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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"
נתפס  ג. ומבאר בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר עפ"י מ"ש בזהר8 "לית מחשבה תפיסא בך כלל, אבל 
איהו ברעותא דלבא". דמחשבה בכל דרגותי' )השגה דבינה, ובחי' חכמה שלמעלה ממנה, כולל ראי' 

דחכמה9(, תופסת רק בגילויים ולא בעצמות, וע"י רעותא דלבא תופסים בהעצמות.
והוא ע"ד אהבת בן לאביו שהיא אהבה עצמית שמעצם הבן לעצם האב. ואהבה זו נקראת בשם 
רעותא דלבא. וזהו הפירוש "נתפס איהו ברעותא דלבא", דכמו שהבן מעורר את עצמות האב, דכשהבן 
תופסת  הנשמה  עצם  שמצד  עצמית  שאהבה  בנמשל,  הוא  כמו"כ  מהותו,  בכל  האב  ניזוז  אבא  צועק 
כי החכמה תופסת רק  ועיקר החכמה הוא תשובה ומעשים טובים,  וזהו הפירוש שתכלית  בהעצמות. 

בגילויים )כנ"ל(, ובכדי לתפוס בהעצמות הוא ע"י תשובה ומעשים טובים.
)שלמרות  חכמה.  לגבי  טובים  ומעשים  בתשובה  שיש  המעלה  אודות  רק  הוא  זה  ביאור  אולם 
שבלב  שבמדות  טובים  ומעשים  מתשובה  יותר  נעלה  בשכל,  שהוא  התורה,  לימוד  הנפש,  שבכוחות 
ובכח המעשה, מ"מ התשובה ומעשים טובים דוקא תופסים בהעצמות(. ולפי"ז מובן ג"כ שכאשר ע"י 
זו, שהיא  גם החכמה מקבלת מעלה  הרי  רעותא דלבא,  טובים,  ומעשים  הוא מגיע לתשובה  החכמה 
החכמה. אבל עדיין אינו מבואר כיצד "עיקרה של תורה שיהי' עמה תשובה ומעשים טובים", הרי סו"ס 

הם ב' ענינים שונים? ומדברי כ"ק אדמו"ר משמע שגם זה מתורץ ע"י ביאורו.

8( ח"ג רפט, ב "דלא אתידע ולא אשתמודע כו' אלא ברעותא דלבא". ובתקו"ז בהקדמה יז, א "לית מחשבה תפיסא בך כלל".  
9( ראה בסה"מ תרפ"ט ע' 108, קונטרסים שם ל, ב שמחשבה הוא אותיות חש"ב מ"ה. חש"ב הוא ההנחה שכלית, ומ"ה הוא ראי' דחכמה, ולית 

מחשבה תפיסא בי', שגם המ"ה אינו נתפס בהעצמות. 
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיא - מתוך "תהילות מנחם"
נתפס  ג. ומבאר בזה כ"ק מו"ח אדמו"ר עפ"י מ"ש בזהר8 "לית מחשבה תפיסא בך כלל, אבל 
איהו ברעותא דלבא". דמחשבה בכל דרגותי' )השגה דבינה, ובחי' חכמה שלמעלה ממנה, כולל ראי' 

דחכמה9(, תופסת רק בגילויים ולא בעצמות, וע"י רעותא דלבא תופסים בהעצמות.
והוא ע"ד אהבת בן לאביו שהיא אהבה עצמית שמעצם הבן לעצם האב. ואהבה זו נקראת בשם 
רעותא דלבא. וזהו הפירוש "נתפס איהו ברעותא דלבא", דכמו שהבן מעורר את עצמות האב, דכשהבן 
תופסת  הנשמה  עצם  שמצד  עצמית  שאהבה  בנמשל,  הוא  כמו"כ  מהותו,  בכל  האב  ניזוז  אבא  צועק 
כי החכמה תופסת רק  ועיקר החכמה הוא תשובה ומעשים טובים,  וזהו הפירוש שתכלית  בהעצמות. 

בגילויים )כנ"ל(, ובכדי לתפוס בהעצמות הוא ע"י תשובה ומעשים טובים.
)שלמרות  חכמה.  לגבי  טובים  ומעשים  בתשובה  שיש  המעלה  אודות  רק  הוא  זה  ביאור  אולם 
שבלב  שבמדות  טובים  ומעשים  מתשובה  יותר  נעלה  בשכל,  שהוא  התורה,  לימוד  הנפש,  שבכוחות 
ובכח המעשה, מ"מ התשובה ומעשים טובים דוקא תופסים בהעצמות(. ולפי"ז מובן ג"כ שכאשר ע"י 
זו, שהיא  גם החכמה מקבלת מעלה  הרי  רעותא דלבא,  טובים,  ומעשים  הוא מגיע לתשובה  החכמה 
החכמה. אבל עדיין אינו מבואר כיצד "עיקרה של תורה שיהי' עמה תשובה ומעשים טובים", הרי סו"ס 

הם ב' ענינים שונים? ומדברי כ"ק אדמו"ר משמע שגם זה מתורץ ע"י ביאורו.

8( ח"ג רפט, ב "דלא אתידע ולא אשתמודע כו' אלא ברעותא דלבא". ובתקו"ז בהקדמה יז, א "לית מחשבה תפיסא בך כלל".  
9( ראה בסה"מ תרפ"ט ע' 108, קונטרסים שם ל, ב שמחשבה הוא אותיות חש"ב מ"ה. חש"ב הוא ההנחה שכלית, ומ"ה הוא ראי' דחכמה, ולית 

מחשבה תפיסא בי', שגם המ"ה אינו נתפס בהעצמות. 
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Ce¯a,הּזה ּבזמן ההם ּבּימים לאבֹותינּו נּסים ׁשעׂשה »ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּדנצחֹון  הּנס על (לא קאי זֹו ּברכה ְְְִִֵֵֵַַָָָֹהּנה

וכּו' חּלׁשים ּביד ּגּבֹורים מסרּת על 1הּמלחמה, אּלא) , ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
ּכׁשּמדליקין  אֹותּה מברכים ולכן הּׁשמן. ּבפ ׁשהיה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנס

הּנרֹות) את ּכׁשרֹואים (אֹו חנּכה לזכר 2נרֹות ׁשּתּקנּום ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ
הּׁשמן. ּבפ ׁשהיה ְֵֶֶֶַַַָָהּנס

‰p‰Â'נּסים ׁשעׂשה ּברּו' המתחיל ּבדּבּור מבאר ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַָָָָֹ
ּדה'ּצמח  כּו' והערֹות הּגהֹות (עם הּזקן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָלאדמּו"ר

ּבנרֹות,4)3צדק' קבעּו ּדחנּכה ׁשּנס מה להבין ׁשּבכדי , ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
ׁשם  ּומבאר הּׁשמן. ענין ּבאּור ּתחּלה להקּדים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹצרי
הּמׁשקין  ּכל ּומים ) (יין ּגּבי על  צף ׁשּׁשמן ּדזה 5ּבארּכה, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻ

מׁשּתלׁשלים  ׁשהם ׁשּבגׁשמּיּות הענינים [ּככל ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָהּוא
ּברּוחנּיּות  ּומים.6מענינם מּיין למעלה הּוא ׁשּׁשמן מּפני [ ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

חכמה), ּומים ּבינה, (יין וחכמה ּבינה הם ּומים ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָָּדיין
ועלּֿפיֿזה  ׁשּבּכתר. חכמה סתימאה, חכמה הּוא ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָוׁשמן
ׁשּמׁשחּו עלֿידי היתה הּמזּבח ׁשחנּכת זה ׁשם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבאר

הּמׁשחה  ּבׁשמן מּלׁשֹון 7אֹות ֹו (חנּכת  הּמזּבח  חּנּו ּכי . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֻ
ׁשּלמעלה  נעלים אֹורֹות המׁשכת עלֿידי היה (ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָחּנּו
אחרּֿכ ׁשהיּו וכּו' הּקרּבנֹות ׁשעלֿידי ְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָמההמׁשכֹות
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ב  לאור יצא (*g"nyz ± dkepg qxhpew."תשמ"ח שנת הקהל, שנת חנוכה, ערב . . החנוכה ימי "לקראת "ועל 1), הודאת נוסח

דחנוכה. ס"ג.2)הנסים" שם ס"א. סתרע"ו חנוכה הל' או"ח טושו"ע ב. כג, ובאוה"ת 3)שבת תשי"א), (קה"ת, בפ"ע בקונטרס נדפס

זה). מאמר ע"ד אֿב תתריד, שם (וראה ואילך ב תתקנז, ה כרך ואילך).4)חנוכה ב תתקסא, שם (אוה"ת ד סעיף שם ראה 5)ראה

(שמן  ה"ד פי"ג שבת הל' רמב"ם יין). ע"ג שצף (שמן ה"ג פ"ח אוכלין טומאת הל' רמב"ם וש"נ. ב. ה, שבת מ"ה. פ"ב יום טבול

המים). פני על תרכ"ט 6)צף סה"מ בארוכה ראה – הנבראים לכל בנוגע הוא ועד"ז האלקית. דנפש לכחות בנוגע – פ"ג תניא ראה

ובכ"מ. ואילך. קמד פח.7)ע' שם, פד. ז, נשא טֿי. מ, פקודי כהֿכח. ל, תשא וראה יֿיא. ח, צו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חנוכה"): נר "להדליק לברכת (בנוסף מברכים חנוכה נרות בהדלקת

‰p‰ ,‰f‰ ÔÓÊa Ì‰‰ ÌÈÓia eÈ˙B·‡Ï ÌÈq ‰NÚL Ce¯a»∆»»ƒƒ«¬≈«»ƒ»≈ƒ¿««∆ƒ≈
È‡˜ BÊ ‰Î¯a מכוונתz¯ÒÓ ,‰ÓÁÏn‰ ÔBÁˆc Òp‰ ÏÚ ‡Ï) ¿»»»≈…««≈¿ƒ¿«ƒ¿»»»«¿»

'eÎÂ ÌÈLlÁ „Èa ÌÈ¯Bab1, על להודות וראוי נס בהחלט זה שגם אף ƒƒ¿««»ƒ¿
È‰L‰כך  Òp‰ ÏÚ (‡l‡∆»««≈∆»»

ÔÓM‰ CÙa בגמרא כמסופר ¿««∆∆
טימאו  להיכל, יוונים "שכשנכנסו

וכשגברה  שבהיכל. השמנים כל

ונצחום, חשמונאי בית מלכות

אחד  פך אלא מצאו ולא בדקו

של  בחותמו מונח שהיה שמן של

אלא  בו היה ולא גדול כהן

נס  בו נעשה אחד. יום להדליק

ימים...". שמונה ממנו והדליקו

ÔÎÏÂ נס על היא שהברכה כיוון ¿»≈
השמן ‡d˙Bפך ÌÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ»

‰kÁ ˙B¯ ÔÈ˜ÈÏ„nLk¿∆«¿ƒƒ≈¬À»
˙‡ ÌÈ‡B¯Lk B‡)¿∆ƒ∆

(˙B¯p‰2¯ÎÊÏ ÌewzL «≈∆ƒ¿¿≈∆
.ÔÓM‰ CÙa ‰È‰L Òp‰«≈∆»»¿««∆∆
¯ea„'a ¯‡·Ó ‰p‰Â¿ƒ≈¿…»¿ƒ

'ÏÈÁ˙Ó‰ חסידות מאמר ««¿ƒ
אלה במילים «Ce¯aהמתחיל

¯"eÓ„‡Ï ÌÈq ‰NÚL∆»»ƒƒ¿«¿
Ô˜f‰ שניאור מלאדי רבי זלמן «»≈

האדמו"ר  התניא, הראשון בעל

חב"ד אדמו"רי ÌÚ)ƒבשושלת
'eÎ ˙B¯Ú‰Â ˙B‰b‰«»¿∆»

'˜„ˆ ÁÓv'‰c3 רבי נכדו ¿«∆«∆∆
השלישי  האדמו"ר מענדל, מנחם

חב"ד  אדמו"רי ,4)בשושלת
eÚ·˜ ‰kÁc ÒpL ‰Ó ÔÈ·‰Ï È„ÎaL לדורות אותו לזכור חכמים ∆ƒ¿≈¿»ƒ«∆≈«¬À»»¿

˙B¯a,חנוכה נרות ÔÈÚבהדלקת ¯e‡a ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï CÈ¯ˆ ¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«
ÔÓM‰.התורה פנימיות ÌLלפי ¯‡·Óe חסידות מאמר k¯‡a‰,באותו «∆∆¿…»»«¬À»

Êc‰באריכות  Ïkגשמי ÔÓMLהעובדה , (ÌÈÓe ÔÈÈ) Èab ÏÚ Ûˆ ¿∆∆∆∆»««≈«ƒ«ƒ»
ÔÈ˜Ln‰5בפועלÌ‰L ˙eiÓL‚aL ÌÈÈÚ‰ ÏÎk] ‡e‰ ««¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆≈

˙eiÁe¯a ÌÈÚÓ ÌÈÏLÏzLÓ6 מכוונת הגשמית המציאות ולכן ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ¿»»¿»ƒ

שלה] הרוחני ÔÓMLלשורש ÈtÓ הרוחני ומקורו ‰e‡בשורשו ƒ¿≈∆∆∆
ÌÈÓe ÔÈiÓ ‰ÏÚÓÏ השורש מאשר יותר נעלית אלוקיתֿרוחנית מדרגה ¿«¿»ƒ«ƒ«ƒ

מעליהם. צף הוא בגשמיות גם ולכן והמים היין של הרוחני ÔÈÈc¿«ƒוהמקור
Ì‰ ÌÈÓe העליונות לספירות (ÔÈÈמקבילים ‰ÓÎÁÂ ‰Èa טעם בו שיש «ƒ≈ƒ»¿»¿»«ƒ

מספירת שהיא Èa‰נובע ƒ»
הרעיון  של לאורך התפתחות

והשגה, הבנה בה ויש ולרוחב

ÌÈÓe נובעים טעם בהם שאין «ƒ
הנקודה ÓÎÁ‰מספירת שהיא »¿»

של  השכלי הראשונית הרעיון

מעמיקה), הבנה בו שיש לפני

‰ÓÎÁ ‡e‰ ÔÓLÂ¿∆∆»¿»
‰‡ÓÈ˙Ò היינו סתומה, חכמה ¿ƒ»»

לידי  באה שלא נסתרת חכמה

kaL˙¯גילוי, ‰ÓÎÁ»¿»∆«∆∆
שלמעלה  עליון כתר בבחינת

הוא  שהכתר (כשם מהספירות

למעלה  האדם), של ראשו מעל

בעולמות. והתגלות מהמשכה

ÌL ¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆¿»≈»
הנזכר  kÁL˙במאמר ‰Ê∆∆¬À«

‰˙È‰ ÁaÊn‰ כמפורש «ƒ¿≈«»¿»
eÁLnLבתורה È„ÈŒÏÚ«¿≈∆»¿

‰ÁLn‰ ÔÓLa B˙B‡7 ¿∆∆«ƒ¿»
נמשחו  שבו המיוחד השמן

שהתחיל  לפני וכליו המשכן

בהם. CepÁהשימוש Èkƒƒ
ÔBLlÓ ˙kÁ) ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¬À«ƒ¿

CepÁ(בו העבודה התחלת היינו ƒ
˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚ ‰È‰»»«¿≈«¿»«
של  למטה מלמעלה התגלות

˙B¯B‡אלוקייםֿרוחניים˙BÎLÓ‰‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌÈÏÚ והגילויים «¬ƒ∆¿«¿»≈««¿»
‡CkŒ¯Áמלמעלה eÈ‰L 'eÎÂ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL מעבודת כתוצאה ∆«¿≈«»¿»¿∆»««»

ומאחר  המקדש) בבית מכן (ולאחר במשכן שהיו העבודות ושאר הקרבנות

צורך  היה ביותר, עליונים אורות נמשכו המזבח של והחנוכה החינוך שבעת

להלן  שיתבאר כפי ביותר, נעלה שלו הרוחני שהשורש בשמן אותו למשוח

שהיה  נוסף לעניין קשור חנוכתו בעת בשמן המזבח משיחת של זה [ועניין

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

 מפתח  כללי

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

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

      ברוך שעשה נסים לאבותינו ה "מאמר ד  )ג

ה   ..................................  ג"מתש'ה ,חנוכה זאת, מקץשבת פרשת 

  ,מקץ פרשת שבת תשיח  )ד

זי  ......................................................  ו"כתש'ה, חנוכה שבת

   מקץפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

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

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

טכ  .................................................  ל "יצחק שניאורסאהן זצ

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

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

לא  ............................מקץפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ח

בל  .........................  מקץפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ט

הנ  ..............................  מקץפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )י

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )יא

ונ  .....................................................  מקץפרשת לשבוע  

וס  ............................  מקץפרשת לשבוע  "ם יוםיוה"לוח   )יב

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

:חזקמהדורת  –ם "שיעורי רמב

עא   .........................  מקץפרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –  )יד

טפ   .........................  מקץפרשת לשבוע  פרק אחד ליום –  )טו

טצ  ............................  מקץפרשת לשבוע  ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

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

  סוטהמסכת  – משניות  )יח

דק  ...........................................................    ביאור קהתי

יאק  ...........................................................  יומאמסכת  עקבעין י  )יט

  

  

  עם ביאורים  שבתמסכת   )כ

  ביק  ............................................................  עג עד דף זסמדף 

  

  :ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

   עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות   )כא

מק  ................................................................  ר הזקן"אדמו

  הלכות שבת שולחן ערוך  )כב

מאק  ..............................................................  ר הזקן"אדמו

  אור התור  )כג

מאק  ..............................................................  ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כד

 במק ...........................................................  ר האמצעי"אדמו

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

גמק  ......................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כו

דמק  ...........................................................  ש"ר מוהר"אדמו

   ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   )כז

דמק  .........................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  ם קונטרסיםהמאמריספר   )כח

ומק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כט

ומק  ..........................................................  צ''ר מוהריי''ואדמ

  ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו  )ל

זמק  .........................................................   צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )לא

חמק  .......................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

טמק  .............................................  חומש לקריאה בציבור  )לב

זקנ  ...........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לג

חנק  .....................................  מקץפרשת לשבוע לוח זמנים   )לד

טנק  ..........................  לשבת קודשהדלקת נרות מצות סדר   )לה



dfdו onfa mdd minia epizea`l miqip dyry jexa

אחר  ּבמקֹום לחנּכת 8[וכּמבאר התנּדבּו ׁשהּנׂשיאים ּדזה  , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ
הּמזּבח  עלֿגּבי קטרת הקריבּו וגם מּתנֹות, רּבּוי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָֹהּמזּבח

ראּוי 9החיצֹון  ׁשּיהיה הּמזּבח את  לחנ ּבכדי ּכי הּוא, , ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
המׁשכֹות  ּבֹו להמׁשי צרי היה קרּבנֹות, עליו ְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָלהקריב
הּקרּבנֹות  ׁשעלֿידי מההמׁשכֹות ׁשּלמעלה ּביֹותר, ְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָנעלֹות
עלֿידי  ּדהּמזּבח החּנּו היה ולכן .אחרּֿכ ׁשהיּו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָוכּו'
ׁשּלמעלה  סתימאה, חכמה ּבחינת ּבׁשמן, אֹותֹו ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּמׁשחּו
הּקרּבנֹות  עלֿידי אחרּֿכ ׁשּנמׁשכּו ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָמההמׁשכֹות
הּוא  הּמׁשחה, ׁשמן ענין ׁשּמבאר ּולאחרי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּנסכים.

הּוא 10מבאר  ּדחנּכה] הּנס היה [ׁשּבֹו לּמאֹור ּדׁשמן , ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
הּמׁשחה  מּׁשמן ּגם יֹותר .11נעלה ְֲִִֵֶֶֶַַַָ

(ּדחנּכה)LÈÂב) ּבהּמאמר ּבארּכה ׁשּמבאר ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְֲֲֲֵֶֶַַַַַָָָָֻֻ
ׁשמן  עלֿידי היתה הּמזּבח ׁשחנּכת לזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻהּטעם
יּובן  ׁשעלֿידיֿזה הקּדמה, ּבתֹור רק לא הּוא ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹהּמׁשחה
ּגם  יֹותר (ׁשּלמעלה למאֹור ּדׁשמן העּלּוי ּגדל ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיֹותר
ענין  ׁשּגם אּלא, ּדחנּכה, הּנס היה ׁשּבֹו הּמׁשחה) ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻמּׁשמן

לחנּכה  ׁשּי הּמׁשחה) ּבׁשמן הּמזּבח (חנּכת ׁשהרי 12זה . ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻֻ
חנּכת  ׁשם על הּוא חנּכה ּבׁשם ׁשּנקרא זה על ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻהּטעם

ׁשהיתה  זה 14אז 13הּמזּבח על מהּטעמים ּגם וזהּו . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּנׂשיאים  קרּבנֹות קֹורין יׁש15ׁשּבחנּכה ּדעלּֿפיֿזה . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֻ

הענין  היה ּבחנּכה ׁשהיתה הּמזּבח ּבחנּכת ׁשּגם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻלֹומר,
ּברּוחנּיּות  הּמׁשחה אּל16ּדׁשמן נעלה . ענין ּבֹו ׁשּיׁש א ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ואילך.8) א כט, נשא לקו"ת ואילך). ד (כט, בכסלו בכ"ה ד"ה וישב החיצון 9)תו"א מזבח על ולא ליחיד קטורת מצינו ד"לא

ואילך). סע"א נ, ממנחות – יא ז, נשא עה"פ (פרש"י היתה" שעה והוראת בלבד, זו ב 10)אלא תתקסב, שם (אוה"ת ה בסעיף

א). (תתקסב, ד סעיף שם גם וראה ט.11)ואילך). סעיף בפנים תתקסב,12)כדלקמן שם (אוה"ת ד סעיף סוף מהמאמר להעיר

ש  דענין הביאור שלאחרי חנוכה".סע"א), ימי שמונה יובן "ועד"ז מוסיף המשחה, לשמן ושייכותם המילואים ימי ולהעיר מונת

שמן  בענין מדובר אין שם שבתו"א אלא בכסלו). בכ"ה (ד"ה דחנוכה בדרוש הוא שם בתו"א המזבח דחנוכת שהביאור מזה גם

חנוכה 13)המשחה. הל' או"ח לטושו"ע ורמ"א בד"מ הובאו ואו"ז מרדכי קפד. רמז סוף מלכים יל"ש פ"ט. תענית מגילת גם ראה

שם. ובהערות ,379 ע' חכ"ה בהערה. 633 ע' ח"כ .279 ע' ח"י לקו"ש וראה ועוד. ב.14)רסתר"ע. כא, לשבת מהרש"א חדא"ג

סתרפ"ד.15) חנוכה הל' או"ח בב"ח הובא סע"ב. ל, מגילה ביום 16)רש"י "ויהי א) ז, (נשא דחנוכה הקריאה מהתחלת גם להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
המזבח ‡Á¯בחנוכת ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ8e·c˙‰ ÌÈ‡ÈNp‰L ‰Êc , ¿«¿…»¿»«≈¿∆∆«¿ƒƒƒ¿«¿

Èa‚ŒÏÚ ˙¯Ë˜ e·È¯˜‰ Ì‚Â ,˙BzÓ Èea¯ ÁaÊn‰ ˙kÁÏ«¬À««ƒ¿≈«ƒ«»¿«ƒ¿ƒ¿…∆««≈
ÔBˆÈÁ‰ ÁaÊn‰9, הנשיאים שקרבנות נשא בפרשת בתורה כמפורש «ƒ¿≈««ƒ

הנה  קטורת, וגם מתנות" "ריבוי שהכילו עשירים קרבנות היו המזבח בחנוכת

הדבר È„Îaטעם Èk ,‡e‰ƒƒ¿≈
‰È‰iL ÁaÊn‰ ˙‡ CÁÏ«¬…∆«ƒ¿≈«∆ƒ¿∆
ÂÈÏÚ ·È¯˜‰Ï Èe‡»̄¿«¿ƒ»»

˙Ba¯˜,מכן ‰È‰לאחר »¿»»»
Ba CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ כהכנה »ƒ¿«¿ƒ

הקרבנות  לעבודת והקדמה

,¯˙BÈa ˙BÏÚ ˙BÎLÓ‰«¿»«¬¿≈
˙BÎLÓ‰‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈««¿»
'eÎÂ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»¿

CkŒ¯Á‡ eÈ‰L דווקא כי ∆»««»
את  עשו הללו הנעלות ההמשכות

לעבודת  ומוכשר מוכן המזבח

‰CepÁהקרבנות. ‰È‰ ÔÎÏÂ¿»≈»»«ƒ
eÁLnL È„ÈŒÏÚ ÁaÊn‰c¿«ƒ¿≈««¿≈∆»¿

,ÔÓLa B˙B‡ ששורשו ¿∆∆
הוא ומקורו הגשמי השמן של

,‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»¿ƒ»»
ונעלמת  'סתומה' חכמה

˙BÎLÓ‰‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈««¿»
È„ÈŒÏÚ CkŒ¯Á‡ eÎLÓpL∆ƒ¿¿««««¿≈
ÌÈÎÒp‰Â ˙Ba¯w‰«»¿»¿«¿»ƒ
המזבח  גבי על ונסכו שהקריבו

ואילך. ≈¬»¿È¯Á‡Ïeמחנוכתו
ÔÓL ÔÈÚ ¯‡·nL∆¿»≈ƒ¿«∆∆

,‰ÁLn‰,השתמשו שבו «ƒ¿»
המזבח, בחנוכת ‰e‡כאמור,

¯‡·Ó10, המאמר בהמשך ¿»≈
B‡nÏ¯הנזכר, ÔÓLc ובבית במשכן המנורה את הדליקו שבו השמן ¿∆∆«»

המנורה[BaLהמקדש הדלקת של למאור' kÁc‰]ב'שמן Òp‰ ‰È‰ ∆»»«≈«¬À»
‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰11.להלן שיתבאר כפי «¬∆≈«ƒ∆∆«ƒ¿»

(‰kÁc) ¯Ó‡n‰a ‰k¯‡a ¯‡·nL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ (·¿≈«¿∆∆¿»≈«¬À»¿««¬»«¬À»
‰ÁLn‰ ÔÓL È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ÁaÊn‰ ˙kÁL ‰ÊÏ ÌÚh‰«««¿∆∆¬À««ƒ¿≈«»¿»«¿≈∆∆«ƒ¿»

לעיל ‰˜Óc‰,כמובא ¯B˙a ˜¯ ‡Ï ‡e‰ בהמשך המוסבר העניין לתוכן …«¿«¿»»
ומעלתו ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰המאמר, המשחה שמן עניין ביאור הקדמת עלֿידי ∆«¿≈∆

‰ÈelÚהמיוחדת  Ï„b ¯˙BÈ Ô·eÈהמיוחדים והיתרון ÔÓLcהמעלה »≈…∆»ƒ¿∆∆
Òp‰ ‰È‰ BaL (‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚÓlL) ¯B‡ÓÏ«»∆¿«¿»≈«ƒ∆∆«ƒ¿»∆»»«≈

,‰kÁc נרות בהדלקת «¬À»
ÔÈÚהמנורה, ÌbL ,‡l‡∆»∆«ƒ¿»

‰Ê של (המעלה kÁ˙עצמו ∆¬À«
(‰ÁLn‰ ÔÓLa ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿∆∆«ƒ¿»

‰kÁÏ CiL12È¯‰L . «»«¬À»∆¬≈
‡¯˜pL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ החג ««««∆∆ƒ¿»

ÌL ÏÚ ‡e‰ ‰kÁ ÌLa¿≈¬À»«≈
‰˙È‰L ÁaÊn‰ ˙kÁ13 ¬À««ƒ¿≈«∆»¿»

Ê‡14 של עניינו ביאור כן ואם »
הקדמה  רק איננו המזבח חנוכת

המשחה לביאור שמן של עניינו

פנימית  ושייכות קשר לו יש אלא

שהרי  חנוכה של עניינו לכללות

העבודה  להפסקת גרמו היוונים

וכאשר  המקדש, בבית

היוונים, את נצחו החשמונאים

חזרה  המקדש בית עבודת

של  חנוכה והייתה למקומה

מחדש. המזבח

ÌÈÓÚh‰Ó Ìb e‰ÊÂ אחד ¿∆«≈«¿»ƒ
kÁaL‰הטעמים ‰Ê ÏÚ«∆∆«¬À»
ÔÈ¯B˜ בתפילת התורה בקריאת ƒ

החנוכה  מימי יום בכל שחרית

נשא  בפרשת התורה פסוקי את

אודות מסופר ¿¿̃«¯Ba˙בהם
ÌÈ‡ÈNp‰15 האחת שגם «¿ƒƒ

שעניין  בגלל היא לכך הסיבות

החנוכה. ימי של העניין לעצם קשור  המזבח LÈחנוכת ‰ÊŒÈtŒÏÚc¿«ƒ∆≈
,¯ÓBÏ שבעת כשם המשכן,כי בהקמת הראשונה, בפעם המזבח חנוכת «

המשחה בשמן המזבח את È‰L˙‰משחו ÁaÊn‰ ˙kÁa ÌbL∆««¬À««ƒ¿≈«∆»¿»
‰ÁLn‰ ÔÓLc ÔÈÚ‰ ‰È‰ ‰kÁa כמו גשמי בשמן לא אמנם «¬À»»»»ƒ¿»¿∆∆«ƒ¿»

המשחה" "שמן אלא הראשונה בפעם המזבח ‡eiÁe¯a16‡l˙בחנוכת . ¿»ƒ∆»
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b"nyz'd ,dkepg z`f ,uwn zyxt zay

יֹותר  נעלה ׁשהּוא לּמאֹור, ּבׁשמן ׁשהיה הּנס – ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹותר
הּקריאה  ׁשּסּיּום מה ּגם וזהּו הּמׁשחה. מ ּׁשמן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ(ּכּנ"ל)
וגם  ּדהּנׂשיאים, הּקרּבנֹות ׁשּקֹוראין (לאחרי החנּכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻּדימי
ּבהעלֹות הּוא אֹותֹו) הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָֹֻזאת

חנּכה  נרֹות על (ּגם) ׁשרֹומז הּנרֹות לֹומר,17את ּדיׁש , ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
הּמזּבח  חנּכת ּבתחּלה למעלה, ּדמּלמּטה ּבסדר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשהּוא
לּמאֹור  ּדׁשמן הענין ּולאחריֿזה הּמׁשחה, ׁשמן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעלֿידי

ּבֹו. ׁשּנעׂשה ְֲֵֶַַָוהּנס

עלֿגּבי e‡·e¯ג) ׁשהקריבּו הּקרּבנֹות הּנה הענין, ≈ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
עליו, מנּסכים ׁשהיּו הּנסכים וכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמזּבח,

ּפנימּיּות  ּבחינת המׁשכת קרּבנֹות 18הם נקראים ׁשּלכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּוׁשתּיה  אכילה ּבׁשם ׁשעלֿידי 19ּונסכים ההמׁשכה ּכי , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

אכילה  (ּבדגמת ּפנימּיּות ּבחינת היא והּנסכים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻהּקרּבנֹות
ּכבׂשרֹו). ּובׂשר ּדם ׁשּנעׂשים ּבגׁשמּיּות ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּוׁשתּיה
יֹותר  נעלית היא הּנסכים ׁשעלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָוההמׁשכה
ּוׁשתּיה  ׁשּבאכילה ּדכמֹו הּקרּבנֹות. ׁשעלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמההמׁשכה
החּיּות  חיּצֹונּיּות רק מתּגּלה הּלחם עלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָּבגׁשמּיּות,
כן  ּכמֹו הּנפׁש, ּפנימּיּות מתּגּלה הּיין ועלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּדהנפׁש,
ׁשעלֿידי  ּדההמׁשכה ּדמזּבח, ּוׁשת ּיה ּבאכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּוא

לחם  ּבׁשם ׁשּנקראים "התּפּׁשטּות 20ה ּקרּבנֹות (רק) הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
עלמין), ּכל (ממּלא העֹולמֹות" ּכל להחיֹות ְְְֲִֵַַַַָָָָָהחּיּות
הּפנימּיּות  וגּלּוי המׁשכת הּוא הּנסכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָועלֿידי
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גו'". אותו המשח ביום המזבח חנוכת "זאת פד) שם, (נשא דחנוכה ח' דיום ומהקריאה גו'", וימשח גו' משה טור 17)כלות ראה

בהעלותך. ר"פ מרמב"ן גם ולהעיר הנרות". בסדר חנוכה של להשלים "כדי סתרפ"ד חנוכה הל' א*.18)או"ח כט, נשא לקו"ת

כדת.19) ד"ה שם וברש"י א יב, שלח 20)מגילה לקו"ת וראה ב). כח, (פינחס לאישי לחמי יא), ג, (ויקרא לה' אשה  לחם כמ"ש

ואילך. ג מא,

(ושלכן  מקיף" "בחי' הוא וקטורת פנימית" "בחי' הם דקרבנות לקטורת, קרבנות בין החילוק שם שמבאר מזה אבל הקרבנות. בענין מדובר שם בלקו"ת (*

דמ"ש  מוכח, – יתירה") "מתנה צריך לחינוך כי הוא המזבח בחנוכת החיצון מזבח על הקטורת שהקריבו וזה החיצון, מזבח על קריבה היתה לא הקטורת

קרבנות. בכלל הם הנסכים גם פנימית, בחי' הם שקרבנות שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ba LiL בחנוכה המזבח BÈ˙¯בחנוכת ‰ÏÚ ÔÈÚ המזבח בחנוכת מאשר ∆≈ƒ¿»«¬∆≈

– הראשונה BÈ˙¯בפעם ‰ÏÚ ‡e‰L ,¯B‡nÏ ÔÓLa ‰È‰L Òp‰«≈∆»»¿∆∆«»∆«¬∆≈
.‰ÁLn‰ ÔÓMÓ (Ï"pk)««ƒ∆∆«ƒ¿»
‰kÁ‰ ÈÓÈc ‰‡È¯w‰ ÌeiqL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ חנוכה של האחרון ביום ¿∆««∆ƒ«¿ƒ»ƒ≈«¬À»

חנוכה" "זאת ≈¬»¿(È¯Á‡Ïהנקרא
˙Ba¯w‰ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ«»¿»
˙‡Ê Ì‚Â ,ÌÈ‡ÈNp‰c¿«¿ƒƒ¿«…
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ¬À««ƒ¿≈«¿

B˙B‡ ÁLn‰ את ומזכירים ƒ»«
בשמן  המזבח חנוכת עניין

E˙BÏÚ‰aהמשחה) ‡e‰¿«¬¿
˙B¯p‰ מדבר ‡˙ הכתוב והרי ∆«≈

המנורה נרות ÊÓB¯L(Ìb)על ∆≈«
‰kÁ ˙B¯ ÏÚ17, ולכן «≈¬À»

התורה  קריאת את לסיים קבעו

אלה  בפסוקים חנוכה ימי של

שעניין  אף בהעלותך מפרשת

הנשיאים  וקרבנות המזבח חנוכת

נשא פרשת בסוף  ≈¿LÈcמסתיים
‡e‰L ,¯ÓBÏ הדברים סדר «∆

hÓlÓc‰בתורה, ¯„Òa¿≈∆¿ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ השני שהעניין כך ¿«¿»

הסדר  ולכן מהראשון יותר נעלה

נשא lÁ˙a‰הוא בפרשת ƒ¿ƒ»
È„ÈŒÏÚ ÁaÊn‰ ˙kÁ¬À««ƒ¿≈««¿≈

‰ÁLn‰ ÔÓL וקרבנות) ∆∆«ƒ¿»
מעניין  חלק שהם הנשיאים

המזבח), ∆≈¬»¿ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰חנוכת
ÔÈÚ‰יותר ÔÓLcהנעלה »ƒ¿»¿∆∆

.Ba ‰NÚpL Òp‰Â ¯B‡nÏ«»¿«≈∆«¬»
מהי  יותר בפרטיות ומבאר והולך

וחנוכת  המשחה שמן לגבי הנרות והדלקת השמן פך נס של המיוחדת המעלה

המזבח.

,ÁaÊn‰ Èa‚ŒÏÚ e·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ ‰p‰ ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»ƒ≈«»¿»∆ƒ¿ƒ««≈«ƒ¿≈«
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ Ì‰ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎqÓ eÈ‰L ÌÈÎÒp‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ∆»¿«¿ƒ»»≈«¿»«¿ƒ«

˙eiÓÈt18ÌÈÎÒe ˙Ba¯˜ ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL זיכרונם . חכמינו בדברי ¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ»¿»¿»ƒ

i˙Le‰לברכה ‰ÏÈÎ‡ ÌLa19,,הקדושֿברוךֿהוא של והשתייה האוכל ¿≈¬ƒ»¿ƒ»
‰‰ÎLÓ‰כביכול  Èk הרוחנית האלוקית ‰Ba¯w˙ההתגלות È„ÈŒÏÚL ƒ««¿»»∆«¿≈«»¿»

˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰ ÌÈÎÒp‰Â בעולם ונקלט ונמשך שיורד אלוקי אור ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ
שלו הקליטה ויכולת העולם לגדרי בהתאמה ‡ÏÈÎ‰בפנימיות, ˙Ó‚„a)¿À¿«¬ƒ»

˙eiÓL‚a ‰i˙Le ידי על ¿ƒ»¿«¿ƒ
N·e¯האדם Ìc ÌÈNÚpL∆«¬ƒ»»»

B¯N·k בו חודרים שהם כיוון ƒ¿»
למשל, מריח, בשונה בפנימיות.

אין  אבל ממנו נהנה אכן שהאדם

באדם  שחודרת ממשות בו

משל  הוא ולכן פנימית, בצורה

הקטורת). ««¿»»¿ÎLÓ‰‰Â‰לעניין
ÌÈÎÒp‰ È„ÈŒÏÚL שנמשלו ∆«¿≈«¿»ƒ

BÈ˙¯לשתייה ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Ó≈««¿»»∆«¿≈

˙Ba¯w‰.לאכילה שנמשלו «»¿»
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡aL BÓÎcƒ¿∆«¬ƒ»¿ƒ»
ÌÁl‰ È„ÈŒÏÚ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ«¿≈«∆∆
˙eiBvÈÁ ˜¯ ‰lb˙Óƒ¿«»«ƒƒ
È„ÈŒÏÚÂ ,LÙ‰c ˙eiÁ‰««¿«∆∆¿«¿≈
˙eiÓÈt ‰lb˙Ó ÔÈi‰««ƒƒ¿«»¿ƒƒ

,LÙp‰ יין "נכנס כאשר ולכן «∆∆
רובד  מגלה היין כי סוד", יצא

שהלחם  בעוד בנפש ונסתר עמוק

חיצוני רובד רק ÔÎמגלה BÓk¿≈
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡e‰«¬ƒ»¿ƒ»

והנסכים »≈¿ÁaÊÓc¿ƒ,הקרבנות
‰ÎLÓ‰‰c האלוקות גילוי ¿««¿»»

˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»
ÌÁÏ ÌLa ÌÈ‡¯˜pL20 ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

לחמי" קרבני "את בתורה ככתוב

"˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙BÈÁ‰Ï ˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰" (˜¯) ‡e‰ היא) «ƒ¿«¿««¿«¬»»»
הנקרא האלוקי ÔÈÓÏÚהאור Ïk ‡lÓÓ האלוקי שהאור בחסידות וכמבואר ¿«≈»»¿ƒ

פנימיות  לעומת בלבד חיצונית התגלות הוא העולמות את להחיות היורד

מהעולמות), שלמעלה בעצמו ‰ÌÈÎÒpהקדושֿברוךֿהוא È„ÈŒÏÚÂ הנעלים ¿«¿≈«¿»ƒ
הלחם, על היין כמעלת מהקרבנות, ‰eiÓÈt˙יותר Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¿ƒ«¿ƒƒ
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יֹותר  נעלה ׁשהּוא לּמאֹור, ּבׁשמן ׁשהיה הּנס – ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָיֹותר
הּקריאה  ׁשּסּיּום מה ּגם וזהּו הּמׁשחה. מ ּׁשמן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָ(ּכּנ"ל)
וגם  ּדהּנׂשיאים, הּקרּבנֹות ׁשּקֹוראין (לאחרי החנּכה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻּדימי
ּבהעלֹות הּוא אֹותֹו) הּמׁשח ּביֹום הּמזּבח חנּכת ְְְְֲֲִִֵַַַַַָֹֻזאת

חנּכה  נרֹות על (ּגם) ׁשרֹומז הּנרֹות לֹומר,17את ּדיׁש , ְֲֵֵֵֵֶֶַַַַָֻ
הּמזּבח  חנּכת ּבתחּלה למעלה, ּדמּלמּטה ּבסדר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשהּוא
לּמאֹור  ּדׁשמן הענין ּולאחריֿזה הּמׁשחה, ׁשמן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָעלֿידי

ּבֹו. ׁשּנעׂשה ְֲֵֶַַָוהּנס

עלֿגּבי e‡·e¯ג) ׁשהקריבּו הּקרּבנֹות הּנה הענין, ≈ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
עליו, מנּסכים ׁשהיּו הּנסכים וכן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָהּמזּבח,

ּפנימּיּות  ּבחינת המׁשכת קרּבנֹות 18הם נקראים ׁשּלכן . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ּוׁשתּיה  אכילה ּבׁשם ׁשעלֿידי 19ּונסכים ההמׁשכה ּכי , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

אכילה  (ּבדגמת ּפנימּיּות ּבחינת היא והּנסכים ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֻהּקרּבנֹות
ּכבׂשרֹו). ּובׂשר ּדם ׁשּנעׂשים ּבגׁשמּיּות ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּוׁשתּיה
יֹותר  נעלית היא הּנסכים ׁשעלֿידי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָוההמׁשכה
ּוׁשתּיה  ׁשּבאכילה ּדכמֹו הּקרּבנֹות. ׁשעלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמההמׁשכה
החּיּות  חיּצֹונּיּות רק מתּגּלה הּלחם עלֿידי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָּבגׁשמּיּות,
כן  ּכמֹו הּנפׁש, ּפנימּיּות מתּגּלה הּיין ועלֿידי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָּדהנפׁש,
ׁשעלֿידי  ּדההמׁשכה ּדמזּבח, ּוׁשת ּיה ּבאכילה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּוא

לחם  ּבׁשם ׁשּנקראים "התּפּׁשטּות 20ה ּקרּבנֹות (רק) הּוא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
עלמין), ּכל (ממּלא העֹולמֹות" ּכל להחיֹות ְְְֲִֵַַַַָָָָָהחּיּות
הּפנימּיּות  וגּלּוי המׁשכת הּוא הּנסכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָועלֿידי
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גו'". אותו המשח ביום המזבח חנוכת "זאת פד) שם, (נשא דחנוכה ח' דיום ומהקריאה גו'", וימשח גו' משה טור 17)כלות ראה

בהעלותך. ר"פ מרמב"ן גם ולהעיר הנרות". בסדר חנוכה של להשלים "כדי סתרפ"ד חנוכה הל' א*.18)או"ח כט, נשא לקו"ת

כדת.19) ד"ה שם וברש"י א יב, שלח 20)מגילה לקו"ת וראה ב). כח, (פינחס לאישי לחמי יא), ג, (ויקרא לה' אשה  לחם כמ"ש

ואילך. ג מא,

(ושלכן  מקיף" "בחי' הוא וקטורת פנימית" "בחי' הם דקרבנות לקטורת, קרבנות בין החילוק שם שמבאר מזה אבל הקרבנות. בענין מדובר שם בלקו"ת (*

דמ"ש  מוכח, – יתירה") "מתנה צריך לחינוך כי הוא המזבח בחנוכת החיצון מזבח על הקטורת שהקריבו וזה החיצון, מזבח על קריבה היתה לא הקטורת

קרבנות. בכלל הם הנסכים גם פנימית, בחי' הם שקרבנות שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ba LiL בחנוכה המזבח BÈ˙¯בחנוכת ‰ÏÚ ÔÈÚ המזבח בחנוכת מאשר ∆≈ƒ¿»«¬∆≈

– הראשונה BÈ˙¯בפעם ‰ÏÚ ‡e‰L ,¯B‡nÏ ÔÓLa ‰È‰L Òp‰«≈∆»»¿∆∆«»∆«¬∆≈
.‰ÁLn‰ ÔÓMÓ (Ï"pk)««ƒ∆∆«ƒ¿»
‰kÁ‰ ÈÓÈc ‰‡È¯w‰ ÌeiqL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ חנוכה של האחרון ביום ¿∆««∆ƒ«¿ƒ»ƒ≈«¬À»

חנוכה" "זאת ≈¬»¿(È¯Á‡Ïהנקרא
˙Ba¯w‰ ÔÈ‡¯BwL∆¿ƒ«»¿»
˙‡Ê Ì‚Â ,ÌÈ‡ÈNp‰c¿«¿ƒƒ¿«…
ÌBÈa ÁaÊn‰ ˙kÁ¬À««ƒ¿≈«¿

B˙B‡ ÁLn‰ את ומזכירים ƒ»«
בשמן  המזבח חנוכת עניין

E˙BÏÚ‰aהמשחה) ‡e‰¿«¬¿
˙B¯p‰ מדבר ‡˙ הכתוב והרי ∆«≈

המנורה נרות ÊÓB¯L(Ìb)על ∆≈«
‰kÁ ˙B¯ ÏÚ17, ולכן «≈¬À»

התורה  קריאת את לסיים קבעו

אלה  בפסוקים חנוכה ימי של

שעניין  אף בהעלותך מפרשת

הנשיאים  וקרבנות המזבח חנוכת

נשא פרשת בסוף  ≈¿LÈcמסתיים
‡e‰L ,¯ÓBÏ הדברים סדר «∆

hÓlÓc‰בתורה, ¯„Òa¿≈∆¿ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ השני שהעניין כך ¿«¿»

הסדר  ולכן מהראשון יותר נעלה

נשא lÁ˙a‰הוא בפרשת ƒ¿ƒ»
È„ÈŒÏÚ ÁaÊn‰ ˙kÁ¬À««ƒ¿≈««¿≈

‰ÁLn‰ ÔÓL וקרבנות) ∆∆«ƒ¿»
מעניין  חלק שהם הנשיאים

המזבח), ∆≈¬»¿ÊŒÈ¯Á‡Ïe‰חנוכת
ÔÈÚ‰יותר ÔÓLcהנעלה »ƒ¿»¿∆∆

.Ba ‰NÚpL Òp‰Â ¯B‡nÏ«»¿«≈∆«¬»
מהי  יותר בפרטיות ומבאר והולך

וחנוכת  המשחה שמן לגבי הנרות והדלקת השמן פך נס של המיוחדת המעלה

המזבח.

,ÁaÊn‰ Èa‚ŒÏÚ e·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ ‰p‰ ,ÔÈÚ‰ ¯e‡·e (‚≈»ƒ¿»ƒ≈«»¿»∆ƒ¿ƒ««≈«ƒ¿≈«
˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ Ì‰ ,ÂÈÏÚ ÌÈÎqÓ eÈ‰L ÌÈÎÒp‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ∆»¿«¿ƒ»»≈«¿»«¿ƒ«

˙eiÓÈt18ÌÈÎÒe ˙Ba¯˜ ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL זיכרונם . חכמינו בדברי ¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ»¿»¿»ƒ

i˙Le‰לברכה ‰ÏÈÎ‡ ÌLa19,,הקדושֿברוךֿהוא של והשתייה האוכל ¿≈¬ƒ»¿ƒ»
‰‰ÎLÓ‰כביכול  Èk הרוחנית האלוקית ‰Ba¯w˙ההתגלות È„ÈŒÏÚL ƒ««¿»»∆«¿≈«»¿»

˙eiÓÈt ˙ÈÁa ‡È‰ ÌÈÎÒp‰Â בעולם ונקלט ונמשך שיורד אלוקי אור ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¿ƒƒ
שלו הקליטה ויכולת העולם לגדרי בהתאמה ‡ÏÈÎ‰בפנימיות, ˙Ó‚„a)¿À¿«¬ƒ»

˙eiÓL‚a ‰i˙Le ידי על ¿ƒ»¿«¿ƒ
N·e¯האדם Ìc ÌÈNÚpL∆«¬ƒ»»»

B¯N·k בו חודרים שהם כיוון ƒ¿»
למשל, מריח, בשונה בפנימיות.

אין  אבל ממנו נהנה אכן שהאדם

באדם  שחודרת ממשות בו

משל  הוא ולכן פנימית, בצורה

הקטורת). ««¿»»¿ÎLÓ‰‰Â‰לעניין
ÌÈÎÒp‰ È„ÈŒÏÚL שנמשלו ∆«¿≈«¿»ƒ

BÈ˙¯לשתייה ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈
È„ÈŒÏÚL ‰ÎLÓ‰‰Ó≈««¿»»∆«¿≈

˙Ba¯w‰.לאכילה שנמשלו «»¿»
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡aL BÓÎcƒ¿∆«¬ƒ»¿ƒ»
ÌÁl‰ È„ÈŒÏÚ ,˙eiÓL‚a¿«¿ƒ«¿≈«∆∆
˙eiBvÈÁ ˜¯ ‰lb˙Óƒ¿«»«ƒƒ
È„ÈŒÏÚÂ ,LÙ‰c ˙eiÁ‰««¿«∆∆¿«¿≈
˙eiÓÈt ‰lb˙Ó ÔÈi‰««ƒƒ¿«»¿ƒƒ

,LÙp‰ יין "נכנס כאשר ולכן «∆∆
רובד  מגלה היין כי סוד", יצא

שהלחם  בעוד בנפש ונסתר עמוק

חיצוני רובד רק ÔÎמגלה BÓk¿≈
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a ‡e‰«¬ƒ»¿ƒ»

והנסכים »≈¿ÁaÊÓc¿ƒ,הקרבנות
‰ÎLÓ‰‰c האלוקות גילוי ¿««¿»»

˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»
ÌÁÏ ÌLa ÌÈ‡¯˜pL20 ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆∆

לחמי" קרבני "את בתורה ככתוב

"˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙BÈÁ‰Ï ˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰" (˜¯) ‡e‰ היא) «ƒ¿«¿««¿«¬»»»
הנקרא האלוקי ÔÈÓÏÚהאור Ïk ‡lÓÓ האלוקי שהאור בחסידות וכמבואר ¿«≈»»¿ƒ

פנימיות  לעומת בלבד חיצונית התגלות הוא העולמות את להחיות היורד

מהעולמות), שלמעלה בעצמו ‰ÌÈÎÒpהקדושֿברוךֿהוא È„ÈŒÏÚÂ הנעלים ¿«¿≈«¿»ƒ
הלחם, על היין כמעלת מהקרבנות, ‰eiÓÈt˙יותר Èel‚Â ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«¿ƒ«¿ƒƒ
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dfdח onfa mdd minia epizea`l miqip dyry jexa

עלמין  ּכל סֹובב ּדעֹולמֹות), מהחּיּות .21(ׁשּלמעלה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
הּמים  נּסּו ּגם  היה ה ּסּכֹות ּבחג הּנה ּגּופא, 22ּובּנסכים ְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻ

ׁשהּוא  הּׁשנה), ימי ּבכל ּגם ׁשהיה הּיין נּסּו על ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ(נֹוסף
ּתֹורה' ּב'לּקּוטי וכּמבאר הּיין, מּנּסּו ּגם ּדזהּו23למעלה , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹ

מהֿׁשאיןּֿכן  ׁשּבּכתב, ּבתֹורה מפרׁש הּיין ׁשּנּסּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמה
מּסיני  למׁשה הלכה הּוא הּמים ּדרּבנן 24נּסּו ורק ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹ

אקראי  "אינּה25סמכּוה הּמים) נּסּו) חכמה ּבחינת ּכי , ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ
ּבבחינת  ׁשּתתּפּׁשט שּבכתב, ּבתֹורה ּכתּוב להיֹות ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָיכֹולה
ׁשּבעלּֿפה  ּבתֹורה הּוא הּמים נּסּו ולכן, אֹותּיֹות". ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּכתב
ׁשל  מּיינּה יֹותר סֹופרים  ּדברי עלי ערבים עלֿדר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדוקא,

.26ּתֹורה  ָ

LÈÂ,ּבינה הּוא (ׁשּיין זה ּדענין ׁשהּׁשּייכּות להֹוסיף, ¿≈ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָ
ּבגׁשמּיּות  ּכפׁשּוטם ּומים ליין חכמה) הם ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּומים
ׁשאין  ועד המׂשּמח, ּדבר והּוא טעם ּבֹו יׁש ׁשּיין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהיא,

הּיין  על אּלא ׁשירה אין 27אֹומרים מים מהֿׁשאיןּֿכן , ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
טעם  אּלא 28ּבהם  הּמים  על מברכים אין ׁשּלכן , ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

לצמאֹו ּבׁשתּית 29ּכׁשּׁשֹותה לאדם הנאה ׁשאין לפי , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָ
צמא  ׁשהּוא ּבׁשעה אּלא יין 30ה ּמים ׁשּבין זה ּדחּלּוק . ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבינה, הּוא יין ּכי ּברּוחנּיּות) לענינם (ּבהתאם הּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלמים
למעלה  חכמה, הם ּומים והּׂשגה), (הבנה ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָָטעם

.31מהּטעם  ֵַַַ
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א.21) מב, שם ה"ו.22)לקו"ת פ"י ומוספין תמידין הל' רמב"ם רפ"ד. (פ,23)סוכה ס"ב (הב') ושאבתם ד"ה לסוכות דרושים

שם.24)ב). רמב"ם וש"נ. רע"א. לד, ד).25)סוכה (עט, ס"א שם שם.26)לקו"ת ובפרש"י א לה, ולהעיר,27)ע"ז א. לה, ברכות

ברכות  יג. ט, שופטים ס' ראה – אלקים גם אלא) אנשים, רק (לא משמח שהוא המשמח, דבר הוא שיין יותר עוד רואים דמזה

(דמשקה).28)שם. טעם גם בהם אין – וש"נ) ב. לה, (ברכות מזון* אינם שהמים לזה טושו"ע 29)דנוסף (במשנה). א מד, ברכות

(סי"ג). ס"ז סר"ד או"ח וש"נ.30)(ודאדה"ז) ה"ז. פ"ז לאדה"ז הנהנין ברכת סדר שם. אדה"ז ח"ב 31)שו"ע לקו"ש עד"ז ראה

.426 ע'

ס"ד). סר"ב שם וראה וש"נ. ס"ב. סתע"א או"ח אדה"ז (שו"ע הפת" כמו הלב את "סועד יין משא"כ (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הנעלהשל  האלוקי BÓÏBÚc˙(האור ˙eiÁ‰Ó ‰ÏÚÓlL שהיא ∆¿«¿»≈««¿»

הנקרא האלוקי האור חיצוני), ÔÈÓÏÚעניין Ïk ··BÒ21 שאינו שם על ≈»»¿ƒ
ונמשך  מאיר זה ואור עליהם ו'מקיף' 'סובב' אלא העולמות בתוך מאיר

הקדושֿברוךֿהוא. של Ùeb‡,מפנימיותו ÌÈÎÒp·e יש עצמם בנסכים «¿»ƒ»
שעניינו  היין ניסוך – סוגים שני

לכך ובנוסף לעיל, ≈p‰ƒ‰נתבאר
‰È‰ ˙Bkq‰ ‚Áa גבי על ¿««À»»

‰ÌÈnהמזבח Ceq Ìb22 «ƒ««ƒ
ÔÈi‰ Ceq ÏÚ ÛÒB)»«ƒ««ƒ
ÈÓÈ ÏÎa Ìb ‰È‰L∆»»«¿»¿≈
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,(‰M‰«»»∆¿«¿»
¯‡·nÎÂ ,ÔÈi‰ CeqpÓ Ìb«ƒƒ««ƒ¿«¿…»

'‰¯Bz ÈËewÏ'a23e‰Êc , ¿ƒ≈»¿∆
L¯ÙÓ ÔÈi‰ CeqpL ‰Ó«∆ƒ««ƒ¿…»

,·˙kaLŒ‰¯B˙a בפרשת ¿»∆ƒ¿»
במדבר בספר »Œ‰Óשלח

ÌÈn‰ Ceq ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈ƒ««ƒ
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡e‰¬»»¿…∆

ÈÈqÓ24 נכתבה שלא ƒƒ«
בתורה Ôa¯cבמפורש ˜¯Â¿«¿«»»

È‡¯˜‡ ‰eÎÓÒ25, הראו ¿»»«¿»ƒ
המים  ניסוך לחובת אסמכתא

במקראות שדרשו Èkƒבדרשה
Ceq) ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa¿ƒ«»¿»ƒ

,ÌÈn‰ הם שמים לעיל כנזכר ««ƒ
באה  שלא חכמה בחינת

כמו  והשגה ובהבנה בהתגלות

היין) עניין בינה, בחינת

˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡"≈»¿»ƒ¿
,·˙Îa˘ ‰¯B˙a ·e˙k»¿»∆ƒ¿»

"˙Bi˙B‡ ·˙k ˙ÈÁ·a ËMt˙zL בלבד נקודה היא חכמה כי ∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ«¿«ƒ
והשגה. הבנה tŒÏÚaL‰ללא ‰¯B˙a ‡e‰ ÌÈn‰ Ceq ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ««ƒ¿»∆¿«∆
C¯„ŒÏÚ ,‡˜Âc לברכה זיכרונם חכמינו È¯·cמאמר ÈÏÚ ÌÈ·¯Ú «¿»«∆∆¬≈ƒ»«ƒ¿≈

‰¯Bz ÏL dÈiÓ ¯˙BÈ ÌÈ¯ÙBÒ26 בחסידות כך על ומוסבר ¿ƒ≈ƒ≈»∆»

מעלה  יש וכן שבכתב, תורה לגבי ויתרון מעלה יש סופרים' שב'דברי

שמפורשים  דברים לעומת מסיני' למשה ב'הלכה שנמסרו שבדברים ויתרון

בתורה.

ÌÈÓe ,‰Èa ‡e‰ ÔÈiL) ‰Ê ÔÈÚc ˙eÎÈiM‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆««»¿ƒ¿»∆∆«ƒƒ»«ƒ
ÌÈÓe ÔÈÈÏ (‰ÓÎÁ Ì‰≈»¿»¿«ƒ«ƒ
,‡È‰ ˙eiÓL‚a ÌËeLÙkƒ¿»¿«¿ƒƒ

ÌÚË Ba LÈ ÔÈiL המסמל ∆«ƒ≈««
והשגה c·¯הבנה ‡e‰Â¿»»

ÁnNÓ‰ פועל היין וכאמור «¿«≈«
הנפש, פנימיות של התגלות

‰¯ÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L „ÚÂ¿«∆≈¿ƒƒ»
ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡27Œ‰Ó , ∆»«««ƒ«

Ì‰a ÔÈ‡ ÌÈÓ ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈«ƒ≈»∆
ÌÚË28ÔÈ‡ ÔÎlL , ««∆»≈≈

ÌÈn‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó קודם ¿»¿ƒ«««ƒ
בדברו" נהייה "שהכול השתייה

B‡ÓˆÏ ‰˙BMLk ‡l‡29, ∆»¿∆∆ƒ¿»
Ì„‡Ï ‰‡‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈¬»»¿»»
‡l‡ ÌÈn‰ ˙i˙Laƒ¿ƒ«««ƒ∆»

‡Óˆ ‡e‰L ‰ÚLa30 ועל ¿»»∆»≈
לא  הנאה בה שאין שתייה

הנהנין. ברכות elÁc¿ƒ˜מברכים
‡e‰ ÌÈÓÏ ÔÈÈ ÔÈaL ‰Ê∆∆≈«ƒ¿«ƒ
ÌÈÚÏ Ì‡˙‰a)¿∆¿≈¿ƒ¿»»

(˙eiÁe¯a שלכאורה אף ולכן ¿»ƒ
הם  הללו שהדברים נראה

המים  לגבי היין ממעלת כתוצאה

ביטוי  זהו דבר של לאמיתו

של  הרוחני שהשורש לעובדה

של  הרוחני מהשורש נעלה המים

ÓÎÁ‰,היין Ì‰ ÌÈÓe ,(‰‚O‰Â ‰·‰) ÌÚË ,‰Èa ‡e‰ ÔÈÈ Èkƒ«ƒƒ»««¬»»¿«»»«ƒ≈»¿»
ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓÏ31 נובעת לא טעם ללא הם שהמים לכך והסיבה ¿«¿»≈«««

מבחינת  הוא ששורשם מכך אדרבה, אלא היין לעומת שלהם מהחיסרון

הבינה. מבחינת שלמעלה החכמה
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ּדרּוׁשים p‰Â‰ד) ּבכּמה נמׁשלה 32מבאר ׁשּתֹורה ּדזה , ¿ƒ≈ְְְְְְִִֶֶַָָָָֹ
וׁשמן  ּדגמת 33ליין ׁשהם ּתֹורה, רזי על קאי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

וזיתים  ּבענבים ונעלמים מכּסים ׁשהם והּׁשמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּיין
וׁשמן  ּתֹורה, רזי הּוא ּדיין הּוא, לׁשמן יין ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ[והחּלּוק

ּדרזין  רזין  נמׁשלה 34הּוא ׁשּתֹורה  ּדזה  מּובן, ּומּזה .[ ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָ
ּדתֹורה 35למים  ּגליא על ּבּתניא 36קאי וכּמבאר .37, ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמים  ּכמֹו ּכי הּוא למים נמׁשלה ׁשּתֹורה זה על ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָּדהּטעם
נמֹו למקֹום  ּגבֹוּה מּמקֹום ירדה 38יֹורדים הּתֹורה  ּכ ְְְִִַַָָָָָָָָ

נסעה  ּומּׁשם יתּבר וחכמתֹו רצֹונֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמּמקֹומּה
הזה, עֹולם ועניני ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה עד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוירדה
להבין, וצרי ּגׁשמּיים. ּבדברים הם הּתֹורה הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּדרֹוב
זה  ּבמאמר מהּמבאר להפ לכאֹורה הּוא זה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּדבאּור
ּדחג  ּובהּדרּוׁשים נּסים) ׁשעׂשה ּברּו המתחיל' ְְְְִִִִִֶַַַַָָָ('דּבּור
למעלה  הם ׁשּמים והּמים) הּיין נּסּו (ּבענין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָֻהּסּכֹות

ִִַמּיין.

LÈÂ הּידּוע הּכלל עלּֿפי ּבזה, הּבאּור ּדכל 39לֹומר ¿≈ְְִֵֶַַַַַַָָָָ
ּדזה  מּובן, ּדמּזה יֹותר. למּטה יֹורד ּביֹותר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָהּגבֹוּה
עד  והּגּלּוי, ההמׁשכה ּבטבע הם עצמם מּצד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּמים
ׁשּנמׁשכּו לאחרי ּדגם ,נמּו למקֹום (ּדוקא) ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּיֹורדים
הּוא  יֹותר, נמּו למקֹום ּבטבעם נמׁשכים הם ְְְְְִִִֵֵַָָָָָלמּטה
ּביֹותר. ּגבֹוּה מּמקֹום הּוא המׁשכתם ׁשּׁשרש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
ּדמים  ּדרּוׁשים ּבכּמה ׁשּמׁשמע ּדזה לֹומר, יׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָועלּֿפיֿזה
ּדמים  ׁשּבפעל. ׁשּלהם הּטבע מּצד הּוא מּיין למּטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהם
מּצד  יין מהֿׁשאיןּֿכן ּכּנ"ל, והּגּלּוי ההמׁשכה ּבטבע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָהם
מהעלם  ׁשּיבֹוא ּובכדי ּבענביו, וטמּון מכּסה הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻעצמֹו,
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וראה 32) ואילך. רמה ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך). ג (נב, ואילך ספנ"ג הק"ש שער בינה אמרי בארוכה ראה

ועוד. תרצג. ע' קרח א'תרנח. ע' תצוה אוה"ת ד. סט, ליוהכ"פ דרושים ד. נד, קרח לקו"ת ועוד.33)גם (ג). ב פ"א, שהש"ר

ה.34) סעיף ועוד.35)כדלקמן שם. שהש"ר א. ז, ובמאמרי במק 36)תענית דתורה. גליא הוא (לחם) ש"דגן" 32 שבהערה ומות

מים. נק' שבתורה הנגלה ובחי' קמא: ע' ח"א ויקרא האמצעי ד.37)אדמו"ר שם.38)פרק תענית בס'39)ראה בהנסמן ראה

אֿב). (נח, פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי – ובארוכה בערכו. תשמ"א) (קה"ת, אדה"ז לספרי המפתחות

א). תתקסד, שם (אוה"ת ס"ו הנ"ל נסים שעשה ברוך ד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך). א (סה, ואילך פל"ב שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLe¯c ‰nÎa ¯‡·Ó ‰p‰Â חסידות,,32„) BzL¯‰מאמרי ‰Êc ¿ƒ≈¿…»¿«»¿ƒ¿∆∆»

ÔÓLÂ ÔÈÈÏ ‰ÏLÓ33È‡˜מכוון,‰¯Bz ÈÊ¯ ÏÚ היינו התורה, סודות ƒ¿¿»¿«ƒ¿∆∆»≈«»≈»
שבתורה והפנימיות הנסתר Ì‰Lחלק ÔÓM‰Â ÔÈi‰ ˙Ó‚c Ì‰L∆≈À¿«««ƒ¿«∆∆∆≈

ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ·Úa ÌÈÓÏÚÂ ÌÈqÎÓ לגלות כדי מיוחד בתהליך צורך ויש ¿Àƒ¿∆¿»ƒ«¬»ƒ¿≈ƒ
ואת  הענבים מתוך היין את

הזיתים מתוך elÁ‰Â]¿«ƒ˜השמן
ÓLÏההבדל  ÔÈÈ ÔÈa,‡e‰ Ô ≈«ƒ¿∆∆

,‰¯Bz ÈÊ¯ ‡e‰ ÔÈÈc¿«ƒ»≈»
ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯ ‡e‰ ÔÓLÂ34 ¿∆∆»ƒ¿»ƒ

נעלמת  יותר היינו שבסוד, הסוד

מאשר  נעלית, ויותר ונסתרת,

סתם]. תורה" "רזי

,Ô·eÓ ‰fÓe שנתבאר מאחר ƒ∆»
שחלק  רזי לעיל שבתורה, הנסתר

מובן  ושמן, ליין נמשל תורה,

‰ÏLÓ ‰¯BzL ‰Êc¿∆∆»ƒ¿¿»
ÌÈÓÏ35È‡˜מכווןÏÚ ¿«ƒ»≈«

‰¯B˙c ‡ÈÏb36 הנגלה חלק «¿»¿»
התורה. «…¿»¿nÎÂ·‡¯של

‡Èza37ÌÚh‰c , ֿ הפנימי ««¿»¿«««
BzL¯‰התוכני ‰Ê ÏÚ«∆∆»

Èk ‡e‰ ÌÈÓÏ ‰ÏLÓƒ¿¿»¿«ƒƒ
ÌÈnL BÓk שהם הוא טבעם ¿∆«ƒ

dB·b ÌB˜nÓ ÌÈ„¯BÈ¿ƒƒ»»«
CBÓ ÌB˜ÓÏ38Ck ¿»»»

dÓB˜nÓ ‰„¯È ‰¯Bz‰«»»¿»ƒ¿»
הגבוה  ¯ˆBBהרוחני ‡È‰L∆ƒ¿

ÌMÓe C¯a˙È B˙ÓÎÁÂ¿»¿»ƒ¿»≈ƒ»
ÈÂ¯„‰מלמעלה  ‰ÚÒ למטה »¿»¿»¿»

דרגה אחר »Ú„דרגה
ÌÈ¯·„a ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ
ÌÏBÚ ÈÈÚÂ ÌÈiÓLb«¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈»
˙BÎÏ‰ ·B¯c ,‰Ê‰«∆¿ƒ¿
ÌÈ¯·„a Ì‰ ‰¯Bz‰«»≈ƒ¿»ƒ

.ÌÈiÓLb«¿ƒƒ
‰Ê ¯e‡·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ של והנסתר הפנימיות עניין הם והשמן שהיין ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

שבתורה הנגלה עניין הם המים ואילו CÙ‰Ïהתורה, ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»¿≈∆
(ÌÈq ‰NÚL Ce¯a 'ÏÈÁ˙Ó‰ ¯ea„') ‰Ê ¯Ó‡Óa ¯‡·n‰Ó≈«¿…»¿«¬»∆ƒ««¿ƒ»∆»»ƒƒ

ÌÈLe¯c‰·e החסידות ‰ÔÈiמאמרי Ceq ÔÈÚa) ˙Bkq‰ ‚Ác ¿«¿ƒ¿««À¿ƒ¿«ƒ««ƒ
ÔÈiÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈnL (ÌÈn‰Â שבתורה והנסתר שהסוד ברור והרי ¿««ƒ∆«ƒ≈¿«¿»ƒ«ƒ

שבתורה. מהנגלה נעלה

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ שלפיו הביאור בין לכאורה הסתירה (ביישוב ¿≈««≈»∆
גבוהה  יותר בדרגה הם המים

שלפיו  והביאור והשמן, מהיין

בדרג  הם נמוכה המים יותר ה

והשמן) ‰ÏÏkמהיין ÈtŒÏÚ«ƒ«¿»
Úe„i‰39dB·b‰ ÏÎc «»«¿»«»«

¯˙BÈ ‰hÓÏ „¯BÈ ¯˙BÈa¿≈≈¿«»≈
העליונים  האורות ודווקא

ביותר  נחותים למקומות היורדים

נעלה  ומקור משורש באים

Êc‰ביותר. ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»¿∆
ÌÓˆÚ „vÓ ÌÈnL במהותם ∆«ƒƒ««¿»

‰ÎLÓ‰‰ Ú·Ëa Ì‰≈¿∆«««¿»»
,Èelb‰Â לרדת טבעם ולכן ¿«ƒ

למטה, ÌÈ„¯BiLמלמעלה „Ú«∆¿ƒ
,CeÓ ÌB˜ÓÏ (‡˜Âc)«¿»¿»»
eÎLÓpL È¯Á‡Ï Ì‚c¿«¿«¬≈∆ƒ¿¿

‰hÓÏ מסויימת דרגה ‰Ìעד ¿«»≈
ÌB˜ÓÏ ÌÚ·Ëa ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»

¯˙BÈ CeÓ יותר עוד ויורדים »≈
ML¯˘למטה  ÈtÓ ‡e‰ ,ƒ¿≈∆…∆

ÌB˜nÓ ‡e‰ Ì˙ÎLÓ‰«¿»»»ƒ»
¯˙BÈa dB·b שדווקא כך »«¿≈

למעלתם  הוכחה היא הירידה

המים. של הגדולה

,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«
האמורה, הסתירה ∆¿Êc‰ביישוב

ÌÈLe¯c ‰nÎa ÚÓLnL∆«¿»¿«»¿ƒ
ÔÈiÓ ‰hÓÏ Ì‰ ÌÈÓc¿«ƒ≈¿«»ƒ«ƒ
לנגלה  משל הם המים ולכן

לנסתר  משל הוא והיין דתורה,

‰Ú·hדתורה, „vÓ ‡e‰ƒ««∆«
ÏÚÙaL Ì‰lL.בעולם המים בטבע שהוא Ú·Ëaכפי Ì‰ ÌÈÓc ∆»∆∆¿…«¿«ƒ≈¿∆«

,Ï"pk Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰ למטה מלמעלה לרדת טבעם Œ‰Óולכן ««¿»»¿«ƒ«««
,BÓˆÚ „vÓ ÔÈÈ ÔkŒÔÈ‡L,ומהותו ÔeÓËÂמטבעו ‰qÎÓ ‡e‰ ∆≈≈«ƒƒ««¿¿À∆¿»
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ּדרּוׁשים p‰Â‰ד) ּבכּמה נמׁשלה 32מבאר ׁשּתֹורה ּדזה , ¿ƒ≈ְְְְְְִִֶֶַָָָָֹ
וׁשמן  ּדגמת 33ליין ׁשהם ּתֹורה, רזי על קאי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

וזיתים  ּבענבים ונעלמים מכּסים ׁשהם והּׁשמן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּיין
וׁשמן  ּתֹורה, רזי הּוא ּדיין הּוא, לׁשמן יין ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ[והחּלּוק

ּדרזין  רזין  נמׁשלה 34הּוא ׁשּתֹורה  ּדזה  מּובן, ּומּזה .[ ְְְְִִִִֶֶֶָָָָָ
ּדתֹורה 35למים  ּגליא על ּבּתניא 36קאי וכּמבאר .37, ְְְְְְִֵַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּמים  ּכמֹו ּכי הּוא למים נמׁשלה ׁשּתֹורה זה על ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָּדהּטעם
נמֹו למקֹום  ּגבֹוּה מּמקֹום ירדה 38יֹורדים הּתֹורה  ּכ ְְְִִַַָָָָָָָָ

נסעה  ּומּׁשם יתּבר וחכמתֹו רצֹונֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָמּמקֹומּה
הזה, עֹולם ועניני ּגׁשמּיים ּבדברים ׁשּנתלּבׁשה עד ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוירדה
להבין, וצרי ּגׁשמּיים. ּבדברים הם הּתֹורה הלכֹות ְְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָּדרֹוב
זה  ּבמאמר מהּמבאר להפ לכאֹורה הּוא זה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּדבאּור
ּדחג  ּובהּדרּוׁשים נּסים) ׁשעׂשה ּברּו המתחיל' ְְְְִִִִִֶַַַַָָָ('דּבּור
למעלה  הם ׁשּמים והּמים) הּיין נּסּו (ּבענין ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָֻהּסּכֹות

ִִַמּיין.

LÈÂ הּידּוע הּכלל עלּֿפי ּבזה, הּבאּור ּדכל 39לֹומר ¿≈ְְִֵֶַַַַַַָָָָ
ּדזה  מּובן, ּדמּזה יֹותר. למּטה יֹורד ּביֹותר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָהּגבֹוּה
עד  והּגּלּוי, ההמׁשכה ּבטבע הם עצמם מּצד ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּמים
ׁשּנמׁשכּו לאחרי ּדגם ,נמּו למקֹום (ּדוקא) ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּיֹורדים
הּוא  יֹותר, נמּו למקֹום ּבטבעם נמׁשכים הם ְְְְְִִִֵֵַָָָָָלמּטה
ּביֹותר. ּגבֹוּה מּמקֹום הּוא המׁשכתם ׁשּׁשרש ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
ּדמים  ּדרּוׁשים ּבכּמה ׁשּמׁשמע ּדזה לֹומר, יׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָועלּֿפיֿזה
ּדמים  ׁשּבפעל. ׁשּלהם הּטבע מּצד הּוא מּיין למּטה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהם
מּצד  יין מהֿׁשאיןּֿכן ּכּנ"ל, והּגּלּוי ההמׁשכה ּבטבע ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָהם
מהעלם  ׁשּיבֹוא ּובכדי ּבענביו, וטמּון מכּסה הּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻעצמֹו,
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וראה 32) ואילך. רמה ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ואילך). ג (נב, ואילך ספנ"ג הק"ש שער בינה אמרי בארוכה ראה

ועוד. תרצג. ע' קרח א'תרנח. ע' תצוה אוה"ת ד. סט, ליוהכ"פ דרושים ד. נד, קרח לקו"ת ועוד.33)גם (ג). ב פ"א, שהש"ר

ה.34) סעיף ועוד.35)כדלקמן שם. שהש"ר א. ז, ובמאמרי במק 36)תענית דתורה. גליא הוא (לחם) ש"דגן" 32 שבהערה ומות

מים. נק' שבתורה הנגלה ובחי' קמא: ע' ח"א ויקרא האמצעי ד.37)אדמו"ר שם.38)פרק תענית בס'39)ראה בהנסמן ראה

אֿב). (נח, פי"ב מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים שער אורה שערי – ובארוכה בערכו. תשמ"א) (קה"ת, אדה"ז לספרי המפתחות

א). תתקסד, שם (אוה"ת ס"ו הנ"ל נסים שעשה ברוך ד"ה גם וראה ובכ"מ. ואילך). א (סה, ואילך פל"ב שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈLe¯c ‰nÎa ¯‡·Ó ‰p‰Â חסידות,,32„) BzL¯‰מאמרי ‰Êc ¿ƒ≈¿…»¿«»¿ƒ¿∆∆»

ÔÓLÂ ÔÈÈÏ ‰ÏLÓ33È‡˜מכוון,‰¯Bz ÈÊ¯ ÏÚ היינו התורה, סודות ƒ¿¿»¿«ƒ¿∆∆»≈«»≈»
שבתורה והפנימיות הנסתר Ì‰Lחלק ÔÓM‰Â ÔÈi‰ ˙Ó‚c Ì‰L∆≈À¿«««ƒ¿«∆∆∆≈

ÌÈ˙ÈÊÂ ÌÈ·Úa ÌÈÓÏÚÂ ÌÈqÎÓ לגלות כדי מיוחד בתהליך צורך ויש ¿Àƒ¿∆¿»ƒ«¬»ƒ¿≈ƒ
ואת  הענבים מתוך היין את

הזיתים מתוך elÁ‰Â]¿«ƒ˜השמן
ÓLÏההבדל  ÔÈÈ ÔÈa,‡e‰ Ô ≈«ƒ¿∆∆

,‰¯Bz ÈÊ¯ ‡e‰ ÔÈÈc¿«ƒ»≈»
ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯ ‡e‰ ÔÓLÂ34 ¿∆∆»ƒ¿»ƒ

נעלמת  יותר היינו שבסוד, הסוד

מאשר  נעלית, ויותר ונסתרת,

סתם]. תורה" "רזי

,Ô·eÓ ‰fÓe שנתבאר מאחר ƒ∆»
שחלק  רזי לעיל שבתורה, הנסתר

מובן  ושמן, ליין נמשל תורה,

‰ÏLÓ ‰¯BzL ‰Êc¿∆∆»ƒ¿¿»
ÌÈÓÏ35È‡˜מכווןÏÚ ¿«ƒ»≈«

‰¯B˙c ‡ÈÏb36 הנגלה חלק «¿»¿»
התורה. «…¿»¿nÎÂ·‡¯של

‡Èza37ÌÚh‰c , ֿ הפנימי ««¿»¿«««
BzL¯‰התוכני ‰Ê ÏÚ«∆∆»

Èk ‡e‰ ÌÈÓÏ ‰ÏLÓƒ¿¿»¿«ƒƒ
ÌÈnL BÓk שהם הוא טבעם ¿∆«ƒ

dB·b ÌB˜nÓ ÌÈ„¯BÈ¿ƒƒ»»«
CBÓ ÌB˜ÓÏ38Ck ¿»»»

dÓB˜nÓ ‰„¯È ‰¯Bz‰«»»¿»ƒ¿»
הגבוה  ¯ˆBBהרוחני ‡È‰L∆ƒ¿

ÌMÓe C¯a˙È B˙ÓÎÁÂ¿»¿»ƒ¿»≈ƒ»
ÈÂ¯„‰מלמעלה  ‰ÚÒ למטה »¿»¿»¿»

דרגה אחר »Ú„דרגה
ÌÈ¯·„a ‰LaÏ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ
ÌÏBÚ ÈÈÚÂ ÌÈiÓLb«¿ƒƒ¿ƒ¿¿≈»
˙BÎÏ‰ ·B¯c ,‰Ê‰«∆¿ƒ¿
ÌÈ¯·„a Ì‰ ‰¯Bz‰«»≈ƒ¿»ƒ

.ÌÈiÓLb«¿ƒƒ
‰Ê ¯e‡·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ של והנסתר הפנימיות עניין הם והשמן שהיין ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆

שבתורה הנגלה עניין הם המים ואילו CÙ‰Ïהתורה, ‰¯B‡ÎÏ ‡e‰ƒ¿»¿≈∆
(ÌÈq ‰NÚL Ce¯a 'ÏÈÁ˙Ó‰ ¯ea„') ‰Ê ¯Ó‡Óa ¯‡·n‰Ó≈«¿…»¿«¬»∆ƒ««¿ƒ»∆»»ƒƒ

ÌÈLe¯c‰·e החסידות ‰ÔÈiמאמרי Ceq ÔÈÚa) ˙Bkq‰ ‚Ác ¿«¿ƒ¿««À¿ƒ¿«ƒ««ƒ
ÔÈiÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈnL (ÌÈn‰Â שבתורה והנסתר שהסוד ברור והרי ¿««ƒ∆«ƒ≈¿«¿»ƒ«ƒ

שבתורה. מהנגלה נעלה

,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ שלפיו הביאור בין לכאורה הסתירה (ביישוב ¿≈««≈»∆
גבוהה  יותר בדרגה הם המים

שלפיו  והביאור והשמן, מהיין

בדרג  הם נמוכה המים יותר ה

והשמן) ‰ÏÏkמהיין ÈtŒÏÚ«ƒ«¿»
Úe„i‰39dB·b‰ ÏÎc «»«¿»«»«

¯˙BÈ ‰hÓÏ „¯BÈ ¯˙BÈa¿≈≈¿«»≈
העליונים  האורות ודווקא

ביותר  נחותים למקומות היורדים

נעלה  ומקור משורש באים

Êc‰ביותר. ,Ô·eÓ ‰fÓc¿ƒ∆»¿∆
ÌÓˆÚ „vÓ ÌÈnL במהותם ∆«ƒƒ««¿»

‰ÎLÓ‰‰ Ú·Ëa Ì‰≈¿∆«««¿»»
,Èelb‰Â לרדת טבעם ולכן ¿«ƒ

למטה, ÌÈ„¯BiLמלמעלה „Ú«∆¿ƒ
,CeÓ ÌB˜ÓÏ (‡˜Âc)«¿»¿»»
eÎLÓpL È¯Á‡Ï Ì‚c¿«¿«¬≈∆ƒ¿¿

‰hÓÏ מסויימת דרגה ‰Ìעד ¿«»≈
ÌB˜ÓÏ ÌÚ·Ëa ÌÈÎLÓƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»

¯˙BÈ CeÓ יותר עוד ויורדים »≈
ML¯˘למטה  ÈtÓ ‡e‰ ,ƒ¿≈∆…∆

ÌB˜nÓ ‡e‰ Ì˙ÎLÓ‰«¿»»»ƒ»
¯˙BÈa dB·b שדווקא כך »«¿≈

למעלתם  הוכחה היא הירידה

המים. של הגדולה

,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«
האמורה, הסתירה ∆¿Êc‰ביישוב

ÌÈLe¯c ‰nÎa ÚÓLnL∆«¿»¿«»¿ƒ
ÔÈiÓ ‰hÓÏ Ì‰ ÌÈÓc¿«ƒ≈¿«»ƒ«ƒ
לנגלה  משל הם המים ולכן

לנסתר  משל הוא והיין דתורה,

‰Ú·hדתורה, „vÓ ‡e‰ƒ««∆«
ÏÚÙaL Ì‰lL.בעולם המים בטבע שהוא Ú·Ëaכפי Ì‰ ÌÈÓc ∆»∆∆¿…«¿«ƒ≈¿∆«

,Ï"pk Èelb‰Â ‰ÎLÓ‰‰ למטה מלמעלה לרדת טבעם Œ‰Óולכן ««¿»»¿«ƒ«««
,BÓˆÚ „vÓ ÔÈÈ ÔkŒÔÈ‡L,ומהותו ÔeÓËÂמטבעו ‰qÎÓ ‡e‰ ∆≈≈«ƒƒ««¿¿À∆¿»
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הּטעם  ּגם [ּדזהּו והׁשּתּדלּות. ּפעּלה עלֿידי הּוא ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָֻלגּלּוי
סֹוד  יצא יין ׁשּנכנס זה הּוא 40על עצמֹו ׁשהּיין ּכמֹו ּכי , ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָ

ּבענביו) (טמּון ּבהעלם ּתח ּלה ׁשהיה (ּדזה ההעלם ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּגּלּוי
ׁשהּוא  ּבאדם, ּגם ּפֹועל הּוא עלֿדרֿזה לגּלּוי), ְִֵֶֶֶֶַַָָָָָיצא

ּבגּלּוי  ׁשּיבֹוא ׁשּבֹו, הּסֹוד את ּׁשּמבאר 41"מֹוציא" ּומה .[ ְְִִֶֶֶֶַַָָֹ
מעלת  מּצד הּוא מּיין למעלה הם ּדמים אּלּו ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָּבדרּוׁשים
ּדזה  (ּבפעל), ׁשּלהם ּבּטבע ּגם ׁשּנּכר הּמים, ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשרׁש
ׁשּבׁשרׁשם  זה מּצד ּכּנ"ל, הּוא, נמּו למקֹום ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּיֹורדים
ּכי  טעם, להם אין ׁשּמים מה ּגם וזהּו יֹותר. ּגבֹוהים ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָהם
הם  ׁשּבׁשרׁשם ּבהם נּכר למּטה ּבירידתם ׁשּגם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָמּכיון
למעלה  הם למּטה ּבירידתם ּגם לכן, יֹותר, ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָּגבֹוהים

ג). סעיף (ּכּנ"ל ְִֵַַַַַמהּטעם

'דּבּור p‰Â‰ה) מהּמאמר א', (סעיף לעיל מבאר ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַָָֹ
ׁשּׁשמן  ּדזה נּסים), ׁשעׂשה ּברּו ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָהמתחיל'
למעלה  הּוא ׁשּׁשמן מּפני הּוא הּמׁשקין ּכל ּגּבי על ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָצף
על  הּיין ּדמעלת ד), (סעיף לעיל המבאר ועלּֿפי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָֹמהם.
(טמּון  ּבהעלם הּוא עצמֹו מּצד ׁשהּיין היא ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָהּמים
ׁשּזה  ׁשרׁשם, מּצד היא הּיין על הּמים ּומעלת ְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָּבענביו),
לֹומר, צרי מהּטעם, למעלה ׁשהם ּבזה ּגם ּבהם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנּכר
ּבׁשני  הּוא מּמים והן מּיין הן למעלה הּוא ׁשּׁשמן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּדזה
(זה  ּדׁשמן ּדההעלם ׁשּבֹו, ההעלם ּבענין הן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהענינים,
מההעלם  יֹותר ּגדֹול העלם הּוא ּבּזיתים) טמּון ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּוא
מהּטעם  למעלה ׁשהּוא ּבזה והן ּבענביו), (ׁשּטמּון ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּדיין

ז). (סעיף ּכדלקּמן ּדהאדם, ְְְְֲִִַָָָָָָ(הנאה)

ÔÈÚ‰Â הּוא ּבענביו) טמּון (ׁשהּוא ּדיין ּדההעלם הּוא, ¿»ƒ¿»ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ
מהעלמֹו הּיין ּגּלּוי ׁשּלכן לגּלּוי, הּקרֹוב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהעלם
הׁשּתּדלּות  זה ׁשאין הענבים, את ׁשּסֹוחטים עלֿידי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּוא
טמּון  ׁשהּוא ּכמֹו ּדׁשמן ההעלם מהֿׁשאיןּֿכן .ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכלּֿכ
ּבכדי  ׁשּלכן לגּלּוי, קרֹוב ׁשאינֹו העלם הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּבּזיתים
ׁשהּוא  הּזיתים, את לכּתׁש צרי מהעלמֹו הּׁשמן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלגּלֹות
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ובכ"מ.40) א. סה, א).41)עירובין (נג, פנ"ד שם אמ"ב סע"א. ב, שה"ש לקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÂÈ·Úa שבתורה לנסתר משל הוא ÌÏÚ‰Óולכן ‡B·iL È„Î·e «¬»»ƒ¿≈∆»≈∆¿≈

˙eÏczL‰Â ‰lÚt È„ÈŒÏÚ ‡e‰ Èel‚Ï למרות היין את לגלות שנועדו ¿ƒ«¿≈¿À»¿ƒ¿«¿
נסתר. הוא Èˆ‡שמטבעו ÔÈÈ ÒÎpL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ Ìb e‰Êc]¿∆«««««∆∆ƒ¿««ƒ»»

„BÒ40, מיוחד כוח יש שליין נעלמים,היינו דברים ÔÈi‰Lלגלות BÓk Èkƒ¿∆««ƒ
BÓˆÚ תהליך באמצעות נוצר «¿

‰‰ÌÏÚאשר Èelb ‡e‰ƒ«∆¿≈
‰lÁz ‰È‰L ‰Êc)¿∆∆»»¿ƒ»
(ÂÈ·Úa ÔeÓË) ÌÏÚ‰a¿∆¿≈»«¬»»
‰ÊŒC¯„ŒÏÚ ,(Èel‚Ï ‡ˆÈ»»¿ƒ«∆∆∆

‡e‰ היין,Ì„‡a Ìb ÏÚBt≈«»»»
˙‡ "‡ÈˆBÓ" ‡e‰L∆ƒ∆

„Bq‰ והנסתר BaL,הנעלם «∆
האדם, «∆B·iL‡בנפש

Èel‚a41.[ הוא זה כל וכאמור, ¿ƒ
שהם  כפי היין ועניין המים עניין

הזה בעולם »Óe‰בפועל
el‡ ÌÈLe¯„a ¯‡·nM∆¿…»ƒ¿ƒ≈
ÔÈiÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ ÌÈÓc¿«ƒ≈¿«¿»ƒ«ƒ

הבינה על החכמה ‰e‡כמעלת
,ÌÈn‰ L¯L ˙ÏÚÓ „vÓƒ««¬«…∆««ƒ

¯kpL ביטוי Ìbומקבל ∆ƒ»«
,(ÏÚÙa) Ì‰lL Ú·ha«∆«∆»∆¿…«
ÌB˜ÓÏ ÌÈ„¯BiL ‰Êc¿∆∆¿ƒ¿»
„vÓ ,Ï"pk ,‡e‰ CeÓ»««ƒ«
ÌÈ‰B·b Ì‰ ÌL¯LaL ‰Ê∆∆¿»¿»≈¿ƒ

¯˙BÈ ש"כל לכלל (בהתאם ≈
למטה  יורד ביותר, הגבוה

ÌÈnLיותר"). ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆«ƒ
,ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡ ליין בניגוד ≈»∆««

חסרון  זה שאין טעם, בו שיש

אדרבה  ÌbLאלא ÔÂÈkÓ Èkƒƒ≈»∆«
Ì‰a ¯k ‰hÓÏ Ì˙„È¯Èaƒƒ»»¿«»ƒ»»∆
ÌÈ‰B·b Ì‰ ÌL¯LaL∆¿»¿»≈¿ƒ
Ì˙„È¯Èa Ìb ,ÔÎÏ ,¯˙BÈ≈»≈«ƒƒ»»
‰ÏÚÓÏ Ì‰ ‰hÓÏ¿«»≈¿«¿»
.(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ÌÚh‰Ó≈«««««¿ƒ
ÏÈÚÏ ¯‡·Ó ‰p‰Â (‰¿ƒ≈¿…»¿≈
¯Ó‡n‰Ó ,'‡ ÛÈÚÒ)¿ƒ≈««¬»
Ce¯a 'ÏÈÁ˙Ó‰ ¯ea„'ƒ««¿ƒ»
‰Êc ,(ÌÈq ‰NÚL∆»»ƒƒ¿∆

ÔÓMLגשמי‡e‰ ÔÓML ÈtÓ ‡e‰ ÔÈ˜Ln‰ Ïk Èab ÏÚ Ûˆ ∆∆∆»««≈»««¿ƒƒ¿≈∆∆∆
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ.יותר נעלה רוחני משורש נובע שהוא בגלל במעלתו, ¿«¿»≈∆

‡È‰ ÌÈn‰ ÏÚ ÔÈi‰ ˙ÏÚÓc ,(„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯‡·Ó‰ ÈtŒÏÚÂ¿«ƒ«¿…»¿≈¿ƒ¿«¬«««ƒ«««ƒƒ

,(ÂÈ·Úa ÔeÓË) ÌÏÚ‰a ‡e‰ BÓˆÚ „vÓ ÔÈi‰L ההתגלות ולכן ∆««ƒƒ««¿¿∆¿≈»«¬»»
ומאמץ בהשתדלות שכרוך מורכב תהליך היא ÏÚשלו ÌÈn‰ ˙ÏÚÓe«¬«««ƒ«

ÔÈi‰ÌL¯L „vÓ ‡È‰ למטה יורד הוא כך ומתוך יותר  ונעלה הגבוה ««ƒƒƒ«»¿»
ÌÚh‰Ó,יותר, ‰ÏÚÓÏ Ì‰L ‰Êa Ìb Ì‰a ¯k ‰fL ומסמלים ∆∆ƒ»»∆«»∆∆≈¿«¿»≈«««

מהבנה  שלמעלה רוחנית דרגה

Êc‰והשגה, ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿∆
Ô‰ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÓML∆∆∆¿«¿»≈

ÌÈnÓ Ô‰Â ÔÈiÓ שורשו ƒ«ƒ¿≈ƒ«ƒ
נשתלשל  ומזה הרוחני,

גבי  על גם צף השמן שבגשמיות

מים גבי על וגם ÈLaיין ‡e‰ƒ¿≈
ÔÈÚa Ô‰ ,ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿«
ÌÏÚ‰‰c ,BaL ÌÏÚ‰‰«∆¿≈∆¿«∆¿≈
ÔeÓË ‡e‰L ‰Ê) ÔÓLc¿∆∆∆∆»
ÏB„b ÌÏÚ‰ ‡e‰ (ÌÈ˙Èfa«≈ƒ∆¿≈»
ÔÈÈc ÌÏÚ‰‰Ó ¯˙BÈ≈≈«∆¿≈¿«ƒ

,(ÂÈ·Úa ÔeÓhL) וכדי ∆»«¬»»
יש  מהזיתים השמן את להוציא

מאשר  יותר גדול במאמץ צורך

מהענבים  היין את להוציא כדי

‡e‰L ‰Êa Ô‰Â השמן ¿≈»∆∆
(‰‡‰) ÌÚh‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«««¬»»

,Ì„‡‰c טעם נעדר והשמן ¿»»»
נעדרים  המים מאשר יותר עוד

Ê).טעם  ÛÈÚÒ) Ôn˜Ï„k¿ƒ¿«»¿ƒ
ÌÏÚ‰‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»¿«∆¿≈
ÔeÓË ‡e‰L) ÔÈÈc¿«ƒ∆»
ÌÏÚ‰ ‡e‰ (ÂÈ·Úa«¬»»∆¿≈

,Èel‚Ï ·B¯w‰ טמון אכן היין «»¿ƒ
בהם  ניכר ואינו הענבים בתוך

העלם  זהו אבל בגלוי

לגילוי  קרוב שמלכתחילה

BÓÏÚ‰Ó ÔÈi‰ Èelb ÔÎlL∆»≈ƒ««ƒ≈≈»¿
ÌÈËÁBqL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆¬ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ,ÌÈ·Ú‰ ˙‡∆»¬»ƒ∆≈∆

CkŒÏk ˙eÏczL‰ ויחסית ƒ¿«¿»«
היין  את להוציא המאמץ

כך. כל גדול איננו מהענבים

ÌÏÚ‰‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈«∆¿≈
ÔeÓË ‡e‰L BÓk ÔÓLc¿∆∆¿∆»

‡e‰ ÌÈ˙Èfa בענבים היין של ההעלם מאשר יותר ועמוק יותר גדול העלם «≈ƒ
מוגדר  בזיתים השמן של ההעלם Èel‚Ï,ולכן ·B¯˜ BÈ‡L ÌÏÚ‰∆¿≈∆≈»¿ƒ

BÓÏÚ‰Ó ÔÓM‰ ˙Bl‚Ï È„Îa ÔÎlLהזיתים LzÎÏבתוך CÈ¯ˆ ∆»≈ƒ¿≈¿««∆∆≈≈»¿»ƒƒ¿…
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ּביֹותר  הׁשּתּדלּות ּבהּדרּוׁשים 42(ּכתיׁשה) ׁשּמבאר וזהּו .43 ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
לגּלֹות  ׁשּבכדי ּדרזין, רזין הּוא וׁשמן ּתֹורה רזי הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדיין
מסּפיק  לגּלּוי, הּׁשּי העלם ּבחינת להיֹותם ּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָרזי
להיֹותם  ּדרזין, רזין לגּלֹות ּובכדי הרגיל, דר על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיגיעה
עצּומה. ליגיעה צרי לגּלּוי , ׁשּי ׁשאינֹו העלם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבחינת

מּזה Ô·eÈÂו) הּנ"ל) יגיעה אֹופּני ׁשני ׁשּבין (החּלּוק זה ¿»ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּביגיעה. סּוגים ׁשני יׁש ּדתֹורה ּבּנגלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָׁשּגם
ׁשּיהיה) ענין ּבאיזה (ּבכלל, הּתֹורה ׁשּלּמּוד היֹות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּדעם

ּדוקא  ּביגיעה להיֹות  ענין 44צרי על ּכׁשחֹוזר ׁשּגם [ועד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ועד  ויגיעה, ּבעּיּון לּמּודֹו להיֹות צרי ּכבר, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָׁשּלמד
זה  נקרא עּיּון, ּבלי ּכבר, ׁשּלמד הענין על חֹוזר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבאם

ּתֹורה  ּבּטּול ּכׁשּלֹומד 45ּבׁשם ועלֿאחתּֿכמהֿוכמה ,[ ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ
ּביגיעה  עצמֹו ליּגע צרי ׁשאז ּבּתֹורה עמּוקים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָענינים
ּדרגֹות, וכמה ּכמה (ּכּמּובן) ּבזה ויׁש יֹותר, ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָעצּומה
ּבאפן  אינּה אּלּו ּדרגֹות ׁשּבכל הּיגיעה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמּכלֿמקֹום,
ּכׁשּלֹומד  מהֿׁשאיןּֿכן הּקֹודמת. מציאּותֹו לבּטל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּצרי

ּבאפ  היא הּיגיעה ּבערּכֹו, ׁשאינֹו ּבּתֹורה ׁשּצריענין ן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
זירא  ׁשרּבי ועלֿדר (ּכתיׁשה). הּקֹודמת מציאּותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלבּטל
ׁשּיּוכל  ּבכדי ּבבלי ּתלמּוד לׁשּכח ּכדי ּתעניתא מאה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹצם
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ע"י 42) היא התגלותו במציאות, שישנו העלם להיותו שבגחלת, דאש החלמיש, שבצור לאש שבגחלת אש שבין החילוק וע"ד

ובכ"מ). פא. ע' תרס"ו (המשך דוקא הכאה ע"י הוא במציאות, שאינו העלם החלמיש, מצור האש הוצאת משא"כ נפיחה,

ואילך.43) פנ"ד שם אמ"ב .32 שבהערה ואוה"ת האמצעי אדמו"ר מאמרי (מגילה 44)לקו"ת, תאמין" אל ומצאתי יגעתי "לא שהרי

באמונה. אפילו אלא בשכל רק לא מופרך שזה היינו ב). (מגילה 45)ו, מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד "מבטלין דזהו

קריאת  הכי בזה, שייך תורה ביטול "מאי דלכאורה, – ס"ב) סתרפ"ז מגילה הל' או"ח טושו"ע מגילה. הל' ריש רמב"ם א. ג,

566 ע' ח"ב לקו"ש סח. סימן חאו"ח אפרים בית ספר (ראה בזה והביאור שם). למגילה (רש"ש תורה"? תלמוד איננה מגילה

הוא  בעיון) התורה לימוד (לגבי ולכן וכו' עיון בלי הרגיל) (ע"ד היא י"ח לצאת בכדי מגילה דמקרא ,(9 הערה 22 ע' חי"ד ואילך.

תורה". ד"ביטול ענין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙BÈa ˙eÏczL‰ (‰LÈ˙k) ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ כרוכה 42‡˙ והיא ∆«≈ƒ∆¿ƒ»ƒ¿«¿¿≈

יין. מהם להוציא כדי הענבים סחיטת מאשר יותר גדול במאמץ

ÌÈLe¯c‰a ¯‡·nL e‰ÊÂ43חסידות Bz¯‰מאמרי ÈÊ¯ ‡e‰ ÔÈÈc ¿∆∆¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»≈»
התורה ÔÈÊ¯c,סודות ÔÈÊ¯ ‡e‰ ÔÓLÂ יותר הנעלמים שבסודות, הסודות ¿∆∆»ƒ¿»ƒ

כיוון סתם, ≈¿È„ÎaL∆ƒמסודות
,‰¯Bz ÈÊ¯ ˙Bl‚Ï סודות ¿«»≈»

עוד Ì˙BÈ‰Ïסתם מלכתחילה, ƒ¿»
ונסתרים, נעלמים בעודם

CiM‰ ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ∆¿≈««»
‰ÚÈ‚È ˜ÈtÒÓ ,Èel‚Ï¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»

הללו התורה „¯Cבדברי ÏÚ«∆∆
,ÏÈ‚¯‰,רגילה È„Î·eברמה »»ƒƒ¿≈

,ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯ ˙Bl‚Ï הסודות ¿«»ƒ¿»ƒ
הסודות  ביותר, הנעלמים

ÈÁa˙שבסודות, Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»¿ƒ«
,Èel‚Ï CiL BÈ‡L ÌÏÚ‰∆¿≈∆≈«»¿ƒ
נועדו  לא ומהותם גדרם ומצד

ÚÈ‚ÈÏ‰להתגלות  CÈ¯»̂ƒƒƒ»
‰ÓeˆÚ יגיעה ידי על ואילו ¬»

ולגלות  להוציא ניתן לא רגילה

הללו  הנסתרים הסודות את

לכך  בדומה הגילוי, אל מהעלם

מאמץ  היא הזיתים שכתישת

סחיטת  מאשר יותר גדול

הענבים.

˜elÁ‰) ‰Ê Ô·eÈÂ (Â¿»∆«ƒ
‡ÈpÙBההבדל  ÈL ÔÈaL∆≈¿≈«≈

Ï"p‰ ‰ÚÈ‚È יגיעה א) שהם ¿ƒ»««
מהרגיל  למעלה מיוחד מאמץ ב) B˙c¯‰רגילה. ‰Ï‚pa ÌbL ‰fÓ אף ) ƒ∆∆«¿ƒ¿∆¿»

מלכתחילה, גלוי הוא אלא ונעלם סוד מוגדר איננו שבתורה זה ≈LÈשחלק
‰ÊÈ‡a ,ÏÏÎa) ‰¯Bz‰ „enlL ˙BÈ‰ ÌÚc .‰ÚÈ‚Èa ÌÈ‚eÒ ÈL¿≈ƒƒƒ»¿ƒ¡∆ƒ«»ƒ¿»¿≈∆

‰È‰iL ÔÈÚ בנסתר והן בנגלה Âc˜‡הן ‰ÚÈ‚Èa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ (44 ƒ¿»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒƒ»«¿»
יגעתי  "לא ז"ל חכמינו כדברי להצלחה תנאי היא שהיגיעה כך כדי עד

תאמין" אל k·¯,ומצאתי, „ÓlL ÔÈÚ ÏÚ ¯ÊBÁLk ÌbL „ÚÂ]¿«∆«¿∆≈«ƒ¿»∆»«¿»
כב  כשלמד ולכאורה עליו התייגע כאשר מספקת במידה אותו וקלט הבין ר

הראשונה בפעם B„enÏאותו ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆהחזרה בעת עכשיו ÔeiÚaגם »ƒƒ¿ƒ¿ƒ

„ÚÂ ,‰ÚÈ‚ÈÂכך ÈÏaכדי ,¯·k „ÓlL ÔÈÚ‰ ÏÚ ¯ÊBÁ Ì‡aL ƒƒ»¿«∆¿ƒ≈«»ƒ¿»∆»«¿»¿ƒ
‰¯Bz Ïeha ÌLa ‰Ê ‡¯˜ ,ÔeiÚ45 בעיון ללמוד ביכולתו אם כי ƒƒ¿»∆¿≈ƒ»

של  בשיחות שנזכר וכפי למד, לא כאילו זה הרי שטחי בלימוד מסתפק והוא

עני, קרבן שהביא "עשיר – קרבנות בדיני האמורה להלכה דומה שהדבר הרבי

יצא" Œ‰ÓkŒ˙Á‡ŒÏÚÂלא ,[¿««««»
‰ÓÎÂ קלים דברים בלימוד אם ¿«»

שכבר  דברים על בחזרה או

קלֿוחומר ≈∆¿ÓBlLk„ידועים,
‰¯Bza ÌÈ˜eÓÚ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¬ƒ«»
BÓˆÚ ÚbÈÏ CÈ¯ˆ Ê‡L∆»»ƒ¿«≈««¿

¯˙BÈ ‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚Èa לאין ƒƒ»¬»≈
Êa‰שיעור, LÈÂ ברמת ¿≈»∆
Ók‰היגיעה  (Ô·enk)«»«»

ŒÏkÓ ,˙B‚¯c ‰ÓÎÂ¿«»¿»ƒ»
,ÌB˜Ó הדרגות הבדלי למרות »

היגיעה  שבהן דרגות שיש כך

עדיין  ועצומה, גדולה אכן היא

˙B‚¯c ÏÎaL ‰ÚÈ‚i‰«¿ƒ»∆¿»¿»
el‡ הגבוהה בדרגה אפילו ≈

CÈ¯vLביותר ÔÙ‡a dÈ‡≈»¿…∆∆»ƒ
˙Ó„Bw‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïh·Ï¿«≈¿ƒ«∆∆
נדרש  לא הלומד שהאדם היינו

גדרי  את לחלוטין לבטל

שונה  למצב ולעבור מציאותו

שלו, הקודם מהמצב לחלוטין

מדובר  אם גם סוף, סוף אלא

נחותה  ברמה מיגיעה במעבר

בסך  זו גבוהה, ברמה ליגיעה

ויחסית. הדרגתית עליה Bza¯‰הכול ÔÈÚ „ÓBlLk ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿∆≈ƒ¿»«»
,Bk¯Úa BÈ‡L שלו התפיסה ויכולת הלימוד לרמת ומעבר שמעל משהו ∆≈¿∆¿

אזי הלומד‰ÚÈ‚i‰בעבר, האדם Ïh·Ïשל CÈ¯vL ÔÙ‡a ‡È‰ «¿ƒ»ƒ¿…∆∆»ƒ¿«≈
˙Ó„Bw‰ B˙e‡ÈˆÓשיעור לאין נעלה למצב בדומה (LÈ˙k‰ולעבור ¿ƒ«∆∆¿ƒ»

שמבטלת  הזית כתישת עלֿידי מהזיתים השמן את מוציאים שבה לדרך

הז  של מציאותו את C¯„ŒÏÚÂית לחלוטין בגמרא ). ז"ל חכמינו סיפור ¿«∆∆
‡¯ÈÊ Èa¯L ישראל לארץ לעלות רצה כך ואחר בבבל תורה שלמד האמורא ∆«ƒ≈»

‡˙ÈÚz ‰‡Ó ÌˆתעניותÈÏ·a „eÓÏz ÁkLÏ È„k לחלוטין ולצאת »≈»«¬ƒ»¿≈ƒ¿…««¿«¿ƒ
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יי b"nyz'd ,dkepg z`f ,uwn zyxt zay

ּביֹותר  הׁשּתּדלּות ּבהּדרּוׁשים 42(ּכתיׁשה) ׁשּמבאר וזהּו .43 ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹ
לגּלֹות  ׁשּבכדי ּדרזין, רזין הּוא וׁשמן ּתֹורה רזי הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדיין
מסּפיק  לגּלּוי, הּׁשּי העלם ּבחינת להיֹותם ּתֹורה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָרזי
להיֹותם  ּדרזין, רזין לגּלֹות ּובכדי הרגיל, דר על ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָיגיעה
עצּומה. ליגיעה צרי לגּלּוי , ׁשּי ׁשאינֹו העלם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבחינת

מּזה Ô·eÈÂו) הּנ"ל) יגיעה אֹופּני ׁשני ׁשּבין (החּלּוק זה ¿»ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ּביגיעה. סּוגים ׁשני יׁש ּדתֹורה ּבּנגלה ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָׁשּגם
ׁשּיהיה) ענין ּבאיזה (ּבכלל, הּתֹורה ׁשּלּמּוד היֹות ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּדעם

ּדוקא  ּביגיעה להיֹות  ענין 44צרי על ּכׁשחֹוזר ׁשּגם [ועד ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ועד  ויגיעה, ּבעּיּון לּמּודֹו להיֹות צרי ּכבר, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָׁשּלמד
זה  נקרא עּיּון, ּבלי ּכבר, ׁשּלמד הענין על חֹוזר ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבאם

ּתֹורה  ּבּטּול ּכׁשּלֹומד 45ּבׁשם ועלֿאחתּֿכמהֿוכמה ,[ ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָ
ּביגיעה  עצמֹו ליּגע צרי ׁשאז ּבּתֹורה עמּוקים ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָענינים
ּדרגֹות, וכמה ּכמה (ּכּמּובן) ּבזה ויׁש יֹותר, ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָעצּומה
ּבאפן  אינּה אּלּו ּדרגֹות ׁשּבכל הּיגיעה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמּכלֿמקֹום,
ּכׁשּלֹומד  מהֿׁשאיןּֿכן הּקֹודמת. מציאּותֹו לבּטל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשּצרי

ּבאפ  היא הּיגיעה ּבערּכֹו, ׁשאינֹו ּבּתֹורה ׁשּצריענין ן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
זירא  ׁשרּבי ועלֿדר (ּכתיׁשה). הּקֹודמת מציאּותֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלבּטל
ׁשּיּוכל  ּבכדי ּבבלי ּתלמּוד לׁשּכח ּכדי ּתעניתא מאה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹצם
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ע"י 42) היא התגלותו במציאות, שישנו העלם להיותו שבגחלת, דאש החלמיש, שבצור לאש שבגחלת אש שבין החילוק וע"ד

ובכ"מ). פא. ע' תרס"ו (המשך דוקא הכאה ע"י הוא במציאות, שאינו העלם החלמיש, מצור האש הוצאת משא"כ נפיחה,

ואילך.43) פנ"ד שם אמ"ב .32 שבהערה ואוה"ת האמצעי אדמו"ר מאמרי (מגילה 44)לקו"ת, תאמין" אל ומצאתי יגעתי "לא שהרי

באמונה. אפילו אלא בשכל רק לא מופרך שזה היינו ב). (מגילה 45)ו, מגילה" מקרא לשמוע ובאין תורה תלמוד "מבטלין דזהו

קריאת  הכי בזה, שייך תורה ביטול "מאי דלכאורה, – ס"ב) סתרפ"ז מגילה הל' או"ח טושו"ע מגילה. הל' ריש רמב"ם א. ג,

566 ע' ח"ב לקו"ש סח. סימן חאו"ח אפרים בית ספר (ראה בזה והביאור שם). למגילה (רש"ש תורה"? תלמוד איננה מגילה

הוא  בעיון) התורה לימוד (לגבי ולכן וכו' עיון בלי הרגיל) (ע"ד היא י"ח לצאת בכדי מגילה דמקרא ,(9 הערה 22 ע' חי"ד ואילך.

תורה". ד"ביטול ענין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙BÈa ˙eÏczL‰ (‰LÈ˙k) ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ כרוכה 42‡˙ והיא ∆«≈ƒ∆¿ƒ»ƒ¿«¿¿≈

יין. מהם להוציא כדי הענבים סחיטת מאשר יותר גדול במאמץ

ÌÈLe¯c‰a ¯‡·nL e‰ÊÂ43חסידות Bz¯‰מאמרי ÈÊ¯ ‡e‰ ÔÈÈc ¿∆∆¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ»≈»
התורה ÔÈÊ¯c,סודות ÔÈÊ¯ ‡e‰ ÔÓLÂ יותר הנעלמים שבסודות, הסודות ¿∆∆»ƒ¿»ƒ

כיוון סתם, ≈¿È„ÎaL∆ƒמסודות
,‰¯Bz ÈÊ¯ ˙Bl‚Ï סודות ¿«»≈»

עוד Ì˙BÈ‰Ïסתם מלכתחילה, ƒ¿»
ונסתרים, נעלמים בעודם

CiM‰ ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa¿ƒ∆¿≈««»
‰ÚÈ‚È ˜ÈtÒÓ ,Èel‚Ï¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»

הללו התורה „¯Cבדברי ÏÚ«∆∆
,ÏÈ‚¯‰,רגילה È„Î·eברמה »»ƒƒ¿≈

,ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯ ˙Bl‚Ï הסודות ¿«»ƒ¿»ƒ
הסודות  ביותר, הנעלמים

ÈÁa˙שבסודות, Ì˙BÈ‰Ïƒ¿»¿ƒ«
,Èel‚Ï CiL BÈ‡L ÌÏÚ‰∆¿≈∆≈«»¿ƒ
נועדו  לא ומהותם גדרם ומצד

ÚÈ‚ÈÏ‰להתגלות  CÈ¯»̂ƒƒƒ»
‰ÓeˆÚ יגיעה ידי על ואילו ¬»

ולגלות  להוציא ניתן לא רגילה

הללו  הנסתרים הסודות את

לכך  בדומה הגילוי, אל מהעלם

מאמץ  היא הזיתים שכתישת

סחיטת  מאשר יותר גדול

הענבים.

˜elÁ‰) ‰Ê Ô·eÈÂ (Â¿»∆«ƒ
‡ÈpÙBההבדל  ÈL ÔÈaL∆≈¿≈«≈

Ï"p‰ ‰ÚÈ‚È יגיעה א) שהם ¿ƒ»««
מהרגיל  למעלה מיוחד מאמץ ב) B˙c¯‰רגילה. ‰Ï‚pa ÌbL ‰fÓ אף ) ƒ∆∆«¿ƒ¿∆¿»

מלכתחילה, גלוי הוא אלא ונעלם סוד מוגדר איננו שבתורה זה ≈LÈשחלק
‰ÊÈ‡a ,ÏÏÎa) ‰¯Bz‰ „enlL ˙BÈ‰ ÌÚc .‰ÚÈ‚Èa ÌÈ‚eÒ ÈL¿≈ƒƒƒ»¿ƒ¡∆ƒ«»ƒ¿»¿≈∆

‰È‰iL ÔÈÚ בנסתר והן בנגלה Âc˜‡הן ‰ÚÈ‚Èa ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ (44 ƒ¿»∆ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒƒ»«¿»
יגעתי  "לא ז"ל חכמינו כדברי להצלחה תנאי היא שהיגיעה כך כדי עד

תאמין" אל k·¯,ומצאתי, „ÓlL ÔÈÚ ÏÚ ¯ÊBÁLk ÌbL „ÚÂ]¿«∆«¿∆≈«ƒ¿»∆»«¿»
כב  כשלמד ולכאורה עליו התייגע כאשר מספקת במידה אותו וקלט הבין ר

הראשונה בפעם B„enÏאותו ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆהחזרה בעת עכשיו ÔeiÚaגם »ƒƒ¿ƒ¿ƒ

„ÚÂ ,‰ÚÈ‚ÈÂכך ÈÏaכדי ,¯·k „ÓlL ÔÈÚ‰ ÏÚ ¯ÊBÁ Ì‡aL ƒƒ»¿«∆¿ƒ≈«»ƒ¿»∆»«¿»¿ƒ
‰¯Bz Ïeha ÌLa ‰Ê ‡¯˜ ,ÔeiÚ45 בעיון ללמוד ביכולתו אם כי ƒƒ¿»∆¿≈ƒ»

של  בשיחות שנזכר וכפי למד, לא כאילו זה הרי שטחי בלימוד מסתפק והוא

עני, קרבן שהביא "עשיר – קרבנות בדיני האמורה להלכה דומה שהדבר הרבי

יצא" Œ‰ÓkŒ˙Á‡ŒÏÚÂלא ,[¿««««»
‰ÓÎÂ קלים דברים בלימוד אם ¿«»

שכבר  דברים על בחזרה או

קלֿוחומר ≈∆¿ÓBlLk„ידועים,
‰¯Bza ÌÈ˜eÓÚ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¬ƒ«»
BÓˆÚ ÚbÈÏ CÈ¯ˆ Ê‡L∆»»ƒ¿«≈««¿

¯˙BÈ ‰ÓeˆÚ ‰ÚÈ‚Èa לאין ƒƒ»¬»≈
Êa‰שיעור, LÈÂ ברמת ¿≈»∆
Ók‰היגיעה  (Ô·enk)«»«»

ŒÏkÓ ,˙B‚¯c ‰ÓÎÂ¿«»¿»ƒ»
,ÌB˜Ó הדרגות הבדלי למרות »

היגיעה  שבהן דרגות שיש כך

עדיין  ועצומה, גדולה אכן היא

˙B‚¯c ÏÎaL ‰ÚÈ‚i‰«¿ƒ»∆¿»¿»
el‡ הגבוהה בדרגה אפילו ≈

CÈ¯vLביותר ÔÙ‡a dÈ‡≈»¿…∆∆»ƒ
˙Ó„Bw‰ B˙e‡ÈˆÓ Ïh·Ï¿«≈¿ƒ«∆∆
נדרש  לא הלומד שהאדם היינו

גדרי  את לחלוטין לבטל

שונה  למצב ולעבור מציאותו

שלו, הקודם מהמצב לחלוטין

מדובר  אם גם סוף, סוף אלא

נחותה  ברמה מיגיעה במעבר

בסך  זו גבוהה, ברמה ליגיעה

ויחסית. הדרגתית עליה Bza¯‰הכול ÔÈÚ „ÓBlLk ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿∆≈ƒ¿»«»
,Bk¯Úa BÈ‡L שלו התפיסה ויכולת הלימוד לרמת ומעבר שמעל משהו ∆≈¿∆¿

אזי הלומד‰ÚÈ‚i‰בעבר, האדם Ïh·Ïשל CÈ¯vL ÔÙ‡a ‡È‰ «¿ƒ»ƒ¿…∆∆»ƒ¿«≈
˙Ó„Bw‰ B˙e‡ÈˆÓשיעור לאין נעלה למצב בדומה (LÈ˙k‰ולעבור ¿ƒ«∆∆¿ƒ»

שמבטלת  הזית כתישת עלֿידי מהזיתים השמן את מוציאים שבה לדרך

הז  של מציאותו את C¯„ŒÏÚÂית לחלוטין בגמרא ). ז"ל חכמינו סיפור ¿«∆∆
‡¯ÈÊ Èa¯L ישראל לארץ לעלות רצה כך ואחר בבבל תורה שלמד האמורא ∆«ƒ≈»

‡˙ÈÚz ‰‡Ó ÌˆתעניותÈÏ·a „eÓÏz ÁkLÏ È„k לחלוטין ולצאת »≈»«¬ƒ»¿≈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



dfdיב onfa mdd minia epizea`l miqip dyry jexa

ירּוׁשלמי  ּתלמּוד החּלּוק 46ללמד הּוא ועלֿדרֿזה . ְְְְְִִִֶֶֶַַַַֹ
ּבׁשביל  להּיגיעה ּתֹורה ּדרזי הּגּלּוי ּבׁשביל הּיגיעה ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבין

ּדרזין. ּדרזין ְְִִִַָָהּגּלּוי

ׁשהּוא BÚÂ„ז) לאחרי ּגם ּדהּׁשמן יין, על ּבׁשמן מעלה ¿ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ראּוי  אינֹו הּכתיׁשה), (עלֿידי לגּלּוי ְְְִִֵֵַַָָָּבא
עליו  מברכים ואין עצמֹו, ּבפני ּכׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָלׁשתּיה
ׁשהּוא  לפי ּבפניֿעצמֹו) ׁשהּוא ּכמֹו אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַ(ּכׁשּׁשֹותים

לאדם  הּוא 47מּזיק אֹותֹו ׁשּסֹוחטין ׁשּלאחרי ּכהּיין ּודלא , ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ
לפי  הגפן, ּפרי ּבֹורא עליו ּומברכים חׁשּוב ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמׁשקה
עדין  למעלה הּוא הּכתיׁשה) לאחרי (ּגם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשהּׁשמן

לׁשתּיה. ראּוי אינֹו מּמׁש, ּגּלּוי ְְִִִִִֵַַָָָמּבחינת

LÈÂ ראּוי (ׁשאינֹו ּדׁשמן ּבהעלם זה ּדענין להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ
ׁשאין  ּדמים מההעלם ּגם יֹותר נעלה הּוא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלׁשתּיה)
היֹות  עם ּדמים, גֿד). סעיף לעיל (ׁשנתּבאר טעם ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָּבהם
מּזֹו, ויתירה לׁשתּיה. ראּוים הם טעם, ּבהם ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאין
צרי מהם להנֹות ׁשּבכדי (אּלא מהם להנֹות ּגם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאפׁשר
ׁשמן  מהֿׁשאיןּֿכן (צמא)). ּדחסר הרּגׁש ּבאדם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהיֹות
להנֹות  ׁשאיֿאפׁשר רק לא הּנה ּבפניֿעצמֹו) ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ(ּכׁשהּוא
ּבחינת  להיֹותֹו ּכלל, לׁשתּיה ראּוי ׁשאינֹו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָמּמּנּו

מּגּלּוי. ׁשּלמעלה ְְְִִֵֶֶַָהעלם

LÈÂלֹו יׁש [ּדיין וׁשמן מים יין ׁשּבין זה ּדחּלּוק לֹומר, ¿≈ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַ
לׁשתּיה) ראּויים (אבל טעם להם אין מים ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָטעם,
ּברּוחנּיּות. לענינם ּבהתאם הּוא לׁשתּיה] ראּוי אינֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָוׁשמן
מים  והּׂשגה), (הבנה טעם לֹו יׁש ולכן ּבינה, הּוא ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָּדיין

מהבנ  (ׁשּלמעלה חכמה להם הם אין ולכן והּׂשגה), ה ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ׁשּׁשּי ועד לׁשתּיה, ראּויים הם אףֿעלּֿפיֿכן אבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָטעם,
הּוא  וׁשמן הּגלּויה. חכמה להיֹותם מהם, להנֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּגם
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ובכ"מ.46) ואילך. יג ע' תרס"ו המשך בארוכה וראה א. פה, הנהנין 47)ב"מ ברכת סדר (ס"י). ס"ד סר"ב או"ח (ודאדה"ז) טושו"ע

הי"א. פ"ז לאדה"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אז עד רגיל היה שבו הלימוד ואופן eÓÏz„מסגנון „ÓÏÏ ÏÎeiL È„Îaƒ¿≈∆«ƒ¿…«¿

ÈÓÏLe¯È46.בבלי לתלמוד ביחס שיעור לאין נעלה לימוד ŒÏÚÂשהוא ¿«¿ƒ¿«
‰¯Bz ÈÊ¯c Èelb‰ ÏÈ·La ‰ÚÈ‚i‰ ÔÈaL ˜elÁ‰ ‡e‰ ‰ÊŒC¯„∆∆∆«ƒ∆≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈»

סתם התורה ÔÈÊ¯cסודות ÔÈÊ¯c Èelb‰ ÏÈ·La ‰ÚÈ‚i‰Ï הסודות ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
בין  וההבדל שהפער שבסודות

מרחק  איננו היגיעה סוגי שני

עצום, פער אלא והדרגתי יחסי

שיעור. לאין

‰ÏÚÓ „BÚÂ (Ê ויתרון ¿«¬»
ÔÓM‰c ,ÔÈÈ ÏÚ ÔÓLa¿∆∆««ƒ¿«∆∆
נעלה  הוא וטבעו שמהותו בגלל

הרי  להתגלות, »Ìbמכדי
Èel‚Ï ‡a ‡e‰L È¯Á‡Ï¿«¬≈∆»¿ƒ

‰LÈ˙k‰ È„ÈŒÏÚ) של «¿≈«¿ƒ»
¯‡Èeעדיין),הזיתים  BÈ‡≈»

ÈÙa ‡e‰Lk ‰i˙LÏƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿≈
ÂÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â ,BÓˆÚ«¿¿≈¿»¿ƒ»»
BÓk B˙B‡ ÌÈ˙BMLk)¿∆ƒ¿
ÈÙÏ (BÓˆÚŒÈÙa ‡e‰L∆ƒ¿≈«¿¿ƒ

Ì„‡Ï ˜ÈfÓ ‡e‰L47, ∆«ƒ»»»
היא  מהשמן נהנים שבה והדרך

או  מאכל בתוך כשהוא דווקא

ÔÈi‰kתבשיל ‡Ï„e¿»¿««ƒ
B˙B‡ ÔÈËÁBqL È¯Á‡lL∆¿«¬≈∆¬ƒ

LÓ˜‰מהענבים ‡e‰«¿∆
ÂÈÏÚ ÌÈÎ¯·Óe ·eLÁ»¿»¿ƒ»»

חשיבותו È¯tבגלל ‡¯Ba≈¿ƒ
) ÔÙ‚‰ נהיה "שהכל ולא «»∆

מיצי  שאר כל על כמו בדברו"

(Ìbהפירות  ÔÓM‰L ÈÙÏ ,(¿ƒ∆«∆∆«
‰LÈ˙k‰ È¯Á‡Ï הזיתים ש ל ¿«¬≈«¿ƒ»

והתגלותו  יציאתו את שגורמת

ÔÈ„Úהחוצה  ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ (¿«¿»¬«ƒ
BÈ‡ ,LnÓ Èelb ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«ƒ«»≈

‰i˙LÏ Èe‡¯ ועלֿדרךֿזה »ƒ¿ƒ»
של  דרזין" "רזין לימוד לגבי

ביגיעה  כרוך שהדבר התורה

למעלה  הוא ענינו שמעצם בתורה זה בחלק שמדובר משום במינה מיוחדת

מסוים) במובן (לפחות נחשב הוא מתגלה כן הוא כאשר וגם מהתגלות

גילוי".. מבחינת "למעלה

‰i˙LÏ Èe‡¯ BÈ‡L) ÔÓLc ÌÏÚ‰a ‰Ê ÔÈÚc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»∆¿∆¿≈¿∆∆∆≈»ƒ¿ƒ»

כאמור  עצמו, BÈ˙¯בפני ‰ÏÚ ‡e‰ יותר ) חזקה הוכחה מהווה ולכן «¬∆≈
השמן של העליון הרוחני Ì‰aלשורש ÔÈ‡L ÌÈÓc ÌÏÚ‰‰Ó Ìb«≈«∆¿≈¿«ƒ∆≈»∆

ÏÈÚÏ ¯‡a˙L) ÌÚË משורש שהם מוכיח הטעם שהעדר גֿד סעיף ««∆ƒ¿»≈¿≈
והשגה  מהבנה למעלה מהתגלות, שלמעלה ביותר, ÌÚנעלה ,ÌÈÓc .(¿«ƒƒ

,ÌÚË Ì‰a ÔÈ‡L ˙BÈ‰¡∆≈»∆««
‰i˙LÏ ÌÈe‡¯ Ì‰≈¿ƒƒ¿ƒ»
לאדם, תועלת מביאה ושתייתם

שמן  משתיית שנגרם הנזק היפך

עצמו). BfÓ,(בפני ‰¯È˙ÈÂƒ≈»ƒ
Ì‰Ó ˙B‰Ï Ìb ¯LÙ‡L∆∆¿»«≈»≈∆
גורמת  המים שתיית וכאשר

על  לברך עליו הנאה, לאדם

הזו  È„ÎaLהשתייה ‡l‡)∆»∆ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ Ì‰Ó ˙B‰Ï≈»≈∆»ƒƒ¿
¯ÒÁc Lb¯‰ Ì„‡a»»»∆¿≈¿…∆

(‡Óˆ) השותה דווקא ולכן »»
לעיל  כנזכר מברך, לצמאו ).מים

ÔÓL ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈∆∆
(BÓˆÚŒÈÙa ‡e‰Lk)¿∆ƒ¿≈«¿
¯LÙ‡ŒÈ‡L ˜¯ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…«∆ƒ∆¿«
BÈ‡L ‡l‡ epnÓ ˙B‰Ï≈»ƒ∆∆»∆≈

,ÏÏk ‰i˙LÏ Èe‡¯ והוא »ƒ¿ƒ»¿»
מזיק, ÈÁa˙אפילו B˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«

ÈelbÓ ‰ÏÚÓlL ÌÏÚ‰∆¿≈∆¿«¿»ƒƒ
לידי  בא כן הוא כאשר גם ולכן

נעלם. בבחינת עדיין הוא גילוי,

˜elÁc ,¯ÓBÏ LÈÂ הבדל ¿≈«¿ƒ
ÔÓLÂ ÌÈÓ ÔÈÈ ÔÈaL ‰Ê∆∆≈«ƒ«ƒ¿∆∆
ÌÈÓ ,ÌÚË BÏ LÈ ÔÈÈc]¿«ƒ≈«««ƒ
Ï·‡) ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆««¬»
ÔÓLÂ (‰i˙LÏ ÌÈÈe‡¿̄ƒƒ¿ƒ»¿∆∆
‡e‰ [‰i˙LÏ Èe‡¯ BÈ‡≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈÚÏ Ì‡˙‰a¿∆¿≈¿ƒ¿»»

,˙eiÁe¯a שהולך כפי ¿»ƒ
ומפרט.

,‰Èa ‡e‰ ÔÈÈc המוחין חלק ¿«ƒƒ»
מתפתח  השכלי הרעיון שבו

ועומק  רוחב לאורך, O‰Â‚‰),ומתפשט ‰·‰) ÌÚË BÏ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈««¬»»¿«»»
) ‰ÓÎÁ Ì‰ ÌÈÓ הרעיון של הראשונית ·‰Ó‰הנקודה ‰ÏÚÓlL «ƒ≈»¿»∆¿«¿»≈¬»»

Ì‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ ,ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,(‰‚O‰Â¿«»»¿»≈≈»∆««¬»««ƒ≈≈
‰ÓÎÁ Ì˙BÈ‰Ï ,Ì‰Ó ˙B‰Ï Ìb CiML „ÚÂ ,‰i˙LÏ ÌÈÈe‡¿̄ƒƒ¿ƒ»¿«∆«»«≈»≈∆ƒ¿»»¿»
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b"nyz'd ,dkepg z`f ,uwn zyxt zay

מהּגּלּוי  וגם ּדבינה, מהּגּלּוי ׁשּלמעלה סתימאה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחכמה
לׁשתּיה. ראּוי אינֹו ְְְִִֵָָָָּדחכמה,

אֹותֹוe‰ÊÂח) ׁשּמׁשחּו עלֿידי היתה הּמזּבח ׁשחנּכת ¿∆ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מּבחינת  ּבֹו ּׁשּנמׁש ׁשעלֿידי הּמׁשחה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשמן
ּגם  נמׁש עלֿידיֿזה ׁשּבּכתר), (חכמה סתימאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָחכמה
הּמים  ּולנּסּו ּדבינה הּיין ּולנּסּו ּדקרּבנֹות ללחם ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹהּכח

ּבהּמאמר 48ּדחכמה  ּומֹוסיף היּו48. הּמׁשחה ּדבׁשמן , ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
ויׁש49ּבׂשמים  מּׁשמן. ּגם למעלה ׁשהּוא הריח, ענין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מהּטעם  למעלה היֹותֹו עם ּדׁשמן, ּבזה, הּבאּור ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלֹומר
נתּפס  הּוא לׁשתּיה, ראּוי ׁשאינֹו ועד ּדהאדם, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָוההנאה
ויתירה  ּבמּׁשּוׁש, נתּפס אינֹו ריח מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּבמּׁשּוׁש.

הּוא  ּדריח ולא 50מּזֹו, מּמּנּו נהנית ׁשהּנׁשמה ּדבר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּתֹורה 51הּגּוף  ּדחכמת ּבהּדרגֹות ּגם  מּובן ּומּזה . ְְְְִֶַַַַַָָָָ

- לׁשמן נמׁשלה ׁשה ּתֹורה ּדזה ּולריח, לׁשמן ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנמׁשלּו
ּבאים  ּדרזין) (רזין הם ׁשּגם ּדרזין, רזין על ּכּנ"ל ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָקאי
 ֿ מהֿׁשאין ּבאֹותּיֹות. מתלּבׁשים ׁשהם ועד ׂשכלי, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּבגּלּוי
לגמרי. מהּׂשגה למעלה הּוא ׁשּבּתֹורה הריח ענין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכן
ּדבר  היֹותֹו עם ׁשהריח, ּכמֹו ׁשאףֿעלּֿפיֿכן, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

ידּוע  הרי הּגּוף, ולא מּמּנּו נהנית ׁשעלֿידי 52ׁשהּנׁשמה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּת הּנפׁש את מׁשיבים חזק ּבּגּוף,ריח ּבגּלּוי מׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

נמׁש ׁשהּוא ּדתֹורה, הריח ּבענין לֹומר יׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעלֿדרֿזה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

א).48) תתקסב, שם (אוה"ת ד סעיף הנ"ל נסים שעשה ברוך ואילך.49)ד"ה כג ל, ומראה 50)תשא קול על שבריח המעלה דזוהי

הל' רמב"ם א. ו, כריתות א*. כו, (פסחים מעילה משום בהם אין שלכן במישוש, נתפסים שאינם הוא שבהם השוה שהצד –

ספ"ה). ב.51)מעילה מג, (מאמרי 52)ברכות תקס"ב הריח ענין להבין ד"ה ב. קיז, (בהוספות) שם ע"ד. ריש כ, תולדות תו"א ראה

יא. ע' תרל"ו רבים מים ד"ה ואילך. רלד ס"ע תקס"ט סה"מ סא). ע' ח"א תקס"ב סה"מ רלגֿרלד. ע' לאזניא אתהלך – אדה"ז

ב). (לד, פכ"ז תניא וראה ובכ"מ. (הא'). 48 ע' ה'תש"ט .109 ע' ה'תש"ו סה"מ תלב). (ע' ריג פ' ח"א תער"ב המשך

ממש בו ש"יש לפי היינו – מעילה משום בו יש שריח שם המסקנא לפי וגם (*oipnnqa.עצמו בהריח לא אבל שם), (פרש"י "

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÈeÏb‰.לפחות ראשוני גילוי לידי באה שכבר כפי הרעיון ÔÓLÂנקודת «¿»¿∆∆

‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ‡e‰ונעלמת 'סתומה' Èelb‰Óחכמה ‰ÏÚÓlL »¿»¿ƒ»»∆¿«¿»≈«ƒ
,‰ÓÎÁc Èelb‰Ó Ì‚Â ,‰È·c ובאה יורדת היא כאשר שגם כך כדי עד ¿ƒ»¿«≈«ƒ¿»¿»

לאחר  שגם השמן כמו ונעלמת 'סתומה' חכמה נחשבת היא עדיין גילוי, לידי

עדיין  מהזית והתגלותו יציאתו

.‰i˙LÏ Èe‡¯ BÈ‡≈»ƒ¿ƒ»
e‰ÊÂ (Á לכך הפנימי הטעם ¿∆

ÁaÊn‰ ˙kÁL והתחלת ∆¬À««ƒ¿≈«
בו È„ÈŒÏÚהעבודה ‰˙È‰»¿»«¿≈

ÔÓLa B˙B‡ eÁLnL∆»¿¿∆∆
È„ÈŒÏÚL ,‰ÁLn‰«ƒ¿»∆«¿≈
˙ÈÁaÓ Ba CLÓpM∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ) ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ»¿»¿ƒ»»»¿»

¯˙kaL שהיא כפי חכמה ∆«∆∆
שלמעלה  עליון' ב'כתר

כפי  מחכמה בשונה מהספירות,

כאחת  בגלוי, מאירה שהיא

הספירות  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰מעשר ,(«¿≈∆
CLÓ מלמעלה ומתגלה ƒ¿»

המזבח גבי על »Ìbבעבודה
˙Ba¯˜c ÌÁÏÏ Ák‰«…««∆∆¿»¿»
‰È·c ÔÈi‰ CeqÏe¿ƒ««ƒ¿ƒ»

‰ÓÎÁc ÌÈn‰ CeqÏe48 ¿ƒ««ƒ¿»¿»
שלמטה  בחינות הם אלה שכל

לעיל  כמבואר השמן, מעניין

בהרחבה.

נוספים  פרטים ומבאר והולך

שמן  של המיוחדת מעלתו בעניין

ויבאר  יוסיף (ובהמשך המשחה

שבו  למאור השמן מקום שמכל

יותר): עוד נעלה הוא חנוכה נס נעשה

¯Ó‡n‰a ÛÈÒBÓe48eÈ‰ ‰ÁLn‰ ÔÓL·c גם , מעורבים ƒ¿««¬»ƒ¿∆∆«ƒ¿»»
ÌÈÓNa49,,בתורה שמפורש Ìbכפי ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚ ¿»ƒƒ¿«»≈«∆¿«¿»«

‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰ ÌÚ ,ÔÓLc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ .ÔÓMÓƒ∆∆¿≈««≈»∆¿∆∆ƒ¡¿«¿»
,Ì„‡‰c ‰‡‰‰Â ÌÚh‰Ó ממים ולמעלה (בינה) מיין למעלה הוא ולכן ≈«««¿«¬»»¿»»»

הנאה בהם שיש i˙LÏ‰(חכמה) Èe‡¯ BÈ‡L „ÚÂ בכל עצמו), (בפני ¿«∆≈»ƒ¿ƒ»

LeMÓaזאת Òt˙ ‡e‰ להחשיב ניתן סוף סוף בו, לגעת שאפשר וכיוון ƒ¿«¿ƒ
והתגלה. נעלם שהיה כדבר Òt˙אותו BÈ‡ ÁÈ¯ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈≈«≈ƒ¿«

,LeMÓa השמן מאשר פחות כמציאות מוגדר שהוא כך בו לגעת אפשר ואי ¿ƒ
ומופשט נעלה יותר ‰e‡והוא ÁÈ¯c ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ50‰ÓLp‰L ¯·c ƒ≈»ƒ¿≈«»»∆«¿»»

Ûeb‰ ‡ÏÂ epnÓ ˙È‰51 ∆¡≈ƒ∆¿…«
את  יותר עוד שמוכיח מה

השמן  לגבי אפילו שלו העליונות

והמים). היין לגבי שכן (וכל

˙B‚¯c‰a Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿«¿»
eÏLÓpL ‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁc¿»¿««»∆ƒ¿¿
‰Êc ,ÁÈ¯Ïe ÔÓLÏ¿∆∆¿≈«¿∆
- ÔÓLÏ ‰ÏLÓ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿¿»¿∆∆
,ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯ ÏÚ Ï"pk È‡»̃≈«««»ƒ¿»ƒ
שלמרות  אלא שבסודות הסודות

היא עובדה ‰Ìמעלתם, ÌbL∆«≈
Èel‚a ÌÈ‡a (ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯)»ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ
Ì‰L „ÚÂ ,ÈÏÎNƒ¿ƒ¿«∆≈
˙Bi˙B‡a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ
לתוכן  ולבוש כלי המהווים

אותם  ללמוד וניתן שלהם הפנימי

צורך  שיש (אלא בהם ולעסוק

כאמור  מיוחדת, Œ‰Óביגיעה .(«
ÁÈ¯‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈ƒ¿«»≈«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰¯BzaL∆«»¿«¿»

È¯Ó‚Ï ‰‚O‰Ó נעלם והוא ≈«»»¿«¿≈
לא  גשמי שריח כשם נתפס, ולא

המישוש. בחוש «∆‡l‡נתפס
BÓk ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ≈¿
¯·c B˙BÈ‰ ÌÚ ,ÁÈ¯‰L∆»≈«ƒ¡»»
epnÓ ˙È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆¡≈ƒ∆

Úe„È È¯‰ ,Ûeb‰ ‡ÏÂ52˙‡ ÌÈ·ÈLÓ ˜ÊÁ ÁÈ¯ È„ÈŒÏÚL ¿…«¬≈»«∆«¿≈≈«»»¿ƒƒ∆
,Ûeba Èel‚a CLÓzL LÙp‰ שהרי למרות כן בחושים ואם נתפס לא ח «∆∆∆À¿«¿ƒ«

התגלות  את פועל ואפילו בגוף בגילוי בא הוא גם דבר של לאמתו גופניים,

הגוף בתוך B˙c¯‰,הנפש ÁÈ¯‰ ÔÈÚa ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯„ŒÏÚ«∆∆∆≈«¿ƒ¿«»≈«¿»
‡e‰L יותר רבה במידה אפילו ביותר, ונסתר הנעלם התורה חלק אמנם ∆

גילוי, לידי בא הוא גם זאת ובכל דרזין" ה"רזין ÔÈcŒ˜ÒÙaמאשר CLÓƒ¿»ƒ¿«ƒ
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מהּגּלּוי  וגם ּדבינה, מהּגּלּוי ׁשּלמעלה סתימאה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָחכמה
לׁשתּיה. ראּוי אינֹו ְְְִִֵָָָָּדחכמה,

אֹותֹוe‰ÊÂח) ׁשּמׁשחּו עלֿידי היתה הּמזּבח ׁשחנּכת ¿∆ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מּבחינת  ּבֹו ּׁשּנמׁש ׁשעלֿידי הּמׁשחה, ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבׁשמן
ּגם  נמׁש עלֿידיֿזה ׁשּבּכתר), (חכמה סתימאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָחכמה
הּמים  ּולנּסּו ּדבינה הּיין ּולנּסּו ּדקרּבנֹות ללחם ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹהּכח

ּבהּמאמר 48ּדחכמה  ּומֹוסיף היּו48. הּמׁשחה ּדבׁשמן , ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָ
ויׁש49ּבׂשמים  מּׁשמן. ּגם למעלה ׁשהּוא הריח, ענין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

מהּטעם  למעלה היֹותֹו עם ּדׁשמן, ּבזה, הּבאּור ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלֹומר
נתּפס  הּוא לׁשתּיה, ראּוי ׁשאינֹו ועד ּדהאדם, ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָוההנאה
ויתירה  ּבמּׁשּוׁש, נתּפס אינֹו ריח מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּבמּׁשּוׁש.

הּוא  ּדריח ולא 50מּזֹו, מּמּנּו נהנית ׁשהּנׁשמה ּדבר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּתֹורה 51הּגּוף  ּדחכמת ּבהּדרגֹות ּגם  מּובן ּומּזה . ְְְְִֶַַַַַָָָָ

- לׁשמן נמׁשלה ׁשה ּתֹורה ּדזה ּולריח, לׁשמן ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנמׁשלּו
ּבאים  ּדרזין) (רזין הם ׁשּגם ּדרזין, רזין על ּכּנ"ל ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָקאי
 ֿ מהֿׁשאין ּבאֹותּיֹות. מתלּבׁשים ׁשהם ועד ׂשכלי, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַּבגּלּוי
לגמרי. מהּׂשגה למעלה הּוא ׁשּבּתֹורה הריח ענין ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּכן
ּדבר  היֹותֹו עם ׁשהריח, ּכמֹו ׁשאףֿעלּֿפיֿכן, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא

ידּוע  הרי הּגּוף, ולא מּמּנּו נהנית ׁשעלֿידי 52ׁשהּנׁשמה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּת הּנפׁש את מׁשיבים חזק ּבּגּוף,ריח ּבגּלּוי מׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

נמׁש ׁשהּוא ּדתֹורה, הריח ּבענין לֹומר יׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעלֿדרֿזה
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א).48) תתקסב, שם (אוה"ת ד סעיף הנ"ל נסים שעשה ברוך ואילך.49)ד"ה כג ל, ומראה 50)תשא קול על שבריח המעלה דזוהי

הל' רמב"ם א. ו, כריתות א*. כו, (פסחים מעילה משום בהם אין שלכן במישוש, נתפסים שאינם הוא שבהם השוה שהצד –

ספ"ה). ב.51)מעילה מג, (מאמרי 52)ברכות תקס"ב הריח ענין להבין ד"ה ב. קיז, (בהוספות) שם ע"ד. ריש כ, תולדות תו"א ראה

יא. ע' תרל"ו רבים מים ד"ה ואילך. רלד ס"ע תקס"ט סה"מ סא). ע' ח"א תקס"ב סה"מ רלגֿרלד. ע' לאזניא אתהלך – אדה"ז

ב). (לד, פכ"ז תניא וראה ובכ"מ. (הא'). 48 ע' ה'תש"ט .109 ע' ה'תש"ו סה"מ תלב). (ע' ריג פ' ח"א תער"ב המשך

ממש בו ש"יש לפי היינו – מעילה משום בו יש שריח שם המסקנא לפי וגם (*oipnnqa.עצמו בהריח לא אבל שם), (פרש"י "

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÈeÏb‰.לפחות ראשוני גילוי לידי באה שכבר כפי הרעיון ÔÓLÂנקודת «¿»¿∆∆

‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ ‡e‰ונעלמת 'סתומה' Èelb‰Óחכמה ‰ÏÚÓlL »¿»¿ƒ»»∆¿«¿»≈«ƒ
,‰ÓÎÁc Èelb‰Ó Ì‚Â ,‰È·c ובאה יורדת היא כאשר שגם כך כדי עד ¿ƒ»¿«≈«ƒ¿»¿»

לאחר  שגם השמן כמו ונעלמת 'סתומה' חכמה נחשבת היא עדיין גילוי, לידי

עדיין  מהזית והתגלותו יציאתו

.‰i˙LÏ Èe‡¯ BÈ‡≈»ƒ¿ƒ»
e‰ÊÂ (Á לכך הפנימי הטעם ¿∆

ÁaÊn‰ ˙kÁL והתחלת ∆¬À««ƒ¿≈«
בו È„ÈŒÏÚהעבודה ‰˙È‰»¿»«¿≈

ÔÓLa B˙B‡ eÁLnL∆»¿¿∆∆
È„ÈŒÏÚL ,‰ÁLn‰«ƒ¿»∆«¿≈
˙ÈÁaÓ Ba CLÓpM∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«
‰ÓÎÁ) ‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁ»¿»¿ƒ»»»¿»

¯˙kaL שהיא כפי חכמה ∆«∆∆
שלמעלה  עליון' ב'כתר

כפי  מחכמה בשונה מהספירות,

כאחת  בגלוי, מאירה שהיא

הספירות  ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰מעשר ,(«¿≈∆
CLÓ מלמעלה ומתגלה ƒ¿»

המזבח גבי על »Ìbבעבודה
˙Ba¯˜c ÌÁÏÏ Ák‰«…««∆∆¿»¿»
‰È·c ÔÈi‰ CeqÏe¿ƒ««ƒ¿ƒ»

‰ÓÎÁc ÌÈn‰ CeqÏe48 ¿ƒ««ƒ¿»¿»
שלמטה  בחינות הם אלה שכל

לעיל  כמבואר השמן, מעניין

בהרחבה.

נוספים  פרטים ומבאר והולך

שמן  של המיוחדת מעלתו בעניין

ויבאר  יוסיף (ובהמשך המשחה

שבו  למאור השמן מקום שמכל

יותר): עוד נעלה הוא חנוכה נס נעשה

¯Ó‡n‰a ÛÈÒBÓe48eÈ‰ ‰ÁLn‰ ÔÓL·c גם , מעורבים ƒ¿««¬»ƒ¿∆∆«ƒ¿»»
ÌÈÓNa49,,בתורה שמפורש Ìbכפי ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ,ÁÈ¯‰ ÔÈÚ ¿»ƒƒ¿«»≈«∆¿«¿»«

‰ÏÚÓÏ B˙BÈ‰ ÌÚ ,ÔÓLc ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ .ÔÓMÓƒ∆∆¿≈««≈»∆¿∆∆ƒ¡¿«¿»
,Ì„‡‰c ‰‡‰‰Â ÌÚh‰Ó ממים ולמעלה (בינה) מיין למעלה הוא ולכן ≈«««¿«¬»»¿»»»

הנאה בהם שיש i˙LÏ‰(חכמה) Èe‡¯ BÈ‡L „ÚÂ בכל עצמו), (בפני ¿«∆≈»ƒ¿ƒ»

LeMÓaזאת Òt˙ ‡e‰ להחשיב ניתן סוף סוף בו, לגעת שאפשר וכיוון ƒ¿«¿ƒ
והתגלה. נעלם שהיה כדבר Òt˙אותו BÈ‡ ÁÈ¯ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈≈«≈ƒ¿«

,LeMÓa השמן מאשר פחות כמציאות מוגדר שהוא כך בו לגעת אפשר ואי ¿ƒ
ומופשט נעלה יותר ‰e‡והוא ÁÈ¯c ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ50‰ÓLp‰L ¯·c ƒ≈»ƒ¿≈«»»∆«¿»»

Ûeb‰ ‡ÏÂ epnÓ ˙È‰51 ∆¡≈ƒ∆¿…«
את  יותר עוד שמוכיח מה

השמן  לגבי אפילו שלו העליונות

והמים). היין לגבי שכן (וכל

˙B‚¯c‰a Ìb Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»«¿«¿»
eÏLÓpL ‰¯Bz‰ ˙ÓÎÁc¿»¿««»∆ƒ¿¿
‰Êc ,ÁÈ¯Ïe ÔÓLÏ¿∆∆¿≈«¿∆
- ÔÓLÏ ‰ÏLÓ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ¿¿»¿∆∆
,ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯ ÏÚ Ï"pk È‡»̃≈«««»ƒ¿»ƒ
שלמרות  אלא שבסודות הסודות

היא עובדה ‰Ìמעלתם, ÌbL∆«≈
Èel‚a ÌÈ‡a (ÔÈÊ¯c ÔÈÊ¯)»ƒ¿»ƒ»ƒ¿ƒ
Ì‰L „ÚÂ ,ÈÏÎNƒ¿ƒ¿«∆≈
˙Bi˙B‡a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ¿ƒ
לתוכן  ולבוש כלי המהווים

אותם  ללמוד וניתן שלהם הפנימי

צורך  שיש (אלא בהם ולעסוק

כאמור  מיוחדת, Œ‰Óביגיעה .(«
ÁÈ¯‰ ÔÈÚ ÔkŒÔÈ‡L∆≈≈ƒ¿«»≈«
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ‰¯BzaL∆«»¿«¿»

È¯Ó‚Ï ‰‚O‰Ó נעלם והוא ≈«»»¿«¿≈
לא  גשמי שריח כשם נתפס, ולא

המישוש. בחוש «∆‡l‡נתפס
BÓk ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ≈¿
¯·c B˙BÈ‰ ÌÚ ,ÁÈ¯‰L∆»≈«ƒ¡»»
epnÓ ˙È‰ ‰ÓLp‰L∆«¿»»∆¡≈ƒ∆

Úe„È È¯‰ ,Ûeb‰ ‡ÏÂ52˙‡ ÌÈ·ÈLÓ ˜ÊÁ ÁÈ¯ È„ÈŒÏÚL ¿…«¬≈»«∆«¿≈≈«»»¿ƒƒ∆
,Ûeba Èel‚a CLÓzL LÙp‰ שהרי למרות כן בחושים ואם נתפס לא ח «∆∆∆À¿«¿ƒ«

התגלות  את פועל ואפילו בגוף בגילוי בא הוא גם דבר של לאמתו גופניים,

הגוף בתוך B˙c¯‰,הנפש ÁÈ¯‰ ÔÈÚa ¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒC¯„ŒÏÚ«∆∆∆≈«¿ƒ¿«»≈«¿»
‡e‰L יותר רבה במידה אפילו ביותר, ונסתר הנעלם התורה חלק אמנם ∆

גילוי, לידי בא הוא גם זאת ובכל דרזין" ה"רזין ÔÈcŒ˜ÒÙaמאשר CLÓƒ¿»ƒ¿«ƒ
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dfdיד onfa mdd minia epizea`l miqip dyry jexa

וּדאין  מֹורח יהיה  ׁשּמׁשיח ועד  ּבפעל, ,53ּבפסקּֿדין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֹ
(מֹורח  ּבפעל בפסקֿדין ימׁש ׁשּבֹו הריח ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֹֻּדבחינת

oi`Ce,( מהּׂשכל למעלה הּוא דהפסקֿדין ׁשהּטעם אּלא §¨¦ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
רב  ׁשתק עלֿדר ׁשהּוא לֹומר ויׁש ֿ 54לגמרי. ּומּכל , ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּביּה הדר לא ּבחינת 55מקֹום אצלֹו היה ׁשּזה ּדהגם , ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּכלֿמקֹום, ּכלל, ּבׂשכל נתּגּלה ׁשּלא ּדחכמה ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹראּיה
ּפסקֿדין  ּפסק מהּׂשכל) (ׁשּלמעלה זֹו ראּיה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעלּֿפי

ְַֹּבפעל.

המתחיל'p‰Â‰ט) ('דּבּור ּבהּמאמר ׁשּמבאר לאחרי ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָ
ּדׁשמן  העּלּוי ּגדל נּסים) ׁשעׂשה ְִִִֶֶֶֶָָָָֹּברּו

מבאר  הּוא הּנס 56הּמׁשחה , היה (ׁשּבֹו לּמאֹור ּדׁשמן , ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
האֹור  ּדהּנה הּמׁשחה. מּׁשמן ּגם יֹותר נעלה הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּדחנּכה)
הּוא  הּׁשמן) מּכליֹון ּבא (ּדהאֹור מהּׁשמן ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנעׂשה
ּבׁשמן  ׁשהיה הריח עלֿדר והּוא מהּׁשמן. ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלמעלה
ּדהאֹור  מּזֹו, [ויתירה מהּׁשמן. למעלה ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמׁשחה
ּדהׁשמן, מהריח ּגם למעלה הּוא מהּׁשמן ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנעׂשה

ּבהּמאמר  ּדהריח 57ּכּמבאר הּוא, ׁשּביניהם והחּלּוק .[ ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
הריח  ׁשעלֿידי הּׁשמן, ּבׁשביל הּוא הּמׁשחה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּבׁשמן
ּבֹו לחנ ׁשּיּוכלּו לגּלּוי, סתימאה ּדחכמה הּׁשמן ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹנמׁש
 ֿ מהֿׁשאין ולנסכים), לקרּבנֹות ראּוי (ׁשּיהיה הּמזּבח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
האֹור, ּבׁשביל הּוא ּדהּׁשמן אּדרּבה, הּוא ואֹור ּבׁשמן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָּכן

ׁשהּׁשמן ּבזה,dlkpועד ענין ועֹוד אֹור. מּמּנּו ונעׂשה ְֶֶֶַַ¦§¤ְְְֲִִֶֶֶַָָ
עצמֹו ׁשּמּצד היֹות עם הּׁשמן, מּכליֹון ׁשּנעׂשה ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָּדהאֹור

ּדנֹוס  העלם, ּבחינת אׁשהּוא (איזה ּדאֹור ׁשהּטבע לזה ף ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
לׁשרׁשֹו להסּתּלק הּוא זה 58ׁשּיהיה) לאֹור ּבנֹוגע הּנה , ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
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ה'תשי"א 53) דאחש"פ והניף ד"ה ואילך). ב יט[קכו], – תשמ"ה קה"ת (בהוצאת פקנ"ד ח"ג בינה אמרי וראה ב. צג, סנהדרין

ואילך). 30 ע' ח"ג התוועדויות – מנחם א.54)(תורת ו, בהערה.55)ביצה 102 ע' תש"ח בהערה. עד ע' תרנ"ט סה"מ ראה

ואילך).56) ב תתקסב, שם (אוה"ת ה ה.57)בסעיף סעיף ריש ובכ"מ.58)שם רפי"ט. תניא יב. פי"ד, במדב"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈ‡cÂ Á¯BÓ ‰È‰È ÁÈLnL „ÚÂ ,ÏÚÙa53, ז"ל חכמינו כדברי ¿…«¿«∆»ƒ«ƒ¿∆«¿»ƒ

ולא  ה' ביראת "והריחו ישעיה הנביא כדברי הריח, לפי הלכה יפסוק שמשיח

יוכיח" אוזניו למשמע ולא ישפוט עיניו BaLלמראה ÁÈ¯‰ ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«»≈«∆
ונסתרת ונעלמת נעלית בחינה היותה עם המשיח ·ÔÈ„Œ˜ÒÙבמלך CLÓÈÀ¿«ƒ¿«ƒ

,(ÔÈ‡cÂ Á¯BÓ) ÏÚÙa¿…««¿»ƒ
ÌÚh‰L ‡l‡ והנימוק ∆»∆«««

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÈ„Œ˜ÒÙ‰„¿«¿«ƒ¿«¿»
È¯Ó‚Ï ÏÎO‰Ó כל ואין  ≈«≈∆¿«¿≈

אותו. ולהשיג להבין אפשרות

C¯„ŒÏÚ ‡e‰L ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«∆∆
·¯ ˜˙L54, שאלו כאשר »««

שאת  שאלה, דבריו על אותו

לענות  ניתן היה לא עליה המענה

למעלה  הם הדברים כי לשואל

שלו וההשגה «ŒÏkÓeƒמההבנה
ÌB˜Ó רבdÈa ¯„‰ ‡Ï55, »…»«≈

למרות  מדעתו בו חזר לא

‰È‰הקושיא ‰fL Ì‚‰c«¬«∆∆»»
‰i‡¯ ˙ÈÁa BÏˆ‡∆¿¿ƒ«¿ƒ»
‰lb˙ ‡lL ‰ÓÎÁc¿»¿»∆…ƒ¿«»

,ÏÏk ÏÎNa לדעתו והנימוק ¿≈∆¿»
מהבנה  למעלה ונותר היה

ÈtŒÏÚוהשגה ,ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«ƒ
‰ÏÚÓlL) BÊ ‰i‡¿̄ƒ»∆¿«¿»
ÔÈ„Œ˜Òt ˜Òt (ÏÎO‰Ó≈«≈∆»«¿«ƒ

ÏÚÙa המשיח מלך ינהג וכך ¿…«
פי  על וידון הלכות שיפסוק

מובן  ונימוק טעם ללא גם הריח,

בשכל.

¯‡·nL È¯Á‡Ï ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈¿«¬≈∆¿»≈
¯ea„') ¯Ó‡n‰a¿««¬»ƒ
‰NÚL Ce¯a 'ÏÈÁ˙Ó‰««¿ƒ»∆»»
ÔÓLc ÈelÚ‰ Ï„b (ÌÈqƒƒ…∆»ƒ¿∆∆

‰ÁLn‰ נ המזבח,שבו חנך «ƒ¿»
באריכות, לעיל שהובא כפי

¯‡·Ó ‡e‰56‡e‰ (‰kÁc Òp‰ ‰È‰ BaL) ¯B‡nÏ ÔÓLc , ¿»≈¿∆∆«»∆»»«≈¿¬À»
‰ÁLn‰ ÔÓMÓ Ìb ¯˙BÈ ‰ÏÚ.להלן שיתבאר כפי «¬∆≈«ƒ∆∆«ƒ¿»

ÔÓM‰ ÔBÈÏkÓ ‡a ¯B‡‰c) ÔÓM‰Ó ‰NÚpL ¯B‡‰ ‰p‰c¿ƒ≈»∆«¬»≈«∆∆¿»»ƒƒ¿«∆∆
ונגמר  הולך שהשמן מכך נובע מהפתילה המאיר שהאור היא ‰e‡המציאות (

ÔÓM‰Ó ‰ÏÚÓÏ התוצאה הוא והאור הסיבה אמנם הוא השמן כלומר, ¿«¿»≈«∆∆
עצמו. מהשמן נעלה יותר דבר הוא מהשמן היוצא האור זה בעניין ¿e‰Â‡אבל

‰ÁLn‰ ÔÓLa ‰È‰L ÁÈ¯‰ C¯„ŒÏÚ גם בו מעורבים היו שכאמור «∆∆»≈«∆»»¿∆∆«ƒ¿»
NÚpL‰בשמים ¯B‡‰c ,BfÓ ‰¯È˙ÈÂ] .ÔÓM‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L∆¿«¿»≈«∆∆ƒ≈»ƒ¿»∆«¬»

,ÔÓL‰c ÁÈ¯‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÓM‰Ó נעלה הריח שכאמור ≈«∆∆¿«¿»«≈»≈«¿«∆∆
עצמו Ó‡n‰a¯מהשמן ¯‡·nk57˜elÁ‰Â בין Ì‰ÈÈaLההבדל]. «¿…»¿««¬»¿«ƒ∆≈≈∆

שבו  הריח ואפילו המשחה שמן

היוצא  והאור למאור והשמן

ÔÓLaLממנו ÁÈ¯‰c ,‡e‰¿»≈«∆¿∆∆
ÏÈ·La ‡e‰ ‰ÁLn‰«ƒ¿»ƒ¿ƒ

,ÔÓM‰ שבפשטות כשם «∆∆
בשמן  מעורבים שהיו הבשמים

השמן, את להשביח נועדו

הדברים  של הפנימית והמשמעות

CLÓהיא ÁÈ¯‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»≈«ƒ¿»
‰‡ÓÈ˙Ò ‰ÓÎÁc ÔÓM‰«∆∆¿»¿»¿ƒ»»
רומז  עצמו שמצד שמן אותו

ונעלמת  סתומה Èel‚Ï¿ƒ,לחכמה
˙‡ Ba CÁÏ eÏÎeiL∆¿«¬…∆
Èe‡¯ ‰È‰iL) ÁaÊn‰«ƒ¿≈«∆ƒ¿∆»

ÌÈÎÒÏÂ ˙Ba¯˜Ï וכאמור ¿»¿»¿ƒ¿»ƒ
המשחה  בשמן המזבח שמשיחת

שיוכלו  לכך כוח נתינת הייתה

– הקרבנות עבודת את בו לעבוד

אופן  ובכל יין), - והנסכים לחם,

הריח  המשחה, שבשמן נמצא

הוא  מהשמן) נעלה היותו (עם

השמן ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óבשביל
,‰a¯c‡ ‡e‰ ¯B‡Â ÔÓLa¿∆∆¿«¿«»
ÏÈ·La ‡e‰ ÔÓM‰c¿«∆∆ƒ¿ƒ

,¯B‡‰ ותכליתו מטרתו וכל »
בו  להדליק כדי היא השמן של

ÏÎ‰אור  ÔÓM‰L „ÚÂ¿«∆«∆∆ƒ¿∆
העולם מן ∆¬»¿NÚÂ‰ונאבד

¯B‡ epnÓ וודאי כן ואם ƒ∆
הוא  והאור האמצעי הוא שהשמן

המטרה.

˙BÈ‰ ÌÚ ,ÔÓM‰ ÔBÈÏkÓ ‰NÚpL ¯B‡‰c ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ¿ƒ¿»»∆¿»∆«¬∆ƒƒ¿«∆∆ƒ¡
BÓˆÚ „vnLהאורÚ·h‰L ‰ÊÏ ÛÒBc ,ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa ‡e‰ ∆ƒ««¿¿ƒ«∆¿≈¿»»∆∆«∆«

BL¯LÏ ˜lzÒ‰Ï ‡e‰ (‰È‰iL L‡ ‰ÊÈ‡) ¯B‡c58, שרואים כפי ¿≈∆≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿«≈¿»¿
יט) (פרק התניא בספר וכמבואר למעלה לעלות הוא האש שטבע במוחש

הנר  "כאור באלוקות ולדבוק מהגוף לצאת שאיפה יש האדם שבנשמת

מהפתילה  ליפרד בטבע חפץ האש שאור מפני בטבעו למעלה תמיד שמתנענע

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

b"nyz'd ,dkepg z`f ,uwn zyxt zay

ּבחינת  הּוא ׁשמן אפילּו הרי הּׁשמן), מּכליֹון ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ(ׁשּנעׂשה
מּכליֹון  ׁשּנעׂשה האֹור ועלֿאחתּֿכמהֿוכמה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהעלם,

הּוא  ואףֿעלּֿפיֿכן, מּמּנּו, ּולמעלה אֹור 59הּׁשמן נעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּדֹולק  הּוא הּׁשמן ׁשעלֿידי אּלא עֹוד, ולא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּמאיר.

ׁשּבהתיּׁשבּות.60ּבנחת  אֹור , ְְְְִֶַַַ

ׁשהיה ÏkÓeיו"ד) ּדחנּכה הּנס ׁשל העּלּוי ּגדל מּובן זה ƒ»ֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
להדליק  אּלא ּבֹו היה ׁשּלא הּׁשמן, ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹּבפ

ימים  ׁשמֹונה מּמּנּו והדליקּו נס ּבֹו ונעׂשה אחד ,61יֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
נס, עלֿידי ׁשהיה מּכיון זה, מּׁשמן ׁשהדליקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּדהאֹור
האיר  זה אֹור ּגם ואףֿעלּֿפיֿכן, יֹותר, עֹוד נעלה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַהּוא
ׁשהדליקּו זה עם ּגם זה לקּׁשר ויׁש ּובהתיּׁשבּות. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּבגּלּוי,

אינּון  ּתמניא ּדחנּכה יֹומי ימים, ׁשמֹונת 61ׁשמֹונה ּדענין , ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ
הּוא  ׁשם 62ימים ּבהּמאמר מז'63(ּכּמבאר ההמׁשכה ( ְְְֲִִַַַַַָָָָָָֹ

(ׁשרׁש ּבמלכּות ּביֹותר) נעלית (ּבחינה ּדעּתיק ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹיֹומין
ּגם  ּבגּלּוי זה אֹור נמׁש הּמלכּות ועלֿידי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָהּנבראים,

ְַָלמּטה).

מׁשיח È‰ÈÂיא) לביאת נזּכה מּמׁש ׁשּבקרֹוב רצֹון, ƒƒְְְְִִִֶֶַַַָָָ
נחלים  לׁשבעה והּכהּו יהיה ׁשאז ,64צדקנּו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ

נימין  ׁשמֹונה ׁשל לכּנֹור זה עם להּכּנֹור 65ּוביחד ועד , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
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דשמן 59) בהריח ה"גילוי" דענין המשחה. דשמן הריח לגבי מהשמן שנעשה בהאור החידוש וזהו בגילוי. בא עצמו שהאור היינו,

מהריח, למעלה היותו (עם דשמן האור משא"כ נסים), שעשה ברוך מד"ה ט, סעיף (כנ"ל לגילוי השמן נמשך ידו שעל הוא המשחה

(112 ע' שלום תורת השיחות ס' – כסלו* בי"ט (שהתחיל חוצה" מעיינותיך "יפוצו ענין וע"ד המאיר. אור נעשה עצמו הוא מ"מ)

ועוד). שם. 34 ובהערה 1119 ע' ח"ד לקו"ש (ראה דהפצה באופן "חוצה", נמשכים עצמם ב.60)שהמעיינות לח, מקץ תו"א

ב.61)ובכ"מ. כא, ויש 62)שבת חנוכה". ימי שמונה יובן "ועד"ז המילואים ימי שמונת לענין זה מבואר הבאה שבהערה באוה"ת

לעיל  (ראה המילואים ימי לח' שייכותם מצד רק (לא הוא חנוכה ימי שבח' במלכות) דעתיק יומין מז' (המשכה זה שענין לומר,

ד"ה  שם ובפרש"י שם (שבת ימים שמונה ממנו שהדליקו השמן דפך הנס לזכר שנקבעו – ענינם לעיקר בנוגע גם אלא) ב), סעיף

חנוכה). א).63)מאי תתקסב, שם (אוה"ת ד סעיף טז.64)סוף יא, ב.65)ישעי' יג, ערכין

שבתחילת  גם ולהעיר תק"ס. כסלו י"ט הגאולה בחג שאמרו הזקן אדמו"ר מאמר – ביסודו – הוא (שבאוה"ת) נסים שעשה ברוך שהמאמר מזה להעיר (*

סי"א  תרצ"ג כסלו י"ט (שיחת כסלו" י"ט הזה בזמן וחנוכה, פורים ההם בימים המגיד. הרב ורבינו הבעש"ט לאבותינו נסים שעשה "ברוך אמר אמירתו

א). תתריד, שם לאוה"ת בהוספות גם נעתק א. כא, א כרך לקו"ד –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכללי" האש ביסוד למעלה בשרשו Ê‰ולידבק ¯B‡Ï Ú‚Ba ‰p‰ בפרט ƒ≈¿≈«¿∆

ÔÓL eÏÈÙ‡ È¯‰ ,(ÔÓM‰ ÔBÈÏkÓ ‰NÚpL) האור של ‰e‡המקור ∆«¬»ƒƒ¿«∆∆¬≈¬ƒ∆∆
,ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa,לעיל ‰‡B¯כמבואר ‰ÓÎÂŒ‰ÓkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ¿ƒ«∆¿≈¿««««»¿«»»

,epnÓ ‰ÏÚÓÏe ÔÓM‰ ÔBÈÏkÓ ‰NÚpL העלם בבחינת הוא שבוודאי ∆«¬∆ƒƒ¿«∆∆¿«¿»ƒ∆
‡e‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â59 ¿««ƒ≈

¯È‡n‰ ¯B‡ ‰NÚ בדומה) «¬∆«≈ƒ
עצמו  השמן לגבי לעיל למבואר

בתוך  ונעלם טמון הוא שבעצם

במאמץ  צורך יש ולכן הזיתים

לו  לגרום כדי כתישה של מיוחד

‡l‡להתגלות). ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»
ÔÓM‰ È„ÈŒÏÚL ובכוחו ∆«¿≈«∆∆

‡e‰המאיר ≈ÏBc˜האור
˙Áa60,וברוגע¯B‡ ¿««

˙e·MÈ˙‰aL מטבעו למרות ∆¿ƒ¿«¿
ורוצה  למעלה נמשך הוא

להתעלם.

Ï„b Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓe („"ÂÈƒ»∆»…∆
‰kÁc Òp‰ ÏL ÈelÚ‰»ƒ∆«≈«¬À»
‡lL ,ÔÓM‰ CÙa ‰È‰L∆»»¿««∆∆∆…

‰Ï ‡l‡ Ba ‰È‰ÌBÈ ˜ÈÏ„ »»∆»¿«¿ƒ
Ò Ba ‰NÚÂ „Á‡∆»¿«¬»≈
‰BÓL epnÓ e˜ÈÏ„‰Â¿ƒ¿ƒƒ∆¿»

ÌÈÓÈ61¯B‡‰c , »ƒ¿»
,‰Ê ÔÓMÓ e˜ÈÏ„‰L∆ƒ¿ƒƒ∆∆∆

השמן בפך «≈ÔÂÈkÓƒשנמצא
‡e‰ ,Ò È„ÈŒÏÚ ‰È‰L∆»»«¿≈≈

,¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ,סתם מאור «¬∆≈
טבעי, Ê‰בחנוכה ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,אור ¯B‡ Ìb היה מהותו שמצד ¿««ƒ≈«∆

למעלה  ונמשך נעלם להיות e·MÈ˙‰·e˙צריך ,Èel‚a ¯È‡‰ בנחת ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
ובטבעיות. וברוגע

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ בחנוכה במנורה שדלק האור של המיוחד החידוש את ¿≈¿«≈∆
כאמור, במיוחד, נעלה ואור במיוחד גדול חידוש שהוא הניסי השמן באמצעות

e˜ÈÏ„‰L ‰Ê ÌÚ Ìb צריך היה הטבע ובדרך בפך שנמצא השמן במעט «ƒ∆∆ƒ¿ƒ
מ  בלבד אחד ליום ÌÈÓÈ,להספיק ‰BÓLז"ל חכמינו ÈÓBÈבלשון ¿»»ƒ≈

ÔeÈ‡ ‡ÈÓz ‰kÁc61, «¬À»¿«¿»ƒ
הם שמונה החנוכה »¿ÔÈÚc¿ƒימי

‡e‰ ÌÈÓÈ ˙BÓL62 ¿«»ƒ
¯Ó‡n‰a ¯‡·nk)«¿…»¿««¬»

ÌL63'ÊÓ ‰ÎLÓ‰‰ ( »««¿»»ƒ
‰ÈÁa) ˜ÈzÚc ÔÈÓBÈƒ¿«ƒ¿ƒ»

¯˙BÈa ˙ÈÏÚ הבחינה «¬≈¿≈
עליון' 'כתר של הפנימית

ולמעלה  מהספירות שלמעלה

יומין" "עתיק נקראת מהעולמות

ונבדלת  נעתקת שהיא שם על

ו"יום", מהתגלות (נעלמת)

מקום  שמכל בחסידות ומבואר

"יומין" בחינת גם בהעלם בה יש

גם  בה יש ובדקות ובהעלם

כנגד  יומין" ל"ז' התחלקות

שבספירות) המדות שבעת

בימי  האירה זו נעלית ובחינה

(L¯Lהחנוכה ˙eÎÏÓa¿«¿…∆
È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿«¿≈
‰Ê ¯B‡ CLÓ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»∆

.(‰hÓÏ Ìb Èel‚a¿ƒ«¿«»
·B¯˜aL ,ÔBˆ¯ È‰ÈÂ (‡Èƒƒ»∆¿»
ÁÈLÓ ˙‡È·Ï ‰kÊ LnÓ«»ƒ¿∆¿ƒ«¿ƒ«

ÌÈÏÁ ‰Ú·LÏ e‰k‰Â ‰È‰È Ê‡L ,e˜„ˆ64, ישעיה הנביא כדברי ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ
לשבעה  והכהו רוחו בעים הנהר על ידו והניף מצרים ים לשון את ה' "והחרים

ÔÈÓÈנחלים" ‰BÓL ÏL ¯BpÎÏ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e65, לעתיד שיהיה ¿««ƒ∆¿ƒ∆¿»ƒƒ
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ּבחינת  הּוא ׁשמן אפילּו הרי הּׁשמן), מּכליֹון ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ(ׁשּנעׂשה
מּכליֹון  ׁשּנעׂשה האֹור ועלֿאחתּֿכמהֿוכמה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהעלם,

הּוא  ואףֿעלּֿפיֿכן, מּמּנּו, ּולמעלה אֹור 59הּׁשמן נעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ
ּדֹולק  הּוא הּׁשמן ׁשעלֿידי אּלא עֹוד, ולא ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּמאיר.

ׁשּבהתיּׁשבּות.60ּבנחת  אֹור , ְְְְִֶַַַ

ׁשהיה ÏkÓeיו"ד) ּדחנּכה הּנס ׁשל העּלּוי ּגדל מּובן זה ƒ»ֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
להדליק  אּלא ּבֹו היה ׁשּלא הּׁשמן, ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹּבפ

ימים  ׁשמֹונה מּמּנּו והדליקּו נס ּבֹו ונעׂשה אחד ,61יֹום ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָ
נס, עלֿידי ׁשהיה מּכיון זה, מּׁשמן ׁשהדליקּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּדהאֹור
האיר  זה אֹור ּגם ואףֿעלּֿפיֿכן, יֹותר, עֹוד נעלה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַהּוא
ׁשהדליקּו זה עם ּגם זה לקּׁשר ויׁש ּובהתיּׁשבּות. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַּבגּלּוי,

אינּון  ּתמניא ּדחנּכה יֹומי ימים, ׁשמֹונת 61ׁשמֹונה ּדענין , ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻ
הּוא  ׁשם 62ימים ּבהּמאמר מז'63(ּכּמבאר ההמׁשכה ( ְְְֲִִַַַַַָָָָָָֹ

(ׁשרׁש ּבמלכּות ּביֹותר) נעלית (ּבחינה ּדעּתיק ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹיֹומין
ּגם  ּבגּלּוי זה אֹור נמׁש הּמלכּות ועלֿידי ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָהּנבראים,

ְַָלמּטה).

מׁשיח È‰ÈÂיא) לביאת נזּכה מּמׁש ׁשּבקרֹוב רצֹון, ƒƒְְְְִִִֶֶַַַָָָ
נחלים  לׁשבעה והּכהּו יהיה ׁשאז ,64צדקנּו, ְְְְְְִִִִִֵֶֶָָָָ

נימין  ׁשמֹונה ׁשל לכּנֹור זה עם להּכּנֹור 65ּוביחד ועד , ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָ
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דשמן 59) בהריח ה"גילוי" דענין המשחה. דשמן הריח לגבי מהשמן שנעשה בהאור החידוש וזהו בגילוי. בא עצמו שהאור היינו,

מהריח, למעלה היותו (עם דשמן האור משא"כ נסים), שעשה ברוך מד"ה ט, סעיף (כנ"ל לגילוי השמן נמשך ידו שעל הוא המשחה

(112 ע' שלום תורת השיחות ס' – כסלו* בי"ט (שהתחיל חוצה" מעיינותיך "יפוצו ענין וע"ד המאיר. אור נעשה עצמו הוא מ"מ)

ועוד). שם. 34 ובהערה 1119 ע' ח"ד לקו"ש (ראה דהפצה באופן "חוצה", נמשכים עצמם ב.60)שהמעיינות לח, מקץ תו"א

ב.61)ובכ"מ. כא, ויש 62)שבת חנוכה". ימי שמונה יובן "ועד"ז המילואים ימי שמונת לענין זה מבואר הבאה שבהערה באוה"ת

לעיל  (ראה המילואים ימי לח' שייכותם מצד רק (לא הוא חנוכה ימי שבח' במלכות) דעתיק יומין מז' (המשכה זה שענין לומר,

ד"ה  שם ובפרש"י שם (שבת ימים שמונה ממנו שהדליקו השמן דפך הנס לזכר שנקבעו – ענינם לעיקר בנוגע גם אלא) ב), סעיף

חנוכה). א).63)מאי תתקסב, שם (אוה"ת ד סעיף טז.64)סוף יא, ב.65)ישעי' יג, ערכין

שבתחילת  גם ולהעיר תק"ס. כסלו י"ט הגאולה בחג שאמרו הזקן אדמו"ר מאמר – ביסודו – הוא (שבאוה"ת) נסים שעשה ברוך שהמאמר מזה להעיר (*

סי"א  תרצ"ג כסלו י"ט (שיחת כסלו" י"ט הזה בזמן וחנוכה, פורים ההם בימים המגיד. הרב ורבינו הבעש"ט לאבותינו נסים שעשה "ברוך אמר אמירתו

א). תתריד, שם לאוה"ת בהוספות גם נעתק א. כא, א כרך לקו"ד –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכללי" האש ביסוד למעלה בשרשו Ê‰ולידבק ¯B‡Ï Ú‚Ba ‰p‰ בפרט ƒ≈¿≈«¿∆

ÔÓL eÏÈÙ‡ È¯‰ ,(ÔÓM‰ ÔBÈÏkÓ ‰NÚpL) האור של ‰e‡המקור ∆«¬»ƒƒ¿«∆∆¬≈¬ƒ∆∆
,ÌÏÚ‰ ˙ÈÁa,לעיל ‰‡B¯כמבואר ‰ÓÎÂŒ‰ÓkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ¿ƒ«∆¿≈¿««««»¿«»»

,epnÓ ‰ÏÚÓÏe ÔÓM‰ ÔBÈÏkÓ ‰NÚpL העלם בבחינת הוא שבוודאי ∆«¬∆ƒƒ¿«∆∆¿«¿»ƒ∆
‡e‰ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â59 ¿««ƒ≈

¯È‡n‰ ¯B‡ ‰NÚ בדומה) «¬∆«≈ƒ
עצמו  השמן לגבי לעיל למבואר

בתוך  ונעלם טמון הוא שבעצם

במאמץ  צורך יש ולכן הזיתים

לו  לגרום כדי כתישה של מיוחד

‡l‡להתגלות). ,„BÚ ‡ÏÂ¿…∆»
ÔÓM‰ È„ÈŒÏÚL ובכוחו ∆«¿≈«∆∆

‡e‰המאיר ≈ÏBc˜האור
˙Áa60,וברוגע¯B‡ ¿««

˙e·MÈ˙‰aL מטבעו למרות ∆¿ƒ¿«¿
ורוצה  למעלה נמשך הוא

להתעלם.

Ï„b Ô·eÓ ‰Ê ÏkÓe („"ÂÈƒ»∆»…∆
‰kÁc Òp‰ ÏL ÈelÚ‰»ƒ∆«≈«¬À»
‡lL ,ÔÓM‰ CÙa ‰È‰L∆»»¿««∆∆∆…

‰Ï ‡l‡ Ba ‰È‰ÌBÈ ˜ÈÏ„ »»∆»¿«¿ƒ
Ò Ba ‰NÚÂ „Á‡∆»¿«¬»≈
‰BÓL epnÓ e˜ÈÏ„‰Â¿ƒ¿ƒƒ∆¿»

ÌÈÓÈ61¯B‡‰c , »ƒ¿»
,‰Ê ÔÓMÓ e˜ÈÏ„‰L∆ƒ¿ƒƒ∆∆∆

השמן בפך «≈ÔÂÈkÓƒשנמצא
‡e‰ ,Ò È„ÈŒÏÚ ‰È‰L∆»»«¿≈≈

,¯˙BÈ „BÚ ‰ÏÚ,סתם מאור «¬∆≈
טבעי, Ê‰בחנוכה ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,אור ¯B‡ Ìb היה מהותו שמצד ¿««ƒ≈«∆

למעלה  ונמשך נעלם להיות e·MÈ˙‰·e˙צריך ,Èel‚a ¯È‡‰ בנחת ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿
ובטבעיות. וברוגע

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ בחנוכה במנורה שדלק האור של המיוחד החידוש את ¿≈¿«≈∆
כאמור, במיוחד, נעלה ואור במיוחד גדול חידוש שהוא הניסי השמן באמצעות

e˜ÈÏ„‰L ‰Ê ÌÚ Ìb צריך היה הטבע ובדרך בפך שנמצא השמן במעט «ƒ∆∆ƒ¿ƒ
מ  בלבד אחד ליום ÌÈÓÈ,להספיק ‰BÓLז"ל חכמינו ÈÓBÈבלשון ¿»»ƒ≈

ÔeÈ‡ ‡ÈÓz ‰kÁc61, «¬À»¿«¿»ƒ
הם שמונה החנוכה »¿ÔÈÚc¿ƒימי

‡e‰ ÌÈÓÈ ˙BÓL62 ¿«»ƒ
¯Ó‡n‰a ¯‡·nk)«¿…»¿««¬»

ÌL63'ÊÓ ‰ÎLÓ‰‰ ( »««¿»»ƒ
‰ÈÁa) ˜ÈzÚc ÔÈÓBÈƒ¿«ƒ¿ƒ»

¯˙BÈa ˙ÈÏÚ הבחינה «¬≈¿≈
עליון' 'כתר של הפנימית

ולמעלה  מהספירות שלמעלה

יומין" "עתיק נקראת מהעולמות

ונבדלת  נעתקת שהיא שם על

ו"יום", מהתגלות (נעלמת)

מקום  שמכל בחסידות ומבואר

"יומין" בחינת גם בהעלם בה יש

גם  בה יש ובדקות ובהעלם

כנגד  יומין" ל"ז' התחלקות

שבספירות) המדות שבעת

בימי  האירה זו נעלית ובחינה

(L¯Lהחנוכה ˙eÎÏÓa¿«¿…∆
È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒ¿«¿≈
‰Ê ¯B‡ CLÓ ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»∆

.(‰hÓÏ Ìb Èel‚a¿ƒ«¿«»
·B¯˜aL ,ÔBˆ¯ È‰ÈÂ (‡Èƒƒ»∆¿»
ÁÈLÓ ˙‡È·Ï ‰kÊ LnÓ«»ƒ¿∆¿ƒ«¿ƒ«

ÌÈÏÁ ‰Ú·LÏ e‰k‰Â ‰È‰È Ê‡L ,e˜„ˆ64, ישעיה הנביא כדברי ƒ¿≈∆»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ
לשבעה  והכהו רוחו בעים הנהר על ידו והניף מצרים ים לשון את ה' "והחרים

ÔÈÓÈנחלים" ‰BÓL ÏL ¯BpÎÏ ‰Ê ÌÚ „ÁÈ·e65, לעתיד שיהיה ¿««ƒ∆¿ƒ∆¿»ƒƒ
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טז

.e"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הגמרא ‡. דברי אודות ואילו 1דובר רוחנית, הצלה השמן, פך נס על - קבעוה" נס איזה "על חנוכה", "מאי
הנסים" ד"על בנוסח בפרטיות (שנתבאר המלחמה דנצחון גשמית 2הנס הצלה בדרך 3), לא אפילו כלל, נזכר לא ,

בדקו  ונצחום חשמונאי בית מלכות "וכשגברה - הזמן וקביעות הקדמה בתור ורק הנצחון עצם רק (ונזכר טפל
הגשמית  ההצלה ולאחרי ע"י רק באה הרוחנית שההצלה אף כו'"), מצאו הרוחני 4ולא הנס ישנו כאשר כי, -

רוחני  הכי הנברא שהוא האור בענין הוראה 5(שמתבטא וזוהי מקום. תופס אינו הגשמי הנס אזי כח 6), ונתינת
מקום  תופסים יהיו לא הגוף שעניני עד הנשמה אור יאיר מ"מ דוקא, הגוף עניני ע"י שנעשית שאף בעבודה,

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ואילך.7- 235 ע' חכ"ה בלקו"ש
בתניא ·. מ"ש לבאר יש כיון 8ועפ"ז מובן: אינו דלכאורה - כו'" אלקה חלק היא בישראל השנית "ונפש

"ונפש נאמר ולמה וכיו"ב, כו'", נפש "ועוד הול"ל הבהמית, לנפש כלל בערך שלא היא האלקית ",zipydשנפש
(הראשונה)? הבהמית נפש עם והשייכות הקשר על שמורה

זמן משך לאדם שנכנסת בגלל השנית" "נפש נקראת שנה"א הביאור שישנו הבהמית ixg`lואף -9נפש
הקדימה נוגעת בנ"י אצל דבר, של לאמיתו הקדימהokezaהרי, מאשר קודמת onfaיותר הענין תוכן מצד ואם ,

בזמן. מאוחרת שהיא בגלל השנית" "נפש בשם לקרותה אין נה"א,

מצד גם לנה"ב) (שנית השנית" "נפש היא שנה"א - הוא הענין oiprdאך okez נה"א של מציאותה שכל כיון ,
למעלה  נשארת היתה אלא בגוף, להתלבש למטה יורדת נה"א היתה לא נה"ב, ולולי נה"ב, בגלל רק היא למטה

כידוע  ית', בעצמותו מושרשת שהיא שאפילו 10כפי מזה, (ויתירה כלל תיקון צריכה אינה עצמה שהנשמה
החטא  בשעת ש"גם לנשמה, כלל שייך זה אין חטא, של ומצב במעמד שנמצא בגוף מלובשת למטה בהיותה

ית'" אתו באמנה התורה 11היתה גם ניתנה ולכן בעולם, וחלקו והגוף נה"ב את לתקן כדי אלא למטה ירדה ולא ,(
ביניכם" יש יצה"ר כו' ירדתם ש"למצרים ומצב במעמד דוקא, הגוף 12למטה ממאסר היציאה לפעול צריך ששם ,

ונה"ב.
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ובפרש"י.1) ב כא, שבת
בכל 2) ונתקבל ונקבע ה"ח), (פ"כ סופרים במסכת ומקורו שיסודו

היחיד  אין שבהם אחרונות, ברכות בג' - הודאה בברכת לאמרו ישראל
סקי"ב. או"ח אדה"ז (שו"ע האמצעיות בברכות כמו בתפלתו מוסיף
הרבים. תפלת של והחשיבות העילוי בזה שיש מודגש שבזה וש"נ),

מלחמה3) היתה היונים שמלחמת ישראל,zipgexואף דת כנגד
למלחמה  יצאו זה ובגלל רצונך", מחוקי ולהעבירם תורתך "להשכיחם
ביד  ורבים חלשים ביד גבורים ד"מסרת הנס הי' ולכן מס"נ, מתוך
גם  היתה הרוחנית מהסיבה וכתוצאה לאחרי הרי - כו'" מעטים
גם  (ראה גשמית הצלה גם הוא ההצלה שנס כך, גשמית, מלחמה
רוחנית. הצלה רק הוא השמן נס ואילו ;(18 הערה 144 ע' ח"י לקו"ש
לנס  רוחני) (נס השמן פך נס בין החילוקים לפרטי הטעם גם וזהו
בנפש  ונפש: שנה דעולם הענינים ג' בכל גשמי) (נס המלחמה נצחון
נעלה  היותר שהוא דוקא, גדול כהן ע"י היתה המנורה הדלקת -
מהרש"א  חדא"ג גם (ראה שבישראל יוחסין" ה"עשרה מכל ומקודש
אהרן  "ויבדל יג) כג, הימיםֿא (דברי כמ"ש א), סט, לקידושין
[ההתחלה  בנ"י כל ע"י היתה המלחמה ואילו קדשים", קדש להקדישו
והדליק  בנ"י את שעורר כה"ג, יוחנן בן מתתיהו ע"י אמנם היתה
היתה  לאח"ז אבל אלי", לה' "מי באמרו המס"נ אש את אצלם
כל  ע"י גם אלא (כהנים), ובניו מתתיהו ע"י רק לא בפועל המלחמה
- בעולם יכונה)]; ישראל בשם אשר כל ועד וישראלים, (לוים בנ"י
אלא  בעזרה, או בחצר לא דוקא, בביהמ"ק היתה המנורה שהדלקת

ובשנה  לביהמ"ק; מחוץ היתה המלחמה ואילו דוקא, בפנים - בהיכל
זמן  לה יש מיוחד, רוחני ענין בה שיש המנורה שהדלקת - (זמן)

הערביים  בין - רוחני *מיוחד ענין בו שאין המלחמה נצחון ואילו ,
חנוכה. ימי שמונת לכל שייך אלא מיוחד, זמן לו אין מיוחד,

(תורת 4) בתחלתה תשכ"ו חנוכה ערב וישב, ש"פ שיחת ראה
ואילך). 296 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם

גם 5) ולהעיר - ו"ריח". "קול" לגבי גם ד"מראה" המעלה וע"ד
ע"פ ופה,מהחילוק חוטם אוזן בין ד) (אח"פ) שער ע"ח (ראה קבלה

אגה"ק  בתניא וכמבואר חכמה, בחי' לעיניים, ומלכות, בינה ז"א בחי'
שלכן  החכמה, אור והארת להמשכת כינויים הם ש"העינים (סי"ד)
כמ"ש  האור, לענין שייכת חכמה והרי העדה". עיני חכמים נקראו
החושך". מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה יתרון "יש יג) ב, (קהלת

ביותר 6) ומודגש נצחיים, שהם התורה עניני ככל נצחית, הוראה
חנוכה  שנרות בהעלותך) (ר"פ הרמב"ן דברי ע"פ חנוכה, לנרות בנוגע

לעולם. בטלין אין
תשל"ד.7) חנוכה שבת מקץ, ש"פ שיחת בשילוב
רפ"ב.8)
לד).9) (ע' שם לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, ראה

ב).10) (מח, פל"ז שם
ספכ"ד.11) שם
ואילך.12) סע"ב פח, שבת

*(dkex`a d`x) ewilcne xfeg xweaa daky xpy zercdl mbe"dxepnd zniyx"jli`e dk 'r.'id dci lry dwlcdd zece` xaecn o`k ixd - (p"ye
jepigdxepnd,r"ekle"miiaxrd oia 'izexp dray zwlcda `l` dxepnd z` oikpgn oi`"(`"id b"t oitqene oicinz 'ld m"anx).

dfd onfa mdd minia epizea`l miqip dyry jexa

נימין  עׂשר ׁשל ׁשּיהיה הּבא זה 65ּדעֹולם ּכּנֹור ׁשּגם , ְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מׁשיח  ּבביאת ׁשּיּבנה הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבבית ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָיהיה

נצחי  ּבית יהיה הּׁשליׁשי הּמקּדׁש ּבית (ׁשהרי ),66צדקנּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּובלׁשֹון  ּדמּיד, ּבאפן ועד מּמׁש, ּבקרֹוב זה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָֹוכל

נגאלין.67הרמּב"ם  הן מּיד ְְִִִֵַַַָָ
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ועוד.66) א. רכא, ה"ה.67)זח"ג פ"ז תשובה הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חנוכה  בימי שהיה (כפי לבוא

דלקה  הקנים שבעת בת שהמנורה

ימים) שמונה Bpk‰Ï¯בנס „ÚÂ¿«¿«ƒ
ÏL ‰È‰iL ‡a‰ ÌÏBÚc¿»«»∆ƒ¿∆∆
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˙‡È·a ‰aiL ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆ƒ»∆¿ƒ«

˙Èa È¯‰L) e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈∆¬≈≈
‰È‰È ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿∆

ÈÁˆ ˙Èa66‰Ê ÏÎÂ ,( «ƒƒ¿ƒ¿»∆
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,„iÓc נוסף עיכוב כל ללא ¿ƒ»
Ì"aÓ¯‰ ÔBLÏ·e67„iÓ ƒ¿»«¿«ƒ«
.ÔÈÏ‡‚ Ô‰≈ƒ¿»ƒ
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' טבת, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מנר הששי בבקשת ברכת הצלחה בלימודים ובהטעמה שחנוכה הוא הזמן שישראל 

נלחמים על לימוד התורה הק'.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע למילוי משאלות 

לבבו לטובה.

