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מתוך פירוש רש"י

קי )א( נאם ה' לאדני. רבותינו דרשוהו באברהם אבינו ואני אפרשנו כדבריהם נאם ה' לאברהם שקראוהו העולם אדוני שמעני 
אדוני )בראשית כ"ג(: שב לימיני. התעכב לתשועתי והתחולל לה' אין ישיבה אלא עכבה וכן הוא אומר ותשבו בקדש )דברים א(. 

לימיני. לתשועת ימיני: עד אשית אויביך. אמרפל וחביריו: )ב( מטה. לשון משען כמו )לעיל ק"ה( כל מטה לחם: מטה עוזך ישלח 

ה' מציון. כשתשוב מן המלחמה ואנשיך עייפים ורודפים ישלח לך ה' את מלכי צדק מלך שלם להוציא לחם ויין )בראשית י"ד(: 

רדה. במלחמה: בקרב אויביך. לבטח: )ג( עמך נדבות ביום חילך. כשתאסוף חיל לרדוף אחריהם יתנדבו עמך ואוהביך לצאת עמך 

כמו שמצינו )שם( וירק את חניכיו ילידי ביתו ולא יותר וענר ואשכול וממרא התנדבו מאליהם לצאת ללכת אחריו בעזרתו: בהדרי 

קודש מרחם משחר. זאת תהיה לך בזכות הדרת קדושה שהיה בך מבטן אמך שהכיר בוראו בן ג' שנים: מרחם משחר. משנפלת 

מן הרחם כמו משילין פירות דרך ארובה ביו"ט ואיכא דתני משחירין: לך טל ילדותיך. לך יחשב ילדותיך דרכי יושר שהנהגת בהם 

בילדותיך יהיה לך לנועם כטל זה שהוא נעים ונוח:

קיא )א( הללויה וגו'. מזמור זה הוסד באלף בית אות אחד בראש הפסוק ואחד באמצעותיו וכן כלם מאל"ף ועד תי"ו, וכמו כן 
מזמור השני, הראשון מדבר בשבחו של הקב"ה והשני מספר בשבחו של צדיק: )ד( זכר עשה. קבע לישראל שבתות ומועדים ומצות 

שנאמרו בהם וזכרת כי היית במצרים )דברים ט"ו( לפי שהוא חנון ורחום על בניו וחפץ להצדיקם: )ה( טרף נתן. מזון: )ו( כח מעשיו 

הגיד לעמו. כשנתן להם נחלת גוים הודיעם כחו וגבורתו, ומדרש תנחומא כתב לישראל מעשה בראשית להודיעם שהארץ שלו ובידו 

להושיב בה כל מי שירצה ולעקור אלו ולהושיב אחרים שלא יוכלו האומות לומר לישראל גזלנים אתם שכבשתם ארץ שבעה גוים: 

)ח( סמוכים. הם פקודיו על סמך עז מחוזקין בעונשין ואזהרות והפרשיות קבועות זו על זו כסדר ולדרוש וזהו שאמר שלמה שוקיו 

עמודי שש וגו' )שה"ש ה'(:

"דבר מלכות"
מודפס  בדפוס ידיעות תקשורת )2000( בע"מ בכ -40,000 עותקים

כל המעוניין להשתתף בהדפסת ה"דבר מלכות" מכמות של 5000 חוברות ומעלה יכול לכתוב
USA @DvarMalchus.Org או Israel@DvarMalchus.Org :לפאקס : 03-9606108 או למייל
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ÌkLiÂוּיׁשב וּיל גֹו' ולבנֹותיו לבניו וינּׁשק ּבּבקר לבן ««¿≈ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
גֹו' לדרּכֹו הל ויעקב למקֹומֹו ּומבאר1לבן , ְְְְְֲִַַַָָָָֹֹ

סֹוף חּיים' ּוב'תֹורת ּפרׁשה) חסידיׁשע (ּדי אֹור' ְְֲִִִִֶַַָָָָּב'תֹורה
הּידּוע2ּפרׁשתנּו הּמאמר מדּברת3[עלּֿפי ׁשהּתֹורה ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לבן וּיׁשּכם ּׁשּכתּוב ּדמה ּבּתחּתֹונים]. ורֹומזת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבעליֹונים
עד ׁשּלמעלה, העליֹון הּלבן ּבחינת על קאי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּבקר
לבניו וינּׁשק ּׁשּכתּוב ּומה ,יתּבר ּומהּותֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָלעצמּותֹו
ּובנֹות ּבנים לבחינת מיחדת המׁשכה על קאי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻולבנֹותיו
ּומׁשּפיעים, זכרים הם ּבנים ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבסדר
סדר ׁשּכל מקּבלים, ּדהינּו נקבֹות הן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּובנֹות
ּומקּבל, ּדמׁשּפיע הענינים לב' נחלק ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות
העליֹון לבן מּבחינת מיחדת הׁשּפעה מקּבלים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּוׁשניהם
התמּסרּות על מֹורה ׁשּנׁשיקה נׁשיקה, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹּבאפן
זה וענין מיחדת. והׁשּפעה ּבתכלית ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ(איּבערּגעּגעּבנקייט)
ּבחינת נמׁש ּבּבקר יֹום ׁשּבכל יֹום, ּכל ׁשל ּבּבקר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנעׂשה
ּומהּותֹו מעצמּותֹו מיחדת ּכח נתינת העליֹון, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻלבן
המׁשכה ׁשּכל ּומּכיון ולבנֹותיו. לבניו וינּׁשק ,ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָיתּבר
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אֿב.)1 לב, (ויצא) ואילך.)2פרשתנו רע"ד לד, – בתו"ח ואילך. סע"ג כג, – בתו"א גו': בבוקר לבן וישכם מאמרות)3ד"ה עשרה

וש"נ. ואילך. 37 ס"ע חכ"ג לקו"ש וראה ואילך. א קסא, ואילך. ב יג, של"ה פכ"ב. ח"ג דין חקור מאמר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ô·Ï ·LiÂ CÏiÂ 'B‚ ÂÈ˙B�·ÏÂ ÂÈ�·Ï ˜M�ÈÂ ¯˜aa Ô·Ï ÌkLiÂ««¿≈»»«…∆«¿«≈¿»»¿ƒ¿»«≈∆«»»»»
'B‚ Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ BÓB˜ÓÏ1,ויצא פרשת השבוע, פרשת בסיום ƒ¿¿«¬…»«¿«¿

לבן, מבית ברחו ובנותיו ובניו ונשותיו אבינו שיעקב לאחר כי התורה ָָמספרת

בבוקר, לבן השכים המפגש של ובסופו אותם והשיג אחריהם ורדף לבן ָָָקם

מכן ולאחר ולבנותיו לבניו נשק

חזר לבן ויעקב. לבן נפרדו

לדרכו הלך אבינו ויעקב למקומו

ישראל) ארץ «…¿Óe·‡¯(לכיוון
'¯B‡ ‰¯B˙'a,הזקן לרבנו ¿»

פרשיות על החסידות (מאמרי

אור' 'תורה שבספרים השבוע

ושמות) בראשית חומשים (על

חומשים (על תורה' ו'לקוטי

נקראים ודברים) במדבר ויקרא,

L¯t‰בשם ÚLÈ„ÈÒÁ Ècƒ¬ƒƒ∆»»»
Yכלומר החסידית, הפרשה

הפרשה על החסידות ביאורי

פעמים וכמה כמה עורר והרבי

מידי הללו המאמרים לימוד על

בשבוע) »¿B˙'·e¯˙שבוע
'ÌÈiÁהאמצעי ÛBÒלאדמו"ר «ƒ

e�˙L¯t2ÈtŒÏÚ] »»»≈«ƒ
Úe„i‰ ¯Ó‡n‰3‰¯Bz‰L ««¬»«»«∆«»

˙ÊÓB¯Â ÌÈ�BÈÏÚa ˙¯a„Ó¿«∆∆»∆¿ƒ¿∆∆
ÌÈ�BzÁzaבניגוד כלומר, ««¿ƒ

של שהמשמעות לכאורה לנראה

כפי בעיקר היא התורה דברי

בהם ויש בגשמיות למטה שהם

שהם כפי לעניינים רמז רק

מדברת התורה כן ואם ברוחניות,

למרות דבר, של לאמיתו הרי העליונים, לעולמות ורומזת התחתונים בעולמות

ברוחניות בעצם מדברת התורה הדברים, לפשט כמובן מתכוונת שהתורה

אור' ב'תורה החסידות במאמרי מבואר זה ולפי לגשמיות רומזת ורק הדברים

.[- חיים aa˜¯וב'תורת Ô·Ï ÌkLiÂ ·e˙kM ‰Ócומרמז מתייחס ¿«∆»««¿≈»»«…∆
‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰ Ô·l‰ ˙�ÈÁa ÏÚ È‡˜,פשיטות מסמל הלבן הצבע »≈«¿ƒ««…∆»∆¿∆¿«¿»ְֵַ

אלא אחרת או כזו בהגדרה 'מצויר' ואיננו מוגדר שאיננו עליון אור כלומר

בדרגותנ קיים המושג סוף. אין עד שמאיר אור והוא והגדרה הגבלה מכל עלה

בעולם בגלוי (המתחילות הספירות מעשר שלמעלה הכתר מבחינת החל ֵָשונות

הימנו למעלה וגם C¯a˙Èהאצילות) B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÏ „Úהבלי שהוא «¿«¿«ƒ¿»≈
והוא כלשהי והגבלה להגדרה שייכות מכל למעלה האמיתי, סוף והאין גבול

העליון, הכי ÏÚה"לובן" È‡˜ ÂÈ˙B�·ÏÂ ÂÈ�·Ï ˜M�ÈÂ ·e˙kM ‰Óe«∆»«¿«≈¿»»¿ƒ¿»»≈«
˙„ÁÈÓ ‰ÎLÓ‰סוף אין ÒaL„¯מאור ˙B�·e ÌÈ�a ˙�ÈÁ·Ï «¿»»¿À∆∆ƒ¿ƒ«»ƒ»∆¿≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ב"סדר למטה מלמעלה ונמשך הולך האלוקי האור «ƒ¿«¿¿

הדרגות בין והקשר והיחס לדרגה מדרגה הדרגתית, בצורה היינו השתלשלות"

והמשמעות בזו, זו אחוזות שלה שהחוליות (שרשרת) לשלשלת דומה השונות

העליון" מ"לובן המשכה היא ולבנותיו לבניו לבן נשיקת של הפנימית הרוחנית

השתלשלות, סדר של ול"בנות" ל"בנים" סוף) אין ÌÈ¯ÎÊ(אור Ì‰ ÌÈ�a»ƒ≈¿»ƒ
Ô‰ ˙B�·e ,ÌÈÚÈtLÓe«¿ƒƒ»≈
,ÌÈÏa˜Ó e�È‰c ˙B·˜�¿≈¿«¿¿«¿ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏkL∆»≈∆«ƒ¿«¿¿
ÌÈ�È�Ú‰ '·Ï ˜ÏÁ�∆¿»¿»ƒ¿»ƒ

Ïa˜Óe ÚÈtLÓcסדר ¿«¿ƒ«¿«≈
בצורת בנוי כולו ההשתלשלות

וכל בחינה כל כי ומקבל, משפיע

סדר של אורכו לכל דרגה

מזו מקבלת ההשתלשלות

לזו ומשפיעה ממנה שלמעלה

לכך, בנוסף ממנה. שלמטה

דומה רבות בחינות בין היחס

ומקבל. משפיע שבין ליחס

לבינה משפיעה החכמה למשל,

(בן, "אב" נקראת החכמה ולכן

(בת, "אם" נקראת והבינה זכר)

המשפיעÌ‰È�Leנקבה), גם ¿≈∆
שבכל (בנות) המקבל וגם (בנים)

