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  ו"תרט-ד"תרי – צ"מאמרי הצ  )כד

 נאק......................................."צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כה

 אנק.............................................ש"ר מוהר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כו

 נבק............................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ו"פתר'הם המאמריספר   )כז

 בנק............................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כח

 גנק.............................................צ''ר מוהריי''אדמו

  ב"רנתרשימת   )כט

 דנק........................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )ל

 הנק....................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 נזק.................................חומש לקריאה בציבור   )לא

 קסה.............................סדר הדלקת נרות חנוכה  )לב

 סוק.......................מקץפרשת לשבוע לוח זמנים   )לג

 סזק..............שבת קודשלערב סדר הדלקת נרות   )לד
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i"gyz'd ,zah ycegd mikxan

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

‰"Îaאינּון ּתמניא ּדחנּכה יֹומי וידּועה1ּבכסלו , ¿ְְְְֲִִִֵֵַָָָָֻ
הּמפרׁשים ּבדברי ּבבאּור2הּׁשקלאֿוטריא ְְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ

ּפ ׁשל ׁשהּנס אף ימים, ׁשמֹונה חנּכה ׁשּקבעּו ְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּטעם
ּבֹו נעׂשה אחד, יֹום להדליק אּלא ּבֹו היה (ׁשּלא ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשמן

ימים ׁשמֹונה מּמּנּו והדליקּו ׁשבעה1נס ּבמׁש רק היה ( ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
אחד יֹום להדליק ּבֹו היה ׁשהרי צרי3ימים, עדין א . ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

חנּכה ׁשענין הּטעם מהּו הענינים, ּבפנימּיּות ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָָָָֻלהבין
ּדהּנה להבין, צרי ּגם ּדוקא. ימים ׁשמֹונה להיֹות ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻהצר

ּבּׁשל"ה ּבחסידּות4איתא ּכל5והּובא ׁשל ׁשהּמֹועדים ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ
ּבהן, ׁשחּלֹות הּפרׁשּיֹות לאֹותן ׁשּיכּות יׁש ּבכּלן ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּׁשנה,
וּיׁשב לפרׁשת ּבסמיכּות היא חנּכה ּדימי הּקביעּות ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻוהרי
הּוא אּלּו ׁשּבפרׁשּיֹות הּׁשוה ׁשהּצד מּקץ, ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּופרׁשת

יֹוסף יעקב ּתֹולדֹות אּלה ענין ּבהם ׁשּיֹוסף6ׁשּמדּבר , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
לזה ארע לזה ּׁשארע מה וכל יעקב, ׁשל עּקרֹו .7הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לחנּכה. יֹוסף ׁשל ּדענינֹו הּׁשּיכּות להבין ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֻוצרי

ּבׁשאלֹותּֿותׁשּובֹות8זהÔ·eÈÂב) ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי ¿»ְְִִֵֶֶַַָ
ׁשּכל9הרׁשּב"א וח', ז' הּמסּפרים ּבענין ְְְְְִִִֶַַַָָָָ

ׁשהּוא הּפסח חג ּוכמֹו ימים, ז' ּבמסּפר הם הוי' ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹועדי
ּדהּנה, ההּקף. ימי ׁשבעת ענין הּוא ז' ּומסּפר ימים, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָז'
ׁשּבת ּגם ׁשהרי ימים, ז' ּבמׁש היתה הּבריאה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכללּות

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר הּבריאה, ּבכלל היה10הּוא מה ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָ
מּובן ׁשּמּזה מנּוחה, ּבא ׁשּבת ּבא מנּוחה, חסר ְְִֵֶֶַָָָָָָָָָהעֹולם
ׁשּיֹום והינּו, הּׁשּבת, ּביֹום נעׂשית הּבריאה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּׁשלמּות
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ב.1) כא, עת"ר.2)שבת סי' או"ח לטור תרל"ז.3)ב"י בכסלו בכ"ה ד"ה א).4)ראה (רצז, וישב ר"פ תושב"כ אוה"ת5)חלק

הנ"ל. בכסלו בכ"ה ד"ה וראה א. רסח, ב.6)וישב לז, ו.7)וישב פפ"ד, הנ"ל.8)ב"ר בכסלו בכ"ה וד"ה אוה"ת ח"א9)ראה

סג). ע' תר"ס (סה"מ תר"ס בכסלו בכ"ה ד"ה גם וראה ועוד.10)ס"ט. ב. ב, בראשית פרש"י
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ז"ל: חכמינו אמרו

Ôe�È‡ ‡È�Óz ‰k�Ác ÈÓBÈ ÂÏÒÎa ‰"Îa1,הם שמונה חנוכה ימי ¿¿ƒ¿≈≈«¬À»¿»¿»ƒ
ÌÈL¯Ùn‰ È¯·„a ‡È¯ËÂŒ‡Ï˜M‰ ‰Úe„ÈÂ2ÌÚh‰ ¯e‡·a ƒ»««¿»¿«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿≈«««

‡lL) ÔÓM‰ Ct ÏL Òp‰L Û‡ ,ÌÈÓÈ ‰�BÓL ‰k�Á eÚ·wL∆»¿¬À»¿»»ƒ«∆«≈∆««∆∆∆…
ÌBÈ ˜ÈÏ„‰Ï ‡l‡ Ba ‰È‰»»∆»¿«¿ƒ
Ò� Ba ‰NÚ� ,„Á‡∆»«¬»≈
‰�BÓL epnÓ e˜ÈÏ„‰Â¿ƒ¿ƒƒ∆¿»

ÌÈÓÈהשמן שכמות למרות »ƒ
בלבד, אחד ליום מספיקה הייתה

הנס) כן CLÓaואם ˜¯ ‰È‰»»«¿∆∆
‰È‰ È¯‰L ,ÌÈÓÈ ‰Ú·Lƒ¿»»ƒ∆¬≈»»

„Á‡ ÌBÈ ˜ÈÏ„‰Ï Ba3גם ¿«¿ƒ∆»
הראשון שביום ונמצא הנס ללא

קבעו ולמה בנס צורך היה לא

שמונה במשך החנוכה ימי את

כך על אמרו (והמפרשים ימים?

ושונים). רבים »‡Cתירוצים
ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
e‰Ó ,ÌÈ�È�Ú‰ ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ«

ÌÚh‰לכך ÔÈ�ÚLהפנימי «««∆ƒ¿»
˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰ ‰k�Á¬À»À¿«ƒ¿
?‡˜Âc ÌÈÓÈ ‰�BÓL¿»»ƒ«¿»

‰p‰c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ≈
‰"ÏMa ‡˙È‡4שני' בספר ƒ»«¿»

ישעיה רבי מאת הברית' לוחות

הורוביץ «¿e‰Â·‡הלוי
˙e„ÈÒÁa5ÌÈ„ÚBn‰L «¬ƒ∆«¬ƒ

LÈ ÔlÎa ,‰�M‰ Ïk ÏL∆»«»»¿À»≈
˙BiL¯t‰ Ô˙B‡Ï ˙eÎiL«»¿»«»»ƒ

Ô‰a ˙BlÁLוכאשר ∆«»∆
חל מסויים חג פרטית בהשגחה

על מלמד הדבר מסויים בשבוע

אותו ופרשת החג בין פנימי קשר

ÈÓÈcשבוע, ˙eÚÈ·w‰ È¯‰Â«¬≈«¿ƒƒ≈
‡È‰ ‰k�Áתמיד˙eÎÈÓÒa ¬À»ƒƒ¿ƒ

˙L¯Ùe ·LiÂ ˙L¯ÙÏ¿»»««≈∆»»«
‰ÂM‰ „v‰L ,ıwÓƒ≈∆«««»∆

‡e‰ el‡ ˙BiL¯ÙaL·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡ ÔÈ�Ú Ì‰a ¯a„nL ∆¿»»ƒ≈∆¿À»»∆ƒ¿«≈∆¿«¬…
ÛÒBÈ6,לא התורה אך יעקב" תולדות "אלה נאמר וישב פרשת בתחילת ≈

על רש"י ובלשון "יוסף" – ואומרת ממשיכה אלא יעקב בני לכל מתייחסת

ומכאן ביוסף" יעקב תולדות הכתוב "תלה ÏLהפסוק B¯wÚ ‡e‰ ÛÒBiL∆≈ƒ»∆

‰ÊÏ Ú¯‡ ‰ÊÏ Ú¯‡M ‰Ó ÏÎÂ ,·˜ÚÈפירושו בהמשך רש"י כלשון «¬…¿»«∆≈«¿∆≈«¿∆
אחיו זה נשטם, וזה נשטם זה ליוסף, אירע ליעקב שאירע מה "וכל זה: ְְִִָָלפסוק

להרגו..." מבקשים אחיו וזה להרגו ‰eÎiM˙7מבקש ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .¿»ƒ¿»ƒ««»
‰k�ÁÏ ÛÒBÈ ÏL B�È�Úcלפרשת קשר למועדים יש השל"ה כדברי שהרי ¿ƒ¿»∆≈«¬À»

המועד. חל בו השבוע

‰Ê Ô·eÈÂ (·8‰Ó ÈtŒÏÚ ¿»∆«ƒ«
Œ˙BÏ‡La ·e˙kM∆»ƒ¿≈
‡"aL¯‰ ˙B·eL˙e9 ¿»«¿»
,'ÁÂ 'Ê ÌÈ¯tÒn‰ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿

'ÈÂ‰ È„ÚBÓ ÏkLהחגים ∆»¬≈¬»»
ה'" "מועדי בתורה הנקראים

,ÌÈÓÈ 'Ê ¯tÒÓa Ì‰≈¿ƒ¿«»ƒ
'Ê ‡e‰L ÁÒt‰ ‚Á BÓÎe¿««∆«∆
ÔÈ�Ú ‡e‰ 'Ê ¯tÒÓe ,ÌÈÓÈ»ƒƒ¿»ƒ¿«

Ûw‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·Lשיחדיו ƒ¿«¿≈«∆≈
הבריאה של שלם 'עיגול' מהווים

מקומות בכמה כמבואר

ימי שבעת כנגד שבע, שהמספר

ושייך הטבע את מסמל השבוע,

המספר ואילו ולעולם, לנבראים

שמעל מה את מסמל שמונה

קשור שבע המספר כי לטבע

(או ההיקף" ימי ב"שבעת

והמספר הבניין") ימי "שבעת

את ו"שומר מעליו ניצב שמונה

לעניין גם שמצינו (כמו ההיקף"

היו שתחילה המשכן הקמת

בהם המילואים" ימי "שבעת

הקיימת השלימות הושגה

המשכן הקמת ואילו בנבראים

השמיני ביום דווקא הייתה

שלמעלה מה את המסמל

eÏÏk˙מהעולם). ,‰p‰c¿ƒ≈¿»
'Ê CLÓa ‰˙È‰ ‰‡È¯a‰«¿ƒ»»¿»¿∆∆

ÌÈÓÈהייתה שהבריאה ואף »ƒ
בכל בראשית, ימי ששת במשך

בן הוא השלם ה'היקף' זאת

ימים, Ó‡Ók¯שבעה ,‰‡È¯a‰ ÏÏÎa ‡e‰ ˙aL Ìb È¯‰L∆¬≈««»ƒ¿««¿ƒ»¿«¬«
Ï"Ê e�È˙Ba¯10‡a ˙aL ‡a ,‰Áe�Ó ¯ÒÁ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ó «≈««»»»»»≈¿»»«»»

,‰Áe�Óשהש לכןכלומר קודם בה היה שלא דבר בבריאה הוסיפה בת ¿»
הימים ÌBÈaבששת ˙ÈNÚ� ‰‡È¯a‰ ˙eÓÏML Ô·eÓ ‰fnL∆ƒ∆»∆¿≈«¿ƒ»«¬≈¿
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כן ּוכמֹו ׁשּקדמּוהּו. ּבּימים ׁשלמּות ּומביא ּכֹולל ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשּבת
יּובן ּובזה ההּקף. ימי ז' הּוא ׁשענינם ימים, ז' ּבכל ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהּוא
ּבּׁשּבת ׁשני יֹום ּבּׁשּבת, ראׁשֹון יֹום הּיֹום ׁשאֹומרים ְִִִֵֶַַַַַַָָמה

קׁשה ּדלכאֹורה ימים11כּו', רבבֹות עברּו ּכבר הרי , ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָ
יֹום הּיֹום אֹומרים ואי עּתה, עד ּבראׁשית ימי ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָמּׁשׁשת
ימים ׁשבעת ׁשּבכל לפי הּוא, הענין א כּו'. ְְְְִִִִִֶַַָָָָראׁשֹון
ראׁשֹון יֹום ׁשאֹומרים וזהּו חלילה, וחֹוזר ההּקף ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמסּתּים
הּוא ׁשּׁשּבת זה וענין זה. הּקף ׁשל ראׁשֹון יֹום היינּו, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָכּו',
ּבכּמה לּמבאר ּבסתירה אינֹו ההּקף, ימי ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹסּיּום
לפי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה הּוא ׁשּׁשּבת ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָמקֹומֹות

ענינים ב' יׁש עצמֹו,12ׁשּבׁשּבת מּצד הּׁשּבת ענין הא', , ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
וקיימא מיקּדׁשא ּבׁשּבת13ׁשּׁשּבת ּׁשּנעׂשה מה והּב', , ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ׁשּכתּוב ּכמֹו עבֹודה, הּׁשּבת14עלֿידי יֹום את זכֹור ְְֲֵֶֶַַַָָָָ
ּוׁשלמּות סּיּום הּוא עצמֹו מּצד הּׁשּבת ענין הּנה ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָלקּדׁשֹו.
הּׁשּבת יֹום את ּדזכֹור העבֹודה ועלֿידי ההּקף, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָימי
מּסדר ׁשּלמעלה יֹותר, נעלית ּבחינה נמׁשכת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלקּדׁשֹו,
ּדוקא, עבֹודה עלֿידי הּוא זה ׁשענין אּלא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות,
אּלא ההּקף, ימי מּכלל הּוא עצמֹו מּצד הּׁשּבת ענין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאבל

ּכּנ"ל. ׁשלמּותם ְֵֶַַָׁשהּוא

Ì�Ó‡ׁש מּמסּפר למעלה הּוא ׁשמֹונה ּוכמֹומסּפר בעה, »¿»ְְְְְְְִִִִַַַָָָ
ּבמסּפר ׁשהם מֹועדים ׁשּיׁש הרׁשּב"א ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכתב
ּבפני רגל היֹותֹו ׁשעם עצרת, ׁשמיני ּוכמֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶָׁשמֹונה,

ׁשּלכן15עצמֹו הּסּכֹות, ימי לׁשבעת המׁש ּגם הּוא הרי , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
ׁשמיני ּבׁשם מסּפר16נקרא וענין לראׁשֹון, ׁשמיני , ְְְְְְְִִִִִִִִֵַַָָ

ׁשהּוא ענינֹו ז' מסּפר ּכי, מּׁשבעה, למעלה הּוא ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָׁשמֹונה
למעלה ׁשהּוא ענינֹו ח' ּומסּפר ההּקף, את ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹולל
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א.11) כה, שה"ש לקו"ת 1281)ראה ע' ה'שי"ת (סה"מ פ"ב ה'ש"ת ואילך), תז ע' עטר"ת (סה"מ עטר"ת שבתותי את ד"ה ראה

(ס"ע פ"ד שם ה'ש"ת סה"מ ב. כד, שם שם. שה"ש לקו"ת גם וראה א)). מא, – שבתותי את רד"ה בהר מלקו"ת (ולהעיר ואילך

ועוד. ואילך). א.13)85 יז, ח.14)ביצה כ, רע"א.15)יתרו מח, 16.227)סוכה ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
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ÌÈÓia ˙eÓÏL ‡È·Óe ÏÏBk ˙aM‰ ÌBiL ,e�È‰Â ,˙aM‰««»¿«¿∆««»≈≈ƒ¿≈«»ƒ
ÌÈÓÈ 'Ê ÏÎa ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .e‰eÓ„wLלא) ימים שבעה של קבוצה ∆»¿¿≈¿»»ƒ

בשבת), ומסתיימים ראשון ביום שמתחילים בימים Ê'רק ‡e‰ Ì�È�ÚL∆ƒ¿»»
.Ûw‰‰ ÈÓÈ¿≈«∆≈

ÌÈ¯ÓB‡L ‰Ó Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»«∆¿ƒ
יום' של ב'שיר שחרית בתפילת

,˙aMa ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌBi‰«ƒ««»
,'eÎ ˙aMa È�L ÌBÈ≈ƒ««»

‰L˜ ‰¯B‡ÎÏc11È¯‰ , ¿ƒ¿»»∆¬≈
ÌÈÓÈ ˙B··¯ e¯·Ú ¯·k¿»»¿ƒ¿»ƒ
„Ú ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LMÓƒ≈∆¿≈¿≈ƒ«
ÌBi‰ ÌÈ¯ÓB‡ CÈ‡Â ,‰zÚ«»¿≈¿ƒ«

'eÎ ÔBL‡¯ ÌBÈזה יום והרי ƒ
אבל שבוע באותו רק ראשון הוא

בבריאה? ראשון »‡Cלא
ÏÎaL ÈÙÏ ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿ƒ∆¿»
ÌizÒÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·Lƒ¿«»ƒƒ¿«≈

Ûw‰‰הימים שבעת של «∆≈
ÏÈÏÁ‰שחלפו ¯ÊBÁÂ¿≈»ƒ»
חדש,ומתחיל ∆¿e‰ÊÂ'היקף'

ÔBL‡¯ ÌBÈ ÌÈ¯ÓB‡L∆¿ƒƒ
ÔBL‡¯ ÌBÈ ,e�ÈÈ‰ ,'eÎ«¿ƒ

.‰Ê Ûw‰ ÏL∆∆≈∆
ÌeiÒ ‡e‰ ˙aML ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆∆«»ƒ
B�È‡ ,Ûw‰‰ ÈÓÈ ÏL∆¿≈«∆≈≈
‰nÎa ¯‡·nÏ ‰¯È˙Òaƒ¿ƒ»«¿…»¿«»
‡e‰ ˙aML ˙BÓB˜Ó¿∆«»
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆

˙eÏLÏzL‰יום כן ואם ƒ¿«¿¿
מששת אחרת בהגדרה הוא השבת

סותרים הדברים ולכאורה הימים

הוא השבת שיום כאן למבואר

אך השבוע? ימי עם אחד ב'היקף'

סתירה, זו אין דבר של לאמתו

'· LÈ ˙aLaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿«»≈
ÌÈ�È�Ú12ÔÈ�Ú ,'‡‰ , ƒ¿»ƒ»ƒ¿«

‡ÓÈÈ˜Â ‡Lc˜ÈÓ ˙aML ,BÓˆÚ „vÓ ˙aM‰13ז"ל חכמינו כדברי ««»ƒ««¿∆«»ƒ«¿»¿«¿»
נקבע החודש בימי התלויים המועדים שקביעות בעוד ישראלכי בני ידי על ת

חלים לזה ובהתאם חודש ראש חל מתי וקובע החודש את מקדש הדין בית שהרי

יקבעו ישראל שבני מבלי מעצמה, ועומדת קדושה השבת ואילו המועדים,

אותה, הוא,a‰Â'ויקדשו בשבת השני È„ÈŒÏÚהעניין ˙aLa ‰NÚpM ‰Ó ¿««∆«¬∆¿«»«¿≈

‰„B·Úזו על יותר, נעלית נוספת, קדושה בשבת וממשיכה המעוררת האדם של ¬»
עצמה, מצד בשבת e˙kL·שקיימת BÓk14˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ ¿∆»»∆««»

BLc˜Ï.קדושה בו ולהוסיף השבת יום את לזכור האדם על ציווי שיש היינו ¿«¿
BÓˆÚ „vÓ ˙aM‰ ÔÈ�Ú ‰p‰(האדם עבודת ללא בשבת, הראשון (העניין ƒ≈ƒ¿«««»ƒ««¿

‡e‰הינו השבת שיום ÌeiÒƒכפי
Ûw‰‰ ÈÓÈ ˙eÓÏLeולכן ¿≈¿≈«∆≈

ימים, שבעה בן הוא ה'הקף'

¯BÎÊc ‰„B·Ú‰ È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»¬»¿»
,BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡∆««»¿«¿
˙ÈÏÚ� ‰�ÈÁa ˙ÎLÓ�ƒ¿∆∆¿ƒ»«¬≈
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL ,¯˙BÈ≈∆¿«¿»ƒ≈∆
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‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê∆«¿≈¬»
˙aM‰ ÔÈ�Ú Ï·‡ ,‡˜Âc«¿»¬»ƒ¿«««»
ÈÓÈ ÏÏkÓ ‡e‰ BÓˆÚ „vÓƒ««¿ƒ¿»¿≈
‡e‰L ‡l‡ ,Ûw‰‰«∆≈∆»∆

Ï"pk Ì˙eÓÏLללא וגם ¿≈»««
השבת ליום יש האדם עבודת

של השלימות והוא ויתרון מעלה

הימים. שבעת בן ההיקף

‡e‰ ‰�BÓL ¯tÒÓ Ì�Ó‡»¿»ƒ¿«¿»
‰Ú·L ¯tÒnÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒƒ¿«ƒ¿»

ושונה, אחר לסוג ¿BÓÎeושייך
LiL ‡"aL¯‰ ·˙kL∆»«»«¿»∆≈
¯tÒÓa Ì‰L ÌÈ„ÚBÓ¬ƒ∆≈¿ƒ¿«
È�ÈÓL BÓÎe ,‰�BÓL¿»¿¿ƒƒ
Ï‚¯ B˙BÈ‰ ÌÚL ,˙¯ˆÚ¬∆∆∆ƒ¡∆∆

BÓˆÚ È�Ùa15בא והדבר ƒ¿≈«¿
דברים בכמה מעשי ביטוי לידי

בו שמברכים למשל, כמו,

Ìb"שהחיינו", ‡e‰ È¯‰¬≈«
ÈÓÈ ˙Ú·LÏ CLÓ‰∆¿≈¿ƒ¿«¿≈
‡¯˜� ÔÎlL ,˙Bkq‰«À∆»≈ƒ¿»

È�ÈÓL ÌLa16È�ÈÓL , ¿≈¿ƒƒ¿ƒƒ
ÔBL‡¯Ïהוא אחד מצד לכן »ƒ

חג ימי לשבעת המשך נחשב

עצמו, בפני עניין אלא להם שמיני איננו בהם קשור אינו אם שהרי הסוכות

ימי כמספר שבעה, הם הסוכות ימי כי מהם גדולה במעלה הוא שני מצד אבל

ואי מההיקף,ההקף, שלמעלה השמיני יום הוא עצרת שמיני tÒÓ¯לו ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿«ƒ¿«
‡e‰L B�È�Ú 'Ê ¯tÒÓ ,Èk ,‰Ú·MÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰�BÓL¿»¿«¿»ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿»∆
.Ûw‰‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L B�È�Ú 'Á ¯tÒÓe ,Ûw‰‰ ˙‡ ÏÏBk≈∆«∆≈ƒ¿«ƒ¿»∆¿«¿»≈«∆≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

i"gyz'd ,zah ycegd mikxan ,dkepg zay ,uwn zyxt zay

רֹועים ׁשבעה ּבענין ׁשּמצינּו מה ּכן ּגם וזהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמההּקף.
אדם נסיכי מׁשה17ּוׁשמֹונה נמנה רֹועים ׁשבעה ׁשּבין , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּכּלם ּכללּות ׁשהּוא נמנה18רּבנּו אדם נסיכי ׁשמֹונה ּובין , ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, הּוא ׁשּמׁשה ּבזה, והענין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמׁשיח.

הּׁשּבת19חביבין יֹום ּדהינּו חביב, הּׁשביעי יֹום ּדבימים , ְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָ
חביבה, הּׁשביעית ׁשנה ּובׁשנים לעיל). ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ(ּכמֹו
ׁשּכתּוב ּכמֹו חביב, הּׁשביעי חדׁש ּגּופא ׁשנה ּבכל 20וכן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבנׁשמֹות כן ּוכמֹו גֹו', לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּבחדׁש
חביבין, הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, הּוא מׁשה הּנה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹיׂשראל
מּׁשמֹונה הּוא מׁשיח אמנם עלֿידֹו. ּתֹורה נּתנה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָולכן
ההּקף, ימי מּׁשבעת יֹותר נעלה ענין ׁשּזהּו אדם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנסיכי
מעלת ּבענין וכּידּוע הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָהיינּו
ּדסדר הּגּלּוי על מֹורה ׁשּׁשבעה והינּו, ּדלעתיד. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּגּלּוי
זה הרי ּגּופא הׁשּתלׁשלּות ׁשּבסדר אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָהׁשּתלׁשלּות,
הּגּלּוי הּוא מׁשיח מהּֿׁשאיןּֿכן נעלה, הכי ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּגּלּוי
עם מׁשיח ילמד ולכן הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלמעלה

רּבינּו מׁשה ועם למעלה21האבֹות הּוא ׁשּמׁשיח לפי , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּכן ּגם וזהּו ׁשל22מּמׁשה. ּכּנֹור ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשמֹונה, הּמׁשיח ימֹות וׁשל היה נימין ׁשבעת ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁש
הּנה הּספירֹות ּובענין ׁשמיני. ּבחינת ּיתּגּלה ׁשּלעתיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָלפי
הּבנין, ימי ׁשבעת ׁשהם מּדֹות, ז' ענין הּוא ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָמסּפר

ׁשּכתּוב ּכמֹו לעֹולמֹות, ׁשּיכֹות רחמי23ׁשהּמּדֹות זכֹור ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ
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ב.17) נב, סוכה ד. ה, רפמ"ב.18)מיכה יא.19)תניא פכ"ט, כד.20)ויק"ר כג, ועוד.21)אמור אֿב. יז, צו יג,22)לקו"ת ערכין

ד. כא, תזריע לקו"ת וראה ובכ"מ.23)ב. רע"א. צב, מסעי לקו"ת וראה ו. כה, תהלים
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ÈÎÈÒ� ‰�BÓLe ÌÈÚB¯ ‰Ú·L ÔÈ�Úa e�ÈˆnL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
Ì„‡17,."אדם נסיכי ושמונה רועים שבעה עליו "והקמנו מיכה: בספר נאמר »»

יוסף ואהרן משה ויעקב, יצחק אברהם, הם הרועים ששבעת כך על ומבואר

שאול, ישי, הם אדם נסיכי ושמונה הסוכות) בחג האושפיזין שבעת (שהם ודוד

צדקיה, צפניה, עמוס, שמואל,

וגם ה'רועים' גם ואליהו. משיח

נשמות על משפיעים ה'נסיכים'

בין הבדלים שיש אלא ישראל

כללי (ובאופן ההשפעות סוגי

בדרך היא ה'רועים' של ההשפעה

בדרך ה'נסיכים' ושל פנימית

דווקא ולענייננו 'מקיף').

של המעלה את יש ל'נסיכים'

כאן המדוברת שמונה מספר

פרשת הזקן לרבנו אור' (וב'תורה

בין ההפרש "עניין מבואר: מקץ

דרך על אדם, לנסיכי הרועים

שהיה זכאי, בן יוחנן בר' שמצינו

תורה המלמד התורה שר

לר' אמר זה כל ועם לישראל,

עלי "בקש דוסא בן חנינא

רבי [=של שתפילתו רחמים",

יותר גדולה דוסא] בן חנינא

בן חנינא ומרבי משלו... הרבה

מלמד שהיה נמצא לא דוסא

זכאי, בן יוחנן רבן דרך על תורה

במשנה. דינים משמו נמצא ולא

שבין ההפרש דרך על וזהו

רבן כי כו', אדם לנסיכי הרועים

ומפרנס רועה היה זכאי בן יוחנן

עליוֿ רבינו משה כמו לישראל

בלי תמים צדיק היה אבל זו, בחינה בו היה לא דוסא בן חנינא ורבי השלום,

והיו בשבילו, אלא הבא העולם נברא שלא ז"ל, רבותינו שאמרו עד דופי, שום

והחסידות...". העבודה דרכי ישראל נשמות ממנו Ú·L‰מקבלים ÔÈaL∆≈ƒ¿»
Ìlk ˙eÏÏk ‡e‰L e�a¯ ‰LÓ ‰�Ó� ÌÈÚB¯18כל את בתוכו כולל ƒƒ¿∆…∆«≈∆¿»À»

מבית ונפש נפש "כל מב): (פרק התניא בספר הזקן רבינו ובלשון הרועים,

כ השלום עליו רבנו משה מבחינת בה יש רועיםישראל משבעה הוא י

רועים בשם נקראים שלכן ישראל נשמות לכללות ואלוקות חיות הממשיכים

שממשיך דהיינו מהימנא רעיא ונקרא כולם כללות הוא השלום עליו רבנו ומשה

שבעת בין נימנה רבינו משה זה כל ועם ישראל...", לכללות הדעת בחינת

ÁÈLÓהרועים ‰�Ó� Ì„‡ ÈÎÈÒ� ‰�BÓL ÔÈ·eשמונה שהמספר וכיוון ≈¿»¿ƒ≈»»ƒ¿∆»ƒ«
רבנו. משה ממדרגת יותר נעלית משיח שמדרגת מובן שבע, מהמספר נעלה

‰LnL ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âמשיח מעלת זאת ובכל רבות מעלות לו יש אמנם ¿»ƒ¿»»∆∆…∆
משה כי יותר ‰ÈÚÈ·Mגדולה ‡e‰,אבינו ‰ÔÈÚÈ·Mמאברהם ÏÎÂ «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á19ÌÈÓÈ·c השבוע, ÌBÈימי e�È‰c ,·È·Á ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ¬ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿«¿
‰·È·Á ˙ÈÚÈ·M‰ ‰�L ÌÈ�L·e .(ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk) ˙aM‰««»¿∆ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ»»«¿ƒƒ¬ƒ»

השמיטה, שנת ÏÎaשהיא ÔÎÂ¿≈¿»
ÈÚÈ·M‰ L„Á ‡Ùeb ‰�L»»»…∆«¿ƒƒ

תשרי BÓkחודש ,·È·Á»ƒ¿
·e˙kL20בתורהL„Áa ∆»«…∆

L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿∆»«…∆
˙BÓL�a ÔÎ BÓÎe ,'B‚¿≈¿ƒ¿
‡e‰ ‰LÓ ‰p‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈…∆

ÈÚÈ·M‰אבינו מאברהם «¿ƒƒ
ישראל, נשמות התחילו שממנו

,ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
.B„ÈŒÏÚ ‰¯Bz ‰�z� ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»»«»
‡e‰ ÁÈLÓ Ì�Ó‡»¿»»ƒ«
,Ì„‡ ÈÎÈÒ� ‰�BÓMÓƒ¿»¿ƒ≈»»
¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿»«¬∆≈
e�ÈÈ‰ ,Ûw‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓƒƒ¿«¿≈«∆≈«¿
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆
Úe„iÎÂ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«»«
Èelb‰ ˙ÏÚÓ ÔÈ�Úa¿ƒ¿««¬««ƒ

„È˙ÚÏcהמשיח בביאת ƒ¿»ƒ
שיעור לאין נעלה שיהיה

הגלות. בזמן שישנם מהגילויים

ÏÚ ‰¯BÓ ‰Ú·ML ,e�È‰Â¿«¿∆ƒ¿»∆«
¯„Òc Èelb‰«ƒ¿≈∆
‡l‡ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿∆»
˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒaL∆¿≈∆ƒ¿«¿¿
ÈÎ‰ Èelb ‰Ê È¯‰ ‡Ùeb»¬≈∆ƒ¬ƒ

‰ÏÚ�השבת יום בדוגמת «¬∆
רבנו, משה ובדוגמת השביעי והחודש השביעית השנה וכן השבוע ימי לעומת

¯„qÓ ‰ÏÚÓlL Èelb‰ ‡e‰ ÁÈLÓ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈»ƒ««ƒ∆¿«¿»ƒ≈∆
‰LÓ ÌÚÂ ˙B·‡‰ ÌÚ ÁÈLÓ „ÓÏÈ ÔÎÏÂ .˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿»≈ƒ¿…»ƒ«ƒ»»¿ƒ…∆

e�Èa¯21,תורה אותם ילמד ÏÚÓÏ‰ומשיח ‡e‰ ÁÈLnL ÈÙÏ «≈¿ƒ∆»ƒ«¿«¿»
Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ .‰LnÓ22ÏL ¯Bpk ƒ…∆¿∆«≈«∆»¿«≈«ƒ∆

ÔÈÓÈ� ˙Ú·L ÏL Lc˜ÓמיתריםÁÈLn‰ ˙BÓÈ ÏLÂ ‰È‰ ƒ¿»∆ƒ¿«ƒƒ»»¿∆¿«»ƒ«
‰�BÓLמיתרים שמונה יהיו המשיח ימות של È˙ÚlL„בכנור ÈÙÏ , ¿»¿ƒ∆¿»ƒ

È�ÈÓL ˙�ÈÁa ‰lb˙i.מהשבע שיעור לאין גדולה ÔÈ�Ú·eשמעלתה ƒ¿«∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿«
˙Ú·L Ì‰L ,˙BcÓ 'Ê ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰Ú·L ¯tÒÓ ‰p‰ ˙B¯ÈÙq‰«¿ƒƒ≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«

ÔÈ�a‰ ÈÓÈ,העולם ונבנה נברא BÓÏBÚÏ˙,שבהם ˙BÎiL ˙Bcn‰L ¿≈«ƒ¿»∆«ƒ«»»»
·e˙kL BÓk23‰n‰ ÌÏBÚÓ Èk EÈ„ÒÁÂ EÈÓÁ¯ ¯BÎÊ ¿∆»¿«¬∆«¬»∆ƒ≈»≈»
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ז i"gyz'd ,zah ycegd mikxan ,dkepg zay ,uwn zyxt zay

רֹועים ׁשבעה ּבענין ׁשּמצינּו מה ּכן ּגם וזהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמההּקף.
אדם נסיכי מׁשה17ּוׁשמֹונה נמנה רֹועים ׁשבעה ׁשּבין , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ

ּכּלם ּכללּות ׁשהּוא נמנה18רּבנּו אדם נסיכי ׁשמֹונה ּובין , ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, הּוא ׁשּמׁשה ּבזה, והענין ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹמׁשיח.

הּׁשּבת19חביבין יֹום ּדהינּו חביב, הּׁשביעי יֹום ּדבימים , ְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָ
חביבה, הּׁשביעית ׁשנה ּובׁשנים לעיל). ׁשּנתּבאר ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ(ּכמֹו
ׁשּכתּוב ּכמֹו חביב, הּׁשביעי חדׁש ּגּופא ׁשנה ּבכל 20וכן ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

ּבנׁשמֹות כן ּוכמֹו גֹו', לחדׁש ּבאחד הּׁשביעי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹּבחדׁש
חביבין, הּׁשביעין וכל הּׁשביעי, הּוא מׁשה הּנה ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָֹיׂשראל
מּׁשמֹונה הּוא מׁשיח אמנם עלֿידֹו. ּתֹורה נּתנה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָָולכן
ההּקף, ימי מּׁשבעת יֹותר נעלה ענין ׁשּזהּו אדם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָנסיכי
מעלת ּבענין וכּידּוע הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָהיינּו
ּדסדר הּגּלּוי על מֹורה ׁשּׁשבעה והינּו, ּדלעתיד. ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָהּגּלּוי
זה הרי ּגּופא הׁשּתלׁשלּות ׁשּבסדר אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָהׁשּתלׁשלּות,
הּגּלּוי הּוא מׁשיח מהּֿׁשאיןּֿכן נעלה, הכי ֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָּגּלּוי
עם מׁשיח ילמד ולכן הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּלמעלה

רּבינּו מׁשה ועם למעלה21האבֹות הּוא ׁשּמׁשיח לפי , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו מה ּכן ּגם וזהּו ׁשל22מּמׁשה. ּכּנֹור ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשמֹונה, הּמׁשיח ימֹות וׁשל היה נימין ׁשבעת ׁשל ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָמקּדׁש
הּנה הּספירֹות ּובענין ׁשמיני. ּבחינת ּיתּגּלה ׁשּלעתיד ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָלפי
הּבנין, ימי ׁשבעת ׁשהם מּדֹות, ז' ענין הּוא ׁשבעה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָמסּפר

ׁשּכתּוב ּכמֹו לעֹולמֹות, ׁשּיכֹות רחמי23ׁשהּמּדֹות זכֹור ְְֲִֶֶֶַַַָָָָ
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ב.17) נב, סוכה ד. ה, רפמ"ב.18)מיכה יא.19)תניא פכ"ט, כד.20)ויק"ר כג, ועוד.21)אמור אֿב. יז, צו יג,22)לקו"ת ערכין

ד. כא, תזריע לקו"ת וראה ובכ"מ.23)ב. רע"א. צב, מסעי לקו"ת וראה ו. כה, תהלים
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ÈÎÈÒ� ‰�BÓLe ÌÈÚB¯ ‰Ú·L ÔÈ�Úa e�ÈˆnL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
Ì„‡17,."אדם נסיכי ושמונה רועים שבעה עליו "והקמנו מיכה: בספר נאמר »»

יוסף ואהרן משה ויעקב, יצחק אברהם, הם הרועים ששבעת כך על ומבואר

שאול, ישי, הם אדם נסיכי ושמונה הסוכות) בחג האושפיזין שבעת (שהם ודוד

צדקיה, צפניה, עמוס, שמואל,

וגם ה'רועים' גם ואליהו. משיח

נשמות על משפיעים ה'נסיכים'

בין הבדלים שיש אלא ישראל

כללי (ובאופן ההשפעות סוגי

בדרך היא ה'רועים' של ההשפעה

בדרך ה'נסיכים' ושל פנימית

דווקא ולענייננו 'מקיף').

של המעלה את יש ל'נסיכים'

כאן המדוברת שמונה מספר

פרשת הזקן לרבנו אור' (וב'תורה

בין ההפרש "עניין מבואר: מקץ

דרך על אדם, לנסיכי הרועים

שהיה זכאי, בן יוחנן בר' שמצינו

תורה המלמד התורה שר

לר' אמר זה כל ועם לישראל,

עלי "בקש דוסא בן חנינא

רבי [=של שתפילתו רחמים",

יותר גדולה דוסא] בן חנינא

בן חנינא ומרבי משלו... הרבה

מלמד שהיה נמצא לא דוסא

זכאי, בן יוחנן רבן דרך על תורה

במשנה. דינים משמו נמצא ולא

שבין ההפרש דרך על וזהו

רבן כי כו', אדם לנסיכי הרועים

ומפרנס רועה היה זכאי בן יוחנן

עליוֿ רבינו משה כמו לישראל

בלי תמים צדיק היה אבל זו, בחינה בו היה לא דוסא בן חנינא ורבי השלום,

והיו בשבילו, אלא הבא העולם נברא שלא ז"ל, רבותינו שאמרו עד דופי, שום

והחסידות...". העבודה דרכי ישראל נשמות ממנו Ú·L‰מקבלים ÔÈaL∆≈ƒ¿»
Ìlk ˙eÏÏk ‡e‰L e�a¯ ‰LÓ ‰�Ó� ÌÈÚB¯18כל את בתוכו כולל ƒƒ¿∆…∆«≈∆¿»À»

מבית ונפש נפש "כל מב): (פרק התניא בספר הזקן רבינו ובלשון הרועים,

כ השלום עליו רבנו משה מבחינת בה יש רועיםישראל משבעה הוא י

רועים בשם נקראים שלכן ישראל נשמות לכללות ואלוקות חיות הממשיכים

שממשיך דהיינו מהימנא רעיא ונקרא כולם כללות הוא השלום עליו רבנו ומשה

שבעת בין נימנה רבינו משה זה כל ועם ישראל...", לכללות הדעת בחינת

ÁÈLÓהרועים ‰�Ó� Ì„‡ ÈÎÈÒ� ‰�BÓL ÔÈ·eשמונה שהמספר וכיוון ≈¿»¿ƒ≈»»ƒ¿∆»ƒ«
רבנו. משה ממדרגת יותר נעלית משיח שמדרגת מובן שבע, מהמספר נעלה

‰LnL ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Âמשיח מעלת זאת ובכל רבות מעלות לו יש אמנם ¿»ƒ¿»»∆∆…∆
משה כי יותר ‰ÈÚÈ·Mגדולה ‡e‰,אבינו ‰ÔÈÚÈ·Mמאברהם ÏÎÂ «¿ƒƒ¿»«¿ƒƒ

ÔÈ·È·Á19ÌÈÓÈ·c השבוע, ÌBÈימי e�È‰c ,·È·Á ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ¬ƒƒƒ¿»ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿«¿
‰·È·Á ˙ÈÚÈ·M‰ ‰�L ÌÈ�L·e .(ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓk) ˙aM‰««»¿∆ƒ¿»≈¿≈¿»ƒ»»«¿ƒƒ¬ƒ»

השמיטה, שנת ÏÎaשהיא ÔÎÂ¿≈¿»
ÈÚÈ·M‰ L„Á ‡Ùeb ‰�L»»»…∆«¿ƒƒ

תשרי BÓkחודש ,·È·Á»ƒ¿
·e˙kL20בתורהL„Áa ∆»«…∆

L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿∆»«…∆
˙BÓL�a ÔÎ BÓÎe ,'B‚¿≈¿ƒ¿
‡e‰ ‰LÓ ‰p‰ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ≈…∆

ÈÚÈ·M‰אבינו מאברהם «¿ƒƒ
ישראל, נשמות התחילו שממנו

,ÔÈ·È·Á ÔÈÚÈ·M‰ ÏÎÂ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
.B„ÈŒÏÚ ‰¯Bz ‰�z� ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿»»«»
‡e‰ ÁÈLÓ Ì�Ó‡»¿»»ƒ«
,Ì„‡ ÈÎÈÒ� ‰�BÓMÓƒ¿»¿ƒ≈»»
¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿»«¬∆≈
e�ÈÈ‰ ,Ûw‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓƒƒ¿«¿≈«∆≈«¿
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆
Úe„iÎÂ ,˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿¿«»«
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‰�BÓLמיתרים שמונה יהיו המשיח ימות של È˙ÚlL„בכנור ÈÙÏ , ¿»¿ƒ∆¿»ƒ

È�ÈÓL ˙�ÈÁa ‰lb˙i.מהשבע שיעור לאין גדולה ÔÈ�Ú·eשמעלתה ƒ¿«∆¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿«
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`oepiח `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

ׁשמיני ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן הּמה, מעֹולם ּכי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוחסדי
הּבינה ספירת על מהעֹולמֹות,24קאי למעלה ׁשהיא , ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לזּולתֹו, הם ׁשהּמּדֹות למּטה ּבאדם ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָועלּֿדרֿמׁשל
ּדעכׁשו הּגּלּוי ּבין ההפרׁש וזהּו לעצמֹו. הם ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָוהּמֹוחין
היינּו נימין, ז' ׁשל הּוא ּדעכׁשו ׁשהּגּלּוי ּדלעתיד, ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָלהּגּלּוי
הּוא ּדלעתיד והּכּנֹור לעֹולמֹות, הּׁשּיכֹות הּמּדֹות ְְְִִִִִִַַַַַָָָָמּבחינת
ׁשּלמעלה הּבינה ּבחינת ּגּלּוי והּוא נימין, ח' ְְְְִִִִִֶֶַַַָָׁשל

ֵָָמהעֹולמֹות.

‰ÊŒÈtŒÏÚÂלפי ימים, ׁשמֹונה הּוא ׁשחנּכה הּטעם יּובן ¿«ƒ∆ְְֲִִֶַַַָָָָֻ
ּדלעתיד הּגּלּוי מעין מאיר ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָֻׁשּבחנּכה
ּדיֹוסף הּׁשּיכּות ּכן ּגם וזֹוהי אינּון. ּתמניא ולכן ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכּידּוע,

יֹוסף ּכנגד הּוא עצרת ׁשּׁשמיני לפי ּכּידּוע25לחנּכה, , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
האבֹות ּכנגד הם אברהם,26ׁשהּמֹועדים ּכנגד ּפסח , ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עצרת ּוׁשמיני יעקב, ּכנגד סּכֹות יצחק, ּכנגד ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָֹֻׁשבּועֹות
לסּכֹות, המׁש הּוא עצרת ׁשּׁשמיני וזהּו יֹוסף, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֻּכנגד
יעקב ּתֹולדֹות ׁשאּלה לפי עצמֹו, ּבפני רגל ּגם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹוהּוא

ליעקב ההמׁש הּוא ׁשּיֹוסף מּכלֿמקֹום27יֹוסף, אבל , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
על ּביֹוסף מעלה ׁשּיׁש לפי עצמֹו, ּבפני רגל ּגם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּוא
המׁש היֹותֹו ׁשעם עצרת, ּבׁשמיני הּוא וכן ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַֹיעקב,

מּכלֿמ ּבחינתלסּכֹות, ּגּלּוי ענין והּוא מעלה, ּבֹו יׁש קֹום ְְְְֲִִִִֵַַַָָָֻ
ׁשחנּכה לפי ליֹוסף, ׁשּי ׁשחנּכה מה ּכן ּגם וזהּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻֻׁשמיני.
ׁשמיני. ּבחינת ּגּלּוי הּוא ׁשּבֹו עצרת ׁשמיני ּכמֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַהּוא

סֹופרים מּדברי מצוה הּוא חנּכה ׁשערבים28ּדהּנה וידּוע , ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָֻ
כּו' סֹופרים ּדברי אינּון,29עלי ּתמניא ּדחנּכה יֹומי ולכן , ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻ

וזהּו ּדלעתיד. הּגּלּוי מעין ׁשמיני, ּבחינת ּגּלּוי ענין ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָוהּוא
ּדלא מּדרּבנן מידי ליּכא ׁשהרי עצרת, ׁשמיני ענין ּכן ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּגם

ּבאֹורייתא עצרת.30רמיזא ׁשמיני ענין הּוא ּובאֹורייתא , ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָ
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תרח"ץ24) (סה"מ תרח"ץ הרבים ברחמיך ואתה ד"ה ואילך). קעג ע' תרנ"ג (סה"מ תרנ"ג בכסלו בכ"ה ד"ה ב. שכו, חנוכה אוה"ת

ה'תשמ"ז. נרי אתה כי ד"ה קפב). 25.8)ע' בהערה שצויינו מקומות וראה רע"ב. רח, להר"י26)זח"א המאור מנורת ב. רנז, זח"ג

ר"ח. הל' אבודרהם סתי"ז. או"ח טור .(202 (ע' ר"ח הל' ח"ב ולהצ"צ27)אלנקאווה ואילך). ד (כט, לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה

ועוד. ואילך). ב (שפה, ויחי אוה"ת ואילך). קסח שה"ש28)(ע' אוה"ת נו. ע' ח"א התורה פרשיות על אדה"ז במאמרי נתבאר

ע' ה'ש"ת ואילך. רג ע' פר"ת (סה"מ ה'ש"ת פר"ת. מברך מאי ד"ה ואילך. פנ"ט תר"מ זו מצה המשך ואילך. תסג תנז. ע' ב כרך

תשמ"ו). קה"ת בהוצאת – ואילך ועוד.29)ע ה"ז. פ"ב ע"ז ירושלמי א. לה, ע"ז א.30)ראה ט, תענית וראה א. רכא, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

לבריאה הראשון (ביום המידות באמצעות העולם את ברא והקדושֿברוךֿהוא

וכו'), הגבורה מידת השני ביום החסד, מידת ÈÁa�˙האירה ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ«
‰�Èa‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚ È‡˜ È�ÈÓL24˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L , ¿ƒƒ»≈«¿ƒ««ƒ»∆ƒ¿«¿»≈»»

ÏLÓŒC¯cŒÏÚÂוהמידות ,¿«∆∆»»
˙Bcn‰L ‰hÓÏ Ì„‡a»»»¿«»∆«ƒ

B˙ÏeÊÏ Ì‰למי אין וכאשר ≈¿»
ואין התעוררות אין להשפיע

החסד, מידת של פעולה

BÓˆÚÏ Ì‰ ÔÈÁBn‰Âוכדי ¿«ƒ≈¿«¿
בעבודת ולעסוק בשכל להתבונן

בזולת. צורך אין המוחין

Èelb‰ ÔÈa L¯Ù‰‰ e‰ÊÂ¿∆«∆¿≈≈«ƒ
ÂLÎÚcהגלות Èelb‰Ïבזמן ¿«¿»¿«ƒ
„È˙ÚÏc,המשיח בימות ƒ¿»ƒ

ÏL ‡e‰ ÂLÎÚc Èelb‰L∆«ƒ¿«¿»∆
˙�ÈÁaÓ e�ÈÈ‰ ,ÔÈÓÈ� 'Êƒƒ«¿ƒ¿ƒ«
˙BÎiM‰ ˙Bcn‰«ƒ««»

˙BÓÏBÚÏ,חסד) והמידות »»
יסוד, הוד, נצח, תפארת, גבורה,

שבע, במספר הם מלכות)

ÏL ‡e‰ „È˙ÚÏc ¯Bpk‰Â¿«ƒƒ¿»ƒ∆
Èelb ‡e‰Â ,ÔÈÓÈ� 'Áƒƒ¿ƒ
‰ÏÚÓlL ‰�Èa‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««ƒ»∆¿«¿»

˙BÓÏBÚ‰Óשהמוחין (כשם ≈»»
כאמור) מהמידות, למעלה .הם
ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««
‰�BÓL ‡e‰ ‰k�ÁL∆¬À»¿»
‰k�ÁaL ÈÙÏ ,ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ∆«¬À»
Èelb‰ ÔÈÚÓ ¯È‡Ó≈ƒ≈≈«ƒ
ÔÎÏÂ ,Úe„ik „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ«»«¿»≈

Ôe�È‡ ‡È�Óz.הם שמונה ¿«¿»ƒ
˙eÎiM‰ Ôk Ìb È‰BÊÂ¿ƒ«≈««»
ÈÙÏ ,‰k�ÁÏ ÛÒBÈc¿≈«¬À»¿ƒ
„‚�k ‡e‰ ˙¯ˆÚ È�ÈÓML∆¿ƒƒ¬∆∆¿∆∆

ÛÒBÈ25Úe„ik , ≈«»«
„‚�k Ì‰ ÌÈ„ÚBn‰L∆«¬ƒ≈¿∆∆

˙B·‡‰26˙BkÒ ,˜ÁˆÈ „‚�k ˙BÚe·L ,Ì‰¯·‡ „‚�k ÁÒt , »»∆«¿∆∆«¿»»»¿∆∆ƒ¿»À
˙¯ˆÚ È�ÈÓML e‰ÊÂ ,ÛÒBÈ „‚�k ˙¯ˆÚ È�ÈÓLe ,·˜ÚÈ „‚�k¿∆∆«¬…¿ƒƒ¬∆∆¿∆∆≈¿∆∆¿ƒƒ¬∆∆

‡e‰אחד eמצד ,˙BkÒÏ CLÓ‰שני È�Ùaמצד Ï‚¯ Ìb ‡e‰ ∆¿≈¿À«∆∆ƒ¿≈
CLÓ‰‰ ‡e‰ ÛÒBiL ,ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡L ÈÙÏ ,BÓˆÚ«¿¿ƒ∆≈∆¿«¬…≈∆≈«∆¿≈

·˜ÚÈÏ27הסוכות לחג המשך היותו בגלל שמיני נקרא עצרת שמיני גם וכך ¿«¬…
יעקב), ŒÏkÓ(שכנגד Ï·‡¬»ƒ»

È�Ùa Ï‚¯ Ìb ‡e‰ ÌB˜Ó»«∆∆ƒ¿≈
BÓˆÚהמשך איננו זו ומבחינה «¿

הסוכות, LiLלחג ÈÙÏ¿ƒ∆≈
·˜ÚÈ ÏÚ ÛÒBÈa ‰ÏÚÓ«¬»¿≈««¬…
ליעקב המשך שהוא זה עם (יחד

יעקב'), ‰e‡ו'תולדות ÔÎÂ¿≈
ÌÚL ,˙¯ˆÚ È�ÈÓLaƒ¿ƒƒ¬∆∆∆ƒ
,˙BkÒÏ CLÓ‰ B˙BÈ‰¡∆¿≈¿À
‰ÏÚÓ Ba LÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»≈«¬»
שהוא הסוכות בחג קיימת שלא

ימים, שבעת ÔÈ�Úבן ‡e‰Â¿ƒ¿«
.È�ÈÓL ˙�ÈÁa Èelbƒ¿ƒ«¿ƒƒ

‰k�ÁL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¬À»
‰k�ÁL ÈÙÏ ,ÛÒBÈÏ CiL«»¿≈¿ƒ∆¬À»
˙¯ˆÚ È�ÈÓL BÓk ‡e‰¿¿ƒƒ¬∆∆
˙�ÈÁa Èelb ‡e‰ BaL∆ƒ¿ƒ«
‡e‰ ‰k�Á ‰p‰c .È�ÈÓL¿ƒƒ¿ƒ≈¬À»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰ÂˆÓ28, ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

ÌÈ·¯ÚL Úe„ÈÂחביבים ¿»«∆¬≈ƒ
'eÎ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÈÏÚ»«ƒ¿≈¿ƒ

תורהיות מדברי כך29ר ומשום

מדברי שהוא החנוכה בחג דווקא

עם הקשר ומודגש בולט סופרים

לבוא ÈÓBÈלעתיד ÔÎÏÂ ,¿»≈≈
Ôe�È‡ ‡È�Óz ‰k�Ácימי «¬À»¿«¿»ƒ

הם שמונה e‰Â‡החנוכה ,¿
,È�ÈÓL ˙�ÈÁa Èelb ÔÈ�Úƒ¿«ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
.„È˙ÚÏc Èelb‰ ÔÈÚÓ≈≈«ƒƒ¿»ƒ
È�ÈÓL ÔÈ�Ú Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈ƒ¿«¿ƒƒ
È„ÈÓ ‡kÈÏ È¯‰L ,˙¯ˆÚ¬∆∆∆¬≈≈»ƒƒ
‡ÊÈÓ¯ ‡Ïc Ô�a¯cÓƒ¿«»»¿…¿ƒ»

‡˙ÈÈ¯B‡a30שהוא דבר אין ¿«¿»
בתורה נרמז ושלא ÈÈ¯B‡·e˙‡מדרבנן הגילוי, מעין בו שיש החג ובתורה, ¿«¿»
Úˆ¯˙.דלעתיד È�ÈÓL ÔÈ�Ú ‡e‰ƒ¿«¿ƒƒ¬∆∆
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הּנהe‡·e¯ג) ּבפרטּיּות, ּכתיב31הענין ּבן32ּביֹוסף ≈ְְְְִִִִִֵֵֵָָָ
להבין וצרי עין, עלי ּפֹורת ּבן יֹוסף ְְֲִִִֵֵֵָָָָָּפֹורת
ּבפרּוׁש ּדהּנה, להבין, צרי ועֹוד אּלּו. ענינים ב' הם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָמה
היינּו יֹוסף, דיסגי ּברא אּונקלֹוס ּתרּגם יֹוסף ּפֹורת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָּבן
עצמֹו יֹוסף הרי ולכאֹורה, הֹוספה, מּלׁשֹון הּוא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָׁשּפֹורת
הֹוספה ׁשהּוא ּפֹורת, ּבן ענין ּומהּו הֹוספה, מּלׁשֹון ְְִִֵֶַַָָָָָהּוא
ואֹומר ּבזה, מסּתּפק אינֹו ׁשעדין אּלא עֹוד ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלהֹוספה.

הֹוספה. עֹוד ׁשהּוא עין, עלי ּפֹורת ֲִֵֵֶָָָָּבן

ּובעניןÔÈ�Ú‰Âד) צּדיק, ּבׁשם נקרא יֹוסף ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבּזהר איתא ּברית33צּדיק האי דנטיר מאן ְְִִִִַַַַַָָֹ

ּבעלמא חּולקא לֹון אית עלמא, ּומקּים צּדיק אקרי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָגֹו'
הּברית נטירת ׁשעלֿידי אפׁשר אי להבין, וצרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדאתי.

ּבעל חּולקא לֹו העניןיהיה ּבׁשלמא ּדהּנה, ּדאתי. מא ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָ
ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי מּובן זה הרי עלמא, לא34ּדמקּים אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

היינּו, ׂשמּתי, לא וארץ ׁשמים חּקֹות ולילה יֹומם ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּבריתי
ּדהּנה הּוא, והענין העֹולם. קּיּום הּוא הּברית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעלֿידי

ּדבר35ּכתיב הּוא ּדברי אּתה, צּדיק ּכי ּדברי את וּתקם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנבראים, ּכל את ׁשּמהּוה לעֹולם36הוי' ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּוא ההתהּוּות ׁשּכללּות והינּו ּבּׁשמים, נּצב ּדבר ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהוי'
מהּוה לׁשֹון הוי', ּדבר37מּׁשם מלכּות, ּבחינת והּוא , ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

ּבהעלם יהיה הוי' ׁשּדבר ׁשאפׁשר ּכיון א ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהוי'.
ּבחינת ׁשהּוא הּברית ׁשמירת עלֿידי הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּבּנבראים,
ׁשּתהיה הּמלכּות ּבחינת את מקים הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַהּיסֹוד,
ּכי ּדברי את וּתקם ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּבעֹולם, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּבגּלּוי
יסֹוד צּדיק הּיסֹוד, ּבחינת הּוא ּדצּדיק אּתה, ְְְְִִִִַַַַַָָצּדיק

הּמלכּות.38עֹולם ּבבחינת קּיּום ּפֹועל הּיסֹוד ּובחינת , ְְְְִִִִֵַַַַַָ
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הּנהe‡·e¯ג) ּבפרטּיּות, ּכתיב31הענין ּבן32ּביֹוסף ≈ְְְְִִִִִֵֵֵָָָ
להבין וצרי עין, עלי ּפֹורת ּבן יֹוסף ְְֲִִִֵֵֵָָָָָּפֹורת
ּבפרּוׁש ּדהּנה, להבין, צרי ועֹוד אּלּו. ענינים ב' הם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָמה
היינּו יֹוסף, דיסגי ּברא אּונקלֹוס ּתרּגם יֹוסף ּפֹורת ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָּבן
עצמֹו יֹוסף הרי ולכאֹורה, הֹוספה, מּלׁשֹון הּוא ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָׁשּפֹורת
הֹוספה ׁשהּוא ּפֹורת, ּבן ענין ּומהּו הֹוספה, מּלׁשֹון ְְִִֵֶַַָָָָָהּוא
ואֹומר ּבזה, מסּתּפק אינֹו ׁשעדין אּלא עֹוד ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹלהֹוספה.

הֹוספה. עֹוד ׁשהּוא עין, עלי ּפֹורת ֲִֵֵֶָָָָּבן

ּובעניןÔÈ�Ú‰Âד) צּדיק, ּבׁשם נקרא יֹוסף ּדהּנה ּבזה, ¿»ƒ¿»ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָ
ּבּזהר איתא ּברית33צּדיק האי דנטיר מאן ְְִִִִַַַַַָָֹ

ּבעלמא חּולקא לֹון אית עלמא, ּומקּים צּדיק אקרי ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָגֹו'
הּברית נטירת ׁשעלֿידי אפׁשר אי להבין, וצרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּדאתי.

ּבעל חּולקא לֹו העניןיהיה ּבׁשלמא ּדהּנה, ּדאתי. מא ְְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָ
ּׁשּכתּוב מה עלּֿפי מּובן זה הרי עלמא, לא34ּדמקּים אם ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

היינּו, ׂשמּתי, לא וארץ ׁשמים חּקֹות ולילה יֹומם ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּבריתי
ּדהּנה הּוא, והענין העֹולם. קּיּום הּוא הּברית ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָׁשעלֿידי

ּדבר35ּכתיב הּוא ּדברי אּתה, צּדיק ּכי ּדברי את וּתקם ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּנבראים, ּכל את ׁשּמהּוה לעֹולם36הוי' ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

הּוא ההתהּוּות ׁשּכללּות והינּו ּבּׁשמים, נּצב ּדבר ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָהוי'
מהּוה לׁשֹון הוי', ּדבר37מּׁשם מלכּות, ּבחינת והּוא , ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

ּבהעלם יהיה הוי' ׁשּדבר ׁשאפׁשר ּכיון א ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהוי'.
ּבחינת ׁשהּוא הּברית ׁשמירת עלֿידי הּנה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָּבּנבראים,
ׁשּתהיה הּמלכּות ּבחינת את מקים הּוא הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַהּיסֹוד,
ּכי ּדברי את וּתקם ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּבעֹולם, ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּבגּלּוי
יסֹוד צּדיק הּיסֹוד, ּבחינת הּוא ּדצּדיק אּתה, ְְְְִִִִַַַַַָָצּדיק

הּמלכּות.38עֹולם ּבבחינת קּיּום ּפֹועל הּיסֹוד ּובחינת , ְְְְִִִִֵַַַַַָ
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סט"ו.31) ּבשיחה וראה ואילך). רצב ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז (הב') יוסף פרת בן ד"ה ראה – לקמן כב.32)בהבא מח, ח"א33)ויחי ַ

ב. כה.34)נט, לג, ח.35)ירמי' ט, פ"א.36)נחמי' שעהיוה"א תניא פט. קיט, תשע)37)תהלים ולא עשר (שער א שער פרדס

רפ"ד. והאמונה היחוד שער תניא פס"א. ח"א מו"נ (ברע"מ). סע"ב רנז, זח"ג כה.38)פ"ט. יו"ד, משלי
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‰p‰ ,˙eiË¯Ùa ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (‚31·È˙k ÛÒBÈa32˙¯Bt Ôa ≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ≈¿≈¿ƒ≈»
el‡ ÌÈ�È�Ú '· Ì‰ ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ÔÈÚ ÈÏÚ ˙¯Bt Ôa ÛÒBÈ≈≈»¬≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈

הדברים?. פנימיות לפי עין" עלי פורת ו"בן יוסף" פורת ˆ¯CÈ"בן „BÚÂ¿»ƒ
‡¯a ÒBÏ˜�e‡ Ìb¯z ÛÒBÈ ˙¯Bt Ôa Le¯Ùa ,‰p‰c ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¿ƒ≈¿≈≈»≈ƒ¿≈¿¿¿»

È‚ÒÈ„- שיגדל ÛÒBÈ,בן ¿ƒ¿≈≈
ÔBLlÓ ‡e‰ ˙¯BtL e�ÈÈ‰«¿∆»ƒ¿
È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏÂ ,‰ÙÒB‰»»¿ƒ¿»¬≈
ÔBLlÓ ‡e‰ BÓˆÚ ÛÒBÈ≈«¿ƒ¿
Ôa ÔÈ�Ú e‰Óe ,‰ÙÒB‰»»«ƒ¿«≈
‰ÙÒB‰ ‡e‰L ,˙¯Bt»∆»»

‰ÙÒB‰Ïלכאורה זו והרי ¿»»
מיותרת? BÚ„כפילות ‡ÏÂ¿…

˜tzÒÓ B�È‡ ÔÈ„ÚL ‡l‡∆»∆¬«ƒ≈ƒ¿«≈
ÈÏÚ ˙¯Bt Ôa ¯ÓB‡Â ,‰Êa»∆¿≈≈»¬≈
‰ÙÒB‰ „BÚ ‡e‰L ,ÔÈÚ»ƒ∆»»
לכאורה, מיותרת כפילות עוד וזו

מהדברים אחד שבכל וודאי אלא

כפי ושונה, מיוחד תוכן יש הללו

להלן. שיבואר

‰p‰c ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â („¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
,˜Ècˆ ÌLa ‡¯˜� ÛÒBÈ≈ƒ¿»¿≈«ƒ

cˆ ÔÈ�Ú·e‡˙È‡ ˜È ¿ƒ¿««ƒƒ»
¯‰fa33È‡‰ ¯ÈË�„ Ô‡Ó «…««¿»ƒ«

'B‚ ˙È¯aאת ששומר מי ¿ƒ
הזו ˆÈc˜הברית È¯˜‡נקרא ƒ¿≈«ƒ

ÓÏÚ‡צדיק Ìi˜Óeומקיים ¿«≈»¿»
העולם, ÏeÁ˜‡את ÔBÏ ˙È‡ƒ¿»

È˙‡c ‡ÓÏÚaחלק לו יש ¿»¿»¿»ƒ
הבא. ÔÈ·‰Ï,בעולם CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ

È„ÈŒÏÚL ¯LÙ‡ CÈ‡≈∆¿»∆«¿≈
BÏ ‰È‰È ˙È¯a‰ ˙¯ÈË�¿ƒ««¿ƒƒ¿∆

È˙‡c ‡ÓÏÚa ‡˜ÏeÁחלק ¿»¿»¿»¿»ƒ
הבא? ≈p‰c¿ƒ‰,בעולם

‡ÓÏLaלגבי ‰ÔÈ�Úמילא ƒ¿»»»ƒ¿»
‡ÓÏÚ Ìi˜Ócעל שהשומר ƒ¿«≈»¿»

העולם, את מקיים הברית קדושת

·e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÓ ‰Ê È¯‰34:אומר ‡Ìשהקדושֿברוךֿהוא ¬≈∆»«ƒ«∆»ƒ
ÈzÓN ‡Ï ı¯‡Â ÌÈÓL ˙BwÁ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ È˙È¯a ‡Ïובדרך) …¿ƒƒ»»«¿»À»«ƒ»»∆…«¿ƒ

לימוד ואלמלא התורה בשביל נברא שהעולם זה במובן מתפרש הפסוק כלל

לענייננו אך העולם, את הקדושֿברוךֿהוא בורא היה לא ולילה יומם התורה

אחר), באופן לפרש ‰ÌÏBÚ.יש Ìei˜ ‡e‰ ˙È¯a‰ È„ÈŒÏÚL ,e�ÈÈ‰«¿∆«¿≈«¿ƒƒ»»

‡e‰ ÔÈ�Ú‰Â?העולם את מקיימת הברית שמירת אכן p‰c‰מדוע ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
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ÌÈ‡¯·p‰ Ïk אלא)‡˙ ושלום חס מעצמם (לא וקיימים חיים שכולם ∆»«ƒ¿»ƒ

ומקיים שמחייה ה' דבר בכוח

עצמאית מציאות להם ואין אותם

e˙kL·משלהם, BÓk36 ¿∆»
·v� E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ¿»¬»»¿»¿ƒ»

ÌÈÓMaשם הבעל "ופירש «»»ƒ
יהי שאמרת דברך כי ז"ל טוב

תיבות וגו' המים בתוך רקיע

ועומדות ניצבות הן אלו ואותיות

השמים רקיע בתוך לעולם

הרקיעים כל בתוך ומלובשות

ודבר כדכתיב להחיותם לעולם

חיים ודבריו לעולם יקום אלוקינו

שערוקיימ (תניא, לעד..." ים

א), פרק והאמונה ¿»¿e�È‰Âהיחוד
˙ee‰˙‰‰ ˙eÏÏkLכל של ∆¿»«ƒ¿«

‰ÈÂ',הנבראים ÌMÓ ‡e‰ƒ≈¬»»
‰e‰Ó ÔBLÏ37‡e‰Â , ¿¿«∆¿

'ÈÂ‰ ¯·c ,˙eÎÏÓ ˙�ÈÁa¿ƒ««¿¿«¬»»
אור שדרכה המלכות ספירת כי

ומתגלה נמשך הספירות

לדיבור נמשלה למטה מלמעלה

ואת השכל את ומגלה הממשיך

(אגרת ובתניא שבאדם, הרגש

[מדת "נקרא ד): פרק התשובה

כמו ה' דבר בשם המלכות]

שלטון". מלך דבר באשר שכתוב

¯LÙ‡L ÔÂÈk C‡יתכן «≈»∆∆¿»
ÌÏÚ‰a ‰È‰È 'ÈÂ‰ ¯·cL∆¿«¬»»ƒ¿∆¿∆¿≈

ÌÈ‡¯·pa,גילוי לידי יבוא ולא «ƒ¿»ƒ
˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈¿ƒ«
˙�ÈÁa ‡e‰L ˙È¯a‰«¿ƒ∆¿ƒ«

„BÒi‰ב"פתח שנאמר כפי «¿
קודש", ברית אות "יסוד... – ÈÁa�˙אליהו" ˙‡ ÌÈ˜Ó ‡e‰ È¯‰¬≈≈ƒ∆¿ƒ«

˙‡ Ì˜zÂ ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ ,ÌÏBÚa Èel‚a ‰È‰zL ˙eÎÏn‰««¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»¿∆«∆»«»∆∆
,„BÒi‰ ˙�ÈÁa ‡e‰ ˜Ècˆc ,‰z‡ ˜Ècˆ Èk EÈ¯·cככתוב˜Ècˆ ¿»∆ƒ«ƒ»»¿«ƒ¿ƒ««¿«ƒ

ÌÏBÚ „BÒÈ38,˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁ·a Ìei˜ ÏÚBt „BÒi‰ ˙�ÈÁ·e , ¿»¿ƒ««¿≈ƒƒ¿ƒ«««¿
ממנה שלמעלה הספירות אור את שמעבירה זו היא המלכות ספירת כאמור
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`oepiי `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

ּׁשּכתּוב מה אבל עלמא. מקּים ּברית דנטיר מאן ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָוזהּו
עֹולם ׁשהרי מּובן, אינֹו ּדאתי, ּבעלמא חּולקא לֹון ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָאית

ּביּו"ד נברא ה"א39הּבא ּבחינת נמׁש ּומהּיּו"ד ,40, ְְְְִִִֵֵַַַָָָ
ׁשמירת ׁשעלֿידי אפׁשר אי ּכן, ואם ּבינה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָּבחינת
ּבעלמא חּולקא לֹו יהיה יסֹוד, ּבבחינת ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָהּברית,
ּבמּדֹות, הּוא הּיסֹוד ּבחינת הרי ּבינה, ּבחינת ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָּדאתי,
ּוכמֹו לזה, זה ּבאיןֿערֹוך הם (ּבינה) ּומֹוחין ְְְֲִִִֵֵֶֶָּומּדֹות
הן הּזּולת, ּבׁשביל הם ׁשהּמּדֹות ּבקצרה לעיל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּנתּבאר
הּזּולת, אל ׁשּׁשּייכים ּברחמים, והן ּבגבּורה הן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבחסד
הּמּדֹות, עּקרי ׁשהם ּבחסדּֿגבּורהּֿתפארת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָּוכמֹו

י ּגם (ּכֹולל הּמּדֹות ּבׁשאר ּגם הּוא מהּֿׁשאיןּֿכןּכן סֹוד), ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָ
זה ויּובן לעצמֹו. רק והם לּזּולת, ׁשּייכים אינם ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוחין
ׁשעלֿידיֿזה ּבּמערה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָמּלּמּוד
היה ּבּמערה לּמּודֹו ׁשּמּקדם עד ּכ ּכל חכמה לֹו ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֹנֹוספה
היה יאיר ּבן ּפנחס ורּבי יאיר, ּבן ּפנחס לרּבי ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָמקׁשה
לּמּודֹו ואחרי ּפירּוקי, י"ב קׁשיא ּכל על לֹו ְְֲִִֵֵֵֵַַָָֻמׁשיב
ּבן ׁשמעֹון לרּבי מקׁשה יאיר ּבן ּפנחס רּבי היה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָּבּמערה
ּכל על לֹו מׁשיב היה יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ורּבי ְְִִִֵֶַַַַָָָיֹוחאי,

ּפירּוקי כ"ד הּלּמּוד41קׁשיא עלֿידי ׁשּדוקא מּובן ּומּזה , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
ׁשּבהיֹותֹו ואףֿעלּֿפי חכמה. הרּבה לֹו נֹוספה ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָלעצמֹו
ּבנֹו, אלעזר רּבי עם יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי למד ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָּבּמערה

ידּוע זּולת42הרי ׁשל ּבדרּגא היה לא ּבנֹו אלעזר ׁשרּבי ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אם ּכי הּמקּבל, זּולת ׁשל ּבדרּגא לא וגם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָֹהמבלּבל,
הם הּמֹוחין ׁשעּקר זה וענין ּכּידּוע. ּדלעצמֹו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּבדרּגא
ּבענין אחר ּבמקֹום לּמבאר ּבּסתירה אינֹו ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹלעצמֹו,

מּכּלם יֹותר הׁשּפעה43מּתלמידי עלֿידי ּׁשנֹוסף מה ּכי, , ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻ
למציאּות, הּׁשּי ּדבינה ההעלם ּגּלּוי רק הּוא ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָלּזּולת
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ב.39) כט, ג.40)מנחות שם, א. א, בשלח לקו"ת סע"א.41)ראה פד, עטר"ת42)ב"מ – 12 שבהערה שבתותי את ד"ה גם ראה

.(82 (ע' וה'ש"ת תז). א.43)(ע' ז, תענית
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אור ממשיכה דאצילות מלכות (למשל, הימנה שלמטה והעולמות הדרגות אל

שהמלכות הגורמת היא היסוד שמידת בחסידות ומבואר הבריאה) לעולם

למקבל. המשפיע בין ולקשר לחבר הוא היסוד מידת של עניינה כי תשפיע,

˙È¯a ¯ÈË�„ Ô‡Ó e‰ÊÂ,היסוד מידת הברית, את ששומר Ìi˜Óמי ¿∆«¿»ƒ¿ƒ¿«≈
‡ÓÏÚ.העולם את מקיים »¿»

·e˙kM ‰Ó Ï·‡¬»«∆»
הברית את È‡ƒ˙שהשומרים

È˙‡c ‡ÓÏÚa ‡˜ÏeÁ ÔBÏ¿»¿»¿»¿»ƒ
ל הבא,יש לעולם חלק ≈‡B�Èהם

‡a‰ ÌÏBÚ È¯‰L ,Ô·eÓ»∆¬≈»«»
„"eÈa "ביֿה39�·¯‡ ככתוב ƒ¿»¿

חכמינו ודרשו עולמים" צור ה'

את ברא שהקדושֿברוךֿהוא ז"ל

(ואת יו"ד באות הבא העולם

האות כי ה"א) באות הזה העולם

האור צמצום על מורה יו"ד

בעולם שהנשמות כך האלוקי

מזיו ולהתענג ליהנות יוכלו הבא

�CLÓהשכינה, „"ei‰Óe≈«ƒ¿»
‡"‰ ˙�ÈÁa40על המורה ¿ƒ«≈

האור (של והתפשטות התגלות

מן יו"ד) באות המצומצם

הגילוי, אל »ÈÁa¿ƒ�˙ההעלם
‰�Èaופירוט הרחבה שעניינה ƒ»

(הרמוזה בחכמה שבא האור של

יו"ד), ‡CÈבאות ,Ôk Ì‡Â¿ƒ≈≈
¯LÙ‡ייתכןÈ„ÈŒÏÚL ∆¿»∆«¿≈

‡e‰L ,˙È¯a‰ ˙¯ÈÓL¿ƒ««¿ƒ∆
BÏ ‰È‰È ,„BÒÈ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆

È˙‡c ‡ÓÏÚa ‡˜ÏeÁחלק ¿»¿»¿»¿»ƒ
הבא, Èa�‰,בעולם ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ»

‡e‰ „BÒi‰ ˙�ÈÁa È¯‰¬≈¿ƒ««¿
ÔÈÁBÓe ˙BcÓe ,˙BcÓa¿ƒƒƒ
‰Ê ÍB¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ (‰�Èa)ƒ»≈¿≈¬∆
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe ,‰ÊÏ¿∆¿∆ƒ¿»≈¿≈
Ì‰ ˙Bcn‰L ‰¯ˆ˜aƒ¿»»∆«ƒ≈
„ÒÁa Ô‰ ,˙Ïef‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ««≈¿∆∆
ÌÈÓÁ¯a Ô‰Â ‰¯e·‚a Ô‰,(התפארת ‰Ïef˙(מידת Ï‡ ÌÈÎÈiML ≈ƒ¿»¿≈¿«¬ƒ∆«»ƒ∆««

ובאהבה בחסד לזולתו, האדם התייחסות של שונות צורות הוא המידות ותוכן

וכד', ברחמים או ויראה בגבורה Œ‰¯e·bŒ„ÒÁaאו ‡e‰L BÓÎe¿∆¿∆∆¿»
˙¯‡Ùz(רחמים)˙Bcn‰ È¯wÚ Ì‰Lשיש ג) (פרק בתניא ככתוב ƒ¿∆∆∆≈ƒ»≈«ƒ

המידות, לעיקר 'ענפים' הם המידות ושאר עיקריות Ìbמידות ‡e‰ Ôk≈«

(„BÒÈ Ìb ÏÏBk) ˙Bcn‰ ¯‡Laוביחס הזולת בשביל הוא שעניינם ƒ¿»«ƒ≈«¿
¯˜לזולת, Ì‰Â ,˙ÏefÏ ÌÈÎÈiL Ì�È‡ ÔÈÁBn‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈«ƒ≈»«»ƒ««¿≈«

Ô·eÈÂ .BÓˆÚÏעניין‰Êהם הזולתשהמוחין בשביל ולא עצמו לאדם ¿«¿¿»∆
מובן לזולת Úna¯‰וביחס È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ „enlÓשהה שם ƒƒ«ƒƒ¿∆««¿»»

תלמידים ללא »∆ŒÏÚLבעצמו
‰ÓÎÁ BÏ ‰ÙÒB� ‰ÊŒÈ„È¿≈∆¿»»¿»
Ì„wnL „Ú Ck Ïk»»«∆ƒ…∆
‰È‰ ‰¯Úna B„enÏƒ«¿»»»»
Ôa ÒÁ�t Èa¯Ï ‰L˜Ó«¿∆¿«ƒƒ¿»∆
¯È‡È Ôa ÒÁ�t Èa¯Â ,¯È‡È»ƒ¿«ƒƒ¿»∆»ƒ
Ïk ÏÚ BÏ ·ÈLÓ ‰È‰»»≈ƒ«»

È˜e¯Èt ·"È ‡ÈL˜,תירוצים À¿»≈≈
‰¯Úna B„enÏ È¯Á‡Â¿«¬≈ƒ«¿»»
- ו יוחאי בר שמעון רבי התעלה

¯È‡È Ôa ÒÁ�t Èa¯ ‰È‰»»«ƒƒ¿»∆»ƒ
Ôa ÔBÚÓL Èa¯Ï ‰L˜Ó«¿∆¿«ƒƒ¿∆
Ôa ÔBÚÓL Èa¯Â ,È‡ÁBÈ«¿«ƒƒ¿∆
ÏÚ BÏ ·ÈLÓ ‰È‰ È‡ÁBÈ«»»≈ƒ«
È˜e¯Èt „"Î ‡ÈL˜ Ïk»À¿»≈≈

41Ô·eÓתירוצים ‰fÓe ,ƒ∆»
„enl‰ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈«ƒ
‰a¯‰ BÏ ‰ÙÒB� BÓˆÚÏ¿«¿¿»«¿≈

‰ÓÎÁשהם למידות בניגוד כי »¿»
לעצמו שהם במוחין הרי לזולת

בלימוד יותר היא ההתעלות

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒלעצמו.
„ÓÏ ‰¯Úna B˙BÈ‰aL∆ƒ¿«¿»»»«
ÌÚ È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆«ƒ
È¯‰ ,B�a ¯ÊÚÏ‡ Èa«̄ƒ∆¿»»¿¬≈

Úe„È42B�a ¯ÊÚÏ‡ Èa¯L »«∆«ƒ∆¿»»¿
˙ÏeÊ ÏL ‡b¯„a ‰È‰ ‡Ï…»»¿«¿»∆«

ÏaÏ·Ó‰מהעיון ומפריע «¿«¿≈
בחכמה, Ï‡וההתעלות Ì‚Â¿«…

Ïa˜n‰ ˙ÏeÊ ÏL ‡b¯„a¿«¿»∆««¿«≈
המידות, בהשפעת ‡Ìכמו Èkƒƒ

.Úe„ik BÓˆÚÏc ‡b¯„a¿«¿»ƒ¿«¿«»«
ÔÈÁBn‰ ¯wÚL ‰Ê ÔÈ�ÚÂ¿ƒ¿»∆∆ƒ««ƒ
ÔÈ�Úa ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÏ ‰¯È˙qa B�È‡ ,BÓˆÚÏ Ì‰≈¿«¿≈«¿ƒ»«¿…»¿»«≈¿ƒ¿«

ÌlkÓ ¯˙BÈ È„ÈÓÏzÓ43,מרבותי למדתי "הרבה ז"ל חכמינו שאמרו ƒ«¿ƒ«≈ƒÀ»
מונע אינו שהזולת נמצא כן ואם מכולם" יותר ומתלמידי מחברי מהם ויותר

לרבם, הרבה מוסיפים התלמידים אדרבה אלא המוחין בעניין Èkƒ,מהתעלות
ÌÏÚ‰‰ Èelb ˜¯ ‡e‰ ˙ÏefÏ ‰ÚtL‰ È„ÈŒÏÚ ÛÒB�M ‰Ó«∆»«¿≈«¿»»«««ƒ«∆¿≈
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עלֿידי זה הרי הּבינה, מהּות לעצם להּגיע ּבכדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאבל
רּבי ׁשהיה עלֿידיֿזה ולכן ּדוקא, לעצמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָההתּבֹודדּות
ּבחינת אצלֹו נתעֹורר לעצמֹו, ּבּמערה יֹוחאי ּבן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשמעֹון
ּדתמּורת לגמרי, והפּכי חדׁש ענין ׁשּפעל עד הּבינה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצם
הׁשיב יאיר ּבן ּפנחס ורּבי הּמקׁשה הּוא היה ׁשּמּקדם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
ותרץ הּמתרץ הּוא היה אחרּֿכ הּנה ּפירּוקי, י"ב ְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָלֹו
ּוכׁשם ּובכפליים. לגמרי הפּכי ענין ׁשּזהּו ּפירּוקי, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָכ"ד
למעלה, ּגם הּוא ּכן לעצמֹו, הם ׁשּבאדם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהּמחין
ּכמֹו (ולא מהעֹולמֹות למעלה הם הּמֹוחין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּבחינת

ועלּֿפ לעֹולמֹות). ׁשּׁשּיכֹות איהּמּדֹות מּובן, אינֹו יֿזה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּמּדֹות, ּבבחינת ׁשהּוא הּברית, ׁשמירת ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָאפׁשר
הּמֹוחין. ּבבחינת ׁשהּוא ּדאתי, ּבעלמא חּולקא לֹו ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָיהיה

ז"לe‡·e¯ה) רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ּגדֹולים44הענין, ≈ְְְְִִִֵֵַַָָָ
וארץ, ׁשמים מּמעׂשה יֹותר צּדיקים ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמעׂשה

ּכתיב וארץ ׁשמים ּבמעׂשה יד)45ּדאּלּו (חדא ידי אף ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
צּדיקים ּבמעׂשה ואּלּו ׁשמים, טּפחה וימיני ארץ ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָיסדה

ידי46ּכתיב ּכֹוננּו אדנֿי מקּדׁש ה' ּפעלּת לׁשבּת מכֹון ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ
היא וארץ ׁשמים ּבריאת הרי להבין, וצרי ידים). ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ(ב'
עֹולם ּבאי ּכל יתּכּנסּו ואם ּברּוֿהּוא, הּבֹורא ּבחיק ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָרק

אחד יּתּוׁש ּכנף אפּלּו להּוֹות יכֹולים אפׁשר47אין ואי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
וארץ. ׁשמים מּמעׂשה יֹותר ּגדֹול יהיה צּדיקים ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמעׂשה
ענין הּוא וארץ ׁשמים ׁשּמעׂשה ׁשאףֿעלּֿפי לֹומר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
יׁש מּכלֿמקֹום, הּבֹורא, ּבחיק רק ׁשּיׁשנֹו ּביֹותר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנפלא

צּדיקים ּבמעׂשה ּגם `xgמעלה oiprAמּלׁשֹון ׁשהרי , ְֲֲִִֵַַַַָ§¦§¨©¥ְֲִֵֶ
ׁשּבענין מׁשמע כּו', יֹותר כּו' ּגדֹולים ז"ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַרּבֹותינּו
ּברּוֿהּוא) הּבֹורא ּבחיק רק (ׁשּיׁשנֹו וארץ ׁשמים ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה
ּגם מּוכח וכן צּדיקים. מעׂשה יֹותר ּגדֹולים ְְֲִִִֵֵֵַַַָָּגּופא,
יד ּכתיב וארץ ׁשמים ׁשּבמעׂשה מהּפסּוקים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמהראיה
ׁשהּמעלה מּוכח ׁשּמּזה ידים, ב' צּדיקים ּובמעׂשה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחת,

עצמֹו. הענין ּבאֹותֹו ְְְִִַָָהיא
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Ó ÌˆÚÏ ÚÈb‰Ï È„Îa Ï·‡ ,˙e‡ÈˆÓÏ CiM‰ ‰�È·c˙e‰ ¿ƒ»««»ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈¿«ƒ«¿∆∆«
ÔÎÏÂ ,‡˜Âc BÓˆÚÏ ˙e„„Ba˙‰‰ È„ÈŒÏÚ ‰Ê È¯‰ ,‰�Èa‰«ƒ»¬≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿«¿«¿»¿»≈
,BÓˆÚÏ ‰¯Úna È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ‰È‰L ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆∆»»«ƒƒ¿∆««¿»»¿«¿

‰�Èa‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁa BÏˆ‡ ¯¯BÚ˙�גדולה כך כל התעלות והייתה ƒ¿≈∆¿¿ƒ«∆∆«ƒ»
ÔÈ�Úבמוחין ÏÚtL „Ú«∆»«ƒ¿»

È¯Ó‚Ï ÈkÙ‰Â L„Áביחס »»¿»¿ƒ¿«¿≈
שהותו לפני הקודם, למצבו

לעצמו למד שם במערה

‰È‰ Ì„wnL ‰Ê ˙¯eÓ˙cƒ¿«∆∆ƒ…∆»»
ÒÁ�t Èa¯Â ‰L˜n‰ ‡e‰««¿∆¿«ƒƒ¿»
·"È BÏ ·ÈL‰ ¯È‡È Ôa∆»ƒ≈ƒ

È˜e¯Ètשרבי היינו תירוצים, ≈≈
הרבה בדרגה היה יאיר בן פנחס

ממנו נעלית ‡Œ¯Áיותר ‰p‰ƒ≈««
ı¯˙n‰ ‡e‰ ‰È‰ Ckאת »»»«¿»≈

שרבי יאירהקושיות בן פנחס

לו È˜e¯Ètהקשה „"Î ı¯˙Â¿≈≈≈≈
ממספר כפול תירוצים,

יאיר בן פנחס שרבי התירוצים

קושיותיו על לו מתרץ היה

È¯Ó‚Ï ÈkÙ‰ ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿»»¿ƒ¿«¿≈
הפך המקשה להיות שבמקום

המתרץ ÌÈÈÏÙÎ·e¿ƒ¿«ƒלהיות
היה שלו התירוצים שמספר

ÔÈÁn‰Lכפול. ÌLÎe¿≈∆«…ƒ
Ôk ,BÓˆÚÏ Ì‰ Ì„‡aL∆»»»≈¿«¿≈
˙�ÈÁaL ,‰ÏÚÓÏ Ìb ‡e‰«¿«¿»∆¿ƒ«
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÔÈÁBn‰«ƒ≈¿«¿»
BÓk ‡ÏÂ) ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»¿…¿
˙BÎiML ˙Bcn‰«ƒ∆«»
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .(˙BÓÏBÚÏ»»¿«ƒ∆
¯LÙ‡ CÈ‡ ,Ô·eÓ B�È‡≈»≈∆¿»
,˙È¯a‰ ˙¯ÈÓL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ««¿ƒ
,˙Bcn‰ ˙�ÈÁ·a ‡e‰L∆ƒ¿ƒ««ƒ

BÏ ‰È‰Èהשומר לאדם ƒ¿∆
È˙‡c ‡ÓÏÚa ‡˜ÏeÁחלק ¿»¿»¿»¿»ƒ

הבא, ÈÁ·a�˙בעולם ‡e‰L∆ƒ¿ƒ«
ÔÈÁBn‰האדם עבודת והרי «ƒ

המשכה וממשיכה המעוררת

בהתאם להיות צריכה עליונה

מוחין? מלמעלה תמשיך המידות שעבודת ייתכן ואיך ההמשכה ועניין לתוכן

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡ ‰p‰c ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·e (‰44‰NÚÓ ÌÈÏB„b ≈»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«≈«¿ƒ«¬≈
ÌÈÓL ‰NÚÓa el‡c ,ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚnÓ ¯˙BÈ ÌÈ˜Èc«̂ƒƒ≈ƒ«¬≈»«ƒ»»∆¿ƒ¿«¬≈»«ƒ

·È˙k ı¯‡Â45„È ‡„Á) È„È Û‡אחת)ידÈ�ÈÓÈÂ ı¯‡ ‰„ÒÈ »»∆¿ƒ«»ƒ¬»»»¿»»∆ƒƒƒ
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ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓa Ìb«¿«¬≈«ƒƒ

אחר אל,ּבענין בהכרח ולא ְְִֵַָ
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יי i"gyz'd ,zah ycegd mikxan ,dkepg zay ,uwn zyxt zay

עלֿידי זה הרי הּבינה, מהּות לעצם להּגיע ּבכדי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאבל
רּבי ׁשהיה עלֿידיֿזה ולכן ּדוקא, לעצמֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָההתּבֹודדּות
ּבחינת אצלֹו נתעֹורר לעצמֹו, ּבּמערה יֹוחאי ּבן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשמעֹון
ּדתמּורת לגמרי, והפּכי חדׁש ענין ׁשּפעל עד הּבינה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעצם
הׁשיב יאיר ּבן ּפנחס ורּבי הּמקׁשה הּוא היה ׁשּמּקדם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
ותרץ הּמתרץ הּוא היה אחרּֿכ הּנה ּפירּוקי, י"ב ְְִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָלֹו
ּוכׁשם ּובכפליים. לגמרי הפּכי ענין ׁשּזהּו ּפירּוקי, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָכ"ד
למעלה, ּגם הּוא ּכן לעצמֹו, הם ׁשּבאדם ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשהּמחין
ּכמֹו (ולא מהעֹולמֹות למעלה הם הּמֹוחין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹׁשּבחינת

ועלּֿפ לעֹולמֹות). ׁשּׁשּיכֹות איהּמּדֹות מּובן, אינֹו יֿזה ְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּמּדֹות, ּבבחינת ׁשהּוא הּברית, ׁשמירת ׁשעלֿידי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָאפׁשר
הּמֹוחין. ּבבחינת ׁשהּוא ּדאתי, ּבעלמא חּולקא לֹו ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָיהיה

ז"לe‡·e¯ה) רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה ּגדֹולים44הענין, ≈ְְְְִִִֵֵַַָָָ
וארץ, ׁשמים מּמעׂשה יֹותר צּדיקים ֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמעׂשה

ּכתיב וארץ ׁשמים ּבמעׂשה יד)45ּדאּלּו (חדא ידי אף ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
צּדיקים ּבמעׂשה ואּלּו ׁשמים, טּפחה וימיני ארץ ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָיסדה

ידי46ּכתיב ּכֹוננּו אדנֿי מקּדׁש ה' ּפעלּת לׁשבּת מכֹון ְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ
היא וארץ ׁשמים ּבריאת הרי להבין, וצרי ידים). ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָ(ב'
עֹולם ּבאי ּכל יתּכּנסּו ואם ּברּוֿהּוא, הּבֹורא ּבחיק ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָרק

אחד יּתּוׁש ּכנף אפּלּו להּוֹות יכֹולים אפׁשר47אין ואי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ
וארץ. ׁשמים מּמעׂשה יֹותר ּגדֹול יהיה צּדיקים ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּמעׂשה
ענין הּוא וארץ ׁשמים ׁשּמעׂשה ׁשאףֿעלּֿפי לֹומר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָואין
יׁש מּכלֿמקֹום, הּבֹורא, ּבחיק רק ׁשּיׁשנֹו ּביֹותר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָנפלא

צּדיקים ּבמעׂשה ּגם `xgמעלה oiprAמּלׁשֹון ׁשהרי , ְֲֲִִֵַַַַָ§¦§¨©¥ְֲִֵֶ
ׁשּבענין מׁשמע כּו', יֹותר כּו' ּגדֹולים ז"ל ְְְְִִֵֵֶַַַַַרּבֹותינּו
ּברּוֿהּוא) הּבֹורא ּבחיק רק (ׁשּיׁשנֹו וארץ ׁשמים ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמעׂשה
ּגם מּוכח וכן צּדיקים. מעׂשה יֹותר ּגדֹולים ְְֲִִִֵֵֵַַַָָּגּופא,
יד ּכתיב וארץ ׁשמים ׁשּבמעׂשה מהּפסּוקים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמהראיה
ׁשהּמעלה מּוכח ׁשּמּזה ידים, ב' צּדיקים ּובמעׂשה ְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָאחת,

עצמֹו. הענין ּבאֹותֹו ְְְִִַָָהיא
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‰�Èa‰ ÌˆÚ ˙�ÈÁa BÏˆ‡ ¯¯BÚ˙�גדולה כך כל התעלות והייתה ƒ¿≈∆¿¿ƒ«∆∆«ƒ»
ÔÈ�Úבמוחין ÏÚtL „Ú«∆»«ƒ¿»

È¯Ó‚Ï ÈkÙ‰Â L„Áביחס »»¿»¿ƒ¿«¿≈
שהותו לפני הקודם, למצבו

לעצמו למד שם במערה

‰È‰ Ì„wnL ‰Ê ˙¯eÓ˙cƒ¿«∆∆ƒ…∆»»
ÒÁ�t Èa¯Â ‰L˜n‰ ‡e‰««¿∆¿«ƒƒ¿»
·"È BÏ ·ÈL‰ ¯È‡È Ôa∆»ƒ≈ƒ
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בהתאם להיות צריכה עליונה
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מוכיחה אינה ידיים שתי נאמרו

שהדבר יתכן כי מעלתם על

צדיקים" ש"מעשה יתכן איך השאלה: חוזרת כן, ואם אחרת מעלה בגלל נאמר

הקדושֿברוךֿ עלֿידי וארץ" שמים מ"מעשה יותר וחשוב יותר גדול יהיה
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`oepiיב `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

C‡ידּוע למעלה הּספירֹות ׁשּבענין ּדכׁשם הּוא, הענין «ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּגם ּכ ּתֹוספת, סֹוד ּובחינת ׁשרׁש סֹוד ּבחינת ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיׁש
ּבחינת ּתֹוספת. ּובחינת ׁשרׁש ּבחינת ענין יׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹּבבריאה

ּדבר הם עניניםׁשרׁש הם ּתֹוספת ּובחינת הּמכרחים, ים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
הּמכרחים, ענינים ׁשּיׁש ּבגׁשמּיּות, ּוכמֹו הֹוספה. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻׁשּבדר
ׁשל ענינים ויׁשנם חּסרֹון, ׁשל מּצב זה הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּבלעדם
הּמכרחים, ּדברים ּכל לֹו ׁשּיׁש ׁשּלאחרי והינּו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעׁשירּות,

לֹו יחסר אׁשר מחסֹורֹו ּכלל,48ּדי חּסרֹון ׁשּום לֹו ואין , ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָ
מחּיב אּתה עׁשירּות, ׁשל ּבאפן יֹותר עֹוד ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֻנתוּסף

החּסרֹון,49לעּׁשרֹו את למּלאֹות אינֹו העׁשירּות ׁשענין , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
רּבֹות נפׁשֹות ּבֹורא ענין וזהּו הּתענּוג. המׁשכת אם ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָּכי

ּׁשּבראת מה ּכל על רּבֹות50וחסרֹונן נפׁשֹות ּבֹורא , ְְְֵֶֶַַַָָָָָָ
ּׁשּבראת מה ּכל ועל הכרחי, קּיּום ענין הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוחסרֹונן
ימי ׁשׁשת ּבין ההפרׁש הּוא ּובכללּות ּתֹוספת. סֹוד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָהּוא
ההנהגה להיֹות צריכה החל ימי ּדבׁשׁשת לׁשּבת, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹהחל
ּבמׂשּורה ּומים ּתאכל ּבמלח ּפת ּתֹורה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹּבדרּכּה

וכּו' לעּנגֹו51ּתׁשּתה מצוה ּבׁשּבת אבל ּבאכילה52, ְְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָ
ּגם יּובן כן ּוכמֹו מבּׂשם. ויין ׁשמן ּבבׂשר ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻּוׁשתּיה
מכרחים ׁשהם ּבבריאה ענינים ׁשּיׁשנם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּברּוחנּיּות,
את ּומקּים ּומחּיה ׁשּמהּוה הוי' ּדבר ּוכמֹו ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָלּבריאה,

ורגע רגע ּבכל ּבּנבראים,53הּנבראים להיֹות ׁשּמכרח , ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבּנבראים, ּבהעלם יהיה הוי' ׁשּדבר ׁשאפׁשר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
ּבגּלּוי יהיה הוי' ׁשהּדבר לפעל העבֹודה היא ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹועלֿזה
א היא מציאּותֹו ׁשּכל ּבּנברא ׁשּירּגׁש והינּו ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֻּבּנבראים,
רגע ּבכל אֹותֹו ּומקּים מחּיה ׁשּמהּוה הוי' הּדבר ְְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָורק
סֹוד ּבחינת הּוא לּבריאה, ּבהכרח ׁשהּוא זה וענין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָורגע.
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LiL Úe„È ‰ÏÚÓÏ ˙B¯ÈÙq‰ ÔÈ�ÚaL ÌLÎc ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿»»«∆≈
LÈ ‰‡È¯·a Ìb Ck ,˙ÙÒBz „BÒ ˙�ÈÁ·e L¯L „BÒ ˙�ÈÁa¿ƒ«…∆¿ƒ«∆∆»««¿ƒ»≈
ÌÈ¯·c Ì‰ L¯L ˙�ÈÁa .˙ÙÒBz ˙�ÈÁ·e L¯L ˙�ÈÁa ÔÈ�Úƒ¿«¿ƒ«…∆¿ƒ«∆∆¿ƒ«…∆≈¿»ƒ

.‰ÙÒB‰ C¯„aL ÌÈ�È�Ú Ì‰ ˙ÙÒBz ˙�ÈÁ·e ,ÌÈÁ¯În‰מבואר «À¿»ƒ¿ƒ«∆∆≈ƒ¿»ƒ∆¿∆∆»»
סוגי שני קיימים כי בחסידות

לקיום מלמעלה שניתן שפע

במעשי תלוי אינו האחד העולם.

מה עלֿפי ניתן והוא האדם,

זה שפע הבריאה. מעת שנקצב

כלומר, שורש'. 'סוד מכונה

שאינו העולם, של החיים שורש

של השני הסוג לעולם. משתנה

'סוד נקרא האלוקי השפע

מה על תוספת כלומר, תוספת'.

העולם לקיום מראש שנקבע

במעשי תלוי שפע של זה וסוג

האדם במעשי ותוספת האדם,

המצוות ובקיום התורה בלימוד

מ'סוד שפע של תוספת מביאה

להלן. שיבואר כפי תוספת',

LiL ,˙eiÓL‚a BÓÎe¿¿«¿ƒ∆≈
,ÌÈÁ¯În‰ ÌÈ�È�Úƒ¿»ƒ«À¿»ƒ
·vÓ ‰Ê È¯‰ Ì„ÚÏaL∆ƒ¿»»¬≈∆«»
ÌÈ�È�Ú Ì�LÈÂ ,ÔB¯qÁ ÏL∆ƒ»¿∆¿»ƒ¿»ƒ
,e�È‰Â ,˙e¯ÈLÚ ÏL∆¬ƒ¿«¿
Ïk BÏ LiL È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆≈»
Èc ,ÌÈÁ¯În‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«À¿»ƒ≈
BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯BÒÁÓ48, «¿¬∆∆¿«

,ÏÏk ÔB¯qÁ ÌeL BÏ ÔÈ‡Â¿≈ƒ»¿»
ÔÙ‡a ¯˙BÈ „BÚ ÛqÂ˙�ƒ¿«≈≈¿…∆
·iÁÓ ‰z‡ ,˙e¯ÈLÚ ÏL∆¬ƒ«»¿À»

B¯MÚÏ49,דרשת (במקור, ¿«¿
לתת שחובה היא ז"ל חכמינו

אך לו הנחוץ מחסורו' 'די לעני

וכאן לעשיר, להפכו חובה אין

דברים בין ההבדל את להמחיש כדי לעשרו" מחוייב "אתה המילים מצוטטות

שהם עונג כמו העיקר על נוספים לדברים "שורש" בבחינת שהם הכרחיים

"תוספת") ‰ÔB¯qÁבבחינת ˙‡ ˙B‡lÓÏ B�È‡ ˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿«»¬ƒ≈¿«¿∆«ƒ»
‰e�Úz‚בלבד, ˙ÎLÓ‰ Ì‡ Èk.לקיום הכרחי ÔÈ�Úשאינו e‰ÊÂ ƒƒ«¿»«««¬¿∆ƒ¿«

ברכת של והמשמעות Ïkהפירוש ÏÚ Ô�B¯ÒÁÂ ˙Ba¯ ˙BLÙ� ‡¯Ba≈¿»«¿∆¿»«»
˙‡¯aM ‰Ó50Ô�B¯ÒÁÂ ˙Ba¯ ˙BLÙ� ‡¯Ba מילוי, של במובן «∆»»»≈¿»«¿∆¿»

מחסורו" "די כמו ‰ÈÁ¯Î,החיסרון Ìei˜ ÔÈ�Ú ‡e‰שורש ÏÚÂסוד ƒ¿«ƒ∆¿≈ƒ¿«

˙‡¯aM ‰Ó Ïkלתענוג שנבראו דברים ÙÒBz˙.היינו „BÒ ‡e‰ »«∆»»»∆∆
˙LL·c ,˙aLÏ ÏÁ‰ ÈÓÈ ˙LL ÔÈa L¯Ù‰‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎ·eƒ¿»«∆¿≈≈≈∆¿≈«…¿«»ƒ¿≈∆

,‰¯Bz ÏL dk¯„a ‰‚‰�‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÏÁ‰ ÈÓÈכדברי ¿≈«…¿ƒ»ƒ¿««¿»»¿«¿»∆»
תורה..." של דרכה היא "כך אבות: בפרקי ÏÎ‡zהמשנה ÁÏÓa ˙t«¿∆«…≈

‰zLz ‰¯eNÓa ÌÈÓe«ƒƒ¿»ƒ¿∆
'eÎÂ51,מומלצת זו והנהגה ¿

החול aLa˙בימות Ï·‡¬»¿«»
B‚pÚÏ ‰ÂˆÓ52יום את ƒ¿»¿«¿

i˙Le‰השבת ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»¿ƒ»
ÌO·Ó ÔÈÈÂ ÔÓL ¯N·a¿»»»≈¿«ƒ¿À»
דברים ולא לעונג כמובן שהם

האדם. לקיום ¿BÓÎeהכרחיים
,˙ei�Áe¯a Ìb Ô·eÈ ÔÎ≈»«¿»ƒ

ÌÈ�È�Ú Ì�LiLהשפעות ∆∆¿»ƒ¿»ƒ
רוחניות «È¯·a«¿ƒ‡‰אלוקיות

‰‡È¯aÏ ÌÈÁ¯ÎÓ Ì‰L∆≈À¿»ƒ«¿ƒ»
קיומה, עצם c·¯לצורך BÓÎe¿¿«

‰iÁÓe ‰e‰nL 'ÈÂ‰¬»»∆¿«∆¿«∆
ÏÎa ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡ Ìi˜Óe¿«≈∆«ƒ¿»ƒ¿»

Ú‚¯Â Ú‚¯53Á¯ÎnL , ∆«»∆«∆À¿»
ÌÈ‡¯·pa ˙BÈ‰Ïדבר וללא ƒ¿«ƒ¿»ƒ

אין אותם ומהווה המחיה ה'

הזקן אדמו"ר ובלשון קיום, להם

והאמונה היחוד (שער בתניא

(של האותיות היו "אילו א): פרק

ה' דבר שהוא רקיע" "יהי

מסתלקות השמים) את המהווה

למקורן וחוזרות ושלום חס כרגע

ממש ואפס אין השמים כל היו

קודם וכמו כלל היו כלא והיו

וכן ממש כו' רקיע יהי מאמר

העולמות שבכל הברואים בכל

ותחתונים", «∆‡l‡עליונים
¯LÙ‡Lיתכן'ÈÂ‰ ¯·cL ∆∆¿»∆¿«¬»»

ÌÈ‡¯·pa ÌÏÚ‰a ‰È‰Èƒ¿∆¿∆¿≈«ƒ¿»ƒ
בהם, ונרגש ניכר יהיה ‰B·Ú„‰ולא ‡È‰ ‰ÊŒÏÚÂהאדם ÏÚÙÏשל ¿«∆ƒ»¬»ƒ¿…

‡¯·pa Lb¯iL e�È‰Â ,ÌÈ‡¯·pa Èel‚a ‰È‰È 'ÈÂ‰ ¯·c‰L∆«¿«¬»»ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿∆À¿««ƒ¿»
¯·c‰ ˜¯Â C‡ ‡È‰ B˙e‡ÈˆÓ ÏkLÌi˜Óe ‰iÁÓ ‰e‰nL 'ÈÂ‰ ∆»¿ƒƒ«¿««¿«¬»»∆¿«∆¿«∆¿«≈

Ú‚¯Â Ú‚¯ ÏÎa B˙B‡בניגוד (וזאת משלו עצמאי קיום שום לו ואין ¿»∆«»∆«
משלו). עצמאית מציאות לו יש כאילו שלו הטבעית Ê‰לתחושה ÔÈ�ÚÂשל ¿ƒ¿»∆

הוי' דבר של מכוחו ורק אך הוא הקיום שכל בכך והרגשה ∆e‰L‡הכרה
‰„B·Ú LÈ Ì�Ó‡ .L¯L „BÒ ˙�ÈÁa ‡e‰ ,‰‡È¯aÏ Á¯Î‰a¿∆¿≈««¿ƒ»¿ƒ«…∆»¿»≈¬»
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ׁש יֹותר, נעלית עבֹודה יׁש אמנם ׁשּבאׁשרׁש. ּלאחרי ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּמהּוה ה'אין' הּוא הּיׁש מציאּות ׁשעּקר והּכרה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלידיעה
הּוא ה'אין' ׁשּגם יֹותר, נעלית הּכרה לידי ּבא אזי ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹותֹו,
זה וענין האמּתי. הּיׁש לגּבי חׁשיב ּוכלא ּבלבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהארה
מהּבריאה, יֹותר נעלה הּוא אּלא לּבריאה, ּבהכרח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאינֹו
ּתֹוספת. סֹוד ּבחינת והּוא והֹוספה, עׁשירּות ּבׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָונקרא

˙eiË¯Ù·eּתֹוספת סֹוד ׁשּבבחינת העׁשירּות ענין יֹותר, ƒ¿»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ
ידּוע ּדהּנה סֹובב. מּבחינת ּגם למעלה ְְְְִִִֵֵַַַַָָהּוא
הּוא ממּלא ׁשּבחינת לסֹובב, ממּלא ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַההפרׁש
מעלה ׁשּלמעלה סֹובב ּובחינת ּבּנבראים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּבפנימּיּות
אֹור ּגם אמנם מּקיף. ּבבחינת הּוא הּממּלא ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָמּבחינת
היה מה ּבענין וכּנ"ל הּבריאה, לצר הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּסֹובב
ׁשּגם והינּו מנּוחה, ּבא ׁשּבת ּבא מנּוחה, חסר ְְְְֵֶַַַָָָָָָָָהעֹולם
מהעֹולמֹות, למעלה ׁשהּוא והּׁשביתה הּמנּוחה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָענין
העֹולמֹות, ּבכלל ּכן ּגם הּוא הּסֹובב, אֹור ּבחינת ְְְִִֵֵַַַָָָוהּוא
ענין אמּתית אּלא העׁשירּות, ענין אמּתית זה ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָואין
ּכלא קּמיּה ׁשּכּוּלא וההּכרה הּידיעה הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהעׁשירּות
סֹובב ׁשהּוא הּסֹובב, מאֹור ּגם למעלה ׁשּזהּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָחׁשיב,
ׁשּׁשּבת לעיל ׁשּנתּבאר מה הּנה (ועלּֿפיֿזה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלעלמין.
רק זה הרי העׁשירּות, ענין הּוא כּו' לעּנגֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּמצוה
ׁשאינֹו לפי ּבכללּות, עׁשירּות ונקרא הּסֹובב, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּבבחינת
אמּתית זה אין ועדין ּבעֹולמֹות, ּובהתלּבׁשּות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּבפנימּיּות
ההֹוספה ענין אמּתית ואּלּו וההֹוספה. העׁשירּות ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָענין
ימי מּׁשבעת ׁשּלמעלה ׁשמיני ּבחינת יֹוסף, ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהּוא

ֵֶַההּקף).

e‰ÊÂׁשמים מּמעׂשה יֹותר צּדיקים מעׂשה ּגדֹולים ¿∆ְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָ
והּוא מאין, יׁש הּוא וארץ ׁשמים ּדמעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוארץ,
ּגדֹולים אמרּו ועלֿזה לעֹולמֹות, הּׁשּי האֹור ְְְְִִִֶַַַַָָָָָמּבחינת
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¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�,ההכרחית העבודה ÚÈ„ÈÏ‰מאשר ‡aL È¯Á‡lL «¬≈≈∆¿«¬≈∆»ƒƒ»
Li‰ ˙e‡ÈˆÓ ¯wÚL ‰¯k‰Âהנברא'ÔÈ‡'‰ ‡e‰האלוקי‰e‰n‰ ¿«»»∆ƒ«¿ƒ«≈»«ƒ«¿«∆

B˙B‡יסודי עניין BÈ˙¯,ובסיסי,שהוא ˙ÈÏÚ� ‰¯k‰ È„ÈÏ ‡a ÈÊ‡¬«»ƒ≈«»»«¬≈≈
'ÔÈ‡'‰ ÌbLהנבראים את המהווה ÏÎe‡האלקי „·Ïa ‰¯‡‰ ‡e‰ ∆«»«ƒ∆»»ƒ¿«¿…

·ÈLÁאינו כאילו ונחשב »ƒ
ÈzÓ‡‰ Li‰ Èa‚Ïהוא ¿«≈«≈»¬ƒƒ

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא

‰Ê ÔÈ�ÚÂ,'שה'אין ההבנה ¿ƒ¿»∆
כל את המהווה ה' הדבר היינו

הארה רק הוא הנבראים

בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא

‰‡È¯aÏ Á¯Î‰a B�È‡≈¿∆¿≈««¿ƒ»
גם להיות יכול הנבראים וקיום

זו, הכרה ‰e‡ללא ‡l‡∆»
,‰‡È¯a‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ�«¬∆≈≈«¿ƒ»
˙e¯ÈLÚ ÌLa ‡¯˜�Â¿ƒ¿»¿≈¬ƒ

‰ÙÒB‰Âלענייני בדומה ¿»»
דברים לעומת ועונג עשירות

לקיום, ¿e‰Â‡המוכרחים
˙ÙÒBz „BÒ ˙�ÈÁaכמבואר ¿ƒ«∆∆

לעיל.

ÔÈ�Ú ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ¿«
„BÒ ˙�ÈÁ·aL ˙e¯ÈLÚ‰»¬ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙ÙÒBz∆∆¿«¿»«

··BÒ ˙�ÈÁaÓהשפעת ƒ¿ƒ«≈
היא בעולמות הקדושֿברוךֿהוא

כל הממלא 'אור אופנים: בשני

עלמין'. כל הסובב ו'אור עלמין'

דרגא לכל נמשך הממלא אור

עניינו לפי נברא ולכל עולם ולכל

היא שלו ההארה ולכן המיוחד

נקרא זה ואופן 'התלבשות' בדרך

שם על עלמין" כל "ממלא

מתלבש בעולמותשהאור

פנימית בצורה ובנבראים

- נוספת ובצורה אותם. ו'ממלא'

העולמות כל על מאיר האור בה

כי שווה במידה הברואים כל ועל

'מקיף' בדרך מלמעלה בהם מאיר אלא עניינו לפי אחד בכל ומתלבש יורד אינו

מדרגה ויורד בא ה"ממלא" שאור ובעוד עלמין" כל "סובב נקרא זה ואופן

(שרשרת) כשלשלת מזו זו והדרגות העולמות השתלשלות בסדר לדרגה

שמעלי', החוליה בקצה בראשה קשורה אחת שכל רבות מחוליות המורכבת

השתלשלות. מסדר שלמעלה אור הוא ה"סובב" ‰‰L¯Ùאור Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆¿≈
‡e‰ ‡lÓÓ ˙�ÈÁaL ,··BÒÏ ‡lÓÓ ÔÈa'מתלבש'˙eiÓÈ�Ùa ≈¿«≈¿≈∆¿ƒ«¿«≈ƒ¿ƒƒ

ÌÈ‡¯·pa,כנ"ל··BÒ ˙�ÈÁ·e,מאד נעלה אור ÏÚÓlL‰שהוא «ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¿»
¯B‡ Ìb Ì�Ó‡ .ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‡lÓn‰ ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ¿ƒ««¿«≈ƒ¿ƒ««ƒ»¿»«

‰‡È¯a‰ C¯ˆÏ ‡e‰ ··Bq‰,"עלמין כל "סובב נקרא הוא Ï"pÎÂוגם «≈¿…∆«¿ƒ»¿««
¯ÒÁ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ó ÔÈ�Úaבראשית ימי בששת שנברא לאחר ¿ƒ¿«∆»»»»»≈

‰Áe�n‰ ÔÈ�Ú ÌbL e�È‰Â ,‰Áe�Ó ‡a ˙aL ‡a ,‰Áe�Ó¿»»«»»¿»¿«¿∆«ƒ¿««¿»
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰˙È·M‰Âהשבת ביום לעולם בא ולכן ¿«¿ƒ»∆¿«¿»≈»»

החול, ימי בששת ¿e‰Â‡ולא
‡e‰ ,··Bq‰ ¯B‡ ˙�ÈÁa¿ƒ««≈
,˙BÓÏBÚ‰ ÏÏÎa Ôk Ìb«≈ƒ¿»»»
ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¬ƒƒƒ¿«

˙e¯ÈLÚ‰,עדיין‡l‡ »¬ƒ∆»
˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿«»¬ƒ
‰¯k‰‰Â ‰ÚÈ„i‰ ‡e‰«¿ƒ»¿««»»
‡Ïk dÈn˜ ‡lekL∆»«≈¿…
Ìb ‰ÏÚÓÏ e‰fL ,·ÈLÁ¬ƒ∆∆¿«¿»«

‡e‰L ,··Bq‰ ¯B‡Óאמנם ≈«≈∆
(כשם השתלשלות מסדר למעלה

החול) מימי למעלה היא ששבת

הוא ÔÈÓÏÚÏאבל ··BÒויש ≈¿»¿ƒ
לעולמות. ושייכות יחס לו

‰Ó ‰p‰ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ)¿«ƒ∆ƒ≈«
˙aML ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆«»
‡e‰ 'eÎ B‚pÚÏ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»¿«¿

˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈ�Úאיננו עונג כי ƒ¿«»¬ƒ
לקיום, הכרחי ¯˜דבר ‰Ê È¯‰¬≈∆«

‡¯˜�Â ,··Bq‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««≈¿ƒ¿»
˙eÏÏÎa ˙e¯ÈLÚאם אבל ¬ƒƒ¿»

העשירות בעניין ונתעמק נדייק

להיקרא ראוי לא העונג אכן יותר

באמ שלועשירות המרחק כי ת

וההכרחיים הקיומיים מהעניינים

ואבסולוטי, מוחלט איננו

זו הרי בנמשל, וברוחניות,

הסובב אור מבחינת רק עשירות

עשירות B�È‡Lשנחשבת ÈÙÏ¿ƒ∆≈
˙eLaÏ˙‰·e ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿

˙BÓÏBÚaלא הסובב אור כי »»
בהתלבשות לעולמות בא

Ê‰פנימית, ÔÈ‡ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ≈∆
˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿«»¬ƒ

‰ÙÒB‰‰Âסודשנעלית") העולם לקיום ההכרחית מההשפעה ערוך באין ¿«»»
ÈÁa�˙שורש"). ,ÛÒBÈ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÙÒB‰‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ el‡Â¿ƒ¬ƒƒƒ¿««»»ƒ¿ƒ«≈¿ƒ«

Ûw‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ‰ÏÚÓlL È�ÈÓLערוך).שזו באין נעלית דרגה ¿ƒƒ∆¿«¿»ƒƒ¿«¿≈«∆≈
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚnÓ ¯˙BÈ ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b e‰ÊÂ¿∆¿ƒ«¬≈«ƒƒ≈ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
שמים ממעשה יותר נחשב יהיה צדיקים שמעשה ייתכן איך השאלה ומיושבת

ı¯‡Âוארץ, ÌÈÓL ‰NÚÓcהקדושֿברוךֿהוא ידי LÈבריאה‰e‡על ¿«¬∆»«ƒ»»∆≈
˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ¯B‡‰ ˙�ÈÁaÓ ‡e‰Â ,ÔÈ‡Óשהוא ה'סובב' אור ≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«»««»»»

לעולמות, שייכות לו יש זאת בכל אך השתלשלות מסדר למעלה אמנם
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ׁש יֹותר, נעלית עבֹודה יׁש אמנם ׁשּבאׁשרׁש. ּלאחרי ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּמהּוה ה'אין' הּוא הּיׁש מציאּות ׁשעּקר והּכרה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלידיעה
הּוא ה'אין' ׁשּגם יֹותר, נעלית הּכרה לידי ּבא אזי ֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאֹותֹו,
זה וענין האמּתי. הּיׁש לגּבי חׁשיב ּוכלא ּבלבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהארה
מהּבריאה, יֹותר נעלה הּוא אּלא לּבריאה, ּבהכרח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאינֹו
ּתֹוספת. סֹוד ּבחינת והּוא והֹוספה, עׁשירּות ּבׁשם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָונקרא

˙eiË¯Ù·eּתֹוספת סֹוד ׁשּבבחינת העׁשירּות ענין יֹותר, ƒ¿»ƒְְֲִִִִֵֶֶֶַַָ
ידּוע ּדהּנה סֹובב. מּבחינת ּגם למעלה ְְְְִִִֵֵַַַַָָהּוא
הּוא ממּלא ׁשּבחינת לסֹובב, ממּלא ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַההפרׁש
מעלה ׁשּלמעלה סֹובב ּובחינת ּבּנבראים, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָּבפנימּיּות
אֹור ּגם אמנם מּקיף. ּבבחינת הּוא הּממּלא ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָמּבחינת
היה מה ּבענין וכּנ"ל הּבריאה, לצר הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּסֹובב
ׁשּגם והינּו מנּוחה, ּבא ׁשּבת ּבא מנּוחה, חסר ְְְְֵֶַַַָָָָָָָָהעֹולם
מהעֹולמֹות, למעלה ׁשהּוא והּׁשביתה הּמנּוחה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָענין
העֹולמֹות, ּבכלל ּכן ּגם הּוא הּסֹובב, אֹור ּבחינת ְְְִִֵֵַַַָָָוהּוא
ענין אמּתית אּלא העׁשירּות, ענין אמּתית זה ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָואין
ּכלא קּמיּה ׁשּכּוּלא וההּכרה הּידיעה הּוא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹהעׁשירּות
סֹובב ׁשהּוא הּסֹובב, מאֹור ּגם למעלה ׁשּזהּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָחׁשיב,
ׁשּׁשּבת לעיל ׁשּנתּבאר מה הּנה (ועלּֿפיֿזה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלעלמין.
רק זה הרי העׁשירּות, ענין הּוא כּו' לעּנגֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּמצוה
ׁשאינֹו לפי ּבכללּות, עׁשירּות ונקרא הּסֹובב, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּבבחינת
אמּתית זה אין ועדין ּבעֹולמֹות, ּובהתלּבׁשּות ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָּבפנימּיּות
ההֹוספה ענין אמּתית ואּלּו וההֹוספה. העׁשירּות ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָָענין
ימי מּׁשבעת ׁשּלמעלה ׁשמיני ּבחינת יֹוסף, ּבבחינת ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהּוא

ֵֶַההּקף).

e‰ÊÂׁשמים מּמעׂשה יֹותר צּדיקים מעׂשה ּגדֹולים ¿∆ְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַָ
והּוא מאין, יׁש הּוא וארץ ׁשמים ּדמעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוארץ,
ּגדֹולים אמרּו ועלֿזה לעֹולמֹות, הּׁשּי האֹור ְְְְִִִֶַַַַָָָָָמּבחינת
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¯˙BÈ ˙ÈÏÚ�,ההכרחית העבודה ÚÈ„ÈÏ‰מאשר ‡aL È¯Á‡lL «¬≈≈∆¿«¬≈∆»ƒƒ»
Li‰ ˙e‡ÈˆÓ ¯wÚL ‰¯k‰Âהנברא'ÔÈ‡'‰ ‡e‰האלוקי‰e‰n‰ ¿«»»∆ƒ«¿ƒ«≈»«ƒ«¿«∆

B˙B‡יסודי עניין BÈ˙¯,ובסיסי,שהוא ˙ÈÏÚ� ‰¯k‰ È„ÈÏ ‡a ÈÊ‡¬«»ƒ≈«»»«¬≈≈
'ÔÈ‡'‰ ÌbLהנבראים את המהווה ÏÎe‡האלקי „·Ïa ‰¯‡‰ ‡e‰ ∆«»«ƒ∆»»ƒ¿«¿…

·ÈLÁאינו כאילו ונחשב »ƒ
ÈzÓ‡‰ Li‰ Èa‚Ïהוא ¿«≈«≈»¬ƒƒ

בעצמו. הקדושֿברוךֿהוא

‰Ê ÔÈ�ÚÂ,'שה'אין ההבנה ¿ƒ¿»∆
כל את המהווה ה' הדבר היינו

הארה רק הוא הנבראים

בעצמו מהקדושֿברוךֿהוא

‰‡È¯aÏ Á¯Î‰a B�È‡≈¿∆¿≈««¿ƒ»
גם להיות יכול הנבראים וקיום

זו, הכרה ‰e‡ללא ‡l‡∆»
,‰‡È¯a‰Ó ¯˙BÈ ‰ÏÚ�«¬∆≈≈«¿ƒ»
˙e¯ÈLÚ ÌLa ‡¯˜�Â¿ƒ¿»¿≈¬ƒ

‰ÙÒB‰Âלענייני בדומה ¿»»
דברים לעומת ועונג עשירות

לקיום, ¿e‰Â‡המוכרחים
˙ÙÒBz „BÒ ˙�ÈÁaכמבואר ¿ƒ«∆∆

לעיל.

ÔÈ�Ú ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ¿«
„BÒ ˙�ÈÁ·aL ˙e¯ÈLÚ‰»¬ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ˙ÙÒBz∆∆¿«¿»«

··BÒ ˙�ÈÁaÓהשפעת ƒ¿ƒ«≈
היא בעולמות הקדושֿברוךֿהוא

כל הממלא 'אור אופנים: בשני

עלמין'. כל הסובב ו'אור עלמין'

דרגא לכל נמשך הממלא אור

עניינו לפי נברא ולכל עולם ולכל

היא שלו ההארה ולכן המיוחד

נקרא זה ואופן 'התלבשות' בדרך

שם על עלמין" כל "ממלא

מתלבש בעולמותשהאור

פנימית בצורה ובנבראים

- נוספת ובצורה אותם. ו'ממלא'

העולמות כל על מאיר האור בה

כי שווה במידה הברואים כל ועל

'מקיף' בדרך מלמעלה בהם מאיר אלא עניינו לפי אחד בכל ומתלבש יורד אינו

מדרגה ויורד בא ה"ממלא" שאור ובעוד עלמין" כל "סובב נקרא זה ואופן

(שרשרת) כשלשלת מזו זו והדרגות העולמות השתלשלות בסדר לדרגה

שמעלי', החוליה בקצה בראשה קשורה אחת שכל רבות מחוליות המורכבת

השתלשלות. מסדר שלמעלה אור הוא ה"סובב" ‰‰L¯Ùאור Úe„È ‰p‰c¿ƒ≈»««∆¿≈
‡e‰ ‡lÓÓ ˙�ÈÁaL ,··BÒÏ ‡lÓÓ ÔÈa'מתלבש'˙eiÓÈ�Ùa ≈¿«≈¿≈∆¿ƒ«¿«≈ƒ¿ƒƒ

ÌÈ‡¯·pa,כנ"ל··BÒ ˙�ÈÁ·e,מאד נעלה אור ÏÚÓlL‰שהוא «ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¿»
¯B‡ Ìb Ì�Ó‡ .ÛÈwÓ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‡lÓn‰ ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓ«¿»ƒ¿ƒ««¿«≈ƒ¿ƒ««ƒ»¿»«

‰‡È¯a‰ C¯ˆÏ ‡e‰ ··Bq‰,"עלמין כל "סובב נקרא הוא Ï"pÎÂוגם «≈¿…∆«¿ƒ»¿««
¯ÒÁ ÌÏBÚ‰ ‰È‰ ‰Ó ÔÈ�Úaבראשית ימי בששת שנברא לאחר ¿ƒ¿«∆»»»»»≈

‰Áe�n‰ ÔÈ�Ú ÌbL e�È‰Â ,‰Áe�Ó ‡a ˙aL ‡a ,‰Áe�Ó¿»»«»»¿»¿«¿∆«ƒ¿««¿»
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ‰˙È·M‰Âהשבת ביום לעולם בא ולכן ¿«¿ƒ»∆¿«¿»≈»»

החול, ימי בששת ¿e‰Â‡ולא
‡e‰ ,··Bq‰ ¯B‡ ˙�ÈÁa¿ƒ««≈
,˙BÓÏBÚ‰ ÏÏÎa Ôk Ìb«≈ƒ¿»»»
ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¬ƒƒƒ¿«

˙e¯ÈLÚ‰,עדיין‡l‡ »¬ƒ∆»
˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿«»¬ƒ
‰¯k‰‰Â ‰ÚÈ„i‰ ‡e‰«¿ƒ»¿««»»
‡Ïk dÈn˜ ‡lekL∆»«≈¿…
Ìb ‰ÏÚÓÏ e‰fL ,·ÈLÁ¬ƒ∆∆¿«¿»«

‡e‰L ,··Bq‰ ¯B‡Óאמנם ≈«≈∆
(כשם השתלשלות מסדר למעלה

החול) מימי למעלה היא ששבת

הוא ÔÈÓÏÚÏאבל ··BÒויש ≈¿»¿ƒ
לעולמות. ושייכות יחס לו

‰Ó ‰p‰ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ)¿«ƒ∆ƒ≈«
˙aML ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈∆«»
‡e‰ 'eÎ B‚pÚÏ ‰ÂˆnL∆ƒ¿»¿«¿

˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈ�Úאיננו עונג כי ƒ¿«»¬ƒ
לקיום, הכרחי ¯˜דבר ‰Ê È¯‰¬≈∆«

‡¯˜�Â ,··Bq‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ««≈¿ƒ¿»
˙eÏÏÎa ˙e¯ÈLÚאם אבל ¬ƒƒ¿»

העשירות בעניין ונתעמק נדייק

להיקרא ראוי לא העונג אכן יותר

באמ שלועשירות המרחק כי ת

וההכרחיים הקיומיים מהעניינים

ואבסולוטי, מוחלט איננו

זו הרי בנמשל, וברוחניות,

הסובב אור מבחינת רק עשירות

עשירות B�È‡Lשנחשבת ÈÙÏ¿ƒ∆≈
˙eLaÏ˙‰·e ˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿

˙BÓÏBÚaלא הסובב אור כי »»
בהתלבשות לעולמות בא

Ê‰פנימית, ÔÈ‡ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ≈∆
˙e¯ÈLÚ‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿«»¬ƒ

‰ÙÒB‰‰Âסודשנעלית") העולם לקיום ההכרחית מההשפעה ערוך באין ¿«»»
ÈÁa�˙שורש"). ,ÛÒBÈ ˙�ÈÁ·a ‡e‰ ‰ÙÒB‰‰ ÔÈ�Ú ˙ÈzÓ‡ el‡Â¿ƒ¬ƒƒƒ¿««»»ƒ¿ƒ«≈¿ƒ«

Ûw‰‰ ÈÓÈ ˙Ú·MÓ ‰ÏÚÓlL È�ÈÓLערוך).שזו באין נעלית דרגה ¿ƒƒ∆¿«¿»ƒƒ¿«¿≈«∆≈
ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚnÓ ¯˙BÈ ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b e‰ÊÂ¿∆¿ƒ«¬≈«ƒƒ≈ƒ«¬≈»«ƒ»»∆
שמים ממעשה יותר נחשב יהיה צדיקים שמעשה ייתכן איך השאלה ומיושבת

ı¯‡Âוארץ, ÌÈÓL ‰NÚÓcהקדושֿברוךֿהוא ידי LÈבריאה‰e‡על ¿«¬∆»«ƒ»»∆≈
˙BÓÏBÚÏ CiM‰ ¯B‡‰ ˙�ÈÁaÓ ‡e‰Â ,ÔÈ‡Óשהוא ה'סובב' אור ≈«ƒ¿ƒ¿ƒ«»««»»»

לעולמות, שייכות לו יש זאת בכל אך השתלשלות מסדר למעלה אמנם
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`oepiיד `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

הּצּדיקים ּכי וארץ, ׁשמים מּמעׂשה צּדיקים ֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָמעׂשה
קּמיּה ּדכּוּלא האֹור ּבחינת ממׁשיכים עבֹודתם ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָעלֿידי

ּבבית היה זה וגּלּוי חׁשיב. העניןּכלא היה ׁשּבֹו הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ
הּמּדה מן אינֹו הארֹון עצמם54ּדמקֹום והּזמן ׁשהּמקֹום , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָ

היתה הּמקּדׁש ׁשּבבית והינּו מקֹום, ּתֹופסים ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָאינם
מה ּגם וזהּו חּׁשיב. ּכלא קּמיּה ׁשּכּוּלא וההּכרה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּידיעה

ז"ל רּבֹותינּו ׁשּתי55ּׁשאמרּו ּבין ׁשּנּתנה ּדעה ּגדֹולה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּנאמר ׁשּנּתן56אֹותּיֹות, מקּדׁש ּגדֹול הוי', ּדעֹות אל ּכי ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ׁשּנאמר אֹותּיֹות, ׁשּתי הוי'44ּבין ּפעלּת לׁשבּת מכֹון ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
אל ּׁשּכתּוב ּדמה ּבזה, והענין .ידי ּכֹוננּו אד' ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָמקּדׁש
ׁשּלמּטה היא אחת ּדעה ּדעֹות, ב' ׁשּיׁש היינּו הוי' ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּדעֹות
הרי מּכלֿמקֹום אבל לאין, ּבטל והּיׁש אין, ּולמעלה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָיׁש
את מּכירים ׁשאין לפי אין ונקרא לּיׁש, מקֹור הּוא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהאין
והינּו, אין, ּולמּטה יׁש ׁשּלמעלה היא הּב' ודעה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָמהּותֹו.
לגּבי חׁשיב ּכלא הם אֹותֹו הּמהּוה והאין הּנברא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּיׁש
מקּדׁש (ּגדֹול הּמקּדׁש ׁשל ענינֹו ּגם וזהּו האמּתי. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָהיׁש
ׁשּתי ּבין ׁשּנּתנה ּדעה ּכמֹו אֹותּיֹות, ׁשּתי ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשּנּתן
ּתחּתֹון, ּבדעת עליֹון ּדעת ּבחינת להמׁשי ְְְְְְִִִֶַַַַַַַאֹותּיֹות),
ּדדעת הּגּלּוי ימׁש ההׁשּתלׁשלּות ּבסדר ׁשּגם ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַֻהיינּו,
ּבבית ׁשהיה ּוכמֹו חׁשיב, ּכלא קּמיּה ׁשּכּוּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹעליֹון
מן ׁשאינֹו נּכר היה ּגּופא הארֹון ׁשּבמקֹום ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָהּמקּדׁש,
עלֿידי ׁשהּצּדיקים צּדיקים, מעׂשה ּגדֹולים וזהּו ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּמּדה.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

וש"נ.54) א. כא, ג.55)יומא כא, נשא לקו"ת בכ"ז וראה א. צב, סנהדרין א. לג, ג.56)ברכות ב, שמואלֿא
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,ı¯‡Â ÌÈÓL ‰NÚnÓ ÌÈ˜Ècˆ ‰NÚÓ ÌÈÏB„b e¯Ó‡ ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆»¿¿ƒ«¬≈«ƒƒƒ«¬≈»«ƒ»»∆
‡leÎc ¯B‡‰ ˙�ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÈ˜Ècv‰ Èkƒ««ƒƒ«¿≈¬»»«¿ƒƒ¿ƒ«»¿»

·ÈLÁ ‡Ïk dÈn˜מאור נעלה זה ואור לאֿכלום נחשב הכול שלפניו «≈¿…¬ƒ
כללי). באופן עשירות לעומת באמת עשירות של למעלה (בדומה ה'סובב'

‰Ê Èel‚Âדכולא" האור של ¿ƒ∆
חשיב" כלא È·a˙קמיה ‰È‰»»¿≈

ÔÈ�Ú‰ ‰È‰ BaL Lc˜n‰«ƒ¿»∆»»»ƒ¿»
ÔÓ B�È‡ ÔB¯‡‰ ÌB˜Ócƒ¿»»≈ƒ

‰cn‰54,:ז"ל חכמינו אמרו «ƒ»
בידינו מסורת זה "דבר

מן אינו ארון מקום מאבותינו:

"אינו רש"י: ופירש המידה".

של החלל ממידת למעט תופס

שעשה ארון דתניא כלום, בית

י לכלמשה אויר אמות עשר לו ש

הכפורת בית באמצע כשניתן רוח

אלא היה לא החלל כל והרי

שאין נמצא עשרים... על עשרים

כלום". ממעט הארון מקום

'בית של החלל כל כלומר,

היה הקדשים) (קודש הכפורת'

אמה עשרים של ורוחב באורך

ולאחר אמה, עשרים על

הארון את לתוכו שהכניסו

(שמידותיו משה שעשה

וחצי "אמתיים בתורה מפורשות

ואמה רחבו וחצי ואמה ארכו

עשר היו עדיין קומתו") וחצי

אמות ועשר הארון לפני אמות

הארון שמקום כך הארון מאחורי

המקדש, בית במידות נכלל אינו

למצב ומופלא ניסי ביטוי הוא זה ‡Ì�Èודבר ÌÓˆÚ ÔÓf‰Â ÌB˜n‰L∆«»¿«¿««¿»≈»
ÌB˜Ó ÌÈÒÙBz,קיימים אינם ‰È˙‰וכאילו Lc˜n‰ ˙È·aL e�È‰Â ¿ƒ»¿«¿∆¿≈«ƒ¿»»¿»
כל לעין ÈMÁ·.בגלוי ‡Ïk dÈn˜ ‡lekL ‰¯k‰‰Â ‰ÚÈ„i‰«¿ƒ»¿««»»∆»«≈¿…»ƒ

הידיעה מאשר תוספת") ("סוד נעלית יותר הרבה והכרה ידיעה כאמור שהיא

המחיה הוי' דבר בזכות רק וקיים מאין יש נברא שהעולם הכללית וההכרה

אותו.

Ï"Ê e�È˙Ba¯ e¯Ó‡M ‰Ó Ìb e‰ÊÂ55‰�zpL ‰Úc ‰ÏB„b ¿∆««∆»¿«≈«¿»≈»∆ƒ¿»
בפסוק ‡Bi˙B˙שמוזכרת ÈzL ÔÈa,'ה שם של אזּכרֹות Ó‡pL56¯שתי ≈¿≈ƒְַָ∆∆¡«

'ÈÂ‰ ˙BÚc Ï‡ Èk'אֿל' השמות שני בין מופיעה "דעות") (המילה והדעה ƒ≈≈¬»»
וכן ‡Bi˙B˙ו'הוי'', ÈzL ÔÈa ÔzpL Lc˜Ó ÏB„bשל אזכרות שתי »ƒ¿»∆ƒ»≈¿≈ƒ
הוי', Ó‡pL44e��Bk¯שם '„‡ Lc˜Ó 'ÈÂ‰ zÏÚt Ez·LÏ ÔBÎÓ ∆∆¡«»¿ƒ¿¿»«¿»¬»»ƒ¿»¬

EÈ„Èו'אדנֿי'.והמקדש 'הוי' השמות שני בין נזכר »∆

˙BÚc '· LiL e�ÈÈ‰ 'ÈÂ‰ ˙BÚc Ï‡ ·e˙kM ‰Óc ,‰Êa ÔÈ�Ú‰Â¿»ƒ¿»»∆¿«∆»≈≈¬»»«¿∆≈≈
ולבריאה, לעולם ויחסה האלוקות על הסתכלות צורות ‡Á˙שתי ‰Úc≈»««

תחתון' 'דעת בחסידות האומרת‰È‡הנקראת LÈהדעה ‰hÓlLהיינו ƒ∆¿«»≈
קיימת מציאות הוא ‡ÔÈשהעולם ‰ÏÚÓÏeלבריאה המקור שהיא האלוקות ¿«¿»«ƒ

מופשטת מציאות היא ולעולמות

מושגת, ÏËaולא Li‰Â¿«≈»≈
ÔÈ‡Ï'תחתון 'דעת לפי וגם »«ƒ

לאלוקות, בטלים «¬‡·Ïהנבראים
ÌB˜ÓŒÏkÓ'שה'יש למרות ƒ»»

ל'אין' בטל (הנבראים)

קיים‰¯È(האלוקות) סוף סוף ¬≈
והיש האין בין כלשהו וקשר יחס

B˜Ó¯ולכן ‡e‰ ÔÈ‡‰»«ƒ»
ÈÙÏ ÔÈ‡ ‡¯˜�Â ,LiÏ«≈¿ƒ¿»«ƒ¿ƒ
.B˙e‰Ó ˙‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L∆≈«ƒƒ∆«

'a‰ ‰Ú„Âדעת' הנקראת ¿≈»«
הם שהדברים כפי כלומר עליון',

האלוקות È‰ƒ‡מצד
LÈ ‰ÏÚÓlLֿהקדושֿברוך ∆¿«¿»≈

אמיתית מציאות הוא הוא,

ÔÈ‡ ‰hÓÏeהנבראים ¿«»«ƒ
חסרת מציאות הם והעולמות

‰p·¯‡ערך, LiL ,e�È‰Â¿«¿∆≈«ƒ¿»
B˙B‡ ‰e‰n‰ ÔÈ‡‰Âהיינו ¿»«ƒ«¿«∆

ערך שלפי האלוקות בחינת

שניהם Ïk‡הנבראים, Ì‰≈¿…
ÈzÓ‡‰ LÈ‰ Èa‚Ï ·ÈLÁ¬ƒ¿«≈¬≈»¬ƒƒ

בעצמו. ∆¿e‰ÊÂהקדושֿברוךֿהוא
Lc˜n‰ ÏL B�È�Ú Ìb«ƒ¿»∆«ƒ¿»
בין שניתנה הדעת שעניין כשם

את לחבר נועדה קדושים שמות

המקדש גם כך העולם עם מהעולם שלמעלה האלוקי Lc˜Óהאור ÏB„b)»ƒ¿»
(˙Bi˙B‡ ÈzL ÔÈa ‰�zpL ‰Úc BÓk ,˙Bi˙B‡ ÈzL ÔÈa ÔzpL∆ƒ»≈¿≈ƒ¿≈»∆ƒ¿»≈¿≈ƒ

ÔBÈÏÚעניינו, ˙Úc ˙�ÈÁa CÈLÓ‰Ï'יש ולמעלה אין 'למטה שמצידה ¿«¿ƒ¿ƒ«««∆¿
ÔBzÁz ˙Ú„a,'אין ולמעלה יש 'למטה Òa„¯שמצידה ÌbL ,e�ÈÈ‰ ¿«««¿«¿∆«¿≈∆
˙eÏLÏzL‰‰גם מכן ולאחר הנבראים ערך לפי שמותאמת באלוקות «ƒ¿«¿¿
עצמם Ïk‡בנבראים dÈn˜ ‡lekL ÔBÈÏÚ ˙Ú„c Èelb‰ CLÓÈÀ¿««ƒ¿««∆¿∆»«≈¿…

·ÈLÁערך,ולגבי חסרת היא מציאות כל בעצמו BÓÎeהקדושֿברוךֿהוא ¬ƒ¿
Lc˜n‰ ˙È·a ‰È‰L,לעין וניכרת גלוייה ‰‡¯ÔBבצורה ÌB˜ÓaL ∆»»¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿»»

‡Ùebומוגבל מדוד גשמי מקום זה שהיה ÔÓלמרות B�È‡L ¯k� ‰È‰ »»»ƒ»∆≈ƒ
‰cn‰בתוך האמיתי וה'אין' גבול הבלי המשכת היינו מקום, תופס ואינו «ƒ»

עצמו. ˆÌÈ˜Ècהגבול ‰NÚÓ ÌÈÏB„b e‰ÊÂ,וארץ שמים ממעשה יותר ¿∆¿ƒ«¬≈«ƒƒ
˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ÌÈÎÈLÓÓ Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ÌÈ˜Ècv‰L∆««ƒƒ«¿≈¬»»«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿«¿¿
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הּגּלּוי את הׁשּתלׁשלּות ּבסדר ממׁשיכים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָעבֹודתם
מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִֵֶַַָׁשּלמעלה

הּצּדיקיםp‰Â‰ו) עבֹודת עלֿידי ׁשּנעׂשית ההמׁשכה ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָ
צּדיק ענין ׁשּזהּו הּיסֹוד, ספירת עלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַהיא
ּכי הּברית), נטירת ענין הּוא (ּובעבֹודה עֹולם ְְְְֲִִִִַַַַָָיסֹוד

ּגם57הּיסֹוד מּגיע הּוא הרי ׁשּבֹו, ההתקּׁשרּות עלֿידי , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַ
הֹוספה, מּלׁשֹון יֹוסף, ׁשל ענינֹו ּגם וזהּו הּסֹובב. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבאֹור
הּוא ׁשענינּה הּיסֹוד ּוספירת יסֹוד, ּבחינת הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָּדיֹוסף
ּבספירת ּוממׁשיכה מּמּנּה ׁשּלמעלה מהּספירֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמקּבלת
והּמֹוחין, הּמּדֹות ּבחינת רק לא מקּבלת היא הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּמלכּות,
נמׁש זה וכל יֹותר, ּולמעלה הּסֹובב ּבחינת ּגם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּספירת וכיון הּמלכּות. לספירת הּיסֹוד ספירת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָעלֿידי
לכן מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה האֹור את ּגם ממׁשיכה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּיסֹוד

הֹוספה. מּלׁשֹון יֹוסף, ּבׁשם הּיסֹוד ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵַַָָנקראת

Ì�Ó‡,יֹוסף ּפֹורת ּבן דיסגיענין עניןּברא הּוא יֹוסף, »¿»ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשהּכתר אף ּדהּנה ּבזה, והענין להֹוספה. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהֹוספה
מהׁשּתלׁשלּות, למעלה והינּו מהּספירֹות, למעלה ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָהּוא
הּכתר חיצֹונּיּות ּבחינֹות, ב' יׁש ּגּופא ּבּכתר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָהרי
חיצֹונּיּות עּתיק. ּובחינת ארי ּבחינת הּכתר, ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַּופנימּיּות
ּדעם והינּו, הׁשּתלׁשלּות, לסדר ׁשּי ,ארי ּבחינת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּכתר,
הּוא ׁשּי מּכלֿמקֹום הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָהיֹותֹו
ּבתֹוכֹו הּכֹולל הּמקֹור ׁשהּוא והינּו הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָלסדר
ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן הׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבהעלם
מּסדר ונבּדל ׁשּנעּתק נעּתק, מּלׁשֹון הּוא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָעּתיק

יֹוסף, ּפֹורת ּבן וזהּו ׁשּלאהׁשּתלׁשלּות. יֹוסף, דיסגי ּברא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
זאת, עֹוד אּלא ּבכלל, הּכתר ּבבחינת ׁשּמּגיע ּבלבד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹזֹו

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
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עד מוגבלים עולמות לברוא מנת על והדרגה בסדר מאיר האור שבו עצמו

הגשמי הזה ‰Èelbלעולם כלל‡˙ מוגבל ÏÚÓlL‰הבלתי ∆«ƒ∆¿«¿»
.˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿

‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈««¿»»∆«¬≈«¿≈¬«««ƒƒƒ
,„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿
„BÒÈ ˜Ècˆ ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ¿
ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰„B·Ú·e) ÌÏBÚ»«¬»ƒ¿«
Èk ,(˙È¯a‰ ˙¯ÈË�¿ƒ««¿ƒƒ

„BÒi‰57È„ÈŒÏÚ , «¿«¿≈
BaL ˙e¯M˜˙‰‰כמבואר «ƒ¿«¿∆

וההתחברות שההתקשרות לעיל

בכוח היא והמקבל המשפיע בין

ועניין רצון שעניינה היסוד מידת

עונג ותחושת להשפיע,

ÚÈbÓמההשפעה, ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«
··Bq‰ ¯B‡a Ìbשלמעלה «»«≈

בעולמות ומתלבש שיורד מהאור

הם והעונג הרצון שבאדם (כשם

מאשר בנפש יותר נעלה במקור

והמידות). Ìbהשכל e‰ÊÂ¿∆«
ÔBLlÓ ,ÛÒBÈ ÏL B�È�Úƒ¿»∆≈ƒ¿
‡e‰ ÛÒBÈc ,‰ÙÒB‰»»¿≈
˙¯ÈÙÒe ,„BÒÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«¿¿ƒ«
‡e‰ d�È�ÚL „BÒi‰«¿∆ƒ¿»»
˙B¯ÈÙq‰Ó ˙Ïa˜nL∆¿«∆∆≈«¿ƒ
dpnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆»
˙¯ÈÙÒa ‰ÎÈLÓÓe«¿ƒ»ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰היסוד שמידת כיוון ««¿
וההתחברות ההתקשרות כוח היא

בין היינו והמקבל, המשפיע בין

ובין העליונות הספירות

באה ממנה הרי העולמות,

מספירו למלכותההשפעה ת

לעולמות ההשפעה את המעבירה

ולכן ‰È‡שלמטה È¯‰¬≈ƒ
˙�ÈÁa ˜¯ ‡Ï ˙Ïa˜Ó¿«∆∆…«¿ƒ«

ÔÈÁBn‰Â ˙Bcn‰ההכרחית ההשפעה והם הספירות ועניין מהות שהם «ƒ¿«ƒ
העולמות, BÈ˙¯לקיום ‰ÏÚÓÏe ··Bq‰ ˙�ÈÁa Ìb ‡l‡ידי על כי ∆»«¿ƒ««≈¿«¿»≈

יותר, נעלה אור תוספת ממשיכים צדיקים") (מעשה האדם Ê‰עבודת ÏÎÂ¿»∆
˙¯ÈÙqL ÔÂÈÎÂ .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ CLÓ�ƒ¿»«¿≈¿ƒ««¿ƒ¿ƒ«««¿¿≈»∆¿ƒ«

˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙‡ Ìb ‰ÎÈLÓÓ „BÒi‰את רק ולא «¿«¿ƒ»«∆»∆¿«¿»≈»
שורש", ב"סוד רק ולא תוספת" ב"סוד המשכה היינו עולמות, ערך שלפי האור

.‰ÙÒB‰ ÔBLlÓ ,ÛÒBÈ ÌLa „BÒi‰ ˙�ÈÁa ˙‡¯˜� ÔÎÏ»≈ƒ¿≈¿ƒ««¿¿≈≈ƒ¿»»

È‚ÒÈ„ ‡¯a ,ÛÒBÈ ˙¯Bt Ôa ÔÈ�Ú Ì�Ó‡שיגדל ‰e‡בן ,ÛÒBÈ »¿»ƒ¿«≈»≈¿»¿ƒ¿≈≈
‰ÙÒB‰Ï ‰ÙÒB‰ ÔÈ�Ú.עצמה ההוספה על Êa‰,הוספה ÔÈ�Ú‰Â ƒ¿«»»¿»»¿»ƒ¿»»∆

¯˙k‰L Û‡ ‰p‰cשהוא האצילות מעולם שלמעלה עליון כתר בחינת ¿ƒ≈«∆«∆∆
ה'אין', הסובב, ÏÚÓÏ‰אור e�È‰Â ,˙B¯ÈÙq‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«¿ƒ¿«¿¿«¿»

¯˙ka È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¬≈«∆∆
,˙B�ÈÁa '· LÈ ‡Ùeb»≈¿ƒ
˙eiÓÈ�Ùe ¯˙k‰ ˙ei�BˆÈÁƒƒ«∆∆¿ƒƒ

,¯˙k‰,בחינה שבכל כשם «∆∆
העליונה, הדרגה היא הפנימיות

העליון, מקורה עם הקשורה

המדרגה היא והחיצוניות

לדרגות המשפיעה התחתונה

בכתר גם כך ממנה, שלמטה

היא ‡¯CÈהחיצוניות ˙�ÈÁa¿ƒ«¬ƒ
ארוכות, (פנים אנפין" "אריך

'ארוך' הוא אחד שמצד היינו

לו יש שני ומצד מוגבל ובלתי

השורש כי מסויים ו'ציור' 'פנים'

שבעולם לספירות והמקור

הרצון לעניין מקביל האצילות,

מ"זעיר בשונה האדם בנפש

המקביל זעירות, פנים אנפין",

האדם) בנפש המידות לעניין

השורש היא הכתר וחיצוניות

בעולם לספירות והמקור

מהכתר שלמטה האצילות

,˜ÈzÚ ˙�ÈÁ·e"יומין "עתיק ¿ƒ««ƒ
מהספירות ונבדל שנעתק

בנפש התענוג לעניין (המקביל

והיא הכתר פנימיות היא האדם)

ושורש במקור התחתונה הדרגה

(המאציל). ei�BˆÈÁƒƒ˙הכתר
CiL ,CÈ¯‡ ˙�ÈÁa ,¯˙k‰«∆∆¿ƒ«¬ƒ«»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ¿≈∆ƒ¿«¿¿
B˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆

CiL ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÏLÏzL‰e�È‰Â ,˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ ‡e‰ ƒ¿«¿¿ƒ»»«»¿≈∆ƒ¿«¿¿¿«¿
¯„Ò Ïk ˙‡ ÌÏÚ‰a BÎB˙a ÏÏBk‰ ¯B˜n‰ ‡e‰L∆«»«≈¿¿∆¿≈∆»≈∆

˙eÏLÏzL‰,האצילות בעולם והספירות הנאצלים של השורש והוא ƒ¿«¿¿
Ïc·�Â ˜zÚpL ,˜zÚ� ÔBLlÓ ‡e‰ ˜ÈzÚ ˙�ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««ƒƒ¿∆¿«∆∆¡«¿ƒ¿»

˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ.השתלשלות לסדר שייכות לו שאין Ôaועד e‰ÊÂ ƒ≈∆ƒ¿«¿¿¿∆≈
˙�ÈÁ·a ÚÈbnL „·Ïa BÊ ‡lL ,ÛÒBÈ È‚ÒÈ„ ‡¯a ,ÛÒBÈ ˙¯Bt»≈¿»¿ƒ¿≈≈∆…ƒ¿«∆«ƒ«ƒ¿ƒ«

ÏÏÎa ¯˙k‰,הכתר עד מגעת היסוד שמידת לעיל BÚ„כמבואר ‡l‡ «∆∆ƒ¿»∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86



טו i"gyz'd ,zah ycegd mikxan ,dkepg zay ,uwn zyxt zay

הּגּלּוי את הׁשּתלׁשלּות ּבסדר ממׁשיכים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָעבֹודתם
מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִֵֶַַָׁשּלמעלה

הּצּדיקיםp‰Â‰ו) עבֹודת עלֿידי ׁשּנעׂשית ההמׁשכה ¿ƒ≈ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָ
צּדיק ענין ׁשּזהּו הּיסֹוד, ספירת עלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַהיא
ּכי הּברית), נטירת ענין הּוא (ּובעבֹודה עֹולם ְְְְֲִִִִַַַַָָיסֹוד

ּגם57הּיסֹוד מּגיע הּוא הרי ׁשּבֹו, ההתקּׁשרּות עלֿידי , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַ
הֹוספה, מּלׁשֹון יֹוסף, ׁשל ענינֹו ּגם וזהּו הּסֹובב. ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּבאֹור
הּוא ׁשענינּה הּיסֹוד ּוספירת יסֹוד, ּבחינת הּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָּדיֹוסף
ּבספירת ּוממׁשיכה מּמּנּה ׁשּלמעלה מהּספירֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּמקּבלת
והּמֹוחין, הּמּדֹות ּבחינת רק לא מקּבלת היא הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַֹהּמלכּות,
נמׁש זה וכל יֹותר, ּולמעלה הּסֹובב ּבחינת ּגם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּספירת וכיון הּמלכּות. לספירת הּיסֹוד ספירת ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָעלֿידי
לכן מעֹולמֹות, ׁשּלמעלה האֹור את ּגם ממׁשיכה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּיסֹוד

הֹוספה. מּלׁשֹון יֹוסף, ּבׁשם הּיסֹוד ּבחינת ְְְְְִִִֵֵֵַַָָנקראת

Ì�Ó‡,יֹוסף ּפֹורת ּבן דיסגיענין עניןּברא הּוא יֹוסף, »¿»ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָ
ׁשהּכתר אף ּדהּנה ּבזה, והענין להֹוספה. ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהֹוספה
מהׁשּתלׁשלּות, למעלה והינּו מהּספירֹות, למעלה ְְְְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָהּוא
הּכתר חיצֹונּיּות ּבחינֹות, ב' יׁש ּגּופא ּבּכתר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָהרי
חיצֹונּיּות עּתיק. ּובחינת ארי ּבחינת הּכתר, ְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַּופנימּיּות
ּדעם והינּו, הׁשּתלׁשלּות, לסדר ׁשּי ,ארי ּבחינת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָהּכתר,
הּוא ׁשּי מּכלֿמקֹום הׁשּתלׁשלּות, מּסדר למעלה ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָהיֹותֹו
ּבתֹוכֹו הּכֹולל הּמקֹור ׁשהּוא והינּו הׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָלסדר
ּבחינת מהּֿׁשאיןּֿכן הׁשּתלׁשלּות, סדר ּכל את ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּבהעלם
מּסדר ונבּדל ׁשּנעּתק נעּתק, מּלׁשֹון הּוא ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָעּתיק

יֹוסף, ּפֹורת ּבן וזהּו ׁשּלאהׁשּתלׁשלּות. יֹוסף, דיסגי ּברא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
זאת, עֹוד אּלא ּבכלל, הּכתר ּבבחינת ׁשּמּגיע ּבלבד ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹזֹו
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ג.57) טו, עקב לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

עד מוגבלים עולמות לברוא מנת על והדרגה בסדר מאיר האור שבו עצמו

הגשמי הזה ‰Èelbלעולם כלל‡˙ מוגבל ÏÚÓlL‰הבלתי ∆«ƒ∆¿«¿»
.˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿

‡È‰ ÌÈ˜Ècv‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ ˙ÈNÚpL ‰ÎLÓ‰‰ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈««¿»»∆«¬≈«¿≈¬«««ƒƒƒ
,„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ««¿
„BÒÈ ˜Ècˆ ÔÈ�Ú e‰fL∆∆ƒ¿««ƒ¿
ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰„B·Ú·e) ÌÏBÚ»«¬»ƒ¿«
Èk ,(˙È¯a‰ ˙¯ÈË�¿ƒ««¿ƒƒ

„BÒi‰57È„ÈŒÏÚ , «¿«¿≈
BaL ˙e¯M˜˙‰‰כמבואר «ƒ¿«¿∆

וההתחברות שההתקשרות לעיל

בכוח היא והמקבל המשפיע בין

ועניין רצון שעניינה היסוד מידת

עונג ותחושת להשפיע,

ÚÈbÓמההשפעה, ‡e‰ È¯‰¬≈«ƒ«
··Bq‰ ¯B‡a Ìbשלמעלה «»«≈

בעולמות ומתלבש שיורד מהאור

הם והעונג הרצון שבאדם (כשם

מאשר בנפש יותר נעלה במקור

והמידות). Ìbהשכל e‰ÊÂ¿∆«
ÔBLlÓ ,ÛÒBÈ ÏL B�È�Úƒ¿»∆≈ƒ¿
‡e‰ ÛÒBÈc ,‰ÙÒB‰»»¿≈
˙¯ÈÙÒe ,„BÒÈ ˙�ÈÁa¿ƒ«¿¿ƒ«
‡e‰ d�È�ÚL „BÒi‰«¿∆ƒ¿»»
˙B¯ÈÙq‰Ó ˙Ïa˜nL∆¿«∆∆≈«¿ƒ
dpnÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆»
˙¯ÈÙÒa ‰ÎÈLÓÓe«¿ƒ»ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰היסוד שמידת כיוון ««¿
וההתחברות ההתקשרות כוח היא

בין היינו והמקבל, המשפיע בין

ובין העליונות הספירות

באה ממנה הרי העולמות,

מספירו למלכותההשפעה ת

לעולמות ההשפעה את המעבירה

ולכן ‰È‡שלמטה È¯‰¬≈ƒ
˙�ÈÁa ˜¯ ‡Ï ˙Ïa˜Ó¿«∆∆…«¿ƒ«

ÔÈÁBn‰Â ˙Bcn‰ההכרחית ההשפעה והם הספירות ועניין מהות שהם «ƒ¿«ƒ
העולמות, BÈ˙¯לקיום ‰ÏÚÓÏe ··Bq‰ ˙�ÈÁa Ìb ‡l‡ידי על כי ∆»«¿ƒ««≈¿«¿»≈

יותר, נעלה אור תוספת ממשיכים צדיקים") (מעשה האדם Ê‰עבודת ÏÎÂ¿»∆
˙¯ÈÙqL ÔÂÈÎÂ .˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒÏ „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ CLÓ�ƒ¿»«¿≈¿ƒ««¿ƒ¿ƒ«««¿¿≈»∆¿ƒ«

˙BÓÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ ˙‡ Ìb ‰ÎÈLÓÓ „BÒi‰את רק ולא «¿«¿ƒ»«∆»∆¿«¿»≈»
שורש", ב"סוד רק ולא תוספת" ב"סוד המשכה היינו עולמות, ערך שלפי האור

.‰ÙÒB‰ ÔBLlÓ ,ÛÒBÈ ÌLa „BÒi‰ ˙�ÈÁa ˙‡¯˜� ÔÎÏ»≈ƒ¿≈¿ƒ««¿¿≈≈ƒ¿»»

È‚ÒÈ„ ‡¯a ,ÛÒBÈ ˙¯Bt Ôa ÔÈ�Ú Ì�Ó‡שיגדל ‰e‡בן ,ÛÒBÈ »¿»ƒ¿«≈»≈¿»¿ƒ¿≈≈
‰ÙÒB‰Ï ‰ÙÒB‰ ÔÈ�Ú.עצמה ההוספה על Êa‰,הוספה ÔÈ�Ú‰Â ƒ¿«»»¿»»¿»ƒ¿»»∆

¯˙k‰L Û‡ ‰p‰cשהוא האצילות מעולם שלמעלה עליון כתר בחינת ¿ƒ≈«∆«∆∆
ה'אין', הסובב, ÏÚÓÏ‰אור e�È‰Â ,˙B¯ÈÙq‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«¿ƒ¿«¿¿«¿»

¯˙ka È¯‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¬≈«∆∆
,˙B�ÈÁa '· LÈ ‡Ùeb»≈¿ƒ
˙eiÓÈ�Ùe ¯˙k‰ ˙ei�BˆÈÁƒƒ«∆∆¿ƒƒ

,¯˙k‰,בחינה שבכל כשם «∆∆
העליונה, הדרגה היא הפנימיות

העליון, מקורה עם הקשורה

המדרגה היא והחיצוניות

לדרגות המשפיעה התחתונה

בכתר גם כך ממנה, שלמטה

היא ‡¯CÈהחיצוניות ˙�ÈÁa¿ƒ«¬ƒ
ארוכות, (פנים אנפין" "אריך

'ארוך' הוא אחד שמצד היינו

לו יש שני ומצד מוגבל ובלתי

השורש כי מסויים ו'ציור' 'פנים'

שבעולם לספירות והמקור

הרצון לעניין מקביל האצילות,

מ"זעיר בשונה האדם בנפש

המקביל זעירות, פנים אנפין",

האדם) בנפש המידות לעניין

השורש היא הכתר וחיצוניות

בעולם לספירות והמקור

מהכתר שלמטה האצילות

,˜ÈzÚ ˙�ÈÁ·e"יומין "עתיק ¿ƒ««ƒ
מהספירות ונבדל שנעתק

בנפש התענוג לעניין (המקביל

והיא הכתר פנימיות היא האדם)

ושורש במקור התחתונה הדרגה

(המאציל). ei�BˆÈÁƒƒ˙הכתר
CiL ,CÈ¯‡ ˙�ÈÁa ,¯˙k‰«∆∆¿ƒ«¬ƒ«»
,˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ¿≈∆ƒ¿«¿¿
B˙BÈ‰ ÌÚc ,e�È‰Â¿«¿¿ƒ¡
¯„qÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ≈∆

CiL ÌB˜ÓŒÏkÓ ,˙eÏLÏzL‰e�È‰Â ,˙eÏLÏzL‰ ¯„ÒÏ ‡e‰ ƒ¿«¿¿ƒ»»«»¿≈∆ƒ¿«¿¿¿«¿
¯„Ò Ïk ˙‡ ÌÏÚ‰a BÎB˙a ÏÏBk‰ ¯B˜n‰ ‡e‰L∆«»«≈¿¿∆¿≈∆»≈∆

˙eÏLÏzL‰,האצילות בעולם והספירות הנאצלים של השורש והוא ƒ¿«¿¿
Ïc·�Â ˜zÚpL ,˜zÚ� ÔBLlÓ ‡e‰ ˜ÈzÚ ˙�ÈÁa ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿ƒ««ƒƒ¿∆¿«∆∆¡«¿ƒ¿»

˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓ.השתלשלות לסדר שייכות לו שאין Ôaועד e‰ÊÂ ƒ≈∆ƒ¿«¿¿¿∆≈
˙�ÈÁ·a ÚÈbnL „·Ïa BÊ ‡lL ,ÛÒBÈ È‚ÒÈ„ ‡¯a ,ÛÒBÈ ˙¯Bt»≈¿»¿ƒ¿≈≈∆…ƒ¿«∆«ƒ«ƒ¿ƒ«

ÏÏÎa ¯˙k‰,הכתר עד מגעת היסוד שמידת לעיל BÚ„כמבואר ‡l‡ «∆∆ƒ¿»∆»
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`oepiטז `ipnz dkepgc inei elqka d"ka

והינּו, עּתיק, ּבבחינת מּגיע הּוא הרי ּגּופא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּבּכתר
(ּפנימּיּות הּפנימּיּות ּבבחינת מּגיע הּיסֹוד ספירת ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַׁשענין

הּמלכּות. ּבספירת ממׁשי ּומּׁשם ְְְִִִִֶֶַַַַַָהּכתר),

Ì�Ó‡ענין ּתכלית אינֹו יֹוסף ּפֹורת ּדבן הענין ּגם »¿»ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
עלי ּפֹורת ּבן הּכתּוב מֹוסיף זה ועל ְֲִֵֵֶַַַָָָָההֹוספה,

ּבזה והענין יֹותר. נעלית המׁשכה ׁשּזֹוהי ּדהּנה,58עין, , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ע עיןעלי ּדבחינת עין. מּבחינת למעלה ׁשהּוא ּפרּוׁשֹו ין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָ

עכׁשו ׁשּיׁשנם הענינים ׁשּכל ההעלם, ּגּלּוי ענין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּוא
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבגּלּוי, לעתיד יהיּו ּכבֹוד59ּבהעלם ונגלה ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָ

ּגּלּוי אּלא חדׁשה, המׁשכה זֹו ׁשאין והינּו, גֹו', ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָהוי'
וכּידּוע ּבהעלם, עכׁשו ׁשּיׁשנם ׁשעלֿידי60הענינים ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ׁשהם אּלא ההמׁשכֹות, ּכל את ּגֹורמים ּדעכׁשו ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהעבֹודה
ּולעתיד ּבתבה, הּמּנחֹות ּומרּגלּיֹות טֹובֹות אבנים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻּכמֹו
הּוא עין ׁשּבחינת מּובן ּומּזה עין. ּבחינת וזהּו ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָיתּגּלּו,
הּוא עין עלי אמנם לעֹולמֹות. ׁשּׁשּי האֹור ְְֲִִֵֶַַָָָָָָָּבחינת
ׁשּלמעלה האֹור ּבחינת והינּו עין, מּבחינת ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָלמעלה
ּדעּתיקֿיֹומין מצחא ּבחינת והּוא לגמרי, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָמהעֹולמֹות
ּדרעוין רעוא ּבחינת ּדהינּו העינים, מּבחינת ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָׁשּלמעלה

ּבמצחא ׁשּכתּוב61הּמתּגּלה מה והּוא גֹו'62, תפּלתי ואני ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָ
רצֹון ּבחינת התּגּלּות זמן הּוא ּדׁשּבת ׁשּבמנחה רצֹון, ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָעת
ּכמֹו מּמׁש עּתיק ּפנימּיּות הּוא הּספירֹות ּובענין ְְְְְִִִִִֶַַַַָזה.
ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק ּפנימּיּות ׁשּיׁש ּכּידּוע ּבמקֹומֹו, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
ּפנימּיּות אּבא ּדפנימּיּות ּובינה, חכמה ּפנימּיּות ְְְְְִִִִִִִִִִַַָָָָּבבחינת

עּתיק63עּתיק ּפנימּיּות ּבינה ּפנימּיּות כן ּוכמֹו ויׁש64, , ְְְְִִִִִִִֵֵַַָ
הרּבה נעלה ׁשהּוא ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַּפנימּיּות
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i"gyz'd ,zah ycegd mikxan ,dkepg zay ,uwn zyxt zay

ּבפנימּיּות ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק מּפנימּיּות ּבאיןֿערֹוך ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַיֹותר
אחר ּבמקֹום ּבארּכה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובינה, וזהּו65חכמה . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

ּבבחינת ּגם מּגיע הּיסֹוד ׁשּבחינת עין, עלי ּפֹורת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבן
מה ּכן ּגם וזהּו ּבמקֹומֹו. ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק ְְְְִִִִֵֶֶַַַּפנימּיּות

ּומביא66ּׁשאֹומרים כּו' טֹובים חסדים ּגֹומל עליֹון א-ל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָ
הּיסֹוד, על קאי ּגֹואל ׁשּמביא בניהם, לבני ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּגֹואל
ּבניהם, לבני עליֹון, א-ל הּכתר, ּבחינת נמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשעלֿידֹו
ּבבחינת מּגעת הּיסֹוד ׁשּספירת והינּו, והֹוד. נצח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַּבחינת

מּמׁש. עּתיק ְִִִַַָּפנימּיּות

e‰ÊÂחּולקא לֹון ואית עלמא מקּים ּברית ּדנטיר מאן ¿∆ְְְְְְִִִֵַָָָָָ
ּבספירת הּקּיּום הּוא עלמא מקּים ּדאתי. ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבעלמא
ּבחינת הּוא ּדאתי ּבעלמא חּולקא לֹון ואית ְְְְְְְִִִַַַָָָָהּמלכּות.
ּבחינה ּבחינֹות, ב' יׁש ּגּופא הּבא ּובעֹולם הּבא, ְְִִֵַַָָָָָָָעֹולם
ׁשּכל והינּו ּדעכׁשו, הענינים ּגּלּוי הּוא הּבא ּבעֹולם ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָהא'
ּבחינת והּוא לעתיד, יתּגּלּו ּבהעלם הם ׁשעכׁשו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהענינים
ּובינה, חכמה ּבפנימּיּות ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק ְְְְִִִִִִִֶַָָָּפנימּיּות
הּגּלּוי הּוא הּבא ּדעֹולם הּב' ּובחינה לעֹולמֹות. ְְִִֶַַַַָָָָָָׁשּׁשּי
עּתיק ּפנימּיּות ּבחינת ּגּלּוי ׁשּזהּו עין, מּבחינת ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּלמעלה
אית הּברית נטירת ועלֿידי ּבמקֹומֹו. ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָמּמׁש
הּבא, ּדעֹולם הּב' ּבּבחינה ּגם ּדאתי, ּבעלמא חּולקא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָלֹון
ּבחינת ׁשּגם עלמא, ּומקּים מּמׁש, עּתיק ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּפנימּיּות
הּמלכּות. ּבספירת הּיסֹוד עלֿידי נמׁש עּתיק ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָּפנימּיּות

ּדעניןe‰ÊÂז) אינּון, ּתמניא ּדחנּכה ּדיֹומי הענין ּגם ¿∆ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ
ּופרּוׁש מההּקף, למעלה הּוא ׁשמיני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּבחינת
והּוא לגמרי, מהעֹולמֹות למעלה היינּו מההּקף ְְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלמעלה
ּומּׁשם ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכמֹו מּמׁש עּתיק ּפנימּיּות ְְְְִִִִִִֶַַַָָּבחינת
ב) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּבינה, לבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָנמׁש
ׁשּלמעלה ׁשהּגּלּוי לפי והינּו ּבינה, ּבחינת הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָּדׁשמיני
הּמּדֹות ּבבחינת נמׁש להיֹות יכֹול אינֹו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָמהעֹולמֹות
ׁשּלמעלה ּבינה ּבבחינת אם ּכי לעֹולמֹות, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּׁשּיכֹות

לּיסֹוד67מהעֹולמֹות עד ּבּמּדֹות ּגם נמׁש ואחרּֿכ , ְְְִִֵַַַַַַָָָָ
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לזולתו, ולא לעצמו היא באדם המוחין שפעולת לאחרCkŒ¯Á‡Âכשם ¿««»
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ּבפנימּיּות ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק מּפנימּיּות ּבאיןֿערֹוך ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַיֹותר
אחר ּבמקֹום ּבארּכה ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּובינה, וזהּו65חכמה . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

ּבבחינת ּגם מּגיע הּיסֹוד ׁשּבחינת עין, עלי ּפֹורת ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבן
מה ּכן ּגם וזהּו ּבמקֹומֹו. ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק ְְְְִִִִֵֶֶַַַּפנימּיּות

ּומביא66ּׁשאֹומרים כּו' טֹובים חסדים ּגֹומל עליֹון א-ל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָ
הּיסֹוד, על קאי ּגֹואל ׁשּמביא בניהם, לבני ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָּגֹואל
ּבניהם, לבני עליֹון, א-ל הּכתר, ּבחינת נמׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשעלֿידֹו
ּבבחינת מּגעת הּיסֹוד ׁשּספירת והינּו, והֹוד. נצח ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַּבחינת

מּמׁש. עּתיק ְִִִַַָּפנימּיּות

e‰ÊÂחּולקא לֹון ואית עלמא מקּים ּברית ּדנטיר מאן ¿∆ְְְְְְִִִֵַָָָָָ
ּבספירת הּקּיּום הּוא עלמא מקּים ּדאתי. ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּבעלמא
ּבחינת הּוא ּדאתי ּבעלמא חּולקא לֹון ואית ְְְְְְְִִִַַַָָָָהּמלכּות.
ּבחינה ּבחינֹות, ב' יׁש ּגּופא הּבא ּובעֹולם הּבא, ְְִִֵַַָָָָָָָעֹולם
ׁשּכל והינּו ּדעכׁשו, הענינים ּגּלּוי הּוא הּבא ּבעֹולם ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָהא'
ּבחינת והּוא לעתיד, יתּגּלּו ּבהעלם הם ׁשעכׁשו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהענינים
ּובינה, חכמה ּבפנימּיּות ׁשהּוא ּכמֹו עּתיק ְְְְִִִִִִִֶַָָָּפנימּיּות
הּגּלּוי הּוא הּבא ּדעֹולם הּב' ּובחינה לעֹולמֹות. ְְִִֶַַַַָָָָָָׁשּׁשּי
עּתיק ּפנימּיּות ּבחינת ּגּלּוי ׁשּזהּו עין, מּבחינת ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָׁשּלמעלה
אית הּברית נטירת ועלֿידי ּבמקֹומֹו. ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָמּמׁש
הּבא, ּדעֹולם הּב' ּבּבחינה ּגם ּדאתי, ּבעלמא חּולקא ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָלֹון
ּבחינת ׁשּגם עלמא, ּומקּים מּמׁש, עּתיק ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּפנימּיּות
הּמלכּות. ּבספירת הּיסֹוד עלֿידי נמׁש עּתיק ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָּפנימּיּות

ּדעניןe‰ÊÂז) אינּון, ּתמניא ּדחנּכה ּדיֹומי הענין ּגם ¿∆ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ
ּופרּוׁש מההּקף, למעלה הּוא ׁשמיני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָּבחינת
והּוא לגמרי, מהעֹולמֹות למעלה היינּו מההּקף ְְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלמעלה
ּומּׁשם ּבמקֹומֹו, ׁשהּוא ּכמֹו מּמׁש עּתיק ּפנימּיּות ְְְְִִִִִִֶַַַָָּבחינת
ב) (סעיף לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ּבינה, לבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָנמׁש
ׁשּלמעלה ׁשהּגּלּוי לפי והינּו ּבינה, ּבחינת הּוא ְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָּדׁשמיני
הּמּדֹות ּבבחינת נמׁש להיֹות יכֹול אינֹו ְְְִִִִִֵֵַַָָָָמהעֹולמֹות
ׁשּלמעלה ּבינה ּבבחינת אם ּכי לעֹולמֹות, ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָׁשּׁשּיכֹות

לּיסֹוד67מהעֹולמֹות עד ּבּמּדֹות ּגם נמׁש ואחרּֿכ , ְְְִִֵַַַַַַָָָָ
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‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈«
ÌÈ¯ÓB‡M66ÔBÈÏÚ Ï-‡ ∆¿ƒ≈∆¿

'eÎ ÌÈ·BË ÌÈ„ÒÁ ÏÓBb≈¬»ƒƒ
,Ì‰È�· È�·Ï Ï‡Bb ‡È·Óe≈ƒ≈ƒ¿≈¿≈∆
ÏÚ È‡˜ Ï‡Bb ‡È·nL∆≈ƒ≈»≈«

B„ÈŒÏÚL ,„BÒi‰ידי על «¿∆«»
‰k˙¯,היסוד ˙�ÈÁa CLÓ�ƒ¿»¿ƒ««∆∆

,Ì‰È�a È�·Ï ,ÔBÈÏÚ Ï-‡≈∆¿ƒ¿≈¿≈∆
,e�È‰Â .„B‰Â Áˆ� ˙�ÈÁa¿ƒ«≈«¿¿«¿
˙ÚbÓ „BÒi‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««¿«««
˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ

.LnÓ«»
e‰ÊÂבדברי הפנימי הפירוש ¿∆
È¯a˙הזוהר ¯ÈË�c Ô‡Óמי »¿»ƒ¿ƒ

הברית את ≈»¿Ìi˜Óששומר
‡ÓÏÚהעולם את מקיים »¿»

ÔBÏ ˙È‡Âלהם ÏeÁ˜‡ויש ¿ƒ¿»
È˙‡c ‡ÓÏÚaבעולם חלק ¿»¿»¿»ƒ

ÓÏÚ‡הבא. Ìi˜Óמקיים ¿«≈»¿»
העולם ‰Ìeiwאת ‡e‰«ƒ

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaדבר היא ƒ¿ƒ«««¿
המשכת היינו שבנבראים ה'

בסדר בעולם אלוקות

ההכרחית. ובמידה השתלשלות

‡ÓÏÚa ‡˜ÏeÁ ÔBÏ ˙È‡Â¿ƒ¿»¿»¿»
È˙‡cבעולם חלק להם ויש ¿»ƒ
ÌÏBÚהבא ˙�ÈÁa ‡e‰¿ƒ«»

‡Ùeb ‡a‰ ÌÏBÚ·e ,‡a‰«»»»«»»
‰�ÈÁa ,˙B�ÈÁa '· LÈ≈¿ƒ¿ƒ»
‡e‰ ‡a‰ ÌÏBÚa '‡‰»»»«»
,ÂLÎÚc ÌÈ�È�Ú‰ Èelbƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿»
ÌÈ�È�Ú‰ ÏkL e�È‰Â¿«¿∆»»ƒ¿»ƒ
ÌÏÚ‰a Ì‰ ÂLÎÚL∆«¿»≈¿∆¿≈
שלמעלה האלוקות והמשכת

כמבואר השתלשלות, מסדר

באריכות, »¿elb˙Èƒלעיל
˙�ÈÁa ‡e‰Â ,„È˙ÚÏ∆»ƒ¿¿ƒ«

CiML ,‰�È·e ‰ÓÎÁ ˙eiÓÈ�Ùa ‡e‰L BÓk ˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«ƒ¿∆ƒ¿ƒƒ»¿»ƒ»∆«»
.˙BÓÏBÚÏ,הברית שמירת ידי על נפעל הזה שבעולם זה עניין רק לא אך »»

- לעיל האמורה יותר הגדולה ההתגלות גם אלא צדיקים" «ÈÁ·e¿ƒ�‰"מעשה
e‰fL ,ÔÈÚ ˙�ÈÁaÓ ‰ÏÚÓlL Èelb‰ ‡e‰ ‡a‰ ÌÏBÚc 'a‰«¿»«»«ƒ∆¿«¿»ƒ¿ƒ««ƒ∆∆
.BÓB˜Óa ‡e‰L BÓk LnÓ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa Èelbƒ¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ«»¿∆ƒ¿

È˙‡c ‡ÓÏÚa ‡˜ÏeÁ ÔBÏ ˙È‡ ˙È¯a‰ ˙¯ÈË� È„ÈŒÏÚÂלהם יש ¿«¿≈¿ƒ««¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»ƒ
הבא, לעולם ÈÁaa�‰חלק Ìb««¿ƒ»

,‡a‰ ÌÏBÚc 'a‰«¿»«»
,LnÓ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«ƒ«»
ÌbL ,‡ÓÏÚ Ìi˜Óe¿«≈»¿»∆«
˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«ƒ
„BÒi‰ È„ÈŒÏÚ CLÓ�ƒ¿»«¿≈«¿

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒaכאמור ƒ¿ƒ«««¿
כל לעין יתגלה לבוא שלעתיד

שלמעלה האלוקות בחינת כיצד

בתוך נמשכת לעולמות משייכות

הארון", "מקום (כמו העולמות

המידה" מן "אינו עצמו, המקום

מקום). תופס ואינו

ÔÈ�Ú‰ Ìb e‰ÊÂ (Êהפנימי ¿∆«»ƒ¿»
‡È�Óz ‰k�Ác ÈÓBÈc¿≈«¬À»¿«¿»

Ôe�È‡שמונה החנוכה שימי ƒ
È�ÈÓLהם, ˙�ÈÁa ÔÈ�Úc¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒƒ

Ûw‰‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈«∆≈
המאמר, בתחילת לעיל כמבואר

Ûw‰‰Ó ‰ÏÚÓÏ Le¯Ùe≈¿«¿»≈«∆≈
˙BÓÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ e�ÈÈ‰«¿¿«¿»≈»»

È¯Ó‚Ïמשייכותלמע אפילו לה ¿«¿≈
ÈÁa�˙לעולמות, ‡e‰Â¿¿ƒ«

BÓk LnÓ ˜ÈzÚ ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«ƒ«»¿
BÓB˜Óa ‡e‰Lכפיולא ∆ƒ¿

בספירות, נמשך «ÌMÓeƒשהוא
,‰�Èa ˙�ÈÁ·Ï CLÓ�ƒ¿»ƒ¿ƒ«ƒ»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈
‡e‰ È�ÈÓLc (a ÛÈÚÒ)ƒ¿ƒƒ
ÈÙÏ e�È‰Â ,‰�Èa ˙�ÈÁa¿ƒ«ƒ»¿«¿¿ƒ
‰ÏÚÓlL Èelb‰L∆«ƒ∆¿«¿»
ÏBÎÈ B�È‡ ˙BÓÏBÚ‰Ó≈»»≈»
˙�ÈÁ·a CLÓ� ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«
˙BÎiML ˙Bcn‰«ƒ∆«»

˙BÓÏBÚÏלעיל כמבואר »»
שהמידות לכך דומה שהדבר

הוא שבהם האמצעי הם שבאדם

לזולתו, BÓÏBÚ‰Ó˙מתייחס ‰ÏÚÓlL ‰�Èa ˙�ÈÁ·a Ì‡ Èk67 ƒƒƒ¿ƒ«ƒ»∆¿«¿»≈»»
לזולתו, ולא לעצמו היא באדם המוחין שפעולת לאחרCkŒ¯Á‡Âכשם ¿««»
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הּוא הּיסֹוד ׁשהמׁשכת והינּו, ּבמלכּות. ממׁשי ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָׁשהּוא
יעקב ּתֹולדֹות אּלה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ּדוקא, הּמּדֹות ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹעלֿידי
א-ל ׁשענין ּכן ּגם וזהּו מּיעקב. מקּבל ׁשּיֹוסף ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹוסף,
לפי ּדוקא, אבֹות ּבברּכת אֹומרים ּבניהם לבני גֹו' ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָעליֹון
עלֿידי ּובעּקר האבֹות, עלֿידי היא ּבּיסֹוד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשההמׁשכה

האבֹות ּבחיר המׁש68יעקב, הּוא עצרת ׁשּׁשמיני וזהּו . ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
לפי עצמֹו, ּבפני רגל הּוא ּומּכלֿמקֹום הּסּכֹות. ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֻלחג
אּלא ּדוקא, ּתפארת מּבחינת הּוא הּיסֹוד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהמׁשכת
ׁשהּוא ּוכמֹו יֹותר. למעלה מּגיע הּוא הּיסֹוד ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָׁשעלֿידי
חנּכה, ימי ּבענין ּגם הּוא ּכן עצרת, ׁשמיני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻּבענין
ּדחנּכה יֹומי ּדזהּו ּדלעתיד, הּגּלּוי מעין מאיר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻׁשּבחנּכה
ׁשל ּכּנֹור ּדלעתיד, הּגּלּוי מעין ׁשהּוא אינּון, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָּתמניא
ּכמֹו מּמׁש עּתיק ּפנימּיּות ּבחינת והּוא נימין, ְְְְְִִִִִִַַַָָׁשמֹונה
ּבבחינת למּטה ּגם נמׁש זה וענין ּבמקֹומֹו, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָׁשהּוא
ּבעֹולם ׁשּגם היינּו הּזה, ּבעֹולם ּגם ועלֿידיֿזה ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמלכּות,

מּמׁש. יתּבר עצמּותֹו ּגּלּוי יהיה ְְְִִִֵֶֶַַַָָהּזה
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בפנימיות שהוא כמו עתיק שפנימיות וכנ"ל בבינה, נמשך אינו ממש עתיק פנימיות דלכאורה, – ממש עתיק פנימיות מבחי' בבינה

) ממש עתיק מפנימיות יותר למטה הוא תולדותl"end.((68חו"ב להאריז"ל הפסוקים שער ב. קמז, ב. קיט, זח"א א. פע"ו, ב"ר

כה. כז,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

בינה בחינת במוחין, e‰L‡שנמשך „BÒiÏ „Ú ˙Bcna Ìb CLÓ�ƒ¿»««ƒ««¿∆
eÎÏÓa˙היסוד CÈLÓÓ.(67 הערה ‰BÒi„(וראה ˙ÎLÓ‰L ,e�È‰Â «¿ƒ¿«¿¿«¿∆«¿»««¿

·˜ÚÈ ˙B„ÏBz ‰l‡ ·e˙kL BÓÎe ,‡˜Âc ˙Bcn‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈«ƒ«¿»¿∆»≈∆¿«¬…
ÛÒBiL ,ÛÒBÈהיסוד ÚiÓ˜·בחינת Ïa˜Óהספירה התפארת, בחינת ≈∆≈¿«≈ƒ«¬…

וגבורה, חסד בתוכה שמשלבת

המידות. Ôkעיקר Ìb e‰ÊÂ¿∆«≈
'B‚ ÔBÈÏÚ Ï-‡ ÔÈ�ÚL∆ƒ¿«≈∆¿
ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰È�a È�·Ïƒ¿≈¿≈∆¿ƒ
ÈÙÏ ,‡˜Âc ˙B·‡ ˙k¯·a¿ƒ¿«»«¿»¿ƒ
„BÒia ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»«¿
"ומביא הגאולה, את הממשיכה

È„ÈŒÏÚגואל", ‡È‰ƒ«¿≈
È„ÈŒÏÚ ¯wÚ·e ,˙B·‡‰»»¿ƒ»«¿≈
˙B·‡‰ ¯ÈÁa ,·˜ÚÈ68. «¬…¿ƒ»»

‡e‰ ˙¯ˆÚ È�ÈÓML e‰ÊÂ¿∆∆¿ƒƒ¬∆∆
˙Bkq‰ ‚ÁÏ CLÓ‰ולכן ∆¿≈¿««À

הקודמים. לימים 'שמיני' נקרא

Ï‚¯ ‡e‰ ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»∆∆
ÈÙÏ ,BÓˆÚ È�Ùaƒ¿≈«¿¿ƒ
‡e‰ „BÒi‰ ˙ÎLÓ‰L∆«¿»««¿
‡˜Âc ˙¯‡Ùz ˙�ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆«¿»
המשך ונחשב מקבל והיסוד

לו, שקדמו «∆‡l‡לספירות

¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰ „BÒi‰ È„ÈŒÏÚLשלמעלה לדרגות ועד ∆«¿≈«¿«ƒ«¿«¿»≈
עצמו". "בפני – לספירות שייכות מכל

ÈÓÈ ÔÈ�Úa Ìb ‡e‰ Ôk ,˙¯ˆÚ È�ÈÓL ÔÈ�Úa ‡e‰L BÓÎe¿∆¿ƒ¿«¿ƒƒ¬∆∆≈«¿ƒ¿«¿≈
„È˙ÚÏc Èelb‰ ÔÈÚÓ ¯È‡Ó ‰k�ÁaL ,‰k�Áבדרגא הוא והגילוי ¬À»∆«¬À»≈ƒ≈≈«ƒƒ¿»ƒ

שלמעלה שבו נעלית הכי

לעולמות, ÈÓBÈמשייכות e‰Êc¿∆≈
Ôe�È‡ ‡È�Óz ‰k�Ácימי «¬À»¿«¿»ƒ

הם, שמונה ∆e‰L‡חנוכה
,„È˙ÚÏc Èelb‰ ÔÈÚÓשאז ≈≈«ƒƒ¿»ƒ

BÓL�‰יהיה ÏL ¯Bpkƒ∆¿»
ÔÈÓÈ�על מורה שמונה והמספר ƒƒ

והגבלה ממדידה למעלה

המאמר), בתחילת (כמבואר

˙eiÓÈ�t ˙�ÈÁa ‡e‰Â¿¿ƒ«¿ƒƒ
‡e‰L BÓk LnÓ ˜ÈzÚ«ƒ«»¿∆
CLÓ� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,BÓB˜Óaƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ¿»

החנוכה hÓÏ‰בימי Ìb«¿«»
ŒÏÚÂ ,˙eÎÏn‰ ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«««¿¿«
,‰f‰ ÌÏBÚa Ìb ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«»»«∆
‰f‰ ÌÏBÚa ÌbL e�ÈÈ‰«¿∆«»»«∆
B˙eÓˆÚ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ«¿

LnÓ C¯a˙Èשיהיה כמו ƒ¿»≈«»
לבוא. לעתיד
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מוגה בלתי

Âמצינו... שלפניֿזה23. בהתוועדות שנתבאר וכפי הצדקה. ענין עם קשורים החנוכה ענינים24שימי ששני ,

מהשתלשלות. שלמעלה ענין הם – וחנוכה צדקה – אלו
גם ממשיכים שעלֿידיֿזה מהכוחות, שלמעלה הנפש עצם את לעורר מסירותֿנפש, עבודת ענינו חנוכה
באופן כדבעי, היא הצדקה עשיית שכאשר הצדקה, בענין הוא וכן (כנ"ל). מהשתלשלות שלמעלה אור למעלה

מאדך" מהשכל.25ד"בכל שלמעלה מסירותֿנפש ענינה אזי ,

כלל: ודעת טעם עלֿפי מקום לו שאין דבר היא כדבעי הצדקה שנתינת כיון – הדבר וטעם

" ליטול ממנו תובעים אחד eytpמצד iigעלי שהתייגע מפני אם – לפי" עלֿכלֿפנים או נפשו, כוחות בכל ו
נפשו חיי בו לקנות יכול כלום"26שהיה מגרמיה ליה דלית ל"מאן וליתנם –27;

שתתעשר" בשביל ד"עשר באופן לא פניות, וללא תנאים ללא זאת שיעשה ממנו תובעים – גיסא ,28ומאידך

משום רק אלא הצדקה, בענין שישנן המעלות שאר בשביל עצמוiprdyולא אודות כלל לחשוב מבלי לזה, זקוק
באריכות). הנ"ל בשיחה שנתבאר (וכפי

ענין ליתן עליו מצווים היו היוipevigאילו אילו בשכל; מקום עדיין לזה היה – כך כל לו נוגע שאינו ,

הנוגע תנאי בזה להכניס שיוכל באופן אבל נפשו", "חיי ליתן עליו הדברze`ivnlelyמצווים היה אז גם –
בשכל; מתקבל

" אלא) חיצוני, ענין (לא ליתן ממנו כשתובעים eytpאבל iigיודע שאינו באופן היא כשהנתינה [ובפרט "
ורק העני, מחסור את למלאות להיות צריכה הראשונה שההנחה לעיל וכמדובר הממון, את יקח מנין כלל
ולשכוח לאחרים, זאת ליתן עליו נפשו", ב"חיי שמדובר כך על הבט ומבלי זאת], יקח מנין לחשוב לאחריֿזה

שלו, המציאות אודות לגמרי

תמורה, כל וללא נפשו", "חיי לאחרים נותן שהוא שלמרות ממנו, ותובעים שמוסיפים אלא בלבד, זו ולא
כלל, בשכל מקום לו שאין ענין זה הרי – לבב ובטוב בשמחה זאת יעשה מכלֿמקום, תודה, נתינת לא אפילו

(כנ"ל). דחנוכה העבודה ענין שהוא ודעת, מטעם שלמעלה הנפש עצם מצד נמשך הוא אלא

מכל שלמעלה הבליֿגבול אור והמשכת התעוררות למעלה גם פועלים – הנפש עצם התעוררות ועלֿידי
כנ"ל. הגבלות,

שכתוב מה שהוא"עטרת29וזהו ה"שיבה", לענין זוכים צדקה שעלֿידי תמצא", צדקה בדרך שיבה תפארת
מהשתלשלות שלמעלה "בן30ענין – בגשמיות השיבה לענין בנוגע גם שמצינו כפי לשיבה"31, והיינו,32שבעים .

מהשתלשלות. שלמעלה עצמיים כוחות ממשיכים הצדקה נתינת שעלֿידי

Êההמשכה שאז – י) סעיף (כדלקמן בית של ענין עם הקשורה לצדקה בנוגע יתירה בהדגשה הוא זה וענין .
מהשתלשלות שלמעלה מבחינה אלא להשתלשלות, שייכת אבל מהשתלשלות שלמעלה ממדריגה רק לא היא

בחינת שזהו ziacלגמרי, siwndלעיל שנתבאר כפי הקרוב,33, מקיף הוא שלבוש ובית, לבוש בין החילוק בענין
לגמרי. מהשתלשלות למעלה הוא בית בחינת מהֿשאיןֿכן להשתלשלות, שייך הוא הרי מקיף היותו שעם
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ה.25) ו, ואתחנן
סע"ב).26) (מח, פל"ז תניא ראה
ועוד.27) ב. קסח, זח"א ראה
וש"נ.28) א. קיט, שבת
לא.29) טז, משלי
ועם30) ואילך. סע"ג כט, וישב בתו"א בכסלו בכ"ה ד"ה ראה

ואילך. ב רפח, חנוכה באוה"ת – הגהות
ספ"ה.31) אבות
הביאור.32) חסר

ענין בודאי הוא שמונים שמספר שמונים, דבן הענין גם נזכר
בגבורות "ואם יו"ד) צ, (תהלים כמ"ש מהשתלשלות, שלמעלה
איפליג" דאיפליג "כיון א) כח, (גיטין בגמרא וכדאיתא שנה", שמונים

)l"end(
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.envrn ea ltp mendy eilr micirn xekadBzáe Bða à÷åãåmileki §©§¨§¦
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dlek äøBzä ìëì(:l lirl),men zlhd lr miceygd mipdky `vnp §¨©¨¨
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מוגה בלתי

Âמצינו... שלפניֿזה23. בהתוועדות שנתבאר וכפי הצדקה. ענין עם קשורים החנוכה ענינים24שימי ששני ,

מהשתלשלות. שלמעלה ענין הם – וחנוכה צדקה – אלו
גם ממשיכים שעלֿידיֿזה מהכוחות, שלמעלה הנפש עצם את לעורר מסירותֿנפש, עבודת ענינו חנוכה
באופן כדבעי, היא הצדקה עשיית שכאשר הצדקה, בענין הוא וכן (כנ"ל). מהשתלשלות שלמעלה אור למעלה

מאדך" מהשכל.25ד"בכל שלמעלה מסירותֿנפש ענינה אזי ,

כלל: ודעת טעם עלֿפי מקום לו שאין דבר היא כדבעי הצדקה שנתינת כיון – הדבר וטעם

" ליטול ממנו תובעים אחד eytpמצד iigעלי שהתייגע מפני אם – לפי" עלֿכלֿפנים או נפשו, כוחות בכל ו
נפשו חיי בו לקנות יכול כלום"26שהיה מגרמיה ליה דלית ל"מאן וליתנם –27;

שתתעשר" בשביל ד"עשר באופן לא פניות, וללא תנאים ללא זאת שיעשה ממנו תובעים – גיסא ,28ומאידך

משום רק אלא הצדקה, בענין שישנן המעלות שאר בשביל עצמוiprdyולא אודות כלל לחשוב מבלי לזה, זקוק
באריכות). הנ"ל בשיחה שנתבאר (וכפי

ענין ליתן עליו מצווים היו היוipevigאילו אילו בשכל; מקום עדיין לזה היה – כך כל לו נוגע שאינו ,

הנוגע תנאי בזה להכניס שיוכל באופן אבל נפשו", "חיי ליתן עליו הדברze`ivnlelyמצווים היה אז גם –
בשכל; מתקבל

" אלא) חיצוני, ענין (לא ליתן ממנו כשתובעים eytpאבל iigיודע שאינו באופן היא כשהנתינה [ובפרט "
ורק העני, מחסור את למלאות להיות צריכה הראשונה שההנחה לעיל וכמדובר הממון, את יקח מנין כלל
ולשכוח לאחרים, זאת ליתן עליו נפשו", ב"חיי שמדובר כך על הבט ומבלי זאת], יקח מנין לחשוב לאחריֿזה

שלו, המציאות אודות לגמרי

תמורה, כל וללא נפשו", "חיי לאחרים נותן שהוא שלמרות ממנו, ותובעים שמוסיפים אלא בלבד, זו ולא
כלל, בשכל מקום לו שאין ענין זה הרי – לבב ובטוב בשמחה זאת יעשה מכלֿמקום, תודה, נתינת לא אפילו

(כנ"ל). דחנוכה העבודה ענין שהוא ודעת, מטעם שלמעלה הנפש עצם מצד נמשך הוא אלא

מכל שלמעלה הבליֿגבול אור והמשכת התעוררות למעלה גם פועלים – הנפש עצם התעוררות ועלֿידי
כנ"ל. הגבלות,

שכתוב מה שהוא"עטרת29וזהו ה"שיבה", לענין זוכים צדקה שעלֿידי תמצא", צדקה בדרך שיבה תפארת
מהשתלשלות שלמעלה "בן30ענין – בגשמיות השיבה לענין בנוגע גם שמצינו כפי לשיבה"31, והיינו,32שבעים .

מהשתלשלות. שלמעלה עצמיים כוחות ממשיכים הצדקה נתינת שעלֿידי

Êההמשכה שאז – י) סעיף (כדלקמן בית של ענין עם הקשורה לצדקה בנוגע יתירה בהדגשה הוא זה וענין .
מהשתלשלות שלמעלה מבחינה אלא להשתלשלות, שייכת אבל מהשתלשלות שלמעלה ממדריגה רק לא היא

בחינת שזהו ziacלגמרי, siwndלעיל שנתבאר כפי הקרוב,33, מקיף הוא שלבוש ובית, לבוש בין החילוק בענין
לגמרי. מהשתלשלות למעלה הוא בית בחינת מהֿשאיןֿכן להשתלשלות, שייך הוא הרי מקיף היותו שעם
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סע"ב).26) (מח, פל"ז תניא ראה
ועוד.27) ב. קסח, זח"א ראה
וש"נ.28) א. קיט, שבת
לא.29) טז, משלי
ועם30) ואילך. סע"ג כט, וישב בתו"א בכסלו בכ"ה ד"ה ראה

ואילך. ב רפח, חנוכה באוה"ת – הגהות
ספ"ה.31) אבות
הביאור.32) חסר

ענין בודאי הוא שמונים שמספר שמונים, דבן הענין גם נזכר
בגבורות "ואם יו"ד) צ, (תהלים כמ"ש מהשתלשלות, שלמעלה
איפליג" דאיפליג "כיון א) כח, (גיטין בגמרא וכדאיתא שנה", שמונים

)l"end(
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בזה: והענין

בגמרא הוא34איתא בגמרא שהלשון אף בחסידות, הלשון מובא כך – אדם". אינו בית לו שאין אדם "כל
לו שאין אדם שםrwxw"כל ה'תוספות' דברי עלֿפי הוא לזה והמקור אדם". עליו35אינו לבנות "קרקע :xeciy

ea'ה'תוספות בדברי הוא אדם" אינו בית לו שאין אדם "כל למאמר היחיד שהמקור צדק', ה'צמח שכותב כפי ,"
הנ"ל.

נעשה הבית ענין עלֿידי ודווקא נפשו, מהות בעצם האדם, של ענינו בעצם נוגע הבית שענין – בזה והכוונה
האדם. ענין שלימות

לכוחותיו רק לא נוגע הבית שענין דהיינו הרחוק, מקיף הוא בית של שענינו להאמור בהתאם הוא זה וענין
מקיף הלבוש, ענין (שהוא הפנימיים לכוחות השייכים המקיפים לכוחות רק לא ואפילו בהגבלה, שהם הפנימיים

אלא ynnהקרוב), ytpd mvrlבית לו שאין מי "כל שלכן, ,mc` epi`."

Áכיון הבית, נמצא מקום באיזה נפקאֿמינה אין האדם לעצם הבית דענין לשייכות שבנוגע אף והנה, .
בארץ נמצא הבית אם לאדם, הבית בשייכות חילוק ישנו דבר, של לאמיתו הנה בית, לו שיש הוא שהעיקר

לארץ: בחוץ או ישראל
וכיוצא הבית את למכור ביכלתו שהרי האדם, עם כך כל קשור אינו הבית הרי – לארץ בחוץ בית לו שיש מי
(כדמצינו אמות ארבע מישראל ואחד אחד לכל יש שבה ישראל, בארץ בית קונה כשאדם מהֿשאיןֿכן 36בזה.

שאת. ביתר עמו קשור הבית הרי – פרוזבול) לענין

לדינא שמצינו חייב,37ועלֿדרך ואילך מכאן המזוזה, מן פטור יום שלשים כל לארץ, בחוץ בית ש"השוכר ,

קביעות חשיב לא יום שלשים עד לארץ שבחוץ והיינו לאלתר". מזוזה עושה ישראל בארץ בית השוכר ,38אבל

יום. שלשים קודם גם קביעות חשיב ישראל בארץ מהֿשאיןֿכן

אחד לכל שהרי לכן, קודם גם ישראל בארץ לקרקע שייכות לו היתה שכבר כיון – כנ"ל הוא הדבר וטעם
ששילם לאחר אבל כו', משם לסלקו אפשר היה לכן שקודם אלא ישראל, בארץ אמות ארבע יש מישראל ואחד

בגשמיות. גם זו שייכות נמשכת – לסלקו) אפשר אי (ושוב מממונו הקרקע תמורת

שבארץ – יום ל' לאחר גם עלֿדרךֿזה חילוק שישנו מובן יום, ל' קודם הקביעות בענין חילוק שמצינו וכשם
האדם. עם יותר קשור הבית ישראל שבארץ דהיינו לארץ, מבחוץ שאת ביתר היא הקביעות ישראל

לבית בנוגע הוא אדם" אינו בית לו שאין אדם ד"כל הענין שעיקר l`xyiונמצא, ux`aבארץ שבית דהיינו ,
הרחוק. מקיף בבחינת האדם, מהות בעצם יותר נוגע ישראל

Ëבנין עלֿידי שדוקא לעיל להאמור סותר זה הרי ולכאורה, מתמסכן". בבנין העוסק "כל בגמרא איתא .

שלימות? לידי באים בית
הענין :39וביאור

שכשאדם במוחש, רואים שאנו וכפי בלבד. הגלויים כוחות על קאי – מתמסכן" בבנין העוסק "כל שכתוב מה
הבנין, באמצע כבר כשעומד ואחרֿכך, שבידו, הממון לו שיספיק הוא סבור בתחילה הרי בנין, לבנות צריך
הסכום את להשיג יוכל מנין כלל רואה אינו הגלויים שבכוחות ועד לחובות, ולהכנס להתייגע שמוכרח מגלה

הדרוש.

הנעלמים הכוחות את הוא מעורר – בזה שיצליח מקום שום אין הגלויים שבכוחות כשרואה אמנם,
עלֿידיֿזה מתעוררים ולכן כנ"ל, הנפש בעצם לו נוגע זה שענין כיון הבנין, את לסיים מוכרח (שהרי והעצמיים
בענינים האדם בשלימות אצלו ניתוסף ועלֿידיֿזה כלל, הגבלה אין שבהם הנפש), דעצם העצמיים הכוחות

אלו. עצמיים
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א.34) סג, יבמות
שאין.35) ד"ה
וש"נ.36) .354 ע' חט"ז תו"מ ראה

סכ"ב.37) סרפ"ו יו"ד טושו"ע א. מד, מנחות
סקכ"ח.38) שם ש"ך שם. יו"ד ב"י ראה
וש"נ.39) קלה). ע' חט"ז (אג"ק זו שנה כסלו יו"ד מכתב גם ראה

i"gyz'd ,zah ycegd mikxan ,dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy

– אדרבה אלא "מתמסכן", שאינו בלבד זו לא ולבסוף הגלויים, בכוחות גם לאחריֿזה נמשכת זו ושלימות
בגילוי. גם עשירות לו נמשכת

ההגבלות כל מתבטלים אזי מהשתלשלות, שלמעלה האור את מעורר האדם שכאשר – ברוחניות בזה והענין
ענין נמשך ועלֿידיֿזה למטה, בהשתלשלות גם מאיר הבליֿגבול שאור והיינו, ההשתלשלות, סדר מצד שהיו

בגשמיות. גם העשירות

Èהמגבית – צופירן") דא וויל איך וואס ("צו הדברים אמורים מסקנא איזו כלפי הקהל כל כבר מבין בוודאי .ָָ
בכפרֿחב"ד שיכון בניית עבור כסלו בי"ט .40שהתקיימה

ארץ צדקת ובפרט תמצא", צדקה בדרך שיבה תפארת "עטרת נאמר שעליה הצדקה, מעלת מצד וכאמור,
החיים" ("ארץ ישראל41ישראל בארץ ונחלה לחלק זוכים שעלֿידיֿזה ישראל, בארץ בית לבנין צדקה ובפרט ,(

נמשך שהמקיף ובאופן מהשתלשלות, שלמעלה הרחוק מקיף בחינת המשכת האדם, בשלימות הדבר פועל –

למטה. בהשתלשלות גם

אמיתית, לשלימות הדבר יביא שלבסוף לדעת יש זו, במגבית בהשתתפות קושי יש בתחילה אם אף ולכן,
בגשמיות. גם אלא ברוחניות רק לא

בארוכה. כנ"ל פניות, שום בלא להיות צריכה הצדקה שנתינת ומובן

‡Èרצופות התוועדויות שלש שיהיו קבעתי מלכתחילה חזקה.42. של ענין שיהיה כדי הצדקה, לענין בנוגע
בשמחה: תהיה שהנתינה – הוא לפעול שצריכים הענין ועיקר

נעשה הצדקה נתינת שעלֿידי בכך בארץszeyכשמתבונן (בית זה שבענין ישראל, בארץ ונחלה בחלק
האדם, שלימות עיקר את פועל הבית שענין דהיינו אדם", אינו בית לו שאין ד"מי הענין עיקר הוא ישראל)

כפשוטו, בעשירות בגשמיות וגם ברוחניות, בגילוי נמשך זה וענין כנ"ל, העצמיים כוחות גילוי

הידועה ההסברה עלֿפי פירוש43ובפרט אין בדבר, שותפים יותר או אנשים שני שכאשר השותפות, בענין
אחד שלכל הוא פירוש אלא הדבר, של אחר) חלק (או מחצית רק ישנה מהם אחד כל של שבבעלותו הדבר

בשלימותו, מהדבר חלק יש

בשמחה. להיות עליו – זו בשותפות להכניסו ורוצים מסכימים כאשר הרי

סיפר אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק ביתו,44– מבני האפיקומן את לקחת הסדר בליל נוהג היה מהר"ש שאדמו"ר ,

עריכת בשעת נכח אחת פעם מהמסובים. ואחד אחד לכל מחלק היה ואחרֿכך שלו, האפיקומן עם יחד להניחו
כולם. עם יחד להניחו כדי שלו, האפיקומן את מהר"ש לאדמו"ר הוא גם ונתן ביתו, מבני שלא מישהו הסדר,

אותך?!... גם לכלול שרוצים לך מניין מהר"ש: אדמו"ר לו אמר

פסח. קרבן גם יחד שיאכלו לבוא, לעתיד פסח קרבן לאכילת נוגע זה שענין אדמו"ר, מו"ח כ"ק וביאר

שכן, וכיון דא. כגון בענינים להשתתף מאנשים לבקש להוטים אין בכלל שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
גדולה. בשמחה להיות הם צריכים – להכניסם שמסכימים אלו הרי

***

·È(:שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר די", בלי עד ברכה לכם "והריקותי הניגון את (ניגנו .
זה די".45פסוק בלי "עד הברכה המשכת תהיה שאז לבוא, לעתיד על נאמר

עושה" בעצמו הוא לעשות לבניו מצוה שהוא ש"מה כיון היא46אמנם, ישראל בני שעבודת כשם הנה ,

בתניא וכמבואר דלעתיד, לזמן הכנה לעשות צריך הגלות שבזמן במעשינו47באופן תלויים דלעתיד שהגילויים
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– אדרבה אלא "מתמסכן", שאינו בלבד זו לא ולבסוף הגלויים, בכוחות גם לאחריֿזה נמשכת זו ושלימות
בגילוי. גם עשירות לו נמשכת

ההגבלות כל מתבטלים אזי מהשתלשלות, שלמעלה האור את מעורר האדם שכאשר – ברוחניות בזה והענין
ענין נמשך ועלֿידיֿזה למטה, בהשתלשלות גם מאיר הבליֿגבול שאור והיינו, ההשתלשלות, סדר מצד שהיו

בגשמיות. גם העשירות

Èהמגבית – צופירן") דא וויל איך וואס ("צו הדברים אמורים מסקנא איזו כלפי הקהל כל כבר מבין בוודאי .ָָ
בכפרֿחב"ד שיכון בניית עבור כסלו בי"ט .40שהתקיימה

ארץ צדקת ובפרט תמצא", צדקה בדרך שיבה תפארת "עטרת נאמר שעליה הצדקה, מעלת מצד וכאמור,
החיים" ("ארץ ישראל41ישראל בארץ ונחלה לחלק זוכים שעלֿידיֿזה ישראל, בארץ בית לבנין צדקה ובפרט ,(

נמשך שהמקיף ובאופן מהשתלשלות, שלמעלה הרחוק מקיף בחינת המשכת האדם, בשלימות הדבר פועל –

למטה. בהשתלשלות גם

אמיתית, לשלימות הדבר יביא שלבסוף לדעת יש זו, במגבית בהשתתפות קושי יש בתחילה אם אף ולכן,
בגשמיות. גם אלא ברוחניות רק לא

בארוכה. כנ"ל פניות, שום בלא להיות צריכה הצדקה שנתינת ומובן

‡Èרצופות התוועדויות שלש שיהיו קבעתי מלכתחילה חזקה.42. של ענין שיהיה כדי הצדקה, לענין בנוגע
בשמחה: תהיה שהנתינה – הוא לפעול שצריכים הענין ועיקר

נעשה הצדקה נתינת שעלֿידי בכך בארץszeyכשמתבונן (בית זה שבענין ישראל, בארץ ונחלה בחלק
האדם, שלימות עיקר את פועל הבית שענין דהיינו אדם", אינו בית לו שאין ד"מי הענין עיקר הוא ישראל)

כפשוטו, בעשירות בגשמיות וגם ברוחניות, בגילוי נמשך זה וענין כנ"ל, העצמיים כוחות גילוי

הידועה ההסברה עלֿפי פירוש43ובפרט אין בדבר, שותפים יותר או אנשים שני שכאשר השותפות, בענין
אחד שלכל הוא פירוש אלא הדבר, של אחר) חלק (או מחצית רק ישנה מהם אחד כל של שבבעלותו הדבר

בשלימותו, מהדבר חלק יש

בשמחה. להיות עליו – זו בשותפות להכניסו ורוצים מסכימים כאשר הרי

סיפר אדמו"ר מוריֿוחמי כ"ק ביתו,44– מבני האפיקומן את לקחת הסדר בליל נוהג היה מהר"ש שאדמו"ר ,

עריכת בשעת נכח אחת פעם מהמסובים. ואחד אחד לכל מחלק היה ואחרֿכך שלו, האפיקומן עם יחד להניחו
כולם. עם יחד להניחו כדי שלו, האפיקומן את מהר"ש לאדמו"ר הוא גם ונתן ביתו, מבני שלא מישהו הסדר,

אותך?!... גם לכלול שרוצים לך מניין מהר"ש: אדמו"ר לו אמר

פסח. קרבן גם יחד שיאכלו לבוא, לעתיד פסח קרבן לאכילת נוגע זה שענין אדמו"ר, מו"ח כ"ק וביאר

שכן, וכיון דא. כגון בענינים להשתתף מאנשים לבקש להוטים אין בכלל שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים
גדולה. בשמחה להיות הם צריכים – להכניסם שמסכימים אלו הרי

***

·È(:שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר די", בלי עד ברכה לכם "והריקותי הניגון את (ניגנו .
זה די".45פסוק בלי "עד הברכה המשכת תהיה שאז לבוא, לעתיד על נאמר

עושה" בעצמו הוא לעשות לבניו מצוה שהוא ש"מה כיון היא46אמנם, ישראל בני שעבודת כשם הנה ,

בתניא וכמבואר דלעתיד, לזמן הכנה לעשות צריך הגלות שבזמן במעשינו47באופן תלויים דלעתיד שהגילויים

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

ואילך).40) 234 ע' (לעיל ואילך סל"ז כסלו י"ט שיחת ראה
א).41) (קכ, סי"ד אגה"ק תניא ראה
כסלו42) כ"א וישב ש"פ התוועדות הנ"ל, כסלו י"ט התוועדות

זו. והתוועדות ואילך), 262 ס"ע (לעיל
וש"נ.43) .(220 ע' (לעיל ס"כ הנ"ל כסלו י"ט שיחת ראה
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i"gyz'dכב ,zah ycegd mikxan ,dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy

הרי – דלעתיד מעין גבול, בלי מאדך", "בכל העבודה שתהיה דורשים ולכן הגלות, משך זמן כל ועבודתנו
בלי עד ברכה לכם ש"הריקותי באופן הגלות, בזמן עוד דלעתיד הגילויים את לגלות יתחיל הקב"ה שגם בוודאי

ברוחניות. והן בגשמיות הן די",

‚Èסיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק מלילי48. שבאחד הנשיאים), שאר גם נהגו (וכן צדק' ה'צמח אצל נהוג שהיה ,

ביתו. בני עם התוועדות עורך היה צדק' וה'צמח "לאטקעסֿאווענט", עושים היו ַָחנוכה
לכך נוסף שכן, דחנוכה, בזמן ובפרט כו', לחנכם הבית בני עם להתעסק שצריכים – אחד לכל הוראה וזוהי

הנס" באותו היו הן לפורים49ש"אף בנוגע גם שמצינו כפי חינוך50, מלשון הוא חנוכה הרי לנער"51, "חנוך ,52,

מקומות בכמה .53כמבואר

ההכנה ובהקדמת התלבשות, של באופן אלא בלבד, ידיֿחובתו לצאת אגב, בדרך לא להיעשות צריך זה וענין
הדברים. יתקבלו שאז יפות, פנים ובסבר הכנה, הדורש השפעה של ענין כל כמו – הראויה

„È"חנוכה "מעות ליתן ישראל מנהג ישנו כן כמו לכך54. שנוסף היינו, נוספת, השפעה של ענין שזהו –

חנוכה". "מעות גם להם נותנים וברוחניות, בגשמיות ולבוש, במזון צרכיהם כל להם נותנים השנה שבכל
היא" תורה ישראל ש"מנהג בעצמו55וכיון הוא לעשות לבניו מצוה שהוא ד"מה בענין זה מנהג גם נכלל ,

שהם – ישראל בני לכל ליתן הקב"ה צריך ולכן, כמועושה", נוספת, השפעה דהיינו, חנוכה", "מעות – בניו
במאמר לעיל תוספת.56שנתבאר וסוד שורש סוד בענין

השפעה שתומשך הוא העיקר אבל אחר, בשם או חנוכה" "מעות בשם נקרא זה ענין אם לי איכפת לא –

זאת, עוד אלא בהרחבה, אלא) בצמצום (לא צרכיהם כל ישראל לבני שיהיה בלבד זו שלא היינו, נוספת,
די"! בלי עד ברכה לכם "והריקותי גבול: בלי השפעה להם שתומשך

בגשמיות, מונחים שיהיו לכך יגרמו לא התענוג וריבוי ההשפעה שריבוי ולהזהיר להבהיר רק צריכים

כסלו די"ט בהתוועדות המסופר עלֿדרך נשמתוֿעדן57– אדמו"ר שכ"ק תרמ"ח, שנת כסלו י"ט אודות
על במאד שהתענגו ועבודה, בהשכלה צורה בעלי חסידים במעמד פארבראכט"), ("שטארק היטב ַַַהתוועד

נשמתוֿעדן, אדמו"ר כ"ק שדיבר הענינים

הזקן. רבינו של הנפש כלות בענין מהמדובר היה שהתענוג כסלו בי"ט שסופר בסיפור לתקן הנני [דרךֿאגב:
אלקות], בהשגת התענוג בענין בהתוועדות הדיבור תוכן מכללות היה שהתענוג נאמר ברשימה שכן,

היו כסלו י"ט שבסעודת כנהוג כוסמת)... (דייסת קאשע" "גריקענע אכילת על התענוג את ניצלו ַובינתיים,
– קאשע" "גריקענע ַאוכלים

לאלקות. כלי מהגשמיות שיעשו באופן אלא

***

ÂËתלמידים שני של ברכות" "שבע נערכו ההתוועדות (במהלך שליט"א:)58. אדמו"ר כ"ק ואמר ,
המקום והוא יוסף, פורת בן 'דיבורֿהמתחיל' ע"ה, בנימינסאן הרב של בביכל מצאתי – לעיל שנאמר המאמר

זה מאמר שמצאתי .59היחידי
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ד48) כסלו, כח יום" ב"היום (נעתק 252 ס"ע תרח"ץ סה"ש
חנוכה).
א.49) כג, שבת
א.50) ד, מגילה
ע'51) ח"י תו"מ גם וראה ב. כא, לשבת מהרש"א חדא"ג ראה

וש"נ. .288
ו.52) כב, משלי
שער53) אורה שערי א. רעז, החנוכה שער דא"ח) (עם סידור ראה

פל"ז. בכסלו בכ"ה ד"ה החנוכה

וראה54) שם). יום" ב"היום (נעתק 15 ע' קעא חוברת "רשימות"
שנח. ע' אג"ק לוי"צ לקוטי

יו"ד55) ברמ"א הובא מהרי"ל ב. כ, מנחות – נפסל תוד"ה ראה
סט"ז. סתצ"ד סי"א. סתל"ב קפ. סו"ס או"ח אדה"ז שו"ע ס"ד. סשע"ו

ואילך).56) 281 ס"ע (לעיל פ"ה
(57.(240 ע' (לעיל סמ"ד
שםֿטוב.58) דובער שלום והת' רוזנפלד הכהן יוסף הת'
(59.5 ובהערה שיז ע' תרנ"ז סה"מ גם ראה

i"gyz'd ,zah ycegd mikxan ,dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy

והנחתי בכתב, אז היה ולא תרנ"ז, שנת החתונה סעודת בעת . . ששמעתי "מה נרשם: המאמר על
העתיק בנימינסאן שהרב אחר מישהו או עצמו, בנימינסאן (הרב שרשם הנחה שזוהי כלומר, מדעתֿעצמי",

זכרונו. כפי ממנו)

תרנ"ז תשמח שמח המתחיל' ל'דיבור הוספה בתור השםֿיתברך בעזר יודפס זה המאמר60מאמר עם ביחד ,

תשיש שוש המתחיל' שור61'דיבור לי ויהי גו' דוישלח ההתחלה בתוספת וישלח, פרשת בשבת (שנאמר
.62וחמור)

זה הרי תלמידים, שני של ברכות" "שבע נערך זה קודש' ה'שבת וביום לחתונה, שייך הנ"ל שמאמר וכיון
והוספות, שינויים בכמה זה מאמר אמרתי לכן עצמו, מצד ענין" געשמאקער "א שזהו גם ומה בעתו", ַַ"דבר

לחנוכה. בשייכות וסיום התחלה בתוספת

ÊË"יוסף פורת "בן אודות מדובר במאמר באריכות63. לעיל שנתבאר וכמו דיסגי", "ברא התרגום כפירוש ,64

כו'. להוספה והוספה הוספה של ענין שישנו
שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

להפיץ שנוסעים שליחותם במילוי מופלגה בהצלחה יצליחו הנ"ל התלמידים ששני השםֿיתברך יתן
חסידים, אלפי שיביאו – העיקר על מרובה תוספת בבחינת להוספה, והוספה הוספה ושתהיה חוצה, המעיינות

הצטרכותם, בכל ביתו, ובני איש גם ואחרֿכך וביתו, איש הפרטיים, בענינים גם מופלגה בהצלחה ויצליחו

המעיינות להפיץ שלוחים להיות – התלמידים שאר גם יעשו וכן יראו שמהם השםֿיתברך .65ויתן

***

ÊÈתוכן גם וזהו ויוסף, יהודה של האיחוד ענין הוא שתוכנה – ויגש פרשת לקרוא מתחילים מנחה בתפילת .
אחד" "לעץ יהיו יהודה" ו"עץ יוסף" ש"עץ למלך"66ההפטרה, לכולם יהיה אחד "ומלך "ודוד67, ומסיים: ,

לעולם" להם נשיא .68עבדי

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

עלֿידי ואמיתית שלימה גאולה שתהיה לעולם", להם נשיא עבדי "ודוד יהיה ממש שבקרוב השםֿיתברך יתן
ממש. בקרוב משיחא, מלכא דוד
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ואילך.6)1 רצה ע' שם נדפס

ואילך.62) 182 ע' לעיל נדפס
כב.63) מט, ויחי
(64.(284 ע' (לעיל פ"ו

(65) זה בענין הדברים אריכות ).l"endחסר

יט.66) לז, יחזקאל
כב.67) שם,
כה.68) שם,



כג i"gyz'd ,zah ycegd mikxan ,dkepg zay ,uwn zyxt zay zgiy

והנחתי בכתב, אז היה ולא תרנ"ז, שנת החתונה סעודת בעת . . ששמעתי "מה נרשם: המאמר על
העתיק בנימינסאן שהרב אחר מישהו או עצמו, בנימינסאן (הרב שרשם הנחה שזוהי כלומר, מדעתֿעצמי",

זכרונו. כפי ממנו)

תרנ"ז תשמח שמח המתחיל' ל'דיבור הוספה בתור השםֿיתברך בעזר יודפס זה המאמר60מאמר עם ביחד ,

תשיש שוש המתחיל' שור61'דיבור לי ויהי גו' דוישלח ההתחלה בתוספת וישלח, פרשת בשבת (שנאמר
.62וחמור)

זה הרי תלמידים, שני של ברכות" "שבע נערך זה קודש' ה'שבת וביום לחתונה, שייך הנ"ל שמאמר וכיון
והוספות, שינויים בכמה זה מאמר אמרתי לכן עצמו, מצד ענין" געשמאקער "א שזהו גם ומה בעתו", ַַ"דבר

לחנוכה. בשייכות וסיום התחלה בתוספת

ÊË"יוסף פורת "בן אודות מדובר במאמר באריכות63. לעיל שנתבאר וכמו דיסגי", "ברא התרגום כפירוש ,64

כו'. להוספה והוספה הוספה של ענין שישנו
שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

להפיץ שנוסעים שליחותם במילוי מופלגה בהצלחה יצליחו הנ"ל התלמידים ששני השםֿיתברך יתן
חסידים, אלפי שיביאו – העיקר על מרובה תוספת בבחינת להוספה, והוספה הוספה ושתהיה חוצה, המעיינות

הצטרכותם, בכל ביתו, ובני איש גם ואחרֿכך וביתו, איש הפרטיים, בענינים גם מופלגה בהצלחה ויצליחו

המעיינות להפיץ שלוחים להיות – התלמידים שאר גם יעשו וכן יראו שמהם השםֿיתברך .65ויתן

***

ÊÈתוכן גם וזהו ויוסף, יהודה של האיחוד ענין הוא שתוכנה – ויגש פרשת לקרוא מתחילים מנחה בתפילת .
אחד" "לעץ יהיו יהודה" ו"עץ יוסף" ש"עץ למלך"66ההפטרה, לכולם יהיה אחד "ומלך "ודוד67, ומסיים: ,

לעולם" להם נשיא .68עבדי

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

עלֿידי ואמיתית שלימה גאולה שתהיה לעולם", להם נשיא עבדי "ודוד יהיה ממש שבקרוב השםֿיתברך יתן
ממש. בקרוב משיחא, מלכא דוד
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ואילך.60) רצב ס"ע שם בסה"מ לאח"ז נדפס
ואילך.6)1 רצה ע' שם נדפס

ואילך.62) 182 ע' לעיל נדפס
כב.63) מט, ויחי
(64.(284 ע' (לעיל פ"ו

(65) זה בענין הדברים אריכות ).l"endחסר

יט.66) לז, יחזקאל
כב.67) שם,
כה.68) שם,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zexeka(ycew zay meil)

:`ziixa `xnbd d`ian,àðzoir xeriy,ìâò ìLk ,äìBãbxeriye ¨¨§¨§¤¥¤
oir.æåeà ìLk ,äpè÷§©¨§¤©¨

:dpyna epipy,'åëå äìBãb úçà Bðæàeivia izy xne` dcedi iax ¨§©©§¨
zl`ey .minkg el eced `le ,dzxiagay mizyk dlecb zg`

:`xnbdïðaøådletk zg` dvia m` s`y mixaeqd minkg - §©¨¨
,men df oi` dzxagn dlcebaänk ãòdphw dipyd dviad didz ©©¨

:`xnbd daiyn .menk aygz `leeléôà ,íéøîBà íéøçà ,àéðz©§¨£¥¦§¦£¦
äiðMì dðéàdipyd lceb oi` -ìBôk àlàz`xwpd ziphw lcebk - ¥¨©§¦¨¤¨§

,'let'.äøéLk§¥¨

äðùî
:apfd jxe` xeriy z` zraew dpyndL ìâòä áðæe xvw `eddðéà §©¨¥¤¤¥¨

áB÷øòì úòbîik .men df ixd ,[weyd mr jxid xeaig mewn-]eøîà ©©©¨©§¨§
ïk íéìâò úéaøî ìk íéîëç,milbrd lecib zeaxz jxc `ed jk - £¨¦¨©§¦£¨¦¥

e ,aewxrl ribn mapfyúBçzîð ïä ïéìcâî eäiL ïîæ ìkmdyke - ¨§©¤§§©§¦¥¦§¨
epi` lbrd apf m` okle ,aewxrdn dhnl gznp mapf lecbl mikiynn

:dpynd zx`an .men df ixd ,aewxrl ribneøîàL 'áB÷øò' eäæéà¥¤©§¤¨§
,elv` ribdl jixv lbrd apfy,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤©§¦§¥
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שבת קודש עמ' ב



כד

uwn zyxt zegiy ihewleh jxk

הקודש ללשון מתורגם

.‡
˙ÂÏ‡˘ ¯¯ÂÚÓ Â�Â¯˙ÙÂ ‰Ú¯Ù ÌÂÏÁ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰

ואודות פרעה, חלום אודות שבפרשתנו הסיפור על

הסיפור ועל החלום, בפתרון החרטומים איֿהצלחת

מספר מתעוררות יוסף, של פתרונו אודות בהרחבה

והן: התורה, מפרשי עלֿידי המוזכרות תמיהות

ו"שבע הטובות", פרות ש"שבע יוסף, של פתרונו א)

ו"שבע שובע, שני שבע על מצביעות הטובות" השבלים

שדופות הרקות השבלים ו"שבע והרעות" הרקות הפרות

פתרון לכאורה, הוא, רעב, שני שבע על מצביעות הקדים"

שיוסבר כפי עצמו, החלום מן בקלות להבינו שניתן ברור,

:1להלן

ירק של תוצאה הן בשר" ובריאות מראה יפות "פרות

הוכחה זוהי ולפיכך מצויינים, לתקופתdheytותבואה

על וטובות בריאות שבלים מראות בודאי וכך שובע.

ולהיפך, שובע. תקופת – תבואה של מוצלחת צמיחה

דקות ששבלים וודאי במזון, חוסר על מורות רעות פרות

לגבי וכך רעב, לתקופת ברורה הוכחה הן קדים ושדופות

החלום: פרטי שאר

היאור, מן הפרות עולות כיצד בחלומו ראה פרעה

מצרים ארץ את משקה שהוא הצלחת2הנילוס, תלויה ובו ,

מצרים ארץ של והמזון הופיעו3התבואה שתחילה וכיוון ,

תקופה תבוא שבתחילה מובן, הטובות, והשבלים הפרות

– הרעות והשבלים הפרות ואחרֿכך במצרים שובע של

רעב. תקופת

מובן, שבע, היה והשבלים הפרות שמספר ומכך

אשר (תבואה), שבלים יבולי שבעה של בתקופה שמדובר

עלֿידי הוא זה וגידול לשנה, אחת היא תבואה צמיחת 4כל

שבע – הטובות הפרות באמצעות לדישה עד וכו' החרישה

שנים בשבע .5פעמים

מצרים שחרטומי ייתכן כיצד (א) מובן: לא זה כל ולפי

בפתרון החלום את פתרו והם כך, כל פשוט דבר הבינו לא

פרעה)" (של באזניו נכנס קולן היה מהי6"שלא (ב) ?

התפעלות עוררה אשר יוסף, שבפתרון הגדולה החכמה

למלך למשנה מינהו שהוא עד פרעה, אצל כך כל ?7גדולה

פתרון את לפרעה לספר יוסף שסיים לאחר מיד ב)

הוא שזהjiyndהחלום הדגשה תוך ,jyndוא"ו עלֿידי ,

פרעה... ירא "ועתה בהרחבה ייעוץ לפרעה ונתן חיבור,

ויפקד..." פרעה יוסף8יעשה מתערב כיצד קשה: לכאורה .

המלכות ?9בעניני

מפרשים העצה10[יש את הוסיף שיוסף האומרים

את לפרעה הסביר הוא שבכך מפני פרעה..." ירא "ועתה

האלקים "אשר בחלום לפרעה ה' הראה שלשמה התכלית

כדי11עושה" אלא וכדומה, לצערו כדי סתם זה שאין –

פקידים...". ויפקד פרעה יעשה ש"ירא...

צריך יוסף היה כך אם כי מספקת, אינה זו תשובה אך

את לפרעה הראה שהקדושֿברוךֿהוא בפירוש, לומר

פרעה..."] יעשה ירא... "ועתה למען .12החלום

מהעדר כתוצאה הוא פרעה של רוחו" "ותפעם אם ג)

oexztהרי הבור, מן יוסף את הביאו כך ולשם לחלומו,

"וייטב הפתרון לאחר מיד בפסוקים להיכתב צריך היה

oexztd"...פרעה כלל13בעיני נזכר זה ענין אין ומדוע ,

"וייטב יוסף, עצת על רק או כללי, באופן וכתוב בפסוקים,

xacd"פרעה ?14בעיני

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

פרשתנו1) אברבנאל ב. שאלה כט שער עקידה ח. מא, פרשתנו בחיי

ועוד. הד'". "השאלה

פרשתנו.2) ריש פרש"י

כו'.3) לו רמז רמז ד: פפ"ט, מב"ר להעיר

וראה4) בשבלים. ואח"כ בפרות החלום תחילה שראה מה מובן שעפ"ז

ד. מא, פרשתנו הדרשן משה לר' רבתי בראשית

שם.5) בעה"ת זקנים דעת שם. הגדול מדרש ב. מא, פרשתנו רמב"ן ראה

ועוד. הנ"ל. אברבנאל

ו).6) פפ"ט, (מב"ר ח מא, פרש"י

(7.16 ובהערה בפנים לקמן ראה – המפרשים לתירוצי בנוגע

ואילך.8) לג מא, פרשתנו

פרשתנו9) אלשיך הח'". "השאלה הנ"ל אברבנאל ד. מא, פרשתנו רמב"ן

ועוד. לג. שם, אוה"ח בסופו. כז שם, יקר כלי הא'). (שאלה לג מא,

פתרון שהוא שם) הב' בתי' ואוה"ח ברלב"ג (ועד"ז הרמב"ן של תירוצו

לאמרו אין הפרות" פי'i"yxtl"ותאכלנה רש"י כי דבריו), בסוף גם (כמפורש

פסוק וגו"א רא"ם (וראה הבליעה" פתרון הוא השבע כל ד"ונשכח ל) (מא,

ועוד). ד'.

ויתאמץ נבואתו לכבוש יוכל לא שהנביא האברבנאל של הראשון תירוצו

פרש"י). דרך (שהוא הפשט ע"ד אינו כו' ממנו והמתחייב שראה מה לומר

לחֿלט. מא, שם וראה יענה". "אלקים טז) (מא, יוסף מלשון ולהעיר

יקר10) כלי גו"א, ירא. ועתה ד"ה כאן באברנבאל והג' הב' פי' ראה

ועוד. הנ"ל. – ואוה"ח

כח.11) כה. מא,

בשבע12) מצרים ארץ את "וחמש יוסף בעצת נפלאה החכמה מהי ועוד:

יודעים באם לעשות צריך שכן בפשטות שמובן גו'", בר ויצברו השבע.. שני

המפרשים. כקושיית שובע שני שבע לאחרי רעב שני שבע שיבואו מראש

טז.13) מ, מוישב להעיר

ובספורנו.14) לז. מא,

uwn zyxt - zegiyÎihewl

ביותר: תמוה לפיד) גם קשות דלעיל השאלות שלוש

תשובה להן מוצאים אין איפוא מדוע מקרא. של פשוטו

ומפרש, הפשטנים, ראש שהוא התורה, על רש"י בפירוש

מקרא של בפשוטו קושי כל ?15כידוע,

מעצמו מובן הנ"ל לכל שההסבר לומר הכרחי לפיכך

מקרא של פשוטו רש"י.16לפי בפירוש רמוז שהוא או ,

.·
"‰Ú¯ÙÏ Ì˙Â‡ ¯˙ÂÙ ÔÈ‡Â" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

על רש"י דברי את תחילה להבין יש זאת להבין כדי

לפרעה" אותם פותר לא6"ואין אבל אותם היו "פותרים –

בנות שבע מוליד אתה בנות שבע אומרים שהיו לפרעה...

מובן: אינו ולכאורה קובר", אתה

פתרון היה מה לומר רש"י צריך מה לשם א)

מסתפק ואינו שקשור17החרטומים, הפסוקhytlבמה

נכנס קולן היה שלא לפרעה לא אבל אותם היו "פותרים

בפתרונם"? רוח קורת לו היה ולא באזניו

הוא בנות..." שבע אומרים "שהיו לפירוש המקור ב)

yxcna18לפתרון רמז אין נאמרdf19(בפסוק במדרש אך .(

ושבעdfשפתרון הטובות הפרות שבע על לחלום רק היה

"שבע ואומר: המדרש ממשיך כך ואחר הרעות, הפרות

ואומר20אפרכיות רש"י משנה מדוע – בך" מורדות

אחד פתרון רק הציעו נראה21שהחרטומים כאשר [במיוחד

עלipyyבפשטות מורים פרעה –ipyחלומות ענינים

יו היה לפיכך השנותואשר "ועל בפתרונו להסביר צריך סף

זאת פתרו שהחרטומים להניח סביר ולפיכך – החלום..."

ענינים ].22כשני

רק בוחר רש"י הנותנת": ש"היא הוא, לכך ההסבר

df oexztלפשוטו מתאים הוא שרק ומפני החרטומים, של

החרטומים הציעו הפשט, דרך לפי ולכן, מקרא, של

את רק cg`dלפרעה oexztdטעות גם מובנת זה ולפי הזה.

באופן החלום את לפתור שלא להם שגרמה החרטומים

heytמובן וכך ב'), בסעיף כדלעיל וכו', שנים (שבע

כדלהלן. יוסף, שבפתרון הגדול החידוש

.‚
„Á‡ ÔÈ�Ú ˜¯ Ô‡Î ˘È˘ ÌÈÓÂË¯Á‰ Â�È·‰ È"˘¯ ÈÙÏ
אפשר שאי גםֿכן מובן רש"י בפירוש זה דיוק לפי

(כנאמר הוא יוסף בפתרון החידוש רש"י, שלפי לומר

אחד פרעה ש"חלום הפתרון, בתחילת דבריו במדרש),

ששני23הוא" המדרש, לפי החרטומים, שסברו כפי ולא ,

לכן ואשר שונים, פתרונות ולהם מזה זה שונים החלומות

כפשוטם החלומות את לפרש יכלו לא .24הם

אתה בנות שבע אומרים "שהיו בפירוש אומר רש"י

מיוחד פתרון מוסיף ואינו קובר", אתה בנות שבע מוליד

השני שלדעת25לחלום לכך, הוכחה זוהי .i"yxלפי ,eheyt

החרטומים הבינו מדרשו, ולא מקרא ענין26של כאן שיש ,

בלבד .27אחד
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"איני15) רש"י כותב הפשט ע"ד ביאור שאין שבמקום מזה גם כדמוכח

1 ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש (נסמנו ובכ"מ ה, כח, תולדות כבפ' – יודע"

.(2 להערה שוה"ג

בזה16) רש"י כוונת שזוהי פי' ב) מא, (פרשתנו מהרי"ק ופירושי בחידושי

ותאכלנהmelgdaשפי' כו' השובע לימי הוא סימן וד' ב' בפסוק פתרונו –

החלום בפתרון יוסף שאמר מה שכל לנו להורות כו', שמחת כל שתהא סימן

עצת סכל שה' רק למבין, הכל מורה הי' והחלום הטבע חכמת בחכמתו הי'

פרשתנו. ריש הרד"ק (וכפ' כו' שבא המעלה אל יוסף הביא למען החרטומים

רש"י בפי' וכ"ה ח. מא, בת"י ועד"ז הנ"ל. ו).x"alבחיי פפ"ט,

מצרים חרטומי שמכל – כזה גדול שנס ביותר תמוה – הפשט ע"ד אבל

לא ואפילו בכתוב נרמז לא – גו') שנים (שבע כזה פשוט פתרון מהם נעלם

בפרש"י!

פרטי בשאר גם (עכ"פ) מרומז יוסף פתרון צ"ל הי' עפ"ז א) להעיר ועוד

לא ב') (פסוק מראה" "יפות – כו'" "סימן וד' ב' בפסוק שפי' זה ב) החלום.

מפורש לא "ותאכלנה" ג) ליוסף. החלום סיפר כאשר פרעה בדברי הובא

ל). מא, פרש"י ראה – הבליעה (רק יוסף של בפתרונו

דמהרי"ק. זה כתירוץ להשיב דאין הנ"ל עקידה גם וראה

"לפרעה".17) הלשון יתור לתרץ

(18.6 שבהערה

(וראה19) כו'" ורבי' פרי' מלשון שהיא פרות "מלשון כאן ברע"ב דמש"כ

ובפרש"י. בהכתוב כלל נרמז לא להם, ויספר ד"ה יקר בכלי ועד"ז גו"א), גם

אלבעק20) הוצאת ובב"ר "מלכיות"). הא' (בפעם לפנינו בב"ר כ"ה

"אפרכיות". בשניהם

(21ybcenk.המדרש פירוש העתקתו בסוף "וכו'" הוסיף שלא בזה

הנ"ל.22) יקר כלי וראה הרא"ם. תירוץ 25 הערה לקמן ראה

כה.23) מא,

ובכ"מ.24) אברבנאל שם. וספורנו המור צרור ח. מא, חזקוני

ברא"ם25) דמ"ש ולהעיר .(21 הערה (כנ"ל "וכו'" הוסיף לא שלכן –

אלא זה אמרו לא שרז"ל מפני השמיטו ורש"י אפרכיות ז' אמרו לפרש"י דגם

כבר שנודע עכשיו אבל חלומות שני שהם חושבים שהיו ההם הפותרים לפי

צע"ג – בפרות* לו פותרים שהיו הפתרון רק הזכיר לא אחד חלום ששניהם

לדעתו שיתאימו באופן החרטומים דברי מביא שרש"י לומר אפשר איך

דיוסף! ופתרונו

ואשר26) שבע אלא אינן "כולן כו) (פסוק לקמן רש"י מ"ש מובן ועפ"ז

ומה הוא", אחד פרעה "חלום להחרטומים גם כי – כו'" פעמים החלום נשנה

"אשר זה ולתרץ לבאר הקדמה רק הוא שבע" אלא אינן ש"כולן יוסף שאמר

כו'". פעמים החלום נשנה

השנות27) "ועל רק הוא יוסף בפתרון והחכמה החידוש שכל לומר ודוחק

שגם ולהעיר לב). (מא, לעשותו" גו' וממהר גו' נכון כי פעמים גו' החלום

ולא החלום", ד"השנות באופן היו ואילך) ו לז, (וישב יוסף של חלומותיו

החילוק. שם פרשתנו וריב"א חזקוני רשב"ם (וראה שנה כב לאחרי עד נתקיימו

i"yxtaאבל llk xkfp `l.47 להערה שוה"ג לקמן וראה .(

.mipta l"pke ,`nbec `iadl jxved `l df liayac ,"drxtlc `xezi yxtl ick `l` exikfdl jixv 'id `l mb ik" miiqny dn witqn epi`y `hiyte (*
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ביותר: תמוה לפיד) גם קשות דלעיל השאלות שלוש

תשובה להן מוצאים אין איפוא מדוע מקרא. של פשוטו

ומפרש, הפשטנים, ראש שהוא התורה, על רש"י בפירוש

מקרא של בפשוטו קושי כל ?15כידוע,

מעצמו מובן הנ"ל לכל שההסבר לומר הכרחי לפיכך

מקרא של פשוטו רש"י.16לפי בפירוש רמוז שהוא או ,

.·
"‰Ú¯ÙÏ Ì˙Â‡ ¯˙ÂÙ ÔÈ‡Â" ÏÚ È"˘¯ È¯·„

על רש"י דברי את תחילה להבין יש זאת להבין כדי

לפרעה" אותם פותר לא6"ואין אבל אותם היו "פותרים –

בנות שבע מוליד אתה בנות שבע אומרים שהיו לפרעה...

מובן: אינו ולכאורה קובר", אתה

פתרון היה מה לומר רש"י צריך מה לשם א)

מסתפק ואינו שקשור17החרטומים, הפסוקhytlבמה

נכנס קולן היה שלא לפרעה לא אבל אותם היו "פותרים

בפתרונם"? רוח קורת לו היה ולא באזניו

הוא בנות..." שבע אומרים "שהיו לפירוש המקור ב)

yxcna18לפתרון רמז אין נאמרdf19(בפסוק במדרש אך .(

ושבעdfשפתרון הטובות הפרות שבע על לחלום רק היה

"שבע ואומר: המדרש ממשיך כך ואחר הרעות, הפרות

ואומר20אפרכיות רש"י משנה מדוע – בך" מורדות

אחד פתרון רק הציעו נראה21שהחרטומים כאשר [במיוחד

עלipyyבפשטות מורים פרעה –ipyחלומות ענינים

יו היה לפיכך השנותואשר "ועל בפתרונו להסביר צריך סף

זאת פתרו שהחרטומים להניח סביר ולפיכך – החלום..."

ענינים ].22כשני

רק בוחר רש"י הנותנת": ש"היא הוא, לכך ההסבר

df oexztלפשוטו מתאים הוא שרק ומפני החרטומים, של

החרטומים הציעו הפשט, דרך לפי ולכן, מקרא, של

את רק cg`dלפרעה oexztdטעות גם מובנת זה ולפי הזה.

באופן החלום את לפתור שלא להם שגרמה החרטומים

heytמובן וכך ב'), בסעיף כדלעיל וכו', שנים (שבע

כדלהלן. יוסף, שבפתרון הגדול החידוש

.‚
„Á‡ ÔÈ�Ú ˜¯ Ô‡Î ˘È˘ ÌÈÓÂË¯Á‰ Â�È·‰ È"˘¯ ÈÙÏ
אפשר שאי גםֿכן מובן רש"י בפירוש זה דיוק לפי

(כנאמר הוא יוסף בפתרון החידוש רש"י, שלפי לומר

אחד פרעה ש"חלום הפתרון, בתחילת דבריו במדרש),

ששני23הוא" המדרש, לפי החרטומים, שסברו כפי ולא ,

לכן ואשר שונים, פתרונות ולהם מזה זה שונים החלומות

כפשוטם החלומות את לפרש יכלו לא .24הם

אתה בנות שבע אומרים "שהיו בפירוש אומר רש"י

מיוחד פתרון מוסיף ואינו קובר", אתה בנות שבע מוליד

השני שלדעת25לחלום לכך, הוכחה זוהי .i"yxלפי ,eheyt

החרטומים הבינו מדרשו, ולא מקרא ענין26של כאן שיש ,

בלבד .27אחד
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"איני15) רש"י כותב הפשט ע"ד ביאור שאין שבמקום מזה גם כדמוכח

1 ע' ח"ה [המתורגם] בלקו"ש (נסמנו ובכ"מ ה, כח, תולדות כבפ' – יודע"

.(2 להערה שוה"ג

בזה16) רש"י כוונת שזוהי פי' ב) מא, (פרשתנו מהרי"ק ופירושי בחידושי

ותאכלנהmelgdaשפי' כו' השובע לימי הוא סימן וד' ב' בפסוק פתרונו –

החלום בפתרון יוסף שאמר מה שכל לנו להורות כו', שמחת כל שתהא סימן

עצת סכל שה' רק למבין, הכל מורה הי' והחלום הטבע חכמת בחכמתו הי'

פרשתנו. ריש הרד"ק (וכפ' כו' שבא המעלה אל יוסף הביא למען החרטומים

רש"י בפי' וכ"ה ח. מא, בת"י ועד"ז הנ"ל. ו).x"alבחיי פפ"ט,

מצרים חרטומי שמכל – כזה גדול שנס ביותר תמוה – הפשט ע"ד אבל

לא ואפילו בכתוב נרמז לא – גו') שנים (שבע כזה פשוט פתרון מהם נעלם

בפרש"י!

פרטי בשאר גם (עכ"פ) מרומז יוסף פתרון צ"ל הי' עפ"ז א) להעיר ועוד

לא ב') (פסוק מראה" "יפות – כו'" "סימן וד' ב' בפסוק שפי' זה ב) החלום.