אבל ביחד עם זה, מובן וגם פשוט, שעליו לקיים הוראת חז"ל יגעת - ותקוים ההבטחה - ומצאת.

ובדוגמת מלחמת ימי חנוכה שכותב אודותה, שהמלחמה לא היתה נגד כל אופן לימוד תורה, כ"א 

כמו שאנו אומרים בנוסח על הנסים "להשכיחם תורתך" דוקא, ז.א. שלא התנגדו ללימוד תורה ובלבד 

שלא יהי' חקוק בשעת מעשה ענין השייכות לנותן התורה. וכן בענין המצות לא התנגדו לכל המצות כ"א 

לימוד  אצלם  נשאר  ובמילא  ישראל  בני  נלחמו  וע"ז  טעם.  בהם  שאין  מצות  ז.א.  רצונך",  "חוקי  דוקא 

התורה בכלל וקיום המצות שיש בהם גם עדות ומשפטים.

ועד"ז ממש בימינו אלה כפסק המשנה בשביל שתשמר התורה צ"ל יראתו קודמת לחכמתו, אשר 

הדרך לבוא לידי יראת שמים ואהבת השם הוא כפסק הרמב"ם בהל' יסוה"ת רפ"ב: שכיצד הדרך לבוא 

ליראתו ע"י שיתבונן בגדולת הבורא ב"ה כו'. ויה"ר שינהג בעצמו כן וגם על חבריו שי' ישפיע בזה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



יז

.e"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

הגמרא ‡. דברי אודות ואילו 1דובר רוחנית, הצלה השמן, פך נס על - קבעוה" נס איזה "על חנוכה", "מאי
הנסים" ד"על בנוסח בפרטיות (שנתבאר המלחמה דנצחון גשמית 2הנס הצלה בדרך 3), לא אפילו כלל, נזכר לא ,

בדקו  ונצחום חשמונאי בית מלכות "וכשגברה - הזמן וקביעות הקדמה בתור ורק הנצחון עצם רק (ונזכר טפל
הגשמית  ההצלה ולאחרי ע"י רק באה הרוחנית שההצלה אף כו'"), מצאו הרוחני 4ולא הנס ישנו כאשר כי, -

רוחני  הכי הנברא שהוא האור בענין הוראה 5(שמתבטא וזוהי מקום. תופס אינו הגשמי הנס אזי כח 6), ונתינת
מקום  תופסים יהיו לא הגוף שעניני עד הנשמה אור יאיר מ"מ דוקא, הגוף עניני ע"י שנעשית שאף בעבודה,

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה ואילך.7- 235 ע' חכ"ה בלקו"ש
בתניא ·. מ"ש לבאר יש כיון 8ועפ"ז מובן: אינו דלכאורה - כו'" אלקה חלק היא בישראל השנית "ונפש

"ונפש נאמר ולמה וכיו"ב, כו'", נפש "ועוד הול"ל הבהמית, לנפש כלל בערך שלא היא האלקית ",zipydשנפש
(הראשונה)? הבהמית נפש עם והשייכות הקשר על שמורה

זמן משך לאדם שנכנסת בגלל השנית" "נפש נקראת שנה"א הביאור שישנו הבהמית ixg`lואף -9נפש
הקדימה נוגעת בנ"י אצל דבר, של לאמיתו הקדימהokezaהרי, מאשר קודמת onfaיותר הענין תוכן מצד ואם ,

בזמן. מאוחרת שהיא בגלל השנית" "נפש בשם לקרותה אין נה"א,

מצד גם לנה"ב) (שנית השנית" "נפש היא שנה"א - הוא הענין oiprdאך okez נה"א של מציאותה שכל כיון ,
למעלה  נשארת היתה אלא בגוף, להתלבש למטה יורדת נה"א היתה לא נה"ב, ולולי נה"ב, בגלל רק היא למטה

כידוע  ית', בעצמותו מושרשת שהיא שאפילו 10כפי מזה, (ויתירה כלל תיקון צריכה אינה עצמה שהנשמה
החטא  בשעת ש"גם לנשמה, כלל שייך זה אין חטא, של ומצב במעמד שנמצא בגוף מלובשת למטה בהיותה

ית'" אתו באמנה התורה 11היתה גם ניתנה ולכן בעולם, וחלקו והגוף נה"ב את לתקן כדי אלא למטה ירדה ולא ,(
ביניכם" יש יצה"ר כו' ירדתם ש"למצרים ומצב במעמד דוקא, הגוף 12למטה ממאסר היציאה לפעול צריך ששם ,

ונה"ב.
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ובפרש"י.1) ב כא, שבת
בכל 2) ונתקבל ונקבע ה"ח), (פ"כ סופרים במסכת ומקורו שיסודו

היחיד  אין שבהם אחרונות, ברכות בג' - הודאה בברכת לאמרו ישראל
סקי"ב. או"ח אדה"ז (שו"ע האמצעיות בברכות כמו בתפלתו מוסיף
הרבים. תפלת של והחשיבות העילוי בזה שיש מודגש שבזה וש"נ),

מלחמה3) היתה היונים שמלחמת ישראל,zipgexואף דת כנגד
למלחמה  יצאו זה ובגלל רצונך", מחוקי ולהעבירם תורתך "להשכיחם
ביד  ורבים חלשים ביד גבורים ד"מסרת הנס הי' ולכן מס"נ, מתוך
גם  היתה הרוחנית מהסיבה וכתוצאה לאחרי הרי - כו'" מעטים
גם  (ראה גשמית הצלה גם הוא ההצלה שנס כך, גשמית, מלחמה
רוחנית. הצלה רק הוא השמן נס ואילו ;(18 הערה 144 ע' ח"י לקו"ש
לנס  רוחני) (נס השמן פך נס בין החילוקים לפרטי הטעם גם וזהו
בנפש  ונפש: שנה דעולם הענינים ג' בכל גשמי) (נס המלחמה נצחון
נעלה  היותר שהוא דוקא, גדול כהן ע"י היתה המנורה הדלקת -
מהרש"א  חדא"ג גם (ראה שבישראל יוחסין" ה"עשרה מכל ומקודש
אהרן  "ויבדל יג) כג, הימיםֿא (דברי כמ"ש א), סט, לקידושין
[ההתחלה  בנ"י כל ע"י היתה המלחמה ואילו קדשים", קדש להקדישו
והדליק  בנ"י את שעורר כה"ג, יוחנן בן מתתיהו ע"י אמנם היתה
היתה  לאח"ז אבל אלי", לה' "מי באמרו המס"נ אש את אצלם
כל  ע"י גם אלא (כהנים), ובניו מתתיהו ע"י רק לא בפועל המלחמה
- בעולם יכונה)]; ישראל בשם אשר כל ועד וישראלים, (לוים בנ"י
אלא  בעזרה, או בחצר לא דוקא, בביהמ"ק היתה המנורה שהדלקת

ובשנה  לביהמ"ק; מחוץ היתה המלחמה ואילו דוקא, בפנים - בהיכל
זמן  לה יש מיוחד, רוחני ענין בה שיש המנורה שהדלקת - (זמן)

הערביים  בין - רוחני *מיוחד ענין בו שאין המלחמה נצחון ואילו ,
חנוכה. ימי שמונת לכל שייך אלא מיוחד, זמן לו אין מיוחד,

(תורת 4) בתחלתה תשכ"ו חנוכה ערב וישב, ש"פ שיחת ראה
ואילך). 296 ע' חמ"ה התוועדויות - מנחם

גם 5) ולהעיר - ו"ריח". "קול" לגבי גם ד"מראה" המעלה וע"ד
ע"פ ופה,מהחילוק חוטם אוזן בין ד) (אח"פ) שער ע"ח (ראה קבלה

אגה"ק  בתניא וכמבואר חכמה, בחי' לעיניים, ומלכות, בינה ז"א בחי'
שלכן  החכמה, אור והארת להמשכת כינויים הם ש"העינים (סי"ד)
כמ"ש  האור, לענין שייכת חכמה והרי העדה". עיני חכמים נקראו
החושך". מן האור כיתרון הסכלות מן לחכמה יתרון "יש יג) ב, (קהלת

ביותר 6) ומודגש נצחיים, שהם התורה עניני ככל נצחית, הוראה
חנוכה  שנרות בהעלותך) (ר"פ הרמב"ן דברי ע"פ חנוכה, לנרות בנוגע

לעולם. בטלין אין
תשל"ד.7) חנוכה שבת מקץ, ש"פ שיחת בשילוב
רפ"ב.8)
לד).9) (ע' שם לתניא קצרות" והערות הגהות "מ"מ, ראה

ב).10) (מח, פל"ז שם
ספכ"ד.11) שם
ואילך.12) סע"ב פח, שבת

*(dkex`a d`x) ewilcne xfeg xweaa daky xpy zercdl mbe"dxepnd zniyx"jli`e dk 'r.'id dci lry dwlcdd zece` xaecn o`k ixd - (p"ye
jepigdxepnd,r"ekle"miiaxrd oia 'izexp dray zwlcda `l` dxepnd z` oikpgn oi`"(`"id b"t oitqene oicinz 'ld m"anx).



e"kyz'dיח ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy

ה  "נפש היא שנה"א אף תברר אמנם, שנה"א היא הכוונה הרי - נה"ב בעקבות רק למטה שבאה כיון שנית",
מקום  תפיסת להגשמיות תהי' שלא ועד טפל, והגשמיות עיקר הרוחניות תהי' נה"ב אצל שגם ותפעל נה"ב, את

מ"ש  [וע"ד טפל בדרך לא אפילו דבר 13כלל, אלא אינה הגשמית שהעשי' תעשה", אשר בכל אלקיך ה' "וברכך
שלמדים  כפי - להרוחניות "כלי" אלא אינה מציאותה כל אלא עצמו, בפני ענין שאינה כיון ה'], לברכת הטפל
תופס  אינו הגשמי שהנס כיון המלחמה, דנצחון הנס להזכיר מבלי השמן, פך נס על דחנוכה היו"ט מקביעת

טפל. בדרך לא אפילו הרוחני, הנס  לגבי מקום

הגשמיות ‚. של מקום תפיסת להעדר בנוגע השמן פך נס על דחנוכה היו"ט מקביעת בהלימוד להוסיף ויש
ובהקדמה: הרוחניות. לגבי

אי הרי - עכ "פ ומועט  טפל כדבר  לגשמיות מקום תפיסת  יש המיעוט כאשר מדת את בדיוק למדוד אפשר
וכן  ושמונה, תשעים לגבי אחוזים שתי ואח"כ ותשע, תשעים לגבי אחד אחוז יהי' שבתחילה כך, והטפלות,
יהי' שלא דשמייא בסייעתא צורך יהי' ואז בלבד, השערה כחוט יהי' שהחילוק ומצב למעמד שיגיע ועד הלאה,

הכתוב  ובלשון רע. של 14רובו כחוט ממש, בו שאין דבר השוא, בחבלי (בתחילה השוא בחבלי העון "מושכי :
גו'". העגלה וכעבות שנעשה) עד והולך מתגבר ואח"כ עכביש, קורי

אבל  הדין, פסק קודם ורק לחבירו, אדם שבין בענינים רק (ששייכת ה"פשרה" שבענין החסרון גם וזהו
. לבצוע "אסור הדין שנגמר ההר")לאחרי את הדין יקוב אלא ("א 15. חולני דבר אלא בריא, דבר זה שאין -ַ

חיים" אלקים הוא אמת אלקים "ה' אשר, האמת, היפך שזהו כיון זאך"), מהאמת 16קראנקע סוטים וכאשר  , ַַ
שקר. כבר זה הרי השערה, כחוט  אפילו

תפיסת  העדר של באופן צ"ל אלא הרוחני, לגבי טפל דבר יהי' שהגשמי בכך די לא בנדו"ד, גם הנה ולכן
כלל. בשם יקרא ולא יזכר ולא יפקד שלא - לגמרי מקום

העבודה: בהתחלת מיד נוגע זה שענין זאת, ועוד

שאינו  ומצב במעמד עדיין להיותו עבירה, לעבור שלא עליו לפעול שצריך יהודי עם מתעסקים כאשר גם
נחשב  אינו הגשמיות שענין פשרות, ללא האמת, את מיד לדעת צריך הוא גם הנה - הרוחניות אל כלל שייך

הרוחניות. לגבי כלל מקום תופס ואינו 

משנת"ל  מדובר 17וע"ד כאשר עצמו: ה"מעיין" את ל"חוצה" להביא שצריך חוצה, המעיינות להפצת בנוגע
מים" "מעט עם שיתחילו בכך די לכאורה הנה "חוצה", ה"מעיין"18אודות עם מיד להתחיל ההכרח ומהו ,

האמת  היפך שהיא "פשרה", כמו זה הרי בלבד, המעיין מי עם היא ההתחלה שכאשר - הוא הענין אך עצמו?
ל"חוצה". גם להביאו עצמו, המעיין עם מיד להתחיל בהכרח ולכן (כנ"ל),

דחנוכה:„. מהיו"ט לומדים מזה ויתירה
שהגשמיות  לפעול צורך יש אלא הרוחניות, ענין לגבי כלל  מקום תופס אינו הגשמיות שענין בכך די לא

דבר  בכל שמפעפע שמן כמו להיותו הרוחניות, בענין חדורה תהי' בו 19גופא שיהי' דבר בכל שפועל היינו, ,
שמנונית. של ענין

העולם  לכל יוצאה אורה היתה שעי"ז בביהמ"ק, המנורה דהדלקת הענין מכללות למדים זה ע"י 20וענין ,
אטומים" שקופים אור.21"חלוני של מציאות נעשה כולו שהעולם כך, ,

מבחוץ  ביתו פתח על להניחה ו"מצוה החמה", משתשקע ש"מצותה - חנוכה בנרות יותר מודגש זה ,1"וענין
אור. של מציאות יהי' והחושך החוץ שגם לפעול שצריך היינו,

***
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וש"נ.13) ואילך. 172 ס"ע חל"א לקו"ש וראה יח. טו, ראה פ'
א.14) נב, סוכה וראה (ובפרש"י). יח ה, ישעי'
ע"ב.15) ריש ו, סנהדרין
יו"ד.16) יו"ד, ירמי'
התוועדויות 17) - מנחם (תורת סכ"ח תשכ"ו כסלו י"ט שיחת

.(240 ע' חמ"ה
וראה18) ד. יח, מנחם וירא וש"נ.תורת שיד. ס"ע היומן רשימת -
ס"ה.19) סק"ה יו"ד שו"ע רע"א. צז, חולין ראה
ועוד.20) סה"ה. פ"ד ברכות ירושלמי ראה
ובפרש"י.21) ב פו, מנחות וראה ובפרש"י. ד ו, מלכיםֿא
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לגבי ‰. מקום תופס יהי' לא הגשמיות שענין לפעול צריכים העבודה בהתחלת שמיד (ס"ג) לעיל בהאמור
מנלן?! הא לשאול: מישהו יכול - הרוחניות

דחנוכה, הנס את בעצמו ראה לא שמעולם הוא, טוען - דחנוכה מהיו"ט הלימוד אודות לעיל שנתבאר ומה
מקום  תופס יהי' לא הגשמיות שענין שייך איך וא"כ, החמה", ד"תשקע ומצב במעמד שנמצא אלא עוד ולא

אצלו?

.Â המנגד שהיא יון, דחכמת הענין כללות שזהו - חיצוניות לחכמות בנוגע גם זה דוגמת שמצינו ממה ויובן
כו'" תורתך להשכיחם שרצו דקדושה, חכמה בחי' של השמנים כל ש"טמאו שזהו דקדושה, :22לחכמה

דקדושה  חכמה של אחוריים מבחי' הכלים בשבירת שנפלו חיצוניות, חכמות שגם - מצד 23ובהקדמה הנה ,
לו  שניתנה הרופא, חוותֿדעת על סומכים תורה שע"פ הטעם וזהו אמת. של קורטוב בהם נשאר כו' הניצוצים

לרפאות  החודש 24רשות לקידוש בנוגע התכונה חכמי על להסתמכות בנוגע ועד"ז הרפואה, חכמת שלמד ,25.

פונה  הלומד האדם כאשר דוקא זה הרי כדבעי, יהי' שהלימוד כדי הנה חיצוניות, חכמות בלימוד גם ובכן:
ורצונ  עניניו כל את מציאותו.ועוזב את ומבטל ותיו

להתנהג  לילד יניחו אם שהרי - קטן ילד עם יון) חכמת של (גם בי"ת אל"ף בלימוד כבר מתחיל זה וענין
שיתחיל  וכדי בוץ... עם ולשחק ולשתות לאכול רק שרוצה כיון א"ב, ללימוד לעולם יבוא לא אזי רצונו, לפי
ד"חנוך  באופן להיות צריך זה שענין אלא, ממציאותו, אותו ("ארויסשלעּפן") להוציא צורך יש א"ב ַללמוד

פי על המשניות ekxc"26לנער לפירוש בהקדמתו הרמב"ם וכמ"ש ,27. המלמד הלימוד ש"יצטרך על אותו שיזרז  .
כו'". שנותיו לקטנות אצלו אהובים שהם בדברים

בתורה  וכמבואר מציאותו, את יבטל שתחילה בהכרח כו', וישכיל שילמד שכדי - גדול אצל גם הוא וכן
.28אור  שהיו הקדמונים מהאומות "הפילסופים נפשם אודות ותשוקת לבבם בכל ועוסקים תענוגי' כל עוזבים .

. והלילה היום כל החכמות .בלימוד ולהעמיק להבין חכמת . ופילסופיא ותשבורת בתכונה בחכמותיהם .
. .החיצוני' טבעם מזג מצד כו'".. החכמה אל מאד נפשו תשתוקק (שלכן) בתולדתו שחורה מרה בו שגובר .

המציאות  מצד פניות אצלו יתערבו אם הנה כו', חידושים שמחדש גדול חכם שנעשה לאחרי שגם זאת, ועוד
אפילו  להגיע יוכל לא אזי וכיו"ב, דוקא, זיין'ס") ("אויספירן דבריו צדקת את להוכיח שברצונו שלו, והישות

כו'. מציאותו את שיבטל בהכרח האמת , אל להגיע ובכדי אמת, של לקורטוב

.Ê שלמעלה נס כמו שהוא באופן גם במושכלות בהעסק ניתוסף מציאותו ביטול שע"י בזה, להוסיף ויש
מהטבע:

מבלי  חדשים, ואפילו שבועות ימים, כמה זמן, במשך מסויים בענין להתייגע אדם שיכול במוחש רואים
הענין  את משיג ידה שעל חדשה השכלה לו נופלת בבוקר בקומו ולפתע, בוריו, על הענין להשגת להגיע

חדשים. כמה במשך עליו שהתייגע

ב  בתורה (שנתבאר כלל ישנו הרי מובן: אינו ומצאתי"ולכאורה "יגעתי העולם) לטבע כיצד 29נוגע וא"כ, ,
שלפתע  יתכן כיצד גיסא, ולאידך בוריו; על הענין את השיג לא עדיין זמן, במשך שהתייגע לאחרי שגם יתכן
ההבנה  לענין בנוגע הוא ומצאתי" "יגעתי שהכלל הוא, הענין אך - יגיעתו? ללא חדשה השכלה לו תיפול
לעשות  שצריך אלא כו', ממילא בדרך היא שהתגלותו החכמה, לכח בנוגע משא"כ הבינה, כח שמצד וההשגה
מציאותו. ביטול ע"י היא הכלי ועשיית כו'), חכמה איזה לו שנפל לגמרי ירגיש לא כלי, יעשה לא אם (כי, כלי

ומצאתי" ד"יגעתי באופן וההשגה היגיעה כל לאחרי הנה חיצוניות, חכמות בלימוד שגם - בזה הענין וכללות
מארז"ל  (וע"ד מהטבע שלמעלה ענין יותר, נעלה ענין עדיין בזה נשאר  טבע, אינה 30ע"פ צפונית ש"רוח

ביטול  ע"י דוקא זה הרי - מהטבע שלמעלה להענין לבוא וכדי כו'). הבורא של כחו ניכר שבזה מסובבת",
כו'. מציאותו
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א.22) מא, פרשתנו תו"א
ספ"ח.23) תניא
וש"נ.24) סע"א. ס, ברכות
ספי"ז.25) קידוה"ח הל' רמב"ם ראה
ו.26) כב, משלי

חלק.27) ר"פ סנהדרין
ג.28) יט, תולדות
ע"ב.29) ריש ו, מגילה
מנחם 30) תורת גם וראה פ"ג. פרדר"א וראה ע"ב. ריש כה, ב"ב

וש"נ. .185 ע' חל"ה התוועדויות -
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לגבי ‰. מקום תופס יהי' לא הגשמיות שענין לפעול צריכים העבודה בהתחלת שמיד (ס"ג) לעיל בהאמור
מנלן?! הא לשאול: מישהו יכול - הרוחניות

דחנוכה, הנס את בעצמו ראה לא שמעולם הוא, טוען - דחנוכה מהיו"ט הלימוד אודות לעיל שנתבאר ומה
מקום  תופס יהי' לא הגשמיות שענין שייך איך וא"כ, החמה", ד"תשקע ומצב במעמד שנמצא אלא עוד ולא

אצלו?

.Â המנגד שהיא יון, דחכמת הענין כללות שזהו - חיצוניות לחכמות בנוגע גם זה דוגמת שמצינו ממה ויובן
כו'" תורתך להשכיחם שרצו דקדושה, חכמה בחי' של השמנים כל ש"טמאו שזהו דקדושה, :22לחכמה

דקדושה  חכמה של אחוריים מבחי' הכלים בשבירת שנפלו חיצוניות, חכמות שגם - מצד 23ובהקדמה הנה ,
לו  שניתנה הרופא, חוותֿדעת על סומכים תורה שע"פ הטעם וזהו אמת. של קורטוב בהם נשאר כו' הניצוצים

לרפאות  החודש 24רשות לקידוש בנוגע התכונה חכמי על להסתמכות בנוגע ועד"ז הרפואה, חכמת שלמד ,25.

פונה  הלומד האדם כאשר דוקא זה הרי כדבעי, יהי' שהלימוד כדי הנה חיצוניות, חכמות בלימוד גם ובכן:
ורצונ  עניניו כל את מציאותו.ועוזב את ומבטל ותיו

להתנהג  לילד יניחו אם שהרי - קטן ילד עם יון) חכמת של (גם בי"ת אל"ף בלימוד כבר מתחיל זה וענין
שיתחיל  וכדי בוץ... עם ולשחק ולשתות לאכול רק שרוצה כיון א"ב, ללימוד לעולם יבוא לא אזי רצונו, לפי
ד"חנוך  באופן להיות צריך זה שענין אלא, ממציאותו, אותו ("ארויסשלעּפן") להוציא צורך יש א"ב ַללמוד

פי על המשניות ekxc"26לנער לפירוש בהקדמתו הרמב"ם וכמ"ש ,27. המלמד הלימוד ש"יצטרך על אותו שיזרז  .
כו'". שנותיו לקטנות אצלו אהובים שהם בדברים

בתורה  וכמבואר מציאותו, את יבטל שתחילה בהכרח כו', וישכיל שילמד שכדי - גדול אצל גם הוא וכן
.28אור  שהיו הקדמונים מהאומות "הפילסופים נפשם אודות ותשוקת לבבם בכל ועוסקים תענוגי' כל עוזבים .

. והלילה היום כל החכמות .בלימוד ולהעמיק להבין חכמת . ופילסופיא ותשבורת בתכונה בחכמותיהם .
. .החיצוני' טבעם מזג מצד כו'".. החכמה אל מאד נפשו תשתוקק (שלכן) בתולדתו שחורה מרה בו שגובר .

המציאות  מצד פניות אצלו יתערבו אם הנה כו', חידושים שמחדש גדול חכם שנעשה לאחרי שגם זאת, ועוד
אפילו  להגיע יוכל לא אזי וכיו"ב, דוקא, זיין'ס") ("אויספירן דבריו צדקת את להוכיח שברצונו שלו, והישות

כו'. מציאותו את שיבטל בהכרח האמת , אל להגיע ובכדי אמת, של לקורטוב

.Ê שלמעלה נס כמו שהוא באופן גם במושכלות בהעסק ניתוסף מציאותו ביטול שע"י בזה, להוסיף ויש
מהטבע:

מבלי  חדשים, ואפילו שבועות ימים, כמה זמן, במשך מסויים בענין להתייגע אדם שיכול במוחש רואים
הענין  את משיג ידה שעל חדשה השכלה לו נופלת בבוקר בקומו ולפתע, בוריו, על הענין להשגת להגיע

חדשים. כמה במשך עליו שהתייגע

ב  בתורה (שנתבאר כלל ישנו הרי מובן: אינו ומצאתי"ולכאורה "יגעתי העולם) לטבע כיצד 29נוגע וא"כ, ,
שלפתע  יתכן כיצד גיסא, ולאידך בוריו; על הענין את השיג לא עדיין זמן, במשך שהתייגע לאחרי שגם יתכן
ההבנה  לענין בנוגע הוא ומצאתי" "יגעתי שהכלל הוא, הענין אך - יגיעתו? ללא חדשה השכלה לו תיפול
לעשות  שצריך אלא כו', ממילא בדרך היא שהתגלותו החכמה, לכח בנוגע משא"כ הבינה, כח שמצד וההשגה
מציאותו. ביטול ע"י היא הכלי ועשיית כו'), חכמה איזה לו שנפל לגמרי ירגיש לא כלי, יעשה לא אם (כי, כלי

ומצאתי" ד"יגעתי באופן וההשגה היגיעה כל לאחרי הנה חיצוניות, חכמות בלימוד שגם - בזה הענין וכללות
מארז"ל  (וע"ד מהטבע שלמעלה ענין יותר, נעלה ענין עדיין בזה נשאר  טבע, אינה 30ע"פ צפונית ש"רוח

ביטול  ע"י דוקא זה הרי - מהטבע שלמעלה להענין לבוא וכדי כו'). הבורא של כחו ניכר שבזה מסובבת",
כו'. מציאותו
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א.22) מא, פרשתנו תו"א
ספ"ח.23) תניא
וש"נ.24) סע"א. ס, ברכות
ספי"ז.25) קידוה"ח הל' רמב"ם ראה
ו.26) כב, משלי

חלק.27) ר"פ סנהדרין
ג.28) יט, תולדות
ע"ב.29) ריש ו, מגילה
מנחם 30) תורת גם וראה פ"ג. פרדר"א וראה ע"ב. ריש כה, ב"ב

וש"נ. .185 ע' חל"ה התוועדויות -
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.Á בנוגע הוא שכן עאכו"כ הרי הלומד, האדם של מציאותו בביטול צורך יש חיצוניות חכמות בלימוד ואם
גו'" וממולדתך מארצך לך ד"לך הענין להיות שצריך קדושה, עניני וכל דקדושה מהרצונות 31לחכמה לצאת ,

שלו  החכמות"32והרגילות ועמוד היסודות ל"יסוד מציאותו את ולבטל שלכן 33, כלל, לעצמו מציאות שאינו כך, ,
שהוא  מפני האמת עושה "אלא הבא", העולם לחיי שאזכה "כדי לא אפילו הטובה", לירש "כדי זאת עושה אינו

הרמב"ם  כמ"ש .34אמת",
- אצלו מקום תופס יהי' לא הגשמיות שענין ולפעול מציאותו, את לבטל האדם יכול כיצד מובן ועפ"ז
להיות  יכול זה שענין ועאכו"כ חיצוניות, חכמות ללימוד בנוגע אפילו שייך זה שענין במוחש רואים שהרי

כנ"ל. דחנוכה, היו"ט מקביעות זה על כח הנתינת גם שישנה ובפרט דקדושה. לחכמה בנוגע

.Ë בהמשכת גם ניתוסף אזי הרוחניות, לגבי מקום תופס אינו הגשמיות ענין שכאשר - בזה ענין ועוד
השמן: פך מנס שלמדים כפי מהטבע , שלמעלה באופן הגשמיות

אחד" יום אלא להדליק בו הי' ש"לא שמן" של אחד "פך רק שמצאו שמן 1אף להם יהי' לא שלמחרת כך, ,
שמן  יש כאשר מחר; יהי' מה חשבונות עשו לא - נס) להם יעשה שהקב"ה ידעו לא (שהרי המנורה להדלקת
- הלאה יהי' ומה להניחם), צריך היום, תפילין לו יש שכאשר (כשם המנורה את להדליק צריך - זה יום עבור

הקב"ה! ידאג

אלא  מחר, יהי' מה דואגים לא אזי מקום, תופס אינו הגשמיות ענין שכאשר - פרנסה לעניני בנוגע ועד"ז
בראשית" מעשה תמיד יום בכל בטובו ש"מחדש הקב"ה על כו'35סומכים שלו את יעשה והוא ,36.

***

.È שאפילו מזה וק"ו במכ"ש - מקום תופס אינו הגשמיות שענין באופן האדם לעבודת בנוגע לעיל נתבאר
שלמעלה  נס של באופן גם בהלימוד ניתוסף ועי"ז כו', המציאות ביטול בענין צורך יש חיצוניות חכמות בלימוד
כו'. חדשה השכלה לו נופלת לפתע הנה לאשורו, הענין את השיג לא היגיעה ריבוי שלאחרי שלמרות מהטבע,
דחכמת  הענין כללות שזהו אף חיצוניות, בחכמות גם ישנו כו' הביטול שענין הדבר טעם ולבאר להוסיף ויש

ש  לפי שזהו - דקדושה לחכמה בניגוד שהיא הפשוטה.יון אחדות ית', מאחדותו נמשכים שבעולם הענינים כל

ובהקדמה:

פירושו  - "אחד" אלא "יחיד", לא - האחדות שלא 37ענין יחיד, כמו (לא ריבוי של ענין שישנו שלמרות
(ולא  פשוטה אחדות של באופן שזהו אלא עוד ולא האחדות, לענין בסתירה זה אין ריבוי), של ענין בו שייך

שלמעלה  הפשיטות מצד הוא גופא שהריבוי דכיון - הדבר וטעם מורכבת). של 38אחדות ההתאחדות גם הנה ,
גם  שייך לא ריבוי, של ענין בו שייך שלא ב"יחיד", (משא"כ פשוטה אחדות של באופן היא הפרטים ריבוי

פשיטות). של ענין לומר

וכמארז"ל  דלעו"ז, המציאות גם נמשך מהריבוי הנה ריבוי, של ענין ישנו שלמעלה הפשיטות שמצד 39וכיון

הכתוב  שהריבוי 40בפירוש כיון גיסא, לאידך אבל יטעה"; לטעות והרוצה "כתוב רבים, לשון (אדם)", "נעשה
הענינים. ריבוי בכל וחודרת נמשכת הפשוטה שהאחדות באופן זה הרי הפשוטה, אחדות מצד הוא גופא

המשכת  מצד שזהו - כו' הביטול ענין ישנו הקדושה) היפך שהיא יון (חכמת חיצוניות בחכמות גם הנה ולכן
האמת" "אחד הקב"ה, של הפשוטה .41אחדות

.‡È:יותר ובפרטיות
כמ"ש  בנ"י, של ממציאותם - היא העולם עניני כל ראשית".42התחלת שנקראו ישראל "בשביל "בראשית",

ממש" ממעל אלקה "חלק שהיא האלקית, נפש רק לא יש שבישראל הטבעית 8וכיון נפש הבהמית, נפש גם אלא ,
הקדושה. היפך לעו"ז, של מציאות גם בו שיש בעולם נשתלשל מזה הנה העולם), (טבע
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לך.31) לך ר"פ
ועוד.32) ואילך. שצז ס"ע סז. ע' תרס"ו המשך ראה
יסוה"ת.33) הל' ריש רמב"ם
ה"אֿב.34) פ"י תשובה הל'
ק"ש.35) ברכות
(36) הסיום ).l"endחסר

ובכ"מ.37) ב. נה, וארא תו"א ראה
ועוד.38) ואילך. ב ע, נח תו"ח ראה
ח.39) פ"ח, ב"ר
כו.40) א, בראשית
בהגהה.41) פל"ה תניא
ו 42) ובפרש"י א א, רמב"ן.בראשית

e"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy

הוי' שם רק (לא יש שלמעלה לפי זה הרי נה"ב, וגם נה"א יש שבישראל גופא הא הנה - הענין ובשרש
"הטבע" בגימטריא אלקים, שם גם הוא 43אלא) היכולת ענין שאמיתית העצמות, ליכולת עד יותר, למעלה וכן ,

כו' בהשוואה ששניהם ובאופן הענינים, שני להיות ועד"ז 44שאפשר ואלקים, דהוי' הענינים ב' נשתלשלו ומזה .
דלעו"ז. המציאות גם שישנה בעולם נמשך שמזה ועד ונה"ב, נה"א - בישראל

הביטול  ענין ישנו הלעו"ז, שמצד חיצוניות בחכמות למטה, גם הנה - למעלה הענינים כל של השורש ומצד
כו'.

באופן  גם להיות שיכול לעו"ז, של ענין זה הרי ובגלוי בפועל אבל כו', השורש מצד רק הוא זה ענין אמנם,
כמ"ש  כו', התגברות יאמץ".45של מלאום "ולאום

בכל  הפשוטה אחדות ותתגלה האמת", "אחד אויספירן") ("וועט ינצח שסוכ"ס הדבר ברור אעפ"כ, אבל
בתחתונים  ית' לו דירה - .46העולם

.·È החידוש ומהו האמת", ד"אחד האחדות ענין ישנו אצלם שגם העולם, אומות לטענת המענה גם וזהו
זולתו  ואין הוא לבדו שהוא האמת, אחד הוא (שהקב"ה האחדות ענין כי, - דוקא בנ"י אצל האחדות )41בענין

כו'. ללעו"ז ועד אוה"ע, אצל גם האחדות ענין נמשך ומבנ"י דוקא, בישראל הוא
שמצינו  וכפי ישראל, מחכמי האחדות ענין את קיבלו העולם אומות שחכמי - הענינים בפשטות הוא 47וכן

בתנ"ך  (כמסופר במצרים הי' ירמי' וכאשר הנביא, ירמי' בימי שהי' אריסטו, של לרבו אליו 48בנוגע בא הי' ,(
האחדות. ענין גם ממנו קיבל וכך ממנו, ולומד

האדם  מכל החכם שהי' שלמה, גבי שמצינו דיבר 49וכפי ומסתמא חכמתו, את לשמוע באו תבל קצוי ומכל ,
וגו'" העצים "על רק לא כו'.50עמהם לגלות אפשר שהי' כמה להם וגילה כו', ההתהוות בענין גם אלא ,

מצרים  וחכמת יון חכמת היא שכללותם חיצוניות, דחכמות הענין לכללות בנוגע נמשך 51[ועד"ז זה שכל -
בנ"י]. מחכמת

האחדות, ענין אצלם נשכח כן לאחרי הנה מבנ"י, האחדות ענין את קיבלו אוה"ע שגם למרות אמנם,
לתתאי  מפלגך כו' לעילאי מפלגך לאמימר אמגושא "ההוא כדברי הפירוד, ענין - הפוכה שיטה אצלם והתחילה

הרמב"ם 52כו'" דברי היפך כו', עצמו בפני ומציאות נפרד כח הוא טבעי כח שכל אמרו וכמו"כ לד'53, בנוגע
האחדות. ענין מצד שזהו זב"ז, להתחלף שיכולים היסודות,

.‚È בזהר וכמ"ש המשיח, לימות שמתקרבים שככל השיחה, יתפתחון 54המשך לשתיתאה שנין מאה "ובשית
כו'" דחכמתא חוז 55תרעי אזי לעתיד , האחדות ענין לגילוי הכנה בתור האחדות, ענין אוה"ע אצל גם ומתגלה ר

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - ואילך.56לבוא 47 ע' חט"ו בלקו"ש

***

.„Èנרות "והדליקו הנסים": "ועל בנוסח מ"ש אודות בהיכל),zexvgaדובר הוא המנורה שמקום (אף קדשך"
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(43- והמרגיל (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס
ובכ"מ. רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא,

ועוד.44) ואילך. קפב ע' תרס"ו המשך
ובפרש"י.45) כג כה, תולדות
פי"ג,46) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
בסדה"ד 47) הובא - הקבלה שלשלת ו. א, ירמי' אברבנאל ראה

קדמות  מדבר פי"א. ח"א (להרמ"א) העולה תורת גם וראה ש. ג"א
ח"י. אות ח מע' (להחיד"א)

ואילך.48) ו מג, ירמי'
יא.49) ה, מלכיםֿא
יג.50) שם,
גופו 51) דדהבא, רישא הוא אנת בענין בקבלה מהמבואר ולהעיר

להאריז"ל  וסה"ל ל"ת (ראה לאוה"ע בשייכות - כו' זרועותיו ושתי
תצא). ר"פ

א.52) לט, סנהדרין
ה"ה.53) פ"ד יסוה"ת הל'
א.54) קיז, ח"א
לפני 55) זמן ריבוי בזהר שנאמרו ענינים כו"כ שיש ולהעיר

בכך. ולהכיר להתחשב רצו לא שבשעתו אלא בעולם, שנתגלו
היא  שהארץ שם) בנצו"ז וראה א. יו"ד, (ח"ג בזהר מ"ש ולדוגמא:
צירה, סביב ומסתובבת התחתון) כדור חצי גם שישנו (כך כדורית

וכיו"ב.
אדר 56) וכ"ח מרחשון ד' זו, שנה משפטים ש"פ שיחות: בשילוב
תשל"ז.



כי e"kyz'd ,dkepg zay ,uwn t"y zgiy

הוי' שם רק (לא יש שלמעלה לפי זה הרי נה"ב, וגם נה"א יש שבישראל גופא הא הנה - הענין ובשרש
"הטבע" בגימטריא אלקים, שם גם הוא 43אלא) היכולת ענין שאמיתית העצמות, ליכולת עד יותר, למעלה וכן ,

כו' בהשוואה ששניהם ובאופן הענינים, שני להיות ועד"ז 44שאפשר ואלקים, דהוי' הענינים ב' נשתלשלו ומזה .
דלעו"ז. המציאות גם שישנה בעולם נמשך שמזה ועד ונה"ב, נה"א - בישראל

הביטול  ענין ישנו הלעו"ז, שמצד חיצוניות בחכמות למטה, גם הנה - למעלה הענינים כל של השורש ומצד
כו'.

באופן  גם להיות שיכול לעו"ז, של ענין זה הרי ובגלוי בפועל אבל כו', השורש מצד רק הוא זה ענין אמנם,
כמ"ש  כו', התגברות יאמץ".45של מלאום "ולאום

בכל  הפשוטה אחדות ותתגלה האמת", "אחד אויספירן") ("וועט ינצח שסוכ"ס הדבר ברור אעפ"כ, אבל
בתחתונים  ית' לו דירה - .46העולם

.·È החידוש ומהו האמת", ד"אחד האחדות ענין ישנו אצלם שגם העולם, אומות לטענת המענה גם וזהו
זולתו  ואין הוא לבדו שהוא האמת, אחד הוא (שהקב"ה האחדות ענין כי, - דוקא בנ"י אצל האחדות )41בענין

כו'. ללעו"ז ועד אוה"ע, אצל גם האחדות ענין נמשך ומבנ"י דוקא, בישראל הוא
שמצינו  וכפי ישראל, מחכמי האחדות ענין את קיבלו העולם אומות שחכמי - הענינים בפשטות הוא 47וכן

בתנ"ך  (כמסופר במצרים הי' ירמי' וכאשר הנביא, ירמי' בימי שהי' אריסטו, של לרבו אליו 48בנוגע בא הי' ,(
האחדות. ענין גם ממנו קיבל וכך ממנו, ולומד

האדם  מכל החכם שהי' שלמה, גבי שמצינו דיבר 49וכפי ומסתמא חכמתו, את לשמוע באו תבל קצוי ומכל ,
וגו'" העצים "על רק לא כו'.50עמהם לגלות אפשר שהי' כמה להם וגילה כו', ההתהוות בענין גם אלא ,

מצרים  וחכמת יון חכמת היא שכללותם חיצוניות, דחכמות הענין לכללות בנוגע נמשך 51[ועד"ז זה שכל -
בנ"י]. מחכמת

האחדות, ענין אצלם נשכח כן לאחרי הנה מבנ"י, האחדות ענין את קיבלו אוה"ע שגם למרות אמנם,
לתתאי  מפלגך כו' לעילאי מפלגך לאמימר אמגושא "ההוא כדברי הפירוד, ענין - הפוכה שיטה אצלם והתחילה

הרמב"ם 52כו'" דברי היפך כו', עצמו בפני ומציאות נפרד כח הוא טבעי כח שכל אמרו וכמו"כ לד'53, בנוגע
האחדות. ענין מצד שזהו זב"ז, להתחלף שיכולים היסודות,

.‚È בזהר וכמ"ש המשיח, לימות שמתקרבים שככל השיחה, יתפתחון 54המשך לשתיתאה שנין מאה "ובשית
כו'" דחכמתא חוז 55תרעי אזי לעתיד , האחדות ענין לגילוי הכנה בתור האחדות, ענין אוה"ע אצל גם ומתגלה ר

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - ואילך.56לבוא 47 ע' חט"ו בלקו"ש

***

.„Èנרות "והדליקו הנסים": "ועל בנוסח מ"ש אודות בהיכל),zexvgaדובר הוא המנורה שמקום (אף קדשך"
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(43- והמרגיל (ד"ה פ"ו התשובה שער ר"ח פ"ב. שי"ב פרדס
ובכ"מ. רפ"ו. שעהיוה"א תניא ועוד. א. קפט, א. פט, של"ה ב). קכא,

ועוד.44) ואילך. קפב ע' תרס"ו המשך
ובפרש"י.45) כג כה, תולדות
פי"ג,46) במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו.
בסדה"ד 47) הובא - הקבלה שלשלת ו. א, ירמי' אברבנאל ראה

קדמות  מדבר פי"א. ח"א (להרמ"א) העולה תורת גם וראה ש. ג"א
ח"י. אות ח מע' (להחיד"א)

ואילך.48) ו מג, ירמי'
יא.49) ה, מלכיםֿא
יג.50) שם,
גופו 51) דדהבא, רישא הוא אנת בענין בקבלה מהמבואר ולהעיר

להאריז"ל  וסה"ל ל"ת (ראה לאוה"ע בשייכות - כו' זרועותיו ושתי
תצא). ר"פ

א.52) לט, סנהדרין
ה"ה.53) פ"ד יסוה"ת הל'
א.54) קיז, ח"א
לפני 55) זמן ריבוי בזהר שנאמרו ענינים כו"כ שיש ולהעיר

בכך. ולהכיר להתחשב רצו לא שבשעתו אלא בעולם, שנתגלו
היא  שהארץ שם) בנצו"ז וראה א. יו"ד, (ח"ג בזהר מ"ש ולדוגמא:
צירה, סביב ומסתובבת התחתון) כדור חצי גם שישנו (כך כדורית

וכיו"ב.
אדר 56) וכ"ח מרחשון ד' זו, שנה משפטים ש"פ שיחות: בשילוב
תשל"ז.
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המנורה  לנרות הכוונה כמ"ש 57שאין להקב"ה, והילול שבח בתור שהדליקו לנרות אלא ה'",58, כבדו "באורים
השואבה  בית בשמחת זהב של מנורות מדליקים שהיו בלקו"ש 59כמו ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה -

ס"א. הנ"ל
.ÂË:הרוחניות לגבי הגשמיות של מקום תפיסת להעדר בנוגע (ס"א) לעיל המדובר עם גם קשור זה וענין

ריקודים, של בענין ולא דוקא, נרות בהדלקת להקב"ה והשבח ההילול התבטא למה להבין: צריך לכאורה
השואבה? בית בשמחת כמו

המקדש, נרות עם גם קשור זה הרי השמחה, ענין עם קשורה היתה הנרות שהדלקת שאף - הוא הענין אך
תפיסת  לו שאין גשמי ענין שזהו כיון הריקודים, בענין גם הדבר התבטא לא ולכן רוחני, הו"ע ענינם שכל

הרוחניות. לגבי כלל מקום

.ÊË הפתגם את גם לבאר יש ("אּפרייסן 60עפ"ז עצמו את לנתק מסירתֿנפש אצלו שהיתה הזקן, רבינו ָאודות
בארץ" חפצתי לא ועמך בשמים לי ד"מי מהדביקות משמע,61זיך") שמזה בגשמיות, ליהודי טובה לעשות כדי ,

יוכלו  לא למה מובן: אינו דלכאורה - בגשמיות ליהודי טובה לעשות יכול הי' לא כו', הדביקות שבשעת
יחד? שניהם להתקיים

פעם  המדובר בהקדם נרותי'62ויובן העלה המנורה פני מול אל אהרן כן "ויעש  המנורה, הדלקת גבי במ"ש
משה" את ה' צוה שינה":63כאשר שלא אהרן של שבחו "להגיד רש"י, ופירש ,

אח  לו הי' אם פשוט, יהודי גם הרי - הקב"ה?! מציווי ישנה שאהרן הדעת על יעלה וכי תמוה: לכאורה
ומהו  מאומה, משנה הי' לא בודאי מסויים, באופן המנורה להדליק הקב"ה ציווי לו מוסר שהי' רבינו משה כמו

שינה"?! "שלא לאהרן בנוגע החידוש

שאהרן  כידוע ביותר, נעלית רוחנית עבודה גם היתה המנורה בהדלקת אהרן של שעבודתו - הוא הענין אך
דמטרוניתא" "שושבינא שנחלקים 64הוא ישראל נשמות (כללות ישראל  כנסת את להעלות היתה ועבודתו ,

הנרות  בז' שנרמזים סוגים בגשת 65לשבעה הנה שכן, וכיון המנורה". פני מול "אל מאירים שיהיו ומצב למעמד (
מצד  המנורה, שלפני מהמעלות ליפול או לקפוץ השמן, את לשפוך עלול אהרן הי' כזו, נעלית לעבודה אהרן

כו'! ההתפעלות גודל

שזהו - שינה" שלא אהרן של שבחו "להגיד אהרן", כן "ויעש ההתפעלות וזהו גודל שלמרות גדול, חידוש
כלֿשהוא. שינוי ללא בפשטות, המנורה להדלקת הדרושות הפעולות כל את לעשות אהרן הצליח כו',

הסיפור  כידוע - הזקן רבינו אצל גם מצינו זה לאמירת66וחידוש שרוב בנוגע המגיד, הרב ע"י תורה
אלו  וגם וכו', מתגלגלין היו ההתפעלות גודל שמצד כיון כולה, התורה את לשמוע מצליחים היו לא התלמידים
סובלים  היו התורה משמיעת ההתפעלות מצד הנה כולה, התורה את ולשמוע עצמם על לשלוט מצליחים שהיו
מצד  שזהו - כו' אח"כ לסבול מבלי כולה, התורה את לשמוע בכחו הי' הזקן רבינו ואילו כו'; משלשול אח"כ

חדשה  נשמה שהי' מעלתו כו'.67גודל חדשה דרך והורה ,

רבינו  ומשה ומתמוגגין, ונבהלים יראים הנביאים ש"כל הנביאים, שאר על רבינו משה במעלת שמצינו וע"ד
. כן .אינו בדעתו כח הי' שלם". עומדו על עומד והוא הנבואה דברי להבין .68.
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בנוגע 57) מאומה לפרט מבלי סתם, נרות" "הדליקו נאמר ולכן
ה' בזה ומפרט המלחמה נצחון לנס בנוגע שמאריך אף - השמן לנס
לתרץ  אפשר אי (שלכן וכו'" חלשים ביד גבורים "מסרת ענינים:
ירושלמי  תנא "האי ב) ו, (ב"ק הגמרא דברי ע"ד לשון, בקיצור שכתב

קלילא"). לישנא דתני הוא
טו.58) כד, ישעי'
(במשנה).59) סע"א נא, סוכה
רע"א.60) מה, ח"א לקו"ד
פ"מ 61) התפלה מצות שרש להצ"צ סהמ"צ וראה כה. עג, תהלים

כסלו. יח יום" ב"היום נעתק - סע"א). קלח, (דרמ"צ

וש"נ.62) .84 ע' ריש חכ"ט התוועדויות - מנחם תורת ראה
ג.63) ח, בהעלותך
ערה,64) ב. נג, (ברע"מ). א כ, ח"ג ב. מט, ח"ב ב. רסו, ח"א זהר

ב.
ובכ"מ.65) בהעלותך. ר"פ לקו"ת
גם66) וראה .195 ע' תרצ"ז .82 ע' שלום תורת סה"ש תורת ראה

83.מנחם  ס"ע שם
וש"נ.67) .22 ע' ריש תש"ו סה"ש ראה
ה"ו.68) פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם
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והורו  דרשו הם שגם - והמגיד הבעש"ט בזמן הנה שינה", "שלא מאהרן הנתינתֿכח לאחרי שגם והיינו,
היו  וסוכ"ס בזה, לעמוד יכולים התלמידים כל היו לא - בהגשמיות שינוי תפעל לא שההתפעלות כח ונתנו
לגבי  מקום תפיסת העדר של באופן מתבטלת שהגשמיות כך, זל"ז, בסתירה והגשמיות הרוחניות אצלם
את  ולקלוט לשמוע - ביחד וגשמיות) (רוחניות הענינים שני להיות יכולים היו הזקן רבינו אצל ורק הרוחניות;

שינוי. ללא עמדו על לעמוד ישאר הגשמי שהגוף באופן המגיד תורת

להתנתק  הוצרך מדוע - הרוחניות אל בסתירה הגשמיות היתה לא הזקן רבינו שאצל כיון מובן: אינו עפ"ז אך
בגשמיות?! ליהודי טובה לעשות כדי גו'" חפצתי לא ד"עמך מהדביקות

עשיית  אודות כשמדובר אבל ביחד, הענינים שני להיות יכולים היו עצמו הזקן רבינו שאצל - בזה והביאור
אז  עומד הי' הזקן רבינו אם הנה - המקבל ומצד המקבל, של ומצבו מעמדו נוגע אזי בגשמיות, ליהודי טובה
וע"ד  כו'. האור ריבוי מצד המקבל, אצל הטובה עשיית מתקבלת היתה לא גו'", חפצתי לא ד"עמך בהדביקות

רבינו 69הסיפור  הוצרך המקבל, תועלת ובשביל כו'. בהתעלפות נפל והחסיד כו', טליתו את הרבי הפשיל שפעם
כו'. מדביקותו להתנתק למס"נ הזקן

המקבל  בגלל (ורק לרוחניות בסתירה הגשמיות היתה לא שאצלו הזקן, רבינו למעלת בנוגע הוא זה כל אמנם,
ד"עמך  מהדביקות עצמו את לנתק והתורההוצרך - אדם בני רוב אצל אבל גו'"); חפצתי תדבר לא הרוב 70על

מקום תופסת ואינה להרוחניות, בסתירה  היא הגשמיות התבטא - שלכן (סט"ו) לעיל וכאמור הרוחניות, לגבי
שזהו  ריקודים, ע"י ולא רוחני, ענין שזהו קדשך", בחצרות נרות ש"הדליקו בכך רק להקב"ה וההילול השבח

הרוחניות. לגבי כלל מקום תופס שאינו  גשמי ענין

ממקומו" לזוז ש"אין שמונהֿעשרה, לתפלת בנוגע גם מצינו לעמוד 71ועד"ז צריך הגשמי שהגוף והיינו, ,
מרי'" קמי "כעבדא כלל, תנועה (כאמור 72ללא זל"ז בסתירה הם והגשמיות הרוחניות אדם בני רוב אצל כי, -

. בדעתו כח הי' רבינו "משה שרק בשעת לעיל ולכן, שלם"), עומדו על עומד והוא הנבואה דברי להבין .
כלל. מקום תופסת אינה שהגשמיות ומצב  במעמד לעמוד צריך התפלה

.ÊÈ הרוחניות בענין להסתפק אפשר אי מ"מ, הרוחניות, לגבי כלל מקום תופסת אינה שהגשמיות אע"פ אמנם,
בהגשמיות: גם צורך יש אלא בלבד,

כידוע  רוחני, ענין היותה עם הרי - לתפלה חרס"73בנוגע כלי "התופל מלשון הוא החיבור 74שתפלה שהו"ע ,
אלא  המחשבה), היא בתפלה העיקר שלכאורה (אף במחשבה התפלה שתהי' די לא מ"מ, באלקות, והדביקות
היא  עצמה שהתפלה לכך נוסף - זה וכל המחשבה. לגבי גשמי ענין שזהו דוקא, בדיבור להיות צריכה התפלה

ויצמיחה" ויולידה לארץ משמים הגשם וירד החולה "שיתרפא לפעול גשמיים, לענינים בנוגע וכיו"ב.75גם ,

השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם היא שתפלה - בזה השמימה"76והענין "מגיע כאשר שגם והיינו, ,
(כמ"ש  וימותו" ה' לפני ד"בקרבתם באופן באלקות הדביקות שתהי' הכוונה שאין כיון ארצה", "מוצב ה"ה

אהרן) התפלה 77בבני להיות צריכה ולכן הבהמית, ונפשו לגופו בנוגע גם לאלקות הקירוב לפעול - אדרבה אלא ,
של  לפעולה בנוגע (ועד"ז התפלה תפעל ועי"ז מתפללת, שהנשמה ירגיש הגוף שגם כדי דוקא, בדיבור

כולו. היום כל במשך הנהגתו לאופן בנוגע הגוף, על גם חסידית) התוועדות

רז"ל  שאמרו מה גם "לבו 78וזהו בשלמא דלכאורה: - למעלה" ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל
הזקן  רבינו שמבאר כפי - למטה" "עיניו שיהיו הצורך מהו אבל דמי, שפיר החיבור 79למעלה" להיות שצריך

דוקא. תתאה יחודא עם עילאה יחודא של
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ח"ד 69) (חיטריק) דברים ברשימת נעתק מעשיות. סיפורי ראה
תשנ"ב). (ברוקלין, ואילך ד ס"ע

פל"ד.70) ח"ג מו"נ ראה
ס"ב.71) סק"ד או"ח אדה"ז שו"ע
רע"א.72) יו"ד, שבת
ובכ"מ.73) סע"ד. עט, תרומה תו"א ראה
מ"ה.74) פ"ג כלים

א.75) קנה, קו"א תניא - אדה"ז לשון
ריש 76) שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב.
שם.77) האוה"ח ובפי' אחרי, ר"פ
ב.78) קה, יבמות
א.79) כד, ראה פ' לקו"ת
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והורו  דרשו הם שגם - והמגיד הבעש"ט בזמן הנה שינה", "שלא מאהרן הנתינתֿכח לאחרי שגם והיינו,
היו  וסוכ"ס בזה, לעמוד יכולים התלמידים כל היו לא - בהגשמיות שינוי תפעל לא שההתפעלות כח ונתנו
לגבי  מקום תפיסת העדר של באופן מתבטלת שהגשמיות כך, זל"ז, בסתירה והגשמיות הרוחניות אצלם
את  ולקלוט לשמוע - ביחד וגשמיות) (רוחניות הענינים שני להיות יכולים היו הזקן רבינו אצל ורק הרוחניות;

שינוי. ללא עמדו על לעמוד ישאר הגשמי שהגוף באופן המגיד תורת

להתנתק  הוצרך מדוע - הרוחניות אל בסתירה הגשמיות היתה לא הזקן רבינו שאצל כיון מובן: אינו עפ"ז אך
בגשמיות?! ליהודי טובה לעשות כדי גו'" חפצתי לא ד"עמך מהדביקות

עשיית  אודות כשמדובר אבל ביחד, הענינים שני להיות יכולים היו עצמו הזקן רבינו שאצל - בזה והביאור
אז  עומד הי' הזקן רבינו אם הנה - המקבל ומצד המקבל, של ומצבו מעמדו נוגע אזי בגשמיות, ליהודי טובה
וע"ד  כו'. האור ריבוי מצד המקבל, אצל הטובה עשיית מתקבלת היתה לא גו'", חפצתי לא ד"עמך בהדביקות

רבינו 69הסיפור  הוצרך המקבל, תועלת ובשביל כו'. בהתעלפות נפל והחסיד כו', טליתו את הרבי הפשיל שפעם
כו'. מדביקותו להתנתק למס"נ הזקן

המקבל  בגלל (ורק לרוחניות בסתירה הגשמיות היתה לא שאצלו הזקן, רבינו למעלת בנוגע הוא זה כל אמנם,
ד"עמך  מהדביקות עצמו את לנתק והתורההוצרך - אדם בני רוב אצל אבל גו'"); חפצתי תדבר לא הרוב 70על

מקום תופסת ואינה להרוחניות, בסתירה  היא הגשמיות התבטא - שלכן (סט"ו) לעיל וכאמור הרוחניות, לגבי
שזהו  ריקודים, ע"י ולא רוחני, ענין שזהו קדשך", בחצרות נרות ש"הדליקו בכך רק להקב"ה וההילול השבח

הרוחניות. לגבי כלל מקום תופס שאינו  גשמי ענין

ממקומו" לזוז ש"אין שמונהֿעשרה, לתפלת בנוגע גם מצינו לעמוד 71ועד"ז צריך הגשמי שהגוף והיינו, ,
מרי'" קמי "כעבדא כלל, תנועה (כאמור 72ללא זל"ז בסתירה הם והגשמיות הרוחניות אדם בני רוב אצל כי, -

. בדעתו כח הי' רבינו "משה שרק בשעת לעיל ולכן, שלם"), עומדו על עומד והוא הנבואה דברי להבין .
כלל. מקום תופסת אינה שהגשמיות ומצב  במעמד לעמוד צריך התפלה

.ÊÈ הרוחניות בענין להסתפק אפשר אי מ"מ, הרוחניות, לגבי כלל מקום תופסת אינה שהגשמיות אע"פ אמנם,
בהגשמיות: גם צורך יש אלא בלבד,

כידוע  רוחני, ענין היותה עם הרי - לתפלה חרס"73בנוגע כלי "התופל מלשון הוא החיבור 74שתפלה שהו"ע ,
אלא  המחשבה), היא בתפלה העיקר שלכאורה (אף במחשבה התפלה שתהי' די לא מ"מ, באלקות, והדביקות
היא  עצמה שהתפלה לכך נוסף - זה וכל המחשבה. לגבי גשמי ענין שזהו דוקא, בדיבור להיות צריכה התפלה

ויצמיחה" ויולידה לארץ משמים הגשם וירד החולה "שיתרפא לפעול גשמיים, לענינים בנוגע וכיו"ב.75גם ,

השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם היא שתפלה - בזה השמימה"76והענין "מגיע כאשר שגם והיינו, ,
(כמ"ש  וימותו" ה' לפני ד"בקרבתם באופן באלקות הדביקות שתהי' הכוונה שאין כיון ארצה", "מוצב ה"ה

אהרן) התפלה 77בבני להיות צריכה ולכן הבהמית, ונפשו לגופו בנוגע גם לאלקות הקירוב לפעול - אדרבה אלא ,
של  לפעולה בנוגע (ועד"ז התפלה תפעל ועי"ז מתפללת, שהנשמה ירגיש הגוף שגם כדי דוקא, בדיבור

כולו. היום כל במשך הנהגתו לאופן בנוגע הגוף, על גם חסידית) התוועדות

רז"ל  שאמרו מה גם "לבו 78וזהו בשלמא דלכאורה: - למעלה" ולבו למטה עיניו שיתן צריך "המתפלל
הזקן  רבינו שמבאר כפי - למטה" "עיניו שיהיו הצורך מהו אבל דמי, שפיר החיבור 79למעלה" להיות שצריך

דוקא. תתאה יחודא עם עילאה יחודא של
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ח"ד 69) (חיטריק) דברים ברשימת נעתק מעשיות. סיפורי ראה
תשנ"ב). (ברוקלין, ואילך ד ס"ע

פל"ד.70) ח"ג מו"נ ראה
ס"ב.71) סק"ד או"ח אדה"ז שו"ע
רע"א.72) יו"ד, שבת
ובכ"מ.73) סע"ד. עט, תרומה תו"א ראה
מ"ה.74) פ"ג כלים

א.75) קנה, קו"א תניא - אדה"ז לשון
ריש 76) שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב.
שם.77) האוה"ח ובפי' אחרי, ר"פ
ב.78) קה, יבמות
א.79) כד, ראה פ' לקו"ת
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הוראת  ע"פ מ"מ, בהגוף, גם נרגשת שתהי' כדי דוקא, בדיבור להיות צריכה שהתפלה אף - גיסא ולאידך
שצועקים  אלו כמו הגוף, התפעלות של באופן ולא התיישבות, של באופן להיות התפלה צריכה נשיאינו רבותינו
התפלה  מן לחלק דחשיב הברכה), בסיום זה אין (אם דין ע"פ שמותר (אף וכיו"ב טאטע" "אוי התפלה ַבאמצע

לשון) בכל נאמרת להיות .80שיכולה

שם  להזכיר שמותר אף הנה - השנים ומברך חולים רופא בברכת כמו גשמיים, ענינים על לתפלה בנוגע וכן
קולנו" ב"שמע הרופאים 81החולה מרשמי הרפואה, ענין בפרטי ולהתבונן לחשוב מקום אין בודאי הרי ,

כללית  בקשה רק אלא כו'), בשדה הזריעה עניני פרטי אודות השנים בברכת לחשוב (או וכיו"ב ("רעצעּפטן")
בגלוי  ונרגש ניכר להיות צריך הגשמיים הענינים על בתפלה שגם והיינו, שלימה, רפואה לו ישלח שהקב"ה

הרוחני  בהעלם.ענין להיות צריך הגשמיות ענין ואילו דוקא, ות

החיים  עץ בקונטרס כמבואר - בזה הענין והיינו,82וכללות עילאה, יחודא והן תתאה יחודא הן להיות שצריך
יחודא  נמשך להיות צריך תתאה ביחודא שגם ובאופן דוקא, שניהם להיות צריכים אלא מהם, אחד מספיק שלא

כו'. עילאה

.ÁÈ,דחנוכה גשמי) (נצחון המלחמה נצחון ונס רוחני) (נצחון השמן פך לנס בנוגע הוא שכן השיחה, סיום
יחד  להיות יכולים אינם ובפירוש בגילוי הנ"ל 83שרק בלקו"ש נכלל - זל"ז שייכים ה"ה וברמז בהעלם אבל ,

שליט"א: אדמו"ר כ"ק וסיים ס"א.
על  דחנוכה הענינים כל את שממשיכים באופן אלא חנוכה, ימי שמונת במשך רק לא להיות צריך זה וכל

כולה. השנה כל

***

.ËÈ"ה"פגישה אודות הזכיר שליט"א אדמו"ר באחד שמתקיימת84כ"ק ד"אחד באופן זה  שיהי' - אלו בימים 
ביניהם" יבוא לא ורוח דתרמודאי",85יגשו ריגלא "כליא שיהי' ועד כולה, השנה כל על זאת וצוה 1וימשיכו .

משפחותיהם. בני עבור גם "לחיים", יאמרו הפגישה שמשתתפי
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וש"נ.80) רכז). ע' ריש חכ"ד (אג"ק זו משנה מכתב ראה
וש"נ.81) רסקי"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ואילך.82) ספ"ו
הדלקת 83) בעת (לא היא המלחמה נצחון נס הזכרת שלכן,

פעמים, ב' - ביום שעיקרה הנסים", "ועל באמירת אלא) המנורה,

המנורה. הדלקת זמן זה שאין - ובמנחה בשחרית
(841 ובהערה 107 ע' חמ"ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

שם.
ח.85) מא, איוב
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ללחם ‡. פרעה אל העם ויצעק מצרים ארץ כל ותרעב
לכם  יאמר אשר יוסף אל לכו מצרים לכל פרעה ויאמר

הפסוק:1תעשו  תחילת שמפרש (לאחרי רש"י ופירש .
יאמר  "אשר דקרא סיפא מעתיק מצרים", ארץ כל "ותרעב
שימולו  להם אומר יוסף שהי' "לפי ומפרש): תעשו" לכם
להם  אמר לנו אומר הוא כך ואומרים פרעה אצל וכשבאו

ס"ג). (כדלקמן כו'"
אל  העם "ויצעק כתיב בהפסוק הלא להבין: וצריך

drxt ע"פ שהוא יוסף" אל לכו גו' פרעה ויאמר ללחם
זה  לפני ליוסף פרעה –2אמירת עמי" כל ישק פיך "ועל

בפירוש  צורך ומה בפשטות, מובן פרעה מענה וא"כ
בכלל?

הודיע  רש"י הרי – לפירוש הכרח שיש את"ל אפילו
qiceעליו (וחוזר "באתיdnkפירושו שלא `l`פעמים)

דבר  המקרא דברי המיישבת ולאגדה מקרא של לפשוטו
על ב eipte`"3דבור לרש"י ומנ"ל –eheyt מקרא של

שימולו  להם אמר ושיוסף יוסף, אצל היו לזה שמקודם
פרעה? אל הלכו ושאח"כ

להם), אמר (שפרעה הכתוב מל' אדרבא, קשה: גם
אמר"xn`i"אשר "אשר (ולא תעשו" לכם עתיד) (לשון

דבר  יוסף להם אמר לא שעדיין משמע עבר), לשון –
זה. בענין

מפרשים ·. יש פרעה 4והנה של לשונו אריכות אשר
להם  הי' פרעה אל המצריים צעקת שלפני לומר מכריחה
המצריים  באו שתחילה נאמר אם יוסף: עם משאֿומתן
לומר: לו הי' ליוסף, אח"כ שלחם והוא פרעה אל בצעקתם

"אשר  בדיבורו: שהוסיף ומזה לא; ותו יוסף" אל "לכו
ושהוא  יוסף אצל היו כבר שהם מובן תעשו" לכם יאמר
פרעה  מענה בא וע"ז – לעשות רצו שלא דבר להם אמר

תעשו. לכם יאמר אשר
כי: כן, לפרש קשה אבל

לרש"י  מנ"ל מובן אינו זה, פירוש לפי שגם לזה [נוסף
להם אמר דוקא]eleniyשיוסף

"אשר הכתוב  מלשון כנ"ל,xn`iא) מוכח, גו'"
לעשות.l`שעדיין שעליהם הדבר יוסף להם אמר

כו'" להם אומר יוסף "שהי' רש"י של ראייתו באם ב)
צריך הי' שפרעה מזה יוסף,zeevlהיא כאמירת שיעשו

ש  מצרים"xaknאף ארץ כל על אותו כותב 5"נתון הי' -
של בסגנון "מכאן yexitזה תעשו": לכם יאמר ל"אשר

וכיו"ב  כו'" להם אומר יוסף "6שהי' רש"י מלשון ;itl
שימולו  להם אמר שיוסף שזה מוכח, כו'" אומר יוסף שהי'

אלו  מתיבות הנלמד ענין כבר 7אינו הידוע דבר שהוא אלא
בתור כאן "אשר dncwdומובא שהתיבות יובן פיה שעל

כו'". להם ש"אמר פירושן תעשו" לכם יאמר

אצל ‚. "וכשבאו אומר: זה, רש"י פי' בהמשך להלן,
לא  למה להם אמר לנו אומר הוא כך ואומרים פרעה
לו  אמרו באים הרעב ששני לכם הכריז והלא בר צברתם
לכם  יאמר אשר כל כן אם להם אמר והרקיבה הרבה אספנו

התב  על גזר הרי והרקיבה תעשו עלינו 8ואה יגזור אם מה
ונמות".

להבין: קשה בזה וגם

לפי  הכתוב ממשמעות להוכיח, לי' מנא כדלעיל, א)
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נה.1) מא, פרשתנו
מד.2) מא, ג"כ וראה מ. מא,
ובכ"מ.3) כד. ג, שם ועד"ז ח. ג, בראשית
עה"פ.4) לדוד משכיל
מג.5) מא,
ו.6) מקץ תנחומא ה. פצ"א בב"ר המבואר וע"ד
היא 7) שימולו להם שאמר רש"י של שהוכחתו לפרש שא"א מובן ועפ"ז

אנוכי  שש קסב) קיט, (תהלים כמ"ש מילה על אמירה ל' שמצינו "יאמר" מל'
כי  עה"ת) זקנים מושב צ'. ס"פ לב"ר מת"כ וראה כאן (ש"ח גו' אמרתך על
ואם  המילה, על קאי שאמירה רמז שום אין מקרא של שבפשוטו לזה [נוסף

משם] שוה בגזירה שנלמד לפרש הו"ל רש"י, של כוונתו היתה לזה
מתיבות  נלמד שאינו מוכח שימולו להם אומר יוסף שהי' לפי רש"י מל'

כבפנים. תעשו" לכם (בעתיד) יאמר "אשר
פצ"א  לב"ר (כבמת"כ יתירה מ"לכם" שנלמד לפרש שא"א מובן ומזה

לדרך). (צדה עשו" אשר הנפש "ואת ע"ד שהוא תעשו מדכתיב או שם)
מעפר 8) בו  נתנו שלא לפי תבואתם הרקיבה למה שהטעם לפרש דא"א

הכריז  שיוסף כיון כי יוסף, משא"כ כאן*) לדוד במשכיל (הובא וכו' המקום
ועוד  הצבירה. אופן גם שפירסם בודאי בר, לצבור וצריכים באים הרעב ששני
רש"י  (ראה טבעי ענין ה"ז המקום עפר ע"י מרקבון התבואה שמירת ועיקר:

למצרים. ידוע זה שהי' בודאי וא"כ מח) מא,
התבואה  כל שכלתה לפי הוא מצרים" ארץ כל ש"ותרעב שזה אאפ"ל גם
כי  עה"פ**) הרד"ק פירוש (ראה מצרים בארץ הרעב שותחזק ובפרט שאצרו,

הא'. בשנה כלתה שנים שבע עבור שאצרו שהתבואה לומר, מקום כלל אין

oaen ("aiwxd lqa epl 'idy mgl s`" `aed `ly) i"yxta mb la` ± "aiwxd lqa epl 'idy mgl s` 'ek drxtl mixne` 'idy yxcna y"n 'izhinzy`" :cecl likyna (*
.dxrdd miptak ok yxtl `"`y

'eb meid mkz` izipw od" (ckÎbk ± fn ybie) p"ynke .sqkd dlky xg`l 'ad dpy seqa wx df 'id `xwn ly eheyta la` ± drxtl zeci yng ozil ekxvedy itl :w"cxa (**
."'eb drxtl ziying mzzpe
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ללחם ‡. פרעה אל העם ויצעק מצרים ארץ כל ותרעב
לכם  יאמר אשר יוסף אל לכו מצרים לכל פרעה ויאמר

הפסוק:1תעשו  תחילת שמפרש (לאחרי רש"י ופירש .
יאמר  "אשר דקרא סיפא מעתיק מצרים", ארץ כל "ותרעב
שימולו  להם אומר יוסף שהי' "לפי ומפרש): תעשו" לכם
להם  אמר לנו אומר הוא כך ואומרים פרעה אצל וכשבאו

ס"ג). (כדלקמן כו'"
אל  העם "ויצעק כתיב בהפסוק הלא להבין: וצריך

drxt ע"פ שהוא יוסף" אל לכו גו' פרעה ויאמר ללחם
זה  לפני ליוסף פרעה –2אמירת עמי" כל ישק פיך "ועל

בפירוש  צורך ומה בפשטות, מובן פרעה מענה וא"כ
בכלל?

הודיע  רש"י הרי – לפירוש הכרח שיש את"ל אפילו
qiceעליו (וחוזר "באתיdnkפירושו שלא `l`פעמים)

דבר  המקרא דברי המיישבת ולאגדה מקרא של לפשוטו
על ב eipte`"3דבור לרש"י ומנ"ל –eheyt מקרא של

שימולו  להם אמר ושיוסף יוסף, אצל היו לזה שמקודם
פרעה? אל הלכו ושאח"כ

להם), אמר (שפרעה הכתוב מל' אדרבא, קשה: גם
אמר"xn`i"אשר "אשר (ולא תעשו" לכם עתיד) (לשון

דבר  יוסף להם אמר לא שעדיין משמע עבר), לשון –
זה. בענין

מפרשים ·. יש פרעה 4והנה של לשונו אריכות אשר
להם  הי' פרעה אל המצריים צעקת שלפני לומר מכריחה
המצריים  באו שתחילה נאמר אם יוסף: עם משאֿומתן
לומר: לו הי' ליוסף, אח"כ שלחם והוא פרעה אל בצעקתם

"אשר  בדיבורו: שהוסיף ומזה לא; ותו יוסף" אל "לכו
ושהוא  יוסף אצל היו כבר שהם מובן תעשו" לכם יאמר
פרעה  מענה בא וע"ז – לעשות רצו שלא דבר להם אמר

תעשו. לכם יאמר אשר
כי: כן, לפרש קשה אבל

לרש"י  מנ"ל מובן אינו זה, פירוש לפי שגם לזה [נוסף
להם אמר דוקא]eleniyשיוסף

"אשר הכתוב  מלשון כנ"ל,xn`iא) מוכח, גו'"
לעשות.l`שעדיין שעליהם הדבר יוסף להם אמר

כו'" להם אומר יוסף "שהי' רש"י של ראייתו באם ב)
צריך הי' שפרעה מזה יוסף,zeevlהיא כאמירת שיעשו

ש  מצרים"xaknאף ארץ כל על אותו כותב 5"נתון הי' -
של בסגנון "מכאן yexitזה תעשו": לכם יאמר ל"אשר

וכיו"ב  כו'" להם אומר יוסף "6שהי' רש"י מלשון ;itl
שימולו  להם אמר שיוסף שזה מוכח, כו'" אומר יוסף שהי'

אלו  מתיבות הנלמד ענין כבר 7אינו הידוע דבר שהוא אלא
בתור כאן "אשר dncwdומובא שהתיבות יובן פיה שעל

כו'". להם ש"אמר פירושן תעשו" לכם יאמר

אצל ‚. "וכשבאו אומר: זה, רש"י פי' בהמשך להלן,
לא  למה להם אמר לנו אומר הוא כך ואומרים פרעה
לו  אמרו באים הרעב ששני לכם הכריז והלא בר צברתם
לכם  יאמר אשר כל כן אם להם אמר והרקיבה הרבה אספנו

התב  על גזר הרי והרקיבה תעשו עלינו 8ואה יגזור אם מה
ונמות".

להבין: קשה בזה וגם

לפי  הכתוב ממשמעות להוכיח, לי' מנא כדלעיל, א)
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נה.1) מא, פרשתנו
מד.2) מא, ג"כ וראה מ. מא,
ובכ"מ.3) כד. ג, שם ועד"ז ח. ג, בראשית
עה"פ.4) לדוד משכיל
מג.5) מא,
ו.6) מקץ תנחומא ה. פצ"א בב"ר המבואר וע"ד
היא 7) שימולו להם שאמר רש"י של שהוכחתו לפרש שא"א מובן ועפ"ז

אנוכי  שש קסב) קיט, (תהלים כמ"ש מילה על אמירה ל' שמצינו "יאמר" מל'
כי  עה"ת) זקנים מושב צ'. ס"פ לב"ר מת"כ וראה כאן (ש"ח גו' אמרתך על
ואם  המילה, על קאי שאמירה רמז שום אין מקרא של שבפשוטו לזה [נוסף

משם] שוה בגזירה שנלמד לפרש הו"ל רש"י, של כוונתו היתה לזה
מתיבות  נלמד שאינו מוכח שימולו להם אומר יוסף שהי' לפי רש"י מל'

כבפנים. תעשו" לכם (בעתיד) יאמר "אשר
פצ"א  לב"ר (כבמת"כ יתירה מ"לכם" שנלמד לפרש שא"א מובן ומזה

לדרך). (צדה עשו" אשר הנפש "ואת ע"ד שהוא תעשו מדכתיב או שם)
מעפר 8) בו  נתנו שלא לפי תבואתם הרקיבה למה שהטעם לפרש דא"א

הכריז  שיוסף כיון כי יוסף, משא"כ כאן*) לדוד במשכיל (הובא וכו' המקום
ועוד  הצבירה. אופן גם שפירסם בודאי בר, לצבור וצריכים באים הרעב ששני
רש"י  (ראה טבעי ענין ה"ז המקום עפר ע"י מרקבון התבואה שמירת ועיקר:

למצרים. ידוע זה שהי' בודאי וא"כ מח) מא,
התבואה  כל שכלתה לפי הוא מצרים" ארץ כל ש"ותרעב שזה אאפ"ל גם
כי  עה"פ**) הרד"ק פירוש (ראה מצרים בארץ הרעב שותחזק ובפרט שאצרו,

הא'. בשנה כלתה שנים שבע עבור שאצרו שהתבואה לומר, מקום כלל אין

oaen ("aiwxd lqa epl 'idy mgl s`" `aed `ly) i"yxta mb la` ± "aiwxd lqa epl 'idy mgl s` 'ek drxtl mixne` 'idy yxcna y"n 'izhinzy`" :cecl likyna (*
.dxrdd miptak ok yxtl `"`y

'eb meid mkz` izipw od" (ckÎbk ± fn ybie) p"ynke .sqkd dlky xg`l 'ad dpy seqa wx df 'id `xwn ly eheyta la` ± drxtl zeci yng ozil ekxvedy itl :w"cxa (**
."'eb drxtl ziying mzzpe
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eheyt– והמצריים פרעה שבין השקו"ט דברי כל את ,
פרעה אל העם ויצעק אלא: בקרא כתוב אין ?mgllשהרי

"אספנו  רש"י) פי' (כפי המצריים שאמרו לאחרי ב)
"אם  פרעה להם השיב זה ועל והרקיבה" (תבואה) הרבה

מה להם שאין מכיון (היינו לפניהם lek`lכן אין הרי ,
אחרת  מה 9ברירה – תעשו" לכם יאמר אשר כל אלא) ,

כו' גזר "הרי מוסיף שלכן מקרא של פשוטו בהבנת חסר
ונמות"? עלינו יגזור אם מה

רש"י "siqenג) הכתוב לשון יאמר?lkעל אשר "

מה  פרעה ולכאורה – ג"כ עצמו כולל – "עלינו" ד)
לגזירה? ענינו

שמי'? דכר מאן – מיתה ה)

שלפנינו) רש"י (פי' בכללותו הזה שפירוש אמת, הן
במדרש  רש"י 10מקורו שכלל הכלל ידוע הלא אבל -

הוא מוכרח באם רק רז"ל דרשת שמביא – ayiilבפירושו
כנ"ל. אופניו, על המקרא דברי

רש"י „. פירוש וענין בתוכן להבין צריך עוד
(והמדרש):

שימולו  מהמצרים בדרישתו יוסף של טעמו הי' מה א)
רצונם) היפך מזה 11(ובפרט תגיע תועלת איזו –12?

עה"פ  אדרוש"13ב) לנפשותיכם דמכם את "ואך
שע"פ ז.א. עצמו"; דם "השופך היינו שדמכם jxcפירש"י

hytd עי"ז יבוא שלא (אף עצמו דם לשפוך תורה אסרה
תאכלו" לא "דמו של וכאיסור למיתה. או ,14לחולי

מן "דם ברש"י כמפורש שהוא הקודם, ").igdשבפסוק

מובן לא zehyta[ועפ"ז למה רבים בו ששקו"ט ענין
"כל  קיים אז שגם אף – שנצטוה קודם עצמו את א"א מל

ניתנה" שלא עד כולה –15התורה

לפי הוא שאין deehvpyכי ופשוט דמו. לשפוך לא
זה ואין מצוהxecidמקום –ly`לקיים deehvpykניתנה

משא"כ לעשותו, ציווי deehvpykשלא הרי המילה, על

שפיכת  של האיסור בנדו"ז ומבטל דוחה זה מפורש
.16דמים]

(להמצרים) להם אומר יוסף הי' איך מובן: אינו ולפי"ז
שהם  דמים שפיכת של איסור הוא זה דבר והלא שימולו,

עליו  מוזהרים ב"נ ?17ככל

בזה:‰. והביאור

עמי"18עה"פ  כל ישק פיך ועל ביתי על תהי' "אתה

על  נעשים יהיו עמי צרכי כל יתפרנס, יתזן "ישק פרש"י:
צרכי  כל את לפרנס הוטל יוסף שעל היינו כו'" ידך

תפקיד  למלא עצמו, על זה קיבל ויוסף וכו'. במזון המצרים

שמצינו  כמו – המצרים לכל ומפורסם ידוע שהי' – זה
שלאח"ז  ארץ 19בפסוקים בכל ויעבור גו' יוסף "ויצא :

גו'" הרבה הים כחול בר יוסף ויצבור . . . .מצרים

העם  ויצעק מצרים ארץ כל "ותרעב כאשר עפ"ז והנה

אל drxtאל המצרים צעקו למה כלל מובן אינו ללחם"
drxt?יוסף ע"י הם ומזונם פרנסתם צרכי כל והרי ללחם?

הפשוט  בדבר הכתוב שקיצר מתחילה 20ועכצ"ל שבודאי

ארץ  בכל השליט הוא כי מזון לבקש יוסף אצל באו
אל  לצעוק באו בקשתם את מילא שלא לאחרי ורק מצרים,

– תפקידו? זהו הרי הבקשה מילא לא שיוסף ומה פרעה.

שקנו  שמצינו (ע"ד מה דבר מהם ביקש שיוסף עכצ"ל
לצעוק  הלכו ולכן לעשותו הסכימו לא שהם וכו'), בכסף

ולא  מהמצרים דרש שיוסף זה דבר ומהו מלכם. פרעה אל

כבר  שלמדנו והפסוקים הפרשיות מתוכן – לעשותו? רצו
) מובן iptlמקודם תעשו") לכם יאמר "אשר התיבות

כדלקמן. שימולו", להם אומר יוסף "שהי'
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התבואה 9) על גזר הרי תעשו לכם יאמר אשר כל כן "אם רש"י מל' ועוד:
על  ש"גזר לפי הוא תעשו" לכם יאמר אשר ל"כל שהטעם מוכח, והרקיבה"
שיאמר  מה לעשות שמוכרחים הטעם שהרי מובן ואינו והרקיבה". התבואה
מצד  נרקבת היתה התבואה אם גם לאכול מה להם שאין לפי הוא יוסף, להם
רש"י, כוונת ומהי בר. צברו לא באם גם או יוסף) גזירת מצד (לא אחרת סיבה
והרקיבה"? התבואה על גזר "הרי הוא תעשו" לכם יאמר אשר ל"כל שהטעם

ו.10) מקץ תנחומא ה. פצ"א, ב"ר
פשוטו 11) (ע"פ אשר י"ל והנה להתגייר. מכריחים אין והלא כאן: בגו"א

ואילך  143 ע' ח"ה לקו"ש (ראה מ"ת קודם הגירות ענין הי' לא מקרא) של
למול. להם ציווה למה הקושיא תוגדל ועפ"ז שם) ובהערות (ס"ג)

ס"פ 12) לב"ר יפ "ת עה"פ. יקר כלי והדרוש: הרמז ע"ד ע"ז טעמים ראה
כולם  אבל כאן. לדוד משכיל דבש). היערות (בשם שם לתנחומא יוסף עץ צ'.
בהנ"ל. המובאים לטעמים בפרש"י אפילו רמז שום ואין הפשט, בדרך אינם

ה.13) ט, נח

ד.14) ט, שם
ה.15) כו, תולדות פרש"י וראה קדושין. סוף משנה
שם.16) ח"ה לקו"ש בארוכה בכ"ז ראה
להם 17) לומר רשאין* יעקב בני היו איך שכם: אנשי ממילת להקשות אין

לכם ל"ויהרגו "המול הכנה בתור הי' כ"ז הרי כי – טו) לד, (וישלח זכר" כל
הל' רמב"ם (וראה להרגם מחוייבים היו יעקב בני שלדעת היינו זכר", כל
190 ע' ח"ה לקו"ש וראה יג. לד, וישלח עה"ת בפירושו רמב"ן ספ"ט. מלכים

שם). 41 ובהערה
שבני  מה בגו, דברים שיש להבין צריכין היו שכם דאנשי מובן, אינו אבל

עליו. מוזהרים שב"נ דבר לעשות להם מציעים יעקב
מ.18) מא, פרשתנו
מט.19) מו, פסוק
של 20) במיתתו הכתוב שקיצר ז) לח, פרש"י (ע"פ זו שלפני בפרשה ע"ד

ובכ"מ. דברים". עלי' "הרבה א) ג, (בראשית ובפרש"י ער.

.(dxrdd mipta `aend o"anx d`x) odilr eehvpy zexiar daxd lr exar ik ,r"` eln ji` dyw epi` mnvr mky iyp` lr (*
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.Â:הענין וביאור
ביתו, ו)בני (עצמו את למול לאברהם הקב"ה כשציווה

לךֿלך  (בפ' לו ומקנת 21אמר ביתך יליד ימול "המול (

יליד  הוא: זה ציווי על הטעם – שבפשטות גו'", כספך
מוטל  ולכן – לו וטפלים הם ברשותו – כספו ומקנת ביתו

מהם. כאו"א ימול" ש"המול החיוב עליו

הארץ" על "השליט הוא שיוסף כיון – והי'22עפ"ז ,

מצרים" ארץ כל "על את 23נתון איש ירים "לא ובלעדו

מצרים" ארץ בכל רגלו ואת תחת 24ידו נתונים שהיו היינו ,
נותנת 25שלטונו  הסברא א"כ כסף, כמקנת וברשותו

שיהיו  להשתדל חיוב עליו שיש מקרא של בפשוטו
.26נימולים 

"לפי רש"י: ל' דיוק יומתק להם `xneיוסףidy'ובזה

אומר 27שימולו" – אלא אמר", שיוסף "לפי (לא
אלא  שימולו, להם אמר אחת פעם שלא ז.א. בתמידות)

שהחל  בעת שאת ביתר (וכמובן, תמיד מהם תובע שהי'
הארץ").28הרעב  על "השליט בתור אליו ובאו

הנ"ל ע"פ – מזו להשתדל aiegnyויתירה יוסף
xnelשימולו, gxken מצרים בארץ הרעב שכשחזק

למכור  לא יוסף הי' מחוייב יוסף, אל לפנות היו ומוכרחים

שימולו. – תנאי בתור להם לומר כ"א – וכו' בכסף

.Êאל העם "ויצעק כאשר שהוא drxtוהנה ללחם"

"לכו  להם אמר ופרעה למלך משנה רק הוא ויוסף המלך
(פרעה) שהוא היינו – תעשו" לכם יאמר אשר יוסף אל

(גם  מזון להם שיתן יוסף את יצווה ולא בזה מתערב אינו

ע"ז. ונימוק טעם לומר צריך שהי' מובן – ימולו) לא אם
התבואה  על גזר "הרי – רש"י מפרש זה וטעם

"לחם" להם שאין הענין באם כלומר: והרקיבה",

סיבה מצד הוא ללחם) פרעה) (אל אליו ,zirah(וצועקים
לחם. להם שיתן יוסף את שיצוה מקום יש אז

) הוא לחם להם שאין שהטעם מכיון טבעי)izlaאבל
sqeiמצד zxifb29:הרי ,

תהי' שהרי zlrezלא בר, להם ליתן יוסף את יצוה אם
שיורקב  יגזור פרעה) ציווי (עפ"י בר להם יתן כשיוסף גם

זה  בר ,30גם

(עד  לשעה שהרי כלל, מספיק זה טעם אין אבל
וכו', יגזור לא אולי אח"כ וגם תועיל, בודאי שתרקב)

יגזו  בזה ואפילו שיש עכצ"ל ולכן דבר. הפסידו לא – ר
מצבם  לגבי והפסד להיזק חשש יוסף) את להכריח (בציוויו
היזק  ואין ברעב. הזמן במשך מיתה – ללחם צעקתם בעת
בדברי  רש"י שמוסיף וזהו תיכף. מיתה אלא – מזה גדול
שהוא  דבר עליו לצוות יוסף, על שליטה לו (שאין פרעה
יוסף  של שבכוחו כיוון הוא: נהפוך ואדרבא, רצונו, נגד

xefbl."ונמות יגזור אם ו)"מה כו'

(שלכן  הוא צדיק שיוסף כיון להשיב: מקום עדיין אבל
העם, על מיתה שיגזור חשש אין מתקיימות) שלו גזירות
עכצ"ל  ולכן – עליו ומצווים אותו מכריחים הם אין שהרי

" פרעה שגרמו epilrשאמר – והם המכריח, שהוא – "
לכך.

לגזור  יוסף של שבכחו להם אמר שפרעה זה, ודבר
"אשר  הכתוב בלשון גם הוא מרומז – שימותו עליהם

xn`i:"תעשו לכם

שכוונתו xn`i"אשר משמע תעשו" עתיד) (ל' לכם
לענין רק אם xaky(לא שגם כ"א) (המילה), להם אמר

אמרו  שלא דבר בעתיד, להם, לעשותו.31יאמר עליהם ,

דבר  אותם יצוה שיוסף פרעה חשש למה מובן: ואינו
שימולו. – מכבר אותם שציווה מה על נוסף

(בעתיד) לכם יאמר "אשר שבל' רש"י מפרש ולכן
מרומז להם mrhdתעשו" שאמר כמו לעשות שמוכרחים

להם  שיתן יוסף את לצוות פרעה) (של ביכלתו ושאין יוסף
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שם 21) הקודמים בפסוקים כמפורש  לאברהם רק  לא הי' והציווי יג. יז,
גו'. אחריך" "וזרעך

ו.22) מב, פרשתנו
מג.23) מא, שם
מד.24) שם,
ראשונים 25) כמה לדעת להמלך קנוי גופם המדינה אנשי ההלכה, ע"ד וגם

חו"מ  הצ"צ שו"ת גם וראה דינא. דמלכותא דינא ערך תלמודית באנצק' הובאו
ב'. סימן
א"ע 26) שימולו א"ל יעקב שבני כששמעו חשדו לא שכם שאנשי והטעם

אנשי  וגם אחד" לעם "והיינו טז) (לד, שם הוא מפורש (16 הערה לעיל (ראה
אז, מפורסם הי' שכן והיינו אחד". לעם "להיות כא) (שם זה את הדגישו שכם
א"ע. למול הוצרך ויעקב) (יצחק אברהם ובית במשפחת להיכנס הרוצה אשר

עצמכם".27) את ומולו "לכו (6 הערה לעיל (הובא במדרש

ד).28) ב, (איוב נפשו" בעד יתן לאיש אשר "כל שאז
בר 29) צברתם לא "למה להם אמר שפרעה לרש"י מנ"ל מתורץ: ועפ"ז

יוסף  את לצוות ביכולתו שאין פרעה להם כשאמר אשר מסתבר, כי – כו'"
שלו  שהמענה באופן זאת עשה ללחם"), פרעה אל העם "ויצעק אשר (למרות
בר  צברתם לא "למה להם אמר דבריו שבתחלת מסתבר ולכן אצלם. יתקבל
הוכיח  ועי"ז והרקיבה". הרבה "אספנו האמת) (כפי יענוהו אשר בידעו כו'"
ש"הרי  להם יאמר שיוסף מה כל לעשות הם שמוכרחים גופא מדבריהם להם

כו'". והרקיבה התבואה על גזר
התבואה 30) על גזר שלכן שימולו, להכריחם רצה שיוסף מכיון כי

מקודם, שאספו להתבואה בנוגע רק לא תהי' זו שגזירתו מובן הרי – והרקיבה
להם. שיהי' מזון בכל אלא

דבר 31) הן אמרו, שכבר הן – יאמר אשר כל ומבאר: רש"י מוסיף ולכן
חדש.
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.Â:הענין וביאור
ביתו, ו)בני (עצמו את למול לאברהם הקב"ה כשציווה

לךֿלך  (בפ' לו ומקנת 21אמר ביתך יליד ימול "המול (

יליד  הוא: זה ציווי על הטעם – שבפשטות גו'", כספך
מוטל  ולכן – לו וטפלים הם ברשותו – כספו ומקנת ביתו

מהם. כאו"א ימול" ש"המול החיוב עליו

הארץ" על "השליט הוא שיוסף כיון – והי'22עפ"ז ,

מצרים" ארץ כל "על את 23נתון איש ירים "לא ובלעדו

מצרים" ארץ בכל רגלו ואת תחת 24ידו נתונים שהיו היינו ,
נותנת 25שלטונו  הסברא א"כ כסף, כמקנת וברשותו

שיהיו  להשתדל חיוב עליו שיש מקרא של בפשוטו
.26נימולים 

"לפי רש"י: ל' דיוק יומתק להם `xneיוסףidy'ובזה

אומר 27שימולו" – אלא אמר", שיוסף "לפי (לא
אלא  שימולו, להם אמר אחת פעם שלא ז.א. בתמידות)

שהחל  בעת שאת ביתר (וכמובן, תמיד מהם תובע שהי'
הארץ").28הרעב  על "השליט בתור אליו ובאו

הנ"ל ע"פ – מזו להשתדל aiegnyויתירה יוסף
xnelשימולו, gxken מצרים בארץ הרעב שכשחזק

למכור  לא יוסף הי' מחוייב יוסף, אל לפנות היו ומוכרחים

שימולו. – תנאי בתור להם לומר כ"א – וכו' בכסף

.Êאל העם "ויצעק כאשר שהוא drxtוהנה ללחם"

"לכו  להם אמר ופרעה למלך משנה רק הוא ויוסף המלך
(פרעה) שהוא היינו – תעשו" לכם יאמר אשר יוסף אל

(גם  מזון להם שיתן יוסף את יצווה ולא בזה מתערב אינו

ע"ז. ונימוק טעם לומר צריך שהי' מובן – ימולו) לא אם
התבואה  על גזר "הרי – רש"י מפרש זה וטעם

"לחם" להם שאין הענין באם כלומר: והרקיבה",

סיבה מצד הוא ללחם) פרעה) (אל אליו ,zirah(וצועקים
לחם. להם שיתן יוסף את שיצוה מקום יש אז

) הוא לחם להם שאין שהטעם מכיון טבעי)izlaאבל
sqeiמצד zxifb29:הרי ,

תהי' שהרי zlrezלא בר, להם ליתן יוסף את יצוה אם
שיורקב  יגזור פרעה) ציווי (עפ"י בר להם יתן כשיוסף גם

זה  בר ,30גם

(עד  לשעה שהרי כלל, מספיק זה טעם אין אבל
וכו', יגזור לא אולי אח"כ וגם תועיל, בודאי שתרקב)

יגזו  בזה ואפילו שיש עכצ"ל ולכן דבר. הפסידו לא – ר
מצבם  לגבי והפסד להיזק חשש יוסף) את להכריח (בציוויו
היזק  ואין ברעב. הזמן במשך מיתה – ללחם צעקתם בעת
בדברי  רש"י שמוסיף וזהו תיכף. מיתה אלא – מזה גדול
שהוא  דבר עליו לצוות יוסף, על שליטה לו (שאין פרעה
יוסף  של שבכוחו כיוון הוא: נהפוך ואדרבא, רצונו, נגד

xefbl."ונמות יגזור אם ו)"מה כו'

(שלכן  הוא צדיק שיוסף כיון להשיב: מקום עדיין אבל
העם, על מיתה שיגזור חשש אין מתקיימות) שלו גזירות
עכצ"ל  ולכן – עליו ומצווים אותו מכריחים הם אין שהרי

" פרעה שגרמו epilrשאמר – והם המכריח, שהוא – "
לכך.

לגזור  יוסף של שבכחו להם אמר שפרעה זה, ודבר
"אשר  הכתוב בלשון גם הוא מרומז – שימותו עליהם

xn`i:"תעשו לכם

שכוונתו xn`i"אשר משמע תעשו" עתיד) (ל' לכם
לענין רק אם xaky(לא שגם כ"א) (המילה), להם אמר

אמרו  שלא דבר בעתיד, להם, לעשותו.31יאמר עליהם ,

דבר  אותם יצוה שיוסף פרעה חשש למה מובן: ואינו
שימולו. – מכבר אותם שציווה מה על נוסף

(בעתיד) לכם יאמר "אשר שבל' רש"י מפרש ולכן
מרומז להם mrhdתעשו" שאמר כמו לעשות שמוכרחים

להם  שיתן יוסף את לצוות פרעה) (של ביכלתו ושאין יוסף

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

שם 21) הקודמים בפסוקים כמפורש  לאברהם רק  לא הי' והציווי יג. יז,
גו'. אחריך" "וזרעך

ו.22) מב, פרשתנו
מג.23) מא, שם
מד.24) שם,
ראשונים 25) כמה לדעת להמלך קנוי גופם המדינה אנשי ההלכה, ע"ד וגם

חו"מ  הצ"צ שו"ת גם וראה דינא. דמלכותא דינא ערך תלמודית באנצק' הובאו
ב'. סימן
א"ע 26) שימולו א"ל יעקב שבני כששמעו חשדו לא שכם שאנשי והטעם

אנשי  וגם אחד" לעם "והיינו טז) (לד, שם הוא מפורש (16 הערה לעיל (ראה
אז, מפורסם הי' שכן והיינו אחד". לעם "להיות כא) (שם זה את הדגישו שכם
א"ע. למול הוצרך ויעקב) (יצחק אברהם ובית במשפחת להיכנס הרוצה אשר

עצמכם".27) את ומולו "לכו (6 הערה לעיל (הובא במדרש

ד).28) ב, (איוב נפשו" בעד יתן לאיש אשר "כל שאז
בר 29) צברתם לא "למה להם אמר שפרעה לרש"י מנ"ל מתורץ: ועפ"ז

יוסף  את לצוות ביכולתו שאין פרעה להם כשאמר אשר מסתבר, כי – כו'"
שלו  שהמענה באופן זאת עשה ללחם"), פרעה אל העם "ויצעק אשר (למרות
בר  צברתם לא "למה להם אמר דבריו שבתחלת מסתבר ולכן אצלם. יתקבל
הוכיח  ועי"ז והרקיבה". הרבה "אספנו האמת) (כפי יענוהו אשר בידעו כו'"
ש"הרי  להם יאמר שיוסף מה כל לעשות הם שמוכרחים גופא מדבריהם להם

כו'". והרקיבה התבואה על גזר
התבואה 30) על גזר שלכן שימולו, להכריחם רצה שיוסף מכיון כי

מקודם, שאספו להתבואה בנוגע רק לא תהי' זו שגזירתו מובן הרי – והרקיבה
להם. שיהי' מזון בכל אלא

דבר 31) הן אמרו, שכבר הן – יאמר אשר כל ומבאר: רש"י מוסיף ולכן
חדש.
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שלא  מה (גם) בעתיד שיאמר אפשר כי רצונו), (נגד בר
(בעתיד) יגזור אם "מה לעונש בנוגע גם ולכן ע"ע, אמר

ונמות". עלינו

.Á של ה"יינה מעניני רש"י של זה בפי' גם ויש
:32תורה"

בכ"מ  שיוסף 33מבואר להשבטים, יוסף שבין בההפרש
מציאות  עוה"ז עניני אצלו היו לא דאצי', מרכבה להיותו
הי' לכן אשר וכלל, כלל הטרידוהו ולא מקום התופסת
השפלות, תכלית שהוא מקום מצרים, מלך להיות יכול

בתכלית הי' ועכ"ז שבעוה"ז, והטרדה ilrd'הירידה
zewiacde מרכבה בחי' להיותם השבטים משא"כ באלקות.

בחרו  ולכן מהעולם. בהתבודדות להיות הוצרכו דבריאה,
אותם  יטרידו לא עוה"ז שעניני בכדי צאן, רועי להיות

וכו'. ה' מעבודת

בלבד  זו שלא מזו, יתירה עוד למדין שלפנינו ומפרש"י
הטרידו לא עוה"ז לקונו,ezועבוד ezמדביקו `ezeשעניני

עוד  ולא הימנו; שחוץ בהעולם גם והשפיע שפעל אלא

הארץ, ערות שהיא מצרים, אנשי את שהכריח אלא
בזה  ולהכניע "שטופי 34שימולו, (שהם בחינתם את

ציווה 35זימה" - מצרים, מלך בעצמו, פרעה שגם ועד ;(
עצמם. את ולמול יוסף אל לשמוע עליהם

לכאו"א: ההוראה ומזה

כמ"ש  יוסף בשם נקראו יוסף",36ישראל כצאן "נוהג
שיהי' מקום באיזה בעצמו לפעול כאו"א של בכחו ולכן
ורחוקים  ברוחניות גדולה בירידה הם המקום כשאנשי (גם
להתפעל  לו שאין רק לא ולכן וכו'), מיהדות מאד
להתגבר  ועליו וכו', ברוחו יפול ואל המקום מחומריות
על  לפעול גם שבכחו אלא בתומ"צ, שלם שיהי' בעצמו
ועד  שם, הנמצאים היהודים כל על הימנו, שמחוץ העולם
וכו', לגוים" "אור גם יהי' המתאים באופן הנהגה שע"י

שלהם  מצות הז' יקיימו ב"נ ויתברר 37שגם שיתתקן ועד
צדקנו  משיח לביאת נזכה כולו; העולם היעוד 38כל ולקיום

ה' בשם כולם לקרא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז "כי
אחד" שכם .39ולעבדו

(`"lyz uwn t"y zgiyn)
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כד.32) ע' יום היום
המשקים 33) שר זכר ולא תרס"ו. תרכ"ט, רב ומקנה ד"ה א. פא, דרמ"צ
תפר"ח.
ופמ"ט.34) פל"ה ח"ג מו"נ ראה
יט.35) יב, לך פרש"י

שם.36) ומצו"ד רש"י כ. פ', תהלים
דר 37) כללי מכתב וראה ה"י. פ"ח מלכים הל' רמב"ם ניסן ראה "ח

וביאורים). מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ (נדפס תשל"ב
ספי"א.38) שם רמב"ם ביחד" ה' את לעבוד כולו העולם את "יתקן שהוא
ט.39) ג, צפני'
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שלא  מה (גם) בעתיד שיאמר אפשר כי רצונו), (נגד בר
(בעתיד) יגזור אם "מה לעונש בנוגע גם ולכן ע"ע, אמר

ונמות". עלינו

.Á של ה"יינה מעניני רש"י של זה בפי' גם ויש
:32תורה"

בכ"מ  שיוסף 33מבואר להשבטים, יוסף שבין בההפרש
מציאות  עוה"ז עניני אצלו היו לא דאצי', מרכבה להיותו
הי' לכן אשר וכלל, כלל הטרידוהו ולא מקום התופסת
השפלות, תכלית שהוא מקום מצרים, מלך להיות יכול

בתכלית הי' ועכ"ז שבעוה"ז, והטרדה ilrd'הירידה
zewiacde מרכבה בחי' להיותם השבטים משא"כ באלקות.

בחרו  ולכן מהעולם. בהתבודדות להיות הוצרכו דבריאה,
אותם  יטרידו לא עוה"ז שעניני בכדי צאן, רועי להיות

וכו'. ה' מעבודת

בלבד  זו שלא מזו, יתירה עוד למדין שלפנינו ומפרש"י
הטרידו לא עוה"ז לקונו,ezועבוד ezמדביקו `ezeשעניני

עוד  ולא הימנו; שחוץ בהעולם גם והשפיע שפעל אלא

הארץ, ערות שהיא מצרים, אנשי את שהכריח אלא
בזה  ולהכניע "שטופי 34שימולו, (שהם בחינתם את

ציווה 35זימה" - מצרים, מלך בעצמו, פרעה שגם ועד ;(
עצמם. את ולמול יוסף אל לשמוע עליהם

לכאו"א: ההוראה ומזה

כמ"ש  יוסף בשם נקראו יוסף",36ישראל כצאן "נוהג
שיהי' מקום באיזה בעצמו לפעול כאו"א של בכחו ולכן
ורחוקים  ברוחניות גדולה בירידה הם המקום כשאנשי (גם
להתפעל  לו שאין רק לא ולכן וכו'), מיהדות מאד
להתגבר  ועליו וכו', ברוחו יפול ואל המקום מחומריות
על  לפעול גם שבכחו אלא בתומ"צ, שלם שיהי' בעצמו
ועד  שם, הנמצאים היהודים כל על הימנו, שמחוץ העולם
וכו', לגוים" "אור גם יהי' המתאים באופן הנהגה שע"י

שלהם  מצות הז' יקיימו ב"נ ויתברר 37שגם שיתתקן ועד
צדקנו  משיח לביאת נזכה כולו; העולם היעוד 38כל ולקיום

ה' בשם כולם לקרא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז "כי
אחד" שכם .39ולעבדו
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כד.32) ע' יום היום
המשקים 33) שר זכר ולא תרס"ו. תרכ"ט, רב ומקנה ד"ה א. פא, דרמ"צ
תפר"ח.
ופמ"ט.34) פל"ה ח"ג מו"נ ראה
יט.35) יב, לך פרש"י

שם.36) ומצו"ד רש"י כ. פ', תהלים
דר 37) כללי מכתב וראה ה"י. פ"ח מלכים הל' רמב"ם ניסן ראה "ח

וביאורים). מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ (נדפס תשל"ב
ספי"א.38) שם רמב"ם ביחד" ה' את לעבוד כולו העולם את "יתקן שהוא
ט.39) ג, צפני'

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

,mixyep eizext ax egeke ony `edy aexnyBúBà òáBöå) Bø÷Bñ( §§¥©
àø÷éña,mec` rava eraev -.íéðáàa BðòBèåz` `xnbd zx`an §¦§¨§£©£¨¦

:jkn `iyewd z`e ,el` mixac ziiyra mrhdàîìLaoaen mpn` - ¦§¨¨
y mrhd,íéðáàa BðòBè`edydéìéç LBçëéìc éëéä ékick - £©£¨¦¦¥¦§¦§¥¥

da oi` okle ,`id zxkipd d`etxe ,eizexit xiyi `ly egek yigkdl
,ixen`d ikxc meyn xeqi`àlày dnäàeôø éàî ,àø÷éña Bø÷Bñ ¤¨§§¦§¨©§¨

ãéáò÷,`id zxkip dpi`y d`etx dxe`kl ,dyer `ed d`etx efi` - ¨¨¦
.ixen`d ikxc meyn da yiy zngn dxeq` dpi` recne

oniql `l` ,d`etxl epi` mec`a eraevy dn :`xnbd zvxznék¦
éLðéà dééæçéìc éëéä,eizext xiyny ercie miyp` ede`xiy ick - ¥¦§¤§§¥¦§¥

éîçø déìò eòáéìåe .jkn lcgiy mingx eilr eywaie -àéðúãë §¦§£¥©£¥¦§©§¨
rxevn iabl dxeza xn`p ,rxevn oiprl `ziixaa(dn bi `xwie)àîèå'§¨¥
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:jkl xeywd oipr dtiqen `xnbdéñáek ïðéìz ïàîk ,àðéáø øîà̈©©¦¨§©¨¦©§¥
àì÷éãa`edy oniql ,lwc lr mixnz leky` milez ep` in zrck - §¦§¨

df ixd ,mingx eilr eywaie eizexit xiynàpz éàä ék`pz itk - ¦©©¨

eywaie miaxl exrv ricedl dlegd jixvy xaeqd ,`ziixad ly df
.mingx eilr

,ixen`d ikxc meyn oda yi m` ze`etxd oiprl zxfeg `xnbd
:df oipra `ziixa d`ianeéàøBîà ÷øôa àpz éðzcg` dpy - ¨¥©¨§¤¤¡¨¥

`ztqeza iepyd cg` wxta `ziixa minkgd(g"t - f"t zay)zeklda
,ixen`d ikxcdén÷[iptl-]déì øîà .ïéáà øa àéiç éaøc`iig iax ©¥§©¦¦¨©¨¦¨©¥

,mkg eze`l oia` xaeälekdrhz l` ,my zeiepyd zekldd lk - §
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,'ixen`d ikxc meyn eaéðäî øáìxne`y el` zekld izyn ueg - §©¥¨¥

,`id dpey`xd dkldd .ixen`d ikxc meyn oda oi` ocal ody ,jl
ïénä BúBàî àéáî ,BðBøâa íöò Bì LiL éî,mvrd lydéì çépîe ¦¤¤¤¤¦§¥¦¥©¦©¦©¥

envrl -Bã÷ã÷ ìò,[ey`x-]éëä àîéìå,jk xn`ie -ãçúéçð ãç ©¨§¢§¥¨¨¦©©¨¥
,ãç ãç úéçð òìa òìadf dyrne.éøBîàä éëøc íeMî Ba ïéà ¨©¨©¨¥©©¥¦©§¥¨¡¦

,`id dipyd dklddeàøcàìrwzpy bc ly mvr ulgiy dlebql - §¦§¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום חמישי עמ' א



כט ליקוטים מתורת לוי יצחק
הערות לספר הזהר, פרשת מקץ

 .  . אֹוַרְייָתא  ּבְ ֵלי  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ּדְ ין  ִאּלֵ ֶות,  ִמּמָ יל  ּצִ ּתַ ּוְצָדָקה 
ְצָדָקה,  ְוִאְתְקִריַאת  ִאְקֵרי,  ים  ַחּיִ ֵעץ  אֹוַרְייָתא  ָהא  ּדְ  .
יל  ּצִ ּתַ ּוְצָדָקה  ַאֵחר  ָבר  ּדָ ָלנּו.  ְהֶיה  ּתִ ּוְצָדָקה  ְכִתיב  ּדִ

ׁש. א ְצָדָקה ַמּמָ ֶות, ּדָ ִמּמָ
)זהר פרשת מקץ קצט, א(

 .  . ּתֹוָרה  ּבַ ִלים  ּדְ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ ֵאּלּו  ֶות,  ִמּמָ יל  ּצִ ּתַ )ּוְצָדָקה 
ְצָדָקה,  ְוִנְקֵראת  ים1,  ַחּיִ ֵעץ  ִנְקֵראת  ַהּתֹוָרה  ֲהֵרי  ׁשֶ  .
יל  ּצִ ּתַ ּוְצָדָקה  ַאֵחר  ָבר  נּו. ּדָ ּלָ ְהֶיה  ּתִ ּוְצָדָקה  תּוב2  ּכָ ׁשֶ

ׁש(. ֶות, זֹו ְצָדָקה ַמּמָ ִמּמָ

יש להבין, מהו הצורך בשני דברים שמצילים ממות 
- תורה וצדקה, ולא די באחד מהם.

והענין הוא, כי הנה מו"ת היא בעולמות בי"ע - מ' 
בבריאה, ו' ביצירה, ת' בעשיה3.

ו'  ולימוד  ליצירה,  נמשך   - המשנה  לימוד  ידי  על 
הו'  את  מבטל  חיים4(  אות  היא  ו'  )שאות  משנה  סדרי 

שביצירה.
על ידי לימוד התלמוד - נמשך לבריאה5, ומתבטלת 
המ' שבבריאה )והתלמוד סדרו רב אשי, שהיה דור המ' 

למשה6(.
ועל ידי נתינת צדקה – נמשך לעשיה, ככתוב7 והיה 
הת'  ומתבטלת  דוקא8,  עשיה  שלום,  הצדקה  מעשה 

שבעשיה.
)לקוטי לוי יצחק, פרשת מקץ, עמ' קעו(

* * *
י יֹוֵסי ֲהוּו ָאְזֵלי ְבָאְרָחא . . . ָהִכי ָחמּו ַחד  יא ְוִרּבִ י ִחּיָ ִרּבִ
ָלם  ְייהּו ַיֲהבּו ֵליּה ׁשְ ד ָקִריב ְלַגּבַ ֲהָוה ָאֵתי . . . ּכַ ַבר ָנׁש ּדְ
א  ְעּתָ ְוָלא ָאִתיב לֹון . . . אמר לון רבותי . . . ַהִהיא ׁשַ
 .  .  . ְלכּו  ֲאִתיְבָנא  ְוָלא  ָלם  ׁשְ ִלי  ְוַיֲהִביּתּו  ְלכּו  ָחֵמיָנא  ּדְ

ְלמּוָדאי. ר ּתַ ֲהֵויָנא ְמַהּדַ
)זהר פרשת מקץ רד, ב(

1 משלי ג, יח.
2 ואתחנן ו, כה.

3 מאורי אור מערכת מות.
4 זח"ג קכא, א.

5 אגרת הקדש סימן ה )ויעש דוד שם(.
6 ראה הקדמת הרמב"ם ליד החזקה.

7 ישעיה לב, יז.
8 אגרת הקדש שם.

ֶדֶרְך . . . ָראּו ִאיׁש  י יֹוֵסי ָהיּו הֹוְלִכים ּבַ יא ְוַרּבִ י ִחּיָ )ַרּבִ
לֹום ְולֹא  ַרב ֲאֵליֶהם, ָנְתנּו לֹו ׁשָ ּקָ ׁשֶ א . . . ּכְ ָהָיה ּבָ ֶאָחד ׁשֶ
ָעה  ָ ַהּשׁ . אֹוָתּה   .  . ַרּבֹוַתי  ָלֶהם:  . ָאַמר   .  . ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ
י ָלֶכם . . .  ְבּתִ לֹום ְולֹא ֵהׁשַ ם ִלי ׁשָ ָרִאיִתי ֶאְתֶכם ּוְנַתּתֶ ׁשֶ

ְלמּוִדי(. ָהִייִתי חֹוֵזר ַעל ּתַ

בהכרח לומר, שמה שחזר האיש על תלמודו בלכתו 
בדרך היה זה בנסתר דתורה, ולא בנגלה בדבר הלכה, כי 
הרי כתיב9 אל תרגזו בדרך, ואמרו רז"ל10 אל תתעסקו 

בדבר הלכה.
ואמר זה יוסף, יסוד, לאחיו, שהם בעלמא דנוקבא, 
במלכות,  הוא  הכל"ה,  אותיות  הלכ"ה,  ודבר  מלכות, 
אם כן יתעסקו גם בדרך בדבר הלכה דמלכות. ורוג"ז 
פה  שבעל  תורה  של  גבורתה  היינו  גבור"ה,  גימטריא 
וכוחה עוז, שהוא העיון בתורה בדבר הלכה, מלחמתה 

של תורה.
הנה  בדרך,  הליכה  היינו  הליכה,  לשון  הוא  והלכה 
הוי אמינא שאדרבה - בדרך יתעסקו בדבר הלכה. לכן 

אמר להם יוסף לא לעסוק בדבר הלכה בדרך.
וטעמא דהא מילתא, כי דר"ך גימטריא ס"ג קס"א, 
בחינת בינה גבורות11, ועל ידי רוגז בדבר הלכה יתגברו 

הגבורות והדינים ביותר.
מה שאין כן בנסתר דתורה, הרי אדרבה מצינו בזהר 
התעסקו  בדרך  שבהיותם  פעמים  וכמה  כמה  הקדוש 
בה. ואדרבה, בדרך צריך לעסוק בתורה, כמאמר רז"ל12 
והמהלך בדרך יחידי ומפנה לבו לבטלה הרי זה מתחייב 
בנפשו. וכמה פעמים איתא בזהר הקדוש שבדרך צריך 

לעסוק בתורה.
בדרך  כי  דתורה,  בנגלה  שזהו  כן  גם  לומר  יש  אך 
צריכים ללמוד למיגרס, כמו שאמרו רז"ל13 הא למיגרס 
והא לעיוני. אך בכמה מקומות בזהר הקדוש מה שעסקו 

בתורה בדרך היה בנסתר דתורה.
ואולי יש לפרש מה שאמרו הא למיגרס והא לעיוני,

למיגרס – בפשטן של דברים, היינו בנגלה, זה אסור 
בדרך. לעיוני – בנסתר דתורה, שהוא גנוז בנגלה וצריך 

לעיין ולמצוא אותו, זה צריך להיות בדרך. וד"ל.
)לקוטי לוי יצחק, פרשת מקץ, עמ' קצ(

9 ויגש מה, כד.
10 תענית י, ב. רש"י ויגש שם.

11 שם ס"ג הוא בבינה, וקס"א הוא המילוי של שם אהי"ה )אל"ף ה"י 
יו"ד ה"י( שבבינה. ובינה – מינה דינין מתערין. 

12 אבות פ"ג מ"ד.
13 תענית שם. 
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שלא  מה (גם) בעתיד שיאמר אפשר כי רצונו), (נגד בר
(בעתיד) יגזור אם "מה לעונש בנוגע גם ולכן ע"ע, אמר

ונמות". עלינו

.Á של ה"יינה מעניני רש"י של זה בפי' גם ויש
:32תורה"

בכ"מ  שיוסף 33מבואר להשבטים, יוסף שבין בההפרש
מציאות  עוה"ז עניני אצלו היו לא דאצי', מרכבה להיותו
הי' לכן אשר וכלל, כלל הטרידוהו ולא מקום התופסת
השפלות, תכלית שהוא מקום מצרים, מלך להיות יכול

בתכלית הי' ועכ"ז שבעוה"ז, והטרדה ilrd'הירידה
zewiacde מרכבה בחי' להיותם השבטים משא"כ באלקות.

בחרו  ולכן מהעולם. בהתבודדות להיות הוצרכו דבריאה,
אותם  יטרידו לא עוה"ז שעניני בכדי צאן, רועי להיות

וכו'. ה' מעבודת

בלבד  זו שלא מזו, יתירה עוד למדין שלפנינו ומפרש"י
הטרידו לא עוה"ז לקונו,ezועבוד ezמדביקו `ezeשעניני

עוד  ולא הימנו; שחוץ בהעולם גם והשפיע שפעל אלא

הארץ, ערות שהיא מצרים, אנשי את שהכריח אלא
בזה  ולהכניע "שטופי 34שימולו, (שהם בחינתם את

ציווה 35זימה" - מצרים, מלך בעצמו, פרעה שגם ועד ;(
עצמם. את ולמול יוסף אל לשמוע עליהם

לכאו"א: ההוראה ומזה

כמ"ש  יוסף בשם נקראו יוסף",36ישראל כצאן "נוהג
שיהי' מקום באיזה בעצמו לפעול כאו"א של בכחו ולכן
ורחוקים  ברוחניות גדולה בירידה הם המקום כשאנשי (גם
להתפעל  לו שאין רק לא ולכן וכו'), מיהדות מאד
להתגבר  ועליו וכו', ברוחו יפול ואל המקום מחומריות
על  לפעול גם שבכחו אלא בתומ"צ, שלם שיהי' בעצמו
ועד  שם, הנמצאים היהודים כל על הימנו, שמחוץ העולם
וכו', לגוים" "אור גם יהי' המתאים באופן הנהגה שע"י

שלהם  מצות הז' יקיימו ב"נ ויתברר 37שגם שיתתקן ועד
צדקנו  משיח לביאת נזכה כולו; העולם היעוד 38כל ולקיום

ה' בשם כולם לקרא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז "כי
אחד" שכם .39ולעבדו
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כד.32) ע' יום היום
המשקים 33) שר זכר ולא תרס"ו. תרכ"ט, רב ומקנה ד"ה א. פא, דרמ"צ
תפר"ח.
ופמ"ט.34) פל"ה ח"ג מו"נ ראה
יט.35) יב, לך פרש"י

שם.36) ומצו"ד רש"י כ. פ', תהלים
דר 37) כללי מכתב וראה ה"י. פ"ח מלכים הל' רמב"ם ניסן ראה "ח

וביאורים). מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ (נדפס תשל"ב
ספי"א.38) שם רמב"ם ביחד" ה' את לעבוד כולו העולם את "יתקן שהוא
ט.39) ג, צפני'
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שלא  מה (גם) בעתיד שיאמר אפשר כי רצונו), (נגד בר
(בעתיד) יגזור אם "מה לעונש בנוגע גם ולכן ע"ע, אמר

ונמות". עלינו

.Á של ה"יינה מעניני רש"י של זה בפי' גם ויש
:32תורה"

בכ"מ  שיוסף 33מבואר להשבטים, יוסף שבין בההפרש
מציאות  עוה"ז עניני אצלו היו לא דאצי', מרכבה להיותו
הי' לכן אשר וכלל, כלל הטרידוהו ולא מקום התופסת
השפלות, תכלית שהוא מקום מצרים, מלך להיות יכול

בתכלית הי' ועכ"ז שבעוה"ז, והטרדה ilrd'הירידה
zewiacde מרכבה בחי' להיותם השבטים משא"כ באלקות.

בחרו  ולכן מהעולם. בהתבודדות להיות הוצרכו דבריאה,
אותם  יטרידו לא עוה"ז שעניני בכדי צאן, רועי להיות

וכו'. ה' מעבודת

בלבד  זו שלא מזו, יתירה עוד למדין שלפנינו ומפרש"י
הטרידו לא עוה"ז לקונו,ezועבוד ezמדביקו `ezeשעניני

עוד  ולא הימנו; שחוץ בהעולם גם והשפיע שפעל אלא

הארץ, ערות שהיא מצרים, אנשי את שהכריח אלא
בזה  ולהכניע "שטופי 34שימולו, (שהם בחינתם את

ציווה 35זימה" - מצרים, מלך בעצמו, פרעה שגם ועד ;(
עצמם. את ולמול יוסף אל לשמוע עליהם

לכאו"א: ההוראה ומזה

כמ"ש  יוסף בשם נקראו יוסף",36ישראל כצאן "נוהג
שיהי' מקום באיזה בעצמו לפעול כאו"א של בכחו ולכן
ורחוקים  ברוחניות גדולה בירידה הם המקום כשאנשי (גם
להתפעל  לו שאין רק לא ולכן וכו'), מיהדות מאד
להתגבר  ועליו וכו', ברוחו יפול ואל המקום מחומריות
על  לפעול גם שבכחו אלא בתומ"צ, שלם שיהי' בעצמו
ועד  שם, הנמצאים היהודים כל על הימנו, שמחוץ העולם
וכו', לגוים" "אור גם יהי' המתאים באופן הנהגה שע"י

שלהם  מצות הז' יקיימו ב"נ ויתברר 37שגם שיתתקן ועד
צדקנו  משיח לביאת נזכה כולו; העולם היעוד 38כל ולקיום

ה' בשם כולם לקרא ברורה שפה עמים אל אהפוך אז "כי
אחד" שכם .39ולעבדו

(`"lyz uwn t"y zgiyn)
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כד.32) ע' יום היום
המשקים 33) שר זכר ולא תרס"ו. תרכ"ט, רב ומקנה ד"ה א. פא, דרמ"צ
תפר"ח.
ופמ"ט.34) פל"ה ח"ג מו"נ ראה
יט.35) יב, לך פרש"י

שם.36) ומצו"ד רש"י כ. פ', תהלים
דר 37) כללי מכתב וראה ה"י. פ"ח מלכים הל' רמב"ם ניסן ראה "ח

וביאורים). מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ (נדפס תשל"ב
ספי"א.38) שם רמב"ם ביחד" ה' את לעבוד כולו העולם את "יתקן שהוא
ט.39) ג, צפני'

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

,mixyep eizext ax egeke ony `edy aexnyBúBà òáBöå) Bø÷Bñ( §§¥©
àø÷éña,mec` rava eraev -.íéðáàa BðòBèåz` `xnbd zx`an §¦§¨§£©£¨¦

:jkn `iyewd z`e ,el` mixac ziiyra mrhdàîìLaoaen mpn` - ¦§¨¨
y mrhd,íéðáàa BðòBè`edydéìéç LBçëéìc éëéä ékick - £©£¨¦¦¥¦§¦§¥¥

da oi` okle ,`id zxkipd d`etxe ,eizexit xiyi `ly egek yigkdl
,ixen`d ikxc meyn xeqi`àlày dnäàeôø éàî ,àø÷éña Bø÷Bñ ¤¨§§¦§¨©§¨

ãéáò÷,`id zxkip dpi`y d`etx dxe`kl ,dyer `ed d`etx efi` - ¨¨¦
.ixen`d ikxc meyn da yiy zngn dxeq` dpi` recne

oniql `l` ,d`etxl epi` mec`a eraevy dn :`xnbd zvxznék¦
éLðéà dééæçéìc éëéä,eizext xiyny ercie miyp` ede`xiy ick - ¥¦§¤§§¥¦§¥

éîçø déìò eòáéìåe .jkn lcgiy mingx eilr eywaie -àéðúãë §¦§£¥©£¥¦§©§¨
rxevn iabl dxeza xn`p ,rxevn oiprl `ziixaa(dn bi `xwie)àîèå'§¨¥

,'àø÷é àîèy ,jkn miyxeceéøöòéãBäì Cz`öBøòrxevn `edy ¨¥¦§¨¨¦§¦©©£
å ,íéaøìy el lirei dfíéîçø åéìò eL÷áé íéaø.ezrxvn `txziy ¨©¦§©¦§©§¨¨©£¦

:jkl xeywd oipr dtiqen `xnbdéñáek ïðéìz ïàîk ,àðéáø øîà̈©©¦¨§©¨¦©§¥
àì÷éãa`edy oniql ,lwc lr mixnz leky` milez ep` in zrck - §¦§¨

df ixd ,mingx eilr eywaie eizexit xiynàpz éàä ék`pz itk - ¦©©¨

eywaie miaxl exrv ricedl dlegd jixvy xaeqd ,`ziixad ly df
.mingx eilr

,ixen`d ikxc meyn oda yi m` ze`etxd oiprl zxfeg `xnbd
:df oipra `ziixa d`ianeéàøBîà ÷øôa àpz éðzcg` dpy - ¨¥©¨§¤¤¡¨¥

`ztqeza iepyd cg` wxta `ziixa minkgd(g"t - f"t zay)zeklda
,ixen`d ikxcdén÷[iptl-]déì øîà .ïéáà øa àéiç éaøc`iig iax ©¥§©¦¦¨©¨¦¨©¥

,mkg eze`l oia` xaeälekdrhz l` ,my zeiepyd zekldd lk - §
`l` ,'ixen`d ikxc meyn ea oi`' oda qexbléëøc íeMî eäa úéà¦§¦©§¥

éøBîàäyi' cg` lka qexbze ,ixen`d ikxc meyn xeqi` oda yi - ¨¡¦
,'ixen`d ikxc meyn eaéðäî øáìxne`y el` zekld izyn ueg - §©¥¨¥

,`id dpey`xd dkldd .ixen`d ikxc meyn oda oi` ocal ody ,jl
ïénä BúBàî àéáî ,BðBøâa íöò Bì LiL éî,mvrd lydéì çépîe ¦¤¤¤¤¦§¥¦¥©¦©¦©¥

envrl -Bã÷ã÷ ìò,[ey`x-]éëä àîéìå,jk xn`ie -ãçúéçð ãç ©¨§¢§¥¨¨¦©©¨¥
,ãç ãç úéçð òìa òìadf dyrne.éøBîàä éëøc íeMî Ba ïéà ¨©¨©¨¥©©¥¦©§¥¨¡¦

,`id dipyd dklddeàøcàìrwzpy bc ly mvr ulgiy dlebql - §¦§¨
,[epexba lk`nd xaer eay] hWed xepiva mc`léëä àîéìxn`i - ¤¤¥¨¨¦

,jkàéiL àéiL ,ñéøúk àzìòðð ,èçîk àzöòðð.cx cx - ¦§©§¨§©©¦§©§¨¦§¦©¨©¨
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ל
יט  חוברת

הרב  עם וקשריו מארקיש פרץ הסופר
זו  ידיעה לאן. יודע אינו ואיש ברוסיה, כלשהו למקום הוגלה מרקיש פרץ שהסופר בעיתון קראתי היום

ז"ל. בעלי של מחייו עובדה גם לי הזכירה

בקביעות  המבקרים על שנמנה בןֿתורה, מבוגר, יהודי זה היה הסופר. של אביו בעירנו נפטר 1937 בשנת

שניאורסון. הרב של הוראותיו עלֿפי יתבצעו בקבורתו הקשורים ההליכים שכל ציווה מותו לפני בביתנו.

אחותו, עם יחד לעיר הגיע אביו, פטירת על – מ. פרץ הנ"ל, הסופר דהיינו – הנפטר של לבנו כשהודיעו

ללא  בביתו לבקרו הותר ולא לנין", "מסדר של הכבוד עיטור כבר לו הוענק תקופה באותה במקצועה. מזכירה

בבריתֿהמועצות. החשובים האישים אחד אז היה הוא מיוחד. אישור

על  שייוודע רצה ולא הקבורה, מהליכי דבר בשום התערב לא הוא ומצוות, תורה שומר היה שאביו מאחר

שבביתה  נוספת אחות עם יחד לביתנו, הגיעה – מפלגה חברת היא אף – המזכירה אחותו אבל בעיר. נוכחותו

שהרב  רצונו אבל הרב, עם להיפגש ממנו נבצר אישי באופן שאמנם הסופר של בשמו ומסרה הנפטר, התגורר

ביראתֿהכבוד  אליו ומתייחס כאדם, שניאורסון את מאוד הוא מעריך מעמדו, ועל דעותיו על הבט שמבלי יידע

עשו  קרובות לעתים לו כותב היה שאביו המכתבים – לכך ובנוסף  אישית, מהתרשמות זאת כל ביותר. הגדולה

רב. רושם עליו

לדבר  שימעטו ביקש אך המזכירה, באמצעות  לכך הדרוש  כל את מסר הוא – אביו של לקבורתו הנוגע בכל

הנושא. על

פרטיהם  כל על התקיימו בכך הכרוכים העניינים ושאר הקבורה מקום רכישת עצמה, שהקבורה כך על נוסף

להחזקת  גדולים סכומים גם המנוח של מילדיו בעלי גבה ימים), באותם שהתאפשר (ככל ביותר הטובה בצורה

מסירותֿנפש. מתוך במחתרת שהתנהלו נוספות, דומות ופעולות ילדים עם תורה לימוד – התורה מוסדות

ביקורם. על ידע לא העיר מתושבי ואיש העיר, את והמזכירה הסופר  עזבו לילה באותו עוד

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zay(iyily meil)

`vi m` s` ixdy ,ez`ivil iriyzd meiae ,jxcl `vi eay reaya
lekiy zayl xzeia jenqd meid `edy ,zaya iying meia jxcl

.zay epi` iriyzd mei ,jxcl ea z`vlïì òîLî à÷c ,`axïéðîéæ ¨©§©¨¦§¦
÷éôðå éøwîe àzøéiL çkLîcz`veid dxiiy zpncfn minrtly ± §©§©©©§¨¦§¥§¨¦

.ipinya `l` dk`ln zeyrl el oi` okle ,mdnr `veie zay axra
dpyna epipy(:fq lirl):úaL øwéò òãBiädaxd zek`ln dyre ©¥©¦©©¨

gkeyd ,epipy `yixae .zaye zay lk lr aiig ,daxd zezaya
`l` aiig epi` daxd zezaya daxd zek`ln dyre zay xwir
:`xnbd zl`ey .el` zekld ecnl oipn zx`an `xnbd .zg` z`hg

éléî éðäðîlk lr z`hg aiig minrtly el` mipicl xewnd dn ± §¨¨¥¦¥
.zezay dnk lr zg` z`hg aiig minrtle zaye zay

:`xnbd daiynéàø÷ éøz ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©§¥§¨¥
éáéúkcg`d ,miaezk miweqt ipy -(fh `l zeny)ìàøNé éðá eøîLå' §¦¦§¨§§¥¦§¨¥

,'úaMä úàaezkd oi`y rnyn ,cigi oeyla 'zay' ea xkfpy ¤©©¨
,zg` zay lr `l` citwnáéúëesqep weqt(bi `l zeny)(úàå) §¦

úà'],'eøBîLz éúBúaL [rnyn ,miax oeyla 'izezay' ea xkfpy ¤©§©¦§
,mlek lr citwnyãöék àäjk ,mixzeq eidi `ly miweqtd ayiip ¨¥©
weqtd ,x`al yi'úaMä úà ìàøNé éðá eøîLå'yiy cnln §¨§§¥¦§¨¥¤©©¨

ì úçà äøéîL,äaøä úBúaLzg` z`hg `iany ote` yiy epiidc §¦¨©©§©¨©§¥

weqtde ,zezay dnk lr'eøBîLz éúBúaL úàå'yiy cnln §¤©§©¦§
,úaLå úaL ìëì úçà äøéîLlr z`hg `iany ote` yiy epiidc §¦¨©©§¨©¨§©¨

lk xacn ote` dfi`a yxtl minkgl aezkd xqne ,zaye zay lk
xwir gkeya xacn zg` z`hg aiignd weqtdy eyxite ,weqt
xacn zay lk lr z`hg aiignd weqtde ,zg` dbby lkdy ,zay
miaygp mizpiay minidy ,zay xwir rcei la` zay meidy gkeya

.wlgl drici
é÷úî,àøazñî àëtéà ,äaøcà ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨©§©¨¦§¨¦§©§¨

weqtdny'úaMä úà ìàøNé éðá eøîLå'oeyla zayd ea dxkfpy §¨§§¥¦§¨¥¤©©¨
cenll yi cigiúaLå úaL ìëì úçà äøéîLyi zay lkly - §¦¨©©§¨©¨§©¨

zay lk lr z`hg `iany ote` yiy epiidc ,dnvr ipta dxiny
weqtdne ,zaye'eøBîLz éúBúaL úàå'oeyla zayd ea dxkfpy §¤©§©¦§
cenll yi miaxì úçà äøéîLäaøä úBúaLyi zezayd lkly - §¦¨©©§©¨©§¥

.zezay dnk lr zg` z`hg `iany ote` yiy epiidc ,zg` dxiny
dpyna epipy(:fq lirl):úaL àeäL òãBiädaxd zek`ln dyre ©¥©¤©¨

daxd zezayalk lr aiig ,[zexeq` el` zek`lny rci `ly itl]
gky la`] zay xwir rceid ,epipy `yixae .dk`lne dk`ln a`
lk lr aiig ,daxd zezaya daxd zek`ln dyre [zay meidy

.zaye zay
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המשך ביאור למס' שבת ליום שלישי עמ' ב



לי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zay(iyily meil)

`vi m` s` ixdy ,ez`ivil iriyzd meiae ,jxcl `vi eay reaya
lekiy zayl xzeia jenqd meid `edy ,zaya iying meia jxcl

.zay epi` iriyzd mei ,jxcl ea z`vlïì òîLî à÷c ,`axïéðîéæ ¨©§©¨¦§¦
÷éôðå éøwîe àzøéiL çkLîcz`veid dxiiy zpncfn minrtly ± §©§©©©§¨¦§¥§¨¦

.ipinya `l` dk`ln zeyrl el oi` okle ,mdnr `veie zay axra
dpyna epipy(:fq lirl):úaL øwéò òãBiädaxd zek`ln dyre ©¥©¦©©¨

gkeyd ,epipy `yixae .zaye zay lk lr aiig ,daxd zezaya
`l` aiig epi` daxd zezaya daxd zek`ln dyre zay xwir
:`xnbd zl`ey .el` zekld ecnl oipn zx`an `xnbd .zg` z`hg

éléî éðäðîlk lr z`hg aiig minrtly el` mipicl xewnd dn ± §¨¨¥¦¥
.zezay dnk lr zg` z`hg aiig minrtle zaye zay

:`xnbd daiynéàø÷ éøz ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà̈©©©§¨¨©©¨©£©§¥§¨¥
éáéúkcg`d ,miaezk miweqt ipy -(fh `l zeny)ìàøNé éðá eøîLå' §¦¦§¨§§¥¦§¨¥

,'úaMä úàaezkd oi`y rnyn ,cigi oeyla 'zay' ea xkfpy ¤©©¨
,zg` zay lr `l` citwnáéúëesqep weqt(bi `l zeny)(úàå) §¦

úà'],'eøBîLz éúBúaL [rnyn ,miax oeyla 'izezay' ea xkfpy ¤©§©¦§
,mlek lr citwnyãöék àäjk ,mixzeq eidi `ly miweqtd ayiip ¨¥©
weqtd ,x`al yi'úaMä úà ìàøNé éðá eøîLå'yiy cnln §¨§§¥¦§¨¥¤©©¨

ì úçà äøéîL,äaøä úBúaLzg` z`hg `iany ote` yiy epiidc §¦¨©©§©¨©§¥

weqtde ,zezay dnk lr'eøBîLz éúBúaL úàå'yiy cnln §¤©§©¦§
,úaLå úaL ìëì úçà äøéîLlr z`hg `iany ote` yiy epiidc §¦¨©©§¨©¨§©¨

lk xacn ote` dfi`a yxtl minkgl aezkd xqne ,zaye zay lk
xwir gkeya xacn zg` z`hg aiignd weqtdy eyxite ,weqt
xacn zay lk lr z`hg aiignd weqtde ,zg` dbby lkdy ,zay
miaygp mizpiay minidy ,zay xwir rcei la` zay meidy gkeya

.wlgl drici
é÷úî,àøazñî àëtéà ,äaøcà ,÷çöé øa ïîçð áø dì ó ©§¦¨©©§¨©¦§¨©§©¨¦§¨¦§©§¨

weqtdny'úaMä úà ìàøNé éðá eøîLå'oeyla zayd ea dxkfpy §¨§§¥¦§¨¥¤©©¨
cenll yi cigiúaLå úaL ìëì úçà äøéîLyi zay lkly - §¦¨©©§¨©¨§©¨

zay lk lr z`hg `iany ote` yiy epiidc ,dnvr ipta dxiny
weqtdne ,zaye'eøBîLz éúBúaL úàå'oeyla zayd ea dxkfpy §¤©§©¦§
cenll yi miaxì úçà äøéîLäaøä úBúaLyi zezayd lkly - §¦¨©©§©¨©§¥

.zezay dnk lr zg` z`hg `iany ote` yiy epiidc ,zg` dxiny
dpyna epipy(:fq lirl):úaL àeäL òãBiädaxd zek`ln dyre ©¥©¤©¨

daxd zezayalk lr aiig ,[zexeq` el` zek`lny rci `ly itl]
gky la`] zay xwir rceid ,epipy `yixae .dk`lne dk`ln a`
lk lr aiig ,daxd zezaya daxd zek`ln dyre [zay meidy

.zaye zay
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מב, טו – בזאת, תבחנו: חי פרעה אם-תצאו 
מזה, כי אם-בבוא אחיכם הקטן הנה

על  דקאי  "בזאת"  הפסוק  פי'  ]תוכן:  א. 
דכל  וכו'(,  קומתך  זאת  )שנק'  השכינה  קומת 
הגלות הוא בירורי ניצוצות ולבטל קומת הס"א, 
"חי פרעה", וזהו בבוא אחיכם הקטן, רמז במ"ש 
"מי יקום יעקב כי קטן הוא", דקאי על משיח 

וכו'[

בזאת תבחנו חי פרעה אם תצאו מזה כ"א בבוא אחיכם 
קומה  בשיעור  דידע  מאן  בזוהר  דאי'  ע"ד  יובן  הנה.  הקטן 
בידינו  הכלל  כי  גלותא  אורך  יתמשך  אימתי  עד  לדעת  יכול 
נ"ק  ותיקון  בירור  בתשלום  אשר  הקדמונים  מספרים 
בתורה  מגמתינו  זאת  כל  אשר  השבירה  מאת  שנתפזרו 
ותפלה ומעשה המצות להעלות אלו הנ"ק למקומם הרמתה 
ובזה תולה ג"כ בנין קומה של השכינה להכינה ולסעדה עם 

קישוטי' ותכשיטי'.
שלימה  קומה  שיש  כמו  אלקים  עשה  זה  לעומת  וזה 
קומה בס"א כאשר  בחי'  כן  גם  יש  כמוהו  דקדושה  בסטרא 
עם  על  מוטל  אשר   .  . ע"ש  הקודמת  בפרשיות  מזה  דברנו 
קרובו ישראל לבנות קומת השכינה הנקרא זאת ולהוציא יקר 
מזולל נ"ק המלובשים בקומת הס"א כאשר נודע למביני מדע 
ותתרוקן  הבירור  זה  תשלום  עד  הגלות  אורך  תולה  שבזה 
קומת הס"א מכל וכל ותעשה כמצולה שאין בו דגים ואז יבוא 

משיח צדקינו במהרה בימינו א"ס.
וכאשר רמזנו בפ' חיי שרה ויאמר אחי' ואמה תשב הנערה 
אתנו ימים או עשור אחר תלך ופרש"י שכך נותנים לבתולת 
עליהם  עומד  שהים  בקר  י"ב  בסוד  חודש  י"ב  זמן  ישראל 
תיקון  גמר  זמן  ואחר  הגלות  בזמן  בתכשיטי'  עצמה  לפרנס 
קומתה עם תכשיטי' בשלימות תבוא זמן הגאולה אחר תלך 
כללות כנסת ישראל ותשו' אל אדוני' ע"ש הענין ותביא כאן.

יוסף לאחיו בגלות מצרים ורמז להם על  וזה שרמז להם 
תיקון  לערך  קומתך  זאת  שנקרא  השכינה  בזאת  העתיד 
קומתה יתכן לכם לדעת ולהבין חי פרעה עד אימתי ימשוך 
חיות הס"א הכינוי לפרעה כי כל מלך שבבחי' מצרים נקרא 

פרעה כי באמת ענין גלות מצרים נוקב והולך עד ביאת הגואל 
תיקון  לעומת  תולה  הכל  במקומו  אי"ה  לנו  יתבאר  כאשר 

קומת השכינה כמו כן ימהר עת הגאולה.
ולהבינך עוד את הענין עיין בדרוש שבועות פ"ה ויהי בחצי 
הלילה ויחרד האיש וילפת והנה אשה שוכבת מרגלותיו ותוכן 
וראוי  ללילה  הדומה  הגלות  בחצי  צער  לשון  ויהי  הדברים 
בועז  שראה  וכלפי  המלכות  חצי  תיקון  פנים  כל  על  להיות 
צדיק יסוד עולם בדורו אשה יראת ה' שוכבת מרגלותיו עדיין 
היא ברגליו ואין איש צדיק בארץ להכינה אותה ולהגבי' נגד 
קומתו ית' על ככה חרד יחרד בקרב לבו אורך זמן הפלאות 

ביאת משיח.
זאת  הנקרא  השכינה  היא  ודאי  בזאת  בכאן  הרמז  והיינו 
תבחנו חיות הס"א בחי' פרעה עד אימתי יתמשך זמן הגלות 
הקטן  הנה  הקטן  כי אם בבא אחיכם  הגלות  אם תצאו מזה 

ודאי מי יקום יעקב כי קטן הוא ודו"ק בזה ותבין.
אור המאיר

ב. ]תוכן: רמז בהא דסיבב יוסף להביא בנימין אליו 
קודם יעקב – שההתאספות השבטים עם יוסף הוא 

פועל דמיוני על העתיד שיהי' כולם לאחדים[

בוא  טרם  עוד  אליו  בנימין  את  להביא  סיבב  דיוסף  בהא 
כי  פתרונם  שידע  החלומות  לקיים  כדי  הרמב"ן  כתב  יעקב, 
כל אחיו ישתחוו לו בתחילה מבלעדי יעקב כהוראת החלום 
לכל  רמז  אנחנו  כי  אלומים  מאלמים  אנחנו  והנה  הראשון 
אחיו. אך דעת רש"י בפסוק ויזכור יוסף את החלומות אשר 

חלם להם וידע שנתקיימו שהרי השתחוו לו וכן בזוה"ק.
וי"ל לדעתם ז"ל כי באשר ידע יוסף שהתאספות השבטים 
בארץ  אחד  לגוי  כולם  שיהיו  העתיד  על  דמיוני  פועל  היא 
וכמ"ש ביחזקאל )לז( שיהיו לאחדים כמו עץ אחד, וזה יתכן 
בעודם  ביותר  יתכן  וזה  לזה,  זה  והתאחדות  התבטלות  ע"י 
לבדם מבלעדי יעקב, אבל בפני יעקב שהיו כולם מתבטלים 
ליעקב לא היו יכולים עוד להתבטל ולהתאחד זה לזה, דומה 
לזה שאסור להתפלל אחורי רבו, כי מחמת התבטלות לרבו 

אי אפשר לו שתהי' לו בחינת התבטלות בתפילה.
שם משמואל

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת מקץ
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ß elqk d"k oey`x mei ß

àî(à)ãîò äpäå íìç äòøôe íéîé íéúðL õwî éäéå©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½§¦¥−Ÿ¥¬
:øàéä-ìò©©§«Ÿ

i"yx£ıwÓ È‰ÈÂ∑ הּוא סֹוף 'קץ', לׁשֹון וכל 'מּסֹוף', יאֹורים,∑È‰ŒÏÚ‡¯.ּכתרּגּומֹו: קרּויים אינם נהרֹות ׁשאר ּכל «¿ƒƒ≈ְְְְִֵַָ««¿…ְְְְִִֵָָָָ
מּנילּוס, ׁשאין חּוץ לפי אֹותם, ּומׁשקה ּבתֹוכם עֹולה ונילּוס אדם, ּבידי יאֹורים יאֹורים עׂשּויין הארץ ׁשּכל מּפני ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ארצֹות  ּכׁשאר ּתדיר ּבמצרים יֹורדין עזרא עזרא עזרא עזרא .ּגׁשמים אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִִַָָָָ

(á)úàéøáe äàøî úBôé úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¬©§¤−§¦´Ÿ
:eçàa äðéòøzå øNä¨®©¦§¤−¨¨¨«

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 עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּבאגם, אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֶַַַָָ

(â)øàéä-ïî ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL äpäå§¦¥º¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ¦©§½Ÿ
úBøtä ìöà äðãîòzå øNa úBwãå äàøî úBòø̈¬©§¤−§©´¨¨®©©«£²Ÿ§¨¥¬¤©¨−

:øàéä úôN-ìò©§©¬©§«Ÿ
i"yx£¯Na ˙Bw„Â∑,ּבלע"ז 'ּדק'טינבי"ש .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 .סימן «…«¿»ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

(ä)äpäå úéðL íìçiå ïLéiå|äð÷a úBìò íéìaL òáL ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²§¨¤¬
:úBáèå úBàéøa ãçà¤−̈§¦¬§Ÿ«

i"yx£„Á‡ ‰˜a∑ ּבלע"ז עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבלע"ז שיינ"ש ∑B‡È¯a˙.טואיד"ל אבןאבןאבןאבן ¿»∆∆»ְַַ¿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 .רּוח ָָ»ƒְִִִֶַָ

Â‰‡א  ÌÏÁ ‰Ú¯Ùe ÔÈL ÔÈz¯z ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿≈¿ƒ«¿…»≈¿»
:‡¯‰ ÏÚ Ì‡»̃≈««¬»

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«¿«
‡˙ÓÈhÙe ÈÊÁÓÏ Ô¯ÈtL ‡z¯Bz Ú·L ˙È»¿«¿»«ƒ»¿∆¡≈«ƒ»»

:‰Ú¯t ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¿…

iÏaL‡ה  Ú·L ‡‰Â ˙eÈz 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»̂¿»«¿≈

dxezd lr `xfr oa`

`ıwÓ È‰ÈÂ זה ּתחּלת הּכתּוב ּפרׁש לא . «¿ƒƒ≈ְִֵֵֶַַָֹ
וכן  ׁשנה. ארּבעים מּקץ ויהי  וכן  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהחׁשּבֹון .
ׁשנה. ּבׁשלׁשים ויהי ׁשנה. וחמׁש ׁשּׁשים ְְְְִִִִִֵַָָָָָֹּובעֹוד
ׂשר  ליציאת החׁשּבֹון ׁשּזה להיֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָויּתכן 
ׁשם: יֹוסף לׁשבת אֹו הּסהר. מּבית ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹהּמׁשקים

ּבארּתיו.ÌÈÓÈוטעם ּכבר .ÌÏÁ ‰Ú¯Ùe היה . ְַַ»ƒְְִֵַָ«¿……≈ָָ

ׁשֹומעת: ורבקה וכן ְְְִֵֵַַָחֹולם.
aeÁ‡a.צמחים ׁשּבֹו עמק אֹומר יׁש . »»ְִֵֵֵֶֶָ

נֹוסף  הּבי''ת צמח. ׁשם ׁשהּוא אֹומר ְֵֵֵֵֶֶַַָויׁש
הּפרּוׁשים  ׁשני ועל בּמרֹורים. הׂשּביעני ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַּכבי ''ת
ּבן  ואחיו הּוא יפריא. אחים ּבין הּוא ְְִִִִֵֶַַָּכי

ִאּמֹו:

dÌÈÏaL הּוא ואם נקבֹות. רּבֹות לׁשֹון . ƒ√ƒְְְִֵַ
ּופלגׁשים: נׁשים ּכמֹו ׁשארע BÙe„L˙ּבמ''ם. . ְְְִִִֵַָ¿ֵֶַ

קדם, מזרח נקרא ּכי מזרחית. מרּוח ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשּדפֹון
וטעם ּבתחּלה: הּׁשמׁש צאת .‰B‡Ïn˙ּבעבּור ְְֲִִֵֶֶַַַַָ«¿≈

הּבריאֹות: ְְִַּכמֹו
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(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 לפניו והּנה ׁשלם לפֹותרים ם 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 ׁשּׁשֹואלים הּנחרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ«¿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 אּתה אבל ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
קֹובר' אּתה ּבנֹות ׁשבע .(ב"ר)מֹוליד, ִֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(343 'nr eh zegiy ihewl)

לפרעהלפרעהלפרעהלפרעה לאלאלאלא אבלאבלאבלאבל אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם,,,, היהיהיהיּוּוּוּו ח)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹותריםתריםתריםתרים מא, טֹובֹות ה (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 אחת אחת אחת אחת וׁשּבלים ּוּוּוּובעבעבעבעֹוֹוֹוֹונהנהנהנה אמרּוּבּבּבּבעתעתעתעת לכן . ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּבתקּופה ויּתכן ּפילגׁשים, ּומסּפר נׁשים מסּפר היּו לפרעה ׁשּכן כּו', ּבנֹות אאחתאחתאחתאחתׁשבע אחרֹות. ּבנֹות לֹו וימּותּו ּבנֹות לֹו יּולדּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הרעב ּוׁשנֹות הּׂשבע ׁשנֹות היּו יֹוסף ׁשל (ועצתֹו) ּפתרֹונֹו אחת אחת אחת אחת לפי ׁשנֹות ּבּבּבּבכפיפהכפיפהכפיפהכפיפה ּבׁשביל אֹוצרֹות אצרּו הּׂשבע ּבׁשנֹות ׁשהרי , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

הּׂשבע. ּבׁשנֹות ׁשאצרּו האֹוצרֹות את אכלּו הרעב ּובׁשנֹות עזרא עזרא עזרא עזרא הרעב, אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

(è)éðà éàèç-úà øîàì äòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ¤£¨©¾£¦−
:íBiä øékæî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¦¬©«

(é)øN úéa øîLîa éúà ïziå åéãáò-ìò óö÷ äòøt©§−Ÿ¨©´©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ©´
:íéôàä øN úàå éúà íéçahä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¨¦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 עזרא עזרא עזרא עזרא .חלֹום אבןאבןאבןאבן 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 ראּוי ׁשֹוטה ««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 .לפי ְְֲִִִִֵֵֵַַָָƒ«¬…ְְְְֲִִַָָ

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 ‡‡ ÈÁ¯Ò»¿»ƒ¬»«¿«»≈

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∆¿»»¿«¿∆¿≈»»

dxezd lr `xfr oa`

gBÁe¯ ÌÚtzÂ נפעמּתי ּכמֹו נפעל, מּבנין . «ƒ»∆ְְְְְִִִִִַַַ
הֹולם  ּגזרת מן ׁשהּכל אֹומר ויׁש אדּבר. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַֹֹולא 
הּמּכה: לּגּוף ּדֹומה ׁשהרּוח והּטעם ְֶֶַַַַַַַָָָֻּפעם.

ÈÓeË¯Á ארמית להיֹות ויּתכן מרּבעת. מּלה . «¿≈ְְְֲִִִִֵַַָָָֻ
הּתֹולדֹות: חכמי והם מצרית. Ïkאֹו ˙‡Â ְְְִִֵֵַַָ¿∆»

‰ÈÓÎÁ:חלֹומֹות ּופתרֹון ּבּמּזלֹות . ¬»∆»ְֲִַַָ
hÈ‡ËÁ חטאי:‡˙ ׁשאזּכיר ּפי על אף . ∆¬»«ְֲִִֶַַַַָ
i¯tÂÈ„·Ú ÏÚ Ûˆ˜ ‰Ú אין ּכי ּדעּתי לפי . «¿…»««¬»»ְְִִִֵַ

מּלׁשֹון  והּוא ּתאר. ׁשם רק עצם ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַֹֹּפרעה
ּכל  יּקרא הּיֹום ּגם ּבצֹור. חירם ּכמֹו ְְְִִִִֵַַַָָָמצרים,
על  הּמאמינים. נגיד יׁשמעאל על ּגדֹול ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָמל
יֹוסף. ּובימי אברהם ּבימי ּפרעה מצאנּו ְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹּכן
הלא  ירמיהּו. ּבימי וכן ּפרעה. וקם ּפרעה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹֹּומת
הּוא  ּכי ּפרעה טעם מה יפרׁש הּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַַָָֹּתראה
העצם. ׁשם ׁשהּוא ּתפרע והעד, מצרים. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמל
יקׁשה  ואל העצם. ׁשם נכה ּכי נכה, ּפרעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹוכן 

מל לקחֹו לא ּכי ׁשלמה, ּכּסא ּדרׁש ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֹעלי
ּפרעה  הּמׁשקים ׂשר ׁשאמר ׁשני, ועד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹמצרים.
ׁשלֹום  את יענה  אלהים יֹוסף, אמר וכן ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹקצף.
ואין  פרעה. יעׂשה ּפרעה. את הראה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפרעה.
העצם: ׁשם הּמלכים עם להזּכיר הּמּוסר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּדר

ÌÈÙB‡‰ ¯N ˙‡Â È˙B‡,ׁשנית ּפעם אֹותי אמר . ƒ¿≈«»ƒִִֵַַַָ
ּבא: אני אנה ואני ּכמֹו הּלׁשֹון, ּדר כן ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָּכי

`iBÓBÏÁ ÔB¯˙Ùk LÈ‡:ּפרׁשּתיו ּכבר . ƒ¿ƒ¿¬ְְִֵַָ



לג uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk d"k oey`x meil inei xeriy

(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 לפניו והּנה ׁשלם לפֹותרים ם 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 ׁשּׁשֹואלים הּנחרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָ«¿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 אּתה אבל ּבנֹות 'ׁשבע אֹומרים: ׁשהיּו ְְְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
קֹובר' אּתה ּבנֹות ׁשבע .(ב"ר)מֹוליד, ִֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(343 'nr eh zegiy ihewl)

לפרעהלפרעהלפרעהלפרעה לאלאלאלא אבלאבלאבלאבל אאאאֹוֹוֹוֹותםתםתםתם,,,, היהיהיהיּוּוּוּו ח)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹותריםתריםתריםתרים מא, טֹובֹות ה (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 אחת אחת אחת אחת וׁשּבלים ּוּוּוּובעבעבעבעֹוֹוֹוֹונהנהנהנה אמרּוּבּבּבּבעתעתעתעת לכן . ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ׁשּבתקּופה ויּתכן ּפילגׁשים, ּומסּפר נׁשים מסּפר היּו לפרעה ׁשּכן כּו', ּבנֹות אאחתאחתאחתאחתׁשבע אחרֹות. ּבנֹות לֹו וימּותּו ּבנֹות לֹו יּולדּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
הרעב ּוׁשנֹות הּׂשבע ׁשנֹות היּו יֹוסף ׁשל (ועצתֹו) ּפתרֹונֹו אחת אחת אחת אחת לפי ׁשנֹות ּבּבּבּבכפיפהכפיפהכפיפהכפיפה ּבׁשביל אֹוצרֹות אצרּו הּׂשבע ּבׁשנֹות ׁשהרי , ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

הּׂשבע. ּבׁשנֹות ׁשאצרּו האֹוצרֹות את אכלּו הרעב ּובׁשנֹות עזרא עזרא עזרא עזרא הרעב, אבןאבןאבןאבן ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

(è)éðà éàèç-úà øîàì äòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ¤£¨©¾£¦−
:íBiä øékæî עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©§¦¬©«

(é)øN úéa øîLîa éúà ïziå åéãáò-ìò óö÷ äòøt©§−Ÿ¨©´©£¨¨®©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ©´
:íéôàä øN úàå éúà íéçahä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©©¨¦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 עזרא עזרא עזרא עזרא .חלֹום אבןאבןאבןאבן 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 ראּוי ׁשֹוטה ««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 .לפי ְְֲִִִִֵֵֵַַָָƒ«¬…ְְְְֲִִַָָ

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 ‡‡ ÈÁ¯Ò»¿»ƒ¬»«¿«»≈

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∆¿»»¿«¿∆¿≈»»

dxezd lr `xfr oa`

gBÁe¯ ÌÚtzÂ נפעמּתי ּכמֹו נפעל, מּבנין . «ƒ»∆ְְְְְִִִִִַַַ
הֹולם  ּגזרת מן ׁשהּכל אֹומר ויׁש אדּבר. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַֹֹולא 
הּמּכה: לּגּוף ּדֹומה ׁשהרּוח והּטעם ְֶֶַַַַַַַָָָֻּפעם.

ÈÓeË¯Á ארמית להיֹות ויּתכן מרּבעת. מּלה . «¿≈ְְְֲִִִִֵַַָָָֻ
הּתֹולדֹות: חכמי והם מצרית. Ïkאֹו ˙‡Â ְְְִִֵֵַַָ¿∆»

‰ÈÓÎÁ:חלֹומֹות ּופתרֹון ּבּמּזלֹות . ¬»∆»ְֲִַַָ
hÈ‡ËÁ חטאי:‡˙ ׁשאזּכיר ּפי על אף . ∆¬»«ְֲִִֶַַַַָ
i¯tÂÈ„·Ú ÏÚ Ûˆ˜ ‰Ú אין ּכי ּדעּתי לפי . «¿…»««¬»»ְְִִִֵַ

מּלׁשֹון  והּוא ּתאר. ׁשם רק עצם ׁשם ְְְִֵֵֶֶַַַֹֹּפרעה
ּכל  יּקרא הּיֹום ּגם ּבצֹור. חירם ּכמֹו ְְְִִִִֵַַַָָָמצרים,
על  הּמאמינים. נגיד יׁשמעאל על ּגדֹול ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָמל
יֹוסף. ּובימי אברהם ּבימי ּפרעה מצאנּו ְְִִֵֵֵֵַַָָָָֹּכן
הלא  ירמיהּו. ּבימי וכן ּפרעה. וקם ּפרעה ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹֹּומת
הּוא  ּכי ּפרעה טעם מה יפרׁש הּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַַָָֹּתראה
העצם. ׁשם ׁשהּוא ּתפרע והעד, מצרים. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמל
יקׁשה  ואל העצם. ׁשם נכה ּכי נכה, ּפרעה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹוכן 

מל לקחֹו לא ּכי ׁשלמה, ּכּסא ּדרׁש ְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹֹעלי
ּפרעה  הּמׁשקים ׂשר ׁשאמר ׁשני, ועד ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹמצרים.
ׁשלֹום  את יענה  אלהים יֹוסף, אמר וכן ְְֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹקצף.
ואין  פרעה. יעׂשה ּפרעה. את הראה ְְְְְֲֵֶֶֶַַַַָֹֹֹּפרעה.
העצם: ׁשם הּמלכים עם להזּכיר הּמּוסר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּדר

ÌÈÙB‡‰ ¯N ˙‡Â È˙B‡,ׁשנית ּפעם אֹותי אמר . ƒ¿≈«»ƒִִֵַַַָ
ּבא: אני אנה ואני ּכמֹו הּלׁשֹון, ּדר כן ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָּכי

`iBÓBÏÁ ÔB¯˙Ùk LÈ‡:ּפרׁשּתיו ּכבר . ƒ¿ƒ¿¬ְְִֵַָ



uwnלד zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k ipy meil inei xeriy

(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, עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשעליו אבןאבןאבןאבן ְֲִֵֶֶַַָָָָ

(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 הּמלכּות מּפני עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)ֹוד אבןאבןאבןאבן ְִַַַָ«¿««ְְְִֵַַ

ß elqk e"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)

לאמרלאמרלאמרלאמר עליעליעליעלי ׁשׁשׁשׁשמעמעמעמעּתּתּתּתיייי טו)ואניואניואניואני 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

(æè)äðòé íéýìû éãòìa øîàì äòøt-úà óñBé ïòiå©©̧©¥¯¤©§²Ÿ¥−Ÿ¦§¨¨®¡Ÿ¦¾©«£¤−
:äòøt íBìL-úà¤§¬©§«Ÿ

i"yx£È„ÚÏa∑,מּׁשּלי החכמה ּפרעה אין לׁשלֹום ּבפי ענּיה יּתן יענה, אלהים עזרא עזרא עזרא עזרא .אּלא אבןאבןאבןאבן 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©

‡˙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¿«»≈

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

dxezd lr `xfr oa`

bi·ÈL‰ È˙B‡ ׁשהּוא אֹומרים ויׁש ּפרעה. . ƒ≈ƒְְְִֵֶַֹ
ּבפתרֹון: אֹו ותלה. הׁשיב ְְְְִִִֵָָּבדּבּור,

cie‰ˆÈ¯ÈÂ:ּפרעה ׁשלּוחי .Ál‚ÈÂ:הּמגּלח . «¿ƒÀְְֵַֹ«¿««ְֵַַַ
fhÈ„ÚÏa.מּלֹות מּׁשּתי מרּכבת אחת מּלה . ƒ¿»«ְְִִִֵֶֶַַָֻ
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{hi}הֹוסיף˙Blcאמר מראה, ותחת .¯‡z, ִ«ְְֶַַַַָ…«
מּזה: קרֹוב זה ִִֶֶָּכי

`kÔ‰È‡¯Óe ּופה רע. מהן אחת ּכל ּומראה . «¿≈∆ְֵֵֶַַַַָֹ
הּפרֹות  ׁשּבאּו ׁשראה חלֹומֹו, לפרׁש ְֲִֵֶֶַָָָָָהֹוסיף

היּו ּכאׁשר והיּו הרעֹות, ּבקרב ְְֲֶֶֶַַָָָָהּטֹובֹות
ִָָּבראׁשֹונה:

bk˙BÓeˆּכמֹו וטעמֹו ּבּמקרא, חבר לֹו אין . ¿ְְְְִֵֵַַָָ
ּבלׁשֹון  כן ּכי צלמים ׁשּפרּוׁשֹו אֹומר ויׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָרקֹות.

ְִֵָיׁשמעאל:
hkÏB„b Ú·N יטעה ּכן על רעב. ּכמֹו ׁשם . »»»ְְִֵֵֶַָָ

ּבוי''ו, ּכלּכלּתנּו ּובׂשֹובע ׁשּבת ּבתפּלת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָהאֹומר
ּובׂשבע  והּנכֹון הּוא. הּפעל ׁשם ׂשבע ְְִֵַַַַָָָֹֹּכי
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‡ÓÏÁ Ôep‡ ÔÈL 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¯˙a נ"י‡Ú·LÚ·Le Ôep‡ ÔÈL ( «¿≈¿««¿»¿ƒƒ¿«

Ú·L ÔÈÂ‰È Ìec˜ ÔÙÈ˜Lc ‡˙È˜Ï ‡iÏaMÀ¿«»»¿»»ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»¿«
:‡ÙÎ ÈL¿≈«¿»

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˙‡ ÔÈL Ú·L )Ú·N‡נ"י ‰‡ »¿«¿ƒ»¿»ƒ¿»«¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ‡a«̄»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

{hi}הֹוסיף˙Blcאמר מראה, ותחת .¯‡z, ִ«ְְֶַַַַָ…«
מּזה: קרֹוב זה ִִֶֶָּכי

`kÔ‰È‡¯Óe ּופה רע. מהן אחת ּכל ּומראה . «¿≈∆ְֵֵֶַַַַָֹ
הּפרֹות  ׁשּבאּו ׁשראה חלֹומֹו, לפרׁש ְֲִֵֶֶַָָָָָהֹוסיף

היּו ּכאׁשר והיּו הרעֹות, ּבקרב ְְֲֶֶֶַַָָָָהּטֹובֹות
ִָָּבראׁשֹונה:

bk˙BÓeˆּכמֹו וטעמֹו ּבּמקרא, חבר לֹו אין . ¿ְְְְִֵֵַַָָ
ּבלׁשֹון  כן ּכי צלמים ׁשּפרּוׁשֹו אֹומר ויׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶָרקֹות.

ְִֵָיׁשמעאל:
hkÏB„b Ú·N יטעה ּכן על רעב. ּכמֹו ׁשם . »»»ְְִֵֵֶַָָ

ּבוי''ו, ּכלּכלּתנּו ּובׂשֹובע ׁשּבת ּבתפּלת ְְְְְִִִֵַַַַָָָָהאֹומר
ּובׂשבע  והּנכֹון הּוא. הּפעל ׁשם ׂשבע ְְִֵַַַַָָָֹֹּכי



uwnלו zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk e"k ipy meil inei xeriy

(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 ÁkLÂ∑ 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: עזרא עזרא עזרא עזרא ."הּוא אבןאבןאבןאבן ¿…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∑ עזרא עזרא עזרא עזרא .מזּמן אבןאבןאבןאבן »ְָֻ

(âì)õøà-ìò eäúéLéå íëçå ïBáð Léà äòøô àøé äzòå§©¨Æ¥¤´©§½Ÿ¦−¨´§¨¨®¦«¦¥−©¤¬¤
:íéøöî¦§¨«¦

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 340 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

zFnFlgd oFxztA sqFi znkg̈§©¥§¦§©£

מצריםמצריםמצריםמצרים:::: עלעלעלעל־־־־ארץארץארץארץ ויויויויׁשׁשׁשׁשיתהיתהיתהיתהּוּוּוּו וחכםוחכםוחכםוחכם נבנבנבנבֹוֹוֹוֹוןןןן איאיאיאיׁשׁשׁשׁש פרעהפרעהפרעהפרעה יראיראיראירא לג)ועועועועּתּתּתּתהההה (מא, ְְְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽ
פרעה  "יעׂשה גֹו', פרעה" ירא "ועּתה – הרעב ׁשנֹות לקראת לנהג עליו ּכיצד לֹו יעץ ּפרעה, חלֹומֹות את יֹוסף ׁשּפרׁש ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹלאחר

ְְֵַויפקד".
לעׂשֹות. מה ליעץ ולא החלֹום, ּדבר את לפרׁש רק היה יֹוסף ׁשל ּתפקידֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹולכאֹורה

עֹולֹות  אחרֹות ּפרֹות ׁשבע "והּנה הּכתּוב: ּבהמׁש מסּפר לפרׁשֹו, החרטּומים נכׁשלּו ׁשּבעטיֹו החלֹום ּבפתרֹון הּקׁשי ּבזה: ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻוההסּברה
ׂשפת  על יחד עמדּו והּׁשמנֹות הרזֹות ׁשהּפרֹות – ּכלֹומר הּיאֹור", ׂשפת על הּפרֹות אצל וּתעמדנה ּבׂשר, ודּקֹות מראה רעֹות . .ְְְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּביחד? – ּוׁשמנֹות רזֹות - ההפּכּיים הּסימנים ׁשני להּמצאּות ההסּבר מהּו החרטּומים: התקּׁשּו ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּיאֹור.
ויצּברּו האּלה הּבאֹות הּטֹובֹות הּׁשנים אכל ּכל את "ויקּבצּו הּׂשבע ׁשני ּבׁשבע ּבפתרֹונֹו: ההפכים ׁשני את ערב ּבחכמתֹו, יֹוסף, ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹרק
ׁשּיאכלּו הרעב", ׁשני לׁשבע לפּקדֹון האכל "והיה הרעב ּבׁשנֹות – ּומאיד הרעב, לׁשנֹות יתּכֹוננּו הּׂשבע ּבׁשנֹות ׁשּכבר היינּו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹבר",

הּׂשבע. ׁשנֹות אכל ְֶֶַַֹֹאת
נרמזּו האכל, צבירת – ּפרעה ׁשל מעׂשיו ּגם אּלא הּקּב"ה, מאת הּצפּוי על רק לא נסב החלֹום ׁשּפתרֹון ועּקרית, נֹוספת ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹמעלה

ֲַּבחלֹומֹו.
"אין  ׁשּׁשּבחֹו עד עצמֹו, החלֹום מּפתרֹון יֹותר ּפרעה ּבעיני חן מצאה יֹוסף ׁשל עצתֹו ּפרּוׁש: פרעה". ּבעיני הּדבר "וּיּטב ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹועל־ּכן

לעצתֹו. ּבכּונתֹו ,"ּכמֹו וחכם ְְֲַַָָָָָָָנבֹון

(ãì)õøà-úà Lnçå õøàä-ìò íéã÷t ã÷ôéå äòøô äNòé©«£¤´©§½Ÿ§©§¥¬§¦¦−©¨¨®¤§¦¥Æ¤¤´¤
:òáOä éðL òáLa íéøöî¦§©½¦§¤−©§¥¬©¨¨«

i"yx£LnÁÂ∑ וי' "וחמׁשים ּכתרּגּומֹו: וכן: עזרא עזרא עזרא עזרא ."זרז', אבןאבןאבןאבן ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַַָֻ

ÈLzÈÂל  Ô‰È¯˙a ‡ÙÎ ÈL Ú·L ÔeÓe˜ÈÂƒ¿«¿≈«¿»«¿≈≈¿ƒƒ¿≈
) ‡Ú·Ò Ïk נ"י‡Ú·NÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ( »ƒ¿»«¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

:‡Ú¯‡(„ ‡nÚ) ˙È ‡ÙÎ ÈˆÈLÈÂƒ≈≈«¿»»«»¿«¿»

(לא  ‡Ú·BN Ú„È˙È ‡ÏÂ נ"י‡Ú·N‡Ú¯‡a ( ¿»ƒ¿¿«¿»ƒ¿»¿«¿»
È¯‡ Ôk ¯˙· È‰Èc ‡e‰‰ ‡Ùk Ì„˜ ÔÓƒ»»«¿»«ƒ≈»«≈¬≈

:‡„ÁÏ ‡e‰ ÛÈ˜«̇ƒ«¬»

ÔÈÓÊלב  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

‡¯Ú‡לד  ÏÚ ÔÈÓÈ‰Ó ÈpÓÈÂ ‰Ú¯t „aÚÈ«¿≈«¿…ƒ«≈¿≈¿ƒ««¿»
‡Ú·BN ÈL Ú·La ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ˙È Ê¯ÊÈÂƒ»≈»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆«¿≈¿»

):Ú·N‡נ"י ( ƒ¿»

dxezd lr `xfr oa`

וי''ו: ּבלא ְְְִַָָֹּכלּכלּתנּו,
`lÚ·O‰ Ú„eÈ ‡ÏÂ ÌÚËÂ רע מּמראיהן . ¿««¿…ƒ»««»»ְִֵֶַַ

ּבּתחּלה: ְֲִֶַַָּכאׁשר
al˙BM‰ ÏÚÂ.ׁשנים מּגזרת נפעל ּבנין . ¿«ƒ»ְְְְִִִִִַַַַ

ּכי  לעד, הּוא ּגם והּׁשּבלים הּפרֹות ְְְְֳִִִֵַַַַָוטעמֹו
החלֹומֹות  ׁשני היֹות  ּובעב ּור הּוא. נכֹון  ְֱֲֲֵַַַָָָהּדבר
האלהים  ממהר ּכי לעד  אחד, ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹּבלילה

ֲַלעׂשֹותֹו:

cl‰Ú¯t ‰NÚÈּכמֹו יקנה, אֹו העצה. זֹו . «¬∆«¿…ְְִֵֶָָ
הּזה: החיל את לי ׁשּיקנהLnÁÂעׂשה . ִִֶֶַַַָָ¿ƒ≈ְִֶֶ
ֶַֹהחמׁש:

uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iyily meil inei xeriy

(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 קטן ׁשם ּ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 עזרא עזרא עזרא עזרא .ּברׁשּותֹו אבןאבןאבןאבן ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ««««¿…ְְְִָ

(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 .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 הּמׁשּמׁשת הנׁשּכח ה"א ּכל וכן ּתמיהה, לׁשֹון הנמצא, ּכמֹוהּו? הנמצא ּונבּקׁשּנּו, נל אם ¬ƒ¿»»∆ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפּתח  ּבחטף ּונקּודה הּתבה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבראׁש אבןאבןאבןאבן ְְֲֵַַַַָָָֹ

ß elqk f"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 עזרא עזרא עזרא עזרא ."את אבןאבןאבןאבן ְֲִִִִֵֶֶֶַֹ

(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 עזרא עזרא עזרא עזרא .""נתּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ÔÈ˙‡cלה  Ô·Ë ‡iL ¯e·ÈÚ Ïk ˙È ÔeLÎÈÂ¿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 ÈL¿≈«¿»ƒ¿∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

:‡ÙÎa ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÈˆÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ïkלז  ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡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»

ÏÚמא  C˙È È˙ÈpÓ ÈÊÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

dl¯· e¯aˆÈÂ טעם ּכי אֹומר ויׁש הּפקידים. . ¿ƒ¿¿»ְְִִִֵֵַַַ
ׁשּנקרא  ּבעיני והּנכֹון ׁשּבליו. עם להיֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּבר
והאֹומר  להבר. אֹו לזרֹות מלאכת אחר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָּבר,
יעמד  ולא הּיאֹור, ּבעבּור לח מצרים אויר ְְְֲֲֲִִִִַַַַַֹֹּכי

ּדברים עם לערבֹו יּוכל ׁשנים, ז' ּדגן ְְְִִִַַָָָָָׁשם
מידּוהּו:ׁשּיע  ֲִֶַ

gl‰ÊÎ ‡ˆÓp‰,עבר ּפעל והּוא נפעל, ּבנין . «ƒ¿»»∆ְְְִִַַַָָֹ

להיֹות  ויּתכן ּכזה. ּבעֹולם הנמצא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָּכאֹומר
ּכזה. אנחנּו הנמצא המדּברים, סימן ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָהנּו''ן

עבדיו: אל ּפרעה ְְֲִֵֶַָָֹּדברי
n‰È‰z ‰z‡:ּביתי על ׂשר .˜MÈ ּדגׁשּות . «»ƒ¿∆ִֵַַƒ«ְַ

החיל. נגיד והּוא נׁשק , נּו''ן  לחסרֹון  ְְְְִִִֶַַַַָהּׁשי''ן
רחֹוקה: ּבדר נׁשיקה מּגזרת ׁשהּוא אֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָויׁש

jnÓ Ïc‚‡ ‡qk‰ ּפעל ¯˜ אגּדל ּכי ידּוע . ««ƒ≈∆¿«ƒ∆»ְִֶַַַָֹ

רק  מּמ ּגדּלה לי ּתהיה  לא וטעמֹו, ְְְְְִִִֵֶַַָֹֻעֹומד.
ּפעל  כאב, גּדלני מּנעּורי ּכי ואין הּכּסא. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֻּגדּלת 
מּמּך אגּדל ודר עּמי . ּגדל ּפרּוׁשֹו רק ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיֹוצא.
ותאבדּו עלה. נֹובלת ּכמֹו ידּועה, - ְְְְְִֶֶֶַָָָָֹּבּמקרא

:ֶֶּדר
`nE˙B‡ Èz˙ על ¯‡‰ למעלה ׂשמּתי . ¿≈»«ƒ¿ְְְִַַַָ

מצרים: ארץ ְִִֶֶַָּכל



לז uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iyily meil inei xeriy

(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 קטן ׁשם ּ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 עזרא עזרא עזרא עזרא .ּברׁשּותֹו אבןאבןאבןאבן ְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ««««¿…ְְְִָ

(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 .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 הּמׁשּמׁשת הנׁשּכח ה"א ּכל וכן ּתמיהה, לׁשֹון הנמצא, ּכמֹוהּו? הנמצא ּונבּקׁשּנּו, נל אם ¬ƒ¿»»∆ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּפּתח  ּבחטף ּונקּודה הּתבה עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבראׁש אבןאבןאבןאבן ְְֲֵַַַַָָָֹ

ß elqk f"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 עזרא עזרא עזרא עזרא ."את אבןאבןאבןאבן ְֲִִִִֵֶֶֶַֹ

(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 עזרא עזרא עזרא עזרא .""נתּתי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָ

ÔÈ˙‡cלה  Ô·Ë ‡iL ¯e·ÈÚ Ïk ˙È ÔeLÎÈÂ¿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 ÈL¿≈«¿»ƒ¿∆¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ¿»

:‡ÙÎa ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÈˆÈzLƒ̇¿≈≈«»¿«¿»¿«¿»

Ïkלז  ÈÈÚ·e ‰Ú¯Ù ÈÈÚa ‡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»

ÏÚמא  C˙È È˙ÈpÓ ÈÊÁ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¬≈«≈ƒ»»«
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk»«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

dl¯· e¯aˆÈÂ טעם ּכי אֹומר ויׁש הּפקידים. . ¿ƒ¿¿»ְְִִִֵֵַַַ
ׁשּנקרא  ּבעיני והּנכֹון ׁשּבליו. עם להיֹותֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּבר
והאֹומר  להבר. אֹו לזרֹות מלאכת אחר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָּבר,
יעמד  ולא הּיאֹור, ּבעבּור לח מצרים אויר ְְְֲֲֲִִִִַַַַַֹֹּכי

ּדברים עם לערבֹו יּוכל ׁשנים, ז' ּדגן ְְְִִִַַָָָָָׁשם
מידּוהּו:ׁשּיע  ֲִֶַ

gl‰ÊÎ ‡ˆÓp‰,עבר ּפעל והּוא נפעל, ּבנין . «ƒ¿»»∆ְְְִִַַַָָֹ

להיֹות  ויּתכן ּכזה. ּבעֹולם הנמצא ְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָּכאֹומר
ּכזה. אנחנּו הנמצא המדּברים, סימן ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָהנּו''ן

עבדיו: אל ּפרעה ְְֲִֵֶַָָֹּדברי
n‰È‰z ‰z‡:ּביתי על ׂשר .˜MÈ ּדגׁשּות . «»ƒ¿∆ִֵַַƒ«ְַ

החיל. נגיד והּוא נׁשק , נּו''ן  לחסרֹון  ְְְְִִִֶַַַַָהּׁשי''ן
רחֹוקה: ּבדר נׁשיקה מּגזרת ׁשהּוא אֹומר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָויׁש

jnÓ Ïc‚‡ ‡qk‰ ּפעל ¯˜ אגּדל ּכי ידּוע . ««ƒ≈∆¿«ƒ∆»ְִֶַַַָֹ

רק  מּמ ּגדּלה לי ּתהיה  לא וטעמֹו, ְְְְְִִִֵֶַַָֹֻעֹומד.
ּפעל  כאב, גּדלני מּנעּורי ּכי ואין הּכּסא. ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָֹֻּגדּלת 
מּמּך אגּדל ודר עּמי . ּגדל ּפרּוׁשֹו רק ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיֹוצא.
ותאבדּו עלה. נֹובלת ּכמֹו ידּועה, - ְְְְְִֶֶֶַָָָָֹּבּמקרא

:ֶֶּדר
`nE˙B‡ Èz˙ על ¯‡‰ למעלה ׂשמּתי . ¿≈»«ƒ¿ְְְִַַַָ

מצרים: ארץ ְִִֶֶַָּכל



uwnלח zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iyily meil inei xeriy

(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  ּבמצרים ּדבר 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. עזרא עזרא עזרא עזרא .ערׂשי אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ

(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', א ּבא 'דין ּכתר ּגּומֹו: ¿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 ּדּורמסקית ׁשהּוא 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)

ידידידידֹוֹוֹוֹו ּתּתּתּתחתחתחתחת ויויויויֹוֹוֹוֹוצאיןצאיןצאיןצאין נכנסיןנכנסיןנכנסיןנכנסין היהיהיהיּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשההההּכּכּכּכלללל ּבּבּבּבררררּכּכּכּכיםיםיםים,,,, מג)ללללׁשׁשׁשׁשֹוֹוֹוֹוןןןן מא, ידים (רש"י ּבפּׁשּוט הׁשּתחוּו לא א ּבלבד, ּבר ּכֹורעים ׁשהיּו היינּו ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹ ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
לֹומר, יׁש - ארצה" אּפים לֹו "וּיׁשּתחוּו יֹוסף אחי לגּבי להּלן ׁשּנאמר ּומה מּמׁש. מל 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

.(ּכמל ּבעיני אּתה חׁשּוב וּיּגׁש: ּפרׁשת ריׁש עזרא עזרא עזרא עזרא רׁש"י אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

(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˙‡∑עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכתרּגּומֹו אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶַַַֻ∆»¿∆«¿ְְַ

(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¦§¨«¦
i"yx£ÁÚt ˙Ùˆ∑ ּבּמקרא ּדמיֹון ל'פענח' ואין הּצפּונֹות, Ú¯Ù.מפרׁש ÈËBt∑ פרע ּפֹוטי ונקרא ּפֹוטיפר, הּוא »¿««¿≈«ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָƒ∆«ְְִִִֶַַָ

מאליו, ׁשּנסּתרס זכּור על למׁשּכב יֹוסף את ׁשחמד יג)לפי עזרא עזרא עזרא עזרא .(סוטה אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

(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§¨¤¬¤¦§¨«¦

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 ‡·‰„„ ‡ÎÈÓ ÈeLÂ ıe·c¿¿«ƒ»ƒ»¿«¬»««¿≈

(מג  ‡˙È˙ ‡k˙¯a d˙È ·Èk¯‡Â נ"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 ˜Ùe ‡˙z‡Ï ÔB‡„ ‡a«̄»¿¿ƒ¿»¿«≈«ƒ«

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ú¯t‰מו  Ì„˜ Ì˜ „k ÔÈL ÔÈ˙Ïz ¯a ÛÒBÈÂ¿≈«¿»ƒ¿ƒ«»√»«¿…
‰Ú¯t Ì„˜ ÔÓ ÛÒBÈ ˜Ùe ÌÈ¯ˆÓ„ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ√»«¿…

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa (ËÈlL) ¯·ÚÂ«¬««ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

anLL È„‚a לי ויקחּו ּבפרׁשת מפרׁש . ƒ¿≈≈ְְְְִִַָָָֹ
‰f‰·ּתרּומה: רבדּתי¯·„ מרבּדים ּכמֹו . ְָ¿ƒ«»»ְְְִִַַַָ

ְִַערׂשי:
bn‰Ln‰,ּכאחד הּמלך ּכי ׁשנים. מּגזרת  . «ƒ¿∆ְְְִִִִֶֶֶַַַָ

הּׁשליׁש ואחריו לֹו. ׁשני ּכמֹו הּמׁשנה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָואחריו 
ׁשליׁשי: ארּבעה k¯Ó·˙ּכמֹו על נתּונה עץ . ְְִִƒ¿∆∆ְְֵַַָָָ

לעדה: ׁשלמה ּומרּכבת ּכל ‡·¯Cסּוסים. . ְְְִִֵֶֶָֹֹ«¿≈ָ
הּמּלה  וזֹו ואׁשּתחוה. אכרע לפניו, קֹורא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָאדם 

מהּקל. ּברּכיו על וּיבר הּנֹוסף. הּכבד ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָמּבנין
הּמדקּדק  יֹונה רּבי וּיאמר ּברּכים. מּגזרת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֻוכּלם
ּתחת  והאל''ף הּפעל, ׁשם אבר ּכי ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּספרּדי
ׁשאל''ף  ּדעּתי ּולפי וׁשלֹוח. אׁשּכם ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָה''א.