‰ÚtL‰דרגה ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«¿»»
Ô·Ï ˙�ÈÁaÓ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ¿ƒ«…∆

ÔBÈÏÚ‰סוף אין האור »∆¿
ההשתלשלות מסדר שלמעלה

‰˜ÈL� ÏL ÔÙ‡aשהיא ¿…∆∆¿ƒ»
והגילוי ההמשכה מאשר יותר

כלל, בדרך «ÈLpL∆¿ƒ˜‰שקיימת
˙e¯qÓ˙‰ ÏÚ ‰¯BÓ»«ƒ¿«¿

˙„ÁÈÓ ‰ÚtL‰Â ˙ÈÏÎ˙a (ËÈÈ˜�aÚbÚb¯ÚaÈ‡)על תוספת ƒ∆¿∆∆¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»¿À∆∆
הרגילה. וההשפעה ההארה

ÌBÈ Ïk ÏL ¯˜aa ‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�ÚÂלובן" על מורה "לבן" כאמור, ¿ƒ¿»∆«¬∆«…∆∆»
כאמור) וציור, מגדר (למעלה פשיטות על מורה הלבן הצבע כי העליון"

העליון "לובן להארת ומסוגל מיוחד זמן שישנו ומבאר מוסיף ",וכאן

,ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙�ÈÁa CLÓ� ¯˜aa ÌBÈ ÏÎaLהיא זו והמשכה ∆¿»«…∆ƒ¿»¿ƒ«…∆»∆¿
˙„ÁÈÓ Ák ˙�È˙�לרגיל C¯a˙Èמעבר B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÓ ¿ƒ«…«¿À∆∆≈«¿«ƒ¿»≈

הפנימית הרוחנית המשמעות וזו ההשתלשלות, שבסדר ול"בנות" ל"בנים"

בפסוק האמור ÂÈ˙B�·ÏÂ,של ÂÈ�·Ï ˜M�ÈÂהשפעה שהיתה היינו «¿«≈¿»»¿ƒ¿»
סוף אין מאור ("נשיקה") לרגיל ומעבר מעל התמסרות מתוך מיוחדת,

שבסדר ("בנות") למקבל והן ("בנים") למשפיע הן העליון") ("לובן

השתלשלות.

‰ÎLÓ‰ ÏkL ÔÂÈkÓeמלמעלה עליון אור של ÈeÏz‰וגילוי ƒ≈»∆»«¿»»¿»
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  מפתח  כללי

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

 ג.............................א"קי י"ק ליםמזמורי תה  )ב

פרשת  שבת'  וגווישכם לבן בבוקרה "מאמר ד  )ג

 ה ...................................ח"משת'ה,  כסלו'ז, ויצא

 יא.....ח"שמהת,  כסלו'ז ויצאפרשת  שבתת ושיחמ  )ד

   ויצאפרשת  – לקוטי שיחות  )ה

  יט ....................................................וטרך כ )ק"בלה( 

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

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

 דכ...............ויצאפרשת  – ילקוט גאולה ומשיח  )ז

 הכ...........ויצאפרשת לשבוע חומש שיעור יומי   )ח

 אנ................ויצאפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

   )מוגה( תניאה ם בספרעורישי  )י

 בנ......................................ויצאפרשת לשבוע  

 סג..............ויצאפרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח   )יא

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

  
 :מהדורת וגשל –ם "שיעורי רמב

 סח ...........ויצאפרשת לשבוע  פרקים ליום'  ג–  )יג

  צה ...........ויצאפרשת לשבוע   פרק אחד ליום–  )יד

  בק..............ויצאפרשת לשבוע  ותצו ספר המ–  )טו

 
  נביאים וכתובים   )טז

  הק....................... לז פרק יםתהל, טו פרק ב-מואלש

 זק...........................................יומאמסכת  עקבעין י  )יז

  

   עם ביאורים בכורותמסכת   )יח

  חק.............................................. טי עד דף גיף מד

  :ד"נשיאי חבו רבותינמתורת 

    עם הערות וציוניםשבתשולחן ערוך הלכות   )יט

 לטק................................................ר הזקן"אדמו

   הלכות שבתשולחן ערוך  )כ

 לטק................................................ר הזקן"אדמו

    תורהלקוטי   )כא

 מק..................................................ר הזקן"ואדמ

   שערי אורה  )כב

 גמק.............................................ר האמצעי"אדמו

  ו"תרט-ד"צ תרי"אמרי הצמ – צ"מאמרי הצ  )כג

 דמק......................................"צמח צדק"ר ה"אדמו

   ב"תרל תורת שמואל  )כד

 דמק............................................ש" מוהרר"אדמו

   עץ החייםס קונטר  )כה

 המק...........................................ב"ר מוהרש"אדמו

  ט"תרפ'הם המאמריספר   )כו

 המק...........................................צ''ר מוהריי''אדמו

   בוריםילקוטי ד  )כז

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

  ב"רנתרשימת   )כח

 מחק.......................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  אגרות קודש   )כט

 מטק...................................................צ"ר מוהריי"אדמו

 אנק................................חומש לקריאה בציבור   )ל

 חנק.......................ויצאפרשת שבוע ללוח זמנים   )לא

 טנק...............שבת קודשלערב סדר הדלקת נרות   )לב
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‰‚ÂÓ È˙Ï·

ÌkLiÂוּיׁשב וּיל גֹו' ולבנֹותיו לבניו וינּׁשק ּבּבקר לבן ««¿≈ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
גֹו' לדרּכֹו הל ויעקב למקֹומֹו ּומבאר1לבן , ְְְְְֲִַַַָָָָֹֹ

סֹוף חּיים' ּוב'תֹורת ּפרׁשה) חסידיׁשע (ּדי אֹור' ְְֲִִִִֶַַָָָָּב'תֹורה
הּידּוע2ּפרׁשתנּו הּמאמר מדּברת3[עלּֿפי ׁשהּתֹורה ְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

לבן וּיׁשּכם ּׁשּכתּוב ּדמה ּבּתחּתֹונים]. ורֹומזת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבעליֹונים
עד ׁשּלמעלה, העליֹון הּלבן ּבחינת על קאי ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּבקר
לבניו וינּׁשק ּׁשּכתּוב ּומה ,יתּבר ּומהּותֹו ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָלעצמּותֹו
ּובנֹות ּבנים לבחינת מיחדת המׁשכה על קאי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻולבנֹותיו
ּומׁשּפיעים, זכרים הם ּבנים ההׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּבסדר
סדר ׁשּכל מקּבלים, ּדהינּו נקבֹות הן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָּובנֹות
ּומקּבל, ּדמׁשּפיע הענינים לב' נחלק ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות
העליֹון לבן מּבחינת מיחדת הׁשּפעה מקּבלים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּוׁשניהם
התמּסרּות על מֹורה ׁשּנׁשיקה נׁשיקה, ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹּבאפן
זה וענין מיחדת. והׁשּפעה ּבתכלית ְְְְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻ(איּבערּגעּגעּבנקייט)
ּבחינת נמׁש ּבּבקר יֹום ׁשּבכל יֹום, ּכל ׁשל ּבּבקר ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹנעׂשה
ּומהּותֹו מעצמּותֹו מיחדת ּכח נתינת העליֹון, ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻלבן
המׁשכה ׁשּכל ּומּכיון ולבנֹותיו. לבניו וינּׁשק ,ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָיתּבר
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אֿב.)1 לב, (ויצא) ואילך.)2פרשתנו רע"ד לד, – בתו"ח ואילך. סע"ג כג, – בתו"א גו': בבוקר לבן וישכם מאמרות)3ד"ה עשרה

וש"נ. ואילך. 37 ס"ע חכ"ג לקו"ש וראה ואילך. א קסא, ואילך. ב יג, של"ה פכ"ב. ח"ג דין חקור מאמר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Ô·Ï ·LiÂ CÏiÂ 'B‚ ÂÈ˙B�·ÏÂ ÂÈ�·Ï ˜M�ÈÂ ¯˜aa Ô·Ï ÌkLiÂ««¿≈»»«…∆«¿«≈¿»»¿ƒ¿»«≈∆«»»»»
'B‚ Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ BÓB˜ÓÏ1,ויצא פרשת השבוע, פרשת בסיום ƒ¿¿«¬…»«¿«¿

לבן, מבית ברחו ובנותיו ובניו ונשותיו אבינו שיעקב לאחר כי התורה ָָמספרת

בבוקר, לבן השכים המפגש של ובסופו אותם והשיג אחריהם ורדף לבן ָָָקם

מכן ולאחר ולבנותיו לבניו נשק

חזר לבן ויעקב. לבן נפרדו

לדרכו הלך אבינו ויעקב למקומו

ישראל) ארץ «…¿Óe·‡¯(לכיוון
'¯B‡ ‰¯B˙'a,הזקן לרבנו ¿»

פרשיות על החסידות (מאמרי

אור' 'תורה שבספרים השבוע

ושמות) בראשית חומשים (על

חומשים (על תורה' ו'לקוטי

נקראים ודברים) במדבר ויקרא,

L¯t‰בשם ÚLÈ„ÈÒÁ Ècƒ¬ƒƒ∆»»»
Yכלומר החסידית, הפרשה

הפרשה על החסידות ביאורי

פעמים וכמה כמה עורר והרבי

מידי הללו המאמרים לימוד על

בשבוע) »¿B˙'·e¯˙שבוע
'ÌÈiÁהאמצעי ÛBÒלאדמו"ר «ƒ

e�˙L¯t2ÈtŒÏÚ] »»»≈«ƒ
Úe„i‰ ¯Ó‡n‰3‰¯Bz‰L ««¬»«»«∆«»

˙ÊÓB¯Â ÌÈ�BÈÏÚa ˙¯a„Ó¿«∆∆»∆¿ƒ¿∆∆
ÌÈ�BzÁzaבניגוד כלומר, ««¿ƒ

של שהמשמעות לכאורה לנראה

כפי בעיקר היא התורה דברי

בהם ויש בגשמיות למטה שהם

שהם כפי לעניינים רמז רק

מדברת התורה כן ואם ברוחניות,

למרות דבר, של לאמיתו הרי העליונים, לעולמות ורומזת התחתונים בעולמות

ברוחניות בעצם מדברת התורה הדברים, לפשט כמובן מתכוונת שהתורה

אור' ב'תורה החסידות במאמרי מבואר זה ולפי לגשמיות רומזת ורק הדברים

.[- חיים aa˜¯וב'תורת Ô·Ï ÌkLiÂ ·e˙kM ‰Ócומרמז מתייחס ¿«∆»««¿≈»»«…∆
‰ÏÚÓlL ÔBÈÏÚ‰ Ô·l‰ ˙�ÈÁa ÏÚ È‡˜,פשיטות מסמל הלבן הצבע »≈«¿ƒ««…∆»∆¿∆¿«¿»ְֵַ

אלא אחרת או כזו בהגדרה 'מצויר' ואיננו מוגדר שאיננו עליון אור כלומר

בדרגותנ קיים המושג סוף. אין עד שמאיר אור והוא והגדרה הגבלה מכל עלה

בעולם בגלוי (המתחילות הספירות מעשר שלמעלה הכתר מבחינת החל ֵָשונות

הימנו למעלה וגם C¯a˙Èהאצילות) B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÏ „Úהבלי שהוא «¿«¿«ƒ¿»≈
והוא כלשהי והגבלה להגדרה שייכות מכל למעלה האמיתי, סוף והאין גבול

העליון, הכי ÏÚה"לובן" È‡˜ ÂÈ˙B�·ÏÂ ÂÈ�·Ï ˜M�ÈÂ ·e˙kM ‰Óe«∆»«¿«≈¿»»¿ƒ¿»»≈«
˙„ÁÈÓ ‰ÎLÓ‰סוף אין ÒaL„¯מאור ˙B�·e ÌÈ�a ˙�ÈÁ·Ï «¿»»¿À∆∆ƒ¿ƒ«»ƒ»∆¿≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ב"סדר למטה מלמעלה ונמשך הולך האלוקי האור «ƒ¿«¿¿