מפורש לא "ותאכלנה" ג) ליוסף. החלום סיפר כאשר פרעה בדברי הובא

ל). מא, פרש"י ראה – הבליעה (רק יוסף של בפתרונו

דמהרי"ק. זה כתירוץ להשיב דאין הנ"ל עקידה גם וראה

"לפרעה".17) הלשון יתור לתרץ

(18.6 שבהערה

(וראה19) כו'" ורבי' פרי' מלשון שהיא פרות "מלשון כאן ברע"ב דמש"כ

ובפרש"י. בהכתוב כלל נרמז לא להם, ויספר ד"ה יקר בכלי ועד"ז גו"א), גם

אלבעק20) הוצאת ובב"ר "מלכיות"). הא' (בפעם לפנינו בב"ר כ"ה

"אפרכיות". בשניהם

(21ybcenk.המדרש פירוש העתקתו בסוף "וכו'" הוסיף שלא בזה

הנ"ל.22) יקר כלי וראה הרא"ם. תירוץ 25 הערה לקמן ראה

כה.23) מא,

ובכ"מ.24) אברבנאל שם. וספורנו המור צרור ח. מא, חזקוני

ברא"ם25) דמ"ש ולהעיר .(21 הערה (כנ"ל "וכו'" הוסיף לא שלכן –

אלא זה אמרו לא שרז"ל מפני השמיטו ורש"י אפרכיות ז' אמרו לפרש"י דגם

כבר שנודע עכשיו אבל חלומות שני שהם חושבים שהיו ההם הפותרים לפי

צע"ג – בפרות* לו פותרים שהיו הפתרון רק הזכיר לא אחד חלום ששניהם

לדעתו שיתאימו באופן החרטומים דברי מביא שרש"י לומר אפשר איך

דיוסף! ופתרונו

ואשר26) שבע אלא אינן "כולן כו) (פסוק לקמן רש"י מ"ש מובן ועפ"ז

ומה הוא", אחד פרעה "חלום להחרטומים גם כי – כו'" פעמים החלום נשנה

"אשר זה ולתרץ לבאר הקדמה רק הוא שבע" אלא אינן ש"כולן יוסף שאמר

כו'". פעמים החלום נשנה

השנות27) "ועל רק הוא יוסף בפתרון והחכמה החידוש שכל לומר ודוחק

שגם ולהעיר לב). (מא, לעשותו" גו' וממהר גו' נכון כי פעמים גו' החלום

ולא החלום", ד"השנות באופן היו ואילך) ו לז, (וישב יוסף של חלומותיו

החילוק. שם פרשתנו וריב"א חזקוני רשב"ם (וראה שנה כב לאחרי עד נתקיימו

i"yxtaאבל llk xkfp `l.47 להערה שוה"ג לקמן וראה .(

.mipta l"pke ,`nbec `iadl jxved `l df liayac ,"drxtlc `xezi yxtl ick `l` exikfdl jixv 'id `l mb ik" miiqny dn witqn epi`y `hiyte (*
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בין28אברבנאל שההבדל לעיל, האמור על מוסיף

בהס היה ליוסף עניןהחרטומים על הכללית תכלותם

פתרון חכמת את הכירו החרטומים ופתרונם: החלומות

חיקוי הוא החלום שתוכן לכך גורם שהדמיון וידעו החלום,

החלום את פתרו הם ולכן וכו', אחרים לענינים ומשל

על ורמז משל אלא כפשוטן אינן והשבלים שהפרות באופן

ברוח הבין יוסף זאת, לעומת מלכיות. ושבע בנות שבע

הטבע), בדרך החלומות פותרי מדע לפי רק (ולא הקודש

(המושפעים אחרים כחלומות איננו זה שחלום האמת, את

ורמז) משל הם ולכן הדמיון מן הודעה29גם הוא אלא ,

כפשוטן הן והשבלים שהפרות מובן ולפיכך .30מלמעלה,

התורה על רש"י ובפירוש מקרא של פשוטו בדרך אך

שונים ואופנים חלומות, של שונים סוגים בין הבדל אין

חלומות, לפתרון

בתורה, קודםֿלכן למדנו כבר כאשר [ובמיוחד

ברמז, ולא פשטותם, לפי ונפתרים מראים שחלומות

כדלהלן:

יעקב חלום מוצב31תחילה סולם והנה "ויחלום –

עולים אלקים מלאכי והנה השמימה מגיע וראשו ארצה

שהמלאכים כפשוטה, היא המשמעות – בו" ויורדים

לשמים, בסולם עלו חוץֿלארץ עד ישראל בארץ שליווהו

בחוץֿלארץ. ללוותו כדי "ירדו..." חוץֿלארץ ומלאכי

על העולים העתודים והנה בחלום "וארא לכך: בדומה

וברודים" נקודים עקודים .32הצאן

יוסף חלומות את כבעניננו: "והנה33יתרֿעלֿכן, ,

נצבה וגם אלומתי קמה והנה השדה בתוך מאלמים אנחנו

הבינו לאלומתי", ותשתחוין אלומותיכם תסובינה והנה

(בקשר ישתחוו שהם היא שהכוונה בפשטות, האחים

ותבואה אלומים השני34לענין בחלום גם לזה ובדומה (35.[

במבט יותר ופשוט מסתבר הפשט, דרך שלפי מובן,

ורעב שובע שני שבע על החלום את לפתור ראשון,

דק רמז שזהו לומר מאשר מצרים, לכל ביחס כפשוטו,

לפרעה. בקשר ורק מאד, צדדי לענין וחידה רחוק

.‰
ÌÂÏÁ‰ Í˘Ó‰ ÏÏ‚· ‰˘˜ ÌÈ�˘‰ ÏÚ ÔÂ¯˙Ù‰

בגללו אשר בחלום, העיקרי הקושי הוא: לכך ההסבר

מורות הטובות (שהפרות כפשוטו החרטומים פתרוהו לא

אחרות פרות שבע "והנה החלום המשך הוא וכו') שובע על

בשר ודקות מראה רעות היאור מן אחריהן dpcenrzeעולות

xe`id zty lr zextd lv`על מצביעות הרעות הפרות אם :"

שנים xzeiשבע zexge`nלהיות יכולות הן כיצד ,cgiaעם

שובע שני שבע על המצביעות הטובות הןexary?36הפרות

עברה שהקודמת לאחר רק באה חדשה .37שנה

את ידיעותיהם, עלֿפי החרטומים, המציאו לפיכך

קובר" אתה בנות שבע מוליד אתה בנות "שבע ,38הפתרון
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אומר.28) אני ולזה ד"ה עקידה גם וראה

כמה29) שהחלומות) ואומר (ד"ה בארוכה (לפנ"ז) באברבנאל עיי"ש

כו'. בחלומות סוגים

אם30) – שלישי בענין גם הוא ויוסף החרטומים דחילוק שם באברבנאל

ארצו. לכללות או עצמו לפרעה מגיעים החלומות

ובפרש"י.31) יב. כח, ויצא

יוד.32) לא, שם

ואילך.33) ה לז, וישב

(34.10 הערה 116 ע' ח"י לקו"ש וראה

הבינו35) יוסף שחלומות הפתרונים) ואמנם (ד"ה שם שבאברבנאל להעיר

מצרים). חרטומי גם ידעו זה (והרי הפתרון חכמת ע"פ אחיו

שבו36) בטלים" מה"דברים הוא בהחלום זה שפרט שאמרו לומר ואין

הוא זה פרט כי ,(38 הערה לקמן המבואר zellkl(ע"ד dxizqaהחלום תוכן

היינו ו"ותבלענה", ד"ותאכלנה" ובאופן הטובה אחרי באה שהרעה –

הערה (דלקמן לפתרונם דיאור בפרט (משא"כ הרעה בבוא מתבטלת שהטובה

פתרון). לו שאין בזה רק הוא הקושי הנ"ל)

אצל37) ד"ותעמודנה ועוד, ג) (מא, הרמב"ן פי' לרש"י לי' ניחא ולא

הרעב ושני השבע שני בין הפסק יהא שלא סימן והוא להן וקרוב בצדן הפרות

ב כבר מרומז זה דהרי "ותעמודנה"`zelerodixgכו'", ופי' היאור, מן

שהיו – לשוןcgiaכפשוטו "כי עומד) והנה (ד"ה ר"פ יקר כלי וראה .

כו'". מורה ותעמודנה

והנה38) היאור. על עומד "והנה שבהחלום הפרט שלפי"ז xe`idואף on

אחריהן עולות אחרות פרות שבע גו' xe`idעולות on*כלל פתרון לו אין גו'"

וישב פרש"י (ראה נכון אינו החלום מן זה שחלק תפסו החרטומים י"ל: –

איך היאור, מן כ"א הגשמים מן לא היא מצרים ארץ שהשקת מכיון כי י), לז,

היאור שמן רעות**elriיתכן פרות – רע מזון והן טובות פרות טוב, מזון הן

הפעמים ב' פשוטו, ע"פ וגם פרשתנו. קארו) (להר"י יצחק מתולדות (להעיר

תולדות יוד. יב, (לך בארמ"צ רעב הי' לא בארץ רעב שהי' בתורה) (שמפורש

לא היאור כי מפרשים) (ובכמה ב' פסוק רמב"ן ראה אבל ובפרש"י). ב. כו,

לא היא בהחלום שההדגשה ופתרו הבינו ולכן כו'***). מעט רק יעלה

אלא להיאור cnerdבשייכות drxtlבנות "שבע – היאור מוליד`dzעל

כו'".

השבלים ושבע הנה שנים שבע הטובות פרות "שבע יוסף חידש ובזה

גו'" הנה שנים שבע גו' והרעות הרקות הפרות ושבע הנה שנים שבע הטובות

טובות תחילה באו היאור שמאותו שזה ד"שנה"), הענין ומדגיש (שחוזר

"שבע כי – רעות שלפני',mipyואח"כ מהז' אחרת היא השנה תכונת הנה":

יב כו, (תולדות ההיא" "בשנה בהיאורi"yxtae,(dfneע"ד השינוי גם בא

כו). פסוק מפרש"י (ולהעיר

."'ek el fnx fnx"y sqei oexztl k"`yn .xe`idl zekiiy oi` mpexztly oeik eipf`a mdixac eqpkp `l okly yxcnd ixac ok yxtn (c ,h"tt) x"al dyn icia (*

hinyd dpeekay ,cere l"pd w"ilk ,(fi ,`n) o`k jiyl` mb d`xe .xe`id on zeler zerxd zext ray mbc (hi ,`n) hinyd sqeil melgd drxt xtiq xy`kc wznei f"tre (**

.43 dxrd onwl d`x la` .a ,`n epzyxt oyxcd m"xl x"a d`xe .'ek hinyde dpiy mixac dnkac ,mye .df

,jxevd lkk dcna mpi` mindy ,xe`id zlily cvn [`"k ,(a"eike irack mpi` eay mindy) xe`id cvn `l] `a (zerxd zext) aeh `ld oefny oeikn :f"itl mb l"i ile`e (***

.xe`id on `l` arxd oi` 'izeekce :my x"a d`xe .wgece .xe`idl rxd oipr qgiiny epiid ,"xe`id on zeler (zerx) zexg` zext"y df mi`zn ji` k"`
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בזמן בו ביחד: ענינים שני ייתכנו זה שבפתרון כיוון

בנות "שבע גם מוליד" אתה בנות קובר",39ש"שבע אתה

במלך, מדובר כאשר ובמיוחד ההן, בתקופות שהרי

מדובר כאשר יותר ועוד –drxta40וכמובן מצרים מלך

זימה" "שטופי שאנשיה כמצרים בארץ לו41מלך היו ,

פילגשים, ומספר נשים מספר

גם מוליד" אתה בנות ש"שבע בזמן שבו ייתכן, ולכן

אחרות. בנות שבע – קובר" אתה בנות "שבע

כי ו"ותבלענה", "ותאכלנה של הפתרון גם מובן וכך

בולעים קובר" אתה בנות "שבע על הנפש ועגמת הצער

מוליד". אתה בנות "שבע על השמחה את ולוקחים

אפרכיות ושבע מכבש אתה מלכיות "שבע כך לא אך

מובן, זמן. באותו יארע שזה כלל מצוי שאין בך", מורדות

מלכיות שבע נגד אחת בבת נלחם אינו אחד רק42שמלך ,

עובר אחת, מדינה שכובשים הלאה.לאחר וכך לאחרת, ים

שרש"י לכך הסיבה גם שלian`זוהי הפתרון את

קובר" אתה בנות שבע מוליד אתה בנות "שבע החרטומים

כי נכנס...", קולן היה "לא הפירוש בעצם מסתפק ואיננו

החלום את פתרו לא הם שבגללה לסיבה רומז הוא בכך

eheytk,רעב שני ושבע שובע שני שבע על מדבר שהוא ,

יוסף. כפתרון

.Â
ÛÒÂÈ Ï˘ Â˘Â„ÈÁ

גםֿכן מובן זה ולכן43לפי יוסף, של חידושו שזהו ,

הרעות הפרות את פרעה ראה כיצד להסביר צריך היה הוא

ש"ותעמודנה היאור",`lvבאופן שפת על cinהפרות

הטובות הפרות (ששבע כפשוטו החלום את פותרו לאחר

השובע" שני "שבע הן הטובות השבלים ושבע

הרעב" שני "שבע הן קושי44וש"הרעות" שבגלל מפני ,(

כדלעיל אחר, פתרון החרטומים חיפשו .45זה

מיד, הוסיף הוא מןjyndkולפיכך ולאoexztdוכחלק ,

נבון איש פרעה ירא "ועתה דבריו את עצמו, בפני כענין

מצרים ארץ את וחימש הארץ על פקידים ויפקד וחכם...

הטובות השנים אוכל כל את ויקבצו השבע שני בשבע

שני לשבע לארץ לפיקדון האוכל והיה בר... ויצברו הבאות

של הקבוצות שתי להיות יכולות כיצד מובן וכך הרעב".

כדלהלן. ביחד, השנים שבע

עם שלzlgzdמיד לזמן דואגים השובע שני שבע

שני לשבע תבואה אוצרות נאגרים אז כבר הרעב, שני שבע

כבר השובע שנות שבע עם ביחד כאילו זה והרי הרעב,

ברגש בהכרה, הרעב.dyrnaeקיימים שני שבע ,

שני: מצד קיימותcgiaוכך הרעב, שנות שבע עם

התבואה מן אז ניזונים שהרי השובע", שני "שבע כביכול,

השובע. שני שבע של

"ויטב הפסוק לשון מובן זה פרעהxacdלפי בעיני

על המוסבת עבדיו", כל עצםdvrdובעיני על ולא

"אין ליוסף פרעה של שבחו אף ומובן mkgeהפתרון, oeap

כפותר – בעניננו העיקרית מעלתו הזכרת ללא כמוך"

התבטאה לא יוסף של חכמתו שגדולת כיוון חלומות,

על מצביעות הטובות הפרות ששבע החלום, פתרון בעצם

בחכמה צורך אין כאמור, כך, לשם שהרי וכו', שנים שבע

שבע את בפתרונו לאחד השכיל שהוא בכך אלא מיוחדת,

הרעב. שנות שבע עם השובע שנות

באמצעות כי כמוך", וחכם נבון "אין אחרות: במילים

עצמו בחלום לו הראו כיצד הוכיח הוא מה46זאת את

מה את רק ולא פרעה...", ירא "ועתה לעשות צריך שפרעה

עושה .47שהקב"ה

.Ê
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פרעה חלומות הוא: הדברים של בפנימיותם ההסבר

וגאולת גלות של וההתחלה הגורם היו יוסף ופתרון
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קובר".39) אתה "אותן ולא

טו.40) יב, לך מלך להעיר

יט.41) שם, לך לך פרש"י

מוכיחi"yxtnלהעיר42) חמשה נגד ארבעה שאפילו ט) יד, לך (לך

היו". "שגבורים

ד"ותעמודנה43) הפרט על חזר לא ליוסף החלום סיפר פרעה שכאשר ואף

לא שהכתוב אלא להחלום שוה הי' פרעה של שהסיפור י"ל גו'", הפרות אצל

.38 להערה הב' שוה"ג לעיל בהנסמן ראה אבל ג), (מא, הרמב"ן כמ"ש יחוש

החלום44) נשנה "אשר להסביר הקדמה רק כו) מא, (כפרש"י הי' שזה

לזה הי' לא החרטומים לפתרון כי לזה והוצרך ,(26 הערה (כנ"ל כו'" פעמיים

ראה – כפשוטו הי' שלא זה על [נוסף פרעה לאזני נכנס לא ולכן פתרון.

לענינו"]. וקרוב החלום "לפי כחלומו איש ד"ה יב מא, פרש"י

ג.45) מא, וספורנו חזקוני גם ראה

החכמה46) אין כי – (12 (הערה הנ"ל קושיא בפשטות מתורצת ועפ"ז

העצה. בעצם

גו'47) הדבר נכון כי פעמיים פרעה אל החלום "השנות במ"ש ועד"ז

גו'" הדבר נכון "כי הפתרון בעצם החכמה אין לעשותו"* האלקים וממהר

אותו שהראה הטעם שכל גו'" פרעה ירא "ועתה להעצה הקדמה שזהו אלא

כו'. תיכף פרעה" ירא "ועתה וצ"ל הדבר", נכון "כי הוא אלקים

ycgzp 'ad melga ixdy ,ynn cg` okeza zenelg 'a eid `ly oeik "'eb miwl`d mrn xacd oekp"y dfa xn`p `le ,mipy dnk ixg`l eniiwzpy sqei ly eizenelga k"`yn (*

."il mieegzyn 'eb ('eke eia`) gxide ynyd" mby
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בזמן בו ביחד: ענינים שני ייתכנו זה שבפתרון כיוון

בנות "שבע גם מוליד" אתה בנות קובר",39ש"שבע אתה

במלך, מדובר כאשר ובמיוחד ההן, בתקופות שהרי

מדובר כאשר יותר ועוד –drxta40וכמובן מצרים מלך

זימה" "שטופי שאנשיה כמצרים בארץ לו41מלך היו ,

פילגשים, ומספר נשים מספר

גם מוליד" אתה בנות ש"שבע בזמן שבו ייתכן, ולכן

אחרות. בנות שבע – קובר" אתה בנות "שבע

כי ו"ותבלענה", "ותאכלנה של הפתרון גם מובן וכך

בולעים קובר" אתה בנות "שבע על הנפש ועגמת הצער

מוליד". אתה בנות "שבע על השמחה את ולוקחים

אפרכיות ושבע מכבש אתה מלכיות "שבע כך לא אך

מובן, זמן. באותו יארע שזה כלל מצוי שאין בך", מורדות

מלכיות שבע נגד אחת בבת נלחם אינו אחד רק42שמלך ,

עובר אחת, מדינה שכובשים הלאה.לאחר וכך לאחרת, ים

שרש"י לכך הסיבה גם שלian`זוהי הפתרון את

קובר" אתה בנות שבע מוליד אתה בנות "שבע החרטומים

כי נכנס...", קולן היה "לא הפירוש בעצם מסתפק ואיננו

החלום את פתרו לא הם שבגללה לסיבה רומז הוא בכך

eheytk,רעב שני ושבע שובע שני שבע על מדבר שהוא ,

יוסף. כפתרון

.Â
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גםֿכן מובן זה ולכן43לפי יוסף, של חידושו שזהו ,

הרעות הפרות את פרעה ראה כיצד להסביר צריך היה הוא

ש"ותעמודנה היאור",`lvבאופן שפת על cinהפרות

הטובות הפרות (ששבע כפשוטו החלום את פותרו לאחר

השובע" שני "שבע הן הטובות השבלים ושבע

הרעב" שני "שבע הן קושי44וש"הרעות" שבגלל מפני ,(

כדלעיל אחר, פתרון החרטומים חיפשו .45זה

מיד, הוסיף הוא מןjyndkולפיכך ולאoexztdוכחלק ,

נבון איש פרעה ירא "ועתה דבריו את עצמו, בפני כענין

מצרים ארץ את וחימש הארץ על פקידים ויפקד וחכם...

הטובות השנים אוכל כל את ויקבצו השבע שני בשבע

שני לשבע לארץ לפיקדון האוכל והיה בר... ויצברו הבאות

של הקבוצות שתי להיות יכולות כיצד מובן וכך הרעב".

כדלהלן. ביחד, השנים שבע

עם שלzlgzdמיד לזמן דואגים השובע שני שבע

שני לשבע תבואה אוצרות נאגרים אז כבר הרעב, שני שבע

כבר השובע שנות שבע עם ביחד כאילו זה והרי הרעב,

ברגש בהכרה, הרעב.dyrnaeקיימים שני שבע ,

שני: מצד קיימותcgiaוכך הרעב, שנות שבע עם

התבואה מן אז ניזונים שהרי השובע", שני "שבע כביכול,

השובע. שני שבע של

"ויטב הפסוק לשון מובן זה פרעהxacdלפי בעיני

על המוסבת עבדיו", כל עצםdvrdובעיני על ולא

"אין ליוסף פרעה של שבחו אף ומובן mkgeהפתרון, oeap

כפותר – בעניננו העיקרית מעלתו הזכרת ללא כמוך"

התבטאה לא יוסף של חכמתו שגדולת כיוון חלומות,

על מצביעות הטובות הפרות ששבע החלום, פתרון בעצם

בחכמה צורך אין כאמור, כך, לשם שהרי וכו', שנים שבע

שבע את בפתרונו לאחד השכיל שהוא בכך אלא מיוחדת,

הרעב. שנות שבע עם השובע שנות

באמצעות כי כמוך", וחכם נבון "אין אחרות: במילים

עצמו בחלום לו הראו כיצד הוכיח הוא מה46זאת את

מה את רק ולא פרעה...", ירא "ועתה לעשות צריך שפרעה

עושה .47שהקב"ה

.Ê
È„Â‰È Ïˆ‡ ÌÈÎÙ‰ È�˘ „ÂÁÈ‡Ï ÊÓÂ¯ ÛÒÂÈ ÔÂ¯˙Ù

˙ÂÏ‚·
פרעה חלומות הוא: הדברים של בפנימיותם ההסבר

וגאולת גלות של וההתחלה הגורם היו יוסף ופתרון
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קובר".39) אתה "אותן ולא

טו.40) יב, לך מלך להעיר

יט.41) שם, לך לך פרש"י

מוכיחi"yxtnלהעיר42) חמשה נגד ארבעה שאפילו ט) יד, לך (לך

היו". "שגבורים

ד"ותעמודנה43) הפרט על חזר לא ליוסף החלום סיפר פרעה שכאשר ואף

לא שהכתוב אלא להחלום שוה הי' פרעה של שהסיפור י"ל גו'", הפרות אצל

.38 להערה הב' שוה"ג לעיל בהנסמן ראה אבל ג), (מא, הרמב"ן כמ"ש יחוש

החלום44) נשנה "אשר להסביר הקדמה רק כו) מא, (כפרש"י הי' שזה

לזה הי' לא החרטומים לפתרון כי לזה והוצרך ,(26 הערה (כנ"ל כו'" פעמיים

ראה – כפשוטו הי' שלא זה על [נוסף פרעה לאזני נכנס לא ולכן פתרון.

לענינו"]. וקרוב החלום "לפי כחלומו איש ד"ה יב מא, פרש"י

ג.45) מא, וספורנו חזקוני גם ראה

החכמה46) אין כי – (12 (הערה הנ"ל קושיא בפשטות מתורצת ועפ"ז

העצה. בעצם

גו'47) הדבר נכון כי פעמיים פרעה אל החלום "השנות במ"ש ועד"ז

גו'" הדבר נכון "כי הפתרון בעצם החכמה אין לעשותו"* האלקים וממהר

אותו שהראה הטעם שכל גו'" פרעה ירא "ועתה להעצה הקדמה שזהו אלא

כו'. תיכף פרעה" ירא "ועתה וצ"ל הדבר", נכון "כי הוא אלקים

ycgzp 'ad melga ixdy ,ynn cg` okeza zenelg 'a eid `ly oeik "'eb miwl`d mrn xacd oekp"y dfa xn`p `le ,mipy dnk ixg`l eniiwzpy sqei ly eizenelga k"`yn (*

."il mieegzyn 'eb ('eke eia`) gxide ynyd" mby
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הובילו48מצרים שהם כיוון פשוט, באופן גם המובן כפי ,

יעקב לירידת גרם וזה הארץ, על לשליט יוסף של למינויו

לידי בא החלום ופתרון שבתוכן מובן, מכך למצרים, ובניו

והגאולה. הגלות ענין ביטוי

חסידות בספרי מוסבר הוא: זה לענין על49ההסבר

כחולמים",50הפסוק היינו ציון שיבת את ה' "בשוב

איחוד ייתכן שבחלום כשם בדיוק כחלום: היא שהגלות

הפכים שני בגלות יהודי אצל ייתכנו כך הפכים, שני של

של וטרדות בתפילה, לאלקות אהבה מו"מבהתנהגותו:

היום. במשך העולם בעניני

הגלות על המורה פרעה בחלום בגלוי, היו ,51לפיכך

"ותעמודנה הפכים: שנות`lvשני שבע – הפרות"

לכך בנוסף כדלעיל. הרעב, שנות שבע עם ביחד השובע

באה אחת שתקופה היא הזמן של מהותו xg`lשכל

וכשמו: אחרת, cizrתקופה deed xarשני קיימים הרי ,

שהם זמנים שניmiketdסוגי ,arxושניraeyבמהותם:

לאלקות אהבה – הפכים שני של האיחוד רמוז ובכך

טרדותraeyd52(שנות עם יחד (שנות53) הפרנסה

arxd51.(

.Á
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דוקא יוסף פתרון היה מדוע מובן לעיל האמור כל לפי

הפכים: שני איחוד על

היה54בדרושים יוסף שדוקא לכך הסיבה מוסברת

שינה שבשעת לכך הגלויה שהסיבה למרות חלומות: פותר

שהשכל מפני היא הפכים שני של חיבור ייתכן ובחלום

– הגלות בזמן וכך הדמיון, כח רק ונשאר אז, פועל אינו

ושל בכלל, העליונים" ה"מוחין בגלוי אז מאירים אין

היא לכך יותר העמוקה הסיבה הרי בפרט, כיוון55הנשמה ,

מתקופה יותר נעלית מדרגה הוא הגלות שורש שדוקא

של לקוים להתחלקות שמעבר "עיגולים" דרגת אחרת:

וסוף תחילה אין פשוט שבעיגול כשם ומטה, .56מעלה

החכמה כאשר בחלום, זו דרגה מתבטאת ולפיכך

מאירים אינם ההתחלקות, נובעת שממנו והשכל,

בגלוי .57ומשפיעים

הוא מקורו כי חלומות, פותר יוסף דוקא היה ולכן

הלבוש את להסיר בכוחו היה ולפיכך ה"עיגולים", בעולם

כמו בגלוי, למטה ולהורידה ה"עיגולים", דרגת את העוטף

למעלה. בשורשה

שני איחוד היה יוסף פתרון עיקר מדוע מובן זה לפי

השתקף בכך דוקא כי הרעב, ושנות השובע שנות ההפכים,

ה"עיגולים", דרגת – החלום של שורשו

כלומר, הגאולה. לענין כוח העניק יוסף של פתרונו

המקיפים וגילוי הגלות, החלום, של והלבוש ההעלם הסרת

בעצמיותם. שהם כפי והעיגולים

יקויים כאשר לבוא, לעתיד תהיה זה בענין השלימות

מוריך" עוד יכנף "ולא ו"ביום58הייעוד לבוש, ללא –

נקרא אני כך נכתב שאני כשם – אחד ה' יהיה .59ההוא

(c"lyz ,a"lyz uwn t"y zgiyn)
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הוא48) יוסף ובהיות הלז פרעה בחלום "כי לג מא, פרשתנו אלשיך ראה

מתחיל". אז שהי' מצרים מגלות ישראל גאולת תלוי' כו' הארץ על השליט

ואילך. א שמ, פרשתנו באוה"ת ונתבאר

(כרך49) שם אוה"ת ואילך. ב עד, פרשתנו תו"ח ואילך. ג כח, וישב תו"א

ועוד. ואילך. ב תתש, ו')

שם.50) אור יהל וראה א. קכו, תהלים

כו'.51) חולם ופרעה שאמר הוא בזמה"ג הנה אך שם: תו"ח ראה

ג.52) שם, תו"ח ראה

(53– ומפרנסxqgyשמוכיחות הזן לאלקות והתקשרות וכו' בבטחון לו

על (המראים ובחסד בחן בטובו רבים`zadכו' מים ד"ה ראה וכו'). ה'

(קה"ת, ח"א מלוקט – סה"מ .276 ע' ח"כ בלקו"ש (נדפס פ"ב תשל"ח

רעג). ע' תשמ"ז)

אוה"ת54) ואילך. פ"ג יוסף פורת בן ד"ה ויחי תו"ח רע"א. כט, שם תו"א

ואילך. א תתשב, שם פרשתנו

ד"ענין55) צדֿה) ע' תקס"ב (סה"מ לאדה"ז החלומות ענין ד"ה ראה

הטבע". היפך הוא החלום

קלב.56) ע' תרע"ח סה"מ גם ראה

החלומות57) דנמצאו שהחלומות, ואומר ד"ה שם מאברבנאל להעיר

כו'. לפי מהחכמים יותר ובפתאים בנערים האלקים מהשגחה הצודקים..

כ.58) ל, ישעי'

א.59) נ, פסחים



כט
רי"ש, וא"ו, חי"ת

רוח — רומז למדות, חסד גבורה תפארת.
)נפש נה"י, רוח חג"ת, נשמה חב"ד(.

האות  היא   — רוח, שמימין  תיבת  רי"ש של  האות 
השלישית של אברהם, חסד.

האות חי"ת, שמשמאל — היא האות השלישית של 
יצחק, גבורה.

תפארת,  יעקב,  היא   — שבאמצע  וא"ו,  והאות 
הכוללם.

)וא"ו היא אות אמת1, מדת אמת ליעקב2. ותמונתה 
והוא  לשמאל,  ולא  לימין  לא  נוטה  שאינו  ישר,  קו 

תפארת, עמודא דאמצעיתא3(.
כאן  יש  כי  דוקא,  השלישית  האות  את  ולוקחים 
שהיא  תפארת,  ביעקב,  ויצחק  אברהם  של  התכללות 

המדה השלישית.
)הערות לזהר ב עמ' נד(

שמן, יין

— חכמה, הוא על דרך אברהם, כמו שכתוב4  שמן 
ושמן ימינו יקרא, וימין הוא בחינת אברהם. ועל אברהם 
נאמר5 על כן משחך אלקים אלקיך שמן ששון מחבריך.

יין — בינה, הוא על דרך יצחק, ובו כתיב6 ויבא לו 
יין וישת.

)תורת לוי יצחק עמ' תיד(

הדוכן  מן  ולא  ולמעלה  המזבח  מן  לא  בודקין  אין 
ולמעלה ולא מן הסנהדרין ולמעלה7. 

במזבח – עומדים כהנים, בחינת חסד, אברהם. 
בדוכן – משוררים לוים, בחינת גבורה, יצחק.

כנגד  ישראל,  לכל  תורה  תצא  שמהם   – וסנהדרין 

1( זח"ג ריש פרשת ויקרא.
2( מיכה ז, כ.

3( פתח אליהו.
4( משלי כז, טז.

5( תהלים מה, ח. בראשית רבה פל"ט, ו.
6( תולדות כז, כה.

7( קידושין עו, ב במשנה.

תפארת, כמאמר8 והתפארת זו מתן תורה. והוא בחינת 
שם  ותורה  ביעקב  עדות  ויקם  וכתיב9  תפארת.  יעקב, 
מספר  הוא  ירכו  יוצאי  נפש  הע'  עם  ויעקב  בישראל. 

הסנהדרי' גדולה, שהיו ע"א.
)הערות לזהר ב עמ' רכא(

יצחק  אלקי  אברהם  אלקי  אומרים  אבות  בברכת 
ואלקי יעקב, וחותמים מגן אברהם10. 

הרי שאברהם הוא מלפנים ומאחור, ויצחק ויעקב הן 
באמצע. 

טעם הדבר הוא, כי חסד הוא הגדול שבכולם, והוא 
ידו הוא התכנסות  ועל  יומין11,  יומא דאזיל עם כולהו 
חג"ת יחד. כי פעולת החסד לקרב, כמו ימין מקרבת12, 

ולחבר, כמו מים המחברים.
ומצינו על דרך זה בהלכה13.

מהם  אחד  בכל  שאין  זה,  לצד  זה  מקוואות  שני 
נקב  ידי  על  מימיהם  מתערבים  אם   — סאה  ארבעים 
שיש לו שיעור של שתי אצבעות, אצבע ואמה, הרי הם 
מצטרפים למקוה שלם של ארבעים סאה וכל אחד מהם 

כשר לטבילה.
המים מכאן ומכאן — היינו אברהם, חסד. כמאמר14 

זכור אב נמשך אחריך כמים.
אצבע — שהיא השניה, היא גבורה, יצחק.

אמה — שהיא השלישית, היא תפארת, יעקב.
הרי אברהם מלפנים ומאחור, ויצחק ויעקב באמצע.

וסימנך:
 — יצחק  אלקי אברהם, שקודם  הראשון,  אברה"ם 

יותר על יצח"ק במספר מ'.
 — אברהם  מגן  יעקב,  שאחר  שלבסוף,  אברה"ם 

יותר על יעק"ב במספר סא"ה.
)תורת לוי יצחק עמ' תיד(

8( ברכות נח, א.
9( תהילים עח, ה.
10( פסחים קיז, ב.

11( ראה זח"ג קג, ב. קצא, ב.
12( סוטה מז, א.

13( מקוואות פ"ו מ"ז.
14( תפלת גשם של שמיני עצרת.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



ל

חוברת ב - י"ג תשרי

הצהרת אמונה במעוז הכפירה

כל  ובין  האוכלוסייה,  כלל  של  אוכלוסין  מפקד  גם  התקיים  שנה  אותה  של  הפסח  חג  לפני 
השאלות שעליהן נדרשו הנפקדים לענות היתה השאלה: "האם אתה מאמין?"

היו מאמינים שחששו לכתוב שהם אכן כאלו. בשבת עלה איפוא בעלי על הבימה בבית–הכנסת, 
בשעה שנכח בו קהל גדול, והכריז שתשובה שלילית על שאלה זו היא בגדר כפירה של ממש, ואסור 

ליהודי לעשות זאת.

לדברים אלו היתה השפעה כה רבה, עד שיהודי אחד, שעבד במוסד ממשלתי, עבודה שהיתה 
נחוצה לו לפרנסתו, ואשתו כתבה בשמו שהוא אינו מאמין - פנה אל המשרד שריכז את הנתונים 
הסטטיסטיים, והורה לתקן ולכתוב שהתשובה הקודמת לא היתה נכונה, ושהוא אכן מאמין. האיש 
היה מלא סיפוק על כך שהיה לו העוז לעשות זאת, ובא להודות לרב על כך שהשפיע עליו בכיוון זה.

דע מה שתשיב

השעה  בסביבות  רוב  על–פי  שנערכו  חקירות   - המעצר  שלאחר  החקירות  במהלך  לימים, 
שלוש–ארבע לפנות–בוקר - נשאל בעלי: כיצד עלה בידו, בשנה של מחסור חמור בקמח ובמוצרי 
מזון בכלל, להוציא אל הפועל פעילות שכזו בהיקף כה נרחב כפי שעשה בעניין אספקת המצה, ולא 

עוד אלא לצורך ענייני דת?!

על כך השיב בעלי, שהוא שיחד את קלינין כשביקר אצלו, ותמורת זאת העניק לו קלינין את 
הרשיון לכך... החוקר, ימח–שמו, השתתק.

במפקד  האמונה  על  השאלה  בעניין  היתה  החקירה  במהלך  אותו  ששאלו  נוספת  שאלה 
האוכלוסין. היה ניכר שהדברים שנשא בעלי בבית–הכנסת נמסרו להם מלה במלה. מסתבר שהם 
הציבו בבית–הכנסת איש משלהם, שישים לב לאופן הנהגתו של בעלי ולמידת השפעתו על הקהל. 

כפי שנודע לנו אחר כך, נמצא להם אדם כזה מקרב המתפללים עצמם.

מידת  על–פי  יתנהל  שהכל  מקפיד  הסובייטי  שהשלטון  שמאחר  בעלי,  השיב  זו  שאלה  על 
האמת, והרי ייתכן מצב שיהודי שהוא אכן מאמין1 יכחיש את אמונתו ויענה תשובה שאינה אמיתית, 
מחשש שהדבר יפגע בפרנסתו או בדברים אחרים - הוא ראה צורך להבטיח שהציבור לא ירמה את 

האחראים על מפקד האוכלוסין באמצעות תשובה כוזבת...

אח, כמה מחוכמת וכמה פקחית היתה הדרך שבה השתמט מהם בעלי! ואכן, תשובותיו של 
בעלי סתמו את הגולל על שתי שאלות אלו.

1(  ראה שבת צז, א: "מאמינים בני מאמינים".

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן



לי

ופרעה  ימים  שנתיים  מקץ  ויהי   – א  מא, 
חולם והנה עמד על היאר

)א(  פירושים:  ב'  שבזה  ימים"1.  שנתיים  מקץ  “ויהי  א. 
לפנ"ז  שהיו  ימים"  ה"שנתיים  סוף  סוף2,  מלשון  “מקץ" 
)בס"פ וישב(, סוף הגלות דיוסף בבית האסורים, )ב( “מקץ" 
מלשון התחלה3, התחלת ה)שנתיים( ימים שאודותם מסופר 
בהמשך הפרשה, התחלת הגאולה דיוסף ש"מבית האסורים 
כמאמר  כו',  האוצרות  כל  אסיפת  גם  כולל  למלוך"4,  יצא 
רז"ל5 "שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים . . ואחת גנוזה 
לצדיקים לעתיד לבוא", די"ל, שנכלל ב"רכוש גדול" שזוכים 
ע"י העבודה במשך אריכות הגלות, במכש"כ וק"ו מה"רכוש 

גדול"6 דיציאת מצרים.
ו"קץ9  דשמאלא"8,  "קץ   – והחסידות7  הקבלה  ובלשון 
והעלאת  בירור  ע"י  כי,   – בזה  זה  קשורים  ושניהם  הימין"10. 
קץ  נעשה  דשמאלא",  ב"קץ  שנמצאים  הקדושה  ניצוצות 

הגלות11, "קץ שם לחושך"12, ובאים ל"קץ הימין"13.

1( להעיר מאור התורה ריש פרשתנו ש"שנתיים ימים" קאי על ב' בחי' שנה, בנוקבא 

)ה'תשמ"ט( – שנת העיבור,  זו  ויש לקשר לשנה  ובדכורא, שנת הלבנה ושנת החמה. 

החיבור דשנת החמה ושנת הלבנה, “שנתיים ימים" ביחד.

2( פירוש רש"י ריש פרשתנו.

3( ראב"ע שלח יג, כה. ועוד. וראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 198 ואילך. ושם נסמן.

4( קהלת ד, יד ובפירוש רש"י.

5( פסחים קיט, א. ושם נסמן.

6( לך לך טו, יד.

7( ראה אור התורה ריש פרשתנו.

8( זהר פרשתנו קצג, ב. קצד, א.

9( לשון הפסוק סוף דניאל. וראה זח"א נד, סע"א. סב, ב. ובכ"מ.

10( לקוטי תורה להאריז"ל על הפסוק.

11( וי"ל ש"שנתיים ימים" רומז גם לב' האופנים הכלליים שבגלות )שצריך לעשות להם 

קץ וסוף( – גלות רוחני וגלות גשמי.

כלומר: אף שבפרטיות ישנם ריבוי אופנים בגלות – הגלות אצל שבעים אומות העולם, 

ד' הגלויות וכו', הרי, באופן כללי נחלקים לשתים: גלות רוחנית וגלות גשמית.

ולהעיר, שגם במאורע שהביא להתחלת הגלות – “אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים" 

– היו ב' אופנים אלו: גלות גשמית – שהוציאוהו מהסעודה, וגלות רוחנית, היפך אהבת 

ישראל )שהלשין על בני ישראל(, שמסתבר לומר שהי' אצלו עוד לפני המאורע )אם כי 

באופן של קטנות, כמרומז בשמו “בר קמצא"(.

12( איוב כח, ג. וראה אור התורה שם עמוד שלט ואילך.

13( להעיר מהשייכות לימי חנוכה – “שזהו ענין עד שתכלה רגל מן השוק, להעלות בחי' 

רגל השמאלי שמתלבש בקץ דשמאלא, ואז יהי' קץ הימין" )אור התורה ריש פרשתנו(.

תורה"14  של  ב"יינה  גם  מרומז  זה  שענין  לומר,  ויש 
נכלל  שבפירוש רש"י15 "כל לשון קץ סוף הוא" – שב"סוף" 
“קץ  בירור  ה"סוף"  ע"י  כי,  הימין",  “קץ  גם  קץ",  לשון  "כל 

דשמאלא" שבסוף הגלות, באים ל"קץ הימין"16.
ויגש,  דפרשת  ה(קריאה  )להתחלת  באים  לזה  ובהמשך 
במנחת שבת17 "ויגש אליו יהודה", כמבואר בדרושי חסידות18 
יוסף(  של  )ענינו  גאולה  סמיכת  הו"ע  ליהודה  יוסף  שהגשת 
 – פשוטו  מידי  יוצא  ענין  ואין  יהודה(,  של  )ענינו  לתפלה 
בנ"י  שמתפללים  לתפלה  ממש  בסמיכות  באה  שהגאולה 

“ותחזינה עינינו בשובך לציון", תיכף ומיד ממש.
 משיחות ש"פ מקץ, שבת )ז( חנוכה ה'תשמ"ט
– תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ט ח"ב עמוד 77-78

לפני  רחמים  לכם  יתן  שדי  ואל   – יד  מג, 
האיש ושלח לכם את אחיכם אחר ואת בנימין 

ואני כאשר שכלתי שכלתי

ב. בב"ר ר' יאשי' בן לוי פתר קראה בגליות ואל שדי יתן 
לכם רחמים, ויתן אותם לרחמים, לפני האיש, הקב"ה שנאמר 
ה' איש מלחמה ה' שמו, ושילח לכם את אחיכם אלו עשרת 
כאשר  ואני  ובנימין,  יהודא  שבט  זה  בנימין  ואת  השבטים, 
שכולתי שכלתי, שכלתי בחורבן ראשון שכלתי בחורבן שני, 

כאשר שכלתי בחורבן ראשון ובשני לא אשכל עוד עכ"ל.
ויש להקשות שכלתי בחורבן ראשון ושני כו' היאך רמיזא 
אלא דקשה לבעל המדרש איך סיים יעקב בדבר רע שאמר 
יסורין  תחילתן  הצדיקים  הלא  שכלתי  שכלתי  כאשר  ואני 
בחורבן  שכלתי  כאשר  הביאור  הוא  כך  אלא  שלוה,  וסופן 
ראשון ושני אז שכולתי כלומר נגמר השיכול ולא אשכול עוד 

כי השיכול סיבת התיקון והנה הוא טוב מאד.
וזהו שאמר יעקב ואל שדי כשרמז על החורבנות כשיהי' 
די להצרות אז וזרח אור משיח שחתימת' ג"כ שד"י כי שדי 

ר"ת “שלמה “דוד “ישי.
של"ה

14( “היום יום" כ"ט שבט.

15( הביאור בפשוטו של מקרא – “מדוע מאריך רש"י בפירוש תיבת מקץ שמצינו כמה 

פעמים לפני זה )ועוד דיוקים( – ראה לקוטי שיחות חלק ה עמוד 196 ואילך.

16( לקוטי שיחות שם עמוד 201.

17( זמן הקשור במיוחד עם תכלית השלימות דשבת – “יום שכולו שבת ומנוחה לחיי 

העולמים" )ראה המשך תרס"ו עמוד תקמב(.

18( ד"ה ענין הגשת יהודה ליוסף תרכ"ט. ד"ה ויגש אליו יהודה תרס"ו. ובכ"מ.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מקץ
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i"yx£ıwÓ È‰ÈÂ∑הּוא סֹוף 'קץ', לׁשֹון וכל 'מּסֹוף', יאֹורים,∑È‰ŒÏÚ‡¯.ּכתרּגּומֹו: קרּויים אינם נהרֹות ׁשאר ּכל «¿ƒƒ≈ְְְְִֵַָ««¿…ְְְְִִֵָָָָ
מּנילּוס, ׁשאיןחּוץ לפי אֹותם, ּומׁשקה ּבתֹוכם עֹולה ונילּוס אדם, ּבידי יאֹורים יאֹורים עׂשּויין הארץ ׁשּכל מּפני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ארצֹות ּכׁשאר ּתדיר ּבמצרים יֹורדין רמב"ן.ּגׁשמים ְְְְְֲִִִִִִַָָָָ
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i"yx£‰‡¯Ó ˙BÙÈ∑ּבחברּתּה צרה ּברּיה עין ׁשאין לזֹו, זֹו יפֹות נראֹות ׁשהּברּיֹות הּׂשבע, לימי הּוא ∑eÁ‡a.סימן ¿«¿∆ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ»»
אחּו "יׂשּגא ּכמֹו: ּבלע"ז, מריׁש"ק רמב"ן."ּבאגם, ְְְֲִֶַַַָָ

(â)øàéä-ïî ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL äpäå§¦¥º¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ¦©§½Ÿ
úBøtä ìöà äðãîòzå øNa úBwãå äàøî úBòø̈¬©§¤−§©´¨¨®©©«£²Ÿ§¨¥¬¤©¨−
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i"yx£¯Na ˙Bw„Â∑,ּבלע"ז 'ּדק'טינבי"ש רמב"ן.לׁשֹון ¿«»»ְְַַַ

(ã)úà øNaä úwãå äàønä úBòø úBøtä äðìëàzå©Ÿ©´§¨©¨À¨³©©§¤Æ§©´Ÿ©¨½̈¥µ
:äòøt õ÷éiå úàéøaäå äàønä úôé úBøtä òáL¤´©©¨½§¬Ÿ©©§¤−§©§¦®Ÿ©¦©−©§«Ÿ

i"yx£‰�ÏÎ‡zÂ∑הרעב ּבימי נׁשּכחת הּׂשבע ׂשמחת ּכל ׁשּתהא רמב"ן.סימן «…«¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
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Ô¯ÈtLב Ô¯Bz Ú·L Ô˜ÏÒ ‡¯‰� ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ¯Na ÔÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«ƒ»¿»¿»¿»¿«¬»

ÔÓג ÔB‰È¯˙a Ô˜ÏÒ ÔÈ�¯Á‡ Ô¯Bz Ú·L ‡‰Â¿»¿«»»√»¿»»¿»«¿≈ƒ
ÔÓ˜Â ¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡¯‰�«¬»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿»¿»»

:‡¯‰� ÛÈk ÏÚ Ô¯B˙c ÔB‰ÈÏ·˜Ï¿ƒ¿≈¿»«≈«¬»

Na¯ד Ô¯ÈÒÁÂ ÈÊÁÓÏ ÔLÈa ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â«¬»«¿»ƒ»¿∆¡≈«¬ƒ«¿«
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:‰Ú¯t ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¿…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰È‡¯.(א) ÏÚקרּויים אינם נהרֹות ׁשאר ּכל ««¿…ְְְִֵָָָָ

הארץ ׁשּכל מּפני מּנילּוס, חּוץ ְְִִִִֵֶֶָָָיאֹורים

עֹולה ונילּוס אדם ּבידי יאֹורים יאֹורים ְְְֲִִִִֵֶָָָעׂשּויה

יאֹור ּתרּגם אנקלּוס אבל רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְְֲִִֵַָָֻּבתֹוכם,

י"ט) ז' (ׁשמֹות יאריהם על ּתרּגם רק ְְְֲִֵֵֶַַַָֹ"נהרא",

ּביניהם להבּדיל ׁשם הצר ּכי "אריתיהֹון", ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֻעל

והּנה יאֹוריהם. ועל נהרֹותם על ׁשהזּכיר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָמּפני

נקראים הּגדֹולים יאֹורים, לדעּתֹו יּקראּו ְְְְְְִִִִִַַָָָֻּכּלם

ארּכֹות חפירֹות העׂשּויים ואּלּו ויאֹורים, ְְֲֲֲִִִִֵָָֻנהרֹות

יאֹורים: יּקראּו הם ּגם אדם ְְִִִֵֵַָָָּבידי

e�ÈˆÓeׁשּכתּוב ּכמֹו יאֹור, נקרא חּדקל ּכי »ƒְְְִִִֶֶֶָָ

יד על הייתי ואני ד'ֿה') י' ֲִִִִֵַַַָָ(ּדנּיאל

לבּוׁש אחד איׁש והּנה חּדקל הּוא הּגדֹול ְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּנהר

ׁשנים והּנה ה'ֿו') י"ב (ׁשם ּוכתיב ְְְִִִִֵַַַָהּבּדים,

ואחד היאר לׂשפת הּנה אחד עֹומדים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאחרים

הּבּדים לבּוׁש לאיׁש וּיאמר היאר, לׂשפת ְְְִִִֵַַַַַַָָֹֹהּנה

היאר: למימי מּמעל ְְֲִֵֵֶַַַֹאׁשר

ÈzÚ„Ïeונהר יאֹור ּכי הּוא, ּכן אנקלּוס ּכדברי ¿«¿ƒְְְְְְִִֵֵָָֻ

וכן אֹורה. לׁשֹון ּוׁשניהם אחד, ְְְֵֵֶֶָָָלׁשֹון

ּפרׂש הן ל') ל"ו (אּיֹוב ׁשּנאמר אֹור, נקרא ְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָהּגׁשם

ּוכמֹו י"א), ל"ז (ׁשם אֹורֹו ענן יפיץ אֹורֹו, ְֲִַָָָָעליו

האמּורה אֹורה ּכל ז') כ"ו (ב"ר יֹוחנן רּבי ֲִֶַַָָָָָָָׁשאמר

ואּולי מדּבר. הּכתּוב ּגׁשמים ּבירידת ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָּבאלּיהּוא

והּנהרֹות הּמאֹורֹות, ּבסּבת ׁשהּגׁשמים ְְְְְֲִִֶַַַַַָָּבעבּור

יתיח מהם האבֹות:יעׂשּו אל סּו ְֲִֵֵֶֶַָָָ

ÏÚ˙.(ב) ¯‡È‰ ÔÓ ‰p‰Âארץ ּכי ּבעבּור ¿ƒ≈ƒ«¿………ֲִֶֶַ

להם ּבא ּומּמּנּו היאֹור, מן ּתׁשּתה ְְְִִִִִֶֶֶַַָָמצרים

היאֹור. מן עֹולֹות אֹותן ראה והרעב, ְְִַַַָָָָָָֹהּׂשבע

לקציר, סימן והּׁשּבלים לחריׁשה, סימן ְְְֲֳִִִִִִַַַָָָָָוהּפרֹות

חריׁש אין אׁשר ו') מ"ה (להּלן ׁשאמר ְְֲִֵֶֶַַָָָּכמֹו

ואין מעט רק עלה לא היאֹור ּכי ראה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹוקציר.

הּלחים ּבּמקֹומֹות מעט יזרעּו ואׁשר ְְְְֲִִִֶַַַַַָחריׁש,

ראה ּכאׁשר אֹותם, ויׂשרף ה' רּוח קדים ְְֲִִֶַַָָָָָֹֹיבא

קדים: ׁשדּופֹות ְִָָאֹותם

‰‡¯p‰Âהּׂשבע היה ּכי הּכתּובים מּמׁשמע ¿«ƒ¿∆ְְִִִַַַַַָָ

נאמר ּכאׁשר לבּדּה, מצרים ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָּבארץ

מצרים, ארץ ּבכל ּגדֹול ׂשבע כ"ט) ּפסּוק ְְְִִֶֶַָָָָָָָ(להּלן

מצרים. ּבארץ היּו אׁשר מ"ח) ּפסּוק (להּלן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוכן

נ"ד), ּפסּוק (להּלן הארצֹות ּבכל היה הרעב ְְֲֲַָָָָָָָָָָָאבל

הזּכיר ולא רעב, ׁשני ׁשבע וקמּו יֹוסף ּפתר ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹוכן

הארצֹות ּבׁשאר יכלּו לא ּכן ועל מצרים, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּבארץ

היה ּכי הענין ׁשמעּו אם ואפּלּו אכל, ְְְֲִִִִִֶַָָָָָֹֹלקּבץ

ּבּמה מּזה רמז ּבחלֹום היה ואּולי מאד. ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֻמפרסם

מרעיהן היה ׁשם ּכי ּבאחּו, וּתרעינה ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהזּכיר

הּטֹובֹות את אכלן אחרי הרעֹות אבל ְֲֲֲֵֶַַַָָָָָָָּומעמדן,

הלכּו: אנה עד ּפרעה ידע ולא ּבארץ ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹּתתהּלכנה

.eÁ‡a,(י"א ח' (אּיֹוב אחּו יׂשּגא ּכמֹו אגם, »»ְְֲִִֶַָ

ׁשם אחּו ּכי נכֹון, ואינּנּו רּׁש"י. ְְִִֵֵֶַָָלׁשֹון

בּצה ּבלא ּגמא היגאה ּכמֹו הּגדל, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹהעׂשב

יּקטף לא באּבֹו עדּנּו מים בלי אחּו ְְְִִִִִֵֶֶָָָֹֹיׂשּגא

ואּולי האגם. אינּנּו והּנה י"אֿי"ב), ח' ְְֲִִֵֵֶַָָ(אּיֹוב

ּבאגמים הּנעׂשה העׂשב ׁשּיּקרא לֹומר ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָירצה

האגם:על ׁשם ֲֵַָָ

ÔBÎp‰Âוהעׂשב הּדׁשא ּכֹולל ׁשם אחּו ׁשּיהיה ¿«»ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ

והאגמים, הּנהרֹות ׂשפת על ְְְֲֲִַַַַַָָָָהּנעׂשה

ּוׁשתּו בלחמי לחמּו ּבי"ת, ּכמֹו ּבי"תּבאחּו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָויהיה

היאֹור ׂשפת על ּכי ה'), ט' (מׁשלי מסכּתי ְְְְְִִִִֵַַַַָָּביין

אצל הּבא) (ּבּפסּוק ׁשאמר ּכמֹו רֹועֹות, ְֵֶֶַַַָָָָהיּו

אחוה, מּלׁשֹון הּוא ואּולי היאר. ׂשפת על ְְְְְִַַַַַַָָֹהּפרֹות

יחד: ּגדלים רּבים העׂשבים מיני היֹות ְֱֲֲִִִִֵֵַַַַָָּבעבּור

‰B¯t˙.(ג) Ïˆ‡ ‰�„ÓÚzÂוקרֹוב ּבצּדן ««¬…¿»≈∆«»ְְִָָ

ּבין הפסק יהא ׁשּלא סימן והּוא ְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹלהן.

ׁשּלא ּפי על ואף הרעב, ּוׁשני הּׂשבע ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשני

היּו והּסּפּור הּמראה ואּולי ליֹוסף. זה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָסּפר

ּבּסּפּור הֹוסיף ּכאׁשר יחּוׁש, לא והּכתּוב ְֲִִִֶַַַָָָֹׁשוים

ּבקנה עֹולֹות וכן קרּבנה, אל באּו ּכי נֹודע ְְְְִִֵֶֶֶַָָָֹולא

רצּופֹות: ׁשנים ׁשבע ׁשּתהיינה סימן ְְִִִֶֶֶֶַָָָָאחד

‰B¯t˙.(ד) ‰�ÏÎ‡zÂסימן הּוא ּדעּתי על «…«¿»«»ְִִַַָ

הּׂשבע, ׁשנֹות את הרעב ׁשני ְְְֵֶֶַָָָָָֹׁשּיאכלּו
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(ä)äpäå úéðL íìçiå ïLéiå|äð÷a úBìò íéìaL òáL ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²§¨¤¬
:úBáèå úBàéøa ãçà¤¨−§¦¬§Ÿ«

i"yx£„Á‡ ‰�˜a∑ּבלע"ז .ּבלע"זשיינ"ש∑B‡È¯a˙.טואיד"ל ¿»∆∆»ְַַ¿ƒְַַ

(å)úBçîö íéã÷ úôeãLe úBwc íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−
:ïäéøçà©«£¥¤«

i"yx£˙Ùe„Le∑הּמּכה הּדלת ידי על ּתמיד החבּוט מׁשקֹוף לׁשֹון חבּוטֹות, קּדּום', 'ּוׁשקיפן ּבלע"ז, השלייד"ש ¿…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ביש"א∑˜„ÌÈ.עליו ׁשּקֹורין מזרחית רמב"ן.רּוח ָָ»ƒְִִִֶַָ

(æ)íéìaMä òáL úà úBwcä íéìaMä äðòìázå©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ¤´©©¦¢¦½
:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

i"yx£˙B‡È¯a‰∑ּבלע"ז ÌBÏÁ.שיינ"ש ‰p‰Â∑חלֹו נׁשלם לפניווהּנה ׁשלם לפֹותריםם רמב"ן.והצר «¿ƒְַַ¿ƒ≈¬ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ

(ç)énèøç-ìk-úà àø÷iå çìLiå Bçeø íòtzå ø÷aá éäéå©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²¤¨©§ª¥¬
Bîìç-úà íäì äòøt øtñéå äéîëç-ìk-úàå íéøöî¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½

:äòøôì íúBà øúBt-ïéàå§¥«¥¬−̈§©§«Ÿ
i"yx£BÁe¯ ÌÚtzÂ∑,ּכפעמֹון ּבתֹוכֹו מקׁשקׁשת רּוחּה', אֹומר:'ּומּטרּפא הּוא ב)ּובנבּוכדנאצר רּוחֹו",(דניאל "וּתתּפעם «ƒ»∆ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּפתרֹונֹו והעלמת החלֹום ׁשכחת ּפעימֹות: ׁשּתי ׁשם ׁשהיּו מתים,∑ÈnË¯Á.(ב"ר)לפי ּבטימי ׁשּׁשֹואליםהּנחרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ«¿À≈ְֲִִִִִֵֵֶַָ
עצמֹות(ּבעצמֹות מלא טמיא', מלא ׁשהּוא 'ּבית ּובּמׁשנה: ארּמי, ּבלׁשֹון עצמֹות הן Ú¯ÙÏ‰.)'טימי', Ì˙B‡ ¯˙BtŒÔÈ‡Â∑,אֹותם היּו ּפֹותרים ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ¿≈≈»¿«¿…ְִָָ

ּבפתרֹונם, קֹורתֿרּוח לֹו היה ולא ּבאזניו, נכנס קֹולן היה ׁשּלא לפרעה, לא אּתהאבל ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
קֹובר' אּתה ּבנֹות ׁשבע .(ב"ר)מֹוליד, ִֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(343 'nr eh zegiy ihewl)

לפרעה לא אבל אֹותם, היּו ח)ּפֹותרים מא, טֹובֹותה(רש"י ּפרֹות ׁשּבפׁשטּות (אף יֹוסף ׁשל ּפתרֹונֹו את הּציעּו לא חרטּמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

הּטֹובֹות, הּפרֹות לצד הרעֹות הּפרֹות עמדּו ּבחלֹום ׁשהרי ׂשבע), ּתקּופת על רֹומזים ּבריאֹות אחתוׁשּבלים ּובעֹונה אמרּוּבעת לכן . ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּבתקּופה ויּתכן ּפילגׁשים, ּומסּפר נׁשים מסּפר היּו לפרעה ׁשּכן כּו', ּבנֹות אְךאחתׁשבע אחרֹות. ּבנֹות לֹו וימּותּו ּבנֹות לֹו יּולדּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הרעב ּוׁשנֹות הּׂשבע ׁשנֹות היּו יֹוסף ׁשל (ועצתֹו) ּפתרֹונֹו אחתלפי ׁשנֹותּבכפיפה ּבׁשביל אֹוצרֹות אצרּו הּׂשבע ּבׁשנֹות ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּׂשבע. ּבׁשנֹות ׁשאצרּו האֹוצרֹות את אכלּו הרעב ּובׁשנֹות ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹהרעב,

(è)éðà éàèç-úà øîàì äòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ¤£¨©¾£¦−
:íBiä øékæî©§¦¬©«

iÏaL‡ה Ú·L ‡‰Â ˙e�È�z ÌÏÁÂ CeÓ„e¿«¬«ƒ¿»¿»¿«À¿«»
:Ô·ËÂ ÔÓÈht „Á ‡È�˜a Ô˜ÏÒ»¿»¿«¿»««ƒ»¿»»

˜Ìecו ÔÙÈ˜Le ÔÈ˜Ï ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

iÏaL‡ז Ú·L ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ‡ÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
‡‰Â ‰Ú¯t ¯Úz‡Â ‡˙ÈÏÓe ‡˙ÓÈht«ƒ»»»¿»»¿ƒ¿««¿…¿»

:‡ÓÏÁ∆¿»

e˜¯‡ח ÁÏLe dÁe¯ ‡t¯hÓe ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«¿»
‡‰ÓÈkÁ Ïk ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ïk ˙È»»√»≈ƒ¿«ƒ¿»»«ƒ»»
¯LÙc ˙ÈÏÂ dÓÏÁ ˙È ÔB‰Ï ‰Ú¯Ù ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿…¿»∆¿≈¿≈¿»«

:‰Ú¯ÙÏ ÔB‰˙È»¿¿«¿…

È˙ט ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ (ÌÚ) È˜L ·¯ ÏÈlÓe«ƒ«»≈ƒ¿«¿…¿≈»»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯k„Ó ‡�‡ È�Á¯Ò»¿»ƒ¬»«¿«»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

את ויקּבצּו לפרעה לאמר יֹוסף למד ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּומּזה

לפּקדֹון האכל והיה הּטֹובֹות, הּׁשנים אכל ְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹּכל

ׁשהּפרֹות ראה ּכי הרעב, ׁשני לׁשבע ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלארץ

הרעֹות. קרב אל ּתבאנה הּטֹובֹות ְֳִִֶֶֶַַָָָָֹוהּׁשּבלים

רק נתנּוהּו, לּמל הליֹועץ ּכי עצה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינּנה

ּכן: אמר החלֹום ְְֲִֵַַָּבפתרֹון

ÁkL�Âּפתרֹון הּׂשבע, יּודע ולא הּׂשבע, ּכל ¿ƒ¿«ְְִִַַַָָָָָָֹ

ּומראיהן קרּבנה אל באּו ּכי נֹודע ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹולא

וטֹובֹות, ּבריאֹות ּבאכילתן היּו ׁשּלא ראה ּכי ְְֲִִִֶַַָָָָָֹרע,

היּו אֹותן אכלּו לא אּלּו למחיה, להן היּו ְְְִִֶַָָָָָָֹרק

ׁשאמר רּׁש"י ּכדברי ולא ּבכחׁשיהן, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹמתֹות

הּבליעה: ּפתרֹון הּוא הּׂשבע, ּכל ְְְְִִִַַַָָָָונׁשּכח

‡Á(ו) ˙BÁÓˆ.Ô‰È¯אֹותן ׁשראה לא …¿«¬≈∆ֶָָָֹ

עׂשּויֹות, ׁשּבלים אּלא ראה ׁשּלא ְֲֳִִֶֶָָָֹצֹומחֹות,

ואחז אחריהן. צמחּו אמר ּכאּלּו הּוא ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָאבל

ראה הּטֹובֹות ׁשראה ׁשּמּיד להֹודיע הּלׁשֹון ְִִֶֶֶַַַָָָָָָזה

ראה הּתכיפה סימן ּכי אחריהן, ׁשעלּו ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהרעֹות

ְָֻּבכּלן:

וטעם B‚Â'.(ז) ‰Ú¯t ı˜ÈiÂ,ׁשלם חלֹום הּנה ְַַ«ƒ««¿…¿ֲִֵֵָ

על עמד ּכי ירמז ּדעּתי ּולפי רּׁש"י. ְְְְִִִִִַַַַָֹלׁשֹון

עֹוד יראה אּולי ּבחלֹומֹו מחּׁשב מקיץ ְְֲִִִֵֵֶַַַָמּטתֹו

ולא ּבּבקר עמד וכאׁשר ׁשליׁשית, ּפעם ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹּדבר

בּבקר ויהי טעם וזה רּוחֹו, נפעם עֹוד ְְְִִֶֶַַַַַַָֹחלם

וּתתּפעם אמר ּבנבּוכדנצר אבל רּוחֹו. ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָוּתּפעם

ּכי א'), ב' (ּדנּיאל עליו נהיתה ּוׁשנתֹו ְְְִִִֵָָָָָרּוחֹו

לּבֹו: ׁשכב לא ּבּלילה ְִַַַַָָֹּגם

Ú¯t‰והזּכיר ı˜ÈiÂּבספר הּנזּכר הענין מן ְְִִ«ƒ««¿…ְְְִִִֵֶַָָָ

חלֹום אחריו ׁשּיחלֹום חלֹום ּכי ֲֲֲֲִֵֶַַַָָהּׁשנה,

ּכן על מתקּים, אינּנּו ּבׁשנתֹו אחר מענין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָאחר

ּבֹו וחׁשב החלֹום נהיה הקיץ ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָאמר

נׁשנה: ּכאׁשר חלֹומֹו יׁשּתלׁש אּולי הּבקר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹעד

‰p‰Â,הּוא אחד ענין ּכי הּכיר עצמֹו ּפרעה ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַָָֹ

חלֹום אמר וכ חלֹום, והּנה הזּכיר ְְְְֲֲִִִֵַָָָּולכ
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(ä)äpäå úéðL íìçiå ïLéiå|äð÷a úBìò íéìaL òáL ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²§¨¤¬
:úBáèå úBàéøa ãçà¤¨−§¦¬§Ÿ«

i"yx£„Á‡ ‰�˜a∑ּבלע"ז .ּבלע"זשיינ"ש∑B‡È¯a˙.טואיד"ל ¿»∆∆»ְַַ¿ƒְַַ

(å)úBçîö íéã÷ úôeãLe úBwc íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½©−§´Ÿ¨¦®«Ÿ§−
:ïäéøçà©«£¥¤«

i"yx£˙Ùe„Le∑הּמּכה הּדלת ידי על ּתמיד החבּוט מׁשקֹוף לׁשֹון חבּוטֹות, קּדּום', 'ּוׁשקיפן ּבלע"ז, השלייד"ש ¿…ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ
ביש"א∑˜„ÌÈ.עליו ׁשּקֹורין מזרחית רמב"ן.רּוח ָָ»ƒְִִִֶַָ

(æ)íéìaMä òáL úà úBwcä íéìaMä äðòìázå©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ¤´©©¦¢¦½
:íBìç äpäå äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ§¦¥¬£«

i"yx£˙B‡È¯a‰∑ּבלע"ז ÌBÏÁ.שיינ"ש ‰p‰Â∑חלֹו נׁשלם לפניווהּנה ׁשלם לפֹותריםם רמב"ן.והצר «¿ƒְַַ¿ƒ≈¬ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָֻ

(ç)énèøç-ìk-úà àø÷iå çìLiå Bçeø íòtzå ø÷aá éäéå©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À©¦§¨²¤¨©§ª¥¬
Bîìç-úà íäì äòøt øtñéå äéîëç-ìk-úàå íéøöî¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨©§©¥̧©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½

:äòøôì íúBà øúBt-ïéàå§¥«¥¬−̈§©§«Ÿ
i"yx£BÁe¯ ÌÚtzÂ∑,ּכפעמֹון ּבתֹוכֹו מקׁשקׁשת רּוחּה', אֹומר:'ּומּטרּפא הּוא ב)ּובנבּוכדנאצר רּוחֹו",(דניאל "וּתתּפעם «ƒ»∆ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּפתרֹונֹו והעלמת החלֹום ׁשכחת ּפעימֹות: ׁשּתי ׁשם ׁשהיּו מתים,∑ÈnË¯Á.(ב"ר)לפי ּבטימי ׁשּׁשֹואליםהּנחרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ«¿À≈ְֲִִִִִֵֵֶַָ
עצמֹות(ּבעצמֹות מלא טמיא', מלא ׁשהּוא 'ּבית ּובּמׁשנה: ארּמי, ּבלׁשֹון עצמֹות הן Ú¯ÙÏ‰.)'טימי', Ì˙B‡ ¯˙BtŒÔÈ‡Â∑,אֹותם היּו ּפֹותרים ְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ¿≈≈»¿«¿…ְִָָ

ּבפתרֹונם, קֹורתֿרּוח לֹו היה ולא ּבאזניו, נכנס קֹולן היה ׁשּלא לפרעה, לא אּתהאבל ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
קֹובר' אּתה ּבנֹות ׁשבע .(ב"ר)מֹוליד, ִֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(343 'nr eh zegiy ihewl)

לפרעה לא אבל אֹותם, היּו ח)ּפֹותרים מא, טֹובֹותה(רש"י ּפרֹות ׁשּבפׁשטּות (אף יֹוסף ׁשל ּפתרֹונֹו את הּציעּו לא חרטּמים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

הּטֹובֹות, הּפרֹות לצד הרעֹות הּפרֹות עמדּו ּבחלֹום ׁשהרי ׂשבע), ּתקּופת על רֹומזים ּבריאֹות אחתוׁשּבלים ּובעֹונה אמרּוּבעת לכן . ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ׁשּבתקּופה ויּתכן ּפילגׁשים, ּומסּפר נׁשים מסּפר היּו לפרעה ׁשּכן כּו', ּבנֹות אְךאחתׁשבע אחרֹות. ּבנֹות לֹו וימּותּו ּבנֹות לֹו יּולדּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הרעב ּוׁשנֹות הּׂשבע ׁשנֹות היּו יֹוסף ׁשל (ועצתֹו) ּפתרֹונֹו אחתלפי ׁשנֹותּבכפיפה ּבׁשביל אֹוצרֹות אצרּו הּׂשבע ּבׁשנֹות ׁשהרי , ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

הּׂשבע. ּבׁשנֹות ׁשאצרּו האֹוצרֹות את אכלּו הרעב ּובׁשנֹות ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹהרעב,

(è)éðà éàèç-úà øîàì äòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ¤£¨©¾£¦−
:íBiä øékæî©§¦¬©«

iÏaL‡ה Ú·L ‡‰Â ˙e�È�z ÌÏÁÂ CeÓ„e¿«¬«ƒ¿»¿»¿«À¿«»
:Ô·ËÂ ÔÓÈht „Á ‡È�˜a Ô˜ÏÒ»¿»¿«¿»««ƒ»¿»»

˜Ìecו ÔÙÈ˜Le ÔÈ˜Ï ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

iÏaL‡ז Ú·L ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ‡ÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
‡‰Â ‰Ú¯t ¯Úz‡Â ‡˙ÈÏÓe ‡˙ÓÈht«ƒ»»»¿»»¿ƒ¿««¿…¿»

:‡ÓÏÁ∆¿»

e˜¯‡ח ÁÏLe dÁe¯ ‡t¯hÓe ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»ƒ«¿»≈¿«¿»
‡‰ÓÈkÁ Ïk ˙ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈL¯Á Ïk ˙È»»√»≈ƒ¿«ƒ¿»»«ƒ»»
¯LÙc ˙ÈÏÂ dÓÏÁ ˙È ÔB‰Ï ‰Ú¯Ù ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿…¿»∆¿≈¿≈¿»«

:‰Ú¯ÙÏ ÔB‰˙È»¿¿«¿…

È˙ט ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯ÙÏ (ÌÚ) È˜L ·¯ ÏÈlÓe«ƒ«»≈ƒ¿«¿…¿≈»»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ¯k„Ó ‡�‡ È�Á¯Ò»¿»ƒ¬»«¿«»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

את ויקּבצּו לפרעה לאמר יֹוסף למד ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּומּזה

לפּקדֹון האכל והיה הּטֹובֹות, הּׁשנים אכל ְְִִֶֶַַָָָָָָֹֹּכל

ׁשהּפרֹות ראה ּכי הרעב, ׁשני לׁשבע ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלארץ

הרעֹות. קרב אל ּתבאנה הּטֹובֹות ְֳִִֶֶֶַַָָָָֹוהּׁשּבלים

רק נתנּוהּו, לּמל הליֹועץ ּכי עצה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינּנה

ּכן: אמר החלֹום ְְֲִֵַַָּבפתרֹון

ÁkL�Âּפתרֹון הּׂשבע, יּודע ולא הּׂשבע, ּכל ¿ƒ¿«ְְִִַַַָָָָָָֹ

ּומראיהן קרּבנה אל באּו ּכי נֹודע ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹולא

וטֹובֹות, ּבריאֹות ּבאכילתן היּו ׁשּלא ראה ּכי ְְֲִִִֶַַָָָָָֹרע,

היּו אֹותן אכלּו לא אּלּו למחיה, להן היּו ְְְִִֶַָָָָָָֹרק

ׁשאמר רּׁש"י ּכדברי ולא ּבכחׁשיהן, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹמתֹות

הּבליעה: ּפתרֹון הּוא הּׂשבע, ּכל ְְְְִִִַַַָָָָונׁשּכח

‡Á(ו) ˙BÁÓˆ.Ô‰È¯אֹותן ׁשראה לא …¿«¬≈∆ֶָָָֹ

עׂשּויֹות, ׁשּבלים אּלא ראה ׁשּלא ְֲֳִִֶֶָָָֹצֹומחֹות,

ואחז אחריהן. צמחּו אמר ּכאּלּו הּוא ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָאבל

ראה הּטֹובֹות ׁשראה ׁשּמּיד להֹודיע הּלׁשֹון ְִִֶֶֶַַַָָָָָָזה

ראה הּתכיפה סימן ּכי אחריהן, ׁשעלּו ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָהרעֹות

ְָֻּבכּלן:

וטעם B‚Â'.(ז) ‰Ú¯t ı˜ÈiÂ,ׁשלם חלֹום הּנה ְַַ«ƒ««¿…¿ֲִֵֵָ

על עמד ּכי ירמז ּדעּתי ּולפי רּׁש"י. ְְְְִִִִִַַַַָֹלׁשֹון

עֹוד יראה אּולי ּבחלֹומֹו מחּׁשב מקיץ ְְֲִִִֵֵֶַַַָמּטתֹו

ולא ּבּבקר עמד וכאׁשר ׁשליׁשית, ּפעם ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֹּדבר

בּבקר ויהי טעם וזה רּוחֹו, נפעם עֹוד ְְְִִֶֶַַַַַַָֹחלם

וּתתּפעם אמר ּבנבּוכדנצר אבל רּוחֹו. ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָוּתּפעם

ּכי א'), ב' (ּדנּיאל עליו נהיתה ּוׁשנתֹו ְְְִִִֵָָָָָרּוחֹו

לּבֹו: ׁשכב לא ּבּלילה ְִַַַַָָֹּגם

Ú¯t‰והזּכיר ı˜ÈiÂּבספר הּנזּכר הענין מן ְְִִ«ƒ««¿…ְְְִִִֵֶַָָָ

חלֹום אחריו ׁשּיחלֹום חלֹום ּכי ֲֲֲֲִֵֶַַַָָהּׁשנה,

ּכן על מתקּים, אינּנּו ּבׁשנתֹו אחר מענין ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָאחר

ּבֹו וחׁשב החלֹום נהיה הקיץ ּכאׁשר ּכי ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָאמר

נׁשנה: ּכאׁשר חלֹומֹו יׁשּתלׁש אּולי הּבקר ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹעד

‰p‰Â,הּוא אחד ענין ּכי הּכיר עצמֹו ּפרעה ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַָָֹ

חלֹום אמר וכ חלֹום, והּנה הזּכיר ְְְְֲֲִִִֵַָָָּולכ
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(é)øN úéa øîLîa éúà ïziå åéãáò-ìò óö÷ äòøt©§−Ÿ¨©´©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ©´
:íéôàä øN úàå éúà íéçahä©©¨¦½Ÿ¦¾§¥−©¬¨«Ÿ¦«

(àé)ïBøúôk Léà àeäå éðà ãçà äìéìa íBìç äîìçpå©©«©§¨¬£²§©¬§¨¤¨−£¦´¨®¦²§¦§¬
:eðîìç Bîìç£Ÿ−¨¨«§

i"yx£BÓÏÁ ÔB¯˙Ùk LÈ‡∑לֹו ודֹומה לנּו ׁשּנפּתר לּפתרֹון הראּוי .חלֹום ƒ¿ƒ¿¬…ְְְֲִִֶֶַַָָָ

(áé)Bì-øtñpå íéçahä øNì ãáò éøáò øòð eðzà íLå§¨̧¦¹̈©´©¦§¦À¤µ¤§©´©©¨¦½©§©Æ¤½
:øút Bîìçk Léà eðéúîìç-úà eðì-øzôiå©¦§¨−̈¤£«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−¨¨«

i"yx£„·Ú È¯·Ú ¯Ú�∑ּבּזיֹון ּבלׁשֹון ׁשּמזּכירֹו ׁשלמה, טֹובתם ׁשאין הרׁשעים, ואין∑�Ú¯.ארּורים ראּויׁשֹוטה ««ƒ¿ƒ∆∆ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ««ְֵֶָ
מּכיר∑È¯·Ú.לגדּלה אינֹו לׁשֹוננּו ׂשרים∑Ú·„.אפּלּו ּבגדי לֹובׁש ולא ,מֹול עבד ׁשאין מצרים ּבנימּוסי וכתּוב ְִָֻƒ¿ƒְֲִִֵֵַ∆∆ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֹ

רא"ם( ּגרס וכן ׁשירים, אחרים: BÓÏÁk.)ספרים LÈ‡∑לענינֹו וקרֹוב החלֹום רמב"ן.לפי ְְֲִִִִֵֵֵַַָָƒ«¬…ְְְְֲִִַָָ

(âé)Búàå épk-ìò áéLä éúà äéä ïk eðì-øút øLàk éäéå©§¦²©«£¤¬¨«©¨−¥´¨¨®Ÿ¦²¥¦¬©©¦−§Ÿ¬
:äìú̈¨«

i"yx£ÈpkŒÏÚ ·ÈL‰∑ּפרׁש ולא לׁשֹון קצר מקרא הרי עבדיו", על קצף "ּפרעה ׁשאמר: ּכמֹו למעלה, הּנזּכר ּפרעה ≈ƒ««ƒְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
מי על קצרים, מקראֹות ּכל ּדר וכן ּפרעה, והּוא להׁשיב ׁשּבידֹו מי הׁשיב. מי לפרׁש צרי ׁשאין לפי הׁשיב, ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמי

הּדבר את סֹותמים הם לעׂשֹות, .ׁשעליו ְֲִֵֶֶַַָָָָ

(ãé)çlâéå øBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©³©§ŸÆ©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®©§©©Æ
:äòøt-ìà àáiå åéúìîN ólçéå©§©¥´¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£¯Ba‰ŒÔÓ∑,הּסהר ּבית ּבֹומן אין אם ואף הּוא, ּגּמא לׁשֹון ׁשּבּמקרא ּבֹור ּכל וכן ּגּמא, ּכמין עׂשּוי ׁשהּוא ƒ«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻ
ּבלע"ז פוש"י ּבֹור, קרּוי ּכב∑Ál‚ÈÂ.מים הּמלכּותמּפני .(ב"ר)ֹוד ְִַַַָ«¿««ְְְִֵַַ

ß elqk b"k ipy mei ß

(åè)Búà ïéà øúôe ézîìç íBìç óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½£´¨©½§¦Ÿ¥−¥´Ÿ®
éìò ézòîL éðàå:Búà øzôì íBìç òîLz øîàì E ©«£¦À¨©³§¦¨¤̧Æ¥½Ÿ¦§©¬£−¦§¬ŸŸ«

i"yx£B˙‡ ¯zÙÏ ÌBÏÁ ÚÓLz∑אֹותֹו לפּתר חלֹום ותבין "ׁשֹומע∑ÚÓLz.ּתאזין ּכמֹו: והאזנה, הבנה לׁשֹון ƒ¿«¬ƒ¿……ְְֲֲִִִַָֹƒ¿«ְְְֲֲֵַַָָָָ
ּבלע"ז אנטינדר"א לׁשֹונֹו", תׁשמע לא "אׁשר .יֹוסף", ְְְֲִֵֶַַַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(315 'nr l zegiy ihewl)

לאמר עליָך ׁשמעּתי טו)ואני הרמּב"ן(מא, י)ּכתב ו, והּנכֹון(וארא . . ליׂשראל לאמר הּתֹורה ּבכל לאמר מּלת ּכי הּמפרׁשים אמרּו : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

על מֹורה "לאמר" ּתבת הֹוספת ּכאן, ואף עכ"ל. ּברמז, ולא מסּפקת אמירה לא . . הענין ּברּור על להֹורֹות לאמר מּלת ּכי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֻּבעיני,

ּגמּור. ּבברּור "לאמר", ּגם אּלא ׁשמעּתי, ּבעלמא ׁשמיעה רק לא ודּיּוק: ּגמּור ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹּברּור

hÓa¯˙י È˙È ·‰ÈÂ È‰B„·Ú ÏÚ Ê‚¯ ‰Ú¯t«¿…¿≈««¿ƒƒ«»ƒ¿«¿«
:ÈÓBzÁ� ·¯ ˙ÈÂ È˙È ‡iÏBË˜ ·¯ ˙Èa≈«»«»»ƒ¿»««¿≈

e‰Â‡יא ‡�‡ „Á ‡ÈÏÈÏa ‡ÓÏÁ ‡�ÓÏÁÂ«¬≈¿»∆¿»¿≈¿»«¬»»
:‡�ÓÏÁ dÓÏÁ Ô¯LÙk ¯·b¿«¿ƒ¿«∆¿≈¬≈¿»

Ï¯·יב ‡„·Ú ‰‡¯·Ú ÌÏeÚ ‡�nÚ Ôn˙Â¿«»ƒ»»≈ƒ¿»»«¿»¿«
˙È ‡�Ï ¯LÙe dÏ ‡�ÈÚzL‡Â ‡iÏBË»̃«»¿ƒ¿»≈»≈»«»»»

:¯Lt dÓÏÁk ¯·b ‡�ÓÏÁ∆¿»»¿«¿∆¿≈»»

‡˙È·יג È˙È ‰Â‰ Ôk ‡�Ï ¯Lt È„ ‡Ók ‰Â‰Â«¬»¿»ƒ»«»»≈¬»»ƒ¬≈
:·Ïˆ d˙ÈÂ ÈLenL ÏÚ«ƒƒ¿»≈¿»

È‰BËÈ‰¯‡Âיד ÛÒBÈ ˙È ‡¯˜e ‰Ú¯t ÁÏLe¿««¿…¿»»≈¿«¿ƒƒ
˙ÂÏ ÏÚÂ d˙eÒÎ ÈpLÂ ¯tÒÂ È¯ÈÒ‡ ˙Èa ÔÓƒ≈¬ƒ≈¿««¿«ƒ¿≈¿«¿«

:‰Ú¯t«¿…

LÙe¯טו ˙ÈÓÏÁ ‡ÓÏÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈∆¿»¬≈ƒ»«
z‡c ¯ÓÈÓÏ CÏÚ ˙ÈÚÓL ‡�‡Â dÏ ˙ÈÏ≈≈«¬»ƒ¿≈¬»¿≈«¿«¿

:d˙È ¯LÙÓÏ ‡ÓÏÁ ÚÓL»«∆¿»¿ƒ¿«»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

חלֹומֹות. הזּכיר ולא אתֹו, אין ּופתר ְְְֲִִִֵֵַָֹֹֹחלמּתי

הזּכיר הּכתּוב אבל ּבחלֹומי, וארא טעם ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָוזה

ּפֹותר ׁשאין לֹומר לפרעה, אֹותם ּפֹותר ְְְֵֵֵֵֶַַָֹואין

מהם: האחד ֲִֵֶֶָָאפּלּו

BÓÏÁk.(יב) LÈ‡,לענינֹו וקרֹוב החלֹום לפי ƒ«¬…ְְְְֲִִַָָ

לכל ּכי ׁשּיאמר נכֹון ויֹותר רּׁש"י. ְְְִִֵֶַַָָֹלׁשֹון

חלֹומֹו אמּתת היה ּכאׁשר ּפתר מּמּנּו ֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָאחד

הי ּכן ּפתר ּכאׁשר ּכי לֹו, לבא לנּו.העתיד ה ֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

ּבר ּכברכתֹו אׁשר איׁש כ"ח) מ"ט (להּלן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָוכן

אליו: הּבאה ּכּברכה ְֵַַָָָָָָֹאתם,

ÏÚÂחלֹומֹו את איׁש אמר אבל ,צר אין ּדעּתי ¿«ְֲֲִִֵֶֶַַָָֹ

ּבא ּכן אחד לכל ּפתר ּכאׁשר ויהי לנּו, ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָּפתר

ולהם ׁשֹונים חלֹומֹות היּו ּכי הּגיד אלינּו. ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָוהּגיע

יחׁשב ׁשּלא יפרׁש, ּכאׁשר ׁשֹונים, ְְֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹּפתרֹונים

להם. אחד ּופתרֹון ׁשניהם חלמּו אחד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָׁשחלֹום

אֹותם ּבר ׁשּלא ,ּבר ּכברכתֹו איׁש לדעּתי ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָֹוכן

אחד לכל מיחדת ּברכה אּלא לכּלם ׁשוה ְְְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָָֻֻּברכה

לֹו: ואמר ּפרׁש ְֲֵֶַַַָּכאׁשר
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(æè)äðòé íéýìû éãòìa øîàì äòøt-úà óñBé ïòiå©©̧©¥¯¤©§²Ÿ¥−Ÿ¦§¨¨®¡Ÿ¦¾©«£¤−
:äòøt íBìL-úà¤§¬©§«Ÿ

i"yx£È„ÚÏa∑,מּׁשּלי החכמה ּפרעהאין לׁשלֹום ּבפי ענּיה יּתן יענה, אלהים .אּלא ƒ¿»»ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(æé)úôN-ìò ãîò éððä éîìça óñBé-ìà äòøt øaãéå©§©¥¬©§−Ÿ¤¥®©«£Ÿ¦¾¦«§¦¬Ÿ¥−©§©¬
:øàéä©§«Ÿ

(çé)úôéå øNa úBàéøa úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¦¬¨−̈¦´Ÿ
:eçàa äðéòøzå øàz®Ÿ©©¦§¤−¨¨¨«

(èé)úBòøå úBlc ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt-òáL äpäå§¦¥º¤«©¨³£¥ÆŸ´©«£¥¤½©¸§¨¬
õøà-ìëa äpäë éúéàø-àì øNa úBwøå ãàî øàz²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®«Ÿ¨¦¯¦¨¥²¨§¨¤¬¤

:òøì íéøöî¦§©−¦¨«Ÿ©
i"yx£˙Blc∑:ּכמֹו יג)ּכחּוׁשֹות, ב ּככ(שמואל אּתה ּדאמנֹון"מּדּוע ּדל"? Na¯.ה ˙Bw¯Â∑ׁשּבּמקרא 'רּקֹות' לׁשֹון ּכל «ְְְְַַַַַָָָ¿«»»ְְִֶַַָָ

בלוא"ש ּובלע"ז ּבׂשר, .חסרי ְְֵַַָָָ

(ë)úBøtä òáL úà úBòøäå úBwøä úBøtä äðìëàzå©Ÿ©̧§¨Æ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤¯©©¨²
:úàéøaä úBðLàøä̈¦«Ÿ−©§¦«Ÿ

(àë)äðaø÷-ìà eàá-ék òãBð àìå äðaø÷-ìà äðàázå©¨´Ÿ¨¤¦§¤À¨§³Ÿ©Æ¦¨´¤¦§¤½¨
:õ÷éàå älçza øLàk òø ïäéàøîe©§¥¤´©½©«£¤−©§¦¨®¨«¦¨«

(áë)äpäå éîìça àøàå|ãçà äð÷a úìò íéìaL òáL ¨¥−¤©«£Ÿ¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬¤−̈
úBáèå úàìî: §¥¬Ÿ§Ÿ«

(âë)úBçîö íéã÷ úBôãL úBwc úBîðö íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−§ª´¨¦®«Ÿ§−
:íäéøçà©«£¥¤«

i"yx£˙BÓ�ˆ∑אין נצן, לקין', 'נצן ותרּגּומֹו: ּכסלע, וקׁשֹות לחלּוח ּבלי ּכעץ הן הרי סלע, ארּמי, ּבלׁשֹון צנמא ¿Àְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּזרע מן ׁשּנתרֹוקנּו לפי הּנץ, אּלא רמב"ן.ּבהן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

(ãë)úBáhä íéìaMä òáL úà úwcä íéìaMä ïòìázå©¦§©̧§Æ̈©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©©¦¢¦−©Ÿ®
:éì ãébî ïéàå íénèøçä-ìà øîàå̈«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬©¦−¦«

ÔÓטז ¯a ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È ÛÒBÈ ·È˙‡Â«¬≈≈»«¿…¿≈««ƒ
‡ÓÏL ˙È ·˙zÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ô‰l‡ È˙ÓÎÁ»¿¿ƒ∆»≈ƒ√»¿»ƒ…«»¿»»

:‰Ú¯Ù„¿«¿…

‰‡יז ÈÓÏÁa ÛÒBÈÏ (ÌÚ) ‰Ú¯t ÏÈlÓe«ƒ«¿…ƒ¿≈¿∆¿ƒ»
:‡¯‰� ÛÈk ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡¬»»≈«≈«¬»

ÔÓÈhtיח ‡z¯Bz Ú·L Ô˜ÏÒ ‡¯‰� ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«¿»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ÈÊÁÓÏ Ô¯ÈtLÂ ¯Na¿«¿«ƒ»¿∆¡≈¿»¿»¿«¬»

ÔB‰È¯˙aיט Ô˜ÏÒ ÔÈ�¯Á‡ ‡z¯Bz Ú·L ‡‰Â¿»¿«¿»»√»¿»»¿»«¿≈
¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ‡„ÁÏ ÈÊÁÓÏ ÔLÈ·e ÔÎÈÒÁ¬ƒ»ƒ»¿∆¡≈«¬»«¬ƒ»¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ô‰˙ÂÎ È˙ÊÁ ‡Ï»¬≈ƒ¿»¿≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ú·Lכ ˙È ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â«¬»»¿»¬ƒ»»ƒ»»»¿«
:‡˙ÓÈht ‡˙ÈÓ„˜ ‡z¯Bz¿»«¿»»»«ƒ»»

elÚכא È¯‡ Ú„È˙‡ ‡ÏÂ Ô‰ÈÚÓÏ ‡ÏÚÂ«¬»ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿«¬≈«
‡˙ÈÓ„˜a „k LÈa Ô‰ÈÊÁÓe Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈∆¡≈≈ƒ«¿«¿≈»

:˙È¯Úz‡Â¿ƒ¿»ƒ

Ô˜ÏÒכב ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â ÈÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿ƒ¿»¿«À¿«»»¿»
:Ô·ËÂ ÔÈÏÓ „Á ‡È�˜a¿«¿»«»¿»¿»»

˜Ìecכג ÔÙÈ˜L ÔÈ˜Ï Ôˆ� ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

ÈÏaM‡כד Ú·M ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ÔÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
:ÈÏ ÈeÁÓ Èc ˙ÈÏÂ ‡iL¯ÁÏ ˙È¯Ó‡Â ‡˙·Ë»»»«¬»ƒ«¬»«»¿≈ƒ¿«≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Bwc˙.(כג) ˙BÓ�ˆ.סלע ארמי ּבלׁשֹון צנמא ¿À«ְְֲִֶַָָָֻ

ּכּסלע. וקׁשֹות לחלּוח ּבלא ּכעץ הן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹהרי

לפי הּנץ אּלא ּבהם אין נצן לקין, נצן ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָותרּגּומֹו

והּׁשּבלים רּׁש"י. לׁשֹון הּזרע, מן ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַׁשּנתרֹוקנּו

ּפרעה וכן נץ, ּבהן אין הּזרע מן ׁשּנתרֹוקנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבעת

וטֹובֹות מלאֹות ּכי הנצן ּבעת אֹותן ראה ְְְִֵֵֵֵָָָָֹלא

צנמֹות וכן אֹותן. ראה קדים ּוׁשדּופֹות ְְְְִֵַָָָָֻודּקֹות

נכֹון, אינֹו צנמא מּלׁשֹון סלּועֹות ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶָָֻׁשּיהיה

ּכּסלע: קׁשֹות אינן הּדּקֹות ְֳִִֵֶַַַַַָָוהּׁשּבלים

Ï·‡,הרּבה לחתיכֹות ּפרּודֹות צנּומֹות ּפרּוׁש ¬»ְְְֲִֵֵַַ

ּפת ל"ט.) (ּברכֹות רּבֹותינּו לׁשֹון ְְְֵַַָוהּוא

ּפת הּמֹוציא, עליה מברכין ּבקערה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָהּצנּומה

מּמּנּו עֹוׂשה ׁשאדם הּפת והּוא ְֲִֶֶֶַַַָָָהחתּוכה,

ואֹוכלֹו ּבקערה עליו הּמרק ונֹותן ְְְְֲִִֵַָָָָָָחתיכֹות

אחרת: ּבציעה ּבלא חתיכה ְְֲֲִִִֶֶַָָָֹחתיכה

‡e‰Âלׁשֹון נצן ׁשאמר ּכן ּגם הּתרּגּום לׁשֹון ¿ְְְֵֶַַַַָָָ

ז"ל הם ּׁשאמרּו מּמה וחּסרֹון, ְְִִִֵֶַָָחּתּו

הּויא לא ּבנצא נצא ּבמליא מליא נ"ד.) ְְְְֵַַַָָָָָָֹ(ב"ב

חזקה, הּויא ּבנצא ּוׁשדא מּוליא ׁשקל ְְְֲֲֵַַָָָָָָָָָחזקה,

מליא, נקרא העפר ׁשלם ּגבּה ׁשהּוא ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּמקֹום

נצא. נקרא חּסרֹון ּובֹו העפר חסר ְְִִֵֶֶָָָָָָָוׁשהּוא

הפ ונצן צנּומֹות, מלאֹות הפ ּכאן ְְְֵֵֵֶֶַָָָאף

ְֵָמליאן:

ÔÈ�Ú‰Â,הּגרּגרים מלאֹות הּׁשּבלים היּו לא ּכי ¿»ƒ¿»ְְֳִִִִֵֵַַַָֹ

אין חסרים מקֹומֹות ּבהם היה ְֲֲִֵֵֶָָָָאבל

הּגרּגרים ׁשּבֹו ּגבּה אחר ּומקֹום ּגרּגרים, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבהם

ּבמקֹום יֹוסף אמר ּולכ רקֹות, והם ְְְִֵֵֵֶַָָָׁשּלקּו



לה uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ipy meil inei xeriy

(æè)äðòé íéýìû éãòìa øîàì äòøt-úà óñBé ïòiå©©̧©¥¯¤©§²Ÿ¥−Ÿ¦§¨¨®¡Ÿ¦¾©«£¤−
:äòøt íBìL-úà¤§¬©§«Ÿ

i"yx£È„ÚÏa∑,מּׁשּלי החכמה ּפרעהאין לׁשלֹום ּבפי ענּיה יּתן יענה, אלהים .אּלא ƒ¿»»ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

(æé)úôN-ìò ãîò éððä éîìça óñBé-ìà äòøt øaãéå©§©¥¬©§−Ÿ¤¥®©«£Ÿ¦¾¦«§¦¬Ÿ¥−©§©¬
:øàéä©§«Ÿ

(çé)úôéå øNa úBàéøa úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¦¬¨−̈¦´Ÿ
:eçàa äðéòøzå øàz®Ÿ©©¦§¤−¨¨¨«

(èé)úBòøå úBlc ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt-òáL äpäå§¦¥º¤«©¨³£¥ÆŸ´©«£¥¤½©¸§¨¬
õøà-ìëa äpäë éúéàø-àì øNa úBwøå ãàî øàz²Ÿ©§−Ÿ§©´¨¨®«Ÿ¨¦¯¦¨¥²¨§¨¤¬¤

:òøì íéøöî¦§©−¦¨«Ÿ©
i"yx£˙Blc∑:ּכמֹו יג)ּכחּוׁשֹות, ב ּככ(שמואל אּתה ּדאמנֹון"מּדּוע ּדל"? Na¯.ה ˙Bw¯Â∑ׁשּבּמקרא 'רּקֹות' לׁשֹון ּכל «ְְְְַַַַַָָָ¿«»»ְְִֶַַָָ

בלוא"ש ּובלע"ז ּבׂשר, .חסרי ְְֵַַָָָ

(ë)úBøtä òáL úà úBòøäå úBwøä úBøtä äðìëàzå©Ÿ©̧§¨Æ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´¤¯©©¨²
:úàéøaä úBðLàøä̈¦«Ÿ−©§¦«Ÿ

(àë)äðaø÷-ìà eàá-ék òãBð àìå äðaø÷-ìà äðàázå©¨´Ÿ¨¤¦§¤À¨§³Ÿ©Æ¦¨´¤¦§¤½¨
:õ÷éàå älçza øLàk òø ïäéàøîe©§¥¤´©½©«£¤−©§¦¨®¨«¦¨«

(áë)äpäå éîìça àøàå|ãçà äð÷a úìò íéìaL òáL ¨¥−¤©«£Ÿ¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬¤−̈
úBáèå úàìî: §¥¬Ÿ§Ÿ«

(âë)úBçîö íéã÷ úBôãL úBwc úBîðö íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−§ª´¨¦®«Ÿ§−
:íäéøçà©«£¥¤«

i"yx£˙BÓ�ˆ∑אין נצן, לקין', 'נצן ותרּגּומֹו: ּכסלע, וקׁשֹות לחלּוח ּבלי ּכעץ הן הרי סלע, ארּמי, ּבלׁשֹון צנמא ¿Àְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻ
הּזרע מן ׁשּנתרֹוקנּו לפי הּנץ, אּלא רמב"ן.ּבהן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

(ãë)úBáhä íéìaMä òáL úà úwcä íéìaMä ïòìázå©¦§©̧§Æ̈©¦¢¦´©©½Ÿ¥²¤¬©©¦¢¦−©Ÿ®
:éì ãébî ïéàå íénèøçä-ìà øîàå̈«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬©¦−¦«

ÔÓטז ¯a ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È ÛÒBÈ ·È˙‡Â«¬≈≈»«¿…¿≈««ƒ
‡ÓÏL ˙È ·˙zÈ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ Ô‰l‡ È˙ÓÎÁ»¿¿ƒ∆»≈ƒ√»¿»ƒ…«»¿»»

:‰Ú¯Ù„¿«¿…

‰‡יז ÈÓÏÁa ÛÒBÈÏ (ÌÚ) ‰Ú¯t ÏÈlÓe«ƒ«¿…ƒ¿≈¿∆¿ƒ»
:‡¯‰� ÛÈk ÏÚ Ì‡˜ ‡�‡¬»»≈«≈«¬»

ÔÓÈhtיח ‡z¯Bz Ú·L Ô˜ÏÒ ‡¯‰� ÔÓ ‡‰Â¿»ƒ«¬»»¿»¿«¿»«ƒ»
:‰ÂÁ‡a ÔÈÚ¯Â ÈÊÁÓÏ Ô¯ÈtLÂ ¯Na¿«¿«ƒ»¿∆¡≈¿»¿»¿«¬»

ÔB‰È¯˙aיט Ô˜ÏÒ ÔÈ�¯Á‡ ‡z¯Bz Ú·L ‡‰Â¿»¿«¿»»√»¿»»¿»«¿≈
¯Na Ô¯ÈÒÁÂ ‡„ÁÏ ÈÊÁÓÏ ÔLÈ·e ÔÎÈÒÁ¬ƒ»ƒ»¿∆¡≈«¬»«¬ƒ»¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa Ô‰˙ÂÎ È˙ÊÁ ‡Ï»¬≈ƒ¿»¿≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ú·Lכ ˙È ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ ‡z¯Bz ÔÏÎ‡Â«¬»»¿»¬ƒ»»ƒ»»»¿«
:‡˙ÓÈht ‡˙ÈÓ„˜ ‡z¯Bz¿»«¿»»»«ƒ»»

elÚכא È¯‡ Ú„È˙‡ ‡ÏÂ Ô‰ÈÚÓÏ ‡ÏÚÂ«¬»ƒ¿≈≈¿»ƒ¿¿«¬≈«
‡˙ÈÓ„˜a „k LÈa Ô‰ÈÊÁÓe Ô‰ÈÚÓÏƒ¿≈≈∆¡≈≈ƒ«¿«¿≈»

:˙È¯Úz‡Â¿ƒ¿»ƒ

Ô˜ÏÒכב ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â ÈÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿ƒ¿»¿«À¿«»»¿»
:Ô·ËÂ ÔÈÏÓ „Á ‡È�˜a¿«¿»«»¿»¿»»

˜Ìecכג ÔÙÈ˜L ÔÈ˜Ï Ôˆ� ‡iÏaL Ú·L ‡‰Â¿»¿«À¿«»»»»¿»¿ƒ»ƒ
:ÔB‰È¯˙a ÔÁÓ»̂¿»«¿≈

ÈÏaM‡כד Ú·M ˙È ‡˙È˜Ï ‡iÏaL ÔÚÏ·e¿»»À¿«»»¿»»»¿«À¿«»
:ÈÏ ÈeÁÓ Èc ˙ÈÏÂ ‡iL¯ÁÏ ˙È¯Ó‡Â ‡˙·Ë»»»«¬»ƒ«¬»«»¿≈ƒ¿«≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Bwc˙.(כג) ˙BÓ�ˆ.סלע ארמי ּבלׁשֹון צנמא ¿À«ְְֲִֶַָָָֻ

ּכּסלע. וקׁשֹות לחלּוח ּבלא ּכעץ הן ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָֹהרי

לפי הּנץ אּלא ּבהם אין נצן לקין, נצן ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָותרּגּומֹו

והּׁשּבלים רּׁש"י. לׁשֹון הּזרע, מן ְְְְֳִִִִִֶֶַַַַׁשּנתרֹוקנּו

ּפרעה וכן נץ, ּבהן אין הּזרע מן ׁשּנתרֹוקנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבעת

וטֹובֹות מלאֹות ּכי הנצן ּבעת אֹותן ראה ְְְִֵֵֵֵָָָָֹלא

צנמֹות וכן אֹותן. ראה קדים ּוׁשדּופֹות ְְְְִֵַָָָָֻודּקֹות

נכֹון, אינֹו צנמא מּלׁשֹון סלּועֹות ּכמֹו ְְְְְִִֵֶֶָָֻׁשּיהיה

ּכּסלע: קׁשֹות אינן הּדּקֹות ְֳִִֵֶַַַַַָָוהּׁשּבלים

Ï·‡,הרּבה לחתיכֹות ּפרּודֹות צנּומֹות ּפרּוׁש ¬»ְְְֲִֵֵַַ

ּפת ל"ט.) (ּברכֹות רּבֹותינּו לׁשֹון ְְְֵַַָוהּוא

ּפת הּמֹוציא, עליה מברכין ּבקערה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָהּצנּומה

מּמּנּו עֹוׂשה ׁשאדם הּפת והּוא ְֲִֶֶֶַַַָָָהחתּוכה,

ואֹוכלֹו ּבקערה עליו הּמרק ונֹותן ְְְְֲִִֵַָָָָָָחתיכֹות

אחרת: ּבציעה ּבלא חתיכה ְְֲֲִִִֶֶַָָָֹחתיכה

‡e‰Âלׁשֹון נצן ׁשאמר ּכן ּגם הּתרּגּום לׁשֹון ¿ְְְֵֶַַַַָָָ

ז"ל הם ּׁשאמרּו מּמה וחּסרֹון, ְְִִִֵֶַָָחּתּו

הּויא לא ּבנצא נצא ּבמליא מליא נ"ד.) ְְְְֵַַַָָָָָָֹ(ב"ב

חזקה, הּויא ּבנצא ּוׁשדא מּוליא ׁשקל ְְְֲֲֵַַָָָָָָָָָחזקה,

מליא, נקרא העפר ׁשלם ּגבּה ׁשהּוא ְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּמקֹום

נצא. נקרא חּסרֹון ּובֹו העפר חסר ְְִִֵֶֶָָָָָָָוׁשהּוא

הפ ונצן צנּומֹות, מלאֹות הפ ּכאן ְְְֵֵֵֶֶַָָָאף

ְֵָמליאן:

ÔÈ�Ú‰Â,הּגרּגרים מלאֹות הּׁשּבלים היּו לא ּכי ¿»ƒ¿»ְְֳִִִִֵֵַַַָֹ

אין חסרים מקֹומֹות ּבהם היה ְֲֲִֵֵֶָָָָאבל

הּגרּגרים ׁשּבֹו ּגבּה אחר ּומקֹום ּגרּגרים, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבהם

ּבמקֹום יֹוסף אמר ּולכ רקֹות, והם ְְְִֵֵֵֶַָָָׁשּלקּו



uwnלו zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"k ipy meil inei xeriy

(äë)úà àeä ãçà äòøt íBìç äòøt-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤©§½Ÿ£¬©§−Ÿ¤¨´®¥´
:äòøôì ãébä äNò íéýìûä øLà£¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¦¦¬§©§«Ÿ

(åë)íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL úáhä úøt òáL¤¯©¨´Ÿ©ŸÀŸ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ
:àeä ãçà íBìç äpä íéðL òáL úáhä©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−¥®¨£¬¤−̈«

i"yx£ÌÈ�L Ú·LÂ ÌÈ�L Ú·L∑ׁשּפרׁש ּכמֹו מזּמן, ׁשהּדבר לפי ּפעמים, החלֹום נׁשנה ואׁשר ׁשבע, אּלא אינן ּכּלן ∆«»ƒ¿∆«»ƒְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ
ׁשני ּובׁשבע ,סמּו ׁשהיה לפי לפרעה", "הּגיד נאמר: הּטֹובֹות ׁשנים ּבׁשבע וגֹו'". החלֹום הּׁשנֹות "ועל ּבּסֹוף: ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלֹו

מראה לׁשֹון ּבֹו נֹופל ורחֹוק, מפלג הּדבר ׁשהיה לפי ּפרעה", את "הראה נאמר: .רעב ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ

(æë)òáL ïäéøçà úìòä úòøäå úBwøä úBøtä òáLå§¤´©©Â¨Â¨«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ©«£¥¤À¤³©
eéäé íéãwä úBôãL úB÷øä íéìaMä òáLå äpä íéðL̈¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½§ª−©¨¦®¦«§¾

:áòø éðL òáLרמב"ן ¤−©§¥¬¨¨«

(çë)íéýìûä øLà äòøt-ìà ézøac øLà øácä àeä́©¨½̈£¤¬¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¯¨«¡Ÿ¦²
:äòøt-úà äàøä äNòŸ¤−¤§¨¬¤©§«Ÿ

(èë):íéøöî õøà-ìëa ìBãb òáN úBàa íéðL òáL äpä¦¥²¤¬©¨¦−¨®¨¨¬¨−§¨¤¬¤¦§¨«¦

(ì)õøàa òáOä-ìk çkLðå ïäéøçà áòø éðL òáL eî÷å§ÂÂ̈¤̧©§¥³¨¨Æ©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨¨−§¤´¤
:õøàä-úà áòøä älëå íéøöî¦§¨®¦§¦¨¬¨«¨−̈¤¨¨«¤

i"yx£Ú·O‰ŒÏk ÁkL�Â∑הּבליעה ּפתרֹון .הּוא ¿ƒ¿«»«»»ְְִִַָ

(àì)ïë-éøçà àeää áòøä éðtî õøàa òáOä òãeé-àìå§«Ÿ¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²¨«¨¨¬©−©«£¥¥®
:ãàî àeä ãáë-ék¦«¨¥¬−§«Ÿ

i"yx£Ú·O‰ Ú„eÈŒ‡ÏÂ∑אלֿקרּבנה ּכיּֿבאּו נֹודע "ולא ּפתרֹון: ."הּוא ¿…ƒ»««»»ְְְִִִֶֶַָָֹ

(áì)øácä ïBëð-ék íéîòt äòøt-ìà íBìçä úBðMä ìòå§©̧¦¨¯©«£²¤©§−Ÿ©«£¨®¦¦«¨³©¨¨Æ
:BúNòì íéýìûä øäîîe íéýìûä íòî¥¦´¨«¡Ÿ¦½§©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«

i"yx£ÔBÎ�∑רמב"ן.מזּמן »ְָֻ

(âì)õøà-ìò eäúéLéå íëçå ïBáð Léà äòøô àøé äzòå§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ¦−¨´§¨¨®¦«¦¥−©¤¬¤
:íéøöîרמב"ן ¦§¨«¦

Á„כה ‰Ú¯Ù ‡ÓÏÁ ‰Ú¯ÙÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«¿…∆¿»«¿…«
:‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ „aÚÓÏ „È˙Ú ÈÈ Èc ˙È ‡e‰»ƒ¿»»ƒ¿∆¿««ƒ¿«¿…

‡Ôepכו ÔÈ�L Ú·L ‡˙·Ë ‡z¯Bz Ú·L¿«¿»»»»¿«¿ƒƒ
‡ÓÏÁ Ôep‡ ÔÈ�L Ú·L ‡˙·Ë ‡iÏaL Ú·Le¿«À¿«»»»»¿«¿ƒƒ∆¿»

:‡e‰ „Á«

Ô˜ÏÒcכז ‡˙LÈ·e ‡˙ÎÈÒÁ ‡z¯Bz Ú·Le¿«¿»¬ƒ»»ƒ»»¿»¿»
) Ú·L ÔB‰È¯˙aנ"י‡Ú·LÚ·Le Ôep‡ ÔÈ�L ( «¿≈¿««¿»¿ƒƒ¿«

Ú·L ÔÈÂ‰È Ìec˜ ÔÙÈ˜Lc ‡˙È˜Ï ‡iÏaMÀ¿«»»¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»¿«
:‡�ÙÎ È�L¿≈«¿»

ÈÈכח Èc ‰Ú¯t ÌÚ ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡Ób˙Ù ‡e‰ƒ¿»»ƒ«≈ƒƒ«¿…ƒ¿»
:‰Ú¯ÙÏ ÈÊÁ‡ „aÚÓÏ „È˙Ú»ƒ¿∆¿««¬≈¿«¿…

(כט ‡Ú·Ò ÔÈ˙‡ ÔÈ�L Ú·L )Ú·N‡נ"י‰‡ »¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a«̄»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈL�zÈÂל Ô‰È¯˙a ‡�ÙÎ È�L Ú·L ÔeÓe˜ÈÂƒ¿«¿≈«¿»«¿≈≈¿ƒƒ¿≈
) ‡Ú·Ò Ïkנ"י‡Ú·NÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ( »ƒ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡Ú¯‡(„ ‡nÚ) ˙È ‡Ù�Î ÈˆÈLÈÂƒ≈≈«¿»»«»¿«¿»

(לא ‡Ú·BN Ú„È˙È ‡ÏÂנ"י‡Ú·N‡Ú¯‡a ( ¿»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
È¯‡ Ôk ¯˙· È‰Èc ‡e‰‰ ‡Ù�k Ì„˜ ÔÓƒ»»«¿»«ƒ≈»«≈¬≈

:‡„ÁÏ ‡e‰ ÛÈ˜«̇ƒ«¬»

ÔÈ�ÓÊלב ÔÈz¯z ‰Ú¯ÙÏ ‡ÓÏÁ ˙Èpz‡c ÏÚÂ¿«¿ƒ«≈∆¿»¿«¿…«¿≈ƒ¿ƒ
ÈÈ ÈÁB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ób˙t ÔÈw˙ È¯‡¬≈«≈ƒ¿»»ƒ√»¿»¿ƒ¿»

:d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈

ÌÈkÁÂלג Ô˙ÏÎeÒ ¯·b ‰Ú¯Ù ÈÊÁÈ ÔÚÎe¿«∆¡≈«¿…¿«¿¿»¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÚ dÈpÓe«¿≈««¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ריקים, מקֹומֹות ּבהן היּו ּכי רקֹות, ְְִִֵֵֶָָצנּומֹות

ּכלל: ּגרּגרים ּבהם ְְִֵֵֶַָָאין

¯Ú·.(כז) È�L Ú·L eÈ‰Èׁשהּׂשבע ּבעבּור ƒ¿∆«¿≈»»ֲֶַַָָ

הּוא ּכי ּגדֹול חּדּוׁש אינֹו מצרים ְְִִִִֵֶֶַָּבארץ

ּפתרֹון ּתחּלה הזּכיר י'), י"ג (לעיל ה' ְְְְְִִִִֵַָּכגן

ּכי החלֹום, ותֹועלת החּדּוׁש הּוא ּכי ְֲִִִֶֶַַָָהרעֹות,

להחיֹות הרעב לפרעה הראה ּברחמים ְְְְְֱֲֲִִֶַַַָָָָָֹֹהאלהים

ׁשני ׁשבע וּתחילּנה טעם וזה ּגדֹולה. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלפלטה

נ"ד), מ"א (להּלן יֹוסף אמר ּכאׁשר לבֹוא ְֲֵֶַַַָָָָָָהרעב

הרעב: ּבׁשנֹות רק ּדברֹו נֹודע לא ְְִִַַָָָָֹּכי

ÌÈÓÚt.(לב) ‰Ú¯t Ï‡ ÌBÏÁ‰ ˙B�M‰ ÏÚÂ¿«ƒ»«¬∆«¿…«¬»ƒ
ּפעמים ׁשני ׁשּנׁשנה החלֹום, הּׁשנֹות ְְְֲִִִֵֶַַַָָָטעם

ּבחלֹום ׁשּיראה אפׁשר היה ּכי אחד, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָּבלילה

חריׁש אין ּכי להֹודיעֹו והּׁשּבלים הּפרֹות ְְֳִִִִִֵֶַַָָָאחד

אחר זה ּבאים חלֹומֹות ׁשני מּמּנּו ועׂשה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוקציר

להֹודיעֹו ּכן, החֹולמים ּדר ואין אחד, ּבלילה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָזה

וזה לעׂשֹותֹו. האלהים ּוממהר מזּמן הּדבר ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹֻּכי

אחת: ּבפעם נׁשנה לא ּכי ּפעמים, ְְֲִִִַַַַַַַָָֹטעם

Èa¯Âּבּפרֹות החלֹום הּׁשנֹות ּכי מפרׁש אברהם ¿«ƒְְֲִִֵַַַָָָָָ

אבל וקּים, נכֹון הּדבר ּכי לעד ְְֲֳִִִֵַַַָָָָָּובּׁשּבלים

ּכי לעד אחד, ּבלילה ּפעמים היה ּכי ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּבעבּור

ׁשהיה נאמר ּכן ואם לעׂשֹותֹו. האלהים ְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹממהר

הרעב: הּמֹודיע הּוא ּכי ּבּׁשּבלים ֳִִִִַַַַָָָּדי

ÌÎÁÂ.(לגֿלה) ÔB·� LÈ‡ ‰Ú¯Ù ‡¯Èאמר ≈∆«¿…ƒ»¿»»ַָ

uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k iyily meil inei xeriy

(ãì)õøà-úà Lnçå õøàä-ìò íéã÷t ã÷ôéå äòøô äNòé©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ¤¤´¤
:òáOä éðL òáLa íéøöî¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«

i"yx£LnÁÂ∑וי' "וחמׁשיםּכתרּגּומֹו: וכן: ."זרז', ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַָֻ

(äì)älàä úàaä úBáhä íéðMä ìëà-ìk-úà eöa÷éå§¦§§À¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ¨¥®¤
:eøîLå íéøòa ìëà äòøt-ãé úçz øá-eøaöéå§¦§§º̈©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−§¨¨«

i"yx£ÏÎ‡ŒÏkŒ˙‡∑,הּוא ּדבר קטןׁשם ּבפּת"ח ונקּוד ּבאל"ף טעמֹו ,ּכי)סגֹול(לפיכ" ּכגֹון ּפֹועל, ׁשהּוא ואֹוכל , ∆»…∆ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
קטן קמץ ונקּוד ּבכ' למּטה טעמֹו חלב", אֹוכל Ú¯tŒ„È‰.)צירי(ּכל ˙Áz∑ּובאֹוצרֹותיו .ּברׁשּותֹו ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ««««¿…ְְְִָ

(åì)ì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåøLà áòøä éðL òáL §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´¨«¨½̈£¤¬
:áòøa õøàä úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£ÏÎ‡‰ ‰È‰Â∑הארץ לקיּום הּגנּוז ּפּקדֹון ּכׁשאר רמב"ן.הּצבּור, ¿»»»…∆ְְִִִֶַַָָָָָָ

(æì):åéãáò-ìk éðéòáe äòøô éðéòa øácä áèéiå©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−¨£¨¨«

(çì)çeø øLà Léà äæë àöîðä åéãáò-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨¨®£¦§¨´¨¤½¦¾£¤²¬©
:Ba íéýìû¡Ÿ¦−«

i"yx£‰ÊÎ ‡ˆÓ�‰∑,ּכדין הּמׁשּמׁשתהנׁשּכח ה"א ּכל וכן ּתמיהה, לׁשֹון הנמצא, ּכמֹוהּו? הנמצא ּונבּקׁשּנּו, נל אם ¬ƒ¿»»∆ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפּתח ּבחטף ּונקּודה הּתבה רמב"ן.ּבראׁש ְְֲֵַַַַָָָֹ

ß elqk c"k iyily mei ß

(èì)EúBà íéýìû òéãBä éøçà óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥¸¦¯©¡Ÿ¦²«§−
:EBîk íëçå ïBáð-ïéà úàæ-ìk-úà¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈¨«

i"yx£EBÓk ÌÎÁÂ ÔB·�ŒÔÈ‡∑'כמֹו נמצא 'לא – ׁשאמרּת וחכם, נבֹון איׁש .לבּקׁש ≈»¿»»»ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

(î)ét-ìòå éúéa-ìò äéäz äzààqkä ÷ø énò-ìk ÷Mé E ©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´¨©¦®©¬©¦¥−
:jnî ìcâà¤§©¬¦¤«¨

i"yx£˜MÈ∑:ּכמֹו ,יד על נעׂשים יהיּו עּמי צרכי ּכל יתּפרנס. טו)'יּתזן', ּוכמֹו:(לעיל ּביתי", מׁשק ב)"ּובן (תהלים ƒ«ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלע"ז גרגישו"ן ‰qk‡."נּׁשקּוֿבר", ˜¯∑מל לי קֹורין ּכמֹו:∑qk‡.ׁשּיהיּו הּמלּוכה, ׁשל א)לׁשֹון א "ויגּדל(מלכים ְְַַַַ««ƒ≈ְִִִֶֶֶƒ≈ְְִֵֶַַָָ

הּמל אדני מּכּסא ּכסאֹו ."את ְֲִִִִֵֶֶֶַֹ

‡¯Ú‡לד ÏÚ ÔÈ�ÓÈ‰Ó ÈpÓÈÂ ‰Ú¯t „aÚÈ«¿≈«¿…ƒ«≈¿≈¿ƒ««¿»
‡Ú·BN È�L Ú·La ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ê¯ÊÈÂƒ»≈»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿≈¿»

):Ú·N‡נ"י( ƒ¿»

ÔÈ˙‡cלה Ô·Ë ‡i�L ¯e·ÈÚ Ïk ˙È ÔeL�ÎÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«»»»¿»¿»
‰Ú¯Ù„ ‡„È ˙BÁz ¯e·ÈÚ Ôe¯ˆÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿…

:Ôe¯hÈÂ ‡iÂ¯È˜a ‡¯e·ÈÚƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Ú·LÏלו ‡Ú¯‡Ï(„ ‡nÚÏ) ÊÈ�‚ ‡¯e·Ú È‰ÈÂƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿¿«¿»ƒ¿«
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÔÈÂ‰˙ Èc ‡�ÙÎ È�L¿≈«¿»ƒ¿∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

:‡�ÙÎa ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÈˆÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ïkלז È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È�ÈÚa ‡Ób˙t ¯ÙLe¿«ƒ¿»»¿≈≈«¿…¿≈≈»
:È‰B„·Ú«¿ƒ

ÔÈ„kלח ÁÎzLÈ‰ È‰B„·ÚÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¿ƒ¬ƒ¿¿«¿≈
:da ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡e·� Áe¯ Èc ¯·b¿»ƒ«¿»ƒ√»¿»≈

C˙Èלט ÈÈ Ú„B‡c ¯˙a ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈»«¿«¿»»»
:C˙Âk ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎÒ ˙ÈÏ ‡c Ïk ˙È»»»≈»¿¿»¿«ƒ¿»»

ÔÊzÈמ C¯ÓÈÓ ÏÚÂ È˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È‰z z‡«¿¿≈¿«»«≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«
È‰È‡ ÔÈ„‰ ‡˙eÎÏÓ ÈÒ¯k „BÁÏ ÈnÚ Ïk»«ƒ¿»¿≈«¿»»≈≈≈

:CpÓ ¯ÈwÈ«ƒƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ממּנה ׁשּיהיה וחכם נבֹון לאיׁש ׁשּיצטר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֻלֹו

ּתחּתיו ּפקידים עֹוד ויפקד הארץ, ּכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָעל

לא ּכי אכל, ּכל את ויקּבצּו ּבארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּילכּו

הארץ: ּבכל ללכת הּׁשּליט ְִֶֶֶַַַָָָָיּוכל

¯Ó‡Âלנהל ׁשּידע נבֹון, וחכם, נבֹון ׁשּיהיה לֹו ¿»«ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

מּידֹו, הּטף לפי ּבלחם מצרים ארץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָעם

לארצֹות הּמֹותר וימּכר חּיּותם, ּכדי להם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹולתת

וחכם, לפרעה. ּוממֹון עׁשר לאסף ְְְֱֲֵֶֶַָָָָֹֹהאחרֹות

עם ׁשּיערב ּתרקב, ׁשּלא הּתבּואה לקּים ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּידע

חמטין ּכגֹון ּבטבעֹו, אֹותֹו המקּים ּדבר מין ְְְְְִִִֵַַָָָֻּכל

החי והּכסף ל"א.), (ׁשּבת רּבֹותינּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהזּכירּו

ואמרּו ּבהן. וכּיֹוצא הּכנימה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּממית

עפר ּבהן ערב ה') (צ' רּבה ְִִֵֵֶַַָָָָּבבראׁשית

הּתבּואה, את ׁשּמקּימין ּדברים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָוקיסּומּיֹות

ּכי אֹותֹו, ׁשּיבחרּו ּבעבּור זה ּכל יֹוסף ְְֲֲִִֵֶֶַַָָואמר

ּבראׁשֹו: עיניו ְֵֶָָָֹהחכם

ı¯‡Ï.(לו) ÔB„wÙÏ ÏÎ‡‰ ‰È‰Âׁשּיהיה אמר ¿»»»…∆¿ƒ»»»∆ְִֶֶַָ

לצר ּפרעה ּפקידי ּביד ּפּקדֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹהאכל

מּמּנּו יֹוציאּו ולא הרעב, ׁשני לׁשבע ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹהארץ

ּכאׁשר ּברעב, הארץ ּתּכרת ׁשּלא אחר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹלדבר

ּבכחׁשיהן: הּפרֹות מתּו ְֲֵֵֶַַָֹלא

וטעם ÊÎ‰.(לחֿלט) ‡ˆÓ�‰ׁשהיה ּבעבּור ְַַ¬ƒ¿»»∆ֲֶַָָ

הּמצרּיים, נפׁש ׂשנּואי והם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַעברי

ּכי עּמהם, יתחּברּו ולא מּגעם יאכלּו ְְְְִִִֶַַָָָֹֹֹלא

למּנֹותֹו רצה לא ּכן על אצלם, הם ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹטמאים

ּול רׁשּותם, ּבלא ׁשּלאמׁשנה להם אמר כ ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹ

ואחרי ּבֹו. אלהים רּוח ּכי ּכמֹוהּו מצרי ְְְְֱֲִִִִִֵַַָֹימצאּו



לז uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k iyily meil inei xeriy

(ãì)õøà-úà Lnçå õøàä-ìò íéã÷t ã÷ôéå äòøô äNòé©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ¤¤´¤
:òáOä éðL òáLa íéøöî¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«

i"yx£LnÁÂ∑וי' "וחמׁשיםּכתרּגּומֹו: וכן: ."זרז', ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַָֻ

(äì)älàä úàaä úBáhä íéðMä ìëà-ìk-úà eöa÷éå§¦§§À¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ¨¥®¤
:eøîLå íéøòa ìëà äòøt-ãé úçz øá-eøaöéå§¦§§º̈©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−§¨¨«

i"yx£ÏÎ‡ŒÏkŒ˙‡∑,הּוא ּדבר קטןׁשם ּבפּת"ח ונקּוד ּבאל"ף טעמֹו ,ּכי)סגֹול(לפיכ" ּכגֹון ּפֹועל, ׁשהּוא ואֹוכל , ∆»…∆ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
קטן קמץ ונקּוד ּבכ' למּטה טעמֹו חלב", אֹוכל Ú¯tŒ„È‰.)צירי(ּכל ˙Áz∑ּובאֹוצרֹותיו .ּברׁשּותֹו ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ««««¿…ְְְִָ

(åì)ì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåøLà áòøä éðL òáL §¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´¨«¨½̈£¤¬
:áòøa õøàä úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz¦«§¤−¨§¤´¤¦§¨®¦§«Ÿ¦¨¥¬¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£ÏÎ‡‰ ‰È‰Â∑הארץ לקיּום הּגנּוז ּפּקדֹון ּכׁשאר רמב"ן.הּצבּור, ¿»»»…∆ְְִִִֶַַָָָָָָ

(æì):åéãáò-ìk éðéòáe äòøô éðéòa øácä áèéiå©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−¨£¨¨«

(çì)çeø øLà Léà äæë àöîðä åéãáò-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨¨®£¦§¨´¨¤½¦¾£¤²¬©
:Ba íéýìû¡Ÿ¦−«

i"yx£‰ÊÎ ‡ˆÓ�‰∑,ּכדין הּמׁשּמׁשתהנׁשּכח ה"א ּכל וכן ּתמיהה, לׁשֹון הנמצא, ּכמֹוהּו? הנמצא ּונבּקׁשּנּו, נל אם ¬ƒ¿»»∆ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפּתח ּבחטף ּונקּודה הּתבה רמב"ן.ּבראׁש ְְֲֵַַַַָָָֹ

ß elqk c"k iyily mei ß

(èì)EúBà íéýìû òéãBä éøçà óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥¸¦¯©¡Ÿ¦²«§−
:EBîk íëçå ïBáð-ïéà úàæ-ìk-úà¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈¨«

i"yx£EBÓk ÌÎÁÂ ÔB·�ŒÔÈ‡∑'כמֹו נמצא 'לא – ׁשאמרּת וחכם, נבֹון איׁש .לבּקׁש ≈»¿»»»ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹ

(î)ét-ìòå éúéa-ìò äéäz äzààqkä ÷ø énò-ìk ÷Mé E ©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´¨©¦®©¬©¦¥−
:jnî ìcâà¤§©¬¦¤«¨

i"yx£˜MÈ∑:ּכמֹו ,יד על נעׂשים יהיּו עּמי צרכי ּכל יתּפרנס. טו)'יּתזן', ּוכמֹו:(לעיל ּביתי", מׁשק ב)"ּובן (תהלים ƒ«ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ּבלע"ז גרגישו"ן ‰qk‡."נּׁשקּוֿבר", ˜¯∑מל לי קֹורין ּכמֹו:∑qk‡.ׁשּיהיּו הּמלּוכה, ׁשל א)לׁשֹון א "ויגּדל(מלכים ְְַַַַ««ƒ≈ְִִִֶֶֶƒ≈ְְִֵֶַַָָ

הּמל אדני מּכּסא ּכסאֹו ."את ְֲִִִִֵֶֶֶַֹ

‡¯Ú‡לד ÏÚ ÔÈ�ÓÈ‰Ó ÈpÓÈÂ ‰Ú¯t „aÚÈ«¿≈«¿…ƒ«≈¿≈¿ƒ««¿»
‡Ú·BN È�L Ú·La ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ê¯ÊÈÂƒ»≈»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿≈¿»

):Ú·N‡נ"י( ƒ¿»

ÔÈ˙‡cלה Ô·Ë ‡i�L ¯e·ÈÚ Ïk ˙È ÔeL�ÎÈÂ¿ƒ¿¿»»ƒ¿«»»»¿»¿»
‰Ú¯Ù„ ‡„È ˙BÁz ¯e·ÈÚ Ôe¯ˆÈÂ ÔÈl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿…

:Ôe¯hÈÂ ‡iÂ¯È˜a ‡¯e·ÈÚƒ»¿ƒ¿«»¿ƒ¿

Ú·LÏלו ‡Ú¯‡Ï(„ ‡nÚÏ) ÊÈ�‚ ‡¯e·Ú È‰ÈÂƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿¿«¿»ƒ¿«
‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÔÈÂ‰˙ Èc ‡�ÙÎ È�L¿≈«¿»ƒ¿∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

:‡�ÙÎa ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÈˆÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ïkלז È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È�ÈÚa ‡Ób˙t ¯ÙLe¿«ƒ¿»»¿≈≈«¿…¿≈≈»
:È‰B„·Ú«¿ƒ

ÔÈ„kלח ÁÎzLÈ‰ È‰B„·ÚÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¿ƒ¬ƒ¿¿«¿≈
:da ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‰‡e·� Áe¯ Èc ¯·b¿»ƒ«¿»ƒ√»¿»≈

C˙Èלט ÈÈ Ú„B‡c ¯˙a ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈»«¿«¿»»»
:C˙Âk ÌÈkÁÂ Ô˙ÏÎÒ ˙ÈÏ ‡c Ïk ˙È»»»≈»¿¿»¿«ƒ¿»»

ÔÊzÈמ C¯ÓÈÓ ÏÚÂ È˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È‰z z‡«¿¿≈¿«»«≈ƒ¿«≈¿»ƒ¿«
È‰È‡ ÔÈ„‰ ‡˙eÎÏÓ ÈÒ¯k „BÁÏ ÈnÚ Ïk»«ƒ¿»¿≈«¿»»≈≈≈

:CpÓ ¯ÈwÈ«ƒƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ממּנה ׁשּיהיה וחכם נבֹון לאיׁש ׁשּיצטר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֻלֹו

ּתחּתיו ּפקידים עֹוד ויפקד הארץ, ּכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָעל

לא ּכי אכל, ּכל את ויקּבצּו ּבארץ ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹֹׁשּילכּו

הארץ: ּבכל ללכת הּׁשּליט ְִֶֶֶַַַָָָָיּוכל

¯Ó‡Âלנהל ׁשּידע נבֹון, וחכם, נבֹון ׁשּיהיה לֹו ¿»«ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ

מּידֹו, הּטף לפי ּבלחם מצרים ארץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָעם

לארצֹות הּמֹותר וימּכר חּיּותם, ּכדי להם ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֹולתת

וחכם, לפרעה. ּוממֹון עׁשר לאסף ְְְֱֲֵֶֶַָָָָֹֹהאחרֹות

עם ׁשּיערב ּתרקב, ׁשּלא הּתבּואה לקּים ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּידע

חמטין ּכגֹון ּבטבעֹו, אֹותֹו המקּים ּדבר מין ְְְְְִִִֵַַָָָֻּכל

החי והּכסף ל"א.), (ׁשּבת רּבֹותינּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַָׁשהזּכירּו

ואמרּו ּבהן. וכּיֹוצא הּכנימה, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָהּממית

עפר ּבהן ערב ה') (צ' רּבה ְִִֵֵֶַַָָָָּבבראׁשית

הּתבּואה, את ׁשּמקּימין ּדברים ְְְְְִִִֵֶֶַַָָוקיסּומּיֹות

ּכי אֹותֹו, ׁשּיבחרּו ּבעבּור זה ּכל יֹוסף ְְֲֲִִֵֶֶַַָָואמר

ּבראׁשֹו: עיניו ְֵֶָָָֹהחכם

ı¯‡Ï.(לו) ÔB„wÙÏ ÏÎ‡‰ ‰È‰Âׁשּיהיה אמר ¿»»»…∆¿ƒ»»»∆ְִֶֶַָ

לצר ּפרעה ּפקידי ּביד ּפּקדֹון ְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹֹהאכל

מּמּנּו יֹוציאּו ולא הרעב, ׁשני לׁשבע ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹהארץ

ּכאׁשר ּברעב, הארץ ּתּכרת ׁשּלא אחר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹלדבר

ּבכחׁשיהן: הּפרֹות מתּו ְֲֵֵֶַַָֹלא

וטעם ÊÎ‰.(לחֿלט) ‡ˆÓ�‰ׁשהיה ּבעבּור ְַַ¬ƒ¿»»∆ֲֶַָָ

הּמצרּיים, נפׁש ׂשנּואי והם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַעברי

ּכי עּמהם, יתחּברּו ולא מּגעם יאכלּו ְְְְִִִֶַַָָָֹֹֹלא

למּנֹותֹו רצה לא ּכן על אצלם, הם ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹטמאים

ּול רׁשּותם, ּבלא ׁשּלאמׁשנה להם אמר כ ְְְְִֶֶֶַָָָָֹֹ

ואחרי ּבֹו. אלהים רּוח ּכי ּכמֹוהּו מצרי ְְְְֱֲִִִִִֵַַָֹימצאּו



uwnלח zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k iyily meil inei xeriy

(àî)õøà-ìk ìò Eúà ézúð äàø óñBé-ìà äòøt øîàiå©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤¥®§¥Æ¨©´¦«Ÿ§½©−¨¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

i"yx£E˙‡ Èz˙�∑,לׁשפלּות ּבין לגדּלה ּבין עליֹון". ּולתּת" ּכמֹו: הּוא, נתינה לׁשֹון כן ּפי על ואף ,'ית 'מּניתי »«ƒ…¿ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ
לׁשֹון ּכמֹו:נֹופל עליו, ב)נתינה ּוׁשפלים(מלאכי נבזים אתכם .""נתּתי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

(áî)ãé-ìò dúà ïziå Bãé ìòî Bzòaè-úà äòøt øñiå©¨̧©©§³Ÿ¤©©§Æ¥©´¨½©¦¥¬Ÿ¨−©©´
:Bøàeö-ìò áäfä ãáø íNiå LL-éãâa Búà Laìiå óñBé¥®©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½©¨²¤§¦¬©¨−̈©©¨«

i"yx£BzÚaËŒ˙‡ ‰Ú¯t ¯ÒiÂ∑לגדּלה לֹו ׁשני להיֹות לֹו ׁשּנֹותנּה למי אֹות היא ,הּמל טּבעת ∑LLŒÈ„‚a.נתינת «»««¿…∆««¿ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻƒ¿≈≈
חׁשיבּות ּבמצריםּדבר וכן:∑¯·„.הּוא רביד, קרּוי ּבטּבעֹות רצּוף ׁשהּוא ועל ז)ענק, רּצפּתי(משלי ערׂשי", "רבדּתי ְְְֲִִִַַ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

רצּפה והיא ׁשּבעזרה', הרבד על אבן ׁשל רבדין 'מּקף מׁשנה: ּבלׁשֹון מרצפֹות. רמב"ן.ערׂשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

(âî)åéðôì eàø÷iå Bì-øLà äðLnä úákøîa Búà ákøiå©©§¥´ŸÀ§¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½©¦§§¬§¨−̈
:íéøöî õøà-ìk ìò Búà ïBúðå Cøáà©§¥®§¨´Ÿ½©−¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰�Ln‰ ˙·k¯Óa∑ׁשּלֹוהּׁשנ אצל הּמהּלכת למרּכבּתֹו ּבלׁשֹון∑‡·¯C.ּיה 'ר' למלּכא', אּבא 'דין ּכתרּגּומֹו: ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿∆ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָ«¿≈ְְְְְֵַַַַָָָ
אּגדה, ּובדברי ריכא'. ּבר ולא ריכא 'לא ּב'הּׁשּתפין': .'מל' דברים)ארמי פ' יֹוסף,(ספרי זה ,אבר' יהּודה: רּבי ּדרׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

לֹו אמר ּבּׁשנים'. ור ּבחכמה אב ּדּורמסקיתׁשהּוא הּכתּובים'?ּבן את עלינּו מעּות אּתה מתי 'עד :'אבר' אין ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
וגֹו' אֹותֹו "ונתֹון ׁשּנאמר: ּכענין ידֹו, ּתחת ויֹוצאין לפניו נכנעין היּו ׁשהּכל ּברּכים, לׁשֹון ."אּלא ְְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(207 'nr d zegiy ihewl)

ידֹו ּתחת ויֹוצאין נכנסין היּו ׁשהּכל ּברּכים, מג)לׁשֹון מא, ידים(רש"י ּבפּׁשּוט הׁשּתחוּו לא אְך ּבלבד, ּברְך ּכֹורעים ׁשהיּו היינּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

לֹומר, יׁש - ארצה" אּפים לֹו "וּיׁשּתחוּו יֹוסף אחי לגּבי להּלן ׁשּנאמר ּומה מּמׁש. מלְך היה לא ׁשהרי ּפרעה, ּבפני ּכמֹו ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹורגלים,

(ּוראה ּפרעה ׁשל לזֹו ׁשוה ׁשּגדּלתֹו חׁשבּו ּבמצרים מֹוׁשל ׁשּיֹוסף ּוכׁשראּו לפרעה, יֹוסף ּבין ההבּדל את הּכירּו לא ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֻׁשהּׁשבטים

ּכמלְך). ּבעיני אּתה חׁשּוב וּיּגׁש: ּפרׁשת ריׁש רמב"ןרׁש"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

(ãî)éãòìáe äòøô éðà óñBé-ìà äòøt øîàiåíéøé-àì E ©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¥−£¦´©§®Ÿ¦§¨¤À«Ÿ¨¦¸
:íéøöî õøà-ìëa Bìâø-úàå Bãé-úà Léà¦¯¤¨²§¤©§−§¨¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£‰Ú¯Ù È�‡∑:ּגֹוזר ואני מלכּותי. על ּגזרה לגזר ּבידי יכלת ׁשּיׁש ¬ƒ«¿…ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
אתֿידֹו" איׁש וגֹו'",∑EÈ„ÚÏ·e.ׁש"לאֿירים ּובלעדי" ,מל אהיה אני פרעה", "אני אחר: ּדבר .ּברׁשּות ׁשּלא ִִֶֶָָֹƒ¿»∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ

הּכּסא" "רק ּדגמת BÏ‚¯Œ˙‡Â.וזהּו B„ÈŒ˙‡∑ּכתרּגּומֹו. ְְִֵֶַַַֻ∆»¿∆«¿ְְַ

(äî)-úà Bì-ïziå çðòt úðôö óñBé-íL äòøô àø÷iå©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´©§¥¼©¼©¦¤´¤
õøà-ìò óñBé àöiå äMàì ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà̈«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ§¦¨®©¥¥¬¥−©¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦

ÏÚמא C˙È È˙ÈpÓ ÈÊÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÈÂ‰·מב d„È ÏÚÓ d˙˜ÊÚ ˙È ‰Ú¯Ù ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ«¿…»ƒ¿¿≈≈«¿≈ƒ«
ÔÈLe·Ï d˙È LÈaÏ‡Â ÛÒBÈ„ ‡„È ÏÚ d˙È»««¿»¿≈¿«¿ƒ»≈¿ƒ
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡·‰„„ ‡ÎÈ�Ó ÈeLÂ ıe·c¿¿«ƒ»ƒ»¿«¬»««¿≈

(מג ‡˙È�˙ ‡k˙¯a d˙È ·Èk¯‡Âנ"י‡�È�˙( ¿«¿≈»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿»»
‡kÏÓÏ ‡a‡ ÔÈc È‰BÓ„˜ eÊÈ¯Î‡Â dÏ Ècƒ≈¿«¿ƒ√»ƒ≈«»¿«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ÏÚ d˙È ÈpÓe«ƒ»≈«»«¿»¿ƒ¿»ƒ

e·¯מד ‰Ú¯Ù ‡�‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬»«¿…«
˙ÈÂ ÔÈÊ „ÁÈÓÏ d„È ˙È ¯·b ÌÈ¯È ‡Ï C¯ÓÈÓ≈¿»»¿ƒ¿«»¿≈¿≈«≈¿»
‡Ú¯‡ ÏÎa ‡ÈÒeÒ ÏÚ ·k¯ÓÏ dÏ‚ƒ̄¿≈¿ƒ¿««¿»¿»«¿»

:ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

„Ô¯ÓhÓמה ‡¯·b ÛÒBÈ ÌeL ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…≈«¿»¿ƒ«¿»
Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙�Ò‡ ˙È dÏ ·‰ÈÂ dÏ ÔÈÏb»¿»≈ƒ«≈»»¿««ƒ∆«
ÏÚ (ËÈlL) ÛÒBÈ ˜Ù�e ‡˙z‡Ï ÔB‡„ ‡a«̄»¿¿ƒ¿»¿«≈«ƒ«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹות אלהים הֹודיע אחרי ליֹוסף אמר ְְֱֲִִֵֵֶַַַָֹׁשהֹודּו,

טֹוב הּפתרֹון היה מאׁשר ּכי זאת, ּכל ֲִִֵֶֶַָָָָֹאת

ּבעיניהם היה עבדיו, ּובעיני ּפרעה ּבעיני ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹונכֹון

להם: ׁשּפתר ּכמֹו הּכל ּבא ּכבר ְְְִֶֶַַָָָָֹּכאּלּו

ÔÎzÈÂלֹו ּׁשּסּפר למה ּגם זאת ּכל את ׁשּירמז ¿ƒ»≈ְְִִֵֶֶֶַַָֹֹ

י"ג) כ"ט (לעיל וכמֹוהּו הּמׁשקים. ְְְִֵַַַָׂשר

הּברכֹות האּלה, הּדברים ּכל את ללבן ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָויסּפר

אלהים ׁשהֹודיע אחרי אמר, לכן. קדם ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּנזּכרֹות

ּכל לפּתר הּזאת הּגדֹולה החכמה ְְְְִַַַָָָָֹֹאֹות

ּדבר יּפל ולא והּסתּומים, הּנעלמים ְְְֱֲִִִֶַַַָָָֹֹהחלֹומֹות

,ּכמֹו ענין ּבכל וחכם נבֹון אין ,ּדברי ְְְְִִֵֶָָָָָָָָמּכל

לי ולהיֹות ּומלכּות ׂשררה לנהג אּתה ְְְְְְִִִַַָָָָֹוראּוי

ְְִֶלמׁשנה:

B„È.(מב) ÏÚÓ BzÚaË ˙‡ ‰Ú¯t ¯ÒiÂ«»««¿…∆««¿≈«»
למי אֹות היא הּמל טּבעת ְְִִִֶֶַַַַַנתינת

רּׁש"י. לׁשֹון לגדּלה, לֹו ׁשני להיֹות ְְְְִִִִֵֶַָָֻׁשּנֹותנּה

ּכענין חֹותמֹו, היא הּמל ׁשּטּבעת ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָוהּנכֹון

והּנה ח'), ח' (אסּתר הּמל ּבטּבעת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַוחתמּו

ּבכל ּומצּוה נגיד להיֹות החֹותם לֹו ְְְִִֶַַַָָָָנתן

אׁשר ּכל הּמל ּבטּבעת ויחּתם ְְְְֲֶֶֶַַַַַַַָֹהּמלכּות,

ְַֹיחּפץ:

‰Ln�‰.(מג) ˙·k¯Óaלמרּכבּתֹו הּׁשנּיה ¿ƒ¿∆∆«ƒ¿∆ְְְְִֶַַָ

והּנה רּׁש"י. לׁשֹון ׁשּלֹו, אצל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַהמהּלכת

את ד'), כ"ג (מ"ב הּמׁשנה ּכהני וכן ׁשם, ְְֲִֵֵֵֶֶַֹהּוא

והּנכֹון י"ח). י"ז (דברים הּזאת הּתֹורה ְְְִִֵַַַָָָֹמׁשנה

ּל אהיה ואנכי ּכמֹו ּתאר, מׁשנה למׁשנהּכי ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָֹֹ

מ ּכי י"ז), כ"ג לּמל(ש"א מׁשנה הּיהּודי רּדכי ְְְְִִִֶֶֶַַַָ

uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k iyily meil inei xeriy

i"yx£Á�Út ˙�Ùˆ∑ּבּמקרא ּדמיֹון ל'פענח' ואין הּצפּונֹות, Ú¯Ù.מפרׁש ÈËBt∑פרע ּפֹוטי ונקרא ּפֹוטיפר, הּוא »¿««¿≈«ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָƒ∆«ְְִִִֶַַָ
מאליו, ׁשּנסּתרס זכּורעל למׁשּכב יֹוסף את ׁשחמד יג)לפי רמב"ן.(סוטה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

(åî)ìL-ïa óñBéå-Cìî äòøt éðôì Bãîòa äðL íéL §¥Æ¤§¦´¨½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ¤«¤
øô éðôlî óñBé àöiå íéøöî:íéøöî õøà-ìëa øáòiå äò ¦§¨®¦©¥¥³¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦

(æî):íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nòzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨¨®¦§¨¦«
i"yx£ı¯‡‰ NÚzÂ∑נעקר הּלׁשֹון ואין עׂשּיהּכתרּגּומֹו, היּו∑ÌÈˆÓ˜Ï.מּלׁשֹון יד, על יד קמץ, על קמץ «««»»∆ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָƒ¿»ƒֶֶַַָָָֹֹ

רמב"ן.אֹוצרים ְִ

(çî)ìëà-ìk-úà õa÷iå|õøàa eéä øLà íéðL òáL ©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ§¤´¤
äéúáéáñ øLà øéòä-äãN ìëà íéøòa ìëà-ïziå íéøöî¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®¯Ÿ¤§¥«¨¦²£¤¬§¦«Ÿ¤−¨

:dëBúa ïúð̈©¬§¨«
i"yx£dÎB˙a Ô˙� ‰È˙·È·Ò ¯L‡ ¯ÈÚ‰Œ‰„N ÏÎ‡∑מעפר ּבּתבּואה ונֹותנין ּפרֹותיה מעמדת וארץ ארץ ׁשּכל …∆¿≈»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»«¿»ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

מּלירקב. הּתבּואה את ּומעמיד קצתם(הּמקֹום, ּבדעת עלה ּכאׁשר ּברׁש"י, להּגיּה ּכלל צרי ואין נחמיה, רּבי ּדעת ׁשהּוא לי רמב"ן.)נראה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

Ú¯t‰מו Ì„˜ Ì˜ „k ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯a ÛÒBÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»√»«¿…
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ÛÒBÈ ˜Ù�e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ√»«¿…

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa (ËÈlL) ¯·ÚÂ«¬««ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú·BN‡מז È�L Ú·La ‡Ú¯‡ È¯È„ eL�Îe¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈¿»
Ú·N:ÔÈ¯ˆB‡Ï‡נ"י( ‡¯e·ÈÚ ( ƒ¿»ƒ»¿»ƒ

‰BÂמח Èc ÔÈ�L Ú·L ¯e·ÈÚ Ïk ˙È L�Îe¿«»»ƒ¿«¿ƒƒ¬
¯e·Ú ‡iÂ¯˜a ¯e·ÈÚ ·‰ÈÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿ƒ¿«»ƒ
:de‚a ·‰È ‡‰�¯ÁÒ· Èc ‡z¯˜ Ï˜Á¬««¿»ƒ¿«¿»»»¿«¿««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(להּלן מׁשנה כסף וכן ג'), י' (אסּתר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָאחׁשורֹוׁש

הביאּו ּוכבר ׁשני. ּכסף ּכמֹו ּתאר, י"ב), ְְִִֵֵֶֶַָֹמ"ג

שנ"ה) ׁשרׁש הּׁשרׁשים ּבספר (רד"ק ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהמדקּדקים

הּתֹורה ּומׁשנה ּבסּגֹול, ּכּלם אּלה ּבהיֹות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻראיה

והענין, הּסמיכּות. ּכמׁשּפט ּבצרי, הּׁשמֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָוכל

ׁשּנאמר ּכמֹו לֹו, ידּועה מרּכבה לּמל יׁש ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכי

,הּמל עליו רכב אׁשר וסּוס ח') ו' ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָ(אסּתר

לּׁשליׁש: ואחריו למׁשנהּו, ידּועה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָואחרת

Á�Út.(מה) ˙�Ùˆהיא אם אברהם ר' אמר »¿««¿≈«ְִִַַָָָ

ואם ּפרּוׁשּה, ידענּו לא מצרית ְְְִִִִֵַָָָֹמּלה

יֹוסף: ׁשם ידענּו לא ְְְֵֵֶֶַָֹֻמתרּגמת

ÏÚÂהמפענח" ׁשאֹומרים הראׁשֹונים ּדעת ¿«ְְְִִִֵֶַַַַַָ

נכּבד ׁשם לֹו ׁשּקרא יּתכן ְֱִִִֵֵֶֶָָָָָנעלמים",

הּמל ׁשהיה אֹו לֹו. ׁשאל ּכי ארצֹו, ְְִִֶֶֶַַַָָָּכלׁשֹון

וענינֹו, אליו. הּקרֹובה ּכנען ארץ ׂשפת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיֹודע

רּבנּו מׁשה ׁשם קראה ּבּתֹו וכן מגּלה. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָצפּונה

י'): ב' (ׁשמֹות מׁשיתהּו הּמים מן עּמֹו ְְְִִִִִַַַּכלׁשֹון

Ï‡Âסֹופרי ׁשּקראּוהּו ּבעבּור ּתׁשּתֹומם ¿«ְְְֲִֵֵֶַָ

הּׁשמֹות יׁשּנּו ּכי מֹונּיּוס, ְְִִִִִֵַַַהּמצרּיים

יעׂשה ּכאׁשר להם מרּגל אֹו מּובן ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֻללׁשֹון

ׁשּור ּובין קדׁש ּבין ּכגֹון ּבקצתם, ְְְִֵֵֵַַָָָהּתרּגּום

ּבהרּבה וכן חגרא, ּובין רקם ּבין א'), כ' ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָ(לעיל

ּכאׁשר ּדבר יׁשּנה לא ּובקצתם הּׁשמֹות, ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹמן

הּבׁשן מל ּובעֹוג חׁשּבֹון מל ּבסיחֹון ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָעׂשה

נקראים ּׁשהיּו מה לפי וזה הרּבה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָוזּולתם

הּנֹוצרים עׂשּו וכן ּבדֹורֹו, ארמית ְְְְֲִִִֵַָָּבלׁשֹון

ְִִַַהּמעּתיקים:

˙a.Ô‡ Ô‰k Ú¯Ù ÈËBtונקרא ּפֹוטיפר, הּוא «ƒ∆«…≈…ְְִִַָ

לפי מאליו ׁשּנסּתרס ׁשם על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפֹוטיפרע

ל למׁשּכב, יֹוסף מדרׁשׁשּלקח והּוא רּׁש"י. ׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

רּׁש"י מּמּנּו והצר י"ג:). (סֹוטה ְְִִֵֶַַַָֻרּבֹותינּו

מׁשרת "ּכהן" ּכל ּכי לֹומר כ"ב) מ"ז ְְִֵֵַַָָָֹ(להּלן

ׁשהרי ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהּוא מּזה חּוץ ְְֱֲִֵֶֶֶָָֹֻלאלהּות,

ב' (ׁשמֹות מדין כהן וכן היה, הּטּבחים ְְְִִֵֵַַַָָָָֹׂשר

ט"ז):

È�‡Âּפֹוטיפר היה רּבֹותינּו לדברי ּכי אֹומר «¬ƒְְִִִֵֵֵַַָָ

והּכירּו ּבגּופֹו נסּתרס וכאׁשר לפרעה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹׂשר

ּופרׁש ּבּדבר נתּבּיׁש ּפֹוטיפרע ּוקראּוהּו ְְִִֵֶַַַַָָָָּבֹו

זרה עבֹודה ּבבית עצמֹו והכניס ְְְְְֲִִִֵַָָָָָמּׂשררתֹו,

הּנכּבדים. מנהג כן ּכי לע"ג ּכמר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹונעׂשה

וכן ׁשּלֹו, זרה עבֹודה ׁשם אֹון ׁשהיה ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָואפׁשר

פ"ב:) (סנהדרין ׁשאמרּו ּכמֹו ּכמר, מדין ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹּכהן

לע"ג: עגלים מפּטם ׁשהיה ְְְֲִִֵֶַַָָָּביתרֹו

˙Ó‡‰Âלא אבל ׁשרּות, ּכהּנה לׁשֹון ּכי ¿»¡∆ְְֲִֵָָֹֻ

דוד ּובני הּנה ּכי ּבלבד, ְְֱִִִִֵֵַָָֹלאלהּות

ּבדברי ּובמקֹומֹו י"ח), ח' (ש"ב היּו ְְְֲִִִֵָֹּכהנים

ליד הראׁשנים ּדוד ּובני י"ז) י"ח (א' ְְִִִִֵַַָָָֹהּימים

י"ב (אּיֹוב ׁשֹולל ּכהנים מֹולי וכן .ְֲִִִֵֶֶַָֹהּמל

ּפאר יכהן וכן ,הּמל מׁשרתי ׁשהם ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָי"ט),

העֹובד, ּכּכהן ּפאר יתלּבׁש י'), ס"א ְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ(יׁשעיה

לכבֹוד העם ּכׁשאר ׁשּלא ּבגדים לֹו ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹׁשּיעׂשּו

י"א), י' (מ"ב וכהניו ּומיּדעיו וכן ְְְְְֲִֵֶֶָָָֹֻּולתפארת.

מׁשרתיו: ְְֵָָָראׁשי

היּוÌÈˆÓ˜Ï.(מז) יד על יד קמץ על קמץ ƒ¿»ƒֶֶַַָָָֹֹ

אנקלּוס ותרּגּום רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְְִִַַֻאֹוצרים,

ּבארץ העׂשּויֹות החפירֹות ּכי ְְֲֲִִִֶַָָָלאֹוצרים,

קמצים. יּקראּו אחרים לדברים אֹו ְְְְֲִִִִִִֵָָָָלאֹוצרים

ט') י"ז (ש"ב הּפחתים יֹונתןּבאחת ּתרּגם ְְְִִֵַַַָָָ

כ"ד (יׁשעיה ּפחת ּכל וכן קמצּיא, מן ְְְְְִֵַַַַַָָָֻּבחד

חפר מן קרֹוב והּוא קמצא, ּתרּגם ְְְִִֵֵָָֹֻי"זֿי"ח)

ּבכאן ּתׁשּמׁש הּגימ"ל ּכי ח'), י' (קהלת ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּגּוּמץ

יחסר ּבאל ּכ"ף ּכמֹו ּתׁשּמׁש ּכאׁשר קּו"ף, ְְְְְֲֵֶֶַַַַָּכמֹו

(מׁשלי יינּה מסכה מן ג'), ז' (שה"ש ְְִִֵֵֶַָָָָהּמזג

פ' (ּתהּלים ימינ נטעה אׁשר וכּנה ב'), ְְְְֲִִִֶֶַָָָט'

וּיּסכרּו ל'), א' (יׁשעיה ּגּנה ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְִֶַַַָָָט"ז),

וּיּסגרּו, ּכטעם ב'), ח' (לעיל ּתהֹום ְְְְְְִֵַַַַָֹמעינת

מכרתי י"ד), כ"ט (יחזקאל מכּורתם ארץ ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹעל

מצרים את וסּכרּתי ג'), ט"ז (ׁשם ְְְְִִִִִֶַַַָֹֹּומלדתי

ׁשוים: ּבהם והּגימ"ל הּכ"ף ד'), י"ט ְְְִִֶֶַַַָָָָ(יׁשעיה

eezLÈÂש"א) קֹובע ּכמֹו ּתמיד, והּכ"ף הּקּו"ף ¿ƒ¿«ְְִַַַָָ

י'), כ"ז (יחזקאל וכֹובע ל"ח) ְְְֵֶַי"ז

מי ּכמֹו ט'), י"ב (קהלת הרּבה מׁשלים ְְְִִִֵֵֶֶַָֹּתּקן

ורּבֹותינּו י"ג). מ' (יׁשעיה ה' רּוח את ְְְִֵֵֶַַַָתּכן

ס"ג.) (ׁשּבת ּתכׁשיטים קּׁשּוט מּלׁשֹון ְְְִִִִַַָֹיאמרּו

וכן ה"ג). פ"ו ּכתּבֹות (ירּוׁשלמי ְְְְְְִִֵַַֻותקׁשיט

ּתם עד אביתר וּיעל האלהים ארֹון את ְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹוּיּצקּו

כ"ד), ט"ו (ש"ב העיר מן לעבֹור העם ֲִִַָָָָּכל

עׂשאֹו ארֹונא, ית ואקימּו הּתרּגּום ּבֹו ְֲֲֲִַַַַַָָָאמר

י"ז) ו' (ׁשם ּבֹו ׁשּנאמר ּוכענין וּיּציגּו. ְְְֱִִֶֶַַַָָּכמֹו

מּלׁשֹון ּבמקֹומֹו, אתֹו וּיּצגּו ה' ארֹון את ְְֲִִִִֶַַַָֹוּיבאּו

והּצגּתיו ט"ו), ל"ג (לעיל עּמ ּנא ְְְְִִִִֵַַָָאּציגה

ט'): מ"ג (להּלן ְְֶַָָלפני

‡ÏÎ.(מחֿמט) Ïk ˙‡ ıa˜iÂהּנזּכר יֹוסף «ƒ¿…∆»…∆ְִֵַַ

יֹוסף וּיצּבר כן אחרי וגם ְְְְֲִֵֵֵַַַַָֹלמעלה

ואמר הּנזּכר. יֹוסף לסּפר, חדל ּכי וכן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹּבר,

ּברעב ּכי ּכל, ּפרּוׁשֹו אין ּכי אברהם ְִִִֵֵַַָָָָָָרּבי

רק מצרימה, ּבאּו הארץ וכל וכן מתים. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהיּו

יכֹול: אׁשר ּכל ׁשּקּבץ ֲֲִֵֶֶַָָטעמֹו

ÔBÎp‰Â,ידֹו ּתחת אל הּכל את ׁשּקּבץ ּבעיני ¿«»ְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּכדי ׁשנה ּבכל מּמּנּו להם נתן ְְְִֵֶֶַָָָָָוהּוא

ויקּבצּו ׁשאמר והּוא יבזּבזּוהּו, ׁשּלא ְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָֹּפרנסתם

ּתחת ּבר ויצּברּו הּטֹובֹות הּׁשנים אכל ּכל ְְְִִֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשאמר ּומּפני וׁשמרּו. ּבערים אכל ּפרעה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיד

וכן בר, ויצּברּו ואמר אכל, ּכל את ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹויקּבצּו

יֹורהׁשּקּבצּו ּבר, יֹוסף וּיצּבר אכל, ּכל את ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹוּיקּבץ

ּתאנים אפּלּו ּומזֹון, ולחם ּבר לאדם, הּנאכל ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל



לט uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"k iyily meil inei xeriy

i"yx£Á�Út ˙�Ùˆ∑ּבּמקרא ּדמיֹון ל'פענח' ואין הּצפּונֹות, Ú¯Ù.מפרׁש ÈËBt∑פרע ּפֹוטי ונקרא ּפֹוטיפר, הּוא »¿««¿≈«ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָƒ∆«ְְִִִֶַַָ
מאליו, ׁשּנסּתרס זכּורעל למׁשּכב יֹוסף את ׁשחמד יג)לפי רמב"ן.(סוטה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

(åî)ìL-ïa óñBéå-Cìî äòøt éðôì Bãîòa äðL íéL §¥Æ¤§¦´¨½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ¤«¤
øô éðôlî óñBé àöiå íéøöî:íéøöî õøà-ìëa øáòiå äò ¦§¨®¦©¥¥³¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦

(æî):íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nòzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨¨®¦§¨¦«
i"yx£ı¯‡‰ NÚzÂ∑נעקר הּלׁשֹון ואין עׂשּיהּכתרּגּומֹו, היּו∑ÌÈˆÓ˜Ï.מּלׁשֹון יד, על יד קמץ, על קמץ «««»»∆ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָƒ¿»ƒֶֶַַָָָֹֹ

רמב"ן.אֹוצרים ְִ

(çî)ìëà-ìk-úà õa÷iå|õøàa eéä øLà íéðL òáL ©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ§¤´¤
äéúáéáñ øLà øéòä-äãN ìëà íéøòa ìëà-ïziå íéøöî¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®¯Ÿ¤§¥«¨¦²£¤¬§¦«Ÿ¤−¨

:dëBúa ïúð̈©¬§¨«
i"yx£dÎB˙a Ô˙� ‰È˙·È·Ò ¯L‡ ¯ÈÚ‰Œ‰„N ÏÎ‡∑מעפר ּבּתבּואה ונֹותנין ּפרֹותיה מעמדת וארץ ארץ ׁשּכל …∆¿≈»ƒ¬∆¿ƒ…∆»»«¿»ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

מּלירקב. הּתבּואה את ּומעמיד קצתם(הּמקֹום, ּבדעת עלה ּכאׁשר ּברׁש"י, להּגיּה ּכלל צרי ואין נחמיה, רּבי ּדעת ׁשהּוא לי רמב"ן.)נראה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

Ú¯t‰מו Ì„˜ Ì˜ „k ÔÈ�L ÔÈ˙Ïz ¯a ÛÒBÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»√»«¿…
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ÛÒBÈ ˜Ù�e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ√»«¿…

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa (ËÈlL) ¯·ÚÂ«¬««ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(להּלן מׁשנה כסף וכן ג'), י' (אסּתר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָאחׁשורֹוׁש

הביאּו ּוכבר ׁשני. ּכסף ּכמֹו ּתאר, י"ב), ְְִִֵֵֶֶַָֹמ"ג

שנ"ה) ׁשרׁש הּׁשרׁשים ּבספר (רד"ק ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹהמדקּדקים

הּתֹורה ּומׁשנה ּבסּגֹול, ּכּלם אּלה ּבהיֹות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻראיה

והענין, הּסמיכּות. ּכמׁשּפט ּבצרי, הּׁשמֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָוכל

ׁשּנאמר ּכמֹו לֹו, ידּועה מרּכבה לּמל יׁש ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכי

,הּמל עליו רכב אׁשר וסּוס ח') ו' ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָ(אסּתר

לּׁשליׁש: ואחריו למׁשנהּו, ידּועה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָואחרת

Á�Út.(מה) ˙�Ùˆהיא אם אברהם ר' אמר »¿««¿≈«ְִִַַָָָ

ואם ּפרּוׁשּה, ידענּו לא מצרית ְְְִִִִֵַָָָֹמּלה

יֹוסף: ׁשם ידענּו לא ְְְֵֵֶֶַָֹֻמתרּגמת

ÏÚÂהמפענח" ׁשאֹומרים הראׁשֹונים ּדעת ¿«ְְְִִִֵֶַַַַַָ

נכּבד ׁשם לֹו ׁשּקרא יּתכן ְֱִִִֵֵֶֶָָָָָנעלמים",

הּמל ׁשהיה אֹו לֹו. ׁשאל ּכי ארצֹו, ְְִִֶֶֶַַַָָָּכלׁשֹון

וענינֹו, אליו. הּקרֹובה ּכנען ארץ ׂשפת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָיֹודע

רּבנּו מׁשה ׁשם קראה ּבּתֹו וכן מגּלה. ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָצפּונה

י'): ב' (ׁשמֹות מׁשיתהּו הּמים מן עּמֹו ְְְִִִִִַַַּכלׁשֹון

Ï‡Âסֹופרי ׁשּקראּוהּו ּבעבּור ּתׁשּתֹומם ¿«ְְְֲִֵֵֶַָ

הּׁשמֹות יׁשּנּו ּכי מֹונּיּוס, ְְִִִִִֵַַַהּמצרּיים

יעׂשה ּכאׁשר להם מרּגל אֹו מּובן ְְֲֲֶֶֶַַָָָָֻללׁשֹון

ׁשּור ּובין קדׁש ּבין ּכגֹון ּבקצתם, ְְְִֵֵֵַַָָָהּתרּגּום

ּבהרּבה וכן חגרא, ּובין רקם ּבין א'), כ' ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַָ(לעיל

ּכאׁשר ּדבר יׁשּנה לא ּובקצתם הּׁשמֹות, ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹמן

הּבׁשן מל ּובעֹוג חׁשּבֹון מל ּבסיחֹון ְְְִֶֶֶֶֶַָָָָעׂשה

נקראים ּׁשהיּו מה לפי וזה הרּבה, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָוזּולתם

הּנֹוצרים עׂשּו וכן ּבדֹורֹו, ארמית ְְְְֲִִִֵַָָּבלׁשֹון

ְִִַַהּמעּתיקים:

˙a.Ô‡ Ô‰k Ú¯Ù ÈËBtונקרא ּפֹוטיפר, הּוא «ƒ∆«…≈…ְְִִַָ

לפי מאליו ׁשּנסּתרס ׁשם על ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּפֹוטיפרע

ל למׁשּכב, יֹוסף מדרׁשׁשּלקח והּוא רּׁש"י. ׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַָָ

רּׁש"י מּמּנּו והצר י"ג:). (סֹוטה ְְִִֵֶַַַָֻרּבֹותינּו

מׁשרת "ּכהן" ּכל ּכי לֹומר כ"ב) מ"ז ְְִֵֵַַָָָֹ(להּלן

ׁשהרי ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהּוא מּזה חּוץ ְְֱֲִֵֶֶֶָָֹֻלאלהּות,

ב' (ׁשמֹות מדין כהן וכן היה, הּטּבחים ְְְִִֵֵַַַָָָָֹׂשר

ט"ז):

È�‡Âּפֹוטיפר היה רּבֹותינּו לדברי ּכי אֹומר «¬ƒְְִִִֵֵֵַַָָ

והּכירּו ּבגּופֹו נסּתרס וכאׁשר לפרעה, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָֹׂשר

ּופרׁש ּבּדבר נתּבּיׁש ּפֹוטיפרע ּוקראּוהּו ְְִִֵֶַַַַָָָָּבֹו

זרה עבֹודה ּבבית עצמֹו והכניס ְְְְְֲִִִֵַָָָָָמּׂשררתֹו,

הּנכּבדים. מנהג כן ּכי לע"ג ּכמר ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹונעׂשה

וכן ׁשּלֹו, זרה עבֹודה ׁשם אֹון ׁשהיה ְְְֲֵֵֶֶֶָָָָָָואפׁשר

פ"ב:) (סנהדרין ׁשאמרּו ּכמֹו ּכמר, מדין ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֹֹּכהן

לע"ג: עגלים מפּטם ׁשהיה ְְְֲִִֵֶַַָָָּביתרֹו

˙Ó‡‰Âלא אבל ׁשרּות, ּכהּנה לׁשֹון ּכי ¿»¡∆ְְֲִֵָָֹֻ

דוד ּובני הּנה ּכי ּבלבד, ְְֱִִִִֵֵַָָֹלאלהּות

ּבדברי ּובמקֹומֹו י"ח), ח' (ש"ב היּו ְְְֲִִִֵָֹּכהנים

ליד הראׁשנים ּדוד ּובני י"ז) י"ח (א' ְְִִִִֵַַָָָֹהּימים

י"ב (אּיֹוב ׁשֹולל ּכהנים מֹולי וכן .ְֲִִִֵֶֶַָֹהּמל

ּפאר יכהן וכן ,הּמל מׁשרתי ׁשהם ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָי"ט),

העֹובד, ּכּכהן ּפאר יתלּבׁש י'), ס"א ְְְְִֵֵֵֵַַַָָֹ(יׁשעיה

לכבֹוד העם ּכׁשאר ׁשּלא ּבגדים לֹו ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹׁשּיעׂשּו

י"א), י' (מ"ב וכהניו ּומיּדעיו וכן ְְְְְֲִֵֶֶָָָֹֻּולתפארת.

מׁשרתיו: ְְֵָָָראׁשי

היּוÌÈˆÓ˜Ï.(מז) יד על יד קמץ על קמץ ƒ¿»ƒֶֶַַָָָֹֹ

אנקלּוס ותרּגּום רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְְִִַַֻאֹוצרים,

ּבארץ העׂשּויֹות החפירֹות ּכי ְְֲֲִִִֶַָָָלאֹוצרים,

קמצים. יּקראּו אחרים לדברים אֹו ְְְְֲִִִִִִֵָָָָלאֹוצרים

ט') י"ז (ש"ב הּפחתים יֹונתןּבאחת ּתרּגם ְְְִִֵַַַָָָ

כ"ד (יׁשעיה ּפחת ּכל וכן קמצּיא, מן ְְְְְִֵַַַַַָָָֻּבחד

חפר מן קרֹוב והּוא קמצא, ּתרּגם ְְְִִֵֵָָֹֻי"זֿי"ח)

ּבכאן ּתׁשּמׁש הּגימ"ל ּכי ח'), י' (קהלת ְְִִֵֶֶֶַַָָֹּגּוּמץ

יחסר ּבאל ּכ"ף ּכמֹו ּתׁשּמׁש ּכאׁשר קּו"ף, ְְְְְֲֵֶֶַַַַָּכמֹו

(מׁשלי יינּה מסכה מן ג'), ז' (שה"ש ְְִִֵֵֶַָָָָהּמזג

פ' (ּתהּלים ימינ נטעה אׁשר וכּנה ב'), ְְְְֲִִִֶֶַָָָט'

וּיּסכרּו ל'), א' (יׁשעיה ּגּנה ּכמֹו ׁשהּוא ְְְְִֶַַַָָָט"ז),

וּיּסגרּו, ּכטעם ב'), ח' (לעיל ּתהֹום ְְְְְְִֵַַַַָֹמעינת

מכרתי י"ד), כ"ט (יחזקאל מכּורתם ארץ ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹעל

מצרים את וסּכרּתי ג'), ט"ז (ׁשם ְְְְִִִִִֶַַַָֹֹּומלדתי

ׁשוים: ּבהם והּגימ"ל הּכ"ף ד'), י"ט ְְְִִֶֶַַַָָָָ(יׁשעיה

eezLÈÂש"א) קֹובע ּכמֹו ּתמיד, והּכ"ף הּקּו"ף ¿ƒ¿«ְְִַַַָָ

י'), כ"ז (יחזקאל וכֹובע ל"ח) ְְְֵֶַי"ז

מי ּכמֹו ט'), י"ב (קהלת הרּבה מׁשלים ְְְִִִֵֵֶֶַָֹּתּקן

ורּבֹותינּו י"ג). מ' (יׁשעיה ה' רּוח את ְְְִֵֵֶַַַָתּכן

ס"ג.) (ׁשּבת ּתכׁשיטים קּׁשּוט מּלׁשֹון ְְְִִִִַַָֹיאמרּו

וכן ה"ג). פ"ו ּכתּבֹות (ירּוׁשלמי ְְְְְְִִֵַַֻותקׁשיט

ּתם עד אביתר וּיעל האלהים ארֹון את ְֱֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹוּיּצקּו

כ"ד), ט"ו (ש"ב העיר מן לעבֹור העם ֲִִַָָָָּכל

עׂשאֹו ארֹונא, ית ואקימּו הּתרּגּום ּבֹו ְֲֲֲִַַַַַָָָאמר

י"ז) ו' (ׁשם ּבֹו ׁשּנאמר ּוכענין וּיּציגּו. ְְְֱִִֶֶַַַָָּכמֹו

מּלׁשֹון ּבמקֹומֹו, אתֹו וּיּצגּו ה' ארֹון את ְְֲִִִִֶַַַָֹוּיבאּו

והּצגּתיו ט"ו), ל"ג (לעיל עּמ ּנא ְְְְִִִִֵַַָָאּציגה

ט'): מ"ג (להּלן ְְֶַָָלפני

‡ÏÎ.(מחֿמט) Ïk ˙‡ ıa˜iÂהּנזּכר יֹוסף «ƒ¿…∆»…∆ְִֵַַ

יֹוסף וּיצּבר כן אחרי וגם ְְְְֲִֵֵֵַַַַָֹלמעלה

ואמר הּנזּכר. יֹוסף לסּפר, חדל ּכי וכן ְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹּבר,

ּברעב ּכי ּכל, ּפרּוׁשֹו אין ּכי אברהם ְִִִֵֵַַָָָָָָרּבי

רק מצרימה, ּבאּו הארץ וכל וכן מתים. ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָהיּו

יכֹול: אׁשר ּכל ׁשּקּבץ ֲֲִֵֶֶַָָטעמֹו

ÔBÎp‰Â,ידֹו ּתחת אל הּכל את ׁשּקּבץ ּבעיני ¿«»ְִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

ּכדי ׁשנה ּבכל מּמּנּו להם נתן ְְְִֵֶֶַָָָָָוהּוא

ויקּבצּו ׁשאמר והּוא יבזּבזּוהּו, ׁשּלא ְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָֹּפרנסתם

ּתחת ּבר ויצּברּו הּטֹובֹות הּׁשנים אכל ּכל ְְְִִֶֶַַַַָָָֹאת

ׁשאמר ּומּפני וׁשמרּו. ּבערים אכל ּפרעה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹיד

וכן בר, ויצּברּו ואמר אכל, ּכל את ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֹויקּבצּו

יֹורהׁשּקּבצּו ּבר, יֹוסף וּיצּבר אכל, ּכל את ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹוּיקּבץ

ּתאנים אפּלּו ּומזֹון, ולחם ּבר לאדם, הּנאכל ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָּכל
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i"yx£·Ú¯‰ ˙�L ‡B·z Ì¯Ëa∑(יא רעבֹון(תענית ּבׁשני מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ׁשאסּור .מּכאן ¿∆∆»¿«»»»ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr k zegiy ihewl)

רעבֹון ּבׁשני מּטתֹו לׁשּמׁש לאדם ׁשאסּור נ)מּכאן מא, נח.(רש"י ז)ּבפרׁשת הּמּטה(ז, ּבתׁשמיׁש נאסרּו ּובניו ׁשּנח רׁש"י ּכתב ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּדּיק זהּו ּבצער". ׁשרּוי ׁשהעֹולם "מּפני ּכאׁשרמּכאןּבּתבה, רק זה אּסּור ללמד אפׁשר מּנח עּמֹו: ונּמּוקֹו ּובניו. מּנח ולא ּדייקא, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹ

סֹובל ׁשאינֹו מי על ּגם חל ׁשהאּסּור לֹומדים מּיֹוסף ואּלּו ּבּתבה. ּבהיֹותם הצטערּו ּובניו נח אף ׁשהרי ּבצער, ׁשרּוי עצמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאדם

ּבׁשפע. אכל היה ליֹוסף ׁשהרי ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמרעב,

(àð)íéýìû éðMð-ék äMðî øBëaä íL-úà óñBé àø÷iå©¦§¨¬¥²¤¥¬©§−§©¤®¦«©©³¦¡Ÿ¦Æ
:éáà úéa-ìk úàå éìîò-ìk-úà¤¨£¨¦½§¥−¨¥¬¨¦«

(áð)õøàa íéýìû éðøôä-ék íéøôà àø÷ éðMä íL úàå§¥²¥¬©¥¦−¨¨´¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−§¤¬¤
:ééðò̈§¦«

ß elqk d"k iriax mei ß

(âð):íéøöî õøàa äéä øLà òáOä éðL òáL äðéìëzå©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨¨®£¤¬¨−̈§¤¬¤¦§¨«¦

(ãð)éäéå óñBé øîà øLàk àBáì áòøä éðL òáL äðélçzå©§¦¤¹¨¤´©§¥³¨«¨¨Æ¨½©«£¤−¨©´¥®©§¦³
:íçì äéä íéøöî õøà-ìëáe úBöøàä-ìëa áòøרמב"ן ¨¨Æ§¨¨´£¨½§¨¤¬¤¦§©−¦¨¬¨¨«¤

(äð)ì äòøt-ìà íòä ÷òöiå íéøöî õøà-ìk áòøzåíçl ©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦©¦§©¬¨¨²¤©§−Ÿ©¨®¤
íëì øîàé-øLà óñBé-ìà eëì íéøöî-ìëì äòøt øîàiå©¸Ÿ¤©§³Ÿ§¨¦§©¸¦Æ§´¤¥½£¤Ÿ©¬¨¤−

:eNòz©«£«
i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ŒÏk ·Ú¯zÂ∑(ב"ר)יֹוסף מּׁשל חּוץ ׁשאצרּו, ּתבּואתם eNÚz.ׁשהרקיבה ÌÎÏ ¯Ó‡ÈŒ¯L‡∑לפי «ƒ¿«»∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֶֶֶָָָָ¬∆…«»∆«¬ְִ

צברּתם לא 'לּמה להם: אמר לנּו'. אֹומר הּוא ּכ' ואֹומרים: ּפרעה אצל ּוכׁשּבאּו ׁשּיּמֹולּו, להם אֹומר יֹוסף ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹׁשהיה
יאמר אׁשר ּכל ּכן, 'אם להם: אמר והרקיבה'. הרּבה 'אספנּו לֹו: אמרּו ּבאים'? הרעב ׁשּׁשני לכם הכריז והלא ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹּבר,

ונמּות'? עלינּו יגזר אם מה והרקיבה, הּתבּואה על ּגזר הרי ּתעׂשּו, .לכם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ÈbÒמט ‡nÈ„ ‡lÁk ‡¯e·Ú ÛÒBÈ L�Îe¿«≈ƒ»¿«»¿«»«ƒ
:ÔÈ�Ó ˙ÈÏ È¯‡ È�ÓÓÏ ˜ÒÙ Èc „Ú ‡„ÁÏ«¬»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

lÚ˙נ ‡Ï „Ú ÔÈ�a ÔÈz¯z „ÈÏÈ˙‡ ÛÒBÈÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«»««
ÈËBt ˙a ˙�Ò‡ dÏ ˙„ÈÏÈc ‡�ÙÎ„ ‡zL«»¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»¿««ƒ

:ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù∆««»¿

‡¯Èנא ‰M�Ó ‡¯Îea ÌeL ˙È ÛÒBÈ ‡¯˜e¿»≈»¿»¿«∆¬≈
:‡a‡ ˙Èa Ïk ˙ÈÂ ÈÏÓÚ Ïk ˙È ÈÈ È�ÈL�‡«¿¿«ƒ¿»»»«¿ƒ¿»»≈«»

‡È�Ltנב È¯‡ ÌÈ¯Ù‡ ‡¯˜ ‡�È�z ÌeL ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»¿»∆¿»ƒ¬≈«¿«ƒ
:È„eaÚL Ú¯‡a ÈÈ¿»¿««ƒ¿ƒ

(נג ‡Ú·BN È�L Ú·L ˙ÓÈÏLeנ"י‡Ú·NÈc ( ¿ƒ«¿«¿≈¿»ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‰Â‰¬»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ècנד ‡Ók ÏÚÈÓÏ ‡�ÙÎ È�L Ú·L ˙‡È¯Le¿ƒ«¿«¿≈«¿»¿≈«¿»ƒ
ÏÎ·e ‡˙Ú¯‡ ÏÎa ‡�ÙÎ ‰Â‰Â ÛÒBÈ ¯Ó‡¬«≈«¬»«¿»¿»«¿¬»¿»

:‡ÓÁÏ ‰Â‰ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ¬»«¿»

nÚ‡נה ÁÂˆe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙�ÙÎe¿»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿««»
‰Ú¯t ¯Ó‡Â ‡ÓÁÏÏ (ÏÚ) ‰Ú¯ÙÏ (Ì„˜)√»¿«¿…«¿«¿»«¬««¿…
ÔBÎÏ ¯ÓÈÈ Èc ÛÒBÈ ˙ÂÏ eÏÈÊÈ‡ È‡¯ˆÓ ÏÎÏ¿»ƒ¿»≈ƒƒ¿«≈ƒ≈«¿

:Ôe„aÚz«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אל הּבר מהם וּיצּברּו ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָוצּמּוקים

ּברחת ׁשהּובאה הּתבּואה והּוא ּפרעה, יד ְְְְֶַַַַַַַָָָֹּתחת

אכלם ּכדי ּבערים וּיּתן ּולהבר, לזרֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּובמזרה

לצר למׁשמרת האכל ּכל והיה הּפרֹות, ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמּכל

והּנׁשאר חּיתם, ּכדי מּמּנּו ׁשּיּקחּו הרעב, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשני

ּבאֹוצרֹות: קּים ַַָָָָּבּבר

ÔÎzÈÂמּגנזי הּזֹול ּכּׁשער ּדמים להם ׁשּנתן ¿ƒ»≈ְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּומכרּו לפרעה, הּבר היה ולכן ,ְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹהּמל

י"ד) מ"ז (להּלן ׁשּכתּוב ּכמֹו הרעב, ּבׁשני ְְְִֵֶֶַָָָָָָלהם

מצרים, ּבארץ הּנמצא הּכסף ּכל את יֹוסף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָוילּקט

ׁשמרּתיו. אני אמר ּכי ּבחזקה, הּמל ׁשּלקחֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָאֹו

ּבׁשוה: ּובר אכל ּתרּגם אנקלּוס ְְְְֲִֵֶֶָָָֹֻאבל

‰‡¯ˆB˙.(נד) ÏÎa ·Ú¯ È‰ÈÂסביב אׁשר «¿ƒ»»¿»»¬»ֲִֶָ

הרחֹו ּיעׂשּו מה ּכי מצרים, קֹותארץ ְְֲִִִֶֶַַַָ

ּבבראׁשית אמרּו וכ ּכזה. רעב ּבהן היה ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָאם

ּובערבּיא ּבפינקּיא ארצֹות ּבׁשלׁש ו') (צ' ְְְְְֲִַַַַָָָָָֹרּבה

ְְְִִַּובפליׂשטני:

uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iriax meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr i zegiy ihewl)

להם אֹומר יֹוסף נה)ׁשּיּמֹולּוׁשהיה מא, ּכּכתּוב(רׁש"י ּכְך, על מזהרים נח ּובני עצמֹו", ּדם "ׁשֹופְך ּבגדר היא מילה הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

אדרׁש" לנפׁשֹותיכם ּדמכם את שם)"ואְך וברש"י ה ט, ּכסּפֹו(נח ּומקנת ּביתֹו ילידי את למּול נצטּוה אבינּו אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

יג) יז, לך ׁשּימּולּו.(לך להׁשּתּדל חּיב והיה ּכסּפֹו', 'מקנת ּבגדר מצרים אנׁשי היּו מצרים, ארץ על הּׁשּליט היה ׁשּיֹוסף ּומּכיון .ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(åð)-ìk-úà óñBé çzôiå õøàä éðt-ìk ìò äéä áòøäå§¨«¨¨´¨½̈©−¨§¥´¨¨®¤©¦§©̧¥¹¤¨
:íéøöî õøàa áòøä ÷æçiå íéøöîì øaLiå íäa øLà£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬¨«¨¨−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ı¯‡‰ È�tŒÏk ÏÚ∑העׁשירים אּלּו הארץ"? "ּפני הם Ì‰a.(ב"ר)מי ¯L‡ŒÏkŒ˙‡∑בהֹון 'די ּכתרּגּומֹו: «»¿≈»»∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָ∆»¬∆»∆ְְְִַ
ÌÈ¯ˆÓÏ.עיבּורא' ¯aLiÂ∑מעט לנּו "ׁשברּו מכר. לׁשֹון מׁשּמׁש ּכאן הּוא. קנין ּולׁשֹון מכר לׁשֹון אכל",'ׁשבר' ִָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מצינּו: וחלב ּביין ׁשאף ּבתבּואה, אם ּכי אינֹו ּתאמר ואל קנין, נה)לׁשֹון מחיר(ישעיה ּובלֹוא כסף ּבלֹוא ׁשברּו "ּולכּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וחלב רמב"ן."יין ְִַָָ

(æð)ì äîéøöî eàa õøàä-ìëå÷æç-ék óñBé-ìà øaL §¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ¤¥®¦«¨©¬
:õøàä-ìëa áòøä̈«¨¨−§¨¨¨«¤

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ e‡a ı¯‡‰ŒÏÎÂ∑'יֹוסף מן 'לׁשּבר לכּתב: צרי היה ּכסדרֹו ּתדרׁשהּו ואם לׁשּבר. יֹוסף .אל ¿»»»∆»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ

áî(à)á÷òé øîàiå íéøöîa øáL-Lé ék á÷òé àøiå©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤©«£ŸÆ
:eàøúz änì åéðáì§¨½̈−̈¨¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ¯·LŒLÈ Èk ·˜ÚÈ ‡¯iÂ∑"'וגֹו ׁשמעּתי "הּנה ׁשּנאמר: ׁשמע, אּלא ראה לא והלא ראה, ּומהיכן ««¿«¬…ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבפרּוׁש להֹודיעֹו מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין קדׁש, ׁשל ּבאסּפקלריא ראה "וּירא"? ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּומהּו

יֹוסף e‡¯˙z.ׁשּזה ‰nÏ∑ׁשעה,לּמה ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, אּתם ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ּתראּו ֵֶֶ»»ƒ¿»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּתבּואה. להם היה י)עדין ּבטרם((תענית אכל לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין ּבכם, ּומתמיהים ּבכם מסּתּכלין הּכל יהּו לּמה ּתתראּו", "לּמה ּכפׁשּוטֹו: נראה ולי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּׁשּבידכם? מה לֹו:)ׁשּיכלה ודֹומה ּברעב'? ּכחּוׁשים ּתהיּו 'לּמה ּכחיׁשה: לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי אחרים יא)ּומּפי "ּומרוה(משלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹורה רמב"ן."ּגםֿהּוא ֶַ

(á)änL-eãø íéøöîa øáL-Lé ék ézòîL äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥´¨©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦§¨̧¨Æ
:úeîð àìå äéçðå íMî eðì-eøáLå§¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«

i"yx£‰nLŒe„¯∑רד"ו ּכמנין למצרים, ׁשּנׁשּתעּבדּו ׁשנים ועׂשר למאתים רמז 'לכּו', אמר .ולא ¿»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(â)ì äøNò óñBé-éçà eãøiå:íéøönî øa øaL ©¥«§¬£¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÛÒBÈŒÈÁ‡ e„¯iÂ∑ּבאחוה עּמֹו להתנהג לּבם ונתנּו ּבמכירתֹו, מתחרטים ׁשהיּו מלּמד יעקב', 'ּבני ּכתב: ולא «≈¿¬≈≈ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ÛÒBÈנו Á˙Ùe ‡Ú¯‡ Èt‡ Ïk ÏÚ ‰Â‰ ‡�ÙÎÂ¿«¿»¬»«»«≈«¿»¿«≈
ÔÈaÊÂ ‡¯e·ÈÚ ÔB‰· Èc (‡i¯ˆB‡) Ïk ˙È»»¿«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡�Ùk ÛÈ˜˙e ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔaÊÓÏנז ÌÈ¯ˆÓÏ elÚ ‡Ú¯‡ È¯Èc ÏÎÂ¿»»¿≈«¿»«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
ÏÎa ‡�Ùk ÛÈ˜˙ È¯‡ ÛÒBÈ ÔÓ ‡¯e·Úƒ»ƒ≈¬≈¿≈«¿»¿»

:‡Ú¯‡«¿»

ÔacÊÓא ‡¯e·ÈÚ ˙È‡ È¯‡ ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¬≈ƒƒ»ƒ¿««
:ÔeÊÁ˙z ‡ÓÏ È‰B�·Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬««¬…ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

e·ÈÚ¯‡ב ˙È‡ È¯‡ ÔÈ¯Ó‡ ˙ÈÚÓL ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿»ƒ»¿ƒ¬≈ƒƒ»
‡�Ï e�e·Êe Ôn˙Ï e˙eÁ ÌÈ¯ˆÓa ÔacÊÓƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙eÓ� ‡ÏÂ ÈÁ�Â ÔnzÓƒ«»¿≈≈¿»¿

e·ÈÚ¯‡ג ÔaÊÓÏ ‡¯ÒÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡ e˙Á�e¿»¬≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ı¯‡a(נו) ·Ú¯‰ ˜ÊÁiÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ¯aLiÂ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ«∆¡«»»»¿∆∆
.ÌÈ¯ˆÓאׁשר יֹוסף ּפתח לא ּכי יאמר ƒ¿»ƒֲִֵֶַַָֹֹ

ּכאׁשר לא ּבארץ, הרעב ׁשחזק עד ֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהם

ּכׁשּיׁש צֹועקים העם ּכי מּיד, ּפרעה אל ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹצעקּו

יּׁשאר ׁשּלא רצה והּוא מעט מחיה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹלהם

ּכל על היה והרעב טעם זה ּכלּום. ְְֶֶַַַָָָָָָָלהם

היה אֹוצרֹותיו ּפתחּו טרם ּכי הארץ, ְְְִֵֶֶֶָָָָָָּפני

לבאר חזר ועֹוד הארץ, ּפני ּכל על ְְְֵֵֶַַָָָָָָָָהרעב

אֹו מאד. עליהם ׁשחזק עד להם מכר ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

מהּומה: ׁשל רעב ׁשהיה לֹומר הּכתּוב ְְִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיפליג

˙˙¯‡e.(א) ‰nÏׂשבעים עצמכם ּתראּו אל »»ƒ¿»ְְְְִֵֶַַַ

י':). (ּתענית ויׁשמעאל עׂשו ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָלפני

ּומּפי ּתבּואה. להם היתה עדין ׁשעה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָּבאֹותּה

לּמה כחיׁשה, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי ְְְֲִִִֵֶַָָָָאחרים

ּגם ּומרוה לֹו ודֹומה ּברעב, ּכחּוׁשים ְְְְִִֶֶַַָָָּתהיּו

רּׁש"י: לׁשֹון כ"ה), י"א (מׁשלי יֹורה ְְִִֵֶַהּוא

È¯·„Âּׁשאֹומר ּומה מּמׁש. ּבהם אין אחרים ¿ƒ¿≈ֲִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבני ּבפני ׂשבעים עצמכם ּתראּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַאל

ּבני ׁשאין הבינֹותי, לא עׂשו, ּובני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹיׁשמעאל

ולּמה ּכנען ּבארץ עּתה עׂשו ּובני ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁשמעאל

ּבפני ׂשבעים עצמן את יראּו ׁשּלא יאמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹלא

ּכנען: ארץ ְְֵֶֶַַּבני

ÈÏe‡Âּבאים עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני היּו ¿«ְְְִִֵֵֵֵָָָָ

והיּו לׁשּבר, יֹוסף אל אחּזתם ְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹֻמארץ

ואמר עליו, עֹוברים ּכנען ארץ ּדר ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּבאים

ּכי ּבפניהם, ׂשבעים עצמן יראּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלהם

אליו ויבֹואּו ּתבּואה, ליעקב ׁשּיׁש ְְְְְֲֵֵֶַַָָָֹיחׁשדּוהּו

ּׁשאמר מה ּכן ואם ּבביתֹו. לחם עּמֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלאכל

נ ולא הזהירםונחיה הּוא, אחר טעם מּות ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

וׁשּילכּו ּבידם אׁשר ּבּמעט נׁשמרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהיֹות

הּלחם יּתם ּכאׁשר ימּותּו ׁשּלא מּמּנּו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹלקנֹות

ּבידם: ְֲֶָָאׁשר

e‡¯˙zוהּנכֹון ‰nÏלכם היה ּכי הּזה, ּבּמקֹום ְַָ»»ƒ¿»ִֶֶַַָָָָ

ׁשבר ׁשּיׁש ׁשמעּתם ּכאׁשר מּיד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָליסע

ימהרּו לא אם היּו ּבסּכנה ּכבר ּכי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֹּבמצרים

נמּות: ולא ונחיה טעם וזה ְְְְִֶֶַַַָָָֹלּדבר.



מי uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iriax meil inei xeriy

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr i zegiy ihewl)

להם אֹומר יֹוסף נה)ׁשּיּמֹולּוׁשהיה מא, ּכּכתּוב(רׁש"י ּכְך, על מזהרים נח ּובני עצמֹו", ּדם "ׁשֹופְך ּבגדר היא מילה הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֻ

אדרׁש" לנפׁשֹותיכם ּדמכם את שם)"ואְך וברש"י ה ט, ּכסּפֹו(נח ּומקנת ּביתֹו ילידי את למּול נצטּוה אבינּו אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

יג) יז, לך ׁשּימּולּו.(לך להׁשּתּדל חּיב והיה ּכסּפֹו', 'מקנת ּבגדר מצרים אנׁשי היּו מצרים, ארץ על הּׁשּליט היה ׁשּיֹוסף ּומּכיון .ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

(åð)-ìk-úà óñBé çzôiå õøàä éðt-ìk ìò äéä áòøäå§¨«¨¨´¨½̈©−¨§¥´¨¨®¤©¦§©̧¥¹¤¨
:íéøöî õøàa áòøä ÷æçiå íéøöîì øaLiå íäa øLà£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬¨«¨¨−§¤¬¤¦§¨«¦

i"yx£ı¯‡‰ È�tŒÏk ÏÚ∑העׁשירים אּלּו הארץ"? "ּפני הם Ì‰a.(ב"ר)מי ¯L‡ŒÏkŒ˙‡∑בהֹון 'די ּכתרּגּומֹו: «»¿≈»»∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָ∆»¬∆»∆ְְְִַ
ÌÈ¯ˆÓÏ.עיבּורא' ¯aLiÂ∑מעט לנּו "ׁשברּו מכר. לׁשֹון מׁשּמׁש ּכאן הּוא. קנין ּולׁשֹון מכר לׁשֹון אכל",'ׁשבר' ִָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ

מצינּו: וחלב ּביין ׁשאף ּבתבּואה, אם ּכי אינֹו ּתאמר ואל קנין, נה)לׁשֹון מחיר(ישעיה ּובלֹוא כסף ּבלֹוא ׁשברּו "ּולכּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וחלב רמב"ן."יין ְִַָָ

(æð)ì äîéøöî eàa õøàä-ìëå÷æç-ék óñBé-ìà øaL §¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨¦§−Ÿ¤¥®¦«¨©¬
:õøàä-ìëa áòøä̈«¨¨−§¨¨¨«¤

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ e‡a ı¯‡‰ŒÏÎÂ∑'יֹוסף מן 'לׁשּבר לכּתב: צרי היה ּכסדרֹו ּתדרׁשהּו ואם לׁשּבר. יֹוסף .אל ¿»»»∆»ƒ¿«¿»ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶָָָֹֹֹ

áî(à)á÷òé øîàiå íéøöîa øáL-Lé ék á÷òé àøiå©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤©«£ŸÆ
:eàøúz änì åéðáì§¨½̈−̈¨¦§¨«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓa ¯·LŒLÈ Èk ·˜ÚÈ ‡¯iÂ∑"'וגֹו ׁשמעּתי "הּנה ׁשּנאמר: ׁשמע, אּלא ראה לא והלא ראה, ּומהיכן ««¿«¬…ƒ∆∆∆¿ƒ¿»ƒְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ
ּבפרּוׁש להֹודיעֹו מּמׁש נבּואה היתה ולא ּבמצרים, ׁשבר לֹו יׁש ׁשעדין קדׁש, ׁשל ּבאסּפקלריא ראה "וּירא"? ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּומהּו

יֹוסף e‡¯˙z.ׁשּזה ‰nÏ∑ׁשעה,לּמה ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, אּתם ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ּבפני עצמכם ּתראּו ֵֶֶ»»ƒ¿»ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּתבּואה. להם היה י)עדין ּבטרם((תענית אכל לכם מבּקׁשים אּתם ׁשאין ּבכם, ּומתמיהים ּבכם מסּתּכלין הּכל יהּו לּמה ּתתראּו", "לּמה ּכפׁשּוטֹו: נראה ולי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּׁשּבידכם? מה לֹו:)ׁשּיכלה ודֹומה ּברעב'? ּכחּוׁשים ּתהיּו 'לּמה ּכחיׁשה: לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי אחרים יא)ּומּפי "ּומרוה(משלי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
יֹורה רמב"ן."ּגםֿהּוא ֶַ

(á)änL-eãø íéøöîa øáL-Lé ék ézòîL äpä øîàiå©¾Ÿ¤¦¥´¨©½§¦¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦§¨̧¨Æ
:úeîð àìå äéçðå íMî eðì-eøáLå§¦§¨´¦½̈§¦«§¤−§¬Ÿ¨«

i"yx£‰nLŒe„¯∑רד"ו ּכמנין למצרים, ׁשּנׁשּתעּבדּו ׁשנים ועׂשר למאתים רמז 'לכּו', אמר .ולא ¿»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(â)ì äøNò óñBé-éçà eãøiå:íéøönî øa øaL ©¥«§¬£¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ−̈¦¦§¨«¦
i"yx£ÛÒBÈŒÈÁ‡ e„¯iÂ∑ּבאחוה עּמֹו להתנהג לּבם ונתנּו ּבמכירתֹו, מתחרטים ׁשהיּו מלּמד יעקב', 'ּבני ּכתב: ולא «≈¿¬≈≈ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

ÛÒBÈנו Á˙Ùe ‡Ú¯‡ Èt‡ Ïk ÏÚ ‰Â‰ ‡�ÙÎÂ¿«¿»¬»«»«≈«¿»¿«≈
ÔÈaÊÂ ‡¯e·ÈÚ ÔB‰· Èc (‡i¯ˆB‡) Ïk ˙È»»¿«»ƒ¿ƒ»¿«ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡�Ùk ÛÈ˜˙e ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒ¿≈«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔaÊÓÏנז ÌÈ¯ˆÓÏ elÚ ‡Ú¯‡ È¯Èc ÏÎÂ¿»»¿≈«¿»«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«
ÏÎa ‡�Ùk ÛÈ˜˙ È¯‡ ÛÒBÈ ÔÓ ‡¯e·Úƒ»ƒ≈¬≈¿≈«¿»¿»

:‡Ú¯‡«¿»

ÔacÊÓא ‡¯e·ÈÚ ˙È‡ È¯‡ ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…¬≈ƒƒ»ƒ¿««
:ÔeÊÁ˙z ‡ÓÏ È‰B�·Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆÓa¿ƒ¿»ƒ«¬««¬…ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»

e·ÈÚ¯‡ב ˙È‡ È¯‡ ÔÈ¯Ó‡ ˙ÈÚÓL ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»¿»ƒ»¿ƒ¬≈ƒƒ»
‡�Ï e�e·Êe Ôn˙Ï e˙eÁ ÌÈ¯ˆÓa ÔacÊÓƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙eÓ� ‡ÏÂ ÈÁ�Â ÔnzÓƒ«»¿≈≈¿»¿

e·ÈÚ¯‡ג ÔaÊÓÏ ‡¯ÒÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡ e˙Á�e¿»¬≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ı¯‡a(נו) ·Ú¯‰ ˜ÊÁiÂ ÌÈ¯ˆÓÏ ¯aLiÂ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ«∆¡«»»»¿∆∆
.ÌÈ¯ˆÓאׁשר יֹוסף ּפתח לא ּכי יאמר ƒ¿»ƒֲִֵֶַַָֹֹ

ּכאׁשר לא ּבארץ, הרעב ׁשחזק עד ֲֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבהם

ּכׁשּיׁש צֹועקים העם ּכי מּיד, ּפרעה אל ְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָֹצעקּו

יּׁשאר ׁשּלא רצה והּוא מעט מחיה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹלהם

ּכל על היה והרעב טעם זה ּכלּום. ְְֶֶַַַָָָָָָָלהם

היה אֹוצרֹותיו ּפתחּו טרם ּכי הארץ, ְְְִֵֶֶֶָָָָָָּפני

לבאר חזר ועֹוד הארץ, ּפני ּכל על ְְְֵֵֶַַָָָָָָָָהרעב

אֹו מאד. עליהם ׁשחזק עד להם מכר ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא

מהּומה: ׁשל רעב ׁשהיה לֹומר הּכתּוב ְְִֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיפליג

˙˙¯‡e.(א) ‰nÏׂשבעים עצמכם ּתראּו אל »»ƒ¿»ְְְְִֵֶַַַ

י':). (ּתענית ויׁשמעאל עׂשו ּבני ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָלפני

ּומּפי ּתבּואה. להם היתה עדין ׁשעה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָּבאֹותּה

לּמה כחיׁשה, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמעּתי ְְְֲִִִֵֶַָָָָאחרים

ּגם ּומרוה לֹו ודֹומה ּברעב, ּכחּוׁשים ְְְְִִֶֶַַָָָּתהיּו

רּׁש"י: לׁשֹון כ"ה), י"א (מׁשלי יֹורה ְְִִֵֶַהּוא

È¯·„Âּׁשאֹומר ּומה מּמׁש. ּבהם אין אחרים ¿ƒ¿≈ֲִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבני ּבפני ׂשבעים עצמכם ּתראּו ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַאל

ּבני ׁשאין הבינֹותי, לא עׂשו, ּובני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹיׁשמעאל

ולּמה ּכנען ּבארץ עּתה עׂשו ּובני ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׁשמעאל

ּבפני ׂשבעים עצמן את יראּו ׁשּלא יאמר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹלא

ּכנען: ארץ ְְֵֶֶַַּבני

ÈÏe‡Âּבאים עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני היּו ¿«ְְְִִֵֵֵֵָָָָ

והיּו לׁשּבר, יֹוסף אל אחּזתם ְְֲִֵֵֶֶֶָָָֹֻמארץ

ואמר עליו, עֹוברים ּכנען ארץ ּדר ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָּבאים

ּכי ּבפניהם, ׂשבעים עצמן יראּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלהם

אליו ויבֹואּו ּתבּואה, ליעקב ׁשּיׁש ְְְְְֲֵֵֶַַָָָֹיחׁשדּוהּו

ּׁשאמר מה ּכן ואם ּבביתֹו. לחם עּמֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָֹלאכל

נ ולא הזהירםונחיה הּוא, אחר טעם מּות ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

וׁשּילכּו ּבידם אׁשר ּבּמעט נׁשמרים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָלהיֹות

הּלחם יּתם ּכאׁשר ימּותּו ׁשּלא מּמּנּו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹלקנֹות

ּבידם: ְֲֶָָאׁשר

e‡¯˙zוהּנכֹון ‰nÏלכם היה ּכי הּזה, ּבּמקֹום ְַָ»»ƒ¿»ִֶֶַַָָָָ

ׁשבר ׁשּיׁש ׁשמעּתם ּכאׁשר מּיד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָליסע

ימהרּו לא אם היּו ּבסּכנה ּכבר ּכי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֹּבמצרים

נמּות: ולא ונחיה טעם וזה ְְְְִֶֶַַַָָָֹלּדבר.
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עליהם ׁשּיפסקּו ממֹון ּבכל לאֿׁשלח"?∑NÚ¯‰.ולפּדֹותֹו יֹוסף אחי "ואתּֿבנימין ּכתיב: והלא לֹומר, ּתלמּוד מה ְְְְְֲִִֵֶֶָָ¬»»ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹ
ּבר", "לׁשּבר לענין: אבל לֹו, ׁשוה ּכּלם וׂשנאת ּכּלם אהבת היתה ׁשּלא לעׂשרה, חלּוקין היּו האחוה לענין ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻאּלא

להם אחד לב .(בב"ר)ּכּלם ֵֶֶָָָֻ

(ã)ék åéçà-úà á÷òé çìL-àì óñBé éçà ïéîéða-úàå§¤¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬©«£−Ÿ¤¤¨®¦´
:ïBñà epàø÷é-ït øîà̈©½¤¦§¨¤−¨«

i"yx£ÔBÒ‡ ep‡¯˜ÈŒÔt∑ּבׁשעת מקטרג ׁשהּׂשטן 'מּכאן יעקב: ּבן אליעזר רּבי אמר אסֹון? יקראּנּו לא ּובּבית ∆ƒ¿»∆»ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
.(ב"ר)הּסּכנה' ַַָָ

(ä)ì ìàøNé éða eàáiåáòøä äéä-ék íéàaä CBúa øaL ©¨¸ŸÆ§¥´¦§¨¥½¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬¨«¨−̈
:ïòðk õøàa§¤¬¤§¨«©

i"yx£ÌÈ‡a‰ CB˙a∑אּלא אחד ּבפתח ּכּלם יתראּו ׁשּלא אביהם להם ׁשּצּוה לפי יּכירּום, ׁשּלא עצמן מטמינין ¿«»ƒְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻ
ּגּבֹורים וכּלם נאים ׁשּכּלם הרע, עין ּבהם ּתׁשלט ׁשּלא ּכדי ּבפתחֹו, אחד ּכל .ׁשיּכנס ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹֻֻ

(å)íò-ìëì øéaLnä àeä õøàä-ìò èélMä àeä óñBéå§¥Àµ©©¦´©¨½̈¤¬©©§¦−§¨©´
:äöøà íétà Bì-eåçzLiå óñBé éçà eàáiå õøàä̈¨®¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½©¦§©«£¬©©−¦¨«§¨

i"yx£ÌÈt‡ BÏŒeÂÁzLiÂ∑הּוא ורגלים ידים ּפּׁשּוט הׁשּתחואה ּכל וכן ּפניהם, על לֹו טז)נׁשּתּטחּו רמב"ן.(שבועות «ƒ¿«¬««ƒְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

(æ)øaãéå íäéìà økðúiå íøkiå åéçà-úà óñBé àøiå©©¬§¥²¤¤−̈©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥¯
õøàî eøîàiå íúàa ïéàî íäìà øîàiå úBL÷ ízà¦¨´¨À©³Ÿ¤£¥¤Æ¥©´¦¨¤½©´Ÿ§½¥¤¬¤

ì ïòðk:ìëà-øaL §©−©¦§¨«Ÿ¤
i"yx£Ì‰ÈÏ‡ ¯k�˙iÂ∑ּכנכרי להם קׁשֹותנעׂשה לדּבר רמב"ן.(ב"ר)ּבדברים, «ƒ¿«≈¬≈∆ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ

(ç):eäøkä àì íäå åéçà-úà óñBé økiå©©¥¬¥−¤¤¨®§¥−¬Ÿ¦¦ª«
i"yx£'B‚Â ÛÒBÈ ¯kiÂ∑זקן חתּומי ׁשהּניחם כז)לפי כתובות לט ‰e‰¯Èk.(ב"מ ‡Ï Ì‰Â∑חתימת ּבלא מאצלם ׁשּיצא ««≈≈¿ְֲִִִֵֶָָָ¿≈…ƒƒÀְְֲִֵֶֶַָָָֹ

ּכׁשּנמס אחיו", את יֹוסף "וּיּכר אּגדה: ּומדרׁש זקן. ּבחתימת מצאּוהּו ועכׁשו ורחםזקן, אחיו ׁשהם הּכיר ּבידֹו, רּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
אחוה ּבֹו לנהג ּבידם, ּכׁשּנפל הּכירּוהּו", לא "והם רמב"ן.עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

ÚÈ˜·ד ÁÏL ‡Ï ÛÒBÈ„ È‰BÁ‡ ÔÈÓÈ�a ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¿««¬…
:‡˙BÓ dpÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ¯Ó‡ È¯‡ È‰eÁ‡ ÌÚƒ¬ƒ¬≈¬«ƒ¿»¿«¿ƒ≈»

B‚aה ‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ Ï‡¯NÈ È�a B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ»¿
:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ‡�ÙÎ ‰Â‰ È¯‡ ‡ÈlÚ»«»¬≈¬»«¿»¿«¿»ƒ¿»«

„ÔÈaÊו ‡e‰ ‡Ú¯‡ ÏÚ ËÈlLc ‡e‰ ÛÒBÈÂ¿≈¿«ƒ««¿»¿«ƒ
ÛÒBÈ ÈÁ‡ B˙‡Â ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÏÎÏ ‡¯e·ÈÚƒ»¿»«»¿«¿»«¬¬≈≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡it‡ ÏÚ dÏ e„È‚Òe¿ƒ≈«««»««¿»

ÔepÚ„BÓzL‡Âז È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ
ÔB‰nÚ ÏÈlÓe ÔB‰Ï ÏÈlÓ„ ‰Ó ·ÈMÁÂ¿«ƒ»¿«ƒ¿«ƒƒ¿
e¯Ó‡Â Ôe˙È˙‡ Ô�Ó ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÈL«̃¿»«¬«¿¿»¬≈«¬»

:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ»

Ï‡ח Ôep‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«≈»¬ƒ¿ƒ»
:dÚ„BÓzL‡ƒ¿¿¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‡¯ı.(ו) ÌÚ ÏÎÏ ¯ÈaLn‰ ‡e‰אינּנּו ««¿ƒ¿»«»»∆ֵֶ

מׁשנה הארץ, על הּׁשּליט ׁשּיהיה ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָראּוי

ּתרקב אֹו סאה אחד לכל מֹוכר מצרים, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלמל

ואמרּו רּבֹותינּו ּבזה נתעֹוררּו ולכן הּתבּואה. ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָמן

חּוץ האֹוצרֹות ּכל לסּתם ׁשּצּוה ו') צ"א ְִִֶָָָָֹ(ב"ר

ההיא: ּבעת ִֵֵֶַָָמאחד

ÏÚÂמּכל לפניו ּבאים ׁשהיּו יּתכן הּפׁשט ּדר ¿«ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

עליהם. וחֹוקר ׁשֹואל והּוא ְְֲֲֵֵֵֶָָהארצֹות,

ּפלֹונית עיר לאנׁשי ּתמּכרּו לּפקידים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַּומצּוה

יעקב ּבני והצרכּו ּפלֹוני. מּמין ּתבּואה וכ ְְְְְְְֲִִִֵַָָָֹֻּכ

לצּוֹות ּכנען מארץ הּבאים ּבתֹו לפניו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹלבא

ראׁשֹונים הם ּכי לארצם, ימּכרּו ּכּמה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָעליהם

ּבעבּור לפניו ּבאּו והם ּכנען, מארץ ּבאּו ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאׁשר

ָֻּכּלם:

Ì¯kiÂ.(ז) ÂÈÁ‡ ˙‡ ÛÒBÈ ‡¯iÂמּיד ««¿≈∆∆»««ƒ≈ִָ

יּכירּוהּו, אּולי ּופחד הּכירם, אֹותם ִִִֶַַַָָָָָׁשראה

מצחֹו על הּמצנפת ׁשּׂשם אליהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָוּיתנּכר

ּבאׁשת ׁשּנאמר ּכמֹו עצמֹו, וׁשּנה הּפנים ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָּוקצת

והׁשּתּנית נא קּומי ב') י"ד (מ"א ְְְִִִַָָָָירבעם

(ׁשם ּוכתיב ירבעם, אׁשת אּת ּכי ידעּו ְְְְְִִֵֵֶַָָָָֹולא

מתנּכר והיא כבאּה ויהי ה') ה:ּפסּוק ְְְִִִִֵַָָָֹ

B‡ּבדבריו להם ׁשהתנּכר ּבכאן, וּיתנּכר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיהיה

ּבכעס, להם ואמר קׁשֹות להם ְְִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּדּבר

ּבאתם מאין לׁשּבר, לפניו אדם יבא לא ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹֹֹּכאּלּו

וכאׁשר אכל, לׁשּבר ּכנען מארץ וּיאמרּו ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלפני,

אחיו ׁשהם לֹו נתּברר אז זה לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶָָָהזּכירּו

ּכי ׁשנית, ּפעם יֹוסף, וּיּכר טעם וזה ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַּבאמת.

ורּׁש"י אמת. וידיעת הּכר ּבהם לֹו ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָנּתֹוסף

אּתם לדּבר ּבדברים ּכנכרי להם נעׂשה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָּכתב

ׁשּדּבר לֹומר וּיתנּכר יהיה ּדעּתֹו ועל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָקׁשֹות.

נכֹון: ואינּנּו נכרי. ְְְִִֵֶָָּכאיׁש

‰e‰¯k.(ח) ‡Ï Ì‰Âעֹוד הצר ולא ּכלל, ¿≈…ƒƒÀְְְַָֹֻ

(יבמֹות רּבֹותינּו ואמרּו אליהם. ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָלהתנּכר

חתּומי ׁשהּניחם לפי ההּכרה ּבטעם ְְֲִִִֵֶַַַַָָָפ"ח.)

ּבלא מאצלם ׁשּיצא הּכירּוהּו לא והם ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹזקן,

זקן. ּבחתימת מצאּוהּו ועכׁשיו זקן ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָחתימת

רק מּיֹוסף ּגדֹולים אינם ּוזבּולּון יּׂשׂשכר ְְְִִִִֵֵֵַָָָוהּנה

הּכיר הּגדֹולים את ׁשהּכיר ּכיון אבל ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָמעט,

ׁשּיבאּו מּדעּתֹו מּכירם, היה ועֹוד ּכּלם. ְְִִֶֶַַָָָָָֹֻאת

ׁשּיהיה לּבם נתנּו ׁשּלא הּכירּוהּו, לא והם ְְְִִִִֵֶֶֶָָָֹֹׁשם,

הּׁשּליט הּוא לּיׁשמעאלים מכרּו אׁשר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָהעבד

ּבתחּלה וּיּכירם, אברהם רּבי ואמר הארץ. ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל

uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k iriax meil inei xeriy
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אחד ּבכל הסּתּכל כן ואחרי אחיו, ׁשהם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּכיר

ְִִוהּכירֹו:

ÌÏÁ(ט) ¯L‡ ˙BÓÏÁ‰ ˙‡ ÛÒBÈ ¯kÊiÂ«ƒ¿…≈≈«¬…¬∆»«
.Ì‰Ïׁשהרי ׁשּנתקּימּו וידע עליהם, »∆ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשהּדבר ּדעּתי ּולפי רּׁש"י. לׁשֹון לֹו, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָהׁשּתחוּו

את יֹוסף ּבראֹות ּכי הּכתּוב יאמר ּכי ,ְְִִִֵֵֶֶַַָֹּבהפ

החלֹומ ּכל זכר לֹו מׁשּתחוים אׁשראחיו ֹות ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָ

ּבּפעם מהם אחד נתקּים ׁשּלא וידע להם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹחלם

יׁשּתחוּו אחיו ּכל ּכי ּבפתרֹונם יֹודע ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּזאת,

אנחנּו והּנה הראׁשֹון, החלֹום מן ּבתחּלה ְְְֲֲִִִִִֵַַָָלֹו

אחיו לכל ירמז "אנחנּו" ּכי אלּמים, ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָֹֻמאּלמים

הּׁשמׁש לֹו יׁשּתחוּו ׁשני ּופעם עׂשר, ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָאחד

הּׁשני, החלֹום מן ּכֹוכבים עׂשר ואחד ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּירח

זאת חׁשב עּמהם ּבנימין ראה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹוכיון

ּגם ׁשּיביאּו ּכדי עליהם ׁשּיעליל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּתחּבּולה

הראׁשֹון החלֹום לקּים אליו אחיו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבנימין

ְִָּתחּלה:

ÏÚÂ,אחיכם יֹוסף אני להם להּגיד רצה לא ּכן ¿«ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ויׁשלח אבי אל ועלּו מהרּו ְְְֲֲִִֵֶַַַָֹולאמר

הּׁשנּיה, ּבּפעם עּמהם עׂשה ּכאׁשר ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָהעּגלֹות

ואחרי ספק. ּבלא מּיד ּבא אביו היה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹּכי

לקּים להם הּגיד הראׁשֹון החלֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנתקּים

חטא חֹוטא יֹוסף היה ּכן ולּולי הּׁשני. ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָהחלֹום

רּבים ימים ּולהעמידֹו אביו את לצער ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּגדֹול

היה אם ואף ועליו, ׁשמעֹון על ואבל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבׁשכֹול

יחמל לא אי קצת אחיו את לצער ְְְְֵֵֶֶַַָָֹֹרצֹונֹו

יפה עׂשה הּכל את אבל אביו, ׂשיבת ֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל

ּבאמת: ׁשּיתקּימּו ידע ּכי החלֹומֹות לקּים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבעּתֹו

Ìbׁשּתהיה לא ּבּגביע להם ׁשעׂשה הּׁשני הענין «ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

להם יׁש אּולי חׁשד אבל לצערם, ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָּכּונתֹו

אביהם ּבאהבת אֹותֹו ׁשּיקּנאּו ּבבנימין ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָׂשנאה

ׁשהיה ּבנימין הרּגיׁש ׁשּמא אֹו ּבֹו, ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָּכקנאתם

וׂשנאה, קטטה ּביניהם ונֹולדה ּביֹוסף ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָידם

אּולי ּבנימין עּמהם ׁשּיל רצה לא ּכן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹועל

ּבאהבתֹו: אֹותם ּבדקֹו עד ידם ּבֹו ְְְְֲִַַָָָָָיׁשלחּו

‰ÊÏÂצ"ג) רּבה ּבבראׁשית רּבֹותינּו ּבֹו נתּכּונּו ¿»∆ְְְִִִֵֵַַַָ

הּדברים ּכל אּבא ּבר' חּיא רּבי אמר ְְִִִַַַַָָָָָט')

עד אחיו ּבפני יהּודה ׁשּדּבר קֹורא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאּתה

יֹוסף יכֹול ולא מּגיע היהׁשאּתה להתאּפק ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לבנימין. ּפּיּוס לאחיו, ּפּיּוס ליֹוסף ּפּיּוס ְְְְִִִִִֵֶָָּבֹו

ּבניה על נפׁשֹו נֹותן היא ראה ליֹוסף, ְְִֵֵֵֶַַַָָָָּפּיּוס

וכּו': רחל ְֵֶָׁשל

ÔÎÂּביֹוסף היּו האּלה הענינים ׁשּכל אֹומר אני ¿≈ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

לתמּה יׁש ּכי החלֹומֹות, ּבפתרֹון ְְְְֲִִִִֵַַָָֹמחכמתֹו

והיה רּבים ימים ּבמצרים יֹוסף ׁשעמד ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָאחר

לא אי ּבמצרים, ּגדֹול ׂשר ּבבית ונגיד ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּפקיד

ּכי ּולנחמֹו, להֹודיעֹו לאביו אחד ּכתב ְְְְֲִִִֶַַָָָָׁשלח

היה ואּלּו ימים, ּכׁשּׁשה לחברֹון קרֹוב ְְְְְִִִִִֶַָָָָָמצרים

אביו, לכבֹוד להֹודיעֹו ראּוי היה ׁשנה ְְֲִִִַַָָָָָָמהל

היה אבל ממֹון. ּברב ויפדּנּו נפׁשֹו ּפדיֹון ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹויקר

וכל אביו וגם לֹו אחיו הׁשּתחוית ּכי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָרֹואה

והיה ּבארצם, להיֹות אפׁשר אי אּתֹו, ְְְְְְִִִֶַַָָָָזרעֹו

הצלחתֹו ּבראֹותֹו ּבמצרים ׁשם להיֹותֹו ְְְְְְִִִִֶַַַָָָמקּוה

חלֹום ׁשּׁשמע אחרי ׁשּכן וכל ׁשם, ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָהּגדֹולה

ויתקּימּו ׁשּמה ּכּלם יבאּו ּכי לֹו ׁשּנתּברר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻּפרעה

חלֹומֹותיו: ֲָָּכל

¯Ó‡iÂ.Ìz‡ ÌÈÏb¯Ó Ì‰Ï‡הּזאת העלילה «…∆¬≈∆¿«¿ƒ«∆ֲִַָָֹ

אמתלא, אֹו טעם ּבּה להיֹות ְְְֲִִֵַַַָָָיצטר

וכל ּככה, להם אֹומר להיֹות עׂשּו מה ְְִִֵֶַָָָָָּכי

ּכמֹו הּבאים, ּבתֹו והם אליו, ּבאּו ְְְִֵֵֶַָָָָָהארץ

הרעב היה ּכי הּבאים ּבתֹו לׁשּבר ְְִִִֶַַָָָָָָָֹׁשאמר

ּתאר אנׁשי אֹותם ראה ואּולי ּכנען. ְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹּבארץ

אין להם ואמר ּכּלם, מכלֹול לבּוׁשי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻונכּבדים,

ּכי אכל לׁשּבר לבא ּככם נכּבדים אנׁשים ְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹּדר

לכם: רּבים ֲִִֶַָָעבדים

ÔÎzÈÂוהּוא ּכנען, מארץ הּבאים ּבתחּלת ׁשהיּו ¿ƒ»≈ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּבאים ּבתֹו לׁשּבר יׂשראל ּבני וּיבאּו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹטעם

מּׁשם ּבאּו עּתה ּכי ּכנען, ּבארץ הרעב היה ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָּכי

אּתם, מרּגלים יֹוסף להם וּיאמר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹהראׁשֹונים.

אכל, לׁשּבר אדם אלי ּבא לא ּכנען מארץ ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכי

ּבתחּלה: להם ׁשאמר ּבאתם, מאין טעם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוזה

�e�Á.(יא) „Á‡ LÈ‡ È�a e�lkלפרׁש יּתכן À»¿≈ƒ∆»»¿ְִֵֵָָ

היֹותנּו מּפני אמרּו, ּכי הּזאת ְְֱֲִִֵֵַַַָָֹהּטענה

ּכי מּזה, זה נּפרד ולא אחד איׁש ּבני ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאחים

אכל לׁשּבר ּכאחד ּכּלנּו ּבאנּו אבינּו, רצֹון ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻכן

היה וכן עבדיו. עם מּמּנּו אחד ׁשלחנּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹולא

רצֹונם ׁשאין אּלא ּכּלם, יׁשלחם לּמה ּכי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻהּדבר,

ּבעבּור כן ׁשעׂשּו יּתכן ּגם מּזה. זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהּפרד

את ּבּדר מעבדיהם יגזלּו ׁשּלא הרעב, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכבד

יביאּו: אׁשר ֲִֶֶֶַָהּׁשבר

ÔÎzÈÂ,נחנּו אחד איׁש ּבני ּכּלנּו לֹו ׁשאמרּו ¿ƒ»≈ְְְִֵֶֶָָָָֻ

ּבּׁשערים נֹודע הּוא ּכי עליו לחקר ְֲִִַַַָָָָֹּתּוכל

ותחקר ּתׁשאל ואם ּבניו, ורב עׁשרֹו ְְְְְְֲִִִַַָָָֹֹּבכבֹוד

צּדיק ּבני צּדיקים ואנׁשים אנחנּו ּכנים ּכי ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָּתדע

מרּגלים. עבדי היּו לא וטעם מרּגלים. ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֹולא

היּו לא ּדברינּו, ּבכל מּנעּורינּו אנחנּו ּכנים ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹּכי

ּפסּוק (להּלן וכן עּתה. ועד מאז מרּגלים ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָעבדי

מעֹולם: מרּגלים, היינּו לא ְְִִֵַָָֹל"א)

e�È˙Ba¯Âב"ר) ודרׁשּו ׁשאמרנּו ּכמֹו נתעֹוררּו ¿«≈ְְְְְְִֶַָָ

ּפתחים ּבעׂשרה ׁשּנכנסּו ו') ְְְֲִִֶַָָָצ"א

וטענה עליהם. העליל ּולכ מרּגלים ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָּכדר

הּכתּוב. אֹותּה הזּכיר לא אבל היא, ְְֲִִִַָָָָֹנכֹונה

אחד איׁש ּבני ּכּלנּו ּבתחּלה לֹו ׁשאמרּו ְְְְִִִֵֶֶָָָָֻועֹוד,

אֹותם: ׁשּמחּיבת והיא ְְְִֶֶֶַָָנחנּו,

ÔÎzÈÂּבעׂשרה נכנסּתם להם, אמר ׁשּמּתחּלה ¿ƒ»≈ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבמקֹום נֹועדים אּתם ועכׁשיו ְְְְִִֶַַָָָָּפתחים

מרּגלים, ּדר רק זה אין יחּדו, ונקׁשרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחד

ה ּבעבּור לֹו, יחד,ואמרּו נאספנּו אחים יֹותנּו ְְְֱֱֲִֵֶַַַַַָ

לראֹות, ּבאתם הארץ ערות ּכי לא להם, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹואמר
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אחד ּבכל הסּתּכל כן ואחרי אחיו, ׁשהם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּכיר

ְִִוהּכירֹו:

ÌÏÁ(ט) ¯L‡ ˙BÓÏÁ‰ ˙‡ ÛÒBÈ ¯kÊiÂ«ƒ¿…≈≈«¬…¬∆»«
.Ì‰Ïׁשהרי ׁשּנתקּימּו וידע עליהם, »∆ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשהּדבר ּדעּתי ּולפי רּׁש"י. לׁשֹון לֹו, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָהׁשּתחוּו

את יֹוסף ּבראֹות ּכי הּכתּוב יאמר ּכי ,ְְִִִֵֵֶֶַַָֹּבהפ

החלֹומ ּכל זכר לֹו מׁשּתחוים אׁשראחיו ֹות ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָ

ּבּפעם מהם אחד נתקּים ׁשּלא וידע להם ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹחלם

יׁשּתחוּו אחיו ּכל ּכי ּבפתרֹונם יֹודע ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹהּזאת,

אנחנּו והּנה הראׁשֹון, החלֹום מן ּבתחּלה ְְְֲֲִִִִִֵַַָָלֹו

אחיו לכל ירמז "אנחנּו" ּכי אלּמים, ְְְְְֲֲִִִִֶַַָָֹֻמאּלמים

הּׁשמׁש לֹו יׁשּתחוּו ׁשני ּופעם עׂשר, ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָאחד

הּׁשני, החלֹום מן ּכֹוכבים עׂשר ואחד ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָוהּירח

זאת חׁשב עּמהם ּבנימין ראה ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹוכיון

ּגם ׁשּיביאּו ּכדי עליהם ׁשּיעליל ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּתחּבּולה

הראׁשֹון החלֹום לקּים אליו אחיו ְְֲִִִִֵֵַַָָָָּבנימין

ְִָּתחּלה:

ÏÚÂ,אחיכם יֹוסף אני להם להּגיד רצה לא ּכן ¿«ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ויׁשלח אבי אל ועלּו מהרּו ְְְֲֲִִֵֶַַַָֹולאמר

הּׁשנּיה, ּבּפעם עּמהם עׂשה ּכאׁשר ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָהעּגלֹות

ואחרי ספק. ּבלא מּיד ּבא אביו היה ְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹּכי

לקּים להם הּגיד הראׁשֹון החלֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּנתקּים

חטא חֹוטא יֹוסף היה ּכן ולּולי הּׁשני. ְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָהחלֹום

רּבים ימים ּולהעמידֹו אביו את לצער ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּגדֹול

היה אם ואף ועליו, ׁשמעֹון על ואבל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָּבׁשכֹול

יחמל לא אי קצת אחיו את לצער ְְְְֵֵֶֶַַָָֹֹרצֹונֹו

יפה עׂשה הּכל את אבל אביו, ׂשיבת ֲִֵֶֶַַַָָָָָֹעל

ּבאמת: ׁשּיתקּימּו ידע ּכי החלֹומֹות לקּים ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָּבעּתֹו

Ìbׁשּתהיה לא ּבּגביע להם ׁשעׂשה הּׁשני הענין «ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

להם יׁש אּולי חׁשד אבל לצערם, ְֲֲֵֶַַַַָָָָָָּכּונתֹו

אביהם ּבאהבת אֹותֹו ׁשּיקּנאּו ּבבנימין ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָׂשנאה

ׁשהיה ּבנימין הרּגיׁש ׁשּמא אֹו ּבֹו, ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָּכקנאתם

וׂשנאה, קטטה ּביניהם ונֹולדה ּביֹוסף ְְְְְְִֵֵֵֶָָָָָָידם

אּולי ּבנימין עּמהם ׁשּיל רצה לא ּכן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹועל

ּבאהבתֹו: אֹותם ּבדקֹו עד ידם ּבֹו ְְְְֲִַַָָָָָיׁשלחּו

‰ÊÏÂצ"ג) רּבה ּבבראׁשית רּבֹותינּו ּבֹו נתּכּונּו ¿»∆ְְְִִִֵֵַַַָ

הּדברים ּכל אּבא ּבר' חּיא רּבי אמר ְְִִִַַַַָָָָָט')

עד אחיו ּבפני יהּודה ׁשּדּבר קֹורא ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאּתה

יֹוסף יכֹול ולא מּגיע היהׁשאּתה להתאּפק ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לבנימין. ּפּיּוס לאחיו, ּפּיּוס ליֹוסף ּפּיּוס ְְְְִִִִִֵֶָָּבֹו

ּבניה על נפׁשֹו נֹותן היא ראה ליֹוסף, ְְִֵֵֵֶַַַָָָָּפּיּוס

וכּו': רחל ְֵֶָׁשל

ÔÎÂּביֹוסף היּו האּלה הענינים ׁשּכל אֹומר אני ¿≈ְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

לתמּה יׁש ּכי החלֹומֹות, ּבפתרֹון ְְְְֲִִִִֵַַָָֹמחכמתֹו

והיה רּבים ימים ּבמצרים יֹוסף ׁשעמד ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָאחר

לא אי ּבמצרים, ּגדֹול ׂשר ּבבית ונגיד ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹּפקיד

ּכי ּולנחמֹו, להֹודיעֹו לאביו אחד ּכתב ְְְְֲִִִֶַַָָָָׁשלח

היה ואּלּו ימים, ּכׁשּׁשה לחברֹון קרֹוב ְְְְְִִִִִֶַָָָָָמצרים

אביו, לכבֹוד להֹודיעֹו ראּוי היה ׁשנה ְְֲִִִַַָָָָָָמהל

היה אבל ממֹון. ּברב ויפדּנּו נפׁשֹו ּפדיֹון ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֹויקר

וכל אביו וגם לֹו אחיו הׁשּתחוית ּכי ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָרֹואה

והיה ּבארצם, להיֹות אפׁשר אי אּתֹו, ְְְְְְִִִֶַַָָָָזרעֹו

הצלחתֹו ּבראֹותֹו ּבמצרים ׁשם להיֹותֹו ְְְְְְִִִִֶַַַָָָמקּוה

חלֹום ׁשּׁשמע אחרי ׁשּכן וכל ׁשם, ְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָהּגדֹולה

ויתקּימּו ׁשּמה ּכּלם יבאּו ּכי לֹו ׁשּנתּברר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹֹֻּפרעה

חלֹומֹותיו: ֲָָּכל

¯Ó‡iÂ.Ìz‡ ÌÈÏb¯Ó Ì‰Ï‡הּזאת העלילה «…∆¬≈∆¿«¿ƒ«∆ֲִַָָֹ

אמתלא, אֹו טעם ּבּה להיֹות ְְְֲִִֵַַַָָָיצטר

וכל ּככה, להם אֹומר להיֹות עׂשּו מה ְְִִֵֶַָָָָָּכי

ּכמֹו הּבאים, ּבתֹו והם אליו, ּבאּו ְְְִֵֵֶַָָָָָהארץ

הרעב היה ּכי הּבאים ּבתֹו לׁשּבר ְְִִִֶַַָָָָָָָֹׁשאמר

ּתאר אנׁשי אֹותם ראה ואּולי ּכנען. ְְְְֵֶֶַַַַָָָָֹּבארץ

אין להם ואמר ּכּלם, מכלֹול לבּוׁשי ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֻונכּבדים,

ּכי אכל לׁשּבר לבא ּככם נכּבדים אנׁשים ְְֲִִִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹּדר

לכם: רּבים ֲִִֶַָָעבדים

ÔÎzÈÂוהּוא ּכנען, מארץ הּבאים ּבתחּלת ׁשהיּו ¿ƒ»≈ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּבאים ּבתֹו לׁשּבר יׂשראל ּבני וּיבאּו ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹטעם

מּׁשם ּבאּו עּתה ּכי ּכנען, ּבארץ הרעב היה ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָּכי

אּתם, מרּגלים יֹוסף להם וּיאמר ְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹהראׁשֹונים.