המדּבר: לׁשֹון ְְְֵֵַַַאׁשּכם,
cn‰Ú¯t È‡ אדם ואין ,הּמל לבּדי אני . ¬ƒ«¿…ְְֲִִֵֶֶַַָָ

ּברׁשּו וטעםׁשּיהיה :זּולת רׁשּות ¯‚BÏתֹו לֹו . ְְְְִִֶֶַַָ«¿ְ
הּנכֹון: והּוא מׁשל, ּדר על אֹו ְֶֶֶֶַַָָָָללכת.

dnÁÚt ˙Ùˆידענּו לא מצרית, הּמּלה זֹו אם . »¿««¿≈«ְְִִִִַַָָֹ
יֹוסף. ׁשם ידענּו לא מתרּגמת, היא ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֻּפרּוׁשּה.
ארמית, הּמתרּגם ּתרּגם ּכא ׁשר ּפענח, ּפרּוׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָויהי 

מרּבעת: מּלה ‡ÔBוהיא Ô‰kאֹו הּׁשם עֹובד . ְְִִַַָֻ…≈ֵֵַ
הּמקרא  ּבכל ּכהן אין ּכי ּגּלּולים, עבֹודת ְְֲִִִִֵֵֵַַָָֹעֹובד

ּדעּתי: על מׁשרת. אם ÛÒBÈּכי ‡ˆiÂ,ׁשמֹו יצא . ְְִִִֵַַָ«≈≈≈ְָָ
על  ועבר יצא אֹו ּבּגֹוים. ׁשם ל וּיצא ְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּכטעם

ׁשּיּכירּוהּו: ּכדי עליו והכריזּו מקֹום ְְְִִִֵֶַָָָָּכל

uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iyily meil inei xeriy

(æî):íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nòzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨¨®¦§¨¦«
i"yx£ı¯‡‰ NÚzÂ∑ נעקר הּלׁשֹון ואין עׂשּיה ּכתרּגּומֹו, אֹוצרים ∑ÌÈˆÓ˜Ï.מּלׁשֹון היּו יד, על יד קמץ, על .קמץ «««»»∆ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָƒ¿»ƒְִֶֶַַָָָֹֹ

(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 (הּמק ֹום, ּבדעת עלה ּכאׁשר ּברׁש"י, להּגיּה ּכלל צרי ואין נחמיה, רּבי ּדעת ׁשהּוא לי .)נראה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 224 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA ± d`EaYd sEQ ¦̀©§¨©£©

ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככּהּהּהּה:::: נתןנתןנתןנתן סביבתיהסביבתיהסביבתיהסביבתיה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׂשׂשׂשׂשדהדהדהדה־־־־העירהעירהעירהעיר ֹֹאכלאכלאכלאכל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
מּלירקב הּתבּואה את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ּבּתבּואה רש"י)ונֹותנים ובפירוש מח. (מא, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מּלירקב" הּתבּואה את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ּבּתבּואה "ונֹותנים וׁשּמּורּה: מצרים ּתבּואת אּסּוף את מתאר מח)רׁש"י .(מא, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הּפרּוׁש ְְֲֵַַַַָָָָמׁשמעּות

ה'ּתֹוספֹות' ּכפרּוׁש אצלֹו, ּומצטּברת לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה – ּתבּואה מב.)אּסּוף סנהדרין, תבואות" "ורב המתחיל ׁשמּועֹות (דבור "ּבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
חּטין". ּבעל ִִַַהּוא

ּתֹור  ׁשהיא למרֹות 'מקּימת' ותחׁשב היטב ּתּקלט ׁשּלמד ׁשהּתֹורה ּכדי – הּתבּואה" את מּׂשכלֹו"מעמיד ּבהרּבה ּוגבֹוהה הּקּב"ה, ת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
– ל הּוא זקּוק האדם, ְֶָָָָׁשל

ּתֹורה  לֹומד ּכׁשּיהּודי ."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ואז) ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ׁשאֹומרים ּכמֹו מציאּותֹו. "ּבּטּול" על ׁשּמֹורה – ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ"עפר"
הּקּב"ה. הּתֹורה", "נֹותן ּבלּמּודֹו נּכר "ּבּטּול", ְִִִִֵַַָָָָמּתֹו

לנהג  צרי ׁשאז הּיצר, מלחמת – אחרים ּבדברים ולא ּבלּמּודֹו, – וענין מקֹום מאֹותֹו ּדוקא להיֹות צרי הּבּטּול – הּמקֹום" ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ"עפר
ׁשּבּׁשמים". אבי רצֹון לעׂשֹות ּכארי וגּבֹור ּכּנמר "עז ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא ּבאפן אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(èî)ìãç-ék ãò ãàî äaøä íiä ìBçk øa óñBé øaöiå©¦§¸Ÿ¥¬¨²§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²¦«¨©¬
:øtñî ïéà-ék øtñì¦§−Ÿ¦¥¬¦§¨«

i"yx£¯tÒÏ Ï„ÁŒÈk „Ú∑ קצר מקרא זה והרי לסּפר, הּסֹופר לֹו חדל ּכי tÒÓ.עד ÔÈ‡ŒÈk¯∑,מסּפר ׁשאין לפי «ƒ»«ƒ¿…ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹƒ≈ƒ¿»ְְִִֵֶָ
'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' .והרי ְְְֲִִֵֵַַָ

(ð)øLà áòøä úðL àBáz íøèa íéðá éðL ãlé óñBéìe§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½§¤¬¤¨−§©´¨«¨¨®£¤³
:ïBà ïäk òøô éèBt-úa úðñà Bl-äãìé̈«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥¬«

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)

רעברעברעברעבֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני ממממּטּטּטּטתתתתֹוֹוֹוֹו ללללׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש לאדםלאדםלאדםלאדם ׁשׁשׁשׁשאסאסאסאסּוּוּוּורררר נ)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן מא, נח.(רש"י ז)ּבפרׁשת הּמּטה (ז, ּבתׁשמיׁש נאסרּו ּובניו ׁשּנח רׁש"י ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּדּיק זהּו ּבצער". ׁשרּוי ׁשהעֹולם "מּפני ּכאׁשר ממממּכּכּכּכאןאןאןאןּבּתבה, 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,

Ú·BN‡מז  ÈL Ú·La ‡Ú¯‡ È¯È„ eLÎe¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈¿»
Ú·N:ÔÈ¯ˆB‡Ï‡נ"י ( ‡¯e·ÈÚ ( ƒ¿»ƒ»¿»ƒ

‰BÂמח  Èc ÔÈL Ú·L ¯e·ÈÚ Ïk ˙È LÎe¿«»»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¿«¿»»»¿«¿««

ÈbÒמט  ‡nÈ„ ‡lÁk ‡¯e·Ú ÛÒBÈ LÎe¿«≈ƒ»¿«»¿«»«ƒ
:ÔÈÓ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÓÓÏ ˜ÒÙ Èc „Ú ‡„ÁÏ«¬»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

lÚ˙נ  ‡Ï „Ú ÔÈa ÔÈz¯z „ÈÏÈ˙‡ ÛÒBÈÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«»««
ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ ˙„ÈÏÈc ‡ÙÎ„ ‡zL«»¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»¿««ƒ

:ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù∆««»¿

dxezd lr `xfr oa`

gnÏÎ‡ Ïk היּו‡˙ ּכי ּכל, ּפרּוׁש אין . טעמֹוִֵֵָָ∆…«∆ רק ּבאּו. הארץ וכל וכן ּברעב. יכֹול:ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָמתים אׁשר ּכל ֲִֵֶֶָָׁשּקּבץ



לט uwn zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk f"k iyily meil inei xeriy

(æî):íéöî÷ì òáOä éðL òáLa õøàä Nòzå©©´©¨½̈¤§¤−©§¥´©¨¨®¦§¨¦«
i"yx£ı¯‡‰ NÚzÂ∑ נעקר הּלׁשֹון ואין עׂשּיה ּכתרּגּומֹו, אֹוצרים ∑ÌÈˆÓ˜Ï.מּלׁשֹון היּו יד, על יד קמץ, על .קמץ «««»»∆ְְְְֱֲִִֵֶַַָָָƒ¿»ƒְִֶֶַַָָָֹֹ

(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 (הּמק ֹום, ּבדעת עלה ּכאׁשר ּברׁש"י, להּגיּה ּכלל צרי ואין נחמיה, רּבי ּדעת ׁשהּוא לי .)נראה ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 224 cenr ,dk wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'd zcFarA ± d`EaYd sEQ ¦̀©§¨©£©

ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככּהּהּהּה:::: נתןנתןנתןנתן סביבתיהסביבתיהסביבתיהסביבתיה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר ׂשׂשׂשׂשדהדהדהדה־־־־העירהעירהעירהעיר ֹֹאכלאכלאכלאכל ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
מּלירקב הּתבּואה את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ּבּתבּואה רש"י)ונֹותנים ובפירוש מח. (מא, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מּלירקב" הּתבּואה את ּומעמיד הּמקֹום, מעפר ּבּתבּואה "ונֹותנים וׁשּמּורּה: מצרים ּתבּואת אּסּוף את מתאר מח)רׁש"י .(מא, ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הּפרּוׁש ְְֲֵַַַַָָָָמׁשמעּות

ה'ּתֹוספֹות' ּכפרּוׁש אצלֹו, ּומצטּברת לֹומד ׁשהאדם הּתֹורה – ּתבּואה מב.)אּסּוף סנהדרין, תבואות" "ורב המתחיל ׁשמּועֹות (דבור "ּבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
חּטין". ּבעל ִִַַהּוא

ּתֹור  ׁשהיא למרֹות 'מקּימת' ותחׁשב היטב ּתּקלט ׁשּלמד ׁשהּתֹורה ּכדי – הּתבּואה" את מּׂשכלֹו"מעמיד ּבהרּבה ּוגבֹוהה הּקּב"ה, ת ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
– ל הּוא זקּוק האדם, ְֶָָָָׁשל

ּתֹורה  לֹומד ּכׁשּיהּודי ."ּבתֹורת לּבי ּפתח (ואז) ּתהיה לּכל ּכעפר "ונפׁשי ׁשאֹומרים ּכמֹו מציאּותֹו. "ּבּטּול" על ׁשּמֹורה – ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ"עפר"
הּקּב"ה. הּתֹורה", "נֹותן ּבלּמּודֹו נּכר "ּבּטּול", ְִִִִֵַַָָָָמּתֹו

לנהג  צרי ׁשאז הּיצר, מלחמת – אחרים ּבדברים ולא ּבלּמּודֹו, – וענין מקֹום מאֹותֹו ּדוקא להיֹות צרי הּבּטּול – הּמקֹום" ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ"עפר
ׁשּבּׁשמים". אבי רצֹון לעׂשֹות ּכארי וגּבֹור ּכּנמר "עז ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא ּבאפן אבןאבןאבןאבן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(èî)ìãç-ék ãò ãàî äaøä íiä ìBçk øa óñBé øaöiå©¦§¸Ÿ¥¬¨²§¬©−̈©§¥´§®Ÿ©²¦«¨©¬
:øtñî ïéà-ék øtñì¦§−Ÿ¦¥¬¦§¨«

i"yx£¯tÒÏ Ï„ÁŒÈk „Ú∑ קצר מקרא זה והרי לסּפר, הּסֹופר לֹו חדל ּכי tÒÓ.עד ÔÈ‡ŒÈk¯∑,מסּפר ׁשאין לפי «ƒ»«ƒ¿…ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹƒ≈ƒ¿»ְְִִֵֶָ
'ּדהא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' .והרי ְְְֲִִֵֵַַָ

(ð)øLà áòøä úðL àBáz íøèa íéðá éðL ãlé óñBéìe§¥³ª¨Æ§¥´¨¦½§¤¬¤¨−§©´¨«¨¨®£¤³
:ïBà ïäk òøô éèBt-úa úðñà Bl-äãìé̈«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥¬«

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)

רעברעברעברעבֹוֹוֹוֹוןןןן ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשניניניני ממממּטּטּטּטתתתתֹוֹוֹוֹו ללללׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁש לאדםלאדםלאדםלאדם ׁשׁשׁשׁשאסאסאסאסּוּוּוּורררר נ)ממממּכּכּכּכאןאןאןאן מא, נח.(רש"י ז)ּבפרׁשת הּמּטה (ז, ּבתׁשמיׁש נאסרּו ּובניו ׁשּנח רׁש"י ּכתב ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשּדּיק זהּו ּבצער". ׁשרּוי ׁשהעֹולם "מּפני ּכאׁשר ממממּכּכּכּכאןאןאןאןּבּתבה, 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,

Ú·BN‡מז  ÈL Ú·La ‡Ú¯‡ È¯È„ eLÎe¿»»¿≈«¿»ƒ¿«¿≈¿»
Ú·N:ÔÈ¯ˆB‡Ï‡נ"י ( ‡¯e·ÈÚ ( ƒ¿»ƒ»¿»ƒ

‰BÂמח  Èc ÔÈL Ú·L ¯e·ÈÚ Ïk ˙È LÎe¿«»»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¿«¿»»»¿«¿««

ÈbÒמט  ‡nÈ„ ‡lÁk ‡¯e·Ú ÛÒBÈ LÎe¿«≈ƒ»¿«»¿«»«ƒ
:ÔÈÓ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÓÓÏ ˜ÒÙ Èc „Ú ‡„ÁÏ«¬»«ƒ¿«¿ƒ¿≈¬≈≈ƒ¿»

lÚ˙נ  ‡Ï „Ú ÔÈa ÔÈz¯z „ÈÏÈ˙‡ ÛÒBÈÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¿≈¿ƒ«»««
ÈËBt ˙a ˙Ò‡ dÏ ˙„ÈÏÈc ‡ÙÎ„ ‡zL«»¿«¿»ƒ¿ƒ«≈»¿««ƒ

:ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù∆««»¿

dxezd lr `xfr oa`

gnÏÎ‡ Ïk היּו‡˙ ּכי ּכל, ּפרּוׁש אין . טעמֹוִֵֵָָ∆…«∆ רק ּבאּו. הארץ וכל וכן ּברעב. יכֹול:ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָמתים אׁשר ּכל ֲִֵֶֶָָׁשּקּבץ



uwnמ zyxt - `n - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k iriax meil inei xeriy

(àð)íéýìû éðMð-ék äMðî øBëaä íL-úà óñBé àø÷iå©¦§¨¬¥²¤¥¬©§−§©¤®¦«©©³¦¡Ÿ¦Æ
:éáà úéa-ìk úàå éìîò-ìk-úà עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¤¨£¨¦½§¥−¨¥¬¨¦«

(áð)õøàa íéýìû éðøôä-ék íéøôà àø÷ éðMä íL úàå§¥²¥¬©¥¦−¨¨´¤§¨®¦¦«¦§©¬¦¡Ÿ¦−§¤¬¤
:ééðò̈§¦«

ß elqk g"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 áòø עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨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 ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(139 'nr i zegiy ihewl)

להםלהםלהםלהם אאאאֹוֹוֹוֹומרמרמרמר ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף נה)ׁשׁשׁשׁשּיּיּיּיּמּמּמּמֹוֹוֹוֹוללללּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה מא, ּכּכתּוב (רׁש"י ,ּכ על מזהרים נח ּובני עצמֹו", ּדם ׁשֹופ" ּבגדר היא מילה הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ
אדרׁש" לנפׁשֹותיכם ּדמכם את שם)"וא 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 .ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 136 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)

mIxvOd z` lEnl sqFi aEIg¦¥¨¤©¦§¦¦

ּתּתּתּתעעעעׂשׂשׂשׂשּוּוּוּו:::: לכםלכםלכםלכם אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־יאמריאמריאמריאמר אלאלאלאל־־־־ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ְְְְֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֹֹלכלכלכלכּוּוּוּו ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ׁשּימֹולּו להם אֹומר יֹוסף רש"י)היה ובפירוש נה. (מא, ִֵֵֶֶָָָ

ּבזה? יׁש ּתֹועלת איזֹו ׁשּימֹולּו, מהּמצרּים יֹוסף ּדרׁש מּדּוע ּביֹותר, ּתמּוּה הּדבר ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלכאֹורה
הּקּב"ה לֹו אמר הּמילה על לאברהם הּקּב"ה ּבצּוּוי ּדהּנה ּבפׁשטּות, לֹומר יג)ויׁש יז, גֹו'",(לך ּכסּפ ּומקנת ּבית יליד יּמֹול "הּמֹול ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּברׁשּותם. ונמצאים להם, הּקנּויים אּלּו ּגם ׁשּימֹולּו אברהם מׁשּפחת ּבני על חּיּוב ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻׁשּמּטל
הארץ" על ה"ׁשּליט היה ׁשּיֹוסף מּכיון ו)ועל־ּפי־זה, מב, מצרים"(פרשתנו ארץ ּבכל רגלֹו ואת ידֹו את איׁש ירים "לא ּובלעדֹו (שם , ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

מד) ראׁשֹוניםמא, ּכּמה ׁשּלדעת ועד ּוברׁשּותֹו, אליו ׁשּייכים הי ּו מצרים אנׁשי ּכל הרי דינא , ערך תלמודית באנציקלופדיה הנסמן (ראה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
מצרים.דמלכותא) אנׁשי ּכל ּגם ׁשּימֹולּו להׁשּתּדל חּיּוב עליו היה ולכן ,לּמל קנּוי ּגּופם - הּמדינה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָאנׁשי

(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¯‡‰ ÈtŒÏk 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

‡¯Èנא  ‰MÓ ‡¯Îea ÌeL ˙È ÛÒBÈ ‡¯˜e¿»≈»¿»¿«∆¬≈
:‡a‡ ˙Èa Ïk ˙ÈÂ ÈÏÓÚ Ïk ˙È ÈÈ ÈÈL‡«¿¿«ƒ¿»»»«¿ƒ¿»»≈«»

‡ÈLtנב  È¯‡ ÌÈ¯Ù‡ ‡¯˜ ‡Èz ÌeL ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»¿»∆¿»ƒ¬≈«¿«ƒ
:È„eaÚL Ú¯‡a ÈÈ¿»¿««ƒ¿ƒ

(נג  ‡Ú·BN ÈL Ú·L ˙ÓÈÏLe נ"י‡Ú·NÈc ( ¿ƒ«¿«¿≈¿»ƒ¿»ƒ
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‰Â‰¬»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

Ècנד  ‡Ók ÏÚÈÓÏ ‡ÙÎ ÈL 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«¿¿

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

dxezd lr `xfr oa`

`pÌÈ‰Ï‡ ÈM Èk וּיאמר אמר. ּכי טעמֹו . ƒ««ƒ¡…ƒְִֶַַַָֹ
על  נּׁשני ּכי הראׁשֹון , המדקּדק יהּודה ְְְִִִִֵַַַַַַָָרּבי

הּספרּדי  הּכהן מׁשה רּבי ו ּיאמר חּנני. ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָֹֹֹמׁשקל
חירק: ּתחת הּפּתח ִִֶַַַַַּכי

cp‰ÈlÁzÂ:הּכפל ּפעל הּקל מּבנין .ÏÎa «¿ƒ∆»ְִִֶֶַַַַַֹ¿»
˙Bˆ¯‡‰:מצרים מלכּות סביבֹות . »¬»ְְְִִִַַ

uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k iriax meil inei xeriy
מצינּו: וחלב ּביין ׁשאף ּבתבּואה, אם ּכי אינֹו ּתאמר ואל קנין, נה)לׁשֹון מחיר (ישעיה ּובלֹוא כסף ּבלֹוא ׁשברּו "ּולכּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

וחלב  עזרא עזרא עזרא עזרא ."יין אבןאבןאבןאבן ְִַָָ

(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 עזרא עזרא עזרא עזרא .אל אבןאבןאבןאבן ¿»»»∆»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 להֹודיע ֹו מ ּמׁש 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  ."ּגםֿהּוא ֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 190 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'dA hlgn oFgHA¦¨ª§¨©

ּתּתּתּתתראתראתראתראּוּוּוּו:::: ללללּמּמּמּמהההה לבניולבניולבניולבניו יעקביעקביעקביעקב ַַַַֹֹווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׂשבעים אּתם ּכאּלּו . . עצמכם ּתראּו א)לּמה (מב, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

רׁש"י ּופרׁש ּתתראּו?" "לּמה ּבפניהם: טען מזֹון, ּולהביא למצרים לרדת מּבניו אבינּו יעקב א)ּכׁשּבּקׁש עצמכם (מב, ּתראּו "לּמה : ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּתבּואה". להם היה עדין ׁשעה ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, אּתם ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבפני

ולא  – ׂשבעים אּתם "ּכאּלּו" רק ּדזהּו ,ּכל־ּכ רּבה ּתבּואה ּברׁשּותם היתה ׁשּלא לדּיק יׁש ׂשבעים, אּתם "ּכאּלּו" רׁש"י ׁשּכתב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּזה
ׁשעה. ּבאֹותּה ׂשבעים היּו ְְֱִֵֶֶֶָָָָׁשּבאמת

ּבידם? ׁשהיה למה מעבר ׂשבעים, עצמם הראּו ּבני־יׂשראל מּדּוע להבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוצרי
ׁשהּתבּואה  אף הרעב. ּבימי ּגם יעקב אביהם את יעזב ׁשּלא ּבוּדאּות ׁשּבטחּו יעקב, ּבני ׁשל ּבה' ּבטחֹונם ּגדל נּכר ׁשּמּכאן ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹאּלא
ּגדל  ּומּצד נּסי. ּבאפן לפרנסם הּקּב"ה ידאג ּבעתיד ׁשּגם ספק להם היה לא מּכל־מקֹום ׁשעה", "ּבאֹותּה רק הסּפיקה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּבידם
ּתבּואה  ּבידם ּכבר יׁש ּכאּלּו ּבה', החזק ּבבטחֹונם הרּגיׁשּו ּכ ּכי ּתבּואֹות, ּברב ׂשבעים הם ּכאּלּו עצמם הראּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹּבטחֹונם

עזרא עזרא עזרא עזרא מסּפיקה. אבןאבןאבןאבן ְִַָ

(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 עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ¿»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(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 «≈¿¬≈≈ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

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 ֵֶֶָָָֻ

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 ee·Êe Ôn˙Ï e˙eÁ ÌÈ¯ˆÓa ÔacÊÓƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÂ ÔnzÓƒ«»¿≈≈¿»¿

e·ÈÚ¯‡ג  ÔaÊÓÏ ‡¯ÒÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡ e˙Áe¿»¬≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

epÏk ˙‡ ÛÒBÈ ÁzÙiÂׁשהיּו האֹוצרֹות . «ƒ¿«≈∆»ֶָָָ
ÌÈ¯ˆÓÏעּמם: ¯aLiÂ ׁשבר נתן ּפרּוׁש . ִָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒֵֶֶַָ

קנין: וטעמֹו ְְְְְִִִַַָלמצרים.
fp¯aLÏÛÒBÈ Ï‡ וכל הּוא, וכן .הפּו . ƒ¿…∆≈ְְֵָָ

לׁשּבר: יֹוסף אל מצרים ּבאּו ְְִִִֵֶֶַָָָֹהארץ
`·˜ÚÈ ‡¯iÂ נחּברֹות ההרּגׁשֹות היֹות ּבעבּור . ««¿«¬…ְְֱֲֶַַַָָ

ריח  ראה ּכמֹו ּבזֹו. זֹו יחליפּו אחד, ְְְְֲִֵֵֶַַָָּבמקֹום
אחריו  ּכי יעקב. וּירא וכן האֹור. ּומתֹוק ְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹּבני.

ׁשמעּתי: הּנה e‡¯˙zּכתּוב ‰nÏּתתראּו אל . ְִִֵַָָ»»ƒ¿»ְִַָ
עם  זה מריבים  ּתהיּו אל אֹו הֹון, לכם ְְִִִִֵֶֶֶַָׁשּיׁש

ּפנים: נתראה ּכמֹו ְְִִֶֶָָזה.
ae¯·LÂ:ׁשבר לנּו ּוקנּו . ¿ƒ¿ְֶֶָ



מי uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k iriax meil inei xeriy
מצינּו: וחלב ּביין ׁשאף ּבתבּואה, אם ּכי אינֹו ּתאמר ואל קנין, נה)לׁשֹון מחיר (ישעיה ּובלֹוא כסף ּבלֹוא ׁשברּו "ּולכּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

וחלב  עזרא עזרא עזרא עזרא ."יין אבןאבןאבןאבן ְִַָָ

(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 עזרא עזרא עזרא עזרא .אל אבןאבןאבןאבן ¿»»»∆»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 להֹודיע ֹו מ ּמׁש 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  ."ּגםֿהּוא ֶַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 190 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'dA hlgn oFgHA¦¨ª§¨©

ּתּתּתּתתראתראתראתראּוּוּוּו:::: ללללּמּמּמּמהההה לבניולבניולבניולבניו יעקביעקביעקביעקב ַַַַֹֹווווּיּיּיּיאמראמראמראמר ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׂשבעים אּתם ּכאּלּו . . עצמכם ּתראּו א)לּמה (מב, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ

רׁש"י ּופרׁש ּתתראּו?" "לּמה ּבפניהם: טען מזֹון, ּולהביא למצרים לרדת מּבניו אבינּו יעקב א)ּכׁשּבּקׁש עצמכם (מב, ּתראּו "לּמה : ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּתבּואה". להם היה עדין ׁשעה ּבאֹותּה ּכי ׂשבעים, אּתם ּכאּלּו עׂשו ּובני יׁשמעאל ּבני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבפני

ולא  – ׂשבעים אּתם "ּכאּלּו" רק ּדזהּו ,ּכל־ּכ רּבה ּתבּואה ּברׁשּותם היתה ׁשּלא לדּיק יׁש ׂשבעים, אּתם "ּכאּלּו" רׁש"י ׁשּכתב ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹמּזה
ׁשעה. ּבאֹותּה ׂשבעים היּו ְְֱִֵֶֶֶָָָָׁשּבאמת

ּבידם? ׁשהיה למה מעבר ׂשבעים, עצמם הראּו ּבני־יׂשראל מּדּוע להבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָוצרי
ׁשהּתבּואה  אף הרעב. ּבימי ּגם יעקב אביהם את יעזב ׁשּלא ּבוּדאּות ׁשּבטחּו יעקב, ּבני ׁשל ּבה' ּבטחֹונם ּגדל נּכר ׁשּמּכאן ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹאּלא
ּגדל  ּומּצד נּסי. ּבאפן לפרנסם הּקּב"ה ידאג ּבעתיד ׁשּגם ספק להם היה לא מּכל־מקֹום ׁשעה", "ּבאֹותּה רק הסּפיקה ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹׁשּבידם
ּתבּואה  ּבידם ּכבר יׁש ּכאּלּו ּבה', החזק ּבבטחֹונם הרּגיׁשּו ּכ ּכי ּתבּואֹות, ּברב ׂשבעים הם ּכאּלּו עצמם הראּו ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹּבטחֹונם

עזרא עזרא עזרא עזרא מסּפיקה. אבןאבןאבןאבן ְִַָ

(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 עזרא עזרא עזרא עזרא .ולא אבןאבןאבןאבן ¿»»ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

(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 «≈¿¬≈≈ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

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 ֵֶֶָָָֻ

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 ee·Êe Ôn˙Ï e˙eÁ ÌÈ¯ˆÓa ÔacÊÓƒ¿««¿ƒ¿»ƒ¿«»¿»»

:˙eÓ ‡ÏÂ ÈÁÂ ÔnzÓƒ«»¿≈≈¿»¿

e·ÈÚ¯‡ג  ÔaÊÓÏ ‡¯ÒÚ ÛÒBÈ ÈÁ‡ e˙Áe¿»¬≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ»
:ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿»ƒ

dxezd lr `xfr oa`

epÏk ˙‡ ÛÒBÈ ÁzÙiÂׁשהיּו האֹוצרֹות . «ƒ¿«≈∆»ֶָָָ
ÌÈ¯ˆÓÏעּמם: ¯aLiÂ ׁשבר נתן ּפרּוׁש . ִָ«ƒ¿…¿ƒ¿«ƒֵֶֶַָ

קנין: וטעמֹו ְְְְְִִִַַָלמצרים.
fp¯aLÏÛÒBÈ Ï‡ וכל הּוא, וכן .הפּו . ƒ¿…∆≈ְְֵָָ

לׁשּבר: יֹוסף אל מצרים ּבאּו ְְִִִֵֶֶַָָָֹהארץ
`·˜ÚÈ ‡¯iÂ נחּברֹות ההרּגׁשֹות היֹות ּבעבּור . ««¿«¬…ְְֱֲֶַַַָָ

ריח  ראה ּכמֹו ּבזֹו. זֹו יחליפּו אחד, ְְְְֲִֵֵֶַַָָּבמקֹום
אחריו  ּכי יעקב. וּירא וכן האֹור. ּומתֹוק ְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹּבני.

ׁשמעּתי: הּנה e‡¯˙zּכתּוב ‰nÏּתתראּו אל . ְִִֵַָָ»»ƒ¿»ְִַָ
עם  זה מריבים  ּתהיּו אל אֹו הֹון, לכם ְְִִִִֵֶֶֶַָׁשּיׁש

ּפנים: נתראה ּכמֹו ְְִִֶֶָָזה.
ae¯·LÂ:ׁשבר לנּו ּוקנּו . ¿ƒ¿ְֶֶָ
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(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¿»∆»ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)הּסּכנה' אבןאבןאבןאבן ַַָָ

(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 עזרא עזרא עזרא עזרא .(שבועות אבןאבןאבןאבן «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 קׁשֹות נעׂשה לדּבר עזרא עזרא עזרא עזרא .(ב"ר)ּבדברים, אבןאבןאבןאבן «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 ורחם זקן, אחיו ׁשהם הּכיר ּבידֹו, רּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
אחוה  ּבֹו לנהג ּבידם, ּכׁשּנפל הּכיר ּוהּו", לא "והם .עליהם, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

(è)øîàiå íäì íìç øLà úBîìçä úà óñBé økæiå©¦§´Ÿ¥½¥µ©«£Ÿ½£¤¬¨©−¨¤®©³Ÿ¤
:íúàa õøàä úåøò-úà úBàøì ízà íéìbøî íäìà£¥¤Æ§©§¦´©¤½¦§²¤¤§©¬¨−̈¤¨¤«

i"yx£Ì‰Ï ÌÏÁ ¯L‡∑לֹו הׁשּתחוּו ׁשהרי ׁשּנתקּימּו, וידע ‰‡¯ı.עליהם, ˙Â¯Ú∑ נֹוחה היא מהיכן הארץ, ּגּלּוי ¬∆»«»∆ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ∆¿«»»∆ִִֵֵֶָָָָ
ּכמֹו כ)ליּכבׁש, ּוכמֹו:(ויקרא הערה", מקֹורּה "את טז): הּוא.(יחזקאל ּגּלּוי לׁשֹון ׁשּבּמקרא, ערוה ּכל וכן ועריה", "ערם ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ

הּבית", "ּבדק ּכמֹו: דארעא', 'ּבדקא אּונקלֹוס: הּמקרא ותרּגּום לׁשֹון אחר לפרׁשֹו ּדק ּדק לא אבל הּבית, עזרא עזרא עזרא עזרא .רעּוע אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹ

(é)éãáòå éðãà àì åéìà eøîàiåì eàa E:ìëà-øaL ©«Ÿ§¬¥−̈´Ÿ£Ÿ¦®©«£¨¤¬−̈¦§¨«Ÿ¤
i"yx£È„‡ ‡Ï∑ אכל לׁשּבר ּבאּו עבדי ׁשהרי ּכן, ּתאמר .לא …¬…ƒְֲֲִֵֵֶֶֶַָָֹֹֹֹ

ÚÈ˜·ד  ÁÏL ‡Ï ÛÒBÈ„ È‰BÁ‡ ÔÈÓÈa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ¿≈»¿««¬…
:‡˙BÓ dpÚ¯ÚÈ ‡ÓÏc ¯Ó‡ È¯‡ È‰eÁ‡ ÌÚƒ¬ƒ¬≈¬«ƒ¿»¿«¿ƒ≈»

B‚aה  ‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ Ï‡¯NÈ Èa B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ»¿
:ÔÚÎ„ ‡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˙‡ ÔÓ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ‡ÈL«̃¿»«¬«¿¿»¬≈«¬»

:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»ƒ¿««¿ƒ¿«ƒ»

Ï‡ח  Ôep‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÛÒBÈ Ú„BÓzL‡Â¿ƒ¿¿«≈»¬ƒ¿ƒ»
:dÚ„BÓzL‡ƒ¿¿¿≈

ÔB‰Ïט  ÌÈÏÁ Èc ‡iÓÏÁ ˙È ÛÒBÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ≈»∆¿«»ƒ¬ƒ¿
‡˜„a ˙È ÈÊÁÓÏ Ôez‡ ÔÈÏÏ‡Ó ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿¿«¿ƒ«¿∆¡≈»ƒ¿»

:Ôe˙È˙‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»¬≈

ÔaÊÓÏי  elÚ CÈ„·ÚÂ ÈBa¯ ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈»ƒƒ¿«¿»«¿ƒ¿«
:‡¯e·ÈÚƒ»

dxezd lr `xfr oa`

cÔBÒ‡:מות . »ֶָ
e¯ÈaLn‰ והּוא מּכר. וטעמֹו ׁשבר. מּגזרת . ««¿ƒְְְְִִֶֶַַָֻ

ּפעּולים: לׁשני יֹוצא ְְִִֵֵַֹּפעל
f¯k˙iÂ:נכרי ׁשהּוא הראה נכרי. מּגזרת . «ƒ¿«≈ְְְְִִִִֶֶַָָָ

˙BL˜ וכן קׁשֹות. מּלֹות והּטעם, הּתאר. ׁשם . »ְְִֵֵַַַַַָֹ
עּזֹות: אחיו.Ì¯kiÂיענה ׁשהם הּכיר ּבּתחּלה . ֲֶַַ««ƒ≈ְִִִֵֶֶַָָ

וּיּכר  וזהּו והּכירֹו. אחד ּבכל הסּתּכל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָואחר
אחיו: את ֵֶֶָיֹוסף

hı¯‡‰ ˙Â¯Ú להסּתיר הּמנהג היֹות ּבעבּור . ∆¿«»»∆ְְְֱֲִִַַַָ
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uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk g"k iriax meil inei xeriy

(àé)éãáò eéä-àì eðçðà íéðk eðçð ãçà-Léà éða eðlkE ª¾̈§¥¬¦«¤−̈¨®§¥¦´£©½§«Ÿ¨¬£¨¤−
:íéìbøî§©§¦«

i"yx£eÁ „Á‡ŒLÈ‡ Èa elk∑ אביהם ּבן הּוא ׁשאף עּמהם, ּוכללּוהּו הּקדׁש רּוח ּבהם אמּתּיים,∑ÌÈk.נצנצה À»¿≈ƒ∆»»¿ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ≈ƒֲִִִ
י)ּכמֹו: ּדּברּת",(שמות כז)"ּכן ּדברֹות",(במדבר צלפחד ּבנֹות טז)"ּכן ּבּדיו (ישעיה כן לא עזרא עזרא עזרא עזרא .""ועברתֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
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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 ÌÈL e¯Ó‡iÂ∑לבּקׁשֹו ּבעיר נתּפּזרנּו ׁשאינּנּו, אחד אֹותֹו .ּובׁשביל «…¿¿≈»»¬»∆¿ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
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i"yx£Èz¯ac ¯L‡ ‡e‰∑,והּנכֹון האמת הּוא מרּגלים, ׁשאּתם ּדּברּתי, אׁשר אמר הּדבר ּ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 ׁשכם אלכם", ׁ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∆ִֶַַָ
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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 עזרא עזרא עזרא עזרא ."ּפרעה, אבןאבןאבןאבן ְְְִִֶַַַֹ

(æé)ìL øîLî-ìà íúà óñàiå:íéîé úL ©¤«¡¬ŸŸ¨²¤¦§−̈§¬¤¨¦«
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(çé)eéçå eNò úàæ éLéìMä íBia óñBé íäìà øîàiå©¸Ÿ¤£¥¤³¥Æ©´©§¦¦½¬Ÿ£−¦«§®
:àøé éðà íéýìûä-úà¤¨«¡Ÿ¦−£¦¬¨¥«

‡Á‡יא  ÈÂÈk ‡Á „Á ‡¯·‚ Èa ‡lkÀ»»¿≈«¿»«»¿»≈»≈¬«¿»
:ÈÏÈl‡ CÈ„·Ú BÂ‰ ‡Ï»¬«¿»«ƒ≈

„‡¯Ú‡יב  ‡˜„· È¯‡ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¬≈ƒ¿»¿«¿»
:ÈÊÁÓÏ Ôe˙È˙‡¬≈¿∆¡≈

Èaיג  ‡Á‡ ÔÈÁ‡ CÈ„·Ú ¯ÒÚ ÔÈ¯z e¯Ó‡Â«¬»¿≈¬««¿»«ƒ¬«¿»¿≈
ÌÚ ‡¯ÈÚÊ ‡‰Â ÔÚÎ„ ‡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 ÔeÁa˙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 ÔeÁa˙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 LÎe¿«»¿¿≈¿«¿»¿»»ƒ

c‡יח  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈¿»¿ƒ»»»
:ÏÁ„ ‡‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ eÓÈi˜Â e„È·ÈÚƒƒ¿«ƒƒ√»¿»¬»»≈

dxezd lr `xfr oa`

`ieÁ:האמת והּוא אל''ף, ּבלא .ÌÈk:האמת ּכמֹו צלפחד, ּבנֹות ּכן מּגזרת אֹו ּדּברּת ּכאׁשר ּתעׂשה ּכן מּגזרת להיֹותֹו ויּתכן נאמנים. . »¿ְְֱֶֶָָֹ≈ƒְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
fhe¯Ò‡‰:ּבהר ּומּות ּכמֹו ּתאסרּו. . ≈»¿ְְֵָָָ
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`ieÁ:האמת והּוא אל''ף, ּבלא .ÌÈk:האמת ּכמֹו צלפחד, ּבנֹות ּכן מּגזרת אֹו ּדּברּת ּכאׁשר ּתעׂשה ּכן מּגזרת להיֹותֹו ויּתכן נאמנים. . »¿ְְֱֶֶָָֹ≈ƒְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
fhe¯Ò‡‰:ּבהר ּומּות ּכמֹו ּתאסרּו. . ≈»¿ְְֵָָָ



uwnמד zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iying meil inei xeriy

ß elqk h"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.עכׁשו ׁשאּתם eÎÏ Ìz‡Â∑ אביכם ּבית ÌÎÈza.אל ÔB·Ú¯ ¯·L∑ מה ¿≈ƒ¿«¿∆ְֲִֶֶַַָ¿«∆¿»ƒֲִֵֶֶ∆∆«¬»≈∆ַ
ּבּתיכם ּׁשּקניתם  אנׁשי עזרא עזרא עזרא עזרא .לרעבֹון אבןאבןאבןאבן ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָ

(ë)àìå íëéøáã eðîàéå éìà eàéáz ïèwä íëéçà-úàå§¤£¦¤³©¨ŸÆ¨¦´¥©½§¥¨«§¬¦§¥¤−§´Ÿ
:ïë-eNòiå eúeîú̈®©©«£¥«

i"yx£ÌÎÈ¯·„ eÓ‡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'. ‡eÈÏ.ּכתרּגּומֹו: ‰‡a∑טעמֹו ¬»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ»»≈≈ֲַ

לנא' 'אתת ותרּגּומֹו: ּבאה, ׁשּכבר עבר , ּבלׁשֹון ׁשהּוא לפי עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבּבי"ת, אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

(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∑ מדּברים ּכׁשהיּו ּכי ¿≈…»¿ƒ…≈«≈ְְְְִִֵֵַָָָָƒ«≈ƒ≈…»ְְְִִֶַָ

ּביניהם, הּמליץ היה היּועּמֹו לכ להם. יֹוסף ודברי ליֹוסף ּדבריהם מליץ והיה מצרי, ולׁשֹון עברי לׁשֹון הּיֹודע ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
עברי  ּבלׁשֹון מּכיר יֹוסף ׁשאין ּבנֹו∑‰ıÈÏn.סבּורים מנּׁשה עזרא עזרא עזרא עזרא .זה אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִֵֵֶַָ«≈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 מתחרטין לפי ∑‡˙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‰ÈÈÚÏ.ׁ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¥−̈©¨®¤©©¬©¨¤−¥«

È·a˙יט  ¯q‡˙È „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk Ì‡ƒ≈»≈«¬«ƒ¿««¿≈
‡¯e·ÈÚ eÏÈ·B‡ eÏÈÊÈ‡ Ôez‡Â ÔBÎz¯hÓ««¿¿¿«ƒƒƒƒ»

:ÔBÎÈz·a ¯ÈqÁc¿«ƒ¿»≈

ÔeÓÈ‰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˙ÂÏ נ"יÔe‡ËÁ˙( ¿»¿¿≈«»¿∆¿»

‡‰ dÓc Û‡Â ÔezÏa˜ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚa¿≈»¿»«∆¿¿«¿≈»
:ÈÚa˙Óƒ¿¿≈

‡¯Èכג  ÛÒBÈ ÚÈÓL È¯‡ ÔeÚ„È ‡Ï Ôep‡Â¿ƒ»»¿¬≈¿ƒ«≈¬≈
:ÔB‰ÈÈ· ‰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‰ÈÈÚÏ d˙È ¯Ò‡Â«¬«»≈¿≈≈

e·ÈÚ¯‡כה  ÔB‰ÈÓ ˙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 `xfr oa`

hiÌÎÈza ÔB·Ú¯,וטעמֹו הרעב. ּבעבּור צר . «¬»≈∆ְְֲֶַַָָָֹ
ּבּתיכ  אל ם:הביאּו ִֵֶֶָָ

`kÏ·‡:אכן ּכמֹו .אׁשּת ׂשרה אבל ּכמֹו . ¬»ְְְְֲִֵָָָָ
bkıÈÏn‰ ולקח מליצה: מּגזרת מבאר . «≈ƒְְְְִִִַַָָָֹ

ׁשּבהם  הּגדֹול  רּבים, יחטאּו ּכאׁשר ּכי  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשמעֹון,
הּצילֹו: הּוא ּכי ראּובן ועזב יֹותר. יענׁש ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָּבׁשנים

uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz uwn t"y zgiy)

ללללּדּדּדּדרררר צדהצדהצדהצדה להםלהםלהםלהם ולתתולתתולתתולתת .... .... ּכּכּכּכססססּפּפּפּפיהםיהםיהםיהם ּוּוּוּולהלהלהלהׁשׁשׁשׁשיביביביב ּבּבּבּברררר ּכּכּכּכליהםליהםליהםליהם אתאתאתאת כה)וימלאוימלאוימלאוימלאּוּוּוּו ּדברים (מב, אחיו אל יֹוסף ּדּבר ּבתחּלה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
?לּדר צידה להם לסּפק ואף ּכסּפם, את להׁשיב ּבר, להם לתת וצּוה יחסֹו את לפתע ׁשּנה ּומּדּוע ּברּגּול; אֹותם והאׁשים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָקׁשים
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 עזרא עזרא עזרא עזרא ּפּיס אבןאבןאבןאבן ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(åë):íMî eëìiå íäéøîç-ìò íøáL-úà eàNiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¬¤¦§−̈©£«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∑,זּוגֹוהּואלוי יחידמּׁשמעֹוןּבן עזרא עזרא עזרא עזרא .הּואׂשק ∑‡BzÁzÓ.ּבּלילה ּבּמקֹוםׁשּלנּו∑ÔBÏna.ׁשּנׁשאר אבןאבןאבןאבן «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 eÏ.ּ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§¤©«£¬¨«¥¤−§¬

:eëìå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥«

(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 .ּתסבבּו, ¿∆»»∆ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

eÏÊ‡Âכו  ÔB‰È¯ÓÁ ÏÚ ÔB‰¯e·ÈÚ ˙È eÏËe¿»»ƒ¿«¬»≈«¬»
:ÔnzÓƒ«»

d¯ÓÁÏכז  ‡˙Òk ÔzÓÏ dwÒ ˙È „Á Á˙Ùe¿««»«≈¿ƒ«ƒ¿»«¬»≈
ÌeÙa ‡e‰ ‡‰Â dtÒk ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙·Ó ˙È·a¿≈¿»»«¬»»«¿≈¿»¿

:dÚBË¬≈

‰‡כח  Û‡Â ÈtÒk ·˙Bz‡ È‰BÁ‡Ï ¯Ó‡Â«¬««¬ƒƒ««¿ƒ¿«»
¯·b e‰Â˙e ÔB‰aÏ ÚcÓ ˜Ùe ÈÚBË·¿¬ƒ¿«««ƒ¿¿»¿«

:‡Ï ÈÈ „·Ú ‡„ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ È‰eÁ‡Ï«¬ƒ¿≈«»»¬«¿»»»

„ÔÚÎכט  ‡Ú¯‡ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿««¬…¬«¿»ƒ¿»«
) eÈeÁÂ נ"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‡ ÈÂÈk dÏ ‡¯Ó‡Â«¬«¿»≈≈»≈¬»¿»»¬≈»
:ÈÏÈl‡Ó¿«ƒ≈

Á„לב  ‡e·‡ Èa ÔÈÁ‡ ‡Á‡ ¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈¬«¬«¿»«ƒ¿≈»»«
‡Ú¯‡a ‡e·‡ ÌÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡¯ÈÚÊe È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿≈»»≈ƒ»»¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

a„‡לג  ‡Ú¯‡„ ‡Ba¯ ‡¯·b ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»ƒ»¿«¿»¿»
e˜e·L „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk 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‡ ÈÂÈÎ È¯‡ Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ‡Ï È¯‡¬≈»¿«ƒ≈«¬≈≈»≈«»
da Ôe„aÚz ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÔBÎÏ Ôz‡ ÔBÎeÁ‡¬∆≈¿¿»«¿»«¿¿«

:‡z¯BÁÒ¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

dk לא וזהב ּכסף ּכי הּכהן מׁשה ר' ְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹוּיאמר
ּכסּפיהם: ׁשכח והּנה רּבים. ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָימצאּו

ekÌ¯·L ˙‡ e‡NiÂ:קנּו אׁשר . «ƒ¿∆ƒ¿»ֲֶָ
fk„Á‡‰ ÁzÙiÂ להיֹות ויּתכן מהן. האחד . «ƒ¿«»∆»ְְִִֵֵֶֶָָָ

ּבחׁשּבֹון: אחד ּכמֹו הּבכֹור, הּוא ּכי ְְְְְִֵֶֶַָראּובן
blÌÎÈza ÔB·Ú¯ ˙‡Â:צר . ¿∆«¬»≈∆ֶֹ



מה uwn zyxt - an - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(f"nyz uwn t"y zgiy)

ללללּדּדּדּדרררר צדהצדהצדהצדה להםלהםלהםלהם ולתתולתתולתתולתת .... .... ּכּכּכּכססססּפּפּפּפיהםיהםיהםיהם ּוּוּוּולהלהלהלהׁשׁשׁשׁשיביביביב ּבּבּבּברררר ּכּכּכּכליהםליהםליהםליהם אתאתאתאת כה)וימלאוימלאוימלאוימלאּוּוּוּו ּדברים (מב, אחיו אל יֹוסף ּדּבר ּבתחּלה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
?לּדר צידה להם לסּפק ואף ּכסּפם, את להׁשיב ּבר, להם לתת וצּוה יחסֹו את לפתע ׁשּנה ּומּדּוע ּברּגּול; אֹותם והאׁשים ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָקׁשים
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 עזרא עזרא עזרא עזרא ּפּיס אבןאבןאבןאבן ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(åë):íMî eëìiå íäéøîç-ìò íøáL-úà eàNiå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¦§¬¤¦§−̈©£«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∑,זּוגֹוהּואלוי יחידמּׁשמעֹוןּבן עזרא עזרא עזרא עזרא .הּואׂשק ∑‡BzÁzÓ.ּבּלילה ּבּמקֹוםׁשּלנּו∑ÔBÏna.ׁשּנׁשאר אבןאבןאבןאבן «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 eÏ.ּ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§¤©«£¬¨«¥¤−§¬

:eëìå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¥«

(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 .ּתסבבּו, ¿∆»»∆ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

eÏÊ‡Âכו  ÔB‰È¯ÓÁ ÏÚ ÔB‰¯e·ÈÚ ˙È eÏËe¿»»ƒ¿«¬»≈«¬»
:ÔnzÓƒ«»

d¯ÓÁÏכז  ‡˙Òk ÔzÓÏ dwÒ ˙È „Á Á˙Ùe¿««»«≈¿ƒ«ƒ¿»«¬»≈
ÌeÙa ‡e‰ ‡‰Â dtÒk ˙È ‡ÊÁÂ ‡˙·Ó ˙È·a¿≈¿»»«¬»»«¿≈¿»¿

:dÚBË¬≈

‰‡כח  Û‡Â ÈtÒk ·˙Bz‡ È‰BÁ‡Ï ¯Ó‡Â«¬««¬ƒƒ««¿ƒ¿«»
¯·b e‰Â˙e ÔB‰aÏ ÚcÓ ˜Ùe ÈÚBË·¿¬ƒ¿«««ƒ¿¿»¿«

:‡Ï ÈÈ „·Ú ‡„ ‰Ó ¯ÓÈÓÏ È‰eÁ‡Ï«¬ƒ¿≈«»»¬«¿»»»

„ÔÚÎכט  ‡Ú¯‡ ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ B˙‡Â«¬¿««¬…¬«¿»ƒ¿»«
) eÈeÁÂ נ"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‡ ÈÂÈk dÏ ‡¯Ó‡Â«¬«¿»≈≈»≈¬»¿»»¬≈»
:ÈÏÈl‡Ó¿«ƒ≈

Á„לב  ‡e·‡ Èa ÔÈÁ‡ ‡Á‡ ¯ÒÚ ÔÈ¯z¿≈¬«¬«¿»«ƒ¿≈»»«
‡Ú¯‡a ‡e·‡ ÌÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ‡¯ÈÚÊe È‰B˙ÈÏ≈ƒ¿≈»»≈ƒ»»¿«¿»

:ÔÚÎ„ƒ¿»«

a„‡לג  ‡Ú¯‡„ ‡Ba¯ ‡¯·b ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»ƒ»¿«¿»¿»
e˜e·L „Á ÔBÎeÁ‡ Ôez‡ ÈÂÈk 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‡ ÈÂÈÎ È¯‡ Ôez‡ ÈÏÈl‡Ó ‡Ï È¯‡¬≈»¿«ƒ≈«¬≈≈»≈«»
da Ôe„aÚz ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ÔBÎÏ Ôz‡ ÔBÎeÁ‡¬∆≈¿¿»«¿»«¿¿«

:‡z¯BÁÒ¿¿»

dxezd lr `xfr oa`

dk לא וזהב ּכסף ּכי הּכהן מׁשה ר' ְִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹוּיאמר
ּכסּפיהם: ׁשכח והּנה רּבים. ּבלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָימצאּו

ekÌ¯·L ˙‡ e‡NiÂ:קנּו אׁשר . «ƒ¿∆ƒ¿»ֲֶָ
fk„Á‡‰ ÁzÙiÂ להיֹות ויּתכן מהן. האחד . «ƒ¿«»∆»ְְִִֵֵֶֶָָָ

ּבחׁשּבֹון: אחד ּכמֹו הּבכֹור, הּוא ּכי ְְְְְִֵֶֶַָראּובן
blÌÎÈza ÔB·Ú¯ ˙‡Â:צר . ¿∆«¬»≈∆ֶֹ



uwnמו zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"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 קרּוי ∑ÌzÏkL.מלּמד אבּודים ׁשּבניו מי ּכל …ƒƒ«¿∆ְְְֲֲֵֵֶֶַָָָָָƒ«¿∆ֲִִֶָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּכּול  אבןאבןאבןאבן ַ

(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:E עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥¤«

(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 Èa „¯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 ְְְִִֵֶַַַָָֹ

(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 ÈÙ e‡¯˙Œ‡Ï∑ ּתראּוני ּכד לא 'אלהין ּתרּגם: ואּונקלֹוס אּתכם. אחיכם ּבלא ֵָָָ…ƒ¿»«ƒ¿ƒ¬ƒ∆ƒ¿∆ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַָֹֹ

לתרּגם ּדקּדק ולא אפנֹו על הּדבר יּׁשב עּמכֹון', הּמקרא אחּוכֹון לׁשֹון .אחר ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹ

(ã)Eì äøaLðå äãøð eðzà eðéçà-úà çlLî ELé-íà¦¤§²§©¥¬©¤¨¦−¦¨®¥«§¾̈§¦§§¨¬§−
:ìëà«Ÿ¤

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 ÔÓÈa ˙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 Èa¿«¿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 ee·Ê e·ez ÔB‰e·‡¬¿»»¿≈ƒ»

‡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 ÔaÊÂ¿ƒ¿≈»ƒ»

dxezd lr `xfr oa`

el‰lk:האּלה הּצרֹות ּכל .fl מדּבר היה אּלּו הּדבר, ּוכלל הּׁשם. לנגד ּתפּלה ׁשּזאת אמרּו ואחרים ּתעניׁש. ּתמית, ּפרּוׁש ּכי אֹומרים ויׁש À»»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
מחריׁש: יעקב היה לא ְֲֲִַַָָָֹֹנכֹונה,

uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iying meil inei xeriy

(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£ez„ÏBÓÏe eÏ∑ א' ּומדרׁשֹו: עניני למׁשּפחֹותינּו. 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£‰ÈÁÂ∑"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 עזרא עזרא עזרא עזרא .ותתּפׂש אבןאבןאבןאבן ְְִֶַַַֹ

(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£EÈÙÏ ÂÈz‚v‰Â∑ חי אם ּכי מת, אלי אביאּנּו ÌÈÓi‰ŒÏk.ׁשּלא EÏ È˙‡ËÁÂ∑ הּבא .לעֹולם ¿ƒ«¿ƒ¿»∆ֲִִִֵֵֶֶֶַֹ¿»»ƒ¿»«»ƒַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 215 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

axrd cEArW xcB¤¤¦§¤¨¥

ּתּתּתּתבקבקבקבקׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּוּוּוּו ממממּיּיּיּידידידידי אערבאערבאערבאערבּנּנּנּנּוּוּוּו ט)אנכיאנכיאנכיאנכי (מג, ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבתרא ב)ּבבבא ּבּגמרא (קעג, ּדבריו ׁשּנּדחּו ואף ּתבּקׁשנּו", מּידי אערבּנּו אנכי ּדכתיב ּדמׁשּתעּבד, לערב מּנין הּונא, רב "אמר איתא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ילפּותא הּובאה ועוד).ׁשם, קכט, סימן חושן־משפט טור בית־יוסף ז', פרק מציעא בבא מרדכי א), (נ, גיטין (רׁש"י ְְְְִַַַָָָָ

ערבּות ּדין מזה ילפינן אי ואם־ּכן עצמֹו, הּלוה היה הּוא אּלא החֹוב על ערב היה לא יהּודה ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין גם ויׁש (ועיין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
שם)? בגמרא לא) (שאילתא השאילתות גירסת

ילפינן  ערבּות, ּבׁשם ליעקב התחּיבּותֹו את הגּדיר ׁשּיהּודה ּדמאחר אּלא ערבּות, ּדין היה יהּודה ׁשאצל הּכּונה ׁשאין לֹומר, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש
ליעקב. יהּודה התחּיבּות ׁשל ּגדר ּבאֹותֹו הּוא לּמלוה הערב חּיּוב ׁשּגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמזה

אפן  הּלוה.ועֹוד ׁשל חֹובֹו לׁשּלם עצמֹו ׁשּמׁשעּבד לחֹוב, רק ׁשּי ּדהּׁשעּבּוד א', אֹופּנים. ּבׁשני לבאר יׁש ּדערב הּׁשעּבּוד ּגדר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹּדהּנה
ׁשעּבּוד  מּלבד – מצוה) ּבעל־חֹוב (ּדפריעת חֹובֹו לׁשּלם הּלוה על הּגּוף ׁשעּבּוד ׁשּיׁש ּדכׁשם מּמׁש, הּלוה ּבמקֹום עֹומד ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹּדהערב

ּבמקֹומֹו. ׁשעֹומד הערב על הּגּוף ׁשעּבּוד חל ּכ – ְְִִֵֵֶֶַַָָָָממֹון
רׁש"י וכלׁשֹון לגמרי, נפׁשֹו ׁשעּבד יהּודה ׁשהרי הּׁשני, ּבאפן הּוא הערב ׁשעּבּוד ׁשּגדר מיהּודה ּדילפינן לֹומר יׁש (ויגש ועל־ּפי־זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לב) ּדעֹומד מד, הּגּוף, ׁשעּבּוד הּוא הּׁשעּבּוד הערב אצל ׁשּגם מזה וילפינן עֹולמֹות", מב' מנּדה להיֹות חזק ּבקׁשר נתקּׁשרּתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ"ואני
מּמׁש. הּלוה ְִֶַַָֹּבמקֹום

‚·¯‡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 ÈÁÈÂ ÏÈÊÂ 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»«»

dxezd lr `xfr oa`

geÁ‡ Ìb:אּתה ּגם ּבנּו מׁשל ּכמֹו ראׁשֹון. ּגם להֹוסיף הּקדׁש לׁשֹון ּדר . «¬«¿ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹ



מז uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k iying meil inei xeriy

(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£ez„ÏBÓÏe eÏ∑ א' ּומדרׁשֹו: עניני למׁשּפחֹותינּו. 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£‰ÈÁÂ∑"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 עזרא עזרא עזרא עזרא .ותתּפׂש אבןאבןאבןאבן ְְִֶַַַֹ

(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£EÈÙÏ ÂÈz‚v‰Â∑ חי אם ּכי מת, אלי אביאּנּו ÌÈÓi‰ŒÏk.ׁשּלא EÏ È˙‡ËÁÂ∑ הּבא .לעֹולם ¿ƒ«¿ƒ¿»∆ֲִִִֵֵֶֶֶַֹ¿»»ƒ¿»«»ƒַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 215 cenr ,l wlg zegiyÎihewl itÎlr)

axrd cEArW xcB¤¤¦§¤¨¥

ּתּתּתּתבקבקבקבקׁשׁשׁשׁשּנּנּנּנּוּוּוּו ממממּיּיּיּידידידידי אערבאערבאערבאערבּנּנּנּנּוּוּוּו ט)אנכיאנכיאנכיאנכי (מג, ָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּבתרא ב)ּבבבא ּבּגמרא (קעג, ּדבריו ׁשּנּדחּו ואף ּתבּקׁשנּו", מּידי אערבּנּו אנכי ּדכתיב ּדמׁשּתעּבד, לערב מּנין הּונא, רב "אמר איתא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

מקֹומֹות ּבכּמה זֹו ילפּותא הּובאה ועוד).ׁשם, קכט, סימן חושן־משפט טור בית־יוסף ז', פרק מציעא בבא מרדכי א), (נ, גיטין (רׁש"י ְְְְִַַַָָָָ

ערבּות ּדין מזה ילפינן אי ואם־ּכן עצמֹו, הּלוה היה הּוא אּלא החֹוב על ערב היה לא יהּודה ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין גם ויׁש (ועיין ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
שם)? בגמרא לא) (שאילתא השאילתות גירסת

ילפינן  ערבּות, ּבׁשם ליעקב התחּיבּותֹו את הגּדיר ׁשּיהּודה ּדמאחר אּלא ערבּות, ּדין היה יהּודה ׁשאצל הּכּונה ׁשאין לֹומר, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹויׁש
ליעקב. יהּודה התחּיבּות ׁשל ּגדר ּבאֹותֹו הּוא לּמלוה הערב חּיּוב ׁשּגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמזה

אפן  הּלוה.ועֹוד ׁשל חֹובֹו לׁשּלם עצמֹו ׁשּמׁשעּבד לחֹוב, רק ׁשּי ּדהּׁשעּבּוד א', אֹופּנים. ּבׁשני לבאר יׁש ּדערב הּׁשעּבּוד ּגדר ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹּדהּנה
ׁשעּבּוד  מּלבד – מצוה) ּבעל־חֹוב (ּדפריעת חֹובֹו לׁשּלם הּלוה על הּגּוף ׁשעּבּוד ׁשּיׁש ּדכׁשם מּמׁש, הּלוה ּבמקֹום עֹומד ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹּדהערב

ּבמקֹומֹו. ׁשעֹומד הערב על הּגּוף ׁשעּבּוד חל ּכ – ְְִִֵֵֶֶַַָָָָממֹון
רׁש"י וכלׁשֹון לגמרי, נפׁשֹו ׁשעּבד יהּודה ׁשהרי הּׁשני, ּבאפן הּוא הערב ׁשעּבּוד ׁשּגדר מיהּודה ּדילפינן לֹומר יׁש (ויגש ועל־ּפי־זה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

לב) ּדעֹומד מד, הּגּוף, ׁשעּבּוד הּוא הּׁשעּבּוד הערב אצל ׁשּגם מזה וילפינן עֹולמֹות", מב' מנּדה להיֹות חזק ּבקׁשר נתקּׁשרּתי ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ"ואני
מּמׁש. הּלוה ְִֶַַָֹּבמקֹום

‚·¯‡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 ÈÁÈÂ ÏÈÊÂ 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»«»

dxezd lr `xfr oa`

geÁ‡ Ìb:אּתה ּגם ּבנּו מׁשל ּכמֹו ראׁשֹון. ּגם להֹוסיף הּקדׁש לׁשֹון ּדר . «¬«¿ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֹ



uwnמח zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyiy meil inei xeriy

(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¨§¦−§¥¦«
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∑ÌÈËa.(בראשית הם. מה ידעּתי לא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹ¿…ֲַָ»¿ƒְְִֵֵַַָֹ

אפרסקין  ׁשהם לי ודֹומה פושטציא"ס, ראיתי  מכיר רּבי ׁשל ב' עזרא עזרא עזרא עזרא .א' אבןאבןאבןאבן ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָ

(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 הּׁשער לׁשּבר הּוקר ‰e‡.ׁשּמא ‰bLÓ ÈÏe‡∑ ׁשּמא ¿∆∆ƒ¿∆ְִִִַָ¿¿∆¿∆ְִֶֶַַַַָֹֹ«ƒ¿∆ֶָ
ׁשֹוגג  ׁשכחֹו הּבית על עזרא עזרא עזרא עזרא .הּממּנה אבןאבןאבןאבן ְְִֵֶַַַַָֻ

(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.ימין מּנעּורי: 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 יֹוסף רּוח לרּבֹות ּבֹו: ׁשּכּול ∑È‡Â.(ב"ר)נזרקה אהיה ׁשּובכם עד ְֶ∆¬ƒ∆ְִֶ«≈ְְְִֵֶַַַָֹ«¬ƒְְֶֶֶַַ
ÈzÏÎL.מּספק  ¯L‡k∑ ּומּׁשמעֹון עזרא עזרא עזרא עזרא .מּבנימין ∑ÈzÏÎL.מּיֹוסף אבןאבןאבןאבן ִֵָ«¬∆»…¿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£ÔÓÈaŒ˙‡Â∑ ּבדבר ארּמי: ּבלׁשֹון ׁשוה האדם ּולקיחת הּכסף לקיחת ׁשאין לפי ּבנימן', ית 'ּודברּו מתר ּגמינן: ¿∆ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
'ּודבר' מתרּגמינן ּדברים ּבהנהגת הּנּקח ודבר 'ּונסיב', מתרּגמינן ּבּיד .הּנּקח ְְְְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָָ

ß zah '` 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§¬¨«£¨¦−©¨«¢¨«¦

ÔÚÎי  È¯‡ ‡·kÚ˙‡ ‡„a ÔBÙÏel‡ È¯‡¬≈ƒ»¿»ƒ¿«»¿»¬≈¿«
:ÔÈÓÊ ÔÈz¯z Ôc ‡·z«¿»¿««¿≈ƒ¿ƒ

‰Î‡יא  Ôk Ì‡ ÔB‰e·‡ Ï‡¯NÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»≈¬ƒ≈»»
ÔBÎÈÓa ‡Ú¯‡a ÁaLÓcÓ e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c»ƒƒƒƒƒ¿««¿«¿»¿»≈
¯ÈÚÊe ÛË˜ ¯ÈÚÊ ‡z·¯˜z ‡¯·‚Ï e˙ÈÁB‡Â¿ƒ¿«¿»ƒ¿À¿»¿≈¿«¿≈

:ÔÈc‚LÂ ÔÈËa ÌBËÏe ÛÚL L·c¿«¿«¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈÂ˙יב  ÔBÎ„È· e·ÈÒ ÔÈ¯z „Á ÏÚ ‡tÒÎÂ¿«¿»««¿≈ƒ¿∆¿¿»
Ôe·È˙z ÔBÎÈÚBË 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»√»«¿»
ÔÈÓÈa ˙ÈÂ ‡¯Á‡ ÔBÎeÁ‡ ˙È ÔBÎÏ ¯ËÙÈÂ¿ƒ¿«¿»¬»√»»¿»ƒ¿»ƒ

:˙ÈÏÎz ˙ÈÏk˙‡„ ‡Ók ‡‡Â«¬»¿»ƒƒ¿≈ƒ¿≈ƒ

Á„טו  ÏÚÂ ‡„‰ ‡z·¯˜z ˙È ‡i¯·‚ e·ÈÒe¿ƒÀ¿«»»ƒ¿À¿»»»¿««
ÔÓÈa ˙È e¯·„e ÔB‰È„È· e·ÈÒ ‡tÒk ÔÈ¯z¿≈«¿»¿ƒƒ≈¿»»ƒ¿»ƒ
:ÛÒBÈ Ì„˜ eÓ˜Â ÌÈ¯ˆÓÏ e˙Áe eÓ˜Â¿»¿»¿ƒ¿«ƒ¿»√»≈

È„Ïטז  ¯Ó‡Â ÔÈÓÈa ˙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 ÒBÎe¿ƒ¿»»¿«¿≈¬≈ƒƒ≈¿

:‡˙e¯ÈLa ‡i¯·bÀ¿«»¿≈»

dxezd lr `xfr oa`

`ieNÚ ˙‡Ê:העצה זאת .ı¯‡‰ ˙¯ÓfÓ. …¬ֵָָֹƒƒ¿«»»∆
זמירֹות: מּגזרת מׁשּבח. ּדבר Îe‡˙ּכל È¯ˆ. ְְְִִִַָָָָֻ√ƒ¿…

ּפרׁשּתים: ּבּמקרא.ÌÈËaּכבר רע לֹו אין . ְְִֵַָ»¿ƒְִֵֵַַָ

א  אֹומרים גֹוזים:ויׁש ְְֱִִֵ
ai‰LÓ:ׁשני .‰LÓ.הה''א ּבעלי מּׁשמֹות . ƒ¿∆ִֵƒ¿∆ְֲִֵֵַַ

ּכאּלה: לעׂשֹות ּכח לֹו ׁשּיׁש ׁשּדי, ואל ְְֲֵֵֵֶֶַַַַַַָֹוטעם

ciÈzÏÎL ¯L‡k ּכי אחׁשב יֹוסף, ּבמֹות . «¬∆»…¿ƒְְִֵֶֹ
מהּכל: ְִֵַַָֹׁשּכלּתי

uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyiy meil inei xeriy
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', 'ׁשדא רּגם: ּבּגמרא: הרּבה ויׁש דיזנ"ר, ּובלע"ז ארּמי, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
ׁשירּותא', אכֹולא 'ּבצע ׁשירּותיּה'. לט)לכלּבא 'טיהרא'(ברכות צהרים, ׁשל ּתרּגּום ּכל .אבל  ְְְֲֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr d zegiy ihewl)

והכןוהכןוהכןוהכן טבחטבחטבחטבח טז)ּוּוּוּוטבחטבחטבחטבח 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 ר ׁש"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 ‡eÁ.ׁ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 עזרא עזרא עזרא עזרא .העלתה" אבןאבןאבןאבן ְְֲֶַָָֹ

(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 עזרא עזרא עזרא עזרא .'רגילים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

(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¥«

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 ÈBa¯ eÚ·a e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒƒ≈«¿≈¿»
:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿«ƒ»

È˙כא  ‡Á˙Ùe ‡˙·Ó ˙È·Ï ‡È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈»¿≈¿»»¿«¿»»
‡tÒk dÚBË 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¿¬»»

dxezd lr `xfr oa`

giÏÏBb˙‰Ï:הּדבר ּבגלל מּגזרת .Ït˙‰Ïe. ¿ƒ¿≈ְְִִִַַַָָ¿ƒ¿«≈
לֹו וּיאמר אחד, על  מעצמֹו ׁשּיתנּפל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכאדם

הּפלּתני: ְִִַַָָאּתה

kÈaּדר ׁשהּוא  ּדעּתי ּולפי ּבּקׁשה. לׁשֹון . ƒְְְִִֶֶֶַַָָ
ּבּמקֹום  עֹון והּטעם העֹון. אדני ּבי ּכמֹו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹקצרה .

עׂשה  והּטעם מּנׂשֹוא. עֹוני ּגדֹול ּכטעם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָהּזה ,
ותׁשמעני: ּׁשּתרצה מה ְְְִִִִֵֶֶַָּבי



מט uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyiy meil inei xeriy
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', 'ׁשדא רּגם: ּבּגמרא: הרּבה ויׁש דיזנ"ר, ּובלע"ז ארּמי, ּבלׁשֹון ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻ
ׁשירּותא', אכֹולא 'ּבצע ׁשירּותיּה'. לט)לכלּבא 'טיהרא'(ברכות צהרים, ׁשל ּתרּגּום ּכל .אבל  ְְְֲֲֲֳִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(266 'nr d zegiy ihewl)

והכןוהכןוהכןוהכן טבחטבחטבחטבח טז)ּוּוּוּוטבחטבחטבחטבח 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 ר ׁש"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 ‡eÁ.ׁ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 עזרא עזרא עזרא עזרא .העלתה" אבןאבןאבןאבן ְְֲֶַָָֹ

(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 עזרא עזרא עזרא עזרא .'רגילים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ

(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¥«

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 ÈBa¯ eÚ·a e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒƒ≈«¿≈¿»
:‡¯e·ÈÚ ÔaÊÓÏ ‡˙ÈÓ„˜a¿«¿≈»¿ƒ¿«ƒ»

È˙כא  ‡Á˙Ùe ‡˙·Ó ˙È·Ï ‡È˙‡ „k ‰Â‰Â«¬»«¬≈»¿≈¿»»¿«¿»»
‡tÒk dÚBË 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¿¬»»

dxezd lr `xfr oa`

giÏÏBb˙‰Ï:הּדבר ּבגלל מּגזרת .Ït˙‰Ïe. ¿ƒ¿≈ְְִִִַַַָָ¿ƒ¿«≈
לֹו וּיאמר אחד, על  מעצמֹו ׁשּיתנּפל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹּכאדם

הּפלּתני: ְִִַַָָאּתה

kÈaּדר ׁשהּוא  ּדעּתי ּולפי ּבּקׁשה. לׁשֹון . ƒְְְִִֶֶֶַַָָ
ּבּמקֹום  עֹון והּטעם העֹון. אדני ּבי ּכמֹו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹקצרה .

עׂשה  והּטעם מּנׂשֹוא. עֹוני ּגדֹול ּכטעם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָהּזה ,
ותׁשמעני: ּׁשּתרצה מה ְְְִִִִֵֶֶַָּבי



uwnנ zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyiy meil inei xeriy

(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, עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ¡…≈∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

(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", עזרא עזרא עזרא עזרא .יו "ׁשלֹום אבןאבןאבןאבן ְְֲִֶַָָָָ

(äë)eòîL ék íéøäva óñBé àBa-ãò äçðnä-úà eðéëiå©¨¦̧Æ¤©¦§½̈©¬¥−©¨«¢¨®¦¦´¨«§½
:íçì eìëàé íL-ék¦−̈¬Ÿ§¨«¤

i"yx£eÈÎiÂ∑ 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 ל ֹו "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 עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¤´£©§¤®©«¤−¨«

(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 עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן «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£Èa EÁÈ ÌÈ‰Ï‡∑,נֹולד לא עדין ּובנימין ,"עבּד את אלהים "אׁשרֿחנן חנינה: ׁשמענּו ׁשבטים ּבׁשאר ¡…ƒ»¿¿¿ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

ּבחנינה  יֹוסף ּברכֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .לכ אבןאבןאבןאבן ְְֲִֵֵַָָ

‡ÔBÎ‰Ïכג  ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ÔBÎÏ ÌÏL ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ¿¬¡»¬
ÔBÎÈÚBËa ‡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 eÈ˜˙‡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¬«¿««¿««»

ÔÚkכח  „Ú ‡e·‡Ï Cc·ÚÏ ÌÏL e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿»¿»»«¿«
:e„È‚Òe eÚ¯Îe Ìi«̃»¿»¿ƒ

a¯כט  È‰eÁ‡ ÔÈÓÈa ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ 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

dxezd lr `xfr oa`

bkÔBÓËÓ ÌÎÏ Ô˙ לאדם ׁשהיה יּתכן . »«»∆«¿ְִֵֶָָָָָ
ּבאֹוצר, ׂשמֹו ּכאׁשר ּוׁשכחֹו ּבביתֹו, ְְְֲֵֶַַָָָָמטמֹון

אלי: ּבא ּכסּפכם ּכי ּבגֹורלכם, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָויצא
ckÛÒBÈ ‰˙Èaּבית אל הּלׁשֹון ּכמׁשּפט . ≈»≈ְְִֵֶַַָ

ֵיֹוסף:
fkÔ˜f‰ ÌÎÈ·‡ ÌBÏL‰ ׁשם ּתחת ׁשם . ¬»¬ƒ∆«»≈ֵֵַַ

הׁשלֹום  אמר ּכאּלּו קצרה ּדר והיא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹהּתאר.
ׁשלֹום: אּתה וכן ְֲִֵֶַַָָלאביכם.

gke„wiÂ:הׁשּתחוּו ּוכבר ּבארץ, הּקדקד ׂשמּו . «ƒ¿ְְְֲִֶַַָָָָָֹ
hkEÁÈ ÌÈ‰Ï‡ הׁשּתּנה אּולי מׁשקל. לֹו אין . ¡…ƒ»¿¿ְְִִֵַַָָ

הּגרֹון: אֹות ּבעבּור ֲֵַַָּכן

uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a ycew zayl inei xeriy

ß zah 'a 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¯ÓÎŒÈk∑?'ּ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. מּפי ׁשּׁשבאֹו 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 ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 348 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

FznWp lr ± eingx Exnkp¦§§©£¨©¦§¨

אלאלאלאל־־־־אחיו אחיו אחיו אחיו  רחמיורחמיורחמיורחמיו ּכּכּכּכיייי־־־־נכמרנכמרנכמרנכמרּוּוּוּו ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ל)וימהרוימהרוימהרוימהר (מג, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
לֹו, אמר וגֹו'. ובכר ּבלע לֹו, אמר ׁשמם? ּומה לֹו, אמר עׂשרה. לי יׁש לֹו אמר ּבנים, ל יׁש . . "ׁשאלֹו מפרׁש הּפסּוק על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּברׁש"י
רחמיו. נכמרּו מּיד . . האּמֹות ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו. אׁשר והּצרֹות אחי, ׁשם על ּכּלם לֹו, אמר הּללּו. ׁשמֹות ׁשל ּטיבן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻמה

נתחּממּו". – ְְְְִִַנכמרּו
החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָויׁש

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ד)איתא מ, רחמים(בהר לעֹורר וצרי יֹוסף, ּכּצאן נֹוהג ּכדכתיב יֹוסף, ׁשם על נקראּו יׂשראל ּבנימין,"הּנה ּבחינת  על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבֹו". אלקּות ניצֹוץ על ּולרחם . . אֹוני ּבן ְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּנקרא

נפׁשֹו: על הרחמים את ּבעצמֹו לעֹורר האדם יּוכל אי נרמז ׁשּברׁש"י לבאר יׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
הּכבֹוד", ּכּסא מּתחת "חצּובה להּקּב"ה, ּדבּוקה הּנׁשמה היתה ׁשּבתחּלה אחי", ׁשם "על - הּנׁשמה ּבמעלת להתּבֹונן צריכים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבתחּלה

ׁשעּור. לאין ְְִֵָּוקדֹוׁשה
לבירא  רמה "מאגרא הּנׁשמה ירדה מעלתּה ׁשּמּמקֹום ּכלֹומר, האּמֹות", ּבין ו"נבלע מצאּוהּו" אׁשר ה"צרֹות הּגיעּו לאחרי־זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻא

רחמנא־ליצלן. ה' רצֹון על לעבֹור יכֹול ׁשהאדם ועד הרע, ויצר הּבהמית נפׁש עם ּביחד חמרי, ּבגּוף ונתלּבׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעּמיקּתא",
ּומתמרמר  ׁשלהבת, אׁש ּברׁשפי מתחּמם האדם ׁשּלב נתחּממּו", – "נכמרּו הרי ּדנפׁשיּה, ואּליּבא ּבאמּתּיּות זה ּבכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוכׁשּמתּבֹוננים

הּנׁשמה. על רחמים ּומעֹורר ּומּצבֹו, מעמדֹו על ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָֹמאד
מעלה. למעלה ּומעלהּו הּנחּות, מּמּצבֹו ּומֹוציאֹו הּקּב"ה עליו ּומרחם ׁשּלמעלה, הרחמים מעֹורר עזרא עזרא עזרא עזרא ועל־ידי־זה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(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

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 ˜Ùe 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

dxezd lr `xfr oa`

le¯ÓÎ Èk:נכמרּו ּכתּנּור עֹורנּו וכן וּיקדּו. ּבערּו . ƒƒ¿¿ְְְְְֲִֵֵַָָָ



ני uwn zyxt - bn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a ycew zayl inei xeriy

ß zah 'a 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¯ÓÎŒÈk∑?'ּ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. מּפי ׁשּׁשבאֹו 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 ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 348 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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אלאלאלאל־־־־אחיו אחיו אחיו אחיו  רחמיורחמיורחמיורחמיו ּכּכּכּכיייי־־־־נכמרנכמרנכמרנכמרּוּוּוּו ייייֹוֹוֹוֹוסףסףסףסף ל)וימהרוימהרוימהרוימהר (מג, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
לֹו, אמר וגֹו'. ובכר ּבלע לֹו, אמר ׁשמם? ּומה לֹו, אמר עׂשרה. לי יׁש לֹו אמר ּבנים, ל יׁש . . "ׁשאלֹו מפרׁש הּפסּוק על ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָּברׁש"י
רחמיו. נכמרּו מּיד . . האּמֹות ּבין ׁשּנבלע ּבלע, מצאּוהּו. אׁשר והּצרֹות אחי, ׁשם על ּכּלם לֹו, אמר הּללּו. ׁשמֹות ׁשל ּטיבן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻֻמה

נתחּממּו". – ְְְְִִַנכמרּו
החסידּות: ּדר על־ּפי זה לבאר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָויׁש

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ד)איתא מ, רחמים(בהר לעֹורר וצרי יֹוסף, ּכּצאן נֹוהג ּכדכתיב יֹוסף, ׁשם על נקראּו יׂשראל ּבנימין,"הּנה ּבחינת  על ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבֹו". אלקּות ניצֹוץ על ּולרחם . . אֹוני ּבן ְְֱִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּנקרא

נפׁשֹו: על הרחמים את ּבעצמֹו לעֹורר האדם יּוכל אי נרמז ׁשּברׁש"י לבאר יׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
הּכבֹוד", ּכּסא מּתחת "חצּובה להּקּב"ה, ּדבּוקה הּנׁשמה היתה ׁשּבתחּלה אחי", ׁשם "על - הּנׁשמה ּבמעלת להתּבֹונן צריכים ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָּבתחּלה

ׁשעּור. לאין ְְִֵָּוקדֹוׁשה
לבירא  רמה "מאגרא הּנׁשמה ירדה מעלתּה ׁשּמּמקֹום ּכלֹומר, האּמֹות", ּבין ו"נבלע מצאּוהּו" אׁשר ה"צרֹות הּגיעּו לאחרי־זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֻא

רחמנא־ליצלן. ה' רצֹון על לעבֹור יכֹול ׁשהאדם ועד הרע, ויצר הּבהמית נפׁש עם ּביחד חמרי, ּבגּוף ונתלּבׁשה ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָעּמיקּתא",
ּומתמרמר  ׁשלהבת, אׁש ּברׁשפי מתחּמם האדם ׁשּלב נתחּממּו", – "נכמרּו הרי ּדנפׁשיּה, ואּליּבא ּבאמּתּיּות זה ּבכל ְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּוכׁשּמתּבֹוננים

הּנׁשמה. על רחמים ּומעֹורר ּומּצבֹו, מעמדֹו על ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָֹמאד
מעלה. למעלה ּומעלהּו הּנחּות, מּמּצבֹו ּומֹוציאֹו הּקּב"ה עליו ּומרחם ׁשּלמעלה, הרחמים מעֹורר עזרא עזרא עזרא עזרא ועל־ידי־זה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

(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

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 ˜Ùe 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

dxezd lr `xfr oa`

le¯ÓÎ Èk:נכמרּו ּכתּנּור עֹורנּו וכן וּיקדּו. ּבערּו . ƒƒ¿¿ְְְְְֲִֵֵַָָָ
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(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.פרים חלקֹו e¯kLiÂ∑(ב"ר) «¿…ָ»≈»ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ«ƒ¿¿ƒ
ׁשתּו הּיֹום ואֹותֹו יין, ׁשתה הּוא ולא יין ׁשתּו לא ׁשּמכרּוהּו, עזרא עזרא עזרא עזרא .ּומּיֹום אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֶַַַָָָָָֹֹ

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¤©«£¤¬«§−§¥®§¦¬¤«¤¦−§¦¬

:Bzçzîà©§©§«

(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 עזרא עזרא עזרא עזרא ּכֹוס אבןאבןאבןאבן ¿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 íúòøä עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן £¥«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 ְְְְֲֵֵֵַַָָָָֹ

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 ÏËe¿«√»ƒƒ√»ƒ»√»≈¿ƒ
‡LÓÁ ÔB‰lÎ„ È˜ÏÁÓ ÔÓÈ·„ ‡˜ÏÁ¬»»¿ƒ¿»ƒ≈√»≈¿»¿«¿»

:dnÚ e‡ÈÂ¯e e‡È˙Le ÔÈ˜ÏÁ√»ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈

ÈÏÓא  ¯ÓÈÓÏ d˙Èa ÏÚ ‡pÓÓ Èc ˙È „È˜Ùe«ƒ»ƒ¿«»«≈≈¿≈«¿≈
ÔÈÏÎÈ È„ ‰Ók ‡¯e·ÈÚ ‡i¯·‚ ÈÚBË ˙È»¬≈À¿«»ƒ»¿»ƒ»¿ƒ

:dÚBË ÌeÙa ¯·b ÛÒk ÈeLÂ ÈÏhÓÏ¿«¿≈¿«ƒ¿«¿«¿¬≈

ÌeÙaב  ÈeLz ‡tÒÎ„ ‡„Èl˜ È„Èl˜ ˙ÈÂ¿»«ƒƒ«ƒ»¿«¿»¿«≈¿
„·ÚÂ È‰BÈ·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 ÈBa¯ 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  ÈBa¯ ÏlÓÈ ‰ÓÏ dÏ e¯Ó‡Â«¬»≈¿»¿«≈ƒƒ¿ƒ¿»«»
‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓ CÈc·ÚÏ ÒÁ ÔÈl‡‰»ƒ≈«¿«¿»ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»

:ÔÈ„‰»≈

dxezd lr `xfr oa`

cl˙‡NÓ ‡OiÂ:ּדֹורֹון .˙B„È:חלקים . «ƒ»«¿…»ֲִָ
Ìlk ˙‡NnÓ מה אחד ּכל מּדֹורֹון ּכי . ם. ƒ«¿…À»ִִֵֶֶָָ

וחלק: חלק ּכל על ידֹות חמׁש לֹו לתת ֵֵֵֵֶֶַָָָָָָרחֹוק
aÈÚÈ·b:ּכֹוס . ¿ƒƒ
dBa LÁÈ LÁ ‡e‰Âּבֹו אתכם נּסה הּוא . ¿«≈¿«≈ְִֶֶָ

ּכי  וכן נחׁשּתי. ּכמֹו ּגּנבים. אּתם אם ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָלדעת
ּכי  ּפחדּתם לא לּמה וטעמֹו, ינחׁש. ְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹנחׁש
והעלמּתי  לפניכם. הּכסף ּגביע ׂשמּתי ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַלנּסֹותכם
ּפרּוׁש ּכי יֹונה ר' וּיאמר ׁשּתּקחּוהּו. עד ִִֵֵֶֶַַַָָֹעיני
יׁשאל  והּוא טעמֹו, הּוא וכן ּבעבּורֹו. ְְְְֲִֵַַַּבֹו,

איׁש ּכי ינחׁש, נחׁש ּכי ּגם ּבעבּורֹו. ְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַלמנחׁשים
הּגביע  ּכי אֹומר ויׁש מנחׁשים. לֹו יׁש ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָּכמֹוני
ואֹומר  אחיו, לפני מסּתּכל היה ּובֹו מצּיר, ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֻהיה

אחריו: נֹולד וזה הּגדֹול הּוא ְֲֶֶַַַָָזה
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(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 ≈∆∆¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz uwn t"y zgiy)

ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה האמהאמהאמהאמּוּוּוּוריםריםריםרים וחמרוחמרוחמרוחמר קלקלקלקל מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה אחדאחדאחדאחד ח)זהזהזהזה מד, ירידתם (רש"י  ּבעת הּׁשבטים ׁשאר עם היה לא ּבנימין הרי הקׁשה: לרׁש"י ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
להׁשּתּמׁש הּכתּוב ׁשּדר 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)ואי 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 ּביד אף ּגנבה ׁשּנמצאת עׂשרה ּבּדבר, ««»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לפנים  לכם אעׂשה אני אבל נתּפׂשים. ּכּלם מהם, עבד אחד יהיהּֿלי אּתֹו יּמצא "אׁשר הּדין: ."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 ∆»ְִֶֶַָָָ

(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 LÁÈ LÁŒÈk ÌzÚ„È ‡BÏ‰∑ ּומּסברא מּדעת ולדעת לנחׁש יֹודע ּכמֹוני חׁשּוב איׁש ּכי ידעּתם הלא ¬¿«¿∆ƒ«≈¿«≈¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּגביע ּובינה, ּגנבּתם אּתם .ּכי ְְִִִֶֶַַַַָָ

ÚBË‡ח  ÌeÙa ‡ÁkL‡ Èc ‡tÒÎ ‡‰»«¿»ƒ«¿«¿»¿¬»»
·e‚ ÔÈcÎ‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ó CÏ È‰B·È˙‡¬≈¿ƒ»≈«¿»ƒ¿»«¿∆¿≈ƒ¿
ÛÒÎc ÔÈÓ) ‡·‰„ B‡ ‡tÒk CBa¯ ˙ÈaÓƒ≈ƒ»«¿»«¬»»ƒƒ¿«

:(·‰„c ÔÈÓ B‡»ƒƒ¿»

Û‡Âט  ˙ÈÓe CÈc·ÚÓ dnÚ ÁÎzLÈ Ècƒƒ¿¿«ƒ≈≈«¿»ƒ¿«
:ÔÈc·ÚÏ ÈBa¯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  dÚBË ˙È ¯·b ‡˙ÈÁe e‡ÈÁB‡Â¿ƒ¿ƒ»¿«»¬≈¿«¿»
:dÚBË ¯·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„˜ eÏÙe Ônz ÔÚk¿««»¿»√»ƒ¿«¿»

Ècטו  ÔÈ„‰ ‡„·BÚ ‰Ó ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»»»»≈ƒ
˜„·Ó ‡˜„· È¯‡ ÔezÚ„È ‡Ï‰ Ôez„·Ú¬«¿¬»¿«¿¬≈»»»¿»≈

:È˙ÂÎ Èc ‡¯·b«¿»ƒ¿»ƒ



נג uwn zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a ycew zayl inei xeriy

(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 ≈∆∆¿ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz uwn t"y zgiy)

ּבּבּבּבּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה האמהאמהאמהאמּוּוּוּוריםריםריםרים וחמרוחמרוחמרוחמר קלקלקלקל מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשרהרהרהרה אחדאחדאחדאחד ח)זהזהזהזה מד, ירידתם (רש"י  ּבעת הּׁשבטים ׁשאר עם היה לא ּבנימין הרי הקׁשה: לרׁש"י ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ
להׁשּתּמׁש הּכתּוב ׁשּדר 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)ואי 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 ּביד אף ּגנבה ׁשּנמצאת עׂשרה ּבּדבר, ««»¿ƒ¿≈∆ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
לפנים  לכם אעׂשה אני אבל נתּפׂשים. ּכּלם מהם, עבד אחד יהיהּֿלי אּתֹו יּמצא "אׁשר הּדין: ."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 ∆»ְִֶֶַָָָ

(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 LÁÈ LÁŒÈk ÌzÚ„È ‡BÏ‰∑ ּומּסברא מּדעת ולדעת לנחׁש יֹודע ּכמֹוני חׁשּוב איׁש ּכי ידעּתם הלא ¬¿«¿∆ƒ«≈¿«≈¿ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּגביע ּובינה, ּגנבּתם אּתם .ּכי ְְִִִֶֶַַַַָָ

ÚBË‡ח  ÌeÙa ‡ÁkL‡ Èc ‡tÒÎ ‡‰»«¿»ƒ«¿«¿»¿¬»»
·e‚ ÔÈcÎ‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ó CÏ È‰B·È˙‡¬≈¿ƒ»≈«¿»ƒ¿»«¿∆¿≈ƒ¿
ÛÒÎc ÔÈÓ) ‡·‰„ B‡ ‡tÒk CBa¯ ˙ÈaÓƒ≈ƒ»«¿»«¬»»ƒƒ¿«

:(·‰„c ÔÈÓ B‡»ƒƒ¿»

Û‡Âט  ˙ÈÓe CÈc·ÚÓ dnÚ ÁÎzLÈ Ècƒƒ¿¿«ƒ≈≈«¿»ƒ¿«
:ÔÈc·ÚÏ ÈBa¯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  dÚBË ˙È ¯·b ‡˙ÈÁe e‡ÈÁB‡Â¿ƒ¿ƒ»¿«»¬≈¿«¿»
:dÚBË ¯·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„˜ eÏÙe Ônz ÔÚk¿««»¿»√»ƒ¿«¿»

Ècטו  ÔÈ„‰ ‡„·BÚ ‰Ó ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»»»»≈ƒ
˜„·Ó ‡˜„· È¯‡ ÔezÚ„È ‡Ï‰ Ôez„·Ú¬«¿¬»¿«¿¬≈»»»¿»≈

:È˙ÂÎ Èc ‡¯·b«¿»ƒ¿»ƒ



uwnנד zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a ycew zayl inei xeriy

(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 אֹו∑cËˆpŒ‰Óe˜.לגּבֹות מתּפעל ּבלׁשֹון לדּבר ּבאה והיא צּד"י יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ּכל וכן צדק, לׁשֹון ְְִַ«ƒ¿«»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות ּבאמצע אּלא הּתבה, יסֹוד ׁשל ראׁשֹונה אֹות לפני נּתנת ואינּה ּתי"ו, ּבמקֹום טי"ת נֹותן ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָנתּפעל,
."לּדר "צדה מּגזרת "הצטּידנּו", אמּונים". "וציר מּגזרת "וּיצטּירּו", צבע. מּגזרת "וּיצטּבע", צדק. מּגזרת ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָ"נצטּדק",

ּכגֹון: העּקר, אֹותּיֹות את מפרדת הּתי"ו מתּפעלת, ּכׁשהיא ׁשי"ן, אֹו ,"סמ ׁשּתחּלתה יב)ותבה החגב",(קהלת "וּיסּתּבל ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
סבל. ז)מּגזרת סכל.(דניאל מּגזרת ּבקרנּיא", הוית ו)"מׂשּתּכל ׁשמר.(מיכה מּגזרת עמרי", חּקֹות טו)"וּיׁשּתּמר "וסר (ישעיה ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֻ

מּגזרת: מׁשּתֹולל", יז)מרע ׁשֹולל".(איוב יֹועצים טז)"מֹולי מּגזרת:(שמות ּבעּמי", יח)"מסּתֹולל סלּולה (ירמיה לא ּדר"". ְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

(æé)àöîð øLà Léàä úàæ úBNòî él äìéìç øîàiå©¾Ÿ¤¨¦´¨¦½¥«£−®Ÿ¨¦¿£¤Á¦§¨̧
ì eìò ízàå ãáò él-äéäé àeä Bãéa òéábäíBìL ©¨¦¹©§¨Àµ¦«§¤¦´½̈¤§©¤¾£¬§¨−

:íëéáà-ìà¤£¦¤«
סימן. עבד לי יהיה אמציה. יחזקיה"ו. פסוקים, קמ"ו מקץ ססס פרשת חסלת

ÏlÓpטז  ‰Ó ÈBa¯Ï ¯ÓÈp ‰Ó ‰„e‰È ¯Ó‡Â«¬«¿»«≈«¿ƒƒ«¿«≈
‡·BÁ ˙È ÁÎzL‡ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÈkÊp ‰Óe«ƒ¿≈ƒ√»¿»ƒ¿¿«»»
Û‡ ÈBa¯Ï ÔÈc·Ú ‡Á‡ ‡‰ CÈc·Ú·¿«¿»»¬«¿»«¿ƒ¿ƒƒ«

:d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzL‡c Û‡ ‡Á‡¬«¿»«¿ƒ¿¿««ƒ»ƒ≈

Ècיז  ‡¯·b ‡c „aÚÓlÓ ÈÏ ÒÁ ¯Ó‡Â«¬««ƒƒ¿∆¿«»«¿»ƒ
‡c·Ú ÈÏ È‰È ‡e‰ d„Èa ‡„Èl˜ ÁÎzLÈƒ¿¿««ƒ»ƒ≈¿≈ƒ«¿»
Ò Ò Ò :ÔBÎe·‡ ˙ÂÏ ÌÏLÏ B˜Ò Ôez‡Â¿«¿ƒ¿«¿«¬

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì õ÷î úøèôäâ ÷øô à íéëìîá

åèãîòiå íéìLeøé àBáiå íBìç äpäå äîìL õ÷iå|éðôì|íéîìL Nòiå úBìò ìòiå éðãà-úéøa ïBøà ©¦©¬§Ÿ−Ÿ§¦¥´£®©¨¸§«¨©¹¦©©«£´Ÿ¦§¥´£´§¦«£ŸÀ̈©©³©ŸÆ©©©́§¨¦½

:åéãáò-ìëì äzLî Nòiåæè:åéðôì äðãîòzå Cìnä-ìà úBðæ íéLð íézL äðàáz æàæéäMàä øîàzå ©©¬©¦§¤−§¨£¨¨«¨´¨ÀŸ¨§©²¦¨¦¬Ÿ−¤©¤®¤©©£−Ÿ§¨§¨¨«©¹Ÿ¤¨«¦¨³

:úéaa dnò ãìàå ãçà úéáa úáLé úàfä äMàäå éðà éðãà éa úçàäçéézãìì éLéìMä íBia éäéå ¨«©©Æ¦´£Ÿ¦½£¦Æ§¨«¦¨´©½Ÿ«Ÿ§−Ÿ§©´¦¤®̈¨«¥¥¬¦−̈©¨«¦©§¦º©³©§¦¦Æ§¦§¦½

:úéaa eðçðà-íézL éúìeæ úéaa eðzà øæ-ïéà åcçé eðçðàå úàfä äMàä-íb ãìzåèéäMàä-ïa úîiå ©¥−¤©¨«¦¨´©®Ÿ©«£©´§©§À̈¥«¨³¦¨̧Æ©©½¦«¨¦¬§©«¦£©−§©¨«¦©¨²¨¤¨«¦¨¬

:åéìò äáëL øLà äìéì úàfäëeäáékLzå äðLé Eúîàå éìöàî éða-úà çwzå äìélä CBúa í÷zå ©−Ÿ®̈§¨£¤¬¨«§−̈¨¨«©Á̈¨Á§¸©©¹§¨©¦©¯¤§¦´¥«¤§¦À©«£¨§Æ§¥½̈©©§¦¥−

:é÷éçá äáékLä únä dða-úàå d÷éçaàëø÷aa åéìà ïðBaúàå úî-äpäå éða-úà ÷éðéäì ø÷aa í÷àå §¥®̈§¤§¨¬©¥−¦§¦¬¨§¥¦«¨«¨ª¬©²Ÿ¤§¥¦¬¤§¦−§¦¥¥®¨«¤§¥³¥¨Æ©½Ÿ¤

:ézãìé øLà éðá äéä-àì äpäåáëðáe éçä éða éë àì úøçàä äMàä øîàzåúøîà úàæå únä C §¦¥²«Ÿ¨¨¬§¦−£¤¬¨¨«§¦©ŸÁ¤Á¨«¦¨̧¨«©¤¹¤´Ÿ¦À§¦³©©Æ§¥´©¥½§³ŸŸ¤̧¤Æ

ða éë àì:Cìnä éðôì äðøaãzå éçä éðáe únä Câëðáe éçä éða-äæ úøîà úàæ Cìnä øîàiåúnä C ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦´¤®̈©§©¥−§¨¦§¥¬©¤«¤©´Ÿ¤©¤½¤Ÿ́Ÿ¤½¤¤§¦¬©©−§¥´©¥®

ða éë àì úøîà úàæå:éçä éðáe únä Cãëøç éì-eç÷ Cìnä øîàiå:Cìnä éðôì áøçä eàéáiå áäë §³ŸŸ¤̧¤Æ´Ÿ¦½§¥¬©¥−§¦¬¤¨«©¬Ÿ¤©¤−¤§¦´¨®¤©¨¦¬©¤−¤¦§¥¬©¤«¤

ì éçä ãìiä-úà eøæb Cìnä øîàiå:úçàì éöçä-úàå úçàì éöçä-úà eðúe íéðLåëäMàä øîàzå ©´Ÿ¤©¤½¤¦§²¤©¤¬¤©©−¦§¨®¦§³¤©«£¦Æ§©©½§¤©«£¦−§¤¨«©´Ÿ¤¨«¦¨Á

øîàzå dða-ìò äéîçø eøîëð-ék Cìnä-ìà éçä dða-øLà|úîäå éçä ãeìiä-úà dì-eðz éðãà éa £¤§¨̧©©¹¤©¤À¤¦«¦§§´©«£¤»¨»©§¨¼©´Ÿ¤¦´£Ÿ¦À§¨Æ¤©¨´©©½§¨¥−

:eøæb äéäé àì Cì-íâ éì-íb úøîà úàæå eäúéîz-ìàæëéçä ãeìiä-úà dì-eðz øîàiå Cìnä ïòiå ©§¦ª®§´ŸŸ¤À¤©¦¬©¨²¬Ÿ¦«§¤−§«Ÿ©©̧©©¤¹¤©ÀŸ¤§¨Æ¤©¨´©©½

:Bnà àéä eäúéîú àì úîäåçëCìnä éðtî eàøiå Cìnä èôL øLà ètLnä-úà ìàøNé-ìë eòîLiå §¨¥−´Ÿ§¦ª®¦−¦«©¦§§´¨¦§¨¥À¤©¦§¨Æ£¤´¨©´©¤½¤©¦«§−¦§¥´©¤®¤

:ètLî úBùòì Baø÷a íéäìà úîëç-ék eàø ékãà:ìàøNé-ìk-ìò Cìî äîìL Cìnä éäéå ¦´¨½¦«¨§©¯¡Ÿ¦²§¦§−©«£¬Ÿ¦§¨«©«§¦Æ©¤´¤§Ÿ½Ÿ¤−¤©¨¦§¨¥«

âð÷ 'îòá ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì äñôãð äëåðç úáùì äøèôä
dxezd lr `xfr oa`

z''ih fh˜cËˆ:הּצד''י ּבעבּור התּפעל ּתי''ו ּתחת .‡ˆÓ ÌÈ‰Ï‡‰אֹו נמצא: והּיֹום ואינּנּו, נׁשּכח ּוכאּלּו לנּו, היה עֹון ּכי מׁשל. ּדר על . ¥ƒ¿«»ְֲִִֵַַַַַַָ»¡…ƒ»»ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפרּוׁש EÈ„·Úיהיה ÔBÚ:מּנׂשֹוא עֹוני ּגדֹול ּכמֹו . ְִֵֶ¬¬»∆ְְֲִִָ



נה

לשבוע פרשת מקץ תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ה כסלו
פרק כ

פרק קיט מתחילת הפרק
עד סוף פסוק צו

יום רביעי - כ"ח כסלו
פרק כ

מפרק קלה
עד סוף פרק קלט

יום שני - כ"ו כסלו
פרק כ

פרק קיט מפסוק צז
עד סוף הפרק

יום חמישי - כ"ט כסלו
פרק כ

מפרק קמ
עד סוף פרק קנ

יום שלישי - כ"ז כסלו
פרק כ

מפרק קכ
עד סוף פרק קלד

יום שישי - א' טבת
פרק כ

מפרק א
עד סוף פרק ט

שבת קודש - ב' טבת
פרק כ 

מפרק י עד סוף פרק יז

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית 

... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת 



elqkנו d"k oey`x mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ה ראשון יום
פרק ג  ,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 :ïäLòáLå úBnà L ¤¥¨Ÿ¦§¤©
;úBìeôk- "zen`" mya ze`xwp ,xzei zepeilrd zexitqd yly - §

ray x`y ly oxewne oxwir zeedn ody iptn ,"m`" oeyln
ody ,zexitq raye .diclil xewn `idy m`d znbeck ,zexitqd
ipya iehia icil ze`a ody iptn ,"zeletk" ze`xwp ,zecnd ray

.mipte`,Leøt?"zeletk" el`e "zen`" ze`xwp odn el` -äîëç ¥¨§¨
,úòãå äðéa,"zen`" ze`xwp -äøeáb ãñç :ïéðaä éîé úòáLå ¦¨¨©©§¦§©§¥©¦§¨¤¤§¨
.'eë úøàôz,ceqi ,ced ,gvp ,zx`tz ,dxeab ,cqg :zecnd ray - ¦§¤¤

oci lr ,oky ."oipad ini dray" mb ze`xwp "zeletk"d ody ,zekln
dcn zervn`a mei lk ,ziy`xa ini zyya mlerd z` d"awd `xa
jke ,dxeab - ipy meia ,cqgd zcn dlrt oey`x meia :zxg`
miillk miwlg ipyl zewlgp zepeilrd zexitqdy myke .d`ld

,íãàä Lôða Cëåpd zegek zxyra mb -,dwelgd zniiw yt §¨§¤¤¨¨¨
ì ú÷ìçpLìëOä .úBcîe ìëN :íézL,illkd epaena -:ììBk ¤¤§¤¤¦§©¦¥¤¦©¥¤¥

'ä úáäà :ïä úBcnäå ,úòãå äðéa äîëçly iniptd iehiad - ¨§¨¦¨¨©©§©¦¥©£©
,cqgd zcnBúàøéå Bãçôe,dxeabd zcn ly iniptd iehiad - ©£§¦§¨

.'eë Bøàôìe.zx`tzd zcn ly diehia -úòc-äðéa-äîëçå §¨£§¨§¨¦¨©©
øB÷îe úBnà eàø÷ð-äîëç úBãìBz ïä úBcnä ék ,úBcnì ¦§§¦¨©¦¦©¦¥§¨§¨

:úòc-äðéa,ytpay ,"zrc" ,"dpia" ,"dnkg" mibyend zxdadl - ¦¨©©
- "c"ag" mya mze` oiivp oldle - mi`ad miwxta daxd mipc mda
,ipey`xd oeirxd z` bviin "dnkgd gek" :xvw xaqd o`k `iap
,mpn` .elek lkyd ly "dcewp"d z` ,lkyd zpad ly ,iqiqa
,dpadd ly dpand lke mihixtd lk dkeza zllek ef lkyÎzcewp
dcewp enk) zxzqen dxeva ,"dcewp"a oiicr mifkexn elldy `l`

mb `xwp df .('eke jxe` ,agex ly mixexa zeleab oiicr da oi`y
inl lyn .dpadd ly dzx`d ,lkyd ly ezwxad ,"wixand wxa"
,egena oeirx wixan rztle ,zniieqn `iyew uxzl rbiizny
- `iyewd z` uxzl xyt` ,zeniieqn `xaqle `ibeql m`zday
ly df ipey`x oeirxa dpd
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
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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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ב.1. צג, סנהדרין א. יד, א.2.חגיגה ד, בראשית

elqk e"k ipy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ו שני יום
,14 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëùä éë,14 'nr cr:'éôðòå

"lyn mitl` zyly xacie" :jlnd dnlya xn`py3jlnd dnly ,
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

lynd lr lyn okn xg`le
lyn ,d`ld jke ,oey`xd
zyly cr ,lyn ixg`
epaen edf .(milyn mitl`
dcixid - lkya "jxe`" ly
zebxcl lkyd ly dkex`d

- agexl lkyd ly ezehytzd :`ed lkya "agex" .xzeia zekenpd
miaexnd eitpr ok enk ;lkyd akxen mdn mihxtd ly axd xtqnd
`xaq zipap zetixh ipipra miieqn lkyny lynle ,lkyd ly
mlyd epipa - "exey`l" byend yexit edf .zepenn ipicl zrbepy

.eagexle ekxe`l lkyd ly,B÷îòìewnere wner ea yi lky lk - §¨§
,ewnrle eagexl ,ekxe`l ie`xk "lky" oian mc`yke .wner jeza

,eze` oian `edeBìëNa ìkNnä äîëç øác äæéà CBzîdnn - ¦¥¤§©¨§¨©ª§¨§¦§
dxev - "dnkgd gek" ly cala oeirx z`lrd zpigaa did df iptly
ly ,mihxtd zcxtd ly ef
,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

,mixen`d mipiprdn cg`a ,ezaygn zewnrzd iciÎlr `id
:f`e ,d"awd ly ezlecbaúeîîBøä úàøé úcî äøøBòúðå äãìBð§¨§¦§§¨¦©¦§©¨§

LLBaúäìe àøéì ,BzáLçîe Bçîad`ad d`xi ,"zyea z`xi" - §Ÿ©£©§¦¨§¦§¥
d`xi ef ixd - lecb wicve mkgn cgtny ink ,dyeaa dxecge

itlk el yiy ceakd z`xiae dyeaa mb z`hazndeze` ly ezlecb
`xil mixen`d mipipra zeppeazdd d`ian ,o`k mb jk .wicve mkg

le,yyeazd'ä ãçôe ,úéìëúå óBñ dì ïéàL Cøaúé Búlãbî¦§ª¨¦§¨¥¤¥¨§©§¦©©
.Baìad`iand ,d"awd ly ezlecba zeppeazdd lr xaec o`k cr - §¦

.dxeabd zcn ly diiehia - cgte d`xi zxxerneáeLå- §
,cqgd zcn zexxerzdl mb d`ian 'd zlecba zeppeazdd
"aeh"a `id zeppeazddyk

,zewl`ayBaì áäìúé¦§©¥¦
,Là étLøk äfò äáäàa§©£¨©¨§¦§¥¥
ä÷eLúe äöéôçå ä÷éLça©£¦¨©£¦¨§¨

,ä÷÷BL Lôðåmiiehia - §¤¤¥¨
cg` lkly dad` ly mipey

,dpey oaen mdnúlãâì¦§ª©
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨

xaecnd dxwnay ,xnelk
dad` zeppeazdd zxxern

,d"awdl dwfgúBìk àéäå§¦§
,Lôpädieyr ef dad` - ©¤¤

,efk dxeva gwlzdl
,dad` aexn dlkz ytpdy
lr hlzyn did `l mc`d eli` ixnbl dlk ytpd dzid zn`ae
wiqtdl ,zinvr dcear zervn`a dlecbd ezad` oqxne envr
ezpeek rval ick ,seba dnypk x`yidle ,ytpd zelk ly df jildz

,d"awd lyáéúëãk5áéúëe ,"'Bâå éLôð äúìk íâå äôñëð" :6: §¦§¦¦§§¨§©¨§¨©§¦§§¦
áéúëe ,"'Bâå íéäìàì éLôð äàîö"7."'Bâå éLôð Eì äàîö" : ¨§¨©§¦¥Ÿ¦§§¦¨§¨§©§¦§

eáúkL Bîëe ,úéäìàä LôpaL Làä ãBñéî àeä ïBànväå§©¦¨¦¨¥¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íàå áà íä ïäå äðéá àø÷ð åìëùá ìëùåîä äîëç øáã
åãçôå åúàøéå 'ä úáäà úåãéìåîä

âùôðáù ìëùä éë
êéà 'ä úìåãâá ãàî ÷éîòîå ïðåáúîùë úìëùîä
äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî àåä
åçåîá úåîîåøä úàøé úãî äøøåòúðå äãìåð áéùç àìë
äì ïéàù 'úé åúìåãâî ùùåáúäìå àøéì åúáùçîå
äáäàá åáì áäìúé áåùå åáìá 'ä ãçôå úéìëúå óåñ
ä÷÷åù ùôðå ä÷åùúå äöéôçå ä÷éùçá ùà éôùøë äæò
äôñëð áéúëãë ùôðä úåìë àéäå ä"á óåñ ïéà úìåãâì
'åâå íéäìàì éùôð äàîö áéúëå 'åâå éùôð äúìë íâå
ùàä ãåñéî àåä ïåàîöäå 'åâå éùôð êì äàîö áéúëå
ãåñéù ç"òá ä"ëå íééòáèä ù"îëå úéäìàä ùôðáù
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יב.3. ה, א בתחילת 4.מלכים לכן  בלב. מורגש כבר כשזה הוא "פחד" ואילו "מובנת" יראה במוח, (בעיקר) המורגש מורא, על רומזת "יראה"
"מידה" בחינת יותר הוא שבלב פחד שכן, "יראה". מכן ולאחר "פחד" בתחילה מזכיר הוא כללי, באופן ה"מדות" את מפרש כשהוא הפרק,
מזכיר  הוא - מהשכל ומתגלות נולדות שהן כפי המדות אודות בדברו כאן, ואילו בלב. הרי הוא המדות של שמקומן מאחר - במוח יראה מאשר
בלב. פחד של לרגש הופכת היא מכן ולאחר במוח, היראה בתחילה נוצרת מהשכל, ההולדה בסדר שכן, "פחד", - מכן ולאחר "יראה" בתחילה

ג.5. פד, ג.6.תהלים מב, ב.7.שם, סג, שם,



נז elqk e"k ipy mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ו שני יום
,14 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ìëùä éë,14 'nr cr:'éôðòå

"lyn mitl` zyly xacie" :jlnd dnlya xn`py3jlnd dnly ,
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

lynd lr lyn okn xg`le
lyn ,d`ld jke ,oey`xd
zyly cr ,lyn ixg`
epaen edf .(milyn mitl`
dcixid - lkya "jxe`" ly
zebxcl lkyd ly dkex`d

- agexl lkyd ly ezehytzd :`ed lkya "agex" .xzeia zekenpd
miaexnd eitpr ok enk ;lkyd akxen mdn mihxtd ly axd xtqnd
`xaq zipap zetixh ipipra miieqn lkyny lynle ,lkyd ly
mlyd epipa - "exey`l" byend yexit edf .zepenn ipicl zrbepy

.eagexle ekxe`l lkyd ly,B÷îòìewnere wner ea yi lky lk - §¨§
,ewnrle eagexl ,ekxe`l ie`xk "lky" oian mc`yke .wner jeza

,eze` oian `edeBìëNa ìkNnä äîëç øác äæéà CBzîdnn - ¦¥¤§©¨§¨©ª§¨§¦§
dxev - "dnkgd gek" ly cala oeirx z`lrd zpigaa did df iptly
ly ,mihxtd zcxtd ly ef
,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

,mixen`d mipiprdn cg`a ,ezaygn zewnrzd iciÎlr `id
:f`e ,d"awd ly ezlecbaúeîîBøä úàøé úcî äøøBòúðå äãìBð§¨§¦§§¨¦©¦§©¨§

LLBaúäìe àøéì ,BzáLçîe Bçîad`ad d`xi ,"zyea z`xi" - §Ÿ©£©§¦¨§¦§¥
d`xi ef ixd - lecb wicve mkgn cgtny ink ,dyeaa dxecge

itlk el yiy ceakd z`xiae dyeaa mb z`hazndeze` ly ezlecb
`xil mixen`d mipipra zeppeazdd d`ian ,o`k mb jk .wicve mkg

le,yyeazd'ä ãçôe ,úéìëúå óBñ dì ïéàL Cøaúé Búlãbî¦§ª¨¦§¨¥¤¥¨§©§¦©©
.Baìad`iand ,d"awd ly ezlecba zeppeazdd lr xaec o`k cr - §¦

.dxeabd zcn ly diiehia - cgte d`xi zxxerneáeLå- §
,cqgd zcn zexxerzdl mb d`ian 'd zlecba zeppeazdd
"aeh"a `id zeppeazddyk

,zewl`ayBaì áäìúé¦§©¥¦
,Là étLøk äfò äáäàa§©£¨©¨§¦§¥¥
ä÷eLúe äöéôçå ä÷éLça©£¦¨©£¦¨§¨

,ä÷÷BL Lôðåmiiehia - §¤¤¥¨
cg` lkly dad` ly mipey

,dpey oaen mdnúlãâì¦§ª©
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà- ¥¨

xaecnd dxwnay ,xnelk
dad` zeppeazdd zxxern

,d"awdl dwfgúBìk àéäå§¦§
,Lôpädieyr ef dad` - ©¤¤

,efk dxeva gwlzdl
,dad` aexn dlkz ytpdy
lr hlzyn did `l mc`d eli` ixnbl dlk ytpd dzid zn`ae
wiqtdl ,zinvr dcear zervn`a dlecbd ezad` oqxne envr
ezpeek rval ick ,seba dnypk x`yidle ,ytpd zelk ly df jildz

,d"awd lyáéúëãk5áéúëe ,"'Bâå éLôð äúìk íâå äôñëð" :6: §¦§¦¦§§¨§©¨§¨©§¦§§¦
áéúëe ,"'Bâå íéäìàì éLôð äàîö"7."'Bâå éLôð Eì äàîö" : ¨§¨©§¦¥Ÿ¦§§¦¨§¨§©§¦§

eáúkL Bîëe ,úéäìàä LôpaL Làä ãBñéî àeä ïBànväå§©¦¨¦¨¥¤©¤¤¨¡Ÿ¦§¤¨§
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

íàå áà íä ïäå äðéá àø÷ð åìëùá ìëùåîä äîëç øáã
åãçôå åúàøéå 'ä úáäà úåãéìåîä

âùôðáù ìëùä éë
êéà 'ä úìåãâá ãàî ÷éîòîå ïðåáúîùë úìëùîä
äéî÷ àìåëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò ìë àìîî àåä
åçåîá úåîîåøä úàøé úãî äøøåòúðå äãìåð áéùç àìë
äì ïéàù 'úé åúìåãâî ùùåáúäìå àøéì åúáùçîå
äáäàá åáì áäìúé áåùå åáìá 'ä ãçôå úéìëúå óåñ
ä÷÷åù ùôðå ä÷åùúå äöéôçå ä÷éùçá ùà éôùøë äæò
äôñëð áéúëãë ùôðä úåìë àéäå ä"á óåñ ïéà úìåãâì
'åâå íéäìàì éùôð äàîö áéúëå 'åâå éùôð äúìë íâå
ùàä ãåñéî àåä ïåàîöäå 'åâå éùôð êì äàîö áéúëå
ãåñéù ç"òá ä"ëå íééòáèä ù"îëå úéäìàä ùôðáù
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יב.3. ה, א בתחילת 4.מלכים לכן  בלב. מורגש כבר כשזה הוא "פחד" ואילו "מובנת" יראה במוח, (בעיקר) המורגש מורא, על רומזת "יראה"
"מידה" בחינת יותר הוא שבלב פחד שכן, "יראה". מכן ולאחר "פחד" בתחילה מזכיר הוא כללי, באופן ה"מדות" את מפרש כשהוא הפרק,
מזכיר  הוא - מהשכל ומתגלות נולדות שהן כפי המדות אודות בדברו כאן, ואילו בלב. הרי הוא המדות של שמקומן מאחר - במוח יראה מאשר
בלב. פחד של לרגש הופכת היא מכן ולאחר במוח, היראה בתחילה נוצרת מהשכל, ההולדה בסדר שכן, "פחד", - מכן ולאחר "יראה" בתחילה

ג.5. פד, ג.6.תהלים מב, ב.7.שם, סג, שם,



elqkנח f"k iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ז שלישי יום
פרק ד  ,g 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ã ÷øô,g 'nr cr.äùòú àì

øB÷îe ,ála àeä Làä ãBñiL ,íéiç õòa àeä ïëå ,íéiòáhä©¦§¦¦§¥§¥©¦¤§¨¥©¥§
àéäL ,ð øòL íéiç õòa áeúkL Bîëe ,çnäî úBçéläå íénä©©¦§©¥¥©Ÿ©§¤¨§¥©¦©©¤¦

.úéäìàä LôpaL íéî àø÷pL ,äîëç úðéçamewn `edy ald - §¦©¨§¨¤¦§¨©¦¤©¤¤¨¡Ÿ¦
"y`d ceqi" mg `ed ,zeybxdoeznd lkyd ly enewn ,gend eli`e ,

enk .xw `ed - ayegnde
lcadd ,ygena mi`exy
oial al lra `edy in oiay
mb jk .gen lra `edy in
ly zecnde oigend iabl
megd :ziwl`d ytpd
dad`d ly zeadlzdde
,ala iehia icil mi`a
leki ,ald ly ezpigane
zelk icil cr ribdl mc`d
xw `ed gend eli`e .ytpd
dpezn dpad dze`e .ayeine
ly ezpeeky zayegne
`wec didzy `id d"awd
dxez miiwl ick ,seba dnyp
y`d z` zppvn - zeevne
mc`l dyxn dpi`e ,alay

dad`e d`xi zecnd izy cvik xaec o`k cr .ytpd zelkl ribdl
."dpia"e "dnkg"n zeclepäàøiä éôðò ïä ïlk úBcnä øàLe§¨©¦ª¨¥©§¥©¦§¨

.øçà íB÷îa áeúkL Bîë ,ïäéúBãìBúå äáäàäåoaen `linn - §¨©£¨§§¥¤§¤¨§¨©¥
lirl xen`d ."dpia"e "dnkg"n zecnd yng x`y zeclep ji` mb
:zecnd ly "m`"e "a`" ze`xwp "dpia"e "dnkg" recn epl xiaqn
z`xwp dnkg .zecnd zeclep "dpia"e "dnkg" ly zeppeazddn
ly mixa`d ihxt lk xak mpyi a`d gen ztihay myk :"a`"
zcewpa mb jk - zxzqene dpicr dxeva md myy `l` ,celid
`ed ea lkyd ihxt lk ,zxzqen dxeva ,xak dpyi ,"dnkg"d
ielib icil celid ly eixa` ihxt z` d`ian "m`"dy myke .opeazn
,lkyd ly eihxt lk dlbne cixtn "dpia"d gek jk - zenybzde
ly eciwtz dn epl xaqed `l oiicr j` ."m`" - dpia z`xwp okle
xewne "m`" `id zrc mb ,xen`k ,oky .zecnd zcleda zrcd gek

:xiaqn `ed jk lre ,zecnllî àeä ,úòcäåúà òãé íãàäå" ïBL §©©©¦§§¨¨¨¨©¤
"äeç2ì àeäå ,øL÷a Bzòc øM÷nL ,úeøaçúäå úeøM÷úä ïBL ©¨§§¦§©§§¦§©§¤§©¥©§§¤¤

óBñ-ïéà úlãâa ÷æça BzáLçî ò÷úéå ,ãàî ÷æçå õénà©¦§¨¨§Ÿ§¦§©©£©§§Ÿ¤¦§ª©¥
.Bzòc çéñî Bðéàå ,àeä-Ceøaz` dwfg dxeva xywn `ed - ¨§¥¥¦©©§

epi`e oipr eze`a ezaygn z` fkxne ,oiady dn lka ,ely "zrc"d

.epnn ezrc giqnóBñ ïéà úlãâa ïBáðå íëç àeäL éî óà ék¦©¦¤¨¨§¨¦§ª©¥
,àeä Ceøazlecba "dpia"d z`e "dnkg"d z` lirtd m` mb - ¨

,d"awd÷æça BzáLçî ò÷úéå Bzòc øM÷é àì íà äpä¦¥¦Ÿ§©¥©§§¦§©©£©§§Ÿ¤
íà ék ,úézîà äáäàå äàøé BLôða ãéìBé àì ¯ äãîúäáe§©§¨¨Ÿ¦§©§¦§¨§©£¨£¦¦¦¦

.àåL úBðBéîcdidi wx - ¦§¨§
d`xi el yiy el dncp
,mxa .zeizin` dad`e
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
eze` xqne ,azknd z` `exwl did leki `l ixd xki`d .enlerl
ltp - azknd okez z` ernya .epkez z` el `ixwiy "cnln"l
okez z` rny wx ixd xki`d :dl`yd zl`yp .slrzde xki`d
iciÎlr okezd z` rci cnlnd eli`e ."cnln"d ly eitn azknd
slrzd dyrnle - azknd z` `xwe d`x envr `ed ,"di`x"
`a`l xywa xaecn ixd ,xki`d iabl ,`l` ?"cnln"d `le ,xki`d

,elyina mb jk ."cnln"d xy`n zxg` xaca yibxde yg `ed okl
ipy md "lky"de `edy ,xacd ixyt` ixd ,lky xac ahid oiany
.ely "`a`"d df oi` ,eilr rityn epi` "lky"de ,micxtp mixac
xac dyrpe xywzn `ed eci lr ,"zrc"d geka miynzynyk ,eli`e
mb `ed `l` ,"lky"d z` oian `edy wx `ly - "lky"d mr cg`
dad`a xxerzn `edy cr ,eilr "lky"d f` rityn - ea yge yibxn

"`a`"d dyrp df ,"lky"d okezl m`zda ,d`xia e`ely.

.ã ÷øtda yi ziwl` ytp lky ,owfd epax xiaqd iyilyd wxta ¤¤
"lky" :miillk miwlg ipyl miwlgznd ,zegek dxyr

."zecn"e

zxy ilk dyly ,"miyeal" dyly mb ziwl`d ytply xaqei iriaxd wxta

`idy drya ziwl`d ytpd zyalzn mda ,dyrne xeaic ,daygn :reviae

.zeevne dxez ipipra zwqer e` zxacn ,zayeg
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íéøîà éèå÷éì
ù"îëå çåîäî úåçéìäå íéîä øå÷îå áìá àåä ùàä
ùôðáù íéî àø÷ðù äîëç 'éçá àéäù 'ð øòù ç"òá
äáäàäå äàøéä éôðò ïä ïìåë úåãîä øàùå úéäìàä
ïåùìî àåä úòãäå .øçà íå÷îá ù"îë ïäéúåãìåúå
úåøáçúäå úåøù÷úä ïåùì àåäå äåç úà òãé íãàäå
åúáùçî ò÷úéå ãåàî ÷æçå õéîà øù÷á åúòã øù÷îù
éî óà éë åúòã çéñî åðéàå ä"á óåñ ïéà úìåãâá ÷æåçá
øù÷é àì íà äðä ä"á ñ"à úìåãâá ïåáðå íëç àåäù
åùôðá ãéìåé àì äãîúäáå ÷æåçá åúáùçî ò÷úéå åúòã
úòãä ïë ìòå àåù úåðåéîã íà éë úéúéîà äáäàå äàøé
äáäà 'éô äøåáâå ãñç ììåë àåäå ïúåéçå úåãîä íåé÷ àåä

:äéôðòå äàøéå äéôðòå
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elqk f"k iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìL úéäìà Lôð ìëì Lé ãBòå,íéLeáì äLzxy ilk dyly - §¥§¨¤¤¡Ÿ¦§Ÿ¨§¦
eyall xyt`y ,cba ,"yeal" enk ytpd z` miynynd reviae
zegek dyly zervn`a zlret ytpdyk :eze` heytl xyt`e
`id - mda zynzyn `id oi`yke ,mda zyaeln `id - dl`

myke .mdn zhyten
,mc`d yeal mda micbady
ezeaiyge eitei z` mihilan
ytpdyk mb ok - mc`d ly
Îzegeka zynzyn
mi`a - mixen`d "miyeal"
lkyd iehia icil jkÎiciÎlr

,ytpd zeybx e`íäL¤¥
ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤
;äøBzä úBöî â"éøz©§©¦§©¨
äNòîa íi÷î íãàäLkL¤§¤¨¨¨§©¥§©£¤

,úBiNòî úBöî ìk- ¨¦§©£¦
oilitz gipn `edy drya
ziviv zevn miiwn e`

,dneckeàeä øeaãáe§¦
â"éøz ìk Leøôa ÷ñBò¥§¥¨©§©

,ïäéúBëìäå úBöî- ¦§§¦§¥¤
cenila rewy exeaic
ly oyexit `idy ,dxezd
zkqn :lynle ,zeevnd

da - zay zkqn ;zekxa ipice zevn zece` xaecn da ,zekxa
,'eke ,zay ipice zevn zece` xaecnäî ìk âéOî àeä äáLçîáe§©£¨¨©¦¨©

äøBzä ñ"cøôa âéOäì Bì øLôàM,f` -â"éøz úeììk éøä ¤¤§¨§©¦§©§¥©¨£¥§¨©§©
;äøBzä úBöî â"éøúa íéLaìî BLôð éøáàopyiy myk ,oky - ¥§¥©§§ª¨¦§©§©¦§©¨

ipyl zewlgpd ,dxeza zeevn (b"ixz) dxyr ylye ze`n yy
miyy ze`n ylye ,dyrÎzeevn - dpenye mirax` miz`n :mibeq
mirax` miz`n ,mc`d seba ,mpyi ocbpke ,dyrzÎ`lÎzeevn ynge
b"ixz cgia mdy ,micib dynge miyy ze`n ylye ,mixa` dpenye
xyr dylye ze`n yy da yi ,ziwl`d ytpd mb jk - (613)

ipgex "mixa`"ytpdyke .zniieqn devn cbpk xa` lk ,miiznypÎmi
(dyrne xeaic ,daygn) diyeal zyly zervn`a ,dtiwnlk

a ytpd ixa` b"ixz lk f` miyaeln ixd ,zeevnd b"ixzlkb"ixz
zinipt zekiiy dil` el yiy devna dnypd ly xa` lk - zeevnd

" :"lk" dlnd z` owfd epax yibcne wiicn jk meyn)lkzevn
yexita" ,"zeiyrnlk" ,"dxezd zevn b"ixzlkel xyt`y dn

z` mitiwn mpi` miyeald dyly m` ,oky - "biydllkb"ixz
dnypa miieqn wlg f` x`yp ,miwqer md oi` zg` devna ,zeevnd
,illk ote`a `ed xen`d lk .(ely ,yeald ila ,devnd ila
ytpd dyeal ,daygne xeaic ,dyrna ,zeevnd lk meiw iciÎlry

dlekalklk lr hxetn xaqd `eai o`k - dxezd zeevn b"ixz
:ea yalznd ytpa wlgd lre cxtpa yeal,úeèøôáewlg dfi` - ¦§¨

:'eke xeaica dfi` ,daygna yalzn ytpa cgein-äîëç úðéça§¦©¨§¨

BLôðaL úòc-äðéalkyd gek z` illk ote`a cgi zeednd - ¦¨©©¤§©§
,dpaddeñ"cøôa âéOî àeäL äøBzä úâOäa úBLaìî,hyt - §ª¨§©¨©©¨¤©¦§©§¥

,ceq ,yexc ,fnxBúâOä úìëé éôk,ezbyd gek itl cg` lk - §¦§Ÿ¤©¨¨
,zegt cg`e xzei biyn cg`;äìòîì BLôð LøLå,oiadl dn - §Ÿ¤©§§©§¨

cg` xy` minrtl yi ,oky
,eznyp yxey cvn ,el yi
"hyt"d wlgl zekiiy
,okl ,lbeqne ,dxezay
yiy dxeza mipipr oiadl
yie ,"hyt"l zekiiy mdl
eznyp yxey cvn xy`
z` oiadl xzei lbeqn `ed
e` "yexc"d ,"fnx"d wlg
ixd .dxezay "ceq"d
cr dxeza oian mc`yk
,biydl leki elkyy dnk
c"agd f` zeyaeln
dbyde "daygn"a eytpay

.dxez lyïäL ,úBcnäå§©¦¤¥
ïäéôðòå äáäàå äàøé¦§¨§©£¨§©§¥¤
úBLaìî ¯ ïäéúBãìBúå§§¥¤§ª¨
äNòîa úBönä íei÷a§¦©¦§§©£¤
ãeîìz àeäL ,øeaãáe§¦¤©§

ïlk ãâðkL äøBz1.dn - ¨¤§¤¤ª¨
,ytpay lkyd wlg yalzn dxezd zpaday ,mcew xn`py
lkydy ,eil`n oaen xacd ,oky .xe`ia yxec epi` - daygna
xn`py dn ,mxa .`wec daygnd yeal zervn`a dxezd z` biyn
xeaic e` dyrn iciÎlr ,zeevnd meiwa zeyalzn zecndy ,o`k
ody ,d`xie dad` zecn oia yi xyw dfi` :xe`ia yxec - dxez ly
,cvik - ala ixd `ed zecnd ly onewn ?"xeaic"le "dyrn"l ,ybx
enk) lynl cia rvaznd "dyrn"a zecnd zeyalzn ,`eti`
geka dxezd cenil zrya) dta ,"xeaic"a e` ,(cia oilitz zgpd

y xiaqn `ed jk lr ?(xeaicdzenily,xnelk ,zeevnd meiw
nypÎzeig ly inipt ybx jezn zenilya dpyriz zeevndy- ziz

:dad`e d`xin `wec `a dfç"îø ìk LøL àéä äáäàä ék- ¦¨©£¨¦Ÿ¤¨§¨
,(248)íei÷ ïäì ïéà dãòìáe ,úBëLîð ïä äpnîe ,äNò úBöî¦§£¥¦¤¨¥¦§¨¦§¨¨¥¨¤¦
,ézîàly izin`d oneiwa mb f` xqg ,dad`d dxqg m`a - £¦¦

,zeevndõôçå 'ä íL úà áäBàä àeä úîàa ïîi÷nä ék¦©§©§¨¤¡¤¨¥¤¥§¨¥
íei÷a íà ék ,úîàa Ba ä÷áãì øLôà éàå ,úîàa Ba ä÷áãì§¨§¨¤¡¤§¦¤§¨§¨§¨¤¡¤¦¦§¦

,ïéãe÷t ç"îø,dyrdÎzeevn 248 -àkìîc ïéøáà ç"îø íäL §¨§¦¤¥§¨¥¨¦§©§¨
,jlnd ixa` -;øçà íB÷îa áeúkL Bîk ,ìBëéák,lynl ,enk - ¦§¨§¤¨§¨©¥

ytpd ly miieqn gekl cgein ilk xa` lk ynyn ,mc` ly eixa`a
gekl - mipf`d ,di`xd gekl ilk od mipird :xa` eze`a yalznd
epevxa miieqn hxtl ilk zynyn devn lk mb jk - 'eke ,drinyd
devn lk ik .devn dze`a yalznd ,oeilrd oevxd ,d"awd ly
oaen `linn - dzeyrl ji`e dzeyrl d"awd ly epevx z` zbviin
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íéøîà éèå÷éì
ãåòå ã ÷øôíéùåáì äùìù úéäìà ùôð ìëì ùé

ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
ìë äùòîá íéé÷î íãàäùëù äøåúä úåöî â"éøú
â"éøú ìë ùåøéôá ÷ñåò àåä øåáãáå úåéùòî úåöî
øùôàù äî ìë âéùî àåä äáùçîáå ïäéúåëìäå úåöî
åùôð éøáà â"éøú úåììë éøä äøåúä ñ"ãøôá âéùäì åì
ã"áç 'éçá úåèøôáå äøåúä úåöî â"éøúá íéùáåìî
ñ"ãøôá âéùî àåäù äøåúä úâùäá úåùáåìî åùôðáù
ïäù úåãîäå .äìòîì åùôð ùøùå åúâùä úìåëé éôë
íåé÷á úåùáåìî ïäéúåãìåúå ïäéôðòå äáäàå äàøé
éë ïìåë ãâðëù ú"ú àåäù øåáãáå äùòîá úåöîä
úåëùîð ïä äðîîå ò"î ç"îø ìë ùøù àéä äáäàä
àåä úîàá ïîéé÷îä éë éúéîà íåé÷ ïäì ïéà äãòìáå
øùôà éàå úîàá åá ä÷áãì õôçå 'ä íù úà áäåàä
íäù ïéãå÷ô ç"îø íåé÷á íà éë úîàá åá ä÷áãì
äàøéäå øçà íå÷îá ù"îë ìåëéáë àëìîã ïéøáà ç"îø
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א.1. משנה א. פרק פאה



נט elqk f"k iyily mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ìL úéäìà Lôð ìëì Lé ãBòå,íéLeáì äLzxy ilk dyly - §¥§¨¤¤¡Ÿ¦§Ÿ¨§¦
eyall xyt`y ,cba ,"yeal" enk ytpd z` miynynd reviae
zegek dyly zervn`a zlret ytpdyk :eze` heytl xyt`e
`id - mda zynzyn `id oi`yke ,mda zyaeln `id - dl`

myke .mdn zhyten
,mc`d yeal mda micbady
ezeaiyge eitei z` mihilan
ytpdyk mb ok - mc`d ly
Îzegeka zynzyn
mi`a - mixen`d "miyeal"
lkyd iehia icil jkÎiciÎlr

,ytpd zeybx e`íäL¤¥
ìL äNòîe øeac äáLçî©£¨¨¦©£¤¤
;äøBzä úBöî â"éøz©§©¦§©¨
äNòîa íi÷î íãàäLkL¤§¤¨¨¨§©¥§©£¤

,úBiNòî úBöî ìk- ¨¦§©£¦
oilitz gipn `edy drya
ziviv zevn miiwn e`

,dneckeàeä øeaãáe§¦
â"éøz ìk Leøôa ÷ñBò¥§¥¨©§©

,ïäéúBëìäå úBöî- ¦§§¦§¥¤
cenila rewy exeaic
ly oyexit `idy ,dxezd
zkqn :lynle ,zeevnd

da - zay zkqn ;zekxa ipice zevn zece` xaecn da ,zekxa
,'eke ,zay ipice zevn zece` xaecnäî ìk âéOî àeä äáLçîáe§©£¨¨©¦¨©

äøBzä ñ"cøôa âéOäì Bì øLôàM,f` -â"éøz úeììk éøä ¤¤§¨§©¦§©§¥©¨£¥§¨©§©
;äøBzä úBöî â"éøúa íéLaìî BLôð éøáàopyiy myk ,oky - ¥§¥©§§ª¨¦§©§©¦§©¨

ipyl zewlgpd ,dxeza zeevn (b"ixz) dxyr ylye ze`n yy
miyy ze`n ylye ,dyrÎzeevn - dpenye mirax` miz`n :mibeq
mirax` miz`n ,mc`d seba ,mpyi ocbpke ,dyrzÎ`lÎzeevn ynge
b"ixz cgia mdy ,micib dynge miyy ze`n ylye ,mixa` dpenye
xyr dylye ze`n yy da yi ,ziwl`d ytpd mb jk - (613)

ipgex "mixa`"ytpdyke .zniieqn devn cbpk xa` lk ,miiznypÎmi
(dyrne xeaic ,daygn) diyeal zyly zervn`a ,dtiwnlk

a ytpd ixa` b"ixz lk f` miyaeln ixd ,zeevnd b"ixzlkb"ixz
zinipt zekiiy dil` el yiy devna dnypd ly xa` lk - zeevnd

" :"lk" dlnd z` owfd epax yibcne wiicn jk meyn)lkzevn
yexita" ,"zeiyrnlk" ,"dxezd zevn b"ixzlkel xyt`y dn

z` mitiwn mpi` miyeald dyly m` ,oky - "biydllkb"ixz
dnypa miieqn wlg f` x`yp ,miwqer md oi` zg` devna ,zeevnd
,illk ote`a `ed xen`d lk .(ely ,yeald ila ,devnd ila
ytpd dyeal ,daygne xeaic ,dyrna ,zeevnd lk meiw iciÎlry

dlekalklk lr hxetn xaqd `eai o`k - dxezd zeevn b"ixz
:ea yalznd ytpa wlgd lre cxtpa yeal,úeèøôáewlg dfi` - ¦§¨

:'eke xeaica dfi` ,daygna yalzn ytpa cgein-äîëç úðéça§¦©¨§¨

BLôðaL úòc-äðéalkyd gek z` illk ote`a cgi zeednd - ¦¨©©¤§©§
,dpaddeñ"cøôa âéOî àeäL äøBzä úâOäa úBLaìî,hyt - §ª¨§©¨©©¨¤©¦§©§¥

,ceq ,yexc ,fnxBúâOä úìëé éôk,ezbyd gek itl cg` lk - §¦§Ÿ¤©¨¨
,zegt cg`e xzei biyn cg`;äìòîì BLôð LøLå,oiadl dn - §Ÿ¤©§§©§¨

cg` xy` minrtl yi ,oky
,eznyp yxey cvn ,el yi
"hyt"d wlgl zekiiy
,okl ,lbeqne ,dxezay
yiy dxeza mipipr oiadl
yie ,"hyt"l zekiiy mdl
eznyp yxey cvn xy`
z` oiadl xzei lbeqn `ed
e` "yexc"d ,"fnx"d wlg
ixd .dxezay "ceq"d
cr dxeza oian mc`yk
,biydl leki elkyy dnk
c"agd f` zeyaeln
dbyde "daygn"a eytpay

.dxez lyïäL ,úBcnäå§©¦¤¥
ïäéôðòå äáäàå äàøé¦§¨§©£¨§©§¥¤
úBLaìî ¯ ïäéúBãìBúå§§¥¤§ª¨
äNòîa úBönä íei÷a§¦©¦§§©£¤
ãeîìz àeäL ,øeaãáe§¦¤©§

ïlk ãâðkL äøBz1.dn - ¨¤§¤¤ª¨
,ytpay lkyd wlg yalzn dxezd zpaday ,mcew xn`py
lkydy ,eil`n oaen xacd ,oky .xe`ia yxec epi` - daygna
xn`py dn ,mxa .`wec daygnd yeal zervn`a dxezd z` biyn
xeaic e` dyrn iciÎlr ,zeevnd meiwa zeyalzn zecndy ,o`k
ody ,d`xie dad` zecn oia yi xyw dfi` :xe`ia yxec - dxez ly
,cvik - ala ixd `ed zecnd ly onewn ?"xeaic"le "dyrn"l ,ybx
enk) lynl cia rvaznd "dyrn"a zecnd zeyalzn ,`eti`
geka dxezd cenil zrya) dta ,"xeaic"a e` ,(cia oilitz zgpd

y xiaqn `ed jk lr ?(xeaicdzenily,xnelk ,zeevnd meiw
nypÎzeig ly inipt ybx jezn zenilya dpyriz zeevndy- ziz

:dad`e d`xin `wec `a dfç"îø ìk LøL àéä äáäàä ék- ¦¨©£¨¦Ÿ¤¨§¨
,(248)íei÷ ïäì ïéà dãòìáe ,úBëLîð ïä äpnîe ,äNò úBöî¦§£¥¦¤¨¥¦§¨¦§¨¨¥¨¤¦
,ézîàly izin`d oneiwa mb f` xqg ,dad`d dxqg m`a - £¦¦

,zeevndõôçå 'ä íL úà áäBàä àeä úîàa ïîi÷nä ék¦©§©§¨¤¡¤¨¥¤¥§¨¥
íei÷a íà ék ,úîàa Ba ä÷áãì øLôà éàå ,úîàa Ba ä÷áãì§¨§¨¤¡¤§¦¤§¨§¨§¨¤¡¤¦¦§¦

,ïéãe÷t ç"îø,dyrdÎzeevn 248 -àkìîc ïéøáà ç"îø íäL §¨§¦¤¥§¨¥¨¦§©§¨
,jlnd ixa` -;øçà íB÷îa áeúkL Bîk ,ìBëéák,lynl ,enk - ¦§¨§¤¨§¨©¥

ytpd ly miieqn gekl cgein ilk xa` lk ynyn ,mc` ly eixa`a
gekl - mipf`d ,di`xd gekl ilk od mipird :xa` eze`a yalznd
epevxa miieqn hxtl ilk zynyn devn lk mb jk - 'eke ,drinyd
devn lk ik .devn dze`a yalznd ,oeilrd oevxd ,d"awd ly
oaen `linn - dzeyrl ji`e dzeyrl d"awd ly epevx z` zbviin
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íéøîà éèå÷éì
ãåòå ã ÷øôíéùåáì äùìù úéäìà ùôð ìëì ùé

ìù äùòîå øåáã äáùçî íäù
ìë äùòîá íéé÷î íãàäùëù äøåúä úåöî â"éøú
â"éøú ìë ùåøéôá ÷ñåò àåä øåáãáå úåéùòî úåöî
øùôàù äî ìë âéùî àåä äáùçîáå ïäéúåëìäå úåöî
åùôð éøáà â"éøú úåììë éøä äøåúä ñ"ãøôá âéùäì åì
ã"áç 'éçá úåèøôáå äøåúä úåöî â"éøúá íéùáåìî
ñ"ãøôá âéùî àåäù äøåúä úâùäá úåùáåìî åùôðáù
ïäù úåãîäå .äìòîì åùôð ùøùå åúâùä úìåëé éôë
íåé÷á úåùáåìî ïäéúåãìåúå ïäéôðòå äáäàå äàøé
éë ïìåë ãâðëù ú"ú àåäù øåáãáå äùòîá úåöîä
úåëùîð ïä äðîîå ò"î ç"îø ìë ùøù àéä äáäàä
àåä úîàá ïîéé÷îä éë éúéîà íåé÷ ïäì ïéà äãòìáå
øùôà éàå úîàá åá ä÷áãì õôçå 'ä íù úà áäåàä
íäù ïéãå÷ô ç"îø íåé÷á íà éë úîàá åá ä÷áãì
äàøéäå øçà íå÷îá ù"îë ìåëéáë àëìîã ïéøáà ç"îø
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א.1. משנה א. פרק פאה



elqkס g"k iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ח רביעי יום
,g 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äùìù äðäå,16 'nr cr.ïäá úùáìúîå

,d"awd oevxl milkde "mixa`"d ody ,zeevnd meiw iciÎlry
,d"awdl dad`d zcny ,ixd .oevxd lra ,d"awd mr micg`zn
yxeyd `id ,zeevnd ly "ozeinipt" `ide zeevnd meiwa zyalzn
.d`lnd ozenilya dyrdÎzeevn g"nx ly oneiwl zeigd geke

z` miiwn `edyk ,oky
ezad`n d`vezk zeevnd
wacidl epevxne d"awdl
meiw f` dyrp ,eil`
- bperae zeiga zeevnd
xac dyery ink ;zenilya
,eil` ezad` jezn ecicil
.bperae zeiga dyrp df ixd

ì LøL àéä äàøiäåä"ñL §©¦§¨¦Ÿ¤¦§¨
é ék ,äNòú àìãøîì àø Ÿ©£¤¦¨¥¦§Ÿ

,àeä-Ceøa-LBãwä íéëìnä éëìî Cìîazeyrl `ly deeivy - §¤¤©§¥©§¨¦©¨¨
evd zxnegn cgt `edy d`xi beqa o`k xaecn - dxiar dze`

.dxiar dze` xearl `lyLLBaúnL ,Bfî úéîéðt äàøé Bà¦§¨§¦¦¦¤¦§¥
úáòBz ìk ,åéðéòa òøä úBNòìå BãBák éðéò úBøîì ,Búlãbî¦§ª¨©§¥¥§§©£¨©§¥¨¨£©
íú÷éðé øLà ,àøçà àøèñå úBtìwä íä ,àðN øLà 'ä£¤¨¥¥©§¦§¦§¨¨¢¨£¤§¦¨¨
.äNòú àì úBöî ä"ñLa àeä Ba íúæéçàå ,ïBzçzä íãàäî¥¨¨¨©©§©£¦¨¨¦§¨¦§Ÿ©£¤
zelawn ,dxiar dlilg xaere "dyrzÎ`l" lr xaer mc`yk -
ly ,cbepnd ,xg`d cvd - "`xg` `xhq"e "zetilw"d jkn
lr zeqkn `xg` `xhqe zetilwdy iptne .zeige dwipi - dyecwd

yiiazne icedid xdfp - oze` `pey d"awde dyecw lre zewl`
,ixd .zeig odl zzl `lye oze` wfgl `ly ick ,dxiar xearln
d"awdn cgtd :"dyrzÎ`l" zeevn meiwa zyalzn "d`xi"y
lkn .zexiara lykidln icedid z` rpeny iniptd gekd deedn
ly ozekiiy zpaen xen`d
meiwl dad`e d`xi
zecnd ji`e ;zeevnd
zeige yxey zeedn
zeevnd meiwa zeyalznd
o`k cr .xeaica e` dyrna
lkly ,owfd epax xiaqd
dyly - ziwl` ytp
:zyalzn `id mda miyeal
ly dyrne xeaic ,daygn
,daygn ik m`y xiaqdl owfd epax ligzn o`k .zeevne dxez
libxke ,ziwl`d ytpl cala "miyeal" mi`xwp ,dyrne xeaic
qgia ixd - yeal el ynyn `edy xacd on dlrna zegp yeald

miyealldl`mideab mde xacd dpey (dyrne xeaic ,daygn)
dnvr ytpd on mzbixcna- dl` miyeala zyalzn ytpdyke ;

ytpd zilrzn - zeevn zniiwne dxeza zxacne zayeg `id
,d"awd mr cg` xac od zeevne dxez ,oky .xzei dlrp dbixcnl
.d"awa icedi cg`zn - zeevne dxez ly dl` miyeal iciÎlr okle

:mixacd z` "`ipz"d xiaqn jke

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 àúéøBàc-C §©§¨§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¨©
eznkg `idy ,dxezy iptn - ?d"awd mr cg` xac `id dxezd
ly elkye eznkg z` zbviin dxezay dpadd) d"awd ly epevxe
,xedh e` `nh ,leqt e` xyk ,oicd didi ji` ,dkldd wqte .d"awd
xac md - envrae eceaka d"awde ,d"awd ly epevx z` bviin

.cg`ìéòì øàaúpL Bîk ,'eëå òcnä àeäå òãBiä àeä ék3 ¦©¥©§©©¨§§¤¦§¨¥§¥
.í"aîøä íLamd ,ziyep`d dpadd ly mipeyd mihwtq`d lk - §¥¨©§©

,o`kn .envr d"awd lkd df - cigie cg` "`ed" eze` d"awd iabl
d"awd mr cg` (mvr) xac `id d"awd ly ezpad `idy dxezdy
oian icediyke ,envr
ezpade eznkg mr cg`zne

d ,d"awd ly`linn `e
.envr d"awd mr cg`zn
iyealy ,ixd ,oaen
dxeza xeaicde daygnd
mdy oeik ,zeevnd meiwae
ixd ,d"awd mr micge`n
dbixcna dlrnl md
,mxa .dnvr ytpdn
ep` cvik :dl`yd zl`yp
ly epevxe eznkg z` "migwel" dxezd zpad iciÎlry mixne`
`id (envr d"awdy enk) d"awd ly eznkgy drya - d"awd
xiaqn jke - ?mc`d ly zlabend ezpadn jexrÎoi`a dlrnl

?mixacd z` "`ipz"dïéà" àø÷ð àeä-Ceøa-LBãwäc óàå§©§©¨¨¦§¨¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

êìîá ãåøîì àøé éë äùòú àì ä"ñùì ùøù àéä
ùùåáúîù åæî úéîéðô äàøé åà .ä"á÷ä íéëìîä éëìî
ìë åéðéòá òøä úåùòìå åãåáë éðéò úåøîì åúìåãâî
øùà àøçà àøèñå úåôéì÷ä íä àðù øùà 'ä úáòåú
úåöî ä"ñùá àåä åá íúæéçàå ïåúçúä íãàäî íú÷éðé

.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
àø÷ð ä"á÷äã óàå .í"áîøä íùá ìéòì ù"îë 'åëå
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א.2. ס, דף ב' חלק א; כד, דף א' שני.3.חלק בפרק

elqk g"k iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"óBñ4ììk déa àñéôz äáLçî úéìå ,ø÷ç ïéà Búlãâìå ,5,- §¦§ª¨¥¥¤§¥©£¨¨§¦¨¥§¨
,d"awd z` (biydl) "qetzl" zlbeqn dpi` daygn meyïëå§¥

,Búîëçå BðBöøaz` mb "qetzl" zlbeqn dpi` daygn mey - ¦§§¨§¨
,d"awd ly eznkge epevx"Búðeáúì ø÷ç ïéà" :áéúëãk6,oi`e - §¦§¦¥¥¤¦§¨

ribdl dxiwg mey zlekia
,d"awd ly ezpadl:áéúëe§¦

"àöîz dBìà ø÷çä"7, £¥¤¡©¦§¨
éúBáLçî àì ék" :áéúëe§¦¦Ÿ©§§©

"íëéúBáLçî8`linn - ©§§¥¤
zeaygn zlekia oi`
biydl miiyep` zepeirxe
- d"awd ly eizeaygn z`
,o`k mixne` ,`eti` cvik
dxezd zpad iciÎlry
epevxe eznkg z` mipian
dlrnl mdy ,d"awd ly
?iyep`d lkydn ixnbl
m`y ,oldl "`ipz"d xiaqn
d"awd ly epevxe eznkg ik
ixnbl dlrnl ,ok` ,md
,mvnv ,ziyep`d dpaddn
epevx z` d"awd ,la`
myialde "mcixed" ,eznkge
dxez ly miinyb mipipra
lkydy ick z`fe - zeevne

.d"awd mr cg`zdle mbiydl jkÎiciÎlr lkei iyep`däæ ìò äpä¦¥©¤
eøîà9:,dkxal mpexkf epinkg -Búlãb àöBî äzàL íB÷îa" ¨§§¨¤©¨¥§ª¨

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìLiciÎlr - ¤©¨¨¨©¨¥¦§§¨
xywzdl ep` milekie dyib epl yi ,d"awd ly ezcixie "ezeeipr"

,d"awd ly ezlecbaBúîëçå BðBöø àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨§§¨§¨
,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöî â"éøúaly epevx epyi devn lka - §©§©¦§©¨§¦§¥¤

eznkg mpyi dxez ly dkld lkae ,dze` miiwi icediy d"awd
,(epevx) oicd wqte ,(eznkg) dkldd ly dpadd ,d"awd ly epevxe

,C"ðz úBiúBà éôeøöáeepevx mpyi j"pzd zeize`ae milna - §¥¥¦§©
,j"pzd zeize`e milin xne` icediyk ,okle .d"awd ly eznkge
oeirxd z` oian epi`yk mb ,j"pz iweqt e` mildz xne` `edyk
,oky .dxeza xeaicd zevn miiwn `ed - zeize` oze`a melbd
epevxe eznkg - dyecw dnelb ,milinl otexivae onvr zeize`a

,d"awd ly,ì"æ eðéîëç éLøãîe úBãbàaL ïäéúBLøãelry - §¨¥¤¤§©¨¦§§¥£¨¥©
epevx z` d"awd yialde mvnv oleka ,j"pzd zeize`e milind

,eznkgeìëez íãàä óeâaL Lôðå çeø Bà äîLpä ìkL éãëa¦§¥¤¨©§¨¨©§¤¤¤§¨¨¨©
,dzòãa ïâéOäìdnypd zbixcn `wec e`l ,dnyp lky ick - §©¦¨§©§¨

gex mb `l` ,dnype gex ,ytp :zepigad zyly oia zilrpd `idy
d"awd ly epevxe eznkg z` biydl dplkez ,mc`d sebay ytp e`

,dzpadae dzrcaäNòîa ïäî íi÷ì øLôàM äî ìk ïîi÷ìe§©§¨¨©¤¤§¨§©¥¥¤§©£¤
,äáLçîe øeacepevxe eznkg ody zeevnde dxezd z` miiwle - ¦©£¨¨

,daygne xeaic ,dyrn iciÎlr ,d"awd lyLaìúz äæ éãé ìòå§©§¥¤¦§©¥
Nò ìëaìLa äéúBðéça ø.elà íéLeáì äLcenil iciÎlr - §¨¤¤§¦¤¨¦§Ÿ¨§¦¥

xyr lka ,gexde ytpd ,dnypd yalzz zeevnd meiwe dxezd
,o`kn .dyrne xeaic ,daygn :odiyeal zyelye odizepiga
:dnypd iyeal zyelyy
dyrne xeaic ,daygn
dlrnl md ,zeevne dxeza

dnypdn daxdadnvr,
zelrzdl mi`ian mde
`idy jka dnypd
eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn
ÎiciÎlre ,d"awd ly epevxe

.envr d"awda jkïëìå§¨¥
íéîì äøBzä äìLîð10,- ¦§§¨©¨§©¦

ikíB÷nî íéãøBé íén äî©©¦§¦¦¨
Ceîð íB÷îì dBábrah - ¨©§¨¨

mdy mindmnvrminxef
,jenp mewnl deab mewnn
`ed xacdy enk `l
`ed xi`nd xe`dy ,"xe`"a
e` ,exewnn cala dx`d
zrtyda `ed xacdy enk
rityn axdy lkyd
cala dx`d ixd ,ecinlzl
zxqnp axd ly elkyn
ep` ,mina eli`e .axd lv` `edy enk lkyd mvr `le cinlzl
micxei md md ,deab mewna eidy mnvr mind mze`y ,mi`ex

,minl qgia df lynke ,jenp mewnlíB÷nî äãøé äøBzä Ck̈©¨¨§¨¦§
,dãBák,dzid my zilrp dbixcn dze`n -àéäLdxezd - §¨¤¦
,dnvréøa-àLã÷å àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå BðBöøàeä-C §§¨§¨¦§¨¥§©§¨§ª§¨§¦

,ãç àlk,cg` xac md d"awde dxezd -àñéôz äáLçî úéìå ª¨©§¥©£¨¨§¦¨
.ììk déaxy`ke .llk eze` "qetzl" dleki daygn mey oi` - ¥§¨

.dze` biydl lkezy daygn oi` - efk dlrp dbixcna `id dxezd
,äâøãîì äâøãnî ,úBâøãnä øúña äãøéå äòñð íMîe¦¨¨§¨§¨§¨§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨

ìzLäa,úBîìBòä úeìLzenlera yi ,ipy wxta xaqedy itk - §¦§©§§¨¨
zeilegk ,ipya cg` mixeywd ,oezgzl oeilrn ,zebixcn ly xcq
drqpe dxar dxezde - xzeia oezgzd inybd mlerl cr ,zxyxya

lk jxc,zenleray el`d zebixcndíéøáãa äLaìúpL ãò©¤¦§©§¨¦§¨¦
òå íéiîLb,äfä íìBò éðéð,ixnege inyb mler `edy -áø ïäL ©§¦¦§¦§§¥¨©¤¤¥Ÿ

,ïäéúBëìäå ílëk äøBzä úBöî,dxezd zeevn lk hrnk ,oky - ¦§©¨§ª¨§¦§¥¤
zevn ,inyb xnva - ziviv zevn enk ,miinyb mipipra zeyaeln
jk ,'eke inyb gneva - mipin drax`e alel ,inyb slwa - oilitz
miwqer ,zehytend ,"zeipgex"d zeevna mipicde zekldd aex mb
`id dklddy ,jenk jrxl zad`e zevn" enk ,miinyb mipipra
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סי elqk g"k iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"óBñ4ììk déa àñéôz äáLçî úéìå ,ø÷ç ïéà Búlãâìå ,5,- §¦§ª¨¥¥¤§¥©£¨¨§¦¨¥§¨
,d"awd z` (biydl) "qetzl" zlbeqn dpi` daygn meyïëå§¥

,Búîëçå BðBöøaz` mb "qetzl" zlbeqn dpi` daygn mey - ¦§§¨§¨
,d"awd ly eznkge epevx"Búðeáúì ø÷ç ïéà" :áéúëãk6,oi`e - §¦§¦¥¥¤¦§¨

ribdl dxiwg mey zlekia
,d"awd ly ezpadl:áéúëe§¦

"àöîz dBìà ø÷çä"7, £¥¤¡©¦§¨
éúBáLçî àì ék" :áéúëe§¦¦Ÿ©§§©

"íëéúBáLçî8`linn - ©§§¥¤
zeaygn zlekia oi`
biydl miiyep` zepeirxe
- d"awd ly eizeaygn z`
,o`k mixne` ,`eti` cvik
dxezd zpad iciÎlry
epevxe eznkg z` mipian
dlrnl mdy ,d"awd ly
?iyep`d lkydn ixnbl
m`y ,oldl "`ipz"d xiaqn
d"awd ly epevxe eznkg ik
ixnbl dlrnl ,ok` ,md
,mvnv ,ziyep`d dpaddn
epevx z` d"awd ,la`
myialde "mcixed" ,eznkge
dxez ly miinyb mipipra
lkydy ick z`fe - zeevne

.d"awd mr cg`zdle mbiydl jkÎiciÎlr lkei iyep`däæ ìò äpä¦¥©¤
eøîà9:,dkxal mpexkf epinkg -Búlãb àöBî äzàL íB÷îa" ¨§§¨¤©¨¥§ª¨

,"Búeðúåðò àöBî äzà íL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìLiciÎlr - ¤©¨¨¨©¨¥¦§§¨
xywzdl ep` milekie dyib epl yi ,d"awd ly ezcixie "ezeeipr"

,d"awd ly ezlecbaBúîëçå BðBöø àeä-Ceøa-LBãwä íöîöå§¦§¥©¨¨§§¨§¨
,ïäéúBëìäáe äøBzä úBöî â"éøúaly epevx epyi devn lka - §©§©¦§©¨§¦§¥¤

eznkg mpyi dxez ly dkld lkae ,dze` miiwi icediy d"awd
,(epevx) oicd wqte ,(eznkg) dkldd ly dpadd ,d"awd ly epevxe

,C"ðz úBiúBà éôeøöáeepevx mpyi j"pzd zeize`ae milna - §¥¥¦§©
,j"pzd zeize`e milin xne` icediyk ,okle .d"awd ly eznkge
oeirxd z` oian epi`yk mb ,j"pz iweqt e` mildz xne` `edyk
,oky .dxeza xeaicd zevn miiwn `ed - zeize` oze`a melbd
epevxe eznkg - dyecw dnelb ,milinl otexivae onvr zeize`a

,d"awd ly,ì"æ eðéîëç éLøãîe úBãbàaL ïäéúBLøãelry - §¨¥¤¤§©¨¦§§¥£¨¥©
epevx z` d"awd yialde mvnv oleka ,j"pzd zeize`e milind

,eznkgeìëez íãàä óeâaL Lôðå çeø Bà äîLpä ìkL éãëa¦§¥¤¨©§¨¨©§¤¤¤§¨¨¨©
,dzòãa ïâéOäìdnypd zbixcn `wec e`l ,dnyp lky ick - §©¦¨§©§¨

gex mb `l` ,dnype gex ,ytp :zepigad zyly oia zilrpd `idy
d"awd ly epevxe eznkg z` biydl dplkez ,mc`d sebay ytp e`

,dzpadae dzrcaäNòîa ïäî íi÷ì øLôàM äî ìk ïîi÷ìe§©§¨¨©¤¤§¨§©¥¥¤§©£¤
,äáLçîe øeacepevxe eznkg ody zeevnde dxezd z` miiwle - ¦©£¨¨

,daygne xeaic ,dyrn iciÎlr ,d"awd lyLaìúz äæ éãé ìòå§©§¥¤¦§©¥
Nò ìëaìLa äéúBðéça ø.elà íéLeáì äLcenil iciÎlr - §¨¤¤§¦¤¨¦§Ÿ¨§¦¥

xyr lka ,gexde ytpd ,dnypd yalzz zeevnd meiwe dxezd
,o`kn .dyrne xeaic ,daygn :odiyeal zyelye odizepiga
:dnypd iyeal zyelyy
dyrne xeaic ,daygn
dlrnl md ,zeevne dxeza

dnypdn daxdadnvr,
zelrzdl mi`ian mde
`idy jka dnypd
eznkga ,mciÎlr ,zcg`zn
ÎiciÎlre ,d"awd ly epevxe

.envr d"awda jkïëìå§¨¥
íéîì äøBzä äìLîð10,- ¦§§¨©¨§©¦

ikíB÷nî íéãøBé íén äî©©¦§¦¦¨
Ceîð íB÷îì dBábrah - ¨©§¨¨

mdy mindmnvrminxef
,jenp mewnl deab mewnn
`ed xacdy enk `l
`ed xi`nd xe`dy ,"xe`"a
e` ,exewnn cala dx`d
zrtyda `ed xacdy enk
rityn axdy lkyd
cala dx`d ixd ,ecinlzl
zxqnp axd ly elkyn
ep` ,mina eli`e .axd lv` `edy enk lkyd mvr `le cinlzl
micxei md md ,deab mewna eidy mnvr mind mze`y ,mi`ex

,minl qgia df lynke ,jenp mewnlíB÷nî äãøé äøBzä Ck̈©¨¨§¨¦§
,dãBák,dzid my zilrp dbixcn dze`n -àéäLdxezd - §¨¤¦
,dnvréøa-àLã÷å àúéøBàå ,Cøaúé Búîëçå BðBöøàeä-C §§¨§¨¦§¨¥§©§¨§ª§¨§¦

,ãç àlk,cg` xac md d"awde dxezd -àñéôz äáLçî úéìå ª¨©§¥©£¨¨§¦¨
.ììk déaxy`ke .llk eze` "qetzl" dleki daygn mey oi` - ¥§¨

.dze` biydl lkezy daygn oi` - efk dlrp dbixcna `id dxezd
,äâøãîì äâøãnî ,úBâøãnä øúña äãøéå äòñð íMîe¦¨¨§¨§¨§¨§¥¤©©§¥¦©§¥¨§©§¥¨

ìzLäa,úBîìBòä úeìLzenlera yi ,ipy wxta xaqedy itk - §¦§©§§¨¨
zeilegk ,ipya cg` mixeywd ,oezgzl oeilrn ,zebixcn ly xcq
drqpe dxar dxezde - xzeia oezgzd inybd mlerl cr ,zxyxya

lk jxc,zenleray el`d zebixcndíéøáãa äLaìúpL ãò©¤¦§©§¨¦§¨¦
òå íéiîLb,äfä íìBò éðéð,ixnege inyb mler `edy -áø ïäL ©§¦¦§¦§§¥¨©¤¤¥Ÿ

,ïäéúBëìäå ílëk äøBzä úBöî,dxezd zeevn lk hrnk ,oky - ¦§©¨§ª¨§¦§¥¤
zevn ,inyb xnva - ziviv zevn enk ,miinyb mipipra zeyaeln
jk ,'eke inyb gneva - mipin drax`e alel ,inyb slwa - oilitz
miwqer ,zehytend ,"zeipgex"d zeevna mipicde zekldd aex mb
`id dklddy ,jenk jrxl zad`e zevn" enk ,miinyb mipipra
,xnelk - (epiax w"k oeyl) "'eke ezqpxta miqkpa eaihdl jixvy
dcn `id dad` ,oky ,zipgex `id "jenk jrxl zad`e" zevn mvr
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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
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äòñð íùîå .ììë äéá àñéôú äáùçî úéìå ãç àìåë
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elqkסב h"k iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  כ"ט חמישי יום
,16 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøåúäù øçàîå,18 'nr cr.äðôå ãö

mipipra ze`hazn ef devn ly dizekld eli`e ,zhyten ziybx
.'eke dqpxta el xefrl .zeinyba heyt zlefd mr aihdl :miinyb
mipipra zexeyw odizekld ,zeipgexd zeevnd ly oaex mby ,ixd

zeyaeln odae ,miinyb
- d"awd ly epevxe eznkg
,zeyeal ok mb od jke
úBiîLb úBiúBà éôeøöáe§¥¥¦©§¦
íéøNò ,øôqä ìò Béãa¦§©©¥¤¤§¦
äøBúaL íéøôñ äòaøàå§©§¨¨§¨¦¤§¨

,íéáeúëe íéàéáð- §¦¦§¦
lke ,d"awd ly epevxe eznkg ,dyecw dpyi onvr eicdÎzeize`a

,dfàäzL éãk,ïäa àñéôz äáLçî ìkdaygndy ick - §¥¤§¥¨©£¨¨§¦¨¨¤

ly epevxe eznkg z` "qetzl" jkÎiciÎlre) obiydl lkez ziyep`d
,(d"awd,äáLçî úâøãnî ähîlL ,äNòîe øeac úðéça elôàå©£¦§¦©¦©£¤¤§©¨¦©§¥©©£¨¨

.ïäa úLaìúîe ïäa àñéôzxeaic mb m` ik ,daygn wx `l - §¦¨¨¤¦§©¤¤¨¤
dhnl mdy ,dyrne
didz ,daygnn dbixcna
yalzdl elkeie dfig` mdl
d"awd ly epevxe eznkga
Îlr ,oky .zeevne dxezay
meiwe dxez cenil ici
zyelyl yi ,zeevn
eznkga zeyalzde "dqitz" ,dyrne xeaic ,daygn :miyeald

.zeevnay d"awd ly epevxae

pä úBðéça øNò ìk íéLéaìî äéúBöîe äøBzäL øçàîeLô ¥©©¤©¨¦§¤¨©§¦¦¨¤¤§¦©¤¤
dìâø ãòå dLàøî äéøáà â"éøz ìëådylye ze`n yy lk - §¨©§©¥¨¤¨¥Ÿ¨§©©§¨

dbixcnl cr ytpay xzeia milrpd zegekdn ,ytpd "ixa`" xyr
,ytpay xzeia dpezgzd'ä úà íéiçä øBøöa äøeøö dlk éøä11 £¥ª¨§¨¦§©©¦¤

Lnî 'ä øBàå ,Lnî©¨§©¨
dLàøî dLéaìîe dôéwî©¦¨©§¦¨¥Ÿ¨
:áeúkL Bîk ,dìâø ãòå§©©§¨§¤¨

"Ba äñçà éøeö"12,xac - ¦¤¡¤
`ed ixd ,mc`d lr oibny
,eiccv lkn eze` siwn
ïBöø äpvk" :áéúëe§¦©¦¨¨

"epøèòz13BðBöø àeäL , ©§§¤¤§
íéLaìîä Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦

.äéúBöîe BúøBúa- §¨¦§¤¨
epevx ik m`y ,ixd xaqed
md d"awd ly eznkge
dpaddn ixnbl dlrnl
"ecxi" md ,ziyep`d
zeevne dxeza eyalzde
mipipra ze`hazn ody itk
lkei ociÎlry ick ,miinyb
cg`zdle xywzdl mc`d

.ynn d"awd mr
:eøîà ïëìå:l"f epinkg - §¨¥¨§

äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨
"àaä íìBò éiç ìkî äfä íìBòa íéáBè íéNòîe14,,oky - ©£¦¦¨¨©¤¦¨©¥¨©¨

miaeh miyrne daeyza cg` rbxy xacd ixyt` cvik ,dxe`kl
- ?`adÎmlerd iig lk xy`n xzei dti didi ,dfdÎmleraíìBò ék¦¨

äðéëMä åéfî ïéðäpL àeä àaä15,`adÎmlera zeayei zenyp - ©¨¤¤¡¦¦¦©§¦¨
,dpikyd eifn zepdpe,äâOää âeðòz àeäL,oky .ziwl`d - ¤©£©©¨¨

,xacd z` mipianyk `ed izin`d beprzdì øLôà éàåíeL §¦¤§¨§
,âéOäì ,íéðBéìòäî elôà ,àøáðmiipgexd mi`xapd mb - ¦§¨£¦¥¨¤§¦§©¦

,oiadl mzexyt`a oi` ,zenype mik`lnk ,mipeilrd zenlerayék¦
,'ä øBàî äøàä Bæéà íà,'d xe`n cala dx`d wx -àø÷ð ïëìå ¦¥¤¨¨¥§¨¥¦§¨

;"äðéëMä åéæ" íLaik - §¥¦©§¦¨
dx`d `l` ef oi`

,dpikydn-LBãwä ìáà£¨©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
äáLçî úéì ¯ Bîöòáe§©§¥©£¨¨
íà ék ,ììk déa àñéôz§¦¨¥§¨¦¦

øLàk,icedi ly eytp - ©£¤
äøBza úLaìúîe àñéôz§¦¨¦§©¤¤©¨
àñéôz àéä éæà ,äéúBöîe¦§¤¨£©¦§¦¨
-LBãwäa úLaìúîe ïää¤¦§©¤¤§©¨
,Lnî àeä-Ceøä©¨

éøa-àLã÷å àúéøBàc-C §©§¨§ª§¨§¦
.ãç àlk àeä"zqtez" - ª¨©

,zeevnae dxeza zyalzne
zyalzne "zqtez" `id f`
dxez ,oky ,ynn d"awda
,okl .cg` xac md d"awde
daeyza zg` dry dti
dfdÎmlera miaeh miyrne
,oky .`adÎmlerd iig lkn
dpiane dbiyn `adÎmlera
miaeh miyrne daeyz iciÎlr eli`e ,cala ziwl` dx`d dnypd

Îmlera.envr d"awa icedi xywzn ,dfdäLaìúð äøBzäL óàå§©¤©¨¦§©§¨
íéiîLb íéðBzçz íéøáãadxezdy oeeik :dyw dxe`kl - ¦§¨¦©§¦©§¦¦

wx elkya mc`d ,ixd ,biyn ,miinyb mixaca ,xen`k ,dyalzd
eznkg mvr z` `le ,dxezd zyaeln mda miinybd mipiprd z`
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äòáøàå íéøùò øôñä ìò åéãá úåéîùâ úåéúåà
ìë àäúù éãë íéáåúëå íéàéáð äøåúáù íéøôñ
äèîìù äùòîå øåáã 'éçá 'éôàå ïäá àñéôú äáùçî

ïäá úùáìúîå ïäá àñéôú äáùçî úâøãîî

øçàîå
ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå
êøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå
äòù äôé åøîà ïëìå .äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
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ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא ולשמה ˆ„„È"שולל אדרבא כי כנ"ל, ולא דלשמה,
כו'". א.4.היינו משנה א', פרק פאה



היום יום . . . סו

ה'תש"גכה כסלו, א חנוכהיום שישי

חומש: וישב, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: והא דאמרינן . . . להתייהר כו'.

ַתח  ּפֶ ּבַ ק  ין ִמְנָחה ְלַמֲעִריב, ְולֹא ָהָיה ְמַדּיֵ ה ּבֵ "ּב[ ָהָיה ַמְדִליק ֵנרֹות ֲחֻנּכָ י ]ָהַרׁשַ ְוַרּבִ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי 
ָסמּוְך  ב ּבְ רֹות. ְוָהָיה יֹוׁשֵ ל ַהּנֵ לּו" – ַאַחר ַהְדָלַקת ּכָ רֹות ַהּלָ ְזָרח ְלַמֲעָרב. "ַהּנֵ רֹום ְלָצפֹון אֹו ִמּמִ ְהֶיה ִמּדָ ּיִ ׁשֶ
רֹות  ְדְלקּו ַהּנֵ ּיִ ק ׁשֶ ָעה – ְמַדּיֵ ב ֲחִצי ׁשָ ּלֹא ָהָיה ִמְתַעּכֵ ת ֹקֶדׁש ׁשֶ ּבַ ָעה – ְלַבד ִמּיֹום ו' ֶעֶרב ׁשַ רֹות ֲחִצי ׁשָ ְלַהּנֵ

חֹות.  ּקֹות ְלָכל ַהּפָ ים ּדַ ִ ֲחִמּשׁ
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[  ַחּבַ ֲחִסיֵדי  לֹוֵמנּו,  ׁשְ י  ]=ַאְנׁשֵ ַאַנ"ׁש  צּו  ִיְתַקּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ם  ּכֵ ַהׁשְ ַהֹחֶדׁש,  ָבְרִכים  ּמְ ׁשֶ ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ יֹום  ּבְ
ְהֶיה מּוָבן ַלּכֹל,  ּיִ ל ֲחִסידּות ׁשֶ ָעה ַמֲאָמר ׁשֶ ׁשָ ים. ַאַחר ָהֲאִמיָרה ִיְלְמדּו ּכְ ִהּלִ ל ַהּתְ יד ּכָ ֶנֶסת ְלַהּגִ ְלֵבית ַהּכְ
יָרָתם ְלַהְצָלָחה  ּדִ קֹום, ְמקֹום  ילּו ַמְתִאים ִלְתָנֵאי ַהּמָ ְגּבִ ּיַ ׁשֶ ַמן  ִפי ַהּזְ ּכְ ה. מֹוֵעד ִהְתַוֲעדּות  ִפּלָ ּתְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ִמּיּות ְורּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ּבְ

ָנה  ָ יׁש ָיתֹום. ְוִאם ֵיׁש ִחּיּוב – יָאְרַצייט ]=יֹום ַהּשׁ ת ְמָבְרִכים יֹאְמרּו ַקּדִ ּבָ ׁשַ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ַאַחר ֲאִמיַרת ּכָ
ל ֵסֶפר. יׁש ָיתֹום ַאַחר ּכָ ִטיָרה[ אֹו ָאֵבל – אֹוְמִרים ַקּדִ ַלּפְ

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. ֲאָבל  ּכְ ֵבד  ְתִפיָסא ּוַמֲאָסר ּכָ ב ּבִ ַנת תקס"א – לֹא ָיׁשַ ׁשְ ּבִ ֵקן –  נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ִני ׁשֶ ֵ ֲאָסר ַהּשׁ ּמַ ּבַ
דֹוָלה  ּגְ ָהְיָתה  דּות  ְוַהִהְתַנּגְ ַהֲחִסידּות,  ּתֹוַרת  ַעל  ָהָיה  ָנה  ַהַהְלׁשָ ר  ִעּקַ י  ּכִ יֹוֵתר,  ֵבָדה  ּכְ ָהְיָתה  ינּות  ְלׁשִ ַהּמַ

ה. ֲחֻנּכָ ָצא ְלֵחרּות: ֵנר ג' ּדַ ּיָ ִאית[. יֹום ׁשֶ ְיינֶע סָאווֶעט" ]=ַהּמֹוֵעָצה ַהֲחׁשָ ּטַ פּוס "ּבַ ְמֹאד. ָהָיה ּתָ ּבִ

ה'תש"גכח כסלו, ד חנוכהיום שני

חומש: מקץ, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: כי השכל . . . ויראה וענפי'.

ֵרייְנגֶען ]=ִהְתַוֲעדּות[ ִעם  ֵעין פַאְרּבְ ים ּכְ ה ָהיּו עֹוׂשִ יֵלי ֲחֻנּכָ ֶאָחד ִמּלֵ י ּבְ ַמח ֶצֶדק", ּכִ הּוג ֵאֶצל ַה"ּצֶ ַהּנָ
ֵקן  נּו ַהּזָ ּלֹוָתיו, ְוִנְקָרא "לַאְטקֶעס ָאווֶעְנט" ]=ֶעֶרב ְלִביבֹות[. ְוֵכן ָהָיה ֵאֶצל ַרּבֵ ם ּכַ ִאים ּגַ ִית, ְוָהיּו ּבָ ֵני ַהּבַ ּבְ
ר  ְסעּוָדה זֹו, ָהיּו ִסּפּוִרים ֲאׁשֶ ִרים ּבִ ִיים ]=ָהַאְדמֹוִרי"ם[ ְמַסּפְ ָהיּו ָהֶרּבֵ ּפּוִרים ׁשֶ ין ַהּסִ ְוַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבֵ

ָנה ָהָעְבָרה. ׁשָ ה ּבְ רּו ִמּזֶ ּבְ ָבר ּדִ ּכְ ה ָהיּו ְמׂשֹוֲחִחים אֹודֹוָתם, ַאף ׁשֶ ָכל ֲחֻנּכָ ּבְ

י. ֵליל ֵנר ָהְרִביִעי אֹו ַהֲחִמיׁשִ ה ּבְ ֵמי ֲחֻנּכָ "ּב[ ָהָיה נֹוֵתן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סז היום יום . . . 

ה'תש"גכט כסלו, ה חנוכהיום שלישי

חומש: מקץ, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ד. ועוד יש . . . ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען )אין דער צייט פון די יונים( זיינען געווען: דאס חבר'ן זיך 
זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט היטען  יונים, לערנען  מיט די 
די אידישע טהרה. די שטרָאף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית המקדש, 
הריגה און שקלַאפעריי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען די גרויסע 

ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.

ת  ּבָ ְרּבּוָתם, ִחּלּול ׁשַ ָוִנים, ִלּמּוד ּתַ דּות ִעם ַהּיְ ָוִנים( ָהיּו: ַהִהְתַיּדְ ְזַמן ַהּיְ הּוִדים )ּבִ ֶחְטֵאי ַהּיְ
ית  ל ּבֵ נֹו ָהרּוָחִני ׁשֶ הּוִדית. ָהֹעֶנׁש ָהָיה ֻחְרּבָ ֳהָרה ַהּיְ ִמיַרת ַהּטָ ּומֹוֵעד, ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ְוִאי ׁשְ
ֶלא ָהֱאֹלִקית  ָאה ְיׁשּוַעת ַהּפֶ ׁשּוָבה ּוְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבָ לּות. ַעל ְיֵדי ּתְ ּגָ ְעּבּוד ּבַ ׁש, ֲהִריָגה ְוׁשִ ְקּדָ ַהּמִ

ה. דֹוָלה – ֵנס ַהֲחֻנּכָ ַהּגְ

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ח  ּסַ ל. ַהּנֻ ֶהם ֶאת ַהַהּלֵ ֵאין ּגֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ ם ּבַ ה ָוסֹוף, ּגַ ִחּלָ ל – ּתְ ַהּלֵ ִחיד ְמָבֵרְך – ּבְ ר ַהּיָ נֹוֲהִגים ֲאׁשֶ
ֹקֶדם  ְמִניִחים  ין  ִפּלִ ַהּתְ ל  ּכָ "ַעל".  ַבת  ּתֵ ָמַטת  ַהׁשְ ּבְ יָך",  ַמֲעׂשֶ ל  ּכָ ֱאלֵֹקינּו  ה'  "ְיַהְללּוָך  הּוא:  אֹוְמִרים  ׁשֶ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ִ מּוָסף, ֲאָבל ַהּשׁ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר )ב"ר פט"ז( 
כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל מען לערנען 
תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר שהיא תורת ה' 

ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון ג-טליכקייט.

ה  ַרּבָ ית  ֵראׁשִ )ּבְ ּוְכַמֲאַמר  ְרצֹוֶנָך",  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  יָחם  ּכִ "ְלַהׁשְ ָהְיָתה  ָוִנים  ַהּיְ ִמְלֶחֶמת 
ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ֱאלֹקּות.  ֶנֶגד  ָהְיָתה  ְלָחָמה  ַהּמִ ל  ּכָ ָרֵאל".  ִיׂשְ ֱאלֵֹקי  ּבֶ ֵחֶלק  ָלֶכם  ֵאין  ׁשֶ כּו'  ְתבּו  "ּכִ טז(  ה  ָרׁשָ ּפָ
י  ֻחּקֵ ֵהם  ְצֹות  ַהּמִ ְוׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ּתֹוַרת  ִהיא  ׁשֶ יר  ְלַהְזּכִ ּלֹא  ׁשֶ ַרק  ְוָהֵעדּות,  ִטים  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ִמְצֹות  מּו  ַקּיְ ּיְ ׁשֶ ּתֹוָרה, 

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאלֹקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, לֹא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



v"ndqeסח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  כסלו כ"ה ראשון יום לגוי  שליחות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ãáBòä ïéà¥¨¥
ìàøOé ïéà ïëå .íìBòaL íéøácä ïî øáãì çéìL äOòð íéáëBk¨¦©£¤¨¦©§¨¨¦©§¨¦¤¨¨§¥¥¦§¨¥

.íéøácä ïî øáãì íéáëBk ãáBòì çéìL äOòð©£¤¨¦©§¥¨¦§¨¨¦©§¨¦
לשליח? אחר גוי למנות יכול גוי האם

בנימין' ה'משאת  צז)כתב הגוי (סי' אין וישראל בגוי שדווקא
אחר  גוי לעשות יכול הגוי אבל שליח, נעשה ואינו שליח עושה

אחרונים עליו והקשו סתמ"ח לשליח. או"ח כאן)(מג"א למלך משנה סק"ד,

בירושלמי אמרו רפ"ו)שהרי דמאי פ"א, יכול (תרומות עכו"ם שאין
לחברו! שליח להיות

אפרים' ה'מחנה סי"ד)וכתב שלוחין בירושלמי (הל' שאמנם
שיש  להוכיח יש מהבבלי אך לעכו"ם, שליחות שאין משמע

לעכו"ם: שליחות
בגמרא ב)מבואר נג, אליו (ע"ז השתחוואה ע"י נאסר שדבר

אחר  אדם כאשר אבל הבעלים ע"י רק זרה לעבודה לשם
שלו". שאינו דבר אוסר אדם "אין כי נאסר הדבר אין השתחווה

ומכדי  באש, תשרפון ואשריהם רחמנא "אמר הגמרא: ומקשה
שלו שאינו דבר אוסר אדם ואין מאבותיהם היא ("הארץ ירושה

יכלו  לא כן אחרי שבאו וגוים מאבותיהם... היא לישראל ירושה לה המחובר לאסרן וכל

רש"י) דעתם בהשתחוואה". גילו לעגל ישראל כשעבדו ועונה: ."
עושים. הם שליחותם עכו"ם וכשבאו זרה, בעבודה להם שנוח
(עד  ישראל מתורת יצאו לעגל עבדו ישראל כאשר והנה,

כעכו"ם ודינם תשובה) דלקמן)שעשו הברכ"י בדברי ולדברי (ראה
שיש  ראיה זו הרי שליחותם את עשו שבארץ שהגויים הגמרא

לעכו"ם. מעכו"ם שליחות
יוסף' ב'ברכי סקט"ז)אך ה סי ' שאין (אה"ע  וכתב זו ראיה דחה

שהרי  מושאל") "בלשון (אלא ממש שליחות לדין הגמרא כוונת
שאין  לבאר הגמרא כוונת אלא כשלוחים אותם מינה לא איש
ישראל  כאשר כי שלו" שאינו דבר אוסר אדם "אין דין כאן
אחר  אדם וגם זרה בעבודה להם שנוח דעתם גילו לעגל עבדו

לאסור. יכול

ה'תשע"ג  כסלו כ"ו שני יום עסקאות  לשתי אחת עסקה בין

:· ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰÷qòúnä©¦§©¥
:úBònä ìòáì øîBì ìBëé Bðéà Z çéåøäL ãò çøèå øæçå ,ãéñôäL¤¦§¦§¨©§¨©©¤¦§¦©¥¨©§©©©¨
áMçðe ,íéLéìL éðL ãéñôúå ,älçz eðãñôäL ãñôää áMçðe àBa§©¥©¤§¥¤¦§©§§¦¨§©§¦§¥§¦¦§©¥
äðBøçàa áMçî àlà ;LéìL ìhúå ,äðBøçàa eðçåøäL çåøä̈¤©¤¦§©§¨©£¨§¦Ÿ§¦¤¨§©¥¨©£¨

éñBäL çåøa àlà Bì ïéàå ...ãáìa.ïøwä ìò ó ¦§©§¥¤¨¨¤©¤¦©©¤¤
עמו  ולהתחלק לסחור כדי מחברו שקיבל בממון ה'מתעסק'
והסוחר  שלישים, שני מפסיד הממון בעל – הפסיד אם ברווחים,
והסוחר  שליש מרויח הממון בעל – הרוויח ואם שליש, מפסיד

שלישים ה"ג)שני פ"ו .(לעיל
בעת  אם – הרוויח ואח"כ בתחילה הפסיד הסוחר ואם
שהפסיד  ההפסד את להחשיב מציע הוא לבעליו הכסף החזרת
למשל, - עסקאות כשתי בסוף, שהרוויח הריווח ואת בתחילה
לסחור  והמשיך 90 מהם והפסיד דינרים 1000 לידיו קיבל אם
נחשבים  וההפסד הריוח אם דינרים, 90 והרוויח (910) בנותר
היה  הראשונה בעסקה כי הרוויח הסוחר נפרדות עסקאות לשתי

מפ  הממון (ובעל דינרים 30 היינו ,1/3 ואילו מפסיד ,(60 סיד
הממון  (ובעל דינרים 60 היינו ,2/3 מרוויח היה השניה בעסקה

דינרים. 30 הוא הרווח הכל ובסך .(30
רבא אומר כך א)על קה, מציעא הצעת (בבא את מקבלים שאין

רווח  אין בסיכום ולכן אחת, כעסקה נחשב הכל אלא הסוחר
בחזרה. הקרן כל את מקבל הממון ובעל הפסד ואין

בעל  כי הוא, עסקאות כשתי זאת מחשיבים שאין והטעם
ולסחור  להמשיך שטרחת הסיבה הסוחר: כלפי יטען הממון
אותך  יביישו שלא כדי היא לך שהיה ההפסד לאחר בכספי
מעונין  עצמו הסוחר כלומר, אתה. עסקאות' ש'מפסיד ויאמרו
כדי  הקודמת לעיסקה כהמשך הנותר בכסף ולסחור להמשיך
נמצא  אחת עסקה שהכל וכיון שהפסיד, מה את להחזיר שיוכל
הכסף  כל לבעליו, הקרן את להחזיר כשבא העסקה, שבסיום

והפסד. רווח ללא בשלימות הוא
שהפסיד  הממון לבעל הודיע לא שהסוחר בתנאי זאת אך
שבדעתו  גילה ההפסד על באיֿהודעתו כי הראשונה, בעסקה
הכל  והרי ההפסד, את להשלים כדי שנשאר בכסף להתעסק
שנגרם, ההפסד על מתחילה הודיע הסוחר אם אבל אחת. עסקה
העסקה  את מסיים בהודעתו כי עסקאות לשתי הדבר נחשב
במקרה  זה ולפי חדשה. כעסקה הוא המסחר והמשך הראשונה,
שלישים) שני מרוויח ואח"כ שליש מפסיד (שבתחילה האמור

דינרים. 30 הסוחר מרוויח
(dpyn sqk)

ה'תשע"ג  כסלו כ"ז שלישי יום שבועה  חיוב מול מיגו

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ïéàL ét ìò óà©©¦¤¥
éøä ...Bîöò étî äãBî àeä àlà ,BôzL Bà Bñéøà äfL íéãò íL̈¥¦¤¤£¦ª¨¤¨¤¦¦©§£¥
àlà ,äòeáL Bøèôì 'Bbî' íéøîBà ïéàL ;õôç úèé÷ða òaLð äæ¤¦§¨¦§¦©¥¤¤¥§¦¦§¨§§¨¤¨

.ïBîî Bøèôì§¨§¨
רצה  שאילו בנימוק הטוען, של לנאמנותו הוכחה הוא 'מיגו'
בכוח  אין הרמב"ם ולדעת יותר. טובה טענה טוען היה לשקר

משבועה. הנתבע את לפטור 'מיגו'

הט"ז כתב דעתו א)ובביאור רצו, סומכים (חו"מ שאין כשם :
מוטל  כאשר כן כמו הספק, את לברר שאפשר במקום חזקה על
ה'מיגו' על לסמוך אין הספק, את לברר שבכוחה שבועה חיוב

שבועה. ע"י הספק את לברר יש אלא
והטור הרא"ש לדעת צג)אך סי' משבועה.(חו"מ פוטר מיגו ,

פטור  האפוטרופוס יהא לעולם כן, אם כך: על והקשו
מנגד  אבל במקצת, שהודה מפני שבועה חייב שהרי משבועה

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

בכל? לכפור יכול שהיה מיגו יש
ה'פרישה' ז)ותירץ צג, הוא (סי' באפוטרופוס השבועה חיוב :

היתומים  מנכסי לקחת לעצמו היתר הורה שמא החשש מפני
בהם טרחתו א)עבור בהל' שלא (כמבואר מכך מיגו לו אין כן ואם .

ורק  הצדקה ללא לגזול לעצמו מתיר שאינו יתכן כי הכל, כפר
הודה  ולפיכך בטרחתו, הנכסים מקצת ליטול לעצמו היתר הורה

זה. מקצת על שיודה כדי להשביעו וראוי השאר על

ה'תשע"ג  כסלו כ"ח רביעי יום עבד... להיות רוצה לא

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰Z ïéc úéa eäeøënL éî¦¤§¨¥¦
äçôLa øeñà Z Bîöò øëBnäå ...úéðòðk äçôL Bì ïzì Baøì Lé¥§©¦¥¦§¨§©£¦§©¥©§¨§¦§¨

.ìàøOé ìk øàLk úéðòðk§©£¦¦§¨¨¦§¨¥
שמכרוהו  לעבד עצמו שמכר עבד בין חילוקים כמה מצינו

דין הי"ב)בית להלן גם ביניהם:(ראה החילוק לבאר ויש .
שבטל  עבד להיות הפך זו במכירה אמנם – עצמו במוכר
וברצונו, בהחלטתו נעשתה שהמכירה כיון מקום מכל לאדונו,
גם  כן ואם האדם, החלטת מתוך נובעת שההתבטלות נמצא
אבל  שלו. למציאות מקום נשאר עדיין האדון יד תחת כשהוא
שיסכים, מבלי עליו נכפתה שהמכירה כיון ביתֿדין, במכרוהו
בתכלית  בטל הוא כזה ובמצב רצונו, נגד עבד נעשה הוא הרי

של  למציאות מקום שום ו.ואין
מוכר  - כנענית לשפחה בנוגע ביניהם ההבדל גם נובע ומכאן
למסור  אסור ולכן לגמרי בטל אינו מרצונו, עבד שנעשה עצמו
משועבד  הוא הרי ביתֿדין כשמכרוהו אבל כנענית, שפחה לו

להוליד  (כדי כנענית שפחה לו למסור שרשאי עד לגמרי לאדונו
עבדים). ממנה

נאמר ה': בעבודת הענין תוכן נה)וזהו כה, בני (בהר לי "כי
ויש  מצרים". מארץ אותם הוצאתי אשר הם עבדי עבדים ישראל
הפסוק  אלא המפרשים), (כקושיית לשון כפל זה שאין לבאר
כעבדים: לקב"ה ישראל בני של בשעבודם דרגות שתי על מדבר
ישראל  שבני לכך הכוונה – עבדים" ישראל בני לי "כי
עצמו  את שמכר כעבד שמים, מלכות עול עליהם קיבלו
סתם. 'עבדים' נעשים זה ידי ועל מרצונו, בא שהשעבוד
היינו  הם', 'עבדי של בדרגה ה' עבודת היא מזה ולמעלה

d"awdy מארץ אותם ש "הוצאתי ע"י לעבדים אותם עשה
הם  אלא למציאותם קשור השעבוד אין כן ואם מצרים",

בתכלית. הוא והביטול כרחם בעל משועבדים
(zexrdae etx 'nr c"g hweln mixn`nd xtq)

ה'תשע"ג  כסלו כ"ט חמישי יום חובה  שהיא זכות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰,Bcáòì øeøçL èb áúBkä©¥¥¦§§©§
àöé Z écáò éðBìôì äæ èâa äëæ :øîàå ,øçà éãé ìò Ba Bì äkæå§¦¨©§¥©¥§¨©§¥§¥¤¦§¦©§¦¨¨
.åéðôa àlL íãàì ïéëfL ;Bãéì èb òébä àlL ét ìò óà ,úeøçì©¥©©¦¤Ÿ¦¦©¥§¨¤¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
àöé àìå ,Ba øæçì ìBëé Bðéà Z écáòì äæ èâ eðz :øîà íà ìáà£¨¦¨©§¥¤§©§¦¥¨©£Ÿ§Ÿ¨¨
äæ èâ eðz :øîBàä ,Cëéôì .Bãéì èbä òébiL ãò úeøçì ãáòä̈¤¤©¥©¤©¦©©¥§¨§¦¨¨¥§¥¤

.äúéî øçàì eðzé àì Z úîå ,écáòì§©§¦¨¥Ÿ¦§§©©¦¨
כחכמים ב)הלכה יא, היא (גיטין זכות כנעני עבד ששחרור

לעבדי" שחרור בגט "זכה לשליחו האדון יאמר אם ולכן לעבד,
לדעת  לעבדי", זה גט "תן אמר אם אך לחירות. העבד יצא
לידו. השחרור גט שיגיע עד לחירות יוצא העבד אין הרמב"ם

'זכה' כאומר 'תן' שהאומר ה"ד)ואף פ"ד זכו"מ רק (הל' היא הזכיה ,
הגט  הגיע שלא זמן כל אך בו, לחזור האדון יוכל שלא לענין

השחרור חל לא העבד ב לידי ט, גיטין לא)(רש"י .ד"ה
התוספות לא)והקשו ד"ה שם :(גיטין

הגט  את האדון שמסר מיד הרי לעבד, זכות שהשחרור כיון

וחל  העבד בו זכה לעבדי" זה גט "תן לו ואמר השליח ליד
אם  (ורק האדון מיתת לאחר הגט את יתנו לא ומדוע השחרור,

לעבדי" זה גט "תנו חל le`אמר לא - שליח ליד הגט את נתן
האדון  בחיי כי האדון, מיתת לאחר הגט את יתנו ולא השחרור

תוקף)? לגט אין כבר מיתה ולאחר בגט, העבד זכה לא
יהושע' ה'פני שם)ומבאר הרמב"ם:(גיטין שיטת את

ולהחיל  לזכות כוונתו אין לידו הגט את מקבל השליח כאשר
אם  כי העבד, ליד גט את כשימסור רק אלא מיד, השחרור את
שהרי  חובה אלא לעבד זכות זו תהיה לא מעכשיו השחרור יחול
נשוי  הוא ואם לשליח, השחרור גט מסירת על יודע אינו העבד
אם  וכן איסור, על יום כל יעבור מעתה הרי - כנענית לשפחה
מיתה. יתחייב - שנשתחרר לאחר תרומה ויאכל כהן עבד הוא
לזכות  מתכוין השליח אין לעבד זכות השחרור שאין וכיוון
לידו". הגט שיגיע עד לחרות העבד יצא "לא ולכן עכשיו, בו

ה'תשע"ג  טבת א' שישי יום מצוה  לצורך עבירה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰ì øzîe,äåöî øáãì BøøçL ª¨§©§§¦§©¦§¨
ä àlL ïBâk .íäéøác ìL äåöîì elôàZ úñðkä úéáa äøOò eé £¦§¦§¨¤¦§¥¤§¤Ÿ¨£¨¨§¥©§¤¤
.ïéðnä Ba íéìLîe Bcáò øøçLî äæ éøä£¥¤§©§¥©§©§¦©¦§¨

גיטין  במסכת סוגיות: שתי בין במחלוקת שנוי הדבר לכאורה
ב) עשרה (לח, מצא ולא הכנסת לבית נכנס אליעזר שרבי מסופר,

והרי  הגמרא: ומקשה לעשרה. שישלים כדי עבדו ושחרר
תעבודו'? בהם 'לעולם של תורה באיסור עובר עבדו המשחרר

שאני' 'מצוה מותר)ומתרצת: מצוה ברכות(לשם במסכת ואילו (מז,.

מנין,ב) כהשלמת דרבים', ל'מצוה דוקא הוא ההיתר כי אמרו
מצוה. לכל ולא

סופר' ה'כתב אחרונים: נחלקו הרמב"ם עג)ובדעת סי' (או"ח

של  למצוה אפילו מצוה, לדבר לשחררו 'ומותר מלשונו דייק
שלמצוה ולמצוה ziixe`c`דבריהם', אופן בכל לשחרר מותר

mdixac ly היינו הכנסת', בבית עשרה היו שלא 'כגון רק מותר
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בכל? לכפור יכול שהיה מיגו יש
ה'פרישה' ז)ותירץ צג, הוא (סי' באפוטרופוס השבועה חיוב :

היתומים  מנכסי לקחת לעצמו היתר הורה שמא החשש מפני
בהם טרחתו א)עבור בהל' שלא (כמבואר מכך מיגו לו אין כן ואם .