הדרגות בין והקשר והיחס לדרגה מדרגה הדרגתית, בצורה היינו השתלשלות"

והמשמעות בזו, זו אחוזות שלה שהחוליות (שרשרת) לשלשלת דומה השונות

העליון" מ"לובן המשכה היא ולבנותיו לבניו לבן נשיקת של הפנימית הרוחנית

השתלשלות, סדר של ול"בנות" ל"בנים" סוף) אין ÌÈ¯ÎÊ(אור Ì‰ ÌÈ�a»ƒ≈¿»ƒ
Ô‰ ˙B�·e ,ÌÈÚÈtLÓe«¿ƒƒ»≈
,ÌÈÏa˜Ó e�È‰c ˙B·˜�¿≈¿«¿¿«¿ƒ
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ÏkL∆»≈∆«ƒ¿«¿¿
ÌÈ�È�Ú‰ '·Ï ˜ÏÁ�∆¿»¿»ƒ¿»ƒ

Ïa˜Óe ÚÈtLÓcסדר ¿«¿ƒ«¿«≈
בצורת בנוי כולו ההשתלשלות

וכל בחינה כל כי ומקבל, משפיע

סדר של אורכו לכל דרגה

מזו מקבלת ההשתלשלות

לזו ומשפיעה ממנה שלמעלה

לכך, בנוסף ממנה. שלמטה

דומה רבות בחינות בין היחס

ומקבל. משפיע שבין ליחס

לבינה משפיעה החכמה למשל,

(בן, "אב" נקראת החכמה ולכן

(בת, "אם" נקראת והבינה זכר)

המשפיעÌ‰È�Leנקבה), גם ¿≈∆
שבכל (בנות) המקבל וגם (בנים)

‰ÚtL‰דרגה ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒ«¿»»
Ô·Ï ˙�ÈÁaÓ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ¿ƒ«…∆

ÔBÈÏÚ‰סוף אין האור »∆¿
ההשתלשלות מסדר שלמעלה

‰˜ÈL� ÏL ÔÙ‡aשהיא ¿…∆∆¿ƒ»
והגילוי ההמשכה מאשר יותר

כלל, בדרך «ÈLpL∆¿ƒ˜‰שקיימת
˙e¯qÓ˙‰ ÏÚ ‰¯BÓ»«ƒ¿«¿

˙„ÁÈÓ ‰ÚtL‰Â ˙ÈÏÎ˙a (ËÈÈ˜�aÚbÚb¯ÚaÈ‡)על תוספת ƒ∆¿∆∆¿¿«¿«¿ƒ¿«¿»»¿À∆∆
הרגילה. וההשפעה ההארה

ÌBÈ Ïk ÏL ¯˜aa ‰NÚ� ‰Ê ÔÈ�ÚÂלובן" על מורה "לבן" כאמור, ¿ƒ¿»∆«¬∆«…∆∆»
כאמור) וציור, מגדר (למעלה פשיטות על מורה הלבן הצבע כי העליון"

העליון "לובן להארת ומסוגל מיוחד זמן שישנו ומבאר מוסיף ",וכאן

,ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙�ÈÁa CLÓ� ¯˜aa ÌBÈ ÏÎaLהיא זו והמשכה ∆¿»«…∆ƒ¿»¿ƒ«…∆»∆¿
˙„ÁÈÓ Ák ˙�È˙�לרגיל C¯a˙Èמעבר B˙e‰Óe B˙eÓˆÚÓ ¿ƒ«…«¿À∆∆≈«¿«ƒ¿»≈

הפנימית הרוחנית המשמעות וזו ההשתלשלות, שבסדר ול"בנות" ל"בנים"

בפסוק האמור ÂÈ˙B�·ÏÂ,של ÂÈ�·Ï ˜M�ÈÂהשפעה שהיתה היינו «¿«≈¿»»¿ƒ¿»
סוף אין מאור ("נשיקה") לרגיל ומעבר מעל התמסרות מתוך מיוחדת,

שבסדר ("בנות") למקבל והן ("בנים") למשפיע הן העליון") ("לובן

השתלשלות.

‰ÎLÓ‰ ÏkL ÔÂÈkÓeמלמעלה עליון אור של ÈeÏz‰וגילוי ƒ≈»∆»«¿»»¿»
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xweaaו oal mkyie

תכסף ידי למעׂשה האדם, ּבעבֹודת צריכה4ּתלּויה לכן , ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשּבכל וזהּו זֹו, המׁשכה ּבדגמת האדם עבֹודת ּגם ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֻלהיֹות

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּתפּלה, עבֹודת זמן הּוא ּבּבקר וּיׁשּכם5יֹום ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָֹ
את וּיחבׁש ּבּבקר חביׁשתאברהם ּדענין גֹו', חמֹורֹו ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַָָֹֹ

חמר עם מלחמה ׁשענינּה הּתפּלה לעבֹודת רֹומז ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחמֹור
לבן ּבחינת נמׁש הּתפּלה עבֹודת ּדעלֿידי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹהּגּוף,

.6העליֹון ְֶָ

CÈLÓÓe,לדרּכֹו הל ויעקב למקֹומֹו לבן וּיׁשב וּיל «¿ƒְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָֹ
הּנ"ל ּבּדרּוׁשים מסּתּלקת7ּומבאר ּדאחרּֿכ , ְְְְִִֶֶַַַַַַָָֹ

למקֹומֹו, לבן וּיׁשב ּדזהּו העליֹון, לבן ּדבחינת זֹו ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהארה
ּדבחינת לדרּכֹו, הל ויעקב ּבעצמּותֹו, נכללת זֹו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשהארה
ּדר אקרי ּדתֹורה ּומצוֹות, ּבּתֹורה ונמׁש הל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹיעקב

עכ"ל זמן8וד"ל, הּוא אז זֹו, הארה סּלּוק ּדלאחר והינּו, . ְְְְְִִֶַַַַָָָ
ׁשּלאחר רק ּדלא ּבזה, להֹוסיף ויׁש למּטה. ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹהעבֹודה
אּלא מּלמּטה, העבֹודה זמן הּוא אז ההארה וסּלּוק ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּגּלּוי
זמן הּוא אז ההארה סּלּוק לאחר ׁשּדוקא מּזֹו, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָיתרה
סּלּוק לאחר ׁשּדוקא מּזֹו, יתרה ועֹוד מּלמּטה. ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָהעבֹודה
הּבאּור לֹומר ויׁש למּטה. העבֹודה להיֹות יכֹולה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָההארה
ועבֹודתינּו מעׂשינּו האדם, עבֹודת ּבׁשביל ּדהּנה ,9ּבזה, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּוכמֹו העֹולם, ּומציאּות אדם ׁשל מציאּות להיֹות ְְְְְִִִִֶָָָָָצריכה
ׁשּצריכה ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה ּובפרט הּתֹורה, ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּבלּמּוד

והּׂשגה ּדהבנה ּבאפן הּבהמית10להיֹות ּדנפׁשֹו ּבּׂשכל ּגם ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹ
האלקית) ּדנפׁש ּבׂשכל ּתחּלה הּלּמּוד ׁשּמבין ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ(עלֿידי
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טו.)4 יד, ג.)5איוב כב, ואילך.)6וירא ד לז, שם תו"ח ב. כד, שם תו"א ראה – לקמן לט,)7בהבא שם תו"ח סע"ב. שם, תו"א

שם.)8ב. רפל"ז.)9ל'התו"א התניא ספ"ב.)10ל' לאדה"ז ת"ת הל'
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ÛÒÎ˙ EÈ„È ‰NÚÓÏ ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa4כוסף הקדושֿברוךֿהוא «¬«»»»¿«¬≈»∆ƒ¿…
מעשי שהם (למרות האדם בני של ועבודתם למעשיהם כביכול, ומשתוקק,

משהו), לו ולחדש להוסיף מסוגלים אינם ולכאורה ˆ¯ÎÈ‰ידיו ÔÎÏ»≈¿ƒ»
BÊ ‰ÎLÓ‰ ˙Ó‚„a Ì„‡‰ ˙„B·Ú Ìb ˙BÈ‰Ïלובן" בחינת ƒ¿«¬«»»»¿À¿««¿»»

בבוקר, המאירה ∆¿e‰ÊÂהעליון"
‡e‰ ¯˜aa ÌBÈ ÏÎaL∆¿»«…∆
BÓk ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÓÊ¿«¬««¿ƒ»¿

·e˙kL5Ì‰¯·‡ ÌkLiÂ ∆»««¿≈«¿»»
B¯BÓÁ ˙‡ L·ÁiÂ ¯˜aa«…∆««¬…∆¬
˙LÈ·Á ÔÈ�Úc ,'B‚¿ƒ¿«¬ƒ«

¯BÓÁ‰חומריות ¯ÊÓBלשון «¬≈
d�È�ÚL ‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ«¬««¿ƒ»∆ƒ¿»»

‰ÓÁÏÓז"ל חכמינו כמאמר ƒ¿»»
קרבא") שעת צלותא ÌÚƒ"שעת

¯ÓÁחומריותÛeb‰כמבואר …∆«
על התפילה שבשעת בחסידות

ה' בגדלות להתבונן האדם

כך כדי עד רוחניים ובעניינים

על רק לא השפעה לזה שתהיה

שלו האלוקית והנפש הנשמה

ועל הבהמית הנפש על גם אלא

שלו, והחומרי הגשמי הגוף

‰lÙz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚc¿«¿≈¬««¿ƒ»
Ô·Ï ˙�ÈÁa CLÓ�ƒ¿»¿ƒ«…∆

ÔBÈÏÚ‰6ובפרט והתפילה, »∆¿
כאשר בבוקר שחרית תפילת

מ"לובן כוח נתינת לאדם נמשכת

האדם עבודת היא העליון",

וההמשכה ההארה את הגורמת

הזו.

CÈLÓÓeפרשת בסיום הפסוק «¿ƒ
ואומר Ô·Ïויצא ·LiÂ CÏiÂ«≈∆«»»»»

Ï"p‰ ÌÈLe¯ca ¯‡·Óe ,Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ BÓB˜ÓÏ7במאמרי ƒ¿¿«¬…»«¿«¿¿…»«¿ƒ««
חיים', ו'תורת אור' 'תורה בספרים אלה פסוקים על «»»¿CkŒ¯Á‡cהחסידות

התפילה e‰Êcלאחר ,ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙�ÈÁ·c BÊ ‰¯‡‰ ˙˜lzÒÓƒ¿«∆∆∆»»ƒ¿ƒ«…∆»∆¿¿∆
B˙eÓˆÚa ˙ÏÏÎ� BÊ ‰¯‡‰L ,BÓB˜ÓÏ Ô·Ï ·LiÂלעיל הוסבר «»»»»ƒ¿∆∆»»ƒ¿∆∆¿«¿

החל סוף, אין אור של שונות בבחינות קיימת העליון" "לובן שבחינת

של ומהותו לעצמותו ועד השתלשלות מסדר שלמעלה הראשונה מהבחינה

התפילה (אחרי זו עליונה בחינה הארת של הזמן סיום ועם הקדושֿברוךֿהוא

למעלה במקורה ונכללת ונעלמת וחוזרת עולה היינו מסתלקת, היא בבוקר)

וזו הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו בעצמותו שלה, ביותר העליון לשורש עד

חזר העליון" "לובן – למקומו" לבן "וישב של הפנימית הרוחנית המשמעות

- ממשיך והפסוק במקורו, ÚÈ˜·ונכלל ˙�ÈÁ·c ,Bk¯„Ï CÏ‰ ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«¿«¿ƒ¿ƒ««¬…