אכל, לׁשּבר אדם אלי ּבא לא ּכנען מארץ ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹּכי

ּבתחּלה: להם ׁשאמר ּבאתם, מאין טעם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוזה

�e�Á.(יא) „Á‡ LÈ‡ È�a e�lkלפרׁש יּתכן À»¿≈ƒ∆»»¿ְִֵֵָָ

היֹותנּו מּפני אמרּו, ּכי הּזאת ְְֱֲִִֵֵַַַָָֹהּטענה

ּכי מּזה, זה נּפרד ולא אחד איׁש ּבני ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאחים

אכל לׁשּבר ּכאחד ּכּלנּו ּבאנּו אבינּו, רצֹון ְְְִִֵֶֶָָָָֹֹֻכן

היה וכן עבדיו. עם מּמּנּו אחד ׁשלחנּו ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹולא

רצֹונם ׁשאין אּלא ּכּלם, יׁשלחם לּמה ּכי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻהּדבר,

ּבעבּור כן ׁשעׂשּו יּתכן ּגם מּזה. זה ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלהּפרד

את ּבּדר מעבדיהם יגזלּו ׁשּלא הרעב, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכבד

יביאּו: אׁשר ֲִֶֶֶַָהּׁשבר

ÔÎzÈÂ,נחנּו אחד איׁש ּבני ּכּלנּו לֹו ׁשאמרּו ¿ƒ»≈ְְְִֵֶֶָָָָֻ

ּבּׁשערים נֹודע הּוא ּכי עליו לחקר ְֲִִַַַָָָָֹּתּוכל

ותחקר ּתׁשאל ואם ּבניו, ורב עׁשרֹו ְְְְְְֲִִִַַָָָֹֹּבכבֹוד

צּדיק ּבני צּדיקים ואנׁשים אנחנּו ּכנים ּכי ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָּתדע

מרּגלים. עבדי היּו לא וטעם מרּגלים. ְְְְְְֲִִֶַַַַָָֹֹולא

היּו לא ּדברינּו, ּבכל מּנעּורינּו אנחנּו ּכנים ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹּכי

ּפסּוק (להּלן וכן עּתה. ועד מאז מרּגלים ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָעבדי

מעֹולם: מרּגלים, היינּו לא ְְִִֵַָָֹל"א)

e�È˙Ba¯Âב"ר) ודרׁשּו ׁשאמרנּו ּכמֹו נתעֹוררּו ¿«≈ְְְְְְִֶַָָ

ּפתחים ּבעׂשרה ׁשּנכנסּו ו') ְְְֲִִֶַָָָצ"א

וטענה עליהם. העליל ּולכ מרּגלים ְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָּכדר

הּכתּוב. אֹותּה הזּכיר לא אבל היא, ְְֲִִִַָָָָֹנכֹונה

אחד איׁש ּבני ּכּלנּו ּבתחּלה לֹו ׁשאמרּו ְְְְִִִֵֶֶָָָָֻועֹוד,

אֹותם: ׁשּמחּיבת והיא ְְְִֶֶֶַָָנחנּו,

ÔÎzÈÂּבעׂשרה נכנסּתם להם, אמר ׁשּמּתחּלה ¿ƒ»≈ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָ

ּבמקֹום נֹועדים אּתם ועכׁשיו ְְְְִִֶַַָָָָּפתחים

מרּגלים, ּדר רק זה אין יחּדו, ונקׁשרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָאחד

ה ּבעבּור לֹו, יחד,ואמרּו נאספנּו אחים יֹותנּו ְְְֱֱֲִֵֶַַַַַָ

לראֹות, ּבאתם הארץ ערות ּכי לא להם, ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹואמר
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(áé):úBàøì íúàa õøàä úåøò-ék àì íäìà øîàiå©−Ÿ¤£¥¤®¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤¨¤¬¦§«
i"yx£˙B‡¯Ï Ì˙‡a ı¯‡‰ ˙Â¯ÚŒÈk∑(ב"ר),העיר ׁשערי ּבעׂשרה נכנסּתם אחד?ׁשהרי ּבׁשער נכנסּתם לא .לּמה ƒ∆¿«»»∆»∆ƒ¿ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

(âé)éãáò øNò íéðL eøîàiåíéçà E|ãçà-Léà éða eðçðà ©«Ÿ§À§¥´¨¨Á£¨¤¸©¦¯£©²§§¥¬¦«¤−̈
:epðéà ãçàäå íBiä eðéáà-úà ïèwä äpäå ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½§¨«¤¨−¥¤«

i"yx£'B‚Â EÈ„·Ú ¯NÚ ÌÈ�L e¯Ó‡iÂ∑לבּקׁשֹו ּבעיר נתּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד אֹותֹו .ּובׁשביל «…¿¿≈»»¬»∆¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

(ãé)øîàì íëìà ézøac øLà àeä óñBé íäìà øîàiå©¬Ÿ¤£¥¤−¥®À£¤̧¦©¯§¦£¥¤²¥−Ÿ
:ízà íéìbøî§©§¦¬©¤«

i"yx£Èz¯ac ¯L‡ ‡e‰∑,והּנכֹון האמת הּוא מרּגלים, ׁשאּתם ּדּברּתי, אׁשר אמרהּדבר ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו ¬∆ƒ«¿ƒְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
לכם יאמרּו 'ואם להם: אמר 'הן'. לֹו: אמרּו ּתפדּוהּו'? הרּבה, ממֹון עליכם ויפסקּו אֹותֹו מצאתם 'ואּלּו ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלהם:
ּדּברּתי אׁשר "הּוא להם: אמר ליהרג'. אֹו להרג ּבאנּו, לכ' אמרּו: ּתעׂשּו'? מה ממֹון, ּבׁשּום יחזירּוהּו ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

מנחׁש ּבאתם, העיר ּבני להרג ׁשכםאלכם", ׁשל ּגדֹול ּכר החריבּו מּכם ׁשּׁשנים ׁשּלי, ּבּגביע .אני ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)àBáa-íà ék äfî eàöz-íà äòøô éç eðçaz úàæa§−Ÿ¦¨¥®¥³©§ŸÆ¦¥«§´¦¤½¦¯¦§²
:äpä ïèwä íëéçà£¦¤¬©¨−Ÿ¥«¨

i"yx£‰Ú¯Ù ÈÁ∑ּפרעה יחיה fÓ‰.אם e‡ˆz Ì‡∑הּזה הּמקֹום .מן ≈«¿…ְְִִֶַֹƒ≈¿ƒ∆ִֶַַָ

(æè)eøñàä ízàå íëéçà-úà çwéå ãçà íkî eçìL¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼§©¤Æ¥¨´§½
ék äòøô éç àì-íàå íëzà úîàä íëéøác eðçaéå§¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®§¦¾Ÿ¥´©§½Ÿ¦¬

:ízà íéìbøî§©§¦−©¤«
i"yx£ÌÎz‡ ˙Ó‡‰∑חי" ּתביאּוהּו: לא ואם ּתמּה, ּבלׁשֹון ּכמֹו ׁשהּוא ּפּת"ח נקּוד ה"א לפיכ אּתכם. אמת אם «¡∆ƒ¿∆ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

אּתם מרּגלים ּכי ."ּפרעה, ְְְִִֶַַַֹ

(æé)ìL øîLî-ìà íúà óñàiå:íéîé úL ©¤«¡¬ŸŸ¨²¤¦§¨−§¬¤¨¦«
i"yx£¯ÓLÓ∑רמב"ן.האסּוריםּבית ƒ¿»ֲִֵָ

(çé)eéçå eNò úàæ éLéìMä íBia óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤³¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®
:àøé éðà íéýìûä-úà¤¨«¡Ÿ¦−£¦¬¨¥«

ß elqk e"k iying mei ß

(èé)íëøîLî úéáa øñàé ãçà íëéçà ízà íéðk-íà¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´¦§©§¤®
:íëéza ïBáòø øáL eàéáä eëì ízàå§©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬¨«¥¤«

i"yx£ÌÎ¯ÓLÓ ˙È·a∑ּבֹו אסּורים ‰·e‡È.עכׁשוׁשאּתם eÎÏ Ìz‡Â∑אביכם ּבית ÌÎÈza.אל ÔB·Ú¯ ¯·L∑מה ¿≈ƒ¿«¿∆ְֲִֶֶַַָ¿«∆¿»ƒֲִֵֶֶ∆∆«¬»≈∆ַ
ּבּתיכםּׁשּקניתם אנׁשי .לרעבֹון ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

„‡¯Ú‡יב ‡˜„· È¯‡ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¬≈ƒ¿»¿«¿»
:ÈÊÁÓÏ Ôe˙È˙‡¬≈¿∆¡≈

È�aיג ‡�Á�‡ ÔÈÁ‡ CÈ„·Ú ¯ÒÚ ÔÈ¯z e¯Ó‡Â«¬»¿≈¬««¿»«ƒ¬«¿»¿≈
ÌÚ ‡¯ÈÚÊ ‡‰Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a „Á ‡¯·‚«¿»«¿«¿»ƒ¿»«¿»¿≈»ƒ

:È‰B˙ÈÏ „ÁÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡�e·‡»»»≈¿«≈ƒ

ÔBÎnÚיד ˙ÈÏÈlÓ Èc ‡e‰ ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈ƒ«≈ƒƒ¿
:Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ¯ÓÈÓÏ¿≈«¿«ƒ≈«

kÓ‡טו Ôe˜tz Ì‡ ‰Ú¯Ù ÈÁ Ôe�Áa˙z ‡„a¿»ƒ¿«¬≈«¿…ƒƒ¿ƒ»
:‡Î‰ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ È˙Óa ÔÈ‰l‡∆»≈¿≈≈¬¿≈»»»

Ôez‡Âטז ÔBÎeÁ‡ ˙È ¯a„ÈÂ „Á ÔBÎpÓ eÁÏL¿»ƒ¿«ƒ«≈»¬¿«
Ôez‡ ËBL˜‰ ÔBÎÈÓb˙t Ôe�Áa˙ÈÂ Ôe¯q‡˙‰ƒ¿«¿¿ƒ¿«¬ƒ¿»≈«¿«
ÈÏÈl‡Ó È¯‡ ‰Ú¯Ù ÈÁ ‡Ï Ì‡Â ÔÈ¯Ó‡»¿ƒ¿ƒ»≈«¿…¬≈¿«ƒ≈

:Ôez‡«

ÔÈÓBÈ:יז ‡˙Ïz ‡¯hÓÏ (˙È·Ï) ÔB‰˙È L�Îe¿«»¿¿≈¿«¿»¿»»ƒ

c‡יח ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿»¿ƒ»»»
:ÏÁ„ ‡�‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ eÓÈi˜Â e„È·ÈÚƒƒ¿«ƒƒ√»¿»¬»»≈

È·a˙יט ¯q‡˙È „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ È�ÂÈk Ì‡ƒ≈»≈«¬«ƒ¿««¿≈
‡¯e·ÈÚ eÏÈ·B‡ eÏÈÊÈ‡ Ôez‡Â ÔBÎz¯hÓ««¿¿¿«ƒƒƒƒ»

:ÔBÎÈz·a ¯ÈqÁc¿«ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבפתח לּכנס לכם היה אחים אּתם אם ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכי

ּכי אמרּו אז יחּדו, עּתה אּתם ּכאׁשר ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָאחד

יחּוׁש לא והּכתּוב לבּקׁשֹו. והלכּו אינּנּו ְְְְְֵֶֶַַָָָָָֹהאחד

הּטענֹות: ּבטעם ְְְֲִַַַַָלהארי

ÌÈÓÈ.(יז) ˙LÏL ¯ÓLÓ Ï‡ Ì˙‡ ÛÒ‡iÂ«∆¡……»∆ƒ¿»¿…∆»ƒ
את ּכי ּבֹו וׁשּיאמינּו להפחידם ּכן ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָעׂשה
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(ë)àìå íëéøáã eðîàéå éìà eàéáz ïèwä íëéçà-úàå§¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬¦§¥¤−§´Ÿ
:ïë-eNòiå eúeîú̈®©©«£¥«

i"yx£ÌÎÈ¯·„ e�Ó‡ÈÂ∑:ּכמֹו ויתקּימּו, ה)יתאּמתּו ּוכמֹו:(במדבר אמן", ח)"אמן א דבר(מלכים נא .""יאמן ¿≈»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

(àë)-ìà Léà eøîàiåíéîLà ìáà åéçà|eðéçà-ìò eðçðà ©«Ÿ§º¦´¤¨¦À£¨»£¥¦´£©»§»©¨¦¼¼
eðòîL àìå eðéìà Bððçúäa BLôð úøö eðéàø øLà£¤̧¨¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−§´Ÿ¨¨®§

:úàfä äøvä eðéìà äàa ïk-ìò©¥Æ¨´¨¥¥½©¨−̈©«Ÿ
i"yx£Ï·‡∑'ּברם 'אבל, הּוא: ּדרֹומאה ליׁשנא רּבה ּבבראׁשית וראיתי 'ּבקּוׁשטא'. ‡e�ÈÏ.ּכתרּגּומֹו: ‰‡a∑טעמֹו ¬»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ»»≈≈ֲַ

לנא' 'אתת ותרּגּומֹו: ּבאה, ׁשּכבר עבר, ּבלׁשֹון ׁשהּוא לפי רמב"ן.ּבּבי"ת, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(áë)íëéìà ézøîà àBìä øîàì íúà ïáeàø ïòiå|øîàì ©©Á©Á§¥̧Ÿ¹̈¥ÀŸ£Á¨©̧§¦£¥¤¯¥²Ÿ
:Løãð äpä Bîc-íâå ízòîL àìå ãìiá eàèçz-ìà©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ§©§¤®§©¨−¦¥¬¦§¨«

i"yx£BÓcŒÌ‚Â∑הּזקן ּדם וגם ּדמֹו רּבּויין, וגּמין .אּתין ¿«»ְְִִִִֵֶַַַַָָ

(âë):íúðéa õéìnä ék óñBé òîL ék eòãé àì íäå§¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−¥«Ÿ¨«
i"yx£ÛÒBÈ ÚÓL Èk eÚ„È ‡Ï Ì‰Â∑ּכן מדּברים היּו ּובפניו לׁשֹונם, Ì˙�Èa.מבין ıÈÏn‰ Èk∑עּמֹו מדּברים ּכׁשהיּו ּכי ¿≈…»¿ƒ…≈«≈ְְְְִִֵֵַָָָָƒ«≈ƒ≈…»ְְְִִִֶַָ

ּביניהם, הּמליץ ׁשאיןהיה סבּורים היּו לכ להם. יֹוסף ודברי ליֹוסף ּדבריהם מליץ והיה מצרי, ולׁשֹון עברי לׁשֹון הּיֹודע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
עברי ּבלׁשֹון מּכיר ּבנֹו∑‰ıÈÏn.יֹוסף מנּׁשה .זה ְְִִִֵַָ«≈ƒְְֶֶַ

(ãë)çwiå íäìà øaãéå íäìà áLiå jáiå íäéìòî áqiå©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§©¨³¨£¥¤Æ©§©¥´£¥¤½©¦©³
:íäéðéòì Búà øñàiå ïBòîL-úà ízàî¥«¦¨Æ¤¦§½©¤«¡¬ŸŸ−§¥«¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏÚÓ ·qiÂ∑ּבֹוכה יראּוהּו ׁשּלא מעליהם, ׁשּׁשמע∑j·iÂ.נתרחק מתחרטיןלפי ∑‡˙ÔBÚÓLŒ.ׁשהיּו «ƒ…≈¬≈∆ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַֹ«≈¿¿ְְְִִִֶֶַָָָ∆ƒ¿
ללוי:(ב"ר) ׁשאמר הּוא לּבֹור, הׁשליכֹו מּלוי,הּוא להפרידֹו יֹוסף נתּכּון אחר: ּדבר ּבא". הּלזה החלֹומֹות ּבעל "הּנה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

אֹותֹו להרג ׁשניהם יתיעצּו Ì‰È�ÈÚÏ.ׁשּמא B˙‡ ¯Ò‡iÂ∑והאכילֹו הֹוציאֹו ׁשּיצאּו, וכיון לעיניהם, אּלא אסרֹו לא ְְֲֲִֵֶֶַַָֹ«∆¡……¿≈≈∆ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
.(ב"ר)והׁשקהּו ְְִָ

(äë)íäétñk áéLäìe øa íäéìk-úà eàìîéå óñBé åöéå©§©´¥À©§©«§´¤§¥¤»¨¼§¨¦³©§¥¤Æ
:ïk íäì Nòiå Cøcì äãö íäì úúìå BwN-ìà Léà¦´¤©½§¨¥¬¨¤²¥−̈©¨®¤©©¬©¨¤−¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz uwn t"y zgiy)

לּדרְך צדה להם ולתת . . ּכסּפיהם ּולהׁשיב ּבר ּכליהם את כה)וימלאּו ּדברים(מב, אחיו אל יֹוסף ּדּבר ּבתחּלה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לּדרְך? צידה להם לסּפק ואף ּכסּפם, את להׁשיב ּבר, להם לתת וצּוה יחסֹו את לפתע ׁשּנה ּומּדּוע ּברּגּול; אֹותם והאׁשים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָקׁשים

Ôe�ÓÈ‰ÈÂכ È˙ÂÏ Ôe˙Èz ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿≈»«¿¿»ƒƒ≈¿
:ÔÎ e„·ÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓb˙tƒ¿»≈¿»¿«¬»≈

ÔÈ·iÁכא ‡ËLe˜a È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿»«¬ƒ¿¿»«»ƒ
„k dLÙ� ˙˜Ú ‡�ÈÊÁ Èc ‡�eÁ‡ ÏÚ ‡�Á�‡¬«¿»«»»ƒ¬≈»»««¿≈«
Ôk ÏÚ dpÓ ‡�Ïa˜ ‡ÏÂ ‡�Ï ÔpÁ˙Ó ‰Â‰¬»ƒ¿«∆»»¿»«≈¿»ƒ≈«≈

:‡„‰ ‡˙˜Ú ‡�˙ÂÏ ‡˙‡¬»¿»»»«¿»»»

‡È¯Ó˙כב ‡Ï‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È Ô·e‡¯ ·È˙‡Â«¬≈¿≈»¿¿≈«¬»¬»ƒ
) Ôe·BÁ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÔBÎ˙ÂÏנ"יÔe‡ËÁ˙( ¿»¿¿≈«»¿∆¿»

‡‰ dÓc Û‡Â ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚa¿≈»¿»«∆¿¿«¿≈»
:ÈÚa˙Óƒ¿¿≈

‡¯Èכג ÛÒBÈ ÚÈÓL È¯‡ ÔeÚ„È ‡Ï Ôep‡Â¿ƒ»»¿¬≈¿ƒ«≈¬≈
:ÔB‰È�È· ‰Â‰ ÔÓb¯˙Ó¿À¿¿»¬»≈≈

ÔB‰˙ÂÏכד ·˙Â ‡Î·e ÔB‰ÈÂlÚÓ ¯ÁzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»≈¿»¿»¿»¿
ÔBÚÓL ˙È ÔB‰˙ÂlÓ ¯·„e ÔB‰nÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿¿«ƒ¿»¿»ƒ¿

:ÔB‰È�ÈÚÏ d˙È ¯Ò‡Â«¬«»≈¿≈≈

e·ÈÚ¯‡כה ÔB‰È�Ó ˙È BÏÓe ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈¿»»≈ƒ»
ÔB‰Ï ÔzÓÏe dwÒÏ ¯·b ÔB‰ÈtÒÎ ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»«¿≈¿«¿«≈¿ƒ«¿

:Ôk ÔB‰Ï „·ÚÂ ‡Á¯‡Ï ÔÈ„ÂÊ¿»ƒ¿»¿»«¬«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותם מֹוציא מֹוראֹו ּומּפני ירא, הּוא ְֱִִִֵֵָָָָֹהאלהים

טעם וזה ּברעב. ּביתם אנׁשי ימּותּו ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ועֹוד ּבּתיכם. רעבֹון ׁשבר הביאּו לכּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָואּתם

להּצלת רק האחד להּניח יׁשמעּו לא ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹּכי

ָֻּכּלם:

B��Á˙‰a(כאֿכב) BLÙ� ˙¯ˆ e�È‡¯ ¯L‡¬∆»ƒ»««¿¿ƒ¿«¿
.e�ÈÏ‡לענׁש האכזרּיּות להם חּׁשבּו ≈≈ְְְִִֶֶַָָָֹ

ּבׂשרם אחיהם היה ּכי הּמכירה, מן יֹותר ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָּגדֹול

והּכתּוב ירחמּו, ולא לפניהם ּומתנּפל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹמתחּנן

ידּוע ׁשהּדבר מּפני אֹו ׁשם, זה סּפר ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא

לידם ּבבֹואֹו לאחיו אדם יתחּנן ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבּטבע

ּכל ויעׂשה אביהם ּבחּיי ויׁשּביעם לֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָלהרע

ׁשּירצה אֹו מּמות, נפׁשֹו להּציל יּוכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָאׁשר

הּכתּובים מּדר אֹו ּבסרחנם, לקּצר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ּבמקֹום ּבֹו ּומאריכים אחד ּבמקֹום ְְְְֲִִִֶֶַַָָָׁשּמקצרים

ֵַאחר:

‰p‰Âאליכם אמרּתי ׁשּכבר להם ענה ראּובן ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ילד ּכי ּבֹו ּתחטאּו ׁשּלא מעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַֹּבׁשעת

לכם וראּוי לכם, חטא נערּותֹו ּומּפני ְְֲִֵֶֶַָָָָָהּוא,

ּדמֹו, ּגם ועּתה נעּוריו, חטאֹות על ְְְְֲִַַַַַָָָלהעביר

אּתם אׁשר האכזרּיּות נדרׁש.עם הּנה אֹומרים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּלא ּפי על אף ּדמֹו, ּגם ּפרּוׁש יהיה ְִִֵֶֶַַַָֹאֹו

ונחׁשב ּדמֹו, מּכם הּׁשם ידרׁש אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהרגּתם

לעבד נמּכר ּבהיֹותֹו ּדמֹו ׁשפכּתם ּכאּלּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָלכם

ילד היֹותֹו ּבעבּור ׁשּמת יּתכן ּכי ֱֲִִֵֵֶֶֶַָָעֹולם,

ּדרׁשּו ורּבֹותינּו לעבד. נּסה ולא ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹׁשעׁשּועים

הּזקן: ודם ּדמֹו ח') צ"א ְֵַַָָ(ב"ר



מה uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k iying meil inei xeriy

(ë)àìå íëéøáã eðîàéå éìà eàéáz ïèwä íëéçà-úàå§¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬¦§¥¤−§´Ÿ
:ïë-eNòiå eúeîú̈®©©«£¥«

i"yx£ÌÎÈ¯·„ e�Ó‡ÈÂ∑:ּכמֹו ויתקּימּו, ה)יתאּמתּו ּוכמֹו:(במדבר אמן", ח)"אמן א דבר(מלכים נא .""יאמן ¿≈»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

(àë)-ìà Léà eøîàiåíéîLà ìáà åéçà|eðéçà-ìò eðçðà ©«Ÿ§º¦´¤¨¦À£¨»£¥¦´£©»§»©¨¦¼¼
eðòîL àìå eðéìà Bððçúäa BLôð úøö eðéàø øLà£¤̧¨¦¹¨©¬©§²§¦§©§¬¥¥−§´Ÿ¨¨®§

:úàfä äøvä eðéìà äàa ïk-ìò©¥Æ¨´¨¥¥½©¨−̈©«Ÿ
i"yx£Ï·‡∑'ּברם 'אבל, הּוא: ּדרֹומאה ליׁשנא רּבה ּבבראׁשית וראיתי 'ּבקּוׁשטא'. ‡e�ÈÏ.ּכתרּגּומֹו: ‰‡a∑טעמֹו ¬»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ»»≈≈ֲַ

לנא' 'אתת ותרּגּומֹו: ּבאה, ׁשּכבר עבר, ּבלׁשֹון ׁשהּוא לפי רמב"ן.ּבּבי"ת, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(áë)íëéìà ézøîà àBìä øîàì íúà ïáeàø ïòiå|øîàì ©©Á©Á§¥̧Ÿ¹̈¥ÀŸ£Á¨©̧§¦£¥¤¯¥²Ÿ
:Løãð äpä Bîc-íâå ízòîL àìå ãìiá eàèçz-ìà©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ§©§¤®§©¨−¦¥¬¦§¨«

i"yx£BÓcŒÌ‚Â∑הּזקן ּדם וגם ּדמֹו רּבּויין, וגּמין .אּתין ¿«»ְְִִִִֵֶַַַַָָ

(âë):íúðéa õéìnä ék óñBé òîL ék eòãé àì íäå§¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−¥«Ÿ¨«
i"yx£ÛÒBÈ ÚÓL Èk eÚ„È ‡Ï Ì‰Â∑ּכן מדּברים היּו ּובפניו לׁשֹונם, Ì˙�Èa.מבין ıÈÏn‰ Èk∑עּמֹו מדּברים ּכׁשהיּו ּכי ¿≈…»¿ƒ…≈«≈ְְְְִִֵֵַָָָָƒ«≈ƒ≈…»ְְְִִִֶַָ

ּביניהם, הּמליץ ׁשאיןהיה סבּורים היּו לכ להם. יֹוסף ודברי ליֹוסף ּדבריהם מליץ והיה מצרי, ולׁשֹון עברי לׁשֹון הּיֹודע ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
עברי ּבלׁשֹון מּכיר ּבנֹו∑‰ıÈÏn.יֹוסף מנּׁשה .זה ְְִִִֵַָ«≈ƒְְֶֶַ

(ãë)çwiå íäìà øaãéå íäìà áLiå jáiå íäéìòî áqiå©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§©¨³¨£¥¤Æ©§©¥´£¥¤½©¦©³
:íäéðéòì Búà øñàiå ïBòîL-úà ízàî¥«¦¨Æ¤¦§½©¤«¡¬ŸŸ−§¥«¥¤«

i"yx£Ì‰ÈÏÚÓ ·qiÂ∑ּבֹוכה יראּוהּו ׁשּלא מעליהם, ׁשּׁשמע∑j·iÂ.נתרחק מתחרטיןלפי ∑‡˙ÔBÚÓLŒ.ׁשהיּו «ƒ…≈¬≈∆ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַֹ«≈¿¿ְְְִִִֶֶַָָָ∆ƒ¿
ללוי:(ב"ר) ׁשאמר הּוא לּבֹור, הׁשליכֹו מּלוי,הּוא להפרידֹו יֹוסף נתּכּון אחר: ּדבר ּבא". הּלזה החלֹומֹות ּבעל "הּנה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

אֹותֹו להרג ׁשניהם יתיעצּו Ì‰È�ÈÚÏ.ׁשּמא B˙‡ ¯Ò‡iÂ∑והאכילֹו הֹוציאֹו ׁשּיצאּו, וכיון לעיניהם, אּלא אסרֹו לא ְְֲֲִֵֶֶַַָֹ«∆¡……¿≈≈∆ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
.(ב"ר)והׁשקהּו ְְִָ

(äë)íäétñk áéLäìe øa íäéìk-úà eàìîéå óñBé åöéå©§©´¥À©§©«§´¤§¥¤»¨¼§¨¦³©§¥¤Æ
:ïk íäì Nòiå Cøcì äãö íäì úúìå BwN-ìà Léà¦´¤©½§¨¥¬¨¤²¥−̈©¨®¤©©¬©¨¤−¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz uwn t"y zgiy)

לּדרְך צדה להם ולתת . . ּכסּפיהם ּולהׁשיב ּבר ּכליהם את כה)וימלאּו ּדברים(מב, אחיו אל יֹוסף ּדּבר ּבתחּלה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

לּדרְך? צידה להם לסּפק ואף ּכסּפם, את להׁשיב ּבר, להם לתת וצּוה יחסֹו את לפתע ׁשּנה ּומּדּוע ּברּגּול; אֹותם והאׁשים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָקׁשים

Ôe�ÓÈ‰ÈÂכ È˙ÂÏ Ôe˙Èz ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿≈»«¿¿»ƒƒ≈¿
:ÔÎ e„·ÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔBÎÈÓb˙tƒ¿»≈¿»¿«¬»≈

ÔÈ·iÁכא ‡ËLe˜a È‰eÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿»«¬ƒ¿¿»«»ƒ
„k dLÙ� ˙˜Ú ‡�ÈÊÁ Èc ‡�eÁ‡ ÏÚ ‡�Á�‡¬«¿»«»»ƒ¬≈»»««¿≈«
Ôk ÏÚ dpÓ ‡�Ïa˜ ‡ÏÂ ‡�Ï ÔpÁ˙Ó ‰Â‰¬»ƒ¿«∆»»¿»«≈¿»ƒ≈«≈

:‡„‰ ‡˙˜Ú ‡�˙ÂÏ ‡˙‡¬»¿»»»«¿»»»

‡È¯Ó˙כב ‡Ï‰ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È Ô·e‡¯ ·È˙‡Â«¬≈¿≈»¿¿≈«¬»¬»ƒ
) Ôe·BÁ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÔBÎ˙ÂÏנ"יÔe‡ËÁ˙( ¿»¿¿≈«»¿∆¿»

‡‰ dÓc Û‡Â ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚa¿≈»¿»«∆¿¿«¿≈»
:ÈÚa˙Óƒ¿¿≈

‡¯Èכג ÛÒBÈ ÚÈÓL È¯‡ ÔeÚ„È ‡Ï Ôep‡Â¿ƒ»»¿¬≈¿ƒ«≈¬≈
:ÔB‰È�È· ‰Â‰ ÔÓb¯˙Ó¿À¿¿»¬»≈≈

ÔB‰˙ÂÏכד ·˙Â ‡Î·e ÔB‰ÈÂlÚÓ ¯ÁzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»≈¿»¿»¿»¿
ÔBÚÓL ˙È ÔB‰˙ÂlÓ ¯·„e ÔB‰nÚ ÏÈlÓe«ƒƒ¿¿«ƒ¿»¿»ƒ¿

:ÔB‰È�ÈÚÏ d˙È ¯Ò‡Â«¬«»≈¿≈≈

e·ÈÚ¯‡כה ÔB‰È�Ó ˙È BÏÓe ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈¿»»≈ƒ»
ÔB‰Ï ÔzÓÏe dwÒÏ ¯·b ÔB‰ÈtÒÎ ‡·˙‡ÏÂ¿«¬»»«¿≈¿«¿«≈¿ƒ«¿

:Ôk ÔB‰Ï „·ÚÂ ‡Á¯‡Ï ÔÈ„ÂÊ¿»ƒ¿»¿»«¬«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹותם מֹוציא מֹוראֹו ּומּפני ירא, הּוא ְֱִִִֵֵָָָָֹהאלהים

טעם וזה ּברעב. ּביתם אנׁשי ימּותּו ְְֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ועֹוד ּבּתיכם. רעבֹון ׁשבר הביאּו לכּו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָואּתם

להּצלת רק האחד להּניח יׁשמעּו לא ְְְְִִִֶַַַַַָָָֹּכי

ָֻּכּלם:

B��Á˙‰a(כאֿכב) BLÙ� ˙¯ˆ e�È‡¯ ¯L‡¬∆»ƒ»««¿¿ƒ¿«¿
.e�ÈÏ‡לענׁש האכזרּיּות להם חּׁשבּו ≈≈ְְְִִֶֶַָָָֹ

ּבׂשרם אחיהם היה ּכי הּמכירה, מן יֹותר ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָּגדֹול

והּכתּוב ירחמּו, ולא לפניהם ּומתנּפל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹמתחּנן

ידּוע ׁשהּדבר מּפני אֹו ׁשם, זה סּפר ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹלא

לידם ּבבֹואֹו לאחיו אדם יתחּנן ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּבּטבע

ּכל ויעׂשה אביהם ּבחּיי ויׁשּביעם לֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָלהרע

ׁשּירצה אֹו מּמות, נפׁשֹו להּציל יּוכל ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָאׁשר

הּכתּובים מּדר אֹו ּבסרחנם, לקּצר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ּבמקֹום ּבֹו ּומאריכים אחד ּבמקֹום ְְְְֲִִִֶֶַַָָָׁשּמקצרים

ֵַאחר:

‰p‰Âאליכם אמרּתי ׁשּכבר להם ענה ראּובן ¿ƒ≈ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָ

ילד ּכי ּבֹו ּתחטאּו ׁשּלא מעׂשה ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַֹּבׁשעת

לכם וראּוי לכם, חטא נערּותֹו ּומּפני ְְֲִֵֶֶַָָָָָהּוא,

ּדמֹו, ּגם ועּתה נעּוריו, חטאֹות על ְְְְֲִַַַַַָָָלהעביר

אּתם אׁשר האכזרּיּות נדרׁש.עם הּנה אֹומרים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּלא ּפי על אף ּדמֹו, ּגם ּפרּוׁש יהיה ְִִֵֶֶַַַָֹאֹו

ונחׁשב ּדמֹו, מּכם הּׁשם ידרׁש אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהרגּתם

לעבד נמּכר ּבהיֹותֹו ּדמֹו ׁשפכּתם ּכאּלּו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָלכם

ילד היֹותֹו ּבעבּור ׁשּמת יּתכן ּכי ֱֲִִֵֵֶֶֶַָָעֹולם,

ּדרׁשּו ורּבֹותינּו לעבד. נּסה ולא ְְְֲֲִִֵַַַָָֹֹׁשעׁשּועים

הּזקן: ודם ּדמֹו ח') צ"א ְֵַַָָ(ב"ר
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לכן ירא". אני האלקים "את וסּים אּתכם", האמת ּדבריכם "ויּבחנּו – מּפׁשע חּפים ׁשהם ׁשּיּתכן להם אמר יֹוסף ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹויׁש

להם. ׁשּגרם הּנפׁש עגמת על ּפּצּוי מעין להם והעניק אֹותם רמב"ןּפּיס ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(åë):íMî eëìiå íäéøîç-ìò íøáL-úà eàNiå©¦§¬¤¦§¨−©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«

(æë)ïBìna Bøîçì àBtñî úúì BwN-úà ãçàä çzôiå©¦§©̧¨«¤¹̈¤©À¨¥¬¦§²©«£Ÿ−©¨®
:Bzçzîà éôa àeä-äpäå Btñk-úà àøiå©©§Æ¤©§½§¦¥−§¦¬©§©§«

i"yx£„Á‡‰ÁzÙiÂ∑,לוי זּוגֹוהּוא ּבן מּׁשמעֹון יחיד רמב"ן.הּואׂשק∑‡BzÁzÓ.ּבּלילהּבּמקֹוםׁשּלנּו∑ÔBÏna.ׁשּנׁשאר «ƒ¿«»∆»ְְִִִִִֵֶֶַָ«»ְֶַַַָָָ«¿«¿ַ

(çë)ézçzîàá äpä íâå étñk áLeä åéçà-ìà øîàiå©³Ÿ¤¤¤¨Æ©´©§¦½§©−¦¥´§©§©§¦®
àöiåäNò úàf-äî øîàì åéçà-ìà Léà eãøçiå íaì ©¥¥´¦À̈©¤«¤§º¦³¤¨¦Æ¥½Ÿ©²Ÿ¨¨¬

:eðì íéýìû¡Ÿ¦−¨«
i"yx£ÈzÁzÓ‡· ‰p‰ Ì‚Â∑הּתבּואה עם ּבֹו הּכסף e�Ï.ּגם ÌÈ‰Ï‡ ‰NÚ ˙‡fŒ‰Ó∑,זֹו עלילה לידי להביאנּו ¿«ƒ≈¿«¿«¿ƒְִֶֶַַַָ«…»»¡…ƒ»ֲֲִִִֵֵַָ

עלינּו להתעֹולל אּלא הּוׁשב .ׁשּלא ְְִֵֵֶֶַָָֹ

(èë)úà Bì eãébiå ïòðk äöøà íäéáà á÷òé-ìà eàáiå©¨²Ÿ¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨§¨®©©©¦´½¥²
:øîàì íúà úøwä-ìk̈©Ÿ¬ŸŸ¨−¥«Ÿ

(ì)eðúà ïziå úBL÷ eðzà õøàä éðãà Léàä øac¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦¨−¨®©¦¥´Ÿ½̈
:õøàä-úà íéìbøîk¦§©§¦−¤¨¨«¤

(àì):íéìbøî eðééä àì eðçðà íéðk åéìà øîàpå©¬Ÿ¤¥−̈¥¦´£¨®§¬Ÿ¨¦−§©§¦«

(áì)epðéà ãçàä eðéáà éða íéçà eðçðà øNò-íéðL§¥«¨¨¬£©²§©¦−§¥´¨¦®¨«¤¨´¥¤½
:ïòðk õøàa eðéáà-úà íBiä ïèwäå§©¨¬Ÿ©²¤¨¦−§¤¬¤§¨«©

(âì)íéðë ék òãà úàæa õøàä éðãà Léàä eðéìà øîàiå©Ÿ́¤¥¥À¨¦Æ£Ÿ¥´¨½̈¤§Ÿ́¥©½¦¬¥¦−
eç÷ íëéza ïBáòø-úàå ézà eçépä ãçàä íëéçà ízà©¤®£¦¤³¨«¤¨Æ©¦´¦¦½§¤©«£¬¨«¥¤−§¬

:eëìå̈¥«

(ãì)íéìbøî àì ék äòãàå éìà ïèwä íëéçà-úà eàéáäå§Â¨¦Â¤£¦¤´©¨Ÿ»¥©¼§¥«§À̈¦´³Ÿ§©§¦Æ
õøàä-úàå íëì ïzà íëéçà-úà ízà íéðë ék ízà©¤½¦¬¥¦−©¤®¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½§¤¨−̈¤

:eøçñz¦§¨«
i"yx£e¯ÁÒz ı¯‡‰Œ˙‡Â∑ּפרקמטיא אחר וסֹובבים ׁשּמחּזרים ׁשם על ּו'סחֹורה', 'סֹוחרים' לׁשֹון וכל רמב"ן.ּתסבבּו, ¿∆»»∆ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

eÏÊ‡Âכו ÔB‰È¯ÓÁ ÏÚ ÔB‰¯e·ÈÚ ˙È eÏË�e¿»»ƒ¿«¬»≈«¬»
:ÔnzÓƒ«»

d¯ÓÁÏכז ‡˙Òk ÔzÓÏ dwÒ ˙È „Á Á˙Ùe¿««»«≈¿ƒ«ƒ¿»«¬»≈
ÌeÙa ‡e‰ ‡‰Â dtÒk ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙·Ó ˙È·a¿≈¿»»«¬»»«¿≈¿»¿

:d�ÚBË¬≈

‰‡כח Û‡Â ÈtÒk ·˙Bz‡ È‰BÁ‡Ï ¯Ó‡Â«¬««¬ƒƒ««¿ƒ¿«»
¯·b e‰Â˙e ÔB‰aÏ ÚcÓ ˜Ù�e È�ÚBË·¿¬ƒ¿«««ƒ¿¿»¿«
:‡�Ï ÈÈ „·Ú ‡„ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ È‰eÁ‡Ï«¬ƒ¿≈«»»¬«¿»»»

„ÔÚ�Îכט ‡Ú¯‡ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿««¬…¬«¿»ƒ¿»«
) eÈeÁÂנ"יe‡ÈeÁÂÔB‰˙È ÔÚ¯‡c Ïk ˙È dÏ ( ¿«ƒ¿«ƒ≈»»ƒ¬»»»¿

:¯ÓÈÓÏ¿≈»

˜ÔÈLל ‡�nÚ ‡Ú¯‡„ ‡�Ba¯ ‡¯·b ÏÈlÓ«ƒ«¿»ƒ»¿«¿»ƒ»»«¿»
‡¯ÔÈL˜:‡Úנ"י( ˙È ÈÏÈl‡Ók ‡�˙È ·‰ÈÂ ( »ƒƒ«»»»ƒ¿«ƒ≈»«¿»

‰ÈÂ�‡לא ‡Ï ‡�Á�‡ È�ÂÈk dÏ ‡�¯Ó‡Â«¬«¿»≈≈»≈¬»¿»»¬≈»
:ÈÏÈl‡Ó¿«ƒ≈

Á„לב ‡�e·‡ È�a ÔÈÁ‡ ‡�Á�‡ ¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈¬«¬«¿»«ƒ¿≈»»«
‡Ú¯‡a ‡�e·‡ ÌÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡¯ÈÚÊe È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿≈»»≈ƒ»»¿«¿»

:ÔÚ�Î„ƒ¿»«

a„‡לג ‡Ú¯‡„ ‡�Ba¯ ‡¯·b ‡�Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»ƒ»¿«¿»¿»
e˜e·L „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ È�ÂÈk È¯‡ Úc‡ƒ«¬≈≈»≈«¬«¿
e·ÈÒ ÔBÎÈz·a ¯ÈqÁ„ ‡¯e·ÈÚ ˙ÈÂ È˙ÂÏ¿»ƒ¿»ƒ»¿«ƒ¿»≈ƒ

:eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ

Úc‡Âלד È˙ÂÏ ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ˙È e‡È˙È‡Â¿«¿ƒ»¬¿≈»¿»ƒ¿ƒ«
˙È Ôez‡ È�ÂÈÎ È¯‡ Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ‡Ï È¯‡¬≈»¿«ƒ≈«¬≈≈»≈«»
da Ôe„aÚz ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÔBÎÏ Ôz‡ ÔBÎeÁ‡¬∆≈¿¿»«¿»«¿¿«

:‡z¯BÁÒ¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם C¯cÏ.(כה) ‰„ˆ Ì‰Ï ˙˙ÏÂּכדי ְַַ¿»≈»∆≈»«»∆ְֵ

והּנה ּׁשּקנּו. מה ּבּדר יאכלּו ְְִֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא

חסד, ּדר הּצדה נתן ּבידם ּכי זה להם ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהֹודיע

אין אמר ּכי האח, את להביא ׁשּיּוכלּו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכדי

ּדבריכם: יאמנּו אם לכם להרע ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּדעּתי

BwN.(כז) ˙‡ „Á‡‰ ÁzÙiÂמהם אחד «ƒ¿«»∆»∆«ֵֶֶָ

מסּפֹוא מּמּנּו לתת ּבּמלֹון ׂשּקֹו את ְִִֵֶֶַַַָָָּפתח

עד ׂשּקיהם את ּפתחּו לא והאחרים ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹלחמֹורֹו,

הם ויהי אמר ּכאׁשר אביהם, עם ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָהיֹותם

לֹוקחים האחרים היּו אּולי ּכי ְְֲִִִִִֵַָָמריקים,

,ּבּדר מּׂשאם ּכל יאכלּו ּכי ּתבן, ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹלחמֹוריהם

למסּפֹוא והצר חזק חמֹורֹו היה לא האחד ְְְְְֲִֶֶַָָָָָָֹֻוזה

אמּתחּתֹו: ּבפי ּכסּפֹו ְְְְִַַַָָּומצא

·˙ÎÂואנקלּוס הּׂשק. הּוא אמּתחת ּכי רּׁש"י ¿»«ְְְְִִַַַַַַֻ

ׁשהיּו מּדעּתֹו והּנראה טֹוענא. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָּתרּגם

להׁשוֹות קטּנים וׂשּקים ּגדֹול ׂשק אחד ְְְְְִִֶַַַַָָָלכל

והּנה אמּתחת. יּקרא הּמּׂשא ּוכלל ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָמּׂשאם,

הּׂשק אֹותֹו ּבפי ּכסּפֹו ׁשּמצא לאחד ְְִֵֶֶַַַַָָָָארע

היֹותם עד ּכן לאחרים קרה ולא ְֱֲִֵֵֶַַַָָָָֹׁשּפתח,

ּכּלם: את ְִִֶָֻמריקים

·B¯w‰Âׁשני לֹו יׁש ּגדֹול ׂשק אמּתחת ּכי אלי ¿«»ְְִֵֵֵַַַַַָ

(ּכתּבֹות ּתלמּוד ּבלׁשֹון הּנקרא ְְְְְִִִַַָָֻצדדים

הּוׂשם הּצדדין מן אחד ּובפי מתראתא, ְְְֲִִִֶַַַָָָָק"י.)

ההּוא הּצד ׁשּפתח לאחד וארע לכּלם, ְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּכסף

אמּתחת ונקרא לאחרים, ולא הּכסף ּבֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהיה

לּצדדין: ׁשּיּמתח ְֲִִֶַַַָָּבעבּור

e¯ÁÒz.(לד) ı¯‡‰ ˙‡Âמּפני ּבּדבר לֹו ׁשּנּו ¿∆»»∆ƒ¿»ְִִֵַָָ

uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k iying meil inei xeriy

(äì)Btñk-øBøö Léà-äpäå íäéwN íé÷éøî íä éäéå©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½§¦¥¦¬§«©§−
:eàøéiå íäéáàå änä íäétñk úBøøö-úà eàøiå BwNa§©®©¦§º¤§Ÿ̄©§¥¤²¥¬¨©«£¦¤−©¦¨«

i"yx£BtÒkŒ¯B¯ˆ∑ּכסּפֹו .קׁשר ¿«¿ְֶֶַ

(åì)epðéà óñBé ízìkL éúà íäéáà á÷òé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−¦©§¤®¥³¥¤̧Æ
:äðlë eéä éìò eçwz ïîéða-úàå epðéà ïBòîLå§¦§´¥¤½§¤¦§¨¦´¦½̈¨©−¨¬ª¨«¨

i"yx£ÌzÏkL È˙‡∑ּכיֹוסף מכרּוהּו אֹו הרגּוהּו, ׁשּמא ׁשחׁשדן ׁשּכּול∑ÌzÏkL.מלּמד קרּוי אבּודים ׁשּבניו מי .ּכל …ƒƒ«¿∆ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָƒ«¿∆ֲִִֶַָָָָ

(æì)úéîz éðá éðL-úà øîàì åéáà-ìà ïáeàø øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦´¥½Ÿ¤§¥³¨©Æ¨¦½
éìà epàéáà àì-íàepáéLà éðàå éãé-ìò Búà äðz E ¦¬Ÿ£¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬

éìà:Eרמב"ן ¥¤«

(çì)Bcáì àeäå úî åéçà-ék íënò éða ãøé-àì øîàiå©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹§¯§©´
ízãøBäå dá-eëìz øLà Cøca ïBñà eäàø÷e øàLð¦§À̈§¨¨³¨Æ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈§«©§¤¯

:äìBàL ïBâéa éúáéN-úà¤¥«¨¦²§¨−§«¨
i"yx£ÌÎnÚ È�a „¯ÈŒ‡Ï∑וכי ּבניו, להמית אֹומר הּוא זה, הּוא ׁשֹוטה 'ּבכֹור אמר: ראּובן, ׁשל ּדבריו קּבל לא …≈≈¿ƒƒ»∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבני'? ולא הם .(ב"ר)ּבניו ְֵַָָָֹ

âî(à):õøàa ãák áòøäå§¨«¨¨−¨¥¬¨¨«¤

(á)eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì elk øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¦Æ¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−
-èòî eðì-eøáL eáL íäéáà íäéìà øîàiå íéøönî¦¦§¨®¦©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬§©

:ìëà«Ÿ¤
i"yx£ÏÎ‡Ï elk ¯L‡k∑'הּבית מן ּפת ׁשּתכלה עד לּזקן 'המּתינּו להם: אמר elk.(ב"ר)יהּודה ¯L‡k∑ּכד' «¬∆ƒ∆¡…ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¬∆ƒַ

ּכאׁשר(ׁשיציאּו' לאכל", ּכּלּו "ּכאׁשר זה: אבל ׁשתּיתם, ּגמר הּוא סּפּוקם, ּדי ּכׁשּׁשתּו סּפיקּו', 'ּכד מתרּגם: לׁשּתֹות", הּגמּלים ּכּלּו "ּכאׁשר טֹועה. סּפיקּו', 'ּכד והּמתרּגם: ְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשיציאּו' 'ּכד ּומתרּגמינן: הּוא, האכל .)ּתם ְְְִִֵֶַַַָָֹ

ˆ¯È¯לה ¯·‚ ‡‰Â ÔB‰ÈwÒ ÔÈ˜È¯Ó Ôep‡ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿ƒƒ«≈¿»¿«¿ƒ
Ôep‡ ÔB‰ÈtÒÎ È¯¯ˆ ˙È BÊÁÂ dwÒa dtÒk«¿≈¿«≈«¬»¿»≈«¿≈ƒ

:eÏÈÁ„e ÔB‰e·‡Â«¬¿ƒ

‡˙ÔezÏkלו È˙È ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¬»ƒ«¿∆¿
‡Î‰ ‰Â‰ ‡Ï ÔBÚÓLÂ È‰B˙ÈÏ ÛÒBÈ≈≈ƒ¿ƒ¿»¬»»»
BÂ‰ ÈÏÚ Ôe¯a„z ÔÓÈ�a ˙ÈÂ (È‰B˙ÈÏ)≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿¬«¬

:ÔB‰lÎ»¿

ÔÈ¯zלז ˙È ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ˙ÂÏ Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿«¬ƒ¿≈«»¿≈
ÏÚ d˙È ·‰ C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ˙ÈÓz È�a¿«¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»«»≈«

:CÏ dp·˙‡ ‡�‡Â È„È¿ƒ«¬»¬≈ƒ≈»

‡È‰eÁלח È¯‡ ÔBÎnÚ È¯a ˙eÁÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿ƒƒ¿¬≈¬ƒ
dpÚ¯ÚÈÂ ¯‡zL‡ È‰B„BÁÏa ‡e‰Â ˙ÈÓƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»«ƒ«¿ƒ≈
˙È Ôe˙Á˙Â da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a ‡˙BÓ»¿»¿»ƒ¿»«¿«¬»

:ÏB‡LÏ ‡�BÂ„a È˙·ÈNƒ¿ƒ¿»»ƒ¿

Ú¯‡a‡:א ÛÈwz ‡�ÙÎÂ¿«¿»«ƒ¿«¿»

¯˘"Èב ÔÈÈÚ) e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â˙È ÏÎÈÓÏ ( «¬»««ƒ¿≈«»
ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e‡È˙È‡c ‡¯e·ÈÚƒ»¿«¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬«¿
:‡¯e·ÈÚ ¯ÈÚÊ ‡�Ï e�e·Ê e·ez ÔB‰e·‡¬¿»»¿≈ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אּתם לׁשלח אליהם ׁשּיׁשמע ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשלֹום

לּולי חֹוזרים היּו מּיד ּברצֹונם ּכי ְְְִִִִִִֵָָָָּבנימין,

אחיכם לֹו אמרּו וכן עּמכם. ּבני יל לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאמר

ולא מאסרם לֹו הּגידּו ולא אּתי, הּניחּו ְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹהאחד

ׁשמעֹון: ְֲִַַמאסר

ÔÎzÈÂ,ּתסחרּו הארץ ואת יֹוסף להם ׁשאמר ¿ƒ»≈ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּתביאּו וטעמֹו הּכתּוב, סּפרֹו ְְְֲִִֶַַָָֹולא

אּקח ולא הּתבּואה לקנֹות ּכרצֹונכם ְְְְְְִִֶֶַַָָֹסחֹורה

ּבׁשּתכם: ּתחת לכם איטיב ּכי סחֹורתכם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמכס

ÔÎÂלהּלן) ּולמֹולדּתנּו לנּו האיׁש ׁשאל ׁשאֹול ¿≈ְְְִֵַַַָָָָָ

ּכאׁשר אֹו לאביהם. התנּצלּות ז'), ְְֲֲִִֶֶַַַמ"ג

להם אמר נחנּו, אחד איׁש ּבני ּכּלנּו לֹו ְְְִֵֶֶַָָָָָָֻאמרּו

לראֹות, ּבאתם הארץ ערות ּבאמת ּכי ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹלא

עֹוד לכם יׁש ואם חי אביכם אם לי ְְֲִִִִִֵֶֶַַָוהּגידּו

ואז אּתם. מה ואדע עליכם אחקר ּכי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹאח,

אחד איׁש ּבני אנחנּו אחים עׂשר ׁשנים ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָענּו

והּקטן חי עֹודּנּו ּכי הּיֹום, ּכנען ּבארץ ְְְְִֶֶֶַַַַַָָוהּוא

יהּודה ּׁשאמר מה והּוא אינּנּו. והאחד ְְְִֵֶֶֶַַָָָָעּמֹו

לאמר עבדיו את ׁשאל אדני י"ט) מ"ד ְֲֲִֵֶַַָָָָֹֹ(להּלן

רּבים ּבמקֹומֹות וכן אח. אֹו אב לכם ְְֲִִֵֵֶַָָָהיׁש

(לעיל הזּכרּתי ּכאׁשר ּבּסּפּור אֹו ּבּמעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַיקּצר

ז'): ל"א כ"ב, כ"ד

È"M¯Âסחֹורה לׁשֹון וכל ּתסּבבּו, ּתסחרּו, ּכתב ¿«ƒְְְְְְִַַָָָָ

אחר ׁשּמסּבבים ׁשם על ְְְֲִִֵֶַַַַוסֹוחרים

ׁשּלא מּזה להּזהר הרב ׁשרצה נראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפרקמטיא.

ולׁשּבר הארץ לסּבב רּׁשאים ׁשּיהיּו אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹאמרּו

י') ל"ד (לעיל ּכן ּפרׁש ולא ּתמיד, ּכרצֹונם ְְְִִֵֵֵַָָָֹּבר

כ"א): ּפסּוק (ׁשם אתּה ויסחרּו ּוסחרּוה, ְְְְֲִָָָָָֹׁשבּו

ÈÓz˙.(לז) È�· È�L ּבאלה‡˙ עליו קּבל ∆¿≈»«»ƒְִֵָָָָ

ׁשני את לֹו אמר ּכי אביו, אל ְֲִִִֵֶֶַַָָלהביאֹו

אׁשיבּנּו לא אם עלי ענׁש ּבהיֹות ּתמית, ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹבני

(להּלן יהּודה ּׁשאמר מה ּכענין והּוא ,ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאלי

את ואמר הּימים. ּכל ל וחטאתי ט') ְְְִִֶַַָָָָָמ"ג

האחד ּתחת לאמר ארּבעה, היּו והם בני, ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשני

ּבבני: הּכפל יהיה ְְִִֶֶֶֶַַָָמּבני

‰p‰Âּבטח ּכאׁשר ּבראּובן ּבטח לא יעקב ¿ƒ≈ְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹ

ועֹוד ּבאחיו. ּגבר יהּודה ּכי ְְְִִֶַָָָָּביהּודה,

ּבֹו. יבטח ולא ּבאביו ּפׁשע ּכבר ראּובן ְְְְְִִִֵַַָָָֹּכי

להניחֹו טֹובה יהּודה עצת היתה ּכי ְְְְֲֲִִַַַָָָָָוהּכלל

ּתנחּומא (עּין הּבית מן ּפת ׁשּיכלה עד ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלּזקן

לֹו ּׁשאמר מה והּוא יׁשמע, אז ּכי ח') ְְִִִֵֶַַַָָמּקץ

טּפנּו: ּגם אנחנּו ּגם נמּות ולא ְְְְֲִֵֶַַַַָֹונחיה



מז uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k iying meil inei xeriy

(äì)Btñk-øBøö Léà-äpäå íäéwN íé÷éøî íä éäéå©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½§¦¥¦¬§«©§−
:eàøéiå íäéáàå änä íäétñk úBøøö-úà eàøiå BwNa§©®©¦§º¤§Ÿ̄©§¥¤²¥¬¨©«£¦¤−©¦¨«

i"yx£BtÒkŒ¯B¯ˆ∑ּכסּפֹו .קׁשר ¿«¿ְֶֶַ

(åì)epðéà óñBé ízìkL éúà íäéáà á÷òé íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−¦©§¤®¥³¥¤̧Æ
:äðlë eéä éìò eçwz ïîéða-úàå epðéà ïBòîLå§¦§´¥¤½§¤¦§¨¦´¦½̈¨©−¨¬ª¨«¨

i"yx£ÌzÏkL È˙‡∑ּכיֹוסף מכרּוהּו אֹו הרגּוהּו, ׁשּמא ׁשחׁשדן ׁשּכּול∑ÌzÏkL.מלּמד קרּוי אבּודים ׁשּבניו מי .ּכל …ƒƒ«¿∆ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָƒ«¿∆ֲִִֶַָָָָ

(æì)úéîz éðá éðL-úà øîàì åéáà-ìà ïáeàø øîàiå©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦´¥½Ÿ¤§¥³¨©Æ¨¦½
éìà epàéáà àì-íàepáéLà éðàå éãé-ìò Búà äðz E ¦¬Ÿ£¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬

éìà:Eרמב"ן ¥¤«

(çì)Bcáì àeäå úî åéçà-ék íënò éða ãøé-àì øîàiå©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹§¯§©´
ízãøBäå dá-eëìz øLà Cøca ïBñà eäàø÷e øàLð¦§À̈§¨¨³¨Æ©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈§«©§¤¯

:äìBàL ïBâéa éúáéN-úà¤¥«¨¦²§¨−§«¨
i"yx£ÌÎnÚ È�a „¯ÈŒ‡Ï∑וכי ּבניו, להמית אֹומר הּוא זה, הּוא ׁשֹוטה 'ּבכֹור אמר: ראּובן, ׁשל ּדבריו קּבל לא …≈≈¿ƒƒ»∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ּבני'? ולא הם .(ב"ר)ּבניו ְֵַָָָֹ

âî(à):õøàa ãák áòøäå§¨«¨¨−¨¥¬¨¨«¤

(á)eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì elk øLàk éäéå©§¦À©«£¤³¦Æ¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−
-èòî eðì-eøáL eáL íäéáà íäéìà øîàiå íéøönî¦¦§¨®¦©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬§©

:ìëà«Ÿ¤
i"yx£ÏÎ‡Ï elk ¯L‡k∑'הּבית מן ּפת ׁשּתכלה עד לּזקן 'המּתינּו להם: אמר elk.(ב"ר)יהּודה ¯L‡k∑ּכד' «¬∆ƒ∆¡…ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ«¬∆ƒַ

ּכאׁשר(ׁשיציאּו' לאכל", ּכּלּו "ּכאׁשר זה: אבל ׁשתּיתם, ּגמר הּוא סּפּוקם, ּדי ּכׁשּׁשתּו סּפיקּו', 'ּכד מתרּגם: לׁשּתֹות", הּגמּלים ּכּלּו "ּכאׁשר טֹועה. סּפיקּו', 'ּכד והּמתרּגם: ְְְְְְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

ׁשיציאּו' 'ּכד ּומתרּגמינן: הּוא, האכל .)ּתם ְְְִִֵֶַַַָָֹ

ˆ¯È¯לה ¯·‚ ‡‰Â ÔB‰ÈwÒ ÔÈ˜È¯Ó Ôep‡ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿ƒƒ«≈¿»¿«¿ƒ
Ôep‡ ÔB‰ÈtÒÎ È¯¯ˆ ˙È BÊÁÂ dwÒa dtÒk«¿≈¿«≈«¬»¿»≈«¿≈ƒ

:eÏÈÁ„e ÔB‰e·‡Â«¬¿ƒ

‡˙ÔezÏkלו È˙È ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…¬»ƒ«¿∆¿
‡Î‰ ‰Â‰ ‡Ï ÔBÚÓLÂ È‰B˙ÈÏ ÛÒBÈ≈≈ƒ¿ƒ¿»¬»»»
BÂ‰ ÈÏÚ Ôe¯a„z ÔÓÈ�a ˙ÈÂ (È‰B˙ÈÏ)≈ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿¬«¬

:ÔB‰lÎ»¿

ÔÈ¯zלז ˙È ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ˙ÂÏ Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿«¬ƒ¿≈«»¿≈
ÏÚ d˙È ·‰ C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ˙ÈÓz È�a¿«¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿»»«»≈«

:CÏ dp·˙‡ ‡�‡Â È„È¿ƒ«¬»¬≈ƒ≈»

‡È‰eÁלח È¯‡ ÔBÎnÚ È¯a ˙eÁÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»≈¿ƒƒ¿¬≈¬ƒ
dpÚ¯ÚÈÂ ¯‡zL‡ È‰B„BÁÏa ‡e‰Â ˙ÈÓƒ¿ƒ¿ƒ∆¿»«ƒ«¿ƒ≈
˙È Ôe˙Á˙Â da ÔeÎ‰˙ Èc ‡Á¯‡a ‡˙BÓ»¿»¿»ƒ¿»«¿«¬»

:ÏB‡LÏ ‡�BÂ„a È˙·ÈNƒ¿ƒ¿»»ƒ¿

Ú¯‡a‡:א ÛÈwz ‡�ÙÎÂ¿«¿»«ƒ¿«¿»

¯˘"Èב ÔÈÈÚ) e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â˙È ÏÎÈÓÏ ( «¬»««ƒ¿≈«»
ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e‡È˙È‡c ‡¯e·ÈÚƒ»¿«¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬«¿
:‡¯e·ÈÚ ¯ÈÚÊ ‡�Ï e�e·Ê e·ez ÔB‰e·‡¬¿»»¿≈ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אּתם לׁשלח אליהם ׁשּיׁשמע ּכדי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשלֹום

לּולי חֹוזרים היּו מּיד ּברצֹונם ּכי ְְְִִִִִִֵָָָָּבנימין,

אחיכם לֹו אמרּו וכן עּמכם. ּבני יל לא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשאמר

ולא מאסרם לֹו הּגידּו ולא אּתי, הּניחּו ְְֲִִִִִֶַַָָָָֹֹהאחד

ׁשמעֹון: ְֲִַַמאסר

ÔÎzÈÂ,ּתסחרּו הארץ ואת יֹוסף להם ׁשאמר ¿ƒ»≈ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּתביאּו וטעמֹו הּכתּוב, סּפרֹו ְְְֲִִֶַַָָֹולא

אּקח ולא הּתבּואה לקנֹות ּכרצֹונכם ְְְְְְִִֶֶַַָָֹסחֹורה

ּבׁשּתכם: ּתחת לכם איטיב ּכי סחֹורתכם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמכס

ÔÎÂלהּלן) ּולמֹולדּתנּו לנּו האיׁש ׁשאל ׁשאֹול ¿≈ְְְִֵַַַָָָָָ

ּכאׁשר אֹו לאביהם. התנּצלּות ז'), ְְֲֲִִֶֶַַַמ"ג

להם אמר נחנּו, אחד איׁש ּבני ּכּלנּו לֹו ְְְִֵֶֶַָָָָָָֻאמרּו

לראֹות, ּבאתם הארץ ערות ּבאמת ּכי ְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָֹלא

עֹוד לכם יׁש ואם חי אביכם אם לי ְְֲִִִִִֵֶֶַַָוהּגידּו

ואז אּתם. מה ואדע עליכם אחקר ּכי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹאח,

אחד איׁש ּבני אנחנּו אחים עׂשר ׁשנים ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָענּו

והּקטן חי עֹודּנּו ּכי הּיֹום, ּכנען ּבארץ ְְְְִֶֶֶַַַַַָָוהּוא

יהּודה ּׁשאמר מה והּוא אינּנּו. והאחד ְְְִֵֶֶֶַַָָָָעּמֹו

לאמר עבדיו את ׁשאל אדני י"ט) מ"ד ְֲֲִֵֶַַָָָָֹֹ(להּלן

רּבים ּבמקֹומֹות וכן אח. אֹו אב לכם ְְֲִִֵֵֶַָָָהיׁש

(לעיל הזּכרּתי ּכאׁשר ּבּסּפּור אֹו ּבּמעׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַיקּצר

ז'): ל"א כ"ב, כ"ד

È"M¯Âסחֹורה לׁשֹון וכל ּתסּבבּו, ּתסחרּו, ּכתב ¿«ƒְְְְְְִַַָָָָ

אחר ׁשּמסּבבים ׁשם על ְְְֲִִֵֶַַַַוסֹוחרים

ׁשּלא מּזה להּזהר הרב ׁשרצה נראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפרקמטיא.

ולׁשּבר הארץ לסּבב רּׁשאים ׁשּיהיּו אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹאמרּו

י') ל"ד (לעיל ּכן ּפרׁש ולא ּתמיד, ּכרצֹונם ְְְִִֵֵֵַָָָֹּבר

כ"א): ּפסּוק (ׁשם אתּה ויסחרּו ּוסחרּוה, ְְְְֲִָָָָָֹׁשבּו

ÈÓz˙.(לז) È�· È�L ּבאלה‡˙ עליו קּבל ∆¿≈»«»ƒְִֵָָָָ

ׁשני את לֹו אמר ּכי אביו, אל ְֲִִִֵֶֶַַָָלהביאֹו

אׁשיבּנּו לא אם עלי ענׁש ּבהיֹות ּתמית, ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹבני

(להּלן יהּודה ּׁשאמר מה ּכענין והּוא ,ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָאלי

את ואמר הּימים. ּכל ל וחטאתי ט') ְְְִִֶַַָָָָָמ"ג

האחד ּתחת לאמר ארּבעה, היּו והם בני, ְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשני

ּבבני: הּכפל יהיה ְְִִֶֶֶֶַַָָמּבני

‰p‰Âּבטח ּכאׁשר ּבראּובן ּבטח לא יעקב ¿ƒ≈ְֲֲִֵֶַַַַָָֹֹ

ועֹוד ּבאחיו. ּגבר יהּודה ּכי ְְְִִֶַָָָָּביהּודה,

ּבֹו. יבטח ולא ּבאביו ּפׁשע ּכבר ראּובן ְְְְְִִִֵַַָָָֹּכי

להניחֹו טֹובה יהּודה עצת היתה ּכי ְְְְֲֲִִַַַָָָָָוהּכלל

ּתנחּומא (עּין הּבית מן ּפת ׁשּיכלה עד ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלּזקן

לֹו ּׁשאמר מה והּוא יׁשמע, אז ּכי ח') ְְִִִֵֶַַַָָמּקץ

טּפנּו: ּגם אנחנּו ּגם נמּות ולא ְְְְֲִֵֶַַַַָֹונחיה
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(â)øîàì Léàä eða ãòä ãòä øîàì äãeäé åéìà øîàiå©Ÿ̄¤¥¨²§¨−¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³¥ŸÆ
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

i"yx£„Ú‰ „Ú‰∑וכן עדים, ּבפני ּבֹו מתרה התראה, ׁשּסתם התראה, לא):לׁשֹון ּבכם",(דברים יט)"העידתי "רד(שמות »≈≈ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּבעם" ‡ÌÎz.העד ÌÎÈÁ‡ ÈzÏa È�Ù e‡¯˙Œ‡Ï∑ּתראּוני ּכדלא 'אלהין ּתרּגם: ואּונקלֹוס אּתכם. אחיכם ּבלא ֵָָָ…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬ƒ∆ƒ¿∆ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹ

לתרּגם ּדקּדק ולא אפנֹו על הּדבר יּׁשב עּמכֹון', הּמקראאחּוכֹון לׁשֹון .אחר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

(ã)Eì äøaLðå äãøð eðzà eðéçà-úà çlLî ELé-íà¦¤§²§©¥¬©¤¨¦−¦¨®¥«§¾̈§¦§§¨¬§−
:ìëà«Ÿ¤

(ä)ðéà-íàåeðéìà øîà Léàä-ék ãøð àì çlLî E §¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ¥¥®¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àì«Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«

(å)ãBòä Léàì ãébäì éì íúòøä äîì ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½¨¨¬£¥«Ÿ¤−¦®§©¦´¨¦½©¬
:çà íëì̈¤−¨«

(æ)ãBòä øîàì eðzãìBîìe eðì Léàä-ìàL ìBàL eøîàiå©«Ÿ§¿¨´¨«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹¥ÀŸ©¸
älàä íéøácä ét-ìò Bì-ãbpå çà íëì Léä éç íëéáà£¦¤¬©Æ£¥´¨¤´½̈©©̧¤½©¦−©§¨¦´¨¥®¤

:íëéçà-úà eãéøBä øîàé ék òãð òBãéä£¨´©¥©½¦´Ÿ©½¦−¤£¦¤«
i"yx£e�z„ÏBÓÏe e�Ï∑א' ּומדרׁשֹו: ענינילמׁשּפחֹותינּו. עצי)פּלּו עצי((נ"א וזהּו ּביחידּות, ׁשּמדּברים עצה לׁשֹון מפרׁשים עריסֹותינּו)יׁש »¿«¿≈ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

לנּו' ואח∑BÏŒ„bpÂ.ּגּלה אב לנּו ‰‡l‰.ׁשּיׁש ÌÈ¯·c‰ ÈtŒÏÚ∑להּגיד הזקקנּו ׁשאל אׁשר ׁשאלֹותיו ּפי .על ִָָ««∆ְֵֶָָָ«ƒ«¿»ƒ»≈∆ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻ
¯Ó‡È Èk∑לׁשֹונֹות מארּבע אחד ׁשּמּוׁש זה הרי 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש ו'אם' 'אם', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' יאמר. אׁשר ƒ…«ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּדברי ּדּברּתי אם "עד ּכמֹו: 'אם', ּכמֹו זה 'ּכי' ׁשהרי 'אי', והּוא 'ּכי', ."ׁשּמׁשּמׁש ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ

(ç)ézà øòpä äçìL åéáà ìûøNé-ìà äãeäé øîàiå©¸Ÿ¤§¹̈¤¦§¨¥´¨¦À¦§¨¬©©²©¦¦−
äzà-íâ eðçðà-íb úeîð àìå äéçðå äëìðå äîe÷ðå§¨´¨§¥¥®¨§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½©£©¬§©©−̈

:eðtè-íb©©¥«
i"yx£‰ÈÁ�Â∑"אביהם יעקב רּוח "וּתחי ׁשּנאמר: ,'רּוח ּתחי זֹו הליכה ידי 'על הּקדׁש: רּוח ּבֹו ÏÂ‡.נצנצה ¿ƒ¿∆ְְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ¿…

˙eÓ�∑,הּספק(ב"ר)ּברעב את ׁשּתּניח מּוטב ,נל לא אם ּברעב מתים ּכּלנּו ואנּו יּתפׂש, לא ספק יּתפׂש ספק ּבנימין »ְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
הּוּדאי את .ותתּפׂש ְְִֶַַַֹ

(è)éìà åéúàéáä àì-íà epL÷áz éãiî epáøòà éëðàE ¨«Ÿ¦Æ¤«¤§¤½¦¨¦−§©§¤®¦¸Ÿ£¦«Ÿ¦³¥¤̧Æ
éðôì åézâväå:íéîiä-ìk Eì éúàèçå E §¦©§¦´§¨¤½§¨¨¬¦§−¨©¨¦«

i"yx£EÈ�ÙÏ ÂÈz‚v‰Â∑חי אם ּכי מת, אלי אביאּנּו ÌÈÓi‰ŒÏk.ׁשּלא EÏ È˙‡ËÁÂ∑הּבא .לעֹולם ¿ƒ«¿ƒ¿»∆ֲִִִֵֵֶֶֶַֹ¿»»ƒ¿»«»ƒַָָָ

(é):íéîòô äæ eðáL äzò-ék eðäîäîúä àìeì ék¦−¥´¦§©§¨®§¦«©¨¬©−§¤¬©«£¨«¦
i"yx£e�‰Ó‰Ó˙‰ ‡ÏeÏ∑ּכל נצטערּת ולא ׁשמעֹון, עם ׁשבים היינּו ּכבר ,יד הּללּועל .הּימים ≈ƒ¿«¿»¿ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָָֹ

(àé)ïk-íà íäéáà ìàøNé íäìà øîàiå|eNò úàæ àBôà ©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§¨¥´£¦¤À¦¥´¥»´Ÿ£¼
èòî äçðî Léàì eãéøBäå íëéìëa õøàä úøîfî eç÷§º¦¦§©³¨¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦¬¨¦−¦§¨®§©³

:íéã÷Le íéðèa èìå úàëð Lác èòîe éøö¢¦Æ§©´§©½§´Ÿ¨½Ÿ¨§¦−§¥¦«

‡Ò‰„ג ‡„‰Ò‡ ¯ÓÈÓÏ ‰„e‰È dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿≈»«¿»»«¿≈
„k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‡¯·‚ ‡�a»»«¿»¿≈«»∆¡««∆»≈«

:ÔBÎnÚ ÔBÎeÁ‡¬ƒ¿

�BÁÈ˙ד ‡�nÚ ‡�eÁ‡ ˙È ÁlLÓ C˙È‡ Ì‡ƒƒ»¿««»»»ƒ»»≈
:‡¯e·ÈÚ CÏ ÔaÊ�Â¿ƒ¿≈»ƒ»

‚·¯‡ה È¯‡ ˙BÁÈ� ‡Ï ÁlLÓ C˙ÈÏ Ì‡Â¿ƒ≈»¿««»≈¬≈«¿»
ÔBÎeÁ‡ „k ÔÈ‰l‡ Èt‡ ÔeÊÁ˙ ‡Ï ‡�Ï ¯Ó‡¬«»»»∆¡««∆»≈«¬

:ÔBÎnÚƒ¿

eÁÏ‡‰ו ÈÏ ÔezL‡·‡ ‰ÓÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿»«¿∆¿ƒ¿«»»
:‡Á‡ ÔBÎÏ ÔÚk „Ú‰ ‡¯·‚Ï¿«¿»««¿«¿»»

e„lÈÏe˙�‡ז ‡�Ï ‡¯·b Ï‡L Ï‡LÓ e¯Ó‡Â«¬»ƒ¿«»≈«¿»»»¿«»»»
ÔBÎÏ ˙È‡‰ Ìi˜ ÔBÎe·‡ ÔÚk „Ú‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«««¿«¬«»«ƒ¿
ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯ÓÈÓ ÏÚ dÏ ‡�ÈeÁÂ ‡Á‡»»¿«≈»≈«≈«ƒ¿»«»»ƒ≈
˙È e˙ÈÁB‡ ¯ÓÈÈ È¯‡ ÔÈÚ„È ‡�ÈÂ‰ ÚcÓ‰¬ƒ«¬≈»»¿ƒ¬≈≈«ƒ»

:ÔBÎeÁ‡¬

ÁÏLח È‰e·‡ Ï‡¯NÈÏ ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒ¿»≈¬ƒ¿«
˙eÓ� ‡ÏÂ ÈÁÈ�Â ÏÈÊ�Â Ìe˜�Â ÈnÚ ‡ÓÈÏeÚ≈»ƒƒ¿≈¿≈≈¿≈≈¿»¿

:‡�ÏÙË Û‡ z‡ Û‡ ‡�Á�‡ Û‡«¬«¿»««¿««¿»»

Ï‡ט Ì‡ dpÚ·z È„È ÔÓ d· ‡�·¯ÚÓ ‡�‡¬»¿»«¿»≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ»
CÏ ÈËÁ È‰‡Â CÓ„˜ dpÓÈ˜‡Â CÏ dp˙È‡«¿ƒ≈»«¬≈ƒ≈√»»¿≈≈»≈»

:‡iÓBÈ Ïk»«»

ÔÚÎי È¯‡ ‡�·kÚ˙‡ ‡„a ÔBÙÏel‡ È¯‡¬≈ƒ»¿»ƒ¿«»¿»¬≈¿«
:ÔÈ�ÓÊ ÔÈz¯z Ô�c ‡�·z«¿»¿««¿≈ƒ¿ƒ

‰Î‡יא Ôk Ì‡ ÔB‰e·‡ Ï‡¯NÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»≈¬ƒ≈»»
ÔBÎÈ�Óa ‡Ú¯‡a ÁaLÓcÓ e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c»ƒƒƒƒƒ¿««¿«¿»¿»≈
¯ÈÚÊe ÛË˜ ¯ÈÚÊ ‡z·¯˜z ‡¯·‚Ï e˙ÈÁB‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿À¿»¿≈¿«¿≈

:ÔÈc‚LÂ ÔÈ�Ëa ÌBËÏe ÛÚL L·c¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iyiy meil inei xeriy

i"yx£‡BÙ‡∑,עּמכם ׁשאׁשלחּנּו לעׂשֹות, אזּדּקק ּכן, 'אם עברי: ּבלׁשֹון הּמּלה לתּקן הּוא, יתר לׁשֹון 'אפֹוא' לׁשֹון ּכל ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עׂשּו" "זאת אני: ואֹומר להּׂשיאכם'. ועצה ּתּקנה ּפה אּיה ּולבּקׁש לחזר אני צרי.ı¯‡‰ ˙¯ÓfÓ∑מדמׁשּבח' מתרּגם: ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹƒƒ¿«»»∆ְְְִִַַָֻ

לעֹולם ּבא ּכׁשהּוא עליו מזּמרים ׁשהּכל רבה)ׁשעוה.∑�Î‡˙.ּבארעא', ּובפרּוׁש∑ÌÈ�Ëa.(בראשית הם. מה ידעּתי לא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ¿…ֲַָ»¿ƒְְִֵֵַַָֹ
אפרסקין ׁשהם לי ודֹומה פושטציא"ס, ראיתי מכיר רּבי ׁשל ב' .א' ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

(áé)éôa áLenä óñkä-úàå íëãéá eç÷ äðLî óñëå§¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®§¤©¤¹¤©©̧§¦³
:àeä äbLî éìeà íëãéá eáéLz íëéúçzîà©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´§¤§¤½©¬¦§¤−«

i"yx£‰�LÓ ÛÒÎÂ∑ּכראׁשֹון ׁשנים ·ÌÎ„È.ּפי eÁ˜∑,אכל הּׁשערלׁשּבר הּוקר ‰e‡.ׁשּמא ‰bLÓ ÈÏe‡∑ׁשּמא ¿∆∆ƒ¿∆ְִִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶַַַַָֹֹ«ƒ¿∆ֶָ
ׁשֹוגג ׁשכחֹו הּבית על .הּממּנה ְְִֵֶַַַַָֻ

(âé)Léàä-ìà eáeL eîe÷å eç÷ íëéçà-úàå: §¤£¦¤−®̈§−¬¤¨¦«

(ãé)íëì çlLå Léàä éðôì íéîçø íëì ïzé écL ìûå§¥´©©À¦¥̧¨¤³©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬¨¤²
:ézìëL ézìëL øLàk éðàå ïéîéða-úàå øçà íëéçà-úà¤£¦¤¬©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬¨−Ÿ§¦¨¨«§¦

i"yx£ÈcL Ï‡Â∑עליכם מתּפּלל הריני ּתפּלה, אּלא ּכלּום חסרים אינכם ÈcL.מעּתה Ï‡Â∑רחמיו ּבנתינת ׁשּדי ¿≈««ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ¿≈««ְֲִִֶַַַָ
ׁשקטּתי ׁשּלא לצרֹותי, ּדי יאמר ּדי, לעֹולם ׁשאמר מי ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו רחמים, לכם יּתן ליּתן, ּבידֹו היכלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוכדי

ּבנ צרת ׁשמעֹון, צרת יֹוסף, צרת ּדינה, צרת רחל, צרת עׂשו, צרת לבן, צרת ÌÎÏ.ימיןמּנעּורי: ÁlLÂ∑ויפטר' ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¿ƒ«»∆ְְִַ
הֹולכים הם לׁשם ׁשהרי ויׁשּלח, לׁשֹון ּבתרּגּום נֹופל ואינֹו יׁשּלחּנּו", "לחפׁשי לׁשֹון מאסּוריו, יפטרּנּו ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלכֹון',

ׁשמעֹון∑‡˙ÌÎÈÁ‡Œ.אצלֹו הּקדׁש∑‡Á¯.זה יֹוסףרּוח לרּבֹות ּבֹו: ׁשּכּול∑È�‡Â.(ב"ר)נזרקה אהיה ׁשּובכם עד ְֶ∆¬ƒ∆ְִֶ«≈ְְְִֵֶַַַָֹ«¬ƒְְֶֶֶַַ
ÈzÏÎL.מּספק ¯L‡k∑ּומּׁשמעֹון רמב"ן.מּבנימין∑ÈzÏÎL.מּיֹוסף ִֵָ«¬∆»…¿ƒְִִִֵ»»¿ƒְִִִָ

(åè)eç÷ì óñk-äðLîe úàfä äçðnä-úà íéLðàä eç÷iå©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤¤²¤¨«§¬
:óñBé éðôì eãîòiå íéøöî eãøiå eî÷iå ïîéða-úàå íãéá§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦©©«©§−¦§¥¬¥«

i"yx£ÔÓÈ�aŒ˙‡Â∑ּבדבר ארּמי: ּבלׁשֹון ׁשוה האדם ּולקיחת הּכסף לקיחת ׁשאין לפי ּבנימן', ית 'ּודברּו מתרּגמינן: ¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
'ּודבר' מתרּגמינן ּדברים ּבהנהגת הּנּקח ודבר 'ּונסיב', מתרּגמינן ּבּיד .הּנּקח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ß elqk f"k iyiy mei ß

(æè)Búéa-ìò øLàì øîàiå ïéîéða-úà ízà óñBé àøiå©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´©¥½
ézà ék ïëäå çáè çáèe äúéaä íéLðàä-úà àáä̈¥¬¤¨«£¨¦−©¨®§¨§³Ÿ©¤̧©Æ§¨¥½¦¬¦¦²

:íéøäva íéLðàä eìëàé«Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦
i"yx£ÔÎ‰Â Á·Ë Á·Ëe∑'ּוטבח' לֹומר: לֹו ׁשהיה צּוּוי, לׁשֹון טבח ואין ּולהכן', טבח 'ולטּבח ∑ÌÈ¯‰va.ּכמֹו: ¿…«∆«¿»≈ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ«»√»ƒ

מת ראׁשֹונהזה סעּדה לׁשֹון ׁשהּוא 'ּבׁשירּותא', 'ׁשדארּגם: ּבּגמרא: הרּבה ויׁש דיזנ"ר, ּובלע"ז ארּמי, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
ׁשירּותא', אכֹולא 'ּבצע ׁשירּותיּה'. לט)לכלּבא 'טיהרא'(ברכות צהרים, ׁשל ּתרּגּום ּכל .אבל ְְְֲֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ÈÂ˙יב ÔBÎ„È· e·ÈÒ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ‡tÒÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ¿∆¿¿»
Ôe·È˙z ÔBÎÈ�ÚBË ÌeÙa ·˙Bz‡c ‡tÒk«¿»¿ƒ«¿¬≈¿ƒ

:‡e‰ eÏL ÌÈ‡Ó ÔBÎ„Èa¿∆¿»ƒ»

b·¯‡:יג ˙ÂÏ e·ez eÓe˜Â e¯·c ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿¿««¿»

b·¯‡יד Ì„˜Ï ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL Ï‡Â¿≈««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»
ÔÈÓÈ�a ˙ÈÂ ‡�¯Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ¯ËÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»¿»ƒ¿»ƒ

:˙ÈÏÎz ˙ÈÏk˙‡„ ‡Ók ‡�‡Â«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ

Á„טו ÏÚÂ ‡„‰ ‡z·¯˜z ˙È ‡i¯·‚ e·ÈÒ�e¿ƒÀ¿«»»ƒ¿À¿»»»¿««
ÔÓÈ�a ˙È e¯·„e ÔB‰È„È· e·ÈÒ� ‡tÒk ÔÈ¯z¿≈«¿»¿ƒƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ
:ÛÒBÈ Ì„˜ eÓ˜Â ÌÈ¯ˆÓÏ e˙Á�e eÓ˜Â¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»√»≈

È„Ïטז ¯Ó‡Â ÔÈÓÈ�a ˙È ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ
‡˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ÏÈÚ‡ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ¿«»«≈≈»≈»À¿«»¿≈»
ÔeÏÎÈÈ ÈnÚ È¯‡ ÔÈ˜˙‡Â ‡˙ÒÎ� ÒBÎ�e¿ƒ¿»»¿«¿≈¬≈ƒƒ≈¿

:‡˙e¯ÈLa ‡i¯·bÀ¿«»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Â‡˙(יד) ¯Á‡ ÌÎÈÁ‡ ˙‡ ÌÎÏ ÁlLÂ¿ƒ«»∆∆¬ƒ∆«≈¿∆
.ÔÈÓÈ�aלא ּכי הּפׁשט ּדר על נראה ƒ¿»ƒְְִִֶֶֶַַָֹ

ׁשכם, ּדבר ּבעבּור אביו רצּוי ׁשמעֹון ְְְְֲִִֶַַָָָהיה

ּבנימין, ואת ּבני ׁשמעֹון את אמר לא ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹּולכ

ּבמצרים עזבּו וכאׁשר ּבׁשמֹו, יזּכרּנּו לא ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹּכי

ׁשּלח לא לחם ּבביתֹו היה אּלּו רּבים, ְִִִִֵֶֶַַָָָֹימים

ּבמצרים: וינחהּו ּבנימין את ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָעדין

È"M¯Âאת לרּבֹות ּבֹו נצנצה הּקדׁש רּוח ּכתב ¿«ƒְְְִֶֶַַַַָָֹ

אמרּו ּכן ּגם ג') (צ"ב רּבה ּובבראׁשית ְְִִֵֵֵַַָָיֹוסף.

זה אחר, יֹוסף, זה אחיכם, את לכם ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָוׁשּלח

הּתפּלה ּבעת ּדעּתֹו נתן ּכי הּוא. ונכֹון ְְְְְִִִֵַַַָָָׁשמעֹון.

חי: עֹודּנּו אּולי האחר על ּגם סתם ְְְִֵֵֶַַַַַַָָלהתּפּלל

ÔBLÏeאמרּו רּבה, ּבבראׁשית ׁשם ּדרׁשּו אחר ¿ְְְִִֵֵַַָָָָ

ּבּגלּיֹות, קריא ּפתר לוי ּבן יהֹוׁשע ְְִִֵֶַַַַַָָָֻֻרּבי

לפנ רחמים לכם יּתן ׁשּדי זההּקדֹוׁשואל האיׁש, י ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

איׁש ה' ג') ט"ו (ׁשמֹות ׁשּנאמר הּוא ְֱִֶֶַָּברּו

אֹותם וּיּתן מ"ו) ק"ו (ּתהּלים ּוכתיב ְְְִִִִִֵַָָָמלחמה,

הּׁשבטים, אּלּו אחיכם, את לכם וׁשּלח ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָלרחמים.

ּכאׁשר ואני ּובנימין. יהּודה זה ּבנימין, ואת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאחר

לא ׁשני, ּבחרּבן ׁשכלּתי ראׁשֹון ּבחרּבן ְְְְְְִִִִֵָָָָָֹֹֻֻׁשכלּתי

ירידת ּכי והּכּונה ז"ל. לׁשֹונם זה עֹוד. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאׁשּכל

ּכמֹו אדֹום ּביד לגלּותנּו ירמז למצרים ְְְְְְֱֲִִִֵַַַָֹֹיעקב

הענין הּנביא וראה ויחי), ּפרׁשת (ריׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשאפרׁש

ּולדֹורֹות: לׁשעה סתם והתּפּלל ְְְְְְִִִֵַָָָָמּתחּלתֹו



מט uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iyiy meil inei xeriy

i"yx£‡BÙ‡∑,עּמכם ׁשאׁשלחּנּו לעׂשֹות, אזּדּקק ּכן, 'אם עברי: ּבלׁשֹון הּמּלה לתּקן הּוא, יתר לׁשֹון 'אפֹוא' לׁשֹון ּכל ≈ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
עׂשּו" "זאת אני: ואֹומר להּׂשיאכם'. ועצה ּתּקנה ּפה אּיה ּולבּקׁש לחזר אני צרי.ı¯‡‰ ˙¯ÓfÓ∑מדמׁשּבח' מתרּגם: ְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹֹƒƒ¿«»»∆ְְְִִַַָֻ

לעֹולם ּבא ּכׁשהּוא עליו מזּמרים ׁשהּכל רבה)ׁשעוה.∑�Î‡˙.ּבארעא', ּובפרּוׁש∑ÌÈ�Ëa.(בראשית הם. מה ידעּתי לא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ¿…ֲַָ»¿ƒְְִֵֵַַָֹ
אפרסקין ׁשהם לי ודֹומה פושטציא"ס, ראיתי מכיר רּבי ׁשל ב' .א' ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

(áé)éôa áLenä óñkä-úàå íëãéá eç÷ äðLî óñëå§¤¬¤¦§¤−§´§¤§¤®§¤©¤¹¤©©̧§¦³
:àeä äbLî éìeà íëãéá eáéLz íëéúçzîà©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´§¤§¤½©¬¦§¤−«

i"yx£‰�LÓ ÛÒÎÂ∑ּכראׁשֹון ׁשנים ·ÌÎ„È.ּפי eÁ˜∑,אכל הּׁשערלׁשּבר הּוקר ‰e‡.ׁשּמא ‰bLÓ ÈÏe‡∑ׁשּמא ¿∆∆ƒ¿∆ְִִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶַַַַָֹֹ«ƒ¿∆ֶָ
ׁשֹוגג ׁשכחֹו הּבית על .הּממּנה ְְִֵֶַַַַָֻ

(âé)Léàä-ìà eáeL eîe÷å eç÷ íëéçà-úàå: §¤£¦¤−®̈§−¬¤¨¦«

(ãé)íëì çlLå Léàä éðôì íéîçø íëì ïzé écL ìûå§¥´©©À¦¥̧¨¤³©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬¨¤²
:ézìëL ézìëL øLàk éðàå ïéîéða-úàå øçà íëéçà-úà¤£¦¤¬©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬¨−Ÿ§¦¨¨«§¦

i"yx£ÈcL Ï‡Â∑עליכם מתּפּלל הריני ּתפּלה, אּלא ּכלּום חסרים אינכם ÈcL.מעּתה Ï‡Â∑רחמיו ּבנתינת ׁשּדי ¿≈««ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ¿≈««ְֲִִֶַַַָ
ׁשקטּתי ׁשּלא לצרֹותי, ּדי יאמר ּדי, לעֹולם ׁשאמר מי ּומדרׁשֹו: ּפׁשּוטֹו. זהּו רחמים, לכם יּתן ליּתן, ּבידֹו היכלת ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּוכדי

ּבנ צרת ׁשמעֹון, צרת יֹוסף, צרת ּדינה, צרת רחל, צרת עׂשו, צרת לבן, צרת ÌÎÏ.ימיןמּנעּורי: ÁlLÂ∑ויפטר' ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָ¿ƒ«»∆ְְִַ
הֹולכים הם לׁשם ׁשהרי ויׁשּלח, לׁשֹון ּבתרּגּום נֹופל ואינֹו יׁשּלחּנּו", "לחפׁשי לׁשֹון מאסּוריו, יפטרּנּו ּכתרּגּומֹו, ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלכֹון',

ׁשמעֹון∑‡˙ÌÎÈÁ‡Œ.אצלֹו הּקדׁש∑‡Á¯.זה יֹוסףרּוח לרּבֹות ּבֹו: ׁשּכּול∑È�‡Â.(ב"ר)נזרקה אהיה ׁשּובכם עד ְֶ∆¬ƒ∆ְִֶ«≈ְְְִֵֶַַַָֹ«¬ƒְְֶֶֶַַ
ÈzÏÎL.מּספק ¯L‡k∑ּומּׁשמעֹון רמב"ן.מּבנימין∑ÈzÏÎL.מּיֹוסף ִֵָ«¬∆»…¿ƒְִִִֵ»»¿ƒְִִִָ

(åè)eç÷ì óñk-äðLîe úàfä äçðnä-úà íéLðàä eç÷iå©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ¦§¤¤²¤¨«§¬
:óñBé éðôì eãîòiå íéøöî eãøiå eî÷iå ïîéða-úàå íãéá§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´¦§©½¦©©«©§−¦§¥¬¥«

i"yx£ÔÓÈ�aŒ˙‡Â∑ּבדבר ארּמי: ּבלׁשֹון ׁשוה האדם ּולקיחת הּכסף לקיחת ׁשאין לפי ּבנימן', ית 'ּודברּו מתרּגמינן: ¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
'ּודבר' מתרּגמינן ּדברים ּבהנהגת הּנּקח ודבר 'ּונסיב', מתרּגמינן ּבּיד .הּנּקח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ß elqk f"k iyiy mei ß

(æè)Búéa-ìò øLàì øîàiå ïéîéða-úà ízà óñBé àøiå©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´©¥½
ézà ék ïëäå çáè çáèe äúéaä íéLðàä-úà àáä̈¥¬¤¨«£¨¦−©¨®§¨§³Ÿ©¤̧©Æ§¨¥½¦¬¦¦²

:íéøäva íéLðàä eìëàé«Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦
i"yx£ÔÎ‰Â Á·Ë Á·Ëe∑'ּוטבח' לֹומר: לֹו ׁשהיה צּוּוי, לׁשֹון טבח ואין ּולהכן', טבח 'ולטּבח ∑ÌÈ¯‰va.ּכמֹו: ¿…«∆«¿»≈ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ«»√»ƒ

מת ראׁשֹונהזה סעּדה לׁשֹון ׁשהּוא 'ּבׁשירּותא', 'ׁשדארּגם: ּבּגמרא: הרּבה ויׁש דיזנ"ר, ּובלע"ז ארּמי, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
ׁשירּותא', אכֹולא 'ּבצע ׁשירּותיּה'. לט)לכלּבא 'טיהרא'(ברכות צהרים, ׁשל ּתרּגּום ּכל .אבל ְְְֲֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ÈÂ˙יב ÔBÎ„È· e·ÈÒ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ‡tÒÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ¿∆¿¿»
Ôe·È˙z ÔBÎÈ�ÚBË ÌeÙa ·˙Bz‡c ‡tÒk«¿»¿ƒ«¿¬≈¿ƒ

:‡e‰ eÏL ÌÈ‡Ó ÔBÎ„Èa¿∆¿»ƒ»

b·¯‡:יג ˙ÂÏ e·ez eÓe˜Â e¯·c ÔBÎeÁ‡ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿¿««¿»

b·¯‡יד Ì„˜Ï ÔÈÓÁ¯ ÔBÎÏ ÔzÈ ÈcL Ï‡Â¿≈««ƒ≈¿«¬ƒ»√»«¿»
ÔÈÓÈ�a ˙ÈÂ ‡�¯Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ¯ËÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»¿»ƒ¿»ƒ

:˙ÈÏÎz ˙ÈÏk˙‡„ ‡Ók ‡�‡Â«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ

Á„טו ÏÚÂ ‡„‰ ‡z·¯˜z ˙È ‡i¯·‚ e·ÈÒ�e¿ƒÀ¿«»»ƒ¿À¿»»»¿««
ÔÓÈ�a ˙È e¯·„e ÔB‰È„È· e·ÈÒ� ‡tÒk ÔÈ¯z¿≈«¿»¿ƒƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ
:ÛÒBÈ Ì„˜ eÓ˜Â ÌÈ¯ˆÓÏ e˙Á�e eÓ˜Â¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»√»≈

È„Ïטז ¯Ó‡Â ÔÈÓÈ�a ˙È ÔB‰nÚ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¬«¿ƒ
‡˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ÏÈÚ‡ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ¿«»«≈≈»≈»À¿«»¿≈»
ÔeÏÎÈÈ ÈnÚ È¯‡ ÔÈ˜˙‡Â ‡˙ÒÎ� ÒBÎ�e¿ƒ¿»»¿«¿≈¬≈ƒƒ≈¿

:‡˙e¯ÈLa ‡i¯·bÀ¿«»¿≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Â‡˙(יד) ¯Á‡ ÌÎÈÁ‡ ˙‡ ÌÎÏ ÁlLÂ¿ƒ«»∆∆¬ƒ∆«≈¿∆
.ÔÈÓÈ�aלא ּכי הּפׁשט ּדר על נראה ƒ¿»ƒְְִִֶֶֶַַָֹ

ׁשכם, ּדבר ּבעבּור אביו רצּוי ׁשמעֹון ְְְְֲִִֶַַָָָהיה

ּבנימין, ואת ּבני ׁשמעֹון את אמר לא ְְְְְִִִִֶֶַָָָֹּולכ

ּבמצרים עזבּו וכאׁשר ּבׁשמֹו, יזּכרּנּו לא ְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹּכי

ׁשּלח לא לחם ּבביתֹו היה אּלּו רּבים, ְִִִִֵֶֶַַָָָֹימים

ּבמצרים: וינחהּו ּבנימין את ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָעדין

È"M¯Âאת לרּבֹות ּבֹו נצנצה הּקדׁש רּוח ּכתב ¿«ƒְְְִֶֶַַַַָָֹ

אמרּו ּכן ּגם ג') (צ"ב רּבה ּובבראׁשית ְְִִֵֵֵַַָָיֹוסף.

זה אחר, יֹוסף, זה אחיכם, את לכם ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָוׁשּלח

הּתפּלה ּבעת ּדעּתֹו נתן ּכי הּוא. ונכֹון ְְְְְִִִֵַַַָָָׁשמעֹון.

חי: עֹודּנּו אּולי האחר על ּגם סתם ְְְִֵֵֶַַַַַַָָלהתּפּלל

ÔBLÏeאמרּו רּבה, ּבבראׁשית ׁשם ּדרׁשּו אחר ¿ְְְִִֵֵַַָָָָ

ּבּגלּיֹות, קריא ּפתר לוי ּבן יהֹוׁשע ְְִִֵֶַַַַַָָָֻֻרּבי

לפנ רחמים לכם יּתן ׁשּדי זההּקדֹוׁשואל האיׁש, י ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

איׁש ה' ג') ט"ו (ׁשמֹות ׁשּנאמר הּוא ְֱִֶֶַָּברּו

אֹותם וּיּתן מ"ו) ק"ו (ּתהּלים ּוכתיב ְְְִִִִִֵַָָָמלחמה,

הּׁשבטים, אּלּו אחיכם, את לכם וׁשּלח ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָלרחמים.

ּכאׁשר ואני ּובנימין. יהּודה זה ּבנימין, ואת ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאחר

לא ׁשני, ּבחרּבן ׁשכלּתי ראׁשֹון ּבחרּבן ְְְְְְִִִִֵָָָָָֹֹֻֻׁשכלּתי

ירידת ּכי והּכּונה ז"ל. לׁשֹונם זה עֹוד. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָאׁשּכל

ּכמֹו אדֹום ּביד לגלּותנּו ירמז למצרים ְְְְְְֱֲִִִֵַַַָֹֹיעקב

הענין הּנביא וראה ויחי), ּפרׁשת (ריׁש ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשאפרׁש

ּולדֹורֹות: לׁשעה סתם והתּפּלל ְְְְְְִִִֵַָָָָמּתחּלתֹו
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והכן טבח טז)ּוטבח אֹוכלים(מג, ׁשהּיהּודים מּׁשּום עברי, עם לאכל לּמצרי הּוא ׂשנאּוי ׁשּדבר רׁש"י ּפרׁש להּלן הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ

מצרים תֹועבת "ּכי וּיּגׁש ּבפרׁשת ּׁשּכתּוב ּומה להם. עבדּו ׁשּלא ּבהמֹות ּגם ׁשהיּו לֹומר, ויׁש לּה. עֹובדים ׁשהּמצרים הּבהמה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹאת

ּבא ּפרׁשת רׁש"י ּוראה להם. עֹובדים ׁשהּמצרּיים צאן ּגם צאן, ּכל רֹועים היּו ׁשהּׁשבטים לפי הּוא – צאן" רֹועי ה)ּכל ׁשעבדּו(יא, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ

ּבהמה. ּבבכֹור ּגם ּבכֹורֹות מּכת היתה ולכן לּבכֹור, ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָרק

(æé)-úà Léàä àáiå óñBé øîà øLàk Léàä Nòiå©©©́¨¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²¤
:óñBé äúéa íéLðàä̈«£¨¦−¥¬¨¥«

(çé)øác-ìò eøîàiå óñBé úéa eàáeä ék íéLðàä eàøéiå©¦«§´¨«£¨¦À¦´«§»¥´¥¼©«Ÿ§À©§©³
íéàáeî eðçðà älçza eðéúçzîàa áMä óñkä©¤̧¤Æ©¨³§©§§Ÿ¥̧Æ©§¦½̈£©−§«¨¦®
íéãáòì eðúà úç÷ìå eðéìò ìtðúäìe eðéìò ììbúäì§¦§Ÿ¥³¨¥̧Æ§¦§©¥´¨¥½§¨©¯©Ÿ¨²©«£¨¦−

:eðéøîç-úàå§¤£Ÿ¥«
i"yx£ÌÈL�‡‰ e‡¯ÈiÂ∑'ּודחילּו' ותרּגּומֹו: יּודי"ן, ּבׁשני הּוא ÛÒBÈ.ּכתּוב ˙Èa e‡·e‰ Èk∑הּבאים ׁשאר ּדר ואין «ƒ¿»¬»ƒְְְְִִִֵַָƒ¿≈≈ְְִֵֶֶַָָ

ׁשּבעיר ּבּפנּדקאֹות אם ּכי יֹוסף, ּבבית ללּון ּבר מׁשמר∑e¯Ó‡ÈÂ.לׁשּבר אל לאספם אּלא זה ‡�e�Á.ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֻ«…¿ְְְִֵֶֶֶֶָָָָ¬«¿
ÌÈ‡·eÓ∑הּזה הּבית ּתֹו ואּונקלֹוס∑ÏÏb˙‰Ï.אל עלינּו. נֹופלת ולהיֹותּה הּכסף עלילת עלינּו מתּגלּגלת להיֹות »ƒִֶֶַַַ¿ƒ¿…≈ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

'ּולאסּתּקפא ּתרּגמֹוׁשּתרּגם: ולא מּלין', 'ּתסקּופי ּדברים", "עלילֹות ּכדמתרּגמינן: להתעֹולל, לׁשֹון הּוא עלנא', ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
לׁשֹון: הּוא 'לאתרברבא', ׁשּתרּגם "ּולהתּגֹולל", הּמקרא לׁשֹון יב)אחר הּזהב",(קהלת ב)"ּגּלת ּגּלתּה(נחום "ּוהּצב ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻֻ
מלכּות לׁשֹון ׁשהּוא רמב"ן.העלתה" ְְֲֶַָָֹ

(èé)åéìà eøaãéå óñBé úéa-ìò øLà Léàä-ìà eLbiå©¦§Æ¤¨¦½£¤−©¥´¥®©§©§¬¥−̈
:úéaä çút¤¬©©¨«¦

(ë)ì älçza eðãøé ãøé éðãà éa eøîàiå:ìëà-øaL ©«Ÿ§−¦´£Ÿ¦®¨¬Ÿ¨©²§©§¦−̈¦§¨«Ÿ¤
i"yx£È�„‡ Èa∑(צז ּבּיא!(יבמות ּבּיא, ארּמי: ּבלׁשֹון הּוא ותחנּונים ּבעיא סד)לׁשֹון e�„¯È.(סנהדרין „¯È∑הּוא ירידה ƒ¬…ƒְְְְֲֲִִִִִַַַָָָ»…»«¿ְִָ

ל'(ב"ר)לנּו: צריכים אנּו עכׁשו אחרים, לפרנס היינּו רמב"ן.'רגילים ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

ÏÈÚ‡Âיז ÛÒBÈ ¯Ó‡ Èc ‡Ók ‡¯·b „·ÚÂ«¬««¿»¿»ƒ¬«≈¿»≈
:ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b«¿»»À¿«»¿≈≈

ÛÒBÈיח ˙È·Ï eÏÚz‡ È¯‡ ‡i¯·‚ eÏÈÁ„e¿ƒÀ¿«»¬≈ƒ«¬¿≈≈
‡��ÚBËa ·˙Bz‡c ‡tÒk ˜ÒÚ ÏÚ e¯Ó‡Â«¬»«≈««¿»¿ƒ«¿¬»»
‡·¯·¯˙‡Ï ÔÈÏÚzÓ ‡�Á�‡ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¬«¿»ƒ«¬ƒ¿ƒ¿«¿»»
‡�˙È È�˜ÓÏe ‡�ÏÚ ‡ÙwzÒ‡Ïe ‡�ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¬»»¿ƒ¿≈»»»

:‡�¯ÓÁ ˙È ¯a„ÓÏe ÔÈc·ÚÏ¿«¿ƒ¿ƒ¿«»¬»»»

ÛÒBÈיט ˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ‡¯·b ˙ÂÏ e·È¯˜e¿ƒ¿««¿»ƒ¿«»«≈≈
:‡˙Èa Ú¯˙a dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈ƒ¿«≈»

�Á˙�‡כ ˙ÁÈÓ È�Ba¯ eÚ·a e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒƒ≈«¿≈¿»
:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿«ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

·e˙k‰Â.ּגדֹול סֹוד לֹו יׁש מדרׁשם ּכפי זה ¿«»ְְִִֵֶָָָ

יּתן הּדין, ּבמּדת ׁשּדי, ואל אמר ְְִִִִֵֵַַַַַָּכי

הּדין מּמּדת אתכם יעלה ׁשּלפניו, רחמים ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָלכם

יבין: והּמׂשּכיל רחמים. ְְְֲִִִִַַַַָלמּדת

È�‡Â.ÈzÏÎL ÈzÏÎL ¯L‡kעד ואני «¬ƒ«¬∆»…¿ƒ»»¿ƒֲִַַ

ּכאׁשר מּספק. ׁשכּול אהיה ְְֲִֵֶֶֶֶַָָׁשּובכם

מּבנימין, ׁשכלּתי וׁשמעֹון, מּיֹוסף ְְְְְִִִִִִִֵָָָָֹׁשכלּתי

תּוכלּו לא אֹומר, ׁשהּוא והּנכֹון רּׁש"י. ְְְִֵֶַַָֹלׁשֹון

יתנחם ׁשכלּתי. ּכבר ּכי ׁשכֹול, עלי ְְְְְִִִִֵַַָָָֹלהֹוסיף

יֹוסף. על ּכאבֹו ּביתרֹון עליו הּבא ְְְִִֵֵַַָָָָמּכל

ד' (אסּתר אבדּתי אבדּתי וכאׁשר ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָוכמֹוהּו

ימיתני ואם אבּודה אני ּכבר ּכלֹומר ְְְְֲֲִִִִֵַָָט"ז),

אבדֹון: עלי יֹוסיף ֲִַָָֹלא

e�ÈÏÚ.(יח) ÏÏb˙‰Ïּבּדם מתּגלל ועמׂשא מן ¿ƒ¿…≈»≈ְֲִִֵַַָָָֹ

בדמים מגֹוללה וׂשמלה י"ב), כ' ְְְְִִָָָָ(ש"ב

ד') ט' על(יׁשעיה צד אל מּצד ׁשּיהפ ּכאדם , ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹ

ּברצֹונֹו ׁשּיתנּפל ּכאדם עלינּו. ּולהתנּפל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָחברֹו.

קֹומתֹו: מלא חברֹו ְֲֵַָֹעל

ÒeÏ˜�‡Â,עלנא לאתרברבא להתּגֹולל, ּתרּגם ¿À¿¿ְְְְְְְֲִִִֵֵַָָָ

ּולהתנּפל, לגּליו. הּים ּכׂשֹוא עלינּו ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּיּנׂשא

ּכי היּו, ׁשּלא ּדברים עלינּו לׂשים ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹלאסּתקּפא,

ּדבר נפל לא ּכמֹו נֹופל, יּקרא ׁשאינֹו ְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּדבר

ּדברים עלילת ותרּגּום י"ד). כ"ג (יהֹוׁשע ְְְְֲִִֶַַָָֹֻאחד

ּתרּגם וכן מּלין, ּתסקֹופי י"ד) כ"ב ְְְְִִִִִֵֵֵָ(ּדברים

ּתּוסקפא: ד') י"ד (ׁשֹופטים תאנה ְְֲִָָָָָֹיֹונתן

e�È¯ÓÁ.וטעם ˙‡Â ÌÈ„·ÚÏ e�˙‡ ˙Á˜ÏÂ ְַַ¿»««…»«¬»ƒ¿∆¬…≈
יקחּו הּנה לאמר חמֹוריהם על ידאגּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַֹּכי

נּוכל ולא אמּתחֹותיהם, עם חמֹורינּו את ְְְֲִֵֵֶֶַַַֹּגם

ּברעב: ּכּלם וימּותּו ּבר לביתינּו ְְְִֵֵַָָָָָָֹֻלׁשלח

‡„�È.(כ) Èa,הּוא ותחנּונים ּבעיא לׁשֹון ƒ¬…ƒְְֲֲִַַָ

רּׁש"י. לׁשֹון ּבייא, ּבייא ארמית ְְֲִִִֵֵֵֵַָּובלׁשֹון

טֹורסי, לׁשֹון מּלת אל לסמכֹו מאד זר ּדבר ְְְְְְִִֶֶַָָָָֹוזה

לא מּלה, ּכּלה ּבייא ּכי אליה, ּדֹומה ְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹֻואינּה

ׁשהּמּלה ועֹוד ּבי. מּמּנה יאמר ולא ְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹֹּתׁשּתּנה

ׁשאמר ּכמֹו ותחנּונים ּבעיא לׁשֹון אינּה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָההיא

ׁשבר על ותרעמת צעקה לׁשֹון היא אבל ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹהרב,

קדׁש, ּבלׁשֹון אבֹוי מּלת ּכגֹון ּדבר, עּוּות ְְְֲִִִֶַַָָֹועל

אֹותּה ירּגילּו ערב, ּבלׁשֹון ידּועה ְְְְֲִִִַָָָוהיא

יון ּובלׁשֹון הּבי"ת, ּבפתחּות ּכּלם ְְְְִִֵֵֶַַָָָֻּבקּנֹותיהם

על אֹותּה יאמרּו ּבׁשו"א, רפא הּבי"ת ְְִֵֵֵַַָָָָֹבייא

והּצער: ְַַַַַֹהּדחק

˙ÈL‡¯··eּבראׁשי סדר מהּורּבה ו') (י"ב ת ƒ¿≈ƒְִֵֵֶַַָ

ׁשמֹו ּביּה ּבערבֹות לרכב ְְֲֵָָָָֹֹסּלּו

ּומקֹום מקֹום ּכל ל אין ה'), ס"ח ְְִִֵָָָ(ּתהּלים

ּבּמדינה אגריקּוס ׁשּלֹו, ּבייא על ממּנה לֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻׁשאין

ממּנה ּבּמדינה אּגרטּוס ׁשּלֹו, ּבייא על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֻֻממּנה

ׁשל ּבייא על ממּנה מי ּכ ׁשּלֹו, ּבייא ְִֵֵֵֵֶֶֶַַָֻעל

ׁשּבכל לֹומר רֹוצה הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ְֶֶַַָָָָעֹולמֹו

העּוּות, ועל הּצעקה על ממּנה איׁש יׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָֻמקֹום

העׁשּוקים צעקת על ממּנה הּוא ּברּו ְְֲֲִֶַַַַָָָֻוהּקדֹוׁש

ּבייא: הּצֹועקים ֲִֵֵַָָּבעֹולם

„BÚÂצ"ג (ב"ר אליו וּיּגׁש ּבפרׁשת לפנינּו ¿ְְִֵֵַַַָָָָ

מעביר אּתה ּבייא יהּודה לֹו אמר ְֲִֵֵַַַָָָו')

עליו, עיני ואׂשימה לנּו אמרּת ׁשּכ ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָָעלינּו,

(כ' בׁשּלח ויהי ּובפרׁשת עין. הׂשמת היא ְְְֲִִִַַַַַַָָָזֹו

ּובפרׁשת ּברּיה. על ּבייא מעביר אני ׁשּמא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָי')

טּלית ונטל אדם נתמּנה ט') (כ"ז יתרֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָָוּיׁשמע

uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iyiy meil inei xeriy

(àë)eðéúçzîà-úà äçzôpå ïBìnä-ìà eðàá-ék éäéå©§¦º¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤©§§Ÿ¥½
áLpå Bì÷Lîa eðtñk Bzçzîà éôa Léà-óñë äpäå§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−§¦§¨®©¨¬¤

:eðãéa BúàŸ−§¨¥«

(áë)ì eðãéá eðãøBä øçà óñëåeðòãé àì ìëà-øaL §¤¯¤©¥²©¬§§¨¥−¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§
:eðéúçzîàa eðtñk íN-éî¦¨¬©§¥−§©§§Ÿ¥«

(âë)íëéáà éýìûå íëéäìà eàøéz-ìà íëì íBìL øîàiå©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³£¦¤Æ
àöBiå éìà àa íëtñk íëéúçzîàa ïBîèî íëì ïúð̈©̧¨¤³©§Æ§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´¥¨®©¥¬

:ïBòîL-úà íäìà£¥¤−¤¦§«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡∑(תנחומא)מטמֹון לכם נּתן אביכם ּבזכּות אביכם", "ואלהי ּכדאי, זכּותכם אין ואם ּבזכּותכם, רמב"ן.: ¡…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

(ãë)íéî-ïziå óñBé äúéa íéLðàä-úà Léàä àáiå©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨¥®©¦¤©̧¦Æ
:íäéøîçì àBtñî ïziå íäéìâø eöçøiå©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−©«£«Ÿ¥¤«

i"yx£LÈ‡‰ ‡·iÂ∑:להם ּומּׁשאמר הּבית, ּפתח אליו ׁשּדּברּו עד חּוץ אֹותֹו ּדֹוחפים ׁשהיּו לפי הבאה, אחר הבאה «»≈»ƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
אחר ּובאּו נמׁשכּו לכם", .יו"ׁשלֹום ְְֲִֶַָָָָ

(äë)eòîL ék íéøäva óñBé àBa-ãò äçðnä-úà eðéëiå©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−©¨«¢¨®¦¦´¨«§½
:íçì eìëàé íL-ék¦¨−¬Ÿ§¨«¤

i"yx£e�ÈÎiÂ∑נאים ּבכלים עּטרּוהּו .הזמינּו, «»ƒְְְִִִִִֵָ

(åë)äúéaä óñBé àáiåíãéa-øLà äçðnä-úà Bì eàéáiå ©¨³Ÿ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬£¤§¨−̈
:äöøà Bì-eåçzLiå äúéaä©¨®§¨©¦§©«£−¨«§¨

i"yx£‰˙Èa‰∑לטרקלין הּובאּו(מּפרֹוזּדֹור ּכבר הלא ליּה: ּדקׁשיא הּביתה", ּבידם אׁשר הּמנחה את לֹו "וּיביאּו ּבתראה: מ"הּביתה" ּדרׁש"י ּדּיּוקֹו נראה «»¿»ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ודֹוק לטרקלין מּפרֹוזּדֹור לֹומר, צרי ּכרח על אּלא יֹוסף ׁשל .)ּביתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(æë)ì íäì ìàLiåï÷fä íëéáà íBìLä øîàiå íBìL ©¦§©³¨¤Æ§¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬©¨¥−
:éç epãBòä ízøîà øLà£¤´£©§¤®©«¤−¨«

È˙כא ‡�Á˙Ùe ‡˙·Ó ˙È·Ï ‡�È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈»¿≈¿»»¿«¿»»
‡�tÒk d�ÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒÎ ‡‰Â ‡��ÚBË¬»»¿»¿«¿«¿¬≈«¿»»

:‡�„Èa d˙È ‡�·È˙‡Â dÏ˜˙Óa¿«¿¿≈«¬≈¿»»≈ƒ»»

ÔaÊÓÏכב ‡�„È· ‡�˙ÈÁB‡ ‡�¯Á‡ ‡tÒÎÂ¿«¿»»√»»ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿«
‡�tÒÎ ÈeL ÔÓ ‡�Ú„È ‡Ï ‡¯e·ÈÚƒ»»¿«¿»»«ƒ«¿»»

:‡��ÚBËa¿¬»»

‡ÔBÎ‰Ïכג ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎÏ ÌÏL ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ¿¬¡»¬
ÔBÎÈ�ÚBËa ‡ÓÈÒ ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â∆¡»»«¬¿«¿ƒ»¿¬≈
˙È ÔB‰˙ÂÏ ˜Èt‡Â È˙ÂÏ ‡˙‡ ÔBÎtÒk«¿¿¬»¿»ƒ¿«≈¿»¿»

:ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂ‰·כד ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b ÏÈÚ‡Â¿»≈«¿»»À¿«»¿≈≈ƒ«
‡˙qk ·‰ÈÂ ÔB‰ÈÏ‚¯ BÁÒ‡Â ‡iÓ«»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

:ÔB‰È¯ÓÁÏ«¬»≈

ÛÒBÈכה ÏÚc „Ú ‡z·¯˜z ˙È e�È˜˙‡Â¿«¿ƒ»ƒ¿À¿»«¿«≈
ÔeÏÎÈÈ Ôn˙ È¯‡ eÚÓL È¯‡ ‡˙e¯ÈLa¿≈»¬≈¿»¬≈«»≈¿

:‡ÓÁÏ«¿»

È˙כו dÏ e‡È˙È‡Â ‡˙È·Ï ÛÒBÈ ÏÚÂ¿«≈¿≈»¿«¿ƒ≈»
dÏ e„È‚Òe ‡˙È·Ï ÔB‰È„È· Èc ‡z·¯˜zƒ¿À¿»ƒƒ≈¿«¿»¿ƒ≈

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

‡·ÔBÎeכז ÌÏL‰ ¯Ó‡Â ÌÏLÏ ÔB‰Ï ÏÈ‡Le¿≈¿ƒ¿««¬««¿«¬
:Ìi˜ ÔÚk „Ú‰ Ôez¯Ó‡ Èc ‡·Ò»»ƒ¬«¿««¿««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מעביר אדם ראה אם עליו צּבּור טרח ֲִִִַַָָָָָָָֹּכל

ּבֹו מחה ולא עברה עֹובר אֹו חברֹו על ְֲֲִֵֵֵֵֵַָָֹּבייא

תזריע ּכי אּׁשה ּובפרׁשת עליו. נענׁש ְְֱִִִֶַַַָָָָָָהּוא

עליכֹון, ּבייא אנא צוח ּביאה) ער ערּו ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ(עּין

ּבי ׁשּתרּגם ואנקלּוס הרּבה. ּבמקֹומֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַֻוכן

מן ּבי מּלת ׁשהֹוציא לא רּבֹוני, ּבבעּו ְֲִִִִִִִֶַָֹֹאדני

מקֹום ּבכל ּבא ׁשהּוא הענין רדף אבל ְְֲִֶַָָָָָָָָּבעּו,

הּבּקׁשה: ְְִַַַָָּבענין

Èa¯Âקצרה ּדר אדני ּבי ּכי אמר אברהם ¿«ƒְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

אדני אני ּבי ּכמֹו והּוא הּקדׁש, ְְְֲֲִִִִֶַֹֹּבלׁשֹון

ותׁשמעני. ּׁשּתרצה מה ּבי עׂשה והּטעם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהעון,

אֹו אחי, ּבי אדם ׁשּיאמר הּוא נכֹון ּכן ְִִִֵֶַָָָָֹואם

רק ּבי מּלת ׁשּתבא מצאתי ולא ׁשמעני, ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבי

ּבאל"ף הּנכּתב הּנכּבד הּׁשם עם אֹו אדני ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹעם

אדֹון: לׁשֹון הּוא ׁשּגם ְֶֶַָָּדלי"ת,

ÔÎÏÂאדֹון אּתה ּבעצמי ּבי ׁשּפרּוׁשֹו אֹומר אני ¿»≈ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

ּובאּו ּכמֹוּומֹוׁשל, לחּזּוק, ּכּנּויים ׁשני ְְְִִִֵֵָ

אדני אני ּבי כ"ו), א' (מ"א עבּד אני ְְֲֲֲִִִִִֶַֹולי

בעזר בי ּכי לזה ודֹומה כ"ד), כ"ה ְְְִִֶֶֶֶָ(ש"א

אני: ּבעזר ,עזר ּבי ט'), י"ג ְְְֲִִֵֶֶֶֶַ(הֹוׁשע

ÌÎÈ˙ÁzÓ‡a.(כג) ÔBÓËÓ ÌÎÏ Ô˙�אמר »«»∆«¿¿«¿¿…≈∆ַָ

מטמֹון לאדם ׁשהיה יּתכן אברהם ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָרּבי

ּבא ּכסּפכם ּכי ּבגֹורלכם, ויצא ּוׁשכחֹו, ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָּבביתֹו

לכל יצא אי ּכי נחּומים ּדברי הם והּנה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָאלי.

מכּסה ּדבר ּכל אבל ּבמׁשקלֹו. ּכסּפֹו ְְְְֲִֶֶַָָָָָָֻאחד

(מׁשלי ּבּצּלחת ידֹו עצל טמן מטמֹון, ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָיּקרא

(ירמיה ּבּׂשדה מטמנים לנּו יׁש כ"ד), ְְְִִֶֶַַָָָֹי"ט

ח'): מ"א

‰p‰Âלֹוקחי החּמרים ּדר ּכי להם אמר ¿ƒ≈ְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּבׂשּקֹו, ּכסּפֹו אחד ּכל לׂשּום ְְְֶַַַָָָָהּתבּואה

ּומּלא ׂשּקיהם הּבאים מן לקח הּמׁשּביר ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהּנה

ּתחת טמּון והּכסף ׁשבר ׂשּקים ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרה

אל לׁשפכם אליו וצּוה אדניו ּובא ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹהּתבּואה,

אֹו לׁשלחם, למהר רצה ּכי יעקב, ּבני ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָֹּכלי

אחד לכל והּנה אליו, הּכסף ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמּפני

איׁש ּכל ּכי ּבמׁשקלֹו, ּכסּפֹו אמּתחּתֹו ְְְְְְִִִִַַַָָּבפי

יקרה וזה לחם, חמֹור, ׁשוה ּכסף ּבדמיו ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָיביא

ּברב הּנמּכרים ּובאֹוצרֹות ּבּׁשוקים ְְְִִִִַַָָָָָֹּתמיד

העם: ְָָֻמהּמֹות
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(àë)eðéúçzîà-úà äçzôpå ïBìnä-ìà eðàá-ék éäéå©§¦º¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ¤©§§Ÿ¥½
áLpå Bì÷Lîa eðtñk Bzçzîà éôa Léà-óñë äpäå§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½©§¥−§¦§¨®©¨¬¤

:eðãéa BúàŸ−§¨¥«

(áë)ì eðãéá eðãøBä øçà óñëåeðòãé àì ìëà-øaL §¤¯¤©¥²©¬§§¨¥−¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§
:eðéúçzîàa eðtñk íN-éî¦¨¬©§¥−§©§§Ÿ¥«

(âë)íëéáà éýìûå íëéäìà eàøéz-ìà íëì íBìL øîàiå©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³£¦¤Æ
àöBiå éìà àa íëtñk íëéúçzîàa ïBîèî íëì ïúð̈©̧¨¤³©§Æ§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´¥¨®©¥¬

:ïBòîL-úà íäìà£¥¤−¤¦§«
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡∑(תנחומא)מטמֹון לכם נּתן אביכם ּבזכּות אביכם", "ואלהי ּכדאי, זכּותכם אין ואם ּבזכּותכם, רמב"ן.: ¡…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

(ãë)íéî-ïziå óñBé äúéa íéLðàä-úà Léàä àáiå©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨¥®©¦¤©̧¦Æ
:íäéøîçì àBtñî ïziå íäéìâø eöçøiå©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−©«£«Ÿ¥¤«

i"yx£LÈ‡‰ ‡·iÂ∑:להם ּומּׁשאמר הּבית, ּפתח אליו ׁשּדּברּו עד חּוץ אֹותֹו ּדֹוחפים ׁשהיּו לפי הבאה, אחר הבאה «»≈»ƒְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
אחר ּובאּו נמׁשכּו לכם", .יו"ׁשלֹום ְְֲִֶַָָָָ

(äë)eòîL ék íéøäva óñBé àBa-ãò äçðnä-úà eðéëiå©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−©¨«¢¨®¦¦´¨«§½
:íçì eìëàé íL-ék¦¨−¬Ÿ§¨«¤

i"yx£e�ÈÎiÂ∑נאים ּבכלים עּטרּוהּו .הזמינּו, «»ƒְְְִִִִִֵָ

(åë)äúéaä óñBé àáiåíãéa-øLà äçðnä-úà Bì eàéáiå ©¨³Ÿ¥Æ©©½§¨©¨¦¬²¤©¦§¨¬£¤§¨−̈
:äöøà Bì-eåçzLiå äúéaä©¨®§¨©¦§©«£−¨«§¨

i"yx£‰˙Èa‰∑לטרקלין הּובאּו(מּפרֹוזּדֹור ּכבר הלא ליּה: ּדקׁשיא הּביתה", ּבידם אׁשר הּמנחה את לֹו "וּיביאּו ּבתראה: מ"הּביתה" ּדרׁש"י ּדּיּוקֹו נראה «»¿»ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ודֹוק לטרקלין מּפרֹוזּדֹור לֹומר, צרי ּכרח על אּלא יֹוסף ׁשל .)ּביתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

(æë)ì íäì ìàLiåï÷fä íëéáà íBìLä øîàiå íBìL ©¦§©³¨¤Æ§¨½©ÀŸ¤£¨²£¦¤¬©¨¥−
:éç epãBòä ízøîà øLà£¤´£©§¤®©«¤−¨«

È˙כא ‡�Á˙Ùe ‡˙·Ó ˙È·Ï ‡�È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈»¿≈¿»»¿«¿»»
‡�tÒk d�ÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒÎ ‡‰Â ‡��ÚBË¬»»¿»¿«¿«¿¬≈«¿»»

:‡�„Èa d˙È ‡�·È˙‡Â dÏ˜˙Óa¿«¿¿≈«¬≈¿»»≈ƒ»»

ÔaÊÓÏכב ‡�„È· ‡�˙ÈÁB‡ ‡�¯Á‡ ‡tÒÎÂ¿«¿»»√»»ƒ¿»ƒ»»¿ƒ¿«
‡�tÒÎ ÈeL ÔÓ ‡�Ú„È ‡Ï ‡¯e·ÈÚƒ»»¿«¿»»«ƒ«¿»»

:‡��ÚBËa¿¬»»

‡ÔBÎ‰Ïכג ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎÏ ÌÏL ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ¿¬¡»¬
ÔBÎÈ�ÚBËa ‡ÓÈÒ ÔBÎÏ ·‰È ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â∆¡»»«¬¿«¿ƒ»¿¬≈
˙È ÔB‰˙ÂÏ ˜Èt‡Â È˙ÂÏ ‡˙‡ ÔBÎtÒk«¿¿¬»¿»ƒ¿«≈¿»¿»

:ÔBÚÓLƒ¿

ÈÂ‰·כד ÛÒBÈ ˙È·Ï ‡i¯·b ˙È ‡¯·b ÏÈÚ‡Â¿»≈«¿»»À¿«»¿≈≈ƒ«
‡˙qk ·‰ÈÂ ÔB‰ÈÏ‚¯ BÁÒ‡Â ‡iÓ«»¿«¿ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»

:ÔB‰È¯ÓÁÏ«¬»≈

ÛÒBÈכה ÏÚc „Ú ‡z·¯˜z ˙È e�È˜˙‡Â¿«¿ƒ»ƒ¿À¿»«¿«≈
ÔeÏÎÈÈ Ôn˙ È¯‡ eÚÓL È¯‡ ‡˙e¯ÈLa¿≈»¬≈¿»¬≈«»≈¿

:‡ÓÁÏ«¿»

È˙כו dÏ e‡È˙È‡Â ‡˙È·Ï ÛÒBÈ ÏÚÂ¿«≈¿≈»¿«¿ƒ≈»
dÏ e„È‚Òe ‡˙È·Ï ÔB‰È„È· Èc ‡z·¯˜zƒ¿À¿»ƒƒ≈¿«¿»¿ƒ≈

:‡Ú¯‡Ï¿«¿»

‡·ÔBÎeכז ÌÏL‰ ¯Ó‡Â ÌÏLÏ ÔB‰Ï ÏÈ‡Le¿≈¿ƒ¿««¬««¿«¬
:Ìi˜ ÔÚk „Ú‰ Ôez¯Ó‡ Èc ‡·Ò»»ƒ¬«¿««¿««»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מעביר אדם ראה אם עליו צּבּור טרח ֲִִִַַָָָָָָָֹּכל

ּבֹו מחה ולא עברה עֹובר אֹו חברֹו על ְֲֲִֵֵֵֵֵַָָֹּבייא

תזריע ּכי אּׁשה ּובפרׁשת עליו. נענׁש ְְֱִִִֶַַַָָָָָָהּוא

עליכֹון, ּבייא אנא צוח ּביאה) ער ערּו ֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ(עּין

ּבי ׁשּתרּגם ואנקלּוס הרּבה. ּבמקֹומֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַֻוכן

מן ּבי מּלת ׁשהֹוציא לא רּבֹוני, ּבבעּו ְֲִִִִִִִֶַָֹֹאדני

מקֹום ּבכל ּבא ׁשהּוא הענין רדף אבל ְְֲִֶַָָָָָָָָּבעּו,

הּבּקׁשה: ְְִַַַָָּבענין

Èa¯Âקצרה ּדר אדני ּבי ּכי אמר אברהם ¿«ƒְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

אדני אני ּבי ּכמֹו והּוא הּקדׁש, ְְְֲֲִִִִֶַֹֹּבלׁשֹון

ותׁשמעני. ּׁשּתרצה מה ּבי עׂשה והּטעם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהעון,

אֹו אחי, ּבי אדם ׁשּיאמר הּוא נכֹון ּכן ְִִִֵֶַָָָָֹואם

רק ּבי מּלת ׁשּתבא מצאתי ולא ׁשמעני, ְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבי

ּבאל"ף הּנכּתב הּנכּבד הּׁשם עם אֹו אדני ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹעם

אדֹון: לׁשֹון הּוא ׁשּגם ְֶֶַָָּדלי"ת,

ÔÎÏÂאדֹון אּתה ּבעצמי ּבי ׁשּפרּוׁשֹו אֹומר אני ¿»≈ְְֲִִִֵֵֶַַָָ

ּובאּו ּכמֹוּומֹוׁשל, לחּזּוק, ּכּנּויים ׁשני ְְְִִִֵֵָ

אדני אני ּבי כ"ו), א' (מ"א עבּד אני ְְֲֲֲִִִִִֶַֹולי

בעזר בי ּכי לזה ודֹומה כ"ד), כ"ה ְְְִִֶֶֶֶָ(ש"א

אני: ּבעזר ,עזר ּבי ט'), י"ג ְְְֲִִֵֶֶֶֶַ(הֹוׁשע

ÌÎÈ˙ÁzÓ‡a.(כג) ÔBÓËÓ ÌÎÏ Ô˙�אמר »«»∆«¿¿«¿¿…≈∆ַָ

מטמֹון לאדם ׁשהיה יּתכן אברהם ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָרּבי

ּבא ּכסּפכם ּכי ּבגֹורלכם, ויצא ּוׁשכחֹו, ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָָּבביתֹו

לכל יצא אי ּכי נחּומים ּדברי הם והּנה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵָָָָאלי.

מכּסה ּדבר ּכל אבל ּבמׁשקלֹו. ּכסּפֹו ְְְְֲִֶֶַָָָָָָֻאחד

(מׁשלי ּבּצּלחת ידֹו עצל טמן מטמֹון, ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָיּקרא

(ירמיה ּבּׂשדה מטמנים לנּו יׁש כ"ד), ְְְִִֶֶַַָָָֹי"ט

ח'): מ"א

‰p‰Âלֹוקחי החּמרים ּדר ּכי להם אמר ¿ƒ≈ְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ּבׂשּקֹו, ּכסּפֹו אחד ּכל לׂשּום ְְְֶַַַָָָָהּתבּואה

ּומּלא ׂשּקיהם הּבאים מן לקח הּמׁשּביר ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהּנה

ּתחת טמּון והּכסף ׁשבר ׂשּקים ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָעׂשרה

אל לׁשפכם אליו וצּוה אדניו ּובא ְְְְֲִֵֶַָָָָָָָֹהּתבּואה,

אֹו לׁשלחם, למהר רצה ּכי יעקב, ּבני ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָֹּכלי

אחד לכל והּנה אליו, הּכסף ּבא ׁשּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹמּפני

איׁש ּכל ּכי ּבמׁשקלֹו, ּכסּפֹו אמּתחּתֹו ְְְְְְִִִִַַַָָּבפי

יקרה וזה לחם, חמֹור, ׁשוה ּכסף ּבדמיו ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָיביא

ּברב הּנמּכרים ּובאֹוצרֹות ּבּׁשוקים ְְְִִִִַַָָָָָֹּתמיד

העם: ְָָֻמהּמֹות
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(çë)eãwiå éç epãBò eðéáàì Ecáòì íBìL eøîàiå©«Ÿ§À¨²§©§§¬§¨¦−¤´¨®©¦§−
:eåçzLiå©¦§©«£«

i"yx£eÂÁzLiÂ e„wiÂ∑לארץ מׁשּתּטח - הׁשּתחואה קדקד, ּכפיפת - קידה ׁשלֹום. ׁשאלת .על «ƒ¿«ƒ¿«¬Àְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(èë)øîàiå Bnà-ïa åéçà ïéîéða-úà àøiå åéðéò àOiå©¦¨´¥À̈©©º§¤¦§¨¦´¨¦»¤¦¼©ÀŸ¤
íéýìû øîàiå éìà ízøîà øLà ïèwä íëéçà äæä£¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ£¤¬£©§¤−¥¨®©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬

ðçé:éða E ¨§§−§¦«
i"yx£È�a E�ÁÈ ÌÈ‰Ï‡∑,נֹולד לא עדין ּובנימין ,"עבּד את אלהים "אׁשרֿחנן חנינה: ׁשמענּו ׁשבטים ּבׁשאר ¡…ƒ»¿¿¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבחנינה יֹוסף ּברכֹו לכ. ְְֲִֵֵַָָ

ß elqk g"k ycew zay ß

(ì)úBkáì Lwáéå åéçà-ìà åéîçø eøîëð-ék óñBé øäîéå©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½©§©¥−¦§®
:änL jáiå äøãçä àáiå©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨

i"yx£ÂÈÓÁ¯ e¯ÓÎ�ŒÈk∑?'ּבנים ל 'יׁש הּוא'. היכן יֹודע ואיני לי היה 'אח לֹו: אמר מאם'? אח ל 'יׁש ׁשאלֹו: ƒƒ¿¿«¬»ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָָָ
הּללּו'? ׁשמֹות ׁשל ּטיבן 'מה לֹו: אמר וגֹו''. ובכר 'ּבלע לֹו: אמר ּׁשמם'? 'ּומה לֹו: אמר עׂשרה'. לי 'יׁש לֹו: ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָאמר
אׁשּבל, לאּמי. ּבכֹור ׁשהיה ּבכר, האּמֹות. ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו: אׁשר והּצרֹות אחי ׁשם על 'ּכּלם לֹו: ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻאמר

ּב נעים ׁשהיה ונעמן, ּבאכסניא. ׁשּנתּגּיר ּגרא, אל. מּפיׁשּׁשבאֹו מּפים, היה. וראׁשי היה, אחי וראׁש, אחי יֹותר. ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ּבמּסכת ּכדאיתא ּכֹוכבים', העֹובדי לבין ׁשּירד וארד, חּפתֹו. אני ראיתי ולא חּפתי ראה ׁשּלא וחּפים, למד. ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻאבי

רחמיו נכמרּו מּיד מׁשנה:∑�e¯ÓÎ.סֹוטה, ּובלׁשֹון עד)נתחּממּו, ארּמי:(ב"מ ּובלׁשֹון זיתים', ׁשל הּכמר (פסחים'על ְְֲִִַָָָƒ¿¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
רעב.נא) זלעפֹות מּפני קמטים, קמטים ונקמטּו נתחּממּו נכמרּו", ּכתּנּור "עֹורנּו ּובּמקרא: ּבׂשרא', מכמר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ'מּׁשּום

ונתּכּוץ נקמט אֹותֹו, ּכׁשּמחּממין עֹור ּכל ּדר .ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

(àì):íçì eîéN øîàiå ÷tàúiå àöiå åéðt õçøiå©¦§©¬¨−̈©¥¥®©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬¨«¤
i"yx£˜t‡˙iÂ∑:לׁשֹון והּוא יב)נתאּמץ, וכן:(איוב רּפה", אפיקים מא)"ּומזיח מגּנים(שם חֹוזק"אפיקי .". «ƒ¿««ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָָ

(áì)Bzà íéìëàä íéøönìå ícáì íäìå Bcáì Bì eîéNiå©¨¦¬²§©−§¨¤´§©¨®§©¦§¦º¨«Ÿ§¦³¦Æ
íçì íéøáòä-úà ìëàì íéøönä ïeìëeé àì ék ícáì§©½̈¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À¤«¡³Ÿ¤¨«¦§¦Æ¤½¤

:íéøöîì àåä äáòBú-ék¦«¥¨¬¦−§¦§¨«¦
i"yx£‡Â‰ ‰·ÚB˙ŒÈk∑לּדבר טעם נתן ואּונקלֹוס העברים, את לאכל לּמצרים הּוא ׂשנאּוי .ּדבר ƒ≈»ƒְְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

(âì)eäîúiå Búøòök øéòväå Búøëák øëaä åéðôì eáLiå©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ¦§´Ÿ̈½§©¨¦−¦§¦«¨®©¦§§¬
:eäòø-ìà Léà íéLðàä̈«£¨¦−¦¬¤¥¥«

i"yx£B˙¯Î·k ¯Îa‰∑ּכּסדר הסּבּו אחת, אם ּבני ּוזבלּון, יּׂששכר יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, 'ראּובן, וקֹורא: ּבּגביע מּכה «¿…ƒ¿…»ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ
אצלי יׁשב אם, לי אין ואני אם, לֹו אין זה אמר: לבנימין ׁשהּגיע ּכיון ּכּלם, וכן ּתֹולדֹותיכם', סדר ׁשהּוא .הּזה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

(ãì)ïîéða úàNî áøzå íäìà åéðt úàî úàNî àOiå©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤©§©¯¦§¨¦²
:Bnò eøkLiå ezLiå úBãé Lîç ílk úàNnî¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®©¦§¬©¦§§−¦«

i"yx£˙‡NÓ∑מנֹות.˙B„È LÓÁ∑וא ּומנּׁשה ואסנת יֹוסף ּומׂשאת אחיו, עם BnÚ.פריםחלקֹו e¯kLiÂ∑(ב"ר) «¿…ָ»≈»ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ«ƒ¿¿ƒ
ׁשתּו הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין ׁשתּו לא ׁשּמכרּוהּו, .ּומּיֹום ְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹ

ÔÚkכח „Ú ‡�e·‡Ï Cc·ÚÏ ÌÏL e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿»¿»»«¿«
:e„È‚Òe eÚ¯Îe Ìi«̃»¿»¿ƒ

a¯כט È‰eÁ‡ ÔÈÓÈ�a ˙È ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ Û˜Êe¿«≈ƒ«¬»»ƒ¿»ƒ¬ƒ«
Ôez¯Ó‡ Èc ‡¯ÈÚÊ ÔBÎeÁ‡ ÔÈ„‰ ¯Ó‡Â dn‡ƒ≈«¬«»≈¬¿≈»ƒ¬«¿
:È¯a CÏÚ ÌÁ¯˙È ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯Ó‡Â ÈÏƒ«¬«ƒ√»¿»ƒ¿««¬»¿ƒ

ÏÚל È‰BÓÁ¯ eÏÏBb˙‡ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁB‡Â¿ƒ≈¬≈ƒ¿¿«¬ƒ«
˙Èa ÔB¯„‡Ï ÏÚÂ Èk·ÓÏ ‡Ú·e È‰eÁ‡¬ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿≈

:Ôn˙ ‡Î·e ‡·kLÓƒ¿¿»¿»«»

Ó‡Â¯לא ÔÈqÁ˙‡Â ˜Ù�e È‰Bt‡ ÈÁÒ‡Â¿«¿≈«ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ«¬«
:‡ÓÁÏ e‡ÈeL«ƒ«¿»

ÔB‰È„BÁÏaלב ÔB‰Ïe È‰B„BÁÏa dÏ e‡ÈeLÂ¿«ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
‡Ï È¯‡ ÔB‰È„BÁÏa dnÚ ÔÈÏÎ‡c È‡¯ˆÓÏe¿ƒ¿»≈¿»¿ƒƒ≈ƒ¿≈¬≈»
È¯‡ ‡ÓÁÏ È‡¯·Ú ÌÚ ÏÎÈÓÏ È‡¯ˆÓ ÔÈÏÎÈ»¿ƒƒ¿»≈¿≈«ƒƒ¿»≈«¿»¬≈
:ÔÈÏÎ‡ È‡¯·Ú dÏ ÔÈÏÁ„ È‡¯ˆÓc ‡¯ÈÚ·¿ƒ»¿ƒ¿»≈»¬ƒ≈ƒ¿»≈»¿ƒ

ÈÚÊe¯‡לג d˙eÈ·¯k ‡a¯ È‰BÓ„˜ e¯ÁÒ‡Â¿«¿»√»ƒ«»¿«¿≈¿≈»
:d¯·ÁÏ ¯·b ‡i¯·‚ e‰Ó˙e d˙e¯ÚÊkƒ¿≈≈¿»À¿«»¿«¿«¿≈

È‚Òeלד ÔB‰ÈÓ„˜Ï È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔÈ˜ÏÁ ÏË�e¿«√»ƒƒ√»ƒ»√»≈¿ƒ
‡LÓÁ ÔB‰lÎ„ È˜ÏÁÓ ÔÓÈ�·„ ‡˜ÏÁ¬»»¿ƒ¿»ƒ≈√»≈¿»¿«¿»

:dnÚ e‡ÈÂ¯e e‡È˙Le ÔÈ˜ÏÁ√»ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

uwn zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k ycew zayl inei xeriy

ãî(à)úçzîà-úà àlî øîàì Búéa-ìò øLà-úà åöéå©§©º¤£¤´©¥»¥Ÿ¼©¥º¤©§§³Ÿ
éôa Léà-óñk íéNå úàN ïeìëeé øLàk ìëà íéLðàä̈«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬«§−§¥®§¦¬¤«¤¦−§¦¬

:Bzçzîàרמב"ן ©§©§«

(á)ïèwä úçzîà éôa íéNz óñkä òéáb éòéáb-úàå§¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©©¨½Ÿ
:øac øLà óñBé øáãk Nòiå BøáL óñk úàå§¥−¤´¤¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬¦¥«

i"yx£ÚÈ·b∑:מדרינ"ש לֹו וקֹורין ,אר ּכֹוס ¿ƒ«ְִָֹ

(â):íäéøîçå änä eçlL íéLðàäå øBà ø÷aä©−Ÿ¤®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨©«£«Ÿ¥¤«

(ã)øLàì øîà óñBéå e÷éçøä àì øéòä-úà eàöé íä¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼§¥³¨©Æ©«£¤´
zøîàå ízâOäå íéLðàä éøçà óãø íe÷ Búéa-ìò©¥½¬§−Ÿ©«£¥´¨«£¨¦®§¦©§¨Æ§¨«©§¨´

:äáBè úçz äòø ízîlL änì íäìà£¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©¨«

(ä)Ba Lçðé Lçð àeäå Ba éðãà äzLé øLà äæ àBìä£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾©¥¬§©¥−®
:íúéNò øLà íúòøäרמב"ן £¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«

(å):älàä íéøácä-úà íäìà øaãéå íâOiå©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤

(æ)äìéìç älàä íéøáck éðãà øaãé änì åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−¨¥®¤¨¦̧¨Æ
éãáòì:äfä øáck úBNòî E ©«£¨¤½¥«£−©¨¨¬©¤«

i"yx£EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ∑עלינּו יהי הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש מאת חס ,'לעבדי 'חס ותרּגּום: ּגנאי. לׁשֹון לנּו, הּוא חּלין »ƒ»«¬»∆ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֻ
וׁשלֹום' 'חס ּבּגמרא: יׁש והרּבה זאת, .מעׂשֹות ְְְְֲֵֵֵַַָָָָֹ

(ç)éìà eðáéLä eðéúçzîà éôa eðàöî øLà óñk ïäE ¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ¥¤−
éàå ïòðk õøàîéðãà úéaî áðâð C:áäæ Bà óñk E ¥¤´¤§¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤¬¨¨«

i"yx£'B‚Â ÛÒk Ô‰∑רּבה ּבבראׁשית מנּויין וכּלן ּבּתֹורה, האמּורים וחמר קל מעׂשרה אחד .זה ≈∆∆¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

ÈÏÓא ¯ÓÈÓÏ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ˙È „È˜Ùe«ƒ»ƒ¿«»«≈≈¿≈«¿≈
ÔÈÏÎÈ È„ ‰Ók ‡¯e·ÈÚ ‡i¯·‚ È�ÚBË ˙È»¬≈À¿«»ƒ»¿»ƒ»¿ƒ
:d�ÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒk ÈeLÂ ÈÏhÓÏ¿«¿≈¿«ƒ¿«¿«¿¬≈

ÌeÙaב ÈeLz ‡tÒÎ„ ‡„Èl˜ È„Èl˜ ˙ÈÂ¿»«ƒƒ«ƒ»¿«¿»¿«≈¿
„·ÚÂ È‰B�È·Ê ÛÒk ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ„ ‡�ÚBË¬»ƒ¿≈»¿»¿«¿ƒƒ«¬«

:ÏÈlÓ Èc ÛÒBÈ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿≈ƒ«ƒ

‡Ôepג e¯ht˙‡ ‡i¯·‚Â ¯‰� ‡¯Ù«̂¿»¿»¿À¿«»ƒ¿«»ƒ
:ÔB‰È¯ÓÁÂ«¬»≈

ÛÒBÈÂד e˜ÈÁ¯‡ ‡Ï ‡z¯˜ ÔÓ e˜Ù� Ôep‡ƒ¿»ƒ«¿»»«¿ƒ¿≈
¯˙a Û„¯ Ìe˜ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ È„Ï ¯Ó‡¬«¿ƒ¿«»«≈≈¿«»«
‰ÓÏ ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ôep˜a„˙Â ‡i¯·bÀ¿«»¿«¿¿ƒ¿≈«¿¿»

:‡˙·Ë ÛÏÁ ‡LÈa ÔezÓÏL‡«¿∆¿ƒ»√»«¿»

a„˜‡ה ‡e‰Â da È�Ba¯ È˙Lc ÔÈ„ ‡Ï‰¬»≈¿»≈ƒƒ≈¿»»»
:Ôez„·Ú Èc ÔezL‡·‡ da ˜„·Ó¿»≈≈«¿∆¿ƒ¬«¿

iÓb˙t‡ו ˙È ÔB‰nÚ ÏÈlÓe Ôep˜Èa„‡Â¿«¿≈ƒ«ƒƒ¿»ƒ¿»«»
:ÔÈl‡‰»ƒ≈

iÓb˙Ùk‡ז È�Ba¯ ÏlÓÈ ‰ÓÏ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿»¿«≈ƒƒ¿ƒ¿»«»
‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓ CÈc·ÚÏ ÒÁ ÔÈl‡‰»ƒ≈«¿«¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»

:ÔÈ„‰»≈

ÚBË��‡ח ÌeÙa ‡�ÁkL‡ Èc ‡tÒÎ ‡‰»«¿»ƒ«¿«¿»¿¬»»
·e�‚� ÔÈcÎ‡Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ó CÏ È‰B�·È˙‡¬≈¿ƒ»≈«¿»ƒ¿»«¿∆¿≈ƒ¿
ÛÒÎc ÔÈ�Ó) ‡·‰„ B‡ ‡tÒk C�Ba¯ ˙ÈaÓƒ≈ƒ»«¿»«¬»»ƒƒ¿«

:(·‰„c ÔÈ�Ó B‡»ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

N‡˙.(א) ÔeÏÎeÈ ¯L‡kהּמּגיע מן יֹותר «¬∆¿¿≈ִִֵַַַ

ּכסף וׂשים לֹו. הביאּו אׁשר ּבּכסף ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָלהם

להם אמר ּכי לדעּתם, אמּתחּתֹו. ּבפי ְְְְְִִִֶַַַַָָָאיׁש

להטיב ויבּקׁש חמס לכם עׂשה ּכי אדני ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹידע

ׁשּלא הראׁשֹונה ּכּפעם זה עׂשה ׁשאם ִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹלכם,

ּבּגביע התנּצלּות להם היה ׁשּנעׂשהלדעּתם, ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ

לדעּתם, היה אבל ּבּכסף, נעׂשה ּכאׁשר ְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָָּבֹו

הּכירּו ּכי ּבּמּׂשא, ידעּו ּכאׁשר ּבּכסף ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָוידעּו

היה ואם ׂשאת. יּוכלּון ּכאׁשר להם נתן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּכי

הּכסף היה ּכי עליהם טען אּולי לדעּתם, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

ּבּגביע, ּכן יּתכן ולא מטמֹון, הּזאת ּבּפעם ְְִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹּגם

מּמּנּו: ׁשּתּקיף עם לדּון יּוכל ִִִִֶֶַַָּומי

,Ú„Âמאד רּבים הּׁשֹוברים היֹות ּבעבּור ּכי ¿«ְְֱֲִִִַַַֹ

היּו ּבתֹוכּה, רּבֹות ּומהּמֹות מצרים ארץ ְְְִִִֶֶַַָָָֻמּכל

לּמׁשּביר, וכסּפיהם ׂשּקיהם נֹותנין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהּבאים

והם ּבהם הּנמצא הּכסף לפי להם מֹודד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ׁשלטֹון, מל ּדבר ּבאׁשר להם הּנּתן ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָלֹוקחים

לקחּו ּכן ועל עֹוׂשה. הּוא ּבאמּונה ּכי ְְְֱִֵֶֶַָָועֹוד

ידעּו ולא סגּורים ׂשּקיהם הראׁשֹונה ְְְִִֵֶַַַַָָָֹּבּפעם

ּבּׁשנית: ּגם ּבתֹוכם ְִֵַַַָמה

Ba.(ה) È�„‡ ‰zLÈ ¯L‡ ‰Ê ‡Ï‰לא ¬…∆¬∆ƒ¿∆¬…ƒֹ

עּמהם ּדּבר אבל הּגביע, להם ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהזּכיר

אמר ּולכ הּגביע, לקחּו ׁשהם ּבּידּוע ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכאּלּו

ּבֹו. אדני יׁשּתה אׁשר הּוא ׁשּלקחּתם זה ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַֹֹהלא

מבּקׁש, מה יֹודעים אינם ּכאּלּו ענּו הם ְְְִִֵֵֵַַַָָּגם

ואמרּו זהב, אֹו ּכסף אדני מּבית נגנב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹואי

ּגנּוב, זהב אֹו ּכסף מעבדי אּתֹו יּמצא ֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאׁשר

ֵָומת:

Ba.וטעם È�„‡ ‰zLÈ ¯L‡להגּדיל עלילה, ְַַ¬∆ƒ¿∆¬…ƒְְֲִִַָ

אׁשר הּמל ּכֹוס הּגֹונב ּכי האׁשם, ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם

ירּבה ּכי יֹועיל ולא הּמלכּות, ּבֹוזה ּבֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַֹיׁשּתה

ותׁשלּומין: ְְִַַֹׁשחד

‡e‰Â.Ba LÁ�È LÁ�ׁשּיהיה רֹוצה אינּנּו ּכי ¿«≈¿«≈ְִִֵֶֶֶֶ

למנחׁשים ויׁשאל לאחרים ׁשּלֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַהּכֹוס

וכּונתֹו ּכמֹוני, אׁשר איׁש ׁשאמר וזהּו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָעליו,

ּגנבּוהּו, ׁשהם ידע המנחׁשים ּפי על ּכי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָלֹומר

ּבביתֹו. הּבאים מּכל יֹותר אחריהם רדף ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּולכ

ּבחּפׂשֹו התנּכר ּכאׁשר ּבענין, להתנּכר זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכל

ּכּלה: ּובּקטן ּבּגדֹול ִֵֵֶַַָָָֹׁשהחל
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ÛÒÎc ÔÈ�Ó) ‡·‰„ B‡ ‡tÒk C�Ba¯ ˙ÈaÓƒ≈ƒ»«¿»«¬»»ƒƒ¿«

:(·‰„c ÔÈ�Ó B‡»ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

N‡˙.(א) ÔeÏÎeÈ ¯L‡kהּמּגיע מן יֹותר «¬∆¿¿≈ִִֵַַַ

ּכסף וׂשים לֹו. הביאּו אׁשר ּבּכסף ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָלהם

להם אמר ּכי לדעּתם, אמּתחּתֹו. ּבפי ְְְְְִִִֶַַַַָָָאיׁש

להטיב ויבּקׁש חמס לכם עׂשה ּכי אדני ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹידע

ׁשּלא הראׁשֹונה ּכּפעם זה עׂשה ׁשאם ִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹלכם,

ּבּגביע התנּצלּות להם היה ׁשּנעׂשהלדעּתם, ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ

לדעּתם, היה אבל ּבּכסף, נעׂשה ּכאׁשר ְְֲֲֲֶֶֶַַַַָָָָָּבֹו

הּכירּו ּכי ּבּמּׂשא, ידעּו ּכאׁשר ּבּכסף ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָוידעּו

היה ואם ׂשאת. יּוכלּון ּכאׁשר להם נתן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּכי

הּכסף היה ּכי עליהם טען אּולי לדעּתם, ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא

ּבּגביע, ּכן יּתכן ולא מטמֹון, הּזאת ּבּפעם ְְִִֵֵַַַַַַַַָָֹֹּגם

מּמּנּו: ׁשּתּקיף עם לדּון יּוכל ִִִִֶֶַַָּומי

,Ú„Âמאד רּבים הּׁשֹוברים היֹות ּבעבּור ּכי ¿«ְְֱֲִִִַַַֹ

היּו ּבתֹוכּה, רּבֹות ּומהּמֹות מצרים ארץ ְְְִִִֶֶַַָָָֻמּכל

לּמׁשּביר, וכסּפיהם ׂשּקיהם נֹותנין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָהּבאים

והם ּבהם הּנמצא הּכסף לפי להם מֹודד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָוהּוא

ׁשלטֹון, מל ּדבר ּבאׁשר להם הּנּתן ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָלֹוקחים

לקחּו ּכן ועל עֹוׂשה. הּוא ּבאמּונה ּכי ְְְֱִֵֶֶַָָועֹוד

ידעּו ולא סגּורים ׂשּקיהם הראׁשֹונה ְְְִִֵֶַַַַָָָֹּבּפעם

ּבּׁשנית: ּגם ּבתֹוכם ְִֵַַַָמה

Ba.(ה) È�„‡ ‰zLÈ ¯L‡ ‰Ê ‡Ï‰לא ¬…∆¬∆ƒ¿∆¬…ƒֹ

עּמהם ּדּבר אבל הּגביע, להם ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהזּכיר

אמר ּולכ הּגביע, לקחּו ׁשהם ּבּידּוע ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכאּלּו

ּבֹו. אדני יׁשּתה אׁשר הּוא ׁשּלקחּתם זה ְְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶַֹֹהלא

מבּקׁש, מה יֹודעים אינם ּכאּלּו ענּו הם ְְְִִֵֵֵַַַָָּגם

ואמרּו זהב, אֹו ּכסף אדני מּבית נגנב ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָֹֹואי

ּגנּוב, זהב אֹו ּכסף מעבדי אּתֹו יּמצא ֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָאׁשר

ֵָומת:

Ba.וטעם È�„‡ ‰zLÈ ¯L‡להגּדיל עלילה, ְַַ¬∆ƒ¿∆¬…ƒְְֲִִַָ

אׁשר הּמל ּכֹוס הּגֹונב ּכי האׁשם, ֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליהם

ירּבה ּכי יֹועיל ולא הּמלכּות, ּבֹוזה ּבֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַֹיׁשּתה

ותׁשלּומין: ְְִַַֹׁשחד

‡e‰Â.Ba LÁ�È LÁ�ׁשּיהיה רֹוצה אינּנּו ּכי ¿«≈¿«≈ְִִֵֶֶֶֶ

למנחׁשים ויׁשאל לאחרים ׁשּלֹו ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַהּכֹוס

וכּונתֹו ּכמֹוני, אׁשר איׁש ׁשאמר וזהּו ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָעליו,

ּגנבּוהּו, ׁשהם ידע המנחׁשים ּפי על ּכי ְְֲִִִֵֶַַַַַָָלֹומר

ּבביתֹו. הּבאים מּכל יֹותר אחריהם רדף ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּולכ

ּבחּפׂשֹו התנּכר ּכאׁשר ּבענין, להתנּכר זה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָוכל

ּכּלה: ּובּקטן ּבּגדֹול ִֵֵֶַַָָָֹׁשהחל
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ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz uwn t"y zgiy)

ּבּתֹורה האמּורים וחמר קל מעׂשרה אחד ח)זה מד, ירידתם(רש"י ּבעת הּׁשבטים ׁשאר עם היה לא ּבנימין הרי הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

להׁשּתּמׁש הּכתּוב ׁשּדרְך מתרץ, והּוא לגּביו! ּתקף וחמר הּקל ואין הּכסף, את ׁשהחזירּו אּלּו ּבכלל ואינֹו הראׁשֹונה, ּבּפעם ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹלמצרים

אלי, ׁשמעּו לא יׂשראל ּבני הן - ּולדגמא ׁשּבּתֹורה. וחמר קל מעׂשרה אחד ּבכל ּפגם למצא נּתן ׁשּכן 'ּפגם', ּבֹו ׁשּיׁש וחמר ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻּבקל

ּפרעה יׁשמעני יב)ואיְך ו, זֹו.(וארא סּבה היתה לא לפרעה ואּלּו קׁשה, ּומעבדה רּוח מּקצר ׁשמעּו לא יׂשראל : ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹ

(è)éãáòî Bzà àöné øLàéðãàì äéäð eðçðà-íâå úîå E £¤̧¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬©«Ÿ¦−
:íéãáòì©«£¨¦«

(é)Bzà àöné øLà àeä-ïk íëéøáãë äzò-íb øîàiå©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³¦Æ
:íi÷ð eéäz ízàå ãáò él-äéäé¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«

i"yx£ÌÎÈ¯·„Î ‰zÚŒÌb∑חּיבים ׁשּכּלכם הּוא, ּכן ּכדבריכם אמת, הּדין: מן זֹו ּבידאף ּגנבה ׁשּנמצאת עׂשרה ּבּדבר, ««»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לפנים לכם אעׂשה אני אבל נתּפׂשים. ּכּלם מהם, עבדאחד יהיהּֿלי אּתֹו יּמצא "אׁשר הּדין: רמב"ן."מּׁשּורת ְְְֱֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

(àé)Léà eçzôiå äöøà Bzçzîà-úà Léà eãøBiå eøäîéå©§©«£À©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨©¦§§−¦¬
:Bzçzîà©§©§«

(áé)òéábä àöniå älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ©¨¦½©
:ïîéða úçzîàa§©§©−©¦§¨¦«

i"yx£ÏÁ‰ ÏB„ba∑הּוא היכן יֹודע ׁשהיה ירּגיׁשּו .ׁשּלא «»≈≈ְִֵֵֶֶַַָָָֹ

(âé):äøéòä eáLiå Bøîç-ìò Léà ñîòiå íúìîN eòø÷iå©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−¨¦«¨
i"yx£B¯ÓÁŒÏÚ LÈ‡ ÒÓÚiÂ∑לטען זה את זה לסּיע הצרכּו ולא היּו, זרֹוע ‰ÈÚ¯‰.ּבעלי e·LiÂ∑מטרּפֹולין ««¬…ƒ«¬…ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֻ«»À»ƒ»ְִֶֹ

ּבני עׂשרה ׁשל ּבינֹונית ּכעיר אּלא ּבעיניהם חׁשּובה היתה ׁשּלא אּלא ׁשהּוא, ּכל העיר העירה, אֹומר והּוא ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָֹהיתה,
הּמלחמה לענין .אדם ְְְִִַַָָָָ

(ãé)eìtiå íL epãBò àeäå óñBé äúéa åéçàå äãeäé àáiå©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−¤´¨®©¦§¬
:äöøà åéðôì§¨¨−¨«§¨

i"yx£ÌL ep„BÚ∑להם ממּתין .ׁשהיה ∆»ְִֶֶַָָָ

Û‡Âט ˙ÈÓe CÈc·ÚÓ dnÚ ÁÎzLÈ Ècƒƒ¿¿«ƒ≈≈«¿»ƒ¿«
:ÔÈc·ÚÏ È�Ba¯Ï È‰� ‡�Á�‡¬«¿»¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ

Ècי ‡e‰ Ôk ÔBÎÈÓb˙Ùk ÔÚk Û‡ ¯Ó‡Â«¬««¿«¿ƒ¿»≈∆ƒ
ÔB‰z Ôez‡Â ‡c·Ú ÈÏ È‰È dnÚ ÁÎzLÈƒ¿¿«ƒ≈¿≈ƒ«¿»¿«¿

:ÔÈ‡kÊ«»ƒ

Ú¯‡Ï‡יא d�ÚBË ˙È ¯·b ‡˙ÈÁ�e e‡ÈÁB‡Â¿ƒ¿ƒ»¿«»¬≈¿«¿»
:d�ÚBË ¯·b eÁ˙Ùe¿»¿«¬≈

ÁkzL‡Âיב ÈˆL ‡¯ÈÚÊ·e È¯L ‡a¯a LÏ·e¿«¿«»»ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ¿¿«
:ÔÓÈ�·c ‡�ÚBËa ‡„Èl«̃ƒ»¿¬»¿ƒ¿»ƒ

d¯ÓÁיג ÏÚ ¯·b BÓ¯e ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊ·e¿»¿≈¿¿««¬»≈
:‡z¯˜Ï e·˙Â¿»¿«¿»

Ú„יד ‡e‰Â ÛÒBÈ ˙È·Ï È‰BÁ‡Â ‰„e‰È ÏÚÂ¿«¿»«¬ƒ¿≈≈¿«
:‡Ú¯‡Ï È‰BÓ„˜ eÏÙ�e Ônz ÔÚk¿««»¿»√»ƒ¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰e‡.(י) Ôk ÌÎÈ¯·„Î ‰zÚ Ìbמן זֹו אף ««»¿ƒ¿≈∆∆ִַ

ׁשּכּלכם הּוא ּכן ּכדבריכם אמת, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַֻהּדין

אחד ּביד ּגנבה ׁשּנמצאת עׂשרה ּבּדבר, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחּיבין

לפנים לכם אעׂשה אני אבל נתּפׂשין, ּכּלן ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֻמהן

ּלי יהיה ּבלבד אּתֹו יּמצא אׁשר הּׁשּורה, ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָמן

רּׁש"י: לׁשֹון ְִֶַָעבד,

ÔÈ‡Âהּפרּוׁש על יפה נֹופל עּתה ּגם לׁשֹון ¿≈ְֵֵֶַַַַָָ

ׁשּכדבריכם עּתה ּגם יאמר, ואּולי ְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹהּזה.

יהיה אּתֹו יּמצא אׁשר הּמׁשּפט, הּוא ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָּכן

חלילה אמר יֹוסף אבל ּבלבד. עבד ְֲִִִֵֶַָָָָָָּלי

מׁשּפטם אין ּכי ויֹורה זאת, מעׂשֹות ְְֲִִִֵֵֶָָֹלי

אמר ולכן ּבּגנבה. נתּפׂשין ּכּלם ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּיהיּו

אני, הארץ ּכל ׁשֹופט ּכי לי, ֲִִִִֵֶָָָָָחלילה

אין ּכי חמס, לכם מעׂשֹות לי ְֲִִִֵֵֶָָָָָוחלילה

מהם אחד ּביד ּגנבה ּבהּמצא ּבעׂשרה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָחּיּוב

ללכת יחד ּבהּוסדם ּבּה, נֹועדּו אם ְְְִִִִֶֶַַָָָָָּבלּתי

לדעת הּגנבה את מהם אחד ולקח ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלגנב,

יתחּיבּו: אז ְְִַָָֻּכּלם

,ÔBÎp‰Â,ּכּלם את מאׁשים היה מּתחּלה ּכי ¿«»ְֲִִִִֶַָָָָֻ

טֹובה, ּתחת רעה ׁשּלמּתם ְִֶַַַָָָָָלּמה

עצמם ּפטרּו והם עׂשיתם, אׁשר ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַָָהרעֹותם

הּגּנב הּוא ּכי ומת, אּתֹו יּמצא אׁשר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָּבאמרם

לעבדים. נהיה הּגנבה מן הּנקּיים אנחנּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָוגם

הּוא אּתֹו יּמצא אׁשר ׁשהּגּנב לֹומר ּדעּתם ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּנה

ּבּגנבה ּכּלם היּו אם ּכי ּבּגנבה, הּיֹודע ְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָֻלבּדֹו

הם, ויחיּו זה ימּות ּכּלםלּמה ׁשּימּותּו ראּוי ְְִֵֶֶָָָָָָֻ

אבל ׁשוה. ּבהם הּדין ּכי עבדים, ּכּלם יהיּו ְֲֲִִִִֶֶַָָָָָֻאֹו

רק ּבּגנבה, האחרים ידעּו ׁשּלא טֹוענים ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָֹהם

ולכן לעבדים. הם ּגם ׁשּיהיּו עצמם, את ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָקנסּו

ונמצאים נֹועדים ׁשאּתם עּתה, ּגם להם ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָאמר

הּוא אּתֹו יּמצא אׁשר הּוא, ּכן ּכדבריכם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָיחּדו,

עבד, לי ויהי להענׁש הראּוי לבּדֹו והּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגּנב

ואּתם מּמיתתֹו, יֹותר חפץ אני ּבתׁשלּומיו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּכי

ּכאׁשר ּבּגנבה ידעּתם לא אּולי ּכי נקּיים, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹּתהיּו

ְֲֶַאמרּתם:

B‡ּכן ׁשאין עּתה ּגם יהיה, ּכן הּוא, ּכן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַָטעם

וּתאמר וכמֹוהּו יהיה. ּכן ּכדבריכם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּמׁשּפט

ב' (יהֹוׁשע וּילכּו וּתׁשּלחם הּוא ּכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַֻּכדבריכם

ּבעיני. הּנכֹון והּוא יהיה. ּכן טעמֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָכ"א),

ח') (צ"ב רּבה ּבבראׁשית רּבֹותינּו ּדברי ְְְִִִֵֵֵַַָוהּוא

אין ּבגנבה ׁשּנמצאּו אדם ּבני עׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשאמרּו

נתּכּונּו וכּו'. ּכן עֹוׂשה איני אני ּבּסירה, ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֻּכּלם

לתּקן ונּוכל רּׁש"י. ּכדברי לא ּׁשּפרׁשּתי. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַֹלמה

מעׂשֹות לי חלילה יֹוסף, ׁשאמר הרב, ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָלדעת

ּביתי על מאׁשר רע אני לכם ׁשאהיה ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹזאת

ּתהיּו ואּתם לכם ואמר מּתחּלה אתכם ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּפטר

מלאכי ועצת עבּדי ּדבר אקים אני ּכי ְְְְֲֲִִִִִִִַַַַַָָנקּיים,

ְִַאׁשלים:
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(åè)íúéNò øLà äfä äNònä-äî óñBé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¥½¨«©©«£¤¬©¤−£¤´£¦¤®
:éðîk øLà Léà Lçðé Lçð-ék ízòãé àBìä£´§©§¤½¦«©¥¯§©¥²¦−£¤¬¨«Ÿ¦

i"yx£'B‚Â LÁ�È LÁ�ŒÈk ÌzÚ„È ‡BÏ‰∑ּומּסברא מּדעת ולדעת לנחׁש יֹודע ּכמֹוני חׁשּוב איׁש ּכי ידעּתם הלא ¬¿«¿∆ƒ«≈¿«≈¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּגביעּובינה, ּגנבּתם אּתם .ּכי ְְִִִֶֶַַַַָָ

(æè)÷cèöp-äîe øaãp-äî éðãàì øîàp-äî äãeäé øîàiå©Ÿ́¤§À̈©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−©¦§©¨®
éãáò ïåò-úà àöî íéýìûäéðãàì íéãáò eppä E ¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³£¨¦Æ©«Ÿ¦½

:Bãéa òéábä àöîð-øLà íb eðçðà-íb©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©§¨«
i"yx£‡ˆÓ ÌÈ‰Ï‡‰∑מקֹום חֹוב ּבעל מצא זאת. לנּו להביא נהיתה הּמקֹום מאת אבל סרחנּו, ׁשּלא אנּו יֹודעים »¡…ƒ»»ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

חֹובֹו ׁשטר מתּפעל∑cËˆpŒ‰Óe˜.לגּבֹות ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא צּד"י יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ּכל וכן צדק, לׁשֹון ְְִַ«ƒ¿«»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
העּקר, אֹותּיֹות ּבאמצע אּלא הּתבה, יסֹוד ׁשל ראׁשֹונה אֹות לפני נּתנת ואינּה ּתי"ו, ּבמקֹום טי"ת נֹותן נתּפעל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
מּגזרת "הצטּידנּו", אמּונים". "וציר מּגזרת "וּיצטּירּו", צבע. מּגזרת "וּיצטּבע", צדק. מּגזרת "נצטּדק", ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָּכגֹון:

ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות את מפרדת הּתי"ו מתּפעלת, ּכׁשהיא ׁשי"ן, אֹו ,"סמ ׁשּתחּלתה ותבה ."לּדר (קהלת"צדה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
סבל.יב) מּגזרת החגב", ז)"וּיסּתּבל סכל.(דניאל מּגזרת ּבקרנּיא", הוית ו)"מׂשּתּכל עמרי",(מיכה חּקֹות "וּיׁשּתּמר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

ׁשמר. טו)מּגזרת מּגזרת:(ישעיה מׁשּתֹולל", מרע יז)"וסר ׁשֹולל".(איוב יֹועצים טז)"מֹולי מּגזרת:(שמות ּבעּמי", "מסּתֹולל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
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i"yx£'B‚Â LÁ�È LÁ�ŒÈk ÌzÚ„È ‡BÏ‰∑ּומּסברא מּדעת ולדעת לנחׁש יֹודע ּכמֹוני חׁשּוב איׁש ּכי ידעּתם הלא ¬¿«¿∆ƒ«≈¿«≈¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
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חֹובֹו ׁשטר מתּפעל∑cËˆpŒ‰Óe˜.לגּבֹות ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא צּד"י יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ּכל וכן צדק, לׁשֹון ְְִַ«ƒ¿«»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
העּקר, אֹותּיֹות ּבאמצע אּלא הּתבה, יסֹוד ׁשל ראׁשֹונה אֹות לפני נּתנת ואינּה ּתי"ו, ּבמקֹום טי"ת נֹותן נתּפעל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹו
מּגזרת "הצטּידנּו", אמּונים". "וציר מּגזרת "וּיצטּירּו", צבע. מּגזרת "וּיצטּבע", צדק. מּגזרת "נצטּדק", ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָּכגֹון:

ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות את מפרדת הּתי"ו מתּפעלת, ּכׁשהיא ׁשי"ן, אֹו ,"סמ ׁשּתחּלתה ותבה ."לּדר (קהלת"צדה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
סבל.יב) מּגזרת החגב", ז)"וּיסּתּבל סכל.(דניאל מּגזרת ּבקרנּיא", הוית ו)"מׂשּתּכל עמרי",(מיכה חּקֹות "וּיׁשּתּמר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

ׁשמר. טו)מּגזרת מּגזרת:(ישעיה מׁשּתֹולל", מרע יז)"וסר ׁשֹולל".(איוב יֹועצים טז)"מֹולי מּגזרת:(שמות ּבעּמי", "מסּתֹולל ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
יח) סלּולה(ירמיה לא ּדר"". ְֶֶָֹ
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:Bnà àéä eäúéîú àì úîäåçëCìnä èôL øLà ètLnä-úà ìàøNé-ìë eòîLiå §¨¥−´Ÿ§¦ª®¦−¦«©¦§§´¨¦§¨¥À¤©¦§¨Æ£¤´¨©´©¤½¤

:ètLî úBùòì Baø÷a íéäìà úîëç-ék eàø ék Cìnä éðtî eàøiåãàCìnä éäéå ©¦«§−¦§¥´©¤®¤¦´¨½¦«¨§©¯¡Ÿ¦²§¦§−©«£¬Ÿ¦§¨«©«§¦Æ©¤´¤
:ìàøNé-ìk-ìò Cìî äîìL§Ÿ½Ÿ¤−¤©¨¦§¨¥«

áñ÷ 'îòá äñôãð äëåðç úáùì äøèôä

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zexeka(iyily meil)

.envrnz` lihd `edy ecygl epl oi` xyrna :`xnbd daiyn
oeik ,mendàøwéòî àîeî déa éãL éòa éàcdid dvex did m`y - §¦¨¥¨¥¥¨¥¦¨¨

zl`ey .zendad z` xyiry mcew ,dligzn men ea lihn:`xnbd
ike÷éôð éä òãé éî,ixiyra `vz dnda efi` mc` rcei m`d - ¦¨©¥¨¦

.dligzn men da lihiy ,xyrnd didz `idyàîéz éëåm`e - §¦¥¨
men da lihdy dnda dze`y ,xnel dvxzäøNò Léøa déì ÷étî©¦¥§¥£¨¨

ixdy ,okzi df oi` ,zixiyr `vzy mexbl `ed leki -ïéa øwáé àì'Ÿ§©¥¥
àðîçø øîà 'òøì áBèdxezd dxn` -(bl fk `xwie)xyrn zyxta ¨©¨©©£¨¨

.zixiyrd `vz dnda efi` xexai `ly ,`ed eyexite ,dnda
:`xnbd zayiin,àlàmeyn `ed mrhdéòa éàcdvex did m`y - ¤¨§¦¨¥

,men ea letiy cr oizndl jixv didi `lyäéleëa àîeî déa éãL̈¥¥¨§¥
déøãòlk jkay ,eze` xyiry mcew excr lka men lihn did - ¤§¥

i`ce ,ok dyr `ly oeike ,men zlra didz zixiyr `vzy dnda
epi` okle ,xyrnd zndaa men letiy cr oizndl el ztki` `l

.men da lihdl ceyg

äðùî
jixv m`d reaw men `edy reciy men yiy ote`a dpc dpynd

:exizdl dgnenå ,Bðéò úéîñpL øBëaxekaå ,Bãé äòè÷pLxeka §¤¦§¥¥§¤¦§§¨¨§
,Bìâø äøaLpL,`ed reaw meny lkl reci elld minenyéøäxeka ¤¦§§¨©§£¥

ìL ét ìò èçMé äæúñðkä éða äL`l` ,minkg mpi`y miyp` - ¤¦¨¥©¦§Ÿ¨§¥©§¤¤
.dxez ipa zvw mdyôà ,øîBà éñBé éaøelém`íL Léoixcdpq ©¦¥¥£¦¤¨

ly dphwìLe íéøNòäL,xekad z` xizdl yiy mixaeqd mipiic ¤§¦§Ÿ¨
äçîeî ét ìò àlà èçLð Bðéàxizdl `iypdn zeyx laiwy ¥¦§¨¤¨©¦§¤

.mnena zexeka

àøîâ
clepy xeka mle` ,ux`l uega oia ux`a oia zbdep xeka zyecw
,dligzkl eze` miaixwn eid `l ,ycwnd zia onfa s` ,ux`l uega

.enewna men ea letiy cr mipiznn `l`
:ux`l uega xeka mixizn ji` dpc `xnbdäãeäé éaøå éàìîN éaø©¦¦§©§©¦§¨

eäééåøz äàéNðmdipy -éøîà éåì ïa òLBäé éaøc déîMîexn` - §¦¨©§©§¦§¥§©¦§ª©¤¥¦¨§¦
,iel oa ryedi iax myadì éøîàådf oicy exn`y yie -éaø §¨§¦¨©¦

äàéNð äãeäé éaø íeMî ,eäééåøz ,éåì ïa òLBäé éaøå éàìîN¦§©§©¦§ª©¤¥¦©§©§¦©¦§¨§¦¨
,éøîàøBëa úøzämen ea ltpy,õøàì äöeçadyrpét ìò ¨§¦©¨©§§¨¨¨¤©¦
ìLúñðkä éða äL.ïé÷äáeî ïéîeîáe ,àáø øîàlkl xexay §Ÿ¨§¥©§¤¤¨©¨¨§¦§¨¦

ux`l uega xeka mixizny exn`y `ed dfa ,md mireaw mineny
uega s` ,miwdaen mpi`y minen la` ,zqpkd ipa dyly it lr

.dgnen it lr `l` mixizn oi` ux`l
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîxn`y dna `ax eprinyd dn - ©¨©§©¨

,ux`l uega zqpkd ipa dyly mixizn miwdaen minen wxyàðéðz§¦¨

,dpyna ok epipy ixd -å Bðéò úéîñpL øBëaxekaBãé äòè÷pL §¤¦§¥¥§¤¦§§¨¨
åxekaìL ét ìò èçMé äæ éøä ,Bìâø äøazLpL,úñðkä éða äL §¤¦§©§¨©§£¥¤¦¨¥©¦§Ÿ¨§¥©§¤¤

.wdaen men ea yiy xeka `l` mixizn zqpkd ipa dyly oi`y ixd
lirl ixdy ,dfd onfa xekaa zxacn dpynd i`cee(.dl)d`iad

letiy cr epizndy iptn ,lcebn exry didy xekaa dyrn dpynd
zeipynd lky mzqd one ,eaixwdl mileki eid `ly meyn ,men ea
uega xekal dey epic dfd onfa xekae ,dfd onfa xekaa zexacn
ep` dpyndn xak ok m`e ,daxwdl micner mpi` mdipyy ,ux`l
wx eze` mixizn zqpkd ipa dyly axw epi`y xeka lky mircei

.reaw mena
:`xnbd zvxznïéúéðúnî éàepiid `l ,dpyna xn`py dnn - ¦¦©§¦¦

c ,`ax ixac z` mircei,àðéîà äåäyõøàì äöeçaipa dyly £¨¨¦¨§¨¨¨¤
mixizn zqpkdéðz÷c éàäå ,ïé÷äáeî ïéàL ïéîeî eléôàdne - £¦¦¤¥§¨¦§©§¨¨¥

minen dpyna xn`py,ïé÷äáeî`l` df oi`EòéãBäìz`Bçk §¨¦§¦£Ÿ
[eyecig-],éñBé éaøcxekad oi` miwdaen minena elit`y xn`y §©¦¥

zqpkd ipa dylyy mixaeq minkg la` ,dgnen it lr `l` hgyp
,miwdaen mpi`y minen elit` mixiznïì òîLî à÷eprinyn - ¨©§©¨

zqpkd ipa dyly oi` ux`l uega s` `l` ,ok xacd oi`y ,`ax
.miwdaen minen `l` mixizn

oi`y mewna `l` xeka mixizn zqpkd ipa oi`y zx`an `xnbd
:dgnen÷ôñ ,àaà øa äéîøé áø øîà äãeäé áø øîàxn` m` ¨©©§¨¨©©¦§§¨©©¨¨¥

dinxi ax ok÷ôñ ,áøc déîMîok xn` m`,ìàeîLc déîMî ¦§¥§©¨¥¦§¥¦§¥
ìLäLmignen mpi`yïéàL íB÷îa øBëaä úà ïéøézîmkg §Ÿ¨©¦¦¤©§§¨¤¥

äçîeî,dnkga bltene.miwdaen minena §¤
:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàî[l`eny e`] ax eprinyd dn - ©¨©§©¨

,dfaàðéðzmen ea yiy xekay ,dpyna df oic epipy xak ixd - §¦¨
,wdaenìL ét ìò èçMé äæ éøä.úñðkä éða äL:`xnbd zvxzn £¥¤¦¨¥©¦§Ÿ¨§¥©§¤¤

ïéúéðúnî éàax ixac z` mircei epiid `l ,dpyna xn`py dnn - ¦¦©§¦¦
c oeik ,[l`eny e`],àðéîà äåäzxacn dpyndyíB÷îayiy £¨¨¦¨§¨

,äçîeîz` mixizn zqpkd ipa dyly ,dgnen yiy mewna s`y §¤
,xekadïì òîLî à÷,ok xacd oi`y ,[l`eny e`] ax eprinyn - ¨©§©¨

`l`ïéà ,äçîeî ïéàL íB÷îalr miwdaen minen mixizn ok - §¨¤¥§¤¦
e ,dyly itàì ,äçîeî LiL íB÷îamiwdaen minen elit` mixizn §¨¤¥§¤Ÿ

.dyly it lr
:df xaca wqt `xnbd d`ianìL ,íøîò øa àéiç áø øîàäL ¨©©¦¨©©§¨§Ÿ¨

,mignen mpi`yøBëaä úà ïéøézîmiwdaen minenaïéàL íB÷îa ©¦¦¤©§§¨¤¥
.äçîeî,mxnr xa `iig ax xn` sqep oicìLäLminkg mpi`y §¤§Ÿ¨

,íëç ïéàL íB÷îa øãpä úà ïéøézîoi` ,mkg yiy mewna la` ©¦¦¤©¤¤§¨¤¥¨¨
.xcpd z` oixizn dyly

y mxnr xa `iig ax xn`y oey`xd oicd :`xnbd zx`anìLäL §Ÿ¨
minkg mpi`yøBëaä úà ïéøézîmiwdaen minenaïéàL íB÷îa ©¦¦¤©§§¨¤¥

,äçîeî§¤
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שלישי עמ' ב



נז

לשבת פרשת מקץ תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ב כסלו
מפרק קו  

עד סוף פרק קז 

יום רביעי - כ"ה כסלו
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק 
עד סוף פסוק צו

יום שני - כ"ג כסלו
מפרק קח 

עד סוף פרק קיב

יום חמישי - כ"ו כסלו
פרק כ

פרק קיט מפסוק צז
עד סוף הפרק

יום שלישי - כ"ד כסלו
מפרק קיג 

עד סוף פרק קיח

יום שישי - כ"ז כסלו
פרק כ

מפרק קכ 
עד סוף פרק קלד

שבת קודש - כ"ח כסלו
פרק כ 

מפרק קלה עד סוף פרק קלט

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 



elqkנח a"k oey`x mei Ð ` wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו כ"ב ראשון יום
פרקא ,d 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéðú à ÷øô,10 'nr cr.(äøåúì íéðô íéòáùå

:[äcðc â ÷øt óBña] àéðz .à ÷øtiyily wxt seqa epcnl - ¤¤©§¨§¤¤§¦¨
:dcp zkqna,BúBà íéòéaLî"eze` miriayn ,ezcil iptl icedi - ©§¦¦

,minya.òLø éäz ìàå ÷écö éäz,ryx didz l`e wicv did - §¦©¦§©§¦¨¨
Blk íìBòä ìk elôàå,jiyrn itl jze` mpeca -Eì íéøîBà ©£¦¨¨¨ª§¦§

éðéòa äéä ¯ äzà ÷écöE ©¦©¨¡¥§¥¤
."òLøkicedi ly ezcil - §¨¨

dpeek myl ixd `id

zilkz z` rval ,zcgein

zcxei dnypd .ez`ixa

,seba zyalzne dfÎmlerl

ziwl` zegily rval ick

icke .dfdÎmlera zcgein

zilkz rval lkei mc`dy

egeka didiye ef dpeeke

dnyl ,ezegily z` miiwl

- dhnl eznyp dcxi

,ezcil iptl ,eze` miriayn

didi `lye wicv didiy

envr ipira eli`e .ryx

,ryxk envr z` aeygi

dreayd .dfdÎmlera ezegily zpeek zilkz rvai jkÎiciÎlre

cvik eze` miriayn oey`xd wlga :miwlg ipyn zakxen dxen`d

reilzeidldreayd ly ipyd wlga ,ryx didi `le wicv didiy -

envr z` aeygiy - eipira envr z` wifgi cvik eze` miriayn

.ryxkéøöåá ÷øt úBáà] ïðz àäc ,ïéáäì C1:[,dpyna epcnl - §¨¦§¨¦§¨§¨¨¤¤
:zea` zkqn ly ipy wxta."Eîöò éðôa òLø éäz ìàå"`ly - §©§¦¨¨¦§¥©§¤

z` miriayny xnel xyt` ,`eti` ,cvik .ryxk jnvr z` aeygz

mc`l xeq`y zxne` dpyndyk ,ryxk envr z` aeygl mc`d

?ryxk envr z` aeyglBááì òøé ¯ òLøk åéðéòa äéäé íà ,íâå§©¦¦§¤§¥¨§¨¨¥©§¨
,ááì áeèáe äçîNa 'ä ãáòì ìëeé àìå ,áöò äéäéåcaln - §¦§¤¨¥§Ÿ©©£Ÿ§¦§¨§¥¨

zn`ez ,ryxk envr zwfgd oi` ,zea` zkqnn dxen`d `iyewd

,ep` mircei .z"iyd z` ezceara bdpzdl icedid lr oda mikxcl

.aal aehe dgny jezn ecarl `ed z"iyd zceara lecb xwiry

lr ,dlecb decg jezn z`f zeyrl eilr devn miiwn icediyk

envr rpenyk ,ok ;d"awd miklnd ikln jln z` cearl dkfy

ly epevx llba ,ecia dlry lr oevx ray zeidl eilr ,dxiarn

xnel xyt` ,`eti` ,cvik .dxiar ziiyrn rpnidl ,d"awd

`l ixd ?ryxk envr z` aeygl eze` miriaynycearl f` lkei

wlgdy myky oaen ixd :cere z`f ,dgny jezn z"iyd z`

revia zlekil rbep ("ryx idz l`e wicv idz,,) dreaya oey`xd

.dreayd ly ipyd wlgd jkl rbep mb jk ,dfdÎmlera ezegily

ea yiy xac ,zeavra rewy didi - ryxk envr wifgi m` ,mxa

.dgny jezn z"iyd zceara ezegily meiwl drxtd meyn i`cea

äfî ììk Bááì òøé àì íàåz` miiwi ok` m` ,`qib jci`l - §¦Ÿ¥©§¨§¨¦¤

el rixti `l dfy icky `l` ,ryxk envr z` wifgie dreayd

`ly ;llk eze` fibxi `l xacdy eytpa hilgi ,dgnya 'd zceara

e` oe`kca iexy didi `l f`e ,ryx `edy dn el ztki` `di

,dgnya 'd z` cearl lkei `linne zeavraéãéì àBáì ìBëé̈¨¦¥
.íBìLå ñç ,úel÷`ly - ©©§¨

ly dzxneg jk lk jixri

ribdy zexnl ,oky ,dxiar

ick ,dxen`d ezhlgdl

rixti `l xacdyel

mr j` - dgnya dcearl

el drixtn `l ixd z`f

jke ,ryx `edy dcaerd

dfk avnl `eal lelr `ed

eipira lwz dxiar zxnegy

dlilgzn`axiaqdl ick .

dligza yi ,xen`d z`

mpaen reawle xxal

mibyend ly izin`d

`ed jk lre ,"ryx"e "wicv"

:wxtd jynda xne`Cà©
àøîba eðéöî äpä ék ,ïéðòä2÷écö ,Bì áBèå ÷écö :úBwìç 'ä ¨¦§¨¦¦¥¨¦©§¨¨£ª©¦§©¦

.éðBðéáe ,Bì òøå òLø ,Bì áBèå òLø ,Bì òøåxnelk ,"ipepia" - §©¨¨§¨¨§©¥¦
zexen`d zebxcd lk ."ryx" epi` mb la` "wicv" epi`y mc`

mb dpeekd "el aehe wicv" :oebke ,inybd oaena mb ze`hazn

mby dpeekd "el rxe wicv" e` ,zeinyba mb el aehy ,zehyta

.zebxcd x`ya mb jke .el rx inybd oaena:àøîba eLøôe¥§©§¨¨
,øeîb ÷écö ¯ Bì áBèå ÷écö"xzei leaql jixv epi` `linn - ©¦§©¦¨

,zeinyba mb el aeh jk meyne ,dfdÎmlera÷écö ¯ Bì òøå ÷écö©¦§©©¦
."øeîb BðéàLjk meyne ,dfdÎmlera leaql cer eilr `linn - ¤¥¨

miwicv ipyy ,epze` cnln `xnba df yexit .zeinyba mb el rx

,dbixcn dze`a mpi` ,"el rx"y ipyde "el aeh"y cg`d ,dl`

zecgein zebixcn izy od el` ,m` ik ,rx dfle aeh dfly `l`

rx"e "el aeh" mipeiva oi` ,`xnba df yexit itl mb ,mxa .miwicva

zxcbd .dl` miwicv ly mdizebixcn zxcbdl x`ez meyn "el

"el rx"e "el aeh" ."xenb epi`y wicv"e "xenb wicv" :`id mdizebxc

ipyl eli`e "xenb wicv" `edy meyn aeh cg`l :miiccv mipipr md

."xenb epi`y wicv" `edy iptn aeh `lúLøt àðîéäî àéòøáe§©§¨§¥§¨¨¨©
:Løt íéètLîzyxta "`pnidn `irx" `xwpd wlga xdef"a - ¦§¨¦¥©
:eyxit ,mihtyn,'eëå áBhì óeôk BaL òøäL ¯ Bì òøå ÷écö©¦§©¤¨©¤¨©§

lha df rxy `l` ,rxdn edyn ea yi oiicry miwicvd beqn `ed -

ea yiy wicv epiid "el aehe wicv"y `vei ,jkl m`zda .ely aehl

sqepy ,`vei df "xdef"l m`zda .llk rxdn ea oi`e aeh wx

aehe wicv" mb mieedn ,"xenb epi`y wicv"e "xenb wicv" mix`ezl

:miwicvd zebixcn z` mipiivnd mix`ez "el rxe wicv"e "el
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éèå÷éìíéðåðéá ìù øôñíéøîà
àéðú à ÷øôåúåà íéòéáùî [äãðã â"ôñá]

ìë 'éôàå òùø éäú ìàå ÷éãö éäú
òùøë êéðéòá äéä äúà ÷éãö êì íéøîåà åìåë íìåòä
éðôá òùø éäú ìàå [á"ô úåáà] ïðú àäã ïéáäì êéøöå
áöò äéäéå åááì òøé òùøë åéðéòá äéäé íà íâå êîöò
åááì òøé àì íàå ááì áåèáå äçîùá 'ä 'åáòì ìëåé àìå
äðä éë ïéðòä êà .å"ç úåì÷ éãéì àåáì ìåëé äæî ììë
òùø åì òøå ÷éãö åì áåèå ÷éãö .úå÷åìç 'ä àøîâá åðéöî
åì áåèå ÷éãö àøîâá åùøéôå .éðåðéáå åì òøå òùø åì áåèå
àéòøáå øåîâ åðéàù ÷éãö åì òøå ÷éãö øåîâ ÷éãö
óåôë åáù òøäù åì òøå ÷éãö 'éô íéèôùî 'ô àðîéäî
'åë ïèôåù è"öé íé÷éãö úåëøáã è"ôñ àøîâáå 'åëå áåèì
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יג.1. ב.2.משנה ד, ברכות
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כסלו כ"ג שני יום

,10 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïðéøîàã àäå,e 'nr cr:'åë øäééúäì àìà

ääâä
ìë à"ìø 'ã â"ç øäåæá ù"îå)
úìàù àéä 'åëå åéúåðåò ïéèòåîîù

úáåùú éôì ìáà åäéìàì àðåðîä áø
àåä åì òøå ÷éãö 'éôä íù åäéìà
ìéòìã íéèôùî äùøô î"øá ù"îë

:(äøåúì íéðô íéòáùå

ääâä
ìë à"ìø 'ã â"ç øäåæá ù"îå)
úìàù àéä 'åëå åéúåðåò ïéèòåîîù
úáåùú éôì ìáà åäéìàì àðåðîä áø
àåä åì òøå ÷éãö 'éôä íù åäéìà

ìéòìã íéèôùî äùøô î"øá ù"îë
:(äøåúì íéðô íéòáùå

éôè òLø éø÷îc àèéLôe ."'Bâå úøkz úøkä 'Bâå äæa 'ä¨¨§¦¨¥¦¨¥§§¦¨§¦§¥¨¨§¥
.ïðaøc øeqà øáBòîxy`n xzei "ryx" `xwp `edy ixd xexa - ¥¥¦§©¨¨

opaxc xeqi` lr xaery in

,calaEçøk ìò ,ïk íàå§¦¥©¨§£
ïBò elôà Ba ïéà éðBðéaä©¥¦¥£¦£

,äøBz ìehaoeer mb - ¦¨
dyw c`ny ,dxez lehia

cg` `ede ,epnn lvpidl

mixacd zylyn12oi`y

- mei lka mdn levip mc`

lehia ly df `hga s` dpd

,lykp "ipepia"d oi` dxez

éëä íeMîe,okle -äòè ¦¨¥¨¨
àeäL øîBì Bîöòa äaø©¨§©§©¤

*éðBðéamixne`y oeikn - ¥¦
xnel dax drh cvik xaqei ,dxez lehia oeer elit` ea oi` ipepia"y

,xac lka xnype xdfp dax m` mb ,oky ,"ipepia" `edy envr lr

did leki ,cg` rbxl s` eceniln wiqtd `le ,xzeia ohwd s`

[ddbd] ."ipepia" `edy envr lr aeygl÷ìç øäfa áeúkM äîe)©¤¨©Ÿ©¥¤
ïéèòînL ìk :àìø óc â©¨¤§ª¨¦

,'eëå åéúBðBòd`xp o`kn - £¨§
wicv"y xaeq xdefd mby

el yiy in `ed "el rxe

enk ,zexiar zvwn

ok m`e ,zehyta micnely

yiy df `ed "ipepia" ixd -

?zeevn zivgn wx elàéä¦
àðeðîä áø úìàL§¥©©©§¨
úáeLz éôì ìáà ,eäiìàì§¥¦¨£¨§¦§©
÷écö" Leøtä ,íL eäiìà¥¦¨¨©¥©¦
áeúkL Bîk àeä "Bì òøå§©§¤¨
äLøt àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨¨¨

.ìéòìc íéètLî,rxd on zvwn el yiy df `ed "el rxe wicv"y - ¦§¨¦¦§¥
aehl setk eay rxdy `l`äøBzì íéðt íéòáLå13.( §¦§¦¨¦©¨

àîìòa ïðéøîàc àäå14,,mewn lka mixne` ep`y dne -äöçîc §¨§¨§¦©§©§¨§¤¡¨
äöçî ìò,zepeer zivgne zeevn zivgn -éø÷î,`xwp -,éðBðéa ©¤¡¨¦§¥¥¦

éø÷î úBiëæ áøå,`xwp -øëN ïéðòì ìàLnä íL àeä ,÷écö §Ÿ§ª¦§¥©¦¥©ª§¨§¦§©¨¨
,Lðòåoiivn epi`y my - ¨Ÿ¤

ly zizin`d ezernyn z`

'mil`ey' m` ik ,xacd

,xg` mewnn zniieqn dlin

miieqn hxt ea xiaqdl ick

zenyd mb jk .xacd ly

zeny md "wicv"e "ipepia"

,ypere xky iabl mil`yen

,Baø øçà ïBcpL éôì- §¦¤¦©©ª
,miwicv oia milcadd

miaygp ,miryxe mipepia

ehtynl zekiiya wx o`k

aex itl oecip `ede ,mc` ly

,eiyrnéø÷îe,`xwpe - ¦§¥
äëBfL øçàî Bðéãa ÷écö©¦§¦¥©©¤¤

,ïéca`viy df hxt iabl - ©¦
"wicv" `xwp `ed ,oica i`kf

,"wcev" xnelkìL äìònäå øàzä íL úzîà ïéðòì ìáà£¨§¦§©£¦©¥©Ÿ©§©©£¨¤
ì"æø eøîà ,íéðBðéáe íé÷écö úBwìç úBâøãîe úìòî15: ©£©©§¥£ª©¦¦¥¦¨§©©

øîàpL ,ïèôBL áBè øöé íé÷écö"16ïéàL ¯ "éaø÷a ììç éaìå : ©¦¦¥¤§¨¤¤¡©§¦¦¨©§¦§¦¤¥

;úéðòúa Bâøä ék ,òøä øöé BìrxdÎxvid z` bxd jlnd cec - ¥¤¨¨¦£¨§©£¦
Îxvid z` bexdl xyt`y xacd xexa ,mxa .zeiprz iciÎlr ely

zernyndy oaen ef `xnbn ,miptÎlkÎlr .zexg` mikxca mb rxd

`ed "wicv" ly zizin`d

.rxdÎxvi xzei el oi`y df

òébä àlL éî ìk ìáà£¨¨¦¤Ÿ¦¦©
åéúBéeëfL óà ,eæ äâøãîì§©§¥¨©¤§¨
à ¯ åéúBðBò ìò íéaøîBðé §ª¦©£¨¥

÷écö úâøãîe úìòîa§©£©©§¥©©¦
.ììkzlrna `l elit` - §¨

."ipepia"d zbixcneïëìå§¨¥
ì"æø eøîà17:Løãna ¨§©©©¦§¨

àeä-Ceøa-LBãwä äàø"¨¨©¨¨
¯ íéèòeî íäL íé÷écva©©¦¦¤¥¨¦
øBãå øBc ìëa ïìúLe ãîò̈©§¨¨§¨¨
áeúkL Bîëe ,'eëå18: §§¤¨
:"íìBò ãBñé ÷écöå- §©¦§¨

wicv epyi xec lka ,xnelk

df xac .mlerd ceqi `edy

epcnly dn itÎlr wx oaen

df `ed "wicv" m` ,oky .ixnbl rxdÎxvi el oi`y df `ed "wicv"y

?mihren jk lk md miwicvy xne` `ed recn - zeevn aex el yiy

!zeikf aex mdl yiy mpyi micedi daxd,ïéðòä øeàa Càoiadl - ©¥¨¦§¨
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ב.12. קסד, בתרא קס"ד13.בבא גם איך דלכאורה "מפרש רבינו: כ"ק שאפ"להערת דקסבר אלא - האמורות קושיות מכל כן לשאול דר"ה

לתורה". פנים מע' אחד ה"א.14.שזהו פ"ג תשובה הל' רמב"ם ב.15.ראה סא, 16.9.ברכות הערה יג פרק להלן ראה כב. קט, 17.תהלים

ב. לח, כה.18.יומא י, משלי
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opyi mnvr miwicva cvike ,"ipepia"de "wicv"d zebixcn od dn

,zebixcn dnke dnkì"æ ìàèéå íéiç áøä áúkM äî ét ìò©¦©¤¨©¨©©¦¦¨©
Léà ìëìc ,[á ÷øt ð øòL íéiç õòáe] äMãwä éøòLa§©©¥©§ª¨§¥©¦©©¤¤¦§¨¦
áéúëcëe ,úBîLð ézL Lé ,òLø ãçàå ÷écö ãçà ,ìàøNé19: ¦§¨¥¤¨©¦§¤¨¨¨¥§¥§¨§¦§¦

,"éúéNò éðà úBîLðe"- §¨£¦¨¦¦
zexnl ,miax oeyl zenyp

icedi zece` xacn weqtdy

:df iptl xn`py enk ,cigi

,"sehri iptln gex ik"ïäL¤¥
úBLôð ézL20úçà Lôð ¯ §¥§¨¤¤©©

àøèñå ätìwä ãvî¦©©§¦¨§¦§¨
,àøçà,ixt ztilw enk - ¨¢¨

okezd lr dxizqne dqknd

`xa jk ,ixtd ly iniptd

mixizqnd zegek d"awd

ziniptd ziwl`d zeigd lr

"`xg` `xhq" .xac lkay

`l ,xg` cv ,ezernyn -

cvd `l` ,dyecwd cv

ytp edfe ,dyecwn iktdd

`xhqe dtilwd cvn zg`

,`xg`úLaìúnä àéäå§¦©¦§©¤¤
ä íãa,óebä úBéçäì íãà §©¨¨¨§©£©

áéúëãëe21Lôð ék" : §¦§¦¦¤¤
,"àéä íca øNaäytpd - ©¨¨©¨¦

,mcd `ed ,mc`d ly inybd eteb z` digndäpnîe,ef ytpn - ¦¤¨
,daL íéòø úBãBñé äòaøàî ,úBòø úBcnä ìk úBàa- ¨¨©¦¨¥©§¨¨§¨¦¤¨

,rxne dtilwn ixd d`a `id ,oky ,mirx md ef ytp ly dizeceqi

drax`n akxen inyb xac lky myk ,oky ,xtqna drax` mde

dze`ivn llek ,ipgex xac lk mb jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi

zecnd ze`a mdny ,miipgex zeceqi drax`n akxen ,ef ytp ly

,zerxd,äìòîì daâpL Làä ãBñéî äåàâå ñòk :eðééäc- §©§©©§©£¨¦¨¥¤¦§¨§©§¨
zecnd dpnn ze`a jk meyne ,dlrnll jynidl y`d ly drah

mc`yk ,oky ,dee`bn `vei lret `ed qrk :dee`be qrk zerxd

cbp xac dyer edyinyk qrek epi` `linn `ed ,d`bzn epi`

.epevxìk íéçéîöî íénä ék ,íénä ãBñéî íéâeðòzä úåàúå§©£©©©£¦¦©©¦¦©©¦©§¦¦¨
,âeðòz éðéîminy oeikne ,beprzl mi`iand mixacd lk ,xnelk - ¦¥©£

oipr xzqen minay xne` df ixd ,beprz mi`iand mixac miginvn

.mind ceqin ,`eti` ,d`a beprzl de`zde ,beprzdúeììBäå§§
,çeøä ãBñéî íéìèa íéøáãe úeøàtúäå úeðöéìåmyk - §¥¨§¦§¨£§¨¦§¥¦¦¨©

oi` jk ,zeynn da oi` gexdyzex`tzd ,zepvil ,zelleda

.ixnbl okez ixcrp mde zeynn mey ,milha mixaceúeìöòå§©§
.øôòä ãBñéî úeáöòå`ede zecak ea yi eraha xtrdy myk - §©§¦¤¨¨

,mc`d ixa`a zecak mvra `idy ,zelvr mb jk ,dhnll jynp

.zecakle gex zkinpl mc`d z` ze`ian ,dxegy dxne zeavr

Bîk ,íúBãìBúa ìàøNé ìk òáèaL úBáBè úBcî íâå§©¦¤§¤©¨¦§¨¥§§¨§
.äpnî úBàa ¯ íéãñç úeìéîâe úeðîçøly ytpdn - ©£¨§¦£¨¦¨¦¤¨

cvik ,rxne dtilwn ef ytp m` :dl`yd zl`yp `l` ,dtilwd

- ?zeaeh zecn dpnn ze`a

:xne` `ed jk lrék¦
ð ìàøNéa,ätì÷c Bæ Lô §¦§¨¥¤¤¦§¦¨

LiL ,dâð útìwî àéä¦¦§¦©Ÿ©¤¥
,áBè ïk íb daaehne - ¨©¥

icedia ze`a ef ytpay df

,zeirahd zeaehd zecnd

àéäåd`a ef dtilw - §¦
úòcä õò" ãBqîyiy - ¦¥©©©

eaïéàM äî :"òøå áBè¨©©¤¥
,íìBòä úBnà úBLôð ïk¥©§ª¨¨
úBtì÷ øàMî ïä¥¦§¨§¦
áBè ïäa ïéàL ,úBàîè§¥¤¥¨¤
õòa áeúkL Bîk ,ììk§¨§¤¨§¥
.â ÷øt èî øòL íéiç©¦©©¤¤
úBnàä ïéãáòc eáéè ìëå§¨¦§¨§¦¨ª
eäéîøâì íéìelb éãáBò§¥¦¦¦§¨©§

,ïéãáòmiyery aehd lk - ¨§¦
zaehl `ed mlerd zene`

mdizeytpy oeikn ,mnvr

da oi`y efk dtilwn od

.llk aehàúéàãëå,epivny enke -àøîba22÷eñt ìò23: §¦§¦¨©§¨¨©¨
íìBòä úBnàL ãñçå ä÷ãö ìkL ¯ "úàhç íénàì ãñçå"§¤¤§ª¦©¨¤¨§¨¨¨¤¤¤ª¨¨

:'eë øäéúäì àlà ïðéà ,ïéNBòm` mb ,aeh dyeryk ,icedi - ¦¥¨¤¨§¦§©¥
di`x .zlefl xefrl `id jka ezpeek ixd ,aehd erah cvn `a df

,eli`e .oevx raye dvexn `ed ,ezxfrl wewf epi` zlefd m`a :jkl

zeriay `lnl m` ik ,zlefl xefrl mzpeek oi` mlerd zene`a

zene` oia mb ,mpn` .ze`bzdle mny z` licbdl ,md mpevx

zene` iciqg mi`xwpd mde ,llkd on mi`vei mpyi mlerd

el xefrl ick zlefd mr miaihne ,zeaeh zecn mda yiy ,mlerd

ze`nhd zetilwdn dppi` mdly ytpd ,oky ,mnvr zaehl `le

migwlpy iptn :epiax w"k zxrd] dbep ztilwn m` ik ,ixnbl

d"xl mixe`ia ihewl - 'qa v"ndg xrya recik 'ek dbepn

.[- .a ,fn yhix`tn

oe`b ,miciqgd ilecbn - yhix`tn lld iax ciqgd lr mixtqn

ezeidae ,dlbpa zeaeyze zeciqga mixtq xaig ,dlawae dlbpa

dligzay - dlaw ixtq daxda iwa ezexirva xak did `ltp ielir

ayglgde c"ag ciqgl didpyn eli`e ,"wicv" zbixcna envr z`

i`ce wicv :ziqex dxni` xn` ,`ipzd xtqa oey`xd wxtd cenll

.ipepia i`eld - eppi`y
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'ð øòù ç"òáå] äùåã÷ä øòùá ì"æ å"çøä ù"î éô ìò
éúù ùé òùø ãçàå ÷éãö ãçà ìàøùé ùéà ìëìã [á"ô
úåùôð éúù ïäù éúéùò éðà úåîùðå áéúëã úåîùð
úùáìúîä àéäå àøçà àøèñå äôéì÷ä ãöî úçà ùôð
íãá øùáä ùôð éë áéúëãëå óåâä úåéçäì íãàä íãá
íéòø úåãåñé òáøàî úåòø úåãîä ìë úåàá äðîîå àéä
.äìòîì äáâðù ùàä ãåñéî äåàâå ñòë åðééäã äáù
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íéìèá íéøáãå úåøàôúäå úåðöéìå úåììåäå .âåðòú éðéî
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ç"âå úåðîçø åîë íúåãìåúá ìàøùé ìë òáèáù úåáåè
'ôéì÷î àéä äôéì÷ã åæ ùôð ìàøùéá éë äðîî úåàá
:òøå áåè úòãä õò ãåñî àéäå áåè ë"â äá ùéù äâåð
úåôéì÷ øàùî ïä íéìåìâ éãáåò úåîåà úåùôð ë"àùî
ìëå â"ô è"î øòù ç"òá ù"îë ììë áåè ïäá ïéàù úåàîè
ïéãáò åäééîøâì íéìåìâ éãáåò úåîåàä ïéãáòã åáéè
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טו.19. נז, בנפה"ב)20.ישעי' לא - ופשיטא - בכאו"א הכרח אין (שזה שבנרנח"י הנשמה למדרי' הכוונה שאין "שולל רבינו: כ"ק הערת

נפש". - ההכרחית המדרי' א.21.כ"א יז, ב.22.ויקרא י, בתרא לד.23.בבא יד, משלי
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,"éúéNò éðà úBîLðe"- §¨£¦¨¦¦
zexnl ,miax oeyl zenyp

icedi zece` xacn weqtdy

:df iptl xn`py enk ,cigi

,"sehri iptln gex ik"ïäL¤¥
úBLôð ézL20úçà Lôð ¯ §¥§¨¤¤©©

àøèñå ätìwä ãvî¦©©§¦¨§¦§¨
,àøçà,ixt ztilw enk - ¨¢¨

okezd lr dxizqne dqknd

`xa jk ,ixtd ly iniptd

mixizqnd zegek d"awd

ziniptd ziwl`d zeigd lr

"`xg` `xhq" .xac lkay

`l ,xg` cv ,ezernyn -

cvd `l` ,dyecwd cv

ytp edfe ,dyecwn iktdd

`xhqe dtilwd cvn zg`

,`xg`úLaìúnä àéäå§¦©¦§©¤¤
ä íãa,óebä úBéçäì íãà §©¨¨¨§©£©

áéúëãëe21Lôð ék" : §¦§¦¦¤¤
,"àéä íca øNaäytpd - ©¨¨©¨¦

,mcd `ed ,mc`d ly inybd eteb z` digndäpnîe,ef ytpn - ¦¤¨
,daL íéòø úBãBñé äòaøàî ,úBòø úBcnä ìk úBàa- ¨¨©¦¨¥©§¨¨§¨¦¤¨

,rxne dtilwn ixd d`a `id ,oky ,mirx md ef ytp ly dizeceqi

drax`n akxen inyb xac lky myk ,oky ,xtqna drax` mde

dze`ivn llek ,ipgex xac lk mb jk ,xtre min ,gex ,y` :zeceqi

zecnd ze`a mdny ,miipgex zeceqi drax`n akxen ,ef ytp ly

,zerxd,äìòîì daâpL Làä ãBñéî äåàâå ñòk :eðééäc- §©§©©§©£¨¦¨¥¤¦§¨§©§¨
zecnd dpnn ze`a jk meyne ,dlrnll jynidl y`d ly drah

mc`yk ,oky ,dee`bn `vei lret `ed qrk :dee`be qrk zerxd

cbp xac dyer edyinyk qrek epi` `linn `ed ,d`bzn epi`

.epevxìk íéçéîöî íénä ék ,íénä ãBñéî íéâeðòzä úåàúå§©£©©©£¦¦©©¦¦©©¦©§¦¦¨
,âeðòz éðéîminy oeikne ,beprzl mi`iand mixacd lk ,xnelk - ¦¥©£

oipr xzqen minay xne` df ixd ,beprz mi`iand mixac miginvn

.mind ceqin ,`eti` ,d`a beprzl de`zde ,beprzdúeììBäå§§
,çeøä ãBñéî íéìèa íéøáãe úeøàtúäå úeðöéìåmyk - §¥¨§¦§¨£§¨¦§¥¦¦¨©

oi` jk ,zeynn da oi` gexdyzex`tzd ,zepvil ,zelleda

.ixnbl okez ixcrp mde zeynn mey ,milha mixaceúeìöòå§©§
.øôòä ãBñéî úeáöòå`ede zecak ea yi eraha xtrdy myk - §©§¦¤¨¨

,mc`d ixa`a zecak mvra `idy ,zelvr mb jk ,dhnll jynp

.zecakle gex zkinpl mc`d z` ze`ian ,dxegy dxne zeavr

Bîk ,íúBãìBúa ìàøNé ìk òáèaL úBáBè úBcî íâå§©¦¤§¤©¨¦§¨¥§§¨§
.äpnî úBàa ¯ íéãñç úeìéîâe úeðîçøly ytpdn - ©£¨§¦£¨¦¨¦¤¨

cvik ,rxne dtilwn ef ytp m` :dl`yd zl`yp `l` ,dtilwd

- ?zeaeh zecn dpnn ze`a

:xne` `ed jk lrék¦
ð ìàøNéa,ätì÷c Bæ Lô §¦§¨¥¤¤¦§¦¨

LiL ,dâð útìwî àéä¦¦§¦©Ÿ©¤¥
,áBè ïk íb daaehne - ¨©¥

icedia ze`a ef ytpay df

,zeirahd zeaehd zecnd

àéäåd`a ef dtilw - §¦
úòcä õò" ãBqîyiy - ¦¥©©©

eaïéàM äî :"òøå áBè¨©©¤¥
,íìBòä úBnà úBLôð ïk¥©§ª¨¨
úBtì÷ øàMî ïä¥¦§¨§¦
áBè ïäa ïéàL ,úBàîè§¥¤¥¨¤
õòa áeúkL Bîk ,ììk§¨§¤¨§¥
.â ÷øt èî øòL íéiç©¦©©¤¤
úBnàä ïéãáòc eáéè ìëå§¨¦§¨§¦¨ª
eäéîøâì íéìelb éãáBò§¥¦¦¦§¨©§

,ïéãáòmiyery aehd lk - ¨§¦
zaehl `ed mlerd zene`

mdizeytpy oeikn ,mnvr

da oi`y efk dtilwn od

.llk aehàúéàãëå,epivny enke -àøîba22÷eñt ìò23: §¦§¦¨©§¨¨©¨
íìBòä úBnàL ãñçå ä÷ãö ìkL ¯ "úàhç íénàì ãñçå"§¤¤§ª¦©¨¤¨§¨¨¨¤¤¤ª¨¨

:'eë øäéúäì àlà ïðéà ,ïéNBòm` mb ,aeh dyeryk ,icedi - ¦¥¨¤¨§¦§©¥
di`x .zlefl xefrl `id jka ezpeek ixd ,aehd erah cvn `a df

,eli`e .oevx raye dvexn `ed ,ezxfrl wewf epi` zlefd m`a :jkl

zeriay `lnl m` ik ,zlefl xefrl mzpeek oi` mlerd zene`a

zene` oia mb ,mpn` .ze`bzdle mny z` licbdl ,md mpevx

zene` iciqg mi`xwpd mde ,llkd on mi`vei mpyi mlerd

el xefrl ick zlefd mr miaihne ,zeaeh zecn mda yiy ,mlerd

ze`nhd zetilwdn dppi` mdly ytpd ,oky ,mnvr zaehl `le

migwlpy iptn :epiax w"k zxrd] dbep ztilwn m` ik ,ixnbl

d"xl mixe`ia ihewl - 'qa v"ndg xrya recik 'ek dbepn

.[- .a ,fn yhix`tn

oe`b ,miciqgd ilecbn - yhix`tn lld iax ciqgd lr mixtqn

ezeidae ,dlbpa zeaeyze zeciqga mixtq xaig ,dlawae dlbpa

dligzay - dlaw ixtq daxda iwa ezexirva xak did `ltp ielir

ayglgde c"ag ciqgl didpyn eli`e ,"wicv" zbixcna envr z`

i`ce wicv :ziqex dxni` xn` ,`ipzd xtqa oey`xd wxtd cenll

.ipepia i`eld - eppi`y
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íéøîà éèå÷éì
'ð øòù ç"òáå] äùåã÷ä øòùá ì"æ å"çøä ù"î éô ìò
éúù ùé òùø ãçàå ÷éãö ãçà ìàøùé ùéà ìëìã [á"ô
úåùôð éúù ïäù éúéùò éðà úåîùðå áéúëã úåîùð
úùáìúîä àéäå àøçà àøèñå äôéì÷ä ãöî úçà ùôð
íãá øùáä ùôð éë áéúëãëå óåâä úåéçäì íãàä íãá
íéòø úåãåñé òáøàî úåòø úåãîä ìë úåàá äðîîå àéä
.äìòîì äáâðù ùàä ãåñéî äåàâå ñòë åðééäã äáù
ìë íéçéîöî íéîä éë íéîä ãåñéî íéâåðòúä úåàúå
íéìèá íéøáãå úåøàôúäå úåðöéìå úåììåäå .âåðòú éðéî
úåãî íâå .øôòä ãåñéî úåáöòå úåìöòå .çåøä ãåñéî
ç"âå úåðîçø åîë íúåãìåúá ìàøùé ìë òáèáù úåáåè
'ôéì÷î àéä äôéì÷ã åæ ùôð ìàøùéá éë äðîî úåàá
:òøå áåè úòãä õò ãåñî àéäå áåè ë"â äá ùéù äâåð
úåôéì÷ øàùî ïä íéìåìâ éãáåò úåîåà úåùôð ë"àùî
ìëå â"ô è"î øòù ç"òá ù"îë ììë áåè ïäá ïéàù úåàîè
ïéãáò åäééîøâì íéìåìâ éãáåò úåîåàä ïéãáòã åáéè
ä÷ãö ìëù úàèç íéîåàì ãñçå ô"ò àøîâá àúéàãëå
:'åë øäééúäì àìà ïðéà ïéùåò íéìåìâ éãáåò úåîåàù ãñçå
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elqkסב c"k iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו כ"ד שלישי יום
פרקב ,e 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôðå á ÷øô,f 'nr cr:úéùàøá

ääâä
ñãøôá ù"îë äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ì"æ é"øàä úìá÷ éôì íâå ÷"îøäî
ñ"à øåà úåùáìúä ãåñá àúìéî àáéöé
íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé

,Lnî ìònî dBìà ÷ìç àéä ,ìàøNéa úéðMä Lôðå .á ÷øt¤¤§¤¤©¥¦§¦§¨¥¦¥¤¡©¦©©©¨
aei`a weqtd oeyl - "lrnn dÎel` wlg" -1z` siqen owfd epaxe ,

,oky .el` miln ly heytd oyexit yibcdl ick ,"ynn" dlnd

l"f epinkg zxcbdk ,exn`py miweqt ,recik ,mpyi2,"i`ad oeyla"

:lynl ,`nfeb ly oeyla

zexevae zelecb mixr"

"minya3"minya" ixd ,

oi` ik ,dviln ly iehia

ick .ynn minyl dpeekd

milnd z` eyxti `ly

ly oeylk "dÎel` wlg"

owfd epax siqen ,dviln

yibcdl ,"ynn" dlnd

ok` `id icedi znypy

ynn.lrnn dÎel` wlg

áeúkL Bîk4çtiå" : §¤¨©¦©
,"íéiç úîLð åétàa- §©¨¦§©©¦

mc` lr xn`p df weqt

dnyp lra didy oey`xd

zllekd dnyp ,zillk

zellk lk z` dtiwnde

,l`xyi zenypäzà"å§©¨
"éa zçôð5,lr xn`p df - ¨©§¨¦

cg`e cg` lk ly eznyp

epze` cnln dn .l`xyin

- ?icedia dnypd zqpkd xe`izl o`k ynynd ,"zgtp" iehiad

:cin xiaqn `edøäfa áeúkL Bîëe6déëBzî çôðc ïàî" : §¤¨©Ÿ©©§¨©¦¥
,"çôð,ekezn gtep `ed ixd gtepy in -BúeéëBzî ,Leøt ¨©¥¦¦

àéöBî íãàaL úeiçä úeiîéðôe úeiëBzL ,Búeiîéðtîe¦§¦¦¤¦§¦¦©©¤¨¨¨¦
:çëa Búçéôða`ed oi` xacn mc`yk ,ygena mi`ex ep`y enk - ¦§¦¨§Ÿ©

n,ik .xdn siirzn `ed gtep `edyk eli`e ,xdn jk lk siirz

zeiga ynzyn `ed ,gtep `edykziniptdzxevy oeikne ,eay

- "zgtp" dlna zx`ezn icedi ly etebl d"awdn dnypd zqpkd

jkl ztqep di`x .zewl`ay zeiniptdn d`a dnypdy ixd

dnn - d"awd ly ezenvre ezeinipta zeyxyen zenypdy

ipa mi`xwp oklye d"awd ly ezaygnn ,lekiak d`a dnypdy

:mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke - d"awd ly eipa l`xyiìò Ck̈©
,äáLçîa eìò ìàøNé úBîLð ,ìLî Cøcl`xyi zenyp - ¤¤¨¨¦§¦§¨¥¨§©£¨¨

zeraepezaygnneli`e ,zewl`d ly zeiniptd `idy ,d"awd ly

ly exeaicn ,lekiak ,mi`a ,mik`lnd llek ,mi`xapd x`y lk

.ipevig xack xeaicd aygp daygnd iable ,d"awdáéúëãk7:- §¦§¦
:aezky enk"íëéäìà 'äì ízà íéða" ,"ìàøNé éøëá éða"8. §¦§Ÿ¦¦§¨¥¨¦©¤©¡Ÿ¥¤

,Leøt,d"awd ly epak x`ezn icediy dcaerd zernyn dn - ¥

Léà ìk úîLð ìBëéák Ck ,áàä çnî CLîð ïaäL Bîk§¤©¥¦§¨¦Ÿ©¨¨¨¦§¨¦§©¨¦
,Cøaúé Búîëçå BzáLçnî äëLîð ìàøNéeznype xg`ne - ¦§¨¥¦§§¨¦©£©§§¨§¨¦§¨¥

d`a `idy ,ixd ,d"awd ly eznkge ezaygnn d`a icedi ly

,oky ,envra d"awdn,àòéãé äîëça àìå íékç eäéàcd"awd - §¦©¦§¨§¨§¨§¦¨
zpiga dze`a `l la` ,mkg

,mi`xapd ,ep`y dnkg

,mixiknBúîëçå àeä àlà¤¨§¨§¨
áúkL Bîëe ,ãçà¤¨§¤¨©

í"aîøä9] ääâä *m"anxd ¨©§©
rcnd `ed"y elkya biyd

"recid `ede rceid `ede.

minkge milecb mpyi j`

ezenk mixaeq mpi`y10mde

llk xyt` i`y mixne`

`edy d"awd lr xnel

ik ,'eke dnvr dpadd

lkn dlrnl `ed d"awd

.m"anxd `iany zexcbdd

,ddbda owfd epax xne`e

eced dlawd inkgy

itÎlry dn ,mxa .m"anxl

df oi` ,m"anxd wcev dlaw

enk d"awd iabl xen`

d"awd ,oky ."mvra" `edy

oi`l dlrnl `ed envr

iabl ;m"anxd azek dzece` zbyen izlad dnkgdn mb xeriy

oky ,m"anxd lr miwlegy dl` miwcev "mvra" `edy enk d"awd

Îoi`Îxe`y xg`l ,`l` .dl`d mibyend lkn dlrn dlrnl `ed

jiiy f` ,zelabd daxda envr z` liabne mvnvn iwl`d seq

xyt` f`e zeliv`d mleray dnkgd mr cg`zn `edy eilr xnel

epax xne` jk lre ."recid `ede rceid `ede rcnd `ed" eilr xnel

:owfd,äìawä éîëç Bì eãBäå,m"anxl eced dlawd inkg - §©§¥©©¨¨
,"rcn"d :dylyd lky ,dxev dze`a dnkgd oipr jiiy d"away

,cg` xac md ,"reci"de "rcei"d.÷"îøäî ñcøta áeúkL Bîk§¤¨©©§¥¥¨§©
,ely "qcxt"d xtqa exiaecxew dyn iax xne`y enk -éôì íâå§©§¦

,àúlî àáévé ì"æ é"øàä úìa÷ditly ,l"fix`d zlaw itl mb - ©¨©¨£¦©©¦¨¦§¨
dnkgd beqn mb dlrn dlrn dlrp d"awdy ,xzei mircei ep`

z`fe ,m"anxd ly ezrc dpekp - m"anxd ixaca `aendãBña§
,íéaø íéîeöîö éãé ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úeLaìúä- ¦§©§¥¨©§¥¦§¦©¦

miax minevnv ici lr yalzn `edÎjexa seqÎoi`Îxe`ykíéìëa§¥¦
,úeìéöàc ã"áçcmleray "zrc"e "dpia" ,"dnkg" ly "milk"a - §©£¦

- zeliv`d mleray el` zexitq mr cg`zn `edyk .zeliv`d

,m"anxd ly ezxaq dpekp,úeìéöàäî äìòîì àì Càla` - ©Ÿ§©§¨¥¨£¦
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íéøîà éèå÷éì
ùôðå á ÷øôäåìà ÷ìç àéä ìàøùéá úéðùä

åéôàá çôéå ù"îë ùîî ìòîî
çôðã ïàî øäåæá ù"îëå éá úçôð äúàå íééç úîùð
úåéîéðôå úåéëåúù åúåéîéðôîå åúåéëåúî 'éô çôð äéëåúî
úåîùð î"ãò êë :çëá åúçéôðá àéöåî íãàáù úåéçä
íéðá ìàøùé éøåëá éðá áéúëãë äáùçîá åìò ìàøùé
êë áàä çåîî êùîð ïáäù åîë 'éô íëéäìà 'äì íúà
åúáùçîî äëùîð ìàøùé ùéà ìë úîùð ìåëéáë
àåä àìà àòéãé äîëçá àìå íéëç åäéàã 'úé åúîëçå

åúîëçå'àù"îëå*í"áîøä
òãåéä àåäå òãîä àåäù
úìåëéá ïéà äæ øáãå 'åë
'åë åéøåá ìò åðéáäì íãàä
àöîú äåìà ø÷çä áéúëãë
éúåáùçî àì éë áéúëå
ùéù óàå 'åâå íëéúåáùçî
úåâøãî é÷åìç éðéî úåááø
ïéàì äåáâ ìò äåáâ 'åîùðá
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ב.1. א.2.לא, כט, כח.3.תמיד א, כ.4.דברים ב, ב.5.בראשית ס, ברכות השחר, ברכות של נשמה", "אלקי הזוהר6.בברכת בדפוסי

זה. לשון חסר כב.7.שלנו, ד, א.8.שמות יד, י'.9.דברים הלכה ב' פרק התורה יסודי ועוד.10.הלכות ה', גבורות בספר מפראג מהר"ל

elqk c"k iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ñãøôá ù"îë äìá÷ä éîëç åì åãåäå
ì"æ é"øàä úìá÷ éôì íâå ÷"îøäî
ñ"à øåà úåùáìúä ãåñá àúìéî àáéöé
íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé

.zeliv`d mlern dlrnl `ed seqÎoi`Îxe`y dbxc dze`a `l

øçà íB÷îa áeúkL Bîëe11íîBøî àeä Ceøa óBñ ïéàL , §¤¨§¨©¥¤¥¨§¨
úðéçáe úeänî äìòî äìòîì ,õ÷ ïéà úeîîBø àOðúîe¦§©¥§¥¥§©§¨©§¨¦¨§¦©
Bìöà úéiðôeb äiNòk úáLçð ã"áç úðéçáe úeänL ãò ,ã"áç©¤¨§¦©¤¡¤¤©£¦¨¨¦¦¤§

áeúkL Bîk ,Cøaúé12: ¦§¨¥§¤¨
:"úéNò äîëça ílk"- ª¨§¨§¨¨¦¨

mlek :xnel jixv did mvra

" dnkgaznkge` "

"zlkyddlnl m`zda - "

- weqta z`aend "dnkg"

?"ziyr" weqta xn`p recn

yibcdl `a `ed `l` -

diyrk zaygp dnkgy

.d"awd iablàeäL ,[¤
,'eë òãBiä àeäå òcnä- ©©¨§©¥©

`ede" :miiqn m"anxde

ezpad ,xnelk ,"recid

dpey d"awd ly lekiak

mc` ipay dnn ixnbl

dpadd .dpadk mixicbn

lr diepa ,ziyep`d dbyda

:mipey zeceqi dylyytp

`id ,"rcei"d `idy mc`d

dnae .dpiane zrceiy

- ?dpian ytpdgka

dpadd`ed) "rcn" `xwp df geke .oiaze rcz ytpdy jkl `iand ,

de .(epiaie erciy jk icil `ianxacoebk ,mipiane mircei eze`

dyly o`k mpyiy ixd .zbyene zcnlpd `ibeq e` dpyna dkld

iabl xacd dpey ."reci"de "rcn"d ,"rcei"d :micxtp mixac
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íéìëá íéáø íéîåöîö éãé ìò ä"á
'åìéöàäî äìòîì àì êà 'åìéöàã ã"áçã
íîåøî ä"á ñ"àù à"îá ù"îëå
äìòî äìòîì õ÷ ïéà úåîîåø àùðúîå
'éçáå úåäîù ãò ã"áç 'éçáå úåäîî
åìöà úééðôåâ äééùòë úáùçð ã"áç
:úéùò äîëçá íìåë ù"îë 'úé
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áeúkL Bîk ,Cøaúé12: ¦§¨¥§¤¨
:"úéNò äîëça ílk"- ª¨§¨§¨¨¦¨

mlek :xnel jixv did mvra

" dnkgaznkge` "

"zlkyddlnl m`zda - "

- weqta z`aend "dnkg"

?"ziyr" weqta xn`p recn

yibcdl `a `ed `l` -

diyrk zaygp dnkgy

.d"awd iablàeäL ,[¤
,'eë òãBiä àeäå òcnä- ©©¨§©¥©

`ede" :miiqn m"anxde

ezpad ,xnelk ,"recid

dpey d"awd ly lekiak

mc` ipay dnn ixnbl

dpadd .dpadk mixicbn

lr diepa ,ziyep`d dbyda

:mipey zeceqi dylyytp

`id ,"rcei"d `idy mc`d

dnae .dpiane zrceiy

- ?dpian ytpdgka

dpadd`ed) "rcn" `xwp df geke .oiaze rcz ytpdy jkl `iand ,
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wlgy lkk .edpynl cg` xa` oiay milcadd z` zxvei ,izbxcd

lky ,ixd .xzei dlecb zepzydd jk ,xzei mybzn dtihdn

z`f zexnle - a`d gen ztih - cg` yxeyn ,ok` ,mi`a mixa`d

cr gendn ,dhne dlrn ly dl`k milecb milcad mda mieedzn

oaen sqep xac .miipxtvl

wlgd mby ,xen`d lyndn

,celid sebay xzeia zegpd

,xeyw epid ,ely miipxtvd

eyxeya ,dcledd ixg` mb

,oky .a`d gena - oey`xd

ozeig zewpei miipxtvd mb

xg`ne ,celid ly egenn

ixg` mb ,x`yp egeny

gen mr ddf zedn ,dcledd

,miipxtvd mby ixd ,a`d

zexeyw ,dcledd ixg`

.oey`xd oyxeya oiicrjk

s` :zenypl qgia mb oiap

yxeyn ze`a zenypd lky

dzcixi ixg` ,xearl odn zg` lk lr ,"d`lir dnkg"n ,cg`

daxd zcxle zenler daxd ly zelylzyd ,"d`lir dnkg"n

- inyb seba dzeyalzdl cr ,dbixcn ixg` dbixcn ,zebixcn

iiepiyl `ian ,dbxcl dbxcn dcixie zelylzyd ly df jildz

xzei dcixid drityn zg` dnyp lr ,oky ,zenypa zebixcnd

ixg` mb ,lynd ly ipyd wlga mb jke .zxg` dnyp lr xy`n

zexeyw zenyp oze` zex`yp ,xzeia zekenpd zebxcl ozcixi

ozbxca ,od mb oky ."d`lir dnkg" ,oey`xd oyxey mr zecge`ne

minkgde miwicvd zenypn zipgexd ozwipi z` zelawn ,dzegpd

zex`yp ,dl` miwicv iciÎlre .gene y`x zpigaa od dhnl mby

jke .oey`xd oyxey mr zecge`ne zexeyw zezegpd zenypd mb

:"`ipz"d xtqa micnel ep`,áàä çnî CLîpä ïaä ìLîk¦§©©¥©¦§¨¦Ÿ©¨¨
,Lnî Bæ äthî eeäúð åéìâø éðøtö elôàLeedzp ,la` ,cvik - ¤£¦¦¨§¥©§¨¦§©¦¦¨©¨

- ?miipxtvd dpnn,íàä ïèáa íéLãç äòLz äúéäL éãé ìò©§¥§¦¨¨¦§¨¢¨¦§¤¤¨¥
.íéðøtö äpnî úBeäúäìe úBpzLäì ,äâøãîì äâøãnî äãøéå§¨§¨¦©§¥¨§©§¥¨§¦§©§¦§©¦¤¨¦¨§©¦
yxeyn mi`a ,eipxtv cr egenn ,celid ly eixa` lky s`y ,ixd -

,jk lk milecb milcade miiepiy mda eedzp ,a`d gen ztihn ,cg`

:mi`ex ep` sqep xac .miipxtvd cr gendnäpãBò ,äæ ìk íòå§¦¨¤¤¨
dúeîöòå dúeäîa íeöòå àìôð ãeçéa úãçéîe äøeL÷§¨§ª¤¤§¦¦§¨§¨§¨¨§©§¨

;áàä çî útè äúéäL ïBLàøäjk lk dnybzdy ixg` mb - ¨¦¤¨§¨¦©Ÿ©¨¨
,oeikn z`fe ,miipxtv ly dxevaíéðøtvä ú÷éðé ,ïaa åLëò íâå§©©§¨©¥§¦©©¦¨§©¦

;LàøaL çnäî úëLîð íúeiçåzelawn miipxtvdy meyne - §©¨¦§¤¤¥©Ÿ©¤¨Ÿ
- x`ype oey`xd eyxeyn dpzyp `ly ,celid ly egenn ozeig

genegen zervn`a ,dcledd ixg` ,zexeyw miipxtvd mby ,ixd ,

`ede .oey`xd ezedne eyxey `edy a`d ly egenl ,celid ly

:zei`x jk lr `ianíL äcð] àøîba àúéàãk15epnnL ,ïáì" :[ ¦§¦¨©§¨¨¦¨¨Ÿ¤¤¦¤
úBîöòå íéãéb"íéðøtöåmbe .genl zekiiy miipxtvl yiy ixd - ¦¦©£¨§¦¨§©¦

:gend zpigal zekiiy miipxtvl yi dlawd zxez itlBîëe]§
íãà ìL íéLeáì ãBña ,ìîLçä øòL íéiç õòa áeúkL¤¨§¥©¦©©©©§¨§§¦¤¨¨

.[äðeáz çî úðéçaî íéðøtö eéäL ,ïãò ïâa ïBLàøäo`kn - ¨¦§©¥¤¤¨¦¨§©¦¦§¦©Ÿ©§¨
enk ,gend zpigal zekiiy miipxtvl yi ,dlaw itÎlr mby di`x

.oad lyna `edyäëëå§¨¨
ìk LøLa ,ìBëéák ,Lnî©¨¦§¨§Ÿ¤¨
ìL äîLðe çeø Lôpä©¤¤©§¨¨¤
,äìòîì ìàøNé úeììk§¨¦§¨¥§©§¨
äâøãîì äâøãnî Búãéøéa¦¦¨¦©§¥¨§©§¥¨

ìzLä éãé ìòúeìL ©§¥¦§©§§
-úeìéöà úBîìBòä̈¨£¦

äiNò-äøéöé-äàéøa- §¦¨§¦¨£¦¨
oeyln - "zelylzyd"

(zxyxy) zlyly

miieqn xtqnn zakxend

zexeywd zerah ly

mby cr ,efa ef zelgyene

dxeyw dpexg`d zrahd

,dpeilrd zraha zlgyene

xac eze` ,cgi olek z` zexywnd odipiay zerahd zervn`a

,ipyd mlerl xeywe aexw mdn cg` lk :zenlerd zebixcn xcqa

dl` zenler jxcezcxeiÎmlera dhnl dnypddf.seba zyalzne

ly mpipr .diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zeaiz iy`x - "r"ia`"

dagxda xaqei ,diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv` :zenlerd zrax`

inybd mlerd deedziy ick :dxvwae .mi`ad miwxtd jynda

mi`xapd mby ,ziwl`d drtydd z` helwl egeka didiye ,eply

- zewl` oiadle biydl mzexyt`a didi dfd inybd mleray

df jxevl exvep - mpiadl milbeqn mi`xapy zewl` ipipr mze`

,d`ixa ,zeliv` :(dhnl dlrnn xcqd itl) zenlerd zrax`

dx`de eif `id zillkd ezbixcny mler - "zeliv`" .diyr ,dxivi

Îoi`Îxe`l daexw oiicr `idy efk dx`d ,iteqÎoi`d iwl`d xe`dn

oeyln) dyxtd - "zeliv`" dlnd yexit mb edf .`edÎjexa seq

"gexd on izlv`e"16(dx`dd `id ef dx`d ly dzedn ,xnelk

"lv`" oeyln "zeliv`" mbe .dxewnn zyxtene zlcaend ziwl`d

oiicr miaexw zeliv` ly ef dbixcne df mler ,xnelk ,"jenq"e

"d`ixa"d mler ly zillkd dbixcnd .`edÎjexa seqÎoi`Îxe`l

yi ly dpey`xd d`ixad ,`xapy mler :df mler ly enyk ,`id

xaecn o`k ,mxa .iynn xace yi didp ,qt`n ,oi`n xy`k - oi`n

d`ixa oiicr ef oi` ,`xapd zeedzd ly zipey`xd dbxcd lr

`xapy ,"yi"d lawn ea mlerd - "dxivi" .zipaze dxev zlra

,zenilya `id zeyid ea mler - "diyr" .zipaze dxev ,"oi`"dn

xg`l wx ik .ipgex oaena xaecn xen`d lky ,oaen ,mxa .xenb yi

,inybd diyrd mler `xwpd ,epnler ly ezxivi d`a dl` lk

"dnkg"n `id zelylzydd xcq ly ezlgzd .ei`exae dfd mlerd

dpey`xd dbixcnde dxitqd `id ef "dnkg"e ,zeliv`d mler ly

yxeyyk ,owfd epax epl xne` z`f .zeliv` - xzeia oeilrd mlera

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

íéøîà éèå÷éì
éðøôö 'éôàù áàä çåîî êùîðä ïáä ìùîë ìåëéáë
íéùãç äòùú äúééäù é"ò ùîî åæ äôèî ååäúð åéìâø
'ååäúäìå úåðúùäì äâøãîì äâøãîî äãøéå íàä ïèáá
ãåçéá úãçåéîå äøåù÷ äðãåò äæ ìë íòå íéðøôö äðîî
úôè äúéäù ïåùàøä äúåîöòå äúåäîá íåöòå àìôð
úëùîð íúåéçå íéðøôöä ú÷éðé ïáá åéùëò íâå áàä çåî
åðîîù ïáåì [íù äãð] 'îâá àúéàãë ùàøáù çåîäî
ìîùçä øòù ç"òá ù"îëå] íéðøôöå úåîöòå íéãéâ
íéðøôö åéäù ïãò ïâá ïåùàøä íãà ìù íéùåáì ãåñá
ùôðä ìë ùøùá ìåëéáë ùîî äëëå [äðåáú çåî 'éçáî
äâøãîî åúãéøéá äìòîì ìàøùé úåììë ìù äîùðå çåø

ùä éãé ìò äâøãîìåúîëçî ò"éáà úåîìåòä úåìùìú
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ג.15. פרק יז.16.סוף יא, במדבר

elqk c"k iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

iciÎlr ,dipyl zg` dbixcnn cxei l`xyi oa ly eznyp

,d`ixa ,zeliv` - r"ia` zenlerd zrax` ly mzelylzyd

- diyr ,dxiviäîëça ílk" :áéúëãk ,Cøaúé Búîëçî¥¨§¨¦§¨¥§¦§¦ª¨§¨§¨
"úéNòxcq lk ly xewnd `idy "dnkg"n lylzyn lkd - ¨¦¨

iciÎlr dpd ,zelylzydd

dcixief,dnypd yxey ly

çeø Lôð epnî eeäúð¦§©¦¤¤¤©
õøàä énò ìL äîLðe§¨¨¤©¥¨¨¤

.Cøòä éúeçôemilcadd - §¥¨¤¤
,zenypa oezgzl oeilr oia

xcqa ezcixi jildza eedzp

lr ,oky .zelylzydd

drityd zeniieqn zenyp

,zelylzydd zcixi xzei

dbixcna ecxi jk meyne

xacdy itk - xzei dzegp

odilry ,miipxtvd lyna

dryz diidyd drityd

xzei ,m`d ohaa miycg

.mixg` mixa` lr xy`n

zexeyw lynay myk ,mxa

oey`xd oyxeya miipxtvd

genn ozeig zwipi iciÎlr

:dnypa mb jk - celidíòå§¦
úBøeL÷ äpéãBò ,äæ ìk̈¤¤¨§
àìôð ãeçéa úBãçéîe§ª¨§¦¦§¨
ïúeîöòå ïúeäîa íeöòå§¨§¨¨§©§¨
úëLîä àéäL ,ïBLàøä̈¦¤¦©§¨©

,äàlò äîëçcvik - ¨§¨¦¨¨
- ?xacd dyrpú÷éðé ék¦§¦©

äîLðe çeø Lôð úeiçå§©¤¤©§¨¨
íé÷écvä ìL äîLðe çeø Lôpî àeä ,õøàä énò ìL¤©¥¨¨¤¦¤¤©§¨¨¤©©¦¦

:íøBãaL ìàøNé éða éLàø ,íéîëçäå-miwpei mdy ici lr §©£¨¦¨¥§¥¦§¨¥¤§¨
mixeyw - "gen"e "y`x" zpigaa mdy minkgde miwicvdn mzeig

."d`lir dnkg" ,dlrnly gena myxeya l`xyi ipa lkïáeé äæáe¨¤¨
ì"æø øîàî17"Ba ä÷áãìe" :÷eñt ìò18éãéîìúa ÷ácä ìkL ¯ ©£©©©©¨§¨§¨¤¨©¨¥§©§¦¥

,Lnî äðéëMa ÷aãð elàk áeúkä åéìò äìòî ,íéîëç- £¨¦©£¤¨¨©¨§¦¦§©©§¦¨©¨
zewacl minkg icinlza zewacd z` mieeyn cvik :dxe`kl

:mipaen mixacd ,lirl xaqedy dn itl ,`l` ?dpikyaéãé ìò ék¦©§¥
énò ìL äîLðe çeø Lôð úBøeL÷ ,íéîëç éãéîìúa ä÷éác§¦¨§©§¦¥£¨¦§¤¤©§¨¨¤©¥
,äàlò äîëçaL íLøLå ïBLàøä ïúeäîa úBãçéîe õøàä̈¨¤§ª¨§¨¨¨¦§¨§¨¤§¨§¨¦¨¨

.'eë òcnä àeäå ,ãçà Búîëçå Cøaúé àeäLxaky itk - ¤¦§¨¥§¨§¨¤¨§©©¨
mzewiac iciÎlr "d`lir dnkg" mr micge`n mdy xg`ny ,epcnl

,dpikyd mr miweace micge`n `linn md ixd ,minkg icinlza

.envr d"awd mrú÷éðé ¯ íéîëç éãéîìúa íéãøBîe íéòLBtäå]§©§¦§¦§©§¦¥£¨¦§¦©
úîLðå çeø Lôð ìL íéøBçà úðéçaî íälL äîLðe çeø Lôð¤¤©§¨¨¤¨¤¦§¦©£©¦¤¤¤©§¦§©

.[íéîëç éãéîìzozepy ink `id "miixeg`" zpigaa drtyd - ©§¦¥£¨¦

llba ,cala ipevig oevxa m` ik ,iniptd epevxn `ly e`peyl xac

ozep `ed :dpizpd zxeva mb `hazn dfe ,dfa el yiy miieqn mrh

oaena mb jk .epnn eipt z` dptn dyrn zryae eab ixeg`n el

,xacd yexit ,aeh oevx jezn `ly edyin lr miritynyk ,ipgexd

zpigan d`a drtyddy

on :eppipra s` ."miixeg`"

drtydy ,xnel gxkdd

milawn zniieqn ziwel`

micxende miryetd mb

lk ,oky ,minkg icinlzn

on ,lcad ila ,dnyp

dxeyw didzy gxkdd

xaqenk ,dxewne dyxeya

md ef drtydy `l` ,lirl

zpigan wx milawn

iptÎlkÎlr ."miixeg`",m

ea yi icedi lky ,oaen

d`ad dyecw ly dnyp

jk lre ,"d`lir dnkg"n

:owfd epax xne`äîe©
øäfa áeúkM19øäæáe ¤¨©Ÿ©§Ÿ©

Lãç20éeìz øwòäL , ¨¨¤¨¦¨¨
úòLa Bîöò Lc÷iL¤§©¥©§¦§©
ïéàM äî ,à÷åc LéîLz©§¦©§¨©¤¥

énò éða ïk,'eë õøàä- ¥§¥©¥¨¨¤
miycwn mpi`y ux`d inr

,yinyz zrya mnvr

zenyp mdiclia "mikiynn"

ixd ,dxe`kl .zezegp

ila ,icedi lky ,epxaqd

ly dnyp ea yi ,lcad

?`l e` yinyz zrya mnvr eyciw eixed m` zelz ila dyecw

lr xaecn `l "xdef"ay owfd epax xiaqnmvrm` ik ,dnypd

:dnypd ly miipgexd diyeall qgiaLôð Eì ïéàL íeMî eðééä©§¦¤¥§¤¤
,Bnàå åéáà úeîöòc Lôpî Leáì dì ïéàL äîLðe çeøjkl - ©§¨¨¤¥¨§¦¤¤§©§¨¦§¦

z` m`xwa ,"ycg xdef"de "xdef"d qgiiznyeal- mya dnypd

dnyp:oky ,dnypl xzeia rbep yealdy iptn ,úBönä ìëå§¨©¦§
òôMä elôàå ,'eë Leálä BúBà éãé ìò ìkä ¯ äNBòL¤¤©Ÿ©§¥©§©£¦©¤©

,äæ Leáì éãé ìò ìkä ¯ íéîMä ïî Bì íéðúBpLick ,ik - ¤§¦¦©¨©¦©Ÿ©§¥§¤
zeiyrn zeevn miiwle ,dyalzd ea seba lertl lkez dnypdy

,yeal iciÎlr didi dfy gxkdd on ,miinyb mipipraLc÷é íàå§¦§©¥
éLîé ¯ Bîöò úà,Bða úîLðì LBã÷ Leáì Cdidz `linn - ¤©§©§¦§¨§¦§©§

,daxda dlw myd zcear oad lv`,äìBãb äîLð àéä elôàå©£¦¦§¨¨§¨
.'eë åéáà Lec÷ì äëéøö,yinyz zrya -,äîöò äîLpä ìáà §¦¨§¦¨¦£¨©§¨¨©§¨

ìL Bða úBéäì àa ,õ÷ ïéàì dBáb íãà úîLð íéîòôì äpä¦¥¦§¨¦¦§©¨¨¨©§¥¥¨¦§§¤
éèewìa äæ ìk ì"æ é"øàä áúkL Bîk ,'eë ìôLå äæáð íãà̈¨¦§¤§¨¨§¤¨©¨£¦©¨¤§¦¥

úéLàøa úLøt úBöî éîòèáe àøiå úLøt äøBz21: ¨¨¨©©¥¨§©£¥¦§¨¨©§¥¦
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íéøîà éèå÷éì
çåø ùôð åðîî ååäúð úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
äðéãåò äæ ìë íòå êøòä éúåçôå õøàä éîò ìù äîùðå
ïúåîöòå ïúåäîá íåöòå àìôð ãåçéá úåãçåéîå úåøåù÷
ùôð 'åéçå ú÷éðé éë äàìéò äîëç úëùîä àéäù ïåùàøä
ìù äîùðå çåø ùôðî àåä õøàä éîò ìù äîùðå çåø
äæáå :íøåãáù ìàøùé éðá éùàø íéîëçäå íé÷éãöä
ç"úá ÷áãä ìëù åá ä÷áãìå ÷åñô ìò ì"æø øîàî ïáåé
é"ò éë ùîî äðéëùá ÷áãð åìàë áåúëä åéìò äìòî
ìù äîùðå çåø ùôð úåøåù÷ íéîëç éãéîìúá ä÷éáã
äîëçáù íùøùå ïåùàøä ïúåäîá úåãçåéîå õøàä éîò
íéòùåôäå] 'åë òãîä àåäå 'à åúîëçå 'úé àåäù äàìéò
íäìù äîùðå çåø ùôð ú÷éðé íéîëç éãéîìúá íéãøåîå
øäæá ù"îå [ç"ú úîùðå çåø ùôð ìù íééøåçà 'éçáî
ùéîùú úòùá åîöò ùã÷éù éåìú ø÷éòäù ùãç øäæáå
ïéàù íåùî åðééä 'åë õøàä éîò éðá ë"àùî à÷ååã
úåîöòã ùôðî ùåáì äì ïéàù äîùðå çåø ùôð êì
ùåáìä åúåà é"ò ìëä äùåòù úåöîä ìëå åîàå åéáà
é"ò ìëä íéîùä ïî åì íéðúåðù òôùä 'éôàå 'åë
ùåã÷ ùåáì êéùîé åîöò úà ùã÷é íàå äæ ùåáì
ùåãé÷ì äëéøö äìåãâ äîùð àéä åìéôàå åðá úîùðì
úîùð íéîòôì äðä äîöò äîùðä ìáà 'åë åéáà
äæáð íãà ìù åðá úåéäì àá õ÷ ïéàì äåáâ íãà
äøåú éèå÷éìá äæ ìë ì"æ é"øàä ù"îë 'åë ìôùå

:úéùàøá 'ô úåöî éîòèáå àøéå 'ô
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ב.17. קיא, כ.18.כתובות ל, ב.19.דברים קד, ב. חלק יא.20.ראה דף עד21.בראשית הדגשה מוסיף "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת



סה elqk c"k iyily mei Ð a wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

iciÎlr ,dipyl zg` dbixcnn cxei l`xyi oa ly eznyp

,d`ixa ,zeliv` - r"ia` zenlerd zrax` ly mzelylzyd

- diyr ,dxiviäîëça ílk" :áéúëãk ,Cøaúé Búîëçî¥¨§¨¦§¨¥§¦§¦ª¨§¨§¨
"úéNòxcq lk ly xewnd `idy "dnkg"n lylzyn lkd - ¨¦¨

iciÎlr dpd ,zelylzydd

dcixief,dnypd yxey ly

çeø Lôð epnî eeäúð¦§©¦¤¤¤©
õøàä énò ìL äîLðe§¨¨¤©¥¨¨¤

.Cøòä éúeçôemilcadd - §¥¨¤¤
,zenypa oezgzl oeilr oia

xcqa ezcixi jildza eedzp

lr ,oky .zelylzydd

drityd zeniieqn zenyp

,zelylzydd zcixi xzei

dbixcna ecxi jk meyne

xacdy itk - xzei dzegp

odilry ,miipxtvd lyna

dryz diidyd drityd

xzei ,m`d ohaa miycg

.mixg` mixa` lr xy`n

zexeyw lynay myk ,mxa

oey`xd oyxeya miipxtvd

genn ozeig zwipi iciÎlr

:dnypa mb jk - celidíòå§¦
úBøeL÷ äpéãBò ,äæ ìk̈¤¤¨§
àìôð ãeçéa úBãçéîe§ª¨§¦¦§¨
ïúeîöòå ïúeäîa íeöòå§¨§¨¨§©§¨
úëLîä àéäL ,ïBLàøä̈¦¤¦©§¨©

,äàlò äîëçcvik - ¨§¨¦¨¨
- ?xacd dyrpú÷éðé ék¦§¦©

äîLðe çeø Lôð úeiçå§©¤¤©§¨¨
íé÷écvä ìL äîLðe çeø Lôpî àeä ,õøàä énò ìL¤©¥¨¨¤¦¤¤©§¨¨¤©©¦¦

:íøBãaL ìàøNé éða éLàø ,íéîëçäå-miwpei mdy ici lr §©£¨¦¨¥§¥¦§¨¥¤§¨
mixeyw - "gen"e "y`x" zpigaa mdy minkgde miwicvdn mzeig

."d`lir dnkg" ,dlrnly gena myxeya l`xyi ipa lkïáeé äæáe¨¤¨
ì"æø øîàî17"Ba ä÷áãìe" :÷eñt ìò18éãéîìúa ÷ácä ìkL ¯ ©£©©©©¨§¨§¨¤¨©¨¥§©§¦¥

,Lnî äðéëMa ÷aãð elàk áeúkä åéìò äìòî ,íéîëç- £¨¦©£¤¨¨©¨§¦¦§©©§¦¨©¨
zewacl minkg icinlza zewacd z` mieeyn cvik :dxe`kl

:mipaen mixacd ,lirl xaqedy dn itl ,`l` ?dpikyaéãé ìò ék¦©§¥
énò ìL äîLðe çeø Lôð úBøeL÷ ,íéîëç éãéîìúa ä÷éác§¦¨§©§¦¥£¨¦§¤¤©§¨¨¤©¥
,äàlò äîëçaL íLøLå ïBLàøä ïúeäîa úBãçéîe õøàä̈¨¤§ª¨§¨¨¨¦§¨§¨¤§¨§¨¦¨¨

.'eë òcnä àeäå ,ãçà Búîëçå Cøaúé àeäLxaky itk - ¤¦§¨¥§¨§¨¤¨§©©¨
mzewiac iciÎlr "d`lir dnkg" mr micge`n mdy xg`ny ,epcnl

,dpikyd mr miweace micge`n `linn md ixd ,minkg icinlza

.envr d"awd mrú÷éðé ¯ íéîëç éãéîìúa íéãøBîe íéòLBtäå]§©§¦§¦§©§¦¥£¨¦§¦©
úîLðå çeø Lôð ìL íéøBçà úðéçaî íälL äîLðe çeø Lôð¤¤©§¨¨¤¨¤¦§¦©£©¦¤¤¤©§¦§©

.[íéîëç éãéîìzozepy ink `id "miixeg`" zpigaa drtyd - ©§¦¥£¨¦

llba ,cala ipevig oevxa m` ik ,iniptd epevxn `ly e`peyl xac

ozep `ed :dpizpd zxeva mb `hazn dfe ,dfa el yiy miieqn mrh

oaena mb jk .epnn eipt z` dptn dyrn zryae eab ixeg`n el

,xacd yexit ,aeh oevx jezn `ly edyin lr miritynyk ,ipgexd

zpigan d`a drtyddy

on :eppipra s` ."miixeg`"

drtydy ,xnel gxkdd

milawn zniieqn ziwel`

micxende miryetd mb

lk ,oky ,minkg icinlzn

on ,lcad ila ,dnyp

dxeyw didzy gxkdd

xaqenk ,dxewne dyxeya

md ef drtydy `l` ,lirl

zpigan wx milawn

iptÎlkÎlr ."miixeg`",m

ea yi icedi lky ,oaen

d`ad dyecw ly dnyp

jk lre ,"d`lir dnkg"n

:owfd epax xne`äîe©
øäfa áeúkM19øäæáe ¤¨©Ÿ©§Ÿ©

Lãç20éeìz øwòäL , ¨¨¤¨¦¨¨
úòLa Bîöò Lc÷iL¤§©¥©§¦§©
ïéàM äî ,à÷åc LéîLz©§¦©§¨©¤¥

énò éða ïk,'eë õøàä- ¥§¥©¥¨¨¤
miycwn mpi`y ux`d inr

,yinyz zrya mnvr

zenyp mdiclia "mikiynn"

ixd ,dxe`kl .zezegp

ila ,icedi lky ,epxaqd

ly dnyp ea yi ,lcad

?`l e` yinyz zrya mnvr eyciw eixed m` zelz ila dyecw

lr xaecn `l "xdef"ay owfd epax xiaqnmvrm` ik ,dnypd

:dnypd ly miipgexd diyeall qgiaLôð Eì ïéàL íeMî eðééä©§¦¤¥§¤¤
,Bnàå åéáà úeîöòc Lôpî Leáì dì ïéàL äîLðe çeøjkl - ©§¨¨¤¥¨§¦¤¤§©§¨¦§¦

z` m`xwa ,"ycg xdef"de "xdef"d qgiiznyeal- mya dnypd

dnyp:oky ,dnypl xzeia rbep yealdy iptn ,úBönä ìëå§¨©¦§
òôMä elôàå ,'eë Leálä BúBà éãé ìò ìkä ¯ äNBòL¤¤©Ÿ©§¥©§©£¦©¤©

,äæ Leáì éãé ìò ìkä ¯ íéîMä ïî Bì íéðúBpLick ,ik - ¤§¦¦©¨©¦©Ÿ©§¥§¤
zeiyrn zeevn miiwle ,dyalzd ea seba lertl lkez dnypdy

,yeal iciÎlr didi dfy gxkdd on ,miinyb mipipraLc÷é íàå§¦§©¥
éLîé ¯ Bîöò úà,Bða úîLðì LBã÷ Leáì Cdidz `linn - ¤©§©§¦§¨§¦§©§

,daxda dlw myd zcear oad lv`,äìBãb äîLð àéä elôàå©£¦¦§¨¨§¨
.'eë åéáà Lec÷ì äëéøö,yinyz zrya -,äîöò äîLpä ìáà §¦¨§¦¨¦£¨©§¨¨©§¨

ìL Bða úBéäì àa ,õ÷ ïéàì dBáb íãà úîLð íéîòôì äpä¦¥¦§¨¦¦§©¨¨¨©§¥¥¨¦§§¤
éèewìa äæ ìk ì"æ é"øàä áúkL Bîk ,'eë ìôLå äæáð íãà̈¨¦§¤§¨¨§¤¨©¨£¦©¨¤§¦¥

úéLàøa úLøt úBöî éîòèáe àøiå úLøt äøBz21: ¨¨¨©©¥¨§©£¥¦§¨¨©§¥¦
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íéøîà éèå÷éì
çåø ùôð åðîî ååäúð úéùò äîëçá íìåë áéúëãë 'úé
äðéãåò äæ ìë íòå êøòä éúåçôå õøàä éîò ìù äîùðå
ïúåîöòå ïúåäîá íåöòå àìôð ãåçéá úåãçåéîå úåøåù÷
ùôð 'åéçå ú÷éðé éë äàìéò äîëç úëùîä àéäù ïåùàøä
ìù äîùðå çåø ùôðî àåä õøàä éîò ìù äîùðå çåø
äæáå :íøåãáù ìàøùé éðá éùàø íéîëçäå íé÷éãöä
ç"úá ÷áãä ìëù åá ä÷áãìå ÷åñô ìò ì"æø øîàî ïáåé
é"ò éë ùîî äðéëùá ÷áãð åìàë áåúëä åéìò äìòî
ìù äîùðå çåø ùôð úåøåù÷ íéîëç éãéîìúá ä÷éáã
äîëçáù íùøùå ïåùàøä ïúåäîá úåãçåéîå õøàä éîò
íéòùåôäå] 'åë òãîä àåäå 'à åúîëçå 'úé àåäù äàìéò
íäìù äîùðå çåø ùôð ú÷éðé íéîëç éãéîìúá íéãøåîå
øäæá ù"îå [ç"ú úîùðå çåø ùôð ìù íééøåçà 'éçáî
ùéîùú úòùá åîöò ùã÷éù éåìú ø÷éòäù ùãç øäæáå
ïéàù íåùî åðééä 'åë õøàä éîò éðá ë"àùî à÷ååã
úåîöòã ùôðî ùåáì äì ïéàù äîùðå çåø ùôð êì
ùåáìä åúåà é"ò ìëä äùåòù úåöîä ìëå åîàå åéáà
é"ò ìëä íéîùä ïî åì íéðúåðù òôùä 'éôàå 'åë
ùåã÷ ùåáì êéùîé åîöò úà ùã÷é íàå äæ ùåáì
ùåãé÷ì äëéøö äìåãâ äîùð àéä åìéôàå åðá úîùðì
úîùð íéîòôì äðä äîöò äîùðä ìáà 'åë åéáà
äæáð íãà ìù åðá úåéäì àá õ÷ ïéàì äåáâ íãà
äøåú éèå÷éìá äæ ìë ì"æ é"øàä ù"îë 'åë ìôùå

:úéùàøá 'ô úåöî éîòèáå àøéå 'ô
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ב.17. קיא, כ.18.כתובות ל, ב.19.דברים קד, ב. חלק יא.20.ראה דף עד21.בראשית הדגשה מוסיף "בזה שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת



elqkסו d"k iriax mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו כ"ה רביעי יום
פרקג ,f 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå â ÷øô,14 'nr cr.åãçôå

.â ÷øt,ziwl` ytp yi ,l`xyin cg` lkly ,owfd epax xiaqd ipyd wxta ¤¤
.dnype gex ,ytp :zepiga ylyn dlelk `ide ,ynn lrnn dÎel` wlg `idy

lr xzei zhxetn dxaqd `eaz ,cenll micner ep` eze` ,iyilyd wxta

:ziwl`d ytpd ly miiniptd dizegek

äâøãîe äðéça ìk ,äpäå§¦¥¨§¦¨©§¥¨
ìMîçeø Lôð :elà L ¦¨Ÿ¥¤¤©

øNòî äìeìk ¯ äîLðe§¨¨§¨¥¤¤
,úBðéçazg` lk - §¦

gexd mb ,ytpd mb ,ylydn

zakxen - dnypd mbe

mdy ,mipey zegek dxyrn

úBøéôñ øNò ãâðk§¤¤¤¤§¦
ìzLpL úBðBéìò,ïäî eìL ¤§¤¦§©§§¥¤

miliawn zegekd zxyr -

dlrnly zexitqd xyrl

md odne ,odl xewn zeednd

,miraepì úB÷ìçpä,íézL ©¤§¨¦§©¦
dl` zexitq xyr -

- zeveaw izyl zewlgzn

ìL :ïäL;úBìeôk òáLå úBnà Lzepeilrd zexitqd yly - ¤¥¨Ÿ¦§¤©§
oxwir zeedn ody iptn ,"m`" oeyln - "zen`" mya ze`xwp ,xzei

.diclil xewn `idy m`d znbeck ,zexitqd ray x`y ly oxewne

ody iptn ,"zeletk" ze`xwp ,zecnd ray ody ,zexitq raye

.mipte` ipya iehia icil ze`a,Leøt"zen`" ze`xwp odn el` - ¥
?"zeletk" el`e,úòãå äðéa äîëç,"zen`" ze`xwp -úòáLå ¨§¨¦¨¨©©§¦§©

.'eë úøàôz äøeáb ãñç :ïéðaä éîé,dxeab ,cqg :zecnd ray - §¥©¦§¨¤¤§¨¦§¤¤
mb ze`xwp "zeletk"d ody ,zekln ,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz

ini zyya mlerd z` d"awd `xa oci lr ,oky ."oipad ini dray"

zcn dlrt oey`x meia :zxg` dcn zervn`a mei lk ,ziy`xa

zepeilrd zexitqdy myke .d`ld jke ,dxeab - ipy meia ,cqgd

miillk miwlg ipyl zewlgp,íãàä Lôða Cëåzxyra mb - §¨§¤¤¨¨¨
pd zegek,dwelgd zniiw ytì ú÷ìçpL.úBcîe ìëN :íézL ¤¤§¤¤¦§©¦¥¤¦
ìëOä,illkd epaena -:ïä úBcnäå ,úòãå äðéa äîëç :ììBk ©¥¤¥¨§¨¦¨¨©©§©¦¥

'ä úáäà,cqgd zcn ly iniptd iehiad -Búàøéå Bãçôe- ©£©©£§¦§¨
,dxeabd zcn ly iniptd iehiad.'eë Bøàôìezcn ly diehia - §¨£

.zx`tzdøB÷îe úBnà eàø÷ð úòc-äðéa äîëçåék ,úBcnì §¨§¨¦¨©©¦§§¦¨©¦¦
:úòc-äðéa-äîëç úBãìBz ïä úBcnämibyend zxdadl - ©¦¥§¨§¨¦¨©©

- mi`ad miwxta daxd mipc mda ,ytpay ,"zrc" ,"dpia" ,"dnkg"

gek" :xvw xaqd o`k `iap - "c"ag" mya mze` oiivp oldle

z` ,lkyd zpad ly ,iqiqa ,ipey`xd oeirxd z` bviin "dnkgd

lk dkeza zllek ef lkyÎzcewp ,mpn` .elek lkyd ly "dcewp"d

oiicr mifkexn elldy `l` ,dpadd ly dpand lke mihixtd

zeleab oiicr da oi`y dcewp enk) zxzqen dxeva ,"dcewp"a

ezwxad ,"wixand wxa" mb `xwp df .('eke jxe` ,agex ly mixexa

`iyew uxzl rbiizny inl lyn .dpadd ly dzx`d ,lkyd ly

`xaqle `ibeql m`zday ,egena oeirx wixan rztle ,zniieqn

ly df ipey`x oeirxa dpd - `iyewd z` uxzl xyt` ,zeniieqn

oiicr dxqg ,lkyd zx`d

ji`e cvik dxidad dqitzd

o`k yi ,`iyewd zvxezn

zillk ceqi zcewp wx

okn xg`l .`iyewd wexitl

cixtne "dpiad gek" `a

mihixtd z` xidane

zcewpa minelbd mipeyd

eipira xiihvn jke .dnkgd

lkl lkyd ly mlyd epipa

epipr edf .'eke ekxe`e eagex

xac oian" - dpiad gek ly

"xac jezn1,"xac jez"ny ,

,"jez"a didy dnn

gek" ly d`vndd zeinipta

ixg` .lkyd ly etwid lk z` oian `ed - "xac oian" `ed ,"dnkgd

zpada wnrzdl eilr ,eihxt lkl lkyd z` ahid xak oian mc`y

`edy efk dxeva enr cg`zdle xywzdl ,lkydyibxn,ea yge

lkyd m` ,f`e .lkydn rtyen mc`d didp jk .eze` oiany wx `le

ald zkiyn ,likynd mc`a xxeri - miieqn xacay "aeh"a wqer

ac eze`l dad`exxeri - xacay aehÎ`ld cva wqer lkyd m`e .x

,"zewnrzd" ly df gek .xac eze`n gexale cgtl dihpd z` mc`a

"rci mc`de" oeyln ,"zrc" mya `xwp - "dybxd"e "zexywzd"2.