ורק  הצדקה ללא לגזול לעצמו מתיר שאינו יתכן כי הכל, כפר
הודה  ולפיכך בטרחתו, הנכסים מקצת ליטול לעצמו היתר הורה

זה. מקצת על שיודה כדי להשביעו וראוי השאר על

ה'תשע"ג  כסלו כ"ח רביעי יום עבד... להיות רוצה לא

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰Z ïéc úéa eäeøënL éî¦¤§¨¥¦
äçôLa øeñà Z Bîöò øëBnäå ...úéðòðk äçôL Bì ïzì Baøì Lé¥§©¦¥¦§¨§©£¦§©¥©§¨§¦§¨

.ìàøOé ìk øàLk úéðòðk§©£¦¦§¨¨¦§¨¥
שמכרוהו  לעבד עצמו שמכר עבד בין חילוקים כמה מצינו

דין הי"ב)בית להלן גם ביניהם:(ראה החילוק לבאר ויש .
שבטל  עבד להיות הפך זו במכירה אמנם – עצמו במוכר
וברצונו, בהחלטתו נעשתה שהמכירה כיון מקום מכל לאדונו,
גם  כן ואם האדם, החלטת מתוך נובעת שההתבטלות נמצא
אבל  שלו. למציאות מקום נשאר עדיין האדון יד תחת כשהוא
שיסכים, מבלי עליו נכפתה שהמכירה כיון ביתֿדין, במכרוהו
בתכלית  בטל הוא כזה ובמצב רצונו, נגד עבד נעשה הוא הרי

של  למציאות מקום שום ו.ואין
מוכר  - כנענית לשפחה בנוגע ביניהם ההבדל גם נובע ומכאן
למסור  אסור ולכן לגמרי בטל אינו מרצונו, עבד שנעשה עצמו
משועבד  הוא הרי ביתֿדין כשמכרוהו אבל כנענית, שפחה לו

להוליד  (כדי כנענית שפחה לו למסור שרשאי עד לגמרי לאדונו
עבדים). ממנה

נאמר ה': בעבודת הענין תוכן נה)וזהו כה, בני (בהר לי "כי
ויש  מצרים". מארץ אותם הוצאתי אשר הם עבדי עבדים ישראל
הפסוק  אלא המפרשים), (כקושיית לשון כפל זה שאין לבאר
כעבדים: לקב"ה ישראל בני של בשעבודם דרגות שתי על מדבר
ישראל  שבני לכך הכוונה – עבדים" ישראל בני לי "כי
עצמו  את שמכר כעבד שמים, מלכות עול עליהם קיבלו
סתם. 'עבדים' נעשים זה ידי ועל מרצונו, בא שהשעבוד
היינו  הם', 'עבדי של בדרגה ה' עבודת היא מזה ולמעלה

d"awdy מארץ אותם ש "הוצאתי ע"י לעבדים אותם עשה
הם  אלא למציאותם קשור השעבוד אין כן ואם מצרים",

בתכלית. הוא והביטול כרחם בעל משועבדים
(zexrdae etx 'nr c"g hweln mixn`nd xtq)

ה'תשע"ג  כסלו כ"ט חמישי יום חובה  שהיא זכות

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰,Bcáòì øeøçL èb áúBkä©¥¥¦§§©§
àöé Z écáò éðBìôì äæ èâa äëæ :øîàå ,øçà éãé ìò Ba Bì äkæå§¦¨©§¥©¥§¨©§¥§¥¤¦§¦©§¦¨¨
.åéðôa àlL íãàì ïéëfL ;Bãéì èb òébä àlL ét ìò óà ,úeøçì©¥©©¦¤Ÿ¦¦©¥§¨¤¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨
àöé àìå ,Ba øæçì ìBëé Bðéà Z écáòì äæ èâ eðz :øîà íà ìáà£¨¦¨©§¥¤§©§¦¥¨©£Ÿ§Ÿ¨¨
äæ èâ eðz :øîBàä ,Cëéôì .Bãéì èbä òébiL ãò úeøçì ãáòä̈¤¤©¥©¤©¦©©¥§¨§¦¨¨¥§¥¤

.äúéî øçàì eðzé àì Z úîå ,écáòì§©§¦¨¥Ÿ¦§§©©¦¨
כחכמים ב)הלכה יא, היא (גיטין זכות כנעני עבד ששחרור

לעבדי" שחרור בגט "זכה לשליחו האדון יאמר אם ולכן לעבד,
לדעת  לעבדי", זה גט "תן אמר אם אך לחירות. העבד יצא
לידו. השחרור גט שיגיע עד לחירות יוצא העבד אין הרמב"ם

'זכה' כאומר 'תן' שהאומר ה"ד)ואף פ"ד זכו"מ רק (הל' היא הזכיה ,
הגט  הגיע שלא זמן כל אך בו, לחזור האדון יוכל שלא לענין

השחרור חל לא העבד ב לידי ט, גיטין לא)(רש"י .ד"ה
התוספות לא)והקשו ד"ה שם :(גיטין

הגט  את האדון שמסר מיד הרי לעבד, זכות שהשחרור כיון

וחל  העבד בו זכה לעבדי" זה גט "תן לו ואמר השליח ליד
אם  (ורק האדון מיתת לאחר הגט את יתנו לא ומדוע השחרור,

לעבדי" זה גט "תנו חל le`אמר לא - שליח ליד הגט את נתן
האדון  בחיי כי האדון, מיתת לאחר הגט את יתנו ולא השחרור

תוקף)? לגט אין כבר מיתה ולאחר בגט, העבד זכה לא
יהושע' ה'פני שם)ומבאר הרמב"ם:(גיטין שיטת את

ולהחיל  לזכות כוונתו אין לידו הגט את מקבל השליח כאשר
אם  כי העבד, ליד גט את כשימסור רק אלא מיד, השחרור את
שהרי  חובה אלא לעבד זכות זו תהיה לא מעכשיו השחרור יחול
נשוי  הוא ואם לשליח, השחרור גט מסירת על יודע אינו העבד
אם  וכן איסור, על יום כל יעבור מעתה הרי - כנענית לשפחה
מיתה. יתחייב - שנשתחרר לאחר תרומה ויאכל כהן עבד הוא
לזכות  מתכוין השליח אין לעבד זכות השחרור שאין וכיוון
לידו". הגט שיגיע עד לחרות העבד יצא "לא ולכן עכשיו, בו

ה'תשע"ג  טבת א' שישי יום מצוה  לצורך עבירה

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÌÈ„·Ú ˙ÂÎÏ‰ì øzîe,äåöî øáãì BøøçL ª¨§©§§¦§©¦§¨
ä àlL ïBâk .íäéøác ìL äåöîì elôàZ úñðkä úéáa äøOò eé £¦§¦§¨¤¦§¥¤§¤Ÿ¨£¨¨§¥©§¤¤
.ïéðnä Ba íéìLîe Bcáò øøçLî äæ éøä£¥¤§©§¥©§©§¦©¦§¨

גיטין  במסכת סוגיות: שתי בין במחלוקת שנוי הדבר לכאורה
ב) עשרה (לח, מצא ולא הכנסת לבית נכנס אליעזר שרבי מסופר,

והרי  הגמרא: ומקשה לעשרה. שישלים כדי עבדו ושחרר
תעבודו'? בהם 'לעולם של תורה באיסור עובר עבדו המשחרר

שאני' 'מצוה מותר)ומתרצת: מצוה ברכות(לשם במסכת ואילו (מז,.

מנין,ב) כהשלמת דרבים', ל'מצוה דוקא הוא ההיתר כי אמרו
מצוה. לכל ולא

סופר' ה'כתב אחרונים: נחלקו הרמב"ם עג)ובדעת סי' (או"ח

של  למצוה אפילו מצוה, לדבר לשחררו 'ומותר מלשונו דייק
שלמצוה ולמצוה ziixe`c`דבריהם', אופן בכל לשחרר מותר

mdixac ly היינו הכנסת', בבית עשרה היו שלא 'כגון רק מותר
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אחרת. למצוה לא אך דרבים, מצוה
הראשונה  הסוגיא לפי הסוגיות: שתי בין החילוק שזה ויתכן
לקריאת  במנין מדובר כי דאורייתא, למצוה נעשה השחרור
אין  ולכן שם), ברא"ש אחד (כפירוש מהתורה שהיא זכור פרשת
הסוגיא  אך דווקא. דרבים' 'מצוה משום שהוא לומר צורך
מדרבנן, שהיא רגילה בתפילה היה שמדובר מפרשת השנייה
שתי  בין מחלוקת (ואין דרבים מצוה משום רק הוא ההיתר ולכן

אליעזר). רבי של המקרה בביאור רק אלא להלכה, הסוגיות
החיים' ה'אור שם)אך ברכות לציון', שבדברי ('ראשון כתב

דוגמא  שמביא ואף דרבים, מצוה של התנאי מוזכר אין הרמב"ם
ובמחלוקת  בדוקא, שזהו דבריו משמעות אין מנין, מהשלמת

מותר. רבים של שאינה למצוה שאף פסק הרמב"ם הסוגיות בין
גם  עבד לשחרר מותר הסוגיות שתי שלפי לומר, יתכן ועוד
עצמו  האדון כאשר רק זהו אך רבים, של שאינה דרבנן למצוה
יוכל  עצמו שהוא כדי נעשה והשחרור התפלל, לא עדיין
אך  העבד להנאת אלא עבד לשחרר אסרו ולא במנין, להתפלל
שרבי  מפרשת הראשונה הסוגיא זה, ולפי האדון. לצורך לא
העבד  את לשחרר מותר ולכן התפלל, לא עדיין עצמו אליעזר
עצמו  שהוא מפרשת השניה והסוגיא רבים. לצורך לא אפילו
רק  הותר ולכן אחרים, לצורך נעשה והשחרור התפלל, כבר

דרבים. למצוה

ה'תשע"ג  טבת ב' קודש שבת להשאיל? רשאי השואל מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ˙Â¯ÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰éàMø ìàBMä ïéà¥©¥©©
Z äåöî äOBò Bá àøBwL ìkL ,äøBz øôñ ìàL elôà .ìéàLäì§©§¦£¦¨©¥¤¨¤Ÿ¤¥¤¦§¨
BøékOä elôà .øékOäì éàMø øëBOä ïéà ïëå .øçàì epìéàLé àìŸ©§¦¤§©¥§¥¥©¥©©§©§¦£¦¦§¦
éðBöø ïéà :Bì øîBà äæ éøäL .øçàì epøékOé àì Z äøBz øôñ¥¤¨Ÿ©§¦¤§©¥¤£¥¤¥¥§¦

.øçà ãéa éðBã÷t äéäiL¤¦§¤¦§¦§©©¥
הרשב"א א'קמה)וכתב סי' ח"א יכול (שו"ת מחברו בית שהשוכר

להשכיר  רשאי אינו שהשוכר שאמרו ומה לאחרים, להשכיר
דרך  שאין במטלטלים רק הוא להשאיל, רשאי אינו והשואל
ניתן  שמטלטלים (מפני ובהשאלתם בהשכרתם לעסוק הבעלים
אצל  מטלטליו שיהיו רוצה אינו והבעלים בקלות, להבריח
להשאיל  הבעלים ודרך להבריח שקשה מטלטלים אבל אחרים,

לאחרים). להשאיל מותר אותם,
מהגמרא ראיה א)והביא יא, גמליאל (ב"מ ברבן "מעשה :

שאני  עישור גמליאל: רבן אמר בספינה. באים שהיו וזקנים
שאני  אחר ועישור לו; מושכר ומקומו ליהושע נתון למוד עתיד
ומקומו  לעניים בו שיזכה יוסף בן לעקיבא נתון - למוד עתיד
לרבי  נתון למוד עתיד שאני עישור יהושע רבי אמר לו. מושכר
ומוכח  מזה". זה ונתקבלו לו מושכר ומקומו עזריה בן אלעזר
ששכר  המקום את עזריה בן אלעזר לרבי השכיר יהושע שרבי

גמליאל. מרבן
אפילו  אלא אמרו, בלבד בשכירות "ולא הרשב"א: וממשיך

להשאיל  בדעתו היה לא שמשאיל מי תאמר שלא בשאלה
לזה". אלא חסד ולעשות

אפרים' יט)וה'מחנה סי' שבדבר (שכירות הרשב"א מדברי הסיק
'אין  לומר יכול המשכיר אין ממנו ולהרוויח להשכיר שעשוי
להשאלה  העשוי בחפץ וכן אחר', ביד פיקדוני שיהא רצוני
המשאיל  של שדעתו אומרים ואין לאחר להשאיל השואל רשאי

זה. לשואל רק חסד לעשות היתה
הרמ"א שמב)אולם סי' להלכה (חו"מ הרשב"א דברי את מביא

מותר  ספינה, או בית כגון בו, ולכפור להבריח אפשר שאי "דבר
אפשר  שאי בדבר שרק ומפרש [לאחר]" להשאיל [לשואל]
ולשואל  להשכיר לשוכר שמותר אמרו בו, ולכפור להבריח

להשאיל.
אדה"ז פסק ד)וכן שאלה, הלכות מחברו (חו"מ ספר "השואל :

אין  שמא חושש ואינו ברשותו, בו לקרות לאחר להניח רשאי
הוא  שעדיין כיון אחר ביד פיקדונם שיהיה בעלים של רצונם
רוצה  אינו המשאיל שמא כלל לחוש ואין וברשותו, בביתו
אדה"ז  שלדעת לזה...". ולא לזה אלא חסד ולעשות להשאיל
זה  עם רק חסד לעשות שרצה אומרים שאין הרשב"א, סברת

דווקא היא אחר, עם oey`xdולא l`eyd ziaa x`yp xtqdyk
לביתו. הספר את לקחת רשאי השני השואל ואין
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וכן ‡. ׁשּבעֹולם, הּדברים מן לדבר ׁשליח נעׂשה הּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ׁשּנאמר: הּדברים, מן לדבר לגֹוי ׁשליח נעׂשה יׂשראלי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
ׁשלּוחכם  אף ברית, ּבני "אּתם " מה - אּתם" ּגם ּתרימּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ"ּכן
ּבן  ּמׁשּלחכם ּומה ּכּלּה. הּתֹורה לכל הּדין והּוא ברית; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבני

ּברית. ּבן המׁשּלח ּכּלּה הּתֹורה ּבכל אף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּברית,
אּׁשה ·. אֹו איׁש ׁשליח אדם ואפּלעֹוׂשה איׁש; אׁשת ואפּלּו ּו, ֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מצוֹות, ּבמקצת ויׁשנן דעת ּבני והן הֹואיל - וׁשפחה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעבד
והּוא  ּדעת, ּבן ׁשאינֹו מי אבל ּומּתן. למּׂשא ׁשלּוחין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָנעׂשין
ׁשליח, עֹוׂשין ולא ׁשלּוחין; נעׂשין אינן - וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחרׁש
אצל  קטן ּבנֹו הּׁשֹולח ,לפיכ הּקטּנה. ואחד הּקטן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאחד

איסרים]החנוני בשני "זכות" ּבאּסר[ובחשבונו לֹו ּומדד [סוג , ְְִִֶַַָָָ
האּסרמטבע] את לֹו ונתן "עודף"]ׁשמן, בתור - ואּבד [הנותר , ְְִִֵֶֶֶַָָָ

אּלא  ׁשלחֹו ׁשּלא לׁשּלם; חּיב החנוני - האּסר ואת הּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּדעת. ּבן אּלא לׁשלח לֹו היה ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלהֹודיעֹו,
ּפטּור. זה הרי הּקטן', עם לי 'ׁשלח ואמר: ּפרׁש ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבזה.

ּבין ‚. ּפּקדֹון ּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר
רצה  אם - קטן היה אפּלּו - ּפלֹוני' ּביד לי ׁשלחהּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָמלוה,

ּבאחריּותֹו חּיב ואינֹו נפטר; ּבידֹו, ׁשהתנּולׁשלחֹו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּירצה  מי ּביד יׁשלח לחברֹו, לׁשלח ׁשּירצה מי ׁשּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּביניהן
ראּוי  ׁשהּוא לֹו ׁשּיראה מי ּביד מׁשּלח זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמׁשּלח
ּבֹו ׁשּכפר אֹו ,ּבּדר נגנב אֹו אבד ואם זה; ּדבר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלהֹולי

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ּפטּור, המׁשּלח הרי - ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּׁשליח
זה „. ּבדבר ׁשליח ׁשהּוא והֹודיע ׁשּמכר, אֹו ׁשּקנה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

על  ׁשעבר ונמצא ,ׁשהמׁשי אֹו ׁשּמׁש ּפי על אף - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָלפלֹוני
ּומחזיר  הּמּקח, ּבטל - מׁשּלחֹו ׁשהּוא ּדעת הֹודיע לא ואם . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּׁשלחֹו. זה ּובין ּבינֹו הּדין ויהיה הּמּקח, נקנה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשליח
קניתי ‰. 'ללוי לֹו: ואמר מּׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּקנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָראּובן

ואמר  ראּובן וחזר לוי, ּבׁשם מכר ׁשטר וכתב ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותּה',
- ּבׁשמי' מכר ׁשטר ּוכתב חזר קניתיה, 'לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹֹלׁשמעֹון:
ואם  ראּובן. ּבׁשם אחר ׁשטר לֹו לכּתב הּמֹוכר את ּכֹופין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאין
ׁשאכּתב  וזה אקנה, 'לעצמי לֹו: ואמר ּבּתחּלה עּמֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהתנה
הרי  - הּקֹונה' הּוא ׁשאני ּבי ידעּו ׁשּלא ּכדי לוי ּבׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹׁשטר

ּבׁשמֹו אחר ׁשטר לֹו ולכּתב לחזר ּכֹופהּו .זה ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹ
.Â על ׂשכר נֹוטל ׁשהּוא אּלא הּוא, ׁשליח - ְִֵֶֶַַַַָָָָהּסרסּור

ׁשּנה  אם ,לפיכ מה ׁשליחּותֹו; מׁשּלם הּבעלים, ּדעת על ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
הּסרסּור, לׁשמעֹון חפץ ראּובן ׁשּנתן הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּׁשהפסיד.
והל מּמאה', ּבפחֹות ּתמּכר ואל זה, לי 'מכר לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואמר
- ּבמאתים מכרֹו מּביתֹו; חמּׁשים מׁשּלם - ּבחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָּומכרֹו

'ּבמאה  אֹומר: ראּובן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לראּובן. ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹהּכל
וכן  לי, אמרּת 'ּבחמּׁשים אֹומר: והּסרסּור למּכר', ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹאמרּתי
ׁשהרי  הּתֹורה, ׁשב ּועת הּסרסּור נׁשּבע - ּבחמּׁשים' ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָמכרּתי
הּסת  נׁשּבע - החמּׁשים לֹו נתן ּכבר ואם ּבמקצת. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָהֹודה

ז  ׁשחפץ הּלֹוקח ידע ואם הּלֹוקח. וזֹוכה ׁשליחּותֹו, ה ׁשעׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
החפץ  יחזיר - הּוא סרסּור לֹו הּמֹוכר וׁשּזה הּוא, ראּובן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשל
אֹו ּבחמּׁשים, למּכר רׁשּות לֹו ׁשּנתן מי על ויחרים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹלבעליו;

ׁשּקניתי. אחר ּבֹו וחזר ּבחמּׁשים, ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשרצה
.Ê ׁשל זה קרקע אֹו זה ׁשחפץ לּלֹוקח ׁשהֹודיע סרסּור ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכל

למּכר  רֹוצה 'איני ראּובן: אמר הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּובן,
ּפסק לא ׁשהרי הּלֹוקח, מחזיר - אּלּו' בסכום ּבדמים [נקב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשאבד של] סרסּור וכל .'וכ ּבכ 'מכר לֹו ואמר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹּדמים
ׁשהּוא  מּפני לׁשּלם, חּיב - נׁשּבר אֹו נגנב, אֹו מּידֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחפץ

ׂשכר. ֵָָנֹוׂשא
.Á:לֹו ואמר חמיו, לבית לׁשּגרן האּמן מּבית ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּלֹוקח

לאו, ואם ּדמיהן; את ל אּתן אני מּמּני, אֹותן מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ'אם
לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבהליכה ונאנסּו מעט', ׂשכר ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּתן

ּפטּור  ּבחזרה, נאנסּו לאחרים,ואם למכרן מנת על נטלן . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אּתן  ּפלֹוני, זמן עד אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום יּמכרּו 'אם לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָואמר
ּבין  ונאנסּו, ,'ל אחזירם יּמכרּו, לא ואם ,וכ ּכ ּדמים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹל

לׁשּלם. חּיב - ּבחזרה ּבין ְֲֲִֵֵַַַַָָָָּבהליכה
.Ë- וכ ּכ והפסיד ּפלֹוני, אנס ׁשארעֹו ׁשּטען ׁשליח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל

היה  ואם ויּפטר. טענתֹו, על הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהרי
ׁשהּוא  ּדבר אֹו עדים, עליו להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹהאנס

וי  להביא גלּוי צרי זה הרי - עדים ימצא ׁשהרי לּכל, דּוע ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּומׁשּלם  נאמן, אינֹו - עדים הביא לא ואם טענתֹו; על .ראיה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּגרּבי  מאֹות ארּבע לי 'קנה לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ּבאחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמעׂשה
ואמרּו חמץ. ונמצאּו לֹו, וקנה ּבידֹו, לֹו ׁשהיּו מּמעֹות ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹיין',
והֹואיל  לֹו; יׁש קֹול ׁשהחמיץ, ּכזה ּגדֹול מנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָחכמים:
ואם  ויּפטר; ׁשּלקחֹו ּבעת יין ׁשהיה ראיה, להביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָואפׁשר
ׁשהראיה  מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשּלם. ראיה, יביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא
יּׁשבע  מצּויה, ראיתֹו ׁשאין הּנעלם ּדבר אבל ּבהן. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָמצּויה
ּכּיֹוצא  הּׁשּתף ׁשּיטען טענה ּבכל הּדין וכן הּׁשליח. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻעליו
להיֹות  יכֹולה הראיה אם - הּׁשֹומרין ּבטענת הּדין וכן ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבזֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יׁשּלם, אֹו טענתֹו, על ראיה יביא אֹו -ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

ג  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשהיּו אֹו אחר, יד ּתחת קרקע לֹו ׁשהיתה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָמי

ּולהֹוציא  זה, עם לדּון ׁשליח לעׂשֹות ורצה ּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָמּטלטלין
- ידֹו מּתחת הּפּקדֹון אֹו הרׁשאה הּקרקע לֹו ּכֹותב זה הרי ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

הזכויות] לו לֹו:[שהקנה ואמר ׁשהרׁשהּו, מּידֹו לקנֹות וצרי .ְְְְִִִִֶַָָָָ
ואם  הּללּו; ּבענינים וכּיֹוצא ,'לעצמ והֹוצא ּוזכה ּדּון ל'ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ
לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני עּמֹו, לדּון יכֹול אינֹו ּכן, לֹו ּכתב ְִִֵֵֵֵֶַָָָֹלא
אּלא  אינֹו ּכן, לֹו ׁשּכתב ּפי על אף ּדיני'. ּבעל אּתה ִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ'אין
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וכן ‡. ׁשּבעֹולם, הּדברים מן לדבר ׁשליח נעׂשה הּגֹוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאין

ׁשּנאמר: הּדברים, מן לדבר לגֹוי ׁשליח נעׂשה יׂשראלי ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
ׁשלּוחכם  אף ברית, ּבני "אּתם " מה - אּתם" ּגם ּתרימּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָ"ּכן
ּבן  ּמׁשּלחכם ּומה ּכּלּה. הּתֹורה לכל הּדין והּוא ברית; ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻּבני

ּברית. ּבן המׁשּלח ּכּלּה הּתֹורה ּבכל אף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻּברית,
אּׁשה ·. אֹו איׁש ׁשליח אדם ואפּלעֹוׂשה איׁש; אׁשת ואפּלּו ּו, ֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

מצוֹות, ּבמקצת ויׁשנן דעת ּבני והן הֹואיל - וׁשפחה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָעבד
והּוא  ּדעת, ּבן ׁשאינֹו מי אבל ּומּתן. למּׂשא ׁשלּוחין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָנעׂשין
ׁשליח, עֹוׂשין ולא ׁשלּוחין; נעׂשין אינן - וקטן ׁשֹוטה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחרׁש
אצל  קטן ּבנֹו הּׁשֹולח ,לפיכ הּקטּנה. ואחד הּקטן ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָאחד

איסרים]החנוני בשני "זכות" ּבאּסר[ובחשבונו לֹו ּומדד [סוג , ְְִִֶַַָָָ
האּסרמטבע] את לֹו ונתן "עודף"]ׁשמן, בתור - ואּבד [הנותר , ְְִִֵֶֶֶַָָָ

אּלא  ׁשלחֹו ׁשּלא לׁשּלם; חּיב החנוני - האּסר ואת הּׁשמן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאת
ּכּיֹוצא  ּכל וכן ּדעת. ּבן אּלא לׁשלח לֹו היה ולא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלהֹודיעֹו,
ּפטּור. זה הרי הּקטן', עם לי 'ׁשלח ואמר: ּפרׁש ואם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבזה.

ּבין ‚. ּפּקדֹון ּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש 'מנה לחברֹו: ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹומר
רצה  אם - קטן היה אפּלּו - ּפלֹוני' ּביד לי ׁשלחהּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָמלוה,

ּבאחריּותֹו חּיב ואינֹו נפטר; ּבידֹו, ׁשהתנּולׁשלחֹו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשּירצה  מי ּביד יׁשלח לחברֹו, לׁשלח ׁשּירצה מי ׁשּכל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּביניהן
ראּוי  ׁשהּוא לֹו ׁשּיראה מי ּביד מׁשּלח זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהמׁשּלח
ּבֹו ׁשּכפר אֹו ,ּבּדר נגנב אֹו אבד ואם זה; ּדבר ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָלהֹולי

קּים. ׁשּבממֹון ּתנאי ׁשּכל ּפטּור, המׁשּלח הרי - ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּׁשליח
זה „. ּבדבר ׁשליח ׁשהּוא והֹודיע ׁשּמכר, אֹו ׁשּקנה ְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּׁשליח

על  ׁשעבר ונמצא ,ׁשהמׁשי אֹו ׁשּמׁש ּפי על אף - ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָלפלֹוני
ּומחזיר  הּמּקח, ּבטל - מׁשּלחֹו ׁשהּוא ּדעת הֹודיע לא ואם . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹ

ׁשּׁשלחֹו. זה ּובין ּבינֹו הּדין ויהיה הּמּקח, נקנה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשליח
קניתי ‰. 'ללוי לֹו: ואמר מּׁשמעֹון, ׂשדה ׁשּקנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָראּובן

ואמר  ראּובן וחזר לוי, ּבׁשם מכר ׁשטר וכתב ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאֹותּה',
- ּבׁשמי' מכר ׁשטר ּוכתב חזר קניתיה, 'לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹֹלׁשמעֹון:
ואם  ראּובן. ּבׁשם אחר ׁשטר לֹו לכּתב הּמֹוכר את ּכֹופין ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹאין
ׁשאכּתב  וזה אקנה, 'לעצמי לֹו: ואמר ּבּתחּלה עּמֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹהתנה
הרי  - הּקֹונה' הּוא ׁשאני ּבי ידעּו ׁשּלא ּכדי לוי ּבׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹׁשטר

ּבׁשמֹו אחר ׁשטר לֹו ולכּתב לחזר ּכֹופהּו .זה ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹ
.Â על ׂשכר נֹוטל ׁשהּוא אּלא הּוא, ׁשליח - ְִֵֶֶַַַַָָָָהּסרסּור

ׁשּנה  אם ,לפיכ מה ׁשליחּותֹו; מׁשּלם הּבעלים, ּדעת על ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ
הּסרסּור, לׁשמעֹון חפץ ראּובן ׁשּנתן הרי ּכיצד? ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּׁשהפסיד.
והל מּמאה', ּבפחֹות ּתמּכר ואל זה, לי 'מכר לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹואמר
- ּבמאתים מכרֹו מּביתֹו; חמּׁשים מׁשּלם - ּבחמּׁשים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָּומכרֹו

'ּבמאה  אֹומר: ראּובן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לראּובן. ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹהּכל
וכן  לי, אמרּת 'ּבחמּׁשים אֹומר: והּסרסּור למּכר', ל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֹאמרּתי
ׁשהרי  הּתֹורה, ׁשב ּועת הּסרסּור נׁשּבע - ּבחמּׁשים' ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָמכרּתי
הּסת  נׁשּבע - החמּׁשים לֹו נתן ּכבר ואם ּבמקצת. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָהֹודה

ז  ׁשחפץ הּלֹוקח ידע ואם הּלֹוקח. וזֹוכה ׁשליחּותֹו, ה ׁשעׂשה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
החפץ  יחזיר - הּוא סרסּור לֹו הּמֹוכר וׁשּזה הּוא, ראּובן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשל
אֹו ּבחמּׁשים, למּכר רׁשּות לֹו ׁשּנתן מי על ויחרים ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹלבעליו;

ׁשּקניתי. אחר ּבֹו וחזר ּבחמּׁשים, ְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשרצה
.Ê ׁשל זה קרקע אֹו זה ׁשחפץ לּלֹוקח ׁשהֹודיע סרסּור ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָּכל

למּכר  רֹוצה 'איני ראּובן: אמר הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּובן,
ּפסק לא ׁשהרי הּלֹוקח, מחזיר - אּלּו' בסכום ּבדמים [נקב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ

ׁשאבד של] סרסּור וכל .'וכ ּבכ 'מכר לֹו ואמר ְְְְְְִֶַַַָָָָָָֹּדמים
ׁשהּוא  מּפני לׁשּלם, חּיב - נׁשּבר אֹו נגנב, אֹו מּידֹו, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהחפץ

ׂשכר. ֵָָנֹוׂשא
.Á:לֹו ואמר חמיו, לבית לׁשּגרן האּמן מּבית ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהּלֹוקח

לאו, ואם ּדמיהן; את ל אּתן אני מּמּני, אֹותן מקּבלין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ'אם
לׁשּלם; חּיב זה הרי - ּבהליכה ונאנסּו מעט', ׂשכר ל ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָאּתן

ּפטּור  ּבחזרה, נאנסּו לאחרים,ואם למכרן מנת על נטלן . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ
אּתן  ּפלֹוני, זמן עד אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום יּמכרּו 'אם לֹו: ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָואמר
ּבין  ונאנסּו, ,'ל אחזירם יּמכרּו, לא ואם ,וכ ּכ ּדמים ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹל

לׁשּלם. חּיב - ּבחזרה ּבין ְֲֲִֵֵַַַַָָָָּבהליכה
.Ë- וכ ּכ והפסיד ּפלֹוני, אנס ׁשארעֹו ׁשּטען ׁשליח ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל

היה  ואם ויּפטר. טענתֹו, על הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע זה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהרי
ׁשהּוא  ּדבר אֹו עדים, עליו להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום ְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹהאנס

וי  להביא גלּוי צרי זה הרי - עדים ימצא ׁשהרי לּכל, דּוע ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּומׁשּלם  נאמן, אינֹו - עדים הביא לא ואם טענתֹו; על .ראיה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּגרּבי  מאֹות ארּבע לי 'קנה לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ּבאחד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמעׂשה
ואמרּו חמץ. ונמצאּו לֹו, וקנה ּבידֹו, לֹו ׁשהיּו מּמעֹות ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹיין',
והֹואיל  לֹו; יׁש קֹול ׁשהחמיץ, ּכזה ּגדֹול מנין ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָחכמים:
ואם  ויּפטר; ׁשּלקחֹו ּבעת יין ׁשהיה ראיה, להביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָואפׁשר
ׁשהראיה  מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן יׁשּלם. ראיה, יביא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹלא
יּׁשבע  מצּויה, ראיתֹו ׁשאין הּנעלם ּדבר אבל ּבהן. ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָמצּויה
ּכּיֹוצא  הּׁשּתף ׁשּיטען טענה ּבכל הּדין וכן הּׁשליח. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻעליו
להיֹות  יכֹולה הראיה אם - הּׁשֹומרין ּבטענת הּדין וכן ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּבזֹו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יׁשּלם, אֹו טענתֹו, על ראיה יביא אֹו -ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָ

ג  ¤¤ּפרק
לֹו‡. ׁשהיּו אֹו אחר, יד ּתחת קרקע לֹו ׁשהיתה ְְִֵֶֶַַַַַַָָָמי

ּולהֹוציא  זה, עם לדּון ׁשליח לעׂשֹות ורצה ּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָמּטלטלין
- ידֹו מּתחת הּפּקדֹון אֹו הרׁשאה הּקרקע לֹו ּכֹותב זה הרי ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ

הזכויות] לו לֹו:[שהקנה ואמר ׁשהרׁשהּו, מּידֹו לקנֹות וצרי .ְְְְִִִִֶַָָָָ
ואם  הּללּו; ּבענינים וכּיֹוצא ,'לעצמ והֹוצא ּוזכה ּדּון ל'ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָ
לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני עּמֹו, לדּון יכֹול אינֹו ּכן, לֹו ּכתב ְִִֵֵֵֵֶַָָָֹלא
אּלא  אינֹו ּכן, לֹו ׁשּכתב ּפי על אף ּדיני'. ּבעל אּתה ִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ'אין
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וכל  מׁשּלחֹו. ׁשל הּוא הרי ּבֹו, ּׁשּיזּכה מה וכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָׁשליח,
ע  הּׁשליח ׁשּיֹוציא הרי ההֹוצאֹות ּבֹו, ׁשהרׁשה זה ּדין ל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻ

ׁשּתֹוציא  'ּכל ּבהרׁשאה: ּכֹותבין ׁשּכ ּבהן; חּיב ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהמׁשּלח
לׁשּלמֹו'. עלי זה, ְְְִֶַַָּבדין

ּביד ·. לֹו ּׁשּיׁש מה רביע אֹו ׁשליׁש הּמרׁשה לזה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֻהקנה
הּוא  והרי חלקֹו, על ודן הֹואיל הּכל; על ּדן זה הרי ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹחברֹו,

הּכל  על ּדן - ּבחלקֹו ּדינֹו .ּבעל ְְִֶַַַַָֹ
לתּבע ‚. ׁשּבא הּׁשּתפין, מן אֹו חלקּו, ׁשּלא האחים מן ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאחד

צרי אין הּממֹון, ּבזה חלק לֹו ויׁש הֹואיל הּכל; על ּתֹובע -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
לֹומר  יכֹול האחר הּׁשּתף ואין ׁשּתפין. מּׁשאר ְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָֻֻהרׁשאה
טענה  טֹוען הייתי הּתֹובע, הייתי אני 'אּלּו ׁשּדן: ְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻלׁשּתפֹו
ּבאת  לא 'לּמה לֹו: אֹומרין ׁשהרי ּדיני', ּבעל ּומחּיב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאחרת

אּתה'? ּגם לֹולתּבע יׁש אחרת, מּמדינה ּבא אם ,לפיכ ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מֹודה  איני 'אני לֹו: ולֹומר עּמֹו, ולדּון הּדין, ּבעל על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלחזר
ולֹומר  לעּכב לּנתּבע יׁש לפיכ ׁשּלי'; ׁשּתף ּׁשּטען מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבכל
ממֹון  ׁשהרי הרׁשאה, הבא אֹו ,ּבחלק עּמי ּדּון 'אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה:
אֹו אחי יבֹוא ּולמחר דיני, ּבעלי ּוׁשניכם ּבידי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניכם

הּוא'. ּגם ויתּבע ְְְִַַָֻׁשּתפ
הרׁשאה „. צרי אׁשּתֹו, ּבנכסי ּפרֹות הּבעל ׁשם יׁש ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָ

על לדּון ׁשּיׁש מּתֹו - על ּבּקרקע ּדן ׁשּלֹו, הן ׁשהרי הּפרֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
אין  קרקע אין ׁשאם מאׁשּתֹו, הרׁשאה צרי ואין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָהּקרקע,

ֵּפרֹות.
מּטלטלין ‰. ּבין מלוה, אֹו ּפּקדֹון חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

זה  ּביד הרׁשּות - לֹו להביאן ּבעדים ׁשליח ועׂשה מעֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּבין
ּבאחריּותן, חּיב ואינֹו נפטר - לּתן רצה אם אצלֹו: ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהן

לׁשלּוחֹו נתן זה ׁשהרי ׁשאין נֹותן, אינֹו - לּתן רצה לא ואם ; ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
הּפּקדֹון. על ּבהרׁשאה ׁשּיבֹוא עד ּדינֹו הּבא ּבעל וכל ְְְִִֶַַַַַַַָָָָָָ

טֹוב  לא "ואׁשר ּבהן: הּנאמר ּבכלל הּוא הרי ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהרׁשאה,
עּמיו". ּבתֹו ְַָָָעׂשה

.Â,אצלֹו ׁשהפקיד ּבמעֹות אֹו ּבמּטלטלין ּבּדין חברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּתֹובע
זה  ׁשּנמצא עליו; הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹוכפר
ּביד  לי ּׁשּיׁש מה לּטל הרׁשיתי' לֹו: אֹומר ׁשהּוא - ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹּכמׁשּקר
מי  וכן ּכלּום'. אצלֹו לֹו ׁשאין ּפלֹוני אמר ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
אחר  עליו להרׁשֹות יכֹול אינֹו ׁשבּועה, חברֹו לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנתחּיב
על  מרׁשה אדם ואין לֹו, ׁשּיקנה ּדבר ׁשם ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהׁשּביעֹו;
הּממֹון. ּתביעת עם אּלא נקנין הּדברים ׁשאין ּדברים, ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּתביעת

.Ê ׁשליח להרׁשֹות ורצה אחר, ּביד ּפּקדֹון מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי
הּקנין אין - הּמטּבע [סודר]להביאן ׁשאין ּבה, מֹועיל מּידֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ׁשהּוא, ּכל קרקע לֹו נֹותן עֹוׂשה? ּכיצד אּלא ּבחליפין. ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנקנה
ּגּב על הּמעֹות לֹו והֹולּומקנה זֹו, ּבהרׁשאה להֹוציאן ּכדי ּה ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ּומֹוציאן. עּמֹו, יכֹול ודן אינֹו - אחר ּביד מלוה לֹו היתה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּמלוה  מּפני ּבׁשטר, חֹוב היה ואפּלּו עליה, הרׁשאה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלכּתב
ּבעֹולם. ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו מקנה אדם ואין נּתנה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָלהֹוצאה
ׁשלׁשּתן, ּבמעמד אֹו אּלא חֹוב, ּבּה אדם ׁשּיקנה ּדר ל ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָואין
ׁשטר  ּבהקנית אֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו טעם לֹו ׁשאין ּדבר ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָוהּוא
הּׁשעּבּוד  מקנה ׁשהּוא מּפני ּומסירה, ּבכתיבה עצמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָהחֹוב
הּגאֹונים  אבל הּתלמּוד. מן לי ׁשּיראה הּדין הּוא זה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּבֹו.

ּכל  יּטל ׁשּלא ּכדי הּמלוה, על אף הרׁשאה ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתּקנּו
ׁשאם  ּתּקנּו, ועֹוד אחת; למדינה לֹו ויל חברֹו, ממֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
מּמּנּו לתּבע אֹו חברֹו ּביד לֹו ׁשּיׁש מעֹות לּטל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהרׁשהּו
אּמֹות  ארּבע מקנהּו - לּמקנה קרקע היתה ולא ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהלואה,
ּודברים  ּגּבן. על הּמעֹות לֹו ּומקנה יׂשראל, ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחלקֹו

יאמר מי ׁשּזה ּורעּועים: מאד, עד הם קּלים ּדברים [מנין אּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
אינֹולנו] ראּוי, הּוא ואפּלּו יׂשראל? ּבארץ חלק לֹו ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּיׁש

ׁשאין  אמרּו, זֹו ּתּקנה ׁשּתּקנּו עצמם והּגאֹונים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּברׁשּותֹו.
על  לאּים ּכדי אּלא ואינּה ההר', את הּדין 'יּקב ּבּה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאֹומרין
ולּמה  נפטר. ולּתן, זֹו ּבהרׁשאה לדּון רצה אם ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָהּנתּבע:
מּׁשליח  ּפחּות הרעּועה זֹו ּבהרׁשאה הּבא זה ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיּפטר?
אין  - עּמֹו לדּון הּנתּבע ירצה לא אם אבל ּבעדים. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשעׂשהּו
ּדינֹו. ּבעל ׁשּיבֹוא עד להּׁשבע, ולא לֹו לּתן לא אֹותֹו ְְִִִִֵֶַַַַָָֹֹּכֹופין
ּבין  ּבׁשטר ּבין חברֹו, אצל מלוה לֹו היתה ׁשאם הֹורּו, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָוכן
עליו  ּכֹותבין - ּדין ּבבית ּבּה ׁשּכפר ּפי על אף - קנין ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּבעדי

ׁשעּבּוד ּכפירת ׁשהיא מּפני מלוה הרׁשאה, אבל קרקעֹות; ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָ
הרׁשאה. עליה ׁשּיכּתבּו ּתּקנּו לא ּבּה, ׁשּכפר ּפה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעל

.Á ּולהרׁשֹות הּׁשליחּות לבּטל ורצה לאחד, ׁשהרׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי
מבּטל  זה הרי - לאחר לאחר לכּתב רׁשּות לּמרׁשה ואין . ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹֻ

ּביד  ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשּזה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהרׁשאה,
ואחר  לאחר, הּוא ׁשּירׁשה עליו התנה אם ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאחר'.
לׁשליׁשי; וׁשני לּׁשני, הרׁשאה ּכֹותב הּׁשליח הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלאחר

ּתנאֹו. לפי ְְִַָֹהּכל
.Ëאֹו לֹו, ׁשּמכר אֹו הּנתּבע, לזה ׁשּמחל ּבהרׁשאה ְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּבא

עׂשה  לא - ּפׁשרה עּמֹו ׁשעׂשה אֹו הּׁשבּועה, על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמחל
אם  לפיכ לעּות'. ולא ,ׁשלחּתי 'לתּקן אֹומר: ׁשהרי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכלּום,
הרי  הּכל, על לֹו מחל אפּלּו - לעּות ּבין לתּקן ּבין ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹהתנה,

מחּול  .זה ֶָ
.È יכֹול ׁשמעֹון אין - ׁשמעֹון ותבע ּבהרׁשאה, ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

ּובּטל  אחר הרׁשה אֹות המׁשּלח 'ׁשּמא לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדחֹותֹו
ׁשּיׁש הּפּקדֹון לי 'ּתן לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ;'ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשליחּות
אחר, הרׁשה הּמפקיד אם ;'אצל ּתהי הרׁשאתי וזֹו ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּביד

עצמֹו על הפסיד נתן.הּוא ּבהרׁשאתֹו ׁשהרי ּפטּור, וׁשמעֹון . ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
.‡È לא' ואמר: לוי, ותבע ׁשמעֹון, ּבהרׁשאת ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹראּובן

מֹוציאין  - ויּטל' ׁשמעֹון יּׁשבע אבל מעֹולם, דברים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיּו
לו  מּיד ׁשמעֹון הּממֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח ויהיה י, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

ידּון  - ּבׁשמעֹון לוי ׁשּתֹולה הּדברים ּכל וכן ויּטל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויּׁשבע
ויּׁשאל; ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד מּנח הּממֹון ויהיה ראּובן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻעם
לעּכב  ּכדי ׁשקר  טענת ׁשּטֹוען מי על להחרים לראּובן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַויׁש
לעּכב  יכֹול אינֹו - ׁשבּועה לוי נתחּיב ּולאחרֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָהּממֹון
ׁשּטֹוען  מי על ׁשמעֹון ּבפני ׁשאחרים עד נׁשּבע, 'איני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָולֹומר:
ׁשּתּקנּוה  קּלה ּתּקנה אּלא החרם זה ׁשאין ׁשקר'; טענֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעלי
ואין  טענֹותיהן, דינין ּבעלי ׁשּיכּונּו ּכדי האחרֹונים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּגאֹונים

הּקּלה  זֹו ּתּקנה מּפני זה ׁשל ׁשבּועתֹו .מעּכבין ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ

ד  ¤¤ּפרק
מהן ‡. אחד ּכל ּיקנה ּבמה להׁשּתּתף, הּׁשּתפין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּכׁשּירצּו
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זה  יביא - נׁשּתּתפּו ּבמעֹות אם ּבֹו? להׁשּתּתף חברֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממֹון
אחד  לכיס אֹותן ויּטילּו מעֹותיו, זה ויביא ויגּביהּומעֹותיו, , ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

אף  - עדים והעידּו ׁשטר ּכתבּו אם אבל ׁשניהם. הּכיס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאת
ויׁשּתּתפּו מאה וזה מאה זה ׁשּיביא ׁשניהם מּיד ׁשּקנּו ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
נקנה  הּמטּבע ׁשאין ׁשּתפין; נעׂשּו לא ועדין קנּו, לא - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבהן
ׁשּקנּו ּכיון מּטלטלין, ּבׁשאר נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבחליפין.
והרי  ּדבׁש, ׁשל ּכּדֹו וזה יין ׁשל חביתֹו זה ׁשּיביא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּידם
ּפרֹותיהן, ערבּו אם וכן ּבהן. ׁשּתפין נעׂשּו - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנׁשּתּתפּו
ּכּדֹו וזה חביתֹו זה והּניח ּבׁשּתפּות, מקֹום ׁשּׂשכרּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻאֹו

ׁשּתפין  אּלּו הרי - ּבהן ּבכל ׁשּנׁשּתּתפּו ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
הּׁשּתפין  קֹונין עצמן הּדרכים ּבאֹותן הּלֹוקח, ׁשּקֹונה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּדרכים

ּבֹו. להׁשּתּתף ּביניהן הּמּטל הּממֹון מּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻזה
מּידם,·. ׁשּקנּו ּפי על אף - ּבאּמנּות ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּמנין

ׁשהתנּו אֹורגים ׁשני אֹו חּיטים ׁשני ּכיצד? ׁשּתפין. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאינם
ׁשּכל -ּביניהן ּבׁשוה ּביניהם יהיה ּבמלאכּתֹו, וזה זה ׁשּיּקח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ׁשּלא  ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּכלל, ׁשּתפּות ּכאן ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאין
לעֹולם  עצמן ּבא מּממֹון הּבגדים לֹוקחין היּו אם אבל . ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ

מּמעֹותיהן  והערב הּׁשתי ולֹוקחין ּומֹוכרין, אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָותֹופרין
אּלּו הרי - ּבֹו ׁשּלֹוקחין ּבּממֹון ונׁשּתּתפּו ּומֹוכרין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָואֹורגין
הרי  ּומּתנן, ּובמּׂשאן מלאכּתן ּבׂשכר ׁשּירויחּו וכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתפין;

לאמצע. ְֶַָהּוא
ׁשלׁש‚. וזה מאתים וזה מנה זה לכיס, ׁשהּטילּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּׁשּתפין

אֹו הּׂשכר - הֹותירּו אֹו ּופחתּו ּבּממֹון, ּכּלם ונתעּסקּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻמאֹות,
הּמעֹות  לפי לא מנינם, לפי ּבׁשוה ּביניהן ואפּלּוהּפחת . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

נֹוטל  אחד ּכל היה טבחּוהּו ׁשאּלּו לטביחה, ׁשֹור ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקחּו
הֹותירּו, אֹו ּופחתּו חי מכרּוהּו אם - מעֹותיו ּכפי ְְְְֲִִִִַָָָָמּבׂשרֹו
ּבׁשּנׂשאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לאמצע. הּפחת אֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכר
ועדין  קּימין, הּמעֹות אם אבל ּבהן. ׁשּנׁשּתּתפּו ּבּמעֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָונתנּו
ׁשּׁשּנהּו הּמטּבע, מחמת הֹותירּו אֹו ּופחתּו אֹותן, הֹוציאּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא
לפי  ההפסד אֹו הּׂשכר חֹולקין - הּמדינה אנׁשי אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשּיּטל  התנּו אם אבל ּבסתם. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹהּמעֹות.

ה  מן רבעים ׁשלׁשה הּמאה הּמאתים ּבעל ּבעל ויּטל ּׂשכר, ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּׂשכר  רבעי ׁשלׁשת ׁשּיּטל זה יפחֹות לא יפחתּו ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹרביע,
ׁשלׁשה  הּׂשכר רביע ׁשּנֹוטל זה ויפסיד ההפסד, רביע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ׁשּכל  ּׁשהתנּו; מה לפי חֹולקין אּלּו הרי - הּפחת מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָרבעים

קּים. ׁשּבממֹון ְְֶַַָָּתנאי
קצּוב „. זמן עד זֹו ּבׁשּתפּות ׁשּיעמדּו ּביניהן ׁשהתנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתפין

ׁשּיּגיע  עד לחלק  יכֹול ואינֹו חברֹו, על מעּכב מהן אחד ּכל -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מהן  אחד ואין הּׁשּתפּות. ממֹון ּכל ׁשּיכלה עד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּזמן,
הקצּוב. הּזמן סֹוף עד ּבּׂשכר, ולא ּבּקרן חלקֹו לּטל ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיכֹול
ּכל  חֹולקין אּלּו הרי - זמן להם קבעּו ולא סתם ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹנׁשּתּתפּו
וזה  הּסחֹורה מן חלקֹו נֹוטל וזה מהם, אחד ׁשּירצה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָזמן
אֹו חלּקה, ּדין הּסחֹורה ּבאֹותּה היה לא ואם חלקֹו. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֻנֹוטל
את  וחֹולקין אֹותּה, מֹוכרין אּלּו הרי - הפסד ּבחלּקתּה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהיה
לכל  יׁש - הּסחֹורה אֹותּה למכירת ידּוע זמן היה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּדמים.
ּבּזמן  הּסחֹורה ׁשּתּמכר עד יחלקּו ׁשּלא לעּכב מהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחד
מן  ולא הּקרן מן לא נֹוטל מהן אחד ואין למכירתּה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּידּוע

להם  היה ּביניהן. התנּו ּכן אם אּלא החלּקה, זמן עד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהרוח,
עד  נחלק 'לא לחברֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - אחר אצל ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹחֹוב
ּוכׁשּיפרעּו חֹולקין; אּלא לנּו', ׁשּיׁש חֹוב ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָׁשּנגּבה
אם  - לאחד חֹוב עליהם היה חלקֹו. אחד ּכל יּטל ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהחֹובֹות,
החֹוב  זמן ולכׁשּיּגיע חֹולקין; זה, על זה אחראין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאינן

יּתן  אחד לפרעֹו, ּכל - אחראין הן ואם חלקֹו. אחד ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
החֹוב. ויפרעּו לפרעֹו הּׁשטר זמן ׁשּיּגיע עד לחלק, ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹמעּכב
מּמּנּו אחד וכל 'הֹואיל לֹו: אֹומר חברֹו ׁשהרי מעּכב? ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָולּמה
ׁשּיּגיע  עד אּלּו ּבדמים ונּתן נּׂשא הּׁשטר, ּכל לׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחּיב
ּכל  ּכנגד הּדמים את וטל 'נחלק, חברֹו: לֹו אמר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזמן'.
הּׁשטר  ּכל ּותׁשּלם ,לעצמ סחֹורה ּבהן ועׂשה ְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשטר,
והּׁשנים  נפסיד, 'ׁשּמא לֹו: ולֹומר עדין לעּכב לֹו יׁש - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָּבזמּנֹו'

האחד'. מן מרויחין ְִִִֵֶַָָָיתר
לסחֹורה,‰. ּפלֹונית למדינה ּבֹו ליל ממֹון לחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנֹותן

יכֹול  אינֹו - ּבחנּות ּבֹו ליׁשב אֹו לסחֹורה, ּפרֹות לקנֹות ְְֲִִֵֵֵֵַָָאֹו
לּמקֹום  ׁשּיל עד הּׁשּתף, מּיד הּממֹון ּולהחזיר ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻלחזר
ׁשּיׁשב  עד אֹו וימּכר, הּפרֹות אֹותן ׁשּיקנה אֹו ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהתנּו

הּוא  זמן ׁשּקבע ּכמי ׁשּזה .ּבחנּות; ְְֲִֶֶֶַַַָ

ה'תשע"ג  כסלו כ"ו שני יום

ה  ¤¤ּפרק
הּמדינה ‡. מּמנהג יׁשּנה לא ּבסתם, חברֹו עם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף

עם  ּבּה יׁשּתּתף ולא אחר, למקֹום יל ולא הּסחֹורה. ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּבאֹותּה
ולא  אחרת, ּבסחֹורה יתעּסק ולא אחר, ּביד יפקיד ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹאחר,

ּבּתחּלה, התנּו ּכן אם אּלא - ּבהּקפה מּדעת ימּכר ׁשעׂשה אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ואמר  הֹודיעֹו ּכ ואחר חברֹו, מּדעת ׁשּלא ועׂשה עבר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחברֹו.
ואין  ּפטּור. הרי - למעׂשיו והסּכים ,'וכ ּכ 'עׂשיתי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָלֹו:

ּבלבד. ּבדברים אּלא קנין, צריכין הּדברים אּלּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּכל
אֹו·. ּבּים, ּפרׁש אֹו ּבהּקפה, ּומכר ׁשעבר הּׁשּתפין מן ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻאחד

וכל  אחרת, ּבסחֹורה ונתן ׁשּנׂשא אֹו אחר, למקֹום ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהל
חּיב  ׁשעבר, מחמת ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל - הּדברים ּבאּלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּיֹוצא
מה  ּכמֹו לאמצע הּׂשכר ׂשכר, ׁשם יהיה ואם לבּדֹו; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלׁשּלם
ּבתֹורת  לחברֹו מעֹות הּנֹותן ,לפיכ ּבּׂשכר. ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשהתנּו
אֹו ׂשעֹורים, וקנה והל לסחֹורה, חּטים ּבהן לקנֹות ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻׁשּתפּות
לזה  ּפחתּו ּפחתּו, אם - חּטים וקנה ׂשעֹורים לקנֹות לֹו ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָׁשּנתן
ונׁשּתּתף  הל אם וכן לאמצע. הֹותירּו הֹותירּו, ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעבר;
ואם  לעצמֹו; הפסיד הפסיד, אם - הּׁשּתפּות ּבממֹון אחר ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֻעם
ּבממֹון  אחר עם נׁשּתּתף אם אבל לאמצע. הּׂשכר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנׂשּתּכר,
לעצמֹו. הרויח הרויח, ואם לעצמֹו; ּפחת ּפחת, אם - ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָעצמֹו

הּתנאי. לפי הּכל ּביניהן, התנּו ְְְְִִִֵֵֶַַַֹואם
רּׁשאי ‚. ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח לחברֹו מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן

ׁשניהם  ימּכר לא מֹוכר, ּוכׁשהּוא הּמין; מאֹותֹו לעצמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹלּקח
ולא  עצמן. ּבפני ואּלּו עצמן, ּבפני אּלּו מֹוכר אּלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכאחד,
אֹו חּטים ּבכּלן אֹו אּלא ׂשעֹורים, ולחברֹו חּטים לעצמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֻיּקח

ׁשו  ׁשניהן מעֹות ׁשּיהיּו ּכדי ׂשעֹורים, ּבחּבלה ּבכּלן .ין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּפלֹוני „. למקֹום הּסחֹורה נֹולי' ׁשאמר: הּׁשּתפין מן ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻאחד
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זה  יביא - נׁשּתּתפּו ּבמעֹות אם ּבֹו? להׁשּתּתף חברֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממֹון
אחד  לכיס אֹותן ויּטילּו מעֹותיו, זה ויביא ויגּביהּומעֹותיו, , ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

אף  - עדים והעידּו ׁשטר ּכתבּו אם אבל ׁשניהם. הּכיס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאת
ויׁשּתּתפּו מאה וזה מאה זה ׁשּיביא ׁשניהם מּיד ׁשּקנּו ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
נקנה  הּמטּבע ׁשאין ׁשּתפין; נעׂשּו לא ועדין קנּו, לא - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבהן
ׁשּקנּו ּכיון מּטלטלין, ּבׁשאר נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּבחליפין.
והרי  ּדבׁש, ׁשל ּכּדֹו וזה יין ׁשל חביתֹו זה ׁשּיביא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּידם
ּפרֹותיהן, ערבּו אם וכן ּבהן. ׁשּתפין נעׂשּו - ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנׁשּתּתפּו
ּכּדֹו וזה חביתֹו זה והּניח ּבׁשּתפּות, מקֹום ׁשּׂשכרּו ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֻאֹו

ׁשּתפין  אּלּו הרי - ּבהן ּבכל ׁשּנׁשּתּתפּו ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
הּׁשּתפין  קֹונין עצמן הּדרכים ּבאֹותן הּלֹוקח, ׁשּקֹונה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּדרכים

ּבֹו. להׁשּתּתף ּביניהן הּמּטל הּממֹון מּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻזה
מּידם,·. ׁשּקנּו ּפי על אף - ּבאּמנּות ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּמנין

ׁשהתנּו אֹורגים ׁשני אֹו חּיטים ׁשני ּכיצד? ׁשּתפין. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאינם
ׁשּכל -ּביניהן ּבׁשוה ּביניהם יהיה ּבמלאכּתֹו, וזה זה ׁשּיּקח ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ׁשּלא  ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּכלל, ׁשּתפּות ּכאן ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻאין
לעֹולם  עצמן ּבא מּממֹון הּבגדים לֹוקחין היּו אם אבל . ְְְֲִִִִַַָָָָָָָָ

מּמעֹותיהן  והערב הּׁשתי ולֹוקחין ּומֹוכרין, אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָותֹופרין
אּלּו הרי - ּבֹו ׁשּלֹוקחין ּבּממֹון ונׁשּתּתפּו ּומֹוכרין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָואֹורגין
הרי  ּומּתנן, ּובמּׂשאן מלאכּתן ּבׂשכר ׁשּירויחּו וכל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתפין;

לאמצע. ְֶַָהּוא
ׁשלׁש‚. וזה מאתים וזה מנה זה לכיס, ׁשהּטילּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּׁשּתפין

אֹו הּׂשכר - הֹותירּו אֹו ּופחתּו ּבּממֹון, ּכּלם ונתעּסקּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻמאֹות,
הּמעֹות  לפי לא מנינם, לפי ּבׁשוה ּביניהן ואפּלּוהּפחת . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

נֹוטל  אחד ּכל היה טבחּוהּו ׁשאּלּו לטביחה, ׁשֹור ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקחּו
הֹותירּו, אֹו ּופחתּו חי מכרּוהּו אם - מעֹותיו ּכפי ְְְְֲִִִִַָָָָמּבׂשרֹו
ּבׁשּנׂשאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לאמצע. הּפחת אֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכר
ועדין  קּימין, הּמעֹות אם אבל ּבהן. ׁשּנׁשּתּתפּו ּבּמעֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָונתנּו
ׁשּׁשּנהּו הּמטּבע, מחמת הֹותירּו אֹו ּופחתּו אֹותן, הֹוציאּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא
לפי  ההפסד אֹו הּׂשכר חֹולקין - הּמדינה אנׁשי אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשּיּטל  התנּו אם אבל ּבסתם. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹהּמעֹות.

ה  מן רבעים ׁשלׁשה הּמאה הּמאתים ּבעל ּבעל ויּטל ּׂשכר, ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּׂשכר  רבעי ׁשלׁשת ׁשּיּטל זה יפחֹות לא יפחתּו ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹרביע,
ׁשלׁשה  הּׂשכר רביע ׁשּנֹוטל זה ויפסיד ההפסד, רביע ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
ׁשּכל  ּׁשהתנּו; מה לפי חֹולקין אּלּו הרי - הּפחת מן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָרבעים

קּים. ׁשּבממֹון ְְֶַַָָּתנאי
קצּוב „. זמן עד זֹו ּבׁשּתפּות ׁשּיעמדּו ּביניהן ׁשהתנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻׁשּתפין

ׁשּיּגיע  עד לחלק  יכֹול ואינֹו חברֹו, על מעּכב מהן אחד ּכל -ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
מהן  אחד ואין הּׁשּתפּות. ממֹון ּכל ׁשּיכלה עד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּזמן,
הקצּוב. הּזמן סֹוף עד ּבּׂשכר, ולא ּבּקרן חלקֹו לּטל ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹיכֹול
ּכל  חֹולקין אּלּו הרי - זמן להם קבעּו ולא סתם ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹנׁשּתּתפּו
וזה  הּסחֹורה מן חלקֹו נֹוטל וזה מהם, אחד ׁשּירצה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָזמן
אֹו חלּקה, ּדין הּסחֹורה ּבאֹותּה היה לא ואם חלקֹו. ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֻנֹוטל
את  וחֹולקין אֹותּה, מֹוכרין אּלּו הרי - הפסד ּבחלּקתּה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהיה
לכל  יׁש - הּסחֹורה אֹותּה למכירת ידּוע זמן היה ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָהּדמים.
ּבּזמן  הּסחֹורה ׁשּתּמכר עד יחלקּו ׁשּלא לעּכב מהן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחד
מן  ולא הּקרן מן לא נֹוטל מהן אחד ואין למכירתּה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּידּוע

להם  היה ּביניהן. התנּו ּכן אם אּלא החלּקה, זמן עד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻהרוח,
עד  נחלק 'לא לחברֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - אחר אצל ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָֹֹחֹוב
ּוכׁשּיפרעּו חֹולקין; אּלא לנּו', ׁשּיׁש חֹוב ּכל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָׁשּנגּבה
אם  - לאחד חֹוב עליהם היה חלקֹו. אחד ּכל יּטל ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹהחֹובֹות,
החֹוב  זמן ולכׁשּיּגיע חֹולקין; זה, על זה אחראין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָאינן

יּתן  אחד לפרעֹו, ּכל - אחראין הן ואם חלקֹו. אחד ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
החֹוב. ויפרעּו לפרעֹו הּׁשטר זמן ׁשּיּגיע עד לחלק, ְְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹמעּכב
מּמּנּו אחד וכל 'הֹואיל לֹו: אֹומר חברֹו ׁשהרי מעּכב? ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָולּמה
ׁשּיּגיע  עד אּלּו ּבדמים ונּתן נּׂשא הּׁשטר, ּכל לׁשּלם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָחּיב
ּכל  ּכנגד הּדמים את וטל 'נחלק, חברֹו: לֹו אמר ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּזמן'.
הּׁשטר  ּכל ּותׁשּלם ,לעצמ סחֹורה ּבהן ועׂשה ְְְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשטר,
והּׁשנים  נפסיד, 'ׁשּמא לֹו: ולֹומר עדין לעּכב לֹו יׁש - ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָּבזמּנֹו'

האחד'. מן מרויחין ְִִִֵֶַָָָיתר
לסחֹורה,‰. ּפלֹונית למדינה ּבֹו ליל ממֹון לחברֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנֹותן

יכֹול  אינֹו - ּבחנּות ּבֹו ליׁשב אֹו לסחֹורה, ּפרֹות לקנֹות ְְֲִִֵֵֵֵַָָאֹו
לּמקֹום  ׁשּיל עד הּׁשּתף, מּיד הּממֹון ּולהחזיר ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻלחזר
ׁשּיׁשב  עד אֹו וימּכר, הּפרֹות אֹותן ׁשּיקנה אֹו ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשהתנּו

הּוא  זמן ׁשּקבע ּכמי ׁשּזה .ּבחנּות; ְְֲִֶֶֶַַַָ

ה'תשע"ג  כסלו כ"ו שני יום

ה  ¤¤ּפרק
הּמדינה ‡. מּמנהג יׁשּנה לא ּבסתם, חברֹו עם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף

עם  ּבּה יׁשּתּתף ולא אחר, למקֹום יל ולא הּסחֹורה. ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹּבאֹותּה
ולא  אחרת, ּבסחֹורה יתעּסק ולא אחר, ּביד יפקיד ולא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹאחר,

ּבּתחּלה, התנּו ּכן אם אּלא - ּבהּקפה מּדעת ימּכר ׁשעׂשה אֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ואמר  הֹודיעֹו ּכ ואחר חברֹו, מּדעת ׁשּלא ועׂשה עבר ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹחברֹו.
ואין  ּפטּור. הרי - למעׂשיו והסּכים ,'וכ ּכ 'עׂשיתי ְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָלֹו:

ּבלבד. ּבדברים אּלא קנין, צריכין הּדברים אּלּו ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָּכל
אֹו·. ּבּים, ּפרׁש אֹו ּבהּקפה, ּומכר ׁשעבר הּׁשּתפין מן ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻאחד

וכל  אחרת, ּבסחֹורה ונתן ׁשּנׂשא אֹו אחר, למקֹום ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהל
חּיב  ׁשעבר, מחמת ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל - הּדברים ּבאּלּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכּיֹוצא
מה  ּכמֹו לאמצע הּׂשכר ׂשכר, ׁשם יהיה ואם לבּדֹו; ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלׁשּלם
ּבתֹורת  לחברֹו מעֹות הּנֹותן ,לפיכ ּבּׂשכר. ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּׁשהתנּו
אֹו ׂשעֹורים, וקנה והל לסחֹורה, חּטים ּבהן לקנֹות ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻׁשּתפּות
לזה  ּפחתּו ּפחתּו, אם - חּטים וקנה ׂשעֹורים לקנֹות לֹו ְְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָׁשּנתן
ונׁשּתּתף  הל אם וכן לאמצע. הֹותירּו הֹותירּו, ואם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשעבר;
ואם  לעצמֹו; הפסיד הפסיד, אם - הּׁשּתפּות ּבממֹון אחר ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָֻעם
ּבממֹון  אחר עם נׁשּתּתף אם אבל לאמצע. הּׂשכר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָנׂשּתּכר,
לעצמֹו. הרויח הרויח, ואם לעצמֹו; ּפחת ּפחת, אם - ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָעצמֹו

הּתנאי. לפי הּכל ּביניהן, התנּו ְְְְִִִֵֵֶַַַֹואם
רּׁשאי ‚. ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח לחברֹו מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן

ׁשניהם  ימּכר לא מֹוכר, ּוכׁשהּוא הּמין; מאֹותֹו לעצמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַֹֹלּקח
ולא  עצמן. ּבפני ואּלּו עצמן, ּבפני אּלּו מֹוכר אּלא ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכאחד,
אֹו חּטים ּבכּלן אֹו אּלא ׂשעֹורים, ולחברֹו חּטים לעצמֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֻיּקח

ׁשו  ׁשניהן מעֹות ׁשּיהיּו ּכדי ׂשעֹורים, ּבחּבלה ּבכּלן .ין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּפלֹוני „. למקֹום הּסחֹורה נֹולי' ׁשאמר: הּׁשּתפין מן ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֻאחד
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אנס  ּכל עליו ׁשּקּבל ּפי על אף - ׁשם' ונמּכר ּביקר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשהיא
ׁשהרי  עליו; מעּכב חברֹו הרי להם, ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאֹו
רֹודף  ואהיה ׁשּבידי, מעֹות ׁשאּתן רצֹוני 'אין לֹו: ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָאֹומר

'מּיד להֹוציא לדין ּבזה.אחרי ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָ
הּידּוע,‰. זמן עד הּפרֹות את ליּׁשן ׁשּבא הּׁשּתפין מן ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻאחד

הרי  הּפרֹות, לאֹותן זמן אין ואם עליו; מעּכב חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָאין
עליו  מעּכב .חברֹו ְֲֵֵַָָ

.Â זה אֹוניה להן יׁש ּבהן, ונׁשּתּתפּו ּפרֹותיהן ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין
ונתנּו ונׂשאּו ּומכרּום ׁשּומא, ּבלא ּפרֹות ערבּו זה. ְְְְְְְֵֵֶַָָָָֹעל
ּבעת  ׁשוין היּו ּכּמה הּפרֹות את מחּׁשבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבדמיהן

ההפסד. את אֹו הּׂשכר את ּומחּׁשבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּתּתפּו,
.Êׁשּמחלּו אמרּו:ׁשּתפין ואם לאמצע. מחלּו מֹוכסין, להן ְְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבאין  היּו לֹו. מחלּו ּׁשּמחלּו, מה - מחלנּו' ּפלֹוני ְְֲֲִִִֶַַָָָָָ'מּׁשּום
אחד  והּציל הּׁשּירה, את וגזלּו לסטים עליהן ועמדּו ,ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבּדר
מּציל', אני 'לעצמי אמר: ואם לאמצע; הּציל - הּׁשּתפין ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָֻמן

לעצמֹו. ְְִִַהּציל
.Á הּידּוע ּברׁשּות ּדבר ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּתפין לׁשני ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

מח  יֹוצא אינֹו מהן, ּכלאחד ׁשני ׁשל הּׁשּתפּות;זקתֹו ימי ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ונאמר  ּבמּתנה, לֹו ׁשּנתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו לטען יכֹול ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹואינֹו
ּבחזקת  הּוא הרי אּלא הראיה', עליו מחברֹו 'הּמֹוציא ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָלאחר

ראיה. האחד ׁשּיביא עד ְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשניהם,
.Ë חֹולק חברֹו, מּדעת ׁשּלא לחלק ׁשּבא הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻאחד

נאמנין, ׁשּיהיּו ּובלבד הדיֹוטֹות, הן אפּלּו ׁשלׁשה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹּבפני
ּכלּום  עׂשה לא מּׁשלׁשה, ּבפחֹות חלק ואם ּבׁשּומה; .ויֹודעין ְְְְְְְִִִַָָָָָָֹֹ

מעֹות, היּו אם אבל ּפרֹות; ּבׁשחלק אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּמה
ּומּניח  ּדין, ּבית ּבפני ׁשּלא לחּלק לֹו ויׁש הן, ּכחלּוקין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּמעֹות
הּמעֹות  ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ּדין. ּבבית חברֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחלק
ּומקצתן  חדׁשים מקצתן היּו אם אבל וׁשוין. אחד מטּבע ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֻּכּלן
רעֹות  ּומקצתן יפֹות מקצתן היּו אם לֹומר צרי ואין ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָָיׁשנים,

ּדין. ּבבית אּלא אֹותן חֹולקין ואין ּכפרֹות, הן הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָ
.Èלֹו יתחּיב ׁשּמא - זרה עבֹודה עֹובד עם להׁשּתּתף ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָאסּור

ּביראתֹו ויׁשּביעֹו זרה].ׁשבּועה, ּבארנּו[בעבודה ּוכבר ְְְְְְְִִֵַַָָָ
ולא  ׁשביעית, ּבפרֹות סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹּבמקֹומֹו,
ולא  ּבתרּומֹות, ולא ּבטרפֹות, ולא ּבנבלֹות, ולא ְְְְְְְְִִִִֵֵֹֹֹֹּבבכֹורֹות,
לאמצע; הּׂשכר ועׂשה, עבר ואם ּברמׂשים. ולא ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבׁשקצים,

ׁשעבר. מּפני לעצמֹו, הפסיד - הפסיד ׁשאם לי, ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָויראה
.‡È ּבטלה - ׁשּמת הּמתעּסקין מן אֹו הּׁשּתפין מן ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻאחד

יצא  ׁשּכבר קבּוע; לזמן ׁשהתנּו ּפי על אף העסק, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׁשּתפּות
הּיֹורׁשין  לרׁשּות הּגאֹונים.הּממֹון הֹורּו וכזה . ְְְְִִִֶַַַָָ

ו  ¤¤ּפרק
ּפי ‡. על אף - הּׁשּתפּות ּבממֹון ונֹותנין נֹוׂשאין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשנים

ּפחתּו ואם 'ׁשּתפּות'; נקראת זֹו הרי מהן, אחד ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּממֹון
ּבּׂשכר  להתנֹות להן ויׁש לאמצע. הּוא הרי הֹותירּו, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
האחד  היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׁשּירצּו, מה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובהפסד
ּפי  על אף - הּׁשּתּוף ּבממֹון ונֹותן ׁשּנֹוׂשא הּוא ְְְִִִֵֵֶַַַַָּבלבד
וזה  'עסק'; נקראת הּׁשּתפּות זאת הרי ׁשניהם, ׁשל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהּממֹון

מתעּסק  לבּדֹו הּוא ׁשהרי 'מתעּסק', נקרא ונֹותן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָהּנֹוׂשא
'ּבעל  נקרא ונֹותן, נֹוׂשא ׁשאינֹו וׁשּתפֹו ּומּתן, ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֻּבמּׂשא

ַָהּמעֹות'.
.·- ּבהן להתעּסק לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתּקנּו

חּיב  הּמתעּסק והרי הלואה, ּבתֹורת הּמעֹות חצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָיהיה
ּבתֹורת  האחר והחצי ּבאנס, ׁשאבד ּפי על אף ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו
נגנב  אֹו אבד ואם הּמעֹות, ּבעל ּבאחריּות הּוא והרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָּפּקדֹון,
יהיה  ּולפיכ לׁשּלם; חּיב הּמתעּסק אין ּפּקדֹון, ׁשל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחצי

הּמעֹות  לבעל הרויחּו, אם החצי זה זֹו,ׂשכר ּתּקנה ּולפי . ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ
לאמצע  הּממֹון ּכל  ׁשל ההפסד אֹו הּׂשכר ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי
ׂשכר  נֹוטל הּמעֹות ּבעל נמצא - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשוה;
זה  אּלא ּכלּום, עֹוׂשה ואינֹו ּפּקדֹון, ׁשהן מעֹותיו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָחצי
ׁשהלוהּו, מעֹותיו מּפני ּפּקדֹון ׁשל ּבחצי לֹו טֹורח ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמתעּסק

רּבית אבק לידי ּבאין אם [מדרבנן]ונמצאּו יעׂשּו והיא . ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָ
לּמתעּסק  יּתן ּבׁשוה? לאמצע ההפסד אֹו הּׂשכר להיֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָרצה
אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל הּׁשּתפּות, מימי ויֹום יֹום ּבכל ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
ׁשהּוא  ּכל אחר עסק לֹו היה ואם מּמּנה. ׁשּבטל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמלאכה
ׂשכר  לֹו להעלֹות צרי אינֹו זה, ׁשל מעֹותיו עם ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָלהתעּסק
ימי  ּבכל אחד ּדינר לֹו העלה אפּלּו אּלא ויֹום, יֹום ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָּכל
ּבׁשוה. לאמצע יהיה הֹותירּו, אֹו ּפחתּו ואם ּדּיֹו; ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּׁשּתפּות,
אֹו ׁשליׁשֹו ,ל יהי שּתרויח הרוח 'ּכל לֹו: אמר אם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוכן
מּתר; זה הרי אחר, עסק לֹו ויׁש הֹואיל - 'ּבׂשכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻעׂשיריתֹו
אריסֹו הּמתעּסק זה היה ואם מחצה. יפסיד הפסידֹו, ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָואם

אחוזים] בסיס על צרי[עובד אינֹו - אחר עסק לֹו והיה ,ְִֵֵֵֶַָָָ
הּׂשדה. לבעל הּוא מׁשעּבד ׁשהאריס ּכלל, ׂשכר לֹו ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָֻלהעלֹות

להתעּסק ‚. לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים, ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָועֹוד
ּבכל  עמלֹו ׂשכר לֹו לּתן רצה ולא הֹותירּו, אֹו ּופחתּו ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבהן,
הּמתעּסק  ׂשכר ׁשּיהיה - ּתנאי ׁשּום ּביניהן התנּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹום,
ׁשתּות  ׁשהּוא הּפּקדֹון, רוח ׁשליׁש ּפּקדֹון ׁשל החצי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּבאֹותֹו
ׁשני  הּמתעּסק יּטל - הרויחּו אם ,לפיכ הּממֹון. ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, ׁשהן הּמעֹות חצי ׁשל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשליׁשי
ׁשני  הּכל נמצא ּבּפּקדֹון; ׁשּנתעּסק ּבׂשכר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשתּות

ויּט הרוח. ּפחתּוׁשליׁשי ואם הרוח. ׁשליׁש הּמעֹות ּבעל ל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבחצי  חּיב הּוא ׁשהרי הּפחת; ׁשליׁש הּמתעּסק יפסיד -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּבׂשכרֹו ׁשתּות לֹו ויׁש מלוה, הּמעֹות ׁשחצי מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּפחת
הּפחת  מן עליו ׁשּנׁשאר נמצא ּפּקדֹון; ׁשל החצי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבאֹותֹו

הּפחת. ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הּמעֹות ּובעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָׁשליׁשֹו.
ׁשם „. יהיה אם סתם, עסק ׁשהּנֹותן ואֹומר, ׁשּטֹועה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָיׁש

יפסיד  הפסד, ׁשם היה ואם חציֹו, הּמתעּסק יּטל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׂשכר,
ּבפרּוׁש. זה ּדבר על התנּו אם אּלא ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשליׁש;
ׂשכר  ׁשם יהיה ואם מחצה, הּמתעּסק ׁשּיפסיד התנּו אם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן

מּתר. זה הרי - הרוח ׁשליׁשי ׁשני ׁשאם יּטל התנּו אם וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ׁשם  יהיה ואם ּתׁשיעיתֹו, הּמתעּסק יּטל ׂשכר, ׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
הּמתעּסק  רוח ׁשּיהיה והתנּו הֹואיל - עׂשיריתֹו יפסיד ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהפסד,
עמלֹו ּכנגד היא זֹו, ותֹוספת קּים; ּתנאֹו הפסדֹו, על .יתר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

היה  ּכן אם אּלא מֹועיל זה ּתנאי ׁשאין הֹורּו, ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָורּבֹותי
צרי אחר, עסק לֹו אין אם אבל אחר; עסק ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָלּמתעּסק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

oitzeye oigely zekld - elqk e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבׁשתּות הפסדֹו על יתר הּמתעּסק ׂשכר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיה
לי  יראה ולא ּבֹו. מֹועיל הּתנאי ואין הּוא, אסּור זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדבר

ֶזה.
חלקים ‰. ׁשלׁשה הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם רּבֹותי, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהֹורּו

הּמעֹות  רביע נמצא הּׂשכר, רביע הּמעֹות ּובעל הּׂשכר, ְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָמן
,לפיכ מלוה; ּבתֹורת רבעים ּוׁשלׁשה ּפּקדֹון, ּבתֹורת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹּבלבד
ההפסד  רביעי ׁשלׁשה הּמתעּסק יפסיד הפסד, ׁשם היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאם
ּוׁשליׁש רביע הּמעֹות ּבעל ויפסיד הרביע, ׁשליׁש ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָּפחֹות

ההפסד רביע  ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא ּדינרים , מאה לֹו נתן ּכיצד? . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
יפסיד  הּמעֹות ּבעל - ועׂשרים ארּבעה וחסרּו זה, ּתנאי ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָעל
מפסיד  נמצא ההפסד, ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא רביע, ּוׁשליׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָרביע
לעֹולם. זֹו ּדר ועל עׂשר; ׁשּׁשה מׁשּלם והּמתעּסק ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשמֹונה,
נֹוטל  רוח, ׁשם יׁש אם - ּבּׂשכר הּמעֹות לבעל ׁשּיׁש חלק ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכל
החלק  אֹותֹו יפסיד הפסד, ׁשם יׁש ואם ׁשהתנּו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו
התנּו ׁשאם זֹו, מּדה לפי למד נמצאת ׁשליׁשֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָותֹוספת
יׁשּלם  לא ּפחתּו, אם - הּׂשכר רביע הּמתעּסק ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּיּטל

מּפני הּמתעּסק לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ההפסד רביע ׁשהרי ּכלּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ׁשהּוא  הּמעֹות ּבעל ּׁשּיּטל מה ׁשליׁש ּכנגּדֹו לֹו יׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמלוה,
ולא  הּפחת, על התנּו אם וכן זה. ּכנגד זה ונמצא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹרביע;
ּׁשהתנּו; מה ּכפי הּמתעּסק ּפֹוחת ּפחתּו, אם - הרוח ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהזּכירּו
ׁשהיה  החלק אֹותֹו ּכמֹו הּמתעּסק נֹוטל - הֹוסיפּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָואם
התנּו ּכיצד? הּמעֹות. ּבעל ּׁשּנטל מה ׁשליׁש ותֹוספת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפסיד,
- והפחיתּו רביע, הּמתעּסק יפחֹות הפסד, ׁשם היה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאם
ּפי  על ואף מחצה. נֹוטל הֹותירּו, ואם הּפחת; רביע ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשּלם
זֹו, ּדר על ּתל אם הן, טעם ּדברי ׁשהֹורּו אּלּו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּדברים
ּכגֹון  ּכיצד? ׂשכר. ויּטל ׁשּיפחֹות, אפׁשר הּמתעּסק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנמצא
ּופחתּו ּבּׂשכר, מּׁשבעה אחד הּמתעּסק ׁשּיּטל עּמֹו ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהתנה
ּכיצד? ההפסד. זה על יתר מּׁשבעה אחד הּמתעּסק נֹוטל -ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
'אני  לֹו: אֹומר הּמתעּסק הרי - ּדינרים ׁשבעה ׁשּפחתּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכגֹון
ׁשנים  לי לׁשּלם חּיב ואּתה הּתנאי, ּכפי אחד ּדינר ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָחּיב
לֹו לּתן חּיב הּמעֹות ּבעל נמצא הּפּקדֹון'; חלק ׁשליׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהן
היה  עׂשר, ארּבעה הפסיד ואּלּו ׁשבעה. ׁשהפסיד ּבׂשכר ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָָָָָּדינר

ּב ודבר חּיב ּגדֹול, ּתמּה וזה דינרין. ׁשני לֹו לּתן הּמעֹות על ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
החלֹום. דברי ּכמֹו אּלא אצלי זה ואין סֹובלּתֹו; הּדעת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאין
הּמתעּסק  ׁשּירויח ׁשּכל לי, ׁשּיראה האמת והּדין הּדר ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאבל
ׁשהיה  החלק ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הפסד, ׁשם יהיה אם -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אֹותֹו ּכמֹו יּטל - והרויחֹו ההפסד, על התנּו אם וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹמרויח.
נמצאת  חברֹו. חלק ׁשליׁש ותֹוספת מפסיד, ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחלק
הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם זֹו, מּדה לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹומר
רביע, ׁשּיפסיד התנּו ואם ׁשתּות. מׁשּלם זה הרי - ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַוהפסיד
ויצא  ּתמּה, ּתמצא לא זה ּדר ועל מחצה. יּטֹול - ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוהרויח

הּצדק. ּבקו ְִֶֶַַַהּדין

ז  ¤¤ּפרק
ׁשהתנּו‡. אֹו ּבהן, להתעּסק סתם לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן

ּכל  ואבד ּבׁשוה, ּביניהם וההפסד הּׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפרּוׁש
ּכמֹו ׁשליׁש, הּמתעּסק ׁשּיׁשּלם ׁשהֹורה מי יׁש - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּממֹון

מׁשּלם  ׁשהּוא לי ויראה הּממֹון. מקצת אבד אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו,
ׁשהּוא  חכמים ׁשאמרּו וזה מלוה; ּבתֹורת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָמחצה,
ּבעל  לּטל ההפסד הּגיע ּבׁשּלא ּבהפסד, ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹמׁשּלם
לׁשמעֹון  ׁשּנתן ראּובן ּכיצד? ממֹונֹו. מחצי ּפחֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמעֹות
ׁשמעֹון  הרי - ּתׁשעים ּופחת ונתן ונׂשא ועׂשרים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה
ּפחת  אם אבל ׁשּׁשים. נֹוטל ראּובן ונמצא ׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמׁשּלם
חמּׁשה  ׁשמעֹון 'יפסיד אֹומרים: אין וחמּׁשה, מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשמעֹון
נֹוטל  ראּובן נמצא - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹּוׁשלׁשים';
,לפיכ מּׁשּׁשים. ּפחֹות ראּובן יּטל לא ּולעֹולם ְְְֲִִִִִִִֵָָָֹֹחמּׁשים,
- ּבֹו מתעּסק אביהם ׁשהיה היתֹומים על הּיֹוצא עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשטר

מלוה  ּבתֹורת ׁשהּוא מחצה וגֹובה הּׁשטר, ּבעל אף נׁשּבע , ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָ
נֹוטל  ׁשאינֹו למדּת, הּנה ליֹורׁש. טֹוענין ׁשּלעֹולם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
לֹו ּפֹוחתין ׁשאין אֹומר אני ולּמה מּמחצה. ּפחֹות ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָלעֹולם
החצי  ּכל אבד ׁשהרי ּבּפּקדֹון? ׁשּנתעּסק ׂשכרֹו ּכנגד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכאן,
'אם  ׁשּנאמר: ּכדי ּכלל, ּפּקדֹון ּכאן נׁשאר ולא ּפּקדֹון, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשל
נֹוטל. ּבלבד הּמלוה חצי ׁשהרי ּכרּבית', יראה ׂשכרֹו יּטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
הּממֹון  ואבד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו אם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוכן
אם  אבל מלוה. ּבתֹורת ׁשהּוא ּכּלֹו, הרביע מׁשּלם - ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻֻּכּלֹו
הּמעט  אֹותֹו על ּתֹוסיף ׁשאם ּכדי מעט, הּממֹון מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָנׁשאר
הרי  - יתר אֹו הּממֹון רביע הּכל יבֹוא ׁשּפחת ההפסד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשתּות
ּבארנּו. ׁשּכבר הּטעם מן ּבלבד, ׁשתּות מׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָזה

יכֹול ·. אינֹו - ׁשהרויח עד וטרח וחזר ׁשהפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתעּסק
ּתחּלה  ׁשהפסדנּו ההפסד ּונחּׁשב 'ּבֹוא הּמעֹות: לבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹומר
ּבאחרֹונה, ׁשהרוחנּו הרוח ּונחּׁשב ׁשליׁשיו, ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָותפסיד
אֹו הרוח על ּבלבד ּבאחרֹונה מחּׁשב אּלא ׁשליׁשֹו'; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹותּטל

הּקרן  על ׁשהֹוסיף ּברוח אּלא לֹו ואין ההפסד, .על ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבׁשני ‚. ּוכתבן ּבעסק, ּדינר ּבמאתים יריעֹות מאתים לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנתן

ּבפני  ׁשטר ׁשטר על הּוא מחּׁשב - ׁשטר ּבכל מאה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָׁשטרֹות,
עצמֹו על ׁשהפסיד הּוא הּמעֹות ּובעל מאה עצמֹו, לֹו נתן . ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ

חבּיֹות  מאה אחר ּבעסק לֹו ונתן וחזר ּדינר, ּבמאה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיריעֹות
ו  ּדינר, ּבמאה יין ּדינר ׁשל ּבמאתים אחד עסק ׁשטר לֹו כתב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשהפסיד  הּוא והּמתעּסק אחד, ּבׁשטר אּלא לֹו מחּׁשב אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשלׁשים, ּבמאה יריעֹות הּמאה מכר ׁשאם ּכיצד? עצמֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
מּפני  הּכל; נֹוטל הּמעֹות ּבעל - ּבׁשבעים החבּיֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהּמאה
אבל  ּכלּום. הרויח ולא מאתים הּכל הרי אחד, ׁשטר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשה
הּמתעּסק  מרויח היה - ּכׁשהיּו עסקים ׁשני הּניחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו
עׂשרה, ּבחבּיֹות ּבחלקֹו ּומפסיד עׂשרים, ּבּבגדים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבחלקֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרה. נֹוטל ְְֲֵֵֵֶַָָָָָָוהיה
הּסחֹורה,„. אֹו עסק ׁשל הּמעֹות לחלק יכֹול הּמתעּסק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאין

ואּתן  ואּׂשא לעצמי מלוה ׁשּבתֹורת החצי אני 'אּטל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולֹומר:
לֹו נתן ׁשּלא ּדין'; ּבבית ּפּקדֹון ׁשּבתֹורת החצי ואּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבֹו,
אפּלּו זה, וע ׂשה חלק ואם ּבכּלֹו. להתעּסק אּלא זה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻממֹון
ההפסד  אֹו הּׂשכר אּלא כלּום; עׂשה לא - הּגדֹול ּדין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבית

ׁשּבארנּו.ּביניהם  הּדרכים אֹותן על , ְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
עסק,‰. ׁשל הּמּטלטלין מן לאחר מּתנה ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמתעּסק

ׁשאּלּו ּברּורה ראיה הּממֹון ּבעל והביא העסק, מּמעֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּידן; אֹותן מֹוציאין - הן עסק מּׁשל הּמעֹות אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמּטלטלין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93



עה oitzeye oigely zekld - elqk e"k ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבׁשתּות הפסדֹו על יתר הּמתעּסק ׂשכר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּיהיה
לי  יראה ולא ּבֹו. מֹועיל הּתנאי ואין הּוא, אסּור זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּדבר

ֶזה.
חלקים ‰. ׁשלׁשה הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם רּבֹותי, ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹהֹורּו

הּמעֹות  רביע נמצא הּׂשכר, רביע הּמעֹות ּובעל הּׂשכר, ְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָמן
,לפיכ מלוה; ּבתֹורת רבעים ּוׁשלׁשה ּפּקדֹון, ּבתֹורת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹּבלבד
ההפסד  רביעי ׁשלׁשה הּמתעּסק יפסיד הפסד, ׁשם היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹאם
ּוׁשליׁש רביע הּמעֹות ּבעל ויפסיד הרביע, ׁשליׁש ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָּפחֹות

ההפסד רביע  ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא ּדינרים , מאה לֹו נתן ּכיצד? . ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
יפסיד  הּמעֹות ּבעל - ועׂשרים ארּבעה וחסרּו זה, ּתנאי ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָעל
מפסיד  נמצא ההפסד, ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא רביע, ּוׁשליׁש ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָרביע
לעֹולם. זֹו ּדר ועל עׂשר; ׁשּׁשה מׁשּלם והּמתעּסק ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשמֹונה,
נֹוטל  רוח, ׁשם יׁש אם - ּבּׂשכר הּמעֹות לבעל ׁשּיׁש חלק ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּכל
החלק  אֹותֹו יפסיד הפסד, ׁשם יׁש ואם ׁשהתנּו; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכמֹו
התנּו ׁשאם זֹו, מּדה לפי למד נמצאת ׁשליׁשֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָותֹוספת
יׁשּלם  לא ּפחתּו, אם - הּׂשכר רביע הּמתעּסק ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹׁשּיּטל

מּפני הּמתעּסק לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ההפסד רביע ׁשהרי ּכלּום, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ׁשהּוא  הּמעֹות ּבעל ּׁשּיּטל מה ׁשליׁש ּכנגּדֹו לֹו יׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּמלוה,
ולא  הּפחת, על התנּו אם וכן זה. ּכנגד זה ונמצא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹרביע;
ּׁשהתנּו; מה ּכפי הּמתעּסק ּפֹוחת ּפחתּו, אם - הרוח ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהזּכירּו
ׁשהיה  החלק אֹותֹו ּכמֹו הּמתעּסק נֹוטל - הֹוסיפּו ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָואם
התנּו ּכיצד? הּמעֹות. ּבעל ּׁשּנטל מה ׁשליׁש ותֹוספת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפסיד,
- והפחיתּו רביע, הּמתעּסק יפחֹות הפסד, ׁשם היה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאם
ּפי  על ואף מחצה. נֹוטל הֹותירּו, ואם הּפחת; רביע ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָמׁשּלם
זֹו, ּדר על ּתל אם הן, טעם ּדברי ׁשהֹורּו אּלּו ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּדברים
ּכגֹון  ּכיצד? ׂשכר. ויּטל ׁשּיפחֹות, אפׁשר הּמתעּסק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹנמצא
ּופחתּו ּבּׂשכר, מּׁשבעה אחד הּמתעּסק ׁשּיּטל עּמֹו ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהתנה
ּכיצד? ההפסד. זה על יתר מּׁשבעה אחד הּמתעּסק נֹוטל -ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
'אני  לֹו: אֹומר הּמתעּסק הרי - ּדינרים ׁשבעה ׁשּפחתּו ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכגֹון
ׁשנים  לי לׁשּלם חּיב ואּתה הּתנאי, ּכפי אחד ּדינר ל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָחּיב
לֹו לּתן חּיב הּמעֹות ּבעל נמצא הּפּקדֹון'; חלק ׁשליׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשהן
היה  עׂשר, ארּבעה הפסיד ואּלּו ׁשבעה. ׁשהפסיד ּבׂשכר ְְְְְְִִִִִִִֶַָָָָָָָָָָּדינר

ּב ודבר חּיב ּגדֹול, ּתמּה וזה דינרין. ׁשני לֹו לּתן הּמעֹות על ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
החלֹום. דברי ּכמֹו אּלא אצלי זה ואין סֹובלּתֹו; הּדעת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשאין
הּמתעּסק  ׁשּירויח ׁשּכל לי, ׁשּיראה האמת והּדין הּדר ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאבל
ׁשהיה  החלק ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הפסד, ׁשם יהיה אם -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אֹותֹו ּכמֹו יּטל - והרויחֹו ההפסד, על התנּו אם וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַֹמרויח.
נמצאת  חברֹו. חלק ׁשליׁש ותֹוספת מפסיד, ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהחלק
הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ׁשאם זֹו, מּדה לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאֹומר
רביע, ׁשּיפסיד התנּו ואם ׁשתּות. מׁשּלם זה הרי - ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַוהפסיד
ויצא  ּתמּה, ּתמצא לא זה ּדר ועל מחצה. יּטֹול - ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוהרויח

הּצדק. ּבקו ְִֶֶַַַהּדין

ז  ¤¤ּפרק
ׁשהתנּו‡. אֹו ּבהן, להתעּסק סתם לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן

ּכל  ואבד ּבׁשוה, ּביניהם וההפסד הּׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבפרּוׁש
ּכמֹו ׁשליׁש, הּמתעּסק ׁשּיׁשּלם ׁשהֹורה מי יׁש - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּממֹון

מׁשּלם  ׁשהּוא לי ויראה הּממֹון. מקצת אבד אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבארנּו,
ׁשהּוא  חכמים ׁשאמרּו וזה מלוה; ּבתֹורת ׁשהּוא ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָמחצה,
ּבעל  לּטל ההפסד הּגיע ּבׁשּלא ּבהפסד, ׁשליׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹמׁשּלם
לׁשמעֹון  ׁשּנתן ראּובן ּכיצד? ממֹונֹו. מחצי ּפחֹות ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמעֹות
ׁשמעֹון  הרי - ּתׁשעים ּופחת ונתן ונׂשא ועׂשרים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָמאה
ּפחת  אם אבל ׁשּׁשים. נֹוטל ראּובן ונמצא ׁשלׁשים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹמׁשּלם
חמּׁשה  ׁשמעֹון 'יפסיד אֹומרים: אין וחמּׁשה, מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשמעֹון
נֹוטל  ראּובן נמצא - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָֹּוׁשלׁשים';
,לפיכ מּׁשּׁשים. ּפחֹות ראּובן יּטל לא ּולעֹולם ְְְֲִִִִִִִֵָָָֹֹחמּׁשים,
- ּבֹו מתעּסק אביהם ׁשהיה היתֹומים על הּיֹוצא עסק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשטר

מלוה  ּבתֹורת ׁשהּוא מחצה וגֹובה הּׁשטר, ּבעל אף נׁשּבע , ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָ
נֹוטל  ׁשאינֹו למדּת, הּנה ליֹורׁש. טֹוענין ׁשּלעֹולם ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָעל
לֹו ּפֹוחתין ׁשאין אֹומר אני ולּמה מּמחצה. ּפחֹות ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָלעֹולם
החצי  ּכל אבד ׁשהרי ּבּפּקדֹון? ׁשּנתעּסק ׂשכרֹו ּכנגד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכאן,
'אם  ׁשּנאמר: ּכדי ּכלל, ּפּקדֹון ּכאן נׁשאר ולא ּפּקדֹון, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹׁשל
נֹוטל. ּבלבד הּמלוה חצי ׁשהרי ּכרּבית', יראה ׂשכרֹו יּטל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלא
הּממֹון  ואבד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו אם ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוכן
אם  אבל מלוה. ּבתֹורת ׁשהּוא ּכּלֹו, הרביע מׁשּלם - ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֻֻּכּלֹו
הּמעט  אֹותֹו על ּתֹוסיף ׁשאם ּכדי מעט, הּממֹון מן ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָנׁשאר
הרי  - יתר אֹו הּממֹון רביע הּכל יבֹוא ׁשּפחת ההפסד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשתּות
ּבארנּו. ׁשּכבר הּטעם מן ּבלבד, ׁשתּות מׁשּלם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָזה

יכֹול ·. אינֹו - ׁשהרויח עד וטרח וחזר ׁשהפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתעּסק
ּתחּלה  ׁשהפסדנּו ההפסד ּונחּׁשב 'ּבֹוא הּמעֹות: לבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹומר
ּבאחרֹונה, ׁשהרוחנּו הרוח ּונחּׁשב ׁשליׁשיו, ׁשני ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָותפסיד
אֹו הרוח על ּבלבד ּבאחרֹונה מחּׁשב אּלא ׁשליׁשֹו'; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹותּטל

הּקרן  על ׁשהֹוסיף ּברוח אּלא לֹו ואין ההפסד, .על ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבׁשני ‚. ּוכתבן ּבעסק, ּדינר ּבמאתים יריעֹות מאתים לֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנתן

ּבפני  ׁשטר ׁשטר על הּוא מחּׁשב - ׁשטר ּבכל מאה ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָׁשטרֹות,
עצמֹו על ׁשהפסיד הּוא הּמעֹות ּובעל מאה עצמֹו, לֹו נתן . ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָ

חבּיֹות  מאה אחר ּבעסק לֹו ונתן וחזר ּדינר, ּבמאה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיריעֹות
ו  ּדינר, ּבמאה יין ּדינר ׁשל ּבמאתים אחד עסק ׁשטר לֹו כתב ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשהפסיד  הּוא והּמתעּסק אחד, ּבׁשטר אּלא לֹו מחּׁשב אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשלׁשים, ּבמאה יריעֹות הּמאה מכר ׁשאם ּכיצד? עצמֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹעל
מּפני  הּכל; נֹוטל הּמעֹות ּבעל - ּבׁשבעים החבּיֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהּמאה
אבל  ּכלּום. הרויח ולא מאתים הּכל הרי אחד, ׁשטר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשעׂשה
הּמתעּסק  מרויח היה - ּכׁשהיּו עסקים ׁשני הּניחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו
עׂשרה, ּבחבּיֹות ּבחלקֹו ּומפסיד עׂשרים, ּבּבגדים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבחלקֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עׂשרה. נֹוטל ְְֲֵֵֵֶַָָָָָָוהיה
הּסחֹורה,„. אֹו עסק ׁשל הּמעֹות לחלק יכֹול הּמתעּסק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹאין

ואּתן  ואּׂשא לעצמי מלוה ׁשּבתֹורת החצי אני 'אּטל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹולֹומר:
לֹו נתן ׁשּלא ּדין'; ּבבית ּפּקדֹון ׁשּבתֹורת החצי ואּניח ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבֹו,
אפּלּו זה, וע ׂשה חלק ואם ּבכּלֹו. להתעּסק אּלא זה, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻממֹון
ההפסד  אֹו הּׂשכר אּלא כלּום; עׂשה לא - הּגדֹול ּדין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבית

ׁשּבארנּו.ּביניהם  הּדרכים אֹותן על , ְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
עסק,‰. ׁשל הּמּטלטלין מן לאחר מּתנה ׁשּנתן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמתעּסק

ׁשאּלּו ּברּורה ראיה הּממֹון ּבעל והביא העסק, מּמעֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּידן; אֹותן מֹוציאין - הן עסק מּׁשל הּמעֹות אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּמּטלטלין
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אֹו לאחר, נתנן אֹו ּומכרן, מּתנה המקּבל אֹותן ׁשּנה ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
ּבארנּו, ּכבר ּברּורה. ּבראיה והּכל לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשהפסיד
יׁש ואם מחצה; וגֹובה הּמעֹות ּבעל נׁשּבע ׁשּמת, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמתעּסק
אֹותן  נֹוטל הן, עסק ׁשל הּמעֹות מן אּלּו ׁשּמּטלטלין עדים ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשם
נֹוטלים  האּׁשה ולא חֹוב ּבעל ואין ׁשבּועה. ּבלא הּמעֹות ְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֹּבעל
ׁשל  הרוח חלק הרי רוח; ּבהן היה ּכן אם אּלא ּכלּום, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמהן

וי  יֹורׁשים; ׁשל האּׁשה.מת, אֹו חֹוב ּבעל חלק, מאֹותֹו ּטל ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
.Â ולא ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהם לּקח לחברֹו מעֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹותן

ּברּורה  ּבראיה נֹודע ואם ּתרעמת; אּלא עליו לֹו אין - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלקח
ּכרהֹו ּבעל הּׂשכר מּמּנּו מֹוציא זה הרי ּומכר, .ׁשּלקח ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

.Ê ּבהן לֹוקח ׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח מעֹות לֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנתן
ּכל  וכן עצים. ולא כסּות לא יּקח ולא ׁשּירצה; מין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹמּכל
אם  - ׂשכר למחצית ּבחנּות חברֹו את הּמֹוׁשיב ּבזה. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכּיֹוצא
החנּות  על עיניו ׁשאין לפי ּבאּמנּותֹו, יעסק לא אּמן, ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻהיה
מּתר. ּבחצר, עּמֹו ׁשּתף היה ואם ּבאּמנּותֹו; ׁשעֹוסק ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻֻּבׁשעה
ּומכר, לקח ואם אחרים; ּדברים ּומֹוכר לֹוקח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע  .הּׂשכר ְֶַַָָָ

ה'תשע"ג  כסלו כ"ז שלישי יום

ח  ¤¤ּפרק
עליהן ‡. הּתרנגֹולין להֹוׁשיב ּתרנגֹולין לבעל ּביצים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַהּנֹותן

ויהיה  הּתרנגֹולין, ּבעל אֹותן ויגּדל האפרֹוחים, ׁשּיצאּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעד
ּבטל  ּכפֹועל ׂשכרֹו לֹו להעלֹות צרי - ּביניהן וכן הרוח . ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

עד  ּבהן מתעּסק להיֹות הרֹועה על ּוסיחים עגלים ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּׁשם
עמל  ׂשכר לֹו להעלֹות חּיב - לאמצע והּׂשכר ֹוׁשּיגּדלּו, ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיהיּו עד אֹותן ּומגּדלין יֹום; ּבכל ּבטל ּכפֹועל ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָּומזֹונֹו
ואינֹו טֹוענת. ׁשּתהיה עד והחמֹור ׁשנים, ׁשלׁש ּבני ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעגלים
ּבהמה  הּׁשם וכן זה. זמן ּבתֹו חברֹו מּדעת ׁשּלא למּכר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיכֹול
צרי - לאמצע והּׂשכר אֹותּה, מפּטם להיֹות המפּטם ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעל
הראׁש 'הרי לֹו: אמר ואם ּבטל; ּכפֹועל עמלֹו ׂשכר לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹלּתן
היּו מּתר. הּׂשכר', מחצית על יתר ּבעמל ׁשּל האליה ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻאֹו
אצלֹו, הּׁשּומה זֹו עם אֹותן ׁשּמפּטם אחרֹות ּבהמֹות ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָלּפּטם
ׁשּלֹו אחרֹות ּביצים אֹו אחרים ּוסיחין עגלים לֹו היּו אם ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָוכן
העלה  לא אפּלּו - חברֹו ּובׁשל ּבׁשּלֹו מתעּסק והּוא הֹואיל -ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַָֹ
וחֹולק  ּדּיֹו; הּזאת, הּׁשּתפּות ימי ּבכל מּועט ּדבר אּלא ְְְֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלֹו
ּבׁשּלֹו מטּפל והּוא הֹואיל - אריסֹו היה ואם ּבׁשוה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּבּׂשכר

ּכלּום. לֹו להעלֹות צרי אינֹו הּׂשדה, ּבעל ְְְֲִֵֶֶַַַַָָּובׁשל
ּבהמה ·. ׁשם אֹו ּתרנגֹולין, הֹוׁשיב אֹו ּוסיחין, עגלים ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָהּׁשם

ּדינֹו הרי - ׂשכר לֹו העלה ולא ׂשכר, למחצית הּפּטם ְְֱֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹעל
אֹו הּבהמֹות ׁשמּו ּבכּמה רֹואין מעֹות: ׁשל העסק ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכדין
הּׂשכר. ׁשליׁשי ׁשני הּמתעּסק ונֹוטל הרויחּו, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּביצים,

ההפסד  ׁשליׁש מׁשּלם הפסידּו, .ואם ְְְְְִִִִֵֵֶַַ
ויהיה ‚. ולאכל, לעׂשֹות ׁשּדרּכֹו ּדבר וכל וחמֹור ּפרה ְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמין

לֹו יׁש הרי מתעּסק, ׁשּזה ּפי על אף ּבׁשוה; לאמצע ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׂשכר
אֹו אֹותּה ׂשֹוכר ׁשהרי הּבהמה, ּבעבֹודת לעצמֹו אחר ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָרוח

ּובעבֹודתּה ּבׂשכרּה ונהנה ּבּה, עם עֹובד עגל ׁשמין ואין . ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכלּום, עֹוׂשה אינֹו והּסיח ׁשהעגל - אּמֹו עם סיח ולא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאּמֹו,

עסק. ּבֹו ְֵֵֶויׁש
ּבאתֹונֹות,„. ּבּה? להּטּפל חּיב מתי עד לחברֹו, ּבהמה ְְֲֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָהּׁשם

עׂשרים  - והּבקר הּצאן והן ּובּגֹודרֹות, חדׁש; עׂשר ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשמֹונה
מעּכב  חברֹו - זה זמן ּבתֹו לחלק ּבא ואם חדׁש. ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹוארּבעה

סתם  ׁשּנׁשּתּתפּו מּפני ׁשל עליו, טּפּולּה ּדֹומה ׁשאינֹו לפי . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מׁשּתּמנת  ׁשאינּה מּועט, והרוח מרּבה ׁשהּוא ראׁשֹונה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻׁשנה
ׁשהּוא  האחרת, ׁשנה ׁשל לטּפּולּה ּבקׁשי, אּלא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבּתחּלה
ּומֹוספת  הרּבה מׁשּתּמנת היא ׁשהרי מרּבה, והרוח ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמּועט
ילדה  ׁשנּיה. ׁשנה סֹוף עד עליו מעּכב לפיכ יֹום; ְְְְְִִֵַַָָָָָָָָָּבכל

הּׁשּומה אותה]הּבהמה הרוח [ששמו מּכלל הּולד הרי אצלֹו, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּכ ואחר יגּדלּו הּולדֹות, לגּדל ׁשּנהגּו ּומקֹום ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלאמצע.
להּטּפל  הּמתעּסק חּיב לגּדל, ׁשּלא ׁשּנהגּו ּומקֹום ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיּמכרּו.
וחֹולקין. יֹום, חמּׁשים ּובגּסה יֹום ׁשלׁשים ּבדּקה ְְְְְְֲִִִִַַַָָָֹּבּולדֹות,
ׁשלׁשה  ּבפני אֹותם ׁשם זה, מּזמן יתר ּבהן להּטּפל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹרצה
יּטל  - ּכ אחר ׁשּירויחּו וכל חמּׁשים, ּוביֹום ׁשלׁשים ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָֹֹּביֹום
לֹו יׁש ׁשהרי הרוח; רביע וחברֹו חלקים, ׁשלׁשה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּמתעּסק
אֹותֹו חצי נֹוטל חברֹו ׁשל ּבחצי ׁשמתעּסק ּומּפני הּולד, ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָחצי
ׁשלׁשה  ּבפני ּכן התנה לא ואם רבעים. ׁשלׁשה הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָֹֹֹהחצי;
מקֹום  ׁשהם. ּכמֹות ּבׁשוה ּביניהם והּולדֹות מחל, הרי -ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכל  ויהיה מעלין, - העסק למעֹות ּכּתף ׂשכר להעלֹות ְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנהגּו
ׂשכר  ּבכלל ּכתפֹו על ׁשּנֹוׂשא ּבׂשכר הּמתעּסק ׁשּנֹוטל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּׂשכר

מעלין  הּבהמה, ׂשכר להעלֹות ּדרּכן אם וכן מקֹום הּמעֹות; . ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָ
הּמתעּסק  וכל מעלין. עמלן, ּבׂשכר ולדֹות להעלֹות ְְְְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשּנהגּו

הּמדינה. מּמנהג יׁשּנה לא סתם, הּמׁשּתּתף ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹאֹו
לזרעּה‰. לתֹוכּה ׁשמעֹון והֹוריד ׂשדה, לֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָראּובן

הּיתר  וכל הּפרֹות, ולמּכר הֹוצאֹות עליה ּולהֹוציא לנטעּה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹאֹו
ּבין  ּבׁשוה, ׁשּיחּלקּו ׁשהתנּו ּבין - ּביניהם יהיה ההֹוצאה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָעל
מּׁשל  ּכּלּה ההֹוצאה ׁשהיתה ּבין יתר, ראּובן ׁשּיּטל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהתנּו
מּתר, זה ּכל - ׁשמעֹון מּׁשל ההֹוצאה ׁשהיתה ּבין ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻראּובן,
הארץ  ּבעבֹודת המטּפל וׁשמעֹון רּבית. אבק ּכאן ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָואין
אריס  'אריס'. הּנקרא הּוא הּפרֹות, ּובמכירת ְְִִִִִֵַַַַָָָָָּובהֹוצאה
'לׁשליׁש אֹומר: הּׂשדה ּובעל ירדּתי', 'למחצה ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָאֹומר:
ׁשּלא  ׁשּטען וזה הּמדינה; מנהג אחר הֹולכין - ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהֹורדּתיו'

ראיה  להביא עליו .ּכּמנהג, ְְְִִַָָָָָָ
.Â היה אם - וגרׁשּה אׁשּתֹו, ּבנכסי אריסין ׁשהֹוריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבעל

להם  ואין הם, נסּתּלקּו ּבעל, ונסּתּלק הֹואיל - אריס ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבעל
הּבעל  אין ואם ּובׁשבּועה. הּׁשבח ׁשעּור אּלא ההֹוצאה, ְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמן

ּכאריס  להם וׁשמין ירדּו, הארץ ּדעת על - .אריס ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָ
.Ê אּלא מֹוריׁשן, ירּׁשת חלקּו ׁשּלא הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֻהאחין

ודבר  ּדבר לכל ּכׁשּתפין הן הרי - ּביחד ּבּה מׁשּתּמׁשין .ּכּלן ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻֻ
הרוח  ,הּמל לאּמנּות ׁשּנפל הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן ְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻֻאחד
ואם  האמצע; מן נתרּפא - ונתרּפא מהן אחד חלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאמצע.
עד  החם, ּבימי ּבחּמה אֹו ּבּׁשלג, ׁשהל ּכגֹון ּבפׁשיעה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹחלה

עצמֹו.ׁשחל  מּׁשל מתרּפא זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
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ט  ¤¤ּפרק
ּבית ‡. אֹותן ׁשּמּנּו והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין, ּכּלן, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשּתפין

הּבית, ּבתֹו ונֹותנת נֹוׂשאת ׁשהיא והאּׁשה היתֹומים, על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדין
מאּלּו אחד ּכל - הּבית ּובן חנונית, ּבעלּה ׁשהֹוׁשיבּה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּומּתן, ּבמּׂשא חברֹו ּגזל ׁשּמא ספק; ּבטענת מּדבריהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשּבע
חכמים  ּתּקנּו ולּמה ׁשּביניהם. ּבחׁשּבֹון ּדקּדק לא ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ּׁשּיּקחּו מה ׁשּכל לעצמן, מֹורין ׁשאּלּו מּפני זֹו? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשבּועה
ונֹוׂשאין  ׁשּטֹורחין מּפני להן, הּוא ראּוי הּמעֹות ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּנכסי
ּבטענת  ׁשבּועה ׁשחּיבין חכמים להם ּתּקנּו לפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָונֹותנין;

ואמּונה. ּבצדק מעׂשיהם ּכל ׁשּיעׂשּו ּכדי ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָספק,
ׁשּיחׁשד ·. עד ספק, ּבטענת נׁשּבע אּלּו מּכל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכסף  ׁשל מעין ׁשּתי ׁשהן כסף, ּבׁשּתי אֹותן ּכמֹוהּמׁשּביע , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
נׁשּבעין. אין מּזה, ּבפחֹות חׁשדן אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּיתּבאר;

האחד,‚. הּׁשּתף מת ׁשאם רּבֹותי, הֹורּו הּיֹורׁשמּכאן אין ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
אינֹו ׁשהרי 'ׁשּמא', ּבטענת אביו ׁשל ׁשּתפֹו להׁשּביע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיכֹול
זה  אֹותֹו ׁשּיחׁשד ּכדי ּבוּדאי, אביו ּבֹו ׁשחׁשדֹו הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹודע

כסף  ּבׁשּתי הּיֹורׁשהּיֹורׁש אֹותֹו ׁשּמׁשּביע ׁשהֹורה מי ויׁש . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכך. ׁשּדן מי ראינּו ולא 'ׁשּמא'; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹּבטענת

בן „. אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ׁשּזה עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻאף
אֹו 'ׁשּתפֹו' ואמר: עצמֹו מּפי מֹודה הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּביתֹו,
זה  הרי - ּכלּום' גזלּתי לא אבל אני, ּביתֹו 'ּבן אֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹ'אריסֹו'

מּׁשבּועה,נׁשּבע  לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ׁשאין חפץ; ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
להׁשּביעֹו לֹו ׁשּיׁש הּבית ּבן הּוא איזה מּממֹון. לפטרֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
מכניס  ּפֹועלים, ּומכניס ּפֹועלים ׁשּמֹוציא זה ספק? ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּבטענת
ונֹותן, נֹוׂשא ׁשאינֹו הּבית ּבן אבל ּפרֹות. לֹו ּומֹוציא ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָלֹו
מּספק. להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - ּבלבד ויֹוצא ּברגליו נכנס ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּלא
מׁשּביעין  היתֹומים אין יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָוכן
ּבחּיי  אּפֹוטרֹוּפא נעׂשית ׁשּלא האּׁשה וכן ספק. ּבטענת ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
מׁשּביעין  אין - ּבעלּה קבירת אחר ונתנה נׂשאה ולא ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּבעלּה,
אין  לקבּורה, מיתה ּבין ונתנה נׂשאה אם וכן מּספק. ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָאֹותּה
לקבּורה; מיתה ּבין ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁשה זה על אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמׁשּביעין
ונמצא  לקבּורה; ּתמּכר לא זה, על ּתּׁשבע אֹומר אּתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם

מתנּול. ְִֵֵַַהּמת
מעֹות ‰. ּבידֹו ׁשּׁשלח אֹו למכרֹו, חפץ חברֹו ּביד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

ׂשכר  לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף - ּפרֹות אֹו סחֹורה לֹו ְְִִֵֶַַַָָָָֹלקנֹות
ו  זה, ונׂשא על הֹואיל זֹו, ּבׁשליחּות הניה ולא חלק לֹו אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבית  ּכבן זה הרי חברֹו, ּבממֹון להׁשּביעֹוונתן לֹו ויׁש ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אֹו ׁשּקנה, הּסחֹורה לֹו ׁשהביא ּבעת ּכלּום ּגזלֹו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּספק,

ּבהן. לֹו ׁשּמכר ֶֶַַָָָהּמעֹות
.Â נֹוׂשא האחד ׁשהיה אֹו ּביחד, ונֹותנין ׁשּנֹוׂשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפין

הּׁשני  עם הּמעֹות אֹו מקצתּה אֹו הּסחֹורה ּומפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונֹותן
לספק, נכנסּו ׁשניהם הרי - מּדה ולא מנין ולא מׁשקל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹּבלא
אבל  הּׁשּתפין. ׁשבּועת חברֹו להׁשּביע מהן אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻויׁש
עּמֹו נתעּסק לא והּׁשני ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא הּוא האחד היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם

ונתן. ׁשּנׂשא זה אּלא נׁשּבע אין - ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָּכלל
.Ê מעליו ונפרד האּׁשה, ונתּגרׁשה והאריסין, הּׁשּתפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָֻחלקּו

מעֹות  אֹו לֹו ׁשּקנה סחֹורה הּׁשליח לֹו והביא הּבית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבן
אינֹו - מּיד ּתבעֹו ולא להן והלכּו וׁשתק, ּבהן, לֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמכר
טענת  לֹו היתה אם אבל ספק. ּבטענת ּולהׁשּביעֹו לחזר ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֹיכֹול
אם  וכן ּׁשּירצה. מה ּכל ּבּה ּומגלּגל עליה, מׁשּביעֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּדאי
ּדבריהם, ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין זמן, אחר ׁשבּועה לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתחּיב

ׁשּת לֹו ׁשּנעׂשה יכֹול ּכגֹון זה הרי - אחרת ּפעם ּבית ּבן אֹו ף ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּכׁשהיית  ולא ׁשּבינינּו, זֹו ּבׁשּתפּות ּגזלּתני ׁשּלא עליו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻלגלּגל
וכן  ּבראׁשֹונה. אּפֹוטרֹוּפי אֹו ּביתי  ּבן אֹו אריסי אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשּתפי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Á אינן - אחרים אצל חֹובֹות להן ונׁשאר ׁשחלקּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפין

והחֹוב  חלקּו, ׁשהרי מּספק; זה את זה להׁשּביע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיכֹולין
וזה  חלקֹו זה יּקח ּׁשּיפרעּו, מה ּכל הּוא; ידּוע ּדבר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנׁשאר

החֹוב  מן ידעּוחלקֹו ּוכבר ּבּכיס, מעֹות להן נׁשאר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
את  זה מׁשּביעין אין - חלקֹו אחד ּכל נטל לא ועדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאֹותן
ּכל  על חׁשּבֹון עׂשּו אם וכן הן. ּכחלּוקין ׁשהּמעֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
- וידּוע קצּוב ּדבר חברֹו אצל מהן לאחד ונׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשּתפּות,
נׁשאר  אם אבל חלקּו. הרי נטלֹו, לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹאף
ידעּו ולא אֹותן חלקּו לא ועדין הּפרֹות, מן ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּביניהן
ּבֹו עׂשּו ׁשּלא הּׁשּתפּות מן צד ּביניהם ׁשּנׁשאר אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמׁשקלם,
הרי  - הּמּגיעֹו חלקֹו ּכּמה מהן אחד ּכל ידע ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחׁשּבֹון,

זה. את זה ּומׁשּביעין עדין, קּימת ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָֻהּׁשּתפּות
.Ë אּלא להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו חלּקה, אחר חברֹו ׁשּתבע ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי

על  סתם להחרים לֹו יׁש אבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו גלּגּול, ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָעל
ולא  ּביתֹו, ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ּכׁשהיה ּכלּום ׁשּגזלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹֻמי

ּׁשּגזל. ּבמה ְֶֶַַָיֹודה

י  ¤¤ּפרק
והּלה ‡. ּבינינּו, ּתנאי היה ׁשּכ חברֹו על ׁשּטען ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתף

ׁשּלי  ׁשהּקרן ׁשּטען אֹו מעֹולם', זה ּתנאי היה 'לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:
ׁשּטען  אֹו מּזה', ּפחֹות אּלא 'אינֹו אֹומר: והּלה ,וכ ּכ ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
אֹו לקחּתי', 'לא אֹומר: והּלה הּׁשּתפּות, מן ל נתּתי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּכבר
וכל  אמצע, מּׁשל אֹומר והּלה מּׁשּלי, זֹו ׁשּסחֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּטען

ּבׁשבּועה  הּתֹובע ּביד הרׁשּות - אּלּו ּבטענֹות ּכיצד?ּכּיֹוצא . ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
הּׁשּתפין, ׁשבּועת הּׁשּתף יׁשּביע ׁשּלא הּתֹובע רצה ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻֻאם
דברים  היּו 'לא ואֹומר ּבּה ׁשּכֹופר הּטענה על הּסת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויׁשּביעֹו
אּלּו ּכל עליו מגלּגל - רצה ואם מׁשּביעֹו. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעֹולם'
ׁשּלא  ספק ּבטענת ּומׁשּביעֹו הּׁשּתפין, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּדברים
,וכ ּכ ּתנאי ּבינינּו וׁשהיה הּׁשּתפּות, ימי ּכל ּכלּום ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּגזלּתני
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;וכ ּכ לי וׁשּנתּת ,ׁשּל הּסחֹורה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוׁשּזֹו

אֹומר:·. הּנתּבע הּׁשּתפין, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ׁשּתפֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֻֻהּתֹובע
אֹומר: והּתֹובע ּכלּום', אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ'ּכבר
הּתֹובע: ׁשאמר אֹו חׁשּבֹון', עׂשינּו ולא חלקנּו, לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ'עדין
עת  ּבכל הּׁשּתפין ׁשבּועת אֹות ׁשּנׁשּביע מנת על ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ'חלקנּו
- ליֹום' מּיֹום אֹותי מדחה ואּתה נׁשּבעּת, לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנרצה
'ּכן  הּנתּבע: אמר אפּלּו ספק. ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָאינֹו
חֹוב  אּלא אינֹו הּנׁשאר וזה אצלי, ל ונׁשאר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָחלקנּו,
ׁשּיׁש ּפי על אף - אצלי' הּנחּתֹו 'ּפּקדֹון אֹו עלי', ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּזקפּתֹו
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ט  ¤¤ּפרק
ּבית ‡. אֹותן ׁשּמּנּו והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין, ּכּלן, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשּתפין

הּבית, ּבתֹו ונֹותנת נֹוׂשאת ׁשהיא והאּׁשה היתֹומים, על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדין
מאּלּו אחד ּכל - הּבית ּובן חנונית, ּבעלּה ׁשהֹוׁשיבּה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּומּתן, ּבמּׂשא חברֹו ּגזל ׁשּמא ספק; ּבטענת מּדבריהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשּבע
חכמים  ּתּקנּו ולּמה ׁשּביניהם. ּבחׁשּבֹון ּדקּדק לא ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ּׁשּיּקחּו מה ׁשּכל לעצמן, מֹורין ׁשאּלּו מּפני זֹו? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשבּועה
ונֹוׂשאין  ׁשּטֹורחין מּפני להן, הּוא ראּוי הּמעֹות ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּנכסי
ּבטענת  ׁשבּועה ׁשחּיבין חכמים להם ּתּקנּו לפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָונֹותנין;

ואמּונה. ּבצדק מעׂשיהם ּכל ׁשּיעׂשּו ּכדי ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָספק,
ׁשּיחׁשד ·. עד ספק, ּבטענת נׁשּבע אּלּו מּכל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכסף  ׁשל מעין ׁשּתי ׁשהן כסף, ּבׁשּתי אֹותן ּכמֹוהּמׁשּביע , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
נׁשּבעין. אין מּזה, ּבפחֹות חׁשדן אם אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּיתּבאר;

האחד,‚. הּׁשּתף מת ׁשאם רּבֹותי, הֹורּו הּיֹורׁשמּכאן אין ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
אינֹו ׁשהרי 'ׁשּמא', ּבטענת אביו ׁשל ׁשּתפֹו להׁשּביע ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻיכֹול
זה  אֹותֹו ׁשּיחׁשד ּכדי ּבוּדאי, אביו ּבֹו ׁשחׁשדֹו הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹודע

כסף  ּבׁשּתי הּיֹורׁשהּיֹורׁש אֹותֹו ׁשּמׁשּביע ׁשהֹורה מי ויׁש . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ּכך. ׁשּדן מי ראינּו ולא 'ׁשּמא'; ְְֲִִֶֶַַָָָָֹּבטענת

בן „. אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ׁשּזה עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻאף
אֹו 'ׁשּתפֹו' ואמר: עצמֹו מּפי מֹודה הּוא הרי אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֻּביתֹו,
זה  הרי - ּכלּום' גזלּתי לא אבל אני, ּביתֹו 'ּבן אֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹ'אריסֹו'

מּׁשבּועה,נׁשּבע  לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ׁשאין חפץ; ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָ
להׁשּביעֹו לֹו ׁשּיׁש הּבית ּבן הּוא איזה מּממֹון. לפטרֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
מכניס  ּפֹועלים, ּומכניס ּפֹועלים ׁשּמֹוציא זה ספק? ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָּבטענת
ונֹותן, נֹוׂשא ׁשאינֹו הּבית ּבן אבל ּפרֹות. לֹו ּומֹוציא ּפרֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָלֹו
מּספק. להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - ּבלבד ויֹוצא ּברגליו נכנס ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאּלא
מׁשּביעין  היתֹומים אין יתֹומים, אבי ׁשּמּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָוכן
ּבחּיי  אּפֹוטרֹוּפא נעׂשית ׁשּלא האּׁשה וכן ספק. ּבטענת ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
מׁשּביעין  אין - ּבעלּה קבירת אחר ונתנה נׂשאה ולא ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּבעלּה,
אין  לקבּורה, מיתה ּבין ונתנה נׂשאה אם וכן מּספק. ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָאֹותּה
לקבּורה; מיתה ּבין ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁשה זה על אֹותּה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמׁשּביעין
ונמצא  לקבּורה; ּתמּכר לא זה, על ּתּׁשבע אֹומר אּתה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם

מתנּול. ְִֵֵַַהּמת
מעֹות ‰. ּבידֹו ׁשּׁשלח אֹו למכרֹו, חפץ חברֹו ּביד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

ׂשכר  לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף - ּפרֹות אֹו סחֹורה לֹו ְְִִֵֶַַַָָָָֹלקנֹות
ו  זה, ונׂשא על הֹואיל זֹו, ּבׁשליחּות הניה ולא חלק לֹו אין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבית  ּכבן זה הרי חברֹו, ּבממֹון להׁשּביעֹוונתן לֹו ויׁש ; ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ
אֹו ׁשּקנה, הּסחֹורה לֹו ׁשהביא ּבעת ּכלּום ּגזלֹו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּספק,

ּבהן. לֹו ׁשּמכר ֶֶַַָָָהּמעֹות
.Â נֹוׂשא האחד ׁשהיה אֹו ּביחד, ונֹותנין ׁשּנֹוׂשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפין

הּׁשני  עם הּמעֹות אֹו מקצתּה אֹו הּסחֹורה ּומפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונֹותן
לספק, נכנסּו ׁשניהם הרי - מּדה ולא מנין ולא מׁשקל ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹּבלא
אבל  הּׁשּתפין. ׁשבּועת חברֹו להׁשּביע מהן אחד לכל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻויׁש
עּמֹו נתעּסק לא והּׁשני ונֹותן, ׁשּנֹוׂשא הּוא האחד היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹאם

ונתן. ׁשּנׂשא זה אּלא נׁשּבע אין - ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָּכלל
.Ê מעליו ונפרד האּׁשה, ונתּגרׁשה והאריסין, הּׁשּתפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָֻחלקּו

מעֹות  אֹו לֹו ׁשּקנה סחֹורה הּׁשליח לֹו והביא הּבית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבן
אינֹו - מּיד ּתבעֹו ולא להן והלכּו וׁשתק, ּבהן, לֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמכר
טענת  לֹו היתה אם אבל ספק. ּבטענת ּולהׁשּביעֹו לחזר ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֹיכֹול
אם  וכן ּׁשּירצה. מה ּכל ּבּה ּומגלּגל עליה, מׁשּביעֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּדאי
ּדבריהם, ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין זמן, אחר ׁשבּועה לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתחּיב

ׁשּת לֹו ׁשּנעׂשה יכֹול ּכגֹון זה הרי - אחרת ּפעם ּבית ּבן אֹו ף ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻ
ּכׁשהיית  ולא ׁשּבינינּו, זֹו ּבׁשּתפּות ּגזלּתני ׁשּלא עליו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻלגלּגל
וכן  ּבראׁשֹונה. אּפֹוטרֹוּפי אֹו ּביתי  ּבן אֹו אריסי אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשּתפי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Á אינן - אחרים אצל חֹובֹות להן ונׁשאר ׁשחלקּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפין

והחֹוב  חלקּו, ׁשהרי מּספק; זה את זה להׁשּביע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיכֹולין
וזה  חלקֹו זה יּקח ּׁשּיפרעּו, מה ּכל הּוא; ידּוע ּדבר ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנׁשאר

החֹוב  מן ידעּוחלקֹו ּוכבר ּבּכיס, מעֹות להן נׁשאר אם וכן . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
את  זה מׁשּביעין אין - חלקֹו אחד ּכל נטל לא ועדין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאֹותן
ּכל  על חׁשּבֹון עׂשּו אם וכן הן. ּכחלּוקין ׁשהּמעֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה,
- וידּוע קצּוב ּדבר חברֹו אצל מהן לאחד ונׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּׁשּתפּות,
נׁשאר  אם אבל חלקּו. הרי נטלֹו, לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֹאף
ידעּו ולא אֹותן חלקּו לא ועדין הּפרֹות, מן ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּביניהן
ּבֹו עׂשּו ׁשּלא הּׁשּתפּות מן צד ּביניהם ׁשּנׁשאר אֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻמׁשקלם,
הרי  - הּמּגיעֹו חלקֹו ּכּמה מהן אחד ּכל ידע ולא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹחׁשּבֹון,

זה. את זה ּומׁשּביעין עדין, קּימת ְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָֻהּׁשּתפּות
.Ë אּלא להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו חלּקה, אחר חברֹו ׁשּתבע ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמי

על  סתם להחרים לֹו יׁש אבל ׁשאמרנּו; ּכמֹו גלּגּול, ידי ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָעל
ולא  ּביתֹו, ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ּכׁשהיה ּכלּום ׁשּגזלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָֹֻמי

ּׁשּגזל. ּבמה ְֶֶַַָיֹודה

י  ¤¤ּפרק
והּלה ‡. ּבינינּו, ּתנאי היה ׁשּכ חברֹו על ׁשּטען ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתף

ׁשּלי  ׁשהּקרן ׁשּטען אֹו מעֹולם', זה ּתנאי היה 'לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאֹומר:
ׁשּטען  אֹו מּזה', ּפחֹות אּלא 'אינֹו אֹומר: והּלה ,וכ ּכ ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
אֹו לקחּתי', 'לא אֹומר: והּלה הּׁשּתפּות, מן ל נתּתי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּכבר
וכל  אמצע, מּׁשל אֹומר והּלה מּׁשּלי, זֹו ׁשּסחֹורה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּטען

ּבׁשבּועה  הּתֹובע ּביד הרׁשּות - אּלּו ּבטענֹות ּכיצד?ּכּיֹוצא . ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָ
הּׁשּתפין, ׁשבּועת הּׁשּתף יׁשּביע ׁשּלא הּתֹובע רצה ְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֻֻאם
דברים  היּו 'לא ואֹומר ּבּה ׁשּכֹופר הּטענה על הּסת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויׁשּביעֹו
אּלּו ּכל עליו מגלּגל - רצה ואם מׁשּביעֹו. זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעֹולם'
ׁשּלא  ספק ּבטענת ּומׁשּביעֹו הּׁשּתפין, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּדברים
,וכ ּכ ּתנאי ּבינינּו וׁשהיה הּׁשּתפּות, ימי ּכל ּכלּום ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻּגזלּתני
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ;וכ ּכ לי וׁשּנתּת ,ׁשּל הּסחֹורה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹוׁשּזֹו

אֹומר:·. הּנתּבע הּׁשּתפין, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ׁשּתפֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֻֻהּתֹובע
אֹומר: והּתֹובע ּכלּום', אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו, ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָֹ'ּכבר
הּתֹובע: ׁשאמר אֹו חׁשּבֹון', עׂשינּו ולא חלקנּו, לא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ'עדין
עת  ּבכל הּׁשּתפין ׁשבּועת אֹות ׁשּנׁשּביע מנת על ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ'חלקנּו
- ליֹום' מּיֹום אֹותי מדחה ואּתה נׁשּבעּת, לא ועדין ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנרצה
'ּכן  הּנתּבע: אמר אפּלּו ספק. ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָאינֹו
חֹוב  אּלא אינֹו הּנׁשאר וזה אצלי, ל ונׁשאר ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָחלקנּו,
ׁשּיׁש ּפי על אף - אצלי' הּנחּתֹו 'ּפּקדֹון אֹו עלי', ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּזקפּתֹו
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ואינֹו ספק, ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעדים
ׁשּלא  אֹו חלקּו ׁשּכבר הּסת להׁשּביעֹו מעֹולם,יכֹול נׁשּתּתפּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ואין  הּסת מׁשּביעין ׁשאין לפי גלּגּול; ידי על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַואפּלּו
לׁשּלם  חּיב יהיה ּבּה יֹודה ׁשאם טענה על אּלא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמגלּגלין,

ׁשבּועה ממֹון  אּלא חּיב  אינֹו ּבֹו, הֹודה ׁשאפּלּו ּדבר אבל ; ְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָ
ּכל  הֹורּו וכזה גלּגּול. ידי על ואפּלּו עליו, נ ׁשּבע אינֹו -ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ

הֹוראה. ּבעלי ְֲִֵַַָָהּגאֹונים
וזה ‚. ,'וכ ּכ אצל לי ונׁשאר אּתה ׁשּתפי 'ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻטען

'לא  אֹו: ּכלּום', אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו, 'ּכבר ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹֹאֹומר:
ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת נׁשּבע הּנתּבע הרי - מעֹולם' ׁשּתפי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻהיית
מגלּגל  ואינֹו מעֹולם; ּכלּום גזלּתני ׁשּלא עליו ּומגלּגל ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּכלּום,

ּבֹו חלקנּו ׁשּכבר אֹו מעֹולם ׁשּתפי היית ׁשּלא מן עליו , ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ׁשּבארנּו. ְֵֶַַַַהּטעם

ּבטענת „. להׁשּביע לי ויׁש אנחנּו ׁשּתפין ׁשעדין ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֻטען
הּתֹובע  והביא מעֹולם', נׁשּתּתפנּו 'לא אֹומר: והּלה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
- 'חלקנּו' ואמר: ּכ אחר הּנתּבע וחזר ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעדים
ויּׁשבע  זֹו, לׁשבּועה ּכפרן החזק ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאין

הּׁשּתפין  ּבזה.ׁשבּועת ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְִֵֵֶַַַָָֹֻ
ׁשמעֹון ‰. והּטיל ּדינרים, מאֹות ארּבע לּכיס ׁשהּטיל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָראּובן

ּביד  ּכּלֹו הּממֹון והרי ּביחד, ונתנּו ונׂשאּו ונׁשּתּתפּו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻמאתים,
אין  - מאֹות חמׁש הּקרן מן ׁשּפחת ראּובן וטען ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָראּובן,

ראּובן  'יּׁשבע ויׁשּלם אֹומרין: ,ּכ ׁשּפחתּו הּׁשּתפין ׁשבּועת ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּׁשּתפין, ׁשבּועת ראּובן יּׁשבע אּלא מּביתֹו', חמּׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָֻׁשמעֹון
טען  ּכלּום. ׁשמעֹון יׁשּלם ולא ּבלבד, ׁשּבידֹו ּבּמנה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויל
על  יגלּגל ׁשּפחתּו, זה ּבפחת ּבוּדאי ידע ׁשּׁשמעֹון ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָראּובן
לא  ואם הּזה; הּפחת סכּום ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹׁשמעֹון
ׁשבּועת  ׁשמעֹון יּׁשבע - ּכלל זֹו ּבׁשּתפּות ׁשמעֹון ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֻנתעּסק
אּלא  עֹוד, ולא ויּפטר. ההפסד, ּבזה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹהּסת
ּבׁשוה; אֹותֹו חֹולקין ׁשמעֹון, ּביד הּנׁשאר הּמנה זה היה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָאם
מה  ויּטל ׁשּיּׁשבע ּכדי ונֹוטלין, הּנׁשּבעין מן הּׁשּתף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשאין
ּתחת  ׁשהּוא מּדבר נֹוטל אֹו ונפטר, נׁשּבע אּלא חברֹו, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּׁשּביד

הֹוראה. ּבעלי ּבֹו טעּו ׁשּכבר זה, ּבדין והּזהר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָידֹו.
.Â מנה הּׁשּתפּות ּבזֹו חֹוב עלי ללוי ׁשּיׁש ׁשמעֹון אם טען - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ונֹותנין  נאמן; - ללוי לּתנֹו יכֹול והיה החֹוב, ּכדי ּבידֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָהיה
נאמן  אינֹו לּתן, ּבידֹו אין ואם מחּׁשבין. ּכ ואחר ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַָָָהחֹוב,
- לּׁשּתפּות הידּועה הּסחֹורה אֹו הּממֹון ראּובן מּיד ְְְְִִֵַַַַַָָָָֻלהֹוציא
ואפּלּו ראּובן. נכסי על ולוי ׁשמעֹון עֹוׂשין הן קנּוניא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשּמא
ּכלּום. מּמּנה לׁשּלם חּיב ראּובן אין ּבׁשטר, הּמלוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ׁשעלי  החֹוב ׁשּזה ּבוּדאי יֹודע ׁשראּובן ׁשמעֹון טען אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
ראּובן  יּׁשבע - הּוא אצלנּו והחֹוב הּוא, הּׁשּתפּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻמחמת
ויׁשּלם  אצלנּו; זה ׁשחֹוב יֹודע ׁשאינֹו גלּגּול, ידי על אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַהּסת

אם  וכן מּׁשּלֹו. החֹוב ּבׁשם ׁשמעֹון לוי על חֹוב ׁשטר יצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ׁשמעֹון: ואמר הּׁשּתפּות, מּממֹון דינרין ּבמאה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻׁשמעֹון
זמן  לֹו 'קבעּתי ׁשמעֹון: ׁשאמר אֹו לּכיס', והחזרּתיו ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָ'נפרעּתי
על  עֹוׂשה הּוא קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו - לׁשּתים' אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשנה
ּבהֹודאת  נפטר ּכבר לוי זה? ּבדין ּדנין וכיצד ראּובן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנכסי

ויתּבע  מּביתֹו, יׁשּלם - ראיה ׁשמעֹון הביא לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשאמר. זמן ּבסֹוף ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹלוי

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  כסלו כ"ח רביעי יום

micar zFkld¦§£¨¦
ּוׁשמֹונה  עׂשה, מצוֹות חמׁש - מצוֹות עׂשרה ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָֹיׁש
עברי; עבד קנין ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָֹמצוֹות
;ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא (ג) עבד; ממּכרת יּמכר ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹ(ב)
נעבד  ׁשּלא (ה) ;ּבפר ּבֹו לרּדֹות ּתֹוׁשב ּגר נּניח ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ד)
יצא  ׁשּלא (ז) חפׁשי; ּבצאתֹו לֹו להעניק (ו) עבד; עבֹודת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹּבֹו
ׁשּלא  (י) ליעדּה; (ט) עברּיה; אמה לפּדֹות (ח) ְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹריקם;
הּפיל  ּכן אם אּלא לעֹולם, ּכנעני ּבעבד לעבד (יא) ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹתּמכר;
עבד  להסּגיר ׁשּלא (יב) איבריו; מראׁשי אחד אדֹוניו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹלֹו
עבד  להֹונֹות ׁשּלא (יג) יׂשראל; לארץ לארץ מחּוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּברח
אּלּו. ּבפרקים - האּלּו הּמצוֹות ּכל ּובאּור אלינּו. הּנּצֹול ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹזה

א  ¤¤ּפרק
אֹותֹו‡. ׁשּמכרּו הּיׂשראלי זה - ּבּתֹורה האמּור עברי" ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ"עבד

ּגנב, ּכיצד? לרצֹונֹו. עצמֹו הּמֹוכר אֹו ּכרחֹו, על ּדין ְְְִִֵֵֵַַַַַָָּבית
ּכמֹו אֹותֹו, מֹוכרין ּדין ּבית - הּקרן את לׁשּלם לֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַואין
ׁשּמֹוכרין  מּיׂשראל איׁש ל ואין ּגנבה. ּבהלכֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָׁשּבארנּו
ּדין  ּבית ׁשּמכרּוהּו זה ועל ּבלבד, הּגּנב אּלא ּדין ּבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאֹותֹו
ּבמׁשנה  אֹומר הּוא ועליו עברי"; עבד תקנה "ּכי אֹומר: ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָהּוא
ּכיצד? עצמֹו מֹוכר העברי". אחי ל יּמכר "ּכי ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָתֹורה:
את  למּכר רׁשּות ּתֹורה לֹו נתנה - ּביֹותר ׁשהעני ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶָָָָֹיׂשראל
אינֹו ."ל ונמּכר ,עּמ אחי ימּו "וכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָעצמֹו,
ּבהן  לקנֹות אֹו ּדמיו, את ּולהצניע עצמֹו את למּכר ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאי
לאכלן  צרי אם אּלא חֹובֹו, לבעל לּתן אֹו ּכלים, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָסחֹורה

לֹוּבלבד  יּׁשאר ׁשּלא עד עצמֹו, את למּכר רּׁשאי אדם ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
עצמֹו. את ימּכר ּכ ואחר לֹו; ּתּׁשאר לא ּכסּות ואפּלּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹּכלּום,

ּבארנּו·. אינּהּכבר וכן ּבגנבתּה, נמּכרת האּׁשה ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ּכנעני, ולא עברי לא עבד קֹונה ואינּה עצמּה; את ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹמֹוכרת
"וׁשב  ׁשּנאמר: - עברי ּבעבד נקנה הּגר ואין החׁשד. ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמּפני

מׁשּפחה. לֹו ׁשּיׁש מי מׁשּפחּתֹו", ְְְִִִֵֶֶַָָאל
אּלא ‚. אֹותֹו מֹוכרין אין - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָעבד

צדק  לגר אֹו למּכר ליׂשראל, רּׁשאי אינֹו - עצמֹו הּמֹוכר וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
אפּלּו עצמֹו ּומכר עבר ואם ּתֹוׁשב; לגר ואפּלּו ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָעצמֹו,
זה  הרי - עצמּה זרה לעבֹודה ואפּלּו זרה, עבֹודה ְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָלעֹובד
לעבֹודה  הּנמּכר זה ּגר", מׁשּפחת לעקר "אֹו ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמכּור,

עצמּה. ְַָָָזרה
אּתה „. אין - לגֹויים' עצמי מֹוכר 'הריני :ל ואמר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּבא

ׁשּיּמכר  עד לֹו, ּפי זקּוק על אף - לגֹוי ׁשּנמּכר אחר אבל . ְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
ּבהם; יּטמע ׁשּלא לפּדֹותֹו, מצוה ּכהגן, ׁשּלא ועׂשה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשעבר

לֹו" ּתהיה ּגאּלה נמּכר, "אחרי .ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָֻ
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נמּכר ‰. אינֹו - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו, הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
הּמּקח[בפומבי]ּבפרהסיה אבן עבדים]על מוכרים ,[שעליה ְְְִֶֶֶַַַָָ

יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: נמּכרין; ׁשהעבדים ּכדר ּבסמטא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא
ּכבֹוד. ודר ּבצנעה אּלא נמּכר אינֹו - עבד" ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָממּכרת

.Â עבֹודת היא ואיזֹו .ּבפר ּבֹו לעבד אסּור עברי, עבד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכל
קצּבה לּה ׁשאין עבֹודה זֹו ?זמנים]ּפר עבֹודה [לוח אֹו , ְֲֲִֵֶֶֶָָָָ

ׁשּלא  ּבלבד, להעבידֹו מחׁשבּתֹו ּתהיה אּלא לּה, צרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
'עדר לֹו: יאמר ׁשּלא חכמים, אמרּו מּכאן [חפור]יּבטל. ְֲֲִִִֵֶַָָָָֹֹֹ

יאמר  אּלא קצּבה; נתן לא ׁשהרי ׁשאבֹוא', עד הּגפנים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּתחת
לא  וכן ּפלֹוני'. מקֹום 'עד אֹו ּפלֹונית', ׁשעה עד 'עדר ְְְֲִִֵַַָָָֹֹלֹו:
להחם  ואפּלּו לֹו. צרי אינֹו והּוא זה', מקֹום 'חפר לֹו: ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹיאמר
אסּור, - לֹו צרי אינֹו והּוא לֹו, להצן אֹו חּמין, ׁשל ּכֹוס ְְִִֵֵֶַָָָלֹו
,"ּבפר ּבֹו תרּדה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹועֹובר
הּגֹוי  וכן לֹו. צרי ׁשהּוא קצּוב ּדבר אּלא לֹו עֹוׂשה אינֹו ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהא
למנעֹו. מצּוין יׂשראל הרי ,ּבפר ּבֹו רדה אם - לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּנמּכר

עֹוברי  - הּניחּוהּו ירּדּנּוואם "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ן ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַֹֹ
נזקקין אנּו ואין ."לעיני לרׁשּותֹו[נדרשים]ּבפר להּכנס ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ׁשּנאמר: ,ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא אחריו ולבּדק ּגֹוי ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל
רֹואה. ׁשאּתה ּבזמן ,"לעיני"ְְִֵֶֶֶַַָ

.Ê ּבדברים להעבידֹו ׁשּקנהּו ליׂשראל אסּור - עברי עבד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
העבדים לעׂשּית מיחדין ׁשהם ּכגֹון [הכנענים]ּבזּויים , ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֻ

מנעליו, לֹו יחלץ אֹו הּמרחץ, לבית ּכליו אחריו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיֹולי
אּלא  ּבֹו נֹוהג אינֹו עבד". עבדת ּבֹו תעבד "לא ֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
לסּפר  ּומּתר ."עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׂשכיר,
יעׂשה  לא אבל עּסתֹו. לֹו ולאפֹות ּכסּותֹו, לֹו ּולכּבס ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹׂשערֹו,
ואם  לרּבים; נחּתֹום אֹו לרּבים, סּפר אֹו לרּבים, ּבּלן ְְִִִִַַַַַַָָָָָאֹותֹו
רּבֹו אבל יעׂשה. זה הרי ׁשּיּמכר, קדם זאת אּמנּותֹו ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻהיתה
ּבּה, ׁשהיה אּמנּות אּלא ּכלל; מלאכה ּכּתחּלה ילּמדּנּו ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּקדם. עֹוׂשּה ּכׁשהיה ׁשעֹוׂשּה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהּוא
יׂשראל  אבל ּבּמכירה. ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו מּפני עברי, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעבד
עֹוׂשה  אינֹו ׁשהרי ּכעבד, ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר - נמּכר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּלא

עצמֹו. ּומּדעת ּברצֹונֹו אּלא זֹו ְְְִִֶַַַָָָמלאכה
.Á ּבחזקה לרּדֹותן מּתר ּכּׁשּורה, נֹוהגין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֻאנׁשים

ּבהן. ׁשּכּולהׁשּתעּבד ׁשּגזר הּקצּוב מל הּמס יּתן ׁשּלא מי ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הרי  - ידֹו על הּמס ׁשּנתן לזה יׁשּתעּבד ואיׁש, איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
אינֹו ואם ּכעבד; לא אבל מּדי, יֹותר ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה

ּכעבד  ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר ּכּׁשּורה, .נֹוהג ְְְִֵֵֶֶַַָָֻ
.Ë להׁשוֹותן האדֹון חּיב - עברּיה אמה אֹו עברי עבד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּובמדֹור  ּבכסּות ּובמׁשקה ּבמאכל טֹוב אליו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּפת  אֹוכל והּוא נקּיה ּפת אֹוכל אּתה ּתהיה ׁשּלא - "עּמ ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלֹו

בסובין]קּבר יין [מעורבת ׁשֹותה והּוא יׁשן יין ׁשֹותה אּתה , ְִִִֶֶַַַָָָָ
מֹוכין ּגּבי על יׁשן אּתה ּגּבי [כריות]חדׁש, על יׁשן והּוא ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

והּוא  ּבכפר אּתה אֹו ּבכפר, והּוא ּבכר דר אּתה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּתבן,
'ּכל  חכמים: אמרּו מּכאן ."מעּמ "ויצא ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבכר
מנהג  ּבֹו לנהג וחּיב לעצמֹו'. אדֹון ּכקֹונה עברי, עבד ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹהּקֹונה
ואף  ּבאחיו". איׁש יׂשראל ּבני "ּובאחיכם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחוה,

ּבאֹותן  עבדּות, מנהג ּבעצמֹו לנהג העבד צרי כן, ּפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעל
לֹו. עֹוׂשה ׁשהּוא ֲֶֶָהעבֹודֹות

.È ּבזמן אּלא נֹוהג, עברי עבד ולא נֹוהגת עברּיה אמה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאין
נֹוהג  ׁשּמכרּוהּוׁשהּיֹובל זה ּבין עצמֹו, ׁשּמכר עברי עבד ּבין , ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּיֹובלֹות. ּבטלּו מתי ּבארנּו ּוכבר ּדין; ְְְְִֵֵַַַָָָּבית

ב  ¤¤ּפרק
והּמֹוכר ‡. ּבכסף; נקנה ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָעבד

ּכסף  ּובׁשוה ּבכסף נקנה ּכֹותב עצמֹו, ּבׁשטר? ּכיצד ּובׁשטר. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
קנּוי  'הריני ,'ל מכּור 'הריני החרׂש: על אֹו הּניר על ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

הּׁשטר. לֹו ונֹותן ,'ְְְֵַָל
מכירתֹו·. מּיֹום ׁשנים ׁשׁש עֹובד - ּדין ּבית ,מכרּוהּו ְְִִִִֵֵֵָָָ

ּבֹו ּפגעה ואם חֹורין. ּבן יצא ׁשּלֹו הּׁשביעית הּׁשנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובתחּלת
אם  אבל ּבּה; עֹובד זה הרי הּׁשׁש, ּבכלל הּׁשמיטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשנת
- הּיֹובל לפני אחת ׁשנה נמּכר אפּלּו יֹובל, ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפגעה
וגֹו'. הּזאת" הּיֹובל "ּבׁשנת ׁשּנאמר: לחרּות, יצא זה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי

ׁשׁש‚. על ליתר עצמֹו למּכר לֹו יׁש עצמֹו, הרי הּמֹוכר ; ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ
יֹובל, ּבֹו ּופגע ׁשנה, לעׂשרים אֹו ׁשנים, לעׂשר עצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמכר
ׁשנת  "עד ׁשּנאמר: ּבּיֹובל, יֹוצא זה הרי - ׁשנה אחר ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו

."עּמ יעבד ֲִֵַַָֹֹהּיבל
חּיב „. - ּוברח ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו הּמֹוכר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לחרּות  יצא יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ׁשניו; .להׁשלים ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
חלאים ‰. ׁשחלה אֹו ׁשנה אחר ׁשנה ׁשחלה ּבין ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,

למנין  לֹו עֹולין ׁשנים, מארּבע ּפחֹות הּכל אם - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֻמקּטעים
החלי  ימי ּכל להׁשלים חּיב - ארּבע חלה אם אבל ,ׁשׁש; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּבּמה  יצא. יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ּכתֹוׁשב". "ּכׂשכיר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּכבד, חליֹו ּבׁשהיה החלי? ימי ׁשּמחּׁשבין אמּורים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדברים
ּכבד, חליֹו היה לא אם אבל מלאכה. לעׂשֹות יכֹול ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשאינֹו
עֹולין  ׁשׁש, ּכל חלה אפּלּו - מעט מעׂשה לעׂשֹות יכֹול ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא

לֹו.
.Â ּבּיֹובל אּלא יֹוצא אינֹו נפּדה, לא אם - לגֹוי עצמֹו ,הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

הּוא  הּיבל, ּבׁשנת ויצא - ּבאּלה יּגאל לא "ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
עּמֹו". ִָָּובניו

.Ê קרֹוביו עצמֹו, לגאל ידֹו הּׂשיגה לא אם - לגֹוי ְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹהּנמּכר
קֹודם  הּקרֹוב והּקרֹוב אֹותֹו; בן ּפֹודין אֹו דדֹו "אֹו ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹ

את  ּכֹופין ּדין ּובית ונגאל". ידֹו הּׂשיגה אֹו יגאלּנּו, ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹּדדֹו
אֹו קרֹוביו, ּפדּוהּו לא ּבּגֹויים. יּטמע ׁשּלא לפּדֹותֹו, ְְְִִִֶַַָָָָֹֹקרֹוביו
לפּדֹותֹו; מּיׂשראל אדם ּכל על מצוה - מּׂשגת ידם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
לחרּות. יצא - אדם ׁשאר ׁשּפדהּו ּבין קרֹובים, ׁשּפדּוהּו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּובין
אבל  לחציֹו. וגֹואל הּגֹוי, מן עצמֹו ולגאל ללוֹות לֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹויׁש
לוה  ואינֹו אֹותֹו, ּפֹודין הּקרֹובים אין - ליׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנמּכר
ידֹו הּׂשיגה אם ּדינֹו? ּכיצד אּלא לחציֹו. גֹואל ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוגֹואל,
יצא. לא לאו, ואם ויֹוצא; נֹותן הּנֹותרֹות, הּׁשנים ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹלּתן

.Á ואחד לגֹוי, ּבין לי ׂשראל ּבין עצמֹו הּמֹוכר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחד
ויֹוצא  ּפדיֹונֹו, מגרע זה הרי - ּדין ּבית הרי ׁשּמכרּוהּו ּכיצד? . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

- ידֹו ּומצאה ׁשנים, ארּבע ועבד ּדינר, ּבׁשּׁשים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּמכרּוהּו
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נמּכר ‰. אינֹו - ּדין ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו, הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאחד
הּמּקח[בפומבי]ּבפרהסיה אבן עבדים]על מוכרים ,[שעליה ְְְִֶֶֶַַַָָ

יּמכרּו "לא ׁשּנאמר: נמּכרין; ׁשהעבדים ּכדר ּבסמטא ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹולא
ּכבֹוד. ודר ּבצנעה אּלא נמּכר אינֹו - עבד" ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָממּכרת

.Â עבֹודת היא ואיזֹו .ּבפר ּבֹו לעבד אסּור עברי, עבד ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכל
קצּבה לּה ׁשאין עבֹודה זֹו ?זמנים]ּפר עבֹודה [לוח אֹו , ְֲֲִֵֶֶֶָָָָ

ׁשּלא  ּבלבד, להעבידֹו מחׁשבּתֹו ּתהיה אּלא לּה, צרי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
'עדר לֹו: יאמר ׁשּלא חכמים, אמרּו מּכאן [חפור]יּבטל. ְֲֲִִִֵֶַָָָָֹֹֹ

יאמר  אּלא קצּבה; נתן לא ׁשהרי ׁשאבֹוא', עד הּגפנים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹּתחת
לא  וכן ּפלֹוני'. מקֹום 'עד אֹו ּפלֹונית', ׁשעה עד 'עדר ְְְֲִִֵַַָָָֹֹלֹו:
להחם  ואפּלּו לֹו. צרי אינֹו והּוא זה', מקֹום 'חפר לֹו: ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹיאמר
אסּור, - לֹו צרי אינֹו והּוא לֹו, להצן אֹו חּמין, ׁשל ּכֹוס ְְִִֵֵֶַָָָלֹו
,"ּבפר ּבֹו תרּדה "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עליו ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹועֹובר
הּגֹוי  וכן לֹו. צרי ׁשהּוא קצּוב ּדבר אּלא לֹו עֹוׂשה אינֹו ְִֵֵֶֶֶַָָָָָָהא
למנעֹו. מצּוין יׂשראל הרי ,ּבפר ּבֹו רדה אם - לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻׁשּנמּכר

עֹוברי  - הּניחּוהּו ירּדּנּוואם "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ן ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַֹֹ
נזקקין אנּו ואין ."לעיני לרׁשּותֹו[נדרשים]ּבפר להּכנס ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

ׁשּנאמר: ,ּבפר יעבידּנּו ׁשּלא אחריו ולבּדק ּגֹוי ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשל
רֹואה. ׁשאּתה ּבזמן ,"לעיני"ְְִֵֶֶֶַַָ

.Ê ּבדברים להעבידֹו ׁשּקנהּו ליׂשראל אסּור - עברי עבד ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
העבדים לעׂשּית מיחדין ׁשהם ּכגֹון [הכנענים]ּבזּויים , ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֻ

מנעליו, לֹו יחלץ אֹו הּמרחץ, לבית ּכליו אחריו ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיֹולי
אּלא  ּבֹו נֹוהג אינֹו עבד". עבדת ּבֹו תעבד "לא ֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
לסּפר  ּומּתר ."עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכׂשכיר,
יעׂשה  לא אבל עּסתֹו. לֹו ולאפֹות ּכסּותֹו, לֹו ּולכּבס ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָֹׂשערֹו,
ואם  לרּבים; נחּתֹום אֹו לרּבים, סּפר אֹו לרּבים, ּבּלן ְְִִִִַַַַַַָָָָָאֹותֹו
רּבֹו אבל יעׂשה. זה הרי ׁשּיּמכר, קדם זאת אּמנּותֹו ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻהיתה
ּבּה, ׁשהיה אּמנּות אּלא ּכלל; מלאכה ּכּתחּלה ילּמדּנּו ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֻלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה מּקדם. עֹוׂשּה ּכׁשהיה ׁשעֹוׂשּה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹהּוא
יׂשראל  אבל ּבּמכירה. ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו מּפני עברי, ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעבד
עֹוׂשה  אינֹו ׁשהרי ּכעבד, ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר - נמּכר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻׁשּלא

עצמֹו. ּומּדעת ּברצֹונֹו אּלא זֹו ְְְִִֶַַַָָָמלאכה
.Á ּבחזקה לרּדֹותן מּתר ּכּׁשּורה, נֹוהגין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֻאנׁשים

ּבהן. ׁשּכּולהׁשּתעּבד ׁשּגזר הּקצּוב מל הּמס יּתן ׁשּלא מי ל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הרי  - ידֹו על הּמס ׁשּנתן לזה יׁשּתעּבד ואיׁש, איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָעל
אינֹו ואם ּכעבד; לא אבל מּדי, יֹותר ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻזה

ּכעבד  ּבֹו להׁשּתּמׁש מּתר ּכּׁשּורה, .נֹוהג ְְְִֵֵֶֶַַָָֻ
.Ë להׁשוֹותן האדֹון חּיב - עברּיה אמה אֹו עברי עבד ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָּכל

ּובמדֹור  ּבכסּות ּובמׁשקה ּבמאכל טֹוב אליו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָ
ּפת  אֹוכל והּוא נקּיה ּפת אֹוכל אּתה ּתהיה ׁשּלא - "עּמ ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלֹו

בסובין]קּבר יין [מעורבת ׁשֹותה והּוא יׁשן יין ׁשֹותה אּתה , ְִִִֶֶַַַָָָָ
מֹוכין ּגּבי על יׁשן אּתה ּגּבי [כריות]חדׁש, על יׁשן והּוא ְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ

והּוא  ּבכפר אּתה אֹו ּבכפר, והּוא ּבכר דר אּתה ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהּתבן,
'ּכל  חכמים: אמרּו מּכאן ."מעּמ "ויצא ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבכר
מנהג  ּבֹו לנהג וחּיב לעצמֹו'. אדֹון ּכקֹונה עברי, עבד ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹהּקֹונה
ואף  ּבאחיו". איׁש יׂשראל ּבני "ּובאחיכם ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאחוה,

ּבאֹותן  עבדּות, מנהג ּבעצמֹו לנהג העבד צרי כן, ּפי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹעל
לֹו. עֹוׂשה ׁשהּוא ֲֶֶָהעבֹודֹות

.È ּבזמן אּלא נֹוהג, עברי עבד ולא נֹוהגת עברּיה אמה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹאין
נֹוהג  ׁשּמכרּוהּוׁשהּיֹובל זה ּבין עצמֹו, ׁשּמכר עברי עבד ּבין , ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

הּיֹובלֹות. ּבטלּו מתי ּבארנּו ּוכבר ּדין; ְְְְִֵֵַַַָָָּבית

ב  ¤¤ּפרק
והּמֹוכר ‡. ּבכסף; נקנה ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו עברי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָעבד

ּכסף  ּובׁשוה ּבכסף נקנה ּכֹותב עצמֹו, ּבׁשטר? ּכיצד ּובׁשטר. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
קנּוי  'הריני ,'ל מכּור 'הריני החרׂש: על אֹו הּניר על ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָלֹו

הּׁשטר. לֹו ונֹותן ,'ְְְֵַָל
מכירתֹו·. מּיֹום ׁשנים ׁשׁש עֹובד - ּדין ּבית ,מכרּוהּו ְְִִִִֵֵֵָָָ

ּבֹו ּפגעה ואם חֹורין. ּבן יצא ׁשּלֹו הּׁשביעית הּׁשנה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּובתחּלת
אם  אבל ּבּה; עֹובד זה הרי הּׁשׁש, ּבכלל הּׁשמיטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשנת
- הּיֹובל לפני אחת ׁשנה נמּכר אפּלּו יֹובל, ׁשנת ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָּפגעה
וגֹו'. הּזאת" הּיֹובל "ּבׁשנת ׁשּנאמר: לחרּות, יצא זה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהרי

ׁשׁש‚. על ליתר עצמֹו למּכר לֹו יׁש עצמֹו, הרי הּמֹוכר ; ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָֹ
יֹובל, ּבֹו ּופגע ׁשנה, לעׂשרים אֹו ׁשנים, לעׂשר עצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמכר
ׁשנת  "עד ׁשּנאמר: ּבּיֹובל, יֹוצא זה הרי - ׁשנה אחר ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָאפּלּו

."עּמ יעבד ֲִֵַַָֹֹהּיבל
חּיב „. - ּוברח ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו אֹו עצמֹו הּמֹוכר ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד

לחרּות  יצא יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ׁשניו; .להׁשלים ְְְְִִֵֵַַָָָָָ
חלאים ‰. ׁשחלה אֹו ׁשנה אחר ׁשנה ׁשחלה ּבין ֳִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָחלה,

למנין  לֹו עֹולין ׁשנים, מארּבע ּפחֹות הּכל אם - ְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֻמקּטעים
החלי  ימי ּכל להׁשלים חּיב - ארּבע חלה אם אבל ,ׁשׁש; ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

ּבּמה  יצא. יֹובל, ּבֹו ּפגע ואם ּכתֹוׁשב". "ּכׂשכיר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּכבד, חליֹו ּבׁשהיה החלי? ימי ׁשּמחּׁשבין אמּורים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּדברים
ּכבד, חליֹו היה לא אם אבל מלאכה. לעׂשֹות יכֹול ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָֹׁשאינֹו
עֹולין  ׁשׁש, ּכל חלה אפּלּו - מעט מעׂשה לעׂשֹות יכֹול ְֲֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא

לֹו.
.Â ּבּיֹובל אּלא יֹוצא אינֹו נפּדה, לא אם - לגֹוי עצמֹו ,הּמֹוכר ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ

הּוא  הּיבל, ּבׁשנת ויצא - ּבאּלה יּגאל לא "ואם ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
עּמֹו". ִָָּובניו

.Ê קרֹוביו עצמֹו, לגאל ידֹו הּׂשיגה לא אם - לגֹוי ְְְְְִִִִִַַָָָָֹֹהּנמּכר
קֹודם  הּקרֹוב והּקרֹוב אֹותֹו; בן ּפֹודין אֹו דדֹו "אֹו ׁשּנאמר: , ְֱִֵֶֶֶַַַָָֹ

את  ּכֹופין ּדין ּובית ונגאל". ידֹו הּׂשיגה אֹו יגאלּנּו, ְְְִִִִִִֵֶֶָָָָֹּדדֹו
אֹו קרֹוביו, ּפדּוהּו לא ּבּגֹויים. יּטמע ׁשּלא לפּדֹותֹו, ְְְִִִֶַַָָָָֹֹקרֹוביו
לפּדֹותֹו; מּיׂשראל אדם ּכל על מצוה - מּׂשגת ידם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשאין
לחרּות. יצא - אדם ׁשאר ׁשּפדהּו ּבין קרֹובים, ׁשּפדּוהּו ְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָּובין
אבל  לחציֹו. וגֹואל הּגֹוי, מן עצמֹו ולגאל ללוֹות לֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָֹויׁש
לוה  ואינֹו אֹותֹו, ּפֹודין הּקרֹובים אין - ליׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנמּכר
ידֹו הּׂשיגה אם ּדינֹו? ּכיצד אּלא לחציֹו. גֹואל ואינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָוגֹואל,
יצא. לא לאו, ואם ויֹוצא; נֹותן הּנֹותרֹות, הּׁשנים ּכפי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹלּתן

.Á ואחד לגֹוי, ּבין לי ׂשראל ּבין עצמֹו הּמֹוכר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָאחד
ויֹוצא  ּפדיֹונֹו, מגרע זה הרי - ּדין ּבית הרי ׁשּמכרּוהּו ּכיצד? . ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

- ידֹו ּומצאה ׁשנים, ארּבע ועבד ּדינר, ּבׁשּׁשים ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּמכרּוהּו
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מכר  אם וכן לחרּות. ויצא לאדֹוניו, ּדינר עׂשרים נֹותן זה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהרי
ארּבעה  מגרע זה הרי - ׁשנים לעׂשר ּדינר ּבארּבעים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָעצמֹו
ּכסף, ׁשוה אֹו ּכסף הּנׁשאר ונֹותן ׁשעבד, ׁשנה לכל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָּדינרין
הּׁשנים  לפי הּדמים מחּׁשב - לגֹוי הּנמּכר וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָויֹוצא.
מּׁשנת  קנהּו, עם "וחּׁשב ׁשּנאמר: הּיֹובל, ׁשנת עד ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹהּנׁשארֹות
ונׁשאר  ּבמאה עצמֹו מכר ּכיצד? הּיבל". ׁשנת עד לֹו, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹהּמכרֹו
ׁשנה, לכל ע ׂשרה מחּׁשב - ׁשנים עׂשר מכירה ּבׁשעת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלּיֹובל
ּכלים  ולא ּתבּואה לא ּכסף, הּׁשאר ּומׁשיב הּדמים; מן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹוגֹורע
ואינֹו הּגֹוי, מּיד נגאל הּוא ּבכסף - ממּכרֹו" "ּכסף ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

כסף. ּבׁשוה ְְִִֵֶֶָנגאל
.Ë ע עבד והבריא ּכל ּכסף, ּבגרעֹון ׁשּיצא עברּיה אֹו ברי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

נׁשחף אֹו ּדמיו, בשחפת]והֹוסיפּו -[חלה ּדמיו ּופחתּו ְְֲִִַָָָָָ
עליו  להקל לֹו והרי מחּׁשבין ּבמאה, ׁשּנמּכר הרי ּכיצד? . ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

לפי  אּלא אדֹוניו עם מחּׁשב אינֹו - מאתים ׁשוה עּתה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּוא
על  עּמֹו מחּׁשב - מאה ׁשוה הּוא והרי ּבמאתים, נמּכר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָמאה.

מאה. לפי הּנֹותרֹות הּׁשנים ְִִִֵַַָָָּפי
.Èּכמֹו לחציֹו עצמֹו לגאל לֹו ויׁש הֹואיל - לגֹוי ְְְְְְְְִִִֵֶַַָֹהּנמּכר

להחמיר  ּופעמים להקל יהיה ּפעמים להקל?ׁשּבארנּו, ּכיצד . ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מאה, ׁשוה עּתה הּוא והרי ונׁשחף ּבמאתים, הּגֹוי אֹותֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָקנה
מאתים  ׁשוה הּוא והרי והבריא ּדמיו, חצי חמּׁשים לֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָונתן
ּכיצד  ויֹוצא. הּנׁשאר, ּדמיו חצי ׁשהן מאה לֹו נֹותן -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
מאה, ּדמיו חצי לֹו ונתן ּבמאתים, אֹותֹו קנה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָלהחמיר?
ׁשהן  חמּׁשים לֹו נֹותן - מאה ׁשוה עּתה הּוא והרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָונׁשחף
ּפי  על אף וחמּׁשים מאה ׁשּנתן ונמצא הּנׁשאר, חציֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּדמי

מאה. ׁשוה עּתה ֵֶֶַָָָׁשהּוא
.‡È- ּכנגּדֹו לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּכסף על לעבד ׁשּמחל ְְְֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהרב

ׁשחרּור  ׁשטר לֹו ׁשּיכּתב עד לֹו, מחּול הרי אינֹו ּכיצד? . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
'ׁשאר  לֹו: ואמר ׁשּתים, אֹו ׁשנה ועבד ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָׁשּקנהּו
עד  מּׁשעּבּודֹו, נפטר לא - 'לדרּכ ל ,ל מחּולין ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹהּדמים

ׁשטר. לֹו ְְִֶָֹׁשּיכּתב
.·È את עֹובד העבד הרי - זכר ּבן הּניח אם - ׁשּמת ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאדֹון

ׁש הּׁשנים סֹוף עד אֹו הּׁשׁש, סֹוף עד אֹוהּבן להן, עצמֹו ּמכר ְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הּׁשאר  ויּתן ּפדיֹונֹו ׁשיגרע עד אֹו יֹובל, ּבֹו ׁשּיפּגע אבל עד . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לא  עֹובד ואינֹו לחרּות, יצא זה הרי - זכר ּבן הּניח לא ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם
ׁשאר  עֹובד ׁשאינֹו לֹומר צרי ואין האח; את ולא הּבת ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאת

אפּלּו - לגֹוי אֹו צדק, לגר והּנמּכר אינֹו[את]הּיֹורׁשין. הּבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָ
אֹומר, נמצאת לחרּות. יצא האדֹון, ׁשּמת ּכיון אּלא ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָָעֹובד;
ּבחמּׁשה  עצמֹו את וקֹונה ּבׁשטר, אֹו ּבכסף נקנה עברי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשעבד
ּבׁשטר  אֹו ּכסף, ּבגרעֹון אֹו ּביֹובל, אֹו ּבׁשנים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָדברים:
הּניח  אפּלּו ּובגר, ּובגֹוי ּבן; ּבלא האדֹון ּבמיתת אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָֹׁשחרּור,
ׁשאם  ּפי על ואף יציאתֹו, ּבׁשעת 'צא' לֹו לֹומר מצוה ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּבן.
אפּלּו ׁשטר. צרי ואינֹו ּבחּנם, יֹוצא הּוא הרי לֹו, יאמר ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָֹֹלא
ּכלּום, לֹו חּיב אינֹו - הֹוצאֹות רּבֹו עליו והֹוציא ְְִֵַַָָָָָָחלה

חּנם". לחפׁשי "יצא ְֱִִֵֵֶֶַַָָׁשּנאמר:

ג  ¤¤ּפרק
אׁשּתֹו‡. ּבמזֹונֹות חּיב האדֹון הרי - עברי עבד ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּכל

יבםהּנׂשּואה  וׁשֹומרת ארּוסה לא ומחכה , שמת אחיו [אשת ְְֲֶֶַָָָָֹ
מאּסּורי לייבום] היתה אם אבל לֹו. מּתרת ׁשּתהיה והּוא, ;ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָֻ

ׁשנּיה אפּלּו מדרבנן]לאוין, ּבמזֹונֹותיה,[אסורה חּיב אינֹו - ְְֲִִִִֵֶַָָָָ
עּמֹו" "אׁשּתֹו חּיב ׁשּנאמר: וכן עּמֹו. לעמד הראּויה אׁשּתֹו - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבעל  "אם נאמר: ּדין ּבית ּבמכרּוהּו ּובנֹותיו. ּבניו ְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָּבמזֹון
ׁשּכיון  ,ּדעּת על  תעלה וכי עּמֹו". אׁשּתֹו ויצאה הּוא, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָאּׁשה
אּלא  ללּמד, ּבא לא אּלא אׁשּתֹו?! נׁשּתעּבדה זה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּנקנה
מעּמ "ויצא נאמר: עצמֹו ּובמֹוכר ּבמזֹונֹותיה. חּיב ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהאדֹון
הּיבל, ּבׁשנת "ויצא נאמר: לגֹוי ּובנמּכר עּמֹו"; ּובניו הּוא, -ְְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָֹ
מכירה, ּבׁשעת לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה אחד עּמֹו". ּובניו ְְִִִִִֶֶַָָָָָָָהּוא
ׁשּיּקחּנה  והּוא, מכירתֹו: אחר לֹו ׁשהיּו ּובנים אּׁשה ְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָאֹו
חּיב  אינֹו רּבֹו, מּדעת ׁשּלא לקחּה אם אבל האדֹון; ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹמּדעת

ְִֶָּבמזֹונֹותיה.
לֹו·. אין ּובניו, אׁשּתֹו ּבמזֹונֹות חּיב ׁשהאדֹון ּפי על ְְִִִֵֶַַַָָָָָאף

ידיהם כסף]ּבמעׂשה השווה שלהם הרי [בתפוקה אּלא ּכלּום, ְְְֲֲֵֵֵֶֶַָ
הּבעל  ׁשּזֹוכה וכל לבעלּה. ּומציאתּה, האּׁשה ידי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמעׂשה

עברי. עבד ׁשהּוא ּפי על אף ּבה, זֹוכה - ְְְִִִִֶֶֶֶַַָּבאׁשּתֹו
ּכנענית;‚. ׁשפחה לֹו לּתן לרּבֹו יׁש ּדין, ּבית ׁשּמכרּוהּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָמי

נֹותן  זה הרי - אביו מת אם אדֹון ׁשל ּבנֹו ּבין האדֹון, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּבין
ּכנענית  ׁשפחה מּמּנה לֹו לֹו ׁשּיֹוליד ּכדי זה, על וכֹופהּו ; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

"אם  ׁשּנאמר: עבדּותֹו, ימי ּכל לֹו מּתרת היא והרי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעבדים.
וגֹו' אּׁשה" לֹו יּתן ּבׁשפחה אדניו אסּור עצמֹו, והּמֹוכר . ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

יׂשראל. ּכל ּכׁשאר ְְְֲִִִֵַָָָּכנענית
לֹו„. ׁשּתהיה עד ּכנענית, ּבׁשפחה מּתר עברי עבד ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֻאין

רּבֹו אין ּובנים, אּׁשה לֹו אין אם אבל ּובנים, יׂשראלית ְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָאּׁשה
ּכנענית  ׁשפחה לֹו היה מֹוסר אפּלּו ה ּוא. קּבלה זה, ודבר ; ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָ

עבדּותֹו. ימי ּכל ּכנענית ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּנמּכר
ׁשפחה ‰. רּבֹו לֹו ׁשּמסר ּפי על אף ּובנים, אּׁשה לֹו היּו ְִִִִִֶַַַַָָָָָאם

ּובניו  מאׁשּתֹו להפריׁשֹו יכֹול אינֹו ׁשּנאמר:ּכנענית, - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ
לּתן  ולא ׁשפחֹות, ׁשּתי לֹו לּתן יכֹול ואינֹו עּמֹו". ְְְְְִִִִֵֵֵֵָָֹ"אׁשּתֹו
לּכנענּיים, ׁשּנֹותן ּכדר העברים עבדיו לׁשני אחת ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשפחה

נרצע אּׁשה". לֹו "יּתן סירובו ׁשּנאמר: עקב שנרצע עבד =] ְֱִִִֶֶֶַָָ
רּבֹולצאת] והיה י ֹובל, והּגיע ּכנענית, ׁשפחה רּבֹו לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשּמסר
-[מפציר]מסרב ּבֹו וחבל לצאת, רֹוצה ואינֹו לצאת ּבֹו ְְְֵֵֵֵֶַָָָָ

ּבׁשפחה. נאסר ׁשהרי ְְֱֲִֵֶֶַָָּפטּור,
.Â נרצע אינֹו עצמֹו, ועבר הּמֹוכר ּדין, ּבית מכרּוהּו אבל . ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ

ׁשנת  עד ועֹובד נרצע; זה הרי - לצאת רצה ולא ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָֹׁשׁש,
ׁשּימּו עד אֹו האדֹון.הּיֹובל, ת ֵֶַַָָָ

.Ê הּבן את עֹובד הּנרצע אין ּבן, ׁשהּניח ּפי על מּפי אף ; ְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
ׁשל  לעֹולמֹו "לעלם", לבנֹו; לא "ועבדֹו", למדּו: ְְְְְֲִֶַַָָָָָֹֹהּׁשמּועה
אּלא  עצמֹו את קֹונה אינֹו ׁשהּנרצע למד, ונמצאת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיֹובל.

האדֹון. ּבמיתת אֹו ְִֵַַָָּבּיֹובל
.Á מּום ּבעל ׁשּנעׂשה מּפני נרצע, אינֹו - ּכהן עברי ,עבד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

ּבּה; ׁשהיה לחזקה - מׁשּפחּתֹו" אל "וׁשב אֹומר: הּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָוהרי
ּבּה. ׁשהיה לּׂשררה ׁשב ְְֵֶַָָָָָָואינֹו

.Ë?רֹוצעין ואֹומר ּכיצד ׁשלׁשה, ׁשל ּדין לבית מביאֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ
הּמזּוזה, אל אֹו הּדלת אל ׁשׁש ּבסֹוף ּומּגיׁשֹו ּבפניהם; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדבריו
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אדם; ּכל ׁשל ּבין אדֹון, ׁשל ּומזּוזה ּדלת ּבין עֹומדין, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּכׁשהן
מּתכת, ׁשל ּבמרצע אזן ׁשל ּבגבּה הימנית אזנֹו את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹונֹוקב
ולא  ּובּדלת". ּבאזנֹו "ונתּת ׁשּנאמר: - לּדלת ׁשּיּגיע ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד
אצל  ּבין ּדלת אצל ּבין עֹומד, ׁשּיהיה אּלא "מזּוזה" ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָנאמר

ּד אף עֹומדת, ּכׁשהיא ּמזּוזה ּומה עֹומדת;מזּוזה. ּכׁשהיא לת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
האדֹון  מזּוזה. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבּדלת, הרציעה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאבל
לא  - אזנֹו" את אדניו "ורצע ׁשּנאמר: ּבעצמֹו, ׁשרֹוצע ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּוא
ׁשני  רֹוצעין ואין ּדין. ּבית ׁשליח ולא ׁשלּוחֹו, ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַֹֹּבנֹו,

חבילֹות. חבילֹות מצוֹות עֹוׂשין ׁשאין ּכאחד, ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶָָעבדים
.È"יאמר אמר עד "ואם - "העבד" ויׁשנה. ׁשּיאמר עד - ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

נרצע; אינֹו ׁשׁש, אחר אמר אם אבל עבד; ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאמר
ּכגֹון  ּכיצד? אחרֹונה. ּפרּוטה ּבתחּלת ׁשׁש, ּבסֹוף ׁשּיאמר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעד
יתר; אֹו מכירתֹו, מּדמי ּפרּוטה ׁשוה ּכדי הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנׁשאר
ׁשׁש. אחר ּכאֹומר זה הרי מּפרּוטה, ּפחֹות נׁשאר אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל

.‡È,ּבנים מּמּנה ולֹו ּכנענית, ׁשפחה אּׁשה לעבד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָהיתה
נרצע  אינֹו - ּובנים אּׁשה אין אהבּולרּבֹו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אינֹו - ּובנים אּׁשה אין ולֹו ּובנים, אּׁשה לרּבֹו ."ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָואת
הּוא  ּבני". ואת אׁשּתי את אדני, את "אהבּתי ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹנרצע,
"ּכי  ׁשּנאמר: נרצע, אינֹו - אֹוהבֹו אינֹו ורּבֹו רּבֹו, את ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹוהב
אינֹו - רּבֹו את אֹוהב אינֹו והּוא אֹוהבֹו, רּבֹו ."עּמ לֹו ְֲִֵֵֵֶַַָטֹוב
חֹולה, אינֹו ורּבֹו חֹולה הּוא ."אהב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָנרצע,
אינֹו - חֹולים ׁשניהם ׁשהיּו אֹו חֹולה, אינֹו והּוא חֹולה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָרּבֹו
ׁשניהם  ׁשּיהיּו עד ,"עּמ לֹו טֹוב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָנרצע,

ְָּבטֹובה.
.·È,עצמֹו מֹוכר ּדין? ּבית למכרּוהּו עצמֹו מֹוכר ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה

אסּור  עצמֹו, מֹוכר נרצע. ּדין, ּבית ּומכרּוהּו נרצע; ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
ׁשפחה  לֹו מֹוסר רּבֹו ּדין, ּבית ּומכרּוהּו ּכנענית; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבׁשפחה
אינֹו ּדין, ּבית ּומכרּוהּו לגֹוי; נמּכר עצמֹו, מֹוכר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָּכנענית.

"אחי ל יּמכר "ּכי ׁשּנאמר: - ליׂשראל אּלא אין נמּכר , ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשׁש נמּכר עצמֹו, מֹוכר .ל אּלא אֹותֹו מֹוכרין ּדין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבית
מֹוכר  לׁשׁש. אּלא נמּכר אינֹו ּדין, ּבית מכרּוהּו ׁשׁש; על ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָויתר

לֹו. מעניקין ּדין, ּבית מכרּוהּו לֹו; מעניקין אין ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָעצמֹו,
.‚È נרצעת האּׁשה ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה יראה מּפי וכן ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אדני, את "אהבּתי ּבנרצע: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכתּוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמענין
לאמת "ואף ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה ּבני". ואת אׁשּתי ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
עבד  להעניק עׂשה ׁשּמצות ּכׁשם להעניק; ּכן"? ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּתעׂשה

עברּיה. אמה מעניק ּכ ְְֲִִִִִַָָָָעברי,
.„È,תעׂשה ּבלא עֹובר - ריקם ואמתֹו עבּדֹו המׁשּלח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל

לעׂשה, נּתקֹו הּכתּוב והרי ריקם"; ּתׁשּלחּנּו "לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
אֹו ׁשׁש, ּבסֹוף הּיֹוצא אחד לֹו". ּתעניק "העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

ּבמית  אֹו ּבּיֹובל, ׁשּיצאת ׁשּיצא עברּיה אמה וכן אדֹון, ת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבסימנים אֹו אּלּו, מּכל מעניקין [בגרות]ּבאחד אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמר: להן, מעניקין אין ּכסף, ּבגרעֹון הּיֹוצאין אבל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלהן.
אּלא  חפׁשי, ׁשּלחֹו לא וזה ,"מעּמ חפׁשי תׁשּלחּנּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וכי
ּכ ואחר ּבהן, לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּדמים ׁשאר נתן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהעבד
ּכענין  - "ּומּיקב מּגרנ ,מּצאנ לֹו, ּתעניק "העניק ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹיצא.

הּוא  עצמן, מחמת ּברכה ּבהן ׁשּיׁש ּדברים ויקב, ּגרן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹצאן
חּיב  אינֹו והּבגדים, הּכספים אבל מהן; לֹו להעניק ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשחּיב
סלע, ׁשלׁשים מּׁשוה ּפחֹות אין לֹו? נֹותן וכּמה מהן. לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹלּתן
העבד, קנס ׁשל ּכׁשלׁשים הרּבה, מּמינין ּבין אחד מּמין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבין
ּבין  ּבגללֹו, הּבית ׁשּנתּבר ּבין לאדניו"; "יּתן ּבֹו: ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר
אם  מקֹום. מּכל לֹו", ּתעניק "העניק ׁשּנאמר: - נתּבר ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לֹו. ּתן הּברכה לפי הּכל ה'"? ּברכ "אׁשר נאמר לּמה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכן

.ÂËאינֹו - לחרּות ויצא ּבֹורח, ּכׁשהּוא הּיֹובל ּבֹו ּופגע ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּברח
להעניקֹו ענק חּיב ."מעּמ חפ ׁשי תׁשּלחּנּו "וכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אמה  וענק מּמּנּו. ּגֹובה חֹובֹו ּבעל ואין לעצמֹו, - עברי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
קדם  אביה מת ואם אביה; ׁשל - מציאתּה וכן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹעברּיה,
ּכלּום; ּבהן לאחיה ואין עצמּה, ׁשל הן הרי - לידֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיבֹואּו

לבנֹו. ּבבּתֹו לֹו ׁשּיׁש זכּות מֹוריׁש אדם ְְְִִִֵֵֶֶָָׁשאין

ה'תשע"ג  כסלו כ"ט חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּומּׁשּתביא ‡. אביה; ׁשּמכרּה הּקטּנה היא עברּיה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָאמה

נערה  ותעׂשה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ׂשערֹות אינֹוׁשּתי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹו ויׁש רׁשּות, ּבּה לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף למכרּה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכֹול
אילֹונית  ׁשהיא הּקטּנה אף ׁשּירצה. מי לכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלקּדׁשּה
לאביה  יׁש - ׂשערֹות ׁשּתי להבאת ראּויה ואינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבסימניה,
- והאנּדרּגינס הּטמטּום אבל קטּנה. ׁשהיא זמן ּכל ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻלמכרּה

עברּיה. אמה ּבדין ולא עברי, עבד ּבדין לא נמּכר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹאינֹו
ולא ·. העני, ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאין

ּכלּום  לֹו ּכסּות נׁשאר ואפּלּו מּטלטלין, ולא קרקע, לא - ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ
אחר  לפּדֹותּה האב  את ּכֹופין כן, ּפי על ואף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשעליו;
ׁשּלא  אֹו ׁשּמת, אֹו האב, ּברח מׁשּפחה. ּפגם מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמכרּה,

ׁשּתצא. עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
ּבכסף ‚. נקנית עברּיה ואינּהאמה ּובׁשטר. כסף, ּבׁשוה אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ׁשּצרי  מּפני ּבפרּוטה, ׁשראּויין נקנית ּבדמים לקנֹותּה  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ּכיצד ותצא. ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלגרעֹון,
,'ל קנּויה 'ּבּתי ,'ל מכּורה 'ּבּתי החרׂש: על אֹו הּניר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָעל

ּכֹותבֹו. האב עברּיה, אמה ּוׁשטר האדֹון; ּביד ְְְְְִִֵַַָָָָָָָונֹותן
ּדין „. ּבית ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים ׁשׁש עֹובדת עברּיה ,אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ויֹוצאה  העברּיה"; אֹו העברי, אחי ל יּמכר "ּכי ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּנאמר:
חּנם  יֹוצאה ׁשׁש, ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבתחּלת
יֹוצאה  ּבן, ׁשהּניח ּפי על אף - האדֹון מת ואם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכעבד.
מגרעת  וכן ּכן". ּתעׂשה לאמת "ואף ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכנרצע,
על  ּומחל ׁשחרּור, ׁשטר לּה ּכתב ואם ויֹוצאה; ְְְְְְִִִַַַַָָָָָּפדיֹונּה,

ּכעבד. חּנם יֹוצאה - ְְְִֶֶַָָָהּׁשאר
ּבסימנין ‰. יֹוצאה ׁשהיא עברּיה, אמה ּכיון יתרה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעׂשית סימנין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאה  זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאפּלּו
יציאה  הּכתּוב לּה רּבה - חּנם" "ויצאה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחרּות,
ׁשהיא  למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי העבד; על יתר ּבחּנם, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
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אדם; ּכל ׁשל ּבין אדֹון, ׁשל ּומזּוזה ּדלת ּבין עֹומדין, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָּכׁשהן
מּתכת, ׁשל ּבמרצע אזן ׁשל ּבגבּה הימנית אזנֹו את ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹונֹוקב
ולא  ּובּדלת". ּבאזנֹו "ונתּת ׁשּנאמר: - לּדלת ׁשּיּגיע ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹעד
אצל  ּבין ּדלת אצל ּבין עֹומד, ׁשּיהיה אּלא "מזּוזה" ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָנאמר

ּד אף עֹומדת, ּכׁשהיא ּמזּוזה ּומה עֹומדת;מזּוזה. ּכׁשהיא לת ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
האדֹון  מזּוזה. ׁשם ׁשאין ּפי על אף ּבּדלת, הרציעה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאבל
לא  - אזנֹו" את אדניו "ורצע ׁשּנאמר: ּבעצמֹו, ׁשרֹוצע ְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹהּוא
ׁשני  רֹוצעין ואין ּדין. ּבית ׁשליח ולא ׁשלּוחֹו, ולא ְְְְְְְְִִִֵֵֵַֹֹּבנֹו,

חבילֹות. חבילֹות מצוֹות עֹוׂשין ׁשאין ּכאחד, ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶָָעבדים
.È"יאמר אמר עד "ואם - "העבד" ויׁשנה. ׁשּיאמר עד - ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

נרצע; אינֹו ׁשׁש, אחר אמר אם אבל עבד; ּכׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיאמר
ּכגֹון  ּכיצד? אחרֹונה. ּפרּוטה ּבתחּלת ׁשׁש, ּבסֹוף ׁשּיאמר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹעד
יתר; אֹו מכירתֹו, מּדמי ּפרּוטה ׁשוה ּכדי הּיֹום מן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּנׁשאר
ׁשׁש. אחר ּכאֹומר זה הרי מּפרּוטה, ּפחֹות נׁשאר אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָאבל

.‡È,ּבנים מּמּנה ולֹו ּכנענית, ׁשפחה אּׁשה לעבד ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָָָהיתה
נרצע  אינֹו - ּובנים אּׁשה אין אהבּולרּבֹו "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

אינֹו - ּובנים אּׁשה אין ולֹו ּובנים, אּׁשה לרּבֹו ."ּבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָואת
הּוא  ּבני". ואת אׁשּתי את אדני, את "אהבּתי ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹנרצע,
"ּכי  ׁשּנאמר: נרצע, אינֹו - אֹוהבֹו אינֹו ורּבֹו רּבֹו, את ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹוהב
אינֹו - רּבֹו את אֹוהב אינֹו והּוא אֹוהבֹו, רּבֹו ."עּמ לֹו ְֲִֵֵֵֶַַָטֹוב
חֹולה, אינֹו ורּבֹו חֹולה הּוא ."אהב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָנרצע,
אינֹו - חֹולים ׁשניהם ׁשהיּו אֹו חֹולה, אינֹו והּוא חֹולה ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָרּבֹו
ׁשניהם  ׁשּיהיּו עד ,"עּמ לֹו טֹוב "ּכי ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָנרצע,

ְָּבטֹובה.
.·È,עצמֹו מֹוכר ּדין? ּבית למכרּוהּו עצמֹו מֹוכר ּבין ְְְִִֵֵֵֵַַַָמה

אסּור  עצמֹו, מֹוכר נרצע. ּדין, ּבית ּומכרּוהּו נרצע; ְְְְִִִֵֵֵַָָָָאינֹו
ׁשפחה  לֹו מֹוסר רּבֹו ּדין, ּבית ּומכרּוהּו ּכנענית; ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָּבׁשפחה
אינֹו ּדין, ּבית ּומכרּוהּו לגֹוי; נמּכר עצמֹו, מֹוכר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָּכנענית.