Ï"„Â C¯c È¯˜‡ ‰¯B˙c ,˙BÂˆÓe ‰¯Bza CLÓ�Â CÏ‰ודי] »«¿ƒ¿««»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆∆
לשונו]Ï"ÎÚלמבין], כאן אור.8[עד תורה בספר המאמר ¿»¿e�È‰Â,של

BÊ ‰¯‡‰ ˜elÒ ¯Á‡Ïc,התפילה עבודת בעת בבוקר מלמעלה שבאה ƒ¿««ƒ∆»»
‰hÓÏ ‰„B·Ú‰ ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡בכוחות ה' את לעבוד מוטל האדם ועל »¿«»¬»¿«»

Êa‰,עצמו. ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆
Èelb‰ ¯Á‡lL ˜¯ ‡Ïc¿…«∆¿«««ƒ
‡e‰ Ê‡ ‰¯‡‰‰ ˜elÒÂ¿ƒ«∆»»»
‰hÓlÓ ‰„B·Ú‰ ÔÓÊ¿«»¬»ƒ¿«»
שלבים שני שקיימים כלומר

תחילה – זה אחר בזה הבאים

כך ואחר מלמעלה הארה ישנה

מלמטה העבודה של ה'תור' בא

והתוכני הענייני הקשר זה (ולפי

ורק הכרחי אינו הדברים שני בין

לוח מבחינת הדברים סדר שזהו

BfÓ,נים,הזמ ‰¯˙È ‡l‡∆»¿≈»ƒ
˜elÒ ¯Á‡Ï ‡˜ÂcL∆«¿»¿««ƒ
ÔÓÊ ‡e‰ Ê‡ ‰¯‡‰‰«∆»»»¿«

‰hÓlÓ ‰„B·Ú‰זה (ולפי »¬»ƒ¿«»
הדברים בין הדוק ענייני קשר יש

האדם עבודת למטה, והעבודה

לאחר באה עצמו בכוח

מלמעלה ההארה הסתלקות

במקרה). ולא ¿BÚÂ„בדווקא
¯Á‡Ï ‡˜ÂcL ,BfÓ ‰¯˙È¿≈»ƒ∆«¿»¿««
‰ÏBÎÈ ‰¯‡‰‰ ˜elÒƒ«∆»»¿»
‰hÓÏ ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿«»
למטה שהעבודה בלבד זו (לא

ההארה סילוק אחרי בפועל באה

שכך בלבד זו ולא מלמעלה

ביניהם הקשר אלא להיות מוכרח

היינו ותוצאה, סיבה כעין הוא

נסתלקה מלמעלה שההארה לאחר רק אפשרית למטה האדם של שהעבודה

להלן. שיבואר כפי ועלתה),

,Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏÈ·La ‰p‰c ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂהנקראת ¿≈««≈»∆¿ƒ≈ƒ¿ƒ¬«»»»
התניא e�È˙„B·ÚÂבספר e�ÈNÚÓ9ÏL ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ , «¬≈«¬»≈¿ƒ»ƒ¿¿ƒ∆

‰¯Bza Ë¯Ù·e ,‰¯Bz‰ „enÏa BÓÎe ,ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓe Ì„‡»»¿ƒ»»¿¿ƒ«»ƒ¿»«»
‰‚O‰Â ‰�·‰c ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ,‰tŒÏÚaL10בשונה ∆¿«∆∆¿ƒ»ƒ¿¿…∆«¬»»¿«»»

חכמינו (ובלשון הבנה ללא התורה פסוקי את הקורא גם שבה שבכתב מתורה

פה שבעל תורה לימוד תורה, לומד הוא הרי קאמר") מאי ידע "לא – ז"ל

אלא האלוקית בנשמה רק לא והשגה בהבנה להיות ÏÎOaחייב Ìb««≈∆
LÙ�c ÏÎNa ‰lÁz „enl‰ ÔÈ·nL È„ÈŒÏÚ) ˙ÈÓ‰a‰ BLÙ�c¿«¿««¬ƒ«¿≈∆≈ƒ«ƒ¿ƒ»¿≈∆¿∆∆

˙È˜Ï‡‰(הבהמית הנפש של בשכל גם נמשכת וההשגה ההבנה ומשם »¡…ƒ
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g"nyz'd ,elqk 'f ,`vie zyxt zay

ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין נפלא ּדיחּוד ועלּֿדרֿזה11ּבאפן , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
ּולמעלה העֹולם, ּגׁשמּיּות ּבברּור העבֹודה להיֹות ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָצריכה
עלּית יֹותר ּולמעלה העֹולם, ּגׁשמּיּות זּכּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָיֹותר
להיֹות צריכה זה ּכל ׁשּבׁשביל ׁשּבעֹולם, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָהּגׁשמּיּות
העליֹון לבן מאיר וכאׁשר והעֹולם. האדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמציאּות
ּבׁשלמּותּה, האדם עבֹודת ׁשּתהיה איֿאפׁשר הּזה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבעֹולם

ּדמחו מאן קּיּוםׁשהרי לֹו אין מלּכא קּמי ּבמחֹוג ולכן12י . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּדדוקא לדרּכֹו, הל ויעקב למקֹומֹו לבן וּיׁשב וּיל ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכתיב
אז למעלה, ּומסּתּלקת עֹולה העליֹון לבן ּבחינת ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכאׁשר
לֹומר ויׁש ּבׁשלמּות. עבֹודתם לעׂשֹות יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָיכֹולים
הסּתּלקּות למקֹומֹו, לבן לוּיׁשב הּטעם הּוא ּגּופא ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּזה
ׁשּתהיה היא הּכּונה ׁשּתכלית ּדמּכיון העליֹון, לבן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבחינת
ּכדי למקֹומֹו, לבן וּיׁשב להיֹות צרי לכן האדם, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָעבֹודת

ּבׁשלמּות. האדם עבֹודת להיֹות ְְֲִִֵֶַַָָָׁשּתּוכל

‰p‰Âורֹומזת ּבעליֹונים מדּברת ׁשהּתֹורה לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא (ׁשּלבן זה ׁשענין מּובן ּומּזה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּתחּתֹונים,
ּביעקב), ּכח נמׁש ּומּמּנּו ׁשּלמעלה, העליֹון לבן ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבחינת
ּבבית יעקב עבֹודת ּדפרׁשתנּו, הּסּפּור לכללּות ּגם ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹׁשּי
ּבאפן היתה לבן ּבצאן יעקב עבֹודת ּדהּנה וכּו'. ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלבן

ּוברּדים נקּדים עקּדים הּצאן ּכפי13ׁשהיּו זה ׁשענין . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֻֻֻ
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פ"ה.)11 כ.)12תניא ה, חגיגה י.)13ראה לא, פרשתנו
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e‰BÓk „eÁÈ ÔÈ‡L ‡ÏÙ� „eÁÈc ÔÙ‡a11התניא בספר כמבואר ¿…∆¿ƒƒ¿»∆≈ƒ»
כך והרעיון האדם בין מופלאה אחדות נוצרת שכלי, רעיון קולט אדם שכאשר

אלא האדם משכל ונפרדים זרים דברים אינם השכליים וההסברים שהרעיונות

מ אחד לדבר הפכו (ה"מושכל") והרעיונות לומדהשכל האדם כאשר ולכן מש

של ורצונו חכמתו שהיא תורה,

נוצרת הקדושֿברוךֿהוא,

האדם בין והתאחדות התקשרות

לה דומה שאין לקדושֿברוךֿהוא

ושכל ה' וחכמת אחר עניין בשום

ממש. אחד לדבר הפכו האדם

(ועל תורה ללמוד שכדי וכשם

הקדושֿ עם להתאחד כך ידי

יש נפלאה) באחדות ברוךֿהוא

ושל אדם של במציאות צורך

- ˆ¯ÎÈ‰שכל ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ»
¯e¯·a ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿≈
‰ÏÚÓÏe ,ÌÏBÚ‰ ˙eiÓLb«¿ƒ»»¿«¿»
˙eiÓLb CekÊ ¯˙BÈ≈ƒ«¿ƒ
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÏBÚ‰»»¿«¿»≈
ÌÏBÚaL ˙eiÓLb‰ ˙iÏÚ¬ƒ«««¿ƒ∆»»
הזה שהעולם בחסידות מבואר

כך נבראו שבו והנבראים הגשמי

יחד בהם מעורבים והרע שהטוב

את ולהפריד לברר האדם ועל

(הנקרא זה ובעניין מהרע הטוב

כמה יש הבירורים") "עבודת

ראשון שלב שלבים: וכמה דרגות

(בדבר הרע מן הטוב בירור הוא

אוכלים כאשר – למשל מאכל,

הגשמי הדבר הבא בשלב המזון), בכוח ה' את לעבוד כדי שמים, לשם אותו

(כי לקדושה מתעלה הוא יותר נעלה ובשלב ומזוכך עדין אלא חומרי אינו ִָכבר

של לטוב לגמרי דומה איננו עדיין מהרע ונפרד התברר שהטוב לאחר גם

לקדושה עולה ברע מעורב שהיה הטוב יותר, נעלה בשלב ורק ממש הקדושה

‰‡„Ìממש), ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ê Ïk ÏÈ·LaLשישתמש ∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»»»
עצמו. והעֹולם וקדושה טוב של למטרות העולם Ô·Ïבענייני ¯È‡Ó ¯L‡ÎÂ ְָָ¿«¬∆≈ƒ…∆

ÔBÈÏÚ‰השתלשלות מסדר למעלה סוף אין ‡LÙ‡ŒÈ¯אור ,‰f‰ ÌÏBÚa »∆¿»»«∆ƒ∆¿»
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‰È‰zLעצמו ובכוח עצמו (וכאמור,d˙eÓÏLaמצד ∆ƒ¿∆¬«»»»ƒ¿≈»

על העולם את ומעלה ומזככת ומבררת פעולתה את פועלת הבירורים עבודת

האור של ועלייתו סילוקו לאחר דווקא שקיימת עצמו מצד האדם עבודת ידי

להיות יכולה לא האדם עבודת מאיר, האיןֿסוף האור עוד וכל האיןֿסוף)

˜Ìeiמושלמת, BÏ ÔÈ‡ ‡kÏÓ Èn˜ ‚BÁÓa ÈÂÁÓc Ô‡Ó È¯‰L12 ∆¬≈»¿«¿ƒ¿»«≈«¿»≈ƒ
מין אותו לו רמז הקיסר. אצל היה חנניה בן יהושע רבי בגמרא: ִַָמסופר

ידו בתגובה: יהושע רבי לו רמז ממנו. פניו החזיר שאדונו עם אתם ָ(אפיקורס):

יהושע: רבי לו ענה לך? החווה מה יהושע: לרבי הקיסר לו אמר עלינו. נטויה

אמר עלינו. נטויה ידו לו: החוויתי ואני ממנו פניו החזיר שאדונו הקיסרעם

לך החווה ומה ממנו. פניו החזיר שאדונו עם אמר: לו? החווית מה מין: לאותו

יעמוד ברמז לו מחווים מה יודע שלא מי אמרו: יודע. אינני אמר: בתגובה?