,úìkNnä LôpaL ìëOä äpä ék ,ïéðòä øeàáe,ixd epcnl - ¥¨¦§¨¦¦¥©¥¤¤©¤¤©©§¤¤
mdn gek dfi` lr .c"ag zegek zyly lr illk my `ed "lky"y

,cin xiaqn `ed - ?o`k xacn `edøác ìk ìékNnä àeäL- ¤©©§¦¨¨¨
,"wixand wxa"d ,dcewpd .oey`xd dpadd gek lr o`k xaecn

`ede ,lkyd ly mixida miewe mihxt ea oi` oiicryíLa àø÷ð¦§¨§¥
."äî çk" ,"äîëç",?"dn" eilr mil`ey oiicry dfk gek ,xnelk - ¨§¨Ÿ©¨

,ezexidae etwid `elna oiicr lret df gek oi` ,oky ?`ed dn

BøeLàì øác ïéáäì BìëNa ïðBaúnL ,ìòtä ìà Bçk àéöBnLëe§¤¦Ÿ¤©Ÿ©¤¦§¥§¦§§¨¦¨¨©£
.eagexle ekxe`l ,lky eze` ly mly oipa mixveid ,eihxt lkl -

cnrnl ,byen izlade deabd ecnrnn lkyd zcxed :epiid "jxe`"

lr miliynny "milyn"d enk .xzei oaen didiy ick ,xzei jenp

dkenp dbxcl lkyd z` "mikix`n"e mikiynn mciÎlr ,lky xac

,`aend lynd m`a .eze` oiadl cinlzl xzei lw didiy ick ,xzei

sqep lyn `iadl gxkdd on ,cinlzd ly ezpadl icn wenr oiicr

enk) lkyd ly ztqep dcixi deedzn jkae ,oey`xd lynd lr

"lyn mitl` zyly xacie" :jlnd dnlya xn`py3jlnd dnly ,
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íéøîà éèå÷éì
äðäå â ÷øôùôð åìà ùìùî äâøãîå 'éçá ìë

'éçá øùòî äìåìë äîùðå çåø
úå÷ìçðä ïäî åìùìúùðù úåðåéìò úåøéôñ øùò ãâðë
äîëç 'éô úåìåôë òáùå úåîà ùìù ïäù íéúùì
úøàôú äøåáâ ãñç ïéðáä éîé úòáùå úòãå äðéá
.úåãîå ìëù íéúùì ú÷ìçðù íãàä ùôðá êëå 'åë
'ä úáäà ïä úåãîäå .úòãå äðéá äîëç ììåë ìëùä
øå÷îå úåîà åàø÷ð ã"áçå 'åë åøàôìå åúàøéå åãçôå
éë ïéðòä øåàéáå :ã"áç úåãìåú ïä úåãîä éë úåãîì
øáã ìë ìéëùîä àåäù 'ìëùîä ùôðáù ìëùä äðä
ìòåôä ìà åçë àéöåîùëå ä"î ç"ë äîëç íùá àø÷ð
äæéà êåúî å÷îòìå åøåùàì øáã ïéáäì åìëùá ïðåáúîù
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ער המטה). בכלל האו"א (שגם בזה פועל אין והמטה מעוה"ז) למע' (שג"ז ההשתל' מצד הם המדרי' חילוקי וגם ממעל כו' הנשמה כמה

כו'". בזהר ב.1.שמ"ש צג, סנהדרין א. יד, א.2.חגיגה ד, יב.3.בראשית ה, א מלכים

elqk e"k iying mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו כ"ו חמישי יום

,14 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëùä éë,14 'nr cr:'éôðòå

oiady itk dnkgdy ick .cg` lkyen lr milyn mitl` zyly ozp

yxcp ,heytd mc`d ly ezpada hlwidl lkez jlnd dnly dze`

,envr lkyd lr oey`x lyn ,milyn mitl` zyly xnel epnn

,lyn ixg` lyn ,d`ld jke ,oey`xd lynd lr lyn okn xg`le

.(milyn mitl` zyly cr

lkya "jxe`" ly epaen edf

ly dkex`d dcixid -

zekenpd zebxcl lkyd

:`ed lkya "agex" .xzeia

mdn mihxtd ly axd xtqnd - agexl lkyd ly ezehytzd

lkyny lynle ,lkyd ly miaexnd eitpr ok enk ;lkyd akxen

yexit edf .zepenn ipicl zrbepy `xaq zipap zetixh ipipra miieqn

.eagexle ekxe`l lkyd ly mlyd epipa - "exey`l" byend

,B÷îòìeoian mc`yke .wner jeza wnere wner ea yi lky lk - §¨§
,eze` oian `ede ,ewnrle eagexl ,ekxe`l ie`xk "lky"äæéà CBzî¦¥¤

BìëNa ìkNnä äîëç øácz`lrd zpigaa did df iptly dnn - §©¨§¨©ª§¨§¦§
ly ,mihxtd zcxtd ly ef dxev - "dnkgd gek" ly cala oeirx

,zeiceqia ,lkyd zcewp

."äðéa" àø÷ð"dpia" - ¦§¨¦¨
gekd z` ,`eti` ,zbviin

ly mihxtd z` wxtnd

exey`l" lkyd zcewp

,"ewnrle"íà"å "áà" íä ïäå"dpia"de ,"a`"d `id "dnkg"d - §¥¥¨¨¥
,"m`"d `idBãçôe Búàøéå 'ä úáäà úBãéìBnä4.'d zad` - ©¦©£©§¦§¨©£

od cvik .lkyd on zeclepd ,ytpay "zecn"d zveawn od ez`xie

?lkydn zeclep

úlãâa ãàî ÷éîòîe ïðBaúnLk ,úìkNnä LôpaL ìëOä ék¦©¥¤¤©¤¤©©§¤¤§¤¦§¥©£¦§Ÿ¦§ª©
éà ,'ä"ïéîìò ìk àlîî" àeä Cxe`a zenlerd lk `lnn - ¥§©¥¨¨§¦

.sebd ixa`e iwlg lk digne z`lnnd dnypd enk - zeigae iwl`

m`zen `ede dixa lka cg`zne yalzn df iwl` zeige xe`

lk ly zcgeind ezpekzl

,`xap"ïéîìò ìk ááBñ"å§¥¨¨§¦
dlrnly iwl` zeige xe` -

jeza yalzdl zlekidn

xe`a o`k xaecn ;zenlerd

dxeva lretd iwl`

e` .siwn jxca ,"dtiwr"

ly oipra opeaznykàlë"å§ª¨
"áéLç àìk dén÷ji` - ©¥§¨¨¦

zaygp d`ixad lky

.d"awd iabl melkl

ly ezlecba zeppeazdd

mi`xapd lky ji` ,d"awd

,hlgen ote`a eiabl milha

zewnrzd iciÎlr `id

mipiprdn cg`a ,ezaygn

:f`e ,d"awd ly ezlecba ,mixen`dúàøé úcî äøøBòúðå äãìBð§¨§¦§§¨¦©¦§©
LLBaúäìe àøéì ,BzáLçîe Bçîa úeîîBøä,"zyea z`xi" - ¨§§Ÿ©£©§¦¨§¦§¥

ixd - lecb wicve mkgn cgtny ink ,dyeaa dxecge d`ad d`xi

itlk el yiy ceakd z`xiae dyeaa mb z`haznd d`xi efezlecb

mipipra zeppeazdd d`ian ,o`k mb jk .wicve mkg eze` ly

le `xil mixen`d,yyeazdóBñ dì ïéàL Cøaúé Búlãbî¦§ª¨¦§¨¥¤¥¨

.Baìa 'ä ãçôe ,úéìëúåezlecba zeppeazdd lr xaec o`k cr - §©§¦©©§¦
zcn ly diiehia - cgte d`xi zxxerne d`iand ,d"awd ly

.dxeabdáeLåzcn zexxerzdl mb d`ian 'd zlecba zeppeazdd - §
,zewl`ay "aeh"a `id zeppeazddyk ,cqgdäáäàa Baì áäìúé¦§©¥¦§©£¨

ä÷éLça ,Là étLøk äfò©¨§¦§¥¥©£¦¨
Lôðå ä÷eLúe äöéôçå©£¦¨§¨§¤¤

,ä÷÷BLmipey miiehia - ¥¨
mdn cg` lkly dad` ly

,dpey oaenóBñ-ïéà úlãâì¦§ª©¥
.àeä-Ceøa,xnelk - ¨

zxxern xaecnd dxwnay
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כשהוא4. הפרק, בתחילת לכן בלב. מורגש כבר כשזה הוא "פחד" ואילו "מובנת", יראה במוח, (בעיקר) המורגש מורא, על רומזת "יראה"

יראה מאשר "מידה" בחינת יותר הוא שבלב פחד שכן, "יראה". מכן ולאחר "פחד" בתחילה מזכיר הוא כללי, באופן ה"מדות" את מפרש

בתחילה מזכיר הוא - מהשכל ומתגלות נולדות שהן כפי המדות אודות בדברו כאן, ואילו בלב. הרי הוא המדות של שמקומן מאחר - במוח

בלב. פחד של לרגש הופכת היא מכן ולאחר במוח, היראה בתחילה נוצרת מהשכל, ההולדה בסדר שכן, "פחד", - מכן ולאחר תהלים5."יראה"

ג. ג.6.פד, מב, ב.7.שם, סג, שם,
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`edy in oial al lra `edy in oiay lcadd ,ygena mi`exy enk

iabl mb jk .gen lra

ytpd ly zecnde oigend

zeadlzdde megd :ziwl`d

iehia icil mi`a dad`d ly

,ald ly ezpigane .ala

icil cr ribdl mc`d leki

gend eli`e .ytpd zelk

dze`e ,ayeine xw `ed

zayegne dpezn dpad

`id d"awd ly ezpeeky

,seba dnyp `wec didzy

- zeevne dxez miiwl ick

,alay y`d z` zppvn

ribdl mc`l dyxn dpi`e

xaec o`k cr .ytpd zelkl

."dpia"e "dnkg"n zeclep dad`e d`xi zecnd izy cvikøàLe§¨
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"dpia"e "dnkg" recn epl xiaqn lirl xen`d ."dpia"e "dnkg"n

"dpia"e "dnkg" ly zeppeazddn :zecnd ly "m`"e "a`" ze`xwp

mpyi a`d gen ztihay myk :"a`" z`xwp dnkg .zecnd zeclep

dpicr dxeva md myy `l` ,celid ly mixa`d ihxt lk xak

lk ,zxzqen dxeva ,xak dpyi ,"dnkg"d zcewpa mb jk - zxzqene

eixa` ihxt z` d`ian "m`"dy myke .opeazn `ed ea lkyd ihxt

lk dlbne cixtn "dpia"d gek jk - zenybzde ielib icil celid ly

epl xaqed `l oiicr j` ."m`" - dpia z`xwp okle ,lkyd ly eihxt

zrc mb ,xen`k ,oky .zecnd zcleda zrcd gek ly eciwtz dn

:xiaqn `ed jk lre ,zecnl xewne "m`" `idlî àeä ,úòcäåïBL §©©©¦§
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,àeä Ceøa óBñ ïéà úlãâaz`e "dnkg"d z` lirtd m` mb - ¦§ª©¥¨
,d"awd zlecba "dpia"dò÷úéå Bzòc øM÷é àì íà äpä¦¥¦Ÿ§©¥©§§¦§©
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ila ,xac ly ezin`l

oi` ,zrcd gek ly ezlrtd

,el` zecn elúòcä ïk ìòå§©¥©©©
,ïúeiçå úBcnä íei÷ àeä¦©¦§©¨
,äøeáâe ãñç ììBk àeäå§¥¤¤§¨
äéôðòå äáäà Leøt¥©£¨©£¨¤¨

:äéôðòå äàøéå,o`kn - §¦§¨©£¨¤¨
xewne "m`" `id "zrc" mby

gek zervn`a ,oky .zecnl

zeig zecn zeclep "zrc"d

.zeizin`e

iaxd iciqg ipwfn cg`

ocr eznyp a"yxden

- u"ayxd ,yhiee`aeiln

wifgd xki` :jk "zrc"d gek z` mrt xiaqd - l`lva l`eny iax

did ,cinz hrnk dxw xacdy itk .eipa z` cnily ,"cnln" ezeega

cg`e ,azkn `exwl ezlkia did `l mby ,heyt icedi xki`d

l` miribnd miazknd z` `exwl mb did "cnln"d ly eiciwtzn

xhtp eia`y el miricen ea xki`l azkn ribd zg` mrt .xki`d
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mb `ed `l` ,"lky"d z` oian `edy wx `ly - "lky"d mr cg`
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e` zxacn ,zayeg `idy drya
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úéäìà Lôð ìëì Lé ãBòå§¥§¨¤¤¡Ÿ¦
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ytpdyk :eze` heytl xyt`e eyall xyt`y ,cba ,"yeal" enk

oi`yke ,mda zyaeln `id - dl` zegek dyly zervn`a zlret

mda micbady myke .mdn zhyten `id - mda zynzyn `id

z` mihilan ,mc`d yeal

- mc`d ly ezeaiyge eitei

zynzyn ytpdyk mb ok

mixen`d "miyeal"Îzegeka

icil jkÎiciÎlr mi`a -
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êìîá ãåøîì àøé éë äùòú àì ä"ñùì ùøù àéä
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א.1. משנה א. פרק פאה



elqkע g"k ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו כ"ח קודש שבת יום

,g 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äùìù äðäå,16 'nr cr.ïäá úùáìúîå

cgt `edy d`xi beqa o`k xaecn - dxiar dze` zeyrl `ly

.dxiar dze` xearl `ly evd zxnegn,Bfî úéîéðt äàøé Bà¦§¨§¦¦¦
òøä úBNòìå BãBák éðéò úBøîì ,Búlãbî LLBaúnL¤¦§¥¦§ª¨©§¥¥§§©£¨©
àøèñå úBtìwä íä ,àðN øLà 'ä úáòBz ìk ,åéðéòa§¥¨¨£©£¤¨¥¥©§¦§¦§¨

íú÷éðé øLà ,àøçà̈¢¨£¤§¦¨¨
,ïBzçzä íãàäî¥¨¨¨©©§
ä"ñLa àeä Ba íúæéçàå©£¦¨¨¦§¨

.äNòú àì úBöî- ¦§Ÿ©£¤
Î`l" lr xaer mc`yk

dlilg xaere "dyrz

jkn zelawn ,dxiar

"`xg` `xhq"e "zetilw"d

iptne .zeige dwipi - dyecwd ly ,cbepnd ,xg`d cvd -

d"awde dyecw lre zewl` lr zeqkn `xg` `xhqe zetilwdy

`ly ick ,dxiar xearln yiiazne icedid xdfp - oze` `pey

meiwa zyalzn "d`xi"y ,ixd .zeig odl zzl `lye oze` wfgl

iniptd gekd deedn d"awdn cgtd :"dyrz - `l" zeevn

zpaen xen`d lkn .zexiara lykidln icedid z` rpeny

zeedn zecnd ji`e ;zeevnd meiwl dad`e d`xi ly ozekiiy

cr .xeaica e` dyrna zeevnd meiwa zeyalznd zeige yxey

mda miyeal dyly - ziwl` ytp lkly ,owfd epax xiaqd o`k

o`k .zeevne dxez ly dyrne xeaic ,daygn :zyalzn `id

xiaqdl owfd epax ligzn

xeaic ,daygn ik m`y

"miyeal" mi`xwp ,dyrne

,ziwl`d ytpl cala

zegp yeald libxke

`edy xacd on dlrna

ixd - yeal el ynyn

miyeall qgiadl`

on mzbixcna mideab mde xacd dpey (dyrne xeaic ,daygn)

dnvr ytpdzayeg `id - dl` miyeala zyalzn ytpdyke ;

dlrp dbixcnl ytpd zilrzn - zeevn zniiwne dxeza zxacne

iciÎlr okle ,d"awd mr cg` xac od zeevne dxez ,oky .xzei

jke .d"awa icedi cg`zn - zeevne dxez ly dl` miyeal

:mixacd z` "`ipz"d xiaqn

ìL ,äpäåíéàø÷pL óà ,äéúBöîe äøBzäî elà íéLeáì äL §¦¥§Ÿ¨§¦¥¥©¨¦§¤¨©¤¦§¨¦
,äîLðe çeø Lôðì íéLeáìdhnl ,libxk ,`ed yealde - §¦§¤¤©§¨¨

,yeald z` yaeld mc`dn dbixcnaäìãâå ääáb ,äæ ìk íò¦¨¤¨§¨§¨§¨
íúìòî,zeevnde dxezd iyeal ly -úìòî ìò óBñå õ÷ ïéàì ©£¨¨§¥¥§©©£©

,ïîöò äîLðe çeø Lôð¤¤©§¨¨©§¨
øäfa áeúkL Bîk2 §¤¨©Ÿ©
éøa àLã÷å àúéøBàcC §©§¨§ª§¨§¦

,ãç àlk àeäenk - ª¨©
dxezdy "xdef"a aezky

,cg` xac md d"awde

àéä ,àúéøBàc :Leøt¥§©§¨¦
LBãwä ìL BðBöøe Búîëç̈§¨§¤©¨
-Ceøa-LBãwäå ,àeä-Ceøä§©¨¨
¯ Bîöòáe BãBáëa àeä¦§§©§

,ãç àlkcvik ,xnelk - ª¨©
mr cg` xac `id dxezd

,dxezy iptn - ?d"awd

ly epevxe eznkg `idy

,d"awd ly elkye eznkg z` zbviin dxezay dpadd) d"awd

bviin ,xedh e` `nh ,leqt e` xyk ,oicd didi ji` ,dkldd wqte

.cg` xac md - envrae eceaka d"awde ,d"awd ly epevx z`ék¦
ìéòì øàaúpL Bîk ,'eëå òcnä àeäå òãBiä àeä3íLa ©¥©§©©¨§§¤¦§¨¥§¥§¥

.í"aîøäiabl md ,ziyep`d dpadd ly mipeyd mihwtq`d lk - ¨©§©
,o`kn .envr d"awd lkd df - cigie cg` "`ed" eze` d"awd

d"awd mr cg` (mvr) xac `id d"awd ly ezpad `idy dxezdy

d ,d"awd ly ezpade eznkg mr cg`zne oian icediyke ,envr`e

daygnd iyealy ,ixd ,oaen .envr d"awd mr cg`zn `linn

,d"awd mr micge`n mdy oeik ,zeevnd meiwae dxeza xeaicde

dbixcna dlrnl md ixd

,mxa .dnvr ytpdn

ep` cvik :dl`yd zl`yp

zpad iciÎlry mixne`

eznkg z` "migwel" dxezd

drya - d"awd ly epevxe

enk) d"awd ly eznkgy

dlrnl `id (envr d"awdy

ezpadn xeriy oi`l

jke - ?mc`d ly zlabend

z` "`ipz"d xiaqn

?mixacd-LBãwäc óàå§©§©¨
ïéà" àø÷ð àeä-Ceøä¦§¨¥

"óBñ4,ø÷ç ïéà Búlãâìå ,§¦§ª¨¥¥¤
ììk déa àñéôz äáLçî úéìå5,zlbeqn dpi` daygn mey - §¥©£¨¨§¦¨¥§¨

,d"awd z` (biydl) "qetzl",Búîëçå BðBöøa ïëåmey - §¥¦§§¨§¨
,d"awd ly eznkge epevx z` mb "qetzl" zlbeqn dpi` daygn

"Búðeáúì ø÷ç ïéà" :áéúëãk6,dxiwg mey zlekia oi`e - §¦§¦¥¥¤¦§¨
,d"awd ly ezpadl ribdl"àöîz dBìà ø÷çä" :áéúëe7, §¦£¥¤¡©¦§¨

"íëéúBáLçî éúBáLçî àì ék" :áéúëe8zlekia oi` `linn - §¦¦Ÿ©§§©©§§¥¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

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

.äùòú àì

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

16àø÷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
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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, ז.7.ישעי' יא, איוב

ח.8. נה, ישעי'

elqk g"k ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- d"awd ly eizeaygn z` biydl miiyep` zepeirxe zeaygn

z` mipian dxezd zpad iciÎlry ,o`k mixne` ,`eti` cvik

?iyep`d lkydn ixnbl dlrnl mdy ,d"awd ly epevxe eznkg

,ok` ,md d"awd ly epevxe eznkg ik m`y ,oldl "`ipz"d xiaqn

dpaddn ixnbl dlrnl

,la` ,mvnv ,ziyep`d

,eznkge epevx z` d"awd

mipipra myialde "mcixed"

- zeevne dxez ly miinyb

iyep`d lkydy ick z`fe

mbiydl jkÎiciÎlr lkei

.d"awd mr cg`zdleäpä¦¥
eøîà äæ ìò9:epinkg - ©¤¨§

,dkxal mpexkfíB÷îa"§¨
ìL Búlãb àöBî äzàL¤©¨¥§ª¨¤
íL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¨
,"Búeðúåðò àöBî äzà- ©¨¥¦§§¨

ezcixie "ezeeipr" iciÎlr

dyib epl yi ,d"awd ly

xywzdl ep` milekie

,d"awd ly ezlecba

àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨
â"éøúa Búîëçå BðBöø§§¨§¨§©§©
äøBzä úBöî¦§©¨

,ïäéúBëìäáemiiwi icediy d"awd ly epevx epyi devn lka - §¦§¥¤
,d"awd ly epevxe eznkg mpyi dxez ly dkld lkae ,dze`

,(epevx) oicd wqte ,(eznkg) dkldd ly dpaddúBiúBà éôeøöáe§¥¥¦
,C"ðz.d"awd ly eznkge epevx mpyi j"pzd zeize`ae milna - §©

mildz xne` `edyk ,j"pzd zeize`e milin xne` icediyk ,okle

- zeize` oze`a melbd oeirxd z` oian epi`yk mb ,j"pz iweqt e`

otexivae onvr zeize`a ,oky .dxeza xeaicd zevn miiwn `ed

,d"awd ly epevxe eznkg - dyecw dnelb ,milinlïäéúBLøãe§¨¥¤
,ì"æ eðéîëç éLøãîe úBãbàaL,j"pzd zeize`e milind lry - ¤§©¨¦§§¥£¨¥©

,eznkge epevx z` d"awd yialde mvnv olekaìkL éãëa¦§¥¤¨
,dzòãa ïâéOäì ìëez íãàä óeâaL Lôðå çeø Bà äîLpä- ©§¨¨©§¤¤¤§¨¨¨©§©¦¨§©§¨

oia zilrpd `idy dnypd zbixcn `wec e`l ,dnyp lky ick

sebay ytp e` gex mb `l` ,dnype gex ,ytp :zepigad zyly

dzrca d"awd ly epevxe eznkg z` biydl dplkez ,mc`d

,dzpadaeøeac äNòîa ïäî íi÷ì øLôàM äî ìk ïîi÷ìe§©§¨¨©¤¤§¨§©¥¥¤§©£¤¦
,äáLçîely epevxe eznkg ody zeevnde dxezd z` miiwle - ©£¨¨

,daygne xeaic ,dyrn iciÎlr ,d"awdìëa Laìúz äæ éãé ìòå§©§¥¤¦§©¥§¨
NòìLa äéúBðéça ø.elà íéLeáì äLdxezd cenil iciÎlr - ¤¤§¦¤¨¦§Ÿ¨§¦¥

odizepiga xyr lka ,gexde ytpd ,dnypd yalzz zeevnd meiwe

iyeal dylyy ,o`kn .dyrne xeaic ,daygn :odiyeal zylye

daxda dlrnl md ,zeevne dxeza dyrne xeaic ,daygn :dnypd

dnypdndnvr`idy jka dnypd zelrzdl mi`ian mde ,

jkÎiciÎlre ,d"awd ly epevxe eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn

.envr d"awdaíéîì äøBzä äìLîð ïëìå10,ik -íén äî §¨¥¦§§¨©¨§©¦©©¦
Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nî íéãøBémdy mind rah -mnvr §¦¦¨¨©§¨¨

,"xe`"a `ed xacdy enk `l ,jenp mewnl deab mewnn minxef

dx`d `ed xi`nd xe`dy

enk e` ,exewnn cala

zrtyda `ed xacdy

rityn axdy lkyd

cala dx`d ixd ,ecinlzl

zxqnp axd ly elkyn

lkyd mvr `le cinlzl

eli`e .axd lv` `edy enk

mze`y ,mi`ex ep` ,mina

mewna eidy mnvr mind

mewnl micxei md md ,deab

,minl qgia df lynke .jenp

íB÷nî äãøé äøBzä Ck̈©¨¨§¨¦§
,dãBákdbixcn dze`n - §¨

,dzid my zilrpàéäL- ¤¦
,dnvr dxezdBðBöø§

àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥§©§¨
éøa-àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨

,ãçmd d"awde dxezd - ©
,cg` xacäáLçî úéìå§¥©£¨¨

.ììk déa àñéôz.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 úeìLyi ,ipy wxta xaqedy itk - §©§¥¨§¦§©§§¨¨

,ipya cg` mixeywd ,oezgzl oeilrn ,zebixcn ly xcq zenlera

dxezde - xzeia oezgzd inybd mlerl cr ,zxyxya zeilegk

lk jxc drqpe dxar,zenleray el`d zebixcndäLaìúpL ãò©¤¦§©§¨
òå íéiîLb íéøáãa,äfä íìBò éðéð,ixnege inyb mler `edy - ¦§¨¦©§¦¦§¦§§¥¨©¤

,ïäéúBëìäå ílëk äøBzä úBöî áø ïäLlk hrnk ,oky - ¤¥Ÿ¦§©¨§ª¨§¦§¥¤
xnva - ziviv zevn enk ,miinyb mipipra zeyaeln ,dxezd zeevn

gneva - mipin drax`e alel ,inyb slwa - oilitz zevn ,inyb

,"zeipgex"d zeevna mipicde zekldd aex mb jk ,'eke inyb

jrxl zad`e zevn" enk ,miinyb mipipra zewqer ,zehytend

oeyl) "'eke ezqpxta miqkpa eaihdl jixvy `id dklddy ,jenk

,zipgex `id "jenk jrxl zad`e" zevn mvr ,xnelk - (epiax w"k

ef devn ly dizekld eli`e ,zhyten ziybx dcn `id dad` ,oky

xefrl .zeinyba heyt zlefd mr aihdl :miinyb mipipra ze`hazn

odizekld ,zeipgexd zeevnd ly oaex mby ,ixd .'eke dqpxta el

d"awd ly epevxe eznkg zeyaeln odae ,miinyb mipipra zexeyw

,zeyeal ok mb od jke -ìò Béãa úBiîLb úBiúBà éôeøöáe§¥¥¦©§¦¦§©
,íéáeúëe íéàéáð äøBúaL íéøôñ äòaøàå íéøNò ,øôqä- ©¥¤¤§¦§©§¨¨§¨¦¤§¨§¦¦§¦

lke ,d"awd ly epevxe eznkg ,dyecw dpyi onvr eicdÎzeize`a
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íéøîà éèå÷éì
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
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
ïëìå .åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá
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
äòáøàå íéøùò øôñä ìò åéãá úåéîùâ úåéúåà
ìë àäúù éãë íéáåúëå íéàéáð äøåúáù íéøôñ
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א.9. לא, א.10.מגילה יז, קמא בבא



עי elqk g"k ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- d"awd ly eizeaygn z` biydl miiyep` zepeirxe zeaygn

z` mipian dxezd zpad iciÎlry ,o`k mixne` ,`eti` cvik

?iyep`d lkydn ixnbl dlrnl mdy ,d"awd ly epevxe eznkg

,ok` ,md d"awd ly epevxe eznkg ik m`y ,oldl "`ipz"d xiaqn

dpaddn ixnbl dlrnl

,la` ,mvnv ,ziyep`d

,eznkge epevx z` d"awd

mipipra myialde "mcixed"

- zeevne dxez ly miinyb

iyep`d lkydy ick z`fe

mbiydl jkÎiciÎlr lkei

.d"awd mr cg`zdleäpä¦¥
eøîà äæ ìò9:epinkg - ©¤¨§

,dkxal mpexkfíB÷îa"§¨
ìL Búlãb àöBî äzàL¤©¨¥§ª¨¤
íL ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨¨
,"Búeðúåðò àöBî äzà- ©¨¥¦§§¨

ezcixie "ezeeipr" iciÎlr

dyib epl yi ,d"awd ly

xywzdl ep` milekie

,d"awd ly ezlecba

àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨
â"éøúa Búîëçå BðBöø§§¨§¨§©§©
äøBzä úBöî¦§©¨

,ïäéúBëìäáemiiwi icediy d"awd ly epevx epyi devn lka - §¦§¥¤
,d"awd ly epevxe eznkg mpyi dxez ly dkld lkae ,dze`

,(epevx) oicd wqte ,(eznkg) dkldd ly dpaddúBiúBà éôeøöáe§¥¥¦
,C"ðz.d"awd ly eznkge epevx mpyi j"pzd zeize`ae milna - §©

mildz xne` `edyk ,j"pzd zeize`e milin xne` icediyk ,okle

- zeize` oze`a melbd oeirxd z` oian epi`yk mb ,j"pz iweqt e`

otexivae onvr zeize`a ,oky .dxeza xeaicd zevn miiwn `ed

,d"awd ly epevxe eznkg - dyecw dnelb ,milinlïäéúBLøãe§¨¥¤
,ì"æ eðéîëç éLøãîe úBãbàaL,j"pzd zeize`e milind lry - ¤§©¨¦§§¥£¨¥©

,eznkge epevx z` d"awd yialde mvnv olekaìkL éãëa¦§¥¤¨
,dzòãa ïâéOäì ìëez íãàä óeâaL Lôðå çeø Bà äîLpä- ©§¨¨©§¤¤¤§¨¨¨©§©¦¨§©§¨

oia zilrpd `idy dnypd zbixcn `wec e`l ,dnyp lky ick

sebay ytp e` gex mb `l` ,dnype gex ,ytp :zepigad zyly

dzrca d"awd ly epevxe eznkg z` biydl dplkez ,mc`d

,dzpadaeøeac äNòîa ïäî íi÷ì øLôàM äî ìk ïîi÷ìe§©§¨¨©¤¤§¨§©¥¥¤§©£¤¦
,äáLçîely epevxe eznkg ody zeevnde dxezd z` miiwle - ©£¨¨

,daygne xeaic ,dyrn iciÎlr ,d"awdìëa Laìúz äæ éãé ìòå§©§¥¤¦§©¥§¨
NòìLa äéúBðéça ø.elà íéLeáì äLdxezd cenil iciÎlr - ¤¤§¦¤¨¦§Ÿ¨§¦¥

odizepiga xyr lka ,gexde ytpd ,dnypd yalzz zeevnd meiwe

iyeal dylyy ,o`kn .dyrne xeaic ,daygn :odiyeal zylye

daxda dlrnl md ,zeevne dxeza dyrne xeaic ,daygn :dnypd

dnypdndnvr`idy jka dnypd zelrzdl mi`ian mde ,

jkÎiciÎlre ,d"awd ly epevxe eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn

.envr d"awdaíéîì äøBzä äìLîð ïëìå10,ik -íén äî §¨¥¦§§¨©¨§©¦©©¦
Ceîð íB÷îì dBáb íB÷nî íéãøBémdy mind rah -mnvr §¦¦¨¨©§¨¨

,"xe`"a `ed xacdy enk `l ,jenp mewnl deab mewnn minxef

dx`d `ed xi`nd xe`dy

enk e` ,exewnn cala

zrtyda `ed xacdy

rityn axdy lkyd

cala dx`d ixd ,ecinlzl

zxqnp axd ly elkyn

lkyd mvr `le cinlzl

eli`e .axd lv` `edy enk

mze`y ,mi`ex ep` ,mina

mewna eidy mnvr mind

mewnl micxei md md ,deab

,minl qgia df lynke .jenp

íB÷nî äãøé äøBzä Ck̈©¨¨§¨¦§
,dãBákdbixcn dze`n - §¨

,dzid my zilrpàéäL- ¤¦
,dnvr dxezdBðBöø§

àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥§©§¨
éøa-àLã÷åàlk àeä-C §ª§¨§¦ª¨

,ãçmd d"awde dxezd - ©
,cg` xacäáLçî úéìå§¥©£¨¨

.ììk déa àñéôz.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 úeìLyi ,ipy wxta xaqedy itk - §©§¥¨§¦§©§§¨¨

,ipya cg` mixeywd ,oezgzl oeilrn ,zebixcn ly xcq zenlera

dxezde - xzeia oezgzd inybd mlerl cr ,zxyxya zeilegk

lk jxc drqpe dxar,zenleray el`d zebixcndäLaìúpL ãò©¤¦§©§¨
òå íéiîLb íéøáãa,äfä íìBò éðéð,ixnege inyb mler `edy - ¦§¨¦©§¦¦§¦§§¥¨©¤

,ïäéúBëìäå ílëk äøBzä úBöî áø ïäLlk hrnk ,oky - ¤¥Ÿ¦§©¨§ª¨§¦§¥¤
xnva - ziviv zevn enk ,miinyb mipipra zeyaeln ,dxezd zeevn

gneva - mipin drax`e alel ,inyb slwa - oilitz zevn ,inyb

,"zeipgex"d zeevna mipicde zekldd aex mb jk ,'eke inyb

jrxl zad`e zevn" enk ,miinyb mipipra zewqer ,zehytend

oeyl) "'eke ezqpxta miqkpa eaihdl jixvy `id dklddy ,jenk

,zipgex `id "jenk jrxl zad`e" zevn mvr ,xnelk - (epiax w"k

ef devn ly dizekld eli`e ,zhyten ziybx dcn `id dad` ,oky

xefrl .zeinyba heyt zlefd mr aihdl :miinyb mipipra ze`hazn

odizekld ,zeipgexd zeevnd ly oaex mby ,ixd .'eke dqpxta el

d"awd ly epevxe eznkg zeyaeln odae ,miinyb mipipra zexeyw

,zeyeal ok mb od jke -ìò Béãa úBiîLb úBiúBà éôeøöáe§¥¥¦©§¦¦§©
,íéáeúëe íéàéáð äøBúaL íéøôñ äòaøàå íéøNò ,øôqä- ©¥¤¤§¦§©§¨¨§¨¦¤§¨§¦¦§¦

lke ,d"awd ly epevxe eznkg ,dyecw dpyi onvr eicdÎzeize`a
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íéøîà éèå÷éì
àöåî äúàù íå÷îá åøîà äæ ìò äðä íëéúåáùçî
íöîöå åúåðúåðò àöåî äúà íù ä"á÷ä ìù åúìåãâ
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
ïëìå .åìà íéùåáì äùìùá äéúåðéçá øùò ìëá
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
äòáøàå íéøùò øôñä ìò åéãá úåéîùâ úåéúåà
ìë àäúù éãë íéáåúëå íéàéáð äøåúáù íéøôñ
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elqkעב g"k ycew zay mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,dfàäzL éãk,ïäa àñéôz äáLçî ìkdaygndy ick - §¥¤§¥¨©£¨¨§¦¨¨¤
ly epevxe eznkg z` "qetzl" jkÎiciÎlre) obiydl lkez ziyep`d

,(d"awdúðéça elôàå©£¦§¦©
ähîlL ,äNòîe øeac¦©£¤¤§©¨
àñéôz ,äáLçî úâøãnî¦©§¥©©£¨¨§¦¨

.ïäa úLaìúîe ïäa`l - ¨¤¦§©¤¤¨¤
xeaic mb m` ik ,daygn wx

elkeie dfig` mdl didz ,daygnn dbixcna dhnl mdy ,dyrne

iciÎlr ,oky .zeevne dxezay d"awd ly epevxe eznkga yalzdl

yi ,zeevn meiwe dxez cenil

,daygn :miyeald zylyl

"dqitz" ,dyrne xeaic

epevxae eznkga zeyalzde

.zeevnay d"awd ly
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íéøîà éèå÷éì
äèîìù äùòîå øåáã 'éçá 'éôàå ïäá àñéôú äáùçî

ïäá úùáìúîå ïäá àñéôú äáùçî úâøãîî
1

2

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

,zneiza `vnpd menl llk miyyegìéñtéà àì éìeñtéà eléôàå©£¦¦§¥Ÿ¦§¦
-.oaxwn dlqtl elit` liren epi`e

íéðôaî øáà øqeçî Lé ,énà øa éBácçà áø éòaxqgy dnda ± ¨¥©©§§©©¦¥§©¥¤¦¦§¦
m`d ,mq ici lr ewenp e` ezxkpy legh e` dilk oebk ,inipt xa` dl

,men zlra zaygp `idBà`nyíéðôaî øáà øqeçî ïéàs` - ¥§©¥¤¦¦§¦
:`xnbd zl`ey .men zlra dpi` ,inipt xa` dl xqgyéàîì± §©

,ieacg` ax wtzqd oic dfi` iabløBëáì éà,xeka ipic iabl m` ± ¦¦§
ixdáéúk 'øeò Bà çqt'(`k eh mixac),xizn ielb men wxy rnyne ¦¥©¦¥§¦

.xzqa `edy inipt xa` oexqg `le ,ehgylíéLã÷ì éàm`e ± ¦§¨¨¦
mda ixd ,miycw x`y iabl oecipdáéúk 'øeáL Bà úøeò'ak `xwie) ©¤¤¨§¦

(ak,aygp m` ieacg` ax wtzqd dn iable ,ielbay minen md s`e
.men

:zxne`e `xnbd dtiqené÷eøtéàìe éèeçMéàìzhigy xizdl ± §¦§¥§¦¨¥
,inipt xa` oexqg zngn miycw zectl e` xekaïì àéòaéà àì- Ÿ¦©§¨¨

,men jk lk epi` ixdy epwtzqd `léìeñtéàì ïì àéòaéî éklke ± ¦¦©§¨¨§¦§¥
,daxwdl lqet df oexqg m` `ed wtqdéàîzx`an .oicd dn ± ©

miycw iably oeik m`d :wtqd iccv z` `xnbd'ïBöøì äéäé íéîz'¨¦¦§¤§¨
àðîçø øîà(`k ak `xwie),y dxezd zpeek m` oecl yiïéà ,'íéîz'± ¨©©£¨¨¨¦¦

ea yi m` la` ,gafnl daxwdl dlrie ,oevxl didi ,okïBøqç,xa` ¦¨
,miptan elit`àì,oevxl didiàîìc Bàdxezd zpeek `ny e` ± Ÿ¦§¨

xnel'Ba äéäé àì íeî ìk ïBöøì äéäé íéîz'(my),,cnllíen äî ¨¦¦§¤§¨¨Ÿ¦§¤©
mena `weec `ed oaxw lqetdéàøáàî,uegan xkipd ±ïBøqç óà ¥©§©©¦¨

`l` lqet epi` ,xa`éàøáàîla` ,xkip epexqge uega `edyk - ¥©§©
.oaxwl xyk `ed ixd ,inipt xa` ea xqg m` s` ,mly d`xp eteb m`

:df oecipa mi`pz ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd,òîL àzxn`p ¨§©
minly oaxw zaxwda(c b `xwie)'úéìkä ézL úàå'jixvy rnyne §¥§¥©§¨Ÿ

,zeilk izy lra oaxwd didiyìòa àìå ,úçà àéìek ìòa àìå§Ÿ©©§¨©©§Ÿ©©
ìLCãéà àéðúå .úBéìek Lxn`p ,zxg` `ziixaa epipye ±(my)z`e' ¨Ÿ§§©§¨¦¨§¤

zFilMd lr caMd lr zxzid'äpøéñéxiqiy dxene ,cigi oeyla ©Ÿ¤¤©©¨¥©©§¨§¦¤¨
jkn ecnle ,zg` dilkúBaøìoaxwúçà àéìek ìòa,xyky §©©©§¨©©

.efl ef zexzeq `ziixaa zeyxcd dxe`kleäeøáñipa exaq ± ¨§¨
,xnel daiyidàîìò éleëczeyxcd z` eyxcy mi`pzd ipy ± §¥¨§¨

,mixaeq `ziixaaúçàa äiøa ïéàdilk mr z`xapy dnda oi` - ¥§¦¨§©©
,cala zg`[àäå] (àäã)øñç øñçéîoi`y ef dnday gxkdae - §¨¦§¨¨©

.zg` dilk dxqgpe zeilk izy dligza da eid ,zg` dilk `l` da
éâìôéî÷ àäa àîéìax ly wtqd iccva ewlgpy xn`p ile`e ± ¥¨§¨¨¦§§¦

,ieacg`øîcoaxwl z`aend dndad didzy jixvny `pzd ± §©
zeilk izy zlraïBøqç ,øáñxa`déîL íéðôaîaygp ±ïBøqç ¨©¦¨¦¦§¦§¥¦¨

,oaxwl dleqt zg` dilk dpnn dxqgpy dnda okle ,oaxwa lqetd
øîezg` dilk lra oaxw xiykny `pzd eli`e ±ïBøqç ,øáñxa` ©¨©¦¨

,ïBøqç déîL àì íéðôaîdilk dndadn dxqgp m` elit` okle ¦¦§¦Ÿ§¥¦¨
.oaxwl dxiyk `id oiicr ,zg`

:`xnbd dgecàîìò éleëc ,óñBé øa àéiç áø øîà,mixaeqLé ¨©©¦¨©¥§¥¨§¨¥
úçàa äiøa,cala zg` dilk mr z`xapy dnda zeidl dleki ± §¦¨§©©

ïBøqçåxa`àéL÷ àìå ,ïBøqç déîL ,íéðôaîoia dxizqd §¦¨¦¦§¦§¥¦¨§Ÿ©§¨
eyxcy dn ik ,`ziixaay zeyxcdïàkdndad didzy jixvy ¨

xaecn ,zeilk izy zlra oaxwl z`aendäàøápLkdndad §¤¦§§¨
íézLa,zeilk izy mr ±døñçåoexqgd mewn df ote`ae ,odn zg` ¦§©¦§¨§¨

eyxcy dn eli`e ,men aygpe ,xkipïàkdilk lra oaxw xiykdl ¨
xaecn ,zg`äàøápLkdndadàøwéòî úçàamr dzligzn ± §¤¦§§¨§©©¥¦¨¨

.oexqgk dlv` aygp df oi` jkitle ,cala zg` dilk
dilk mr dzligzn d`xapy dnday xnel ozip ji` :`xnbd dywn

,xa` zxqegn dpi` ,zg`ìLc àéîec àäåéðz÷ Lelqtyk ixde ± §¨§¨§¨Ÿ¨¨¥
,zeilk yly da yiy dndal dze` eeyd ,zg` dilk zlra dnda

,cenll yie ,dzligzn odnr dclep i`ceyäîzlraìMLzeilk ©¨Ÿ
da dzid zxzeind dilkdy s` dlqtpàøwéòî,dzligzn ±óà ¥¦¨¨©

dilk zlraúçàdilkd da dxqg dzid m` mb zlqtpàøwéòî± ©©¥¦¨¨
.dlqtp `l zg` dilk mr dclep m`y zxn` ji`e ,dzligzn

:`ziixaay zeyxcd izya xg` xe`ia zx`ane zxfeg `xnbd
àëä ,àlà,o`k ±éâìôéî÷ àøwéòî äiøa Léayi m` ewlgp ± ¤¨¨¨§¥§¦¨¥¦¨¨¨¦§§¦

,`l e` zg` dilk mr zclepy dndaøîdnda xiykny `pzd - ©
zg` dilk zlraúçàa äiøa Lé ,øáñmr zclepy dnda yi - ¨©¥§¦¨§©©

,oaxwl dxiyke ,zg` dilkøîedndad didzy jixvny `pzde ± ©
zeilk izy zlra oaxwl z`aendúçàa äiøa ïéà ,øáñoi` ± ¨©¥§¦¨§©©

cala zg` dilk mr zclepy dndazeilk izy da oi`y dndae ,
.oaxwl dleqte ,zg` dilk dpnn dxqgp i`ce

àîìò éleëc ,øîà ïðçBé éaøå,mixaeqúçàa äiøa ïéàoi` ± §©¦¨¨¨©§¥¨§¨¥§¦¨§©©
,cala zg` dilk mr zclepy dndaåmdipylïBøqçxa`,íéðôaî §¦¨¦¦§¦

déîLaygp ±ïBøqç,men zlrak dndad z` leqtlàéL÷ àìå §¥¦¨§Ÿ©§¨
eyxcy dn ik ,`ziixaa zeyxcd oia dxizq zeywdl oi`e ±ïàk̈

xaecn ,oaxwl dleqt zeilk yly e` zg` dilk da yiy dnday
ote`aäøñçLdilkd,äèéçL íãB÷eyxcy dn eli`eïàk ¤¨§¨¤§¦¨¨

xaecn ,oaxwl dxiyk zg` dilk wx dl yiy dndayäøñçL¤¨§¨
wx dilk.äèéçL øçàì§©©§¦¨

:`xnbd dywnedilkd dxqgykäìa÷ íãB÷ äèéçL øçàìly §©©§¦¨¤©¨¨
mcdéøL éî,daixwdl xzen m`d ± ¦¨¦
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עג היום יום . . . 

ה'תש"גכב כסלויום שלישי

חומש: וישב, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: אך ביודעיי . . . את ה' וגו' אכי"ר.

ָכל ּבֶֹקר ַאַחר  ָמתֹו ֵעֶדן[: ֹלאַמר ּבְ ִליָט"א ]ַאְדמֹו"ר  ְמהֹוַרַיי"צ ִנְשׁ ת ַאְדמֹו"ר ׁשְ בֹוד ְקֻדּשַׁ נֹות ּכְ ּקָ ִמּתַ
ְחַלק ִליֵמי ַהֹחֶדׁש,  ּנֶ ִפי ׁשֶ ים ּכְ ִהּלִ ּפּוִרים – ּתְ ָנה ְויֹום ַהּכִ ת ְויֹום טֹוב, ֹראׁש ַהּשָׁ ּבָ ׁשַ ה – ְוַגם ּבְ ִפּלָ ַהּתְ

יׁש ָיתֹום. ָרה – ַקּדִ ֲעׂשָ ְוַאַחר ֲאִמיָרה ּבַ
ִמים. ֵני ַהּיָ ׁשְ עּור ּדִ יֹום כט ַהּשִׁ ל כט יֹום אֹוְמִרים ּבְ ֹחֶדׁש ׁשֶ ּבְ

ה'תש"גכג כסלויום רביעי

חומש: וישב, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: והנה אחר . . . אמרים הנ"ל.

משיחות אאזמו"ר - אלול תרל"ה: ג' ימים קודם השבת הוא הכנה לשבת. אויף שבת 
זָאגט ער אין זהר דמיני' מתברכין כולהו יומין. כולהו יומין איז כל ששת ימי השבוע, 
ווָאס אויף דעם הָאט דער אויבערשטער געגעבען א ברכה כללית וברכך ה"א בכל אשר 
תעשה, איז די ברכת השבת מלפניו ומלאחריו, די הכנה צו שבת איז מיום ד', און דער 

ָאנזָאג איז דער קליינער לכו נרננה, ווָאס איז ג' פסוקים.

ת הּוא ֲהָכָנה  ּבָ ַהַר"ׁש[ – ֱאלּול תרל"ה: ג' ָיִמים ֹקֶדם ַהּשַׁ י ]ַהּמַ יחֹות ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
בּוַע,  ת ְיֵמי ַהּשָׁ ׁשֶ ל ׁשֵ ִמים – ֵהם ּכָ ל ַהּיָ ִמים. ּכָ ל ַהּיָ ְרִכים ּכָ ּנּו ִמְתּבָ ּמֶ ּמִ ּזַֹהר ׁשֶ ת ֶנֱאַמר ּבַ ּבָ ת. ַעל ׁשַ ּבָ ְלׁשַ
ת  ּבָ ת ַהּשַׁ ְרּכַ ה". ּבִ ֲעׂשֶ ר ּתַ ֹכל ֲאׁשֶ ָלִלית "ּוֵבַרְכָך ה' ֱאֹלֶקיָך ּבְ ָרָכה ּכְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ֲעבּוָרם ָנַתן ַהּקָ ּבַ
ך הּוא ַה"ְלכּו  ַההֹוָרָאה ִוַהִציוּוי ַעל ּכָ ת ִהיא ִמּיֹום ד' – ׁשֶ ּבָ ָפָניו ּוֵמַאֲחָריו, ַהֲהָכָנה ְלׁשַ ֲהֵרי ִהיא ִמּלְ

סּוִקים. הּוא ג' ּפְ ֲחִרית[ ׁשֶ ת ׁשַ ְתִפּלַ ל יֹום ָהְרִביִעי ּבִ יר ׁשֶ ׁשִ ָטן ]אֹותֹו אֹוְמִרים ּבְ ָנה" ַהּקָ ְנַרּנְ

ה'תש"גכד כסלו, ערב חנוכהיום חמישי

חומש: וישב, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: פרק א. תניא . . . פנים לתורה.

)המשך(. ביאור ג' פסוקים - לכו נרננה - ע"פ מדה ממוצעת מדת כל אדם: מיטווָאך אז 
מען הויבט ָאן טרַאכטען וואו וועט מען נעהמען אויף שבת, הן בפשטות און הן מיט וואס 
וועט מען שבת'ן - יעדער איד איז דָאך שבת גָאר אנאנדערער - ווערט מרה שחורה'דיג, 
איז די עצה, לכו נרננה, בטחון. ווען עס קומט דָאנערשטָאג, עס ווערט נעהנטער צו שבת, 
און עס איז נָאך אלץ ניטָא, איז יעמָאלט נרננה'ט זיך ניט, מען פַארשטעהט אז מ'דארף 
עּפעס טָאן. איז אז מ'זיצט דָאנערשטָאג'דיגע נַאכט און מ'לערענט חסידות, יעמָאלט איז 

פרייטָאג דערהערט מען כי אל גדול גו' ומלך גדול גו', און מיט דעם שבת'ט א איד.
במנחה אין אומרים תחנון.

יֹום ְרִביִעי,  ל ָאָדם: ּבְ ת ּכָ ַעת ִמּדַ ה ְמֻמּצַ י ִמּדָ ָנה" – ַעל ּפִ סּוִקים – "ְלכּו ְנַרּנְ אּור ג' ַהּפְ ְך[. ּבֵ ]ֶהְמׁשֵ
ל ְיהּוִדי ֲהֵרי  ת – ּכָ ּבָ צּוַרת ִקיּום ַהׁשַ טּות ְוֵהן ּבְ ַפׁשְ ת, ֵהן ּבְ ּבָ ִין ִיְקחּו ֲעבּור ׁשַ ְתִחיִלים ַלֲחׁשֹב ִמּנַ ּמַ ׁשֶ ּכְ
יַע  ר ַמּגִ ֲאׁשֶ חֹון. ּכַ ּטָ ָנה", ּבִ אֹון. ָהֵעָצה ְלָכְך – "ְלכּו ְנַרּנְ ִדּכָ ת – ׁשֹוְקִעים ּבְ ּבָ ׁשַ הּוא ׁשֹוֶנה ְלַגְמֵרי ּבְ
ׁש ַלֲעׂשֹות  ּיֵ י "ַמְרִנין" ֶזה, ְמִביִנים ׁשֶ ְלּתִ ַמָצב ּבִ ת, ַוֲעַדִין ֵאין ּכֹל, ּבְִ ּבָ י, יֹוֵתר ָקרֹוב ְלׁשַ יֹום ֲחִמיׁשִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי
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היום יום . . . עד
דֹול ּגֹו'  י ֵאל ּגָ "ּכִ י ׁשֶ ּשִׁ יֹום ׁשִ י ְולֹוְמִדים ֲחִסידּות, אֹו ָאז ִנְקָלט ּבְ ּשִׁ ֵליל ׁשִ ִבים ּבְ ּיֹוׁשְ ׁשֶ הּו. ֲאַזי, ּכְ ַמּשֶׁ

ָכִנים ֵאּלּו[ – ׁשֹוֵבת ְיהּוִדי.  דֹול ּגֹו'". ְוִעם ֶזה ]ּתְ ּוֶמֶלְך ּגָ
ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

ה'תש"גכה כסלו, א חנוכהיום שישי

חומש: וישב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן . . . להתייהר כו'.

ק  ין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב, ְוֹלא ָהָיה ְמַדּיֵ ה ּבֵ "ּב[ ָהָיה ַמְדִליק ֵנרֹות ֲחֻנּכָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רֹות. ְוָהָיה  ל ַהּנֵ לּו" – ַאַחר ַהְדָלַקת ּכָ רֹות ַהּלָ ְזָרח ְלַמֲעָרב. "ַהּנֵ רֹום ְלָצפֹון אֹו ִמּמִ ְהֶיה ִמּדָ ּיִ ַתח ׁשֶ ּפֶ ּבַ
ָעה –  ב ֲחִצי ׁשָ ּלֹא ָהָיה ִמְתַעּכֵ ת ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ ָעה – ְלַבד ִמּיֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ רֹות ֲחִצי ׁשָ ָסמּוְך ְלַהּנֵ ב ּבְ יֹוׁשֵ

חֹות.  ּקֹות ְלָכל ַהּפָ ים ּדַ רֹות ֲחִמּשִׁ ְדְלקּו ַהּנֵ ּיִ ק ׁשֶ ְמַדּיֵ
ת. ּבָ ה, ֵנר ׁשַ ִמְנָחה, ֵנר ֲחֻנּכָ

ה'תש"גכו כסלו, ב חנוכהשבת
ָמה.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ֵטֵבת. ֲאִמיַרת ּכָ

חומש: וישב, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: פרק ב. ונפש . . . בראשית.

ָלה. ה ֹקֶדם ַהְבּדָ ֶנֶסת ֵנר ֲחֻנּכָ ֵבית ַהּכְ ן ְלָך.  ּבְ ָלה ְוֹקֶדם ֲאִמיַרת ְוִיּתֶ ה ַאַחר ַהְבּדָ יֹום ִהְתַוֲעדּות. ַטל ּוָמָטר. ֵנר ֲחֻנּכָ

"ד[  לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ צּו ַאַנ"ׁש ]=ַאְנׁשֵ ּבֶֹקר ִיְתַקּבְ ם ּבַ ּכֵ ָבְרִכים ַהֹחֶדׁש, ַהׁשְ ּמְ ת ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ יֹום ׁשַ ּבְ
ְהֶיה מּוָבן  ּיִ ל ֲחִסידּות ׁשֶ ָעה ַמֲאָמר ׁשֶ ׁשָ ים. ַאַחר ָהֲאִמיָרה ִיְלְמדּו ּכְ ִהּלִ ל ַהּתְ יד ּכָ ֶנֶסת ְלַהּגִ ְלֵבית ַהּכְ
יָרָתם  קֹום, ְמקֹום ּדִ ילּו ַמְתִאים ִלְתָנֵאי ַהּמָ ְגּבִ ּיַ ַמן ׁשֶ ִפי ַהּזְ ה. מֹוֵעד ִהְתַוֲעדּות ּכְ ִפּלָ ְך ּתְ ַלּכֹל, ְוַאַחר ּכָ

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ְלַהְצָלָחה ּבְ
יׁש ָיתֹום. ְוִאם ֵיׁש ִחּיּוב – יָאְרַצייט ]=יֹום  ת ְמָבְרִכים ֹיאְמרּו ַקּדִ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ַאַחר ֲאִמיַרת ּכָ

ל ֵסֶפר. יׁש ָיתֹום ַאַחר ּכָ ִטיָרה[ אֹו ָאֵבל – אֹוְמִרים ַקּדִ ָנה ַלּפְ ַהּשָׁ

ה'תש"גכז כסלו, ג חנוכהיום ראשון

חומש: מקץ, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: פרק ג. והנה כל . . . 14 ופחדו.

ָבִראׁשֹוָנה.  ֵבד ּכְ ְתִפיָסא ּוַמֲאָסר ּכָ ב ּבִ ַנת תקס"א – ֹלא ָיׁשַ ׁשְ ֵקן – ּבִ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ִני ׁשֶ ֲאָסר ַהּשֵׁ ּמַ ּבַ
דּות ָהְיָתה  ָנה ָהָיה ַעל ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ְוַהִהְתַנּגְ ר ַהַהְלׁשָ י ִעּקַ ֵבָדה יֹוֵתר, ּכִ ינּות ָהְיָתה ּכְ ְלׁשִ ֲאָבל ַהּמַ
ה. ֲחֻנּכָ ָצא ְלֵחרּות: ֵנר ג' ּדַ ּיָ ִאית[. יֹום ׁשֶ ְיינֶע סָאווֶעט" ]=ַהּמֹוֵעָצה ַהֲחׁשָ ּטַ פּוס "ּבַ ְמֹאד. ָהָיה ּתָ דֹוָלה ּבִ ּגְ

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
ּלֹוָתיו, ְוִנְקָרא "לַאְטקֶעס ָאווֶעְנט" ]=ֶעֶרב ְלִביבֹות[. ְוֵכן ָהָיה ֵאֶצל  ם ּכַ ִאים ּגַ ִית, ְוָהיּו ּבָ ֵני ַהּבַ ִעם ּבְ
ְסעּוָדה זֹו, ָהיּו  ִרים ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹוִרי"ם[ ְמַסּפְ ָהיּו ָהֶרּבֵ ּפּוִרים ׁשֶ ין ַהּסִ ֵקן ְוַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבֵ נּו ַהּזָ ַרּבֵ

ָנה ָהָעְבָרה. ׁשָ ה ּבְ רּו ִמּזֶ ּבְ ָבר ּדִ ּכְ ה ָהיּו ְמׂשֹוֲחִחים אֹודֹוָתם, ַאף ׁשֶ ָכל ֲחֻנּכָ ר ּבְ ִסּפּוִרים ֲאׁשֶ

י. ֵליל ֵנר ָהְרִביִעי אֹו ַהֲחִמיׁשִ ה ּבְ ֵמי ֲחֻנּכָ "ּב[ ָהָיה נֹוֵתן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשע"ב כסלו כ"ב ראשון יום ליהנות צריך לא בעסקים

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰BúBà øëî :ïáeàø Bì øîà̈©§¥§Ÿ

.ïáeàø äð÷ ¯ ïä :Bì øîàå ,øënä éîc Eãéa éì LiL æeæ íéMîça éì¦©£¦¦¤¥¦§¨§§¥©¤¤§¨©¥¨¨§¥

מקניה כתוצאה לראובן כסף חייב ששמעון במקרה מדובר

הקונה הוא ראובן – היוצרות מתחלפות עתה אצלו. שעשה

חייב ששמעון החוב על וויתור תמורת כלשהו, מוצר משמעון

לו.

שהמוכר חוב על מוותר שהקונה – מלוה קנין אומרת: זאת

כסף. כקנין דינו – לו חייב

אישות בהלכות תמיהה: מתעוררת זה הי"ג)לפי נפסק(פ"ה

שחייבת כספי חוב על לה שמוותר – בהלוואה אשה שהמקדש

כאן ואין ניתנה, להוצאה ש"המלוה בנימוק מקודשת, אינה – לו

כתשלום כמוהו חוב על ויתור ואם בו". להנות קיים דבר שום

חלים? לא הקידושין מדוע כסף,

מכירה: כהרי קידושין הרי שלא לומר עלינו

האשה כאשר רק חלים אשה שהאישzipdpקידושי מדבר

שמקדש מי לכן עצמה. את לו להקנות מסכימה היא ובכך נותן,

לא כי מקודשת, היא אין – להחזיר" מנת על ב"מתנה אשה

מכלום הכ"ד)נהנית פ"ה אישות עבורה(הל' גנאי זה ואדרבה, ,

בחינם. להתקדש

חלים, לא הקידושין – בהלוואה אשה קידש שאם הסיבה זו

ועברה כבר חלפה ההלוואה, קבלת בעת שהיתה ההנאה שכן

לה.

אפילו שהרי דווקא, בהנאה צורך אין כאן מכירה. כן לא

אפוא מובן כסף. קנין בתור מועילה להחזיר" מנת על "מתנה

כסף. כתשלום כמוה חובו על הקונה מחילת שגם

(fh w"q ,gk oniq ,mi`eln ipa`)

ה'תשע"ב כסלו כ"ג שני יום לקיים? חייבים הבטחות אלו

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ãáìa íéøáãa ïúBðå àOBpä©¥§¥¦§¨¦¦§©

äæ éøä ...Ba øæBçä ìëå ...Bøeaãa Bì ãîòì éeàø äæ éøä Z£¥¤¨©£Ÿ§¦§¨©¥£¥¤

.epîéä äçBð íéîëç çeø ïéàå ,äðîà éøqçnî¦§ª§¥£¨¨§¥©£¨¦¨¥¤

וחזר בנו את למול לו שיתן לחברו שהבטיח באדם מעשה

תם רבנו ופסק אחר מוהל ורצה רסד)בו סי' יו"ד בב"י שאסור(מובא

רשע. לקרותו מותר כן והעושה מדבורו בו לחזור לו

הרא"ש קב)אך כלל נאמר(שו"ת אמנה' 'מחוסרי שדין כתב

כשלא וגם קונה היה גמור בקנין אותו מקנה היה שאילו בדבר

שאין דבר היא המילה זכות אך דבריו את לקיים חייב קנין עשו

אמנה'. 'מחוסרי דין בכך ואין קנין כך על חל ולא ממש בו

חיוב רק אינו אמנה' 'מחוסרי דין כי הרא"ש בדעת לבאר ויש

חלש קנין שזהו וכיון קנין יוצר שהדיבור אלא הנאמר את לקיים

בהם, לחזור מהצדדים המונע גמור מקנין בשונה לבטלו, ניתן

את מהשני שמפקיע משום באיסור כרוך הביטול מקום ומכל

לחול שיכול בדבר רק קיים האיסור כן ואם בחפץ שרכש הזכות

ממש בו שאין בדבר ולא קנין לבעליו לקו"ש לג. סי' חו"מ יעבץ (משנת

(27 הע' 157 .ע'

לחברו מתנה שהבטיח מי נוספת: בשאלה מינה' ו'נפקא

היורשים הרי בדבורו, לעמוד לאדם חיוב רק זהו אם ומת,

גם בחפץ קנין יצר הדיבור אם אך הבטיחו, לא הם כי פטורים

זאת. לקיים מוטל עליהם

אמנה מחוסרי דין יש בנו את למול בהבטחה גם להלכה

ס"א) שם יו"ד הט"ז(רמ"א כתב שהבטיח(סק"ה)אך לאחר שאם ,

מלכתחילה בואו על יודע היה אם כי שברור מוהל למקום נזדמן

מהבטחתו. לחזור רשאי לאחר, המילה זכות את מבטיח היה לא

לחברו האומר שהרי ביאור צריכים הדברים ולכאורה

לו אסור חפץ, לו השתנהשימכור אם אפילו מדיבורו לחזור

מלכתחילה מבטיח היה לא כך על יודע היה ואם (חו"מהמחיר

סי"א) רד ?סי'

לחלק: ויש

ולכן בחפץ קנין יוצר והדבור ממש בו שיש דבר היא מכירה

ברשות השתנה שהרי המחיר, השתנה אם אפילו לחזור לו אין

חיוב אלא קנין יוצרת אינה המילה זכות על ההבטחה אך הלוקח

אליו מודע היה שאילו מצב נוצר ואם בדבורו לעמוד אישי

דבר משום בכך ואין בו לחזור יכול מבטיח, היה לא מלכתחילה

יעבץכזב .שם)(משנת

ה'תשע"ב כסלו כ"ד שלישי יום במטבעות אונאה

:ËŒÁ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰úBøôa äéðBäL íLëe§¥¤¨¨§¥

ìL øðéã äéäL éøä ?ãöék .úBòaèîa äéðBä ïéc Lé Ck ,äîäááe¦§¥¨¨¥¦¨¨§©§¥¥©£¥¤¨¨¦¨¤

éøä ...øðéc íéøOòa dôøöå ,óñk ìL øðéã äòaøàå íéøOòa áäæ̈¨§¤§¦§©§¨¨¦¨¤¤¤§¥§¨§¤§¦¦¨£¥

.äìéçî Z ïàkî úBçt ...äéðBää úà øéæçî äæ¤©£¦¤©¨¨¨¦¨§¦¨

מערך (שישית שתות הוא האונאה שיעור במטבעות גם

דמי את ומחזיר קיים המקח שתות, אונאת היתה ואם המקח)

להחזיר. חייב אינו – משתות פחות האונאה,

ההלכה במקור א)והנה, נב, במטבע(ב"מ היא שהאונאה מבואר

מטבעות בפריטת שגם חידש והרמב"ם ממשקלו. ונחסר שנשחק

דינרי וארבעה עשרים השווה זהב דינר פרטו ואם אונאה, דין יש

מחזיר זה "הרי – שתות פחות היינו כסף, דינרי בעשרים כסף,

אונאה. דין ואין לו מחול משתות, פחות היה ואם ההוניה", את

אפרים' ה'מחנה ז):והקשה סי' אונאה (דיני

ואינו קיים המקח משתות פחות שבאונאה הדבר בטעם

רש"י פירש האונאה, חוזר)מחזיר ד"ה ב, מב, כל(קדושין שאין כיון

המתאנה, יערער כאשר וגם שתות, עד הדמים לצמצם יכול אדם

ולכן הסחורה שווי את בוודאות לקבוע השמאים יוכלו לא

זה קטן סכום על ומוחל הוא כ)מוותר סי' פ"ד ב"מ אמרו(רא"ש וכך .

א)חז"ל צ"ה אינש".(ב"ב ומחיל במנה ידיעא לא משתות "פחות

המדוייק, שוויין את לקבוע אפשר שאי בסחורות זה וכל
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ה'תשע"ב כסלו כ"ב ראשון יום ליהנות צריך לא בעסקים

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰BúBà øëî :ïáeàø Bì øîà̈©§¥§Ÿ

.ïáeàø äð÷ ¯ ïä :Bì øîàå ,øënä éîc Eãéa éì LiL æeæ íéMîça éì¦©£¦¦¤¥¦§¨§§¥©¤¤§¨©¥¨¨§¥

מקניה כתוצאה לראובן כסף חייב ששמעון במקרה מדובר

הקונה הוא ראובן – היוצרות מתחלפות עתה אצלו. שעשה

חייב ששמעון החוב על וויתור תמורת כלשהו, מוצר משמעון

לו.

שהמוכר חוב על מוותר שהקונה – מלוה קנין אומרת: זאת

כסף. כקנין דינו – לו חייב

אישות בהלכות תמיהה: מתעוררת זה הי"ג)לפי נפסק(פ"ה

שחייבת כספי חוב על לה שמוותר – בהלוואה אשה שהמקדש

כאן ואין ניתנה, להוצאה ש"המלוה בנימוק מקודשת, אינה – לו

כתשלום כמוהו חוב על ויתור ואם בו". להנות קיים דבר שום

חלים? לא הקידושין מדוע כסף,

מכירה: כהרי קידושין הרי שלא לומר עלינו

האשה כאשר רק חלים אשה שהאישzipdpקידושי מדבר

שמקדש מי לכן עצמה. את לו להקנות מסכימה היא ובכך נותן,

לא כי מקודשת, היא אין – להחזיר" מנת על ב"מתנה אשה

מכלום הכ"ד)נהנית פ"ה אישות עבורה(הל' גנאי זה ואדרבה, ,

בחינם. להתקדש

חלים, לא הקידושין – בהלוואה אשה קידש שאם הסיבה זו

ועברה כבר חלפה ההלוואה, קבלת בעת שהיתה ההנאה שכן

לה.

אפילו שהרי דווקא, בהנאה צורך אין כאן מכירה. כן לא

אפוא מובן כסף. קנין בתור מועילה להחזיר" מנת על "מתנה

כסף. כתשלום כמוה חובו על הקונה מחילת שגם

(fh w"q ,gk oniq ,mi`eln ipa`)

ה'תשע"ב כסלו כ"ג שני יום לקיים? חייבים הבטחות אלו

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ãáìa íéøáãa ïúBðå àOBpä©¥§¥¦§¨¦¦§©

äæ éøä ...Ba øæBçä ìëå ...Bøeaãa Bì ãîòì éeàø äæ éøä Z£¥¤¨©£Ÿ§¦§¨©¥£¥¤

.epîéä äçBð íéîëç çeø ïéàå ,äðîà éøqçnî¦§ª§¥£¨¨§¥©£¨¦¨¥¤

וחזר בנו את למול לו שיתן לחברו שהבטיח באדם מעשה

תם רבנו ופסק אחר מוהל ורצה רסד)בו סי' יו"ד בב"י שאסור(מובא

רשע. לקרותו מותר כן והעושה מדבורו בו לחזור לו

הרא"ש קב)אך כלל נאמר(שו"ת אמנה' 'מחוסרי שדין כתב

כשלא וגם קונה היה גמור בקנין אותו מקנה היה שאילו בדבר

שאין דבר היא המילה זכות אך דבריו את לקיים חייב קנין עשו

אמנה'. 'מחוסרי דין בכך ואין קנין כך על חל ולא ממש בו

חיוב רק אינו אמנה' 'מחוסרי דין כי הרא"ש בדעת לבאר ויש

חלש קנין שזהו וכיון קנין יוצר שהדיבור אלא הנאמר את לקיים

בהם, לחזור מהצדדים המונע גמור מקנין בשונה לבטלו, ניתן

את מהשני שמפקיע משום באיסור כרוך הביטול מקום ומכל

לחול שיכול בדבר רק קיים האיסור כן ואם בחפץ שרכש הזכות

ממש בו שאין בדבר ולא קנין לבעליו לקו"ש לג. סי' חו"מ יעבץ (משנת

(27 הע' 157 .ע'

לחברו מתנה שהבטיח מי נוספת: בשאלה מינה' ו'נפקא

היורשים הרי בדבורו, לעמוד לאדם חיוב רק זהו אם ומת,

גם בחפץ קנין יצר הדיבור אם אך הבטיחו, לא הם כי פטורים

זאת. לקיים מוטל עליהם

אמנה מחוסרי דין יש בנו את למול בהבטחה גם להלכה

ס"א) שם יו"ד הט"ז(רמ"א כתב שהבטיח(סק"ה)אך לאחר שאם ,

מלכתחילה בואו על יודע היה אם כי שברור מוהל למקום נזדמן

מהבטחתו. לחזור רשאי לאחר, המילה זכות את מבטיח היה לא

לחברו האומר שהרי ביאור צריכים הדברים ולכאורה

לו אסור חפץ, לו השתנהשימכור אם אפילו מדיבורו לחזור

מלכתחילה מבטיח היה לא כך על יודע היה ואם (חו"מהמחיר

סי"א) רד ?סי'

לחלק: ויש

ולכן בחפץ קנין יוצר והדבור ממש בו שיש דבר היא מכירה

ברשות השתנה שהרי המחיר, השתנה אם אפילו לחזור לו אין

חיוב אלא קנין יוצרת אינה המילה זכות על ההבטחה אך הלוקח

אליו מודע היה שאילו מצב נוצר ואם בדבורו לעמוד אישי

דבר משום בכך ואין בו לחזור יכול מבטיח, היה לא מלכתחילה

יעבץכזב .שם)(משנת

ה'תשע"ב כסלו כ"ד שלישי יום במטבעות אונאה

:ËŒÁ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰úBøôa äéðBäL íLëe§¥¤¨¨§¥

ìL øðéã äéäL éøä ?ãöék .úBòaèîa äéðBä ïéc Lé Ck ,äîäááe¦§¥¨¨¥¦¨¨§©§¥¥©£¥¤¨¨¦¨¤

éøä ...øðéc íéøOòa dôøöå ,óñk ìL øðéã äòaøàå íéøOòa áäæ̈¨§¤§¦§©§¨¨¦¨¤¤¤§¥§¨§¤§¦¦¨£¥

.äìéçî Z ïàkî úBçt ...äéðBää úà øéæçî äæ¤©£¦¤©¨¨¨¦¨§¦¨

מערך (שישית שתות הוא האונאה שיעור במטבעות גם

דמי את ומחזיר קיים המקח שתות, אונאת היתה ואם המקח)

להחזיר. חייב אינו – משתות פחות האונאה,

ההלכה במקור א)והנה, נב, במטבע(ב"מ היא שהאונאה מבואר

מטבעות בפריטת שגם חידש והרמב"ם ממשקלו. ונחסר שנשחק

דינרי וארבעה עשרים השווה זהב דינר פרטו ואם אונאה, דין יש

מחזיר זה "הרי – שתות פחות היינו כסף, דינרי בעשרים כסף,

אונאה. דין ואין לו מחול משתות, פחות היה ואם ההוניה", את

אפרים' ה'מחנה ז):והקשה סי' אונאה (דיני

ואינו קיים המקח משתות פחות שבאונאה הדבר בטעם

רש"י פירש האונאה, חוזר)מחזיר ד"ה ב, מב, כל(קדושין שאין כיון

המתאנה, יערער כאשר וגם שתות, עד הדמים לצמצם יכול אדם

ולכן הסחורה שווי את בוודאות לקבוע השמאים יוכלו לא

זה קטן סכום על ומוחל הוא כ)מוותר סי' פ"ד ב"מ אמרו(רא"ש וכך .

א)חז"ל צ"ה אינש".(ב"ב ומחיל במנה ידיעא לא משתות "פחות

המדוייק, שוויין את לקבוע אפשר שאי בסחורות זה וכל
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זהב שדינר יודעים והכל מוחלט ערך הוא המטבע ערך אבל

שהמתאנה לומר אפשר ואיך כסף, דינרי וארבעה עשרים שווה

לו? שנגרם ההפסד על מוחל

נעשתה המטבע פריטת כאשר נאמרה זו שהלכה לומר וצריך

ועל המטבע, במחיר הפורט של קודמת והתעניינות בדיקה ללא

התעניין אם אבל לזה. זה מוחלים אנשים שתות שעד נאמר זה

ונקב אותו הטעה והלה המטבע של בערך החלפן אצל תחילה

פחות ואף טעות מקח זה הרי המטבע, מערך הפחות בשווי

האונאה את להחזיר המאנה ועל מוחל, אינו שם)משתות .(מחנ"א

ה'תשע"ב כסלו כ"ה רביעי יום טעות'? 'מקח אינו מתי – במקח מום

:‚ ‰ÎÏ‰ ÂË ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰..ò÷ø÷ Bøáçì øëBnä ïëå§¥©¥©£¥©§©

Z ç÷Blä Ba òãé àlL íeî ç÷na àöîðå ,ïéìèìhî øàL Bà§¨¦©§§¦§¦§¨©¤¨¤Ÿ¨©©¥©

àlL àeäå .àeä úeòè ç÷î äfL ;íéðL änk øçàì elôà Bøéæçî©£¦£¦§©©©¨¨¦¤¤¤¨¨§¤Ÿ

äàøL øçà Ba LnzLð íà ìáà ;íena òãiL øçà ç÷na LnzLé¦§©¥©¤¨©©¤¨©©£¨¦¦§©¥©©¤¨¨

.øéæçäì ìBëé Bðéàå ,ìçî äæ éøä ¯ íenä©£¥¤¨©§¥¨§©£¦

הקניה בעת שאם שכתב" מי "יש בשם הביא משנה' ה'מגיד

בטיב לבדוק הקפיד לא אך במום להבחין יכול היה הלוקח

שבמקח המום את בפניו ציין לא שהמוכר אף הרי (ראההמקח,

ה"ו) בלהלן לחזור יכול הלוקח ואין טעות מקח זה אין ו.–

להלכה זו דעה הביא י)והסמ"ע ס"ק רלב סי' .(חו"מ

שלום' 'משפט ד)ובספר ס"ק רלב סי' – מברעזאן הוסיף(למהרש"ם

אבל בקלות, להיעשות יכולה הבדיקה אם רק אמורים שהדברים

מום מצא ואם לבדוק, חייב הלוקח אין בטרחה כרוכה היא אם

המקח. את לבטל יכול

כאן. הרמב"ם מדברי זו דעה על הקשה למלך' וה'משנה

הלוקח רשאי בו ידע שלא מום במקח נמצא שאם הדין שעל

"שלא בתנאי שזהו כתב שנים, כמה לאחר אפילו להחזירו

אחר בו נשתמש אם אבל במום, שידע אחר במקח ישתמש

וידע ראה אם שגם מפורש הרי מחל". זה הרי המום שראה

בו)! השתמש שלא זמן (כל בו לחזור הלוקח יכול במום

שלום' ב'משפט :(שם)ומבאר

הלוקח יכול לו ידוע היה המום אם שאף הרמב"ם, דברי

לו נודע המום אם רק אמורים בו), השתמש לא (אם בו לחזור

gwnd xnb xg`lאינו המקח, בשעת המום על ידע אם אבל ,

כאשר כן, ואם שקנה. בחפץ השתמש לא אם גם בו לחזור יכול

כאילו זה הרי הקנין, בשעת בקלות במום להבחין אפשרות ישנה

יכול אינו בחפץ השתמש לא אם גם כזה ובאופן המום, על ידע

בו. לחזור

ה'תשע"ב כסלו כ"ו חמישי יום האיסור גדר - דעת' 'גניבת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰éða úà úBnøì øeñà̈§©¤§¥

ãçàå íéáëBk ãáBò ãçàå .ízòc úà áðâì Bà økîîe ç÷îa íãà̈¨§¤¨¦§¨¦§Ÿ¤©§¨§¤¨¥¨¦§¤¨

BòéãBé Z íeî Bøkîîa LiL òãBé äéä .äæ øáãa íéåL ìàøOé¦§¨¥¨¦§¨¨¤¨¨¥©¤¥§¦§¨¦

.øeñà Z íéøáãa úBiøaä úòc áðâì elôàå .ç÷Blì©¥©©£¦¦§Ÿ©©©§¦¦§¨¦¨

דעות ואילך)ובהלכות ה"ו לאדם(פ"ב "אסור הרמב"ם: כתב

הבריות, דעת לגנוב ואסור ופיתוי... חלקות בדברי עצמו להנהיג

בכלל נבילה בשר לגוי ימכור לא כיצד? הגוי. דעת ואפילו

ולא שחוטה. של מנעל במקום מתה של מנעל ולא שחוטה,

כל וכן אוכל... שאינו יודע והוא אצלו, שיאכל בחברו יסרב

בזה". כיוצא

האיסור את הרמב"ם כפל מדוע א) עיון: צריך ולכאורה

דוגמאות פעם בכל נקט טעם מה ב) הבריות? דעת לגנוב

אחרות?

שני יש – דעת גניבת איסור של הדין שביסוד לומר, ויש

גדרים:

מצוות ויסודה בה, עצמו להנהיג צריך שאדם הנהגה א)

וישרות טובות במדות לנהוג חייב שאדם וכיון בדרכיו" "והלכת

בלב ואחד בפה אחד ולהיות הבריות דעת לגנוב לשקר, לו אסור

טובות מידות לעצמו להקנות כדי וישר, אמת דובר להיות אלא

הרעות. מן ולהתרחק

במצוות ויסודו ממוני כאיסור חברו את להונות האיסור ב)

איש תונו אל – עמיתך מיד קנו או לעמיתך ממכר תמכרו "וכי

להחזיק שאסור מצד וזאת דעת, אונאת הכולל איסור אחיו", את

כי דעת ובגניבת במרמה משיג שהאדם בכסף או ההנאה בטובת

גניבה. של כחפצא הוא

דעת גניבת איסור את הרמב"ם מביא דעות בהל' כן, ואם

לכל בהמשך בדרכיו", "והלכת מצד וישרה טובה בהנהגה כדין

מכירה בהל' כאן ואילו זו. במצוה הנכללות וההנהגות המידות

משום – דעת גניבת איסור של השני הגדר את הרמב"ם מלמדנו

וגם פעמיים הענין את הרמב"ם הביא ולכן תונו" "לא

בהתאם. הן הדוגמאות

(ix 'nr ,jln oexeya idie)

ה'תשע"ב כסלו כ"ז שישי יום מסוים שאינו דבר

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ìk :Bøáçì øîBàä ìáà£¨¨¥©£¥¨

Z CLîe ç÷Blä äöøå ...Cëå Cëa Eì øëBî éðà äæ úéáa LiM äî©¤¥§©¦¤£¦¥§§¨§¨§¨¨©¥©¨©

äî òãBé Bðéà éøäL ,ç÷Bì ìL Bzòã äëîñ àlL ;ïéð÷ ïàk ïéà¥¨¦§¨¤Ÿ¨§¨©§¤¥©¤£¥¥¥©©

.àéá÷a ÷çOîk àlà äæ ïéàå ,áäæ Bà ïáz íà ,Ba LiM¤¥¦¤¤¨¨§¥¤¤¨¦§©¥§ª§¨

די או הנמכר החמץ מהו לפרט יש חמץ מכירת בשטר האם

שבבית'? החמץ 'כל לכתוב

חיים'נח ה'מקור לדעת בדבר: הפוסקים סק"ט)לקו תמ"ח (סי'

שאינו מסוים' שאינו כ'דבר זה הרי כן לא שאם לפרט חובה

החמץ'. 'מין על היא שהמכירה לפרט שדי סוברים יש אבל נקנה

הרמב"ם מלשון ב)אך מסוים(בהלכה לדבר כדוגמא שנקט

'שקmihg'ערימת או 'mip`zערימת' יאמר שאם משמע '

מסוים דבר זה אין פירות' 'שק או ז)(שו"תתבואה' סי' תניינא .רעק"א
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סק"ב)והט"ז רט סי' מבואר(חו"מ הרמב"ם בדברי הקשה:

מטעם בקוביא, המשחק כדין היא מסוים שאינו דבר שהקנאת

העלה לא כי להקנות בדעתו גמר לא (שמלכתחילה 'אסמכתא'

לעיל והרי שיפסיד), שהנותןה"ד)(פי"אבדעתו הרמב"ם כתב

הקנין העירבון', לך קנוי - בי אחזור 'אם לו ואמר לחברו עירבון

יד תחת נמצא כבר שהדבר משום אסמכתא, משום בו ואין חל

זה ולפי בדבורו. יעמוד לא שהמוכר חושש אינו ולכן הלוקח

הלוקח "רצה שהרי אסמכתא זו אין כאן כברjyneגם והדבר "

ידו! תחת

המוכר על סומך שאינו משום הוא החיסרון שם א) ותירץ:

אך חושש, אינו בידו כבר החפץ כאשר ולכן הדבר את לו שיתן

בו. יש מה יודע אינו שהרי מועיל אינו בידו שהדבר אפילו כאן

לידו בא לא עדיין החפץ אך ומשך" הלוקח "רצה אמנם ב)

קנין. למעשה רק נעשתה והמשיכה

שאינו 'דבר של חסרון אין חמץ במכירת השני התירוץ ולפי

זה והרי החמץ נמצא שבו החדר את מוכרים שהרי מסוים'

ממש. הלוקח של כבידו

כל את מוכר כאשר רק הוא שהחיסרון לומר, יש ועוד

לך מוכר אני זו "ערימה הרמב"ם כדברי קצוב, במחיר הסחורה

jke jkaכערך שווה אינו שמא דעתו סומך אינו הקונה ולכן ,"

כותבים אלא המחיר את קוצבים לא חמץ במכירת אך הנקוב,

ובזה בקיאים, אנשים שלושה של הערכתם לפי יהיה שהמחיר

משוויו ביותר יחייבוהו שלא הבטוח הלוקח דעת (בארסומכת

ו) סי' או"ח .יצחק

ה'תשע"ב כסלו כ"ח קודש שבת ה' בעבודת הגוף וקנין פירות קנין

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øáã äð÷î íãà ïéà¥¨¨©§¤¨¨

óà Ba øæçì ìBëé Z Bøáçì ì÷c úBøt øëBnä ...íìBòì àa àlL¤Ÿ¨¨¨©¥¥¤¤©£¥¨©£Ÿ©

.íìBòì úBøtä eàaL øçàì§©©¤¨©¥¨¨

המוכר אבל הקנין, בהם חל לא שצמחו קודם פירות המוכר

בא שלא "דבר זה ואין חל, הקנין הגוף') ('קנין לפירותיו אילן

לפירות" הגוף) (את ומקנה מצוי הגוף "שהרי – (לקמןלעולם"

ה"א) .פכ"ג

האדם: בעבודת הוראה מכך ללמוד ויש

אשר כל ואת עצמו את 'להקנות' היא ה' עבודת של תוכנה

בהתאם הם ומחשבותיו דיבוריו מעשיו, שכל ידי על לה', לו

ה'. לרצון

זה: בקנין דרגות ושתי

לקב"ה, וכוחותיה הנפש 'פירות' הקניית - פירות" "קנין

דרגת היא זו ה'. למצוות בהתאם נעשות פעולותיו כל כאשר

לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר "לא שאמנם ה'בינוני',

רפי"ב) מחשבות(תניא חדירת של אפשרות קיימת עדיין אבל ,

– והמידות השכל עצם – ה'גוף' כי וליבו, למוחו רעות ומדות

לקב"ה. 'נקנה' לא

ביטול - הגוף" השליליים.mvrו"קנין והכוחות הרע היצר

והמידות השכל 'גוף' את גם לה' ה'מקנה' ה'צדיק' דרגת היא זו

לה' קנויים – והמעשה הדיבור המחשבה, – וה'פירות' שבלב,

להימנ מנת על להלחם צריך ואינו ממילא, נגדבדרך מלפעול ע

ה'. רצון

ש'מקנה' היינו פירות", "קנין של בדרגה ה' העובד ולכן,

יכולת – והמידות השכל עצם את ולא פעולותיו את רק לקב"ה

אבל בפועל, בהן שמתעסק שעה באותה רק היא שלו השליטה

יכול אינו כי בעתיד, פעולותיו על 'קנין' ליצור בכוחו אין

חלף הרע עצם כאשר אבל לעולם", בא שלא "דבר 'להקנות'

(מחשבה, הפירות גם לו 'קנויים' – לקב"ה קנוי וה'גוף' ועבר,

בעתיד. שיבואו ומעשה) דיבור

(176 'nr ,f"k zegiy ihewl)

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zexeka(iying meil)

äðùî
:oira miievnd minend ibeq z` zhxtn dpyndïéò ìL ñéøä± ¨¦¤©¦

,oird lr cxeid xer ieqk `edy ,srtrdáwépLe`íbôpLe` ¤¦©¤¦§©
,÷cñpLdxeza e`xwpy minend llka `ed ixd(ak ak `xwie).'uExg' ¤¦§©¨

éøädidy÷c Bðéòae` ,oiray xegyd wlga ,mexw ±ìeláz £¥§¥©§©
dxeza exkfedy minen mde ,jenqa dpyna x`eai epexqgy`k `xwie)

(kly ileg el didy e` ,Lçð ïBælçzxeva ,xzein xya epira yiy ± ¦¨¨¨

oiray oeyi`dn hrn dqike oira lcby ,ygp e` oeflg.(áöò)¤¤
eäæéàøBçMa ñðëðå àøéqa ÷ñBtä ïáì ,'ìeláz'`veid oal heg ± ¥¤§©¨¨©¥©¦¨§¦§¨©¨

xegyd z` siwnd wlg-] `xiqd z` xaere ,oiray oald wlgdn
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עז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

סק"ב)והט"ז רט סי' מבואר(חו"מ הרמב"ם בדברי הקשה:

מטעם בקוביא, המשחק כדין היא מסוים שאינו דבר שהקנאת

העלה לא כי להקנות בדעתו גמר לא (שמלכתחילה 'אסמכתא'

לעיל והרי שיפסיד), שהנותןה"ד)(פי"אבדעתו הרמב"ם כתב

הקנין העירבון', לך קנוי - בי אחזור 'אם לו ואמר לחברו עירבון

יד תחת נמצא כבר שהדבר משום אסמכתא, משום בו ואין חל

זה ולפי בדבורו. יעמוד לא שהמוכר חושש אינו ולכן הלוקח

הלוקח "רצה שהרי אסמכתא זו אין כאן כברjyneגם והדבר "

ידו! תחת

המוכר על סומך שאינו משום הוא החיסרון שם א) ותירץ:

אך חושש, אינו בידו כבר החפץ כאשר ולכן הדבר את לו שיתן

בו. יש מה יודע אינו שהרי מועיל אינו בידו שהדבר אפילו כאן

לידו בא לא עדיין החפץ אך ומשך" הלוקח "רצה אמנם ב)

קנין. למעשה רק נעשתה והמשיכה

שאינו 'דבר של חסרון אין חמץ במכירת השני התירוץ ולפי

זה והרי החמץ נמצא שבו החדר את מוכרים שהרי מסוים'

ממש. הלוקח של כבידו

כל את מוכר כאשר רק הוא שהחיסרון לומר, יש ועוד

לך מוכר אני זו "ערימה הרמב"ם כדברי קצוב, במחיר הסחורה

jke jkaכערך שווה אינו שמא דעתו סומך אינו הקונה ולכן ,"

כותבים אלא המחיר את קוצבים לא חמץ במכירת אך הנקוב,

ובזה בקיאים, אנשים שלושה של הערכתם לפי יהיה שהמחיר

משוויו ביותר יחייבוהו שלא הבטוח הלוקח דעת (בארסומכת

ו) סי' או"ח .יצחק

ה'תשע"ב כסלו כ"ח קודש שבת ה' בעבודת הגוף וקנין פירות קנין

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰øáã äð÷î íãà ïéà¥¨¨©§¤¨¨

óà Ba øæçì ìBëé Z Bøáçì ì÷c úBøt øëBnä ...íìBòì àa àlL¤Ÿ¨¨¨©¥¥¤¤©£¥¨©£Ÿ©

.íìBòì úBøtä eàaL øçàì§©©¤¨©¥¨¨

המוכר אבל הקנין, בהם חל לא שצמחו קודם פירות המוכר

בא שלא "דבר זה ואין חל, הקנין הגוף') ('קנין לפירותיו אילן

לפירות" הגוף) (את ומקנה מצוי הגוף "שהרי – (לקמןלעולם"

ה"א) .פכ"ג

האדם: בעבודת הוראה מכך ללמוד ויש

אשר כל ואת עצמו את 'להקנות' היא ה' עבודת של תוכנה

בהתאם הם ומחשבותיו דיבוריו מעשיו, שכל ידי על לה', לו

ה'. לרצון

זה: בקנין דרגות ושתי

לקב"ה, וכוחותיה הנפש 'פירות' הקניית - פירות" "קנין

דרגת היא זו ה'. למצוות בהתאם נעשות פעולותיו כל כאשר

לעולם" יעבור ולא מימיו עבירה עבר "לא שאמנם ה'בינוני',

רפי"ב) מחשבות(תניא חדירת של אפשרות קיימת עדיין אבל ,

– והמידות השכל עצם – ה'גוף' כי וליבו, למוחו רעות ומדות

לקב"ה. 'נקנה' לא

ביטול - הגוף" השליליים.mvrו"קנין והכוחות הרע היצר

והמידות השכל 'גוף' את גם לה' ה'מקנה' ה'צדיק' דרגת היא זו

לה' קנויים – והמעשה הדיבור המחשבה, – וה'פירות' שבלב,

להימנ מנת על להלחם צריך ואינו ממילא, נגדבדרך מלפעול ע

ה'. רצון

ש'מקנה' היינו פירות", "קנין של בדרגה ה' העובד ולכן,

יכולת – והמידות השכל עצם את ולא פעולותיו את רק לקב"ה

אבל בפועל, בהן שמתעסק שעה באותה רק היא שלו השליטה

יכול אינו כי בעתיד, פעולותיו על 'קנין' ליצור בכוחו אין

חלף הרע עצם כאשר אבל לעולם", בא שלא "דבר 'להקנות'

(מחשבה, הפירות גם לו 'קנויים' – לקב"ה קנוי וה'גוף' ועבר,

בעתיד. שיבואו ומעשה) דיבור

(176 'nr ,f"k zegiy ihewl)
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:oira miievnd minend ibeq z` zhxtn dpyndïéò ìL ñéøä± ¨¦¤©¦

,oird lr cxeid xer ieqk `edy ,srtrdáwépLe`íbôpLe` ¤¦©¤¦§©
,÷cñpLdxeza e`xwpy minend llka `ed ixd(ak ak `xwie).'uExg' ¤¦§©¨

éøädidy÷c Bðéòae` ,oiray xegyd wlga ,mexw ±ìeláz £¥§¥©§©
dxeza exkfedy minen mde ,jenqa dpyna x`eai epexqgy`k `xwie)

(kly ileg el didy e` ,Lçð ïBælçzxeva ,xzein xya epira yiy ± ¦¨¨¨
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dxiknעח zekld - elqk a"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd elqk g"kÎa"k -

ה'תשע"ב כסלו כ"ב ראשון יום

dxikn zFkld¦§§¦¨
רביעי 1ּפרק

¤¤§¦¦

מקֹום‡. ּכל אדם, ׁשל להּניחֹו2ּכליֹו רׁשּות לֹו קנה3ׁשּיׁש ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
הּמּטלטלין ׁשּנכנסּו ּכיון יכֹול4לֹו. מהן אחד אין הּכלי ּבתֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהגּביהן ּכמֹו זה והרי ּבֹו. ּבתֹו5לחזר ׁשהּנחּו ּכמֹו אֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֻ
הרּבים6ּביתֹו ּברׁשּות לֹו קֹונה אדם ׁשל ּכליֹו אין ,לפיכ .7 ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּוקנה ל' הּמקנה לֹו אמר אם אּלא הּמֹוכר, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹולא
ּכ ואחר והגּביהֹו, ּתחּלה הּכלי קנה אם וכן זה'. ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבכלי

הּפרֹות מּמּנּו וקנה וחזר הּמֹוכר, ּברׁשּות ׁשם ּכיון8הּניחֹו - ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהנאת מּפני אֹותם. קנה זה ּכלי ּבתֹו הּמֹוכר9ׁשּנכנסּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מקֹומֹו על מקּפיד אינֹו הּכלי, .10ּבמכירת ְְְְִִִִֵַַַַ

.·ּכ מֹוכר, ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל ּכליֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָּכׁשם
ּברׁשּות ׁשהּוא ּפי על אף ללֹוקח, קֹונה מֹוכר ׁשל ּכליֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַאין

.11הּלֹוקח ֵַ
ׁשאינּה‚. ּובחצר הרּבים ּברׁשּות אּלא קֹונה אינּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמסירה

ׁשניהם בחצר12ׁשל אֹו ּבסמטא אּלא קֹונה אינּה והּמׁשיכה . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מקֹום. ּבכל קֹונה והגּבהה ׁשניהם. ְְְְֵֶֶַָָָָָׁשל

ּומׁשכֹו„. הרּבים ּברׁשּות היה אם ּבמׁשיכה, הּנקנה ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָּדבר
החפץ מקצת ׁשהֹוציא ּכיון - לסמטא אֹו לרׁשּותֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח

קנה הרּבים .13מרׁשּות ְִֵַָָָ
הרּבים‰. ּברׁשּות מּנח ׁשהיה ּפרֹות ׁשל ּומׁשכֹו14טעֹון , ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻ

לרׁשּותֹו לסמטא15לֹוקח הּדמים16אֹו ׁשּפסק -17אחר ְְְִִִֵֶַַַַַָָָ
מדד לא ׁשעדין ּפי על אף מדדן18קנה, אם וכן . ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ראׁשֹון19הּלֹוקח ראׁשֹון קנה - הרּבים 20ּברׁשּות ְִִִִֵַַַָָָ
ְְַָָּבהגּבהה.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחריהן.1) והנמשך וחלוקיהן ומשפטיהן בהן נעשות המטלטלין [שקניות] (הקנויות) הרשויות איכות בו של2)נתבאר מימרא
פה. בתרא בבבא יוחנן הדגש3)רבי כי בסמוך, רבינו שכתב כמו הרבים רשות אלא נתמעטה ולא (שם), זה בכלל הסמטה אף

מיימוניות והגהות כגון, המתחיל דיבור שם: (תוספות ללוקח קנוי ההנחה מקום שיהיה הכרח, אין אבל להניח", "רשות על הוא
ו). הלכה לקנות.4)להלן עומד הוא א).5)שאותם הלכה ג פרק (למעלה בו. לחזור יכול חצר,6)שאינו מטעם שקונה

ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז בפרק (ראה בו לחזור יכול אינו פה).7)ובוודאי (שם ושמואל רב של מסקנת8)מימרא
ומכיוון א, הלכה למעלה שכתבנו כמו כלים, שם להניח ברשות אלא המקום, על הלוקח בבעלות צורך שאין והטעם: שם. הגמרא

משנה). מגיד (ועיין לו קונה הוא הרי בחצירו, שם כליו הנחת על מקפיד שאינו וצריך9)שנראה שהנאת, שמפני רומי: [בדפוס
הנאת"]. "שמפני שאלו:10)לומר מגורשת" זו הרי שלה] [הסל קלתה - לתוך [הגט] לה "זרקו ששנינו: מה על פה: בתרא בבבא

מוכ בעלה שהיה "כגון בזה: ותירצו מוכר"? ברשות לוקח של "כלי זה והרי הבעל ברשות קלתה מגאשוהרי ר"י ופירש קלתות" ר
לה השאיל כאילו זה והרי ברשותו, הסל את מניחה שהיא על עליה מקפיד אינו - ממנה ונהנה הסל את ממנו שקנתה שמכיוון

משנה). (מגיד רבינו דעת וזוהי הסל. מקום הלוקח.11)את של הרשות, וגם הכלי גם שניהם, היו כן אם אלא קונה אינו שלעולם
- שם במלחמות (רמב"ן כלל פלוגתא בזה ואין כן אמרו הדיעות לכל - קנה לא לוקח ברשות מוכר של שכליו שם: שאמרו ומה

משנה). וכסף משנה מגיד ועיין משנה, תיקנו12)לחם ולפיכך אחר קניין שום כאן מועיל שלא החצר, מבעל רשות קבלת ובלי
אינה ומסירה ו. הלכה כדלהלן מקומו לשכור תקנה שיש אצלו, המופקדין כברשות הוא הרי רשות קיבל אם אבל מסירה, קניין

ט). סעיף קצח סימן משפט חושן הט"ז של ביאורו לפי משנה (מגיד כאן הדין13)מועילה זה שאין לי נראה הראב"ד: [כתב
(=בוודאי לה סגי וודאי בבהמה אבל ג). הלכה ג פרק (למעלה כולה את שימשוך עד דאמר: כשמואל בספינה לן קיימא דהא בחפץ,
על לחלוק בא לא הראב"ד כי וייתכן קנאה"). ורגל יד שעקרה "כיוון ו: הלכה ב פרק (למעלה קמא כתנא וברגל ביד לה) מספיק
קונה שהמשיכה מקום בסימטה, עומדת הבהמה אם רק שלא בזה רבינו לנו ומשמיע בהמה. במשיכת דבריו לפרש אלא רבינו דברי
מקצתה, הוציא אם שם גם - בו קונה המשיכה שאין מקום הרבים, ברשות עמדה אם אפילו אלא כזו, חלקית משיכה מספיקה בו,
היחיד מרשות מעות בו שיש כיס מקצת שהמושך צא: שבת במסכת שאמרו מה לזה ומקור אותה. קנה ורגל, יד שעקרה כגון
הכיס שרוב פי על אף הרבים רשות בצידי הנמצאות המעות אותן קנה - משיכה) קניין לעניין כסימטה (שהוא הרבים רשות לצידי
אלא כולה, משכה שכבר "שכיוון בספינה, גם רבינו דברי שפירש משנה במגיד ועיין כנ"ל. בבהמה כן וכמו היחיד, ברשות עודנו
מהא לדבריו וראייה בכך". די בו, קונה שהמשיכה ברשות מקצתה שהכניס כיוון בו, מועילה המשיכה שאין ברשות שהייתה
תפסנו) הנהר (=מאמצע תפיסנא" דנהרא "מחריפותא שם: ואמרו יורשים, והניח שמת חוב בעל של ספינה שתפסו פה. דכתובות
לשפת הספינה שהכניסו כרחנו ועל שם), (עיין הרבים ברשות קונה משיכה אין הרי שם, המאירי והקשה (שם). הרבים רשות והוא
לא דיתמי ו"מטלטלי היתומים ברשות היא הרי לסימטה, כולה שיכניסנה עד אותה קנה לא ואם שם), (רש"י כסימטה שהוא הנהר
היתומים]. ברשות הייתה לא שעדיין לסימטה, מקצתה הכניס מאז אותה שקנו כורחך על אלא - חוב" לבעל משתעבדי

להלן.14) וראה מוכר. של בכליו שיימצא בלי ממש הארץ על שמונח משא חצר.15)כלומר, ומטעם משיכה מטעם קונה
י"ד).16) הלכה ג פרק למעלה וראה משנה. (מגיד מוכר של בכליו מועילה לא משיכה שאפילו רבינו דעת זה ולפי משיכה. מטעם

ו. סעיף ד, סימן משפט חושן ערוך בשולחן וראה פה:) בתרא (בבא מיגאש הר"י דעת כן זה17)ואין בלעדי כי המחיר, קביעת
הקניין ולכן להשתוות, יוכלו לא שמא מהסס, עדיין אחד כל כי הלוקח, של ולא מוכר של לא גמורה, דעת סמיכות עדיין אין

הוא. ומקור18)רופף מהקניין. חלק מהווה אינה אבל התשלום. קביעת לצרכי הסחורה כמות את לגלות רק באה המדידה כי
פד:). בתרא (בבא במשנה הפירות.19)הדברים את מגביה גם ממילא הוא המדידה עם שמכר20)שהרי מדובר, שכאן ייתכן

dxikn zekld - elqk a"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âמֹודד מֹוכר ׁשאין21היה קנה; לא - לֹוקח ׁשל ּכליֹו לתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הרּבים ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל הּפרֹות22ּכליֹו היּו . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

קנה למּכר הּמֹוכר עליו ׁשּקּבל ּכיון - הּלֹוקח ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּברׁשּות
מדד23לֹוקח לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמֹוכר24, ּברׁשּות היּו . ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

אצלֹו הּמפקדין ּברׁשּות ׁשּיגּביּה25אֹו עד הּלֹוקח קנה לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ
מקֹומן ּבּׂשכירּות מרׁשּותֹו ׁשּיֹוציאם עד אֹו וכּיֹוצא26הּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ׁשּבארנּו.27ּבֹו ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.Êהּפרֹות ׁשניהם28היּו ׁשל בחצר אֹו היּו29ּבסמטא ואפּלּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

מֹוכר ׁשל ּכליֹו ּבתֹו והיּו לֹוקח, עליו30ּברׁשּות וקּבל , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
מֹוכר: ׁשל ּכליֹו ּבתֹו למּדד הּמֹוכר והתחיל למּכר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַֹֹהּמֹוכר
לחזר יכֹול - ל מֹוכר אני סלע ּבׁשלׁשים ּכֹור לֹו: אמר ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹאם
ולא ּבּכליֹו הּפרֹות ועדין הֹואיל אחרֹונה; ּבסאה אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָֹּבֹו
על אף ללֹוקח קֹונה אינֹו מֹוכר ׁשל וּכליֹו הּמּדה, ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָגמר
סאה ּבׁשלׁשים, ּכֹור לֹו: אמר ואם הּלֹוקח. ּברׁשּות ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָּפי
ּכל על הּדמים ׁשּפסקּו ׁשּכיון קנה; ראׁשֹון ראׁשֹון - ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבסלע
נגמרה אֹותּה ויערה הּמֹוכר ׁשּיגּביּה סאה ּכל ּוסאה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָסאה

הּמֹוכר ּברׁשּות הּפרֹות ואין הֹואיל ּברׁשּות31מכירתּה, ולא ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹ

ׁשהן32הּלֹוקח ּכיון מֹוכר, ׁשל ּבּכליֹו הּפרֹות היה לא ואּלּו . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכמֹו מדד, ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּפסק, קנה לֹוקח ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּברׁשּות

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Áיין הּמֹוכר ׁשל33וכן ּבחצר אֹו ּבסמטא לחברֹו ׁשמן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא עד סרסּור: ׁשל הּמּדה והיתה לֹוקח, ּברׁשּות אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשניהם
הּמּדה הּמּדה34נתמּלאת מּׁשנתמּלאת מֹוכר; ׁשל הן הרי -35 ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין לֹוקח, ּברׁשּות הן הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Ëצבּורין ׁשהיּו ּפרֹות ׁשל37ּבסמטא36וכן ּבחצר אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

מהן אחד ׁשל אינּה והּמּדה מֹודד38ׁשניהם, הּמֹוכר והיה ,39: ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמֹוכר; ּברׁשּות היא הרי - הּמּדה נתמּלאת ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹעד

לֹוקח. ּברׁשּות היא הרי - הּמּדה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּומּׁשּנתמּלאת
.Èהּמּדה מהן40היתה אחד לידע41ׁשל רׁשמין ּבּה והיּו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

לרׁשם42חציּה ׁשהּגיע ּכיון - ּבהן וכּיֹוצא ּורביעּה, ׁשליׁשּה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ראׁשֹון ראׁשֹון קנה הרׁשמים נתמּלאת43מן ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

אחד ׁשל ׁשהרי עצמּה, ּבפני ּכמּדה מהם רׁשם ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּמּדה;
ׁשּבּה הרׁשמים על סֹומ והּוא הּמּדה, היא .44מהן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

.‡Èּגדֹול ּכלל אם45זה הּמּטלטלין, את הּקֹונה :ּביד יהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
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ראשון, ראשון שקנה בסלע" סאה בשלושים, "כור לו שיאמר או ראשון, ראשון קונה ולפיכך כמותו. קביעת ללא הטעון את לו
האזל. באבן ועיין ז, הלכה הגבהה.21)להלן מטעם שקנה לעיל, אמר כבר מודד, לוקח ואם א.22)שם. הלכה למעלה

לחזור".23) יכולים שניהם אין מדד שלא עד פסק ביתו, לתוך והכניסן "פרקן פו. שם הוא וכן לו. קונה פסק24)שחצרו אבל
י"ג. הלכה להלן וראה משנה). (כסף כנ"ל הדמים, הפירות.25)את את מקודם בידו, הפקיד שהמוכר אדם, כלומר,26)ברשות

יוסף).27)ובקניין. (נימוקי בהגבהה או במשיכה כור28)כגון - לחזור יכול - בשלושים "כור פו:) (שם ושמואל רב מימרת
ברשות נמי אי -ב"ח]. לוקח של [ובכליו בסימטא לה "משכחת הרי"ף: שכתב וכמו קנה" ראשון ראשון - בסלע סאה בשלושים
א] הלכה [למעלה הרבים. ברשות קונה לוקח של כליו דאין לן קיימא הא הרבים, ברשות דאי דמוכר. בכליו דאיתנהו והוא לוקח
בכליו וליתנהו לוקח ברשות ואי שם] [למעלה לוקח קנה לא מוכר ברשות לוקח של דכליו נמי לן קיימא הא מוכר ברשות ואי
הלכה [למעלה מדד שלא פי על ואף לוקח קנה מוכר עליו שקיבל כיוון לוקח ברשות קאמר הא הארץ] על מונחים [אלא דמוכר

כדאמרינן". אלא לה משכחת לא הילכך טו).29)ו], קטן סעיף ר, סימן וסמ"ע שם (ב"ח לוקח של בכליו הפירות שאם30)והיו
לו שמדד כיוון - ב) הלכה (למעלה לוקח של ברשותו אף ללוקח קונים אינם מוכר של שכליו פי על ואף כנ"ל מיד קנה כן לא

משנה. וכסף ראב"ד ועיין כליו, לו הקנה כאילו זה הרי קונים31)המוכר לוקח של כליו שאין לן קיימא הלא ברשותו הם שאם
למעלה. שהובא הרי"ף וכלשון ב). הלכה (למעלה המוכר ברשות מיד32)לו קנה - מוכר של בכליו ואינם ברשותו היו שאם

שם. הרי"ף וכלשון דבריו בהמשך רבינו שמבאר כמו מדד שלא פי על אף מסקנת33)כשפסק ולפי פז. בתרא בבבא משנה
המשנה בפירוש רבינו כתב וכן וכו' בסימטא שהמדובר והרי"ף מיגאש הר"י שפירשו מה ולפי סרסור של במידה שהמדובר הגמרא

המדידה,34)שם. לזמן - לראשון וללוקח; למוכר המידה את להשאיל דרכו הסרסור, שהוא, הסרסורים, בין הנוהג שזה מפני
ונחשבת המוכר של היא המידה הסאה שנתמלאה עד כך, מתוך ויוצא, במקומו, המקח את שישים עד המדידה, אחרי - ולשני
ט). סעיף ר סימן משפט חושן (ט"ז לשניהם כשהשאילה ודווקא לוקח". של כ"כליו היא שנתמלאה, ואחרי מוכר", של כ"כליו

תלוי35) הדבר שכאן מפני י), בהלכה (כמו שבתוכה הרישומים עד רק נתמלאה אם מספיק לא אבל המידה, כל שנתמלאה ודווקא
כז). קטן סעיף שם (סמ"ע המידה כל שתתמלא עד למוכר להשאיל דרכו וזה הסרסור, למעלה36)בהסכמת שנאמר ממה נלמד

שם". "ברייתא ציין: משנה והמגיד ח. -37)בהלכה יין) גבי ח בהלכה למעלה שהזכיר (כמו לוקח" "ברשות הזכיר לא כאן
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע, על מונחים שהם סרסור.38)שמכיוון של אלא מודד,39)כלומר, הלוקח אם אבל

לר"מ). המשניות (פירוש זו בהגבהה וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא בגמרא40)הרי שפירשו מה לפי שם, ברייתא
מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה האחרונה בסאה אפילו בו לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב לדעת פו:) (שם
שמכיוון והרי"ף, רבינו מדברי [וכנראה מיוחד. ככלי נחשב וציון ציון שכל המידה, לחלקי המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש
הלכה למעלה (ראה בסלע" לוג סלעים, עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי כלום לו אמר שלא פי על אף - במידה רשמים שהיו

פיזרו]. דפוס בשם סופרים בדקדוקי וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע"). סאה בשלושים, "כור בדין או41)ז לוקח של
והראב" הכלי. את לו הקנה כאילו זה הרי בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא, והטעם מוכר, שהמידהשל וכתב זה על חולק ד

משנה. מגיד ועיין לוקח. ליטרא,42)של בזה: וכיוצא המידה לרביע המידה, לשליש המידה, לחצי המידה: בתוך ציונים שיש
וכו'. ליטרא רביע ליטרא, פו:43)חצי פה: בתרא בבבא הוא וכן (ראב"ד). בסימטא" של44)"ואפילו היא אם לזה, ובניגוד

ח). הלכה (למעלה המידה נתמלאה אם אלא ללוקח מקנה אינו "פסק,45)סרסור, (שם) בגמרא והטעם בברייתא. פו. פה: שם
דעתיה". סמכא לא פסק, לא דעתיה. סמכא
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.Âמֹודד מֹוכר ׁשאין21היה קנה; לא - לֹוקח ׁשל ּכליֹו לתֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הרּבים ּברׁשּות לֹו קֹונה לֹוקח ׁשל הּפרֹות22ּכליֹו היּו . ְְִִִֵֵֶֶַַַָָ

קנה למּכר הּמֹוכר עליו ׁשּקּבל ּכיון - הּלֹוקח ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּברׁשּות
מדד23לֹוקח לא ׁשעדין ּפי על ואף הּמֹוכר24, ּברׁשּות היּו . ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ

אצלֹו הּמפקדין ּברׁשּות ׁשּיגּביּה25אֹו עד הּלֹוקח קנה לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻ
מקֹומן ּבּׂשכירּות מרׁשּותֹו ׁשּיֹוציאם עד אֹו וכּיֹוצא26הּפרֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ׁשּבארנּו.27ּבֹו ּכמֹו ,ְְֵֶַ
.Êהּפרֹות ׁשניהם28היּו ׁשל בחצר אֹו היּו29ּבסמטא ואפּלּו , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

מֹוכר ׁשל ּכליֹו ּבתֹו והיּו לֹוקח, עליו30ּברׁשּות וקּבל , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
מֹוכר: ׁשל ּכליֹו ּבתֹו למּדד הּמֹוכר והתחיל למּכר, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַֹֹהּמֹוכר
לחזר יכֹול - ל מֹוכר אני סלע ּבׁשלׁשים ּכֹור לֹו: אמר ְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹאם
ולא ּבּכליֹו הּפרֹות ועדין הֹואיל אחרֹונה; ּבסאה אפּלּו ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָֹּבֹו
על אף ללֹוקח קֹונה אינֹו מֹוכר ׁשל וּכליֹו הּמּדה, ּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָגמר
סאה ּבׁשלׁשים, ּכֹור לֹו: אמר ואם הּלֹוקח. ּברׁשּות ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָּפי
ּכל על הּדמים ׁשּפסקּו ׁשּכיון קנה; ראׁשֹון ראׁשֹון - ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבסלע
נגמרה אֹותּה ויערה הּמֹוכר ׁשּיגּביּה סאה ּכל ּוסאה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָסאה

הּמֹוכר ּברׁשּות הּפרֹות ואין הֹואיל ּברׁשּות31מכירתּה, ולא ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֹ

ׁשהן32הּלֹוקח ּכיון מֹוכר, ׁשל ּבּכליֹו הּפרֹות היה לא ואּלּו . ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּכמֹו מדד, ׁשּלא ּפי על אף מּׁשּפסק, קנה לֹוקח ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּברׁשּות

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.Áיין הּמֹוכר ׁשל33וכן ּבחצר אֹו ּבסמטא לחברֹו ׁשמן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

ׁשּלא עד סרסּור: ׁשל הּמּדה והיתה לֹוקח, ּברׁשּות אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשניהם
הּמּדה הּמּדה34נתמּלאת מּׁשנתמּלאת מֹוכר; ׁשל הן הרי -35 ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ואין לֹוקח, ּברׁשּות הן הרי -ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Ëצבּורין ׁשהיּו ּפרֹות ׁשל37ּבסמטא36וכן ּבחצר אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָ

מהן אחד ׁשל אינּה והּמּדה מֹודד38ׁשניהם, הּמֹוכר והיה ,39: ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
הּמֹוכר; ּברׁשּות היא הרי - הּמּדה נתמּלאת ׁשּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֹעד

לֹוקח. ּברׁשּות היא הרי - הּמּדה ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָּומּׁשּנתמּלאת
.Èהּמּדה מהן40היתה אחד לידע41ׁשל רׁשמין ּבּה והיּו , ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

לרׁשם42חציּה ׁשהּגיע ּכיון - ּבהן וכּיֹוצא ּורביעּה, ׁשליׁשּה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ראׁשֹון ראׁשֹון קנה הרׁשמים נתמּלאת43מן ׁשּלא ּפי על ואף , ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

אחד ׁשל ׁשהרי עצמּה, ּבפני ּכמּדה מהם רׁשם ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּמּדה;
ׁשּבּה הרׁשמים על סֹומ והּוא הּמּדה, היא .44מהן ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

.‡Èּגדֹול ּכלל אם45זה הּמּטלטלין, את הּקֹונה :ּביד יהיה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
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ראשון, ראשון שקנה בסלע" סאה בשלושים, "כור לו שיאמר או ראשון, ראשון קונה ולפיכך כמותו. קביעת ללא הטעון את לו
האזל. באבן ועיין ז, הלכה הגבהה.21)להלן מטעם שקנה לעיל, אמר כבר מודד, לוקח ואם א.22)שם. הלכה למעלה

לחזור".23) יכולים שניהם אין מדד שלא עד פסק ביתו, לתוך והכניסן "פרקן פו. שם הוא וכן לו. קונה פסק24)שחצרו אבל
י"ג. הלכה להלן וראה משנה). (כסף כנ"ל הדמים, הפירות.25)את את מקודם בידו, הפקיד שהמוכר אדם, כלומר,26)ברשות

יוסף).27)ובקניין. (נימוקי בהגבהה או במשיכה כור28)כגון - לחזור יכול - בשלושים "כור פו:) (שם ושמואל רב מימרת
ברשות נמי אי -ב"ח]. לוקח של [ובכליו בסימטא לה "משכחת הרי"ף: שכתב וכמו קנה" ראשון ראשון - בסלע סאה בשלושים
א] הלכה [למעלה הרבים. ברשות קונה לוקח של כליו דאין לן קיימא הא הרבים, ברשות דאי דמוכר. בכליו דאיתנהו והוא לוקח
בכליו וליתנהו לוקח ברשות ואי שם] [למעלה לוקח קנה לא מוכר ברשות לוקח של דכליו נמי לן קיימא הא מוכר ברשות ואי
הלכה [למעלה מדד שלא פי על ואף לוקח קנה מוכר עליו שקיבל כיוון לוקח ברשות קאמר הא הארץ] על מונחים [אלא דמוכר

כדאמרינן". אלא לה משכחת לא הילכך טו).29)ו], קטן סעיף ר, סימן וסמ"ע שם (ב"ח לוקח של בכליו הפירות שאם30)והיו
לו שמדד כיוון - ב) הלכה (למעלה לוקח של ברשותו אף ללוקח קונים אינם מוכר של שכליו פי על ואף כנ"ל מיד קנה כן לא

משנה. וכסף ראב"ד ועיין כליו, לו הקנה כאילו זה הרי קונים31)המוכר לוקח של כליו שאין לן קיימא הלא ברשותו הם שאם
למעלה. שהובא הרי"ף וכלשון ב). הלכה (למעלה המוכר ברשות מיד32)לו קנה - מוכר של בכליו ואינם ברשותו היו שאם

שם. הרי"ף וכלשון דבריו בהמשך רבינו שמבאר כמו מדד שלא פי על אף מסקנת33)כשפסק ולפי פז. בתרא בבבא משנה
המשנה בפירוש רבינו כתב וכן וכו' בסימטא שהמדובר והרי"ף מיגאש הר"י שפירשו מה ולפי סרסור של במידה שהמדובר הגמרא

המדידה,34)שם. לזמן - לראשון וללוקח; למוכר המידה את להשאיל דרכו הסרסור, שהוא, הסרסורים, בין הנוהג שזה מפני
ונחשבת המוכר של היא המידה הסאה שנתמלאה עד כך, מתוך ויוצא, במקומו, המקח את שישים עד המדידה, אחרי - ולשני
ט). סעיף ר סימן משפט חושן (ט"ז לשניהם כשהשאילה ודווקא לוקח". של כ"כליו היא שנתמלאה, ואחרי מוכר", של כ"כליו

תלוי35) הדבר שכאן מפני י), בהלכה (כמו שבתוכה הרישומים עד רק נתמלאה אם מספיק לא אבל המידה, כל שנתמלאה ודווקא
כז). קטן סעיף שם (סמ"ע המידה כל שתתמלא עד למוכר להשאיל דרכו וזה הסרסור, למעלה36)בהסכמת שנאמר ממה נלמד

שם". "ברייתא ציין: משנה והמגיד ח. -37)בהלכה יין) גבי ח בהלכה למעלה שהזכיר (כמו לוקח" "ברשות הזכיר לא כאן
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע, על מונחים שהם סרסור.38)שמכיוון של אלא מודד,39)כלומר, הלוקח אם אבל

לר"מ). המשניות (פירוש זו בהגבהה וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא בגמרא40)הרי שפירשו מה לפי שם, ברייתא
מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה האחרונה בסאה אפילו בו לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב לדעת פו:) (שם
שמכיוון והרי"ף, רבינו מדברי [וכנראה מיוחד. ככלי נחשב וציון ציון שכל המידה, לחלקי המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש
הלכה למעלה (ראה בסלע" לוג סלעים, עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי כלום לו אמר שלא פי על אף - במידה רשמים שהיו

פיזרו]. דפוס בשם סופרים בדקדוקי וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע"). סאה בשלושים, "כור בדין או41)ז לוקח של
והראב" הכלי. את לו הקנה כאילו זה הרי בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא, והטעם מוכר, שהמידהשל וכתב זה על חולק ד

משנה. מגיד ועיין לוקח. ליטרא,42)של בזה: וכיוצא המידה לרביע המידה, לשליש המידה, לחצי המידה: בתוך ציונים שיש
וכו'. ליטרא רביע ליטרא, פו:43)חצי פה: בתרא בבבא הוא וכן (ראב"ד). בסימטא" של44)"ואפילו היא אם לזה, ובניגוד

ח). הלכה (למעלה המידה נתמלאה אם אלא ללוקח מקנה אינו "פסק,45)סרסור, (שם) בגמרא והטעם בברייתא. פו. פה: שם
דעתיה". סמכא לא פסק, לא דעתיה. סמכא
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הּדמים ּתחּלה46ּפסק הגּביּה ואם קנה; - הגּביּה ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָָָָ
קנה47והּניח לא - הּדמים ּפסק ּכ ּבאֹותּה48ואחר ְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ
ׁשאין49הגּבהה ּדבר ימׁש אֹו ׁשּפסק, אחר ׁשּיגּביּה עד , ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

להגּביּה. ְְְִַַּדרּכֹו
.·Èהּנמּכר דבר וידּועין50היה קצּובין -51ּדמיו והגּביהֹו ְְְְִִִִִִַָָָָָָָ
ּבׁשאר52קנהּו הּדין והּוא ׁשהגּביּה. אחר ׁשּפסק ּפי על אף , ְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָ

הּמּטלטלין53ּדברים את ּבהם ּבהם54ׁשּקֹונין לקנֹות ׁשּצרי , ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּכמֹו קצּובין, ּדמיו ּכן אם אּלא הּדמים, ׁשּיפסק ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאחר

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.‚Èחּמרים55לפיכ הּמֹוׁש ,56לתֹו והכניסן ּופֹועלים ְְְְֲִִִִִֵַַָָָ
הּלֹוקח57ּביתֹו היה אפּלּו הּדמים, ּפסק ׁשּלא עד מדד אם , ֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

הּמֹודד הּמֹוכר58הּוא מדד ּכ ואחר הּדמים ׁשּפסק אֹו ,59- ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבהן לחזר יכֹולין לתֹו60ׁשניהם והכניסן הּלֹוקח ּפרקן . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

ה61ּביתֹו מדד ּכ ואחר הּדמים ּפסק אם אין62ּמֹוכר: - ְִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ואם למּכר; דעּתֹו סמכה ׁשהרי ּבהן, לחזר יכֹולין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשניהם

לא ׁשהרי ּבהם, לחזר יכֹולין ׁשניהם - ּפסק ׁשּלא עד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹמדד
הּלֹוקח. מדד ואפּלּו למּכר. עדין דעּתֹו ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָֹסמכה

.„Èהאּמן מן ּכלים לבּקרן63הּנֹוטל מנת דמיו64על היּו אם , ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ
ּבידֹו ונאנס קצּובין,65קצּובין ודמיו הֹואיל ּבדמיו; חּיב - ְְְְְְֱִִִֶַַָָָָָָ

ּברׁשּותֹו נעּׂשה ׁשהגּביהֹו לקנֹות66מעת ּכדי ׁשּיגּביהּנּו והּוא . ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ּכּלֹו אבל67את הּלֹוקח; על חביב הּנמּכר חפץ אֹותֹו ויהיה , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ּבֹו קץ ׁשהּמֹוכר הרי68חפץ - למכרֹו ורֹודף מבּקׁש והּוא , ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
הּדמים ׁשּיפסק עד הּמֹוכר, ּברׁשּות הּלֹוקח69הּוא ויגּביהּנּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

ׁשּפסק. ֶַַַָאחר
.ÂËאֹו ּבעצמֹו, הּמחזיק אֹו הּמגּביּה אֹו הּמֹוׁש ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָאחד

הרי - לֹו להחזיק אֹו לֹו למׁש אֹו להגּביּה לאחר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָֹׁשאמר
לֹו זכה הּקנּיה.70זה ּדרכי ּבׁשאר וכן . ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦
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החפץ.46) מחיר את ההגבהה.47)קבע ביחס48)נגמרה גמורה דעת סמיכות שניהם אצל אין המחיר, קביעת שלפני מכיוון
במחיר. להשתוות יוכלו לא שמא כי לא49)לקניין, אם אבל אותה, הפסיק או הניח הלוקח אם הדמים, פסיקת לפני שהייתה

שקנה. מכאן, נראה הדמים, פסיקת אחר גם בידו המטלטלין אוחז והוא פח.):50)הניח שם (מובאה הבאה העובדה מתוך יוצא
שהמוכר ומכיוון - לגזול ולא לקנות, כוונה מתוך - הירקות את ממנו וחטפו אנשים באו למכור, מנת על העירה ירקות הביא אחד
להוציא בידו שאין אחרי מהם, ליהנות הבריות את למנוע בכדי לשמים, הירקות מטען כל את הקדיש כספו, את לתבוע ממי ידע לא
ידי על מכבר אותם קנו שהקונים מכיוון הקדש, הקדשו שאין החליט כהנא, רב לפני העניין את כשהביאו תשלומם. את מהן
מתוך גם כן ומוכח הירקות); של המחיר הוא שפסוק (=דווקא דמי" דקייצו "דווקא בגמרא: שם וסיימו משיכתם, או הגבהתם

מיגאש. הר"י כתב וכן יד. בהלכה להלן יקבע51)ההלכה עצמו שהמוכר צורך אין אבל בשוק, ועומד קבוע החפץ שמחיר היינו,
המחיר שדמי שצריך הסבורים, משנה), המגיד שהביא והרשב"א, הרמב"ן (הרי"ף, ראשונים כמה לשיטת בניגוד וזהו המחיר, את

ממנו. לקנות שיבוא מי לכל אחת פעם דמים שיקצוץ כלומר עצמו המוכר ידי על קבועים הזכיר52)יהיו לא רבינו כי לציין, יש
שם. שכתבנו מה וראה הלוקח, על חביב החפץ שיהיה שצריך יד, הלכה להלן שהזכיר מה של53)כאן, שבמקור פי על אף

פסקו שלא זמן שכל בכולם, שווה הטעם שהרי אחרים, לקניינים הדין הוא - הגבהה אלא נזכרה לא פו.) שם (בברייתא זו הלכה
סומכת. דעתם אין ומסירה.54)דמים, משיכה קניין.55)כגון לכל קודם תנאי הוא הדמים ופיסוק הואיל מוליכי56)כלומר,

קונה הלוקח אין למה כן שאם הלוקח, של פועלים שאינם דלהלן, ל"פועלים" הדין והוא הלוקח. של חמרים ואינם החמורים.
משך. המתחיל דיבור שם בתוספות וראה הלוקח"? "פרקם דווקא צריך ולמה פועליוֿשלוחיו אינו57)במשיכת כן פי על ואף

המטלטלים את משך שלא כיוון כאן, אין משיכה קניין וגם הפועלים. ועל החמורים, על עדיין שהמשא מכיוון חצר, מטעם קונה
משך אם שאפילו יד הלכה ג פרק למעלה וראה החמורים. את שמשכו הם החמרים - בחמרים כן וכמו הפועלים, את אלא עצמם

שעליו. החפצים את קונה אינו החמור את בעצמו הגבהה.58)הלוקח שעשה ראה59)ונמצא הפועלים, על או החמורים על
ח. סעיף ר סימן המשפט גילוי60)בחושן שזהו קנה, מוכר של בכליו המוכר מדד שאם ז): (הלכה למעלה שאמרנו פי על ואף

קונה אינה מהלכת שחצר מפני בחמורים, לא וגם כלים, שאינם בפועלים, לא כאן: שייך לא זה - ללוקח כליו את שמקנה דעת
יג). הלכה ג פרק הלוקח.61)(למעלה ברשות הקרקע גבי על נמצאים קנה62)והפירות לבסוף מדד לא שאפילו מפרשים יש

משנה). (מגיד חצר מטעם הכלים.63)הלוקח, את העושה המלאכה אותם.64)בעל יקנה בעיניו ייטב ואם אותם, לבדוק
ונשבר.65) באונס מידו קנהו"66)שנפל - והגביהו וידועין קצובין דמיו הנמכר הדבר "היה יב): (הלכה למעלה שכתב כמו

בו, לחזור יכול המוכר ואין לוקח. של דין זה לנוטל שיש כלי) הלוקח המתחיל דיבור פז: שם התוספות (שהביאו רש"י וכדעת
מיגאש). ר"י בשם משנה מגיד (עיין תנאי על שלקחו כיוון בו לחזור יכול הלוקח (לחם67)אבל בעיניו חן ימצא אם כלומר,

כט). קטן סעיף ר סימן (סמ"ע ושוויו קצבתו כדי דמים בסך יקנהו - אמצעי,68)משנה) דבר של הדין מהו רבינו הזכיר ולא
משנה. לחם וראה המוכר, על שנוא אינו וגם במיוחד, הלוקח על חביב דמיו69)שאינו שאם יב) (הלכה למעלה שכתב ומה

משנה). (לחם תנאי בלי לקנות הגביה ששם לפי - הלוקח על חביב שהמכר הזכיר ולא פסק, כאילו זה הרי שהרי70)קצובין,
מהלכות ד בפרק להלן רבינו ופסקה יא: בגיטין (משנה בפניו" שלא לאדם לו "זכין ששנינו: כמו לו, זכין אדם של מדעתו שלא אף
(קידושין כמותו" אדם של ו"שלוחו לקנות שלוחו שהוא - עבורו להגביה לו אמר אם וכמה כמה אחת ועל ב) הלכה ומתנה זכייה
יכול אינו שהנותן פי על אף מדעתו, שלא שבזכייה שליחות, ידי על זכייה לבין מדעתו שלא זכייה בין הבדל שיש אלא מא.).

יכ אינו המקבל גם שליחות ידי על בזכייה ואילו ג), הלכה (שם בו לחזור יכול המקבל - בו לולחזור שזכה אחר בו לחזור ול
זה1)שלוחו. ואי והמטלטלין, והעבדים והבהמות הקרקעות לקנות סודר קניין ודיני בזה זה המטלטלין חילופי דיני בו נתבארו

מועיל. אינו דבר [ובאיזה] (ובאיזי) קניין צריך אין דבר

dxikn zekld - elqk a"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וׁשערּו הּדמים, על ׁשּמקּפידין ּפי על אף ּבׁשמן, יין אֹו ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָּבחמֹור
ׁשּמׁש ּכיון - החליפּו ּכ ואחר זה ׁשוה וכּמה זה ׁשוה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכּמה
מקֹום ּבכל האחרים הּמּטלטלין הּׁשני קנה הגּביהֹו אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחד

מׁשכן. לא ׁשעדין ּפי על ואף ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהם,
.·מׁש לא ועדין הּפרה ּומׁש וטלה, ּבפרה חמֹור ְְֱֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחליף

ּכל וכן גמּורה. מׁשיכה ּכאן ׁשאין קנה; לא - הּטלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹאת
ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא

מּטלטלין‚. ּכׁשאר הן הרי - עליהם מקּפידין ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּדמים
מנין, ּובלא מׁשקל ּבלא מעֹות ׁשחפן הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוקֹונין.
ּבאּלּו, זה יין אֹו ּפרת לי מכר לֹו: ואמר אכסרה, נטלן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא
ּבֹו; לחזר יכֹול מהם אחד ואין קנה, - הּדמים את לֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹונתן
מׁשיכה. ּבֹו הצריכּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹׁשּזה

וקנה„. זּוז, ּבחמּׁשים לׁשמעֹון מּטלטלין ׁשּמכר ראּובן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
ׁשמעֹון ׁשּנתחּיב ואחר ּבּדמים, ונתחּיב הּמּטלטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשמעֹון
ּבהן וכּיֹוצא עבד אֹו ּבהמה אֹו יין לֹו היה אּלּו זּוז ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחמּׁשים
ראּובן: לֹו ואמר למכרן, רֹוצה והיה הּמּטלטלין, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשאר
ואמר הּמכר, ּדמי ּביד לי ׁשּיׁש זּוז ּבחמּׁשים לי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמכר
על ואף ׁשהן, מקֹום ּבכל הּמּטלטלין ראּובן קנה - הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָלֹו:
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר זה ׁשּגם הגּביּה; ולא מׁש ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי
ׁשּלא עליו לֹו חֹוב היה אם אבל מׁשיכה. ּבֹו הצריכּו ְְְֲִִִִֶָָָָָָֹֹולא
לי ׁשּיׁש ּבחֹוב מּטלטלין לי מכר לֹו: ואמר הּמכר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמחמת
ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד קנה לא - ׁשניהם ורצּו ,ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאצל
ׁשהּמּטלטלין מהּדרכים ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאין

ּבּה. ְִִָנקנין
ּכל‰. הּמּטלטלין, ּכל ּוׁשאר והּבהמה והעבדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָהּקרקעֹות

הּדר ועּקר קנין. הּנקרא והּוא ּבחליפין. נקנה מהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
קנה לֹו: ויאמר ׁשהּוא ּכל ּכלי לּמקנה הּקֹונה ׁשּיּתן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּזאת:
ׁשּמכרּת העבד אֹו הּבהמה אֹו הּיין אֹו החצר חלף זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלי
קנה וקנהּו הּכלי את הּמֹוכר ׁשהגּביּה ּכיון .וכ ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלי
ׁשעדין ּפי על אף הּמּטלטלין, אֹותן אֹו הּקרקע אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָהּלֹוקח
ּבֹו. לחזר יכֹול אין מהן ואחד הּדמים, נתן ולא מׁשכן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלא

.Â.ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּבכלים, אּלא קֹונין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאין
ּבמטּבע. ולא ּבפרֹות ולא ּבהנאה, ׁשאסּור ּבדבר קֹונין ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹואין

לֹוקח. ׁשל ּבכליֹו אּלא מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו קֹונין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָואין
.Êהּממּכר אֹותֹו הּלֹוקח ׁשּיקנה ּכדי לּמֹוכר ּכלי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהקנה

להחזירֹו מנת על הּכלי לֹו ׁשהקנה ּפי על ואף הּלֹוקח. זכה -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
להחזיר מנת על ׁשהּמּתנה הּלֹוקח; ּבֹו וזכה הּמקח, נקנה -ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשהקנהּו הּכלי ּכל הּמֹוכר ּתפס ׁשּלא ּפי על אף מּתנה. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשמּה
- מקצתֹו לֹו הּמקנה ואחז מקצתֹו, אחז אּלא ממּכרֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחלף
יאחזּנּו אֹו ּכלי, ׁשעּור ּכדי מּמּנּו ׁשאחז והּוא הּלֹוקח. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹקנה
לֹו. הּמקנה מּיד הּכלי ּכל את לנּתק יכֹול ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחיזה
הּבגד מן ׁשּיאחז צרי - הּבגד ּבמקצת לֹו הקנה אם ,ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
ּכלי הּוא הרי - ׁשאחז מּמקֹום יפסק ׁשאם אצּבעֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלי, קרּוי מּבגד אצּבעֹות ׁשּׁשלׁש עצמֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבפני

יכֹול והיה מּׁשלׁש, ּפחֹות אחז אם וכן ּבגדים. טמאת ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻּבענין
קנה. - הּכלי ּכל ְְִֵַַָָָלנּתק

.Áהּכׁשר ּבכלי מּפלֹוני 'ּוקנינא ּבּׁשטרֹות ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָזה
- 'הּכׁשר' ּבהן; וכּיֹוצא ּפרֹות להֹוציא - 'ּבכלי' ּבֹו': ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלקנֹות
מֹוכר. ׁשל ּכליֹו להֹוציא - ּבֹו' 'לקנֹות הנאה; אּסּורי ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָלהֹוציא

.Ëהיה אם אּלא עדים, ּבפני להיֹות צרי אין הּקנין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה
ּבדיני עדים ּתֹורה הצריכה ׁשּלא קנה. - חברֹו ּובין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹּבינֹו
אֹו הּׂשֹוכר אֹו הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אבל לכֹופר; אּלא ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָממֹונֹות
הּקֹונה ׁשּקנה וכיון עדים, צרי אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמׁשאיל
ּבין ּבהגּבהה, ּבין ּבהן: ׁשּקֹונין הּדרכים מן אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדר
אֹו ּבׁשטר ּבין ּבכסף, ּבין ּבקנין, ּבין ּבמסירה, ּבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבמׁשיכה,

עדים. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף קנה, - ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָבחזקה
.Èלחזר מהן אחד לכל יׁש - מּידֹו ׁשּקנּו הּנֹותן אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

ּבפני ׁשהּקנין ּפי על ואף ענין, ּבאֹותֹו ׁשעֹוסקין זמן ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבֹו
אף לחזר, יכֹול מהם אחד אין - הענין הפסיק ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים;
ּכ והּנֹותן, הּמֹוכר ׁשחֹוזר ּוכׁשם עדים. ּביניהן ׁשאין ּפי ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
מה ענין; ּבאֹותֹו ׁשעסּוקין זמן ּכל והמקּבל הּלֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָחֹוזר

הּקנּיה. ּדרכי ּבׁשאר ּכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָּׁשאין
.‡Èּבהם לּקנין ואין קנין, צריכין ׁשאינן הרּבה ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

עֹוּׂשה אֹו אׁשּתֹו, והמגרׁש עבּדֹו את המׁשחרר ּכגֹון ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָטעם.
הּמֹוחל אֹו מֹודעה, המבּטל אֹו מֹודעה הּמֹוסר אֹו ְִֵֵֵַַַַַָָָָָׁשליח,
ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּבידֹו. לֹו ׁשּיׁש ּפּקדֹון אֹו חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלחברֹו

ֵאּלּו.
.·Èאֹו הּדברים אּלּו למקצת להקנֹות הּמקֹומֹות רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהגּו

ׁשל ּפלֹוני ׁשעּׂשה מּפלֹוני וקנינּו ואֹומרים: ּבאּלּו, יח,ּכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּמֹודעה ׁשּבּטל אֹו אצלֹו, לֹו ׁשּיׁש חֹוב לפלֹוני ׁשּמחל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבאּלּו, וכּיֹוצא זה, ּגט על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסר

.‚Èמֹועיל אינֹו הּדברים ּבאּלּו להקנֹות ׁשּנהגּו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקנין
ּכמּׂשחק אּלּו ּדברים אֹומר ׁשאינֹו להֹודיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלּום,
אמר: אם ,לפיכ אמר. ּכ ואחר ּבלּבֹו ׁשּגמר אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּומהּתל,
צרי אין - זה ּדבר לעּׂשֹות וגמרּתי אמרּתי אני ׁשלם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבלב

ּכלל. אחר ְֵַָָָּדבר
.„È?ּכיצד ּבהן. מֹועיל הּקנין אין מּמׁש ּבהן ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדברים

ּפלֹוני, עם ּבסחֹורה ׁשּיל מּפלֹוני וקנינּו ּבׁשטר: ׁשּכתב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי
ּבאּמנּות, ׁשניהם ׁשּיׁשּתּתפּו אֹו ׁשּביניהם, הּׂשדה ׁשּיחלקּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻאֹו
מֹועיל ואינֹו ּדברים, קנין זה הרי - ּכּלן אּלּו ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּיֹוצא
עּקר לא וידּוע, מסּים ּדבר לחברֹו הקנה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻּכלּום;

הּידּוע. עּקר ּפרֹות ְִֵַָָֹולא

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

הרי‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבהן קֹונין ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּפרֹות,
ׁשאין ּכׁשם - הּמטּבע אבל הּמּטלטלין. ּכׁשאר ּבקנין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקנין
נקנה אינֹו הּמטּבע נמצא ּבקנין. נקנה אינֹו ּכ ּבֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקֹונין
ּדברים. ּכׁשאר לקנֹות קנין עצמֹו הּוא נעּׂשה ואינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבקנין,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.1) אחר הנמשך וכל פה שבעל וההלוואות השטרות קניית ודיני המטבע קניית דיני בו נתבאר
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וׁשערּו הּדמים, על ׁשּמקּפידין ּפי על אף ּבׁשמן, יין אֹו ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָּבחמֹור
ׁשּמׁש ּכיון - החליפּו ּכ ואחר זה ׁשוה וכּמה זה ׁשוה ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּכּמה
מקֹום ּבכל האחרים הּמּטלטלין הּׁשני קנה הגּביהֹו אֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהאחד

מׁשכן. לא ׁשעדין ּפי על ואף ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהם,
.·מׁש לא ועדין הּפרה ּומׁש וטלה, ּבפרה חמֹור ְְֱֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחליף

ּכל וכן גמּורה. מׁשיכה ּכאן ׁשאין קנה; לא - הּטלה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹאת
ּבהן. ֵֶַָּכּיֹוצא

מּטלטלין‚. ּכׁשאר הן הרי - עליהם מקּפידין ׁשאין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּדמים
מנין, ּובלא מׁשקל ּבלא מעֹות ׁשחפן הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוקֹונין.
ּבאּלּו, זה יין אֹו ּפרת לי מכר לֹו: ואמר אכסרה, נטלן ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאּלא
ּבֹו; לחזר יכֹול מהם אחד ואין קנה, - הּדמים את לֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹונתן
מׁשיכה. ּבֹו הצריכּו ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר ְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹׁשּזה

וקנה„. זּוז, ּבחמּׁשים לׁשמעֹון מּטלטלין ׁשּמכר ראּובן ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָוכן
ׁשמעֹון ׁשּנתחּיב ואחר ּבּדמים, ונתחּיב הּמּטלטלין ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָׁשמעֹון
ּבהן וכּיֹוצא עבד אֹו ּבהמה אֹו יין לֹו היה אּלּו זּוז ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבחמּׁשים
ראּובן: לֹו ואמר למכרן, רֹוצה והיה הּמּטלטלין, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּׁשאר
ואמר הּמכר, ּדמי ּביד לי ׁשּיׁש זּוז ּבחמּׁשים לי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמכר
על ואף ׁשהן, מקֹום ּבכל הּמּטלטלין ראּובן קנה - הן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָלֹו:
הּוא, מצּוי ׁשאינֹו ּדבר זה ׁשּגם הגּביּה; ולא מׁש ׁשּלא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּפי
ׁשּלא עליו לֹו חֹוב היה אם אבל מׁשיכה. ּבֹו הצריכּו ְְְֲִִִִֶָָָָָָֹֹולא
לי ׁשּיׁש ּבחֹוב מּטלטלין לי מכר לֹו: ואמר הּמכר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמחמת
ּדבר ימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד קנה לא - ׁשניהם ורצּו ,ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹאצל
ׁשהּמּטלטלין מהּדרכים ּבאחד יקנה אֹו להגּביּה, ּדרּכֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשאין

ּבּה. ְִִָנקנין
ּכל‰. הּמּטלטלין, ּכל ּוׁשאר והּבהמה והעבדים ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָָהּקרקעֹות

הּדר ועּקר קנין. הּנקרא והּוא ּבחליפין. נקנה מהן ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד
קנה לֹו: ויאמר ׁשהּוא ּכל ּכלי לּמקנה הּקֹונה ׁשּיּתן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּזאת:
ׁשּמכרּת העבד אֹו הּבהמה אֹו הּיין אֹו החצר חלף זה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלי
קנה וקנהּו הּכלי את הּמֹוכר ׁשהגּביּה ּכיון .וכ ּבכ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלי
ׁשעדין ּפי על אף הּמּטלטלין, אֹותן אֹו הּקרקע אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַַַָהּלֹוקח
ּבֹו. לחזר יכֹול אין מהן ואחד הּדמים, נתן ולא מׁשכן ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹלא

.Â.ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּבכלים, אּלא קֹונין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאין
ּבמטּבע. ולא ּבפרֹות ולא ּבהנאה, ׁשאסּור ּבדבר קֹונין ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹואין

לֹוקח. ׁשל ּבכליֹו אּלא מֹוכר, ׁשל ּבכליֹו קֹונין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָואין
.Êהּממּכר אֹותֹו הּלֹוקח ׁשּיקנה ּכדי לּמֹוכר ּכלי אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהקנה

להחזירֹו מנת על הּכלי לֹו ׁשהקנה ּפי על ואף הּלֹוקח. זכה -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
להחזיר מנת על ׁשהּמּתנה הּלֹוקח; ּבֹו וזכה הּמקח, נקנה -ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשהקנהּו הּכלי ּכל הּמֹוכר ּתפס ׁשּלא ּפי על אף מּתנה. ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשמּה
- מקצתֹו לֹו הּמקנה ואחז מקצתֹו, אחז אּלא ממּכרֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָחלף
יאחזּנּו אֹו ּכלי, ׁשעּור ּכדי מּמּנּו ׁשאחז והּוא הּלֹוקח. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹקנה
לֹו. הּמקנה מּיד הּכלי ּכל את לנּתק יכֹול ׁשהּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחיזה
הּבגד מן ׁשּיאחז צרי - הּבגד ּבמקצת לֹו הקנה אם ,ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹלפיכ
ּכלי הּוא הרי - ׁשאחז מּמקֹום יפסק ׁשאם אצּבעֹות, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשלׁש
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכלי, קרּוי מּבגד אצּבעֹות ׁשּׁשלׁש עצמֹו; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבפני

יכֹול והיה מּׁשלׁש, ּפחֹות אחז אם וכן ּבגדים. טמאת ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֻּבענין
קנה. - הּכלי ּכל ְְִֵַַָָָלנּתק

.Áהּכׁשר ּבכלי מּפלֹוני 'ּוקנינא ּבּׁשטרֹות ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָזה
- 'הּכׁשר' ּבהן; וכּיֹוצא ּפרֹות להֹוציא - 'ּבכלי' ּבֹו': ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָלקנֹות
מֹוכר. ׁשל ּכליֹו להֹוציא - ּבֹו' 'לקנֹות הנאה; אּסּורי ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָלהֹוציא

.Ëהיה אם אּלא עדים, ּבפני להיֹות צרי אין הּקנין ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָזה
ּבדיני עדים ּתֹורה הצריכה ׁשּלא קנה. - חברֹו ּובין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָֹּבינֹו
אֹו הּׂשֹוכר אֹו הּנֹותן אֹו הּמֹוכר אבל לכֹופר; אּלא ְֲֵֵֵֵֶַַַָָָממֹונֹות
הּקֹונה ׁשּקנה וכיון עדים, צרי אין - ּבהן וכּיֹוצא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמׁשאיל
ּבין ּבהגּבהה, ּבין ּבהן: ׁשּקֹונין הּדרכים מן אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדר
אֹו ּבׁשטר ּבין ּבכסף, ּבין ּבקנין, ּבין ּבמסירה, ּבין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָּבמׁשיכה,

עדים. ׁשם ׁשאין ּפי על ואף קנה, - ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָבחזקה
.Èלחזר מהן אחד לכל יׁש - מּידֹו ׁשּקנּו הּנֹותן אֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

ּבפני ׁשהּקנין ּפי על ואף ענין, ּבאֹותֹו ׁשעֹוסקין זמן ּכל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבֹו
אף לחזר, יכֹול מהם אחד אין - הענין הפסיק ואם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעדים;
ּכ והּנֹותן, הּמֹוכר ׁשחֹוזר ּוכׁשם עדים. ּביניהן ׁשאין ּפי ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָעל
מה ענין; ּבאֹותֹו ׁשעסּוקין זמן ּכל והמקּבל הּלֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָחֹוזר

הּקנּיה. ּדרכי ּבׁשאר ּכן ְְְִִֵֵֵֶַַָָּׁשאין
.‡Èּבהם לּקנין ואין קנין, צריכין ׁשאינן הרּבה ּדברים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

עֹוּׂשה אֹו אׁשּתֹו, והמגרׁש עבּדֹו את המׁשחרר ּכגֹון ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָטעם.
הּמֹוחל אֹו מֹודעה, המבּטל אֹו מֹודעה הּמֹוסר אֹו ְִֵֵֵַַַַַָָָָָׁשליח,
ּבדברים ּכּיֹוצא וכל ּבידֹו. לֹו ׁשּיׁש ּפּקדֹון אֹו חֹוב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹלחברֹו

ֵאּלּו.
.·Èאֹו הּדברים אּלּו למקצת להקנֹות הּמקֹומֹות רב ְְְְְְֲִִֵַַַָָָֹנהגּו

ׁשל ּפלֹוני ׁשעּׂשה מּפלֹוני וקנינּו ואֹומרים: ּבאּלּו, יח,ּכּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
הּמֹודעה ׁשּבּטל אֹו אצלֹו, לֹו ׁשּיׁש חֹוב לפלֹוני ׁשּמחל ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָאֹו
.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבאּלּו, וכּיֹוצא זה, ּגט על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּמסר

.‚Èמֹועיל אינֹו הּדברים ּבאּלּו להקנֹות ׁשּנהגּו זה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָקנין
ּכמּׂשחק אּלּו ּדברים אֹומר ׁשאינֹו להֹודיע אּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּכלּום,
אמר: אם ,לפיכ אמר. ּכ ואחר ּבלּבֹו ׁשּגמר אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּומהּתל,
צרי אין - זה ּדבר לעּׂשֹות וגמרּתי אמרּתי אני ׁשלם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבלב

ּכלל. אחר ְֵַָָָּדבר
.„È?ּכיצד ּבהן. מֹועיל הּקנין אין מּמׁש ּבהן ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדברים

ּפלֹוני, עם ּבסחֹורה ׁשּיל מּפלֹוני וקנינּו ּבׁשטר: ׁשּכתב ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָהרי
ּבאּמנּות, ׁשניהם ׁשּיׁשּתּתפּו אֹו ׁשּביניהם, הּׂשדה ׁשּיחלקּו ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻאֹו
מֹועיל ואינֹו ּדברים, קנין זה הרי - ּכּלן אּלּו ּבדברים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻוכּיֹוצא
עּקר לא וידּוע, מסּים ּדבר לחברֹו הקנה לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻּכלּום;

הּידּוע. עּקר ּפרֹות ְִֵַָָֹולא

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

הרי‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבהן קֹונין ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָהּפרֹות,
ׁשאין ּכׁשם - הּמטּבע אבל הּמּטלטלין. ּכׁשאר ּבקנין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָנקנין
נקנה אינֹו הּמטּבע נמצא ּבקנין. נקנה אינֹו ּכ ּבֹו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָקֹונין
ּדברים. ּכׁשאר לקנֹות קנין עצמֹו הּוא נעּׂשה ואינֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּבקנין,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.1) אחר הנמשך וכל פה שבעל וההלוואות השטרות קניית ודיני המטבע קניית דיני בו נתבאר
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ּברזל·. ׁשל ּכעׁשׁשּיֹות הן הרי - ּכסף וׁשל זהב ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָלׁשֹונֹות
ּבקנין, ונקנין הן, הּמּטלטלין ּכׁשאר והּכל נחׁשת; ׁשל ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹאֹו
הּמטּבעֹות אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבהחלפה, זה את זה ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוקֹונין
הן הרי - נחׁשת ׁשל הּמעֹות אֹו זהב ׁשל דינרין אֹו ּכסף ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשל
ּדמי מהן אחד את והּנֹותן הּמּטלטלין; ׁשאר ּכנגד ּדמים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּכּלן
ׁשּבארנּו; ּכמֹו יגּביּה, אֹו ׁשּימׁש עד קנה, לא - ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹהּמּטלטלין

קנין. נעּׂשה ולא ּבקנין, נקנה מהן אחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹואין
מּטלטלין‚. ׁשאר ׁשּקֹונה ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָּבּמה

אבל וקרקעֹות; עבדים אֹו אּלּו, מטּבעֹות מּמיני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָּבאחד
ּכפרֹות. הן הרי - ּכסף ׁשל מטּבעֹות לגּבי זהב ׁשל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּדינרין
ּכסף. ׁשל מטּבעֹות לגּבי ּפרֹות ּכמֹו - נחׁשת ׁשל הּמעֹות ְְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוכן

ׁשל„. דינר וחמּׁשה ּבעּׂשרים זהב ׁשל דינר לֹו נתן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
לידֹו, הּכסף ּבא לא ׁשעדין ּפי על אף הּכסף, נקנה - ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכסף
ׁשּפסק ּכמֹו ּכסף ׁשל דינר וחמּׁשה עּׂשרים לֹו לּתן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוחּיב
אם אבל יׁשנים. - יׁשנים אם חדׁשים, - חדׁשים אם ְְֲֲֲִִִִִִִִָָָָָעּמֹו:
ׁשּיּקח עד קנה, לא - זהב ּבדינר ּכסף וחמּׁשה עּׂשרים לֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן

ּבֹו. לחזר יכֹול אחד וכל זהב, ׁשל ְֲִֶֶַַָָָָָָֹהּדינר
נקנה‰. - ּכסף ׁשל ּבדינר נחׁשת ׁשל אּסר ׁשלׁשים לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָנתן

ּדינר אם עּמֹו: ׁשּפסק ּכמֹו לֹו לּתן וחּיב ּכסף, ׁשל ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּדינר
ּכסף ׁשל דינר לֹו נתן אם אבל יׁשן. - יׁשן אם חדׁש, - ֲִִִֶֶֶַָָָָָָָָָָָחדׁש
נחׁשת, ׁשל האּסרֹות ׁשּיּקח עד קנה, לא - אּסר ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹּבׁשלׁשים

ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְֲֵֶֶַָָָֹוכל
.Âדינרין אֹו הּמדינה, אֹו מלכּות ׁשּפסלתן הרעֹות מעֹות ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָוכן

עד ּבהן ונֹותנין נֹוּׂשאין ואין מדינה ּבאֹותּה יֹוצאין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינן
הרי - אחר למטּבע אֹותן ּדבר,ׁשּמׁשּנין לכל ּכפרֹות הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

אֹותן, קֹונֹות הּמעֹות ואין הּמעֹות, את וקֹונין ּבקנין, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָונקנין
הּפרֹות. ּכל ְִֵַָָּכׁשאר

.Êאּלא ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו מי ּבֹו ׁשּיזּכה דר לֹו אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּמטּבע
אֹו הּמעֹות, ּגּבֹו ועל הּקרקע ׁשּקנה ּכגֹון קרקע. ּגּבי ְְְְֵֶַַַַַַַַַַָָָעל
אֹו ּבכסף ּבּקרקע ׁשּזכה ּכיון הּמעֹות. מקֹום את ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיּׂשּכר
אֹותן ׁשּיהיּו והּוא ּבּמעֹות. זכה ּבקנין אֹו ּבחזקה אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּבׁשטר
ראּובן אבל אחד. ּבמקֹום מפקדין ׁשּיהיּו ּכגֹון קּימין, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻהּמעֹות
חֹוב ּגּבּה ועל קרקע ללוי והקנה ׁשמעֹון, על חֹוב לֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיה

החֹוב. קנה ׁשּלא לי נראה - ׁשמעֹון אצל לֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹׁשּיׁש
.Áּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש מנה לֹו: ואמר ׁשלׁשּתן, עֹומדים ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָהיּו

מּׁשלׁשּתן אחד ואין לוי, קנה - לזה ּתנהּו מלוה, ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָּפּקדֹון
ׁשאין הלכה ׁשהיא חכמים, אמרּו זה ודבר ּבֹו. לחזר ְְֲֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיכֹול

אחר. לדין מּמּנה למדין אין לפיכ טעם. ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָלּה

.Ëּתן ללוי: ואמר זּוז, מאה לׁשמעֹון חּיב ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָהיה
עד אֹו ל ׁשאּתן עד לֹו חּיב ׁשאני אּלּו זּוז מאה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָלׁשמעֹון
ּכל - ׁשמעֹון וקּבל הן! לֹו: ואמר חׁשּבֹון, עּמ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאעּׂשה
לׁשמעֹון לוי ּפרע ואפּלּו ּבֹו, לחזר יכֹול מּׁשלׁשּתן ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹאחד
חֹוזר - לׁשמעֹון לוי ּפרע לא אם ,לפיכ חֹובֹו. ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹמקצת

חֹובֹו. ּבׁשאר ראּובן את ותֹובע ְְְְִִֵֵֶַָׁשמעֹון
.Èנקנה אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו, חֹוב ׁשטר ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר

ואין ׁשּבֹו, הראיה אּלא לֹו מסר ׁשּלא לידֹו; הּׁשטר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבמסירת
ּבּיד. נתּפסת ְְִֶֶַָָָָהראיה

.‡Èׁשטר קנה הּמקנה: לֹו ׁשּיכּתב הּׁשטר? יקנה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכיצד
ונמצא הּׁשטר. לֹו וימסר ּבֹו, ׁשּיׁש הּׁשעּבּוד וכל ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹּפלֹוני
אבל קנּיתֹו, לענין עדים צרי ואין ּומסירה. ּבכתיבה ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשּנקנה
יאמר מי לֹו: אֹומר הּנתּבע ׁשהרי ּתביעתֹו; לענין עדים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹצרי

?ל ּומסר ּכתב ׁשּלי ּדברים ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבעל
.·Èמן אבל סֹופרים; מּדברי - הּזאת ּבּדר הּׁשטרֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹקנין

קנּוי. ּבלבד הּדבר ּגּוף אּלא נקנֹות, הראיֹות אין ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָהּתֹורה
ואפּלּו למחל, יכֹול עדין - לחברֹו חֹוב ׁשטר הּמֹוכר ,ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָֹלפיכ

מֹוחלֹו. ְֲיֹורׁשֹו
.‚Èיכֹולה אינּה - לבעלּה חֹוב ׁשטר ׁשהכניסה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָהאּׁשה

ּכידֹו. ׁשּידּה מּפני ּבעלּה; מּדעת אּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹלמחל
.„Èּגּבּה על לֹו והקנה ׁשהּוא, ּכל קרקע לחברֹו ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקנה

ּבלא ׁשהּוא מקֹום ּבכל הּׁשטר קנה זה הרי - חֹוב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹׁשטר
אחר למחל יכֹול זה ׁשּגם לי, ונראה מסירה. ּובלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּכתיבה
- עּמֹו הּלֹוקח ואין הּׁשטר וכתב קרקע הּמֹוכר וכן ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָׁשּמכרֹו.
ׁשהּוא. מקֹום ּבכל הּׁשטר נקנה ּבּקרקע הּלֹוקח ׁשהחזיק ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכיון

.ÂË;הּׁשטר את לֹו וכתבּו לפלֹוני, זֹו ּבּׂשדה זכּו ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָהאֹומר:
ׁשּיּגיע עד ּבּׁשטר לחזר לּנֹותן יׁש - ּבּקרקע לֹו הּזֹוכה ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָֹוהחזיק
ּבּׂשדה. לחזר יכֹול ׁשאינֹו ּפי על ואף הּמּתנה, ּבעל ְְֲִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹליד

.ÊËּב לֹו זכּו להם: אתאמר לֹו ׁשּתכּתבּו מנת על ּׂשדה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ
עד ּומּזה מּזה חֹוזר ּבּׂשדה, לֹו ׁשהחזיקּו ּפי על אף - ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׁשטר

הּמּתנה. מקּבל לידי הּמּתנה ׁשטר ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָׁשּיּגיע

ה'תשע"ב כסלו כ"ג שני יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּדמים‡. ׁשּנתן ּפי2מי על אף - הּפרֹות מׁש ולא ְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּבין ּבֹו, החֹוזר ּכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמּטלטלין, נקנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשּלא

מֹוכר ּבין יּׂשראל3לֹוקח מעּׂשה עּׂשה לא לקּבל4, וחּיב ,5 ְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אחר1) ונמשך אמנה, מחוסר שהחוזר או שפרע, מי דין והמוכר הקונה בין יש אבל בהם נגמר המקח שאין הדברים בו נתבארו
זה. אחר והנמשך לעצמו, וקנה אמנתו קיים ולא לו לקנות לאחר מעות שנתן מי כסף.2)זה קניין יכולים3)בתור שניהם

ד. הלכה ג פרק למעלה רבינו שכתב כמו בהם, תאור"4)לחזור לא בעמך "ונשיא כז) כב, (שמות תורה שאמרה מה בכלל ואינו
ולא עוולה יעשו לא ישראל "שארית יג): ג, (צפניה נאמר שהרי ישראל, מעשה עמך, מעשה עושה אינו שזה לפי תקלל), (=לא
מהם אחד כל והלוקח, המוכר ושניהם, שם). ורי"ף ורש"י מח: מציעא (בבא שפרע במי ולאוררו לקללו מותר ולפיכך כזב". ידברו

שפרע". ב"מי חייב המקח מן בו המבואר5)החוזר ולפי כו'", המבול דור מאנשי שפרע מי אמרו, "אבל מד. מציעא בבבא משנה
שבהמון לפי לדבר, חיזוק "לעשות שפרע" "מי קללת עליו להטיל שחייבים אלא בלבד, דברים סיפור זה אין מח:) (שם בגמרא
לקונה המטלטלין נקנו ולא כסף, קניין חכמים שעקרו פי על ואף הזהב). פרק (הרא"ש המקח" נגמר שלא זמן כל לחזור קל העם

dxikn zekld - elqk b"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הערבֹון נתן ואפּלּו ׁשּפרע. מי6מי מקּבל החֹוזר ּכל - ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
.7ׁשּפרע ֶַָ

אֹוררין·. ׁשּפרע? מי מקּבל ּדין9אֹותֹו8וכיצד 10ּבבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
הּמּבּול דֹור מאנׁשי ׁשּפרע מי דֹור11ואֹומרין: ּומאנׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּומאנׁשי הּוא12הּפּלגה ּבּים, ׁשּטבעּו ּומּמצרים ועמֹורה סדם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבדּבּורֹו עֹומד ׁשאינֹו מּמי הּדמים.13יּפרע יחזר ּכ ואחר . ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּדמים14הּנֹותן‚. מקצת אֹו הּמּטלטלין ּבֹו15ּדמי וחזר , ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ
הּמעֹות16הּלֹוקח הרי - מעֹותי וטל ּבֹוא הּמֹוכר: לֹו ואמר , ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ּפּקדֹון ּכמֹו חּיב17אצלֹו אינֹו - אבדּו אֹו נגנבּו ואם , ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
הּמֹוכר18ּבאחריּותן ּבֹו חזר אם אבל הּמעֹות19. הרי - ְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָ

ּבאחריּותן וחּיב ואמר20ּברׁשּותֹו, ּבֹו ׁשחזר ּפי על ואף , ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּפרע, מי עליו ׁשּיקּבל עד ,ׁשּל את וטל ּבֹוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלּלֹוקח:
לֹו ׁשּל21ויאמר את וטל ּבֹוא :ּכ .22אחר ְְְֶֶַַַָֹֹ

חבית„. לי מכר לֹו: ואמר חברֹו, אצל חֹוב לֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי
ּכמי זה הרי - הּמֹוכר ורצה ,אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב יין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

עּתה הּדמים ׁשּפרע23ׁשּנתן מי מקּבל ּבֹו החֹוזר וכל ,24. ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
יכֹול25לפיכ מהן אחד אין - ּבחֹובֹו קרקע לֹו מכר אם , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבֹו ּבׁשעת26לחזר מצּויֹות הּמלוה מעֹות ׁשאין ּפי על ואף , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ
ֶֶַהּמכר.

עבדים‰. אֹו קרקע מחברֹו מּטלטלין,27הּלֹוקח ׁשאר אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָ
מׁשּכֹון והּניח הּדמים, קנה28ּופסקּו לא - הּדמים וכל29על ; ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּפרע מי לקּבל חּיב ואינֹו חֹוזר, - מּׁשניהם לחזר .30הרֹוצה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
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חוזר הוא אם שפרע מי קללת לו יש וכן הואיל ג), הלכה (להלן בכסף להשתמש למוכר רשות ויש קונה, הוא התורה שמן מכיוון -

לו שאין הלוקח, את חייבו למה להבין יש זה לפי [אבל שם והערה ה הלכה להלן וראה ב). קטן סעיף רד, סימן החושן (קצות בו
שפרע]. במי הנאה, בתאריךכלומר6)שום ולשלם להוסיף מתחייב הוא השאר ואת חלקי, פירעון בתורת לקניין דמים מקצת נתן :

מאוחר. הדמים.7)יותר כל נתן כאילו זה והרי כולו. כנגד קונה שעירבון מח:), מציעא (בבא רב לגבי יוחנן, כרבי שהלכה לפי
עמך),8) מעשה בעושה המתחיל דיבור (שם, התוספות וכתבו א. הלכה למעלה וראה שם). מציעא (בבא כאביי ולא כרבא מקללין.

סתם. לקללו לא אבל הזה, המקח על לקללו אלא זה אין - לקללו ומותר עמך מעשה עושה אינו שהחוזר פי על הביטוי9)שאף
סימן סמ"ע (ועיין בנוכחותו הכוונה: אלא להלן), (ראה אליו ישר הקללה את מכוונים לא רבינו, לדעת שהרי, דווקא, לאו "אותו"

ז). קטן סעיף ובאיזהו10)רד, עליו, צועק שהוא ההוא האיש במעמד צעקה אותה לצעוק לו "יש רבינו: כתב המשנה בפירוש אבל
כו'". שפרע מי - שירצה נקט11)מקום הכי ומשום יתברך השם של הפרטית ההשגחה לעיניים נתבאר שבהם מפני אלו "נקט

ח). אות שם (סמ"ע וכו'". יתברך השם של פרטית ההשגחה על מורה היה בים שטביעתם לפי מכות שאר ולא בים שטבעו
מח.).12) (ב"מ בגמרא שהובאה בברייתא אבל במשנה, אינו ואילך קצת],13)מכאן מעשה של ליווי בו שיש בדיבור כלומר,

אין אבל משנה) (כסף ח הלכה להלן רבינו שכתב כמו שפרע מי אין בלבד בדיבור שאילו דמים. מתן בלשוןכגון אותו מקללים
שם.14)נוכח. ברי"ף שהובאו הגאונים בדברי יסודו אבל בגמרא, מפורש מקור לו אין המוכר, חזרת זו: הלכה של השני החלק

להלן. וראה הגאונים, בדברי ולא בגמרא לא מקור שום לו אין הלוקח חזרת הראשון: החלק שגם15)ואילו א בהלכה כמבואר
שפרע. מי לעניין קנה עירבון שפרע".16)הנותן ב"מי כאמור, הוא, חינם.17)וחייב כשומר הוא שומר18)והרי כל כמו

חינם. כשומר דינו למה להלן וראה שומשמין19)חינם. עבור שומשומין למוכר כסף שנתן באחד עובדה הביאו מט. מציעא בבבא
כספו, את לקחת שבא ועד כספו את בחזרה לקחת שיבוא ללוקח ואמר בו חזר והמוכר הוקרו, בשומשמין, משיכה שעשה ולפני
לפניו: שאלו אחרים חכמים אבל חינם, כשומר ולא שכר כשומר לא כלל באחריות חייב המוכר שאין רבא ופסק הכסף. אותו נגנב
פי על ואף זה. על רבא להם והודה ברשותו? שהכסף ונמצא מקח יישאר והמקח יקבל לא ואולי שפרע, מי עוד קיבל לא והלא
באופן הייתה והעובדה כלל במציאות היו לא - החכמים שאילת ידי על וחזרתו רבא של וההוראה הזאת העובדה שכל שנתברר
שלא זמן שכל באופן שם, שהובא כמו רבא של וכחזרתו חכמים כדעת שהלכה ברי"ף) (הובא גאון האי רב פסק זאת בכל אחר,

להלן. וראה המוכר. של באחריותו הוא הרי שפרע" "מי המוכר רשות20)קיבל לו שיש לפי כשואל, שדינו מפורש, אומר הרי"ף
שדינו סובר שהוא נראה - (מ"מ) הראב"ד בהצעת ובפרט - הרמב"ם דברי מתוך ברם באונסין, אף וחייב הזה, בכסף להשתמש
מציעא בבא (ראה שכר כשומר אלא כשואל אינו בהם השתמש שלא עוד כל - להשתמש רשות לו שיש פי על שאף שכר, כשומר

נחמן). לרב מעותיו,21)מג. את שייקח ללוקח, לפנות פעם עוד הוא צריך שפרע", "מי שקיבל שאחרי כאן, מדגיש משנה הכסף
מאחריות. פטור הוא אז, ורק שכר22)ואז, כשומר באחריות חייב היה שפרע" "מי שקיבל שלפני שמכיוון חינם, כשומר דינו ואז

אחריות קצת עליו נשארת ולפיכך עצמו על להקל אלא האחריות כל את להפקיע בא אינו כספך את בחזרה קח לו שאמר בזה -

להשתמש לו שאסור סובר שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. כשומר
אינו שפרע" "מי קבלת לפני וגם כללבכסף, באחריות חייב שאינו נראה שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. שומר אלא

להלכה שפוסקים אנו אבל חינם, שומר אלא אינו שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור סובר שרבא מפני זהו -
הטעם ומאותו יג. סימן ד פרק מציעא בבבא הרא"ש שכתב כמו בהם, להשתמש לו מותר - התורה מן קונות שמעות יוחנן כרבי

חינם. כשומר הוא שהרי שפרע", "מי אין ששם הלוקח, בחזרת הראשונה, בהלכה גם רבינו שאמרו23)כתב ממה השיג הראב"ד
סוגיית על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר מקודשת אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה מלווה מז.) (קידושין חכמים

שם. ובהערה ד הלכה ה פרק למעלה וראה במכר, קונה שמלווה מו: מציעא בבבא בו24)הגמרא וחוזר בכסף קונה כל כדין
א). הלכה בעין.25)(למעלה ככסף הוא ומלווה בלבד26)הואיל בכסף נקנה שהקרקע השטר, את כותבין שאין במקום והמדובר

ד). הלכה א פרק שם].27)(למעלה והערה ד הלכה ה פרק למעלה [וראה גמור קניין בכסף מן28)שנקנים בו יחזור שאם
ד. הלכה י"א פרק להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין) (=יישאר יוחלט (קידושין29)המקח כאן אין משכון - כאן אין "מנה

מתקדשת האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה לו נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף מנה כלומר, ח:).
כג). הלכה אישות מהלכות ה בפרק רבינו פסק וכן (שם. זו נוסחת30)בנתינה (לפי שביעית מסכת סוף בירושלמי מפורש כן



פג dxikn zekld - elqk b"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הערבֹון נתן ואפּלּו ׁשּפרע. מי6מי מקּבל החֹוזר ּכל - ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
.7ׁשּפרע ֶַָ

אֹוררין·. ׁשּפרע? מי מקּבל ּדין9אֹותֹו8וכיצד 10ּבבית ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָ
הּמּבּול דֹור מאנׁשי ׁשּפרע מי דֹור11ואֹומרין: ּומאנׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָ

ּומאנׁשי הּוא12הּפּלגה ּבּים, ׁשּטבעּו ּומּמצרים ועמֹורה סדם ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבדּבּורֹו עֹומד ׁשאינֹו מּמי הּדמים.13יּפרע יחזר ּכ ואחר . ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּדמים14הּנֹותן‚. מקצת אֹו הּמּטלטלין ּבֹו15ּדמי וחזר , ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָ
הּמעֹות16הּלֹוקח הרי - מעֹותי וטל ּבֹוא הּמֹוכר: לֹו ואמר , ְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָֹ

ּפּקדֹון ּכמֹו חּיב17אצלֹו אינֹו - אבדּו אֹו נגנבּו ואם , ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
הּמֹוכר18ּבאחריּותן ּבֹו חזר אם אבל הּמעֹות19. הרי - ְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָ

ּבאחריּותן וחּיב ואמר20ּברׁשּותֹו, ּבֹו ׁשחזר ּפי על ואף , ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּפרע, מי עליו ׁשּיקּבל עד ,ׁשּל את וטל ּבֹוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלּלֹוקח:
לֹו ׁשּל21ויאמר את וטל ּבֹוא :ּכ .22אחר ְְְֶֶַַַָֹֹ

חבית„. לי מכר לֹו: ואמר חברֹו, אצל חֹוב לֹו ׁשהיה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹמי
ּכמי זה הרי - הּמֹוכר ורצה ,אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב יין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

עּתה הּדמים ׁשּפרע23ׁשּנתן מי מקּבל ּבֹו החֹוזר וכל ,24. ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
יכֹול25לפיכ מהן אחד אין - ּבחֹובֹו קרקע לֹו מכר אם , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבֹו ּבׁשעת26לחזר מצּויֹות הּמלוה מעֹות ׁשאין ּפי על ואף , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ
ֶֶַהּמכר.

עבדים‰. אֹו קרקע מחברֹו מּטלטלין,27הּלֹוקח ׁשאר אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָ
מׁשּכֹון והּניח הּדמים, קנה28ּופסקּו לא - הּדמים וכל29על ; ְְְְִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ׁשּפרע מי לקּבל חּיב ואינֹו חֹוזר, - מּׁשניהם לחזר .30הרֹוצה ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
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חוזר הוא אם שפרע מי קללת לו יש וכן הואיל ג), הלכה (להלן בכסף להשתמש למוכר רשות ויש קונה, הוא התורה שמן מכיוון -

לו שאין הלוקח, את חייבו למה להבין יש זה לפי [אבל שם והערה ה הלכה להלן וראה ב). קטן סעיף רד, סימן החושן (קצות בו
שפרע]. במי הנאה, בתאריךכלומר6)שום ולשלם להוסיף מתחייב הוא השאר ואת חלקי, פירעון בתורת לקניין דמים מקצת נתן :

מאוחר. הדמים.7)יותר כל נתן כאילו זה והרי כולו. כנגד קונה שעירבון מח:), מציעא (בבא רב לגבי יוחנן, כרבי שהלכה לפי
עמך),8) מעשה בעושה המתחיל דיבור (שם, התוספות וכתבו א. הלכה למעלה וראה שם). מציעא (בבא כאביי ולא כרבא מקללין.

סתם. לקללו לא אבל הזה, המקח על לקללו אלא זה אין - לקללו ומותר עמך מעשה עושה אינו שהחוזר פי על הביטוי9)שאף
סימן סמ"ע (ועיין בנוכחותו הכוונה: אלא להלן), (ראה אליו ישר הקללה את מכוונים לא רבינו, לדעת שהרי, דווקא, לאו "אותו"

ז). קטן סעיף ובאיזהו10)רד, עליו, צועק שהוא ההוא האיש במעמד צעקה אותה לצעוק לו "יש רבינו: כתב המשנה בפירוש אבל
כו'". שפרע מי - שירצה נקט11)מקום הכי ומשום יתברך השם של הפרטית ההשגחה לעיניים נתבאר שבהם מפני אלו "נקט

ח). אות שם (סמ"ע וכו'". יתברך השם של פרטית ההשגחה על מורה היה בים שטביעתם לפי מכות שאר ולא בים שטבעו
מח.).12) (ב"מ בגמרא שהובאה בברייתא אבל במשנה, אינו ואילך קצת],13)מכאן מעשה של ליווי בו שיש בדיבור כלומר,

אין אבל משנה) (כסף ח הלכה להלן רבינו שכתב כמו שפרע מי אין בלבד בדיבור שאילו דמים. מתן בלשוןכגון אותו מקללים
שם.14)נוכח. ברי"ף שהובאו הגאונים בדברי יסודו אבל בגמרא, מפורש מקור לו אין המוכר, חזרת זו: הלכה של השני החלק

להלן. וראה הגאונים, בדברי ולא בגמרא לא מקור שום לו אין הלוקח חזרת הראשון: החלק שגם15)ואילו א בהלכה כמבואר
שפרע. מי לעניין קנה עירבון שפרע".16)הנותן ב"מי כאמור, הוא, חינם.17)וחייב כשומר הוא שומר18)והרי כל כמו

חינם. כשומר דינו למה להלן וראה שומשמין19)חינם. עבור שומשומין למוכר כסף שנתן באחד עובדה הביאו מט. מציעא בבבא
כספו, את לקחת שבא ועד כספו את בחזרה לקחת שיבוא ללוקח ואמר בו חזר והמוכר הוקרו, בשומשמין, משיכה שעשה ולפני
לפניו: שאלו אחרים חכמים אבל חינם, כשומר ולא שכר כשומר לא כלל באחריות חייב המוכר שאין רבא ופסק הכסף. אותו נגנב
פי על ואף זה. על רבא להם והודה ברשותו? שהכסף ונמצא מקח יישאר והמקח יקבל לא ואולי שפרע, מי עוד קיבל לא והלא
באופן הייתה והעובדה כלל במציאות היו לא - החכמים שאילת ידי על וחזרתו רבא של וההוראה הזאת העובדה שכל שנתברר
שלא זמן שכל באופן שם, שהובא כמו רבא של וכחזרתו חכמים כדעת שהלכה ברי"ף) (הובא גאון האי רב פסק זאת בכל אחר,

להלן. וראה המוכר. של באחריותו הוא הרי שפרע" "מי המוכר רשות20)קיבל לו שיש לפי כשואל, שדינו מפורש, אומר הרי"ף
שדינו סובר שהוא נראה - (מ"מ) הראב"ד בהצעת ובפרט - הרמב"ם דברי מתוך ברם באונסין, אף וחייב הזה, בכסף להשתמש
מציעא בבא (ראה שכר כשומר אלא כשואל אינו בהם השתמש שלא עוד כל - להשתמש רשות לו שיש פי על שאף שכר, כשומר

נחמן). לרב מעותיו,21)מג. את שייקח ללוקח, לפנות פעם עוד הוא צריך שפרע", "מי שקיבל שאחרי כאן, מדגיש משנה הכסף
מאחריות. פטור הוא אז, ורק שכר22)ואז, כשומר באחריות חייב היה שפרע" "מי שקיבל שלפני שמכיוון חינם, כשומר דינו ואז

אחריות קצת עליו נשארת ולפיכך עצמו על להקל אלא האחריות כל את להפקיע בא אינו כספך את בחזרה קח לו שאמר בזה -

להשתמש לו שאסור סובר שרבא מפני זהו - כלל באחריות חייב שאינו נראה שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. כשומר
אינו שפרע" "מי קבלת לפני וגם כללבכסף, באחריות חייב שאינו נראה שם) מציעא (בבא שבגמרא פי על ואף חינם. שומר אלא

להלכה שפוסקים אנו אבל חינם, שומר אלא אינו שפרע" "מי קבלת לפני וגם בכסף, להשתמש לו שאסור סובר שרבא מפני זהו -
הטעם ומאותו יג. סימן ד פרק מציעא בבבא הרא"ש שכתב כמו בהם, להשתמש לו מותר - התורה מן קונות שמעות יוחנן כרבי

חינם. כשומר הוא שהרי שפרע", "מי אין ששם הלוקח, בחזרת הראשונה, בהלכה גם רבינו שאמרו23)כתב ממה השיג הראב"ד
סוגיית על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר מקודשת אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה מלווה מז.) (קידושין חכמים

שם. ובהערה ד הלכה ה פרק למעלה וראה במכר, קונה שמלווה מו: מציעא בבבא בו24)הגמרא וחוזר בכסף קונה כל כדין
א). הלכה בעין.25)(למעלה ככסף הוא ומלווה בלבד26)הואיל בכסף נקנה שהקרקע השטר, את כותבין שאין במקום והמדובר

ד). הלכה א פרק שם].27)(למעלה והערה ד הלכה ה פרק למעלה [וראה גמור קניין בכסף מן28)שנקנים בו יחזור שאם
ד. הלכה י"א פרק להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין) (=יישאר יוחלט (קידושין29)המקח כאן אין משכון - כאן אין "מנה

מתקדשת האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה לו נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף מנה כלומר, ח:).
כג). הלכה אישות מהלכות ה בפרק רבינו פסק וכן (שם. זו נוסחת30)בנתינה (לפי שביעית מסכת סוף בירושלמי מפורש כן
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.Âהּדמים ּופסקּו ּבלבד, ּבדברים לֹו הּלֹוקח31מכר ורׁשם , ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ
-32רׁשם ׁשּלֹו ׁשהּוא ידּוע סימן לֹו ׁשּיהיה ּכדי הּמקח על ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

אחר ּבֹו החֹוזר ּכל ּכלּום, מהּדמים נתן ׁשּלא ּפי על ְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹאף
ׁשּפרע מי מקּבל ׁשּיקנה33ׁשרׁשם הּוא הּמדינה מנהג ואם . ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּמקח נקנה - ּגמּור קנין לחזר34הרׁשם יכֹול מהן אחד ואין , ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּדמים לּתן חּיב זה ויהיה .35ּבֹו, ְְִִִֵֶֶַָָ

.Êּברּור ּבפני36ּדבר ּבׁשרׁשם אּלא זה ּדין ׁשאין הּוא, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
גמר ׁשהרי ;מקח רׁשם הּמֹוכר: לֹו ׁשאמר אֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמֹוכר,

ּובמׁשיכה. ּבחזקה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָלהקנֹותן,
.Áּבלבד ּבדברים ונֹותן לֹו37הּנֹוּׂשא לעמד ראּוי זה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹ

רׁשם, ולא ּכלּום, הּדמים מן לקח ׁשּלא ּפי על אף ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹֹּבדּבּורֹו,
אף - מֹוכר ּבין לֹוקח ּבין ּבֹו, החֹוזר וכל מׁשּכֹון. הּניח ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָֹולא
מּמחּסרי זה הרי ׁשּפרע, מי לקּבל חּיב ׁשאינֹו ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻעל

הימּנּו38אמנה נֹוחה חכמים רּוח ואין ,39. ְֲֲִֵֵֶַָָָָ
.Ëהרי40וכן - נתן ולא מּתנה, לֹו לּתן לחברֹו ׁשאמר מי ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ

מּועטת, ּבמּתנה אמּורים? ּדברים ּבּמה אמנה. מּמחּסרי ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻזה

ּבמּתנה אבל ּכׁשהבטיחֹו; מקּבל ׁשל דעּתֹו סמכה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהרי
ׁשּיּתן זה האמין לא ׁשהרי אמנה, חסרֹון ּבּה אין - ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמרּבה

ּבהן.41לֹו ׁשּקֹונין ּבדברים אֹותֹו ׁשּיקנה עד אּלּו, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָדברים
.Èמעֹות מּטלטלין,43לחברֹו42הּנֹותן אֹו קרקע לֹו לקנֹות ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָ

מה - ּבמעֹותיו לעצמֹו וקנה והל אצלֹו חברֹו מעֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָוהּניח
עּׂשּוי הרּמאין.44ּׁשעּׂשה מּכלל הּוא והרי , ְֲִִֵֶַַַָָָָָ

.‡Èיֹודע לֹו45היה ּומֹוכר ּומכּבדֹו, אֹותֹו אֹוהב הּמֹוכר ׁשּזה ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָ
לעצמֹו לקנֹות מּתר זה הרי - למׁשּלחֹו מֹוכר והּוא46ואינֹו ; ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָֻ

לקנֹות ויקּדמּנּו אחר יבֹוא ׁשּמא מפחד ואם ויֹודיעֹו. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיחזר
מֹודיעֹו ּכ ואחר לעצמֹו קֹונה זה הרי -47. ְְְֲִֵֶֶַַַָ

.·Èחברֹו ּבמעֹות לעצמֹו קנה ׁשאם הּמֹורים, מקצת ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָהֹורּו
מלוה עליו ׁשּזקפן לעצמֹו48אחר קנה הרי ּומקּבלין49- , ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

ּבמלוה'.50מּמּנּו עצמי על הּמעֹות אֹותם 'זקפּתי ּכׁשאמר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשל הּמקח אּלא אמת, ּדין זה ּדין ׁשאין אֹומר, ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָואני

ּבדי51מׁשּלח ׁשּיתּבאר ּכמֹו העסק., ן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
.‚Èהיּו אם הּמקח: להם לקנֹות לאחד מעֹות ׁשּנתנּו ְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשלׁשה
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בזה:נימוקי והטעם שפרע". מי עליו מקבל ואינו בו חוזר בו לחזור ורצה לחבירו טבעת עירבון "הנותן שם). מציעא בבא יוסף
וכן בהערה) שם ועיין א הלכה (למעלה בכסף להשתמש רשות לו ויש התורה מן קונה שהוא באופן אלא שפרע" "מי חייבו שלא
שפרע], מי [אמרו באבל קאי הכי משום קונות, מעות בשלמא אמרת אי שפרע, מי ..." שאמרו: מז:) מציעא (בבא בגמרא נראה

"רושם". קניין בדבר ו הלכה להלן וראה שפרע]". מי [אמרו באבל קאי אמאי קונות, אינן מעות אמרת אי הכרחי31)אלא תנאי
יא. הלכה ד פרק לעיל וראה קניין, לכל (שם).32)הקודם בגמרא המובאת "סיטומתא", המלה פירוש מסקנת33)זה כך

על מעות נתינת דין לרושם להיות גמור] קניין קונה שהרושם המנהג שאין במקום [אף תיקנו "חז"ל הסמ"ע: ופירש (שם), הגמרא
שפרע]". מי [שיקבל פי34)המקח על שבממון דבר שבכל בזה, כיוצא בכל הלכה מבטל "שהמנהג ומכאן שם. מציעא בבא

קונה - בו וסוגרים המפתח את לקונה שמוסרים הסוחרים שנהגו הזה "ובזמן הרשב"א). בשם משנה (מגיד ומקנין" קונין המנהג
המקצועות). ספר בשם ה אות כאן מיימוניות (הגהות המפתח" לו כשמסר בית שכירות מן35)בעניין שהיא הגבהה [בקניין

"סיטומתא" ואילו הדמים", ליתן הלוקח את ש"כופין ה) הלכה ג פרק (למעלה רבינו כתב מדרבנן, שהיא משיכה בקניין ואף התורה
שסובר מצוה, המתחיל דיבור צא: לכתובות רש"י ועיין ממון. ממנו ולהוציא לכופו מנהג שאין רבינו, סובר מנהג, אלא שאינה
כופין דרבנן במצוה שאף וכתבו עליו חלקו "פריעת" המתחיל דיבור פו. שם ובתוספות בתורה, המפורשת במצוה אלא כופין שאין

שם]. עיין (מ"מ).36)אותו, קניות" משאר עדיף שלא פשוט, רבינו.37)"זה בדברי בסמוך כמבואר קניין, פעולת בלי
דבריהם38) את המשנים אנשים כלומר, רב). לגבי יוחנן רבי כדעת מט. (שם אמנה" מחוסרי משום בהם יש "דברים הגמרא: לשון

הו אם אף אמנה מחוסר הוא הרי שלעולם נראה רבינו לשון ומסתימת אמון. מחוסרי אמונה, נעדרי הראב"דהם (וכדעת הוזל או קר
.( המגידֿמשנה שהביא הימנו".39)והרשב"א נוחה חכמים רוח אין בו "והחוזר מח. יוחנן.40)שם כרבי מט. אבל41)שם

מועטת מתנה בכלל הם וזול שיוקר - הוזל או הוקר אם ואף המקח דמי לו הבטיח שהרי לו, שימכור דעת סמיכות יש במכירה
לאחד אמרו רבים שאם אומרים ויש ח). הלכה למעלה וראה שם יוסף ונימוקי מודה, המתחיל דיבור שם (תוספות דעתו וסמך
לו. ויתנו בהם יחזרו לא בוודאי שהרבים היחיד של דעתו שסמכה לפי אמנה, מחוסרי הם בהם חזרו אם - מרובה מתנה לו שיתנו
יד). קטן סעיף שם וסמ"ע ט סעיף רד סימן משפט חושן ערוך (שולחן מועטת כמתנה זו והרי קטן סכום מגיע אחד שלכל ועוד,

מהלכות42) ט בפרק רבינו דברי וכן וממכר. מקח בעניין גם זה דין מובא נט.) (שם ובגמרא קידושין, לעניין נח: בקידושין משנה
בשאר בו וכיוצא זה דבר העושה וכל כן. לעשות ואסור - לעצמו וקדשה והלך אשה לו לקדש שליח "העושה י"ז: הלכה אישות

רשע". נקרא וממכר מקח (שם).43)דברי רמאות נקראת שוודאי יותר, עליו סומכת המשלח שדעת לשליחו, וכלֿשכן
מוציאין44) ומכר שלקח עדים יש אם כו' פירות בהן ליקח לחבירו מעות "הנותן ד): פרק מציעא (בבא ובתוספתא נט. קידושין

המתיבות בספר כתב לשליח? ולא למשלח שייך שהמקח הרי - ג) הלכה ה פרק מציעא (בבא בירושלמי הוא וכן כורחו" בעל ממנו
משנה). במגיד (ראה במעותיו" לעצמו "וקנה וכתב רבינו שדקדק וזהו המוכר. של במעותיו קנה שהשליח באופן עוסקת שהתוספתא

ב).45) סעיף קפג סימן (ט"ז המקח שאינו46)בשעת שיודע כיוון - למשלח למכור שיסכים המוכר אצל להשתדל מחוייב ואינו
וממכר. מקח בעניין חנה בר בר וברבה קידושין בעניין חסידא ברבין מעשה שם. קידושין לו. למכור רצה47)רוצה לא שהמוכר

ד). קטן סעיף שם (סמ"ע החשד מן עצמו את יוציא ובזה לשליח אלא למשלח שנתן48)למכור הללו מעות בנפשו: "שחושב
קטן סעיף קפג, סימן (סמ"ע, מחר" או היום לו ואשלם הלוואה, בתורת בידי לי מעותיו ויהיו לעצמי, בהן לי אקנה המשלח, לי

לעצמו49)ב). שקנה שעורים, וקנה חיטים לקנות המשלח לו אמר שאם קב: קמא בבבא שמצאנו כמו בשינוי קנה ששינה, אחרי
משנה). משנה.50)(מגיד במגיד וראה עלינו. הוא נאמן ושותפין51)כלומר, שלוחין מהלכות א בפרק שפסק לשיטתו, רבינו

המשלח. קנה שעורים, וקנה חיטים לקנות לו אמר שאפילו יהודה, כרבי ה הלכה

dxikn zekld - elqk b"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מערבֹות ׁשהיתה52הּמעֹות ּפי על אף הּדמים, ּבמקצת וקנה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּכּלן, ׁשל הּמקח הרי - מהן לאחד ׁשּקנה ׁשּזה הּׁשליח ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּכּונת

מעֹותיהן. לפי אֹותֹו ְְְְִִֵֶוחֹולקין
.„Èצרּורין מהן אחד ׁשל מעֹות על54וחתּומין53היּו אף , ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

קנה לא - לכּלן הּמקח ׁשּיּקנה הּזה הּׁשליח ּבלב ׁשהיה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻּפי
ּבלבד. ּבמעֹותיו הּמקח ׁשּנקנה זה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָאּלא
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הּדמים,‡. מקצת לֹו ונתן זּוז, ּבאלף לחברֹו ּׂשדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר
לֹו נׁשאר לא אפּלּו הּדמים, ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהיה
ׁשּכתב ּפי על אף ּכּלּה, את הּלֹוקח קנה לא - אחד זּוז ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלא

החזיק. אֹו ְֱִֶַָהּׁשטר
אֹומר·. רצה העליֹונה; על הּמֹוכר יד - הּלֹוקח ּבֹו ְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחזר

ׁשּנתּת הּמעֹות ּכנגד הּקרקע מן קנה אֹו ,מעֹותי היל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹו:
הּלֹוקח יד - הּמֹוכר חזר ואם ׁשּבּה. הּזּבּורית מן לֹו ונֹותן ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלי.
קרקע לי ּתן אֹו מעֹותי, לי ּתן לֹו: אֹומר רצה העליֹונה; ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ונכנס יֹוצא היה לא ואם ׁשּבּה. הּיפה מן ונֹוטל מעֹותי. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכנגד
לחזר יכֹול מהן אחד ואין ּכּלּה, את הּלֹוקח קנה - ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻותֹובע

החֹובֹות. ּכׁשאר עליו הּדמים ּוׁשאר ְְִִַַָָָָָּבֹו,
ונכנס‚. יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף רעתּה, מּפני ּׂשדהּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמכר

ּבֹו; לחזר יכֹול הּלֹוקח ואין הּכל, קנה - הּדמים ׁשאר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹותֹובע
אּלא והקנה, גמר לא ׁשעדין מּפני לא ורֹודף, ׁשּתֹובע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה

הּלֹוקח. ּבֹו יחזר ׁשּלא ְֲֵֵֶַַֹֹּכדי
הּלֹוקח„. ׁשּמׁש ּפי על אף מּטלטלין: ּבמֹוכר הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוכן

ׁשאר על ויֹוצא נכנס והּמֹוכר לרׁשּותֹו, והֹוציאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהּפרֹות
ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּתחּתֹונה, על ּבֹו החֹוזר ויד קנה, לא - ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּדמים
הּכל. קנה זה והרי ממּכרֹו, רעת מּפני מכר ּכן אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא

לתּבע‰. ונכנס יֹוצא והּמֹוכר ּבמאתים, מאה ׁשוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלקח
מּפני ּׂשדהּו ּכמֹוכר הּוא אם ספק זה הרי - הּדמים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשאר
ּכמֹוכר אינֹו אֹו ּביֹותר, ׁשּמכר מּפני אּלא ּתֹובע ואינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרעתּה,
גמר לא ׁשעדין מּפני - ׁשּתֹובע וזה רעתּה, מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׂשדהּו
לחזר הרֹוצה ,לפיכ הּדמים. ּכל ׁשּיּקח עד ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹלהקנֹותֹו
ׁשּמכר מּמקח הּמֹוכר ּתפס ואם לחזר; יכֹול אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּׁשניהם

מּידֹו. מֹוציאין אין - לֹו ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּכנגד
.Â,הּמעֹות ּבמנין וטעה הּדמים לֹו ונתן מחברֹו דבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּקֹונה

אינם לי ׁשּנתּת מאה לֹו: ואמר הּמֹוכר ּתבעֹו זמן ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּולאחר
אחר אפּלּו העּׂשרה לֹו ּומחזיר הּמקח, נקנה - ּתׁשעים ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ּבמּטלטלין. ּבין ּבקרקע, ּבין ׁשנים. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָּכּמה
.Êל מכּורה היא הרי זֹו ּׂשדה ּכׁשאמּכר לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהאֹומר

ּכ על מּידֹו וקנּו זּוז, ּבמאה מכרּהמעכׁשו זמן ּולאחר , ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָ

קנה - מנה על ּביֹותר מכרּה הראׁשֹון. קנה - ּבמאה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלאחר
מּדעּתֹו מֹוכר ׁשּיהיה 'ּכׁשאמּכר', אּלא לֹו אמר ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאחרֹון.
מּפני אּלא מכר ולא למּכר, רֹוצה היה לא וזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּתחּלה,
ּומכר. ׁשּנאנס ּכמי ונמצא ׁשויֹו, על זה ׁשהֹוסיף ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת

.Áּכמה מעכׁשו ל קנּויה היא הרי ּכׁשאמּכרּנה לֹו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר
מן ׁשנים ּפי על אפּלּו - ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבית אֹותּה ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיׁשּומּו
ׁשּיאמרּו עד - ׁשלׁשה ׁשּיאמרּו ּכמֹו לֹו: אמר ְְְְְֶֶַַַָָָֹֹהּׁשלׁשה.
ׁשל ּדין ּבית אֹותּה ׁשּיׁשּומּו ּכמֹו לֹו: אמר אם וכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלׁשה.
לאחר וימּכר ויסּכימּו, ּכּלן הארּבעה ׁשּיׁשּומּו עד - ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻארּבעה
ׁשלׁשה אֹותּה ׁשמּו הראׁשֹון. יקנה ּכ ואחר ׁשּיסּכימּו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אֹו אחרים ׁשלׁשה ׁשּיבֹואּו עד הּמֹוכר: ואמר ארּבעה, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָאֹו
ּתחּלה מּידֹו קנּו ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - ויׁשּומּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָארּבעה

מעכׁשו. ְֵֶַַָָׁשּמכר
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מֹוכר‡. אּתה ּבכּמה הּגזּבר: לֹו ואמר להקּדׁש, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר
ּכיון מאה, ׁשוה היה אפּלּו - ּבעּׂשרה ואמר: זה? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפץ
לגבֹוּה ׁשאמירה ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו ּבעּׂשרה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאמר

להדיֹוט. ְְְִִֶָּכמסירה
העליֹונה.·. על ידֹו - ׁשּמכר אֹו להקּדׁש ׁשּקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּבר

הּפרֹות, מׁש ׁשּלא ּפי על אף הקּדׁש, ׁשל ּדמים נתן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד?
ו ּתֹורה. ּכדין קנה, - הּוקרּו חֹוזר;אם - הּפרֹות הּוזלּו אם ְְְְִִִֵֵַָָָ

ההקּדׁש. מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא ולא ,מׁש לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשהרי
ּדמים, נתן ולא הּלֹוקח ּומׁשכֹו הקּדׁש, ׁשל חפץ מכר אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא ׁשּלא קנה; - החפץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹוהּוזל
הּגזּבר לקח לא ׁשהרי ּבֹו; חֹוזר - החפץ הּוקר ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהקּדׁש.
הּכסף ונתן ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא נקנה אינֹו וההקּדׁש ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדמים,

ׁשּפרע. מי לקּבל חּיב הּגזּבר ואין לֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוקם
ׁשּמכרּו‚. יתֹומים ּכיצד? ּכהקּדׁש. הן הרי - יתֹומים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָנכסי

והּוקרּו הּדמים, לקחּו לא ועדין הּפרֹות מהן ונמׁשכּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּפרֹות,
ּבכסף, אּלא נקנין יתֹומים נכסי ׁשאין ּבהן; חֹוזרין - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּפרֹות
חמּור יֹותר הדיֹוט ּכח יהיה לא - הּפרֹות הּוזלּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכהקּדׁש.

ִָֹמּכחן.
והּוקרּו„. ּפרֹותיהן, נמׁשכּו לא ועדין הּדמים לקחּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן

ורצּו הּפרֹות, הּוזלּו אם אבל ההדיֹוטֹות. ּכׁשאר חֹוזרין, -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּכדינם ׁשּפרע, מי ּומקּבלין חֹוזרין, - ּבהן לחזר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּלקֹוחֹות
- ּתֹורה ּכדין הּפרֹות לּקח אֹותם נחּיב ׁשאם העם. ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעם
ּכׁשּיצטרכּו ,ּכ דינם יהיה ׁשאם ליתֹומים; רעה זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהרי

ּדמים. להם יּתן מי ימצאּו לא ְְְִִִִִֵֶָָֹֹלמּכר
נתנּו‰. ולא הּפרֹות ּומׁשכּו ּפרֹות, ׁשּלקחּו יתֹומים ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.52) על החולקת דעה ומביא השליח", ערבן "אפילו כאן: מדייק קפד) סימן משפט (חושן סובר53)הטור כאן וגם קשורים.
א). קטן סעיף קפד סימן (סמ"ע השליח צררם אפילו בעליו.54)הטור: של החותם להם המקח1)שיש ביטול דיני בו נתבארו

המכר. בעניין הדמים שומת ודיני הדמים, השלים לא שהלוקח שדינם1)מפני וביתומים בהקדשות וממכר מקח דיני בו נתבארו
מבלתי נגמר שהמקח להקדש שווה אדם כל שדין מיוחד בזמן נקח שאם דבר שיש בו נתבאר וכן צדדין, בקצת להקדשות דומה

תנאיו. שלמות



פה dxikn zekld - elqk b"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מערבֹות ׁשהיתה52הּמעֹות ּפי על אף הּדמים, ּבמקצת וקנה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּכּלן, ׁשל הּמקח הרי - מהן לאחד ׁשּקנה ׁשּזה הּׁשליח ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּכּונת

מעֹותיהן. לפי אֹותֹו ְְְְִִֵֶוחֹולקין
.„Èצרּורין מהן אחד ׁשל מעֹות על54וחתּומין53היּו אף , ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָ

קנה לא - לכּלן הּמקח ׁשּיּקנה הּזה הּׁשליח ּבלב ׁשהיה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻּפי
ּבלבד. ּבמעֹותיו הּמקח ׁשּנקנה זה ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָאּלא

ׁשמיני 1ּפרק
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הּדמים,‡. מקצת לֹו ונתן זּוז, ּבאלף לחברֹו ּׂשדה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמֹוכר
לֹו נׁשאר לא אפּלּו הּדמים, ׁשאר ותֹובע ונכנס יֹוצא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹוהיה
ׁשּכתב ּפי על אף ּכּלּה, את הּלֹוקח קנה לא - אחד זּוז ִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻאּלא

החזיק. אֹו ְֱִֶַָהּׁשטר
אֹומר·. רצה העליֹונה; על הּמֹוכר יד - הּלֹוקח ּבֹו ְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחזר

ׁשּנתּת הּמעֹות ּכנגד הּקרקע מן קנה אֹו ,מעֹותי היל ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלֹו:
הּלֹוקח יד - הּמֹוכר חזר ואם ׁשּבּה. הּזּבּורית מן לֹו ונֹותן ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָלי.
קרקע לי ּתן אֹו מעֹותי, לי ּתן לֹו: אֹומר רצה העליֹונה; ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָעל
ונכנס יֹוצא היה לא ואם ׁשּבּה. הּיפה מן ונֹוטל מעֹותי. ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּכנגד
לחזר יכֹול מהן אחד ואין ּכּלּה, את הּלֹוקח קנה - ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻותֹובע

החֹובֹות. ּכׁשאר עליו הּדמים ּוׁשאר ְְִִַַָָָָָּבֹו,
ונכנס‚. יֹוצא ׁשהּוא ּפי על אף רעתּה, מּפני ּׂשדהּו ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמכר

ּבֹו; לחזר יכֹול הּלֹוקח ואין הּכל, קנה - הּדמים ׁשאר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹֹותֹובע
אּלא והקנה, גמר לא ׁשעדין מּפני לא ורֹודף, ׁשּתֹובע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּזה

הּלֹוקח. ּבֹו יחזר ׁשּלא ְֲֵֵֶַַֹֹּכדי
הּלֹוקח„. ׁשּמׁש ּפי על אף מּטלטלין: ּבמֹוכר הּדין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָוכן

ׁשאר על ויֹוצא נכנס והּמֹוכר לרׁשּותֹו, והֹוציאן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָהּפרֹות
ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּתחּתֹונה, על ּבֹו החֹוזר ויד קנה, לא - ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּדמים
הּכל. קנה זה והרי ממּכרֹו, רעת מּפני מכר ּכן אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאּלא

לתּבע‰. ונכנס יֹוצא והּמֹוכר ּבמאתים, מאה ׁשוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹלקח
מּפני ּׂשדהּו ּכמֹוכר הּוא אם ספק זה הרי - הּדמים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשאר
ּכמֹוכר אינֹו אֹו ּביֹותר, ׁשּמכר מּפני אּלא ּתֹובע ואינֹו ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָרעתּה,
גמר לא ׁשעדין מּפני - ׁשּתֹובע וזה רעתּה, מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּׂשדהּו
לחזר הרֹוצה ,לפיכ הּדמים. ּכל ׁשּיּקח עד ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹלהקנֹותֹו
ׁשּמכר מּמקח הּמֹוכר ּתפס ואם לחזר; יכֹול אינֹו - ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּׁשניהם

מּידֹו. מֹוציאין אין - לֹו ׁשּנׁשארּו הּמעֹות ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָּכנגד
.Â,הּמעֹות ּבמנין וטעה הּדמים לֹו ונתן מחברֹו דבר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָהּקֹונה

אינם לי ׁשּנתּת מאה לֹו: ואמר הּמֹוכר ּתבעֹו זמן ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּולאחר
אחר אפּלּו העּׂשרה לֹו ּומחזיר הּמקח, נקנה - ּתׁשעים ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ּבמּטלטלין. ּבין ּבקרקע, ּבין ׁשנים. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָּכּמה
.Êל מכּורה היא הרי זֹו ּׂשדה ּכׁשאמּכר לחברֹו: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהאֹומר

ּכ על מּידֹו וקנּו זּוז, ּבמאה מכרּהמעכׁשו זמן ּולאחר , ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָ

קנה - מנה על ּביֹותר מכרּה הראׁשֹון. קנה - ּבמאה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלאחר
מּדעּתֹו מֹוכר ׁשּיהיה 'ּכׁשאמּכר', אּלא לֹו אמר ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאחרֹון.
מּפני אּלא מכר ולא למּכר, רֹוצה היה לא וזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּתחּלה,
ּומכר. ׁשּנאנס ּכמי ונמצא ׁשויֹו, על זה ׁשהֹוסיף ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת

.Áּכמה מעכׁשו ל קנּויה היא הרי ּכׁשאמּכרּנה לֹו: ְְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָאמר
מן ׁשנים ּפי על אפּלּו - ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבית אֹותּה ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיׁשּומּו
ׁשּיאמרּו עד - ׁשלׁשה ׁשּיאמרּו ּכמֹו לֹו: אמר ְְְְְֶֶַַַָָָֹֹהּׁשלׁשה.
ׁשל ּדין ּבית אֹותּה ׁשּיׁשּומּו ּכמֹו לֹו: אמר אם וכן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלׁשה.
לאחר וימּכר ויסּכימּו, ּכּלן הארּבעה ׁשּיׁשּומּו עד - ְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻארּבעה
ׁשלׁשה אֹותּה ׁשמּו הראׁשֹון. יקנה ּכ ואחר ׁשּיסּכימּו, ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָּכמֹו
אֹו אחרים ׁשלׁשה ׁשּיבֹואּו עד הּמֹוכר: ואמר ארּבעה, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָאֹו
ּתחּלה מּידֹו קנּו ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - ויׁשּומּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָארּבעה

מעכׁשו. ְֵֶַַָָׁשּמכר

ּתׁשיעי 1ּפרק
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מֹוכר‡. אּתה ּבכּמה הּגזּבר: לֹו ואמר להקּדׁש, ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר
ּכיון מאה, ׁשוה היה אפּלּו - ּבעּׂשרה ואמר: זה? ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחפץ
לגבֹוּה ׁשאמירה ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו ּבעּׂשרה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשאמר

להדיֹוט. ְְְִִֶָּכמסירה
העליֹונה.·. על ידֹו - ׁשּמכר אֹו להקּדׁש ׁשּקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּגזּבר

הּפרֹות, מׁש ׁשּלא ּפי על אף הקּדׁש, ׁשל ּדמים נתן ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹּכיצד?
ו ּתֹורה. ּכדין קנה, - הּוקרּו חֹוזר;אם - הּפרֹות הּוזלּו אם ְְְְִִִֵֵַָָָ

ההקּדׁש. מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא ולא ,מׁש לא ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשהרי
ּדמים, נתן ולא הּלֹוקח ּומׁשכֹו הקּדׁש, ׁשל חפץ מכר אם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכן
מּכח חמּור הדיֹוט ּכח יהא ׁשּלא קנה; - החפץ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹוהּוזל
הּגזּבר לקח לא ׁשהרי ּבֹו; חֹוזר - החפץ הּוקר ואם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהקּדׁש.
הּכסף ונתן ׁשּנאמר: ּבכסף, אּלא נקנה אינֹו וההקּדׁש ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדמים,

ׁשּפרע. מי לקּבל חּיב הּגזּבר ואין לֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָוקם
ׁשּמכרּו‚. יתֹומים ּכיצד? ּכהקּדׁש. הן הרי - יתֹומים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָנכסי

והּוקרּו הּדמים, לקחּו לא ועדין הּפרֹות מהן ונמׁשכּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹּפרֹות,
ּבכסף, אּלא נקנין יתֹומים נכסי ׁשאין ּבהן; חֹוזרין - ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָהּפרֹות
חמּור יֹותר הדיֹוט ּכח יהיה לא - הּפרֹות הּוזלּו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּכהקּדׁש.

ִָֹמּכחן.
והּוקרּו„. ּפרֹותיהן, נמׁשכּו לא ועדין הּדמים לקחּו אם ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן

ורצּו הּפרֹות, הּוזלּו אם אבל ההדיֹוטֹות. ּכׁשאר חֹוזרין, -ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָ
ּכדינם ׁשּפרע, מי ּומקּבלין חֹוזרין, - ּבהן לחזר ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹהּלקֹוחֹות
- ּתֹורה ּכדין הּפרֹות לּקח אֹותם נחּיב ׁשאם העם. ׁשאר ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָעם
ּכׁשּיצטרכּו ,ּכ דינם יהיה ׁשאם ליתֹומים; רעה זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהרי

ּדמים. להם יּתן מי ימצאּו לא ְְְִִִִִֵֶָָֹֹלמּכר
נתנּו‰. ולא הּפרֹות ּומׁשכּו ּפרֹות, ׁשּלקחּו יתֹומים ְְְְְְִֵֵֵֶַָָָֹוכן
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זה.52) על החולקת דעה ומביא השליח", ערבן "אפילו כאן: מדייק קפד) סימן משפט (חושן סובר53)הטור כאן וגם קשורים.
א). קטן סעיף קפד סימן (סמ"ע השליח צררם אפילו בעליו.54)הטור: של החותם להם המקח1)שיש ביטול דיני בו נתבארו

המכר. בעניין הדמים שומת ודיני הדמים, השלים לא שהלוקח שדינם1)מפני וביתומים בהקדשות וממכר מקח דיני בו נתבארו
מבלתי נגמר שהמקח להקדש שווה אדם כל שדין מיוחד בזמן נקח שאם דבר שיש בו נתבאר וכן צדדין, בקצת להקדשות דומה

תנאיו. שלמות



dxiknפו zekld - elqk c"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה לא - והּוקרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹהּדמים,
ּכׁשּיצטרכּו להם, רעה ׁשּזֹו חֹוזרין; אינן - הּפרֹות ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהּוזלּו

להם. ׁשּימּכר מי ימצאּו לא ּפרֹות ְְְְִִִִֵֶֶָֹֹלקנֹות
.Â;חֹוזרין - הּפרֹות והּוזלּו הּפרֹות, מׁשכּו ולא הּדמים ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֹנתנּו

הּמֹוכרים רצּו אם הּוקרּו, מּכחן. ּגדֹול הדיֹוט ּכח יהיה ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹֹלא
דינם יהיה ׁשאם ׁשּפרע. מי ּומקּבלין חֹוזרין, - ּבהן ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹלחזר

נּׂשרפ הּמֹוכר: להם יאמר הּמעֹות, ּבנתינת הּפרֹותׁשּיקנּו ּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
מּׁשעת ּברׁשּותכם נעּׂשּו ּוכבר ּבאנס, אבדּו אֹו ְְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלקחּתם

הּמעֹות. ְִַַָנתינת
.Êּתֹורה ּדין על דבריהם העמידּו ּבּׁשנה פרקים ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבארּבעה

יֹום ערב הן: ואּלּו לבּׂשר. צריכין ּכּלן ׁשהעם מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֻּבבּׂשר,
ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום וערב חג, ׁשל האחרֹון ְֲִֶֶֶֶֶַַַָָטֹוב
ׁשֹור, לּטּבח היה ּכיצד? הּׁשנה. ראׁש וערב העצרת, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹוערב
לּתן ּכדי הּלֹוקח מן אחד ּדינר ולקח דינרין, מאה ׁשוה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאפּלּו
אינֹו - הּׁשֹור ּדמי ּכל לֹו נתקּבצּו ולא ּכׁשּיׁשחט, ּבּׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹלֹו
וכֹופין ּכרחֹו, ּבעל הּטּבח את מׁשחיטין אּלא ּבֹו; לחזר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֹיכֹול
- הּׁשֹור מת אם ,לפיכ לּלֹוקח. הּבּׂשר ולּתן לׁשחט ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָֹאֹותֹו

לּלֹוקח. ֵֵַמת

ה'תשע"ב כסלו כ"ד שלישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ׁשאנסּוהּו‡. ׁשּמכר2מי הּמקח3עד ּדמי ולקח אפּלּו4, , ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּבמּטלטלין5ּתלּוהּו ּבין ממּכר, ממּכרֹו - ׁשּמכר ּבין6עד ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּומקנה7ּבקרקעֹות ּגמר אנסֹו ׁשּמּפני לקח8; ׁשּלא ּפי על אף . ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

העדים ּבפני מֹודעה9הּדמים מסר אם ,לפיכ קדם10. ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
עדים לׁשני ואמר חפץ11ׁשּימּכר, מֹוכר ׁשאני ׁשּזה ּדעּו, : ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

הרי - אנּוס ׁשאני מּפני לפלֹוני, ּפלֹוני ּׂשדה אֹו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶָָּפלֹוני
אֹותּה מֹוציאין - ׁשנים ּכּמה החזיק ואפּלּו ּבטל. ְֱֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָהּממּכר

הּדמים.12מּידֹו ּומחזיר , ֲִִִַַָָ
וׁשהּוא·. האנס מּפני מֹוכר ׁשהּוא לידע העדים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּוצריכין

ּבּה: ּכתּוב ׁשאין מֹודעה וכל ּפיו. על ׁשּיסמכּו לא וּדאי, ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאנּוס
מֹודעה. אינּה - היה אנּוס זה ׁשּפלֹוני ידענּו העדים ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָואנּו

ּפׁשרה‚. ּבעֹוּׂשה אֹו ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים אבל13ּבּמה ; ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָ
על אף מּתנה, קדם מֹודעה מסר אם ּבמחילה, אֹו ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹּבמּתנה
ּבמּתנה הֹולכין ׁשאין ּבטלה. הּמּתנה הרי - אנּוס ׁשאינֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפי

להקנֹות רֹוצה אינֹו ׁשאם הּנֹותן; ּדעת ּגּלּוי אחר ּבכל14אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
היא מּתנה והּמחילה מּתנה. המקּבל קנה לא - .15לּבֹו ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

ּבׁשהּכהּו„. חברֹו את האֹונס ׁשּמכר,16אחד עד ּתלאהּו אֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
עּכּו"ם ּבידי ּבין לעּׂשֹות, לֹו ׁשאפׁשר ּבדבר ׁשהפחידֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹו

יּׂשראל ּבידי ׁשּׂשכר17ּבין ּבאחד ּומעּׂשה אנס. זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
חֹוב ׁשטר היה ולא ׁשנים, לעּׂשר מחברֹו ּביד18ּפרּדס ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשנים ׁשלׁש הּׂשֹוכר ׁשאכלֹו ואחר אם19הּמּׂשּכיר, לֹו: אמר ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לקּוח ׁשהּוא ואטען ּׂשכירּות ׁשטר אכּבׁש לי, ּתמּכרּנּו ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹלא

אנס ׁשּזה חכמים, ואמרּו ּבזה20ּבידי; ּכּיֹוצא ּכל וכן .21. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
אם ,ּבֹו22לפיכ וכפר ּדין, ּבבית הּמּׂשּכיר וטען23ּתבעֹו ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
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לזה.1) והדומה במכירתו מודעה והמוסר המכירה אונסי דיני בו וזבין2)נתבארו "תליוהו הונא: רב של מימרא מז: בתרא בבא
(=ת זביני" זביניה הונא.- כרב הלכה רבא פסק מח. ושם מכירה). מכירתו ומכר, למכור והכריחוהו המוכר את דווקא3)לו

ג. הלכה להלן ראה במתנה, כן ולא האונס, מועיל אחר4)במכירה לקח אם שאפילו אומרים ויש המכירה. בעת כלומר מיד,
למלך. במשנה וראה הרי"ף) לדעת (הראב"ד, מכירה מכירתו למכור.5)כך, לאנסו כדי העץ, על המוכר את תלה הלוקח כלומר,

סב.6) קמא בבבא נראה מח:).7)כן בתרא (בבא הגמרא של וטרייא בשקלא מפורש אמרו,8)הוזכר סב.) קמא (בבא בגמרא
כאומר זה הרי שתק, אלא רוצה, שאיננו בפירוש אמר שלא שכל רבינו סובר אבל אני", "רוצה אמר אם אלא מכירה מכירתו שאין

א). הלכה אישות מהלכות ד פרק ועיין יוסף בית בשם משנה (לחם אני" ומקור9)"רוצה המעות, שקיבל העדים בפני הודה אלא
בין מכירה מכירתו האופנים, בכל כלומר, זו". בשדה ואפילו זביני זביניה דהוו בכולהו "והלכתא מח: בתרא בבא בגמרא זו הלכה
ואף ואפילו), המתחיל דיבור שם בתוספות (ראה כך על לו הודה אלא המעות את לפניו הרצה לא ובין המעות את לפניו הרצה
ונאמן הודיתי" יראה "מחמת לטעון הנגזל יכול מעות, ממנו שלקחו הבעלים והודו מהבעלים ולקחה וחזר שדה שהגוזל פי על
(כסף זו בטענה נאמן המוכר אין גזלן הוחזק שלא כאן אבל גזלן, שהוחזק מפני אלא זה אין - ט"ו) הלכה גזילה מהלכות ט (פרק
בתוספות מח. בתרא בבא (ראה מעות קיבל שלא כיוון מתנה מתנתו אין מתנה לתת שאנסוהו שמי הדבר וברור ראב"ד), ועיין משנה
דוגמא להביא אלא כוונתו אין שנתן" עד או שמכר "עד כ הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו שכתב [ומה אמר). המתחיל דיבור

מתנה]. מתנתו שתהא ולא "אונס", הודעה10)של שנותן היינו, ו), קטן סעיף רה סימן (סמ"ע העניין" היה איך לעדים "שמודיע
המכר. של האמיתי הרקע על לעדים שניים".11)מוקדמת בפני "מודעה מ. בתרא י"ג12)בבא (פרק חזקה לו אין שגזלן לפי

יא). והלכה ב הלכה ונטען טוען לחבירו13)מהלכות קצת מוותר ואחד אחד וכל הנתבע, וכפירת התובע טענת ידי על שבאה
ט). קטן סעיף רה סימן (סמ"ע כמכר זה והרי קצת לו מוותר שחבירו זה במתנה14)תמורת רוצה שאינו שהיא כל והודעה

כך אחר נתרצה וודאי מודעה, שמסר פי על אף - כסף, שמקבל מכיוון במכירה, אבל אונס, בה שיהיה צריך ולא לנו, מספיקה
המודעה. עבורה.15)ובטלה תמורה שום מקבל אינו ייסורים16)שהרי הדין: והוא לדוגמא, רק וזה תלייה, הביאו: בגמרא

להלן. מהעובדה שיוצא כפי ממון, אונס ואף לדין17)אחרים, הישראל את לתבוע יכול שהוא לפי אונס, זה שאין אומרים ואין
(כגון, רמיֿמעלה אנשים על אפילו מודעה שכותבים בגמרא, שאמרו כמו לביצוע, ניתן תמיד שלא מכיוון - טו) קטן סעיף (סמ"ע
המתחיל דיבור (רשב"ם מייד מזומן הביתֿדין תמיד שלא מפני לדין, מצייתים שבוודאי כלומר, עצמם), על ורבא אביי ועליך", "עלי

ועליך). סעיף18)עלי (סמ"ע, השוכר של וחובתו המשכיר של זכותו בו שכתוב חוב, שטר הוא אף הנקרא שכירות, שטר היינו
טז). ב).19)קטן הלכה ונטען טוען מהלכות יא (פרק אבד ושטרו מהבעלים הקרקע שקנה לטעון המחזיק יכול שהרי20)שאז

המקח. כל הפסד למוכר, הפחדה.21)צפוי ידי על ואפילו ממון, אונס כל להסביר22)היינו הדברים בהמשך מתכוון הרמב"ם
דלעיל. בעובדא האונס נתברר כיצד בשכירות,23)לנו באמת וכפר איומו את קיים שהשוכר זה, ידי על נודעה זו שהפחדה כלומר,

dxikn zekld - elqk c"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּלֹו מֹודעה24ׁשהּפרּדס הּמּׂשּכיר מסר ּכ ואחר ואחר25, , ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
יׁש ׁשהרי ּבטל; הּממּכר הרי - ּבֹו ׁשּכפר לּׂשֹוכר מכר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכ

ּבפניהם ׁשּכפר העדים והם אנּוס. ׁשהּוא עדים ּבבית26לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמֹודעה עדי והם בזה27ּדין, ּכּיֹוצא ּכל וכן .28. ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

אמּורים‰. ּדברים הּוא29ּבּמה ׁשהרי ּבאּנס; חמסן,30? ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
ּברצֹונֹו ׁשּלא למּכר הּמֹוכר את ׁשּכֹופה אבל31מּפני . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

אין32הּגֹוזל - ׁשּגזל ּׂשדה לקח ּכ ואחר ּבגזלן והחזק ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מֹודעה, למסר צרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוכר

.Âהּמֹודעה הּממּכר33עדי ּבאֹותֹו עצמן הם לחּתם להם יׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אמר ואפּלּו ּכלּום. ּבכ ואין עליו, הּמֹודעה להם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנמסרה

הּמֹודעה34להם הרי - אנס ּבלא מכרּתי ּברצֹוני האּנס: ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשאמר: עד אנסֹו ּכ רצֹון, ּבלא ׁשּמכר ׁשאנסֹו ּכׁשם ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקּימת;

מֹו אני כר.ּברצֹוני ְֲִִִֵ

.Êהֹודה אם ׁשּמסר36ּבפניהם35וכן אחר הּדמים ׁשּלקח ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
עד אנסֹו ׁשהאּנס ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּכ על ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָמֹודעה
מנה אם אבל אנּוס. ׁשהּוא ידעּו ּכבר והעדים ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשּיֹודה,

להחזיר. חּיב - ּבפניהם ְְֲִִִֵֶַַַָָהּדמים
.Áעליו הּמכר37העידּו הּמֹודעה38עדי הרי39ׁשּבּטל - ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אמר ואם ּבטלה. יֹודעין,40הּמֹודעה היּו הּמֹודעה: לעדי ְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָָָ
דמֹודעי ּומֹודעי הּמֹודעה, לבּטל לֹוקח ׁשאני קנין ,41ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

יֹודעין, ׁשאּתם האנס מּפני אּלא ּכ אֹומר ואיני ּבטל, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּכל
ּבטל הּמכר הרי - לעֹולם האּנס לזה להקנֹות ּבדעּתי .42ואין ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ׁשּבארנּו.43ואף הּדר על הּמֹודעה, לבּטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאור. הדברים יצאו וכך בידו, הוא שלקוח אם24)וטען שהרי ההפחדה, את שמעו לא אבל הזאת, הטענה את שמעו והעדים
המכירה עם בסוף שהשלים סימן זאת, יעשה לא ואם דין, לבית להביאם יכול המוכר שהרי אונס, זה אין ההפחדה, את שמעו

משנה). לשם25)(מגיד רק באה הכפירה שכל הלוקח, של הטענה איֿאמיתת את לברר יכול שהוא דין, לבית אומר שהמוכר
והוא קנה, לא שעדיין סימן זה והרי מעכשיו, לו ימכור אם הדמים, כל לו לשלם מוכן הלוקח זה שהרי לו, שימכור כדי הפחדה

יז). קטן סעיף שם (סמ"ע למכור כלל בדעתו אין אבל האיום, את לגלות בכדי רק ימכור שהוא בזה לא26)מודיע כי שאם
אחרי לו מכר לא אלמלי שהרי גמור, אונס וזהו לקוחה, שהיא וטענתו בשכירותו שלו הכפירה את שמעו אבל ההפחדה, את שמעו

זו. כפירה ידי על הכול מפסיד היה אבל27)הכפירה, האונס, את גם ידעו המודעה שעדי שצריך הרמב"ם, דעת נראה לכאורה
האונס. על שיודעים אחרים עדים יש אם אפילו שמספיק מביא, הפחדה.28)המגידֿמשנה ידי על אונס כל שצריך29)כלומר,

יח)30)מודעה. קטן סעיף רה סימן (סמ"ע "שהוא" אמר כאילו העובדא קביעת אלא מודעה, צריך למה טעם נתינת זו אין
ח. הלכה יז פרק להלן וראה "שהוא". רבינו דברי העתיק אמנם, משנה, לפי31)והמגיד או אני" "רוצה לו: שאמר פי על שאף

מכירה מכירתו זה ובאופן אני" "רוצה אמר כאילו זה הרי רוצה שאינו בפירוש אמר שלא שכל א בהלכה למעלה שכתבנו מה
"רוצה אמירתו ואף המכירה שכל בזה גילה עדים. בפני מודעה שמסר כיוון - סב.) קמא (בבא חמסן נקרא ואינו א) הלכה (למעלה

א. הלכה אישות מהלכות ד פרק משנה בלחם וראה "חמסן". רבינו קראו ויפה באונס, היה זה כל - מז:32)אני" בתרא בבא
ביבי שרב רבינו וסובר משקל; כל זה לשטר אין שגזל, השדה על מכירה שטר הביא אם אף שגזלן, הונא, רב של מימרא ושם
זה ולפי דבריו. על להוסיף אלא הונא, רב על לחלוק בא לא - לו" יש מעות אבל לו, אין "קרקע נחמן דרב משמיה בה שמסיים
זביניה וזבין "תליוהו הונא: רב אמר חמסן שלגבי פי על אף מעות, שנתן אף קניין, קנייתו אין שגזלן הונא רב בדברי מפורש
קניינו אין שגזלן הונא רב שאמר ומה שם. הרי"ף דעת וכן הונא, רב על חולק ביבי שרב שם, הרשב"ם דעת אבל (שם). זביני"

לחמסן. גזלן בין חילוק אין ולעולם (רי"ף). מודעה שמסר או שם) ותוספות (רשב"ם מעות נתן כשלא - בתרא33)קניין בבא
המודעה. את אישר הונא ורב המכירה, ועל המודעה על חתם חנה בר בר שרבה עובדא ושם הבאה.34)מח: ההלכה מתוך יוצא

לשניהם:35) אחד שטעם משנה), וכסף (מגידֿמשנה לגזלן מודעה מוסר זה בעניין משווה והרמב"ם מז:). (שם בגזלן מפורש זה דין
פרק גזילה בהלכות הרמב"ם (לשון גזלו" לא "שעדיין ראשון, מקרה שהוא סתם באונס כמו ולא המכירה, לפני האונס שנתפרסם

ט"ז). הלכה שם).36)ט, בתרא (בבא הכסף נתינת העדים שראו (מגידֿמשנה).37)כלומר, במכר" שכן ו"כל ב"גט", כא: ערכין
אונס,38) יש אם במתנה שהרי יא), סעיף רה, סימן (רמ"א, מתנה המתנה אין המודעה, את בטל אם אף אונס, יש אם במתנה, אבל

א זה אחרי ביטל אם מודעה, רק ויש אונס אין אם אבל מתנה. המתנה אין המודעה בלי (הגהותאף קיימת המתנה המודעה, ת
ראשונים). הרבה בשם שם ורמ"א התוספות, בשם תוקף39)מיימוניות יש המודעה, ביטול על אונס יש אם הכסףֿמשנה לדעת

המודעה את לבטל מחליט הוא כן אונס, שיש אף המקח קיים כן ועל אונס, מתוך למכור מחליט שהוא כשם שהרי המודעה, לביטול
אונס. מתוך שנעשו אף קיים והביטול האונס, מודעה40)בגלל לעשות אפשר כך המכירה, עצם על מודעה לעשות שאפשר כשם

המודעה. ביטול המודעה.41)על ביטול על המודעה את ואף המודעה, את לבטל קניין שמקבל התוספות42)היינו, לדעת אך
לבטל מעוניין דין שהבית (בגט המודעה ביטול על המודעה את לבטל אפשרות יש מודעה) דמסר מאן האי המתחיל דיבור (שם
עולם, עד המודעות מתוך היוצאות והמודעות המודעות כל שמבטל והוא: המודעה, ביטול של מיוחד נוסח ידי על המודעה) את
שבמודעה לטעון, יכול הנותן שהרי מספיק, זה אין הרשב"א לדעת אך זה, בנוסח להשתמש הנוהג (שם), התוספות אומרים וכן,
שהוא המודעה, ביטול בנוסח לכתוב והיא: המודעה, לביטול עצה נותן הרשב"א אף אך זה, בנוסח הביטול את גם ביטל האחרונה
יש (אםֿכי הרשב"א בעצת היום הנוהג הוא וכן שלה. העדים את שפסל אחר למודעה, ערך אין אז שהרי המודעה, עדי את פוסל
הנוסח את לכתוב הנותן של מפורש צו שצריך ייתכן אך למלך), (משנה זה בנוסח להשתמש אפשר במתנה וגם זה), על גם חולקים

העדים. פסול של לשיגרה) הפך כבר (שהיום כמה43)הזה עד זה, לקניין ערך לו יש אבל לדברים. קניין אין כי אם כלומר,
גם מועיל לא המודעה ביטול על מודעה שנתן אחרי זאת ובכל היתול, משום בהם ואין ברצינות, נאמרו שהדברים מגלה שהוא

אסמכתא.1)הקניין. שהן מפני קיימין שאינן מחיובים לזה והדומה אסמכתא שהן התנאין משפטי בו נתבארו



פז dxikn zekld - elqk c"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּלֹו מֹודעה24ׁשהּפרּדס הּמּׂשּכיר מסר ּכ ואחר ואחר25, , ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ
יׁש ׁשהרי ּבטל; הּממּכר הרי - ּבֹו ׁשּכפר לּׂשֹוכר מכר ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכ

ּבפניהם ׁשּכפר העדים והם אנּוס. ׁשהּוא עדים ּבבית26לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמֹודעה עדי והם בזה27ּדין, ּכּיֹוצא ּכל וכן .28. ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ

אמּורים‰. ּדברים הּוא29ּבּמה ׁשהרי ּבאּנס; חמסן,30? ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָ
ּברצֹונֹו ׁשּלא למּכר הּמֹוכר את ׁשּכֹופה אבל31מּפני . ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ

אין32הּגֹוזל - ׁשּגזל ּׂשדה לקח ּכ ואחר ּבגזלן והחזק ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מֹודעה, למסר צרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹהּמֹוכר

.Âהּמֹודעה הּממּכר33עדי ּבאֹותֹו עצמן הם לחּתם להם יׁש ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
אמר ואפּלּו ּכלּום. ּבכ ואין עליו, הּמֹודעה להם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנמסרה

הּמֹודעה34להם הרי - אנס ּבלא מכרּתי ּברצֹוני האּנס: ּבפני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשאמר: עד אנסֹו ּכ רצֹון, ּבלא ׁשּמכר ׁשאנסֹו ּכׁשם ְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹקּימת;

מֹו אני כר.ּברצֹוני ְֲִִִֵ

.Êהֹודה אם ׁשּמסר36ּבפניהם35וכן אחר הּדמים ׁשּלקח ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
עד אנסֹו ׁשהאּנס ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּכ על ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָמֹודעה
מנה אם אבל אנּוס. ׁשהּוא ידעּו ּכבר והעדים ְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשּיֹודה,

להחזיר. חּיב - ּבפניהם ְְֲִִִֵֶַַַָָהּדמים
.Áעליו הּמכר37העידּו הּמֹודעה38עדי הרי39ׁשּבּטל - ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אמר ואם ּבטלה. יֹודעין,40הּמֹודעה היּו הּמֹודעה: לעדי ְְְְֱִִֵֵֵַַַָָָָָָ
דמֹודעי ּומֹודעי הּמֹודעה, לבּטל לֹוקח ׁשאני קנין ,41ׁשּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

יֹודעין, ׁשאּתם האנס מּפני אּלא ּכ אֹומר ואיני ּבטל, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהּכל
ּבטל הּמכר הרי - לעֹולם האּנס לזה להקנֹות ּבדעּתי .42ואין ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ׁשּבארנּו.43ואף הּדר על הּמֹודעה, לבּטל ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

ׁשאפׁשר‡. ּתנאין והתנה מּטלטלין, ּבין קרקע ּבין ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמקנה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאור. הדברים יצאו וכך בידו, הוא שלקוח אם24)וטען שהרי ההפחדה, את שמעו לא אבל הזאת, הטענה את שמעו והעדים
המכירה עם בסוף שהשלים סימן זאת, יעשה לא ואם דין, לבית להביאם יכול המוכר שהרי אונס, זה אין ההפחדה, את שמעו

משנה). לשם25)(מגיד רק באה הכפירה שכל הלוקח, של הטענה איֿאמיתת את לברר יכול שהוא דין, לבית אומר שהמוכר
והוא קנה, לא שעדיין סימן זה והרי מעכשיו, לו ימכור אם הדמים, כל לו לשלם מוכן הלוקח זה שהרי לו, שימכור כדי הפחדה

יז). קטן סעיף שם (סמ"ע למכור כלל בדעתו אין אבל האיום, את לגלות בכדי רק ימכור שהוא בזה לא26)מודיע כי שאם
אחרי לו מכר לא אלמלי שהרי גמור, אונס וזהו לקוחה, שהיא וטענתו בשכירותו שלו הכפירה את שמעו אבל ההפחדה, את שמעו

זו. כפירה ידי על הכול מפסיד היה אבל27)הכפירה, האונס, את גם ידעו המודעה שעדי שצריך הרמב"ם, דעת נראה לכאורה
האונס. על שיודעים אחרים עדים יש אם אפילו שמספיק מביא, הפחדה.28)המגידֿמשנה ידי על אונס כל שצריך29)כלומר,

יח)30)מודעה. קטן סעיף רה סימן (סמ"ע "שהוא" אמר כאילו העובדא קביעת אלא מודעה, צריך למה טעם נתינת זו אין
ח. הלכה יז פרק להלן וראה "שהוא". רבינו דברי העתיק אמנם, משנה, לפי31)והמגיד או אני" "רוצה לו: שאמר פי על שאף

מכירה מכירתו זה ובאופן אני" "רוצה אמר כאילו זה הרי רוצה שאינו בפירוש אמר שלא שכל א בהלכה למעלה שכתבנו מה
"רוצה אמירתו ואף המכירה שכל בזה גילה עדים. בפני מודעה שמסר כיוון - סב.) קמא (בבא חמסן נקרא ואינו א) הלכה (למעלה

א. הלכה אישות מהלכות ד פרק משנה בלחם וראה "חמסן". רבינו קראו ויפה באונס, היה זה כל - מז:32)אני" בתרא בבא
ביבי שרב רבינו וסובר משקל; כל זה לשטר אין שגזל, השדה על מכירה שטר הביא אם אף שגזלן, הונא, רב של מימרא ושם
זה ולפי דבריו. על להוסיף אלא הונא, רב על לחלוק בא לא - לו" יש מעות אבל לו, אין "קרקע נחמן דרב משמיה בה שמסיים
זביניה וזבין "תליוהו הונא: רב אמר חמסן שלגבי פי על אף מעות, שנתן אף קניין, קנייתו אין שגזלן הונא רב בדברי מפורש
קניינו אין שגזלן הונא רב שאמר ומה שם. הרי"ף דעת וכן הונא, רב על חולק ביבי שרב שם, הרשב"ם דעת אבל (שם). זביני"

לחמסן. גזלן בין חילוק אין ולעולם (רי"ף). מודעה שמסר או שם) ותוספות (רשב"ם מעות נתן כשלא - בתרא33)קניין בבא
המודעה. את אישר הונא ורב המכירה, ועל המודעה על חתם חנה בר בר שרבה עובדא ושם הבאה.34)מח: ההלכה מתוך יוצא

לשניהם:35) אחד שטעם משנה), וכסף (מגידֿמשנה לגזלן מודעה מוסר זה בעניין משווה והרמב"ם מז:). (שם בגזלן מפורש זה דין
פרק גזילה בהלכות הרמב"ם (לשון גזלו" לא "שעדיין ראשון, מקרה שהוא סתם באונס כמו ולא המכירה, לפני האונס שנתפרסם

ט"ז). הלכה שם).36)ט, בתרא (בבא הכסף נתינת העדים שראו (מגידֿמשנה).37)כלומר, במכר" שכן ו"כל ב"גט", כא: ערכין
אונס,38) יש אם במתנה שהרי יא), סעיף רה, סימן (רמ"א, מתנה המתנה אין המודעה, את בטל אם אף אונס, יש אם במתנה, אבל

א זה אחרי ביטל אם מודעה, רק ויש אונס אין אם אבל מתנה. המתנה אין המודעה בלי (הגהותאף קיימת המתנה המודעה, ת
ראשונים). הרבה בשם שם ורמ"א התוספות, בשם תוקף39)מיימוניות יש המודעה, ביטול על אונס יש אם הכסףֿמשנה לדעת

המודעה את לבטל מחליט הוא כן אונס, שיש אף המקח קיים כן ועל אונס, מתוך למכור מחליט שהוא כשם שהרי המודעה, לביטול
אונס. מתוך שנעשו אף קיים והביטול האונס, מודעה40)בגלל לעשות אפשר כך המכירה, עצם על מודעה לעשות שאפשר כשם

המודעה. ביטול המודעה.41)על ביטול על המודעה את ואף המודעה, את לבטל קניין שמקבל התוספות42)היינו, לדעת אך
לבטל מעוניין דין שהבית (בגט המודעה ביטול על המודעה את לבטל אפשרות יש מודעה) דמסר מאן האי המתחיל דיבור (שם
עולם, עד המודעות מתוך היוצאות והמודעות המודעות כל שמבטל והוא: המודעה, ביטול של מיוחד נוסח ידי על המודעה) את
שבמודעה לטעון, יכול הנותן שהרי מספיק, זה אין הרשב"א לדעת אך זה, בנוסח להשתמש הנוהג (שם), התוספות אומרים וכן,
שהוא המודעה, ביטול בנוסח לכתוב והיא: המודעה, לביטול עצה נותן הרשב"א אף אך זה, בנוסח הביטול את גם ביטל האחרונה
יש (אםֿכי הרשב"א בעצת היום הנוהג הוא וכן שלה. העדים את שפסל אחר למודעה, ערך אין אז שהרי המודעה, עדי את פוסל
הנוסח את לכתוב הנותן של מפורש צו שצריך ייתכן אך למלך), (משנה זה בנוסח להשתמש אפשר במתנה וגם זה), על גם חולקים

העדים. פסול של לשיגרה) הפך כבר (שהיום כמה43)הזה עד זה, לקניין ערך לו יש אבל לדברים. קניין אין כי אם כלומר,
גם מועיל לא המודעה ביטול על מודעה שנתן אחרי זאת ובכל היתול, משום בהם ואין ברצינות, נאמרו שהדברים מגלה שהוא

אסמכתא.1)הקניין. שהן מפני קיימין שאינן מחיובים לזה והדומה אסמכתא שהן התנאין משפטי בו נתבארו



dxiknפח zekld - elqk c"k iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נתקּימּו אם הּקֹונה: ׁשהתנה ּבין הּמקנה ׁשהתנה ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָלקּימן,
לא - הּתנאי נתקּים לא ואם ׁשהקנה; הּדבר נקנה - ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹֻהּתנאין

איׁשּות. ּבהלכֹות הּתנאים מׁשּפטי ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָקנה.
ּב·. אמּורים? ּדברים ׁשּקֹוניןּבּמה הּדרכים מן ּבדר ׁשּקנה ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

עּתה, קנה לא אם אבל הּתנאי. את לקּים עליו יׁש והרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבהן,
נתקּים לא ואם יקנה, זה הּתנאי נתקּים ׁשאם עּמֹו: ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהתנה
ׁשּזֹו קנה; לא הּתנאי, ׁשּנתקּים ּפי על אף - יקנה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלא
וכל ,וכ ּכ לעּׂשֹות קנּיתֹו סמ ׁשהרי היא, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָאסמכּתא

להקנֹותֹו. ּבלּבֹו גמר לא ׁשהרי קֹונה, אינּה ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹאסמכּתא
מנת‚. על ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו לחברֹו ּבית הּמֹוכר ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָּכיצד?

הרי - ּבּבית זה והחזיק ּפלֹוני, ּביֹום לירּוׁשלים עּמֹו ְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּיל
אֹותֹו עבר ואם הּיֹום; ּבאֹותֹו לירּוׁשלים עּמֹו ּכׁשּיל קנה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָזה
אם לֹו: ואמר התנה אם אבל קנה. לא - הל ולא ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹֹהּיֹום
ּפלֹוני, ּדבר לי ּתביא אם אֹו ּפלֹוני ּביֹום לירּוׁשלים עּמי ְְְִִִִִִִִִֵֵַָָָָּתל
ּבאֹותֹו עּמֹו והל ;וכ ּבכ ל אמּכרּנּו אֹו זה ּבית ל ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָאּתן
ׁשּקּים אחר ּבּבית ׁשהחזיק ּפי על אף לֹו, ׁשהביא אֹו ֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַהּיֹום
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אסמכּתא. היא ׁשּזֹו קנה, לא - ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּתנאי

ּבי,„. חֹוזר אני אם לֹו: ואמר לחברֹו, ערבֹון הּנֹותן ,ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָלפיכ
ל אכּפל ּבי, חֹוזר אני ואם אֹומר: והּלה ,ל מחּול ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹערבֹוני
הּוא ׁשהרי הערבֹון, זה קנה - הּלֹוקח ּבֹו חזר אם ;ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָערבֹונ
לכּפל אֹותֹו מחּיבין אין - הּמֹוכר ּבֹו חזר ואם ידֹו; ְְְְִִִֵֵַַַַַָָֹּתחת

קנה. לא ואסמכּתא היא, אסמכּתא ׁשּזֹו ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹהערבֹון,
ואמר‰. הּׁשטר, את והׁשליׁש חֹובֹו, מקצת ׁשּפרע מי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָוכן

והּגיע ׁשטרֹו; לֹו ּתן ּפלֹוני, יֹום עד ל נתּתי לא אם ְְְְִִִִִֵַַַָָֹלֹו:
אסמכּתא ׁשּזֹו הּׁשטר, את הּׁשליׁש יּתן לא - לֹו נתן ולא ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹזמן

ִהיא.
.Âׁשהן ּפי על אף ּביניהן, אדם ּבני ׁשּמתנין ּתנאין ּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

ל אּתן - ּכ ּתעּׂשה אם אֹו ּכ יהיה אם ּובׁשטר: ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבעדים
- ּתעּׂשה לא אֹו יהיה לא ואם זה, ּבית ל אקנה אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹמנה
ׁשהיה אֹו ׁשעּׂשה ּפי על אף ;ל אּתן ולא ל אקנה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לא יהיה', לא אם יהיה 'אם האֹומר ׁשּכל קנה. לא - ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹהּדבר
ׁשּמא אֹו יהיה ׁשּמא סֹומכת עדין דעּתֹו ׁשהרי והקנה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָגמר

יהיה. ְִֶֹלא
.Ê;וקנה ּכלל, אסמכּתא ּכאן אין - מעכׁשו' 'קנה האֹומר ְְְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּכל

'אם ּכיצד? מעכׁשו. הקנה לא להקנֹותֹו, גמר לא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשאּלּו
מּידֹו וקנּו מעכׁשו', זה ּבית קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבאתי
ּכל וכן ׁשּקבע. הּזמן ּבתֹו ּבא אם קנה, זה הרי - ּכ ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעל

בזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Áׁשהּוא הּמכירה ּבׁשעת ּופרׁש ּׂשדהּו, אֹו חצרֹו ׁשּמכר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמי

ּכדי ׁשּנמנע הּמטר מּפני אֹו ּפלֹוני, למקֹום ליל ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמֹוכר
,לפיכ ּתנאי. על ּכמֹוכר זה הרי - חצרֹו ּבדמי חּטים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָלקנֹות
נמנע אֹו והּוזלּו, חּטין ּבאּו אֹו ׁשּמכר, אחר הּמטר ירד ְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָאם
אֹו להעלֹות לֹו נסּתּיע ׁשּלא אֹו הארץ, לאֹותּה ליל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדר
לֹו ותחזר הּדמים, אֹותן מחזיר זה הרי - חּטים ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָֹלקנֹות
ּפלֹוני, ּדבר לעּׂשֹות אּלא מֹוכר ׁשאינֹו פרׁש ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָקרקע;

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן נעּׂשה. לא ְֲֲֵֵֵֶַַַָָֹֹוהרי
.Ëּכ ׁשּמּפני ּבלּבֹו ׁשהיה ּפי על אף סתם, הּמֹוכר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאבל

מֹוכר ׁשאינֹו הּדברים ׁשּמראין ּפי על ואף מֹוכר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָוכ
לא ׁשהרי חֹוזר; אינֹו - נעּׂשה ולא ,וכ ּכ לעּׂשֹות ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹאּלא

ּודברי ּדברים.פרׁש, אינן ׁשּבּלב ם ְְִִֵֵֵֶַַָָָ
.Èזה מּקח ׁשּתּתן מנת 'על עליו והתנה לחברֹו, ׁשהקנה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָמי

קנה; - ּפלֹוני לאֹותֹו מכרֹו אֹו נתנֹו אם לפלֹוני': ּתמּכרּנּו ְְְְְְְִִִִִֶָָָָאֹו
נתנֹו ולא מכרֹו ׁשּלא אֹו לאחר, ּומכרֹו הּתנאי, קּים לא ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֹואם
ׁשהתנּו הּלֹוקח אֹו הּמֹוכר וכן קנה. לא - לֹו ׁשּקבע ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹּבּזמן
הרי - הּמעֹות לֹו ּכׁשּיּתן אֹו ּפלֹוני ּבזמן הּמּקח לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּיחזיר

ּכׁשהתנה. ויחזיר קּים, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָהּמכר
.‡È:לּלֹוקח ואמר הּמֹוכר והתנה לחברֹו, קרקע ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָמכר

ׁשל הּפרֹות הרי - זֹו הּקרקע לי ּתחזיר מעֹות לי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָּכׁשּיהיּו
ל ּכׁשּיהיּו מּדעּתֹו: הּלֹוקח לֹו ואמר סתם, לֹו מכר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָמֹוכר.
קּים, הּתנאי הרי - זֹו קרקע ל אחזיר ואני לי ּתביאם ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַַַָָמעֹות
מּדעּתֹו ׁשהרי רּבית, אבק ּבזה ואין ּפרֹות. אֹוכל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָוהּלֹוקח

זה. ּבתנאי עצמֹו ְְִִֵֶַַחּיב
.·Èחצר לּה לקנֹות ראּובן ׁשּׁשלחה ּבאּׁשה, ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָמעּׂשה

לראּובן הּמֹוכר ׁשמעֹון ואמר קרֹובּה, ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָמּׁשמעֹון,
קרקע קרֹובתי ּפלֹונית לי ּתחזיר מעֹות, לי יהיּו אם ְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָהּׁשליח:
ּכמֹו קרֹובים ּופלֹונית אּתה לֹו: ואמר ראּובן והׁשיבֹו ְְְְְֱִִִֵֶַַָָזֹו;
מקּפדת ואינּה ,ל ּתחזיר ׁשהיא קרֹוב הּדבר ּכלֹומר, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאחים.
לא הּׁשליח זה הרי ואמרּו: חכמים, לפני מעּׂשה ּובא זֹו. ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל
ּדברי על זה קרֹוב ׁשל דעּתֹו סמכה לא ׁשהרי ּכלּום. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקנה
גמר ׁשּלא ונמצא ּברּורה, ּתׁשּובה הׁשיבֹו ׁשּלא מּפני ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשליח,

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הקנה. ְְְִֵֵֶַָָֹֹולא
.‚Èזה הרי - חׁשּוב ּדין ּבבית עליה מּידֹו ׁשּקנּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאסמכּתא

יהיה ׁשּלא והּוא ּדין. ּבבית זכּיֹותיו ׁשּיתּפיס והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֻקנה.
ָאנּוס.