"אחי ל יּמכר "ּכי ׁשּנאמר: - ליׂשראל אּלא אין נמּכר , ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לׁשׁש נמּכר עצמֹו, מֹוכר .ל אּלא אֹותֹו מֹוכרין ּדין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבית
מֹוכר  לׁשׁש. אּלא נמּכר אינֹו ּדין, ּבית מכרּוהּו ׁשׁש; על ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָויתר

לֹו. מעניקין ּדין, ּבית מכרּוהּו לֹו; מעניקין אין ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָעצמֹו,
.‚È נרצעת האּׁשה ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה יראה מּפי וכן ; ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

אדני, את "אהבּתי ּבנרצע: אֹומר הּוא ׁשהרי הּכתּוב, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמענין
לאמת "ואף ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה ּבני". ואת אׁשּתי ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָאת
עבד  להעניק עׂשה ׁשּמצות ּכׁשם להעניק; ּכן"? ְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַּתעׂשה

עברּיה. אמה מעניק ּכ ְְֲִִִִִַָָָָעברי,
.„È,תעׂשה ּבלא עֹובר - ריקם ואמתֹו עבּדֹו המׁשּלח ְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹּכל

לעׂשה, נּתקֹו הּכתּוב והרי ריקם"; ּתׁשּלחּנּו "לא ְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
אֹו ׁשׁש, ּבסֹוף הּיֹוצא אחד לֹו". ּתעניק "העניק ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

ּבמית  אֹו ּבּיֹובל, ׁשּיצאת ׁשּיצא עברּיה אמה וכן אדֹון, ת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּבסימנים אֹו אּלּו, מּכל מעניקין [בגרות]ּבאחד אּלּו הרי - ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָ

ׁשּנאמר: להן, מעניקין אין ּכסף, ּבגרעֹון הּיֹוצאין אבל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלהן.
אּלא  חפׁשי, ׁשּלחֹו לא וזה ,"מעּמ חפׁשי תׁשּלחּנּו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ"וכי
ּכ ואחר ּבהן, לעבד לֹו ׁשּנׁשאר הּדמים ׁשאר נתן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹהעבד
ּכענין  - "ּומּיקב מּגרנ ,מּצאנ לֹו, ּתעניק "העניק ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹיצא.

הּוא  עצמן, מחמת ּברכה ּבהן ׁשּיׁש ּדברים ויקב, ּגרן ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹצאן
חּיב  אינֹו והּבגדים, הּכספים אבל מהן; לֹו להעניק ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשחּיב
סלע, ׁשלׁשים מּׁשוה ּפחֹות אין לֹו? נֹותן וכּמה מהן. לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹלּתן
העבד, קנס ׁשל ּכׁשלׁשים הרּבה, מּמינין ּבין אחד מּמין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבין
ּבין  ּבגללֹו, הּבית ׁשּנתּבר ּבין לאדניו"; "יּתן ּבֹו: ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנאמר
אם  מקֹום. מּכל לֹו", ּתעניק "העניק ׁשּנאמר: - נתּבר ְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לֹו. ּתן הּברכה לפי הּכל ה'"? ּברכ "אׁשר נאמר לּמה ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּכן

.ÂËאינֹו - לחרּות ויצא ּבֹורח, ּכׁשהּוא הּיֹובל ּבֹו ּופגע ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָּברח
להעניקֹו ענק חּיב ."מעּמ חפ ׁשי תׁשּלחּנּו "וכי ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

אמה  וענק מּמּנּו. ּגֹובה חֹובֹו ּבעל ואין לעצמֹו, - עברי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
קדם  אביה מת ואם אביה; ׁשל - מציאתּה וכן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָֹעברּיה,
ּכלּום; ּבהן לאחיה ואין עצמּה, ׁשל הן הרי - לידֹו ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיבֹואּו

לבנֹו. ּבבּתֹו לֹו ׁשּיׁש זכּות מֹוריׁש אדם ְְְִִִֵֵֶֶָָׁשאין

ה'תשע"ג  כסלו כ"ט חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ּומּׁשּתביא ‡. אביה; ׁשּמכרּה הּקטּנה היא עברּיה, ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָָאמה

נערה  ותעׂשה ׁשנה, עׂשרה ׁשּתים אחר ׂשערֹות אינֹוׁשּתי - ְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹו ויׁש רׁשּות, ּבּה לֹו יׁש ׁשעדין ּפי על אף למכרּה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָיכֹול
אילֹונית  ׁשהיא הּקטּנה אף ׁשּירצה. מי לכל ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָלקּדׁשּה
לאביה  יׁש - ׂשערֹות ׁשּתי להבאת ראּויה ואינּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָּבסימניה,
- והאנּדרּגינס הּטמטּום אבל קטּנה. ׁשהיא זמן ּכל ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָֻלמכרּה

עברּיה. אמה ּבדין ולא עברי, עבד ּבדין לא נמּכר ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָֹֹאינֹו
ולא ·. העני, ּכן אם אּלא ּבּתֹו, את למּכר רּׁשאי האב ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאין

ּכלּום  לֹו ּכסּות נׁשאר ואפּלּו מּטלטלין, ולא קרקע, לא - ְְְְְְְֲִִִִַַַַַֹֹ
אחר  לפּדֹותּה האב  את ּכֹופין כן, ּפי על ואף ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשעליו;
ׁשּלא  אֹו ׁשּמת, אֹו האב, ּברח מׁשּפחה. ּפגם מּׁשּום ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּמכרּה,

ׁשּתצא. עד עֹובדת זֹו הרי - לפּדֹותּה לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
ּבכסף ‚. נקנית עברּיה ואינּהאמה ּובׁשטר. כסף, ּבׁשוה אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ׁשּצרי  מּפני ּבפרּוטה, ׁשראּויין נקנית ּבדמים לקנֹותּה  ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
לֹו ּכֹותב ּבׁשטר? ּכיצד ותצא. ּפדיֹונּה ׁשּתגרע ּכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָלגרעֹון,
,'ל קנּויה 'ּבּתי ,'ל מכּורה 'ּבּתי החרׂש: על אֹו הּניר ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָעל

ּכֹותבֹו. האב עברּיה, אמה ּוׁשטר האדֹון; ּביד ְְְְְִִֵַַָָָָָָָונֹותן
ּדין „. ּבית ׁשּמכרּוהּו ּכעבד ׁשנים ׁשׁש עֹובדת עברּיה ,אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ

ויֹוצאה  העברּיה"; אֹו העברי, אחי ל יּמכר "ּכי ְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּנאמר:
חּנם  יֹוצאה ׁשׁש, ּבתֹו יֹובל ּבּה ּפגע ואם ׁשבע. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּבתחּלת
יֹוצאה  ּבן, ׁשהּניח ּפי על אף - האדֹון מת ואם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכעבד.
מגרעת  וכן ּכן". ּתעׂשה לאמת "ואף ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכנרצע,
על  ּומחל ׁשחרּור, ׁשטר לּה ּכתב ואם ויֹוצאה; ְְְְְְִִִַַַַָָָָָּפדיֹונּה,

ּכעבד. חּנם יֹוצאה - ְְְִֶֶַָָָהּׁשאר
ּבסימנין ‰. יֹוצאה ׁשהיא עברּיה, אמה ּכיון יתרה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

כסף. ּבלא לחרּות יֹוצאה - נערה ונעׂשית סימנין, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהביאה
יֹוצאה  זֹו הרי - ׁשּלקחּה יֹום מאחר סימנין הביאה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאפּלּו
יציאה  הּכתּוב לּה רּבה - חּנם" "ויצאה ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָלחרּות,
ׁשהיא  למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי העבד; על יתר ּבחּנם, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאחרת
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ותצא  ׁשּתבּגר, עד אביה לרׁשּות ותחזר נערּות, סימני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹהבאת
נערּות, ימי לּה ׁשאין אילֹונית הּבת היתה אביה. ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמרׁשּות

ׁש ּכיון - לבגרּות מּקטנּותּה יֹוצאה לחרּות.אּלא ּתצא ּבגרה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
.Â אברים ּבראׁשי יֹוצאה עברּיה אמה "לא אין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ

אֹו ׁשּנֹו הּפיל אם - עברי עבד וכן העבדים". ּכצאת ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָתצא
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבחברֹו, החֹובל ּכדין לֹו מׁשּלם עינֹו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַסּמא
ּבׁשני  נקנית עברּיה ׁשאמה למד, נמצאת חֹובל. ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבהלכֹות
- דברים ּבׁשּׁשה עצמּה וקֹונה ּבׁשטר; אֹו ּבכסף, - ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָדברים
ּובמיתת  ׁשחרּור, ּובׁשטר ּכסף, ּובגרעֹון ּוביֹובל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנים,

ּובסימנין. ְִִָָאדֹון,
.Ê ּכׁשאר היא הרי - לבנֹו אֹו לעצמֹו האדֹון אֹותּה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָיעד

ּבמיתת  אּלא אּלּו, מּכל ּבאחד יֹוצאה ואינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָהארּוסֹות,
ּכיצד  ּפדּיה. למצות קֹודמת יעּוד ּומצות ּבגט; אֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָהּבעל,
לי', מקּדׁשת אּת 'הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר יעּוד? ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֻמצות
ׁשׁש ּבסֹוף אפּלּו לאּׁשה'; לי אּת 'הרי לי', מארסת אּת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ'הרי
ׁשּמעֹות  ּכלּום, לּה לּתן צרי ואינֹו החּמה. לׁשקיעת ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָסמּו
מנהג  לא איׁשּות, מנהג ּבּה ונֹוהג נּתנּו. לקּדּוׁשין ְְְְְִִִִִִִֵַַָָֹהראׁשֹונֹות

ואינֹו וכיצד ׁשפחּות. "יעדּה". ׁשּנאמר: ּכאחת, ׁשּתים מיעד ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ליעדּה לאביו רׁשּות ונתן ּגדֹול, ּבנֹו היה אם לבנֹו? ְְְְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָמיעדּה
מקּדׁשת  אּת 'הרי ׁשנים: ּבפני לּה אֹומר האב הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻלֹו

ְִִלבני'.
.Á אּלא לבנֹו, ולא לֹו לא עברּיה אמה מיעד האדֹון ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֹאין

מעֹותיה;[בהסכמתה]מּדעּתּה אביה קּבל ׁשּכבר ּפי על אף , ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
אין  - האדֹון מת ואם מּדעּתּה. - "יעדּה" אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָהרי

האדֹון. ּבמיתת לחרּות יצאת ׁשהרי לֹו, ליעדּה יכֹול ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָּבנֹו
.Ëלפיכ ּכנּׂשּואין; ואינֹו ּכארּוסין, כהן]הּיעּוד הוא [אם ְְְְִִִִִֵֵַָ

ׁשּתּכנס  עד - נדריה מפר ולא יֹורׁשּה, ולא לּה, מּטּמא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹאינֹו
ולא  לֹו, יעדּה לא - לּה" יעׂשה לא אּלה ׁשל ׁש "ואם ְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֻלחּפה.
- חּנם" "ויצאה ּכסף; ּבגרעֹון נפּדית ולא לבנֹו, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹיעדּה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו סימנין, ְְֲִִֵֶַַַָָּבהבאת
.È.עברי ּכעבד עצמּה ּבהן ׁשּקֹונה הּדרכים אֹותן על ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיתר

אחר, לאיׁש לּתנּה ולא עברּיה, אמה למּכר יכֹול האדֹון ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹאין
ּכלּום, עׂשה לא - נתן אֹו מכר ואם קרֹוב. ּבין רחֹוק, ְְִֵֵַַָָָָָָֹּבין

למכר  ימׁשל לא נכרי "לעם -ׁשּנאמר: עברי עבד וכן ּה". ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
הצר ׁשּלא לי, ויראה לּתנֹו. ולא לאחר, למכרֹו יכֹול ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֻלא
ליעדּה לֹו ׁשּיׁש מּפני אּלא ּבאמה, זה ּדבר לאסר ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּכתּוב

למכרּה". ימׁשל לא נכרי "לעם נאמר: לכ ְְְְְְְֱִִִֶַַָָָָֹֹלבנֹו;
.‡Èאֹו עליו לּה ׁשּיׁש למי אּלא נמּכרת עברּיה אמה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָאין

ליעּוד  ראּויה ׁשּתהיה ּכדי קּדּוׁשין, ּבנֹו מֹוכר על ּכיצד? . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָ
יכֹול  האדֹון ׁשאין ּפי על ׁשאף - לאביו ּבּתֹו את ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאדם
אינֹו אבל אחיו. ּבת האמה ׁשהרי לבנֹו, היא ראּויה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָליעדּה,
לאדֹון, ראּויה ׁשאינּה מּפני - לבנֹו ּבּתֹו את למּכר ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָֹיכֹול
אביו. אחֹות ׁשהיא מּפני ּבנֹו, לבן ולא אחֹותֹו, היא ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשהרי

.·È לכהן אלמנה ּכגֹון לפסּולין, ּבּתֹו את למּכר לאדם ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹיׁש
ּבלאו, ׁשהן ּפי על ׁשאף הדיֹוט; לכהן וחלּוצה ּגרּוׁשה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּגדֹול,

ּבהן  ּתֹופסין .קּדּוׁשין ְִִִֶָ
.‚Èונתארמלה קטּנה, ּכׁשהיא ּבּתֹו אֹו[נתאלמנה]המקּדׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

את  למּכר יכֹול אדם ׁשאין למכרּה; יכֹול אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹנתּגרׁשה
אחר  לׁשפחּות מֹוכרּה אבל איׁשּות; אחר לׁשפחּות ְְְְְֲִִִִַַַַָָּבּתֹו
האדֹון, אֹותּה ויעד ּתחּלה, לׁשפחּות מכרּה ּכיצד? ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשפחּות.
- קטּנה ּכׁשהיא האב לרׁשּות וחזרה ּגרׁשּה אֹו האדֹון ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָּומת

ּגדֹול. לכהן אפּלּו ׁשנּיה, ּפעם מֹוכרּה האב אם הרי וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָֹ
ׁשהיא  ּפי על אף - לּה וחלץ הּיעּוד, מן יבם לפני ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָנפלה
הּכהּנה, מן נפסלה הרי קטּנה, ׁשהיא מּפני ּפסּולה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻחליצה
ּכמֹו ּבּה, ּתֹופסין וקּדּוׁשין הֹואיל לכהן, למכרּה לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵָָָֹויׁש

ְִֵֶָׁשּנתּבאר.
.„È ּבגרעֹון אֹו ּבּיֹובל אֹו ּבּׁשנים ויצאת ּבּתֹו, את ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָהּמֹוכר

ׁשנּיה  ּפעם ּולמכרּה לחזר לֹו יׁש - קטּנה היא ועדין ,ּכסף, ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשאמרנּו. ְְֶַָּכמֹו

.ÂË אם - לאחר וקּדׁשּה הל ּכ ואחר ּבּתֹו, את ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמֹוכר
ולא  לֹו לא האדֹון, יעד לא ואם מיעד. ליעד, האדֹון ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֹרצה
אׁשת  ותעׂשה קּדּוׁשיה יּגמרּו אדֹון, מרׁשּות ּכׁשּתצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָלבנֹו

.איׁש ִ
.ÊË ליעד ׁשּלא מנת על האדֹון על ּופסק ּבּתֹו, את ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר

מה  על ׁשהתנה מיעד; ליעד , האדֹון רצה אם - ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹותּה
ּבטל  ׁשּתנאֹו ּבּתֹורה, .ּׁשּכתּוב ְֵֶֶַָָָָ

ה  ¤¤ּפרק
ּכנעני‡. גוי]עבד את [כל וקֹונה דברים, ּבחמּׁשה נקנה - ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָ

אֹו ּבחזקה, אֹו ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, נקנה ּבׁשלׁשה: ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹעצמֹו
ּבׁשטר, אֹו ּבכסף, עצמֹו את וקֹונה ּבמׁשיכה; אֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָּבחליפין,

ונקנה אֹו ּכבהמה, הּוא הרי - קטן ועבד אברים. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּבראׁשי
ּכל  זה ספר ּבתחּלת ּבארנּו ּוכבר הּבהמה. ּכמׁשיכת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבמׁשיכה

ּבהן. נקנין ׁשהעבדים ְְֲִִִִֶֶַָָָָהּדרכים
לרּבֹו·. אחד ׁשּנתן ּכגֹון ּבכסף? עצמֹו את קֹונה ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּכיצד

ּכיון  - לחרּות' ּבהם עבּד ׁשּיצא מנת 'על לֹו: ואמר ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמעֹות
ואינֹו לחרּות. העבד יצא כסף, ׁשוה אֹו הּכסף הרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּקּבל
ּבפניו. ׁשּלא לאדם וזכין לֹו, היא ׁשּזכּות - העבד ּדעת ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹצרי
ׁשּתצא  מנת 'על לֹו: ואמר מעֹות לעבד אחד נתן אם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
העבד  יצא הּמעֹות, וקּבל האדֹון רצה אם - לחרּות' ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבהן
לֹו נתן ׁשּלא הּמעֹות; העבד קנה לא רצה, לא ואם ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹלחרּות;
כסף, ׁשוה אֹו הּכסף ואחד לחרּות. ּבהן ׁשּיצא מנת על ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאּלא

לֹו. עצמֹו להקנֹות ּבין לקנֹותֹו ְְְְִֵֵַַּבין
החרׂש‚. על אֹו הּניר על לֹו ּכתב ּבׁשטר? אּתה ּכיצד 'הרי : ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

,'ּב עסק לי 'אין אֹו ,'עצמ ׁשל אּתה 'הרי אֹו חֹורין', ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָּבן
ׁשחרּור, ּגט ׁשל ּגּופֹו הּוא ׁשּזה זה, ּבענין ּבזה ּכּיֹוצא ּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹוכן
העדים  ׁשהיּו אֹו עדים, ׁשני ּבפני הּׁשטר את לֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּומסר

יצא  זה הרי - לבינֹו ּבינֹו לֹו ּומסרֹו ּבֹו לחרּות,חתּומים ְְְֲֲִֵֵֵֵֶָָָ
אּתה  'הרי ּבכתב: ׁשּלא לֹו אמר ּכאחד. ּבאין וידֹו ּגּטֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהרי
עליו  ׁשהעיד ּפי על אף - 'עצמ ׁשל אּתה 'הרי חֹורין', ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבן
לא  עדין - מּידֹו ׁשּקנה ּפי על ואף ּדין, ּבבית ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעדים
ּבׁשטר  אֹו ּבכסף אּלא לחרּות, יֹוצא העבד ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָנׁשּתחרר;

ּבראׁשי אּת[עיקרי]אֹו 'הרי לׁשפחתֹו: והּכֹותב אברים. ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָ
ּכלּום. אמר לא אדם', לכל ְְֶֶַָָָָֹֻמּתרת
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וחּסרֹו„. ּבכּונה, עבּדֹו את הּמּכה אברים? ּבראׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
לחרּות, יצא - חֹוזרין ׁשאין אברים וארּבעה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
"ׁשן" אּלא ּבּתֹורה נאמר לא לּמה ּכן, אם ׁשחרּור. ּגט ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי
ואינן  ׁשּבּגלּוי מּומין ועין, ּׁשן מה מהן: לדּון ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָו"עין"?
ּבֹו העבד יצא חֹוזר, ׁשאינֹו ׁשּבּגלּוי מּום ּכל אף - ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹוזרין
- לׁשֹונֹו החֹות אֹו ּבּביצים, עבּדֹו המסרס אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָלחרּות.
ׁשן  הּמּפיל וכן ׁשּבּגלּוי. מּומין ׁשאינן לחרּות, יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו

לחזר. סֹופֹו ׁשהרי לחרּות, יֹוצא אינֹו - ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָֹהּקטן
וטבלּו‰. ׁשּמלּו עבדים אּלא אברים ּבראׁשי יֹוצא ,אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

עבד  אבל מצוֹות; ּבמקצת יׁשנן אינֹוׁשהרי ּבגּיּותֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
חֹוזרין: ׁשאינן אברים ראׁשי הן ואּלּו אברים. ּבראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָיֹוצא
החטם, וראׁש האזנים, ראׁשי עׂשרים, ורגלים ידים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאצּבעֹות
והּׁשּנים, העינים אבל ׁשּבאּׁשה; ּדּדין וראׁשי הּגוּיה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוראׁש

ּבּתֹורה. מפרׁשין הן ְֲִֵֵַָָֹהרי
.Â,הּיד ּגב על נסּפרת אם - וחתכּה יתרה, אצּבע לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה

לחרּות  ּבּה יֹוצא וחטטּהעבד סמּויה, עינֹו היתה [עקר . ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הּדין אותה] והּוא אבר. חּסרֹו ׁשהרי לחרּות, ּבּה יֹוצא עבד -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

מלאכה  ּבֹו עֹוׂשה ואינֹו ּבטל, ׁשהיה אברים מראׁשי ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלאחד
לחרּות. ויצא אבר חּסרֹו הרי חתכֹו, ׁשאם -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָ

.Ê ּבהן יֹוצא עבד - וחרׁשּה אזנֹו על וסּמאּה, עינֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכהּו
ׁשֹומע  ואינֹו אזנֹו ּכנגד רֹואה, ואינֹו עינֹו ּכנגד הּכהּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלחרּות;

לחרּות  ּבהן יֹוצא עבד אין -. ְֵֵֵֶֶֶָ
.Á יכֹול אם - ונדנדה ׁשּנֹו על מאֹורּה, וחּסר עינֹו על ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהּכהּו

לחרּות  יצא לאו, ואם לחרּות; יֹוצא אינֹו ּבהן, .להׁשּתּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
.Ëוהּכהּו מנּודנדת, ׁשּנֹו אֹו מאֹורּה, וחּסר ּכהה עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָהיתה

היה  אם - הּכהה העין סּמא אֹו הּנֹודדת, הּׁשן והּפיל ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאדֹון
לא  לאו, ואם לחרּות; יצא ׁשהּוא, ּכל ּכבר ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמׁשּתּמׁש

לחרּות  .יצא ְֵָָ
.Èידֹו על אינֹו[והתנפחה]וצבתהּכהּו - לחזר וסֹופּה ידֹו, ְְֲִֵַַָָָָָָֹ

יצא  - הּלחי מן עצם ּבֹו ודלּדל ּבזקנֹו, ּתלׁש לחרּות. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹוצא
העצם. ּבאֹותֹו הּקבּועין הּׁשּנים מעׂשה ּבּטל ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,

.‡È אבן ׁשּזרק ּכגֹון - כּונה ּבלא עינֹו סּמא אֹו ׁשּנֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפיל
לא  - אצּבעֹו חתכה אֹו ׁשּנֹו והּפילה ּבעבד ונפלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלבהמה,

לחרּות  יּפיל",יצא אמתֹו ׁשן אֹו עבּדֹו ׁשן "אם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּיתּכּון. ְִֵֶַַעד

.·È- ׁשּבמעיה העּבר עין וסּמא ׁשפחתֹו, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהֹוׁשיט
לֹו ׁשּיתּכּון ּדבר ידע לא ׁשהרי לחרּות, יצא .לא ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.‚È חתר' וסּמאּה, עיני' לי 'ּכחל לֹו: ואמר רֹופא, רּבֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹהיה
ּפי  על ׁשאף לחרּות; ויצא ּבאדֹון, ׂשחק - והּפילּה ׁשּני' ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלי
ּולסּכן  העבד ּבאברי לנּגע נתּכּון הרי להּזיק, נתּכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
והיה  ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהם.

לחרּות  יצא ׁשהרי - לֹו ועקרּה רֹופא, .רּבֹו ְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ
.„È לחרּות יצא זה הרי - עינֹו את וסּמה עבּדֹו, ׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמּפיל

עינֹו ּדמי לֹו ונֹותן ּבזה.ּבׁשּנֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.ÂË ׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי

ׁשחבל  לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי אברים, ּבראׁשי יֹוצא אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
.ּבֹו

.ÊËּברזל צאן הבעל]עבדי של המלאה יֹוצאין [באחריותו - ְְְִֵֶַַֹ
ועבדי  האּׁשה. לא אבל הּבעל; חּסרן אם אברים, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבראׁשי

ובבעלותה]מלֹוג האשה ידי על יֹוצאין [שהובאו אינן - ְְִֵָ
ּבהן  לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפילן אם לא אברים, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁשי
ׁשאינן  מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ולא ּפרֹות, ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹאּלא

לּה. ְִָָֻמיחדין
.ÊÈ ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג אינֹו אברים, ּבראׁשי העבד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיציאת

קנס  ׁשהּוא מּפני סמּוכין, ּדין ּבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין .זמן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
את  ו'סּמית ׁשּני', את 'הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר עבד ,ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָלפיכ
יֹודה  ׁשאם ּפטּור; - זה' עׂשיתי 'לא אֹומר: והאדֹון ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹעיני',
ׁשהּמֹודה  עדים, ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמעצמֹו,
מֹודה  ׁשּכל ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור; - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבקנס

מּלׁשּלמֹו. ּפטּור - ְְְִִַָָּבקנס

ו  ¤¤ּפרק
אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב

ע  לפלֹוני זה ּבגט 'זכה על ואמר: אף חֹורין, ּבן יצא - בּדי' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אבל  ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; הּגט הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּפי
ולא  ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו אמר: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹאם

לידֹו הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות העבד האֹומר:יצא לפיכ ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מיתה. לאחר יּתנּו לא ומת, לעבּדי' זה ּגט ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ'ּתנּו

אֹו:·. חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּכֹותב
- חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'נעׂשה
לא  חֹורין', ּבן 'אעׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב לחרּות; יצא זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרי

לחרּות  .יצא ְֵָָ
'לא ‚. אֹומר: והּוא חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹהאֹומר:

'ּכתבּתי  אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעׂשאני'
- לי' נתן ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא לֹו', ונתּתי ׁשחרּור ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹּגט
ׁשּיׁשחררֹו עד עבד זה והרי עד, ּכמאה ּדין ּבעל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹודאת

.ּבפנינּו ְֵָ
אל „. ׁשפחתי 'ּפלֹונית ואמר: מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמי

ואסּור  ּכׁשהיתה; ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשים' ּבּה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיׁשּתעּבדּו
הּמת  ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, להׁשּתעּבד וכן לּיֹורׁשים . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ואין  הּיֹורׁשין, את ּכֹופין - רּוח' קֹורת לּה 'עׂשּו אמר: ְְֲִִִֵֶַַַַָָאם
ואמר: צּוה ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא אֹותה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָמׁשעּבדין

אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין ְְְְְִִֵֶַַַָָ'ׁשחררּוה',
ּובׁשאר ‰. נׁשים; לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָָּבׁשּׁשה

הּׁשט  ּכׁשאר הן הרי ּפסּולין רֹות הּדברים, הּׁשּׁשה: הן ואּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ּכּותי ּבעד ּוכׁשרין ּגֹויים, ׁשל שהתיישבו ּבערּכאֹות [גויים ְְְְִִִֵֵֶַָ

והתגיירו] עצמֹו,בשומרון המׁשחרר לׁשם ּכתיבה ּוצריכין ,ְְְְְְִִִֵַַָָֻ
ּבמחּבר נכּתבין זה [לקרקע]ואין אּלא חֹותמין עדיהם ואין , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ּבמֹולי ׁשוין עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי ואחד זה; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבפני
שליח]ּובמביא ע"י העֹולים [השטר הּׁשטרֹות ּכל ּכיצד? . ְְִִֵֵַַָָָ

מבארים  ׁשאנּו הּתנאים ּבכל ּכׁשרים ּגֹויים, ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּבערּכאֹות
עבדים. וׁשחרּורי נׁשים מּגּטי חּוץ - הלואה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָּבהלכֹות

.Â חּוץ - ּפסּול ּכּותי, אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכל
יׂשראל  אחד ּבעד ּכׁשרין ׁשהם עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּגּטי
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וחּסרֹו„. ּבכּונה, עבּדֹו את הּמּכה אברים? ּבראׁשי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּכיצד
לחרּות, יצא - חֹוזרין ׁשאין אברים וארּבעה מעׂשרים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד
"ׁשן" אּלא ּבּתֹורה נאמר לא לּמה ּכן, אם ׁשחרּור. ּגט ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוצרי
ואינן  ׁשּבּגלּוי מּומין ועין, ּׁשן מה מהן: לדּון ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָו"עין"?
ּבֹו העבד יצא חֹוזר, ׁשאינֹו ׁשּבּגלּוי מּום ּכל אף - ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחֹוזרין
- לׁשֹונֹו החֹות אֹו ּבּביצים, עבּדֹו המסרס אבל ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָלחרּות.
ׁשן  הּמּפיל וכן ׁשּבּגלּוי. מּומין ׁשאינן לחרּות, יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָאינֹו

לחזר. סֹופֹו ׁשהרי לחרּות, יֹוצא אינֹו - ְֲֲֵֵֵֵֶַַָָֹהּקטן
וטבלּו‰. ׁשּמלּו עבדים אּלא אברים ּבראׁשי יֹוצא ,אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

עבד  אבל מצוֹות; ּבמקצת יׁשנן אינֹוׁשהרי ּבגּיּותֹו, ׁשהּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
חֹוזרין: ׁשאינן אברים ראׁשי הן ואּלּו אברים. ּבראׁשי ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָיֹוצא
החטם, וראׁש האזנים, ראׁשי עׂשרים, ורגלים ידים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹאצּבעֹות
והּׁשּנים, העינים אבל ׁשּבאּׁשה; ּדּדין וראׁשי הּגוּיה, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹוראׁש

ּבּתֹורה. מפרׁשין הן ְֲִֵֵַָָֹהרי
.Â,הּיד ּגב על נסּפרת אם - וחתכּה יתרה, אצּבע לֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהיתה

לחרּות  ּבּה יֹוצא וחטטּהעבד סמּויה, עינֹו היתה [עקר . ְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
הּדין אותה] והּוא אבר. חּסרֹו ׁשהרי לחרּות, ּבּה יֹוצא עבד -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ

מלאכה  ּבֹו עֹוׂשה ואינֹו ּבטל, ׁשהיה אברים מראׁשי ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָלאחד
לחרּות. ויצא אבר חּסרֹו הרי חתכֹו, ׁשאם -ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָ

.Ê ּבהן יֹוצא עבד - וחרׁשּה אזנֹו על וסּמאּה, עינֹו על ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּכהּו
ׁשֹומע  ואינֹו אזנֹו ּכנגד רֹואה, ואינֹו עינֹו ּכנגד הּכהּו ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלחרּות;

לחרּות  ּבהן יֹוצא עבד אין -. ְֵֵֵֶֶֶָ
.Á יכֹול אם - ונדנדה ׁשּנֹו על מאֹורּה, וחּסר עינֹו על ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָהּכהּו

לחרּות  יצא לאו, ואם לחרּות; יֹוצא אינֹו ּבהן, .להׁשּתּמׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
.Ëוהּכהּו מנּודנדת, ׁשּנֹו אֹו מאֹורּה, וחּסר ּכהה עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָהיתה

היה  אם - הּכהה העין סּמא אֹו הּנֹודדת, הּׁשן והּפיל ְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאדֹון
לא  לאו, ואם לחרּות; יצא ׁשהּוא, ּכל ּכבר ּבהן ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמׁשּתּמׁש

לחרּות  .יצא ְֵָָ
.Èידֹו על אינֹו[והתנפחה]וצבתהּכהּו - לחזר וסֹופּה ידֹו, ְְֲִֵַַָָָָָָֹ

יצא  - הּלחי מן עצם ּבֹו ודלּדל ּבזקנֹו, ּתלׁש לחרּות. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָיֹוצא
העצם. ּבאֹותֹו הּקבּועין הּׁשּנים מעׂשה ּבּטל ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָלחרּות,

.‡È אבן ׁשּזרק ּכגֹון - כּונה ּבלא עינֹו סּמא אֹו ׁשּנֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹהּפיל
לא  - אצּבעֹו חתכה אֹו ׁשּנֹו והּפילה ּבעבד ונפלה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹלבהמה,

לחרּות  יּפיל",יצא אמתֹו ׁשן אֹו עבּדֹו ׁשן "אם ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּיתּכּון. ְִֵֶַַעד

.·È- ׁשּבמעיה העּבר עין וסּמא ׁשפחתֹו, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהֹוׁשיט
לֹו ׁשּיתּכּון ּדבר ידע לא ׁשהרי לחרּות, יצא .לא ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ

.‚È חתר' וסּמאּה, עיני' לי 'ּכחל לֹו: ואמר רֹופא, רּבֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹהיה
ּפי  על ׁשאף לחרּות; ויצא ּבאדֹון, ׂשחק - והּפילּה ׁשּני' ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָלי
ּולסּכן  העבד ּבאברי לנּגע נתּכּון הרי להּזיק, נתּכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּלא
והיה  ּכֹואבת, העבד עין היתה אם לֹומר, צרי ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּבהם.

לחרּות  יצא ׁשהרי - לֹו ועקרּה רֹופא, .רּבֹו ְֲֲֵֵֵֶַַָָָָ
.„È לחרּות יצא זה הרי - עינֹו את וסּמה עבּדֹו, ׁשן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּמּפיל

עינֹו ּדמי לֹו ונֹותן ּבזה.ּבׁשּנֹו, ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֶַָֹ
.ÂË ׁשּתפין ׁשני ׁשל ועבד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָֻמי

ׁשחבל  לרּבֹו מיחד ׁשאינֹו לפי אברים, ּבראׁשי יֹוצא אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
.ּבֹו

.ÊËּברזל צאן הבעל]עבדי של המלאה יֹוצאין [באחריותו - ְְְִֵֶַַֹ
ועבדי  האּׁשה. לא אבל הּבעל; חּסרן אם אברים, ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּבראׁשי

ובבעלותה]מלֹוג האשה ידי על יֹוצאין [שהובאו אינן - ְְִֵָ
ּבהן  לֹו אין ׁשהרי הּבעל, הּפילן אם לא אברים, ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבראׁשי
ׁשאינן  מּפני האּׁשה, אֹותן הּפילה אם ולא ּפרֹות, ְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָֹאּלא

לּה. ְִָָֻמיחדין
.ÊÈ ּובכל מקֹום ּבכל נֹוהג אינֹו אברים, ּבראׁשי העבד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָיציאת

קנס  ׁשהּוא מּפני סמּוכין, ּדין ּבית אּלא ּבֹו ּדנין ואין .זמן, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָ
את  ו'סּמית ׁשּני', את 'הּפלּת לרּבֹו: ׁשאמר עבד ,ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָלפיכ
יֹודה  ׁשאם ּפטּור; - זה' עׂשיתי 'לא אֹומר: והאדֹון ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹעיני',
ׁשהּמֹודה  עדים, ּבלא לחרּות להֹוציאֹו חּיב אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמעצמֹו,
מֹודה  ׁשּכל ּגנבה, ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּור; - ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבקנס

מּלׁשּלמֹו. ּפטּור - ְְְִִַָָּבקנס

ו  ¤¤ּפרק
אחר,‡. ידי על ּבֹו לֹו וזּכה לעבּדֹו, ׁשחרּור ּגט ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָהּכֹותב

ע  לפלֹוני זה ּבגט 'זכה על ואמר: אף חֹורין, ּבן יצא - בּדי' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אבל  ּבפניו. ׁשּלא לאדם ׁשּזכין לידֹו; הּגט הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּפי
ולא  ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - לעבּדי' זה ּגט 'ּתנּו אמר: ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹאם

לידֹו הּגט ׁשּיּגיע עד לחרּות העבד האֹומר:יצא לפיכ ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
מיתה. לאחר יּתנּו לא ומת, לעבּדי' זה ּגט ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹ'ּתנּו

אֹו:·. חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ּבׁשטר: ְְְִִִִִִֵֶַַָָהּכֹותב
- חֹורין' ּבן הּוא 'הרי אֹו: חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָ'נעׂשה
לא  חֹורין', ּבן 'אעׂשּנּו ּבׁשטר: ּכתב לחרּות; יצא זה ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹהרי

לחרּות  .יצא ְֵָָ
'לא ‚. אֹומר: והּוא חֹורין', ּבן עבּדי ּפלֹוני 'עׂשיתי ְְְִִִִִֵֵֶַָָֹהאֹומר:

'ּכתבּתי  אמר: אחר. ידי על לֹו זּכה ׁשּמא חֹוׁשׁשין - ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעׂשאני'
- לי' נתן ולא ּכתב 'לא אֹומר: והּוא לֹו', ונתּתי ׁשחרּור ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹּגט
ׁשּיׁשחררֹו עד עבד זה והרי עד, ּכמאה ּדין ּבעל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹודאת

.ּבפנינּו ְֵָ
אל „. ׁשפחתי 'ּפלֹונית ואמר: מיתתֹו ּבׁשעת ׁשּצּוה ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמי

ואסּור  ּכׁשהיתה; ׁשפחה זֹו הרי - יֹורׁשים' ּבּה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָיׁשּתעּבדּו
הּמת  ּדברי לקּים ׁשּמצוה מּפני ּבּה, להׁשּתעּבד וכן לּיֹורׁשים . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ואין  הּיֹורׁשין, את ּכֹופין - רּוח' קֹורת לּה 'עׂשּו אמר: ְְֲִִִֵֶַַַַָָאם
ואמר: צּוה ּבּה. רֹוצה ׁשהיא ּבמלאכה אּלא אֹותה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָמׁשעּבדין

אֹותּה. לׁשחרר הּיֹורׁשין את ּכֹופין ְְְְְִִֵֶַַַָָ'ׁשחררּוה',
ּובׁשאר ‰. נׁשים; לגּטי עבדים ׁשחרּורי ׁשוין דברים ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵָָָָָָּבׁשּׁשה

הּׁשט  ּכׁשאר הן הרי ּפסּולין רֹות הּדברים, הּׁשּׁשה: הן ואּלּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ּכּותי ּבעד ּוכׁשרין ּגֹויים, ׁשל שהתיישבו ּבערּכאֹות [גויים ְְְְִִִֵֵֶַָ

והתגיירו] עצמֹו,בשומרון המׁשחרר לׁשם ּכתיבה ּוצריכין ,ְְְְְְִִִֵַַָָֻ
ּבמחּבר נכּתבין זה [לקרקע]ואין אּלא חֹותמין עדיהם ואין , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻ

ּבמֹולי ׁשוין עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ּגּטי ואחד זה; ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבפני
שליח]ּובמביא ע"י העֹולים [השטר הּׁשטרֹות ּכל ּכיצד? . ְְִִֵֵַַָָָ

מבארים  ׁשאנּו הּתנאים ּבכל ּכׁשרים ּגֹויים, ׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּבערּכאֹות
עבדים. וׁשחרּורי נׁשים מּגּטי חּוץ - הלואה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָּבהלכֹות

.Â חּוץ - ּפסּול ּכּותי, אחד עד אפּלּו עליו ׁשּיׁש ׁשטר ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָוכל
יׂשראל  אחד ּבעד ּכׁשרין ׁשהם עבדים, וׁשחרּורי נׁשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָמּגּטי
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חבר  ּכּותי ׁשּיהיה והּוא, ּכּותי; אחד הּזה,[ת"ח]ועד ּובּזמן . ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
לּצדֹוקין  מהם למדין אנּו ּדבריהם, לכל ּכגֹויים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּכּותים

בתושבע"פ] מאמינים שאינם צדוק ּבּזמן [תלמידי ׁשהּצדֹוקין ,ְְִֶַַַ
ׁשּיהיּו עליהם ׁשּיגזרּו קדם הּזמן, ּבאֹותֹו הּכּותי ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹהּזה
לּה", "וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט ּדבריהם. לכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָּכגֹויים
לּה", נּתן לא חפׁשה "אֹו אֹומר: הּוא ׁשחרּור ּובגט ְְְְִִִֵֵַָָָֹֻלׁשמּה;
מי  ונתן", "וכתב אֹומר: הּוא אּׁשה ּבגט לׁשמּה. ׁשּיכּתב ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹעד
ּכ ואחר ּבמחּבר הּכתּוב יצא - נתינה אּלא מחּסר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻֻׁשאינֹו
הּוא  ׁשחרּור ּובגט ּונתינה; קציצה מחּסר הּוא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֻקֹוצץ,
ּגּטי  אחד נתינה. אּלא מחּסר יהיה לא לּה", "נּתן ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻאֹומר:
זה. ּבפני זה אּלא עדיהן חֹותמין אין עבדים, וׁשחרּורי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָנׁשים

ּגרּוׁשין. ּבהלכֹות הּדבר טעם ּבארנּו ְְְְִִֵֵַַַַָָָּוכבר
.Ê ּובמביא ּבמֹולי ׁשוין הן ׁשחרּור וכיצד גט ׁשהּמביא ? ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָ

נחּתם'. ּובפני נכּתב 'ּבפני לֹומר צרי אינֹו יׂשראל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבארץ
'ּבפני  הּׁשליח: ואמר לקּימֹו, עדים אין אם לארץ, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּובחּוצה
וערער  האדֹון ּבא ואם קּיּומֹו; הּוא זה - נחּתם' ּובפני ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָנכּתב
ּכׁשם  נׁשים. ּבגּטי ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבֹו, מׁשּגיחין אין - ּכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָאחר
הֹואיל  לקּימֹו, צריכה ואינּה ּגּטּה מביאה עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשהאּׁשה
יֹוצא  ׁשחרּורֹו ׁשּׁשטר העבד ּכ - ידּה מּתחת יֹוצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּגט
'ּבפני  אֹומרת ׁשהאּׁשה ּוכׁשם לקּימֹו. צרי אינֹו ידֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמּתחת
ּבמקֹומֹו ׁשּבארנּו ּכמֹו עליה, התנה אם נחּתם' ּובפני ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָנכּתב
נחּתם', ּובפני נכּתב 'ּבפני ואמר ּגט ׁשהביא העבד ּכ -ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

קּיּום. צרי ואין הּדר אֹותּה על ְֱִִֵֶֶֶַַָָָנאמן
.Á והעבד העבד; ּגט מביא אּׁשה, ּגט להביא הּכׁשר ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּכל

ר  מּיד לא אבל חברֹו, ׁשל רּבֹו מּיד לחברֹו ּגט ׁשל מקּבל ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹ
לּה:מקּבל  ׁשאמר ּפי על אף לׁשפחתֹו, ארּוסין ׁשטר הּכֹותב . ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

לׁשֹון  הּזה ּבּלׁשֹון אין - ּבֹו' והתקּדׁשי לחרּות, ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָ'צאי
מׁשחררת. ולא מקּדׁשת ואינּה ְְְְְְִֵֶֶֶֶָֹֻֻׁשחרּור,

ה'תשע"ג  טבת א' שישי יום

ז  ¤¤ּפרק
ּובין ‡. ּבינֹו הּכֹורת ּדבר ענינֹו ׁשּיהיה צרי - ׁשחרּור ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּגט

זכּות  ּבֹו לאדֹון יּׁשאר ולא לעבּדֹו:אדֹוניו, הּכֹותב ,לפיכ . ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹ
'חּוץ  אֹו ּפלֹוני', מּמקֹום חּוץ ,ל קנּויין נכסי וכל עצמ'ְְְְְְְִִִַַָָָ
ׁשאינֹו ּומּתֹו ּבטל; והּגט ּכֹורת, זה אין - ּפלֹונית' ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָמּטּלית
וכן  ּכלּום. הּנכסים מן קנה ולא העבד, נׁשּתחרר לא - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּגט

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.·- 'ל קנּויין ּונכסי עצמ' ּבֹו: וכתּוב ּגּטֹו, ׁשהביא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָעבד

עד  קנה, לא הּנכסים אבל חֹורין; ּבן הּוא והרי קנה, ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹעצמֹו
הּׁשטרֹות  ּכׁשאר ּבחֹותמיו הּגט ּכתּוב ׁשּיתקּים היה אם וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

עד  הּנכסים קנה ולא קנה, עצמֹו - 'ל קנּויין נכסי 'ּכל ְְְְְְִִַַַַָָָָָָָֹּבֹו:
עצמֹו ואֹומרין: הּדּבּור ׁשחֹולקין ּבחֹותמיו; הּגט ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּיתקּים
צרי ואינֹו ׁשחרּורֹו, גט להביא נאמן ׁשהּוא מּפני ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָָָָָקנה,
ּבראיה  אּלא אֹותם קֹונה אדם ׁשאין הּנכסים, אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלקּימֹו;

לא - הּׁשטר.ּברּורה ׁשּיתקּים עד אֹותם יקנה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹ

אּלא ‚. עצמן; קנּו לא - אחד ּבׁשטר עבדים ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהמׁשחרר
לׁשני  נכסיו ּכל הּכֹותב ,לפיכ ואחד. אחד לכל ׁשטר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּכֹותבין
ּבׁשני  ּכתב ואם קנּו. לא עצמן אף - אחד ּבׁשטר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹעבדיו
אמּורים? ּדברים ּבּמה זה. את זה ּומׁשחררין קנּו, - ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשטרֹות
ּופלֹוני  לפלֹוני נתּונים נכסי 'ּכל מּׁשניהם: ׁשטר ּבכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבׁשּכתב
נכסי  וחצי עבּדי לפלֹוני נכסי 'חצי ּכתב: אם אבל ְְְְֲֲֲֲִִִִִִַַַַַַָָָָָעבדי'.
ׁשהעבד  ּכלּום; קנּו לא ׁשטרֹות, ּבׁשני אף - עבּדי' ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלפלֹוני
וכיון  ׁשחרּור; זה ואין חציֹו, ּבֹו ׁשּיר והרי הּנכסים, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמּכלל

ּכלּום  הּנכסים מן קנה לא נׁשּתחרר, .ׁשּלא ְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹ
והרי „. חציֹו, העבד קנה לא - ּבׁשטר עבּדֹו חצי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהמׁשחרר

ׁשּלקח  ּכגֹון ּבכסף, חציֹו ׁשחרר אם אבל ּכׁשהיה. עבד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
עבד  חציֹו ונמצא קנה, - חציֹו לׁשחרר מנת על ּדמיו ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחצי
חציֹו ּבׁשּׁשחרר אמּורים? ּדברים ּבּמה חֹורין. ּבן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָוחציֹו
אֹו חציֹו, ּומכר חציֹו ׁשחרר אם אבל חציֹו; והּניח ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָּבׁשטר,
מרׁשּותֹו, ּכּלֹו ויצא  הֹואיל - מּתנה חציֹו ונתן חציֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשחרר
וכן  חֹורין. ּבן וחציֹו עבד חציֹו זה והרי חציֹו, העבד ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָקנה
ּבין  חלקֹו, את מהם אחד ׁשּׁשחרר ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָֻעבד
וחציֹו עבד חציֹו והרי חציֹו; העבד קנה - ּבׁשטר ּבין ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבכסף

חֹורין. ִֶּבן
חֹו‰. ּבת אּת 'הרי המעּברת: לׁשפחתֹו ּוולדהּכֹותב רין, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ

- חֹורין' ּבן ּוולד ׁשפחה, אּת 'הרי קּימין. ּדבריו - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעבד'
חציּה ׁשּמׁשחרר ּכמי ׁשּזה ּכלּום; אמר .לא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ

.Âחרּופה חלקו]ׁשפחה את שחרר השותפים רצה [אחד אם - ְֲִִָָָָ
זה  הרי - ּגמּורה איׁש אׁשת ותעׂשה הּנׁשאר, חציּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלׁשחרר
ׁשחרּורּה. ּגֹומר הּכסף ׁשאף ּבכסף; ּבין ּבׁשטר ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמׁשחרר,

.Ê לא מּתר ואינֹו הֹואיל - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָֹֻמי
ּבן  אֹותֹו ועֹוׂשה רּבֹו, את ּכֹופין חֹורין, ּבבת ולא ְְְְְִִִֶֶֶַַָֹּבׁשפחה
אמּורים? ּדברים ּבּמה דמיו. ּבחצי עליו ׁשטר וכֹותב ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָחֹורין,

ּורבּיה  ּפרּיה על מצּוה ׁשהאיׁש מּפני הּׁשפחה ּבעבד, אבל . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
עצמּה ואת אחד יֹום רּבּה את ועֹובדת ׁשהיא, ּכמֹות ּתּׁשאר -ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
רּבּה את ּכֹופין - הפקר מנהג חּטאים ּבּה נהגּו ואם אחד. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָיֹום

דמיה. ּבחצי ׁשטר עליה וכֹותב ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָלׁשחררּה,
.Áחציֹו והקנה רּבֹו ׁשעמד חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָמי

מעמידין  - לׁשחררֹו ּדין ּבית אֹותֹו יכּפּו ׁשּלא ּכדי קטן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלבנֹו
ּגט  האּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו וכֹותב אּפֹוטרֹוּפֹוס; לּקטן ּדין ְְְִֵֵֵַַַָָָּבית
הּקטן  נסר ואם דמיו. ּבחצי חֹוב ׁשטר עליו וכֹותב ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָׁשחרּור,

מפליגין - ּגעּגּועין עליו לֹו ויׁש אֹותֹו[מרחיקים]ּבעבד, ְְְִִִֵֶֶַַָָָ
הּמעֹות  אצל קרֹובה ּתינֹוק ׁשל ׁשּדעּתֹו ּבמעֹות, .מּמּנּו ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ

.Ëמרע למות]ׁשכיב ועמד [הנוטה לעבּדֹו, נכסיו ּכל ׁשּכתב ְְְְְְִֶַַַַָָָָָ
ּבן  ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; חֹוזר ואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר -ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

ִחֹורין.

ח  ¤¤ּפרק
וכֹופין ‡. חֹורין, ּבן יצא - לגֹויים עבּדֹו את רּבֹוהּמֹוכר את ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָ

גט  לֹו וכֹותב ּבדמיו, עׂשרה עד הּגֹויים מן ולקנֹותֹו ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָֹלחזר
עׂשרה  עד אפּלּו למכרֹו, הּגֹוי רצה לא ואם ויֹוצא. ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָֹׁשחרּור,
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אֹותֹו ּגֹובין אין - זה ּוקנס יתר. אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּבדמיו
ממחין. ּדין ּבית אּלא ּבֹו, הּמֹוכר,[סמוכים]ודנין מת ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻ

ּולׁשחררֹו. העבד את להחזיר הּיֹורׁש את קֹונסין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָאין
על·. שעבוד]לוה זמן [ידי לֹו קבע אם - הּגֹוי מן עבּדֹו ְְִִַַַַַָָָ

ּגּוף  ּתקנה ,ל אחזיר ולא ּפלֹוני זמן הּגיע 'אם לֹו: ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹואמר
'ּתקנה  לֹו: אמר ואם מּיד ; לחרּות יצא זה הרי - זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ׁשּבאּו אֹו ּבחֹובֹו, הּגֹוי ּגבהּו לחרּות. יצא לא ידיו', ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹמעׂשה
- ּבעבּדֹו מּידן עצמֹו ּופדה להרגֹו ּובּקׁשּו מצרין האדֹון ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָעל

מּפנ  לחרּות, יצא ּברצֹונֹו.לא ׁשּלא מּמּנּו ׁשּנלקח י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּפי ‚. על אף - מּגדֹוליו אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר

יכֹול  ׁשהיה מּפני לחרּות; העבד יצא מהן, מתירא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשהּוא
אחר  ּבממֹון .לפּיסֹו ְְְֵַַָ

מן „. חּוץ מּמלאכּתֹו, חּוץ מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים לגֹוי ְְְְְְִִִִַָָֹמכרֹו
אם  ספק זה הרי - טֹובים וימים הּׁשּבתֹות מן חּוץ ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמצוֹות,

נׁשּתחרר  לא אֹו דמיו נׁשּתחרר ּכדי העבד ּתפׂש אם ,לפיכ ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּידֹו. מֹוציאין אין - הּגֹוי מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלרּבֹו,

ׁשּמכרֹו‰. אֹו זרה, עבֹודה עֹובד לגֹוי עבּדֹו הּמֹוכר ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָאחד
מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָלגר
דמיו  ּכדי ּתפׂש אם ,לפיכ ספק; זה הרי מׁשּמד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻליׂשראל
מֹוציאין  אין - המׁשּמד מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמרּבֹו

.מּידֹו ִָ
.Â את וכֹופין חֹורין; ּבן יצא לארץ, לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

הּדמים  ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני מה רּבֹו ּומּפני . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
העבד  יצא לא לקחֹו, לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח ּכאן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקנסּו
ּכמֹוכר  - לעּכֹו ואפּלּו לסּוריה, עבּדֹו והּמֹוכר לארץ. ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלחּוצה

לארץ.לחּו צה ְֶָָָ
.Ê,לחזר ודעּתֹו יׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן

ּכמי  הן אם ספק אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אינן  אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּמכרה

ׁשּלּה הּגּוף ׁשהרי לֹו, .ּכמכּורין ְֲִִֵֶֶַָ
.Á את אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריה, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא  מנת על רּבֹו ּבׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו  ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יׂשראל. לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר

לׁשחררֹו הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם .ּומכרֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
.Ëרּבֹו את ּכֹופין - יׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד

רצה  לׁשם. ׁשּיעלהּו למי אֹותֹו ׁשימּכר אֹו עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹלעלֹות
עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ לחּוצה לצאת ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאדֹון

ׁשּירצה  ּביד עד ׁשהארץ הּזה, ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל זה ודין . ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ִּגֹויים.

.È מחזירין אין - יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעבד
אדניו, אל עבד תסּגיר "לא נאמר: ועליו לעבדּות, ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו
גט  לֹו ׁשּיכּתב לרּבֹו ואֹומרין אדניו". מעם אליך יּנצל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאׁשר
ויּתן  ידֹו ׁשּתּׂשיג עד ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשחרּור,
את  ּדין ּבית מפקיעין - לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלֹו.

מעליו  לֹו.ׁשעּבּודֹו ויל , ְְִֵֵֵָָ
.‡Èלֹו והֹוסיף צדק; ּגר הּוא הרי לארץ, ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד

ׁשפל  ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמֹונה למי אחרת אזהרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: עליו, וצּוה הּגר, מן יתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָרּוח
ּדברים. הֹונית אף זֹו ּתֹונּנּו", לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ְְְִֶֶַַַַַָָָֹּבאחד
לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר הּזה, הּגר את ׁשהּמֹונה למד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת
תֹונה", לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש תֹונּו "לא ְֲִִִִֵֶֶֹֹמּׁשּום
ּכמֹו תלחצּנּו", "לא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו". "לא ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹּומּׁשּום

הֹוניה. ּבענין ְְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו
.·È ּולקּבל למּול רצה ולא סתם, הּגֹוי מן עבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּקֹונה

ואם  חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - העבדים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמצוֹות
התנה  ואם לארץ. לחּוצה אֹו לגֹויים, ּומֹוכרֹו חֹוזר - רצה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹלא
ּכל  לקּימֹו מּתר זה הרי - ימּול ׁשּלא ּבתחּלה עליו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻהעבד

לארץ  לחּוצה אֹו לגֹויים ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, ׁשּירצה וכן זמן . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
עצמֹו הּפיל ּכ ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ׁשּמל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָעבד
ּבדיני  ולא יׂשראל ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול רּבֹו ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹלּגיסֹות,
הּגֹויים; מן ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי - העֹולם ֲִִִֵֶַָָָָָֹֻֻאּמֹות

ׁשל  ּבערּכאֹות ּומעלה ּכמּציל וכֹותב ׁשהּוא מּפני ּגֹויים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ִָָמּידם.

.‚È ׁשחרּור ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ואם הּמפקיר ; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש ׁשהפקיר, האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„È יצא רּבֹו, מּמּנּו נתיאׁש אם - האסּורין מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעבד
ׁשחרּור  גט לֹו וכֹותב רּבֹו, את וכֹופין .לחרּות; ְְְְִִֵֵֵֶַ

.ÂË הּפֹודה ּכל ראׁשֹון, רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - ׁשּנׁשּבה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעבד
ּפדהּו ואם ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, יׁשּתעּבד עבד לׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹותֹו

חֹורין  ּבן זה הרי חֹורין, ּבן רּבֹולׁשם מּמּנּו נתיאׁש לא ואם . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
מרּבֹו, ּפדיֹונֹו נֹוטל עבד, לׁשם אֹותֹו הּפֹודה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַראׁשֹון
הראׁשֹון  לרּבֹו חֹוזר חֹורין, ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוחֹוזר

כלּום. ְְֹּבלא
.ÊËהיּפֹוּתיקי רּבֹו ׁשעׂשהּו לגביה]עבד לבעל [שישמש ְִֵֵֶֶֶַַַָָ

חֹוב  לבעל וכֹופין מׁשחרר. זה הרי - וׁשחררֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָֻחֹובֹו,
לאחר  ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם; ּתּקּון מּפני הּוא, ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹלׁשחררֹו

אּתה'. 'עבּדי לֹו: ויאמר ְְְִַַַַָֹזמן,
.ÊÈ ּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד

ּבספר  ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹּבראׁשֹו,
ּבהן ּת חּיב ׁשאין הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּצּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹורה

גט  לֹו לכ ּתב רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאּלא
ּכמֹוׁשחרּור  העבדים, את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לחרּות; יצא - 'ל 'מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּדעּתֹו ּגּלה לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכיון
ּבכל  עבּדֹו ׁשהמׁשחרר אֹומר, אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהפקיע
עליו  לֹו נׁשאר ׁשּלא ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹלׁשֹון,
ּבֹו; לחזר יכֹול ׁשאינֹו - זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשעּבּוד
לא  ׁשעדין ּפי על אף ׁשחרּור, ּגט לֹו לכּתב אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹוכֹופין
אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשעׂשהּו אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ְְֲִֵֶַַַָָָָָָּכתב.
ּבבית  ּפסּוקים ׁשלׁשה קרא אֹו רּבֹו, ּבפני ּתפּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשהּניח

לחרּות. יצא לא - מחה ולא רּבֹו, ּבפני ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּכנסת
.ÁÈ ּתֹורה עבּדֹו את ללּמד לאדם לא ואסּור לּמדֹו, ואם ; ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

לחרּות. ְֵָָיצא
.ËÈ לׁשם רּבֹו ּבפני וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן עבד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
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אֹותֹו ּגֹובין אין - זה ּוקנס יתר. אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָּבדמיו
ממחין. ּדין ּבית אּלא ּבֹו, הּמֹוכר,[סמוכים]ודנין מת ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַָָֻ

ּולׁשחררֹו. העבד את להחזיר הּיֹורׁש את קֹונסין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָאין
על·. שעבוד]לוה זמן [ידי לֹו קבע אם - הּגֹוי מן עבּדֹו ְְִִַַַַַָָָ

ּגּוף  ּתקנה ,ל אחזיר ולא ּפלֹוני זמן הּגיע 'אם לֹו: ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָֹואמר
'ּתקנה  לֹו: אמר ואם מּיד ; לחרּות יצא זה הרי - זה' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעבד
ׁשּבאּו אֹו ּבחֹובֹו, הּגֹוי ּגבהּו לחרּות. יצא לא ידיו', ְְֲֵֵֶַַָָָָָָָֹמעׂשה
- ּבעבּדֹו מּידן עצמֹו ּופדה להרגֹו ּובּקׁשּו מצרין האדֹון ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָעל

מּפנ  לחרּות, יצא ּברצֹונֹו.לא ׁשּלא מּמּנּו ׁשּנלקח י ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּפי ‚. על אף - מּגדֹוליו אֹו הּמל מעבדי לאחד עבּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמכר

יכֹול  ׁשהיה מּפני לחרּות; העבד יצא מהן, מתירא ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשהּוא
אחר  ּבממֹון .לפּיסֹו ְְְֵַַָ

מן „. חּוץ מּמלאכּתֹו, חּוץ מכרֹו יֹום, לׁשלׁשים לגֹוי ְְְְְְִִִִַָָֹמכרֹו
אם  ספק זה הרי - טֹובים וימים הּׁשּבתֹות מן חּוץ ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהּמצוֹות,

נׁשּתחרר  לא אֹו דמיו נׁשּתחרר ּכדי העבד ּתפׂש אם ,לפיכ ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
מּידֹו. מֹוציאין אין - הּגֹוי מּיד לחרּות ּבהן ׁשּיצא ּכדי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלרּבֹו,

ׁשּמכרֹו‰. אֹו זרה, עבֹודה עֹובד לגֹוי עבּדֹו הּמֹוכר ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָאחד
מכרֹו לחרּות. יצא זה הרי - לכּותי אפּלּו ּתֹוׁשב, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָלגר
דמיו  ּכדי ּתפׂש אם ,לפיכ ספק; זה הרי מׁשּמד, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻליׂשראל
מֹוציאין  אין - המׁשּמד מּיד ּבהן לצאת ּכדי ראׁשֹון, ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻמרּבֹו

.מּידֹו ִָ
.Â את וכֹופין חֹורין; ּבן יצא לארץ, לחּוצה עבּדֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמֹוכר

הּדמים  ואבדּו ׁשחרּור, גט לֹו לכּתב הּׁשני מה רּבֹו ּומּפני . ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ
העבד  יצא לא לקחֹו, לא ׁשאּלּו לבּדֹו? הּלֹוקח ּכאן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹקנסּו
ּכמֹוכר  - לעּכֹו ואפּלּו לסּוריה, עבּדֹו והּמֹוכר לארץ. ְְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָלחּוצה

לארץ.לחּו צה ְֶָָָ
.Ê,לחזר ודעּתֹו יׂשראל, ּבארץ אּׁשה ׁשּנׂשא ּבבל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבן

ּכמי  הן אם ספק אּלּו הרי - ּוׁשפחֹות עבדים לֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָָָוהכניסה
אינן  אֹו הּפרֹות, לֹו ויׁש הֹואיל לארץ, לחּוצה אֹותן ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָׁשּמכרה

ׁשּלּה הּגּוף ׁשהרי לֹו, .ּכמכּורין ְֲִִֵֶֶַָ
.Á את אּבד - ׁשם ּומכרֹו לסּוריה, רּבֹו אחר ׁשּיצא ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעבד

ׁשּלא  מנת על רּבֹו ּבׁשּיצא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹזכּותֹו.
אחריו  ויצא לחזר, רּבֹו ּדעת אם אבל יׂשראל. לארץ ְְְֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלחזר

לׁשחררֹו הּלֹוקח את וכֹופין לחרּות, יצא - ׁשם .ּומכרֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ
.Ëרּבֹו את ּכֹופין - יׂשראל לארץ לעלֹות ׁשאמר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד

רצה  לׁשם. ׁשּיעלהּו למי אֹותֹו ׁשימּכר אֹו עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹלעלֹות
עבּדֹו, את להֹוציא יכֹול אינֹו - לארץ לחּוצה לצאת ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאדֹון

ׁשּירצה  ּביד עד ׁשהארץ הּזה, ּבּזמן אפּלּו זמן, ּבכל זה ודין . ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ
ִּגֹויים.

.È מחזירין אין - יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָעבד
אדניו, אל עבד תסּגיר "לא נאמר: ועליו לעבדּות, ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹותֹו
גט  לֹו ׁשּיכּתב לרּבֹו ואֹומרין אדניו". מעם אליך יּנצל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹאׁשר
ויּתן  ידֹו ׁשּתּׂשיג עד ּבדמיו, חֹוב ׁשטר לֹו ויכּתב ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹׁשחרּור,
את  ּדין ּבית מפקיעין - לׁשחררֹו האדֹון רצה לא ואם ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹלֹו.

מעליו  לֹו.ׁשעּבּודֹו ויל , ְְִֵֵֵָָ
.‡Èלֹו והֹוסיף צדק; ּגר הּוא הרי לארץ, ׁשּברח זה ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָעבד

ׁשפל  ׁשהּוא מּפני אֹותֹו, ׁשּמֹונה למי אחרת אזהרה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהּכתּוב

ּבקרּב יׁשב עּמ" ׁשּנאמר: עליו, וצּוה הּגר, מן יתר ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָרּוח
ּדברים. הֹונית אף זֹו ּתֹונּנּו", לא לֹו, ּבּטֹוב ׁשערי ְְְִֶֶַַַַַָָָֹּבאחד
לאוין: ּבׁשלׁשה עֹובר הּזה, הּגר את ׁשהּמֹונה למד, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹנמצאת
תֹונה", לא "וגר ּומּׁשּום עמיתֹו", את איׁש תֹונּו "לא ְֲִִִִֵֶֶֹֹמּׁשּום
ּכמֹו תלחצּנּו", "לא מּׁשּום עֹובר וכן ּתֹונּנּו". "לא ְְְִִִֵֵֶֶָֹֹּומּׁשּום

הֹוניה. ּבענין ְְְִֵֶַַָָׁשּבארנּו
.·È ּולקּבל למּול רצה ולא סתם, הּגֹוי מן עבד ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּקֹונה

ואם  חדׁש; עׂשר ׁשנים ּכל עּמֹו מגלּגלין - העבדים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹמצוֹות
התנה  ואם לארץ. לחּוצה אֹו לגֹויים, ּומֹוכרֹו חֹוזר - רצה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹלא
ּכל  לקּימֹו מּתר זה הרי - ימּול ׁשּלא ּבתחּלה עליו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻהעבד

לארץ  לחּוצה אֹו לגֹויים ּומֹוכרֹו ּבגּיּותֹו, ׁשּירצה וכן זמן . ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָ
עצמֹו הּפיל ּכ ואחר עבדּות, לׁשם וטבל ׁשּמל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָעבד
ּבדיני  ולא יׂשראל ּבדיני לא להֹוציאֹו יכֹול רּבֹו ואין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֹֹלּגיסֹות,
הּגֹויים; מן ּדמיו לּטל לֹו מּתר זה הרי - העֹולם ֲִִִֵֶַָָָָָֹֻֻאּמֹות

ׁשל  ּבערּכאֹות ּומעלה ּכמּציל וכֹותב ׁשהּוא מּפני ּגֹויים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ִָָמּידם.

.‚È ׁשחרּור ּגט וצרי לחרּות, יצא - עבּדֹו ואם הּמפקיר ; ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָ
ׁשחרּור. גט לֹו ּכֹותב הּיֹורׁש ׁשהפקיר, האדֹון ְְִִִֵֵֵֵֶַָָמת

.„È יצא רּבֹו, מּמּנּו נתיאׁש אם - האסּורין מּבית ׁשּברח ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעבד
ׁשחרּור  גט לֹו וכֹותב רּבֹו, את וכֹופין .לחרּות; ְְְְִִֵֵֵֶַ

.ÂË הּפֹודה ּכל ראׁשֹון, רּבֹו מּמּנּו נתיאׁש אם - ׁשּנׁשּבה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעבד
ּפדהּו ואם ׁשּלֹו; הּוא והרי ּבֹו, יׁשּתעּבד עבד לׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹותֹו

חֹורין  ּבן זה הרי חֹורין, ּבן רּבֹולׁשם מּמּנּו נתיאׁש לא ואם . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹ
מרּבֹו, ּפדיֹונֹו נֹוטל עבד, לׁשם אֹותֹו הּפֹודה הרי - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַראׁשֹון
הראׁשֹון  לרּבֹו חֹוזר חֹורין, ּבן לׁשם ּפדהּו ואם לרּבֹו; ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָוחֹוזר

כלּום. ְְֹּבלא
.ÊËהיּפֹוּתיקי רּבֹו ׁשעׂשהּו לגביה]עבד לבעל [שישמש ְִֵֵֶֶֶַַַָָ

חֹוב  לבעל וכֹופין מׁשחרר. זה הרי - וׁשחררֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַָֻחֹובֹו,
לאחר  ּבֹו יפּגע ׁשּלא העֹולם; ּתּקּון מּפני הּוא, ּגם ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹלׁשחררֹו

אּתה'. 'עבּדי לֹו: ויאמר ְְְִַַַַָֹזמן,
.ÊÈ ּתפּלין רּבֹו לֹו ׁשהּניח אֹו חֹורין, ּבת רּבֹו ׁשהּׂשיאֹו ְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַעבד

ּבספר  ּפסּוקין ׁשלׁשה לקרֹות רּבֹו לֹו ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹֹּבראׁשֹו,
ּבהן ּת חּיב ׁשאין הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל הּצּבּור, ּבפני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹורה

גט  לֹו לכ ּתב רּבֹו את וכֹופין לחרּות, יצא - חֹורין ּבן ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹאּלא
ּכמֹוׁשחרּור  העבדים, את עליו ׁשּכֹופין נדר נדר אם וכן . ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

לחרּות; יצא - 'ל 'מּופר רּבֹו: לֹו ואמר ּבנדרים, ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּבארנּו
ּדעּתֹו ּגּלה לכּפֹותֹו, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום אֹותֹו ּכפה ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּכיון
ּבכל  עבּדֹו ׁשהמׁשחרר אֹומר, אני מּכאן ׁשעּבּודֹו. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשהפקיע
עליו  לֹו נׁשאר ׁשּלא ׁשּמׁשמען מּפיו דברים והֹוציא ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹלׁשֹון,
ּבֹו; לחזר יכֹול ׁשאינֹו - זה לדבר ּבלּבֹו וׁשּגמר ּכלל, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשעּבּוד
לא  ׁשעדין ּפי על אף ׁשחרּור, ּגט לֹו לכּתב אֹותֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַֹֹוכֹופין
אֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, ׁשעׂשהּו אֹו מעבּדֹו, לוה אם אבל ְְֲִֵֶַַַָָָָָָּכתב.
ּבבית  ּפסּוקים ׁשלׁשה קרא אֹו רּבֹו, ּבפני ּתפּלין ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשהּניח

לחרּות. יצא לא - מחה ולא רּבֹו, ּבפני ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהּכנסת
.ÁÈ ּתֹורה עבּדֹו את ללּמד לאדם לא ואסּור לּמדֹו, ואם ; ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

לחרּות. ְֵָָיצא
.ËÈ לׁשם רּבֹו ּבפני וטבל העבד וקדם הּגֹוי, מן עבד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח
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לפרׁש. צרי רּבֹו, ּבפני וׁשּלא לחרּות; יצא - חֹורין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבן
ּבּמים  לתקפֹו רּבֹו צרי לפיכ. ְְְִִִַַַָָָ

.Î והטּבילֹויׂשר ּגֹוי, ּתינֹוק ׁשּמצא אֹו קטן, ּבגֹוי ׁשּתקף אל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּבן  לׁשם עבד; זה הרי עבד, לׁשם ּגר; זה הרי - ּגר ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶלׁשם

חֹורין  ּבן זה הרי .חֹורין, ֲִִֵֶֶ
.‡Î עצמן קנּו - ּבפניו וטבלּו ועבדיו ׁשפחֹותיו ׁשּקדמּו ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָּגר

חֹורין  .ּבני ְִֵ

ט  ¤¤ּפרק
ׁשהיא ‡. ּפי על אף - ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

ונקנה  ונמּכר ּדבר, לכל ּכנעני עבד ה ּולד זה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשפחתֹו,
העבדים. ּכׁשאר לעֹולם, ּבֹו ְְְְֲִִִִַָָָָּומׁשּתּמׁשין

מּיׂשראל ·. עבד הּקֹונה הּגֹוי אחד מן אֹו ּתֹוׁשב, ּגר מן אֹו , ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ּגר  וכן האּמֹות. מּׁשאר מאחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשהּוא
- האּמֹות מּׁשאר אחד אֹו ידינּו, ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ְִֵֶֶַַָָָָָָֻּתֹוׁשב
ּכנעני  עבד הּוא והרי לעבד, ליׂשראל עצמֹו את למּכר לֹו ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹיׁש
ּתּקנּו, "מהם ׁשּנאמר: ּובנֹותיו, ּבניו מֹוכר וכן ּדבר; ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלכל
אחד  וכל ּבארצכם". הֹולידּו אׁשר עּמכם, אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָּומּמׁשּפחּתם

ּדבר. לכל ּכנעני עבד הּוא הרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָמאּלּו,
האּמֹות ‚. מן הרי אחד - ׁשּלנּו ּכנענית ׁשפחה על ׁשּבא ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻ

אבל  ּבארצכם". הֹולידּו "אׁשר ׁשּנאמר: ּכנעני, עבד ְְְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּבן
לפי  עבד, הּבן אין - האּמֹות מן אחת על ׁשּבא ׁשּלנּו ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻעבד

חייס לֹו אין ועבד ּבארצכם", הֹולידּו "אׁשר [אין ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַ
אליו] .מייחסים

אם „. וכן ּומכרם, ׁשביה והביא מלחמה, ׁשעׂשה ּגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָמל
עּמֹו עֹוׂשה ׁשהיא מאּמה ויגנב ׁשּיל ׁשּירצה מי לכל ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻהרׁשה
מי  ׁשּכל ּדיניו היּו אם וכן לעצמֹו, וימּכר יביא ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹמלחמה,
יעׂשה  לא אֹו וכ ּכ ׁשעׂשה מי אֹו יּמכר, הּמס יּתן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא
אּלּו, ּבדינין הּנלקח ועבד ּדין; ּדיניו הרי - יּמכר וכ ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכ

ּדבר  לכל ּכנעני ּכעבד הּוא .הרי ְְְֲֲִֵֶֶַָָָ
אּלא ‰. ּבֹו לֹו ואין ּגּופֹו, קנה לא - לעבדּות ּגֹוי ׁשּקנה ְְְֵֶֶַָָָָָֹּגֹוי

ידיו  ּגּופֹומעׂשה הרי ליׂשראל, מכרֹו אם כן, ּפי על אף ; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
ליׂשראל. ְְִֵָָקנּוי

.Â קטּנים אפּלּו עבדים, קֹונה ואינּה ׁשפחֹות; קֹונה ,האּׁשה ְְְֲֲִִִִֵַָָָָָָָ
החׁשד לזנות]מּפני ּגּופן [שזהו קנת זֹו הרי אֹותן, קנת ואם . ְְֲֲִִֵֵַָָָָָָָ

ּתׁשע  ּבן עבד לקנֹות אּלא אסּורה ׁשאינּה לי, ויראה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּכאיׁש.
עבד  לׁשחרר לאדם אסּור וכן ּולמעלה. ּומּתׁשע ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשנים,
ּבהם  "לעלם ׁשּנאמר: ּבעׂשה, עֹובר - המׁשחררֹו וכל ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכנעני;
אֹותֹו וכֹופין ׁשּבארנּו, ּכמֹו מׁשחרר ׁשחררֹו, ואם ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַָֹֻּתעבדּו".
ׁשּבארנּו. הּדרכים אֹותן ּבכל ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשחרּור ּגט ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלכּתב
ּדבריהם; ׁשל למצוה אפּלּו מצוה, לדבר לׁשחררֹו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֻּומּתר
מׁשחרר  זה הרי - הּכנסת ּבבית עׂשרה ׁשם היּו ׁשּלא ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון
ׁשפחה  וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּמנין; ּבֹו ּומׁשלים ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹעבּדֹו,
מכׁשֹול  היא והרי הפקר, מנהג ּבּה נֹוהגין העם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהיּו
ויסּור  ׁשּתּנׂשא ּכדי ּומׁשחררּה, רּבּה את ּכֹופין - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלחּטאים

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַַָֹהּמכׁשֹול.

.Ê,'זנ ואיני עּמי 'עׂשה הּכנעני: לעבּדֹו לֹומר הרב ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָיכֹול
הּצדקה; מן יתּפרנס אֹו הּפתחים, על ל ֹו ויׁשאל יל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאּלא

ׁשּביניהם  עבדים להחיֹות מצּוין ּדברים ׁשּיׂשראל ּבּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
לׁשמר  לגדֹולים נזקקין ּדין ּבית ׁשאין ּבעבדיו; ְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹאמּורים?
אֹו יברחּו הם ּכראּוי, ויׁשקם עבדיו יאכיל לא ואם ְְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָֹממֹונם,
עבדים  אבל אדם. מּכל יתר עצמֹו ממֹון על חס ואדם ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָָָָָימּותּו,
ּבמזֹונֹותיהם  חּיב מלֹוג, נכסי ּבתֹורת אׁשּתֹו לֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשהכניסה
אֹותם  יזּון לא ׁשאם אֹותם; הכניסה ּכן מנת ׁשעל ּדין, ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבבית

ּבאחריּותן  חּיב אינֹו והרי יברחּו, אֹו ימּותּו -. ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָ
.Áּבפר ּכנעני ּבעבד לעבד ּכ,מּתר ׁשהּדין ּפי על ואף . ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ

צדק, ורֹודף רחמן אדם ׁשּיהיה החכמה ודרכי חסידּות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָמּדת
ויׁשקהּו ויאכילהּו לֹו, יצר ולא עבּדֹו על עּלֹו יכּביד ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹֻולא
נֹותנין  היּו הראׁשֹונים חכמים מׁשקהּו. ּומּכל מאכלֹו ְְֲֲִִִִִִֵַַָָָָָָמּכל
מזֹון  ּומקּדימין אֹוכלין, ׁשהיּו ותבׁשיל ּתבׁשיל מּכל ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָלעבד
אֹומר: הּוא הרי עצמן. מזֹונֹות על והעבדים ְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָָהּבהמֹות
יד  אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם, יד אל עבדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ"ּכעיני
לעבדּות  ּבדברים; ולא ּבּיד לא יבּזהּו, לא וכן ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹֹּגברּתּה".
וכעס, צעקה עליו ירּבה ולא לבּוׁשה. לא הּכתּוב, ְְְְְֶַַַַָָָָָָָָֹֹמסרֹו
ּבדברי  מפרׁש וכן טענֹותיו. ויׁשמע ּבנחת, עּמֹו ידּבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹאּלא
עבּדי  מׁשּפט אמאס "אם ּבהן: ׁשהׁשּתּבח הּטֹובים ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָאּיֹוב
ּברחם  ויכנּנּו עׂשהּו, עׂשני בּבטן הלא עּמדי, ּברבם ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻואמתי
הערלים, ּבּגֹויים אּלא מצּויה והעּזּות האכזרּיּות ואין ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחד".
להם  ׁשהׁשּפיע יׂשראל והם אבינּו, אברהם ׁשל זרעֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאבל
ּומׁשּפטים  ּבחּקים וצּום הּתֹורה טֹובת הּוא ּברּו ְְְִִִִַַַָָָָָֻהּקדֹוׁש
הּקדֹוׁש ׁשל ּבמּדֹותיו וכן הּכל. על הם רחמנים - ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹצּדיקים
על  "ורחמיו אֹומר: הּוא ּבהם, להּדּמֹות ׁשּצּונּו הּוא ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּברּו
"ונתן  ׁשּנאמר: עליו, מרחמין - המרחם וכל מעׂשיו". ְְְְֱֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכל

."והרּב ורחמ רחמים, ְְְְְֲִִִֶַַל
ׁשּדי. ּבעזרת עׂשר, ׁשנים ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּברי
ׁשלׁשים  מכירה, הלכֹות וחמּׁשה: ׁשבעים ּפרקיו, ְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָֹּומנין
הלכֹות  ּפרקים; עׂשר ׁשנים ּומּתנה, זכּיה הלכֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָּפרקים;
וׁשּתפין, ׁשלּוחין הלכֹות ּפרקים; עׂשר ארּבעה ְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָֻׁשכנים,

ּפרקים. ּתׁשעה עבדים, הלכֹות ּפרקים; ְְְְֲֲִִִִִָָָָָָעׂשרה
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הלכֹות  ׂשכירּות, הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה חמׁש, ְְְְְִִִִִֵֶָָָהלכֹותיו
ונטען, טֹוען הלכֹות ולוה, מלוה הלכֹות ּופּקדֹון, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשאלה
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zExikU zFkld¦§§¦
מצוֹות  וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹיׁש
ׂשכר; וׁשֹומר ׂשכיר ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלא
אחר  ׂשכיר ׂשכר יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(ב)
ׁשּלא  (ה) ּבֹו; ׁשעֹוׂשה המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻזמּנֹו;
ׁשּלא  (ו) מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻיאכל
ׁשֹור  יחסם ׁשּלא (ז) ּׁשאכל; מה על יתר ּבידֹו הּׂשכיר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹיֹולי

ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבהמה. ׁשאר וכן אּלּו.ּבדיׁשֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָ

א  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. נאמרּו ׁשֹומרים להם;ארּבעה יׁש ּדינין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ונֹוׂשא  והּׁשֹואל, חּנם, ׁשֹומר ׁשֹומרין: הארּבעה הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָואּלּו
והּׂשֹוכר. ְֵַָָׂשכר,

ׁשּלהן ·. ּדינין ׁשלׁשה הן הּפּקדֹון ואּלּו ׁשּנגנב חּנם ׁשֹומר : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּגדֹול  אנס הּפּקדֹון נאנס אם לֹומר צרי ואין אבד, אֹו ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו,

נׁשּבע [גמור] זה הרי - נׁשּבת אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ּופטּור, הּׁשֹומרין, ּכדר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּׁשמר
- הּכל מׁשּלם הּׁשֹואל האלהים". אל הּבית ּבעל ונקרב . .ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ
מּזה, ּגדֹול אנס ארעֹו ּבין נגנב, אֹו הּׁשאּול, ּדבר ׁשאבד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
ׁשּכן  נׁשּבת; אֹו נׁשּברה אֹו הּׁשאּולה הּבהמה ׁשּמתה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
ׁשּלם  עּמֹו, אין ּבעליו - מת אֹו "ונׁשּבר ּבׁשֹואל: ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּכתּוב
אם  להן: יׁש אחד ּדין ׁשניהם הּׂשֹוכר, אֹו ׂשכר נֹוׂשא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשּלם".
- ׁשמירתֹו על ׂשכר ׁשּנטל אֹו הּׂשכּור, הּדבר אבד אֹו ְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָנגנב
ׁשהיתה  ּכגֹון - מּזה ּגדֹול אנס ארעֹו ואם מׁשּלמין. אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהרי
אּלּו הרי - נטרפה אֹו נׁשּבת, אֹו נׁשּברה, אֹו ּומתה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָּבהמה
אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת ׁשּנאמר: ּופטּורין, ׁשּנאנסה, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָנׁשּבעין

יּגנב ּגנב "אם וגֹו', ה'" ׁשבּועת - ראה אין -נׁשּבה, מעּמֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ
הּכל; על נׁשּבע - חּנם ׁשֹומר אֹומר: נמצאת לבעליו". ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁשּלם
מלאכה  ּבׁשעת הּמתה מן חּוץ הּכל, את מׁשּלם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
האבדה  את מׁשּלמין - והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא ׁשּיתּבאר; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
ׁשבּורה  ּכגֹון הּגדֹולים האנסין על ונׁשּבעין הּגנבה, ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָואת
ׁשּטבעה  ּבספינה הּדבר ׁשאבד אֹו ּוטרפה, ּומתה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּוׁשבּויה
אנסין  מּׁשאר ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מזּין, ּבליסטיס נלקח אֹו ְְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻּבּים,

ְִּגדֹולים.
אֹו‚. הׁשאילֹו, אֹו ּבׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד

הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם - לֹו החפץ]הׂשּכיר עם [של ְְִִִִִֵֶַַַָָ
אפּלּו מּכלּום; ּפטּור הּׁשֹומר הרי  - ׂשכרן אֹו ׁשּלהן, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּדבר
ּפטּור, זה הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ׁשּׁשמר, ּבּדבר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּפׁשע
ּבא  הּוא, ׂשכיר אם יׁשּלם; לא עּמֹו, ּבעליו "אם ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשכרן  אֹו הּבעלים ּבׁשּׁשאל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבׂשכרֹו".
ּבעת  עּמֹו ׁשם הּבעלים ׁשאין ּפי על ואף החפץ, ׁשּנטל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת
החפץ, נטל אם אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו והאבדה, ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגנבה
הּבעלים  ׂשכר לרׁשּותֹו ׁשּבא ואחר ּתחּלה, ׁשֹומר עליו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָונעׂשה
הּדבר  ׁשּנאנס ּבעת ׁשם עֹומדין ׁשהיּו ּפי על אף - ׁשאלן ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
ׁשּלם  עּמֹו, אין "ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם, זה הרי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשמּור,

עּמֹו היה למדּו, הּׁשמּועה מּפי אצלו]יׁשּלם". ּבעת [עבד ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ּפטּור; והּמיתה, הּגנבה ּבעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשאלה
ּבעת  עּמֹו ׁשהיה ּפי על אף - הּׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשּכּלן  הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא חּיב. הּׁשבּויה, אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻהּמיתה

ּפטּור. ּבּבעלים, ּפׁשיעה אפּלּו ּפטּורין; ְְְְֲִִִִִַַָָָָּבּבעלים
.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ׁשאל חּיב  אפּלּו להׁשאיל; רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
יׁשאילּנּו לא - מצוה עֹוׂשה ּבֹו הּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹספר
ספר  הׂשּכירֹו אפּלּו להׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלאחר.
רצֹוני  'אין לֹו: אֹומר זה ׁשהרי לאחר; יׂשּכירּנּו לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּתֹורה,
- ׁשני לׁשֹומר ּומסר הּׁשֹומר עבר אחר'. ּביד ּפקדֹוני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
ונאנס  הּׁשֹומרין, ּכדר הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאם
אין  ואם ׁשּנאנס. עדים יׁש ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור -ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּפני  לּבעלים, לׁשּלם הראׁשֹון הּׁשֹומר חּיב - עדים ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָׁשם
אפּלּו הּׁשני. הּׁשֹומר עם ּדין הּוא ויעׂשה אחר, לׁשֹומר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּמסר
ׁשהרי  חּיב; - ׂשכר לׁשֹומר ּומסר חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהיה
וזה  להּׁשבע, אצלי  נאמן 'אּתה לֹו: לֹומר החפץ לבעל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיׁש
ּתמיד  להפקיד הּבעלים ּדר היה אם ,לפיכ נאמן'. ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאינֹו
ּפטּור  הראׁשֹון הּׁשֹומר הרי הּׁשני, הּׁשֹומר אצל זה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדבר
ׁשהפקדּתם  הּדבר 'זה לּבעלים: אֹומר הּוא ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּלׁשּלם

אמׁש 'הׁשאלּתם, אֹו אֹותֹו[אתמול]אצלי' מפקידין הייתם ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַ
ׁשמירתֹו. ימעט ׁשּלא והּוא, אצלֹו'; אני ׁשהפקדּתי זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאצל
ּבׂשכר, אצלֹו מפקד ׁשהיה ּכגֹון ׁשמירתֹו? ימעט ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכיצד
אצלֹו, ׁשאּול ׁשהיה אֹו ּבחּנם, הּׁשני אֹותֹו אצל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהפקידֹו

ׁשמירתֹו,והפק  ּומעט הֹואיל - ּבׂשכר הּׁשני אֹותֹו אצל ידֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּבּבעלים, ׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ּפי על אף ּומׁשּלם, הּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפֹוׁשע

אחר. ׁשֹומר ליד מּידֹו הּׁשמּור הּדבר הֹוציא הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהרי
ראׁשֹון ‰. ׁשֹומר ּבּה ׁשּיּפטר ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם

ׁשּנתן  ׂשכר ׁשֹומר ּכיצד? ּפטּור. זה הרי - ׁשמירתֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדין
הּׁשֹומר  הביא אם - חּנם לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּבהמה
הראׁשֹון  הּׁשֹומר הרי ּכדרּכּה, הּבהמה ׁשּמתה עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּפטּור;
.Â ההניה - ּבׁשמירתֹו והֹוסיף אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹומר

השני] מחברֹו,[תשלומי ּפרה הּׂשֹוכר ּכיצד? ְֲִֵֵֵֵַַַָָָלּבעלים.
הֹואיל  - הּׁשֹואל ּביד ּכדרּכּה ּומתה לאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהׁשאילּה
זה  ׁשאין לּבעלים; הּפרה ּדמי יחזרּו ּבּכל, חּיב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּׁשֹואל
היה  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ׁשל ּבפרתֹו סחֹורה עֹוׂשה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּׂשֹוכר
והּׁשֹומר  הֹואיל - לבעליו אחר ּביד וׁשּלחֹו ּפּקדֹון, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבידֹו
ּבא  אם - הּבעלים ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון
החזק  ואם מחזיר. הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון ּולהחזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹֻלחזר

ּכפרן הראׁשֹון זה]הּׁשֹומר בפקדון להחזיר [שכפר יכֹול אינֹו - ְְְִִֵֵַַַָָָ
הּפּקדֹון  ׁשעדין ּפי על אף הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד ֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּפּקדֹון

ראׁשֹון. ׁשל ְֲִֶַָּבאחריּותֹו

ב  ¤¤ּפרק
אינן ‡. הּׁשֹומרין, ּבארּבעה ּבּתֹורה האמּורין ּדינין ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: הדיֹוט, וׁשל יׂשראל ׁשל ּבמּטלטלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא
העבדים  ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו - ּבהמה" וכל . . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָכלים
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zExikU zFkld¦§§¦
מצוֹות  וארּבע עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹיׁש
ׂשכר; וׁשֹומר ׂשכיר ּדין (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹלא
אחר  ׂשכיר ׂשכר יאחר ׁשּלא (ג) ּביֹומֹו; ׂשכיר ׂשכר לּתן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹ(ב)
ׁשּלא  (ה) ּבֹו; ׁשעֹוׂשה המחּבר מן הּׂשכיר ׁשּיאכל (ד) ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻזמּנֹו;
ׁשּלא  (ו) מלאכה; ּבׁשעת ׁשּלא המחּבר מן הּׂשכיר ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻיאכל
ׁשֹור  יחסם ׁשּלא (ז) ּׁשאכל; מה על יתר ּבידֹו הּׂשכיר ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹיֹולי

ּבפרקים  - אּלּו מצוֹות ּובאּור ּבהמה. ׁשאר וכן אּלּו.ּבדיׁשֹו, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָ

א  ¤¤ּפרק
ּבּתֹורה ‡. נאמרּו ׁשֹומרים להם;ארּבעה יׁש ּדינין ּוׁשלׁשה , ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ונֹוׂשא  והּׁשֹואל, חּנם, ׁשֹומר ׁשֹומרין: הארּבעה הן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָואּלּו
והּׂשֹוכר. ְֵַָָׂשכר,

ׁשּלהן ·. ּדינין ׁשלׁשה הן הּפּקדֹון ואּלּו ׁשּנגנב חּנם ׁשֹומר : ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּגדֹול  אנס הּפּקדֹון נאנס אם לֹומר צרי ואין אבד, אֹו ְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו,

נׁשּבע [גמור] זה הרי - נׁשּבת אֹו ּומתה ּבהמה ׁשהיתה ּכגֹון ,ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
האיׁש מּבית "וגּנב ׁשּנאמר: ּופטּור, הּׁשֹומרין, ּכדר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּׁשמר
- הּכל מׁשּלם הּׁשֹואל האלהים". אל הּבית ּבעל ונקרב . .ְְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹ
מּזה, ּגדֹול אנס ארעֹו ּבין נגנב, אֹו הּׁשאּול, ּדבר ׁשאבד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבין
ׁשּכן  נׁשּבת; אֹו נׁשּברה אֹו הּׁשאּולה הּבהמה ׁשּמתה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכגֹון
ׁשּלם  עּמֹו, אין ּבעליו - מת אֹו "ונׁשּבר ּבׁשֹואל: ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּכתּוב
אם  להן: יׁש אחד ּדין ׁשניהם הּׂשֹוכר, אֹו ׂשכר נֹוׂשא ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיׁשּלם".
- ׁשמירתֹו על ׂשכר ׁשּנטל אֹו הּׂשכּור, הּדבר אבד אֹו ְְִִֶַַַַַַַָָָָָָָנגנב
ׁשהיתה  ּכגֹון - מּזה ּגדֹול אנס ארעֹו ואם מׁשּלמין. אּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהרי
אּלּו הרי - נטרפה אֹו נׁשּבת, אֹו נׁשּברה, אֹו ּומתה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָּבהמה
אֹו נׁשּבר אֹו "ּומת ׁשּנאמר: ּופטּורין, ׁשּנאנסה, ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָנׁשּבעין

יּגנב ּגנב "אם וגֹו', ה'" ׁשבּועת - ראה אין -נׁשּבה, מעּמֹו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹ
הּכל; על נׁשּבע - חּנם ׁשֹומר אֹומר: נמצאת לבעליו". ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹיׁשּלם
מלאכה  ּבׁשעת הּמתה מן חּוץ הּכל, את מׁשּלם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
האבדה  את מׁשּלמין - והּׂשֹוכר ׂשכר נֹוׂשא ׁשּיתּבאר; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכמֹו
ׁשבּורה  ּכגֹון הּגדֹולים האנסין על ונׁשּבעין הּגנבה, ְְְְְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָואת
ׁשּטבעה  ּבספינה הּדבר ׁשאבד אֹו ּוטרפה, ּומתה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּוׁשבּויה
אנסין  מּׁשאר ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל מזּין, ּבליסטיס נלקח אֹו ְְְְְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָָֹֻּבּים,

ְִּגדֹולים.
אֹו‚. הׁשאילֹו, אֹו ּבׂשכר, ּבין ּבחּנם ּבין חברֹו אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהּמפקיד

הּבעלים את הּׁשֹומר ׁשאל אם - לֹו החפץ]הׂשּכיר עם [של ְְִִִִִֵֶַַַָָ
אפּלּו מּכלּום; ּפטּור הּׁשֹומר הרי  - ׂשכרן אֹו ׁשּלהן, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּדבר
ּפטּור, זה הרי - הּפׁשיעה מחמת ואבד ׁשּׁשמר, ּבּדבר ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּפׁשע
ּבא  הּוא, ׂשכיר אם יׁשּלם; לא עּמֹו, ּבעליו "אם ְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
ׂשכרן  אֹו הּבעלים ּבׁשּׁשאל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבׂשכרֹו".
ּבעת  עּמֹו ׁשם הּבעלים ׁשאין ּפי על ואף החפץ, ׁשּנטל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבעת
החפץ, נטל אם אבל ׁשּנאנס. ּבעת אֹו והאבדה, ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּגנבה
הּבעלים  ׂשכר לרׁשּותֹו ׁשּבא ואחר ּתחּלה, ׁשֹומר עליו ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָונעׂשה
הּדבר  ׁשּנאנס ּבעת ׁשם עֹומדין ׁשהיּו ּפי על אף - ׁשאלן ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
ׁשּלם  עּמֹו, אין "ּבעליו ׁשּנאמר: מׁשּלם, זה הרי ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשמּור,

עּמֹו היה למדּו, הּׁשמּועה מּפי אצלו]יׁשּלם". ּבעת [עבד ְְְְִִִֵֵַַָָָָ

ּפטּור; והּמיתה, הּגנבה ּבעת עּמֹו ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשאלה
ּבעת  עּמֹו ׁשהיה ּפי על אף - הּׁשאלה ּבׁשעת עּמֹו היה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשּכּלן  הּׁשֹומרין, לׁשאר הּדין והּוא חּיב. הּׁשבּויה, אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻהּמיתה

ּפטּור. ּבּבעלים, ּפׁשיעה אפּלּו ּפטּורין; ְְְְֲִִִִִַַָָָָּבּבעלים
.„- ּבסֹופֹו ׁשּנאנס ּפי על אף ּבתחּלתֹו, ׁשּפׁשע ׁשֹומר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכל

ׁשאל חּיב  אפּלּו להׁשאיל; רּׁשאי הּׁשֹואל ואין ׁשּיתּבאר. ּכמֹו , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
יׁשאילּנּו לא - מצוה עֹוׂשה ּבֹו הּקֹורא ׁשּכל ּתֹורה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹספר
ספר  הׂשּכירֹו אפּלּו להׂשּכיר; רּׁשאי הּׂשֹוכר אין וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַלאחר.
רצֹוני  'אין לֹו: אֹומר זה ׁשהרי לאחר; יׂשּכירּנּו לא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּתֹורה,
- ׁשני לׁשֹומר ּומסר הּׁשֹומר עבר אחר'. ּביד ּפקדֹוני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
ונאנס  הּׁשֹומרין, ּכדר הּׁשני הּׁשֹומר ׁשּׁשמרּה עדים יׁש ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָאם
אין  ואם ׁשּנאנס. עדים יׁש ׁשהרי הראׁשֹון, הּׁשֹומר ּפטּור -ְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּפני  לּבעלים, לׁשּלם הראׁשֹון הּׁשֹומר חּיב - עדים ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָׁשם
אפּלּו הּׁשני. הּׁשֹומר עם ּדין הּוא ויעׂשה אחר, לׁשֹומר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּמסר
ׁשהרי  חּיב; - ׂשכר לׁשֹומר ּומסר חּנם, ׁשֹומר הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָהיה
וזה  להּׁשבע, אצלי  נאמן 'אּתה לֹו: לֹומר החפץ לבעל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָיׁש
ּתמיד  להפקיד הּבעלים ּדר היה אם ,לפיכ נאמן'. ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאינֹו
ּפטּור  הראׁשֹון הּׁשֹומר הרי הּׁשני, הּׁשֹומר אצל זה ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּדבר
ׁשהפקדּתם  הּדבר 'זה לּבעלים: אֹומר הּוא ׁשהרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּלׁשּלם

אמׁש 'הׁשאלּתם, אֹו אֹותֹו[אתמול]אצלי' מפקידין הייתם ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַ
ׁשמירתֹו. ימעט ׁשּלא והּוא, אצלֹו'; אני ׁשהפקדּתי זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹאצל
ּבׂשכר, אצלֹו מפקד ׁשהיה ּכגֹון ׁשמירתֹו? ימעט ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּכיצד
אצלֹו, ׁשאּול ׁשהיה אֹו ּבחּנם, הּׁשני אֹותֹו אצל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָוהפקידֹו

ׁשמירתֹו,והפק  ּומעט הֹואיל - ּבׂשכר הּׁשני אֹותֹו אצל ידֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
ּבּבעלים, ׂשכר אֹו ׁשּׁשאל ּפי על אף ּומׁשּלם, הּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּפֹוׁשע

אחר. ׁשֹומר ליד מּידֹו הּׁשמּור הּדבר הֹוציא הּוא ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשהרי
ראׁשֹון ‰. ׁשֹומר ּבּה ׁשּיּפטר ראיה הּׁשני הּׁשֹומר הביא ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם

ׁשּנתן  ׂשכר ׁשֹומר ּכיצד? ּפטּור. זה הרי - ׁשמירתֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכדין
הּׁשֹומר  הביא אם - חּנם לׁשֹומר אצלֹו הּׁשמּורה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּבהמה
הראׁשֹון  הּׁשֹומר הרי ּכדרּכּה, הּבהמה ׁשּמתה עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּׁשני

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָֹּפטּור;
.Â ההניה - ּבׁשמירתֹו והֹוסיף אחר, לׁשֹומר ׁשּמסר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשֹומר

השני] מחברֹו,[תשלומי ּפרה הּׂשֹוכר ּכיצד? ְֲִֵֵֵֵַַַָָָלּבעלים.
הֹואיל  - הּׁשֹואל ּביד ּכדרּכּה ּומתה לאחר, ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָוהׁשאילּה
זה  ׁשאין לּבעלים; הּפרה ּדמי יחזרּו ּבּכל, חּיב ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּׁשֹואל
היה  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זה. ׁשל ּבפרתֹו סחֹורה עֹוׂשה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּׂשֹוכר
והּׁשֹומר  הֹואיל - לבעליו אחר ּביד וׁשּלחֹו ּפּקדֹון, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָּבידֹו
ּבא  אם - הּבעלים ליד ׁשּיּגיע עד ּבאחריּותֹו חּיב ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון
החזק  ואם מחזיר. הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד הּפּקדֹון ּולהחזיר ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹֻלחזר

ּכפרן הראׁשֹון זה]הּׁשֹומר בפקדון להחזיר [שכפר יכֹול אינֹו - ְְְִִֵֵַַַָָָ
הּפּקדֹון  ׁשעדין ּפי על אף הּׁשני, הּׁשֹומר מּיד ֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָהּפּקדֹון

ראׁשֹון. ׁשל ְֲִֶַָּבאחריּותֹו

ב  ¤¤ּפרק
אינן ‡. הּׁשֹומרין, ּבארּבעה ּבּתֹורה האמּורין ּדינין ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹׁשלׁשה

אֹו "ּכסף ׁשּנאמר: הדיֹוט, וׁשל יׂשראל ׁשל ּבמּטלטלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָאּלא
העבדים  ויצאּו הּקרקעֹות, יצאּו - ּבהמה" וכל . . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָכלים
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ּגּופן ׁשאין הּׁשטרֹות ויצאּו לקרקעֹות, עצמם]ׁשהקׁשּו [הם ְְְְְְֵֶֶַַָָָָֻ
ההקּדׁשֹות  יצאּו - רעהּו" אל איׁש יּתן "ּכי ונאמר: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָממֹון.
והּׁשטרֹות  העבדים חכמים: אמרּו מּכאן ּגֹוים. ְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָונכסי
נׁשּבע, אינֹו ׁשּלהן חּנם ׁשֹומר - וההקּדׁשֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהּקרקעֹות

מּידֹו קנּו ואם מׁשּלם; אינֹו ׂשֹוכר אֹו ׂשכר [התחייבו ונֹוׂשא ְְְִִֵֵֵֵַָָָָ
לשלם] ּבאחריּותן.בקנין חּיב ,ְֲַַָָָ

ׁשבּועת ותּקנּו·. ההקּדׁשֹות על ׁשּנׁשּבעין חכמים, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
ּכעין יזלזלּו[שבועה]הּׁשֹומרין ׁשּלא ּכדי ּתֹורה, ׁשל ְְְְְְִֵֵֶֶַַָֹ

ְֵֶַּבהקּדׁשֹות.
חּיב ‚. - ּבהן וכּיֹוצא ּבעבדים הּׁשֹומר ּפׁשע ׁשאם לי, ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָיראה

מּדין  אּלא ּוׁשטרֹות וקרקעֹות ּבעבדים ּפטּור ׁשאינֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשּלם;
חּנם  ׁשֹומר היה ׁשאם ּבהן; וכּיֹוצא והּמיתה והאבדה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהּגנבה
וקרקעֹות  ּובעבדים יּׁשבע, אבדּו, א ֹו ונגנבּו הּמּטלטלין ְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָעל

אם  וכן מּׁשבּועה; ּפטּור ׁשּמׁשּלם ּוׁשטרֹות, ׂשכר ׁשֹומר היה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
אם  אבל ּבאּלּו. מּלׁשּלם ּפטּור ּבמּטלטלין, ואבדה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּגנבה
הפרׁש ואין הּוא, מּזיק הּפֹוׁשע ׁשּכל לׁשּלם, חּיב - ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּפׁשע

מּטלטלין  הּמּזיק לדין קרקע, הּמּזיק ּדין הּוא ּבין אמת ודין . ְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַַַַַַ
לדּון. ראּוי וכן לּמבינים, ּכרמֹוזה ׁשהּמֹוסר רּבֹותי, הֹורּו וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבאריסּות ּבין יבול]לׁשֹומר, חּנם,[תמורת ּבׁשמירת ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַָ
יאּבק אֹו יזמר אֹו ׁשּיחּפר עּמֹו האפר]והתנה מּׁשּלֹו[יפזר ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹֹ

חשבונו] ּבּידים.[על ׁשהפסיד ּכמי חּיב, - עׂשה ולא ּופׁשע ,ְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹ
ּפנים. ּכל על חּיב ּבּידים, ׁשהּמפסיד ּבזה, ּכּיֹוצא ּכל ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוכן

היּו„. אפּלּו לׁשמר, לּקרקע המחּבר ּדבר לחברֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻהּמֹוסר
הּׁשֹומרין  ּבדין ּכקרקע הן הרי - להּבצר העֹומדֹות .ענבים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָ

ּבעת ‰. חּלין הּוא והרי ּפדהּו, ּכ ואחר הק ּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֻהפקיד
הקּדיׁשֹו ּכ ואחר חּלין, ׁשהׁשאילֹו אֹו הּׁשֹומר, מּיד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשּנטלֹו
ּכל  - נתּגּיר ּכ ואחר ׁשהפקיד, ּגֹוי וכן הּׁשֹואל, ּביד ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהּוא
וסֹופן  ּתחּלתן ׁשּתהיה עד הּׁשֹומרין; ּדיני ּכל ּבהן אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלּו

יׂשראל  ונכסי הדיֹוט, .נכסי ְְְְְִִִֵֵֵֶָ
.Â ה ואחד האיׁש ׁשהיה אחד ּבין הּׁשֹומרין, ּבדין אּׁשה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

האּׁשה  ּביד ׁשהיה אֹו אּׁשה, ׁשל הּׁשמּור .הּדבר ְִִֶֶַַַָָָָָָָָ
.Ê הּגדֹול זה הרי הׁשאילֹו, אֹו ּגדֹול ּביד ׁשהפקיד ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָקטן

לּקטן  הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע נׁשּבע זה ׁשאין רּבֹותי, הֹורּו . ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
טענת]ּבטענת ׁשּנאמר[בגלל ּכדי הרי]הּקטן, 'אין [ונשאל: ְְֲֵֵֶַַַַָָֹ

הּׁשֹומרין, ׁשּכל הּקטן'; טענת על ׁשבּועת נׁשּבעין ׁשבּועתן ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָ
היא  .ׁשּמא ִֶָ

.Áחכמים ׁשּתּקנּו ּתּקנּו[קנין]ּכדר ּכ ּבלקֹוחֹות, מׁשיכה ְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָ
לֹו: ואמר זה', לי 'ׁשמר לחברֹו: האֹומר ּבׁשֹומרין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמׁשיכה
אֹו ,'לפני 'הּנח לֹו: אמר חּנם. ׁשֹומר זה הרי - לפני' ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ'הּנח
אינֹו זה -הרי 'לפני הּבית 'הרי לֹו: ׁשאמר אֹו סתם, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ'הּנח'
ּכלל; ׁשבּועה חּיב ואינֹו ׂשכר, ׁשֹומר ולא חּנם ׁשֹומר ְְְְִֵֵֵַָָָָָָֹֹלא

מחרים חרם]אּלא ולא [מטיל ׁשּלֹו, הּפּקדֹון ׁשּלקח מי על ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹו הּמפקיד אחד ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לבעליו. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹיחזירֹו
- ּבעדים ׁשּלא אֹו ּבעדים, חברֹו את הּמׂשּכיר אֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַֹהּמׁשאיל
אֹו לֹו, ׁשּׁשמר עצמֹו מּפי זה ׁשהֹודה ּכיון להן: יׁש אחד ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדין
ׁשאין  הּׁשֹומרין; ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - מּמּנּו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּׁשאל

מּגֹו לו]אֹומרין נאמין - הפקדון קבלת להכחיש שיכל ["מתוך" ְִִ

אּלא מּׁשבּועה הּדבר לפטרֹו היה אפּלּו מּלׁשּלם. לפטרֹו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ
זה  הרי - ּפרּוטה ׁשוה הּמׂשּכר אֹו הּמפקד, אֹו ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּׁשאּול,
להֹודיה  צרי הּׁשֹומרין מן אחד ואין עליו. נׁשּבע ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהּׁשֹומר

.[להשביעו]ּבמקצת ְְִָ
.Ë להיֹות והּׁשֹואל מּׁשבּועה, ּפטּור להיֹות חּנם ׁשֹומר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָמתנה

אֹו חּנם ׁשֹומר על הּפּקדֹון ּבעל מתנה וכן מּלׁשּלם, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּפטּור
ּתנאי  ׁשּכל ּכׁשֹואל; ּבּכל חּיבין להיֹות וׂשֹוכר ׂשכר ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹנֹוׂשא
ולא  קנין, צרי ואין קּים; ממֹון, ׁשל ּבׁשבּועֹות אֹו ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹּבממֹון

.עדים  ִֵ
.È ׁשם היה 'לא אֹומר: והּׁשֹומר ּתנאי, ׁשם ׁשהיה זה ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹטען

ּומגלּגל הּׁשֹומרין, ׁשבּועת נׁשּבע - ׁשּלא [מכליל]ּתנאי' ּבּה ְְְְְְִִֵֶַַַַָָֹ
ּתנאי. ׁשם ְַָָָהיה

.‡È אּלא לֹו אמרּתי 'לא אֹומר: וזה אצלֹו, ׁשהפקיד ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹטען
הּסת נׁשּבע - ׁשֹומר' לֹו נעׂשיתי ולא ,לפני [מדרבנן]הּנח ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ּבֹו ׁשלח ׁשּלא ּבׁשבּועתֹו וכֹולל זֹו; ּבדר אּלא קּבלֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּלא
חּיב  ׁשּיהיה לֹו ׁשּגרם ּבגרם ולא ּבּידים, אּבדֹו ולא ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹיד,

ְֵַלׁשּלם.
.·È הפקדּתי' אֹו 'הׂשּכרּתי' אֹו 'הׁשאלּתי' אֹומר: ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַזה

ׁשאמר: אֹו מעֹולם', ּדברים היּו 'לא אֹומר: והּלה ,'ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹאצל
נׁשארה  ולא הּׁשמירה ונסּתּלקה ל החזרּתי אבל היה, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכן

ו  הּסת, נׁשּבע הּנתּבע הרי - ּתביעה' ּבּמה נפטר ּבינינּו . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
הפקיד  אם אבל ׁשטר. ׁשם היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִֶָָָָָָֹּדברים
'ל 'החזרּתי לֹו: ואמר ּבׁשטר, הׁשאיל אֹו הׂשּכיר אֹו ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָאצלֹו

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּׁשֹומר הרי כשבועה - [קדוש, ְְֲִִִֵֵֵֶַַָ
אֹומדאורייתא] 'נגנב' חּנם ׁשֹומר לֹומר ׁשּיכֹול ׁשּמּתֹו ;ְִִִֵֶֶַַָָ

לֹומר  נאמן - מלאכה' ּבׁשעת 'מתה והּׁשֹואל ְְְֱִֵֵֶַַַַָָָָָ'אבד',
הּתֹורה  מן נׁשּבע ׁשּנאנס, טען ׁשאם ּוכׁשם ;'ל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ'החזרּתי
ּתֹורה, ׁשל ּכעין יּׁשבע 'החזרּתי', טען אם ּכ - חפץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבנקיטת
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּתֹובע. ּביד ׁשטר ׁשם ויׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל
אֹותֹו נצרי ולא 'נאנסּו', ולֹומר לטען יכֹול הּׁשֹומר ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבׁשהיה

טענתֹו. על ראיה ראיה להביא להביא חּיב היה אם אבל ְְְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָָָָ
אּלא  'החזרּתי', לֹומר נאמן אינֹו - ׁשּיתּבאר ּכמֹו טענתֹו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
ויׁשּלם. לֹו, החזיר ׁשּלא חפץ ּבנקיטת הּׁשטר ּבעל ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיּׁשבע
ויּׁשבע  וכ ּכ לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו ׁשּנׁשּבע מי ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאין
אבל  ׁשטר. עליו ׁשּיׁש ּבלבד הּׁשֹומר זה אּלא חפץ, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבנקיטת
נׁשּבעין  אינן לֹומר, ׁשּיכֹול מּתֹו ּבדין הּנׁשּבעין ּכל ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאר

הּסת. ֵֶֶָאּלא

ג  ¤¤ּפרק
אם ‡. - ּומתה ׁשבּורה ּכגֹון ּגדֹול, אנס ׁשּנאנס ׁשּטען ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשֹומר

ראיה  אֹותֹו מצריכין - ׁשם מצּויין ׁשהעדים ּבמקֹום ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָנאנס
לא [עדים] ואם מּׁשבּועה. אף ויּפטר ׁשּנאנס, טענתֹו ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹעל

יׁשּלם  - ּבין הביא ּתהיה ה' ׁשבּועת ראה, "אין ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ
ׁשבּועה, ׁשם אין ראיה, להביא ׁשאפׁשר ּבמקֹום הא ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָׁשניהם";
ּבמקֹום  ׁשּנאנס טען אם אבל יׁשּלם. אֹו ראיה, יביא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
ראיה, להביא אֹותֹו מצריכין אין - ׁשם מצּויין העדים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשאין
ּפׁשע, ׁשּלא ׁשם עדים הביא ואם ויּפטר. ׁשּנאנס יּׁשבע ְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאּלא
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יין  ׁשל חבית ׁשהעביר ּבאחד מעׂשה הּׁשבּועה. מן אף ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָנפטר
ואמרּו: חכמים לפני ּובאּו מחֹוזה. ׁשל ּבּׁשּוק וׁשּברּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבׂשכרֹו,
ׁשם; מצּויין אדם ּבני - החבית ּבֹו ׁשּנׁשּברה ׁשּטענּת זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ'ׁשּוק
ּתׁשּלם  אֹו ונפלּת, נתקלּת אּלא ּפׁשעּת ׁשּלא ראיה ּתביא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָָֹּדמיה'.
ּדין ·. - ונׁשּברה ּבׂשכר, למקֹום מּמקֹום חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהּמעביר

הּׁשבירה  והרי ּגדֹול, אנס זה ׁשאין ׁשּיׁשּלם; הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה
ּבהן  חּיב ׁשהּוא ואבדה ׁשּיהיה ּכגנבה חכמים, ּתּקנּו אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

אין  יׁשּלם, אֹומר אּתה ׁשאם - ּבּה ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
החבית  ׁשבירת עׂשּו לפיכ לחברֹו; חבית ׁשּיעביר אדם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָל

ּוׁשבירתּה הּבהמה שפטור]ּכמיתת ּבדבר [כדרכה, ּתּקנּו ועֹוד . ְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
חצי  מׁשּלמין - ונׁשּברה ּבמֹוט, ׁשנים אֹותּה נׂשאּו ׁשאם ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָזה,
ׁשנים, לגּבי וקל אחד לגּבי ּגדֹול זה ּומּׂשאֹוי הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּדמיה;

אנס ואינֹו ּכאנס הּוא ביניים]הרי אם [מצב מחצה, ּומׁשּלמין , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
העדים  ׁשאין ּבמקֹום נׁשּברה ּבּה. ּפׁשעּו ׁשּלא עדים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹיׁש
חצי  ּומׁשּלמין ּבפׁשיעה, ׁשּברּוה ׁשּלא נׁשּבעין - ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַָָָֹמצּויין
ׁשּיכֹול  מּׂשאֹוי אּלא להעביר, אחד לכל היה לא ׁשהרי ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּדמיה;
ׁשהעביר  ׁשהאחד למד, אּתה מּכאן עצמֹו. ּבפני ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהעבירֹו
ׁשהּוא  - להעבירּה הּסּבלים ּכל ּדר ׁשאין ּגדֹולה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחבית

הּכל. מׁשּלם מּידֹו, נׁשּברה ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָֹּפֹוׁשע;
והרי ‚. לׁשּלם, ונתחּיב לחנוני, יין ׁשל חבית ׁשּׁשּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסּבל

אם  - ׁשלׁשה הּימים ּובׁשאר ארּבעה, הּׁשּוק ּביֹום ׁשוה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהּוא
יׁשּלמּו אֹו יין ׁשל חבית להחזיר חּיבין הּׁשּוק, ּביֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָהחזירּו
אבל  הּׁשּוק; ּביֹום למּכר יין לֹו היה ׁשּלא והּוא ארּבעה; ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹלֹו
הּימים, ּבׁשאר לֹו החזירּו ׁשלׁשה. לֹו מחזירין יין, לֹו היה ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹאם

זמן ּבכל לֹו ּומנּכין ׁשלׁשה. לֹו השוק]מחזירין ביום טרח [אף , ְְְְֲִִִַַַַָָֹֹ
וכן  החבית; נֹוקב ׁשהיה הּנקב ּופגם ּבמכירתּה, טֹורח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„- אחד זאב היה אם - מּמּנּו וטרפּו זאבים ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָרֹועה

ׁשני  היּו ואם זאבים; מׁשלחת ּבׁשעת אפּלּו אנס, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
ּבאּו אפּלּו אנס, אינן - ּכלבים ׁשני אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבים,
אחד  לסטיס אנס. זה הרי ׁשנים, על יתר היּו רּוחֹות; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשּתי
לסטיס  לֹו ּובא מזּין, הרֹועה היה ואפּלּו אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻמזּין,
ּכלסטיס. נפׁשֹו מֹוסר הרֹועה ׁשאין אנס, זה הרי - מזּין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻאחד
אנסין. אּלּו הרי והּנחׁש, והּברּדלס והּנמר והּדב ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהארי
למקֹום  הֹוליכּה אם אבל מאליהן; ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאימתי?

לׁשּלם  וחּיב אנסין, אּלּו אין - ולסטים חּיֹות .ּגדּודי ְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָ
ׁשאינֹו‰. ּולהראֹותֹו ּבֹו להתּגרֹות והתחיל ּגּנב, ׁשּמצא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָרֹועה

וכ וכ ּפלֹוני, ּבמקֹום אנּו 'הרי לֹו: ואמר מּמּנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמתירא
אֹותֹו ּובא לנּו', יׁש מלחמה ּכלי וכ וכ אנחנּו, ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָרֹועים

הּמֹולי ׁשאחד חּיב; הרֹועה הרי - מהן ולקח ונּצחֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּלסטיס
את  הּמביא אֹו ולסטים, חּיה ּגדּודי למקֹום הּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאת

הּבהמה  למקֹום ּבהתּגרּותֹו .הּלסטים ְְְְְִִִִֵַַָָ
.Âלֹו ׁשהיה הּׁשבּויה [אפשרות]רֹועה אֹו הּטרפה להּציל ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

הביא  ולא אחרים רֹועים קרא ולא ּובמקלֹות, אחרים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָֹֹּברֹועים
ׁשֹומר  ואחד חּנם ׁשֹומר אחד חּיב, זה הרי - להּציל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקלֹות
ּבחּנם, מקלֹות ּומביא רֹועים קֹורא חּנם ׁשּׁשֹומר אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׂשכר;
הרֹועים  לׂשּכר חּיב ׂשכר ׁשֹומר אבל ּפטּור. - מצא לא ְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֹואם
ולֹוקח  וחֹוזר להּציל; ּכדי הּבהמה ּדמי ּכדי עד ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָוהּמקלֹות,
ולא  לׂשּכר לֹו והיה ּכן, עׂשה לא ואם הּבית. מּבעל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹׂשכרן

וחּיב. ּפֹוׁשע, זה הרי - ְֲֵֵֶַַַָָׂשכר
.Ê,נׁשּבע - ּבׂשכר' רֹועים ידי על 'ׁשהּצלּתי ׁשּטען ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָרֹועה

ּדמיהן; ּכדי עד אּלא לטען, יכֹול ׁשאינֹו ּׁשּטען; מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונֹוטל
ּכל  ּכדין חפץ, ּבנקיטת ויּׁשבע 'נטרפה', לֹומר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכֹול

ונֹוטלין  .הּנׁשּבעין ְְְִִִַָ
.Á הרֹועים ׁשּדר ּבעת ּבין לעיר, ּובא עדרֹו, ׁשהּניח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָרֹועה

ּובאּו לעיר, להּכנס הרֹועים ּדר ׁשאין ּבעת ּבין לעיר, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָלהּכנס
היה  ׁשם היה אּלּו אֹומרין, אין - ודרס ארי וטרפּו, ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָזאבים
ידי  על אפּלּו להּציל, יכֹול אם אֹותֹו: אֹומדין אּלא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָמּציל;
ידּוע, הּדבר אין ואם ּפטּור; לאו, ואם חּיב; - ּומקלֹות ְְְִִִֵַַַַָָָָָָרֹועים

לׁשּלם  .חּיב ְֵַַָ
.Ëסּגפּה ּפטּור. והרֹועה אנס, זה הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה

אותה] ּתקפּתּו[עינה אנס. אינֹו - ומתה אותו], ועלתה [תקפה ְְְֵֵֶַָָָָָֹ
לראׁשי  העלּה אנס . זה הרי - ונפלה ּותקפּתּו צּוקין, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלראׁשי
- מנעּה ולא למנעּה, יכֹול והּוא מאליה, ׁשעלתה אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֹצּוקין,
ׁשּכל  חּיב; - נׁשּברה אֹו ּומתה ונפלה ׁשּתקפּתּו, ּפי על ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאף
ׁשהעביר  רֹועה וכן חּיב. - ּבאנס וסֹופֹו ּבפׁשיעה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתחּלתֹו
ונפלה  לחברּתּה, מהן אחת ודחפה הּגׁשר, על ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמֹות

להעבירן [זרימת]לׁשּבלת לֹו היה ׁשהרי חּיב, זה הרי - הּנהר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מעּלה, לׁשמירה אּלא ׂשכר, נֹוטל הּׁשֹומר ׁשאין אחת; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
ׁשּנאנס  ּפי על אף ּכאחת, והעבירן ּבּתחּלה, ּופׁשע ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָוהֹואיל

חּיב. הּוא הרי הּנפילה, ּבעת ְְֲִֵֵַַַָָּבּסֹוף
.È ׁשאין ּפטּור, - ּכדרּכּה ׁשם ּומתה לאגם ויצאת ּבּה, ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָּפׁשע

ּוכדרּכּה הֹואיל זה; אנס לידי ׁשּתבֹוא לּה ּגרמה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיציאתּה
ּגּנב  ּגנבּה אם  אבל ּבאגם. ּלי מה ׁשֹומר, ּבבית ּלי מה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמתה,
אף  חּיב, הּׁשֹומר הרי - הּגּנב ּבבית ּכדרּכּה ּומתה ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָמהאגם,
אבּודה  היא הרי מתה, לא ׁשאפּלּו חּנם; ׁשֹומר ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעל

להּגנב  לּה ּגרמה ויציאתּה הּגּנב, ּכלּביד וכן ּבזה.. ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
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טמאה (א) ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה ּבסימני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹלבּדק

(ב) הּטמא לטהֹורה; ּבין להבּדיל העֹוף ּבסימני לבּדק ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
(ג) לטהֹור;לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל חגבים ּבסימני לבּדק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹ
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יין  ׁשל חבית ׁשהעביר ּבאחד מעׂשה הּׁשבּועה. מן אף ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָנפטר
ואמרּו: חכמים לפני ּובאּו מחֹוזה. ׁשל ּבּׁשּוק וׁשּברּה ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָּבׂשכרֹו,
ׁשם; מצּויין אדם ּבני - החבית ּבֹו ׁשּנׁשּברה ׁשּטענּת זה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָ'ׁשּוק
ּתׁשּלם  אֹו ונפלּת, נתקלּת אּלא ּפׁשעּת ׁשּלא ראיה ּתביא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶֶַָָָֹּדמיה'.
ּדין ·. - ונׁשּברה ּבׂשכר, למקֹום מּמקֹום חבית ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָהּמעביר

הּׁשבירה  והרי ּגדֹול, אנס זה ׁשאין ׁשּיׁשּלם; הּוא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּתֹורה
ּבהן  חּיב ׁשהּוא ואבדה ׁשּיהיה ּכגנבה חכמים, ּתּקנּו אבל . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

אין  יׁשּלם, אֹומר אּתה ׁשאם - ּבּה ּפׁשע ׁשּלא ׁשבּועה ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹחּיב
החבית  ׁשבירת עׂשּו לפיכ לחברֹו; חבית ׁשּיעביר אדם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָל

ּוׁשבירתּה הּבהמה שפטור]ּכמיתת ּבדבר [כדרכה, ּתּקנּו ועֹוד . ְְְְְְִִִֵַַָָָָָ
חצי  מׁשּלמין - ונׁשּברה ּבמֹוט, ׁשנים אֹותּה נׂשאּו ׁשאם ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָזה,
ׁשנים, לגּבי וקל אחד לגּבי ּגדֹול זה ּומּׂשאֹוי הֹואיל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּדמיה;

אנס ואינֹו ּכאנס הּוא ביניים]הרי אם [מצב מחצה, ּומׁשּלמין , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָֹֹ
העדים  ׁשאין ּבמקֹום נׁשּברה ּבּה. ּפׁשעּו ׁשּלא עדים ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹיׁש
חצי  ּומׁשּלמין ּבפׁשיעה, ׁשּברּוה ׁשּלא נׁשּבעין - ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַָָָֹמצּויין
ׁשּיכֹול  מּׂשאֹוי אּלא להעביר, אחד לכל היה לא ׁשהרי ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּדמיה;
ׁשהעביר  ׁשהאחד למד, אּתה מּכאן עצמֹו. ּבפני ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלהעבירֹו
ׁשהּוא  - להעבירּה הּסּבלים ּכל ּדר ׁשאין ּגדֹולה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחבית

הּכל. מׁשּלם מּידֹו, נׁשּברה ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָֹּפֹוׁשע;
והרי ‚. לׁשּלם, ונתחּיב לחנוני, יין ׁשל חבית ׁשּׁשּבר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסּבל

אם  - ׁשלׁשה הּימים ּובׁשאר ארּבעה, הּׁשּוק ּביֹום ׁשוה ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹהּוא
יׁשּלמּו אֹו יין ׁשל חבית להחזיר חּיבין הּׁשּוק, ּביֹום ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָהחזירּו
אבל  הּׁשּוק; ּביֹום למּכר יין לֹו היה ׁשּלא והּוא ארּבעה; ְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹֹלֹו
הּימים, ּבׁשאר לֹו החזירּו ׁשלׁשה. לֹו מחזירין יין, לֹו היה ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָֹאם

זמן ּבכל לֹו ּומנּכין ׁשלׁשה. לֹו השוק]מחזירין ביום טרח [אף , ְְְְֲִִִַַַַָָֹֹ
וכן  החבית; נֹוקב ׁשהיה הּנקב ּופגם ּבמכירתּה, טֹורח ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשהיה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.„- אחד זאב היה אם - מּמּנּו וטרפּו זאבים ׁשּבאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָרֹועה

ׁשני  היּו ואם זאבים; מׁשלחת ּבׁשעת אפּלּו אנס, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹאין
ּבאּו אפּלּו אנס, אינן - ּכלבים ׁשני אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹזאבים,
אחד  לסטיס אנס. זה הרי ׁשנים, על יתר היּו רּוחֹות; ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹמׁשּתי
לסטיס  לֹו ּובא מזּין, הרֹועה היה ואפּלּו אנס. זה הרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻמזּין,
ּכלסטיס. נפׁשֹו מֹוסר הרֹועה ׁשאין אנס, זה הרי - מזּין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻאחד
אנסין. אּלּו הרי והּנחׁש, והּברּדלס והּנמר והּדב ְְְְְְֲֲֳִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהארי
למקֹום  הֹוליכּה אם אבל מאליהן; ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאימתי?

לׁשּלם  וחּיב אנסין, אּלּו אין - ולסטים חּיֹות .ּגדּודי ְְְְְֳִִִֵֵֵֵַַַָָ
ׁשאינֹו‰. ּולהראֹותֹו ּבֹו להתּגרֹות והתחיל ּגּנב, ׁשּמצא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָרֹועה

וכ וכ ּפלֹוני, ּבמקֹום אנּו 'הרי לֹו: ואמר מּמּנּו, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָמתירא
אֹותֹו ּובא לנּו', יׁש מלחמה ּכלי וכ וכ אנחנּו, ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָרֹועים

הּמֹולי ׁשאחד חּיב; הרֹועה הרי - מהן ולקח ונּצחֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּלסטיס
את  הּמביא אֹו ולסטים, חּיה ּגדּודי למקֹום הּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָאת

הּבהמה  למקֹום ּבהתּגרּותֹו .הּלסטים ְְְְְִִִִֵַַָָ
.Âלֹו ׁשהיה הּׁשבּויה [אפשרות]רֹועה אֹו הּטרפה להּציל ְְְִֵֶֶַַַָָָָ

הביא  ולא אחרים רֹועים קרא ולא ּובמקלֹות, אחרים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַָָֹֹּברֹועים
ׁשֹומר  ואחד חּנם ׁשֹומר אחד חּיב, זה הרי - להּציל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָמקלֹות
ּבחּנם, מקלֹות ּומביא רֹועים קֹורא חּנם ׁשּׁשֹומר אּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׂשכר;
הרֹועים  לׂשּכר חּיב ׂשכר ׁשֹומר אבל ּפטּור. - מצא לא ְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֹואם
ולֹוקח  וחֹוזר להּציל; ּכדי הּבהמה ּדמי ּכדי עד ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָוהּמקלֹות,
ולא  לׂשּכר לֹו והיה ּכן, עׂשה לא ואם הּבית. מּבעל ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָֹֹֹׂשכרן

וחּיב. ּפֹוׁשע, זה הרי - ְֲֵֵֶַַַָָׂשכר
.Ê,נׁשּבע - ּבׂשכר' רֹועים ידי על 'ׁשהּצלּתי ׁשּטען ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָרֹועה

ּדמיהן; ּכדי עד אּלא לטען, יכֹול ׁשאינֹו ּׁשּטען; מה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹונֹוטל
ּכל  ּכדין חפץ, ּבנקיטת ויּׁשבע 'נטרפה', לֹומר היה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָויכֹול

ונֹוטלין  .הּנׁשּבעין ְְְִִִַָ
.Á הרֹועים ׁשּדר ּבעת ּבין לעיר, ּובא עדרֹו, ׁשהּניח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָרֹועה

ּובאּו לעיר, להּכנס הרֹועים ּדר ׁשאין ּבעת ּבין לעיר, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָלהּכנס
היה  ׁשם היה אּלּו אֹומרין, אין - ודרס ארי וטרפּו, ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָזאבים
ידי  על אפּלּו להּציל, יכֹול אם אֹותֹו: אֹומדין אּלא ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָמּציל;
ידּוע, הּדבר אין ואם ּפטּור; לאו, ואם חּיב; - ּומקלֹות ְְְִִִֵַַַַָָָָָָרֹועים

לׁשּלם  .חּיב ְֵַַָ
.Ëסּגפּה ּפטּור. והרֹועה אנס, זה הרי - ּכדרּכּה הּבהמה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹמתה

אותה] ּתקפּתּו[עינה אנס. אינֹו - ומתה אותו], ועלתה [תקפה ְְְֵֵֶַָָָָָֹ
לראׁשי  העלּה אנס . זה הרי - ונפלה ּותקפּתּו צּוקין, ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹלראׁשי
- מנעּה ולא למנעּה, יכֹול והּוא מאליה, ׁשעלתה אֹו ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָֹצּוקין,
ׁשּכל  חּיב; - נׁשּברה אֹו ּומתה ונפלה ׁשּתקפּתּו, ּפי על ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאף
ׁשהעביר  רֹועה וכן חּיב. - ּבאנס וסֹופֹו ּבפׁשיעה ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹׁשּתחּלתֹו
ונפלה  לחברּתּה, מהן אחת ודחפה הּגׁשר, על ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמֹות

להעבירן [זרימת]לׁשּבלת לֹו היה ׁשהרי חּיב, זה הרי - הּנהר ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מעּלה, לׁשמירה אּלא ׂשכר, נֹוטל הּׁשֹומר ׁשאין אחת; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻאחת
ׁשּנאנס  ּפי על אף ּכאחת, והעבירן ּבּתחּלה, ּופׁשע ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָוהֹואיל

חּיב. הּוא הרי הּנפילה, ּבעת ְְֲִֵֵַַַָָּבּסֹוף
.È ׁשאין ּפטּור, - ּכדרּכּה ׁשם ּומתה לאגם ויצאת ּבּה, ְְְֲֵֵֶַַַָָָָָָָָָּפׁשע

ּוכדרּכּה הֹואיל זה; אנס לידי ׁשּתבֹוא לּה ּגרמה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹיציאתּה
ּגּנב  ּגנבּה אם  אבל ּבאגם. ּלי מה ׁשֹומר, ּבבית ּלי מה ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמתה,
אף  חּיב, הּׁשֹומר הרי - הּגּנב ּבבית ּכדרּכּה ּומתה ְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָמהאגם,
אבּודה  היא הרי מתה, לא ׁשאפּלּו חּנם; ׁשֹומר ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעל

להּגנב  לּה ּגרמה ויציאתּה הּגּנב, ּכלּביד וכן ּבזה.. ּכּיֹוצא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ועׂשרים ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָיׁש

פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ועׂשרים ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹוארּבע
טמאה (א) ּבין להבּדיל וחּיה ּבהמה ּבסימני ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֹלבּדק

(ב) הּטמא לטהֹורה; ּבין להבּדיל העֹוף ּבסימני לבּדק ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹ
(ג) לטהֹור;לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל חגבים ּבסימני לבּדק ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹ
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(ה)(ד) לטהֹור; טמא ּבין להבּדיל ּדגים ּבסימני ׁשּלא לבּדק ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
(ו) טמאה; וחּיה ּבהמה טמא;לאכל עֹוף לאכל ׁשּלא ְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹ

(ח)(ז) טמאים; ּדגים לאכל העֹוף;ׁשּלא ׁשרץ לאכל  ׁשּלא ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹֹ
(י)(ט) הארץ; ׁשרץ לאכל הארץ;ׁשּלא רמׂש לאכל ׁשּלא ֱֱֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ

(יב)(יא) לארץ; ּכׁשּתצא הּפרֹות ּתֹולעת לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
(יג) הּמים; ׁשרץ (יד)לאכל נבלה; לאכל להנֹות ׁשּלא ׁשּלא ְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

(טו) הּנסקל; (טז)ּבׁשֹור טרפה; לאכל לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹ
(יז) החי; מן (יח)אבר ּדם; לאכל חלב ׁשּלא לאכל ׁשּלא ֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹֹ

(יט) טהֹורה; (כ)ּבהמה הּנׁשה; ּגיד לאכל לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְְֱֱִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
(כא) ּבחלב; (כב)ּבׂשר לבּׁשלֹו; לחם ׁשּלא לאכל ׁשּלא ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
(כג) חדׁש; (כד)ּתבּואה החדׁש; מן קלי לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְֱִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

(כה) החדׁש; מן ּכרמל (כו)לאכל ערלה; לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְְֱֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ
(כז) הּכרם; ּכלאי (כח)לאכל טבל; לאכל ׁשּלא ׁשּלא ְֱֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹ

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור .נס יין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָלׁשּתֹות

א  ¤¤ּפרק
ּבהן מצות‡. ׁשּמבּדילין הּסימנין הן וחּיה עׂשה ּבהמה ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

- לאכלן מּתר ׁשאין ּובין לאכלן, ׁשּמּתר וחגב ודג ְְְְְְְֵֵֶֶָָָָָָָָָֻֻועֹוף
ּובין  לּטמאה, הּטהרה הּבהמה ּבין "והבּדלּתם ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:
אׁשר  החּיה ּובין הּנאכלת, החּיה "ּובין לּטהר", הּטמא ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהעֹוף

תאכל". ֵֵָֹלא
ּבּתֹורה סימני·. נתּפרׁשּו וחּיה סימנין:ּבהמה ׁשני והן , ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

וכל  ׁשניהן. ׁשּיהיּו עד - ּגרה" ּו"מעלת ּפרסה", ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"מפרסת
העליֹון. ּבּלחי ׁשּנים לּה אין ּגרה, מעלת ׁשהיא וחּיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
חּוץ  - ּפרסה מפרסת היא הרי ּגרה, מעלת ׁשהיא ּבהמה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוכל
מעלת  היא הרי ּפרסה, מפרסת ׁשהיא ּבהמה וכל הּגמל; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמן

החזיר. מן חּוץ - ֲִִֵַָּגרה
ּומצאּה‚. מּכירּה, ואינֹו ּבּמדּבר ּבהמה הּמֹוצא ,ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָלפיכ

למעלה, ׁשּנים לּה אין אם ּבפיה: ּבֹודק - הּפרסֹות ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחתּוכת
ׁשּפיה  ּבהמה מצא ּגמל. ׁשּיּכיר והּוא - טהֹורה ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבידּוע
והּוא  - טהֹורה ׁשסּועה, היא אם ּבפרסֹותיה: ּבֹודק - ְְְְְִִֵֶַָָָָחתּו

חזיר  ּבּהׁשּיּכיר ּבֹודק - חתּוכֹות ורגליה חתּו ּפיה מצא . ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
העקץ ּבכנפי ׁשּיׁשחטּנה הזנב]אחר ּבׂשרּה[בקצה מצא אם : ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

וערב ׁשתי מהּל ולרוחב]ׁשם לאורך והּוא [נקרע - טהֹורה , ְְְְִֵֵֶַָָָ
ערֹוד בר]ׁשּיּכיר וערב.[חמור ׁשתי מהּל ּבׂשרֹו, הּוא ׁשּכן ; ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּפי „. על אף - טמאה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טהֹורה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה
אֹו סּוס ּכמין אּלא ּגרה, מעלה ולא ּפרסה מפריס ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו

ּבאכילה  מּתר זה הרי - ּדבר לכל ּדברים חמֹור ּבּמה . ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻ
מעּברת  ּפרה הּניח אם אבל ּבפניו. ּבׁשּילדה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָָָָֻאמּורים?
ּפי  על אף - אחריה ּכרּו חזיר ּכמין ּומצא ּובא ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָּבעדרֹו,
מן  ׁשּמא ּבאכילה; ואסּור ספק, זה הרי - מּמּנה יֹונק ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשהּוא

הּטהֹורה. אחר ונכר נֹולד, ְְְְִֵַַַַַַָָהּטמאה
ּפי ‰. על אף - טהֹורה ּבהמה ּכמין ׁשּילדה טמאה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהמה

לכל  ׁשֹור ּכמין הּוא והרי ּגרה, ּומעלה ּפרסה מפריס ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשהּוא
מן  ׁשהּגדל ּבאכילה; אסּור זה הרי - ׂשה ּכמין אֹו ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּדבר,

טהֹור  - הּטהֹור מן והּגדל טמא, - טמא הּטמא ּדג לפיכ . ְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָ

ה  טהֹור ודג אסּור, טהֹור, דג ּבמעי ּדג ׁשּנמצא ּבמעי ּנמצא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
ּבלעֹו. אּלא ּגּדּוליו, ׁשאינֹו לפי - מּתר ְְִִֵֵֶֶָָָָָֻטמא,

.Âלּה ׁשּיׁש ּברּיה ּבּה, ׁשּנמצא אֹו ׁשּילדה, טהֹורה ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּבהמה
היא  וזֹו ּבאכילה; אסּורה - ׁשדרֹות ּוׁשּתי גּבין ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָׁשני
תאכלּו לא זה "את ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ׁשּנאמרה ְְְֱֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹה"ּׁשסּועה"

הּׁשסּועה" הּפרסה ּומּמפריסי הּגרה ּברּיה מּמעלי ּכלֹומר , ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ
בהמֹות. לׁשּתי ׁשסּועה ְְְְִֵֵֶָָׁשּנֹולדה

.Ê ׁשהּוא ּפי על אף - עֹוף ּדמּות ּבּה ׁשּנמצא ּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָוכן
הּנמצא  מן הּתר לא ּבאכילה; אסּור זה הרי טהֹור, ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻעֹוף

ּפרסה  לֹו ּׁשּיׁש מה אּלא .ּבבהמה, ְְִֵֵֶֶַַָָָ
.Á חּוץ ּבאכילה, ׁשּמּתר ׁשּבעֹולם וחּיה ּבהמה ּבכל ל ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאין

הּמינין  והן מעׂשרת - בהמה מיני ׁשלׁשה ּבּתֹורה: הּמנּויין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ
ויחמּור, ּוצבי, אּיל, - חּיה מיני וׁשבעה ועז; ׂשה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָׁשֹור,
הּבר  ׁשֹור ּכגֹון - ּומיניהן הן וזמר. ּותאֹו, ודיׁשן, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹואּקֹו,
מעלי  ּומיניהן, מינין העׁשרה וכל הּׁשֹור. מּמין ׁשהן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהּמריא,
צרי אינֹו מּכירן, ׁשהּוא מי ,לפיכ פרסה; ּומפריסי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָגרה

ּברגלים. ולא ּבּפה לא ְְְִִֶַַַָֹֹֹלבּדק
.Ëמּתרין ׁשּכּלן ּפי על להבּדיל אף אנּו צריכין ּבאכילה, ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָֻֻ

טהֹורה  וחּיה טהֹורה ּבהמה מּתר,ּבין חלּבּה - ׁשהחּיה ; ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻ
ואין  ּבכרת, חלּבּה - הּטהֹורה והּבהמה ּכּסּוי; טעּון ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָודמּה

ּכּסּוי. טעּון ִָָָּדמּה
.È הן הּׁשמּועה מּפי חּיה, מפריס וסימני ׁשהּוא מין ּכל . ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

מפּצלֹות קרנים לֹו ויׁש ּגרה, ּומעלה חלקות]ּפרסה [אינן ְְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֻ
קרניו  ׁשאין וכל ּבוּדאי. טהֹורה חּיה זה הרי - האּיל ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכגֹון

ּכרּוכֹות קרניו היּו אם - הּׁשֹור,[עקומות]מפּצלֹות ּכקרני ְְְְְִֵַַַָָָֻ
ּבהן,[מפותלות]וחדּוקֹות מבלע החדק ויהיה העז, ּכקרני ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
עד [עגולות]והדּורֹות טהֹורה; חּיה זֹו הרי - הּצבי ּכקרני ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָ

וחדּוקֹות, ּכרּוכֹות, - אּלּו סימנין ׁשלׁשה ּבּקרנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָֹׁשּיהיּו
ֲַוהדּורֹות.

.‡È ׁשבעת אבל מּכירֹו; ׁשאינֹו ּבמין אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּבּמה
לא  אפּלּו אֹותן, מּכיר היה אם ּבּתֹורה, האמּורין חּיה ֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמיני

ּדמֹו לכּסֹות וחּיב חלּבֹו, אֹוכל זה הרי - קרנים לֹו .מצא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.·È הּוא ּבהמה מין - הּבר והּקרׁשׁשֹור חיה]; אף [ׁשם - ְְִֵֵֶֶַַַָָ

הרי אחת, קרן אּלא לֹו ׁשאין ּפי חּיה {על ספק)}הּוא .(זה ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
חלּבֹו - ּבהמה מין אֹו חּיה מין הּוא אם ל ׁשּיסּתּפק ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָוכל

ּדמֹו. את ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְִִֵֶַָָָָאסּור
.‚È הּוא טהֹורה, חּיה עם טהֹורה ּבהמה מן הּבא ְְְְִִִִֵַַַָָָָָּכלאים

אסּור  חלּבֹו - 'ּכֹוי' את הּנקרא ּומכּסין עליו, לֹוקין ואין ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכלל. טהֹור מּמין מתעּבר טמא מין ואין ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדמֹו;

.„È הּתֹורה מן נתּפרׁשּו לא טהֹור ע ֹוף מנה סימני אּלא , ְְִִִֵֶַָָָָָָָֹ
והּמינין  מּתרין. הע ֹוף מיני ּוׁשאר ּבלבד, טמאין ְְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָֻמינין

(א) הן: ואּלּו מין, ועׂשרים ארּבעה - נׁשר;האסּורין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ
האמּורה  "הראה" והיא ּדאה, (ד) עזנּיה; (ג) ּפרס; ְְֲִִֶֶָָָָָָָָָ(ב)
ּבמׁשנה  האמּורה "הּדּיה" והיא אּיה, (ה) תֹורה; ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּבמׁשנה
ׁשהן  מּכלל "למינ ּה", ּבּה ּכתּוב ׁשּכן האּיה, מין (ו) ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָתֹורה;

וזרזיר  (ח) עֹורב; (ז) מינין; ּבעֹורב ׁשני נאמר ׁשּכן , ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
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(ט) הּזרזיר; את להביא ותחמס;"למינֹו", (י) ויענה; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ
ׁשּכן  הּנץ, מין והּוא וׁשֹורניקא, (יג) ונץ; (יב) וׁשחף; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ(יא)
וינׁשּוף; (טז) ;וׁשל (טו) וכֹוס; (יד) "למינהּו"; ּבֹו ְְְְְִֵַָָָּכתּוב
וחסידה; (כ) ורחם; (יט) וקאת; (יח) ותנׁשמת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)

ׁשּכ האנפה, ּומין (כב) והאנפה; "למינּה";(כא) ּבּה נאמר ן ְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
והעטּלף  (כד) והּדּוכיפת; .(כג) ְְֲִֵַַַָ

.ÂË זה הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכל
ּבדיקה  צרי ואין מהן, ׁשאינֹו עֹוף ּכל טהֹור אֹוכל ועֹוף ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּזה  מקֹום ּבאֹותֹו ּפׁשּוט ּדבר ׁשּיהיה והּוא - ּבמסרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹנאכל
הּצּיד' רּבי לי הּתיר זה 'עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. ְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָעֹוף
אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשהחזק והּוא -ְְְִִִֵֶֶַַָָֻ

ְִֵֶּובׁשמֹותיהן.
.ÊË ּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ּבסימנין מי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבידּוע  ואֹוכל, ּדֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָאּלּו
יׁש אם - ואֹוכל ּדֹורס וׁשאינֹו וטמא. הּמינין מאּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
הן: ואּלּו טהֹור; עֹוף זה הרי אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבֹו

זפק אֹו יתרה, אגירה]אצּבע אֹו[שקיק - הּמראה והיא - ְְְְִֵֶֶֶַַָָֻ
קרקבנֹו העוף]ׁשהיה ּבּיד.[קיבת נקלף ְְְִֶַָָָָָֻ

.ÊÈ ּדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ּופרס  ועזנּיה; מּפרס חּוץ אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹויׁש
הּים  אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָועזנּיה

הּיּׁשּוב  סֹוף ׁשהן מאד עד .הרחֹוקֹות ְְִֵֶַַָֹ
.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין, נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

חזק  היה ספק; זה הרי ּדֹורס, ׁשאינֹו ּפי על אף - אחר ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסימן
מּתר  זה הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה, ּבּׁשמׁש והּניחֹו .ודבק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

.ËÈ להּתיר מֹורין ׁשאין ּבידיהן ׁשּמסרת הּגאֹונים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמרּו
ׁשּיּקלף  סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעֹוף
לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּבּיד נקלף אינֹו אם אבל ּבּיד; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻקרקבנֹו

הּתירּוהּו לא מעֹולם יתרה, אצּבע אֹו .זפק ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ
.Î ׁשּתים חּוט, לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל

- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
- להן ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. ּדֹורס זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא  זה .הרי ֲֵֵֶָ
.‡Î:הן ואּלּו ׁשמֹונה; ּתֹורה, ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמיני

ּומין  (ד) חרּגל; (ג) הּדֹובּנית; והיא חגב, מין (ב) חגב; ְְִִִִַַַָָָָֹ(א)
והיא  ארּבה, ּומין (ו) ארּבה; (ה) עצרּוניא; והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָֹחרּגל,
יֹוחנה  והיא סלעם, ּומין (ח) סלעם; (ז) ּכרמים; ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֹצּפרת

.ירּוׁשלמית  ְְִַ
.·Î נאמן והּצּיד אֹוכל; ּובׁשמֹותיהן, ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי

ּבּסימנין  ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף . ּוׁשלׁשה עליהן, ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכנפים  וארּבע רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָסימנין

ּגּופֹו אר רב ּכרעים ׁשחֹופֹות ׁשני לֹו ויׁש ּגּופֹו, הּקף ורב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ
אר ׁשראׁשֹו ּפי על ואף טהֹור. מין זה הרי - ּבהן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּתר

טהֹור. חגב, ׁשמֹו היה אם - זנב לֹו ְְִֵָָָָָָָויׁש
.‚Î ּכנפים לֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

- ּכׁשּיגּדיל זמן אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻהחֹופֹות
מעּתה  מּתר זה .הרי ֲֵֵֶַָָֻ

.„Î סימנין ׁשני הּוא ּובּדגים ּוסנּפיר וקׂשקׂשת. סנּפיר - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לֹו ׁשּיׁש וכל ּגּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקׂשקׂשת ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפֹורח
אֹו לֹו, יהיּו ּוכׁשּיגּדיל עכׁשו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָקׂשקׂשת,
- קׂשקּׂשיו יּׁשיר ּוכׁשּיעלה ּבּים ּכׁשהּוא קׂשקׂשת לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש
אפּלּו מּתר; ּכּלֹו, את חֹופין קׂשקּׂשיו ׁשאין ּומי מּתר. זה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהרי

מּתר. זה הרי - אחת וקׂשקׂשת אחד סנּפיר אּלא ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין

ה'תשע"ג  כסלו כ"ו שני יום

ב  ¤¤ּפרק
ׁשסע .‡ וׁשסעת ּפרסה, מפרסת ּבהמה "וכל ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמּכלל

ׁשֹומע  - ּתאכלּו" אתּה - ּבּבהמה ּגרה, מעלת פרסֹות, ְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשּתי
ולאו  אסּורה; ּפרסה, ּומפרסת ּגרה מעלת ׁשאינּה ׁשּכל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאני
ּובארנבת  ּובחזיר ּובּגמל הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבא
ּומּמפריסי  הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה "את נאמר: ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּובּׁשפן
ּפי  על ואף תעׂשה, ּבלא ׁשהן למדּת הרי - וגֹו' ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפרסה"
וחּיה  טמאה ּבהמה ׁשאר ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיׁש
תעׂשה, ּבלא אכילתּה ׁשאּסּור - ּכלל סימן ּבּה ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטמאה

ּתאכלּו". "אתּה מּכלל הּבא עׂשה על ְֲִֵֵֵַַַָָָֹֹיתר
ּכּזית ·. טמאה, וחּיה ּבהמה מּבׂשר האֹוכל ּכל ,לפיכ- ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

החלב; מן ׁשאכל ּבין הּבׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה, מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹוקה
לחלּבן. ּבׂשרן ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא

חּיה"‚. לנפׁש האדם "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף - ,האדם ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
תעׂשה. ּבלא אינֹו לפיכ ּפרסה; ּבעלת חּיה מיני ּבכלל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאינֹו
הּמת  מן ּבין החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהאֹוכל
הּכתּוב  מנה ׁשהרי ּבעׂשה, הּוא אסּור אבל לֹוקה. אינֹו -ֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
- ּתאכלּו" אׁשר החּיה "זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשבעת
עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא מהן, חּוץ ׁשהּוא ּכל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהא

הּוא. ֲֵעׂשה
הּתֹורה האֹוכל„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבׂשר ,ּכּזית ְִִִֵֵֶַַַַָָָ

והרי  יאכלּו"; לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
הא  - ּתאכלּו" טהרה צּפֹור "ּכל ׁשּנאמר: עׂשה, על ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעבר
לֹוקה, - טמא מּדג ּכּזית האֹוכל וכן תאכלּו. לא ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹטמאה,
על  ועבר תאכלּו"; לא מּבׂשרם לכם, יהיּו "וׁשקץ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- ּתאכלּו" וקׂשקׂשת סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעׂשה,
ׁשּכל  למדּת, הא יאכל. לא וקׂשקׂשת, סנּפיר לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּכלל
- טמא עֹוף אֹו טמאה, וחּיה ּבהמה אֹו טמא, ּדג ְְְֵֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹוכל

תעׂשה. לא על ועבר עׂשה, מצות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹּבּטל
העֹוף חגב‰. ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי ּכּזית טמא, והאֹוכל ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּוא  טמא העֹוף, ׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּׁשרץ
ויּתּוׁש זבּוב ּכגֹון העֹוף? ׁשרץ הּוא ואיזה יאכלּו". לא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלכם,

ּבהן. וכּיֹוצא וצרעה ְְְְִֵֶַָָָּודבֹורה
.Âלֹוקה האֹוכל - הארץ מּׁשרץ הּׁשרץ ּכּזית "וכל ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשרץ  הּוא ואיזה יאכל". לא הּוא, ׁשקץ - הארץ על ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהּׁשרץ
ונּדל  וחּפּוׁשית ועקרּבים ּונחׁשים וצב חלד ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹהארץ?

רגלים] ּבהן.[מרבה ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים והעכּבר ּוׁשמֹונה "החלד ׁשהן: , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
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(ט) הּזרזיר; את להביא ותחמס;"למינֹו", (י) ויענה; ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָ
ׁשּכן  הּנץ, מין והּוא וׁשֹורניקא, (יג) ונץ; (יב) וׁשחף; ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָ(יא)
וינׁשּוף; (טז) ;וׁשל (טו) וכֹוס; (יד) "למינהּו"; ּבֹו ְְְְְִֵַָָָּכתּוב
וחסידה; (כ) ורחם; (יט) וקאת; (יח) ותנׁשמת; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ(יז)

ׁשּכ האנפה, ּומין (כב) והאנפה; "למינּה";(כא) ּבּה נאמר ן ְְֱֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
והעטּלף  (כד) והּדּוכיפת; .(כג) ְְֲִֵַַַָ

.ÂË זה הרי - ּובׁשמֹותיהן אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכל
ּבדיקה  צרי ואין מהן, ׁשאינֹו עֹוף ּכל טהֹור אֹוכל ועֹוף ; ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ׁשּזה  מקֹום ּבאֹותֹו ּפׁשּוט ּדבר ׁשּיהיה והּוא - ּבמסרת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹנאכל
הּצּיד' רּבי לי הּתיר זה 'עֹוף לֹומר: צּיד ונאמן טהֹור. ְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָעֹוף
אּלּו ּבמינין ּבקי ׁשהּוא צּיד אֹותֹו ׁשהחזק והּוא -ְְְִִִֵֶֶַַָָֻ

ְִֵֶּובׁשמֹותיהן.
.ÊË ּבֹודק - ׁשמֹותיהן יֹודע ואינֹו מּכירן ׁשאינֹו ּבסימנין מי ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּבידּוע  ואֹוכל, ּדֹורס ׁשהּוא עֹוף ּכל חכמים: ׁשּנתנּו ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָאּלּו
יׁש אם - ואֹוכל ּדֹורס וׁשאינֹו וטמא. הּמינין מאּלּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשהּוא
הן: ואּלּו טהֹור; עֹוף זה הרי אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבֹו

זפק אֹו יתרה, אגירה]אצּבע אֹו[שקיק - הּמראה והיא - ְְְְִֵֶֶֶַַָָֻ
קרקבנֹו העוף]ׁשהיה ּבּיד.[קיבת נקלף ְְְִֶַָָָָָֻ

.ÊÈ ּדֹורס ׁשאינֹו מין האסּורין הּמינין אּלּו ּבכל ׁשאין ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָלפי
ּופרס  ועזנּיה; מּפרס חּוץ אּלּו, סימנין מּׁשלׁשה אחד ּבֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹויׁש
הּים  אּיי ּבמדּברֹות אּלא ּבּיּׁשּוב, מצּויין אינן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָועזנּיה

הּיּׁשּוב  סֹוף ׁשהן מאד עד .הרחֹוקֹות ְְִֵֶַַָֹ
.ÁÈּבֹו ואין ּבּיד, נקלף ואינֹו ּבסּכין, נקלף הּקרקבן ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֻהיה

חזק  היה ספק; זה הרי ּדֹורס, ׁשאינֹו ּפי על אף - אחר ֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָסימן
מּתר  זה הרי - ּבּיד ונקלף ונתרּפה, ּבּׁשמׁש והּניחֹו .ודבק, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

.ËÈ להּתיר מֹורין ׁשאין ּבידיהן ׁשּמסרת הּגאֹונים, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹאמרּו
ׁשּיּקלף  סימן אֹותֹו היה אם אּלא אחד, ּבסימן הּבא ְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָעֹוף
לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּבּיד נקלף אינֹו אם אבל ּבּיד; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻקרקבנֹו

הּתירּוהּו לא מעֹולם יתרה, אצּבע אֹו .זפק ְְִִֵֵֶֶֶַָָֹ
.Î ׁשּתים חּוט, לֹו ּכׁשּמֹותחין רגליו את ׁשחֹולק עֹוף ְְְְִִֵֶֶֶַַָָּכל

- ּבאויר ואֹוכל האויר מן ׁשּקֹולט אֹו לכאן, ּוׁשּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָלכאן
- להן ונדמה הּטמאים עם הּׁשֹוכן וכל וטמא. ּדֹורס זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהרי

טמא  זה .הרי ֲֵֵֶָ
.‡Î:הן ואּלּו ׁשמֹונה; ּתֹורה, ׁשהּתירה חגבים ְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָמיני

ּומין  (ד) חרּגל; (ג) הּדֹובּנית; והיא חגב, מין (ב) חגב; ְְִִִִַַַָָָָֹ(א)
והיא  ארּבה, ּומין (ו) ארּבה; (ה) עצרּוניא; והּוא ְְְְְְְִִֶֶַַַַָֹחרּגל,
יֹוחנה  והיא סלעם, ּומין (ח) סלעם; (ז) ּכרמים; ְְְְֲִִִִֶָָָָָָֹצּפרת

.ירּוׁשלמית  ְְִַ
.·Î נאמן והּצּיד אֹוכל; ּובׁשמֹותיהן, ּבהן ּבקי ׁשהּוא ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָמי

ּבּסימנין  ּבֹודק - ּבהן ּבקי ׁשאינֹו ּומי ּכעֹוף . ּוׁשלׁשה עליהן, ; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכנפים  וארּבע רגלים, ארּבע לֹו ׁשּיׁש ּכל ּבהן: יׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָסימנין

ּגּופֹו אר רב ּכרעים ׁשחֹופֹות ׁשני לֹו ויׁש ּגּופֹו, הּקף ורב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ
אר ׁשראׁשֹו ּפי על ואף טהֹור. מין זה הרי - ּבהן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹלנּתר

טהֹור. חגב, ׁשמֹו היה אם - זנב לֹו ְְִֵָָָָָָָויׁש
.‚Î ּכנפים לֹו ׁשאין אֹו ּכרעים, אֹו ּכנפים עכׁשו לֹו ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמי

- ּכׁשּיגּדיל זמן אחר אֹותן לגּדל ועתיד רּבֹו, את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֻהחֹופֹות
מעּתה  מּתר זה .הרי ֲֵֵֶַָָֻ

.„Î סימנין ׁשני הּוא ּובּדגים ּוסנּפיר וקׂשקׂשת. סנּפיר - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ
לֹו ׁשּיׁש וכל ּגּופֹו. ּבכל הּדבּוקה היא וקׂשקׂשת ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּפֹורח
אֹו לֹו, יהיּו ּוכׁשּיגּדיל עכׁשו לֹו אין סנּפיר. לֹו יׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָקׂשקׂשת,
- קׂשקּׂשיו יּׁשיר ּוכׁשּיעלה ּבּים ּכׁשהּוא קׂשקׂשת לֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש
אפּלּו מּתר; ּכּלֹו, את חֹופין קׂשקּׂשיו ׁשאין ּומי מּתר. זה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻֻהרי

מּתר. זה הרי - אחת וקׂשקׂשת אחד סנּפיר אּלא ּבֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻאין

ה'תשע"ג  כסלו כ"ו שני יום

ב  ¤¤ּפרק
ׁשסע .‡ וׁשסעת ּפרסה, מפרסת ּבהמה "וכל ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹמּכלל

ׁשֹומע  - ּתאכלּו" אתּה - ּבּבהמה ּגרה, מעלת פרסֹות, ְְְֲֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹׁשּתי
ולאו  אסּורה; ּפרסה, ּומפרסת ּגרה מעלת ׁשאינּה ׁשּכל ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאני
ּובארנבת  ּובחזיר ּובּגמל הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבא
ּומּמפריסי  הּגרה מּמעלי תאכלּו לא זה "את נאמר: ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּובּׁשפן
ּפי  על ואף תעׂשה, ּבלא ׁשהן למדּת הרי - וגֹו' ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּפרסה"
וחּיה  טמאה ּבהמה ׁשאר ׁשּכן וכל אחד. סימן ּבהן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשּיׁש
תעׂשה, ּבלא אכילתּה ׁשאּסּור - ּכלל סימן ּבּה ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹטמאה

ּתאכלּו". "אתּה מּכלל הּבא עׂשה על ְֲִֵֵֵַַַָָָֹֹיתר
ּכּזית ·. טמאה, וחּיה ּבהמה מּבׂשר האֹוכל ּכל ,לפיכ- ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

החלב; מן ׁשאכל ּבין הּבׂשר מן ׁשאכל ּבין הּתֹורה, מן ִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹוקה
לחלּבן. ּבׂשרן ּבין ּבּטמאים הּכתּוב חּלק ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלא

חּיה"‚. לנפׁש האדם "ויהי ּבֹו: ׁשּנאמר ּפי על אף - ,האדם ְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
תעׂשה. ּבלא אינֹו לפיכ ּפרסה; ּבעלת חּיה מיני ּבכלל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹאינֹו
הּמת  מן ּבין החי מן ּבין מחלּבֹו, אֹו האדם מּבׂשר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוהאֹוכל
הּכתּוב  מנה ׁשהרי ּבעׂשה, הּוא אסּור אבל לֹוקה. אינֹו -ֲֲֲֵֵֵֶֶַַָָָָָ
- ּתאכלּו" אׁשר החּיה "זאת ּבהן: ואמר חּיה מיני ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשבעת
עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תאכלּו; לא מהן, חּוץ ׁשהּוא ּכל ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהא

הּוא. ֲֵעׂשה
הּתֹורה האֹוכל„. מן לֹוקה - טמא עֹוף מּבׂשר ,ּכּזית ְִִִֵֵֶַַַַָָָ

והרי  יאכלּו"; לא העֹוף, מן ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
הא  - ּתאכלּו" טהרה צּפֹור "ּכל ׁשּנאמר: עׂשה, על ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעבר
לֹוקה, - טמא מּדג ּכּזית האֹוכל וכן תאכלּו. לא ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹטמאה,
על  ועבר תאכלּו"; לא מּבׂשרם לכם, יהיּו "וׁשקץ ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
- ּתאכלּו" וקׂשקׂשת סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹעׂשה,
ׁשּכל  למדּת, הא יאכל. לא וקׂשקׂשת, סנּפיר לֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּכלל
- טמא עֹוף אֹו טמאה, וחּיה ּבהמה אֹו טמא, ּדג ְְְֵֵֵֵֵַָָָָָָָהאֹוכל

תעׂשה. לא על ועבר עׂשה, מצות ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָֹּבּטל
העֹוף חגב‰. ׁשרץ ּבכלל הּוא הרי ּכּזית טמא, והאֹוכל ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּוא  טמא העֹוף, ׁשרץ "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - העֹוף ְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹמּׁשרץ
ויּתּוׁש זבּוב ּכגֹון העֹוף? ׁשרץ הּוא ואיזה יאכלּו". לא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹלכם,

ּבהן. וכּיֹוצא וצרעה ְְְְִֵֶַָָָּודבֹורה
.Âלֹוקה האֹוכל - הארץ מּׁשרץ הּׁשרץ ּכּזית "וכל ׁשּנאמר: , ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשרץ  הּוא ואיזה יאכל". לא הּוא, ׁשקץ - הארץ על ְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהּׁשרץ
ונּדל  וחּפּוׁשית ועקרּבים ּונחׁשים וצב חלד ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹהארץ?

רגלים] ּבהן.[מרבה ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê ּבּתֹורה האמּורין ׁשרצים והעכּבר ּוׁשמֹונה "החלד ׁשהן: , ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

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



`zexeqצב zelk`n zekld - elqk e"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

- והּתנׁשמת" והחמט והּלטאה, והּכח והאנקה . . ְְְְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוהּצב
ּכׁשעּור  אכילתן, ׁשעּור לֹוקה; ּכעדׁשה, מּבׂשרם ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָהאֹוכל

לכעדׁשה. זה עם זה מצטרפין וכּלן ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָָֻֻטמאתן.
.Á אבל מיתתן. אחר מהן ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּמה

עליו, לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מהן, אחד מן החי מן אבר ֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהחֹות
ּכּזית  ּבֹו ׁשּיהיה ׁשלם עד אבר אכל לכּזית. מצטרפין וכּלן ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ּבֹו ׁשּיהיה עד עליו, לֹוקה אינֹו - ׁשּמת אחר הּׁשרץ ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמן
ֲַָָּכעדׁשה.

.Ë והּוא לכעדׁשה, מצטרף ּובׂשרן ׁשרצים ׁשמֹונה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָּדם
לּבׂשר  מחּבר הּדם לבׂשרֹוׁשּיהיה מצטרף הּנחׁש ּדם וכן . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

על  ואף מּדמֹו, חלּוק ּבׂשרֹו ׁשאין לפי - עליו ולֹוקה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָלכּזית,
ׁשאינן  ׁשרצים מּׁשאר ּבֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן מטּמא; ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי

ְְִַמטּמאין.
.È וא ּוכנסֹו ׁשּפרׁש, ׁשרצים ּבכּזית ּדם עליו לֹוקה - ;כלֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָ

מּׁשּום  ּבֹו התרּו אם אבל ׁשרץ; אֹוכל מּׁשּום ּבֹו ׁשּיתרּו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָוהּוא,
וחּיה  ּבהמה ּדם על אּלא חּיבין ׁשאין ּפטּור, - ּדם ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָאֹוכל

ָועֹוף.
.‡Èּומחלֹוקתם הּׁשעּורין רמות]וכל למׁשה [חילוקי הלכה - ְְְֲִִֶַַָָָָָֹ

ִִַמּסיני.
.·Èׁשּנאמר:האֹוכל הּתֹורה, מן לֹוקה - הּמים מּׁשרץ ּכּזית ֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

תּטּמאּו ולא הּׁשרץ, הּׁשרץ ּבכל נפׁשתיכם את ּתׁשּקצּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹ"אל
וׁשרץ ּבהם" העֹוף וׁשרץ הארץ ׁשרץ זה, ּבלאו ּכלל הרי ; ְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ּכמֹו הּקטּנֹות הּברּיֹות אּלּו הּמים? ׁשרץ הּוא איזה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמים.
ׁשהן  ּביֹותר הּגדֹולֹות והּברּיֹות ׁשּבּמים, והעלּוקה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּתֹולעים
ּדג  לא הּדגים ּבצּורת ׁשאינֹו ּכל - ּדבר ׁשל ּכללֹו הּים. ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹחּיֹות

והּדלפֹון הּמים ּכלב ּכגֹון טהֹור, ּדג ולא חצי טמא [צורתו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
אדם] וחצי ּבהן.דג וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַַָוהּצפרּדע

.‚Èּכגֹון אּלּו הּנבלֹות, ּובגּופי ּבאׁשּפֹות הּנבראין הּמינין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
אּלא  ּונקבה מּזכר נבראין ׁשאינן ּבהן, וכּיֹוצא ותֹולעה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָרּמה
על  'רֹומׂש הּנקראין הן - ּבהן וכּיֹוצא ׁשהסריחּו הּגללים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמן
תטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהארץ';

הר  הּׁשרץ ּבכל נפׁשֹותיכם הארץ"את על ּפי מׂש על ואף , ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּוא  הארץ", על הּׁשרץ "הּׁשרץ אבל ורבין. ּפרין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשאינן

ּונקבה. מּזכר ורבה ְְִֵֶֶֶָָָָָׁשּפרה
.„Èּפרׁשּואּלּו אם ּובּמאכלֹות, ּבּפרֹות הּנבראין הּמינין ְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָ

ׁשאכל  מי - האכל לתֹו ׁשחזרּו ּפי על אף - לארץ ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹויצאּו
לֹוקה  ּכּזית, -מהן הארץ על הּׁשרץ הּׁשרץ "לכל ׁשּנאמר: , ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

אבל  לארץ. ׁשּפרׁשּו אּלּו לאסר הם", ׁשקץ ּכי תאכלּום, ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹֹלא
ׁשּבתֹוכֹו. והּתֹולעת הּפרי לאכל מּתר ּפרׁשּו, לא ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹֹֻאם

.ÂË מן ׁשּנעקר אחר האכל ׁשהתליע אמּורים? ּדברים ְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמה
הּתֹולעת  אֹותּה - מחּבר והּוא התליע אם אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻהארץ.
ולֹוקין  נבראת; הארץ  ׁשעל לארץ, ּפרׁשה ּכאּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאסּורה

אסּורה  ספק, ואם ׁשּדרּכן עליה. ּפרֹות מיני ּכל ,לפיכ ; ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
מּתֹוכֹו, הּפרי ׁשּיבּדק עד יאכל לא - מחּברין ּכׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֻלהתליע
ׁשנים  ׁשּנעקר אחר הּפרי ׁשהה ואם ּתֹולעת. ּבֹו יׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמא

מתקּימת  ׁשּבֹו ּתֹולעת ׁשאין ּבדיקה, ּבלא אֹוכל - חדׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשר
חדׁש. עׂשר ְֵֶָָֹׁשנים

.ÊË,לארץ מקצתן ׁשּפרׁשּו אֹו לארץ, נגעּו ולא לאויר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹּפרׁשּו
הּגרעינה  על ּתֹולעת ׁשּנמצאת אֹו ׁשּמתּו, אחר ׁשּפרׁשּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָאֹו
אּלּו ּכל - אחר אכל לתֹו האכל מּתֹו ׁשּיצאּו אֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹמּבפנים,

עליהן  לֹוקין ואין מּספק, .אסּורין ְֲֲִִִֵֵֵֶָ
.ÊÈ,הּבהמה ׁשּבראׁש ּובּמח הּדגים, ּבמעי הּנמצאת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּתֹולעת

הרי  ׁשהתליע, מליח ּדג אבל אסּורה; - ּבּבׂשר ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוהּנמצאת
ׁשּנעקרּו אחר ׁשהתליעּו ּכפרֹות ׁשהן מּתרת, ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֻהּתֹולעת

ׁשּבתֹוכן  ּבּתֹולעת ּכאחת ּכּלן לאכלן ׁשּמּתר הארץ, וכן מן . ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ
לׁשּתֹות  מּתרין ּׁשרצים אֹותן הרי - ׁשהׁשריצּו ׁשּבּכלים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּמים
ּבּמים, וקׂשקׂשת סנּפיר לֹו אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: הּמים, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַֹעם
ּבּיּמים  ּבּמים ּכל ֹומר, ּתאכלּו"; אֹותם - ּובּנחלים ְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹּבּיּמים
אֹוכל  אּתה ואין לֹו, ׁשּיׁש את אֹוכל ׁשאּתה הּוא ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּובּנחלים
מּתר. לֹו, ׁשאין ּבין לֹו ׁשּיׁש ּבין - ּבּכלים אבל לֹו; ׁשאין ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻאת

.ÁÈ הֹואיל - ּובּמערֹות ּבּׁשיחין ּבּבֹורֹות הּנברא הּמים ְְִִִִִֶֶַַַַַַָָׁשרץ
ׁשּבּכלים, ּכּמים הן הרי - עצּורין הן והרי נֹובעין, מים ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָואינן
ׁשּבֹולע  ּפי על ואף נמנע, ואינֹו וׁשֹותה וׁשֹוחה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻּומּתר;

הּדּקים  הּׁשרצים מאֹותן ׁשתּיה .ּבׁשעת ְְְִִִִֵַַַַָָָ
.ËÈ אבל ּברּיתן. מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָָֹּבּמה

לתֹו אֹו הּכלי לתֹו ׁשחזר ּפי על אף - הּׁשרץ ּפרׁש ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָאם
אֹו הּמים לתֹו ונפל וחזר החבית, לדפני ּפרׁש אסּור. ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּבֹור,
הּמערה, אֹו הּבֹור לדפני ּפרׁש אם וכן מּתר; - הּׁשכר ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָֻלתֹו

מּתר  - לּמים .וחזר ְִַַַָָֻ
.Î מן ואכל הּׁשכר, את אֹו החמץ את אֹו הּיין את ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹהמסּנן

ה  אֹו ׁשרץ הּיבחּוׁשין מּׁשּום לֹוקה - ׁשּסּנן והּתֹולעת ּיּתּוׁשין ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַ
אחר  לּכלי חזרּו ואפּלּו הּמים, וׁשרץ העֹוף ׁשרץ אֹו ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּמים,
ׁשֹותה  סּנן, לא אם אבל ּברּיתן. מּמקֹום ּפרׁשּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּסּננן;

ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו נמנע, .ואינֹו ְְְְִֵֵֶַָ
.‡Î ּכּזית ּבׁשאכל - ּכּזית' 'האֹוכל זה, ּבפרק ׁשאמרנּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָזה

זֹו מּברּיה ּומעט זֹו מּברּיה מעט ׁשּצרף אֹו ּגדֹולה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָמּברּיה
ּבפני  טמאה ּברּיה האֹוכל אבל ּכּזית. ׁשאכל עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּבמינּה
ּפחּותה  היתה ואפּלּו הּתֹורה, מן לֹוקה זה הרי - ּכּלּה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻעצמּה

זעירה]מּכחרּדל  חּיה;[כמות ׁשאכלּה ּבין מתה, ׁשאכלּה ּבין , ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
ּכּלּה, ואכלּה הֹואיל - צּורתּה ונׁשּתּנית הּברּיה סרחה ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָֻואפּלּו

ֶלֹוקה.
·Î עליה לֹוקה אינֹו מרגליה, אחת אפּלּו ׁשחסרה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָנמלה

ּבכּזית  ּבין אּלא ׁשלם, יּתּוׁש אֹו ׁשלם זבּוב האֹוכל ,לפיכ . ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
העֹוף. ׁשרץ מּׁשּום לֹוקה - מת ּבין ִֵֵֶֶֶַָחי

.‚Î ּומּׁשרץ הּמים ּומּׁשרץ העֹוף מּׁשרץ הּברּיה ׁשהיתה ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהרי
ּכׁשאר  הארץ על מהּלכת והיא ּכנפים לּה ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהארץ,
מלקּיֹות; ׁשלׁש לֹוקה - ואכלּה ּבּמים, רבה והיתה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻׁשרצים
לֹוקה  ּבּפרֹות, ׁשּנבראּו הּמינין מן זה על יתר היתה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם
ורבין, ׁשּפרין הּמינין מן היתה ואם מלקּיֹות; ארּבע ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻעליה
הויתּה על יתר טמא עֹוף מּכלל היתה ואם חמׁש. ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָלֹוקה
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טמא, עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה העֹוף, ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּׁשרץ
הּמים, ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּומּׁשּום

ה  על רֹומׂש ּבין ּומּׁשּום הּפרֹות; ּתֹולעת ּומּׁשּום ארץ, ִִֵֵֵֶַַַַָָ
נמלה  האֹוכל ,לפיכ ּכּזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשאכלּה

מלקּיֹות  חמׁש לֹוקה ּבּמים, הּגדלה .הּפֹורחת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻ
.„Îלאּלּו וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָרּסק

מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלן ּכּזית, הּכל ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשּנתרּסקּו,
מּנבלת  ּכּזית מּׁשּום ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום ְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָחמׁש

.הּטמאים  ְִֵַ

ה'תשע"ג  כסלו כ"ז שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
על ‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל

ּכגֹון  הּתֹורה, מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן
עֹוף  ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה הּטמאים,חלב ודג ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

לכל  הּדין והּוא ּביצתּה; זֹו - הּיענה" ּבת "ואת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ּכיענה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהאסּור

אף·. ּבאכילה, מּתר האדם אסּור חלב האדם ׁשּבׂשר ּפי על ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ּבעׂשה  ׁשהּוא ּבארנּו ּכבר .ּבאכילה; ְְֲֲִֵֵֶַַַָָ

מּתמצית ‚. ׁשאינֹו מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻּדבׁש
ּומקיאֹות  ּפיהן ּבתֹו העׂשבים מעל אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּגּופן,
הּגׁשמים  ּבימֹות מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת .אֹותֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

לינק „. לגדֹול חכמים אסרּו מּתר, האדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאף
וׁשֹותה. הּכלי, לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים; מן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק .וגדֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשנים ‰. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו ,והֹול ּתינֹוק ואם יֹונק . ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
ּבריֹו מחמת יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש [כשהוא ּגמלּוהּו ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ

ׁשּגמלּוהּובריא] והּוא ויֹונק; חֹוזר אינֹו - חלי מחמת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָֹֹולא
אפּלּו - זה זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ועׂשרים ארּבעה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאחר
ארּבעה  סֹוף עד ולינק, לחזר מּתר - ׁשנים אֹו חדׁש ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻּגמלּוהּו

חדׁש. ְְִֶֶֹועׂשרים
.Â אסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף

תאכלּו" לא "מּבׂשרם ׁשּנאמר: עליהן, לֹוקין אין הּתֹורה, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמן
החלב; ועל הּביצה על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבׂשר על -ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מן  אסּור ׁשהּוא - ׁשעּור חצי ּכאֹוכל אֹותן האֹוכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָוהרי

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה. ואינֹו ְְֲִֵֶַַַַַָָהּתֹורה,
.Ê ּבמעיהן הּנמצאין טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה

העֹוף  ּביצי וכן הּתֹורה; מן ולֹוקה דגים, קרבי ּכאֹוכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
אֹותן  האֹוכל - ונגמרּו ּפרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהּתלּויֹות

ׁשּלהן  מעים ּבני ּכאֹוכל .לֹוקה, ְְִֵֵֵֶֶֶַָ
.Áואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביצת

טהֹור  עֹוף ּביצת אבל העֹוף; ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ֲִֵֵֶֶֶַָָָ
מּכת  אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהתחיל

.מרּדּות  ְַ
.Ë הּדם את זֹורק החלּבֹון, על אם - ּדם קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא

ּביצה  ּכּלּה. אסּורה החלמֹון, על ואם הּׁשאר; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל
מזכר]הּמּוזרת הּיפה[לא הּנפׁש בה], בוחלת ּתאכל.[אינה ֶֶֶֶַַַַָָֹ

.È מּתר עיניו, נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשּנֹולד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאפרֹוח
ּבהמה לאכלֹו ּכחלב אסּור חלבּה ׁשּנטרפה, טהֹורה ּבהמה . ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

טמא. עֹוף ּכביצת ׁשּנטרף, טהֹור עֹוף ּביצת וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָטמאה;
ּבּׁשּוק, ּכנמּכרת ּגמּורה ּביצה ּבֹו נמצאת אם - העֹוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנתנּבל

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
.‡È היה טמא. מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה ּביצת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאפרֹוח

ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל - טרפה ספק [בקבוצה]העֹוף ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
והתחילה  ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָראׁשֹונה,
אסּורֹות. הן הרי ילדה, לא ואם הראׁשֹונֹות; הּתרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָֹֻלילד,

.·È;הּטהֹורה ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב
ּכׁשּתעמיד  - טמאה ּבהמה ּבחלב טהֹורה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
הּקֹוס  עם הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

חלב] ּגבינה.[שיירי ְִֶָׁשל
.‚È,אסּור ּגֹוי ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין, יּתן זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומּפני

מּתרת, הּגֹויים ּוגבינת טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמא
מתּגּבן  טמאה ּבהמה חלב מׁשנה ׁשאין חכמי ּבימי אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּבעֹור  אֹותּה ׁשּמעמידין מּפני ואסרּוה הּגֹויים, ּגבינת על ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּגזרּו
עֹור  'והלא ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּקבה
לא  ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהּקבה
והֹואיל  הּגבינה; את הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו'? ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָיבטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל הרי ׁשהעמיד, הּוא האסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹודבר

.„È ּפרֹות ּבמי אֹו ּבעׂשבים, הּגֹויים אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּגבינה
מקצת  הֹורּו - ּבּגבינה נּכרין הן והרי ּתאנים, ׂשרף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכגֹון
ּבין  הּגֹויים, ּגבינת ּכל על ּגזרּו ׁשּכבר אסּורה; ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּגאֹונים
ּגזרה, - מּתר ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ּבדבר ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשהעמידּוה

אסּור  ּבדבר ׁשהעמידּוה .מּׁשּום ְֱִִֶֶָָָָ
.ÂË יׂשראל ואין ׁשחלבּוהּו חלב אֹו הּגֹויים, ּגבינת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹוכל

מקצת  - ּגֹויים ׁשל החמאה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָרֹואהּו
הּתירּוה  החמ ּגאֹונים על ּגזרּו לא ׁשהרי הּטמאה , וחלב אה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

חלב  צחצּוחי מּפני אסרּוה, ּגאֹונים ּומקצת עֹומד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָאינֹו
החמאה  עם מערב אינֹו ׁשּבחמאה הּקֹוס ׁשהרי ּבּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּׁשאר
ערב  ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ׁשּלהן חלב וכל ּבמעּוטֹו, ׁשּיבטל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדי

טמאה. חלב ְֲֵֵָּבֹו
.ÊË עד ּובּׁשלּה הּגֹויים, מן חמאה לקח ׁשאם לי, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיראה

ּתאמר: ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - חלב צחצּוחי להן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהלכּו
החמאה  אבל ּבמעּוטן. ּבטלּו הּכל', ונתּבּׁשל עּמּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ'נתערבּו

גֹויים  ּגעּולי מּׁשּום אסּורה - ּגֹויים אֹותּה ּכמֹוׁשּבּׁשלּו , ְְֲִִִִִֵֶָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.ÊÈלֹו והביא הּגֹוי והל ּגֹוי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
הרי  - טמאה ּבהמה ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף - העדר מן  ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחלב
ׁשּיכֹול  והּוא, חֹולב: אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, ְְִֵֶֶַַָָָָֹֻזֹו
מן  לחלב מתירא ׁשהּגֹוי ּכׁשּיעמד, חֹולב ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלראֹותֹו

אֹותֹו ויראה יעמד ׁשּמא .הּטמאה, ְְְֲִֵֶֶַַָָֹ
.ÁÈאֹו חּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני אֹו ּכּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביצה
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טמא, עֹוף מּׁשּום מלקּיֹות: ׁשׁש עליה לֹוקה העֹוף, ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻמּׁשרץ
הּמים, ׁשרץ ּומּׁשּום הארץ, ׁשרץ ּומּׁשּום העֹוף, ׁשרץ ִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּומּׁשּום

ה  על רֹומׂש ּבין ּומּׁשּום הּפרֹות; ּתֹולעת ּומּׁשּום ארץ, ִִֵֵֵֶַַַַָָ
נמלה  האֹוכל ,לפיכ ּכּזית. מּמּנה ׁשאכל ּבין ּכּלּה, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻׁשאכלּה

מלקּיֹות  חמׁש לֹוקה ּבּמים, הּגדלה .הּפֹורחת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָֻ
.„Îלאּלּו וצרפּה ׁשלמה אחת והביא נמלֹות, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָרּסק

מלקּיֹות: ׁשׁש לֹוקה - ואכלן ּכּזית, הּכל ונעׂשה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשּנתרּסקּו,
מּנבלת  ּכּזית מּׁשּום ואחת האחת, הּנמלה מּׁשּום ְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָָחמׁש

.הּטמאים  ְִֵַ

ה'תשע"ג  כסלו כ"ז שלישי יום

ג  ¤¤ּפרק
על ‡. ׁשּלֹוקין האסּורין הּמינין מן מּמין הּיֹוצא מאכל ֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָּכל

ּכגֹון  הּתֹורה, מן ּבאכילה אסּור הּמאכל אֹותֹו הרי - ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָאכילתן
עֹוף  ּוביצי הּטמאים וחּיה ּבהמה הּטמאים,חלב ודג ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָ

לכל  הּדין והּוא ּביצתּה; זֹו - הּיענה" ּבת "ואת ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר:
לּביצה. הּדֹומין הּדברים ּולכל ּכיענה, ְְְֲִִֵַַַַָָָָָָהאסּור

אף·. ּבאכילה, מּתר האדם אסּור חלב האדם ׁשּבׂשר ּפי על ְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֻ
ּבעׂשה  ׁשהּוא ּבארנּו ּכבר .ּבאכילה; ְְֲֲִֵֵֶַַַָָ

מּתמצית ‚. ׁשאינֹו מּפני מּתר, - צרעים ּודבׁש ּדבֹורים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻּדבׁש
ּומקיאֹות  ּפיהן ּבתֹו העׂשבים מעל אֹותֹו ּכֹונסין אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּגּופן,
הּגׁשמים  ּבימֹות מּמּנּו לאכל אֹותֹו ׁשּימצאּו ּכדי ּבּכּורת .אֹותֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

לינק „. לגדֹול חכמים אסרּו מּתר, האדם ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאף
וׁשֹותה. הּכלי, לתֹו אּׁשה חֹולבת אּלא הּׁשדים; מן ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹותֹו
מרּדּות  מּכת אֹותֹו ּומּכין ׁשרץ, ּכיֹונק - הּׁשד מן ׁשּינק .וגדֹול ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשנים ‰. חמׁש אֹו ארּבע אפּלּו ,והֹול ּתינֹוק ואם יֹונק . ְְְֲִִִִֵֵֵַַָָ
ּבריֹו מחמת יתר אֹו ימים ׁשלׁשה ּופרׁש [כשהוא ּגמלּוהּו ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻ

ׁשּגמלּוהּובריא] והּוא ויֹונק; חֹוזר אינֹו - חלי מחמת ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָֹֹולא
אפּלּו - זה זמן ּבתֹו אבל חדׁש; ועׂשרים ארּבעה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאחר
ארּבעה  סֹוף עד ולינק, לחזר מּתר - ׁשנים אֹו חדׁש ְְְְֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻּגמלּוהּו

חדׁש. ְְִֶֶֹועׂשרים
.Â אסּורין טמא עֹוף ּוביצי טמאה ּבהמה ׁשחלב ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָאף

תאכלּו" לא "מּבׂשרם ׁשּנאמר: עליהן, לֹוקין אין הּתֹורה, ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמן
החלב; ועל הּביצה על לֹוקה ואינֹו לֹוקה, הּוא הּבׂשר על -ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
מן  אסּור ׁשהּוא - ׁשעּור חצי ּכאֹוכל אֹותן האֹוכל ְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָוהרי

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה. ואינֹו ְְֲִֵֶַַַַַָָהּתֹורה,
.Ê ּבמעיהן הּנמצאין טמאים דגים ּביצי ׁשהאֹוכל לי, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיראה

העֹוף  ּביצי וכן הּתֹורה; מן ולֹוקה דגים, קרבי ּכאֹוכל -ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
אֹותן  האֹוכל - ונגמרּו ּפרׁשּו לא ׁשעדין ּבאׁשּכֹול ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹהּתלּויֹות

ׁשּלהן  מעים ּבני ּכאֹוכל .לֹוקה, ְְִֵֵֵֶֶֶַָ
.Áואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ׁשהתחיל טמא עֹוף ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּביצת

טהֹור  עֹוף ּביצת אבל העֹוף; ׁשרץ אֹוכל מּׁשּום לֹוקה -ֲִֵֵֶֶֶַָָָ
מּכת  אֹותֹו מּכין - ואכלּה ּבּה, להתרּקם האפרֹוח ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשהתחיל

.מרּדּות  ְַ
.Ë הּדם את זֹורק החלּבֹון, על אם - ּדם קרט עליה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹנמצא

ּביצה  ּכּלּה. אסּורה החלמֹון, על ואם הּׁשאר; את ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֻואֹוכל
מזכר]הּמּוזרת הּיפה[לא הּנפׁש בה], בוחלת ּתאכל.[אינה ֶֶֶֶַַַַָָֹ

.È מּתר עיניו, נתּפּתחּו ׁשּלא ּפי על אף - ׁשּנֹולד ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאפרֹוח
ּבהמה לאכלֹו ּכחלב אסּור חלבּה ׁשּנטרפה, טהֹורה ּבהמה . ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָ

טמא. עֹוף ּכביצת ׁשּנטרף, טהֹור עֹוף ּביצת וכן ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָטמאה;
ּבּׁשּוק, ּכנמּכרת ּגמּורה ּביצה ּבֹו נמצאת אם - העֹוף ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָנתנּבל

מּתרת. זֹו ֲֵֶֶֻהרי
.‡È היה טמא. מינֹו ׁשאין מּתר, - טרפה ּביצת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאפרֹוח

ּבערמה ׁשּתלד הּביצים ּכל - טרפה ספק [בקבוצה]העֹוף ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
והתחילה  ׁשנּיה ערמה טענה אם אֹותן: מׁשהין ְְְְֲֲִִִִִִֵַָָָָָָָראׁשֹונה,

אסּורֹות. הן הרי ילדה, לא ואם הראׁשֹונֹות; הּתרּו ְְְֲֲִִֵֵֵֵָָָֹֻלילד,
.·È;הּטהֹורה ּכחלב ועֹומד נקּפה אינֹו טמאה, ּבהמה ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָחלב

ּכׁשּתעמיד  - טמאה ּבהמה ּבחלב טהֹורה חלב נתערב ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָואם
הּקֹוס  עם הּטמאה חלב ויצא הּטהֹורה, חלב יעמד - ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵַַַַָָֹאֹותֹו

חלב] ּגבינה.[שיירי ְִֶָׁשל
.‚È,אסּור ּגֹוי ּביד הּנמצא חלב ׁשּכל הּדין, יּתן זה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּומּפני

מּתרת, הּגֹויים ּוגבינת טמאה; ּבהמה חלב ּבֹו ערב ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּמא
מתּגּבן  טמאה ּבהמה חלב מׁשנה ׁשאין חכמי ּבימי אבל . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ּבעֹור  אֹותּה ׁשּמעמידין מּפני ואסרּוה הּגֹויים, ּגבינת על ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָּגזרּו
עֹור  'והלא ּתאמר: ואם נבלה. ׁשהיא ׁשחיטתן ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּקבה
לא  ולּמה ּבֹו, ׁשעמד ּבחלב מאד עד הּוא קטן ּדבר ְְֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֹהּקבה
והֹואיל  הּגבינה; את הּמעמיד ׁשהּוא מּפני ּבמעּוטֹו'? ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָיבטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אסּור, הּכל הרי ׁשהעמיד, הּוא האסּור ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹודבר

.„È ּפרֹות ּבמי אֹו ּבעׂשבים, הּגֹויים אֹותּה ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּגבינה
מקצת  הֹורּו - ּבּגבינה נּכרין הן והרי ּתאנים, ׂשרף ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָּכגֹון
ּבין  הּגֹויים, ּגבינת ּכל על ּגזרּו ׁשּכבר אסּורה; ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּגאֹונים
ּגזרה, - מּתר ּבדבר ׁשהעמידּוה ּבין אסּור ּבדבר ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָָֻׁשהעמידּוה

אסּור  ּבדבר ׁשהעמידּוה .מּׁשּום ְֱִִֶֶָָָָ
.ÂË יׂשראל ואין ׁשחלבּוהּו חלב אֹו הּגֹויים, ּגבינת ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאֹוכל

מקצת  - ּגֹויים ׁשל החמאה מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָרֹואהּו
הּתירּוה  החמ ּגאֹונים על ּגזרּו לא ׁשהרי הּטמאה , וחלב אה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

חלב  צחצּוחי מּפני אסרּוה, ּגאֹונים ּומקצת עֹומד; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָאינֹו
החמאה  עם מערב אינֹו ׁשּבחמאה הּקֹוס ׁשהרי ּבּה, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיּׁשאר
ערב  ׁשּמא לֹו חֹוׁשׁשין ׁשּלהן חלב וכל ּבמעּוטֹו, ׁשּיבטל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכדי

טמאה. חלב ְֲֵֵָּבֹו
.ÊË עד ּובּׁשלּה הּגֹויים, מן חמאה לקח ׁשאם לי, ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָיראה

ּתאמר: ׁשאם מּתרת. זֹו הרי - חלב צחצּוחי להן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻׁשהלכּו
החמאה  אבל ּבמעּוטן. ּבטלּו הּכל', ונתּבּׁשל עּמּה ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ'נתערבּו

גֹויים  ּגעּולי מּׁשּום אסּורה - ּגֹויים אֹותּה ּכמֹוׁשּבּׁשלּו , ְְֲִִִִִֵֶָָ
ְִֵֶָׁשּיתּבאר.