צריך האדם כמה עד מכאן למדו ובחסידות והרגוהו. הוציאוהו המלך? לפני

לפני בעמדו וכל מכל בטל להיות

הקדושֿברוךֿהוא, המלך,

הארה יש כאשר – ובענייננו

לא האדם ונעלית, גבוהה אלוקית

כל את ביטוי לידי להביא יכול

כי מושלמת בצורה שלו הכוחות

המלך לפני וכל מכל בטל הוא

ÔÎÏÂהקדושֿברוךֿהוא .¿»≈
Ô·Ï ·LiÂ CÏiÂ ·È˙k¿ƒ«≈∆«»»»»
CÏ‰ ·˜ÚÈÂ BÓB˜ÓÏƒ¿¿«¬…»«
¯L‡k ‡˜Â„c ,Bk¯„Ï¿«¿¿«¿»«¬∆
‰ÏBÚ ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙�ÈÁa¿ƒ«…∆»∆¿»

‰ÏÚÓÏ ˙˜lzÒÓeאין ואור ƒ¿«∆∆¿«¿»
בגלוי, מאיר איננו «‡Êסוף

Ï‡¯NÈ È�a ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ì˙„B·Ú ˙BNÚÏ«¬¬»»

.˙eÓÏLaƒ¿≈
‡e‰ ‡Ùeb ‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆»

ÌÚh‰והסיבהÔ·Ï ·LiÂÏ «««¿«»»»»
˙e˜lzÒ‰ ,BÓB˜ÓÏƒ¿ƒ¿«¿

ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙�ÈÁaויצירת ¿ƒ«…∆»∆¿
איננו סוף אין אור שבו מצב

בגלוי, «≈ÔÂÈkÓc¿ƒמאיר
‰�ek‰ ˙ÈÏÎzLֿהקדוש של ∆«¿ƒ««»»

ובכך העולם בבריאת ברוךֿהוא

למטה הנשמה את ‰‡„Ìשהוריד ˙„B·Ú ‰È‰zL ‡È‰עצמו מצד ƒ∆ƒ¿∆¬«»»»
עצמו, ÏÎezLובכוחות È„k ,BÓB˜ÓÏ Ô·Ï ·LiÂ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿«»»»»ƒ¿¿≈∆«

˙eÓÏLa Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïלהביא יכול האדם כאשר שאפשרי דבר ƒ¿¬«»»»ƒ¿≈
כנ"ל. שלו, הכוחות כל ואת שלו המציאות כל את ביטוי לידי

ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰Âהמאמר ÌÈ�BÈÏÚaבתחילת ˙¯a„Ó ‰¯Bz‰L ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆«»¿«∆∆»∆¿ƒ
הפנימית הרוחנית במשמעות היא התורה דברי של והמשמעות הכוונה ועיקר

הדברים ÌÈ�BzÁzaשל ˙ÊÓB¯Â,הדברים של הפשוט הגשמי במובן ¿∆∆««¿ƒ
�ÈÁa ‡e‰ Ô·lL) ‰Ê ÔÈ�ÚL Ô·eÓ ‰fÓeÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ ƒ∆»∆ƒ¿»∆∆»»¿ƒ«…∆»∆¿

,·˜ÚÈa Ák CLÓ� epnÓe ,‰ÏÚÓlL"מנשק" העליון שהלובן כאמור ∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿»…«¿«¬…
מיוחדת), בהתמסרות להם משפיע היינו יעקב, של והבנות הבנים «»CiLאת

.'eÎÂ Ô·Ï ˙È·a ·˜ÚÈ ˙„B·Ú ,e�˙L¯Ùc ¯etq‰ ˙eÏÏÎÏ Ìb«ƒ¿»«ƒ¿»»»≈¬««¬…¿≈»»¿
Ô‡v‰ eÈ‰L ÔÙ‡a ‰˙È‰ Ô·Ï Ô‡ˆa ·˜ÚÈ ˙„B·Ú ‰p‰c¿ƒ≈¬««¬…¿…»»»¿»¿…∆∆»«…

ÌÈc¯·e ÌÈc˜� ÌÈc˜Ú13מלבן ביקש אבינו שיעקב בפרשה מסופר ¬Àƒ¿Àƒ¿Àƒ
"עקודים", שיולדו הכבשים את לבן צאן את כרועה עבודתו על כשכר לקבל

ו"ברודים". (epnnL"נקודים" ÌÈ�BÈÏÚa ‡e‰L ÈÙk ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆¿ƒ∆»∆¿ƒ∆ƒ∆
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ּכמֹוהּו יחּוד ׁשאין נפלא ּדיחּוד ועלּֿדרֿזה11ּבאפן , ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹ
ּולמעלה העֹולם, ּגׁשמּיּות ּבברּור העבֹודה להיֹות ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָצריכה
עלּית יֹותר ּולמעלה העֹולם, ּגׁשמּיּות זּכּו ְְְֲִִִֵֵַַַָָָיֹותר
להיֹות צריכה זה ּכל ׁשּבׁשביל ׁשּבעֹולם, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָהּגׁשמּיּות
העליֹון לבן מאיר וכאׁשר והעֹולם. האדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹמציאּות
ּבׁשלמּותּה, האדם עבֹודת ׁשּתהיה איֿאפׁשר הּזה, ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבעֹולם

ּדמחו מאן קּיּוםׁשהרי לֹו אין מלּכא קּמי ּבמחֹוג ולכן12י . ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּדדוקא לדרּכֹו, הל ויעקב למקֹומֹו לבן וּיׁשב וּיל ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹּכתיב
אז למעלה, ּומסּתּלקת עֹולה העליֹון לבן ּבחינת ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּכאׁשר
לֹומר ויׁש ּבׁשלמּות. עבֹודתם לעׂשֹות יׂשראל ּבני ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָיכֹולים
הסּתּלקּות למקֹומֹו, לבן לוּיׁשב הּטעם הּוא ּגּופא ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָׁשּזה
ׁשּתהיה היא הּכּונה ׁשּתכלית ּדמּכיון העליֹון, לבן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבחינת
ּכדי למקֹומֹו, לבן וּיׁשב להיֹות צרי לכן האדם, ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָעבֹודת

ּבׁשלמּות. האדם עבֹודת להיֹות ְְֲִִֵֶַַָָָׁשּתּוכל

‰p‰Âורֹומזת ּבעליֹונים מדּברת ׁשהּתֹורה לעיל נתּבאר ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
הּוא (ׁשּלבן זה ׁשענין מּובן ּומּזה ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבּתחּתֹונים,
ּביעקב), ּכח נמׁש ּומּמּנּו ׁשּלמעלה, העליֹון לבן ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹּבחינת
ּבבית יעקב עבֹודת ּדפרׁשתנּו, הּסּפּור לכללּות ּגם ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹׁשּי
ּבאפן היתה לבן ּבצאן יעקב עבֹודת ּדהּנה וכּו'. ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֹֹֹלבן

ּוברּדים נקּדים עקּדים הּצאן ּכפי13ׁשהיּו זה ׁשענין . ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֻֻֻ
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e‰BÓk „eÁÈ ÔÈ‡L ‡ÏÙ� „eÁÈc ÔÙ‡a11התניא בספר כמבואר ¿…∆¿ƒƒ¿»∆≈ƒ»
כך והרעיון האדם בין מופלאה אחדות נוצרת שכלי, רעיון קולט אדם שכאשר

אלא האדם משכל ונפרדים זרים דברים אינם השכליים וההסברים שהרעיונות

מ אחד לדבר הפכו (ה"מושכל") והרעיונות לומדהשכל האדם כאשר ולכן מש

של ורצונו חכמתו שהיא תורה,

נוצרת הקדושֿברוךֿהוא,

האדם בין והתאחדות התקשרות

לה דומה שאין לקדושֿברוךֿהוא

ושכל ה' וחכמת אחר עניין בשום

ממש. אחד לדבר הפכו האדם

(ועל תורה ללמוד שכדי וכשם

הקדושֿ עם להתאחד כך ידי

יש נפלאה) באחדות ברוךֿהוא

ושל אדם של במציאות צורך

- ˆ¯ÎÈ‰שכל ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿ƒ»
¯e¯·a ‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿»¬»¿≈
‰ÏÚÓÏe ,ÌÏBÚ‰ ˙eiÓLb«¿ƒ»»¿«¿»
˙eiÓLb CekÊ ¯˙BÈ≈ƒ«¿ƒ
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÏBÚ‰»»¿«¿»≈
ÌÏBÚaL ˙eiÓLb‰ ˙iÏÚ¬ƒ«««¿ƒ∆»»
הזה שהעולם בחסידות מבואר

כך נבראו שבו והנבראים הגשמי

יחד בהם מעורבים והרע שהטוב

את ולהפריד לברר האדם ועל

(הנקרא זה ובעניין מהרע הטוב

כמה יש הבירורים") "עבודת

ראשון שלב שלבים: וכמה דרגות

(בדבר הרע מן הטוב בירור הוא

אוכלים כאשר – למשל מאכל,

הגשמי הדבר הבא בשלב המזון), בכוח ה' את לעבוד כדי שמים, לשם אותו

(כי לקדושה מתעלה הוא יותר נעלה ובשלב ומזוכך עדין אלא חומרי אינו ִָכבר

של לטוב לגמרי דומה איננו עדיין מהרע ונפרד התברר שהטוב לאחר גם

לקדושה עולה ברע מעורב שהיה הטוב יותר, נעלה בשלב ורק ממש הקדושה

‰‡„Ìממש), ˙e‡ÈˆÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ê Ïk ÏÈ·LaLשישתמש ∆ƒ¿ƒ»∆¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»»»
עצמו. והעֹולם וקדושה טוב של למטרות העולם Ô·Ïבענייני ¯È‡Ó ¯L‡ÎÂ ְָָ¿«¬∆≈ƒ…∆

ÔBÈÏÚ‰השתלשלות מסדר למעלה סוף אין ‡LÙ‡ŒÈ¯אור ,‰f‰ ÌÏBÚa »∆¿»»«∆ƒ∆¿»
Ì„‡‰ ˙„B·Ú ‰È‰zLעצמו ובכוח עצמו (וכאמור,d˙eÓÏLaמצד ∆ƒ¿∆¬«»»»ƒ¿≈»

על העולם את ומעלה ומזככת ומבררת פעולתה את פועלת הבירורים עבודת

האור של ועלייתו סילוקו לאחר דווקא שקיימת עצמו מצד האדם עבודת ידי

להיות יכולה לא האדם עבודת מאיר, האיןֿסוף האור עוד וכל האיןֿסוף)

˜Ìeiמושלמת, BÏ ÔÈ‡ ‡kÏÓ Èn˜ ‚BÁÓa ÈÂÁÓc Ô‡Ó È¯‰L12 ∆¬≈»¿«¿ƒ¿»«≈«¿»≈ƒ
מין אותו לו רמז הקיסר. אצל היה חנניה בן יהושע רבי בגמרא: ִַָמסופר

ידו בתגובה: יהושע רבי לו רמז ממנו. פניו החזיר שאדונו עם אתם ָ(אפיקורס):

יהושע: רבי לו ענה לך? החווה מה יהושע: לרבי הקיסר לו אמר עלינו. נטויה

אמר עלינו. נטויה ידו לו: החוויתי ואני ממנו פניו החזיר שאדונו הקיסרעם

לך החווה ומה ממנו. פניו החזיר שאדונו עם אמר: לו? החווית מה מין: לאותו

יעמוד ברמז לו מחווים מה יודע שלא מי אמרו: יודע. אינני אמר: בתגובה?