.„Èוקנּו ּדין, ּבבית ׁשֹוברֹו אֹו ׁשטרֹו ׁשהתּפיס הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָּכיצד?
ּדינֹו, לבעל זה ׁשטר יּנתן ּפלֹוני ּביֹום ּבא לא ׁשאם ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמּידֹו,
אֹו נהר עּכבֹו ואם נֹותנים. אּלּו הרי - ּבא ולא הּיֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹוהּגיע
ׁשּיהיה והּוא ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן יּתנּו. לא - מּלבֹוא ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹחלי

חׁשּוב. ּדין ְִֵָּבבית
.ÂËּפי על אף ּכלל, ּתנאי ּבלא לאחר ּבממֹון עצמֹו ְְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָֹהמחּיב

מּתנה זה ׁשּדבר חּיב; זה הרי - ּכלּום לֹו חּיב היה ְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּלא
עלי 'הוּו לעדים: האֹומר ּכיצד? אסמכּתא. ואינּה ְְְְֱִִֵֵֵֵַַַַָָָָהיא,
'הריני ּבׁשטר: לֹו ׁשּכתב אֹו מנה', לפלֹוני חּיב ׁשאני ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָעדים
לֹו ׁשאמר אֹו עדים, ׁשם ׁשאין ּפי על אף מנה', ל ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחּיב
ׁשּלא ּפי על אף ּבׁשטר', מנה ל חּיב 'הריני עדים: ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבפני
ׁשאמר ּכמי זה הרי - 'ּבׁשטר' ואמר הֹואיל עדי'; 'אּתם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָאמר
מֹודים, ׁשּׁשניהם ּפי על אף לׁשּלם. וחּיב עדים', עלי ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ'הוּו
עצמֹו, חּיב ׁשהרי ּכלּום. אצלֹו לֹו היה ׁשּלא יֹודעים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוהעדים

הּגאֹונים. רב הֹורּו וכזה הערב. ׁשּיׁשּתעּבד ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּכמֹו
.ÊËחּיב הריני ׁשאמר: ּכגֹון קצּוב, ׁשאינֹו ּבדבר עצמֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּיב

מּידֹו, ׁשּקנּו ּפי על אף - ׁשנים חמׁש לכּסֹות אֹו אֹות ְְִִִֵֶַַַָָָָָלזּון
ידּוע ּדבר ּכאן ואין היא, מּתנה ּכמֹו ׁשּזֹו נׁשּתעּבד; ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא

רּבֹותי. הֹורּו וכן ּבמּתנה. ׁשּנתנֹו ְְְֵֶַַַָָָָּומצּוי
.ÊÈחּיב - ּבּתּה את זן ׁשּיהיה אׁשּתֹו עם הּפֹוסק מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּומּפני
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ל ּדֹומה והּדבר נּׂשּואין, ּבׁשעת ׁשּפסק מּפני דבריםלזּונּה? ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבאמירה. ְֲִִִַַָהּנקנין

.ÁÈהיּו ּכ ּבאסמכּתא, להקנֹות רֹוצים ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּכׁשהיּו
ואחר דינרין, מאה לחברֹו חּיב ׁשהּוא מּזה קֹונין ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעֹוּׂשין:
אֹו ּכ ׁשּיהיה זמן ׁשּכל חֹובֹו, מּבעל קֹונין עצמֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשחּיב
יהיה לא ואם מעכׁשו, לֹו מחּול זה החֹוב הרי - ּכ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעּׂשה
ועל ּבֹו. עצמֹו ׁשחּיב ּבּממֹון ּתֹובעֹו הריני - יעּׂשה לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
לאׁשּתֹו אדם ׁשּבין הּתנאין ּבכל עֹוּׂשין היינּו זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּדר

להם. הּדֹומין הּדברים ּובכל ְְְִִִִֶַַָָָּבׁשּדּוכין,

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

וכי‡. ׁשּנאמר: חברֹו; את להֹונֹות לּקֹונה אֹו לּמֹוכר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָאסּור
ואף ּתֹונּו. אל ,עמית מּיד קנה אֹו לעמית ממּכר ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹתמּכרּו
ׁשּנּתן מּפני לֹוקה, אינֹו - תעּׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעל
זה ּבמכר ׁשּיׁש ידע ׁשּלא ּבין ּבמזיד, ׁשהֹונה ּובין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהּׁשבֹון.

לׁשּלם. חּיב - ְֵַַָָָהֹוניה
ּבׁשוה.·. ׁשתּות להׁשיב? חּיב ויהיה הֹוניה ּתהא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוכּמה

ּבׁשׁש, ׁשבע ׁשוה אֹו ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה ׁשּמכר הרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכיצד?
הֹוניה; זה הרי - ּבׁשבע ׁשׁש ׁשוה אֹו ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאֹו
ּולהחזירּה ההֹוניה את לׁשּלם המאּנה וחּיב הּמקח, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָונקנה

לּמתאּנה. ְִֶַַָֻּכּלּה
ׁשוה‚. ׁשּמכר ּכגֹון ׁשהּוא, ּבכל מּזה ּפחֹות ההֹוניה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּופרּוטה ּבחמּׁשים ּדינר ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָׁשּׁשים
ּבֹו. למחל הּכל ּדר מּׁשתּות ּפחֹות ְְִִֶֶֶַָָֹֹׁשּכל

ׁשּמכר„. ּכגֹון ׁשהּוא, ּבכל הּׁשתּות על יתרה ההֹוניה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
והּמתאּנה מּקח, ּבטל - ּפרּוטה ּפחֹות ּבחמּׁשים ׁשּׁשים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשוה
אינֹו אֹותֹו המאּנה אבל ּכלל; יקנה ולא החפץ להחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיכֹול
הּמקח, ׁשּבטל ּפי על ואף וקּבל. זה רצה אם לחזר, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹיכֹול
על יתר ההֹוניה ׁשּתהיה עד להחזיר חּיב המאּנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאין
הֹוניה ׁשאין מחזיר, אינֹו - ּבׁשוה פרּוטה היתה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָּפרּוטה.

ְִלפרּוטֹות.
הּמקח?‰. לבּטל אֹו ההֹוניה ולתּבע לחזר לֹו יהיה מתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹעד

מּזה, יֹותר ׁשהה ואם לקרֹובֹו. אֹו לתּגר ׁשּיראה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעד
חֹוזר. אינֹו - ּבמאתים מאה ׁשוה לקח ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאפּלּו

.Âּבידֹו הּמקח ׁשהרי ּבלֹוקח, אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
לֹומר צרי ואין לעֹולם, ּבהֹוניה חֹוזר הּמֹוכר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָּומראהּו;
ּכמֹותֹו ׁשּיראה עד ׁשּמכר זה ּדמי יֹודע ׁשאינֹו מּקח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבבּטּול
ּבמינֹו ׁשאין ּדבר הּמקח היה אם ,לפיכ ּבּׁשּוק. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנמּכר
זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּפלּפלין ּכגֹון ׁשוה, ּכּלֹו והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻׁשּנּוי
ּבלבד. ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּיׁשאל ּכדי עד אּלא חֹוזר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאינֹו

.Êּתבע ולא ׁשּטעה וידע ּכממּכרֹו, לידֹו ׁשּבא נֹודע אם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכן
מחל. ׁשהרי ולתּבע, לחזר יכֹול אינֹו -ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ

.Áׁשהּוא ּפי על אף לתּגר, הֹוניה ּכ להדיֹוט, ׁשהֹוניה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
הֹוניה ּדין יׁש ּכ ּובבהמה, ּבפרֹות ׁשהֹוניה ּוכׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָּבקי.

ְְֵַּבמטּבעֹות.
.Ëדינר וארּבעה ּבעּׂשרים זהב ׁשל דינר ׁשהיה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכיצד?

הרי - ּוׁשמֹונה ּבעּׂשרים אֹו ּדינר ּבעּׂשרים וצרפּה ּכסף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
ּפחֹות הּצרּוף. ּבטל - זה על יתר היה ההֹוניה. את מחזיר ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזה

מחילה. - ְִִָָמּכאן
.Èהּסלעים מֹוציאין והיּו ׁשתּות, חסרה הּסלע היתה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

ההֹוניה. מחזיר - ּבמׁשקל ולא ְְְְְֲִִִַַָָָָֹּבמנין
.‡Èעד - ּבּכרּכים הּסלע? אֹו הּדינר להחזיר חּיב מתי ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָעד

- ׁשם מצּוי הּׁשלחני ׁשאין ּבּכפרים, לׁשלחני; ׁשּיראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכדי
וחסרֹונּה הּסלע מּכיר ׁשאין ׁשּבתֹות. ערבי עד להחזיר לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיׁש
אבנים ספרים, למֹוכר הּדין והּוא הּׁשלחני. אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻודמיה
אֹותם ׁשּיראה עד לחזר לּלֹוקח ׁשּיׁש ּומרּגלּיֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹטֹובֹות
ּבקיאים הּכל ׁשאין ׁשהן; מקֹום ּבכל ּבהן הּבקיאים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּתּגרים
מדינה, ּבאֹותּה מּכיר היה לא אם ,לפיכ אּלּו. ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָֹּבדברים
מרּבה זמן לאחר הּבקי ׁשּבא אֹו אחר, למקֹום הּמקח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהֹולי

חֹוזר. זה הרי - ׁשּטעה ְֲִֵֵֶֶָָוהֹודיעֹו
.·Èלאחר אפּלּו מּכירּה, היה אם לחברֹו, חסרה סלע ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן

אפׁשר היה ואם מחזירּה. זה הרי - חדׁש עּׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשנים
זמן, לאחר להחזירּה יכֹול אינֹו - הּדחק ידי על ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלהֹוציאּה

חסידּות. ּבמּדת מּמּנּו קּבלּה ּכן אם ְְֲִִִִִֵֶֶַָָאּלא
.‚Èּבטל הּמקח ׁשהרי ּבחמׁש, ארּבע ׁשוה לחברֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוכר

עד לקרֹובֹו אֹו לתּגר להראֹות הסּפיק ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּכמֹו
הּמֹוכר; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול לֹוקח - ּבׁשבע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּוקר
יכֹול היית לא הֹוניתני לא אּלּו לּמֹוכר: אֹומר הּלֹוקח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
נּׂשּכר? החֹוטא יהיה היא ּתחזר?! ׁשהֹוניתני ועּתה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹלחזר,

.„Èּבׁשלׁש ועמד וזל ּבארּבע, חמׁש ׁשוה ׁשּמכר מֹוכר ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן
הּמֹוכר לֹו אֹומר ׁשהרי לֹוקח; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול מֹוכר -ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

.ּב ּתחזר ׁשהֹוניתני מּפני לא ְְֲִִִֵֵֶַַַַֹֹלּלֹוקח:
.ÂËעד להראֹותֹו הסּפיק ולא ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹהּמֹוכר

האחת להחזיר חּיב הּמֹוכר הרי - ּבׁשמֹונה ועמד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוקר
ּוכׁשהֹוקיר להחזיר, וחּיב הּמקח נקנה ׁשהרי הֹוניה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
והּוזלּו ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה מכר אם וכן הֹוקיר. לֹוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּברׁשּות
ׁשל אחת סלע להחזיר חּיב הּלֹוקח הרי - ׁשלׁש על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָועמדּו

הּוזל. הּלֹוקח ּוברׁשּות הּמקח, נקנה ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהֹוניה;

ה'תשע"ב כסלו כ"ה רביעי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
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מחט2הּמחליף‡. אפּלּו ּבבהמה, ּבהמה אֹו ּבכלים ּכלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
יֹותר ּבּמחט רֹוצה ׁשּזה הֹוניה; לֹו אין - ּבסּוס טלה אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשיריים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקום.1) זה ובאי חוזרת שהיא והזמן ושיעורה האונאה דיני בו שאין1)נתבארו והדברים אונאה בהם שאין הצדדין נתבארו
זה. אחר והנמשך אונאה, עליו2)במכירתן לו אין - באלו" לי "מכור לו אמר שאם הונא רב בשם אבא רב אמר מז. מציעא בבבא

הלכה ד פרק שם ובירושלמי כמכירה. דינו ולפיכך לי" "מכור שאמר מפני אלא עליו נחלק לא רבה ואף כחליפין שהוא לפי אונאה,



פט dxikn zekld - elqk d"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ל ּדֹומה והּדבר נּׂשּואין, ּבׁשעת ׁשּפסק מּפני דבריםלזּונּה? ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבאמירה. ְֲִִִַַָהּנקנין

.ÁÈהיּו ּכ ּבאסמכּתא, להקנֹות רֹוצים ספרד חכמי ְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּכׁשהיּו
ואחר דינרין, מאה לחברֹו חּיב ׁשהּוא מּזה קֹונין ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעֹוּׂשין:
אֹו ּכ ׁשּיהיה זמן ׁשּכל חֹובֹו, מּבעל קֹונין עצמֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשחּיב
יהיה לא ואם מעכׁשו, לֹו מחּול זה החֹוב הרי - ּכ ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיעּׂשה
ועל ּבֹו. עצמֹו ׁשחּיב ּבּממֹון ּתֹובעֹו הריני - יעּׂשה לא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹו
לאׁשּתֹו אדם ׁשּבין הּתנאין ּבכל עֹוּׂשין היינּו זֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָּדר

להם. הּדֹומין הּדברים ּובכל ְְְִִִִֶַַָָָּבׁשּדּוכין,

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

וכי‡. ׁשּנאמר: חברֹו; את להֹונֹות לּקֹונה אֹו לּמֹוכר ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָאסּור
ואף ּתֹונּו. אל ,עמית מּיד קנה אֹו לעמית ממּכר ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֹתמּכרּו
ׁשּנּתן מּפני לֹוקה, אינֹו - תעּׂשה ּבלא עֹובר ׁשהּוא ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹעל
זה ּבמכר ׁשּיׁש ידע ׁשּלא ּבין ּבמזיד, ׁשהֹונה ּובין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹלהּׁשבֹון.

לׁשּלם. חּיב - ְֵַַָָָהֹוניה
ּבׁשוה.·. ׁשתּות להׁשיב? חּיב ויהיה הֹוניה ּתהא ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָוכּמה

ּבׁשׁש, ׁשבע ׁשוה אֹו ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה ׁשּמכר הרי ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכיצד?
הֹוניה; זה הרי - ּבׁשבע ׁשׁש ׁשוה אֹו ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָאֹו
ּולהחזירּה ההֹוניה את לׁשּלם המאּנה וחּיב הּמקח, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָונקנה

לּמתאּנה. ְִֶַַָֻּכּלּה
ׁשוה‚. ׁשּמכר ּכגֹון ׁשהּוא, ּבכל מּזה ּפחֹות ההֹוניה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

ּכלּום; להחזיר חּיב אינֹו - ּופרּוטה ּבחמּׁשים ּדינר ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָׁשּׁשים
ּבֹו. למחל הּכל ּדר מּׁשתּות ּפחֹות ְְִִֶֶֶַָָֹֹׁשּכל

ׁשּמכר„. ּכגֹון ׁשהּוא, ּבכל הּׁשתּות על יתרה ההֹוניה ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָהיתה
והּמתאּנה מּקח, ּבטל - ּפרּוטה ּפחֹות ּבחמּׁשים ׁשּׁשים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשוה
אינֹו אֹותֹו המאּנה אבל ּכלל; יקנה ולא החפץ להחזיר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיכֹול
הּמקח, ׁשּבטל ּפי על ואף וקּבל. זה רצה אם לחזר, ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹיכֹול
על יתר ההֹוניה ׁשּתהיה עד להחזיר חּיב המאּנה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָאין
הֹוניה ׁשאין מחזיר, אינֹו - ּבׁשוה פרּוטה היתה ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָּפרּוטה.

ְִלפרּוטֹות.
הּמקח?‰. לבּטל אֹו ההֹוניה ולתּבע לחזר לֹו יהיה מתי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹעד

מּזה, יֹותר ׁשהה ואם לקרֹובֹו. אֹו לתּגר ׁשּיראה ּכדי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעד
חֹוזר. אינֹו - ּבמאתים מאה ׁשוה לקח ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָאפּלּו

.Âּבידֹו הּמקח ׁשהרי ּבלֹוקח, אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה
לֹומר צרי ואין לעֹולם, ּבהֹוניה חֹוזר הּמֹוכר אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָּומראהּו;
ּכמֹותֹו ׁשּיראה עד ׁשּמכר זה ּדמי יֹודע ׁשאינֹו מּקח, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּבבּטּול
ּבמינֹו ׁשאין ּדבר הּמקח היה אם ,לפיכ ּבּׁשּוק. ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנמּכר
זה הרי - ּבהן וכּיֹוצא ּפלּפלין ּכגֹון ׁשוה, ּכּלֹו והּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֻׁשּנּוי
ּבלבד. ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּיׁשאל ּכדי עד אּלא חֹוזר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאינֹו

.Êּתבע ולא ׁשּטעה וידע ּכממּכרֹו, לידֹו ׁשּבא נֹודע אם ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹוכן
מחל. ׁשהרי ולתּבע, לחזר יכֹול אינֹו -ְְֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹ

.Áׁשהּוא ּפי על אף לתּגר, הֹוניה ּכ להדיֹוט, ׁשהֹוניה ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשם
הֹוניה ּדין יׁש ּכ ּובבהמה, ּבפרֹות ׁשהֹוניה ּוכׁשם ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָּבקי.

ְְֵַּבמטּבעֹות.
.Ëדינר וארּבעה ּבעּׂשרים זהב ׁשל דינר ׁשהיה הרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּכיצד?

הרי - ּוׁשמֹונה ּבעּׂשרים אֹו ּדינר ּבעּׂשרים וצרפּה ּכסף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשל
ּפחֹות הּצרּוף. ּבטל - זה על יתר היה ההֹוניה. את מחזיר ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָזה

מחילה. - ְִִָָמּכאן
.Èהּסלעים מֹוציאין והיּו ׁשתּות, חסרה הּסלע היתה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָוכן

ההֹוניה. מחזיר - ּבמׁשקל ולא ְְְְְֲִִִַַָָָָֹּבמנין
.‡Èעד - ּבּכרּכים הּסלע? אֹו הּדינר להחזיר חּיב מתי ְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָָָעד

- ׁשם מצּוי הּׁשלחני ׁשאין ּבּכפרים, לׁשלחני; ׁשּיראה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻֻּכדי
וחסרֹונּה הּסלע מּכיר ׁשאין ׁשּבתֹות. ערבי עד להחזיר לֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיׁש
אבנים ספרים, למֹוכר הּדין והּוא הּׁשלחני. אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻודמיה
אֹותם ׁשּיראה עד לחזר לּלֹוקח ׁשּיׁש ּומרּגלּיֹות, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹטֹובֹות
ּבקיאים הּכל ׁשאין ׁשהן; מקֹום ּבכל ּבהן הּבקיאים ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּתּגרים
מדינה, ּבאֹותּה מּכיר היה לא אם ,לפיכ אּלּו. ְְְְִִִִִִֵַָָָָָָֹּבדברים
מרּבה זמן לאחר הּבקי ׁשּבא אֹו אחר, למקֹום הּמקח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהֹולי

חֹוזר. זה הרי - ׁשּטעה ְֲִֵֵֶֶָָוהֹודיעֹו
.·Èלאחר אפּלּו מּכירּה, היה אם לחברֹו, חסרה סלע ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן

אפׁשר היה ואם מחזירּה. זה הרי - חדׁש עּׂשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשנים
זמן, לאחר להחזירּה יכֹול אינֹו - הּדחק ידי על ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלהֹוציאּה

חסידּות. ּבמּדת מּמּנּו קּבלּה ּכן אם ְְֲִִִִִֵֶֶַָָאּלא
.‚Èּבטל הּמקח ׁשהרי ּבחמׁש, ארּבע ׁשוה לחברֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמֹוכר

עד לקרֹובֹו אֹו לתּגר להראֹות הסּפיק ולא ׁשּבארנּו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָֹּכמֹו
הּמֹוכר; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול לֹוקח - ּבׁשבע ועמד ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹׁשהּוקר
יכֹול היית לא הֹוניתני לא אּלּו לּמֹוכר: אֹומר הּלֹוקח ֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹׁשהרי
נּׂשּכר? החֹוטא יהיה היא ּתחזר?! ׁשהֹוניתני ועּתה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹלחזר,

.„Èּבׁשלׁש ועמד וזל ּבארּבע, חמׁש ׁשוה ׁשּמכר מֹוכר ְְְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוכן
הּמֹוכר לֹו אֹומר ׁשהרי לֹוקח; ולא ּבֹו, לחזר יכֹול מֹוכר -ְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ

.ּב ּתחזר ׁשהֹוניתני מּפני לא ְְֲִִִֵֵֶַַַַֹֹלּלֹוקח:
.ÂËעד להראֹותֹו הסּפיק ולא ּבׁשׁש, חמׁש ׁשוה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָֹהּמֹוכר

האחת להחזיר חּיב הּמֹוכר הרי - ּבׁשמֹונה ועמד ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּוקר
ּוכׁשהֹוקיר להחזיר, וחּיב הּמקח נקנה ׁשהרי הֹוניה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשל
והּוזלּו ּבחמׁש, ׁשׁש ׁשוה מכר אם וכן הֹוקיר. לֹוקח ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָּברׁשּות
ׁשל אחת סלע להחזיר חּיב הּלֹוקח הרי - ׁשלׁש על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָועמדּו

הּוזל. הּלֹוקח ּוברׁשּות הּמקח, נקנה ׁשהרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָהֹוניה;

ה'תשע"ב כסלו כ"ה רביעי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

מחט2הּמחליף‡. אפּלּו ּבבהמה, ּבהמה אֹו ּבכלים ּכלים ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ
יֹותר ּבּמחט רֹוצה ׁשּזה הֹוניה; לֹו אין - ּבסּוס טלה אֹו ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבׁשיריים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקום.1) זה ובאי חוזרת שהיא והזמן ושיעורה האונאה דיני בו שאין1)נתבארו והדברים אונאה בהם שאין הצדדין נתבארו
זה. אחר והנמשך אונאה, עליו2)במכירתן לו אין - באלו" לי "מכור לו אמר שאם הונא רב בשם אבא רב אמר מז. מציעא בבבא

הלכה ד פרק שם ובירושלמי כמכירה. דינו ולפיכך לי" "מכור שאמר מפני אלא עליו נחלק לא רבה ואף כחליפין שהוא לפי אונאה,



dxiknצ zekld - elqk d"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבפרֹות ּפרֹות הּמחליף אבל הּׁשיריים. אֹותם3מן ׁשּׁשמּו ּבין , ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ
הֹוניה. להן יׁש - מכירה אחר אֹותם ׁשּׁשמּו ּבין הּמכירה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדם

ּבדמים·. מּמעֹות5אכסרה4הּלֹוקח ׁשחפן ּכגֹון לֹו:6, ואמר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
ּבאּלּו ּפרת לי ׁשּקֹונה7מכר ּפי על אף קנה9ּבחליפין8- , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּבארנּו ּכמֹו הֹונאה, ּפרֹות10ּומחזיר ללֹוקח הּדין והּוא . ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבעל11אכסרה אֹונאה. ּומחזיר ׁשּקנה ּבׁשּתים, אֹו ּבסלע ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

ּכל ׁשּמכר ּתׁשמיׁשֹוהּבית לא12י ׁשאּלּולי הֹוניה; לֹו אין - ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ
הּדמים לֹו תׁשמיׁשֹו.13הרּבּו ּכלי לֹו מֹוכר היה לא ְְְִִִֵֵַַָָָֹ

לֹו‚. יׁש - אֹוניה עלי ל ׁשאין מנת על לחברֹו: ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָהאֹומר
ּבסתם אמּורים? ּדברים ּבּמה הֹוניה. יֹודע14עליו ׁשאין ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּימחל ּכדי ּבֹו יׁש הֹוניה אמר15ּכּמה אם לֹומר, צרי ואין . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הֹוניה ּבֹו ׁשאין מנת על ּבֹו16לֹו: יׁש ׁשהרי אבל17; . ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָ

קּים18ּבמפרׁש - ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל הֹוניה; לֹו אין -19. ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
נֹותן20ּכיצד„. ׁשאני זה חפץ ללֹוקח: ׁשאמר מֹוכר ? ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ׁשאין מנת על מנה, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו אני יֹודע ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבמאתים,

לֹוקח וכן הֹוניה. עליו לֹו אין - ל מֹוכר אני הֹוניה ְְֲִֵֵֵֵַָָָָָָָל
אני יֹודע ּבמנה, מּמ לֹוקח ׁשאני זה חפץ למֹוכר: ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשאמר
מּמ לֹוקח אני הֹוניה עלי ל ׁשאין מנת על מאתים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשוה

הֹוניה. עליו לֹו אין -ֵָָָָ
ּכיצד?‰. אֹוניה. עליו לֹו אין - ּבאמּונה והּנֹותן ְֱֵֵֵֵֶַַַָָָָָהּנֹוּׂשא

ּבֹו מּׂשּתּכר אני וכ ּכ לקחּתיו, וכ ּבכ זה אין21חפץ - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
הֹוניה עליו .22לֹו ָָָָ

.Âּבגדים אֹו רּבים ּכלים לקח אם ּבאמּונה, והּנֹותן ְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַָָָוהּנֹוּׂשא
אחד יחׁשב23ּבממּכר לא ּבאמּונה24- הרע הּיפה25את ואת ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

זה26ּבׁשוה אּלא ּבאמּונה, ּבׁשוין27וזה וזה זה לֹו28אֹו ויׁש . ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
הּכּתף29להעלֹות ּׂשכר הּמקח החּמר30על ּוּׂשכר ּוּׂשכר31, , ְְְְֲֶַַַַַַַַַַָָָ
ּכפֹועל32ּפנּדק ׁשהּוא מּפני עצמֹו, ּׂשכר אבל אינֹו33; - ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֻ
מפרׁש34מֹוסיף אּלא הּמקח, על וכ35אֹותֹו ּכ לֹו: ואֹומר ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

מּׂשּתּכר. ְֲִִֵַאני
.Êהֹוניה36העּכּו"ם לֹו אחיו37אין את איׁש ׁשּנאמר: ;38. ֱִִֵֶֶֶַַָָָָ
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רבינו ומפרשה קנה". לא [פירות] בציבור [פירות] ציבור הא בשור, חמור או בפרה שור אלא שנו לא יוחנן רבי אמר אמרו: א
ראב"ד. ועיין אונאה, בפירות.3)לעניין גם ישנם בשווה", "שווה של שחליפין א הלכה ה פרק למעלה מציעא4)ראה בבא

הרי"ף. וכהכרעת הונא, רב בשם אבא כרב ולא הונא רב בשם כרבה ה5)(שם), פרק למעלה וראה ומשקל; מניין מידה, ללא
ב. והערה א הלכה כא פרק ולהלן ג. מספרם.6)הלכה כמה הבחנה ללא מעות חפניו מלוא בלשון7)שלקח אמר אם דווקא

משנה). (כסף בחליפין כמו אונאה דין בו אין חליפין של בלשון אמר אם אבל מכירה, של זה8)זה דין הרמב"ם כבר והזכיר
אונאה. שלפנינו: לעניין וכאן שלעיל, הפרק נושא שזה הקניין, לעניין שם אבל ח), (פרק כי9)לעיל ממש בחליפין לא כלומר,

הסיקו, (שם) ובגמרא "כחליפין". תיקן: משנה והלחם - המעות כמות על הקפיד שלא חליפין מעין אלא חליפין, עושה מטבע אין
כלל כי חכמים, בה גזרו לא ושוב שכיחה, בלתי היא זו קנייה שצורת מכיוון - במטלטלין כסף קניין חכמים שעקרו פי, על שאף
קניינו שאין ג) הלכה ה (פרק למעלה רבינו בדברי נראה וכן שכיחים. דברים אלא כוללות אינן ותקנותיהם חכמים שגזירות הוא

הנ"ל. ומהטעם כסף מדין אלא חליפין הקודם.10)מטעם בפרק הרמב"ם שביאר אונאה דיני הקודמת,11)לפי מההלכה נלמד
מסויים. אינו והחפץ שתיים, או סלע מסויים: הוא הכסף להיפך: וכאן מסויים, והחפץ - "אכסרה" הוא הכסף ששם אלא

אונאה.12) דין יש הבית" "בעל אצל אף לסחורה העומדים כלים אבל תשמישו כלי (שם).13)ודווקא בגמרא מובא זה טעם
שאילתות בשם (שם אונאה" עלי לך שאין מנת על אבל אונאה, דין בו שיש אני יודע כמפרש: ליה "והוה זה: על מוסיף ורש"י
משנה). (כסף אונאה דין בו ויש המוכרים כשאר הוא הרי המוכר, נתאנה אם אבל הלוקח, נתאנה אם ודווקא אחאי). דרב

אחת.14) ברייתא תוכן עם רב שיטת השוואת מתוך (שם) רבא העלה זה אונאה15)חילוק בו שאין שסבור פירש שם [רש"י
שאי הדין והוא - וקצוב ידוע דבר אלא במתנה לתת או להתחייב אפשר שאי טז) הלכה יא (פרק למעלה לשיטתו רבינו אבל כלל.

ז]. סעיף רלב סימן משפט חושן שולחןֿערוך ועיין ידוע. שאינו דבר למחול אלא16)אפשר עלי", לך "אין בלשון: אמר שלא
הקודם. מזה הפוכה משמעות זה ולביטוי בו", יש17)"שאין להיפך אלא האונאה, מחילת מכיל שאינו רק לא זה ביטוי כלומר,

רק יש אם רש"י, שמציין כפי כך, ומתוך אונאה), בו שאין המתחיל דיבור (רש"י אונאה בו יהיה שלא התביעה הדגשת משום בו
בו. לחזור יכול והמתאנה - אונאה העדר על מפורש הותנה שהרי - טעות מקח זה הרי שהיא, כל במפורש18)אונאה שמתנה

ד. בהלכה כדלהלן האונאה, כמות (שם).19)את למחילה ניתן שממון מפני שם. מציעא בבבא יהודה ההמשך20)כרבי כל
לשון שם.הוא מציעא בבבא המצוטטת שאמר.21)הברייתא בסכום קנה שבאמת למציאות מתאימים שלא22)ודבריו לפי

משנה). (מגיד זה שקנה המחיר על אלא - החפץ של האמיתי שוויו על ראשונה משעה בבת23)סמך שקנה היינו אחת, בקנייה
בעד הממוצע, המחיר את לתת הסכים והלוקח פחות, ששווים רעים, ובהם יותר, ששווים יפים, בהם חפצים, של מסויים סך אחת
כל ושווים רעים מהם וחמישה אחד, כל וחצי דינר ושווים יפים מהם חמישה דברים, עשרה שקנה כגון, בשווה, והרעים הטובים
יחשב). לא המתחיל דיבור שם התוספות והביאו הר"ח, (פירוש חפץ לכל דינר בממוצע לתת מסכים והלוקח דינר חצי אחד

לחשוב.24) יכול המוכר פחות.25)אין שווים שהם למרות דינר, היינו - הממוצע את הרעים בשביל שישלם ובעד26)כלומר,
וחצי. דינר היינו הממוצע, ולא האמיתי מחירם כפי ידרוש הסכים27)היפים לא שהרי לכולם, ממוצע מחיר שישלם היינו,

זה. ממוצע במחיר לו ימכור הטובים שגם מנת על אלא הרעים בשביל המחיר על היחידות,28)להעלות לכל ממוצע מחיר
בשווה. והרעות עוד29)הטובות המוכר יכול לו, הסכים והלוקח להרוויח, רוצה שאותו באמונה קבע שהמוכר זה, ריווח על

דלקמן. ההוצאות את בכתפו.30)להוסיף הסחורה את שנשא חמורו.31)הסבל על הסחורה את שהעביר החמור, בעל
סחורתו.32) את העבירו בעת המוכר נזדקק שאליו כפועל.33)המלון, טירחתו ההוצאות34)שכר במסגרת להכניס יכול אינו

טרחתו. שכר יחשב).35)גם לא המתחיל דיבור (שם תוספות ועיין טירחתו. את גם כולל עליו, מתנה שהוא בכורות36)והשכר
אותו.37)יג: שהונה מישראל, האונאה את לתבוע יכול ח.38)אינו הלכה להלן וראה ישראל. של אחיו אינו וגוי

dxikn zekld - elqk d"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהֹונה ׁשּלנּו39ועּכּו"ם ּבּדינין הֹוניה מחזיר - יּׂשראל ;40את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
מּיּׂשראל חמּור זה יהיה .41לא ְְִִִֵֶֶָָֹ

.Áדברים הֹוניה42אּלּו להם הּקרקעֹות43ׁשאין :44, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
והּׁשטרֹות וההקּדׁשֹות45והעבדים, אלף46, ׁשוה מכר אפּלּו . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹו47ּבדינר ׁשּנאמר: הֹוניה. ּבהן אין - ּבאלף דינר ׁשוה אֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ליד מּיד הּנקנה ּדבר - עמית מּיד הּקרקעֹות;48קנה יצאּו . ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

לקרקעֹות ׁשהּקׁשּו עבדים, ׁשטרֹות49ויצאּו ויצאּו ׁשאין50; , ְְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ
ׁשּבהן לראיה אּלא קנּוי הקּדׁש51ּגּופן ולא - 'עמית' ;52. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

.Ëעצמֹו נכסי ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים אבל53ּבּמה ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ
ׁשּטעה ׁשהּוא54הּׁשליח ּבקרקעֹות55ּבכל ּבין ּבמּטלטלין ּבין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חֹוזר לי56- ונראה ּבאּפֹוטרֹוּפֹוס57. הּדין ׁשּכן ּבכל58, ׁשּטעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
חֹוזר - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין דֹומה59ׁשהּוא, ואינֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּדין יחיד60לבית ׁשהּוא מּפני ,61. ְְִִִֵֵֶָ
.Èּבין ּבקרקעֹות ּבין וטעּו, יתֹומים נכסי ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּבית

מּׁשתּות ּבפחֹות טעּו אם מחילה,62ּבמּטלטלין: זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָ

לבּטל ׁשּלא רצּו ואם הּמקח. ּבטל - ּבׁשּתּות טעּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכהדיֹוט;
ההֹוניה ויחזירּו הדיֹוט63הּממּכר ּכח יהיה לא מחזירין; -64 ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

מהן .65חמּור ֵֶָ
.‡Èעבדים אֹו קרקע ׁשּמכרּו ּדין ׁשּבית לי, ׁשל66נראה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבמאתים מנה ׁשוה ּבהן;67יתֹומים לחזר יכֹול הּלֹוקח אין - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הדיֹוט ּכח יהיה היתֹומים68לא מּכח הּדין69חמּור וכן . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ

יכֹול70ּבאּפֹוטרֹוּפֹוס הּלֹוקח ׁשאין ועבדים, קרקע ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ההדיֹוט. ּכדין ּבהֹוניה, ְְְֲִֶַַָָֹלחזר

.·Èהּמּטלטלין ׁשחלקּו והּׁשּתפין הן71האחין הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ּכלּום; מחזיר ואין מקח, נקנה - מּׁשתּות ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּכלקֹוחֹות:
אֹונאה. ּומחזיר קנה - ׁשתּות מקח; ּבטל - ׁשתּות על ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָיתר

הּדּינין ּבׁשּום ׁשּיחלקּו ּביניהם התנּו -72ואם ּבׁשתּות וטעּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו ׁשּׁשמּו ׁשהּדּינין חלּקה; ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֻּבטלה

ּבטל. מכרן - ְְִֵָָׁשתּות
.‚Èוהּסיף והּמרּגלית ּכׁשאר73הּבהמה הן הרי - ּתֹורה וספר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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(מגיד39) לאונאה הדין והוא טעות מקח היה אם גוי, אצל שקנה ממקחו בו לחזור יכול שישראל מפורש שם, בכורות בגמרא
לישראל.40)משנה). ישראל בין אונאה דיני אונאה.41)לפי לתבוע יכול מישראל נו.42)שישראל מציעא בבבא משנה

האונאה.43) את בחזרה לתבוע יכול אינו (ועיין44)שהמאנה וההקדשות" והקרקעות והשטרות "העבדים הסדר: שם, במשנה
הלימודים סדר לפי וזהו וכו'" והעבדים והקרקעות "השטרות שם): (בדקדוקיֿסופרים כי"ר [ובגמרא שם). טוב יום תוספות

הקדש"]. ולא "עמיתך ועבדים", קרקעות ולא "מיד שטר", ולא "ממכר החוב45)מהפסוק: את בו לגבות השטר את שמכר
בו. מום.46)הכלול בו ונפל להקריב שהקדישו קרבן שמכר פרטי אדם אפילו או הקדש נכסי מכר הגזבר אם כרבי47)כגון,

ב אין מקח ביטול אף אלא להם, אין אונאה דין רק שלא נז.). (שם יוחנן כרבי ולא מופרזאמי ביחס היא האונאה אם ואפילו הם,
במאתיים. מנה שווה מכר אם בקרקעות אונאה דין שיש הירושלמי כדעת ולא - דינר ואלף אחד דינר של העוברים48)כזה נכסים

מטלטלין. והיינו ליד, (רש"י49)מיד אחוזה שדה כלומר, אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא בהם שנאמר
הזכירו.50)שם). לא ורבינו "ממכר". בתורה: מהביטוי זאת למדו לגבות.51)בגמרא חוב שיש ולהוכחה, בגמרא52)לעדות

יג:), בבכורות (ראה גוי ולא עמיתך - מעמיתך נלמד הגוי שדין כורחנו על כן, ואם הקדש". ולא "אחיו - מ"אחיו" הקדש מיעטו
משנה). (לחם ז הלכה למעלה ראה הנ"ל. הדרשות את הפך רבינו שליח.53)ואילו ידי על המפרשים54)ולא רוב לדעת

משנה). (מגיד דין בית לשליח גם "שליח55)הכוונה הסיקו: ששם ק. בכתובות הסוגייה מתוך מובן כך משתות, פחות אפילו
משתות. פחות וזהו בטל", מכרה במנה, ודינר מנה "שווה אפילו שמכרה כאלמנה כלומר, כאלמנה", יכול56)דינו שהמשלח

השליחות. ובטלה לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני עצמו.57)לטעון: פי58)סברת על ממונה
- הבנים אבי היינו, בן, - ו"פוס" "אב", בלטינית: "אפוטרו" מסביר: מקומות) (בכמה רש"י יתומים; נכסי על לפקח הדין בית

לפי59)היתומים. ואף כשליח. דינו שאפוטרופוס הוא פשוט ביתֿדין, שליח גם הוא שלמעלה ש"השליח" המפרשים לדעת
(מגיד שליח מסתם יפה כוחו אין שאפוטרופוס לומר צריך דין כבית דינו דין בית שליח אבל שליח, לסתם הכוונה ששם הפירוש,
הדין בית ידי על נשלח לא האפוטרופוס ואילו זו, למכירה מיוחד באופן הדין בית ידי על נשלח דין בית ששליח מפני משנה),

משנה). (לחם זו" "מכירה למטרת מיוחד באופן ידו מלאו לא אבל היתומים נכסי על לפקח משתות,60)אלא בפחות טעו שאם
י). הלכה (להלן מחילה זו שליח.61)הרי לבין דין בית בין השוני את שם) (כתובות בגמרא נימקו זו במשנה62)בטענה שהרי

אדם. בני כשאר דינם משתות שבפחות משמע "שתות", ההונייה63)הזכירו: יתבעו כלומר האונאה, להם שתוחזר יפעלו,
יא). הלכה להלן משנה (לחם המקח,64)מהלוקח את לקיים המתאנה רצה אם - המקח ובטל משתות יותר שהאונאה פי על שאף

ד. הלכה יב פרק למעלה רבינו שכתב כמו לעכב, יכול המאנה למעלה65)אין וראה תקנתם, על חכמים ששקדו יתומים מדין
ג. הלכה ט כן.66)פרק הדין אין במטלטלין ואילו מקח. וביטול אונאה דיני בהם נתאנה.67)שאין שאינו68)שהלוקח

ח). הלכה (למעלה ועבדים קרקעות באונאת לחזור הלוקח69)יכול שאף סובר, והראב"ד כדלעיל. תקנתם על חכמים ששקדו
או שתות "פחתו לחזור: יכולים הצדדים ששני מפורש שהזכירה המשנה על מסתמך הוא לוקחים. כשאר שלא בו, לחזור יכול
ביתֿהדין גם ששניהם: הרי לקרקע, במשנה שהכוונה פירשו, ובגמרא לחזור, מעוניין הלוקח רק האחרון במקרה - שתות" הותירו

שהקנ עליהם סומך ביתֿדין פי על שקונה מי שסתם מפני זו, הלכה מנמק גם והוא בהם, לחזור יכולים הלוקח בצורהוגם נעשה יין
(מביאו הרמב"ן ברם אונאה. בהם אין שכרגיל בקרקעות ואף שהיא, קטנה אונאה שום על לוותר בדעתו ואין פגם ללא מושלמת
ולווה), מלווה (הלכות דין בית הוראת לפי הלווה לשדה שנכנס חוב בבעל אלא בלוקח, מדובר לא שבמשנה מסביר, משנה) המגיד
טענות גם המסלק משנה מגיד (עיין מדעתו שעושה סתם, בלוקח כן שאין מה דין, בית מכוח עושה שהרי לחזור, הוא אף יכול ואז

רבינו). שיטת נגד כן.70)אחרות הדין בשליח, שגם נראה יונה רבינו בשם שמביא רכז) (סימן הטור דווקא71)מדברי
כלל. אונאה דין אין כאמור, בקרקע, כי הדיינים.72)מטלטלין, לשום כמו תוקף יהיה שלהם כרבי73)שלחלוקה ודלא החרב.



צי dxikn zekld - elqk d"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהֹונה ׁשּלנּו39ועּכּו"ם ּבּדינין הֹוניה מחזיר - יּׂשראל ;40את ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
מּיּׂשראל חמּור זה יהיה .41לא ְְִִִֵֶֶָָֹ

.Áדברים הֹוניה42אּלּו להם הּקרקעֹות43ׁשאין :44, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָ
והּׁשטרֹות וההקּדׁשֹות45והעבדים, אלף46, ׁשוה מכר אפּלּו . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אֹו47ּבדינר ׁשּנאמר: הֹוניה. ּבהן אין - ּבאלף דינר ׁשוה אֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ליד מּיד הּנקנה ּדבר - עמית מּיד הּקרקעֹות;48קנה יצאּו . ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹ

לקרקעֹות ׁשהּקׁשּו עבדים, ׁשטרֹות49ויצאּו ויצאּו ׁשאין50; , ְְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֻ
ׁשּבהן לראיה אּלא קנּוי הקּדׁש51ּגּופן ולא - 'עמית' ;52. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹ

.Ëעצמֹו נכסי ּבמֹוכר אמּורים? ּדברים אבל53ּבּמה ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָ
ׁשּטעה ׁשהּוא54הּׁשליח ּבקרקעֹות55ּבכל ּבין ּבמּטלטלין ּבין , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חֹוזר לי56- ונראה ּבאּפֹוטרֹוּפֹוס57. הּדין ׁשּכן ּבכל58, ׁשּטעה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
חֹוזר - ּבקרקעֹות ּבין ּבמּטלטלין ּבין דֹומה59ׁשהּוא, ואינֹו . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ

ּדין יחיד60לבית ׁשהּוא מּפני ,61. ְְִִִֵֵֶָ
.Èּבין ּבקרקעֹות ּבין וטעּו, יתֹומים נכסי ׁשּמכרּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָּבית

מּׁשתּות ּבפחֹות טעּו אם מחילה,62ּבמּטלטלין: זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִִֵַָָָ

לבּטל ׁשּלא רצּו ואם הּמקח. ּבטל - ּבׁשּתּות טעּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכהדיֹוט;
ההֹוניה ויחזירּו הדיֹוט63הּממּכר ּכח יהיה לא מחזירין; -64 ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

מהן .65חמּור ֵֶָ
.‡Èעבדים אֹו קרקע ׁשּמכרּו ּדין ׁשּבית לי, ׁשל66נראה ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבמאתים מנה ׁשוה ּבהן;67יתֹומים לחזר יכֹול הּלֹוקח אין - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
הדיֹוט ּכח יהיה היתֹומים68לא מּכח הּדין69חמּור וכן . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹ

יכֹול70ּבאּפֹוטרֹוּפֹוס הּלֹוקח ׁשאין ועבדים, קרקע ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
ההדיֹוט. ּכדין ּבהֹוניה, ְְְֲִֶַַָָֹלחזר

.·Èהּמּטלטלין ׁשחלקּו והּׁשּתפין הן71האחין הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ
ּכלּום; מחזיר ואין מקח, נקנה - מּׁשתּות ּפחֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּכלקֹוחֹות:
אֹונאה. ּומחזיר קנה - ׁשתּות מקח; ּבטל - ׁשתּות על ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָיתר

הּדּינין ּבׁשּום ׁשּיחלקּו ּביניהם התנּו -72ואם ּבׁשתּות וטעּו , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
הֹותירּו אֹו ׁשתּות ּופחתּו ׁשּׁשמּו ׁשהּדּינין חלּקה; ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֻּבטלה

ּבטל. מכרן - ְְִֵָָׁשתּות
.‚Èוהּסיף והּמרּגלית ּכׁשאר73הּבהמה הן הרי - ּתֹורה וספר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(מגיד39) לאונאה הדין והוא טעות מקח היה אם גוי, אצל שקנה ממקחו בו לחזור יכול שישראל מפורש שם, בכורות בגמרא
לישראל.40)משנה). ישראל בין אונאה דיני אונאה.41)לפי לתבוע יכול מישראל נו.42)שישראל מציעא בבבא משנה

האונאה.43) את בחזרה לתבוע יכול אינו (ועיין44)שהמאנה וההקדשות" והקרקעות והשטרות "העבדים הסדר: שם, במשנה
הלימודים סדר לפי וזהו וכו'" והעבדים והקרקעות "השטרות שם): (בדקדוקיֿסופרים כי"ר [ובגמרא שם). טוב יום תוספות

הקדש"]. ולא "עמיתך ועבדים", קרקעות ולא "מיד שטר", ולא "ממכר החוב45)מהפסוק: את בו לגבות השטר את שמכר
בו. מום.46)הכלול בו ונפל להקריב שהקדישו קרבן שמכר פרטי אדם אפילו או הקדש נכסי מכר הגזבר אם כרבי47)כגון,

ב אין מקח ביטול אף אלא להם, אין אונאה דין רק שלא נז.). (שם יוחנן כרבי ולא מופרזאמי ביחס היא האונאה אם ואפילו הם,
במאתיים. מנה שווה מכר אם בקרקעות אונאה דין שיש הירושלמי כדעת ולא - דינר ואלף אחד דינר של העוברים48)כזה נכסים

מטלטלין. והיינו ליד, (רש"י49)מיד אחוזה שדה כלומר, אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא בהם שנאמר
הזכירו.50)שם). לא ורבינו "ממכר". בתורה: מהביטוי זאת למדו לגבות.51)בגמרא חוב שיש ולהוכחה, בגמרא52)לעדות

יג:), בבכורות (ראה גוי ולא עמיתך - מעמיתך נלמד הגוי שדין כורחנו על כן, ואם הקדש". ולא "אחיו - מ"אחיו" הקדש מיעטו
משנה). (לחם ז הלכה למעלה ראה הנ"ל. הדרשות את הפך רבינו שליח.53)ואילו ידי על המפרשים54)ולא רוב לדעת

משנה). (מגיד דין בית לשליח גם "שליח55)הכוונה הסיקו: ששם ק. בכתובות הסוגייה מתוך מובן כך משתות, פחות אפילו
משתות. פחות וזהו בטל", מכרה במנה, ודינר מנה "שווה אפילו שמכרה כאלמנה כלומר, כאלמנה", יכול56)דינו שהמשלח

השליחות. ובטלה לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן לעוותי" ולא שדרתיך "לתיקוני עצמו.57)לטעון: פי58)סברת על ממונה
- הבנים אבי היינו, בן, - ו"פוס" "אב", בלטינית: "אפוטרו" מסביר: מקומות) (בכמה רש"י יתומים; נכסי על לפקח הדין בית

לפי59)היתומים. ואף כשליח. דינו שאפוטרופוס הוא פשוט ביתֿדין, שליח גם הוא שלמעלה ש"השליח" המפרשים לדעת
(מגיד שליח מסתם יפה כוחו אין שאפוטרופוס לומר צריך דין כבית דינו דין בית שליח אבל שליח, לסתם הכוונה ששם הפירוש,
הדין בית ידי על נשלח לא האפוטרופוס ואילו זו, למכירה מיוחד באופן הדין בית ידי על נשלח דין בית ששליח מפני משנה),

משנה). (לחם זו" "מכירה למטרת מיוחד באופן ידו מלאו לא אבל היתומים נכסי על לפקח משתות,60)אלא בפחות טעו שאם
י). הלכה (להלן מחילה זו שליח.61)הרי לבין דין בית בין השוני את שם) (כתובות בגמרא נימקו זו במשנה62)בטענה שהרי

אדם. בני כשאר דינם משתות שבפחות משמע "שתות", ההונייה63)הזכירו: יתבעו כלומר האונאה, להם שתוחזר יפעלו,
יא). הלכה להלן משנה (לחם המקח,64)מהלוקח את לקיים המתאנה רצה אם - המקח ובטל משתות יותר שהאונאה פי על שאף

ד. הלכה יב פרק למעלה רבינו שכתב כמו לעכב, יכול המאנה למעלה65)אין וראה תקנתם, על חכמים ששקדו יתומים מדין
ג. הלכה ט כן.66)פרק הדין אין במטלטלין ואילו מקח. וביטול אונאה דיני בהם נתאנה.67)שאין שאינו68)שהלוקח

ח). הלכה (למעלה ועבדים קרקעות באונאת לחזור הלוקח69)יכול שאף סובר, והראב"ד כדלעיל. תקנתם על חכמים ששקדו
או שתות "פחתו לחזור: יכולים הצדדים ששני מפורש שהזכירה המשנה על מסתמך הוא לוקחים. כשאר שלא בו, לחזור יכול
ביתֿהדין גם ששניהם: הרי לקרקע, במשנה שהכוונה פירשו, ובגמרא לחזור, מעוניין הלוקח רק האחרון במקרה - שתות" הותירו

שהקנ עליהם סומך ביתֿדין פי על שקונה מי שסתם מפני זו, הלכה מנמק גם והוא בהם, לחזור יכולים הלוקח בצורהוגם נעשה יין
(מביאו הרמב"ן ברם אונאה. בהם אין שכרגיל בקרקעות ואף שהיא, קטנה אונאה שום על לוותר בדעתו ואין פגם ללא מושלמת
ולווה), מלווה (הלכות דין בית הוראת לפי הלווה לשדה שנכנס חוב בבעל אלא בלוקח, מדובר לא שבמשנה מסביר, משנה) המגיד
טענות גם המסלק משנה מגיד (עיין מדעתו שעושה סתם, בלוקח כן שאין מה דין, בית מכוח עושה שהרי לחזור, הוא אף יכול ואז

רבינו). שיטת נגד כן.70)אחרות הדין בשליח, שגם נראה יונה רבינו בשם שמביא רכז) (סימן הטור דווקא71)מדברי
כלל. אונאה דין אין כאמור, בקרקע, כי הדיינים.72)מטלטלין, לשום כמו תוקף יהיה שלהם כרבי73)שלחלוקה ודלא החרב.



dxiknצב zekld - elqk d"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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חּוץ הֹוניה ּבֹו ׁשאין דבר ל אין הֹוניה. ּבהן ויׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָמּטלטלין,
קֹונה מֹוכר ׁשּיהיה והּוא חכמים; ׁשּמנּו דברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָמארּבעה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִֵֵֶַַּבנכסי
.„Èאין74ּכׁשם קרקע ּׂשכירּות ּכ הֹוניה, לקרקעֹות ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

ּבׁשנה ּבדינר ּגדֹול טרקלין ּׂשכר אפּלּו הֹוניה. רפת75לֹו אֹו , ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ
יֹום ּבכל ּבדינר הֹוניה.76קטּנה לֹו אין - ְְְִֵַָָָָָ

.ÂËּבין ּבקרקע ּבין עּמֹו, לעּׂשֹות הּפֹועל את ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַהּׂשֹוכר
אֹותֹו ּכקֹונה ׁשהּוא מּפני הֹוניה; לֹו אין - ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּבמּטלטלין

הֹוניה77לזמן ּבהם אין ועבדים ,78. ְֲִִֵֶַַָָָָ
.ÊËהראּוי79ּׂשכרֹו זריעה ּבּה זרעּתי ואמר: קרקע, לֹו לזרע ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֹ
עדים80ּבּה ּובאּו זה81, הרי - לּה הראּוי מן ּפחֹות ּבּה ׁשּזרע ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

הּזרע מּפני הֹוניה, לֹו יׁש אם מּפני82ספק הֹוניה, לֹו אין אֹו , ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
לפיכ83הּקרקע מֹוציאין84. אין85אין וכן נתּבע. מּיד ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָ

הּסת86מׁשּביעין ׁשבּועת אּלא ׁשּיׁש87אֹותֹו הּקרקע צד מּפני , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ָּכאן.

.ÊÈ;אֹוניה להם יׁש - הּבהמה את אֹו הּכלים את ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשֹוכר
ׁשתּות הֹוניה ּבּה יׁש ואם היא. יֹומּה ּבת מכירה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשהּׂשכירּות
זה הרי - מּׂשּכיר ׁשּנתאּנה ּבין ּׂשֹוכר ׁשּנתאּנה ּבין יֹותר, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָאֹו

הֹוניה מרּבה88מחזיר זמן לאחר ואפּלּו ,89. ְְְֲֲִִֶַַַַַָָֻ
.ÁÈהֹונאה לֹו יׁש ׁשהּקּבלן לי, ׁשּקּבל90נראה ּכגֹון ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבׁשני זה חלּוק לתּפר אֹו זּוזים, ּבעּׂשרה זה ּבגד לארג ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹעליו
קּבלן ּבין מּׁשניהם, אחד וכל הֹוניה; לֹו יׁש זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָזּוזים

ּכמֹוכר לעֹולם חֹוזר הּבגד, ּבעל .91ּבין ְְֵֵֵֶֶַַַָ

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

אני‡. וכ ּכ ואמר: ּבאמּונה, ונֹותן ׁשהּנֹוּׂשא ּבארנּו, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּכבר

ּבסלע, לקחּתי זה אמר: ואפּלּו הֹוניה. לֹו אין - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמּׂשּתּכר
לפסק חּיבין ּדין ּבית אבל מּתר. - מֹוכר אני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻּובעּׂשר
ואחד אחד ּכל יהיה ולא .לכ ׁשֹוטרין ּולהעמיד ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּׁשערים
להם יפסקּו ּבלבד ׁשתּות אּלא ּׁשּירצה, מה ּכל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּׂשּתּכר

ׁשתּות. על יתר הּמֹוכר יּׂשּתּכר ולא ְְְְִִֵֵֵַַַָָָֹּבּׂשכרם,
ּכגֹון·. נפׁש, חּיי ּבהם ׁשּיׁש ּבדברים אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה

והּלבֹונה הּקׁשט ּכגֹון העּקרין, אבל ּוסלתֹות; ׁשמּנים ְְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָיינֹות
מה ּכל יּׂשּתּכר אּלא ׁשער, להם ּפֹוסקין אין - בהן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכּיֹוצא

ְִֶֶּׁשּירצה.
הּוא‚. הראׁשֹון הּתּגר אּלא ּבביצים; ּפעמים מּׂשּתּכרין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָואין

ּבלבד. ּבּקרן מֹוכרן מּמּנּו והּלֹוקח ּבּׂשכר, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָמֹוכרן
ּבהןאס„. ׁשּיׁש ּבדברים יּׂשראל ּבארץ סחֹורה לעּׂשֹות ּור ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

מּגרנֹו מביא וזה ּומֹוכר, מּגרנֹו מביא זה אּלא נפׁש, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָחּיי
מּתר מרּבה, ׁשהּׁשמן ּובמקֹום ּבזֹול. ׁשּימּכרּנּו ּכדי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֻֻּומֹוכר,

ּבׁשמן. ְְְִֵֶֶַלהּׂשּתּכר
וכן‰. יּׂשראל, ּבארץ נפׁש חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות אֹוצרין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאין

צער זה מּדבר מּגיע ׁשהרי יּׂשראל, ׁשרּבֹו מקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּבכל
אבל הּׁשּוק; מן ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָליּׂשראל.

אֹוצר. קּבֹו לֹו לעּׂשֹות מּתר - מּׁשּלֹו ְֲִִֶַַַַָָֻהּמכניס
.Â,ּוׁשביעית ׁשביעית, ערב ׁשנים: ׁשלׁש ּפרֹות לאצר ְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹֻמּתר

יאצר, לא חרּובין קב אפּלּו - ּבּצרת ּובׁשני ׁשביעית. ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹּומֹוצאי
ׁשאצר אֹו ׁשערים, הּמפקיע וכל ּבּׁשערים. מארה ׁשּמכניס ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמּפני
ּברּבית. ּכמלוה זה הרי - יּׂשראל ׁשרּבֹו ּבמקֹום אֹו ּבארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּפרֹות

.Êאבל נפׁש; חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּבפרֹות אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבּמה
ּבארץ אֹותן לאצר מּתר - ּופלּפלין ּכּמֹון ּכגֹון ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹֻהּתבלין,
העּקרין. ּכׁשאר למקֹום, מּמקֹום אֹותן ּולהֹוציא ְְְְִִִִִִֵָָָָָָָיּׂשראל,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נפש". חיי בהן שיש מפני אונאה להם אין במלחמה (=מגן) וחטיטים וסייף סוס "המוכר שאמר נח: שם בברייתא בתירא בן יהודה
זו. בברייתא שהוזכרו הדברים, שאר את הזכיר לא שרבינו מטלטלין74)ופלא של בשכירות אם בעייה: יש נו:) (שם בגמרא

אונאה, דין להם שאין הדברים לגבי הדין שהוא רבינו למד ומזה אונאה. דין בה ויש כמכר היא ששכירות והסיקו אונאה, דין יש
המכר. כדין השכירות שדין בקרקע, האונאה75)כגון בשיעור מבחין אינו במכר שאף לשיטתו, ורבינו מופרזת, היא שהאונאה

ח). הלכה (למעלה חוזרת אינה מופרזת אונאה נתאנה.76)ואף השוכר שכאן אלא מופרזת, אונאה כאן מכירה77)גם ודין
יד. בהלכה כנ"ל לעולם. מכירה כדין בעבד78)לזמן מדובר וכאן כנענים בעבדים מדובר ששם פי על ואף ח. הלכה למעלה

כח. בקידושין כמפורש כקרקע, דינו ישראל עבד גם - והקבלן79)ישראל בקבלנות כששכרו והמדובר נו:). (שם בגמרא בעייה
משנה). (כסף אונאה דין בו שאין למעלה רבינו כתב יום בשכיר אבל יח), הלכה (להלן במטלטלין אונאה דין בו שהוא80)יש

במידה, טעות זו הרי שהותנה, כפי זריעה מכדי פחות הכניס אם אבל מספקת, זריעה היא שלדעתו אלא שזרע, הזרעים בסכום מודה
א). הלכה ט"ו פרק (להלן שהוא בכל אף כולו בטל המקח עלולה81)ואז השנייה שהזריעה מפני פעם, עוד לזרוע אפשרות ואין

הראב"ד). בשם משנה (מגיד שניהם יתקלקלו הראשון, שנפל למקום החדש הזרע יפול שאם מלתקן, יותר שהוא82)לקלקל
אונאה. דין בו ויש אונאה.83)מטלטלין דין אין ספק.84)ובקרקע כאן ונשאר נפתרה, לא שהבעייה כל85)אחרי כדין

שלא אלא השביחה הקרקע שהרי וניזק מזיק של עניין כאן ואין הראייה", עליו מחבירו "המוציא העיקרון: שולט שבו ספק,
משנה). (כסף כראוי נחשב86)השביחה זה אם ספק לנו יש הרי וכאן בקרקע, שאינה ("דאורייתא"), התורה מן שבועה היינו,

ספק. על משביעין אין כך מספק, ממון מוציאין שאין וכשם א87)כקרקע, הלכה ונטען טוען מהלכות ה פרק להלן כמפורש
הקרקע. על היסת שבועת נעשתה88)שנשבעין שכבר המלאכה את להחזיר אפשר אי שהרי כאן, שייך לא מקח ביטול אבל

משנה). כסף ועיין הדשן, תרומת בשם סד קטן סעיף רכז, סימן (למעלה89)(סמ"ע האונאה חזרת לתביעת מסויים זמן נתנו שלא
להראות שוכר של דרכו אין בשכירות אבל לקרובו. או לתגר מקחו להראות לוקח של שדרכו במקח, אלא ה), הלכה י"ב פרק

משנה). שהוא90)(מגיד בזמן מלאכתו עושה הוא שהרי כעבד, דינו אין קבלן אבל טו), הלכה (למעלה כעבד דינו פועל שרק
שיח. סימן הדשן ובתרומת והא המתחיל דיבור מח. מציעא לבבא בתוספות ראה י"ב91)רוצה. פרק (למעלה לעולם שחוזר

ו). ומצוה1)הלכה דברים, הונאת ודיני בהן וכיוצא סחורה מהן לעשות שאסור והדברים השערים קציבת משפטי בו נתבארו
זו.

dxikn zekld - elqk d"k iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áיינֹות ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות מֹוציאין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין
לסּוריא, אֹו לארץ לחּוצה יּׂשראל מארץ ּוסלתֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמּנים
יּׂשראל. ּבארץ אחר מל לרׁשּות זה מל מרׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹולא

.Ë,ׁשּירצּו ּדבר לכל ׁשער להם לקץ העיר ּבני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹרּׁשאין
יענׁשּו ׁשּיעבר מי לכל ּביניהם ּולהתנֹות ולחם, ּבּׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואפּלּו

.וכ ּכ ְָָאֹותֹו
.Èאחד יעּׂשה ׁשּלא ּביניהם, לפסק אּמנּיֹות אנׁשי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻרּׁשאין

הּתנאי על ׁשּיעבר מי וכל בזה, וכּיֹוצא חברֹו, ׁשּיעּׂשה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּביֹום
.וכ ּכ אֹותֹו ְְַַָָיענׁשּו

.‡Èחׁשּוב חכם ּבּה ׁשאין ּבמדינה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
יׁש אם אבל יֹוׁשביה; ּדרכי ּולהצליח הּמדינה מעּׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלתּקן
ואין ּכלּום, מֹועיל ׁשּלהן הּתנאי אין - חׁשּוב חכם אדם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּה
אם אּלא הּתנאי, קּבל ׁשּלא מי על ּולהפסיד לענׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיכֹולין
לפי ׁשהפסיד מי וכל החכם. מּדעת ועּׂשּו עּמהם התנה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכן

מׁשּלם. - החכם מּדעת ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּתנאי
.·È;ּבדברים הֹוניה יׁש ּכ ּוממּכר, ּבמקח ׁשהֹוניה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָּכׁשם

- יי אני ּמאלהי ויראת עמיתֹו את איׁש תֹונּו ולא ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:
ּדברים. הֹונית ְִֶַָָזה

.‚Èמעּׂשי זכר לֹו: יאמר לא - ּתׁשּובה ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעּׂשה זכר לֹו: יאמר לא - ּגרים ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים!
ּפה לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ללמד ּובא גר היה !ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי
מּפי ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות נבלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאכל
מקּבר ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורים חלאים היּו ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּגבּורה?!
הלא לאּיֹוב: חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר לא - ּבניו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹאת

אבד. נקי הּוא מי זכרֿנא ,ּכסלת ְְְְִִִִֶָָָָָָָיראת
.„Èאצל לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו

ׁשאלה נׁשאלה מעֹולם. ּתבּואה מכר ׁשּלא יֹודע והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּפלֹוני!
חכמה: אֹותּה יֹודע ׁשאינֹו למי יאמר לא - חכמה ּדבר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹעל
ּכל וכן זה? ּבדבר ּדעּת מה אֹו: זה? ּבדבר ּתׁשיב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹמה

הּללּו. ּבּדברים ְִֵַַַָָּכּיֹוצא
.ÂËעֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את המאּנה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

ּדברים; הֹונית זה - תֹונה לא וגר ׁשּנאמר: לאוין. ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשלׁשה
את המאּנה ׁשּכל למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה - תלחצּנּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
עמיתֹו, את איׁש תֹונּו לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר - ְֲִִִִִֵֵֶַָָֹהּגר
תֹונה. לא וגר ּומּׁשּום אחיו, את איׁש ּתֹונּו אל ְִִִִֵֶֶַָֹּומּׁשּום

.ÊË:לאוין ּבׁשלׁשה עֹובר - ּבממֹון והֹונהּו לחצֹו אם ְְְְְִִִֵֵָָָָָוכן
את איׁש תֹונּו ולא ּומּׁשּום אחיו, את איׁש ּתֹונּו אל ְִִִִִֶֶַָֹמּׁשּום

תלחצּנּו. ולא ּומּׁשּום ְְֲִִִֶָֹעמיתֹו,
.ÊÈאף ּדברים הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני

ּדברים? ּבהֹונאת אף ממֹון הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָּבהֹונית
וכפל סתם, הֹוניה ּבלׁשֹון ׁשניהם את הּכתּוב ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני
תלחץ. ולא תֹונה לא ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלאוין

.ÁÈ,להּׁשבֹון נּתן ׁשּזה ממֹון; מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּגדֹולה
הּוא והרי ּבגּופֹו. וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתן לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹוזה

מסּור ׁשהּדבר לפי ,ּמאלהי ויראת ּדברים: ּבהֹונית ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹומר
ּבֹו: נאמר לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל למדּת: הא ְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלּלב.
מּיד; נענה - ּדברים מהֹונית הּצֹועק וכל .ּמאלהי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויראת

יי. אני ּכי ְֱֲִִֶֶַָׁשּנאמר:

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

ּבמׁשקל‡. ּבמּדה, לחברֹו ּבכלהּמֹוכר וטעה ּבמנין, אֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
אבל ּבדמים, אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

חֹוזר. - ְְֵֶּבחׁשּבֹון
ואחד·. מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?

הּטעּות, את ּומחזיר הּמקח, נקנה - ותׁשעה ּתׁשעים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָאֹו
אֹו חסר הּמעֹות נמצאּו אם וכן ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָואפּלּו
ׁשּלא מּידֹו ׁשּקנּו לאחר ואפּלּו חֹוזר. - ׁשּפסקּו הּמנין מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיתר
וכן הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנׁשאר

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשאר‚. אֹו בהמה אֹו עבד אֹו קרקע לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

מחזירֹו - הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמקח ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּטלטלין,
ׁשּלא והּוא הּוא. טעּות מקח ׁשּזה ׁשנים; ּכּמה לאחר ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
אחר ּבֹו נׁשּתּמׁש אם אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמקח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָיׁשּתּמׁש

להחזיר. יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשראה
עּׂשרה„. ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו הּמּום. ּפחת מחּׁשבין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָאין

את מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום; ּפחת אּסר היל לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְִִֵֵַַַַָָָהּכלי,
הּלֹוקח רצה אם וכן רֹוצה. אני ׁשלם ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּלֹוקח
אֹו לֹו: אֹומר ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות - הּמּום ּפחת ְְְִֵֵֶַַַַַָלּקח

.ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹו אֹותֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹּתקנה
ּבֹו‰. ׁשּמחזיר מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הרי - מּום ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל מחזירין; - זה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמקח
סתם, ונֹותן הּנֹוּׂשא ׁשּכל ּפרׁש. אם אּלא ּבֹו, מחזיר אינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזה

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג ְְִִֵַַַָעל
.Â.מּום מּכל הּׁשלם הּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

ּבמּום עלי חֹוזר אּתה ׁשאין מנת על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
וימחל ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
זה, ּבמקח ׁשּיּמצא מּום ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלֹוקח;
לידע צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו. קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפֹוחת
ּבהֹוניה. המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּדבר

.Êׁשאין ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר
ּבּה ונמצא ׁשּמנה, הּגלּויין הּמּומין מאֹותן בּה היה ולא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנּכרין,
על ואף וחֹוזר, טעּות, מּקח זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּום
ׁשאין ּכׁשראיתי אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ׁשּנמצא. הּמּום ׁשּפרׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּפי
ׁשאינן אּלּו ּבּה אין ּכ אמרּתי: ׁשּמנה, ׁשּנראין הּמּומין אּלּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּה
ּדעּתי. להׁשּביח ּכדי אּלא אּלּו מּומין מפרׁש ואינֹו ׁשּמנה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנראין

.Á,היא נׁשכנית היא, חּגרת היא, עּורת זֹו ּפרה ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד?
זה הרי - נׁשכנית אֹו ּבלבד רבצנית ונמצאת היא, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָרבצנית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מום.1) מחמת וממכר במקח שיש הטעות משפטי בו נתבארו
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.Áיינֹות ּכגֹון נפׁש, חּיי ּבהן ׁשּיׁש ּפרֹות מֹוציאין ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין
לסּוריא, אֹו לארץ לחּוצה יּׂשראל מארץ ּוסלתֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשמּנים
יּׂשראל. ּבארץ אחר מל לרׁשּות זה מל מרׁשּות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹולא

.Ë,ׁשּירצּו ּדבר לכל ׁשער להם לקץ העיר ּבני ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹרּׁשאין
יענׁשּו ׁשּיעבר מי לכל ּביניהם ּולהתנֹות ולחם, ּבּׂשר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואפּלּו

.וכ ּכ ְָָאֹותֹו
.Èאחד יעּׂשה ׁשּלא ּביניהם, לפסק אּמנּיֹות אנׁשי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻֻרּׁשאין

הּתנאי על ׁשּיעבר מי וכל בזה, וכּיֹוצא חברֹו, ׁשּיעּׂשה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּביֹום
.וכ ּכ אֹותֹו ְְַַָָיענׁשּו

.‡Èחׁשּוב חכם ּבּה ׁשאין ּבמדינה אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבּמה
יׁש אם אבל יֹוׁשביה; ּדרכי ּולהצליח הּמדינה מעּׂשה ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלתּקן
ואין ּכלּום, מֹועיל ׁשּלהן הּתנאי אין - חׁשּוב חכם אדם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּה
אם אּלא הּתנאי, קּבל ׁשּלא מי על ּולהפסיד לענׁש ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹיכֹולין
לפי ׁשהפסיד מי וכל החכם. מּדעת ועּׂשּו עּמהם התנה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכן

מׁשּלם. - החכם מּדעת ׁשאינֹו ְְִֵֵֶֶַַַַַָָהּתנאי
.·È;ּבדברים הֹוניה יׁש ּכ ּוממּכר, ּבמקח ׁשהֹוניה ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָּכׁשם

- יי אני ּמאלהי ויראת עמיתֹו את איׁש תֹונּו ולא ְְְֱֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר:
ּדברים. הֹונית ְִֶַָָזה

.‚Èמעּׂשי זכר לֹו: יאמר לא - ּתׁשּובה ּבעל היה ְְֲֵֶַַַַַָָָֹֹֹּכיצד?
מעּׂשה זכר לֹו: יאמר לא - ּגרים ּבן היה ואם ְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹהראׁשֹונים!
ּפה לֹו: יאמר לא - ּתֹורה ללמד ּובא גר היה !ְֲִֵֶֶַָָָָֹֹֹאבֹותי
מּפי ׁשּנּתנה ּתֹורה וילמד יבֹוא ּוטרפֹות נבלֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשאכל
מקּבר ׁשהיה אֹו עליו, ּבאין ויּסּורים חלאים היּו ְְְֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָהּגבּורה?!
הלא לאּיֹוב: חבריו ׁשאמרּו ּכדר לֹו יאמר לא - ּבניו ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹאת

אבד. נקי הּוא מי זכרֿנא ,ּכסלת ְְְְִִִִֶָָָָָָָיראת
.„Èאצל לכּו להם: יאמר לא - ּתבּואה מבקׁשין חּמרין ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהיּו

ׁשאלה נׁשאלה מעֹולם. ּתבּואה מכר ׁשּלא יֹודע והּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּפלֹוני!
חכמה: אֹותּה יֹודע ׁשאינֹו למי יאמר לא - חכמה ּדבר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹעל
ּכל וכן זה? ּבדבר ּדעּת מה אֹו: זה? ּבדבר ּתׁשיב ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹמה

הּללּו. ּבּדברים ְִֵַַַָָּכּיֹוצא
.ÂËעֹובר - ּבדברים ּבין ּבממֹון ּבין הּגר, את המאּנה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכל

ּדברים; הֹונית זה - תֹונה לא וגר ׁשּנאמר: לאוין. ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבׁשלׁשה
את המאּנה ׁשּכל למדּת, הא ממֹון. הֹונית זה - תלחצּנּו ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹולא
עמיתֹו, את איׁש תֹונּו לא מּׁשּום לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר - ְֲִִִִִֵֵֶַָָֹהּגר
תֹונה. לא וגר ּומּׁשּום אחיו, את איׁש ּתֹונּו אל ְִִִִֵֶֶַָֹּומּׁשּום

.ÊË:לאוין ּבׁשלׁשה עֹובר - ּבממֹון והֹונהּו לחצֹו אם ְְְְְִִִֵֵָָָָָוכן
את איׁש תֹונּו ולא ּומּׁשּום אחיו, את איׁש ּתֹונּו אל ְִִִִִֶֶַָֹמּׁשּום

תלחצּנּו. ולא ּומּׁשּום ְְֲִִִֶָֹעמיתֹו,
.ÊÈאף ּדברים הֹונית ׁשל לאו על ּבגר עֹובר מה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּומּפני

ּדברים? ּבהֹונאת אף ממֹון הֹונית ׁשל לאו ועל ממֹון, ְְְְִֶַַַַַָָָָָָָּבהֹונית
וכפל סתם, הֹוניה ּבלׁשֹון ׁשניהם את הּכתּוב ׁשהֹוציא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמּפני
תלחץ. ולא תֹונה לא ּבפרּוׁש: הּדברים ּבׁשני ּבגר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹלאוין

.ÁÈ,להּׁשבֹון נּתן ׁשּזה ממֹון; מהֹונית ּדברים הֹונית ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָּגדֹולה
הּוא והרי ּבגּופֹו. וזה ּבממֹונֹו, וזה להּׁשבֹון, נּתן לא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹוזה

מסּור ׁשהּדבר לפי ,ּמאלהי ויראת ּדברים: ּבהֹונית ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאֹומר
ּבֹו: נאמר לּלב, מסּור ׁשהּוא ּדבר ּכל למדּת: הא ְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלּלב.
מּיד; נענה - ּדברים מהֹונית הּצֹועק וכל .ּמאלהי ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹויראת

יי. אני ּכי ְֱֲִִֶֶַָׁשּנאמר:

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
¤¤£¦¨¨¨

ּבמׁשקל‡. ּבמּדה, לחברֹו ּבכלהּמֹוכר וטעה ּבמנין, אֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָ
אבל ּבדמים, אּלא הֹוניה ׁשאין לעֹולם; חֹוזר - ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשהּוא

חֹוזר. - ְְֵֶּבחׁשּבֹון
ואחד·. מאה ונמצאּו ּבדינר, אגֹוזים מאה לֹו מכר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָּכיצד?

הּטעּות, את ּומחזיר הּמקח, נקנה - ותׁשעה ּתׁשעים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָאֹו
אֹו חסר הּמעֹות נמצאּו אם וכן ׁשנים. ּכּמה לאחר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָואפּלּו
ׁשּלא מּידֹו ׁשּקנּו לאחר ואפּלּו חֹוזר. - ׁשּפסקּו הּמנין מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיתר
וכן הּוא. ּבטעּות ׁשּקנין חֹוזר, - ּכלּום חברֹו אצל לֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנׁשאר

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
ׁשאר‚. אֹו בהמה אֹו עבד אֹו קרקע לחברֹו הּמֹוכר ְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָָוכן

מחזירֹו - הּלֹוקח ּבֹו ידע ׁשּלא מּום ּבּמקח ונמצא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּטלטלין,
ׁשּלא והּוא הּוא. טעּות מקח ׁשּזה ׁשנים; ּכּמה לאחר ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹאפּלּו
אחר ּבֹו נׁשּתּמׁש אם אבל ּבּמּום; ׁשּידע אחר ּבּמקח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָיׁשּתּמׁש

להחזיר. יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - הּמּום ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָׁשראה
עּׂשרה„. ׁשוה ּכלי לֹו מכר אפּלּו הּמּום. ּפחת מחּׁשבין ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָאין

את מחזיר - אּסר מּדמיו הּמפחיתֹו מּום ּבֹו ונמצא ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָדינרין,
הּמּום; ּפחת אּסר היל לֹו: לֹומר יכֹול ואינֹו ְְְִִֵֵַַַַָָָהּכלי,
הּלֹוקח רצה אם וכן רֹוצה. אני ׁשלם ּבחפץ אֹומר: ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּלֹוקח
אֹו לֹו: אֹומר ׁשהּוא הּמֹוכר; ּביד הרׁשּות - הּמּום ּפחת ְְְִֵֵֶַַַַַָלּקח

.ול ׁשּל ּדמים טל אֹו ׁשהּוא, ּכמֹו אֹותֹו ְְְִִֵֶֶֶָָֹּתקנה
ּבֹו‰. ׁשּמחזיר מּום ׁשהּוא הּמדינה ּבני עליו ׁשהסּכימּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכל

הרי - מּום ׁשאינֹו עליו ׁשהסּכימּו וכל מחזירין; - זה ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹמקח
סתם, ונֹותן הּנֹוּׂשא ׁשּכל ּפרׁש. אם אּלא ּבֹו, מחזיר אינֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָזה

.סֹומ הּוא הּמדינה מנהג ְְִִֵַַַָעל
.Â.מּום מּכל הּׁשלם הּדבר אּלא לֹוקח אינֹו סתם, הּלֹוקח ְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכל

ּבמּום עלי חֹוזר אּתה ׁשאין מנת על ואמר: הּמֹוכר ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
וימחל ּבממּכרֹו ׁשּיׁש הּמּום ׁשּיפרׁש עד חֹוזר, זה הרי -ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
זה, ּבמקח ׁשּיּמצא מּום ּכל לֹו: ׁשּיאמר עד אֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּלֹוקח;
לידע צרי ׁשהּמֹוחל אֹותֹו. קּבלּתי ,וכ ּכ עד ּדמיו ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּפֹוחת
ּבהֹוניה. המפרׁש ּכמֹו אֹותֹו, ויפרׁש ּבֹו לֹו ׁשּימחל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּדבר

.Êׁשאין ּומּומין ּגלּויים מּומין בּה ּומנה לחברֹו, ּפרה ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר
ּבּה ונמצא ׁשּמנה, הּגלּויין הּמּומין מאֹותן בּה היה ולא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֹנּכרין,
על ואף וחֹוזר, טעּות, מּקח זה הרי - נּכרין ׁשאינן מאֹותן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמּום
ׁשאין ּכׁשראיתי אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ׁשּנמצא. הּמּום ׁשּפרׁש ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּפי
ׁשאינן אּלּו ּבּה אין ּכ אמרּתי: ׁשּמנה, ׁשּנראין הּמּומין אּלּו ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּה
ּדעּתי. להׁשּביח ּכדי אּלא אּלּו מּומין מפרׁש ואינֹו ׁשּמנה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנראין

.Á,היא נׁשכנית היא, חּגרת היא, עּורת זֹו ּפרה ְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכיצד?
זה הרי - נׁשכנית אֹו ּבלבד רבצנית ונמצאת היא, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָרבצנית
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מום.1) מחמת וממכר במקח שיש הטעות משפטי בו נתבארו
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טעּות. מקח זה אין - ׁשּמנה הּמּומין ּכל ּבּה היּו טעּות; ִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָמקח
ׁשאינּה ּפי על אף נׁשכנית, ונמצאת חּגרת היתה אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

טעּות. מּקח זה אין - ִִֵֶֶֶָָעּורת
.Ëּבּה יׁש זה מּום לֹו: ואמר ּבּה, ׁשּיׁש הּמּום לֹו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָהראה

ׁשּמנה הּמּומין ׁשאֹותן ּפי על אף ּפלֹוני], [ּומּום ּפלֹוני ְְִִִִֶֶַַַָָָּומּום
טעּות. מקח זה אין - מקצתן אֹו ּכּלן בּה ונמצאּו ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֻנראין,

.Èחּגרת היא, ּגּדמת לֹו: ואמר לחברֹו, ׁשפחה הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוכן
מּום בּה היה ולא היא, נכּפית היא, ׁשֹוטה היא, סֹומא ְְִִִִִֵָָָָָֹהיא,
טעּות. מקח זה הרי - נכּפית ונמצאת ׁשּמנה, הּמּומין ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָמאּלּו

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡È,דינרין ּבמאה לחברֹו חפץ ׁשהּמֹוכר אֹומר, אני ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָמּכאן

ׁשאין מנת על אחד, זּוז אּלא ׁשוה אינֹו זה חפץ לֹו: ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָואמר
אֹומר: ׁשהרי אֹונאה. עליו לֹו יׁש זה הרי - אֹונאה עלי ְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָל
ׁשאינֹו ידעּתי זּוז, אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ׁשאמר ׁשראיתי ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכיון
ׁשּיׁש ההֹוניה ּכדי ׁשּיפרׁש עד ּדעּתי. להׁשּביח אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָמתּכּון
ׁשהרי טֹועה; ׁשהּדעת ּבכדי לּה קרֹוב אֹו ּבוּדאי, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָבמקחֹו

לדּון. ראּוי וכזה ּבֹו. ׁשּמחל הּדבר ּבוּדאי ְְֶֶַַַַַָָָָָָָידע
.·Èלהחזירֹו יכֹול הּלֹוקח אין - ׁשפחה אֹו עבד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוכר

הּנקראין והן מּמלאכּתֹו. אֹותֹו מבּטלין ׁשאין מּומין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָמּפני
אינֹו ואם ראהּו; ּכבר - ּגלּוי סמּפֹון זה היה ׁשאם ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָסמּפֹון.
אֹו הּפה ריח אֹו ּכלב, נׁשיכת אֹו ּבּבּׂשר ׁשּומא ּכגֹון ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָנראה,
אינֹו מּמלאכּתֹו, מבּטלֹו ואינֹו הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹהחטם
למלאכה. אּלא הּמּטה, לתׁשמיׁש העבדים ׁשאין ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָמחזיר;

.‚Èׁשהיה אֹו ּכחֹו, את הּמּתיׁש חלי אֹו רע ׁשחין ּבֹו ְְֳִִִִֶֶַַַָָָֹנמצא
ׁשּמבּטלֹו מּפני מּום, זה הרי - מׁשעמם אֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָֻנכּפה
מּדברים ּבּה וכּיֹוצא צרעת ּבֹו נמצא אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָמּמלאכּתֹו.
אדם ׁשל ׁשּנפׁשֹו מּפני מּום; זה הרי - הּמגאלים ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאּלּו
אכילה ּבמלאכת לֹו מתעּסק ׁשאינֹו ונמצא מהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹוננת

המאּבד מּום זה הרי - מזּין לסטים נמצא אם וכן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּוׁשתּיה.
נמצא אם וכן והֹורגֹו. אֹותֹו ּתֹופס ׁשהּמל מּפני ּכּלֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻאת
ׁשהּמל מּפני ּומחזירֹו; מּום זה הרי - לּמלכּות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֻמכּתב

אֹוּתֹופּׂש גּנב נמצא אם אבל ׁשּירצה. עת ּבכל למלאכּתֹו ֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
וסֹובא, זֹולל אֹו ּתמיד, ּבֹורח אֹו נפׁשֹות, ּגֹונב אֹו ְְִֵֵֵֵֵַָָחֹוטף
העבדים ׁשּכל להחזיר; יכֹול אינֹו - אּלּו ּבדברים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָוכּיֹוצא
ּפרׁש. ּכן אם אּלא הרעֹות. הּדעֹות ּכל ּבהן ׁשּיׁש ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבחזקת

ה'תשע"ב כסלו כ"ו חמישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

גּנה2הּמֹוכר‡. נאכל3זרעֹוני זרעֹונים ׁשל עצמן ׁשאין , ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּדמים את לֹו ּומחזיר ּבאחריּותן, חּיב - צמחּו ולא 4לחברֹו, ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹ

לזריעה ׁשחזקתן מּמּנּו; מחמת5ׁשּלקח צמחּו ׁשּלא והּוא . ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
חּיב6עצמן אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא ּבברד הארץ לקתה אם אבל ; ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָ

ּבזה.7ּבאחריּותן ּכּיֹוצא ּכל וכן צמחּו. לא הּברד מחמת ׁשּמא ; ְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
לֹו·. הּנאכלין8מכר חּטים9זרעים ּכגֹון ּוזרען10, ּוּׂשעֹורים, ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָָ

ּבאחריּותן חּיב אינֹו - צמחּו ּפׁשּתן,11ולא זרע היה אפּלּו . ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָֹ
אדם ּבני ואֹוכלין12ׁשרב הֹואיל לזריעה; אֹותּה 13קֹונין ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹ

ואם זריעתֹו. ּבאחריּות חּיב אינֹו קֹונהאֹותּה, ׁשהּוא הֹודיעֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
ּבאחריּותן חּיב - הּנמּכרים14לזרע לדברים הּדין והּוא . ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּבזה.15לרפּואה ּכּיֹוצא ּכל וכן ולצביעה. ְְְְִִִֵֵֶַָָָֹ
והֹודיעֹו16מּכאן‚. מקח, מחברֹו הּלֹוקח ׁשּכל למד, אּתה ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׁשהֹוליכֹו ואחר ׁשם, למכרֹו פלֹונית למדינה מֹוליכֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָׁשהּוא
מקחי לי החזר לֹומר: יכֹול אינֹו - מּום בֹו נמצא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשם

מטּפל והּמֹוכר הּדמים, את לֹו מחזיר אּלא להביא17לכאן! ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהֹודיעֹו אחר נגנב אֹו אבד ואפּלּו ׁשם. למכרֹו אֹו 18ממּכרֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ

מֹוכר ּברׁשּות הּוא הרי ׁשּמֹוליכֹו19- הֹודיעֹו לא אם אבל . ְֲֲִִִִֵֵֶָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.1) אחר הנמשך וכל הלוקח, ברשות ונשתנה מום בו שיש המקח משפטי בו שמעון2)נתבארו כרבן צב. בתרא בבבא משנה
גמליאל. שם).3)בן (רשב"ם וקפלוט כרוב זרע התנא4)כגון כדעת הלוקח, שהוציא ההוצאות את להחזיר חייב אינו אבל

דיבור שם (רשב"ם משפטי תגמול אחריו גורר שאינו מה בנזיקין") ("גרמא בנזק גרם אלא שאינו לפי צג:), (שם בברייתא קמא
הזרעים, את החשבון מן לנכות יכול המוכר ואין ההוצאה. דמי לשלם שחייב (שם) אומרים יש כדעת ולא זרע). דמי המתחיל
מו) קטן סעיף רלב, סימן (סמ"ע אלו לזרעים להם, צפוי מה מראש שידע מכיוון - לאיבוד והלכו ונרקבו הלוקח בהם שהשתמש

שם). (רשב"ם אלו מזרעים הנאה כל לו הייתה לא שאינם5)והלוקח כיוון - לזרעים אותם שקונה במפורש התנה שלא שאף
לזרעים. קונה שהוא התנה כאילו זה הרי לאכילה, מניחים6)עומדים אנו אחרת סיבה על לנו ידועה שלא זמן כל הסתם, שמן

מ קטן סעיף שם והטור, הרא"ש בשם (סמ"ע עצמם בזרעים היא הצמיחה אי הדמים.7)ז).שסיבת את להחזיר חייב אינו
קמא.8) תנא כדברי צב. בתרא בבבא לזריעה.9)משנה כמו לאכילה שווה במידה "שעומדים10)שעומדים (רלב): הטור לשון

לאכילה". לאכילה.11)רובם נתכוון ודאי - לזריעה אותם שקנה במפורש התנה שלא מתחשבים12)שכיוון לא כן פי על ואף
הרוב". אחרי בממון הולכים "אין לכלל: בהתאם הרוב, אותו.13)עם אוכלים אדם בני מקצת במקח,14)כלומר, תנאי כל כמו

המקח. לביטול מביא כלפנינו.15)שביטולו דינם לרפואה, וגם לאכילה גם ואם א, בהלכה כמו דינם לרפואה רק נמכרים שאם
הפסד16) ניכוי ללא שקיבל, הכסף את להחזיר המוכר חייב צמחו, ולא לזרע קונה שהוא למוכר הודיע שאם ב בהלכה מהנאמר

בקרקע. הזרעים נרקבו הנסיונית, הזריעה פעולת שמתוך לזה אחראי הלוקח ואין הדין17)הזרעים, בין הבדל יש הראב"ד לדעת
הוא כאן הדין שלדעתו, כתב המגידֿמשנה אבל כאן. כן שאין מה בקרקע, יירקבו שהזרעים מראש, המוכר ידע ששם א, שבהלכה
יתר למאמץ זקוק שהוא הוא שלו ההפסד כל וכאן הזרעים, את לגמרי המוכר מפסיד שם שהרי א, בהלכה מאשר הגיוני יותר
וכדומה הדרכים שיבוש לרגל הפסד לו שצפוי הדעת, על להעלות המוכר צריך כאן גם כי ייתכן, ועוד למקומו. המקח את להחזיר

עוז"). לוקח,18)("מגדל ברשות הוא הרי הודיעו לא ואם הלחםֿמשנה). הסכים ולזה ראשון, לפירוש (כסףֿמשנה מום בו שיש
ד. הלכה להלן או19)ראה ג].[כדין הלכה שכירות מהלכות י בפרק ראה הכלי, לבעל זה על ומודיע עבודתו שגמר מן
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זה הרי - מּום ּבֹו ׁשם ונמצא והֹוליכֹו, אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה
לּמֹוכר ּבמּומֹו הּמקח ׁשּיחזיר עד לֹוקח, .20ּברׁשּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

הרי„. - נגנב אֹו אבד ּכ ואחר מּום, ּבֹו ונמצא מקח ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח
הּלֹוקח ּברׁשּות התליע21הּוא ואם לּמֹוכר. הּמקח ׁשּיחזיר עד , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

הּזמן אר מחמת היה22ונפסד ואם הּמֹוכר. ּברׁשּות זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לּמֹוכר להֹודיע לֹוקח.23לֹו ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַֹ

ונמצא24הּמֹוכר‰. לחברֹו לֹו:26נגחן25ׁשֹור לֹומר יכֹול - ְְְֲִֵֵַַַַָָָ
ל מכרּתיו אמּורים27לׁשחיטה ּדברים ּבּמה ּבׁשהיה28. ? ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

ולחריׁשה לׁשחיטה קֹונה יֹודע29הּלֹוקח היה אם אבל ;30 ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבלבד לחריׁשה קֹונה טעּות31ׁשהּוא מקח זה הרי וחֹוזר.32- , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Âלטביחה33הּמֹוכר לחברֹו ונמצאת34ּבהמה ּוׁשחטּה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ּבוּדאי35טרפה נֹודע אם טרפה36, הרי37ׁשהיתה - ּכׁשּלקחּה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּכאן הּדמים. את הּמֹוכר ויחזיר הּׁשחּוטה, את לֹו מחזיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָזה

למד בֹו38אּתה ועּׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ּדבר ׁשהּמֹוכר , ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אחר מּום לֹו39הּלֹוקח ׁשּיּודע אם40קדם הראׁשֹון: הּמּום ִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּׁשחט זה ּכגֹון לעּׂשֹותֹו, ׁשּדרּכֹו דבר -41עּׂשה הּטרפה את ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
קדם אחר מּום ועּׂשה ׁשּנה ואם הּמּום42ּפטּור; לֹו ׁשּיּודע ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּמּום ּדמי ּומׁשּלם לבעליו, הּמקח מחזיר - 43[הראׁשֹון] ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ֶָָׁשעּׂשה.

.Êחלּוק44קנה מּמּנּו לעּׂשֹות ּוקרעֹו נֹודע45בגד ּכ ואחר , ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּקריעה מחמת הּקרעים46הּמּום את לֹו מחזיר ּתפרֹו47- . ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

הׁשּביח אם הּמּום, נֹודע ּכ הּתפירה48ואחר ׁשבח נֹוטל -49 ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמֹוכר. ְִֵֵֵֶַַָֹמן

.Áקרקע נראה50הּמֹוכר זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ּכל מחזיר - לּבעלים קרקע להחזיר רצה אם מּום, ּבּה ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָלֹו

ׁשאכל חצר51הּפרֹות היה ואם להעלֹות52. צרי - ּבּה ודר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּׂשכר. ָָלֹו
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אחרת.20) למדינה להוליכו לו היה לא כאן: אף - ב) הלכה (למעלה לזריעה אותו שקונה הודיעו ולא פשתן זרע כקונה זה שהרי
לו21) הודיע כשלא והמדובר ח]. הלכה להלן למוכר, שכר לו ומעלה בו משתמש שהרי כשוכר, הלוקח דין טעות מקח [שבכל

ג. הלכה למעלה ראה ואבידה, גניבה לעניין באחריותו הוא זאת ובכל בידו זאת היה שלא פי על ואף המום, בכתבֿיד22)על
המוכר הרי המום, מחמת אבד שאם ט הלכה להלן רבינו שכתב [וכמו המום". "מחמת רלב): (סימן ובטור הזמן" "מחמת תימן:

הדמים]. לו המקח.23)מחזיר את מציל המוכר היה כרב.24)שאז ולא כשמואל צב. בתרא אחרי25)בבא שנתברר היינו,
נגחן). שהיה ונמצא המתחיל דיבור (שם רשב"ם ועיין נגחן. היה המכירה לפני שעוד חיים26)המכירה בעלי על להתנפל רגיל

לשחיטה. אלא ראוי ואינו בקרניו בהם כיוון27)ולהכות אך - לחרישה קונים האנשים שרוב ואף שמואל. של המימרא לשון
אחר בממון הולכים "אין שמואל: של הידוע לכלל בהתאם זו, טענה לטעון המוכר יכול לשחיטה, שקונים אנשים מיעוט שיש
ולהלן טובה", טענה אחרי אם כי הרוב, אחר הולכין אין "שבממון לו): לומר יכול המתחיל (דיבור הרשב"ם של ובלשונו הרוב.
והמוציא מחצה, על מחצה שקול: ספק הרי נשאר הרוב, אחרי הולכים "שאין שמכיוון לך), מכרתיו לשחיטה המתחיל (דיבור
שור של שוויו בשיעור כסף נתן אם נתן, דמים כמה (=נראה נינהו" היכי דמי "וליחזי שאלו: שם ובגמרא הראייה" עליו מחבירו
אולי זה כל השמיט ורבינו לחרישה. העומד לשור שווה לשחיטה ששור בזמן שהמדובר ומתרץ הוא), טעות מקח בוודאי לחרישה
צב. בתרא בבא ותוספות ברשב"ם ועיין ג) הלכה כז פרק להלן (ראה ראייה הדמים שאין (עז:) למעלה כחכמים שסובר משום

כאן. משנה לך".28)ובמגיד מכרתיו "לשחיטה לטעון: אדמה29)שיכול ועובד [=קצב] טבח שהוא והיינו שם, בתרא בבא
ולהכי). להכי דזבין בגברא ומשני המתחיל דיבור שם לנכסתא).30)(רשב"ם המתחיל דיבור שם (רשב"ם זה את זה מכירים שהם

שם).31) (רשב"ם אדמה עובד לחרישה.32)שהוא שקונה במפורש הותנה עו:33)כאילו וכתובות נֿנא, ודווקא34)חולין
השמיט הטור ברם לחרישה, בה להשתמש יכול הוא שהרי לשוחטה, צריך הלוקח היה לא אחרת כי לשחיטה, מפורש שהותנה

לחרישה. אף ראוייה אינה שטריפה ג), אות רלב, (סימן ה"נתיבות" שמסביר כמו ודעתו, "לטביחה", טריפות,35)המלה: מיני כל
דבר הדעת על להעלות היה חייב שהלוקח טעות, מקח לא שזה לומר, היה ואפשר שכיח דבר שהיא אף סירכא, של טריפות אפילו

ג). אות שם המשפט נתיבות ועיין יב רלב, סימן הגולה (באר מראש זה על ולהתנות ברור36)זה שאז המכה, פי שהוגלד כגון,
טו. הלכה כ פרק להלן ראה אלו, ימים שלושת תוך קנה שהלוקח ובאופן השחיטה, לפני ימים שלושה כבר נולדה שהטרפות

שהרי37) כח), קטן סעיף הר"ן, בשם (סמ"ע הגאונים חומרות רק ואפילו יב), סעיף שם הר"ן, בשם (רמ"א טריפה ספק ואפילו
מום. זה הרי סוף סוף שהוא, טעם מאיזה או הספק, מחמת יהיה זו, בהמה לאכול שאיֿאפשר אחרי וממכר, מקח לדיני ביחס

הקודם.38) השחיטה,39)מהדין לפני ראוייה הייתה שלזה לחרישה אף ראוייה אינה כך ידי שעל הבהמה, ששחט כאן, כגון
מום. כמו הוא זה ראה40)והרי ג, הלכה ט"ו פרק (למעלה בו כנשתמש זה הרי - לו שנודע לאחר מום בו עשה אם אבל

לשחיטה.41)לחםֿמשנה). שעמדה ט"ו42)אחרי פרק למעלה שכתב למה סותר וזה "קודם". במקום "אחר" רומי: בדפוס
וכו'. המקח" מחזיר לו שייוודע אחר - שנודע) קודם (כלומר אחר מום ועשה שנה "ואם בדוחק: פירשה משנה והכסף ג? הלכה

באחריות43) לשאת חייב הוא - למפרע המום את שידע המוכר ולדעתו, בדבר, מהסס ה) קטן סעיף יד סעיף (רלב, ה"נתיבות"
הלוקח. משנה).44)ולא (מגיד הקודמת ההלכה מראש נלמד זה המום.46)כתונת.45)גם את לגלות איפשרה שהקריעה

שלאחריה.47) התפירה למען בקריעה הכרח שיש מלכתחילה, לקריעה עמד שהבגד הבגד.48)אחרי ערך עלה התפירה שלרגל
מקבל49) תשע, שווה הוא התפירה בגלל אך שמונה, רק שווה הוא המום ולרגל ל"י, עשר המקח בעד שילם שאם למשל, היינו,

לב). קטן סעיף שם (סמ"ע הבגד על התפירה שהעלתה אחת לירה עוד לזה ונוסף שלו, לירות העשר את בחזרה בבא50)הלוקח
שהלוקח חוזרים, הפירות אף חוזרת, קרקע אם והסיכום: המקח" "ביטול שנושאן: ומימרות, עובדות של שורה ושם (סוֿסז) מציעא

כדין. שלא שאכל הפירות את למוכר להחזיר להלוואה,5)1צריך דומה זה כסף ונמצא כספו את בחזרה מקבל הלוקח שהרי
ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות ו בפרק רבינו בדברי וראה לג) קטן סעיף שם (סמ"ע כריבית שאכל סד.52)והפירות שם משנה

דומה. נושא על



צה dxikn zekld - elqk e"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה הרי - מּום ּבֹו ׁשם ונמצא והֹוליכֹו, אחרת, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָלמדינה
לּמֹוכר ּבמּומֹו הּמקח ׁשּיחזיר עד לֹוקח, .20ּברׁשּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָ

הרי„. - נגנב אֹו אבד ּכ ואחר מּום, ּבֹו ונמצא מקח ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח
הּלֹוקח ּברׁשּות התליע21הּוא ואם לּמֹוכר. הּמקח ׁשּיחזיר עד , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

הּזמן אר מחמת היה22ונפסד ואם הּמֹוכר. ּברׁשּות זה הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹ
לּמֹוכר להֹודיע לֹוקח.23לֹו ּברׁשּות זה הרי - הֹודיעֹו ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַֹ

ונמצא24הּמֹוכר‰. לחברֹו לֹו:26נגחן25ׁשֹור לֹומר יכֹול - ְְְֲִֵֵַַַַָָָ
ל מכרּתיו אמּורים27לׁשחיטה ּדברים ּבּמה ּבׁשהיה28. ? ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

ולחריׁשה לׁשחיטה קֹונה יֹודע29הּלֹוקח היה אם אבל ;30 ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבלבד לחריׁשה קֹונה טעּות31ׁשהּוא מקח זה הרי וחֹוזר.32- , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Âלטביחה33הּמֹוכר לחברֹו ונמצאת34ּבהמה ּוׁשחטּה , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ּבוּדאי35טרפה נֹודע אם טרפה36, הרי37ׁשהיתה - ּכׁשּלקחּה ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
מּכאן הּדמים. את הּמֹוכר ויחזיר הּׁשחּוטה, את לֹו מחזיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָזה

למד בֹו38אּתה ועּׂשה ּבממּכרֹו, מּום ׁשהיה ּדבר ׁשהּמֹוכר , ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
אחר מּום לֹו39הּלֹוקח ׁשּיּודע אם40קדם הראׁשֹון: הּמּום ִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשּׁשחט זה ּכגֹון לעּׂשֹותֹו, ׁשּדרּכֹו דבר -41עּׂשה הּטרפה את ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
קדם אחר מּום ועּׂשה ׁשּנה ואם הּמּום42ּפטּור; לֹו ׁשּיּודע ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּמּום ּדמי ּומׁשּלם לבעליו, הּמקח מחזיר - 43[הראׁשֹון] ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ֶָָׁשעּׂשה.

.Êחלּוק44קנה מּמּנּו לעּׂשֹות ּוקרעֹו נֹודע45בגד ּכ ואחר , ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָ
הּקריעה מחמת הּקרעים46הּמּום את לֹו מחזיר ּתפרֹו47- . ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

הׁשּביח אם הּמּום, נֹודע ּכ הּתפירה48ואחר ׁשבח נֹוטל -49 ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָ
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמֹוכר. ְִֵֵֵֶַַָֹמן

.Áקרקע נראה50הּמֹוכר זמן ּולאחר ּפרֹותיה, ואכל לחברֹו, ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ּכל מחזיר - לּבעלים קרקע להחזיר רצה אם מּום, ּבּה ְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָָלֹו

ׁשאכל חצר51הּפרֹות היה ואם להעלֹות52. צרי - ּבּה ודר ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּׂשכר. ָָלֹו
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אחרת.20) למדינה להוליכו לו היה לא כאן: אף - ב) הלכה (למעלה לזריעה אותו שקונה הודיעו ולא פשתן זרע כקונה זה שהרי
לו21) הודיע כשלא והמדובר ח]. הלכה להלן למוכר, שכר לו ומעלה בו משתמש שהרי כשוכר, הלוקח דין טעות מקח [שבכל

ג. הלכה למעלה ראה ואבידה, גניבה לעניין באחריותו הוא זאת ובכל בידו זאת היה שלא פי על ואף המום, בכתבֿיד22)על
המוכר הרי המום, מחמת אבד שאם ט הלכה להלן רבינו שכתב [וכמו המום". "מחמת רלב): (סימן ובטור הזמן" "מחמת תימן:

הדמים]. לו המקח.23)מחזיר את מציל המוכר היה כרב.24)שאז ולא כשמואל צב. בתרא אחרי25)בבא שנתברר היינו,
נגחן). שהיה ונמצא המתחיל דיבור (שם רשב"ם ועיין נגחן. היה המכירה לפני שעוד חיים26)המכירה בעלי על להתנפל רגיל

לשחיטה. אלא ראוי ואינו בקרניו בהם כיוון27)ולהכות אך - לחרישה קונים האנשים שרוב ואף שמואל. של המימרא לשון
אחר בממון הולכים "אין שמואל: של הידוע לכלל בהתאם זו, טענה לטעון המוכר יכול לשחיטה, שקונים אנשים מיעוט שיש
ולהלן טובה", טענה אחרי אם כי הרוב, אחר הולכין אין "שבממון לו): לומר יכול המתחיל (דיבור הרשב"ם של ובלשונו הרוב.
והמוציא מחצה, על מחצה שקול: ספק הרי נשאר הרוב, אחרי הולכים "שאין שמכיוון לך), מכרתיו לשחיטה המתחיל (דיבור
שור של שוויו בשיעור כסף נתן אם נתן, דמים כמה (=נראה נינהו" היכי דמי "וליחזי שאלו: שם ובגמרא הראייה" עליו מחבירו
אולי זה כל השמיט ורבינו לחרישה. העומד לשור שווה לשחיטה ששור בזמן שהמדובר ומתרץ הוא), טעות מקח בוודאי לחרישה
צב. בתרא בבא ותוספות ברשב"ם ועיין ג) הלכה כז פרק להלן (ראה ראייה הדמים שאין (עז:) למעלה כחכמים שסובר משום

כאן. משנה לך".28)ובמגיד מכרתיו "לשחיטה לטעון: אדמה29)שיכול ועובד [=קצב] טבח שהוא והיינו שם, בתרא בבא
ולהכי). להכי דזבין בגברא ומשני המתחיל דיבור שם לנכסתא).30)(רשב"ם המתחיל דיבור שם (רשב"ם זה את זה מכירים שהם

שם).31) (רשב"ם אדמה עובד לחרישה.32)שהוא שקונה במפורש הותנה עו:33)כאילו וכתובות נֿנא, ודווקא34)חולין
השמיט הטור ברם לחרישה, בה להשתמש יכול הוא שהרי לשוחטה, צריך הלוקח היה לא אחרת כי לשחיטה, מפורש שהותנה

לחרישה. אף ראוייה אינה שטריפה ג), אות רלב, (סימן ה"נתיבות" שמסביר כמו ודעתו, "לטביחה", טריפות,35)המלה: מיני כל
דבר הדעת על להעלות היה חייב שהלוקח טעות, מקח לא שזה לומר, היה ואפשר שכיח דבר שהיא אף סירכא, של טריפות אפילו

ג). אות שם המשפט נתיבות ועיין יב רלב, סימן הגולה (באר מראש זה על ולהתנות ברור36)זה שאז המכה, פי שהוגלד כגון,
טו. הלכה כ פרק להלן ראה אלו, ימים שלושת תוך קנה שהלוקח ובאופן השחיטה, לפני ימים שלושה כבר נולדה שהטרפות

שהרי37) כח), קטן סעיף הר"ן, בשם (סמ"ע הגאונים חומרות רק ואפילו יב), סעיף שם הר"ן, בשם (רמ"א טריפה ספק ואפילו
מום. זה הרי סוף סוף שהוא, טעם מאיזה או הספק, מחמת יהיה זו, בהמה לאכול שאיֿאפשר אחרי וממכר, מקח לדיני ביחס

הקודם.38) השחיטה,39)מהדין לפני ראוייה הייתה שלזה לחרישה אף ראוייה אינה כך ידי שעל הבהמה, ששחט כאן, כגון
מום. כמו הוא זה ראה40)והרי ג, הלכה ט"ו פרק (למעלה בו כנשתמש זה הרי - לו שנודע לאחר מום בו עשה אם אבל

לשחיטה.41)לחםֿמשנה). שעמדה ט"ו42)אחרי פרק למעלה שכתב למה סותר וזה "קודם". במקום "אחר" רומי: בדפוס
וכו'. המקח" מחזיר לו שייוודע אחר - שנודע) קודם (כלומר אחר מום ועשה שנה "ואם בדוחק: פירשה משנה והכסף ג? הלכה

באחריות43) לשאת חייב הוא - למפרע המום את שידע המוכר ולדעתו, בדבר, מהסס ה) קטן סעיף יד סעיף (רלב, ה"נתיבות"
הלוקח. משנה).44)ולא (מגיד הקודמת ההלכה מראש נלמד זה המום.46)כתונת.45)גם את לגלות איפשרה שהקריעה

שלאחריה.47) התפירה למען בקריעה הכרח שיש מלכתחילה, לקריעה עמד שהבגד הבגד.48)אחרי ערך עלה התפירה שלרגל
מקבל49) תשע, שווה הוא התפירה בגלל אך שמונה, רק שווה הוא המום ולרגל ל"י, עשר המקח בעד שילם שאם למשל, היינו,

לב). קטן סעיף שם (סמ"ע הבגד על התפירה שהעלתה אחת לירה עוד לזה ונוסף שלו, לירות העשר את בחזרה בבא50)הלוקח
שהלוקח חוזרים, הפירות אף חוזרת, קרקע אם והסיכום: המקח" "ביטול שנושאן: ומימרות, עובדות של שורה ושם (סוֿסז) מציעא

כדין. שלא שאכל הפירות את למוכר להחזיר להלוואה,5)1צריך דומה זה כסף ונמצא כספו את בחזרה מקבל הלוקח שהרי
ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות ו בפרק רבינו בדברי וראה לג) קטן סעיף שם (סמ"ע כריבית שאכל סד.52)והפירות שם משנה

דומה. נושא על
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.Ëהּמקח53הּמֹוכר ואבד נראה, ׁשאינֹו מּום ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּמּום אֹותֹו הּדמים.54מחמת את מחזיר זה הרי - ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ

.(È)טֹוחנֹות55[ּכיצד לֹו ׁשאין לחברֹו ׁשֹור הּמֹוכר [?56, ֲֲֵֵֵֵֶַַַ
כּלן לפני הּמאכל מּניח והיה ׁשּלֹו, הּבקר עם הּלֹוקח ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּניחֹו

יֹודע היה ולא ּברעב57ואֹוכלין, ׁשּמת עד אֹוכל, אינֹו ׁשּזה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּנבלה את לֹו מחזיר זה הרי הּדמים.58- את זה ויחזיר , ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.‡Èואינֹו לזה ּומֹוכר מּזה ׁשּלֹוקח סרסּור, הּמֹוכר ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהיה

נׁשּבע הּסרסּור הרי - זה ּבמּום ידע ולא עּמֹו, הּמקח ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמׁשהה
ויּפטר זה, ּבמּום ידע ׁשּלא הּסת על59ׁשבּועת ׁשהיה מּפני . ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

הּׁשֹור לבּדק ׁשּימּות,60הּלֹוקח קדם לֹו ּולהחזירֹו עצמֹו ּבפני ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ
ולא הֹואיל הראׁשֹון; הּמֹוכר על מחזירֹו הּסרסּור ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹויהיה

עצמֹו61עּׂשה על הפסיד הּלֹוקח הּוא בזה.62, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
.·Èהּבכֹור את לֹו63הּׁשֹוחט ונֹודע הראהּו64ּומכרֹו, 65ׁשּלא ְְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדמים66לממחה את לֹו ויחזיר אכל, - ּׁשאכל מה :67; ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָֻ
יקּבל68והּנׁשאר - הּלקֹוחֹות ּביד הּבּׂשר להם69מן ויחזיר , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשהיא ונֹודע ּומכרּה, הּפרה את הּׁשֹוחט וכן הּדמים. ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאת
אכל - ּׁשאכל מה ּׁשּלא70טרפה: ּומה הּדמים; את לֹו ויחזיר , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לּטּבח הּבּׂשר את יחזיר - הּדמים.71אכל את לֹו ויחזיר , ְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ
.‚Èהּלֹוקח ׁשהאכילֹו72מכר אֹו לנכרים, טרפה ׁשל זה ּבּׂשר ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּטרפה ּדמי על הּטּבח עם יחּׁשב - לֹו73לכלבים ויחזיר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
הּמֹותר את בזה74הּטּבח ּכּיֹוצא ּכל וכן .75. ְֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.„Èלחברֹו ּבּׂשר ונמצאּו76הּמֹוכר ּפרֹות ּבכֹור, ּבּׂשר ונמצא ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָ
נס77טבלים יין ונמצא יין לֹו78, ויחזיר אכל, ּׁשאכל מה - ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּתֹורה מן לאכלֹו ׁשאסּור ּדבר הּמֹוכר ּכל וכן הּדמים. ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאת
דינֹו הּוא ּבכרת79ּכ אּסּורֹו ׁשהיה ּבין אּסּורֹו80, ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
ּבלבד אכילתֹו81ּבלאו ׁשאּסּור לחברֹו ּדבר הּמֹוכר אבל . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ

סֹופרים הּפרֹות,82מּדברי את מחזיר - קּימין הּפרֹות היּו אם : ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
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לה.53) מסביב וטריא והשקלא מב: מציעא בבבא המובאת העובדה מתוך היה54)נלמד לא עליו, ידע לא שהלוקח שאחרי
המקח. אבד כך ומתוך מספקת, במידה הנזכרת.55)זהיר העובדה רקע על המוסקת ההלכה, תמצית ועיין56)היא שיניים,
יח). סעיף (רלב ערוך לשולחן הרמ"א -57)פירוש יא) הלכה להלן (כמפורש מקודם לבדוק היה חייב שהלוקח פי על ואף

להלן וראה עליו. מוטלת האחריות כל מ), קטן סעיף שם סמ"ע - שידע אומרים אנו הסתם מן (כי המום מן ידע שהמוכר אחרי
יא. צריך58)הלכה לשחיטה במוכר אף ואולי לשחיטה, שמכרו לטעון המוכר יוכל אחרת לחרישה, מפורש שמכר וכגון,

מיימוניות). (הגהות מספר ימים תחיה להחזיר59)שהבהמה חייב שהסרסור אומרים ויש שם. חננאל רבינו בפירוש הוא כן
הסוגייה. בפירוש תלויות אלו ודעות יח). סעיף רלב (רמ"א אחרים" להונות לו אין נתאנה, הוא "אמנם שהוא60)שאם אחרי

לבדוק. לסרסור זמן היה שלא הבדיקה.61)יודע פעולת בדבר62)את פשע ולא לבדוק הלוקח על היה שלא במקום אבל
הכסף, את ללוקח להחזיר הסרסור חייב בדיל, של שהוא ונמצא הלוקח ושברו זהב של שהיא בחזקה טבעת לו שמכר כגון כלל,

לזה. יסכים רבינו גם ואולי שם), (רמ"א נתאנה הוא שגם פי על אפילו63)אף אותו אוכלים שאין הוא, הזה בזמן הבכור ודין
למומחה המום את להראות צריך ברם לישראל. אף מותר ואז מום, בו שייפול עד אותו משהין אלא תם, שהוא זמן כל הכהן,

בכורות). מהלכות ג פרק אף66)המוכר.65)ללוקח.64)(ראה מומו את הראה כך ואחר הבכור את שהשוחט הוא ודין
כרבי ד הלכה שם בכורות (הלכות שמת כבכור וייקבר אסור זה הרי מומחה פי על שלא ונשחט הואיל - גלוי מום שהוא פי על

כח.). בבכורות להלן67)מאיר וראה מדרבנן, בהנאה האסור בדבר שהאכילו אחרי הדמים, את ללוקח להחזיר חייב המוכר
יד. עוז.68)בהלכה במגדל וראה הראב"ד, לפני שהיה בספר חסר היה הדמים" את לו ויחזיר אכל שאכל "מה עד מכאן

כלומר,69) שם. במשנה הוא וכן א סעיף רלד סימן משפט חושן ערוך בשולחן העתיק וכן "יקבר". עוז ובמגדל משנה במגיד
שמותרת טריפה אבל לו, אסור שזה - לישראל ימכרנו שמא למוכר, למוסרו ואסור הבכור בשר את לקבור חייב בעצמו הלוקח

ב. קטן סעיף שם סמ"ע - ההלכה) בסוף (להלן לטבח להחזירה מותר בשר70)בהנאה את הלוקח אכל בינתיים אם כלומר,
כלום. מפסיד הוא אין - בכור.71)הבכור בדין למעלה וראה לגוים. ימכרנו שם.72)והוא משנה זה שם:73)גם במשנה

יותר בזול נמכר שכרגיל טריפה, בשר ששווה המחיר את רק הזה הבשר בעד לשלם צריך שהלוקח היינו, הטריפה", דמי "ישלמו
שאם זה, על חשבון איתו ויעשה שיבדוק היינו הטבח" עם "יחשב העתיק ורבינו מכרוהו). המתחיל דיבור שם (רש"י כשר מבשר

שם). טוב יום (תוספות כלום מפסיד המוכר אין הרגיל במחיר מכירת74)מכרו בעד שקיבל הדמים את בידו יעצור הלוקח
בזה. שהטעהו אחרי הזה, ההפרש את המוכר לו יחזיר שנתן, הדמים ובין הוא, שקיבל הדמים בין הפרש יש ואם הטריפה,

לו75) להחזיר המוכר צריך לכלבים, שהאכילו או לגוי הלוקח מכרו אם אף - בהנאה שאסור בבכור אבל בהנאה, שמותר בדבר
שם). טוב יום ותוספות ברע"ב וראה ו, קטן סעיף שם (סמ"ע כלום הלוקח הפסידו לא למוכר, בהנאה הוא שאסור שכיוון דמיו,

קמא.76) וכתנא שם) (בכורות מן77)ברייתא באכילה האסורים בדברים אלא זו הלכה שאין בסמוך רבינו שכתב מה [לפי
(פרק לשיטתו ורבינו כו) הלכה תרומות מהלכות א בפרק (ראה התורה מן טבל שאיסור בזמן מדובר שכאן לומר צריך התורה,

התורה]. מן פירות שתרומת ט) הלכה מעשר מהלכות להלן.78)א ראה גויים, של יינם סתם הכשיל79)ובעניין אם שרק
ללוקח, הנאה מביאה אינה - בשוגג שהיא פי על אף התורה מן האסור דבר שאכילת מפני או קנסוהו. - תורה באיסור חבירו את

ד). קטן סעיף שם (סמ"ע צער לו גורמת אדרבה ונמצאו80)אלא פירות "מכר מדין רבינו ולמדו חלב. ונמצא שומן מכר כגון
אלא כזה חיוב שאין מפני שמים, בידי מיתה עליו שחייבים איסור רבינו הזכיר [ולא שמים. בידי מיתה עליהם שחייבים טבלים",
וחומש קרן תשלומי חיוב יש ושם א) הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק (ראה ובביכורים בחלה ומעשרות, בתרומות בתרומה,

י]. הלכה תרומות מהלכות י בפרק רבינו כתב זה ודין האוכל, וטריפה.81)על נבילה מזה82)כגון, הוא רבינו דברי מקור
הוזכר לא ובברייתא, במשנה כדוגמאות המובאים הדברים וטבלשבשורת בכור כמו התורה מן באכילה האסורים דברים אלא ו

רבינו שכתב כמו בהנאה, מדרבנן שאסור גויים של יינם סתם גם נסך" "יין בכלל שהרי מדרבנן, בהנאה שאסורים דברים או

dxikn zekld - elqk e"k iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכל, - אכלן ואם ּדמיו; את ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָונֹוטל
מּדבריהם83כלּום ּבין תֹורה מּדברי ּבין הניה, אּסּורי וכל .84 ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ

ּכלל מכירה ּדין ּבהן ואין הּדמים, את מחזיר -85. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
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רעֹות‡. ונמצאּו יפֹות חּטים לֹו מכר בּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָָארּבע
- יפֹות ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו לחזר יכֹול הּלֹוקח -ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹ
יפֹות רעֹות, ונמצאּו רעֹות הּלֹוקח. ולא ּבֹו לחזר יכֹול ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹהּמֹוכר
מהן, למעלה ׁשאין יפֹות ׁשאינן ּפי על אף יפֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצאּו
- ׁשתּות הֹוניה ׁשם יׁש והרי מהן, למּטה ׁשאין רעֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא
אֹונאה. ּומחזיר קנה אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול מהם אחד ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

לבנה·. לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית חּטים הּמֹוכר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאבל
ׁשל ׁשקמה, ׁשל ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחמּתית; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָונמצאת
- יין ונמצא חמץ חמץ, ונמצא יין זית; ׁשל ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשקמה
ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹלֹו.
.‚- מּיד והחמיץ ּבקנקּניו, הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

אני לתבׁשיל לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו. חּיב ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאינֹו
מכר טעּות. מקח זה הרי - מחמיץ ׁשּיינֹו ידע ואם לֹו. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי
לֹו אמר אם והחמיץ: מֹוכר, ׁשל ּבקנקּניו הּוא והרי יין, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָלֹו
יינ הרי לֹו: ואֹומר מחזיר, - והחמיץ ,'צרי אני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַָָ'למקּפה
מעט. מעט לבּׁשל אּלא לׁשּתֹותֹו, קניתי לא ׁשאני !ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוקנקּני
אֹומר ׁשהרי להחזיר; יכֹול אינֹו - הּוא' 'למקּפה אמר לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹואם
ׁשּיחמיץ. עד לׁשהֹותֹו ל היה ולא אֹותֹו, ׁשתית לא לּמה ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֹלֹו:

מֹוכר,„. ׁשל והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר
ּברׁשּות זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָוהחמיצה:
הּלֹוקח. ּברׁשּות - ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר,

ל‰. יין ׁשל חבית מעט,הּמֹוכר מעט למכרּה ּכדי חברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנה ואם לּמֹוכר. חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהחמיצה
מכר ולא וׁשהה הּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּלֹוקח
מחברֹו יין ׁשל חבית המקּבל וכן הּלֹוקח. ּברׁשּות היא הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשם ׁשהּגיע וקדם ׁשם, למכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכדי
מּפני הּמֹוכר; ּברׁשּות זה הרי - החמיצה אֹו הּיין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּוזל

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהחבית
.Âלֹו להעמיד חּיב - ל מֹוכר אני מבּׂשם יין לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהאֹומר

ׁשנה מּׁשל לֹו נֹותן - ל מֹוכר אני יׁשן יין לֹו: אמר עצרת. ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעד
יחמיץ ולא ׁשּיעמד וצרי ׁשנים. ׁשלׁש מּׁשל - מיּׁשן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשעברה.
הּמדינה. ּכמנהג הּכל - ידּוע מנהג ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעד

.Ê,למקּפה ל מֹוכר אני יין ׁשל זה מרּתף לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהאֹומר
עליו מקּבל הּלֹוקח הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו

ּכבר אּלא טֹוב יינם יהיה ׁשּלא מאה ּבכל קנקּנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשרה
יקּבל. לא - זה על יתר להׁשּתּנֹות; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹהתחיל

.Áׁשאמר אֹו למקּפה, ל מֹוכר אני יין ׁשל מרּתף לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר
יפה ׁשּכּלֹו יין לֹו נֹותן - ל מֹוכר אני יין ׁשל חבית ֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלֹו:
יין לֹו נֹותן - יין ׁשל זה מרּתף לֹו: אמר לתבׁשיל. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָוראּוי
לֹו: אמר יפה. ולא רע לא ּבינֹוני, הּוא ׁשהרי ּבחנּות, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּנמּכר
חמץ, ּכּלֹו אפּלּו - יין הזּכיר ולא ,ל מֹוכר אני זה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻמרּתף

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִִֵֵֶַָֹהּגיעֹו.
.Ëקֹורת אֹו: ,ל מֹוכר אני עץ ׁשל ערבה לחברֹו: ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר

ּבֹו לחּפר ׁשראּוי עץ לֹו נֹותן אינֹו - ל מֹוכר אני הּבד ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבית
ערבה אּלא הּבד, ּבית לקרֹות ׁשראּוי קֹורה אֹו ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָערבה,
אֹומר הרֹואה ׁשּכל ּבצּורתם, הּבד ּבית קֹורֹות אֹו ְְֵֵֶֶַַָָָָָָּבצּורתּה
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּבד'. ּבית קֹורת 'זֹו אֹו ערבה' ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹ'זֹו
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את‡. לגנב אֹו ּוממּכר ּבמקח אדם ּבני את לרּמֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹאסּור
זה. ּבדבר ׁשוים יּׂשראל ואחד ּכֹוכבים עֹובד ואחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּדעּתם.
לגנב ואפּלּו לּלֹוקח. יֹודיעֹו - מּום ּבממּכרֹו ׁשּיׁש יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהיה

אסּור. - ּבדברים הּברּיֹות ְְִִִַַַָָּדעת
הּכלים·. את ולא הּבהמה את ולא האדם את מפרּכסין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאין

ּכגֹון החדׁשים, מפרּכסין אבל ּכחדׁשים; ׁשּיראּו ּכדי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהיׁשנים
צרכיו. ּכל וייּפה ויגהץ ְִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׁשּוף

ּבהן,‚. וכּיֹוצא חזרין ׁשל ּבמים האדם את מׁשרּבטין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
הּפנים את צֹובעין ולא ׁשמנים, פניו ויראּו ׁשּיתּפח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכדי
את ׁשֹורין ולא הּקרבים, את נֹופחים ולא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבּׂשרק
ואין אסּורין. אּלּו בדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמים. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהּבּׂשר
ׁשהּנבלה ּפי על אף ׁשחּוטה, ּבכלל לנכרי נבלה ּבּׂשר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמֹוכרין

ּכׁשחּוטה. ְְִֶָאצלֹו
ׁשאינֹו„. הּמגּורה; ּפי על לא אבל הּגריסין, את לבר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻמּתר

לחנוני ּומּתר ּברּור. הּכל ׁשהּוא וידּמה העין, את ּכגֹונב ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻאּלא
לבֹוא להרּגילן ּכדי ולּׁשפחֹות, לּתינֹוקֹות ואגֹוזים קליֹות ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָלחּלק

מּׁשער ּופֹוחת מּמּנּו;אצלֹו; ּבמּקיפין להרּבֹות ּכדי ׁשּבּׁשּוק, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
הּדעת. ּגנבת ּבזה ואין עליו, לעּכב יכֹולין הּׁשּוק ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָואין

ואין‰. ּבחדׁשים, חדׁשים אפּלּו ּבפרֹות, ּפרֹות מערבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאין
והחדׁשים ּביקר היׁשנים אפּלּו ּבחדׁשים. יׁשנים לֹומר ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹצרי
לערב ׁשהּתירּו הּוא ּביין ליּׁשנן. רֹוצה ׁשהּלֹוקח מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבזֹול;
היה ואם ׁשּמׁשּביחֹו. מּפני ּבלבד, הּגּתֹות ּבין ,ּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָקׁשה
טעמֹו הּנּכר ּדבר ׁשּכל מקֹום; ּבכל לערב מּתר - נּכר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻטעמֹו

אֹותֹו. לערב מּתר ּולפיכ הּלֹוקח, ְְְִִֵֵַַַָָָֻמרּגיׁש
.Âלא - ּביינֹו מים לֹו ׁשּנתערב ּומי ּביין. מים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משנה). (מגיד ג הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"א המשפט83)בפרק (נתיבות כלל עבירה אינה בשוגג דרבנן שאיסור לפי
ג). קטן סעיף האורים משפט רלד משנה).84)סימן (מגיד יינם" "סתם גם כולל בברייתא שהוזכר נסך" אין85)ש"יין כלומר,

שלו. שאינו הנאה, איסור למכור יכול המקח1)המוכר אחר שנתקלקל או דבר איזה מחמת המכר חילוף משפטי בו נתבארו
בו. והנמשך לזה הדומה בו ונתבאר בזה שיש והחילוקין יין רע1)כמוכרי(ן) בדבר, דבר ותערובת הרמאות משפטי בו נתבארו

זה. אחר שנמשך מה וכל ברע טוב או בטוב
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לֹו מחזיר הּמֹוכר ואין אכל, - אכלן ואם ּדמיו; את ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָונֹוטל
מּדבריהם83כלּום ּבין תֹורה מּדברי ּבין הניה, אּסּורי וכל .84 ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָ

ּכלל מכירה ּדין ּבהן ואין הּדמים, את מחזיר -85. ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
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רעֹות‡. ונמצאּו יפֹות חּטים לֹו מכר בּמֹוכרין: מּדֹות ְְְְְִִִִִַַַַָָָארּבע
- יפֹות ונמצאּו רעֹות הּמֹוכר. ולא ּבֹו לחזר יכֹול הּלֹוקח -ְְְְֲִֵֵַַַַָָָֹֹ
יפֹות רעֹות, ונמצאּו רעֹות הּלֹוקח. ולא ּבֹו לחזר יכֹול ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹֹהּמֹוכר
מהן, למעלה ׁשאין יפֹות ׁשאינן ּפי על אף יפֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָונמצאּו
- ׁשתּות הֹוניה ׁשם יׁש והרי מהן, למּטה ׁשאין רעֹות ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹולא
אֹונאה. ּומחזיר קנה אּלא ּבֹו, לחזר יכֹול מהם אחד ֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאין

לבנה·. לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית חּטים הּמֹוכר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָאבל
ׁשל ׁשקמה, ׁשל ונמצאּו זית ׁשל עצים ׁשחמּתית; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָונמצאת
- יין ונמצא חמץ חמץ, ונמצא יין זית; ׁשל ונמצאּו ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹׁשקמה
ׁשּימּכר ׁשאמר הּמין זה ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹלֹו.
.‚- מּיד והחמיץ ּבקנקּניו, הּלֹוקח ּונתנֹו לחברֹו, יין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהּמֹוכר

אני לתבׁשיל לֹו: ׁשאמר ּפי על ואף ּבאחריּותֹו. חּיב ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָאינֹו
מכר טעּות. מקח זה הרי - מחמיץ ׁשּיינֹו ידע ואם לֹו. ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָצרי
לֹו אמר אם והחמיץ: מֹוכר, ׁשל ּבקנקּניו הּוא והרי יין, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָלֹו
יינ הרי לֹו: ואֹומר מחזיר, - והחמיץ ,'צרי אני ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַָָ'למקּפה
מעט. מעט לבּׁשל אּלא לׁשּתֹותֹו, קניתי לא ׁשאני !ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוקנקּני
אֹומר ׁשהרי להחזיר; יכֹול אינֹו - הּוא' 'למקּפה אמר לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹואם
ׁשּיחמיץ. עד לׁשהֹותֹו ל היה ולא אֹותֹו, ׁשתית לא לּמה ְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֹלֹו:

מֹוכר,„. ׁשל והחבית לחברֹו, ׁשכר ׁשל חבית ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמֹוכר
ּברׁשּות זה הרי - הראׁשֹונים ימים ׁשלׁשה ּבתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָוהחמיצה:
הּלֹוקח. ּברׁשּות - ואיל מּכאן הּדמים; את ּומחזיר ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר,

ל‰. יין ׁשל חבית מעט,הּמֹוכר מעט למכרּה ּכדי חברֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּנה ואם לּמֹוכר. חֹוזרת - ּבׁשליׁשּה אֹו ּבמחציתּה ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָוהחמיצה
מכר ולא וׁשהה הּׁשּוק יֹום ׁשהּגיע אֹו ׁשּלּה, הּנקב ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּלֹוקח
מחברֹו יין ׁשל חבית המקּבל וכן הּלֹוקח. ּברׁשּות היא הרי -ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
ׁשם ׁשהּגיע וקדם ׁשם, למכרּה ּפלֹוני למקֹום להֹוליכּה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכדי
מּפני הּמֹוכר; ּברׁשּות זה הרי - החמיצה אֹו הּיין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּוזל

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלֹו. והּיין ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשהחבית
.Âלֹו להעמיד חּיב - ל מֹוכר אני מבּׂשם יין לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהאֹומר

ׁשנה מּׁשל לֹו נֹותן - ל מֹוכר אני יׁשן יין לֹו: אמר עצרת. ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעד
יחמיץ ולא ׁשּיעמד וצרי ׁשנים. ׁשלׁש מּׁשל - מיּׁשן ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻׁשעברה.
הּמדינה. ּכמנהג הּכל - ידּוע מנהג ׁשּיׁש ּובמקֹום החג. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹעד

.Ê,למקּפה ל מֹוכר אני יין ׁשל זה מרּתף לחברֹו: ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהאֹומר
עליו מקּבל הּלֹוקח הרי - סתם יין ׁשל מרּתף לֹו ׁשּמכר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָאֹו

ּכבר אּלא טֹוב יינם יהיה ׁשּלא מאה ּבכל קנקּנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעּׂשרה
יקּבל. לא - זה על יתר להׁשּתּנֹות; ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹהתחיל

.Áׁשאמר אֹו למקּפה, ל מֹוכר אני יין ׁשל מרּתף לֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמר
יפה ׁשּכּלֹו יין לֹו נֹותן - ל מֹוכר אני יין ׁשל חבית ֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻלֹו:
יין לֹו נֹותן - יין ׁשל זה מרּתף לֹו: אמר לתבׁשיל. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָוראּוי
לֹו: אמר יפה. ולא רע לא ּבינֹוני, הּוא ׁשהרי ּבחנּות, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹהּנמּכר
חמץ, ּכּלֹו אפּלּו - יין הזּכיר ולא ,ל מֹוכר אני זה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻמרּתף

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְִִֵֵֶַָֹהּגיעֹו.
.Ëקֹורת אֹו: ,ל מֹוכר אני עץ ׁשל ערבה לחברֹו: ֲֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָהאֹומר

ּבֹו לחּפר ׁשראּוי עץ לֹו נֹותן אינֹו - ל מֹוכר אני הּבד ְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹּבית
ערבה אּלא הּבד, ּבית לקרֹות ׁשראּוי קֹורה אֹו ְֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָערבה,
אֹומר הרֹואה ׁשּכל ּבצּורתם, הּבד ּבית קֹורֹות אֹו ְְֵֵֶֶַַָָָָָָּבצּורתּה
בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּבד'. ּבית קֹורת 'זֹו אֹו ערבה' ְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹ'זֹו
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את‡. לגנב אֹו ּוממּכר ּבמקח אדם ּבני את לרּמֹות ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹאסּור
זה. ּבדבר ׁשוים יּׂשראל ואחד ּכֹוכבים עֹובד ואחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָּדעּתם.
לגנב ואפּלּו לּלֹוקח. יֹודיעֹו - מּום ּבממּכרֹו ׁשּיׁש יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהיה

אסּור. - ּבדברים הּברּיֹות ְְִִִַַַָָּדעת
הּכלים·. את ולא הּבהמה את ולא האדם את מפרּכסין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאין

ּכגֹון החדׁשים, מפרּכסין אבל ּכחדׁשים; ׁשּיראּו ּכדי ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהיׁשנים
צרכיו. ּכל וייּפה ויגהץ ְִִֵֶֶַַָָָָׁשּיׁשּוף

ּבהן,‚. וכּיֹוצא חזרין ׁשל ּבמים האדם את מׁשרּבטין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאין
הּפנים את צֹובעין ולא ׁשמנים, פניו ויראּו ׁשּיתּפח ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכדי
את ׁשֹורין ולא הּקרבים, את נֹופחים ולא ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבּׂשרק
ואין אסּורין. אּלּו בדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבמים. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹהּבּׂשר
ׁשהּנבלה ּפי על אף ׁשחּוטה, ּבכלל לנכרי נבלה ּבּׂשר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמֹוכרין

ּכׁשחּוטה. ְְִֶָאצלֹו
ׁשאינֹו„. הּמגּורה; ּפי על לא אבל הּגריסין, את לבר ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻמּתר

לחנוני ּומּתר ּברּור. הּכל ׁשהּוא וידּמה העין, את ּכגֹונב ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻאּלא
לבֹוא להרּגילן ּכדי ולּׁשפחֹות, לּתינֹוקֹות ואגֹוזים קליֹות ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָלחּלק

מּׁשער ּופֹוחת מּמּנּו;אצלֹו; ּבמּקיפין להרּבֹות ּכדי ׁשּבּׁשּוק, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַ
הּדעת. ּגנבת ּבזה ואין עליו, לעּכב יכֹולין הּׁשּוק ּבני ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָואין

ואין‰. ּבחדׁשים, חדׁשים אפּלּו ּבפרֹות, ּפרֹות מערבין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָאין
והחדׁשים ּביקר היׁשנים אפּלּו ּבחדׁשים. יׁשנים לֹומר ְְְְֲֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹצרי
לערב ׁשהּתירּו הּוא ּביין ליּׁשנן. רֹוצה ׁשהּלֹוקח מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבזֹול;
היה ואם ׁשּמׁשּביחֹו. מּפני ּבלבד, הּגּתֹות ּבין ,ּבר ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָקׁשה
טעמֹו הּנּכר ּדבר ׁשּכל מקֹום; ּבכל לערב מּתר - נּכר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֻטעמֹו

אֹותֹו. לערב מּתר ּולפיכ הּלֹוקח, ְְְִִֵֵַַַָָָֻמרּגיׁש
.Âלא - ּביינֹו מים לֹו ׁשּנתערב ּומי ּביין. מים מערבין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹאין
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משנה). (מגיד ג הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"א המשפט83)בפרק (נתיבות כלל עבירה אינה בשוגג דרבנן שאיסור לפי
ג). קטן סעיף האורים משפט רלד משנה).84)סימן (מגיד יינם" "סתם גם כולל בברייתא שהוזכר נסך" אין85)ש"יין כלומר,

שלו. שאינו הנאה, איסור למכור יכול המקח1)המוכר אחר שנתקלקל או דבר איזה מחמת המכר חילוף משפטי בו נתבארו
בו. והנמשך לזה הדומה בו ונתבאר בזה שיש והחילוקין יין רע1)כמוכרי(ן) בדבר, דבר ותערובת הרמאות משפטי בו נתבארו

זה. אחר שנמשך מה וכל ברע טוב או בטוב
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ּפי על אף לתּגר ולא מֹודיעֹו, ּכן אם אּלא ּבחנּות ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹימּכרּנּו
מים להטיל ׁשּנהגּו ּומקֹום אחרים. ּבֹו ׁשּמרּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּמֹודיעֹו,

הּגּתֹות. ּבין ׁשּיהיה והּוא יטיל, - ְְְִִִִֵֶֶַַָּביין
.Ê;אחד ּפיטס לתֹו ונֹותן ּגּתֹות מחמׁש נֹוטל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָהּתּגר

יתּכּון ׁשּלא ּובלבד אחת; מגּורה לתֹו ונֹותן ּגרנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹמחמׁש
ְֵָלערב.

.Áּכל ואפּלּו ּבׁשמן, ּבין ּביין ּבין ׁשמרים, לערב ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאסּור
אסּור. - יֹום ׁשל ּבׁשמרים אמׁש ׁשל ׁשמרים ואפּלּו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָׁשהּוא.
לתֹוכֹו. ׁשמריו נֹותן - ּכלי אל מּכלי הּיין ערה אם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָאבל

.Ëמכר ׁשמרים. מקּבל אינֹו - מזּקק ׁשמן לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּמֹוכר
מקּב - סתם ׁשמן לג.לֹו מאה לכל ׁשמרים ּומחצה לג ל ְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּפני על למעלה העֹולה עכּור ׁשמן ׁשמרים ּבׁשאר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומקּבל
מקֹום. ּבאֹותֹו הידּועים הּׁשמרים על יתר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשמן,

.Èׁשהּׁשמן ּבתׁשרי, מעֹות לֹו ּכׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמה
מּפני גדֹולה, ׁשהיא ּתׁשרי, ּכמּדת ּבניסן הּׁשמן ולקח ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעכּור,
ניסן, ּבמּדת לקח אם אבל למעלה; הּקֹופה הּׁשמן ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָאֹותֹו
אּלא מקּבל אינֹו - הּׁשמן צלל ׁשּכבר מּפני קטּנה, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ּבלבד. ְְִִַָָהּׁשמרים
.‡Èלכל קטנית רבע עליו מקּבל - לחברֹו חּטים ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָֹהּמֹוכר

עדׁשים סאה. לכל נּׁשֹובֹות רבע עליו מקּבל - ּׂשעֹורים ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָֹסאה.
עליו מקּבל - ּתאנים לסאה. עפרּורית רבע עליו מקּבל -ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
עליו מקּבל - ּפרֹות ׁשאר לֹו מכר מאה. לכל מתליעֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעּׂשר
האּלּו הּׁשעּורים על יתר מהן נמצא סאה. לכל טּנֹופֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹרבע
ּוברּורין מנּפין ּפרֹות לֹו ויּתן הּכל, את ינּפה - ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּכל

ּכלּום. ּבהן ְֵֶֶָׁשאין
.·Èלהם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים הּדברים אּלּו ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָואין

הּמדינה. ּכמנהג הּכל - מנהג להם ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹמנהג;

.‚Èּוברּורים מנּקים ּפרֹות ּכל ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו, מקֹומֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֻיׁש
יּמכרּו ולא צלּולין, והּׁשמנים הּיינֹות וׁשּיהיּו ּדבר, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֹמּכל
מחצה ּבהן היּו אפּלּו ׁשּנהגּו: מקֹומֹות ויׁש ּכלל. ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמרים
אחר מין אֹו ּתבן אֹו עפר מחצה ּבּפרֹות ׁשהיּו אֹו ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשמרים,
ׁשל ּגרנֹו מּתֹו צרֹור הּבֹורר ,לפיכ ׁשהּוא. ּכמֹות יּמכר -ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָ
ׁשאּלּו ׁשּברר; צרֹור ּכׁשעּור חּטים ּדמי לֹו נֹותן - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַחברֹו
הרי יחזירּנּו! ּתאמר: ואם חּטים. ּבמּדת נמּכר היה - ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָֹהּניחֹו

ׁשהּוא. ּכל לערב אסּור ְְֵֶָָָָאמרּו:
.„Èלכל מקּבל - מנהג ׁשאין ּבמקֹום ּבּׁשרֹון קנקּנים ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּבגפרית. ועּׂשּויֹות נאֹות ׁשּיהיּו והּוא ּפיטסֹות. עּׂשרה ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָמאה

ה'תשע"ב כסלו כ"ז שישי יום

עּׂשר ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

ּבּה‡. ׁשּיׁש מּטלטלין אֹו קרקע לחברֹו למּכר למֹוכר ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹאסּור
ּדין ּבּה ויׁש ׁשּיֹודיעֹו2עֹוררין עד ׁשהאחריּות3, ּפי על ׁשאף . ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

נתּבע4עליו ויהיה לּדין ויֹורד מעֹותיו ׁשּיּתן רֹוצה אדם אין , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ֲִֵֵמאחרים.

מן5הּמֹוכר·. ּבאחד הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר לחברֹו, קרקע ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
ּבהן6הּדרכים עליו7ׁשּקֹונין יצא ּבּה, ׁשּיׁשּתּמׁש קדם , ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ּגדֹול8מערערין מּום ל ׁשאין ּבֹו; לחזר יכֹול זה הרי - ְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ

יבטל לפיכ הּתֹובעין. ּובאּו בֹו נהנה לא ׁשעדין ְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹמּזה,
עם ּדין ויעּׂשה הּדמים, את הּמֹוכר ויחזיר ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמקח,

נׁשּתּמׁש ואם ואפּלּו9המערערין. ׁשהּוא, ּכל הּלֹוקח ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
הארץ עם וערבֹו ׁשּלּה הּמצר ּבֹו,10דׁש לחזר יכֹול אינֹו - ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

המערערין עם ּדין עֹוּׂשה ּבּדין11אּלא מּידֹו הֹוציאּו ואם .12 ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָ
הּנטרפין ּכל ּכדין הּמֹוכר, על יחזר -13. ְְֲִִִֵַַַַָָֹ
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האחריות1) מחמת המוכר על וחוזר הלוקח מיד שהוציאוהו או אונס דבר בו שיארע או ערעור עליו שיש המקח דיני בו נתבארו
באחריות. שלא קנהו אם משפטי.2)וכן בירור ודורש בדין נתון עשה3)שהדבר טוב לא "ואשר שם: בשבועות הדברים מקור

עימו" התעשקו "כי כמו: עשק או עסק מלשון עוררין. [=כלומר עסיקין" עליה שיש שדה הלוקח זה אמר ושמואל וכו' עמיו בתוך
לא שהלוקח "וכיוון - עליו]. משפט ותובעים המקח על ומתעסקים מתעשקים שיש עוררין). המתחיל דיבור לא. שבועות (רש"י
בזה עוון יש שללוקח כיוון מזה גדול מום לך אין כלומר, משנה). (מגיד בסתם" אותם למכור למוכר שאסור נראה עשה, טוב

שהמוכר יד. מציעא בבבא עוד ואמרו זה). בעוון מת שהוא ביחזקאל הפסוק בהמשך שם עסיקין(וראה עליה ויצאו לחבירו קרקע
לרמות אסור שלכתחילה וכמה כמה אחת על כן אם ב). הלכה (להלן מזה" גדול מום לך "שאין בו לחזור יכול בה החזיק שלא עד

שהלוקח4)אותו. הנ"ל, מציעא בבבא מגמרא נראה וכן מהמוכר, בחזרה שלו את לתבוע האחרון זה יוכל מהלוקח יוציאו שאם
וכנ"ל. מום, זה הרי כן ואם ב, הלכה להלן ראה החזיק, שלא זמן כל באחריות, קנה אם אפילו בו לחזור צב:5)יכול כתובות

- באחריות אף השנייה: וללשון - באחריות שלא לשמעון שדה שמכר "ראובן אביי: של מימרא יד. מציעא ובבא ח: קמא ובבא
בו". לחזור יכול אינו בה ומשהחזיק בו, לחזור יכול בה החזיק שלא ג).6)עד הלכה א פרק (למעלה וחזקה שטר אף7)כסף,

אינה זו שחזקה רבינו סובר - בו" לחזור יכול אינו בה משהחזיק לחזור, יכול בה החזיק שלא "עד מפורש שם שבגמרא פי על
השתמשות אלא אינה זו וחזקה א) בפרק למעלה המבואר (לפי המועיל בקניין הקרקע קנה שכבר המדובר כאן כי קניין, של חזקה
טעות, מקח זה והרי מזה גדול מום לך אין - בה להשתמש שהספיק לפני המערערים שיצאו שכיוון שקנה, בקרקע הלוקח של
והוא זו, מקרקע נהנה שכבר מאחר המקח ביטול על הוא מוותר כי דעתו את חז"ל אמדו ממנה, ונהנה בה השתמש כבר אם אבל

המערערים. עם להתדיין עליו שלהם.8)מקבל שהקרקע הנאה.9)טוענים של שעושין10)שימוש עפר של גדר הוא המצר
היא וזו אחד, כשדה שיהיו השדות, שני שטח את שהשווה עד זה עפר ודש לשדהו סמוך שדה כשלקח והמדובר השדה, סביב

לשימוש. ראוי מעתה שיהיה הגדר שטח כל את חסך וגם אחד, לשדה והפכם השדות שני את שצרף שקנה11)הנאתו אף
המערערים עם להתדיין החובה - ההלכה בסוף רבינו שמסיים כמו מהמוכר, המעות ותובע הוא חוזר ממנו, יטרפוהו ואם באחריות

לך ואשלם טירפך "אחוויי לפניו: לטעון המוכר יכול מידו הוציאו שלא זמן כל כי הלוקח, על כתבֿאישורמוטלת לי הראה כלומר: "
לך. ואשלם השדה את ממך (תפסו) שטרפו דין המוכר.12)מבית את לתבוע לחזור הלוקח יכול אינו כדין, שלא תפסו אם אבל

יכול13) למוכר, קרקע לו אין אם אבל שלו, את ממנו לגבות ללוקח כספי מקור לשמש שיכול למוכר, קרקע שיש דווקא וזה
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הּמֹוכר‚. זה14ּכל הרי - מּטלטלין ׁשאר אֹו עבד אֹו קרקע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבאחריּותן הֹוציא15חּיב אם ּכיצד? הּלֹוקח16. מּיד הּמקח ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמֹוכר מן17מחמת ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ממּכר, ּבכל הּדין ּכ מחמתֹו. הּמקח נלקח ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר;
אפּלּו סתם. קנה אּלא זה, ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאף

ּבׁשטר הּקרקע זה18מכר הרי - האחריּות ּבֹו הזּכיר ולא , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשאחריּות ּבאחריּותן; הּוא19חּיב סֹופר טעּות נזּכר .20ׁשּלא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּלֹוקח„. מּיד הּמקח ּבׁשהֹוציא אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּמה
והיּו מּטלטלין, הּמקח ׁשהיה ּכגֹון יּׂשראל. ׁשל ּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבית

גזּולין אֹו ּבעל21גנּובין ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשל ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח, מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב

ּכֹוכבים העֹובד אם אבל מן22יּׂשראל. הּמקח ׁשהֹוציא הּוא ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלהן ּבערּכאֹות ּבין הּמל ּבדין ּבין הּמֹוכר23הּלֹוקח, אין - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשהּמֹוכר טֹוען ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ּפי על ואף ּבאחריּותֹו. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּיב
עּכּו"ם24ּגנב עדי והביא מּמּנּו, גזלּה אֹו זה ּכ25חפץ על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חּיב- הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ּכלּום; חּיב הּמֹוכר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאין
אנס. ְֲֶַָֹּבאחריּות

לחברֹו‰. קרקע ׁשּיּולד26הּמֹוכר אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּוגזלּה עּכּו"ם ּבא אפּלּו לׁשּלם, חּיב יהיה זה 27ּבקרקע ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּמֹוכר אם28מחמת אבל לׁשּלם. חּיב הּנהר29- 30נפסק ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּנהר ׁשחזר אֹו אֹותּה, מׁשקה ונעּׂשית31ׁשהיה ּבתֹוכּה לעבר ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

זועה ׁשּבאה אֹו ּפטּור.32ּברכה, זה הרי - אֹותּה והׁשחיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
לב על עלה ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ּבהן וכּיֹוצא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשאּלּו

ׁשהתנה ּבעת הּפלא זה ּדבר מצּוי33הּמֹוכר ׁשאינֹו אנס וכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּזה. הּתנאי ּבכלל ְְִֵֶַַַַאינֹו

.Â,הּמתנה ּדעת ׁשאֹומדין ממֹון: ּתנאי לכל הּדין ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָוהּוא
הידּועין, דברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ּכֹוללין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָואין
ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והם הּתנאי, היה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבכללן

ְִֶָׁשהתנה.
.Êמּלחים34מעּׂשה ׁשּׂשכר למקֹום35ּבאחד ׁשמׁשמין להביא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
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כספו, את המוכר יאכל שבינתיים טענה, מתוך ממנו, השדה את המערערים שיתפסו עד לחכות מבלי כספו את מיד לתבוע הלוקח
משנה). (כסף לגבות ממה לו יהיה טו:).14)ולא מציעא (בבא רבא של הלכות שגם15)סיכום מג: בתרא בבבא נראה כן

באחריות. המוכר חייב מטלטלים שהם וטלית להלן.16)בפרה ראה בעלֿחוב, או טוען17)מערער שהמערער כגון בקרקע,
לבעלֿחובו, אפותקי שעשהו ובאופן בבעלֿחוב או שלו, שהוא במערער בעבד, בחובו; ממנו לגבותה חוב בעל שבא או שלו שהיא
אם אפילו מהם גובה חוב בעל שאין ובמטלטלין ה) הלכה ולווה מלווה מהלכות י"ח (פרק העבד את ממנו גובה אינו אחרת כי
רבינו). בדברי ד הלכה להלן (ראה שלו שהם עליהם מערער כן אם אלא מהלוקח לטרוף אפשרות אין שם) (רמב"ם אפותקי עשאם

מהלוקח. לגזול הבא לגזלן אחראי ואינו המוכר מחמת זה אין בטענה שלא ממנו וטרף בא ועם18)ואילו המכירה, תנאי כל ובו
האחריות. על ויתר שהלוקח הוכחה זו, בהשמטה לראות היה ואפשר אחריות, של הפרט נזכר לא שמואל19)זה של מימרא

מקומות). בכמה ועוד יד. מציעא יתפסו20)(בבא שאם הייתה, הלוקח של דעתו ובוודאי מעותיו, את מפקיר אדם שאין לפי
ולכתוב מעצמו להבין היה חייב והסופר זה, על להתנות אפילו צורך היה ולא מהמוכר, בחזרה מעותיו את שיתבע מקחו, את
רש"י דברי לפי ד קטן סעיף שם (סמ"ע מצידו טעות זוהי - כן עשה לא ואם הלוקח, של מפורשת הוראה ללא אף בשטר, אחריות

שם). מציעא מהם,21)בבבא גובה חוב בעל אין שהרי אותם, לתפוס שבאים לאלו תביעה של אחרת אפשרות אין במטלטלין כי
ג. הלכה למעלה הלכה22)ראה בידינו הוא וכלל פפא רב אחרי היה שאמימר לפי שם, פפא כרב ולא מה. בתרא בבבא כאמימר

המוכר שאין אונס, זה והרי כדין, שלא לוקח, כלומר, הוא", אנס גוי "שסתם זה, את נימקו (שם) ובגמרא שם). (רשב"ם כבתראי
באחריותו. נושא ואינו בו, אם23)אשם גם באחריות המוכר חייב פפא ורב רבא שלדעת שם בתרא בבבא רבינו דברי מקור

התופס? הוא גוי אם כמה אחת על כן ואם כן אמרו בישראל גם הלא דינא): המתחיל דיבור (שם התוספות בזה והקשו הגוי אנסו
זה, על גם סומכים אנו אין כמותו, שהלכה אמימר, שלדברי הרי הגויים. דיני פי על תפס כשהגוי מדובר, שכאן הסיקו כך ומתוך
ה (פרק הוא" דין - המלך ש"דין פי על ואף המלכות. לדין הדין והוא ו). קטן סעיף (סמ"ע יותר מדייקים שהם לומר, שיש אף
הוכחה לפנינו אין כחוק, תפס שהגוי ונמצא ממון להפקיע בידם כוח שיש משום אלא זה אין - יא) הלכה ואבידה גזילה מהלכות
שקרה כאונס אלא המוכר מחמת תפיסה זאת ואין אחרים פסולים עדים או אחד עד לפי גם דנים הם שהרי בתפיסתו, צודק הוא כי

שמח). (אור לה אחראי המוכר שאין המוכר.24)ללוקח, מחמת תופס שהוא בדיני25)ויוצא שגם ישראל, עדי הביא אם אבל
ז). קטן סעיף (סמ"ע באחריות חייב והמוכר כדין, תפיסה נקראת זו הרי זוכה, היה תנאים,26)ישראל בהלכות פשוט דבר זה

ההלכה. שבהמשך השלילה מתוך יוצא משנה).27)וגם (מגיד בתנאי וכלול מצוי אונס זה בא28)שהרי כשהאונס דווקא
הלוקח, אל בטענה בא אם אבל מהלוקח. טורפה הוא זה סמך ועל ממנו, השדה את גזל שהמוכר טוען שהגוי כגון המוכר מחמת
איתו קשר להם שיש אונסים אלא עליו קיבל לא שבוודאי לזה אחראי המוכר אין המוכר מחמת זה שאין כיוון - ממנו גזלה שהוא

משנה). נכלל29)(כסף אינו שכיח שאיננו שאונס ז. הלכה להלן רבינו ושהעתיקה שהיה, במעשה הלכה רבא פסק עג. בגיטין
המתנה. דעת על זאת עלה לא שוודאי שכיח.30)בתנאי, אינו נהר ופסיקת שיש עז. מציעא בבבא אמרו בגיטין31)וכן הוא כן

רבינא. של במעשה מהלכות32)שם י בפרק אבל האדמה. רעידת כלומר, גוהא" קטינא רב אמר זוועות "מאי נט. [בברכות
וכן שם) משנה (כסף הנ"ל ל"זוועות" פירוש וזהו גדולים" ריחיים כמו בארץ שתישמע ההברה "קול רבינו הביא יד הלכה ברכות
אלא לפרשה אין כאן "זוועה" אבל ברקיע". "בועט שהיינו שמפרשים שם בברכות כרבנן וודאי וזהו שם, במשניות רבינו פירש

אדמה]. באו33)רעידת שלא פי על ואף לתנאו, בהתאם להם, אחראי המוכר היה ומצויים שכיחים האלה הדברים היו ואילו
משנה). (כסף תנאו בכלל זה הרי הלוקח, מחמת גם באו שלא מכיוון אך - המוכר שם.34)מחמת שתפקידם35)גיטין [כנראה

גם עמדו ולרשותם המיועד, למקומם השומשמין את להביא היה ועליהם ביבשה ההעברה גם אלא בנהר, ההולכה רק לא היה
המוכרים עם היה שהתנאי פירש שם ורש"י בהמה, גבי על שיוליכו אליהם לטענות מקום אין כן, לא שאם בהמות. וגם הספינות
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הּמֹוכר‚. זה14ּכל הרי - מּטלטלין ׁשאר אֹו עבד אֹו קרקע ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ּבאחריּותן הֹוציא15חּיב אם ּכיצד? הּלֹוקח16. מּיד הּמקח ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הּמֹוכר מן17מחמת ׁשּנתן הּדמים ּכל ונֹוטל הּלֹוקח חֹוזר - ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

ממּכר, ּבכל הּדין ּכ מחמתֹו. הּמקח נלקח ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר;
אפּלּו סתם. קנה אּלא זה, ּדבר הּלֹוקח ּפרׁש ׁשּלא ּפי על ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאף

ּבׁשטר הּקרקע זה18מכר הרי - האחריּות ּבֹו הזּכיר ולא , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשאחריּות ּבאחריּותן; הּוא19חּיב סֹופר טעּות נזּכר .20ׁשּלא ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

הּלֹוקח„. מּיד הּמקח ּבׁשהֹוציא אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבּמה
והיּו מּטלטלין, הּמקח ׁשהיה ּכגֹון יּׂשראל. ׁשל ּדין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבבית

גזּולין אֹו ּבעל21גנּובין ׁשּבא אֹו ּגזּולה, הּקרקע ׁשהיתה אֹו , ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָ
ׁשל ּדין ּבבית והּכל הּלֹוקח, מּיד ּוטרפּה מֹוכר ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחֹוב

ּכֹוכבים העֹובד אם אבל מן22יּׂשראל. הּמקח ׁשהֹוציא הּוא ְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלהן ּבערּכאֹות ּבין הּמל ּבדין ּבין הּמֹוכר23הּלֹוקח, אין - ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׁשהּמֹוכר טֹוען ּכֹוכבים ׁשהעֹובד ּפי על ואף ּבאחריּותֹו. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחּיב
עּכּו"ם24ּגנב עדי והביא מּמּנּו, גזלּה אֹו זה ּכ25חפץ על ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חּיב- הּמֹוכר ואין הּוא, אנס ׁשּזה ּכלּום; חּיב הּמֹוכר ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאין
אנס. ְֲֶַָֹּבאחריּות

לחברֹו‰. קרקע ׁשּיּולד26הּמֹוכר אנס ׁשּכל עּמֹו והתנה , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּוגזלּה עּכּו"ם ּבא אפּלּו לׁשּלם, חּיב יהיה זה 27ּבקרקע ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָ

הּמֹוכר אם28מחמת אבל לׁשּלם. חּיב הּנהר29- 30נפסק ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּנהר ׁשחזר אֹו אֹותּה, מׁשקה ונעּׂשית31ׁשהיה ּבתֹוכּה לעבר ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

זועה ׁשּבאה אֹו ּפטּור.32ּברכה, זה הרי - אֹותּה והׁשחיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָ
לב על עלה ולא הּוא, מצּוי ׁשאינֹו אנס ּבהן וכּיֹוצא ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשאּלּו

ׁשהתנה ּבעת הּפלא זה ּדבר מצּוי33הּמֹוכר ׁשאינֹו אנס וכל , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הּזה. הּתנאי ּבכלל ְְִֵֶַַַַאינֹו

.Â,הּמתנה ּדעת ׁשאֹומדין ממֹון: ּתנאי לכל הּדין ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָוהּוא
הידּועין, דברים אּלא הּתנאי ּבאֹותֹו ּכֹוללין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָואין
ּבׁשעה הּמתנה ּבדעת ׁשהיּו והם הּתנאי, היה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּבכללן

ְִֶָׁשהתנה.
.Êמּלחים34מעּׂשה ׁשּׂשכר למקֹום35ּבאחד ׁשמׁשמין להביא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
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כספו, את המוכר יאכל שבינתיים טענה, מתוך ממנו, השדה את המערערים שיתפסו עד לחכות מבלי כספו את מיד לתבוע הלוקח
משנה). (כסף לגבות ממה לו יהיה טו:).14)ולא מציעא (בבא רבא של הלכות שגם15)סיכום מג: בתרא בבבא נראה כן

באחריות. המוכר חייב מטלטלים שהם וטלית להלן.16)בפרה ראה בעלֿחוב, או טוען17)מערער שהמערער כגון בקרקע,
לבעלֿחובו, אפותקי שעשהו ובאופן בבעלֿחוב או שלו, שהוא במערער בעבד, בחובו; ממנו לגבותה חוב בעל שבא או שלו שהיא
אם אפילו מהם גובה חוב בעל שאין ובמטלטלין ה) הלכה ולווה מלווה מהלכות י"ח (פרק העבד את ממנו גובה אינו אחרת כי
רבינו). בדברי ד הלכה להלן (ראה שלו שהם עליהם מערער כן אם אלא מהלוקח לטרוף אפשרות אין שם) (רמב"ם אפותקי עשאם

מהלוקח. לגזול הבא לגזלן אחראי ואינו המוכר מחמת זה אין בטענה שלא ממנו וטרף בא ועם18)ואילו המכירה, תנאי כל ובו
האחריות. על ויתר שהלוקח הוכחה זו, בהשמטה לראות היה ואפשר אחריות, של הפרט נזכר לא שמואל19)זה של מימרא

מקומות). בכמה ועוד יד. מציעא יתפסו20)(בבא שאם הייתה, הלוקח של דעתו ובוודאי מעותיו, את מפקיר אדם שאין לפי
ולכתוב מעצמו להבין היה חייב והסופר זה, על להתנות אפילו צורך היה ולא מהמוכר, בחזרה מעותיו את שיתבע מקחו, את
רש"י דברי לפי ד קטן סעיף שם (סמ"ע מצידו טעות זוהי - כן עשה לא ואם הלוקח, של מפורשת הוראה ללא אף בשטר, אחריות

שם). מציעא מהם,21)בבבא גובה חוב בעל אין שהרי אותם, לתפוס שבאים לאלו תביעה של אחרת אפשרות אין במטלטלין כי
ג. הלכה למעלה הלכה22)ראה בידינו הוא וכלל פפא רב אחרי היה שאמימר לפי שם, פפא כרב ולא מה. בתרא בבבא כאמימר

המוכר שאין אונס, זה והרי כדין, שלא לוקח, כלומר, הוא", אנס גוי "שסתם זה, את נימקו (שם) ובגמרא שם). (רשב"ם כבתראי
באחריותו. נושא ואינו בו, אם23)אשם גם באחריות המוכר חייב פפא ורב רבא שלדעת שם בתרא בבבא רבינו דברי מקור

התופס? הוא גוי אם כמה אחת על כן ואם כן אמרו בישראל גם הלא דינא): המתחיל דיבור (שם התוספות בזה והקשו הגוי אנסו
זה, על גם סומכים אנו אין כמותו, שהלכה אמימר, שלדברי הרי הגויים. דיני פי על תפס כשהגוי מדובר, שכאן הסיקו כך ומתוך
ה (פרק הוא" דין - המלך ש"דין פי על ואף המלכות. לדין הדין והוא ו). קטן סעיף (סמ"ע יותר מדייקים שהם לומר, שיש אף
הוכחה לפנינו אין כחוק, תפס שהגוי ונמצא ממון להפקיע בידם כוח שיש משום אלא זה אין - יא) הלכה ואבידה גזילה מהלכות
שקרה כאונס אלא המוכר מחמת תפיסה זאת ואין אחרים פסולים עדים או אחד עד לפי גם דנים הם שהרי בתפיסתו, צודק הוא כי

שמח). (אור לה אחראי המוכר שאין המוכר.24)ללוקח, מחמת תופס שהוא בדיני25)ויוצא שגם ישראל, עדי הביא אם אבל
ז). קטן סעיף (סמ"ע באחריות חייב והמוכר כדין, תפיסה נקראת זו הרי זוכה, היה תנאים,26)ישראל בהלכות פשוט דבר זה

ההלכה. שבהמשך השלילה מתוך יוצא משנה).27)וגם (מגיד בתנאי וכלול מצוי אונס זה בא28)שהרי כשהאונס דווקא
הלוקח, אל בטענה בא אם אבל מהלוקח. טורפה הוא זה סמך ועל ממנו, השדה את גזל שהמוכר טוען שהגוי כגון המוכר מחמת
איתו קשר להם שיש אונסים אלא עליו קיבל לא שבוודאי לזה אחראי המוכר אין המוכר מחמת זה שאין כיוון - ממנו גזלה שהוא

משנה). נכלל29)(כסף אינו שכיח שאיננו שאונס ז. הלכה להלן רבינו ושהעתיקה שהיה, במעשה הלכה רבא פסק עג. בגיטין
המתנה. דעת על זאת עלה לא שוודאי שכיח.30)בתנאי, אינו נהר ופסיקת שיש עז. מציעא בבבא אמרו בגיטין31)וכן הוא כן

רבינא. של במעשה מהלכות32)שם י בפרק אבל האדמה. רעידת כלומר, גוהא" קטינא רב אמר זוועות "מאי נט. [בברכות
וכן שם) משנה (כסף הנ"ל ל"זוועות" פירוש וזהו גדולים" ריחיים כמו בארץ שתישמע ההברה "קול רבינו הביא יד הלכה ברכות
אלא לפרשה אין כאן "זוועה" אבל ברקיע". "בועט שהיינו שמפרשים שם בברכות כרבנן וודאי וזהו שם, במשניות רבינו פירש

אדמה]. באו33)רעידת שלא פי על ואף לתנאו, בהתאם להם, אחראי המוכר היה ומצויים שכיחים האלה הדברים היו ואילו
משנה). (כסף תנאו בכלל זה הרי הלוקח, מחמת גם באו שלא מכיוון אך - המוכר שם.34)מחמת שתפקידם35)גיטין [כנראה

גם עמדו ולרשותם המיועד, למקומם השומשמין את להביא היה ועליהם ביבשה ההעברה גם אלא בנהר, ההולכה רק לא היה
המוכרים עם היה שהתנאי פירש שם ורש"י בהמה, גבי על שיוליכו אליהם לטענות מקום אין כן, לא שאם בהמות. וגם הספינות
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עד להם ׁשּיארע אנס ּבכל חּיבין ׁשהן עּמהם והתנה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפלֹוני,
ונפסק ּפלֹוני, למקֹום הּׁשמׁשמין ׁשהיּו36ׁשּיּגיעּו הּנהר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֻ

ואין מצּוי, ׁשאינֹו אנס זה חכמים: ואמרּו ּבֹו; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹמֹוליכין
מקֹום. אֹותֹו עד ּבהמה ּגּבי על אּלּו ׁשמׁשמין להֹולי ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻחּיבין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Áקרקע הּמֹוכר37הּמֹוכר והתנה עליו38לחברֹו, יהיה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

נֹודע אפּלּו מּיד39אחריּות, ויצאת ּגזּולה הארץ ׁשּזֹו ּבוּדאי ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ
לֹומר צרי ואין ּכלּום. חּיב הּמֹוכר אין - ּבא40הּלֹוקח אם ְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ

ּתנאי ׁשּכל ּכלּום. לֹו מחזיר ׁשאינֹו ּוטרפּה, חֹוב ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָּבעל
קּים .41ׁשּבממֹון ְֶַָָ

.Ëׁשּמכר ּבאחריּות42ראּובן ׁשּלא לׁשמעֹון לוי43ּׂשדה ּובא , ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
רצה44והֹוציאּה אם ׁשמעֹון, ּדין45מּיד לעּׂשֹות עם46ראּובן ְְְֲִִִִִִֵַַָָָ

עֹוּׂשה - והרי47לוי ?ול ּלי מה לֹו: לֹומר לוי יכֹול ואין , ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
אחריּות עלי רצֹוני48אין אין לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ! ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָ

עלי ּתרעמת לׁשמעֹון ּבגללי49ׁשּיהיה הפסיד ׁשהרי ,50. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹ
.Èׁשּמכר ּבא51ראּובן ׁשּלא לׁשמעֹון וחזרּׂשדה חריּות, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

לטרף ראּובן ׁשל חֹוב ּבעל ּובא ּבאחריּות, מּׁשמעֹון ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹּולקחּה
מּמּנּו ׁשמעֹון52אֹותּה על לחזר יכֹול אינֹו ּפי53- על ׁשאף ; ְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹ

קּבל עצמֹו אחריּות לׁשמעֹון, אחריּות עליו קּבל ׁשּלא54ׁשּלא , ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
הּמֹוציא והּוא הּמֹוכר הּוא ּבא55יהיה אם אבל ּבעל56לעצמֹו. ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָ

אביהם יעקב ׁשל ּבכל57חֹוב חֹוזר - ראּובן מּיד ּוטרפּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשמעֹון על האחריּות58הּדמים לֹו קּבל ׁשּׁשמעֹון מּפני ;59, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָ

ּכלל. אחרים ׁשל אחריּות לׁשמעֹון קּבל לא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוראּובן

עּׂשרים 1ּפרק
¤¤¤§¦

אני‡. ּבמאתים אֹומר: מֹוכר מקח, מחברֹו לקנֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָהמבּקׁש
זה והל ּבמנה, אּלא קֹונה איני אֹומר: והּלֹוקח ,ל ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמֹוכר
סתם: החפץ זה ּומׁש נתקּבצּו ּכ ואחר לביתֹו, וזה ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלביתֹו
נֹותן אינֹו - החפץ לֹו ונתן הּלֹוקח ׁשּתבע הּוא הּמֹוכר ְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאם
- סתם החפץ זה ּומׁש ׁשּבא הּוא הּלֹוקח ואם מנה; ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא

מאתים. לּתן ִִֵַַָָחּיב
ּתֹובע·. מהן אחד וכל אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּלֹוקח

מּמי יֹודע אינֹו והּוא הּמקח, ּבעל הּוא אני ואֹומר: ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָאֹותֹו
ויהיּו ּומסּתּלק, ּביניהם הּמקח ּדמי מּניח - לקח ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמהם
הּוא ואם אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּיֹודּו עד מּנחין ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּדמים
ׁשמים. ידי לצאת ּכדי ואחד, אחד לכל ּדמים נֹותן - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָחסיד

על‚. ונׁשּבע ּבֹו וכפר אדם, ּבני מחמּׁשה מאחד ּמקח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלקח
ואחד אחד וכל לׁשּלם, רֹוצה הּוא והרי ּתׁשּובה ועּׂשה ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשקר,
והּוא לי, ונׁשּבעּת ּבי ׁשּכפרּת הּוא אני ואֹומר: אֹותֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּתֹובע
ׁשעבר מּפני ואחד, אחד לכל לׁשּלם חּיב - יֹודע איני ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹומר:

ֲֵָעברה.
מכרּתי.„. לא ולזה מכרּתי לזה לֹומר: הּמקח ּבעל ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנאמן

הּמקח אין אם אבל ידֹו; מּתחת יֹוצא ׁשהּמקח ּבזמן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָאימתי?
זֹו ּבעדּות ודינֹו ּבלבד. אחד עד הּוא הרי - ידֹו מּתחת ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָיֹוצא
נטל אם ,לפיכ ּבעדּותֹו. נֹוגע אינֹו ׁשהרי אדם, ּכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּכדין
ולא ּכרחֹו, ּבעל ּומאחד מּדעּתֹו מאחד ונטל מּׁשנים, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּדמים
ׁשהיה ּבין ּכרחֹו, ּבעל נטל ּומּמי מּדעּתֹו נטל מּמי ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָידע
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המלחים]. עם מלכא.36)ולא נהר איסתכר המתחיל דיבור שם רש"י ועיין הנהר, בתוך סכר שנעשה מובא שם בבא37)בגמרא
מד: ג).38)בתרא הלכה (למעלה היא סופר טעות שאחריות לפי באחריות, המוכר חייב התנאי, כרב39)ולולא ולא זביד כרב

הלוקח מן המקח הוציאו שאם רבינו מדברי נראה ד הלכה עדות מהלכות ט"ז ובפרק שם. הרי"ף הכריע וכן שם), בתרא (בבא פפא
ניסה שם משנה והלחם שם. הכסףֿמשנה זו בסתירה הרגיש וכבר פפא. רב וכדעת מהמוכר, לתבוע הוא חוזר גזילה של בערעור
- גזולה" הארץ שזו ייוודע) אפילו (כלומר, נודע אפילו אחריות עליו יהיה "שלא המוכר: התנה שככה כאן רבינו בדברי לפרש
מפורש. כן כשהתנה - וכאן פפא, כרב פוסק הוא רבינו: בדברי סתירה אין זה ולפי כלום". חייב המוכר אין הלוקח, מיד "ויצאת

ט. הלכה להלן ראה שלו.40)אבל שאינו דבר לו ושמכר הוא טעות שמקח הנזכרת, הטענה אין כאן הלוקח41)שהרי שהרי
שם). (גמרא לו והסכים התנאי את (צבֿצג).42)קיבל וכתובות (יד.) מציעא בבא (ח:), קמא שם.43)בבא דאמרי" כ"איכא

באחריות. מכר אם שכן (וראה44)וכל כלום חייב המוכר אין זה באופן שאף ח) (הלכה למעלה לשיטתו ורבינו גזילה. [בטענת
האזל]. באבן ועיין וטרפה" חוב בעל "ובא שם: ובגמרא ח. הלכה מתדיין45)למעלה הלוקח אלא זאת לעשות מחוייב אינו אבל

ב. הלכה למעלה ראה המערערין, רשות46)עם אין כידוע זר, ולאדם א), קטן סעיף רכו, סימן סמ"ע (ועיין דבר כבעל להופיע
בהרשאה. אם כי דבר, כבעל רמב"ן).47)להופיע בשם משנה (מגיד המערער טענת ולסתור לטעון ויודע בעניין יותר בקי והוא

כאן.כל48) דבר בעל אינך הרי עניינך, זה ומה ממנו49)ומר, לתבוע יכול הלוקח ואין אחריות, בלי מפורש: שהתנה שאף
מוסרית. מבחינה נקי הוא אין - הלכתית, (רמ"א50)מבחינה כלום המקבל הפסיד לא שהרי כן, לטעון יכול הנותן אין במתנה,

א). סעיף צאֿצב.51)רכו (שם).53)מראובן.52)כתובות חמא בר כרמי ולא "נהי54)כרבא, שם: הרי"ף גירסת כן
עליו קיבל לא לאחרים שאחריות פי על "אף כלומר: עלוייה". קיבל לא מי דנפשיה אחריות עליה, קביל לא דעלמא דאחריות

קיבל. שכן וודאי - עליו? קיבל לא האם עצמו של אחריות - שמעון כלפי ועתה55)ראובן לשמעון מכר עצמו הוא כלומר,
המעות להחזיר צריך כן ואם ראובן קיבל כזו שאחריות וודאי - מפסיד שמעון ונמצא משמעון המעות יוציא חובו בעל כשטרפוה
המעות משמעון לתבוע למה כלומר, לי", למה מטרתא "אפוכי כי משמעון ולתבוע לחזור יכול שאינו הוא דין ולפיכך לשמעון.

מיד? לו להחזיר וכו'".56)ושוב רבא "ומודה (שם): הסוגייה משנה).57)בהמשך (מגיד ראובן" של אנו58)"אביו ואין
עצמו. ראובן של חוב כבעל דינו יעקב של חוב שבעל שהתופס59)אומרים אחרי לראובן הקנייה דמי את להחזיר צריך הוא ולכן,

עצמו. ראובן מחמת בא או)1)לא מכר (ממי יודע שאינו והלוקח בדמים, והלוקח המוכר בין שיש מחלוקת משפטי בו נתבארו
אי אם וכן נמכר, או נקח דבר זה אי ביניהם שיהיה מחלוקת כל וכן לקח, ברשותממי או מוכר ברשות אם נודע ולא במקח מום רע

לוקח.

dxikn zekld - elqk f"k iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עדּות ּכאן אין - ּבֹו ּתֹופסין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין ּבידֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּמקח
חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע מהן אחד וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלל,

דמים. וחצי הּמקח חצי ְֲֲִִִֵֶַַָָונֹוטל
'לא‰. אֹומר וזה לי', 'מכרּת ואמר חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

הּלֹוקח ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ראיתי ולא 'מׁשכּתי אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ׁשּנתן ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹואמר
אחד ׁשאמר אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו אֹומר והּמֹוכר זה', ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמּום
ׁשם היה 'לא אֹומר והאחד ּבינינּו', היה ּתנאי וכ ּכ' ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹמהם
מחברֹו הּמֹוציא ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּכלל' ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתנאי

הראיה. ְָָָָָעליו
.Âלהֹוצ ׁשּמבקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה יאלא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש אֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ואם הּסת. ׁשבּועת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּידֹו,
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - אחד עד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻעליו

.Êהּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות, ּבדינר לי ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
הּבית ּובעל הּדינר, את ּתֹובע והחנוני הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻמּנחין
- ּכיס לתֹו אֹותם והׁשלכּת הּדמים ל נתּתי לֹו: ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאֹומר
ונֹוטל חפץ ּבנקיטת חכמים ּכתּקנת נׁשּבע הּלֹוקח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי
ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר מרׁשּות יצאּו ּוכבר הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּפרֹות,
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע היה הּלֹוקח, ּברׁשּות היּו ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהרּבים.
הּסת נׁשּבע היה החנוני, ּברׁשּות עדין היה ואּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָונפטר;

אצלֹו. ּפרֹותיו ְְֲִֵֶָָויּׁשארּו
.Áּברׁשּות הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻנתן

דמי הּוא עכׁשו לי ׁשּנתּת זה ּדינר החנוני: ואמר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים,
ּפרֹות אבל ,ּבית לתֹו והֹולכּתם ל נתּתים ׁשּכבר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָפרֹות
החנוני הרי - ל מכרּתים לא הרּבים ּברׁשּות הּמּנחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻאּלּו
ּפרֹותיו ּומחזיר הּדבר, היה ׁשּכ חפץ ּבנקיטת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנׁשּבע
היּו ואּלּו מעֹולם. לֹו ׁשּמכרן לֹו הֹודה לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלחנוני;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת נׁשּבע היה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבחנּותֹו,
.Ëּבזמן מעֹות, לּטל לּׁשלחני ּדינר ּבנֹותן הּדין ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻוכן

ׁשּמכרן הֹודה הּׁשלחני אם הרּבים: ּברׁשּות צבּורין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּמעֹות
ׁשּנתן חפץ ּבנקיטת הּלֹוקח נׁשּבע - הּדינר נטל לא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹועדין
ׁשּמֹודה ּפי על אף לֹו, ׁשּמכרן הֹודה לא ואם הּמעֹות; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹונֹוטל
ׁשּכבר הּמעֹות ּדמי זה ׁשּדינר וטֹוען עּתה, דינר מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלקח
ּבנקיטת נׁשּבע הּׁשלחני הרי - ּביתֹו לתֹו הּלֹוקח ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהֹוליכן

לחנּותֹו. מעֹותיו ויחזיר ְְֲֲִֵֶַַָחפץ,
.È,וילדה ׁשפחתֹו הּמֹוכר וכן וילדה, ּבחמֹור ּפרה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמחליף

'מּׁשּלקחּתי אֹומר וזה ילדה', מכרּתי ׁשּלא 'עד אֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
להביא הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר אמר אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
עֹומדת והּׁשפחה ּבאגם עֹומדת ׁשהּפרה ּפי על אף ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה. הּלֹוקח ׁשּיביא עד הּמֹוכר ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבסמטא,
הּפרה, ולד על חפץ ּבנקיטת הּמֹוכר יּׁשבע - ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נׁשּבעין ׁשאין הּסת; אּלא נׁשּבע אינֹו הּׁשפחה ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל

ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקרקעֹות, על ולא העבדים על חפץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבנקיטת
ונטען. טֹוען ְְְְִִֵָּבהלכֹות

.‡Èואינם יֹודע', 'איני אֹומר וזה יֹודע', 'איני אֹומר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה
ילדה', 'ּברׁשּותי אֹומר זה יחלקּו. - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּברׁשּות

ּבּולד. הּטֹוען זכה - ׁשֹותק ְֵֵֵַַַָָָָָוהאחר
.·È,ּׂשדֹות ׁשּתי אֹו וגדֹול, קטן עבדים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָמי

לקחּתי', 'ּגדֹולה אֹומר הּלֹוקח קטּנה, ואחת ּגדֹולה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָאחת
להביא הּלֹוקח על - ׁשּלקחּת' היא 'קטּנה אֹומר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּמֹוכר

קטן. אּלא מכר ׁשּלא הּסת הּמֹוכר יּׁשבע אֹו ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹראיה,
.‚Èזכה - ׁשֹותק והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹול הּלֹוקח ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר

הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר אמר ואם ּבּגדֹול. ְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָהּלֹוקח
לזה ואין יֹודע, ׁשאינֹו הּסת הּמֹוכר נׁשּבע אֹו ראיה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלהביא

קטן. ֶָָָאּלא
.„Èּברׁשּו הּספק ׁשּנֹולד מי ראיה.ּכל להביא עליו - תֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

הּפרה, את החמֹור ּבעל ּומׁש ּבחמֹור, ּפרה הּמחליף ֲֲֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
החמֹור ׁשּמת עד החמֹור זה למׁש הּפרה ּבעל הסּפיק ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹולא
ּבׁשעת קּים חמֹורֹו ׁשהיה ראיה להביא החמֹור ּבעל על -ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפרה. ְְִֵֵֶַַַָָָֹמׁשיכת
.ÂËנקב אֹותֹו ונּקבה הּכֹוסֹות ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט

קדם נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע - ּדם קרט עליה נמצא אם ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻמפּלׁש,
נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע - הּמּכה ּפי הגליד אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָׁשחיטה.
הּדבר הרי - הּמּכה ּפי הגליד לא ׁשחיטה. קדם ימים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
נטרפה, לקיחתֹו ׁשּקדם ראיה להביא הּטּבח ועל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹספק,
יׁשּלם - ראיה הביא לא ואם הּספק; נֹולד ּברׁשּותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמֹוכר, ְְִֵֵֶַַַָהּדמים

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
¤¤¤¨§¤§¦

ידּוע,‡. מינֹו היה אם מסּים: ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמקנה
קנה; זה הרי - ידּוע ּומנינֹו ּומׁשקלֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאף

קנה. לא - ידּוע מינֹו אין ְִִֵַָָָֹואם
מרּתף·. ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו ערמה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

מֹוכר אני ּתאנים ׁשל ּׂשק ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני יין ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָזה
ולא ידּועה, הערמה מּדת ׁשאין ּפי על אף ,וכ ּבכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹל
ממּכרֹו זה הרי - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹמׁשקל
ׁשהיה האמד על יתר אֹו חסר ׁשּנמצא ּפי על אף ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹקּים.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּבּׁשּוק, הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבדעּתם.

מֹוכר‚. אני זה ּבבית ּׁשּיׁש מה ּכל לחברֹו: האֹומר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאבל
,וכ ּבכ ל מֹוכר אני זֹו ּבתבה ּׁשּיׁש מה וכל ,וכ ּבכ ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָל
ּומׁש הּלֹוקח ורצה ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני הּזה ּבּׂשק ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
אינֹו ׁשהרי לֹוקח, ׁשל דעּתֹו סמכה ׁשּלא קנין; ּכאן אין -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכמּׂשחק אּלא זה ואין זהב, אֹו ּתבן אם ּבֹו, ּׁשּיׁש מה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹודע

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָָֻּבקביא.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקום1) [שמכר] מכר) (שלא כמי לזה והדומה ערכו ביאר שלא או מהותו ביאר [לא] אם וכן שיעור[ו] ביאר ולא דבר המוכר
בזה. הנמשך וכל [מצריו] (מכריו) את השלים ולא דבר שמכר או דבר, זה אי בו לעשות
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עדּות ּכאן אין - ּבֹו ּתֹופסין ׁשניהן ׁשהיּו ּבין ּבידֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּמקח
חפץ, ּבנקיטת חכמים ּבתּקנת נׁשּבע מהן אחד וכל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּכלל,

דמים. וחצי הּמקח חצי ְֲֲִִִֵֶַַָָונֹוטל
'לא‰. אֹומר וזה לי', 'מכרּת ואמר חברֹו על ׁשּטען ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהרי

הּלֹוקח ׁשּטען אֹו דמים'; לי נתּת ולא 'מכרּתי אֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמכרּתי',
ראיתי ולא 'מׁשכּתי אֹו ,מׁש לא ועדין הּדמים ׁשּנתן ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹֹואמר
אחד ׁשאמר אֹו ;'ל 'הֹודעּתיו לֹו אֹומר והּמֹוכר זה', ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָמּום
ׁשם היה 'לא אֹומר והאחד ּבינינּו', היה ּתנאי וכ ּכ' ְְְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹמהם
מחברֹו הּמֹוציא ּבהן וכּיֹוצא הּטענֹות אּלּו ּבכל - ּכלל' ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּתנאי

הראיה. ְָָָָָעליו
.Âלהֹוצ ׁשּמבקׁשין הּכֹופר נׁשּבע - ראיה ׁשם היתה יאלא ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ

ׁשּיׁש אֹו הּטענה, ּבמקצת הֹודה ואם הּסת. ׁשבּועת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּידֹו,
ּכּלן. הּטענֹות ּכׁשאר הּתֹורה, ׁשבּועת נׁשּבע - אחד עד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֻעליו

.Êהּפרֹות והרי לֹו, ונתן ּפרֹות, ּבדינר לי ּתן לחנוני: ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאמר
הּבית ּובעל הּדינר, את ּתֹובע והחנוני הרּבים, ּברׁשּות ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻמּנחין
- ּכיס לתֹו אֹותם והׁשלכּת הּדמים ל נתּתי לֹו: ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָאֹומר
ונֹוטל חפץ ּבנקיטת חכמים ּכתּקנת נׁשּבע הּלֹוקח ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי
ּברׁשּות הן והרי הּמֹוכר מרׁשּות יצאּו ּוכבר הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָהּפרֹות,
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע היה הּלֹוקח, ּברׁשּות היּו ואּלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהרּבים.
הּסת נׁשּבע היה החנוני, ּברׁשּות עדין היה ואּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָונפטר;

אצלֹו. ּפרֹותיו ְְֲִֵֶָָויּׁשארּו
.Áּברׁשּות הּמּנחין ּפרֹות לּטל ּובא לחנוני, ּדינר הּלֹוקח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻנתן

דמי הּוא עכׁשו לי ׁשּנתּת זה ּדינר החנוני: ואמר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרּבים,
ּפרֹות אבל ,ּבית לתֹו והֹולכּתם ל נתּתים ׁשּכבר ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָפרֹות
החנוני הרי - ל מכרּתים לא הרּבים ּברׁשּות הּמּנחין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻאּלּו
ּפרֹותיו ּומחזיר הּדבר, היה ׁשּכ חפץ ּבנקיטת ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָנׁשּבע
היּו ואּלּו מעֹולם. לֹו ׁשּמכרן לֹו הֹודה לא ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלחנוני;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסת, ׁשבּועת נׁשּבע היה ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָּבחנּותֹו,
.Ëּבזמן מעֹות, לּטל לּׁשלחני ּדינר ּבנֹותן הּדין ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹֻוכן

ׁשּמכרן הֹודה הּׁשלחני אם הרּבים: ּברׁשּות צבּורין ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻׁשהּמעֹות
ׁשּנתן חפץ ּבנקיטת הּלֹוקח נׁשּבע - הּדינר נטל לא ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹועדין
ׁשּמֹודה ּפי על אף לֹו, ׁשּמכרן הֹודה לא ואם הּמעֹות; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹונֹוטל
ׁשּכבר הּמעֹות ּדמי זה ׁשּדינר וטֹוען עּתה, דינר מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלקח
ּבנקיטת נׁשּבע הּׁשלחני הרי - ּביתֹו לתֹו הּלֹוקח ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָֻהֹוליכן

לחנּותֹו. מעֹותיו ויחזיר ְְֲֲִֵֶַַָחפץ,
.È,וילדה ׁשפחתֹו הּמֹוכר וכן וילדה, ּבחמֹור ּפרה ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָהּמחליף

'מּׁשּלקחּתי אֹומר וזה ילדה', מכרּתי ׁשּלא 'עד אֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
להביא הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר אמר אפּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָילדה',
עֹומדת והּׁשפחה ּבאגם עֹומדת ׁשהּפרה ּפי על אף ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָראיה.
ראיה. הּלֹוקח ׁשּיביא עד הּמֹוכר ּבחזקת הן הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבסמטא,
הּפרה, ולד על חפץ ּבנקיטת הּמֹוכר יּׁשבע - ראיה הביא ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹלא
נׁשּבעין ׁשאין הּסת; אּלא נׁשּבע אינֹו הּׁשפחה ולד על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל

ׁשּיתּבאר ּכמֹו הּקרקעֹות, על ולא העבדים על חפץ ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבנקיטת
ונטען. טֹוען ְְְְִִֵָּבהלכֹות

.‡Èואינם יֹודע', 'איני אֹומר וזה יֹודע', 'איני אֹומר ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָזה
ילדה', 'ּברׁשּותי אֹומר זה יחלקּו. - מהן אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּברׁשּות

ּבּולד. הּטֹוען זכה - ׁשֹותק ְֵֵֵַַַָָָָָוהאחר
.·È,ּׂשדֹות ׁשּתי אֹו וגדֹול, קטן עבדים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְֲִִֵֵֶָָָָָָמי

לקחּתי', 'ּגדֹולה אֹומר הּלֹוקח קטּנה, ואחת ּגדֹולה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָָאחת
להביא הּלֹוקח על - ׁשּלקחּת' היא 'קטּנה אֹומר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָוהּמֹוכר

קטן. אּלא מכר ׁשּלא הּסת הּמֹוכר יּׁשבע אֹו ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹראיה,
.‚Èזכה - ׁשֹותק והּמֹוכר לקחּתי', 'ּגדֹול הּלֹוקח ְְִֵֵֵַַַַַָָָָָאמר

הּלֹוקח על - יֹודע' 'איני הּמֹוכר אמר ואם ּבּגדֹול. ְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָהּלֹוקח
לזה ואין יֹודע, ׁשאינֹו הּסת הּמֹוכר נׁשּבע אֹו ראיה, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלהביא

קטן. ֶָָָאּלא
.„Èּברׁשּו הּספק ׁשּנֹולד מי ראיה.ּכל להביא עליו - תֹו ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָ

הּפרה, את החמֹור ּבעל ּומׁש ּבחמֹור, ּפרה הּמחליף ֲֲֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָָּכיצד?
החמֹור ׁשּמת עד החמֹור זה למׁש הּפרה ּבעל הסּפיק ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹולא
ּבׁשעת קּים חמֹורֹו ׁשהיה ראיה להביא החמֹור ּבעל על -ְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָָ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפרה. ְְִֵֵֶַַַָָָֹמׁשיכת
.ÂËנקב אֹותֹו ונּקבה הּכֹוסֹות ּבית ּבעבי ׁשּנמצאת ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָָמחט

קדם נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע - ּדם קרט עליה נמצא אם ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻמפּלׁש,
נטרפה ׁשּזֹו ּבידּוע - הּמּכה ּפי הגליד אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָׁשחיטה.
הּדבר הרי - הּמּכה ּפי הגליד לא ׁשחיטה. קדם ימים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
נטרפה, לקיחתֹו ׁשּקדם ראיה להביא הּטּבח ועל ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹספק,
יׁשּלם - ראיה הביא לא ואם הּספק; נֹולד ּברׁשּותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשהרי

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּמֹוכר, ְְִֵֵֶַַַָהּדמים

ועּׂשרים אחד 1ּפרק
¤¤¤¨§¤§¦

ידּוע,‡. מינֹו היה אם מסּים: ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּמקנה
קנה; זה הרי - ידּוע ּומנינֹו ּומׁשקלֹו מּדתֹו ׁשאין ּפי על ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאף

קנה. לא - ידּוע מינֹו אין ְִִֵַָָָֹואם
מרּתף·. ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני חּטים ׁשל זֹו ערמה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּכיצד?

מֹוכר אני ּתאנים ׁשל ּׂשק ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני יין ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָזה
ולא ידּועה, הערמה מּדת ׁשאין ּפי על אף ,וכ ּבכ ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹל
ממּכרֹו זה הרי - ידּוע הּקנקּנים מנין ולא הּתאנים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹמׁשקל
ׁשהיה האמד על יתר אֹו חסר ׁשּנמצא ּפי על אף ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹקּים.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּבּׁשּוק, הּׁשער לפי הֹוניה להם ויׁש ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבדעּתם.

מֹוכר‚. אני זה ּבבית ּׁשּיׁש מה ּכל לחברֹו: האֹומר ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאבל
,וכ ּבכ ל מֹוכר אני זֹו ּבתבה ּׁשּיׁש מה וכל ,וכ ּבכ ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָל
ּומׁש הּלֹוקח ורצה ,וכ ּבכ ל מֹוכר אני הּזה ּבּׂשק ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָאֹו
אינֹו ׁשהרי לֹוקח, ׁשל דעּתֹו סמכה ׁשּלא קנין; ּכאן אין -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּכמּׂשחק אּלא זה ואין זהב, אֹו ּתבן אם ּבֹו, ּׁשּיׁש מה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹודע

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֵֵֶַָָָֻּבקביא.

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מקום1) [שמכר] מכר) (שלא כמי לזה והדומה ערכו ביאר שלא או מהותו ביאר [לא] אם וכן שיעור[ו] ביאר ולא דבר המוכר
בזה. הנמשך וכל [מצריו] (מכריו) את השלים ולא דבר שמכר או דבר, זה אי בו לעשות
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ּכּמה„. ּפסק ולא חּטים, דינרין ּבעּׂשרה לחברֹו הּמֹוכר ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹוכן
וכל הּמכירה. ּבׁשעת ׁשּבּׁשּוק ּכּׁשער לֹו נֹותן - לֹו מכר ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָסאה
ׁשהיה ּכּׁשער רצה ולא הּדמים, נתינת מאחר ּבֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹהחֹוזר
ּכמֹו ׁשּפרע, מי מקּבל - הּמעֹות נתינת ּבׁשעת ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָּבּׁשּוק

ְֵֶַׁשּבארנּו.
וכן‰. ּבקר, רפת אֹו ּבית לעּׂשֹות לחברֹו מקֹום ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

אלמנּות ּבית אֹו לבנֹו חתנּות ּבית לֹו לעּׂשֹות מחברֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַהמקּבל
ּבית מקֹום לֹו מכר ׁשׁש. על אּמֹות ארּבע לֹו עֹוּׂשה - ְְְִִֵֶַַַַַַָלבּתֹו
- טרקלין מקֹום לֹו מכר עּׂשר. על ׁשמֹונה עֹוּׂשה - ְְְְִֶֶֶֶַַַָָּגדֹול
על עּׂשרה ׁשּתים - חצר ׁשל ּתרּבץ עּׂשר. על עּׂשר ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָעֹוּׂשה
רחּבֹו. וחצי ארּכֹו ּכחצי - ּובית ּבית ּכל ורּום עּׂשרה. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּתים

.Âהמקּבל אֹו קבּורה, לֹו לעּׂשֹות לחברֹו מקֹום ְְֲֲֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר
לתֹוכּה ּופֹותח מערה, עֹוּׂשה - קבּורה לֹו לעּׂשֹות ְְְֲֲֵֵֵֶַַָָָָמחברֹו
מּכנגד ּוׁשנים מּכאן ּוׁשלׁשה מּכאן ׁשלׁשה קברים: ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשמֹונה
וכל ׁשׁש; על אּמֹות ארּבע - הּמערה מּדת לּמערה. ְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָהּנכנס
ורּום טפחים, ׁשּׁשה ורחב ,אר אּמֹות ארּבע - וקבר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹקבר
ּומחצה, אּמה הּצדדין ׁשּמן וקבר קבר ּכל ּבין נמצא ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבעה.

אּמֹות. ׁשּתי האמצעּיים הּׁשנים ְְְִִִֵֵֶַַַָָּובין
.Êּבּה להׁשקֹות מים אּמת מקֹום ּׂשדהּו ּבתֹו לחברֹו ְְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָהּמֹוכר

ׁשּתי ׁשרחּבּה אּמה ּׂשדהּו ּבתֹו לֹו נֹותן - הּׁשלחין ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבית
אּמת לֹו מכר ואם לאגּפיה. מּכאן ואּמה מּכאן ואּמה ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָָָאּמֹות,
אּמה, ׁשרחּבּה אּמה לֹו נֹותן - ּבסילֹון ּבּה להׁשקֹות ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּמים

לאגּפיה. מּכאן אּמה וחצי מּכאן אּמה ֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָוחצי
.Á;זֹורען אינֹו אבל נֹוטען, הּׂשדה ּבעל האגּפין ְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו

הּמים. אּמת את ּומקלקלין הּקרקע את מחלחלין ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַָׁשהּזרעים
ּבעפר מתּקנן האּמה ּבעל - אגּפיה ׁשּכלּו זאת הּמים ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָֹואּמת
אּמת להיֹות הּמֹוכר עליו קּבל ּכן מנת ׁשעל ּׂשדה; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאֹותּה

ּׂשדהּו. ּבתֹו ְִֵַַָהּמים
.Ëלֹו מכר יחיד ּדר אם ּׂשדהּו: ּבתֹו דר לחברֹו ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

חמֹור ׁשּיעמד ּכדי רחב, ּומחצה אּמֹות ׁשּתי לֹו נֹותן -ְְֱֲֲֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
נֹותן - לעיר עיר ּבין דר לֹו מכר .הּדר אר על ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּבמּׂשאֹו
- הרּבים דר לֹו מכר .הּדר ּבאר אּמֹות ׁשמֹונה רחב ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹו

אּמה. עּׂשרה ׁשׁש רחב לֹו ְֵֵֵֶַַָֹנֹותן
.Èׁשּזה לי, ונראה ׁשעּור. לּה אין - הּקבר ודר הּמל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָּדר

ידּוע. מינֹו ׁשאין ּדבר ְִֵֵֶָָָּכמֹוכר
.‡È.קּבים ארּבעה ּבית לֹו נֹותן - למעמד מקֹום לֹו ְְֲִֵֵַַַַָָָָָמכר
.·Èלֹו נֹותן - ל מֹוכר אני ּוכתליה ּבֹור לחברֹו: ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל ְְִֶַַָָֹֹרחב
.‚Èּומצר אר אחד מצר לֹו ּומצר לחברֹו, ּׂשדה ֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמֹוכר

מן קנה לא - אחד איׁש ׁשל האר היה אם קצר: ִִִֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹאחד
ּכנגד יקנה - ׁשנים ׁשל היה ואם קצר; ּכנגד אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהאר

ּתֹור. ֹראׁש
.„Èצפֹון ׁשמעֹון ּומצר ּומערב, מזרח ראּובן מצר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהיה

ּומצר רּוחֹות, מּׁשתי ראּובן מצר לֹו: ׁשּיכּתב צרי - ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹודרֹום
רּוחֹות. מּׁשתי ְְִִֵׁשמעֹון

.ÂËמצר ולא ׁשליׁשי, ּומצר ׁשני ּומצר ראׁשֹון מצר לֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹמצר
קנה. לא הרביעי מצר אבל ּכּלּה, הּׂשדה קנה - רביעי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻמצר

ּדקלים, ׁשל רכב עליו ואין הּמצרים, ּבין מבלע היה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואם
היה לא ואם הרביעי. הּמצר אף קנה - קּבין ּתׁשעה ּבֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹואין
קּבין ּתׁשעה ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים ׁשל רכב עליו ויׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמבלע,
ּבֹו ׁשּיׁש אֹו ּדקלים רכב עליו ויׁש מבלע, היה קנהּו. לא -ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֻ
ּדקלים רכב עליו ואין מבלע, היה ׁשּלא אֹו קּבין; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻּתׁשעה
מה ּכפי ּדין, לבית מסּור הּדבר הרי - קּבין ּתׁשעה ּבֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָואין

יעּׂשּו. נֹוטה ׁשּדעּתן דר לאיזֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָּׁשּיראּו
.ÊËׁשּלכל הּמצר את לֹו סּים ולא ּבלבד, הּזוּיֹות את לֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹסּים

חלק לֹו ׁשּסּים אֹו ּגא"ם, ּכמין מצרים ׁשני לֹו ׁשּסּים אֹו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָרּוח,
מּמּנה יקנה אּלא ּכּלם; את קנה לא זה הרי - ורּוח רּוח ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻמּכל

הּדּינין. ׁשּיראּו ּוכמה לֹו, ּׁשּמסר מה ְְְִִִֶֶַַַַָָָּכפי
.ÊÈלֹו ׁשּמצר ּפי על אף גדֹולה, ּבבירה לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּקֹוראין מעט ׁשם ׁשּיׁש ּפי על ואף החיצֹונים, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָמצרים
ה אּלא קנה לא - ּבית הּואלבירה ׁשהּמצרים ּבלבד; ּבית ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ולא לֹו: ּכֹותב היה - הּבירה ּכל לֹו מכר ואּלּו לֹו, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹׁשהרחיב
ּבבקעה ּׂשדה הּמֹוכר וכן ּכלּום. זה ּבמכר לפני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּנחּתי
לֹו. ׁשהרחיב הם מצרים - הּבקעה מצרי לֹו ּומצר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָגדֹולה,

.ÁÈּׂשדֹות מעּוט - 'ל מֹוכר אני 'ּׂשדֹות לחברֹו ֲֲִִֵֵֵַָָָָהאֹומר
מּגּנֹות חּוץ וארּבע, ׁשלׁש אפּלּו - ּׂשדֹות' 'ּכל לֹו אמר ְְְֲִִִַַַַַָָָָׁשּתים.
חּוץ ּופרּדסים, גּנֹות אפּלּו - 'נכסים' לֹו אמר ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָּופרּדסים.
עבדים אפּלּו - נכסי' 'ּכל לֹו אמר ואם ועבדים. ְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָמּבּתים
ׁשּבראׁשֹו ּתפּלין ואפּלּו לֹו, הידּועים הּמּטלטלין וכל ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָֹּובּתים

הּמכר. ְִֶֶַַּבכלל
.ËÈל מֹוכר אני מּׁשורי וׁשֹור מּבּתי ּבית לחברֹו: ְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהאֹומר

אחד ׁשּנפל אֹו הּׁשורים מן אחד מת ׁשּבהן. הּקטן לֹו נֹותן -ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּׁשטר ּבעל ׁשּיד ׁשּנפל; אֹו ׁשּמת זה לֹו מראה - הּבּתים ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָמן

הּתחּתֹונה. ְַַַָעל
.Îׁשּתי והיּו ,ל מֹוכר אני חּיא דבי ּׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר

ׁשּבהן. הּפחּות אּלא קֹונה אינֹו - זה ּבׁשם הּנקראים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׂשדֹות
ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן

.‡Îׁשּבא וכיון ,ל מֹוכר אני ראּובן ּׂשדה לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהאֹומר
הּׂשדה זֹו אינּה הּמֹוכר: לֹו אמר ּבּה להׁשּתּמׁש ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּלֹוקח
היתה לא ּולעֹולם קרּויה, היא ּכ אּלא ראּובן, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיתה
והיא מּמּנּו, ּולקחּתיה ראּובן, ׁשל ׁשהיתה היא זֹו אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹו,
- הביא לא ואם ראיה; להביא הּמֹוכר על - ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹׁשּמכרּתיה
ּכל וכן ראּובן. ׁשל קֹוראים העם ׁשּכל ּבזֹו הּלֹוקח ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹזֹוכה

הּכל. ּבפי ּפׁשּוט ׁשהּוא הּׁשם אחר הּל ּבזה ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכּיֹוצא
.·Îּכּמה ׁשמין - ל מֹוכר אני ּׂשדה חצי לחברֹו: ֲֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹומר

חצי ּׁשּׁשוה מה ׁשּבּה הּכחּוׁש מן לֹו ונֹותן הּׂשדה, ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשוה
אני ּבּדרֹום חציּה לֹו: אמר אם וכן הּׂשדה. ּכל ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּדמים
ּכל ּכחצי ּבדרֹומּה לֹו ונֹותן ּכּלּה, ּדמי ׁשמין - ל ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָֻמֹוכר
הּגדר, מקֹום ּבחלקֹו לעּׂשֹות הּלֹוקח עליו ּומקּבל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּדמים.
טפחים, ׁשלׁשה רחב קטן חריץ לּגדר סמּו הּגדר ְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָֹּומאחֹורי
ׁשני ּובין טפחים, ׁשּׁשה רחב ּגדֹול אחד חריץ לֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹוחּוצה
בּה הּנמּיה ּתקּפץ ׁשּלא ּכדי זה ּכל טפח. רחב ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהחריצין

בּה. ְֵַָוכּיֹוצא
.‚Îּבּׂשדה לי ׁשּיׁש חצי לחברֹו: ואמר ּׂשדה, חצי לֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהיתה
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לי ׁשּיׁש הּׂשדה חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - ל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמכרּתי
[נחלקת, ׁשּמּמּנה ּׂשדה מצר לֹו: אמר רביע. אּלא קנה לא -ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
'ואּלּו לֹו אמר אם נחצית: ׁשּמּמּנה] אֹו נפסקת, ׁשּמּמּנה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאֹו
קנה לא - מצריה לֹו מצר לא ואם חציּה; קנה - ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹמצריה'

קּבין. ּתׁשעה ּבית ְִִֵֶַָָאּלא

ה'תשע"ב כסלו כ"ח קודש שבת יום

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

ּבין2אין‡. ּבמכר, ּבין לעֹולם. ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
מרע ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּׂשדה3ּבמּתנה, ּׁשּתֹוציא מה ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

זה אילן ּׁשּיֹוציא מה ,ל מכּור ּׁשּתלד4זֹו מה ּתנּו ,ל נתּון ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לפלֹוני זֹו ּכלּום5ּבהמה קנה לא בזה.6- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ּדקל·. ּפרֹות ּבֹו7הּמֹוכר לחזר יכֹול - לאחר8לחברֹו אף ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ׁשמט ואם לעֹולם. הּפרֹות אין9ׁשּבאּו - ואכל הּלֹוקח ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מּידֹו לקּבל10מֹוציאין חּיב אין - מּׁשניהם ּבֹו החֹוזר וכל . ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּפרע .11מי ִֶַָ

הּפֹוסק‚. ׁשּבּׁשּוק12אבל ׁשער הּמין13על אֹותֹו היה ולא , ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
לקנֹות חּיב - מֹוכר ּברׁשּות עליו מה14ׁשּפסק לּלֹוקח ולּתן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּפרע מי מקּבל - חזר ואם .15ּׁשּפסק. ְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבסלע,„. סאין ארּבע ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי

ׁשּבלים היּו והּוא16אם ׁשּפרע. מי לקּבל קנה זה הרי - ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עלי'.17ׁשּיראה סֹומ 'הריני ּבּׁשּוק לֹו ׁשּיאמר אֹו ּבּגרן, לֹו ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

- 'עלי סֹומ 'הריני לֹו אמר ולא ּבּגרן נראה לא אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאבל
דעּתֹו סמכה ׁשהרי18לא ׁשּפרע; מי מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

אֹומר אחר19הּוא עם ּפסק ׁשּמא אּלּו.20: לחּטים צרי ואין , ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הּוא‰. והרי נקנה, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּדבר

לעֹולם ּבא ׁשּלא ּׁשאירׁש21ּכדבר מה ּכיצד? מכּור22. מאּבא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
זֹו ּׂשדה ,ל נתּון הּים מן מצֹודתי ּׁשּתעלה מה ,ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָל

בזה.23לכׁשאּקחּנה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - ל קנּויה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבר1) והמוכר קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי המקנה וכן ברשותו, שאינו או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני בו נתבארו
בעולם. שאינו בדבר והעניים ההקדש ודין ממש, בו לא,2)שאין או לעולם בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא

ואמוראים, תנאים של שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות ובשני ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק
משנה). (מגיד כשיטה" הלכה "אין בידינו: הלכתי וכלל בעולם, שלא דבר לחבירו מקנה שאדם אחת, ב"שיטה" למתנת3)שכולם

הלכה ומקור מרע, לשכיב שהיא כל עדיפות אין חל, לא שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון רק ישנו מרע שכיב
נחמן. רב אמר המתחיל דיבור ברשב"ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא מכירה4)זו של הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,

בשדה, מכר להדגים יותר ומתאים מעט, יחסי באופן והאילן הרבה, מוציא שהשדה משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, -

ח). קטן סעיף רט, סימן (סמ"ע, באילן מרע.5)ומתנה שכיב מתנת להלן6)זוהי ראה לעולם, הדברים שבאו לאחר אפילו
ב. כנ"ל.7)הלכה לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם שאין סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב לעולם. שבאו מבחינה8)לפני אבל

הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי בלבד,מוסרית בדברים ונותן
שלפנינו]. למכירה שכן כל - ח) הלכה ז פרק (למעלה אמנה ממחוסרי הוא בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו גמרא9)ראוי הוריד.

המקח.10)שם. מן לחזור הדבר רצוי שלא אחרי קיים, נשאר הוא המקח, מן בהם חזרו שלא זמן "מי11)שכל תקנו שלא
א. הלכה שלישי ופרק א הלכה ז פרק למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו באופן אלא המחיר12)שפרע" לו פסק כלומר,

כסף. לו אלא13)ונתן ללוקח וליתן לקנות חייב אינו השער יצא לא אם אבל הקבוע, המחיר כלומר, השער, יצא אם דווקא
כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי א), הלכה מלווה מהלכות ט פרק (להלן ריבית איסור מחמת כן לעשות אסור אדרבה
סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף תמורת כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי הפירות מחיר שעלה בזמן שפסק

יג). קטן סעיף דקלים14)רט ליה אית אי חזינן ודיקלי: "ארעא (סט:) שם שאמרו מה על בתרא דבבא ד בפרק הרי"ף כתב כן
ואם דקלים. שני לו נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר דיקלי" תרי ליה זבין לא, ואי דיקלי. תרי ליה יהיב
גב על אף למיזבן דשכיח מידי לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי"ף: כתב זה ועל דקלים) שני לו ונותן קונה - לאו
(בבא לו שאין גב על ואף שבשוק שער על פוסקים נמי לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב ברשותיה, מידי לההיא דליתיה
כל לאו לו, שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו פירות המוכר א) הלכה ד פרק מציעא (בבא בתוספתא נמי ותניא עב:) מציעא
[וברור שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא וכן שם, הב"ח בהגהות ישן (אלפס זה" של זכותו לאבד הימנו
זבין המתחיל דיבור שם בתרא (בבבא הרשב"ם שכתב כמו אמנה מחוסר יהא שלא כדי הוא ללוקח וליתן לקנות זה, שחיוב הדבר

להלן]. וראה הלכה15)ליה). ז פרק (למעלה משיכה בלי בכסף קונה כל כדין הלוקח קנה שאז שקנה, לאחר חזר אם [כלומר,
אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם" בא שלא כדבר הוא והרי נקנה, אינו - מקנה של ברשותו שאינו ש"דבר פי על ואף א).
של דעת סמיכות כאן שיש לפי קנה. זה הרי - לך" קנוייה לכשאקחנה סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה", זו ב"שדה
ודקלים "קרקע בדין יג הלכה כד פרק להלן וראה קבוע. ומחירו בשוק, נמצא המין שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי קונה,
שהלוקח זו, כשדה דינם לו, שמכר זו קרקע שסביב שהדקלים, לפי למעלה, שהובאו הרי"ף מדברי שם נטה שרבינו לך" מוכר אני

לקנותם]. שיוכל דעתו סמך הקציר,16)לא לפני מוקדם שער כלומר חריפא", "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. אחר17)כשהתבואה חזר ואם וליתן לקנות חייב שבשוק, שער על שהפוסק ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,

אין בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח של דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע מי מקבל כך
דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך הקניין.18)המוכר לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס היא דעת המוכר19)וסמיכות

בלבו. חריף,20)אומר שער על כסף שנותן מי כלומר, יהיב", תלתא תרי לבי חריפא, אתרעא זוזי דיהיב "מאן שם: אמרו כן
המוכר. מצד דעת סמיכות כאן ואין שני אצל ייקח זה אצל התבואה תצליח לא שאם נותן, הוא לשלושה או בבא21)לשניים

טז: שם.22)מציעא מציעא בבבא והובאה ו פרק סוף בנדרים מפני23)תוספתא שקנה, רב של מימרא מציעא בבבא שם



קג dxikn zekld - elqk g"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לי ׁשּיׁש הּׂשדה חצי לֹו: אמר ּכּלֹו. החצי קנה - ל ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמכרּתי
[נחלקת, ׁשּמּמּנה ּׂשדה מצר לֹו: אמר רביע. אּלא קנה לא -ְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
'ואּלּו לֹו אמר אם נחצית: ׁשּמּמּנה] אֹו נפסקת, ׁשּמּמּנה ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָאֹו
קנה לא - מצריה לֹו מצר לא ואם חציּה; קנה - ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָָָֹֹמצריה'

קּבין. ּתׁשעה ּבית ְִִֵֶַָָאּלא

ה'תשע"ב כסלו כ"ח קודש שבת יום

ועּׂשרים ׁשנים 1ּפרק
¤¤§©¦§¤§¦

ּבין2אין‡. ּבמכר, ּבין לעֹולם. ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
מרע ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּׂשדה3ּבמּתנה, ּׁשּתֹוציא מה ּכיצד? . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

זה אילן ּׁשּיֹוציא מה ,ל מכּור ּׁשּתלד4זֹו מה ּתנּו ,ל נתּון ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לפלֹוני זֹו ּכלּום5ּבהמה קנה לא בזה.6- ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ּדקל·. ּפרֹות ּבֹו7הּמֹוכר לחזר יכֹול - לאחר8לחברֹו אף ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ׁשמט ואם לעֹולם. הּפרֹות אין9ׁשּבאּו - ואכל הּלֹוקח ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מּידֹו לקּבל10מֹוציאין חּיב אין - מּׁשניהם ּבֹו החֹוזר וכל . ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
ׁשּפרע .11מי ִֶַָ

הּפֹוסק‚. ׁשּבּׁשּוק12אבל ׁשער הּמין13על אֹותֹו היה ולא , ְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
לקנֹות חּיב - מֹוכר ּברׁשּות עליו מה14ׁשּפסק לּלֹוקח ולּתן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשּפרע מי מקּבל - חזר ואם .15ּׁשּפסק. ְְִִֵֶֶַַַַָָָ
ּבסלע,„. סאין ארּבע ׁשּיּתן ׁשּבּׁשּוק ׁשער על ׁשּפסק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמי

ׁשּבלים היּו והּוא16אם ׁשּפרע. מי לקּבל קנה זה הרי - ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
עלי'.17ׁשּיראה סֹומ 'הריני ּבּׁשּוק לֹו ׁשּיאמר אֹו ּבּגרן, לֹו ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

- 'עלי סֹומ 'הריני לֹו אמר ולא ּבּגרן נראה לא אם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאבל
דעּתֹו סמכה ׁשהרי18לא ׁשּפרע; מי מקּבל ואינֹו מֹוכר, ׁשל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

אֹומר אחר19הּוא עם ּפסק ׁשּמא אּלּו.20: לחּטים צרי ואין , ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
הּוא‰. והרי נקנה, אינֹו - מקנה ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּדבר

לעֹולם ּבא ׁשּלא ּׁשאירׁש21ּכדבר מה ּכיצד? מכּור22. מאּבא ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
זֹו ּׂשדה ,ל נתּון הּים מן מצֹודתי ּׁשּתעלה מה ,ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָל

בזה.23לכׁשאּקחּנה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. קנה לא - ל קנּויה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דבר1) והמוכר קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי המקנה וכן ברשותו, שאינו או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני בו נתבארו
בעולם. שאינו בדבר והעניים ההקדש ודין ממש, בו לא,2)שאין או לעולם בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא

ואמוראים, תנאים של שורה מנו סב:) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות ובשני ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק
משנה). (מגיד כשיטה" הלכה "אין בידינו: הלכתי וכלל בעולם, שלא דבר לחבירו מקנה שאדם אחת, ב"שיטה" למתנת3)שכולם

הלכה ומקור מרע, לשכיב שהיא כל עדיפות אין חל, לא שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון רק ישנו מרע שכיב
נחמן. רב אמר המתחיל דיבור ברשב"ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא מכירה4)זו של הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,

בשדה, מכר להדגים יותר ומתאים מעט, יחסי באופן והאילן הרבה, מוציא שהשדה משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, -

ח). קטן סעיף רט, סימן (סמ"ע, באילן מרע.5)ומתנה שכיב מתנת להלן6)זוהי ראה לעולם, הדברים שבאו לאחר אפילו
ב. כנ"ל.7)הלכה לעולם, בא שלא דבר מקנה אדם שאין סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב לעולם. שבאו מבחינה8)לפני אבל

הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי בלבד,מוסרית בדברים ונותן
שלפנינו]. למכירה שכן כל - ח) הלכה ז פרק (למעלה אמנה ממחוסרי הוא בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו גמרא9)ראוי הוריד.

המקח.10)שם. מן לחזור הדבר רצוי שלא אחרי קיים, נשאר הוא המקח, מן בהם חזרו שלא זמן "מי11)שכל תקנו שלא
א. הלכה שלישי ופרק א הלכה ז פרק למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו באופן אלא המחיר12)שפרע" לו פסק כלומר,

כסף. לו אלא13)ונתן ללוקח וליתן לקנות חייב אינו השער יצא לא אם אבל הקבוע, המחיר כלומר, השער, יצא אם דווקא
כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי א), הלכה מלווה מהלכות ט פרק (להלן ריבית איסור מחמת כן לעשות אסור אדרבה
סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף תמורת כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי הפירות מחיר שעלה בזמן שפסק

יג). קטן סעיף דקלים14)רט ליה אית אי חזינן ודיקלי: "ארעא (סט:) שם שאמרו מה על בתרא דבבא ד בפרק הרי"ף כתב כן
ואם דקלים. שני לו נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר דיקלי" תרי ליה זבין לא, ואי דיקלי. תרי ליה יהיב
גב על אף למיזבן דשכיח מידי לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי"ף: כתב זה ועל דקלים) שני לו ונותן קונה - לאו
(בבא לו שאין גב על ואף שבשוק שער על פוסקים נמי לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב ברשותיה, מידי לההיא דליתיה
כל לאו לו, שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו פירות המוכר א) הלכה ד פרק מציעא (בבא בתוספתא נמי ותניא עב:) מציעא
[וברור שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא וכן שם, הב"ח בהגהות ישן (אלפס זה" של זכותו לאבד הימנו
זבין המתחיל דיבור שם בתרא (בבבא הרשב"ם שכתב כמו אמנה מחוסר יהא שלא כדי הוא ללוקח וליתן לקנות זה, שחיוב הדבר

להלן]. וראה הלכה15)ליה). ז פרק (למעלה משיכה בלי בכסף קונה כל כדין הלוקח קנה שאז שקנה, לאחר חזר אם [כלומר,
אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם" בא שלא כדבר הוא והרי נקנה, אינו - מקנה של ברשותו שאינו ש"דבר פי על ואף א).
של דעת סמיכות כאן שיש לפי קנה. זה הרי - לך" קנוייה לכשאקחנה סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה", זו ב"שדה
ודקלים "קרקע בדין יג הלכה כד פרק להלן וראה קבוע. ומחירו בשוק, נמצא המין שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי קונה,
שהלוקח זו, כשדה דינם לו, שמכר זו קרקע שסביב שהדקלים, לפי למעלה, שהובאו הרי"ף מדברי שם נטה שרבינו לך" מוכר אני

לקנותם]. שיוכל דעתו סמך הקציר,16)לא לפני מוקדם שער כלומר חריפא", "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. אחר17)כשהתבואה חזר ואם וליתן לקנות חייב שבשוק, שער על שהפוסק ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,

אין בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח של דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע מי מקבל כך
דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך הקניין.18)המוכר לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס היא דעת המוכר19)וסמיכות

בלבו. חריף,20)אומר שער על כסף שנותן מי כלומר, יהיב", תלתא תרי לבי חריפא, אתרעא זוזי דיהיב "מאן שם: אמרו כן
המוכר. מצד דעת סמיכות כאן ואין שני אצל ייקח זה אצל התבואה תצליח לא שאם נותן, הוא לשלושה או בבא21)לשניים

טז: שם.22)מציעא מציעא בבבא והובאה ו פרק סוף בנדרים מפני23)תוספתא שקנה, רב של מימרא מציעא בבבא שם
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.Âמֹוריׁשֹו ׁשהיה למּכר25גֹוסס24מי ורצה למּות, ונטּוי ְְְִִִֵֶָָָָָָֹ
קבּורה27מעט26מּנכסיו ּבצרכי הּדמים להֹוציא ,28ּכדי ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

עני והּבן יׁשּתהא29הֹואיל - וימּכר ׁשּימּות עד ימּתין ואם , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּׁשאירׁש מה ואמר: מכר ׁשאם חכמים, ּתּקנּו ויתּבּזה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהּמת
לֹו ׁשאין עני צּיד וכן קּים. ממּכרֹו - ל מכּור הּיֹום ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָמאבי
הּיֹום מצֹודתי הּים מן ּׁשּתעלה מה ׁשאמר: ּׁשּיאכל, ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמה

חּייו ּכדי מּׁשּום קּים, ממּכרֹו - ל .30מכּור ְְִִֵַַָָָָָ
.Êהאב31הּבן ּבחּיי הּבן ּומת אביו, ּבחּיי אביו ּבנכסי ׁשּמכר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

מֹוציא הּבן ּבן - האב מת ּכ ׁשהרי32ואחר הּלקֹוחֹות; מּיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
הּנכסים ונמצאּו לרׁשּותֹו, עדין ּבא ׁשּלא ּדבר מכר ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹאביו

אביו אבי יֹורׁש וזה האב, בזה.33ּברׁשּות ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
.Áקרקע ׁשּנתן ּגּבּה34מי על לֹו ונתן לחברֹו, מאה35מּתנה ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּבּׂשדה ׁשּזכה ּכיון - ּברׁשּותֹו מצּויין הּדינרין היּו אם ְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָדינרין:
ּבּדינרין הּנֹותן36זכה את מחּיבין אין - דינר לֹו אין ואם ; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הּזֹוכה ׁשּיביא עד דינרין, מאה לֹו לזה37לּתן ׁשהיה ראיה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
ׁשּמקנה מּטלטלין לׁשאר הּדין והּוא הּמּתנה. ּבעת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָדינרין

- הּנֹותן אֹו הּמֹוכר ּברׁשּות אינם אם קרקע: על אֹותם ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָאדם
ּברׁשּותֹו ׁשאינֹו דבר מקנה אדם ׁשאין קנה; .38לא ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

.Ëּפּקדֹון לֹו ׁשהיה מקנהּו39מי זה הרי - אחר ּבין40ּביד ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
הּוא ּבעליו ּברׁשּות ׁשהּפּקדֹון לפי ּבמּתנה; ּבין ,41ּבמכר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבֹו ּכפר ואם קּים. ׁשהּוא ּבחזקת הּוא ׁשהפקד42והרי זה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֻ
ׁשאינֹו ׁשאבד, ּכמי ׁשּזה להקנֹותֹו; יכֹול אינֹו - ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאצלֹו

אינּה43ּברׁשּותֹו נּתנה, ּולהֹוצאה הֹואיל הּמלוה, אבל . ְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
ׁשלׁשּתן. ּבמעמד אּלא להקנֹותּה יכֹול אדם ואין ְְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָָּבעֹולם,
מלוה היתה ואם ׁשּבארנּו. ּכמֹו טעם, לֹו ׁשאין דבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָוהּוא
ּכאן יׁש ׁשהרי ּומסירה; ּבכתיבה הּׁשטר את מקנה - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבׁשטר

ׁשּבֹו. ׁשעּבּוד לקנֹות הּנמסר ְְְִִִֶַָָָּדבר
.Èאין ּכ לעֹולם, ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ׁשאין ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּכׁשם

ּכמי הּוא הרי עּבר ואפּלּו לעֹולם. ּבא ׁשּלא למי מקנה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻאדם
ּבנֹו, היה ואם קנה. לא - לעּבר והמזּכה לעֹולם, ּבא ְְְְְִֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּלא

קנה - ּבנֹו אצל קרֹובה אדם ׁשל ודעּתֹו .44הֹואיל ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
.‡Èאּלּו הרי - מּמּני ׁשּתלדי לּבנים נכסי לאׁשּתֹו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהאֹומר
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לא זו", "שדה לו: אמר אם שרק רבינו, מדברי [ונראה כמותו. הלכה ואין לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם מאיר: כרבי שסובר
הקונה, מצד הדעת סמיכות כאן שיש קנה, - לך" קנוייה לכשאקחנה שהיא, איזו כלומר, סתם, "שדה לו: אמר אם אבל קנה,
אמר "האלוקים שם: מציעא בבבא רבא שאמר ומה ג. הלכה למעלה וראה שהיא. שדה איזו לקנות מוכר של בידו יעלה שוודאי
שגם מזה שנראה כו'", לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאמר מאיר כרבי לשמעתיה אמרה כמאן רב מכדי זו, בשדה אפילו רב
קנה סתם שבשדה רבינו דעת - שם) חיות הירש צבי הג"ר והגהות מהר"ם (ועיין מאיר רבי לדעת אלא קנוייה אינה סתם בשדה
זו, הלכה מכוח זה אין מאיר". כרבי לשמעתיה אמרה כמאן רב "מכדי שאמר ומה מאיר, רבי על החולקים חכמים לדעת אפילו
שאדם מאיר כרבי שסובר מפני זה שכל רבא וסובר הראשונים" מבעלים ולקחה "חזר בדין טז:) (שם למעלה שאמר מה מכוח אלא
הנוסחא רומי יד בכתב - דעתיה" סמכא הכא רבא "אמר טז. שם שאמרו ומה שם, הגמרא כסוגיית ולא לעולם בא שלא דבר מקנה

אביי"]. "אמר יד בכתב הנוסחה לפנים" צריכה זו רבא "אמר שם שאמרו ומה שם) סופרים (דקדוקי רבה" "אמר אביו24)שם
שהרי דווקא, לאו שאביו רבינו סובר - לך" מכור היום אבא מן שאירש "מה אמרו: שם שבגמרא פי על ואף אחר. מוריש או

המת. כבוד משום הוא ירושלמי.25)הטעם בשם שם מוריש.26)רי"ף מצומצם,27)של בשיעור למכור מוצא אינו ואם
משנה). (מגיד הצורך מכפי יותר אף למכור סימן28)יכול הסמ"ע, (הביאו הרא"ש ולדעת תכריכין, צרכי נזכרו שם, בירושלמי

קבורה. צרכי בכלל הוא הקבר, על ששמים האבן אף ג) קטן סעיף מכירתו29)ריא שתהא חכמים תיקנו לא משלו, לו יש שאם
ממרים מהלכות ו (פרק אביו את לזון הבן את כופין לבן, ויש לאב אין שאם היא שהלכה [לפי ד) קטן סעיף שם (סמ"ע מכירה

מותו]. אחר לכבדו אותו שכופין הדין והוא ג) רבינו30)הלכה לשון מסתימות אך יום, חיי לכדי רק כן תיקנו האי רב לדעת
בו שיהיה פי על אף אחד, ביום הים מן מצודתו שתעלה מה למכור שיכול ו) קטן סעיף (שם הסמ"ע מדייק זה, פרט הזכיר שלא

הרבה. ימים קנט.31)חיי בתרא שאם32)בבא אלא לעולם, בא שלא דבר הוא שהרי המכירה. את לבטל יכול עצמו הבן גם
אביֿאביו מכוח בא שהוא לפי אביו, לחוב זיקה כל לו אין בןֿהבן ואילו שקיבל, הדמים את להחזיר חייב מבטלה, עצמו הוא
היינו, הקודמת, ההלכה של כהמשך זו הלכה מביא ג) סעיף ריא סימן משפט (חושן ערוך ובשולחן הרשב"א). בשם משנה (מגיד
תקנת מטעם תוקף, יש אז שהרי הקרקע, את אף להוציא יכול היה לא קיים הבן היה אם כן ועל גוסס, היה כשאביו מכר שהבן
המת, כבוד משום חכמים בה תיקנו ולא המכירה חלה לא האב בחיי הבן מת אם אבל בןֿהבן. כן שאין מה זה, לקנין חכמים

שם). (ב"ח האב בחיי הבן שמת באופן מכירה זו אין - לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם דאמר למאן אף הגדירו33)שהרי כך
אף חייב אינו הוא ולכן אביו, - הבן במקום עומד והוא אביו, אבי את בלתיֿאמצעי באופן יורש הבן שבן הירושה, זכות את

ז). קטן סעיף שם (סמ"ע אביו אבי קבורת לצרכי בהן השתמשו לא אם הדמים, את (כוֿכז)34)להחזיר בקידושין שאלו שלא
בעין שיהיו צריך אם כלל נסתפקו לא אבל - ט) הלכה ג פרק למעלה (ראה צריך אין או אגב בקניין "צבורים" צריך אם אלא

משנה. מגיד עיין שם).35)וברשותו, למעלה (ראה זו" קרקע גבי על אותם "קנה לו: אמר אגב.36)כלומר, לפי37)בקניין
משנה). (מגיד הראייה" עליו מחבירו "המוציא הידוע: ברשותו.38)הכלל שאינו דבר מקדיש אדם שאין אמרו סט: קמא בבבא

בר שאינו דבר מקנה שאינו הדין שהוא להלן.ופשוט וראה שמואל39)שותו. לרב שהקנה פפא רב של עובדה זו: הלכה מקור
"הווה קד: קמא בבבא הספרים כנוסחת ולא זוזי". אלפי תריסר ליה "הוו עז: בתרא (בבא אחרים ביד לו שהיה פיקדון אבא בר

להלן). ראה בהלוואה, שהמדובר שמשמע זוזי" אלפי תריסר ז.40)מסיק הלכה ו פרק למעלה ראה קרקע, אגב אף41)בקניין
ממש. בביתו להלן.42)שאינו ראה כגזלן, הוא הרי נתייאשו43)שמעתה ולא גזל יוחנן רבי "אמר סח: קמא בבבא אמרו כן

יכול שאינו הדין והוא ברשותו" שאינו לפי (=הנגזל) וזה שלו, שאינו לפי (=הגזלן) זה להקדישו יכולין אינן שניהם הבעלים
משנה). (מגיד הטעם מאותו ועיין44)להקנות מרע, שכיב לבין בריא בין בזה הבדל שאין רבינו לשון מסתימת ונראה שם. גמרא

dxikn zekld - elqk g"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמּתנה, ּבׁשעת בהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
להם. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.·Èקצת הקנה ּכלּום. הקנה לא - חּיה מּמיני למין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹהּמקנה
לחברֹו: ואמר וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו

ּכלּום קנה לא - זה ּכעּבר אֹו זֹו, ּכבהמה לֹו:45קנה אמר . ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻ
מחצה קנה - זה ועּבר אּת אֹו זֹו, ּובהמה אּת .46קנה ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֻ

.‚Èׁשּיׁש דבר אּלא ּבמּתנה ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין
מּמׁש נקנה.47ּבֹו אינֹו - מּמׁש ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל ; ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

.„Èהּדבׁש טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּכיצד?
עין אֹו לפיכ49הּבדלח48הּזה, בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ,50הּזה. ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

זה ּדקל ּפרֹות אכילת לחברֹו זה51הּמקנה ּבית דירת אֹו ,52 ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
האילן וגּוף ּבֹו, לדּור הּבית ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד קנה; לא -ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּפרֹותיו ׁשּיתּבאר.53לאכל ּכמֹו , ְְֱִֵֵֶֶָָֹ
.ÂËההקּדׁש ּכדין54ּדין אינֹו הּנדרים ודין הענּיים ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבהמּתי ּׁשּתלד מה ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההדיֹוט
הקּדׁש הּבית55יהיה אּתנּנּו56לבדק אֹו עלי, אסּור יהיה אֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הרי ּבעֹולם, ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה
ּדברֹו לקּים חּיב יעּׂשה57זה מּפיו הּיצא ּככל ׁשּנאמר: ;58. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

.ÊËּכן והּדבר מרע59והֹואיל ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם , ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבית ּׂשכר ּכל אֹו לענּיים, זה אילן ּׁשּיֹוציא מה ּכל ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָואמר:

הענּיים ּבהן זכּו - לענּיים .60זה ֲֲִִִִֶֶַָָָ
.ÊÈּגאֹונים ׁשאין61יׁש ואֹומרים, זה ּדבר על ׁשחֹולקין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

לא ּולפיכ ּבהן, קֹונה ׁשהדיֹוט ּבדברים אּלא זֹוכין ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹהענּיים
לעֹולם ּבא ׁשּלא ּבדבר לדברים62יזּכּו נֹוטה ּדעּתי ואין . ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹ

ּדבריו לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה אדם ׁשאין ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאּלּו;
ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ּבהקּדׁש, אֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבצדקה

ּבערכין .63ׁשּבארנּו ְֲִֵֶַַָ

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ּבין‡. ּבמּתנה, ּבין ּבמכר, ּבין לפרֹותיו. הּגּוף אדם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה
לעֹולם, ּבא ׁשּלא דבר מקנה זה ואין מרע. ׁשכיב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמּתנת
לּׂשֹוכר דֹומה? זה למה הא לּפרֹות. ּומקנה מצּוי הּגּוף ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
הנאת אּלא הּגּוף, לֹו הקנה ׁשּלא לחברֹו, ּׂשדה אֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבית

ַהּגּוף.
לזמן·. ּבין לפרֹותיה, ּׂשדה ׁשּנתן אֹו ׁשּמכר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?

הּדין והּוא לֹוקח, ׁשל אֹו מֹוכר ׁשל חּייו ימי ּכל ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָקצּוב,
ּבהמה אֹו לגּזתּה, רחל אֹו לפרֹותיו, אילן ּולנֹותן ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמֹוכר
אֹו ממּכרֹו ּבּכל - ידיו למעּׂשה עבד אֹו לולּדֹותיהם, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשפחה

קּימין. ְִַַָָמּתנֹותיו
לֹוקח‚. ׁשל קנס יהיה וימּות יּגח ׁשאם לקנס, עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמכר

אין - הּקנס ּתפּׂש ואם קנה; לא לפיכ ספק. זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

הּפרֹות,„. מקֹום ׁשּיר לא - לאחר ּופרֹותיו לזה אילן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
לעצמֹו ּפרֹותיו וׁשּיר אילן מכר אם אבל ּכלּום. לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אדם של ש"דעתו זו שסברא פי על ואף קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה. מחלקים שיש משנה במגיד
(פרק לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י"גֿיד) הלכה אישות מהלכות כ"ג (פרק בלבד באמירה אף מועילה בנו", אצל קרובה
אמירה, או לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא מועילה זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו

שם]. ומתנה זכייה בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם בא שלא דבר גם החסרונות: שני כשישנם כשם45)אבל
קנו. לא העובר או יקנה46)שהבהמה והאדם חצי תקנה שהבהמה כוונתו וודאי ובהמה", "את שאמר שכיוון נחמן. כרב שם

חצי. האדם קנה - הבהמה בקניית האדם קניית תלה שלא ומכיוון עצם.47)חצי, מראה.48)גוף, טובה.49)צבע, אבן
לשכיב50) אין כלומר, מרע", בשכיב אין בבריא שאין "מה שם: בארו הרי - מרע שכיב שם שהזכירו פי על ואף קמז: בתרא בבא

ממתנת עדיפה שאינה מרע, שכיב במתנת גם כוח אין - הקניין מועיל לא בבריא אם אבל לקניין. זקוק שאינו אחד: יתרון אלא מרע
סימן51)בריא. (סמ"ע בעולם שהם פי על ואף ממש. בו שיש דבר הם הפירות כי אם ממש, בו שאין דבר היא עצמה ואכילה

בעולם. אינם שהפירות שהמדובר מדבריו שנראה נחמן, רב אמר המתחיל דיבור שם ברשב"ם וראה א) קטן סעיף כלומר,52)ריב
ממש. בו אין שהדיור זה. בבית בעולם.53)הדיור שהם כיוון - עצמם הפירות מוכר אם שכן רבינו54)וכל הביא זו הלכה כל

לי". ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה ערכין מהלכות ו בפרק להקדישו".55)גם עלי "הרי כתב: שם ערכין בהלכות
לקבל56) יכול והיאך ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק בעשה עובר הבית לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי עיון, [צריך

ובפרק ז) הלכה נדרים מהלכות ג פרק (ראה הבית לבדק יקדישנה שלא סיני מהר ועומד מושבע הוא הרי - שיקדישנו נדר עצמו על
הבית"]. "לבדק כתב לא שם ערכין מהלכות אתן57)ו שאמר בכך עצמו חייב "שאם וכתב: רבינו דברי על חולק הראב"ד

שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן. עצמו חייב זה הרי - שלי בכרם שיצאו הפירות מן כלומר - וכך כך לעניים
שם. בטור דבריהם והובאו יז הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם שהוא58)באו רבינו מביא שם ערכין בהלכות

היוצא ככל ומשום דברו יחל ולא תאחר בל "משום שם.עובר משנה הלחם זה על והעיר יעשה". לקיים59)מפיו חיוב שיש
לעולם. בא שלא בדבר אפילו תיקנו60)נדר למעלה, שכתב כמו נדר, מטעם דברו לקיים הנותן חייב בריא שבמתנת מכיוון

התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת שהתחייב שהנותן פי על אף עליו, דעתו תיטרף שלא כדי מרע, בשכיב גם כן חכמים
משנה). כסף ועיין האזל, שם.61)(אבן בטור דבריהם והובאו טו, הלכה למעלה הראב"ד, כדעת לדבריהם62)שיטתם ראייה

מטעם וזהו העניים, אותו קנו שלא שם ונראה לעניים, יתנוהו אחרים שביד שכסף אמר אחד שאדם לו: קמא בבבא הגמרא מדברי
יש רבינו ולדעת לעניים". "אתנהו אמר שלא כיוון חיוב שום כאן אין נדר מטעם שגם הרי שם. הרי"ף שכתב כמו ברשותו שאינו

שם. עיין עניים בו שזכו יד) המתחיל דיבור (בתוספות חננאל רבינו כפירוש שם מפורש:63)לפרש שם אבל לאֿלג. הלכה ו פרק
עיון. וצריך להקדישו". עלי שובך1)"הרי פירות והקונה לזמן, דבר גוף והמוכר לפירותיו, הדבר גוף המקנה דיני בו נתבארו

לזה. והדומה ולוקח] שוכר בין [ומה הלוקח) עם מוכר דין (ומה דבורים כוורת פירות או



קה dxikn zekld - elqk g"k ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמּתנה, ּבׁשעת בהן נתעּברה ׁשּלא ׁשּכיון ּכלּום; יקנּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלא
להם. קרֹובה ּדעּתֹו להיֹות ּכדי ּבאּו לא ְְְְֲִִֵֶַַָָָֹעדין

.·Èקצת הקנה ּכלּום. הקנה לא - חּיה מּמיני למין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹהּמקנה
לחברֹו: ואמר וחזר לעֹולם, ּבא ׁשּלא למי אֹו לבהמה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹנכסיו

ּכלּום קנה לא - זה ּכעּבר אֹו זֹו, ּכבהמה לֹו:45קנה אמר . ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֻ
מחצה קנה - זה ועּבר אּת אֹו זֹו, ּובהמה אּת .46קנה ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָָֻ

.‚Èׁשּיׁש דבר אּלא ּבמּתנה ולא ּבמכר לא מקנה אדם ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹאין
מּמׁש נקנה.47ּבֹו אינֹו - מּמׁש ּבֹו ׁשאין ּדבר אבל ; ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

.„Èהּדבׁש טעם אֹו הּזה, הּתּפּוח ריח מקנה אדם אין ְְֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָּכיצד?
עין אֹו לפיכ49הּבדלח48הּזה, בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ,50הּזה. ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

זה ּדקל ּפרֹות אכילת לחברֹו זה51הּמקנה ּבית דירת אֹו ,52 ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַ
האילן וגּוף ּבֹו, לדּור הּבית ּגּוף לֹו ׁשּיקנה עד קנה; לא -ְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ

ּפרֹותיו ׁשּיתּבאר.53לאכל ּכמֹו , ְְֱִֵֵֶֶָָֹ
.ÂËההקּדׁש ּכדין54ּדין אינֹו הּנדרים ודין הענּיים ודין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּבהמּתי ּׁשּתלד מה ּכל אדם: אמר ׁשאּלּו ּבקנּיתֹו. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָההדיֹוט
הקּדׁש הּבית55יהיה אּתנּנּו56לבדק אֹו עלי, אסּור יהיה אֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הרי ּבעֹולם, ׁשאינֹו לפי מתקּדׁש ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלצדקה
ּדברֹו לקּים חּיב יעּׂשה57זה מּפיו הּיצא ּככל ׁשּנאמר: ;58. ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

.ÊËּכן והּדבר מרע59והֹואיל ׁשכיב ּכׁשהּוא אדם צּוה אם , ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבית ּׂשכר ּכל אֹו לענּיים, זה אילן ּׁשּיֹוציא מה ּכל ְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָואמר:

הענּיים ּבהן זכּו - לענּיים .60זה ֲֲִִִִֶֶַָָָ
.ÊÈּגאֹונים ׁשאין61יׁש ואֹומרים, זה ּדבר על ׁשחֹולקין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

לא ּולפיכ ּבהן, קֹונה ׁשהדיֹוט ּבדברים אּלא זֹוכין ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹהענּיים
לעֹולם ּבא ׁשּלא ּבדבר לדברים62יזּכּו נֹוטה ּדעּתי ואין . ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֹ

ּדבריו לקּים מצּוה והּוא להקנֹות, מצּוה אדם ׁשאין ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻאּלּו;
ּכמֹו הּנדר, לקּים מצּוה ׁשהּוא ּכמֹו ּבהקּדׁש, אֹו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּבצדקה

ּבערכין .63ׁשּבארנּו ְֲִֵֶַַָ

ועּׂשרים ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

ּבין‡. ּבמּתנה, ּבין ּבמכר, ּבין לפרֹותיו. הּגּוף אדם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקנה
לעֹולם, ּבא ׁשּלא דבר מקנה זה ואין מרע. ׁשכיב ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבמּתנת
לּׂשֹוכר דֹומה? זה למה הא לּפרֹות. ּומקנה מצּוי הּגּוף ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהרי
הנאת אּלא הּגּוף, לֹו הקנה ׁשּלא לחברֹו, ּׂשדה אֹו ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבית

ַהּגּוף.
לזמן·. ּבין לפרֹותיה, ּׂשדה ׁשּנתן אֹו ׁשּמכר ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכיצד?