.ÊÈלֹו והביא הּגֹוי והל ּגֹוי, ׁשל העדר ּבצד ׁשּיׁשב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׂשראל
הרי  - טמאה ּבהמה ּבעדר ׁשּיׁש ּפי על אף - העדר מן  ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָחלב
ׁשּיכֹול  והּוא, חֹולב: אֹותֹו ראה ׁשּלא ּפי על ואף מּתר, ְְִֵֶֶַַָָָָֹֻזֹו
מן  לחלב מתירא ׁשהּגֹוי ּכׁשּיעמד, חֹולב ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹלראֹותֹו

אֹותֹו ויראה יעמד ׁשּמא .הּטמאה, ְְְֲִֵֶֶַַָָֹ
.ÁÈאֹו חּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני אֹו ּכּדין, ראׁשיה ׁשּׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביצה
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ּביצת  ׁשהיא ּבידּוע - מּבפנים וחלּבֹון מחּוץ חלמֹון ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיה
מּבחּוץ  וחלּבֹון חד, אחד וראׁשּה ּכד אחד ראׁשּה טמא; ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעֹוף
ואפׁשר  טמא, עֹוף ּביצת ׁשהיא אפׁשר - מּבפנים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָוחלמֹון

טהֹור  עֹוף ּביצת הּיׂשראלי ׁשהיא לּצּיד ׁשֹואל ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
טהֹור  ועֹוף הּוא, ּפלֹוני ע ֹוף 'ׁשל לֹו: אמר אם ְְְִִֶֶַָָָׁשּמֹוכרּה,

ול  הּוא', טהֹור עֹוף 'ׁשל לֹו: אמר ואם עליו; סֹומ - א הּוא' ְְִֵֶַָָָָֹ
עליו. סֹומ אינֹו - ׁשמֹו לֹו ְֵֵַָָָאמר

.ËÈ היה אם אּלא הּגֹויים, מן ּביצים לֹוקחין אין ,ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָלפיכ
ּפלֹוני  עֹוף ּביצי ׁשהן עין טביעּות ּבהן לֹו ויׁש אֹותן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמּכיר

טרפה  ּביצי הן ׁשּמא להן חֹוׁשׁשין ואין ואין הּטהֹור; . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
ּכלל. טרּופה ּביצה הּגֹויים מן ְְְִִִֵַָָָלֹוקחין

.Î ׁשני היּו אם העֹוף: ביצי ּכסימני סימניהן דגים, ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָָָָּביצי
ּכּדין אֹו חּדין, חד,[עגולים]ראׁשיה ואחד ּכד אחד טמאין. - ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

מלחּתים  'אני לֹו: אמר אם הּמֹוכר: לּיׂשראלי ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָׁשֹואל
לֹו: אמר ואם ּפיו; על אֹוכל - טהֹור' מּדג ְְִִִִֵֵַַָָָוהֹוצאתים
ׁשהחזק  אדם היה ּכן אם אּלא נאמן, אינֹו - הן' ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ'טהֹורין

ְְַּבכׁשרּות.
.‡Î,סימן ּבהן ׁשאין ּדג וחתיכת ּגבינה לֹוקחין אין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

ּבכׁשרּות  ׁשהחזק מּיׂשראלי יׂשראל אּלא ּבארץ אבל ; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻ
והחלב  ׁשּבּה. יׂשראלי מּכל לֹוקחין ליׂשראל, רּבּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּכׁשהיתה

מקֹום. ּבכל יׂשראל מּכל אֹותֹו ְְְִִִֵָָָָלֹוקחין
.·Î אסּור צירן טמאים, ּדגים צירהּכֹובׁש אבל חגבים ; ְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָ

לֹוקחין  אין ,לפיכ לחלּוחית. ּבהן ׁשאין מּפני מּתר, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻטמאים
אפּלּו ּבֹו, מׁשֹוטט טהֹור ּדג היה ּכן אם אּלא הּגֹויים, מן ְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָציר

אחד  .ּדג ֶָָ
.‚Î ודג ציר, ׁשל ּפתּוחֹות חבּיֹות מלאה ערבה ׁשהביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי

ּפתח  - סתּומֹות היּו מּתרֹות; ּכּלן - מהן ּבאחת טהֹור ְְֵֶֶַַַָָָָָָֻֻאחד
- טהֹור ּבּה ונמצא ׁשנּיה טהֹור, ּדג ּבּה ונמצא מהן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָאחת
ּכדי  קּים, וׁשדרֹו ּדג ׁשל ראׁשֹו ׁשּיהיה והּוא מּתרֹות; ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹֻֻּכּלן

טהֹור  ּדג ׁשהּוא נּכר ּדגים ׁשּיהא לֹוקחין אין ,לפיכ . ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָ
טרּופה'; 'טרית הּנקראין והן הּגֹויים, מן מלּוחין ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָֻמרּצצין
מרּצץ, ׁשהּוא ּפי על אף - נּכר וׁשדרֹו הּדג ראׁש היה ְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֻואם

הּגֹויים. מן אֹותֹו לּקח ִִִַַָֻמּתר
.„Îּגרב ׁשהביא גדול]ּגֹוי ׁשחּתּוכן [כד ּדג חתיכֹות ׁשל ֲִִִֵֶֶֶָָָָ

מהן  אחת ּבחתיכה ּומצא אחד, מין ׁשּכּלן נּכרין והן ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשוה,
מּתרֹות. ּכּלן הרי - ְֲִֵַַָָֻֻקׂשקּׂשין

ה'תשע"ג  כסלו כ"ח רביעי יום

ד  ¤¤ּפרק
אֹוהאֹוכל‡. ׁשּמתה, חּיה אֹו ׁשּמתה, ּבהמה מּבׂשר ּכּזית ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

לֹוקה  - ׁשּמת וכל עֹוף נבלה". ּכל תאכלּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ
יתּבאר  ׁשחיטה ּובהלכֹות מתה. זֹו הרי ּכראּוי, נׁשחטה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹׁשּלא

ּכראּוי. וׁשאינּה ּכראּוי ׁשהיא ְְִִֵֶֶַָָָָָָהּׁשחיטה
מּפני ·. ּבלבד, טהֹורין מינין אּלא נבלה מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָאין

יהיּו ּכׁשרה, ׁשחיטה נׁשחטּו ואם לׁשחיטה, ראּויין ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶָָָׁשהן
מֹועלת  ׁשחיטה ׁשאין טמאין, מינין אבל ּבאכילה. ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻמּתרין

ּבׂשר  ׁשחת ּבין ּכדרּכּה, ׁשּמתה ּבין ׁשּנׁשחטה, ּבין - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבהן
ּוטרפה, נבלה מּׁשּום לֹוקה אינֹו - ואכלֹו מּמּנה, החי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמן

טמאה  ּבׂשר אֹוכל מּׁשּום .אּלא ְְִֵֵֶַָָ
מן ‚. אבר מּׁשּום לֹוקה ׁשהּוא, ּכל חי טהֹור עֹוף ִִֵֵֶֶֶַָָָהאֹוכל

הֹואיל  ּכּזית, ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף נבלה; אֹוכל ּומּׁשּום ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָהחי
ּבֹו ׁשּיהיה עד ׁשּמת, אחר אכלֹו ואם לֹוקה. ּכּלֹו, ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻואכלֹו
ּבכּלֹו ויׁש הֹואיל ּכּזית, ּבׂשר ּבכּלֹו ׁשאין ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻֻּכּזית;

נבלה  מּׁשּום עליו חּיב .ּכּזית, ְִִֵַַַָָָָ
מּׁשּום „. לֹוקה טהֹורה, ּבהמה נפל מּבׂשר ּכּזית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהאֹוכל

נבלה  ליל אֹוכל עד ׁשּנֹולדה הּבהמה מן לאכל ואסּור . ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
זה  הרי ּבּבהמה, ימים ׁשמֹונה ׁשהה ׁשּלא ׁשּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשמיני,
ּבּבטן  חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו לֹו נֹודע ואם עליו. לֹוקין ואין ְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכנפל,
וחמּׁשה  ּגּסה לבהמה חדׁשים ּתׁשעה ׁשהן נֹולד, ּכ ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָואחר

ׁשּנֹולד. ּבּיֹום מּתר זה הרי - ְֲֵֶֶַַַָָֻלדּקה
והאֹוכלּה‰. ּבאכילה; אסּורה הּולד, עם ׁשּיצאת ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּׁשליה

ּבׂשר  ׁשאינּה .ּפטּור, ֵֶָָָָ
.Âּבהמ האֹוכל מּבׂשר טהֹורים ּכּזית עֹוף אֹו חּיה אֹו ה ְְְִִִֵֵַַַַָָָ

לֹוקה  - תאכלּו,ׁשּנטרפּו לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
זֹו - ּבּתֹורה האמּורה "טרפה" אֹותֹו". ּתׁשלכּון ְְֲִֵֶֶַַַָָָָלּכלב
וכן  ּבהן; וכּיֹוצא ונמר ארי ּכגֹון הּיער, חּית אֹותּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשּטרפה
אּתה  ואין ּבֹו. וכּיֹוצא נץ ּכגֹון הּדֹורס, עֹוף אֹותֹו ׁשּטרף ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָעֹוף
הרי  מתה, ׁשאם - אֹותּה והמיתה אֹותּה ׁשּטרפה לֹומר, ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָיכֹול
ּבסיף  הּכּה אֹו עצמּה, מחמת מתה ּלי ּומה נבלה; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָהיא
אּלא  מדּבר אינֹו הא והמיתּה? ארי ׁשּברּה אֹו ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהמיתּה,

מתה. ולא ְְְְִֵֶָָֹּבׁשּנטרפה
.Ê וגרר זאב ּבא אם יכֹול אסּורה, מתה ׁשּלא הּטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאם

יהיה  מּפיו, והּצילֹו ורדף ּבאזנֹו, אֹו ּבזנבֹו אֹו ּברגלֹו ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָהּגדי
טרפה  ּבּׂשדה "ּובׂשר לֹומר: ּתלמּוד נטרף? ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָאסּור,

אֹותֹו" ּתׁשלכּון לּכלב הראּוי וגֹו' ּבׂשר אֹותּה ׁשעׂשה עד , ְְִֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּטרפה  היא - ּבּתֹורה האמּורה ׁשהּטרפה למדּת, הא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָלכלב.
לא  ועדין למּות, ונטת אֹותּה, וׁשברה הּיער חּית ְְְֲִַַַַַַַָָָָָָָֹאֹותּה
זֹו הרי - ׁשּתמּות קדם ּוׁשחטּה ׁשּקדם ּפי על אף ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמתה.
זֹו מּמּכה ׁשּתחיה אפׁשר ואי הֹואיל טרפה, מּׁשּום ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָאסּורה

עליה. ֶַָָָָהּבאה
.Á;הּנבלה והיא - הּמתה אסרה ׁשהּתֹורה למד, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָנמצאת

לא  ׁשעדין ּפי על ואף מּכֹותיה, מחמת למּות הּנֹוטה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואסרה
מתה  ּבין - ּבּמתה ּתחלק ׁשּלא ּוכׁשם הּטרפה. והיא - ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹמתה

ּבין עצמּה, ׁשּמתה,מחמת עד ׁשחנקּה ּבין ּומתה, ׁשּנפלה ְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
- למּות ּבּנֹוטה ּתחלק לא ּכ והרגּתה, חּיה ׁשּדרסּתה ְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבין
ונׁשּתּברּו הּגג מן ׁשּנפלה ּבין וׁשּברּתה, חּיה ׁשּטרפּתה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּבין
ּבּה ׁשּזרק ּבין אבריה, ונתרּסקּו ׁשּנפלה ּבין צלעֹותיה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹרב
עצמּה מחמת חלי לּה ׁשּבא ּבין ראתּה, אֹו לּבּה ונּקב ְְֲֳִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָחץ
ּבהן; וכּיֹוצא צלעֹותיה רב ׁשּבר אֹו ראתּה אֹו לּבּה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹונּקב
ּבין  - טרפה זֹו הרי מקֹום, מּכל למּות נֹוטה והיא ְְֲִִִֵֵֵָָָָָהֹואיל

ׁשמים  ּבידי ׁשהיה ּבין ודם, ּבׂשר ּבידי הּגֹורם אם ׁשהיה . ִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּבהוה הּכתּוב ּדּבר "טרפה"? ּבּתֹורה נאמר לּמה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכן,

ׁשּנטרפה [במצוי] אּלא תאסר לא ּכן, תאמר לא ׁשאם :ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ
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zexeq` zelk`n zekld - elqk g"k iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשאין  למדּת, הא תאסר. לא ּבחצר, נטרפה אם אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבּׂשדה;
ּבהוה; אּלא מדּבר ְֵֶֶַַַָָֹהּכתּוב

.Ë,הּכתּוב אפׁשר וענין ואי מּכֹותיה, מחמת למּות ׁשהּנֹוטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
חכמים: אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָלּה
ׁשחיטה  ּובהלכֹות טרפה'. חּיה, ּכמֹוה ׁשאין ּכל - הּכלל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ'זה
עֹוׂשה  אין חלי ואיזה טרפה, אֹותּה עֹוׂשה חלי איזה ְְְֳֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָיתּבאר

טרפה. ְֵָָאֹותּה
.È הּבׂשר אֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן

ׁשהרי  טרפה, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנּו והאֹוכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטרפה;
טרפה  ּלי ּומה מתה; ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבׂשר
ּלי  מה ּבכּלּה, ּלי מה ּבסּכין, חתכּה ּלי מה חּיה, ְְֲִִִִַַַַַָָָָָֻאֹותּה

לא ּבמקצתּה טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אֹומר: הּוא הרי ? ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
היא  הרי ּבּׂשדה, ּבׂשר הּבהמה ׁשּנעׂשת ּכיון - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹתאכלּו"

ְֵָטרפה.
.‡È- למּות ונטת ּכחּה, ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה

הרי  אֹותּה, הּממיתין מאבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהֹואיל
הּיער, חּית טרּופת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻזֹו

אֹותּה הּממיתה מּכה ּבּה נעׂשת .ׁשהרי ְֲֲִֵֶַַַָָָָָ
.·È אֹוכלין היּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף

על  ואף ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה
ּכל  אּלא אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה; ּבסֹוף ׁשּפרּכסה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָּפי

מׁשּבח  זה הרי זה, ּבדבר עצמֹו על להחמיר .הרֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.‚Èאּלּו הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף, חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

היּו' מתין 'ׁשּמא אֹומרין: ואין את מּתרין; הּׁשֹוחט וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
והיא  המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻֻהּבריאה
ׁשהיא  ּפי על אף - עֹומדת ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכל
הרי  ּכלל, ּפרּכסה ולא ׁשחטּה אם - הּבריאֹות מאכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹוכלת
וצרי מּתרת; זֹו הרי ּפרּכסה, ואם עליה; ולֹוקין נבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻזֹו
מֹועיל. אינֹו ּבתחּלה אבל הּׁשחיטה, ּבסֹוף הּפרּכּוס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיהיה

.„È ּדּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ּבין ּכיצד ּגּסה ּבין ּובחּיה , ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
אף ּדּקה  רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירּתה, ידּה ׁשּפׁשטה ּבין - ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זה  הרי - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירּתה, ׁשּלא ּפי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הרי  - החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ּומּתרת; ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּפרּכּוס,
אחד  - ּגּסה ּובבהמה נפׁש. הֹוצאת אּלא זֹו ׁשאין אסּורה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו
ולא  ּכפפה אֹו ּכפפה, ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ואחד ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹהּיד
ולא  יד לא ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹֻּפׁשטה
לא  אפּלּו - ּובעֹוף נבלה. זֹו הרי - ּכלל ּכפפה ולא ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹרגל,
ּפרּכּוס. זה הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו, אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹרפרף

.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט
ואסּורה  נבלה, ספק זֹו הרי - ּפרּכסה .לא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹ

.ÊË זה עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין חּוץ ּכל - ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ
חלב, מעט הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם; ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּסּורי
נבלה, ּבׂשר ּומעט טמאה, ּבהמה ּבׂשר ּומעט ּדם, ְְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָּומעט
ּבאּלּו וכּיֹוצא טמא, עֹוף ּבׂשר ּומעט טמא, ּדג ּבׂשר ְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָּומעט
לֹוקה, אינֹו - ואכלֹו ּכּזית, הּכל מן וצרף האּסּורין, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמּׁשאר

ׁשעּור. חצי אֹוכל ּכדין ְְֲִִִִֵודינֹו
.ÊÈזֹו עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות עם ּכל מצטרפת ּונבלה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּכל  וכן זה;טרפה. עם זה מצטרפין הּטמאים, וחּיה ּבהמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מצטרפין. אין טמאה, ּבהמה ּבׂשר עם נבלה ּבׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
הּתרנגֹול, ונבלת הּצבי, ונבלת הּׁשֹור, מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַּכיצד?
חצי  קּבץ אם וכן לֹוקה; - ואכלֹו ּבׂשר, ּכּזית הּכל מן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוקּבץ
זית  חצי אֹו הּטרפה, מן זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָזית
ואכלֹו הּטהֹורה, מן החי מן מּבׂשר זית וחצי נבלה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמּבׂשר
מּכּלן  ׁשּקּבץ והארנבת, והחזיר הּגמל ּבׂשר וכן לֹוקה. -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשֹור  מּנבלת זית חצי צרף אם אבל לֹוקה. - ואכלֹו ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכּזית,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין; אין - הּגמל מּבׂשר זית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוחצי
ּבׂשר  אין - טמא ּדג אֹו טמא ועֹוף טמאה ּבהמה ּכל ְְְְְֵֵֵֵֵֵַָָָָָָוכן
מהן  אחד ּכל ׁשהרי ׁשמֹות, ׁשני ׁשהן לפי מצטרף, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹׁשניהן
הּטמאין  העֹופֹות ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבלאו
זה  הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ׁשּמצטרפין ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצטרפין,
אין  לאוין, ּבׁשני מצטרפין; אחד, ּבלאו ׁשאּסּורן ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּכלל:
ּתחּלת  והּטרפה הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמצטרפין

היא. ְִֵָנבלה
.ÁÈ מן - הּטמאין וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה, מּנבלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל

והּטלפים, הּקרנים ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות, ּומן ְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָָהעֹור,
הּדם  מּׁשם ׁשּמבצּבץ מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּומן
הרי  אסּור, ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּלהן הּׁשליה מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשּיחתכּו,
מצטרפין  ואין לאכילה; ראּויין אּלּו ׁשאין מּפני ּפטּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה

לכּזית  הּבׂשר .עם ְִִַַַָָ
.ËÈ ּכׁשאר ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻקבת

ּולפיכך  ׁשּבּגּוף; הּנכרי טּנֹופת ׁשחיטת ּבקבת להעמיד מּתר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
הּוא  הרי - הּקבה עֹור אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָָָּובקבת

ואסּור  הּמעים, .ּכׁשאר ְְִִֵַַָָ
.Î מּפני - ּבאכילה מּתר חמֹור, ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור

מּתרין  ׁשהן רגלים, ּומי הּפרׁש ּכמֹו ׁשהן ׁשהּוא עֹורֹות יׁש . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשּיאכל  והּוא, - הּבׂשר מן ּכאֹוכל ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכבׂשר,

רּכין. ּכׁשהן ְִֵֶַָאֹותן
.‡Î החזיר ועֹור האדם, עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ׁשל ואּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חטֹורת ועֹור מּׂשא [דבשת]יּׁשּוב, עליו טענּו ׁשּלא הּגמל ְֲֲִֶֶַַָָָָָָֹ
ּבית  ועֹור רּכה, היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ולא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמעֹולם

האליה ׁשּתחת ועֹור ועֹור [זנב]הּבׁשת, הּׁשליל, ועֹור , ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
ּכׁשהן  - העֹורֹות אּלּו ּכל והחמט; והּלטאה והּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהאנקה
ּבין  אכילה לאּסּור ּבין ּדבר, לכל ּכבׂשר הן הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָרּכין

ְְָֻלטמאה.
.·Îהּנסקל נאמר והיאּבׁשֹור ּבׂשרֹו"; את יאכל "ולא : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לא  אּלא נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל, אחר לאכלֹו אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
- לסקילה ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון ,להֹודיע אּלא הּכתּוב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבא

וא  טמאה; ּכבהמה ונעׂשה ׁשחיטה נאסר, ּוׁשחטֹו קדם ם ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לֹוקה. ּכּזית, מּבׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
לכ לגֹויים; אֹו לכלבים יּתנּנּו ולא יּמכר לא ּכׁשּיּסקל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹוכן
מּתר  הּנסקל, ׁשֹור ׁשל ּופרׁש ּבׂשרֹו". את יאכל "ולא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻנאמר:
ּכגֹון  ּדינֹו, ׁשּנגמר אחר מּסקילה ּפטּור ׁשהּוא נֹודע ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבהניה.
ׁשּנסקל, אחר נֹודע ואם ּבעדר; וירעה יצא - עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּוזּמּו

ּבהניה. מּתר זה ֲֲֵֶַָָָֻהרי
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ׁשאין  למדּת, הא תאסר. לא ּבחצר, נטרפה אם אבל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּבּׂשדה;
ּבהוה; אּלא מדּבר ְֵֶֶַַַָָֹהּכתּוב

.Ë,הּכתּוב אפׁשר וענין ואי מּכֹותיה, מחמת למּות ׁשהּנֹוטה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
חכמים: אמרּו מּכאן אסּורה. - זֹו מּכה מחמת לחיֹות ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָלּה
ׁשחיטה  ּובהלכֹות טרפה'. חּיה, ּכמֹוה ׁשאין ּכל - הּכלל ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ'זה
עֹוׂשה  אין חלי ואיזה טרפה, אֹותּה עֹוׂשה חלי איזה ְְְֳֳִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָיתּבאר

טרפה. ְֵָָאֹותּה
.È הּבׂשר אֹותֹו הרי - הּטהֹורים מן החי מן ּבׂשר החֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָוכן

ׁשהרי  טרפה, אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, מּמּנּו והאֹוכל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָטרפה;
טרפה  ּלי ּומה מתה; ולא נׁשחטה ׁשּלא מּבהמה זה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּבׂשר
ּלי  מה ּבכּלּה, ּלי מה ּבסּכין, חתכּה ּלי מה חּיה, ְְֲִִִִַַַַַָָָָָֻאֹותּה

לא ּבמקצתּה טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר אֹומר: הּוא הרי ? ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
היא  הרי ּבּׂשדה, ּבׂשר הּבהמה ׁשּנעׂשת ּכיון - ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹתאכלּו"

ְֵָטרפה.
.‡È- למּות ונטת ּכחּה, ׁשּתׁשׁש מחמת חֹולה ׁשהיא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבהמה

הרי  אֹותּה, הּממיתין מאבריה ּבאבר מּכה ארעה ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהֹואיל
הּיער, חּית טרּופת ּכעין אּלא ּתֹורה אסרה ׁשּלא מּתרת; ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻזֹו

אֹותּה הּממיתה מּכה ּבּה נעׂשת .ׁשהרי ְֲֲִֵֶַַַָָָָָ
.·È אֹוכלין היּו לא החכמים ּגדֹולי מּתרת, ׁשהיא ּפי על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאף

על  ואף ּתמּות, ׁשּלא ּכדי אֹותּה וׁשֹוחטין ׁשּממהרין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמּבהמה
ּכל  אּלא אּסּור, ּבֹו אין זה ודבר ׁשחיטה; ּבסֹוף ׁשּפרּכסה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָּפי

מׁשּבח  זה הרי זה, ּבדבר עצמֹו על להחמיר .הרֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
.‚Èאּלּו הרי - ּדם מהן יצא ולא ועֹוף, חּיה ּבהמה ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּׁשֹוחט

היּו' מתין 'ׁשּמא אֹומרין: ואין את מּתרין; הּׁשֹוחט וכן . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻ
והיא  המסּכנת, אבל מּתרת. זֹו הרי - ּפרּכסה ולא ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻֻהּבריאה
ׁשהיא  ּפי על אף - עֹומדת ואינּה אֹותּה ׁשּמעמידין ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכל
הרי  ּכלל, ּפרּכסה ולא ׁשחטּה אם - הּבריאֹות מאכל ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאֹוכלת
וצרי מּתרת; זֹו הרי ּפרּכסה, ואם עליה; ולֹוקין נבלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻזֹו
מֹועיל. אינֹו ּבתחּלה אבל הּׁשחיטה, ּבסֹוף הּפרּכּוס ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשּיהיה

.„È ּדּקה ּבבהמה הּפרּכּוס? הּוא ּבין ּכיצד ּגּסה ּבין ּובחּיה , ְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
אף ּדּקה  רגלּה ׁשּפׁשטה אֹו והחזירּתה, ידּה ׁשּפׁשטה ּבין - ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ

זה  הרי - ּבלבד רגלּה ׁשּכפפה אֹו החזירּתה, ׁשּלא ּפי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעל
הרי  - החזירּתה ולא ידּה ּפׁשטה אם אבל ּומּתרת; ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻּפרּכּוס,
אחד  - ּגּסה ּובבהמה נפׁש. הֹוצאת אּלא זֹו ׁשאין אסּורה, ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָזֹו
ולא  ּכפפה אֹו ּכפפה, ולא ׁשּפׁשטה ּבין הרגל, ואחד ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹהּיד
ולא  יד לא ּפׁשטה לא ואם ּומּתרת; ּפרּכּוס, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָֹֹֹֻּפׁשטה
לא  אפּלּו - ּובעֹוף נבלה. זֹו הרי - ּכלל ּכפפה ולא ְְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹרגל,
ּפרּכּוס. זה הרי - ּבזנבֹו אּלא ּכׁשּכׁש ולא ּבעינֹו, אּלא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹרפרף

.ÂËאֹו ּפרּכסה אם ידע ולא ּבּלילה, המסּכנת את ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּׁשֹוחט
ואסּורה  נבלה, ספק זֹו הרי - ּפרּכסה .לא ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָֹ

.ÊË זה עם זה מצטרפין אין ׁשּבּתֹורה, אּסּורין חּוץ ּכל - ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ
חלב, מעט הּלֹוקח ,לפיכ ׁשם; ׁשּיתּבאר ּכמֹו נזיר, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָמאּסּורי
נבלה, ּבׂשר ּומעט טמאה, ּבהמה ּבׂשר ּומעט ּדם, ְְְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָּומעט
ּבאּלּו וכּיֹוצא טמא, עֹוף ּבׂשר ּומעט טמא, ּדג ּבׂשר ְְְְְֵֵֵֵַַַַַָָָָּומעט
לֹוקה, אינֹו - ואכלֹו ּכּזית, הּכל מן וצרף האּסּורין, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹמּׁשאר

ׁשעּור. חצי אֹוכל ּכדין ְְֲִִִִֵודינֹו
.ÊÈזֹו עם זֹו מצטרפֹות הּנבלֹות עם ּכל מצטרפת ּונבלה , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּכל  וכן זה;טרפה. עם זה מצטרפין הּטמאים, וחּיה ּבהמה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מצטרפין. אין טמאה, ּבהמה ּבׂשר עם נבלה ּבׂשר ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָאבל
הּתרנגֹול, ונבלת הּצבי, ונבלת הּׁשֹור, מּנבלת הּלֹוקח ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַּכיצד?
חצי  קּבץ אם וכן לֹוקה; - ואכלֹו ּבׂשר, ּכּזית הּכל מן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹוקּבץ
זית  חצי אֹו הּטרפה, מן זית וחצי טהֹורה ּבהמה מּנבלת ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָזית
ואכלֹו הּטהֹורה, מן החי מן מּבׂשר זית וחצי נבלה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָמּבׂשר
מּכּלן  ׁשּקּבץ והארנבת, והחזיר הּגמל ּבׂשר וכן לֹוקה. -ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשֹור  מּנבלת זית חצי צרף אם אבל לֹוקה. - ואכלֹו ְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּכּזית,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מצטרפין; אין - הּגמל מּבׂשר זית ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹוחצי
ּבׂשר  אין - טמא ּדג אֹו טמא ועֹוף טמאה ּבהמה ּכל ְְְְְֵֵֵֵֵֵַָָָָָָוכן
מהן  אחד ּכל ׁשהרי ׁשמֹות, ׁשני ׁשהן לפי מצטרף, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹׁשניהן
הּטמאין  העֹופֹות ּכל אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו עצמֹו, ּבפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָּבלאו
זה  הּטמאין. וחּיה ּבהמה ּכל ׁשּמצטרפין ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמצטרפין,
אין  לאוין, ּבׁשני מצטרפין; אחד, ּבלאו ׁשאּסּורן ּכל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהּכלל:
ּתחּלת  והּטרפה הֹואיל ּוטרפה, מּנבלה חּוץ - ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמצטרפין

היא. ְִֵָנבלה
.ÁÈ מן - הּטמאין וחּיה מּבהמה אֹו ּוטרפה, מּנבלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָהאֹוכל

והּטלפים, הּקרנים ּומן הּגידים, ּומן העצמֹות, ּומן ְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָָהעֹור,
הּדם  מּׁשם ׁשּמבצּבץ מּמקֹומֹות עֹוף ׁשל הּצּפרנים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָּומן
הרי  אסּור, ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּלהן הּׁשליה מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכׁשּיחתכּו,
מצטרפין  ואין לאכילה; ראּויין אּלּו ׁשאין מּפני ּפטּור, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָזה

לכּזית  הּבׂשר .עם ְִִַַַָָ
.ËÈ ּכׁשאר ׁשהיא מּפני מּתרת, - הּטמאה וקבת הּנבלה ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻקבת

ּולפיכך  ׁשּבּגּוף; הּנכרי טּנֹופת ׁשחיטת ּבקבת להעמיד מּתר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
הּוא  הרי - הּקבה עֹור אבל טמאה. וחּיה ּבהמה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵַַַָָָָָּובקבת

ואסּור  הּמעים, .ּכׁשאר ְְִִֵַַָָ
.Î מּפני - ּבאכילה מּתר חמֹור, ׁשל ּפניו ּכנגד הּבא ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻעֹור

מּתרין  ׁשהן רגלים, ּומי הּפרׁש ּכמֹו ׁשהן ׁשהּוא עֹורֹות יׁש . ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻ
ׁשּיאכל  והּוא, - הּבׂשר מן ּכאֹוכל ּכּזית מהן והאֹוכל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכבׂשר,

רּכין. ּכׁשהן ְִֵֶַָאֹותן
.‡Î החזיר ועֹור האדם, עֹור ּכבׂשרן: ׁשעֹורֹותיהן ׁשל ואּלּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חטֹורת ועֹור מּׂשא [דבשת]יּׁשּוב, עליו טענּו ׁשּלא הּגמל ְֲֲִֶֶַַָָָָָָֹ
ּבית  ועֹור רּכה, היא ׁשעדין למּׂשא, הּגיע ולא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמעֹולם

האליה ׁשּתחת ועֹור ועֹור [זנב]הּבׁשת, הּׁשליל, ועֹור , ְְְְְִֶֶַַַַַָָֹ
ּכׁשהן  - העֹורֹות אּלּו ּכל והחמט; והּלטאה והּכח ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהאנקה
ּבין  אכילה לאּסּור ּבין ּדבר, לכל ּכבׂשר הן הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָרּכין

ְְָֻלטמאה.
.·Îהּנסקל נאמר והיאּבׁשֹור ּבׂשרֹו"; את יאכל "ולא : ְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לא  אּלא נבלה? הּוא והרי ׁשּנסקל, אחר לאכלֹו אפׁשר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהיה
- לסקילה ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון ,להֹודיע אּלא הּכתּוב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבא

וא  טמאה; ּכבהמה ונעׂשה ׁשחיטה נאסר, ּוׁשחטֹו קדם ם ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
לֹוקה. ּכּזית, מּבׂשרֹו אכל ואם ּבהניה, אסּור זה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשרה,
לכ לגֹויים; אֹו לכלבים יּתנּנּו ולא יּמכר לא ּכׁשּיּסקל, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹוכן
מּתר  הּנסקל, ׁשֹור ׁשל ּופרׁש ּבׂשרֹו". את יאכל "ולא ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻנאמר:
ּכגֹון  ּדינֹו, ׁשּנגמר אחר מּסקילה ּפטּור ׁשהּוא נֹודע ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָּבהניה.
ׁשּנסקל, אחר נֹודע ואם ּבעדר; וירעה יצא - עדיו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהּוזּמּו

ּבהניה. מּתר זה ֲֲֵֶַָָָֻהרי
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ה'תשע"ג  כסלו כ"ט חמישי יום

ה  ¤¤ּפרק
תאכל מּפי‡. "לא ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּבׂשר" עם אבר הּנפׁש ועל החי; מן ׁשּנחּת אבר לאסר , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
תאכלּו". לא דמֹו ּבנפׁשֹו ּבׂשר א" לנח: אֹומר הּוא החי ְְְִֵֵַַַַַָָָֹֹֹמן
ּבטהֹורים, - ועֹוף חּיה ּבבהמה נֹוהג החי מן אבר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָואּסּור

ּבטמאים. לא ְֲִִֵָֹאבל
הּיד ·. ּכגֹון ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ּבֹו ׁשּיׁש אבר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

והּב הּלׁשֹון ּכגֹון עצם, ּבֹו ׁשאין אבר ואחד יצים והרגל, ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ׁשאין  ׁשהאבר אּלא ּבהן; וכּיֹוצא והחלב והּכליֹות ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהּטחֹול
אסּור  זה הרי מקצתֹו, ׁשחת ּבין ּכּלֹו ׁשחת ּבין - עצם ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻּבֹו
עליו  חּיב אינֹו - עצם ּבֹו ׁשּיׁש והאבר החי. מן אבר ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשּום
וגידים  ּבׂשר ּכברּיתֹו, ׁשּיפרׁש עד החי, מן אבר ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמּׁשּום
עליו  חּיב - ּבלבד הּבׂשר החי מן ּפרׁש אם אבל ְֲֲִִִַַַַַַַָָָָָָָָועצמֹות;

החי  מן אבר מּׁשּום לא ׁשּבארנּו, ּכמֹו טרפה .מּׁשּום ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשלם ‚. אבר אכל ואפּלּו לֹוקה. ּכּזית, החי מן מאבר ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהאֹוכל

האבר  מן חת ּפטּור. מּכּזית, ּפחֹות חּיב; ּכּזית, ּבֹו יׁש אם -ִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
על  ואף לֹוקה, - ואכלֹו ּכּזית, ועצמֹות וגידים ּבׂשר ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַָָָָָּכברּיתֹו

ׁשהּוא  ּכל אּלא ּבׂשר ּבֹו ׁשאין האבר ּפי הפריד אם אבל ; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָ
ּומן  הּגידים מן הּבׂשר והפריׁש החי, מן ׁשּתלׁשֹו ְְְִִִִִִִֶַַַַַַָָָאחר
ואין  לבּדֹו, הּבׂשר מן ּכּזית ׁשּיאכל עד לֹוקה אינֹו - ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהעצמֹות
ּברּיתֹו. ׁשּׁשּנה מאחר לכּזית ּבֹו מצטרפין והּגידים ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהעצמֹות

ּׁשאכל „. ּבמה יׁש אם - מעט מעט ואכלֹו זה, לאבר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָחּלקֹו
האבר  מן ּכּזית לקח ּפטּור. לאו, ואם חּיב; ּבׂשר, ְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָּכּזית
ׁשּנחלק  ּפי על אף - ואכלֹו ועצמֹות, וגידים ּבׂשר ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָּכברּיתֹו,

חּיב  ׁשּיבלעּנּו, קדם ּבפנים .ּבפיו ְְְִִִִֶֶֶַָָֹ
חּיב ‰. - ואכלֹו ּבנטילתֹו, ונטרפה החי, מן אבר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּתלׁש

ׁשני  ׁשהרי טרפה; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָׁשּתים,
- ואכלֹו החי מן חלב הּתֹולׁש וכן ּכאחת. ּבאין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהאּסּורין
חלב  ּתלׁש חלב ; ּומּׁשּום החי מן אבר מּׁשּום ׁשּתים, ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָלֹוקה

ׁשלׁש לֹוקה - ואכלֹו הּטרפה .מן ְֲִֵֶַַָָָֹ
.Âאינֹו אם - ּבּה המדלּדל ואבר ּבבהמה, המדלּדל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻֻּבׂשר

אחר  אּלא ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף ולחיֹות, לחזר ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֹיכֹול
עליו  לֹוקין ואין אסּור; רֹואין ׁשּנׁשחטה, הּבהמה, מתה ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ

מן  אבר מּׁשּום עליו לֹוקין לפיכ מחּיים; נפל ּכאּלּו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָאֹותֹו
הּבהמה, נׁשחטה אם - ולחיֹות לחזר יכֹול אם אבל ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹהחי.

מּתר. זה ֲֵֶָֻהרי
.Ê אֹותן ׁשּמע הּביצים ּכגֹון דכֹו, אֹו מעכֹו אֹו אבר ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשמט

מקצת  ּבֹו יׁש ׁשהרי הּתֹורה, מן אסּור אינֹו זה הרי - נּתקן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָאֹו
לאכלֹו אסּור כן ּפי על ואף מסריח; אין ּולפיכ ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָחּיים
לאבר  ּדֹומה הּוא ׁשהרי מּקדם, יׂשראל ּכל ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָמּמנהג

החי  .מן ִַַ
.Áעביֹו רב חֹופה העֹור אֹו הּבׂשר היה אם - ׁשּנׁשּבר ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹעצם

יצא  ואם מּתר. זה הרי הּׁשבר, הּקף ורב הּנׁשּבר עצם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
אֹו הּבהמה ּוכׁשּיׁשחט אסּור; האבר הרי לחּוץ, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעצם

מּתר  והּׁשאר ויׁשליכֹו, הּׁשבר מּמקֹום יחּת נׁשּבר העֹוף, . ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
ּבׂשר  אֹותֹו היה אבל רּבֹו, את חֹופה הּבׂשר והיה ְֲֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֻהעצם
מתלּקט  ׁשהיה אֹו ּגֹורדֹו, ׁשהרֹופא ּכּבׂשר נתאּכל אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻמרּסס
נקבים  ׁשעליו הּבׂשר ׁשהיה אֹו הרּבה, מּמקֹומֹות ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהרב
ׁשּנגרד  אֹו טּבעת, ּכמין ׁשּנקּדר אֹו הּבׂשר, ׁשּנסּדק אֹו ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָנקבים,
אֹו ּכקלּפה, אּלא הּבׂשר מן נׁשאר ׁשּלא עד מּלמעלה ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּבׂשר

ׁשּנמצ  עד ׁשּנׁשּבר העצם מעל מּלמּטה הּבׂשר א ׁשּנתאּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לאּסּור, מֹורין אּלּו ּבכל - ּבעצם נֹוגע אינֹו החֹופה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּבׂשר
מּכת  אֹותֹו מּכין אּלּו, מּכל אכל ואם הּבׂשר; ׁשּיתרּפא ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד

ְַמרּדּות.
.Ë ּומן הּטחֹול מן וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָהּמֹוׁשיט

ואחר  מעיה, ּבתֹו החתיכֹות והּניח ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּכליֹות
מן  אבר מּׁשּום אסּורֹות החתיכֹות אֹותן הרי - ׁשחטּה ְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָּכ
מן  חת אם אבל מעיה; ּבתֹו ׁשהּוא ּפי על ואף ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָהחי,
הרי  - ׁשחטּה ּכ ואחר הֹוציאֹו, ולא ׁשּבמעיה ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻהעּבר

יצא  ולא הֹואיל מּתר, אברֹו אֹו העּבר עּבר חתיכֹות . ְֲִִֵָָָָָָָֹֻֻֻ
ׁשחתכֹו ּבין לעֹולם, אבר אֹותֹו נאסר רגלֹו, אֹו ידֹו ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהֹוציא
ואפּלּו אּמֹו; ׁשּנׁשחטה אחר ׁשחתכֹו ּבין אּמֹו, ׁשּתּׁשחט ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם
נֹולד  אֹו נׁשחטה ּכ ואחר אּמֹו, למעי אבר אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָהחזיר
מּׁשּום  אסּור האבר אֹותֹו הרי - ׁשנים ּכּמה וחיה ְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהּולד,
ּכבׂשר  נאסר - למחּצתֹו חּוץ ׁשּיצא ּבׂשר ׁשּכל ְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָטרפה;
ׁשּיצא  ּכיון טרפה", ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: החי, מן ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּפרׁש

ׁשּבארנּו. ּכמֹו טרפה נעׂשה ּכׂשדה, לֹו ׁשהּוא ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָלמקֹום
.È לא אפּלּו - ּבפנים מקצתֹו ונׁשאר האבר, מקצת ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָֹהֹוציא

חת ואם מּתר; וׁשּבפנים אסּור, הּיֹוצא - מעּוטֹו אּלא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻנׁשאר
ׁשּיצא  אֹותֹו - ונׁשחטה ׁשהחזירֹו, אחר האבר מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּיֹוצא
וחתכֹו החזירֹו, לא ואם מּתר. האבר ּוׁשאר אסּור, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבלבד
- ׁשחיטה אחר אֹו ׁשחיטה קדם ׁשחתכֹו ּבין ּבחּוץ, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹוהּוא
ׁשּיחּת אחר האויר: ׁשּנגד הּמקֹום והּוא אסּור, החת ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמקֹום

החת מקֹום וחֹות חֹוזר .הּיֹוצא, ְְֲֵֵֵַַָ
.‡È ּבחּוץ והּוא ׁשחיטה קדם וחתכֹו ׁשּיצא, עּבר אבר ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻאבל

עליו  ולֹוקין החי, מן אבר זה הרי אחר - נחּת ואם ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
קדם  העּבר מת ואפּלּו לֹוקה, אינֹו האֹוכלֹו - ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשחיטה
לֹוקה  האֹוכלֹו - חתכֹו ּכ ואחר הּבהמה, מתה ואם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשחיטה.

החי. מן אבר ִִֵֶַַמּׁשּום
.·È והרי נֹולד, ּכ ואחר האבר, ונאסר אבר ׁשהֹוציא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻעּבר

והּוא  הֹואיל מּספק: לׁשּתֹותֹו אסּור ׁשּלּה החלב - נקבה ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָהיא
ּכחלב  זה והרי אסּור; אחד אבר ּבּה ויׁש האברים, מּכלל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבא

טהֹורה  ּבחלב ׁשּנתערב .טרפה ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
.‚Èׁשליל ּבּה ּומצא מעּברת ּבהמה חי [עובר]הּׁשֹוחט ּבין , ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

מּתרת  ׁשליה ואפּלּו ּבאכילה; מּתר זה הרי - מת ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻּבין
אם  - הּבהמה את וׁשחט מקצתּה, ׁשּיצאת וׁשליה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּבאכילה.
והּׁשאר  אסּור מּמּנה ּׁשּיצא מה ּבּולד, קׁשּורה זֹו ׁשליה ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָהיתה
ׁשליה  ׁשּמא אסּורה, ּכּלּה ּבֹו, קׁשּורה היתה לא ואם ְְְְֲִִֶָָָָָָָָֹֻֻמּתר.
ׁשּנמצא  זה ּוולד ּבּה, ׁשהיה ולד הל מקצתּה ׁשּיצאת ְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָזֹו
ּבּבטן  נמצא ׁשּלא לֹומר צרי ואין ׁשּלֹו; ׁשליה הלכה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּבטן

אסּורה. ּכּלּה ׁשהּׁשליה ּכלל, ְְֲִֶַָָָָָָֻולד
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.„È חדׁשים ּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף - חי עּבר ּבּה ְֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצא
אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ׁשחיטת ּגמּורים, אּלא ׁשחיטה, צרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

מטהרּתֹו הפריסאּמֹו ואם צרי[נעמד]; קרקע, ּגּבי על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ְִָׁשחיטה.

.ÂË ּבן ּבּה ּומצא טרפה, ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה, את ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקרע
אּמֹו ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ׁשחיטה צרי - חי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּתׁשעה
חי  ׁשהּוא ּפי על אף - חדׁשיו לֹו ּגמרּו לא ואם ל ֹו; ְְֳִִֶֶֶַַַָָָֹמֹועלת

מאּמֹו ּכאבר ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ּכל ּבמעי . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
אין  - אּמֹו את ׁשחט ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעּבר
ׁשחיטה. וצרי ּכילּוד, הּוא והרי לֹו; מֹועלת אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשחיטת

ה'תשע"ג  טבת א' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
מביא ּכּזית האֹוכל‡. ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - הּדם מן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

קבּועה ובעשיר]חּטאת בעני ּבּתֹורה,[שווה מפרׁש ודבר . ְְְַַָָָָָָֹ
טמאין  ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּבכל  תאכלּו לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: - טהֹורין ְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֹּבין
ׁשּנאמר: ּבהמה, ּבכלל וחּיה ולּבהמה"; לעֹוף ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמֹוׁשבֹותיכם,
ּדם  אבל ויחמּור". ּוצבי אּיל . . ּתאכלּו אׁשר הּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ"זאת
חּיבין  אין - האדם ודם ּורמׂשים, ּוׁשקצים וחגבים ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָּדגים

טהֹורים, וחגבים ּדגים ּדם ,לפיכ ּדם; מּׁשּום מּתר עליו ְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻ
ודגים  חגבים ודם מּתר. וׁשתהּו, ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָֻלאכלֹו;
ּבהמה  ּכחלב ּגּופן, ּתמצית ׁשהּוא מּׁשּום אסּור, - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכבׂשרן, ׁשרצים ודם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָטמאה;
עליו ·. ּומּכין ּפרׁש; אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ׁשּנׁש הרי נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו הּׁשּנים, ּדם אבל מרּדּות. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמּכת
ׁשהרי  אֹוכל, ּכ ואחר הּדם את ּגֹורד - ּדם עליה ויצא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבפת

.ּפרׁש ֵַ
ׁשחיטה ‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ועל  אדמּדּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
מקּלח  ׁשהּוא זמן ּכל הּקזה ּדם ועל הּלב, ּבתֹו הּכנּוס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּדם

הּׁשֹותת הּדם אבל קדם [מטפטף]ויֹוצא. הּקזה, ּבתחּלת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הּדם  ּכׁשּיתחיל הּקזה, ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם לקּלח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתחיל
ׁשּדם  האברים: ּכדם  הּוא והרי עליו, חּיבין אין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלפסק

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש הּדם הּוא ְִֶֶֶַַַַָָהּקּלּוח,
הּתמצית„. בו]ּדם תלויים החיים ּכגֹון [אין - האברין ודם ְְְִִֵַַַַָָ

לּלב  הּמתּכּנס ודם ּביצים, ודם הּכליֹות, ודם הּטחֹול, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָּדם
ּכרת. עליו חּיבין אין - ּבּכבד הּנמצא ודם ׁשחיטה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבׁשעת
לא  ּדם "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מּמּנּו האֹוכל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל

ּבּדם תאכלּו" הּבׂשר, נפׁש "ּכי אֹומר: הּוא ּכרת ּובחּיּוב ; ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא"

הּיּלֹוד.‰. ּכדם ּדמֹו הרי הּבהמה, ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל
אבל  ּכרת; עליו חּיבין לּבֹו, ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם ,ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָלפיכ

האברין  ּכדם הּוא הרי ּדמֹו, .ׁשאר ְְֲִֵֵַָָָָ
.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,

מֹולחֹו ּכ אחר ואחר קֹורעֹו - קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם . ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

חּיב  ּדם ּכּזית ּבֹו היה אם - קרעֹו לא ואם ּומּתר; ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּבּׁשלֹו,
ּכרת. ֵָָָעליו

.Ê מים לתֹו אֹו החמץ, לתֹו והׁשליכּה חתכּה אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּכבד
ּכן  אחר אֹותּה לבּׁשל מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד ;רֹותחין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ

מבּׁשלין  ּכ ואחר האּור, על להבהבּה יׂשראל ּכל נהגּו ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָּוכבר
וכן  אחר. ּבׂשר עם ׁשּבּׁשלּה ּבין לבּדּה, ׁשּבּׁשלּה ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה,
אֹותֹו קֹולין ולא ראׁש, ׁשל הּמח מבּׁשלין ׁשאין ּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמנהג

ּבאּור. אֹותֹו ׁשּמהבהבין עד -ְְֲִֶַַָ
.Á ּבחמץ חלטּה ולא האּור על הבהבה ולא ׁשּבּׁשלּה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהּכבד

ׁשּנתּבּׁשל  וכל הּכבד אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻאֹו
והּוא, - אחד ּבׁשּפּוד הּבׂשר עם ּכבד לצלֹות ּומּתר ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמּה.

למּטה  הּכבד הרי ׁשּתהיה מּבׂשר, למעלה ּוצליּה עבר ואם ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
אֹוכל  .זה ֵֶ

.Ë אּלא ּדם ׁשאינֹו הּבׂשר, עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּטחֹול
לדם  הּדֹומה ׁשּתצא ּבׂשר קדם ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבׂשר  מּמּנה לאכל ואסּור ּבאברים; נבלע הּדם הרי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפׁשּה,
וימלח  החתיכה, יחּת יעׂשה? ּכיצד אּלא חלטֹו. ואפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחי,
ׁשהּׁשֹוחט  ּבארנּו, ּוכבר יצלה. אֹו יבּׁשל ּכ ואחר יפה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיפה

מּתרין. ׁשהן ּדם, מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻּבהמה
.È,יפה יפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא ּדמֹו מידי יֹוצא הּבׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין

ואחר  ּתחּלה, הּבׂשר מדיח עֹוׂשה? ּכיצד יפה. יפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדיחֹו
יפה  יפה מֹולחֹו ואחר ּכ מיל; הּלּו ּכדי ּבמלחֹו ּומּניחֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

מּיד  ּומׁשליכֹו זּכים; הּמים ׁשּיצאּו עד יפה, יפה מדיחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכ
מּיד, ׁשּיתלּבן ּכדי - לפ ֹוׁשרין לא אבל רֹותחין, מים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלתֹו

ּדם. יצא ְֵֵָֹולא
.‡È;מנּקב ּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין הּבׂשר, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּכׁשּמֹולחין

ׁשהּמלח  הּגס, ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא אֹותֹו מֹולחין ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואין
הּבׂשר  לנּפץ וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבׂשר יּבלע ּכקמח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּדק

ידיחּנּו ּכ ואחר הּמלח, .מן ְְִִֶֶַַַַָ
.·Èלצלי,ּכל אבל לבּׁשלֹו. ׁשּצרי לבׂשר האּלּו, הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

מּיד  וצֹולה יפה מֹולח יפה מֹולחֹו - חי ּבׂשר לאכל והרֹוצה . ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
מּתר  ּבחמץ, חלטֹו ואם יאכל; ּכ ואחר יפה, יפה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּומדיחֹו
ׁשאין  ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי, ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלאכלֹו

הּדם. מֹוציא ִֶַַָֹהחמץ
.‚È וחתיכה ׁשנּיה; ּפעם ּבֹו יחלט לא ּבׂשר, ּבֹו ׁשחלט ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹחמץ

ׁשּימלח  עד אסּורין, והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשהאדימה
ויצלה  יפה יפה וחּיה אֹותּה בהמה ּביצי וכן ׁשהאדים, ּבׂשר . ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּדם  מלאים ׁשהם הּמזרקים ׁשּבֹו הערף וכן ׁשעליהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּקלף
ּוצלאן  חתכן לא ואם לבּׁשלן; מּתר ּכּדת, ּומלחן חתכן אם -ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָָָָָָֹֻ
על  ּכּלן ׁשּצלאן אֹו למּטה, ּופיו הערף וצלה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבׁשּפּוד,

מּתרין. אּלּו הרי - ֲִִֵֵֶַָָֻהּגחלים
.„Èּתלהּו אם - ּבכבׁשן אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש

היה  ואם וׁשֹותת. יֹוצא ׁשהּדם מּתר; למּטה, ׁשחיטתֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּובית
לתֹוכֹו; מתקּבץ ׁשהּדם - אסּור מחֹו הּצד, מן הּׁשחיטה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבית
חטמֹו הּניח מּתר. מּבחּוץ, העצמֹות ׁשעל הּבׂשר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻּוׁשאר
ויצא  ּפתּוח ׁשּיּׁשאר ּכדי קנה אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמּטה

אסּור  מחֹו לאו, ואם מּתר; חטמֹו, ּדר .ּדמֹו ְְִֶֶָָָָָֹֻ
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.„È חדׁשים ּתׁשעה ּבן ׁשהּוא ּפי על אף - חי עּבר ּבּה ְֳִִִֶֶַַַָָָָָָֻמצא
אינֹו - ׁשּיחיה ואפׁשר ׁשחיטת ּגמּורים, אּלא ׁשחיטה, צרי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

מטהרּתֹו הפריסאּמֹו ואם צרי[נעמד]; קרקע, ּגּבי על ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָ
ְִָׁשחיטה.

.ÂË ּבן ּבּה ּומצא טרפה, ּבהמה ׁשחט אֹו הּבהמה, את ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָקרע
אּמֹו ׁשחיטת ואין להּתירֹו, ׁשחיטה צרי - חי ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָּתׁשעה
חי  ׁשהּוא ּפי על אף - חדׁשיו לֹו ּגמרּו לא ואם ל ֹו; ְְֳִִֶֶֶַַַָָָֹמֹועלת

מאּמֹו ּכאבר ׁשהּוא מּפני אסּור, זה הרי - הּטרפה ּכל ּבמעי . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
אין  - אּמֹו את ׁשחט ּכ ואחר והחזירֹו, ראׁשֹו ׁשהֹוציא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעּבר
ׁשחיטה. וצרי ּכילּוד, הּוא והרי לֹו; מֹועלת אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשחיטת

ה'תשע"ג  טבת א' שישי יום

ו  ¤¤ּפרק
מביא ּכּזית האֹוכל‡. ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - הּדם מן ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָ

קבּועה ובעשיר]חּטאת בעני ּבּתֹורה,[שווה מפרׁש ודבר . ְְְַַָָָָָָֹ
טמאין  ּבין ּבלבד, ועֹוף חּיה ּבהמה ּדם על אּלא חּיב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּבכל  תאכלּו לא ּדם "וכל ׁשּנאמר: - טהֹורין ְְְְֱִֵֶֶַָָָֹֹּבין
ׁשּנאמר: ּבהמה, ּבכלל וחּיה ולּבהמה"; לעֹוף ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמֹוׁשבֹותיכם,
ּדם  אבל ויחמּור". ּוצבי אּיל . . ּתאכלּו אׁשר הּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹֹ"זאת
חּיבין  אין - האדם ודם ּורמׂשים, ּוׁשקצים וחגבים ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָּדגים

טהֹורים, וחגבים ּדגים ּדם ,לפיכ ּדם; מּׁשּום מּתר עליו ְְֲִִִִִַַָָָָָָָֻ
ודגים  חגבים ודם מּתר. וׁשתהּו, ּבכלי ּכּנסֹו ואפּלּו ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָֻלאכלֹו;
ּבהמה  ּכחלב ּגּופן, ּתמצית ׁשהּוא מּׁשּום אסּור, - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָטמאים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכבׂשרן, ׁשרצים ודם ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָטמאה;
עליו ·. ּומּכין ּפרׁש; אם סֹופרים, מּדברי אסּור - האדם ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ׁשּנׁש הרי נמנע. ואינֹו ּבֹולעֹו הּׁשּנים, ּדם אבל מרּדּות. ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָמּכת
ׁשהרי  אֹוכל, ּכ ואחר הּדם את ּגֹורד - ּדם עליה ויצא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּבפת

.ּפרׁש ֵַ
ׁשחיטה ‚. ּבׁשעת הּיֹוצא ּדם על אּלא ּכרת חּיבין ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאין

ועל  אדמּדּומית, ּבֹו ׁשּיׁש זמן ּכל הראׁש, הּתזת אֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּונחירה
מקּלח  ׁשהּוא זמן ּכל הּקזה ּדם ועל הּלב, ּבתֹו הּכנּוס ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָהּדם

הּׁשֹותת הּדם אבל קדם [מטפטף]ויֹוצא. הּקזה, ּבתחּלת ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
הּדם  ּכׁשּיתחיל הּקזה, ּבסֹוף הּׁשֹותת ודם לקּלח, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּיתחיל
ׁשּדם  האברים: ּכדם  הּוא והרי עליו, חּיבין אין - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹלפסק

ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש הּדם הּוא ְִֶֶֶַַַַָָהּקּלּוח,
הּתמצית„. בו]ּדם תלויים החיים ּכגֹון [אין - האברין ודם ְְְִִֵַַַַָָ

לּלב  הּמתּכּנס ודם ּביצים, ודם הּכליֹות, ודם הּטחֹול, ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָּדם
ּכרת. עליו חּיבין אין - ּבּכבד הּנמצא ודם ׁשחיטה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָּבׁשעת
לא  ּדם "וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית מּמּנּו האֹוכל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל

ּבּדם תאכלּו" הּבׂשר, נפׁש "ּכי אֹומר: הּוא ּכרת ּובחּיּוב ; ְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ּבֹו. יֹוצאה ׁשהּנפׁש ּדם על אּלא ּכרת חּיב אינֹו - ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא"

הּיּלֹוד.‰. ּכדם ּדמֹו הרי הּבהמה, ּבמעי הּנמצא ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּׁשליל
אבל  ּכרת; עליו חּיבין לּבֹו, ּבתֹו ּכנּוס הּנמצא הּדם ,ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָָלפיכ

האברין  ּכדם הּוא הרי ּדמֹו, .ׁשאר ְְֲִֵֵַָָָָ
.Â,ּדמֹו את ּומֹוציא קֹורעֹו - לקדרה ּבין לצלי ּבין ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּלב,

מֹולחֹו ּכ אחר ואחר קֹורעֹו - קרעֹו ולא הּלב ּבּׁשל ואם . ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹ

חּיב  ּדם ּכּזית ּבֹו היה אם - קרעֹו לא ואם ּומּתר; ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשּבּׁשלֹו,
ּכרת. ֵָָָעליו

.Ê מים לתֹו אֹו החמץ, לתֹו והׁשליכּה חתכּה אם - ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹהּכבד
ּכן  אחר אֹותּה לבּׁשל מּתרת זֹו הרי - ׁשּתתלּבן עד ;רֹותחין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻ

מבּׁשלין  ּכ ואחר האּור, על להבהבּה יׂשראל ּכל נהגּו ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָָּוכבר
וכן  אחר. ּבׂשר עם ׁשּבּׁשלּה ּבין לבּדּה, ׁשּבּׁשלּה ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה,
אֹותֹו קֹולין ולא ראׁש, ׁשל הּמח מבּׁשלין ׁשאין ּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹמנהג

ּבאּור. אֹותֹו ׁשּמהבהבין עד -ְְֲִֶַַָ
.Á ּבחמץ חלטּה ולא האּור על הבהבה ולא ׁשּבּׁשלּה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹהּכבד

ׁשּנתּבּׁשל  וכל הּכבד אסּורה, ּכּלּה הּקדרה הרי - ּברֹותחין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻאֹו
והּוא, - אחד ּבׁשּפּוד הּבׂשר עם ּכבד לצלֹות ּומּתר ְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻעּמּה.

למּטה  הּכבד הרי ׁשּתהיה מּבׂשר, למעלה ּוצליּה עבר ואם ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
אֹוכל  .זה ֵֶ

.Ë אּלא ּדם ׁשאינֹו הּבׂשר, עם אפּלּו לבּׁשלֹו מּתר - ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֻהּטחֹול
לדם  הּדֹומה ׁשּתצא ּבׂשר קדם ּבהמה מפרקת הּׁשֹובר . ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבׂשר  מּמּנה לאכל ואסּור ּבאברים; נבלע הּדם הרי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנפׁשּה,
וימלח  החתיכה, יחּת יעׂשה? ּכיצד אּלא חלטֹו. ואפּלּו ְְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹחי,
ׁשהּׁשֹוחט  ּבארנּו, ּוכבר יצלה. אֹו יבּׁשל ּכ ואחר יפה, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָיפה

מּתרין. ׁשהן ּדם, מהן יצא ולא ועֹוף חּיה ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻּבהמה
.È,יפה יפה מֹולחֹו ּכן אם אּלא ּדמֹו מידי יֹוצא הּבׂשר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאין

ואחר  ּתחּלה, הּבׂשר מדיח עֹוׂשה? ּכיצד יפה. יפה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּומדיחֹו
יפה  יפה מֹולחֹו ואחר ּכ מיל; הּלּו ּכדי ּבמלחֹו ּומּניחֹו , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

מּיד  ּומׁשליכֹו זּכים; הּמים ׁשּיצאּו עד יפה, יפה מדיחֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכ
מּיד, ׁשּיתלּבן ּכדי - לפ ֹוׁשרין לא אבל רֹותחין, מים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹלתֹו

ּדם. יצא ְֵֵָֹולא
.‡È;מנּקב ּבכלי אּלא אֹותֹו מֹולחין אין הּבׂשר, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֻּכׁשּמֹולחין

ׁשהּמלח  הּגס, ּכחֹול עבה ּבמלח אּלא אֹותֹו מֹולחין ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָואין
הּבׂשר  לנּפץ וצרי דם. יֹוציא ולא ּבּבׂשר יּבלע ּכקמח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹהּדק

ידיחּנּו ּכ ואחר הּמלח, .מן ְְִִֶֶַַַַָ
.·Èלצלי,ּכל אבל לבּׁשלֹו. ׁשּצרי לבׂשר האּלּו, הּדברים ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָ

מּיד  וצֹולה יפה מֹולח יפה מֹולחֹו - חי ּבׂשר לאכל והרֹוצה . ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
מּתר  ּבחמץ, חלטֹו ואם יאכל; ּכ ואחר יפה, יפה ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻּומדיחֹו
ׁשאין  ּבֹו, ׁשחלטֹו החמץ לׁשּתֹות ּומּתר חי, ּכׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלאכלֹו

הּדם. מֹוציא ִֶַַָֹהחמץ
.‚È וחתיכה ׁשנּיה; ּפעם ּבֹו יחלט לא ּבׂשר, ּבֹו ׁשחלט ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹחמץ

ׁשּימלח  עד אסּורין, והחמץ היא - החמץ ּבתֹו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשהאדימה
ויצלה  יפה יפה וחּיה אֹותּה בהמה ּביצי וכן ׁשהאדים, ּבׂשר . ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ּדם  מלאים ׁשהם הּמזרקים ׁשּבֹו הערף וכן ׁשעליהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹּבּקלף
ּוצלאן  חתכן לא ואם לבּׁשלן; מּתר ּכּדת, ּומלחן חתכן אם -ְְְְְֲֲִִַַָָָָָָָָָָָֹֻ
על  ּכּלן ׁשּצלאן אֹו למּטה, ּופיו הערף וצלה ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבׁשּפּוד,

מּתרין. אּלּו הרי - ֲִִֵֵֶַָָֻהּגחלים
.„Èּתלהּו אם - ּבכבׁשן אֹו ּבתּנּור ׁשּצלהּו הּבהמה ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹראׁש

היה  ואם וׁשֹותת. יֹוצא ׁשהּדם מּתר; למּטה, ׁשחיטתֹו ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻּובית
לתֹוכֹו; מתקּבץ ׁשהּדם - אסּור מחֹו הּצד, מן הּׁשחיטה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבית
חטמֹו הּניח מּתר. מּבחּוץ, העצמֹות ׁשעל הּבׂשר ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָֻּוׁשאר
ויצא  ּפתּוח ׁשּיּׁשאר ּכדי קנה אֹו ּגמי ּבֹו הּניח אם - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלמּטה

אסּור  מחֹו לאו, ואם מּתר; חטמֹו, ּדר .ּדמֹו ְְִֶֶָָָָָֹֻ
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.ÂË ׁשּתכלה עד מימיו, לקּבל הּצלי ּתחת ּכלי מּניחין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָאין
לתֹו מׁשליכין עֹוׂשין? וכיצד ׁשּבֹו. אדמּדּומית מראה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּכל

ולֹוקח  ׁשּיּצל; עד הּכלי ּומּניח מלח, מעט הּׁשמנּונית הּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָ
אסּורה  הּׁשמנּונית ׁשּתחת מּטה ׁשל והּמים מעלה, .ׁשל ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָ

.ÊËלאכלּה מּתר צלי, ּבׂשר עליה ׁשחת ועֹופֹות ּפת ּדגים . ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָָֻ
אסּורין; הּדגים מנּקב, ּבכלי אפּלּו - זה עם זה ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַָָָָֻׁשּמלחן
לֹומר, צרי ואין העֹוף. מן הּיֹוצא ּדם ּובֹולע רפה, ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּדג

חּיה. אֹו ּבהמה ּבׂשר עם ּדג מלח ְְִִֵַַַָָָָאם
.ÊÈ ּוביצים ּבׂשר חללן ּומּלא ׁשלמים, ׁשהּניחן ,עֹופֹות ְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

ׁשּמלחן  ּפי על ואף לתֹוכן; יֹוצא ׁשהּדם אסּורֹות; - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָּובּׁשלן
ואם  צלי. אֹו ׁשלּוק ׁשּבתֹוכן הּבׂשר היה ואפּלּו יפה, ְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָיפה
חי, ׁשּבתֹוכן ׁשהּבׂשר ּפי על אף מּתרֹות, אּלּו הרי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻצלין,

למעלה. ּפיהן ְְֲִִֶַַָואפּלּו
.ÁÈאֹו ׁשלּוק, אֹו צלי ּבבׂשר זֹו ּדר על ׁשּמּלאן מעים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבני

ׁשאין  מּתרין, אּלּו הרי - קלין אֹו ּוׁשלקן ּבביצים, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּמּלאן
מעים  ּבבני ּדם הּגאֹונים.מחזיקין הֹורּו וכן ; ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָ

.ËÈ מחּתכין ּבין ׁשלמים ּבין ּוצלין, ּבבצק ׁשּטפלן ְְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻעֹופֹות
את  אֹוכל הּטפלה, הסמיקה אפּלּו - ּגּסה ּבסלת טפלן אם -ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ואם  הּדם. ויֹוצא מתּפררת ּגּסה, סלת ׁשהיא מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּטפלה;
ּכמֹו לבנה הּטפלה היתה אם - ׁשּלתתן חּטין ּבקמח ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָטפלן

ּבׁשאר הּכ טפלן אסּורה. לאו, ואם מּמּנה; לאכל מּתר סף, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻ
מּתרין  האדימּו, לא ואם אסּורין; האדימּו, אם - .קמחין ְְֱֱֲִִִִִִִֶֶָָֹֻ

.Î ׁשּילּבן עד רֹותח, ּבּה לאכל אסּור ּבּה, ׁשּׁשחט ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹסּכין
קׁשה  ּבקרקע ינעצּנה אֹו ּבמׁשחזת, ּכּלּה יׁשחיזּנה אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻהּסּכין,

מּתר  רֹותח, ּבּה חת ואם ּפעמים; חֹותעׂשרה אינֹו וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻ
הדיח  ואם לכּתחּלה; החריפים, מּדברים ּבֹו וכּיֹוצא צנֹון ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָּבֹו
ּבֹו, וכּיֹוצא צנֹון ּבּה לחּת מּתר - ּבכלי קּנחּה אֹו ְְְְְִִִִֵַַַַָָָֹֻהּסּכין,

רֹותח. לא ֲֵַָֹאבל
.‡Î ּבאבר ׁשּועה היתה אפּלּו ּבׂשר, ּבּה ׁשּמלח ְְְֲִֶַָָָָָָָָָָָקערה

מתכת] נבלע [מצופה ׁשּכבר לעֹולם, רֹותח ּבּה לאכל אסּור -ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבחרׂשיה. ֲֶַַָָָהּדם

ה'תשע"ג  טבת ב' קודש שבת יום

ז  ¤¤ּפרק
-האֹוכל‡. חלב מביא ּכּזית ּבׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

קבּועה ועשיר]חּטאת בעני ׁשאינֹו[שווה ּבּתֹורה, ּובפרּוׁש . ְְֵֵֶַַָָָ
ׁשּנאמר: ּבלבד, טהֹורה ּבהמה מיני ׁשלׁשה על אּלא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחּיב

תאכלּו" לא - ועז וכׂשב ׁשֹור חלב מחלב "ּכל ׁשאכל ּבין - ְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
ׁשאר  אבל ׁשּלהן. ּוטרפה נבלה מחלב ׁשאכל ּבין ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשחּוטה,
וכן  ּכבׂשרּה. חלּבּה - טהֹורה ּבין טמאה ּבין וחּיה, ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָּבהמה
והאֹוכל  ּכבׂשרֹו; חלּבֹו טהֹורה, בהמה מיני ׁשלׁשה ׁשל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹנפל

נבלה. אֹוכל מּׁשּום לֹוקה ּכּזית, ְְִִֵֵֵֶֶַַָמחלּבֹו
חלב,·. אֹוכל מּׁשּום חּיב - ּוטרפה נבלה מחלב ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָהאֹוכל

ּבבׂשרּה האּסּור ׁשּנֹוסף מּתֹו ּוטרפה; נבלה אֹוכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּומּׁשּום
ׁשּתים  לֹוקה ּולפיכ החלב; על נֹוסף מּתר, .ׁשהיה ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ואפּלּו‚. מּתר, חלּבֹו ּכל - ׁשליל ּבּה ּומצא ּבהמה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻהּׁשֹוחט

חדׁשיו  לֹו ׁשלמּו ואם מּמּנה. ּכאבר ׁשהּוא מּפני חי; ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמצאֹו
צרי ואינֹו הּקרקע על הפריס ׁשּלא ּפי על אף - חי ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּומצאֹו
מּמּנּו ּומֹוציאין ּכרת; עליו וחּיבין אסּור, חלּבֹו - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשחיטה

החּוטין  הּבהמֹות.ּכל ּכׁשאר האסּורין, והּקרּומֹות ְְְְֲִִִֵַַַָָָ
לֹו„. ׁשּכלּו העּבר מחלב וחת הּבהמה, למעי ידֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻהֹוׁשיט

העיבור]חדׁשיו ימי מלאו עליו [= חּיב זה הרי - והֹוציאֹו , ְֲֳִֵֶַָָָָָ
הּגֹורמין  הן ׁשהחדׁשים עצמּה, האם מחלב חתכֹו ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכאּלּו

החלב. ֱֵֶֶַֹלאסר
חלב‰. ּכרת: עליהם ׁשחּיבין הן, חלבים ׁשעל ׁשלׁשה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

הּכסלים  וׁשעל הּכליֹות, ׁשּתי וׁשעל האליה,הּקרב, אבל . ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבלבד, קרּבן לענין אּלא 'חלב' נקראת לא ּבאכילה; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻמּתרת
קרּבן; לענין הּכבד ויֹותרת ּכליֹות 'חלבים' ׁשּנקראּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכמֹו
- חּטה" ּכליֹות ו"חלב הארץ" "חלב אֹומר ׁשאּתה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּכמֹו
לׂשרפה  הּקרּבן מן אּלּו ּדברים ׁשּמרימין ּולפי טּובם; ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּוא
לה'. הּמּורם אּלא טֹוב, ּדבר ׁשם ׁשאין - 'חלב' נקראּו ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלה',
מּמּנּו". חלּבֹו את "ּבהרימכם מעׂשר: ּבתרּומת נאמר ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּולכ

.Â ׁשעל החלב הּוא - הּכֹוסֹות ּבית וׁשעל המסֹוס ׁשעל ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַחלב
ּכרת, עליו חּיבין - מּבפנים הירכים ׁשּבעּקרי וחלב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקרב;

הּכסלים  ׁשעל החלב עקם והּוא - הּקבה על חלב ׁשם ויׁש . ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
מּתר. והּוא יתר, ּכמֹו מׁשּו וחּוט האסּור; והּוא קׁשת, ְְְְְֶֶֶֶָָָָֻּכמֹו

ּכרת. עליהן חּיבין ואין אסּורין, ׁשּבחלב ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָחּוטין
.Ê אסר הּכסלים ׁשעל - מּתר אֹותֹו, חֹופה ׁשהּבׂשר ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻחלב

נאסר, הּכליֹות ׁשעל חלב וכן הּכסלים; ׁשּבתֹו לא ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּכתּוב,
הּכליֹות  ׁשּבתֹו ׁשּבתֹולא לבן אדם נֹוטל כן, ּפי על ואף . ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

אחריו. לחּטט צרי ואינֹו אֹותּה; אֹוכל ּכ ואחר ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָהּכליה,
.Áסמּו הּמתנים, ּבעּקרי חלב ׁשל פתילֹות ׁשּתי ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָיׁש

ּבּמעים; נראה זה חלב חּיה, ּכׁשהּבהמה .הּיר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלראׁש
נראה  ואינֹו זה חלב ויתּכּסה ּבבׂשר הּבׂשר ידּבק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּוכׁשּתמּות,
אסּור, זה הרי כן ּפי על ואף הּבׂשר; מן הּבׂשר ׁשּיתּפרק ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעד
ּבֹו ׁשּתמצא מקֹום וכל אֹותֹו. חֹופה ׁשהּבׂשר חלב זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
ולא  סביביו מּכל אֹותֹו מּקיף והּבׂשר הּבׂשר, ּתחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹהחלב

מּתר  זה הרי - הּבׂשר ׁשּיּקרע עד .יראה ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻ
.Ë הּלב ּכּלן חלב - הּמלּפפין הּדּקין והם הּמעים, וחלב , ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻ

הּמעי  מראׁש חּוץ מּתר; ׁשהּוא ּכּׁשּמן הן והרי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻֻֻמּתרין,
החלב  לגרד ׁשּצרי - מעים ּבני ּתחּלת ׁשהיא לּקבה, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּסמּו
מן  ויׁש ׁשאסּור. הּדּקין ׁשעל החלב הּוא וזה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשעליו,
הּוא  לגרדֹו, ׁשּצרי הּזה הּמעי ׁשראׁש ׁשּיאמר, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּגאֹונים

הּמעים. סֹוף ׁשהּוא הראי ּבֹו ׁשּיצא ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָהּמעי
.È מהן - אסּורין ׁשהן ּוקרּומֹות חּוטין הּבהמה ּבגּוף ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָיׁש

ׁשאסּור  קרּום אֹו חּוט וכל ּדם. מּׁשּום ּומהן חלב, ְְִִֵֵֶֶֶָָָמּׁשּום
תאכלּו" לא ּדם "ּכל ימלח מּׁשּום ּכ ואחר לנטלֹו, צרי - ְְְְִִִֵַַַָָָָָֹֹ

צרי אינֹו ּומלחֹו, חתכֹו ואם ׁשאמרנּו: ּכמֹו הּבׂשר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָויבּׁשל
וכל  לנטלֹו. צרי אינֹו לצלי, ואם קרּום לנטלֹו; אֹו חּוט ְְְְְְְְִִִֵָָָָָ

צרי לבּׁשּול, ּבין לצלי ּבין - חלב" "ּכל מּׁשּום אסּור ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשהּוא
הּבהמה. מן ְְְִֵַָָלנטלֹו

.‡È מן ּוׁשנים הּימין מן ׁשלׁשה ּבּכסלים, יׁש חּוטין ְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֹחמּׁשה
לׁשנים  מהן אחד ּכל מתּפּצל הּימין, ׁשּמן הּׁשלׁשה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּׂשמאל:
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ׁשלׁשה. לׁשלׁשה מתּפּצלין הּׂשמאל, ׁשּמן והּׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹׁשנים;
מּׁשּום  הּכליֹות, וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב; מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻוכּלן

ּוקרּום חלב  הּכסלים, ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול, ׁשעל קרּום וכן . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּטחֹול, ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשעל

עליו. חּיבין ואין אסּור, הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָחּיבין
.·È ּכרת עליו חּיבין העליֹון, - לּכליה יׁש קרּומֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּוׁשני

קרּומֹות  ּכׁשאר הּוא הרי והּתחּתֹון, הּכליה; ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּכחלב
ּכרת  ּבהן ואין אסּורין ׁשהן .וחּוטין ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

.‚È העקץ וחּוטי הּיד, וחּוטי הּלב, הּלחי חּוטי וחּוטי , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּדּקין  החּוטין וכן ּומּכאן, מּכאן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהן
הּכל  - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ׁשעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹּוקרּום

ּדם. מּׁשּום ֲִִָאסּורין
.„È מּתר יֹום, ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹֻּביצי

ּבה  נראּו אם - יֹום ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ן לבּׁשלן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
עד  יבּׁשל ולא הּדם, ּבהן ׁשהל ּבידּוע - אדּמין ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּוטין
לא  עדין ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּיקלף,

מּתרין  האדּמים, החּוטין ּבהן .נראּו ְֲִִִִֶַָָָֻֻ
.ÂË מחזיקין אין ּבחללן, סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל

ּדם  .ּבהן ֶָָ
.ÊË מּדברי אסּורין והּקרּומֹות, החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיראה

"ּכל  ּבכלל הּתֹורה, מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹסֹופרים.
מרּדּות;חלב" מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם" "וכל . . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָויהיּו
.ÊÈ הּבׂשר עם חלבים מֹולחין עם אין חלבים מדיחין ולא , ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּוכלי  ּבׂשר; ּבּה יחּת לא חלבים, ּבּה ׁשחת וסּכין ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּבׂשר.
הּטּבח  צרי לפיכ ּבׂשר. ּבֹו ידיח לא חלבים, ּבֹו ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשהדיח
ׁשּמחּת ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט אחת - סּכינין ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלהתקין

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת ואחת ּבׂשר, ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּה
.ÁÈ- ּבחנּות הּבׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבׂשר, ּבֹו ׁשּמדיח אחד מים: ׁשל כלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָצרי
חלבים  ּבֹו ׁשּמדיח .ואחד ְֲִִֵֶֶַָָ

.ËÈלפרׂש לּטּבח ּכדי ואסּור הּבׂשר על הּכסלים חלב ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּטּבח  ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום - ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו
אסּור  האּלּו, הּדברים וכל ּבּבׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את  מּכין ואין הּבׂשר, נאסר לא נעׂשּו, ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹותן;

ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא .יעׂשה העֹוׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹ
.Î את מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבׂשר את מֹולחין אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכן

אחר  מסירן מלח, ואם האסּורין; והחּוטין ְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּקרּומֹות
ׁשּנמלח, אחר מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנמלחּו.

.ּומבּׁשל  ְֵַ
.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח

ּבאּסּורין  יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו, מלּמדין - .קרּום ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
מעבירין  ּכׂשעֹורה, היה אם - חלב אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הרּבה  ּבמקֹומֹות אפּלּו חלב, ּכּזית אחריו נמצא ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹותֹו;
ׁשהּטּבח  מּפני אֹותֹו; ּומעבירין מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין -ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמן
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ה'תשע"ג  כסלו כ"ה ראשון יום

ה'תשע"ג  כסלו כ"ו שני יום

ה'תשע"ג  כסלו כ"ז שלישי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ה ּוממּכר,הּמצוה מּקח ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ

ּבין והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, מּמהֿ(oipw)הּמֹוכרים זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: (xwie`ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ci ,dkאמרּו ,(:fn `rivn `aa),ליד מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְְִִֶַָָָָָ

קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכלֹומר
הּמסירה וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואין

אמרּו ּובפרּוׁש hv.)וההגּבהה. my)מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר : ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ozeyxlּבּלֹוקחין "dkiyn"dy) ְְְְִִִִַַָָ

(mixneyd iaeig odilr dlihnׁשהתנּו ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְְִִִֵֵֶֶֶָ
ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָמׁשיכה
ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָאבל

מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― וחזקה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָׁשטר
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּדין
ח' ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכל

ז'(aa`)מ  ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָ
ּבתרא.(aa`)מ  ְִַָ

ה'תשע"ג  כסלו כ"ח רביעי יום

.·Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ רביעי כ "ה ֿ כ "ח כסלו 

.Ò¯ .Ê¯ .Ë¯ .Á¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ב והּואהּמצוה עברי, עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָ

וגֹו'" עבד תקנה "ּכי יתעּלה: a)אמרֹו ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָ
זֹו מצוה והלכֹות הּתֹורה, ּבפסּוקי זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָנתּבארּו

קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש ּכּלן .(ci:)נתּבארּו ְְֲִִִֵֶֶַָָֻ

― הרנ"ח עבריהּמצוה עבד מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
מכירת ּבמקֹום ׁשּיעמד והּוא: העבדים ׁשּנמּכרים ְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכדר
זה על זה ּדמיו את הּקֹונים ויעלּו עליו ויכריזּו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהעבדים

אּלא ּפנים, ּבׁשּום ּכן עֹוׂשין אין ―(xknp)ּובדר ּבהצנע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יּמכרּו "לא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹנאה,
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ׁשלׁשה. לׁשלׁשה מתּפּצלין הּׂשמאל, ׁשּמן והּׁשנים ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹֹֹׁשנים;
מּׁשּום  הּכליֹות, וחּוטי הּטחֹול וחּוטי חלב; מּׁשּום ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָֻוכּלן

ּוקרּום חלב  הּכסלים, ׁשעל ּוקרּום הּטחֹול, ׁשעל קרּום וכן . ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ
הּטחֹול, ּדד ׁשעל ּוקרּום חלב. מּׁשּום אסּורין - הּכליֹות ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָׁשעל

עליו. חּיבין ואין אסּור, הּקרּום ּוׁשאר ּכרת; עליו ְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָָחּיבין
.·È ּכרת עליו חּיבין העליֹון, - לּכליה יׁש קרּומֹות ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָּוׁשני

קרּומֹות  ּכׁשאר הּוא הרי והּתחּתֹון, הּכליה; ׁשעל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָּכחלב
ּכרת  ּבהן ואין אסּורין ׁשהן .וחּוטין ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

.‚È העקץ וחּוטי הּיד, וחּוטי הּלב, הּלחי חּוטי וחּוטי , ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹ
הּדּקין  החּוטין וכן ּומּכאן, מּכאן הּלׁשֹון ׁשּבצד ְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון
ּבזה, זה מסּבכין עּכביׁש ּבית ּכמֹו הּדּקין חלב ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשהן
הּכל  - הּביצים ׁשעל ּוקרּום ׁשּבּקדקד, הּמח ׁשעל ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹּוקרּום

ּדם. מּׁשּום ֲִִָאסּורין
.„È מּתר יֹום, ׁשלׁשים הׁשלים ׁשּלא טלה אֹו גדי ְְְִִִִֵֵֶֶָָֹֹֻּביצי

ּבה  נראּו אם - יֹום ׁשלׁשים לאחר קלּפה. ּבלא ן לבּׁשלן ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ
עד  יבּׁשל ולא הּדם, ּבהן ׁשהל ּבידּוע - אדּמין ּדּקין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻחּוטין
לא  עדין ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו וימלח, ׁשּיחּת עד אֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹׁשּיקלף,

מּתרין  האדּמים, החּוטין ּבהן .נראּו ְֲִִִִֶַָָָֻֻ
.ÂË מחזיקין אין ּבחללן, סֹובב ׁשהּמאכל מעים ּבני ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוכל

ּדם  .ּבהן ֶָָ
.ÊË מּדברי אסּורין והּקרּומֹות, החּוטין אּלּו ׁשּכל לי, ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָיראה

"ּכל  ּבכלל הּתֹורה, מן אסּורין ׁשהן ּתאמר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹסֹופרים.
מרּדּות;חלב" מּכת אּלא עליהן לֹוקין אין - ּדם" "וכל . . ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

עליו. לֹוקין ואין הּתֹורה מן אסּור ׁשהּוא ׁשעּור, ּכחצי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָויהיּו
.ÊÈ הּבׂשר עם חלבים מֹולחין עם אין חלבים מדיחין ולא , ְְְֲֲִִִִִִִֵַָָָָֹ

ּוכלי  ּבׂשר; ּבּה יחּת לא חלבים, ּבּה ׁשחת וסּכין ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֹהּבׂשר.
הּטּבח  צרי לפיכ ּבׂשר. ּבֹו ידיח לא חלבים, ּבֹו ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשהדיח
ׁשּמחּת ואחת ּבּה, ׁשּׁשֹוחט אחת - סּכינין ׁשלׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹלהתקין

חלבים. ּבּה ׁשּמחּת ואחת ּבׂשר, ְְֲִֵֶַַַָָָָָּבּה
.ÁÈ- ּבחנּות הּבׂשר הּטּבח ׁשּידיח מקֹום אֹותֹו ּדר ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָואם

ּבׂשר, ּבֹו ׁשּמדיח אחד מים: ׁשל כלים ׁשני לֹו להתקין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָצרי
חלבים  ּבֹו ׁשּמדיח .ואחד ְֲִִֵֶֶַָָ

.ËÈלפרׂש לּטּבח ּכדי ואסּור הּבׂשר על הּכסלים חלב ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּטּבח  ּביד ויתמע ּדק, החלב ׁשעל ׁשהּקרּום - ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלנאֹותֹו
אסּור  האּלּו, הּדברים וכל ּבּבׂשר. ויּבלע החלב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָויזּוב
את  מּכין ואין הּבׂשר, נאסר לא נעׂשּו, ואם ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלעׂשֹותן;

ׁשּלא אֹותֹו מלּמדין אּלא .יעׂשה העֹוׂשה, ְְֲִֶֶֶֶַַָָֹ
.Î את מּמּנּו ׁשּיסיר קדם הּבׂשר את מֹולחין אין ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹוכן

אחר  מסירן מלח, ואם האסּורין; והחּוטין ְְְְֲִִִִַַַַַָָָהּקרּומֹות
ׁשּנמלח, אחר מסירֹו - הּנׁשה ּגיד ּבהן היה ואפּלּו ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנמלחּו.

.ּומבּׁשל  ְֵַ
.‡Îאֹו חּוט אחריו ונמצא הּבׂשר, לנּקֹות ׁשּדרּכֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָוטּבח

ּבאּסּורין  יזלזל ׁשּלא אֹותֹו ּומזהירין אֹותֹו, מלּמדין - .קרּום ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָֹ
מעבירין  ּכׂשעֹורה, היה אם - חלב אחריו נמצא אם ְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָאבל
הרּבה  ּבמקֹומֹות אפּלּו חלב, ּכּזית אחריו נמצא ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאֹותֹו;
ׁשהּטּבח  מּפני אֹותֹו; ּומעבירין מרּדּות, מּכת אֹותֹו מּכין -ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָ

החלב. על ֱֵֶֶַַָנאמן
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ה'תשע"ג  כסלו כ"ה ראשון יום

ה'תשע"ג  כסלו כ"ו שני יום

ה'תשע"ג  כסלו כ"ז שלישי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ה ּוממּכר,הּמצוה מּקח ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָ

ּבין והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, מּמהֿ(oipw)הּמֹוכרים זה ְְְְִִִֶֶַַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: (xwie`ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָ
(ci ,dkאמרּו ,(:fn `rivn `aa),ליד מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְְִִֶַָָָָָ

קֹונֹות, מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָּכלֹומר
הּמסירה וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואין

אמרּו ּובפרּוׁש hv.)וההגּבהה. my)מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר : ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ozeyxlּבּלֹוקחין "dkiyn"dy) ְְְְִִִִַַָָ

(mixneyd iaeig odilr dlihnׁשהתנּו ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְְִִִֵֵֶֶֶָ
ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָמׁשיכה
ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָאבל

מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. הסמיכּון ― וחזקה ְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָׁשטר
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ּכלֹומר: זה, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּדין
ח' ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ֿ סּוג ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכל

ז'(aa`)מ  ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָ
ּבתרא.(aa`)מ  ְִַָ

ה'תשע"ג  כסלו כ"ח רביעי יום

.·Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום ראשון ֿ רביעי כ "ה ֿ כ "ח כסלו 

.Ò¯ .Ê¯ .Ë¯ .Á¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ב והּואהּמצוה עברי, עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָ

וגֹו'" עבד תקנה "ּכי יתעּלה: a)אמרֹו ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָ
זֹו מצוה והלכֹות הּתֹורה, ּבפסּוקי זֹו מצוה ּדיני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָנתּבארּו

קּדּוׁשין מּסכת ּבריׁש ּכּלן .(ci:)נתּבארּו ְְֲִִִֵֶֶַָָֻ

― הרנ"ח עבריהּמצוה עבד מּלמּכֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
מכירת ּבמקֹום ׁשּיעמד והּוא: העבדים ׁשּנמּכרים ְְְְְֲֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכדר
זה על זה ּדמיו את הּקֹונים ויעלּו עליו ויכריזּו ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָהעבדים

אּלא ּפנים, ּבׁשּום ּכן עֹוׂשין אין ―(xknp)ּובדר ּבהצנע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יּמכרּו "לא :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹנאה,
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עבד" an)ממּכרת ,dk `xwie)ספרא xda)ּולׁשֹון zyxt): ְְְִִֶֶֶָָ
סמטא יעׂשה ׁשּלא ― עבד ממּכרת יּמכרּו wey)"לא fxkn) ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ

ספק(fxkna)ויעמידֹו ּבלי זה לאו ּובכלל הּלקח אבן על ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
הּוא הרי מֹוכרֹו ׁשאם לפי מּיּׂשראל, נפׁש לגֹונב ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָאזהרה
"לא אמרֹו: על עֹובר ונמצא ּכנעני עבד הּוא ּכאּלּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹמֹוכרֹו

לעיל ֿ זה את הזּכרנּו ּוכבר עבד"; ּממּכרת dyrzיּמכרּו `l) ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָ
(bnxנהרג ׁשהּוא הּכתּוב exkne)ּובאר ytp apebd)ודיני . ְֱִֵֵֵֶֶַָָ

ׁשּלפניה עם זֹו ּבפרק(fpx)מצוה קּדּוׁשין ּבגמרא מבארים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָֹ
.(k.)א'

― הרנ"ט עבדהּמצוה מּלהעביד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
,"ּפר "עבֹודת הּנקרא וזהּו ּבֹו, צר לנּו ׁשאין ּבדבר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעברי

"ּבפר בֹו ֿ תרּדה "לא יתעּלה: אמרֹו bn)והּוא ,my)ולא , ְְְְְְִִֶֶֶַָָֹֹ
אז עבֹודה אֹותּה לעׂשֹות הּצר ּכׁשּיכריחנּו אּלא ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעבידּנּו

ספרא ּולׁשֹון עליו. אֹותּה xda)נּטיל zyxt)בֹו ֿ תרּדה "לא : ְְְִִִֶַָָָָֹ
אינֹו והּוא הּזה ֿ הּכֹוס את החם לֹו ּתאמר ׁשּלא ― ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבפר
מׁשל הביאּו ואמנם לזה. ֿ הּדֹומה ּכל וכן לֹו", ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָצרי

ׁשּבּמ ּביֹותר ֿ הּקּלה ֿ עלֿמן ואף ׁשּבהן, והּפׁשּוטה לאכֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
.הּצר ּבׁשעת אּלא מּתר אינֹו ֿ כן ְִִֵֵֶֶַַָָֹֻּפי

― הרנ"ז עבריהּמצוה עבד מּלהעביד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
עֹובד ׁשּבכמֹותן והׁשּפלה, ּגדֹול זלזּול ּבהן ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעבֹודֹות
עבדת ּבֹו ֿ תעבד "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכנעני, ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָֹֹֹעבד

hl)עבד" ,my)ּובספרא(xda zyxt)אחרי יּטֹול "ׁשּלא : ְְֲִִֶֶֶַָָֹ
מחצלת ולינטא לּמרחץ". ּכלים לפני יּטֹול ולא ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבלינטא
ּומֹוליכּה העבד אֹותּה ולֹוקח ּכׁשּייגע, עליה ׁשּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָקטּנה
מּלהּטילן מזהר אּלּו לעבֹודֹות ּכלֿהּדֹומה וכן אדֹוניו. ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻאחר
ּבהם ׁשּמׁשּמׁש ּבדברים יׁשּמׁשּנּו רק אּלא עברי, עבד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָעל
מסּימת, עבֹודה לֹו לעׂשֹות עּמֹו ׁשהסּכים והּפֹועל ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֻהּׂשכיר

"עּמ יהיה ּכתֹוׁשב "ּכׂשכיר ה': n)אמר ,my). ְְְִִִֶַָָָָ

― וׁשּׁשים מאתים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּמכר עברי עבד ּבפר ׁשּיעביד ּבארצנּו הּגר ּגֹוי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמּלהּניח
ּבפר ֿ ירּדּנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ עצמֹו, את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָֹלֹו

"לעיני(bp ,my)ּבעצמֹו ּפׁשע זה ועבד הֹואיל נאמר ולא ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
על נפּקח אּלא מעׂשיו, ּפרי לקּבל נעזבּנּו לגֹוי עצמֹו ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָּומכר
ספרא ּולׁשֹון .ּפר עבֹודת מּלהעבידֹו ונמנעּנּו ּבכ ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָהּגֹוי

(my)אּלא מצּוה אּתה אין ― לעיני ּבפר ֿ ירּדּנּו "לא :ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֻ
הּוא אם ּבביתֹו עליו לפּקח מחּיב ׁשאינ ּכלֹומר: ,"ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻלעיני
ׁשהּוא ׁשּנראהּו ֿ זמן ּכל אּלא לא, אֹו ּפר עבֹודת ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹמעבידֹו

עליו. נזהירּנּו זאת ְִֶֶַָָֹעֹוׂשה

ה'תשע"ג  כסלו כ"ט חמישי יום

.Âˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שישי כ "ט כסלו ֿ א 'טבת 

.‚Ï¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚Ï¯ .„Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‡Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הקצ"ו להעניקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו (miwprnהּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָ

(zepzneיצא ולא לחפׁשי, ּבצאתֹו לֹו ולעזֹור עברי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָֹלעבד
מּצאנ לֹו ּתעניק "העניק יתעּלה: אמרֹו והּוא ריקֹות, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבידים

ֿ לֹו" ּתּתן אלהי ה' ּברכ אׁשר ּומּיקב ּומּגרנ,eh mixac) ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָֹ
(ciמּקּדּוׁשין א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(:ci). ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָ

― הרל"ג עבריהּמצוה עבד מּלׁשּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ׁשׁש ּבסֹוף ֿ חֹורין ּבן ּבצאתֹו מעבֹודתנּו ריקנּיֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָּבידים
אמרֹו והּוא מרכּוׁשנּו, ּדבר לֹו נעניק ּבהכרח אּלא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשנים:
ריקם" תׁשּלחּנּו לא מעּמ חפׁשי ֿ תׁשּלחּנּו "וכי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹיתעּלה:

(bi ,my),הענקה מצות ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָּוכבר
קּדּוׁשין מּסכת fi)ּבריׁש ,:fh ,:ci). ְִִֵֶֶַ

― הרל"ד עברּיה,הּמצוה אמה ּבפדיֹון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָ
"והפּדּה" יתעּלה: אמרֹו g)הּוא ,`k zeny)יׁש זֹו ּופדּיה , ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

ֿ זה ּכל נתּבאר ּוכבר רּבים, ּומׁשּפטים ּותנאים ּדינים ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָּבּה
קּדּוׁשין עברּיה(hi.)ּבמּסכת אמה ּדיני נתּבאר וׁשם , ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּובּמכלּתא mihtyn)ּבׁשלמּות. zyxt)אמרֹו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְְִִֵֵַָָָ
לּה" יעׂשה לא ֿ אּלה ֿ ׁשלׁש "ואם עברּיה: ּבאמה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיתעּלה

(`i ,my).אֹותּה ּפדה אֹו לבנ אֹו ל יעד אמרּו: ,ְְְְְְִֵַָָ

― הרל"ג ―הּמצוה עברּיה אמה לּׂשא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָ
יעּוד מצות וזֹוהי ּבנֹו, אֹו ׁשּקנאּה, dy`lאדֹוניה dcriny) ְְְְֲִִִֶֶַָָָ

(epal e` elאמרּו ּובפרּוׁש .(mihtyn zyxt `zlikn):מצות ְְְִֵַָ
ֿ לא "אׁשר יתעּלה: ׁשאמר לפי ּפדּיה, למצות קֹודמת ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹיעּוד

והפּדּה" g)יעדּה ,my)אמה ודין עברי עבד ׁשּדין ודע ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָ
נתּבארּו ּוכבר נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהג אינֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָעברּיה

קּדּוׁשין מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה .(gi.)ּדיני ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָ

― הרס"א עברּיההּמצוה אמה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָֻ
למכרּה ֿ ימׁשל "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לזּולתֹו, ְְְְְְְְְִִִֶַָָָָָָֹֹמּלמכרּה

ֿ בּה" g)ּבבגדֹו ,`k zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵָָָָ
קּדּוׁשין ּבריׁש jli`e)ּבׁשלמּות :fi). ְְִִִֵֵ

ה'תשע"ג  טבת א' שישי יום

.‰Ï¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰¯ .„¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרל"ה ּכנעניהּמצוה עבד ּבדין ׁשּנצטּוינּו (carהּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָ
(l`xyi eze` dpwy iebיֹוצא ואינֹו לעֹולם ּבֹו ׁשעֹובדין והּוא ,ְְְְִֵֵֶָ

ועין ּבׁשן אּלא epir)לחרּות `nq e` ,epiy litde edkd m`) ְְִֵֵֶַָָ
חֹוזרין ׁשאינם אברים ראׁשי לׁשאר הּדין (oca`nyוהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָ

(eiig lkl:יתעּלה אמרֹו והּוא המקּבל, ּפרּוׁש לנּו ׁשּבא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֻּכמֹו
ּתעבדּו" ּבהם en)"לעלם ,d `xwie)"איׁש ֿ יּכה "וכי ואמר: ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹ

(ek ,`k zeny)ּגּטין ּגמרא עבּדֹו(gl.)ּולׁשֹון ֿ המׁשחרר "ּכל : ְְְְְִִֵַַַָָָ
ּולׁשֹון ּתעבדּו". ּבהם לעֹולם ּדכתיב: ּבעׂשה עֹובר ―ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ועין. ּבׁשן ׁשּמׁשּתחרר הּוא, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּתֹורה

ּבקּדּוׁשין ּבׁשלמּות זֹו jli`e)מצוה .ck ,:ak)וגּטין(.gl). ְְְְִִִִִִֵָ

― הרנ"ד עבדהּמצוה מּלהחזיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
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zah 'a ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ ע אף אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ׁשאדֹוניוׁשּברח ֿ ּפי ל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אין ― יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׂשראלי,
ֿ ּדמיו את עליו וכֹותב מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמחזירים
ֿ אדניו" אל עבד ֿ תסּגיר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹחֹוב,

(fh ,bk mixac)מּגּטין ד' ּבפרק ונתּברר .(.dn)ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָ
ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּברח
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו (wivdlהאזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
(mixaca:יתעּלה אמרֹו והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעבד

ּבּטֹוב ׁשערי ּבאחד ֿ יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ"ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּתֹוננּו" לא fi)לֹו ,my)― ּתֹונּנּו "לא ּבֹו: ּגם ספרא ּולׁשֹון ְְִֶֶַָֹ

ּבאֹונאת לאו יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ּדברים". אֹונאת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָזֹו
ׁשליׁשי לאו ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָהּגר

ׁשּלא ֿ הּגר מן יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאֹונאת
ׁשעבד ּוברּור ּדברים. אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתאמר:
הם מּלהֹונֹותֹו ׁשהזהיר זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָזה

צדק ּגרי ּכלֹומר: ֿ הּתֹורה, את עליהם mdyׁשּקּבלּו mixb) ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
(xac lkl micedik.

ה'תשע"ג  טבת ב' קודש שבת יום

.‚Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ג ׂשכרהּמצוה נֹוׂשא ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

(xky zxenz exiag oecwt xneyd)ׁשניהם ׁשּדין לפי ְְְִִֵֵֶֶַוהּׂשֹוכר,
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו hn.)אחד, zereay)ׁשל ּדינין: ׁשה ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹ

אלֿ איׁש ֿ יּתן "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשֹומרין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָלארּבעה
וגֹו'" ׂשה אֹו ֿ ׁשֹור אֹו חמֹור h)רעהּו ,ak zeny)ּוכבר . ְְֲֵֵֶָ
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קי zah 'a ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ֿ ע אף אדֹוניו, אל יׂשראל לארץ ׁשאדֹוניוׁשּברח ֿ ּפי ל ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
אין ― יׂשראל לארץ לארץ מחּוצה ׁשּברח ּכיון ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיׂשראלי,
ֿ ּדמיו את עליו וכֹותב מׁשחררֹו אּלא לֹו. אֹותֹו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָמחזירים
ֿ אדניו" אל עבד ֿ תסּגיר "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹֹחֹוב,

(fh ,bk mixac)מּגּטין ד' ּבפרק ונתּברר .(.dn)ׁשּבעבד , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָ
ּבֹו הּדין ׁשּיהא מדּבר, הּכתּוב לארץ לארץ מחּוצה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּברח
יחזר ולא חרּות ּגם לֹו ויכּתֹוב ּבדמיו ׁשטר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֻׁשּיכּתֹוב
הּטהֹורה ּבארץ להסּתֹופף ׁשּבא ּכיון ּכלל, ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָלעבדּות

זֹו. מצוה ּדיני נתּבארּו וׁשם הּנעלה. לעם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּנבחרת

― הרנ"ה מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו (wivdlהאזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ
(mixaca:יתעּלה אמרֹו והּוא אלינּו, ׁשּברח הּזה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהעבד

ּבּטֹוב ׁשערי ּבאחד ֿ יבחר אׁשר ּבּמקֹום ּבקרּב יׁשב עּמ"ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
ּתֹוננּו" לא fi)לֹו ,my)― ּתֹונּנּו "לא ּבֹו: ּגם ספרא ּולׁשֹון ְְִֶֶַָֹ

ּבאֹונאת לאו יתעּלה ׁשהֹוסיף ּכמֹו ּכי ּדברים". אֹונאת ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָזֹו
ׁשליׁשי לאו ּגם הֹוסיף וגרּותֹו נפׁשֹו ׁשפלּות מחמת ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָהּגר

ׁשּלא ֿ הּגר מן יֹותר ּונמּוכה ׁשפלה ׁשּנפׁשֹו העבד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבאֹונאת
ׁשעבד ּוברּור ּדברים. אֹונאת על יקּפיד לא עבד זה ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּתאמר:
הם מּלהֹונֹותֹו ׁשהזהיר זה ּגר וכן הּכתּוב, ּבֹו ׁשּדּבר ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָזה

צדק ּגרי ּכלֹומר: ֿ הּתֹורה, את עליהם mdyׁשּקּבלּו mixb) ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
(xac lkl micedik.

ה'תשע"ג  טבת ב' קודש שבת יום

.‚Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ג ׂשכרהּמצוה נֹוׂשא ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ

(xky zxenz exiag oecwt xneyd)ׁשניהם ׁשּדין לפי ְְְִִֵֵֶֶַוהּׂשֹוכר,
ואמרּו ׁשּבארּו ּכמֹו hn.)אחד, zereay)ׁשל ּדינין: ׁשה ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹ
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fקב wxt `Îmikln - mi`iap

`Îmiklnf`kÎgi

æáë:íéãenòä úëàìî ízzå ïLBL äNòî íéãenòä Làø ìòåâëî íiä-úà Nòiåänàa øNò ÷öe §©²¬Ÿ¨©¦−©£¥´¨®©¦−Ÿ§¤¬¤¨©¦«©©¬©¤©−̈¨®¤´¤Â̈©¨
ìL å÷å (äå÷å) BúîB÷ änàa Lîçå áéáñ | ìâò BúôN-ãò BúôOî:áéáñ Búà áñé änàa íéL ¦§¨¸©§¨¹¨´Ÿ¨¦À§¨¥³¨«©¨Æ¨½§¨Æ§Ÿ¦´¨«©½̈¨¬ŸŸ−¨¦«

ãëíéò÷tä íéøeè éðL áéáñ íiä-úà íéôwî änàa øNò Búà íéááñ áéáñ | BúôNì úçzî íéò÷ôe§¨¦Á¦©̧©¦§¨³¨¦ÆŸ§¦´Ÿ½¤µ¤¨«©½̈©¦¦¬¤©−̈¨¦®§¥³¦Æ©§¨¦½
:Bú÷öéa íé÷öéäëìL ø÷a øNò éðL-ìò ãîòìLe äðBôö | íéðô äLìLe äné | íéðô äLíéðt | äL §ª¦−¦ª¨«Ÿ¥º©§¥¯¨¨´¨À̈§Ÿ¨´Ÿ¦´¨¿¨§Ÿ¨ÁŸ¦̧¹̈¨§Ÿ¨´Ÿ¦´

ìLe äaâð:äúéa íäéøçà-ìëå äìòîìî íäéìò íiäå äçøæî íéðt äLåëäNòîk BúôNe çôè Béáòå ¤À§¨§Ÿ¨ÆŸ¦´¦§½̈¨§©¨¬£¥¤−¦§¨®§¨§¨£«Ÿ¥¤−¨«§¨§¨§´¤½©§¨²§©£¥¬
:ìéëé úa íétìà ïLBL çøt ñBk-úôN§©−¤©́¨®©§©¬¦©−¨¦«

i"yx
(·Î).Ô˘Â˘ ‰˘ÚÓ ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˘‡¯ ÏÚÂ אמה חצי

העמוד  ושאר כשושן, דק כותלו היה אחד כל בראש
אמה  אותה נמנית לא לכך נבוב, אצבעות ארבע עוביו
שוה  היתה שלא לפי הימים, בדברי העמודים ביציקת

העמוד: Ú„(Î‚)למלאכת Â˙Ù˘Ó ‰Ó‡· ¯˘Ú
.Â˙Ù˘ באמצעיתו עגול, כלי רוחב שכל באמצעיתו,

הימים˜Â˙ÓÂ.הוא: ובדברי ו)עומקו, ד אומר,(ב הוא
בתוכו: לטבול הכהנים לרחיצת ˘ÌÈ˘Ïשעשאו Â˜Â

.‰Ó‡· יש טפחים שלשה בהקיפו שיש כל שאמרו זהו
הוא  ומתוכו עשר, ורחבו שלשים, הקיפו טפח, רוחב בו

א)מודד, יד תרגם ÌÈÚ˜ÙÂ.(Î„):(בערובין ביעין, וצורת
Â˙Ù˘Ï.יונתן: ˙Á˙Ó שהיו תחתונות אמות בשלש

דעירובין בגמרא שנינו שכך ב)מרובעות, עמוד :(שם
ואי  עגולות, עליונות ושתים מרובעות, תחתונות שלש
מקוה  וחמשים מאה שהם בת, אלפים להכיל לו אפשר
רבותינו  שפירשו כמו זה בענין אלא ארבעים, טהרה
אי  עגולות, והתחתונות מרובעות עליונות בעירובין,
הוא  לכך סביב, עגול שפתו כתיב דכי לומר, אפשר
הים  את מקיפין באמה עשר הללו בפקעים אומר:

ריבועו שבמקום אמה (הקיפו)סביב, עשר אמה, ארבעים

עשר  לומר אפשר אי עיגולו במקום אבל רוח, לכל
סביב: ·Â˙˜ˆÈ.באמה ÌÈ˜ÂˆÈ ÌÈÚ˜Ù‰ ÌÈ¯ÂË È˘

יציקתן  אחר הפקעים את לו שחבר לא יחד, מוצק הכל
שולדר''א  שקורין דבק, ידי על או מסמרות ידי על

‡Ì‰È¯ÂÁ.(Î‰)בלע''ז: ÏÎÂ:הללו בקרים ·È˙‰.של
[שלשה] פונים אחוריהם היו הים תחת (שנים)אל

מערב: של כנגד מזרח ושל שבדרום, לקראת שבצפון
(ÂÎ).ÁÙË ÂÈ·ÚÂ פיו שאצל אלא ודופנותיו, שוליו

בו, ששותין כוס שפת כמעשה ומרודד, ומרוקע דק היה
ושושן: פרח ·˙.ומצוייר ÌÈÙÏ‡,סאים אלפים ששת

שנאמר סאין, שלש יא)שהבת מה והבת (יחזקאל האיפה :
טהרה, מקוה ומאה חמשים נמצאו להם. אחד תוכן
מאות, והעשרים מקואות, מאה מאות, הארבעים

מקואות שם)חמשים לפי (עירובין הכל כשתחלוק ואף .
אמות  שלש ברום אמה על אמה חכמים ששיערו מדה
מאה  מרובעות, אמות שלש כן, תמצאנה למקוה,
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הימים ובדברי  רביעית. העיגול על ה)יתר ד כתיב:(ב
רבותינו ופירשו יכיל, אלפים שלשת במדת (שם)בתים

הקיבול: בבית שליש היה שהגודש היבש,

cec zcevn
(·Î).ÌÈ„ÂÓÚ‰ ˘‡¯ ÏÚÂהעמודים הקמת  לאחר לומר: רצה

והוא העמודים, ראש על  השושן מעשה הניח אז בהאולם,
האולם: כיפת  הרואה  Â‚Â'.השטח  ÌÂ˙˙Âהקמתה בעת  כי
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הימים ובדברי הים, כדמות  עשויה  ו)גדולה  ד רבותינו(ב ואמרו מטומאתן. לטבול  שם רוחצים  הכהנים  שהיו יומא נאמר  (ירושלמי
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oeiv zcevn
(·Î).ÌÂ˙˙Â:השלמה פקועותÌÈÚ˜ÙÂ.(Î„)ענין דמות
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i"yx
(‡Ï).‰˜ ˙ÈÁ ¯Ú‚ הדר יער כחית שנמשל עמלק זה

הקנים: ÌÈÓÚ.בין ÈÏ‚Ú· ÌÈ¯È·‡ ˙„Ú ששמנו עם
אלא  שאינם האומות שאר בתוך אבירים כפרים ועשתו

לנגדם: ÛÒÎ.כעגלים Èˆ¯· ÒÙ¯˙Ó לכל מתרצי' אינם
מעות: להם מרצה א"כ אלא ÌÈÓÚ.אדם ¯Ê· את פזרו

כד"א ל"ג)השבטים קרבות (דברים ותמיד עמים חובב אף
בנו: להלחם חפצים ÌÈÓ˘Á.(Ï·)יחפצון, ÂÈ˙‡È

לך  יביאו המשיח מלך ויקום עמלק את כשתחריב ואז
מדינה  שם משמנים פתר ומנחם ומכוש, ממצרי' דורונו'
דורון: ל' אותו פותרין והפותרים חשמונה יושבי

(‚Ï).ÌÈ‰Ï‡Ï Â¯È˘:עמו את וגאל גדלו שהראם
(„Ï).Ô˙È Ô‰:נותן ÍÈ˘„˜ÓÓ.(ÂÏ)הן ÌÈ‰Ï‡ ‡¯Â

פנים  נשא לא למקדשו אם יראוי אתה שהחרבתו ממה
ממקדשיך  תקרי אל אגדה ומדרש לרשעים וחומר קל
בצדיקים  דין עושה שכשהקב"ה ממקודשיך, אלא
אקדש  בקרובי אומר הוא וכן ומתקלס, ומתעלה מתירא

י') בכבודי(ויקרא כ"ט)ונקדש אהרן,(שמות בני שני במיתת
מתן  על יום יום ה' ברוך עד המזמור כל דרשו ורבותינו
ואני  בה, ישבו וחיתך תורה במתן נדבות וגשם תורה
נתיישבו  בל' בה ישבו לשון לאמן מתיישב לבי אין
לדרשו  מתיישב אין לשבתו אלהים חמד וההר בתורה
בו  לשכון ולא חמדו לשבתו לא שהרי סיני הר על
פירשו  צבאות מלכי וכן לנצח ישכון כתיב וכאן לנצח

המקרא: לשון זה ואין צבאות מלאכי כמו

cec zcevn
(‡Ï).‰˜ ˙ÈÁהקנים בין הדר לחיה הדומה ישמעאל  הו' זה

החזקה : עדה והמה ביער ר"ל ÒÙ¯˙Ó.אשר  מרמס נעשה 
לרצותו אין הכסף  מבלעדי כי הכסף  רצוי  בעבור וירוד מוכנע 

לבו : זדון ÌÈÓÚ.להכניע ¯Ê·זמן ובכל  עמים מפזר לבו בזדון 
במלחמה: יבואוÂÈ˙‡È.(Ï·)חפצים  ממצרים הגדולים  אז 

בהודאה: לה' תשורה ÂÈ„È.עם ıÈ¯˙את מריצים  יהיו הרגלים 
לה ' תשורה בהם  להביא ירוצו הידים  הידים גם הרגלים בריצת (כי

הגוף) המכה:˘Â¯È.(Ï‚):בכללות שבט  ישבר כאשר 
(„Ï).ÈÓ˘ ÈÓ˘·בימי ברא  אשר השמים מעל  אשר בשמים
Ô˙È.קדם : Ô‰:עולם בני כל  להפחיד  חזק  קול  הנותן הוא הן
(‰Ï).ÊÂÚ Â˙אשר ומזלות כוכבים בהלוך  בשחקים  נראה וכחו גאותו  הראה ישראל ובעבור  לבדו לה' הוא  החוזק שכל אמרו 

תפקידם : את ישנו יצÍÈ˘„˜ÓÓ.(ÂÏ)לא משם כי  אדם  לבני היראה תבוא במקדש השוכן  הכבוד  הנפלאות :מן כל  ‡Ïאו 
.Ï‡¯˘È: ברוך אלהים יהיה זה ובעבור לו הנבחר הידוע לעם  וחוזק עוז נותן ומעולם הוא ישראל  של  חוזקן

oeiv zcevn
(‡Ï).¯Ú‚:נזיפה צעקת עניןÒÙ¯˙Ó.חזקים:‡·ÌÈ¯È.ענין

רפסה ברגליה  ז')רמיסה רצוי:·¯ˆÈ.:(דניאל פזר·Ê¯.מל' כמו
יבזור להם ורכוש  וכן מתחלף בומ"ף י"א)כי ˜¯·Â˙.:(שם

קרב  ביום כמו ע"ח)מלחמות כמוÂÈ˙‡È.(Ï·):(לקמן יבואו
בוקר כ"א)אתא וכןÌÈÓ˘Á.:(ישעיה וחשובים גדולים עניינו

ובניו: מן:ÈÓ.חשמונאי ורדיפה:˙¯ıÈ.כמו ריצה מל '
(‰Ï).Â˙ רבבות לדוד  נתנו כמו  י"ח)אמרו שהוא(ש"א ויתכן

ה' צדקות  יתנו  שם ה')מלשון ספור:(שופטים ענין שהוא 
(ÂÏ).˙ÂÓÂˆÚ˙Â:וחוזק עצמה  מל '

xe` ldi
סע "בנוראלו  דקט "ו דזבחים  פב"ת  כו '. ממקדשיך אלקים 

עושה שהקב"ה  בשעה ממקודשיך  אלא  ממקדשיך  תקרי אל
כאן רש"י וכמ "ש  ומתהלל  ומתעלה  מתיירא הוא בקדושיו  דין
לכן ע"פ  יו"ד ל "ד סי ' באיוב ועמ"ש  ד'. סעי' ועל"ק בתלים 
פועל  כי מעול ושדי מרשע לאל  חלילה לי . שמעו לבב  אנשי

כו': לו ישלם  אדם
זהמד"ר(ב ) הזה המקום נורא מה ע"פ  ס"ט ס"פ ויצא פ'

ממקדשיך : אלקים  נורא מה  המד "א בנוי
העזיםבשה"ש(ג) כעדר שערך ע"פ ע"א כ "ד  דף רבה

ועד  גל  עשיתיו מתוכו שגלשתם הר הגלעד  מהר שגלשו
ממקדשיך : אלקים  נורא שנאמר  בהמ "ק זה ואיזה לעכומ "ז

אלקיך מד"ר(ד) הוי' אנכי  ד "א  א' קמ "ה דף  פכ"ט  יתרו ס"פ 
מלך  ייראך  לא  מי דכתיב וזהו יירא. לא  מי שאג אריה הה "ד 
הוא אחרים  על  חס לא ביתו  בני  ועל בניו על  אם כו'. הגוים 
פ' במד "ר כה "ג וע ' ממקדשיך . אלקים נורא  שנאמר  חס 
למכעיסיו ק "ו רצונו לעושי כך  ואם  לו  אמר ס"ה ס"פ תולדות
סי' תלים צדיק רעות רבות ע "פ  ומ "ש  שם  באיוב ועמ "ש כו '

ל"ד :
בברחוילקוט(ה) לדוד  ע"פ  תרכ "ד רמז ע "ב ד"צ בתלים

נורא כו' משפט  עשות לצדיק שמחה זש "ה  בנו אבשלום  מפני
ה' ויגבה  ע"פ בישעי ' ועמ "ש  ע"ש  כו' ממקדשיך  אלקים 

במשפט : צבאות
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.Ï‡¯˘È: ברוך אלהים יהיה זה ובעבור לו הנבחר הידוע לעם  וחוזק עוז נותן ומעולם הוא ישראל  של  חוזקן

oeiv zcevn
(‡Ï).¯Ú‚:נזיפה צעקת עניןÒÙ¯˙Ó.חזקים:‡·ÌÈ¯È.ענין

רפסה ברגליה  ז')רמיסה רצוי:·¯ˆÈ.:(דניאל פזר·Ê¯.מל' כמו
יבזור להם ורכוש  וכן מתחלף בומ"ף י"א)כי ˜¯·Â˙.:(שם

קרב  ביום כמו ע"ח)מלחמות כמוÂÈ˙‡È.(Ï·):(לקמן יבואו
בוקר כ"א)אתא וכןÌÈÓ˘Á.:(ישעיה וחשובים גדולים עניינו

ובניו: מן:ÈÓ.חשמונאי ורדיפה:˙¯ıÈ.כמו ריצה מל '
(‰Ï).Â˙ רבבות לדוד  נתנו כמו  י"ח)אמרו שהוא(ש"א ויתכן

ה' צדקות  יתנו  שם ה')מלשון ספור:(שופטים ענין שהוא 
(ÂÏ).˙ÂÓÂˆÚ˙Â:וחוזק עצמה  מל '

xe` ldi
סע "בנוראלו  דקט "ו דזבחים  פב"ת  כו '. ממקדשיך אלקים 

עושה שהקב"ה  בשעה ממקודשיך  אלא  ממקדשיך  תקרי אל
כאן רש"י וכמ "ש  ומתהלל  ומתעלה  מתיירא הוא בקדושיו  דין
לכן ע"פ  יו"ד ל "ד סי ' באיוב ועמ"ש  ד'. סעי' ועל"ק בתלים 
פועל  כי מעול ושדי מרשע לאל  חלילה לי . שמעו לבב  אנשי

כו': לו ישלם  אדם
זהמד"ר(ב ) הזה המקום נורא מה ע"פ  ס"ט ס"פ ויצא פ'

ממקדשיך : אלקים  נורא מה  המד "א בנוי
העזיםבשה"ש(ג) כעדר שערך ע"פ ע"א כ "ד  דף רבה

ועד  גל  עשיתיו מתוכו שגלשתם הר הגלעד  מהר שגלשו
ממקדשיך : אלקים  נורא שנאמר  בהמ "ק זה ואיזה לעכומ "ז

אלקיך מד"ר(ד) הוי' אנכי  ד "א  א' קמ "ה דף  פכ"ט  יתרו ס"פ 
מלך  ייראך  לא  מי דכתיב וזהו יירא. לא  מי שאג אריה הה "ד 
הוא אחרים  על  חס לא ביתו  בני  ועל בניו על  אם כו'. הגוים 
פ' במד "ר כה "ג וע ' ממקדשיך . אלקים נורא  שנאמר  חס 
למכעיסיו ק "ו רצונו לעושי כך  ואם  לו  אמר ס"ה ס"פ תולדות
סי' תלים צדיק רעות רבות ע "פ  ומ "ש  שם  באיוב ועמ "ש כו '

ל"ד :
בברחוילקוט(ה) לדוד  ע"פ  תרכ "ד רמז ע "ב ד"צ בתלים

נורא כו' משפט  עשות לצדיק שמחה זש "ה  בנו אבשלום  מפני
ה' ויגבה  ע"פ בישעי ' ועמ "ש  ע"ש  כו' ממקדשיך  אלקים 

במשפט : צבאות
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
במשנה: שנינו ב: עמוד מד eëå'דף óñk ìLa äúBç äéä íBé ìëa.זהב בשל ומערה §¨¨¨¤§¤¤¤§

הגמרא: àîòèמבררת éàî א יום משום שבכל הגמרא: משיבה זהב. בשל חותה ינו ©©£¨
ìàøNé,ש  ìL ïðBîî ìò äñç äøBzä וכיון ישראל, ממון על חסו חכמים גם כן ומחמת ©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥

ולא  הפחותים, כסף בכלי לחתות תיקנו הגחלים, בחתיית ונחסרים ניזוקים מתכות שכלי

זהב. בכלי

במשנה: ñéðëî.שנינו äéä dáe áäæ ìLa äúBç íBiäå:הגמרא àîòèשואלת éàî §©¤§¤¨¨¨¨¨©§¦©©£¨
זה  דבר הגמרא: משיבה ישראל. של ממונן על חסו ולא זהב בשל חותה הכפורים שביום

ìeçנעשה íeMî,ìBãb ïäëc àL הטריחוהו ולא התענית, מתוך היום עבודת את שעובד ¦§¨§Ÿ¥¨
למחתה. ממחתה לערות

במשנה: íBéשנינו ìëaחותהïéa÷ úòaøà ìLa קבין שלשת לתוך àðzומערה .'eëå §¨§¤©§©©©¦§¨¨
לג.)במשנה שבעירוי(תמיד ,Bì eøftúðלכהןíéìçb á÷ והיה הרצפה, ïãaëîעל ¦§©§©¤¨¦§©§¨

änàì.קדרון לנחל ויוצאת בעזרה העוברת המים לאמת - ¨©¨
שהתפזרו: הגחלים בענין דנה àãçהגמרא éðz מתפזר שהיה אחת, בברייתא שנינו -á÷ ¨¥£¨©

Cãéàגחלים. àéðúå מתפזרים שהיו אחרת, בברייתא ושנינו -íééa÷.[קבין שואלת [-שני §©§¨¦¨©©¦
Cäהגמרא: àîìLaברייתא,á÷ éðúcלשיטת חותה ïðaøמתפרשת יום שבכל במשנה, ¦§¨¨©§¨¥©©¨¨

אחד. קב מתפזר היה שלדבריהם הרי קבין, שלשה של בתוך ומערה קבין ארבעה ¨¤àlàבשל
Cäברייתאépî ,íééa÷ éðúc,נשנתה מי כדעת -éñBé éaø àìå ïðaø àì שהרי היא, ©§¨¥©©¦©¦Ÿ©¨¨§Ÿ©¦¥

סאה  של במחתה חותה היה יום שבכל יוסי רבי ולשיטת מתפזר, היה אחד קב רק לרבנן

קבין. שלושה מתפזרים היו קבים, שלשת של מחתה לתוך ומערה קבים, ששה דהיינו

הגמרא: àcñç,משיבה áø øîà כדעת קבין, שני מתפזרים שהיו זו éaøברייתא ¨©©¦§¨©¦
éaø ìL Bða ìàòîLé éaø àéðúc ,àéä ä÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦§©§¨©¦¦§¨¥§¤©¦

,ñéðëî äéä íééa÷ ìLa ,øîBà ä÷Bøa ïa ïðçBé ארבעה בשל חותה היה שאם נמצא ¨¨¤§¨¥§¤©©¦¨¨©§¦
היו  קבין, שני של לתוך ומערה בזה] שחולק מצינו לא [שהרי במשנתינו כמבואר קבין

קבין. שני מתפזרים

נוסף: ביאור מביאה àîézהגמרא eléôà ,øîà éMà áø כ éëäåשהברייתא ,éñBé éaø ©©¦¨©£¦¥¨©¦¥§¨¦
øîà÷,כוונתו היא וכך -,úéøaãî äàñ ìLa äúBç äéä íBé ìëa שיעור שהיא ¨¨©§¨¨¨¤§¤§¨¦§¨¦

ירושלמיות  קבין CBúìחמשה äøòîe שלìL.úBiîìLeøé ïéa÷ úL שהיו נמצא, §¨¤§§Ÿ¤©¦§©§¦
קבין. שני מתפזרים

במשנה: äúéäשנינו íBé ìëaהמחתהàðz .äl÷ íBiäå äãéák,בברייתאdcìb äúéä íBé ìëa המחתה של דופנה -äáò ולכן §¨¨§¨§¥¨§©©¨¨¨§¨¨§¨¦§¨¨¨
כבידה, דופנהíBiäåהיתה קלה.Cøהיתה היתה ולכן דקה, äúéäוכן,- íBé ìëa ידה.äkeøà íBiäå äøö÷:הגמרא éàîומבארת §©©§¨¨§¨§¨¨§©£¨©

,Búòéiñî ìBãb ïäk ìL BòBøæ àäzL éãk ,àîòè.המחתה בנשיאת ויקל לזרועו מתחת הידית את שיניח ידי על ©£¨§¥¤§¥§¤Ÿ¥¨§©§¨
àðz,נוסף שינוי dìבברייתא äéä àì íBé ìëa למחתה÷ézLàéð,קול ומשמעת שמצלצלת בראשה טבעת -dì äéä íBiäå ¨¨§¨Ÿ¨¨¨¦©§¦§©¨¨¨

÷ézLàéð'הּקדש אל ּבבֹואֹו קֹולֹו 'ונׁשמע בה לקיים לה),כדי כח ïâqä.(שמות ïa éøác ¦©§¦ְְְִֶֶַַֹ¦§¥¤©§¨
במשנה: Bøé÷שנינו dáäæ äéä íBé ìëa:זה בענין מימרא הגמרא מביאה אדום. äòáLוהיום àcñç áø øîàסוגי,ïä íéáäæ §¨¨¨§¨¨¨¨©©¦§¨¦§¨§¨¦¥

.íéåøt áäæe ,øeâñ áäæå ,èeçL áäæå ,æôeî áäæå ,øéôBà áäæe ,áBè áäæå ,áäæ̈¨§¨¨§©¦§¨¨¨§¨¨¨§¨¨¨§©©§©¦
הגמרא: áBèומבארת áäæå áäæ,מינים שני יב)áéúëcהם ב áBè',,(בראשית àåää õøàä áäæe','טוב 'זהב הלשון ומהדגשת ¨¨§¨¨¦§¦§©¨¨¤©¦

שיש  טוב.מוכח זהב הנקרא וזהב סתם øéôBà,זהב áäæ שם על כך îנקרא éúàc הנקראמ æôeî,קום áäæ .øéôBà שם על כך נקרא §©¦§¨¥¦¦¨¨¨

א: עמוד מה æôìדף äîBcL.כמרגלית בוהק -,èeçL áäæ שם על כך הואLנקרא רכותו øeâñ,מחמת áäæ .èeçk äåèp כך נקרא ¤¤§¨¨¨¨¤¦§¤§¨¨¨
שם  çzôpLש על äòLa,להימכר זה úBieðçäזהב ìk אחר זהב זה.úBøbñð,המוכרות זהב מחמת נמכר אחר זהב שאין áäæלפי §¨¨¤¦§¨¨©£¦§¨§©

,íéåøt שם על כך íéøtä.צבעו äîBcLנקרא íãì ©§©¦¤¤§©©¨¦
,øîà éMà áø אלא זהב, סוגי שבעה זהב äMîçאין ãçåסוגי ãç ìëå ,ïä,אלו מינים מחמשה ומין מין וכל -áäæ déa úéà רגיל ©©¦¨©£¦¨¥§¨©§©¦¥¨¨

åבו áBèיש áäæ.יותר §¨¨
פרים: לדם שדומה שם על כך נקרא פרוים שדם מוכיחה íBiäåהגמרא ÷Bøé dáäæ äéä íBé ìëa ,éëä énð àéðz הכיפורים ביום - ©§¨©¦¨¦§¨¨¨§¨¨¨§©

זהבה áäæהיה eðééäå ,íBãà הנקראåøt,íé לפי.íéøtä íãì äîBcL ¨§©§¨¨©§©¦¤¤§©©¨¦

i"yx

ïðåîî ìò äñçziizge opiqg inp op`e .
:ezxqgne ilkd z` zwgey milgb

àùìåç íåùîzexrl `ed gxehy .
:ilk l` ilkníéìçâ á÷ly dxrnyk .

xftzn dyly ly jezl oiaw zrax`
dn` jezl ecakn `ed milgb aw el
:oexcw lgpl z`veid dxfr ly oeliq

éñåé éáø àìådyly iqei 'x i`c .
:oixftznñéðëî äéä ïééá÷ ìùá.

exn`y opaxk oiaw 'c lya dzege
:dzeg did oiaw 'c lyaúéøáãî äàñ.

e`ayke zeixacn oiaw zyy
zecnd lr zezy etiqed milyexil
yng zeixacn oiaw zyy zeyrpe
d`q lya dzegyke zeinlyexi
oiaw zyly jezl dxrn zixacn
oiiaw el exftzp zeinlyexi

:zeinlyexiäáò äãìâ äéädptec .
:dcak dzid jkl darêø:wc .

÷éúùàéðywywny dy`xa zrah .
e`eaa elew rnype meyn lew rinyne

:(gk zeny) 'ebeàåää õøàä áäæå
áåè:`nzq adf `ki`c llkn .äîåãù
æôì:zilbxnk aidvn .èåçë äååèðù.

:jx `edy iptnúåøâñð úåéåðçä ìë.
:df iptn xg` adfl xkn oi`yàéðú

éëä éîðmixtd mcl dnecy my lrc .
:(b a) minid ixaca miext adf `xwp
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במשנה: שנינו ב: עמוד מד eëå'דף óñk ìLa äúBç äéä íBé ìëa.זהב בשל ומערה §¨¨¨¤§¤¤¤§

הגמרא: àîòèמבררת éàî א יום משום שבכל הגמרא: משיבה זהב. בשל חותה ינו ©©£¨
ìàøNé,ש  ìL ïðBîî ìò äñç äøBzä וכיון ישראל, ממון על חסו חכמים גם כן ומחמת ©¨¨¨©¨¨¤¦§¨¥

ולא  הפחותים, כסף בכלי לחתות תיקנו הגחלים, בחתיית ונחסרים ניזוקים מתכות שכלי

זהב. בכלי

במשנה: ñéðëî.שנינו äéä dáe áäæ ìLa äúBç íBiäå:הגמרא àîòèשואלת éàî §©¤§¤¨¨¨¨¨©§¦©©£¨
זה  דבר הגמרא: משיבה ישראל. של ממונן על חסו ולא זהב בשל חותה הכפורים שביום

ìeçנעשה íeMî,ìBãb ïäëc àL הטריחוהו ולא התענית, מתוך היום עבודת את שעובד ¦§¨§Ÿ¥¨
למחתה. ממחתה לערות

במשנה: íBéשנינו ìëaחותהïéa÷ úòaøà ìLa קבין שלשת לתוך àðzומערה .'eëå §¨§¤©§©©©¦§¨¨
לג.)במשנה שבעירוי(תמיד ,Bì eøftúðלכהןíéìçb á÷ והיה הרצפה, ïãaëîעל ¦§©§©¤¨¦§©§¨

änàì.קדרון לנחל ויוצאת בעזרה העוברת המים לאמת - ¨©¨
שהתפזרו: הגחלים בענין דנה àãçהגמרא éðz מתפזר שהיה אחת, בברייתא שנינו -á÷ ¨¥£¨©

Cãéàגחלים. àéðúå מתפזרים שהיו אחרת, בברייתא ושנינו -íééa÷.[קבין שואלת [-שני §©§¨¦¨©©¦
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KlFdKWnpexiranE eil`:éiçå àøîç. ¥§¦§¨¥¨©§¦©§¨§©¥
oibfFOWMdkxal ,oM xnF` qFM oipzFpe §¤§¦§§¦¥¥¦§¨¨

`nlrA: §¨§¨

äMà äna Cìò ïøãä©§¨£¨©¤¦¨

ììkìBãb.Dil ixw i`O` Wxtn `xnBA §¨¨©§¨¨§¨¥©©¨¥¥
lFcB:çëBMäúaL øwéò.oi` xEaqM ¨©¥©¦©©¨§¨¥
dxFYA zAW:úçà úàhç àlà áéiç Bðéà. ©¨©¨¥©¨¤¨©¨©©

`xnBA):hq sc onwl(zg` dxinW :Dl sili ©§¨¨¨¥¨§¦¨©©
.zAWe zAW lkl dxinWE ,dAxd zFzAWl§©¨©§¥§¦¨§Ÿ©¨§©¨
zFzAWl zg` dxinW aizM ikC `xAYqnE¦§©§¨§¦§¦§¦¨©©§©¨
dbbW `cg`NEkC ,aizM`peeB i`d iM - dAxd©§¥¦©©§¨§¦§¨£¨§¨¨

iz`w bbFX` oAxwe ,`id:úaL øwéò òãBiä. ¦§¨§¨©¥¨¨¥©¥©¦©©¨
,dxFYA zAW WIWExq`pezFk`ln DA:äNòå ¤¥©¨©¨§¤¤§¨§¨§¨¨

äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî.zbbW ici lr §¨©§¥§©¨©§¥©§¥¦§©
:`tiq ipzwCn ,mFId zAXW gkXW ,zAW©¨¤¨©¤©¨©¦§¨¨¥¥¨
rcFi oi`cA `WixC llMn .zAW `EdW rcFId©¥©¤©¨¦§¨§¥¨¦§¥¥©
zFzAWA dAxd zFk`ln dUre ,zAW `EdW¤©¨§¨¨§¨©§¥§©¨
`hgW mizpiA Fl rcFp `le ,df oiprA dAxd: ©§¥§¦§¨¤§Ÿ©¥§©¦¤¨¨

úaLå úaL ìk ìò áéiç.lkl zg` z`Hg ©¨©¨©¨§©¨©¨©©§¨
"`W ,wNgl drici oiied mizpiAW mini :opixn` ,`Ed cg` mlrde ,mizpiA Fl rcFp `NW t"r`e ,zAW`zFk`lOA Fl xMfp `NW `N` ,zAW `ied mFId FzF`W mizpiA rnW `NW ©¨§¤Ÿ©¥§©¦§¤§¥¤¨¨§¦©¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥¤¤Ÿ¨©¥§©¦¤©¨§¨©¨¤¨¤Ÿ¦§©©§¨

`de ,i`edC `Ed zAW mEXn `ziiOw dbbWE .FA EUrPWrCiiz`zAW `cg lM ,KMld .ipiA ipiA DilaiIgin `l zAW lkAW zFk`ln dAxd lr ,EdinE .`id dbbW `cg - ¤©£§¨¨©©§¨¦©¨©£©§¨¦§©©¥¥¦¥¦¦§¨¨£¨©¨£¨§¨¨¦¦©©§¥§¨¤§¨©¨¨¦©©
bbWC `Ed zAX` `N` ,zFxEq` zFk`lOdW `Ed rcFiC ,zFk`lO` bbW `l `dC ,dbbW `cg zAW dNEkC - `cg `N`:äaøä úBëàìî äNòå úaL àeäL òãBiä.rci `NW ¤¨£¨§¨©¨£¨§¨¨§¨Ÿ¨©©§¨§¥©¤©§¨£¤¨©©¨§¨©©¥©¤©¨§¨¨§¨©§¥¤Ÿ¨©

,zFxEq` ElNd zFk`lOdWm`UreDltkE xfgW iR lr s`e .zg` z`Hg dk`ln a` lM lr aiIg - zFzAW dOkA minrR dOM`dC ,`id dbbW `cg DNEM - zFzAW dOkA ¤©§¨©¨£©£¨¨©¨§¨¦§©¨©¨©¨©¨©§¨¨©¨©©§©©¦¤¨©§¨¨§©¨©¨¨£¨§¨¨¦§¨
,zrcl Fl oi` mini wqtd mEXnC ,ikd Exn` `l - zFk`ln zbbW oiprl la` ,wNgl drici oiied mizpiAW mini xninl `Mi`C `Ed zAW zbbW oiprlE .mizpiA Fl rcFp `lŸ©¥§©¦§¦§©¦§©©¨§¦¨§¥©¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥£¨§¦§©¦§©§¨Ÿ¨§¨¦§¦¤§¥¨¦¥¨©©

aWi oM m` `N`wqredbbWC - zAW lM lr xhtin `l zg` z`HgA ,EdinE .zAW zFkldA minkg iptl.zg` zAWl Eed `aEh zFbbWE ,zFk`lOA `N` `ied zAXA e`l ¤¨¦¥¨©§¨©¦§¥£¨¦§¦§©¨¦§©¨©©¨¦§©©¨©¨¦§¨¨¨©©¨¨§¨¤¨©§¨§¨¨¨§©¨©©
`xnBaE)zayr sc.(lr aiIg `EdW minrR :silizAW oFcfA `aEIgC `xAYqnE .zAW lM lr zg` `N` aiIg Fpi`W minrtE ,zg`e zg` lMzbbWezFbbW `Mi`C ,zFk`ln ©§¨¨¨¥§¨¦¤©¨©¨©©§©©§¨¦¤¥©¨¤¨©©©¨©¨¦§©§¨§¦¨¦§©¨§¦§©§¨§¦¨§¨

`xEhtE .`aEh`id dbbW `cgC ,zFk`ln oFcfE zAW zbbWA -: ¨§¨§¦§©©¨§§¨©£¨§¨¨¦
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ììë'ek zaye zay lk lr aiig zay xwir rceid lk .lecb.t"r` :qxhpewa yxit

`ly xyt` i`y ,wlgl drici oiied mizpiay mini opixn` ,mizpia el rcep `ly

xn`c :xfril` x"dl dywe .zek`lna xkfp `ly `l` ,did zay mei eze`y mizpia rny

`xnba).`r sc onwl:(oghe xvwe xfge ,zek`ln oecfe zay zbbya zxbexbk oghe xvw

dxivw ± zek`ln zbbye zay oecfa zxbexbk

:yexit .dpigh zxxeb dpighe ,dxivw zxxeb

izyac .ixii` zg` zayae .zg` `l` aiig epi`e

oiied mizpiay minic ,mizy aiig did zezay

mcew el rcepy t"r` :`nl` .wlgl drici

oecfa `dc ,`ed zay mei eze`y dpexg` dxivw

,drici `ied `l ikd 'it` ± oghe xvw zay

,`hgy el rcep `ly oeik cg` mlrd aiyge

meyn ± `nrhe .'xzen dk`lndy xeaq ixdy

zrici el didiy "ez`hg eil` rced e`" aizkc

dl opiwtn `xnbac :m"aix dywd cere .`hg

rcep `ly xyt` i`y qxhpewa 'itck i`e ,`xwn

wxta opzc :i"xl dyw cere ?`xw ol dnl ± el

el exn`).fh sc zezixk:(izl`y `aiwr x"`

zezaya daxd zek`ln dyerd ,xfril` 'x z`

lk lr aiig :dil xn` .'ek dk`ln oirn daxd

i`xen` mzd ibilte .'ek dcpn e"w ,zg`e zg`

:`zrny seqa xn`we .dipin ira ikid ,`xnba

zek`ln oecfe zay zbby xn`c `cqg axle

drici oiied mizpiay mini i` ,dipin `rac `ed

?`ki` mizpiay mini i`n dcp .`l e` wlgl

`ae xfge ,dz`xe dlahe dilr `ay :ipyne

dlah `le mipy dnk dxgi` elit` mzde .dilr

ini dlahyk `l` .cg` mlrd lkd aiyg ±

.inc rciy ink ± rci `lc t"r` ,mizpiay xzid

xzid ini ± rny `ly t"r` ,zay iab p"d

`id aezkd zxfbc ,wlgl drici oiied mizpiay

iax sili mzdc :dnize .zay lkl dxiny `dzy

,`xw aizk zaya daxc`e ,dcpn zay xfril`

ol `wtpc `dc :i"xl d`xpe !aizk `l dcpae

oerny iaxa xfril` iaxk epiid ± `xnba `xwn

iaxl `aiwr iax el`y jk `l :xn`c ,mzdc

iax el aiyde .dcpd lr `ad `l` ,xfril`

zayn e"w ,zg`e zg` lk lr aiigc xfril`:
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íeMî Ba Lé Y éëLeáe ékLà àì ÷eðñå écb ãb :øîBàä̈¥©©¦§¨¨©§¦§¦¥¦
ì àlà Bðéà ãb :øîBà äãeäé 'ø .éøBîàä éëøc,æ"ò ïBL ©§¥¨¡¦©§¨¥©¥¤¨§

BîLa àéäå dîLa àeä ."ïçìL ãbì íéëøòä" øîàpL¤¤¡©¨Ÿ§¦©©ª§¨¦§¨§¦¦§
íeMî Ba Lé Y "épc eðBc" ,éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé Y¥¦©§¥¨¡¦©¥¥¦

ì àlà ïc ïéà :øîBà äãeäé 'ø ,éøBîàä éëøc,æ"ò ïBL ©§¥¨¡¦©§¨¥¥¨¤¨§
éäìà éç eøîàå ïBøîL úîLàa íéòaLpä" øîàpL."ïc E ¤¤¡©©¦§¨¦§©§©Ÿ§§¨§¥¡Ÿ¤¨

éáðæ éì éøéæçäå é÷éøL" àúáøBòìe "çøö" áøBòì øîBàäE ¨¥¨¥§©§§¨¨§¦¦§©£¦¦¦§¨¥
eèçL :øîBàä .éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé Y "äáBèì§¨¥¦©§¥¨¡¦¨¥©£
Y úéøáb äàøwL úìBâðøúå ,úéáøò àøwL äæ ìBâðøz©§§¤¤¨¨©§¦§©§§¤¤¨§¨©§¦
øéúBàå äzLà øéúBàå äzLà .éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé¥¦©§¥¨¡¦¤§¤§¦¤§¤§¦
ìúBka íéöéa úòwáîä .éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé Y¥¦©§¥¨¡¦©§©©©¥¦©¤
.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé Y íéçBøôàä éðôa (çhäå)§©¨¦§¥¨¤§¦¥¦©§¥¨¡¦

ä éëøc íeMî Ba Lé Y íéçBøôà éðôa ñéânäå.éøBîà §©¥¦¦§¥¤§¦¥¦©§¥¨¡¦
àlL ìéáLa ïéçBøôà ãçàå íéòáL äðBnäå úãwøîä©§©¤¤§©¨¦§¦§¤¨¤§¦¦§¦¤Ÿ
,çzekì úãwøîä .éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé Y eúeîé̈¥¦©§¥¨¡¦©§©¤¤©¨
íeMî Ba Lé Y ïéñéøbì úçåeöîäå ,íéLãòì ú÷zLîäå§©§©¤¤¨£¨¦§©§©©©©§¦¦¥¦
ìMaúzL ìéáLa dúøéã÷ éðôa úðzLnä .éøBîàä éëøc©§¥¨¡¦©©§¤¤¦§¥§¥¨¨¦§¦¤¦§©¥
íñé÷ ïéðúBð ìáà .éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé Y äøäî§¥¨¥¦©§¥¨¡¦£¨§¦¥¨
,äøäî ìMaúzL ìéáLa äøéãwa úéëeëæ éøáLå úez ìL¤§¦§¥§¦©§¥¨¦§¦¤¦§©¥§¥¨
:ïðaø eðz .äðkqä éðtî úéëeëæ éøáLa ïéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦§¦§¥§¦¦§¥©©¨¨¨©¨©
.÷éìãúå øéàzL ìéáLa øpä CBúì çìî ìL ìea ïéðúBð§¦¤¤©§©¥¦§¦¤¨¦§©§¦
.÷éìãúå ïézîzL ìéáLa øpä úçz úéñøçå èéè ïéðúBðå§§¦¦§©§¦©©©¥¦§¦¤©§¦§©§¦
élâîe àçLîc àâøL éñëéîc ïàî éàä :àøèeæ áø øîà̈©©§¨©©§¦§¦§¨¨§¦§¨§©¥
íeôì éiçå àøîç" .úéçLz ìa íeMî øáò÷ Y àèôð©§¨¨¨©¦©©§¦©§¨§©¥§
àáé÷ò éaøa äNòî .éøBîàä éëøc íeMî Ba ïéà Y "ïðaø©¨©¥¦©§¥¨¡¦©£¤§©¦£¦¨
:øîà àéáäL ñBëå ñBk ìk ìòå ,Bðáì äzLî äNòL¤¨¨¦§¤¦§§©¨§¤¥¦¨©
íeôìe ïðaø íeôì àøîçå éiç ,ïðaø íeôì éiçå àøîç©§¨§©¥§©¨©©¥§©§¨§©¨©§

.ïBäéãéîìz©§¦¥

äMà äna Cìò ïøãä©§¨£¨©¤¦¨

ììkBðéà Y äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå ,úaL øwéò çëBMä ìk :úaLa eøîà ìBãb §¨¨¨§§©¨¨©¥©¦©©¨§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥¥
.úçà úàhç àlà áéiçáéiç Y äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå ,úaL øwéò òãBiä ©¨¤¨©¨©©©¥©¦©©¨§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥©¨

ìk ìò áéiç Y äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå ,úaL àeäL òãBiä .úaLå úaL ìk ìò©¨©¨§©¨©¥©¤©¨§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥©¨©¨
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שבת.  פרק שישי - במה אשה דף סז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zay(oey`x meil)

ikxc meyn mixeq`d mitqep mixac `ztqezdn d`ian `xnbd
:ixen`d'écb ãb' øîBàäilfn [xabzd-] lfnzd -àì ÷eðñel`e - ¨¥©©¦§Ÿ

siir `dzékLeáe ékLà,dlilae meia -Ba Léef dxin`a -íeMî ©§¥§¥¤¦
.éøBîàä éëøc:dfa zwlegd drcBðéà 'ãb' ,øîBà äãeäé éaøoi` - ©§¥¨¡¦©¦§¨¥©¥

ixen`d ikxc meyn exeqi`ì àlàøîàpL ,äøæ äãBáò ïBLdiryi) ¤¨§£¨¨¨¤¤¡©
(`i dq,'ïçìL ãbì íéëøBòä'`xwy meyn aiig ef oeyla `xewde ¨§¦©©ª§¨

.dxf dcear mya
,dlila efa df mdizeny mitilgnd dy`e yi`àeä`xwpdîLa¦§¨

àéäåz`xwp,BîLa,yegip meyn.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé §¦¦§¤¦©§¥¨¡¦
xne`d'éðc eðec',izeiag ewfgzd -.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé ¨©¤¦©§¥¨¡¦

:dfa zwlegd drcïéà ,øîBà äãeäé éaøzxin`ì àlà 'ïc'ïBL ©¦§¨¥¥¨¤¨§
äøæ äãBáò,ynnøîàpL(ci g qenr)ïBøîBL úîLàa íéòaLpä' £¨¨¨¤¤¡©©¦§¨¦§©§©§

éäìà éç eøîàå,'ïc E,dxf dcear oeyl `ed 'oc'y jkn yexcl yie §¨§¥¡Ÿ¤¨
.dxf dcear mya `xwy meyn aiig ef oeyla `xewde

áøBòì øîBàäygld z`'çøö',`xew `edykàzáøBòìeaxerle - ¨¥¨¥§©§¤§¨
xne` z`xew `idyk dawpé÷éøL'[iwxyz-]éáðæ éì éøéæçäåC §¦¦§©£¦¦¦§¨¥

.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé ,'äáBèì§¨¤¦©§¥¨¡¦
äæ ìBâðøz eèçL' øîBàämeynúéáøò àøwL,'axerk `xwy - ¨¥©£©§§¤¤¨¨©§¦

åehgy' xne`dúìBâðøúmeyn efúéøáb äàøwL'xkf lebpxzk -, §©§§¤¤¨§¨©§¦
.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé¤¦©§¥¨¡¦

xne`d,'øéúBàå äzLà øéúBàå äzLà'dievn dkxa `dzy ick ¤§¤§¦¤§¤§¦
,epiia.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé¤¦©§¥¨¡¦

ìúBka íéöéa úòwáîäe`viy mivia zetilw lzeka zrwand - ©§©©©¥¦©¤
,migext` odníéçBøôàä éðôa (çèäå)ok dyere ,odn e`viy ¦§¥¨¤§¦

,ezeni `ly yegiplå .éøBîàä éëøc íeMî Ba Léokñéânäaxrn - ¤¦©§¥¨¡¦§©¥¦
dxrwa dvia oael.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé ,íéçBøôà éðôa¦§¥¤§¦¤¦©§¥¨¡¦

úãwøîä,migext`d iptl,ïéçBøôà ãçàå íéòáL äðBnäådyere ©§©¤¤§©¨¦§¦§¤¨¤§¦
yegipl ok.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé ,eúeîé àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¨¤¦©§¥¨¡¦

çzekì úãwøîä,wfgziy ick yegipl ,eziiyr zra gzekd iptl - ©§©¤¤©¨
íéLãòì ú÷zLîäåzynd -zpzepy zra daiaq micnerd z` zw §©§©¤¤¨£¨¦

,xdn elyaziy ick dxicwa miycrïéñéøbì úçåeöîäådrya - §©§©©©©§¦¦
,xdn elyaziy ick dxicwa miqixb zpzepyBa Lécg` lka - ¤

el` miyrnn.éøBîàä éëøc íeMîokeäúøéã÷ éðôa úðzLnä ¦©§¥¨¡¦©©§¤¤¦§¥§¥¨¨
.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé ,äøäî ìMaúzL ìéáLa¦§¦¤¦§©¥§¥¨¤¦©§¥¨¡¦

ixen`d ikxc meyn ea oi`y xac `ztqezn `ziixa d`ian `xnbd
:xzeneìL íñé÷ ïéðúBð ìáàd urúezlirene unegk wfgd £¨§¦¥¨¤

,leyialåokúéëeëæ éøáLleyial milirendìéáLa ,äøéãwa §¦§¥§¦©§¥¨¦§¦
,äøäî ìMaúzLel` mixac zpekzy `l` yegip df oi`y oeik ¤¦§©¥§¥¨

.leyiad z` xdnlúéëeëæ éøáLa ïéøñBà íéîëçåmgipdl ©£¨¦§¦§¦§¥§¦
,dxicwa,äðkqä éðtîzikekfd x`yz `ny eyygy epiidc ¦§¥©©¨¨

.okzqie ezlik`a dprlaie dxicwa
meyn mda oi` j` ,dlebqk mi`xpd mixac yiy d`ian `xnbd

:mixzene ixen`d ikxcïéðúBð ,ïðaø eðzzcin zzl xzen -ìea ¨©¨¨§¦
[sexb` `ln-]øpä CBúì çìî ìLdliztde onyd eay ilkd - ¤¤©§©¥

,zwlecdL ìéáLaxabzze dlizta dadld÷éìãúå øéàú,xzei ¦§¦¤¨¦§©§¦
z` dyer glndy ,xenb rah dyrn `ed `l` ,yegip jka oi`y

.dliztd xg` xzei jynpe ,xzei lelv onydåokïéðúBðxzen - §§¦
gipdlèéè[miaxern mine xtr-]úéñøçå[dyezk dpial-]úçz ¦§©§¦©©

÷éìãúå ïézîzL ìéáLa ,øpäwlciy xnelk ,welcln oiznzy - ©¥¦§¦¤©§¦§©§¦
,onyd z` mippvn ziqxgde hihdy ,xdn miizqi `le xzei ax onf

.dliztd xg` jk lk jynp epi`e
:df oipra oic d`ian `xnbdéqëéîc ïàî éàä ,àøèeæ áø øîà̈©©§¨©©¦§©¥

àçLîc àâøLonyd jyniy mxeb jkae ,ony ly xpd z` dqknd - §¨¨§¦§¨
,xzei xdn wlcie dliztd xg`àèôð élâîeieqikd z` xiqnd oke - §©¥©§¨

,xzei zxreae eixg` zkynp y`dy mxeb jkae ,htp ly xpdn
,xzei xdn zwleceøáò÷jka xaer -íeMîxeqi`'úéçLz ìa' ¨¨©¦©©§¦

(hi k mixac)xzei xdn htpde onyd elkziy mxeb `ed jka ixdy ,
.jxevd itkn

xac d`iane ,ixen`d ikxc oipra `ztqezdn `iadl zxfeg `xnbd

qekd z` ozepe bfeny zra xne`d :ixen`d ikxc meyn ea oi`y sqep
tl,miaeqnd ip'ïðaø íeôì éiçå àøîç'ly mditl miige oii - ©§¨§©¥§©¨¨

,minkgd,éøBîàä éëøc íeMî Ba ïéà`le dkxal z`f xne` ixdy ¥¦©§¥¨¡¦
.yegipl

:df oipra dyrn `ztqezd d`ianäNòL àáé÷ò éaøa äNòî©£¤§©¦£¦¨¤¨¨
äzLîoi`eyip lyàéáäL ñBëå ñBk ìk ìòå ,Bðáìiptl ozpe bfne ¦§¤¦§§©¨¨¤¥¦

,miaeqndïðaø íeôì éiçå àøîç' øîàly mditl miige oii - ¨©©§¨§©¥§©¨¨
,minkgdïBäéãéîìz íeôìe ïðaø íeôì àøîçå éiçoiie miig - ©¥§©§¨§©¨¨§©§¦¥

.'mdicinlz itle minkgd ly mditl

äùà äîá êìò ïøãä

ìåãâ ììë ¯ éòéáù ÷øô
dilr xar m` ,zxk aiig cifna dilr xaerdy dyrz `l zevn lk

.z`hg oaxw `iadl aiig ,dbbya
lke`d oebk ,z`hg mdilr miaiigy zexiar dnk lr bbeya xaerd
dnk dyr elit`e ,dxiare dxiar lk lr z`hg aiig ,mce alg
dyerd mle` .dxiar lk lr z`hg aiig ,cg` dyrna zexiar
mewn lkne .zg` z`hg `l` aiig epi` minrt dnk zg` dxiar
,xnelk ,'zek`ln welig' miweqtdn epcnl zay zek`ln oiprl
a` lk lr z`hg aiig bbeya zek`ln zea` daxd dyerdy
dyrz `l' ly dxdf`d llka zek`lnd lky it lr s` ,dk`ln

'dk`ln lk(i k zeny).
jk xg` el rcep ok m` `l` bbeya dxiar lr z`hg aiig epi`

xn`py ,i`cea `hgy(gk c `xwie)`hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`'©¥¨©¨£¤¨¨
rcep okn xg`le xzid `edy xeaq did `hgyky ,'ebe 'FpAxw `iade§¥¦¨§¨
dnk bbeya zg` dxiar xaerdy it lr s` jkld .did xeqi`y el
`l` aiig epi` [`hgy miizpia el rcep `ly] cg` mlrda minrt
epi`e] aeyg `ed cg` dyrnke ,`id zg` dbby lkdy ,zg` z`hg
lr z`hg aiig `edy cg` mlrda mixeqi` dnk lr xaerl dnec
bbye xfge ,el rcep jk xg`e da bby m` mewn lkn ,[dxiar oin lk
'drici'dy ,zg`e zg` lk lr z`hg aiig ,dnvr dxiar dze`a
.zebby izyk od ixde ,miyrnd z` zwlgn xeqi` dyry el rcepy
xeq`y rcei epi`y oebk ,xeqi`d zrici i` .` ,yi zebby ipin dnke
epi`y oebk ,xeqi`l znxebd daiqd zrici i` .a .rxfe zaya rexfl
dbby efi`a x`az oldl dpynd .dk`ln dyre meid zayy rcei
z`hg `l` `ian epi` dbby efi`ae ,dk`ln lk lr z`hg `ian
zek`lnd lk lr e` zezayd lka dyry zek`lnd lk lr zg`

oldl `xnba x`eaiy itk .b .zaye zay lka dyry(.hq)dxwn yi
llgndy rci `ly oebk ,yperd xneg zrici i` `ede dbby ly sqep

.dk`ln dyre zxk epic zay

äðùî
d`xzdae micra cifna zaya zexeq`d zek`lndn zg` dyerd
.z`hg aiig bbeyae ,zxk aiig d`xzd e` micr `lae .dliwq aiig
zebby dnk dyry mc` `iadl jixv ze`hg dnk zx`an ef dpyn

:zayaúaL øwéò çëBMä ìk ,úaMa eøîà ìBãb ììkepi`y - §¨¨¨§©©¨¨©¥©¦©©¨
,dxeza zay xeqi` yiy rceiejk zngnäaøä úBëàìî äNò̈¨§¨©§¥

úçà úàhç àlà áéiç Bðéà ,äaøä úBúaLazezayd lk lr §©¨©§¥¥©¨¤¨©¨©©
.zg` dbby `xwp lkdy iptn ,lligy

úaL øwéò òãBiäzeyrl xeq`ye dxeza zay xeqi` yiy rceiy - ©¥©¦©©¨
gkyy zezay dnk did oke ,zay meidy gky la` ,zek`ln da

,zay meidyejk zngn,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNò`le ¨¨§¨©§¥§©¨©§¥
,`hgy miizpia el rcepáéiçzg` z`hgúaLå úaL ìk ìò ©¨©¨©¨§©¨

.lligy
,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå ,úaL àeäL òãBiäitl ©¥©¤©¨§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥

dnka minrt dnk o`yre ,zexeq` el` zek`lny rci `ly
,zezayáéiçzg` z`hgìk ìò ©¨©¨
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fq sc zay(oey`x meil)

ikxc meyn mixeq`d mitqep mixac `ztqezdn d`ian `xnbd
:ixen`d'écb ãb' øîBàäilfn [xabzd-] lfnzd -àì ÷eðñel`e - ¨¥©©¦§Ÿ

siir `dzékLeáe ékLà,dlilae meia -Ba Léef dxin`a -íeMî ©§¥§¥¤¦
.éøBîàä éëøc:dfa zwlegd drcBðéà 'ãb' ,øîBà äãeäé éaøoi` - ©§¥¨¡¦©¦§¨¥©¥

ixen`d ikxc meyn exeqi`ì àlàøîàpL ,äøæ äãBáò ïBLdiryi) ¤¨§£¨¨¨¤¤¡©
(`i dq,'ïçìL ãbì íéëøBòä'`xwy meyn aiig ef oeyla `xewde ¨§¦©©ª§¨

.dxf dcear mya
,dlila efa df mdizeny mitilgnd dy`e yi`àeä`xwpdîLa¦§¨

àéäåz`xwp,BîLa,yegip meyn.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé §¦¦§¤¦©§¥¨¡¦
xne`d'éðc eðec',izeiag ewfgzd -.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé ¨©¤¦©§¥¨¡¦

:dfa zwlegd drcïéà ,øîBà äãeäé éaøzxin`ì àlà 'ïc'ïBL ©¦§¨¥¥¨¤¨§
äøæ äãBáò,ynnøîàpL(ci g qenr)ïBøîBL úîLàa íéòaLpä' £¨¨¨¤¤¡©©¦§¨¦§©§©§

éäìà éç eøîàå,'ïc E,dxf dcear oeyl `ed 'oc'y jkn yexcl yie §¨§¥¡Ÿ¤¨
.dxf dcear mya `xwy meyn aiig ef oeyla `xewde

áøBòì øîBàäygld z`'çøö',`xew `edykàzáøBòìeaxerle - ¨¥¨¥§©§¤§¨
xne` z`xew `idyk dawpé÷éøL'[iwxyz-]éáðæ éì éøéæçäåC §¦¦§©£¦¦¦§¨¥

.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé ,'äáBèì§¨¤¦©§¥¨¡¦
äæ ìBâðøz eèçL' øîBàämeynúéáøò àøwL,'axerk `xwy - ¨¥©£©§§¤¤¨¨©§¦

åehgy' xne`dúìBâðøúmeyn efúéøáb äàøwL'xkf lebpxzk -, §©§§¤¤¨§¨©§¦
.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé¤¦©§¥¨¡¦

xne`d,'øéúBàå äzLà øéúBàå äzLà'dievn dkxa `dzy ick ¤§¤§¦¤§¤§¦
,epiia.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé¤¦©§¥¨¡¦

ìúBka íéöéa úòwáîäe`viy mivia zetilw lzeka zrwand - ©§©©©¥¦©¤
,migext` odníéçBøôàä éðôa (çèäå)ok dyere ,odn e`viy ¦§¥¨¤§¦

,ezeni `ly yegiplå .éøBîàä éëøc íeMî Ba Léokñéânäaxrn - ¤¦©§¥¨¡¦§©¥¦
dxrwa dvia oael.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé ,íéçBøôà éðôa¦§¥¤§¦¤¦©§¥¨¡¦

úãwøîä,migext`d iptl,ïéçBøôà ãçàå íéòáL äðBnäådyere ©§©¤¤§©¨¦§¦§¤¨¤§¦
yegipl ok.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé ,eúeîé àlL ìéáLa¦§¦¤Ÿ¨¤¦©§¥¨¡¦

çzekì úãwøîä,wfgziy ick yegipl ,eziiyr zra gzekd iptl - ©§©¤¤©¨
íéLãòì ú÷zLîäåzynd -zpzepy zra daiaq micnerd z` zw §©§©¤¤¨£¨¦

,xdn elyaziy ick dxicwa miycrïéñéøbì úçåeöîäådrya - §©§©©©©§¦¦
,xdn elyaziy ick dxicwa miqixb zpzepyBa Lécg` lka - ¤

el` miyrnn.éøBîàä éëøc íeMîokeäúøéã÷ éðôa úðzLnä ¦©§¥¨¡¦©©§¤¤¦§¥§¥¨¨
.éøBîàä éëøc íeMî Ba Lé ,äøäî ìMaúzL ìéáLa¦§¦¤¦§©¥§¥¨¤¦©§¥¨¡¦

ixen`d ikxc meyn ea oi`y xac `ztqezn `ziixa d`ian `xnbd
:xzeneìL íñé÷ ïéðúBð ìáàd urúezlirene unegk wfgd £¨§¦¥¨¤

,leyialåokúéëeëæ éøáLleyial milirendìéáLa ,äøéãwa §¦§¥§¦©§¥¨¦§¦
,äøäî ìMaúzLel` mixac zpekzy `l` yegip df oi`y oeik ¤¦§©¥§¥¨

.leyiad z` xdnlúéëeëæ éøáLa ïéøñBà íéîëçåmgipdl ©£¨¦§¦§¦§¥§¦
,dxicwa,äðkqä éðtîzikekfd x`yz `ny eyygy epiidc ¦§¥©©¨¨

.okzqie ezlik`a dprlaie dxicwa
meyn mda oi` j` ,dlebqk mi`xpd mixac yiy d`ian `xnbd

:mixzene ixen`d ikxcïéðúBð ,ïðaø eðzzcin zzl xzen -ìea ¨©¨¨§¦
[sexb` `ln-]øpä CBúì çìî ìLdliztde onyd eay ilkd - ¤¤©§©¥

,zwlecdL ìéáLaxabzze dlizta dadld÷éìãúå øéàú,xzei ¦§¦¤¨¦§©§¦
z` dyer glndy ,xenb rah dyrn `ed `l` ,yegip jka oi`y

.dliztd xg` xzei jynpe ,xzei lelv onydåokïéðúBðxzen - §§¦
gipdlèéè[miaxern mine xtr-]úéñøçå[dyezk dpial-]úçz ¦§©§¦©©

÷éìãúå ïézîzL ìéáLa ,øpäwlciy xnelk ,welcln oiznzy - ©¥¦§¦¤©§¦§©§¦
,onyd z` mippvn ziqxgde hihdy ,xdn miizqi `le xzei ax onf

.dliztd xg` jk lk jynp epi`e
:df oipra oic d`ian `xnbdéqëéîc ïàî éàä ,àøèeæ áø øîà̈©©§¨©©¦§©¥

àçLîc àâøLonyd jyniy mxeb jkae ,ony ly xpd z` dqknd - §¨¨§¦§¨
,xzei xdn wlcie dliztd xg`àèôð élâîeieqikd z` xiqnd oke - §©¥©§¨

,xzei zxreae eixg` zkynp y`dy mxeb jkae ,htp ly xpdn
,xzei xdn zwleceøáò÷jka xaer -íeMîxeqi`'úéçLz ìa' ¨¨©¦©©§¦

(hi k mixac)xzei xdn htpde onyd elkziy mxeb `ed jka ixdy ,
.jxevd itkn

xac d`iane ,ixen`d ikxc oipra `ztqezdn `iadl zxfeg `xnbd

qekd z` ozepe bfeny zra xne`d :ixen`d ikxc meyn ea oi`y sqep
tl,miaeqnd ip'ïðaø íeôì éiçå àøîç'ly mditl miige oii - ©§¨§©¥§©¨¨

,minkgd,éøBîàä éëøc íeMî Ba ïéà`le dkxal z`f xne` ixdy ¥¦©§¥¨¡¦
.yegipl

:df oipra dyrn `ztqezd d`ianäNòL àáé÷ò éaøa äNòî©£¤§©¦£¦¨¤¨¨
äzLîoi`eyip lyàéáäL ñBëå ñBk ìk ìòå ,Bðáìiptl ozpe bfne ¦§¤¦§§©¨¨¤¥¦

,miaeqndïðaø íeôì éiçå àøîç' øîàly mditl miige oii - ¨©©§¨§©¥§©¨¨
,minkgdïBäéãéîìz íeôìe ïðaø íeôì àøîçå éiçoiie miig - ©¥§©§¨§©¨¨§©§¦¥

.'mdicinlz itle minkgd ly mditl

äùà äîá êìò ïøãä

ìåãâ ììë ¯ éòéáù ÷øô
dilr xar m` ,zxk aiig cifna dilr xaerdy dyrz `l zevn lk

.z`hg oaxw `iadl aiig ,dbbya
lke`d oebk ,z`hg mdilr miaiigy zexiar dnk lr bbeya xaerd
dnk dyr elit`e ,dxiare dxiar lk lr z`hg aiig ,mce alg
dyerd mle` .dxiar lk lr z`hg aiig ,cg` dyrna zexiar
mewn lkne .zg` z`hg `l` aiig epi` minrt dnk zg` dxiar
,xnelk ,'zek`ln welig' miweqtdn epcnl zay zek`ln oiprl
a` lk lr z`hg aiig bbeya zek`ln zea` daxd dyerdy
dyrz `l' ly dxdf`d llka zek`lnd lky it lr s` ,dk`ln

'dk`ln lk(i k zeny).
jk xg` el rcep ok m` `l` bbeya dxiar lr z`hg aiig epi`

xn`py ,i`cea `hgy(gk c `xwie)`hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`'©¥¨©¨£¤¨¨
rcep okn xg`le xzid `edy xeaq did `hgyky ,'ebe 'FpAxw `iade§¥¦¨§¨
dnk bbeya zg` dxiar xaerdy it lr s` jkld .did xeqi`y el
`l` aiig epi` [`hgy miizpia el rcep `ly] cg` mlrda minrt
epi`e] aeyg `ed cg` dyrnke ,`id zg` dbby lkdy ,zg` z`hg
lr z`hg aiig `edy cg` mlrda mixeqi` dnk lr xaerl dnec
bbye xfge ,el rcep jk xg`e da bby m` mewn lkn ,[dxiar oin lk
'drici'dy ,zg`e zg` lk lr z`hg aiig ,dnvr dxiar dze`a
.zebby izyk od ixde ,miyrnd z` zwlgn xeqi` dyry el rcepy
xeq`y rcei epi`y oebk ,xeqi`d zrici i` .` ,yi zebby ipin dnke
epi`y oebk ,xeqi`l znxebd daiqd zrici i` .a .rxfe zaya rexfl
dbby efi`a x`az oldl dpynd .dk`ln dyre meid zayy rcei
z`hg `l` `ian epi` dbby efi`ae ,dk`ln lk lr z`hg `ian
zek`lnd lk lr e` zezayd lka dyry zek`lnd lk lr zg`

oldl `xnba x`eaiy itk .b .zaye zay lka dyry(.hq)dxwn yi
llgndy rci `ly oebk ,yperd xneg zrici i` `ede dbby ly sqep

.dk`ln dyre zxk epic zay

äðùî
d`xzdae micra cifna zaya zexeq`d zek`lndn zg` dyerd
.z`hg aiig bbeyae ,zxk aiig d`xzd e` micr `lae .dliwq aiig
zebby dnk dyry mc` `iadl jixv ze`hg dnk zx`an ef dpyn

:zayaúaL øwéò çëBMä ìk ,úaMa eøîà ìBãb ììkepi`y - §¨¨¨§©©¨¨©¥©¦©©¨
,dxeza zay xeqi` yiy rceiejk zngnäaøä úBëàìî äNò̈¨§¨©§¥

úçà úàhç àlà áéiç Bðéà ,äaøä úBúaLazezayd lk lr §©¨©§¥¥©¨¤¨©¨©©
.zg` dbby `xwp lkdy iptn ,lligy

úaL øwéò òãBiäzeyrl xeq`ye dxeza zay xeqi` yiy rceiy - ©¥©¦©©¨
gkyy zezay dnk did oke ,zay meidy gky la` ,zek`ln da

,zay meidyejk zngn,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNò`le ¨¨§¨©§¥§©¨©§¥
,`hgy miizpia el rcepáéiçzg` z`hgúaLå úaL ìk ìò ©¨©¨©¨§©¨

.lligy
,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòå ,úaL àeäL òãBiäitl ©¥©¤©¨§¨¨§¨©§¥§©¨©§¥

dnka minrt dnk o`yre ,zexeq` el` zek`lny rci `ly
,zezayáéiçzg` z`hgìk ìò ©¨©¨
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gq sc zay(ipy meil)

,äëàìîe äëàìî áà.zg` dbbyk zaygp dk`ln lky iptn ©§¨¨§¨¨
,úçà äëàìî ïéòî äaøä úBëàìî äNBòäzek`ln dnk dyry ¨¤§¨©§¥¥¥§¨¨©©

ely dcleze dk`ln a` dyry e` ,cg` a` ly zeclez ody,Bðéà¥
úçà úàhç àlà áéiçxfgy enk aygpy iptn ,zek`lnd lk lr ©¨¤¨©¨©©

.minrt dnk zg` dxiar dyre

àøîâ
z` zx`an `xnbd .'eke 'zaya exn` lecb llk' dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .'lecb llk' oeyldàðz àîòè éàîdaiqd dn ± ©©£¨¨¨
`pzd dpyyéðúéîì éòa÷c íeMî àîéìéà ,'ìBãb ììk'xn`p m` ± §¨¨¦¥¨¦§¨¨¥§¦§¥

oldl zepyl dvxy meyny(:dr),'øçà ììk ãBò'`l` ea llk `le §¨©¥
jkl ,mihxt drax` llk o`ke mihxt ipyàðzo`k'ìBãb ììk'oeik ¨¨§¨¨

,mihxt xzei llek `edyåly xn`zénð úéòéáL éaâdpy mb ± §©¥§¦¦©¦
`pzd(`"n f"t ziriay),'ziriaya exn` lecb llk'éòa÷c íeMî¦§¨¨¥

éðúéîìzepyl dvxy ±'øçà ììk ãBò'(a"n my),jkleàðzdpy - §¦§¥§¨©¥¨¨
`yixa'ìBãb ììk'.mihxt xzei llek `edy oeikàäål [ixde-]éab §¨¨§¨©¥

éðz÷c øNòî`pzd dpyy ±(`"n `"t zexyrn)cer'àìå ,'øçà ììk ©£¥§¨¨¥§¨©¥§Ÿ
éðz(my)oey`xd llka'ìBãb ììk'xzei llek oey`xd my mby s` ¨¥§¨¨

.'lecb llk' `pzd dpy o`k recn `iyewd zxfeg ok m`e ,mihxt
:`xnbd daiyn,ïéáà øa éñBé éaø øîàiablúéàc ,úéòéáLe úaL ¨©©¦¥©¨¦©¨§¦¦§¦

eäaoda yiy ±àðz ,úBãìBúå úBáàllk','ìBãbiabl la`øNòî §¨§¨¨¨¨©£¥
da úéìcda oi`y ±.'ìBãb ììk' àðz àì ,úBãìBúå úBáà §¥¨¨§¨Ÿ¨¨§¨¨

:`xnbd dywnéðúc àøt÷ øáìeely `ztqeza dpyy'ìBãb ììk' §©©¨¨§¨¥§¨¨
mb,øNòîa,dywàkéà úBãìBz éàîe úBáà éàîzea` dfi` ± §©£¥©¨©¨¦¨

xyrn iabl 'lecb llk' xn`y jkne ,xyrna yi zeclez dfi`e
.zeclez mda oi`y mixaca s` 'lecb llk' mixne`y gken

:'lecb llk' `pzd dpy recn xg` mrh zx`an `xnbdåàì àlà¤¨¨
àîòè eðééäzay iabl 'lecb llk' dpey `pzdy mrhd edf `l - ©§©£¨

mewna ok dpey `ed `l` ,zecleze zea` mda yiy meyn ziriaye
'lecb llk' `pzd dpy zay iabl okle ,xg` xacn lecb eypery

y meynúéòéáL ìMî øúBé úaL ìL BLðBò ìBãbzay xeqi`y - ¨§¤©¨¥¦¤§¦¦
,ziriay xeqi`n xengeléàcxeqi`Leìúa ïéa àúéà úaLxaca ± §¦©¨¦¨¥§¨

e ,yle ogeh xeqi` oebk ,zay iptl ylzpyøaeçîa ïéáxaca ± ¥¦§¨
,zayd zqipka xaegn didyeléàåxeqi`àúéì Leìúa ,úéòéáL §¦§¦¦§¨¥¨

àúéà øaeçîazyecw oi`y ,xaegna wx `l` yelza epi` ± ¦§¨¦¨
dpyd zqipka rwxwl mixaegn eidy zexit lr `l` dlg ziriay

.ziriaydåy meyn 'lecb llk' dpy ziriay iablìL dLðBò ìBãâ §¨§¨¤
øNònä ïî øúBé úéòéáL,xyrnn xeng ziriay xeqi`y -eléàc §¦¦¥¦©©£¥§¦
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àúéà øNòî eléàc ,äàét ìMî øúBé øNòî ìL BLðBòs` epyi ± §¤©£¥¥¦¤¥¨§¦©£¥¦¨

÷øéå äðàúa,opaxcnàúéì äàét eléàåzbdep dpi` ±.÷øéå äðàúa ¦§¥¨§¨¨§¦¥¨¥¨¦§¥¨§¨¨
iabl d`tl xyrn oia welig yiy zeipyndn di`x `xnbd d`iane

:wxie dp`zïðúcdpyna(c"n `"t d`t),ìk ,äàéta eøîà ììkxac ¦§©§¨¨§©¥¨Ÿ
øîLðå ,ìëBà àeäL,eze` mixney eilrae xwten epi`y ±Bìecéâå ¤¤§¦§¨§¦

úçàk Búèé÷ìe ,õøàä ïîdcyay zexitd lk z` mihwlny ± ¦¨¨¤§¦¨§¤¨
,cg` onfaíei÷ì Bñéðëîe,miax mini miiwzdl lekiy ±áéiç ©§¦§¦©¨

.äàéta©¥¨
:el` millka hrnl dpynd d`a dn `xnbd zx`an'ìëBà'¤

éçéôñ éèeòîì[ly oigitq-]äöB÷å ñéèñzriavl miynynd §©¥§¦¥§¦§¨
.micbaø÷ôä éèeòîì 'øîLðå'ïéäéîk éèeòîì 'õøàä ïî Bìecéâå' . §¦§¨§©¥¤§¥§¦¦¨¨¤§©¥§¥¦

úBiøèôe.xie`ay zigelgldn `l` rwxwdn miwpei mpi`y ¦§¦
äðàz éèeòîì 'úçàk Búèé÷ìe'mrta dizexit mihwln oi`y §¦¨§¤¨§©¥§¥¨

.zg`,÷øé éèeòîì 'íei÷ì Bñéðëîe'mpi`y zeheltwe ztl oebk ©§¦§¦§©¥¨¨
.ax onf miniiwzn

eléàålïðz øNòî éabdpyna(`"n `"t zexyrn),,øNòna eøîà ììk §¦©¥©£¥§©§¨¨§©©£¥
eléàå .øNòna áéiç ,õøàä ïî Bìecéâå ,øîLðå ,ìëBà àeäL ìk̈¤¤§¦§¨§¦¦¨¨¤©¨©©£¥§¦

`dzy jixvy d`t iabl epipyy dníei÷ì Bñéðëîe úçàk Búèé÷ì§¦¨§¤¨©§¦§¦
ïðz àìepi`y wxie zg`k dzhiwl oi`y dp`z ok m`e ,xyrn iabl Ÿ§©

.d`tn xeng xyrny `vnp ,d`tn mixehte xyrna miaiig xnyp
dpyna epipy(:fq lirl)daxd zek`ln dyre zay xwir gkeyd'

:ef dklda dpc `xnbd .'zg` z`hg `l` aiig epi` daxd zezaya
eäééåøz éøîàc ìàeîLe áø,mdipy exn` -ïéúéðúîepzpyn ± ©§¥§¨§¦©§©§©§¦¦

z`hg `l` aiig epi` zay xwir gkeydy oey`xd llka zxne`d
zxacn zg`øéiâúpL øâå ,íéøëpä ïéáì äaLpL ÷Bðéúajldeïéáì §¦¤¦§¨§¥©¨§¦§¥¤¦§©¥§¥

,íéøëpä.dxeza zay xeqi` yiy mlern erci `lyìáàm`øékä ©¨§¦£¨¦¦
zay xeqi` yiyçëL óBqáìe,zay xeqi` yiyáéiçz`hgìk ìò §©¨©©¨©¨

,úaLå úaL,zay meidy gkye zay xwir rceik epicy iptn ©¨§©¨
.zay lk lr z`hg aiigy dpyna epipyy

:`xnbd dywnïðz,oey`xd llka epzpyna epipy -øwéò çëBMä §©©¥©¦©
úaLz`hg `l` aiig epi` ,daxd zezaya daxd zek`ln dyre ©¨

,'gkeyd' `pzd xn`y jkn `xnbd zwiicne .zg`ììkî åàì̈¦§¨
àøwéòî äòéãé déì àéåäcxaecny ef oeyln gikedl oi` m`d ± §©§¨¥§¦¨¥¦¨¨

aiig epi` mewn lkne ,gky seqale zay xeqi` yiy rci dligzny
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.zay lk lr z`hg aiig
:`xnbd zvxzn,àìe ,ok gikedl oi`éàîdpyy `pzd zpeekìk' Ÿ©¨

úaL ìL døwéò epnî çeëL äúéäc ,'úaL øwéò çëBMä,mlern ©¥©¦©©¨§¨§¨¨©¦¤¦¨¨¤©¨
aiig gkye zay xwir rci m` la` ,zg` z`hg `l` aiig epi` okle

.zaye zay lk lr
dpynd z` l`enye ax ecinrdy jkn :dywne `xnbd zxfeg
mlern rci `ly ote`a zezayd lk lr zg` z`hg aiigy epipyy
z`hg `l` aiig epi` df ote`a `weecy rnyn ,zay xeqi` yiy

,zg`ìáàdligzn m`øékäzay xeqi` yiyéàî ,çëL óBqáìe £¨¦¦§©¨©©
,epic didi dn ±áéiçz`hg,úaLå úaL ìk ìò,dyw ok m`éðúcà ©¨©¨©¨§©¨©§¨¥

y ipyd llka `pzd dpyy cr ±úaL øwéò òãBiägkyy `l` ©¥©¦©©¨
zay meidyáéiç ,äaøä úBúaLa äaøä úBëàìî äNòåz`hgìò §¨¨§¨©§¥§©¨©§¥©¨©

éðúéì ,úaLå úaL ìkm`y zepyl el did ±øékäzay xeqi` yiy ¨©¨§©¨¦§¥¦¦
çëL óBqáìe,zaye zay lk lr z`hg aiig ,zay xeqi` yiyårcp §©¨©§

yàä ïkL ìëaiig ,zay meidy gkye zay xwir rceidy df oic ± ¨¤¥¨
.zaye zay lk lr z`hg

:`xnbd zvxznéàîdpyy dna `pzd zpeek,'úaL øwéò òãBiä' ©©¥©¦©©¨
,ezpeek,dçëLe ,úaL ìL døwéò òãBé äéäL éîrcei epi` eiykre ¦¤¨¨¥©¦¨¨¤©¨§¨¨

gkyy ote`ay `pzd eprinyd zn`a ok m`e ,zay xeqi` yiy llk
.zaye zay lk lr z`hg aiig zay xwir
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc zay(iying meil)

cvk] oey`xd zifkd lr oaxw yixtdy xg`l ipyd zifkd zlik`
lkn ,zg` aiigy yiwl yix xaeq df dxwnae ,[wtqd ly ipyd
opgei iax yxec epnny '`iade ez`hg lr' weqtdn el dyw `l mewn

y ,mizy aiigyàø÷ì déì é÷Bî éëéä Lé÷ì Léøcinrn `ed ji` ± ¥¨¦¥¦¥¥¦§¨
,'`iade ez`hg lr' weqtd z`äøtk øçàìael rcepy dxwna - ¦§©©©¨¨

,oey`xd zifkd lr z`hgd z` aixwdy xg`l ipyd zifkd zlik`

dfi`a mdixacn gikedl oi`e .ze`hg izy aiigy `ed dcen f`y
.yiwl yixe opgei iax ewlgp dxwn

oia el rcepe minrt dnk zg` dxiar dyerd oic dn zx`an `xnbd
:mrte mrt lkøîàc ïàîì ,àleò øîàyàéòa àì éàcå íLà± ¨©¨§©§¨©¨¨©©Ÿ¨£¨

jixv epi`,äléçza äòéãé`l oiicr m` s` i`ce my` `iadl lekie §¦¨©§¦¨
,`hgy el rcep
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc zay(iying meil)

cvk] oey`xd zifkd lr oaxw yixtdy xg`l ipyd zifkd zlik`
lkn ,zg` aiigy yiwl yix xaeq df dxwnae ,[wtqd ly ipyd
opgei iax yxec epnny '`iade ez`hg lr' weqtdn el dyw `l mewn

y ,mizy aiigyàø÷ì déì é÷Bî éëéä Lé÷ì Léøcinrn `ed ji` ± ¥¨¦¥¦¥¥¦§¨
,'`iade ez`hg lr' weqtd z`äøtk øçàìael rcepy dxwna - ¦§©©©¨¨

,oey`xd zifkd lr z`hgd z` aixwdy xg`l ipyd zifkd zlik`

dfi`a mdixacn gikedl oi`e .ze`hg izy aiigy `ed dcen f`y
.yiwl yixe opgei iax ewlgp dxwn

oia el rcepe minrt dnk zg` dxiar dyerd oic dn zx`an `xnbd
:mrte mrt lkøîàc ïàîì ,àleò øîàyàéòa àì éàcå íLà± ¨©¨§©§¨©¨¨©©Ÿ¨£¨

jixv epi`,äléçza äòéãé`l oiicr m` s` i`ce my` `iadl lekie §¦¨©§¦¨
,`hgy el rcep
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Fpi`C ,FNW dclFze a` F` ,cg` a`C zFclFY 'a EedC `kid ihErnl `N` .zFa`̈¤¨§©¥¥¨§¨¨§¨¤¨¨§¨¨¤§¥
iYW ,zg` dk`ln oirn dAxd zFk`ln dUFrd :`tiq ipzwcM .zg` `N` aiIg©¨¤¨©©¦§¨¨¥¥¨¨¤§¨©§¥¥¥§¨¨©©§¥

cg` a` lW zFclFz-dUFre xfFge dUFrM `Ed ixdC ,zg` z`Hg `N` aiIg Fpi` ¨¤¨¤¨¥©¨¤¨©¨©©©£¥§¤§¥§¤
mlrdA zF`Hg wENig oi`e .cg` mlrdA§¤§¥¤¨§¥¦©¨§¤§¥

itEbA `N` cg`F` ,oinFC opi`W dxiar ¤¨¤¨§¥£¥¨¤¥¨¦
zAW zbbW oiprl zFzAW wENigA:'îâãBò §¦©¨§¦§©¦§©©¨

øçà ììk.oiwxitA oOwl):dr sc,(llM `le §¨©¥§©¨§¦§¦§Ÿ¨©
lke ,ripvdl xWMd lM :mixaC 'a `N` FA¤¨§¨¦¨©¨¥§©§¦©§¨
mEXnE ,xzFi llM o`ke .ripvdl xWM Fpi`W¤¥¨¥§©§¦©§¨¨©¥¦

lFcB Edl ixw ikd:úéòéáL éaâå.wxtA ¨¦¨¥§¨§©¥§¦¦§¤¤
*)gEW zFpA(:øNòî éab."tAwzkQnC §©©¥©£¥§§©¤¤

zFxUrn:úBáà déa úéà.zg` xqg mirAx` ©©§¦¥¨©§¨¦¨¥©©
EkxvEdWzFclFze ,oMWOlzFnFCdlkl ¤§§©¦§¨§¨©§¨

ziriaWC zFa` .DiciC zFclFY `ied zg`- ©©¨§¨¨¦¥£¦§¦¦
dxivwE drixfdxivaE dxinfE,oaizkC §¦¨§¦¨§¦¨§¦¨¦§¦¨

zFclFY-dcUAW zFcFar x`W,mxke ¨§¨£¤§¨¤§¤¤
w"tA ohw crFnA opixn`cM)b sc.(:eøáì ¦§¨§¦©§¥¨¨§§©

àðúc àøt÷.i`n :xUrnA DiciC `YtqFzA ©¨¨§¨¨§¤§¨¦¥§©£¥©
'ek zFa`:àîòè eðééä åàì àlà.mEXn ¨¤¨¨©§©§¨¦

llM FA xn`PW xaC `N` ,zFclFze zFa`̈§¨¤¨¨¨¤¤¡©§¨
FWpFrellM FA xn`PW xg` xaCn lFcB- §§¨¦¨¨©¥¤¤¡©§¨

"lFcB llM" DiA ipY:àúéà úaL.xEQi`l ¨¥¥§¨¨©¨¦¨§¦
oFbM ,mFi cFrAn WElY didW xacA oiA DciC¦¨¥§¨¨¤¨¨¨¦§§

ogFh,WlexAEgOW xacA oiAmFId WcTXn: ¥§¨¥§¨¨¤§¨¦¤¨©©
úéòéáL eléàå.dWcTXn xAEgn didW xacA §¦§¦¦§¨¨¤¨¨§¨¦¤¨§¨

ziriaW-WElY didW xacA la` ,`zi` §¦¦¦¨£¨§¨¨¤¨¨¨
ziriaW iptl-`zil:úéòéáL.Dizi` inp ¦§¥§¦¦¥¨§¦¦©¦¦¥

LYndale" aizkC ,dndA lk`nA"dIgle'ebe §©£©§¥¨¦§¦§¦§¤§§§©©¨
)`xwiedk.(dndA lk`nA Dizil xUrn- ©£¥¥¥§©£©§¥¨

opAxe ,aizM xdvie WFxiY obC `ziixF`CnC§¦§©§¨¨¨¦§¦§¨§¦§©¨©
ipzwcM ,mc` lk`nC wxie oli`d zFxiR oETY©¥¨¦¨§¨¨§©£©¨¨¦§¨¨¥

'ek "lkF` `EdW lM":÷øéå äðàúa déúéà. Ÿ¤¤¦¥¦§¥¨§¨¨
opAxCn:'åë ìëBà àeäL ìk.d`iR iAbC ¦§©¨©Ÿ¤¤§©¥¥¨

EN` lM FA WIW cgEin xivT dn ,aizM xivw: ¨¦§¦©¨¦§¨¤¥¨¥
éçéôñ éèeòîìäöB÷å ñéèñ.micnFrW §©¥§¦¥¨¦§¨¤§¦

KxC oi`C - migitq hwp ikdl .ravlohwFll §¤©§¨¦§©§¦¦§¥¤¤§§¨
mirxfPW dpXAc sFql `N`,mipW 'de ' ©¨¨¤¦§¨¦¤¨§§¨¦

oiWxXdWoihXRzn,oigiAWnE ux`AWxFWe ¤©¨¨¦¦§©§¦¨¨¤©§¦¦§¤
x`W hwp `le ipd hwpC `de .xTir odNW¤¨¤¦¨§¨¦§©¨¥§¨§©§¨
iciI`C mEXn - dlik`l oiE`x opi`W mipin¦¦¤¥¨§¦©£¦¨¦§©§¥
- ziriaW odl WiC ,Edl ipY ziriaW iAbC§©¥§¦¦§¦§§¥¨¤§¦¦

d`itaC `kd hwpoFWl ,Edpzil xUrnE §©¨¨¦§¥¨©£¥¥§§§
.ieNd EpiAx= qihqvFw .`"cyiee= '`"vpxee: ©¥©¥¦¨¦¨

eBñéðëî÷øé éèeòîì íei÷ì.ztl oFbM ©§¦§¦§©¥¨¨§¤¤
zFhFltwe:Búèé÷ìe íei÷ì Bñéðëî eléàå §©§§¦©§¦§¦§¦¨

ïðz àì ãçàk.`l ,EdciC` opAx oETY ikC §¤¨¨§©§¦©©¨©©¦§¨
oin oiA wxiaE oli`d zFxitA bElRoinl: §§¥¨¦¨§¨¨¥¦§¦

ïéúéðúî.z`Hg cgA xhtC:äaLpL ÷Bðéúa. ©§¦¦§¨©§©©¨§¦¤¦§¨
mlFrn zAW rci `le:óBqáìe øékä ìáà §Ÿ¨©©¨¥¨£¨¦¦§©

çëL.gkFWM Dil dedrcFie ,zAW mFIdW ¨©¨¥¥§¥©¤©©¨§¥©
zAWe zAW lM lr aiIge ,zAW xTir:äúéäL ¦©©¨§©¨©¨©¨§©¨¤¨§¨

epnî äçeëL.mlFrn:çëL óBqáìe øékä éðúì.mini xninl `MilC b"r`e ,aiIgC §¨¦¤¥¨¦§¥¦¦§©¨©§©¨§§¥¨§¥©¨¦
minIW xninl `Mi`C ,`d y"ke ,wNgl drici oiieed mizpiAWDil oiieed mizpiAW ¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥§¨§¦¨§¥©¤¨¦¤¥§©¦¨§¨¥

wNgl drici: §¦¨§©¥
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éáâåek inp ziriay'.ziriaya opz ikd)`"n f"t:(lk`n `edy lk exn` lecb llk

yi ± digl dlky :yexit .ux`a miiwzn epi`e oiraevd oinne ,dnda lk`ne ,mc`

lk ,ipzwc :exn` xg` llk cere .xeria eincle xeria el yi ,ziriay eincle ziriay el

oi`e ,ziriay eincle ziriay el yi ± ux`a miiwzne ,'eke dnda lk`ne mc` lk`n epi`y

el yic ,lecb oey`xd llkc .xeria eincle el

mzd ipzwc b"r`e ,xeria el oi` oexg`e .xeria

`le ziriaya exn` lecb llk :`zixg` `aaa

ohw llk ipzwc oeik ,xg` llk dixza ipzw

lecb llk dixza ipznl jiiy ± dinw:àäåiab

'ek exn` xg` llk cer ipzwc xyrn.:dniz

on lecb epi`c oeik ,lecb llk oey`xa dpyi dnl

r"ve ?ipyd!