צריך האדם כמה עד מכאן למדו ובחסידות והרגוהו. הוציאוהו המלך? לפני

לפני בעמדו וכל מכל בטל להיות

הקדושֿברוךֿהוא, המלך,

הארה יש כאשר – ובענייננו

לא האדם ונעלית, גבוהה אלוקית

כל את ביטוי לידי להביא יכול

כי מושלמת בצורה שלו הכוחות

המלך לפני וכל מכל בטל הוא

ÔÎÏÂהקדושֿברוךֿהוא .¿»≈
Ô·Ï ·LiÂ CÏiÂ ·È˙k¿ƒ«≈∆«»»»»
CÏ‰ ·˜ÚÈÂ BÓB˜ÓÏƒ¿¿«¬…»«
¯L‡k ‡˜Â„c ,Bk¯„Ï¿«¿¿«¿»«¬∆
‰ÏBÚ ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙�ÈÁa¿ƒ«…∆»∆¿»

‰ÏÚÓÏ ˙˜lzÒÓeאין ואור ƒ¿«∆∆¿«¿»
בגלוי, מאיר איננו «‡Êסוף

Ï‡¯NÈ È�a ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ì˙„B·Ú ˙BNÚÏ«¬¬»»

.˙eÓÏLaƒ¿≈
‡e‰ ‡Ùeb ‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆»

ÌÚh‰והסיבהÔ·Ï ·LiÂÏ «««¿«»»»»
˙e˜lzÒ‰ ,BÓB˜ÓÏƒ¿ƒ¿«¿

ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙�ÈÁaויצירת ¿ƒ«…∆»∆¿
איננו סוף אין אור שבו מצב

בגלוי, «≈ÔÂÈkÓc¿ƒמאיר
‰�ek‰ ˙ÈÏÎzLֿהקדוש של ∆«¿ƒ««»»

ובכך העולם בבריאת ברוךֿהוא

למטה הנשמה את ‰‡„Ìשהוריד ˙„B·Ú ‰È‰zL ‡È‰עצמו מצד ƒ∆ƒ¿∆¬«»»»
עצמו, ÏÎezLובכוחות È„k ,BÓB˜ÓÏ Ô·Ï ·LiÂ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÎÏ»≈»ƒƒ¿«»»»»ƒ¿¿≈∆«

˙eÓÏLa Ì„‡‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ïלהביא יכול האדם כאשר שאפשרי דבר ƒ¿¬«»»»ƒ¿≈
כנ"ל. שלו, הכוחות כל ואת שלו המציאות כל את ביטוי לידי

ÏÈÚÏ ¯‡a˙� ‰p‰Âהמאמר ÌÈ�BÈÏÚaבתחילת ˙¯a„Ó ‰¯Bz‰L ¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈∆«»¿«∆∆»∆¿ƒ
הפנימית הרוחנית במשמעות היא התורה דברי של והמשמעות הכוונה ועיקר

הדברים ÌÈ�BzÁzaשל ˙ÊÓB¯Â,הדברים של הפשוט הגשמי במובן ¿∆∆««¿ƒ
�ÈÁa ‡e‰ Ô·lL) ‰Ê ÔÈ�ÚL Ô·eÓ ‰fÓeÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙ ƒ∆»∆ƒ¿»∆∆»»¿ƒ«…∆»∆¿

,·˜ÚÈa Ák CLÓ� epnÓe ,‰ÏÚÓlL"מנשק" העליון שהלובן כאמור ∆¿«¿»ƒ∆ƒ¿»…«¿«¬…
מיוחדת), בהתמסרות להם משפיע היינו יעקב, של והבנות הבנים «»CiLאת

.'eÎÂ Ô·Ï ˙È·a ·˜ÚÈ ˙„B·Ú ,e�˙L¯Ùc ¯etq‰ ˙eÏÏÎÏ Ìb«ƒ¿»«ƒ¿»»»≈¬««¬…¿≈»»¿
Ô‡v‰ eÈ‰L ÔÙ‡a ‰˙È‰ Ô·Ï Ô‡ˆa ·˜ÚÈ ˙„B·Ú ‰p‰c¿ƒ≈¬««¬…¿…»»»¿»¿…∆∆»«…

ÌÈc¯·e ÌÈc˜� ÌÈc˜Ú13מלבן ביקש אבינו שיעקב בפרשה מסופר ¬Àƒ¿Àƒ¿Àƒ
"עקודים", שיולדו הכבשים את לבן צאן את כרועה עבודתו על כשכר לקבל

ו"ברודים". (epnnL"נקודים" ÌÈ�BÈÏÚa ‡e‰L ÈÙk ‰Ê ÔÈ�ÚL∆ƒ¿»∆¿ƒ∆»∆¿ƒ∆ƒ∆
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xweaaח oal mkyie

ּבּתחּתֹונים) אחרּֿכ נמׁש (ׁשּמּמּנּו ּבעליֹונים ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
אלקּות ּבגּלּוי ּדרגֹות ּדג' ההמׁשכה סדר על ,14מֹורה ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹ

האֹורֹות ּכל ׁשּבּה זֹו ּדרּגא על ׁשּקאי עקּדים ּבחינת ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻּתחּלה
על הּמֹורה נקּדים ּבחינת ואחרּֿכ אחד, ּבכלי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָֻֻעקּדים
נקּדֹות, ּבבחינת הם הּספירֹות עׂשר ׁשּבֹו הּתהּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֻעֹולם
האצילּות עֹולם על ׁשּקאי ּברּדים ּבחינת 14ואחרּֿכ. ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻ

ׁשהיה ּוכמֹו ההׁשּתלׁשלּות. ּדסדר ההמׁשכה סדר ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּדזהּו
לבן ּבין לכּתחּלה הענין נסּדר ׁשּכן ּכפׁשּוטֹו, לבן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּבצאן
ּפעל יעקב אמנם אּפּגערעדט). מען האט (אזֹוי ְְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָֹֹליעקב

ּב ׁשהּוא ּכפי ּבזה, והפיכה וכןׁשּנּוי הּמקראֹות, פׁשטּות ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
עבֹודתם עלֿידי ׁשּיׂשראל הענינים, ּברּוחנּיּות ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָהּוא
הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ׁשּנּוי ׁשּפֹועלים יֹותר, למעלה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָעֹולים

ּׁשּכתּוב מה מֹונים,15וזהּו עׂשרת מׂשּכרּתי את והחליף ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָֻ
ּגּלּוי על קאי ׁשּזה מסּים, ּבאפן הּמדּבר היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻֻּדמּתחּלה
אחרֿ אבל ההׁשּתלׁשלּות, סדר מּצד ׁשהּוא ּכפי ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹהאלקּות
למעלה מׂשּכרּתי, את ויחּלף ׁשל ענין נעׂשה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻּכ
ּדעקּודים הׁשּתלׁשלּות ּדסדר וההגּבלֹות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָמהמדידֹות

ּוברּדים היינּו16נקּדים מֹונים, עׂשרת ּבבחינת נמׁש וזה , ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָֻֻ
מאה מסּפר ׁשּזהּו מעׂשר, ּכלּול הּׁשלם17עׂשר מסּפר , ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשנה) מאה ענין הּמבארים ּבּדרּוׁשים .18(ּכּמבאר ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹ
לא למּטה ממׁשיכים יׂשראל עבֹודת ׁשעלֿידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּובפׁשטּות,
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וש"נ.)14 ברודים. נקודים עקודים, ערך הליקוטים ספר ובכ"מ. א. ג, בראשית תו"א גם ז.)15ראה לא, לקמן)16פרשתנו בהבא

ואילך. א לח, שם תו"ח כ. שם, תו"א ראה ב.)17– לח, שם תו"ח שם. פרשתנו פרש"י שנה)18ראה מאה שרה חיי ויהיו ד"ה

ד"ה שרה. חיי ר"פ – להצ"צ ואוה"ת ביאוה"ז לאדהאמ"צ, ביאוה"ז ואילך). קלא (ע' התורה פרשיות על אדה"ז במאמרי גו':

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÈ�BzÁza CkŒ¯Á‡ CLÓ�לשרשו בהתאם הוא למטה דבר כל כי ƒ¿»««»««¿ƒ
למעלה Èel‚aומקורו ˙B‚¯c '‚c ‰ÎLÓ‰‰ ¯„Ò ÏÚ ‰¯BÓ (∆«≈∆««¿»»¿¿»¿ƒ

˙e˜Ï‡14שהם אופנים בשלושה כללי, באופן באה, האלוקית ההתגלות ¡…
מזו, למעלה זו דרגות b¯c‡שלוש ÏÚ È‡wL ÌÈc˜Ú ˙�ÈÁa ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ«¬Àƒ∆»≈««¿»
˙B¯B‡‰ Ïk daL BÊעשר ∆»»»

העליונות ÌÈc˜Ú¬Àƒהספירות
לזה זה ומחוברים קשורים

„Á‡ ÈÏÎaהתחלקות מבלי ƒ¿ƒ∆»
שונות, בחינות »»¿Œ¯Á‡Âלעשר

‰¯Bn‰ ÌÈc˜� ˙�ÈÁa Ck»¿ƒ«¿Àƒ«∆
e‰z‰ ÌÏBÚ ÏÚשבו העולם «»«…

בכלים מלובשים לא האורות

והכלים מרובים האורות (אלא

באים שאינם וכיוון מועטים)

ברורות, ובהגדרות ב'התלבשות'

עולם הוא התוהו ∆BaLעולם
Ì‰ ˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ∆∆«¿ƒ≈
CkŒ¯Á‡Â ,˙Bc˜� ˙�ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿À¿««»
ÏÚ È‡wL ÌÈc¯a ˙�ÈÁa¿ƒ«¿Àƒ∆»≈«

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ14שבו «»¬ƒ
לכוחות מחולקות הספירות עשר

שכל בכלים ומלובשים שונים

המלובש לאור מותאם מהם אחד

לפי בחסידות מוסבר הדבר בו.

כאשר הנפש: מכוחות משל

הגוף, באברי מלובשים הכוחות

בעניינו מוגדר מהם אחד כל

לו. המיוחד ובאבר המיוחד

וכן באוזן השמיעה בעין, הראיה

הם שהכוחות כפי ואולם הלאה.

בלתי אחד עצם שהיא אחת מנפש נפרד בלתי חלק כולם בנפש, בשורשם

בנפש כלולים כאחד כולם אלא שונות הגדרות בעלי שונים לחלקים מתחלק

עצ היא עצמה שהנפש כשם התחלקות, כל בתחילתללא מכן, לאחר אחד. ם

והגדרתם צורתם לעומת שיעור לאין ורוחניים דקים הכוחות מהנפש ההתגלות

כל ב"עקודים" האלוקות: בהתגלות גם כך החומרי. בגוף מלובשים שהם כפי

למטה מלמעלה גדולה ירידה אחרי התחלקות, כל ללא כאחד כלולות הספירות

עדיין אבל ונפרדות שונות לבחינות חלוקה עם היינו "נקודים", בבחינת הם

ספירות עשר "ברודים", הם - גדולה יותר עוד ירידה ואחרי בלבד, "נקודות"

באופן קיים המושג אחת. לכל מיוחדות והגדרות ברורה חלוקה עם שונות

עולם – "נקודים" סוף, אין – "עקודים" השתלשלות: מסדר למעלה כללי

עצמו, השתלשלות בסדר וכן התיקון, עולם – ו"ברודים" Ò„¯התוהו, e‰Êc¿∆≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Òc ‰ÎLÓ‰‰"נקודים" הבריאה, עולם – "עקודים" ««¿»»¿≈∆«ƒ¿«¿¿

העשייה. עולם – ו"ברודים" היצירה, עולם –

‰lÁzÎÏ ÔÈ�Ú‰ ¯cÒ� ÔkL ,BËeLÙk Ô·Ï Ô‡ˆa ‰È‰L BÓÎe¿∆»»¿…»»ƒ¿∆≈ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ»
Ë„Ú¯Úbt‡ ÔÚÓ Ë‡‰ ÈBÊ‡) ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ÔÈaסוכם כך שתהיה)– ≈»»¿«¬…«»∆»¿∆∆¿

מסוימים סוגים יקבל ויעקב לבן בצאן שונים סוגים של ÚÈ˜·חלוקה Ì�Ó‡ .»¿»«¬…
,‰Êa ‰ÎÈÙ‰Â ÈepL ÏÚt»«ƒ«¬ƒ»»∆
˙eËLÙa ‡e‰L ÈÙk¿ƒ∆¿«¿

˙B‡¯˜n‰נקט שיעקב «ƒ¿»
שהצאן לגרום כדי שונות פעולות

דווקא מסויימת בצורה ,ייוולדו
˙ei�Áe¯a Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ

ÌÈ�È�Ú‰סדר יש שמלכתחילה »ƒ¿»ƒ
שההתגלות השתלשלות

היא לדרגה מדרגה וההמשכה

בני של בכוחם אבל זה, סדר לפי

הסדר את ולשנות להפוך ישראל

כיון, מלכתחילה שנקבע

Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈«¿≈¬»»
,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÏBÚƒ¿«¿»≈
¯„Òa ÈepL ÌÈÏÚBtL∆¬ƒƒ¿≈∆

˙eÏLÏzL‰בו וממשיכים ƒ¿«¿¿
מאשר יותר אלוקי אור גילוי

מלכתחילה. Ó‰נקבע e‰ÊÂ¿∆«
·e˙kM15לבן על יעקב בדברי ∆»

Èz¯kNÓ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Â¿∆¡ƒ∆«¿À¿ƒ
‰lÁzÓc ,ÌÈ�BÓ ˙¯NÚ¬∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

¯a„n‰ ‰È‰ולבן ויעקב »»«¿À»
ביניהם ÌiÒÓ,סיכמו ÔÙ‡a¿…∆¿À»
È‡˜ ‰fLומרמז ÏÚמתייחס ∆∆»≈«

Èelb‡e‰L ÈÙk ˙e˜Ï‡‰ ƒ»¡…¿ƒ∆
,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò „vÓƒ«≈∆«ƒ¿«¿¿

Èz¯kNÓ ˙‡ ÛlÁÈÂ ÏL ÔÈ�Ú ‰NÚ� CkŒ¯Á‡ Ï·‡,למעליותא ¬»««»«¬»ƒ¿»∆««¬≈∆«¿À¿ƒ
ÌÈ„e˜Úc ˙eÏLÏzL‰ ¯„Òc ˙BÏa‚‰‰Â ˙B„È„Ó‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿ƒ¿««¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿«¬ƒ

ÌÈc¯·e ÌÈc˜�16הסדר לפי לדרגה מדרגה וירידתו אור המשכת שהוא ¿Àƒ¿Àƒ
הרבה וגילוי המשכה פעל אבינו יעקב זאת ותמורת כאמור, מלכתחילה, שנקבע

עבודתם ידי על זאת פועלים ישראל בני וכל נעלים והגילויÊÂ‰יותר ההמשכה ¿∆
מההגבלות ÌÈ�BÓשלמעלה ˙¯NÚ ˙�ÈÁ·a CLÓ�עשר ‰e�ÈÈפי , ƒ¿»ƒ¿ƒ«¬∆∆ƒ«¿
¯NÚÓ ÏeÏk ¯NÚהספירות עשר מכל כלולה הספירות מעשר אחת כל כי ∆∆»≈∆∆

שבמלכות") "מלכות עד שבחכמה" Ó‡‰(מ"חכמה ¯tÒÓ e‰fL ,17, ∆∆ƒ¿»≈»
‰‡Ó ÔÈ�Ú ÌÈ¯‡·n‰ ÌÈLe¯ca ¯‡·nk) ÌÏM‰ ¯tÒÓƒ¿»«»≈«¿…»«¿ƒ«¿»¬ƒƒ¿«≈»

(‰�L18שנדפס שרה" חיי "ויהיו המתחיל דיבור במאמר גם שהובא כפי »»
אפשר. בדרך ביאור עם השנה שרה חיי לפרשת מלכות" ב"דבר

˜¯ ‡Ï ‰hÓÏ ÌÈÎÈLÓÓ Ï‡¯NÈ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL ,˙eËLÙ·e¿«¿∆«¿≈¬«ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿«»…«
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g"nyz'd ,elqk 'f ,`vie zyxt zay

ּבחינת ּגם אּלא האצילּות, עֹולם ּברּדים, ּבחינת ְְְֲִִִִֶַַַַַָָֻרק
יֹותר, ּולמעלה הּתהּו. ּדעֹולם מרּבים האֹורֹות ְְְְְִִֵַַַָָֹֻֻנקּדים,
מּזה, למעלה ועֹוד אחד. ּבכלי ּדעקּודים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמהּבחינה
ׁשּזה ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו עצמֹו, העליֹון לבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּבחינת

מּמׁש. למּטה ְְִַַָָָנמׁש

‰p‰Âׁשם אֹור' ׁשּלבן19ּב'תֹורה ּכֹותב ּבמסּגר ¿ƒ≈ְְְֵֶָָָָָֻ
מּמׁש מׂשּכרּתֹו מחליף ּדקלּפה) (לבן ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֻּבפׁשטּות
(ׁשּבחינת הּנ"ל ּדענין ּבפׁשטּות, ּבזה והּכּונה ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָּברּמאּות.
ּכמֹו הּוא וכּו') ׁשּלמעלה העליֹון לבן על מֹורה ְְְְְֶֶֶֶַַָָָָֹלבן
וכּו', למּטה נׁשּתלׁשל ׁשּלבן ּכפי אמנם למעלה. ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא
יׁש אבל ּכפׁשּוטֹו. מֹונים עׂשרת מׂשּכרּתי את ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָֻהחליף
ׁשּלבן ׁשם אֹור' ּב'תֹורה ׁשּמביא ּבזה הּכּונה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפרׁש
הּוא ּברּמאּות, מּמׁש מׂשּכרּתי את מחליף ְְְְְֲִִֶַַַַַָָֻּבפׁשטּות
זה ּבלבן ּגם ּפֹועלת יׂשראל ׁשעבֹודת לבאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכדי
את ּגם מעלים עבֹודתם, עלֿידי יׂשראל ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלמּטה,
חׁשּוכ להפ הּזה, ּדעֹולם הּמרירּות ואת אהחׁש ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹ
עבֹודת עלֿידי ׁשּזהּו למיתקא, ּומרירּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלנהֹורא
ּבּדרּוׁשים מקֹומֹות ּבכּמה וכּמבאר ְְְְְְִַַַַָָָֹהּתׁשּובה.
צּדיקּיא לאתבא עתיד מׁשיח ענין ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָהּמבארים

ּגם20ּבתיּובתא ׁשּפֹועלים היא ּתׁשּובה ּבעלי ׁשּמעלת , ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ
ּכתיב ולכן העֹולם, ּבית21ּבחׁש אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשלֹום, ב' ּבׁשלֹום ׁשלֹום22אבי, ׁשלֹום ְְִֶָָָָָָ
קרֹוב ׁשּנעׂשה לרחֹוק ולּקרֹוב, ואדרּבה,23לרחֹוק , ְְְֲֶַַַַָָָָָָָָ

מחמת לּקרֹוב, הּׁשלֹום לפני נאמר לרחֹוק ְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשלֹום
הּתׁשּובה. ְֲַַַָמעלת

‰p‰Âּבאפן היא למּטה העליֹון הּלבן ּבחינת המׁשכת ¿ƒ≈ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּכי יחּוד, מּגדר למעלה ׁשהּוא עד נפלא, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדיחּוד

אחד ּדבר נעׂשים האמּתי והּיׁש הּנברא ּכל24הּיׁש עם , ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
לא מּׁשטּורעם, ּגם למעלה ׁשּזהּו עד ׁשּבּדבר, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשטּורעם
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ט g"nyz'd ,elqk 'f ,`vie zyxt zay

ּבחינת ּגם אּלא האצילּות, עֹולם ּברּדים, ּבחינת ְְְֲִִִִֶַַַַַָָֻרק
יֹותר, ּולמעלה הּתהּו. ּדעֹולם מרּבים האֹורֹות ְְְְְִִֵַַַָָֹֻֻנקּדים,
מּזה, למעלה ועֹוד אחד. ּבכלי ּדעקּודים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָמהּבחינה
ׁשּזה ,יתּבר ּומהּותֹו עצמּותֹו עצמֹו, העליֹון לבן ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמּבחינת

מּמׁש. למּטה ְְִַַָָָנמׁש

‰p‰Âׁשם אֹור' ׁשּלבן19ּב'תֹורה ּכֹותב ּבמסּגר ¿ƒ≈ְְְֵֶָָָָָֻ
מּמׁש מׂשּכרּתֹו מחליף ּדקלּפה) (לבן ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֻּבפׁשטּות
(ׁשּבחינת הּנ"ל ּדענין ּבפׁשטּות, ּבזה והּכּונה ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָּברּמאּות.
ּכמֹו הּוא וכּו') ׁשּלמעלה העליֹון לבן על מֹורה ְְְְְֶֶֶֶַַָָָָֹלבן
וכּו', למּטה נׁשּתלׁשל ׁשּלבן ּכפי אמנם למעלה. ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא
יׁש אבל ּכפׁשּוטֹו. מֹונים עׂשרת מׂשּכרּתי את ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָֻהחליף
ׁשּלבן ׁשם אֹור' ּב'תֹורה ׁשּמביא ּבזה הּכּונה ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָלפרׁש
הּוא ּברּמאּות, מּמׁש מׂשּכרּתי את מחליף ְְְְְֲִִֶַַַַַָָֻּבפׁשטּות
זה ּבלבן ּגם ּפֹועלת יׂשראל ׁשעבֹודת לבאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכדי
את ּגם מעלים עבֹודתם, עלֿידי יׂשראל ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלמּטה,
חׁשּוכ להפ הּזה, ּדעֹולם הּמרירּות ואת אהחׁש ְְְֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹ
עבֹודת עלֿידי ׁשּזהּו למיתקא, ּומרירּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָלנהֹורא
ּבּדרּוׁשים מקֹומֹות ּבכּמה וכּמבאר ְְְְְְִַַַַָָָֹהּתׁשּובה.
צּדיקּיא לאתבא עתיד מׁשיח ענין ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָהּמבארים

ּגם20ּבתיּובתא ׁשּפֹועלים היא ּתׁשּובה ּבעלי ׁשּמעלת , ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָ
ּכתיב ולכן העֹולם, ּבית21ּבחׁש אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשלֹום, ב' ּבׁשלֹום ׁשלֹום22אבי, ׁשלֹום ְְִֶָָָָָָ
קרֹוב ׁשּנעׂשה לרחֹוק ולּקרֹוב, ואדרּבה,23לרחֹוק , ְְְֲֶַַַַָָָָָָָָ

מחמת לּקרֹוב, הּׁשלֹום לפני נאמר לרחֹוק ְֱֲִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׁשלֹום
הּתׁשּובה. ְֲַַַָמעלת

‰p‰Âּבאפן היא למּטה העליֹון הּלבן ּבחינת המׁשכת ¿ƒ≈ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
ּכי יחּוד, מּגדר למעלה ׁשהּוא עד נפלא, ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָּדיחּוד

אחד ּדבר נעׂשים האמּתי והּיׁש הּנברא ּכל24הּיׁש עם , ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
לא מּׁשטּורעם, ּגם למעלה ׁשּזהּו עד ׁשּבּדבר, ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּׁשטּורעם
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בכלים. מלובשים אינם האורות ולכן המועטים BÈ˙¯,לכלים ‰ÏÚÓÏe¿«¿»≈

ÈÏÎa ÌÈ„e˜Úc ‰�ÈÁa‰Ó≈«¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ
„Á‡שבה נעלית כך כל בחינה ∆»

וקשורות כלולות הספירות כל

fÓ‰,כאחת. ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ¿¿«¿»ƒ∆
ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ˙�ÈÁaÓבחינת ƒ¿ƒ«…∆»∆¿

עצמֹו סוף אין B˙eÓˆÚאור , ְַ«¿
‰fL ,C¯a˙È B˙e‰Óe«ƒ¿»≈∆∆
.LnÓ ‰hÓÏ CLÓ�ƒ¿»¿«»«»
ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a ‰p‰Â19 ¿ƒ≈¿»»

¯bÒÓaבסוגריים·˙Bk ¿À¿»≈
Ô·Ï) ˙eËLÙa Ô·lL∆»»¿«¿»»