הּדין והּוא לֹוקח, ׁשל אֹו מֹוכר ׁשל חּייו ימי ּכל ּבין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָקצּוב,
ּבהמה אֹו לגּזתּה, רחל אֹו לפרֹותיו, אילן ּולנֹותן ְְְְְִִֵֵֵֵֵָָָָָָלמֹוכר
אֹו ממּכרֹו ּבּכל - ידיו למעּׂשה עבד אֹו לולּדֹותיהם, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוׁשפחה

קּימין. ְִַַָָמּתנֹותיו
לֹוקח‚. ׁשל קנס יהיה וימּות יּגח ׁשאם לקנס, עבּדֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמכר

אין - הּקנס ּתפּׂש ואם קנה; לא לפיכ ספק. זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
מּידֹו. ִִִָמֹוציאין

הּפרֹות,„. מקֹום ׁשּיר לא - לאחר ּופרֹותיו לזה אילן ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר
לעצמֹו ּפרֹותיו וׁשּיר אילן מכר אם אבל ּכלּום. לאחר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָואין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אדם של ש"דעתו זו שסברא פי על ואף קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה. מחלקים שיש משנה במגיד
(פרק לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י"גֿיד) הלכה אישות מהלכות כ"ג (פרק בלבד באמירה אף מועילה בנו", אצל קרובה
אמירה, או לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא מועילה זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות ו

שם]. ומתנה זכייה בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם בא שלא דבר גם החסרונות: שני כשישנם כשם45)אבל
קנו. לא העובר או יקנה46)שהבהמה והאדם חצי תקנה שהבהמה כוונתו וודאי ובהמה", "את שאמר שכיוון נחמן. כרב שם

חצי. האדם קנה - הבהמה בקניית האדם קניית תלה שלא ומכיוון עצם.47)חצי, מראה.48)גוף, טובה.49)צבע, אבן
לשכיב50) אין כלומר, מרע", בשכיב אין בבריא שאין "מה שם: בארו הרי - מרע שכיב שם שהזכירו פי על ואף קמז: בתרא בבא

ממתנת עדיפה שאינה מרע, שכיב במתנת גם כוח אין - הקניין מועיל לא בבריא אם אבל לקניין. זקוק שאינו אחד: יתרון אלא מרע
סימן51)בריא. (סמ"ע בעולם שהם פי על ואף ממש. בו שיש דבר הם הפירות כי אם ממש, בו שאין דבר היא עצמה ואכילה

בעולם. אינם שהפירות שהמדובר מדבריו שנראה נחמן, רב אמר המתחיל דיבור שם ברשב"ם וראה א) קטן סעיף כלומר,52)ריב
ממש. בו אין שהדיור זה. בבית בעולם.53)הדיור שהם כיוון - עצמם הפירות מוכר אם שכן רבינו54)וכל הביא זו הלכה כל

לי". ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה ערכין מהלכות ו בפרק להקדישו".55)גם עלי "הרי כתב: שם ערכין בהלכות
לקבל56) יכול והיאך ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק בעשה עובר הבית לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי עיון, [צריך

ובפרק ז) הלכה נדרים מהלכות ג פרק (ראה הבית לבדק יקדישנה שלא סיני מהר ועומד מושבע הוא הרי - שיקדישנו נדר עצמו על
הבית"]. "לבדק כתב לא שם ערכין מהלכות אתן57)ו שאמר בכך עצמו חייב "שאם וכתב: רבינו דברי על חולק הראב"ד

שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן. עצמו חייב זה הרי - שלי בכרם שיצאו הפירות מן כלומר - וכך כך לעניים
שם. בטור דבריהם והובאו יז הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם שהוא58)באו רבינו מביא שם ערכין בהלכות

היוצא ככל ומשום דברו יחל ולא תאחר בל "משום שם.עובר משנה הלחם זה על והעיר יעשה". לקיים59)מפיו חיוב שיש
לעולם. בא שלא בדבר אפילו תיקנו60)נדר למעלה, שכתב כמו נדר, מטעם דברו לקיים הנותן חייב בריא שבמתנת מכיוון

התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת שהתחייב שהנותן פי על אף עליו, דעתו תיטרף שלא כדי מרע, בשכיב גם כן חכמים
משנה). כסף ועיין האזל, שם.61)(אבן בטור דבריהם והובאו טו, הלכה למעלה הראב"ד, כדעת לדבריהם62)שיטתם ראייה

מטעם וזהו העניים, אותו קנו שלא שם ונראה לעניים, יתנוהו אחרים שביד שכסף אמר אחד שאדם לו: קמא בבבא הגמרא מדברי
יש רבינו ולדעת לעניים". "אתנהו אמר שלא כיוון חיוב שום כאן אין נדר מטעם שגם הרי שם. הרי"ף שכתב כמו ברשותו שאינו

שם. עיין עניים בו שזכו יד) המתחיל דיבור (בתוספות חננאל רבינו כפירוש שם מפורש:63)לפרש שם אבל לאֿלג. הלכה ו פרק
עיון. וצריך להקדישו". עלי שובך1)"הרי פירות והקונה לזמן, דבר גוף והמוכר לפירותיו, הדבר גוף המקנה דיני בו נתבארו

לזה. והדומה ולוקח] שוכר בין [ומה הלוקח) עם מוכר דין (ומה דבורים כוורת פירות או
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עצמֹו לגּבי פרׁש, ׁשּלא ּפי על אף הּפרֹות. מקֹום ׁשּיר הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַֹ
מׁשּיר. יפה ְְִֵַַָָּבעין

מכירה;‰. זה הרי - קצּוב לזמן הּקרקע ּגּוף ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָהּמֹוכר
זמן ּכל הּפרֹות ואֹוכל ּכחפצֹו ּבּגּוף הּלֹוקח ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָּומׁשּתּמׁש

ל ּתחזר ּובּסֹוף בעליה.הּמכירה, ְְֲִִֶַַַָָֹ
.Âהּמקנה ּובין קצּוב לזמן קרקע הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָּומה

צּורת לׁשּנֹות יכֹול אינֹו - לפרֹות ׁשהּקֹונה לפרֹותיה? ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותּה
- קצּוב לזמן הּקֹונה אבל יהרס; ולא יבנה ולא ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹֹהּקרקע,
ׁשעֹוּׂשה ּכמֹו הּקצּוב זמּנֹו ּבכל ועֹוּׂשה והֹורס, ּבֹונה ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָהּוא

לעֹולם. עֹולם קנין ְְִֶַַָָהּקֹונה
.Êהּמֹוכר ּובין לפרֹותיה זֹו ּׂשדה הּמֹוכר ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומה

לּלֹוקח אין - הּׂשדה ּפרֹות ׁשהּמֹוכר לחברֹו? זֹו ּׂשדה ֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּפרֹות
הֹוצאת ּבׁשעת אּלא להּכנס, אפּלּו ּכלל, זֹו ּבּׂשדה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלהׁשּתּמׁש
אבל ּכחפצֹו; ּבּה להׁשּתּמׁש הּׂשדה לבעל ויׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּפרֹות,
ּבּה להּכנס יכֹול הּׂשדה ּבעל אין - לפרֹותיה ּׂשדה ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמֹוכר
ּכחפצֹו. ּבּה להׁשּתּמׁש לּלֹוקח ויׁש הּלֹוקח, מּדעת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָאּלא

.Áהּׂשֹוכר ּובין לפרֹותיה זֹו ּׂשדה הּקֹונה ּבין יׁש הפרׁש ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּומה
אֹו לנטעּה לֹו יׁש - לפרֹותיה ּׂשדה ׁשהּקֹונה מחברֹו? ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּׂשדה
ּכמֹו כן, אינֹו והּׂשֹוכר להֹובירּה; אֹו ׁשּירצה זמן ּכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָלזרעּה
אבל להּׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר ואין ּׂשכירּות. ּבענין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּיתּבאר

ּׁשּקנה. מה ּכל לאחרים מקנה ְֲִֵֶֶֶַַַַָָָהּקֹונה
.Ëזה ואין קנה. - לחברֹו ּכּורת ּופרֹות ׁשֹוב ּפרֹות ְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשּיּולדּו יֹונים מֹוכר ׁשאינֹו לפי לעֹולם, ּבא ׁשּלא ּדבר ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹמֹוכר
אֹו לפרֹותיו ׁשֹוב מֹוכר הּוא אּלא לּכּורת, ׁשּיבֹוא דבׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשהּוא לחברֹו, הּמים אּמת ּכּׂשֹוכר הּוא ׁשהרי לדבׁשּה; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּכּורת
לפרֹותיו, זה ׁשֹוב הקנה זה ּכ ּבּה, ּׁשּיּצֹוד מה ּבכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָנהנה
ּבית הּׂשֹוכר ּכדין ּכּלם ודין לפרֹותיו. אילן ׁשּמֹוכר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֻּכמֹו
וכן ּבֹו. ׁשּיׁש הניֹות ּבכל נהנה ׁשהּוא ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָמחברֹו,

בזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Èאֹותם קנה לא - ּבּׁשֹוב ׁשּיׁש עצמן והאפרֹוחין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּביצים

היא, חכמים ּגזרת זה ודבר ּפרחּו. ׁשּלא זמן ּכל ׁשֹוב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבעל
הרֹוצה ,לפיכ בּה. נגעּו הּבנים' על האם תּקח 'לא ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּומּׁשּום
הּׁשֹוב על מטּפח - לחברֹו אּלּו ּוביצים אפרֹוחים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָלהקנֹות
אֹותן יקנה ּכ ואחר הארץ, מעל ויגּבהּו האּמהֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּיפרחּו
ּדברים ּבׁשאר אֹו קרקע, ּגּבי על אֹו ּבקנין, ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָלחברֹו

ּבהן. נקנין ְְְִִִִֶֶַַָׁשהּמּטלטלין
.‡Èּכל לּטל יכֹול אינֹו - מחברֹו ׁשֹוב ּפרֹות ֲִֵֵֵֵֵַַָָָֹהּלֹוקח

נמצא ּבֹורחֹות, ׁשהאּמהֹות מּפני מעּתה, ּבֹו ׁשּיּולדּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּגֹוזלֹות
.הּׁשֹוב ליּׁשב ּכדי מהן מּניח אּלא ;הּׁשֹוב ּכל ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשהחריב

.·Èמכירת ּבעת ּובנֹות אּמהֹות ּבֹו היּו אם מּניח? ְְְִִִִֵַַַַָָָָוכּמה
ּכדי האּמהֹות, ׁשּיֹולידּו ראׁשֹונה ּבריכה מּניח - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּפרֹות
הּבנֹות ועם הראׁשֹונה הּבריכה עם האּמהֹות ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשּיצטּותּו
ּכדי ּבריכֹות, ׁשּתי הּבנֹות ּׁשּיֹולידּו מּמה ּומּניח ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשעּמהם;

הּנֹולד וכל ׁשהֹולידּו; הּבריכֹות ׁשּתי עם הּבנֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיצטּותּו
ׁשל הראׁשֹונה והּבריכה ּבנֹות ׁשל ּבריכֹות ׁשּתי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמאחר

ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ֲִֵֵֶָאּמהֹות
.‚Èזה נחילים ׁשלׁשה נֹוטל - מחברֹו ּכּורת ּפרֹות ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָהּלֹוקח

ליּׁשב ּכדי נחיל, ּומּניח נחיל נֹוטל - ואיל מּכאן זה; ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחר
הּכּורת. ֶֶֶַַאת

.„Èח חּלֹות,הּלֹוקח ׁשּתי ּבּכּורת מּניח - מחברֹו ּדבׁש ּלֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַ
להן. וילכּו הּדבֹורים יפרחּו ׁשּלא ְְְְְְִִֵֵֶֶַָֹּכדי

.ÂËלארץ סמּו האילן מּניח - לקץ מחברֹו זיתים ֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּלֹוקח
ׁשלׁשה מגּביּה - ׁשקמה ּבתּולת לקח וקֹוצץ. גרֹופּיֹות ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָׁשּתי
ּובׁשאר טפחים. ׁשני - ׁשקמה ׁשל סּדן וקֹוצץ. ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָטפחים
ּולמעלה. הּפקק מן - ּובגפנים ּבקנים וקֹוצץ. טפח - ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאילנֹות
מחליף. ּגזעֹו ׁשאין לפי ּומׁשרׁש, חֹופר - וארזים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָּבדקלים

ועּׂשרים ארּבעה 1ּפרק
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ׁשלׁש‡. היּו ואפּלּו ּׂשדהּו, ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשה ְְֲִִֵֵַַָָָָָהּמֹוכר
קרקע לּלֹוקח יׁש הרי - אילן בּדי ׁשלׁשה אֹו קטּנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָנטיעֹות
קרקע לֹו יׁש - נקצצּו אֹו האילנֹות יבׁשּו ואפּלּו להם. ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָהראּוי

ׁשּביניהם. האילנֹות ּכל וקנה להם, ְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָהראּוי
וחּוצה·. ּוביניהם ּתחּתיהם להם? הראּוי הּקרקע היא ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוכּמה

האֹורה מלא ׁשהּוא הּמקֹום וזה וסּלֹו. האֹורה ּכמלא ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹלהם
חברֹו. מּדעת אּלא לזרעֹו יכֹול מּׁשניהם אחד אין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוסּלֹו

עֹומדין‚. האילנֹות ׁשלׁשה ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבּמה
הּקדרה, את עליהן ׁשּׁשֹופתין ּכירה ּפטּפּוטי ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
ּומרחק ּביניהן מכּון והּׁשליׁשי זה ּכנגד זה ׁשנים הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻׁשהרי
ועד אּמֹות מארּבע ואילן אילן ּכל ּבין ׁשּיהיּו והּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן.

עּׂשרה. ְֵֵֶׁשׁש
אבל„. אילנֹות. ׁשל הרחב העּקר מן מֹודד? הּוא ֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּומהיכן

ּפחֹות מקרבים ׁשהיּו אֹו הּזאת, ּכּצּורה עֹומדין היּו לא ְְִִִֶַַָָָָָֹֹֹאם
אֹו אּמה, עּׂשרה מּׁשׁש יֹותר מרחקין אֹו אּמֹות ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמארּבע
ואחד ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשנים לֹו ׁשּמכר אֹו זה, אחר זה ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקחן
אֹו חברֹו, ׁשל ּבתֹו ואחד ׁשּלֹו ּבתֹו ׁשנים אֹו הּמצר, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָעל
הרי - ּביניהם הרּבים רׁשּות אֹו הּמים אּמת אֹו ּבֹור ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשהפסיק
ואם ׁשּביניהם; האילנֹות קנה לא לפיכ קרקע. לֹו אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹזה

לֹו. יל - נקצץ אֹו האילן ְִִֵֵַַָָָיבׁש
הגּדילּו‰. אם קרקע, לֹו ויׁש אילנֹות ׁשלׁשה ׁשּקֹונה מי ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּכל

הּׂשדה. ּבעל על הּדר ימעט ׁשּלא ּכדי יקץ, - חטר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹוהֹוציאּו
הּׁשרׁשים מן ואפּלּו מהם, הּיֹוצאים והאמירים הּׂשריגין ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוכל

קרקע. לֹו יׁש ׁשהרי האילנֹות, ּבעל ׁשל הן הרי -ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
.Â.קרקע לֹו אין - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אילנֹות ׁשני ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָהּקֹונה

ׁשני הגּדילּו ּכלּום. לֹו אין - נקצץ אֹו האילן מת אם ,ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָלפיכ
בארץ, יצמחּו ׁשּמא יקץ; - ואמירים ּׂשריגים והֹוציאּו ְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָָָֹאילנֹות
קרקע. לי ויׁש לי מכרּת אילנֹות ׁשלׁשה לּמֹוכר: ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֹויאמר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כיצד1) ואילנות קרקע מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע המוכר וכן המוכר, עם דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי נתבארו
שנמכר דבר בביאור הפרק ונסתיים דבר, זה אי כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם לומר רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב צריך

משפחה. פגם מפני המוכר וחוזר ללוקח

oixcdpq zekld - elqk a"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êמן העֹולה מהן: האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
ּבעל ׁשל הּוא הרי - החּמה ּפני הרֹואה והּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגזעים,
ּפני רֹואה ׁשאינֹו והּוא הּׁשרׁשים, מן והעֹולה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאילנֹות;
לבעל אין - ּובדקלים הּׂשדה. ּבעל ׁשל הּוא הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהחּמה

גזע. לֹו ׁשאין לפי ּכלּום, העֹולה מן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָהּדקל
.Áהּקרקע חצי לֹו יׁש הרי - אילנֹות וׁשּיר קרקע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָהּמֹוכר

ׁשא 'עקרּכּלּה; הּלֹוקח לֹו אֹומר הרי ּבּקרקע, ׁשּיר לא ּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
קרקע לֹו יׁש - ּבלבד האילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן .'ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאילנ
לֹו אֹומר הּלֹוקח היה הּקרקע, ׁשּיר לא ׁשאּלּו להם; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהראּוי

.'ול אילנ ְֲִֵָָֹ'עקר
.Ëלבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

הּקרקע את מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו להם, הראּוי קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהאילנֹות
זה והחזיק ּבאילנֹות זה והחזיק לאחר, האילנֹות ואת ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלאחד
ׁשהחזיק וזה הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּקרקע

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ְְְֲִִַַַַַַַָָּבּקרקע
.È- לבן ּׂשדה נטל ואחד ּפרּדס נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהאחין

סמּוכֹות לבן ּׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל ְְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָיׁש
צרי ואין חלקּו. ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס; ׁשל האילנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסֹוף

ידּוע. דבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר ְְִֵֵֶֶָָָָָָלפרׁש
.‡Èחּוץ' לֹו ואמר ּדקלים, ּבּה והיּו לחברֹו, ּׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר

הּדקל אֹותֹו - הּוא ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם ּפלֹוני': ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָֻמּדקל
ׁשּׁשּיר הּוא רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלבּדֹו

ּכלּום. הּדקלים מן קנה לא -ְְִִַָָָֹ
.·Èּבֹו יׁש אם האילנֹות': מן 'חּוץ לֹו ואמר ּׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

ׁשּיר - ּבלבד גפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר - ּבלבד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָדקלים
ׁשּיר לא - ּודקלים ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹהּגפנים.
וכן אילנֹות; אּלא ׁשּיר לא - ּוגפנים אילנֹות הּגפנים; ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאּלא
הּוא יפה ּבעין - ׁשהּמֹוכר אילנֹות; ׁשּיר - ּודקלים ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָאילנֹות
ׁשעֹולים ּגבֹוּה ּדקל ּכל אּלא ׁשּיר לא - ׁשּיר הּדקלים ואם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמֹוכר.
הּוא האילנֹות ׁשאר ואם לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר ּבחבל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלֹו

ׁשהעל וכל ּכֹובׁשֹו; העל ׁשאין ּכל אּלא ּבהם ׁשּיר לא - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֹׁשּׁשּיר
נחׁשב. הּׂשדה ּובכלל לֹוקח, ׁשל הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹובׁשֹו

.‚Èלא אפּלּו ,ל מֹוכר אני ּודקלים קרקע לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹהאֹומר
נקנה זה הרי - דקלים ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם דקלים, לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָהיּו
קרקע אּלא לֹוקח איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקח,
אם ,ל מֹוכר אני ּבדקלים קרקע אמר: ואם דקלים. ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש
הּוא, טעּות מקח - לאו ואם קנה; - דקלים ׁשני בֹו ְְְִִֵֶָָָָָָָהיּו
אין - ל מֹוכר אני ּדקלים ׁשל קרקע לֹו: אמר ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוחֹוזר.
לדקלים. הראּוי קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון ׁשאין דקלים; ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלֹו

.„Èדקלים ל קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר
ׁשּלא ּפי על אף אּלּו ּכל ׁשּקנה ּפי על ואף והּוצין. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּותמרים
צרי לחברֹו, קרקע הּמֹוכר וכן הם. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָּפרׁש
להסּתּלק ּכדי ּכלּום; זה ּבמכר לפני הּנחּתי ולא לֹו: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלכּתב

והּטענֹות. הּדינין ְְִִִַַָמן
.ÂËל 'והקניתי לֹו ׁשּכתב ּפי על אף לחברֹו, ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר

עד הּתהֹום מּקרקע ל 'קנה לֹו לכּתב צרי ורּומֹו', ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹעמקֹו
ׁשּקנה וכיון ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק רקיע'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹרּום
והעמק ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה - והרּום ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹהעמק
ׁשּבּמעמּקים הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא
הרקיע' רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוׁשּבאויר;
והּמחילֹות והּמעזיבֹות הּקרקע, ׁשּבעבי והּדּות הּבֹור קנה -ְְְְְֲֳִִִֶַַַַַַַַָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ְְֲִֵֶַַַָׁשּבין
.ÊË- ׁשּלי עליֹונה ׁשּדיֹוטא מנת על לחברֹו ּבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

נפלה ואם מֹוציא. - זיזין ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו. זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָהרי
ּבֹונה - ּגּבּה על לבנֹות רצה ואם אֹותּה. ּובֹונה חֹוזר -ְְִִֵֶֶַַָָָָ

מּקדם. ְִֶֶָָֹּכׁשהיה
.ÊÈּבית אֹו מעמדֹו, מקֹום אֹו קברֹו, ּדר אֹו קברֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָהּמֹוכר

מּׁשּום ּכרחֹו, ּבעל ׁשם וקֹוברים מׁשּפחה ּבני ּבאין - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהסּפדֹו
על אף לּלֹוקח, ּבֹו ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפגם

ּפרׁש. ׁשּלא ִֵֶַֹּפי
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ּבדברים‡. טעה אם וטעה: ממֹונֹות ּדיני ׁשּדן ּדּין ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכל
ּבגמרא אֹו ּבּמׁשנה המפרׁשין ּדינין ּכגֹון והידּועים, ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָֹהּגלּויים
ואם ּכהלכה. ּבֹו ודנין ּכׁשהיה, הּדבר ּומחזירין הּדין, חֹוזר -ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּכּדין ׁשּלא הּממֹון ׁשּנטל זה ׁשהל ּכגֹון להחזיר, אפׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאי
אֹו טהֹור, דבר ׁשּטּמא אֹו אּלם, ׁשהיה אֹו הּים, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלמדינת
וכּיֹוצא לּכלבים, והאכילּה טרפה ׁשהיא ּבכׁשרה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהֹורה

ּפי על אף מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - לאּבזה להּזיק, ׁשּגרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
להּזיק. ְְִִֵַַנתּכּון

אֹו·. ּתּנאים מחלקת ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון הּדעת, ּבׁשּקּול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה
ועּׂשה ּבפרּוׁש, מהן ּכאחד הלכה נפסקה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹאמֹוראים,
העֹולם ּבכל הּמעּׂשה ּפׁשט ׁשּכבר ידע ולא מהן, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכאחד
מראׁש רׁשּות ונטל ממחה הּדּין זה היה אם האחר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכדברי
דינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל רׁשּות נֹוטל היה ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹּגלּות,
אפׁשר אי ואם הּדין, חֹוזר - ממחה והּוא הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻעליהן,
אֹו ּגלּות מראׁש רׁשּות הּנֹוטל אחד מּלׁשּלם. ּפטּור - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹלהחזיר
אבל יּׂשראל, ּבארץ יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין מּבית רׁשּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּנֹוטל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לארץ, ּבחּוצה ְְְֵֶֶַָָָֹלא
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.Êמן העֹולה מהן: האילנֹות ׁשני ּבעל ׁשּקֹוצץ העצים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכל
ּבעל ׁשל הּוא הרי - החּמה ּפני הרֹואה והּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּגזעים,
ּפני רֹואה ׁשאינֹו והּוא הּׁשרׁשים, מן והעֹולה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאילנֹות;
לבעל אין - ּובדקלים הּׂשדה. ּבעל ׁשל הּוא הרי - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהחּמה

גזע. לֹו ׁשאין לפי ּכלּום, העֹולה מן ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָהּדקל
.Áהּקרקע חצי לֹו יׁש הרי - אילנֹות וׁשּיר קרקע ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָהּמֹוכר

ׁשא 'עקרּכּלּה; הּלֹוקח לֹו אֹומר הרי ּבּקרקע, ׁשּיר לא ּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹֻ
קרקע לֹו יׁש - ּבלבד האילנֹות ׁשני ׁשּיר אם וכן .'ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָאילנ
לֹו אֹומר הּלֹוקח היה הּקרקע, ׁשּיר לא ׁשאּלּו להם; ְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהראּוי

.'ול אילנ ְֲִֵָָֹ'עקר
.Ëלבעל יׁש - הּקרקע את וׁשּיר האילנֹות את ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוכר

הּקרקע את מכר ׁשּבארנּו. ּכמֹו להם, הראּוי קרקע ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהאילנֹות
זה והחזיק ּבאילנֹות זה והחזיק לאחר, האילנֹות ואת ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָלאחד
ׁשהחזיק וזה הּקרקע, חצי עם האילנֹות קנה זה - ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבּקרקע

ּבלבד. הּקרקע חצי קנה ְְְֲִִַַַַַַַָָּבּקרקע
.È- לבן ּׂשדה נטל ואחד ּפרּדס נטל אחד ׁשחלקּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהאחין

סמּוכֹות לבן ּׂשדה ּבתֹו אּמֹות ארּבע הּפרּדס לבעל ְְְְְְֵֵֵַַַַַַַָָיׁש
צרי ואין חלקּו. ּכן מנת ׁשעל ּפרּדס; ׁשל האילנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלסֹוף

ידּוע. דבר ׁשהּוא מּפני זה, ּדבר ְְִֵֵֶֶָָָָָָלפרׁש
.‡Èחּוץ' לֹו ואמר ּדקלים, ּבּה והיּו לחברֹו, ּׂשדה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָהּמֹוכר

הּדקל אֹותֹו - הּוא ּומׁשּבח טֹוב ּדקל אם ּפלֹוני': ְְִִִֶֶֶֶֶֶַָֻמּדקל
ׁשּׁשּיר הּוא רע ּדקל ואם לּלֹוקח; והּׁשאר ׁשּׁשּיר, הּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלבּדֹו

ּכלּום. הּדקלים מן קנה לא -ְְִִַָָָֹ
.·Èּבֹו יׁש אם האילנֹות': מן 'חּוץ לֹו ואמר ּׂשדה, לֹו ְִִִֵֶַַָָָָָמכר

ׁשּיר - ּבלבד גפנים ּבֹו יׁש ואם הּדקלים; ׁשּיר - ּבלבד ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָדקלים
ׁשּיר לא - ּודקלים ּגפנים ּבּה היּו האילנֹות. ׁשאר וכן ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָָֹהּגפנים.
וכן אילנֹות; אּלא ׁשּיר לא - ּוגפנים אילנֹות הּגפנים; ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאּלא
הּוא יפה ּבעין - ׁשהּמֹוכר אילנֹות; ׁשּיר - ּודקלים ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָאילנֹות
ׁשעֹולים ּגבֹוּה ּדקל ּכל אּלא ׁשּיר לא - ׁשּיר הּדקלים ואם ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמֹוכר.
הּוא האילנֹות ׁשאר ואם לֹוקח. ׁשל הּוא הרי והּׁשאר ּבחבל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָלֹו

ׁשהעל וכל ּכֹובׁשֹו; העל ׁשאין ּכל אּלא ּבהם ׁשּיר לא - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֹׁשּׁשּיר
נחׁשב. הּׂשדה ּובכלל לֹוקח, ׁשל הּוא הרי - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹובׁשֹו

.‚Èלא אפּלּו ,ל מֹוכר אני ּודקלים קרקע לחברֹו: ְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָֹהאֹומר
נקנה זה הרי - דקלים ׁשני לֹו לקנֹות רצה אם דקלים, לֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָהיּו
קרקע אּלא לֹוקח איני לֹו: לֹומר יכֹול הּלֹוקח ואין ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמקח,
אם ,ל מֹוכר אני ּבדקלים קרקע אמר: ואם דקלים. ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּיׁש
הּוא, טעּות מקח - לאו ואם קנה; - דקלים ׁשני בֹו ְְְִִֵֶָָָָָָָהיּו
אין - ל מֹוכר אני ּדקלים ׁשל קרקע לֹו: אמר ואם ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָוחֹוזר.
לדקלים. הראּוי קרקע אּלא הּזה ּבּלׁשֹון ׁשאין דקלים; ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלֹו

.„Èדקלים ל קנה לֹו: ׁשּיכּתב צרי לחברֹו, ּפרּדס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹהּמֹוכר
ׁשּלא ּפי על אף אּלּו ּכל ׁשּקנה ּפי על ואף והּוצין. ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹּותמרים
צרי לחברֹו, קרקע הּמֹוכר וכן הם. הּׁשטר נֹויי אֹותם, ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָּפרׁש
להסּתּלק ּכדי ּכלּום; זה ּבמכר לפני הּנחּתי ולא לֹו: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלכּתב

והּטענֹות. הּדינין ְְִִִַַָמן
.ÂËל 'והקניתי לֹו ׁשּכתב ּפי על אף לחברֹו, ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהּמֹוכר

עד הּתהֹום מּקרקע ל 'קנה לֹו לכּתב צרי ורּומֹו', ְְְְְְְִִִֵַַַַָָֹעמקֹו
ׁשּקנה וכיון ּבסתם; נקנה אינֹו והרּום ׁשהעמק רקיע'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹרּום
והעמק ּבלבד, האויר ׁשהּוא הרּום קנה - והרּום ְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹהעמק
ׁשּבּמעמּקים הּבנינֹות קנה לא אבל הארץ, עבי ְֲֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּוא
הרקיע' רּום עד הּתהֹום 'מּקרקע לֹו ׁשּכתב וכיון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוׁשּבאויר;
והּמחילֹות והּמעזיבֹות הּקרקע, ׁשּבעבי והּדּות הּבֹור קנה -ְְְְְֲֳִִִֶַַַַַַַַָָָ

למעלה. הּמעזיבֹות ְְֲִֵֶַַַָׁשּבין
.ÊË- ׁשּלי עליֹונה ׁשּדיֹוטא מנת על לחברֹו ּבית ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמֹוכר

נפלה ואם מֹוציא. - זיזין ּבּה להֹוציא רצה ואם ׁשּלֹו. זֹו ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָהרי
ּבֹונה - ּגּבּה על לבנֹות רצה ואם אֹותּה. ּובֹונה חֹוזר -ְְִִֵֶֶַַָָָָ

מּקדם. ְִֶֶָָֹּכׁשהיה
.ÊÈּבית אֹו מעמדֹו, מקֹום אֹו קברֹו, ּדר אֹו קברֹו, ְְְֲִִֵֵֶֶַַָהּמֹוכר

מּׁשּום ּכרחֹו, ּבעל ׁשם וקֹוברים מׁשּפחה ּבני ּבאין - ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָהסּפדֹו
על אף לּלֹוקח, ּבֹו ׁשּקברּו הּקבר ּדמי ונֹותנין מׁשּפחה, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפגם

ּפרׁש. ׁשּלא ִֵֶַֹּפי

�
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ּבדברים‡. טעה אם וטעה: ממֹונֹות ּדיני ׁשּדן ּדּין ְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָּכל
ּבגמרא אֹו ּבּמׁשנה המפרׁשין ּדינין ּכגֹון והידּועים, ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָֹהּגלּויים
ואם ּכהלכה. ּבֹו ודנין ּכׁשהיה, הּדבר ּומחזירין הּדין, חֹוזר -ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
ּכּדין ׁשּלא הּממֹון ׁשּנטל זה ׁשהל ּכגֹון להחזיר, אפׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאי
אֹו טהֹור, דבר ׁשּטּמא אֹו אּלם, ׁשהיה אֹו הּים, ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָלמדינת
וכּיֹוצא לּכלבים, והאכילּה טרפה ׁשהיא ּבכׁשרה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהֹורה

ּפי על אף מּלׁשּלם; ּפטּור זה הרי - לאּבזה להּזיק, ׁשּגרם ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
להּזיק. ְְִִֵַַנתּכּון

אֹו·. ּתּנאים מחלקת ׁשהּוא ּדבר ּכגֹון הּדעת, ּבׁשּקּול ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹטעה
ועּׂשה ּבפרּוׁש, מהן ּכאחד הלכה נפסקה ולא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹאמֹוראים,
העֹולם ּבכל הּמעּׂשה ּפׁשט ׁשּכבר ידע ולא מהן, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּכאחד
מראׁש רׁשּות ונטל ממחה הּדּין זה היה אם האחר: ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכדברי
דינין ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל רׁשּות נֹוטל היה ׁשּלא אֹו ְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹּגלּות,
אפׁשר אי ואם הּדין, חֹוזר - ממחה והּוא הֹואיל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָֻעליהן,
אֹו ּגלּות מראׁש רׁשּות הּנֹוטל אחד מּלׁשּלם. ּפטּור - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹלהחזיר
אבל יּׂשראל, ּבארץ יּׂשראל ארץ ׁשל ּדין מּבית רׁשּות ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּנֹוטל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לארץ, ּבחּוצה ְְְֵֶֶַָָָֹלא
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ּבעלי‚. אֹותֹו קּבלּו ולא רׁשּות נטל ולא ממחה הּטֹועה ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹֻהיה
ּבעלי אֹותֹו קּבלּו אבל ממחה היה ׁשּלא אֹו עליהן, ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻדינין
נּׂשא אם הּדעת: ּבׁשּקּול וטעה ּכּדין, להן לדּון עליהן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָדינין
נּׂשא לא אם מּביתֹו; ויׁשּלם עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה - ּבּיד ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹונתן
יׁשּלם - להחזיר אפׁשר אי ואם הּדין, יחזר - ּבּיד ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹונתן

ִֵמּביתֹו.
אף„. דינין, ּבעלי אֹותֹו קּבלּו ולא ממחה ׁשאינֹו מי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָֹֻאבל

ּבכלל ואינֹו זרֹוע, ּבעלי ּבכלל זה הרי - רׁשּות ׁשּנטל ּפי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָעל
וכל טעה; לא ּבין טעה ּבין ּדין, ּדינֹו אין לפיכ ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹהּדּינין.
ואם ּדין. ּבית ּבפני ודן חֹוזר רצה, אם דינין, מּבעלי ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאחד
ולֹוקח וחֹוזר מּביתֹו, לׁשּלם חּיב - ּבּיד ונתן ונּׂשא ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָטעה,
להחזיר, לֹו אין ואם ּכהלכה. ׁשּלא לֹו ׁשּנתן זה ּדין ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּבעל
ּכדין יׁשּלם, - לּכלבים הּמּתר ּדבר ׁשהאכיל אֹו ׁשּטּמא, ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹו

הּוא. להּזיק מתּכּון ׁשּזה להּזיק; ּגֹורם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָּכל
זה‰. ועּׂשה ּבּה, חּיב ׁשאינֹו למי ׁשבּועה וחּיב ׁשּטעה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּדּין

ׁשאינֹו ידע ּכ ואחר יּׁשבע, ׁשּלא ּכדי ּדינֹו ּבעל עם ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּפׁשרה
ּכלּום; אינּה - הּפׁשרה על מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על אף ׁשבּועה, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָּבן
ׁשּיּפטר ּכדי אּלא לֹו למחל אֹו לֹו לּתן עליו קּבל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹׁשּלא
וכן חֹוזר. - ּבטעּות קנין וכל הּטֹועה, ּבּה ׁשחּיבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָמּׁשבּועה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Âואחד ּכאן, נדּון אֹומר: אחד ּבדין, ׁשּנתעּצמּו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשנים

הּדּינין אּלּו יטעּו ׁשּמא הּגדֹול, ּדין לבית נעלה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר:
אמר: ואם ּבעירֹו. ודן אֹותֹו ּכֹופין - ּכּדין ׁשּלא ממֹון ְְְְִִִִִֶַַָָָֹויֹוציאּו
ּכֹותבים - טעיתם ׁשּמא ּדנּתּוני, טעם זה מאי לי ּותנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּכתבּו
ּדבר לׁשאל הצר ואם מּמּנּו. מֹוציאין ּכ ואחר לֹו, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֻונֹותנין
וׁשֹואלין, וׁשֹולחין ּכֹותבים - ׁשּבירּוׁשלים הּגדֹול ּדין ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָמּבית
הּגדֹול. ּדין ּבית ּבכתב ּׁשּיבא מה ּכפי ּבעירם להם ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹודנין

.Ê,טֹוען וזה טֹוען ׁשּזה הּדינין ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבּמה
ּדין לבית נל אֹומר: והּלוה ּכאן, נדּון הּמלוה: ּכׁשאמר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאֹו
ּכֹופין - הּגדֹול ּדין לבית נל הּמלוה: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּגדֹול;
וכן מלוה. לאיׁש לוה עבד ׁשּנאמר: עּמֹו, ועֹולה הּלוה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹאת
ּכֹופין - לעלֹות הּטֹוען ורצה גזלֹו, אֹו ׁשהּזיקֹו זה טען ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּמֹו. לעלֹות הּנטען את ׁשּבעירֹו ּדין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּבית

.Áלּנגזל ראיה אֹו עדים ׁשם ּכׁשּיהיּו אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
את מחּיבין אין - ריקנית טענה אבל לּמלוה; אֹו לּנּזק ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

נׁשּב אּלא ּכלל, לצאת ונפטר.הּנטען ּבמקֹומֹו ע ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָ
.Ëיׁש אבל ּגדֹול, ּדין ּבית ׁשם ׁשאין הּזה, ּבזמן הּדין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

ּומקֹומֹות לרּבים, ממחין ּגדֹולים חכמים ּבהן ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֻמקֹומֹות
נל הּמלוה: אמר אם ּכמֹותן, ׁשאינן ּתלמידים ּבהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
ונדּון הּגדֹול ּופלֹוני לפלֹוני ּפלֹונית ׁשּבארץ ּפלֹוני ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָלמקֹום
היּו וכן עּמֹו. והֹול הּלוה את ׁשּכֹופין - זה ּבדין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹלפניו

ּבספרד. יֹום ּבכל ְְֲִִַַָָמעּׂשים

ה'תשע"ב כסלו כ"ג שני יום

ׁשביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ואמר‡. לי, ידּון ּפלֹוני איׁש ׁשאמר: דינין מּבעלי ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָאחד

זה ׁשּברר הּדּינים, ׁשני אּלּו הרי - לי ידּון ּפלֹוני ּדינֹו: ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבעל
ּדנין ּוׁשלׁשּתן ׁשליׁשי, ּדּין להן ּבֹוררים הם אחד, וזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָאחד
האחד היה אפּלּו לאמּתֹו. הּדין יצא ּכ ׁשּמּתֹו ְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָלׁשניהן;
את לכף יכֹול אינֹו ,וסמּו ּגדֹול חכם הּדין ּבעלי ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּבררּו
ׁשּירצה. מי ּבֹורר הּוא גם אּלא זה, אצל ׁשּידּון ּדינֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָּבעל

ּבין·. דּין להיֹותֹו ּבין ּפסּול, אֹו קרֹוב עליו ׁשּקּבל ְִִִֵֵֵֶַָָָָָמי
ּכׁשני ּבעברה הּפסּולים מן אחד קּבל אפּלּו עליו, עד ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלהיֹותֹו
לדּון ממחין ּדין ּבית ּכׁשלׁשה אֹו עליו להעיד ּכׁשרים ְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָֻעדים
ּׁשהיה מה ולמחל זכּיֹותיו לאּבד עצמֹו על ׁשּקּבל ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻלֹו,
חברֹו עליו ּׁשּיטען מה ּכל ׁשּיּתן ׁשּקּבל ּבין ּפיהן, על ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָטֹוען
יכֹול אינֹו - זה על מּידֹו קנּו אם ּבדינֹו: אֹו הּפסּול זֹו ְְִִִֵֵֶַַָָָָּבעדּות
ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר יכֹול - מּידֹו קנּו לא ואם ּבֹו; ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹלחזר
ּבעדּותֹו אֹו הּפסּול זה ּבדין הּממֹון והֹוציא הּדין, נגמר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָהּדין.

לחזר. יכֹול אינֹו -ֲֵַָֹ
לֹו:‚. ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה לחברֹו ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָוכן

ראׁש ּבחּיי לי הּׁשבע אֹו והּפטר, ראׁש ּבחּיי לי ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָֹֹהּׁשבע
לחזר יכֹול אינֹו - מּידֹו קנּו אם ּׁשּתטען: מה ּכל ל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹואּתן
הּדין. ׁשּיּגמר עד ּבֹו לחזר יכֹול - מּידֹו קנּו לא ואם ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבֹו;
וחּיב לחזר, יכֹול אינֹו - לֹו ׁשאמר ּכמֹו ונׁשּבע הּדין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹנגמר

ְֵַלׁשּלם.
קנּו„. אם והפכּה, הּסת ׁשבּועת ׁשּנתחּיב למי הּדין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהּוא

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - עליו ׁשּנהפכה זה נׁשּבע אם אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמּידֹו
.‰ל אּׁשבע ואמר ׁשבּועה, חּיב היה ׁשּלא ּבמי הּדין ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹוהּוא

קנּו לא ואם ּבֹו; לחזר יכֹול אינֹו - מּידֹו קנּו אם ְְֲִִִֵַָָָָָֹֹׁשבּועה:
הּדין ׁשּיּגמר עד חֹוזר - ּדין ּבבית ׁשּקּבל ּפי על אף ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמּידֹו,

ְִַָויּׁשבע.
.Â- לזכּותֹו ראיה אֹו עדים והביא ּדין, ּבבית ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָמי

הּדין, נגמר ׁשּכבר ּפי על אף הּדין. וחֹוזר הּדין, את ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָסֹותר
ּכל הּדּינים: לֹו אמרּו סֹותר. - ראיה מביא ׁשהּוא זמן ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָּכל
ּפי על אף יֹום! ׁשלׁשים ועד מּכאן הבא ,ל ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָראיֹות
מה הּדין. את סֹותר - יֹום ׁשלׁשים לאחר ראיה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהביא
ׁשלׁשים? לאחר ּומצא ׁשלׁשים ּבתֹו מצא לא אם ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹּיעּׂשה

.Êאמרּו ּכיצד? סֹותר. אינֹו - טענֹותיו את סתם אם ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאבל
אמר: ראיה? ל יׁש עדים. לי אין אמר: עדים? ל יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלֹו:
ׁשּנתחּיב, ׁשראה ּכיון וחּיבּוהּו. אֹותֹו ודנּו ראיה. לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאין
מּתֹו ראיה ׁשהֹוציא אֹו והעידּוני! ּופלֹוני ּפלֹוני קרבּו ְְְְְִִִִִִִֶַַָָָאמר:

מ ואין ּכלּום, זה אין - ראיתֹו.אפנּדתֹו ועל עדיו על ׁשּגיחין ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ
.Áוהעדים אצלֹו הראיה ּכׁשהיתה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבּמה

ראיה, לי ואין עדים לי אין אמר: אם אבל ּבּמדינה; ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָעּמֹו
החמת ׁשהיתה אֹו הּים, מּמדינת עדים לֹו ּבאּו מּכן ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּולאחר
זה ּובא אחרים, ּביד מפקדת הּׁשטרֹות ׁשם ׁשּיׁש אביו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻׁשל
וסֹותר. מביא זה הרי - ראיתֹו לֹו והֹוציא אצלֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשהּפּקדֹון
ׁשאמרּתי זה ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני סֹותר? מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּומּפני
אצלי. מצּויין היּו ׁשּלא מּפני ראיה, לי ואין עדים לי ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹאין
ואין עדים לי אין ׁשאמרּתי זה ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול זמן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹוכל
וכ ּכ מּפני אֹו אצלי, מצּויין היּו ׁשּלא מּפני ראיה, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹלי
- ּבדבריו מּמׁש והיה ראיה, לי ואין עדים לי אין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָאמרּתי
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ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם לא זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהרי
ראיה ולא הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל, עדים לי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹֹאין

לסּתר. יכֹול אינֹו - אחרים ּביד ולא ּבידי לא ְְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹֹּכלל,
.Ëראיֹות והביא ׁשּנתחּיב, ּבגדֹול אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה

קטן ׁשהּוא יֹורׁש אבל טענֹותיו; ׁשּסתם אחר עדים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהביא
אחר מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו מֹוריׁשֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּכׁשּמת
ׁשּיצא ואחר ראיה, לי ואין עדים לי אין ואמר: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהגּדיל,
עדּות לאבי יֹודעים אנּו אחרים: לֹו אמרּו חּיב ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָמּבית
ראיה הפקיד מֹוריׁש אחד: לֹו אמר אֹו זה, ּדין ּבּה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּתסּתר
ּכל יֹודע קטן הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר, מּיד מביא זה הרי - ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָזֹו

מֹוריׁשֹו. ְִָראיֹות
.Èיהיה - ויּׁשבע ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם מּידֹו, ׁשּקנּו ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָֹמי

נאמ אֹוחברֹו ׁשבּועה, ּבלא ּׁשּטען מה ּכל ויּטל ּבטענתֹו ן ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
זכּותֹו את אּבד - ויּטל ויּׁשבע ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹׁשאם
נתקּימּו - ּבא ולא הּיֹום ועבר חברֹו, ויּפטר ּכלּום לֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹואין
אנּוס ׁשהיה ראיה הביא ואם זכּותֹו. את ואּבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּתנאים,
ּכׁשּיתּבעּנּו ויּׁשבע זה, מּקנין ּפטּור זה הרי - הּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבאֹותֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּקדם. ּכׁשהיה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹחברֹו,
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ּומקצתם‡. זּכאי, אֹומרים מקצתם ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבית
ּתֹורה, ׁשל עּׂשה מצות וזֹו הרב. אחר הֹולכין - חּיב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹאֹומרים
ּבדיני אמּורים? ּדברים ּבּמה להּטֹות. רּבים אחרי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
ּבהן; וכּיֹוצא וטהֹור וטמא ּומּתר אסּור ּדיני ּובׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻממֹונֹות
לא אֹו יהרג אם החֹוטא ּבזה נחלקּו אם נפׁשֹות, ּבדיני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מחּיבין הרב היּו ואם זּכאי, - מזּכים הרב היּו אם ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹיהרג:
מּפי ׁשנים. המזּכים על יתר המחּיבין ׁשּיהיּו עד נהרג ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאינֹו
תהיה לא ואמרה: ּתֹורה הזהירה זה ׁשעל למדּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּׁשמּועה
- להרג לרעה נֹוטים הרב אם ּכלֹומר: לרעת. רּבים ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹֹאחרי
המחּיבין ויֹוסיפּו גדֹולה הטיה ׁשּיּטּו עד אחריהם, תהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלא
- לטֹובה הּטית להּטת. רּבים אחרי לנטת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשנים.
קּבלה הּדברים אּלּו וכל ׁשנים. ּפי על - לרעה אחד, ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעל

ֵהם.
ואחד·. זּכאי, אֹומרים ׁשנים ׁשּנחלקּו: ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבית

אֹומר ואחד חּיב, אֹומרים ׁשנים זּכאי. זה הרי - חּיב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאֹומר
חּיב, אֹומר ואחד זּכאי, אֹומר אחד חּיב. זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזּכאי
חּיב, אֹו זּכאי ׁשנים ׁשאמרּו אֹו יֹודע, איני אֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחד
נמצאּו ׁשנים. הּדּינים יֹוסיפּו - יֹודע איני אֹומר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָוהּׁשליׁשי

אמר ּבּדבר. ונֹותנים נֹוּׂשאים זּכאי,חמּׁשה מהם ׁשלׁשה ּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ
חּיב, ׁשלׁשה אמרּו זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומרים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּוׁשנים
ּוׁשנים זּכאי, מהם ׁשנים אמרּו חּיב. זה הרי - זּכאי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּוׁשנים
אם אבל ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע איני אֹומר ואחד חּיב, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמהם
אֹו יֹודע, איני אֹומר ואחד חּיב, אֹו זּכאי ארּבעה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאמרּו
ּבין יֹודע, איני אחד ואמר חּיב, ואחד זּכאי, ׁשלׁשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאמרּו
ּבּתחּלה, יֹודע איני ׁשאמר הּוא יֹודע איני ׁשאמר זה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה

למחצה מחצה היּו הרב. אחר הֹולכים - אחר ׁשאמר ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבין
וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין אּלּו הרי - יֹודע איני אֹומר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָואחד
ואחד. ׁשבעים עד והֹולכין מֹוסיפין - הּדבר נסּתּפק ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָאם
חּיב, וחמּׁשה ׁשלׁשים ואמרּו ואחד, לׁשבעים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָהּגיעּו
נֹוּׂשאים - יֹודע איני אֹומר ואחד זּכאי, וחמּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּוׁשלׁשים
ׁשלׁשים ונמצאּו האחד, הּצד לדברי ׁשּיחזר עד עּמֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹונֹותנים
אחד ולא הּוא לא חזר לא ואם מחּיבין. אֹו מזּכים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֹוׁשּׁשה
ּבעליו. ּבחזקת הּממֹון את ּומעמידין ספק, הּדבר הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהן

לדבריו‚. טעם לתת צרי אינֹו - יֹודע איני ׁשאמר מי ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
המזּכה ׁשּמראה ּכדר הּספק, לֹו ּבא טעם זה מאי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהֹודיע

מחּיב. טעם זה מאי והמחּיב מזּכה, טעם זה ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמאי
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ּכּלן‡. ואמרּו ּתחּלה, נפׁשֹות ּבדיני ּכּלם ׁשּפתחּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻסנהדרין
ׁשּיהפכּו מזּכין מקצת ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפטּור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

וי יהרג.ּבזכּותֹו, ּכ ואחר המחּיבין, רּבּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
עּׂשר·. ׁשנים נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּנחלקּו קטּנה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסנהדרי

זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומרים עּׂשר ואחד זּכאי, ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָאֹומרים
אֹו זּכאי, אֹומרים עּׂשר ואחד חּיב, אֹומרים עּׂשר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָׁשנים
איני אֹומר ואחד חּיב, עּׂשר ואחד זּכאי, עּׂשר אחד ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשאמרּו
אֹומר והאחד מחּיבין, אֹו מזּכין ּוׁשנים עּׂשרים אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָיֹודע,
הּוא הרי - יֹודע איני ׁשאמר זה ׁשנים. יֹוסיפּו - יֹודע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאיני
אחר ונמצאּו חֹובה. ּומלּמד חֹוזר אינֹו ׁשהרי ׁשאינֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכמי
ׁשנים אמרּו הּמסּתּפק. מּזה חּוץ וארּבעה עּׂשרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת
עּׂשר אחד זּכאי. זה הרי - חּיב עּׂשר ּוׁשנים זּכאי, ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעּׂשר
ּפי על אף חּיב, אֹומרים עּׂשר ּוׁשלׁשה זּכאי, ְְְִִִַַַַַָָָָאֹומרים
ׁשהרי חּיב, זה הרי - יֹודע איני אֹומר הראׁשֹונים מן ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהאחד
עּׂשר ּוׁשנים זּכאי, עּׂשר ׁשנים אמרּו ּבׁשנים. רּבּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהמחּיבין
וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָחּיב,
אֹו זּכאי, ויהא אחד המזּכין ׁשּירּבּו עד והֹולכין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָמֹוסיפין
אּלּו ּכנגד אּלּו היּו חּיב. ויהא יֹותר אֹו ׁשנים המחּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָירּבּו
ּבלבד אחד יֹותר המחּיבין ׁשהיּו אֹו יֹודע, איני אֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
ואחד, לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים עד והֹולכין מֹוסיפין -ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָָ
חּיב אֹומרים וחמּׁשה ּוׁשלׁשים זּכאי, אֹומרים וׁשּׁשה ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָׁשלׁשים
ּוׁשלׁשים חּיב, אֹומרים וׁשּׁשה ׁשלׁשים זּכאי. זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּיראה עד אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנים - זּכאי אֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוחמּׁשה
ואם אֹותֹו. מחּיבין אֹו אֹותֹו ּומזּכין חברֹו ּדברי מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאחד
ּופֹוטרין הּדין! נזּדּקן אֹומר: ׁשּבּדּינים ּגדֹול - ראה ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלא
וחמּׁשה ּוׁשלׁשים חּיב, אֹומרים וחמּׁשה ׁשלׁשים ְְְֲֲִִִִִַַַָָָאֹותֹו.
אֹותֹו. ּפֹוטרין - יֹודע איני אֹומר ואחד זּכאי, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָאֹומרים
אֹומרים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה זּכאי, אֹומרים ּוׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִַַַָָָארּבעה
המחּיבין רּבּו ׁשהרי חּיב, - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּיב,

ְִַׁשנים.
נפׁשֹות‚. ּבדיני ּבין מחלקת, להם ׁשּבא הּגדֹול ּדין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית

ממֹונֹות ּבדיני עליהן,ּבין מֹוסיפין אין - ּתֹורה ּבדיני ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ
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ואמר: ּפרׁש אם ,לפיכ וסֹותר. טענֹותיו, סתם לא זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהרי
ראיה ולא הּים, ּבמדינת ולא הּנה לא ּכלל, עדים לי ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֹֹאין

לסּתר. יכֹול אינֹו - אחרים ּביד ולא ּבידי לא ְְְְְֲִִִֵֵַָָָֹֹֹּכלל,
.Ëראיֹות והביא ׁשּנתחּיב, ּבגדֹול אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבּמה

קטן ׁשהּוא יֹורׁש אבל טענֹותיו; ׁשּסתם אחר עדים ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהביא
אחר מֹוריׁשֹו מחמת טענֹות עליו ּובאּו מֹוריׁשֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּכׁשּמת
ׁשּיצא ואחר ראיה, לי ואין עדים לי אין ואמר: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשהגּדיל,
עדּות לאבי יֹודעים אנּו אחרים: לֹו אמרּו חּיב ּדין ְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָמּבית
ראיה הפקיד מֹוריׁש אחד: לֹו אמר אֹו זה, ּדין ּבּה ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָֹׁשּתסּתר
ּכל יֹודע קטן הּיֹורׁש ׁשאין וסֹותר, מּיד מביא זה הרי - ְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָזֹו

מֹוריׁשֹו. ְִָראיֹות
.Èיהיה - ויּׁשבע ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ׁשאם מּידֹו, ׁשּקנּו ְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָֹמי

נאמ אֹוחברֹו ׁשבּועה, ּבלא ּׁשּטען מה ּכל ויּטל ּבטענתֹו ן ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
זכּותֹו את אּבד - ויּטל ויּׁשבע ּפלֹוני ּביֹום יבֹוא לא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹׁשאם
נתקּימּו - ּבא ולא הּיֹום ועבר חברֹו, ויּפטר ּכלּום לֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָֹואין
אנּוס ׁשהיה ראיה הביא ואם זכּותֹו. את ואּבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּתנאים,
ּכׁשּיתּבעּנּו ויּׁשבע זה, מּקנין ּפטּור זה הרי - הּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּבאֹותֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מּקדם. ּכׁשהיה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹחברֹו,

ה'תשע"ב כסלו כ"ד שלישי יום
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ּומקצתם‡. זּכאי, אֹומרים מקצתם ׁשּנחלקּו, ּדין ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבית
ּתֹורה, ׁשל עּׂשה מצות וזֹו הרב. אחר הֹולכין - חּיב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹאֹומרים
ּבדיני אמּורים? ּדברים ּבּמה להּטֹות. רּבים אחרי ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
ּבהן; וכּיֹוצא וטהֹור וטמא ּומּתר אסּור ּדיני ּובׁשאר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻממֹונֹות
לא אֹו יהרג אם החֹוטא ּבזה נחלקּו אם נפׁשֹות, ּבדיני ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹאבל
- מחּיבין הרב היּו ואם זּכאי, - מזּכים הרב היּו אם ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹֹיהרג:
מּפי ׁשנים. המזּכים על יתר המחּיבין ׁשּיהיּו עד נהרג ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאינֹו
תהיה לא ואמרה: ּתֹורה הזהירה זה ׁשעל למדּו, ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָֹהּׁשמּועה
- להרג לרעה נֹוטים הרב אם ּכלֹומר: לרעת. רּבים ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹֹֹאחרי
המחּיבין ויֹוסיפּו גדֹולה הטיה ׁשּיּטּו עד אחריהם, תהיה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלא
- לטֹובה הּטית להּטת. רּבים אחרי לנטת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹׁשנים.
קּבלה הּדברים אּלּו וכל ׁשנים. ּפי על - לרעה אחד, ּפי ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָעל

ֵהם.
ואחד·. זּכאי, אֹומרים ׁשנים ׁשּנחלקּו: ׁשלׁשה ׁשל ּדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבית

אֹומר ואחד חּיב, אֹומרים ׁשנים זּכאי. זה הרי - חּיב ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָאֹומר
חּיב, אֹומר ואחד זּכאי, אֹומר אחד חּיב. זה הרי - ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזּכאי
חּיב, אֹו זּכאי ׁשנים ׁשאמרּו אֹו יֹודע, איני אֹומר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואחד
נמצאּו ׁשנים. הּדּינים יֹוסיפּו - יֹודע איני אֹומר ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַַַָוהּׁשליׁשי

אמר ּבּדבר. ונֹותנים נֹוּׂשאים זּכאי,חמּׁשה מהם ׁשלׁשה ּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ
חּיב, ׁשלׁשה אמרּו זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומרים ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָּוׁשנים
ּוׁשנים זּכאי, מהם ׁשנים אמרּו חּיב. זה הרי - זּכאי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָּוׁשנים
אם אבל ׁשנים. מֹוסיפין - יֹודע איני אֹומר ואחד חּיב, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמהם
אֹו יֹודע, איני אֹומר ואחד חּיב, אֹו זּכאי ארּבעה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאמרּו
ּבין יֹודע, איני אחד ואמר חּיב, ואחד זּכאי, ׁשלׁשה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאמרּו
ּבּתחּלה, יֹודע איני ׁשאמר הּוא יֹודע איני ׁשאמר זה ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהיה

למחצה מחצה היּו הרב. אחר הֹולכים - אחר ׁשאמר ְְֱֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבין
וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין אּלּו הרי - יֹודע איני אֹומר ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָואחד
ואחד. ׁשבעים עד והֹולכין מֹוסיפין - הּדבר נסּתּפק ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָאם
חּיב, וחמּׁשה ׁשלׁשים ואמרּו ואחד, לׁשבעים ְְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָהּגיעּו
נֹוּׂשאים - יֹודע איני אֹומר ואחד זּכאי, וחמּׁשה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּוׁשלׁשים
ׁשלׁשים ונמצאּו האחד, הּצד לדברי ׁשּיחזר עד עּמֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹונֹותנים
אחד ולא הּוא לא חזר לא ואם מחּיבין. אֹו מזּכים ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֹוׁשּׁשה
ּבעליו. ּבחזקת הּממֹון את ּומעמידין ספק, הּדבר הרי - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמהן

לדבריו‚. טעם לתת צרי אינֹו - יֹודע איני ׁשאמר מי ְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָּכל
המזּכה ׁשּמראה ּכדר הּספק, לֹו ּבא טעם זה מאי ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּולהֹודיע

מחּיב. טעם זה מאי והמחּיב מזּכה, טעם זה ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַמאי
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ּכּלן‡. ואמרּו ּתחּלה, נפׁשֹות ּבדיני ּכּלם ׁשּפתחּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻֻסנהדרין
ׁשּיהפכּו מזּכין מקצת ׁשם ׁשּיהיּו עד ּפטּור, זה הרי - ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

וי יהרג.ּבזכּותֹו, ּכ ואחר המחּיבין, רּבּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ
עּׂשר·. ׁשנים נפׁשֹות, ּבדיני ׁשּנחלקּו קטּנה ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָסנהדרי

זּכאי. זה הרי - חּיב אֹומרים עּׂשר ואחד זּכאי, ְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָאֹומרים
אֹו זּכאי, אֹומרים עּׂשר ואחד חּיב, אֹומרים עּׂשר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָׁשנים
איני אֹומר ואחד חּיב, עּׂשר ואחד זּכאי, עּׂשר אחד ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשאמרּו
אֹומר והאחד מחּיבין, אֹו מזּכין ּוׁשנים עּׂשרים אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָיֹודע,
הּוא הרי - יֹודע איני ׁשאמר זה ׁשנים. יֹוסיפּו - יֹודע ְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָאיני
אחר ונמצאּו חֹובה. ּומלּמד חֹוזר אינֹו ׁשהרי ׁשאינֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּכמי
ׁשנים אמרּו הּמסּתּפק. מּזה חּוץ וארּבעה עּׂשרים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּתֹוספת
עּׂשר אחד זּכאי. זה הרי - חּיב עּׂשר ּוׁשנים זּכאי, ְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָעּׂשר
ּפי על אף חּיב, אֹומרים עּׂשר ּוׁשלׁשה זּכאי, ְְְִִִַַַַַָָָָאֹומרים
ׁשהרי חּיב, זה הרי - יֹודע איני אֹומר הראׁשֹונים מן ֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהאחד
עּׂשר ּוׁשנים זּכאי, עּׂשר ׁשנים אמרּו ּבׁשנים. רּבּו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָהמחּיבין
וכן אחרים. ׁשנים מֹוסיפין - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָחּיב,
אֹו זּכאי, ויהא אחד המזּכין ׁשּירּבּו עד והֹולכין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָמֹוסיפין
אּלּו ּכנגד אּלּו היּו חּיב. ויהא יֹותר אֹו ׁשנים המחּיבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָירּבּו
ּבלבד אחד יֹותר המחּיבין ׁשהיּו אֹו יֹודע, איני אֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָואחד
ואחד, לׁשבעים הּגיעּו ואחד. ׁשבעים עד והֹולכין מֹוסיפין -ְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַָָ
חּיב אֹומרים וחמּׁשה ּוׁשלׁשים זּכאי, אֹומרים וׁשּׁשה ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָׁשלׁשים
ּוׁשלׁשים חּיב, אֹומרים וׁשּׁשה ׁשלׁשים זּכאי. זה הרי -ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָ
ׁשּיראה עד אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנים - זּכאי אֹומרים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוחמּׁשה
ואם אֹותֹו. מחּיבין אֹו אֹותֹו ּומזּכין חברֹו ּדברי מהן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָאחד
ּופֹוטרין הּדין! נזּדּקן אֹומר: ׁשּבּדּינים ּגדֹול - ראה ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלא
וחמּׁשה ּוׁשלׁשים חּיב, אֹומרים וחמּׁשה ׁשלׁשים ְְְֲֲִִִִִַַַָָָאֹותֹו.
אֹותֹו. ּפֹוטרין - יֹודע איני אֹומר ואחד זּכאי, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָאֹומרים
אֹומרים ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה זּכאי, אֹומרים ּוׁשלׁשים ְְְְְְִִִִִַַַָָָארּבעה
המחּיבין רּבּו ׁשהרי חּיב, - יֹודע איני אֹומר ואחד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָחּיב,

ְִַׁשנים.
נפׁשֹות‚. ּבדיני ּבין מחלקת, להם ׁשּבא הּגדֹול ּדין ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבית

ממֹונֹות ּבדיני עליהן,ּבין מֹוסיפין אין - ּתֹורה ּבדיני ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ

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



oixcdpqקי zekld - elqk f"kÎe"k iyiyÎiying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ואם ׁשּלהן. הרב אחר והֹולכין אּלּו, ּכנגד אּלּו דנין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא
עד אּלּו, ּכנגד אּלּו ּדנין - נחלקּו הּנהרגין מן אחד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּבדין

יתחּיב. אֹו ְְְִִֵֶַׁשּיפטרּוהּו

ה'תשע"ב כסלו כ"ו חמישי יום

עּׂשירי ¦¦£¤¤ּפרק

מן‡. אֹו המזּכין מן ׁשהיה נפׁשֹות ּבדיני הּדּינים מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד
נטה אּלא ּבדעּתֹו, לֹו הּנראה ּדבר ׁשאמר מּפני לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהמחּיבין,
נאמר: זה ועל תעּׂשה. ּבלא עֹובר זה הרי - חברֹו ּדברי ְְְֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹאחר
ּתאמר ׁשּלא למדּו, הּׁשמּועה מּפי לנטת. רב על תענה ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹֹֹולא
מה אמר אּלא ּפלֹוני! ּכאיׁש ׁשאהיה ּדי מנין: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשעת

.ְֶֶָּׁשּלפני
נפׁשֹות·. ּבדיני זכּות המלּמד יחזר ׁשּלא זה: לאו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּובכלל

ּדברים ּבּמה לנטת. רב על תענה לא ׁשּנאמר: חֹובה, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹללּמד
יׁש - ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָאמּורים?

המחּיבים. עם ּולהתמּנֹות לחזר זכּות ְְְְְְֲִִִֵַַַַַַֹלמלּמד
מזּכה‚. הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ומת מזּכה ׁשהיה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּתלמיד

ְִּבמקֹומֹו.
מת„. אֹו ונׁשּתּתק זכּות, עליו ללּמד לי יׁש אחד: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאמר

הּוא הרי - מזּכה טעם זה מאי ויאמר זכּות ׁשּילּמד ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹקדם
ׁשאינֹו. ְִֵֶּכמי

אין‰. - מקראֹות מּׁשני אפּלּו אחד, טעם ׁשאמרּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשנים
ּכאחד. אּלא ְְִִֶֶָָנמנין

.Âמן נפׁשֹות ּבדיני מתחילין ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּומּפי
ּכדאיןהּגדֹו עצמן יראּו ולא ּדעּתֹו, על הּׁשאר יסמכּו ׁשּמא ל. ְְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ

ּבדעּתֹו. לֹו הּנראה ּדבר אחד ּכל יאמר אּלא עליו. ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹלחלק
.Ê.לזכּות אּלא לחֹובה, נפׁשֹות ּבדיני ּפֹותחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן

ׁשהעידּו זה דבר עּׂשית לא אם ׁשחטא: לזה אֹומרים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכיצד?
מּדבריהם. ּתירא אל - עלי ְִִִֵֶֶַָָּבֹו

.Áללּמד לי יׁש נפׁשֹות: ּבדיני הּתלמידים מן אחד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאמר
זכּות עליו ללּמד לי יׁש אמר: אֹותֹו. מׁשּתקין - חֹובה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָעליו
- ּבדבריו מּמׁש יׁש אם לּסנהדרין. עּמהן אֹותֹו מעלין -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבדבריו מּמׁש אין ואם לעֹולם; מּׁשם יֹורד ואינֹו לֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָׁשֹומעין
עצמֹו: הּנּדֹון אמר אפּלּו ּכּלֹו. הּיֹום ּכל מּׁשם יֹורד אינֹו -ְֲִִִֵֵַַַַָָָֻ
לּמנין; ועֹולה לֹו ׁשֹומעין - זכּות עצמי על ללּמד לי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָיׁש

ּבדבריו. מּמׁש ׁשּיהיה ְְְִִֶֶַָָָוהּוא
.Ëוגמרּו הּפטּור את וחּיבּו נפׁשֹות ּבדיני ׁשּטעּו ּדין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָּבית

ּכדי ּדינֹו את ּבֹו ׁשּיסּתרּו הּטעם להם ונראה לחֹובה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָדינֹו
ּופטרּו טעּו אם אבל אֹותֹו. ודנין וחֹוזרין סֹותרין, - ְְְְְְֲִִִִַָָָָלזּכֹותֹו
מחזירין ואין ּדינֹו, את סֹותרין אין - הריגה המחּיב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאת
הצדֹוקין ׁשאין ּבדבר ּבׁשּטעּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָאֹותֹו.
- ּבֹו מֹודין ׁשהצדֹוקין ּבדבר טעּו אם אבל ּבֹו; ְְֲִִִִֶַָָָָמֹודין
ׁשּלא הערוה על הּבא אמרּו: ּכיצד? לחֹובה. אֹותֹו ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹמחזירין
אֹותֹו; ּוממיתין אֹותֹו מחזירין - ּופטרּוהּו ּפטּור, - ְְְְֲִִִִַַָָָּכדרּכּה
- ּופטרּוהּו ּפטּור, - ּכדרּכּה ׁשּלא המערה אמרּו: אם ְְְְְֲִֶֶַַָָָָָָֹאבל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן אֹותֹו. מחזירין ְֲִִֵֵֵֶַַָֹאין

ה'תשע"ב כסלו כ"ז שישי יום

עּׂשר אחד ּפרק
יוםחמישֿישישיכ"וֿכ"זכסלו
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.‡- ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות? לדיני ממֹונֹות ּדיני ּבין ְְִִִֵֵֵֵַָָָמה
- ממֹונֹות ּדיני ּוׁשלׁשה. ּבעּׂשרים - נפׁשֹות ּדיני ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּבׁשלׁשה;
ּפֹותחין - נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵָָּפֹותחין
- ממֹונֹות ּדיני לחֹובה. ּפֹותחין ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָלזכּות,
- נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין אחד ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמּטין
ממֹונֹות ּדיני לחֹובה. ׁשנים ּפי ועל לזכּות, אחד ּפי על ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָמּטין
מחזירין - נפׁשֹות ודיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין מחזירין -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָ
- ממֹונֹות ּדיני ׁשּבארנּו. ּכמֹו לחֹובה, מחזירין ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָלזכּות,
ּבין הּדּינים ּבין חֹובה, אֹו זכּות ללּמד ראּויין ְְְִִֵֵֵַַַַָָֹהּכל
ואפּלּו זכּות, מלּמדין הּכל - נפׁשֹות ודיני ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹהּתלמידים;
- ממֹונֹות ּדיני הּדּינים. אּלא חֹובה מלּמד ואין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּתלמידים,
חֹוזר זכּות והמלּמד זכּות, ּומלּמד חֹוזר חֹובה המלּמד ְְְְְְֵֵֵֵֵַַַַַַַָָהּדּין
ּומלּמד חֹוזר חֹובה המלּמד - נפׁשֹות ּדיני חֹובה; ְְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָּומלּמד
אּלא חֹובה, ּוללּמד לחזר יכֹול אינֹו זכּות המלּמד אבל ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַָָָָֹזכּות,
ּכמֹו המחּיבין, עם ּולהּמנֹות לחזר לֹו יׁש ּדין ּגמר ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָֹּבׁשעת
ּדיני ּבּלילה; וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין - ממֹונֹות ּדיני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשּבארנּו.
ּבֹו ּגֹומרין - ממֹונֹות ּדיני ּבּיֹום. וגֹומרין ּבּיֹום ּדנין - ְְְְִִִִֵַַָָָנפׁשֹות
ּבּיֹום ּבֹו ּגֹומרין - נפׁשֹות ּדיני לחֹובה; ּבין לזכּות ּבין ְְְְִִִֵֵֵַַָָּבּיֹום

לחֹובה. ׁשּלאחריו ּובּיֹום ְְְֲִֶַַָָלזכּות,
יֹום·. ערב ולא ׁשּבת ערב לא נפׁשֹות ּדיני ּדנין אין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹלפיכ

לעּנֹות ואסּור למחר, להרגֹו אפׁשר ואי יתחּיב, ׁשּמא ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָטֹוב;
אחד עד אֹותֹו אֹוסרין אּלא הּׁשּבת. אחר ּולהּניחֹו ּדינֹו ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָאת

ּבדינֹו. ּומתחילין ְְִִִַַַָּבּׁשּבת,
הּתֹורה,‚. מן יֹום ּבכל אֹותן ׁשּדנין ּפי על אף ממֹונֹות, ְִִִִֵֶַַַָָָָָּדיני

ׁשאין למדּו מּדבריהם עת, ּבכל העם את וׁשפטּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּבת. ּבערב ְִֶֶַָָּדנין

.„- גלּות ּדיני ואחד מלקּיֹות ּדיני ואחד נפׁשֹות ּדיני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻאחד
ואין ּבׁשלׁשה. ׁשהּמלקּות אּלא ּבהן, ׁשוים האּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּדינים
ּבעּׂשרים ׁשּדינֹו אחד: מּדבר חּוץ הּנסקל, ּבׁשֹור מהן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָאחד

ְָּוׁשלׁשה.
את‰. לֹו מכּמנין נפׁשֹות: ּדיני ּכׁשאר ּדיניו אין - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּמסית

מּבית יצא ואם הּנהרגין. ּכׁשאר התראה צרי ואינֹו ְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהעדים,
מחזירין - חֹובה עליו ללּמד לי יׁש אחד: ואמר זּכאי, ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּדין
אין - זכּות עליו ללּמד לי יׁש אחד: ואמר חּיב, יצא ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָאֹותֹו.
זקן ּבדינֹו ּומֹוׁשיבין למסית. טֹוענין ואין אֹותֹו. ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָמחזירין
עליו. ירחמּו ׁשּלא ּכדי ּבנים, לֹו ׁשאין ּומי ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹוסריס
- ההבל אחרי העם את ׁשּמטעין אּלּו על ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהאכזרּיּות
אּפֹו מחרֹון יי יׁשּוב למען ׁשּנאמר: ּבעֹולם; הּוא ְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָרחמים

רחמים. ל ְְֲִַַָונתן
.Âמן מתחילין - והּטהרֹות הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֻּדיני

- נפׁשֹות ודיני ּדבריו; את וׁשֹומעין ׁשּבּדּינים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּגדֹול
ּבאחרֹונה. אּלא הּגדֹול ּדברי ׁשֹומעין ואין הּצד, מן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמתחילין

.Êהרב ּובנֹו האב - הּטהרֹות וכן הּטמאֹות וכן ממֹונֹות, ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֻּדיני
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וקּדּוׁש ּומּכֹות, נפׁשֹות ודיני ּבׁשנים; אֹותן מֹונין ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָותלמידֹו
אֹותן מֹונין ותלמידֹו הרב אֹו ּובנֹו אב - הּׁשנה ועּבּור ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹהחדׁש

ְֶָּבאחד.
.Áּבׁשנ ּבין ּבאחד ּבין הּבן עם האב מֹונין ׁשאנּו ים,זה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּתלמידים מן היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהן האחד ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכגֹון
ּדבריו, ׁשֹומעין חֹובה. אֹו זכּות ללּמד לי יׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשאמר:

עּמֹו. ונמנין עּמֹו, ונֹותנין ְְְְְְִִִִִִונֹוּׂשאין
.Ë;ּבקרֹובים הּדין את ּגֹומרין אין - ּדין ּגמר ְְְְִִִִִִֵֶַַַּובׁשעת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשהּדּינין
.Èרּבֹו הרי - קּבלה מחּסר והיה ּומבין, חכם ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻּתלמיד

עּמֹו דן והּוא זה, ּבדין לּה צרי ׁשהּוא הּקּבלה לֹו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָמֹוסר
נפׁשֹות. ְְִֵָּבדיני

.‡Èוהּוא גר; אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים ְְֲִִִֵֵֵַָָֹהּכל
על אף הּגר, חברֹו את ּדן וגר מּיּׂשראל. אּמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתהיה
ּבאחת והּסּומא הּממזר וכן מּיּׂשראל. אּמֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּפי
- נפׁשֹות ּבדיני אבל ממֹונֹות. ּדיני לדּון ּכׁשר - ְְֲִִֵֵֵֵֵָָָָָָמעיניו
הּמּׂשיאין ויּׂשראלים לוּים ּכהנים אּלא אֹותן ּדנין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹאין
מעיניו, ּבאחת אפּלּו סּומא מהן אחד יהיה ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלכהּנה,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ה'תשע"ב כסלו כ"ח קודש שבת יום

עּׂשר ׁשנים ¨¨¥§¤¤ּפרק

ּדין‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד
אֹומרין - ּפלֹונית עברה ׁשעבר זה ּפלֹוני ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:

אמרּו: אם ּבֹו? התריתם אֹותֹו? אּתם מּכירין אנּולהן: אין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
זה הרי - ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו, נסּתּפק אֹו אֹותֹו, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹמּכירין

ָּפטּור.
ׁשּלא·. התראה; צרי הארץ עם ואחד חכם ּתלמיד ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאחד

ׁשֹוגג ׁשּמא למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנּתנה
ּתעּׂשה, אל אֹו ּפרׁש, לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד ְְְְֲִִֵֶַַַַָָהיה.
מלקּות. אֹו ּדין ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, עברה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּזֹו
ּפטּור. - ּבראׁשֹו הרּכין אֹו ׁשתק אם וכן ּפטּור. - ּפרׁש ְְְִִִִֵֵַַָָָֹאם
למיתה עצמֹו ׁשּיּתיר עד ּפטּור. - אני יֹודע אמר: ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָואפּלּו
ׁשּיעבר וצרי יהרג. ּכ ואחר עֹוּׂשה, אני ּכן מנת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹויאמר:
דּבּור ּכדי אחר אבל דּבּור; ּכדי ּבתֹו להתראה ּתכף ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָויעּׂשה
העדים מן אחד ּבֹו ׁשהתרה ּובין אחרת. התראה צרי -ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אפּלּו עבד, אֹו אּׁשה אפּלּו עדים, ּבפני אחר ּבֹו ׁשהתרה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּובין
הרי - ּבעצמֹו התרה ואפּלּו ראהּו, ולא הּמתרה קֹול ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשמע

נהרג. ֱֶֶָזה
.‚- אֹותֹו אנּו ּומּכירין התראה לֹו היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו

נפׁשֹות? עסקי על מאּימין וכיצד עליהן. ּדין ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמאּימין
עד, מּפי עד ּומּׁשמּועה, מאמד ּתאמרּו ׁשּמא להן: ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאֹומרים
ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם אין ׁשּמא אֹו ׁשמעּתם? נאמן אדם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּפי
ּכדיני ׁשּלא יֹודעים, הוּו וחקירה? ּבדריׁשה אתכם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹלבּדק

ממֹונֹו נֹותן אדם - ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות. ּדיני ְִִֵֵֵָָָָָָממֹונֹות
סֹוף עד ּבֹו ּתלּויין זרעֹו ודם ּדמֹו - נפׁשֹות ּדיני לֹו; ְְְְְִִִֵֵַַַַָָּומתּכּפר
ּדמֹו - צעקים אחי ּדמי קֹול נאמר: ּבקין ׁשהרי העֹולם. ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
ׁשּכל ללּמד: ּבעֹולם, יחידי אדם נברא לפיכ זרעֹו. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָודם
אּבד ּכאּלּו עליו מעלין - העֹולם מן אחת נפׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהמאּבד
עליו מעלין - ּבעֹולם אחת נפׁש המקּים וכל מלא; ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעֹולם
אדם ּבצּורת עֹולם ּבאי ּכל הרי מלא. עֹולם קּים ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָּכאּלּו
לפני ּדֹומין מהן אחד ּכל ּפני ואין נבראים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָהראׁשֹון
נברא ּבׁשבילי לֹומר: יכֹול ואחד אחד ּכל ,לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָחברֹו.
נאמר: ּכבר הלֹוא זֹו? ּולצרה ּלנּו מה ּתאמרּו: ׁשּמא ְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹהעֹולם.
לחּוב ּלנּו מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ידע. אֹו ראה אֹו עד ְְֵֶַָָָָָָָֹוהּוא

ּוב נאמר: ּכבר והלֹוא זה? ׁשל אםּבדמֹו רּנה. רׁשעים אבד ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּובֹודקים ׁשּבעדים הּגדֹול את מכניסין - ּבדבריהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעמדּו
אם עדּות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָאֹותֹו
אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני את מכניסין - מכּונת עדּותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻנמצאת
ואחד אחד ּכל ּבֹודקין - עדים מאה היּו אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָּכראׁשֹון.
ּפֹותחין - מכּונים העדים ּכל דברי נמצאּו וחקירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻּבדריׁשה
ּתירא אל - חטאת לא אם ואֹומרים: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלזכּות,
ואם ּפטרּוהּו; - זכּות לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין ְְְְְְִִִִִֵֶָָָמּדבריהם.
ּבּיֹום ּובֹו למחר. עד אֹותֹו אֹוסרין - זכּות לֹו מצאּו ְְְְִַַָָָֹלא
ּוממעטין ּבדינֹו. לעּין זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַמזּדּוגין
ּכל ּבּדבר ונֹוּׂשאין הּיֹום. אֹותֹו ּכל יין ׁשֹותין ואין ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבמאכל
ּבביתֹו. עצמֹו עם אֹו ׁשּלֹו זּוג עם ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּלילה
הּוא אני אֹומר: המזּכה ּדין. לבית מׁשּכימין ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָולּמחרת
הּוא אני אֹומר: והמחּיב ּבמקֹומי; אני ּומזּכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַהמזּכה,
ואם מזּכה. ואני ּבי חזרּתי אֹו ּבמקֹומי, אני ּומחּיב ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהמחּיב,
אחד, מּטעם זּכּו אֹו ׁשחּיבּו הם מי ידעּו ולא ּבּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹטעּו
הּדּינין סֹופרי הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכאחד אּלא נחׁשבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
ואחד. אחד ּכל ׁשל טעם ּכֹותבין ׁשהרי אֹותן, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמזּכירין
הצרכּו ואם ּפטרּוהּו; - זכּות לֹו מצאּו אם ּבדינֹו. ְְְְְְְְִִִִִַָָֻּומתחילין
אֹותֹו מֹוציאין - ונתחּיב המחּיבין רּבּו מֹוסיפין. - ְְְְְִִִִִִִֵַַַַלהֹוסיף
ּדין לבית חּוץ היה ּדין ּבית ּבֹו ׁשהֹורגין ּומקֹום ְְְְִִִֵֵֶָָָָלהרגֹו.
מחּוץ אל המקּלל את הֹוצא ׁשּנאמר: ּדין, מּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָורחֹוק
ּכמֹו מילין, ׁשּׁשה ּכמֹו רחֹוק ׁשּיהיה לי, ויראה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלּמחנה.
אהל ּפתח לפני ׁשהיה רּבנּו, מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

יּׂשראל. מחנה ּובין ְֲִֵֵֵֵַָמֹועד,
אפּלּו„. ּביֹומֹו. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמּׁשּנגמר

ּכנגד אֹותּה ּומּכין ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין אין - עּברה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
על יׁשבה אם אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבית
מּתר - ׁשּתהרג אּׁשה וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּבר

ּבּׂשערּה. ְִֵָָָלהנֹות
עד‰. אֹותֹו הֹורגין אין - זבּוח זבחֹו והיה להרג ׁשּיצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמי

לא ועדין ּדינֹו נגמר ואם ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמּזין
קרּבנֹו, עליו ׁשּיקריבּו עד לֹו ממּתינין אין - הּזבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשחט

ּדינֹו. את מעּנין ְִִֵֶֶַׁשאין

�

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



קיי oixcdpq zekld - elqk g"k ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וקּדּוׁש ּומּכֹות, נפׁשֹות ודיני ּבׁשנים; אֹותן מֹונין ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָותלמידֹו
אֹותן מֹונין ותלמידֹו הרב אֹו ּובנֹו אב - הּׁשנה ועּבּור ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹהחדׁש

ְֶָּבאחד.
.Áּבׁשנ ּבין ּבאחד ּבין הּבן עם האב מֹונין ׁשאנּו ים,זה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

הּתלמידים מן היה והּׁשני ּבּסנהדרין, מהן האחד ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכגֹון
ּדבריו, ׁשֹומעין חֹובה. אֹו זכּות ללּמד לי יׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָׁשאמר:

עּמֹו. ונמנין עּמֹו, ונֹותנין ְְְְְְִִִִִִונֹוּׂשאין
.Ë;ּבקרֹובים הּדין את ּגֹומרין אין - ּדין ּגמר ְְְְִִִִִִֵֶַַַּובׁשעת

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לדין, ּפסּולין הּקרֹובים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָׁשהּדּינין
.Èרּבֹו הרי - קּבלה מחּסר והיה ּומבין, חכם ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻּתלמיד

עּמֹו דן והּוא זה, ּבדין לּה צרי ׁשהּוא הּקּבלה לֹו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָמֹוסר
נפׁשֹות. ְְִֵָּבדיני

.‡Èוהּוא גר; אפּלּו ממֹונֹות, ּדיני לדּון ּכׁשרים ְְֲִִִֵֵֵַָָֹהּכל
על אף הּגר, חברֹו את ּדן וגר מּיּׂשראל. אּמֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּתהיה
ּבאחת והּסּומא הּממזר וכן מּיּׂשראל. אּמֹו ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּפי
- נפׁשֹות ּבדיני אבל ממֹונֹות. ּדיני לדּון ּכׁשר - ְְֲִִֵֵֵֵֵָָָָָָמעיניו
הּמּׂשיאין ויּׂשראלים לוּים ּכהנים אּלא אֹותן ּדנין ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹאין
מעיניו, ּבאחת אפּלּו סּומא מהן אחד יהיה ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלכהּנה,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ה'תשע"ב כסלו כ"ח קודש שבת יום

עּׂשר ׁשנים ¨¨¥§¤¤ּפרק

ּדין‡. לבית עדים ּכׁשּיבֹואּו נפׁשֹות? ּדיני ּדנין ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּכיצד
אֹומרין - ּפלֹונית עברה ׁשעבר זה ּפלֹוני ראינּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָואֹומרים:

אמרּו: אם ּבֹו? התריתם אֹותֹו? אּתם מּכירין אנּולהן: אין ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
זה הרי - ּבֹו התרּו ׁשּלא אֹו לנּו, נסּתּפק אֹו אֹותֹו, ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹמּכירין

ָּפטּור.
ׁשּלא·. התראה; צרי הארץ עם ואחד חכם ּתלמיד ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאחד

ׁשֹוגג ׁשּמא למזיד, ׁשֹוגג ּבין להבחין אּלא התראה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנּתנה
ּתעּׂשה, אל אֹו ּפרׁש, לֹו: אֹומרין ּבֹו? מתרין וכיצד ְְְְֲִִֵֶַַַַָָהיה.
מלקּות. אֹו ּדין ּבית מיתת עליה אּתה וחּיב היא, עברה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּזֹו
ּפטּור. - ּבראׁשֹו הרּכין אֹו ׁשתק אם וכן ּפטּור. - ּפרׁש ְְְִִִִֵֵַַָָָֹאם
למיתה עצמֹו ׁשּיּתיר עד ּפטּור. - אני יֹודע אמר: ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָואפּלּו
ׁשּיעבר וצרי יהרג. ּכ ואחר עֹוּׂשה, אני ּכן מנת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹויאמר:
דּבּור ּכדי אחר אבל דּבּור; ּכדי ּבתֹו להתראה ּתכף ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָויעּׂשה
העדים מן אחד ּבֹו ׁשהתרה ּובין אחרת. התראה צרי -ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
אפּלּו עבד, אֹו אּׁשה אפּלּו עדים, ּבפני אחר ּבֹו ׁשהתרה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּובין
הרי - ּבעצמֹו התרה ואפּלּו ראהּו, ולא הּמתרה קֹול ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹׁשמע

נהרג. ֱֶֶָזה
.‚- אֹותֹו אנּו ּומּכירין התראה לֹו היתה העדים: ְְְִִִֵַַָָָָָָָאמרּו

נפׁשֹות? עסקי על מאּימין וכיצד עליהן. ּדין ּבית ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמאּימין
עד, מּפי עד ּומּׁשמּועה, מאמד ּתאמרּו ׁשּמא להן: ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאֹומרים
ׁשּסֹופנּו יֹודעים אּתם אין ׁשּמא אֹו ׁשמעּתם? נאמן אדם ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָמּפי
ּכדיני ׁשּלא יֹודעים, הוּו וחקירה? ּבדריׁשה אתכם ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹלבּדק

ממֹונֹו נֹותן אדם - ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות. ּדיני ְִִֵֵֵָָָָָָממֹונֹות
סֹוף עד ּבֹו ּתלּויין זרעֹו ודם ּדמֹו - נפׁשֹות ּדיני לֹו; ְְְְְִִִֵֵַַַַָָּומתּכּפר
ּדמֹו - צעקים אחי ּדמי קֹול נאמר: ּבקין ׁשהרי העֹולם. ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּכל
ׁשּכל ללּמד: ּבעֹולם, יחידי אדם נברא לפיכ זרעֹו. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָודם
אּבד ּכאּלּו עליו מעלין - העֹולם מן אחת נפׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהמאּבד
עליו מעלין - ּבעֹולם אחת נפׁש המקּים וכל מלא; ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָעֹולם
אדם ּבצּורת עֹולם ּבאי ּכל הרי מלא. עֹולם קּים ְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָּכאּלּו
לפני ּדֹומין מהן אחד ּכל ּפני ואין נבראים, הם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָהראׁשֹון
נברא ּבׁשבילי לֹומר: יכֹול ואחד אחד ּכל ,לפיכ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָחברֹו.
נאמר: ּכבר הלֹוא זֹו? ּולצרה ּלנּו מה ּתאמרּו: ׁשּמא ְְְֱֲֶֶַַָָָָָָָֹהעֹולם.
לחּוב ּלנּו מה ּתאמרּו: ׁשּמא אֹו ידע. אֹו ראה אֹו עד ְְֵֶַָָָָָָָֹוהּוא

ּוב נאמר: ּכבר והלֹוא זה? ׁשל אםּבדמֹו רּנה. רׁשעים אבד ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ּובֹודקים ׁשּבעדים הּגדֹול את מכניסין - ּבדבריהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעמדּו
אם עדּות. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו וחקירה, ּבדריׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָאֹותֹו
אֹותֹו ּובֹודקין הּׁשני את מכניסין - מכּונת עדּותֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֻנמצאת
ואחד אחד ּכל ּבֹודקין - עדים מאה היּו אפּלּו ְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָּכראׁשֹון.
ּפֹותחין - מכּונים העדים ּכל דברי נמצאּו וחקירה. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵַָָָָָֻּבדריׁשה
ּתירא אל - חטאת לא אם ואֹומרים: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלזכּות,
ואם ּפטרּוהּו; - זכּות לֹו מצאּו אם אֹותֹו. ודנין ְְְְְְִִִִִֵֶָָָמּדבריהם.
ּבּיֹום ּובֹו למחר. עד אֹותֹו אֹוסרין - זכּות לֹו מצאּו ְְְְִַַָָָֹלא
ּוממעטין ּבדינֹו. לעּין זּוגֹות זּוגֹות הּסנהדרין ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַמזּדּוגין
ּכל ּבּדבר ונֹוּׂשאין הּיֹום. אֹותֹו ּכל יין ׁשֹותין ואין ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּבמאכל
ּבביתֹו. עצמֹו עם אֹו ׁשּלֹו זּוג עם ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּלילה
הּוא אני אֹומר: המזּכה ּדין. לבית מׁשּכימין ְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָולּמחרת
הּוא אני אֹומר: והמחּיב ּבמקֹומי; אני ּומזּכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַהמזּכה,
ואם מזּכה. ואני ּבי חזרּתי אֹו ּבמקֹומי, אני ּומחּיב ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָהמחּיב,
אחד, מּטעם זּכּו אֹו ׁשחּיבּו הם מי ידעּו ולא ּבּדבר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹטעּו
הּדּינין סֹופרי הרי - ׁשּבארנּו ּכמֹו ּכאחד אּלא נחׁשבין ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשאינן
ואחד. אחד ּכל ׁשל טעם ּכֹותבין ׁשהרי אֹותן, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמזּכירין
הצרכּו ואם ּפטרּוהּו; - זכּות לֹו מצאּו אם ּבדינֹו. ְְְְְְְְִִִִִַָָֻּומתחילין
אֹותֹו מֹוציאין - ונתחּיב המחּיבין רּבּו מֹוסיפין. - ְְְְְִִִִִִִֵַַַַלהֹוסיף
ּדין לבית חּוץ היה ּדין ּבית ּבֹו ׁשהֹורגין ּומקֹום ְְְְִִִֵֵֶָָָָלהרגֹו.
מחּוץ אל המקּלל את הֹוצא ׁשּנאמר: ּדין, מּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָורחֹוק
ּכמֹו מילין, ׁשּׁשה ּכמֹו רחֹוק ׁשּיהיה לי, ויראה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָלּמחנה.
אהל ּפתח לפני ׁשהיה רּבנּו, מׁשה ׁשל ּדינֹו ּבית ּבין ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

יּׂשראל. מחנה ּובין ְֲִֵֵֵֵַָמֹועד,
אפּלּו„. ּביֹומֹו. יהרג אּלא אֹותֹו, מׁשהין אין ּדינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָמּׁשּנגמר

ּכנגד אֹותּה ּומּכין ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין אין - עּברה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה
על יׁשבה אם אבל ּתחּלה. הּולד ׁשּימּות עד ההריֹון ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבית
מּתר - ׁשּתהרג אּׁשה וכל ׁשּתלד. עד לּה ממּתינין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמׁשּבר

ּבּׂשערּה. ְִֵָָָלהנֹות
עד‰. אֹותֹו הֹורגין אין - זבּוח זבחֹו והיה להרג ׁשּיצא ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמי

לא ועדין ּדינֹו נגמר ואם ואׁשמֹו. חּטאתֹו מּדם עליו ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָֹׁשּמּזין
קרּבנֹו, עליו ׁשּיקריבּו עד לֹו ממּתינין אין - הּזבח ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָנׁשחט

ּדינֹו. את מעּנין ְִִֵֶֶַׁשאין

�

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



elqkקיב g"kÎa"k ycew zayÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd elqk g"kÎa"k -

ה'תשע"ב כסלו כ"ב ראשון יום
.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוממּכר,
על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים ּבין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּממּכר

"וכיּֿתמּכרּו(oipw)אפן יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וגֹו'" לעמית ci)ממּכר ,dk `xwie)אמרּו ,`aa) ְְְֲִִֶַָָ

(:fn `rivnּכלֹומר ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר :ְְְִִֶַַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָקֹונֹות,
אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה וכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחכמים:

(.hv my)ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
ּבּׁשֹומרין dlihnמׁשיכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְִִֵֵֶֶָ
ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהתנּו
ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבאר
― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנֹות
זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכּון
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:
ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכלֿסּוג

מ ּופרק(aa`)ח' ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ּבתרא.(aa`)ו' ְִֶֶַָ

ה'תשע"ב כסלו כ"ג שני יום

ה'תשע"ב כסלו כ"ד שלישי יום
.�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ
מּלהֹונֹות ּבמסחר(zenxl)ׁשהזהרנּו זהֿאתֿזה ְְְְְִִֶֶֶֶַָֻ

"וכיֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, מּקח ְְְְְְִִִִִֶַַָָָּבׁשעת
אלֿ עמית מּיד קנה אֹו לעמית ממּכר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹתמּכרּו

אתֿאחיו" איׁש ci)ּתֹונּו ,dk `xwie)ּובספרא . ְְִִִֶָָ
(xda zyxt)― אתֿאחיו איׁש "אלּֿתֹונּו ְִִֶַָָאמרּו:

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת ְְְֲִִִֵַָָָָָזֹו
מציעא מּבבא ד' jli`e)ּבפרק :hn). ְְִִֶֶָָָ

ה'תשע"ב כסלו כ"ה רביעי יום

ה'תשע"ב כסלו כ"ו חמישי יום

.‡�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ְְְִִִֶֶֶֶַָָֹזהֿאתֿזה
לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים אֹותֹו ְְֲֲֲִִִַַַַַֹהּמצערים

מה ׁשּיתּבּיׁש מעׂשימּפני לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
לה' ּתֹודה לֹו: ונאמר מהם, וׁשב ְְְִֵֶַַָָֹנעּורים
וכּיֹוצא זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהעביר
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָּבכ
ויראת אתֿעמיתֹו איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי(.dk `xwie)אמרּו(:gp `rivn `aa)זֹו : ְֱֵֶָֹ
ספרא ּולׁשֹון ּדברים. my)אֹונאת xda zyxt): ְְְִִַָָָ

― אתֿעמיתֹו" איׁש תֹונּו "ולא אֹומר ְְֲִִֵֶֶֹ"ּכׁשהּוא
ּבעל היה אם ּכיצד? אמּורה. ּדברים אֹונאת ְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָהרי
הראׁשֹונים מעׂשי זכֹור לֹו: יאמר לא ְְֲִִֶַַָָֹֹּתׁשּובה

וכּו' חלאים היּו Ðוגֹו', eilr mi`a zexv Ð) ְְֲִָָ
(ei`hg exikfda oicd z` eilr wicvneחּמרים ִַָָָראה

epi`y mewnl mze` dptne zepwl miytgnd mixgeq)

(llk jiiyזה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא ְְֵֶֶַַָֹֹוכּו',
(eykxl utg epi`e Ð exign lr el`ey)."'ְוגֹו

my)ואמרּו `rivn `aa)ּדברים אֹונאת "ּגדֹולה : ְְְְִַָָָָ
אֹומר: הּוא ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, ְְִֵֵֶַַָָָָמאֹונאת
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָֹ'ויראת

מציעא. מּבבא ד' ְְִִֶֶָָָּבפרק

ה'תשע"ב כסלו כ"ז שישי יום

ה'תשע"ב כסלו כ"ח קודש שבת יום

.‚�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשבתקודשכ"בֿכ"חכסלו

― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק

k)תלחצּנּו" ,ak zeny)הּמכלּתא (zyxtּולׁשֹון ְְְְִִֶַָָ
(my mihtynּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְִֶָָָֹ

מציעא ּבבא ּבגמרא אתֿ(hk:)נתּבאר ׁשהמאּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אתֿאחיו", איׁש תֹונּו "לא מּׁשּום עֹובר ― ִִִֵֵֶַָהּגר

לאֿתֹונה" "וגר ―(my)ּומּׁשּום הּלֹוחצֹו וכן . ְְֲִֵֵֶַֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום על(my)עֹובר נֹוסף , ְְִִֵֶַָָֹ

fx)הּלאו dyrz `l),ּכלֿיׂשראל עם הּכֹוללֹו ְְִִֵַַָָָ
ממֹון. אֹונאת ְַַָָּכלֹומר:
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éìò óñàé óñàäéðôe áøì íiä-ìò-øLà ìBçk òáL øàa-ãòå ïcî ìàøNé-ìk E:áø÷a íéëìä E ¥Â¨Ÿ¥¨¥̧¨¤³¨¦§¨¥Æ¦¨Æ§©§¥´¤½©©¬£¤©©−̈¨®Ÿ¨¤¬Ÿ§¦−©§¨«

áéúçàa åéìà eðàáe(éø÷ ãçàa)äîãàä-ìò ìhä ìté øLàk åéìò eðçðå íL àöîð øLà úîB÷nä ¨´¥À̈§©©³§©©³©§ŸÆ£¤´¦§¨´½̈§©´§¨½̈©£¤²¦¬Ÿ©©−©¨£¨¨®

:ãçà-íb Bzà-øLà íéLðàä-ìëáe Ba øúBð-àìåâéøéòä-ìà ìàøNé-ìë eàéOäå óñàé øéò-ìà-íàå §Ÿ¬©²§¨¨£¨¦¬£¤¦−©¤¨«§¦¤¦Æ¥¨¥½§¦¦¯¨¦§¨¥²¤¨¦¬
ô:øBøö-íb íL àöîð-àì-øLà ãò ìçpä-ãò Búà eðáçñå íéìáç àéää©¦−£¨¦®§¨©³§ŸÆ©©©½©©²£¤Ÿ¦§¨¬−̈©§«

i"yx

(Á).‰ÓÁÏÓ ˘È‡ ÍÈ·‡Â,עליו לבא הלילה שתרדוף הוא ובטוח מארב, וטיב וטכסיסיה מלחמה עניני ויודע

העם: שאר עם ילין לא �Á·‡.(Ë)לפיכך ‡Â‰ ‰˙Ú יהיהוכש‰�‰ לא הוא אתו, אשר העם מחנה על תבא

שתהרגנו: ·˙ÏÁ‰.שם Ì‰· ÏÂÙ�Î ‰È‰Âתהיה בעמך, יהרגו ואם נפש, ומרי גבורים אנשיו כי לך אמרתי אני

בעם מגפה היתה ואמר אליך, להתחבר הבאים ישראל מכל השומע ושמע ראשונה, שהיא זו במלחמה מפלה בם

אבשלום: ÏÈÁ.(È)של Ô· Ì‚ ‡Â‰Â,ורעדה בפחד ימס המס האריה, כלב ולבו חיל בן הוא אפילו השומע ואותו

יצליח: ולא אביו, על הוא ונענש ליפול התחיל כבר יאמר כי אליך, עוד יתקשר È˙ˆÚÈ.(È‡)ולא ÈÎזאת כי

·˜¯·.עצתי: ÌÈÎÏÂ‰ ÍÈ�ÙÂ:כולנא בריש אזיל תהי ואת (תרגום:) ÂÈÏÚ.(È·)בראש, Â�Á�Âלשון עליו, וננוח

כמו יד)חנייה, י מצרים,(שמות גבול בכל וינח ב): ז אפרים:(ישעיהו על ארם נחה :(‚È).ÌÈÏ·Á,משריין (תרגום:)

ה)כמו י נביאים(שמואלֿא חבל סא): קיט רשעים:(תהלים חבלי :.ÏÁ�‰ „Ú:הגי אל נסחוב העיר חומת

cec zcevn
(Á).‰Ó‰ ÌÈ¯Â·‚ ÈÎעם מלחמה, מהמיית חרדים ואינם

ובלילה: פתאום ‰Ó‰.שהיא ˘Ù� È¯ÓÂעתה שהמה שכן וכל
שכול כדוב גבורות ויפעלו זמנם, קושי על דואגים נפש, מרי
נפשו במר יטרוף אחריהם, לחפש בשדה רודף בהיותו מבניו

אליו: הקרב ÓÁÏÓ‰.כל ˘È‡ ÍÈ·‡Âהוא יודע לומר: רצה
הרעה מחריש עליו שרק מדעתו ויבין המלחמה, טכסיסי
את ויבין והואיל עמו, אשר העם את להחריד יבואו ופתאום

אחד: במקום העם עם הוא ילין לא ‰Â‡(Ë)זאת, ‰˙Ú ‰�‰
.‡·Á�מהעם נבדל במקום עצמו החביא לילה, בהיות עתה

אותו: לשיכה המלך את ימצא לא העם, יחריד אם אף כן ואם אתו, ÏÂÙ�Î.אשר ‰È‰Âשעוד אלא יועיל, שלא די לא כאומר:
לומר: רצה המלחמה, בתחילת מאנשיך חללים יפילו וכאשר כרצונם, יכו הלא והם בהעם, להכות שלא אמר שהרי יזיק,

הראשונה: ‰˘ÚÓÂ.במלחמה ÚÓ˘Âכן אם ונראה אבשלום, בעם מגפה היתה הן יאמר אז ההיא, מהנפילה מי ישמע וכאשר
למקרה: עזבם ÏÈÁ.(È)שה' Ô· Ì‚ ‡Â‰Â,בקרבו לבבו ימס מקום מכל האריה, כלב לבו אשר חיל, בן יהיה השומע אם ואף

וירפו הם יתגברו בודאי למקרה, נעזב הדבר ואם חיל, בני המה אתו אשר והעם מלחמה, גבור הוא שאביך לכל, ידוע כי על
למלחמה עוד לרדת יאבו ולא מקוםידיהם כן אם יהיה לא כמוהם, דוד באנשי יכו אבשלום אנשי שגם אלא אחיתופל, כעצת בזה לבד יעשו לא שאם (ואף

ידבר) בחכמה לא כי לכל להראות עצתו, לסכל הדבור הרחיב מקום מכל הזה, È˙ˆÚÈ.(È‡):לחשש ÈÎובעבור וגו', האסף מייעץ: אני כן אלא
במלחמה: נתגבר העם Â‚Â'.רבת ÍÈ�ÙÂ:בעיניך חן למצוא גבורות, יפעלו כולם אז ‡ÂÈÏ.(È·)כי Â�‡·Âבהיות לומר: רצה

מקום מבלי האדמה פני כל המכסה הטל כמו עליו חונים נהיה כי עצמו, החביא אשר המקומות באחד נבוא בודאי רב, העם
אותו: נמצא ובודאי בכה, וזה בכה זה לבקשו, המקומות בכל נתפזר כן ממנו, ‰‡�˘ÌÈ.ריק ÏÎ·Âללבוש עצמו התנכר פן כי

התנכרו: עם הוא גם ויומת איש, מכולם נותר לא לזה מאנשיו, ÛÒ‡È.(È‚)כאחד ¯ÈÚ Ï‡ Ì‡Âפן חשש, יש ואם כאומר:
לא זה כל עם הנה ואמר: העיר, במעוז ויתחזק בהר, עומדת מבצר בעיר נפשו על ימלט ישראל, כל נקבץ עד הדבר בהתאחר
עד הנחל, עד ההר מן לגררה העיר, על חבלים לשאת בנו הכח עיר, אל יאסף אם אף אתנו, אשר העם ברוב הלא כי ימלט,
אתנו. אשר הרב העם מול יתחזק לא מבצר בעיר שאף לומר והפלגה, גוזמא בדרך ואמר ההיא, בהעיר צרור אף ישאר שלא
שיתקבצו עד הדבר יתאחר למען היתה, כוונתו עצם אולם הסותר, חלקי ובכל נאות דרך אמריו המתיק בערמתו, ירגיש ולבל

באמת: עשה וכאשר נפשו, על להמלט אליו אמריו ישלח כך ובתוך כולם,

oeiv zcevn
(Á).ÏÂÎ˘כמו שכול, קרוי אבודים שבניו יד)מי מג :(שם

שכלתי: שכלתי כמו‰ÌÈ˙ÁÙ.(Ë)כאשר וחפירות, בורות
יז) יח הגדול:(לקמן הפחת אל :.‰Ù‚Ó:חרב מכת לומר רצה

(‡È).ÍÈ�ÙÂ:בעצמך כמו·˜¯·.אתה קמדבמלחמה, (תהלים

לקרב:א) ידי המלמד :(·È).Â�Á�Â:חניה ÛÒ‡È.(È‚)מלשון
כמוÂ�·ÁÒÂ.והגביהו:Â‡È˘‰Â.יכנס: והמשכה, גרירה ענין

יח) כב והשלך:(ירמיהו סחוב :.ÏÁ�‰:העמק.¯Â¯ˆעפר חתיכת
כמו ט)גסה, ט ארץ:(עמוס צרור יפול ולא :
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æéçéáà-úà zòãé äzà éLeç øîàiåäãOa ìekL áãk änä Lôð éøîe änä íéøaâ ék åéLðà-úàå E ©´Ÿ¤©À©¨´Â̈©§¨¤¨¦̧§¤£¨¹̈¦¯¦Ÿ¦´¥À¨¨¥¬¤Æ¤Æ¥½¨§¬Ÿ©−©¨¤®

éáàå:íòä-úà ïéìé àìå äîçìî Léà EèúîB÷nä ãçàa Bà íéúçtä úçàa àaçð-àeä äzò äpä §¨¦ÆÆ¦´¦§¨½̈§¬Ÿ¨¦−¤¨¨«¦¥̧©¨³¤§¨Æ§©©´©§¨¦½−§©©´©§®Ÿ

:íìLáà éøçà øLà íòa äôbî äúéä øîàå òîMä òîLå älçza íäa ìôðk äéäåéìéç-ïa-íâ àeäå §¨À̈¦§³Ÿ¨¤Æ©§¦½̈§¨©³©Ÿ¥Æ©Æ§¨©½¨§¨Æ©¥½̈¨¾̈£¤−©£¥¬©§¨«Ÿ§´©¤©À¦
éáà øBaâ-ék ìàøNé-ìk òãé-ék ñné ñnä äéøàä áìk Baì øLà:Bzà øLà ìéç-éðáe Eàéézöòé ék £¤¬¦²§¥¬¨©§¥−¦¥´¦¨®¦Ÿ¥³©¨¦§¨¥Æ¦¦´¨¦½§¥©−¦£¤¬¦«¦´¨©À§¦

éìò óñàé óñàäéðôe áøì íiä-ìò-øLà ìBçk òáL øàa-ãòå ïcî ìàøNé-ìk E:áø÷a íéëìä E ¥Â¨Ÿ¥¨¥̧¨¤³¨¦§¨¥Æ¦¨Æ§©§¥´¤½©©¬£¤©©−̈¨®Ÿ¨¤¬Ÿ§¦−©§¨«

áéúçàa åéìà eðàáe(éø÷ ãçàa)äîãàä-ìò ìhä ìté øLàk åéìò eðçðå íL àöîð øLà úîB÷nä ¨´¥À̈§©©³§©©³©§ŸÆ£¤´¦§¨´½̈§©´§¨½̈©£¤²¦¬Ÿ©©−©¨£¨¨®

:ãçà-íb Bzà-øLà íéLðàä-ìëáe Ba øúBð-àìåâéøéòä-ìà ìàøNé-ìë eàéOäå óñàé øéò-ìà-íàå §Ÿ¬©²§¨¨£¨¦¬£¤¦−©¤¨«§¦¤¦Æ¥¨¥½§¦¦¯¨¦§¨¥²¤¨¦¬
ô:øBøö-íb íL àöîð-àì-øLà ãò ìçpä-ãò Búà eðáçñå íéìáç àéää©¦−£¨¦®§¨©³§ŸÆ©©©½©©²£¤Ÿ¦§¨¬−̈©§«

i"yx

(Á).‰ÓÁÏÓ ˘È‡ ÍÈ·‡Â,עליו לבא הלילה שתרדוף הוא ובטוח מארב, וטיב וטכסיסיה מלחמה עניני ויודע

העם: שאר עם ילין לא �Á·‡.(Ë)לפיכך ‡Â‰ ‰˙Ú יהיהוכש‰�‰ לא הוא אתו, אשר העם מחנה על תבא

שתהרגנו: ·˙ÏÁ‰.שם Ì‰· ÏÂÙ�Î ‰È‰Âתהיה בעמך, יהרגו ואם נפש, ומרי גבורים אנשיו כי לך אמרתי אני

בעם מגפה היתה ואמר אליך, להתחבר הבאים ישראל מכל השומע ושמע ראשונה, שהיא זו במלחמה מפלה בם

אבשלום: ÏÈÁ.(È)של Ô· Ì‚ ‡Â‰Â,ורעדה בפחד ימס המס האריה, כלב ולבו חיל בן הוא אפילו השומע ואותו

יצליח: ולא אביו, על הוא ונענש ליפול התחיל כבר יאמר כי אליך, עוד יתקשר È˙ˆÚÈ.(È‡)ולא ÈÎזאת כי

·˜¯·.עצתי: ÌÈÎÏÂ‰ ÍÈ�ÙÂ:כולנא בריש אזיל תהי ואת (תרגום:) ÂÈÏÚ.(È·)בראש, Â�Á�Âלשון עליו, וננוח

כמו יד)חנייה, י מצרים,(שמות גבול בכל וינח ב): ז אפרים:(ישעיהו על ארם נחה :(‚È).ÌÈÏ·Á,משריין (תרגום:)

ה)כמו י נביאים(שמואלֿא חבל סא): קיט רשעים:(תהלים חבלי :.ÏÁ�‰ „Ú:הגי אל נסחוב העיר חומת

cec zcevn
(Á).‰Ó‰ ÌÈ¯Â·‚ ÈÎעם מלחמה, מהמיית חרדים ואינם

ובלילה: פתאום ‰Ó‰.שהיא ˘Ù� È¯ÓÂעתה שהמה שכן וכל
שכול כדוב גבורות ויפעלו זמנם, קושי על דואגים נפש, מרי
נפשו במר יטרוף אחריהם, לחפש בשדה רודף בהיותו מבניו

אליו: הקרב ÓÁÏÓ‰.כל ˘È‡ ÍÈ·‡Âהוא יודע לומר: רצה
הרעה מחריש עליו שרק מדעתו ויבין המלחמה, טכסיסי
את ויבין והואיל עמו, אשר העם את להחריד יבואו ופתאום

אחד: במקום העם עם הוא ילין לא ‰Â‡(Ë)זאת, ‰˙Ú ‰�‰
.‡·Á�מהעם נבדל במקום עצמו החביא לילה, בהיות עתה

אותו: לשיכה המלך את ימצא לא העם, יחריד אם אף כן ואם אתו, ÏÂÙ�Î.אשר ‰È‰Âשעוד אלא יועיל, שלא די לא כאומר:
לומר: רצה המלחמה, בתחילת מאנשיך חללים יפילו וכאשר כרצונם, יכו הלא והם בהעם, להכות שלא אמר שהרי יזיק,

הראשונה: ‰˘ÚÓÂ.במלחמה ÚÓ˘Âכן אם ונראה אבשלום, בעם מגפה היתה הן יאמר אז ההיא, מהנפילה מי ישמע וכאשר
למקרה: עזבם ÏÈÁ.(È)שה' Ô· Ì‚ ‡Â‰Â,בקרבו לבבו ימס מקום מכל האריה, כלב לבו אשר חיל, בן יהיה השומע אם ואף

וירפו הם יתגברו בודאי למקרה, נעזב הדבר ואם חיל, בני המה אתו אשר והעם מלחמה, גבור הוא שאביך לכל, ידוע כי על
למלחמה עוד לרדת יאבו ולא מקוםידיהם כן אם יהיה לא כמוהם, דוד באנשי יכו אבשלום אנשי שגם אלא אחיתופל, כעצת בזה לבד יעשו לא שאם (ואף

ידבר) בחכמה לא כי לכל להראות עצתו, לסכל הדבור הרחיב מקום מכל הזה, È˙ˆÚÈ.(È‡):לחשש ÈÎובעבור וגו', האסף מייעץ: אני כן אלא
במלחמה: נתגבר העם Â‚Â'.רבת ÍÈ�ÙÂ:בעיניך חן למצוא גבורות, יפעלו כולם אז ‡ÂÈÏ.(È·)כי Â�‡·Âבהיות לומר: רצה

מקום מבלי האדמה פני כל המכסה הטל כמו עליו חונים נהיה כי עצמו, החביא אשר המקומות באחד נבוא בודאי רב, העם
אותו: נמצא ובודאי בכה, וזה בכה זה לבקשו, המקומות בכל נתפזר כן ממנו, ‰‡�˘ÌÈ.ריק ÏÎ·Âללבוש עצמו התנכר פן כי

התנכרו: עם הוא גם ויומת איש, מכולם נותר לא לזה מאנשיו, ÛÒ‡È.(È‚)כאחד ¯ÈÚ Ï‡ Ì‡Âפן חשש, יש ואם כאומר:
לא זה כל עם הנה ואמר: העיר, במעוז ויתחזק בהר, עומדת מבצר בעיר נפשו על ימלט ישראל, כל נקבץ עד הדבר בהתאחר
עד הנחל, עד ההר מן לגררה העיר, על חבלים לשאת בנו הכח עיר, אל יאסף אם אף אתנו, אשר העם ברוב הלא כי ימלט,
אתנו. אשר הרב העם מול יתחזק לא מבצר בעיר שאף לומר והפלגה, גוזמא בדרך ואמר ההיא, בהעיר צרור אף ישאר שלא
שיתקבצו עד הדבר יתאחר למען היתה, כוונתו עצם אולם הסותר, חלקי ובכל נאות דרך אמריו המתיק בערמתו, ירגיש ולבל

באמת: עשה וכאשר נפשו, על להמלט אליו אמריו ישלח כך ובתוך כולם,

oeiv zcevn
(Á).ÏÂÎ˘כמו שכול, קרוי אבודים שבניו יד)מי מג :(שם

שכלתי: שכלתי כמו‰ÌÈ˙ÁÙ.(Ë)כאשר וחפירות, בורות
יז) יח הגדול:(לקמן הפחת אל :.‰Ù‚Ó:חרב מכת לומר רצה

(‡È).ÍÈ�ÙÂ:בעצמך כמו·˜¯·.אתה קמדבמלחמה, (תהלים

לקרב:א) ידי המלמד :(·È).Â�Á�Â:חניה ÛÒ‡È.(È‚)מלשון
כמוÂ�·ÁÒÂ.והגביהו:Â‡È˘‰Â.יכנס: והמשכה, גרירה ענין

יח) כב והשלך:(ירמיהו סחוב :.ÏÁ�‰:העמק.¯Â¯ˆעפר חתיכת
כמו ט)גסה, ט ארץ:(עמוס צרור יפול ולא :
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i"yx

(‡).ÔÂ˙Â„ÈÏכלי וגם המשוררים מן אחד אדם שם

הדתות על אגדה ומדרש ידותון ששמו שם היה שיר

ישראל: על הנגזרת צרה של והגזרות הדינין ועל

(·).'Â‚Â ÈÎ¯„ ‰¯Ó˘‡ È˙¯Ó‡בלבנו היה אנחנו

שלא עלינו הבאות הצרות כל על עצמנו את לשמור

שהרשעים אע"פ הדין מדת אחר קשה ונדבר נהרהר

לנו: המצירי' שורÌÂÒÁÓ.לנגדנו תחסום לא כמו

כ"ה) ימים(דברים דומיה ונאלמו בלע"ז אמושלמנ"ט

מפני תורה מדברי אפילו מטוב החשינו וגם רבים

חם וכששתקנו ונבהל נעכר כאבנו כך ומתוך יראתם

והוא אש כמו בנו בוער לבנו ובהגיון בקרבנו לבנו

בלשוננו מדברים שאנו לנו סא"א)גורם וזו(בלחש לפניך

נהיה מתי עד קצינו ה' הודיענו מדברים שאנו היא

ממנה: חדלים אנחנו נהיה מתי ונדע בצרה

cec zcevn
(·).È˙¯Ó‡בלשוני מלחטוא מנהגי אשמרה בלבי חשבתי

הדין: מדת מול מה ÌÂÒÁÓ.לדבר ÈÙÏ ‰¯Ó˘‡עצמי אשמור
הכאב כל עם ר"ל הדבור ימנע אשר מחסום פי על היה כאלו

להתרעם: אצעק לא עלי È„‚�Ï.הבא Ú˘¯ „ÂÚ·אשר בזמן
אז אצעק כאשר אחשוב כי לנגדי עומד לבקרני הבא הרשע

בצרתי: „ÈÓÂ‰.(‚)ישמח È˙ÓÏ‡�בשתיקה עצמי ארגיל כ"כ
השתיקה: בעבור כאלם שנעשיתי ÂËÓ·.עד È˙È˘Á‰כי

ברבות פן כי ונחומים טובים דברים גם מלדבר שתקתי
ואתרעם: אצעק �ÎÚ¯.הדברים È·‡ÎÂעכ"ז נעכר כאבי כי עם

ואחריש: È·Ï.(„)אתאפק ÌÁ:החלי מאש מאד נתחמם בקרבי אשר ההבל·‰‚È‚È.הלב כי כאש בוערת מפי יוצא כשהגה
מאד: ·È�Â˘Ï.חם È˙¯·„:במ"ש הדבר וכפל בלשוני כשאדבר כאש תבער לומר אש תבער על לי‰È�ÚÈ„Â.(‰)מוסב הודיע

קצר: בזמן אח"ז ולמות גדול צער מלסבול זה מחלי למות אבחר הלא חיי ימי המה מעט ואם אמות מתי ימי ‰È‡.סוף ‰Ó
במ"ש: הדבר וכפל היא ‡�È.כמה Ï„Á ‰Ó:חלד יושבי עם אהיה מהזמן כמה

oeiv zcevn
(‡).ÔÂ˙Â„ÈÏ:נגון כלי עניןÌÂÒÁÓ.מנהגי:„¯ÈÎ.(·)שם

לא כמו תאכל ולא תישך שלא הבהמה בפי ההושם דבר
שור כ"ה)תחסום לך„ÈÓÂ‰.(‚):(דברים כמו שתיקה ענין
תהלה סה)דומיה החשיתי‰È˙È˘Á.:(לקמן כמו שתיקה ענין

מב)מעולם אותי�ÎÚ¯.:(ישעיה עכרתם כמו השחתה ענין
ל"ד) ודבור:·‰‚È‚È.(„):(בראשית הגיון ‰È‡.(‰)מל' ‰Ó
כמה: זמןÏ„Á.כמו וענינו כבש כשב כמו חלד מן הפוך היא

העולם:

xe` ldi
שערנאלמתיג בר"ח נעכר. וכאבי מטוב החשיתי דומיה

עם שיחה מלהרבות ליזהר צריך גם בד"ה י"ז פרק הקדושה
החשיתי דומיה נאלמתי ומ"כ נדה אשתו עם בפרט אשה שום

עכ"ל: ביותר בה הדבר למעט שצריך להורות נדה ר"ת
בתורהפ"ק(ב) לעסוק לו שאפשר כל ע"א ה' דף דברכות

אותו ועוכרין מכוערין יסורין עליו מביא הקב"ה עוסק ואינו
נעכר וכאבי כו' תורה אלא טוב ואין מטוב החשיתי שנאמר

כ"ו: מ' בע"ג ועיין עכ"ל
כנס"יזח"א(ג) קרא האי דומיה נאלמתי סע"א דל"ו בראשית

פי' ה' נד החשיתי דומיה נאלמתי ר"ת (ולכן בגלותא אמרו
בזהר לקמן כמ"ש וא"ו מאות דשם אחרונה הה"א שנתרחק
דף ויגש בזהר וע' השכינה. גלות ענין וזהו ע"ב. דקי"ו וירא
דף אחרי ובפ' מינה. ואסתלק אתרחק דוא"ו בגין ע"א ר"י
ר"פ ובהרמ"ז דמלכא מהיכלא אתרכת תתאה דה"א ב' ע"ד
נאלמתי ענין ג"כ וזהו ה' נד גורם הנדה על דהבא שמות
בלק"ת כמ"ש נאלמה גוזזיה לפני כרחל בחי' החשיתי דומיה
באשתו הדבור למעט צריך ולכן השני. דרוש מסעי אלה בד"ה
מזה יניקה ויש הלשון מברית שפע ג"כ הוא הדבור כי נדה
הוא (קול לדבור ליה מדבר דקול בגין מ"ט כו') לחיצונים
שמות פ' בבה"ז ועמ"ש מל'. שהוא הדבור מקבל שממנו ת"ת
מלבנון. אתי לדבור אמר קול ע"א ד"ג שם המאמר ע"פ
שפתי אד' בד"ה בסדור ומ"ש יעקב קול הקל ע"פ ועמ"ש

תשמע כי ע"פ ובלק"ת חיים. אלקים דברי בקול בענין תפתח
לא ומלה מינה אתפרש קול בגלותא דאיהי כיון בקול)
נחר ע"ד חרנה וילך בענין ויצא ר"פ בת"א (ועמ"ש אשתמע
כלה וקול כו' ישמע מהרה בענין צו פ' בלק"ת ומ"ש גרוני
לא אותותינו ענין והיינו דבר. ה' פי כי כו' ונגלה ולע"ל כו'
י"ב ח' במא"א ומבואר כו' הדבור גילוי שאין מחמת ראינו
לשון חש והיינו החשמל. כעין ונק' נוגה נק' דחויא משכא
החשמל וע"ז פ"ב ק"נ שער שמ"ט בפע"ח וכמ"ש שתיקה
וז"ס בחשאי דקה דממה קול הרביעית הקליפה הנוגה סובבו
חש ע"ב דר"ג ויקהל בזהר וכ"מ עכ"ל. כו' מחשמל חש
שק"נ והיינו כו' חרש מרגלים ענין וזהו מלגלאה אתעכב
העולמות המחיה העליון הדבור יתגלה שלא ומעלמת מסתרת
אשתמע) לא ומלה וזהו נפרד. ודבר ליש נראה העולם ושיהי'
בהדה קול אזיל דלא מטוב. החשיתי דומיה נאלמתי וע"ד
בחמשה ניתנה והיא טוב נק' התורה וזהו ות"ת יסוד (היינו
עסק ע"י ולכן יוסף פורת בן פרת גימט' קול ה"פ קולות
עסק ע"י התנאים ולכן בהדבור קול יחוד ממשיך התורה
מיפלגי קא בד"ה תזריע פ' בלק"ת גדולים נסים עשו תורתם
אחר באופן לפרשו ויש תהלה דומיה לך פ' בזהר וע"ש כו')
תחרישון ואתם כענין מהדבור הגבוה שתיקה בחי' עוד שיש
וע"ד מ"ע על ל"ת מעלת וכענין כו' פה כבד משה וכענין

כו': דקדושה דקה דממה קול משתאה והאיש
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א: עמ' ט הבאדף בפסוק מוזכרת והיא אשור בנה נוספת יב)עיר ּבין:(שם רסן ְֵֶֶֶ'ואת
הּגדלה'. העיר הוא ּכלח ּובין הגמרא:נינוה אקטיספֹון.מבארת זה 'רסן' ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

לפרשו, כיצד מתוכו הכרע שאין הפסוק בסיום לדון הגמרא העירממשיכה ִִָ'היא
נינוה אם יֹודע איני רסןהיאהּגדלה', אם הּגדֹולה, הּגדֹולההיאהעיר ,העיר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹומראולם אחרּכׁשהּוא ג)במקום ג לאלהים(יונה ּגדֹולה עיר היתה 'ונינוה ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹ
אֹומר הוי ימים', ׁשלׁשת שמהלְך לומר צריך הּגדֹולה,- העיר היא משוםנינוה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

גדולה. עיר אחר במקום קרויה שהיא

בפרשת אנשים: שמות אף לדרוש היא ממשיכה מקומות, שמות הגמרא שדרשה אגב

נאמר לחברון כלב כשבא כב)המרגלים יג ילידי(במדבר ותלמי ׁשׁשי אחימן ְְְְֲִִֵֵַַַָָ'וׁשם
ּתנא ש'אחימן'בברייתא,הענק'. שם על כך כמוׁשּבאחיםוגיבורמיּוּמןנקרא היה, ְֲֲִִֶַָָָָָָָ

השמאל, מן חשובה ימין שם'ׁשׁשי'שיד על היהׁשנקרא ביותר, וחזק כבד שהיה מתוך ֵֶַ
הארץ את ושחת,ּכׁשחיתֹותבפסיעותיוּמׂשים כגומא שם'ּתלמי'- על נקרא ְְִִִֵֶֶַַָָ

הארץ את ּתלמיםבהליכתוׁשּמׂשים והיהּתלמים המחרישה, כתלמי חריצים - ְְִִִֵֶֶֶָָָָ
בארץ. ומעמיק עפר ּבנהמעלה אחימן אחר), ששמה(ּדבר ּבנהעיר ׁשׁשי העירענת, ּבנהואלּוׁש,את ּתלּבּוׁש.אתּתלמי ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָ

הפסוק הענק',וסיום ּבקֹומתןפירושו,'ילידי החּמה להםׁשּמעניקין והשמש ברקיע, חודר צווארם כאילו נראה גובהם שמרוב - ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
לצוארם. סביב [־תכשיט] כענק

עתידה רּבי, אמר לוי ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבידרֹומימלכותאמר ביאתּפרסמלכותׁשּתּפֹול קודם רומי את תכבוש שפרס - ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
כ)ׁשּנאמרהמשיח, מט [אל](ירמיה (על) חׁשב אׁשר ּומחׁשבֹותיו אדֹום [אל] (על) יעץ אׁשר ה' עצת ׁשמעּו 'לכן , ְְְֱֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּצאן צעירי יסחבּום לא אם ּתימן, יּׁשיםיֹוׁשבי לא אם נוהם'., אומהעליהם ידי על תיסחב [רומי] שאדום בנביא מבואר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
[כדלהלן]. פרס מלכות והיא הצאן' 'צעירי שנקראת בזויה

הגמרא: מׁשמעשואלת מאי עּולא, ּבר רּבה לּה לרבימתקיף מנין הּצאן'- 'צעירי למלכותּדהאי הּוא,כינוי הואּפרס אם ְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָֹ
דניאלּדכתיבמשום ּופרס'בחזון מדי מלכי (הּוא) הּקרנים ּבעל ראית אׁשר כ)'(ו)האיל ח שהוא,(דניאל שאיל ומכאן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

להקשות, יש פרס, לאומת הכוונה הצאן צעירי אף ולכן ומדי, לפרס רומז הצאן זוואימאממשפחת הצאן' ש'צעירי אמור שאףיון,- ְֵָָָ
מהצאן, שהוא ל'שעיר' נמשלה דניאלּדכתיבהיא כא)בחזון יון',(שם מלְך הׂשעיר ש'צעירי'והּצפיר ולנקוט להכריע לרבי לו ומנין ְְִִִִֶֶַַָָָָ

רומי. מלכות את לכבוש שעתידה היא יון מלכות שמא פרס, מלכות הם הצאן'

הגמרא: סּורמקימשיבה ּבר חביבא רב סליק ישראל,ּכי לארץ זואמרּהמבבל מרּבנןלקושיא ּדההּוא תלמידקּמיּה לפני - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ישראל. מארץ ליּהחכם חכם,אמר תלמיד לרּביאותו ּתיּובּתא מֹותיב קראי ּפרּוׁשי ידע ּדלא לפרשמאן יודע שלא מי וכי - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

לפרש יש שכן רבי, על יקשה ּדאחֹוהיפסוקים זּוטרא הּצאן', 'צעירי אחרוןמאי המוזכר 'תירס' וזהו אחיו, של והצעיר הקטן - ְְֲִִֵַַַָֹ
פרס והוא יפת, בני יֹוסףכפיברשימת רב ּפרס,לעילּדתני זה מלכות'ּתירס' הוא רומי מלכות את שיכבשו הצאן' ש'צעירי ומוכח ְִֵֵֶַַָָָ

וגו'. ראית' אשר 'האיל הפסוק מן זאת לדרוש צורך אין וגם פרס,

אחר: ממקור זאת שלומדת דעה מביאה אלעאי,הגמרא ּברּבי יהּודה רּבי מּׁשּום יֹוחנן רּבי אמר חּנה ּבר ּבר רּבה ְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָאמר
ּפרס, ּביד ׁשּתּפֹול רֹומי מעתידה כן לדון ׁשּבנאּוהּווניתן ראׁשֹון ּמקּדׁש ּומה וחֹומר, שהםקל ׁשם,ישראל ּבני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

שּכׂשּדּיים,הוהחריבּוהּו ּבידהנפלּוסופן שהחריבּפרסּייםהּכׂשּדּיים מהעם נקמו שהפרסיים נמצא בבל, את כבש המדי כשדריוש ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָ
כן אם המקדש. בית ׁשּבנאּוהּואת ׁשני המקּדׁש ׁשּיּפלּוהאםרֹומּיים,הוהחריבּוהּוּפרסּייםבאישור ּדין ּבידהאינֹו רֹומּיים ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

באישורם.ּפרסּיים,ה שנבנה המקדש בית את שהחריבו על בהם ינקמו שהפרסיים כדי ְִִַ
רומי: ביד שתיפול היא שפרס להיפך וסוברת למעלה האמור על החולקת דעה מביאה ּבידהגמרא ׁשּתּפֹול ּפרס עתידה רב, ְֲִִֶַַַַָָָאמר

המשיח.רֹומי ביאת סתֹוריקודם ּביד ּבנֹויי לרב, אּסי ורב ּכהנא רב ליּה בידאמרּו יפלו המקדש בית את הבונים האם - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
הפרסיים. ביד יפלו שרומיים לעיל שאמרו וכמו להיפך מסתבר הלא להּומחריביו, אכןאיןרב,אמר היא- מלְך ה'.ּגזירת גזר כך - ְְִִֵֶֶַַָ

ּדאמרי, [להּו]כךאיּכא (ליה) נּמירב,אמר הפרסייםאינהּו אף ּכניׁשּתא- ּבי סתרי קא בתיהא והרסו סתרו הלא - ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
המקדש. בית את שבנו זכותם את הפסידו ובכך כנסיות,
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קטו `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' ט הבאדף בפסוק מוזכרת והיא אשור בנה נוספת יב)עיר ּבין:(שם רסן ְֵֶֶֶ'ואת
הּגדלה'. העיר הוא ּכלח ּובין הגמרא:נינוה אקטיספֹון.מבארת זה 'רסן' ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

לפרשו, כיצד מתוכו הכרע שאין הפסוק בסיום לדון הגמרא העירממשיכה ִִָ'היא
נינוה אם יֹודע איני רסןהיאהּגדלה', אם הּגדֹולה, הּגדֹולההיאהעיר ,העיר ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אֹומראולם אחרּכׁשהּוא ג)במקום ג לאלהים(יונה ּגדֹולה עיר היתה 'ונינוה ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֹ
אֹומר הוי ימים', ׁשלׁשת שמהלְך לומר צריך הּגדֹולה,- העיר היא משוםנינוה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

גדולה. עיר אחר במקום קרויה שהיא

בפרשת אנשים: שמות אף לדרוש היא ממשיכה מקומות, שמות הגמרא שדרשה אגב

נאמר לחברון כלב כשבא כב)המרגלים יג ילידי(במדבר ותלמי ׁשׁשי אחימן ְְְְֲִִֵֵַַַָָ'וׁשם
ּתנא ש'אחימן'בברייתא,הענק'. שם על כך כמוׁשּבאחיםוגיבורמיּוּמןנקרא היה, ְֲֲִִֶַָָָָָָָ

השמאל, מן חשובה ימין שם'ׁשׁשי'שיד על היהׁשנקרא ביותר, וחזק כבד שהיה מתוך ֵֶַ
הארץ את ושחת,ּכׁשחיתֹותבפסיעותיוּמׂשים כגומא שם'ּתלמי'- על נקרא ְְִִִֵֶֶַַָָ

הארץ את ּתלמיםבהליכתוׁשּמׂשים והיהּתלמים המחרישה, כתלמי חריצים - ְְִִִֵֶֶֶָָָָ
בארץ. ומעמיק עפר ּבנהמעלה אחימן אחר), ששמה(ּדבר ּבנהעיר ׁשׁשי העירענת, ּבנהואלּוׁש,את ּתלּבּוׁש.אתּתלמי ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָ

הפסוק הענק',וסיום ּבקֹומתןפירושו,'ילידי החּמה להםׁשּמעניקין והשמש ברקיע, חודר צווארם כאילו נראה גובהם שמרוב - ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ
לצוארם. סביב [־תכשיט] כענק

עתידה רּבי, אמר לוי ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבידרֹומימלכותאמר ביאתּפרסמלכותׁשּתּפֹול קודם רומי את תכבוש שפרס - ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻ
כ)ׁשּנאמרהמשיח, מט [אל](ירמיה (על) חׁשב אׁשר ּומחׁשבֹותיו אדֹום [אל] (על) יעץ אׁשר ה' עצת ׁשמעּו 'לכן , ְְְֱֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּצאן צעירי יסחבּום לא אם ּתימן, יּׁשיםיֹוׁשבי לא אם נוהם'., אומהעליהם ידי על תיסחב [רומי] שאדום בנביא מבואר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹ
[כדלהלן]. פרס מלכות והיא הצאן' 'צעירי שנקראת בזויה

הגמרא: מׁשמעשואלת מאי עּולא, ּבר רּבה לּה לרבימתקיף מנין הּצאן'- 'צעירי למלכותּדהאי הּוא,כינוי הואּפרס אם ְְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָֹ
דניאלּדכתיבמשום ּופרס'בחזון מדי מלכי (הּוא) הּקרנים ּבעל ראית אׁשר כ)'(ו)האיל ח שהוא,(דניאל שאיל ומכאן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

להקשות, יש פרס, לאומת הכוונה הצאן צעירי אף ולכן ומדי, לפרס רומז הצאן זוואימאממשפחת הצאן' ש'צעירי אמור שאףיון,- ְֵָָָ
מהצאן, שהוא ל'שעיר' נמשלה דניאלּדכתיבהיא כא)בחזון יון',(שם מלְך הׂשעיר ש'צעירי'והּצפיר ולנקוט להכריע לרבי לו ומנין ְְִִִִֶֶַַָָָָ

רומי. מלכות את לכבוש שעתידה היא יון מלכות שמא פרס, מלכות הם הצאן'

הגמרא: סּורמקימשיבה ּבר חביבא רב סליק ישראל,ּכי לארץ זואמרּהמבבל מרּבנןלקושיא ּדההּוא תלמידקּמיּה לפני - ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ישראל. מארץ ליּהחכם חכם,אמר תלמיד לרּביאותו ּתיּובּתא מֹותיב קראי ּפרּוׁשי ידע ּדלא לפרשמאן יודע שלא מי וכי - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ

לפרש יש שכן רבי, על יקשה ּדאחֹוהיפסוקים זּוטרא הּצאן', 'צעירי אחרוןמאי המוזכר 'תירס' וזהו אחיו, של והצעיר הקטן - ְְֲִִֵַַַָֹ
פרס והוא יפת, בני יֹוסףכפיברשימת רב ּפרס,לעילּדתני זה מלכות'ּתירס' הוא רומי מלכות את שיכבשו הצאן' ש'צעירי ומוכח ְִֵֵֶַַָָָ

וגו'. ראית' אשר 'האיל הפסוק מן זאת לדרוש צורך אין וגם פרס,

אחר: ממקור זאת שלומדת דעה מביאה אלעאי,הגמרא ּברּבי יהּודה רּבי מּׁשּום יֹוחנן רּבי אמר חּנה ּבר ּבר רּבה ְְְִִִִִַַַַַַַַַָָָָָָָָאמר
ּפרס, ּביד ׁשּתּפֹול רֹומי מעתידה כן לדון ׁשּבנאּוהּווניתן ראׁשֹון ּמקּדׁש ּומה וחֹומר, שהםקל ׁשם,ישראל ּבני ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

שּכׂשּדּיים,הוהחריבּוהּו ּבידהנפלּוסופן שהחריבּפרסּייםהּכׂשּדּיים מהעם נקמו שהפרסיים נמצא בבל, את כבש המדי כשדריוש ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָ
כן אם המקדש. בית ׁשּבנאּוהּואת ׁשני המקּדׁש ׁשּיּפלּוהאםרֹומּיים,הוהחריבּוהּוּפרסּייםבאישור ּדין ּבידהאינֹו רֹומּיים ְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

באישורם.ּפרסּיים,ה שנבנה המקדש בית את שהחריבו על בהם ינקמו שהפרסיים כדי ְִִַ
רומי: ביד שתיפול היא שפרס להיפך וסוברת למעלה האמור על החולקת דעה מביאה ּבידהגמרא ׁשּתּפֹול ּפרס עתידה רב, ְֲִִֶַַַַָָָאמר

המשיח.רֹומי ביאת סתֹוריקודם ּביד ּבנֹויי לרב, אּסי ורב ּכהנא רב ליּה בידאמרּו יפלו המקדש בית את הבונים האם - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
הפרסיים. ביד יפלו שרומיים לעיל שאמרו וכמו להיפך מסתבר הלא להּומחריביו, אכןאיןרב,אמר היא- מלְך ה'.ּגזירת גזר כך - ְְִִֵֶֶַַָ

ּדאמרי, [להּו]כךאיּכא (ליה) נּמירב,אמר הפרסייםאינהּו אף ּכניׁשּתא- ּבי סתרי קא בתיהא והרסו סתרו הלא - ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָ
המקדש. בית את שבנו זכותם את הפסידו ובכך כנסיות,
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cl sc zexeka(oey`x meil)

íeî Ba ïzé àlL àlàe ,ynn miciaäìéác àéáé àlL ïépî- ¤¨¤Ÿ¦¥¦©¦¤Ÿ¨¦§¥¨
lebira zeqexc zeyaein mip`zïæBàä ìò äpçépéå ÷öáely ¨¥§©¦¤¨©¨¤

dndadäpìëàéå áìk àáiL éãkdpfe` z` rvti ezlik` zrae §¥¤¨Ÿ¤¤§Ÿ§¤¨
,men zlra dpyrie,'íeî ìk' øîBì ãeîìzdf ieaixn cenll yie ©§©¨

xq`pyíeî ìk ãçàå íeî ãçàziiyr oiae micia men ziiyr oia - ¤¨§¤¨¨
.`nxb jxca men

ziag oiprl ryedi iaxe xfril` iax zwelgn mby zx`an `xnbd
,d`nehn dxneyl jixv m`d ,d`nh wtq `idy dnexz da yiy

oke :miweqtd zeyxca dielzàëä,ziag iabløîàc ,éâéìt éàø÷a ¨¨¦§¨¥§¦¦§¨©
ïîçð áø øîà ïëå ,Lé÷ì Léø øîà ïëå ,ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥§¥¨©¥¨¦§¥¨©©©§¨

,deáà øa äaø øîàdxeza aezk(g gi xacna)dpedk zepzn oipra ¨©©¨©£©
oxd` l` 'd xAcie','éúîeøz úøîLî úà Eì ézúð äpä éðàå ©§©¥¤©£Ÿ©£¦¦¥¨©¦§¤¦§¤¤§Ÿ¨

oicae ,`nhz `ly dnexza xeniy oic yiy micnel df weqtne
,ewlgp df xeniy,øáñ øæòéìà éaøoeyla 'iznExY' mi`xewy oeiky ©¦¡¦¤¤¨©§Ÿ¨

y cenll yi ,miax,øaãî áeúkä úBîeøú ézLa,odeäîeøz úçà ¦§¥§©¨§©¥©©§¨
äéeìz äîeøz úçàå äøBäèm`] dpice d`nhp m` wtqy - §¨§©©§¨§¨

,cnere ielz [dtxeyl e` dlke`l,øenéL dì ãéáò àðîçø øîàå§¨©©£¨¨£¦¨¦
d`neh wtq da clepy ziagd z` xenyl jixv ezrcl okle

le.dzeqkle rpvend mewna dgipdòLBäé éaøåitly oeiky ,xaq §©¦§ª©
dxezd zaizk ly zxeqndáéúk 'éúîeøz',[e"`e ila] xqg aizka §¨¦§¦

`id daizkdy jkn mewn lkn ,'iznExY' `xwp zn`ay s`§Ÿ¨
aeigy ,jka epcnll dxezd d`ay d`xp ,cigi oeyla 'iznExY'§¨¦
epl yi ok m`e ,mizy lr `le zg` dnexz lr wx xn`p xeniy
aeig oi` dielz dnexza j` ,dxedh dnexza df ieeiv cinrdl
e` dtxezd mewna dielz dnexz gipdl xzen ezrcl okle xeniy

.dieqik z` xiqdl
:`xnbd dywn .ziag oipra mzwelgna df xe`ia dgec `xnbd

àø÷nì íà Lé øáñ øæòéìà éaøc àøîéîìmicnlpd mipicdy - §¥§¨§©¦¡¦¤¤¨©¥¥©¦§¨
o`ky enk ,mzaizk ote` itl `le mz`ixw ote` itl md miweqtd on
'iznexz' daizkd itly s` xfril` iax ly ezrcly `xnbd dx`ia
xg`n mewn lkn ,'iznExY' cigi oeyla df ieeiv xn`p xqg aizka§¨¦
micnel ep` ,'iznExY' miax oeyla xen` df ieeiv d`ixwd itly§Ÿ¨

,zenexz izy lr xn`p xeniyd oicyéäðéîøeiax ly ezyxcn §¦§¦
itl `le zxeqnd itl weqtn oic yxc myy ,xg` mewna xfril`

.`xwnd
zyxta dxeza xn`p :xfril` iax ly ezyxc z` d`ian `xnbd

dia` ici lr dxknpy dixard dn`(g `k zeny)ipirA drx m`'¦¨¨§¥¥
Dxknl lWni `l ixkp mrl ,DCtde Dcri Fl xW` dipc`Bãâáa £Ÿ¤¨£¤§¨¨§¤§¨§©¨§¦Ÿ¦§Ÿ§¨§¨§¦§

,'dá,cbA oeyln `id 'FcbaA' daizd zernyn d`ixwd itly oeike ¨§¦§¤¤
y cnlpL ïåéke d`ype dixard ezn` z` oec`d criiNøétz` ¥¨¤¥©

äéìò Búélèdyxib okn xg`l m` elit` ,dilr ecba itpk yxite - ©¦¨¤¨
,hbaéàMø Bðéà áeLa`ddøëBîìleki epi` a`y epiidc ,dn`l ¥©©§§¨

,yi`l zycewn dzidy xg`l dn`l eza z` xeknléaø éøác¦§¥©¦
,øîBà øæòéìà éaø .àáé÷ò`ll xqg aizka 'FcbaA' aezky xg`n £¦¨©¦¡¦¤¤¥§¦§

oeyl `le] dciba oeyl o`k xn`p daizkd zxeqn itl ixd ,c"ei
n lkn ,'FcbaA' mi`xew ep` zn`ay s` okle ,[cbAjkn mew ¤¤§¦§

y micnel ep` dciba oeyl rnyn daizkdnyda ãâaL ïåékdia` ¥¨¤¨©¨
,df oec`l zegtyl dxkny,døëBîì éàMø Bðéà áeLa`y epiidc ¥©©§§¨

zg` mrt dze` xkn xaky xg`l dn`l eza z` xeknl leki epi`
leki ,dpnl`zp e` dyxbzpe d`iyd `l` dxkn `l ,dn`l

.dn`l dxkenl
daizkd ly zxeqnd itl miyxecy xaeq xfril` iaxy x`ean ixd
oi` ok m`e ,[cbA oeyln] d`ixwd ote` itl `le [dciba oeyln]¤¤
itl 'iznexz' aezky dn z` xfril` iax yxec dnexz iably yxtl

.'iznExY' d`ixwd§Ÿ¨

iaxe xfril` iax zwelgn mrhl mcewd xe`iad dgcpy xg`n
.xg` xe`ia `xnbd d`ian ,dielz dnexz xeniy oipra ryedi

:`xnbd zx`anéâìôéî÷ àäa àëä àlàxeniya o`k mzwelgn - ¤¨¨¨§¨¨¦§§¦
weqta ,jka `id dielz dnexz day ziag(g gi xacna)ip`e' aezk©£¦

,'iznExY zxnWn z` Ll iYzp dPd,øáñ òLBäé éaødfa dzeivy ¦¥¨©¦§¤¦§¤¤§Ÿ¨©¦§ª©¨©
dnexzy dxezdEì äéeàøä,dxedh `idy epiide ,dlik`løBîL ¨§¨§§

,dze`ådnexz eli`Eì äéeàø dðéàLwtq `idy epiide ,dlik`l §¤¥¨§¨§
,d`nh,øBîLz àìz` xiqn e` dtxezd mewna dgipn ezrcl okle Ÿ¦§
,dieqikøæòéìà éaøå,xaqénð àädielzd dnexzdàéä äéeàø §©¦¡¦¤¤¨©¦§¨¦

y meyn ,'Ll'a zllkpeäpøäèéå eäiìà àBáé ànLdpxizie §¤¨¨¥¦¨¦©£¤¨
rpvend mewna dgipdle dxneyl yi ezrcl okle ,dlik`a

.dzeqkle
:mc efg`y xeka iabl mi`pzd zwelgna dkld zwqet `xnbdøîà̈©

.ïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¦§
weqtl l`eny oiekzd oerny iax ixacn el`l zxxan `xnbd

:mzenk dkldé÷úî÷çöé øa ïîçð áø dì óax ly ef `xnin lr ©§¦¨©©§¨©¦§¨
,l`eny mya dcediïBòîL éaø éäoerny iax ly mixac el`l - ¥©¦¦§

,ezenk dkldy l`eny oeikàîéìéàixacl dpeekdyïBòîL éaø ¦¥¨©¦¦§
ïéúéðúîc(:bl lirl)s` mc el fiwdl xzen mc efg`y xekay xn`y §©§¦¦

`l` men ea lihdl ezpeek oi`y meyn men ea dyer `edy
dfwda men lra dyrpy zngn okn xg`l ehgeyl la` ,eze`txl

ike jk lr dyw didi ,xizd `lïðéòîLà àì àzLä ãòdzr cr - ©©§¨Ÿ©§§¦©
eprinyd `lìàeîLy ef dkldáø àäå ,øzeî ïéekúî ïéàL øác §¥¨¨¤¥¦§©¥¨§¨©

äãeäé éaøk äëìä ,áø øîà éMà øa àéiçoiekzn epi`y xacy ¦¨©©¦¨©©£¨¨§©¦§¨
,xeq`ïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL øîà éMà øa ïéðç áøåxacy §©£¦©©¦¨©§¥£¨¨§©¦¦§

,xzen oiekzn epi`yéøáb àìa éðúî ïéáà øa àéiç áøådpy - §©¦¨©¨¦©§¥§Ÿ©§¥
ly mzeny mr `l` ,oipg axe `iig ax ly mzeny ila el` zexnin

,dpy jke ,cala l`enye axìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä ,øîà áø©¨©£¨¨§©¦§¨§¥
.ïBòîL éaøk äëìä ,øîàezrc z` l`eny riced xaky ixd ¨©£¨¨§©¦¦§

eprinyde xfg dnle ,oiekzn epi`y xac oipra oerny iaxk dkldy
rl ok:`xnbd dwiqn .epizpyn oipàlàixacl oeik l`eny i`ceéaø ¤¨©¦

àúééøác ïBòîLzrya ea dyrpy df men lr hegyl s` xzeny ¦§§¨©§¨
.ezenk dkldy xn` mdilre ,mcd zfwd

:`xnbd dtiqenàéãäa dì éðúî éãéà áøc déøa àLéL áøådpy - §©¦¨§¥§©¦¦©§¥¨§¤§¨
' yexitaïBòîL éaøk äëìä ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥£¨¨§©¦¦§
.'àúééøác§¨©§¨

äðùî
lr edeqpw dna ,dpeeka xekaa men lihdy in oica zwqer dpynd

:xeqi` xaryíøBvämbetd -øBëaa ïæBà,men lra e`yre dpeeka ©¥¤©§
èBçLé àì äæ éøädfd xekad z`úéîìBòxg` men ea leti elit` £¥¤Ÿ¦§¨¦

,envrn,íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø éøácdyry df men lr ¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦
m` la` ,qpw meyn hegyi `l ,`edøçà íeî Ba ãìBðenvrn ©©¥

,okn xg`låéìò èBçLé. ¦§¨¨

àøîâ
dywn .mlerl qpw iabl xfril` iax zhiy z` zxxan `xnbd

:`xnbdñéð÷ éîeqpewy okzi ji` -øæòéìà éaøxeqi` dyerd z` ¦¨¦©¦¡¦¤¤
df xac el xzen didi `ly ,el xeq`d xac xizdl ickíìBòìs` §¨

xfril` iax qpewy epizpyna enk ,xg` xzid clei okn xg`l m`
envrn xg` men clei jk xg` m` elit`y ,dpeeka men lihdy inl

,ephgyi `léäðéîøeepipyy dnn(d"n f"t mirbp)zvivw xeqi` oipra §¦§¦
,zrxv rbpúøäa Bì äúéäL éî,zrxv z`neha mc` `nhnd rbp - ¦¤¨§¨©¤¤

gxtzy e` qixb xeriyn ohwze `txzzyk `l` dpnn xdhp epi`e
,eleka
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קיז oifge` mipy` cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

mewn eh` men ea oiyer oi`y mewn xfb edine ,xi`n iaxk xaq dcedi iaxe

.men ea oiyeryåø÷éòî.men ea did dyicwdy mcew Ðåøñúéì éîð åîåîá
.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .men ea lihdl Ðøåîéù äì ãéáò:aizkc Ð

."zxnyn"äéìò åúéìè ùøéôù ïåéëd`ype ,dixard dn`l oec` dcriy Ð

i`yx a`d oi` aey Ð dilr eitpk yxite

mc` oi`c ,oec` dyxib elit` ,dxkenl

ol `niiwe .zeyi` xg` zegtyl eza xken

xfril` iaxc (a,gi) oiyecwc `nw wxta

aizk "da ecbaa" ,zxeqnl m` yi xaq¨§

zeaiz x`yk ,dciba oeyl edfe ,c"ei `la

shg o`xew dz`y ,c"ei `la zeaezkd

."ernyk" (hl ziy`xa) enk ,unwïåéë ¨

äá ãâáùÐ zegtyl dxkny ,dia` Ð

xken mc` oi`c ,dxkenl i`yx epi` aey

xg`l la` .zegty xg` zegtyl eza z`

iaxc mzd opixn`e .dpeafl ivn zeyi`

.`pixw "ecbaa" ,`xwnl m` yi xaq `aiwr

,oiyecw zkqna drenyd oiyayny yie

`xwnl m` yi xaq xfril` iax :oiqxebe

zerhe .zxeqnl m` yi xaq `aiwr iaxe

`kd iywn i`n ok m`c ,mcia `ed

.zexekaaù"øs` fiwi oizipzna xn`c Ð

`le ,men [dyer `edy] (ea yiy) it lr

.eilr hgyic xn`wäãåäé éáøë äëìäÐ

oi`y xac :xn`c (`,ak) zay zkqna

.xeq` oiekznïåòîù éáøë äëìäÐ

`kd opireny`l ez dil dnleéøáâ àìá
.opg axe `iig ax `la ÐàúééøáãÐ

`lc oeik .mend eze` lr hgyi s` :xn`c

`l` ,exizdl ick men ea lihdl ezrc did

.dil opiqpw `l Ð zeni `ly ick

äðùîíøåöä.frla x"ipxwp` ,mbetd =

.ixiin `w odkaeàøîâéáø ñéð÷ éîå
íìåòì øæòéìàxzen `di `l mlerly Ð

äöö÷ðå
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ãçà"oixaer el`" wxta "lk" iyxc `lc i`pz ipd elit`e Ð men lk cg`e men

.mzd izyxitck ,oipr yiy ,iyxc `kdc xyt` ,(a,bn migqt)úçà
zay) "oiwilcn dna" wxtac :xn`z m`e Ð dielz dnexz zg`e dxedh dnexz

,jliyaz zgz dwqdl `dz jly :`pngx xn`e ,d`nh zg`e :opixn` (`,dk

dxedh ,zenexz yly `xwn iwtp ikide

aizkc meyn :xnel yie ?dielze d`nhe

i`wc ,"iznexz zxnyn jl izzp"

y "jl"c ."zxnyn"`e "jl"` "iznexz"jii

"zxnyn"e ,d`pd xzidl diieaxl ,d`nh`

.xeniy `irac ,dielza jiiyéáøåryedi

,ryedi iaxl :xn`z m`e Ð aizk iznexz

dilpn ,zenexz izya `xw ixii` `lc oeik

wtpc :xnel yie ?d`pda `ixy d`nhc

"oiwilcn dna" wxta mzdc zeyxc x`yn

e` ,'ek xiran dz` i` epnn :(`,dk zay)

.`ed exe` zac llkn Ð exe`l `le "el"n

åäðéîøå,qxhpewayxitÐ 'ekda ecbaa

dilr ezilh yxity oeik :qxbc

.`aiwr iax ixac ,dxkenl i`yx epi` aey

wxtae .'ek da cbay oeik :xne` xfril` iax

on di`x `iad (a,gi) oiyecwc `nw

oeik" `aiwr iax ixaca qxbc `zliknd

.mzd `zil xfril` iaxce ,"ezilh yxity

o`k `kti` opiqxb mipyi mixtq aexae

qxhpewd zqxiblc ,cere .(my) oiyecwae

xfril` iax ixacl `aiwr iax ixac micwn

ecbaa" :mixtq aexa aezk ,cere .eax didy

yxity oeik ,ipnif ixz "da ecbaa" "da

xfril` iaxl dil rnyn ikid ,cere .ezilh

"ecbaa" aizkc meyn dciba oeyl zxeqnd

ab lr s`e !e"iea aizk `l inp ikd ?c"ei `la

yxitck ,unw shg `xew dz` e"ie `lac

(cl ziy`xa) "mrnyk" "ernyk" qxhpewa¨¨

,(a a mikln) "mxark" (f xzq`) "mxn`a"¨¨

zelibx oi` ,zilhe cba oeyl ied ik inp ikd

,cere !dlert ly rvn`a c"ei aezkl

lka aezk jenqa oiyecwa oizrny `idda

xn`c wgvi xa ongp axle :mipyi mixtqd

miwen i`na ,epzp oiyecwlzepey`xdzern

epiaxld`xpe ."xfril` iax"dibdljixvqxhpewdyexitle .dil oafin ivnzeyi`xg`zegtylla` ,oafnl ivn`lc`edzegtyxg`zegtyl :xn`c`aiwr iaxkÐdl

ab lr s`e .ixiva "ecbaa" ixwnl ol iedÐzilhe cba oeyl i`c .dciba oeyl ied`zyde .cbay oeik :xne` `aiwr iax ,xfril` iax ixac 'ek ezilhyxity oeik :opiqxbc mz¥

`ziixad xne`jkle .c"ei `la "ecbaa" aizkcn ,dciba oeylnzilhe cba oeyl ith rnynzxeqnde .irhinl`ki`c`kd ip`yc ,(hlziy`xa) "ecbaa edytzze" opixwc

ezilhyxity :qxeby `zliknae .'ek yxity oeik :xnel ,c"ei `la "ecbaa" aizke ,irhinl izil `lc c"eia "ecbiaa" aezkl jl did ,'ek ezilhyxity oeik ecbaa ipnif ixz

zvwe .mipyi mixtqdlka aezky enk ,"`aiwr iaxkdl iwen" opiqxb wgvi xa ongp axcae .`aiwr iaxcdizlinlkmbe ,xfril` iax blice xqig xteqdÐ`aiwr iax ixac

yie !`ed izenyc ,xfril` iaxc diail` `iyew jda !zeyi` xg` zegtyl eza xken mc` oi` `de ?dl oiafn ivn in dia` dyciwc `l` :oiyecwa mzd jixtc `d ,`iyw

.zeyi` xg` zegtyl `l la` :ixn`e ,dizeek iniiwc ,mzdc diteb oerny iaxe ,oerny iaxc opaxc meyn ,dkld oky ol `hiytc :xnelàîéìéàoizipznc oerny iax

s`] ,ixy inp men dyri `ly xyt` i`y mewna elit` `d ?oiekzn oi`c meyn oerny iax ixy in eh` :dnizÐ xzen oiekzn oi`y xac l`eny opirny` `l `zyd cr

"dvn ze`a zegpnd lk" wxtae .ixy men lraa lihn la` ,"oevxl didi minz" :(ak `xwie) aizkc meyn ,ixye .ibilt i`xwac lirl xn`ck ,oiekzna men dyerc [ab lr

iqei iax xn`we ,xigyn oy`xe mic`n oxwiry dxt lyzexry izy iab ,(`,dk) "dnda gweld" wxta lirlc qxhpewd yexitle .i`xwn ediinrh inp yxtn (a,ep zegpn)

xtqna ffeb :mleynd oa,menzlhdmeyn oiekzn oi`c ,`kd inp `gipÐdxtdz` owzl`l` ,dfibl oiekzn oi`cmeyn ,oiekzn oi` aiygcqxhpewayxite .yyeg epi`e mi

,d`etxl `l` oi`c meyn ,`kd ixy ied Ð men lraa men lihn xq` ded elit`c ?oerny iaxk weqtl l`enyl dil jixhvi` i`n` :jixt ikdle .d`etx meyn `l`

`ziixaac ,ibilt izxzac`kdyxtld`xpe .(my) "dndagweld"wxtalirlziyixtck ,qxhpewdyexitmiiwlxyt` i` edine .xzen oiekzn oi`yxacdilzi`l`enye

,inp ziin `l elit`e .men aiyg f`c Ð ziin dil wiay i`c lirl xn`ck ,zeni `ly dfwd `la ze`txzdl el xyt` i`e xzeia mc efg`y ,men lraa men lihna ibilt

elit`Ð "ea didi `l" 'ek xaqwcÐmen dyery mewna xq` xi`n iax `zyde .men lrak aiygÐ men dyery mewna epfiwi `l m` mc zfeg`n `vi `l mlerly oeik

lekic `kid eh` e` ,mzk aiygc ,men ziiyr `la ziin `lc `kid eh` xfbc ,men eze` lr hgyi `ly calae ,"oevxl didi minz" :aizkc meyn exy minkge .men lraa

:(a,`i) migqtc `nw wxta yxtnck ,men dyer oi`y mewna s` xq` dcedi iaxe .xfb `lc ,hegyl s` ixy oerny iaxe .men dyer dz` oi`y mewna dfwda ze`txzdl

elit` ,mc efg`yxeka :xn`wdcedi iaxc ,zxg``zbelt`id oizipznae .mendyerymewnacarinl iz`mendyer oi`ymewnazixy i` ,epennlrleda mc`yjeznc

fiwiyk men icil `al lkei `ly ezfwda xdfiy ,xnelk ,men ea dyri `ly calae ,zn `l oia zn oia :yexit ,fiwi :mixne` minkge .ziyixtck ,oipr meya oifiwn oi` ,zn

Ðmendyer`edy it lr s` fiwi :xne` oerny iax .xeq`Ðmen lra aiyg `lc ,ziin`lc`kide .xeq` oiekzn oi`y xac xaqwc .mhegl e` mizty aipl e` ofe`l jenq

hiwpck ,"men ea dyer oi`ymewn"e "men ea dyerymewn"hwp `lcn ,epyxity enkdilrnyndpynd oeyle .xzen oiekzn oi`yxacc ,menziiyr icil`alleki `edy

,inp i` .mza itelgi`l iz`c ,xeq` opaxcnc :xnel yie !dielir hegyl ok m` ,men ziiyr `la ze`txzdl leki oi`y menk aiyg mc zfeg`c oeike :xn`z m`e .`ziixaa

.d`etx el yiy ,xaer [men] enk aiyg

éîådeqpw `nen i`da :xn`w inp jenqae .`ed `qpw xeka ly ofe` mxevc `gken `zzrny dnk Ð el dzidy in idpinxe mlerl xfril` iax qipw

,`ziixe`cn xeka i`d ixy `kd mewn lkn ,ipdn `l Ð ciar i` ,ciarz `l `pngx xn`c `zlin :(a,c) dxenzc `nw wxta xn`c `axl elit`e .opax

xekaa men lihnd 'ek xne` xfril` iax :`ipz "ikp` d`x" dyxta ixtqac :xn`z m`e .llk rbp ea oi` `dc ,xedh `xab i`de .men ea yi i`dc

`qpw dil ogky` jenqac :xnel yie !xeq` `ziixe`cnc `nl` ."darez lk lk`z `l" :xn`py ,xaer elke`e
opaxl
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déøa àLéL áøå .àúééøác ïBòîL éaø àlà !ïBòîL éaøk§©¦¦§¤¨©¦¦§§¨©§¨§©¥¨§¥
:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà :àéãäa dì éðúî éãéà áøc§©¦¦©§¥¨§¤§¨¨©©§¨¨©§¥

äëìä.àúééøác ïBòîL éaøkäðùîïæBà íøBvä £¨¨§©¦¦§§¨©§¨©¥¤
øBëáa¯øçà íeî Ba ãìBð :íéøîBà íéîëçå .øæòéìà éaø éøác ,úéîìBò èBçLé àì äæ éøä¯ ¦§£¥¤Ÿ¦§¨¦¦§¥©¦¡¦¤¤©£¨¦§¦©©¥

.åéìò èBçLéàøîâúøäa Bì äúéäL éî :éäðéîøe íìBòì øæòéìà éaø ñéð÷ éîe ¦§¨¨¦¨¥©¦¡¦¤¤§¨§¦§¦¦¤¨§¨©¤¤
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`oifgeקיח mipya cenr cl sc ± oey`x wxtzereay

äöö÷ðå.dvvwl oiekzp `ly Ðøçà òâð åì ãìåéùëìeiykr `ed ixdy Ð

.rbepne `nhäðåùàøä ïî øäèéxedh Ð efn `txi m`e ,ef xg` oiklede Ð

.i`d ik inp iqzin Ð `ziinw ied (inp) i`c `zlin i`lbi`c ,mleknçøôúù ãò
åìåëá`zyd Ð `nw dia ded i` `dc ,icinl yginl `kile .oexg`d rbp Ð

dzqke" :(bi `xwie) aizkck ,xedh ded inp

.'ebe "rbpd xer lk z` zrxvdãò åà
ñéøâëî äðåùàøä åúøäá èòîúúùÐ

ded dvvwy drya i` la` .dvvwy mcew

,zinler dxdh el oi` Ð rbp xeriy dia

.mlerl dil opiqpwcäéì éúà åðåîîá
ãáòéîìea lih` :xaqc .jytp dnn Ð

,izxkyp ixd Ð jka il edexizi m`e ,men

menl oizn` m` izcqtd dn Ð e`l m`e

xg`letiy cr oiznn iziid inp ikd e`la

men ea leti elit` dil opiqpw jkld .men

.ciarile izil `lc ikid ik ,xg`éî åôåâá
øîéîì àëéà,uewile `witql digpnc Ð

mlerl dil opiqpw `l i``l i`ce `d

el cleei `l xg` rbp `ny yiigc ,ciar

m` elit`e .mlerl xdh` `le ,mlerl

dvivwa el ipd` dn Ð cleeirebp `ed ixd

`ny ,df z` gipdl el ahen .dlgzak

.`txiàîåî éàäácr ,dil ixzyin `l Ð

.xg` el cleeiyäöéö÷ éàäáoeike Ð

`vnp ,exdhl zlren dpi` dvivw jdc

nk rbpl opiaygc .zinler `nho`

ded dia ded i`c xnii inc ,dizi`c

.iqzinïðú øäèécin :rnync Ð

on xdhi Ð xg` rbp ea cleeiyk

.dpey`xdïðú øäèéå åà:rnync Ð

oexg`d on epnn xdhie ,xg` rbp cleeiyk

.oey`xd on xdhi f` Ðäðéî à÷ôð éàîì
`ed `nh `d Ð opz "xdhi" inp i` `d Ð

dnne ,(jytp dnn) `txzy cr oexg`d on

!dia `kiiy d`neh jytpåá ãìåðù ïúçì
òâð.zepzg inia el clep oexg`d rbpc Ð

åì ïéðúåð.rbpd z` odk d`xi `ly Ð

dil `nhn `le odk dil ifg `lc dnk lkc

.`pngx `lz odkac ,`nh ied `l Ð

åúéìèöéàìirbp da eclep m` ,ezilh Ð

.micbaäéì øäåð àúééî÷îcin Ð

dil opixhpc ,`nh epi` dfne .df clepyk

`l` .mc` lkl lbx ly e` ,dpezgc inei

icin dil ipdn `l seq seq ,opz "xdhie" i`

cr dpey`xn xedh epi`c ,dil opixhpc `d

.dpexg` `txzzyúîåedn .mxevd Ð

xeka eze`n lk`i `ly ,eixg` epa qepwl

zinlerøîåì éöîéú íàxkendc ,oihib zkqna Ð:ol `niiwc ,iebl ecar

edn ,xkend zn m` :mzd ol `iraine ,einca dxyr cr ezectl eze` oiqpew

,`ed `pic mzd Ð oiqpewc `idda hytinle xnel ivniz m` .eixg` epa qepwl

.zevnn dil rwtn `nei lkcøîåì éöîéú íàåohw crena opixn`c `d Ð

,dpxiva` crena :xne`e ,xeval enxk gipnc ,crena ezk`ln oieknd :(a,ai)

li`ed ,dpxvai `le ca`z Ð crena minkg edexizde `ed cea`d xac ixdy

`le eixg` epa qepwl edn ,crend mcew zn m` :mzd ol `iraine .oiekzp jkle

ciar `l `dc ,epal opiqpw `lc `ed mzd :xnel ivniz m`e .crena dpxvai

.crend mcew zn `dc ,`xeqi` eia`àëä ìáàmen lihnc ,`xeqi` car Ð

.miycwaäéðåîîì.xekal Ðäöåå÷úðùoiyelz eidy ,dpnn divew lhpy Ð

.da oixfetneúéòéáù éàöåîì òøæúcar `l `dc ,icin qpwinl `kilc Ð

.daeyg dcear ziriayaäáééèéð.laf ly ze`eyne zelbr ici lr dlacfp Ð

äøééãéðick miycg e` ycg dze` oiaikyne oicinrny ,zenda xic ici lr Ð

.dlaflòøæú àì.ziriaya daeyg dcear carc ,opiqpwc Ð
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leyiaa e` ,xacn aezkd oiycwend ileqta :mzd iyxcc ,mixg`k ixaqc opaxl

lr dhigy xeq`l oi`e .(a,ciw oileg) "xyad lk" wxta xn`wck ,alga xya

,zay dyrne mirxf i`lke alga xya enk "darez lk lk`z `l"n men eze`

iabc ?zxdan dilr jixt i`n ,biltn `lc xfril` iaxle :xn`z m`e .wlgl yiy

cr `ziixe`cn xeq`c ,xekaa ofe` mxev

clepyk eqpwl epl yi Ð xg` men cleiy

`ziixe`cnc ,zxda uvew la` .men ea

yie !xg` rbp cleeiy cr uvwpy cin xedh

mena qepwl epl did `l ikd elit`c :xnel

i` .iriax e` iyily men cr `l` ,zinler

mena hegyl xfril` iax xizi i`c idp ,inp

epl did `l mewn lkn ,qpw o`k oi` xg`

ikid ik ,dxiar ea dyr `ly mena qepwl

Ð ixtqc ,inp i` .xg` rbpa qipw `lc

.`ed `nlra `zknq`

ãò[aezk] mixtqd lka Ð eleka gxtzy

la` ."qixbkn ezxda hrnzzy cr"

.qxhpewa yxitck ,dizil mirbp zkqna

:eyexit ikd ,dil opiqxb i`c ,iax xne`e

xiiyy dne ,qixbka dyrpe dvvw m`y

dn ea did elit`y ,envrn ezvwn `txzp

.qixbk ea did `l dvvwpyàúééî÷î
ini zray dil oixhp `ziixzal dil xdh

zglbz ira `de :xn`z m`e Ð dzynd

dhnd yinyza xeq`e ,mixtveini lk

`l` did `ly oebk :xnel yie !exetq

idp .hlgen elit` ,inp i` .xbqen rxevn

ixy mewn lkn ,opaxcn `nh uvw ikc

exetq ini zepnle mixtve zglbz zeyrl

xyt` i` ezxtk ,edine .dxezd on xdhile

zepedal eici qipkdl leki epi`c ,`iadl

migqt) xn`ck ,opaxcn `nhc onf lk

qpkp xg` mei leah oi`y it lr s` :(`,av

.gqt meyn `l` exizd `lc .qpkp df Ð

àòámxev `xif iaxn dinxi iax dipin

Ð eixg` epa eqpwiy edn zne xeka ofe`

dlgz hwp (`,cn oihib) "gleyd" wxta

in" wxta ohw crenae ,ecar xkenc `irad

lkae .ezk`ln oeeka hwp (a,ai) "jtdy

,jci`n "xnel ivniz m`" ciar izkec

dcyn "dezipz" hiyt edlek`e

l`y mzylyc :iax xne`e .dveewzpy

zg` lk raw cenlzde ,zg` zaa

mixtq yie .`kiiyy dn itk dnewna

axn `ax dipin `ra" :ohw crena aezky

iax" :opiqxb mixtqd aexa la` ."ongp

.oihibae o`k enk ,"`xif iaxn dinxi

íàdil rwtn `nei lkc eixg` epa eqpw zne miebl ecar xken xnel `vnz

,eqpw `l mzd xnel ivniz elit`c :xninl ivn ded izk` Ð zevnn

wxta `ki` `peeb i`d ikc .`ziixe`c `xeqi` `ki`c meyn ,eqpw `kd (`nlcc)

,crena ezk`ln oeekc `ira iab ohw crenae ,ecar xkenc `ira iab ,"gleyd"

inp oihibae .`ziixe`c `xeq` `ki`c meyn eqpw mxeva xnel ivniz m` :xn`wc

lkc zevn zrwtd meyn eqpw `kdÐ eqpw `l xnel ivniz m` :hwpinl ivn ded

`pixg` `nrhe ,mxeva `nrh cg hwp inp ohw crenae .cara (enk) `neie `nei

mxeva xnel ivniz m`c Ð ediiexza `nrh cg xninl ivn dede ,ecar xkena

.`xeqi`l car `l ezk`ln oeek la` ,`xeqi`l dicarc meyn deqpwc xkenae

äöåå÷úðù.da oixfetne oiyelz eidy ,dpnn mivew lhpy :qxhpewa yxit Ð

`lÐ ok m`c ,mixaegn eidy mivewa xnel xyt` i`c ,enr oicde

wxt zay xn`ck ,rwxwd z`dtiiny ,mzlihpa `ziixe`c`xeqi` `ki`c ,rxfz

lka) aiig dilic `rx`ac ,[micxf cxfnde oiyler ylezd] iab (`,bw) "dpead"

xac jxevl oiekzn elit`c ,rwxwd ieti `ki`c meyn `edy lka (aiig dilic

rnyn oke .drixfl dyxegl mivew ylezyk rwxw ieti `ki` inp `kde .xg`

.oiyelza dl iwenc rnyn .divew elhpyk mixeq` onz :dpynd lr inlyexiaäáééèéðizy yxeg `ede ,oiyxeg zg` mrt mrd lkÐ aeih edfi` :yxtn inlyexia Ð

.minrtäáéèäcar iab dipin hiytc (a,cn) oihiba dyw ,`ziixe`c inp `ed m`e ?`ziixe`c xeka ofe` mxev hiyt ikid :dyw ,opaxcn aeih i`d m`Ðdrxef epa zne

.ziriay lydwa` dyw dnk :(`,k) oiyecwa xn`ck ,mlekn xzei ziriaya xingdl ie`xy xaqwc :xnel yie !zevnn dil rwtncmeyn xingc `kd ip`y`nil .(ixar)
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äöö÷ðå¯:øîBà øæòéìà éaø ,ïéekúî döö÷ .øBäè §¦§§¨¨§¨¨¦§©¥©¦¡¦¤¤¥
ãò :íéøîBà íéîëçå .epîéä øäèé øçà òâð Bì ãìeiLëì¦§¤¦¨¥¤©©¥¦§©¥¤©£¨¦§¦©

çøôzLãò Bà ,BleëaèòîzLBzøäañéøâkîäaø ! ¤¦§©§©¤¦§©©©§¦¦§¦©¨
øæòéìà éaø ñéð÷ ék :eäééååøz éøîàc óñBé áøå¯ §©¥§¨§¦©§©§¦¨¥©¦¡¦¤¤

BðBîî ;ñéð÷ àì Bôeâa ,BðBîîa¯éúàc øîéîì àkéà §¨§¨¨¥¨¦¨§¥©§¨¥
Bôeb ,ãáòéîì¯øîà ãáòéîì éúàc øîéîì àkéà éî §¤£©¦¦¨§¥©§¨¥§¤£©¨©

ïðaøcà ïðaøc ,àéL÷ øæòéìà éaøcà øæòéìà éaøc :àáø̈¨§©¦¡¦¤¤©§©¦¡¦¤¤©§¨§©¨©©§©¨©
àéL÷ àì øæòéìà éaøcà øæòéìà éaøc ,àlà àéL÷ àì̈©§¨¤¨§©¦¡¦¤¤©§©¦¡¦¤¤¨©§¨

¯ãáòc éàîa àëä ,àéL÷ àì éîð ïðaøcà ïðaø .ïðépLãk¦§©¥¨©¨©©§©¨©©¦¨©§¨¨¨§©©£©
dééøLéîì ,ïéekéà éàîa ;deñð÷ ãáòc éàîa àëä ,deñð÷©§¨¨§©©£©©§§©¦©¥§¦§¥

¯àîeî éàäác ,ïðaø deñð÷ àîeî éàäa ,àîeî éàäa§©¨§©¨©§©¨©¦§©¨
ïéekéà ,deñð÷ ãáòc éàîa àëäå .déì éøzLéì àì̈¦§§¦¥§¨¨§©©£©©§¦©¥

äöéö÷ éàäa déLôð éøeäèì¯.ïðaø deñð÷ äöéö÷ éàäa §©¥©§¥§©§¦¨§©§¦¨©§©¨©
éàîì ïðz "øäèéå" Bà ,ïðz "øäèé" :àtt áø éòä¥©©¨¦§©§©§¦§©§©§©

dpéî à÷ôð¯ïúç :ïðúc .òâð Ba äàøpL ïúçì ¨§¨¦¨§¨¨¤¦§¨¤©¦§©¨¨
òâð Ba äàøpL¯äòáL Bì ïéðúBðBì íéîé ¤¦§¨¤©§¦¦§¨¨¦

BúéìèöàìeBúeñëìåìâøa ïëå ,¯ïéðúBðBìéîé ìk §¦§§¦§¦§§¥¨¤¤§¦¨§¥
ïðz "øäèé" zøîà éà .ìâøä¯,déì øäè àúéénwî ¨¤¤¦¨§©§¦§©§©¦©©§¨§©¥

àúééøúáìïéøèðzøîà éà àlà .äzLî éîé äòáL déì §©§©§¨¨§¦¥¦§¨§¥¦§¤¤¨¦¨§©§
àä ,àúééøúáì àénhî àì ék óBñ óBñ ,ïðz "øäèéå"§¦§©§©¦¨¦©§¨§©§©§¨¨

.e÷éz éàî .àúéénwî éà÷å ànhéîäéîøé éaø dépéî éòa ¦©¥§¨¥¦©©§¨©¥¨¥¦¥©¦¦§§¨
eäî ,úîe ,øBëáa ïæBà íøBö :àøéæ éaøîñBð÷ìBða ¥©¦¥¨¥¤¦§¥©¦§§

Bcáò øëBî :øîBì éöîéz íà åéøçàíéBâìeñð÷ úîe ©£¨¦¦§¥©¥©§§¦¥¨§
åéøçà Bða¯íà .úåönî déì ò÷ôî àîBéå àîBé ìëc §©£¨§¨¨§¨©§©¥¦¦§Ÿ¦

éöîézBða eñð÷ àì úîe ãòBna Bzëàìî ïåek :øîBì ¦§¥©¦¥§©§©¥¥Ÿ¨§§
åéøçà¯àãáò àìc íeMîdéãéãì éàî àëä .àøeqéàì ©£¨¦§¨¨§¨§¦¨¨¨©§¦¥

ïðaø eñð÷¯ïðaø eñð÷ déðBîîì àîìc Bà ,déúéì àäå ¨§©¨©§¨¥¥¦§¨§¨¥¨§©¨©
¯äãN :äeúéðz ,déì øîà déúéà àäåäöåe÷úpL §¨¦¥£©¥§¥¨¨¤¤¦§©§¨

úéòéáMa¯;úéòéáL éàöBîì òøfz,äáéihéðäøéicéð¯ ©§¦¦¦¨©§¨¥§¦¦¦©§¨¦©§¨
òøfz àì:àðéðç éaøa éñà áø øîàå .úéòéáL éàöBîì Ÿ¦¨©§¨¥§¦¦§¨©©©¦§©¦£¦¨

úîe dáéèä ,ïðéè÷ð¯eñð÷ déãéãì :àîìà .dòøBæ Bða ¨§¦©¥¦¨¥§§¨©§¨§¦¥¨§
,ïðéè÷ð :ééaà øîà .ïðaø eñð÷ àì déøáì ,ïðaø©¨©¦§¥¨¨§©¨©¨©©©¥¨§¦©
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc zexeka(oey`x meil)

äöö÷ðå,dpeeka `ly zxdad,øBäèm` j` .rbp cer ea oi`y oeik §¦§§¨¨
döö÷aïéekúî,xdhiy ick,øîBà øæòéìà éaøjk lr edeqpw opax §¨¨¦§©¥©¦¡¦¤¤¥

el lirez `le ea didy rbpd zngn `nh didiy ,xeqi`a evvwy
e ,ezvivwepîéä øähé øçà òâð Bì ãìeiLëì,oey`xd rbpdn mb - ¦§¤¦¨¥¤©©¥¦¨¥¥¤

`txzn did oey`xd z` uvew did `l m` s`y xxazny meyn
.ipyd on `txzdy enk epnn,íéøîBà íéîëçåx`yiy eze` miqpew ©£¨¦§¦

ez`nehaçøôzL ãò,ipyd rbpd ly zxdadBleëa,eteb lka - ©¤¦§©§
,xdhp did oey`xd rbpd oiicr ea did m` s` f`yBà`l m`e -

,eleka gxtzez`neha `ed ixdãòote`a wx `l` -Lmcew ©¤
,dvivwdèòîzdhrnzd -.ñéøbkî Bzøäa ¦§©©¤§¦©§¦

:xfril` iax zrc z` zayiin `xnbdéøîàc óñBé áøå äaø©¨§©¥§¨§¦
øæòéìà éaø ñéð÷ ék ,eäééååøzxacl dpwz `dz `l mlerly ©§©§¦¨¦©¦¡¦¤¤

`weec ,xeqi`a owzpy,BðBîîala` ,epizpynay xekaa enkeBôeâa §¨§
,zrxva enke.ñéð÷ àì,`ed weligd mrheøîéîì àkéà BðBîî Ÿ¨¦¨¦¨§¥©
ãaòéîì éúàcdidi `ly eze` qepwp `l m`y yeygl yi xekaa - §¨¥§¤§©

lihdy mend ici lr xzid el oi`y xn`p wx `l` ,mlerl xzid el
ea lih` ,envrl xn`iy oeik ,men ea lihdln rpni `l ,dpeeka ea
ize` eqpwi m`e ,izgeexd ixd mend zngn il exizi m` f`e ,men
ilr did `linn ixdy ,izcqtd `l ok mb izlhdy mend lirei `ly
eze` miqpewy xfril` iax xn` okle ,envrn letiy menl oizndl

la` .envrn ea letiy xg` men elit` el lirei `lyBôeb-
,zrxvaãaòéîì éúàc øîéîì àkéà éî`l m`y yeygl yi ike - ¦¦¨§¥©§¨¥§¤§©

i `ly daygna ezxda z` uevwl `eai mlerl qpwi`ld ,jkn ciqt
eze` qepwp rbpd z` uevwi m`y oeiky meyn ,ok dyri `ly i`cea
yeygi `ed ,epnn xdhie xg` rbp ea cleiy cr ez`neha x`yiy
ixd ,clei elit`e ,mlerl ez`neha x`yie xg` rbp ea clei `l `ny
`vnpe oizndl jixv `ed eiykry enk ez`etxl oizndl jxhvi
erbp z` gipdl el aeh i`ceae ,zxdad zvivwn melk gieexd `ly

.mlerl eqpewl jxev oi` okle ,`txiy zetvle
:`xnbd dywn .mlerl qpw iabl opax zhiy z` zxxan `xnbd

,àáø øîàikeàéL÷ øæòéìà éaøcà øæòéìà éaøcdxizqd ¨©¨¨§©¦¡¦¤¤©§©¦¡¦¤¤©§¨
lirl `xnbd dzywdy(`"r),ezrca,àéL÷ àì ïðaøcà ïðaøc§©¨¨©§©¨¨Ÿ©§¨

.mlerl edeqpw zxdaae mlerl edeqpw `l xekaay ,mdixac zxizq
:`xnbd zvxzn,àéL÷ àì øæòéìà éaøcà øæòéìà éaøc àlà¤¨§©¦¡¦¤¤©§©¦¡¦¤¤Ÿ©§¨

ïðépLãk.lirl epvxizy enk -,àéL÷ àì énð ïðaøcà ïðaømeyn ¦§©¦©©¨¨©§©¨¨©¦Ÿ©§¨
,wlgl yiyäeñð÷ ãáòc éàîa àëä ,äeñð÷ ãáòc éàîa àëä- ¨¨§©§¨©¨§¨¨¨§©§¨©¨§¨

.dyrp `l xacd eli`k aygiy ,dyry dna eze` eqpw mewn lka
,xekaa ,xnelkdééøLéîì ïéekéà éàîaexizdl oiekzd dna - §©¦©¥§¦§§¥

,dhigyl,àîeî éàäajkitleéàäác ïðaø äeñð÷ àîeî éàäa §©¨§©¨¨§¨©¨¨¦§©
déì éøzLéì àì àîeîea oi` eli`ke el lirei `l `edd mendy - ¨Ÿ¦§§¥¥

.ipyd mend ici lr xzen didi xg` men ea leti xy`k j` ,men
àëäå,zxdaa,äeñð÷ ãáòc éàîa`edydéLôð éøeäèì ïéekéà §¨¨§©§¨©¨§¨¦©¥§©¥©§¥

,äöéö÷ éàäajkitleïðaø äeñð÷ äöéö÷ éàäa`l eli`k aygiy §©§¦¨§©§¦¨¨§¨©¨¨
m`y xne` in ixdy ,mlerl ez`neha x`yp `ed oky oeike ,dvvwp

.dpnn `txp did ea zx`yp dzid
xdhp `ed izn ,zxda iabl xfril` iax ixaca zwtzqn `xnbd

:oey`xd rbpdn,àtt áø éòauvw xy`ky xfril` iax xn`y dn ¨¥©¨¨
m`d ,epnn 'xdhi' xg` rbp el cleiykl wx ,ezxda z`'øähé'ila ¦¨¥

e"`eïðzoey`xd on xdhi xg` rbp ea clei xy`k ciny ,xnelk §©
,ipyd rbpd on `l` dxdhl wewf epi`e,ïðz 'øähéå' Bàxnelk §¦¨¥§©

cin `le ,oey`xd on xdhi f` ipyd rbpd on mb xdhiy xg`ly
.oey`xd on xdhi ipyd rbpd clei xy`k

:`xnbd zl`ey,dpéî à÷ôð éàîìzngn `nh `ed ote` lka `ld §©¨§¨¦¨
df wtqn `veid oicd :`xnbd daiyn .epnn `txziy cr ipyd rbpd

`edBa äàøpL ïúçìdòâð.ozg `edy onfa ipydïðúczkqna §¨¨¤¦§¨¤©¦§©
mirbp(a"n b"t),,òâð Ba äàøpL ïúç,micba irbp oiae mc` irbp oia ¨¨¤¦§¨¤©

áL Bì ïéðúBðíéîé äòz` odkd oda d`xi `ly ezpezg ini ly §¦¦§¨¨¦
,rbpdBì,exyaa d`xp rbpd m` -Búeñëìå Búéìèöàìem` - §¦§§¦§¦§

.ecbaa e` ezilha clep rbpdïëårbp el clepy inìâøacg`a - §¥¨¤¤

,milbxd zylyn.ìâøä éîé ìk Bì ïéðúBð§¦¨§¥¨¤¤
:`tt ax ly ewitqn `veid oicd z` `xnbd zx`anúøîà éà¦¨§©

,ïðz øähém` ,ipyd rbpd zcila cin oey`xd rbpd on xedh `ede ¦¨¥§©
ezpezg inia ipy rbp el clepyk cin okdéì øäè àúéénwîon - ¦©©§¨¨©¥

eli`e ,xdhp `ed oey`xd rbpdàúééøúáì,ipyd rbpd zii`xl - §©§©§¨
déì ïéøèðjyna el mipiznn -éîé äòáLd,äzLîepi` mteq cre ¨§¦¥¦§¨§¥¦§¤

.xedh `ed ezpezg inia `linne ,ezngn `nhúøîà éà àlà¤¨¦¨§©
,ïðz øähéåok m` ,ipyd on xdhiy cr oey`xd on xedh epi`eóBñ §¦¨¥§©

àúéénwî éà÷å ànhéî àä ,àúééøúáì úéîhî àì ék óBñ- ¦Ÿ¦©¦§©§©§¨¨¦©¥§¨¥¦©©§¨
j` ,ezpezg ini zray jyna ipyd rbpd zngn `nh epi` mpn`
`le ,ipyd on xdhiy cr oey`xd rbpd zngn `nh `ed oiicr

.ezpezg inia erbp z` ze`xln dpzndd melk el dliren
:le`yl `xnbd zxfegéàî.wtqa ielzd dfk ote`a oicd dn - ©

:`xnbd daiyn.e÷éz¥
:xekaa men lihnd ly epa z` mb miqpew m`d dpc `xnbdéòä¥

øBëaa ïæBà íøBö ,àøéæ éaøî äéîøé éaø déðéî,men lra e`yre ¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨¥¤©§
epizpyna xfril` iax xn`y(`"r lirl)xzid oi`y eze` miqpewy

,mlerl df xekalúîå,mxevd mc`d,åéøçà Bða ñBð÷ì eäî`ny ¨¥©¦§§©£¨
xzen didi ea letiy xg` men ici lre ,epa z` `le eqpw eze` wx

.elke`le ehgeyl
,miakek caerl iprpk ecar z` xkend iabl yi dfl dnec sqep wtq

edeqpwe xeqi` jka yiy(.cn oihib)cr xweia elit` dpewdn ezectl
ly epa z` mb jk eqpw xkend zn xy`k m`d ,eincn dxyr letk

.xweia ezectl xkend
lega didzy ezk`ln z` oieknd iabl yi dfl dnec wtq cer
,zne crenl ezk`ln oeik mc` xy`k oicd dn ,ca`d xac crend

.crena dzeyrl leki epi` epa mb m`d
`l ,crena e` cara wtqd hyti m` mb recn x`an dinxi iax

:xeka iabl di`x mdn didzøîBì éöîéz íàdyBcáò øëBî ¦¦§¥©¥©§
úîå íéáëBë éãáBòì,xkendeñð÷z`,åéøçà Bðamyy wlgl yi §§¥¨¦¨¥¨§§©£¨

meyn xkend ly epa z` eqpw `weecîBé ìëcdéì ò÷ôî àîBéå à §¨¨§¨©§©¥
úBönîz` miiwln card z` rpen miakek caerd meie mei lkay - ¦¦§

edctiy oad lr mb xingdl ie`x okl ,oda aiig `edy zeevnd
`l `ny wtzqdl yi oiicr mxeva la` ,zeevn lehian elivdl

.epa z` eqpw
okeøîBì éöîéz íày mc`yïåekz`Bzëàìîdzeyrl,ãòBna ¦¦§¥©¦¥§©§©¥

eñð÷ àì ,úîåz`åéøçà Bðalega dk`lnd z` zeyrl oal xzene ¨¥Ÿ¨§§©£¨
`ly ie`x myy wlgl yi ,ca`d xac `idy dk`ln oick crend

oad z` qepwlàøeqéàì äãáò àìc íeMîmey dyr `l eia`y - ¦§Ÿ©§¨§¦¨
la` ,crena dk`ln dyry iptl zn `ed `ldy ,xeqi`àëä̈¨

xeqi` lr xare xekad ofe` mxv xy`k xeqi` a`d dyry xekaa
,miycwa men zlhd,éàîm`d,déúéì àäå ïðaø eñð÷ déãéãì ©§¦¥¨§©¨¨§¨¥¥

,eqpw `l epa z` eli`e ,zn `ldyïðaø eñð÷ déðBîîì àîìc Bà¦§¨§¨¥¨§©¨¨
,déúéà àäåxzid el didi `ly eqpw dfd xekad z` xnelk §¨¦¥

oi` ,epa eyxie zn xak envr `edy s` okle ,miiw `ede ,zinler
.mlerl xzid df xekal

déì øîà,dinxi iaxl `xif iaxäeúéðzziriay zkqna(a"n c"t), ¨©¥§¦¨
úéòéáMa äöåe÷úpL äãN,xeqi`a ziriayd dpya dpnn elhipy - ¨¤¤¦§©§¨©§¦¦

da mixfetn eidy miyelz mivewòøfz,úéòéáL éàöBîìdn lr oi` ¦¨©§¨¥§¦¦
dcear dyr `ly meyn ,xeqi`a dyry dnn dpdi `ly eqpewl

m` la` .daeygäáééhéðze`yne zelbr ici lr dcyd dlacfp - ¦©§¨
e` ,laf lyäøéécéðmy ecinrdy zenda ly xic ici lr dlacfp - ¦©§¨

y eze` miqpew ,dlafl ick miiycg e` yceg jynlòøfz àìŸ¦¨©
úéòéáL éàöBîì.ziriaya daeyg dcear dyry meyn §¨¥§¦¦

ïðéè÷ð ,àðéðç éaøa [éñBé éaø] (éñà áø) øîàå,epizea`n zxeqn - §¨©©¦¥§©¦£¦¨¨§¦©
dòøBæ Bða ,úîå dáéèä.ziriay i`venleñð÷ déãéãì àîìà ¥¦¨¨¥§§¨©§¨§¦¥¨§

,ïðaøeli`e.ïðaø eñð÷ àì déøáìxeka ofe` mxevd oiprl ok enke ©¨¨¦§¥Ÿ¨§©¨¨
.eixg` epa z` eqpw `l

:epa z` eqpw `ly qpw cer d`ian `xnbd,ïðéè÷ð ééaà øîà̈©©©¥¨§¦©
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc zexeka(ipy meil)

y mc`yúBøäè ànéèdfa ewifde exiag lyeñð÷ àì ,úîåz`Bða ¦¥§¨¨¥Ÿ¨§§
åéøçà:`xnbd zl`ey .dfd wfpd z` mlylàîòè éàîoad oi` ©£¨©©£¨

y oeik :`xnbd daiyn .dfa aiegn÷féä déîL àì ,økéð BðéàL ÷féä¤¥¤¥¦¨Ÿ§¥¤¥
wifn aeig oicn enlyl wifnd eilr aiigziy wfp aygp epi` -
oi`e epiptl zegpen zexdhd `ldy ,xkip wfpd oi` o`ke ,`ziixe`cn
epi` mlyl envr wifnd ly eaeige ,mda xkip d`nehd ly wfpd

meyn `l`,ïðaøc àñð÷okledéãéãìenvra wifdy,ïðaø eñð÷ §¨¨§©¨¨§¦¥¨§©¨¨
la`déøáìepa z` -.ïðaø eñð÷ àì ¦§¥Ÿ¨§©¨¨

äðùî
xzed izn zx`ane xekaa men elihdy miyrn d`ian dpynd

:`l izne hgydla äNòîxekaìcìeãî BøòNe ï÷æ íéìçø ìL øëæ ©£¤§¨¨¤§¥¦¨¥§¨§§¨
,dfiba xeq`d xeka oick mlern ffbp `ly meyn ,eaiaqn ielz -

øBãñ÷ eäàøå[dpenn-]ãçà,iebäæ ìL Báéh äî øîàåegipdy §¨¨©§¤¨§¨©©¦¤¤
.eiykr cr edehgy `le jk lk oiwfdl eze`àeä øBëa ,Bì eøîà̈§§

.íeî Ba äéä ïk íà àlà èçLð Bðéàåz`f rnyykíBâét ìèð §¥¦§¨¤¨¦¥¨¨¨©¦
[gnex-]íøöåz` [mbt-]Bðæà.men lra e`yreàáedéðôì äNòî §¨©¨§¨©£¤¦§¥

eøézäå íéîëçdfd iebd ly ezpeek dzid `l i`cey meyn ,ehgeyl £¨¦§¦¦
ayg `l` ,hgyi ea lihiy mend ici lry rci `l ixdy ,exizdl
ici lr `le eil`n men ea leti xy`k wx hgydl xzid el didiy

.mc`Cìä eøézäL øçàåxecqwdíéøçà úBøBëa éðæà íøéöåick §©©¤¦¦¨©§¦¥¨§¥§£¥¦
,oey`xd z` enk mxizdleøñàåzexekad x`y z` hegyl minkg §¨§

.el` minen zngn
:oipr eze`a sqep dyrn d`ian dpyndúB÷Bðéz eéä úçà íòtipa ©©©©¨¦

l`xyiå ,äæa äæ íéàìè éáðæ eøL÷å ,äãOa ïé÷çNîok zngn §©£¦©¨¤§¨§©§¥§¨¦¤¨¤§
íäî ãçà ìL Báðæ ä÷ñôð,men lra jka dyrpeéøäå`vnpe-] ¦§§¨§¨¤¤¨¥¤©£¥

[jezgd apfd lrayàáe ,øBëa àeädäNòîdfdíéîëç éðôì §¨©£¤¦§¥£¨¦
eøézäå.zewepizd zpeek dzid jkl `ly oeikeàøzewepizd §¦¦¨

íéøçà úBøBëa úBáðæ eøL÷å eëìä ,eøézäLeidie mapf wqtiy ick ¤¦¦¨§§¨§©§§£¥¦
,ehgyie men ilraeøñàåhegyl minkgdyrpy oeik zexeka mze` §¨§

.mxizdl dpeeka mend mda
:dpynd zxne`Bzòãì àeäL ìk ,ììkä äælihny ote` lka - ¤©§¨Ÿ¤§©§

,dhigya exizdl dpeeka elihd mendøeñà,men eze` lr ehgeyl ¨
elihdy ote` lkaeBzòãì àlL,exizdl dpeeka `ly -øzeî ¤Ÿ§©§¨

men eze` lr ehgeyl.

àøîâ
xeka ofe` mxve mebit xecqw lhp zg` mrty :dpyna epipy

e ,minkg edexizde'åë eéä úøçà íòtdcya oiwgyn zewepiz ©©©¤¤¨
`ed ixde ,mdn cg` ly eapf dwqtpe dfa df mi`lh iapf exywe

.exizde minkg iptl dyrn `ae ,xeka
.dey mpicy mixwn ipy `iadl dpynd dkixv recn zx`an `xnbd

:`xnbd zxne`àëéøöezewepizae xecqwa el` miyrn ipy `iadl §¦¨
exizdl dpeeka `ly mend lhed m`y epze` micnln mdipyy s`

meyn ,cg` dyrn wx `iadl ic `le ,xzen `ed ixdïðéòîLà éàc§¦©§§¦©
ici lr men ea lhedy oey`x xekay wxíéáëBk ãáBòepiid ,xzen ¥¨¦

meyn oicd jky mixne`àìcdf xzid zngny eyygCøñéîì éúà §Ÿ¨¥§¦§©
,jli`e o`kn miycwa men zlhd xeqi` lr xearl dfd iebd lbxzi -
libx ixdy epl ztki` `l mixeqi` zeyrl iebd lbxziy jkny oeik

mixeqi` lr xearl `ed.ìáàici lr mend dyrp xy`kïè÷ £¨¨¨
,l`xyiCøñéîì éúàc`ed xekad z` xizp m`y yyg yiy - §¨¥§¦§©

,lcbiy xg`l mb miycwa men lihdl `eaie jka lbxziàì àîéà¥¨Ÿ
.men ea lihdy xekad z` exizd

å,jtidl okïðéòeîLà éàici lr men ea lhedy oey`x xekay wx §¦©§¦©
ïè÷`edy mixne` epiid ,xzenìBãâa éôelçéàì éúà àìc íeMî ¨¨¦§Ÿ¨¥§¦©¥§¨

`l ohw ici lr `ay men zngn xeka minkg exizdy d`exdy -
meyn ,xzen didi lecb ici lr men lhed xy`k mby xnel drhi

,lecbl zrc ea oi`y ohw zeeydl oi`y mirceiyìáàdyrp xy`k £¨

ici lr meníéáëBk ãáBò,lecbìBãâa éôelçéàì éúàcyi f`y - ¥¨¦§¨¥§¦©¥§¨
men lihd lecb l`xyi xy`k mby xnel drhi d`exdy yyg

,xzenàì àîéà.exizd ¥¨Ÿ
:`xnbd zniiqnàëéøömiakek caera oia df oic rinydl dpynd §¦¨
.zewepiza oiae

m` xzen df xeka' iebl l`xyi xn` xy`k zwelgn d`ian `xnbd
:'men ea dyrpeðL àì ,àðéè÷ áø øîà àcñç áø øîàdpyna ©£¨¨©©¦§¨¨©©§¦¨Ÿ¨

,iebd ea lihdy mend ici lr xzen xekadydéì øîàc àlà¤¨§¨©¥
`xyiddhigya xzen didi `ly xeka df' iebl läéä ïk íà àlà¤¨¦¥¨¨
,'íeî Bamen ea leti xy`k `l` xzen didi `ly ef oeyln rnyny

rnyy xg`l iebd ea lihdy mend zngn xizdl yi f`y ,`linn
ea litiy el aehy oiad el xn`y dn jezny xnel oi`y meyn ,ok

.mendéì øîà íà ìáàxzen didi `ly xeka df' iebl l`xyid £¨¦¨©¥
`l` dhigyaíàok,'íeî Ba äNòðxzid didiy ef oeyln rnyny ¦©£¨

xekad z` mixizn oi` ,mc` ici lr ea dyriy men ici lr xekal
`ed dfd l`xyidy meyn ,ok rnyy iebd ea lihdy mend zngn

éîc àîeî déa ãéáò ìéæ déì øîàc ïàîkjl el xn` eli`k - §©§¨©¥¦£¦¥¨¨¥
.men ea lhde

àeä àìénî éãkî ,àáø øîàz` mixizn oi` ote` lka ixd - ¨©¨¨¦§¦¦¥¨
mend ici lr xzen didi xekady rci `l iebdy ote`a `l` xekad
rcei epi` iebd xy`k ,ok m`e ,exizdl oiekzd `le ,ea lihiy

,ea lihiy mend ici lr xzen didi xekadyél äî 'äéä' él äî©¦¨¨©¦
,'äNòð'mend ici lr xzip didi xekady rcei epi`y oeik `ld ©£¨

.men ea lhde jl el xnel mipeekzny xeaq epi` i`cea ,ea lihiy
,àlàel mixne`yk i`ceàeä àìénî énð ,'äNòð'xeaq ok mb - ¤¨©£¨©¦¦¥¨

,ehgeyl xzen didi eili`n men ea leti m`y wx el mixne`y `ed
àðL àìåexn`y oiae 'did' el exn`y oiae ,el mixne` oeyl dfi`a §Ÿ§¨

ehgeyl xzen ,xzeiy rciy `la men ea lihde jld m` ,'dyrp' el
.men eze` lr
:dpyna epipy.øeñà ,úòãì àeäL ìk ,ììkä äæzxxan `xnbd ¤©§¨Ÿ¤§©©¨

:`xnbd zl`ey .zeaxl dpynd llk `a dnéàî ééeúéàì`a dn - §¦¥©
:`xnbd daiyn .dpyna x`eandn xzei xeq`l zeaxl df llk

àîøb ééeúéàìoebk ,men ea lheiy xekal enxbiy ote` xeq`l - §¦¥§¨¨
mlke`l alkd `eaiy ick epfe` lr zyaein dp`z e` wva el egipiy

.men lra edyrie epfe`a jeypie
`edy lk :dpyna epipy,úòãì àlL`a dn zxxan `xnbd .xzen ¤Ÿ§©©

`a df llk :`xnbd zx`an .zeaxl df llkééeúéàìote` ,xzidl §¦¥
ly,Bnez éôì çéñîel epre eaih dn xecqwd ml`y `ly ,xnelk ¥¦©§¦

exaic mnvr md `l` ,men ea oi` m` dhigya xeq`y xeka `edy
ea leti m` `l` mlerl df xeka hgyi `ly el exn`e mnez itl

.men ea lihie xecqwd rnyiy epeekzd `le ,men

äðùî
:mc` ea lihdy men ici lr xeka xizdl yiy ote` d`ian dpynd

m`äéäli`øBëa,gbpnBôãøe ,ea gebpl ick mc`lBèòamc`d ¨¨§Ÿ§§¨
åéìò ïéèçBL äæ éøä ,íeî Ba äNòåodk `ed df mc` m` elit`e §¨¨£¥¤£¦¨¨

wx dzid ezpeeky iptn ,el exizdl ick xekaa men lihdl ceygd
.men ea lihdl `le envr z` livdl

àøîâ
d dn zwelgn d`ian `xnbdonfa `le onf xg`l ehra xy`k oic

:eixg` scxyeðL àì ,àtt áø øîàlra dyrpy xekay dpyna ¨©©¨¨Ÿ¨
,xzen eci lr scxpd zhira zngn menàlàkúòLa BèòaL ¤¨¤§¨¦§©

,äôéãø,envr z` livdl ick `l` hra `l f`yìáàea hra m` §¦¨£¨
äôéãø øçàì,ezticxn lvip xaky xg`l -àìxzip xekad oi` - §©©§¦¨Ÿ

ea lihdl dzid ezpeek f`y iptn ,dhiraa ea dyrpy mend zngn
.epnn lvpidl ick ea heral jixv did `l ixdy ,men

:`xnbd dywn.àèéLt:`xnbd zvxznàeä déøòö àîéúc eäî §¦¨©§¥¨©£¥
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המשך בעמוד קמד

oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

åéøçà åðá åñð÷ àì úîå åøéáç ìù åéúåøäè àîéèab lr s` ,mlyl Ð

.(a,c `nw `aa) "oiwifp zea` drax`" wxta opixn`ck ,eqpw diciclcåðéàù
øëéð.oda xkip wfid oi`e ,eiptl zegpen zexdh ixdy Ð÷æéä äéîù àìÐ

.`ziixe`cn dicicl elit` diaeigläðùîìãìåãî åøòùådid `ly itl Ð

.mlern ffbpøåãñ÷.dpenn =åáéè äî
äæ ìù.jk lk oiwfdl edegipdy Ðíåâéô

.gnex =åøéúäåiebdy xnel oi` ixdy Ð

lry rcei epi` ixdy ,oiekzp exizdl dfd

ltp ok m` `l` hgyi ea dyriy men ici

.eil`núòãì àåäù ìëmen lihdly Ð

.exizdl oiekzpàøîâéåâ ïðéòîùà éàã
Ðmeyn ,eci lr oey`x xeka exizdc

cnll ,jxqinl ieb i`d iz` :xninl `kilc

`l iebc dikxiqc .miycwa men lihdl

.`xeqi`a `ed bedp ixdy ,ol ztki`àìå
ìåãâá éôåìçéàì éúàifgc o`nc Ð

ici lr el `ad mena minkg exizdc

lecb icy i` :xninl iz` `l ,zewepiz

.slgin `l ohwa lecbc ,ixzyin Ð `nen

åðù àì.iebd ici lr xekad xzenc Ð

àìàäéì åøîàãhgyp epi`" :xecqwl Ð

Ð rnync ,"men ea did ok m` `l`

xninl `kilc .`linn men ea letiy

ea litiy edl `gipc ieb cnl mdixacnc

.menäùòð.mc` ici lr rnyn Ðàìéîî
àåäxzen `diy iebd rcei did `ly Ð

.oiekzp xizdl `le ,eci lràîøâm` Ð

ick ,xekad ofe` iab lr dliace wva gipd

.eplhie alkd `aiyåîåú éôì çéñîÐ

md `l` .eaih dn xecqw ml`y `ly

`l d`x :mixne`e ,mnez itl oigiqn onvr

`le .men ici lr `l` mlerl df hgyi

.men ea lihiy jkl epeekzpäðùîäéä
øåëá,egbpl mc`l etcex gbpn li` Ð

.men ea dyre xekal mc` ehraeèçùé
åéìò.oiekzp ezlvdly itl ,odk elit`e Ð

àøîâäéøòö.etcxy dn Ðíãå÷
íìåòä øéåàì àöéùyecw epi` xekac Ð

.mgx eycwzy cräéðãåàá àéãâicb Ð

oi`xp ey`x lk `viy mcewe ,zekex` eipf`

`vi `ly onf lkc .men lihdl lekie ,eipf`

.celik epi` ey`x lkäéúôéùá àøîéàÐ

opi`e ,zexeyw eipf`e .dlgz oi`xp eiztyy

lk `viy cr ze`xp.ey`xåéòãöÐ

.y"ltpehéæçéî àìå ìéëàxekal m` Ð

,ifgin `l lik` ike ,eit jeza men el yi

ielbay men ied Ð ifgin irt ik ,ikd elit`

onwlc oiwxita opixn`c ,eilr hgype

.ielbay men lr `l` hgyp epi`c (`,fl)

éòô.daxd eit gzete ,wrev Ðïéèåç
úåðåöéçäoixewy ,ipiyc ikk Ð

miptly mze` Ð zepevigd .d"aivpi

.hrn mdn enbtpy Ð lhipy .enheg cbpk

åîîâðù åàdlrnln oagxa ekzgpy Ð

li`ed ,men ied Ð melk exqig `le wnera

.oiheg oze` e`xpeúåéîéðômiipiydy Ð

oixewy ,oda zereaw zelecbd

.y"xiliyiinåø÷òðù.dta ze`eag ixdy ,mda xkip epi` menib e` dnibt la` .ifgin irt ike li`ed :lif`e yxtnck ,men ied ,ixnbl Ðàîòè éàîied Ð

.dxwira elit` men zeiniptäðùîíãà éãé ìò àáì ïééåàøä.epf` dwcqp ,eci drhwp ,epir zinqp oebk ,ea elihd mc` xnel yiy Ðïéðîàð ìàøùé éòåøÐ

.el erx`p odil`n :xnelïéðîàð ïéà íéðäë éòåøicia `al oiie`x" hwpc i`d ."mipdk irex" ixw i`ne "l`xyi irex" ixw i`n yxtn `xnbae .xaca ecygpc Ð

oaxc .eilr cygp mc` oi`y men iedc ,fee` lyk dphw e` ,lbr lyk dlecb zg` epir e` ,milbx yng lra oebk ,mc` icia `al oiie`x oi`y oinen yiy itl Ð "mc`

.`xnba yxtn xi`n iaxe l`ilnb oa oernyàøîâøîà ãç.mdly xekady mipdkd ziaa micner od elit` Ð oipn`p l`xyi irex :ipzwc oizipzn Ðàîéâìì
ïðéùééç àì.enr epnn eplik`ie odk eax ehgyiy ick exizdl `ae ,xwyn df drexe ,dpeeka el `a mc` ici lr `ny dicygilc Ðíéðäë éòåø éðú÷ã àäå
ïéðîàð ïéà.[`ad cenra jynd] .ea elihd envr `edy drex odk i`d cygpc .l`xyi cia xekad m` ,oipn`p oi` mipdk ody mirex :xn`w ikd Ð
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àéãâoi`e ,ofe`a men lihdl leki Ð uega y`xd heriny d`exyk Ð dipce`a

icbd ipf`y jeznc .xfge y`xd aex `vi `ny ofe`d `yixn yegl el

,`l dipf`a la` Ð dizeetya `xni` .y`xd herina z`vl mipf` jxc ,zelecb

.xfge y`xd aex `vi `ny yegl el yieàëéàdipce`a inp `xni` ixn`c

d`exy oeik Ð wtp oircv jxc [xeni`]

`vi `ny xnel oi` Ð ofe` herin eiykr

,i`ce enk "xni`" `de .xfge eaexe ey`x

wxtc "epl dnegl ueg `ny opiyiig" enk

`ny opiyiigc"e ,(`,`pw) zaya "l`eyd"

ipic cg`" wxtc "edeazke edexgi`

`kdc `axe .(`,al oixcdpq) "zepenn

dnda" wxtc `cqg axk dil `xiaq

xn`c `ped axlc .(a,hq oileg) "dywnd

yily `vie ,iebl exkne yily `vi :mzd

oeik ,llk dxiknd dlg `le ,yecw Ð xg`

`zlin ilbzi`c ,`aex seqal wtpc

aex `viy ,inp `kd ok m` .yecw rxtnlc

yecw dedc `zlin i`lbi` Ð ok ixg`

.xekaa men lihny dnn aiigzpe ,`xwirn

axc `ail` dcedi axc `d inwe`l `ki`e

yixc inp `ibeqe .llk `vi `lyk `ped

axc iwenc (a,ck dxenz) "oinixrn cvik"

:jixte .daxwdl ifg `le dfd onfa dcedi

edn :ipyne ?`xninl i`n dfd onfa i`

`we ey`x aex witp `nlic xfbp `nizc

`lc inp `idd .ol rnyn `w ,`nen icy

inp ey`x herina diciclc ,`ped axk

aex hwpinl dil ded `le ,`xeqi` `ki`

mxnr ax dil xn`wc mzd ,cere .ey`x

eaex z`ivi mr xekad lr xn` :zyy axl

inp Ð ied xeka e` ied dler ,"dler `di"

mcewc `hiytc rnync .`ped axk `lc

m` .xeka zyecw riwtdl leki eaex z`ivi

.jpdl dxikn oia wlgp `l
xninxn`

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

úîe úBøäè ànéè¯àîòè éàî ,åéøçà Bða eñð÷ àì ¦¥¨¢¥Ÿ¨§§©£¨©©£¨
økéð BðéàL ÷féä¯déãéãì ;ïðaøc àñð÷ ,÷féä déîL àì ¤¥¤¥¦¨¨§¥¤¥§¨¨§©¨©§¦¥

¯déøáì ,ïðaø eñð÷¯.ïðaø eñð÷ àìäðùîäNòî ¨§©¨©¦§¥¨¨§©¨©©£¤
øBèñ÷ eäàøå ,ìcìeãî BøòNe ï÷æ íéìçø ìL øëæa§¨¨¤§¥¦¨¥§¨§§¨§¨¨©§
Bðéàå ,àeä øBëa :Bì eøîà äæ ìL Báéh äî :øîàå ,ãçà¤¨§¨©©¦¤¤¨§§§¥
,Bðæà íøöå íBbét ìèð .íeî Ba äéä ïk íà àlà èçLð¦§¨¤¨¦¥¨¨¨©¦§¨©¨§
Cìä ,eøézäL øçàå .eøézäå ,íéîëç éðôì äNòî àáe¨©£¤¦§¥£¨¦§¦¦§©©¤¦¦¨©
eéä úçà íòt .eøñàå ,íéøçà úBøBëa éðæàa íøéöå§¥¥§¨§¥§£¥¦§¨§©©©©¨
,äæa äæ íéàìè éáðæ eøL÷å ,äãOa ïé÷çNî úB÷Bðéz¦§©£¦©¨¤§¨§©§¥§¨¦¤¨¤
äNòî àáe ,øBëa àeä éøäå íäî ãçà ìL Báðæ ä÷ñôðå§¦§§¨§¨¤¤¨¥¤©£¥§¨©£¤
úBáðæ eøL÷å eëìä ,eøézäL eàø .eøézäå ,íéîëç éðôì¦§¥£¨¦§¦¦¨¤¦¦¨§§¨§©§
Bzòãì àeäL ìk :ììkä äæ .eøñàå ,íéøçà úBøBëa¯ §£¥¦§¨§¤©§¨¨¤§©§

Bzòãì àlL ,øeñà¯.øzeîàøîâ"äéä úøçà íòt" ¨¤Ÿ§©§¨©©©¤¤¨¨
éBb ïðéòîLà éàc ,àëéøöe .'åë¯ìáà ,Cøñéîì éúà àìc §¦¨§¦©§©¦©§¨¨¥§¦§©£¨

Cøñéîì éúàc ïè÷¯ïè÷ ïðéòeîLà éàå .àì àîéà¯ ¨¨§¨¥§¦§©¥¨¨§¦©§¦©¨¨
éúàc éBb ìáà ,ìBãâa éôeìçéàì éúà àìc íeMî¦§¨¨¥§¦§¥§¨£¨§¨¥

ìBãâa éôeìçéàì¯àcñç áø øîà .àëéøö ,àì àîéà §¦§¥§¨¥¨¨§¦¨¨©©¦§¨
ïk íà àlà" déì eøîàc àlà eðL àì :àðéè÷ áø øîà̈©©§¦¨Ÿ¨¤¨©£©¥¤¨¦¥
"íeî Ba äNòð íà" déì eøîà íà ìáà ,"íeî Ba äéä̈¨£¨¦£©¥¦©£¨

¯øîà .éîc "àîeî déa ãéáò ìéæ" déì eøîàc ïàîk§©©£©¥¦£¥¥¨¨¥£©
"äNòð" él äî ,"äéä" él äî ,àeä àìénî éãkî :àáø̈¨¦§¦¦¥¨©¦¨¨©¦©£¨
ìk ììkä äæ" .àðL àìå ,àeä àìénî éîð "äNòð" àlà¤¨©£¨©¦¦¥¨§¨§¨¤©§¨¨
àlL" .àîøb ééeúéàì éàî ééeúéàì ."øeñà úòãì àeäL¤§©©¨§¦¥©§¦¥§¨¨¤Ÿ

"úòãì¯àì.Bneú éôì çéñî ééeúéäðùîøBëa äéä §©©§¦¥¥¦©§¦¨¨§
íeî Ba äNòå Bèòa ,Bôãø¯.åéìò ïéèçBL äæ éøäàøîâBèòaL àlà eðL àì :àtt áø øîà Ÿ§§¨§¨¨£¥¤£¦¨¨¨©©©¨Ÿ¨¤¨¤§¨

äôéãø øçàì ìáà ,äôéãø úòLa¯.àì¯!àèéLt¯økãîc àeä déøòö àîéúc eäî¯à÷ ¦§©§¦¨£¨§©©§¦¨Ÿ§¦¨©§¥¨©£¥§¦§©¨
äôéãø úòLa àîéz àì :àtt áø øîà ,éøîàc àkéà .ïì òîLî¯úòLa àlL ìáà ,ïéà ©§©¨¦¨§¨§¦¨©©©¨¨¥¨¦§©§¦¨¦£¨¤Ÿ¦§©

äôéãø¯äôéãø øçàì eléôà àlà .àì¯àîòè éàî ;éîð¯:äãeäé áø øîà .økãîc déøòö §¦¨¨¤¨£¦§©©§¦¨©¦©©£¨©£¥§¦§©¨©©§¨
àéãb :àáø øîà .íìBòä øéåàì àöiL íãB÷ øBëáa íeî ìéhäì øzeî¯àøîéà ,déðãeàa¯ ¨§©¦¦§¤¤¥¥©£¦¨¨¨©¨¨©§¨§§¥¦§¨

àìå ìëà :àáø øîà .÷ôð åéòãö Cøc øeîéà ,déðãeàa éîð àøîéà :éøîàc àkéà .déúååôNa§¦§¨¥¦¨§¨§¦¦§¨©¦§§¥¥¤¤§¨¨§©¨©¨¨¨©§¨
éæçéîe éòt ,éæçéî¯eî éåäúBðBöéçä ïéèeçä :àðéðz ïì òîLî à÷ éàî .àî¯,eîîâpLå eîbôpL ¤¡¥¨¥¤¡¦£¥¨©¨©§©¨¨¥¨©¦©¦¤¦§§§¤¦§§

úBiîéðtä¯àîòè éîð àáø :àtt áø øîà éæçéî éòt éëc íeMî åàì ,àîòè éàî ;eø÷òpL ©§¦¦¤¤¡§©©£¨¨¦§¦¨¥¤¡¥¨©©©¨¨¨©¦©£¨
àîeî éåä eø÷òð àîòè éàî ;Løôî ïéúéðúîc¯.éæçéî éòt éëc íeMîäðùîïéîenä ìk §©§¦¦§¨¥©©£¨¤¡§¨¥¨¦§¦¨¥¤¡¥¨©¦

ìàøNé éòBø ,íãà éãéa àáì ïééeàøä¯íéðäk íéòBø ,ïéðîàð¯ïa ïBòîL ïaø .ïéðîàð ïðéà ¨§¦¨Ÿ¦¥¨¨¥¦§¨¥¤¡¨¦¦Ÿ£¦¥¨¤¡¨¦©¨¦§¤
ãeLçä :øîBà øéàî éaø .Bîöò ìL ìò ïîàð ïéàå ,Bøéáç ìL ìò àeä ïîàð :øîBà ìàéìîb©§¦¥¥¤¡¨©¤£¥§¥¤¡¨©¤©§©¦¥¦¥¤¨

.Bãéòî àìå Bðc àì øácä ìòàøîâíéðäë éa ìàøNé éòBø :øîà ãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø ©©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦©¦¨¨§©¦¤§¨¨©¨©¥¦§¨¥¥Ÿ£¦
¯ìàøNé éá íéðäë éòBø .ïðéLééç àì àîéâìì ,ïéðîàð¯à÷c ïåék :øîà øîéî ,ïéðîàð ïéà ¤¡¨¦¦§¦¨¨¨§¦©¥Ÿ£¦¥¦§¨¥¥¤¡¨¦¥©¨©¥¨§¨

déa àðçøè¯àúàå .ïéìîBâì ïðéLééçc ,ïäëì ïäk ïécä àeäå .éðéøçàì áéäéå éãéãì ÷éáL àì ¨©§¨¥¨¨¥§¦¦§¨¥§©£¦¥§©¦Ÿ¥§Ÿ¥§¨§¦©§§¦©£¨
éaø àúàå .Bîöò ìL ìò ïîàð Bðéàå ,Bøéáç ìL ìò àeä ïîàð :øîéîì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥§¥©¤¡¨©¤£¥§¥¤¡¨©¤©§©£¨©¦

íéðäk ïäå ìàøNé éòBø :øîà ãçå .Bãéòî àìå Bðc àì øácä ìò ãeLçä :øîéîì øéàî,ïéðîàð ¥¦§¥©¤¨©©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦§©¨©¥¦§¨¥§¥Ÿ£¦¤¡¨¦
øîéî

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



קכי oifge` mipy` cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

åéøçà åðá åñð÷ àì úîå åøéáç ìù åéúåøäè àîéèab lr s` ,mlyl Ð

.(a,c `nw `aa) "oiwifp zea` drax`" wxta opixn`ck ,eqpw diciclcåðéàù
øëéð.oda xkip wfid oi`e ,eiptl zegpen zexdh ixdy Ð÷æéä äéîù àìÐ

.`ziixe`cn dicicl elit` diaeigläðùîìãìåãî åøòùådid `ly itl Ð

.mlern ffbpøåãñ÷.dpenn =åáéè äî
äæ ìù.jk lk oiwfdl edegipdy Ðíåâéô

.gnex =åøéúäåiebdy xnel oi` ixdy Ð

lry rcei epi` ixdy ,oiekzp exizdl dfd

ltp ok m` `l` hgyi ea dyriy men ici

.eil`núòãì àåäù ìëmen lihdly Ð

.exizdl oiekzpàøîâéåâ ïðéòîùà éàã
Ðmeyn ,eci lr oey`x xeka exizdc

cnll ,jxqinl ieb i`d iz` :xninl `kilc

`l iebc dikxiqc .miycwa men lihdl

.`xeqi`a `ed bedp ixdy ,ol ztki`àìå
ìåãâá éôåìçéàì éúàifgc o`nc Ð

ici lr el `ad mena minkg exizdc

lecb icy i` :xninl iz` `l ,zewepiz

.slgin `l ohwa lecbc ,ixzyin Ð `nen

åðù àì.iebd ici lr xekad xzenc Ð

àìàäéì åøîàãhgyp epi`" :xecqwl Ð

Ð rnync ,"men ea did ok m` `l`

xninl `kilc .`linn men ea letiy

ea litiy edl `gipc ieb cnl mdixacnc

.menäùòð.mc` ici lr rnyn Ðàìéîî
àåäxzen `diy iebd rcei did `ly Ð

.oiekzp xizdl `le ,eci lràîøâm` Ð

ick ,xekad ofe` iab lr dliace wva gipd

.eplhie alkd `aiyåîåú éôì çéñîÐ

md `l` .eaih dn xecqw ml`y `ly

`l d`x :mixne`e ,mnez itl oigiqn onvr

`le .men ici lr `l` mlerl df hgyi

.men ea lihiy jkl epeekzpäðùîäéä
øåëá,egbpl mc`l etcex gbpn li` Ð

.men ea dyre xekal mc` ehraeèçùé
åéìò.oiekzp ezlvdly itl ,odk elit`e Ð

àøîâäéøòö.etcxy dn Ðíãå÷
íìåòä øéåàì àöéùyecw epi` xekac Ð

.mgx eycwzy cräéðãåàá àéãâicb Ð

oi`xp ey`x lk `viy mcewe ,zekex` eipf`

`vi `ly onf lkc .men lihdl lekie ,eipf`

.celik epi` ey`x lkäéúôéùá àøîéàÐ

opi`e ,zexeyw eipf`e .dlgz oi`xp eiztyy

lk `viy cr ze`xp.ey`xåéòãöÐ

.y"ltpehéæçéî àìå ìéëàxekal m` Ð

,ifgin `l lik` ike ,eit jeza men el yi

ielbay men ied Ð ifgin irt ik ,ikd elit`

onwlc oiwxita opixn`c ,eilr hgype

.ielbay men lr `l` hgyp epi`c (`,fl)

éòô.daxd eit gzete ,wrev Ðïéèåç
úåðåöéçäoixewy ,ipiyc ikk Ð

miptly mze` Ð zepevigd .d"aivpi

.hrn mdn enbtpy Ð lhipy .enheg cbpk

åîîâðù åàdlrnln oagxa ekzgpy Ð

li`ed ,men ied Ð melk exqig `le wnera

.oiheg oze` e`xpeúåéîéðômiipiydy Ð

oixewy ,oda zereaw zelecbd

.y"xiliyiinåø÷òðù.dta ze`eag ixdy ,mda xkip epi` menib e` dnibt la` .ifgin irt ike li`ed :lif`e yxtnck ,men ied ,ixnbl Ðàîòè éàîied Ð

.dxwira elit` men zeiniptäðùîíãà éãé ìò àáì ïééåàøä.epf` dwcqp ,eci drhwp ,epir zinqp oebk ,ea elihd mc` xnel yiy Ðïéðîàð ìàøùé éòåøÐ

.el erx`p odil`n :xnelïéðîàð ïéà íéðäë éòåøicia `al oiie`x" hwpc i`d ."mipdk irex" ixw i`ne "l`xyi irex" ixw i`n yxtn `xnbae .xaca ecygpc Ð

oaxc .eilr cygp mc` oi`y men iedc ,fee` lyk dphw e` ,lbr lyk dlecb zg` epir e` ,milbx yng lra oebk ,mc` icia `al oiie`x oi`y oinen yiy itl Ð "mc`

.`xnba yxtn xi`n iaxe l`ilnb oa oernyàøîâøîà ãç.mdly xekady mipdkd ziaa micner od elit` Ð oipn`p l`xyi irex :ipzwc oizipzn Ðàîéâìì
ïðéùééç àì.enr epnn eplik`ie odk eax ehgyiy ick exizdl `ae ,xwyn df drexe ,dpeeka el `a mc` ici lr `ny dicygilc Ðíéðäë éòåø éðú÷ã àäå
ïéðîàð ïéà.[`ad cenra jynd] .ea elihd envr `edy drex odk i`d cygpc .l`xyi cia xekad m` ,oipn`p oi` mipdk ody mirex :xn`w ikd Ð
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àéãâoi`e ,ofe`a men lihdl leki Ð uega y`xd heriny d`exyk Ð dipce`a

icbd ipf`y jeznc .xfge y`xd aex `vi `ny ofe`d `yixn yegl el

,`l dipf`a la` Ð dizeetya `xni` .y`xd herina z`vl mipf` jxc ,zelecb

.xfge y`xd aex `vi `ny yegl el yieàëéàdipce`a inp `xni` ixn`c

d`exy oeik Ð wtp oircv jxc [xeni`]

`vi `ny xnel oi` Ð ofe` herin eiykr

,i`ce enk "xni`" `de .xfge eaexe ey`x

wxtc "epl dnegl ueg `ny opiyiig" enk

`ny opiyiigc"e ,(`,`pw) zaya "l`eyd"

ipic cg`" wxtc "edeazke edexgi`

`kdc `axe .(`,al oixcdpq) "zepenn

dnda" wxtc `cqg axk dil `xiaq

xn`c `ped axlc .(a,hq oileg) "dywnd

yily `vie ,iebl exkne yily `vi :mzd

oeik ,llk dxiknd dlg `le ,yecw Ð xg`

`zlin ilbzi`c ,`aex seqal wtpc

aex `viy ,inp `kd ok m` .yecw rxtnlc

yecw dedc `zlin i`lbi` Ð ok ixg`

.xekaa men lihny dnn aiigzpe ,`xwirn

axc `ail` dcedi axc `d inwe`l `ki`e

yixc inp `ibeqe .llk `vi `lyk `ped

axc iwenc (a,ck dxenz) "oinixrn cvik"

:jixte .daxwdl ifg `le dfd onfa dcedi

edn :ipyne ?`xninl i`n dfd onfa i`

`we ey`x aex witp `nlic xfbp `nizc

`lc inp `idd .ol rnyn `w ,`nen icy

inp ey`x herina diciclc ,`ped axk

aex hwpinl dil ded `le ,`xeqi` `ki`

mxnr ax dil xn`wc mzd ,cere .ey`x

eaex z`ivi mr xekad lr xn` :zyy axl

inp Ð ied xeka e` ied dler ,"dler `di"

mcewc `hiytc rnync .`ped axk `lc

m` .xeka zyecw riwtdl leki eaex z`ivi

.jpdl dxikn oia wlgp `l
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`oifgeקכב mipya cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

[mcewd cenrl jiiy].`pixg` odkl dil aidie icicl wiay `l xn` xnincàåäå
ïäëì ïäë ïéãälr cirdl on`p epi` drex odkc ol `wtp `xaqne ,xnelk Ð

,il lenbi `ede ,eiykr epcir` :xaqc ,oilnebl opiyiigc .xg` odk ly xekad

ea ltp eil`ny ipcirie df odk `aie ,men ea lih`e mz xeka l`xyi il oziyk

.menåøéáç ìù ìò.xg` oia eax oia Ð

envr xekad lr `l` mipdk ecygp `lc

.l`xyi el epzp xakyøáãä ìò ãåùçä
.zexekad lr ecygpy ,mipdk epiidc Ðàì

åãéòî àìå åðãxi`n iax :jixt dinwle Ð

.`nw `pz epiidøîà ãçåoizipzn Ð

:xn`w ikd ,"oipn`p l`xyi irex" ipzwc

mipdk ody it lr s` ,l`xyi zenda irex

o`k cr] .xwyl el dnc ,oipn`p Ð oirexd

.[mcewd cenrl jiiyàì øîà øîéî
÷éáù,opaxn `axev odk ,l`xyi i`d Ð

ux`d mr drex mzqc .icicl il aidie

.`edíéðäë éòåøly zenda irex Ð

oi` Ð l`xyi mirexdy it lr s` ,mipdk

,odk eax ly exeka lr cirdl oipn`p

odk irex oky lke .`nibll opiyiigc

,oipn`p oi` Ð odk oax ly zendae

.`niblle oilnebl opiyiigcåøéáç ìù ìò
odkd on`pc xn`we .i`w odkl odk` Ð

`l opiyiig `lc ,eax ly lr drexd

.`nibll `le oilnebløáãä ìò ãåùçä
.zexekad lr miceyg mipdk Ðåðã àì

åãéòî àìåixyc oerny iaxc` bilte Ð

:xn`c `nw `pzc` bilte ,odkl odk elit`

Ð mipdk od elit`e l`xyi zenda irex

.oipn`p oi` mipdk mirexde ,oipn`påðééä
àî÷ àðúodkc inp `nw `pz xn`dc Ð

.on`p epi`åäééðéá àëéàryedi iaxc Ð

.i`qetw oa÷åùä ïî íéðù êéøömipy Ð

mipdk la` .mipdk elit`e ,ody lk

iaxc dil zi` `nw `pz .`l Ð eziaay

irex :`nw `pz xn`wc .i`qetw oa ryedi

,mipdk ia oia l`xyi ia oia ,mipdk

la` ,oipn`p oi` Ð `nrh ziyixtck

zexeka` elit`e ,oipn`p Ð `nlrc mipdk

drexa `l` oilnebl opiyiig `le .mipdkc

`ede ,iax z` cir` :xaqe ,diab i`wc

iaxe .xeka `nlra l`xyi il oziyk ipciri

oeikc ,ixnbl ryedi iaxc dil zil xi`n

`le oc `l Ð xekad lr mipdk ecygpc

cia xekad elit`e ,weyc odk elit` ,cirn

.l`xyiåúáå åðá åìéôàåoerny oax Ð

.exiag ly lr `ed on`p :xn`c ,dinrhl

cygp odk oi`c ,exiag inp epiid eia`e

.envr ly lr `l`éðá ïäå äøùò åìéôà
ïéãéòî ïéà åúéácr Ð weyd on la` Ð

.weyd on mipy jixv ryedi iaxlc ,on`p cg`àåä ìàøùé ìùã øåëá ÷ôñ
:(`,fi zexeka) ipy wxta opixn`c ,mixkf ipy dclie ,dxkia `ly dlgx oebk Ð

,mneiy cr drxie ,oey`x `vi `ny wtq ied ely z`e .odkl cg`e el cg`

.l`xyi elke`eåéìò ãéòäì ÷åùä ïî íéðù êéøö.dpeeka men ea lhed `ly Ðòùåäé éáøëÐ eilr cirdl weyd on mipy ira mipdk ia xekac ikid ikc Ð

.l`xyi cia xeka wtq inp ikdïîàð ìàøùé åéìòá åìéôà ìàøùé ãéá øåëá ÷ôñ øîà ïîçð áøwtq lr elit`e ,l`xyi `le ,zexekad lr ecygp mipdkc Ð

.mdl lk`py xekaéëä àîéú àì éàã.oinend lr ceyg l`xyi ied ok m` ,eilr miceyg milra `l` Ðøéàî éáøì øùòîenen lr cirn in Ðax xn` `d

!weyc mipdk elit` lqet xi`n iax opifgck ,mixg`l cirn epi` envrl xacd lr ceygd :xi`nøùòî,ira i` `dc ,eilra elit` onidn i`ce `d ,dinza Ðied

!ediipin cg `ycw `l izk`c ,xyriy mcew dixcr dileka xzida `nen dia icyêéøô éëä àìàe`vnp ,dilr miceyg milra i` ,xi`n iaxl xeka wtq Ð

xekan exhtp `l mipdkc ,mneiy cr ipezn` ira Ð excra clepd xeka wtq odk xcr zendaa inp ded i` `dc ,mipdk oky lke .xeka wtq lr miceyg l`xyi

eilr cirn in ok m`e ,(`,bi zexeka) ipy wxta dxedh dndaàúð÷ú äéì úéì.xi`n iaxl Ðïäë ãéá åéôéìçù(eig` z`) lhp odkdy xeka wtq i`d oebk Ð

Ð zepzna xi`n iax dil aiigncne ,aiign xi`n iaxe .(`,gi my) ipy wxta oxn`ck ,dkefk dkef epi`y eyrc ,daiwe miigle rexfc zepznd on l`xyi xeht Ð

.`ed dlik` xac llknïåòîù ïáøë äëìä.ezae epa elit`c Ðåéìòá ïäëeilr oicirn Ð leag `vie ,ziaa mly xekad qpkpe ,uega cner epnr xeka ly Ð

.oerny oaxk ,ely xekady ziad lra odk `l` cygp oi` ,`nl` .ea ltp eil`ny ziaay mze`åéìòá ìë àîéàcirne ,uega epnr oicner ezia ipae eipa Ð

.ziaa didy drex eilràèéùô.'ek eplihi in ,epnr eilra lke li`ed Ðàãùçì ùåçéð àîéúã åäîmilra lk `ni` :`pixg` `pyil .ea elihd diteb drexc Ð

,zecr ozecr ,xnelk .oicirn Ð leag `vie ,ziaa mly xekad qpkpe ,uega epnr eid ,ezia ipae `ed epiidc ,xeka ly eilra lk :icdq ixn` i` ,xnelk Ð epnr

`ny Ð `cygl yegip .ziaa yi` did `le li`ed ,ixye.my ltpe `neb el eyr ,inp i` .of`d lr dliac el egipdy ,dlgzn el enxb md
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øîéîwxt seqa lirl xn`c `de Ð icicl aidie opaxcn `axev wiay `l xn`

dil ipwn iiepw` oetxh iaxlc ,odk drexe ziad lra xvga :(a,gi) ipy

`l `ciqt [dil] zi`c meyn `l` bilt `l `aiwr iax elit`e .exivga mewn

.el ozil libxe eade`y e` ,dpedk ixikna ixii` mzd Ð mrcin [dil] dpwn

àëéàÐ i`qetw oa ryedi iaxc ediipia

`nw `pzc`weecc .dizeek xaq

Ð mipdk ia oia l`xyi ia oia ,mipdk irex

ipy la` .`nrh xn`ck ,mipn`p mpi`

xi`n iaxle .mipn`p Ð weyd on mipdk

dil zilc .oipn`p oi` weyd on mipy elit`

:xi`n iax xaqwc ,i`qetw oa ryedi iaxk

mipye .ecirn `le epc `l xacd lr ceygd

Ð i`qetw oa ryedi iax xn`wc weyd on

.onidn cg elit` l`xyic ,ixii` mipdka

elit` Ð xeq`c `kid lk ,xi`n iaxle

xeka wtq :jenqa xn`ck ,oipn`p oi` mipy

.eilr cirn in xi`n iaxléëåzilc `niz

epwlgc xninl ivn ded Ð 'ek `zpwz edl

.onwlc ryedi iaxk ,ux`d mrl xag oia

ipiic `lc inp ikd ipdk :jixtc ,jenqa oke

,ea xfeg envr ryedi iax ,inp i` .`pic

leki igd j`id :l`ilnb oaxl xn`wc

qxhpewa my yxite .igd z` yigkdl

.ea ip` xfege izxn` i`ce :xnel dvexy

l`ilnb oaxc ceak meync `xazqn ,edine

ziaxr zltzc `idd ik .ikd xn`wc `ed

`ly it lr s` ,ok enk xn`y (a,fk zekxa)

ikdc .zeyx dlgz xn`y dn ea xfeg did

.zeyx xne`d ixack dkld :mzd ax wqt

àìàeilr oicirn milra dpin rny e`l

lirl irac `cqg axe :dniz Ð

,l`xyi ia xeka wtqa weyd on mipy

oeik ,eilr cirn in xi`n iaxl :dil iywz

ipyn dedc :xnel yie !iciyg inp l`xyic

i` .ux`d mrl xag oia epwlgc ,ziyixtck

xingi `l ,xeka wtq :`cqg ax xn`i ,inp

.mipn`p weyd on mipy edi `ly xi`n iax

ùåçéðx`yp `ny ecygiy Ð `cygl

.ziad on cg`

éðäë`axl Ð `pic ipiic `lc inp ikd

oixcdpq) "xxea df" wxta xn`c

rx `edy qirkdl zeliap lke` :(`,fk

Ð zeixal rx zeidl ceyg epi` ,minyl

jixt mzd iia`l la` .icin jixt `l

dil rnync ,`axl :yxtl yi cere .xity

oic (onf) lkl mixyk zeidl mipdkl yiy

mixac) aizkck ,d`xed lkle mleray

leki did cere ."rbp lke aix lk" :(`k

,ezhigyn lek`l xzen j`id :zeywdl

,cere ?mlek zepaxw lk lr mixyk j`ide

,ziriayd lr mipdk ecygpc mrhn ,xi`n iaxl zeywdl leki inp xeka `la

.(`,ek oixcdpq) "xxea df" wxta opixn`ck
xni`
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éòBø .éãéãì áéäéå ïðaøî àáøeö ÷éáL àì :øîà øîéî¥©¨©¨¨¥§¨¥©¨©§¨¥§¦¦¥
ïéðîàð ïðéà ìàøNé ïäå íéðäë¯ìëå ,àîéâìì ïðéLééçc Ÿ£¦§¥¦§¨¥¥¨¤¡¨¦§¨§¦©¦§¦¨§¨

ïäëì ïäk ïkL¯àúàå .àîéâìì ïðéLééçå ïéìîBâì ïðéLééçc ¤¥Ÿ¥§Ÿ¥§¨§¦©§§¦§¨§¦©¦§¦¨©£¨
ìL ìò ïîàð Bðéàå Bøéáç ìL ìò ïîàð :øîéîì ïBòîL ïaø©¨¦§§¥©¤¡¨©¤£¥§¥¤¡¨©¤
Bðc àì øácä ìò ãeLçä :øîéîì øéàî éaø àúàå .Bîöò©§©£¨©¦¥¦§¥©¤¨©©¨¨Ÿ¨
íéðäk ïäå ìàøNé éòBø øîàc ïàîì àîìLa .Bãéòî àìå§Ÿ§¦¦§¨¨§©§¨©¥¦§¨¥§¥Ÿ£¦

ïéðîàð¯øácä ìò ãeLçä :øîéîì øéàî éaø àúàc eðééä ¤¡¨¦©§©£¨©¦¥¦§¥©¤¨©©¨¨
éa íéðäë éòBø øîàc ïàîì àlà .Bãéòî àìå Bðc àìŸ¨§Ÿ§¦¤¨§©§¨©¥Ÿ£¦¥
eðééä ïðéòeîLàì øéàî éaø àúà éàî ,ïéðîàð ïéà ìàøNé¦§¨¥¥¤¡¨¦©£¨©¦¥¦§©§¦©©§

!àn÷ àpz¯.éàñeô÷ ïa òLBäé éaøc eäééðéa àkéà ©¨©¨¦¨¥©§§©¦§ª©¤§©
ïäë éa øBëa :øîBà éàñeô÷ ïa òLBäé éaø ,àéðúc¯éøöC §©§¨©¦§ª©¤§©¥§¥Ÿ¥¨¦

:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .åéìò ãéòäì ÷eMä ïî íéðL§©¦¦©§¨¦¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥
ïäå äøNò eléôà :øîBà éñBé éaø .Bza eléôà ,Bða eléôà£¦§£¦¦©¦¥¥£¦£¨¨§¥

Búéá éða¯áø øîàc àä àìæà ïàîk .åéìò ïéãéòî ïéà §¥¥¥§¦¦¨¨§©¨§¨¨§¨©©
ìàøNé éa ãìBpL øBëa ÷ôñ :àðéè÷ áø øîà àcñç¯ ¦§¨¨©©§¦¨§¥§¤©¥¦§¨¥

éøöïàîk åéìò ãéòäì ÷eMä ïî íéðL C¯ïa òLBäé éaøk ¨¦§©¦¦©§¨¦¨¨§©§©¦§ª©¤
:øîà ïîçð áø .éàñeô÷àì éàc .åéìò ïéãéòî íéìòa §©©©§¨¨©§¨¦§¦¦¨¨§¦¨

åéìò ãéòî éî øéàî éaøì øNòî ,éëä àîéz¯éàcå øNòî ¥¨¨¦©£¥§©¦¥¦¦¥¦¨¨©£¥©©
!déøãò déleëa àîeî déa éãL éòa éàc ,ïîéäî¯:àlà §¥©§¦¨¥¨¥¥¨§¥¤§¥¤¨

éîð éëä :àîéz éëå åéìò ãéòî éî øéàî éaøì ,øBëa ÷ôñ§¥§§©¦¥¦¦¥¦¨¨§¦¥¨¨¦©¦
àzðwz déì úéìc¯ìk :øîBà éñBé éaø äéäL ,ïðúäå §¥¥©©§¨§¨§©¤¨¨©¦¥¥¨
ïäk ãéa åéôéìçL¯!áéiçî øéàî éaøå ,úBðznä ïî øeèt ¤£¦¨§©Ÿ¥¨¦©©¨§©¦¥¦§©¥

éãéLçc àeä íéðäk ;åéìò ïéãéòî íéìòa :dpéî òîL àlà¤¨§©¦¨§¨¦§¦¦¨¨Ÿ£¦©£¦¦
ìàøNé ,éîenà¯ïîçð áø ,øîzéà .éîenà éãéLç àì ©¥¦§¨¥¨£¦¦©¥¦§©©©§¨

äëìä :øîà àáø .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä :øîà̈©£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¨¨¨©£¨¨
íéìòa :àáø øîàäå éëä àáø øîà éîe .éñBé éaøk§©¦¥¦¨©¨¨¨¦§¨¨©¨¨§¨¦

ìeáç àöéå íìL ñðëð ,õeça eðnò íéãîBò¯!åéìò ïéãéòî §¦¦¨©¦§©¨¥§¨¨¨§¦¦¨¨
¯.ïðéLééç àìå ,íéãîBò íéìòa ìk :àîéà¯éàî ,éëä éà ¥¨¨§¨¦§¦§¨¨§¦©¦¨¦©

àøîéîì¯.ïì òîLî à÷ ,àãLçì Leçéð :àîéúc eäî §¥§¨©§¥¨¥©£¨¨¨©§©¨
ìáà ,Bzáe Bða à÷åãå .ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àúëìäå§¦§§¨§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨§¦£¨

BzLà¯áø déì øîà .éîc Bôeâk BzLà àîòè éàî ;àì ¦§¨©©£¨¦§§¨¥£©¥©
Bðc àì øácä ìò ãeLçä :øîàc ,øéàî éaøì :ééaàì àtt©¨§©©¥§©¦¥¦§¨©¤¨©©¨¨Ÿ¨

ãçà øáãì ãeLçä :øéàî éaø øîà÷å ,Bãéòî àìå¯ãeLç §Ÿ§¦§¨¨©©¦¥¦¤¨§¨¨¤¨¨
éðééc àìc éîð éëä íéðäk ,dlek äøBzä ìëì§¨©¨¨Ÿ£¦¨¦©¦§¨¨§¦
!"òâð ìëå áéø ìk äéäé íäét ìòå" :áéúëäå àðéc¦¨§¨§¦§©¦¤¦§¤¨¦§¨¨©
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zexeka(ipy meil)

øîà øîéîxekad lra ixd ,envrl xne` -àaøeö ÷éáL àì ¥©¨©Ÿ¨¦§¨
éãéãì áéäéå ïðaøîmkg cinlzl xekad z` oziln aefri `l - ¥©¨¨§¨¦§¦¦

.mpiga xwyl eilr ciriy yeygl oi` okle .ux`d mr ip`y il eppzie
la`éòBøly zendaïäå íéðäë[mirexd-],ìàøNéelit` xnelk ¥Ÿ£¦§¥¦§¨¥

,mil`xyi mirexdàîéâìì ïðéLééçc ,ïéðîàð ïðéàep`y meyn - ¥¨¤¡¨¦§¨§¦©¦§¦¨
epinfi odkdy eayega exizdl ick xwya cirn df l`xyiy miyyeg

.xekad xyan enr lek`lïðéLééçc ,[àìc] ïäëì ïäk ïkL ìëå§¨¤¥Ÿ¥§Ÿ¥§Ÿ§¨§¦©
àîéâìì ïðéLééçå ïéìîBâìizy zngn xwyn `edy yeygl yiy - §§¦§¨§¦©¦§¦¨

lr cirie dfd xekad lra odkd el lenbi xgnly ick mb ,zeaiq
lray ick mbe ,exizdl [l`xyin lawiy] drexd odkd ly xeka

.xekad xyan enr lek`l epinfi xekadïBòîL ïaø àúàåoa ©£¨©¨¦§
l`ilnbøîéîìyïîàðcirdl odkd `edìòzendaBøéáç ìL §¥©¤¡¨©¤£¥

,`nibll `le oilnebl `l miyyeg `ly meyn odkd epec`eBðéàå§¥
Bîöò ìL ìò ïîàð.exizdl ick xwyn `ed `nyøéàî éaø àúàå ¤¡¨©¤©§©£¨©¦¥¦

øîéîìy,Bãéòî àìå Bðc àì øácä ìò ãeLçämipdkdy oeike §¥©¤¨©©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦
.df oipra llk cirdl on`p odk oi` ,zexekad lr miceyg

yexitd itl xi`n iaxe `nw `pz ewlgp dna zxxan `xnbd
:`xnbd dywn .oey`xdøîàc ïàîì àîìLa`nw `pz zpeeky ¦§¨¨§©§¨©

yéòBøly zendaïäå ìàøNé[mirexd-]ïéðîàð ,íéðäkyexitd] ¥¦§¨¥§¥Ÿ£¦¤¡¨¦
,[lirl xkfpd ipydøîéîì øéàî éaø àúàc eðééäyìò ãeLçä ©§©£¨©¦¥¦§¥©¤¨©

Bãéòî àìå Bðc àì øácäzenda lr cirdl on`p odkd drexd oi`e ©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦
.l`xyidøîàc ïàîì àlà`nw `pz zpeekyéa íéðäë éòBø ¤¨§©§¨©¥Ÿ£¦¥
ìàøNé,l`xyi ly zenda mirexd mipdky -,ïéðîàð ïéàxnelk ¦§¨¥¥¤¡¨¦

m` ,[lirl xkfpd oey`xd yexitd] mixg`l elit` cirn odkd oi`y
ok.àn÷ àpz eðééä ,ïðéòeîLàì øéàî éaø àúà éàîzvxzn ©£¨©¦¥¦§©§¦©©§©¨©¨

df yexitl :`xnbdeäééðéa àkéàz` xi`n iaxe `nw `pz zerc oia ¦¨¥©§
epicéàñBô÷ ïa òLBäé éaøc.oldl x`eandïa òLBäé éaø ,àéðúc §©¦§ª©¤¨©§©§¨©¦§ª©¤

øBëa ,øîBà éàñBô÷`vnpdïäë éa,odk ziaa -éøöCe`eaiy ¨©¥§¥Ÿ¥¨¦
åéìò ãéòäì ÷eMä ïî íéðLm` elit`e ,envrn ea ltp mendy §©¦¦©§¨¦¨¨

.mipn`p mpi` eziaay mipdk j` ,mipdk md mipy mze`ïBòîL ïaø©¨¦§
Bða eléôà ,øîBà ìàéìîb ïaeBza eléôàxekad lra odkd ly ¤©§¦¥¥£¦§£¦¦

.mipn`päøNò eléôà ,øîBà éñBé éaømiyp`ïéà ,Búéá éða ïäå ©¦¥¥£¦£¨¨§¥§¥¥¥
åéìò ïéãéòîmen lihdl miceyg odkd ly ezia ipa lky meyn §¦¦¨¨

`ed crd xy`k la` ,ziad lra mr epnn elk`iy ick xekaa
.mipy jixv oi`e cirn cg` elit` ,weydn

dxeka zyecwa dyecw `id m`d l`xyi znda lr wtq yi xy`k
eilr exiagn `ivendy oenn wtq lk oick dpic ,men da ltpe ,`l e`
dlke` ,l`xyid dilra cin d`ivedl odk leki oi`y oeike ,di`xd

.l`xyid
,l`xyi cia `vnpd xeka wtq lr cirn in zwelgn d`ian `xnbd

:`xnbd zxxan .eil`n mnedyàcñç áø øîàc àä àìæà ïàîk§©¨§¨¨§¨©©¦§¨
,àðéè÷ áø øîàyìàøNé éa ãìBpL øBëa ÷ôñl`xyidy epice ¨©©§¦¨§¥§¤©¥¦§¨¥