úéàãzecleze zea` dia.`axl elit`e

ohw crena xn`c):a sc(:ziriay iab

± `pngx xq` `l zeclez ,`pngx xq` zea`

.zecleze zea` dia zi` `din opaxcn n"n

.zecleze zea` inp `ki` xyrna :z"`e

lk opaxcne ,xdvie yexize obc `ziixe`cnc

zecleze zea` xikfdl jiiy `lc :l"ie !ilin

llkae :z"`e .zek`ln xeqi` dia zilc ilina

"lecb llk" inp ipzil ,ziriaye zayc xg`

,ipzinl jixv `lc :xnel yie !`nrh i`dn

xg` lecb llk cer :w"de ,i`w `nw lecb llk`c

exn`:

ìåãâziriay lyn zay ly eyper.

yelza yxtnc qxhpewd yexitl

rnyn ± ziriay mcewe zay mcew ylzpy

epiid ± `zi` xaegna ziriay yxtl dvexy

ixiine ,ziriaya ylzpe ,ziriay axr xaegna

:i"xl dywe .dlik`l ziriay zexit xeqi`a

ly eyper lecb" `l` xninl dil ded `l 'itlc

lk`na edpzi`c "xyrn lyn ziriaye zay

xninl dil dnle .xyrna ok oi` dn ,dnda

`l` ?ziriay lyn zay ly dyper lecb llk

oiprl `kiiy `lc dlik`c icinac :i"xl d`xp

ziriayn `l zay lecb xninl jiiy `l ± zay

zay lecb xn`w `l ikdle .xyrnn `le

zay lecb :xn`w `l` .xyrnn ziriaye

yelza oia edpzi` zek`ln xeqi`c ,ziriayn

,xaegna oiaziriayc zek`ln xeqi` eli`e

rnyn oke .`zil yelza `zi` xaegna

,lkd lr dlg zaydy :ipzwc ,inlyexia

cala ux`d zcear lr `l` dlg `l ziriaye:

øáìå'ek xyrna lecb llk ipzc `xtw.

llk epy `l mixg`c :`"ayxl d`xp

`l` d`tn lecb epi`y itl xyrna lecb

± ziriayn lecb zayc lecb llk la` .opaxcn

xyrn lyn ziriay ly oke ,`ziixe`cn:

åìéàåwxie dp`za `zil d`t.`wec e`l

opi`e ,cg`k ozhiwl oi` zepli` aex `dc ,dp`z

d`tc w"ta aiygc zepli` 'g wx)d"n(aiigc

dnk zhwlpc meyn ± dp`z hwp `l` .d`ta

"mizad zwfg"a opixn`ck ,minrt):gk sc a"a:(.'ek dp`z oebk ,`nei cga ixit 'b lk`

aizkc xivw mzqc ,xdvie yexize obca `l` d`ta aiigin `l `ziixe`cnc :z"x xne`e

ip`y leki :k"za yixcc `de ."jnxk xevaz ik" "jzif heagz ik" aizke ,obc `ed d`t iab

xivw dn "mkvx` xivw z` mkxvewae" :l"z ± d`ta miaiig eidiy oirelce oi`eyiw daxn

meyn :z"x xne` ± odn xyrn epwzy enk ,dl incce dp`zae wxia d`t epwz `ly dne .opaxcn iedc b"r` ,`xwn wxi xyrn yixc inp mzdc ,`id `zknq` ± 'ek xnype lke` `edy

dnn xzei eciqtie .aiyg `l inp meiwl eqipkn oi`y xace ,ozhiwl onf mircei oi`y itl oilhazny .geixd on xzei da miiprl cqtd yie ,dicic d`t `ed hren xac cg`k ozhiwl oi`c

xg` mewna egiexiy:éçéôñdvewe qihq.d`t oi` ikd elit`c :l"nwe .dlik`l miie`x md zvwc meyn :i"x xne` ± ipd hwp `l` ,lke` e`lc icin ihernl mzq xn`w `lc `d
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,`hgy dryazôñBäL ïkL ìëå.il riiqn dz` ixde ,ixac lr §¨¤¥¤©§¨
Bì øîà,`aiwr iaxéøáãìEdrici el dzid m` s` z`hg aiigy ¨©¦§¨¤

ixdy ,dyw ,`hgy drya.ãéæî àlà ââBL éeø÷ äæ ïéà¥¤¨¥¤¨¥¦
:yiwl oa oerny iaxe opgei iax lr `iyewd z` `xnbd zniiqnéðz÷̈¨¥

àäéî,minkg ixaca `ziixaa epipy mewn lkn ±ãöékote` dfi`a ± ¦¨¥©
a ,zg` z`hg `l` aiig epi` zay xwir gkeydy oicd xn`p÷Bðéz¦

.daypyìàeîLe áøì àîìLaaiig daypy wepizy mixaeqd ¦§¨¨§©§¥
,z`hgàçéðwepizy da epipyy `ziixadn `iyew mdilr oi` ± ¦¨

,z`hg aiig daypyLé÷ì ïa ïBòîL éaøìe ïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦
,z`hg aiig epi` daypy wepizy mixaeqd,àéL÷`ziixaa ixdy ©§¨

.z`hg aiigy epipy
:`xnbd zvxznCì éøîàjl exn`i ±éî àì ,Lé÷ì Léøå ïðçBé éaø ¨§¦¨©¦¨¨§¥¨¦Ÿ¦

àkéàzhiy z` `ziixaa oi` ike -øèôc æaðeîdaypy wepiz ¦¨§¨§¨©
,z`hgnïðéøîàc ïðà±xeht daypy wepizy epxn`y epgp` £©§¨§¦©

epxaq z`hgn.æaðeîk§§¨
drici el dzidy bbeyd z` s` z`hg aiign fapeny `ziixaa epipy
:`xnbd zxxan .fapen ly enrh z` zx`an `xnbd .dyrn zrya

æaðeîc àîòè éàî:`xnbd daiyn .fapen ly enrh dn ±áéúëc ©©£¨§§¨¦§¦
dxf dcear zbby ly z`hg iabl(hk eh xacna)äéäé úçà äøBz'¨©©¦§¤

éîñå ,'äââLa äNBòì íëìdéì Caezk cifn iabl el jenqe -my) ¨¤¨¤¦§¨¨§¨¦¥
(l weqtLéwä ,'äîø ãéa äNòz øLà Lôpäå'aezkdââBLiabl §©¤¤£¤©£¤§¨¨¨¦¦¥
z`hgãéæîì,zxk iablãéæn äîxaecn zxk aiigyBì äúéäL §¥¦©¥¦¤¨§¨

ââBL óà ,äòéãéxaecn z`hg aiigy.äòéãé Bì äúéäL §¦¨©¥¤¨§¨§¦¨
:`xnbd zl`eyïðaøå,fapen lr miwlegdéàäweqtdn df ywid ± §©¨¨©

déì éãáò éàî ,'úçà äøBz'daiyn .epnn miyxec md dn ± ¨©©©¨§¦¥
:`xnbdeäì éòaéîmdl jxvp `ed ±ïa òLBäé éaø déì éø÷îãëì ¦¨¥§§¦§©§¥¥©¦§ª©¤

déøáì éåìxn`py ,epa z` iel oa ryedi iax cnily dyxcl ± ¥¦¦§¥
áéúëe ,'äââLa äNBòì íëì äéäé úçà äøBz'zligza okl mcew ¨©©¦§¤¨¤¨¤¦§¨¨§¦
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hq sc zay(iyily meil)

,'älàä úBönä ìk úà eNòú àìå ebLú éëå'dyxtd jyndae §¦¦§§Ÿ©£¥¨©¦§¨¥¤
xn`p(fk-ck eh xacna)epiid 'zevnd lk'e ,ef dbby lr z`hg mi`iany

lr z`hg miaiigy epiidc ,zeevnd lk cbpk dlewyd dxf dcear
,dxf dcear zbbyáéúëecifna dxf dcear caerd iabl dyxtd seqa §¦

(l eh my),äîø ãéa äNòz øLà Lôpäå'`idd WtPd dzxkpe 'ebe §©¤¤£¤©£¤§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦
aiig bbeyae zxk aiig cifna dxf dcear caerdy ixd ,'DOr axTn¦¤¤©¨

ef dyxta aezky jkne ,z`hg(hk eh my)dUrl mkl didi zg` dxFY'¨©©¦§¤¨¤¨Ÿ¤
,dxezay zebbyd lka bdep df oicy ,'dbbWAílek eLweälk ± ¦§¨¨§¨

dxezay zexiar lk ly zebby lr zepaxwdìzbby oaxwäãBáò §£¨
ïläl äî ,äøæ,dxf dcear zbbya ±úøk BðBãæ ìò íéáéiçL øác ¨¨©§©¨¨¨¤©¨¦©§¨¥
úàhç BúââLådxenb dxiar lr wx z`hg `iadl zaiign dxezd - §¦§¨©¨

,zxk dilr aiig cifna d`yr m`yìk óà,dxezay zexiar x`y ± ©¨
úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL øácz`hg aiig epi` - ¨¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨

miyxec minkge .zxk dilr aiig cifna d`yr m`y dxiar lr `l`
zekinqn cnly fapenk `le ,iel oa ryedi iaxk miweqtd zekinq z`

dyrn zrya drici el dzid m` s` z`hg aiig bbeydy miweqtd.
`ziixaa epipy(:gq lirl)zrya drici el dzid m` s` fapenly

:`xnbd dywn .bby dna zx`an `xnbd ,bbeyk aygp dyrn
,éàîa äââL æaðeî àlàå`edy dyrn zrya rciy oeik ,xnelk §¤¨§¨§¨¨§©

.bbey aygp `ed dna `heg
:`xnbd zvxznïaø÷a ââML ïBâkcifnay xeqi` dyry rciy - §¤¨©§¨§¨

.z`hg oaxw eilr aiig bbeyay rci `l la` ,zxk eilr miaiigïðaøå§©¨¨
y mixaeq fapen lr miwlegd [`aiwr iax-]dîL àì ïaø÷ úââL¦§©¨§¨Ÿ§¨

,äââLitke] dnvr dxiara bbey did m` `l` z`hg aiig epi`e §¨¨
.[oldl x`eaiy

:`xnbd zxxanïðaøå,dnvr dxiara bbey zeidl jixvy mixaeqd §©¨¨
éàîa äââLbbey didiy jixv m`d ,dbbyd zeidl dkixv dna - §¨¨§©

elit`y e` ,zxkdn `le e`ldn `l llk rci `ly ,dxiard lka
aygp `ed zxk eilr miaiigy rci `ly `l` e`la xaery rci m`

.bbey
,mi`xen` dfa ewlgp :`xnbd d`ianââML ïåék ,øîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©¥¨¤¨©

,åàìa ãéæäL ét ìò óà ,úøëa.bbey aygp,øîà Lé÷ì Léøåepi` §¨¥©©¦¤¥¦§¨§¥¨¦¨©
bbeyk aygp.úøëå åàìa âBbLiL ãò©¤¦§§¨§¨¥

:yiwl yix ly enrh z` zx`an `xnbdàîòè éàî ,àáø øîà̈©¨¨©©£¨
Lé÷ì ïa ïBòîL éaøcbbey didiy cr z`hg aiig epi`y xaeqd §©¦¦§¤¨¦

,zxke e`laàø÷ øîà`hgy `iyp oiprl weqta xn`p ±(ak c `xwie), ¨©§¨
eidl` 'd zFvn lMn zg` dUre `hgi `iUp xW`'àì øLà £¤¨¦¤¡¨§¨¨©©¦¨¦§¡Ÿ¨£¤Ÿ

,'íLàå äââLa äðéNòúz`hg aiig epi`y rnynåàìa âBbLiL ãò ¥¨¤¨¦§¨¨§¨¥©¤¦§§¨
,daL úøëå,'dpiyrz `l'y zeevnd z` dyry aezk weqtay §¨¥¤¨

.bbeya ,e`l epiidc
:`xnbd zl`eyïðçBé éaøå,z`hg aiig e`la cifd m` s`y xaeqd §©¦¨¨

déì ãéáò éàî Lé÷ì ïa ïBòîL éaøc àø÷ éàälr aiyi dn ± ©§¨§©¦¦§¤¨¦©¨¦¥
.ef dyxc

:`xnbd daiyndéì éòaéîel jxvp df weqt ±àéðúãëì,`ziixaa ¦¨¥¥§¦§©§¨
`hgy cigi oiprl xn`p(fk c my)dbbWa `hgY zg` Wtp m`e' ,íòî §¦¤¤©©¤¡¨¦§¨¨¥©

,'õøàämi`ian ux`d mr lk `ly rnyn m"na 'mrn' aezky jkne ¨¨¤
hrnl yie ,z`hgøîeîì èøtxtkzn epi`y ,cifna dxiar xearl §¨§¨

dilr xar m` s` z`hga.bbeyaøîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø©¦¦§¤¤§¨¨¥
,ïBòîL éaø íeMîdnn cnlp oaxwa xtkzn epi` xnendy df oic ¦©¦¦§

`hgy `iyp oiprl xn`py(ak c my),äââLa äðéNòú àì øLà'£¤Ÿ¥¨¤¨¦§¨¨
,'íLàåaezk jenqae(bk c my)DA `hg xW` Fz`Hg eil` rcFd F`' §¨¥©¥¨©¨£¤¨¨¨

aiig xeqi`d z` xar dbbyd zngn m`y rnyn ,'FpAxw z` `iade§¥¦¤¨§¨
y jkn cenll yie ,oaxwBúòéãéî áMäyiy rcei did eli`y - ©¨¦¦¨

,ezeyrln rpnp did df dyrna xeqi`,BúââL ìò ïaø÷ àéáîj` ¥¦¨§¨©¦§¨
m`Búòéãéî áL àìdf dyrna xeqi` yiy rcei did eli` s`y - Ÿ¨¦¦¨

,ezeyrln rpnp did `l.BúââL ìò ïaø÷ àéáî Bðéàopgei iaxe ¥¥¦¨§¨©¦§¨
.xnen hrnl `a df weqty xfrl` oa oerny iaxk xaeq

:yiwl oa oerny iax zhiy lr dywn `xnbdïðzdpyna(.br oldl), §©
úBëàìî úBáà,zaya zexeq`dda ïðéåäå ,úçà øñç íéòaøà- £§¨©§¨¦¨¥©©©£¦©¨

ef dpyn ixaca epzpe ep`ype(a"r my),éì änì àðéðîjixv recn ± ¦§¨¨¨¨¦
ep`e ,mlek z` hxit jynda ixd ,zek`lnd oipn z` yxtl `pzd

.od zek`ln dnk cal dpnp,ïðçBé éaø øîàåeprinydl `a `pzd §¨©©¦¨¨
,df oipnaïàNò íàLzek`lnd lklãçà íìòäa ïlek`ly - ¤¦£¨¨¨§¤§¥¤¨

,`hgy miizpia el rcepáéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòel ic `le ©¨©¨©©§©©
:di`xd z` `xnbd zniiqne .zay lelig meyn zg` z`hgaéëéä¥¦

dì úçkLîzg` lk lr z`hg aiig didiy df oic `ven dz` okid ± ©§©©¨
,zg`eúBëàìî úââLå úaL ïBãæala` zay `ed df meiy rciy ± ¦§©¨§¦§©§¨

yiy rciy epiid zay oecfe ,zaya zexeq` el` zek`lny rci `l
ok m`e ,zaya dxeq`d zg` dk`ln zegtlàîìLaxacd oaen ± ¦§¨¨

øîàc ïðçBé éaøìyåàìa ãéæäL ét ìò óà úøëa ââML ïåékaiig §©¦¨¨§¨©¥¨¤¨©§¨¥©©¦¤¥¦§¨
,z`hgdì úçkLîzbbye zay oecf didy ote` `ven dz` ± ©§©©¨

,zek`lnåàìa úaMì dì òãéc ïBâkzek`ln dyerdy rciy ± §§¨©¨©©¨§¨
oeik zay oecf aygp dfe ,zxk aiigy rci `l la` ,e`la xaer el`
oeik dk`lne dk`ln lk lr z`hg aiige ,cifna e`ld lr xary

.zxka bbey didyøîàc Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì àlàaiig oi`y ¤¨§©¦¦§¤¨¦§¨©
z`hgéàîa úaMì déì òãéc ,úøëáe åàìa âBbLiL ãòdna - ©¤¦§§¨§¨¥§¨©¥©©¨§©

lky xeaq `ed ixd ,zek`ln h"ld lka bbyyk zay oecf `xwp
zek`lnd.minid x`yl zay oia welig yiy rcei epi`e zexzen

xaecny xnel yi yiwl yixl :`xnbd zvxznïéîeçúa dòãéc± §¨§¨¦§¦
oi`y xeqi` edfy ,megzl uegn zaya z`vl xeqi` yiy rciy

,oaxw eilr miaiigåaiig zek`lnd lka bbeydy epipyy ef dpyn §
diepy ,z`hgàáé÷ò éaøc àaélàxaeqd `aiwr iax zhiyl ± ©¦¨§©¦£¦¨

`edy oeik zay oecf aygp jkle ,dxezd on `ed oinegz xeqi`y
.minid x`yl zay oia welig yiy rcei

.dbby dpi` opaxle ,dbby dny oaxw zbby fapenly lirl x`azd
:`xnbd zl`ey .df oipra `ziixa d`ian `xnbdàäì àðz ïàî©¨¨§¨

ïðaø eðúc,da epipyy ef `ziixa dpy in ±äæáe äæa ââLdyr - §¨©¨¨¨©¨¤¨¤
`l mbe zay meidy rci `ly ,zek`ln zbbye zay zbbya dk`ln

,zexeq` el` zek`lny rciäøBza øeîàä ââBL eäæi`ce df - ¤¥¨¨©¨
m`e .z`hg aiige ,bbey `xwpäæáe äæa ãéæäoecfa dk`ln dyr ± ¥¦¨¤¨¤

el` zek`lny rci mbe zay meidy rciy ,zek`ln oecfe zay
,zexeq`äøBza øeîàä ãéæî àéä Bæepi`e cifn `xwp i`ce df - ¦¥¦¨¨©¨

.z`hg `ianúBëàìîa ãéæäå úaLa ââLzay meidy rci `ly ± ¨©§©¨§¥¦¦§¨
exeq` el` zek`lny rci la`,zaya zãéæäå úBëàìîa ââML Bà¤¨©¦§¨§¥¦

úaLameidy rci la` zaya zexeq` el` zek`lny rci `ly ± §©¨
,zayòãBé éðéà ìáà äøeñà Bæ äëàìnL éðà òãBé øîàL Bà¤¨©¥©£¦¤§¨¨£¨£¨¥¦¥©

ïéáéiçL[miaiig m`d-],àì Bà ïaø÷ äéìòbbey `xwp el` mixwna ¤©¨¦¨¤¨¨§¨Ÿ
eáéiç.z`hgïàîk:`xnbd daiyn .diepy in zhiyk ±æaðeîk ©¨§©§§¨

rci `ly iyilyd ote`a mb okle ,dbby dny oaxw zbbyy xaeqd
.bbey aygp `ed oaxw dilr miaiig m`

cifde zxka bby m` ,minkg zrca yiwl yixe opgei iax ewlgp lirl
eay dxwn yiy zx`an `xnbd .z`hg aiige bbey aygp m` e`la

:yiwl yixl opgei iax dcen,éehéa úòeáLa íéãBî ìkä ,ééaà øîà̈©©©¥©Ÿ¦¦§©¦
,daL åàìa âBbLiL ãò ,ïaø÷ äéìò ïéáéiç ïéàL`ly raypy oebk ¤¥©¨¦¨¤¨¨§¨©¤¦§§¨¤¨

.lk`e ,raypy gkye lk`i
:`xnbd dywnïàî íéãBî ìkälkd xn`y dna iia` oiekzd inl ± ©Ÿ¦©

l jgxk lr ,micen,ïðçBé éaøixdy dyw ok m`eàèéLtheyt ± ©¦¨¨§¦¨
ixdy ,iehia zreaya opgei iax dceny xacdïðçBé éaø øîà÷ ék¦¨¨©©¦¨¨

`weec epiid ,e`la bby `l m` s` oaxw aiigyàkéàc àëéä± ¥¨§¦¨
yiy mewnaúøk,zxka bbyeàkéìc àëä ìáàoi`y o`k ±,úøk ¨¥£¨¨¨§¥¨¨¥

àìcifn did m` ixdy ,e`la bby `l m` s` bbeyk aygpy xn` Ÿ
.bbey did dna ok m` e`la

:`xnbd zvxznàðéîà Czòc à÷ìñ,xnel jzrc lr dlrn ziid - ¨§¨©§¨£¦¨
å ìéàBäy dnïaø÷ áéiçiehia zreay lrìëác ,àeä Lecéç ¦§©¨¨§¨¦¦§¨

ïçkLà àì dlek äøBzä[ep`vn `l-]åàìzxk ea oi`yéúééîc ©¨¨Ÿ©§§¨¨§©§¥
déìòeilr `iadl jixvy ±éúééî àëäå ,ïaø÷oaxw `ian o`ke ± £¥¨§¨§¨¨©§¥

s`y minkg micen okl ,zxk ea oi`y e`l `edy s`éke`la cifd ¦
eáéiçéì énð ïaø÷a ââL,z`hg ¨©§¨§¨©¦¦©©
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ezny in` cenr hq sc ± iyily wxtzekxa

éëåebLúälàä úBönä ìk úà eNòú àìå.zFixFdA opitlie)g sc.(`idW f"r Ff §¦¦§§Ÿ©£¥¨©¦§¨¥¤§¨§¦©§¨¤¦
rnWnA dxFYd lM - "zg` dxFY" aizkE .zFvOd lkM dlEwW:eLweä.lW zFpAxw §¨§¨©¦§§¦¨©©¨©¨§©§©§¨§¨¤

lWl zFxiar lM lW zFbbW;f"rdnf"r,dxEnB dxiar lr `N` `A Fpi` DNW oAxw §¨¤¨£¥§¤¨¨§¨¤¨¥¨¤¨©£¥¨§¨
"dzxkpe dnx ciA dUrY xW` WtPde" Dil KinqC ,zxM FpFcf lr aiIgW:ìk óà ¤©¨©§¨¥¦§¦¥§©¤¤£¤©£¤§¨¨¨§¦§§¨©¨

äøBzä.xaC lr `N` z`Hg oi`ian oi` ©¨¥§¦¦©¨¤¨©¨¨
zxM FpFcGW:æaðeî àlàå.inC lirl xn`C ¤§¨¥§¤¨§©©£©§¥§¦

z`Hg aiIg dUrn zrWA drici Fl dzidW: ¤¨§¨§¦¨¦§©©£¤©¨©¨
éàîa ââLc.aizM dbbW z`Hg iAB `d:ââLc §¨©§©¨©¥©¨§¨¨§¦§¨©

ïaø÷a.Fpi` la` ,zxM FpFcf lr aiIgW rcFiC §¨§¨§¥©¤©¨©§¨¥£¨¥
iz`Hg dilr aiIgW rcF:äââL dîL àì.cr ¥©¤©¨¨¤¨©¨Ÿ§¨§¨¨©

bbXWDnvr dxiarA:ïðaøå.dbbW EraC ¤¨©¨£¥¨©§¨§©¨©§¨§¨¨
dbbW ;ixn`w i`nA dbbW ,Dnvr dxiarÄ£¥¨©§¨§¨¨§©¨¨§¦§¨¨
zxkA F` ,zxke e`lA `zNin dNEkA§¨¦§¨§¨§¨¥§¨¥

DicEgl?ãéæäL â"òà úøëa ââML ïåék §¥¥¨¤¨©§¨¥¤¥¦
åàìa.,`A `Ed zxMd lr oAxTd f`W §¨¤¨©¨§¨©©¨¥¨

WtPde" Dil KinqE "dbbWA dUFrl" oxn`cM§©£©©§¤¦§¨¨§¦¥§©¤¤
'ebe "dUrY xW`:äðéNòú àì.e`l Epiid: £¤©£¤Ÿ¥¨¤¨©§¨

éì änì àðéðî.rxFGd zFk`ln zFa`" ipzil ¦§¨¨¨¨¦¦§¥£§¨©¥©
xqg mirAx`" `pzinl il dOl ,'ek "WxFgde§©¥¨¨¦§¦§¨©§¨¦¨¥

nC opirci op`e ,Edpipzil ?"zg`zg` xqg ' ©©¦§¦§©£©¨§¦©§¨¥©©
`Mi`:'åë ïlek ïàNò íàL.`nlrA `pniqe ¦¨¤¦£¨¨¨§¦¨¨§¨§¨

lENig lr aiIg zF`Hg dOM rcil ,opirnW ©̀§§¦©¥©©¨©¨©¨©¦
zg` zAW:dì zçkLî éëéä.?aiIginCk"r ©¨©©¥¦©§§©§¨§¦©©

rcFiC - zAW oFcfA `N` Dl YgMWn `l̈©§§©§¨¤¨¦§©¨§¥©
rcFi Fpi`C - zFk`ln zbbWe ,zAW `EdW¤©¨§¦§©§¨§¥¥©
oFcfA i`C .zFxEq` ElNd zFk`lOdW¤©§¨©¨£§¦¦§
zFxEq` odW rcFiC ,zAW zbbWe zFk`ln§¨§¦§©©¨§¥©¤¥£
opY `d - zAW mFIdW gkW la` zAWA§©¨£¨¨©¤©©¨¨§©
zAW oFcfE !zAW lkl zg` `N` aiIg Fpi`C§¥©¨¤¨©©§¨©¨§©¨
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,minkgl `N` oxqn `le ,citw EdNEM` - "izFzAW z`" aizMoricFdlgkFWA i`de .`id dbbW `cgC ,zAW xTir gkWA - i`d .`xaQnzAW xTir rcFi la` ,zAW mFIdW §¦¤©§©©§¨¥§Ÿ§¨¨¤¨©£¨¦§¦¨¦§¨¨©§¨©¦©©¨©£¨§¨¨¦§©§¥©¤©©¨£¨¥©¦©©¨

wNgl drici [oiied] mizpiAW mini xninl `Mi`C -:àøazñî àëtéà."ExFnWY izFzAW z`"e ,zg` zAWl zg` dxinW rnWn - "zAXd z` l`xUi ipa ExnWe"'a - §¦¨§¥©¨¦¤¥§©¦¨§¨§¦¨§©¥¦§¨¦§©§¨§¨§§¥¦§¨¥¤©©¨©§©§¦¨©©§©¨©©§¤©§©¦§
,`zErnWnA `N` ibilR `l wgvi xA ongp ax oiaE ongp ax oiaE .zg` dxinW lr `N` xidfn Fpi`e ,zFzAWKci`n xn sili `xw i`dn xn siliC i`n: ©¨§¥©§¦¤¨©§¦¨©©¥©©§¨¥©©§¨©¦§¨¨§¦¦¤¨§©§¨¨©§¨¥©¥©§¨¨¥©¥¦¨
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àä`id fapen ipn.zreay zbby ogky` `l fapen` ibiltc opaxl la` :qxhpewa yxit

.`al cizrd lr `l` aiig epi`c zereaya xn`c l`rnyi iaxk ixaqe ,xaryl iehia

lr `icda aiign r"xe ,`aiwr iax fapenc opax `dc l`eny epiaxl xfril` x"d dywde

b"ta [zereaya gken qxhpewa 'ity xg` oeylke :b"t] zereaya xaryl):ek sc,(:xn`c

iehia zbby edfi` :ongp axn `ax dipin `ra

dreayy ip` rcei xn`c oebk :dil xn` ?xaryl

oaxw dilr oiaiig m` rcei ipi` la` ,dxeq` ef

:ipyne ?fapenk ± o`nk :dil jixte .e`l m`

zil dlek dxezd lkac b"r` ,opax `niz elit`

:qxhpewa dywdy dne .'ek oaxwa dbby edl

`nlrac ab lr s` l"nw `d ,`hiyt i`n)(bied

mc`d"c meyn ,`id dbby e`l `kd ± dbby

`d meyn i`c ,`id `kxit e`l .opira "dreaya

hxt ± dreaya mc`d" `icda ipzil ± jixhvi`

`z` oaxw zbbyc rnyn `l` "qep`l

jd e`lac :dyw ,edine .dbby dnyy opirny`l

oizipznn iia`l jxtinl ivn ded `ziixa

,xaryl iehia zreay r"x aiignc ,zereayc

ok lr .e`la cifd ok m` `l` dl zgkyn `le

aiydy l`eny epiax yexitk d`xp)(c:,opaxl

zbby zgkyn ± dbby dny e`l oaxw zbbyc

ef dreayy rceiy oebk ,xaryl iehia zreay

xeaq la` ,e`l da yiy rcei epi` la` dxeq`

mc`d" xity aiyge ,dyr xeqi` da yiy

zereaya gken oke .df oipra "dreaya)my,(

xeaqk `l` hrnn `l "dreaya mc`d"nc

axc icinlz oebk ,rayp zn`ay dreay zrya

ipn `d ,jkld .'ek ax xn` ikdc razyn xnc

rcei epi`e" ipzinl dil ded opaxlc ,`ed fapen ±

`rac zereayc `edde ."e`l dilr oiaiig m`

a`c` `bilt ± ongp axn `ax dipinii:äùåò
ezqpxt ick.,dvxiy dn lk leki jldl la`

mlerl ribi `l ± ikd e`l i`c .xnyny meia wx

oi`c meyn ± "xkpin i`na" xn`wc `de .aeyiil

,inp i` .jled epi`e ayeiy dna zay xkid df

`zyde ,dvexy enk jled xnyny meia 'it`

z"xet axd .`yeciwa `l` xkpin `l:
m`
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ì éehéa úòeáL úââL eäæéà :éáéúéî .ì"î÷Y øáòL ¥¦¦¥¤¦§©§©¦§¤¨©
òãBé éðéà ìáà ,äøeñà Bæ äòeáML éðà òãBé" øîà íàL¤¦¨©¥©£¦¤§¨£¨£¨¥¦¥©
æaðeî Y épî àä !áéiç Y "àì Bà ïaø÷ äéìò ïéáéiç íà¦©¨¦¨¤¨¨§¨Ÿ©¨¨©¦§©
,àèéLt Y æaðeî àîéìéà ?épî :àðéøçà àðMéì) .àéä¦¦¨¨©£¦¨©¦¦¥¨§©§¦¨
ïaø÷ úââL øîà àeä Lecéç åàìc äøBzä ìëa àzLä̈§¨§¨©¨§¨¦¨©¦§©¨§¨
Y åàì àlà ?ù"ë àì àeä Lecéçc àëä ,äââL dîL§¨§¨¨¨¨§¦Ÿ¤¨¨
ìkä :ééaà øîàå .(àzáeéz !ééaàc àzáeéúe ,àéä ïðaø©¨©¦§§¨§©©¥§§¨§¨©©©¥©Ÿ
âBbLiL ãò LîBç äéìò ïéáéiç ïéàL äîeøúa íéãBî¦¦§¨¤¥©¨¦¨¤¨¤©¤¦§
ék !àèéLt ,ïðçBé éaø Y ïàî íéãBî ìkä .daL åàìa§¨¤¨©Ÿ¦©©¦¨¨§¦¨¦
úøk àkéìc àëéä ,úøk àkéàc àëéä Y ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¥¨§¦¨¨¥¥¨§¥¨¨¥
ââL éëå ,úãîBò úøk íB÷îa äúéî :àîéúc eäî !àì Y¨©§¥¨¦¨¦§¨¥¤¤§¦¨©

:øîà àáø .ì"î÷ ,áéiçéì éîð Y äúéîaíB÷îa äúéî §¦¨©¦¦©¥¨¨¨©¦¨¦§
:àðeä áø øîà .éà÷ ïaø÷ íB÷îa LîBçå ,úãîBò úøk̈¥¤¤§¤¦§¨§¨¨¥¨©©¨
úaL éúîéà òãBé Bðéàå ,øaãna (Bà Cøca) Cläî äéä̈¨§©¥©¤¤©¦§¨§¥¥©¥¨©©¨
:øîBà áø øa àéiç .ãçà íBé ønLîe íéîé äML äðBî Y¤¦¨¨¦§©¥¤¨¦¨©©¥
:øáñ øî ?éâìtéî÷ éàîa .äML äðBîe ãçà íBé ønLî§©¥¤¨¤¦¨§©¨¦©§¦¨¨©

éúéî .ïBLàøä íãàk øáñ øîe ,íìBò ìL Búéiøák:éá ¦§¦¨¤¨©¨©§¨¨¨¦¥¦¦
íBé ønLî Y úaL éúîéà òãBé Bðéàå Cøca Cläî äéä̈¨§©¥©¤¤§¥¥©¥¨©©¨§©¥

ì ãçà?ãçà íBé ønLîe äML äðBî :åàì éàî .äML ¤¨§¦¨©¨¤¦¨§©¥¤¨
íBé ønLî" ,éëä éà .äML äðBîe ãçà íBé ønLî ,àìŸ§©¥¤¨¤¦¨¦¨¦§©¥

ì ãçàéòaéî "äML äðBîe ãçà íBé ønLî" !?"äML ¤¨§¦¨§©¥¤¨¤¦¨¦¨¥
Bðéàå ,øaãna Bà Cøca Cläî äéä :àéðz ,ãBòå !déì¥§©§¨¨¨§©¥©¤¤©¦§©§¥
àzáeéz .ãçà íBé ønLîe äML äðBî Y úaL éúîéà òãBé¥©¥¨©©¨¤¦¨§©¥¤¨§§¨
íBéå íBé ìëa :àáø øîà .àzáeéz !áø øa (àéiç éaøc)§©¦¦¨©©§§¨¨©¨¨§¨¨
àîBé àeääå .[àîBé àeääî øa] ,Búñðøt éãk Bì äNBò¤§¥©§¨¨©¥©¨§©¨
ìBîúàî àîìéãå .úBñðøt ézL ìBîúàî ãéáòc !?úBîéì¥§¨¥¥¤§§¥©§¨§¦§¨¥¤§
eléôà ,Búñðøt Bì äNBò íBéå íBé ìk :àlà !éàåä úaL©¨£¨¤¨¨¨¤©§¨¨£¦
øékî äéä íà :àáø øîà .àzìcáàå àLecé÷a Y déì økðéî éàîa àîBé àeääå .àîBé àeää©¨§©¨§©¦§©¥§¦¨§©§©§¨¨©¨¨¦¨¨©¦
àì úaLc ïåék :àîéúc eäî !àèéLt .Blek íBiä ìk äëàìî äNBò Y Ba àöiL íBiä úö÷î¦§¨©¤¨¨¤§¨¨¨©§¦¨©§¥¨¥¨§©¨¨

àúaL éìòîa ,÷éôðãáòéîì déì éøzLéì Y ÷éôð àúaLa äMîça éîð éà éàäå ,÷éôð àì [éîð] ¨¥§©£¥©§¨©¦¨¨¥§©¦©¦©£¦¨§©§¨¨¥¦§§¦¥§¤¡©
."úaL øwéò òãBiä" .÷éôðå éø÷îe ,àúøéiL çkLîc ïéðîéæ :ïì òîLî à÷ ,éîBé éøz äëàìî§¨¨§¥¥¨©§©¨¦§¦§©§©©¨§¨¦§¦§¨¥©¥©¦©©¨
úà ìàøNé éðá eøîLå"( ,éáéúk éàø÷ éøz :deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîà ?éléî éðäðî§¨¨¥¦¥¨©©©§¨¨©©¨©£§¥§¨¥§¦¦§¨§§¥¦§¨¥¤
äøéîL Y "úaMä úà ìàøNé éðá eøîLå" ?ãöék àä ."eøîLz éúúaL úàå" 'éúëe "úaMä©©¨§¦§¤©§Ÿ©¦§Ÿ¨¥©§¨§§¥¦§¨¥¤©©¨§¦¨

ì úçàY "eøîLz éúúaL úàå" ,äaøä úBúaLé÷úî .úaLå úaL ìëì úçà äøéîLdì ó ©©§©¨©§¥§¤©§Ÿ©¦§Ÿ§¦¨©©§¨©¨§©¨©§¦¨
úçà äøéîL Y "úaMä úà ìàøNé éðá eøîLå" àøazñî àëtéà ,äaøcà :÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨©§©¨¦§¨¦§©§¨§¨§§¥¦§¨¥¤©©¨§¦¨©©

ì úçà äøéîL "eøîLz éúúaL úàå" ,úaLå úaL ìëì."úaL àeäL òãBiä" .äaøä úBúaL §¨©¨§©¨§¤©§Ÿ©¦§Ÿ§¦¨©©§©¨©§¥©¥©¤©¨
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שבת.  פרק שביעי - כלל גדול דף סט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zay(iyily meil)

ïì òîLî à÷opax mixaeq o`k mbe ,ok xacd oi`y iia` eprinyn ± ¨©§©¨
aiig epi`y opgei iax dcen okle ,oaxwa bby m` bbey `xwp epi`y

.e`la bebyiy cr oaxw
:iia` lr dywn `xnbdéáéúéî,iia` ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipyì éehéa úòeáL úââL eäæéàøáòLjiiy ji` - ¥¤¦§©§©¦§¤¨©
lr rayp m`y ,xaryl iehia zreay lr z`hg aiig mc` didiy
oebk ,bbey `xwpy dxwn yiy oaen ,lke` `ly dreay oebk ,`adl
lr rayp m` la` ,raypy gky lk`e ezreay lr xary dryay
didiy jiiy ji` dyw ,lk` `l `ede ,izlk`y dreay oebk ,xaryl
`ed qep` ,lk`y xeaq did lk`y raypy drya m` ixd ,bbey

oebk :`ziixad zx`an .oaxw aiig epi`eéðà òãBé øîà íàL¤¦¨©¥©£¦
,àì Bà ïaø÷ äéìò ïéáéiç íà òãBé éðéà ìáà ,äøeñà Bæ äòeáML¤§¨£¨£¨¥¦¥©¦©¨¦¨¤¨¨§¨Ÿ

y xaryl iehia zreay idefáéiçoaxw zbbyy gkene .z`hg dilr ©¨
oi`y iehia zreaya micen lkd xn`y iia`k `le ,dbby dny

.day e`la bebyiy cr oaxw dilr miaiig
:`xnbd zvxznépî àäzhiya ,diepy `id in zhiya ef `ziixa ± ¨©¦

,àéä æaðeîzrcl la` ,dbby dny oaxw zbbyy mewn lka xaeqd §¨¦
zreaya mb ,dbby dpi` oaxw zbbyy mewn lka mixaeqd minkg

.dbby dpi` iehia
):zxg` oeyla ef `xnin d`ian `xnbdàðéøçà àðMéìoeyl ± ¦§¨©£¦¨

,xg`épîz`hg aiig iehia zreayay ef `ziixa diepy in zrck - ©¦
,oaxw zbby lràîéìéàzrck `idy xn`p m` ±,æaðeîok m` ¦¥¨§¨

àèéLt,oaxw aiigy xacd heyt ±àzLäy eiykr ±äøBzä ìëa §¦¨©§¨§¨©¨
àeä Lecéç åàìc,ezbby lr oaxw aiigyøîàfapenïaø÷ úââL §¨¦¨©¦§©¨§¨

àëä ,äââL dîL,iehia zreayaàeä Lecéçcs` oaxw aiigy §¨§¨¨¨¨§¦
m`d ,zxk ea oi`y e`l `edyïkL ìk àìlr s` z`hg aiigy Ÿ¨¤¥

.df oic zepyl `ziixad dkxved recne ,oaxw zbbyåàì àlàlr ± ¤¨¨
zrck ef `ziixay xnel jixv jgxk,àéä ïðaødxezd lkay s`e ©¨¨¦

da yiy iehia zreaya ,dbby dpi` oaxw zbbyy opax mixaeq
zbbyy opax micen ,zxk ea oi`y e`l `edy s` oaxw aiigy yecig

.dbby dny oaxwééaàc àúáeéúeiia` ixac lr `id `kxite ± §§¨§©©¥
cr oaxw dilr miaiig oi`y iehia zreaya micen lkdy xn`y

:`xnbd dwiqn .day e`la bebyiyàúáeéz,`id `kxit ok` - §§¨
eixac egcpe(.

wx bby m`y xaeqd opgei iaxy sqep ote` yiy zx`an `xnbd
mb bby m` `weecy xaeqd yiwl yixl dcen z`hg aiig zxka

:z`hg aiig e`laa íéãBî ìkä ,ééaà øîàålk`y xfäîeøz §¨©©©¥©Ÿ¦§§¨
,bbeyadaL åàìa âBbLiL ãò LîBç äéìò ïéáéiç ïéàLdidiy - ¤¥©¨¦¨¤¨¤©¤¦§§¨¤¨

mzlik`a e`la xaer oi`e oileg `idy xeaq.
:`xnbd dywnïàî íéãBî ìkälkd xn`y dna iia` oiekzd inl ± ©Ÿ¦©

l jgxk lr ,micen,ïðçBé éaøixdy dyw ok m`eàèéLtheyt ± ©¦¨¨§¦¨
ixdy ,dnexza opgei iax dceny xacdïðçBé éaø øîà ékaiigy ¦¨©©¦¨¨

`weec ,e`la bby `l m` s` oaxwàkéàc àëéäaeig yiy mewna ± ¥¨§¦¨
úøkla` ,zxka bbyeàkéìc àëéäaeig oi`y mewna ±àì úøk ¨¥¥¨§¥¨¨¥Ÿ

e`la cifn did m` ixdy ,e`la bby `l m` s` bbeyk aygpy xn`
.bby dna ok m`
:`xnbd zvxznàîéúc eäîy xnel xeaq `dz `ny ±äúéîicia ©§¥¨¦¨

minyúøk íB÷îazexiar x`y lyäúéîa ââL éëå ,úãîBò- ¦§¨¥¤¤§¦¨©§¦¨
,miny icia dzin aeig df lr oi`y xeaq didyáéiçéì énðmb ± ©¦¦©©

,zxka bby m` enk yneg aiigziïì òîLî à÷iia` eprinyn ± ¨©§©¨
ynega aiigzdl bbey aygp epi`e ,zxkk dpi` miny icia dziny

.e`la bbey didiy cr
:iia` lr zwlegd drc d`ian `xnbdäúéî ,øîà àáøminy icia ¨¨¨©¦¨

éà÷ ïaø÷ íB÷îa LîBçå ,úãîBò úøk íB÷îaxaeq okle ,cner - ¦§¨¥¤¤§¤¦§¨§¨¨¥
lr yneg miaiig jk ,zxk zbby lr oaxw miaiigy enky opgei iax

.miny icia dzin zbby
izn rcei epi`e minid oeayg z` gkyy in dyri dn dpc `xnbd

:zayòãBé Bðéàå øaãna (Bà Cøca) Cläî äéä ,àðeä áø øîà̈©©¨¨¨§©¥©¤¤©¦§¨§¥¥©
íéîé äML äðBî ,úaL éúîéàz` eail l` myy mei eze`n ¥¨©©¨¤¦¨¨¦

,ezgkyãçà íBé ønLîe.zay myl iriayd meid z` ±øa àéiç §©¥¤¨¦¨©
,ãçà íBé ønLî ,øîBà áø,ea cnery meid xg`y meid z` epiidc ©¥§©¥¤¨

äðBîeeixg`läML.legd zenik mini ¤¦¨
:`xnbd zx`anéâìôéî÷ éàîa.ax xa `iige `ped ax ewlgp dna ± §©¨¦§§¦

øî`ped ax ±,øáñzepnl el yiy,íìBò ìL Búéiøáklegd iniy ©¨©¦§¦¨¤¨
.dligz epnpøîeax xa `iig ±,ïBLàøä íãàk ,øáñaxra `xapy ©¨©§¨¨¨¦

.zay did epipnl oey`xd meie ,zay
:ax xa `iig lr `xnbd dywnéáéúéîixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,ax xa `iigéúîéà òãBé Bðéàå Cøca Cläî äéä̈¨§©¥©¤¤§¥¥©¥¨©
çà íBé ønLî ,úaLì ãéàî .äML,`ziixad zpeek idn ±åàì± ©¨§©¥¤¨§¦¨©¨

y dpeekd oi` m`däML äðBîlegd zenik mini,ãçà íBé ønLîe ¤¦¨§©¥¤¨
.mini dyy xg` cg` mei 'dyyl cg` mei' oeyld rnyn oky

:`xnbd zvxzn,àìy `id `ziixad zpeekãçà íBé ønLîmyl Ÿ§©¥¤¨
,zayäðBîeeixg`äML.legd zenik mini ¤¦¨

:`xnbd dywnéëä éàdpene cg` mei xnyn dpeekdy ok m` ± ¦¨¦
`pzd dpy recn ,mini dyy eixg`ì ãçà íBé ønLî','äML §©¥¤¨§¦¨

,mini dyy xg` zay myl cg` mei xnyny rnynyíBé ønLî'§©¥
déì éòaéî 'äML äðBîe ãçà.zepyl `pzd jixv did ±ãBòå,dyw ¤¨¤¦¨¦¨¥¥§

àéðz,`ziixaaéúîéà òãBé Bðéàå ,øaãna Bà Cøca Cläî äéä ©§¨¨¨§©¥©¤¤©¦§¨§¥¥©¥¨©
,ãçà íBé ønLîe äML äðBî ,úaLax xa `iigk `ly rnyne ©¨¤¦¨§©¥¤¨

:`xnbd zxne` .zay myl cg` mei mcew dpeny xaeqdàúáeéz± §§¨
`kxit `ed df xac dxe`kl.áø øa [àéiçc] (àééç áøã)dwiqn §¦¨©©

:`xnbdàúáeéz.eixac egcpe ,`id `kxit ok` - §§¨
:df oipra cer dpc `xnbdíBéå íBé ìëa ,àáø øîàminid zyyn ¨©¨¨§¨¨

epi` ,legd zenik mda bdepyBì äNBò`l`Búñðøt éãkdnk ± ¤§¥©§¨¨
,ytp gewit iptn ,mei eze` ly eziignl jixvy[àîBé àeääî øa]©¥©¨

.dk`ln dyer epi` df meiay ,zay myl exnyny
:`xnbd dywnúeîéì àîBé àeääå`ld ,zenl eilr mei eze`a ike - §©¨¥

df meia ok m`e ,mei eze` jxevl `l` mei lka zeyrl el exizd `l
.digi dnn melk dyer epi`y

:`xnbd zvxznãéáòcdyer ±ìBîúàîmei eze` iptly meia ± §¨¦¥¤§
xeriya dk`ln zay myl xnyn `edy.úBñðøt ézL§¥©§¨

:dywne `xnbd zxfegéàåä úaL ìBîúàî àîìéãåmei `ny - §¦§¨¥¤§©¨£©
zeqpxt izy xeriya dk`ln ea dyer m`e ,`ed zay lenz`d

.ytp gewit jxevl `ly zaya dk`ln dyery `vnp
:`xnbd zvxznàlày xnel jixvBì äNBò íBéå íBé ìkdk`ln ¤¨¨¨¤

xeriyaBúñðøte ,mei eze` lyeléôàaàîBé àeäämyl exnyny ©§¨¨£¦©¨
.zay

:`xnbd zl`eydéì økðéî éàîa àîBé àeääåxkip `ed dna ± §©¨§©¦§©¥
.minid x`yak dk`ln ea dyer ixd ,zay myl exnyny

:`xnbd daiynàzìcáàå àLecé÷a.ez`iviae ezqipka dyery §¦¨§©§©§¨
:df oipra cer dpc `xnbdíBiä úö÷î øékî äéä íà ,àáø øîà̈©¨¨¦¨¨©¦¦§¨©

Ba àöiLdnk rcei la` jxcl `vi reaya mei dfi`a rcei epi`y - ¤¨¨
,jxcl `viy mein exar miniìk äëàìî äNBòeze`Blek íBiä- ¤§¨¨¨©

dyer reay lka oke ,ez`ivil ipinyd meia dk`ln zeyrl leki
.zaya jxcl `vi `ly i`ce ixdy ,mei eze`a dk`ln

:`xnbd dywnàèéLteze`a dk`ln zeyrl lekiy xacd heyt ± §¦¨
.mei

:`xnbd zvxznàîéúc eäîxnel xeaq `dz `ny ±úaLc ïåék ©§¥¨¥¨§©¨
÷éôð àì,jxcl `vi `l i`ce zayay ±àì [énð] àúaL éìòîa Ÿ¨¦§©£¥©§¨©¦Ÿ

÷éôðaxra jxcl z`vl jxc oi`y ,`vi `l i`ce zay axra mb ± ¨¦
,zayd ceak iptn zayéàäå,df mc` ±àúaLa äMîça énð éà §©¦©¦©£¦¨§©§¨

éîBé éøz äëàìî ãaòéîì déì éøzLéì ÷éôðjxcl `vi m` s` ± ¨¦¦§§¥¥§¤§©§¨¨§¥¥
didiy xnelk ,mini ipy dk`ln zeyrl xzen `di iying meia

el xzenmei eze` `edy ,ez`ivil ipinyd meia dk`ln zeyrl
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hq sc zay(iyily meil)

ïì òîLî à÷opax mixaeq o`k mbe ,ok xacd oi`y iia` eprinyn ± ¨©§©¨
aiig epi`y opgei iax dcen okle ,oaxwa bby m` bbey `xwp epi`y

.e`la bebyiy cr oaxw
:iia` lr dywn `xnbdéáéúéî,iia` ixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipyì éehéa úòeáL úââL eäæéàøáòLjiiy ji` - ¥¤¦§©§©¦§¤¨©
lr rayp m`y ,xaryl iehia zreay lr z`hg aiig mc` didiy
oebk ,bbey `xwpy dxwn yiy oaen ,lke` `ly dreay oebk ,`adl
lr rayp m` la` ,raypy gky lk`e ezreay lr xary dryay
didiy jiiy ji` dyw ,lk` `l `ede ,izlk`y dreay oebk ,xaryl
`ed qep` ,lk`y xeaq did lk`y raypy drya m` ixd ,bbey

oebk :`ziixad zx`an .oaxw aiig epi`eéðà òãBé øîà íàL¤¦¨©¥©£¦
,àì Bà ïaø÷ äéìò ïéáéiç íà òãBé éðéà ìáà ,äøeñà Bæ äòeáML¤§¨£¨£¨¥¦¥©¦©¨¦¨¤¨¨§¨Ÿ

y xaryl iehia zreay idefáéiçoaxw zbbyy gkene .z`hg dilr ©¨
oi`y iehia zreaya micen lkd xn`y iia`k `le ,dbby dny

.day e`la bebyiy cr oaxw dilr miaiig
:`xnbd zvxznépî àäzhiya ,diepy `id in zhiya ef `ziixa ± ¨©¦

,àéä æaðeîzrcl la` ,dbby dny oaxw zbbyy mewn lka xaeqd §¨¦
zreaya mb ,dbby dpi` oaxw zbbyy mewn lka mixaeqd minkg

.dbby dpi` iehia
):zxg` oeyla ef `xnin d`ian `xnbdàðéøçà àðMéìoeyl ± ¦§¨©£¦¨

,xg`épîz`hg aiig iehia zreayay ef `ziixa diepy in zrck - ©¦
,oaxw zbby lràîéìéàzrck `idy xn`p m` ±,æaðeîok m` ¦¥¨§¨

àèéLt,oaxw aiigy xacd heyt ±àzLäy eiykr ±äøBzä ìëa §¦¨©§¨§¨©¨
àeä Lecéç åàìc,ezbby lr oaxw aiigyøîàfapenïaø÷ úââL §¨¦¨©¦§©¨§¨

àëä ,äââL dîL,iehia zreayaàeä Lecéçcs` oaxw aiigy §¨§¨¨¨¨§¦
m`d ,zxk ea oi`y e`l `edyïkL ìk àìlr s` z`hg aiigy Ÿ¨¤¥

.df oic zepyl `ziixad dkxved recne ,oaxw zbbyåàì àlàlr ± ¤¨¨
zrck ef `ziixay xnel jixv jgxk,àéä ïðaødxezd lkay s`e ©¨¨¦

da yiy iehia zreaya ,dbby dpi` oaxw zbbyy opax mixaeq
zbbyy opax micen ,zxk ea oi`y e`l `edy s` oaxw aiigy yecig

.dbby dny oaxwééaàc àúáeéúeiia` ixac lr `id `kxite ± §§¨§©©¥
cr oaxw dilr miaiig oi`y iehia zreaya micen lkdy xn`y

:`xnbd dwiqn .day e`la bebyiyàúáeéz,`id `kxit ok` - §§¨
eixac egcpe(.

wx bby m`y xaeqd opgei iaxy sqep ote` yiy zx`an `xnbd
mb bby m` `weecy xaeqd yiwl yixl dcen z`hg aiig zxka

:z`hg aiig e`laa íéãBî ìkä ,ééaà øîàålk`y xfäîeøz §¨©©©¥©Ÿ¦§§¨
,bbeyadaL åàìa âBbLiL ãò LîBç äéìò ïéáéiç ïéàLdidiy - ¤¥©¨¦¨¤¨¤©¤¦§§¨¤¨

mzlik`a e`la xaer oi`e oileg `idy xeaq.
:`xnbd dywnïàî íéãBî ìkälkd xn`y dna iia` oiekzd inl ± ©Ÿ¦©

l jgxk lr ,micen,ïðçBé éaøixdy dyw ok m`eàèéLtheyt ± ©¦¨¨§¦¨
ixdy ,dnexza opgei iax dceny xacdïðçBé éaø øîà ékaiigy ¦¨©©¦¨¨

`weec ,e`la bby `l m` s` oaxwàkéàc àëéäaeig yiy mewna ± ¥¨§¦¨
úøkla` ,zxka bbyeàkéìc àëéäaeig oi`y mewna ±àì úøk ¨¥¥¨§¥¨¨¥Ÿ

e`la cifn did m` ixdy ,e`la bby `l m` s` bbeyk aygpy xn`
.bby dna ok m`
:`xnbd zvxznàîéúc eäîy xnel xeaq `dz `ny ±äúéîicia ©§¥¨¦¨

minyúøk íB÷îazexiar x`y lyäúéîa ââL éëå ,úãîBò- ¦§¨¥¤¤§¦¨©§¦¨
,miny icia dzin aeig df lr oi`y xeaq didyáéiçéì énðmb ± ©¦¦©©

,zxka bby m` enk yneg aiigziïì òîLî à÷iia` eprinyn ± ¨©§©¨
ynega aiigzdl bbey aygp epi`e ,zxkk dpi` miny icia dziny

.e`la bbey didiy cr
:iia` lr zwlegd drc d`ian `xnbdäúéî ,øîà àáøminy icia ¨¨¨©¦¨

éà÷ ïaø÷ íB÷îa LîBçå ,úãîBò úøk íB÷îaxaeq okle ,cner - ¦§¨¥¤¤§¤¦§¨§¨¨¥
lr yneg miaiig jk ,zxk zbby lr oaxw miaiigy enky opgei iax

.miny icia dzin zbby
izn rcei epi`e minid oeayg z` gkyy in dyri dn dpc `xnbd

:zayòãBé Bðéàå øaãna (Bà Cøca) Cläî äéä ,àðeä áø øîà̈©©¨¨¨§©¥©¤¤©¦§¨§¥¥©
íéîé äML äðBî ,úaL éúîéàz` eail l` myy mei eze`n ¥¨©©¨¤¦¨¨¦

,ezgkyãçà íBé ønLîe.zay myl iriayd meid z` ±øa àéiç §©¥¤¨¦¨©
,ãçà íBé ønLî ,øîBà áø,ea cnery meid xg`y meid z` epiidc ©¥§©¥¤¨

äðBîeeixg`läML.legd zenik mini ¤¦¨
:`xnbd zx`anéâìôéî÷ éàîa.ax xa `iige `ped ax ewlgp dna ± §©¨¦§§¦

øî`ped ax ±,øáñzepnl el yiy,íìBò ìL Búéiøáklegd iniy ©¨©¦§¦¨¤¨
.dligz epnpøîeax xa `iig ±,ïBLàøä íãàk ,øáñaxra `xapy ©¨©§¨¨¨¦

.zay did epipnl oey`xd meie ,zay
:ax xa `iig lr `xnbd dywnéáéúéîixac lr daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy ,ax xa `iigéúîéà òãBé Bðéàå Cøca Cläî äéä̈¨§©¥©¤¤§¥¥©¥¨©
çà íBé ønLî ,úaLì ãéàî .äML,`ziixad zpeek idn ±åàì± ©¨§©¥¤¨§¦¨©¨

y dpeekd oi` m`däML äðBîlegd zenik mini,ãçà íBé ønLîe ¤¦¨§©¥¤¨
.mini dyy xg` cg` mei 'dyyl cg` mei' oeyld rnyn oky

:`xnbd zvxzn,àìy `id `ziixad zpeekãçà íBé ønLîmyl Ÿ§©¥¤¨
,zayäðBîeeixg`äML.legd zenik mini ¤¦¨

:`xnbd dywnéëä éàdpene cg` mei xnyn dpeekdy ok m` ± ¦¨¦
`pzd dpy recn ,mini dyy eixg`ì ãçà íBé ønLî','äML §©¥¤¨§¦¨

,mini dyy xg` zay myl cg` mei xnyny rnynyíBé ønLî'§©¥
déì éòaéî 'äML äðBîe ãçà.zepyl `pzd jixv did ±ãBòå,dyw ¤¨¤¦¨¦¨¥¥§

àéðz,`ziixaaéúîéà òãBé Bðéàå ,øaãna Bà Cøca Cläî äéä ©§¨¨¨§©¥©¤¤©¦§¨§¥¥©¥¨©
,ãçà íBé ønLîe äML äðBî ,úaLax xa `iigk `ly rnyne ©¨¤¦¨§©¥¤¨

:`xnbd zxne` .zay myl cg` mei mcew dpeny xaeqdàúáeéz± §§¨
`kxit `ed df xac dxe`kl.áø øa [àéiçc] (àééç áøã)dwiqn §¦¨©©

:`xnbdàúáeéz.eixac egcpe ,`id `kxit ok` - §§¨
:df oipra cer dpc `xnbdíBéå íBé ìëa ,àáø øîàminid zyyn ¨©¨¨§¨¨

epi` ,legd zenik mda bdepyBì äNBò`l`Búñðøt éãkdnk ± ¤§¥©§¨¨
,ytp gewit iptn ,mei eze` ly eziignl jixvy[àîBé àeääî øa]©¥©¨

.dk`ln dyer epi` df meiay ,zay myl exnyny
:`xnbd dywnúeîéì àîBé àeääå`ld ,zenl eilr mei eze`a ike - §©¨¥

df meia ok m`e ,mei eze` jxevl `l` mei lka zeyrl el exizd `l
.digi dnn melk dyer epi`y

:`xnbd zvxznãéáòcdyer ±ìBîúàîmei eze` iptly meia ± §¨¦¥¤§
xeriya dk`ln zay myl xnyn `edy.úBñðøt ézL§¥©§¨

:dywne `xnbd zxfegéàåä úaL ìBîúàî àîìéãåmei `ny - §¦§¨¥¤§©¨£©
zeqpxt izy xeriya dk`ln ea dyer m`e ,`ed zay lenz`d

.ytp gewit jxevl `ly zaya dk`ln dyery `vnp
:`xnbd zvxznàlày xnel jixvBì äNBò íBéå íBé ìkdk`ln ¤¨¨¨¤

xeriyaBúñðøte ,mei eze` lyeléôàaàîBé àeäämyl exnyny ©§¨¨£¦©¨
.zay

:`xnbd zl`eydéì økðéî éàîa àîBé àeääåxkip `ed dna ± §©¨§©¦§©¥
.minid x`yak dk`ln ea dyer ixd ,zay myl exnyny

:`xnbd daiynàzìcáàå àLecé÷a.ez`iviae ezqipka dyery §¦¨§©§©§¨
:df oipra cer dpc `xnbdíBiä úö÷î øékî äéä íà ,àáø øîà̈©¨¨¦¨¨©¦¦§¨©

Ba àöiLdnk rcei la` jxcl `vi reaya mei dfi`a rcei epi`y - ¤¨¨
,jxcl `viy mein exar miniìk äëàìî äNBòeze`Blek íBiä- ¤§¨¨¨©

dyer reay lka oke ,ez`ivil ipinyd meia dk`ln zeyrl leki
.zaya jxcl `vi `ly i`ce ixdy ,mei eze`a dk`ln

:`xnbd dywnàèéLteze`a dk`ln zeyrl lekiy xacd heyt ± §¦¨
.mei

:`xnbd zvxznàîéúc eäîxnel xeaq `dz `ny ±úaLc ïåék ©§¥¨¥¨§©¨
÷éôð àì,jxcl `vi `l i`ce zayay ±àì [énð] àúaL éìòîa Ÿ¨¦§©£¥©§¨©¦Ÿ

÷éôðaxra jxcl z`vl jxc oi`y ,`vi `l i`ce zay axra mb ± ¨¦
,zayd ceak iptn zayéàäå,df mc` ±àúaLa äMîça énð éà §©¦©¦©£¦¨§©§¨

éîBé éøz äëàìî ãaòéîì déì éøzLéì ÷éôðjxcl `vi m` s` ± ¨¦¦§§¥¥§¤§©§¨¨§¥¥
didiy xnelk ,mini ipy dk`ln zeyrl xzen `di iying meia

el xzenmei eze` `edy ,ez`ivil ipinyd meia dk`ln zeyrl
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr r sc zay(iriax meil)

:`xnbd zl`ey ,`tiql `yixd oia weligd dn zx`an `xnbdéàî©
àLéø àðLel` rceie meid zayy rci `ly `yixd dpey dna ± §¨¥¨

,zay lk lr zg` z`hg `l` aiig epi`y zaya zexeq` zek`ln
àôéñ àðL éàîe`ly `l` meid zayy rciy `tiqd dpey dnae ± ©§¨¥¨

.dk`ln lk lr z`hg aiigy zaya zexeq` el` zek`lny rci
:`xnbd daiynïàk ,àøôñ áø øîà,zay meidy gkyy `yixa ± ¨©©©§¨¨

LøBt àeä úaL úòéãéîyexti zay meidy el exn`iy ici lr ± ¦¦©©¨¥
ok m`e ,oaxw `ian `ed jk lre ,`hgy xikne dk`lnd dyri `le
`l` `ian epi` jkld ,z`hg `ian `ed zayd lre ,`id zay zbby

.zay lk lr zg` z`hgïàëå`l` zay meidy rciy `tiqa ± §¨
,zexeq` el` zek`lny rci `lyLøBt àeä äëàìî úòéãéîlr ± ¦¦©§¨¨¥

dyri `le yexti zaya dxeq` ef dk`lny el exn`iy ici
zbby ok m`e ,oaxw `ian `ed jk lre ,`hgy xikne dk`lnd
lr z`hg `ian jkld ,z`hg `ian `ed dk`lnd lre ,`id dk`ln

.dk`lne dk`ln lk
:`xnbd dgecíeMî àlà úaMî Léøt íeìk ,ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨§¨¦¦©¨¤¨¦

úBëàìîzay el mixne`yk dk`lnd zeyrln yxety dn ike ± §¨
zayy oeik dxeq` ef dk`lny el rcep jk ici lry meyn epi` meid

,meidúaL íeMî àlà úBëàìnî Léøt íeìëeyxety dn oke ± §¨¦¦§¨¤¨¦©¨
meyn epi` ike ,dxeq` ef dk`ln el mixne`yk dk`lnd zeyrln
,zayd z` llgn `ed el` zek`ln ziiyray el rcep jk ici lry
zrici ici lr `ed dk`lnd z` dyri `le yextiy dn ok m`e

.mdipy
:`tiql `yixd oia weliga xg` xe`ia d`ian `xnbdáø øîà àlà¤¨¨©©

éànà àðîçø áéiçc ïaø÷ ,ïîçð`iadl dxezd daiig dn lr ± ©§¨¨§¨§¦¥©£¨¨©©
,oaxw,äââMàokleíúäzay meidy epnn mlrpy `yixa my ± ©§¨¨¨¨

y itl ,zay lk lr zg` z`hg `l` aiig epi`äââL àãçdbby ± £¨§¨¨
la` ,`id zg`àëäel` zek`lny epnn mlrpy `tiqa o`k ± ¨¨

y itl ,dk`ln lk lr z`hg aiig zexeq`ïééåä úBââL àáeèyi ± ¨§¨¨§¨
.dnvr ipta epnn dnlrp dk`ln lky ,zebby daxd o`k

zezaya daxd zek`ln dyre zay `edy rceid :dpyna epipy
,[zexeq` el` zek`lny rci `le] daxdáéiçz`hgìk ìòa` ©¨©¨

.äëàìîe äëàìî,dk`ln lk lr aiigy oipn zx`an `xnbd §¨¨§¨¨
:`xnbd zxxanïìðî úBëàìî ÷eléçlk lr z`hg aiigy oipn ± ¦§¨§¨¨

.cg` mlrda olek z` dyr m` s` dnvr ipta dk`ln
:`xnbd daiynàø÷ øîà ,ìàeîL øîàzayd z` llgnd iabl ¨©§¥¨©§¨

(ci `l zeny),,'úîeé úBî äéìlçî'yi ,'znei zen' aezky jkne §©§¤¨¨
y cenll,ãçà ìeléç ìò äaøä úBúéî äúaø äøBzäepiide ©¨¦§¨¦©§¥©¦¤¨

.cg` mlrda zek`ln daxd dyryk
:`xnbd dywnáéúk ãéæîa éàällgnd iabl xn`p df weqt ixd ± ©§¥¦§¦

bbeya dk`ln dyerl epnn cnlp ji`e ,dliwq aiigy cifna zay
.z`hg aiig `edy

:`xnbd zvxznïéðò Bðéà íàjxvp epi` m` ±ìa zay llgnãéæî ¦¥¦§¨§¥¦
,dzin aiig `edy cnlláéúëcea(a dl zeny)äNBòä ìk'Faäëàìî ¦§¦¨¨¤§¨¨

,'úîeé,dzina cifna zay llgndy epcnll sqep weqt jixv oi`e ¨
ì ïéðò eäðzéàîe ,ââBLoeyld zpeek dne ±'úîeé'ok` m` weqtay §¥¦§¨§¥©¨

,bbeya xaecn,ïBîîa úîeéel dlere ,zepaxw daxd `iadl jixvy ¨§¨
.ax oenn

`xnbd dywnzek`ln welig oic cenll l`eny jxved recn :
,'znei zen'ndéì ÷etéúåoic cenll did leki ixde ±÷eléç §¦¥¦

ïúð éaøì déì à÷ôðc àëéäî úBëàìîoic ozp iax cnly okidn ± §¨¥¥¨§¨§¨¥§©¦¨¨
.dfàéðúc,`ziixaa,øîBà ïúð éaøxn`p(b dl my)Là eøòáú àì' §©§¨©¦¨¨¥Ÿ§©£¥

øîBì ãeîìz äî ,'úaMä íBéa íëéúBáLBî ìëaweqtd `a dn - §Ÿ§¥¤§©©¨©©§©
xn`p xaky ,y` xiradl xeq`y epcnll jxvp `l ixd ,epcnllmy)

(i k`l` ,`id dk`ln y` zxrad s`e ,'dk`ln lk dUrz `l'éôì Ÿ©£¤¨§¨¨§¦

øîàpL(a-` dl my)ìàøNé éða úãò ìk úà äLî ìä÷iå'xn`Ie ¤¤¡©©©§¥Ÿ¤¤¨£©§¥¦§¨¥©Ÿ¤
mdl`,'äëàìî äNòz íéîé úLL ,'åâå íéøácä älàaezky jkne £¥¤¥¤©§¨¦¥¤¨¦¥¨¤§¨¨

'íéøác'azky jkne ,llka mixac ipyy cenll yi miax oeyla §¨¦
'íéøácä'aezky jkne ,dyly ixd ,cg` cer zeaxl yi `"daälà' ©§¨¦¥¤
,'íéøácäcer zeaxl e"l dixhniba `idy 'dl`' zaiz d`a ©§¨¦

xd ,dyye miyely,ryze miyely iìL elàúBëàìî òLúå íéL ¥§Ÿ¦¨¥©§¨
ìBëé ,éðéña äLîì eøîàpLm`y xnel ziidïàNòzek`lnd lkl ¤¤¤§§Ÿ¤§¦©¨£¨¨
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ì ïéðò eäðzdéì ÷etéúå .ïBîîa úîeé Y 'úîeé' éàîe ,ââBL §¥¦§¨§¥©¨©§¨§¦¥
'ø ,àéðúc ,ïúð 'øì déì à÷ôðc àëéäî úBëàìî ÷eléç¦§¨¥¥¨§¨§¨¥§©¨¨§©§¨©
"úaMä íBéa íëéúáLî ìëa Là eøòáú àì" :øîBà ïúð̈¨¥Ÿ§©£¥§¨Ÿ§Ÿ¥¤§©©¨
éða úãò ìk úà äLî ìä÷iå" øîàpL éôì ?ì"ú äî©§¦¤¤¡©©©§¥¤¤¨£©§¥
"äëàìî äNòz íéîé úLL 'åâå íéøácä älà ìàøNé¦§¨¥¥¤©§¨¦¥¤¨¦©£¤§¨¨

ìL elà Y 'íéøácä älà' Y 'íéøácä' ,'íéøác'òLúå íéL §¨¦©§¨¦¥¤©§¨¦¥§¦§¥©
íìòäa ïlek ïàNò ìBëé .éðéña äLîì eøîàpL úBëàìî§¨¤¤¤§§¤§¦©¨£¨¨¨§¤§¥

ì"ú Y úçà àlà áéiç Bðéà ãçà."úaLz øéöwáe Léøça" ¤¨¥©¨¤¨©©¤¨¦©¨¦¦§Ÿ
,íézL áéiç Y äøéöwä ìòå äLéøç ìò :øîBà éðà ïééãòå©£©¦£¦¥©£¦¨§©©§¦¨©¨§©¦
,"Là eøòáú àì" :ì"ú !úçà àlà áéiç Bðéà ïlek ìòå§©¨¥©¨¤¨©©Ÿ§©£¥
øîBìå ,äéìà Léwäì Y úàöé änìå ,äúéä ììka äøòáä©§¨¨©§¨¨§¨§¨¨¨¨§©¦¥¤¨§©
éðôa äéìò ïéáéiçå äëàìî áà àéäL äøòáä äî :Eì§©©§¨¨¤¦©§¨¨§©¨¦¨¤¨¦§¥
éðôa äéìò ïéáéiç äëàìî áà àeäL ìk óà Y dîöò©§¨©¨¤©§¨¨©¨¦¨¤¨¦§¥
åàìì äøòáä :øîàc ,éñBé éaøk dì øáñ ìàeîL .dîöò©§¨§¥¨©¨§©¦¥§¨©©§¨¨§¨
'ø .éñBé éaø éøác ,úàöé åàìì äøòáä :àéðúc ,úàöé̈¨§©§¨©§¨¨§¨¨¨¦§¥©¦¥©
úBëàìî ÷elçì déì ÷etéúå .úàöé ÷lçì* :øîBà ïúð̈¨¥§©¥¨¨§¥¥§¦§¨
:øîBà éñBé éaø ,àéðúc !éñBé 'øì déì à÷ôðc àëéäî¥¥¨§¨§¨¥§©¥§©§¨©¦¥¥
,ïlek ìò úçà íéáéiçL íéîòt Y "äpäî úçàî äNòå"§¨¨¥©©¥¥¨§¨¦¤©¨¦©©©¨
'øa éñBé 'ø øîà .úçàå úçà ìk ìò ïéáéiçL íéîòôe§¨¦¤©¨¦©¨©©§©©¨©©¥§©
úçà Y 'äpäî' 'äpä' 'úçàî' 'úçà' éñBé 'øc è"î ,àðéðç£¦¨§©¥©©¥©©¥¨¥¥¨©©
úçàî ,ïBòîL Y úçà .úçà àéäL äpä ,äpä àéäL¤¦¥¨¥¨¤¦©©©©¦§¥©©
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eznyקכו ina cenr r sc ± iyily wxtzekxa

úBãìBz úBaøì äpäî.,xnFlMzF`vFIdzFa`d on odn:äpä àéäL úçà.:oxn`C ¥¥¨§©¨§©©§¥¤¦¨¨©©¤¦¥¨©£©©
zbbWe zAW oFcfA o`UrW oFbM - `id i`n ,zg`e zg` lM lr aiIgW minrR§¨¦¤©¨©¨©©§©©©¦§¤£¨¨¦§©©§¦§©
lr zg` aiIgW minrR :oxn`C - zg` `idW dPde .`aEh zFbbW `Mi`C ,zFk`ln§¨§¦¨§¨¨§¥¨¤¦©©©£©©§¨¦¤©¨©©©
,zAWA zFxEq` zFk`lOdW rcFiC ,zFk`ln oFcfE zAW zbbW oFbM - `id i`n ,oNEM¨©¦§¦§©©¨§§¨§¥©¤©§¨£§©¨

mFId zAXW gkW la`:déì òîLî àì. £¨¨©¤©¨©¨©§©¥
oFrnXn mWl DiNEM Dil `irAinC§¦©£¨¥¥§¥¦¦§

zFclFzlE:äæå äæ.zFk`lnE zAW:eäî.aiIg §¨¤¨¤©¨§¨©©¨
?zg`e zg` lM lr F` ,oNEM lr zg ©̀©©¨©¨©©§©©

`irAnwelirl ipzC `d Dil).hq sc:(bbW §¨¦©£¨¥¨§¨¥§¥¨©
,Edn ,dxFYA xEn`d bbFW Edf dfaE dfÄ¤¨¤¤¥¨¨©¨©
ipzOnE .EdNEM` iaFIg`l F` `cg iaFIgl' §©¥£¨§©©¥©§¦©§¦

gkFXdC- zg` `N` aiIg Fpi`C zAW xTir §©¥©¦©©¨§¥©¨¤¨©©
`cg - zAW xTir gkFXdC .Dil opirnW `l̈¨§¦©¥§©¥©¦©©¨£¨

rcFiA - ol `irAin ike .`id dbbWxTir §¨¨¦§¦¦©§¨¨§¥©¦©
rcFi Fpi` ElNd zFk`ln la` ,zAW©¨£¨§¨©¨¥¥©
,zAW mFIdW EPOn mlrp cFre .zFxEq`W¤£§¤§¨¦¤¤©©¨

`Mi`Cilzinl,dk`lnE dk`ln lM` dbbW §¦¨§¦§¦§¨¨©¨§¨¨§¨¨
`Mi`e .zAW xTir rcFie li`Fdilznl ¦§¥©¦©©¨§¦¨§¦§¦

`id dbbW `cge ,zAW mlrd`:íeMî éà ©¤§¥©¨©£¨§¨¨¦¦¦
Léøt à÷ úaL.`aE dxiard on WxiRW df ©¨¨¨¥¤¤¥¥¦¨£¥¨¨

,xRMzdlFl Exn`W ,dzid zAW mEXn i` §¦§©¥¦¦©¨¨§¨¤¨§
mlrd mEXnC gMYWi` ,WxitE "mFId zAW"©¨©¥¥¦§©©§¦¤§¥

dUFr did zAWzFk`ln mEXn i`e :b"d : ©¨¨¨¤§¦¦§¨
"Ff `id dk`ln" Fl Exn`W WixR `w ElNd©¨¨¨¥¤¨§§¨¨¦
xzA life ,FciA dk`ln mlrd ixd - WxitE¥¥£¥¤§¥§¨¨§¨§¦¨©

zFk`ln:íeMî àlà úaMî Léøt íeìk §¨§¨¥¦©¨¤¨¦
úBëàìî.oiad - "mFId zAW" Fl Exn`WM §¨§¤¨§©¨©¥¦

zFxEq` `l i`C ,zFxEq` ElNd zFk`lOdW¤©§¨©¨£§¦Ÿ£
"mFId zAW" xnFl EwwfEd dOl -:àì àlà ¨¨§§©©¨©¤¨¨

àðL.zg` `N` aiIg Fpi`e:ïleëì ïàNò. §¨§¥©¨¤¨©©£¨¨§¨
zAW rci `l `dC ,FciA dfe df mlrd Epiid©§¤§¥¤¨¤§¨§¨¨¨©©¨

lkC oeiM .icinAdizFkldzFnlrp- EPOn §¦¥¥¨§¨¦§¤¨¤§¨¦¤
mini x`Xn mFId wENig oi`:à"ààéëéä 'åë ¥¦©¦§¨¨¦¥¦

dì zçkLî.aiIgipC,`cg lM` Wipi`k"r ©§©©§¨§¦©¥¦¦©¨£¨
YgMWnC `Ed zFk`ln zbbWe zAW oFcfA¦§©¨§¦§©§¨§©§©©§

`Mi` zAW oFcf i`n `kde ,Dl?'øì àçéðä ¨§¨¨©§©¨¦¨¨¦¨§
'åë ïðçBé.EPOn Enlrp `NW Dil YgMWn ¨¨©§©©§¥¤Ÿ¤¤§¦¤

`N`zFzixMdoFcf Epiide ,oie`Nd rcFie ¤¨©§¥§¥©©¨¦§©§§
zAW:úøâBøâk.ixEQi` lkl `Ed xEriW ©¨¦§¤¤¦§¨¦¥

milkF`A zAW lW zFk`ln:øö÷.oFcfE zAW zbbWA zxbFxbM oghe zxbFxbM §¨¤©¨§¨¦¨©¦§¤¤§¨©¦§¤¤§¦§©©¨§
`cg `N` aiIgin `lC ,zFk`ln:øö÷å øæçå.zAW oFcfA ,zxbFxbM oghe ,zxbFxbM §¨§¨¦©©¤¨£¨§¨©§¨©¦§¤¤§¨©¦§¤¤¦§©¨

`hgW mizpiA Fl rcFp `le ,iYxY aiIginC zFk`ln zbbWe:Bì òãBðå.lr ok ixg` §¦§©§¨§¦©©©§¥§Ÿ©¥§©¦¤¨¨§©©£¥¥©
odiYW lr y"ke ,Ff lr F` Ff lr F` :xnFlM .dpigHd lre dxivTd:)*ìò(úaL úââL ©§¦¨§©©§¦¨§©©©§©§¥¤©¦§©©¨

úBëàìî ïBãæe.aiIginC `Ed `cg `dC ,odiYW lr zxRkn Ff z`Hge z`Hg Wixtde §§¨§¦§¦©¨§©¨§©¤¤©§¥¤§¨£¨§¦©©
dilr: ¨¤¨
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íùoernyn.'ta xaqc ,i`w iqei 'xc `ail`c oeik ,xninl jixv ded `l `pyil i`d

"dpead"):bw 'c onwl(xqp lr zehixy ipy e` ,mixqp ipy lr zg` dhixy 'it`c

"dpead"c 'ipznc `pyil hwpnl dil `gip `l` .aiig cg`).my(my epivn :dcedi x"`

oernyn my ,lecb myn ohw:

àìdil rnyn.`lce ozp 'xk `lc l`eny

l`enyl dil miw dlawnc l"ve !iqei 'xk

ikd:

íìòäedn ecia dfe df.`l 'it`c :i"x xne`

dil aiyg ± dk`ln meya zayl rci

i` :i"x xn`wc ,jenqa gkenck ,dfe df mlrd

.'ek aiig ecia dfe df mlrd `nlya zxn`

aeyg ± icina zayl rci `lc b"r` :`nl`

xwir gkeyl df oia wlgl jixve .dfe df mlrd

dil exkcn ikc ,jk lk geky epi` `kdc ,zay

wepiz oirk epiid ± zay xwir gky la` ,xkcn ±

miebd oial daypy:

øîà'ek ecia zay mlrd ixd dil.

a"ta zereaya).hi 'c(`ax dipin `ra

ixd :l"` ?edn ecia dfe df mlrd :ongp axn

b"ta mzde .aiige ,ecia d`neh mlrd).ek sc(

± .aiige ,ecia dreay mlrd ixd :eaiyd inp

xcdnc `de .`xnegl dil xcdnc ,xity mzd

zay zbby xaqwc meyn ± exhetl `kd dil

zay meyn `id devnd xwirc ,xwir:ïðéæçi`

'ek yixt `w zay meyn.exn`y :qxhpewa 'it

eed ik `nyc :dywe .yxite "meid zay" el

`l 'it` ,yxet did "`id dk`ln" inp dil ixn`

meyn i` :t"dc ,i"xl d`xp `l` !zay edexikfi

ircen eed i`c envra xne`y ,yixt `w zay

dil ircen eed i`e ,yxet did ± cal zay` dil

k"` ,yxet did `l ± zek`ln`zay mlrd

zek`ln meyn i`e .xzei geky did `edy ,xwir

dil ircen eed i`c :xn`e dil opiliiyc ,yixt

i`e ,zay` direce`l jixv ded `l ± zek`ln`

direce`l jixv ded ± zay` dil ircen eed

lr aiige ,xwir zek`ln mlrd ixd ,zek`ln`

± deya zegeky mdipyyk la` .zg`e zg` lk

`l` iy` ax `a `le .melk hyt `l dfn

lkep minrtl :xnelk ,`irad zvwn heytl

jixv izk` zay` dil ircen ik i`e" mixtqa aezky dn b"le .xwir dnlrd efi` oigadl

,iyextl jixv ded izk` i"x 'ity dn itlc "'ek ecia zek`ln mlrd zek`ln` direce`l

zek`ln meyn i`e :'iqxb `l` .zay` direce`l jixv ded `l zek`ln` dil zrcen ike

oeik :xnelk ,'ek zek`ln meyn `l` zayn yixt melk :`piax xn`we 'ek yixt `w

,`py `l `l` ,icin dipin `wtp `l dfn xzei geky dfy dna ± migeky mdipyy

df mlrdc heytl `a iy` axc :yxtne ,mixtqd zqxib miiwn `"ayxe .iraz ediieexze

dfe)(`zrcen ik i`e ,ecia zay mlrd ± xzei dgeky zaydy yixtw zay meyn i` ,aiig

lirl hwpcn ,gken oke .aiige ,zek`ln mlrdk aiyg dfe df mlrd iedc ,zay` direce`l jixv zek`ln` dil zrcen inp ik i` elit` ± zek`ln` irece`l jixv izk` zay` dil

aiigin `le ,xwir zay zbby `dze ,zay meyn `l` :t"d ± "zay meyn `l` zek`lnn yixt melk" xn`wc `de ."'ek zay` dil zrcen ik i`" hwp `kde "yixt `w zay meyn i`"

zg` lk lr aiig dey odipyac oeik .icin jixt ded `l xg` oiprac .`cg `l`:

òãåðzek`ln oecfe zay zbby ly dpighd lre dxivwd lr el..zek`ln zbby ly dpighe dxivwd lr el rcepe xfg xtkzpy mcewe ,oaxw yixtde ,el rcepy :l`eny epiax 'it

dpighe dxivw lr el rcepe xfge ,oaxw yixtd `l m` la` ,oaxw yixtd `weece .zwlgn dxtk r"klc .ze`hg izy oikixve ,oixxbp oi` ± dxtkd xg` cr el rcep `l m` la`

dxivwd lr zepaxw 'a yixti ± dvxi m` e` .dnr zek`ln zbby ly oixxbpe ,zay zbby lr zg` z`hg yixti ± dvxi m` .`zlin `ilz eac ,dvxiy dfi` `iai ± zek`ln zbby ly

zbby ly dpigheb"r` `nl` .'ek oey`xd lr oaxw `iad ± 'ek odn cg` lr el rcepe ,cg` mlrda alg izif ipy lk` :jenqa `ax xn`ck .zay zbby ly odnr exxbie ,zek`ln

:z"`e .olek extkzie irvn`d lr oaxw `iai dvxi m` `l` ,iyilyd lr oaxw aiigzdl ick enr irvn`d xxeb epi` ± eilr oaxw yixtd `l oiicre li`ed ,dlgz oey`xd lr el rcepc

"ulegd"a dizeek wiqt `l diteb `axe .yiwl yixk epiide ,zay zbby ly mr zek`ln zbby ly zexxbpcn ,zewlgn zeyxtd oi`c `ax xaqc rnyn `zydc).el zenai('ba `l`

'iqxb 'it`e .iia`e `axl dl `hiytc `zlin :xn`wc ,jenqa oke .iia` iptl exikfny ,rnyn oke .dax qxbc rnyn ,iia` ly eax daxk `zkldc :yxity g"x 'it jezn ,edine !zenewn

,ibilt zericia i`c ,ibilt zeyxtdac heytz ± `l e` zewlgn zeyxtda ibilt i` ol `irainc ,onwl :i"xl dniz ,edin .dfd onfa mibdepd mixaca `l` zenaia ixii` `lc :l"i ± `ax

.zek`ln zbby lr mb el rcepe xfgy xg` cr yixtd `ly ixiin `kdc ,igcnl `ki`c :l"ie ?o`nk ,zewlgn zeyxtd oi`c `kd ixaqc iia`e dax k"` ± r"kl zewlgn zeyxtd la`

zay zbby lr yixtd seqaly xnelk epiid ± "zay zbby lr el rcepe" hwpc `de:
dxixb
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úçà" ,úBãìBz Y 'äpäî' ,úBáà Y 'äpä' .ïBòîMî íL¥¦¦§¥¨¨¥¥¨¨©©
àéäL äpä" .úBëàìî úââLå úaL ïBãæ Y "äpä àéäL¤¦¥¨§©¨§¦§©§¨¥¨¤¦
àéäL úçà ?ìàeîLe .úBëàìî ïBãæe úaL úââL Y "úçà©©¦§©©¨§§¨§¥©©¤¦
àáø déðéî àòa .déì òîLî àì úçà àéäL äpäå ,äpä¥¨§¥¨¤¦©©¨©§©¥§¨¦¥¨¨
úaL íìòä éøä :ì"à ?eäî Bãéa äæå äæ íìòä :ïîçð áøî¥©©§¨¤§¥¤¨¤§¨©£¥¤§¥©¨
úBëàìî íìòä éøä ,äaøcà .úçà àlà áéiç Bðéàå ,Bãéa§¨§¥©¨¤¨©©©§©¨£¥¤§¥§¨
,ïðéæç :éLà áø øîà àlà !úçàå úçà ìk ìò áéiçå ,Bãéa§¨§©¨©¨©©§©©¤¨¨©©©¦¨¥©

Bãéa úaL íìòä éøä Y Léøt à÷ úaL íeMî éàBðéàå ¦¦©¨¨¨¥£¥¤§¥©¨§¨§¥
íìòä éøä Y Léøô÷ äëàìî íeMî éàå ,úçà àlà áéiç©¨¤¨©©§¦¦§¨¨¨¨¥£¥¤§¥
áøì àðéáø ì"à .úçàå úçà ìk ìò áéiçå Bãéa úBëàìî§¨§¨§©¨©¨©©§©©¨¦¨§©
íeìk ,úBëàìî íeMî àlà Y úaMî Léøt íeìk :éLà©¦§¨¥¦©¨¤¨¦§¨§
:ïðz .àðL àì ,àlà !úaL íeMî àlà Y úBëàìnî Léøẗ¥¦§¨¤¨¦©¨¤¨¨§¨§©
änì àðéðî :da ïðéåäå úçà øñç íéòaøà úBëàìî úBáà£§¨©§¨¦¨¥©©§¨¥©¨¦§¨¨¨¨
áéiç Y ãçà íìòäa ïlek ïàNò íàL :ïðçBé 'ø øîàå ?éì¦§¨©©¨¨¤¦£¨¨¨§¤§¥¤¨©¨
Bãéa äæå äæ íìòä àîìLa zøîà éà .úçàå úçà ìk ìò©¨©©§©©¦¨§©§¦§¨¨¤§¥¤¨¤§¨
íìòä :zøîà éà àlà .øétL Y úçàå úçà ìk ìò áéiç Y©¨©¨©©§©©©¦¤¨¦¨§©§¤§¥
ïBãæa Y dì zçkLî éëéä úçà àlà áéiç Bðéà ,Bãéa úaL©¨§¨¥©¨¤¨©©¥¦©§©©§¨¦§
,ïðçBé éaøk déì øáñ éà àçéðä .úBëàìî úââLå úaL©¨§¦§©§¨¨¦¨¦¨©¥§©¦¨¨
dì zçkLî Y åàìa ãéæäL ô"òà úøëa ââML ïåék øîàc§¨©¥¨¤¨©§¨¥¤¥¦§¨©§©©§¨
ïa ïBòîL éaøk dì øáñ éà àlà ;åàìa úaL déì òãéc§¨©¥©¨§¨¤¨¦¨©¨§©¦¦§¤
úaL déì òãéc ,úøëå åàìa âBbLiL ãò :øîàc ,Lé÷ì̈¦§¨©©¤¦§§¨§¨¥§¨©¥©¨
:àáø øîà .àáé÷ò éaøc àaélàå ,ïéîeçúa dì òãéc ?éàîa§©§¨©¨¦§¦§©¦¨§©¦£¦¨¨©¨¨
øö÷å øæçå ,úBëàìî ïBãæe úaL úââLa úøâBøâk ïçèå øö÷̈©§¨©¦§¤¤§¦§©©¨§§¨§¨©§¨©
ìò Bì òãBðå ,úBëàìî úââLå úaL ïBãæa úøâBøâk ïçèå§¨©¦§¤¤¦§©¨§¦§©§¨§©©
òãBðå øæçå ,úBëàìî ïBãæe úaL úââL ìL äðéçèe äøéö÷§¦¨§¦¨¤¦§©©¨§§¨§¨©§©
,úBëàìî úââLå úaL ïBãæ ìL äðéçè ìòå äøéö÷ ìò Bì©§¦¨§©§¦¨¤§©¨§¦§©§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc zay(iriax meil)

zeize` azky epiidcî 'íL'zaiz,'ïBòîM'xyt` el` zeize`y ¥¦¦§
mewna `id dnvr ipta daizy meyn onvr ipta odilr aiigzdl

aezk did m`e .xg`'äpä'lr wx aiigy rnyn didúBáà,zek`ln ¥¨¨
azky jkne'äpäî'd lr s` aiigy zeaxl yi m"naúBãìBz ¥¥¨¨

.zea`dn epiidc ,'dpd'n mi`veid
yxcy dne :iqei iax zyxc z` x`al `pipg iaxa iqei iax jiynn
ote` yiy cnll aezkd `ay ,'dpd'e 'zg`' zeaizd z` iqei iax
lr aiigy ote` yie ,ze`hg dnk zg` zay ly lelig lr aiigy

epyxcy dn ,jk ezpeek ,zg` z`hg zek`ln dnkäpä àéäL úçà©©¤¦¥¨
a epiid ,zg` zay ly lelig lr ze`hg dnk aiigy -úaL ïBãæ§©¨

úBëàìî úââLåel` zek`lny rci `l la` zay meidy rciy ± §¦§©§¨
epyxcy dne .zebby daxd dyry aygp f`y ,zaya zexeq`äpä¥¨

úçà àéäLa epiid ,zek`ln dnk lr zg` z`hg aiigy -úââL ¤¦©©¦§©
úBëàìî ïBãæe úaLel` zek`lny rci la` zay meidy gkyy ± ©¨§§¨

cnl `l recn ,dywe .zg` dbby xcba lkd f`y ,zaya zexeq`
.ef dyxcn zek`ln welig l`eny

:`xnbd zvxznìàeîLezxkfpd iqei iax zyxc z` yxc `lúçà §¥©©
úçà àéäL äpäå äpä àéäLy meyndéì òîLî àì,ok yexcl ¤¦¥¨§¥¨¤¦©©Ÿ©§©¥

miaiigye ,'oerny'n 'my' lr aiigy epcnll `a weqtd lky xaeqe
.zeclezd lr mb

:zek`lna mbe zaya mb bbyy ina zwtzqn `xnbddépéî àòa± §¨¦¥
epnn l`yBãéa äæå äæ íìòä ,ïîçð áøî àáøzaya dyry in - ¨¨¥©©§¨¤§¥¤¨¤§¨

mb epnn mlrpe zay meidy epnn mlrpe zek`ln dnk zg`
,zaya zexeq` el` zek`lnyeäîlr zg` z`hg aiig m`d ,epic ©

dk`ln lk lr z`hg aiig e` ,zay meidy epnn mlrpy oeik olek
.zaya zexeq` el` zek`lny epnn mlrpy oeik dk`lne

:`xnbd daiyndéì øîà,`axl ongp ax,Bãéa úaL íìòä éøä ¨©¥£¥¤§¥©¨§¨
,devnd xwir `id zayeåzay meidy epnn mlrpy oeikáéiç Bðéà §¥©¨

àlàz`hgúçà.zay zbby meyn ¤¨©©
:`ax dgecå Bãéa úBëàìî íìòä éøä ,äaøcàzeidl jixváéiç ©§©¨£¥¤§¥§¨§¨§©¨

,úçàå úçà ìk ìò,dk`ln lk lr aiig zek`ln mlrday oeiky ©¨©©§©©
,xkyp `di zay meidy mb epnn mlrpy zngny xnel xazqn `l
dk`ln lk lr z`hg `iadln eze` dxht dxezdy xazqn xzeie

zek`ln zbby dnr oi`y zay zbbya wx.
:xg` ote`a dwtq z` `xnbd zhyetïðéæç ,éMà áø øîà àlà± ¤¨¨©©©¦¨¦©

`ae dk`lnd zeyrln mc` eze` yxt dn zngn mi`ex ep`
,xtkzdlíeMî éàel exn`yúaL''meid,Léøt à÷ok m`éøä ¦¦©¨¨¨¦£¥

Bãéa úaL íìòäepnn mlrpy meyn dk`lnd z` dyry gken ± ¤§¥©¨§¨
,zay meidyàlà áéiç Bðéàåz`hgúçà.zay zbby meynéàå §¥©¨¤¨©©§¦

íeMîel exn`yäëàìî''dxeq` efLéøt÷ok m` ,[yxt-]éøä ¦§¨¨¨¨¦£¥
Bãéa úBëàìî íìòämlrpy meyn dk`lnd z` dyry gken ± ¤§¥§¨§¨

,dxeq` ef dk`lny epnnáéiçåz`hgúçàå úçà ìk ìò §©¨©¨©©§©©
.zek`lndn

:`xnbd dywnàlà úaMî Léøt íeìk ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§¨¦¦©¨¤¨
úBëàìî íeMîel exn`yk dk`lnd zeyrln yxty dn ike ± ¦§¨

e .dxeq` ef dk`lny oiady meyn epi` meid zayyLéøt íeìk§¨¦
úaL íeMî àlà úBëàìnîdk`lnd zeyrln yxty dn oke ± ¦§¨¤¨¦©¨

,meid zayy oiady meyn epi` ike ,dxeq` ef dk`lny el exn`yk
y epi`xy dnn ecia zek`ln zbby e` zay zbbyy di`x oi`eyxit

.ezngnàðL àì àlàmeid zayy el exn`y zngn yxit m` oia - ¤¨Ÿ§¨
`l` aiig epi` ,dxeq` ef dk`lny el exn`y zngn yxity e`

.zg` z`hg
:`piax ly ezpwqn lr dywn `xnbdïðzdpyna(.br oldl),úBáà §©£

úBëàìî,zaya zexeq`d.úçà øñç íéòaøàmy dpynd dpene §¨©§¨¦¨¥©©

.zek`lnd zea` lk z`da ïðéåäåepzpe ep`ype -(a"r my)ixaca ©£¦©¨
,ef dpynéì änì àðéðîoipn z` yxtl `pzd jxved recn ± ¦§¨¨¨¨¦

dnk cal dpnp ep`e ,mlek z` hxit jynda ixde ,zek`lnd
.od zek`ln,ïðçBé éaø øîàå,df oipna eprinydl `a `pzdíàL §¨©©¦¨¨¤¦

ïàNòzek`lnd lklãçà íìòäa ïlekmiizpia el rcep `ly - £¨¨¨§¤§¥¤¨
,`hgyáéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòzg` z`hga el ic `le ©¨©¨©©§©©

:`iyewd z` `xnbd zniiqn .zay lelig meynàîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨
y xn`z m` ±áéiç Bãéa äæå äæ íìòäz`hg,úçàå úçà ìk ìò ¤§¥¤¨¤§¨©¨©¨©©§©©

øétL,dk`lne dk`ln lk lr aiigy dpyndn epcnly dn oaen ± ©¦
ecia dfe df mlrd ixd zek`lnd lk epnn enlrpy dfy,éà àlà¤¨¦

úøîày oeik ,ecia dfe df mlrdy ote`ayBðéà Bãéa úaL íìòä ¨§©¤§¥©¨§¨¥
úçà àlà áéiçok m` ,`piax zpwqnkedì úçkLî éëéäokid ± ©¨¤¨©©¥¦©§©©¨

`weec ,zg`e zg` lk lr z`hg aiigy df oic `ven dz`ïBãæa¦§
úBëàìî úââLå úaLrci `l la` zay `ed df meiy rciy - ©¨§¦§©§¨

zegtd lkl rciy epiid zay oecfe ,zaya zexeq` el` zek`lny
,zaya dxeq`d zg` dk`ln yiydéì øáñ éà àçéðäxacd oaen ± ¨¦¨¦¨©¥

[zg` z`hg `l` aiig epi` dfe df mlrdy hyty `piax-] `ed m`
xaeqøîàc ïðçBé éaøk(.hq lirl),ét ìò óà úøëa ââML ïåék §©¦¨¨§¨©¥¨¤¨©§¨¥©©¦

åàìa ãéæäL`l` e`la xaery rcie dk`ln dyr m` elit`y - ¤¥¦§¨
,z`hg aiige ,bbey aygp zxk ef dk`ln lr miaiigy rci `ly

dì úçkLîlk zbbye zay oecf didy ote` `ven dz` ± ©§©©¨
oebk ,zek`lndåàìa úaL déì òãéclk z` dyerdy rciy ± §¨©¥©¨§¨

zay oecf aygp dfe ,zxk aiigy rci `l la` ,e`la xaer zek`lnd
,e`la xaer zay zek`ln lr xaerdye meid zayy rciy oeik

.zxka bbey didy oeik dk`lne dk`ln lk lr z`hg aiigeàlà¤¨
dì øáñ éà`piax xaeq m` la` ±øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøk ¦¨©¨§©¦¦§¤¨¦§¨©

z`hg aiig oi`y,úøëå åàìa âBbLiL ãòe`l epyiy rci m` la` ©¤¦§§¨§¨¥
,bbey aygp epi` zay zek`lnaéàîa úaL déì òãéc`xwp dna - §¨©¥©¨§©

zek`lnd lky xeaq `ed ixd ,zek`ln h"ld lka bbyyk zay oecf
oi` ok m`e .minid x`yl zay oia welig yiy rcei epi`e zexzen
`le ,ecia dfe df mlrda `l` zg`e zg` lk lr z`hg aiigy ote`

.`piax ixack
oecf ly ote` yi yiwl yixk `piax xaq m` s` :`xnbd zvxzn

oebk ,zg`e zg` lk lr aiigy zek`lnd lk zbbye zaydì òãéc§¨©¨
ïéîeçúaedfy ,megzl uegn zaya z`vl xeqi` yiy rciy ± ¦§¦

,oaxw eilr miaiig oi`y xeqi`ålka bbeydy epipyy ef dpyn §
diepy ,z`hg aiig zek`lndàáé÷ò éaøc àaélàiax zhiyl ± ©¦¨§©¦£¦¨

zay oecf aygp dfe ,dxezd on `ed oinegz xeqi`y xaeqd `aiwr
x`yl zay oia welig yiy rceie meid zayy rcei `edy oeik

.minid
d`yre xfge zay zbbya dk`ln dyerd oic zx`an `xnbd

:zek`ln zbbyaïçèå øö÷ ,àáø øîàxeriya d`eaz zaya ¨©¨¨¨©§¨©
úBëàìî ïBãæe úaL úââLa ,úøâBøbkel` zek`lny rciy ± ©§¤¤§¦§©©¨§§¨

`l` aiig epi`y ,zay `ed meid eze`y gky la` zaya zexeq`
,zek`lnd izy lr zg` z`hgïçèå øö÷å øæçåxeriy ztqep mrt §¨©§¨©§¨©

úBëàìî úââLå úaL ïBãæa úøâBøbkla` zay meidy xkfpy ± ©§¤¤¦§©¨§¦§©§¨
,dk`lne dk`ln lk lr z`hg aiigy ,zexeq` el` zek`lny gky
oghe xvwyk `hgy el rcep `l dipyd mrta oghe xvwy mcewe

mrta,dpey`xdeseqalúââL ìL äðéçèe äøéö÷ ìò Bì òãBð©©§¦¨§¦¨¤¦§©
úBëàìî ïBãæe úaLlr zg` z`hg yixtde ,dpey`x mrta dyry ©¨§§¨
,el` zek`ln izyåef z`hga xtkzpy mcewìò Bì òãBðå øæç §¨©§©©

úBëàìî úââLå úaL ïBãæ ìL äðéçè ìòå äøéö÷mrta dyry §¦¨§©§¦¨¤§©¨§¦§©§¨
,z`hgd z` yixtdy mcew dipyd
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr r sc zay(iriax meil)

zeize` azky epiidcî 'íL'zaiz,'ïBòîM'xyt` el` zeize`y ¥¦¦§
mewna `id dnvr ipta daizy meyn onvr ipta odilr aiigzdl

aezk did m`e .xg`'äpä'lr wx aiigy rnyn didúBáà,zek`ln ¥¨¨
azky jkne'äpäî'd lr s` aiigy zeaxl yi m"naúBãìBz ¥¥¨¨

.zea`dn epiidc ,'dpd'n mi`veid
yxcy dne :iqei iax zyxc z` x`al `pipg iaxa iqei iax jiynn
ote` yiy cnll aezkd `ay ,'dpd'e 'zg`' zeaizd z` iqei iax
lr aiigy ote` yie ,ze`hg dnk zg` zay ly lelig lr aiigy

epyxcy dn ,jk ezpeek ,zg` z`hg zek`ln dnkäpä àéäL úçà©©¤¦¥¨
a epiid ,zg` zay ly lelig lr ze`hg dnk aiigy -úaL ïBãæ§©¨

úBëàìî úââLåel` zek`lny rci `l la` zay meidy rciy ± §¦§©§¨
epyxcy dne .zebby daxd dyry aygp f`y ,zaya zexeq`äpä¥¨

úçà àéäLa epiid ,zek`ln dnk lr zg` z`hg aiigy -úââL ¤¦©©¦§©
úBëàìî ïBãæe úaLel` zek`lny rci la` zay meidy gkyy ± ©¨§§¨

cnl `l recn ,dywe .zg` dbby xcba lkd f`y ,zaya zexeq`
.ef dyxcn zek`ln welig l`eny

:`xnbd zvxznìàeîLezxkfpd iqei iax zyxc z` yxc `lúçà §¥©©
úçà àéäL äpäå äpä àéäLy meyndéì òîLî àì,ok yexcl ¤¦¥¨§¥¨¤¦©©Ÿ©§©¥

miaiigye ,'oerny'n 'my' lr aiigy epcnll `a weqtd lky xaeqe
.zeclezd lr mb

:zek`lna mbe zaya mb bbyy ina zwtzqn `xnbddépéî àòa± §¨¦¥
epnn l`yBãéa äæå äæ íìòä ,ïîçð áøî àáøzaya dyry in - ¨¨¥©©§¨¤§¥¤¨¤§¨

mb epnn mlrpe zay meidy epnn mlrpe zek`ln dnk zg`
,zaya zexeq` el` zek`lnyeäîlr zg` z`hg aiig m`d ,epic ©

dk`ln lk lr z`hg aiig e` ,zay meidy epnn mlrpy oeik olek
.zaya zexeq` el` zek`lny epnn mlrpy oeik dk`lne

:`xnbd daiyndéì øîà,`axl ongp ax,Bãéa úaL íìòä éøä ¨©¥£¥¤§¥©¨§¨
,devnd xwir `id zayeåzay meidy epnn mlrpy oeikáéiç Bðéà §¥©¨

àlàz`hgúçà.zay zbby meyn ¤¨©©
:`ax dgecå Bãéa úBëàìî íìòä éøä ,äaøcàzeidl jixváéiç ©§©¨£¥¤§¥§¨§¨§©¨

,úçàå úçà ìk ìò,dk`ln lk lr aiig zek`ln mlrday oeiky ©¨©©§©©
,xkyp `di zay meidy mb epnn mlrpy zngny xnel xazqn `l
dk`ln lk lr z`hg `iadln eze` dxht dxezdy xazqn xzeie

zek`ln zbby dnr oi`y zay zbbya wx.
:xg` ote`a dwtq z` `xnbd zhyetïðéæç ,éMà áø øîà àlà± ¤¨¨©©©¦¨¦©

`ae dk`lnd zeyrln mc` eze` yxt dn zngn mi`ex ep`
,xtkzdlíeMî éàel exn`yúaL''meid,Léøt à÷ok m`éøä ¦¦©¨¨¨¦£¥

Bãéa úaL íìòäepnn mlrpy meyn dk`lnd z` dyry gken ± ¤§¥©¨§¨
,zay meidyàlà áéiç Bðéàåz`hgúçà.zay zbby meynéàå §¥©¨¤¨©©§¦

íeMîel exn`yäëàìî''dxeq` efLéøt÷ok m` ,[yxt-]éøä ¦§¨¨¨¨¦£¥
Bãéa úBëàìî íìòämlrpy meyn dk`lnd z` dyry gken ± ¤§¥§¨§¨

,dxeq` ef dk`lny epnnáéiçåz`hgúçàå úçà ìk ìò §©¨©¨©©§©©
.zek`lndn

:`xnbd dywnàlà úaMî Léøt íeìk ,éMà áøì àðéáø déì øîà̈©¥©¦¨§©©¦§¨¦¦©¨¤¨
úBëàìî íeMîel exn`yk dk`lnd zeyrln yxty dn ike ± ¦§¨

e .dxeq` ef dk`lny oiady meyn epi` meid zayyLéøt íeìk§¨¦
úaL íeMî àlà úBëàìnîdk`lnd zeyrln yxty dn oke ± ¦§¨¤¨¦©¨

,meid zayy oiady meyn epi` ike ,dxeq` ef dk`lny el exn`yk
y epi`xy dnn ecia zek`ln zbby e` zay zbbyy di`x oi`eyxit

.ezngnàðL àì àlàmeid zayy el exn`y zngn yxit m` oia - ¤¨Ÿ§¨
`l` aiig epi` ,dxeq` ef dk`lny el exn`y zngn yxity e`

.zg` z`hg
:`piax ly ezpwqn lr dywn `xnbdïðzdpyna(.br oldl),úBáà §©£

úBëàìî,zaya zexeq`d.úçà øñç íéòaøàmy dpynd dpene §¨©§¨¦¨¥©©

.zek`lnd zea` lk z`da ïðéåäåepzpe ep`ype -(a"r my)ixaca ©£¦©¨
,ef dpynéì änì àðéðîoipn z` yxtl `pzd jxved recn ± ¦§¨¨¨¨¦

dnk cal dpnp ep`e ,mlek z` hxit jynda ixde ,zek`lnd
.od zek`ln,ïðçBé éaø øîàå,df oipna eprinydl `a `pzdíàL §¨©©¦¨¨¤¦

ïàNòzek`lnd lklãçà íìòäa ïlekmiizpia el rcep `ly - £¨¨¨§¤§¥¤¨
,`hgyáéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòzg` z`hga el ic `le ©¨©¨©©§©©

:`iyewd z` `xnbd zniiqn .zay lelig meynàîìLa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨
y xn`z m` ±áéiç Bãéa äæå äæ íìòäz`hg,úçàå úçà ìk ìò ¤§¥¤¨¤§¨©¨©¨©©§©©

øétL,dk`lne dk`ln lk lr aiigy dpyndn epcnly dn oaen ± ©¦
ecia dfe df mlrd ixd zek`lnd lk epnn enlrpy dfy,éà àlà¤¨¦

úøîày oeik ,ecia dfe df mlrdy ote`ayBðéà Bãéa úaL íìòä ¨§©¤§¥©¨§¨¥
úçà àlà áéiçok m` ,`piax zpwqnkedì úçkLî éëéäokid ± ©¨¤¨©©¥¦©§©©¨

`weec ,zg`e zg` lk lr z`hg aiigy df oic `ven dz`ïBãæa¦§
úBëàìî úââLå úaLrci `l la` zay `ed df meiy rciy - ©¨§¦§©§¨

zegtd lkl rciy epiid zay oecfe ,zaya zexeq` el` zek`lny
,zaya dxeq`d zg` dk`ln yiydéì øáñ éà àçéðäxacd oaen ± ¨¦¨¦¨©¥

[zg` z`hg `l` aiig epi` dfe df mlrdy hyty `piax-] `ed m`
xaeqøîàc ïðçBé éaøk(.hq lirl),ét ìò óà úøëa ââML ïåék §©¦¨¨§¨©¥¨¤¨©§¨¥©©¦

åàìa ãéæäL`l` e`la xaery rcie dk`ln dyr m` elit`y - ¤¥¦§¨
,z`hg aiige ,bbey aygp zxk ef dk`ln lr miaiigy rci `ly

dì úçkLîlk zbbye zay oecf didy ote` `ven dz` ± ©§©©¨
oebk ,zek`lndåàìa úaL déì òãéclk z` dyerdy rciy ± §¨©¥©¨§¨

zay oecf aygp dfe ,zxk aiigy rci `l la` ,e`la xaer zek`lnd
,e`la xaer zay zek`ln lr xaerdye meid zayy rciy oeik

.zxka bbey didy oeik dk`lne dk`ln lk lr z`hg aiigeàlà¤¨
dì øáñ éà`piax xaeq m` la` ±øîàc ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøk ¦¨©¨§©¦¦§¤¨¦§¨©

z`hg aiig oi`y,úøëå åàìa âBbLiL ãòe`l epyiy rci m` la` ©¤¦§§¨§¨¥
,bbey aygp epi` zay zek`lnaéàîa úaL déì òãéc`xwp dna - §¨©¥©¨§©

zek`lnd lky xeaq `ed ixd ,zek`ln h"ld lka bbyyk zay oecf
oi` ok m`e .minid x`yl zay oia welig yiy rcei epi`e zexzen
`le ,ecia dfe df mlrda `l` zg`e zg` lk lr z`hg aiigy ote`

.`piax ixack
oecf ly ote` yi yiwl yixk `piax xaq m` s` :`xnbd zvxzn

oebk ,zg`e zg` lk lr aiigy zek`lnd lk zbbye zaydì òãéc§¨©¨
ïéîeçúaedfy ,megzl uegn zaya z`vl xeqi` yiy rciy ± ¦§¦

,oaxw eilr miaiig oi`y xeqi`ålka bbeydy epipyy ef dpyn §
diepy ,z`hg aiig zek`lndàáé÷ò éaøc àaélàiax zhiyl ± ©¦¨§©¦£¦¨

zay oecf aygp dfe ,dxezd on `ed oinegz xeqi`y xaeqd `aiwr
x`yl zay oia welig yiy rceie meid zayy rcei `edy oeik

.minid
d`yre xfge zay zbbya dk`ln dyerd oic zx`an `xnbd

:zek`ln zbbyaïçèå øö÷ ,àáø øîàxeriya d`eaz zaya ¨©¨¨¨©§¨©
úBëàìî ïBãæe úaL úââLa ,úøâBøbkel` zek`lny rciy ± ©§¤¤§¦§©©¨§§¨

`l` aiig epi`y ,zay `ed meid eze`y gky la` zaya zexeq`
,zek`lnd izy lr zg` z`hgïçèå øö÷å øæçåxeriy ztqep mrt §¨©§¨©§¨©

úBëàìî úââLå úaL ïBãæa úøâBøbkla` zay meidy xkfpy ± ©§¤¤¦§©¨§¦§©§¨
,dk`lne dk`ln lk lr z`hg aiigy ,zexeq` el` zek`lny gky
oghe xvwyk `hgy el rcep `l dipyd mrta oghe xvwy mcewe

mrta,dpey`xdeseqalúââL ìL äðéçèe äøéö÷ ìò Bì òãBð©©§¦¨§¦¨¤¦§©
úBëàìî ïBãæe úaLlr zg` z`hg yixtde ,dpey`x mrta dyry ©¨§§¨
,el` zek`ln izyåef z`hga xtkzpy mcewìò Bì òãBðå øæç §¨©§©©

úBëàìî úââLå úaL ïBãæ ìL äðéçè ìòå äøéö÷mrta dyry §¦¨§©§¦¨¤§©¨§¦§©§¨
,z`hgd z` yixtdy mcew dipyd
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc zay(iying meil)

däøéö÷dpey`xdúøøBbd z`äøéö÷dnr xtkzdl dipyd §¦¨¤¤§¦¨
,zg` z`hgaäðéçèådpey`xdúøøBbd z`äðéçèdipyd §¦¨¤¤§¦¨

,cg` mlrda odizy eyrpy oeik ,zg` z`hga dnr xtkzdl
it lr s` zek`lnd rax` lr zg` z`hga xtkzny `vnpe
`lle zek`ln zbbye zay oecfa eyrp zeipyd dpighde dxivwdy

.ze`hg izy odilr aiig did zepey`xd dpighde dxivwdìáàm` £¨
Bì òãBðdligzìòdäøéö÷dpexg`dúââLå úaL ïBãæ ìL ©©§¦¨¤§©¨§¦§©

,úBëàìîd ,z`hg dilr yixtdeäøéö÷dipydúøøBbd z`äøéö÷ §¨§¦¨¤¤§¦¨
,cg` mlrda odizy eyrpy oeik ,dnr xtkzdl dpey`xdåzxxeb §

d z` mb,dnòL äðéçèdxivwd mr dyry dpighd z` epiidc §¦¨¤¦¨
lry iptn ,dipyd dxivwd oaxwa zxtkzn `id s`y ,dpey`xd
`iadl jixv did zay zbbya dyry zepey`xd dpighde dxivwd

.ef `la efl dxtk oi`e ,cg` oaxw wx,dcâðkL äðéçèeepiidc §¦¨¤§¤§¨
,dipyd dxivwd mr dyry dpighd,úãîBò dîB÷îadpi`e ¦§¨¤¤

oecfa o`yry oeikn ,dipyd dxivwd lr `iany z`hga zxtkzn
oi` mbe ,zg`e zg` lk lr z`hg aiige zek`ln zbbye zay
odizy lr xtkzie dipyd z` xexbz dpey`xd dpighdy mixne`
ici lr zxtkzn dnvr dpey`xd dpighdy iptn ,z`hg dze`a
dpigha `hgy el rceeiyk `l` ,dxixbl dxixb mixne` oi`e dxixb

.xg` oaxw dilr `iai dipyd
:zwlegd drc d`ian `xnbd,øîà ééaàdäðéçèdpey`xdénð ©©¥¨©§¦¨©¦

[mb-]úøøBbd z`äðéçèy itl ,dipyd,àéä úçà äðéçè íL ¤¤§¦¨¥§¦¨©©¦
dpighdy it lr s`e ,dyry zek`lnd rax` lr zg` z`hg `iane
,dipyd z` mb zxxeb ,dxixb oicn `l` zxtkzn dpi` dpey`xd

.dxixbl dxixb mixne`y
dpighdy `ax xn` j`id :`ax ixaca dxizq dywn `xnbd
s` oaxw eze`a zxtkzne dpey`xd dxivwd mr zxxbp dpey`xd

,dipyd dxivwd lr yxted oaxwdyàáøì déì úéà éîexaeq ike ± ¦¦¥§¨¨
oic `axäøéøb,llkøîzéà àäå,yxcnd ziaa xn`p ixde ±ìëà §¦¨§¨¦§©¨©

xeriyáìç éúéæ éðLzepaxw ipy aeig xeriy `edy,ãçà íìòäa §¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨
,ïäî úçà ìò Bì òãBðå,oey`xd lr epiidcúéfk ìëàå øæçåiyily §©©©©¥¤§¨©§¨©©©¦

éðL ìL Bîìòäa`vnpe ,ipyd zifkd lr el rcepy mcew - §¤§¥¤¥¦
mlrda eid iyilyde ipyd mbe ,cg` mlrda eid ipyde oey`xdy

,cg` mlrda eid `l iyilyde oey`xd la` ,cg`,àáø øîàm` ¨©¨¨
ìò ïaø÷ àéáäzifkïBLàø,lk`y,ïéøtkúî éðLå ïBLàøiptn ¥¦¨§¨©¦¦§¥¦¦§©§¦

la` ,cg` mlrda eidy,øtkúî Bðéà éLéìLdid `ly iptn §¦¦¥¦§©¥
iyilyd z` xexbi ipydy mixne` oi`e ,oey`xd mr cg` mlrda

m` oke .cg` mlrda enr didy oeik enr xtkzdlìò ïaø÷ àéáä¥¦¨§¨©
,ïéøtkúî éðLå éLéìL ,éLéìMäla` ,cg` mlrda eidy itl ©§¦¦§¦¦§¥¦¦§©§¦

,øtkúî Bðéà ïBLàøoi`e ,iyilyd mr cg` mlrda did `ly itl ¦¥¦§©¥
enr didy oeik enr xtkzdl oey`xd z` xexbi ipydy mixne`

m` la` .cg` mlrda,ïlek eøtkúð ,éòöîàä ìò ïaø÷ àéáäitl ¥¦¨§¨©¨¤§¨¦¦§©§¨
.ipyd mr cg` mlrda eid iyilyd mbe oey`xd mby,øîà ééaà©©¥¨©

,ïlek eøtkúð ,ïäî ãçà ìò ïaø÷ àéáä eléôàxxeb ipydy itl £¦¥¦¨§¨©¤¨¥¤¦§©§¨
enr xtkzp oey`xd lr yixtd m`e ,cg` mlrda enr didy df z`
xtkzp iyilyd lr yixtd m` oke ,iyilyd z` xxeb ipyde ,ipyd
oic xaeq epi` `axy gkene .iyilyd z` xxeb ipyde ,ipyd enr

.dxixb oic xn`y lirl eixac z` xzeqe ,llk dxixb
eixaca x`eanke dxixb oic xaq `l dligza ok` :`xnbd zvxzn

mpn` ,alg iabldòîLc øúa`ax rnyy xg`l ±ééaàîwlgy ¨©§©§¨¥©©¥
,dxixb oic yiy xaqe ,alg oica eilrdøáñ`ed mbe ,eixacl dced ± ©§¨

dpighe dxivw iabl epziibeqa ok meyne ,dxixb oic mixne`y xaeq
.dxixb oic xn`
:`xnbd dywnéëä éà,iia`l `ax dcedyäðéçèdpey`xénð ¦¨¦§¦¨©¦
äðéçèì øøâzdipy dpighy `ax xn` recne ,dnr xtkzze dipy ¦§Ÿ¦§¦¨

.zcner dnewna
:`xnbd zvxznì úéà äøéøbdéì úéì äøéøâc äøéøb ,démpn` ± §¦¨¦¥§¦¨¦§¦¨¥¥

dced `l dxixbl dxixba mle` ,dxixb mixne`y iia`l `ax dced
.el

ztxhvn zek`ln zbby m` ewtzqdy mi`xen` d`ian `xnbd
:zg` z`hga xtkzdl zay zbbyleäì àèéLôc àúléîoicd ± ¦§¨¦§¦¨§

heyt didy,àáøå ééaàìzay zbbyl ztxhvn zek`ln zbbyy §©©¥§¨¨
,zg` z`hga xtkzdlàøéæ éaøì àéòaî,ea wtzqd `xif iax ± ¦©§¨§©¦¥¨

éòácl`yy ±dì éøîàå ,éqà éaøî àøéæ éaø,mixne` yie ±àòa §¨¥©¦¥¨¥©¦©¦§¨§¦¨§¨
dépéîl`y ±ïçèå øö÷ ,àøéæ éaøî äéîøé éaøxeriy ogh e` xvw ± ¦¥©¦¦§§¨¥©¦¥¨¨©§¨©

ïçèå øö÷å øæçå ,úBëàìî ïBãæe úaL úââLa úøâBøb éöçxvw ± £¦§¤¤§¦§©©¨§§¨§¨©§¨©§¨©
xeriy ogh e`,úBëàìî úââLå úaL ïBãæa úøâBøb éöçrcep `le £¦§¤¤¦§©¨§¦§©§¨

,`hgy miizpia eleôøèöiL eäî,z`hg aiigzie zxbexb xeriyl ©¤¦§¨§
e` ,zetxhvn zek`lnd izye cg` mlrdk aygp m`d `ed wtqde
dipyde zay zbbya dzid zg`dy oeik ,cg` mlrdk aygp epi`y

.zetxhvn opi`e ,zek`ln zbbya dzid
:`xnbd daiyndéì øîà,iq` iaxïé÷eìçmd,úBàhçìxvw m`y ¨©¥£¦§©¨

ipta zg` lk lr z`hg `ian ,mrt lka zxbexb xeriya ogh e`
,dnvråmrt lka zxbexb ivg xeriya ogh e` xvw m` oklàì §Ÿ

ïéôøèöî.z`hg aiigzdl zxbexb xeriyl ¦§¨§¦
:l`ye `xif iax xfgàëéä ìëåmewn lka ike ±úBàhçì ïé÷eìçc §¨¥¨©£¦§©¨

éôøèöî àì,dfa df el` mipic z` aiynd dlzy z`hg eaiigl Ÿ¦§¨§¦
ïðúäådpyna epipy ixde ±(:`i zezixk),ìëàzifkå áìçlk`e xfg §¨§©¨©¥¤§

zifkáìçmdipye ,sqep,ãçà íìòäamdipia wiqtdy it lr s` ¥¤§¤§¥¤¨
,zelik` izyk el aygpe qxt zlik` ickn xzeiàlà áéiç Bðéà¥©¨¤¨

z`hg,úçàm` la` .cg` mlrda mdipy z` lk`y iptnìëà ©©¨©
zifkå áìçzifkå íãfkziå øúBðzifk,ìebôipin drax` mdy ¥¤§¨§¨§¦

,mixeqi`áéiç ,ãçà íìòäaz`hgeæ .úçàå úçà ìk ìòdf oic ± §¤§¥¤¨©¨©¨©©§©©
`ed epipyyøîBçepivny [xengd xacd-]axeqi` ilk`n lke` ¤§

näaøä ïéðéîxeqi` ilk`n lke`an xzeieæå .ãçà ïénîoicde ± ¦¦©§¥¦¦¤¨§
`ed ,oldl x`aziyøîBçyiyan xeqi` ilk`n lke`,ãçà ïéî ¤§¦¤¨

xeqi` ilk`n lke`an xzei,úéæ éöç ìëà íàL ,äaøä ïéðénî¦¦¦©§¥¤¦¨©£¦©¦
úéæ éöç ìëàå øæçåzlik` zligzn ddy `le ,cg` mlrda §¨©§¨©£¦©¦

mdipye ,qxt zlik` ickn xzei oexg`d zlik` xnby cr oey`xd
eid,ãçà ïénîe zifkl mitxhvn md ixdáéiçlk` ixdy ,z`hg ¦¦¤¨©¨

mizif i`vg ipy xeriy lk` m` la` ,xeq`d oinn zifk,ïéðéî éðMî¦§¥¦¦
e mitxhvn mpi`,øeèt.zifk xeqi` lk`n s`n lk` `l seq seqy ¨

,`xnbd dkiynneda ïðéåäåef dpyn ixaca epzpe ep`ype -(:ai my), ©£¦©¨
mizif i`vg ipy xeriy lk` m`y df oic ikeàëéøö ,áéiç ãçà ïénî¦¦¤¨©¨§¦¨

øîéîìoeik mitxhvny heyt ixd ,eprinydl `pzd jxved ± §¥©
.qxt zlik` icka mdipy z` lk` ixdy ,`id zg` dlik`yøîàå§¨©

íeMî Lé÷ì Léø[ly enyn-]éðèez øa,[mkg my-]éàîa àëä ¥¨¦¦©§¦¨¨§©
ïðé÷ñò,xaecnd dna ,ef dpyna ,o`k ±BìëàL ïBâkdf zifkléðLa ¨§¦©§¤£¨¦§¥

ïééeçîú,lyean zif ivge ilv zif ivg oebk ,miliyaz ipin ipya ± ©§¦
åzhiya ef dpynøîàc ,àéä òLBäé éaødpyna(:eh zezixk)lke`d , §©¦§ª©¦§¨©

,oiiegnz ipya cg` mlrda mizif ipyïé÷lçî ïééeçîzizy aiige ©§¦§©§¦
y ycgl dpynd d`ae ,ze`hgàîéúc eäîxnel xeaq `dz `ny ± ©§¥¨

y dnyòLBäé éaø øîà`ed oiwlgn oiiegnzyïéa àle÷ì ïéa ¨©©¦§ª©¥§¨¥
,àøîeçìizy eze` miaiigne lke`d lr mixingn ep`y enke §§¨

,cg` mlrda mlk`y s` oiiegnz ipya mizif ipy zlik` lr ze`hg
lk`y mizif i`vg ipy etxhvi `le eilr lwp xeriy ivg oiprl mb jk

,z`hg aeigl oiiegnz ipyaïì òîLî à÷dpynd epl drinyn ± ¨©§©¨
øîà àì àle÷ìcwx `l` ,mitxhvn oi`y,øîà÷ àøîeçì ¦§¨Ÿ¨©§§¨¨¨©

ipy lk` m`e ,mitxhvn oiiegnz ipy xeriy ivg oiprly eprinyde
zif i`vg:`iyewd z` `xnbd zniiqn .z`hg aiig oiiegnz ipya mi

úBàhçì ïé÷eìçc àëä àäåipyn dlik`y ef dpyna o`k ixde ± §¨¨¨©£¦§©¨
mizif ipy lk` m`e ,ze`hgl dwelg ryedi iax zhiyl oiiegnz

,zifk lk lr z`hg `ian cg` mlrda miliyaz ipyaåmewn lkn §
éôøèöî à÷recne ,zifk xeriyl miliyaz ipyn mizif i`vg ipy ¨¦§¨§¦
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קכט ezny in` cenr `r sc ± iyily wxtzekxa

äøéö÷ úøøBb äøéö÷.,DzxRkA dIpWExRMzpe ,dIpXd dpigHd z` zxxFB dpighE §¦¨¤¤§¦¨§¦¨§©¨¨¨§¦¨¤¤¤©§¦¨©§¦¨§¦§©§
dUrW dfe .zg` `N` aiIg Fpi` - cg` mlrdA alg izif ipW lk` :ol `niiwC .oNEM¨§©§¨¨¨©§¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨¥©¨¤¨©©§¤¤¨¨

iYWzFxivwDnlrdW t"r`e ,`hgW dxivwl dxivw oiA Fl rcFp `NW ,cg` mlrdA §¥§¦§¤§¥¤¨¤Ÿ©¥§¦¨¦§¦¨¤¨¨§¤¤§§¨
F`hg Fl rcFp `lC ,`Ed cg` mlrd sFq sFq - dpFW`x lXn zvw wElg dIpW lW¤§¦¨¨§¨¦¤¦¨¤§¥¤¨§Ÿ©¤§

,mizpiAzFricie:KMld .zwNgnC `Ed [`hg] ¥§©¦¦¦¥§¦§©¤¤¦§¨
dpFW`x dpighE dxivTd lr d`AW Ff z`Hg©¨¤¨¨©©§¦¨§¦¨¦¨

` -EdiieexYlM dxivTd mr ExRMzpe ,`niiw ©©§©§¨§¨§¦§©§¦©§¦¨¨
mre .cg` mlrdA EUrPW ,eilrW zFxivw§¦¤¨¨¤©£§¤§¥¤¨§¦

lM ExRkzp dpigHdzFpigHd,eilrW ©§¦¨¦§©§¨©§¦¤¨¨
o`UrWMcg` mlrdA:ìò Bì òãBð ìáà §¤£¨¨§¤§¥¤¨£¨©©
äøéöwä.oFcfAW ,dpFxg`zbbWe zAW ©§¦¨©£¨¤¦§©¨§¦§©

oAxwaE li`Fd ,oAxw dilr Wixtde ,zFk`ln§¨§¦§¦¨¤¨¨§¨¦§¨§¨
DOrW dpigh `kiiW `l df`cg lM` `dC - ¤¨©§¨§¦¨¤¦¨§¨©¨£¨

ded i` ,aiIginirCiznEdiieexY Dil:äøéö÷ ¦©©¦£¨¦§©§¥¥©§©§§¦¨
äøéö÷ úøøBb.dpFW`x:dnòL äðéçèe.lW ¤¤§¦¨¦¨§¦¨¤¦¨¤

dpFW`x:äðéçèe.lW DcbpMW ,dpFxg` ¦¨§¦¨©£¨¤§¤§¨¤
dpFW`x:úãîBò dîB÷îa.ikerCizn- Dil ¦¨¦§¨¤¤§¦¦§©©¥

Dlr aiIgin:äøéö÷ úøøBb äøéö÷.,hRWOM ¦©©£¨§¦¨¤¤§¦¨©¦§¨
mrW dpighE .od cg` mlrdA alg izif ipWC¦§¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨¥§¦¨¤¦
s`C .dxixB mEXn Epiid - dpFW`x dxivw§¦¨¦¨©§¦§¦¨§©

aC dxivw mEXn e`l oAxw xTirC aB lrDcd ©©§¦©¨§¨¨¦§¦¨§©£¨
li`Fd ,`z`xRMi`edxivw icdA Dil ¨¨¦§¦©©¥©£¥§¦¨

dxxB - `ziixzA,DcdA DOrW dpighl ©§©§¨¨§¨¦§¦¨¤¦¨©£¨
oi`e ,cg` oAxwA zFiElY Eid odiYW ixdW¤£¥§¥¤¨§§¨§¨¤¨§¥

Ff `lA Ffl dxRM:úãîBò dãâðkL äðéçèe ©¨¨¨§Ÿ§¦¨¤§¤§¨¤¤
dîB÷îa.dxixbC,opixn` `l dxixbl ¦§¨¦§¦¨¦§¦¨¨¨§¦©

dpFW`x dpigh mr dpFxg` dpigh ixERMi`l§¦©¥§¦¨©£¨¦§¦¨¦¨
alg izif ipW mEXn`dC .cg` mlrdA ¦§¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨§¨

dxRMinC `id dxixbA DtEB `ziiOw:íL ©©§¨¨¦§¦¨¦§¦©§¨¥
àéä úçà äðéçè.`tEB `ziiOwC b"r`e §¦¨©©¦§§©©§¨¨

dxixB opixn` ,`iz` dxixbAdxixbl:éîe ¦§¦¨¨§¨¨§¦©§¦¨¦§¦¨¦
äøéøb àáøì déì úéà.dpigH`DOrW ¦¥§¨¨§¦¨©§¦¨¤¦¨

dxxbnC ,KixtwoAxwC b"r`e ,dxivTd mr ¨¨¥§¦¨§¨¦©§¦¨§§¨§¨
dxivw `idd` e`l.Wixti`EdNEM KPi`C ¨©©¦§¦¨¦§¦§¦¨§

dxivwC ,`Mi` dxixB e`lmlrdA dxivwE ¨§¦¨¦¨¦§¦¨§¦¨§¤§¥
dxiar mW lkC ,`id dxixB e`l - cg ¤̀¨¨§¦¨¦§¨¥£¥¨

lRkPd`N` FA oi` cg` mlrdA minrR dOM ©¦§¨©¨§¨¦§¤§¥¤¨¥¤¨
zg` z`Hg:ïéøtkúî éðLå ïBLàø.ixdW ©¨©©¦§¥¦¦§©§¦¤£¥

FnlrdAdid:øtkúî ïéà éLéìL.`le §¤§§¨¨§¦¦¥¦§©¥§¨
oFW`xd mr xRMzn ipXde li`Fd :opixn`̈§¦©¦§©¥¦¦§©¥¦¨¦

Dixxbil - FnlrdAW,FzxRkA FOr iWilWl ¤§¤§§¦§§¥¦§¦¦¦§©¨¨
oFW`x icdA KiIW `lC b"r`e:ïaø÷ àéáä §§¨©¨©£¥¦¥¦¨§¨

'åë.FWixtdWMWzif FzF` mW FA xiMfd: ¤§¤¦§¦¦§¦¥©¦
ílek eøtkúð éòöîàä ìò ïaø÷ àéáä.oi`e ¥¦¨§¨©¨¤§¨¦¦§©§¨§¥

Eid df lW mlrdA mNEM `N` ,dxixB df: ¤§¦¨¤¨¨§¤§¥¤¤¨
'åë øîà ééaà.dxixB Dil zi`C:déòîLc øúa.,lirlC `iddl xn`e Edi` DiA xcd ,dxixB Dil zi`C ,mNEM ExRMzp - mdn cg` lr oAxw `iad ENit` :xn`C ,iiA`n `ax ©©¥¨©§¦¥§¦¨¨©¦§¨¥¨¨¥©©¥§¨©£¦¥¦¨§¨©¤¨¥¤¦§©§¨§¦¥§¦¨£©¥¦©£©§©¦¦§¥

dxRMinCDOrW dpighdxixbA:éëä éà.iiA`kCdxixB xn`C ,Dil `xiaq:äðéçè.dxRMi`C DOrWxFxbY ,dxixbAcg` mlrdA alg izif ipW mEXn ,DcbpMW dpighl inp: §¦©§¨§¦¨¤¦¨¦§¦¨¦¨¦¦§©©¥§¦¨¥§¨©§¦¨§¦¨¤¦¨§¦©§¨¦§¦¨¦§©¦¦§¦¨¤§¤§¨¦§¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨
äøéøâc äøéøb.dpighC ,Kd iMxixb`C `N` ,oAxTd `A DOrW dxivw lr `le dilr `lC ,dxixbA `N` dxRMi` `l `ziiOwdxixB dxcd `l KMld .dxivw icdAal`ziixz §¦¨¦§¦¨¦¨¦§¦¨©©§¨¨¦©§¨¤¨¦§¦¨§Ÿ¨¤¨§Ÿ©§¦¨¤¦¨¨©¨§¨¤¨§¦§¦©£¥§¦¨¦§¨¨¨§¨§¦¨§©§©§¨

dpigh mW mEXn:eäì àèéLôc àúléî.oiwElg oi` zAW zbbWe zFk`ln oFcfE ,zFk`ln zbbWe zAW oFcfC,zF`Hglixn`wcMipWM opixn` `le ,df lW FpAxwA xRMzn dfC ¦¥§¦¨¦§¨¦§¦¨§¦§©¨§¦§©§¨§§¨§¦§©©¨¥£¦§©¨¦§¨¨§¦§¤¦§©¥§¨§¨¤¤§¨¨§¦©¦§¥
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"xCh"xer"dhigW mC" wxtA zFzixkA `id).ak sc:(itE .iElY mW` zFlirn wtq lr aiIgn r"x` ,zFkizg iYW eiptl Eid :'Wcw lW '`eFpi`e odn zg` lk`e ,oiNEg lW ' §§¦¦§¥§¤¤©§¦¨§©¥©§¥§¦¨¨¨¥¨§¨¨§¥£¦¤Ÿ¤§¤¦§¨©©©¥¤§¥
,Fl rcEIW cr WnFge oxw mNWn Fpi` :xnFlM .Fzlirn z` `ian Fpi`W r"x dcFnE .iElY mW` `ian - lk` Ffi` rcFi`iaieiElY mW`C ikid iM .i`Ce zFlirn mW` DOr ¥©¥¨©¥¦¨¨¨¤¤¥¥¦¤§¦¨§©¥§©¥¤¤¨¤©¤¦¨©§¨¦¦¨£©§¦©©¦¥¦§¨¨¨

dxRM xRkn Fpi` zxM wtqC zFxiar x`WCkE ,dxEnB?zFnW` iYW `ian dfN dn :xnF` h"x .i`Ce mW` `iaie xFfgi Fl rcEIWM df s` - z`Hg `ian `hg i`CeC Fl rcEIW ¦§¨£¥¦§¥¨¥¥§©¥©¨¨§¨§¤¦¨©§©©¨¨¥¦©¨©¤§¤¦¨©©£§¨¦¨¨©©¥©¨¤¥¦§¥£¨
inC `lemW`l,z`Hg wtqC iElYiM ,KMld .dawp - i`Ce ,li` - Fwitq mzdCrCiznoiOOW mzd xn`cM ,cg` oin mdipXW ,df la` .dawp iiEz`l irA - Dil`iaOW §¨¨¥§¨¨¨¦§¥©¨§¨¨§¥©¦©©§¥¨¦§¨¦¦§©©¥¨¥©£¥§¥¨£¨¤¤§¥¤¦¤¨¦§¨©¨¨¤¦¦¤¥¦

iwitq cizr `NW wtq m`e ,inW` Ffe izlirn Ff - iYlrn i`Ce m` :xn`ie .li` `iaie ,WnFge oxw `iai - li` dfe li` dGW ,rcFd `l lr `ian rcFd lrrcEdlmW` - il ©©¥¦©Ÿ©¤¤©¦§¤©¦¨¦¤¤¨¤§¨¦©¦§Ÿ©¦©©¨©§¦§¦¨¦§£¨¦§¦¨¥¤Ÿ¨¦§¥¦§¦¨©¦¨¨
`l `dC ,FzxRM z`ad mcFw i`Ce mW`A dNigYA drici irA `l :`nl` .`pixg` mW` iiEz`l irA `l - Dil rCiizn iklE .dacpl df WCwde ,iElY mW` didi dfrCizi` ¤¦§¤¨¨¨§¤§¥¤¦§¨¨§¦¦§©©¥¨¨¥©£¥¨¨©£¦¨©§¨¨¨¥§¦¨©§¦¨§¨¨©©¤£¨©©¨¨§¨¨¦§©©

iM Diliiz`Dilr xRknE ,':éàcå íLà.zFnW` lMoiExwuEg ,i`Ce mW`nmW` ,zFlifB mW` ,zFlirn mW` :`hg lr oi`Ad dylW ode .rcFd `l lr `A `EdW iElY mW` ¥¦©§¥§©¥£¥¨¨©©¨£¨§¦¨¨©©¥¨¨¨¤¨©Ÿ©§¥§Ÿ¨©¨¦©¥§£©§¦£©§¥£©
dtExg dgtW: ¦§¨£¨
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ììëî'ek cg` iegnze cg` oin `yixc.ipyn `tiqc llkn :jxtinl ira `l lirl

ikd i`w `lc oeik ,jix`dl yg `ly ± !?xninl `kixv oiiegnz ipye oipin:o`n

dlgza drici ira `l i`ce my` xn`c.iaxe `aiwr 'xc `zbelt `ki`c :qxhpewa 'it

zezixka "dhigy mc" wxta oetxh):ak sc.(daexn dlirna `wecc mzd opz `dc ,`zile

el aehc meyn ,zeny` izy `iany r"x xn`w

dpzie cg` my` `iaiyn ,zeny` izy `iaiy

la` .dacp ezlirn `dz el rceei `l m`y

cg` my` `iany r"x dcen ± zhren dlirna

,wtqd lr zhren dlirn oziy el gepe ,dpzie

ixacn :'nba opixn`we .zeny` izy `iaiyn

cnlp mdipy]`drici ira `l i`ce my` [

dfl dn" xn`wc oetxh iax :xn`z m`e .dlgza

,l"nw daeh dvrc rnyn "zeny` izy `ian

aeh ok m` ± ibilt daexn dlirnac oeik ,daxc`

,`aiwr 'x xn`ck zeny` izy `iaiy el

!ziyixtck .dpzie ,ezlirne cg` my` `iaiyn

`l` ,xn`w daeh dvr e`l oetxh 'xc xnel yi

zeny` izya dxiar icin `vei epi` mlerl

:xn`z m`e .dpzie ,ezlirne my` `iaiy `l`

,daexna zeny` izy `ian i`n` ,`aiwr iaxle

cg` my` mlerl `iai ?dlirne my` dhernae

:xnel yie !ezlirn `iai f` rceiyke ,dpzie

xn`c meyn`iad `ly cr eny` `iand"
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éeçîúå ãçà ïéî ,ãçà éeçîúå ãçà ïéî àLéøc ììkî¦§¨§¥¨¦¤¨§©§¤¨¦¤¨§©§
ïðé÷ñò éàîa àëä :àðeä áø øîà ?øîéîì àëéøö ãçà¤¨§¦¨§¥©¨©©¨¨¨§©¨§¦©
:øîàc ,àéä ìàéìîb ïaøå ,íééúðéa äòéãé Bì äúéäL ïBâk Y§¤¨§¨§¦¨¥§©¦§©¨©§¦¥¦§¨©
íìòäa áìç éúéæ éðL ìëà ,øîúéà .øeòéL éöçì äòéãé ïéà¥§¦¨©£¦¦¦§©¨©§¥¥¥¥¤§¤§¥
'ø .éðMä ìò Bì òãBðå øæçå ,ïBLàøä ìò Bì òãBðå ãçà¤¨§©©¨¦§¨©§©©©¥¦©
àlà áéiç Bðéà :øîà Lé÷ì Léøå ,íézL áéiç :øîà ïðçBé¨¨¨©©¨§©¦§¥¨¦¨©¥©¨¤¨
Léøå ."àéáäå Búàhç ìò" ,áéiç :øîà ïðçBé éaø .úçà©©©¦¨¨¨©©¨©©¨§¥¦§¥
,Lé÷ì Léøå ."Bì çìñðå Búàhçî" ,øeèt :øîà Lé÷ì̈¦¨©¨¥©¨§¦§©§¥¨¦

éaøìe .äøtk øçàì àeää !"àéáäå Búàhç ìò" áéúëä̈§¦©©¨§¥¦©§©©©¨¨§©¦
ïðé÷ñò éàîa àëä !"Bì çìñðå Búàhçî" áéúëä ,éîð ïðçBé¨¨©¦¨§¦¥©¨§¦§©¨¨§©¨§¦©
ìëàå øæçå ,úéfk ìò Bì òãBðå ,äöçîe úéæk ìëàL ïBâk Y§¤¨©§©¦¤¡¨§©©©©¦§¨©§¨©

éúc eäî ,éðL ìL Bîìòäa øçà úéæ éöçk,eôøèöéì Y àî ©£¦©¦©¥§¤§¥¤¥¦©§¥¨¦§¨§
äLøôä íãB÷ déì òãéúéàc :éLà áøì àðéáø ì"à .ì"î÷¨¦¨§©©¦§¦§©©¥¤©§¨¨
øáñ øîe ,úB÷lçî úBòéãé :øáñ øîc ;éâéìt àäáe ,éâéìt§¦¦§¨§¦¦§©¨©§¦§©§©¨©
Léø déì éãBî Y äLøôä øçàì ìáà .úB÷lçî úBLøôä©§¨§©§£¨§©©©§¨¨¥¥¥
déì òãéúéàc :àîìéc Bà ;íézL áéiçc ïðçBé 'øì Lé÷ì̈¦§©¨¨§©¨§©¦¦§¨§¦§©©¥
ìáà .úB÷lçî úBøtk :øáñ øîe ,úB÷lçî úBLøôä :øáñ øîc ;éâéìt àäáe ,éâéìt äLøôä øçàì§©©©§¨¨§¦¦§¨§¦¦§©¨©©§¨§©§©¨©©¨§©§£¨
ïéáe Bæa ïéa :àîìéc Bà ;úçà àlà áéiç Bðéàc Lé÷ì Léøì ïðçBé 'ø déì éãBî Y äLøôä íãB÷¤©§¨¨¥¥©¨¨§¥¨¦§¥©¨¤¨©©¦§¨¥§¥

Bæa ïéáe Bæa ïéa ,àøazñî :ì"à ?ú÷Bìçî Bæa,éâéìt äLøôä íãB÷ Cúòc à÷ìñ éàc .ú÷Bìçî §©£¤¦§©§¨¥§¥§©£¤§¦¨§¨©£¨¤©§¨¨§¦¦
äøtk øçàì àø÷ déì íé÷Bîcà ,íézL áéiçc ïðçBé 'øì Lé÷ì Léø déì äãBî äLøôä øçàì ìáà£¨§©©©§¨¨¤¥¥¨¦§©¨¨§©¨§©¦©§¥¥§¨§©©©¨¨
Léøì ïðçBé éaø déì äãBî äLøôä íãB÷ ìáà ,éâéìt äLøôä øçà éàå !äLøôä øçàì déî÷Bì Y§¥§©©©§¨¨§¦©©©§¨¨§¦¦£¨¤©§¨¨¤¥©¦¨¨§¥
àîìéãå !äLøôä íãB÷ déî÷Bì ,äöçîe úéæëa àø÷ déì é÷Bîcà Y úçà àlà áéiç Bðéàc Lé÷ì̈¦§¥©¨¤¨©©©§¦¥§¨¦§©¦¤¡¨§¥¤©§¨¨§¦§¨
ïðçBé éaø ,da éâéìt äLøôä íãB÷ øîBì éöîéz íà :øîà÷ øîBì éöîéz íàå ,déì à÷tñî é÷Btñ©¥§©§¨¥§¦¦§¥©¨¨©¦¦§¥©¤©§¨¨§¦¦¨©¦¨¨
éëéä Lé÷ì Léø ,éâéìt äLøôä øçàì øîBì éöîéz íàå .äöçîe úéæëa Y àø÷ì déì é÷Bî éëéä¥¦¥¥¦§¨¦§©¦¤¡¨§¦¦§¥©§©©©§¨¨§¦¦¥¨¦¥¦
"äléçza äòéãé àéòa àì éàcå íLà" øîàc ïàîì :àleò øîà .äøtk øçàìa Y àø÷ì déì é÷Bî¥¥¦§¨¦§©©©¨¨¨©¨§©§¨©¨¨©©¨¨§¨§¦¨©§¦¨
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `r sc zay(iying meil)

àLéøc ììkîcg` oinn mizif i`vg ipy lke`a `yixay rnyn ± ¦§¨§¥¨
mdipy eidy xaecn aiigy,ãçà éeçîúå ãçà ïéî,dyw ok m`eïéî ¦¤¨§©§¤¨¦

øîéîì àëéøö ãçà éeçîúå ãçàeprinydl `pzd jixv ike ± ¤¨§©§¤¨§¦¨§¥©
.mitxhvn df dxwnay

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä ,àðeä áø øîà,dpyna ,o`k ± ¨©©¨¨¨§©¨§¦©
,xaecn dnaíééúðéa äòéãé Bì äúéäL ïBâkoia `hgy el rcepy ± §¤¨§¨§¦¨¥§©¦

,mizifd i`vg ipyåzhiya ef dpynøîàc ,àéä ìàéìîb ïaøoldl) §©¨©§¦¥¦§¨©
(.dwäòéãé ïéàzwlgn,øeòéL éöçìoia driciy enky mixne` `le ¥§¦¨©£¦¦

i`vg ipy oia drici mb jk zwlgn minly mixeriy ipy zlik`
ivgd z` lk`y xg`l `hgy el rcepy dn `l` ,zwlgn xeriy
zelik`d izy okle ,mdipia wlgl dricik aygp epi` oey`xd zif

.zifk xeriyl zetxhvn
el rcepe cg` mlrda zebby izy dyerd oic dn zx`an `xnbd

:df xg` dfaøîzéà,yxcnd ziaa xn`p ±ìëàxeriyéúéæ éðL ¦§©¨©§¥¥¥
ïBLàøä ìò Bì òãBðå ,ãçà íìòäa áìç,ipyd z` lk`y xg`l ¥¤§¤§¥¤¨§©©¨¦

éðMä ìò Bì òãBðå øæçå,onf xg`líézL áéiç ,øîà ïðçBé éaø± §¨©§©©©¥¦©¦¨¨¨©©¨§©¦
aiigzp oey`xd z` lk`y el rcepyk ciny iptn ,ze`hg izy
,ztqep z`hg `iadl jixv ipyd lr el rcepyk okn xg`le ,z`hg

àlà áéiç Bðéà ,øîà Lé÷ì Léøåz`hg,úçàdcal driciy iptn §¥¨¦¨©¥©¨¤¨©©
z` lk`y zg` zaa el rcepy enk df ixde ,ze`hgl zwlgn dpi`

.cg` mlrda mlk`y oeik zg` z`hg `l` `ian epi`y ,mdipy
:df oic ecnl okidn zx`an `xnbdáéiç ,øîà ïðçBé éaø,mizy ©¦¨¨¨©©¨

z`hg zyxta xn`py(c-b c `xwie)aixwde'Búàhç ìòxR `hg xW` §¦§¦©©¨£¤¨¨©
'ebe xwA oAàéáäåjixvy rnyn '`iade ez`hg lr'e ,'xRd z` ¤¨¨§¥¦¤©¨

.envr ipta `hg lk lr z`hg `iadløeèt ,øîà Lé÷ì Léøå§¥¨¦¨©¨
xn`py ,dipyd dlik`d lr zxg` z`hg `iadln(ek c my)xRke'§¦¤

odMd eilr,'Bì çìñðå Búàhçî`l elit`y rnyn 'ez`hgn'e ¨¨©Ÿ¥¥©¨§¦§©
.ez`hg lk el dglqp ,ez`hg zvwn lr `l` `iad

.ipyd `iady weqtd z` cg` lk ayii cvik zx`an `xnbd
:`xnbd zl`eyLé÷ì Léøe,zg` z`hg `l` aiig epi`y xaeqd ¥¨¦

áéúëäaezk ixd -,'àéáäå Búàhç ìò'`iadl jixvy rnyny ¨§¦©©¨§¥¦
.df weqt yexci ji`e ,`hg lk lr z`hg

:`xnbd daiynäøtk øçàì àeäädf weqt cinri yiwl yix ± ©§©©©¨¨
z` aixwd xaky xg`l ipyd zifkd zlik` el rcepy dxwna
ztqep z`hg `iadl jixvy i`ce f`y ,oey`xd zifkd lr z`hgd

.ipyd zifkd lr
:`xnbd zl`eyïðçBé éaøìe,mizy aiigy xaeqdénð,dyw mb ± §©¦¨¨©¦

áéúëäaezk ixd,'Bì çìñðå Búàhçî'`iad m` elit`y rnyny ¨§¦¥©¨§¦§©
.df weqt yexci ji`e ,ez`hg lk el dglqp ez`hg zvwn lr

:`xnbd daiynïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna ,weqta ,o`k ±ïBâk ¨¨§©¨§¦©§
äöçîe úéfk ìëàL,algúéæ éöçk ìëàå øæçå ,úéfk ìò Bì òãBðå ¤¨©©©¦¤¡¨§©©©©¦§¨©§¨©©£¦©¦

éðL ìL Bîìòäa øçàzif ivg zlik`a `hgy el rcepy mcew ± ©¥§¤§¥¤¥¦
,oey`xdeôøèöéì àîéúc eäîmdipy etxhviy xn`z `ny ± ©§¥¨¦§¨§

,cg` mlrda mlk`y oeik zxg` z`hg eaiigl zifklïì òîLî à÷̈©§©¨
lr `iaiy z`hgd `l` ,ok xacd oi`y 'ez`hgn' weqtd eprinyn ±
epi` okle ,enr lk`y zif ivgd lr mb zxtkn oey`xd zifkd
eze` lr z`hg `ian epi`e ,jk xg` lk`y zif ivgd mr sxhvn

.zif ivg
:yiwl yixe opgei iax ewlgp dxwn dfi`a dpc `xnbddéì øîà̈©¥

,éMà áøì àðéáøalg izif ipy lk`a ewlgpy yiwl yixe opgei iax ©¦¨§©©¦
,cg` mlrdaéâéìt äLøôä íãB÷ déì òãéúéàcewlgp m`d ± §¦§§©¥¤©§¨¨§¦¦

zifkd lr oaxw yixtdy mcew ipyd zifkd zlik` el rcepy dxwna
,oey`xdéâéìt àäáe,ewlgp dfae ±øîcopgei iaxy ±úBòéãé ,øáñ §¨§¦¦§©¨©§¦
úB÷lçîdricidy itl ,zexiard oia zwlgn `hgd zrici - §©§

oey`xd zifk zlik` lr el rcepyk cine ,oaxw `iad eli`k zaygp
`l oiicry ipyd zifkd lr xtkn epi`e ,oaxw `iad eli`k aygp

.ze`hg izy `iadl jixv jkld ,el rcepøîeyiwl yixe ±,øáñ ©¨©

úB÷lçî úBLøôä,zexiard oia zwlgn oaxwd zyxtd `weec ± ©§¨§©§
zifkd zlik` lr el rcep m` jkld ,zwlgn dpi` dricid la`
lr zg` z`hg `ian oey`xd zifkd lr z`hg yixtdy mcew ipyd

,el rcepy dn lr xtkzp eli`k aygp epi`e ,mdipyìáàrcep m` £¨
ipyd zifkd zlik` eléaøì Lé÷ì Léø déì éãBî ,äLøôä øçàì§©©©§¨¨¥¥¥¨¦§©¦

,íézL áéiçc ïðçBé.zewlgn zeyxtdy oeikòãéúéàc àîìéc Bà ¨¨§©¨§©¦¦§¨§¦§§©
déìipyd zifkd zlik` el rcepy dxwna `ny e` ±äLøôä øçàì ¥§©©©§¨¨

éâéìt,yiwl yixe opgei iax ewlgp ±éâéìt àäáe,ewlgp dfae ±øîc §¦¦§¨§¦¦§©
opgei iaxy ±úB÷lçî úBLøôä ,øáñoia zwlgn oaxwd zyxtd ± ¨©©§¨§©§

rcepy mcew oey`xd zifkd zlik` lr oaxw yixtdyke ,zexiard
jixv jkld ,ipyd zifkd lr xtkn epi` ,ipyd zifkd zlik` el

.ze`hg izy `iadløîeyiwl yixe ±úB÷lçî úBøtk ,øáñ± ©¨©©¨§©§
dpi` oaxwd zyxtd la` ,zexiard oia zwlgn `hgd zxtk `weec
z` aixwdy mcew ipyd zifkd zlik` el rcep m` jkld ,zwlgn

,mdipy lr el `id zxtkn ,oey`xd zifkd lr z`hgdìáàm` £¨
ipyd zifkd z` lk`y el rcepïðçBé éaø déì éãBî ,äLøôä íãB÷¤©§¨¨¥¥©¦¨¨
àlà áéiç Bðéàc Lé÷ì Léøìz`hgàîìéc Bà .úçà,`ny e` ± §¥¨¦§¥©¨¤¨©©¦§¨

ú÷Bìçî Bæa ïéáe Bæa ïéaoiae dyxtd mcew el rcepy dxwna oia ± ¥¨¥¨©£¤
zerici elit`y xaeq opgei iaxy ,dyxtd xg`l el rcepy dxwna

.zewlgn opi` zeyxtd elit`y xaeq yiwl yixe ,zewlgn
déì øîà,`piaxl iy` axú÷Bìçî Bæa ïéáe Bæa ïéa àøazñîcvk] ¨©¥¦§©§¨¥¨¥¨©£¤

,[wtqd ly iyilydéâéìt äLøôä íãB÷ Czòc à÷ìñ éàcm`y ± §¦¨§¨©§¨¤©§¨¨§¦¦
,dyxtd mcew el rcepy dxwna wx ewlgpy xnel jzrca dler did
íézL áéiçc ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì äãBî äLøôä øçàì ìáà£¨§©©©§¨¨¤¥¥¨¦§©¦¨¨§©¨§©¦

ok m` ,[wtqd ly oey`xd cvk]äøtk øçàì àø÷ déì íé÷Bîcà©§¦¥§¨§©©©¨¨
ez`hg lr' weqtd z` yiwl yix ixacl `xnbd dcinrdy cr ±
el rcepy dxwna ze`hg izy `iadl jixvy rnyny '`iade
zifkd lr z`hgd z` aixwd xaky xg` ipyd zifkd zlik`

,oey`xddéî÷Bìzlik` el rcepy dxwna xaecny cinrdl elki ± §¥
ipyd zifkd,äLøôä øçàì`iadl jixvy yiwl yix dcen f`y §©©©§¨¨

.ze`hg izyéàåel rcepa wxy xn`p m`e ±,éâéìt äLøôä øçà §¦©©©§¨¨§¦¦
ìáàel rcep m`Lé÷ì Léøì ïðçBé éaø déì äãBî äLøôä íãB÷ £¨¤©§¨¨¤¥©¦¨¨§¥¨¦

úçà àlà áéiç Bðéàcok m` ,[wtqd ly ipyd cvk]déì é÷Bîcà §¥©¨¤¨©©©§¥¥
àø÷ez`hgn' weqtd z` opgei iax ixacl `xnbd dcinrdy cr ± §¨

zg` z`hg `l` `iadl jixv epi`y rnyny 'el glqpeadxwn §
lk`y,äöçîe úéfëzif ivg cer lk` jk xg`e zifk lr el rcepe ©©¦¤¡¨

zvwn lr `iad m` f`y ,oey`xd zif ivg zlik` el rcepy mcew
,el xtkzp ez`hgdéî÷Bìrcepy dxwna xaecny cinrdl elki ± §¥

el,äLøôä íãB÷ipy lr zg` z`hg `iany opgei iax dcen f`y ¤©§¨¨
,ok eyxit `l `xnbd z` exciqy daiyid ipay jkne .mizifkd

pgei iaxy mdl heyt didy gkendxwna oia ewlgp yiwl yixe o
cvk] dyxtd xg`l el rcepy dxwna oiae dyxtd mcew el rcepy

.[wtqd ly iyilyd
,iy` axl `piax xn` :iy` ax ly ezrxkd z` dgec `piaxàîìéãå§¦§¨

déì à÷tñî é÷etñly mzwelgn z` ex`iay daiyid ipa `ny ± ©¥§©§¨¥
ip`y enk ewlgp dxwn dfi`a ewtzqd yiwl yixe opgei iax

,izwtzqdejxca,øîà÷ øîBì éöîéz íà,ex`ia jkeéöîéz íà ¦¦§¥©¨¨©¦¦§¥
øîBìyda éâéìt äLøôä íãB÷yixe opgei iaxy xn`p m` elit` ± ©¤©§¨¨§¦¦¨

yixtdy mcew ipyd zifkd zlik` el rcepy dxwna ewlgp yiwl
xaeq df dxwnae ,[wtqd ly oey`xd cvk] oey`xd zifkd lr oaxw
ez`hgn' weqtdn el dyw `l mewn lkn ,mizy aiigy opgei iax
,zg` z`hg `l` aiig epi`y yiwl yix yxec epnny 'el glqpe

yàø÷ì déì é÷Bî éëéä ïðçBé éaø,df weqt cinrn `ed ji` ± ©¦¨¨¥¦¥¥¦§¨
alk`y dxwn,äöçîe úéfëcer lk` jk xg`e zifk lr el rcepe §©©¦¤¡¨

`ed dcen f`y ,oey`xd zif ivg zlik` el rcepy mcew zif ivg
.zg` z`hg wx aiigyøîBì éöîéz íàåyéìt äLøôä øçàìéâ- §¦¦§¥©§©©©§¨¨§¦¦

el rcepy dxwna ewlgp yiwl yixe opgei iaxy xn`p m` elit`e
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ar sc zay(iyiy meil)

äôeøç äçôLa úBìéòa Lîç ìòalk oia e`hg el rcepe ,bbeya ¨©¨¥§¦§¦§¨£¨
,zg`e zg`úçà àlà áéiç Bðéàdpi` dricidy ,cg` my` ± ¥©¨¤¨©©

aeig ezrcly meyn ,daeyg dpi`y itl d`ial d`ia oia zwlgn
.dricia ielz epi` my`d

:`xnbd dywné÷úîdì ódywd ±àðeðîä áø,`ler lràlà ©§¦¨©©§¨¤¨
äzòîm` s` i`ce my` `iadl lekiy xaeqd zrca xne` dz`y ¥©¨

el rcep m` oia zewlgn opi` zericidy ,`hgy el rcep `l oiicr
xg` dfa el rcep zebbyd xg` m` oiae ,zebbydn zg`e zg` lk oia

m` ,ok m` ,dfìòa,bbeya dtexg dgtyìòáe øæçåmrt dze` ¨©§¨©¨©
,bbeya ztqepéì eðézîä ,øîàå ,ïaø÷ Léøôäåeaixwdlnãò §¦§¦¨§¨§¨©©§¦¦©

ìBòáàL,bbeya ztqep mrténð éëäxn`z df ote`a mb m`d ± ¤¤§¨¦©¦
,úçà àlà áéiç Bðéàcdbbyd lr mb el xtki yixtdy oaxwde §¥©¨¤¨©©

oia welig oi`y xne` dz` zerici oiiprly enky ,dyxtdd xg`y
zg` lk oia el rcepl df xg` dfa zebbyd lk xg`l el rcep m`
xnel yi jk ,cg` my` `l` aiig epi` ote` lkay ,zebbydn zg`e
dbby oia oaxw yixtd m` oia welig oi`y ,oaxw zyxtd oiiprl mb
oaxw yixtd m`y enke ,zebbyd lk xg`l oaxw yixtdl dbbyl
jk ,zebbyd lk lr dlg dyxtdd zebbyd xg`l el rcepy ote`a
oaxw `iaie ,zwlgn dyxtdd oi` dbbyl dbby oia oaxw yixtd m`
`id dheyt `xaq ixdy ,ok xnel oi` jgxk lre .mlek lr cg`
epi` zg` dxiar lr yixtdy oaxwe ,zwlgn oaxwd zyxtdy

.okn xg`l dyry dxiar lr xtkn
:`xnbd zvxzndéì øîà,`lerNòîúøîà÷ äLøôä øçàìc ä± ¨©¥©£¤¦§©©©§¨¨¨¨§©

,oaxwd zyxtd xg`l dyrpy dxiar dyrnn dywn dz` ike
àðéîà÷ àì äLøôä øçàìc äNòîoi`y izxn` `l ip` mb dfa ± ©£¤¦§©©©§¨¨Ÿ¨£¦¨

lr xtkn oaxwd oi`y `id dheyt `xaq i`cey ,zwlgn dyxtdd
oi`y xaeq ip` zerici oiprly s` ,dyxtdd xg`l dyry dxiar
rcep m` oiae df xg` dfa zebbyd lk xg`l el rcep m` oia welig

.zebbydn zg`e zg` lk oia el
:df oipra xg` xn`n d`ian `xnbdàúà ék`ayk ±éîéc áø ¦£¨©¦¦

laal l`xyi ux`nøîàc ïàîì ,øîày xaeqd zrcl ±éàcå íLà ¨©§©§¨©¨¨©©
älçza äòéãé éòael rcepy mcew i`ce my` `iadl leki epi`y ± ¨¥§¦¨©§¦¨

,z`hga dricid enk daeyg my`a dricid ezhiyle ,`hgyìòä©
äôeøç äçôLa úBìéòa Lîç,zg`e zg` lk oia el rcepe ,bbeya ¨¥§¦§¦§¨£¨

áéiçmy`,úçàå úçà ìk ìòiabl zebbyd oia zwlgn dricidy ©¨©¨©©§©©
.z`hg iabl zwlgny enk my`

:`xnbd dywnéøä ,ééaà déì øîàiabläòéãé ïðéòác ,úàhç ¨©¥©©¥£¥©¨§¨¦©§¦¨
älçza,da aiigzdl ickéâéìôeewlgp mewn lkne ±éaøå ïðçBé éaø ©§¦¨§¦¦©¦¨¨§©¦

Lé÷ì ïa ïBòîLzewlgn zebbyd xg`y zericid m`yix xaeqe , ¦§¤¨¦
lr ze`hg izy eaiigl zewlgn zebbyd xg`y zericid oi`y yiwl
,zwlgn i`ce oaxw zyxtdy s`e ,cg` mlrda lk`y mizifk ipy

dgty lr `ad mb ok m` ,oaxw zyxtdk zeaygp opi` zerici
yiwl yix zrcl zg`e zg` lk oia el rcepe minrt dnk dtexg
zyxtdk zeaygp opi` zericid ixdy ,mlek lr cg` my` `iai

.oaxw÷ézLéà.aiyd `le inic ax wzy ± ¦§¦
:envr ziiyew lr iia` aiyddéì øîà,inic axl iia`àîìc ¨©¥¦§¨

úøîà÷ äLøôä øçàìc äNòîazrcly zxn`y dn `ny ± §©£¤¦§©©©§¨¨¨¨§©
aiig `hgy el rcepy mcew i`ce my` `iadl leki epi`y xaeqd
z` dyry ote`a wx `ed ,yiwl yixl s` zg`e zg` lk lr my`

,dpey`xd dbbyd lr oaxw yixtdy xg`l dipyd dbbydáøãëå§¦§©
àðeðîädxiar lr yixtdy oaxw oi`y `ed heyt xacy xn`y ©§¨

.okn xg`l dyry dxiar lr xtkn zg`déì øîà,inic axïéà± ¨©¥¦
.izpeek dzid dfl ok`

àúà ék`ayk ±ïéáølaal l`xyi ux`nìkä ,øîàopgei iax oia ± ¦£¨¨¦¨©©Ÿ
yiwl yix oiaeäôeøç äçôLa íéãBîze`ia dnk dilr `a m`y ¦§¦§¨£¨

,d`iae d`ia lk lr my` aiigãBî ìkäåäôeøç äçôLa íém`y §©Ÿ¦§¦§¨£¨
,cg` my` `l` aiig epi` ze`ia dnk dilr `aú÷Bìçîeopgei iax ©£¤

yiwl yixeäôeøç äçôLae` ze`ia dnk lr cg` my` aiig m` §¦§¨£¨
.d`iae d`ia lk lr my` aiigy

xn`y dn :oiax ixac z` zx`an `xnbdäçôLa íéãBî ìkä©Ÿ¦§¦§¨
,úçà àlà áéiç Bðéàc äôeøçepiidàleòãkxaeqd zrca xn`y £¨§¥©¨¤¨©©¦§¨

lra m`y ,`hgy el rcep `l oiicr m` s` i`ce my` `iadl lekiy
my` `l` aiig epi` zg`e zg` lk oia el rcepe bbeya zelira yng

.cg`exn`y dnáéiçc äôeøç äçôLa íéãBî ìkämy`ìk ìò ©Ÿ¦§¦§¨£¨§©¨©¨
,úçàå úçàlr oaxw yixtdy xg`l dilr `ay ote`a xaecn ©©§©©

epiide ,dpey`x dliraàðeðîä áøkoia oaxw yixtd m`y xn`y §©©§¨
.dbby lk lr oaxw `ian lkd ixacl dbbyl dbbyexn`y dn

,äôeøç äçôLa ú÷Bìçîepiidøîàc ïàîìyéòa éàcå íLà ©£¤§¦§¨£¨§©§¨©¨¨©©¨¥
älçza äòéãéel rcepy mcew i`ce my` `iadl leki epi`y - §¦¨©§¦¨

dfae ,z`hga dricid enk daeyg my`a dricid ezhiyle ,`hgy
yi,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ïðçBé éaøc ú÷Bìçîxaeqd opgei iaxly ©£¤§©¦¨¨§©¦¦§¤¨¦

dyr m` elit`e ,zwlgn zebbyd xg`ly dricidy z`hg iabl
,ze`hg izy aiig df xg` dfa el rcep m` cg` mlrda zebby izy
mlrda minrt dnk dilr `a m` s` dtexg dgty iabl mb ok m`
yiwl yixle ,df xg` dfa el rcep m` d`ia lk lr my` aiig cg`
m`e ,zwlgn opi` zebbyd xg`ly dricidy z`hg iabl xaeqd

aiig cg` mlrda zebby izy dyrdfa el rcep m` s` zg` z`hg
mlrda minrt dnk dilr `a m` dtexg dgty iabl mb ,df xg`
.df xg` dfa jk xg` el rcep m` s` cg` my` `l` aiig epi` cg`
bbey llka epi`y cifna `ly zay lelig yiy zx`an `xnbd

:oaxw jk lr aiigzdløîzéà,yxcnd ziaa xn`p ± ¦§©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `r sc zay(iying meil)

miwelg zek`ln zbbye zay zbbyy oeiky zxn` zay iabl
aiigzdl zxbexb xeriyl zxbexb i`vg ipy mitxhvn oi` ,ze`hgl

.z`hg
:`xnbd daiyndéì øîà,iq` axdì éðúî àLéøà øîdpey dz` ± ¨©¥©©¥¨©§¥¨

miiegnzy ryedi iax zrck ef dpyn cinrdy yiwl yix ixac z`
,mitxhvn cg` oinn mizif i`vg ipy lk` m`y `yixd lr miwlgn

åokldéì àéL÷mizifk ipyay s`y eixacn dler ixdy ,[jl-] §©§¨¥
la` ,mitxhvn cg` zifka miiegnzd miwlgnïðéðúî àôéqà ïðà£©©¥¨©§¦©

dìipy lk` m`y `tiqd lr el` yiwl yix ixac z` mipey ep` ± ¨
,mitxhvn mpi` mipin ipyn mizif i`vgåokl,ïì àéL÷ àìep` jke §Ÿ©§¨¨

dpynd ly `tiqa epipyy ,mipey(:`i zezixk)i`vg ipy lk` m` ,
mizif,øeèt ,ïéðéî éðMî,`xnbd dzywd df oic lreàëéøö ¦§¥¦¦¨§¦¨

øîéîìmpi`y xacd heyt ixd ,xehty eprinydl jixv ike ± §¥©

.mixeqi` ipy mdy oeik mitxhvnåef `iyew ayiilLé÷ì Léø øîà §¨©¥¨¦
íìBòì ,éðèez øa íeMîmizif i`vg ipy lk`ya xaecn,ãçà ïénî ¦©§¦§¨¦¦¤¨

déì éø÷ éànàå`pzd el `xew recne ±,ïéðéî éðLxaecny oeikn §©©¨¥¥§¥¦¦
å ,ïééeçîú éðLa BìëàLzhiya ef dpynøîàc àéä òLBäé éaø ¤£¨¦§¥©§¦§©¦§ª©¦§¨©

,ïé÷lçî ïééeçîz,z`hg aeigl mitxhvn mpi` mi`vgd ipy okle ©§¦§©§¦
ïì òîLî à÷ àäå,dpynd epl drinyn df xace ±éaø øîàc §¨¨©§©¨§¨©©¦

òLBäéoiwlgn oiiegnzy,àle÷ì ïéaipya mizif i`vg ipyy §ª©¥§¨
e ,z`hg eaiigl zifkl mitxhvn mpi` oiiegnz,àøîeçì ïéám`y ¥§§¨
.ze`hg izy aiig oiiegnz ipya mizif ipy lk`

:df yexit lr dywn `xnbdàôéñcîipy lke`a `tiqay jkn ± ¦§¥¨
n eid mdipyy xaecny epyxit mipin ipyn mizif i`vgãçà ïéî¦¤¨

,ïééeçîú éðLe,miwlgn miiegnzy meyn xehte §¥©§¦
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המשך ביאור למס' שבת ליום חמישי עמ' א

ezny in` cenr ar sc ± iyily wxtzekxa

ä ìòaäôeøç äçôLa úBìéòa '.zg`e zg` lM oiA Fl rcFpe ,bbFWA-`N` aiIg Fpi` ¨©§¦§¦§¨£¨§¥§©¥¨©©§©©¥©¨¤¨
opzcM ,dAxd zFxiar lr cg` oAxw `ianC mEXn ,dtExg dgtW hwp ikdl .zg ©̀©§¨¦¨©¦§¨£¨¦§¥¦¨§¨¤¨©£¥©§¥§¦§©

zFzixkA)h sc.:(dzF`iA dgtXd lr `Ad :dAxd zFxiar lr cg` oAxw oi`ian ' ¦§¥§¦¦¨§¨¤¨©£¥©§¥©¨©©¦§¨¦
xhtpC 'ipzn opY ike .'eke dAxdcg` oAxwA-on `EdW ,cifnA iNin ipdmi`iand ©§¥§¦§©©§¦§¦§¨§¨§¨¤¨¨¥¦¥§¥¦¤¦©§¦¦

aizkC ,bbFWM cifOd lr)`xwiehi(zxFTA" ©©¥¦§¥¦§¦¦¤
iAx cifn iAbe .`Mil bbFWA zFwlnE ,"didY¦§¤©§§¥¥¨§©¥¥¦©¦
,dAxd zF`iA lr cg` oAxwA xhtpC `xw§¨§¦§¨§¨§¨¤¨©¦©§¥
dAxd bbFW zF`iA lr y"ke ,mzd silicM¦§¨¥¨¨§©¦¥©§¥
d`iA oiA Fl rcFpe bbFW la` .cg` mlrdA§¤§¥¤¨£¨¥§©¥¦¨
i`Ce mW`AdNgYA drici iraC o`nl ,d`ial§¦¨§©§¨¥§¦¨©§¦¨§¨¨©©

wNgl `Ed aiWg -zFnW`lz`adMdxRM £¦§©¥©£¨©£¨©©¨¨
lM lr `iadl Kixve ,cifn dUFrl zwNgnd©§©¤¤§¤¥¦§¨¦§¨¦©¨
lirl xn`C opgFi 'xC `AiN` ,zg`e zg ©̀©§©©©¦¨§¨¨§¨©§¥
Fl rcFpe cg` mlrdA alg izif ipW lkF`A§¥§¥¥¥¥¤§¤§¥¤¨§©
zg` lM lr z`Hg `iaOW - zFrici iYWA¦§¥§¦¤¥¦©¨©¨©©
`iad ENi`M drici wENig Dil `aiWgC ,zg`e§©©©£¦¨¥¦§¦¨§¦¥¦

drici oiA oAxw.dricilwENig aiWg ,inp `kd ¨§¨¥§¦¨¦¦¨¨¨©¦£¦¦
.d`ial d`iA oiA oAxw `iad ENi`M drici§¦¨§¦¥¦¨§¨¥¦¨§¦¨
mW`Adrici irA`lC o`nlC`NEr opirnW`e§©§§¦©¨¦§©§¨¨¥§¦¨§¨¨
Fpi`e ,mizpiA wNgl daEWg Dpi` - dNgYA©§¦¨¥¨£¨§©¥¥§©¦§¥
drici Dil `aiWg `lC oeikC ,zg` `N` aiIg©¨¤¨©©§¥¨§¨£¦¨¥§¦¨

`NErC `zNin `de .zwNgn `l -Dl hwp Ÿ§©¤¤§¨¦§¨§¨§©¨
opikxtE ,Dlr ixii`C iniC axC mEXn ,`kd̈¨¦§©¦¦§©§¦£¨¨§¦©

Wiwl Wixe opgFi 'xC `YbElRn Dlr:eðézîä. £¨¦§§¨§¨¨§¥¨¦©§¦
EdEaixwY `NWcFr lFra`W cr:àúà ék ¤Ÿ©§¦©¤¤§¦£¨

éîéc áø.bilR `lC`,`NErxn` xn `N` ©¦¦¨¨¥©§¨¤¨©¨©
`cg xn` xnE `cg:úçà ìk ìò áéiç £¨©¨©£¨©¨©¨©©

úçàå.`Ad" opzC `d iniC axl `YWd c"qw §©©¨§¨§©¦¦¨¦§©©¨
"zg` `N` aiIg Fpi` dAxd zF`iA dgtXd lr-mlrdA bbFW inp i` ,cifn iNin ipd ©©¦§¨¦©§¥¥©¨¤¨©©¨¥¦¥¥¦¦©¦¥§¤§¥

mW`A drici Dil `aiWgC o`nl ,mizpiA Fl rcFpe bbFW la` .cg`-ENit`e ,zwNgn ¤¨£¨¥§©¥§©¦§©©£¦¨¥§¦¨§¨¨§©¤¤©£¦
Wiwl Wixl:älçza äòéãé éòác úàhç éøäå.rcFPW mcFw Fz`Hg `iad m`WFl §¥¨¦©£¥©¨§¨¥§¦¨©§¦¨¤¦¥¦©¨¤¤©

aizkC ,zxRkn Dpi` `hgd)`xwiec("`iade eil` rcFd F`":éâéìôeøLéøå ïðçBé ' ©¥§¥¨§©¤¤¦§¦©¥¨§¥¦§¦¦¨¨§¥
Lé÷ì.alg izif ipW lr miYWA aiIgzdl zFwNgn zFrici oi`C Wiwl Wix xn`we ¨¦§¨¨©¥¨¦§¥§¦§©§§¦§©¥¦§©¦©§¥¥¥¥¤

il `aiWg `l `nl` ,cg` mlrdA,dtExg dgtW iAbe .dxRM wENigM drici wENig D §¤§¥¤¨©§¨¨£¦¨¥¦§¦¨§¦©¨¨§©¥¦§¨£¨
zFriciAd`ial d`iA oiAW-DiciC cifnaC ikid ike .wNgl iaiWg oAxw z`adM e`l ¦¦¤¥¦¨§¦¨¨©£¨©¨§¨£¦¦§©¥§¦¥¦¦§¥¦¦¥

inp `kd ,oNEM lr zg` `ian-zlik` oiAW zFricil inC `le .oNEM lr zg` `ian ¥¦©©©¨¨¨©¦¥¦©©©¨§¨¨¥¦¦¤¥£¦©
zFwNgOW alg zlik`l algiaFIg mzdC ,lMd ixaclzFbbX`WIW oeike ,`Ed ¥¤©£¦©¥¤¤§©§§¦§¥©Ÿ§¨¨©¥©§¨§¥¨¤¥

mizpiA drici-zFbbW iYW Dil oiied:àîìéc ééaà déì øîà.YhWtC `do`nl §¦¨¥§©¦¨§¨¥§¥§¨£©¥©©¥¦§¨¨§¨§©§§©
Wiwl Wixl ENit`e ,aiIg drici iraC:zøîà÷ äLøôä øçàìc äNòîa.`Ytwz`kE §¨¥§¦¨©¨©£¦§¥¨¦§©£¤¦§©©©§¨¨¨¨§©§§©§©§¨

ENit` ,mcFwC driciA la` .lirlC `pEpnd axC"xlr-Wixe opgFi 'xC `zbElR §©©§¨¦§¥£¨¦¦¨§¤£¦§§§¨§¨¨§¥
zFlik` iYW ENit` ,alg zlik`A wNgl drici Dil `aiWgC opgFi 'xl .`id Wiwl̈¦¦§¨¨©£¦¨¥§¦¨§©¥©£¦©¥¤£¦§¥£¦

Elk`PWcg` mlrdA-zwNgn `l mzd xn`C Wiwl Wixe .zwNgn p"d-p"dENit` ¤¤¤§§¤§¥¤¨§©¤¤§¥¨¦§¨©¨¨Ÿ§©¤¤£¦
mlrdA algC zFlik` iYWM `kdC d`ial d`iA oiaC .zwNgn `l d`ial d`iA oiaC§¥¦¨§¦¨Ÿ§©¤¤§¥¦¨§¦¨§¨¨¦§¥£¦§¥¥§¤§¥

`inC FCal cg`e cg` lM lr Fl rcFpe cg`:íéãBî ìkä.xWiwl Wixe opgFi ' ¤¨§©©¨¤¨§¤¨§©¨§¨©Ÿ¦¨¨§¥¨¦
wENig WiC ,dtExg dgtWA:íéãBî ìkäå.wENig oi`C DA:ú÷Bìçîe.xlC .DA mdipW' §¦§¨£¨§¥¦§©Ÿ¦¨§¥¦©£¤§¥¤¨¦§
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ìòázg` `l` aiig epi` dtexg dgtya zelira yng.drici irac o`nl la`

drici `idy oeik opgei 'xlc ,yiwl yixe opgei iaxc `zbelt ied ± dlgza)(a`idy

d`ial d`ia oiay zerici y"k ,zelirad xg` ly zerici elit` zwlgn ± dxtk znxeb

oiay zerici elit` dtexg dgtya `kd ± zewlgn `l zericic ,xaqc l"xe zewlgnc

dcen alg iabc b"r` zewlgn oi` d`ial d`ia

± zewlgn dlik`l dlik` oiay zericic l"x

zericie ,`pngx dlz dbbya mzdc .inc `l

`iany dtexg dgtya la` .zebby` zewlgn

.wlgl daeyg dricid oi` ± dbbyk oecfd lr

iax elit` ,dlgza drici ira `lc o`nl la`

± dxtk znxeb dricid oi`y oeik ,dcen opgei

lk ,d`ial d`ia oia 'it` ,wlgl `aiyg `lc

`ki` i` `gipd :z"`e .miyrnd lk xg` oky

o`nl xity iz` ± dtexg dgtya ielz my`

oi`y ,zg` `l` aiig epi`c ,drici ira `lc

my` `iadl lekiy ,dxtk znxeb dricid

my` da zil i` la` .dlirna enk zepzdle

dgtya mewn meya ogky` `l `dc ,ielz

?zg` `l` aiig epi` i`n` ,ielz my` dtexg

lkl zg` drici jixv `dc !mizy aiigil

`iadl leki did `l ± el rcep `l m`c ,zegtd

yie !dxtk znxeb drici dze` ixde ,oaxw mey

leki dtexg dgtya ielz my` oi` 'it`c :xnel

.minlya zepzdle ,i`pz lr my` `iadl

zial miycw oi`ian oi` xn`c o`nl elit`e

`l n"n ± ezlik`n dil hrnn `zydc ,leqtd

dn ± dpzde xar m`c oeik ,dxtk mxeb aiyg

`le dtexg dgty `ler hwpc `de .ieyr dyry

`z`c meyn ± drici ira `l i`ce my`c opzc `ed dlirn iabc ,dlirna dizlin hwp

`hiyt dlirna la` .wlgl drici `aiyg `l dyrnl dyrn oia 'it`c opirny`l
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lk lr aiig :l"` ?edn cg` mlrda zegty 'd lr `ad :opgei 'xn d`pxih `iig 'x dipin
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d`ia oiay zerici 'it` zewlgn `lc :`nl` .drici ira `lc o`nl epiide .oiwlgen miteb
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ikdle .miyrnd lk xg`l elit`e ,dxtk znxebc oeik ,zwlgn yiwl yixl 'it`c xn`we
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migafc `nw wxta `id `irac ab lr s` .dyxtd).e sc(q"yd dil igcc ,hiyti` `le

oaxw oi`c `kd xn`c ,`lerc `ail` ira mzd ,p"` .`ed `nlra `iegc ± `ibeqd seqa

heytl dvex oi` :p"` .zxtkn `id oexecc dler `nlic ± dyxtd xg`c dxiar` xtkn

"xcend oia oi`"] wxta ogky`ck ,`ziixan e` dpynn `l` ,mi`xen`d ixacn mzd):dl sc mixcp(`l dicicl 'it`c ,hwp `zeax ± drici irac o`nl hwpc `dc :yxtn `"ayxe .[
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ìòázg` `l` aiig epi` dtexg dgtya zelira yng.drici irac o`nl la`

drici `idy oeik opgei 'xlc ,yiwl yixe opgei iaxc `zbelt ied ± dlgza)(a`idy

d`ial d`ia oiay zerici y"k ,zelirad xg` ly zerici elit` zwlgn ± dxtk znxeb

oiay zerici elit` dtexg dgtya `kd ± zewlgn `l zericic ,xaqc l"xe zewlgnc

dcen alg iabc b"r` zewlgn oi` d`ial d`ia

± zewlgn dlik`l dlik` oiay zericic l"x

zericie ,`pngx dlz dbbya mzdc .inc `l

`iany dtexg dgtya la` .zebby` zewlgn

.wlgl daeyg dricid oi` ± dbbyk oecfd lr

iax elit` ,dlgza drici ira `lc o`nl la`

± dxtk znxeb dricid oi`y oeik ,dcen opgei

lk ,d`ial d`ia oia 'it` ,wlgl `aiyg `lc

`ki` i` `gipd :z"`e .miyrnd lk xg` oky

o`nl xity iz` ± dtexg dgtya ielz my`

oi`y ,zg` `l` aiig epi`c ,drici ira `lc

my` `iadl lekiy ,dxtk znxeb dricid

my` da zil i` la` .dlirna enk zepzdle

dgtya mewn meya ogky` `l `dc ,ielz

?zg` `l` aiig epi` i`n` ,ielz my` dtexg

lkl zg` drici jixv `dc !mizy aiigil

`iadl leki did `l ± el rcep `l m`c ,zegtd

yie !dxtk znxeb drici dze` ixde ,oaxw mey

leki dtexg dgtya ielz my` oi` 'it`c :xnel

.minlya zepzdle ,i`pz lr my` `iadl

zial miycw oi`ian oi` xn`c o`nl elit`e

`l n"n ± ezlik`n dil hrnn `zydc ,leqtd

dn ± dpzde xar m`c oeik ,dxtk mxeb aiyg

`le dtexg dgty `ler hwpc `de .ieyr dyry

`z`c meyn ± drici ira `l i`ce my`c opzc `ed dlirn iabc ,dlirna dizlin hwp

`hiyt dlirna la` .wlgl drici `aiyg `l dyrnl dyrn oia 'it`c opirny`l

"dxtk ixqegn 'c" wxta rnyn oke .z`hga enk zwlgnc).h sc zezixk(`ra :xn`c

lk lr aiig :l"` ?edn cg` mlrda zegty 'd lr `ad :opgei 'xn d`pxih `iig 'x dipin

`kd ,oiwlgen miteb oi` mzd :dil xn` ?zg` dgtya zenlrd 'dn y"ne .zg`e zg`

d`ia oiay zerici 'it` zewlgn `lc :`nl` .drici ira `lc o`nl epiide .oiwlgen miteb

.ziyixtck epiide ,zg`e zg` lk oia el rcepe :`lerc dizlina iqxbc mixtq zi`e .d`ial

erici opgei 'xlc `lercn heytz :z"`exn`w l"z` `lerc :l"ie !zewlgn z:

é÷úîó'ek oaxw yixtde lra dzrn `l` `pepnd ax dl.ax jixt i`n :dniz

bbeya ± cifna lrayk d`ial d`ia oia zwlgn dyxtdc xaqw i`c ?`pepnd

dyxtd oi`c xaqw i`e ?cifna zwlgn oi`y dricil dil dncn ikide ,wlgl yi inp

zwlgn `lc oeik :jixt ikdc i"xl d`xpe !bbeya zwlgn `lc inp ikd ± cifna zwlgn

oi`c inp zeyxtd dzrn `l` ± miyrn xg`ly zericil ,miyrn oiay zerici oia

xninl `ki` ± opgei 'xl 'it`e ibilt zeyxtdac l"z` ,miyrnd lk xg`l l"xl zewlgn

inp `ki`c meyn zewlgnc xn`w z`hg iab `wecc ,zewlgn zeyxtd oi`c dcen `kdc

± `cegl dyxtd `l` `kilc ,`kd la` .dxtk zenxeby zeaeyg zerici zeyxtd icda

.d`ial d`ia oia zwlgn `lc p"d ± miyrnd lk xg` zwlgn `lc dcen opgei iax 'it`

.dyxtd xg`y dxiar yixtd xaky oaxwa xtkzn oi`e ,zwlgnc `id `xaq i`ce `de

xg`l dyrnl dyrn oia deyn ipi` :'it .`pin`w `l dyxtd xg`lc dyrn :dil xn`

miyrnd lk:éë'ek drici ira c"nl xn` inic ax `z`.,dricia ixiinc c"q `zyd

ikdle .miyrnd lk xg`l elit`e ,dxtk znxebc oeik ,zwlgn yiwl yixl 'it`c xn`we

,`lerc` bilt inic axc :i"x xne`e .xn`w dyxtd xg`lc wiqne .'ek z`hg ixde :jixt

dyxtdl eze` deyny ,`l ± drici ira `lc o`nl la` rnyn ,drici ira c"nl hwpcn

xg`lc dyr` zxtkn dler p"dc ,inic axc `xaq lr denzl oi`e .miyrnd lk xg`lc

migafc `nw wxta `id `irac ab lr s` .dyxtd).e sc(q"yd dil igcc ,hiyti` `le

oaxw oi`c `kd xn`c ,`lerc `ail` ira mzd ,p"` .`ed `nlra `iegc ± `ibeqd seqa

heytl dvex oi` :p"` .zxtkn `id oexecc dler `nlic ± dyxtd xg`c dxiar` xtkn

"xcend oia oi`"] wxta ogky`ck ,`ziixan e` dpynn `l` ,mi`xen`d ixacn mzd):dl sc mixcp(`l dicicl 'it`c ,hwp `zeax ± drici irac o`nl hwpc `dc :yxtn `"ayxe .[