,men lra `ed xy`k elke`éøöåéìò ãéòäì ÷eMä ïî íéðL C ¨¦§©¦¦©§¨¦¨¨
ceyg eilray meyn ,dpeeka ea lhed `le envrn mend ea ltpy

,el exizdl ick men ea lihdyéàñBô÷ ïa òLBäé éaøk ,ïàîk§©§©¦§ª©¤¨©
,weydn mipy cirdl mikixv mipdk ziaa `vnpd xeka lry xn`y
mipy cirdl mikixv ,l`xyi ziaa `vnpd xeka wtq lr mb jke

.weydn
,øîà ïîçð áød ,l`xyi ziaa `vnpd xeka wtqïéãéòî íéìòa ©©§¨¨©§¨¦§¦¦

åéìòmen zlhda ecygp `ly meyn mixwyn mdy micyeg oi`e ¨¨
elke`y ote`a elit`e dfa ecygp `l mil`xyi j` mipdk `l`

,jkl di`xe .xeka wtq oebk l`xyid,éëä àîéz àì éàc`l` §¦Ÿ¥¨¨¦
on`p epi` men da ltp m` ely didz dndady mc` lky xn`z

,dywi ,envrn ltp mendy cirdløNòîdndaéî øéàî éaøì ©£¥§©¦¥¦¦
åéìò ãéòîmc` lk ixd ,axwidl yecw epi`e envrn ea ltp mendy ¥¦¨¨

lihdl ceyg `ed xyrnd ly eilra `edy oeik ,eizenda xyiry
epi` ,el rbepd xac lr ceygd lk xi`n iax zrcle ,men exyrna
mipdkd lk z` lqty lirl epi`xy enk ,mixg`l elit` eilr cirn

lky oeik ,xyrna men lr ciriy in oi` ok m` ,xekad lr cirdln
.miceyg mil`xyid

:`xnbd ddnz .ongp ax zii`x z` zxxan `xnbdøNòîlr ike - ©£¥
men ea ltpy eilra on`p cvikd le`yl mewn yi dnda xyrn

dnda xyrna ixd ,eil`néàcåmilrad,ïîéäîmeynéòa éàc ©©§¥¨§¦¨¥
déøãò déleëa àîeî déa éãLexizdl milrad dvex did m`y - ¨¥¥¨§¥¤§¥

excr lka men lihdl epiidc ,xzida z`f zeyrl leki did ,envrl
icry mze` dpeny mcewmen lihn epi`e ixiyrd ycw `l oi

ltp df meny xnel on`p `ed ixd ,ok zeyrl lkiy oeike ,miycwa
.envrn

:xg` ote`a giked ongp axy zayiin `xnbd,àlàongp ax zii`x ¤¨
dnda xyrnn dpi` ,xeka wtq lr cirdl on`p l`xyid milrady
l`xyid eilray xn`z m` ,giked `ed jke ,envr xeka wtqn `l`

,dywi ,ceyg xeka wtq lyì øBëa ÷ôñzrcøéàî éaøxaeqd §¥§§©¦¥¦
,mixg`l elit` eilr cirdl leki epi` xacd lr ceygdyãéòî éî¦¥¦

,åéìò,eilra md xy`k eilr miceyg mil`xyi mby xn`p m` ixd ¨¨
xeka wtqd oi` xy`k elit` xaca miceyg l`xyi lk eyrp ok m`
miceyg mipdk wxy gken i`ce `l` .eilr cirdl elkei `le mdly

.llk dfa miceyg mpi` mil`xyi eli`e men lihdl
:x`al `xnbd dtiqenàzðwz déì úéìc énð éëä àîéz éëåike - §¦¥¨¨¦©¦§¥¥©©§¨

ezrcly meyn ,xi`n iax zrcl xeka wtqn di`x oi`y xn`z
l`xyi lky xg`n eilr ciriy in oi`y oeik xzid el oi` zn`a

,xaca miceygïðúäå(:gi lirl)åéôéìçL ìk ,øîBà éñBé éaø äéäL , §¨§©¤¨¨©¦¥¥Ÿ¤£¦¨
úBðznä ïî øeèt ïäk ãéal`xyi cia xeka wtq yiy ote` lka - §©Ÿ¥¨¦©©¨

reci oi`e mixkf ipy eclepy oebk ,xg` xeka wtq odkd lhp ecbpke
ipyde mdn cg` odkd lhepy `ed oicdy ,xekad `ed mdn dfi`
dpedk zepzn eciay eze`n zzln l`xyid xeht ,l`xyil x`yp
z` laiwy odkd z` eyry meyn ,odkl [daiwe miigle rexf]

.ef dndaa dkf eli`k ,ef dndaa daaxrzpy dndadøéàî éaøå§©¦¥¦
áéiçî.dpedk zepzn ecia `vnpd xeka wtqd on ozil l`xyid z` §©¥

,dlik` xzid yi mnedy xeka wtqly xaeq xi`n iaxy ixdm`y
i` ok m`e ,odkl daiwe miigl rexf epnn zzl aiign did `l ok `l
ea ltpy enen lr ciriy in oi`y zngn dpwz el oi`y xnel xyt`

,eil`ndpéî òîL àlàyíéìòaxeka wtq ly mil`xyiïéãéòî ¤¨§©¦¨§¨¦§¦¦
,åéìò`weecy gken ok m`eéîenà éãéLçc àeä íéðäkla`ìàøNé ¨¨Ÿ£¦©£¦¦©¥¦§¨¥

.éîenà éãéLç àìŸ£¦¦©¥
:ziad ipa zecr oipra dkldd ink zwelgn d`ian `xnbd,øîzéà¦§©

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä ,øîà ïîçð áøziaa `vnpd xekay ©©§¨¨©£¨¨§©¨¦§¤©§¦¥
ltpy eilr micirn odkd ly ezae epa elit` ,men ea ltpe odk

j` .envrn,øîà àáøéñBé éaøk äëìäipan miyp` dxyr elit`y ¨¨¨©£¨¨§©¦¥
men lihdl miceyg mdy meyn eilr micirn mpi` odkd ly ezia

.ziad lra mr epnn elk`iy ick xekaa
:`xnbd dywn .`ax zrc z` zxxan `xnbdéëä àáø øîà éîe¦¨©¨¨¨¦

ziaay xekad lr cirdl mipn`p ziad ipa oi`y iqei iaxk dkldy
,eil`n ea ltp mendy odk,àáø øîàäåxy`kyåéìòaxekad ly §¨¨©¨¨§¨¨

,õeça eðnò ãîBòeñðëðzial xekad,ìeáç àöéå íìLote`ay ¥¦¨©¦§©¨¥§¨¨¨
rad `ly epl reci dfk,eil`n ltp `l` mend z` ea elihd mil

åéìò ïéãéòîic okle micyeg envr milraa wxy ixd ,ziaay mze` §¦¦¨¨
lihd mdn cg`y micyeg oi` ziad ipa x`ya j` ,epnr didi `edy
iqei iaxk `ax wqt o`k ji`e .oerny oax zrcke ,ziaa men ea

:`xnbd zvxzn .ziad ipa x`ya elit` micyegyàîéà`axy ¥¨
xy`k ,exizdl eilr micirny xn`íéãîBò íéìòa ìk,uega epnr ¨§¨¦§¦

eil`n mnedy ziaay drexd cirn f`e eizepae eipa mbïðéLééç àìå§Ÿ¨§¦©
.dpeeka mnedy
:`xnbd zl`eyàøîéîì éàî éëä éàipa lke milrady xg`n ¦¨¦©§¥§¨

lkeiy i`ce ,mend z` elihd md `le uega epnr micner ezia
zvxzn .dpeeka men ea lihi in ike ,eil`n ltpy eilr cirdl drexd

,yecig df oica yi :`xnbdàcLçì Leçéð àîéúc eäîyeygp - ©§¥¨¥§©§¨
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המשך בעמוד יח

oifge` mipya cenr dl sc ± oey`x wxtzereay

[mcewd cenrl jiiy].`pixg` odkl dil aidie icicl wiay `l xn` xnincàåäå
ïäëì ïäë ïéãälr cirdl on`p epi` drex odkc ol `wtp `xaqne ,xnelk Ð

,il lenbi `ede ,eiykr epcir` :xaqc ,oilnebl opiyiigc .xg` odk ly xekad

ea ltp eil`ny ipcirie df odk `aie ,men ea lih`e mz xeka l`xyi il oziyk

.menåøéáç ìù ìò.xg` oia eax oia Ð

envr xekad lr `l` mipdk ecygp `lc

.l`xyi el epzp xakyøáãä ìò ãåùçä
.zexekad lr ecygpy ,mipdk epiidc Ðàì

åãéòî àìå åðãxi`n iax :jixt dinwle Ð

.`nw `pz epiidøîà ãçåoizipzn Ð

:xn`w ikd ,"oipn`p l`xyi irex" ipzwc

mipdk ody it lr s` ,l`xyi zenda irex

o`k cr] .xwyl el dnc ,oipn`p Ð oirexd

.[mcewd cenrl jiiyàì øîà øîéî
÷éáù,opaxn `axev odk ,l`xyi i`d Ð

ux`d mr drex mzqc .icicl il aidie

.`edíéðäë éòåøly zenda irex Ð

oi` Ð l`xyi mirexdy it lr s` ,mipdk

,odk eax ly exeka lr cirdl oipn`p

odk irex oky lke .`nibll opiyiigc

,oipn`p oi` Ð odk oax ly zendae

.`niblle oilnebl opiyiigcåøéáç ìù ìò
odkd on`pc xn`we .i`w odkl odk` Ð

`l opiyiig `lc ,eax ly lr drexd

.`nibll `le oilnebløáãä ìò ãåùçä
.zexekad lr miceyg mipdk Ðåðã àì

åãéòî àìåixyc oerny iaxc` bilte Ð

:xn`c `nw `pzc` bilte ,odkl odk elit`

Ð mipdk od elit`e l`xyi zenda irex

.oipn`p oi` mipdk mirexde ,oipn`påðééä
àî÷ àðúodkc inp `nw `pz xn`dc Ð

.on`p epi`åäééðéá àëéàryedi iaxc Ð

.i`qetw oa÷åùä ïî íéðù êéøömipy Ð

mipdk la` .mipdk elit`e ,ody lk

iaxc dil zi` `nw `pz .`l Ð eziaay

irex :`nw `pz xn`wc .i`qetw oa ryedi

,mipdk ia oia l`xyi ia oia ,mipdk

la` ,oipn`p oi` Ð `nrh ziyixtck

zexeka` elit`e ,oipn`p Ð `nlrc mipdk

drexa `l` oilnebl opiyiig `le .mipdkc

`ede ,iax z` cir` :xaqe ,diab i`wc

iaxe .xeka `nlra l`xyi il oziyk ipciri

oeikc ,ixnbl ryedi iaxc dil zil xi`n

`le oc `l Ð xekad lr mipdk ecygpc

cia xekad elit`e ,weyc odk elit` ,cirn

.l`xyiåúáå åðá åìéôàåoerny oax Ð

.exiag ly lr `ed on`p :xn`c ,dinrhl

cygp odk oi`c ,exiag inp epiid eia`e

.envr ly lr `l`éðá ïäå äøùò åìéôà
ïéãéòî ïéà åúéácr Ð weyd on la` Ð

.weyd on mipy jixv ryedi iaxlc ,on`p cg`àåä ìàøùé ìùã øåëá ÷ôñ
:(`,fi zexeka) ipy wxta opixn`c ,mixkf ipy dclie ,dxkia `ly dlgx oebk Ð

,mneiy cr drxie ,oey`x `vi `ny wtq ied ely z`e .odkl cg`e el cg`

.l`xyi elke`eåéìò ãéòäì ÷åùä ïî íéðù êéøö.dpeeka men ea lhed `ly Ðòùåäé éáøëÐ eilr cirdl weyd on mipy ira mipdk ia xekac ikid ikc Ð

.l`xyi cia xeka wtq inp ikdïîàð ìàøùé åéìòá åìéôà ìàøùé ãéá øåëá ÷ôñ øîà ïîçð áøwtq lr elit`e ,l`xyi `le ,zexekad lr ecygp mipdkc Ð

.mdl lk`py xekaéëä àîéú àì éàã.oinend lr ceyg l`xyi ied ok m` ,eilr miceyg milra `l` Ðøéàî éáøì øùòîenen lr cirn in Ðax xn` `d

!weyc mipdk elit` lqet xi`n iax opifgck ,mixg`l cirn epi` envrl xacd lr ceygd :xi`nøùòî,ira i` `dc ,eilra elit` onidn i`ce `d ,dinza Ðied

!ediipin cg `ycw `l izk`c ,xyriy mcew dixcr dileka xzida `nen dia icyêéøô éëä àìàe`vnp ,dilr miceyg milra i` ,xi`n iaxl xeka wtq Ð

xekan exhtp `l mipdkc ,mneiy cr ipezn` ira Ð excra clepd xeka wtq odk xcr zendaa inp ded i` `dc ,mipdk oky lke .xeka wtq lr miceyg l`xyi

eilr cirn in ok m`e ,(`,bi zexeka) ipy wxta dxedh dndaàúð÷ú äéì úéì.xi`n iaxl Ðïäë ãéá åéôéìçù(eig` z`) lhp odkdy xeka wtq i`d oebk Ð

Ð zepzna xi`n iax dil aiigncne ,aiign xi`n iaxe .(`,gi my) ipy wxta oxn`ck ,dkefk dkef epi`y eyrc ,daiwe miigle rexfc zepznd on l`xyi xeht Ð

.`ed dlik` xac llknïåòîù ïáøë äëìä.ezae epa elit`c Ðåéìòá ïäëeilr oicirn Ð leag `vie ,ziaa mly xekad qpkpe ,uega cner epnr xeka ly Ð

.oerny oaxk ,ely xekady ziad lra odk `l` cygp oi` ,`nl` .ea ltp eil`ny ziaay mze`åéìòá ìë àîéàcirne ,uega epnr oicner ezia ipae eipa Ð

.ziaa didy drex eilràèéùô.'ek eplihi in ,epnr eilra lke li`ed Ðàãùçì ùåçéð àîéúã åäîmilra lk `ni` :`pixg` `pyil .ea elihd diteb drexc Ð

,zecr ozecr ,xnelk .oicirn Ð leag `vie ,ziaa mly xekad qpkpe ,uega epnr eid ,ezia ipae `ed epiidc ,xeka ly eilra lk :icdq ixn` i` ,xnelk Ð epnr

`ny Ð `cygl yegip .ziaa yi` did `le li`ed ,ixye.my ltpe `neb el eyr ,inp i` .of`d lr dliac el egipdy ,dlgzn el enxb md
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øîéîwxt seqa lirl xn`c `de Ð icicl aidie opaxcn `axev wiay `l xn`

dil ipwn iiepw` oetxh iaxlc ,odk drexe ziad lra xvga :(a,gi) ipy

`l `ciqt [dil] zi`c meyn `l` bilt `l `aiwr iax elit`e .exivga mewn

.el ozil libxe eade`y e` ,dpedk ixikna ixii` mzd Ð mrcin [dil] dpwn

àëéàÐ i`qetw oa ryedi iaxc ediipia

`nw `pzc`weecc .dizeek xaq

Ð mipdk ia oia l`xyi ia oia ,mipdk irex

ipy la` .`nrh xn`ck ,mipn`p mpi`

xi`n iaxle .mipn`p Ð weyd on mipdk

dil zilc .oipn`p oi` weyd on mipy elit`

:xi`n iax xaqwc ,i`qetw oa ryedi iaxk

mipye .ecirn `le epc `l xacd lr ceygd

Ð i`qetw oa ryedi iax xn`wc weyd on

.onidn cg elit` l`xyic ,ixii` mipdka

elit` Ð xeq`c `kid lk ,xi`n iaxle

xeka wtq :jenqa xn`ck ,oipn`p oi` mipy

.eilr cirn in xi`n iaxléëåzilc `niz

epwlgc xninl ivn ded Ð 'ek `zpwz edl

.onwlc ryedi iaxk ,ux`d mrl xag oia

ipiic `lc inp ikd ipdk :jixtc ,jenqa oke

,ea xfeg envr ryedi iax ,inp i` .`pic

leki igd j`id :l`ilnb oaxl xn`wc

qxhpewa my yxite .igd z` yigkdl

.ea ip` xfege izxn` i`ce :xnel dvexy

l`ilnb oaxc ceak meync `xazqn ,edine

ziaxr zltzc `idd ik .ikd xn`wc `ed

`ly it lr s` ,ok enk xn`y (a,fk zekxa)

ikdc .zeyx dlgz xn`y dn ea xfeg did

.zeyx xne`d ixack dkld :mzd ax wqt

àìàeilr oicirn milra dpin rny e`l

lirl irac `cqg axe :dniz Ð

,l`xyi ia xeka wtqa weyd on mipy

oeik ,eilr cirn in xi`n iaxl :dil iywz

ipyn dedc :xnel yie !iciyg inp l`xyic

i` .ux`d mrl xag oia epwlgc ,ziyixtck

xingi `l ,xeka wtq :`cqg ax xn`i ,inp

.mipn`p weyd on mipy edi `ly xi`n iax

ùåçéðx`yp `ny ecygiy Ð `cygl

.ziad on cg`

éðäë`axl Ð `pic ipiic `lc inp ikd

oixcdpq) "xxea df" wxta xn`c

rx `edy qirkdl zeliap lke` :(`,fk

Ð zeixal rx zeidl ceyg epi` ,minyl

jixt mzd iia`l la` .icin jixt `l

dil rnync ,`axl :yxtl yi cere .xity

oic (onf) lkl mixyk zeidl mipdkl yiy

mixac) aizkck ,d`xed lkle mleray

leki did cere ."rbp lke aix lk" :(`k

,ezhigyn lek`l xzen j`id :zeywdl

,cere ?mlek zepaxw lk lr mixyk j`ide

,ziriayd lr mipdk ecygpc mrhn ,xi`n iaxl zeywdl leki inp xeka `la

.(`,ek oixcdpq) "xxea df" wxta opixn`ck
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zexeka(iyily meil)

,iia` uxizøéàî éaø øîàc øîéàmen lihdl miceyg mipdkdy ¥©§¨©©¦¥¦
wx `ed ,zexekaa,àLLçìj`øîà éî eäðé÷eæçàìxn` ike - ©£¨¨§©§¦§¦¨©

ceygdy xi`n iax xn`y dne ,dfa miceyg zeidl miwfgen mdy
`edy epl wfgen mc`d xy`k `ed dxezd lkl ceyg cg` xacl

.cg` xac lr xaer
:eil`n ltp mendy xnel on`p cr itn cr m`d zxxan `xnbd

,øBëa úeãòì eäî ãò étî ãò ,eäì àéòaéàz` milawn m`d ¦©§¨§¥¦¦¥©§¥§
dlik`e dhigyl xekad z` xizdl ezecr:`xnbd zxne` .éqà áø©©¦

éác àðz àäå ,éMà áøì éqà áø déì øîà .éøL éMà áøå ,øñà̈©§©©¦¨¥¨©¥©©¦§©©¦§¨¨¨§¥
,äMðîyäMàä úeãòì àlà øLk ãò étî ãò ïéàlr cirdl - §©¤¥¥¦¦¥¨¥¤¨§¥¨¦¨

ici lr xekad z` zxzd recne ,zny mid zpicnl jldy dy` lra
:iy` ax el aiyd .cr itn créðz`ziixad z` zepyl yi jk - §¦

xyk cr itn cr oi` ,`idd,ãáìa dì äøLk äMàäL úeãòì àlà¤¨§¥¤¨¦¨§¥¨¨¦§¨
dy` zecr dliren eil`n ltpy xekad men lr zecr iably oeike

.cr itn cr ly zecr s` dliren
øBëaa ãò étî ãò øLëà øîéé áø.iy` ax zrckdéìò éø÷ ©¥©©§©¥¦¦¥©§¨¥£¥

øîéøî,i`pb oeylaàøëea éøL øîéémeyn ,zexekad xizn xnii - §¥©¥©¨¥§¨
.xekaa xyk cr itn cr oi`y iq` axk xnixn xaqy

:`xnbd zwqet,àúëìäåy.øBëa úeãòì øLk ãò étî ãò §¦§§¨¥¦¦¥¨¥§¥§
:xeka dfy eprci `l xy`k xeka lra odk zepn`pa dpc `xnbd

Ba ïé÷æçeî eéä àì ,àòléà éaø øîàdf dlhaàáe øBëa àeäL ¨©©¦¦§¨Ÿ¨§¨¦¤§¨
ãçà,xekad lra `edy odk -Bnò Bîeîe øBëa àeäL øîàå- ¤¨§¨©¤§¦

,dpeeka mend ea lhed `ly,ïîàðl xn`y df `ed eity meynep ¤¡¨
exizdy df `ed eite men `ll dhigya exq`e xeka df dlhy

.dpeeka `ly ea ltp mendy xn`yk
:`xnbd dywnätä àeä øñàL ätäL ,ïì òîLî à÷ éàî©¨©§©¨¤©¤¤¨©©¤

,øézäLxak df `ldeàðéðz(.ak zeaezk)yäMàäzwfga dzid `ly ¤¦¦§¦¨¨¦¨
,yi` zy`éúééä Léà úLà äøîàLhb izlaiweéðà äLeøâe,zrk ¤¨§¨¥¤¦¨¦¦§¨£¦
,úðîàðmeynøñàL ätäLzy` dzidy dxn`yk `ypdl dze` ¤¡¤¤¤©¤¤¨©

,yi`øézäL ätä àeä.dyxbzdy dxn`yk dze` ©¤¤¦¦
:`xnbd zvxznàeä íúä ,àîéúc eäîxq`y dtd oicn zpn`p ©§¥¨¨¨

meyn ,xizdy dtd `edäøîà àì àéòa éàcdvex dzid m`y - §¦¨£¨Ÿ¨§¨
epiidy oeik `ypidl dze` mixizn epiide melk zxne` dzid `l
zy` dzidy dxn` xy`k mb okle ,diept zwfga dze` micinrn

.dyxbzdy dl mipin`n ep` yi`øîà àìc éâñ àìc àëä ìáà- £¨¨¨§Ÿ©¦§Ÿ¨©
jixv did ixdy ,xeka `edy xnel `le wezyl leki did `l xekaa

,xaer e` `ed reaw df men m`d el zexedl mkgd l` `ealíéLã÷c§¨¨¦
ìéëà àì õeçaxekaa men lihdl `l` mipdkd ecygp `l ixdy - ©Ÿ¨¦

ceyg mpi` j` ,e`l `l` dfa oi`yyiy uega mz xeka lek`l mi
oeike ,zxka eypery uega miycw zhigy ly xeng xeqi` ezhigya

,oky.àeä øñàL ätä àì àîéàïì òîLî à÷,`rli` iaxéàc ¥¨Ÿ©¤¤¨©¨©§©¨§¦
éëä íeMî,mkgl eze`xdl jxevd -økéðc àîeî déa éãL äåä ¦¨¦£¨¨¥¥¨§¦¨
déì ìéëàådid `l aeye reaw men `edy xkipy men ea lihn did - §¨¦¥

mc` s`l reci oi` ixdy ,xeka dfy el xnele mkgd l` `eal jixv
men ea lihdy oeik uega miycw meyn ea oi`e xeka `edy xg`
`ed xeka df dlh xne` `ed xy`k epin`dl epl yi okle ,xkipd

.eil`n ea ltp enene
é÷úîéMà áø øa øî dì ó,`rli` iax ly epic lràðL éàî ©§¦¨©©©©¦©§¨

déøáçì àøîç déì øâBàc àøáb àeääîexiagl xeng xikydy - ¥©©§¨§©¥£¨¨§©§¥
déì øîàå,xkeyl milradàkéàc ãB÷t øäðc àçøBàa ìéæéú àì §¨©¥Ÿ¥¦§§¨¦§©§§¦¨

àiîxdp yi myy oeik cewt xdp enyy mewnd ly jxca jlz l` - ©¨
,xengl dpkq dfa yie min ly.àiî àkéìc Løðc àçøBàa ìéæ¦§§¨§¨©§¥¨©¨

déì øîàå àúàå ,àøîç úéîe ãB÷t øäðc àçøBàa ìæàdcede £©§§¨¦§©§¦£¨¨©£¨§¨©¥
eiptleåä àì àiî eäéîe ,éìæà ãB÷t øäðc àçøBàamy eid `l - §§¨¦§©§©§¦¦©¨Ÿ£

.xengd zn mzngn `le min,àáø øîàåì Bl äîøwLxnele §¨©¨¨©§©¥
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קכה oifge` mipy` cenr el sc ± oey`x wxtzereay

åäðé÷åæçàìdxezd lkl ceyg cg` xacl ceyg xi`n iax xn` in miceyga Ð

.cg` xac lr xaerc ol wfgenc `kid Ð dlekøåëá úåãòì`ly cirdl Ð

.dpeeka df men ea lihdäùà úåãòì.mid zpicna dlra zny Ðàìà éðú
äøùë äùàù úåãòìoaxk `zkld :opixn`c ,dxyk dy` inp xeka zecrae Ð

.eza elit`e ,oernyàøëåá éøù øîééÐ
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`ly ,enr enene df `ed xeka :xn`e eilra

mkgl iieeg`l iz`e .dpeeka df men lhed
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enen :xn`e xizd ,`ed xeka :xn`e xq`y

.enréúééä ùéà úùàepiid `le Ð
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úðîàð.`ypdl zxzene Ðàì àéòá éàã
äøîà`ypidl `ciyg ded i` ,xnelk Ð
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.on`pcïë íàãÐ men ea lihd `edc Ð
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íéãò`ki` `zry lkc icdq op`c Ð

mipdkc icdq op`c oeik ,inp `kde .`in

il dn" `nip `l Ð oinend lr miceyg

."xwylàîåî äéá àãù éàãå àëäÐ
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.jl eizxzd `l xn`eàì`ni` mlerl Ð

`ciarc `zlin :jlixwyn iielbi`l
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(`,fk oixcdpq) "xxea df" wxtac ab lr s`e .dlek dxezd lk lr ceyg ied `l

,xi`n iaxk dl miwene ,zecrl leqt qirkdl zeliap lke` oiixar :iia` xn`

Ð m"bw l"rin `edc dizeek ol `niiwe
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:xn`c l`ilnb oa oerny oaxk i` ,ecirn

iaxlc dpin rny .exiag ly lr on`p

.xag didy it lr s` ,xizn did `l xi`n

ãîò"dxrp" wxta Ð l`ye l`eyd

ecnre" aizkcn yixc inlyexia mixcpa

zecb`e zekld l`eyc ,e"iea "miyp`d ipy

.cenrl jixvãåîòja ecirie jilbx lr

`le o`k `l ,"ja ecirie" opiqxb `l Ð
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éç àeäå éç éðàL åéLëò ,únä úà¯ãîBò ìàéìîb ïaø äéäå éçä úà Léçëäì ìBëé éç Càéä ¤©¥©§¨¤£¦©§©¥¨©¨§©§¦¤©©§¨¨©¨©§¦¥¥

ãò ,åéìâø ìò ãîBò òLBäé éaøå ,LøBãåeðpéøLeøîàå íòä ìkúétöeçì,ãBîò :ïîbøeúnä §¥§©¦§ª©¥©©§¨©¤¦§¨¨¨§¨§§§¦©§§§¨£
.ãîòåäðùî" :øîBì ïäkä ïîàðéúéàøä."àeä íeî ìòáe ,äæ øBëaàøîâäãeäé áø øîà §¨©¤¡¨©Ÿ¥©¤§¥¦§¤©©¨©©§¨

àãéáòc àúléî ìk àîòè éàî ,"Bîeîa ìàøNé éì ïúð äæ øBëa" :øîBì ïäkä ïîàð :áø øîà̈©©¤¡¨©Ÿ¥©§¤¨©¦¦§¨¥§©©£¨¨¦§¨©£¦¨
ééelbéàì¯éúéàøä" :øîBì ïäkä ïîàð :àðéðz éîð ïðà óà ,éLà áø øîà .éLðéà da éøwLî àì §¦©¥¨§©§¦¨¡¨¥¨©©©¦©£©©¦¨¥¨¤¡¨©Ÿ¥©¤§¥¦

àì ééelbéàì àãéáòc àúléî ìk :ïðéøîàc íeMî åàì àîòè éàî ;"àeä íeî ìòáe ,äæ øBëa§¤©©©©£¨¨¦§¨§¦©¨¦§¨©£¦¨§¦©¥¨
éLðéà da éøwLî¯éãéLçc ïåék ,àëä ìáà .ìéëà àì õeça íéLã÷c ,àeä íúä¯áéúî .éãéLç §©§¦¨¡¨¥¨¨§¨¨¦©¨¨¥£¨¨¨¥¨©£¦¦£¦¦§¦

éì ç÷" :øNònä ìò ïîàð ïéàL éîì øîBàä :éáæéL áøénîàeäL énî" :Bà ,"ïîàð àeäL ©¥§¦¨¥§¦¤¥¤¡¨©©©£¥©¦¦¦¤¤¡¨¦¦¤
,íúä éðàL !éLðéà da éøwLî àì ,ééelbéàì àãéáòc àúléî ìk :àîéð éànà ;ïîàð Bðéà "øOòî§©¥¥¤¡¨©©¥¨¨¦§¨©£¦¨§¦©¥¨§©§¦¨¡¨¥¨¥¨¨
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zexeka(iyily meil)

oeikéèenzLàì déì úéàcs`e ,eglynn hnzydl `ed lekiy - §¦¥§¦§©¥
dz`y s`y ,xnel `ed leki ,on`p epi`y in lv` dpwy xxazi m`
ip`y oeik ,on`p `edy in lv` izipwy izxn` ip` ,on`p epi`y xeaq

.`ed on`py xeaq
zxne` .dpynd ixac seqn ax ixacl di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbd,àôéñdéì àòéiñî éàcåixacl di`x dpnn `iadl yi - ¥¨©©§©§¨¥
,`tiqa epipyy .ax,xyrnd lr on`p epi`y inl glynd xn` m`y
zexit el dpwiy,éðBìt Léàîyi`d my z` glynd xikfdy ¥¦§¦

,elv` dpwiyïîàð äæ éøä`edy oeiky ,elv` dpwy xnel gilyd £¥¤¤¡¨
di`x o`kn yie .oxwy `vniy yyeg `ed ,zelbzdl cizry xac

.ea mixwyn mc` ipa oi` zelbzdl cizry xac lky ax ixacl
`xnbd dgecc xnel yiy ,ax ixacl myn di`x `iadl oi` :íúä- ¨¨

,on`p `ed myydéì úéàc ïåék[el yiy-]òáBz`edy oeiky - ¥¨§¦¥¥©
,elv` `weec dpwiy ipelt ly my xikfdl glynd citwny d`ex
,elv` egely dpw m` ipelt eze`n glynd l`yi i`cey `ed oian

eúzøéîi`cea rceiy ,dpw `l m` elv` dpwy xnel `ed `xie - ¦§¨
il ozp df xekay odkd xne`y ax ly oica la` ,exwy dlbziy
in didi `ly odkd xeaqy oeiky xnel yi ,men ea didyk l`xyid
epi` i`cey xnel oi` ,zn` eixac m` l`xyid lv` le`yl gxhiy

.xwyn
:df oic dcedi ax rny oipn dnz dinxi ax,àaà øa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©©¨

déì àðîel oipn -àä äãeäéìxekay xnel odkd on`py ,df oic - §¨¥¦¨¨
df oic ixd ,men ea did xakyk l`xyid el ozp dfìecéâa àðà£¨§¦

dézòá÷,lecib enyy mkgl eze` izipy ip` -déãéãa òá÷ ìecéâå §©§¥§¦¨©§¦¥
,dcedi axl eze` dpy -déì éøîà éëäå,lecibl izxn` ip` jke - §¨¦©§¦¥

äæ øBëa øîBì ìàøNé ïîàðip`ézúðeze`Bîeîa ïäkìxakyk - ¤¡¨¦§¨¥©§¤¨©¦©Ÿ¥§
l`xyid el xqny xnel odkd on`py izxn` `l la` ,men ea did

.men ea didyk
oiprl xn`p ax ly epic m`d ike :dinxi ax ixac lr `xnbd ddnz

,ìàøNé`ld ,enena odkl df xeka izzp xnel `ed on`pyàèéLt ¦§¨¥§¦¨
epzpy xnel on`p l`xyi didi `l dn iptne ,df oic `ed heyt -

ax jxved recne .enena odkl:`xnbd daiyn .erinydléøö àìC Ÿ¨¦
`l` ,df oic eprinydl ax jxved `l -adlh xekad didy ote` §

ïè÷,odkl l`xyid exqnykàîéúc eäî ,ìécâäå,xn`z `ny - ¨¨§¦§¦©§¥¨
xekad licbdy oeikydéì íé÷ àìyie ,exikn l`xyid oi` - Ÿ¦¥

xg` xeka `l` odkl df l`xyi xqny xekad df oi` `ny yeygl
,men odkd ea lihdy ,`edïì òîLî à÷xacd oi`y ax eprinyn - ¨©§©¨

s` ,ohw didyk odkl xekad z` l`xyid xqn m` s`y `l` ,ok
.men ea didyk el exqny xnel on`p licbdy xg`l

:ax ly ezreny z` epy cvik zenewnd oia welig `xnbd d`ian
eðúî àøeñaax ixac z` epy -kitdàøúa àðMìoeyld - §¨©§§¦§¨©§¨

l`xyi on`py ax xn`y ,dinxi ax xn`y itke ,eixaca oexg`d
e ,men ea didyk odkl df xeka ozpy xnelàúéãaîeôaz` epy §§§¦¨

ax ixackd itàn÷ àðMìdcedi ax xn`y ,eixaca oey`xd oeyl - §¦§¨©¨
l`xyid el xqn df xekay xnel on`p odkd elit`y ,ax mya

.men ea didykàúëìäåe ,ax ixack `id dkldde -àðMìk eléôà §¦§§¨£¦§¦§¨
àn÷xekay xnel on`p odkd mby ,ax ixaca oey`xd oeyld itk - ©¨

.men ea didyk l`xyid il xqn df
íøôødid enewnyàøëea déì äåä ,àúéãaîeôa,xeka el did - ©§¨§§§¦¨£¨¥§¨

déì déáäéåeze` ozpe -àîeî àìa ,ïäkì,men ea did `lyk - §©£¥¥©Ÿ¥§Ÿ¨
ìæà,odkd jld -àîeî déa àãL,men ea lihde -ìç ,ãç àîBéL £©§¨¥¨¨©£©

déðéòa,epira mxtx dleg did -dén÷ì déúééàz` odkd `iad - §¥¥©§¥§©¥
`l ,epira ileg mxtxl yiy oeiky ,odkd xaqy ,mxtx iptl xekad

.el ozp `edy xekad `ed dfy xikidéì øîà,mxtxl odkdøBëa ¨©¥§
Bîeîa ìàøNé éì ïúð äæ,men xak ea didyk -déðéòì déðéñtøà ¤¨©¦¦§¨¥§©§§¦¥§¥¥

,gka epir z` mxtx gzt -déø÷La dééæçea xikde eze` d`x - ©§¥§¦§¥
ozp `edy xekad eze` `ed ,eiptl `iady df xekay ,`ed xwyny

,eldéì øîà,odkl mxtxCì déúáéäéc àðà åàìip` `l m`d - ¨©¥¨£¨¦¦§¥¨

.df xeka jl ozpy df `edéëä eléôàå,ok it lr s`e -dì Lç àì ©£¦¨¦Ÿ¨¨
àúléîìmipdkd eidi `ly xnel df dyrn zngn mxtx yyg `l - §¦§¨

oeik ,men ea did xakyk df xeka mdl xqn l`xyiy xnel mipn`p
céöçc àeä éàäóea didyk el xqn l`xyiy xn`y df odky - ©©£¦

y ic `ly ,`ed sevg odk ,men`eal sivgd cer ,men ea lihd
,xekad z` el ozpy inl xekad z` ze`xdlela`àîìò élek- ¥¨§¨

,mipdkd x`yéôéöç àìl`xyiy xnel mipn`pe ,mitevg mpi` - Ÿ£¦¦
.men ea didyk df xeka mdl xqn

mkgd leki ,xekad zciln `edy reciy meny zx`an `xnbd
:odk e` l`xyi `ed eze` d`xny in m` wecal `la eze`xlàeää©

òeøNzg` epire dlecb zg` epiry men ea didy xeka eze` - ¨©
,dphwéMà áøc dén÷ì àúàc,iy` ax iptl `ay -øîà,iy` ax ©£¨§©¥§©©¦¨©

déì Leçéð éàîì`l jk zngny ,yeygl epl yi xac dfi`l - §©¦¥
,mend z` d`xpoia ixdéàm` -mkgl ed`xny in,àeä ïäkoiae ¦Ÿ¥

éà[m`-],àeä ìàøNé,`ed odk m` elit` ixdy ,eze`xl ip` leki ¦¦§¨¥
,xekaa men lihdl ceygyBnò Bîeîe øBëa éøäi`ce df xeka - £¥§¦

`ed i`ce df men ixdy ,odkl ozipy mcew men ea didy xeka `ed
.ezcil zryn

àîìãå ,éMà áøì àðéáø déì øîà-,df xeka d`xny in `nye ¨©¥©¦¨§©©¦§¦§¨
øBëa ïéàBø ïéà ,äãeäé áø øîàå ,àeä ìàøNélyàlà ,ìàøNé ¦§¨¥§¨©©§¨¥¦§¦§¨¥¤¨

ïk íà`aBnò ïäkz` df odkl ozi ,mkgd xizi m`y ,mkgl ¦¥Ÿ¥¦
meny l`xyil mkgd xn`i m`y yeygl yi ok `l m`y ,xekad
,envra l`xyid eplk`ie ephgyi ,ehgeyl xeqi` ea oi`e ,`ed reaw
lkl lk`p xekady ,ezlik`a xeqi` oi` ixdy ,odkl eppzi `le
,odkd zlifb wx `l` jka oi` xekad z` odkl ozep epi` m`e ,mc`

.dlifbl yyeg epi` ,df l`xyi `nye
déì øîà,`piaxl iy` ax aiyd -àzLä éëäd`xp jk ike - ¨©¥¨¦©§¨

ixd ,ok xnel yiy ,dzr jipiraíúäd`exy minend x`ya my - ¨¨
c meyn ,jkl yeygl yi ,mkgdìéëà àì õeça íéLã÷c éäð- §¦§¨¨¦©Ÿ¨¦

zhigy ly xeqi` lr xaer epi`y df oiprl `ed xyk mc` mpn`y
`a jk meyne ,zxk eilr miaiigy xeng xeqi` `edy ,uega miycw

la` ,`l e` `ed reaw men m` le`yl mkglãéLç ïäëc déðBînà©¨¥§Ÿ¥£¦
`l` df oi`y ,xekad z` el zzl `ly ,odkd ly epenn zlifb lr -

la` ,`ed ceyg ,e`l xeqi`àëäz` ze`xdl `ay mc` eze`a ¨¨
,rexyd xekadéãkîixd -òãél`xyidéàäc,df meny -íeî ¦§¦¨©§©
,àeä ÷äáeî,dlik`a xekad z` `ed xizn i`ceyeàîòè éàî §¨©©£¨

ïðaø dén÷ deéúài`ce ,eilr le`yl mkgd iptl e`iad recne - ©§©©¥©¨¨
ok dyr,íëçc BãBák íeMîdyly oi` ,dgnen yiy mewnay ¦§§¨¨

,xekad z` mixizn mignen opi`ym` ikeàì íëçc BãBák ìò©§§¨¨Ÿ
[øáò] (ãéáò)ila xeka lek`l ly lw xeqi` lr xaer epi` m` - ¨©

m`d ,mkgd ly eceak meyn `l` epi`y ,mkgl eze`xdlàøeqéà¦¨
ãáòxearie ,odkl xekad z` ozi `le ,xzei lecb xeqi` dyri - ¨©

meyne ,xekad z` el ozie ,odkd z` lefbi `l i`ce `l` ,lfb meyn
.mend z` ze`xl ip` leki ,`ed l`xyi m` s` jk

äðùî
,dpy lk excra el eclepy zendad on xyrn yixtdl mc` jixv
zial eilra edlrn ,dnda xyrn oic .'dnda xyrn' `xwpd `ede
`ed ixd `l` ,eze` miaixwn oi` ,men ea ltp m`e ,eaixwne ycwnd
zlk`p dpi` ,xyrn wtq `idy dndae .oileg x`yk milrad ly
lr xnel mc` ly zepn`pa zwqer dpynd .men da ltp ok m` `l`

.envrn ltpy men
,øNòî éîeî ìò ïéðîàð ìkämnvrn minend eltpy cirdl epiid ©Ÿ¤¡¨¦©¥©£¥

.xyrn ly dndaa

àøîâ
:`xnbd zl`ey .xekan xyrn oic dpey recn zx`an `xnbdéàî©

àîòèxyrna mend ltpy xnel mipn`p mleky mrhd edn - ©£¨
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oifge` mipya cenr el sc ± oey`x wxtzereay

éèåîúùéàì äéì úéàãdil `paiyg ded `p` ,onidn `l jcicl i` :xninle Ð

.`xwirn zzxin `l jkld .onidnéðåìô ùéàîon`pd my glyn el xikfdc Ð

i`ce `tiq jde .xwyn iz`vnpe iprazi `ny yiigc ,gilyd on`p df ixd Ð

.iypi` da ixwyn `l iielbi`l `ciarc `zlinc ,dcedi axl dil `riiqníúä
úúøéî òáåú àëéàã ïåéë,xnelk Ð

,gily zzxin mzdc .diriiqz `l `dn

,yi`d my xikfdl glyn citwc ifgc oeik

zzxin `l xeka iab la` .eprazi i`ce xaq

,ixac xg` ytgl gxhi in :xaqc ,odk i`d

.enena il epzp m` l`xyi eze`l l`yile

àä äãåäéì äéì àðî:lirl oxn`c Ð

l`xyi il ozp df xeka" xnel odk on`p

."enenaäúòá÷ ìåãéâá àðàip` Ð

.dcedi axl d`py `ede ,lecibl dizipy

.'ek xnel l`xyi on`p :lecibl ixn` ikde

mkgl Ð dzraw leciba :`pixg` `pyil

.dizipy lecb cg`ïè÷áohw didy Ð

.el epzpyk dlhdíé÷ àì àîéúã åäî
äéåâá äéìepi` dlhd licbdc meync Ð

ea lihd odk i`de ,`ed xg` `nye .exikn

.menàøúá àðùéìë.l`xyi on`p Ð

àî÷ àðùéìë.on`p odkd elit`c Ð

.`nw `pyilk elit` `zkldeãç àîåé
ùìç.dipira mxtx Ðäéúééàodk i`d Ð

.`ed reaw men m` ifginl ,dinw `xkeal

`le ,dipira yiig `zyd :odk `edd xaqe

.men `la il ozpy `ed dfy xiki

äéðéòì åäðéñôøà.gka epir gztÐäééæç
äéø÷ùá`la el epzp `edy xikdy Ð

.menàúìéîì íøôø ùç àìxninl Ð

df xeka" xnel on`p odk cer didi `lc

."enena l`xyi il epzpéöçã àåä éàäó
ipyl sevgk envr wifgd `ed ixdy Ð

Ð cere ,men ea lihdy Ð cg` :mixac

dfl ed`xde ,xg` mkgl eze`xdl el didc

.el epzpy envròåøùdlecb zg` epir Ð

.dphw zg`eàåä ìàøùé éà ïäë éàÐ

.l`xyi m` odk m` dfa xikn did `ly

Ð xekad lr ceyge odk `ed elit`e :xn`e

.clep jk ixdy ,`cyg o`k oi`íà àìà
åîò ïäë ïëreaw el xn`i m` `nyc Ð

Ð `ed reawc oeikc .`ed lk`ie ephgyi Ð

odk zlifby `l` ,mc` lkl lk`p `ed ixd

.dil lik`e ,dlifbl yiig `l i`de .`ed

íúä àúùä éëäoi`y oinen x`y iab Ð

`ny l`xyil dicyginl `ki` ,oiwdaen

`ed xyk mc`c ab lr s`e ,odkd z` lefbi

it lr `l` ehgeyl ira `lc `zlin `da

,lik` `l uega miycwc idpc .dgnen

,edin ,uega miycw hgeyd `ed zxkac

.ciyg Ð `nlra e`lc ,odkc dlifb`

ãáò àøåñéà!lefbi `l i`ce ,dinza Ð

äðùîøùòî éîåî ìò ïéðîàð ìëäÐ

xyrn wtqae .ea ltp eil`ny cirdl

opixn`c ,"ixiyr" iriyzl `xw oebk ,xn`w

,lk`p epi` :(`,hp zexeka) oexg` wxta

.mena `l` dpwz el oi`e÷éôð éä òãé éî
`xwirn men ea lihiy ,ixiyr gzta Ð

äøùò ùéøá.ixiyra ,xnelk Ðäðùî
åðéò úéîñðù.wdaen men iedc Ðéðá

úñðëä.minkg opi`y Ðàøîâäöåçá
õøàìonfa elit`e ,aixwdl ie`x epi`y Ð

.(a,`k) dxenz zkqna ,ycwnd zia÷ôñ
wtq ,axc dinyn dinxi iax il dxn` Ð

.l`enyc dinyn il dxn`'åë øåëáä úà ïéøéúî äùìù.oiwdaen oinena Ð
é÷åôàì
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àúëìäå`ciarc `zlinc opiwqt `kdc ab lr s`e Ð `nw `pyilk elit`

meyn `l` cg` crl dipnid `l mewn lkn ,xwyn `l iielb`l

:`kd xn`c o`nle .`wiic `l dl `ngxc oeik `nlc ,inp i` .`aqpne `wiicc

,inp i` .crl odk i`d oia wlgl yi ,iielbi`l `ciarc `zlina elit` on`p epi`

cere ,`pebir meyn eliwd dy` iab

.`wiiccäééæçed`x :yexit Ð dixwya

,dxkd oeyl `ed "dixwya"c .ea xikde

dil dkync dieb lrac o`n" enk

oiyer" wxta "dil xwyan `le dizlxer

ediinw slg" enke ,(`,hi oiaexir) "oiqt

.(`,kw) zenaic `xza wxta "dixwya `le

.ok yxit `l qxhpewae

íåùî:onwl xn`ck Ð mkgc eceak

oi`y mewna xekad z` oixizn dyly

.`l Ð dgnen yiy mewnae ,dgnen

÷ñôdxzd `lac ,`hiyt `d la` Ð

`l` ,wdaen men ea yi elit` hgyp epi`

.dgnen e` dyly it lrìòmkgc eceak

i`dn :xn`z m`e Ð car `xeqi` xar `l

zexeka lk zecr `la exzyil `nrh

men mda yiy epiptl oi`ian mipdkdy

odk ip`yc :xnel yie !wdaen`xiy ,

xacd dlbzi ot ,mkg zxzd `la elke`l

l`xyi i`d la` .men ea lihdy jk jezn

rcei ot mkg iptl `iany xnel oi` Ð

mb ixdy ,odkl elfeble elke`l dvexy

eplk`i `ly xxazi `l jk liaya dzr

.envr `edúøúäux`l dvega xeka

`l oizipznn Ð zqpkd ipa dyly it lr

.dfd onfa dnwe`l `ki`c ,dil opirny

dil ded Ð miiw ycwnd ziay onfa la`

,l`xyi ux` eh` ux`l dveg xfbinl

ipa dyly it lr xizdl lwdl `ly

xn`c o`nl `ki`c meyn ,cere .zqpkd

(`,`k) "miycw el`" wxt dxenza

Ð mininz e`a m` ,ux`l dveg zexekac

.eaxwiàðéðú`d Ð 'ek hgyi df ixd

lr s` iqei iaxcn iwet`l :`kd ipyn `lc

meyn Ð jenqa xn`ck ,enr ewenipc ab

dkld :xninl dcedi axl dil ded ok m`c

iax la` .iqei iaxk dkld oi` :e` ,opaxk

,cg` oiprn mixac ipy hwp jenqac `iig

.mixcp zxzde xeka zxzdíå÷îáyiy

edegndy dgnen `wec e`l Ð `l dgnen

opixn` lirlc iy` ax lr `dc ,oic zia

eceak meyn rexy `edd dinwl deiz`c

ie`x dgnene dnkga blten lke .mkgc

axcn rnynck ,icigia xcpe xeka xizdl

iab (a,g) mixcpc `nw wxtae .lirlc iy`

`z`e edziacl `xcp dil dedc `piax

dpin rny :xn`we 'eke iy` axc dinwl

rnyn ,`zny ixy dgnen cigie 'ek zlz

`idd oke .iy` axk ied dgnen cigic zvw

ok m` `l` :(a,d) oixcdpqc `nw wxtac

e`l Ð icigi elit` oc miaxl dgnen did

ongp ax xn`ck ,'ek jnqpd dgnen `wec

.zepenn ipic oc `p` oebk :mzd÷ñôÐ

mc` mey `diy d`xp oi` dfd onfa edine

,icigia xcpe xeka xizdl ,dgnen aiyg

.zepenn ipic oecleäùìùz` oixizn

wxtc df oipra Ð mkg oi`y mewna xcpd

dil ixy `l :[opixn`c] (a,g) mixcpc `nw

.diaxc `xz`a `xcp ixyinl yipi`l

Ð xg` dgnen my yi elit` ,`idd ,edine

.iy` ax mewna `piax enk ,eax mewna xizdl dgnen eze`l oi`
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zexeka(iyily meil)

oeikéèenzLàì déì úéàcs`e ,eglynn hnzydl `ed lekiy - §¦¥§¦§©¥
dz`y s`y ,xnel `ed leki ,on`p epi`y in lv` dpwy xxazi m`
ip`y oeik ,on`p `edy in lv` izipwy izxn` ip` ,on`p epi`y xeaq

.`ed on`py xeaq
zxne` .dpynd ixac seqn ax ixacl di`x `iadl dvex `xnbd

:`xnbd,àôéñdéì àòéiñî éàcåixacl di`x dpnn `iadl yi - ¥¨©©§©§¨¥
,`tiqa epipyy .ax,xyrnd lr on`p epi`y inl glynd xn` m`y
zexit el dpwiy,éðBìt Léàîyi`d my z` glynd xikfdy ¥¦§¦

,elv` dpwiyïîàð äæ éøä`edy oeiky ,elv` dpwy xnel gilyd £¥¤¤¡¨
di`x o`kn yie .oxwy `vniy yyeg `ed ,zelbzdl cizry xac

.ea mixwyn mc` ipa oi` zelbzdl cizry xac lky ax ixacl
`xnbd dgecc xnel yiy ,ax ixacl myn di`x `iadl oi` :íúä- ¨¨

,on`p `ed myydéì úéàc ïåék[el yiy-]òáBz`edy oeiky - ¥¨§¦¥¥©
,elv` `weec dpwiy ipelt ly my xikfdl glynd citwny d`ex
,elv` egely dpw m` ipelt eze`n glynd l`yi i`cey `ed oian

eúzøéîi`cea rceiy ,dpw `l m` elv` dpwy xnel `ed `xie - ¦§¨
il ozp df xekay odkd xne`y ax ly oica la` ,exwy dlbziy
in didi `ly odkd xeaqy oeiky xnel yi ,men ea didyk l`xyid
epi` i`cey xnel oi` ,zn` eixac m` l`xyid lv` le`yl gxhiy

.xwyn
:df oic dcedi ax rny oipn dnz dinxi ax,àaà øa äéîøé áø øîà̈©©¦§§¨©©¨

déì àðîel oipn -àä äãeäéìxekay xnel odkd on`py ,df oic - §¨¥¦¨¨
df oic ixd ,men ea did xakyk l`xyid el ozp dfìecéâa àðà£¨§¦

dézòá÷,lecib enyy mkgl eze` izipy ip` -déãéãa òá÷ ìecéâå §©§¥§¦¨©§¦¥
,dcedi axl eze` dpy -déì éøîà éëäå,lecibl izxn` ip` jke - §¨¦©§¦¥

äæ øBëa øîBì ìàøNé ïîàðip`ézúðeze`Bîeîa ïäkìxakyk - ¤¡¨¦§¨¥©§¤¨©¦©Ÿ¥§
l`xyid el xqny xnel odkd on`py izxn` `l la` ,men ea did

.men ea didyk
oiprl xn`p ax ly epic m`d ike :dinxi ax ixac lr `xnbd ddnz

,ìàøNé`ld ,enena odkl df xeka izzp xnel `ed on`pyàèéLt ¦§¨¥§¦¨
epzpy xnel on`p l`xyi didi `l dn iptne ,df oic `ed heyt -

ax jxved recne .enena odkl:`xnbd daiyn .erinydléøö àìC Ÿ¨¦
`l` ,df oic eprinydl ax jxved `l -adlh xekad didy ote` §

ïè÷,odkl l`xyid exqnykàîéúc eäî ,ìécâäå,xn`z `ny - ¨¨§¦§¦©§¥¨
xekad licbdy oeikydéì íé÷ àìyie ,exikn l`xyid oi` - Ÿ¦¥

xg` xeka `l` odkl df l`xyi xqny xekad df oi` `ny yeygl
,men odkd ea lihdy ,`edïì òîLî à÷xacd oi`y ax eprinyn - ¨©§©¨

s` ,ohw didyk odkl xekad z` l`xyid xqn m` s`y `l` ,ok
.men ea didyk el exqny xnel on`p licbdy xg`l

:ax ly ezreny z` epy cvik zenewnd oia welig `xnbd d`ian
eðúî àøeñaax ixac z` epy -kitdàøúa àðMìoeyld - §¨©§§¦§¨©§¨

l`xyi on`py ax xn`y ,dinxi ax xn`y itke ,eixaca oexg`d
e ,men ea didyk odkl df xeka ozpy xnelàúéãaîeôaz` epy §§§¦¨

ax ixackd itàn÷ àðMìdcedi ax xn`y ,eixaca oey`xd oeyl - §¦§¨©¨
l`xyid el xqn df xekay xnel on`p odkd elit`y ,ax mya

.men ea didykàúëìäåe ,ax ixack `id dkldde -àðMìk eléôà §¦§§¨£¦§¦§¨
àn÷xekay xnel on`p odkd mby ,ax ixaca oey`xd oeyld itk - ©¨

.men ea didyk l`xyid il xqn df
íøôødid enewnyàøëea déì äåä ,àúéãaîeôa,xeka el did - ©§¨§§§¦¨£¨¥§¨

déì déáäéåeze` ozpe -àîeî àìa ,ïäkì,men ea did `lyk - §©£¥¥©Ÿ¥§Ÿ¨
ìæà,odkd jld -àîeî déa àãL,men ea lihde -ìç ,ãç àîBéL £©§¨¥¨¨©£©

déðéòa,epira mxtx dleg did -dén÷ì déúééàz` odkd `iad - §¥¥©§¥§©¥
`l ,epira ileg mxtxl yiy oeiky ,odkd xaqy ,mxtx iptl xekad

.el ozp `edy xekad `ed dfy xikidéì øîà,mxtxl odkdøBëa ¨©¥§
Bîeîa ìàøNé éì ïúð äæ,men xak ea didyk -déðéòì déðéñtøà ¤¨©¦¦§¨¥§©§§¦¥§¥¥

,gka epir z` mxtx gzt -déø÷La dééæçea xikde eze` d`x - ©§¥§¦§¥
ozp `edy xekad eze` `ed ,eiptl `iady df xekay ,`ed xwyny

,eldéì øîà,odkl mxtxCì déúáéäéc àðà åàìip` `l m`d - ¨©¥¨£¨¦¦§¥¨

.df xeka jl ozpy df `edéëä eléôàå,ok it lr s`e -dì Lç àì ©£¦¨¦Ÿ¨¨
àúléîìmipdkd eidi `ly xnel df dyrn zngn mxtx yyg `l - §¦§¨

oeik ,men ea did xakyk df xeka mdl xqn l`xyiy xnel mipn`p
céöçc àeä éàäóea didyk el xqn l`xyiy xn`y df odky - ©©£¦

y ic `ly ,`ed sevg odk ,men`eal sivgd cer ,men ea lihd
,xekad z` el ozpy inl xekad z` ze`xdlela`àîìò élek- ¥¨§¨

,mipdkd x`yéôéöç àìl`xyiy xnel mipn`pe ,mitevg mpi` - Ÿ£¦¦
.men ea didyk df xeka mdl xqn

mkgd leki ,xekad zciln `edy reciy meny zx`an `xnbd
:odk e` l`xyi `ed eze` d`xny in m` wecal `la eze`xlàeää©

òeøNzg` epire dlecb zg` epiry men ea didy xeka eze` - ¨©
,dphwéMà áøc dén÷ì àúàc,iy` ax iptl `ay -øîà,iy` ax ©£¨§©¥§©©¦¨©

déì Leçéð éàîì`l jk zngny ,yeygl epl yi xac dfi`l - §©¦¥
,mend z` d`xpoia ixdéàm` -mkgl ed`xny in,àeä ïäkoiae ¦Ÿ¥

éà[m`-],àeä ìàøNé,`ed odk m` elit` ixdy ,eze`xl ip` leki ¦¦§¨¥
,xekaa men lihdl ceygyBnò Bîeîe øBëa éøäi`ce df xeka - £¥§¦

`ed i`ce df men ixdy ,odkl ozipy mcew men ea didy xeka `ed
.ezcil zryn

àîìãå ,éMà áøì àðéáø déì øîà-,df xeka d`xny in `nye ¨©¥©¦¨§©©¦§¦§¨
øBëa ïéàBø ïéà ,äãeäé áø øîàå ,àeä ìàøNélyàlà ,ìàøNé ¦§¨¥§¨©©§¨¥¦§¦§¨¥¤¨

ïk íà`aBnò ïäkz` df odkl ozi ,mkgd xizi m`y ,mkgl ¦¥Ÿ¥¦
meny l`xyil mkgd xn`i m`y yeygl yi ok `l m`y ,xekad
,envra l`xyid eplk`ie ephgyi ,ehgeyl xeqi` ea oi`e ,`ed reaw
lkl lk`p xekady ,ezlik`a xeqi` oi` ixdy ,odkl eppzi `le
,odkd zlifb wx `l` jka oi` xekad z` odkl ozep epi` m`e ,mc`

.dlifbl yyeg epi` ,df l`xyi `nye
déì øîà,`piaxl iy` ax aiyd -àzLä éëäd`xp jk ike - ¨©¥¨¦©§¨

ixd ,ok xnel yiy ,dzr jipiraíúäd`exy minend x`ya my - ¨¨
c meyn ,jkl yeygl yi ,mkgdìéëà àì õeça íéLã÷c éäð- §¦§¨¨¦©Ÿ¨¦

zhigy ly xeqi` lr xaer epi`y df oiprl `ed xyk mc` mpn`y
`a jk meyne ,zxk eilr miaiigy xeng xeqi` `edy ,uega miycw

la` ,`l e` `ed reaw men m` le`yl mkglãéLç ïäëc déðBînà©¨¥§Ÿ¥£¦
`l` df oi`y ,xekad z` el zzl `ly ,odkd ly epenn zlifb lr -

la` ,`ed ceyg ,e`l xeqi`àëäz` ze`xdl `ay mc` eze`a ¨¨
,rexyd xekadéãkîixd -òãél`xyidéàäc,df meny -íeî ¦§¦¨©§©
,àeä ÷äáeî,dlik`a xekad z` `ed xizn i`ceyeàîòè éàî §¨©©£¨

ïðaø dén÷ deéúài`ce ,eilr le`yl mkgd iptl e`iad recne - ©§©©¥©¨¨
ok dyr,íëçc BãBák íeMîdyly oi` ,dgnen yiy mewnay ¦§§¨¨

,xekad z` mixizn mignen opi`ym` ikeàì íëçc BãBák ìò©§§¨¨Ÿ
[øáò] (ãéáò)ila xeka lek`l ly lw xeqi` lr xaer epi` m` - ¨©

m`d ,mkgd ly eceak meyn `l` epi`y ,mkgl eze`xdlàøeqéà¦¨
ãáòxearie ,odkl xekad z` ozi `le ,xzei lecb xeqi` dyri - ¨©

meyne ,xekad z` el ozie ,odkd z` lefbi `l i`ce `l` ,lfb meyn
.mend z` ze`xl ip` leki ,`ed l`xyi m` s` jk

äðùî
,dpy lk excra el eclepy zendad on xyrn yixtdl mc` jixv
zial eilra edlrn ,dnda xyrn oic .'dnda xyrn' `xwpd `ede
`ed ixd `l` ,eze` miaixwn oi` ,men ea ltp m`e ,eaixwne ycwnd
zlk`p dpi` ,xyrn wtq `idy dndae .oileg x`yk milrad ly
lr xnel mc` ly zepn`pa zwqer dpynd .men da ltp ok m` `l`

.envrn ltpy men
,øNòî éîeî ìò ïéðîàð ìkämnvrn minend eltpy cirdl epiid ©Ÿ¤¡¨¦©¥©£¥

.xyrn ly dndaa

àøîâ
:`xnbd zl`ey .xekan xyrn oic dpey recn zx`an `xnbdéàî©

àîòèxyrna mend ltpy xnel mipn`p mleky mrhd edn - ©£¨
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zexeka(iriax meil)

`edé÷etàì`ivedl -éñBé éaøcî,dpyna iqei iax xn`y dnn - §©¥¦§©¦¥
.dgnen it lr `l` hgyp xeka oi`y

y ,mxnr xa `iig ax xn`y ipyd oicdeìL,øãpä úà ïéøéôî äL §Ÿ¨§¦¦¤©¤¤
,íëç ïéàL íB÷îa`edé÷etàì`ivedl -äãeäé éaøcîdnn - §¨¤¥¨¨§©¥¦§©¦§¨
,dcedi iax xn`yàéðúc,ìLa íéøãð úøôä,øîBà äãeäé éaø .äL §©§¨£¨©§¨¦¦§Ÿ¨©¦§¨¥

zegtl didiy jixv,íëç íäî ãçàmxnr xa `iig ax eprinyde ¤¨¥¤¨¨
z` mixizn ,mkg mdn cg` oi` m` s` ,dylyy ,minkgk dkldy

.xcpd
,xn` `iig ax :`iig ax ixaca mkg `xwp in zx`an `xnbd

yíëç ïéàL íB÷îa,eixacn x`eane ,xcpd z` mixizn dyly §¨¤¥¨¨
`l` ,xcpd z` xizdl ick dyly jixv oi` ,mkg yiy mewnay

:`xnbd zxxan .xcpd z` xizn ecal mkgdïàî ïBâkin enk - §©
:`xnbd zx`an .cigia xcpd z` xizdl ick mkgd zeidl jixv

àðà ïBâk ,ïîçð áø øîà.izenk mkg xnelk ,ip` - ¨©©©§¨§£¨
:`ziixaa epipy .dcedi iax zrc z` zx`an `xnbdäãeäé éaø©¦§¨

,øîBàzegtd lkl didiy jixv ,xcpd z` mixizny dylydy ¥
.íëç ïäî ãçà:`xnbd zl`eyììkîiax xaeqy dfn rnyn - ¤¨¥¤¨¨¦§¨

,dcediðäcCeidiy ic mixg`d mipydy -eäc ìk,mdy lk - §¨¨¨§
i`ce ux`d inry ,dywe ,sxhvdl miie`x ux`d inr elit` xnelk

.mpi`y ink md ixdy ,dylyl sxhvdl mileki oi`:`xnbd zx`an
,àðéáø øîàdpeekd oi` ,mkg mdn cg`y dcedi iax xn`y dn ¨©©¦¨

eidiy ic `l` ,llke llk minkg eidiy jixv oi` mixg`d mipydy
dbxcaøáñå déì éøazñîc,mixcp zekld mze` micnlnyky - §¦§©§¦¥§¨©

z` cnli mkg `edy cg` eze`e ,mecnly dn mipiane md micnl
.mitqepd mipyd

:dpyna epipyìLe íéøNò íL Lé eléôà ,øîBà éñBé éaø'åë äL ©¦¥¥£¦¤¨¤§¦§Ÿ¨
.dgnen it lr `l` hgyp epi`

.éñBé éaøk äëìä ïéà ,áø øîà ìàððç áø øîà:`xnbd zl`ey ¨©©£©§¥¨©©¥£¨¨§©¦¥
àèéLt`ed llkd mewn lka ixdy ,dkldd `id oky heyt `ld - §¦¨

y.íéaøk äëìä íéaøå ãéçéeprinydl ax jxved :`xnbd daiyn ¨¦§©¦£¨¨¨©¦
c ,iqei iaxk dkldyàîéúc eäîmewn lkay s`y ,xn`z `ny - ©§¥¨

y oeik ,iqei iaxk dkldd o`k miaxk dkldB÷enð[enrh-],Bnò ¦¦
,eixacl mrh cinz `ian iqei iax didyïì òîLî à÷eprinyn - ¨©§©¨
.minkgk dkld `l` ok mixne` oi`y ax

lirl(:el)mixizn mignen mpi`y dylyy ,`a` xa dinxi ax xn`
dinxi ax m` ,dcedi ax wtzqde ,dgnen oi`y mewna xekad z`
heytl `xnbd dvex dzre ,l`eny mya e` ax mya df oic xn`

:`xnbd zxne` .l`eny mya ok xn` dinxi axyàäî èBLôz- ¦§¥¨
,el` ax ixacn heytl jl yiàúéén÷ Cäc`xnind z`y - §©©©§¨

`a` xa dinxi ax xn`y dpey`xd(:el lirl)z` mixizn dylyy ,
,dgnen oi`y mewna xekadøîzéà ìàeîLc déîMîok xn` - ¦§¥¦§¥¦§©

,l`eny ly enyaáøc déîMî éàc,ax mya ok xn` m` ixdy - §¦¦§¥§©
,dywéì änì ézøziaxk dkld oi`y eprinydl ax jxved dnl - ©§¥¨¨¦

,xn`y dnn ,minkgk wqet `edy mircei xak ep` ixd ,iqei
dgec .minkg zrck `ed df oicy ,xekad z` mixizn dylyy
,ax mya df oic xn` `a` xa dinxi iax s`y xnel yi :`xnbd
,zg` `xnin wx `l` elld zexnind izy z` ax xn` `l mpn`e

eøîzéà dzøéáçc ììkî àãçjezn dcnlp dipyd `xninde - £¨¦§¨©£¤§¨¦§©
dze` xn` `l la` ,ax mya `id s` dxn`pe ,dpey`xd `xnind
dfne ,xekad z` mixizn dylyy xn` axy ,xnelk .dzxevk ax

.iqei iaxk dkld oi`y ax xaeqy ecnl

äðùî
z` xkne ,mkg exizd `ly xeka hgye xary ina dpc dpynd

:mixg`l exyaøBëaä úà èçBMäexya z` xkne ,men ea didy ©¥¤©§
,mixg`leäàøä àlL òãBðåmcew enen z` xiziy ick ,mkgl §©¤Ÿ¤§¨

.reaw men ea did `ly okziy xeka xya xkny `vnpe ,ehgyyäî©
eìëàMxak ixd ,migweldå ,eìëàxkend z` eqpwyíäì øéæçé ¤¨§¨§§©£¦¨¤

z`,íéîcä.xeq`d xac mdl ozpy oeikeìëà àlM äîe,migweld ©¨¦©¤Ÿ¨§
,øáwé øNaä,d`pda xeq` mz xeka xyay oeikøéæçéåmdlúà ©¨¨¦¨¥§©£¦¤

.íéîcä©¨¦
:dtixh xya lik`ny ina s` df oic dpynd dtiqenèçBMä ïëå§¥©¥

døëîe äøtä úà,mixg`leìëàM äî ,äôøè àéäL òãBðå ¤©¨¨§¨¨§©¤¦§¥¨©¤¨§
,migweld,eìëà,mincd z` mdl xifgdl xkend jixveàlM äîe ¨§©¤Ÿ
íä ,eìëà[migweld-],øNaä úà Bì eøéæçé,d`pda xzen xyady ¨§¥©£¦¤©¨¨

,miiebl exkenl `ed lekiyàeäå[xkend-].íéîcä úà íäì øéæçé §©£¦¨¤¤©¨¦
m`eeäeøëîmigweldBà ,íéáëBk éãáBòìy,íéáìkì eäeìéhä §¨§§¥¨¦¦¦©§¨¦

mdl xifgdl jixv epi` ,xeqi` mey migwell xkend mxb `ly oeikn
`l` ,mincd lk z`eîlLéwx eläôøè éîcxya ly ieeyd itk - §©§§¥§¥¨

dn oia yiy yxtdd z` mdl xifgdl `ed jixvy ,epiide ,dtixh
.dtixh dnda inc oial ,el enliyy

àøîâ
oicd lr wleg xfrl` oa oerny iaxy `ziixa d`ian `xnbd

:dpyna x`eandïðaø eðz,`ziixaaàöîðå ,Bøéáçì øNa øëBnä ¨©¨¨©¥¨¨©£¥§¦§¨
`edyøNalyøBëael xkny e` .ehgyy mcew men ea did `ly ¨¨§

eàöîðå ,úBøétmdyíéìáèdnexz mdn elhip `ly zexit - ¥§¦§§§¨¦
.zexyrneel xkny e`àöîðå ,ïéé`edy.Cñð ïééel` lkaäî ©¦§¦§¨¥¤¤©
eìëàM,migweldíäì øéæçéå ,eìëàxkend,íéîcä úàoeiky ¤¨§¨§§©£¦¨¤¤©¨¦

.zernd z` mdl xifgiy eze` eqpw ,xeqi` mlik`dyïBòîL éaø©¦¦§
,øîBà øæòìà ïaxifgdl jixv exknpy mixeq`d mixacd lka `l ¤¤§¨¨¥

xkn m` `l` ,mincd lk z` gwelläö÷ LôpäL íéøác§¨¦¤©¤¤¨¨
[zq`en-]úà ïäì øéæçé ,ïäalk,íéîcäzq`en ytpdy oeiky ¨¤©£¦¨¤¤©¨¦

.elk`y dnn d`pd mey mdl oi` ,mdl rcepyk ,mdaåxkn m` §
mixacäö÷ Lôpä ïéàL[zq`en-],íäaon migweld epdpy oeik ¤¥©¤¤¨¨¨¤

`l` ,mincd lk z` mdl xifgdl jixv epi` ,d`pd ixeqi`däkðé§©¤
,íéîcä úà íäìmdy mincd oia yiy yxtdd z` mdl xifgie ¨¤¤©¨¦

.mdl dzidy d`pdd ieeyl ,epzp`ly ,xfrl` oa oerny iax xaeqy
xv didiy minkg eqpwjixv `l` ,mincd lk z` xifgdl xkend ji

lk z` el ozil mikixv migweld oi` mpn`e .oicd itk xifgdl `ed
md mikixv la` ,d`pd xeqi` `edy xac mdl xkny oeik ,mincd

.mdl xkny dnn epdpy dn itk el ozilLôpäL íéøác ïä elàå§¥¥§¨¦¤©¤¤
äö÷[zq`en-]ïä elàå .íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ,ïäa ¨¨¨¤§¥§¥§¨¦§¨¦§¥¥

äö÷ Lôpä ïéàL íéøác[zq`en-]úBøBëa ,ïäamda did `ly §¨¦¤¥©¤¤¨¨¨¤§
,meníéìáè,zexyrne dnexz mdn eyixtd `ly zexit -.Cñð ïééå §¨¦§¥¤¤

dn itk xkenl mlyl jixvy xfrl` oa oerny iax xaeqy s`
didyk `l` mlyl jixv oi` mewn lkn ,el xkny dnn dpdpy
xkend leki did el xken did `l m`y ,el xkny dna cqtd xkenl
mlyl jixv gweld oi` ,epnn zepdl leki did `l m`y ,epnn zepdl
,`xnbd zx`an .melk jl izcqtd `l ,el xnel lekiy oeik ,melk el
.`ziixaa mix`eany mixacdn cg` lka xkenl mxbpy cqtdd dn

:`xnbd zl`ey,[äkðé] øBëawxy `ed oicd ,xeka el xknyk ike §§©¤
,mincdn zvwn xkend lhep la` ,mincdn gweld dkpnàîéìå§¥¨

déì,el xkny odkl gweld l`xyid xnel leki `ld -éàî ¥©
Czãñôàdid m` s` ixd ,jnn izipdpy dna jl mxbp cqtd dfi` - ©§©§¨

:`xnbd daiyn .dxeaw aiige d`pda xeq` did ,jlv` x`yp xekad
àëéøö àì`l` ,zxacn `ziixad oi` -déì ïéaæc ïBâkxkny - Ÿ§¦¨§§©¦¥

xya elàîeî íB÷nî,xekaa mend didy mewnd eze`n -øîàc ¦§¨§¨©
déìdnn zipdpy dna cqtd il did ,gwell xkend xne`y - ¥

c ,jl izxknyzìëàc åàì éà,xyad z` lke` ziid `l m`y - ¦¨©£©§§
déì àðéæçî äåä,mkgl xyad z` d`xn iziid -déìäéð éøLå- £¨©£¥¨¥§¨¥¦¨¥

,xekad z` mkgd il xizn didekzhiy,äãeäé éaølirl xn`y §©¦§¨
(.gk)ea didy mendy mkgd d`ex m` ,xekad hgypy xg`l s`y

.xekad z` lek`l xzen ,reaw men `ed
el xknyk :`xnbd zl`ey,íéìáèdna xkenl did cqtd dfi` §¨¦

il zcqtd ,gwell xkend xne`y :`xnbd daiyn .gweld dpdpy
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zexeka(iriax meil)

`edé÷etàì`ivedl -éñBé éaøcî,dpyna iqei iax xn`y dnn - §©¥¦§©¦¥
.dgnen it lr `l` hgyp xeka oi`y

y ,mxnr xa `iig ax xn`y ipyd oicdeìL,øãpä úà ïéøéôî äL §Ÿ¨§¦¦¤©¤¤
,íëç ïéàL íB÷îa`edé÷etàì`ivedl -äãeäé éaøcîdnn - §¨¤¥¨¨§©¥¦§©¦§¨
,dcedi iax xn`yàéðúc,ìLa íéøãð úøôä,øîBà äãeäé éaø .äL §©§¨£¨©§¨¦¦§Ÿ¨©¦§¨¥

zegtl didiy jixv,íëç íäî ãçàmxnr xa `iig ax eprinyde ¤¨¥¤¨¨
z` mixizn ,mkg mdn cg` oi` m` s` ,dylyy ,minkgk dkldy

.xcpd
,xn` `iig ax :`iig ax ixaca mkg `xwp in zx`an `xnbd

yíëç ïéàL íB÷îa,eixacn x`eane ,xcpd z` mixizn dyly §¨¤¥¨¨
`l` ,xcpd z` xizdl ick dyly jixv oi` ,mkg yiy mewnay

:`xnbd zxxan .xcpd z` xizn ecal mkgdïàî ïBâkin enk - §©
:`xnbd zx`an .cigia xcpd z` xizdl ick mkgd zeidl jixv

àðà ïBâk ,ïîçð áø øîà.izenk mkg xnelk ,ip` - ¨©©©§¨§£¨
:`ziixaa epipy .dcedi iax zrc z` zx`an `xnbdäãeäé éaø©¦§¨

,øîBàzegtd lkl didiy jixv ,xcpd z` mixizny dylydy ¥
.íëç ïäî ãçà:`xnbd zl`eyììkîiax xaeqy dfn rnyn - ¤¨¥¤¨¨¦§¨

,dcediðäcCeidiy ic mixg`d mipydy -eäc ìk,mdy lk - §¨¨¨§
i`ce ux`d inry ,dywe ,sxhvdl miie`x ux`d inr elit` xnelk

.mpi`y ink md ixdy ,dylyl sxhvdl mileki oi`:`xnbd zx`an
,àðéáø øîàdpeekd oi` ,mkg mdn cg`y dcedi iax xn`y dn ¨©©¦¨

eidiy ic `l` ,llke llk minkg eidiy jixv oi` mixg`d mipydy
dbxcaøáñå déì éøazñîc,mixcp zekld mze` micnlnyky - §¦§©§¦¥§¨©

z` cnli mkg `edy cg` eze`e ,mecnly dn mipiane md micnl
.mitqepd mipyd

:dpyna epipyìLe íéøNò íL Lé eléôà ,øîBà éñBé éaø'åë äL ©¦¥¥£¦¤¨¤§¦§Ÿ¨
.dgnen it lr `l` hgyp epi`

.éñBé éaøk äëìä ïéà ,áø øîà ìàððç áø øîà:`xnbd zl`ey ¨©©£©§¥¨©©¥£¨¨§©¦¥
àèéLt`ed llkd mewn lka ixdy ,dkldd `id oky heyt `ld - §¦¨

y.íéaøk äëìä íéaøå ãéçéeprinydl ax jxved :`xnbd daiyn ¨¦§©¦£¨¨¨©¦
c ,iqei iaxk dkldyàîéúc eäîmewn lkay s`y ,xn`z `ny - ©§¥¨

y oeik ,iqei iaxk dkldd o`k miaxk dkldB÷enð[enrh-],Bnò ¦¦
,eixacl mrh cinz `ian iqei iax didyïì òîLî à÷eprinyn - ¨©§©¨
.minkgk dkld `l` ok mixne` oi`y ax

lirl(:el)mixizn mignen mpi`y dylyy ,`a` xa dinxi ax xn`
dinxi ax m` ,dcedi ax wtzqde ,dgnen oi`y mewna xekad z`
heytl `xnbd dvex dzre ,l`eny mya e` ax mya df oic xn`

:`xnbd zxne` .l`eny mya ok xn` dinxi axyàäî èBLôz- ¦§¥¨
,el` ax ixacn heytl jl yiàúéén÷ Cäc`xnind z`y - §©©©§¨

`a` xa dinxi ax xn`y dpey`xd(:el lirl)z` mixizn dylyy ,
,dgnen oi`y mewna xekadøîzéà ìàeîLc déîMîok xn` - ¦§¥¦§¥¦§©

,l`eny ly enyaáøc déîMî éàc,ax mya ok xn` m` ixdy - §¦¦§¥§©
,dywéì änì ézøziaxk dkld oi`y eprinydl ax jxved dnl - ©§¥¨¨¦

,xn`y dnn ,minkgk wqet `edy mircei xak ep` ixd ,iqei
dgec .minkg zrck `ed df oicy ,xekad z` mixizn dylyy
,ax mya df oic xn` `a` xa dinxi iax s`y xnel yi :`xnbd
,zg` `xnin wx `l` elld zexnind izy z` ax xn` `l mpn`e

eøîzéà dzøéáçc ììkî àãçjezn dcnlp dipyd `xninde - £¨¦§¨©£¤§¨¦§©
dze` xn` `l la` ,ax mya `id s` dxn`pe ,dpey`xd `xnind
dfne ,xekad z` mixizn dylyy xn` axy ,xnelk .dzxevk ax

.iqei iaxk dkld oi`y ax xaeqy ecnl

äðùî
z` xkne ,mkg exizd `ly xeka hgye xary ina dpc dpynd

:mixg`l exyaøBëaä úà èçBMäexya z` xkne ,men ea didy ©¥¤©§
,mixg`leäàøä àlL òãBðåmcew enen z` xiziy ick ,mkgl §©¤Ÿ¤§¨

.reaw men ea did `ly okziy xeka xya xkny `vnpe ,ehgyyäî©
eìëàMxak ixd ,migweldå ,eìëàxkend z` eqpwyíäì øéæçé ¤¨§¨§§©£¦¨¤

z`,íéîcä.xeq`d xac mdl ozpy oeikeìëà àlM äîe,migweld ©¨¦©¤Ÿ¨§
,øáwé øNaä,d`pda xeq` mz xeka xyay oeikøéæçéåmdlúà ©¨¨¦¨¥§©£¦¤

.íéîcä©¨¦
:dtixh xya lik`ny ina s` df oic dpynd dtiqenèçBMä ïëå§¥©¥

døëîe äøtä úà,mixg`leìëàM äî ,äôøè àéäL òãBðå ¤©¨¨§¨¨§©¤¦§¥¨©¤¨§
,migweld,eìëà,mincd z` mdl xifgdl xkend jixveàlM äîe ¨§©¤Ÿ
íä ,eìëà[migweld-],øNaä úà Bì eøéæçé,d`pda xzen xyady ¨§¥©£¦¤©¨¨

,miiebl exkenl `ed lekiyàeäå[xkend-].íéîcä úà íäì øéæçé §©£¦¨¤¤©¨¦
m`eeäeøëîmigweldBà ,íéáëBk éãáBòìy,íéáìkì eäeìéhä §¨§§¥¨¦¦¦©§¨¦

mdl xifgdl jixv epi` ,xeqi` mey migwell xkend mxb `ly oeikn
`l` ,mincd lk z`eîlLéwx eläôøè éîcxya ly ieeyd itk - §©§§¥§¥¨

dn oia yiy yxtdd z` mdl xifgdl `ed jixvy ,epiide ,dtixh
.dtixh dnda inc oial ,el enliyy

àøîâ
oicd lr wleg xfrl` oa oerny iaxy `ziixa d`ian `xnbd

:dpyna x`eandïðaø eðz,`ziixaaàöîðå ,Bøéáçì øNa øëBnä ¨©¨¨©¥¨¨©£¥§¦§¨
`edyøNalyøBëael xkny e` .ehgyy mcew men ea did `ly ¨¨§

eàöîðå ,úBøétmdyíéìáèdnexz mdn elhip `ly zexit - ¥§¦§§§¨¦
.zexyrneel xkny e`àöîðå ,ïéé`edy.Cñð ïééel` lkaäî ©¦§¦§¨¥¤¤©
eìëàM,migweldíäì øéæçéå ,eìëàxkend,íéîcä úàoeiky ¤¨§¨§§©£¦¨¤¤©¨¦

.zernd z` mdl xifgiy eze` eqpw ,xeqi` mlik`dyïBòîL éaø©¦¦§
,øîBà øæòìà ïaxifgdl jixv exknpy mixeq`d mixacd lka `l ¤¤§¨¨¥

xkn m` `l` ,mincd lk z` gwelläö÷ LôpäL íéøác§¨¦¤©¤¤¨¨
[zq`en-]úà ïäì øéæçé ,ïäalk,íéîcäzq`en ytpdy oeiky ¨¤©£¦¨¤¤©¨¦

.elk`y dnn d`pd mey mdl oi` ,mdl rcepyk ,mdaåxkn m` §
mixacäö÷ Lôpä ïéàL[zq`en-],íäaon migweld epdpy oeik ¤¥©¤¤¨¨¨¤

`l` ,mincd lk z` mdl xifgdl jixv epi` ,d`pd ixeqi`däkðé§©¤
,íéîcä úà íäìmdy mincd oia yiy yxtdd z` mdl xifgie ¨¤¤©¨¦

.mdl dzidy d`pdd ieeyl ,epzp`ly ,xfrl` oa oerny iax xaeqy
xv didiy minkg eqpwjixv `l` ,mincd lk z` xifgdl xkend ji

lk z` el ozil mikixv migweld oi` mpn`e .oicd itk xifgdl `ed
md mikixv la` ,d`pd xeqi` `edy xac mdl xkny oeik ,mincd

.mdl xkny dnn epdpy dn itk el ozilLôpäL íéøác ïä elàå§¥¥§¨¦¤©¤¤
äö÷[zq`en-]ïä elàå .íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð ,ïäa ¨¨¨¤§¥§¥§¨¦§¨¦§¥¥

äö÷ Lôpä ïéàL íéøác[zq`en-]úBøBëa ,ïäamda did `ly §¨¦¤¥©¤¤¨¨¨¤§
,meníéìáè,zexyrne dnexz mdn eyixtd `ly zexit -.Cñð ïééå §¨¦§¥¤¤

dn itk xkenl mlyl jixvy xfrl` oa oerny iax xaeqy s`
didyk `l` mlyl jixv oi` mewn lkn ,el xkny dnn dpdpy
xkend leki did el xken did `l m`y ,el xkny dna cqtd xkenl
mlyl jixv gweld oi` ,epnn zepdl leki did `l m`y ,epnn zepdl
,`xnbd zx`an .melk jl izcqtd `l ,el xnel lekiy oeik ,melk el
.`ziixaa mix`eany mixacdn cg` lka xkenl mxbpy cqtdd dn

:`xnbd zl`ey,[äkðé] øBëawxy `ed oicd ,xeka el xknyk ike §§©¤
,mincdn zvwn xkend lhep la` ,mincdn gweld dkpnàîéìå§¥¨

déì,el xkny odkl gweld l`xyid xnel leki `ld -éàî ¥©
Czãñôàdid m` s` ixd ,jnn izipdpy dna jl mxbp cqtd dfi` - ©§©§¨

:`xnbd daiyn .dxeaw aiige d`pda xeq` did ,jlv` x`yp xekad
àëéøö àì`l` ,zxacn `ziixad oi` -déì ïéaæc ïBâkxkny - Ÿ§¦¨§§©¦¥

xya elàîeî íB÷nî,xekaa mend didy mewnd eze`n -øîàc ¦§¨§¨©
déìdnn zipdpy dna cqtd il did ,gwell xkend xne`y - ¥

c ,jl izxknyzìëàc åàì éà,xyad z` lke` ziid `l m`y - ¦¨©£©§§
déì àðéæçî äåä,mkgl xyad z` d`xn iziid -déìäéð éøLå- £¨©£¥¨¥§¨¥¦¨¥

,xekad z` mkgd il xizn didekzhiy,äãeäé éaølirl xn`y §©¦§¨
(.gk)ea didy mendy mkgd d`ex m` ,xekad hgypy xg`l s`y

.xekad z` lek`l xzen ,reaw men `ed
el xknyk :`xnbd zl`ey,íéìáèdna xkenl did cqtd dfi` §¨¦

il zcqtd ,gwell xkend xne`y :`xnbd daiyn .gweld dpdpy
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oifge` mipy` cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

éñåé éáøãî é÷åôàì.oizipznc Ðíëç ïéàù íå÷îá`ed Ð mkg yi `d Ð

.exizn ecalïàî ïåâë.mkg eze` ied Ðåäã ìë éøú éðäã ììëî.dinza Ð

sxhvdl oiie`x j`id ux`d inre mipyd ux`d inr elit` ,xnelkéøáñîã
åäì.mipyd z` cnli mkg eze`e .ixaqe ,mixcp zekld inrh Ðàîéúã åäî

iax :(`,fq) oihib zkqna ol `niiw `d Ð

.dizeek `zkld iedize ,enr ewenip iqei

å÷åîéðeixacl mrh `ian didy .enrh =

.dry lkàäî èåùôúax xn`c Ð

l`ppg,iqei iaxk dkld oi` axc dinyn

lirl dcedi ax xn`c `ziinw jdc heytz

:l`enyc dinyn wtq axc dinyn wtq

:heytz Ð xekad z` oixizn dyly

axc dinyn i`c .xnzi` l`enyc dinyn

dil dnl izxz Ðipnif izxz axl xninl

dkld oi`e ,xekad z` oixizn dylyc

iqei iaxkäðùîøåëáä úà èçåùäÐ

.exyan xkneåäàøä àìù òãåðåÐ

.mkglåìëàù äî.elk` ,migweld Ð

íéîãä íäì øéæçéåxeqi`c ,qpw meyn Ð

.ied wtqøá÷é øùáäxeq` mz xekac Ð

.d`pdaåäåøëî,miebl migweld Ð

el enlyi Ð `xeqi` edl mxb `le li`ed

mdl xifgi `ede ,lefa dtixh xya inc

.xzendàøîâäö÷enk ,zq`en =

.(k `xwie) "ma uew`e"ìë íäì øéæçé
íéîãämdl dpdp epi` elk`y dn lkc Ð

.mdl rcepy drynäëðélehi `ede Ð

zvw.dinzaäéì àîéìåodkl l`xyi Ð

jzcqt` dn :xknyxyad did m` `ld

!ezhgy mz ixdy ,dxeaw oerh did jcia

äéì ïéáæã ïåâëmewn ,hgeyd odk Ð

.l`xyil mendäéì øîàãm` :odk Ð

`edy enk dil `pifgn ded ,icia did

.hegyäãåäé éáøëcr" wxta opixn`c Ð

xekad z` hgeyd :(`,gk zexeka) "dnk

dcedi iax ,enen z` d`xd jk xg`e

.xizníéìáè`nil zvw lehi i`n` Ð

ded ,edpzlk`c e`l i` :gwell xken dil

!edl `ppwznêñð ïéézvw lehi i`n` Ð

,diteb jqp oii dil oiaf `lc oebk :[ipyne]

:dil `nil .oxkne ,xyk oii mr eaxir `l`

miiebl dil `ppiafn ded ,ildip dizxcd i`

.eay jqp oii incn ueg

ïéùã÷åîä éìåñô ìë êìò ïøãä
ìòñåçñçä .ïéîåî åìàofe`d jepz Ð

.o"ixcph oixewyøåòä ïî àì ìáà
xer i`de .`nen ied `le ,`ixa xcdc Ð

.ofe` ly dkx dil` epiidäîéâôdpi` Ð

`la inp rnyn wcq la` .oexqg `la

.oexqgúëøôð.da oiynynnyk Ð

àøîâáéúë øåòå çñô éàîàåÐ

.`l `pixg` icine ,odilr xeka hegyiy

jinqe ,"xere gqt men ea didi ike" :aizkc

`la epiidc ,"eplk`z jixrya" :dil

:ipyne .daxwdíåî åá äéäé éë éîð áéúë
.ipixg` oinen inp rnync Ðéîð ìèáå

åúëàìîî,jelidn lha Ð gqt oebk Ð

.dii`xn lha Ð xereäîâôð ïðú äîìà
åðæàmen ied Ð!drinyn dliha dpi` `d

àéä àéåáéøopiyxc `le ."lk" :aizkc Ð

.hxte llka diléëä éà,`ed `ieaixc Ð

.ediilr inp hegyp xzqay oinenïéèåç=

.y"avpiiúåðåöéç.dtd rvn`ay Ð

åîâôðù.hrn exqgy ÐåîîâðùÐ

`l` exqig `le ,eagexa oikqa ekzgpy

.wcq oirkúåéîéðôä.y"xilypen Ð
íåî
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ïéøéôîoke .dxzd oeyl jiiy mkg iab la` ,hwp `xwc `pyil Ð xcpd z`

:xn`wc ,lew za iab (`,cr `xza `aa) "dpitqd z` xkend"a

."il xtn in izraypy eiykre"éáøjpdc llkn mkg mdn cg` xne` dcedi

mixtq yie .mixtqd aexa aezk jk Ð ixaqe edl ixaqnc `piax xn` edc lk

oebk :ongp ax xn` ?o`n oebk" :iqxbc

jky qxhpewd oeyl jezn rnyn ."`p`

jpdc llkn" dlr jixt ikid :dywe .qixb

axcn mizegty `l` ,`l :`ni` ?"edc lk

`pn ,inp `qxib jci`l :xn`z m`e !ongp

mizegt jpdc llkn ,`nlc ?"edc lk" dil

:xnel yie !`l edc lk la` ,dgnenn

mkgk e`l dcedi iaxc mkgc dil `hiytc

dcedi iax elit`c .dgnena ixii`c ,lirlc

o`ke .xcpd z` xizn dgnen cigic dcen

ozep xeriy dn Ð dgnena ixii` `lc

iz`c dil `pn ,ok m`c :dyw edine ?jpi`l

`l dcedi iaxc oeik ?dcedi iaxcn iwet`l

`a` xa `iig iax `nlc ,dgnena ixii`

?dcedi iaxc mkgk mdn cg` opirac dcen

"xcpd z` oixitn dyly"c xnel wgece

.oiey ozyly dil rnyn

ïééåiyily wxtac ab lr s` Ð jqp

ied enzqc xn`w (`,`i) zeixedc

mewn lkn ,zeliapa enk jqp oiia qexewit`

opiwqn `kdc ,cere .ea dvw ytp aiyg `l

.zeaexrz ici lr

ïéùã÷åîä éìåñô êìò ïøãä
ïîenk ,`ed jepz oeyl Ð qegqgd

cvik" wxta "oigqgde mitpk iy`x"

"ofe`d lca"e .(`,ct migqt) "oilev

.(b qenr) `pce`c qegqg :mbxzn

äîopi`e ielbay oinen yxetn hxtd

wxta opiyxc `peeb i`dk Ð oixfeg

m`e .oire oy iab (a,ck) oiyecwc `nw

`nen `kd ied `l `nrh i`ne :xn`z

ielbay men aiygc oeik ,epiy dltpyk

"el` oinen" wxta onwlc ?xfeg epi`e

mc` iab eipiy elhip opilqt `l (`,cn)

erxfa dey epi`c ,oird zi`xn meyn `l`

elit`e .xyk dndaac llkn Ð oxd` ly

`wece .cg` oya lqtin `l mc` iab

ennbpye enbtpy zepevigd oihega

yxitck frla y"aivpi ,exwrpy zeiniptae

iedc dnda iab jenqa xn`w ,qxhpewa

:xnel yie !`l mipiy elhip la` ,men

jky ,`kd la` .`xw ilbc ,car iab ip`yc

`l Ð dpwf zngn zeltep mipiydy jxc

,xg` mrh jixv ,edine .xere gqt oirk ied

:xn`z m`e .dpwf zngn eipir inp ikdc

men aiyg eyxge epf` lr edkdc `py i`n

ielbay men iedc ,zexigl `vei care ,mzd

"oinen el`" wxta onwle .xfeg epi`e

oileqt (ohwe) dhey yxg :opz (a,dn)

ilqtin `l mc`a .dndaa oixyke mc`a

,oxd` ly erxfa dey epi`c meyn `l`

yxgl mc` icia yxg oia onwl yxtnck

ilb car iabc :xnel yie !miny icia

ea z`vl men aiyg lw xacac `pngx

.epiya xxgzyny ,zexigl
exwrp
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ìL ;éñBé éaøcî é÷etàìíB÷îa øãpä úà ïéøéôî äL §©¥¦§©¦¥§¨§¦¦¤©¥¤§¨
íëç ïéàL¯íéøãð úøôä :àéðúc ,äãeäé éaøcî é÷etàì ¤¥¨¨§©¥¦§©¦§¨§©§¨£¨©§¨¦

ìLaíB÷îa" .íëç íäî ãçà :øîBà äãeäé éaø ,äL ¦§¨©¦§¨¥¤¨¥¤¨¨§¨
"íëç ïéàL¯éaø" .àðà ïBâk :ïîçð áø øîà ïàî ïBâk ¤¥¨¨§©¨©©©§¨§£¨©¦

"íëç ïäî ãçà :øîBà äãeäé¯ðäc ììkîeäc ìk C §¨¥¤¨¥¤¨¨¦§¨§¨©¨§
:àðéáø øîàéøazñîc:øîBà éñBé éaø" .øáñå déì ¨©¨¦¨§¦§©§¦¥§¨©©¦¥¥

eléôàLéìLe íéøNò íLøîà ìàððç áø øîà .'åë "äL £¦¥¨¤§¦§¨¨©©£©§¥¨©
.éñBé éaøk äëìä ïéà :áø¯äëìä íéaøå ãéçé ,àèéLt ©¥£¨¨§©¦¥§¦¨¨¦§©¦£¨¨

!íéaøk¯.ïì òîLî à÷ ,Bnò e÷enð :àîéúc eäî §©¦©§¥¨¦¦¨©§©¨
,øîzéà ìàeîLc déîMî àúéén÷ Cäc ,àäî èBLôz¦§¥¨§¨©©§¨¦§¥¦§¥¦§©

áøc déîMî éàc¯éì änì ézøz¯ììkî àãç §¦¦§¥§©©§¥¨¨¦£¨¦§¨
.øîúéà dzøéáçcäðùîòãBðå øBëaä úà èçBMä ©£¥§¨¦§©©¥¤©§§©

eäàøä àlL¯.íéîcä íäì øéæçéå ,eìëà eìëàM äî ¤Ÿ¤§¨©¤¨§¨§§©£¦¨¤©¨¦
eìëà àìM äîe¯ïëå .íéîcä úà øéæçéå ,øáwé øNaä ©¤Ÿ¨§©¨¨¦¨¥§©£¦¤©¨¦§¥

äôøè àéäL òãBðå ,døëîe äøtä úà èçBMä¯äî ©¥¤©¨¨§¨¨§©¤¦§¥¨©
eìëà àìM äîe ,eìëà eìëàM¯úà Bì eøéæçé íä ¤¨§¨§©¤Ÿ¨§¥©£¦¤

Bà íéBbì eäeøëî .íéîcä úà íäì øéæçé àeäå ,øNaä©¨¨§©£¦¨¤¤©¨¦§¨©¦
eäeìéhäíéáìkì¯.äôøè éîc eîlLéàøîâ:ïðaø eðz ¦¦©§¨¦§©§§¥§¥¨¨©¨©

àöîðå úBøét ,øBëa øNa àöîðå Bøéáçì øNa øëBnä©¥¨¨©£¥§¦§¨§©§¥§¦§¨
Cñð ïéé àöîðå ïéé ,íéìáè¯øéæçéå ,eìëà eìëàM äî §¨¦©¦§¦§¨¥¤¤©¤¨§¨§§©£¦

íéøác :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .íéîcä úà íäì̈¤¤©¨¦©¦¦§¤¤§¨¨¥§¨¦
ïäa äö÷ LôpäL¯Lôpä ïéàLå ,íéîcä úà ïäì øéæçé ¤©¤¤¨¨¨¤©£¦¨¤¤©¨¦§¤¥©¤¤

íäa äö÷¯íéøác ïä elàå .íéîcä úà íäì äkðé ¨¨¨¤§©¤¨¤¤©¨¦§¥¥§¨¦
.íéNîøe íéö÷L úBôéøèe úBìéáð :ïäa äö÷ LôpäL¤©¤¤¨¨¨¤§¥§¥§¨¦§¨¦
,íéìáè ,úBøBëa :ïäa äö÷ Lôpä ïéàL íéøác ïä elàå§¥¥§¨¦¤¥©¤¤¨¨¨¤§§¨¦

.Cñð ïééå¯øBëa¯éàî :déì àîéìåCzãñôà¯àì §¥¤¤§§¥¨¥©©§©§¨¨
åàì éà :déì øîàc ,àîeî íB÷nî déì ïéáæc ïBâk ,àëéøö§¦¨§§¨¥¥¦§¨§¨©¥¦¨

zìëàcäåä ,àðéæçî.äãeäé éaøk ,déìäéð éøLå déì ©£©§§£¨©£¥¨¥§¨¥¦£¥§©¦§¨
íéìáè¯äåäàððéwúî,eäìàðìëàåCñð ïéé .eäì¯ìò §¨¦£¨§©¥§¨§©£©§¨§¥¤¤©

,úáBøòz éãéïaøëeCñð ïéé :ïðúc .ìàéìîb ïa ïBòîL §¥©£¤§©¨¦§¤©§¦¥¦§©¥¤¤
øBaì ìôpL¯ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,äàðäa øeñà Blek ¤¨©©¨©£¨¨©¨¦§¤©§¦¥

.BaL Cñð ïéé éîcî õeç íéBâì Blek øëné :øîBà¥¦¨¥§¦¦§¥¥¤¤¤
ïøãäìë êìòïéùã÷åîä éìåñô

ìòïî Bðæà äîbôð :øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elà ©¥¦£¦¤©§¦§§¨¨§¦
ñeçñçäét ìò óà ,ä÷cñð .øBòä àì ìáà , ©©§£¨Ÿ¨¦§§¨©©¦

Bà ,äðéLøë àìî äáwéð .äøñç àlLäLáiLeäæéà . ¤Ÿ¨§¨¦§¨§Ÿ©§¦¨¤¨§¨¥¤
ìk äLáéá÷pzLéñBé éaø .íc útéè äàéöBî dðéàå §¥¨¨¤¦¨¥§¥¨¦¨¦©¨©¦¥

äLáé :øîBà íleLîä ïa¯.úëøôð àäzLàøîâ ¤©§¨¥§¥¨¤§¥¦§¤¤
çqt éànàøeòå!áéúk¯Bá äéäé ék" :éîð áéúk ©©¦¥©§¦¥§¦§¦©¦¦¦§¤

."íeî¯"íeî Bá äéäé ék" :àîéàå¯Bà çqt" ,ììk §¥¨¦¦§¤§¨¦¥©
"øeò¯èøôe ììk ,èøt¯;èøtaM äî àlà ììka ïéà ¦¥§¨§¨§¨¥©§¨¤¨©¤©§¨
çqtøeòå¯àðéøçà éãéî ,ïéà¯!àì¯íeî ìk" ¦¥©§¦¥¦¦¥©£¦¨¨¨

ììëe èøôe ììk ;ììëå øæç "òø¯àlà ïc äzà éà ©¨©§¨©§¨§¨§¨¦©¨¨¤¨
LøBôî èøtä äî ,èøtä ïéòk¯ïðéàå éeìâaL ïéîeî §¥©§¨©©§¨§¨¦¤§¨§¥¨

ìk óà ,ïéøæBç¯.ïéøæBç ïðéàå éeìâaL ïéîeî¯LøBôî èøtä äî :àîéàå¯éeìâaL ïéîeî §¦©Ÿ¦¤§¨§¥¨§¦§¥¨©©§¨§¨¦¤§¨
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zexeka(iriax meil)

:`xnbd zwiicnïéà ,eø÷òðwx m` la` ,men df ixd ±eîbôð ¤¤§¦¦§§
àì ,eîîâðåmen lky aezkd ieaix llka mpi` dnle ,men df oi` ± §¦§§Ÿ

xeka xizdl ick :`xnbd zvxzn .xiznòø íeî àðéòaielb men ± ¨¥¨¨
,dndal i`pb yiyàkéìåi`pb oi` dtd jeza mdy oeik ,miikipge ± §¥¨

:`xnbd dywn .dndaléëä éàdnl ,xizn i`pb ea yiy men lky ¦¨¦
a ixde ,reaw men `weec jixvénð øáBò íeî,dndal i`pb yi mb ± ¥©¦

ïðz äîlàdpyna epipy dnle ±øBòä ïî àìåmbtpy ofe`d xery ± ©¨¨§©§Ÿ¦¨
vxzn .xaer men `edy meyn ,xizn epi`:`xnbd zøáBò íeî¥

àeä àøáñ,xeka xizn epi`ydéålò ïðé÷øt àì ÷øôéî àzLä± §¨¨©§¨¦§¨Ÿ¨§¦©¦¨¥
,df men lr miycw znda micet `l s`y oeikdéålò ïðéèçL èçLî¦§¨¨£¦©¦¨¥

.df men ici lr xeka hegyl xizp ike ±
:xaer mena miycw znda micet oi`y xewn d`ian `xnbd,àéðúc§©§¨

ycwd znda oeict iabl aezk(`i fk `xwie)äàîè äîäa ìk íàå'§¦¨§¥¨§¥¨
áeúkä ïéîeî éìòáa ,''äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLàdnda'-] £¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©§©£¥¦©¨

['d`nh,øaãîdndak md ixd ,daxwdl miie`x mpi`y oeiky §©¥
xn`p jk lre ,d`nh(ai fk my)xyt`y xnel ,'dz` odkd jixrde'

,dzectlBðéà Bà ,øaãî áeúkä ecôpL ïéîeî éìòáa øîBà äzà©¨¥§©£¥¦¤¦§©¨§©¥¥
xacn,Lnî äàîè äîäáa àlà,ziad wcal dyicwdy oebke ¤¨¦§¥¨§¥¨©¨

øîBà àeäLkd`nh dnda iabl(fk fk my)äàîhä äîäaa íàå' §¤¥§¦©§¥¨©§¥¨
,'jkxra dcteéøäoeictíéi÷î éðà äî àä ,øeîà äàîè äîäa £¥§¥¨§¥¨¨¨¨£¦§©¥
d`nh dnda'øLàïéîeî éìòa äæ øîBà éåä ,'äpnî eáéø÷é àì £¤Ÿ©§¦¦¤¨¡¥¥¤©£¥¦

eãté ìBëé .ecôpLelit`àì øLà' øîBì ãeîìz ,øáBò íeî ìò ¤¦§¨¦¨©¥©§©£¤Ÿ
,''äì ïaø÷ äpnî eáéø÷éwx rnyne,øwéò ìk äáéø÷ dðéàL éî ©§¦¦¤¨¨§¨©¦¤¥¨§¥¨¨¦¨

,zictpäúöédndaøçîì àlà íBiä äáéø÷ dðéàL ,Bæxg`l±] ¨§¨¤¥¨§¥¨©¤¨§¨¨
.dzectl xyt` i`y ,mend `txziy xg`l ,[onf

:xaer men lr xeka oihgey oi` dnl sqep ote`a zvxzn `xnbd
àîéà úéòaéà,xen` dvxz m`e ±,ïk íàaygp xaer men mby ¦¨¥¥¨¦¥

,men'øeòå çqt'mireaw minen mdyéì änìixde ,exn`p dnl ± ¦¥©§¦¥¨¨¦
.xaer men lr xeka oihgey oi`y gxkdae ,xaer mena ic

:dpyna epipy.äøñç àlL ét ìò óà ä÷cñð¦§§¨©©¦¤Ÿ¨§¨
:miny icia eyrpy minena `ziixa d`ian `xnbd÷ãqä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¤¤

a lqet ofe`aäîéâtä ,àeäL ìkzlqetïéadzyrpy,íãà éãéa ¨¤©§¦¨¥¦¥¨¨
ïéadzyrpy,íéîL éãéazxxan .dnebt epf` dzid ezcila xake ¥¦¥¨©¦

:`xnbd÷ãñc ,ììkîdyrpyàì ,íéîL éãéawx ixdy ,lqet ¦§¨§¤¤¦¥¨©¦Ÿ
:`xnbd dgec .miny icia zlqety epipy dnibtaàlàz` dibz jk ¤¨

,`ziixad ixacå ÷ãñmbäîéâômilqetéãéa ïéa íéîL éãéa ïéa ¤¤§§¦¨¥¦¥¨©¦¥¦¥
ïøBtéö da øBbçzL éãk ,äîéât øeòéL änëå ,íãàoxetvdy - ¨¨§©¨¦§¦¨§¥¤©§¨¦¤

.dnibtd mewna zakrzn
:dpyna epipy'åëå àìî äáwð.dpiyxk ¦§¨§Ÿ

:awpd xeriya `ziixa d`ian `xnbdänk ,ïðaø eðzxeriyúáé÷ð ¨©¨¨©¨§¦©
ïæBàä,dhigyl xeka xizndäðéLøk àìî.ziphw oin ly xibxb ± ¨¤§Ÿ©§¦¨

,'äLáé' àéä Bæéàå .äLãòëa ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøm` ©¦¥§©¦§¨¥§©£¨¨§¥¦§¥¨
ick cr dyaiizdéñBé éaø .íc útéè äàéöBî dðéàå á÷péz íàL¤¦¦¨¥§¥¨¦¨¦©¨©¦¥

,øîBà íleLîä ïaxeriyäLáécrúëøôð àäzL éãkm` ¤©§¨¥§¥¨§¥¤§¥¦§¤¤
.da eynyni

àðz,`ziixaa epipy ±.ïéåL úBéäì ïäéøác ïéáBø÷:`xnbd zxxan ¨¨§¦¦§¥¤¦§¨¦
ïàîc ïäéøác.`ziixad z`f dxn` mi`pz dfi` ixac lr ±àîéìéà ¦§¥¤§©¦¥¨
mzewlgn lreLîä ïa éñBé éaøå àn÷ àpúcílly xeriya §©¨©¨§©¦¥¤©§¨
`ld ,'dyai'àkéà àáeè.ax welig mdipia yi ixd ±àlàzpeek ¨¦¨¤¨

mzewlgn lr `ziixadäãeäé éaøa éñBé éaøå àn÷ àpúcxeriya §©¨©¨§©¦¥§©¦§¨
`ziixaa epipy df lre ,dpiyxk `lnk e` dycrk m` ,'ofe`d zaiwp'
daxd dlecb dpi` dpiyxkd ik ,'oiey zeidl odixac oiaexw'

.dycrdn
iaxa iqei iax :dcedi iaxa iqei iax ixaca dxizq `xnbd dywn

awp xeriyy ,xne` dcediïéà ,äLãòk,men aygp ±øéöa[zegt-] ©£¨¨¦§¦
àì äLãòkî:`xnbd dywn .men aygpéäðéîøeepipy ixde ± ¦©£¨¨Ÿ§¦§¦

rvxpd ixar cara xen`d weqtd lr `ziixaa(fi eh mixac)zgwle'
d z`òöøî,'zlcae epf`a zzpeéì ïéà±df weqtn rcei ipi`àlà ©§¥©¥¦¤¨

a revxl ozipyòöøî,cg ey`xe wc lfxa ilk -úBaøì ïépîdrivx ©§¥©¦©¦§©

ici lrìBqä,urn cg mqiw -äøéqäå,uew -,çc÷näå ,èçnäå ©§©¦¨§©©©§©©§¥©
ázënäå,lfxa hr -øîBì ãeîìz(fi eh mixac)zç÷ìå','rvxOd z` §©©§¥©§©§¨©§¨¤©©§¥©

a revxl ozipy o`knøa éñBé éaø éøác ,ãia ç÷ìpL øác ìkéa ¨¨¨¤¦§©©¨¦§¥©¦¥§©¦
,øîBà éaø .äãeäéxn`py oeik,'òöøî'zeaxl oi``l` 'zgwle'n §¨©¦¥©§¥©

,rvxnl dnecd xac wxãçeéî òöøn äî`edyóà ,úëzî ìL ©©§¥©§¨¤©¤¤©
ìkzeidl jixv ,ixar car ea mirvexy xac,úëzî ìLdxiqe leqe Ÿ¤©¤¤

drivxl mixyk mpi`e ,zkzn ly mpi`.éðz÷åaàôéñ`ziixa ly §¨¨¥¥¨
,efïéòöBø ïäLk ,LøBc äéä éaøa ïãeé ,éaø øîà,card z`ïéà ¨©©¦¨§©¦¨¨¥§¤¥§¦¥

ïéòöBø,qegqd wlg `edy ,ofe`d jepzaúìéna àlà,dil`a ± §¦¤¨©¦¨
.ofe`d zizgza jxd wlgd `edy,íéøîBà íéîëçåeplaw ixd ©£¨¦§¦

y epizeaxn,íeî ìòa äNòpL éðtî ,òöøð ïäk éøáò ãáò ïéà¥¤¤¦§¦Ÿ¥¦§¨¦§¥¤©£¤©©
,ycwna cearl lqtpeúìéna øîàz íàåofe`d ly dil`a ±eéä §¦Ÿ©©¦¨¨

,íeî ìòa äNòð ïäk ãáò Càéä ,ïéòöBødpyna epipy ixde §¦¥¨¤¤Ÿ¥©£¤©©
,men dpi` ofe`d xera dnibtyàäi`ce `l` ±òöBø ïéààlà ïé ¨¥§¦¤¨

.ïæBà ìL dáBâaiaxa iqei iaxe ,men dyer drivxy epipyy oeike §©¤¤
epi`y hgn ly awp s`y ixd ,hgna revxl xyt`y xn` dcedi
wxy xeka iabl dcedi iaxa iqei iax xn` ji`e ,men dyer dycrk

.men dyer dycrk awp
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àðéè÷ øa àpç áø øîàepipyy ¨©©¦¨©§¦¨Ÿ©§¨¨

xekad z` xiznd mena xaecn ,men dyer dycrk awp wxy
ìèBçLe .daxwd `la elk`leïàkawp mby epipyy `ziixaae - ¦§¨

`ad mena xaecn ,men dyer hgn lyìBñôì.dcearl odkd z` ¦§
:`xnbd zxxan,àéáøL áø øîà ,'äðéLøk' éàî`xwpd oin `id ©©§¦¨¨©©§¤§¨

eppnfa.'àcðéä'¦§¨
,äaø àðeä áøî àéòLBä áø déðéî àòaexn`y dpiyxk xeriy §¨¦¥©©§¨¥©¨©¨

lcebk `edäàöBéå úñðëpä äðéLøk,geexa awpaBàkäðéLøk ©§¦¨©¦§¤¤§§¨©§¦¨
úãîBòä.z`veie zqpkp dpi`e ,wgeca eaBì øîà,dax `ped axBæ ¨¤¤¨©

,ézòîL àìoecipa la`ézòîL da àöBikel dnecd oipr lr ± Ÿ¨©§¦©¥¨¨©§¦
.`veie qpkp didiy jixvy izrnyïðúc(b"n a"t zeld`)iwlg iabl ¦§©

ld`a mi`nhnd zndänk ,eøñçL úìBbìebäå äøãMädidi ©¦§¨§©§¤¤¨§©¨
da ïBøqç,íéøîBà éànL úéa ,ìäàa ànèî àäé àìå äøãM ¦¨©¦§¨§Ÿ§¥§©¥§Ÿ¤¥©©§¦

exqga,íéøîBà ìlä úéáe ,úBéìeç ézLxqgaå .úçà àéìeçdn §¥§¥¦¥§¦§¨©©§
oexqgd xeriy `edúìBbìeba,`nhz `ly,íéøîBà éànL úéam` ©§¤¥©©§¦

xqgàìîkzqipkL éãk ,íéøîBà ìlä úéáe ,çc÷îm`ìèpijk ¦§Ÿ©§¥©¥¦¥§¦§¥¤¦¨¥
ä ïîmc` ly zleblebúeîéå ,éç.df oexqg zngnáéúéåayie ±áø ¦©©§¨§¨¦©

,déì àéòaéî÷å àcñçly df xeriyänëå 'éçä ïî ìèpiL éãk' ¦§¨§¨¦©§¨¥§¥¤¦¨¥¦©©§©¨
.elceb `edéîéãBáà øa àôéìçz áø déì øîà,`cqg axléëä ¨©¥©©£¦¨©£¦¦¨¦

[jk±],ìàeîL øîàexeriykrahnøîzéàå .òìñ,yxcnd ziaa ¨©§¥§¤©§¦§©
déì øîà àúzòîL ,øîà àøôñ áøax z`f xn` dreny oeyla ± ©©§¨¨©§©§§¨¨©¥

,`tilgzdéì øîà àúéðúî ,øîà äãeäé øa ìàeîL áøåoeyla ± §©§¥©§¨¨©©§¦¨¨©¥
.`tilgz ax z`f xn` dpynéðîéñåCdrhz `ly oniq jl ixde ± §¦¨¨

y dfn ,jk xn` ine jk xn` in,'äãeäé øa ìàeîL áø éðz'¨¥©§¥©§¨
.dpyn oeyla dpey dcedi xa l`eny ax q"ya zenewn daxday

déì øîàå,`tilgz axl `cqg ax,ïk íàon lhpiy ick' xeriyy §¨©¥¦¥
ixd ,rlqk `ed 'igdúéNòz`éànL úéa éøác`lnk exn`y ¨¦¨¦§¥¥©©

,gcwnìlä úéa éøáãåxack ,rlqk exn`yãçà,epivn ixdy §¦§¥¥¦¥¤¨
.rlq xeriyl dey gcwn `ln xeriyyïðúc(a"in f"it milk)oelg iabl ¦§©

,zial zian d`neh xiarndøBàî`l` ynyn epi`y oelg ± ¨
,zial xe` qipkdl,íãà éãéa äNòð àlLmin edexxgy xeg oebk ¤Ÿ©£¨¦¥¨¨

,eil`n lzekdn wlg zgtpy e` ,mivxy e`BøeòéLd`neh xiardl ¦
çéèaà ïa ìL BôBøâà eäæå ,ìBãb óBøâà àìîxya lra mc` my ± §Ÿ¤§¨§¤¤§¤¤©¨¦©

.lecb etexb`e ,dpynd onfa reci didyBðLéå ,éñBé éaø øîà± ¨©©¦¥§¤§
`ed df sexb` xeriy.íãà ìL ìBãb Làøkm`eäNòðoelgdéãéa §Ÿ¨¤¨¨©£¨¦¥

íãà,xe` zqpkdl ynyl ickìL ìBãb çc÷î àìîk eäeøòéL ¨¨¦£¦§Ÿ©§¥©¨¤
ìäkLzia jxevl ea migcewe ,ycwnd ziaa dkyla gpend ± ¦§¨

,ycwndLelcebk àeärahné÷ìèéàä ïBécðeô,dilhi`n `ay - ¤§§§¨¦©§¦
úéðBøéð òìñëe,xqiw oexip my lr `xwpy rlq rahn ±BðLéå± §¤©¦¦§¤§
,`ed exeriye
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oifge` mipya cenr fl sc ± oey`x wxtzereay

éø÷éî àì òø íåî.eleepny ,ielba `l` Ðéëä éà.`ed `ieaix "men lk"c Ð

ïðé÷øô àì ÷øôéî àúùäåäééìò.oiycwend ileqt Ðäðèéçù èçùéî
åäééìò.uega xeka Ðøîåà àåäùëdcte d`nhd dndaa m`e" :xg` weqt Ð

."jkxraïë íàrnync dil ipd` i`n "xere gqt" ,oictp inp xaer men lracÐ

.oixaer `le oireaw oineníéîù éãéáÐ

.enr clepyøåâçúù,oxetv da akrzy Ð

.oikq zwicak oiwcea m`àî÷ àðúã àìà
éñåé éáøådycrndlecb dpi` dpiyxkcÐ

.hrn `l`ìåñä,cg ey`xy mqiw =

.`"wexa oixewyàøéñ.uew =çã÷î=

.`"laixháúëî.lfxa hr =ìù ìë óà
úëúîyxtn oiyecwc `nw wxtae Ð

iaxe ,ihxte illk yixc iaxc ,ediizbelt

.iherine iieaix yixc iqeiéáéøámc` =

.lecbúìéîá.dil` =äùåò àåä êàéä
íåî ìòá!`ixa xcd `dÐïéòöåø ïéà àä

`l` oirvex oi` i`ce `d .`zegipa Ð

mewn lkne .qegq `edy ,ofe` ly daeba

lra dyrp drivxd onc `kd ipzwc ,`iyw

drivxc dcedi iaxa iqei iax xn`we ,men

!dycrk ied `lc ,hgna dpyièåçùì ïàë
ìåñôì ïàëxekaa daxd oinen yi Ð

oi`e ,gafn iab lr axwil eze` milqety

oi`y el` :opzck ,hgyil eze` oixiykn

.'ek dpicna `le ycwna `l odilr oihgey

àãðéäfrl oeylae .oixikn eid df oeyla Ð

.`"vieäðéùøës`e ,wgeca awpa cnerdÐ

ied ,ea z`veie (enr) zqpkp dpi`y it lr

awpd `diy cr men ied `l `nlc e` .men

.ea z`veie zqpkp `dz dpiyxky agx

éúòîù äá àöåéë,ol `wtp `tiqn Ð

qpkp epiidc ,epipy eneqige gcwn :xn`wc

.`veieúìåâìåâäå äøãùäoinily Ð

oi`nhn oi` zenvr x`ye ,ld`a oi`nhn

e`nhi `le exqgi dnke .ld`a:opiqxb ikd

øîúéàå .äéì àéòáéî÷å àãñç áø áéúéå
äéì øîà àúòîù øîà àøôñ áøax Ð

.l`eny diipz` ikdc ,`cqg axl `tilgz

êéðîéñå`zrny xn` in drhz `ly Ð

e,"l`eny xa dcedi ax ipz" Ð `zipzn in

ax ixii`c cenlza daxd zenewn ogky`c

ax ipz" ;`zipzn oeyla dcedi xa l`eny

,dxf dcear zkqna "dcedi xa l`eny

.(a,gk) "oicinrn oi`"c ze`etxäéì øîàå
.`tilgz axl `cqg ax Ðïë íàziac Ð

ziae i`ny zia ziyr ,xn` rlqk lld

.cg` lldøåàîicia dyrp `ly oelg Ð

zia oia hrn eil`n lzekd ltpy ,mc`

.zialåøåòéùdf zian d`neh `iadl Ð

.df zialìåãâ óåøâà àìîë`lc oeikc Ð

.aiyg `l ikdn xiva ,mc` icia dyrpïá
çéèáà.xya lra yi`d my ÐåðùéåÐ

.sexb` eze`läëùì ìùgpeny Ð

.ziad wcal jixvd z` gecwl ,dkyla

úéðåøéð òìñëå é÷ìèéàä ïåéãðåôëÐ

.dnec dfle dfl ,xnelkåðùéåeze`l Ð

.oeicpet eze`le rlq
àìîë
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åø÷òðaiyg `wc ,onwlc `iddn iiez`l ivn ied Ð `l ennbpe enbtp oi`

Ð "dpicna `le ycwna `l odilr oihgey oi`y el`e" :iab `icda

s`c gkenc ,`yixc `weicn iiez`l `gip `l` .ennbpe enbtpy zeiniptd oiheg

.men ied `l zeinipta ,ielbay men ied zeipevigac ab lr

àúùäÐ 'ek dielir opiwxt `l wxtin

,`nw `iiepy i`dl :xn`z m`e

"xere gqt" ,xnege lwn xaer men witpc

,`zyd xaqwc :xnel yie ?dil ipd` i`n

lk"n opiaxnw ,"xere gqt" aizk `l i`c

`z`c `pin` dede .xaer men "rx men

inp opihrnn `le ,xnege lwn iwet`l

.xzqay oinen "rx men"núåáøìxac lk

(a,`k) oiyecwc `nw wxta Ð cia gwlpy

Ð "zgwle" ,iherine iieaix yixcc meyn :yxtn

xfg Ð "epf`a zzpe" ,hrin Ð "rvxn" ,daix

Ð hrin i`n ,ilin lk iax Ð iax i`n ,daixe

xac lk opiaxn "zgwle"nc :dnize .mq hrin

dnl Ð cia gwlp ixwn `l mq m`e .cia gwlpd

`l cegl "zgwle" oeyln ?daixe hrine daix il

oeylnc :xnel yie !cia gwlpd xac `l` iaxzn

lk zeaxl :xn`w ikd `l` .yixc `l "zgwle"

.iherine iieaix opiyxcc meyn ,cia gwlpd xac

ïàërnyn odk liqtcn Ð leqtl o`k hegyl

Ð oihgey oi`c i`d `nye .`ziixe`c men iedc

.xzqay oinen eh` opixfbe ,dti xkip oi`c meyn

dey epi`c meyn Ð odk liqtnc i`d ,inp i`

opirae ,`ed xaer men ,inp i` .oxd` ly erxfa

[aye]" aizkc meyn ,dry itl elit` lqti `ly

xzenl Ð (my) oiyecwa opiyxcc ,"ezgtyn l`

.ezgtynayéãëÐ zenie igd on lhpiy

xn`wck ,i`ny zial zenie gcwn `lnkae

rnyne ,dtxhl oke :(`,f) oiaexirc `nw wxta

zia `l` .zlebleb`e dxcy` ,i`w ediiexz`c

ith ied gcwn `lnk exeriyc xninl ez` lld

mz epiaxe .edcicl zenie igd on lhpiy ickn

,zlebleb` "dtxhl oke" i`w `lc yxtnc ,inp

:(a,an oileg) "zetixh el`" yixa jixt `lcn

oexqgn jixtck ,zlebleba oexqg dnk `ki`de

`la dtixh ied mexwd zaiwpac meyn ,dxcya

zleblebe dxcy (`,f) oiaexira ixwc `de .oexqg

ibilt eedc meyn Ð iccd` ixzqc ixneg ixz

dil zi`e `lfn dil zi`c ,mc`c zetixh iab

oexqg `la mexw zaiwpa sxhin `le ,zeig ith

enk ok xnel jixv inp eyexitl mewn lkn .enr

zial) zeni i`ny ziac `xeriyac ,epyxity

,edine .edcic `xeriya lld zial enk ,(i`ny

el`" yixa jixt `lcn mz epiax wcwcny dn

e`l Ð zleblebc oexqgn (a,an oileg) "zetixh

oexqg ly zetixhc xninl opivnc .`ed `kxit

enk ,awpil mexw ly eteqc meyn `l` ied `l

cere .(a,fn my) `lgekle `zeicl `incc d`ix

,zendac zetxhl mc`c oia wlgny itl ,dyw

,edl incn (`,bn my) "zetixh el`" yixac

oiicre ,"izxixn ux`l jetyi" :aei`n edl jixtc

`lc yxtl mz epiax leki ded ,edine .miiw aei`

.mc`n ith dndaa dtixh aiyg `lfn mrhn

`le oeilrd gen ly mexw awipc oebk `l`

lr oibn oi`e jx oezgzd mexw dndaae ,oezgzd

meyn Ð oibne dyw oezgzd mc`a la` ,gend

xaca la` .oeilrd zaiwp mr oexqg ira ikd

.llk mdipia wlgl oi` Ð dfae dfa oieyy
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eø÷òð¯eîbôð ,ïéàeîîâðå¯!àì¯,"òø íeî" àðéòa ¤¡§¦¦§§§¦§§¨¨¥¨¨
.àkéìå¯ïî àìå :ïðz änlà !éîð øáBò íeî ,éëä éà §¥¨¦¨¦¥©¦©¨¨§©§Ÿ¦
øBòä¯ïðé÷øt àì ÷øôéî àzLä :àeä àøáñ øáBò íeî ¨¥§¨¨¨§¨¦§©¨¨§¦©
déålò¯äîäa ìk íàå" :àéðúc déålò ïðéèçL èçLî ¦¨¥¦§¨¨£¦©¦¨¥§©§¨§¦¨§¥¨

"'äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLà äàîè¯ïéîeî éìòáa §¥¨£¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§©©§©£¥¦
øîBà äzà .øaãî áeúkäéìòáaáeúkä ecôpL ïéîeî ©¨§©¥©¨¥§©£¥¦¤¦§©¨

:øîBà àeäLk !Lnî äàîè äîäáa àlà Bðéà Bà øaãî§©¥¥¤¨¦§¥¨§¥¨©¨§¤¥
"äàîhä äîäaa íàå"¯øeîà äàîè äîäa éøäàä , §¦©§¥¨©§¥¨£¥§¥¨§¥¨¨¨

"äpnî eáéø÷é àì øLà" íéi÷î éðà äîäæ :øîBà éåä ©£¦§©¥£¤Ÿ©§¦¦¤¨¡¥¥¤
ìò eãté ìBëé .ecôpL ïéîeî éìòa:øîBì ãeîìz øáBò íeî ©£¥¦¤¦§¨¦¨©¥©§©

'äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLà""¯äáéø÷ äðéàL éî £¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§©©¦¤¥¨§¥¨
.øçîì àlà íBiä äáéø÷ äðéàL Bæ äúöé ,øwéò ìk̈¦¨¨§¨¤¥¨§¥¨©¤¨§¨¨
óà ä÷ãñð" éì änì øeòå çqt ,ïk íà :àîéà úéòaéà¦¨¥¥¨¦¥¦¥©§¦¥¨¨¦¦§§¨©

÷ãqä :ïðaø eðz ."äøñç àlL ét ìò¯,àeäL ìk ©¦¤Ÿ¨§¨¨©¨©©¤¤¨¤
äîéâtä¯ììkî .íéîL éãéa ïéa íãà éãéa ïéa÷ãñcéãéa ©§¦¨¥¦¥¨¨¥¦¥¨©¦¦§¨§¤¤¦¥

:àlà àì íéîL÷ãñäîéâôe¯éãéa ïéa íéîL éãéa ïéa ¨©¦¨¤¨¤¤§¦¨¥¦¥¨©¦¥¦¥
éãk äîéât øeòéL änëå .íãàøBbçzLäáwð" .ïøBtéö da ¨¨§©¨¦§¦¨§¥¤©§¨¦¤¦§¨
änk ,ïðaø eðz .'åëå "àìîúáé÷ðïæBàä¯.äðéLøë àìî §Ÿ¨©¨©©¨§¦©¨¤§Ÿ©§¦¨

äLáé àéä Bæéàå .äLãòëa :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø©¦¥§©¦§¨¥§©£¨¨§¥¦§¥¨
¯ïa éñBé éaø .íc útéè äàéöBî äðéàå á÷péz íàL¤¦¦¨¥§¥¨¦¨¦©¨©¦¥¤

ïéáBø÷ :àðz .úëøôð àäzL éãk äLáé :øîBà íleLîä©§¨¥§¥¨§¥¤§¥¦§¤¤¨¨§¦
àn÷ àpúã àîéìéà ïàîc ïäéøác .ïéåL úBéäì ïäéøác¦§¥¤¦§¨¦¦§¥¤§©¦¥¨§©¨©¨

íleLîä ïa éñBé éaøå¯àn÷ àpúã àlà !àkéà àáeè §©¦¥¤©§¨¨¦¨¤¨§©¨©¨
øéöa ,ïéà äLãòk .äãeäé éaøa éñBé éaøåäLãòkîàì §©¦¥§©¦§¨©£¨¨¦§¦¦©£¨¨¨

"òöøî" :éäðéîøe¯ïéàìBqä úBaøì ïépî ,òöøî àlà éì §¦§¦©§¥©¥¦¤¨©§¥©¦©¦§©©
äøéqäå:øîBì ãeîìz ázënäå çc÷näå èçnäå §©¦¨§©©©§©©§¥©§©©§¥©§©
"zç÷ìå"¯øác ìkç÷ìpLéaøa éñBé éaø éøác ,ãia §¨©§¨¨¨¨¤¦§©©¨¦§¥©¦¥§©¦

"òöøî" :øîBà éaø .äãeäé¯ìL ãçeéî òöøn äî §¨©¦¥©§¥©©©§¥©§¨¤
ìk óà ,úëzî¯ïãeé ,éaø øîà :àôéñ éðú÷å ;úëzî ìL ©¤¤©Ÿ¤©¤¤§¨¨¥¥¨¨©©¦¨

ïéòöBø ïäLk :LøBc äéä éaøa¯.úìéna àlà ïéòöBø ïéà §©¦¨¨¥§¤¥§¦¥§¦¤¨©¦¨
éðtî ,òöøð ïäk éøáò ãáò ïéà :íéøîBà íéîëçåäNòpL ©£¨¦§¦¥¤¤¦§¦Ÿ¥¦§©¦§¥¤©£¤

:øîàz íàå ;íeî ìòaúìénaãáò Càéä ,ïéòöBø eéä ©©§¦Ÿ©©¦¨¨§¦¥¨¤¤
.ïæBà ìL dáBâa àlà ïéòöBø ïéà àä íeî ìòa äNòð ïäkŸ¥©£¤©©¨¥§¦¤¨§©¤¤

:àðéè÷ øa àðç áø øîàïàk ,àéL÷ àì¯ìïàk ,èBçL £©©¨¨©§¦¨¨©§¨¨¦§¨
¯:àéáøL áø øîà äðéLøk éàî .ìBñôìàãðéäàòa . ¦§©©§¦¨¨©©¥¥§¨¦§¨§¨

äðéLøk :äaø àðeä áøî àéòLBä áø dépéîúñðëpä ¦¥©©£¨¥©¨©¨©§¦¨©¦§¤¤
äðéLøk Bà ,äàöBéå,ézòîL àì Bæ :Bì øîà úãîBòä §§¨©§¦¨¨¤¤¨©Ÿ¨©§¦

äøãMä :ïðúc .ézòîL da àöBikúìBbìebäå;eøñçL ©¥¨¨©§¦¦§©©¦§¨§©§¤¤¨§
ïBøñç änkäøãMaéànL úéa ìäàa ànèî àäé àìå ©¨¤§©¦§¨§Ÿ§¥§©¥§Ÿ¤¥©©

.úçà àéìeç :íéøîBà ìlä úéáe ,úBéìeç ézL :íéøîBà§¦§¥§¥¦¥§¦§¨©©
úìBbìebáe¯ìlä úéáe ,çc÷î àìîk :íéøîBà éànL úéa ©§¤¥©©§¦¦§Ÿ©§¥©¥¦¥

àcñç áø áéúéå .úeîéå éçä ïî ìèpiL éãk :íéøîBà§¦§¥¤¦¨¥¦©©§¨§¨¥©¦§¨
"éçä ïî ìèpiL éãk" :déì àéòaéî÷å¯øîà éëä ,éîéãeáà øa àôéìçz áø déì øîà änëå §¨¦©§¨¥§¥¤¦¨¥¦©©§©¨£©¥©©£¦¨©£¦¦¨¦¨©

:øîà äãeäé øa ìàeîL áøå ,déì øîà àúzòîL :øîà àøôñ áø ,øîúéàå .òìñk :ìàeîL§¥§¤©§¦§©©¨§¨¨©§©§§¨£©¥§©§¥©§¨¨©
éðîéñå ,déì øîà àúéðúî,ïk íà :déì øîàå ."äãeäé øa ìàeîL áø éðz" :CäúéNòúéá éøáã ©§¦¨£©¥§¦¨¥¨¥©§¥©§¨©£©¥¦¥¨¦¨¦§¥¥

,ìBãb óBøâà àìî BøeòéL íãà éãéa äNòð àlL øBàî :ïðúc !ãçà ìlä úéá éøáãå éànLeäæåBôBøâà:éñBé éaø øîà .çéháà ïa ìL ©©§¦§¥¥¦¥¤¨¦§©¨¤Ÿ©£¨¦¥¨¨¦§Ÿ¤§¨§¤¤§¤¤£©¦©¨©©¦¥
BðLéåì ìL ìBãb çc÷î àìîk eäeøòéL íãà éãéa äNòð .íãà ìL ìBãb LàøkàeäL ,äkLïBécðeôk,é÷ìèéàä ìLòìñëeBðLéå ,úéðBøéð §¤§§Ÿ¨¤¨¨©£¨¦¥¨¨¦£¦§Ÿ©§¥©¨¤¦§¨¤§§§¤¨¦©§¦§¤©¥¦§¤§
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fl sc zexeka(iriax meil)

:`xnbd zwiicnïéà ,eø÷òðwx m` la` ,men df ixd ±eîbôð ¤¤§¦¦§§
àì ,eîîâðåmen lky aezkd ieaix llka mpi` dnle ,men df oi` ± §¦§§Ÿ

xeka xizdl ick :`xnbd zvxzn .xiznòø íeî àðéòaielb men ± ¨¥¨¨
,dndal i`pb yiyàkéìåi`pb oi` dtd jeza mdy oeik ,miikipge ± §¥¨

:`xnbd dywn .dndaléëä éàdnl ,xizn i`pb ea yiy men lky ¦¨¦
a ixde ,reaw men `weec jixvénð øáBò íeî,dndal i`pb yi mb ± ¥©¦

ïðz äîlàdpyna epipy dnle ±øBòä ïî àìåmbtpy ofe`d xery ± ©¨¨§©§Ÿ¦¨
vxzn .xaer men `edy meyn ,xizn epi`:`xnbd zøáBò íeî¥

àeä àøáñ,xeka xizn epi`ydéålò ïðé÷øt àì ÷øôéî àzLä± §¨¨©§¨¦§¨Ÿ¨§¦©¦¨¥
,df men lr miycw znda micet `l s`y oeikdéålò ïðéèçL èçLî¦§¨¨£¦©¦¨¥

.df men ici lr xeka hegyl xizp ike ±
:xaer mena miycw znda micet oi`y xewn d`ian `xnbd,àéðúc§©§¨

ycwd znda oeict iabl aezk(`i fk `xwie)äàîè äîäa ìk íàå'§¦¨§¥¨§¥¨
áeúkä ïéîeî éìòáa ,''äì ïaø÷ äpnî eáéø÷é àì øLàdnda'-] £¤Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©§©£¥¦©¨

['d`nh,øaãîdndak md ixd ,daxwdl miie`x mpi`y oeiky §©¥
xn`p jk lre ,d`nh(ai fk my)xyt`y xnel ,'dz` odkd jixrde'

,dzectlBðéà Bà ,øaãî áeúkä ecôpL ïéîeî éìòáa øîBà äzà©¨¥§©£¥¦¤¦§©¨§©¥¥
xacn,Lnî äàîè äîäáa àlà,ziad wcal dyicwdy oebke ¤¨¦§¥¨§¥¨©¨

øîBà àeäLkd`nh dnda iabl(fk fk my)äàîhä äîäaa íàå' §¤¥§¦©§¥¨©§¥¨
,'jkxra dcteéøäoeictíéi÷î éðà äî àä ,øeîà äàîè äîäa £¥§¥¨§¥¨¨¨¨£¦§©¥
d`nh dnda'øLàïéîeî éìòa äæ øîBà éåä ,'äpnî eáéø÷é àì £¤Ÿ©§¦¦¤¨¡¥¥¤©£¥¦

eãté ìBëé .ecôpLelit`àì øLà' øîBì ãeîìz ,øáBò íeî ìò ¤¦§¨¦¨©¥©§©£¤Ÿ
,''äì ïaø÷ äpnî eáéø÷éwx rnyne,øwéò ìk äáéø÷ dðéàL éî ©§¦¦¤¨¨§¨©¦¤¥¨§¥¨¨¦¨

,zictpäúöédndaøçîì àlà íBiä äáéø÷ dðéàL ,Bæxg`l±] ¨§¨¤¥¨§¥¨©¤¨§¨¨
.dzectl xyt` i`y ,mend `txziy xg`l ,[onf

:xaer men lr xeka oihgey oi` dnl sqep ote`a zvxzn `xnbd
àîéà úéòaéà,xen` dvxz m`e ±,ïk íàaygp xaer men mby ¦¨¥¥¨¦¥

,men'øeòå çqt'mireaw minen mdyéì änìixde ,exn`p dnl ± ¦¥©§¦¥¨¨¦
.xaer men lr xeka oihgey oi`y gxkdae ,xaer mena ic

:dpyna epipy.äøñç àlL ét ìò óà ä÷cñð¦§§¨©©¦¤Ÿ¨§¨
:miny icia eyrpy minena `ziixa d`ian `xnbd÷ãqä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¤¤

a lqet ofe`aäîéâtä ,àeäL ìkzlqetïéadzyrpy,íãà éãéa ¨¤©§¦¨¥¦¥¨¨
ïéadzyrpy,íéîL éãéazxxan .dnebt epf` dzid ezcila xake ¥¦¥¨©¦

:`xnbd÷ãñc ,ììkîdyrpyàì ,íéîL éãéawx ixdy ,lqet ¦§¨§¤¤¦¥¨©¦Ÿ
:`xnbd dgec .miny icia zlqety epipy dnibtaàlàz` dibz jk ¤¨

,`ziixad ixacå ÷ãñmbäîéâômilqetéãéa ïéa íéîL éãéa ïéa ¤¤§§¦¨¥¦¥¨©¦¥¦¥
ïøBtéö da øBbçzL éãk ,äîéât øeòéL änëå ,íãàoxetvdy - ¨¨§©¨¦§¦¨§¥¤©§¨¦¤

.dnibtd mewna zakrzn
:dpyna epipy'åëå àìî äáwð.dpiyxk ¦§¨§Ÿ

:awpd xeriya `ziixa d`ian `xnbdänk ,ïðaø eðzxeriyúáé÷ð ¨©¨¨©¨§¦©
ïæBàä,dhigyl xeka xizndäðéLøk àìî.ziphw oin ly xibxb ± ¨¤§Ÿ©§¦¨

,'äLáé' àéä Bæéàå .äLãòëa ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøm` ©¦¥§©¦§¨¥§©£¨¨§¥¦§¥¨
ick cr dyaiizdéñBé éaø .íc útéè äàéöBî dðéàå á÷péz íàL¤¦¦¨¥§¥¨¦¨¦©¨©¦¥

,øîBà íleLîä ïaxeriyäLáécrúëøôð àäzL éãkm` ¤©§¨¥§¥¨§¥¤§¥¦§¤¤
.da eynyni

àðz,`ziixaa epipy ±.ïéåL úBéäì ïäéøác ïéáBø÷:`xnbd zxxan ¨¨§¦¦§¥¤¦§¨¦
ïàîc ïäéøác.`ziixad z`f dxn` mi`pz dfi` ixac lr ±àîéìéà ¦§¥¤§©¦¥¨
mzewlgn lreLîä ïa éñBé éaøå àn÷ àpúcílly xeriya §©¨©¨§©¦¥¤©§¨
`ld ,'dyai'àkéà àáeè.ax welig mdipia yi ixd ±àlàzpeek ¨¦¨¤¨

mzewlgn lr `ziixadäãeäé éaøa éñBé éaøå àn÷ àpúcxeriya §©¨©¨§©¦¥§©¦§¨
`ziixaa epipy df lre ,dpiyxk `lnk e` dycrk m` ,'ofe`d zaiwp'
daxd dlecb dpi` dpiyxkd ik ,'oiey zeidl odixac oiaexw'

.dycrdn
iaxa iqei iax :dcedi iaxa iqei iax ixaca dxizq `xnbd dywn

awp xeriyy ,xne` dcediïéà ,äLãòk,men aygp ±øéöa[zegt-] ©£¨¨¦§¦
àì äLãòkî:`xnbd dywn .men aygpéäðéîøeepipy ixde ± ¦©£¨¨Ÿ§¦§¦

rvxpd ixar cara xen`d weqtd lr `ziixaa(fi eh mixac)zgwle'
d z`òöøî,'zlcae epf`a zzpeéì ïéà±df weqtn rcei ipi`àlà ©§¥©¥¦¤¨

a revxl ozipyòöøî,cg ey`xe wc lfxa ilk -úBaøì ïépîdrivx ©§¥©¦©¦§©

ici lrìBqä,urn cg mqiw -äøéqäå,uew -,çc÷näå ,èçnäå ©§©¦¨§©©©§©©§¥©
ázënäå,lfxa hr -øîBì ãeîìz(fi eh mixac)zç÷ìå','rvxOd z` §©©§¥©§©§¨©§¨¤©©§¥©

a revxl ozipy o`knøa éñBé éaø éøác ,ãia ç÷ìpL øác ìkéa ¨¨¨¤¦§©©¨¦§¥©¦¥§©¦
,øîBà éaø .äãeäéxn`py oeik,'òöøî'zeaxl oi``l` 'zgwle'n §¨©¦¥©§¥©

,rvxnl dnecd xac wxãçeéî òöøn äî`edyóà ,úëzî ìL ©©§¥©§¨¤©¤¤©
ìkzeidl jixv ,ixar car ea mirvexy xac,úëzî ìLdxiqe leqe Ÿ¤©¤¤

drivxl mixyk mpi`e ,zkzn ly mpi`.éðz÷åaàôéñ`ziixa ly §¨¨¥¥¨
,efïéòöBø ïäLk ,LøBc äéä éaøa ïãeé ,éaø øîà,card z`ïéà ¨©©¦¨§©¦¨¨¥§¤¥§¦¥

ïéòöBø,qegqd wlg `edy ,ofe`d jepzaúìéna àlà,dil`a ± §¦¤¨©¦¨
.ofe`d zizgza jxd wlgd `edy,íéøîBà íéîëçåeplaw ixd ©£¨¦§¦

y epizeaxn,íeî ìòa äNòpL éðtî ,òöøð ïäk éøáò ãáò ïéà¥¤¤¦§¦Ÿ¥¦§¨¦§¥¤©£¤©©
,ycwna cearl lqtpeúìéna øîàz íàåofe`d ly dil`a ±eéä §¦Ÿ©©¦¨¨

,íeî ìòa äNòð ïäk ãáò Càéä ,ïéòöBødpyna epipy ixde §¦¥¨¤¤Ÿ¥©£¤©©
,men dpi` ofe`d xera dnibtyàäi`ce `l` ±òöBø ïéààlà ïé ¨¥§¦¤¨

.ïæBà ìL dáBâaiaxa iqei iaxe ,men dyer drivxy epipyy oeike §©¤¤
epi`y hgn ly awp s`y ixd ,hgna revxl xyt`y xn` dcedi
wxy xeka iabl dcedi iaxa iqei iax xn` ji`e ,men dyer dycrk

.men dyer dycrk awp
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,àðéè÷ øa àpç áø øîàepipyy ¨©©¦¨©§¦¨Ÿ©§¨¨

xekad z` xiznd mena xaecn ,men dyer dycrk awp wxy
ìèBçLe .daxwd `la elk`leïàkawp mby epipyy `ziixaae - ¦§¨

`ad mena xaecn ,men dyer hgn lyìBñôì.dcearl odkd z` ¦§
:`xnbd zxxan,àéáøL áø øîà ,'äðéLøk' éàî`xwpd oin `id ©©§¦¨¨©©§¤§¨

eppnfa.'àcðéä'¦§¨
,äaø àðeä áøî àéòLBä áø déðéî àòaexn`y dpiyxk xeriy §¨¦¥©©§¨¥©¨©¨

lcebk `edäàöBéå úñðëpä äðéLøk,geexa awpaBàkäðéLøk ©§¦¨©¦§¤¤§§¨©§¦¨
úãîBòä.z`veie zqpkp dpi`e ,wgeca eaBì øîà,dax `ped axBæ ¨¤¤¨©

,ézòîL àìoecipa la`ézòîL da àöBikel dnecd oipr lr ± Ÿ¨©§¦©¥¨¨©§¦
.`veie qpkp didiy jixvy izrnyïðúc(b"n a"t zeld`)iwlg iabl ¦§©

ld`a mi`nhnd zndänk ,eøñçL úìBbìebäå äøãMädidi ©¦§¨§©§¤¤¨§©¨
da ïBøqç,íéøîBà éànL úéa ,ìäàa ànèî àäé àìå äøãM ¦¨©¦§¨§Ÿ§¥§©¥§Ÿ¤¥©©§¦

exqga,íéøîBà ìlä úéáe ,úBéìeç ézLxqgaå .úçà àéìeçdn §¥§¥¦¥§¦§¨©©§
oexqgd xeriy `edúìBbìeba,`nhz `ly,íéøîBà éànL úéam` ©§¤¥©©§¦

xqgàìîkzqipkL éãk ,íéøîBà ìlä úéáe ,çc÷îm`ìèpijk ¦§Ÿ©§¥©¥¦¥§¦§¥¤¦¨¥
ä ïîmc` ly zleblebúeîéå ,éç.df oexqg zngnáéúéåayie ±áø ¦©©§¨§¨¦©

,déì àéòaéî÷å àcñçly df xeriyänëå 'éçä ïî ìèpiL éãk' ¦§¨§¨¦©§¨¥§¥¤¦¨¥¦©©§©¨
.elceb `edéîéãBáà øa àôéìçz áø déì øîà,`cqg axléëä ¨©¥©©£¦¨©£¦¦¨¦

[jk±],ìàeîL øîàexeriykrahnøîzéàå .òìñ,yxcnd ziaa ¨©§¥§¤©§¦§©
déì øîà àúzòîL ,øîà àøôñ áøax z`f xn` dreny oeyla ± ©©§¨¨©§©§§¨¨©¥

,`tilgzdéì øîà àúéðúî ,øîà äãeäé øa ìàeîL áøåoeyla ± §©§¥©§¨¨©©§¦¨¨©¥
.`tilgz ax z`f xn` dpynéðîéñåCdrhz `ly oniq jl ixde ± §¦¨¨

y dfn ,jk xn` ine jk xn` in,'äãeäé øa ìàeîL áø éðz'¨¥©§¥©§¨
.dpyn oeyla dpey dcedi xa l`eny ax q"ya zenewn daxday

déì øîàå,`tilgz axl `cqg ax,ïk íàon lhpiy ick' xeriyy §¨©¥¦¥
ixd ,rlqk `ed 'igdúéNòz`éànL úéa éøác`lnk exn`y ¨¦¨¦§¥¥©©

,gcwnìlä úéa éøáãåxack ,rlqk exn`yãçà,epivn ixdy §¦§¥¥¦¥¤¨
.rlq xeriyl dey gcwn `ln xeriyyïðúc(a"in f"it milk)oelg iabl ¦§©

,zial zian d`neh xiarndøBàî`l` ynyn epi`y oelg ± ¨
,zial xe` qipkdl,íãà éãéa äNòð àlLmin edexxgy xeg oebk ¤Ÿ©£¨¦¥¨¨

,eil`n lzekdn wlg zgtpy e` ,mivxy e`BøeòéLd`neh xiardl ¦
çéèaà ïa ìL BôBøâà eäæå ,ìBãb óBøâà àìîxya lra mc` my ± §Ÿ¤§¨§¤¤§¤¤©¨¦©

.lecb etexb`e ,dpynd onfa reci didyBðLéå ,éñBé éaø øîà± ¨©©¦¥§¤§
`ed df sexb` xeriy.íãà ìL ìBãb Làøkm`eäNòðoelgdéãéa §Ÿ¨¤¨¨©£¨¦¥

íãà,xe` zqpkdl ynyl ickìL ìBãb çc÷î àìîk eäeøòéL ¨¨¦£¦§Ÿ©§¥©¨¤
ìäkLzia jxevl ea migcewe ,ycwnd ziaa dkyla gpend ± ¦§¨

,ycwndLelcebk àeärahné÷ìèéàä ïBécðeô,dilhi`n `ay - ¤§§§¨¦©§¦
úéðBøéð òìñëe,xqiw oexip my lr `xwpy rlq rahn ±BðLéå± §¤©¦¦§¤§
,`ed exeriye
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gl sc zexeka(iying meil)

ìBò ìL á÷ð àìîkxeywl czi ea mirweze ,lera miyery awpk - ¦§Ÿ¤¤¤
zia ewlgp dnae ,rlqk `ed gcwn xeriyy ixd ,lerd zerevx

.lld ziae i`ny
÷ézLéà.aiydl dn el did `ly meyn ,`tilgz ax wzy ±øîàå ¦§¦§¨©

ànL ,àcñç áø déìiabl i`ny zia exn`y 'gcwn `ln'k xeriy ¥©¦§¨¤¨
,znd zlebleb oexqgeðéðL 'Bîeqéçå çc÷î'ccvn gcwy xg`ly ± ©§¥©§¦¨¦

,geixa `vie gcwnd qpkiy ick ,awpd z` aigxdl gcwnd z`
gcwn xeriye .awpd z` mqgy dn z` lhepy meyn 'meqig' `xwpe
xeriyy exn`y i`ny ziay `vnpe ,rlqn xzei `ed eneqige
exeriyy exn`y lld zian exingd gcwnk `ed zlebleba oexqgd

.rlqa `edànL' àîéz àì ,àôéìçz áø déì øîàåeneqige gcwn §¨©¥©©£¦¨Ÿ¥¨¤¨
,'epipy.'Bîeqéçå çc÷î éàcå' àlàax ly ewitq hytp dzrn ¤¨©©©§¥©§¦

qpkp didiy dpeekd ,awpl mieqn xeriy eraw xy`ky ,`iryed
,men aygpd dpiyxkk awp xeriy iabl oicd `ede ,geixa ea `veie

.ea z`veie zqpkp dpiyxk didzy dpeekd
eéøöäéìò úBìzäì C,df lr jenql leki dz`e ±Lwò éáà äi÷æçk ¨¦§¦¨¨¤¨§¦§¦¨£¦¦¥

inlz s` did `l ik ,ezecr lr jnqy epivnyk ,eilr wleg cïðúc¦§©
,qxg ilk z`neh iablïaø éðôì Lwò éáà äi÷æç ãéòä úeãò Bæ¥¥¦¦§¦¨£¦¦¥¦§¥©¨

ìk ,ï÷fä ìàéìîb ïaø íeMî øîàL ,äðáéa ìàéìîbilkBì ïéàL ©§¦¥§©§¤¤¨©¦©¨©§¦¥©¨¥Ÿ¤¥
CBz,[leaiw zia±]äwéìçì íéøBçà Bì ïéà ,ñøç éìëawelig oi` ± ¦§¦¤¤¥£©¦©£¦¨

cner epi`y eixeg`l ,'ekez' aygpy ea miynzyny wlgd oia
m` okle ,'eab' aygpy yeniylàîèða d`neh drbp ±àîèð ,BëBz ¦§¨¦§¨

mb,Babm`eàîèð ,Bab àîèðmb.BëBz`lde :`xnbd dywn ©¦§¨©¦§¨
z`neh,àðîçø äìz 'BëBú'a ñøç éìkxn`py(bl `i `xwie)ilM lke' §¦¤¤§¨¨©£¨¨§¨§¦

,ok m`e ,`nhp ekezn `nhp m` wxy ,'FkFY l` mdn lRi xW` Uxg¤¤£¤¦Ÿ¥¤¤
m`déì úéàilkl yi ±déì énhéà ,CBzm` la` ,`nhp ilkd ± ¦¥¦©¥¥

déì énhéà àì ,CBz déì úéìqxg ilky cird ji`e ,`nhp epi` ± ¥¥Ÿ¦©¥¥
.`nhp jez el oi`y

øîà÷ éëä ,ïéáà øa ÷çöé áø øîà,diwfgéìëa CBz Bì ïéàL ìk ¨©©¦§¨©¨¦¨¦¨¨©Ÿ¤¥¦§¦
,ñøçixdBcâðkjez el oi`y el dnecd ilk ±óèL éìëailka ± ¤¤§¤§¦§¦¤¤

,dewna dliah epiidc ,dtihya ezxdhy uríéøBçà Bì ïéà¥£©¦
ä÷éìçìm` okle ,eixeg`l ekez oia welig oi` ±BëBz àîèð± ©£¦¨¦§¨

,ekeza d`neh drbpy,Bab àîèðm`e.BëBz àîèð Bab àîèð ¦§¨©¦§¨©¦§¨
:`xnbd zl`eydééìúéîì éì änìoic zelzl diwfg jxved dnl ± ¨¨¦§¦§§¥

shy ilkàîéð ,ñøç éìëaxnel el did ±éìëa CBz Bì ïéàL ìk' ¦§¦¤¤¥¨Ÿ¤¥¦§¦
,'äwéìçì íéøBçà Bì ïéà ,óèLdaiyn .qxg ilk llk xikfdl `le ¤¤¥£©¦©£¦¨

:`xnbd,ïì òîLî à÷ àäshy ilkyéìëk àeä éøä ,CBz Bì Léc ¨¨©§©¨§¤£¥¦§¦
,ñøç éìk äî ,ñøçm`,Bab àîèð BëBz àîèðm`eàîèð àì ¤¤©§¦¤¤¦§¨¦§¨©Ÿ¦§¨

BëBzeab `l`,óèL éìk óà .Bab àîèð àìm`àîèð BëBz àîèð Ÿ¦§¨©©§¦¤¤¦§¨¦§¨
.Bab àîèð àì ,BëBz àîèð àì ,Bab©Ÿ¦§¨Ÿ¦§¨©

:`xnbd dywnàðîçø déa élb ñøç éìk àîìLad`neh lawiy ¦§¨¨§¥¤¤©¥¥©£¨¨
n wxàðîçø déa élb éî ,óèL éìk àlà ,BëBzwx d`neh lawiy ¤¨§¦¤¤¦©¥¥©£¨¨

nBëBz,:`xnbd zvxzn .eab `nhp `l ekezn `nhp `l m` dnle
àúééøBàc äàîeèa éàon d`neh zlaw lr oecipd did eli` ± ¦§§¨§©§¨

,dxezdénð éëäyi m` oia ,eabn d`neh lawn shy ilky i`ce ± ¨¦©¦
oia welig oi`y epcnll jixv diwfg did `le ,el oi` m` oia jez el

mle` ,ekezl eixeg`ïðé÷ñò éàîa àëäxaecn diwfg ixaca o`k ± ¨¨§©¨§¦©
ïé÷Lî úàîeèawx ilk mi`nhny d`neh elaiwy miwyna ± §§©©§¦

n,ïðaøck `ed mz`neh oiceïðúc(:ek dbibg),åéøBçà àîèpL éìk §©¨¨¦§©§¦¤¦§¨£¨
ïé÷Lîawx ,mi`nh,ïéàîè åéøBçàla`Bðâà ,BëBzezizgz ± §©§¦£¨§¥¦¨§

,jetd leaiw ziak dieyrdBðæà,eicivay zelebr zeici ±åéãéå± ¨§§¨¨
,ely zekex` zeici,ïéøBäèm` la`,àîè Blek ,BëBz àîèð §¦¦§¨¨¥

,opaxcn ez`neheä÷Lî ïéàå éìk ànèî ìëBà ïéà àúééøBàcîc§¦§©§¨¥¤§©¥§¦§¥©§¤
øeæâc àeä ïðaøå ,éìk ànèî,e`nhi ilka `nh dwyn rbp m`y §©¥§¦§©¨¨§¨

ä÷Lî íeMî[aefe wex-]äáæå áæon `nhny d`nehd a` `edy ¦©§¤¨§¨¨
`l ,dwynn `nhp ilk oi`y e`xi m`y minkg eyyge ,dxezd

e .dafe af dwyn ea rbpy ilk mb e`nhiïðaø äeéeL Ckìäokle ± ¦§¨©§¦¨©¨¨
zeidl oiwyna `nhpd shy ilk ly epic enicäàîeèk`ziixe`c §§¨

ñøç éìëc`nhp `l eab `nhp m` j` ,eab `nhp ekez `nhp m`y ¦§¦¤¤
,ekezïðaø äeéeL àìåzeidldéLôðc àúééøBàc äàîeèkoick ± §Ÿ©§¦¨©¨¨§§¨§©§¨§©§¥

`nhp eab `nhp m` mby ,envr shy ilk ly `ziixe`c d`neh
c meyn ,ekezdéìò óBøNéì àìc éëéä ék àøékéä ïðaø eãáò̈§©¨¨¤¥¨¦¥¦§Ÿ¦§£¥
íéLã÷å äîeøzopaxcn oiwyn z`nehy rciy xkid eyr minkg ± §¨§¨¨¦

itk ,ea e`nhpy miycwe dnexz sexyl zerha `ai `le ,`id
diwfg `ae .dxez ly d`neha e`nhpy miycwe dnexza mibdepy
eab `nhp m` mbe ,dwilg el oi` jez el oi`y shy ilky eprinydl

.ekez `nhp ,oiwynn
:`xnbd dywn,éëä éà,xkid zeyrl minkg eyygyCBz Bì ïéà ¦¨¦¥

àøékéä énð ãéáòéì énðzeyrl yi jez el oi`y shy ilka mb - ©¦¤¡¦©¦¤¥¨
oi` m`y diwfg xn` dnle ,ekez `nhi `l eixeg` `nhp m`y ,xkid

:`xnbd zvxzn .ekez s` `nhp eab `nhpe jez eleãáòc ïåék¥¨§¨§
àøékéäxkid eyry oeik ±ïðaøc CBz Bì ïéàc òéãé ,CBz Bì Léa ¤¥¨§¤§¦©§¥§©¨¨

,opaxcn wx ez`neh ,jez el oi`a oiwyn erbp m` mby reci `linn ±
.xkid ea mb zeyrl jxev oi`e

:`xnbd dywnéìea÷ øa àúééøBàc óèL éìëa CBz Bì ïéàå§¥¦§¦¤¤§©§¨©©¥
àeä äàîeè,dxezd on d`neh lawn jez el oi`y shy ilk ike ± §¨

ixde ,oiwyn z`neh ea xefbl ekxved jklyïðéòa ÷Nc àéîec± §¨§¨¨¦©
,wyl dnec `ed m` wx d`neh lawn shy ilkìèìhéî ÷O äî©©¦©§¥

ìk óà ,ï÷éøå àìî`ed m` ,d`neh lawn ilkàìî ìèìhéî ¨¥§¥¨©Ÿ¦©§¥¨¥
,ï÷éøåd`neh lawn epi` jez el oi` m` la` ,jez el yiy epiide §¥¨

oi`y ilka miwyn z`neh exfb minkg :`xnbd zvxzn .`ziixe`c
wx ,jez elðäaúBñøãîì eæçc C,qxcnk ynyl miie`xy milka ± §¨¨©£§¦§¨

qxcna `ziixe`c d`neh milawny xer e` ur ly lqtqe `qk oebk
:`xnbd dywn .jez mdl oi` m` mb afdéëä éàmiwyn z`nehy ¦¨¦

,qxcnk ynyl miie`xd jez mdl oi`y milk lr dxfbpénð ñøç± ¤¤©¦
lawne qxcnl ie`xy ,jez el oi`y qxg ilk lr mb ok xefbl yi

:`xnbd zvxzn .`ziixe`c d`nehïéàz`neh,ñøç éìëa ñøãî ¥¦§¨¦§¦¤¤
.xayi mc` eilr ayi m` ik

ax lr `cqg ax ziiyew lr sqep uexiz d`iane zxfeg `xnbd
:`tilgz,øîà àtt áø`ed dkyl ly gcwn xeriyy epipyy dn ©¨¨¨©

xeriya ,zipexip rlqk,eðéðL ìBãb çc÷îdyibcd dpynd ixdy ©§¥©¨¨¦
,lecb exeriyyììkîxeriyyíúñ çc÷îc`edénð àøèeæxzei ± ¦§¨§©§¥©§¨§¨©¦

ohw,òìqkîi`ny zia erawy mzq 'gcwn `ln' xeriyy `vnpe ¦©¤©
.lld zia erawy rlq xeriyn ohw `ed ,zlebleb oexqga

:`xnbd dywnøîéîì àkéà éàî ïðaøì àlà ,øéàî éaøì àçéðä̈¦¨§©¦¥¦¤¨§©¨¨©¦¨§¥©
ayiil yi dn mle` ±,minkg ixac itlïðúcdpyn dze` ly `tiqa ¦§©

,i`ny ziae lld zia ewlgp dayeøîà çc÷î äæéàai`ny zia §¥¤©§¥©¨§
,zlebleba oexqgd xeriy `edyagcwn,íéàôBø ìL ïè÷md eay §¨¨¤§¦

,dknd z` `txl y`xd z` migcewíéîëçå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©£¨¦
a ,íéøîBàgcwnì ìL ìBãâ,äkLzia ly mxeriy minkgly ixd §¦§¨¤¦§¨

,zipexip rlqk `edy epipy df xeriy lre ,lecb gcwna `ed i`ny
.rlq xeriy erawy lld zia mnr ewlgp dna dyw aeye

:`xnbd dtiqenøéàî éaøìegcwnk xn`y,mi`tex ly ohwéî §©¦¥¦¦
,àçéð,lld zia lyn ohw i`ny zia ly mxeriy eixacl ixde ¦¨

c `vnpeìlä úéa éøîeçîe éànL úéa élewî déì äåäea eliwd ± £¨¥¦¥¥©©¥§¥¥¦¥
oexqga icy exn` i`ny zia ik ,lld zia ea exingde i`ny zia

,ld` z`neh repnl ick hrenïðz àì ïðz àìc ,ïðz ïðúc ïðàå± ©£©¦§©§©§Ÿ§©Ÿ§©
zeicra epipy ep`e(`"n d"t)xzei i`ny zia eliwd mixac dyy wxy

zian xzei mixingn i`ny zia ,ewlgpy zenewn x`yae ,lld zian
.lld

:xg` ote`a `xnbd zvxzn,ïîçð áø øîàoelg xeriy iabl ¨©©©§¨
zial zian d`neh xiarnd,eðéðL 'úéðBøéð òìñ'lecb rahn `ede ¤©¦¦¨¦

exeriyyìBãb çc÷îkla` ,dkyl lyíúñ 'òìñ'zia exn`y §©§¥©¨¤©§¨
,zlebleb oexqga lldàøèeæelit` ohw exeriy ±î`lnçc÷n §¨¦©§¥©

íúñi`ny ziay `vnpe ,zleblebd oexqg z` i`ny zia exriyy §¨
.lld zian xzei df oecipa mb mixingn
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קלג oifge` mipy` cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

ìåò ìù á÷ð àìîë.lerd zerevx xeywl czi ea oirweze ,awp ea oiyery Ð

lld zia oiae i`ny zia oia `ki` i`ne ,rlqk ied gcwn `nl`÷éúùéàax Ð

.`tilgzçã÷î àîù àãñç áø äéì øîàåÐ zlebleba i`ny zia xn`wc Ð

icivn lhepe gcwnd z` oiccvn xegd dyrpy xg`lc ,epipy eneqige gcwn

gcwn qpkiy ick awpd z` oiaigxne ,awpd

dn lhepy Ð "meqig" epiide .geixa `veie

qpkil gipn epi`e awpd z` mzeqe mqigy

xzei ied eneqige gcwne .agexa gcwnd

.rlqnàôéìçú áø äéì øîàaxl Ð

i`ce :`ni` `l` ,"`ny" `niz `l :`cqg

.epipy eneqige gcwnäúà êéøöå
äéìò úåìúäìdz` leki ,xnelk Ð

.df xac lr jenqlù÷ò éáà äé÷æçëÐ

wleg cinlz did `ly ,ezecr lr jnqpy

.eilrä÷éìçì íééøåçà åì ïéàoi`y Ð

m` :opixn` `lc .ekezn miwelg eixeg`

,`l` .xedh ekeze `nh eab Ð eab `nhp

cv eze` .ekez `nhp Ð eab `nhp m`

oi`c ab lr s` ,"jez" ixw ea oiynzyny

:jixtwe .leaiw zia elåëåúá ñøç éìë
àðîçø äìú,ekezn `l` `nhn oi`c Ð

l` mdn leti xy` qxg ilk lke" aizkc

.'ebe "ekezóèù éìëá åãâðë,xnelk Ð

oi` Ð jez inp el oi`y shy ilka dizeekc

= shy ilk .dl yxtn onwle .miixeg` el

" (eh `xwie) aizkc ,ur ilkur ilk lke

,jez el oi` ike :jixt dinwle ."mina shyi

d`neh ur ilk iheyt lawn in`ki`e

zerhe .zekzn ilk epiid shy ilk :ixn`c

in" onwl jixt i`n` ,ok m`c ,mcia `ed

"d`neh shy ilk iheyt ilawn`kxit e`l

!mi`nh zekzn ilk iheyt i`cec ,`idàä
'åë ïì òîùî à÷ilkl diilz ikdl Ð

Ð jez el yic `kidc ,qxg ilka shy

.eab `nhp ekez `nhpäàîåèá éà
éîð éëä àúééøåàãm`y ol `hiytc Ð

oi` oia jez el yi oia ,ekez `nhp eab `nhp

jez el yiac ,opiwqr i`na `kde .jez el

jez el oi`ae ,ekez `nhp `l eab `nhp

`nhp ekez `nhpc opireny`l jixhvi`

d`neha Ð ekez `nhp eab `nhp eab

.oi`nh oiwyna eixeg` e`nhpy ilk ,opaxc

åðâåà åëåúoezgzd leaiw zia epiidc Ð

= epbe` :`pixg` `pyil .eilr ayeiy

.eztyåðæàly zeiaga oiyery dn edf Ð

.e"iypn oixewy ,dfig` zial qxgåéãéÐ

.eixeg`l apf el oiyery qxg ilk oebk

àúééøåàãîãoiwyne oilke` oi` Ð

.(`,gi) migqtc `nw wxta ,ilk oi`nhn

äáæå áæã ä÷ùî íåùî,eaefe ewex oebk Ð

.'ebe "afd wexi ike" :(eh `xwie) aizkc ,mc` elit` ,`ziixe`cn ilk `nhne ,d`nehd a` iedcïðáø äåéåù êëìä.oiwyna `nhpd shy ilkl Ðñøç éìëãÐ

.ekez `nhp `l Ð eab `nhp m`c ,`ziixe`cäéùôðã àúééøåàã äàîåèë ïðáø äåéåù àìåik ,oiwyn z`neha lwdl `xikid opax ecarc meyn .shy ilkc Ð

eixeg`l oiwyn z`neh qxg ilka xefb `l i`n` :`iyw i`e .oileg `l` ,miycwe dnexz dilr sexyp `lc ikid`dc ,dwyn meyn xfbinl `kil mzdc meyn :uixz

hiqdac (an sc) (dcp zkqna) yxetn `edd ,'ebe "afd ea rbi xy` qxg ilke" aizkc meyn i`e .ekezn `l` ,d`neh ilawn `l Ð eixeg`n dafe af dwyn erbp elit`

.hqid df xne` ied Ð elekk `edy erbn edfi`c ,irzyinàåä äàîåè éìåá÷ øá àúééøåàã óèù éìëá êåú åì ïéàåoiwyn eda xfbinl opax jixhvi`c Ð,cere

.dwilgl mixeg` el oi`c ,opireny`l jixhvi` `l ,"inp ikd `ziixe`c d`neha i`" :lirl oxn`cïðéòá ÷ùã àéîåãe` cba e` ur ilk lkn" :(`i `xwie) aizkc Ð

.wyl ur ilk ywzi` Ð "wy e` xerï÷éøå àìî.leaiw zia el yic Ðúåñøãîì åæçã êðäá.qxcn ici lr d`neh ilawnc ,lqtqe `qk oebk Ðñøç éìëá éëä éà
éîð!zeqxcnl efgc jpda ,jez el oi`a d`neh xefbp Ðñøç éìëá ñøãî ïéà.eilr ayei mc` m` xayiy Ðøîà àôô áøziae i`ny zia ziyr :zxn`c `d Ð

.`id `kxit e`l Ð cg` lldåðéðù ìåãâ çã÷îãi`ny ziae ,rlqn xiva Ð mzq gcwn la` ,zipexip rlqk iedc lecb gcwnc ."mc` icia ieyrd xe`n"c dpyna Ð

.ixn`w mzq gcwnaæéàáåøîà çã÷î ä.dknd z` owzl y`xd z` ea oixcewy ,mi`tex ly ohwk "gcwn `lnk" zlebleba i`ny zia Ð'åë øéàî éáøì àçéðä
àçéð éî øéàî éáøì åìéôà åúå.zlebleb z`neh dl dgxt i`d ik `hef `xeriyac ,`lew epiidc .i`ny zia ilewn dil ded Ð xhef i`ny ziac `xeriyc ,ok m` Ð

ïðú úéù ïðàå.opz `l "ay" ,i`ny zia ilewn mixac dyy :(` dpyn d wxt) zeicra Ðåðéðù úéðåøéð òìñlld zia ixn`wc "rlqk" la` .lecb gcwnk iedc Ð

.yitp i`ny ziac `xeriy xi`n iaxl elit` ,jkld .mi`tex ly ohw gcwnn elit` xhef Ðäðùîïéò ìù ñéø.`xnba yxtn Ð÷ã åðéòá éøäixd ,xnelk Ð

,wc epira yiy1.`"liihìåìáú.`id i`n yxtn Ðïåæìç.o"enil oixewy `id ileg Ðùçð.`xnba yxtn Ð(áöòå).l"iin Ðàøéñá ÷ñåôä ïáìepiid `xiq Ð

.men ied Ð xegya qpkpe ,dxey dze` wqete ,oald on `vei oal ly heg m`e .d`a oird zi`xn myny ,`"lipext oixewy `ed xegy .xegyl aiaq oiray dxeyøåçù
ïáìá ñðëðå.oala qpkpe ,`xiqa wqete ,xegyd on `vei xegyd heg m` Ðíåî åðéà.oird oney `l` ,`ed oir e`lc .oala oinen oi`y Ðàøîâ
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êéøöayiil ick gexhl dz` jixv :yexit Ð ywr ia` `edy diwfgk zelzl dz`

zecr enk .l`eny xn` jky il xexa ik ,`iyew gkn dyayl oi`y .xacd

.jenqa dil uxzne ,ayein eixac oeyl did `ly ,ywr ia` diwfgåãâðë'ek shy ilka

epivne .qxhpewa yxitck ,"mina shyi ur ilk [lke]" eda aizkc ,df oeyl ltep ur ilka Ð

,shy ilk exwin ok enk zekzn ilkc inp xninl

`de ."mina sheye wxene" eda aizkc meyn

`ziixe`cn shy ilka jez el oi`e :onwl jixtc

Ð opira wyc `inec ,`id d`neh ileaw xa

edpd lka ur ilka inp ixii`c dil `hiyt

."zekzn ilk" hwp `lcn ,shy ilk exwinc

ïéàixw "jez" Ð `nhp dwelgl mixeg` el

.ea ynzydl oilibxy cv eze`

éøäÐ eab `nhp ekez `nhp qxg ilkk `ed

`wtp `lc ,xn`w mixg` `nhl egxk lr

zqxibl o`kn dywe .izixg` `zlinl icin dpin

qxg ilkc rnync ,(`,fh) zayc l`eny epiax

oilegc `nw wxt seqae .llk ediiabn oi`nhn oi`

[xedh eabe] `nh qxg ilk xie`c opixn`c ,(`,ck)

`nhn la` ,eabn d`neh lawn `lc epiid Ð

zcn daexn :mipdk zxeza `ipzck ,eabn mixg`

eixeg`n mixg` `nhny ,`nhil zcnn `nhl

wxta opixn` cere .eixeg`n `nhin epi`e

,gth xepzd on `veid oa`c (`,ek dcp) "zltnd"

oi`e .abn `ticr `lc ,d`neh `ivedl ci aiygc

`ipzdc .qipkdl elit` ixii`e ,`ticrc xnel

exie`n `l` qxg ilkl d`neh oi`c `ztqeza

eilr lizt cinv yi `d :opiyxcc ,cere .ehqidae

?dcp ezy`l edpicgic opiwqr `l ine .xedh Ð

oileg) "ahexde xerd"c `ibeq yixac ab lr s`e

xepz lk cic cenlzd xaqc rnyn ,(`,giw

opikxv `pwqna ,eabn sicre ,`ivedle qipkdl

.ikd xninlêðäála` Ð zeqxcnl efgc

izyxit mpice ,mixedh Ð ur ilk iheyt x`y

(`,eq `xza `aa) "ziad z` xkend" wxta

.(`,`l oiaexir) "oiaxrn lka" wxtae
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`oifgeקלד mipya cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

àðéòã àøá àøåú.oird z` dqknd ,oir za epiid .oir ly dpevig dxey Ð÷ã
ò÷åùî.men df ixd Ð oird z` rwynd wc Ðïáìá àä øåçùá àä`zydÐ

.oir ly oala `cge ,oir ly xegya `cg miwenc jzrc `wlq `wà÷øá êéðîéñå
.men ied sve oalc ,weca jl`didf oniq inp `kd .men iede ,sve oal iedc .`"liin=

à÷øá"dwixadexengdz`xkeyd" oebkÐ

.(`,gr `rivn `aa)ãçà ï÷æ.did odk Ð

åéðôì éúøáò àì.did xecd lecby Ð

äæ ïåæìçel dide ,owf eze`l el did xekaÐ

.mipira oeflgäëìä äøåîùdkld Ð

.xg`n deprny `ly dycgäùòî íãå÷ ¥

.ecia dkldd dyrn `ay mcew Ðïéòîåù
åì.dyrn oiyere Ðåì ïéòîåù ïéàÐ

ziiv o`n ,`kde .dxne` dyrnd liayac

`ed reaw menc xn`c i`na dilïéúéðúî
.`id iqei iaxÐ oala men oi` :ipzwcÐàöé

åîéðéò áìçîdrx zeaxzl ryx `vi Ð

oala Ð oird oneye .epiray oney aexn

.`edìáìáîä øáã,`xiqd wqety Ð

ied xarc ikid lk .oalde xegyd axrne

.lalanäðùîøååøåçyiy ,`ed ilegÐ

.oira zepal oitihíéòåá÷äediiexz` Ð

.min`e xeexeg` ,[i`w]íéîòô ùìù ïé÷ãåá
íåé íéðåîù êåúás` ,edewca `l m`e Ð

`l Ð mipeny meia my `vnp meny it lr

oky ,xfge el jld mizpia `nyc ,men ied

.ekxcíéî.min zethep eipiry Ðíä åìà
ïéòåá÷ä íéîäi` opirci i`na ,xnelk Ð

mixaer i` od oireawìù ùáéå çì ìëà
íéîùâoaz d`etxl edelik`d m` Ð

.`"vit oixewy `etqneçì,oqipa lcbd Ð

.`xnba yxtnck ,ixyza lcbd Ð yaie

Ð minyb ly yaie gl cgia edelik`de

.minyba dil ibqc ,lrad zia dcya lcbd

íéçìù ìù ùáéå çì åàdkixvy rwxwÐ

`l` cgia yaie gl lk` `ly e` .zewydl

çì ìëà êë øçàå ùáé ìëà,d`etxl Ð

`txzp `ly it lr s` .d`etx jxc ef oi`

,gld xg` yai lk`iy cr ,men epi`Ð jka

Ð`txzp `l m`e ,ez`etx jxc `id efcied

.menàøîâïéúéðúîxeexeg :ipzwc Ð

.`id dcedi iax Ð mei mipeny reawìëà
ùáéå çìjixv oi`y ,lrad zia ly Ð

.d`etx ied `edd Ð dzewydlçì àìå
ïéçìù ìù ùáéå`le ,d`etx ied `lc Ð

.dia `pwcaùáé ìëàù åàzia ly Ð

oi`c ,jka wcap epi` Ð gl jk xg`e ,lrad

.d`etx jxc efíéùãç äùìù åðùéåÐ

.ikda dil opiwca miycg dylycäæ éøä
íåî.jka `txzp `l m`Ðåäééåøú ïðàäå
ïðúi`e ,oiglyly oialradzialy oiacÐ

.opiwcae ,iqn Ð gld xg` yai lik`

!`zniwe` dcedi iaxk oizipzneéøåñç
àøñçî.oizipznÐçì ïîæá çì`etqnÐ

.oqipe xc`a eze` oilik`n oqipe xc`a lcbd

ùáéá ùáéåixyze lel`a lcbd `etqn Ð

cr dil ihgy `lc ,ixyza eze` oilik`n

.mdipya wcaie ,uiwd ini lk exariyàú
òîù.yai onfa yaie gl onfa glc Ð

åúåà ïéìéëàî äîëå.mei lka Ð

äðåùàø äãåòñá,mei lka lke`y Ð

.zexbexbk d`etxd on dil opiadi
åà
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êéðîéñåoihib) "efg`y in" wxtac :dnize .reaw men iedc rnyn Ð `wxa

inp (`,gr zay) "oii `ivend" wxtae ,`wxal ze`etx yi (`,hq

mcew ,oi`ae oiynynna ixiin mzdc :xnel yie !izewxal oilgek :opixn`

ipzw "oii `ivend" wxta mzdc ,izixg` `iyew` uxzl [jixv] inp oke .erawpy

jky ,zg` oir legkl ick Ð mc :(my)

zay) `ztqezae .[cex`il] (xeegil) oilgek

oizlikna `ztqezae .edl opiqxb (h wxt

,"xeexeg" mewna "xe`i" aezk (c wxt)

aiyg reawd xeexege .cg` lkdc rnyn

zayac xninl `ki` ,edine !men onwl

,uxzl yi cere .reaw epi`y eze`a ixiin

.men aiyg Ð eil`n `txzn oi`c `kidc

m`c ,mireawd min iab onwl xn`wc `de

ly yaie gl eze` oilik`nyk xaer

,ynn d`etx ef oi` Ð reaw ied `l minyb

.e`l m` mireaw md m` oeiqpe dwica `l`

men xiardl dleki dxenb d`etx la`

mbtp iab opixn` (a,hl) onwlc ,rcz .reaw

xfeg lhipc ,lhip `le Ð mbtp :oaefd

leki ied Ð inp mbtpyke .xzei epzi`l

Ð dlgz mbtp ikc :xnel yi ,edine .elhil

,ztlin wcwcl yi zvwe .dpwz el oi`

onwlck men iede `ziixe`a `aizkc

`nw `aaae .zixvnd ziffg `ide ,(`,`n)

dl yic rnyn (a,t) "daexn" wxta

jekigd lr oirixzn :opixn`ck ,d`etx

glc ,zixvnd ziffga dl iwene ,zaya

:yxtl yi ,edine .miptan yaie uegan

`l` ,`txzzy e`l Ð oirixzny `dc

,d`etx dl oi` jytp dnc .siqez `ly

mei cr zklede zttlny onwl opixn`c

lkez `l xy`" :inp aizke ,dzind

,zlain wcwcl yi ,edine ."`txdl

wxta opze .onwlck ,men `iede ,`aizkc

oikzeg :(`,bw oiaexir) "oilitz `vend"

gqta zlai oikzeg oke .ycwna zlai

d`etx dl yi `nl` .(a,dq migqt)

zilc dcinrdl oi`e !men aiyge ,dkizga

.onwlck ,`ed `nlra ilezlzc .mvr da

zilce ,oiray zlaia dcinrdl yi ,edine

ycwna `l ,dlr oihgey oi`c Ð xry dia

oiaexira opixn`c ab lr s`e .dpicna `le

jiiy lkd ,ilke ci ,dyaie dgl :(my)

.oiray zlaiaíàdxn` dyrn mcew

opixn` `lc mz epiax xne` Ð el oirney

ik ,d`xed dze`l jixvc `kid `l` ikd

iab (`,er) "lxrd" wxta zenaiae .`kd

lr oi`yep" wxtae ,l`rnyik axg xbg

zy` `yep xb iab (`,gv zenai) "dqep`d

oiyecw) "oiqgei dxyr" yixae ,en`n eig`

xn`c lkc ,dcedi axc `caer iab (a,r

didy ,`ed `car "`piz` i`penyg zian"

.ehipwdy itl ok xne`y dcedi axl d`xp

àöéoal dyxcd itl Ð enipir algn¨¨

myy qxhpewa yxitck ,alg oixew oiray¥¤

ryxd `viy Ð xnel dvexe ,oird oney

la` .oiray oney aexn drx zeaxzl

oird `veiy xnel dvex `xwc dihyt

.ekezay oney aexn ,uegl hleae
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zexeka(iying meil)

àøîâ
:`xnbd zx`an .oir ly qixd :dpyna epipyéàîedn ±'ñéøä'. ©¨¦

àðéòc àøa àøBz ,àtt áø øîà,oird ly zipevigd dxeyd ± ¨©©¨¨¨¨¨§¥¨
.oird z` dqknd xerd `ede

:dpyna epipy.ìeláz ÷c©§©
:men aygp 'wc' dfi` zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

òweLî ÷c,drewyk d`xz oirdy mxeby mexw ±,íeî äæ éøä ©§¨£¥¤
mexw mle`óö,oird iab lr `edy xkipy ±.íeî Bðéàdywn ¨¥

:`xnbdàëtéà àéðúäårweyn wcy ,jtidl `ziixaa epipy ixde ± §¨©§¨¦§¨
:`xnbd zvxzn .men `ed sve ,men epi`øBçMa àä ,àéL÷ àì± Ÿ©§¨¨©¨

sve ,oiray xegyd wlga `ed ,men aygp rweyn wcy epipyy dn
.men epi` myïála àä`ed ,men epi` rweyn wcy epipyy dne - ¨©¨¨

.men aygp sv mexw mye ,oiray oald wlga
okzi ji` :`xnbd dywn,men aygp oald wlga svyïéà àäå§¨¥

ïála ïéîeî.oird lyàä ,àlàepi` rweyn wcy epipyy dn ± ¦©¨¨¤¨¨
`ed ,menïáì ÷Bãa,oal mexwd ravyk ±àäwcy epipyy dne - §¨¨¨

`ed ,men aygp rweynøBçL ÷Bãa,xegy mexwd ravyk ±øîàc §¨§¨©
øBçL ÷c ,àLeà ïîc äiLàé [éaø] éì çñ ,äpç øa øa äaø©¨©©©¨¨¦©¦Ÿ¦¨§¦¨©¨

,íeî äæ éøä ,òweLî`edykeóö,,íeî Bðéàla`,òweLî ïáì ÷c §¨£¥¤¨¥©¨¨§¨
,íeî Bðéà`ed m`eóö,,íeî äæ éøäly erava `ed weligdy ixd ¥¨£¥¤

.oal e` xegy `ed m` wcdéðîéñåCote` dfi`a xekfl oniqde ± §¦¨¨
`ed ,men aygpà÷øadfk mexwe ,oale sv `edy ,wixan xac ± ©§¨

.men epi` svd xegy mexw la` ,men aygp
:dpyna epipy.áöòå ùçð ïBælç¦¨¨¨¨¤¤

:'ygp oeflg' dpynd ixac xe`iaa dpc `xnbd,eäì àéòaéàzpeek ¦©§¨§
y dpyndàîìc Bà ,'Lçð' àeä 'ïBælç'`ny e` ±.'Lçð' Bà 'ïBælç' ¦¨¨¨¦§¨¦¨¨¨

øæòìà ïa ïðçBé éaø éì çñ ,äpç øa øa äaø øîàc ,òîL àz, ¨§©§¨©©¨©©©¨¨¦©¦¨¨¤¤§¨¨
odk,BîL àiðB÷ì éñBé ïa ïBòîL éaøå ,eðéúðeëLa äéä ãçà ï÷æ̈¥¤¨¨¨¦§¨¥§©¦¦§¤¥¨¦¨§

,åéðôì ézøáò àì éîiîe,did xecd lecb ikézøáò úçà íòt ¦¨©Ÿ¨©§¦§¨¨©©©©¨©§¦
,áL éða áL ,éì øîà ,åéðôìoeflg el yiy exeka z` il d`xde §¨¨¨©¦¥§¦¥

il xn`e ,mipiraäæ ïBælç`edì òeá÷ íeî'Lçð' eäæå ,åéìò èBçL ¦¨¤¨©¦§¨¨§¤¨¨
íéîëç eøîàL,:zxne`e `xnbd dtiqen .ygp `ed oeflgy ixdóàå ¤¨§£¨¦§©
eøîàL ét ìòminkgBîöòì ïéîeî äàBø íãà ïéà,ely xekaa ± ©¦¤¨§¥¨¨¤¦§©§

ìáàzeidl `ed leki,íéãéîìzì äëìä äøBîleqtl men aygp dn £¨¤£¨¨©©§¦¦
,xekaíéãéîìúåmde ,exeka z` mi`exBì ïéøBîdn itl maxl ± §©§¦¦¦

z` el xiziy ick xfrl` oa opgei iaxl `xw okle ,epnn ecnly
.xekad

:`xnbd dywníëç ãéîìz ìk ,àðeä áø øîà àaà éaø øîàäå§¨¨©©¦©¨¨©©¨¨©§¦¨¨
àáe äëìä äøBnL,xg`n mcew eprny `ly oic ycgn -íãB÷ íà ¤¤£¨¨¨¦¤

`ayäNòîecil,Bì ïéòîBL ,døîà,eit lr dyrn miyereíàå ©£¤£¨¨§¦§¦
åàìdkld ea zexedl eiptl dyrn `ay xg`l wx dxn` m`e ± ¨

,dyrnl,Bì ïéòîBL ïéà`ay dyrnd iptn jk xn`y okzi ik ¥§¦
`ed exeka oiray oeflgdy dxed iqei oa oerny iax ,o`ke ,eiptl

.eit lr ewqt ji`e ,ecil dyrn `ay xg`l ,men:`xnbd zvxzn
énð eäéà,iqei oa oerny iax ,`ed mb ±àøwéòî äåä àáe äøBî± ¦©¦¤¨£¨¥¦¨¨

zncewd ez`xed it lre ,exekaa df men ltpy mcew ef d`xed dxed
.zrk exeka z` ecinlz xizd

:dpyna epipy,àøéqä úà ÷ñBtä ïáì ìeláz eäæéàxegy la` ¥¤§©¨¨©¥¤©¦¨
.men epi` ,oala qpkpd

:`xnbd dpcépî ïéúéðúîxegyy ,epizpyn diepy in zrck ± ©§¦¦©¦
.men epi` ,oala qpkpd,àéðúc ,àéä éñBé éaøhegñðëðå ïáì ©¦¥¦§©§¨¨¨§¦§¨

,øBçMaheg e`.øéàî éaø éøác ,íeî äæ éøä ,ïála ñðëðå øBçL ©¨¨§¦§¨©¨¨£¥¤¦§¥©¦¥¦
øBçMa ñðëðå ïáì ,øîBà éñBé éaø,,íeî äæ éøäla`ñðëðå øBçL ©¦¥¥¨¨§¦§¨©¨£¥¤¨§¦§¨

,íeî Bðéà ,ïálameyn.ïála ïéîeî ïéàL ©¨¨¥¤¥¦©¨¨
éñBé éaøc àîòè éàî ,áø øîà,oala oinen oi`yáéúëcbr mildz) ¨©©©©£¨§©¦¥¦§¦

(f,'Bîéðéò áìçî àöé'aexn drx zeaxzl `vei ryxdy ernyne ¨¨¥¥¤¥¥
df wlge ,oiray oald `ed df oneye ,eipira xkipd oneyàaøz©§¨

éøwéà àðéòc,oird oney `xwp ±éøwéà àì àîúñ 'Bîéðéò'epi`e ± §¥¨¦§¥¥¥§¨¨Ÿ¦§¥

llka epi` jkle ,oird seb `ed xegyd wlgd wx ik ,'oir' mzq `xwp
:`xnbd zl`ey .oird inenøéàî éaøå,oala oinen yiy xne`d §©¦¥¦

,àîòè éàî:`xnbd zx`an .oird seb epi` ixdeì äî'ìeláz' ïBL ©©£¨©§§©
íéðéòä úà ìaìáîä øácwqete ,oird iwlg ipy oia xaerd heg - ¨¨©§©§¥¤¨¥¨¦

xegydn xaer m` s` okle ,xegyd wlgd z` siwnd lebird z`
.men aygpe ,lalan `ed ixd ,oala qpkpe

äðùî
:oiray minen cer zhxtn dpyndøååøeçd`xpy ,oird ileg ± ©©§¨

,oira zepal zetihíénäå,oirdn xicz miblefd min e` ±ïéòeáwä §©©¦©§¦
:dpynd zx`an .minen md ,mireaw md m` ±,òeáwä øååøeç eäæéà¥¤©©§¨©¨©

íBé íéðBîL ääML ìk.mei mipeny jyna oira did m` ±éaø Ÿ¤¨¨§¦©¦
ìL BúBà ïé÷ãBa ,øîà ñBðâéèðà ïa àéððçíéðBîL CBúa íéîòt L £©§¨¤©§¦§¨©§¦¨Ÿ§¨¦§§¦

,íBé`vnpe ewca `l m` la` .men aygpe reaw `ed ixd `vnp m`e
.xfge slg `ny ik ,men epi` mipenyd meiaïéòeáwä íéî ïä elàå§¥¥©¦©§¦

,mireaw mind m` mircei cvike ±ìëàoaz d`etxlçìoqipa lcbd ¨©©
Láéå,ixyza lcbdíéîLb ìLdcya elcby ±dziiwydy §¨¥¤§¨¦

oaz lk`y e` ,minybnìL Láéå çìd ziaíéçìLdcya elcby ± ©§¨¥¤§¨¦
,dzewydl mikixvyBà`l` ,cgi yaie gl lk` `lyLáiä ìëà̈©©¨¥

çlä Ck øçàå,el` mipte` lkaBðéàmd mindy gken,íeîoi` ik §©©¨©©¥
ez`etx jxc,Láiä Ck øçàå çlä ìëàiL ãòeipir ote` lka m`e ©¤Ÿ©©©§©©¨©¨¥

.men df ixd ,zeblef

àøîâ
.mei mipeny ddyy lk ,reawd xeexeg edfi` :dpyna epipyïéúéðúî©§¦¦

òeá÷ øååøeç ,àéðúc ,àéä äãeäé éaø ,épîoira ddy m` `ed ©¦©¦§¨¦§©§¨©©§¨¨©
íéòeáwä íéîe ,íBé íéòaøàjyna oirdn eblfy lk mdíéðBîL ©§¨¦©¦©§¦§¦

øîBà äãeäé éaøå .øéàî éaø éøác ,íBé,øååøeçm` reaw aygp ¦§¥©¦¥¦§©¦§¨¥©©§¨
ddy,íéòeáwä íéî ïä elàå ,íBé íéðBîLm`ìëàoazLáéå çì §¦§¥¥©¦©§¦¨©©§¨¥

ïéà ,çlä ìëà Ck øçàå Láé ìëàL Bà ,ïéçìMä úéa ìLdf,íeî ¤¥©§¨¦¤¨©¨¥§©©¨¨©©©¥
BðLéå ,çlä øçà Láé ìëàiL ãòjyna ef dwical dpyie ±ìLäL ©¤Ÿ©¨¥©©©©§¤§§Ÿ¨

.íéLãç¢¨¦
gl lk` m` mby `ziixaa dcedi iax xn` `l dnl :`xnbd dywn

,men epi` minyb ly yaieéäððz eäééåøz àäåepipy dpyna ixde ± §¨©§©§§©§¦
oiayå çì ìëà,íéîLb ìL Láélk` oiaeúéa ìL Láéå çì ¨©©§¨¥¤§¨¦©§¨¥¤¥

ïéçìMä,men epi`s` ,dcedi iaxk dpynd z` epcnrdy oeike ©§¨¦
:`xnbd zvxzn .ok zepyl ie`x did `ziixaaéëäå àøqçéî éøeqç©¥¦©§¨§¨¦

éðz÷,da zepyl yi jke ,dxiqg eli`k dpynd z` cenll yi - ¨¨¥
,íéîLb ìL Láéå çì ìëàmzlik`a `txzd `l m`,íeî äæ éøä ¨©©§¨¥¤§¨¦£¥¤

yaie gl lk` la`énð íéîLâãå .íeî Bðéà ,ïéçìMä úéam` mbe ± ¥©§¨¦¥§¦§¨¦©¦
m` ,minyb ly lk`ãò ,íeî Bðéà ,çì ìëà Ck øçàå Láé ìëà̈©¨¥§©©¨¨©©¥©

,çlä øçà Láé ìëàiL`l m`e ,ez`etx ziyrp df ote`a wx ik ¤Ÿ©¨¥©©©©
yai jk xg`e gl lke`ay x`azpy oeike ,menl `ed oniq `txzd
gl lke`d mby `ziixad dxn` `l okl ,men df ixd minyb lya

.men epi` minyb ly yaie
:`ziixaa epipyìL BðLéå.íéLãç äL:`xnbd dywnéðéàm`d - §¤§§Ÿ¨¢¨¦¥¦
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éøLz éöçåoaz,Láéjxev oi`y `ed oia` xa ici` ax ly yecigde ©£¦¦§¥¨¥
.uiwa miivge sxega miivg `l` ,mitevx miycg dyly elik`dl

,eäì àéòaéàoaz elik`dl jixv ef dwical m`dïîæa çìlecib ¦©§¨§©¦§©
dçì,,oqipe xc` iycga epiidcåoaz,Láiä ïîæa Láéiycga epiidc ©§¨¥¦§©©¨¥

,el` miycg exariy cr ehgeyl xyt` i`e ,ixyze lel`àîìc Bà¦§¨
zlik` ici lr ewcal ozip `ny e` -ïîæa Láéå çìlecib,çlä ©§¨¥¦§©©©

:`xnbd dgiken .sxegd seqa zniiwzn dwicad lke,òîL àz̈§©
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המשך בעמוד קמה

oifge` mipya cenr gl sc ± oey`x wxtzereay

àðéòã àøá àøåú.oird z` dqknd ,oir za epiid .oir ly dpevig dxey Ð÷ã
ò÷åùî.men df ixd Ð oird z` rwynd wc Ðïáìá àä øåçùá àä`zydÐ

.oir ly oala `cge ,oir ly xegya `cg miwenc jzrc `wlq `wà÷øá êéðîéñå
.men ied sve oalc ,weca jl`didf oniq inp `kd .men iede ,sve oal iedc .`"liin=

à÷øá"dwixadexengdz`xkeyd" oebkÐ

.(`,gr `rivn `aa)ãçà ï÷æ.did odk Ð

åéðôì éúøáò àì.did xecd lecby Ð

äæ ïåæìçel dide ,owf eze`l el did xekaÐ

.mipira oeflgäëìä äøåîùdkld Ð

.xg`n deprny `ly dycgäùòî íãå÷ ¥

.ecia dkldd dyrn `ay mcew Ðïéòîåù
åì.dyrn oiyere Ðåì ïéòîåù ïéàÐ

ziiv o`n ,`kde .dxne` dyrnd liayac

`ed reaw menc xn`c i`na dilïéúéðúî
.`id iqei iaxÐ oala men oi` :ipzwcÐàöé

åîéðéò áìçîdrx zeaxzl ryx `vi Ð

oala Ð oird oneye .epiray oney aexn

.`edìáìáîä øáã,`xiqd wqety Ð

ied xarc ikid lk .oalde xegyd axrne

.lalanäðùîøååøåçyiy ,`ed ilegÐ

.oira zepal oitihíéòåá÷äediiexz` Ð

.min`e xeexeg` ,[i`w]íéîòô ùìù ïé÷ãåá
íåé íéðåîù êåúás` ,edewca `l m`e Ð

`l Ð mipeny meia my `vnp meny it lr

oky ,xfge el jld mizpia `nyc ,men ied

.ekxcíéî.min zethep eipiry Ðíä åìà
ïéòåá÷ä íéîäi` opirci i`na ,xnelk Ð

mixaer i` od oireawìù ùáéå çì ìëà
íéîùâoaz d`etxl edelik`d m` Ð

.`"vit oixewy `etqneçì,oqipa lcbd Ð

.`xnba yxtnck ,ixyza lcbd Ð yaie

Ð minyb ly yaie gl cgia edelik`de

.minyba dil ibqc ,lrad zia dcya lcbd

íéçìù ìù ùáéå çì åàdkixvy rwxwÐ

`l` cgia yaie gl lk` `ly e` .zewydl

çì ìëà êë øçàå ùáé ìëà,d`etxl Ð

`txzp `ly it lr s` .d`etx jxc ef oi`

,gld xg` yai lk`iy cr ,men epi`Ð jka

Ð`txzp `l m`e ,ez`etx jxc `id efcied

.menàøîâïéúéðúîxeexeg :ipzwc Ð

.`id dcedi iax Ð mei mipeny reawìëà
ùáéå çìjixv oi`y ,lrad zia ly Ð

.d`etx ied `edd Ð dzewydlçì àìå
ïéçìù ìù ùáéå`le ,d`etx ied `lc Ð

.dia `pwcaùáé ìëàù åàzia ly Ð

oi`c ,jka wcap epi` Ð gl jk xg`e ,lrad

.d`etx jxc efíéùãç äùìù åðùéåÐ

.ikda dil opiwca miycg dylycäæ éøä
íåî.jka `txzp `l m`Ðåäééåøú ïðàäå
ïðúi`e ,oiglyly oialradzialy oiacÐ

.opiwcae ,iqn Ð gld xg` yai lik`

!`zniwe` dcedi iaxk oizipzneéøåñç
àøñçî.oizipznÐçì ïîæá çì`etqnÐ

.oqipe xc`a eze` oilik`n oqipe xc`a lcbd

ùáéá ùáéåixyze lel`a lcbd `etqn Ð

cr dil ihgy `lc ,ixyza eze` oilik`n

.mdipya wcaie ,uiwd ini lk exariyàú
òîù.yai onfa yaie gl onfa glc Ð

åúåà ïéìéëàî äîëå.mei lka Ð

äðåùàø äãåòñá,mei lka lke`y Ð

.zexbexbk d`etxd on dil opiadi
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êéðîéñåoihib) "efg`y in" wxtac :dnize .reaw men iedc rnyn Ð `wxa

inp (`,gr zay) "oii `ivend" wxtae ,`wxal ze`etx yi (`,hq

mcew ,oi`ae oiynynna ixiin mzdc :xnel yie !izewxal oilgek :opixn`

ipzw "oii `ivend" wxta mzdc ,izixg` `iyew` uxzl [jixv] inp oke .erawpy

jky ,zg` oir legkl ick Ð mc :(my)

zay) `ztqezae .[cex`il] (xeegil) oilgek

oizlikna `ztqezae .edl opiqxb (h wxt

,"xeexeg" mewna "xe`i" aezk (c wxt)

aiyg reawd xeexege .cg` lkdc rnyn

zayac xninl `ki` ,edine !men onwl

,uxzl yi cere .reaw epi`y eze`a ixiin

.men aiyg Ð eil`n `txzn oi`c `kidc

m`c ,mireawd min iab onwl xn`wc `de

ly yaie gl eze` oilik`nyk xaer

,ynn d`etx ef oi` Ð reaw ied `l minyb

.e`l m` mireaw md m` oeiqpe dwica `l`

men xiardl dleki dxenb d`etx la`

mbtp iab opixn` (a,hl) onwlc ,rcz .reaw

xfeg lhipc ,lhip `le Ð mbtp :oaefd

leki ied Ð inp mbtpyke .xzei epzi`l

Ð dlgz mbtp ikc :xnel yi ,edine .elhil

,ztlin wcwcl yi zvwe .dpwz el oi`

onwlck men iede `ziixe`a `aizkc

`nw `aaae .zixvnd ziffg `ide ,(`,`n)

dl yic rnyn (a,t) "daexn" wxta

jekigd lr oirixzn :opixn`ck ,d`etx

glc ,zixvnd ziffga dl iwene ,zaya

:yxtl yi ,edine .miptan yaie uegan

`l` ,`txzzy e`l Ð oirixzny `dc

,d`etx dl oi` jytp dnc .siqez `ly

mei cr zklede zttlny onwl opixn`c

lkez `l xy`" :inp aizke ,dzind

,zlain wcwcl yi ,edine ."`txdl

wxta opze .onwlck ,men `iede ,`aizkc

oikzeg :(`,bw oiaexir) "oilitz `vend"

gqta zlai oikzeg oke .ycwna zlai

d`etx dl yi `nl` .(a,dq migqt)

zilc dcinrdl oi`e !men aiyge ,dkizga

.onwlck ,`ed `nlra ilezlzc .mvr da

zilce ,oiray zlaia dcinrdl yi ,edine

ycwna `l ,dlr oihgey oi`c Ð xry dia

oiaexira opixn`c ab lr s`e .dpicna `le

jiiy lkd ,ilke ci ,dyaie dgl :(my)

.oiray zlaiaíàdxn` dyrn mcew

opixn` `lc mz epiax xne` Ð el oirney

ik ,d`xed dze`l jixvc `kid `l` ikd

iab (`,er) "lxrd" wxta zenaiae .`kd

lr oi`yep" wxtae ,l`rnyik axg xbg

zy` `yep xb iab (`,gv zenai) "dqep`d

oiyecw) "oiqgei dxyr" yixae ,en`n eig`

xn`c lkc ,dcedi axc `caer iab (a,r

didy ,`ed `car "`piz` i`penyg zian"

.ehipwdy itl ok xne`y dcedi axl d`xp

àöéoal dyxcd itl Ð enipir algn¨¨

myy qxhpewa yxitck ,alg oixew oiray¥¤

ryxd `viy Ð xnel dvexe ,oird oney

la` .oiray oney aexn drx zeaxzl

oird `veiy xnel dvex `xwc dihyt

.ekezay oney aexn ,uegl hleae
ediy
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éàîàøa àøez :àtt áø øîà ñéøäàðéòc."ìeláz ÷c" . ©¨¦¨©©©¨¨¨¨§¥¨©§©
÷c :ïðaø eðzòweLî¯óö ,íeî äæ éøä¯.íeî Bðéà ¨©¨©©§¨£¥¤¨¥
àëtéà àéðúäå¯.ïáìa àä ,øBçLa àä ,àéL÷ àì¯àäå §¨©§¨¦§¨¨©§¨¨©¨¨©¨¨§¨
ïáìa ïéîeî ïéààä ,àlà !¯÷Bãaàä ,ïáì¯.øBçL ÷Bãa ¥¦©¨¨¤¨¨§¨¨¨§¨

÷c :àLeà ïîc äiLàé éì çñ ,äpç øa øa äaø øîàc§¨©©¨©©©¨¨¦Ÿ¦¨§¦¨©
øBçLîòweL¯óö ,íeî äæ éøä¯ïáì ÷c ;íeî Bðéà ¨§¨£¥¤¨¥©¨¨

îòweL¯óö ,íeî Bðéà¯éðîéñå .íeî äæ éøä.à÷øa :C §¨¥¨£¥¤§¦¨¥©§¨
Lçð ïBælç""áöòåBà ,Lçð àeä ïBælç :eäì àéòaéà . ¦¨¨¨§¨¨¦©£¨§¦¨¨¨

,äpç øa øa äaø øîàc ,òîL àz Lçð Bà ïBælç :àîìc¦§¨¦¨¨¨¨§©§¨©©¨©©©¨
äéä ãçà ï÷æ :øæòìà ïa ïðçBé éaø éì çñ,eðéúðeëLaéaøå ¨¦©¦¨¨¤¤§¨¨¨¥¤¨¨¨¦§¨¥§©¦
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äæ ïBælç !áL ,éða áL :éì øîà ,åéðôì ézøáò úçà¯ ©©¨©§¦§¨¨¨©¦¥§¦¥¦¨¤
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Bîöòì ïéîeî äàBø íãà ïéà :eøîàL ét ìò¯äøBî ìáà ©¦¤¨§¥¨¨¤¦§©§£¨¤
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íà ,àáe äëìä äøBnL íëç ãéîìz ìk :àðeä áø øîà̈©©¨¨©§¦¨¨¤¤£¨¨¨¦

døîà äNòî íãB÷¯åàì íàå ,Bì ïéòîBL¯ïéòîBL ïéà ¤©£¤£¨¨§¦§¦¨¥§¦
!Bì¯ìeláz eäæéà" .àøwéòî äåä àáe äøBî ,éîð eäéà¦©¦¤¨£¨¥¦¨¨¥¤§©
¯,àéä éñBé éaø éðî ïéúéðúî ."àøéqä úà ÷ñBtä ïáì̈¨©¥¤©¦¨©§¦¦¨¦©¦¥¦

ñðëðå øBçL ,øBçMa ñðëðå ïáì :àéðúcïála¯äæ éøä §©§¨¨¨§¦§¨©¨¨§¦§¨©¨¨£¥¤
øBçMa ñðëðå ïáì :øîBà éñBé éaø .øéàî éaø éøác ,íeî¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¨¨§¦§¨©¨

¯ïála ñðëðå øBçL ,íeî äæ éøä¯ïéîeî ïéàL ,íeî Bðéà £¥¤¨§¦§¨©¨¨¥¤¥¦
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ìL BúBà ïé÷ãBa :øîà ñBðâéèðà ïaCBúa íéîòt L ¤©§¦§¨©§¦¨§¨¦§
ìL Láéå çì ìëà :ïéòeáwä íéî ïä elàå .íBé íéðBîL§¦§¥¥©¦©§¦¨©©§¨¥¤

ìL Láéå çì ,íéîLbíéçìLìëà Bà ,LáiäCk øçàå §¨¦©§¨¥¤§¨¦¨©©¨¥§©©¨
çlä¯.Láiä Ck øçàå çlä ìëàiL ãò ,íeî Bðéà ©©¥©¤Ÿ©©©§©©¨©¨¥
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òeá÷¯íéîe ,íBé íéòaøàíéòeáwä¯éøác ,íBé íéðBîL ¨©©§¨¦©¦©§¦§¦¦§¥

øååøåç :øîBà äãeäé éaøå .øéàî éaø¯elàå .íBé íéðBîL ©¦¥¦§©¦§¨¥£©§©§¦§¥
Bà ,ïéçìMä úéa ìL Láéå çì ìëà :íéòeáwä íéî ïä¥©¦©§¦¨©©§¨¥¤¥©§¨¦

çlä ìëà Ck øçàå Láé ìëàL¯ìëàiL ãò ,íeî ïéà ¤¨©¨¥§©©¨¨©©©¥©¤Ÿ©
ìL BðLéå .çlä øçà Láé.íéLãç äL¯eäééåøz àäå ¨¥©©©©§¤§§Ÿ¨¢¨¦§¨©§©§
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc zexeka(iyiy meil)

àîìc Bàzxbexbk elik`dl jixv `ny e` -äãeòñe äãeòñ ìëa. ¦§¨§¨§¨§¨
øîBì éöîéz íà`l` zxbexbk elik`dl jxev oi`yäceòña ¦¦§¥©¦§¨

,äðBLàø`weec oazd z` elik`dl jixv m`d ,oecl yiíãB÷ ¦¨¤
Bà ,äìéëàmb elik`dl xyt`.äìéëà øçàì:`xnbd zx`an £¦¨§©©£¦¨

ànñk déì éìòî éàcå äìéëà íãB÷dzey mc`y mq lk enk ± ¤£¦¨©©©£¥¥§©¨
,dlik` mcew d`etxl,éàî äìéëà øçàìdliren ef dlik` m`d §©©£¦¨©

.`l e` dwicale d`etxl
elik`dl jixv :`xnbd dpc cerBà ,äiúL íãB÷elik`dl ozipy ¤§¦¨

mb.äiúL øçàì:`xnbd zx`aníãB÷(å)déì éìòî éàcå äiúL §©©§¦¨§¤§¦¨©©©£¥¥
éøòNklek`l dnda jxcy ,mixery zlik`k dlik`d el dliren ± ¦§¨¥
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.`l e` dwicale d`etxl

`edyk elik`dl ozip :`xnbd dpc cerBà ,øeL÷elik`dl jixvy ¨
`edyk wx.øzeî`edyk :`xnbd zx`andéì éìòî éàcå ,øzeî ¨¨©©©£¥¥

`edyk ,dgnya lke`e xxgeyn `ed ik ,dlik`d el dliren -
éàî øeL÷,.`l e` dwicale d`etxl dliren ef dlik` m`d ¨©

`edyk elik`dl ozip :`xnbd dpc cerBà ,Bcáìelik`dl jixv §©
`edyk `weec.Bøéáç íò:`xnbd zx`anéìòî éàcå ,Bøéáç íò ¦£¥¦£¥©©©£¥

déì,`zeeva lke` `edyk el gep ik ,el dliren dlik`d -Bcáì ¥§©
,éàî.`l e` dwicale d`etxl dliren ef dlik` m`d ©
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mdy mini draye mixyr dpene ,dipy mrt wceae mini ivge dyye
el` mipnf zyly erawe .ziyily mrt wceae ,mei mipenyd seq
m`e ,d`xp epi`e xearl df men jxc el` mipnf dylya ik ,dwical
men `ed ixd ,d`xp `le wca m`e ,reaw men df ixd `vnpe wca

.xaer
iznn ,men mde mireaw mindy draw dwicady ote`a dpc `xnbd

:men lra aygp xekaddeçà ñçðt dépéî éòa[eig`-]øîc ¨¥¦¥¦§¨£©§©
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,dnenl d`etx oi`y `vnpe dndad zwicaúøîà éàxxazny ¦¨§©
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,(æåá) 'eææa íéçñt'eidiy xyt` i`y mixac yiy ernyny ¦§¦¨§©
lk ccegn jpi` dz` jk ,zefia miffea mixbg eidiy oebk ,ze`ivna

.daeyz dilr aiydl rcei ipi`y efk dl`y zl`ye ,jk

äðùî
:dndad itae mhega miievnd minen zhxtn dpyndBîèBçly §

xekaáwépL,eizevignn zg`aíbôpLå,oexqg ea dyrpy e` ± ¤¦©§¤¦§©
÷cñpLå-.men df ixd ,oexqg ea oi`y s` wcqpy e`BîôNezty ± §¤¦§©§¨

,xeka lyäáwépLe`äîbôpLe`,ä÷cñpL.men df ixd ¤¦§¨¤¦§§¨¤¦§§¨

àøîâ
äæ CBúì äæ ïéîèBç eáwéð ,ïðaø eðzdawipy mhegd zevign ± ¨©¨¨¦§§¦¤§¤

dawip m` ,cvl cvn odn zg`õeçaî,zipevigd dvignd ±awpde ¦©
,d`xp,íeî äæ éøädawip m`eíéðôaîziniptd dvignd - £¥¤¦¦§¦

,d`xp awpd oi`e ,mhegd rvn`ay,íeî Bðéà.xzqay men `ed ik ¥
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lr mdyk wx xekad ztya milqet minenddézôéNc àøa àøBz¨¨¨§¦§¥
oevigd wlgd wcqp e` mbtpy epiidc ,dtyd ly dpevigd dxey -

.eagxl wcqp e` mbtpyk `le ,dtyd ly

äðùî
:dikipgae dndad ipiya miievnd minen zhxtn dpyndïéèeç¦

úBðBöéçä,zeincwd miikipg ±eîbôpL,zvw odn xqgpy ± ©¦¤¦§§
eîîâpLå,odn xqg `ly s` ,dlrnln oagexl ekzgpy e` ± §¤¦§§

eíéîéðtä,zelecbd mipiyd zereaw oday ,zeixeg`d miikipg oke ± ©§¦¦
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,xeka eilr mihgey oi`eúîBézä úà àì óàåmiikipgd z` mbe ± §©Ÿ¤©§¤
mend oi`y oeik ,miwcea oi` ,zelecbd zeiniptd mipiyd cbpky

.ielb men aygp mday

àøîâ
d`ian `xnbd .miptle zneizd on oiwcea oi` :dpyna epipy
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eø÷òpL,onewnn ixnblïðéèçL àì eäééìò èçLéîmihgey oi` ± ¤¤¤§¦§¨£©§Ÿ¨£¦©
,df mewna men lr xekaìñtéî éìeñtà ìáàlr eaixwdl lqtp ± £¨¦§¥¦§¨

.ephgyie xg` men ea letiy oizndl jixve ,gafnd iabàðéðç éaø©¦£¦¨
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קלז oifge` mipy` cenr hl sc ± oey`x wxtzereay

'åë àîìã åà'ek dpey`x dcerqa xnel ivniz m`dcerq lka zxn` i`c Ð

,dlik` xg`l e` dlik` mcew i` ol ztki` `l i`cec ,icin irain `l ez Ð

`lc xnel ivniz m` la` .dil opilkene `ed dlik` xg` dipy dcerqa `dc

.ol irain ,mei lkay dpey`x dcerqa `l` dil opiadiéàãå äìéëà íãå÷
àîñë äéì éìòîmc` lky ,mq jxck Ð

.dlik` mcew d`etxl mq dzeyøçàì
éàî äìéëàe` ikda dwica `ied in Ð

`l:opiqxb ikdéìòî éàãå äéúù íãå÷
éøòùë äéìlek`l dnda jxcy Ð

.dizy mcew mixeryéìòî éàãå øúåî
äéì.`nlr dil `gipc Ðåøéáç íòÐ

.dlik` dil `ipdne ,`zeeva dil giip

äãùá.`xie`a dil `gip Ðäðéâ
øéòì äëåîñä`l e` dcyk `ied Ð

íéùìåùî åäéùm`y ,miwlg dylyl Ð

mixyr meil o`kn epwcai Ð meid ep`xi

mixyre dyy meil xcde ,ivge dyye

eedilc ,draye mixyr meil xcde ,ivge

jxc elld mipnf ylyay itl .mipeny

dil iede ,d`xp epi`e ,xearl mend eze`

.xaer menåðåéãôá ìòîéîìe`l Ð

`l` .oeict dia `kiiy `lc ,ira xekan

yixtde ,zethpn mdipiry oiycwen x`ya

legn od ixd" :xn`e mpeict cinlr zel

mcewe ,ewca jk xg`e ."elld zern

on dpdp miycg yly ezwica onf dlkzy

.oeictdàîåî éåä òøôîì úøîà éàÐ

epeicte ,lelig ied eleligc gkzyi`

.dlirn oaxw oi`iane ,yecwìàåîù éø÷
äéìòiedc ,"fa effa migqt" :`xw i`d Ð

mixbg ediy ,zlaeq zrcd oi`y xac

,ccegn jpi` dz` ,xnelk .zefia miffea

.daeyz rcei ipi`y efk dli`y zl`ye

äðùîåîôù.dty =àøîâõåçáîÐ

zepevigd zevign eawpy ,d`xp awpdy

.mheg lyíéðôáîdvign dawipy Ð

.mhegd z` zwlegdíåî åðéàÐ

.`ed xzq mewnayäéúôéùã àøá àøåú
dceg ,xnelk .dty ly dpevig dxey Ð

.dagx `le ,dty lyäðùîúåîéàúî
,y"xilypiin oixewy zelecb miipiy Ð

.mizyk zi`xp zg`yúà àì óàå
úåîéàúîäocbpk oihegd exwrp m`y Ð

.men ied `l Ðàøîâúîåéúä åæéàÐ

.onwl yxtn dlekäîöò úîåéúå
íéðôìë.dilr oihgey oi`e Ðúåðåöéçä

.dtd rvn`ay Ðïéçéâùî ïéàÐ

.lqtp `l gafn on elit`cøîà÷ éàîÐ

zneizd on Ð zneiz efi`" :xn`wc

"miptleúéîéðôä àéä åæéà øîà÷ éëä
ied Ð exwrp :oizipzna dlr opixn`c Ð

.men ied `l Ð ennbpy e` enbtp ,men

ìñôéî éìåñôéà ìáàiab lrn Ð

,xg` men ea letiy oiznie .gafnd¥

.ephgyieáéúë øåòå çñô:rnync Ð

.`l Ð xzqa ,oi` Ð ielbaéèåçúùéàì ¦

.miptay oexqg lr ,xeka Ðé÷åøôàìåÐ

`nen aiyg `lc ,il `irain `l ,miycw

.i`d ilekïåöøì.gafn Ðúåéìëä éúù úàå.(zeilk) aizk zepaxwa Ðäðøéñé.dpxihwie dpxiqi zg` `ilek :rnyn Ðúçàá äéøá ïéàz`xap dixa oi` Ð

.xqg xqgin Ð zg` `l` da oi`y `de .zg` `ilekaàä`xapc oebk Ð zxyknc `ziixa `de .xkip enewnc opifgc ,exqge mizya z`xapyk Ð iliqtc Ð

.oexqg `kilc ,zg`aúçàá äéøá ïéà øáñ ìéñôã øî"ipzw ylyc `inec" inp dil iywn `l i`n` :ixenl dil `wtzqi`e .xqg i`ce i`de Ð`l icicle

.leqt inp zg`a z`xapa i`ce Ð yly icda diipz inp `ede ,zg`a dixa yie li`ed :opiywn ded ,zg`a dixa yi `nlr ilekc jzrc `wlq `w ikc ,icin `iyw

digxek lrae .xqg xqgin `de ,zg`a dixa oi`c diail` inwe` `kxit i`d meyne .mipta ied `l oexqge ,`ed ielba men `lc ,leqt i`n` opirci ded `l `nrhe

leqt i`n` ok m` Ð zg`a dixa yic diail` miwep :`niz ike .zg`a dixa oi` `dc ,`id ylyc `inec e`läèéçù íãå÷ äøñç.dlqt Ð
íøåöä
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åäéùdf oiprae .mipeny rvn`ae mipeny seqae mipeny zlgza Ð oiyleyn

xn`c ,dlibn iab (`,hi dlibn) "dlibnd z` `xewd" wxta yxtl yi

:yexit .oiyleyn ediy calae :xn`wc ,dxyk oicib oiheg dyly da lihd m`y

cibd cr scd y`xn didiy i"yx yxit mye .eteqae ervn`ae scd zlgza

.dhnln oia dlrnln oia ,exiagl cibnk

iab ,df oiprk ied i`ce (a,h) zeknc `idde

,zeyleyn ediy Ð "zylye" :hlwn ixr

,mkyl oexagnk oexagl mexcn `diy

mkyne ,ycwl mkynk mkyl oexagne

ediy opixn` `le .oetvl ycwnk ycwl

.dzirvn`ae dteqae l`xyi ux` y`xa

dylyl miyleyn ediy i"yx yxit o`ke

o`kn epwcai Ð meid ed`xi m`y ,miwlg

meil xcde ,ivge dyye mixyr meil

dnece .mipeny mei `edc 'ek dyye mixyr

.(my) zeknc dhiy yxtl jk yxity

el didy ,`idd ik ied ixnbl `l edine

mirax` seqle mixyr seql wecaiy yxtl

mixyr mipenyd on x`yiy ,miyy seqle

mixyr yiy enk ,dpexg` dwica xg`l

ok yxtl okzi `le .dpey`x dwica mcew

rnynck ,dlgzn izyxty enk `l` ,llk

,dng qixq iab (`,t zenai) "lxrd" wxta

.ezexyka dry d`x `ly lk :yxtnc

a `ixad `ny yegile :jixte:ipyne !mizpi

.opiyiig `l Ð iewl eteqe ezligzc oeik

dteqe dlgz epiid minrt ylyc rnyn

"miyleynd mixtk"c d`xpe .drvn`e

`l ,ied `l (`,fp oiaexir) "oixarn cvik"a

.zeknc `idd ik `le ,i`d ik
xn`de
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"íöòä ïî áðfäåëåeøîàL òaöà :àðz .'¯ãçà ©¨¨¦¨¤¤¨¨¤§©¤¨§¤¨
øîà àúëìä éàîì .íãàä ìk ìL çôèa äòaøàî¥©§¨¨§¤©¤¨¨¨¨§©¦§§¨¨©
úéa ïúBð àeä ïéèeç änk :àéðúc .úìëz ïéðòì :äaø©¨§¦§©§¥¤§©§¨©¨¦¥¥

ìL :íéøîBà ìlä úéáe ,äòaøà :íéøîBà éànL.äL ©©§¦©§¨¨¥¦¥§¦§¨
leLî àäz änëå,äòaøà :íéøîBà éànL úéa úL §©¨§¥§¤¤¥©©§¦©§¨¨

ìL :íéøîBà ìlä úéáeíéøîBà ìlä úéaL LéìLe .äL ¥¦¥§¦§¨§¦¤¥¦¥§¦
¯déøa àðeä áø .íãà ìk ìL çôèa òaøàî ãçà¤¨¥©§©§¤©¤¨¨¨©¨§¥

ì :øîà òLBäé áøceéä úBnà ézL :ïðúc .úBnà ézL §©§ª©¨©¦§¥©¦§©§¥©¨
ïùåùá
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קלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc zexeka(iyiy meil)

íøBvä ,áø øîà àøéæ éaø øîàäåz` [mbetd-]øtä ïæàodk ly §¨¨©©¦¥¨¨©©©¥Ÿ¤©¨
,ezhigy xg`l giynìeñt ,Bîc ìaé÷ Ck øçàå,dwixfl mcd §©©¨¦¥¨¨

øîàpL(d c `xwie)ç÷ìå'giynd odkd,'øtä ícîzlawy ernyne ¤¤¡©§¨©¦©©¨
n zeidl dkixv mcdøák äéäL øtäi`cea f`y ,dhigy zrya ©¨¤¨¨§¨

dxqgpy ote`a mb ok m`e .men lra mihgey oi` ixdy ,mly did
epipy ote` dfi`a `iyewd daye ,leqt oaxwd ,dhigyd xg` dilk

.zg` dilk lra zeaxl `a 'dpxiqi'y `ziixaa
:xg` ote`a mi`pzd zwelgn z` zx`an `xnbdïàk ,àlàdn - ¤¨¨

`ed ,oaxwl dleqt zg` dilk wx da yiy dnday eyxcy
käøñçLdilkdíãB÷d,äìa÷eli`eïàk`idy eyxcy dn - ¤¨§¨¤©¨¨¨

k `ed ,oaxwl dxykäøñçLdilkdøçàìd.äìa÷`xnbd day ¤¨§¨§©©©¨¨
:dywneådilkd dxqgy ote`a ikéî ä÷éøæ íãB÷ äìa÷ øçàì §§©©©¨¨¤§¦¨¦

éøL,daixwdlàéðúäågqt oaxwa xen`d lr(d ai zeny),äN' ¨¦§¨©§¨¤
,'íëì äéäé äðL ïa øëæ íéîújixvyàäiLoaxwdíéîz,men ila ¨¦¨¨¤¨¨¦§¤¨¤¤§¥¨¦

didieïépîe .äèéçL úòLa äðL ïamb ok didiyazecear onf ¤¨¨¦§©§¦¨¦©¦¦
,'äéäé' øîBì ãeîìz ,äééfäå äëìBäå äìa÷rnyneìk eäiL ©¨¨§¨¨§©¨¨©§©¦§¤¤§¨

åéúBéåä`edyk [eizecear-].äðL ïáe ízote`a mby `vnp ok m`e £¨¨¨¤¨¨
xyt` i`e ,leqt oaxwd ,dwixfd mcewe dlaw xg` dilk dxqgy

.zg` dilk oexqg `ziixad dxiykd df ote` lry xnel
:`xnbd zvxznàîbøz`ziixad zyxc z` cinrdl jl yi - ©§§¨

wx ,'didi'nïaà[oa lr-],äðLdpy oa zeidl jixv gqtdy myky ©¤¨¨
xa` oexqg la` ,zecear x`ya mb zeidl eilr ok ,dhigy zrya

zrya `le ,dlawe dhigy zrya `l` lqet epi`zaiz oky dwixf
:`xnbd ok dgiken .'dpy oa'l jenqa dazkp 'didi'énð éëä̈¦©¦

,àøazñî,mcd zlaw xg`l lqet epi` oexqgyàéðúc(.hr migqt), ¦§©§¨§©§¨
L äøBzaL íéçáfä ìk ,øîBà òLBäé éaøxg` mxya ca`p ©¦§ª©¥¨©§¨¦¤©¨¤

,dhigyøNa úéfk ïäî øéizLpå,dlik`láìç úéfk Bà,dxhwdl ¦§©¥¥¤©©¦¨¨©©¦¥¤
,ícä úà ÷øBæji`e ,dfn lecb men jl oi` zifk wx xiizyp m` ixde ¥¤©¨

`l` ,mcd z` wxefdpéî òîLm`e .dwixf zrya lqet epi` xqgy §©¦¨
mcd zlaw xg` dilk dxqgpa `ziixad zyxc z` cinrdl yi ok

.ezwixf iptle
oa didi zeceard lkay xnel aezkd jxved recn :`xnbd dywn

,dpyéãéî àkéà éîeyi ike -xacäðL ïa éåä äèéçL úòLác ¦¦¨¦¦§¦§©§¦¨¨¥¤¨¨
,íéðL ézL ïa éåä äëìBäå äìa÷ úòLaeoaxwd zecear lk ixde ¦§©©¨¨§¨¨¨¥¤§¥¨¦

:`xnbd zvxzn .mei eze`a zeyrpúøîBà úàæ ,àáø øîào`kn - ¨©¨¨Ÿ¤¤
y gikedl yiíéLãwa úBìñBt úBòLmiccnp mpi` miycwd ipnf - ¨§©¢¨¦

dxary dpya df dlh clep m` okle ,dryl dryn `l` meil mein
dry dze`l cr gqtl xyk `ed ixd ,zipinyd drya oqip c"ia
wexfl xyt` i` zipinyd dryd mcew hgyp m`e ,dixg`ly dpya

.dipy dpyl qpkp ik ,ef dry xg`l enc
ieacg` ax oecip z` mi`pz zwelgna zelzl dvex `xnbdlirl)

(`"r:`xnbd zl`ey .éàpúk àîéìax ea ocy df oecip m`d - ¥¨§©¨¥
ielz ,men aygp inipt xa` oexqg m` ieacg`,mi`pz zwelgna

dnda inena xn`p ,`ziixaa epipy jky(ck ak `xwie)Ceòîe'¨
[miviad ekrnzpy-]úeúëåcr mipa`a miviad ezzkpy-] §¨

[egenipy÷eúðåzeielz oiicr j` ,ixnbl cia miviad ewzipy-] §¨
[qikaúeøëå,miviad zeielz mday mihegd oikqa ezxkpy-] §¨

:`ziixad zx`ane ,''dl eaixwz `l ,[zvw zexern md oiicreïlek¨
md el` minen lk -.äãeäé éaø éøác ,íéöéaadwiqtn `xnbd ©¥¦¦§¥©¦§¨

zl`ey .dcedi iax ixac z` x`al ick ,`ziixad ixac rvn`a
wx md el` minen dcedi iaxl ike :`xnbd,ãéba àìå íéöéaaixde ©¥¦§Ÿ©¦
:`xnbd daiyn .mivian xzei ielb cibàîéàz` jk xen` - ¥¨

men miaygp el` minen lk ,`ziixadóàmdyk,íéöéaaoky lke ©©¥¦
,ciba mdyk.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨

:`ziixad jynd z` d`ian `xnbd,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥
ïlekwx milqet el` minen lk -,ãéba.miviaa `leéñBé éaø ¨©¦©¦¥

úeúëå Ceòî ,øîBàmilqet,íéöéaa óàmle` ,xzei mixkip md ik ¥¨§¨©©¥¦
úeøëå ÷eúðmdykïéà ,ãébamdyk la` ,milqet md -,íéöéaa ¨§¨©¦¦©¥¦

,àì.jk lk mixkip mpi`y oeik Ÿ
:ef mi`pz zwelgna ielz ieacg` ax ly oecipd ji` `xnbd zx`an

øîc ,éâìôéî÷ àäa åàì éàîmilqet oleky xn`y dcedi iax - ©¨§¨¨¦§§¦§©
,miviaa mbøáñyïBøqçxa`øîe ,ïBøqç déîL íéðôaîiaxe - ¨©¦¨¦¦§¦§¥¦¨©

,miviaa milqet mpi`y xn`y awri oa xfril`øáñxa` oexqgy ¨©
miptan.ïBøqç déîL àì:`xnbd dgecàøañúådz` xeaq ike - Ÿ§¥¦¨§¦§§¨

lr dywi df itl ixde ,df oecipa zwelgnd z` zelzl,éñBé éaø©¦¥
øáñ÷ éàî,zexke wezpl zezke jern oia wlgl ezxaq dn -éà ©¨¨©¦
ïBøqç øáñ÷xa`,ïBøqç déîL íéðôaîok m`úeøëå ÷eúð eléôà ¨¨©¦¨¦¦§¦§¥¦¨£¦¨§¨

miviaaénð.inipt xa` mdy s` ,elqtiøáñ÷ éàåxa` oexqgy ©¦§¦¨¨©
inipt,ïBøqç déîL àìok m`úeúëå Ceòî eléôàmiviaaàì énð Ÿ§¥¦¨£¦¨§¨©¦Ÿ

.mdipia wlig dnle ,elqti
,ieacg` ax ly oecipa dielz dpi` ef mi`pz zwelgn :`xnbd dwiqn

,men aygp inipt xa` oexqg mlerleàëä àlà,o`k -íéîeîa ¤¨¨¨§¦
âìôéî÷ éeìâaLé,ielbay men aygp el` minenn dfi` ewlgp -éaø ¤§¨¨¦§§¦©¦

àîeî éåä úeúëå Ceòî ,øáñ äãeäéoeik ,ielbayïöåekéîc- §¨¨©¨§¨¨¥¨§¦©§¨
mbe ,uega xkip mpexqge ,miviad z` ueekl minxeb el` minen÷eúð̈

àîeî éåä úeøëå,ielbayïééìz àäcod onewnn ewzipy oeik - §¨¨¥¨§¨©§¨
e .zeielzk ze`xp,øáñ á÷òé ïa øæòéìà éaøyéåä àì úeúëå Ceòî ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨©¨§¨Ÿ¨¥

àîeî,ielbayïöåekéîc ïéðîæ énð àøwéòîcmiviadyk mb ik - ¨§¥¦¨¨©¦¦§¦§¦©§¨
mbe ,menk d`xp epi` mveeik okle zeveekzn od minrtl ze`ixa

àîeî éåä àì úeøëå ÷eúð,ielbayïééìúc ïéðîéæ énð àøwéòîc ¨§¨Ÿ¨¥¨§¥¦¨¨©¦¦§¦§©§¨
d`xn okle ,zeielz ze`xp od minrtl ze`ixa miviadyk mb ik -

.menk aygp epi` dfàîeî éåä úeúëå Ceòî ,øáñ éñBé éaøå§©¦¥¨©¨§¨¨¥¨
,ielbayeäðúéì àäcel oi`y `vnp ezzkp e` ekrnzpy oeiky - §¨¥©§

mle` ,ielb men df ixde ,miviaàîeî éåä àì úeøëå ÷eúð,ielbay ¨§¨Ÿ¨¥¨
eäðúéà àäc.onewnn ewzipy wxe ,mivia el yi ixdy - §¨¦©§

äðùî
:dapfe dndad zeexray minen zhxtn dpyndïáBfä íbôðqikd - ¦§©©¨

ieag dndad ly cibdy,ea[Bà]dnbtpyäéøòämgxd zia zty - ¨¤§¨
,äá÷ð ìLjiiy epi` df mene ,`ixane xfeg epi` ik ,men df ixd ¤§¥¨

`l` ,mixkfa wx bdepy ,xekaaax`y,ïéLc÷eîminly oebk ¦§¨¦
.dawp mb mi`ay

,áðfä íbôðm`íöòä ïî,dnbtp apfd zeilegn zg` ly mvrd - ¦§©©¨¨¦¨¤¤
,men df ixd÷øtä ïî àì ìáàapfd zeileg oiay miwxta mbt - £¨Ÿ¦©¤¤

.apfd lk jzgp `lyk dkex` dlrn `ed ik ,men aygp epi`Bà
íöòä úà] (øàLð íöòäå øNaäå øBòä óì÷ð) ìvôî áðæ LàøL,[ ¤Ÿ¨¨§©¥¦§©¨§©¨¨§¨¤¤¦§©¤¨¤¤

,dlebn mvrd dx`ype ,apfd y`x lrn etlwp xyade xerdy epiidc
.dkex` dlrn epi` df mewna ik ,men df ixdàéìeçî øNa LiL Bà¤¥¨¨¥§¨

àéìeçìefn ef zewegx apfd ly zeilegdy -òaöà àìîepiidc §§¨§Ÿ¤§©
.zenda x`y apfn dpey `ed ik ,men df ixd ,lceb` agex

àøîâ
:men df ixd ,oaefd mbtp m`y dpyna epipy,øæòìà éaø øîà`weec ¨©©¦¤§¨¨

m`íbôð,`ixane xfeg epi` ik ,men df ixd oaefdàìåm`ìhéð ¦§©§Ÿ¦©
,ixnbl oaefdd mbtp m` `weece .`ixane xfeg `ed f` ikñékcibdy ¦

,men df ixd ,ea ieag dndad lyàìåmbtp m`úeøëæ,envr cibd - §Ÿ©§
`xnbd .dkex` dlrn mbtpy cib ik ,men aygp ea mbtd oi`y

:xfrl` iaxl reiq d`ianàìå ñék ,ìhéð àìå íbôð ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¦§©§Ÿ¦©¦§Ÿ
BìèpL ãçà ìaðéòa äNòî ,íleLîä ïa éñBé éaø øîà .úeøëæ©§¨©©¦¥¤©§¨©£¤§¦§¨¤¨¤§¨

áàæ,dnda ly oaefd z` a`f gwly -øæçåoaefd.Bðúéàì §¥§¨©§¥¨
:dpyna epipy'åëå íöòä ïî áðfä äîbôð`ileg oia xya yiy e` ¦§§¨©¨¨¦¨¤¤

:'rav`' xeriy edn zxxan `xnbd .rav` `ln `ileglàðz- ¨¨
xeriy ,`ziixaa epipyeøîàL 'òaöà'`ed ,minkgäòaøàî ãçà ¤§©¤¨§¤¨¥©§¨¨
.íãà ìk ìL çôèa:`xnbd zl`eyàúëìä éàîìdfi` iabl - §¤©¤¨¨¨§©¦§§¨

.rav` xeriy zxxand ef `ziixa dzpyp dkldïéðòì ,äaø øîà̈©©¨§¦§©
lizt xeriyúìëz,ziviva ozipdïúBð àeä ïéèeç änk ,àéðúc §¥¤§©§¨©¨¦¥
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xcde"קמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zexeka(ycew zay meil)

äøéaä ïLeLadxfrd ly igxfnd xry lrn iepa didy rivia - §©©¦¨
,'dxiad oyey' iexwddn`úçàzgpen,úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìò ©©©¤¤¦§¨¦§¦

ådn`úçàzgpen,úéîBøc úéçøæî ïø÷ ìòdn`dïø÷ ìòL §©©©¤¤¦§¨¦§¦¤©¤¤
ìò äøéúé äúéä ,úéðBôö úéçøæîdn`,òaöà éöç äLî ìL ¦§¨¦§¦¨§¨§¥¨©¤Ÿ¤£¦¤§©

dzid ef dn`e ,weica migth dyy za dzid dyn ly dn`dy
.rav` ivga xzei dkex`ådn`däúéä úéîBøc úéçøæî ïø÷ ìòL §¤©¤¤¦§¨¦§¦¨§¨

äéìò äøéúécer dpey`xd dn`d lr -úàöîð ,òaöà éöçdn`d §¥¨¨¤¨£¦¤§©¦§¥
zinexc zigxfn oxw lr zgpendìò äøéúédn`.òaöà äLî ìL §¥¨©¤Ÿ¤¤§©

,dpynd zx`aneéä änìåzen` oze`l mikixvúçàå äìBãb úçà §¨¨¨©©§¨§©©
äpè÷ik .dyn ly dn`a ic did `leïéìèBð ïéðneà eéäLk- §©¨§¤¨¨¦§¦

,ycwd xear dk`ln zeyrl mdilr milawndpzn xafbd dide
mnräpèwa`idy weica migth dyy ly dyn ly dn` itl - ©§©¨

mieqn jq elawi migth dyy ly dn` lk lry ,ycwnay dphwd
,oxkyaäìBãba ïéøéæçîelawl mi`ae mzk`ln eliky xg`e - ©£¦¦©§¨

eidy zen`dn zg` `idy ,dlecb dn` zcna mdl miccen ,oxky
eze` z` elawi dlecb dn` lk lr wxy ,'dxiad oyey'a zegpen

ick ,mnr rawpy dn lr mdlyn etiqei jkae ,xkyéãéì eàBáé àlL¤Ÿ¨¦¥
äìéòî,mnr erawy dcndn ezgti mevnva eccni m` `ny - §¦¨

cbpk mdl rawpy dnn xzei ycwddn milawn mdy `vnpe
ae ,mzcear.dlirn icil mi`

dxeriyy lirl epipy dlecbd dn`a etiqedy ef rav` xeriy lre
.mc` lk ly gtha drax`n cg` `ed

:`xnbd zl`eyéì änì ézøzzen` izyl ekxved dnl oiicr - ©§¥¨¨¦
zg` dn`a ic ixde ,mipey mixeriya dyn ly dn`n zelecbd

:`xnbd zayiin .dlirn icil e`eai `ly ick dlecbàtñëc àãç£¨§©§¨
àáäãådzid ,dyn ly dn` lr rav` ivg wx dxizid zg` dn` - §©£¨

ik ,adfe sqk ly zetxeva miwqerd mipne`l cecnl zcrein
oiay yxtda daxd mciqtdl evx `le ,dxwie dyw mzcear

,zecindàðééðác àãçåly dn` lr rav` dxizid zg` dn`e - ©£¨§¦§¨¨
ik ,dnegd oipaa miwqerd mipne`l cecnl zcrein dzid dyn

.zecind oiay yxtda daxd miciqtn `le ,dxwi dpi` mzcear
:epipyy rav` xeriy z` xg` oipra yxtn ongp axøa ïîçð áø©©§¨©

ïúð øa àðeä áø àîézéàå ÷çöéxeriya `ziixad oecip ,xn` ¦§¨§¦¥¨©¨©¨¨
dpyp ,rav`ìiabdúBàdkldeðéðML,xekad inena epzpyna §¨¤¨¦

ote`ayàéìeçì àéìeç ïéa øNa LiLzewegx mde apfd zenvr ly ¤¥¨¨¥§¨§§¨
efn ef,òaöà àìîmen df ixd`ziixaa epipy ef rav` xeriy lre , §Ÿ¤§©

.mc` lk ly gtha drax`n cg` `edy

äðùî
m` :dnda ly rxfd ixa`a minen cer zhxtn dpyndBì ïéà- ¥

izy xekalíéöéa,llk,úçà äöéa àlà Bì ïéà Bàlra df ixd ¥¦¥¤¨¥¨©©
.menïéñéë éðL Bì Lé íà ,øîBà ìàòîLé éaøy gxkdaBì Lé ©¦¦§¨¥¥¦¤§¥¦¦¤

,íéöéá ézLm` mle`.úçà äöéa àlà Bì ïéà ïéñéë éðL Bì ïéà §¥¥¦¥§¥¦¦¥¤¨¥¨©©
,øîBà àáé÷ò éaøgxkd oi` ,zg` dvia wxe miqik ipy el yiy in ©¦£¦¨¥

okle ,ztqep dvia el yi m` ewcal jixv `l` ,mivia izy el yiy
BáéLBîxekad z` -Còîîe ,Bæekò ìò,milqkae qika ynynne - ¦©©§©¥
Lé íàmy,úàöì dôBñ ,äöéa.men lra `ed ixd d`vei dpi` m`e ¦¥¥¨¨¨¥

:`aiwr iax lr `pz wlgp eay dyrn dpynd d`ianCòénL äNòî©£¤¤¦¥
xeka ly qikaàöé àìåe ,ztqep dviaäèçLðdndadúàöîðå §Ÿ¨¨¦§£¨§¦§¥

`idy ztqep dvia dkezaíéìñka ä÷eácly miiniptd mixixya - §¨©§¨¦
,dilkl jenq jxidàáé÷ò éaø øézäås` ,dlik`a xekad z` §¦¦©¦£¦¨

yenyna dviad z` `vn `ly oeiky ,mivia izy el yiy xxazdy
.men df ixde ,dnewna dpi`y xxazdøñàåeze`éøeð ïa ïðçBé éaø §¨©©¦¨¨¤¦
,mivia izy el yiy xxazd seq seq ik.men lra epi`e

àøîâ
.men df ixd zg` dvia `l` el oi` e` mivia el oi` :dpyna epipy

:`xnbd dywnàzLäm`y xg`n -úçà äöéa àlà Bì ïéà ©§¨¥¤¨¥¨©©

àîeî éåä úøîàm` ,men lra `edy eilr epipy -Bì ïéàmivia ¨§©¨¥¨¥
àéòaéî ììk`ed llk mivia el oi`y ote`a mby xnel jxvp ike - §¨¦©§¨

:`xnbd zvxzn .`ed oky lk ixde ,men lraéëäå àøqçéî éøeqç©¥¦©§¨§¨¦
éðz÷,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k dpynd z` cenll yi - ¨¨¥

àlà ïéñéë éðLa íéöéá ézL Bì ïéàmdizyénð éà ,ãçà ñéëa- ¥§¥¥¦¦§¥¦¦¤¨§¦¤¨¦©¦
el eid m` ,sqep ote`e,íeî äæ éøä ,úçà äöéáe ïéñéë éðLzrc edf §¥¦¦¥¨©©£¥¤

.`nw `pz,øîBà ìàòîLé éaøote`ay `nw `pz xn`y df xac ©¦¦§¨¥¥
m` ik ,oekp epi` ,men `ed zg` dviae miqik ipy el yiyéðL Bì Lé¤§¥

òeãéa íéñéëgxkda -,íéöéá ézL Bì LiLla` .men lra epi`e ¦¦§¨©¤¤§¥¥¦
y ote`a dcen `edãçà ñék àlà Bì ïéàd ik ,men lra `edyix ¥¤¨¦¤¨

`edàúàå .éîc úçà äöéa àlà Bì ïéàL éîk`ae -àáé÷ò éaø §¦¤¥¤¨¥¨©©¨¥©£¨©¦£¦¨
ïðéøîà àì òeãéa ,øîéîìmiqik ipy el yi m`y mixne` `l - §¥©§¨©Ÿ¨§¦©
,mivia izy el yi gxkdaàlàokle ,ewcal jixvBáéLBîz` ¤¨¦

xekadCòîîe ,Bæekò ìò,qika ynynne -Lé íàeaäöéa,ztqep ©©§©¥¦¥¥¨
,úàöì dôBñ.men lra `ed ixd z`vei dpi` m`e ¨¨¥
:dpyna epipy'åëå àöé àìå CòénL äNòîez`vnpe dhgype ©£¤¤¦¥§Ÿ¨¨

:df oirk `ziixa `xnbd d`ian .milqka dweac dviadøîà ,àéðz©§¨¨©
ïøéôa äNòî ,éñBé éaøxtk my -,íçðî úéa ìLCòénLdgnen ©¦¥©£¤§¦¨¤¥§©¥¤¦¥

xeka ly qikaúàöé àìå,ztqep dviaäèçLðådndadúàöîðå §Ÿ¨¨§¦§£¨§¦§¥
ztqep dviaàáé÷ò éaø øézäå ,íéìñka ä÷eácxekad z` §¨©§¨¦§¦¦©¦£¦¨

aygpe ,dnewna dpi` ixd yenyna d`vnp `ly oeiky ,dlik`a
,men lra,éøeð ïa ïðçBé éaø øñàådviad z`ivnay xaq ik §¨©©¦¨¨¤¦

.men lra epi`y xxazd,éøeð ïa ïðçBé éaøì àáé÷ò éaø Bì øîà̈©©¦£¦¨§©¦¨¨¤¦
,ìàøùé ìL ïðBîî älëî äzà éúî ãòxac mdl xqe` dz`y ©¨©©¨§©¤¨¨¤¦§¨¥

z`vnp jk xg`y s`e ,men lra `edy rawp ezwicaa ixdy ,xzend
.lha mend oi` ,ekeza dweac dviaéaø Bì øîàéaøì éøeð ïa ïðçBé ¨©©¦¨¨¤¦§©¦

,úBìéáð ìàøNé ìéëàî äzà éúî ãò ,àáé÷òepi`y xxazd ixdy £¦¨©¨©©¨©£¦¦§¨¥§¥
iax dpik dnl :`xnbd zl`ey .exya z` lek`l xeq`e ,men lra

,'zeliap' zlik`k xeka zlik` z` ixep oa opgeièçLéî åàì̈¦§¨
déèçL:`xnbd dper .xekad z` hgy `l ike -,àlàiax zpeek ©£¥¤¨

mlik`n dz` izn cr xnel ixep oa opgei.úBôéøèjk lr mb j` §¥
ixd :`xnbd dywn.àeä úBôéøè øeqéà àì:`xnbd zayiin,àlà Ÿ¦§¥¤¨

`aiwr iaxl xnel ixep oa opgei iax zpeekìéëàî äzà éúî ãò©¨©©¨©£¦
,õeça íéLã÷ ìàøNécner `ede ,df xekaa men oi` ixdy ¦§¨¥¨¨¦©

.milyexia `l` mlke`l xeq` milw miycwe ,ezyecwa

äðùî
xeka :dnda ilbxa miievnd minend z` zhxtn dpyndLîç ìòa©©¨¥

ìL àlà Bì ïéàL Bà ,íéìâøLdf ixd ,eilbxn zg` dxqge milbx ©§©¦¤¥¤¨¨Ÿ
.menøBîç ìLk úBèeì÷ (àeäL) åéìâøLåzelebr eizeqxty - §¤©§¨¤§§¤£

opi` dxedh dnda zeqxty oeik ,men df ixd ,d`nh dnda zeqxtk
.zelebråokìeñkäå ìeçMä.men df ixdeäèîLpL ,ìeçL eäæéà §©¨§©¨¥¤¨¤¦§§¨
Bëéøé,dnewnn ekixi mvr d`viy -íéëéøéî úçàL ,ìeñëå §¥§¨¤©©¦¥©¦

úBäBábdlrnl zxaegn dipyde dnewna drewy ely zg` jxi - §
.dipyd jxidn ddeab `idy `vnpe ,abd lv` lqkdn

àøîâ
df ixd milbx yly `l` el oi`y e` milbx yng lra :dpyna epipy

:`xnbd zx`an .men lraeðL àì ,àðeä áø øîàjkay df oic ¨©©¨Ÿ¨
,dtixh `le men lra `edàlàote`a,ãia øúéå øñçL`idy ¤¨¤¨¥§¨¥©¨

ci dtqep e` micidn zg` dxqgy oebke ,dndad ly zincwd lbxd
ci ztqeze oexqg ik ,men lra `edy epipy el` mipte` lry ,ztqep