`ler` bilt `le ,dyxtd xg`lc dyrna `l` zg` lk lr l"xl aiigin:
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ïéåëúðyelzd z` diabdl.oiekzpe ,wxi zbexra lhen oikq oebk :qxhpewa yxit

jzge yelzd z` jezgl oiekzpa ibiltc `d ,k"` .xaegnd z` jzge ,diabdl

yelz jezgl epiid ± xaegnd z`)(`jzge df xaegn jezgl la` .xg` xaegn jzge ,

"lk` wtq" 't seqac :z"xl dywe .r"kl aiigc rnyn ± xg` xaegn):hi zezixk(xn`

oky ,aiig ± zeixre mialga wqrznd ,l`eny

dxq` zaygn zk`lnc ,xeht ± zaya .dpdp

dp`z hewll oiekzpa elit`c mzd gkene ,dxez

wxta onwle .l`eny xht zxg` dp`z hwile ef

"wxefd"):fv sc(xht)(awexfl oiekzp `ax

dvxzy mewn lk xn` `l ik ,dpny wxfe rax`

cva wxfe df cva wexfl oiekzpa oky lke .gepz

jezgl oiekzp e` ,epevx llk dyrp `lc ± xg`

d`xpe .xehtc xg` xaegn jzge df xaegn

`vnpe ,yelz jezgl oiekzpa ixiin `kdc :z"xl

`l` oiekzn didy dn jzege ,xaegn `edy

`axe iia` ibilte .xaegn didy rcei did `ly

xfril` iax dil iwenc "da `hg xy`"c `xwa

"lk` wtq" wxta):hi my(ikde ,wqrznl hxt

zgkyn `axl :dlr xn`wc ,`icda mzd `zi`

z` jzge yelzd z` jezgl oiekzpy dl

yelzd z` diabdl oiekzpy ± iia`l ,xaegnd

± zaygn zk`ln mrhn xhtc l`enye .'ek

xaegn jzge df xaegn jezgl oiekzpa epiid

xity iz` `zyde .ezaygn dyrp `lc ,xg`

xn`wc)(bx`yc oiekzn `la bby yxtnc onwl

± elk`e `ed oney xeaqc oebk ± inc ikid zevn

z"xtl zayc `inec ynn epiidc:

àçéðäaiig xn`c iia`l.iia`l `gipd 'it

`la bby f"r iab zgkync ± `da

`nwezin `l iia`l mb ,n"n la` .oiekzn

dad`n zay llg m` `dc .ikda xity `ziixa

jenqa jixhvi` ikdle ,aiig inp d`xine

± c"d oiekzn `la bby iia`c `ail` `nwe`l

erlae `ed wex xeaqc:ãòdipin `ra `l o`k

'ek ongp axn `ax.iziin `l i`n` :z"`e

`l` aiig epi`c "zay xwir gkeyd"c 'ipzn

dil `gipc :l"ie !ixnbl xeht ied `le ,zg`

,dfe df mlrda dil `wtqnc `axn iiez`l

`kd iwe` ikc .aiigin izxz 'it` `nlicc

n xne`adry itl epnn dnlrzpa epiid ± xze

.lirl 'itck ,ecia dfe df mlrdc `inec epiidc

miebd oial daypy wepiza cinrdl wgecc ,f"ra dceny oeik ,llk l`xyi epi` ± f"r xeqi` mlern el rcep `l m`c:àáøxeht xn`."dxene xxeq oa" wxta xn` `de :xn`z m`e

).cr sc oixcdpq("l`rnyi 'x" wxta f"r 'qna xn`c ,dinrhl `axc xnel oi`e .aiig ± dil lawn `l elit` ok m` ,xeari l`e bxdi ± minc zekitye zeixr ielibe f"rc).cp sc(elit`c

zeaezkc a"ta `ax xn`wc `de .mda zeniy `le "mda ige" ± `rpiva f"ra).hi sc(ielibe f"r `l` ytp gewit ipta cnery xac jl oi`y ± 'ek xwy enzg mdl exn`y ,micr iab

"zezin 'c" 'ta iia` iziin i`n ,ikd meyn ied xhtc `axc `nrhc ok m`c .minc zekitye r"b f"ra `l` xingn `l ± xingnc o`n elit` :t"d ± minc zekitye zeixr):`q oixcdpq(

"xxeq oa" wxta c"nk `iz`c `nil ?zeziixa dnkn).cr my(aiigin `l envr xqn `l m` ± envr z` xeqnl aiigc c"nl 'it`c `ax xaqc :l"ie !`id i`pzc `zbeltc ,xeari l`e bxdi

oiqpe` x`y la` ,dzin qpe` `l` witn `lc rnyn .qpe` `vi ± "mda ige" aezkd jl hxtyk ,"mcarz `l" llka eid lkd :f"r zkqna `ax xn`c ,`"ayxl dywe .oic ziaa dzin

.aiige ,"mcarz `l" llka eed ±(yxtna ,`kd la` .del`l dilr lawn `lc b"r` ,mzqa epiid ± xeari l`e bxdi xn`c `iddc :n"ie .dzin qpe` `kilc ,dad`n 'it` xeht `kde

mc`l degzyn dz` la` ,degzyn dz` i` mdl :mzd dlr iziinc ,ondc `inec .d`xine dad`n `l` dze` oicaer oi` lkdy f"rae ,mzqa elit` inp i` ,d`xine dad`n ciarwc

dilr law `lc b"r` ,aiigc wcwcl yi inp `teb `iddne .[d`xin e`l `kde ,d`xin mzd eli`c ,ondk `le ondk `ax xn`we] ."mcarz `l" l"z ± ondk carp 'it` leki .jzenk

"zezin 'c" wxta xn`c :cere .del`a eilr elaiw `la ± epiide .ixyc jzenky mc`c `inec ,ondk carp xq`c rnync .del`a):q sc oixcdpq(,ezcear `id ef ± xertl envr xretd

nl` .dinbxinl oiekn `wc b"r` ,ezcear `id ef ± qilewxnl oa` wxefd .`iiefal oiekn `wc b"r`± `iiefal oiekn `wc b"r` yxtl yi ,edine .del`a eilr lawn oi`y t"r` ,aiigc `

ikcxn degzyd `l i`n` ,`ax xhtc i`nle :z"`e .inc ezrcnk caer mzqc meyn ± mzq d`xine dad`n caera iia`c zei`x igc `lc `de .ef dnibxae ,oeifa jxc dcaerl oiekn

dreav zikekfa min mdl epzpy eig` qepilele qett oebk ,c"ta ziriay zkqna inlyexia ogky`ck ,myd yeciw meyn :cere .eal lr eid zexev izyy yxcna opixn`ck :l"ie ,ondl

mdn elaw `le:øîåàáxzen.zeknc a"ta opihrnc `de)mye :f sc(w"ac a"t seqa xn` inp ikdle .mzd iaizk dbbya `aehc zelb iab ip`y ,xzen xne`l hxt :"dbbya"):ek sc

mye(dil wetiz `zyde .zaygn zk`ln opirac meyn xeht ± zay oiprl ,"dbbya"n xeht ± zelb oiprl ,mlern da xikd `le ewiga el zgpen oa` dzid

`aeh dbbya iaizkc meyn ,opihrnn zelb iab `wec i`ce `l` !dbbya aizk inp zay iabc:
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Leìzä úà déaâäì ïéekúðwxid zbexra oikq ltpy oebk ,rwxwdn ¦§©¥§©§¦©¤©¨
,ediabdl oiekzdeCúçåbbeya,øaeçîä úàwxi diabd zerhay §¨©¤©§¨
,eylze dbexrdnøeètxac zeyrl wqrzn `edy iptn ,z`hgn ¨

m`e .jezig dyrn zeyrl llk oiekzd `ly ,xg` xac dyre cg`
oiekzdLeìzä úà CBzçìdyrn zeyrl ezpeek dzidy ,rwxwdn ©§¤©¨
,jezigCúçåbbeyaøaeçîä úà,xaegn didy xg` xac ±àáø §¨©¤©§¨¨¨

øeèt ,øîà,z`hgnáéiç ,øîà ééaà.z`hg ¨©¨©©¥¨©©¨
:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdàì àäc ,øeèt øîà àáø̈¨¨©¨§¨Ÿ

àøeqéàc äëéúçì ïåekúðdyrn zeyrl llk oiekzd `l ixdy ± ¦§©¥©£¦¨§¦¨
.wqrzn aygpe ,yelz xac jezgl dvx `edy ,zaya xeq`d jezig

àîìòa äëéúçì ïéekéî÷ àäc ,áéiç øîà ééaàoiekzd ixdy ± ©©¥¨©©¨§¨¨¦©¥©£¦¨§¨§¨
.bbey `l` wqrzn aygp epi`e ,jezig dyrn zeyrl

:`ziixan eixacl di`x `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîà- ¨©¨¨§¨£¦¨¨
,df oic izcnl oipnàéðúc,`ziixaaøîBça dxneg yi ±úaL §©§¨¤©¨

øîBçå ,úBöî øàMîa.úaMî úBöî øàL,`ziixad zx`ane ¦§¨¦§§¤§¨¦§¦©¨
døîBça yiyúBöî øàMî úaL,`edúaMäLm`íézL äNò± ¤©¨¦§¨¦§¤©©¨¨¨§©¦

zek`ln izyáéiç ,ãçà íìòäaz`hgäî ,úçàå úçà ìk ìò §¤§¥¤¨©¨©¨©©§©©©
úBöî øàLa ïk ïéàMcg` mlrda mixeqi` izy dyr m` oday ¤¥¥¦§¨¦§

.zg` z`hg `l` aiig epi`øîBçåa yiyúaMî úBöî øàL,`ed §¤§¨¦§¦©¨
úBöî øàLaLm`,ïéekúî àìa ââLdxiarl oiekzd `ly xnelk ¤¦§¨¦§¨©§Ÿ¦§©¥

lre xg` xacl `l` dyry,ef dxiar ecia dzáéiç,z`hgäî ©¨©
.úaLa ïk ïéàL.z`hgn xeht oiekzn `la bby m`y ¤¥¥§©¨

zrck `ziixadn gken ji` zx`ane `ziixad zpeek zxxan `xnbd
:`axøî øîà,`ziixaa `aed ±øîBça yiúaLxzei,úBöî øàMî ¨©©¤©¨¦§¨¦§

úaMäLm`íézL äNòzek`ln izy ±áéiç ,ãçà íìòäaz`hg ¤©©¨¨¨§©¦§¤§¥¤¨©¨
úBöî øàLa ïk ïéàM äî ,úçàå úçà ìk ìò`l` aiig epi`y ©¨©©§©©©¤¥¥¦§¨¦§

:`xnbd zxxan .zg`éîc éëéäaiig zayay xaecn dxwn dfi`a ± ¥¦¨¥
,cg` mlrda eyrpy zexiar lr mizyãáòc àîéìéàxn`p m` ± ¦¥¨©£©

dyry dxwna xaecnyäðéçèe äøéö÷z`hg aiige ,cg` mlrda §¦¨§¦¨
,dk`ln zea` ipy mdy oeik zg` lk lrdúååëcdfl dnecay ± ¦§¨¨

l epipyy dn yxtl yiúBöî øàL éabmixeqi` ipy dyr m`y ©¥§¨¦§
y dxwna ,zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrdaìëàzifkáìç ¨©¥¤

åzifkíãixdy ,ok xnel oi` .miwelg mixeqi` mdy ,cg` mlrda §¨
áéiçéî ézøz àëäå áéiçéî ézøz àëäeaiigl yi mixwnd ipya ± ¨¨©§¥¦©©§¨¨©§¥¦©©

zay oia wlgl oi`e ,micxtp mixeqi` ipy dyry oeik ,ze`hg izy
.zeevn x`yl

àlàiabl epipyy dnàãç àlà áéiçéî àìc úBöî øàLm`y ± ¤¨§¨¦§§Ÿ¦©©¤¨£¨
,zg` z`hg `l` aiig epi` cg` mlrda mixeqi` ipy dyréëéä¥¦

éîcoebk ,xaecn dxwn dfi`a ±ìëàczifkáìçxfge meidålk` ¨¥§¨©¥¤§
zifkáìçmy mdipyy oeiky ,`hgy miizpia el rcep `le ,xgnl ¥¤

,zg` `l` aiig epi` xeqi` ly cg`dúååëcyi dfl dnecay ± ¦§¨¨
l yxtlúaL éabaiig cg` mlrda zek`ln izy dyr m`y epipyy ©¥©¨

dxwna xaecny ,zg`e zg` lk lr z`hgãáòcdyry ±äøéö÷ ©£©§¦¨
xfgeådyräøéö÷mb .xeqi` ly cg` my mdipyy ,cg` mlrda §§¦¨

ixdy ,xnel oi` dfáéiçéî àãç àëäå áéiçéî àãç àëäipya ± ¨¨£¨¦©©§¨¨£¨¦©©
xeqi` `l` dyr `ly oeik zg` z`hg `l` eaiigl oi` mixwnd

.zeevn x`yl zay oia wlgl oi`e ,cg` mlrda cg`
`l`íìBòìenk zg` lk lr aiig zayay epipyy dn yxtl jixv §¨

dxwna xaecny ,dligza epyxityãáòcdyry -äðéçèe äøéö÷ ©£©§¦¨§¦¨
zea` ipy mdy meyn zg` lk lr z`hg aiige ,cg` mlrda

,dk`lnéàîeepipyy dna dpeekd dne ±úBöî øàLa ïk ïéàM äî ©©¤¥¥¦§¨¦§
,zg` aiigyäøæ äãBáòàcar m`y ,dxf dcear caer iabl xaecn ± ©£¨¨¨

,xeqi` ly micxtp zeny ipyk ody s` ,zecear izya dxf dcear

,zg` `l` aiig epi`øhé÷å çaéæ ,énà éaø øîàc ,énà éaøãëå§¦§©¦©¦§¨©©¦©¦¦©§¦¥
Cqéðådl jqip jk xg`e dxf dcearl oaxw xihwde hgy ±äîìòäa §¦¥§©£¨¨

àlà áéiç Bðéà ,úçàz`hg.úçà ©©¥©¨¤¨©©
:df xe`ia itl `tiqd z` yxtl dkiynn `xnbdàzîé÷Bà éàîa± §©¦§¨

,zeevn x`y iabl `yixa epipyy dn zx`iae zcnrd dnaäãBáòa©£¨
àôéñ àîéà ,äøæ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` ok m` ± ¨¨¥¨¥¨

,epipyyøîBçyiúBöî øàLa,zayan xzeiúBöî øàLaLm` ¤¦§¨¦§¤¦§¨¦§
áéiç ,ïéekúî àìa ââL,z`hgúaLa ïk ïéàM äî`la bby m`y ¨©§Ÿ¦§©¥©¨©¤¥¥§©¨

,dxf dcearl dpeekd 'zeevn x`y' m`e ,z`hgn xeht oiekznéàä©
éîc éëéä äøæ äãBáòc ïéekúî àìa ââLbbyy df ote` x`az ji` - ¨©§Ÿ¦§©¥©£¨¨¨¥¦¨¥

,jk lr aiige dxf dceara oiekzn `laøeáñk àîéìéàxn`p m` ± ¦¥¨§¨
y xeaq dide dxf dcear zia d`xy xaecny,àeä úñðkä úéa¥©§¤¤

dì äåçzLäåzpeek efe ,dilr eny okiyy inl zeegzydl ezpeeke §¦§©£¨¨
zqpkd zial zeegzydl oiekzd ixdy ,'oiekzn `la bby' `ziixad

,z`hg aiig recn dywi ok m` ,dxf dcearl `le,íéîMì Baì éøä£¥¦©¨©¦
oiekzd `l ixdy ,aiig epi` dxf dcear zia `edy rcei did m` s`e

.dxf dcearl zeegzydl llk
àlàåote`a xaecn dxf dceara 'oiekzn `la bby'y xnel yiéæçc §¤¨©£¦

dì ãéâñe àèøcðàmilibx eidy ,jlnd zenca eyry lqt d`xy - ©§©§¨§¦¨
micaer s`y milqt mpyie ,jlnd ceakl el zeegzydle ezeyrl
,xxal yie ,rci `le edecar d`xy lqt eze`e ,dxf dceark mze`

éîc éëéä,xaecn ote` dfi`a ±dBìàa déìò dìa÷c éàxaecn m` ± ¥¦¨¥¦§¦§¨£¥¤¡©
ixd ,del`l df lqt envr lr laiwy,àeä ãéæîoi`e ,dzin aiige ¥¦

,oiekzn `la bbyy dxn`y `ziixad dxaic df ote`ay xneléàå§¦
dBìàa déìò dìa÷ àìcdf lqt envr lr laiw `ly xaecn m`e ± §Ÿ¦§¨£¥¤¡©

ixd ,jlnd ceakl el zeegzydl wx oiekzd `l` ,del`líeìk åàì̈§
àeä,dxf dcear myl dyrp `l ixdy ,df dyrna xeqi` mey oi` ±

dcear myl el zeegzydl oiekzd `l `ede.z`hg aiig epi`e ,dxf
àlàdegzydy ote`a xaecn 'oiekzn `la bby'y yxtl yi ¤¨

dxf dcearläàøiîe äáäàîe` jka dvexd mc` ade`y zngn - ¥©£¨¦¦§¨
xeaq didy dna bbyy itl 'oiekzn `la bby' `xwpe ,epnn `xiizn

,dyw ok m`y `l` .xzen oiekzn epi` m`yàçéðäxacd oaen ± ¨¦¨
øîàc ééaàì(:`q oixcdpq)d`xine dad`n dxf dcear caerd ,áéiç §©©¥§¨©©¨

zeyrl xzeny xaqe bby m`e ,d`xzdae cifna ok dyr m` dzin
,z`hg aiig okøîàc àáøì àlàdad`n dxf dcear caerdy ¤¨§¨¨§¨©

d`xineøeèt,oaxwne dzinnøîéîì àkéà éàîz` x`ap ji` ± ¨©¦¨§¥©
z`hg zaiignd `ziixad z` cinrdl xyt` i` ezrcly ,`ziixad

.d`xine dad`n dxf dcear caera ,zeevnd x`ya
:`xnbd zvxznàlàxaecn 'oiekzn `la bby'y yxtl yiøîBàa ¤¨§¥

øzeîxiibzpy xb oebk ,dxeza dxf dcear xeqi` oi`y xeaqy ina ± ¨
aiig epi` zecear dnka dl car m` s` okle ,mixkpd oial jlde
mlern rci `ly oeik 'oiekzn `la bby' `xwpe ,zg` z`hg `l`

.dxf dcear cearl xeq`y
`l 'xzen xne`'a xaecn m`y meyn ,ok xnel oi` :`xnbd dgec

dxn`e `ziixad dniiqy dn oaenøeèôc úaLa ïk ïéàM äî©¤¥¥§©¨§¨
,éøîâìixdydépéî àòa àì ïàk ãòl`y `l ±ïîçð áøî àáø §©§¥©¨Ÿ§¨¦¥¨¨¥©©§¨
(:r lirl)rcei epi`y epiidc ,xzen xne` `edy ote`a z`hg aiig m`

,dxeza zay xeqi` yiyézøz éáeiçì éà àãç éáeiçì éà àlà± ¤¨¦§©¥£¨¦§©¥©§¥
,ze`hg izy e` zg` z`hg aiig m`dàì éøîâì éøètî ìáà± £¨¦©§¦§©§¥Ÿ

heyt dide ,`ax wtzqd `l oaxw `iadln ixnbl xhtiy oiprl la`
df ote`ay xnel oi` ok m`e ,zg` z`hg aiig zegtd lkly el

.ixnbl xeht zayay `ziixad dxn`
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xcde"קלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc zay(ycew zay meil)

åàì àlàzeevn x`yay `tiqa epipyy dny yxtl oi` jgxk lr ¤¨¨
ay yxtl jixve ,dxf dceara xaecn aiig oiekzn `la bbeyàLéø¥¨

zg` lk lr aiig cg` mlrda mizy dyr m`y zay iabl epipyy
xaecn ok` ,zeevn x`ya ok oi`y dn zg`eäøæ äãBáòaenk ©£¨¨¨

,lirl epx`iayàôéñåbby zeevn x`yay `tiqa epipyy dn la` ± §¥¨
xaecn ,zaya ok oi`y dn aiig oiekzn `laúBöî øàLa`le ¦§¨¦§

,dxf dcearaúBöî øàLa 'ïéekúî àìa ââL'åaiigyéîc éëéä± §¨©§Ÿ¦§©¥¦§¨¦§¥¦¨¥
,alg eiptl gpen didy oebk ,xaecn ote` dfi`aàeä ïneLc øeáñc§¨§¨

,oney `edy xeaq didy ±,Bìëàås` ef dlik` lr z`hg aiigy ©£¨
,oney zlik`a ezerh itl wqrzd `l` alg lek`l oiekzd `ly

epipyy dne ,xeqi`dn dpdpy iptn,øeèôc 'úaLa ïk ïéàM äî'©¤¥¥§©¨§¨
oebk xaecn,øaeçîä úà Cúçå Leìzä úà CBzçì ïåekúðc§¦§©¥©§¤©¨§¨©¤©§¨

yøeèt`ziixadn di`x yi ok m`e .dpdp epi`e wqrzn `edy oeikn ¨
aygp xaegnd z` jzge yelzd z` jezgl oiekzndy xaeqd `axl

.xehte wqrzn
:`xnbd dywnéîc éëéä ïéekúî àìa ââL ,ééaàådn yxti ji` ± §©©¥¨©§Ÿ¦§©¥¥¦¨¥

ixd ,xeht zayae aiig zeevn x`ya oiekzn `la bbeyy epipyy
yelzd z` jezgl oiekznd epiidc ,oiekzn `la bbeyy xaeq `ed

.aiig ,xaegnd z` jzge
`la bbey zeevn x`yay epipyy dny yxti iia` :`xnbd zvxzn

drhe ,genip alg didy oebk xaecn aiig oiekznøeáñcyàeä ÷Bø §¨
,Bòìáe`l` dlik` dyrnl llk oiekzd `ly s` aiig df ote`ay §¨

dne .xeqi`dn dpdpy meyn ,wex zrilaa ezerh itl wqrzd
epipyy,øeèôc úaLa ïk ïéàM äîoebk dnec ote`a xaecn ©¤¥¥§©¨§¨

,øaeçîä úà Cúçå Leìzä úà déaâäì ïåekúðcoiekzd `ly §¦§©¥§©§¦©¤©¨§¨©¤©§¨
e ,xeqi` ea oi`y ddabd dyrnl `l` llk jezig dyrnløeètoeik ¨

wqrzn aygpy iia` dcen df ote`ay ,dpdp epi`e wqrzn `edy
,jezig dyrn zeyrl llk oiekzd `ly oeikìáàm`CBzçì ïåekúð £¨¦§©¥©§

,øaeçîä úà Cúçå Leìzä úày iia` xaeqáéiç.z`hg ¤©¨§¨©¤©§¨©¨
:wqrzn oipra `axe iia` ewlgp ea sqep dxwn d`ian `xnbd

øîzéà,yxcnd ziaa xn`p -÷Bøæì ïåekúðwgxnl utg zaya ¦§©¦§©¥¦§
íézL,efk dwixf lr z`hg aeig oi`y ,zen` izy ±÷øæåwgxnl §©¦§¨©
òaøà,z`hg aiig efk dwixf lry ,zen`øeèt ,øîà àáø,z`hgn ©§©¨¨¨©¨

áéiç ,øîà ééaà.z`hg ©©¥¨©©¨
:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdàìc ,øeèt øîà àáø̈¨¨©¨§Ÿ

òaøàc ä÷éøæì ïéekéî÷dwixf dyrn zeyrl oiekzd `l ixdy ± ¨¦©¥¦§¦¨§©§©
.wqrzn aygp `ede ,zaya xeq`d zen` rax` lyøîà ééaà©©¥¨©

àîìòa ä÷éøæì ïéekéî÷ àäc ,áéiçdyrn zeyrl oiekzd ixdy ± ©¨§¨¨¦©¥¦§¦¨§¨§¨
.bbey `l` wqrzn aygp epi`e ,dwixf

wxefd :wqrzn oipra `axe iia` ewlgp ea sqep dxwn d`ian `xnbd
e ,zen` rax` utgøeáñka cner `edyúàöîðå ,ãéçiä úeLø §¨§©¨¦§¦§¥

`idyøeèt ,øîà àáø ,íéaøä úeLø,z`hgnáéiç ,øîà ééaàå §¨©¦¨¨¨©¨§©©¥¨©©¨
.z`hg

:zwelgnd zxaq z` zx`an `xnbdàì àäc ,øeèt øîà àáø̈¨¨©¨§¨Ÿ
àøeqéàc ä÷éøæì ïéekéî`ede ,dxeq` dwixfl oiekzd `l ixdy ± ¦©¥¦§¦¨§¦¨

.wqrzn aygpàîìòa ä÷éøæì ïéekéî à÷ àäc ,áéiç øîà ééaàå§©©¥¨©©¨§¨¨¦©¥¦§¦¨§¨§¨
`l` wqrzn aygp epi`e ,dwixf dyrn zeyrl oiekzd ixdy ±

.bbey
wqrzn oipra welgl `axe iia` ekxved recn zx`an `xnbd

:mipic dylyaàëéøöe,el` mipic dylya welgl ekxvede ±éàc §¦¨§¦
àúéén÷ ïðéòîLàoica mzwelgn z` epl mirinyn eid m`y ± ©§§¦©©©§¨

epiid ,xaegnd z` jzge yelzd z` jezgl oiekzdy ,oey`xd
y mixeaqàeääa`weecàáø øîà÷,xehtyïéekéî÷ àì àäc §©¨¨©¨¨§¨Ÿ¨¦©¥

àøeqéàc äëéúçì,xeq`d jezig dyrnl oiekzd `ly ±ìáà ©£¦¨§¦¨£¨
y ote`aàì ézøz àìa òaøàc ,òaøà ÷øæå íézL ÷Bøæì ïåekúð¦§©¥¦§§©¦§¨©©§©§©§©§Ÿ©§¥Ÿ

déì à÷øféîwexfi `l m` zen` rax` wgxnl wexfl leki epi`y ± ¦¨§¨¥
oiekzdy ezaygn dzyrp ixd rax` wxfy oeike ,zen` izy wgxnl

,mizy wexflàîéàdf ote`ay mixne` epiid ±déì äãBî`axééaàì ¥¨¤¥§©©¥
.aiige wqrzn aygp epi`yàäa ïðéòîLà éàåmirinyn eid m`e ± §¦©§§¦©§¨

epiid ,rax` wxfe mizy wexfl oiekzdy ote`a mzwelgn z` epl
y mixeaqàäa`weecàáø øîà÷,xehtyä÷éøæì ïéekéî÷ àì àäc §¨¨¨©¨¨§¨Ÿ¨¦©¥¦§¦¨

òaøàcmiaiigy zen` rax` ly dwixf dyrnl oiekzd `l ixdy ± §©§©
,zaya eilrìáàe zen` rax` wxfy ote`aøeáñkcner `edy £¨§¨

aàöîðå ãéçiä úeLøa cnryä÷éøæì ïéekîc ,íéaøä úeLø §©¨¦§¦§¨§¨©¦§¦©¥¦§¦¨
òaøàc,zen`ééaàì déì éãBî àîéà,aiigyàëéøöekxved okl ± §©§©¥¨¥¥§©©¥§¦¨

.mipte`d zylya welgl
xzid dyrn zeyrl oiekzd m`y xaeqd `ax lr dywn `xnbd

:xeht xeqi` ly dnec dyrn dyreïðz,dpynaúBëàìî úBáà §©£§¨
,zaya zexeq`dda ïðéåäå ,úçà øñç íéòaøàepzpe ep`ype - ©§¨¦¨¥©©©£¦©¨

ef dpyn ixaca(a"r oldl),éì änì àðéðîyxtl `pzd jixv recn ± ¦§¨¨¨¨¦
dnk cal dpnp ep`e ,mlek z` hxit jynda ixd ,zek`lnd oipn z`

.od zek`ln,ïðçBé éaø øîàå,df oipna eprinydl `a `pzdíàL §¨©©¦¨¨¤¦
ïàNòzek`lnd lklãçà íìòäa ílekmizpia el rcep `ly - £¨¨¨§¤§¥¤¨

,`hgyáéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòzg` z`hga el ic `le ©¨©¨©©§©©
.zay lelig meynàîìLaxacd oaen ±àðåeb éàä ék øîàc ééaàì ¦§¨¨§©©¥§¨©¦©©§¨

ly dnec dyrn dyre xzid dyrn zeyrl oiekzdy df ote`ay ±
xeqi`dì úçkLî ,áéiçlk epnn enlrpy ote` `ven dz` ± ©¨©§©©¨

`die zek`ln zbbye zay oecfk aygii mewn lkne ,zay zekld
oebk ,dk`ln lk lr z`hg aiigúaL àøeqàc òãécyiy rciy ± §¨©§¦¨©¨

,zaya dk`ln zeyrl xeqi`úBëàìî øeqéà dì òãéådn rcie ± §¨©¨¦§¨
,zaya zexeq`d zek`lnd odïéøeòéLa äòè à÷åxeriya drhe ± §¨¨¨§¦¦

ote`ay ,xeriyk dyre xeriykn zegt zeyrl oiekzdy ,mixeqi`d
dyrn zeyrl oiekzdy oeik aiige ,mixeqi`d lka bbey `ed df

.xeq`d dyrnl dnecdøîàc àáøì àlàoiekzdy df ote`ay ¤¨§¨¨§¨©
xeqi` ly dnec dyrn dyre xzid dyrn zeyrléëéä ,øeèẗ¥¦

dì úçkLîzg` lk lr z`hg aiigy df oic `ven dz` okid ± ©§©©¨
`weec ,zg`eúBëàìî úââLå úaL ïBãæayiy zegtd lkl rciy - ¦§©¨§¦§©§¨
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òøBæ íeMî.ciar i`e ,zFpli`A drixf KdC ¦¥©§¨§¦¨§¦¨§¦¨¥
`l Eze `cg aiIgin rxFf icdA Dil:øîBæ. ¥©£¥¥©¦©©£¨§¨¥

ginvdlotBd:éøöåíéöòì C.mEXn ,dwQdl §©§¦©©¤¤§¨¦¨¥¦§©¨¨¦
xvFwC dclFY `ied mdl KixvCinp KixvC §¨¦¨¤¨§¨¨¨§¥§¨¦©¦

xEvTl:àzñtñà ìè÷c.,zgWoixvFweFzF` ©¨§¨©©§©§¨©©§§¦
bxfFge ,WcgA minrR 'gnFve:cáéð÷à÷ìéñ. §¨¦©Ÿ¤§¥§¥©§¨¥¦§¨

oilcbE oixfFge ,xAEgnd on oicxY KzFg: ¥§¨¦¦©§¨§§¦§¥¦
õøBçä.rwxTA oivixg dUFr:úçà äëàìî ©¥¤£¦¦©©§©§¨¨©©

ïä.EdNEkC ,zg` `N` aiIg Fpi`iiFRxl`rx` ¥¥©¨¤¨©©§§§©¥©§¨
iciar:búéLeLá.ohw lY:úéaa.,oipA KiIW £¦¦©§¦¥¨¨©©¦©¨¦§¨

oiEMzOWzFeWdlFzirwxw:LøBç íeMî. ¤¦§©¥§©§©§¨¦¦¥
iRxnC`rx`:dîîèe àneb.Epiid ,xtrA ¦§©¦©§¨¨§¨¨§¨¨©§

xtrdW ,WxFgD`NiOWaFhe iEtx ied FA ¥¤¤¨¨¤¦§¨¨¥¨§
,drixflmr rxfp zFidl rwxTl deWde ¦§¦¨§¦§¨©©§©¦§¦§©¦
dcVd:døôòì àlà.d`Fv zFQkl:øeèt ©¨¤¤¨©£¨¨§©¨¨

äéìò.lEwlwC ,ziaA oipA mEXn o`M oi`e ¨¤¨§¥¨¦¦§¨§©¦§¦§
did m` la` .`ifg `l inp drixfle ,`Ed§¦§¦¨©¦¨©§¨£¨¦¨¨

dpFA mEXn aiIg Dl Kixv:äãeäé 'øì.wxtA ¨¦¨©¨¦¤§§¨§¤¤
ripvOd):bv onwl(zOd z` `ivFn iAB ©©§¦©©¥¦¤©¥
dHOA:ïwúî.,FxaFwl zOd z` `ivFn FnM ©¦¨§©¥§¦¤©¥§§

`le d`vFdC DtEbl Kixv Fpi`,zOl`N` ¥¨¦§¨§¨¨§Ÿ©¥¤¨
oFbM - DtEbl dkixSd d`vFde .FziA zFPtl§©¥§¨¨©§¦¨§¨§

Kixv `EdWutglxg` mFwnA df:ì÷ì÷î ¤¨¦§¥¤¤§¨©¥§©§¥
àeä.FziA z`:øãBb.mixnzA:÷ñBîe. ¤¥¥¦§¨¦¥

mizifA:äøBà.mip`zA:àñét àãLc §¥¦¤¦§¥¦¦§¨¦¨
éãìàì÷.zQiR wxfmiabxlwcl:øzàåéøîz. §¦§¨¨©¦©§¨¦§¤¤§©©©§¥

mixnYd xiXd:ìBzL.xvFwC dclFY:÷øôî. ¦¦©§¨¦¥¨¨§¥§¨¥
wxtOW ,WcC dclFYd`EaY,dilAXnoFWl ¨¨§¨¤§¨¥§¨¦¦¢¤¨§

EpiAx ,f"rlA x"iibx`wyi ,xFngd on wxFR¥¦©£§©©©¥
EpiAx zaEWzA mbe .ielmNEWniz`vn oF`Bd ¥¦§©¦§©©¥§¨©¨¨¨¦

on mixnYd wxtn df s`e .oMzFcAkOd:ïéà ¥§©¤§¨¥©§¨¦¦©©§¥¥
ä÷éøôe äLéìz CøcCëa.,dwixf ici lr ¤¤§¦¨§¦¨§¨©§¥§¦¨
.ilkA F` ciA F` `N`WlFze,`Ed ci xg`lM ¤¨§¨¦§¦§¥¦§©©¨

xEhtE:céðëóàçìîàúçìnî.xaSWgln ¨§¨¥¦§¨¦¦§¨¨¤¨©¤©
" opinBxznC ,min zFtxUOnivixg"`Oi)ryedi`i,(KiWnOW,mId on min FkFzl ¦¦§§©¦¦§©§§¦©£¦¥©¨¤©§¦§©¦¦©¨

,oYtxFU dOgde" ixw uixg FzF`e .gln oiUrp ode"`zglin:íeMîønòî.`Ed s`W §©©¨©§¨§¥©£¦¤©§¨¦§¦¦§¨¨¦§©¥¤©
sQ`nM`Ed oilAWA:õtðîä.oilFraBA oYWR:ètðîäå.KxcM zWwA otB xnv ¦§©¥§¦¢¦©§©¥¦§¨©¦§¦§©§©¥¤¤¤¤§¤¤§¤¤

ixw ikdl ,`Ed rwxw ilECiB otB xnve .oipOE`dhERipwxtOW ,WcC dclFY DiliC ¨¨¦§¤¤¤¤¦¥©§©§¨¦§¦¦¦¥¨¨§¨¤§¨¥
xnvC uRpn zclFY Dil ixw `le ,EPOn oipirxB:b"d :eðééä øøBa eðééä äøBæ eðééä ©§¦¦¦¤§¨¨¥¥§©§©¥§¤¤©§¤©§¥©§

ãwøî.oizipznC `PY Edl biNtnC ,xnFlM .Edip id FnM - Epiid,zlzloNEM `lde §©¥©§§¦¦§©¦§©¥§©¨§©§¦¦¦§¨©£Ÿ¨
zlFqRd on lkF` WixtnC ,od zg` dk`ln: §¨¨©©¥§©§¦¤¦©§¤
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éãëî'ek xcde `yixa iaxk axkn.`yixa daknd ipzwc `da ikd wcinl jiiy `l

dyixgn cal ,xcqk hwp ztc `xeciq lk `kdc ,xirand xcde:íåùîrxef.

ezexzdl jixvy xn`w `l `dc ± a` meyn dclez` zexzdl jixvc o`kn gikedl oi`

"oilez" wxt yixa la` .aiigc ± rxef meyn ea dxzd m`c `l` ,rxef meyn).glw onwl(

,a` meyn dclez` zexzdl jixvc zvw rnyn

dia opixzn i`n meyn xnyn :xn`wc)`diy

aiig?(:xn` `xif iax ,xxea meyn xn` dax

:eyexit ikdc ,zegcl yi df mbe .cwxn meyn

xn` dax ± aiig `diy ,dia opixzn i`n meyn

± cwxn meyn ea exzd m` la` ,xxea meyn

,el dnec epi`y xac meyn edxznc oeik .xeht

te ,ea birln `edy xaq `eddxzd m` la` .xeh

g"x mby d`xpe .aiig ± "xnyz l`" mzq ea

`nw `aa yixac :di`x cere .ok yxtl dvex

).a sc(dclez` aiignc xfril` 'xle :xn`w

dil ixw i`n`e a` dil ixw i`n` ,a` mewna

jixvc a` dil ixw ikdlc ipyn `le ?dclez

a` [meyn] dclez` zexzdl:

øîåæmizy aiig mivrl jixve.xn`c `de

"xxea df" 'ta).ek sc oixcdpq:(deifg ez

odk :odl xn` ,gqk `w dedc `xab `eddl

ip` cad zia lwrl xnel leki :dil exn` .xinfe

± rhep meyn aiig xn` `kdc ab lr s` .jixv

`l` ,jka owzin oli`d oi`y b"dka ixiin mzd

lwlwzn:

êéøöåmivrl.dcedi 'xl elit`c d`xp

dtebl dkixv dpi`y dk`ln aiignc

xvew mivra ixwin `lc .mivrl jixv opira ±

zpn lr rxew` dedc icin ,df oipra `l`

opgei iax xn`cke .aezkl zpn lr wgene ,xetzl

"ziag" 'ta onwl).dnw sc(cg`e miyak cg`

aiig ± odininl ,xzen ± otebl ohgqy zewly

dpi`y dk`lnk iedil ?otebl ixy i`n`e .z`hg

dyic jxc oi`y itl `nrh `l` !dtebl dkixv

jka:

úçàåwxtn meyn.enk i"xl d`xp oi`

e`ynn oli`d wxtny i"yx yxtny

epiax yxity enk `l` ,eilry zexitd on

,dpeilrd dtilw mixnzd lr yiy :l`eny

on dtilwd z` wxtn ± mixnza dkn `edyke

on d`eazd z` wxtny ,yc enk iede ,mixnzd

zleayd:

.÷øôîdywe .ycc dclez dedc :i"yx yxit

"ripvnd" idliyac :z"xl)onwl

.dv(ded i`e .wxtn meyn aiig alegc :xn`

,oeflg rvetd iab onwl xn` `d ± ycc dclez

xnel oi`e .rwxw ileciba `l` dyic oi` opaxlc

ied `lc ,opax ixht bc `edy oeflg `wecc

lka" yixa gkenck ,rwxw ilecib `aiyg dndac ,iaiign alega la` ,rwxw ilecib

"oiaxrn):fk sc oiaexir(,okynay oipnnqn edl opitlic [meyn opaxc `nrh k"r] `dc

,rwxw ileciba `l` dyic oi`cilecib dnda `aiyg `l rwxwd on ynn lcbd xac iabl

ck ,rwxw"milretd z` xkeyd"a opixn`).ht n"a(rwxw ilecib `edy cgein yic dn

`iz` "ripvnd"c `ziixac xnel wgece .'ek oabnde alegd `vi ,'ek lk s` ,ea lke` lrete

z` wgnn alegykc ,wgnn meyn aiig wxtnc z"xl d`xpe .opaxc` onwl biltc ,i"xk

"ziag" wxtac ,i"xl d`xp oi`e .ewilgne ccd):cnw onwl(jezl mc` aleg :opixn`

yexitle ?dxrwd jezl il dn ,dxcwd jezl il dn ,z"xle .dxrwd jezl `l la` ,dxcwd

dxcwd jezl alegyke ,lke` aiyg ± oicca didyk `xwirnc ,y"` qxhpewd)`zydc(xn`dc ,dcedi iaxk dkld qxhpewd yexitlc ,d`xpe .dpzypy ycl inc `le ,lke` ied inp

"t"r`" wxta).q zeaezk(xnel d`xp oi`e .qepixn iaxk `zkld sqei ax mzd wiqte ,opax exfb `l xrv mewnae ,`ed ci xg`lk wxtn ± h"n ,zaya alg wpei gpeb :qepixn iax xn`

xrv mewnae ci xg`lk ,izxz `ki`c meyn `l` ixy `l opaxcn `l` `xiq` `lc ab lr s`e ,wxtnk ifginc ,opaxcn xeq` opaxl s`c] :zenai 'qeze wxtn d"c .q zeaezk 'qez 'ire

xaqwe d"c .ciw[
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'îbíìòäa ílek ïàNò íàL :ïðçBé ø"à ?éì änì àðéðî §¨¦§¨¨¨¨¦¨¨¤¦£¨¨¨§¤§¥
."LøBçäå òøBfä" .úçàå úçà ìk ìò áéiç Y ãçà¤¨©¨©¨©©§©©©¥©§©¥
!òøBæ éðúéì øãäå ,LøBç éðúéì ,àLéøa éáøk áøëî ,éãkî¦§¦¦§©¨§¦§¥¨¦§¥¥©£©¦§¥¥©
:àðz .éáøk øãäå àLéøa éòøæc ,éà÷ ìàøNé õøàa àpz©¨§¤¤¦§¨¥¨¥§¨§¦§¥¨©£©¨§¦¨¨

éøánäå òèBpäå øîBfäå òøBfääëàìî ïlek áékønäå C ©¥©§©¥§©¥©§©©§¦§©©§¦¨§¨¨
úBëàìî äNBòä :[ì"î÷ àä] ?ì"î÷ éàî .ïä úçà©©¥©¨¤§¨
ø"à .úçà àlà áéiç Bðéà Y úçà äëàìî ïéòî äaøä©§¥¥¥§¨¨©©¥©¨¤¨©©
íeMî áéiç øîBæ :éîà ø"à éLà øa àéiç ø"à àçà©¨¦¨©©¦©¦¥©¨¦

éøánäå òèBpäå ,òèBðíeMî .òøBæ íeMî áéiç áékønäå C ¥©§©¥©§©©§¦§©©§¦©¨¦¥©¦
.òøBæ íeMî óà :àîéà !?àì òèBð íeMî ,ïéà òøBæ¥©¦¦¥©¨¥¨©¦¥©

éøöå øîBæ :àðäk áø øîàúçà ,íézL áéiç Y íéöòì C ¨©©¨£¨¥§¨¦¨¥¦©¨§©¦©©
ïàî éàä :óñBé ø"à .òèBð íeMî úçàå øöB÷ íeMî¦¥§©©¦¥©¥©©
úçàå øöB÷ íeMî úçà ,íézL áéiç Y àzñtñà ìè÷c§¨©©§©§¨©¨§©¦©©¦¥§©©
áéiç Y à÷ìéñ áéð÷c ïàî éàä :ééaà øîà .òèBð íeMî¦¥©¨©©©¥©©§¨¥¦§¨©¨
."LøBçäå" .òøBæ íeMî úçàå øöB÷ íeMî úçà ,íézL§©¦©©¦¥§©©¦¥©§©¥
.ïä úçà äëàìî ïlek õøBçäå øôBçäå LøBçä :àðz̈¨©¥§©¥§©¥¨§¨¨©©¥
Y úéaa dìèðe úéLeLáb Bì äúéä :úLL áø øîà̈©©¥¤¨§¨©§¦§¨¨©©¦
øîà .LøBç íeMî áéiç Y äãOa ,äðBa íeMî áéiç©¨¦¤©¨¤©¨¦¥¨©
,äðBa íeMî áéiç Y úéaa dîîèe àneb Bì äúéä :àáø̈¨¨§¨¨§¨¨©©¦©¨¦¤
àneb øôBçä :àaà éaø øîà .LøBç íeMî Y äãOa©¨¤¦¥¨©©¦©¨©¥¨

éøö Bðéàå úaMaeléôàå .äéìò øeèt Y døôòì àlà C ©©¨§¥¨¦¤¨©£¨¨¨¨¤¨©£¦
áéiç dôeâì äëéøö dðéàL äëàìî" øîàc äãeäé éaøì§©¦§¨§¨©§¨¨¤¥¨§¦¨§¨©¨

.àeä ì÷ì÷î Y éàä ,ïwúî Y î"ä "äéìò."øöBwäå" ¨¤¨§©¥©§©§¥§©¥
ïlek Y äøBàäå ÷éqnäå øãBbäå øöBaä øöBwä :àðz̈¨©¥©¥§©¥§©©¦§¨¤¨
àñét àãLc ïàî éàä :àtt áø øîà .úçà äëàìî§¨¨©©¨©©©¨©©¦§¨¦¨

ìBz íeMî úçà ,íézL áéiç Y éøîz øzàå àì÷éãìL §¦§¨§©©©§¥©¨§©¦©©¦¥
äLéìz Cøc ïéà :øîà éLà áø .÷øôî íeMî úçàå§©©¦§¨¥©©¦¨©¥¤¤§¦¨
éàä :àáø øîà ."ønòîäå" .Cëa ä÷éøt Cøc ïéàå ,Cëa§¨§¥¤¤§¦¨§¨§©§©¥¨©¨¨©

éðëc ïàîééaà .ønòî íeMî áéiç Y àzçìnî àçìéî ó ©§¨¥¦§¨¦§©¨¨©¨¦§©¥©©¥
Lcä :àðz ."Lcäå" .ò÷ø÷ éìecéâa àlà øenéò ïéà :øîà̈©¥¦¤¨§¦¥©§©§©¨¨¨©¨
øøBaä äøBfä" .ïä úçà äëàìî ïlek Y ètðîäå õtðîäå§©§©¥§©§©¥¨§¨¨©©¥©¤©¥
!ãwøî eðééä øøBa eðééä äøBæ eðééä ."ãwøîäå ïçBhäå§©¥§©§©¥©§¤©§¥©§§©¥
,ïkLna àéåäc àúléî ìk :eäééåøz éøîàc àáøå ééaà©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¨¦§¨§¨§¨©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr br sc zay(ycew zay meil)

àøîâ
zx`an `xnbd .zg` xqg mirax` zek`ln zea` ,dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .df oipn eprinydl `pzd jxved recnänì àðéðî¦§¨¨¨¨
éìhxit jynda ixd ,zek`lnd oipn z` yxtl `pzd jxved recn ± ¦

.od zek`ln dnk cal dpnp ep`e ,mlek z`
:`xnbd daiyn,ïðçBé éaø øîàdf oipna eprinydl `a `pzdíàL ¨©©¦¨¨¤¦

ïàNòzek`lnd lklãçà íìòäa ílekmizpia el rcep `ly - £¨¨¨§¤§¥¤¨
,`hgyáéiçz`hg,úçàå úçà ìk ìòzg` z`hga el ic `le ©¨©¨©©§©©

.zay lelig meyn
:dpyna epipy.LøBçäå òøBfäzek`ln epyp recn x`az `xnbd ©¥©§©¥

:`xnbd dywn .df xcqa el`àLéøa éáøk áøëî éãkîixd ± ¦§¦¦§¨¨§¦§¥¨
rwxwd z` yexgl jxcd oky ,drixfd mcew ziyrp dyixgd

ok m`e ,mirxfd z` helwzy ick dkkxleéðúéì`pzd dpyi ± ¦§¥
zk`lnéðúéì øãäå ,LøBçzk`ln dpyi okn xg`le ±.òøBæ ¥©£©¦§¥¥©

d :`xnbd zvxznàpzepzpyn z` dpyyéà÷ ìàøNé õøàadid ± ©¨§¤¤¦§¨¥¨¥
,cneréáøk øãäå àLéøa éòøæcyexgl jixv dyw rwxwdy myy ± §¨§¦§¥¨©£©¨§¦

ydl `pzd `ae ,mirxfd z` zeqkl ick drixfd xg`l mbeprin
.dk`ln a` `id drixfd xg`l ziyrpy ef dyixg mby

:rxef llka ody zetqep zek`ln dpend `ziixa d`ian `xnbd
àðz,`ziixaaøîBfäå ,òøBfälcbiy ick otbd itpr z` mfebd ± ¨¨©¥©§©¥

,dti oli`dòèBpäå,oli` ly spréøánäåColi`d spr z` steknd ± §©¥©§©©§¦
,ycg oli` epnn gnviy ,xtra edqkne rwxwláékønäåipy §©©§¦

,dfa df zepli`ïlekmy,ïä úçà äëàìîlcbl oiieyr oleky ¨§¨¨©©¥
.mignv

:`xnbd zl`eyïì òîLî à÷ éàîeprinydl `ziixad d`a dn ± ©¨©§©¨
.'od zg` dk`ln' el` lky dxn`y dna

:`xnbd daiyn[ïì òîLî à÷ àä]yïéòî äaøä úBëàìî äNBòä ¨¨©§©¨¨¤§¨©§¥¥¥
,úçà äëàìîdk`ln oirn mdy el` zek`ln dyry oebk epiidc §¨¨©©

,zg`àlà áéiç Bðéàz`hg.úçà ¥©¨¤¨©©
:el` zek`ln oipra cer dpc `xnbdàéiç áø øîà àçà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦¨

,énà áø øîà éMà øadíeMî áéiç øîBæly dclez,òèBðm`e ©©¦¨©©©¦¥©¨¦¥©
.zg` z`hg `l` aiig epi` mdipy z` dyréøánäå òèBpäåC §©¥©§©©§¦

íeMî áéiç áékønäåk mdy,òøBæepi` rxf mbe odn zg` dyr m`e §©©§¦©¨¦¥©
.zg` z`hg `l` aiig

:`xnbd dywnïéà òøBæ íeMîmeyn miaiig aikxnde jixand ike ± ¦¥©¦
la` ,rxef,àì òèBð íeMîrhp mbe aikxd e` jixad m` df itle ¦¥©Ÿ

rhepl zenece oli`a zeyrp el` zek`ln ixde ,ze`hg izy aiigzi
.rxefln xzei

:`xnbd zvxznàîéàaiigy xen` ±,òøBæ íeMî óàd`ae ¥¨©¦¥©
m`e ,el` zek`lnl dnec drixfd zk`lny eprinydl `ziixad
epi`e ,zg` z`hg `l` aiig epi` ,rxf mbe ,aikxd e` jixad ,rhp

.zxg` z`hg drixfd lr `ian
:dxivw lr ze`hg izy aiigy mipte` dnk d`ian `xnbdáø øîà̈©©

,àðäkdøîBæ,dti lcbzy ick otbd itpréøöåíéöòì C,dwqdl ©£¨¥§¨¦¨¥¦
,øöB÷ íeMî úçà ,íézL áéiç,xvwpd xacd z` jixv `edy iptn ©¨§©¦©©¦¥

,òèBð íeMî úçàå.dti lcbzy otbl riiqny iptn,óñBé áø øîà §©©¦¥©¨©©¥
àzñtñà ìè÷c ïàî éàäzxfeg jk ici lre ,zgy uvwy in ± ©©§¨©©§©§¨

,zgneve,òèBð íeMî úçàå ,øöB÷ íeMî úçà ,íézL áéiçiptn ©¨§©¦©©¦¥§©©¦¥©
.gnvze xefgzy zgyl riiqnyà÷ìéñ áéð÷c ïàî éàä ééaà øîà̈©©©¥©©§¨¦¦§¨

,lcebe xfeg ok ici lre ,rwxwl xaegnd wlqdn dkizg jzgy in ±
,òøBæ íeMî úçàå ,øöB÷ íeMî úçà ,íézL áéiçriiqny iptn ©¨§©¦©©¦¥§©©¦¥©

.lcbie xefgiy wlql

:dpyna epipy.LøBçäåzek`ln dpend `ziixa d`ian `xnbd §©¥
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ב  סעיף תחילת בשבת הפת בציעת דיני עדר סימן ב חלק

1

2

`zax `zkld
úåîìù [â וענינה הקידוש, לאחר לסעודה הידים נוטלים -

יותר  ולהתקדש להטהר .5הוא
úåîìù [ã ברכת קודם הלחם על רושמין חב"ד: מנהג -

לחתוך  שלא נזהרים אבל .6המוציא,
úåîìù [ä,אפייתם בשעת זה אל זה שנדבקו לחמים שני -

אך  לזה, זה דבוקים בהיותם גם לחםֿמשנה, ידי בהם יוצא
מזה. זה להפרידם ומצריכים שחולקים יש

ניכר  אם גם שלמים, והם מזה זה הלחמים מפריד ואם
קצת  נדבק ואם לשלמים, נחשבים הם - דבוקים שהיו

שלם  שיראה כדי להסירו, טוב במשנהו, אחד .7מלחם
úåîìù [å,שלם הוא אם אפייה, בשעת שנחרך לחם -

משנה  לחם ידי בו לחם 8יוצאים יקח לא ולכתחילה ,
שנחרך  החלק את לאכול ניתן שלא עד .9שנחרך

úåîìù [æ שלמים יהיו שהלחמים יקפיד לכתחילה -
אחרי  אלא בלחם הדבוקה התווית את יסיר לא ולכן לגמרי,

הברכה  בשעת שלם יהיה שהלחם כדי .10בציעתו.
úåîìù [ç כך מחמת ונעשה באכילה האסור לחם -

שלא  לחם ולכך משנה, ללחם מצטרף אינו 'מוקצה'
(כגון  בשבת להפרישה יכול ואינו חלה, ממנו הופרשה

אינו  חלה) הפרשת על יום מבעוד התנה כשלא בא"י
חלה  להפריש שאפשר בחו"ל אבל משנה, ללחם מצטרף
חלה  יפריש וממנה האוכל בגמר פרוסה שישייר ע"י בשבת

ללחםֿמשנה  בו להשתמש יכול - היום צאת .11אחר
שאינה  מצה לצרף יכול בפסח, בלבד שמורה מצה האוכל
ואינה  לאכילה שראויה מאחר - משנה ללחם שמורה
בערב  משנה ללחם מצה לצרף שיכול הדין והוא מוקצה,

בשבת  שחל ,12פסח
אוכלה  שאינו אף עכו"ם פת לצרף יכול הדין 13וכן והוא ,

ולהיפך  בשרית סעודה לאכול כשעומד חלבית פת .14לצרף
úåîìù [è בימות אם חתיכה, ממנו שנחתכה שלם לחם -

ומקבל  חוזר ובכך ולאפותו לתנור להחזירו יכול - החול
שלם  לחם של לו 15דין ואין כן לעשות יכול אינו ואם ,

(שאינו  קיסם בעזרת ללחם החתיכה יחבר אחר, לחם
זאת  לעשות ומותר שנשבר, ניכר יהא שלא ובלבד מוקצה),

ויו"ט  בשבת .16אפילו
úåîìù [é שרק קפוא לחם ללחםֿמשנה לצרף מותר -

ההקפאה  מתא הוציאוהו .17עכשיו
úåîìù [àé הוא יכול ללחםֿמשנה, שני לחם לו אין אם -

zetqede mipeiv
שחרית 5) שנט"י מבואר שח ע' מוהריי"ץ אדמו"ר כ"ק באג"ק

עבודת  הוא לסעודה נט"י רעה, ורוח הזוהמא להעביר היא
שבת  דאכילת ונט"י לקרבו, שראוי טוב גם בה שיש הבירורים
והגברת  יותר ולהתקדש להטהר שענינה התפילה) לפני (ועד"ז

החומר. על הצורה
(6.28 ע' חב"ד - המנהגים ספר

כלל  הזכיר לא אדמו"ר בשו"ע והנה ח: ס"ק פב סימן בבדה"ש
המנהג  ומ"מ בזה, לדקדק דא"צ דס"ל משמע הרשימה, את
הרב  ז"ל נאה צבי משה ר' הגה"ח מזקני ושמעתי לרשום,
א' דבר דקדוק מענין פעם דיבר נ"ע הצ"צ שאדמו"ר מקאליסק,
הלצה  בדרך ואמר הדבר) הי' מה זוכר (ואיני נצרך שאינו
והבינו  בלחם, הרשימה את המחפש כאותו בעיניו דומה שהדבר
הוא) כן המחשה"ק לדברי (וגם הרשימה לחפש שא"צ החסידים
הסכין  שהעביר כיון מ"מ בלחם ניכר הרושם אין אם ואפילו
לחתוך  שרוצה המקום בדעתו שיער כבר לחתוך שרוצה במקום
אם  אף שם לבצוע אח"כ ויזכור ברביע או בשליש או בחציו בו

ניכר. רישומו אין
א.7) ס"ק חיים ארחות בשם ו אות פנ"ה שש"כ
ב.8) ס"ק משנ"ב
א.9) ס"ק חיים והארחות השע"ת ע"פ כא הערה פנ"ה שש"כ

שלמות,10) שתהיינה יקפיד ללחםֿמשנה מצות הלוקח וכן
לשם  המאפה מן מעט ניטל אם מקום, ומכל סדוקות, לא וגם
הערה  פנ"ה ובשש"כ א), ס"ק (שע"ת בה לן לית - חלה הפרשת
חלה, לשם ממנו כשניטל דוקא כשלם נחשב האם הסתפק כד*

אחר. בענין ממנו כשניטל אפילו או
ט.11) אות פנ"ה שש"כ
פסח.12) בערב מצה לאכול שאסור אף
(ב).13) צה סימן ח"א יעקב חלקת שו"ת
הערה 14) פנ"ה ובשש"כ רב, סימן ח"א אפרים רבבות שו"ת

מה*.
חל 15) שנשבר מצה וגם י. אות פנ"ה יכול שש"כ ממנה, ק

יכול  ניכרת השבירה אין ואם הגז, על או בתנור ולאפותה לחזור
ללחםֿמשנה. במצה להשתמש הוא

בתוך 16) הנתון פרוס לחם אמנם לעיל. הובא ס"ג, קסח סימן
יא). אות פנ"ה (שש"כ שלם ללחם נחשב אינו - שקית

אפרים 17) רבבות שו"ת ד, ס"ק קי סי' ח"ג החכמה בצל שו"ת
מהגרשז"א  העיר לט הערה פנ"ה ובשש"כ (ב). קטו סי' ח"ב
יכול  אינו לאכילה, ראוי ולא כאבן קשה שהלחם דבשעה דיתכן
עד  בסעודתו להאריך בדעתו אא"כ ללחםֿמשנה להצטרף

למאכל. ראוי שיהיה

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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מן  ולבצוע "המוציא" ברכת לברך משכנו, לחם לשאול

שלו  את לבעליו ולהחזיר שלו, .18הלחם
úåîìù [áé על יברך שלימים, לחמים שני לו שאין מי -

בכיסנין  הבאה פת על או עכ"פ, פרוסות ,19שני
יברך  אלא לשנים, יחתכנה לא שלימה אחת פת לו יש ואם

שלימה. כשהיא עליה

zetqede mipeiv
רבבות 18) שו"ת לז, סי' וחי"ב כג, סי' חי"א אליעזר ציץ שו"ת

מהגרשז"א  העיר מג הערה פנ"ה ובשש"כ רב, סי' ח"א אפרים
שהיה  במדבר, המן של ללחםֿמשנה דומה שיהא דבעינן דיתכן
משום  אסור הרי משכן) (ששאל זה ואילו משניהם לאכול ראוי

גזל.

הפת 19) דוקא יבצע בכיסנין הבאה לפת לחם מצרף ואם
סעודה, קביעות משום 'המוציא' עליה יברך וכך בכיסנין הבאה
הבאה  בפת שבת סעודת י"ח יוצא סעודה קובע כשלא שגם אלא

כדלהלן. בכיסנין

•
zay zekld - jexr ogley

וגו'‚ ישועתי אל הנה שבבית הבדלה קודם לומר נהגו
טוב  לסימן הכל וגו' אשא ישועות כוס וגו' היתה ליהודים

בדבר: חובה ואין

ובנר:„ בכוס עיניהם את השומעים יתנו הבדלה ברכת ובשעת

שכל ‰ טוב לסימן הארץ על מהכוס יין מעט לשפוך ונוהגין
כן  על ברכה סימן בו אין כמים בו נשפך יין שאין בית
ביזוי  משום איסור בזה ואין השבוע בתחלת ברכה סימן עושין

מועט. דבר אלא שופך שאינו כיון לאיבוד ששופכו משקה

יערה  גדותיו כל על הכוס שממלא בשעה זו שפיכה לנהוג ויש
אין  אבל הארץ על מעט ממנו שישפך בענין מעט עוד עליו
ממנו  ישפוך אם שהרי בו נתמלא שהכוס מיין הארץ על לשפוך
ממנו  ישפוך לא ואם כראוי גדותיו כל על מלא הכוס יהיה לא
מלא  עדיין יהיה ההבדלה שבשעת כדי ההבדלה אחר עד כלום
אותה  שבירך הגפן פרי בורא לברכת בזיון זה הרי גדותיו כל על
כאלו  לארץ ממנו שפך ממנו ששתה וקודם כראוי מלא כוס על
אלא  זו שפיכה לנהוג אין לכן עליו כשבירך מאוס דבר בו היה

שנתבאר. בדרך

שתיית  אחר בכוס הנשאר יין מן השלחן על לשפוך נוהגין גם
נר  הודלק שלא לכל נראה שיהא כדי הנר בו ומכבין המבדיל
מבדיל  אם (לפיכך עליו לברך הבדלה של לנר למצוה אלא זה

לכבותו) צריך אינו כך בשביל הודלק שלא שבבית נר על
מצוה: חבוב משום זו שפיכה של מיין עיניהם לרחוץ ונוהגין

Â שצריך כמו להשומעים הבדלה של מכוס להטעים צריך אין
לשתותו רגיל המבדיל אלא קידוש של כולו:בכוס

Ê משקים שאר ולא יין לו אין אפילו הפת על מבדילין אין
לו  יש שהקידוש לפי הפת על שמקדשין לקידוש דומה ואינו
אין  הבדלה אבל סעודה במקום אלא קידוש שאין להפת ענין

להפת: כלל ענין לה

Á מן חוץ מדינה חמר שהוא משקה כל על מבדילין אבל
אם  מצוה הידור זה אין שאז יין לו יש כן אם אלא המים
אבל  מדינה חמר שהם אע"פ משקים שאר או שכר על יבדיל
ומכל  לקנותו צריך אין חנוני אצל שישנו אף בביתו יין אין אם

ענין: בכל היין על להבדיל המובחר מן מצוה מקום

Ë או שכר מלא וכוס מלא שאינו יין כוס לו יש אם ואפילו
אינו  אם היין על להבדיל יותר טוב מדינה חמר משקה שאר
מפגימתו  לתקנו אפשר שאי בענין והוא פגום הוא אם אבל פגום
כראוי  כבר במים מזוג שהוא כגון לתוכו מים מעט נתינת ע"י
יותר  טוב אזי יתקלקל לתוכו מים מעט עליו יוסיף שאם בענין

פגום: שאינו מדינה חמר משקה על להבדיל
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: קבלת תוכןתוכןתוכןתוכן פורים; שמחת בענין: שאלות

שבא  מי אשרי מחז"ל ובפורים; תורה במתן התורה

תורה  דביטול החמור והעונש בידו; ותלמודו לכאן

øåøà ïéá òãé àìã ãò àéøåôá éîåñáì ùðéà áééç
.éëãøî êåøáì ïîä

(להשתכר  "לבסומי" אדם שחייב חז"ל, אמרו
ארור  בין להבחין ידע שלא עד בפורים רש"י) ביין.

שמחה  היא פורים ששמחת היינו מרדכי, לברוך המן
מוגבלת. בלתי

äáøä äìåãâ íéøåô úçîù äî éðôî ïéáäì êéøöå
åðéúåáàì íéñéð íäá äùòðù ,áåè íåé úçîùî
äøåú ïúî úåòåáùáå óåñ íé úòéø÷ çñôá åîë
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`zax `zkld
מן  ולבצוע "המוציא" ברכת לברך משכנו, לחם לשאול

שלו  את לבעליו ולהחזיר שלו, .18הלחם
úåîìù [áé על יברך שלימים, לחמים שני לו שאין מי -

בכיסנין  הבאה פת על או עכ"פ, פרוסות ,19שני
יברך  אלא לשנים, יחתכנה לא שלימה אחת פת לו יש ואם

שלימה. כשהיא עליה

zetqede mipeiv
רבבות 18) שו"ת לז, סי' וחי"ב כג, סי' חי"א אליעזר ציץ שו"ת

מהגרשז"א  העיר מג הערה פנ"ה ובשש"כ רב, סי' ח"א אפרים
שהיה  במדבר, המן של ללחםֿמשנה דומה שיהא דבעינן דיתכן
משום  אסור הרי משכן) (ששאל זה ואילו משניהם לאכול ראוי

גזל.

הפת 19) דוקא יבצע בכיסנין הבאה לפת לחם מצרף ואם
סעודה, קביעות משום 'המוציא' עליה יברך וכך בכיסנין הבאה
הבאה  בפת שבת סעודת י"ח יוצא סעודה קובע כשלא שגם אלא

כדלהלן. בכיסנין

•
zay zekld - jexr ogley

וגו'‚ ישועתי אל הנה שבבית הבדלה קודם לומר נהגו
טוב  לסימן הכל וגו' אשא ישועות כוס וגו' היתה ליהודים

בדבר: חובה ואין

ובנר:„ בכוס עיניהם את השומעים יתנו הבדלה ברכת ובשעת

שכל ‰ טוב לסימן הארץ על מהכוס יין מעט לשפוך ונוהגין
כן  על ברכה סימן בו אין כמים בו נשפך יין שאין בית
ביזוי  משום איסור בזה ואין השבוע בתחלת ברכה סימן עושין

מועט. דבר אלא שופך שאינו כיון לאיבוד ששופכו משקה

יערה  גדותיו כל על הכוס שממלא בשעה זו שפיכה לנהוג ויש
אין  אבל הארץ על מעט ממנו שישפך בענין מעט עוד עליו
ממנו  ישפוך אם שהרי בו נתמלא שהכוס מיין הארץ על לשפוך
ממנו  ישפוך לא ואם כראוי גדותיו כל על מלא הכוס יהיה לא
מלא  עדיין יהיה ההבדלה שבשעת כדי ההבדלה אחר עד כלום
אותה  שבירך הגפן פרי בורא לברכת בזיון זה הרי גדותיו כל על
כאלו  לארץ ממנו שפך ממנו ששתה וקודם כראוי מלא כוס על
אלא  זו שפיכה לנהוג אין לכן עליו כשבירך מאוס דבר בו היה

שנתבאר. בדרך

שתיית  אחר בכוס הנשאר יין מן השלחן על לשפוך נוהגין גם
נר  הודלק שלא לכל נראה שיהא כדי הנר בו ומכבין המבדיל
מבדיל  אם (לפיכך עליו לברך הבדלה של לנר למצוה אלא זה

לכבותו) צריך אינו כך בשביל הודלק שלא שבבית נר על
מצוה: חבוב משום זו שפיכה של מיין עיניהם לרחוץ ונוהגין

Â שצריך כמו להשומעים הבדלה של מכוס להטעים צריך אין
לשתותו רגיל המבדיל אלא קידוש של כולו:בכוס

Ê משקים שאר ולא יין לו אין אפילו הפת על מבדילין אין
לו  יש שהקידוש לפי הפת על שמקדשין לקידוש דומה ואינו
אין  הבדלה אבל סעודה במקום אלא קידוש שאין להפת ענין

להפת: כלל ענין לה

Á מן חוץ מדינה חמר שהוא משקה כל על מבדילין אבל
אם  מצוה הידור זה אין שאז יין לו יש כן אם אלא המים
אבל  מדינה חמר שהם אע"פ משקים שאר או שכר על יבדיל
ומכל  לקנותו צריך אין חנוני אצל שישנו אף בביתו יין אין אם

ענין: בכל היין על להבדיל המובחר מן מצוה מקום

Ë או שכר מלא וכוס מלא שאינו יין כוס לו יש אם ואפילו
אינו  אם היין על להבדיל יותר טוב מדינה חמר משקה שאר
מפגימתו  לתקנו אפשר שאי בענין והוא פגום הוא אם אבל פגום
כראוי  כבר במים מזוג שהוא כגון לתוכו מים מעט נתינת ע"י
יותר  טוב אזי יתקלקל לתוכו מים מעט עליו יוסיף שאם בענין

פגום: שאינו מדינה חמר משקה על להבדיל
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שבא  מי אשרי מחז"ל ובפורים; תורה במתן התורה
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(להשתכר  "לבסומי" אדם שחייב חז"ל, אמרו
ארור  בין להבחין ידע שלא עד בפורים רש"י) ביין.

שמחה  היא פורים ששמחת היינו מרדכי, לברוך המן
מוגבלת. בלתי
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משמחת  פורים שמחת גדולה מדוע להבין צריך
בהו  "דחייבים דאע"פ מוגבלת, שמחה שהיא יו"ט
כ"כ, לבסומי אין ודאי זה כל ועם מדאורייתא בשמחה
כו'", ביין ימשך לא יו"ט שמחת גבי הרמב"ם וכמ"ש
נסים  לישראל אירעו טובים ימים בשאר והלא
סוף  ים וקריעת מצרים יציאת כמו הטבע, מן שלמעלה
מאד  ונוראים גדולים ומופתים "באותות בפסח
וירד  "דכתיב בשבועות, תורה מתן בתורה", כמפורש
בפנים  פנים כו" וברקים בקולות כו" סיני הר על ה'

הטבע. בדרכי מלובש הנס הי' בפורים  ואילו דיבר".

íéøåñàù øúåé íéùåã÷ è"åéä éøä äìòîáå
àìå øæâ éëãøîã íéøåôá ë"àùî ,äëàìî úééùòá

.åäééìò åìá÷
אסור  יו"ט הרי המועד, קדושת מבחינת גם
כמאמר  במלאכה מותר פורים משא"כ מלאכה בעשיית
קבלו  ולא מלאכה איסור ישראל על גזר שמרדכי רז"ל
פורים  שמחת גדולה שמחה, לענין מדוע וא"כ עליהם.

יו"ט. משמחת

åìçä øùà úà íéãåäéä ìá÷å ïéðò íéã÷äá ïáåéå
.äøåú ïúî úòùá åðééä åìçä ùåøéôã ,úåùòì

שבפורים, המיוחדת המעלה את להבין כדי
יש  המועדים, מכל פורים שמחת גדולה שבגללה
החלו  אשר את היהודים וקבל הכתוב פירוש להקדים
התחילו  שכבר ענין עצמם על קבלו שבנ"י לעשות,

על  דקאי לומר דיש בעבר, שפורים לעשות תורה, מתן
תורה. מתן של כגמר נחשב

åîéé÷ ,íéãåäéä ìá÷å åîé÷ ÷åñô ìò ì"æø øîàîëå
íäéìò äôë äøåú ïúî úòùá éë ,øáë åìá÷ù äî
àìà àúééøåàì àáø àòãåî ïàëîå ,"åë úéâéâë øä

."åë ùåøåùçà éîéá äåìá÷å øãäã
וקבלו  "קיימו הפסוק את חז"ל דפירשו הא וע"ד
מתן  דבשעת כבר", שקבלו מה "קיימו - היהודים"
ש"כפה  מפני אונס, מתוך התורה קבלת היתה תורה
אתם  אם להם ואמר כגיגית ההר את עליהם הקב"ה
. קבורתכם תהא שם לאו ואם מוטב התורה מקבלים
למה  לדין יזמינם (שאם לאורייתא רבה מודעא מכאן .
תשובה  להם יש עליכם שקבלתם מה קיימתם לא
בימי  וקבלוה הדור אעפ"כ רש"י).. באונס. שקבלוה

אחשורוש".

את  היהודים "וקבל הכתוב פירוש גם הוא ועד"ז
הקבלה  היתה שבמ"ת דהיות לעשות", החלו אשר
לכן  ברצון, קבלוה מרדכי בימי ורק אונס מחמת

התורה. קבלת כגמר הפורים ימי נחשבו

øä íäéìò äôëù äî áùçð äî éðôî ïéáäì êéøöå
.ùåøåùçàã äùòîî ñðåà øúåé "åë

עליהם  ש"כפה מה נחשב מה מפני להבין, צריך
בימי  "דהרי אחשורוש, ממעשה אונס יותר כגיגית" הר
את  להשמיד ביקש המן כי יותר אונס הי' אחשורוש
של  (והקבלה) התשובה גם וא"כ כו'", היהודים כל
אלא  הטוב מרצונם היתה לא אחשורוש בזמן בנ"י

הגזירה. מפחד אונס מחמת

` wxt ypi` aiig d''c
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ענין Á‡Â¯(יט) זכרי' מנורת בענין להבין יש הנ"ל כל
דהנה  כו'. עליה זתים ושנים ראשה על וגולה
לפי  לראות משפילי לשבת מגביהי בענין הנ"ל מכל מובן
שעלה  ממקום דדוקא כו' בשמים בלראות דלעיל הב' פי'
ממש  בעצמותו עילוי אחר בעילוי לשבת כשמגביהי לשם
לראות  משפילי הוא דוקא משם כלל ושיעור קץ לאין
עושין  שישראל תו"מ ע"י וירידה שפלות בבחי' ולהתגלות
אור  בתוס' דאצילות בע"ס גם מאיר להיות דוקא למטה
עד  המדה דקו המדה מכפי יותר הרבה העיקר על מרובה
העצמות  פנימית מן זו שירידה לפי מנה מאתים שבכלל

ענין  וזהו כו' כלל חקר אין העצמי' שלגדולתו ממש
נמשך  שמאליו עליה זתים שנים זכרי' שראה המנורה
אל  ומשמאלה הגולה שמימין הזתים מן השמן ויוצא
לנרות  המוצקות ומן מוצקות וז' הז' אל הגולה ומן הגולה
זך  זית השמן היה שבבהמ"ק במנורה הנה כי המנורה

וכמ"ש  מלמטה כתית מובא זך זית שמן אליך ויקחו
מ"ה  כח בחי' שהוא שמן שנק' החכמה בחי' והיינו למאור
ישראל  נשמות בכל האלקי אור יאיר ידו שעל שבנש"י
את  בהעלותך כמ"ש דמטרוניתא שושבינא כה"ג אהרן ע"י
דכתיב  לפ"ע נשמה בכל דוקא באתדל"ת והיינו הנרות
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אור  להמשיך למאור וזהו כו' יחסר אל ראשך על ושמן
במ"א  כמ"ש דמלכא שושבינא משה ע"י באתדל"ע בנש"י
וכמו  כו') ותורה שבתפלה ושוב רצוא בחי' הוא (ועכשיו
דאין  יראה אין חכמה אין ואם חכמה אין יראה אין שאם
ואם  באתדל"ת היראה ערך לפי רק מאיר דחכמה האור
יראה  אין ראשו על שמן שנק' מ"ה כח בבחי' חכמה אין
הגלות  בזמן (אבל כו' תליא בהא דהא עילאה יראה בחי'
ביכולתו  דחכמה אור שאין עד כלל אור ולא בחשך דכנ"י
ומצד  כ"כ מטה למטה ירידתם עוצם מצד כלל להאירם
ביום  דכתיב מעלה למעלה דאלקי האור הסתר בחי' עוצם
לעילא  אסתלק בגלות' דקוב"ה כו' פני אסתיר הסתר ההוא
ביותר  העצמות בעילוי לשבת המגביהי כמו היינו לעילא
נשמתם  אור להאיר יכול דחכמה האור בחי' אין ולזאת
שאנו  ממה לזה וראי' דתורה באור משה ע"י לא (גם כלל
דתורה  אור עדיין החורבן אחר מיד התנאים שבימי רואים
ה' שבתורת שמי כלל בנמצא היה ולא בנש"י מאיר הי'
גמור  צדיק יהיה שלא ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו
בנפילת  ועתה מע"ט וכל בתפלה האמתי ודביקות באוי"ר
עד  כ"כ נשמתם אור יחשך דור אחר דור דנש"י מדרגות
יועיל  לבלתי יחשבו ממש העם כאחד תורה לומדי שגם
מה  היפך למוטב להחזירם וכלל כלל דתורה אור להם
מופלג  להיות שיכול עד חכמה אין יראה אין אם שא'
ואין  אלקים יראי יש להיפך וכן כלל י"ש בו ואין בתורה
תתאה  יראה שנק' כנ"י שהיא האתתא כי כלל תורה בו
וי"ו  בחי' מ"ה שם דתורה החכמה שהוא מבעלה אתתרכא
בלא  יראה היה לא ואחריו בהמ"ק בזמן משא"כ כו'
ולא  וישכנו ידובקו יחדיו יראה בלא חכמה ולא חכמה
יראה  שנק' התפלה בענין וכן וד"ל) כלל זה בלא זה ישכנו
שנק' הדורות בסוף מטה למטה ונפלה ירדה היא גם
ותשובה  באוי"ר מתעורר איש שאין עד משיחא עקבות
כי  הנרות את שמעלה כה"ר מאהרן מאתדל"ע גם אמיתית
בהתעוררות  למושכם העליונה אה"ר גם אליהם יגיע לא
הנופל  כמשל הירידה עוצם מצד כו' תשובה או אהבה

יגיע  שלא או כלל האור לו יגיע שלא עמוק עמוק בבור
בא  זה ומכל כו' למושכו חבלים או התעוררות קול אליו
בהם  שמאיר מה רק לגמרי בנש"י אלקי האור העדר סיבת
בפ"מ  בקיומם תו"מ בעול בחצוניות רק מעשיהם מצד
וכלל  כלל והרצון הלב פנימית התעוררות שום בלי לבד
גם  וארץ בשמים לראות המשפילי א' ע"ז הנה אך וד"ל

הג  בזמן והוא לשבת שמגביהי שמגביהי בשעה דוקא לות
דמגביהי  יו"ד והיינו לעילא לעילא העצמות בעילוי לשבת
רק  בהיותם בכנ"י דח"ת ביוד משפילי דוקא אז כו' בח"ע
עול  עצם מצד מעשה סוף שזהו לבד בפ"מ תו"מ בעול
מתחלת  למעלה גם הכל על שעולה לבדה המעשה
שאינו  דוד בן משיח ביאת ענין וזהו וכו' והרצון המחשבה
כמ"ש  לבד בפ"מ תו"מ בעול המעשה של  מכח רק בא
נועם  והיינו כוננהו ידינו שמעשה ע"י עלינו ה' נועם ויהי
מעון  כו' למשה תפלה א' (שע"ז משיח בימי עלינו ה'
טוב  שם כתר הנק' והוא כו') נועם אותיות כו' היית
מל' וכתר כהונה וכתר תורה דכתר הכתרים ג' ע"ג שעולה
מאדם  למעלה מאד וגבה כו' עבדי ישכיל במשיח וכמ"ש
אבן  וכמ"ש תפארת עטרת בחי' שבכתר כתר הנק' והוא
עה"ד  שמברר דבריאה שבמל' דמל' ב"ן א' הבונים מאסו
שבראש  לתפארת בעטרת פינה לראש היתה בפ"מ טו"ר
מראשונים  שלמעלה האחרונים דוד דברי ואלה וזהו
וזהו  כו' דוקא עול שהקים במה והוא שבראש דחכמה
למעלה  שזהו זכרי' שראה ראשה שעל הגולה ענין עיקר
להדלקת  צריך שהיה בהמ"ק שבזמן המנורה פני מבחי'
זתים  מהשני מאליה נובעת היא הרי הגולה אבל כה"ג
כתית  שמן כמו (ולא מאליהם תמיד שנובעים שעלי'
דריכה  צריך המובא שהשמן שבבהמ"ק למנורה למאור
זה  שמן אבל למאור זך שיהיה עד כתית שנק' הבד בבית
מעצמו  הזתים מן ונובע כלל דריכה א"צ זתים שבשני
ג"כ  לנרות המוצקות מן הנביעה שגם עד כלל הפסק ובלי
ומן  תמידי' לגולה הזתים מן שהנביע' מפני הפסק בלי
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰ÊÂÊÓ,דוקא משמאל נ"ח למה וי"ל משמאל, ונ"ח מימין
נ"ח  ולמה דוקא בדרום היתה המנורה והלא
מזוזה  כשיש דוקא זהו משמאל שהיא בנ"ח וגם משמאל.
י"ל  זה ולהבין בימין. מצותה נ"ח גם אזי מזוזה אין ואם
כונן  ארץ יסד בחכ' כתיב וכן עשה ה' חפץ אשר כל מ"ש

ה' בדבר וכתי' נבקעו, תהומות ובדעתו בתבונה שמים
נברא  ולא ודבור מאמר שהוא נבה"ע ובע"מ נעשו, שמים
יש  דבר שבכל ידוע דהנה הוא והענין בלבד. ורצון בחפץ
דהיינו  בכללות ההוא הדבר ענין הוא שהחומר וצורה חומר
כל  הוא והצורה וירח, שמש או הארץ או השמים להיות
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קמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

אור  להמשיך למאור וזהו כו' יחסר אל ראשך על ושמן
במ"א  כמ"ש דמלכא שושבינא משה ע"י באתדל"ע בנש"י
וכמו  כו') ותורה שבתפלה ושוב רצוא בחי' הוא (ועכשיו
דאין  יראה אין חכמה אין ואם חכמה אין יראה אין שאם
ואם  באתדל"ת היראה ערך לפי רק מאיר דחכמה האור
יראה  אין ראשו על שמן שנק' מ"ה כח בבחי' חכמה אין
הגלות  בזמן (אבל כו' תליא בהא דהא עילאה יראה בחי'
ביכולתו  דחכמה אור שאין עד כלל אור ולא בחשך דכנ"י
ומצד  כ"כ מטה למטה ירידתם עוצם מצד כלל להאירם
ביום  דכתיב מעלה למעלה דאלקי האור הסתר בחי' עוצם
לעילא  אסתלק בגלות' דקוב"ה כו' פני אסתיר הסתר ההוא
ביותר  העצמות בעילוי לשבת המגביהי כמו היינו לעילא
נשמתם  אור להאיר יכול דחכמה האור בחי' אין ולזאת
שאנו  ממה לזה וראי' דתורה באור משה ע"י לא (גם כלל
דתורה  אור עדיין החורבן אחר מיד התנאים שבימי רואים
ה' שבתורת שמי כלל בנמצא היה ולא בנש"י מאיר הי'
גמור  צדיק יהיה שלא ולילה יומם יהגה ובתורתו חפצו
בנפילת  ועתה מע"ט וכל בתפלה האמתי ודביקות באוי"ר
עד  כ"כ נשמתם אור יחשך דור אחר דור דנש"י מדרגות
יועיל  לבלתי יחשבו ממש העם כאחד תורה לומדי שגם
מה  היפך למוטב להחזירם וכלל כלל דתורה אור להם
מופלג  להיות שיכול עד חכמה אין יראה אין אם שא'
ואין  אלקים יראי יש להיפך וכן כלל י"ש בו ואין בתורה
תתאה  יראה שנק' כנ"י שהיא האתתא כי כלל תורה בו
וי"ו  בחי' מ"ה שם דתורה החכמה שהוא מבעלה אתתרכא
בלא  יראה היה לא ואחריו בהמ"ק בזמן משא"כ כו'
ולא  וישכנו ידובקו יחדיו יראה בלא חכמה ולא חכמה
יראה  שנק' התפלה בענין וכן וד"ל) כלל זה בלא זה ישכנו
שנק' הדורות בסוף מטה למטה ונפלה ירדה היא גם
ותשובה  באוי"ר מתעורר איש שאין עד משיחא עקבות
כי  הנרות את שמעלה כה"ר מאהרן מאתדל"ע גם אמיתית
בהתעוררות  למושכם העליונה אה"ר גם אליהם יגיע לא
הנופל  כמשל הירידה עוצם מצד כו' תשובה או אהבה

יגיע  שלא או כלל האור לו יגיע שלא עמוק עמוק בבור
בא  זה ומכל כו' למושכו חבלים או התעוררות קול אליו
בהם  שמאיר מה רק לגמרי בנש"י אלקי האור העדר סיבת
בפ"מ  בקיומם תו"מ בעול בחצוניות רק מעשיהם מצד
וכלל  כלל והרצון הלב פנימית התעוררות שום בלי לבד
גם  וארץ בשמים לראות המשפילי א' ע"ז הנה אך וד"ל

הג  בזמן והוא לשבת שמגביהי שמגביהי בשעה דוקא לות
דמגביהי  יו"ד והיינו לעילא לעילא העצמות בעילוי לשבת
רק  בהיותם בכנ"י דח"ת ביוד משפילי דוקא אז כו' בח"ע
עול  עצם מצד מעשה סוף שזהו לבד בפ"מ תו"מ בעול
מתחלת  למעלה גם הכל על שעולה לבדה המעשה
שאינו  דוד בן משיח ביאת ענין וזהו וכו' והרצון המחשבה
כמ"ש  לבד בפ"מ תו"מ בעול המעשה של  מכח רק בא
נועם  והיינו כוננהו ידינו שמעשה ע"י עלינו ה' נועם ויהי
מעון  כו' למשה תפלה א' (שע"ז משיח בימי עלינו ה'
טוב  שם כתר הנק' והוא כו') נועם אותיות כו' היית
מל' וכתר כהונה וכתר תורה דכתר הכתרים ג' ע"ג שעולה
מאדם  למעלה מאד וגבה כו' עבדי ישכיל במשיח וכמ"ש
אבן  וכמ"ש תפארת עטרת בחי' שבכתר כתר הנק' והוא
עה"ד  שמברר דבריאה שבמל' דמל' ב"ן א' הבונים מאסו
שבראש  לתפארת בעטרת פינה לראש היתה בפ"מ טו"ר
מראשונים  שלמעלה האחרונים דוד דברי ואלה וזהו
וזהו  כו' דוקא עול שהקים במה והוא שבראש דחכמה
למעלה  שזהו זכרי' שראה ראשה שעל הגולה ענין עיקר
להדלקת  צריך שהיה בהמ"ק שבזמן המנורה פני מבחי'
זתים  מהשני מאליה נובעת היא הרי הגולה אבל כה"ג
כתית  שמן כמו (ולא מאליהם תמיד שנובעים שעלי'
דריכה  צריך המובא שהשמן שבבהמ"ק למנורה למאור
זה  שמן אבל למאור זך שיהיה עד כתית שנק' הבד בבית
מעצמו  הזתים מן ונובע כלל דריכה א"צ זתים שבשני
ג"כ  לנרות המוצקות מן הנביעה שגם עד כלל הפסק ובלי
ומן  תמידי' לגולה הזתים מן שהנביע' מפני הפסק בלי
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wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰ÊÂÊÓ,דוקא משמאל נ"ח למה וי"ל משמאל, ונ"ח מימין
נ"ח  ולמה דוקא בדרום היתה המנורה והלא
מזוזה  כשיש דוקא זהו משמאל שהיא בנ"ח וגם משמאל.
י"ל  זה ולהבין בימין. מצותה נ"ח גם אזי מזוזה אין ואם
כונן  ארץ יסד בחכ' כתיב וכן עשה ה' חפץ אשר כל מ"ש

ה' בדבר וכתי' נבקעו, תהומות ובדעתו בתבונה שמים
נברא  ולא ודבור מאמר שהוא נבה"ע ובע"מ נעשו, שמים
יש  דבר שבכל ידוע דהנה הוא והענין בלבד. ורצון בחפץ
דהיינו  בכללות ההוא הדבר ענין הוא שהחומר וצורה חומר
כל  הוא והצורה וירח, שמש או הארץ או השמים להיות
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c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

כדמותו  דבר לכל שיש ושטח במראה תמונה וכל ציור
הם  והארץ השמים כמו נעשה, אופן איזה על בצלמו
גלגלים  הם והירח והשמש כו' לרקיע הארץ ומן כדורים,
שעי"ז  בכדי הארץ מן השמש ריחוק ענין וכן כו', מאירים
החומר  והנה נברא, דבר בכל עד"ז וכן וחום, קור יהי'
האור  בחי' נתהווה אור יהי שבמא' ובע"מ, ה' בדבר נברא
ליש, מאין הרקיע נתהוו' רקיע יהי במאמ' וכן ליש, מאין
חפץ  ע"י נעשה הוא וצלמו כדמותו הרקיע צורת אופן אבל
שנברא  מה והנה מאמר. או בדבור גילוי לכלל בא שלא ה'
ורצונו  ה' בחפץ הכל נברא ולא ודיבור במאמ' החומר
להבראות  יכול א' במא' והלא ארז"ל כי והגם בלבד,
שאז  מפני היינו א'. ודיבור מא' לכה"פ צריך הי' אעפי"כ

במציאות  בטל העולם שהי' רק ליש מאין גילוי הי' לא
עלמין  כמו שהי' רק ליש, מאין גילוי הי' ולא ממש,
אותי' כמו סתימין הם ולכך המח' מאותיות שנתהוו סתימין
עלמין  שיתהווה וכדי לזולתו, גילוי להם שאין המח'
אותי' כי דוקא דבור ע"י זהו נפרדים עולמות דאתגליין
מחשבותי  לא כי הגם כי כו', נפרדין נעשין הם הדבור
דברה  מ"מ ממנו, שחוץ דבר לך ואין כו' מחשבותיכם
כו', נפרד ודבר ליש נראים הם ועי"ז בנ"א כלשון תורה
ופירוד  יש בבחי' נעשי' הי' לבד בדבור נברא הי' ואם
ביטול  בחי' שיהי' וכדי לאין, היש ביטול הי' ולא ממש
שהם  אף ועי"ז חכ' ע"י נתהווה שהצורה לפי זהו היש

לאין. היש ביטול ונעשה בטלים הם יש בבחי'
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y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Â‰ÊÂ לכ"א נותן ית' שהוא עולמות מחלק הקב"ה מה
אלקי  החלק המחבר שהוא מחלק יעקב כן חלקו,
נק' דאצי' שנשמות שאע"פ אלקיך אלקי' וזהו הנפש, עם
שוים  ממש שלגבי' אלקיך אני אעפ"כ ואל, אלקים בשם
אלקיך  ולכן דעשי' אחרון היותר פרט עם דכללות אצי'
האלקים, אלקי שהוא להקב"ה הודו ג"כ וזהו אנכי.
ית' הוא ואעפ"כ דכללות דאצי' נשמות הוא שאלקי'

וכלל, כלל מקום תופסים אינם לגבי' כי עליהם אלקה
גדולת  עיקר דוקא שזהו שמו"א מבריאת שבח יותר וזהו
רשעים  להפיל כדי כי לך, כאל זרוע אם וזהו הבורא.
יכול  כל שהוא הבורא בכח כ"א א"א מתהו ששרשם
צדיקי' ע"י להתברר וכשנצרך לתיקון מתהו לעשות
על  אני אנכי אלקיך ואעפ"כ ואל, אלקי' כח בהם מתלבש

גבך.

jl l`k rexf m`e
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

úå÷ìçúä ùé úåøåàá íâ
øîåì ùé íðîàïî íéëùîðä úåøéôñ øùòã úåøåàä íâù

úåèéùô åîë éøîâì íéèåùô ïäù øîåì åððåöø ïéà å÷ä
ùîî óåñ ïéà øåàäאבל פשוטים , הם לכלים ביחס רק אלא 

לזה וראיה והתחלקות. גדר שהוא איזה יש בהם éøäùגם
äøéöé øôñá øîåà26î éìá úåøéôñ øùò"åë ä'åîë íâ éøä

äî éìá ïäùהתלבשותם לפני  מוגדרת, מהות בלי  כלומר -
íäבכלים éøäזאת íéðôבכל ìë ìò úåøéôñ øùò úðéçáá

åë',מראה שונות, ספירות כעשר אותם מגדירים  שאנו וזה
מוגד שלכן והתחלקות , הגדרה שהיא איזו  להם ריםשיש

בחינות. כעשר
עשר  של התחלקות שיש  זה ענין להוכיח נ"ע הרבי ומוסיף
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ב.26. משנה א' פרק

c"ag i`iyp epizeax zxezn

של בהתחלקות רק ולא  האורות מצד גם שונות , בחינות
ïëהכלים: íâ úåøåàá úåøéôñ øùò åðéöîåהכלים åîëללא 
éúòã÷המושג úåøéôñ øùòפנימיות היא עתיק בחינת  -

מהשתלשלות ונבדל שנעתק שם  על 'עתיק' שנקרא הכתר,
òåãéëå ,íéìëä úðéçá ïééãò ùé àì ÷éúòá éøäåלזה הראיה

בעתיק כלים  של בחינה 27íé÷ìàהפסוקïéðòáשאין ïéàå
éãîòזה על ïéîåéשמבואר ÷éúòìãזה ,(נאמר)øîúàפסוק

éãîò íé÷ìà ïéàå ïéîåé ÷éúòáå ,íéìëä úðéçá àåä íé÷ìàã
åë כן ואם כלים, של בחינה אין  יומין  שבעתיק כלומר .'

הרי אור, רק כלים, שם שייך שלא במקום  שגם ראיה  מכאן
שונות. ספירות עשר של התחלקות  עדיין יש

íéìë ììë ïéà ÷éúòá
נ"ע, הרבי  äîãומדייק  øîåì ùéåשאומריםùé àì ÷éúòáù

íéìëä úðéçáמורגשים שלא רק קיימים שהם הכוונה אין
אלא אחרות, בדרגות שזה כפי האור, תוקף מחמת  åðééäשם

ììë íéìëä ïéðò íù ùé àìù ו שהוא  אופן ø÷בשום àì
åë íéìëä ìù úåàéöîä øãòä',

נ "ע : הרבי  מקשה כלל כלים  אין שבעתיק זה דיוק íâäעל
íãà úðéçáá åîë úåìéöàã ÷éúòî äìòîìù äâéøãîáù

ïåîã÷והוא הצמצום לאחר שנאצל הראשון העולם שהוא
האצילות, מעולם  למעלה áîøçàהרבה íå÷îá øàå

é ÷øô ìéòì ïë íâ øàáúðå'àåä íùã íéìëä øãòäãלא
אלא כלל, שם קיימים הואø÷שאינם  שם קיומם שאופן

åë úåàéöîä øãòä úðéçáá'ùé ïåîã÷ íãàá íâù åðééäå ,
úðéçáá ïä éåìéâäå øåàä ó÷åú éðôîù ÷ø íéìëä úåàéöî

åë úåàéöîä øãòä', אור שכאשר דלעיל המשל (וכפי 
שלה) האותיות  כך כל נרגשים לא בתוקף מאיר ההשכלה
בהעדר  שהם אלא כלים יש  מהאצילות שלמעלה בא"ק ואם

כלל? כלים אין מא"ק שלמטה בעתיק כיצד המציאות,
נ"ע, הרבי  מבאר זה  øîåìעל ùé ÷éúò úðéçáá íå÷î ìëî

,ììë íéìëä ïéðò ùé àì íùùההשתלשלות שבסדר למרות
הוא שרשו  הרי  קדמון , מאדם למטה הוא דאצילות עתיק

קדמון. אדם מעל
של שונים אופנים  ישנם כי ידוע הנה  יתכן? זה וכיצד
האופנים ואחד שונות, ומדריגות לבחינות  העולמות חלוקת

הספירות: לפי  העולמות  את לחלק  הוא
מלכות. – העשיה עולם

ז"א. – היצירה עולם
בינה. – הבריאה  עולם

חכמה. – האצילות עולם
אריך. – א"ק עולם

עתיק. – הצמצום לפני סוף אין  אור
- זה  סדר úåììëãולפי  êéøà úðéçá àåä ïåîã÷ íãà éøäã

íäéàöåîã øåàéáäá äøåú éèå÷ìá áåúëù åîëå úåîìåòä
íéãéñç úðùîä íùá28, הרצון שהוא א"ק, עולם  כלומר, -

הוא (אריך אריך בחינת הוא  ההשתלשלות כל של הכללי 
ולכן  הנאצלים), שרש הכתר, חיצוניות שהיא  הרצון  בחינת
מורגשים שאינם (אלא כלים של בחינה יש א "ק בעולם
של מציאות יש  אריך שבדרגת כיון האור), ריבוי  מחמת

כלים.
ìéöàîáù äðåúçú äðéçá àåäù ÷éúò úðéçá ìáà)åîëå

øàáúéùהמאמרים íãàבהמשך úðéçáî äìòîì åùøùã
ïåîã÷(הנאצלים שרש  הנקראת אריך בחינת  -,שהוא 

יש דכללות) חכמה בחינת (שהוא האצילות בעולם כלומר,
שלמרות אצילות, של עתיק בחינת  שהיא פנימית דרגה

מא"ק, למטה למטהשהתגלותה הוא האצילות כללות שהרי 
הוא שעניינה כיון מא"ק נעלית היא במהותה הרי מא"ק,
בחינת ובתוך מא"ק, למעלה הוא דכללות ועתיק עתיק,
התענוג הכתר, (פנימיות  האצילות עולם  של הפרטית עתיק

ולכן  דכללות. עתיק מתגלית הרצון ) פנימיות øîåìשהוא ùé
íùãבעתיקåë ììë íéìëä ïéðò ùé àì',

úåøéôñ øùòä éøä ïë íàååë øåàä úðéçáá ïä ÷éúòã- .'
ואין  אורות רק שיש  במקום שגם מוכח, מזה מקום, מכל
עשר  של התחלקות שם שיהיה שייך הרי כלל, כלים

ספירות.
ïë åîëå:התחלקות יש כשלעצמו באור  שגם נוספת ראיה
íéãå÷òá,א"ק שאחרי  העולם שהוא העקודים, עולם על -

àúéà(הובא)íééç õòá29åë ãçà éìëá úåøåà øùò ïäù'
שלכן  אחד, בכלי  וקשורים עקודים שם הספירות  עשר -

'עקודים' íâנקרא  ïîöò úåøåàäá úåøéôñ øùò ùéù éøä ,
åë ãçà éìëá íéãå÷ò ïäù åîëחלוקה יש  כלומר, – .'

אין  בעקודים  שהרי בכלים, התחלקות ללא עצמם, באורות
אחד. בכלי שם האורות שהרי  בכלים , ולמרותהתחלקות

עשר. של מושג שם יש זאת 
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לט.27. לב, דברים

רעוא 28. הנקרא הוא א"ק ובחינת א): צה, (במדבר שם לשונו וזה
כשכותבין  ולכן השמינית. על למנצח ע"פ מזה וכמ"ש רעוין דכל
גוף  תחלה ולא היו"ד גוף ואח"כ העליון קוצו תחלה עושין היו"ד
כתר  שהוא היו"ד של שמהקוץ משום כי והיינו קוצו. ואח"כ היו"ד
שהוא  היו"ד עצם שנמשך הוא ממנו רעוין דכל רעוא א"ק דהיינו
ע"א) (דקנ"ט שלח ר"פ בזהר הרמ"ז בפי' ועיין ואצילות. חכמה
נ"ע  המגיד קדוש בפה מרגלא היה זה דרך ועל עלמין תלת במאמר
הוא  מראש הע"ס. את שקורא דפי' מראש הדורות קורא מ"ש על

לחבירו  שקורא כמי למטה. ומתגלים נמשכים להיות א"ק בחינת
ע"פ  י"ל ראש א"ק שנק' [והטעם לכאן. בא ראובן מרחוק. לו הנראה
של  האריך סוד הוא דא"ק רפ"ב העולמות כללות מסכת במ"ח מ"ש
לגבי  א"א כמו אבי"ע כל שכולל לפי והיינו אבי"ע עולמות ארבע

ושרש  ראש נק' ואריך שם. ושע"ק בע"ח כמ"ש הנאצלים אצילות
[ . ראש. א"ק ג"כ נק' ולכן פ"ג. שמ"א בע"ח כמ"ש טעמא מהאי

עיי"ש.
מקומות.29. ובכמה ראשון, פרק הכללים בשער



קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

של בהתחלקות רק ולא  האורות מצד גם שונות , בחינות
ïëהכלים: íâ úåøåàá úåøéôñ øùò åðéöîåהכלים åîëללא 
éúòã÷המושג úåøéôñ øùòפנימיות היא עתיק בחינת  -

מהשתלשלות ונבדל שנעתק שם  על 'עתיק' שנקרא הכתר,
òåãéëå ,íéìëä úðéçá ïééãò ùé àì ÷éúòá éøäåלזה הראיה

בעתיק כלים  של בחינה 27íé÷ìàהפסוקïéðòáשאין ïéàå
éãîòזה על ïéîåéשמבואר ÷éúòìãזה ,(נאמר)øîúàפסוק

éãîò íé÷ìà ïéàå ïéîåé ÷éúòáå ,íéìëä úðéçá àåä íé÷ìàã
åë כן ואם כלים, של בחינה אין  יומין  שבעתיק כלומר .'

הרי אור, רק כלים, שם שייך שלא במקום  שגם ראיה  מכאן
שונות. ספירות עשר של התחלקות  עדיין יש

íéìë ììë ïéà ÷éúòá
נ"ע, הרבי  äîãומדייק  øîåì ùéåשאומריםùé àì ÷éúòáù

íéìëä úðéçáמורגשים שלא רק קיימים שהם הכוונה אין
אלא אחרות, בדרגות שזה כפי האור, תוקף מחמת  åðééäשם

ììë íéìëä ïéðò íù ùé àìù ו שהוא  אופן ø÷בשום àì
åë íéìëä ìù úåàéöîä øãòä',

נ "ע : הרבי  מקשה כלל כלים  אין שבעתיק זה דיוק íâäעל
íãà úðéçáá åîë úåìéöàã ÷éúòî äìòîìù äâéøãîáù

ïåîã÷והוא הצמצום לאחר שנאצל הראשון העולם שהוא
האצילות, מעולם  למעלה áîøçàהרבה íå÷îá øàå

é ÷øô ìéòì ïë íâ øàáúðå'àåä íùã íéìëä øãòäãלא
אלא כלל, שם קיימים הואø÷שאינם  שם קיומם שאופן

åë úåàéöîä øãòä úðéçáá'ùé ïåîã÷ íãàá íâù åðééäå ,
úðéçáá ïä éåìéâäå øåàä ó÷åú éðôîù ÷ø íéìëä úåàéöî

åë úåàéöîä øãòä', אור שכאשר דלעיל המשל (וכפי 
שלה) האותיות  כך כל נרגשים לא בתוקף מאיר ההשכלה
בהעדר  שהם אלא כלים יש  מהאצילות שלמעלה בא"ק ואם

כלל? כלים אין מא"ק שלמטה בעתיק כיצד המציאות,
נ"ע, הרבי  מבאר זה  øîåìעל ùé ÷éúò úðéçáá íå÷î ìëî

,ììë íéìëä ïéðò ùé àì íùùההשתלשלות שבסדר למרות
הוא שרשו  הרי  קדמון , מאדם למטה הוא דאצילות עתיק

קדמון. אדם מעל
של שונים אופנים  ישנם כי ידוע הנה  יתכן? זה וכיצד
האופנים ואחד שונות, ומדריגות לבחינות  העולמות חלוקת

הספירות: לפי  העולמות  את לחלק  הוא
מלכות. – העשיה עולם

ז"א. – היצירה עולם
בינה. – הבריאה  עולם

חכמה. – האצילות עולם
אריך. – א"ק עולם

עתיק. – הצמצום לפני סוף אין  אור
- זה  סדר úåììëãולפי  êéøà úðéçá àåä ïåîã÷ íãà éøäã

íäéàöåîã øåàéáäá äøåú éèå÷ìá áåúëù åîëå úåîìåòä
íéãéñç úðùîä íùá28, הרצון שהוא א"ק, עולם  כלומר, -

הוא (אריך אריך בחינת הוא  ההשתלשלות כל של הכללי 
ולכן  הנאצלים), שרש הכתר, חיצוניות שהיא  הרצון  בחינת
מורגשים שאינם (אלא כלים של בחינה יש א "ק בעולם
של מציאות יש  אריך שבדרגת כיון האור), ריבוי  מחמת

כלים.
ìéöàîáù äðåúçú äðéçá àåäù ÷éúò úðéçá ìáà)åîëå

øàáúéùהמאמרים íãàבהמשך úðéçáî äìòîì åùøùã
ïåîã÷(הנאצלים שרש  הנקראת אריך בחינת  -,שהוא 

יש דכללות) חכמה בחינת (שהוא האצילות בעולם כלומר,
שלמרות אצילות, של עתיק בחינת  שהיא פנימית דרגה

מא"ק, למטה למטהשהתגלותה הוא האצילות כללות שהרי 
הוא שעניינה כיון מא"ק נעלית היא במהותה הרי מא"ק,
בחינת ובתוך מא"ק, למעלה הוא דכללות ועתיק עתיק,
התענוג הכתר, (פנימיות  האצילות עולם  של הפרטית עתיק

ולכן  דכללות. עתיק מתגלית הרצון ) פנימיות øîåìשהוא ùé
íùãבעתיקåë ììë íéìëä ïéðò ùé àì',

úåøéôñ øùòä éøä ïë íàååë øåàä úðéçáá ïä ÷éúòã- .'
ואין  אורות רק שיש  במקום שגם מוכח, מזה מקום, מכל
עשר  של התחלקות שם שיהיה שייך הרי כלל, כלים

ספירות.
ïë åîëå:התחלקות יש כשלעצמו באור  שגם נוספת ראיה
íéãå÷òá,א"ק שאחרי  העולם שהוא העקודים, עולם על -

àúéà(הובא)íééç õòá29åë ãçà éìëá úåøåà øùò ïäù'
שלכן  אחד, בכלי  וקשורים עקודים שם הספירות  עשר -

'עקודים' íâנקרא  ïîöò úåøåàäá úåøéôñ øùò ùéù éøä ,
åë ãçà éìëá íéãå÷ò ïäù åîëחלוקה יש  כלומר, – .'

אין  בעקודים  שהרי בכלים, התחלקות ללא עצמם, באורות
אחד. בכלי שם האורות שהרי  בכלים , ולמרותהתחלקות

עשר. של מושג שם יש זאת 
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לט.27. לב, דברים

רעוא 28. הנקרא הוא א"ק ובחינת א): צה, (במדבר שם לשונו וזה
כשכותבין  ולכן השמינית. על למנצח ע"פ מזה וכמ"ש רעוין דכל
גוף  תחלה ולא היו"ד גוף ואח"כ העליון קוצו תחלה עושין היו"ד
כתר  שהוא היו"ד של שמהקוץ משום כי והיינו קוצו. ואח"כ היו"ד
שהוא  היו"ד עצם שנמשך הוא ממנו רעוין דכל רעוא א"ק דהיינו
ע"א) (דקנ"ט שלח ר"פ בזהר הרמ"ז בפי' ועיין ואצילות. חכמה
נ"ע  המגיד קדוש בפה מרגלא היה זה דרך ועל עלמין תלת במאמר
הוא  מראש הע"ס. את שקורא דפי' מראש הדורות קורא מ"ש על

לחבירו  שקורא כמי למטה. ומתגלים נמשכים להיות א"ק בחינת
ע"פ  י"ל ראש א"ק שנק' [והטעם לכאן. בא ראובן מרחוק. לו הנראה
של  האריך סוד הוא דא"ק רפ"ב העולמות כללות מסכת במ"ח מ"ש
לגבי  א"א כמו אבי"ע כל שכולל לפי והיינו אבי"ע עולמות ארבע

ושרש  ראש נק' ואריך שם. ושע"ק בע"ח כמ"ש הנאצלים אצילות
[ . ראש. א"ק ג"כ נק' ולכן פ"ג. שמ"א בע"ח כמ"ש טעמא מהאי

עיי"ש.
מקומות.29. ובכמה ראשון, פרק הכללים בשער
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ìåáâ éìá ùáìúäì ìåëé àì ìåáâ êåúá
על הקבלה בספרי  מהמבואר נ"ע הרבי הוכיח כאן עד
התחלקות שיש  ההשתלשלות, סדר של השונות הדרגות

הם לכלים שביחס למרות ממש , פשוטים  ואינם באורות
מסברא: גם נ "ע  הרבי זאת להוכיח מוסיף כעת פשוטים.
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דבק  פועל בראייה פנימיות התענוג לנקודת מגיע הוא כי הנפש, כלות פועל דשמיעה תענוג ות,
ודיבור  ריח שבהשכלה, התענוג בין חילוקים הלב.

‰p‰Âמּכמֹו למּטה הם החּוׁשים הרי החּיּות ּדבענין הגם ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָ
אבל  מאד, מצמצם הּוא החּוׁשים ּדחּיּות ְְְְְֲִִֵַַָָָָֹֻּבהאברים,
רֹואין  ׁשאנּו ּוכמֹו יתרֹון, ּבהם יׁש הרי הּתענּוג, ענין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָמּצד
ּבעצם  מתּפעל הּוא הרי ערב, קֹול ׁשֹומע ּדכאׁשר ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּבחּוׁש,
הּנפׁש ּכלֹות להיֹות ׁשּיכֹול עד מאד, נפלא ּבתענּוג ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹנפׁשֹו
הּתענּוג  מּצד הּבא הּנפׁש ּדכליֹון הּקֹול, נעימּות ערבּות ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָמּפני
ּדבחּוׁש הראּיה, ּבחּוׁש מּכמֹו יֹותר עֹוד הּׁשמיעה ּבחּוׁש ְְְְְְִִִִֵַָָָהּוא
ּדעם  הּכּליֹון, ּבענין לא אבל הּדבקּות ּבענין רק הּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָֹהראּיה
ּבדברים  הם ׁשניהם הּנה והּׁשמיעה הראּיה חּוׁשי אׁשר ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהיֹות
ּבפעּלתם, חלּוקים הם הּנה מקֹום מּכל להאדם, ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻׁשּמחּוץ
הּדבקּות, ענין ּדפֹועל הראּיה ׁשּבחּוׁש הּתענּוג ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻּדפעּלת
ּבמקֹום  ּבהיֹותֹו ּדגם ּומקֹום, מּזמן ׁשּלמעלה ּכזֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָּובדבקּות
ּובכל  עיניו, לנגד נּצב ּכמֹו הּדבר הּנה זמן, רּבּוי ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחר
ּופעּלת  הּכחֹות, ּכליֹון ענין ּפֹועל אינֹו הּתענּוג הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַֹֻזה
אם  ּכי הּדבקּות ּבענין רק לא הּוא הּׁשמיעה ּדחּוׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹהּתענּוג
נכנס  הּׁשיר ּדקֹול מּפני הּוא הּדבר וטעם הּכּליֹון, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָּבענין

ּדלּבא  ּבאּודנא ּומּגיע האזן ּפנימית ז ּבנקבי הּנקּדה ׁשהיא , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻ
הּכחֹות  ּכל ׁשּמֹוׁש ׁשּבּנפׁש יחידה הׁשראת ּדׁשם ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּבּלב,
יׁש לא הרי ּדבּׂשכל הּכחֹות, ּכליֹון להיֹות ׁשּיכֹול עד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאליו,

ּבענין  רק הּוא ׁשּבהׂשּכלה הּתענּוג ענין ּדכל ּכזה, ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָּתענּוג
ׁשּלמעלה  הּנפׁש חּיּות ּבעצם ׁשּמּגיע ּבריח וכן לבד, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָהּדבקּות
נפׁשֹו מׁשיבים הּמתעּלף ולכן ּבאברים, הּמתּפּׁשט ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָמהחּיּות

ּדה  הריח, ידי הּנפׁשעל הארת סּלּוק הּוא תעּלפּות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּלמעלה  ּבעצם מּגיע והריח הּגּוף, ּבאברי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמתּפּׁשטת
הרי  ּבדּבּור, וכן הּנפׁש. את מׁשיב הּוא ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָמהתּפּׁשטּות,
ׁשּבּדּבּור  ּבמּוחׁש רֹואין ׁשאנּו ּכמֹו נפלא, ּתענּוג ּבזה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש
יֹותר  ותענּוג חּיּות ּבזה יׁש הרי הׂשּכלה, ּדבר ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמדּבר
הגּדלה  ׁשעֹוׂשה ּבד ּבּור זאת ועֹוד לעצמֹו, הּׂשכל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמּבהּׂשגת
ּפֹועל  זה הרי אהבה ּדבר ּדכׁשּמדּבר ּבּמּדֹות, ּוכמֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבהּכחֹות,
ּודברים  ּתחּלה, ׁשהיה מּכמֹו ועז ׂשאת ּביתר האהבה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהגּדלת
אֹוהבֹו אהבת ּגם ּדמגּדיל הּלב, אל נכנסים הּלב מן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָהּיֹוצאים
ּבלבד  זֹו לא אׁשר הּׂשכל, ּבכח הגּדלה ּפֹועל והּדּבּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאליו,
אּלא  ּברּור, ההּוא הּמׂשּכל אצלֹו נעׂשה הרי הּדּבּור ידי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻׁשעל
ענינים  אצלֹו מתחּדׁשים הרי הּדּבּור ידי ּדעל זאת ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָֹעֹוד
ּבטֹוב  ההּוא הּמׂשּכל את ּדמבין הן ההּוא, ּבהּמׂשּכל ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֻֻחדׁשים
יֹותר  מבין הּוא הרי הּמתחּדׁשים הענינים ידי ּדעל והן ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָיֹותר,
ׁשּיכּות  איזה להם [ׁש]יׁש אֹו הּמסּתעפים, ענינים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעֹוד

ׁשּבּדּבּור. הּתענּוג מּפני הּוא זה ּדכל זה, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻלמׂשּכל
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כריתות  גט  כותב דוד בית למלחמת היוצא כל
.17לאשתו 

דוד. בן משיח של גילויו זהו דוד" "בית
בה  להבעש"ט, שהיתה הנשמה מעליית הידוע כפי
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ומשיח  מר"? קאתי "אימתי ושאלו: המשיח בהיכל היה
תורת  כשמעיינות חוצה", מעינותיך "לכשיפוצו לו: ענה

אתי.  אז בעולם, יפוצו עבודתו ודרכי הבעש"ט
יותר: ברורות במילים

מעינותיך  ב"יפוצו מרובה במדה תלוי המשיח ביאת
שזהו  המשיח, לביאת תביא המעיינות הפצת שכן, חוצה".

דוד. בן משיח של אורו גילוי דוד", "בית
אלקים  ש"ורוח אף מלחמות. ישנם דוד" ל"בית ברם,

משיח" של רוחו זה  המים פני על שבכוונת 18מרחפת ,
ברוחו  תהיה בעולם הגשמית שההנהגה היה, הבריאה
שהיו  הדורות וחטא הדעת עץ חטא בגלל אבל משיח, של

ידי  על לתיקון העולם זקוק יתברך, לפניו מכעיסין
חוצה" מעינותיך ב"יפוצו יהיה הבירורים ובגמר עבודה,

המשיח. לביאת הקדמה משום
שני  תהו, אלפים שני עלמא, הוי שנין אלפי "שית

המשיח" ימות אלפים ושני תורה אלפים 19אלפים שני .
לברר  היינו תהו, אלפים שני את לתקן צריכים היו תורה
שני  מכן לאחר דתהו. הכלים שבירת של הניצוצות את
בכלל  הששי והאלף המשיח גילוי המשיח, ימות אלפים
הוא  בא, דוד בן משיח בו והיובל משיחא. עקבות הם

משיחך" עקבות חרפו ה' אויביך "חרפו של .20הזמן
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אמרתי  רגע נחמן, ר' דברי לשמוע יתפלץ ולבי ירתח עקבי דם הנה ואנכי קולם בשיר נתנו הם
לאל  השמים הפלוסופים ואמרי לתורתם המנגדים במאמרים עליהם ולהמטיר קרב אתם ולהגיח לעמוד
במועצות  להתוכח ידעו לא ובטח המה דעת עניי כי ומנהיג, הבורא השמים באל דמיונותיהם כל את
הכי  המקרה את בהעריכי זה על נתחרטתי כרגע אך והכוזרי, המורה של הדתית מהחקירה גם ודעת
הגה  כל לשמוע אזני ולהטות לפה יד לשים ואתאמץ נפשנו שנואי הלזו החבורה את פנים להכיר יקר

ונימוסיהם. חייהם ארחות על עינים בשבע ולהביט הללו הבורים מפי היוצא

לאמר  הראשון בדרך שבינינו הסוסים את מכים אנחנו דבריו, את נחמן ר' המשיך לנגן כשגמרו
ובעבודה  בלימוד עוסקים אנו שאין לפי השני' לדרך הדרושים זיין הכלי לנו ואין המה סוסים כי להם
בשקידה  החסידות תורת בלימוד העוסקים שקלאב חסידי אבל למהוי, כדבעי התפלה באריכות ָשבלב

משבחו  שאדמו"ר רייזעס פנחס ר' ובפרט באריכות שבלב בעבודה שאינו 179ועוסקים סוד בור הוא כי
טיפה  עמקן 180מאבד הוא כי משבחו שאדמו"ר מקלעצק בנימין ור' היא 182וחריף 181, עבודתם הם הנה

פערדישקייט. זייער פון פערד די שלעּפען ארויס השני ַבדרך

שונים  מאורעות כמה ויספר הנאה לבעל ממתנגד השתלשלות בטעמי ארוך בהסבר נחמן ר' ויבאר
מגוחכים  כה היו סיפורים וכמה החסידים דמיון פרי אלא ואינם יסודם בשקר אשר כאלו בודאי ומהם

פנינו. כסתה וזיעה כולנו שתקנו כי עד

דעבודה  מליצנותא לבר אסורא ליצנותא כל בבחי' שהם בעצמם המספרים אמרו האלו הספורים על
שמותרת  לב.183זרה לוקחות מנגינותיהם כי לכחד ואין קולם  בשיר ויתנו לחיים שתו ושוב

את  הרים פרץ ר' שלך, היארמאלקא תן פרץ ויאמר המסובים אחד אל נחמן ר' פנה לנגן ַכשגמרו
א' אל ויפנה נחמן ר' ויוסף למעלה, ופי' השלחן על ויניחה ראשו מעל היארמאלקא את ויסיר ַָכובעו
אלי' אליו ויאמר האברכים מן לאחד ויפנה הרשימה את תכתוב אתה חיים בצלאל ויאמר המסובים
כי  זרות מחשבות בלא תמה בכתיבה הזהר ויאמר חיים בצלאל לר' ויפנה ודיו עט נייר הבא משה
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ומשיח  מר"? קאתי "אימתי ושאלו: המשיח בהיכל היה
תורת  כשמעיינות חוצה", מעינותיך "לכשיפוצו לו: ענה

אתי.  אז בעולם, יפוצו עבודתו ודרכי הבעש"ט
יותר: ברורות במילים

מעינותיך  ב"יפוצו מרובה במדה תלוי המשיח ביאת
שזהו  המשיח, לביאת תביא המעיינות הפצת שכן, חוצה".

דוד. בן משיח של אורו גילוי דוד", "בית
אלקים  ש"ורוח אף מלחמות. ישנם דוד" ל"בית ברם,

משיח" של רוחו זה  המים פני על שבכוונת 18מרחפת ,
ברוחו  תהיה בעולם הגשמית שההנהגה היה, הבריאה
שהיו  הדורות וחטא הדעת עץ חטא בגלל אבל משיח, של

ידי  על לתיקון העולם זקוק יתברך, לפניו מכעיסין
חוצה" מעינותיך ב"יפוצו יהיה הבירורים ובגמר עבודה,

המשיח. לביאת הקדמה משום
שני  תהו, אלפים שני עלמא, הוי שנין אלפי "שית

המשיח" ימות אלפים ושני תורה אלפים 19אלפים שני .
לברר  היינו תהו, אלפים שני את לתקן צריכים היו תורה
שני  מכן לאחר דתהו. הכלים שבירת של הניצוצות את
בכלל  הששי והאלף המשיח גילוי המשיח, ימות אלפים
הוא  בא, דוד בן משיח בו והיובל משיחא. עקבות הם

משיחך" עקבות חרפו ה' אויביך "חרפו של .20הזמן
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הטורים".18) ב"בעל וראה ב. א, א.19)בראשית צז, סנהדרין א. ט, זרה עבודה
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אמרתי  רגע נחמן, ר' דברי לשמוע יתפלץ ולבי ירתח עקבי דם הנה ואנכי קולם בשיר נתנו הם
לאל  השמים הפלוסופים ואמרי לתורתם המנגדים במאמרים עליהם ולהמטיר קרב אתם ולהגיח לעמוד
במועצות  להתוכח ידעו לא ובטח המה דעת עניי כי ומנהיג, הבורא השמים באל דמיונותיהם כל את
הכי  המקרה את בהעריכי זה על נתחרטתי כרגע אך והכוזרי, המורה של הדתית מהחקירה גם ודעת
הגה  כל לשמוע אזני ולהטות לפה יד לשים ואתאמץ נפשנו שנואי הלזו החבורה את פנים להכיר יקר

ונימוסיהם. חייהם ארחות על עינים בשבע ולהביט הללו הבורים מפי היוצא

לאמר  הראשון בדרך שבינינו הסוסים את מכים אנחנו דבריו, את נחמן ר' המשיך לנגן כשגמרו
ובעבודה  בלימוד עוסקים אנו שאין לפי השני' לדרך הדרושים זיין הכלי לנו ואין המה סוסים כי להם
בשקידה  החסידות תורת בלימוד העוסקים שקלאב חסידי אבל למהוי, כדבעי התפלה באריכות ָשבלב

משבחו  שאדמו"ר רייזעס פנחס ר' ובפרט באריכות שבלב בעבודה שאינו 179ועוסקים סוד בור הוא כי
טיפה  עמקן 180מאבד הוא כי משבחו שאדמו"ר מקלעצק בנימין ור' היא 182וחריף 181, עבודתם הם הנה

פערדישקייט. זייער פון פערד די שלעּפען ארויס השני ַבדרך

שונים  מאורעות כמה ויספר הנאה לבעל ממתנגד השתלשלות בטעמי ארוך בהסבר נחמן ר' ויבאר
מגוחכים  כה היו סיפורים וכמה החסידים דמיון פרי אלא ואינם יסודם בשקר אשר כאלו בודאי ומהם

פנינו. כסתה וזיעה כולנו שתקנו כי עד

דעבודה  מליצנותא לבר אסורא ליצנותא כל בבחי' שהם בעצמם המספרים אמרו האלו הספורים על
שמותרת  לב.183זרה לוקחות מנגינותיהם כי לכחד ואין קולם  בשיר ויתנו לחיים שתו ושוב

את  הרים פרץ ר' שלך, היארמאלקא תן פרץ ויאמר המסובים אחד אל נחמן ר' פנה לנגן ַכשגמרו
א' אל ויפנה נחמן ר' ויוסף למעלה, ופי' השלחן על ויניחה ראשו מעל היארמאלקא את ויסיר ַָכובעו
אלי' אליו ויאמר האברכים מן לאחד ויפנה הרשימה את תכתוב אתה חיים בצלאל ויאמר המסובים
כי  זרות מחשבות בלא תמה בכתיבה הזהר ויאמר חיים בצלאל לר' ויפנה ודיו עט נייר הבא משה
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ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [י"א

תרפ"א  תמוז י"ג ב"ה,

אי"א  וו"ח הנכבד הרב ידידי ש"ב כבוד

שי' י"ל שלמה מו"ה

וברכה, שלום

ונהניתי  צלחה, מבואו נודעתי שי' הרמ"מ גיסו מאת

והאל  כמה, זה ידעתי לא אשר את הטוב משל[ו]מו לשמוע

בגו"ר. טוב אך זמ"ז לשמוע יזכנו הטוב

מאשר  טובות, ידיעות ממנו לקבל מחכה בחו"ש ת"ל כולנו

ובדא"ח. בנגלה הלימודים במצב לטוב מצא

ומכבדו. הדו"ש ש"ב והנני

ci jxk v"iixden w"b`

•
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7

ipy ,oey`x - `n - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

õ÷î úùøô
àîàõwî éäéåäpäå íìç äòøôe íéîé íéúðL ©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½§¦¥−

:øàéä-ìr ãîòáúBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå Ÿ¥¬©©§«Ÿ§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½
:eçàa äðérøzå øNa úàéøáe äàøî úBôéâäpäå §¬©§¤−§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨¨¨«§¦¥º

úBòø øàéä-ïî ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ¦©§½Ÿ¨¬
-ìr úBøtä ìöà äðãîrzå øNa úBwãå äàøî©§¤−§©´¨¨®©©«£²Ÿ§¨¥¬¤©¨−©

:øàéä úôNãäàønä úBòø úBøtä äðìëàzå §©¬©§«Ÿ©Ÿ©´§¨©¨À¨³©©§¤Æ
äàønä úôé úBøtä òáL úà øNaä úwãå§©´Ÿ©¨½̈¥µ¤´©©¨½§¬Ÿ©©§¤−

:ärøt õ÷éiå úàéøaäå(éåì)äúéðL íìçiå ïLéiå §©§¦®Ÿ©¦©−©§«Ÿ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®
úBàéøa ãçà äð÷a úBìò íéìaL òáL | äpäå§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²§¨¤¬¤−̈§¦¬

:úBáèååíéìaL òáL äpäåíéã÷ úôeãLe úBwc §Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½©−§´Ÿ¨¦®
:ïäéøçà úBçîöæúà úBwcä íéìaMä äðrìázå «Ÿ§−©«£¥¤«©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ

äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä íéìaMä òáL¤´©©¦¢¦½©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ
:íBìç äpäå(ìàøùé)ççìLiå Bçeø írtzå ø÷aá éäéå §¦¥¬£«©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À

äéîëç-ìk-úàå íéøöî énèøç-ìk-úà àø÷iå©¦§¨²¤¨©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨
øtñéåíúBà øúBt-ïéàå Bîìç-úà íäì äòøt ©§©¥̧©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈

:ärøôìèøîàì äòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå §©§«Ÿ©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ
:íBiä øékæî éðà éàèç-úàéåéãár-ìr óö÷ äòøt ¤£¨©¾£¦−©§¦¬©«©§−Ÿ¨©´©£¨®̈

øN úàå éúà íéçahä øN úéa øîLîa éúà ïziå©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ©´©©¨¦½Ÿ¦¾§¥−©¬
:íéôàäàéàeäå éðà ãçà äìéìa íBìç äîìçpå ¨«Ÿ¦«©©«©§¨¬£²§©¬§¨¤−̈£¦´¨®

:eðîìç Bîìç ïBøúôk Léàáéørð eðzà íLåéøár ¦²§¦§¬£Ÿ−¨¨«§§¨̧¦¹̈©´©¦§¦À
-úà eðì-øzôiå Bì-øtñpå íéçahä øNì ãár¤µ¤§©´©©¨¦½©§©Æ¤½©¦§¨−̈¤

:øút Bîìçk Léà eðéúîìçâé-øút øLàk éäéå £«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−¨¨«©§¦²©«£¤¬¨«©
:äìú Búàå épk-ìr áéLä éúà äéä ïk eðì̈−¥´¨¨®Ÿ¦²¥¦¬©©¦−§Ÿ¬¨¨«

ãéøBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©³©§ŸÆ©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®
:ärøt-ìà àáiå åéúìîN ólçéå çlâéå©§©©Æ©§©¥´¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr ` zegiy ihewl)

ÌÏÁ ‰Ú¯Ùe(א וכן (מא, וּיׁשב, ּבפרׁשת יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו «¿……≈ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָ

הּגלּיֹות. ּכל ׁשרׁש מצרים, לגלּות סּבֹות היּו ּפרעה, ׁשל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻחלֹומֹותיו

הּגלּות  ּבזמן ּכי הּדברים, ׁשני ּבין קׁשר ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּומבאר

היינּו צּיֹון ׁשיבת את ה' "ּבׁשּוב ּכּכתּוב 'חֹולם', ּבגדר הּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהאדם

ּדברים  ׁשני הּמאחד הּדמיֹון, מּכח נֹובע חלֹום ׁשּכן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּכחֹולמים".

אדם  מרּגיׁש הּתפּלה ּבׁשעת :ּכ הּגלּות ּבזמן ואף ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָֻמנּגדים;

ּבעניני  וׁשֹוקע הּכל ׁשֹוכח הּוא הּתפּלה סּיּום ּולאחר ּבה', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹּדבקּות

ָָהעֹולם.
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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¤¤«¨¦−

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי חנוכה, ה'תש"כ

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות עוסק בצ"צ ענף עץ אבות כו' הרש"ז שי'

שלום וברכה!

בזה מעצמם  לי  כותבים  שיחיו  כמובן שאנ"ש  אישית, אבל  מכ'  לא קבלתי מכתב  רב  אף שזמן 

הראשונה  שלפעם  הידיעה  לי  שגרמה  בצער  מהולה  הפליאה  יבין  ובטח  בשלומו.  דורש  כשהנני  ובפרט 

מהתיסדות כפר חב"ד לא השתתף כ' בהתועדות די"ט כסלו שם. ולמותר להאריך לדכוותי' בגודל ערך 

הענין בכל הפרטים וחשיבות נוכחיותו בהתועדות דחג הגאולה בכפר חב"ד, בפרט שהענין נוגע להשפעה על 

הרבים, ובנקודה הפנימית דהפצת המעיינות, ביחוד בשנת סגולה זו, שנת ה- 200 להסתלקות-הילולא של 

הבעש"ט, כמו שהדגשתי כמה פעמים במכתבי דהאי שתא.

מובן גם כן שאין לי כל ספק שבטח היו סיבות חשובות לזה. אבל בנוגע להזולת - הרי בטבע בני 

וברובא  ויתרץ קושיותיהם,  יושבים ומחכים למי שהוא שיבוא  אדם שאינם באים לשאול ביאור ואינם 

ומבאר הטעם  בעצמו ממציא  כל אחד  כי  אותו,  אינם מקבלים  להם הטעם  אפילו מבארים  דרובא אם 

מתאים לרוחו והשקפתו.

עוד מובן שאין כוונתי ח"ו להטיף מוסר, ועל אחכו"כ שלא באתי לצערו ח"ו, אבל כיון שבכל ענינים 

כ"ק אדמו"ר מוהר"ש  וכפתגם  בנ"א המייעצו( המבלבל באמצע,  )ע"י  זה  כגון אלו חזקה שיד הלעומת 

"לפעמים הוא מתלבש בלבוש צדיק תמים ענו ובעל מדות טובות" )הועתק הענין בשלמותו ב"היום יום", 

כ"ג סיון(, אפשר שהי' כן גם במקרה זה וגרם לאי-הופעתו בהתועדות, והרי עלול הלעומת זה להתחפש 

לא  שאז  חזקה  ותקותי  זו,  כתיבה  באה  שלכן  שבעתיד,  אלו  כגון  ענינים  ולבלבל  האמור  בלבוש  עוה"פ 

יצליח, ובפרט שזכות הרבים מסייעת לכ' בניצול השפעתו בשטח האמור דהפצת המעיינות.

אכפול ברכתי עוה"פ ואצטרף להמון המברכים את כ' לרגל מלאות לו שבעים שנה, ועל פי המקובל 

שייכות  מצוה  להבר  יש  שנה  ]י"ג  מלאות  שמיום  קדמונים(  מנהג  שהוא  )שאמר  אדמו"ר  מו"ח  מכ"ק 

למזמור י"ד דתהלים, וכן בכל שנה כסדר, הנה במלאות[ לכ' שבעים שנה, המזמור השייך לו הוא מזמור 

ע"א, ויהי רצון שיקויימו בו דברי נעים זמירות ישראל - וגם עד זקנה ושיבה אלקים אל תעזבני עד אגיד 

זרועך לדור לכל יבוא גבורתך.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

מוסג"פ העתק מכתבי שבטח יענין את כ', כיון שהמדובר הוא בענין החנוך.
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õ÷î úùøô
àîàõwî éäéåäpäå íìç äòøôe íéîé íéúðL ©§¦¾¦¥−§¨©´¦¨¦®©§´ŸŸ¥½§¦¥−

:øàéä-ìr ãîòáúBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå Ÿ¥¬©©§«Ÿ§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½
:eçàa äðérøzå øNa úàéøáe äàøî úBôéâäpäå §¬©§¤−§¦´Ÿ¨¨®©¦§¤−¨¨¨«§¦¥º

úBòø øàéä-ïî ïäéøçà úBìò úBøçà úBøt òáL¤¯©¨´£¥ÀŸ³©«£¥¤Æ¦©§½Ÿ¨¬
-ìr úBøtä ìöà äðãîrzå øNa úBwãå äàøî©§¤−§©´¨¨®©©«£²Ÿ§¨¥¬¤©¨−©

:øàéä úôNãäàønä úBòø úBøtä äðìëàzå §©¬©§«Ÿ©Ÿ©´§¨©¨À¨³©©§¤Æ
äàønä úôé úBøtä òáL úà øNaä úwãå§©´Ÿ©¨½̈¥µ¤´©©¨½§¬Ÿ©©§¤−

:ärøt õ÷éiå úàéøaäå(éåì)äúéðL íìçiå ïLéiå §©§¦®Ÿ©¦©−©§«Ÿ©¦¾̈©©«£−Ÿ¥¦®
úBàéøa ãçà äð÷a úBìò íéìaL òáL | äpäå§¦¥´¤´©¦¢¦ÀŸ²§¨¤¬¤−̈§¦¬

:úBáèååíéìaL òáL äpäåíéã÷ úôeãLe úBwc §Ÿ«§¦¥Æ¤´©¦¢¦½©−§´Ÿ¨¦®
:ïäéøçà úBçîöæúà úBwcä íéìaMä äðrìázå «Ÿ§−©«£¥¤«©¦§©̧§¨Æ©¦¢¦´©©½¥µ

äòøt õ÷éiå úBàìnäå úBàéøaä íéìaMä òáL¤´©©¦¢¦½©§¦−§©§¥®©¦©¬©§−Ÿ
:íBìç äpäå(ìàøùé)ççìLiå Bçeø írtzå ø÷aá éäéå §¦¥¬£«©§¦³©¸Ÿ¤Æ©¦¨´¤½©¦§©À

äéîëç-ìk-úàå íéøöî énèøç-ìk-úà àø÷iå©¦§¨²¤¨©§ª¥¬¦§©−¦§¤¨£¨¤®¨
øtñéåíúBà øúBt-ïéàå Bîìç-úà íäì äòøt ©§©¥̧©§³Ÿ¨¤Æ¤£Ÿ½§¥«¥¬−̈

:ärøôìèøîàì äòøt-úà íé÷Lnä øN øaãéå §©§«Ÿ©§©¥Æ©´©©§¦½¤©§−Ÿ¥®Ÿ
:íBiä øékæî éðà éàèç-úàéåéãár-ìr óö÷ äòøt ¤£¨©¾£¦−©§¦¬©«©§−Ÿ¨©´©£¨®̈

øN úàå éúà íéçahä øN úéa øîLîa éúà ïziå©¦¥̧Ÿ¦¹§¦§©À¥µ©´©©¨¦½Ÿ¦¾§¥−©¬
:íéôàäàéàeäå éðà ãçà äìéìa íBìç äîìçpå ¨«Ÿ¦«©©«©§¨¬£²§©¬§¨¤−̈£¦´¨®

:eðîìç Bîìç ïBøúôk Léàáéørð eðzà íLåéøár ¦²§¦§¬£Ÿ−¨¨«§§¨̧¦¹̈©´©¦§¦À
-úà eðì-øzôiå Bì-øtñpå íéçahä øNì ãár¤µ¤§©´©©¨¦½©§©Æ¤½©¦§¨−̈¤

:øút Bîìçk Léà eðéúîìçâé-øút øLàk éäéå £«ŸŸ¥®¦¬©«£Ÿ−¨¨«©§¦²©«£¤¬¨«©
:äìú Búàå épk-ìr áéLä éúà äéä ïk eðì̈−¥´¨¨®Ÿ¦²¥¦¬©©¦−§Ÿ¬¨¨«

ãéøBaä-ïî eäöéøéå óñBé-úà àø÷iå äòøt çìLiå©¦§©³©§ŸÆ©¦§¨´¤¥½©§¦ª−¦©®
:ärøt-ìà àáiå åéúìîN ólçéå çlâéå©§©©Æ©§©¥´¦§Ÿ½̈©¨−Ÿ¤©§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr ` zegiy ihewl)

ÌÏÁ ‰Ú¯Ùe(א וכן (מא, וּיׁשב, ּבפרׁשת יֹוסף ׁשל חלֹומֹותיו «¿……≈ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָ

הּגלּיֹות. ּכל ׁשרׁש מצרים, לגלּות סּבֹות היּו ּפרעה, ׁשל ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָֹֹֻחלֹומֹותיו

הּגלּות  ּבזמן ּכי הּדברים, ׁשני ּבין קׁשר ׁשּיׁש ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּומבאר

היינּו צּיֹון ׁשיבת את ה' "ּבׁשּוב ּכּכתּוב 'חֹולם', ּבגדר הּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהאדם

ּדברים  ׁשני הּמאחד הּדמיֹון, מּכח נֹובע חלֹום ׁשּכן, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹּכחֹולמים".

אדם  מרּגיׁש הּתפּלה ּבׁשעת :ּכ הּגלּות ּבזמן ואף ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָֻמנּגדים;

ּבעניני  וׁשֹוקע הּכל ׁשֹוכח הּוא הּתפּלה סּיּום ּולאחר ּבה', ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹּדבקּות

ָָהעֹולם.

,ïåùàø
éðùåèøúôe ézîìç íBìç óñBé-ìà äòøt øîàiå©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½£´¨©½§¦Ÿ¥−

éìr ézrîL éðàå Búà ïéàíBìç òîLz øîàì E ¥´Ÿ®©«£¦À¨©³§¦¨¤̧Æ¥½Ÿ¦§©¬£−

:Búà øzôìæèéãrìa øîàì äòøt-úà óñBé ïriå ¦§¬ŸŸ«©©̧©¥¯¤©§²Ÿ¥−Ÿ¦§¨¨®
:ärøt íBìL-úà äðré íéýìûæéäòøt øaãéå ¡Ÿ¦¾©«£¤−¤§¬©§«Ÿ©§©¥¬©§−Ÿ

:øàéä úôN-ìr ãîò éððä éîìça óñBé-ìà¤¥®©«£Ÿ¦¾¦«§¦¬Ÿ¥−©§©¬©§«Ÿ
çéøNa úBàéøa úBøt òáL úìò øàéä-ïî äpäå§¦¥´¦©§ÀŸŸŸÆ¤´©¨½§¦¬¨−̈

:eçàa äðérøzå øàz úôéåèéåúBøt-òáL äpä ¦´Ÿ®Ÿ©©¦§¤−¨¨¨«§¦¥º¤«©¨³
ãàî øàz úBòøå úBlc ïäéøçà úBìò úBøçà£¥ÆŸ´©«£¥¤½©¸§¨¬²Ÿ©§−Ÿ
íéøöî õøà-ìëa äpäë éúéàø-àì øNa úBwøå§©´¨®̈«Ÿ¨¦¯¦¨¥²¨§¨¤¬¤¦§©−¦

:røìëúà úBòøäå úBwøä úBøtä äðìëàzå ¨«Ÿ©©Ÿ©̧§¨Æ©¨½¨«©−§¨«¨®¥´
:úàéøaä úBðLàøä úBøtä òáLàëäðàázå ¤¯©©¨²¨¦«Ÿ−©§¦«Ÿ©¨´Ÿ¨

ïäéàøîe äðaø÷-ìà eàá-ék òãBð àìå äðaø÷-ìà¤¦§¤À¨§³Ÿ©Æ¦¨´¤¦§¤½¨©§¥¤´
:õ÷éàå älçza øLàk òøáë| äpäå éîìça àøàå ©½©«£¤−©§¦®̈¨«¦¨«¨¥−¤©«£Ÿ¦®§¦¥´

:úBáèå úàìî ãçà äð÷a úìò íéìaL òáL¤´©¦¢¦ÀŸ²Ÿ§¨¤¬¤−̈§¥¬Ÿ§Ÿ«
âëíéã÷ úBôãL úBwc úBîðö íéìaL òáL äpäå§¦¥Æ¤´©¦¢¦½§ª¬©−§ª´¨¦®

:íäéøçà úBçîöãëúà úwcä íéìaMä ïrìázå «Ÿ§−©«£¥¤«©¦§©̧§Æ̈©¦¢¦´©©½Ÿ¥²
ïéàå íénèøçä-ìà øîàå úBáhä íéìaMä òáL¤¬©©¦¢¦−©Ÿ®¨«Ÿ©Æ¤©«©§ª¦½§¥¬

:éì ãébîäëäòøt íBìç äòøt-ìà óñBé øîàiå ©¦−¦«©³Ÿ¤¥Æ¤©§½Ÿ£¬©§−Ÿ
:ärøôì ãébä äNò íéýìûä øLà úà àeä ãçà¤¨´®¥´£¤¯¨«¡Ÿ¦²Ÿ¤−¦¦¬§©§«Ÿ

åëòáLå äpä íéðL òáL úáhä úøt òáL¤¯©¨´Ÿ©ŸÀŸ¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©
ãçà íBìç äpä íéðL òáL úáhä íéìaMä©¦¢¦Æ©Ÿ½Ÿ¤¬©¨¦−¥®¨£¬¤−̈

:àeäæëúìòä úòøäå úBwøä úBøtä òáLå «§¤´©©Â¨Â¨«©¸§¨«¨¹Ÿ¨«Ÿ´Ÿ
úB÷øä íéìaMä òáLå äpä íéðL òáL ïäéøçà©«£¥¤À¤³©¨¦Æ¥½¨§¤³©©¦¢¦Æ¨«¥½

:árø éðL òáL eéäé íéãwä úBôãLçëøácä àeä §ª−©¨¦®¦«§¾¤−©§¥¬¨¨«´©¨½̈
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¤¤«¨¦−
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: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‡ ÈM Èk(נאֿנב (מא, ƒ««ƒ¡…ƒƒƒ¿«ƒ¡…ƒ

‰MÓ את 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‰Â לא – ְְְֲִֵֵַָָָָֹ¿≈…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¦¬
:íúðéa õéìnä ék óñBé rîLãëjáiå íäéìrî áqiå Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−¥«Ÿ¨«©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§

ïBòîL-úà ízàî çwiå íäìà øaãéå íäìà áLiå©¨³¨£¥¤Æ©§©¥´£¥¤½©¦©³¥«¦¨Æ¤¦§½
:íäéðérì Búà øñàiåäë-úà eàìîéå óñBé åöéå ©¤«¡¬ŸŸ−§¥«¥¤«©§©´¥À©§©«§´¤

úúìå BwN-ìà Léà íäétñk áéLäìe øa íäéìk§¥¤»¨¼§¨¦³©§¥¤Æ¦´¤©½§¨¥¬

:ïk íäì Nriå Cøcì äãö íäìåëíøáL-úà eàNiå ¨¤²¥−̈©¨®¤©©¬©¨¤−¥«©¦§¬¤¦§−̈
:íMî eëìiå íäéøîç-ìræëBwN-úà ãçàä çzôiå ©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«©¦§©̧¨«¤¹̈¤©À

-äpäå Btñk-úà àøiå ïBìna Bøîçì àBtñî úúì̈¥¬¦§²©«£Ÿ−©¨®©©§Æ¤©§½§¦¥
:Bzçzîà éôa àeäçëétñk áLeä åéçà-ìà øîàiå −§¦¬©§©§«©³Ÿ¤¤¤¨Æ©´©§¦½

-ìà Léà eãøçiå íaì àöiå ézçzîàá äpä íâå§©−¦¥´§©§©§¦®©¥¥´¦À̈©¤«¤§º¦³¤
eðì íéýìû äNr úàf-äî øîàì åéçà:èëeàáiå ¨¦Æ¥½Ÿ©²Ÿ¨¨¬¡Ÿ¦−¨«©¨²Ÿ

-ìk úà Bì eãébiå ïrðk äöøà íäéáà á÷ré-ìà¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨§®̈©©©¦´½¥²¨
:øîàì íúà úøwäìeðzà õøàä éðãà Léàä øac ©Ÿ¬ŸŸ−̈¥«Ÿ¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈

:õøàä-úà íéìbøîk eðúà ïziå úBL÷àìøîàpå ¨®©¦¥´Ÿ½̈¦§©§¦−¤¨¨«¤©¬Ÿ¤
:íéìbøî eðééä àì eðçðà íéðk åéìàáìøNr-íéðL ¥−̈¥¦´£¨®§¬Ÿ¨¦−§©§¦«§¥«¨¨¬

íBiä ïèwäå epðéà ãçàä eðéáà éða íéçà eðçðà£©²§©¦−§¥´¨¦®¨«¤¨´¥¤½§©¨¬Ÿ©²
:ïrðk õøàa eðéáà-úàâìéðãà Léàä eðéìà øîàiå ¤¨¦−§¤¬¤§¨«©©Ÿ́¤¥¥À¨¦Æ£Ÿ¥´

ãçàä íëéçà ízà íéðë ék òãà úàæa õøàä̈½̈¤§´Ÿ¥©½¦¬¥¦−©¤®£¦¤³¨«¤¨Æ
:eëìå eç÷ íëéza ïBárø-úàå ézà eçépäãìeàéáäå ©¦´¦¦½§¤©«£¬¨«¥¤−§¬¨¥«§Â¨¦Â

ízà íéìbøî àì ék ärãàå éìà ïèwä íëéçà-úà¤£¦¤´©¨Ÿ»¥©¼§¥«§À̈¦´³Ÿ§©§¦Æ©¤½
õøàä-úàå íëì ïzà íëéçà-úà ízà íéðë ék¦¬¥¦−©¤®¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½§¤¨−̈¤

:eøçñzäìLéà-äpäå íäéwN íé÷éøî íä éäéå ¦§¨«©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½§¦¥¦¬
änä íäétñk úBøøö-úà eàøiå BwNa Btñk-øBøö§«©§−§©®©¦§º¤§Ÿ̄©§¥¤²¥¬¨

:eàøéiå íäéáàååìéúà íäéáà á÷ré íäìà øîàiå ©«£¦¤−©¦¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−
eçwz ïîéða-úàå epðéà ïBòîLå epðéà óñBé ízìkL¦©§¤®¥³¥¤̧Æ§¦§´¥¤½§¤¦§¨¦´¦½̈

:äðlë eéä éìræìøîàì åéáà-ìà ïáeàø øîàiå ¨©−¨¬ª¨«¨©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦´¥½Ÿ
éìà epàéáà àì-íà úéîz éðá éðL-úàBúà äðz E ¤§¥³¨©Æ¨¦½¦¬Ÿ£¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ

éìà epáéLà éðàå éãé-ìr:Eçìéða ãøé-àì øîàiå ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬¥¤«©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−
-ék íënrïBñà eäàø÷e øàLð Bcáì àeäå úî åéçà ¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹§¯§©´¦§À̈§¨¨³¨Æ

ïBâéa éúáéN-úà ízãøBäå dá-eëìz øLà Cøca©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−
äìBàL:âîà:õøàa ãák árøäåáøLàk éäéå §«¨§¨«¨−̈¨¥¬¨¨«¤©§¦À©«£¤³

øîàiå íéøönî eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì elk¦Æ¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−¦¦§¨®¦©³Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL íäéáà íäéìàâøîàiå £¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤©¯Ÿ¤

øîàì Léàä eða ãrä ãrä øîàì äãeäé åéìà¥¨²§−̈¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³¥ŸÆ
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àìãELé-íà «Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«¦¤§²

:ìëà Eì äøaLðå äãøð eðzà eðéçà-úà çlLî§©¥¬©¤¨¦−¦¨®¥«§¾̈§¦§§¨¬§−«Ÿ¤
äðéà-íàåeðéìà øîà Léàä-ék ãøð àì çlLî E §¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ¥¥®¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ

:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àìåøîàiåìàøNé «Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½
:çà íëì ãBòä Léàì ãébäì éì íúòøä äîì̈¨¬£¥«Ÿ¤−¦®§©¦´¨¦½©¬¨¤−¨«

æøîàì eðzãìBîìe eðì Léàä-ìàL ìBàL eøîàiå©«Ÿ§¿¨´¨«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹¥ÀŸ



קני 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‰Â לא – ְְְֲִֵֵַָָָָֹ¿≈…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¦¬
:íúðéa õéìnä ék óñBé rîLãëjáiå íäéìrî áqiå Ÿ¥−©¥®¦¬©¥¦−¥«Ÿ¨«©¦¬Ÿ¥«£¥¤−©¥®§§

ïBòîL-úà ízàî çwiå íäìà øaãéå íäìà áLiå©¨³¨£¥¤Æ©§©¥´£¥¤½©¦©³¥«¦¨Æ¤¦§½
:íäéðérì Búà øñàiåäë-úà eàìîéå óñBé åöéå ©¤«¡¬ŸŸ−§¥«¥¤«©§©´¥À©§©«§´¤

úúìå BwN-ìà Léà íäétñk áéLäìe øa íäéìk§¥¤»¨¼§¨¦³©§¥¤Æ¦´¤©½§¨¥¬

:ïk íäì Nriå Cøcì äãö íäìåëíøáL-úà eàNiå ¨¤²¥−̈©¨®¤©©¬©¨¤−¥«©¦§¬¤¦§−̈
:íMî eëìiå íäéøîç-ìræëBwN-úà ãçàä çzôiå ©£«Ÿ¥¤®©¥«§−¦¨«©¦§©̧¨«¤¹̈¤©À

-äpäå Btñk-úà àøiå ïBìna Bøîçì àBtñî úúì̈¥¬¦§²©«£Ÿ−©¨®©©§Æ¤©§½§¦¥
:Bzçzîà éôa àeäçëétñk áLeä åéçà-ìà øîàiå −§¦¬©§©§«©³Ÿ¤¤¤¨Æ©´©§¦½

-ìà Léà eãøçiå íaì àöiå ézçzîàá äpä íâå§©−¦¥´§©§©§¦®©¥¥´¦À̈©¤«¤§º¦³¤
eðì íéýìû äNr úàf-äî øîàì åéçà:èëeàáiå ¨¦Æ¥½Ÿ©²Ÿ¨¨¬¡Ÿ¦−¨«©¨²Ÿ

-ìk úà Bì eãébiå ïrðk äöøà íäéáà á÷ré-ìà¤©«£¬Ÿ£¦¤−©´§¨§®̈©©©¦´½¥²¨
:øîàì íúà úøwäìeðzà õøàä éðãà Léàä øac ©Ÿ¬ŸŸ−̈¥«Ÿ¦Â¤Â¨¦̧£Ÿ¥¬¨¨²¤¦−̈

:õøàä-úà íéìbøîk eðúà ïziå úBL÷àìøîàpå ¨®©¦¥´Ÿ½̈¦§©§¦−¤¨¨«¤©¬Ÿ¤
:íéìbøî eðééä àì eðçðà íéðk åéìàáìøNr-íéðL ¥−̈¥¦´£¨®§¬Ÿ¨¦−§©§¦«§¥«¨¨¬

íBiä ïèwäå epðéà ãçàä eðéáà éða íéçà eðçðà£©²§©¦−§¥´¨¦®¨«¤¨´¥¤½§©¨¬Ÿ©²
:ïrðk õøàa eðéáà-úàâìéðãà Léàä eðéìà øîàiå ¤¨¦−§¤¬¤§¨«©©Ÿ́¤¥¥À¨¦Æ£Ÿ¥´

ãçàä íëéçà ízà íéðë ék òãà úàæa õøàä̈½̈¤§´Ÿ¥©½¦¬¥¦−©¤®£¦¤³¨«¤¨Æ
:eëìå eç÷ íëéza ïBárø-úàå ézà eçépäãìeàéáäå ©¦´¦¦½§¤©«£¬¨«¥¤−§¬¨¥«§Â¨¦Â

ízà íéìbøî àì ék ärãàå éìà ïèwä íëéçà-úà¤£¦¤´©¨Ÿ»¥©¼§¥«§À̈¦´³Ÿ§©§¦Æ©¤½
õøàä-úàå íëì ïzà íëéçà-úà ízà íéðë ék¦¬¥¦−©¤®¤£¦¤Æ¤¥´¨¤½§¤¨−̈¤

:eøçñzäìLéà-äpäå íäéwN íé÷éøî íä éäéå ¦§¨«©§¦À¥µ§¦¦´©¥¤½§¦¥¦¬
änä íäétñk úBøøö-úà eàøiå BwNa Btñk-øBøö§«©§−§©®©¦§º¤§Ÿ̄©§¥¤²¥¬¨

:eàøéiå íäéáàååìéúà íäéáà á÷ré íäìà øîàiå ©«£¦¤−©¦¨«©³Ÿ¤£¥¤Æ©«£´Ÿ£¦¤½Ÿ¦−
eçwz ïîéða-úàå epðéà ïBòîLå epðéà óñBé ízìkL¦©§¤®¥³¥¤̧Æ§¦§´¥¤½§¤¦§¨¦´¦½̈

:äðlë eéä éìræìøîàì åéáà-ìà ïáeàø øîàiå ¨©−¨¬ª¨«¨©³Ÿ¤§¥Æ¤¨¦´¥½Ÿ
éìà epàéáà àì-íà úéîz éðá éðL-úàBúà äðz E ¤§¥³¨©Æ¨¦½¦¬Ÿ£¦¤−¥¤®§¨³ŸÆ

éìà epáéLà éðàå éãé-ìr:Eçìéða ãøé-àì øîàiå ©¨¦½©«£¦−£¦¤¬¥¤«©¾Ÿ¤«Ÿ¥¥¬§¦−
-ék íënrïBñà eäàø÷e øàLð Bcáì àeäå úî åéçà ¦¨¤®¦«¨¦̧¥¹§¯§©´¦§À̈§¨¨³¨Æ

ïBâéa éúáéN-úà ízãøBäå dá-eëìz øLà Cøca©¤¸¤Æ£¤´¥«§½̈§«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−
äìBàL:âîà:õøàa ãák árøäåáøLàk éäéå §«¨§¨«¨−̈¨¥¬¨¨«¤©§¦À©«£¤³

øîàiå íéøönî eàéáä øLà øáMä-úà ìëàì elk¦Æ¤«¡´Ÿ¤©¤½¤£¤¬¥¦−¦¦§¨®¦©³Ÿ¤
:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL íäéáà íäéìàâøîàiå £¥¤Æ£¦¤½ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤©Ÿ̄¤

øîàì Léàä eða ãrä ãrä øîàì äãeäé åéìà¥¨²§−̈¥®Ÿ¨¥´¥¦Á¨̧¨¦³¥ŸÆ
:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àìãELé-íà «Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«¦¤§²

:ìëà Eì äøaLðå äãøð eðzà eðéçà-úà çlLî§©¥¬©¤¨¦−¦¨®¥«§¾̈§¦§§¨¬§−«Ÿ¤
äðéà-íàåeðéìà øîà Léàä-ék ãøð àì çlLî E §¦¥«§¬§©¥−©´Ÿ¥¥®¦«¨¦º¨©³¥¥̧Æ

:íëzà íëéçà ézìa éðô eàøú-àìåøîàiåìàøNé «Ÿ¦§´¨©½¦§¦−£¦¤¬¦§¤«©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½
:çà íëì ãBòä Léàì ãébäì éì íúòøä äîì̈¨¬£¥«Ÿ¤−¦®§©¦´¨¦½©¬¨¤−¨«

æøîàì eðzãìBîìe eðì Léàä-ìàL ìBàL eøîàiå©«Ÿ§¿¨´¨«©Â̈¦Â¨´§«©§¥¹¥ÀŸ



iriayקנב ,iyy - bn - uwn zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ét-ìr Bì-ãbpå çà íëì Léä éç íëéáà ãBòä©¸£¦¤¬©Æ£¥´¨¤´½̈©©̧¤½©¦−
eãéøBä øîàé ék òãð rBãéä älàä íéøácä©§¨¦´¨¥®¤£¨´©¥©½¦´Ÿ©½¦−

:íëéçà-úàçåéáà ìûøNé-ìà äãeäé øîàiå ¤£¦¤«©¸Ÿ¤§¹̈¤¦§¨¥´¨¦À
úeîð àìå äéçðå äëìðå äîe÷ðå ézà ørpä äçìL¦§¨¬©©²©¦¦−§¨´¨§¥¥®¨§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½

:eðtè-íb äzà-íâ eðçðà-íbèéãiî epáørà éëðà ©£©¬§©©−̈©©¥«¨«Ÿ¦Æ¤«¤§¤½¦¨¦−
éìà åéúàéáä àì-íà epL÷ázéðôì åézâväå EE §©§¤®¦¸Ÿ£¦«Ÿ¦³¥¤̧Æ§¦©§¦´§¨¤½

:íéîiä-ìk Eì éúàèçåéä àìeì ékeðäîäîú §¨¨¬¦§−¨©¨¦«¦−¥´¦§©§®̈§
:íéîrô äæ eðáL äzr-ékàéìûøNé íäìà øîàiå ¦«©¨¬©−§¤¬©«£¨«¦©¸Ÿ¤£¥¤¹¦§¨¥´

úøîfî eç÷ eNr úàæ àBôà | ïk-íà íäéáà£¦¤À¦¥´¥»Ÿ́£¼§º¦¦§©³
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¬≈∆«∆∆¿«∆∆¿…¿«¿∆

ּומצּדיקים כב) ׁ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‰ÈÙa ‰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 - uwn zyxt - 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¥−¨
:íäéøîçåãe÷éçøä àì øérä-úà eàöé íä ©«£«Ÿ¥¤«¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼

éøçà óãø íe÷ Búéa-ìr øLàì øîà óñBéå§¥³¨©Æ©«£¤´©¥½¬§−Ÿ©«£¥´
ízîlL änì íäìà zøîàå ízâOäå íéLðàä̈«£¨¦®§¦©§¨Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬

:äáBè úçz ärøäéðãà äzLé øLà äæ àBìä ¨−̈©¬©¨«£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ
:íúéNr øLà íúòøä Ba Lçðé Lçð àeäå Ba½§¾©¥¬§©¥−®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«

å:älàä íéøácä-úà íäìà øaãéå íâOiå©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤
æälàä íéøáck éðãà øaãé änì åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−¨¥®¤

éãárì äìéìç:äfä øáck úBNrî Eçóñk ïä ¨¦̧¨Æ©«£¨¤½¥«£−©¨¨¬©¤«¥´¤À¤
éìà eðáéLä eðéúçzîà éôa eðàöî øLàõøàî E £¤³¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ¥¤−¥¤´¤

éàå ïrðkéðãà úéaî áðâð C:áäæ Bà óñk E §¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤¬¨¨«
èéãárî Bzà àöné øLàäéäð eðçðà-íâå úîå E £¤̧¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬

:íéãárì éðãàìé-ïk íëéøáãë äzr-íb øîàiå ©«Ÿ¦−©«£¨¦«©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤
eéäz ízàå ãár él-äéäé Bzà àöné øLà àeä®£¤̧¦¨¥³¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬

:íi÷ðàéäöøà Bzçzîà-úà Léà eãøBiå eøäîéå §¦¦«©§©«£À©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨
:Bzçzîà Léà eçzôiåáéìçä ìBãba Ntçéå ©¦§§−¦¬©§©§«©§©¥¾©¨´¥¥½

:ïîéða úçzîàa réábä àöniå älk ïèwáe©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ©¨¦½©§©§©−©¦§¨¦«
âéeáLiå Bøîç-ìr Léà ñîriå íúìîN eòø÷iå©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−

:äøéräãéàeäå óñBé äúéa åéçàå äãeäé àáiå ¨¦«¨©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−
:äöøà åéðôì eìtiå íL epãBòåèóñBé íäì øîàiå ¤´¨®©¦§¬§¨−̈¨«§¨©³Ÿ¤¨¤Æ¥½

ízrãé àBìä íúéNr øLà äfä äNrnä-äî̈«©©«£¤¬©¤−£¤´£¦¤®£´§©§¤½
:éðîk øLà Léà Lçðé Lçð-ékæèäãeäé øîàiå ¦«©¥¯§©¥²¦−£¤¬¨«Ÿ¦©´Ÿ¤§À̈

íéýìûä ÷cèöp-äîe øaãp-äî éðãàì øîàp-äî©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−©¦§©¨®¨«¡Ÿ¦À
éãár ïår-úà àöî-íb éðãàì íéãár eppä E ¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³£¨¦Æ©«Ÿ¦½©

:Bãéa réábä àöîð-øLà íb eðçðàæéøîàiå £©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©§¨«©¾Ÿ¤
réábä àöîð øLà Léàä úàæ úBNrî él äìéìç̈¦´¨¦½¥«£−®Ÿ¨¦¿£¤Á¦§¨̧©¨¦¹©

ì eìr ízàå ãár él-äéäé àeä BãéaíBìL §¨Àµ¦«§¤¦´½̈¤§©¤¾£¬§¨−
:íëéáà-ìà¤£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(359 'nr eh zegiy ihewl)

EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ(ז È‡b(מד, ÔBLÏ ,eÏ ‡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

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîì äàéø÷
çîòîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§®̈¦¡¦«¨−̈

:ãeäénr-ïaèîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àðãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáð:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âðäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬
nr-ïa òîLéìà:ãeäéô ¡¦«¨−̈¤©¦«



קנג xihtn - cn - uwn zyxt - 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¥−¨
:íäéøîçåãe÷éçøä àì øérä-úà eàöé íä ©«£«Ÿ¥¤«¥Â¨«§´¤¨¦»´Ÿ¦§¦¼¼

éøçà óãø íe÷ Búéa-ìr øLàì øîà óñBéå§¥³¨©Æ©«£¤´©¥½¬§−Ÿ©«£¥´
ízîlL änì íäìà zøîàå ízâOäå íéLðàä̈«£¨¦®§¦©§¨Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨²¨¦©§¤¬

:äáBè úçz ärøäéðãà äzLé øLà äæ àBìä ¨−̈©¬©¨«£´¤À£¤̧¦§¤³£Ÿ¦Æ
:íúéNr øLà íúòøä Ba Lçðé Lçð àeäå Ba½§¾©¥¬§©¥−®£¥«Ÿ¤−£¤¬£¦¤«

å:älàä íéøácä-úà íäìà øaãéå íâOiå©©¦¥®©§©¥´£¥¤½¤©§¨¦−¨¥«¤
æälàä íéøáck éðãà øaãé änì åéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥½̈¨µ¨§©¥´£Ÿ¦½©§¨¦−¨¥®¤

éãárì äìéìç:äfä øáck úBNrî Eçóñk ïä ¨¦̧¨Æ©«£¨¤½¥«£−©¨¨¬©¤«¥´¤À¤
éìà eðáéLä eðéúçzîà éôa eðàöî øLàõøàî E £¤³¨¨̧Æ§¦´©§§Ÿ¥½¡¦¬Ÿ¥¤−¥¤´¤

éàå ïrðkéðãà úéaî áðâð C:áäæ Bà óñk E §¨®©§¥À¦§ŸÆ¦¥´£Ÿ¤½¤−¤¬¨¨«
èéãárî Bzà àöné øLàäéäð eðçðà-íâå úîå E £¤̧¦¨¥¬¦²¥«£¨¤−¨¥®§©£©¾§¦«§¤¬

:íéãárì éðãàìé-ïk íëéøáãë äzr-íb øîàiå ©«Ÿ¦−©«£¨¦«©¾Ÿ¤©©¨¬§¦§¥¤−¤
eéäz ízàå ãár él-äéäé Bzà àöné øLà àeä®£¤̧¦¨¥³¦Æ¦«§¤¦´½̈¤§©¤−¦«§¬

:íi÷ðàéäöøà Bzçzîà-úà Léà eãøBiå eøäîéå §¦¦«©§©«£À©¦²¦¬¤©§©§−¨®§¨
:Bzçzîà Léà eçzôiåáéìçä ìBãba Ntçéå ©¦§§−¦¬©§©§«©§©¥¾©¨´¥¥½

:ïîéða úçzîàa réábä àöniå älk ïèwáe©¨−Ÿ¦¨®©¦¨¥Æ©¨¦½©§©§©−©¦§¨¦«
âéeáLiå Bøîç-ìr Léà ñîriå íúìîN eòø÷iå©¦§§−¦§Ÿ¨®©©«£ŸÆ¦´©£Ÿ½©¨ª−

:äøéräãéàeäå óñBé äúéa åéçàå äãeäé àáiå ¨¦«¨©¨¸Ÿ§¨³§¤¨Æ¥´¨¥½§−
:äöøà åéðôì eìtiå íL epãBòåèóñBé íäì øîàiå ¤´¨®©¦§¬§¨−̈¨«§¨©³Ÿ¤¨¤Æ¥½

ízrãé àBìä íúéNr øLà äfä äNrnä-äî̈«©©«£¤¬©¤−£¤´£¦¤®£´§©§¤½
:éðîk øLà Léà Lçðé Lçð-ékæèäãeäé øîàiå ¦«©¥¯§©¥²¦−£¤¬¨«Ÿ¦©´Ÿ¤§À̈

íéýìûä ÷cèöp-äîe øaãp-äî éðãàì øîàp-äî©Ÿ©Æ©«Ÿ¦½©§©¥−©¦§©¨®¨«¡Ÿ¦À
éãár ïår-úà àöî-íb éðãàì íéãár eppä E ¨¨Æ¤£´Ÿ£¨¤½¦¤³£¨¦Æ©«Ÿ¦½©

:Bãéa réábä àöîð-øLà íb eðçðàæéøîàiå £©¾§©²£¤¦§¨¬©¨¦−©§¨«©¾Ÿ¤
réábä àöîð øLà Léàä úàæ úBNrî él äìéìç̈¦´¨¦½¥«£−®Ÿ¨¦¿£¤Á¦§¨̧©¨¦¹©

ì eìr ízàå ãár él-äéäé àeä BãéaíBìL §¨Àµ¦«§¤¦´½̈¤§©¤¾£¬§¨−
:íëéáà-ìà¤£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(359 'nr eh zegiy ihewl)

EÈ„·ÚÏ ‰ÏÈÏÁ(ז È‡b(מד, ÔBLÏ ,eÏ ‡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

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî Cïîà §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîæáe àìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨¦§©
:ïîà eøîàå áéø÷:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¨¦§¦§¨¥

,Cøaúé .àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨¦§¨¥
,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå.àeä Cïîàìk ïî àlrì §¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦¨
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîì äàéø÷
çîòîLéìà íéøôà éðáì àéNð éréáMä íBia©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´¤§®̈¦¡¦«¨−̈

:ãeäénr-ïaèîìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷íéL ¤©¦«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´
ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬

:äçðîì ïîMáðäàìî áäæ äøNr úçà ók ©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬
:úøè÷àðãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt §«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬

:äìòì BúðL-ïaáð:úàhçì ãçà íéfr-øérN ¤§¨−§Ÿ¨«§¦«¦¦¬¤−̈§©¨«
âðäMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ

ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãzr©ª¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦®̈¤²¨§©¬
nr-ïa òîLéìà:ãeäéô ¡¦«¨−̈¤©¦«



קנד
.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

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:ýåýé-íàð CëBúá ézðëLå àá-éððä ék ïBiö-úa éçîNå épøåèíéaø íéBâ eåìðå ¨¦¬§¦§¦−©¦®¦¯¦«§¦¨²§¨«©§¦¬§¥−§ª§Ÿ̈«§¦§Á¦̧©¦³
éìà éðçìL úBàáö ýåýé-ék zòãéå êëBúá ézðëLå íòì éì eéäå àeää íBia ýåýé-ìà:C ¤§Ÿ̈¸©´©½§¨¬¦−§¨®§¨«©§¦´§¥½§¨©¾©§¦«§Ÿ̈¬§¨−§¨©¬¦¥¨«¦

æè:íéìLeøéa ãBò øçáe Lãwä úîãà-ìò B÷ìç äãeäé-úà ýåýé ìçðåæéøùa-ìk ñä §¨©̧§Ÿ̈³¤§¨¸¤§½©−©§©´©®Ÿ¤¨©¬−¦«¨¨«¦©¬¨¨¨−Ÿ
:BLã÷ ïBònî øBòð ék ýåýé éðtîâàCàìî éðôì ãîò ìBãbä ïäkä òLBäé-úà éðàøiå ¦§¥´§Ÿ̈®¦¬¥−¦§¬¨§«©©§¥À¦¤§ª̧©̧©Ÿ¥´©¨½Ÿ¥¾¦§¥−©§©´

:BðèNì Bðéîé-ìò ãîò ïèOäå ýåýéáøòâéå ïèOä Ea ýåýé øòâé ïèOä-ìà ýåýé øîàiå §Ÿ̈®§©¨¨²Ÿ¥¬©§¦−§¦§«©Ÿ̧¤§Ÿ̈¹¤©¨À̈¦§©̧§Ÿ̈³§¸©¨½̈§¦§©³
:Làî ìvî ãeà äæ àBìä íéìLeøéa øçaä Ea ýåýéâíéàBö 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 óýåýé Càìîe íéãâa eäLaìiå BLàø-ìò øBähä ó ¨¦¬¨−©Ÿ®©¨¦ÁŸÁ©¨¦̧©¨¹©ŸÀ©©§¦ª̧¸§¨¦½©§©¬§Ÿ̈−
:ãîòå:øîàì òLBäéa ýåýé Càìî ãòiåæíàå Cìz éëøãa-íà úBàáö ýåýé 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 ýåýé 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 ýåýé 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 ýåýé-øác äæ øîàì éìà øîàiå ïòiå ¨«Ÿ©−¬Ÿ£Ÿ¦«©©¹©©³Ÿ¤¥©¸¥½Ÿµ¤§©§Ÿ̈½¤§ª¨¤−¥®Ÿ³Ÿ§©̧¦¸§´Ÿ

:úBàáö ýåýé 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¥¬¥−¨«

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¨¥¨¦¥
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קנה
ïåò-úà ézLîe úBàáö ýåýé 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 ýåýé 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 ýåýé-øác äæ øîàì éìà øîàiå ïòiå ¨«Ÿ©−¬Ÿ£Ÿ¦«©©¹©©³Ÿ¤¥©¸¥½Ÿµ¤§©§Ÿ̈½¤§ª¨¤−¥®Ÿ³Ÿ§©̧¦¸§´Ÿ
:úBàáö ýåýé 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¥¬¥−¨«

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¨¥¨¦¥
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨
úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤
,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קנו
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

:èøîî úLçð ýåýé úéa äîìL Cìnì íøéçæúBkñ ïéa äîãàä äárîa Cìnä í÷öé ïcøiä økëa ¦¨²©¤¬¤§Ÿ−Ÿ¥´§Ÿ̈®§−Ÿ¤§Ÿ̈«§¦©³©©§¥¸§¨¨´©¤½¤§©«£¥−¨«£¨¨®¥¬ª−

:ïúøö ïéáeç:úLçpä ì÷Lî ø÷çð àì ãàî ãàî áøî íéìkä-ìk-úà äîìL çpiåèäîìL Nriå ¥¬¨«§¨«©©©³§ŸŸ¸¤¨©¥¦½¥−Ÿ§´Ÿ§®Ÿ¬Ÿ¤§©−¦§©¬©§«Ÿ¤©©´©§Ÿ½Ÿ

:áäæ íéðtä íçì åéìr øLà ïçìMä-úàå áäfä çaæî úà ýåýé úéa øLà íéìkä-ìk úà¥µ¨©¥¦½£¤−¥´§Ÿ̈®¥µ¦§©´©¨½̈§¤̧©ª§½̈£¤¬¨¨²¤¬¤©¨¦−¨¨«

é:áäæ íéç÷ìnäå úøpäå çøtäå øeâñ áäæ øéácä éðôì ìàîOî Lîçå ïéîiî Lîç úBøðnä-úàå§¤©Â§ŸÂ¨¥̧¦¨¦¹§¨¥¯¦§²Ÿ¦§¥¬©§¦−¨¨´¨®§©¤©̄§©¥²Ÿ§©¤§¨©−¦¨¨«

àéLã÷ì éîéðtä úéaä úBúìãì úBútäå øeâñ áäæ úBzçnäå úBtkäå úB÷øænäå úBønæîäå úBtqäå§Â©¦Â§©«§©§¯§©¦§¨²§©©¬§©©§−¨¨´¨®§©Ÿ¿§©§Á©©̧¦©§¦¦¹§´Ÿ¤

:áäæ ìëéäì úéaä éúìãì íéLãwä©¢¨¦À§©§¥¬©©²¦©«¥−̈¨¨«

xcde"המשך ביאור למס' שבת ליום שבת וודש עמ' א fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr br sc zay(ycew zay meil)

zay zyxtl okynd zyxt dknqp jkly ,zaya dk`ln xeqi`e
(dl zeny).zaya zexeq` okyna eidy zek`lndy cnll ,

:zek`lnd dyrna mixcb
z` mb `l` ,okynd zk`lnn micnel dk`lnd zedn z` wx `l
zk`ln' zek`lnd eid okynd zk`lnay myke ,dk`lnd zeki`

xn`py ,'zaygn(bl dl zeny)mb ,'zaWgn zk`ln lkA zFUrl'©£§¨§¤¤©£¨¤
zepne` zk`ln xnelk ,'zaygn zk`ln' `l` dxq`p `l zaya
e` yper miaiig oi`e ,dxezd on dxeq` dpi` df `lae ,zeaiyge

.dziiyr lr oaxw
:md zaygn zk`ln i`pz

m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'dkxck' .`
,dkxck `ly d`yr m` la` ,dzeyrl milibxy jxck dze` dyr

.xeht ,l`ny cia azekd oebk
oerny iax zrcl .'dtebl dkixvd dk`ln' .a(:bv oldl)dxezd on ,

,dteb jxevl d`yr m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi`
epi`y dk`ln epiidc ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln dyerd la`
dide epnn wfpd zegcl wx d`a `id `l` ,dnvr cvn da dvex
mey el oi`y ,ezian zn `ivend oebk ,dl jxhvi `ly sicrn

xeht ,znl wewf epi`y iptn ef d`veda zlrezaiign dcedi iax j` .
.dtebl dkixv dpi`y dk`ln lr s`

oerny iax zrcl .'oiekzn' .b(:`n lirl)lr aiig mc` oi` dxezd on ,
biydl ywiay xnelk ,oiekzna d`yr m` `l` dk`lnd ziiyr
oebk ,ef dk`lnl ezpeek dzid `l m` la` .dk`lnd z` ezlerta
epi`y oeik ,[dk`ln `id uixgd ziiyre] uixg dyre dhin xxebd
iax j` .xeht ,uixg dyriy i`ce `l mbe ,uixgd ziiyrl oiekzn

.oerny iaxk dklde .oiekzn epi`y xac lr s` aiign dcedi
m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'wqrzn' .c
xac dyre cg` xac zeyrl oiekznd la` ,dyry dlertl oiekzd
dyrn `edy ,yelz xac rwxwdn diabdl oiekzdy oebk ,xg`

dyrn dyry `vnpe xaegn xac ecia dlre ,`nlra ddabd
.xehte ,'wqrzn' `ed ixd ,dyilz

m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'meiw' .d
oebk ,zniiwzn dpi` m` la` ,onf jxe`l zniiwznd dk`ln dyr

.xeht ,miiwzn epi`y azka azekd
m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'oewiz' .e
oebk ,oewiz jxevl lewlw jxca dyry e` ,oewiz jxca d`yr
.xeht dzgyde lewlw jxca dyr m` la` ,xetzl zpn lr rxewd
m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'xeriy' .f

kd oebk ,ie`xd xeriya dze` dyrzaizk lr `l` aiig epi`y ,aze
s`e .xeht dk`lnd xeriy lk z` dyr `l m` la` ,zeize` izy
ewlgpe ,z`f zeyrl xeq` mewn lkn ,xeriy ivg lr xehty

mi`xen`(.cr `nei)dklde .minkg ixacn e` dxezd on exeqi` m`d
mc` `a m` elit` .dxezd on xeq` xeriy ivgy mixaeqd zrck

.xeht ,dk`lnd z` milyde xg`
:zaygn zk`ln meyn epi`y zek`lnd ziiyra yi mitqep mi`pz
`l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'dk`lnd lk' .g

.xeht exiag el riiq m` la` ,dk`lnd z` ecal `ed dyr m`
la` ,mc`d dyrn ici lr oixyina dyriz dk`lndy .'`nxb' .h
edecnle .xeht ,dyrizy dk`lnl oitiwra znxeb ezlert m`

aezkdn minkg(i k zeny)diiyry rnyny ,'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨
.zxzen `nxb la` dxeq`

:zecleze zea`
zea`' el` ,dpyna oldl zexen`d zek`ln ryze miyely
on zexeq` od s`y ,'zeclez' zek`lnl yi ocalne .'zek`ln

z`f eyxce ,dclez yi a` lkl .dxezd(:r lirl)aezkdn(a c `xwie)

epcnl 'dpdn' oeyldne ,zea`d el` 'dpd' ,'dPdn zg`n dUre'§¨¨¥©©¥¥¨
ik ,zeclezl xtqn oi`e .zea`d on ,odn ze`veid ,xnelk ,zeclez

.zeclez daxd yi cg` a`l

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

המשך בעמוד וא



קנז

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

zay zyxtl okynd zyxt dknqp jkly ,zaya dk`ln xeqi`e
(dl zeny).zaya zexeq` okyna eidy zek`lndy cnll ,

:zek`lnd dyrna mixcb
z` mb `l` ,okynd zk`lnn micnel dk`lnd zedn z` wx `l
zk`ln' zek`lnd eid okynd zk`lnay myke ,dk`lnd zeki`

xn`py ,'zaygn(bl dl zeny)mb ,'zaWgn zk`ln lkA zFUrl'©£§¨§¤¤©£¨¤
zepne` zk`ln xnelk ,'zaygn zk`ln' `l` dxq`p `l zaya
e` yper miaiig oi`e ,dxezd on dxeq` dpi` df `lae ,zeaiyge

.dziiyr lr oaxw
:md zaygn zk`ln i`pz

m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'dkxck' .`
,dkxck `ly d`yr m` la` ,dzeyrl milibxy jxck dze` dyr

.xeht ,l`ny cia azekd oebk
oerny iax zrcl .'dtebl dkixvd dk`ln' .a(:bv oldl)dxezd on ,

,dteb jxevl d`yr m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi`
epi`y dk`ln epiidc ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln dyerd la`
dide epnn wfpd zegcl wx d`a `id `l` ,dnvr cvn da dvex
mey el oi`y ,ezian zn `ivend oebk ,dl jxhvi `ly sicrn

xeht ,znl wewf epi`y iptn ef d`veda zlrezaiign dcedi iax j` .
.dtebl dkixv dpi`y dk`ln lr s`

oerny iax zrcl .'oiekzn' .b(:`n lirl)lr aiig mc` oi` dxezd on ,
biydl ywiay xnelk ,oiekzna d`yr m` `l` dk`lnd ziiyr
oebk ,ef dk`lnl ezpeek dzid `l m` la` .dk`lnd z` ezlerta
epi`y oeik ,[dk`ln `id uixgd ziiyre] uixg dyre dhin xxebd
iax j` .xeht ,uixg dyriy i`ce `l mbe ,uixgd ziiyrl oiekzn

.oerny iaxk dklde .oiekzn epi`y xac lr s` aiign dcedi
m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'wqrzn' .c
xac dyre cg` xac zeyrl oiekznd la` ,dyry dlertl oiekzd
dyrn `edy ,yelz xac rwxwdn diabdl oiekzdy oebk ,xg`

dyrn dyry `vnpe xaegn xac ecia dlre ,`nlra ddabd
.xehte ,'wqrzn' `ed ixd ,dyilz

m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'meiw' .d
oebk ,zniiwzn dpi` m` la` ,onf jxe`l zniiwznd dk`ln dyr

.xeht ,miiwzn epi`y azka azekd
m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'oewiz' .e
oebk ,oewiz jxevl lewlw jxca dyry e` ,oewiz jxca d`yr
.xeht dzgyde lewlw jxca dyr m` la` ,xetzl zpn lr rxewd
m` `l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'xeriy' .f

kd oebk ,ie`xd xeriya dze` dyrzaizk lr `l` aiig epi`y ,aze
s`e .xeht dk`lnd xeriy lk z` dyr `l m` la` ,zeize` izy
ewlgpe ,z`f zeyrl xeq` mewn lkn ,xeriy ivg lr xehty

mi`xen`(.cr `nei)dklde .minkg ixacn e` dxezd on exeqi` m`d
mc` `a m` elit` .dxezd on xeq` xeriy ivgy mixaeqd zrck

.xeht ,dk`lnd z` milyde xg`
:zaygn zk`ln meyn epi`y zek`lnd ziiyra yi mitqep mi`pz
`l` dk`lnd ziiyr lr aiig mc` oi` dxezd on .'dk`lnd lk' .g

.xeht exiag el riiq m` la` ,dk`lnd z` ecal `ed dyr m`
la` ,mc`d dyrn ici lr oixyina dyriz dk`lndy .'`nxb' .h
edecnle .xeht ,dyrizy dk`lnl oitiwra znxeb ezlert m`

aezkdn minkg(i k zeny)diiyry rnyny ,'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨
.zxzen `nxb la` dxeq`

:zecleze zea`
zea`' el` ,dpyna oldl zexen`d zek`ln ryze miyely
on zexeq` od s`y ,'zeclez' zek`lnl yi ocalne .'zek`ln

z`f eyxce ,dclez yi a` lkl .dxezd(:r lirl)aezkdn(a c `xwie)

epcnl 'dpdn' oeyldne ,zea`d el` 'dpd' ,'dPdn zg`n dUre'§¨¨¥©©¥¥¨
ik ,zeclezl xtqn oi`e .zea`d on ,odn ze`veid ,xnelk ,zeclez

.zeclez daxd yi cg` a`l
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המשך בעמוד וא

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

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©¥©¨¨©§¦¦©©§§©©¦¦§©©¦§¨¤¨¦¨©£¥
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לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ בערים שונות בעולם קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 זמן תפילה

שקיעה
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 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:256:298:258:288:579:009:499:5216:4216:4317:0717:0916:2317:19באר שבע )ח(

6:276:318:268:298:589:019:499:5316:3716:3917:0417:0516:0917:16חיפה )ח(

6:226:268:248:278:558:589:479:5016:4116:4217:0617:0816:0217:17ירושלים )ח(

6:286:328:268:298:589:029:509:5316:3916:4117:0517:0716:2017:18תל אביב )ח(

7:297:349:049:089:369:4010:1910:2316:0516:0516:3916:3915:4716:54אוסטריה, וינה )ח(

5:485:498:568:589:289:3010:4310:4520:3720:4221:0721:1220:2321:26אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:267:319:039:079:369:4010:2010:2416:1316:1316:4516:4615:5516:50אוקראינה, אודסה )ח(

7:037:088:388:429:109:149:549:5715:3915:4016:1316:1415:2216:18אוקראינה, דונייצק )ח(

7:167:218:508:549:229:2610:0510:0915:4815:4816:2216:2315:3016:27אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:507:569:209:249:529:5610:3410:3816:0516:0516:4016:4115:4716:45אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:437:489:139:179:449:4910:2610:3015:5815:5816:3316:3415:4016:38אוקראינה, קייב )ח(

7:487:539:289:3210:0010:0410:4510:4916:4316:4417:1517:1616:2617:31איטליה, מילאנו )ח(

5:545:578:298:328:589:0110:0110:0418:1918:2218:4118:4418:0318:48אקוואדור, קיטו )ח(

5:315:328:348:369:079:0910:2010:2220:0120:0520:2920:3319:4720:47ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

5:596:009:169:189:469:4811:0311:0621:1621:2121:4821:5321:0221:57ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:127:179:019:059:349:3710:2210:2516:4616:4717:1417:1616:2917:20ארה"ב, בולטימור )ח(

7:047:098:538:579:249:2810:1210:1616:3216:3417:0217:0316:1517:15ארה"ב, ברוקלין )ח(

7:067:108:538:579:259:2910:1310:1616:3216:3317:0117:0216:1417:15ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:467:509:329:3510:0310:0710:5010:5417:0417:0517:3417:3516:4717:48ארה"ב, דטרויט )ח(

7:027:069:049:079:369:4010:2910:3217:2517:2717:5117:5317:0918:03ארה"ב, היוסטן )ח(

6:436:478:418:449:129:1610:0310:0716:4816:4917:1417:1616:3117:26ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

6:546:578:599:029:329:3510:2510:2917:3317:3517:5818:0017:1718:10ארה"ב, מיאמי )ח(

7:047:088:498:539:229:2610:0910:1316:2416:2616:5416:5516:0717:09ארה"ב, ניו הייבן )ח(

7:017:068:498:539:209:2410:0810:1116:2416:2616:5416:5516:0717:07ארה"ב, שיקאגו )ח(

5:425:458:338:369:029:0410:1010:1219:0819:1119:3219:3518:5319:39בוליביה, לה-פס )ח(

8:328:389:5910:0310:3110:3611:1211:1616:3716:3717:1417:1416:1917:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:298:359:5810:0310:3010:3411:1211:1516:4116:4117:1717:1716:2317:34בלגיה, בריסל )ח(

5:075:098:008:028:318:349:419:4318:5118:5419:1519:1918:3619:27ברזיל, ס. פאולו )ק(

4:554:577:477:498:188:209:279:3018:3618:4019:0119:0418:2119:12ברזיל, ריו דה ז'נרו )ק(

7:507:559:189:229:499:5310:3010:3415:5615:5616:3216:3315:3816:50בריטניה, לונדון )ח(

8:098:159:329:3610:0310:0710:4210:4615:5415:5316:3316:3315:3516:52בריטניה, מנצ'סטר )ח(

8:028:079:269:319:5810:0310:3810:4215:5615:5616:3416:3415:3816:38גרמניה, ברלין )ח(

8:078:139:399:4410:1010:1510:5310:5716:2816:2817:0317:0416:1017:08גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:015:027:588:018:288:319:399:4119:0019:0419:2519:2918:4519:33דרום-אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:587:029:109:139:439:4610:3910:4218:0418:0618:2718:3017:4818:34הודו, בומביי )ח(

6:526:559:059:099:379:4010:3410:3718:0218:0418:2618:2817:4618:32הודו, פונה )ח(

7:167:228:528:569:249:2810:0810:1215:5615:5616:2916:3015:3816:34הונגריה, בודפשט )ח(

7:147:199:019:059:339:3710:2110:2516:3816:4017:0817:0916:2117:13טורקיה, איסטנבול )ח(

7:267:319:189:219:509:5310:3910:4217:0817:1017:3717:3816:5117:42יוון, אתונה )ח(

7:367:429:129:169:459:4910:2910:3216:1716:1816:5016:5116:0016:55מולדובה, קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:516:559:099:129:389:4110:3510:3818:0718:0918:3018:3317:5118:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:405:418:568:589:299:3110:4710:4921:0521:0921:3821:4320:5521:47ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:376:408:448:479:149:1810:0810:1117:1517:1717:4017:4216:5917:46נפאל, קטמנדו )ח(

6:536:569:209:239:539:5610:5410:5719:0119:0419:2319:2618:4519:30סינגפור, סינגפור )ח(

7:287:348:558:599:269:3110:0710:1115:2815:2816:0516:0615:1016:10פולין, ורשא )ח(

5:345:368:138:158:458:489:519:5318:2818:3118:5118:5418:1218:58פרו, לימה )ח(

8:068:119:469:5010:1710:2111:0311:0617:0017:0117:3217:3316:4317:47צרפת, ליאון )ח(

8:288:3310:0210:0610:3310:3711:1711:2016:5816:5817:3217:3316:4017:49צרפת, פריז )ח(

5:445:478:158:188:458:479:469:4917:5317:5618:1618:1917:3818:23קולומביה, בוגוטה )ח(

7:357:409:199:239:519:5410:3710:4116:4516:4617:1517:1616:2717:30קנדה, טורונטו )ח(

7:197:248:599:039:319:3510:1610:2016:1416:1516:4616:4715:5717:02קנדה, מונטריאול )ח(

6:406:458:348:379:079:119:5710:0116:3516:3617:0217:0416:1817:08קפריסין, לרנקה )ח(

10:0310:0911:2211:2711:5411:5812:3212:3617:3317:3318:1418:1417:1518:18רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:409:4710:5911:0311:2911:3412:0712:1117:0317:0217:4517:4516:4418:04רוסיה, מוסקבה )ח(

8:538:5810:2910:3311:0111:0511:4511:4917:3417:3418:0718:0717:1618:11רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:568:019:349:3810:0510:0910:4910:5316:4016:4117:1317:1416:2317:28שווייץ, ציריך )ח(

6:276:318:448:479:179:2010:1510:1817:5317:5518:1618:1817:3718:22תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קנט לוח זמנים לשבוע פרשת מקץ בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:516:559:099:129:389:4110:3510:3818:0718:0918:3018:3317:5118:37מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

5:405:418:568:589:299:3110:4710:4921:0521:0921:3821:4320:5521:47ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ק(

6:376:408:448:479:149:1810:0810:1117:1517:1717:4017:4216:5917:46נפאל, קטמנדו )ח(

6:536:569:209:239:539:5610:5410:5719:0119:0419:2319:2618:4519:30סינגפור, סינגפור )ח(

7:287:348:558:599:269:3110:0710:1115:2815:2816:0516:0615:1016:10פולין, ורשא )ח(

5:345:368:138:158:458:489:519:5318:2818:3118:5118:5418:1218:58פרו, לימה )ח(

8:068:119:469:5010:1710:2111:0311:0617:0017:0117:3217:3316:4317:47צרפת, ליאון )ח(

8:288:3310:0210:0610:3310:3711:1711:2016:5816:5817:3217:3316:4017:49צרפת, פריז )ח(

5:445:478:158:188:458:479:469:4917:5317:5618:1618:1917:3818:23קולומביה, בוגוטה )ח(

7:357:409:199:239:519:5410:3710:4116:4516:4617:1517:1616:2717:30קנדה, טורונטו )ח(

7:197:248:599:039:319:3510:1610:2016:1416:1516:4616:4715:5717:02קנדה, מונטריאול )ח(

6:406:458:348:379:079:119:5710:0116:3516:3617:0217:0416:1817:08קפריסין, לרנקה )ח(

10:0310:0911:2211:2711:5411:5812:3212:3617:3317:3318:1418:1417:1518:18רוסיה, ליובאוויטש )ח(

9:409:4710:5911:0311:2911:3412:0712:1117:0317:0217:4517:4516:4418:04רוסיה, מוסקבה )ח(

8:538:5810:2910:3311:0111:0511:4511:4917:3417:3418:0718:0717:1618:11רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:568:019:349:3810:0510:0910:4910:5316:4016:4117:1317:1416:2317:28שווייץ, ציריך )ח(

6:276:318:448:479:179:2010:1510:1817:5317:5518:1618:1817:3718:22תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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