,dtixhl dndad z` miyer mpi`ìáàxzie xqg m`ìâøa £¨¨¤¤
,dndad ly zixeg`déåä énð äôøè,dtixh mb zaygp dndad - §¥¨©¦¨¥

`ed llky oeik ,men zlra wx `leéîc ìeèðk øéúé ìëclky - §¨¨¥§¨¨¥
xzi s`y `vnpe ,xa` dpnn lhip eli`k aygp dndaa xzein xa`
`id dlrnle daekx`d on dilbx ekzgpy dndae ,xqgk `ed ixd
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המשך בעמוד קמו

oifge` mipy` cenr n sc ± oey`x wxtzereay

äøéáä ïùåù.(`,gv) "mgld izy" wxta zegpna ,"dxiad oyey" ixwne ,gxfn xry lr ieyryriviÐäðè÷á ïéìèåð ïéðîåà åäéùzeyrl oipne`d mr oipzn eidykÐ

.dxiad oyeya oiyeryzg`zcnldlecbddcnl oiyer ode ,dynlya oipzn eid ,ziadwcaldk`lnzen`jkejkäìéòî éãéì åàåáé àìùm`c .ycwdd on epdi`lyÐ

.dlecba oixifgnjklid ,mvnvlxyt` i`c ,ezgti`nyÐoipznydcndze`a oiyer eidéì äîì éúøúå!migthdyy`idy ,dynly [dze`ncal] (dze`a) ibqcgaÐ

àôñëå àáäãì àãç.rav` ivgdpniddlecbydze`loixifgne ,dynlya oipznÐ`idgxehzk`lnyÐàðéðáìdxiziydze`a oixifgne ,dynlya oilhep ,dnegcÐ

.rav` dilräðùîïéà åà íéöéá åì ïéà
úçà äöéá àìà åì.men ied Ðïéñéë éðù

,zg` qik dvia lkl dl yi dnda lkl Ð

,xkip uegane .ezirvn`a welg qikdy itl

dxey ea zi`xpe ,rweyn`edrvn`a ixdy

.dwenrdåæåëò ìò åúåà ïéáéùåîåÐ

cvik" wxta oiaexira opixn` ikde .opiqxb

opz "efekr" e` ,opz "efek`" :(a,bp) "oixarn

z` oiaiyen zg` eizeabr lr Ð efekr lr

ad.zg` dvia `l` el oi`y xekêòîîåÐ

dteq Ð yi m`e ,milqkae qika ynynne

.men iedÐ d`vei dpi` m`e ,z`vlíéìñë
.y"wpltÐàáé÷ò éáø øéúäå,men iedcÐ

.dnewna dpi`e li`edàøîâéøåñç
'åë àøñçî`ed `tiq` l`rnyi iaxe Ð

dvia `l` el oi` :`nw `pz xn`wc ,biltc

l`rnyi iax iz`e ,men ied oiqik ipya zg`

la` .mivia izy el yiy recia :xninl

cg` qik `l` el oi` ikc jl `picen `yix`

jernke ,zg` dvia `l` el oi`y ink Ð

.incïøéôá.xtkd my Ðõåçá íéùã÷Ð

.`ed ezyecwae ,men ea oi`yäðùî
åëéøé äèîùðù.diaip lkri` `lc oebk Ð

,ied inp dtixh Ð diaip lkri` i`c

i`d :(a,cp oileg) "zetixh el`"a opixn`ck

ipde ,dtixhÐdizkecn syc `nh`c`wea

.diaip lekri`c ilinäúøéáçî äåáâÐ

dlrnl dlr ef jxi ly `nh`c `wea mewn

.dzxiagn xzei abd lràøîâåðù àìÐ

`le ,men iedc dyly e` milbx yng lrac

.dtixhàìàxeqigdyÐ,cia eedxeziid e`

izye mici yly milbx yng lral el yiy

,zg` cie milbx izyÐyly lrale ,milbx

.zetixh jiiy `l ciacéîã ìåèðëÐ

.dliap Ð dly llge jxi lhpy dndae

on dilbx ekzgpy dndaa ol `niiwe

`wea ,cere .dtixh Ð dlrnle daekx`d

.dtixhÐdizkecn syc`nh`càîéú àì
`le oilibrc ,xengl zenec lke lknc Ð

.oiwicqïéìéâòã ïåéë àìàÐxeng lyk Ð

.zelebr opi`dxedhdndazeqxtc ,men ied

éìñë.w"plt =ìñëä êåúájxc jk Ð

jenq dil`a zxaegn jxidy ,dndad

lr epiidc milqkd on dlrnl `le ,milqkl

.dil`d abåëéøé äááøúùðùzg`y Ð

.dzxiagn dlecb eizekixinäðùîìò óà
øëéð åðéàù éô.yxtn`xnbaÐåðòîù àì

åìà àìàod el`e .dlrnl exkfedy Ð

.'ek epir lblby z` :siqedy dylydìùì
øéæç.`xnba yxtnÐøáãîä áåøepiidÐ

.eigewlna weac epi`y oeyld zvwàøîâ
åîöò úîçîla` ,d`xp xayd oi`y Ð

`id eflbxdjelide .rlevyzngn`edxkip

.ezk`lnäéçøåà åðééä åàìã`diy Ð

.lebr dnda ly lblbøëæì áùúini Ð

.xdeh ini dylye miylye ,dray d`neh

äá÷ðì áùúmi`nh xyr drax` Ð

.oixedh dyye miyyeäá÷ðìå øëæìÐ

.xdeh ini dylye miyly `l`dl `di `lcÐ xkfc xdeh inie ,miireayÐdaiwpc d`neh ini .`xnegløéàî éáøã àîòè éàîd`nhÐdnda oin zcleid :xn`cÐ

.`ilrnclek ,dcilìéàåä.oird lblba mc`ldneceÐàîëåàá.mc` lyklebr (epi`) dndad oir lyxegyÐàøéöá àä,"`ixiv" ixw`xiqde oaeld ayenzia lkÐ

.mc` lyk lebr [epi`] i`ce `edeàîéú àìlr zetcer zepeilrd miigle dpeilr dtyy Ð qixt ,lebr eit Ð city .qixte cityc ,lke lkn xifgl dnec opirac Ð

.cetyk zeccgzne zekled zepeilrd eiigly Ð cityc ,`kti` ol xnzi` dxend itne .zepezgzdàøîâàðú éàî:ipzwc ,dyrn i`dl incc Ð
äùòîå
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ïøéôá:qxhpewa yxit Ð mgpn zia ly

(c wxt) `ztqezae .xtkd my

`edda enk ,"mgpn zia ly dxta" :aezk

m`d dlhipy [mgpn zia ly dxta dyrn]

.(`,bl oixcdpq) dlyäèîùðùekixi

.frla x"iyiielyi` :qxhpewa yxit Ð

lekri` i`c ,diaip lekri` `lc oebke

Ð diaipel`"a xn`ck ,ied inp dtixh

`nh`c `wea i`d :(a,dp oileg) "zetixh

ilin ipde ,dtixh Ð dizkecn syc

.diaip lekri`c`ki`c :eyexitl `iywe

`le lekri` `l elit` mzd sixhc o`n

ok dhnypc :yxtl yi `l` !weqti`

.jenqa "daaxzyp" oke .dziixa zlgzn
eit
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ïLeLaìò úçàå úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìò úçà ,äøéaä §©©¦¨©©©¤¤¦§¨¦§¦§©©©
äúéä úéðBôö úéçøæî ïø÷ ìòL .úéîBøc úéçøæî ïø÷¤¤¦§¨¦§¦¤©¤¤¦§¨¦§¦¨§¨
úéçøæî ïø÷ ìòLå ,òaöà éöç äùî ìL ìò äøéúé§¥¨©¤Ÿ¤£¦¤§©§¤©¤¤¦§¨¦
äøéúé úàöîð ,òaöà éöç äéìò äøéúé äúéä úéîBøc§¦¨§¨§¥¨¨¤¨£¦¤§©¦§¥§¥¨
äpè÷ úçàå äìBãb úçà eéä änìå .òaöà äùî ìL ìò©¤Ÿ¤¤§©§¨¨¨©©§¨§©©§©¨
àlL ,äìBãâa ïéøéæçîe äpè÷a ïéìèBð ïéðîeà eéäLk§¤¨¨¦§¦¦§©¨©£¦¦¦§¨¤Ÿ

àtñëc àãç éì änì ézøz .äìéòî éãéì eàBáéàáäæå, ¨¦¥§¦¨©§¥¨¨¦£¨§©§¨§©£¨
àãçåácàðééðàðeä áø àîéz éàå ,÷çöé øa ïîçð áø . ©£¨§¦§¨¨©©§¨©¦§¨§¦¥¨©¨

dúBàì :ïúð øaeðéðMLàéìeçì àéìeç ïéa øNa LiL" ©¨¨§¨¤¨¦¤¥¨¨¥§¨§§¨
àìî."òaöàäðùîàlà Bì ïéà Bà íéöéa Bì ïéà §Ÿ¤§©¥¥¦¥¤¨

ïéñéë éðL Bì Lé íà :øîBà ìàòîLé éaø .úçà äöéa¯ ¥¨©©©¦¦§¨¥¥¦¥§¥¦¦
ézL Bì LééðL Bì ïéà ,íéöéáïéñéë¯äöéa àlà Bì ïéà ¥§¥¥¦¥§¥¦¦¥¤¨¥¨

:øîBà àáé÷ò éaø .úçàBáéLBîìòkòBæeòîîeCäöéa Lé íà ,¯CòénL äNòî .úàöì BôBñ ©©©¦£¦¨¥¦©©§©¥¦¥¥¨¨¥©£¤¤¦¥
úàöîðå ,äèçLð ,àöé àìåä÷eácéìñkaí.éøeð ïa ïðçBé éaø øñàå àáé÷ò éaø øézäå ,àøîâ §Ÿ¨¨¦§£¨§¦§¥§¨©§¨¦§¦¦©¦£¦¨§¨©©¦¨¨¤¦

àéòaéî ììk Bì ïéà ,àîeî éåä zøîà úçà äöéa àlà Bì ïéà àzLä¯éëäå àøqçéî éøeqç ¨§¨¥¤¨¥¨©©¨§©§¨¥¨¥§¨¦¨£¨©¥¦©§¨§¨¦
ïéñéë ézL éîð éà ,ãçà ñéëa àlà ïéñéë ézLa íéöéá ézL Bì ïéà :éðú÷äöéáeúçà¯äæ éøä ¨¨¥¥§¥¥¦¦§¥¦¦¤¨§¦¤¨¦©¦§¥¦¦¥¨©©£¥¤

ézL Bì Lé :øîBà ìàòîLé éaø .íeîéñéëí¯ãçà ñék àlà Bì ïéà ,íéöéá ézL Bì LiL òeãéa ©¦¦§¨¥¥¥§¥¦¦§¨©¤¥§¥¥¦¥¤¨¦¤¨
¯àlà ,ïðéøîà àì òeãéa :øîéîì àáé÷ò éaø àúàå .éîc úçà äöéa àlà Bì ïéàL éîkBáéLBî §¦¤¥¤¨¥¨©©¨¥©£¨©¦£¦¨§¥©§¨©¨¨§¦©¤¨¦

òîîe Bæekò ìò"àöé àìå CòénL äNòîe" .úàöì BôBñ äöéa Lé íà ,Cåëåéaø øîà ,àéðz .' ©©§©¥¦¥¥¨¨¥©£¤¤¦¥§Ÿ¨¨©§¨¨©©¦
äNòî :éñBéïøéôaúàöîðå äèçLðå ,úàöé àìå CòénL íçðî úéa ìLéìñka ä÷eácøézäå ,í ¥©£¤§¦¨¤¥§©¥¤¦¥§Ÿ¨¨§¦§¨¨§¦§¥§¨©§¨¦§¦¦

äzà éúî ãò :éøeð ïa ïðçBé éaøì àáé÷ò éaø Bì øîà .éøeð ïa ïðçBé éaø øñàå ,àáé÷ò éaø©¦£¦¨§¨©©¦¨¨¤¦¨©©¦£¦¨§©¦¨¨¤¦©¨©©¨
ìàøNé ìéëàî äzà éúî ãò :àáé÷ò éaøì éøeð ïa ïðçBé éaø Bì øîà !ìàøNé ìL ïðBîî älëî§©¤¨¨¤¦§¨¥¨©©¦¨¨¤¦§©¦£¦¨©¨©©¨©£¦¦§¨¥

!úBìéáð¯åàìèçLéîdéèçL¯.úBôéøè :àlà¯!àeä úBôéøè øeqéà àì¯éúî ãò :àlà §¥¨¦§©¨£¥¤¨§¥¨¦§¥¤¨©¨©
!õeça íéLã÷ ìàøNé ìéëàî äzàäðùîìL àlà Bì ïéàL Bà ,íéìâø Lîç ìòa,LâøLååéì ©¨©£¦¦§¨¥¨¨¦©©©£¥©§©¦¤¥¤¨¨§¤©§¨
Mäå ,øBîç ìLk úBèeì÷ àeäLìeçeñkäåìeäæéà .eçLì¯äèîLpL,Bëéøéeñëåì¯úçàL ¤§§¤£§©¨§©¨¥¤¨¤¦§§¨§¥§¨¤©©

íéëéøéî.úBäBábàøîâøîàáøìâøa ìáà ,ãia øúéå øñçL àlà eðL àì :àðeä¯éîð äôøè ¦§¥©¦§¨©©¨Ÿ¨¤¨¤¨¥§¨¥©¨£¨¨¤¤§¥¨©¦
øéúé ìëc ,éåä¯àîéz àì :àtt áø øîà .éîã ìeèðkïìéâòcàìåï÷éãñïìéâòc ïåék àlà ,¯óà ¨¥§¨¨¥§¨¨¥¨©©©¨¨¥¨©£¦¨§¨§¦¨¤¨¥¨©£¦¨©

c áb ìòï÷éãñìeçMäå" .eñkäå"ìåëåeñk eäæéà :ïðaø eðz .'ìeçL ìeçL eäæéàå ì¯äèîLpL ©©¦§¦¨§©¨§©¨¨©¨©¥¤¨§¥¤¨¨¤¦§§¨
,Bëéøéìeñk¯BìâøLCBúa ãçàìñkäBìâøå:àðz .ìñkä éaâ ìò ãçàòeøOäòeøN ;èeìwäå §¥¨¤©§¤¨§©¤¤§©§¤¨©©¥©¤¤¨¨©¨©§©¨¨©

¯èeì÷ ,Bëéøé Bì áaøzLpL¯éìâøLåøBîç ìLk úBèeì÷ìLëe.ñeñäðùîBãé íöò øaLð ¤¦§©§¥§¥¨¤©§¨§§¤£§¤¦§©¤¤¨
íöòåìL ãBòå .íéîëç Bì eãBäå ,äðáéa àìéà äðî elà ïéîeî .økéð BðéàL ét ìò óà ,BìâøäL §¤¤©§©©¦¤¥¦¨¦¥¨¨¦¨§©§¤§£¨¦§§¨
éñBä;elà úà eðòîL àì :Bì eøîà ,óìbìbLìLk ìBâò Bðéò,øéæç ìLk äîBc åéôe ,íãà ¦¨§Ÿ¨©§¤¥¤©§©¥¨§¤¨¨¦¤§¤£¦

ìa øaãîä áBø ìhépLå.íeî äæ éøä :eøîà ïäéøçà ìL ïéc úéa .BðBLàøîâéî økéð Bðéà §¤¦©©§©¥¦§¥¦¤©£¥¤¨§£¥¤¥¦¨¦
økéð Bðéà :àtt áø øîà àîeî éåä à÷¯elà ïéîeî" .äëàìî úîçî økéð ìáà ,Bîöò úîçî ¨¨¥¨¨©©©¨¥¦¨¥£©©§£¨¦¨¥£©§¨¨¦¥

ïéa ïéàîè ïéa ,óBòå äiçå äîäa ïéî úìtnä :eäðéîøe déçøBà eðééä åàìc àøîéîì .'åëå "äðî̈¨§¥§¨§¨©§§¥§¦§©©¤¤¦§¥¨§©¨§¥§¥¦¥
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.dyrneíãà éáâ.odk Ðíöò äá úéàã àädkex` dpezgzd eztyy `l` ,mvr da oi` la` .dndaa elit` men ied ,oeilrd lr scer oezgzd igld mvr m` Ð

.dndaa `le ,men ied mc`a Ð dilr ztcere dpeilrd zlawneäðùîäìåôë äúéäù éãâä ïæàofe` ,cg` cvn mipf` izy el yiy Ð.ofe` jezaàåäù ïîæá
ãçà íöò.men df ixd Ð dhnl xagzpe ekezl oeilrd jepz ltkpy ,cg` jepz `l` mdl oi`y Ðãçà íöò äðéà íàåepi` Ð dlrnl milcaen mikepzdy Ð

.jk lk d`xp epi` ofe` jeza ofe` i`dc ,milbx yng zlral inc `le .il yxtzi` `l `nrhe .menøéæç ìùì.`xnba yxtn Ðàøîâíåìá.xvw =úåîìåáî
.frla c"iltwp` .agexa zexvw Ðíà

çåéøä úîçîjk lk geix el oi`y Ð

Ð miztyd xyaa `le mvra `le ,dta

.men epi`íöòä úîçî íàåÐ

miigld la` ,dti zegezt miztydy

ikc ,ogzetl leki epi`y efa ef zewec`

lik`d`xpe ,miztyd aigxn irt e`

,milbxa oke .men df ixd Ð cepk mvrd

,zg` dcn ly gexd zngn zexvw eilbxy

eid `ly milbxd zetk ly xyade mvrd

zngn m`e .men epi` Ð jk lk oiagx

aigxn xyade xvw mvrdy ,mvrd

.men df ixd Ð uegl `veie dhnln

dyexite ."gexd zngn" :qixb dxende

.zleki oi` oeyld owzl la` ,`pyixtck

.`pyixtck "geixd zngn" :iqxbc `ki`e

zngn m` .getp Ð mela eit :xg` oeyl

,men epi` Ð `vic zngn gtpy ,gexd¦

dary ,mvrd zngn m`e .`ixa xcdc

zexekac `ztqezae .men df ixd Ð xzeia

,men epi` gexd zngn :ep`vn (c wxt)

.men df ixd envr zngnñåçñç.jepz =

àðéè÷.c`n dwc =àëéøë.dlebr =

.diaer lr xzi dagx ied dlhd apfyéãâá
íéúù.men df ixd Ð apfa zeileg Ð

àùéøyly da oi` Ð `tiq .icbd of` Ð

.zeilegäðùîúìáé.o"i`exe =íâôðùå
åãé íöòixii` lirle .mend xkipc Ð

.xaypaåéôáù åîöòmiipiydy Ð

oiheg i`c .oihegd on dlrnle .ea zereaw

.inp ennbp e` enbtp elit` Ð diteb

äàøîá.efn dlecb efy d`xp lkly Ð

äãîá àì ìáà`l` xkip oi` m`y Ð

.men epi` Ð dcnaåì åãåä àìåiax` Ð

.i`w dcediàøîâùã÷îá àìlqtpc Ð

.gafnd onäðéãîá àìåmen epi`c Ð

.uega eilr hgyil xenbáøâ.ziffg =

àøáñúå.`ed men `lc Ðáéúë àäå
àúééøåàá úìáéoixenb oinen iab Ð

e` uexg e` xeay e` zxer" :(ak `xwie)

."zlaiåôåâá.`ed xenb men `l Ðàäå
àîúñ àø÷.aizk Ðàìàinp eteba Ð

elit`c rnync `xw `iyw `le ,men ied

epi`c rnync oizipzn` ,men ied eteba

`ed men eteba la` ,oira `l` xenb men

.mvr da zilca Ð men ied `l etebac `zipzn jci`e ,men ied oirac `kd oizipzne ,mvr dia zi`c Ð `xw .hgyil `le lqtiläìåñô åôåâá íöò äéá úéìå
éåä.dinza Ðìåúìúoebk ,ea miielzd xya zekizg Ð.md on` irnne ,xya ly zephw zerevx mdipf` lv` mdl yiy mc` ipaíãàá ïéìåñôodk m` Ð

.oxd` ly erxfa dey opirac ,dcearl leqt Ð `edïéòá éãéàå éãéà àìà.`xw` `le ,i`w oizipzn` Ðïáìá ïéîåî ïéà àäåxyk ycwna elit`e Ð

.hegyléãéàå éãéàxry dia zi` .oalay oinena zlail ediiexz Ð oala oinen oi` :ipzwc inp `de ,oala Ð dpicnae ycwna oihgey oi` :ipzwc `d Ð

.dpicna `le ycwna `l oihgey oi` :oizipzn ipzw dlre ,`ed dpebn Ðøòù äá úéìãá ïáìá ïéîåî ïéà éðú÷ã àäåÐ `ed xenb menc oizipzne Ð

"epira" hwp i`n` ,mvr da zi`ca `kdc oizipzn i`c .mvr da zi`ca Ð `xwe .mvr inp zilcae ,xegya :`pniwe`ckïðáøåcr ,miviaa el eced `lc Ð

ixyknc dphw dzxiag `dz dnkäðùîáå÷øòì.aewxr dfi` yxtn `xnbae .jxiay wxtl Ðíéìâò úéáøî ìë,`ed jk milbr ly bdpn zeaxz lk Ð

cr zegznpe zekled Ð milecb odyke ,`nen ied ipdn xiva ,jklid .aewxrl zeribn oapf yiy.dhnlêøéä òöîàáù.`xnba yxtn Ð
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åéô:ipy oeyla qxhpewa yxit Ð mela

yxity oey`x oeyla .'eke getp

,dnizq oeyl `ed melac ,xvw Ð "melae"

oinen" wxta onwlc "mela enheg" enk

,oinezq eiawp :eyexitc ,(a,bn) "el`

envr mlea" enke .qxhpewa onwl yxitck

oileg) "mcd ieqik" wxta "daixn zrya

.(`,htàäåab lr s`e Ð oala oinen oi`

`pniwe` `d ,(a,gl) lirl `id `zbeltc

.oala oinen oi` xn`c o`nk oizipzn lirl

àìà`le ,opiqxb Ð xegya ici`e ici`

."oala" opiqxb
ikd]:opiqxb
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éîð äNòîeéçlLìàL ,ïBéìòä ìò óãBò ïBzçzä ©£¤©¦¤¤¦©©§¥©¨¤§¨©
.íeî äæ éøä :eøîàå ,íéîëçì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦§¨§£¥¤

¯úôãBò äðBéìòä BúôN :ïðúc àeä íãà éab àäå§¨©¥¨¨¦§©§¨¨¤§¨¤¤
äðBéìòä ìò úôãBò äðBzçzL Bà ,äðBzçzä ìò¯ ©©©§¨¤©§¨¤¤©¨¤§¨

òøfî Léà Léà" :áéúëc àeä íãà éaâ ;íeî äæ éøä£¥¤©¥¨¨¦§¦¦¦¦¤©
"ïøäà¯LéàäåMLäîäáa ìáà ,ïøäà ìL Bòøæa ©£Ÿ¦¤¨¤§©§¤©£Ÿ£¨¦§¥¨

àä ,àéL÷ àì :àtt áø øîà !àì¯,íöò da úéàc ¨£©©©¨¨©§¨¨§¦¨¤¤
àä¯.íöò da úéìcäðùî,äìeôk äúéä éãbä ïæBà ¨§¥¨¤¤¤©§¦¨§¨§¨

ãçà íöò àeäL ïîæa :íéîëç eøîà¯ïîæa ,íeî ¨§£¨¦¦§©¤¤¤¤¨¦§©
íöò Ba ïéàL¯ìàéìîb ïa àéððç éaø .íeî Bðéà ¤¥¤¤¥©¦£©§¨¤©§¦¥

ì äîBc àeäL éãbä áðæ :øîBàìL da ïéàLå ,øéæç ìLúBéìeç L¯.íeî äæ éøäàøîâ ¥§©©§¦¤¤§¤£¦§¤¥¨¨§£¥¤
íeìa åét :ïðaø eðzåéìâøåúBîleáîçeøä úîçî ,¯íöòä úîçî ,íeî Bðéà¯äæ éøä ¨©¨©¦¨§©§¨§¨¥£©¨©¥¥£©¨¤¤£¥¤

åéðæà .íeî,úBìeôkúeñçñçaúçà¯ézLa ,íeî äæ éøäúBiñçñç¯ïaø" .íeî Bðéà ¨§¨§§©§©©©£¥¤¦§¥©§©¦¥©¨
ì äîBc àeäL éãbä áðæ :øîBà ìàéìîbàlà ,àðéè÷c àîéz àì :àtt áø øîà ."øéæç ìL ©§¦¥¥§©©§¦¤¤§¤£¦¨©©©¨¨¥¨¦§¦¨¤¨

àëéøëcìò óà ,ábìL da ïéàL Bà" .àîélàcL:àðeä áø øîà .'åëå "úBéìeçéãâa, ¦§¦¨©©©§©¦¨¤¥¨¨§¨©©¨¦§¦
íézL¯ìL ,íeî äæ éøäL¯;íeî BðéàäìèaìL ,L¯òaøà ,íeî äæ éøä¯.íeî Bðéà §©¦£¥¤¨¥§¨¤¨£¥¤©§©¥

úçà ,éãâa :éáéúéî¯íézL ,íeî äæ éøä¯íézL ,äìèa ;íeî Bðéà¯,íeî äæ éøä ¥¦¥¦§¦©©£¥¤§©¦¥§¨¤§©¦£¥¤
ìLL¯àLéøcî :øáñ eäéà ;déúéòèà ïéúéðúî ,àðeä áøå .àðeä áøc àzáeéz !íeî Bðéà ¨¥§§¨§©¨§©¨©§¦¦©§¦¥¦¨©¦§¥¨
éãâa¯.äìèa àôéñå ,éãâa àLéø ,àéä àìå .éãâa éîð àôéñäðùîñBðâéèðà ïa àðéðç éaø ¦§¦¥¨©¦¦§¦§¨¦¥¨¦§¦§¥¨§¨¤©¦£¦¨¤©§¦§

úà :øîBàúìaiL,åéðéòaíbôpLå,Bìâøå Bãé íöò÷øôpLåäìBãb úçà Bðéò .åét ìL Bîöò ¥¤¤©¤¤§¥¨§¤¦§©¤¤¨§©§§¤¦§©©§¤¦¥©©§¨
:øîBà äãeäé éaø .äcîa àì ìáà äàøîa ,äpè÷ ãçàå äìBãb ãçà Bðæà ,äpè÷ úçàå§©©§©¨¨§¤¨§¨§¤¨§©¨§©§¤£¨Ÿ§¦¨©¦§¨¥

íézLk äìBãb úçà ,åéöéá ézL.íéîëç Bì eãBä àìå .dzøéáçaLàøîâàøîéîìúìaéc §¥¥¨©©§¨¦§©¦¤©£¥§¨§Ÿ£¨¦§¥§¨§©¤¤
ìòáe áøb ìòa :äðéãna àìå Lc÷na àì ïäéìò ïéèçBL ïéàL elàå ,eäðéîøe àîeî éåä̈¥¨§¦§§¥¤¥£¦£¥¤Ÿ©¦§¨§Ÿ©§¦¨©©¨¨©©

!úìaé¯àlà !àúééøBàa úìaé àáéúk àä àøañúåàìàéL÷àä ,¯àä ,Bôeâa¯.Bðéòa ©¤¤§¦§§¨¨§¦¨©¤¤§©§¨¤¨¨©§¨¨§¨§¥
¯,àéL÷ àì àlà Bðéòa él äîe Bôeâa él äî ,àîúñ àø÷ éãkîàä¯,íöò da úéàc ¦§¥§¨§¨¨©¦§©¦§¥¤¨¨©§¨¨§¦¨¤¤

àä¯àø÷c ;íöò da úéìc¯ïéúéðúî ,íöò da úéàc¯Bðéòa ;íöò da úéìc¯éåä ¨§¥¨¤¤¦§¨§¦¨¤¤©§¦¦§¥¨¤¤§¥¨¥
,àîeîàôeâa¯.àîeî éåä àì¯éøä äìeñt àôeâa íöò dì úéìåìezìz,àeä àîìòa ¨§¨¨¨¥¨§¥¨¤¤§¨§¨£¥¦§§¨§¨

éaø ,ïðúcøæòéìàéìòa :øîBàïéìelézäíãàa ïéìeñtïéøéLëeéãéàå éãéà ,àlà !äîäaa ¦§©©¦¡¦¤¤¥©£¥©¦¦§¦¨¨¨§¥¦©§¥¨¤¨¦¦§¦¦
àä ,àéL÷ àìå ,Bðéòa¯àä ,øBçMa¯.ïála¯éãéàå éãéà ,àlà !ïála ïéîeî ïéà àäå §¥§¨©§¨¨©¨¨©¨¨§¨¥¦©¨¨¤¨¦¦§¦¦

àä ,àéL÷ àì :Lé÷ì Léø øîàå ,ïála¯àä ,øòN da úéàc¯Bðéò" .øòN da úéìc ©¨¨§¨©¥¨¦¨©§¨¨§¦¨¥¨¨§¥¨¥¨¥
äìBãb :àðz .'åëå "äìBãb úçà¯äpè÷ ,ìâò ìLk¯.'åëå "äìBãb úçà Bðæà" .æåeà ìLk ©©§¨¨¨§¨§¤¥¤§©¨§¤©¨¨§©©§¨

ìBôk àlà äiðMì äðéà eléôà :íéøîBà íéøçà ,àéðz änk ãò ïðaøå¯.äøéLkäðùî §©¨©©©¨©§¨£¥¦§¦£¦¥¨©§¦¨¤¨§§¥¨
ïéìcâî eäiL ïîæ ìk ,ïk íéìâò úéaøî ìk :íéîëç eøîà .áB÷øòì úòbî äðéàL ìâòä áðæ§©¨¥¤¤¥¨©©©¨©§¨§£¨¦¨©§¦£¨¦¥¨§©¤§§©§¦

ïäúBçzîðeäæéà .áB÷øò:øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaø eøîàLáB÷øòa.Cøiä òöîàaL ¥¦§¨¥¤©§¤¨§©¦£¦¨¤©§¦§¥¨©§¤§¤§¨©¨¥
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קמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc zexeka(ycew zay meil)

,xn`e `pzd `iad jk lreénð äNòîexekaaïBzçzä éçlLely ©£¤©¦¤¤¦©©§
did,ïBéìòä ìò óãBòeíéîëçì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ìàLdn ¥©¨¤§¨©©¨¦§¤©§¦¥©£¨¦
,epicäæ éøä eøîàå.íeî §¨§£¥¤

ztcer dpezgzd dztyy dnday ,minkg ixac lr dywn `xnbd
:men zlra zaygp dpeilrd lrïðúc àeä íãà éab àäåixde - §¨©¥¨¨¦§©

ok epipy mipdkd inena(.cn oldl)m`'ìò úôãBò äðBéìòä BúôN§¨¨¤§¨¤¤©
,'íeî äæ éøä äðBéìòä ìò úôãBò äðBzçzL Bà ,äðBzçzärnyne ©©§¨¤©§¨¤¤©¨¤§¨£¥¤

l wxyàeä íãà éabmeyn ,menáéúëc(c ak `xwie)òøfî Léà Léà' ©¥¨¨¦§¦¦¦¦¤©
,'ïøäàwxy ,eyxce,ïøäà ìL Bòøæa äåML Léàdpey ed`xn oi`e ©£Ÿ¦¤¨¤§©§¤©£Ÿ

lr ztcer dpezgzd eztyy in la` ,dcearl xyk miyp` x`yn
,miyp` x`yn dpeyy oeik ,leqt dpeilrdàì äîäaa ìáàleqti £¨©§¥¨Ÿ

.men epi` ik ,df iepiy
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì ,àtt áø øîàminkg exn`y dn - ¨©©¨¨Ÿ©§¨¨

ote`a `ed ,men aygp dpeilrd lr ztcer dpezgzd ezty m`y
íöò da úéàc,oeilrd igld lr scer oezgzd igld ly mvrdy - §¦¨¤¤

àätp dpi` dnday dpyndn rnyny dne -xaecn ,df mena zlq ¨
ote`a,íöò da úéìc,dpeilrd lr ztcer dpezgzd ezty wx `l` §¥¨¤¤

.dndaa `le mc`a men `ed df ote`ae

äðùî
:dndad apfae ofe`a miievnd minen zhxtn dpyndéãbä ïæBà¤©§¦

,äìeôk äúéäL,ofe` jeza ofe` ,cg` cvn mipf` ipy el yiyeøîà ¤¨§¨§¨¨§
ãçà íöò àeäL ïîæa íéîëç,cg` jepz `l` mdl oi`y ote`a - £¨¦¦§©¤¤¤¤¨

df ixd ,dhnl xagzde ekezl oeilrd jepz ltkpyïéàL ïîæa ,íeî¦§©¤¥
íöò Ba,dlrnl milcaen mikepzdy -ïa àéððç éaø .íeî Bðéà ¤¤¥©¦£©§¨¤

àeäL éãbä áðæ ,øîBà ìàéìîbe lebrì äîBcapfïéàLå ,øéæç ìL ©§¦¥¥§©©§¦¤¤§¤£¦§¤¥
daapfa -ìL.íeî äæ éøä ,úBéìeç L ¨¨Ÿ§£¥¤

àøîâ
:mitqep minena dpcd `ziixa d`ian `xnbdíeìa åét ,ïðaø eðz̈©¨¨¦¨

,[getp-]úBîleáî åéìâøå`ed m` ,zegetp eilbxy e` -úîçî §©§¨§¨¥£©
n ophvdy,íeî Bðéà çeøä,`ixadl eteq gex zngn `ad men ik ¨©¥

`ed m` j` .dpicna xeka zhigy xizn epi`e,íöòä úîçî`idy ¥£©¨¤¤
,xzeia darúçà úeñçñça ,úBìeôk åéðæà .íeî äæ éøäyi - £¥¤¨§¨§§©§£©©

,cg` jepz odizyl,íeî äæ éøäla`úBiñçñç ézLalkl yiy - £¥¤¦§¥©§£¦
,envr ipta jepz zg`.íeî Bðéà¥

:dpyna epipy,øîBà ìàéìîb ïaøì äîBc àeäL éãbä áðæ.øéæç ìL ©¨©§¦¥¥§©©§¦¤¤§¤£¦
àðéè÷c àîéz àì ,àtt áø øîà,xifg apfk c`n wc apf -àlà ¨©©¨¨Ÿ¥¨¦§¦¨¤¨

àëéøëcmen aygpy ,lebr `edy apf -àîélàc áb ìò óàelit` - ¦§¦¨©©©§©¦¨
.eiaern xzei eagxy apf ly ekxc ik ,dar `edy

:dpyna epipyìL da ïéàL Bà,àðeä áø øîà .'åëå úBéìeç L ¤¥¨¨Ÿ§¨©©¨
zwqer epzpyn,éãâaeapfa yi m`yíézL,zeileg izy -äæ éøä ¦§¦§©¦£¥¤

,íeîeapfa yi m` j`ìLL,zeileg.íeî Bðéàmle`ìL ,äìèaL ¨Ÿ¥§¨¤¨Ÿ
,zeilegòaøà ,íeî äæ éøäzeileg,íeî Bðéàdxaic `l eilre £¥¤©§©¥
.epzpyn

:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixaa epipy,éãâadileg el yi m` ¥¦¥¦§¦
,íeî äæ éøä ,úçàel yi m` la`.íeî Bðéà ,íézLeli`e,äìèa ©©£¥¤§©¦¥§¨¤

el yi m`,íeî äæ éøä ,íézLel yi m` la`ìL,íeî Bðéà Lixd §©¦£¥¤¨Ÿ¥
e ,zeileg izy el `diy icbl icy.àðeä áøc àúáeéz§§¨§©¨

:`xnbd zx`andéúéòèà ïéúéðúî àðeä áøådpynd ixac - §©¨©§¦¦©§¦¥
,eze` drhdéãâa àLéøcî ,øáñ eäéàiabl `yixa oecipdy myk - ¦¨©¦§¥¨¦§¦

,icba wqer ,ofe` leqtéãâa énð àôéñiabl `tiqa oecipd mb - ¥¨©¦¦§¦
.icba `tiqd z` cinrd okle ,icba wqer ,apfd zeilega oexqgàìå§Ÿ

àéä`l` ,ok dpi` zn`d mle` -,äìèa àôéñå ,éãâa àLéøapf ik ¦¥¨¦§¦§¥¨§¨¤
.zeileg izya el ic icbd

äðùî
:dndaa miievnd minen dnk zece` dpc dpyndïa àðéðç éaø©¦£¦¨¤

L úà ,øîBà ñBðâéèðàel yiBìâøå Bãé íöò íbôpLå ,åéðéòa úìai ©§¦§¥¤¤©¤¤§¥¨§¤¦§©¤¤¨§©§
,xkip oexqgde ,elbx e` eci mvrn wlg xqgpy -ìL Bîöò ÷øôpLå§¤¦§©©§¤

åét,uega xkip xayde ,da zereaw mipiydy zqld mvr xayp - ¦
,äpè÷ úçàå äìBãb úçà Bðæà ,äpè÷ úçàå äìBãb úçà Bðéòoi`e ¥©©§¨§©©§©¨¨§©©§¨§©©§©¨

xkip mdipia yxtdd m` `l` men dfàì ìáà ,äàøîa`edyk §©§¤£¨Ÿ
wx xkip,äcîa.men epi` f`y,øîBà äãeäé éaøoia yxtd yi m` §¦¨©¦§¨¥

ly lcebd,åéöéá ézLy crúçàodnäzøéáçaL íézLk äìBãb §¥¥¨©©§¨¦§©¦¤©£¤§¨
,men df ixd ,dzxagn mizy it -íéîëç Bì eãBä àìå.dcedi iaxl §Ÿ£¨¦

àøîâ
eipira zlai yiy in xne` qepbihp` oa `pipg iax :dpyna epipy

:`xnbd ddnz .men lra aygpàøîéîìef dpynn cenll yi ike - §¥§¨
àîeî éåä úìaéc`la elk`le xeka dilr hegyl ozipy xenb §©¤¤¨¥¨

,daxwdeäðéîøedpyna epipyy dnn jk lr dywe -(.`n)elàå' §¦§§¥
minenïäéìò ïéèçBL ïéàLxekaLc÷na àìz` milqet md ik ¤¥£¦£¥¤Ÿ©¦§¨
,oaxwdäðéãna àìå,uega mdilr hegyl xizdl xenb men mpi` ik §Ÿ©§¦¨

,'úìaé ìòáe áøb ìòahegyl xizdl xenb men dpi` zlaiy ixd ©©¨¨©©©¤¤
.daxwd `ll xeka dilr
:ddinza `xnbd daiynàøañúåzlaiy ,ok xnel dz` xeaq ike - §¦§§¨

,xenb men dpi`,àúééøBàa úìaé àáéúk àäxn`py(ak ak `xwie) ¨§¦¨©¤¤§©§¨
dN` Eaixwz `l ztNi F` axb F` zlAi F` uExg F` xEaW F` zxEr'©¤¤¨¨©¤¤¨¨©¤¤Ÿ©§¦¥¤

.''dlàéL÷ àì àlàik ,zeipynd oia dxizqdàäepipyy dn - ©¤¨Ÿ©§¨¨
y zlaia `ed ,xenb men dpi` zlaiy oldl,Bôeâaeli`eàädn - §¨

y zlaia `ed ,xenb men zlaiy epzpyna epipyy.Bðéòadywn §¥
:`xnbdéãkîixd -àîúñ àø÷menk mzq zlai xikfd weqtd - ¦§¦§¨§¨¨

ok m`e ,xenbél äî`id m`él äîe Bôeâa`id m`.Bðéòaaeye ©¦§©¦§¥
.uega zlai el yiy xeka oihgey oi`y oldl epipy dnl dyw

:zeipynl weqtd oia xg` welig zwlgn `xnbdàlàzlai mlerl ¤¨
e ,weqtdn rnyny enk ,xenb men zaygp mewn lkaàéL÷ àìlr Ÿ©§¨

c meyn ,men `ed oira wxy rnyny zeipyndàäsebd lka zlaiy ¨
ote`a xaecn ,men `idúéàcyiy -,íöò daeàädpi`y zlaie - §¦¨¤¤¨

zlai `id ,oira `l` menúéìcoi`y -,íöò da,lkd ayein jkae §¥¨¤¤
àø÷czlaia xacn ,mewn lka xenb menl zlai aiygny weqtd - ¦§¨

,íöò da úéàceïéúéðúîzlaia exaic zeipynde -úéìcoi`y - §¦¨¤¤©§¦¦§¥
,íöò da`id m` wx menl ef zlai daiygd epzpyn jkle,Bðéòa ¨¤¤§¥

f`y,àîeî éåä`idyk zwqer oldl dpynde,Bôeâaoeik jkle ¨¥¨§
mvr da oi`y.àîeî éåä àìŸ¨¥¨
:`xnbd dywnBôeâa íöò dì úéìå,mvr da oi`y eteba zlai ike - §¥¨¤¤§

äìeñte ,'ycwna `l' oldl dpyna x`eany enk ,daxwdléøä §¨£¥
ìezìzielz xya zkizg -,àeä àîìòa,men df oi`eïðúcoldl ¦§§¨§¨¦§©

(:dn),ïéìelézä éìòa ,øîBà øæòéìà éaøzekizg mdl yiy el` - ©¦¡¦¤¤¥©£¥©¦¦
,zeielz xyaíãàa ïéìeñt,dcearl mipdk milqet -ïéøéLëe §¦¨¨¨§¥¦

äîäaa.daixwdl ©§¥¨
,àlàik zraewe ,zeipynd oia weligdn `xnbd zxfegéãéàå éãéà ¤¨¦¦§¦¦

y zlaia zewqer zeipynd izy -àéL÷ àìå ,Bðéòaoiay dxizqd §¥§Ÿ©§¨
ik ,zeipyndàä,xenb men `id zlaiy epzpyna epipyy dn - ¨
`idy xaecnad wlgøBçMe ,oirayàäzlaiy oldl epipyy dn - ©¨¨

`idyk xaecn ,xenb men dpi`ad wlgïál.oird ly ©¨¨
wlga zlaia oldl dpynd z` cinrdl okzi ji` :`xnbd dywn

,oird ly oaldïála ïéîeî ïéà àäåelit` xyk xekade ,oird ly §¨¥¦©¨¨
:`xnbd zayiin .ycwna ehgeyléãéàå éãéà ,àlàdpynd oia - ¤¨¦¦§¦¦

zlaia miwqer ,oala minen oi`y llkd oiae oldlïála,oird ly ©¨¨
àéL÷ àì Lé÷ì Léø øîàå,mdipia dxizq oi` -àäepipyy dn - §¨©¥¨¦Ÿ©§¨¨

xaecn ,ycwna mihgey oi` ef zlai lry oldl,øòN da úéàc§¦¨¥¨
oeik j` ,ycwna axwdl dleqte dpebn `id ixd xry da yiy oeike
eli`e .uega xeka hegyl xizdl xenb men dpi` oiray oala `idy

àäxaecn ,oala oinen oi`y llkd -.øòN da úéìc ¨§¥¨¥¨
:dpyna epipy'åëå äìBãb úçà Bðéò.men df ixd ,dphw zg` epire ¥©©§¨
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המשך בעמוד ככ



קמד
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc zexeka(ipy meil)

øëcîcdzid `l dticx xg`l ea hray ote`a mby mixne` epiid - §¦§©
xy`k df li` exrivy dna xkfpy `l` men ea lihdl hread zpeek

,df men ici lr epxizpe ,ea hra jkle eixg` scxïì òîLî à÷ax ¨©§©¨
.exizdl oi`e ok mixne` `ly `tt

ìáà ,ïéà äôéãø úòLa àîéz àì ,àtt áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¨¨Ÿ¥¨¦§©§¦¨¦£¨
àì äôéãø úòLa àlLzrya xekal ehra xy`k wxy xn`z l` - ¤Ÿ¦§©§¦¨Ÿ

,xzen epi` dticx xg`l ehrayk la` ,eze` mixizn ep` dticx
eléôà àlàehra xy`kénð ,äôéãø øçàì.xzen `ed ¤¨£¦§©©§¦¨©¦

:`xnbd zl`ey.àîòè éàî:`xnbd daiynøëcîc [àeä] déøòö ©©£¨©£¥§¦§©
ea hra jkle eixg` scx xy`k df li` exrivy dna xkfp hread -

.exizdl yi okle ,exizdl icka `le
n zlhd xzid zx`ane d`ian `xnbd:clepy iptl xekaa meøîà̈©

,íìBòä øéåàì àöiL íãB÷ øBëaa íeî ìéèäì øzeî ,äãeäé áø©§¨¨§¨¦©§¤¤¥¥©£¦¨¨
ea letiy cr enr oizndl ekxhvi `le ehgeyl xzen didiy ick
wx `l` mgxa ecera yecw xekad oi`y oeik `ed xzidd mrhe .men

xn`py ,ycwzn ezcila(hi eh mixac)zrn wxe ,'clEi xW` xFkAd lM'¨©§£¤¦¨¥
.men ea lihdl xeqi` lg ycwzny

déðãeàa àéãb ,àáø øîàmen ea lihdl leki mifr icb ly xekaa - ¨©¨¨©§¨§§¥
eipf`y oeik ,yecwe celik aygie ey`x aex `viy iptl epfe`a

.ey`x aex iptl ze`xpe ze`veie zekex`déúååôNa àønéà- ¦§¨§¦§¨¥
ody oeik eiztya ezcil iptl men lihdl leki miyak dy ly xekaa
men lihdl leki epi` zexvw ody eipfe`a j` ,ezcil zligza ze`xp

.ey`x aex `viy iptl
déðãeàa énð àønéà ,éøîàc àkéàlihdl leki dy ly xekaa mb - ¦¨§¨§¦¦§¨©¦§§¥

,epfe`a men÷ôð åéòãö êøc øeîéàjxc `vei `edy mixne` ep` - ¥¤¤§¨¨§©
.ey`x aex `viy mcew epf` zi`xpe ey`x iciv

aezkk ,xeire gqit enk ielb men wx `ed dhigyl xeka xiznd men
dxeza(ak-`k eh mixac)`l rx mEn lM xEr F` gQR mEn Fa didi ike'§¦¦§¤¦¥©¦¥Ÿ¨Ÿ

minen el` zx`an `xnbd .'EPlk`Y LixrWA ,Lidl` 'dl EPgAfz¦§¨¤©¡Ÿ¤¦§¨¤Ÿ£¤
:miielb miaygp dtd jezaà,àáø øî,eit jeza men ltpy xeka ¨©¨¨

éæçéî àìå ìëàmi`ex `l hrn eit z` gzety lke` `ed xy`k - ¨©§Ÿ¦§¥
la` ,mend z`éæçéîe éòtwervl daxd eit z` gzet `ed xy`k - ¨¥¦§¥

,mend d`xpàîeî éåä.ezlik` zra mend d`xiy jixv oi`e ¨¥¨
:`xnbd dywn,ïì òîLî à÷ éàîixdàðéðzdpynaonwl) ©¨©§©¨§¦¨

(.hl,xekaa minend z` dzpnykúBðBöéçä ïéèeçämiikipgd - ©¦©¦
,mhegd zgzy zeincwdeîbôpL,hrn mdn xqgpy -eîîâpLå ¤¦§§§¤¦§§

,melk mdn xqgp `le wcq oirk dlrnln oagxa ekzgpy e` -
oihegd oke .mi`xpe miielb elld mineny oeik men df ixd

úBiîéðtäzepgehd] zelecbd miipiydy zeixeg`d miikipgd - ©§¦¦
,mda zereaw [lke`d z`eø÷òpLel` ixd ,mnewnn ixnbl ¤¤¤§

:`ax lr dziiyew z` `xnbd zyxtn .minenàîòè éàî©©£¨
,men zaygp zeiniptd miikipg zxiwr elit`yéëc íeMî åàì̈¦§¦

éæçéî éòtd`xp `edd oexqgd wervl eit gzet xekad xy`ky ¨¥¦§¥
.lek`l ick wx hrn eit gzet `ed xy`k d`xp epi`y s`
:`xnbd zvxzn .eixac z` xnel `ax jxved dn myl ok m`e

Løôî ïéúéðúîc àîòè énð àáø ,àtt áø øîà`ax - ¨©©¨¨¨¨©¦©£¨§©§¦¦§¨¥
wx `a,efd dpynd oic mrh z` yxtleø÷òð àîòè éàî©©£¨¤¤§

àîeî éåäeit gzety drya uegan d`xp mend oi`y s` ¨¥¨
,lek`léæçéî éòt éëc íeMîielb men aygidl dfa ice ¦§¦¨¥¦§¥

.xekad z` xiznd

äðùî
ea lihdl j` ,men ea didiy jixv lk`ile hgydl xeka xizdl ick

eyxcy enk `ziixe`cn xeq` men(:bl lirl)aezkd on(`k ak `xwie)lM'¨
minkg eqpw xekaa men lihde mc` xar xy`ke ,'FA didi `l mEnŸ¦§¤

lirl dpyna x`eank ehgeyl `ly(.cl).
icia `le envrn ltp mendy xnel mc`d zepn`pa zwqer epizpyn

:mc`íãà éãéa àáì ïééeàøä ïéîenä ìk,mzeyrl leki mc`y - ¨©¦¨§¦¨Ÿ¦¥¨¨
,mixa`d lceba iepiy e` ztqep lbx enk miny icia miyrp mpi`e

ïéðîàð ìàøNé éòBøla` ,mc` ici lr `le mnvrn eyrpy xnel ¥¦§¨¥¤¡¨¦
,ïéðîàð ïðéà íéðäk íéòBømend z` elihd mdy miceyg mdy oeik ¦Ÿ£¦¥¨¤¡¨¦

md ine l`xyi irex md in dpynd zpeek x`azz `xnbae .mnvra
.mipn`p mpi` e` mipn`p md recn minrhde ,mipdk irexïBòîL ïaø©¨¦§

àeä ïîàð ,øîBà ìàéìîb ïacirdl ,odk -ìòxekaBøéáç ìL ¤©§¦¥¥¤¡¨©¤£¥
cia `le envrn ea ltp mendy,mc` iïîàð ïéàåok cirdlìòxeka §¥¤¡¨©

,Bãéòî àìå Bðc àì øácä ìò ãeLçä ,øîBà øéàî éaø .Bîöò ìL¤©§©¦¥¦¥¤¨©©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦
s`e envr ly xeka lr `l df oipra llk cirdl on`p odk oi` jkle

.exiag ly lr `l

àøîâ
md recne dpynay mipdk irexe l`xyi irex md in zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .mipn`p mpi` e` mipn`pãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦¤§¨¨©
øîàdxn`y dpyndy,ìàøNé éòBø,mil`xyi mirexl dzpeek ¨©¥¦§¨¥

mdyk elit`yíéðäë éa,mipdkd zenda z` mipdkd ziaa mirex - ¥Ÿ£¦
ïéðîàðenvrn ltp eay mendy mipdkd ly xekad lr cirdl md ¤¡¨¦

y meyn `ed mipn`py mrhde .mc` icia `leàîéâìì[dnirhl-] ¦§¦¨
ïðéLééç àìodkd lv` caerd df l`xyiy micyege miyyeg eppi` - Ÿ¨§¦©

odkd epec`y icka exizdl ick envrn ltp df meny xwya cirn
dpynd dxn`y dne .xekad xyan enr lek`l epinfiíéðäë éòBø¥Ÿ£¦

mirexd mipdk mirexy dzpeek ,oipn`p oi`ìàøNé éaziaa - ¥¦§¨¥
,l`xyi zenda z` l`xyiïéðîàð ïéàl`xyi ly xeka lr cirdl ¥¤¡¨¦

ceyg drexd odkdy oeik ,mc` icia `le envrn ltp eay mendy
oky ,mend z` ea lihd envr `edyøîà øîéîenvrl `ed xne` - ¥©¨©

éðéøçàì áéäéå éãéãì ÷éáL àì déa àðçøè à÷c ïåékip`y oeik - ¥¨§¨¨©§¨¥Ÿ¨¦§¦¦§¨¦§©£¦¥
`l` mixg` mipdkl eze` ozie l`xyid ize` aefri `l xekaa gxeh

.il eppziåy xazqnïécä àeäyïäkcirdl on`p epi` drexïäëì §©¦Ÿ¥§Ÿ¥
meyn ,eil`n ltp eay mendy exeka lr xg`ïéìîBâì ïðéLééçc- §¨§¦©§§¦

df odk ly xekad lr meid cir` ,odkd drexd xne`y miyyegy
l`xyi il oziyk xgnly ick ,xzen `ede envrn mend ea ltpy
eil`ny ily lr cirie dfd odkd il lenbi ,men ea lih`e mz xeka

.mend ea ltpøîéîì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àúàåodkyàeä ïîàð ©£¨©¨¦§¤©§¦¥§¥©¤¡¨
cirdlìòxekaBøéáç ìLmc` mzq `edy oiae eax `edy oia odk ©¤£¥

,oilnebl miyyeg `ly meynïîàð Bðéàåcirdl odkdìòxekaìL §¥¤¡¨©¤
Bîöò.exizdl ick xwyne envra men ea lihdy ceygl yiy meyn ©§

øîéîì øéàî éaø àúàåy,Bãéòî àìå Bðc àì øácä ìò ãeLçä ©£¨©¦¥¦§¥©¤¨©©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦
ceyg `edy oeik df oipra cirdl on`p epi` ote` lka odk okle

.xekaa men lihdl
,øîà ãçåy `id dpynd zpeekyéòBøly zendaïäå ìàøNé §©¨©¥¦§¨¥§¥
[mirexd-],íéðäkmd ixd ,mipdk md m` elit` xnelkïéðîàð Ÿ£¦¤¡¨¦

didz `l envr drexly meyn ,envrn ltp eay mendy cirdl
`ede ,xwyi `edy jkn zlrez
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xcde"המשך ביאור למס' בכורות ליום שני עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zexeka(iriax meil)

,zexitd z` lke` ziid `l eli`y ,zexitdn zipdpy dnaäåä£¨
eäì àðìëàå eäì àððéwúîiziidy ,zexitd z` owzn iziid - §©¥§¨§©£©§¨§

.mlke`l leki iziide ,zexyrne dnexz mdn yixtn
el xknyk :`xnbd zl`ey,Cñð ïéédpdpy dna xkend ciqtd dn ¥¤¤

,jqp oii eleky oii el xkn `ly xaecn o`k :`xnbd daiyn .gweld
jqp oii `l`,úáBøòz éãé ìò,xyk oii mr axern jqp oiid didy ©§¥©£¤

zepdl leki iziid ,oiid z` dzey ziid `l eli` ,xkend el xne`e
,epnnëezrc,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø.df oiil dpwz yiy xaeqy §©¨¦§¤©§¦¥
ïðúc(.cr f"r)Cñð ïéé ,,dxf dcearl jqpzpy oii -Blek ,øBaì ìôpL ¦§©¥¤¤¤¨©©

xeaay oiid lk -,äàðäa øeñà.`edy lka xqe` jqp oiiy meyn ¨©£¨¨
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøzxqe` dpi` xeaa jqp oii zaexrz ©¨¦§¤©§¦¥¥

`l` ,xead lk z` d`pdaBlek øënéxeaay oiid lk -éãáBòì ¦¨¥§§¥
,íéáëBë,xeaa `vnpd oiid lk xear zern miakek caerdn lehie ¨¦

BaL Cñð ïéé éîcî õeç,xeal ltpy jqp oiid deyy dn itk epiid ¦§¥¥¤¤¤
xeq` jqp oiiy oeik ,jqp oiid xear ixkpdn zern lehil el xeq`y
on el dkpi jkitle ,dzyy dna gweld eciqtd oky oeike .d`pda

.mincd

ïéùã÷åîä éìåñô ìë êìò ïøãä

ïéîåî åìà ìò ¯ éùù ÷øô

äðùî
dxedh dnda xeka iabl dxeza xn`p(ak-`k eh mixac)ea didi ike'

jixrya ,jidl` 'dl epgafz `l ,rx men lk xer e` gqt men
.oileg zlik`l hgyp ,men ea yiy xekay jkn ecnle ,'eplk`z

.xekad ofe`a minen ibeq drax` mihxetn ef dpynae
øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elà ìòlk`pe [dxedh dnda xeka-] ©¥¦£¦¤©§

,oilegkäîbôðxqgp -ñeçñçä ïî Bðæà,ofe`d jepzay qegqd - ¦§§¨¨§¦©©§
àì ìáàwx mbtp m` oihgey,øBòäzizgzay dkxd dil`d epiidc £¨Ÿ¨

hegyl xizn epi` xaer mene ,znlype zxfeg ef dnibt ik ,ofe`d
.xeka
ä÷cñð,qegqa wcq xvepy epiidc ,epf`äøñç àlL ét ìò óà ¦§§¨©©¦¤Ÿ¨§¨

oke ,ofe`däáwéðzqpkd xeriyk epf`äðéLøk àìîly xibxb - ¦§¨§Ÿ©§¦¨
,ezenlya ziphw oin,äLáiL Bà.xeka eilr oihgeyy men df ixd ¤¨§¨

äLáé eäæéà,men aygpy yaeid xeriy edn -á÷pzL ìk,ofe`d ¥¤§¥¨Ÿ¤¦¨¥

,øîBà íleLîä ïa éñBé éaø .íc útéè äàéöBî dðéàe`id m` wx ¥¨¦¨¦©¨©¦¥¤©§¨¥
äLáéick crúëøôð àäzL-xxetzzy.da eynyni xy`k §¥¨¤§¥¦§¤¤

àøîâ
:`xnbd dywn .xekad ofe`a oinen ipte` drax` dpyna epipy

éànàxeka inen iabl ixde ,minen miaygp el` zepexqg dnl - ©©
weqta exn`py(`k eh mixac),áéúk 'øeòå çqt'minen wxy rnyne ¦¥©§¦¥§¦

zvxzn .mixg` `le ,daxwd `la lek`le hegyl mixizn el`
:`xnbdénð áéúk(my),'íeî Bá äéäé ék'minen yiy rnyne §¦©¦¦¦§¤
.mitqep

:`xnbd zl`eyàîéàå,hxte llk zcna yxcp df weqt ile`e -ék' §¥¨¦
,ììk 'íeî Bá äéäé,men lk ernynyììk ,èøt 'øeò Bà çqt' ¦§¤§¨¦¥©¦¥§¨§¨

ïéà øeòå çqt ,èøtaM äî àlà ììka ïéà ,èøôemen miaygp - §¨¥©§¨¤¨©¤©§¨¦¥©§¦¥¦
la` ,mdilr hegylàì àðéøçà éãéîoipne ,`l mixg` minen - ¦¦©£¦¨Ÿ

xfgy oeik :`xnbd daiyn .ofe`d inen lr mb xeka hegyl ozipy
xn`e aezkd,'òø íeî ìk'ixd,ììëå øæçeéà ,ììëe èøôe ììk Ÿ¨¨©§¨©§¨§¨§¨¦

ïc äzàllkd z`èøtä äî ,èøtä ïéòk àlà'xere gqt'LøBôî ©¨¨¤¨§¥©§¨¨©§¨§¨
lr `l` oihgey oi`y eaïéøæBç ïðéàå éeìâaL ïéîeîmdl oi`y - ¦¤§¨§¥¨§¦

,d`etx,ïéøæBç ïðéàå éeìâaL ïéîeî ìk óàminen drax` oebk ©Ÿ¦¤§¨§¥¨§¦
.minen x`y `l j` ,mdilr mihgey ,xekad ofe`ay

:zl`eye `xnbd dayàîéàå,jk yxcpèøtä äî'xere gqt' §¥¨¨©§¨
LøBôîlr `l` oihgey oi`y ea,Bzëàìnî ìèBáe éeìâaL ïéîeî §¨¦¤§¨¥¦§©§

,d`ex epi` xeire ,zkll leki epi` gqt ixdyåmnenøæBç Bðéà- §¥¥
,d`etx el oi`øæBç Bðéàå Bzëàìnî ìèBáe éeìâaL ïéîeî ìk óà©Ÿ¦¤§¨¥¦§©§§¥¥

,mdilr oihgeyïðz äîlàdpyna epipy dnle -ïî Bðæà äîbôð ©¨¨§©¦§§¨¨§¦
,øBòä ïî àìå ñeçñçäzk`ln lhane drinyd z` rpen epi` ixde ©©§§Ÿ¦¨

xn`e aezkd xfgyk :`xnbd daiyn .ofe`d'òø íeî ìk'ernyny Ÿ¨
ixd ,hegyl xizn men lky,àeä àéeaéøllk zcna yxcp epi`e ¦¨

.mixizn ofe`ay oinen mb jkle ,llke hxte
:`xnbd dywn,éëä éà,`edy men lk daxn aezkdyïéîeî ¦¨¦¦
énð øúñaL,mdilr hegyl xzen didi [mb-]ïðz äîlàdnle - ¤§¥¤©¦©¨¨§©
oldl epipy(.hl),dtay oinen iablúBðBöéçä ïéèeçmiikipg - ¦©¦
,zeincwdeîbôpL,zvw mdn xqgpy -eîîâpLåekzgpy e` - ¤¦§§§¤¦§§

,mdn xqg `ly s` ,dlrnln magexlúBiîéðtäåmiikipgd oke - §©§¦¦
,zelecbd mipiyd zereaw mday zeixeg`deø÷òpLixnbl ¤¤¤§
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קמה
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc zexeka(ipy meil)

øëcîcdzid `l dticx xg`l ea hray ote`a mby mixne` epiid - §¦§©
xy`k df li` exrivy dna xkfpy `l` men ea lihdl hread zpeek

,df men ici lr epxizpe ,ea hra jkle eixg` scxïì òîLî à÷ax ¨©§©¨
.exizdl oi`e ok mixne` `ly `tt

ìáà ,ïéà äôéãø úòLa àîéz àì ,àtt áø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¨¨Ÿ¥¨¦§©§¦¨¦£¨
àì äôéãø úòLa àlLzrya xekal ehra xy`k wxy xn`z l` - ¤Ÿ¦§©§¦¨Ÿ

,xzen epi` dticx xg`l ehrayk la` ,eze` mixizn ep` dticx
eléôà àlàehra xy`kénð ,äôéãø øçàì.xzen `ed ¤¨£¦§©©§¦¨©¦

:`xnbd zl`ey.àîòè éàî:`xnbd daiynøëcîc [àeä] déøòö ©©£¨©£¥§¦§©
ea hra jkle eixg` scx xy`k df li` exrivy dna xkfp hread -

.exizdl yi okle ,exizdl icka `le
n zlhd xzid zx`ane d`ian `xnbd:clepy iptl xekaa meøîà̈©

,íìBòä øéåàì àöiL íãB÷ øBëaa íeî ìéèäì øzeî ,äãeäé áø©§¨¨§¨¦©§¤¤¥¥©£¦¨¨
ea letiy cr enr oizndl ekxhvi `le ehgeyl xzen didiy ick
wx `l` mgxa ecera yecw xekad oi`y oeik `ed xzidd mrhe .men

xn`py ,ycwzn ezcila(hi eh mixac)zrn wxe ,'clEi xW` xFkAd lM'¨©§£¤¦¨¥
.men ea lihdl xeqi` lg ycwzny

déðãeàa àéãb ,àáø øîàmen ea lihdl leki mifr icb ly xekaa - ¨©¨¨©§¨§§¥
eipf`y oeik ,yecwe celik aygie ey`x aex `viy iptl epfe`a

.ey`x aex iptl ze`xpe ze`veie zekex`déúååôNa àønéà- ¦§¨§¦§¨¥
ody oeik eiztya ezcil iptl men lihdl leki miyak dy ly xekaa
men lihdl leki epi` zexvw ody eipfe`a j` ,ezcil zligza ze`xp

.ey`x aex `viy iptl
déðãeàa énð àønéà ,éøîàc àkéàlihdl leki dy ly xekaa mb - ¦¨§¨§¦¦§¨©¦§§¥

,epfe`a men÷ôð åéòãö êøc øeîéàjxc `vei `edy mixne` ep` - ¥¤¤§¨¨§©
.ey`x aex `viy mcew epf` zi`xpe ey`x iciv

aezkk ,xeire gqit enk ielb men wx `ed dhigyl xeka xiznd men
dxeza(ak-`k eh mixac)`l rx mEn lM xEr F` gQR mEn Fa didi ike'§¦¦§¤¦¥©¦¥Ÿ¨Ÿ

minen el` zx`an `xnbd .'EPlk`Y LixrWA ,Lidl` 'dl EPgAfz¦§¨¤©¡Ÿ¤¦§¨¤Ÿ£¤
:miielb miaygp dtd jezaà,àáø øî,eit jeza men ltpy xeka ¨©¨¨

éæçéî àìå ìëàmi`ex `l hrn eit z` gzety lke` `ed xy`k - ¨©§Ÿ¦§¥
la` ,mend z`éæçéîe éòtwervl daxd eit z` gzet `ed xy`k - ¨¥¦§¥

,mend d`xpàîeî éåä.ezlik` zra mend d`xiy jixv oi`e ¨¥¨
:`xnbd dywn,ïì òîLî à÷ éàîixdàðéðzdpynaonwl) ©¨©§©¨§¦¨

(.hl,xekaa minend z` dzpnykúBðBöéçä ïéèeçämiikipgd - ©¦©¦
,mhegd zgzy zeincwdeîbôpL,hrn mdn xqgpy -eîîâpLå ¤¦§§§¤¦§§

,melk mdn xqgp `le wcq oirk dlrnln oagxa ekzgpy e` -
oihegd oke .mi`xpe miielb elld mineny oeik men df ixd

úBiîéðtäzepgehd] zelecbd miipiydy zeixeg`d miikipgd - ©§¦¦
,mda zereaw [lke`d z`eø÷òpLel` ixd ,mnewnn ixnbl ¤¤¤§

:`ax lr dziiyew z` `xnbd zyxtn .minenàîòè éàî©©£¨
,men zaygp zeiniptd miikipg zxiwr elit`yéëc íeMî åàì̈¦§¦

éæçéî éòtd`xp `edd oexqgd wervl eit gzet xekad xy`ky ¨¥¦§¥
.lek`l ick wx hrn eit gzet `ed xy`k d`xp epi`y s`
:`xnbd zvxzn .eixac z` xnel `ax jxved dn myl ok m`e

Løôî ïéúéðúîc àîòè énð àáø ,àtt áø øîà`ax - ¨©©¨¨¨¨©¦©£¨§©§¦¦§¨¥
wx `a,efd dpynd oic mrh z` yxtleø÷òð àîòè éàî©©£¨¤¤§

àîeî éåäeit gzety drya uegan d`xp mend oi`y s` ¨¥¨
,lek`léæçéî éòt éëc íeMîielb men aygidl dfa ice ¦§¦¨¥¦§¥

.xekad z` xiznd

äðùî
ea lihdl j` ,men ea didiy jixv lk`ile hgydl xeka xizdl ick

eyxcy enk `ziixe`cn xeq` men(:bl lirl)aezkd on(`k ak `xwie)lM'¨
minkg eqpw xekaa men lihde mc` xar xy`ke ,'FA didi `l mEnŸ¦§¤

lirl dpyna x`eank ehgeyl `ly(.cl).
icia `le envrn ltp mendy xnel mc`d zepn`pa zwqer epizpyn

:mc`íãà éãéa àáì ïééeàøä ïéîenä ìk,mzeyrl leki mc`y - ¨©¦¨§¦¨Ÿ¦¥¨¨
,mixa`d lceba iepiy e` ztqep lbx enk miny icia miyrp mpi`e

ïéðîàð ìàøNé éòBøla` ,mc` ici lr `le mnvrn eyrpy xnel ¥¦§¨¥¤¡¨¦
,ïéðîàð ïðéà íéðäk íéòBømend z` elihd mdy miceyg mdy oeik ¦Ÿ£¦¥¨¤¡¨¦

md ine l`xyi irex md in dpynd zpeek x`azz `xnbae .mnvra
.mipn`p mpi` e` mipn`p md recn minrhde ,mipdk irexïBòîL ïaø©¨¦§

àeä ïîàð ,øîBà ìàéìîb ïacirdl ,odk -ìòxekaBøéáç ìL ¤©§¦¥¥¤¡¨©¤£¥
cia `le envrn ea ltp mendy,mc` iïîàð ïéàåok cirdlìòxeka §¥¤¡¨©

,Bãéòî àìå Bðc àì øácä ìò ãeLçä ,øîBà øéàî éaø .Bîöò ìL¤©§©¦¥¦¥¤¨©©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦
s`e envr ly xeka lr `l df oipra llk cirdl on`p odk oi` jkle

.exiag ly lr `l

àøîâ
md recne dpynay mipdk irexe l`xyi irex md in zx`an `xnbd

:`xnbd zxne` .mipn`p mpi` e` mipn`pãç ,øæòìà éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦¤§¨¨©
øîàdxn`y dpyndy,ìàøNé éòBø,mil`xyi mirexl dzpeek ¨©¥¦§¨¥

mdyk elit`yíéðäë éa,mipdkd zenda z` mipdkd ziaa mirex - ¥Ÿ£¦
ïéðîàðenvrn ltp eay mendy mipdkd ly xekad lr cirdl md ¤¡¨¦

y meyn `ed mipn`py mrhde .mc` icia `leàîéâìì[dnirhl-] ¦§¦¨
ïðéLééç àìodkd lv` caerd df l`xyiy micyege miyyeg eppi` - Ÿ¨§¦©

odkd epec`y icka exizdl ick envrn ltp df meny xwya cirn
dpynd dxn`y dne .xekad xyan enr lek`l epinfiíéðäë éòBø¥Ÿ£¦

mirexd mipdk mirexy dzpeek ,oipn`p oi`ìàøNé éaziaa - ¥¦§¨¥
,l`xyi zenda z` l`xyiïéðîàð ïéàl`xyi ly xeka lr cirdl ¥¤¡¨¦

ceyg drexd odkdy oeik ,mc` icia `le envrn ltp eay mendy
oky ,mend z` ea lihd envr `edyøîà øîéîenvrl `ed xne` - ¥©¨©

éðéøçàì áéäéå éãéãì ÷éáL àì déa àðçøè à÷c ïåékip`y oeik - ¥¨§¨¨©§¨¥Ÿ¨¦§¦¦§¨¦§©£¦¥
`l` mixg` mipdkl eze` ozie l`xyid ize` aefri `l xekaa gxeh

.il eppziåy xazqnïécä àeäyïäkcirdl on`p epi` drexïäëì §©¦Ÿ¥§Ÿ¥
meyn ,eil`n ltp eay mendy exeka lr xg`ïéìîBâì ïðéLééçc- §¨§¦©§§¦

df odk ly xekad lr meid cir` ,odkd drexd xne`y miyyegy
l`xyi il oziyk xgnly ick ,xzen `ede envrn mend ea ltpy
eil`ny ily lr cirie dfd odkd il lenbi ,men ea lih`e mz xeka

.mend ea ltpøîéîì ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø àúàåodkyàeä ïîàð ©£¨©¨¦§¤©§¦¥§¥©¤¡¨
cirdlìòxekaBøéáç ìLmc` mzq `edy oiae eax `edy oia odk ©¤£¥

,oilnebl miyyeg `ly meynïîàð Bðéàåcirdl odkdìòxekaìL §¥¤¡¨©¤
Bîöò.exizdl ick xwyne envra men ea lihdy ceygl yiy meyn ©§

øîéîì øéàî éaø àúàåy,Bãéòî àìå Bðc àì øácä ìò ãeLçä ©£¨©¦¥¦§¥©¤¨©©¨¨Ÿ¨§Ÿ§¦
ceyg `edy oeik df oipra cirdl on`p epi` ote` lka odk okle

.xekaa men lihdl
,øîà ãçåy `id dpynd zpeekyéòBøly zendaïäå ìàøNé §©¨©¥¦§¨¥§¥
[mirexd-],íéðäkmd ixd ,mipdk md m` elit` xnelkïéðîàð Ÿ£¦¤¡¨¦

didz `l envr drexly meyn ,envrn ltp eay mendy cirdl
`ede ,xwyi `edy jkn zlrez
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gl sc zexeka(iying meil)

,Láé éøLúå ìeìàmilik`ny ,xnel ezpeeky ,dzr `xnbd dxeaq ¡§¦§¥¨¥
:`xnbd dgec .yai lecib onfa yaie ,gl lecib onfa gl eze`àîìc¦§¨

y ,xnel ezpeekéøLúå ìeìàc éøétmiyai mdydéì ïðéìéëàî ¥¥¤¡§¦§¥©£¦¦¨¥
,ïñéðå øãàaoiicre ,onf eze`a lcbd gld xivgd z` lk`y xg`l ©£¨§¦¨

.oqipe xc`a yai jk xg`e gl lke`y `vnpe ,gl `ed
:`xnbd zx`anBúBà ïéìéëàî änëådyly mze`n mei lka §©¨©£¦¦

.miycg,úøâBøbk ,àáBøò ïa ñçðt éaø íeMî ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¦©¦¦§¨¤¨¨©§¤¤
.yaidn zg`e gldn zg`
àáøòîa éòa ,àáø øîàm`d ,l`xyi ux`a daiyid ipa epc ± ¨©¨¨¨¥§©£¨¨

xekad z` lik`dl ic ef dwicalúøâBøbkwxäðBLàø äceòña ©§¤¤¦§¨¦¨
,mei lka lke`y
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המשך ביאור למס' בכורות ליום חמישי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fl sc zexeka(iriax meil)

,zexitd z` lke` ziid `l eli`y ,zexitdn zipdpy dnaäåä£¨
eäì àðìëàå eäì àððéwúîiziidy ,zexitd z` owzn iziid - §©¥§¨§©£©§¨§

.mlke`l leki iziide ,zexyrne dnexz mdn yixtn
el xknyk :`xnbd zl`ey,Cñð ïéédpdpy dna xkend ciqtd dn ¥¤¤

,jqp oii eleky oii el xkn `ly xaecn o`k :`xnbd daiyn .gweld
jqp oii `l`,úáBøòz éãé ìò,xyk oii mr axern jqp oiid didy ©§¥©£¤

zepdl leki iziid ,oiid z` dzey ziid `l eli` ,xkend el xne`e
,epnnëezrc,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø.df oiil dpwz yiy xaeqy §©¨¦§¤©§¦¥
ïðúc(.cr f"r)Cñð ïéé ,,dxf dcearl jqpzpy oii -Blek ,øBaì ìôpL ¦§©¥¤¤¤¨©©

xeaay oiid lk -,äàðäa øeñà.`edy lka xqe` jqp oiiy meyn ¨©£¨¨
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøzxqe` dpi` xeaa jqp oii zaexrz ©¨¦§¤©§¦¥¥

`l` ,xead lk z` d`pdaBlek øënéxeaay oiid lk -éãáBòì ¦¨¥§§¥
,íéáëBë,xeaa `vnpd oiid lk xear zern miakek caerdn lehie ¨¦

BaL Cñð ïéé éîcî õeç,xeal ltpy jqp oiid deyy dn itk epiid ¦§¥¥¤¤¤
xeq` jqp oiiy oeik ,jqp oiid xear ixkpdn zern lehil el xeq`y
on el dkpi jkitle ,dzyy dna gweld eciqtd oky oeike .d`pda

.mincd

ïéùã÷åîä éìåñô ìë êìò ïøãä

ïéîåî åìà ìò ¯ éùù ÷øô

äðùî
dxedh dnda xeka iabl dxeza xn`p(ak-`k eh mixac)ea didi ike'

jixrya ,jidl` 'dl epgafz `l ,rx men lk xer e` gqt men
.oileg zlik`l hgyp ,men ea yiy xekay jkn ecnle ,'eplk`z

.xekad ofe`a minen ibeq drax` mihxetn ef dpynae
øBëaä úà ïéèçBL ïéîeî elà ìòlk`pe [dxedh dnda xeka-] ©¥¦£¦¤©§

,oilegkäîbôðxqgp -ñeçñçä ïî Bðæà,ofe`d jepzay qegqd - ¦§§¨¨§¦©©§
àì ìáàwx mbtp m` oihgey,øBòäzizgzay dkxd dil`d epiidc £¨Ÿ¨

hegyl xizn epi` xaer mene ,znlype zxfeg ef dnibt ik ,ofe`d
.xeka
ä÷cñð,qegqa wcq xvepy epiidc ,epf`äøñç àlL ét ìò óà ¦§§¨©©¦¤Ÿ¨§¨

oke ,ofe`däáwéðzqpkd xeriyk epf`äðéLøk àìîly xibxb - ¦§¨§Ÿ©§¦¨
,ezenlya ziphw oin,äLáiL Bà.xeka eilr oihgeyy men df ixd ¤¨§¨

äLáé eäæéà,men aygpy yaeid xeriy edn -á÷pzL ìk,ofe`d ¥¤§¥¨Ÿ¤¦¨¥

,øîBà íleLîä ïa éñBé éaø .íc útéè äàéöBî dðéàe`id m` wx ¥¨¦¨¦©¨©¦¥¤©§¨¥
äLáéick crúëøôð àäzL-xxetzzy.da eynyni xy`k §¥¨¤§¥¦§¤¤

àøîâ
:`xnbd dywn .xekad ofe`a oinen ipte` drax` dpyna epipy

éànàxeka inen iabl ixde ,minen miaygp el` zepexqg dnl - ©©
weqta exn`py(`k eh mixac),áéúk 'øeòå çqt'minen wxy rnyne ¦¥©§¦¥§¦

zvxzn .mixg` `le ,daxwd `la lek`le hegyl mixizn el`
:`xnbdénð áéúk(my),'íeî Bá äéäé ék'minen yiy rnyne §¦©¦¦¦§¤
.mitqep

:`xnbd zl`eyàîéàå,hxte llk zcna yxcp df weqt ile`e -ék' §¥¨¦
,ììk 'íeî Bá äéäé,men lk ernynyììk ,èøt 'øeò Bà çqt' ¦§¤§¨¦¥©¦¥§¨§¨

ïéà øeòå çqt ,èøtaM äî àlà ììka ïéà ,èøôemen miaygp - §¨¥©§¨¤¨©¤©§¨¦¥©§¦¥¦
la` ,mdilr hegylàì àðéøçà éãéîoipne ,`l mixg` minen - ¦¦©£¦¨Ÿ

xfgy oeik :`xnbd daiyn .ofe`d inen lr mb xeka hegyl ozipy
xn`e aezkd,'òø íeî ìk'ixd,ììëå øæçeéà ,ììëe èøôe ììk Ÿ¨¨©§¨©§¨§¨§¨¦

ïc äzàllkd z`èøtä äî ,èøtä ïéòk àlà'xere gqt'LøBôî ©¨¨¤¨§¥©§¨¨©§¨§¨
lr `l` oihgey oi`y eaïéøæBç ïðéàå éeìâaL ïéîeîmdl oi`y - ¦¤§¨§¥¨§¦

,d`etx,ïéøæBç ïðéàå éeìâaL ïéîeî ìk óàminen drax` oebk ©Ÿ¦¤§¨§¥¨§¦
.minen x`y `l j` ,mdilr mihgey ,xekad ofe`ay

:zl`eye `xnbd dayàîéàå,jk yxcpèøtä äî'xere gqt' §¥¨¨©§¨
LøBôîlr `l` oihgey oi`y ea,Bzëàìnî ìèBáe éeìâaL ïéîeî §¨¦¤§¨¥¦§©§

,d`ex epi` xeire ,zkll leki epi` gqt ixdyåmnenøæBç Bðéà- §¥¥
,d`etx el oi`øæBç Bðéàå Bzëàìnî ìèBáe éeìâaL ïéîeî ìk óà©Ÿ¦¤§¨¥¦§©§§¥¥

,mdilr oihgeyïðz äîlàdpyna epipy dnle -ïî Bðæà äîbôð ©¨¨§©¦§§¨¨§¦
,øBòä ïî àìå ñeçñçäzk`ln lhane drinyd z` rpen epi` ixde ©©§§Ÿ¦¨

xn`e aezkd xfgyk :`xnbd daiyn .ofe`d'òø íeî ìk'ernyny Ÿ¨
ixd ,hegyl xizn men lky,àeä àéeaéøllk zcna yxcp epi`e ¦¨

.mixizn ofe`ay oinen mb jkle ,llke hxte
:`xnbd dywn,éëä éà,`edy men lk daxn aezkdyïéîeî ¦¨¦¦
énð øúñaL,mdilr hegyl xzen didi [mb-]ïðz äîlàdnle - ¤§¥¤©¦©¨¨§©
oldl epipy(.hl),dtay oinen iablúBðBöéçä ïéèeçmiikipg - ¦©¦
,zeincwdeîbôpL,zvw mdn xqgpy -eîîâpLåekzgpy e` - ¤¦§§§¤¦§§

,mdn xqg `ly s` ,dlrnln magexlúBiîéðtäåmiikipgd oke - §©§¦¦
,zelecbd mipiyd zereaw mday zeixeg`deø÷òpLixnbl ¤¤¤§
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קמו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zexeka(ycew zay meil)

zx`an .men df ixd xeng lyk zehelw eilbxye :dpyna epipy
:`xnbdàîéz àì ,àtt áø øîàote`a `weecy xn`z l` - ¨©©¨¨Ÿ¥¨

,d`nh dndal ixnbl zenec eilbxyï÷éãñ àìå ïìéâòc- ©£¦¨§Ÿ§¦¨
,men df ixd ,zereqy mpi` mbe zelebr mb eizeqxtyïåék àlà¤¨¥¨

ïìéâòc,zelebr eizeqxty -ï÷éãñc áb ìò óàmd m` elit` - ©£¦¨©©©¦§¦¨
.zelebr mpi` dxedh dnda ilbx ik ,men lra `ed ixd ,zereqy

:dpyna epipyìeñkäå ìeçMäå,men df ixd.'åëå`xnbd d`ian §©¨§©¨
:epzpyn z` zx`and `ziixaeäæéàå 'ìeñk' eäæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤¨§¥¤

Bëéøé äèîLpL ,'ìeçL' ,'ìeçL'.dnewnn ekixi mvr d`viy - ¨¨¤¦§§¨§¥
ìñkä éab ìò ãçà Bìâøå ìñkä CBúa ãçà BìâøL ,'ìeñk'jxi - ¨¤©§¤¨§©¤¤§©§¤¨©©¥©¤¤

.lqkdn dlrnl dipyde ,lqkd jeza drewy ely zg`
:milbxa minen ipin cer d`iand `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨

dnda inen zyxta xn`p ,`ziixaa(bk ak `xwie)rExU dUe xFWe'§¨¤¨©
md in `ziixad zyxtn ,'dvxi `l xcplE Fz` dUrY dacp hElwe§¨§¨¨©£¤Ÿ§¥¤Ÿ¥¨¤

èeìwäå òeøOä,weqta exn`py'òeøN'dfBëéøé Bì áaøzLpL- ©¨©§©¨¨©¤¦§©§¥§¥
,dzxiagn dlecb eizekixin zg`yèeì÷'df 'ìâøLìLk úBèeì÷ åé ¨¤©§¨§§¤

ñeñ ìLëe øBîç,d`nh dnda zeqxtk zelebr eizeqxty -oebk £§¤
.qeqe xeng

äðùî
:dndaa lbxe ci inen hxtl dkiynn dpyndBãé íöò øaLð¦§©¤¤¨

zincwdåm` okBìâø íöò,dxayp xekad ly zixeg`dét ìò óà §¤¤©§©©¦
Lenvr xaydøkéð Bðéàlra `ed ixd ,rlev `edy oeik ,ueg itlk ¤¥¦¨

:dpynd dtiqen .menelà ïéîeîlirl exkfedyàléà äðîcnile ¦¥¨¨¦¨
daiyia,äðáéaBì eãBäåmda.íéîëçìL ãBòåäLminenéñBäó §©§¤§£¨¦§§Ÿ¨¦

mdilre ,cnll `li`Bì eøîàminkgelà úà [àlà] eðòîL àì ¨§Ÿ¨©§¤¨¤¥
minend md el`e .mitqepd dylyd z` `le ,lirl exkfedy

in ,siqedyk ìBâò Bðéò ìbìbLepir lblb,íãà ìLdndan dpeye ¤©§©¥¨§¤¨¨
.jeyn dpir lblbyey in,øéæç ìLk äîBc åéôdpeilrd eztyy ¦¤§¤£¦

.dpezgzd ezty lr ztceråinìa øaãîä áBø ìhépLBðBLm` - §¤¦©©§©¥¦§
aex xqgpwlg `xwpe ,oezgzd jigl xaegn epi`y oeyld wlg

.xeaicl ynzyn mc` oeyld ly df wlga ik ,'xacnd'j`ïéc úéa¥¦
eøîà ïäéøçà ìLelld minend zylya s`y `li`k ewqt -éøä ¤©£¥¤¨§£¥

íeî äæ.xekad z` xizny ¤

àøîâ
ixd xkip epi`y it lr s` ,elbx mvre eci mvr xayp :dpyna epipy

:`xnbd dywn .men dfàîeî éåä à÷ éî økéð Bðéàepi`y men ike - ¥¦¨¦¨¨¥¨
:`xnbd zayiin .dlik`a xeka xiznd men aygp xkipáø øîà̈©©

,àtty xayl dpynd zpeekBîöò úîçî økéð Bðéàd`xp epi`y - ¨¨¥¦¨¥£©©§
,ueganäëàìî úîçî økéð ìáàrlev `edy ici lr xkid el yi - £¨¦¨¥£©§¨¨

.ezkilda
:dpyna epipyäðî elà ïéîeî`li`'åëåz` ,siqed dyly cere ¦¥¨¨

:`xnbd ddnz .mc` lyk lebr epir lblbyàøîéîìd`a m`d - §¥§¨
xnel dpynddéçøBà eðééä åàìcilblb eidiy dnda jxc oi`y - §¨©§§¥

.mc` ipirk milebr dipireäðéîøedcpa epipy `ld ,dywe -(.`k), §¦§
dy`úìtnäenk ed`xny cle,óBòå äiçå äîäa ïéîïéaed`xny ©©¤¤¦§¥¨§©¨¨¥

ser e` dig dndak,ïéàîèïéak ed`xny,ïéøBäèíà`ed cled §¥¦¥§¦¦

oinn,øëæøëæì áLzmiyelye dcil z`neh ini dray dpnz - ¨¨¥¥§¨¨
e ,xkf zclei oick xdeh ini dyelyeíàoinn `ed cledáLz ,äá÷ð ¦§¥¨¥¥

äá÷ðìxdeh ini dyye miyiye d`neh ini xyr drax` dpnz - ¦§¥¨
m`e ,dawp zclei oickòeãé Bðéà,dawp e` xkf `ed cled m`áLz ¥¨©¥¥

äá÷ðìå øëæì,dawpae xkfay `xnegk dxdhe d`neh ini dpnz - §¨¨§¦§¥¨
ini zepnl miiqze ,dawp zcleik d`neh ini xyr drax` epiidc
mixyr wx dl yiy `vnpe ,xkf zclei oick mei mirax` xg` xdeh

,xdeh ini dyyeéaø øîà äpç øa øa äaø øîàå .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦§¨©©¨©©©¨¨©©¦
øéàî éaøc àîòè éàî ,ïðçBézbdep dnda oin zcleidy xn`y ¨¨©©£¨§©¦¥¦
,xenb cle zcleik d`neh ipicaBðéò ìbìâå ìéàBädndae dig ly ¦§©§©¥

sere.íãà ìLk ìBâòdnec dipir lblb didiy dnda jxcy ixd ¨§¤¨¨
.epzpyna x`eank `lye ,mc` lyl

:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîààéL÷ àìik ,zeipynd oia dxizq ¨©©¥Ÿ©§¨
cinrdl yiàä`ed dnda ly dipir lblby dcpa exn`y dn - ¨

epiid mc` lykàîkeàa`edy ,dndad oir ly xegyd wlga - §§¨
eli`e ,mc` ly oirk lebràädipir lblby epzpyna epipyy dn - ¨

xaecn ,mc` lyk epi` dnda lyàøåeéçaoir ly oald wlga - §¦¨¨
ly oald wlgy `vnp m` okle ,mc` ly oirk lebr epi`y ,dndad

.men df ixd ,mc` lyk lebr dndad ipir
:dpyna epipyøéæç ìLk äîBc åéôe:`xnbd zx`an .men df ixd ¦¤§¤£¦

àîéz àì ,àtt áø øîàaygp epi`y dpynd zpeeky xn`z l` - ¨©©¨¨Ÿ¥¨
mb ,xifgl ixnbl dnec eit didiy cr menãéôLc,lebr eity -åmb ¦§¦§

ñeøôlr zeqexte zetcer zepeilrd eiigle dpeilrd ezty - ¨
,zepezgzdñeøôc ïåék ,àlàlr ztcer dpeilrd eztyy - ¤¨¥¨§¨

,men lra df ixd ,dpezgzdãéôL àìc áb ìò óàlebr epi` eity - ©©©§Ÿ§¦
.xifg ly dtk
:dpyna epipyìaL øaãîä áBø ìhépLåBðBLzx`an .men df ixd §¤¦©©§©¥¤¦§

:`xnbdépî ïéúéðúîzrck ,diepy in zrck -.àéä äãeäé éaø ©§¦¦©¦©¦§¨¦
àéðúc,xeka inen iabl ,`ziixaalä áBø ìhépL úàåïBLdf ixd §©§¨§¤¤¦©©¨
.men,øîBà äãeäé éaøic `l` ,dlek oeyld aex lhpzy jxev oi` ©¦§¨¥

lhpiyáBøwlgdì ìL øaãîä.BðBL ©§©¥¤§

äðùî
äNòîexekaaïBzçzä éçläLdid elyìàLå ,ïBéìòä ìò óãBò ©£¤¤©¤¦©©§¥©¨¤§§¨©

íéîëçì ìàéìîb ïaø,men aygp m`d.íeî äæ éøä eøîàå`xnbae ©¨©§¦¥©£¨¦§¨§£¥¤
.df dyrnn di`x dpynd d`iad oic dfi`l x`azi

àøîâ
oeilrd lr scer oezgzd igld didy xekaa dyrn :dpyna epipy

:`xnbd zxxan .men `edy minkg exn`eäNòîe éðz÷c àðz éàî©§¨§¨¨¥©£¤
dyrnn dgked epipy eilry zencewd zeipyna epipy oic dfi` -

:`xnbd zx`an .dfïðúc íeMîsiqed `li` iaxy zncewd dpyna ¦¦§©
' ly menéaøc déìò ïðaø éâéìôe ,'øéæçì äîBc åétminkg ewlgpe - ¦¤©£¦§¦¦©¨¨£¥§©¦

,men aygp epi` df iepiyy exn`e `li` iax lrïðéøîà÷åjk lre - §¨¨§¦©
,epzpyna daiyid ipa exn`aøc déìò ïðaø éâéìt ékédn lk - ¦§¦¦©¨¨£¥§©¦

wx `ed ,men df oi`y exn`e `li` iax lr minkg ewlgpyaote` §
y,äðBzçzä ìò úôãBò äðBéìò BúôNìáàote`aäðBzçzäL §¨¤§¨¤¤©©©§¨£¨§©©§¨
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c"ag 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

.ÈÈ¯ˆÂ‰‡·e‰ eÏÈ‡k ˙t‰ ‰‡¯˙zL È„k ‰�¯ÈÒÈ Ck ¯Á‡Â Lc˜iL Ì„B˜ ˙t‰ ˙BqÎÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰tÓ ÒB¯ÙÏ C §¨¦¦§©¨©©ª§¨§©©©¤¤§©¥§©©¨§¦¤¨§¥¤¦§¨¤©©§¦§¨

LecÈwa ¯ÈkÊ‰L ˙aL „B·ÎÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰zÚ[ak53: ©¨©©ª§¨¦§©¨¤¦§¦©¦

י סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld

ùåãé÷á øéëæäù [áëהשלחן שעל הפת כל לכסות צריך ואינו משנה, הלחם שיכסה בכך די -54.

zetqede mipeiv

כאילו53) לכסותו מפה עליו לפרוס צריך סי"ז: להלן עד"ז
לכבוד עתה הובא כאלו שיתראה כדי קידוש אחר עד כאן אינו

שבת.

רצט54) כבסימן בושתו הפת יראה שלא הטעם כאן שאין
הפת. על ברך כבר שהרי סי"ד,

•

zay zekld - jexr ogley

מגולות התנור בתוך הקדרות מניחים שאנו עכשיו הדבר כלל
כן אם פיהן ועל דופנותיהן סביב הטמנה שום עושים אנו ואין
נתבשלו אם ולפיכך הטמנה דין ולא שהייה דין רק להם אין
שאין אע"פ להשהותן מותר יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל
לחשכה סמוך בקדרה חי נותנו אם ובשר קטום ולא גרוף התנור

מותר. זה הרי ממש

ובמים קטניות ובמיני נאפים בין מבושלים בין בצק במיני אבל
בן כמאכל שיהיו וצריך חי מועיל אין בשפוד הנצלה ובצלי
ואם ענין בכל מותר הכל בטיט טוח ובתנור שבת קודם דרוסאי

נכרי. ע"י אם כי לפותחו אין לוחשות גחלים בו יש

אם כי מתוכו הקדרה ישראל יטול לא הקדרה סביב הגחלים ואם
נכרי ע"י אפשר אי אם מותר הגחלים על עומדת הקדרה ואם נכרי
ובא הגחלים על העמידן אם הלילה שלצורך בקדרות הדין (והוא
בבגדים אותן יכסה שלא שיזהר רק הגחלים מעל בשבת ליטלן

עוממות). הן אפילו הגחלים על כשמעמידן מלמעלה

שהוסק התנור אצל צרכו כל שנתבשל חם תבשיל לסמוך ומותר
על אבל התנור שסביב הלבזבז על ואפילו בתוכו והאש כבר
התנור על הקדרה תחת אחר דבר או לבינה ליתן צריך התנור
סולדת היד שאין אע"פ בתוכו לוחשות גחלים ויש כבר שהוסק
אע"פ להקל נהגו עדיין הוסק כשלא אבל מלמעלה עליו שם

מיד. להסיקו שרוצה

אצלו לסמוך אפילו אסור שהוסק קודם אפילו צונן תבשיל אבל
אבל גביו על אפילו מותר ואז שהוסק קודם נכרי ע"י אם כי

אסו שהוסק קטןלאחר או חולה לצורך אם כי נכרי ע"י אפילו ר
לאכול. מה לו שאין

לא עדיין ואם כחם דינו קר הוא אפילו רוטב בו שאין ותבשיל
חם הוא כאלו להקל נהגו רוטב בו שיש פי על אף לגמרי נצטנן

לגמרי.

שהיד עד להתחמם יכול שאין במקום התנור אצל סומך ואם

דבר צריך התנור על אבל לגמרי נצטנן אפילו מותר בו סולדת
לגמרי חם התבשיל אם ואף שם סולדת היד שאין אף המפסיק

המפסיק. דבר צריך הקכלי"ן לתוך הדין והוא

ונצטנן רוטב בו שיש כתבשיל דינם משקין מיני וכן חיים ופירות
להיתר. בין לאיסור בין לגמרי

אסור אבל התנור כאצל דינה בתנור הקבועה קדרה גבי על וליתן
ליתן ואסור ההיא שבקדרה המים לתוך משקין עם קנקן ליתן
ידי על אם כי התנור שהוסק קודם אפילו ההיא לקדרה המים
שהוסק קודם נכרי נתנם אם בשבת מהמים ליהנות ומותר נכרי
שבת מוצאי עד מהם ליהנות אסור ישראל נתנם אם אבל התנור
אחר לחשכה סמוך שבת בערב נתנם ואפילו שיעשו בכדי
שיעשו. בכדי שבת למוצאי עד מהם ליהנות אסור התנור שהוסק

או וכסתות בכרים (חם) תבשיל עם קדרה בשבת לכרוך ואסור
לקדרה התבשיל פינה ואם בהם טמונה כולה אם בגדים בשאר

שם: לכורכו מותר אחרת

והטמנה: שהיה הלכות קיצור סליק

אלו מדינות מנהג לפי בקצרה והטמנה שהייה הלכות

מפני‡ בחמין שבת בערב לכתחלה גופו כל לרחוץ מצוה
בחמין ורגליו ידיו פניו ירחץ לו אפשר אי ואם השבת כבוד
מקבל המקיימה אלא גמורה חובה זו רחיצה אין מקום ומכל
הראש לחוף ומצוה עליה נענש אינו מקיימה ושאינו שכר עליה

שבת. ערב בכל הצפרנים ולגלח

לשבת יכנס שלא לגלחן מצוה גדולות ראשו שערות היו ואם
ולא ממש שבת בערב לגלח המובחר מן ומצוה מנוול כשהוא
לו אין ואם השבת לכבוד שעושה ניכר שיהא כדי לכן קודם
שכל ה' ביום יגלח שבת צרכי טורח מחמת שבת בערב פנאי

ה לקרב שאפשר שיהאמה כדי לקרב לו יש השבת ליום גילוח
כבודו. בשביל שעושה ניכר
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קמז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc zexeka(ycew zay meil)

zx`an .men df ixd xeng lyk zehelw eilbxye :dpyna epipy
:`xnbdàîéz àì ,àtt áø øîàote`a `weecy xn`z l` - ¨©©¨¨Ÿ¥¨

,d`nh dndal ixnbl zenec eilbxyï÷éãñ àìå ïìéâòc- ©£¦¨§Ÿ§¦¨
,men df ixd ,zereqy mpi` mbe zelebr mb eizeqxtyïåék àlà¤¨¥¨

ïìéâòc,zelebr eizeqxty -ï÷éãñc áb ìò óàmd m` elit` - ©£¦¨©©©¦§¦¨
.zelebr mpi` dxedh dnda ilbx ik ,men lra `ed ixd ,zereqy

:dpyna epipyìeñkäå ìeçMäå,men df ixd.'åëå`xnbd d`ian §©¨§©¨
:epzpyn z` zx`and `ziixaeäæéàå 'ìeñk' eäæéà ,ïðaø eðz̈©¨¨¥¤¨§¥¤

Bëéøé äèîLpL ,'ìeçL' ,'ìeçL'.dnewnn ekixi mvr d`viy - ¨¨¤¦§§¨§¥
ìñkä éab ìò ãçà Bìâøå ìñkä CBúa ãçà BìâøL ,'ìeñk'jxi - ¨¤©§¤¨§©¤¤§©§¤¨©©¥©¤¤

.lqkdn dlrnl dipyde ,lqkd jeza drewy ely zg`
:milbxa minen ipin cer d`iand `ziixa d`ian `xnbdàðz̈¨

dnda inen zyxta xn`p ,`ziixaa(bk ak `xwie)rExU dUe xFWe'§¨¤¨©
md in `ziixad zyxtn ,'dvxi `l xcplE Fz` dUrY dacp hElwe§¨§¨¨©£¤Ÿ§¥¤Ÿ¥¨¤

èeìwäå òeøOä,weqta exn`py'òeøN'dfBëéøé Bì áaøzLpL- ©¨©§©¨¨©¤¦§©§¥§¥
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zay zekld - jexr ogley

.ÈÈ¯ˆÂ‰‡·e‰ eÏÈ‡k ˙t‰ ‰‡¯˙zL È„k ‰�¯ÈÒÈ Ck ¯Á‡Â Lc˜iL Ì„B˜ ˙t‰ ˙BqÎÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰tÓ ÒB¯ÙÏ C §¨¦¦§©¨©©ª§¨§©©©¤¤§©¥§©©¨§¦¤¨§¥¤¦§¨¤©©§¦§¨

LecÈwa ¯ÈkÊ‰L ˙aL „B·ÎÏ ÔÁÏM‰ ÏÚ ‰zÚ[ak53: ©¨©©ª§¨¦§©¨¤¦§¦©¦

י סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld

ùåãé÷á øéëæäù [áëהשלחן שעל הפת כל לכסות צריך ואינו משנה, הלחם שיכסה בכך די -54.

zetqede mipeiv

כאילו53) לכסותו מפה עליו לפרוס צריך סי"ז: להלן עד"ז
לכבוד עתה הובא כאלו שיתראה כדי קידוש אחר עד כאן אינו

שבת.

רצט54) כבסימן בושתו הפת יראה שלא הטעם כאן שאין
הפת. על ברך כבר שהרי סי"ד,

•

zay zekld - jexr ogley

מגולות התנור בתוך הקדרות מניחים שאנו עכשיו הדבר כלל
כן אם פיהן ועל דופנותיהן סביב הטמנה שום עושים אנו ואין
נתבשלו אם ולפיכך הטמנה דין ולא שהייה דין רק להם אין
שאין אע"פ להשהותן מותר יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל
לחשכה סמוך בקדרה חי נותנו אם ובשר קטום ולא גרוף התנור

מותר. זה הרי ממש

ובמים קטניות ובמיני נאפים בין מבושלים בין בצק במיני אבל
בן כמאכל שיהיו וצריך חי מועיל אין בשפוד הנצלה ובצלי
ואם ענין בכל מותר הכל בטיט טוח ובתנור שבת קודם דרוסאי

נכרי. ע"י אם כי לפותחו אין לוחשות גחלים בו יש

אם כי מתוכו הקדרה ישראל יטול לא הקדרה סביב הגחלים ואם
נכרי ע"י אפשר אי אם מותר הגחלים על עומדת הקדרה ואם נכרי
ובא הגחלים על העמידן אם הלילה שלצורך בקדרות הדין (והוא
בבגדים אותן יכסה שלא שיזהר רק הגחלים מעל בשבת ליטלן

עוממות). הן אפילו הגחלים על כשמעמידן מלמעלה

שהוסק התנור אצל צרכו כל שנתבשל חם תבשיל לסמוך ומותר
על אבל התנור שסביב הלבזבז על ואפילו בתוכו והאש כבר
התנור על הקדרה תחת אחר דבר או לבינה ליתן צריך התנור
סולדת היד שאין אע"פ בתוכו לוחשות גחלים ויש כבר שהוסק
אע"פ להקל נהגו עדיין הוסק כשלא אבל מלמעלה עליו שם

מיד. להסיקו שרוצה

אצלו לסמוך אפילו אסור שהוסק קודם אפילו צונן תבשיל אבל
אבל גביו על אפילו מותר ואז שהוסק קודם נכרי ע"י אם כי

אסו שהוסק קטןלאחר או חולה לצורך אם כי נכרי ע"י אפילו ר
לאכול. מה לו שאין

לא עדיין ואם כחם דינו קר הוא אפילו רוטב בו שאין ותבשיל
חם הוא כאלו להקל נהגו רוטב בו שיש פי על אף לגמרי נצטנן

לגמרי.

שהיד עד להתחמם יכול שאין במקום התנור אצל סומך ואם

דבר צריך התנור על אבל לגמרי נצטנן אפילו מותר בו סולדת
לגמרי חם התבשיל אם ואף שם סולדת היד שאין אף המפסיק

המפסיק. דבר צריך הקכלי"ן לתוך הדין והוא

ונצטנן רוטב בו שיש כתבשיל דינם משקין מיני וכן חיים ופירות
להיתר. בין לאיסור בין לגמרי

אסור אבל התנור כאצל דינה בתנור הקבועה קדרה גבי על וליתן
ליתן ואסור ההיא שבקדרה המים לתוך משקין עם קנקן ליתן
ידי על אם כי התנור שהוסק קודם אפילו ההיא לקדרה המים
שהוסק קודם נכרי נתנם אם בשבת מהמים ליהנות ומותר נכרי
שבת מוצאי עד מהם ליהנות אסור ישראל נתנם אם אבל התנור
אחר לחשכה סמוך שבת בערב נתנם ואפילו שיעשו בכדי
שיעשו. בכדי שבת למוצאי עד מהם ליהנות אסור התנור שהוסק

או וכסתות בכרים (חם) תבשיל עם קדרה בשבת לכרוך ואסור
לקדרה התבשיל פינה ואם בהם טמונה כולה אם בגדים בשאר

שם: לכורכו מותר אחרת

והטמנה: שהיה הלכות קיצור סליק

אלו מדינות מנהג לפי בקצרה והטמנה שהייה הלכות

מפני‡ בחמין שבת בערב לכתחלה גופו כל לרחוץ מצוה
בחמין ורגליו ידיו פניו ירחץ לו אפשר אי ואם השבת כבוד
מקבל המקיימה אלא גמורה חובה זו רחיצה אין מקום ומכל
הראש לחוף ומצוה עליה נענש אינו מקיימה ושאינו שכר עליה

שבת. ערב בכל הצפרנים ולגלח

לשבת יכנס שלא לגלחן מצוה גדולות ראשו שערות היו ואם
ולא ממש שבת בערב לגלח המובחר מן ומצוה מנוול כשהוא
לו אין ואם השבת לכבוד שעושה ניכר שיהא כדי לכן קודם
שכל ה' ביום יגלח שבת צרכי טורח מחמת שבת בערב פנאי

ה לקרב שאפשר שיהאמה כדי לקרב לו יש השבת ליום גילוח
כבודו. בשביל שעושה ניכר
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חל אפילו חודש בראש להסתפר שלא מקומות בקצת ונוהגין
החסיד: יהודה רבינו הזהיר כן כי סכנה חשש מפני שבת בערב

אחד· ביום והרגלים הידים צפרני לקצוץ שלא נזהרין יש
או שבת בערב אלא לקוץ שלא נזהרין ויש סכנה חשש מפני
שבת בערב הידים ומן ה' ביום הרגלים מן וקוצצין יו"ט בערב
ויש להם הידוע מטעם כלל קוצצין אין הימים בשאר אבל
מתחילין שהצפרנים מפני ה' ביום צפרנים ליטול שלא מקפידים
בשבת: זה שיהיה רוצים ואינם לגילוחן ג' ביום ולצמוח לחזור

אצבע‚ אחר אצבע כסדרן הצפרנים ליטול שלא מקפידים יש
אלא ולעניות בנים ולקבור לשכחה שקשה מפני לה הסמוכה
לה סמוכה שאינה אחרת באצבע לאצבע אצבע בין מפסיקים
רביעית באצבע דהיינו בקמיצה בשמאל ליטול ומתחילין
הסמוכה שנייה אצבע דהיינו באצבע ובימין לזרת הסמוכה
דבהג"א ובשמאל בימין בדאג"ה לסדרן הסימן ונמצא לגודל

לכתחלה: ליזהר טוב מקום ומכל זה על מלעיגים ויש

תעבור„ שמא רשע זורקן צדיק, קוברן חסיד, צפרנים השורף
בבית לזורקן מותר אבל ולדה ותפיל עוברה אשה עליהן
ואין שם לעבור מצויות נשים שאין מקום בו וכיוצא המדרש
ותעבור החוצה הצפרנים וישליכו מקום אותו יכבדו שמא לחוש
לה יזיקו לא עליהן תעבור אם שאף לפי עליהן עוברה אשה
כשנטלו שם שזרקן מקום באותו כשהן אלא מזיקות שאינן כלום

אחר: למקום משם כשפינן לא אבל מהאצבעות

לאנשי‰ לשאול אדם צריך השמשות בין קודם לחשכה סמוך
מעשרים שאין לשבת הצריכים הפירות עשרו אם ביתו
שישאל טוב נוהגים המעשרות שאין אלו במדינות ואף בשבת

חוץ שחלת (ואף בשבת חלה מפרישין שאין חלה הפרישו אם
הדין מעיקר מפרישה ואח"כ מעט ומשייר והולך אוכל לארץ
ישכח שמא אכילה קודם להפרישה נוהגים לכתחלה מקום מכל
ערבו אם ג"כ לשאלם וצריך למפרע) טבל שאכל ונמצא אח"כ
אין השנה לכל פסח בערב לערב שנוהגים ועכשיו חצירות עירובי
הנר את שידליקו השמשות בין קודם להזהירם וצריך לזה צריך
דברים על ומזהירם שואלם וכשהוא מלאכה מלעשות ויפסקו
ימהר ולא ממנו שיקבלו כדי רכה בלשון שיאמר צריך אלו

ג היום בעוד שהותלהזכירם יש עדיין ויאמרו יפשעו שלא דול
או הכנסת בבית אלא לחשכה סמוך כשמגיע בביתו אינו ואם
אלו: דברים על להזכירם לביתו שליח לשלוח צריך אחר במקום

סעיפים: ה' ובו שבת הכנסת דיני רס סימן ב חלק

בכל‡ השמשות בין נקרא וזהו חשכה אינה ספק חשכה ספק
קודם אמות) מ"ט (ועוד מיל רביעי ג' מהלך כדי והוא מקום
כיון התורה מן מלאכה בו לעשות אסור בינונים כוכבים ג' צאת
שאין דבר ואפילו תלוי אשם חייב עשה ואם לילה ספק שהוא
בבין ג"כ לעשות אסור סופרים מדברי אלא בשבת איסורו
יום או השמשות בין הוא אם לו נסתפק אם ואפילו השמשות
כלום אינו ידיעה חסרון מחמת הבא ספק שכל כלום זה אין

יודעים. אחרים יודע אינו הוא שאם

עצמה בשבת שהאסור דבר כל בה לעשות מותר מצוה ולדבר
שהוא לדבר ונצרך ונחפז טרוד הוא אם וכן סופרים מדברי הוא

מותר: זה הרי השמשות בין שבות משום

א סעיף לשבת נרות הדלקת זמן רסא סימן ב חלק
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הפרק: האשהתוכן תתעלה לבא שלעתיד הטעם

בעלה" "עטרת להיות

להקדים, יש זה בפרק לקמן שיבואר מה להבין [כדי

ד הפנימי וכלה"שהתוכן חתן למעלה,יחוד גם ישנו "

העליונות. במדות

" בחינת הם ואשה) (איש וכלה חתן "משפיעדהנה

שהקב"מקבל"ו מה שזהו וכנסת", (וחתן) איש נק' ה

וכלה. לאשה נמשלה ישראל

במדות ישנן ומקבל דמשפיע אלו בחינות ושתי

הנק' - יסוד) עד (מחסד מדות דשש גופא, העליונות

" בשם הקבלה אנפיןבספרי ""זעיר בחינת הן (איש,זכר- "

(אשה, נקבה בחינת היא המלכות ומדת משפיע); - חתן

מקבל). - כלה

האור את לקבל הוא המלכות מדת של ענין דכל

נמשלה [שלכן למטה ולהמשיכו ממנה שלמעלה מהמדות

וכל עצמה, מצד אור שום לה שאין ללבנה המלכות מדת

השמש]. מן רק מקבלת היא אורה

בחינת היא [דמלכות שבאדם מהדיבור - לדבר משל

כמ ""דיבור, שלטוןש מלך בתיקונים"דבר וכדאיתא ,

א יח, - "(בהקדמה פה) - ""מלכות בו אין שהדיבור "אור],

לקבל הוא, דיבור של עניינו וכל עצמו, מצד תוכן) (היינו

הזולת. אל ולגלותו מהלב, רגש או מהמוח, שכלי רעיון

ומבאר:] שהולך וזהו

ìò øåàä úìá÷î úåëìîä úåìâá úòëã òåãé äðäå
,àîéàî åîöòá ìá÷î àåäù ,ïéôðà øéòæ éãé
ë"çà òéôùî àåäå ,åîà åì äøèòù äøèòá ù"îëå

.úåëìîì
"מקבל" בבחינת היא שהמלכות זה, סדר
שאז הגלות, בזמן רק הוא ממנה, שלמעלה מהספירות
"זעיר (הנקראות מהמדות אורה את מקבלת המלכות
"אימא" (הנק' הבינה מספירת מקבלות שהן אנפין"),

הבנים"). "אם -

השכל, תולדות הן שהמדות האדם, נפש דרך על -
ועונג, הנאה לו יגרום מסויים שדבר מבין כשאדם וכמו,
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

- דבר. אותו להשיג בלב ותשוקה באהבה יתעורר

ד"אמו" אמו", לו שעטרה "בעטרה נאמר זה ועל
שהיא כנ"ל), הבנים" "אם (שהיא הבינה על קאי
משפיעות והמדות במדות, (עטרה) "אור" ממשיכה

המלכות. במדת זה אור

äéäúù ,äìòá úøèò ìéç úùà øîàð ãéúòì ìáà
øúåé äìòúúù ,ïéôðà øéòæ ,äìòá úøèò úåëìîä

.åðîéä äìòîì
מידת של "בעלה" נק' אנפין") ("זעיר המדות
המלכות להיות מקבל), בחינת "אשה", (הנק' המלכות
תתעלה לבא לעתיד אך כנ"ל, אורה את מהן מקבלת
"בעלה", מן (למעלה בעלה" "עטרת להיות המלכות

המדות).

.'åë ïúìçúá ïôåñ õåòð éë
סופן ד"נעוץ יצירה, בספר נאמר גדול כלל
ביותר התחתונה במדרגה דוקא פירוש, בתחלתן",

(תחילתן). ביותר הנעלה הגילוי ישנו (סופן)

תחלה", במחשבה מעשה "סוף המאמר ע"ד והוא
בסוף רק מתקיימת אדם של ורצונו מחשבתו דתחילת

העשי'.

כל ותחתית בסוף שבא דמה למעלה, וכך
במחשבה ית' לפניו שעלה מה הוא הוא המדריגות

תחילה.

למטה תחתון "שאין הגשמי, הזה עולם שלכן
הוא וכן העולמות, כל בריאת תכלית הוא הוא ממנו",
של והמטרה שהתכלית עליונות, בספירות למעלה
את צמצם שהקב"ה מה [היינו הספירות "האצלת"
הללו] מוגדרים כוחות עשרה וגילה האיןֿסופי אורו

"מקבל". בחינת המלכות, מידת בשביל הוא

של וההמשכה ההשפעה ענין תכלית כל כלומר:
המקבל. אצל ויוקלט יתקבל שהאור כדי היא אלקות

ע"י שדוקא רואים אנו הכי נקלט[משום שהאור
אצל גם אור תוספת מעורר זה הרי מקבל אצל
מכולן", יותר "מתלמידי חז"ל כמאמר המשפיע,
אל הרב בא מקבל) (בחינת התלמיד ידי על שדוקא

השכל; עומק

כשמלבישים דדוקא הדיבור, בענין מצינו וכך
שהענין בלבד זו לא הנה הדיבור, באותיות סברא
גילוי תוספת לידי מביא שזה אלא ברור יותר נעשה

הענין]. בהבנת חדש עומק

תכלית היא היא המלכות כיצד יתגלה לבא ולעתיד
תחילה". "במחשבה ב"תחלתן", "מושרשת" והיא הכל

מקבל] בחינת [מלכות, האשה ידי שעל וזהו
העליונות במדות גם ("עטרה") חדש אור יומשך

משפיע). בחינת ("בעלה",

íé÷éãö íéãéúò ì"æø åøîàù äîì íòèä åäæå
.ùåã÷ íäéðôì åøîàéù

המלכות, מבחינת הוא הצדיקים נשמת "שרש
"תחילתן", שנק' הכתר בחינת מעלה למעלה שתתעלה

קדוש". לפניהם יאמרו ולכך

,äìëå ïúç çîùî øîàð äæä ïîæá äúò ïëìå
,ïúçä éãé ìò øåàä úìá÷î ,úåëìîä àéä ,äìëäù

.ïéôðà øéòæ

ïúç çîùî øîàð æà ,äìòúú øáëù éøçà ,ãéúòìå
,ïúçä úà çîùî àåä äìëä éãé ìòù ,äìëä íò

.ì"ðë äìòá úøèò àéä ìéç úùàù éðôî
שהוא החתן, מן למעלה הכלה תהי' לבא לעתיד
יהי' שהחתן ונמצא ממנה, ("עטרה") אור תוספת יקבל
שעיקר הכלה", עם חתן "משמח וזהו לכלה, טפל
דכל סופא מלכות, (בחינת הכלה מן יהי' השמחה
על זאת שמחה שפע אור יבא הכלה ו"מן דרגין),

גבר". תסובב נקבה החתן..

,'åë äìë ìå÷ 'åë òîùé äøäî íéøîåàù åäæå

úðéçá àéäù ,äéîåã éúîìàð øîàð úåìâá äúò éë
.'åë åéô çúôé àì íìàëå ,ä÷éúù

"מקבל", בחינת רק היא שהמלכות הגלות, בזמן
כמו והתגלות, המשכה היינו (ד"קול "קול" לה אין
וזהו לקנה"), הלב מהבל ונתגלה שנמשך גשמי קול
שכנסת דומי'", "נאלמתי הגלות זמן על שנאמר

שתיקה. בבחינת היא מלכות) (בחינת ישראל

äìëäå éì úùãå÷î úà éøä øîåà àåä ïúçä êëìå
.ú÷úåù

טוב מ"מ דמיא, כהודאה שתיקה כי אם לכאורה,
מסכימה שהיא בדיבור בפירוש תאמר שהכלה יותר
הכלה ששתיקת אלא שותקת? היא ומדוע לקידושין,
"מקבל". רק גמור, ביטול בבחינת שהיא כך על מורה

äéäú æà ,äìòî äìòî äìòúúùë ,ãéúòì ìáà
."äìë ìå÷" '÷ðå ,úòôùî ë"â

,éàùçá àúåìö ,äøùò äðåîù ïéðò ïáåé ïë åîëå
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- דבר. אותו להשיג בלב ותשוקה באהבה יתעורר
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c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

àá÷åðäù ,äæä ïîæá ÷ø àåä[ישראל àéä[כנסת
.òéôùî àìå ìá÷î úðéçá

כי בחשאי, צ"ל עשרה שמונה תפילת הזה בזמן
ולפיכך "מקבל", בבחינת רק הן ישראל נשמות
וביטול, בשתיקה ביטוי לידי באה לאלקות התקשרותם

"חשאי".

åîë òéôùî úðéçáá úåéäì äìòúúùë ãéúòì ìáà
,íø ìå÷á äøùò äðåîù äéäé æà ,åîöò øëãä

:ì"ãå .äìë ìå÷ äéäéå
"נוקבא") (בחינת ישראל כשכנסת לבא לעתיד
בתפלה עבודתם גם הרי משפיע, בבחינת ג"כ תהי'

כנ"ל). וגילוי, המשכה על (המורה רם בקול תהי'
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ורננה‡Í(יא) בצפרא דשמחה בזהר מ"ש להבין יש לפ"ז
בחי' הוא בלילה הנ"ל לפי הרי דוקא ברמשא
בחי' ומעכב שמונע ומלאך נברא בכל גם המסתיר החשך
ברמשא בשיר ירננו שהמלאכים א' ואיך והעלי' הביטול
נפשי א' העולמות כל מקור המל' בחי' בכללות וגם דוקא
הנ"ל ענין היפך שזהו אויתיך בלילה דוקא בלילה אויתיך
דוקא בלילה עמי שירה ובלילה א' התורה עסק בענין (וגם
דאורייתא קלא קולך את השמיעני ע"פ במ"א וכמ"ש
לאשתעשע לג"ע אתא דקוב"ה דוקא לילה בחצות שהוא
שעיקר רז"ל ובדברי בזהר מאמרים כמה ומשמעות כו'
בקר כוכבי יחד ברן ומ"ש דוקא בלילה המלאכים שירות
אור כוכבי ונק' בבקר שירונו אלקים בני הנק' המלאכים הן
דמדת משום הנותנת היא דאדרבה הוא הענין אך כמשי"ת)
יום דמדת האור להסתיר וחשך הצמצום בחי' הוא לילה
ביותר התשוק' מתגברת דוקא אז ע"כ דאצי' הויה דשם
הריחוק עוצם מפני כי טוב כי האור ולקבל למעלה לעלות
התשוקה תגבר אז לילה דמדת דחשך רבים בצמצומים
שעומד אדם עד"מ האור אל ולבא לעלות ביותר הנפלאה
פניו ראות לקבל אליו ומקורב פנימה מלך בהיכל תמיד
ועוצם יקר כלי וכל אוצרות מחמדי כל תמיד ורואה תמיד
תפארת יקר לראות בלבו כ"כ התשוקה אין גדולתו תפארת
חשך במקום המלך מהיכל מאד שנתרחק לאחר אך גדולתו
אז כו' מכל ריקן ודלות בשפלות וכו' ציה בארץ ואפילה
נפשו תכלה המלך גדולת תפארת יקר על בזכרו

יקר ואת המלך פני ולראות לבא ביותר נפלאה בהשתוקקות
רק תהיה לא והשתוקקות תשוקה כל כי כו' גדולתו תפארת
ציה בארץ יהודה במדבר בהיותו דוד וכמ"ש דוקא מרחוק
אלקים פני ואראה אבא מתי כו' נפשי לך צמאה כו' ועיף

כ חזיתיך בקדש כן בלילהכו' אויתיך נפשי א' וכה"ג ו'
מוסתרת כשהיא דאצי' מל' בחי' הוא דנפשי כידוע דוקא
בתשוקה לעלות אויתיך כו' כ"ב ורוח כ"ח נפש ונק' בבי"ע
הנ"ל הלילה מדת בחי' שהוא דוקא בלילה ביותר נפלאה
גמור והסתר צמצום בבחי' המדרגה בסתר המל' כשיורדת
ולחשך א' שע"ז כו' וצורה בחומר גמור ליש בריאה להוו'
וכמ"ש יותר מתגברת התשוקה שאז מפני כו' לילה קרא
א' וכך כו' לנה"ע תדיר קארי נה"ת לך דמי אל אלקים
מזמן יותר אויתיך נפשי לילה שנקרא דוקא בגלותא בכנ"י
בשלהובי י"ה שלהבת אש רשפי רשפיה א' וכן בהמ"ק
הלואי כו' נפשי לך צמאה כמו דוקא בגלותא דרחימותא
ותשוקה אהבה בעוז חזיתיך פנימית המלך בהיכל בקדש כן
במלאכי' גם יובן וכך וד"ל הנ"ל משל ומטעם כזאת
החשך מבחי' לצאת תשוקתם התגברות עיקר שבלילה
גופם חומר נרתק שהוא האלקי אור על ומסתיר המחשיך
תגבר דוקא אז ביותר והריחוק הצמצום בבחי' שהן לפי
לגמרי גופם חומר מנרתק לצאת המלאכים של התשוק'
דוקא ברמשא דרננה שא' הטעם וזהו וזמרה שיר ע"י כנ"ל
(ולפי ביותר מתגברת התשוקה שאז לילה מדת שהיא

וד"ל): כנ"ל לאור שקדם בחשך החשך זה ששרש
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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

דהנהÓ„˜‰Â‰(ב) הבירורי' ענין להבין שצריך הב'
כמ"ש המברר הוא שהמל' מצינו לפעמי'
הוא שהמל' הכולל עם רפ"ח טרף לביתה טרף ותתן
מצינו ולפעמי' בשבירה, שנפלו ניצוצין רפ"ח המברר
הוא והענין אתברירו, בחכ' וכמאמר המברר הוא שחכ'
ואח"כ מ"ן העלאת בתחלה ומ"ד, מ"ן בחי' שני יש דהנה
מ"ן העלאת שבתחילה למעלה יובן וכמ"כ המ"ד המשכת
בחכ' שיהי' המ"ד המשכת בחי' הוא ביום ואח"כ בלילה
מ"ד והמשכת מ"ן העלאת ע"י למטה כמו והנה אתברירו,
והמשכת מ"ן העלאת ע"י למעלה כמ"כ הולדה נעשה

יש דהנה ומלאכי' נשמות נולדי' איתברירו בחכ' המ"ד
יום בכל שנולדי' והיינו משרתי' יוצר בשם שנק' מלאכי'
משרתיו אשר שנק' מלאכי' ויש ומ"ד, מ"ן היחוד ע"י
מלאכי' שבין וההפרש וגבריאל מיכאל כמו מכבר שעומדין
ומלאכי' מפנימיות הוא הנשמות שהתהות הוא ונשמות

כידוע. כו' מחיצוניות התהוותם עיקר
¯ÂˆÈ˜,נר"נ א"פ וארץ חי' מקיפי' שמי' הסעיפי', מב'

חו"ב עילאין וארץ ושמי' זו"נ תתאין וארץ ושמי'
ב לא אך נשמה נק' שמיבינה יחידה ובחי' תבונה כ"א ינה

השמי'.
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‰˘Úוכפרת התיבה את תעשה קינים גופר עצי תיבת לך
ומדורין, קולין במד"ר ואמרו ומחוץ, מבית אותה
מטהרתך. תיבתך אף המצורע את מטהר הזה הקן מה אר"י
מה צ"ל ועוד נח, לתיבת מצורע טהרת שייך מהו וצ"ל
מהו צ"ל ועוד תמים. תיבת מהו תמים צדיק בנח שנאמר
הוא קן כי והענין לה. צריך הי' ולמה נח של התיבה ענין
ודרור קנו, יעיר כנשר צפור, קן יקרא כי כמ"ש העוף מדור
לחכ' מדור שהיא בינה הוא דקן במאו"א ואיתא לה, קן
למעלה הוא הפי' ולשני עילאה, שכינתא בינה או
מהשתלשלות, למעלה הוא בעצם חכ' כי מהשתלשלות
וקדש חו"ב הוא קדשים קד"ק, היכל הוא עילאה ושכינתא
התגלות צפור קן ע"י דוקא הוא המצורע וטהרת כתר, הוא

תטהרו. הוי' לפני וכמ"ש בבינה ע"ק
È„Î·Âשהיא בגוף הנשמה ירידת תחלה צ"ל זה להבין

היא טהורה בי שנתת נשמה כי עצומה ירידה
בי נפחת עד יצרת בראת אתה ואח"כ עילאה מטהירו
בשמי הנק' כל כתיב דהנה חיים. נשמת באפיו ויפח כמ"ש
הוא יצרתיו בראתיו מל', הוא ולכבודי האצי', עולם הוא
ההעלם גילוי הוא דיבור באדם למשל כמו ודיבור מח'
אדם ידע לא שממח' אלא לדיבור א"צ בפ"ע שהרי לזולתו
גילוי הוא ומח' דיבור, ע"י הוא לזולת שיתגלה ובכדי כלל,
ג"כ יש המבריק בברק אפי' כי עצמו לגבי העצמי ההעלם
אמיתית ידע לא השכל מבריקת שהרי המחשבה אותיות

יוצר וזהו מחשבה, ע"י הוא בעצמו שידע ובכדי השכל
לכן גילוי שהוא דיבור כמו הוא יצירה כי חושך ובורא אור
נק' לאצי' יותר קרוב שהוא בריאה אבל אור, בשם נק'
שלגבי מח' כמו אלא בעצם חושך אינו אך חושך, בשם
עצמו אצל שהוא כמו השכל שהרי הגילוי עיקר הוא עצמו
מן מעט הוא דיבור ע"י שמגלים ומה לגלות יכול אינו
בשם נק' בהעלם הוא הזולת שלגבי מפני אלא המעט,
למשמש צריך אור שליוצר בכהאריז"ל איתא ולכן חושך,
מתש"י, הרבה גבוה ותש"ר בתש"ר, חושך ולבורא בתש"י

דרךוהנשמ ירדה ואח"כ עילאה בטהירו בתחילה היתה ה
הוא ויצרתיו בכלל, הנשמות עולם שהוא הבריאה מעבר
ערוך אין ועשי' הגלגלים, עולם עשיתיו המלאכים, עולם
אצי', לגבי ערוך אין בי"ע וכללות בריאה, לגבי ויצי' ליצי'
הגדול הסתר ועוד גדול, הסתר ועוד הסתר, דרך ירדה וא"כ
ונתלבשה לגמרי, והעלם ההסתר מקום עד ההסתר, מזה
עומדת היתה ובתחלה לגמרי, ומסתיר המעלים ונה"ב בגוף
מהותה שכל לפניו עמדתי אשר ה' חי כמ"ש באהוי"ר
הדרכים כל הרי למטה ובירידתה לפניו, העמידה היתה
יכול הרי אהוי"ר התבוננות ע"י כשפועל וגם סכנה, בחזקת
היות בעת וגם ההתבוננות, בעבור ועובר חולף להיות
וא"כ למעלה, לה שהי' האהוי"ר לגבי ערוך אין האהוי"ר
אך מלפניו, כזאת היתה ולמה ועצומה גדולה ירידה ה"ז

העלי'. מהו להבין וצריך עלי', צורך הירידה
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

דהנהÓ„˜‰Â‰(ב) הבירורי' ענין להבין שצריך הב'
כמ"ש המברר הוא שהמל' מצינו לפעמי'
הוא שהמל' הכולל עם רפ"ח טרף לביתה טרף ותתן
מצינו ולפעמי' בשבירה, שנפלו ניצוצין רפ"ח המברר
הוא והענין אתברירו, בחכ' וכמאמר המברר הוא שחכ'
ואח"כ מ"ן העלאת בתחלה ומ"ד, מ"ן בחי' שני יש דהנה
מ"ן העלאת שבתחילה למעלה יובן וכמ"כ המ"ד המשכת
בחכ' שיהי' המ"ד המשכת בחי' הוא ביום ואח"כ בלילה
מ"ד והמשכת מ"ן העלאת ע"י למטה כמו והנה אתברירו,
והמשכת מ"ן העלאת ע"י למעלה כמ"כ הולדה נעשה

יש דהנה ומלאכי' נשמות נולדי' איתברירו בחכ' המ"ד
יום בכל שנולדי' והיינו משרתי' יוצר בשם שנק' מלאכי'
משרתיו אשר שנק' מלאכי' ויש ומ"ד, מ"ן היחוד ע"י
מלאכי' שבין וההפרש וגבריאל מיכאל כמו מכבר שעומדין
ומלאכי' מפנימיות הוא הנשמות שהתהות הוא ונשמות

כידוע. כו' מחיצוניות התהוותם עיקר
¯ÂˆÈ˜,נר"נ א"פ וארץ חי' מקיפי' שמי' הסעיפי', מב'

חו"ב עילאין וארץ ושמי' זו"נ תתאין וארץ ושמי'
ב לא אך נשמה נק' שמיבינה יחידה ובחי' תבונה כ"א ינה

השמי'.
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‰˘Úוכפרת התיבה את תעשה קינים גופר עצי תיבת לך
ומדורין, קולין במד"ר ואמרו ומחוץ, מבית אותה
מטהרתך. תיבתך אף המצורע את מטהר הזה הקן מה אר"י
מה צ"ל ועוד נח, לתיבת מצורע טהרת שייך מהו וצ"ל
מהו צ"ל ועוד תמים. תיבת מהו תמים צדיק בנח שנאמר
הוא קן כי והענין לה. צריך הי' ולמה נח של התיבה ענין
ודרור קנו, יעיר כנשר צפור, קן יקרא כי כמ"ש העוף מדור
לחכ' מדור שהיא בינה הוא דקן במאו"א ואיתא לה, קן
למעלה הוא הפי' ולשני עילאה, שכינתא בינה או
מהשתלשלות, למעלה הוא בעצם חכ' כי מהשתלשלות
וקדש חו"ב הוא קדשים קד"ק, היכל הוא עילאה ושכינתא
התגלות צפור קן ע"י דוקא הוא המצורע וטהרת כתר, הוא

תטהרו. הוי' לפני וכמ"ש בבינה ע"ק
È„Î·Âשהיא בגוף הנשמה ירידת תחלה צ"ל זה להבין

היא טהורה בי שנתת נשמה כי עצומה ירידה
בי נפחת עד יצרת בראת אתה ואח"כ עילאה מטהירו
בשמי הנק' כל כתיב דהנה חיים. נשמת באפיו ויפח כמ"ש
הוא יצרתיו בראתיו מל', הוא ולכבודי האצי', עולם הוא
ההעלם גילוי הוא דיבור באדם למשל כמו ודיבור מח'
אדם ידע לא שממח' אלא לדיבור א"צ בפ"ע שהרי לזולתו
גילוי הוא ומח' דיבור, ע"י הוא לזולת שיתגלה ובכדי כלל,
ג"כ יש המבריק בברק אפי' כי עצמו לגבי העצמי ההעלם
אמיתית ידע לא השכל מבריקת שהרי המחשבה אותיות

יוצר וזהו מחשבה, ע"י הוא בעצמו שידע ובכדי השכל
לכן גילוי שהוא דיבור כמו הוא יצירה כי חושך ובורא אור
נק' לאצי' יותר קרוב שהוא בריאה אבל אור, בשם נק'
שלגבי מח' כמו אלא בעצם חושך אינו אך חושך, בשם
עצמו אצל שהוא כמו השכל שהרי הגילוי עיקר הוא עצמו
מן מעט הוא דיבור ע"י שמגלים ומה לגלות יכול אינו
בשם נק' בהעלם הוא הזולת שלגבי מפני אלא המעט,
למשמש צריך אור שליוצר בכהאריז"ל איתא ולכן חושך,
מתש"י, הרבה גבוה ותש"ר בתש"ר, חושך ולבורא בתש"י

דרךוהנשמ ירדה ואח"כ עילאה בטהירו בתחילה היתה ה
הוא ויצרתיו בכלל, הנשמות עולם שהוא הבריאה מעבר
ערוך אין ועשי' הגלגלים, עולם עשיתיו המלאכים, עולם
אצי', לגבי ערוך אין בי"ע וכללות בריאה, לגבי ויצי' ליצי'
הגדול הסתר ועוד גדול, הסתר ועוד הסתר, דרך ירדה וא"כ
ונתלבשה לגמרי, והעלם ההסתר מקום עד ההסתר, מזה
עומדת היתה ובתחלה לגמרי, ומסתיר המעלים ונה"ב בגוף
מהותה שכל לפניו עמדתי אשר ה' חי כמ"ש באהוי"ר
הדרכים כל הרי למטה ובירידתה לפניו, העמידה היתה
יכול הרי אהוי"ר התבוננות ע"י כשפועל וגם סכנה, בחזקת
היות בעת וגם ההתבוננות, בעבור ועובר חולף להיות
וא"כ למעלה, לה שהי' האהוי"ר לגבי ערוך אין האהוי"ר
אך מלפניו, כזאת היתה ולמה ועצומה גדולה ירידה ה"ז

העלי'. מהו להבין וצריך עלי', צורך הירידה
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Ê"Â˘ÓÂהאחרונים בדורות התורה פנימיות עיקר נתגלה
בשם הנ"ל כ"ו סי' באגה"ק וכמ"ש דוקא
לגלות ומצוה מותר האחרונים אלו בדורות דדוקא האריז"ל
היו כי לזה צריכים הי' לא הראשונים דורות כי החכ' זאת
ממדריגות שהיו נשמתם מעלת עצם ומצד גמורים צדיקים
ולא לשמה תורה ולמדו אמיתית אהוי"ר בהם הי' גבוהות
הסתר אלקים וכבוד התורה פנימיות גילוי להם נצרך הי'
גבוהות נשמות שאינם האחרונים בדורות אבל וכו'. דבר
אחר ודור כו' לגלות מצוה לזאת כו' הלבבות ונתמעטו כ"כ
ה' את לידע התורה פנימיות התגלות ענין יותר מוכרח דור
הנשמות מדרגת ירידת מפני כי כו' אהוי"ר בחי' ושיהי'
גם כו' וההסתרים ההעלמות וריבוי ביותר וההתגשמות

אהוי"ר הי' לא וממילא ה' את יודעים היו לא תורה תופשי
כי דוקא אלקות והשגות בידיעה תלוי אהוי"ר כי באמת
שער הר"ח וכמ"ש ביראה וכמו"כ ידע שלא מה יאהב איך
דוקא חב"ד מהמוחין נולדים שאהוי"ר וכיודע פ"א. היראה
ח"א בסש"ב כמ"ש כו' למדות ומקור אמות נקראו ולכן
יוכל התורה עסק גם אהוי"ר דבלא פי"ב נת"ל וכבר פ"ג
גילה עלינו ה' בחסד ולזאת כו'. דמותא סמא בבחי' להיות
ע"ה הרשב"י פטירת אחר נתעלם אשר הזהר ס' את לנו
נשא בני וכמה בת"ז וכמ"ש האחרונים בדורות והתגלה
בסוף בתראה בדרא דילך חבורא מהאי לתתא יתפרנסון
פנימיות אור ית' בחסדו לנו גילה דור אחר ודור כו'. יומיא

כו'. הנאמנים עבדיו ע"י תורתו
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הגלויות ד' בכל המלחמה. נצחון על החג קבעו לא ומדוע הרבים, ברחמיך צ"ל מדוע שאלות:
ע"י – יון גלות אסתר. ע"י – מדי גלות דניאל. ע"י – בבל גלות בה'. באמונתם ישראל עמדו
דלעו"ז, חום – החמה שקיעת אחר צ"ל חנוכה נר שבטים. י"ב ע"י – אדום גלות ובניו. מתתיהו

החשך. את מאירים דקדושה חום ע"י

*‰z‡Â"רבּת צרתם, ּבעת להם עמדּת הרּבים ּברחמי ¿«»ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
עֹוסקי ּביד וזדים כּו', ּדינם את ּדנּת ריבם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָאת
ּדמׁשמע רּבים, הרחמים ענין מהּו להבין וצרי ."ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָתֹורת
מחּיב הּדין ּדהלא הּדין, מּׁשּורת ולפנים ּפלאי ּדבר ְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֹׁשהּוא
ואם ,ּתֹורת עֹוסקי ּבידי ּונתּונים מסּורים יהיּו ׁשהּזדים ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָּכן,
ב' יׁש הרי ּדחנּכה ּבהּנס והּנה רּבים. הרחמים ענין מהּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָֻּכן
את נּצחּו ּׁשּיׂשראל מה הּמלחמה, נּצּוח הּוא הא' ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָענינים,
ׁשמן ׁשל ּדפ הּנס הּוא והב' ּכסלו, ּבכ"ד היה ּדזה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּיונים,
ּבֹו היה ולא ּגדֹול, ּכהן ׁשל ּבחֹותמֹו חתּום ְְְֵֶֶָָָָָָֹֹׁשּמצאּוהּו
היה וזה ימים, ח' מּמּנּו והדליקּו אחד לילה אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלהדליק
הּמלחמה, נּצּוח הּוא העּקר הרי ּדלכאֹורה ּבכסלו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָּבכ"ה
מציאת זכרֹון על והּׂשמחה החג הקּבע לּמה להבין ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָֻוצרי
עּקרית הּסּבה ׁשהּוא הּמלחמה נּצּוח על ולא ׁשמן ׁשל ְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּפ
היא ּדמצוה מצוה, היא חנּכה נר והנה הּׁשמן. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻלמציאת
עם ּומתאחד מתחּבר הּמצוה ּׁשהּמקּים מה וחּבּור ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָצוּתא

יׁש הרי ּבּמצות ולכן ,יתּבר הּמצוה לעׂשֹות והּגֹוזר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֹהמצּוה
ה' צּוה אׁשר הּמצות ויׁשנם לעׂשֹותם, ה' צּוה אׁשר ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמצות
מצוה וכל ה', מצוֹות הם ּכאחד ּוׁשניהם לעׂשֹותם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
העליֹון, רצֹון הם ּדמצוֹות ּומקֹום, ּבזמן מגּבלת היא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻּומצוה
ּבאפן ולא רצֹונֹו הּוא ּכזה ּדבאפן ּדוקא, ּבדּיּוק הּוא ְְְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹֹוהרצֹון
ּדהּמקֹום ּוזמן, ּבמקֹום ׁשּמגּבלת חנּכה, נר ּבמצות וכן ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻאחר,
מּׁשּתׁשקע הּוא חנּכה ּדנר והּזמן מּבחּוץ, ּביתֹו ּבפתח ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֻהּוא
חנּכה, ּדנר הּמצוה מתחיל הּוא אז החּמה ּדבׁשקיעת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֻהחּמה,
ׁשהם ׁשּבּמקּדׁש ּדמנֹורה הּנרֹות אֹו ׁשּבת לנר ּדֹומה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָואינֹו
ּדמצותּה חנּכה ּבנר ּכן ּׁשאין מה ּדוקא, החּמה ׁשקיעת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻקדם
היא חנּכה ּדנר הּמצוה ּוכללּות החּמה. מּׁשּתׁשקע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻּדוקא
מּסּפר מׁשלימים ּדרּבנן מצוֹות ּדהז' ּדרּבנן, מצוֹות ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָמהז'
למׁשה נאמרּו מצוֹות ּתרי"ג ּדהּנה תר"ך. למסּפר ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹהּמצות

מצו והז' עניןמּסיני, ׁשהּוא "ּתר למסּפר מׁשלימים ֹות ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַַַ
ּבעבֹודה וענינֹו ּבכלל, החנּכה חג ענין ּולהבין ּכתר. ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבחינת
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ׁשחר, ּכמֹו הּנׁשקפה זאת "מי ּכתיב ּדהּנה הּוא, האדם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבנפׁש
רז"ל ואמרּו ּכּנדּגלֹות", איּמה ּכחּמה ּברה כּלבנה ְְְְֲִַַַַַַָָָָָָָָָָֻיפה
יׁש ׁשבח ׁשל ּדברים "ד' טו): ּפרׁשה ׁשמֹות רּבה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ(מדרׁש
על ׁשעמדּו מלכּיֹות ׁשּבד' מלכּיֹות, ד' ּכנגד ליׂשראל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻּכאן
ּבבל ּבמלכּות הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבאמּונתֹו עמדּו ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל
היה נבּוכדנּצר ׁשחר', ּכמֹו הּנׁשקפה זאת 'מי ׁשּנאמר ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמּנין,
ּבן הילל מּׁשמים נפלּת אי' ׁשּנאמר לּׁשמׁש ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתחוה
הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ּומתּפּלל ׁשֹוחר היה ודנּיאל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשחר',

ּבעּליתּה לּה ּפתיחן 'וכּוין ּובקראׁשּנאמר ערב ירּוׁשלים' נגד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ולּמה וערבית), מנחה ׁשחרית ּתפּלֹות הג' (ׁשהם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָוצהרים
על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּירחם ּכדי ּומתּפּלל, ׁשֹוחר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהיה
(ּדהּנה רצֹון' יבּקׁש טֹוב 'ׁשֹוחר ׁשלמה אמר ועליו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹיׂשראל,
והּוא רצֹון, יהי ּבענין וכּידּוע חדׁש, רצֹון ממׁשי ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָּתפּלה
אחד ּדכל ּדאֹורייתא מצוה היא ּדתפּלה חדׁש, רצֹון ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָלהמׁשי
לֹו יּתן אׁשר יתּבר לֹו ויתחּנן ה' אל יתּפּלל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמּיׂשראל
נגזרה וׁשלֹום חס ואם וכּו', רפּואה לֹו ויׁשלח ּברוח ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּפרנסתֹו
הּתפּלה ענין זהּו הּנה לּצלן, רחמנא ּגזרה איזה האדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָעל
"ּותׁשּובה ּוכמאמר הּגזרה, לבּטל ׁשמים רחמי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָלעֹורר
הּתפּלה ידי ּדעל הּגזרה", רע את מעבירין ּוצדקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּותפּלה
הּׁשנים את ּולבר החֹולים את לרּפאת חדׁש רצֹון ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנמׁש
ּכדבעי מתּפּלל ּדכאׁשר טֹוב, ׁשֹוחר וזהּו מרּבה, בּבהׁשּפעה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּתפּל עּקר הּנה ּולהמׁשיאז לעֹורר רצֹון יבּקׁש ּכי הּוא תֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָ
ּבּלילה מֹוצא אּתה מדי, ּבמלכּות כּלבנה יפה חדׁש). ְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָָָרצֹון
יכֹול אדם ואין ּבעֹולם החׁש ּברקיע, נראית הּלבנה אין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאם
הּכל ּברקיע נראית ׁשהּלבנה ּכיון הּמדינה, ּתֹו אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלהּל
על ׁשּגזרּו אחׁשורֹוׁש ּבימי ּכ ,ּבּדר ּומהּלכין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׂשמחין
והאירה אסּתר ּובאה ּולאּבד, להרֹוג להׁשמיד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
ּכתיב לכ וׂשמחה', אֹורה היתה 'לּיהּודים ׁשּנאמר ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָליׂשראל
יון, ּבמלכּות ּכחּמה ּברה כּו'. מדי ּבמלכּות כּלבנה' ְְְְְַַַַַַָָָָָָָָָָ'יפה

נקרא 'ּגּבֹור' והּׁשמׁש ׁשמּה, 'חּמה' אֹוליאּוס אם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָסנדריאּוס
ּבֹורחים הּכל הּׁשמׁש, נגד לעמד יכֹול מי ּתּמּוז ּבתקּופת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹכּו',
הּכל יון ּבמלכּות ּכ מחּמתֹו', נסּתר 'ואין ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּמּנּו
ׁשל ּבאמּונתֹו עמדּו ּובניו הּכהן ּומּתתיהּו מּמּנּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּברחּו
אנטיֹוכּוס ׁשל האכלּוסין מּפניהם ּוברחּו הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻהּקדֹוׁש
אּתיכם 'ּכּתּו להם אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וכן ּכּלן, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻונהרגּו
אני', ּגּבֹור יאמר החּלׁש לרמחים, ּומזמרתיכם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלחרבֹות
ּׁשּנאמר מה לקּים וגֹו', ה'' אֹויבי כל יאבדּו 'ּכן ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָֹואֹומר
ׁשמּה נקרא לּמה ּבאדֹום, ּכּנדּגלֹות איּמה ּכחּמה'. ְְְֱֲִִֶַַַָָָָָָָָָֻ'ּברה
ׁשּנאמר אימה, לּה ׁשּיׁש ּבמלכּות עֹומדת ׁשהיא לפי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻאיּמה,

ותּקיפא' ואימתני ּדחילה רביעאה חיוה איּמהג'וארּו מהּו . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ
ׁשאין ּכׁשם ׁשּברקיע, מּזלֹות י"ב מֹוצא אּתה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכּנדּגלֹות,
יכֹול העֹולם אין ּכ מּזלֹות מי"ב חּוץ לעמד יכֹולים ְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹהּׁשמים
ּדיׂשראל הּוא זה מּכל ּדהּיֹוצא ׁשבטים". מי"ב חּוץ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹלעמד
מלכּיֹות, ּבד' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבאמּונתֹו ְְְֱִֶֶַַָָָֻעֹומדים
ּדגלּות איּמה, נקראת אדֹום וגלּות חּמה נקראת יון ְְְְְֱֲִִֵֵַָָָָָָָֻּדגלּות
"וחם ׁשּכתּוב ּוכמֹו זה, ּדלעּמת חּמה ׁשהיא חּמה נקראת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻיון
ׁשל הּדם ּורתיחת רעֹות ּדתאוֹות החם ׁשהּוא כנען", ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹאבי
אחר הּוא חנּכה נר ׁשּמצות וזהּו הרע. והּיצר הּבהמית ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּנפׁש
החּמה הגּברת ידי על ׁשהּוא זה, ּדלעּמת החּמה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻׁשקיעת
נר מדליקין ּדוקא ואז ּכחּמה, ּברה ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּדקדּׁשה,

הח את להאיר עמדּוחנּכה ּובניו הּכהן ּדמּתתיהּו וזהּו .ׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ּוברחּו נפׁש ּבמסירּות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָּבאמּונתֹו
לפי לדֹורֹות חג והקּבע אנטיֹוכּוס, ׁשל האכלּוסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻֻמּפניהם
ּוכמאמר ודֹור, ּדֹור ּבכל יׁשנּה אׁשר רּוחנית מלחמה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
ּדנפׁש ׁשהחם מּידם", כּו' עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ"ּבכל
ידי ועל קטּנה, העיר את לכּבׁש רֹוצה הרע ויצר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבהמית
ּומאיר הרע נדחה האלקית, הּנפׁש ׁשל ּדקדּׁשה החם ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהגּברת

קטּנה. ּבהעיר ּתֹורה ְְִַָָָאֹור
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גלובאקע. תרצ"ד, תמוז ה' ב"ה.

והבע"ב השו"בים הרבנים כבוד אנ"ש ידידינו אל

ווילנא בגליל חב"ד חסידי קהלות בכל אשר הנכבדים

יחיו. עליהם ד' יצ"ו,

וברכה! שלום

יצ"ו, גלובאקע בהעיר ווילנא בגליל בקורי ימי במשך

הנכבדים והבע"ב השו"בים הרבנים, כבוד עם והתראיתי

שי' – חב"ד חסידי – החסידים אנ"ש מקומות מכל

והיהדות התורה חיזוק דבר על עוררתים זה, שבגליל

יוסד הענינים כל לטובת אשר דעתי והבעתי זה, בגליל

דכל יחיו והבע"ב השו"בים הרבנים איחוד בעזה"י

אשר יצ"ו, ווילנא הגליל שבכל חב"ד חסידי קהלות

א) ובפרטיות: והיהדות: התורה חיזוק תהי' מטרתו

בצרכי להתענין והבע"ב והשו"בים הרבנים איחוד

טהרת ב) היהדות. חיזוק בעניני המקומיים תיקונים

תפארת חברות יסוד ד) קדש. שבת שמירת ג) המשפחה.

ושיעורים עתים קביעות ה) תורה. ללומדי בחורים

עדה גם בהם שיש המקומות ובאלו החסידות. ללימוד

יהיו הנ"ל כללים בענינים הנה יחיו, מהעולמ'שע

בהחזקת ויושבי' העיר כל לטובת אחת בדעה מאוחדים

והיהדות. התורה
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ׁשחר, ּכמֹו הּנׁשקפה זאת "מי ּכתיב ּדהּנה הּוא, האדם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבנפׁש
רז"ל ואמרּו ּכּנדּגלֹות", איּמה ּכחּמה ּברה כּלבנה ְְְְֲִַַַַַַָָָָָָָָָָֻיפה
יׁש ׁשבח ׁשל ּדברים "ד' טו): ּפרׁשה ׁשמֹות רּבה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָ(מדרׁש
על ׁשעמדּו מלכּיֹות ׁשּבד' מלכּיֹות, ד' ּכנגד ליׂשראל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻֻּכאן
ּבבל ּבמלכּות הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבאמּונתֹו עמדּו ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָָיׂשראל
היה נבּוכדנּצר ׁשחר', ּכמֹו הּנׁשקפה זאת 'מי ׁשּנאמר ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמּנין,
ּבן הילל מּׁשמים נפלּת אי' ׁשּנאמר לּׁשמׁש ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָמׁשּתחוה
הּוא ּברּו להּקדֹוׁש ּומתּפּלל ׁשֹוחר היה ודנּיאל ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשחר',

ּבעּליתּה לּה ּפתיחן 'וכּוין ּובקראׁשּנאמר ערב ירּוׁשלים' נגד ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ
ולּמה וערבית), מנחה ׁשחרית ּתפּלֹות הג' (ׁשהם ְְְְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָוצהרים
על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּירחם ּכדי ּומתּפּלל, ׁשֹוחר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהיה
(ּדהּנה רצֹון' יבּקׁש טֹוב 'ׁשֹוחר ׁשלמה אמר ועליו ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָֹֹיׂשראל,
והּוא רצֹון, יהי ּבענין וכּידּוע חדׁש, רצֹון ממׁשי ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָּתפּלה
אחד ּדכל ּדאֹורייתא מצוה היא ּדתפּלה חדׁש, רצֹון ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָָָלהמׁשי
לֹו יּתן אׁשר יתּבר לֹו ויתחּנן ה' אל יתּפּלל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמּיׂשראל
נגזרה וׁשלֹום חס ואם וכּו', רפּואה לֹו ויׁשלח ּברוח ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּפרנסתֹו
הּתפּלה ענין זהּו הּנה לּצלן, רחמנא ּגזרה איזה האדם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָעל
"ּותׁשּובה ּוכמאמר הּגזרה, לבּטל ׁשמים רחמי ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָלעֹורר
הּתפּלה ידי ּדעל הּגזרה", רע את מעבירין ּוצדקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹּותפּלה
הּׁשנים את ּולבר החֹולים את לרּפאת חדׁש רצֹון ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנמׁש
ּכדבעי מתּפּלל ּדכאׁשר טֹוב, ׁשֹוחר וזהּו מרּבה, בּבהׁשּפעה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּתפּל עּקר הּנה ּולהמׁשיאז לעֹורר רצֹון יבּקׁש ּכי הּוא תֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָ
ּבּלילה מֹוצא אּתה מדי, ּבמלכּות כּלבנה יפה חדׁש). ְְְְֵַַַַַַָָָָָָָָָָרצֹון
יכֹול אדם ואין ּבעֹולם החׁש ּברקיע, נראית הּלבנה אין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹאם
הּכל ּברקיע נראית ׁשהּלבנה ּכיון הּמדינה, ּתֹו אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלהּל
על ׁשּגזרּו אחׁשורֹוׁש ּבימי ּכ ,ּבּדר ּומהּלכין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׂשמחין
והאירה אסּתר ּובאה ּולאּבד, להרֹוג להׁשמיד ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיׂשראל
ּכתיב לכ וׂשמחה', אֹורה היתה 'לּיהּודים ׁשּנאמר ְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָליׂשראל
יון, ּבמלכּות ּכחּמה ּברה כּו'. מדי ּבמלכּות כּלבנה' ְְְְְַַַַַַָָָָָָָָָָ'יפה

נקרא 'ּגּבֹור' והּׁשמׁש ׁשמּה, 'חּמה' אֹוליאּוס אם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָסנדריאּוס
ּבֹורחים הּכל הּׁשמׁש, נגד לעמד יכֹול מי ּתּמּוז ּבתקּופת ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹכּו',
הּכל יון ּבמלכּות ּכ מחּמתֹו', נסּתר 'ואין ׁשּנאמר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמּמּנּו
ׁשל ּבאמּונתֹו עמדּו ּובניו הּכהן ּומּתתיהּו מּמּנּו ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּברחּו
אנטיֹוכּוס ׁשל האכלּוסין מּפניהם ּוברחּו הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֻהּקדֹוׁש
אּתיכם 'ּכּתּו להם אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש וכן ּכּלן, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻונהרגּו
אני', ּגּבֹור יאמר החּלׁש לרמחים, ּומזמרתיכם ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלחרבֹות
ּׁשּנאמר מה לקּים וגֹו', ה'' אֹויבי כל יאבדּו 'ּכן ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָֹואֹומר
ׁשמּה נקרא לּמה ּבאדֹום, ּכּנדּגלֹות איּמה ּכחּמה'. ְְְֱֲִִֶַַַָָָָָָָָָֻ'ּברה
ׁשּנאמר אימה, לּה ׁשּיׁש ּבמלכּות עֹומדת ׁשהיא לפי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻאיּמה,

ותּקיפא' ואימתני ּדחילה רביעאה חיוה איּמהג'וארּו מהּו . ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻ
ׁשאין ּכׁשם ׁשּברקיע, מּזלֹות י"ב מֹוצא אּתה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכּנדּגלֹות,
יכֹול העֹולם אין ּכ מּזלֹות מי"ב חּוץ לעמד יכֹולים ְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹהּׁשמים
ּדיׂשראל הּוא זה מּכל ּדהּיֹוצא ׁשבטים". מי"ב חּוץ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹלעמד
מלכּיֹות, ּבד' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבאמּונתֹו ְְְֱִֶֶַַָָָֻעֹומדים
ּדגלּות איּמה, נקראת אדֹום וגלּות חּמה נקראת יון ְְְְְֱֲִִֵֵַָָָָָָָֻּדגלּות
"וחם ׁשּכתּוב ּוכמֹו זה, ּדלעּמת חּמה ׁשהיא חּמה נקראת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻיון
ׁשל הּדם ּורתיחת רעֹות ּדתאוֹות החם ׁשהּוא כנען", ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹאבי
אחר הּוא חנּכה נר ׁשּמצות וזהּו הרע. והּיצר הּבהמית ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּנפׁש
החּמה הגּברת ידי על ׁשהּוא זה, ּדלעּמת החּמה ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֻׁשקיעת
נר מדליקין ּדוקא ואז ּכחּמה, ּברה ענין ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּדקדּׁשה,

הח את להאיר עמדּוחנּכה ּובניו הּכהן ּדמּתתיהּו וזהּו .ׁש ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻ
ּוברחּו נפׁש ּבמסירּות הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָּבאמּונתֹו
לפי לדֹורֹות חג והקּבע אנטיֹוכּוס, ׁשל האכלּוסין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻֻמּפניהם
ּוכמאמר ודֹור, ּדֹור ּבכל יׁשנּה אׁשר רּוחנית מלחמה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשהיא
ּדנפׁש ׁשהחם מּידם", כּו' עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ"ּבכל
ידי ועל קטּנה, העיר את לכּבׁש רֹוצה הרע ויצר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּבהמית
ּומאיר הרע נדחה האלקית, הּנפׁש ׁשל ּדקדּׁשה החם ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻהגּברת

קטּנה. ּבהעיר ּתֹורה ְְִַָָָאֹור
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גלובאקע. תרצ"ד, תמוז ה' ב"ה.

והבע"ב השו"בים הרבנים כבוד אנ"ש ידידינו אל

ווילנא בגליל חב"ד חסידי קהלות בכל אשר הנכבדים

יחיו. עליהם ד' יצ"ו,

וברכה! שלום

יצ"ו, גלובאקע בהעיר ווילנא בגליל בקורי ימי במשך

הנכבדים והבע"ב השו"בים הרבנים, כבוד עם והתראיתי

שי' – חב"ד חסידי – החסידים אנ"ש מקומות מכל

והיהדות התורה חיזוק דבר על עוררתים זה, שבגליל

יוסד הענינים כל לטובת אשר דעתי והבעתי זה, בגליל

דכל יחיו והבע"ב השו"בים הרבנים איחוד בעזה"י

אשר יצ"ו, ווילנא הגליל שבכל חב"ד חסידי קהלות

א) ובפרטיות: והיהדות: התורה חיזוק תהי' מטרתו

בצרכי להתענין והבע"ב והשו"בים הרבנים איחוד

טהרת ב) היהדות. חיזוק בעניני המקומיים תיקונים

תפארת חברות יסוד ד) קדש. שבת שמירת ג) המשפחה.

ושיעורים עתים קביעות ה) תורה. ללומדי בחורים

עדה גם בהם שיש המקומות ובאלו החסידות. ללימוד

יהיו הנ"ל כללים בענינים הנה יחיו, מהעולמ'שע

בהחזקת ויושבי' העיר כל לטובת אחת בדעה מאוחדים

והיהדות. התורה
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שהיו החשובים והבע"ב והשו"בים הרבנים כבוד

זמני הפועל ועד מאתם ובחרו יחד התאספו בפה, נוכחים

הרבנים כבוד עם בכתובים לבוא העמסתי עליהם אשר

חסידי קהלות שבכל יחיו הנכבדים והבע"ב השו"בים

אותה בחיים בפועל להביא יצ"ו, ווילנא בגליל אשר חב"ד

התורה קרן הרמת סבא, ישראל לטובת הבהירה המטרה

הוא הזמני הפועל הועד מושב מקום החסידות. וקרן

יצ"ו. גלובאקע בעיר

להשתתף יכלו לא סיבה לאיזה אשר אלה גם בטח

של פעולתו עם להתאחד יואילו הנ"ל, באסיפה בעצמם

ולברכה. לטובה הנ"ל הזמני הפועל ועד

ופעולתם השי"ת ירצה ידם פועל כי תפלה ואני

ורוחני גשמי טוב ברוב ברכה של לכוס יהי' הדת בחיזוק

בעזרם יהי' והשי"ת בזה, המשתתפים שי' בנ"י לכל

בגו"ר.

בגו"ר ומברכם הדו"ש

יצחק יוסף
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הרים עוברת הדרך מסילת סוסים. לארבע רתומה במרכבה נוסעים שהננו ימים כשני זה . . .

וישנם גדולים, אבנים נראים רבים ובמקומות מאד, גבוהים הרים מזה מעבר היא: נהדרת ומה ובקעות.

הים. שפת על נוסעים ואנחנו הים, הזה ומעבר ההרים בתוך מערות כמו

שובתים ואנחנו יאלטא, העיר היא חפצנו, למחוז נבוא אשר עד פרסאות כעשרה לנסוע עלינו ַעוד

המרכבה. את למשוך יכולים ואינם עייפים הסוסים כי הדרך, באמצע שעות שלשה

לנו מראה הרה"ק אאמו"ר בולטים1כ"ק ואבנים חדר, כמו חצוב ובו גדול, סלע ההר בגובה

שחרית. תפלת התפלל הזה הסלע בחדר הנה מלפנים שנים כשלש כאן ובנסעו כסאות, כמו מקרקעיתו

והנה שמה, ונבוא בסלע. אשר החדר מקום אל ההרה לעלות הדרך את מראה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

רשימות וחצובים כתובים החדר ובקירות בינוני, אדם קומות כשתי גבוה ידים, רחב גדול חדר הוא

שונות. בשפות

למדתי שחרית, תפלת התפללתי לאמר: כתוב – הרה"ק אאמו"ר כ"ק לנו הראה המקומות באחד

ש ד. ש. תרמ"ג אלול, ד' שופטים, ה' (כלים) כ"ג פרק ..2משניות

)˜È˙Ú‰Ï Ô˙È� ‡Ï.(

אתו לטייל אותי הוא לוקח כי הרה"ק, אאמו"ר כ"ק בעיני ישרה והנהגתי בטוב לומד הנני . . .

מדות ובעלי חסידים גאונים, מצדיקים, סיפורים לי לספר הבטחתו ומקיים הים, שפת ועל בהרים עמו

פרס. לקבל מנת על שלא לבב בתום השי"ת את העובדים פשוטים ואנשים טובות

.·"�¯˙ ,˙·Ë '‰ ,'‚

יארצייט הוא זי"ע3היום נבג"מ זצוקללה"ה מושקא חי' מרת הרבנית זקנתי אמי כבוד וכ"ק4של , ָ

קדיש. אומר הרה"ק אאמו"ר
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תר"פֿ השיחות ספר .000 ע' (לקמן המאסר רשימת ראה (1

.(210 ע' תרפ"ז

הק'. שמו ר"ת = (2

ספר – טבת ח' הששי, ליום אור שנסתלקה איתא במ"א (3

14 ע' תש"ו השיחות ספר .11 ע' (הנ"ל) מהר"ש אדמו"ר התולדות

וש"נ. .10 הערה
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יאלטא: אודות הרשימה ַהמשך

השבועות חג על באנו הכניסני5כאשר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הנה לליובאוויטש, לביתינו ַתרמ"ז
מלמד שמשון ר' של בגילי.6לחדרו ילדים שבעה עוד עם אצלו ללמוד התחלתי החג אחר ותיכף .

קשה, מענש הנהו קל היותר בלימוד שגיאה כל ועל ביותר, ורתחן קפדן הוא שמשון ר' המלמד
היושב עזריאל בן זעליג ובחברי ובי לימינו, ראשונה יושב הנני כי מוכה הנני חטאתי שלא חטא על וגם

החדר. תלמידי כל על כעסו חצי הוא מכלה משמאלו

ביאלטא, לי סיפר אשר הסיפורים אותם הנני זוכר אם לזמן מזמן אותי בוחן הרה"ק אאמו"ר ַכ"ק
לחזור עלי ומצוה מזכירני הרה"ק אאמו"ר כ"ק שכחתי אשר והדברים בדיוק. זוכרם הנני רוב פי ועל

אותם. אזכור למען פעמים כמה עליהם

אשר דרדקי, המלמד יקותיאל ר' מלמדי אל רץ הנני השבת בימי והעיקר החול, בימי פנוי עת בכל
ספר סיפורים איזה התלמידים אצל ואחקור רבה, באהבה אליו קשור נשארתי הנאים סיפוריו בסיבת

הרה"ק, אאמו"ר מכ"ק סיפורים הרבה שמעתי אני גם כי לפניהם ואתפאר הייתי. לא בעת מורם להם

אחדים. סיפורים להם סיפרתי התלמידים של בקשתם פי ועל בדיוק. זוכרם והנני

מימי באחד ובבואי להם, ספרתי אשר הסיפורים אודות על יקותיאל ר' למלמדי סיפרו התלמידים

מההליאק חמין שותה העליון, בגד בלא ביארמילקע יושב והוא יקותיאל ר' למלמדי שינת7השבת אחר ַַ

הרה"ק. אאמו"ר מכ"ק שמעתי אשר הסיפורים את לפניו לספר עלי ויצו הצהרים,
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וש"נ. שם. תש"ו השיחות ספר אודותה ראה (4

.23 הערה לעיל ראה (5

געויסער א "נאך :(000 ע' (לקמן רבינו רשימת גם ראה (6ַָ

גיזונט ניט - ל"ע – גיוען בין איך ואס צייט יאהר א בערך פון ַָהפסקה

צוייטין דעם צו אהן איך קום יאלטע, אין גינומען מיך האט מי ַָאון

כ' בשיחת וכ"ה גמרא". לערנען אן הייב איך ואו שמשון ר' ָמלמד

ואילך, 394 ע' ה'שי"ת השיחות בספר אבל ס"ז. תרצ"ד כסלו

ליאלטא. נסיעתו קודם שמשון ר' אצל ללמוד שהתחיל

משקין. של קנקן (גליאק) (7

∑
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תרצ"ד סיון ר"ח ב"ה

וורשא

אי"א וו"ח הנכבד הרה"ג ידידי אל

שי' צבי חיים מוהר"ר

וברכה. שלום

עשו, מכתבי דברי כי ואומר, המבשר מכתבו על במענה

תהלים לאמר מדרשם בבית תקנו ואשר טוב, פרי לאל, תודה

בתי בהרבה זה דבר שהנהיגו כמו - התפלה אחר בצבור

כנסיות בתי בהרבה גם וכן שיחי' אנ"ש של - ירבו כן - כנסיות

ז מכל נהניתי הלימודים, שיעורי חזקו ואשר אשכנז, הנוסח

מאד. מאד

מידת הנה ברבים, הלימוד בענין כי עקא, דא אבל

כי כלומר, והתעמולה, השאיפה מדת על מרובה ההסתפקות

בזה יוצאים כבר אגדה, או משנה ללמוד שיעור איזה בקביעות

הלימוד. חובת ידי

אנ"ש של כנסיות בתי בכל לקבוע הוא וקדוש גמור חוב

פעמים איזה הפחות ולכל יום, בכל חסידות לימוד שיעור שי'

מיני' אשר בש"ק, ובפרט - ואתר אתר כל תנאי לפי - בשבוע

יומין. כולהו מתברכין

בעבודתו אומץ להוסיף ישתדל כי אליו, פונה הנני ובזה

לבאר ודעתו לבו ולשום הלימודים, זמני שמירת על לעורר

יבינו שהשומעים בלבד זו לא אשר חסידות, דבורי ולהסביר

לב את תמשיך אחת פעם השמיעה אשר זאת, עוד אלא

את שיבין רק לא השומע ואשר פעם, עוד לשמוע השומע

ומכירו. לחבירו גם זאת לספר שיוכל עוד אם כי הנשמע,
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קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

יאלטא: אודות הרשימה ַהמשך

השבועות חג על באנו הכניסני5כאשר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הנה לליובאוויטש, לביתינו ַתרמ"ז
מלמד שמשון ר' של בגילי.6לחדרו ילדים שבעה עוד עם אצלו ללמוד התחלתי החג אחר ותיכף .

קשה, מענש הנהו קל היותר בלימוד שגיאה כל ועל ביותר, ורתחן קפדן הוא שמשון ר' המלמד
היושב עזריאל בן זעליג ובחברי ובי לימינו, ראשונה יושב הנני כי מוכה הנני חטאתי שלא חטא על וגם

החדר. תלמידי כל על כעסו חצי הוא מכלה משמאלו

ביאלטא, לי סיפר אשר הסיפורים אותם הנני זוכר אם לזמן מזמן אותי בוחן הרה"ק אאמו"ר ַכ"ק
לחזור עלי ומצוה מזכירני הרה"ק אאמו"ר כ"ק שכחתי אשר והדברים בדיוק. זוכרם הנני רוב פי ועל

אותם. אזכור למען פעמים כמה עליהם

אשר דרדקי, המלמד יקותיאל ר' מלמדי אל רץ הנני השבת בימי והעיקר החול, בימי פנוי עת בכל
ספר סיפורים איזה התלמידים אצל ואחקור רבה, באהבה אליו קשור נשארתי הנאים סיפוריו בסיבת

הרה"ק, אאמו"ר מכ"ק סיפורים הרבה שמעתי אני גם כי לפניהם ואתפאר הייתי. לא בעת מורם להם

אחדים. סיפורים להם סיפרתי התלמידים של בקשתם פי ועל בדיוק. זוכרם והנני

מימי באחד ובבואי להם, ספרתי אשר הסיפורים אודות על יקותיאל ר' למלמדי סיפרו התלמידים

מההליאק חמין שותה העליון, בגד בלא ביארמילקע יושב והוא יקותיאל ר' למלמדי שינת7השבת אחר ַַ

הרה"ק. אאמו"ר מכ"ק שמעתי אשר הסיפורים את לפניו לספר עלי ויצו הצהרים,
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וש"נ. שם. תש"ו השיחות ספר אודותה ראה (4

.23 הערה לעיל ראה (5

געויסער א "נאך :(000 ע' (לקמן רבינו רשימת גם ראה (6ַָ

גיזונט ניט - ל"ע – גיוען בין איך ואס צייט יאהר א בערך פון ַָהפסקה

צוייטין דעם צו אהן איך קום יאלטע, אין גינומען מיך האט מי ַָאון

כ' בשיחת וכ"ה גמרא". לערנען אן הייב איך ואו שמשון ר' ָמלמד

ואילך, 394 ע' ה'שי"ת השיחות בספר אבל ס"ז. תרצ"ד כסלו

ליאלטא. נסיעתו קודם שמשון ר' אצל ללמוד שהתחיל

משקין. של קנקן (גליאק) (7

∑

ycew zexb`

תרצ"ד סיון ר"ח ב"ה

וורשא

אי"א וו"ח הנכבד הרה"ג ידידי אל

שי' צבי חיים מוהר"ר

וברכה. שלום

עשו, מכתבי דברי כי ואומר, המבשר מכתבו על במענה

תהלים לאמר מדרשם בבית תקנו ואשר טוב, פרי לאל, תודה

בתי בהרבה זה דבר שהנהיגו כמו - התפלה אחר בצבור

כנסיות בתי בהרבה גם וכן שיחי' אנ"ש של - ירבו כן - כנסיות

ז מכל נהניתי הלימודים, שיעורי חזקו ואשר אשכנז, הנוסח

מאד. מאד

מידת הנה ברבים, הלימוד בענין כי עקא, דא אבל

כי כלומר, והתעמולה, השאיפה מדת על מרובה ההסתפקות

בזה יוצאים כבר אגדה, או משנה ללמוד שיעור איזה בקביעות

הלימוד. חובת ידי

אנ"ש של כנסיות בתי בכל לקבוע הוא וקדוש גמור חוב

פעמים איזה הפחות ולכל יום, בכל חסידות לימוד שיעור שי'

מיני' אשר בש"ק, ובפרט - ואתר אתר כל תנאי לפי - בשבוע

יומין. כולהו מתברכין

בעבודתו אומץ להוסיף ישתדל כי אליו, פונה הנני ובזה

לבאר ודעתו לבו ולשום הלימודים, זמני שמירת על לעורר

יבינו שהשומעים בלבד זו לא אשר חסידות, דבורי ולהסביר

לב את תמשיך אחת פעם השמיעה אשר זאת, עוד אלא

את שיבין רק לא השומע ואשר פעם, עוד לשמוע השומע

ומכירו. לחבירו גם זאת לספר שיוכל עוד אם כי הנשמע,
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c"agקנו i`iyp epizeax zxezn

הנלמד דבר אשר כזה, באופן להיות צריך ברבים הלימוד

יהי' נקל אשר באופן ובקיצור, ברורה בשפה מסודר יהי'

לומדים. אשר את להקשיב ולהמשיכו לקבל, להשומע

רבה בהכנה יגיעה דורש כזה באופן לימוד כי הדבר, אמת

בעזרתו הנה אז, רק אז אבל ושלש, שתים פעם עצמו לבין בינו

הלומד הנה ואז הנרצה, תועלת את ברבים הלימוד מביא ית',

באמונה. ה' מלאכת עושה ברבים

השומע אשר כזה באופן ברבים הלימוד על - זה דבר ועל

לחבירו, גם לספר - שירצה עד יותר ועוד - שיוכל עד הענין ידע

איז ענין דער אז בזה, ענג לו יש השומע כאשר רק בא שזה

צריכים לחבירו, גם שיספר גורם העונג אשר געשמאק, אים

ממש. הנפש למסור

אל עצמו ולתת למסור בחיים, הבוחר האיש ואשרי

בזה כי חסידות, דברי בביאורי ובפרט בכלל, ברבים הלימוד

באופן השומע אצל המתקבל דבור כל כי נפשות, מחי' הוא

נטיעה. נק' לזולתו גם לספרו שירצה כזה

נגלה, בעניני ברבים הלימוד נטיעה. ויש זריעה יש כי

בעניני ברבים והדבור צדקות, זורע זריעה. הוא ואגדה הלכה

גידולים. וגידולי וגידולים פירות המביאה נטיעה הוא חסידות

יברככם - ברבים השיעורים מגידי וחביביי יקיריי אתם

גודל במילואו מבינים אתם אין - וברוחניות בגשמיות השי"ת

בקרן להעמידכם אתכם, אלקינו ה' עשה אשר עליון החסד

להבין האמיתית הדעת אותו לכם ואין ברבים, תורה זו אורה

אין עמו ואתו הרבים, ממזכי להיות הרבים דזכות הזכות גודל

גודל גיסא, באידך ולהשכיל להבין ההבנה אותה לכם

ר"ל, העונשים אותם וח"ו וח"ו עליכם, המוטלת האחריות

כנדרש. בזה העבודה העדר בעקבי הכרוכים

זרעם, וזרע זרעם ישראל, ובנות ישראל, בני כל גורל

של לאורם אשר החיים, פנס הוא הכנסת בית הוא, בידכם

במסע מסעיהם לכל ישראל בני יסעו ברבים, השיעורים מגידי

בחיי הבית, בהדרכת המצות שמירת וכלכלה, במחי' החיים,

והבנות. הבנים ובחינוך המשפחה

כלומר - בעצמו הוא אשר מלבד ברבים, שיעור המגיד

קהל לפני מופתי לסמל להיות צריך - והנהגותיו במדותיו

בעבודתו לו יצליח כי ה', אל להתחנן עליו כי ומלבד שומעיו,

רק לא לעבודתו עצמו ולתת למסור עליו הנה הקדש, עבודת

השומעים לב לקרב נפש, ביגיעת גם אם כי בשר ביגיעת

תורת עפ"י עולם בחיי החיים דרכי לפניהם להורות ולעוררם,

ישראל. ואהבת התורה אהבת ה', באהבת החסידות,

שלכם, כולי הנני ברבים, שיעורים מגידי ורעיי, אחיי

ול ומקרב טוב, מפעל בכל עמכם להשתתף הננימתברך עמוק ב

אליכם: קורא

שיעורי בחיזוק עבודתכם אל ולבכם דעתכם תנו

לעשותו בידכם ונטיעה, ניר כל כי דעו ברבים. הלימודים

לחפש והתאמצו התחזקו טוב. פרי עושה רברבא לאילנא

ה' בית להביאו לימים, וצעיר אברך כל אחר מחופש בחפש

מאיר האמור ויקוים האלקים ויעזרכם השיעורים, אחד אל

ורוחני. גשמי טוב ברוב ה', שניהם עיני

ומברכו. הדו"ש
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zexeka(iyily meil)

àøîâ
mend z` d`xdy xnel on`p odky mrhd dn zx`an `xnbd
ly mrhd z` mdn cenll ick ,dcedi ax ixac z` dnicwne ,mkgl

:dpynd,áø øîà äãeäé áø øîàlr xnel on`p odkd oi`y s` ¨©©§¨¨©©
,eil`n ltpy ,l`xyid el epzpy xg`l xekaa ltpy menïîàð¤¡¨

øîBì ïäkä,mkglBîeîa ìàøNé éì ïúð äæ øBëadid xakyk - ©Ÿ¥©§¤¨©¦¦§¨¥§
,ax x`ane .ilv` didyk mend ea ltp `le ,eiykr ea yiy mend ea

,àîòè éàîyàúléî ìkéLðéà da éøwLî àì ééelbéàì àãéáòc ©©£¨¨¦§¨©£¦¨§¦©¥Ÿ§©§¦¨¦§¥
mdy oeik ,ea mixwyn mc` ipa oi` ,zelbzdl cizry xac lk -
`ly xnele `eal l`xyid lekiy dfa s`e ,mxwy dlbziy mi`xi

.dfa xwyn odkd oi` ,men ea did
:dpyndn ax ixacl di`x `ian iy` axénð ïðà óà ,éMà áø øîà̈©©©¦©£©©¦

ïîàð ,àðéðzäæ øBëa éúéàøä ,øîBì ïäkä,mkgl.àeä íeî ìòáe §¦¨¤¡¨©Ÿ¥©¤§¥¦§¤©©
,di`xd z` iy` ax xxaneàîòè éàî,dfa odkd on`pyåàì ©©£¨¨

,ïðéøîàc íeMîyìkda éøwLî àì ééelbéàì àãéáòc àúléî ¦§¨§¦©¨¦§¨©£¦¨§¦©¥Ÿ§©§¦¨
,éLðéàon`p ,df men xizd `ly xnele `eal mkgd lekiy oeiky ¦§¥

.mkgl ed`xdy xnel odkd
:`xnbd dgecíúämen d`xdy xnel odkd on`py exn`y mrhd ¨¨

,mkgl dfàeämeyn `l` ,zelbzdl cizrd xaca on`py meyn `l
àì õeça íéLã÷c,ìéëàdid `l ,mkgd el xizd `l zn`a m`e §¨¨¦©Ÿ¨¦

,mkg zxzd `la xekad z` lke`e el xizdy xne`àëä ìáàepica £¨¨¨

odkd xne`y `l` uega ehgeyl exiznd men ea did xaky ,ax ly
y xnel yi ,enen mr df xeka el ozp l`xyidyéãéLçc ïåékmipdkd ¥¨©£¦¥

,eil`n ltpy xnele xekaa men lihdléãéLçmen lihdl ok mb £¦¥
ekxhvi `ly ick ,men xak ea didyk epzp l`xyiy xnele ,xekaa
`edy it lr s` mipn`p mpi`e ,eil`n mend ea ltpy micr `iadl

.zelbzdl cizry xac
:dpynn ax ixac lr dywn iafiy axéáæéL áø áéúîixac lr ¥¦©¦§¦

dpyna epipy ,ax(d"n c"t i`nc),ïéàL éîì øîBàäìò ïîàð ¨¥§¦¤¥¤¡¨©
øNònämixyern mpi`y zexit lr xnel ceyg `edy - ©©£¥

,md mixyernyéì ç÷,zexitïîàð àeäL énî,xyrnd lr ©¦¦¦¤¤¡¨
,ux`d mrn zexit gwel epi`yBàil dpw el xn`yàeäL énî¦¦¤

øOòî,ux`d mrn gwel `edy zexitd z`ïîàð Bðéàdpwy xnel §©¥¥¤¡¨
dpynd mrhy ax ixack m`e .on`p `edy in lv` zexitd z`

,zelbzdl ieyrd xaca xwyn mc` oi`y meyn `edéànàepi` ©©
,on`p `edy in lv` dpwy xnel on`pàîéð,xnel epl yi ixd - ¥¨

y,éLðéà da éøwLî àì ééelbéàì àãéáòc àúléî ìkoeike ¨¦§¨©£¦¨§¦©¥Ÿ§©§¦¨¦§¥
m`pw i`cee ,xwyn epi` ,zexitd z` gwl in lv` zelbzdl lekiy

.on`py in lv`
i`cey xnel yi zelbzdl cizry xac lka zn`a :`xnbd zvxzn

e ,mixwyn mc` ipa oi`íúä éðàL`xi epi`y ,df mrhn on`p epi`y ¨¦¨¨
,on`p epi` lv` dpw m` s` on`p lv` dpwy xnel
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äNò íéýìûä øLà äòøt-ìà ézøac øLà£¤¬¦©−§¦¤©§®Ÿ£¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−

:ärøt-úà äàøäèëòáN úBàa íéðL òáL äpä ¤§¨¬¤©§«Ÿ¦¥²¤¬©¨¦−¨®¨¨¬
ãb:íéøöî õøà-ìëa ìBìárø éðL òáL eî÷å ¨−§¨¤¬¤¦§¨«¦§ÂÂ̈¤̧©§¥³¨¨Æ

älëå íéøöî õøàa òáOä-ìk çkLðå ïäéøçà©«£¥¤½§¦§©¬¨©¨−̈§¤´¤¦§¨®¦§¦¨¬
:õøàä-úà árøäàìéðtî õøàa òáOä òãeé-àìå ¨«¨−̈¤¨¨«¤§«Ÿ¦¨©³©¨¨Æ¨½̈¤¦§¥²

:ãàî àeä ãáë-ék ïë-éøçà àeää árøäáììrå ¨«¨¨¬©−©«£¥¥®¦«¨¥¬−§«Ÿ§©̧
øácä ïBëð-ék íéîrt äòøt-ìà íBìçä úBðMä¦¨¯©«£²¤©§−Ÿ©«£¨®¦¦«¨³©¨¨Æ

:BúNrì íéýìûä øäîîe íéýìûä írîâìäzrå ¥¦´¨«¡Ÿ¦½§©¥¬¨«¡Ÿ¦−©«£«§©¨Æ
õøà-ìr eäúéLéå íëçå ïBáð Léà äòøô àøé¥¤´©§½Ÿ¦−¨´§¨®̈¦«¦¥−©¤¬¤

:íéøöîãìõøàä-ìr íéã÷t ã÷ôéå äòøô äNré ¦§¨«¦©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨®̈¤
:òáOä éðL òáLa íéøöî õøà-úà Lnçå§¦¥Æ¤¤´¤¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«

äìúàaä úBáhä íéðMä ìëà-ìk-úà eöa÷éå§¦§§À¤¨¸Ÿ¤Æ©¨¦´©Ÿ½©¨−Ÿ
íéøra ìëà äòøt-ãé úçz øá-eøaöéå älàä̈¥®¤§¦§§º̈©¯©©©§²Ÿ¬Ÿ¤¤«¨¦−



iriaxקנח ,iyily - an - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eøîLååìì õøàì ïBãwôì ìëàä äéäåéðL òáL §¨¨«§¨¨̧¨³Ÿ¤§¦¨Æ¨½̈¤§¤̧©Æ§¥´
úøkú-àìå íéøöî õøàa ïééäz øLà árøä̈«¨½̈£¤¬¦«§¤−¨§¤´¤¦§®̈¦§«Ÿ¦¨¥¬

:árøa õøàäæìéðéráe äòøô éðéra øácä áèéiå ¨−̈¤¨«¨¨«©¦©¬©¨−̈§¥¥´©§®Ÿ§¥¥−
:åéãár-ìkçìäæë àöîðä åéãár-ìà äòøt øîàiå ¨£¨¨«©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤£¨¨®£¦§¨´¨¤½

:Ba íéýìû çeø øLà Léà¦¾£¤²¬©¡Ÿ¦−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr e zegiy ihewl)

‰Ú¯t ÌBÏL ˙‡ ‰�ÚÈ ÌÈ˜Ï‡(טז מצר(מא, מּלׁשֹון מצרים, ¡…ƒ«¬∆∆¿«¿…ְְִִִֵַַ

לכן מהּטבע. ׁשּלמעלה אלקּות לגּלּוי מקֹום נֹותנת אינּה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּוגבּול,

ּבגימטרּיא אלקים, ׁשם מצרים מל לפרעה ּבדבריו יֹוסף ְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהזּכיר

" אׁשר‡ÌÈ˜Ï"הּטבע": . . מׁשה‰‡ÌÈ˜Ïיענה וכאׁשר עֹוׂשה". ֶַַ¡…ƒֲֲֶֶַ»¡…ƒְֲֶֶֶַֹ

אמר "ּכה לפרעה אמר לֹו‰ÈÂ'רּבנּו הׁשיב – עּמי" את ׁשּלח . . ְְֵַַַַָָֹֹ¬»»ִִֵֶַַַ

ּבׁשם מּכיר אינֹו ּפרעה ." הוי' את ידעּתי לא . . הוי' "מי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹּפרעה

ּבקּיּומֹו. להֹודֹות רֹוצה אינֹו ואף מהּטבע, ׁשּלמעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָהוי',

éùéìùèìréãBä éøçà óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½©«£¥¸¦¯©
EBîk íëçå ïBáð-ïéà úàæ-ìk-úà EúBà íéýìû: ¡Ÿ¦²«§−¤¨®Ÿ¥«¨¬§¨−̈¨«

îét-ìrå éúéa-ìr äéäz äzà÷ø énr-ìk ÷Mé E ©¨Æ¦«§¤´©¥¦½§©¦−¦©´¨©¦®©¬
:jnî ìcâà àqkäàîäàø óñBé-ìà äòøt øîàiå ©¦¥−¤§©¬¦¤«¨©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤¥®§¥Æ

:íéøöî õøà-ìk ìr Eúà ézúðáîäòøt øñiå ¨©´¦«Ÿ§½©−¨¤¬¤¦§¨«¦©¨̧©©§³Ÿ
óñBé ãé-ìr dúà ïziå Bãé ìrî Bzraè-úà¤©©§Æ¥©´¨½©¦¥¬Ÿ−̈©©´¥®
-ìr áäfä ãáø íNiå LL-éãâa Búà Laìiå©©§¥³ŸÆ¦§¥¥½©¨²¤§¦¬©¨−̈©

:BøàeöâîBì-øLà äðLnä úákøîa Búà ákøiå ©¨«©©§¥´ŸÀ§¦§¤³¤©¦§¤Æ£¤½
õøà-ìk ìr Búà ïBúðå Cøáà åéðôì eàø÷iå©¦§§¬§¨−̈©§¥®§¨´Ÿ½©−¨¤¬¤

:íéøöîãîäòøô éðà óñBé-ìà äòøt øîàiå ¦§¨«¦©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¥−£¦´©§®Ÿ
éãrìáe-ìëa Bìâø-úàå Bãé-úà Léà íéøé-àì E ¦§¨¤À«Ÿ¨¦¸¦¯¤¨²§¤©§−§¨

:íéøöî õøàäîúðôö óñBé-íL äòøô àø÷iå ¤¬¤¦§¨«¦©¦§¨̧©§¬Ÿ¥«¥»¨«§©´
ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà-úà Bì-ïziå çðrt©§¥¼©¼©¦¤´¤¨«§©À©¬¦¤²©Ÿ¥¬−Ÿ

:íéøöî õøà-ìr óñBé àöiå äMàìåîóñBéå §¦®̈©¥¥¬¥−©¤¬¤¦§¨«¦§¥Æ
ìL-ïaíéøöî-Cìî äòøt éðôì Bãîra äðL íéL ¤§¦´¨½̈§¨§¾¦§¥−©§´Ÿ¤«¤¦§¨®¦

:íéøöî õøà-ìëa øáriå äòøô éðôlî óñBé àöiå©¥¥³¥Æ¦¦§¥´©§½Ÿ©©«£−Ÿ§¨¤¬¤¦§¨«¦
æî:íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nrzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨¨®¦§¨¦«
çîeéä øLà íéðL òáL | ìëà-ìk-úà õa÷iå©¦§ºŸ¤¨´Ÿ¤¤´©¨¦À£¤³¨Æ

øra ìëà-ïziå íéøöî õøàaøérä-äãN ìëà íé §¤´¤¦§©½¦©¦¤−Ÿ¤¤«¨¦®¯Ÿ¤§¥«¨¦²
:dëBúa ïúð äéúáéáñ øLàèîøa óñBé øaöiå £¤¬§¦«Ÿ¤−¨¨©¬§¨«©¦§¸Ÿ¥¬¨²

ïéà-ék øtñì ìãç-ék ãr ãàî äaøä íiä ìBçk§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²¦«¨©¬¦§−Ÿ¦¥¬
:øtñîðúðL àBáz íøèa íéðá éðL ãlé óñBéìe ¦§¨«§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½§¤¬¤¨−§©´

ïäk òøô éèBt-úa úðñà Bl-äãìé øLà árøä̈«¨®̈£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥¬

:ïBààðéðMð-ék äMðî øBëaä íL-úà óñBé àø÷iå «©¦§¨¬¥²¤¥¬©§−§©¤®¦«©©³¦
:éáà úéa-ìk úàå éìîr-ìk-úà íéýìûáðúàå ¡Ÿ¦Æ¤¨£¨¦½§¥−¨¥¬¨¦«§¥²

õøàa íéýìû éðøôä-ék íéøôà àø÷ éðMä íL¥¬©¥¦−¨¨´¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−§¤¬¤
:ééðr̈§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(433 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡ È�¯Ù‰ Èk . . ÌÈ˜Ï‡ È�M� Èk(נאֿנב (מא, ƒ««ƒ¡…ƒƒƒ¿«ƒ¡…ƒ

‰M�Óאת יׁשּכח הּטמאה הּמצרית ׁשּבּסביבה חׁשׁש יֹוסף – ¿«∆ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּתמיד לֹו הזּכירה זה ׁשם ּוקריאת צדקתֹו, את ויאּבד אביו ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבית

לׁשּכח. ולא להתּגּבר הצליח וכ זֹו על‡ÌÈ¯Ùסּכנה מֹורה – ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֹ∆¿«ƒֶַ

עליו הׁשּפיעה לא ׁשּמצרים ּבלבד זֹו לא יֹותר. ונעלה ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשלב

רּוחנית, והתעּלּות ל'פריֹון' הביאה עצמּה היא אּלא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָלרעה,

.'החׁש מּתֹו האֹור 'יתרֹון ְְִִִִֶַַָֹּבבחינת

éòéáøâðõøàa äéä øLà òáOä éðL òáL äðéìëzå©¦§¤¾¨¤−©§¥´©¨¨®£¤¬¨−̈§¤¬¤
:íéøöîãðøLàk àBáì árøä éðL òáL äðélçzå ¦§¨«¦©§¦¤¹¨¤´©§¥³¨«¨¨Æ¨½©«£¤−

õøà-ìëáe úBöøàä-ìëa árø éäéå óñBé øîà̈©´¥®©§¦³¨¨Æ§¨¨´£¨½§¨¤¬¤
:íçì äéä íéøöîäðíéøöî õøà-ìk árøzå ¦§©−¦¨¬¨¨«¤©¦§©Æ¨¤´¤¦§©½¦

äòøt øîàiå íçlì äòøt-ìà írä ÷röiå©¦§©¬¨¨²¤©§−Ÿ©¨®¤©¸Ÿ¤©§³Ÿ
íëì øîàé-øLà óñBé-ìà eëì íéøöî-ìëì§¨¦§©¸¦Æ§´¤¥½£¤Ÿ©¬¨¤−

:eNrzåðçzôiå õøàä éðt-ìk ìr äéä árøäå ©«£«§¨«¨¨´¨½̈©−¨§¥´¨®̈¤©¦§©̧
÷æçiå íéøöîì øaLiå íäa øLà-ìk-úà óñBé¥¹¤¨£¤³¨¤Æ©¦§´Ÿ§¦§©½¦©¤«¡©¬

:íéøöî õøàa árøäæðäîéøöî eàa õøàä-ìëå ¨«¨−̈§¤¬¤¦§¨«¦§¨¨¨̧¤Æ¨´¦§©½§¨
ì:õøàä-ìëa árøä ÷æç-ék óñBé-ìà øaL ¦§−Ÿ¤¥®¦«¨©¬¨«¨−̈§¨¨¨«¤

áîàøîàiå íéøöîa øáL-Lé ék á÷ré àøiå©©´§©«£½Ÿ¦¬¤¤−¤§¦§¨®¦©³Ÿ¤
:eàøúz änì åéðáì á÷réáézrîL äpä øîàiå ©«£ŸÆ§¨½̈−̈¨¦§¨«©¾Ÿ¤¦¥´¨©½§¦

íMî eðì-eøáLå änL-eãø íéøöîa øáL-Lé ék¦¬¤¤−¤§¦§®̈¦§¨̧¨Æ§¦§¨´¦½̈
:úeîð àìå äéçðåâì äøNr óñBé-éçà eãøiåøaL §¦«§¤−§¬Ÿ¨«©¥«§¬£¥«¥−£¨¨®¦§¬Ÿ

:íéøönî øaãçìL-àì óñBé éçà ïéîéða-úàå −̈¦¦§¨«¦§¤¦§¨¦Æ£¦´¥½«Ÿ¨©¬
:ïBñà epàø÷é-ït øîà ék åéçà-úà á÷réäeàáiå ©«£−Ÿ¤¤¨®¦´¨©½¤¦§¨¤−¨«©¨¸ŸÆ

ì ìàøNé éðaárøä äéä-ék íéàaä CBúa øaL §¥´¦§¨¥½¦§−Ÿ§´©¨¦®¦«¨¨¬¨«¨−̈
:ïrðk õøàaåàeä õøàä-ìr èélMä àeä óñBéå §¤¬¤§¨«©§¥Àµ©©¦´©¨½̈¤¬

óñBé éçà eàáiå õøàä ír-ìëì øéaLnä©©§¦−§¨©´¨®̈¤©¨¸ŸÆ£¥´¥½
:äöøà íétà Bì-eåçzLiåæåéçà-úà óñBé àøiå ©¦§©«£¬©©−¦¨«§¨©©¬§¥²¤¤−̈

øîàiå úBL÷ ízà øaãéå íäéìà økðúiå íøkiå©©¦¥®©¦§©¥̧£¥¤¹©§©¥¯¦¨´¨À©³Ÿ¤
ì ïrðk õøàî eøîàiå íúàa ïéàî íäìà-øaL £¥¤Æ¥©´¦¨¤½©Ÿ́§½¥¤¬¤§©−©¦§¨

:ìëàç:eäøkä àì íäå åéçà-úà óñBé økiå «Ÿ¤©©¥¬¥−¤¤¨®§¥−¬Ÿ¦¦ª«
èøîàiå íäì íìç øLà úBîìçä úà óñBé økæiå©¦§´Ÿ¥½¥µ©«£Ÿ½£¤¬¨©−¨¤®©³Ÿ¤

iying - bn - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

õøàä úåør-úà úBàøì ízà íéìbøî íäìà£¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²¤¤§©¬¨−̈¤
íúàa:ééãárå éðãà àì åéìà eøîàiåeàa E ¨¤«©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ£Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈

ì:ìëà-øaLàéíéðk eðçð ãçà-Léà éða eðlk ¦§¨«Ÿ¤ª¾̈§¥¬¦«¤−̈®̈§¥¦´
éãár eéä-àì eðçðà:íéìbøî Eáéíäìà øîàiå £©½§«Ÿ¨¬£¨¤−§©§¦«©−Ÿ¤£¥¤®

:úBàøì íúàa õøàä úåør-ék àìâéeøîàiå ¾Ÿ¦«¤§©¬¨−̈¤¨¤¬¦§«©«Ÿ§À
éãár øNr íéðLãçà-Léà éða eðçðà | íéçà E §¥´¨¨Á£¨¤¸©¦¯£©²§§¥¬¦«¤−̈

ãçàäå íBiä eðéáà-úà ïèwä äpäå ïrðk õøàa§¤´¤§®̈©§¦¥̧©¨³Ÿ¤¨¦̧Æ©½§¨«¤−̈
:epðéàãéézøac øLà àeä óñBé íäìà øîàiå ¥¤«©¬Ÿ¤£¥¤−¥®À£¤̧¦©¯§¦

øîàì íëìà:ízà íéìbøîåèéç eðçaz úàæa £¥¤²¥−Ÿ§©§¦¬©¤«§−Ÿ¦¨¥®¥³
ïèwä íëéçà àBáa-íà ék äfî eàöz-íà äòøô©§ŸÆ¦¥«§´¦¤½¦¯¦§²£¦¤¬©¨−Ÿ

:äpäæèízàå íëéçà-úà çwéå ãçà íkî eçìL ¥«¨¦§¸¦¤´¤¨»§¦©´¤£¦¤¼§©¤Æ
éç àì-íàå íëzà úîàä íëéøác eðçaéå eøñàä¥¨´§½§¦¨«£Æ¦§¥¤½©«¡¤−¦§¤®§¦¾Ÿ¥´

:ízà íéìbøî ék äòøôæéøîLî-ìà íúà óñàiå ©§½Ÿ¦¬§©§¦−©¤«©¤«¡¬ŸŸ¨²¤¦§−̈
ìL:íéîé úLçééLéìMä íBia óñBé íäìà øîàiå §¬¤¨¦«©¸Ÿ¤£¥¤³¥Æ©´©§¦¦½

:àøé éðà íéýìûä-úà eéçå eNr úàæ¬Ÿ£−¦«§®¤¨«¡Ÿ¦−£¦¬¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr ` zegiy ihewl)

e‰¯Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙‡ ÛÒBÈ ¯kiÂ(ח ּבחסידּות,(מב, מבאר ««≈≈∆∆»¿≈…ƒƒÀְֲִַָֹ

מצרים על ׁשּליט ּבהיֹותֹו ׁשּגם ּכזֹו, נעלית ּבדרּגה עמד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּׁשּיֹוסף

הּׁשבטים, הּצּדיק. יֹוסף נׁשאר הּוא ּבהּקּב"ה, ּדבקּות על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָׁשמר

לּדבק ּכדי הּזה עֹולם מהמּולת להתרחק נאלצּו זאת, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻלעּמת

צאן. רֹועי להיֹות ּבחרּו ולכן ‰e‰e¯Èkּבהּקּב"ה, ‡Ï Ì‰Âלא – ְְְֲִֵֵַָָָָֹ¿≈…ƒƒֹ

אפׁשר אי ּדרּגתם לפי ׁשּכן יֹוסף, ּבדרּגת והבנה הּכרה להם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהיתה

התּבֹודדּות. מּתֹו אּלא ּבה' ּדבּוק ְְְִִִֶַָָלהיֹות

éùéîçèéúéáa øñàé ãçà íëéçà ízà íéðk-íà¦¥¦´©¤½£¦¤´¤½̈¥«¨¥−§¥´
:íëéza ïBárø øáL eàéáä eëì ízàå íëøîLî¦§©§¤®§©¤Æ§´¨¦½¤−¤©«£¬¨«¥¤«

ëáz ïèwä íëéçà-úàåíëéøáã eðîàéå éìà eàé §¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬¦§¥¤−
:ïë-eNriå eúeîú àìåàëåéçà-ìà Léà eøîàiå §´Ÿ¨®©©«£¥«©«Ÿ§º¦´¤¨¦À

ìáàúøö eðéàø øLà eðéçà-ìr eðçðà | íéîLà £¨»£¥¦´£©»§»©¨¦¼¼£¤̧¨¦¹¨©¬
äàa ïk-ìr eðrîL àìå eðéìà Bððçúäa BLôð©§²§¦§©§¬¥¥−§´Ÿ¨¨®§©¥Æ¨´¨

:úàfä äøvä eðéìàáëøîàì íúà ïáeàø ïriå ¥¥½©¨−̈©«Ÿ©©Á©Á§¥̧Ÿ¹̈¥ÀŸ
àìå ãìiá eàèçz-ìà øîàì | íëéìà ézøîà àBìä£Á¨©̧§¦£¥¤¯¥²Ÿ©¤«¤§¬©¤−¤§´Ÿ

:Løãð äpä Bîc-íâå ízrîLâëék eòãé àì íäå §©§¤®§©¨−¦¥¬¦§¨«§¥Æ´Ÿ¨«§½¦¬
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ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr ` zegiy ihewl)

e‰¯Èk‰ ‡Ï Ì‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙‡ ÛÒBÈ ¯kiÂ(ח ּבחסידּות,(מב, מבאר ««≈≈∆∆»¿≈…ƒƒÀְֲִַָֹ

מצרים על ׁשּליט ּבהיֹותֹו ׁשּגם ּכזֹו, נעלית ּבדרּגה עמד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָּׁשּיֹוסף

הּׁשבטים, הּצּדיק. יֹוסף נׁשאר הּוא ּבהּקּב"ה, ּדבקּות על ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָׁשמר

לּדבק ּכדי הּזה עֹולם מהמּולת להתרחק נאלצּו זאת, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻלעּמת

צאן. רֹועי להיֹות ּבחרּו ולכן ‰e‰e¯Èkּבהּקּב"ה, ‡Ï Ì‰Âלא – ְְְֲִֵֵַָָָָֹ¿≈…ƒƒֹ

אפׁשר אי ּדרּגתם לפי ׁשּכן יֹוסף, ּבדרּגת והבנה הּכרה להם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָהיתה

התּבֹודדּות. מּתֹו אּלא ּבה' ּדבּוק ְְְִִִֶַָָלהיֹות
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änä íäétñk úBøøö-úà eàøiå BwNa Btñk-øBøö§«©§−§©®©¦§º¤§Ÿ̄©§¥¤²¥¬¨
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:ìëà Eì äøaLðå äãøð eðzà eðéçà-úà çlLî§©¥¬©¤¨¦−¦¨®¥«§¾̈§¦§§¨¬§−«Ÿ¤
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éøö èrî äçðî Léàì eãéøBäå íëéìëa õøàä̈¨̧¤Æ¦§¥¤½§¦¬¨¦−¦§®̈§©³¢¦Æ

:íéã÷Le íéðèa èìå úàëð Lác èrîeáéóñëå §©´§©½§´Ÿ¨½Ÿ¨§¦−§¥¦«§¤¬¤
éôa áLenä óñkä-úàå íëãéá eç÷ äðLî¦§¤−§´§¤§¤®§¤©¤¹¤©©̧§¦³
:àeä äbLî éìeà íëãéá eáéLz íëéúçzîà©§§«Ÿ¥¤Æ¨¦´§¤§¤½©¬¦§¤−«

âé:Léàä-ìà eáeL eîe÷å eç÷ íëéçà-úàåãéìûå §¤£¦¤−®̈§−¬¤¨¦«§¥´
íëì çlLå Léàä éðôì íéîçø íëì ïzé écL©©À¦¥̧¨¤³©«£¦Æ¦§¥´¨¦½§¦©¬¨¤²
ézìëL øLàk éðàå ïéîéða-úàå øçà íëéçà-úà¤£¦¤¬©¥−§¤¦§¨¦®©«£¦¾©«£¤¬¨−Ÿ§¦

:ézìëLåèúàfä äçðnä-úà íéLðàä eç÷iå ¨¨«§¦©¦§³¨«£¨¦Æ¤©¦§¨´©½Ÿ
eãøiå eî÷iå ïîéða-úàå íãéá eç÷ì óñk-äðLîe¦§¤¤²¤¨«§¬§¨−̈§¤¦§¨¦®©¨ª̧Æ©¥«§´

:óñBé éðôì eãîriå íéøöî¦§©½¦©©«©§−¦§¥¬¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr l zegiy ihewl)

ÌzÚÓL ‡ÏÂ „Ïia e‡ËÁz Ï‡ . . ÌÎÈÏ‡ Èz¯Ó‡ ‡Ï‰,מב) ¬…»«¿ƒ¬≈∆«∆∆¿«∆∆¿…¿«¿∆

ּומצּדיקיםכב) ׁשחטאּו מֹודים ׁשאחיו ּבּׁשעה ׁשּבּה היּתכן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָוקׁשה,

ויׁש צערם. את להגּדיל לנכֹון ראּובן מצא הּדין, את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָעליהם

הּזאת" הּצרה אלינּו ּבאה ּכן "על הּׁשבטים ּדברי ׁשּמּסּיּום ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹלֹומר,

החטא ּבחמרת ׁשהּכירּו מּׁשּום לא הּצרה, מחמת ׁשהתחרטּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻנראה

הּכרה מּתֹו לבֹוא צריכה ׁשחרטה ראּובן, להם אמר לכן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעצמֹו.

ּבׁשעתֹו. להם ׁשאמר ּכפי - ּכׁשּלעצמֹו החטא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבחמרת

éùùæèøLàì øîàiå ïéîéða-úà ízà óñBé àøiå©©̧§¥´¦¨»¤¦§¨¦¼©¸Ÿ¤Æ©«£¤´
çáè çáèe äúéaä íéLðàä-úà àáä Búéa-ìr©¥½¨¥¬¤¨«£¨¦−©®̈§¨§³Ÿ©¤̧©Æ

:íéøäva íéLðàä eìëàé ézà ék ïëäåæéNriå §¨¥½¦¬¦¦²«Ÿ§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦©©´©
íéLðàä-úà Léàä àáiå óñBé øîà øLàk Léàä̈¦½©«£¤−¨©´¥®©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−

:óñBé äúéaçéóñBé úéa eàáeä ék íéLðàä eàøéiå ¥¬¨¥«©¦«§´¨«£¨¦À¦´«§»¥´¥¼
älçza eðéúçzîàa áMä óñkä øác-ìr eøîàiå©«Ÿ§À©§©³©¤̧¤Æ©¨³§©§§Ÿ¥̧Æ©§¦½̈
eðéìr ìtðúäìe eðéìr ììbúäì íéàáeî eðçðà£©−§«¨¦®§¦§Ÿ¥³¨¥̧Æ§¦§©¥´¨¥½

rì eðúà úç÷ìå:eðéøîç-úàå íéãáèé-ìà eLbiå §¨©¯©Ÿ¨²©«£¨¦−§¤£Ÿ¥«©¦§Æ¤
çút åéìà eøaãéå óñBé úéa-ìr øLà Léàä̈¦½£¤−©¥´¥®©§©§¬¥−̈¤¬©

:úéaäëälçza eðãøé ãøé éðãà éa eøîàiå ©¨«¦©«Ÿ§−¦´£Ÿ¦®¨¬Ÿ¨©²§©§¦−̈
ì:ìëà-øaLàëäçzôpå ïBìnä-ìà eðàá-ék éäéå ¦§¨«Ÿ¤©§¦º¦¨´¤©¨À©¦§§¨Æ

Bzçzîà éôa Léà-óñë äpäå eðéúçzîà-úà¤©§§Ÿ¥½§¦¥³¤«¤¦Æ§¦´©§©§½
:eðãéa Búà áLpå Bì÷Lîa eðtñkáëøçà óñëå ©§¥−§¦§¨®©¨¬¤Ÿ−§¨¥«§¤¯¤©¥²

ì eðãéá eðãøBäeðtñk íN-éî eðrãé àì ìëà-øaL ©¬§§¨¥−¦§¨®Ÿ¤´Ÿ¨©½§¦¨¬©§¥−
:eðéúçzîàaâëeàøéz-ìà íëì íBìL øîàiå §©§§Ÿ¥«©ŸÁ¤Á¨¸¨¤¹©¦À̈

ïBîèî íëì ïúð íëéáà éýìûå íëéäìà¡¸Ÿ¥¤¹¥«Ÿ¥³£¦¤Æ¨©̧¨¤³©§Æ
-úà íäìà àöBiå éìà àa íëtñk íëéúçzîàa§©§§´Ÿ¥¤½©§§¤−¨´¥¨®©¥¬£¥¤−¤

:ïBrîLãëóñBé äúéa íéLðàä-úà Léàä àáiå ¦§«©¨¥¬¨¦²¤¨«£¨¦−¥´¨¥®
:íäéøîçì àBtñî ïziå íäéìâø eöçøiå íéî-ïziå©¦¤©̧¦Æ©¦§£´©§¥¤½©¦¥¬¦§−©«£«Ÿ¥¤«

äëék íéøäva óñBé àBa-ãr äçðnä-úà eðéëiå©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−©¨«¢¨®¦¦´
:íçì eìëàé íL-ék eòîLåëäúéaä óñBé àáiå ¨«§½¦−̈¬Ÿ§¨«¤©¨³Ÿ¥Æ©©½§¨

äúéaä íãéa-øLà äçðnä-úà Bì eàéáiå©¨¦¬²¤©¦§¨¬£¤§¨−̈©®̈§¨
:äöøà Bì-eåçzLiåæëì íäì ìàLiåøîàiå íBìL ©¦§©«£−¨«§¨©¦§©³¨¤Æ§¨½©ÀŸ¤

:éç epãBòä ízøîà øLà ï÷fä íëéáà íBìLä£¨²£¦¤¬©¨¥−£¤´£©§¤®©«¤−¨«
çëîàiåeãwiå éç epãBò eðéáàì Ecárì íBìL eø ©«Ÿ§À¨²§©§§¬§¨¦−¤´®̈©¦§−

áéúëåçúùéåéø÷:eåçzLiåèë-úà àøiå åéðér àOiå ©¦§©«£«©¦¨´¥À̈©©º§¤
ïèwä íëéçà äæä øîàiå Bnà-ïa åéçà ïéîéða¦§¨¦´¨¦»¤¦¼©ÀŸ¤£¤Æ£¦¤´©¨½Ÿ

íéýìû øîàiå éìà ízøîà øLàðçé:éða E £¤¬£©§¤−¥®̈©Ÿ©¾¡Ÿ¦¬¨§§−§¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(181 'nr dl zegiy ihewl)

ÔÎ‰Â Á·Ë Á·Ëe(טז ‰ËÈÁM‰.(מג, ˙Èa Ô‰Ï Ú¯t Y Á·Ë Á·Ë ¿…«∆«¿»≈¿…«∆«»«»∆≈«¿ƒ»

Ì‰È�Ùa ‰Lp‰ „Èb ÏË Y ÔÎ‰(א צא, מלּמד(חולין הּצּדיק יֹוסף »≈…ƒ«»∆ƒ¿≈∆ְִֵֵַַַ

יאכלּו אחיו אם ּבטּוח היה לא הּוא אֹורחים. ּבהכנסת ּפרק ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹאֹותנּו

להכין ּכחֹו ּבכל הׁשּתּדל זאת ּובכל ּכׁשרּות, מּטעמי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹֹמּסעּודתֹו,

מאמץ ּכל ולעׂשֹות לטרח יׁש ּכ מיחדת. ּכׁשרה סעּודה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻעבּורם

יהנה אכן אם ספק ּכׁשּיׁש אפילּו צרכיו, ּכל את לאֹורח לסּפק ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכדי

זה. ֲִֶַָמּמאמץ

éòéáùìåéçà-ìà åéîçø eøîëð-ék óñBé øäîéå©§©¥´¥À¦«¦§§³©«£¨Æ¤¨¦½
:änL jáiå äøãçä àáiå úBkáì Lwáéåàìõçøiå ©§©¥−¦§®©¨¬Ÿ©©−§¨©¥¬§§¨«¨©¦§©¬
:íçì eîéN øîàiå ÷tàúiå àöiå åéðtáìBì eîéNiå ¨−̈©¥¥®©¦̧§©©½©−Ÿ¤¦¬¨«¤©¨¦¬²

ícáì Bzà íéìëàä íéøönìå ícáì íäìå Bcáì§©−§¨¤´§©®̈§©¦§¦º¨«Ÿ§¦³¦Æ§©½̈
íçì íéøárä-úà ìëàì íéøönä ïeìëeé àì ék¦Á¸Ÿ«§¹©¦§¦À¤«¡³Ÿ¤¨«¦§¦Æ¤½¤

:íéøöîì àåä äárBú-ékâìøëaä åéðôì eáLiå ¦«¥¨¬¦−§¦§¨«¦©¥«§´§¨½̈©§ŸÆ
Léà íéLðàä eäîúiå Búørök øérväå Búøëák¦§´Ÿ̈½§©¨¦−¦§¦«¨®©¦§§¬¨«£¨¦−¦¬

:eärø-ìàãìáøzå íäìà åéðt úàî úàNî àOiå ¤¥¥«©¦¨̧©§¹Ÿ¥¥´¨¨»£¥¤¼©¥¹¤
ezLiå úBãé Lîç ílk úàNnî ïîéða úàNî©§©¯¦§¨¦²¦©§¬Ÿª−̈¨¥´¨®©¦§¬

xihtn - cn - xihtnl d`ixw - xeaiva d`ixwl yneg

:Bnr eøkLiåãîàBúéa-ìr øLà-úà åöéå ©¦§§−¦«©§©º¤£¤´©¥»
øLàk ìëà íéLðàä úçzîà-úà àlî øîàì¥Ÿ¼©¥º¤©§§³Ÿ¨«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬
:Bzçzîà éôa Léà-óñk íéNå úàN ïeìëeé«§−§¥®§¦¬¤«¤¦−§¦¬©§©§«

áéôa íéNz óñkä réáb éréáb-úàåúçzîà §¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©
øLà óñBé øáãk Nriå BøáL óñk úàå ïèwä©¨½Ÿ§¥−¤´¤¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬

:øacâänä eçlL íéLðàäå øBà ø÷aä ¦¥«©−Ÿ¤®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨
:íäéøîçåãóñBéå e÷éçøä àì øérä-úà eàöé íä ©«£«Ÿ¥¤«¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼§¥³

íéLðàä éøçà óãø íe÷ Búéa-ìr øLàì øîà̈©Æ©«£¤´©¥½¬§−Ÿ©«£¥´¨«£¨¦®
úçz ärø ízîlL änì íäìà zøîàå ízâOäå§¦©§¨Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©

:äáBèäLçð àeäå Ba éðãà äzLé øLà äæ àBìä ¨«£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾©¥¬
:íúéNr øLà íúòøä Ba Lçðéåøaãéå íâOiå §©¥−®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«©©¦¥®©§©¥´

:älàä íéøácä-úà íäìàæänì åéìà eøîàiå £¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨
éãárì äìéìç älàä íéøáck éðãà øaãéE §©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−¨¥®¤¨¦̧¨Æ©«£¨¤½

:äfä øáck úBNrîçéôa eðàöî øLà óñk ïä ¥«£−©¨¨¬©¤«¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´
éìà eðáéLä eðéúçzîàéàå ïrðk õøàî Eáðâð C ©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ¥¤−¥¤´¤§¨®©§¥À¦§ŸÆ

éðãà úéaî:áäæ Bà óñk EèBzà àöné øLà ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤¬¨¨«£¤̧¦¨¥¬¦²
éãárî:íéãárì éðãàì äéäð eðçðà-íâå úîå E ¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬©«Ÿ¦−©«£¨¦«

éàöné øLà àeä-ïk íëéøáãë äzr-íb øîàiå©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³
:íi÷ð eéäz ízàå ãár él-äéäé Bzààéeøäîéå ¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«©§©«£À

Léà eçzôiå äöøà Bzçzîà-úà Léà eãøBiå©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨©¦§§−¦¬
:Bzçzîàáéàöniå älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå ©§©§«©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦®̈©¦¨¥Æ

:ïîéða úçzîàa réábäâéñîriå íúìîN eòø÷iå ©¨¦½©§©§©−©¦§¨¦«©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ
:äøérä eáLiå Bøîç-ìr Léàãéåéçàå äãeäé àáiå ¦´©£Ÿ½©¨ª−¨¦«¨©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ

:äöøà åéðôì eìtiå íL epãBò àeäå óñBé äúéa¥´¨¥½§−¤´®̈©¦§¬§¨−̈¨«§¨
åèøLà äfä äNrnä-äî óñBé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¥½¨«©©«£¤¬©¤−£¤´

øLà Léà Lçðé Lçð-ék ízrãé àBìä íúéNr£¦¤®£´§©§¤½¦«©¥¯§©¥²¦−£¤¬
:éðîkæèøaãp-äî éðãàì øîàp-äî äãeäé øîàiå ¨«Ÿ¦©´Ÿ¤§À̈©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−

éãár ïår-úà àöî íéýìûä ÷cèöp-äîeeppä E ©¦§©®̈¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³
réábä àöîð-øLà íb eðçðà-íb éðãàì íéãár£¨¦Æ©«Ÿ¦½©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©

:BãéaæéøLà Léàä úàæ úBNrî él äìéìç øîàiå §¨«©¾Ÿ¤¨¦´¨¦½¥«£−®Ÿ¨¦¿£¤Á
eìr ízàå ãár él-äéäé àeä Bãéa réábä àöîð¦§¨̧©¨¦¹©§¨Àµ¦«§¤¦´½̈¤§©¤¾£¬

ì:íëéáà-ìà íBìL §¨−¤£¦¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(359 'nr eh zegiy ihewl)

EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ(ז È‡�b(מד, ÔBLÏ ,e�Ï ‡e‰ ÔÈlÁ(רש"י)יהּודי »ƒ»«¬»∆Àƒ»¿¿«ְִ

ּגנאי חל ּבעניני והעּסּוק עֹולמֹות, ׁשני הם (ּגׁשמּיּות) וחּלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹֻקדֹוׁש

ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת הּצּוּוי את מקּים ּכׁשהּוא ּגם לֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּוא

"חּלין", ׁשל למּצב עצמֹו את מׁשּפיל הּוא אין ,"מלאכּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻּכל

על ׁשּנעׂשּו 'חּלין לדרּגת החּלין את מעלה הּוא :להפ ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻֻאּלא

'L„w‰ ˙¯‰Ë."ׁשמים לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל ידי על - וזאת . »√««…∆ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

.ïîéñ ãáò éì äéäé .äéöîà .å"äé÷æçé ,íé÷åñô å"î÷ ñññ

øéèôî

øéèôîì äàéø÷
ì-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éréáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤

:øeàéãLàìBðaø÷úçà óñk-úør÷ìLíéL §¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìáì:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âìBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìãì:úàhçì ãçà íéfr-øérNäìçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−

:øeàéãL-ïaô ¤§¥«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קסי xihtn - cn - xihtnl d`ixw - xeaiva d`ixwl yneg

:Bnr eøkLiåãîàBúéa-ìr øLà-úà åöéå ©¦§§−¦«©§©º¤£¤´©¥»
øLàk ìëà íéLðàä úçzîà-úà àlî øîàì¥Ÿ¼©¥º¤©§§³Ÿ¨«£¨¦Æ½Ÿ¤©«£¤¬
:Bzçzîà éôa Léà-óñk íéNå úàN ïeìëeé«§−§¥®§¦¬¤«¤¦−§¦¬©§©§«

áéôa íéNz óñkä réáb éréáb-úàåúçzîà §¤§¦¦º§¦´©©¤À¤¨¦Æ§¦Æ©§©´©
øLà óñBé øáãk Nriå BøáL óñk úàå ïèwä©¨½Ÿ§¥−¤´¤¦§®©©¾©¦§©¬¥−£¤¬

:øacâänä eçlL íéLðàäå øBà ø÷aä ¦¥«©−Ÿ¤®§¨«£¨¦´ª§½¥−¨
:íäéøîçåãóñBéå e÷éçøä àì øérä-úà eàöé íä ©«£«Ÿ¥¤«¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼§¥³

íéLðàä éøçà óãø íe÷ Búéa-ìr øLàì øîà̈©Æ©«£¤´©¥½¬§−Ÿ©«£¥´¨«£¨¦®
úçz ärø ízîlL änì íäìà zøîàå ízâOäå§¦©§¨Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬¨−̈©¬©

:äáBèäLçð àeäå Ba éðãà äzLé øLà äæ àBìä ¨«£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ½§¾©¥¬
:íúéNr øLà íúòøä Ba Lçðéåøaãéå íâOiå §©¥−®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«©©¦¥®©§©¥´

:älàä íéøácä-úà íäìàæänì åéìà eøîàiå £¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨
éãárì äìéìç älàä íéøáck éðãà øaãéE §©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−¨¥®¤¨¦̧¨Æ©«£¨¤½

:äfä øáck úBNrîçéôa eðàöî øLà óñk ïä ¥«£−©¨¨¬©¤«¥´¤À¤£¤³¨¨̧Æ§¦´
éìà eðáéLä eðéúçzîàéàå ïrðk õøàî Eáðâð C ©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ¥¤−¥¤´¤§¨®©§¥À¦§ŸÆ

éðãà úéaî:áäæ Bà óñk EèBzà àöné øLà ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤¬¨¨«£¤̧¦¨¥¬¦²
éãárî:íéãárì éðãàì äéäð eðçðà-íâå úîå E ¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬©«Ÿ¦−©«£¨¦«

éàöné øLà àeä-ïk íëéøáãë äzr-íb øîàiå©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤®£¤̧¦¨¥³
:íi÷ð eéäz ízàå ãár él-äéäé Bzààéeøäîéå ¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬§¦¦«©§©«£À

Léà eçzôiå äöøà Bzçzîà-úà Léà eãøBiå©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨©¦§§−¦¬
:Bzçzîàáéàöniå älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå ©§©§«©§©¥¾©¨´¥¥½©¨−Ÿ¦®̈©¦¨¥Æ

:ïîéða úçzîàa réábäâéñîriå íúìîN eòø÷iå ©¨¦½©§©§©−©¦§¨¦«©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ
:äøérä eáLiå Bøîç-ìr Léàãéåéçàå äãeäé àáiå ¦´©£Ÿ½©¨ª−¨¦«¨©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ

:äöøà åéðôì eìtiå íL epãBò àeäå óñBé äúéa¥´¨¥½§−¤´®̈©¦§¬§¨−̈¨«§¨
åèøLà äfä äNrnä-äî óñBé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ¥½¨«©©«£¤¬©¤−£¤´

øLà Léà Lçðé Lçð-ék ízrãé àBìä íúéNr£¦¤®£´§©§¤½¦«©¥¯§©¥²¦−£¤¬
:éðîkæèøaãp-äî éðãàì øîàp-äî äãeäé øîàiå ¨«Ÿ¦©´Ÿ¤§À̈©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−

éãár ïår-úà àöî íéýìûä ÷cèöp-äîeeppä E ©¦§©®̈¨«¡Ÿ¦À¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³
réábä àöîð-øLà íb eðçðà-íb éðãàì íéãár£¨¦Æ©«Ÿ¦½©£©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©

:BãéaæéøLà Léàä úàæ úBNrî él äìéìç øîàiå §¨«©¾Ÿ¤¨¦´¨¦½¥«£−®Ÿ¨¦¿£¤Á
eìr ízàå ãár él-äéäé àeä Bãéa réábä àöîð¦§¨̧©¨¦¹©§¨Àµ¦«§¤¦´½̈¤§©¤¾£¬

ì:íëéáà-ìà íBìL §¨−¤£¦¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(359 'nr eh zegiy ihewl)

EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ(ז È‡�b(מד, ÔBLÏ ,e�Ï ‡e‰ ÔÈlÁ(רש"י)יהּודי »ƒ»«¬»∆Àƒ»¿¿«ְִ

ּגנאי חל ּבעניני והעּסּוק עֹולמֹות, ׁשני הם (ּגׁשמּיּות) וחּלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹֻקדֹוׁש

ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת הּצּוּוי את מקּים ּכׁשהּוא ּגם לֹו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּוא

"חּלין", ׁשל למּצב עצמֹו את מׁשּפיל הּוא אין ,"מלאכּת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻּכל

על ׁשּנעׂשּו 'חּלין לדרּגת החּלין את מעלה הּוא :להפ ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻֻאּלא

'L„w‰ ˙¯‰Ë."ׁשמים לׁשם יהיּו מעׂשי "ּכל ידי על - וזאת . »√««…∆ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹ

.ïîéñ ãáò éì äéäé .äéöîà .å"äé÷æçé ,íé÷åñô å"î÷ ñññ

øéèôî

øéèôîì äàéø÷
ì-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éréáøä íBia©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤

:øeàéãLàìBðaø÷úçà óñk-úør÷ìLíéL §¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤

:äçðîìáì:úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók §¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤
âìBúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−

:äìòìãì:úàhçì ãçà íéfr-øérNäìçáæìe §Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈
øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬¡¦−

:øeàéãL-ïaô ¤§¥«

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn

hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk

:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily



קסב
daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äëåðç úáùì äøèôäá ÷øô äéøëæá

áãé:äåäé-íàð CëBúá ézðëLå àá-éððä ék ïBiö-úa éçîNå épøåèíéaø íéBâ eåìðå ¨¦¬§¦§¦−©¦®¦¯¦«§¦¨²§¨«©§¦¬§¥−§ª§Ÿ̈«§¦§Á¦̧©¦³
éìà éðçìL úBàáö äåäé-ék zòãéå êëBúá ézðëLå íòì éì eéäå àeää íBia äåäé-ìà:C ¤§Ÿ̈¸©´©½§¨¬¦−§¨®§¨«©§¦´§¥½§¨©¾©§¦«§Ÿ̈¬§¨−§¨©¬¦¥¨«¦

æè:íéìLeøéa ãBò øçáe Lãwä úîãà-ìò B÷ìç äãeäé-úà äåäé ìçðåæéøùa-ìk ñä §¨©̧§Ÿ̈³¤§¨¸¤§½©−©§©´©®Ÿ¤¨©¬−¦«¨¨«¦©¬¨¨¨−Ÿ
:BLã÷ ïBònî øBòð ék äåäé éðtîâàCàìî éðôì ãîò ìBãbä ïäkä òLBäé-úà éðàøiå ¦§¥´§Ÿ̈®¦¬¥−¦§¬¨§«©©§¥À¦¤§ª̧©̧©Ÿ¥´©¨½Ÿ¥¾¦§¥−©§©´

:BðèNì Bðéîé-ìò ãîò ïèOäå äåäéáøòâéå ïèOä Ea äåäé øòâé ïèOä-ìà äåäé øîàiå §Ÿ̈®§©¨¨²Ÿ¥¬©§¦−§¦§«©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤©¨À̈¦§©̧§Ÿ̈³§¸©¨½̈§¦§©³
:Làî ìvî ãeà äæ àBìä íéìLeøéa øçaä Ea äåäéâíéàBö íéãâa Láì äéä òLBäéå §Ÿ̈¸§½©Ÿ¥−¦«¨¨®¦£¯¤¬¬−ª¨¬¥¥«¦«ª¾©¨¨¬¨ª−§¨¦´¦®

:Càìnä éðôì ãîòåãíéàvä íéãâaä eøéñä øîàì åéðôì íéãîòä-ìà øîàiå ïòiå §Ÿ¥−¦§¥¬©©§¨«©©©́©ÀŸ¤¤¨«Ÿ§¦³§¨¨¸¥½Ÿ¨¦²©§¨¦¬©Ÿ¦−
éìòî ézøáòä äàø åéìà øîàiå åéìòîðåò E:úBöìçî Eúà Laìäå EäeîéOé øîàå ¥«¨¨®©´Ÿ¤¥À̈§¥̧¤«¡©³§¦¥«¨¤̧¸£Ÿ¤½§©§¥¬«Ÿ§−©«£¨«¨«Ÿ©¾¨¦²

éðöéðvä eîéùiå BLàø-ìò øBäè óäåäé Càìîe íéãâa eäLaìiå BLàø-ìò øBähä ó ¨¦¬¨−©Ÿ®©¨¦ÁŸÁ©¨¦̧©¨¹©ŸÀ©©§¦ª̧¸§¨¦½©§©¬§Ÿ̈−
:ãîòå:øîàì òLBäéa äåäé Càìî ãòiåæíàå Cìz éëøãa-íà úBàáö äåäé øîà-äk Ÿ¥«©¨̧©¸©§©´§Ÿ̈½¦«ª−©¥«Ÿ«Ÿ¨©º§Ÿ̈´§¨À¦¦§¨©³¥¥¸§¦´

úà ïéãz äzà-íâå øîLú ézøîLî-úàíéëìäî Eì ézúðå éøöç-úà øîLz íâå éúéa- ¤¦§©§¦´¦§½Ÿ§©©¨¸¨¦´¤¥¦½§©−¦§´Ÿ¤£¥¨®§¨«©¦³§¸©§§¦½
:älàä íéãîòä ïéaçéòøå äzà ìBãbä ïäkä | òLBäé àð-òîLéðôì íéáLiä EE ¥¬¨«Ÿ§¦−¨¥«¤§©º̈§ª´©©Ÿ¥´©¨À©¨¸§¥¤̧¸©«Ÿ§¦´§¨¤½

:çîö écáò-úà àéáî éððä-ék änä úôBî éLðà-ékèéðôì ézúð øLà ïáàä äpä | ék ¦«©§¥¬¥−¥®¨¦¦«§¦¬¥¦²¤©§¦−¤«©¦´¦¥´¨¤À¤£¤³¨©̧¦¸¦§¥´
ïåò-úà ézLîe úBàáö äåäé íàð dçzt çzôî éððä íéðéò äòáL úçà ïáà-ìò òLBäé§ª½©©¤¬¤©©−¦§¨´¥¨®¦¦«§¦¯§©¥´©¦ªÀ̈§ª¸§Ÿ̈´§¨½©§¦²¤£¬Ÿ

:ãçà íBéa àéää-õøàäéúçz-ìà eäòøì Léà eàø÷z úBàáö äåäé íàð àeää íBia ¨¨«¤©¦−§¬¤¨«©´©À§ª¸§Ÿ̈´§¨½¦§§−¦´§¥¥®¤©¬©
:äðàz úçz-ìàå ïôbãà:BúðMî øBòé-øLà Léàk éðøéòéå éa øácä Càìnä áLiåá ¤−¤§¤©¬©§¥¨«©¾̈¨©©§−̈©Ÿ¥´¦®©§¦¥¾¦§¦−£¤¥¬¦§¨«

äàø äzà äî éìà øîàiåáéúëøîàéåéø÷dlâå dlk áäæ úøBðî äpäå éúéàø øîàå ©Ÿ́¤¥©½¨¬©−̈Ÿ¤®¨«Ÿ©¿¨«Ÿ©¿¨¦´¦§¦¥´§©Á¨¨̧ª¹̈§ª¨´
:dLàø-ìò øLà úBøpì úB÷öeî äòáLå äòáL äéìò äéúøð äòáLå dLàø-ìòâíéðLe ©ŸÀ̈§¦§¨³¥«Ÿ¤̧¨¨¤½¨¦§¨³§¦§¨¸«¨½©¥−£¤¬©Ÿ¨«§©¬¦

:dìàîN-ìò ãçàå älbä ïéîéî ãçà äéìò íéúéæãéa øácä Càìnä-ìà øîàå ïòàå ¥¦−¨¤®¨¤¨¸¦¦´©ª½̈§¤¨−©§Ÿ¨«¨©̧©¸¨«Ÿ©½¤©©§¨²©Ÿ¥¬¦−
:éðãà älà-äî øîàìäälà änä-äî zòãé àBìä éìà øîàiå éa øácä Càìnä ïòiå ¥®Ÿ¨¥−¤£Ÿ¦«©Â©Â©©©§º̈©Ÿ¥¬¦¸©´Ÿ¤¥©½£¬¨©−§¨¨¥´¨¥®¤

:éðãà àì øîàååàìå ìéçá àì øîàì ìáaøæ-ìà äåäé-øác äæ øîàì éìà øîàiå ïòiå ¨«Ÿ©−¬Ÿ£Ÿ¦«©©¹©©³Ÿ¤¥©¸¥½Ÿµ¤§©§Ÿ̈½¤§ª¨¤−¥®Ÿ³Ÿ§©̧¦¸§´Ÿ
:úBàáö äåäé øîà éçeøa-íà ék çëáæöBäå øLéîì ìáaøæ éðôì ìBãbä-øä äzà-éîàé §½Ÿ©¦´¦§¦½¨©−§Ÿ̈¬§¨«¦«©¨¯©©¨²¦§¥¬§ª¨¤−§¦®Ÿ§¦¸

:dì ïç ïç úBàLz äLàøä ïáàä-úà¤¨¤´¤¨«Ÿ½̈§ª¾¥¬¥−¨«

øîåì íéöåøäìæ ÷øô à íéëìîá

àøLà äëàìnä-ìk-úà úBNrì íøéç ìëéå úB÷øænä-úàå íériä-úàå úBøikä-úà íBøéç Nriå©©´©¦½¤©̧¦Ÿ½§¤©¨¦−§¤©¦§¨®©§©´¦À̈©«£¸¤¨©§¨½̈£¤¬

:ýåýé úéa äîìL Cìnì äùráíézL íéãenrä Làø-ìr-øLà úøúkä úlâå íéðL íéãnr ¨¨²Ÿ©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥¬§Ÿ̈«©ª¦´§©½¦§ª¯Ÿ©«Ÿ¨²Ÿ£¤©¬Ÿ¨«©¦−§¨®¦

:íéãenrä Làø-ìr øLà úøzkä úBlb ézL-úà úBqëì íézL úBëáOäåâòaøà íéðnøä-úàå §©§¨´§©½¦§©À¤§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ£¤−©¬Ÿ¨«©¦«§¤¨«¦Ÿ¦²©§©¬

ì úBàîúBlb ézL-úà úBqëì úçàä äëáOì íéðnø íéøeè-éðL úBëáOä ézLéðt-ìr øLà úøúkä ¥−¦§¥´©§¨®§¥«¦³¦Ÿ¦¸©§¨¨´¨«¤½̈§©À¤§¥¸ª´©«Ÿ¨½Ÿ£¤−©§¥¬

:íéãenräã:úBðënä-ìr äøNr úøikä-úàå øNr úBðënä-úàåäø÷aä-úàå ãçàä íiä úàå ¨«©¦«§¤©§Ÿ−®̈¤§¤©¦Ÿ¬Ÿ£¨−̈©©§Ÿ«§¤©−̈¨«¤¨®§¤©¨¨¬

:íiä úçz øùr-íéðLåäùr øLà äìàä íéìkä-ìk úàå úB÷øænä-úàå íériä-úàå úBøéqä-úàå §¥«¨−̈Ÿ©¬©©¨«§¤©¦¸§¤©¨¦¹§¤©¦§¨À§¥¸¨©¥¦´¨¥½¤£¤̧¨¨¬Ÿ

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥
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אגרות קודש

 ב"ה,  נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ט

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"מ איש אשכולות ומדעים בעל 

מדות וכו' מו"ה צבי שי' המכונה ד"ר הרכבי

שלום וברכה!

בתמהון גדול קראתי מכתבו מכ"ב כסלו, בו כותב כאילו יש שנוי בהשקפתי בענין נסיעה בש"ק 

באניות הישראליות.

במכתבי  בארוכה  שביארתי  וכמו  וכלל,  כלל  דעתי  לשנות  מקום  שאין  פשוט  וגם  מובן  שהרי 

הקודמים לכ', אשר דעתי ברורה לאיסור בהחלט, וכמבואר במכתבים האמורים הטעמים והנימוקים לזה.

ובמה שכותב ע"ד סידורים טכניים וכו' הרי גם בזה כתבתי ברור שבמצב הטכניקה עתה אי אפשר 

בשום אופן שאני' תתנהל אוטומאטית במובן האמיתי של מלה זו, זאת אומרת, שלא יוזקקו לתפיסת ידי 

אדם, במשך כל מעת-לעת דיום השבת קודש. ולא עוד, אלא שאין מספיק אדם אחד או שנים, כי אם כמה 

וכמה אנשים, וחלק חשוב מהם מוכרחים להיות מכונאים מומחים בעלי דרגה די גבוה'.

לצערי הרב מוכרחני להעיר על שינוי שלא לצד הטוב שחל בבעי' האמורה, והוא אשר כפי השמועה 

שהגיעתני, קרה כמה פעמים בקיץ העבר, שכמה מספינות האמורות הפליגו אף ביום השבת קודש עצמו 

תענוג )"קרוז" בלע"ז( למשך  ניו-יורק(, וכן אשר בעתיד הקרוב יש בתכנית לערוך נסיעה של  )לא מחוף 

לפני  העוברים  ואלו  הכשרות  על  המשגיחים  גם  האמורות  בנסיעות  ישתתפו  הנשמע  וכפי  כשבועיים, 

התיבה, וכו'. והאמת להגיד, לא חקרתי אחרי אמתיות שמועות אלו, כיון, שכנ"ל, דעתי ברורה, שאפילו 

כשמפליגים ביום הראשון בשבוע גם אז אסור הדבר בהחלט, ולא הבאתי השנוי הנ"ל אלא רק להראות על 

מהלך הרוחות שהוא לצערי הכי רב לא בכיוון הרצוי להיטיב המצב, כי אם בכיוון ההפכי, והשי"ת יאיר 

עיניהם ולבם של ישראל.

בכבוד ובברכה.

dkepg zexp zwlcd xcq

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

zay axra

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

zay i`vena

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:

dkepg zexp zwlcd zekxa
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ì ììäìe úBãBäì éãk ,ãáìa ïúBàøì àlà ,ïäa LnzLäì úeLø eðì ïéàå ,íä,ìBãbä EîL ¥§¥¨§§¦§©¥¨¥¤¨¦§¨¦§¨§¥§§©¥§¦§©¨

éqð ìòéúBàìôð ìòå EéúBòeLé ìòå EE. ©¦¤§©¦§§¤§©§¤
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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

zay i`vena

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:

dkepg zexp zwlcd zekxa

מברכים: הנרות הדלקת לפני

Ceøa:äkeðç øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥£¨

Ceøa:äfä ïîæa íää íéîia ,eðéúBáàì íéqð äNòL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨¦¦©£¥©¨¦¨¥¦§©©¤

ומברכים: מוסיפים השנה) הראשונה בפעם כשמדליקים (או הראשון בערב

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

אומרים: הנרות הדלקת לאחר

eðéúBáàì úéNòL ,úBàìôpä ìòå ,íéqpä ìòå ,úBòeLzä ìò ïé÷éìãî eðà eìlä úBøpä©¥©¨¨©§¦¦©©§§©©¦¦§©©¦§¨¤¨¦¨©£¥

éðäk éãé-ìò ,äfä ïîæa íää íéîiaLã÷ eìlä úBøpä ,äkðç éîé úðBîL ìëå .íéLBãwä E ©¨¦¨¥¦§©©¤©§¥Ÿ£¤©§¦§¨§©§¥£ª¨©¥©¨Ÿ¤

ì ììäìe úBãBäì éãk ,ãáìa ïúBàøì àlà ,ïäa LnzLäì úeLø eðì ïéàå ,íä,ìBãbä EîL ¥§¥¨§§¦§©¥¨¥¤¨¦§¨¦§¨§¥§§©¥§¦§©¨

éqð ìòéúBàìôð ìòå EéúBòeLé ìòå EE. ©¦¤§©¦§§¤§©§¤



לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ - חנוכה בערים שונות בעולם  קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:306:338:308:339:029:059:539:5616:4416:4717:1017:1316:2617:23באר שבע )ח(

6:336:368:318:349:039:069:549:5716:4016:4317:0617:0916:1217:19חיפה )ח(

6:286:318:288:319:009:039:519:5516:4316:4617:0917:1216:0517:20ירושלים )ח(

6:336:368:318:349:039:069:549:5816:4116:4417:0817:1116:2417:22תל אביב )ח(

7:367:399:109:139:419:4410:2410:2716:0616:0916:4016:4315:5016:58אוסטריה וינה )ח(

5:495:528:599:029:319:3410:4610:4920:4320:4721:1321:1620:2821:30אוסטרליה מלבורן )ק(

7:337:369:099:129:419:4410:2510:2816:1416:1716:4716:4915:5816:53אוקראינה אודסה )ח( 

7:107:138:448:479:159:189:5910:0215:4015:4316:1416:1715:2516:21אוקראינה דונייצק )ח(

7:237:268:568:599:289:3110:1010:1415:4915:5216:2316:2615:3316:30אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:588:019:259:289:5810:0110:3910:4216:0516:0816:4116:4415:5016:48אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:507:539:189:219:509:5310:3110:3415:5816:0116:3416:3715:4316:41אוקראינה קייב )ח(

7:557:589:339:3610:0510:0810:5010:5316:4416:4717:1717:1916:2917:34איטליה מילאנו )ח(

5:586:018:338:369:029:0510:0510:0818:2318:2618:4518:4818:0718:52אקוואדור קיטו )ח(

5:335:368:378:409:109:1210:2310:2620:0720:1020:3520:3819:5120:52ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:016:039:199:229:499:5211:0711:0921:2221:2521:5421:5721:0722:01ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:187:219:069:099:389:4210:2710:3016:4816:5117:1617:1916:3217:23ארה״ב בולטימור )ח(

7:117:148:589:019:299:3310:1710:2016:3416:3717:0417:0716:1917:19ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

7:127:158:589:019:309:3310:1810:2116:3416:3617:0317:0616:1817:19ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:527:559:379:4010:0810:1110:5510:5817:0617:0917:3617:3916:5017:51ארה״ב דטרויט )ח(

7:087:119:099:129:419:4410:3310:3617:2817:3117:5417:5717:1318:07ארה״ב היוסטן )ח(

6:496:528:458:489:179:2010:0810:1116:5016:5317:1717:2016:3517:30ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:597:029:049:079:369:3910:3010:3317:3617:3918:0018:0317:2018:14ארה״ב מיאמי )ח(

7:107:138:548:589:279:3010:1410:1716:2616:2916:5616:5916:1117:13ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:087:118:548:579:259:2810:1310:1616:2616:2916:5616:5916:1117:11ארה״ב שיקאגו )ח(

5:465:488:378:409:059:0810:1310:1619:1319:1619:3619:3918:5719:43בוליביה לה פאס )ח(

8:398:4310:0510:0810:3710:4011:1711:2116:3816:4117:1517:1716:2217:36בלגיה אנטוורפן )ח(

8:368:4010:0410:0710:3610:3911:1711:2016:4116:4417:1817:2016:2517:38בלגיה בריסל )ח(

8:118:159:289:3210:0010:0310:3710:4015:3315:3616:1416:1715:1716:21בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:106:139:039:069:359:3710:4410:4719:5619:5920:2120:2419:4020:32ברזיל ס.פאולו )ק(

5:586:008:508:539:219:2410:3110:3419:4119:4420:0620:0919:2520:16ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:578:009:239:279:559:5810:3510:3915:5615:5916:3316:3615:4116:53בריטניה לונדון )ח(

8:178:209:379:4110:0910:1210:4810:5115:5415:5716:3316:3615:3816:55בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:098:129:329:3510:0410:0710:4410:4715:5615:5916:3416:3715:4016:41גרמניה ברלין )ח(

8:158:189:459:4810:1610:1910:5811:0116:2916:3117:0417:0716:1317:11גרמניה פרנקפורט )ח(

5:035:068:028:058:328:359:549:5719:0519:0819:3119:3418:5019:38דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:037:069:149:179:479:5010:4310:4618:0718:1018:3118:3317:5118:37הודו בומביי )ח(

6:566:599:109:139:429:4510:3810:4118:0518:0818:2918:3217:5018:36הודו פונה )ח(

7:237:268:589:019:309:3310:1310:1615:5716:0016:3016:3315:4116:37הונגריה בודפשט )ח(

7:217:249:069:099:389:4210:2610:2916:4016:4317:1017:1316:2517:17טורקיה איסטנבול )ח(

7:327:359:239:269:559:5810:4410:4717:1117:1317:3917:4216:5517:46יוון אתונה )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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ - חנוכה בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:437:469:189:219:509:5310:3410:3716:1916:2116:5216:5516:0316:59מולדובה קישינב )ח(

6:566:599:139:169:439:4610:3910:4218:1018:1318:3418:3717:5418:41מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:415:448:599:019:319:3410:4910:5221:1021:1321:4321:4720:5521:51ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:426:458:488:519:199:2210:1310:1617:1817:2117:4317:4617:0217:50נפאל קטמנדו )ח(

6:577:009:249:279:5710:0010:5811:0119:0519:0819:2719:3018:4919:34סינגפור סינגפור )ח(

7:367:399:019:049:329:3510:1210:1515:2815:3116:0616:0915:1316:13פולין ורשא )ח(

5:375:408:168:198:498:529:549:5718:3218:3518:5518:5818:1619:02פרו לימה )ח(

8:128:159:519:5410:2310:2611:0711:1017:0217:0517:3417:3716:4617:51צרפת ליאון )ח(

8:358:3810:0710:1110:3910:4211:2211:2516:5917:0217:3317:3616:4317:52צרפת פריז )ח(

5:485:518:198:228:498:529:509:5317:5718:0018:2018:2317:4218:27קולומביה בוגוטה )ח(

7:427:459:249:279:569:5910:4210:4516:4616:4917:1717:2016:3117:33קנדה טורונטו )ח(

7:257:299:049:079:369:3910:2110:2416:1616:1916:4816:5116:0017:05קנדה מונטריאול )ח(

6:466:498:398:429:129:1510:0210:0516:3716:4017:0417:0716:2217:11קפריסין לרנקה )ח(

9:499:5211:0511:0811:3511:3812:1212:1517:0317:0617:4517:4816:4718:07רוסיה מוסקבה )ח(

9:009:0310:3410:3811:0711:1011:5011:5317:3517:3818:0818:1117:1918:15רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:038:069:399:4310:1010:1310:5410:5716:4216:4417:1517:1816:2617:32שוייץ ציריך )ח(

6:326:358:498:529:219:2410:1910:2217:5617:5918:1918:2217:4118:26תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קסז

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ - חנוכה בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:437:469:189:219:509:5310:3410:3716:1916:2116:5216:5516:0316:59מולדובה קישינב )ח(

6:566:599:139:169:439:4610:3910:4218:1018:1318:3418:3717:5418:41מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:415:448:599:019:319:3410:4910:5221:1021:1321:4321:4720:5521:51ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:426:458:488:519:199:2210:1310:1617:1817:2117:4317:4617:0217:50נפאל קטמנדו )ח(

6:577:009:249:279:5710:0010:5811:0119:0519:0819:2719:3018:4919:34סינגפור סינגפור )ח(

7:367:399:019:049:329:3510:1210:1515:2815:3116:0616:0915:1316:13פולין ורשא )ח(

5:375:408:168:198:498:529:549:5718:3218:3518:5518:5818:1619:02פרו לימה )ח(

8:128:159:519:5410:2310:2611:0711:1017:0217:0517:3417:3716:4617:51צרפת ליאון )ח(

8:358:3810:0710:1110:3910:4211:2211:2516:5917:0217:3317:3616:4317:52צרפת פריז )ח(

5:485:518:198:228:498:529:509:5317:5718:0018:2018:2317:4218:27קולומביה בוגוטה )ח(

7:427:459:249:279:569:5910:4210:4516:4616:4917:1717:2016:3117:33קנדה טורונטו )ח(

7:257:299:049:079:369:3910:2110:2416:1616:1916:4816:5116:0017:05קנדה מונטריאול )ח(

6:466:498:398:429:129:1510:0210:0516:3716:4017:0417:0716:2217:11קפריסין לרנקה )ח(

9:499:5211:0511:0811:3511:3812:1212:1517:0317:0617:4517:4816:4718:07רוסיה מוסקבה )ח(

9:009:0310:3410:3811:0711:1011:5011:5317:3517:3818:0818:1117:1918:15רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:038:069:399:4310:1010:1310:5410:5716:4216:4417:1517:1816:2617:32שוייץ ציריך )ח(

6:326:358:498:529:219:2410:1910:2217:5617:5918:1918:2217:4118:26תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



êøãä úìôú
akrzny minid x`yae .lwa xyt` m` cnern xnel aehe ,ezian rqepyk oey`x meia xirl ueg jxca wifgdyk dxne`l jixv

:my zxkfd ila dltz rney dz` jexa mezgie oelna elit` xwea lka dze` xn`i ezial eaey cr jxca
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