‰tÏ˜cאחרא הסטרא של – ƒ¿ƒ»
על 'קליפה' הנקראת והטומאה

על ומעלימה מכסה שהיא שם

שהקליפה כשם האלקי האור

הפרי על ומסתירה )מכסה
Bz¯kNÓ ÛÈÏÁÓיעקב של «¬ƒ«¿À¿

‰�ek‰Â .˙e‡n¯a LnÓ«»¿«»¿««»»
ÔÈ�Úc ,˙eËLÙa ‰Êa»∆¿«¿¿ƒ¿»
Ô·Ï ˙�ÈÁaL) Ï"p‰««∆¿ƒ«»»
ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ÏÚ ‰¯BÓ∆«…∆»∆¿
BÓk ‡e‰ ('eÎÂ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿¿

‰ÏÚÓÏ ‡e‰Lברוחניות ∆¿«¿»
Ô·lLהדברים ÈÙk Ì�Ó‡ .»¿»¿ƒ∆»»

'eÎÂ ‰hÓÏ ÏLÏzL�ƒ¿«¿≈¿«»¿
וצמצומים ירידות ריבוי ואחרי

האלוקי, האור ‡˙של ÛÈÏÁ‰∆¿ƒ∆
ÌÈ�BÓ ˙¯NÚ Èz¯kNÓ«¿À¿ƒ¬∆∆ƒ
והחליף יעקב את רימה ולבן

עמד ולא דבריו את ושינה

פעמים עשר בדיבורו

L¯ÙÏ LÈ Ï·‡ .BËeLÙkƒ¿¬»≈¿»≈
‡È·nL ‰Êa ‰�ek‰««»»»∆∆≈ƒ
Ô·lL ÌL '¯B‡ ‰¯B˙'a¿»»∆»»
˙‡ ÛÈÏÁÓ ˙eËLÙa¿«¿«¬ƒ∆

Ï‡¯NÈ ˙„B·ÚL ¯‡·Ï È„k ‡e‰ ,˙e‡n¯a LnÓ Èz¯kNÓ«¿À¿ƒ«»¿«»¿≈¿»≈∆¬«ƒ¿»≈
˙ÏÚBtאלא עליונים אורות בהמשכת רק hÓlL‰לא ‰Ê Ô·Ïa Ìb ∆∆«¿»»∆∆¿«»

דקליפה" "לבן על גם השפעה לה Ì˙„B·Ú,ויש È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ Èk ,ƒƒ¿»≈«¿≈¬»»
ÌÈÏÚÓלקדושה,‰f‰ ÌÏBÚc ˙e¯È¯n‰ ˙‡Â CLÁ‰ ˙‡ Ìb «¬ƒ«∆«…∆¿∆«¿ƒ¿»«∆

‡˜˙ÈÓÏ e¯È¯Óe ‡¯B‰�Ï ‡ÎeLÁ CÙ‰Ï,למתוק ומר לאור חושך «¬…¬»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‰·eLz‰ ˙„B·Ú È„ÈŒÏÚ e‰fLעבודה מאשר יותר גדולה שפעולתה ∆∆«¿≈¬««¿»

ממעלת גדולה תשובה בעלי של שמעלתם ז"ל חכמינו (כדברי רגילה

דברים רק לקדושה ומעלה מבררת ומצוות בתורה רגילה עבודה כי הצדיקים)

עבודת ידי על ואילו מותרים

להעלות אפשר התשובה

אסורים דברים גם לקדושה

למתוק. ומר לאור חושך ולהפוך

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿«»¿
ÔÈ�Ú ÌÈ¯‡·n‰ ÌÈLe¯ca«¿ƒ«¿»¬ƒƒ¿«

הזוהר È˙Ú„דברי ÁÈLÓ»ƒ«»ƒ
‡i˜Ècˆ ‡·˙‡Ï¿«»»«ƒ«»

‡˙·eÈ˙a20צדיקים להשיב ƒ¿¿»
ÈÏÚaבתשובה, ˙ÏÚnL∆«¬««¬≈

Ìb ÌÈÏÚBtL ‡È‰ ‰·eLz¿»ƒ∆¬ƒ«
ÌÏBÚ‰ CLÁaאותו ומעלים ¿…∆»»

ולקדושה È˙k·לאור ÔÎÏÂ ,21 ¿»≈¿ƒ
אבינו שיעקב השבוע בפרשת

לחרן ישראל מארץ בלכתו מבקש

-˙Èa Ï‡ ÌBÏLa Èz·LÂ¿«¿ƒ¿»∆≈
,ÌBÏL '· ÌBÏLa ,È·‡»ƒ¿»»

·e˙kL BÓk22ÌBÏL ¿∆»»
,·B¯wÏÂ ˜BÁ¯Ï ÌBÏL»»»¿«»
מקדים שהכתוב חז"ל ופירשו

שלום שהיהBÁ¯Ï˜ואומר מי »»
תשובה ועשה «¬»∆NÚpL‰רחוק

·B¯˜23,‰a¯„‡Â , »¿«¿«»
¯Ó‡� ˜BÁ¯Ï ÌBÏM‰«»»»∆¡«
,·B¯wÏ ÌBÏM‰ È�ÙÏƒ¿≈«»«»
.‰·eLz‰ ˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ≈¬««¬««¿»
˙�ÈÁa ˙ÎLÓ‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿»«¿ƒ«
‡È‰ ‰hÓÏ ÔBÈÏÚ‰ Ô·l‰«…∆»∆¿¿«»ƒ

‡ÏÙ� „eÁÈc ÔÙ‡aאחדות ¿…∆¿ƒƒ¿»
הנמשך האלוקי האור בין נפלאה

העולם, e‰L‡ובין „Ú«∆
„eÁÈ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏבמובן ¿«¿»ƒ∆∆ƒ

שונים, דברים שני התאחדות של

‡¯·p‰ Li‰ Èkהעולם ƒ«≈«ƒ¿»
ÈzÓ‡‰ Li‰Âהקב"ה ¿«≈»¬ƒƒ

„Á‡ ¯·c ÌÈNÚ�24,הביטול בתכלית לקדושֿברוךֿהוא בטל העולם כי «¬ƒ»»∆»
ÌÚ¯eËM‰ Ïk ÌÚהסערה¯·caLשל מוחלטת התבטלות שכן ƒ»«¿∆∆«»»

היא האלוקות עם התאחדות כדי עד הגשמי העולם של והמציאות ה'יישות'

יותר, עוד גבוהה בדרגה ביטול יש ואולם ומסעיר, מלהיב e‰fLחידוש „Ú«∆∆
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xweaaי oal mkyie

ה' ּדּקה25ּברעׁש ּדממה מּקֹול למעלה וגם קֹול26, ּכי , ְְְְְִִַַַַַָָָָ
אֹו ראּיה עלֿידי לנביא הּגּלּוי ּבחינת הּוא ּדּקה ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָּדממה
האמּתי והּיׁש הּנברא ׁשהּיׁש מה מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשמיעה,
האמּתי הּיׁש נעׂשה הּנברא ׁשהּיׁש היינּו אחד, ּדבר ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָנעׂשים
עליֹון, מּגדר ּולמעלה העליֹון לבן מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹמּמׁש,

עֹוד אין מּלבּדֹו27ּכי עֹוד אחר28ואין ּבמקֹום 29(ּכּמבאר ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ
ּכּלֹו, העֹולם ּבכל ּגם נפעל זה וענין ּבזה), הענינים ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֻּפרטי
האמּתי יׁש עם הּנברא ּדיׁש ׁשהּיחּוד ּביׂשראל, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּובפרט

אצלם יֹותר נעלה ּבאפן וכּידּוע30הּוא ׁש'ּפׁשיטּות31, ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
(וכּידּוע מּיׂשראל אחד ּכל ׁשל ּבפׁשיטּות ׁשֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהעצמּות'

אדמּו"ר מו"ח מכ"ק ּגם נּצבים32ּבזה אּתם הּפסּוק על ְִִִֶֶַַַַַָָָ
רק לא למעלה הּׁשלמּות, ּבתכלית הּוא זה ויחּוד ְְְְְְִִֵֶַַַַַָֹהּיֹום).

יחיד מּבחינת ּגם אּלא אחד ׁשהּוא33מּבחינת לֹומר ויׁש . ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
העם את הקהל הקהל, ׁשּבמצות ההתאחּדּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָעלּֿדר

והּטף והּנׁשים ּבענין34האנׁשים מתאחדים יחד וכּלם , ְְְְְְֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָֻ
ּכפׁשּוטֹו, ּבגׁשמּיּות מּמׁש, למּטה נמׁש זה וכל ה'. ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָיראת
ּכל ּבלי ּבגּופים (נׁשמֹות לבא לעתיד יהיה ּכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהרי
מהּגּוף נּזֹונית ּתהיה ׁשהּנׁשמה ׁשּבינּתים) 35הענינים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּוא ׁשהּמעׂשה הּמעׂשה ּומעלת הּגּוף מעלת ֲֲֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַַַמחמת
והּמעׂשה36העּקר הּגּוף ּבׁשביל נּתן הּכל ׁשהרי והעּקר37, . ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

האמּתית ּבּגאּלה טפחים, מעׂשרה למּטה יהיה זה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשּכל
ׁשּבּדבר. הּפרּוׁשים ּכל עם ְְִִֵֵֶַַַָָָָוהּׁשלמה,
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תרס"א. לכם ולקחתם ד"ה ג. מג, יא.)25לאדהאמ"צ יט, יב.)26מ"א לט.)27שם, ד, לה.)28ואתחנן ע')29שם, חכ"ה לקו"ש

וש"נ. .86 הערה תשמ"ז.)20230 קרח ש"פ שיחת שמות)31ראה ש"פ שיחת וראה ב. תצא, ח"ג לקו"ד – תש"ז תמוז י"ב שיחת

256)32תשכ"ה. ע' תש"ז סה"מ תש"ז. נצבים ש"פ ועוד.)33שיחת ואילך. פ"ה הק"ש שער בינה אמרי ב. נה, וארא תו"א ראה

יב.)34 לא, ועוד.)35וילך תקכח. ע' תרס"ו המשך ואילך. פפ"ח תרל"ז וככה המשך מי"ז.)36ראה פ"א שיחת)37אבות ראה

וש"נ. תשמ"ז. משפטים ש"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ÌÚ¯eËMÓ Ìb ‰ÏÚÓÏהכתוב לשון דרך על בסערה, Ï‡ואיננו ¿«¿»«ƒ¿∆…
'‰ LÚ¯a25‰wc ‰ÓÓc ÏBwÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‚Â קול26, כל ללא אלא ¿««¿«¿«¿»ƒ¿»»«»

È„ÈŒÏÚבכלל, ‡È·�Ï Èelb‰ ˙�ÈÁa ‡e‰ ‰wc ‰ÓÓc ÏB˜ Èkƒ¿»»«»¿ƒ««ƒ¿»ƒ«¿≈
Li‰Â ‡¯·p‰ Li‰L ‰Ó ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,‰ÚÈÓL B‡ ‰i‡¿̄ƒ»¿ƒ»«∆≈≈«∆«≈«ƒ¿»¿«≈

„Á‡ ¯·c ÌÈNÚ� ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ«¬ƒ»»∆»
שנובעת התאחדות זו הרי

מציאות של מוחלטת מהתבטלות

לאין נעלה ביטול שהיא העולם

ה' דבר קבלת לעומת שיעור

כאשר בשמיעה, או בראיה

עצמה בפני מציאות נשאר הנביא

התגלות שומע או רואה והוא

העולם כאן ואילו אלוקית

מוחלטת להתאחדות עד מתבטל

האלוקות, Li‰Lעם e�ÈÈ‰«¿∆«≈
‡¯·p‰כמציאות כלל קיים לא «ƒ¿»

אלא ‰Liעצמאית ‰NÚ�«¬∆«≈
‰ÏÚÓlL ,LnÓ ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ«»∆¿«¿»
ÔBÈÏÚ‰ Ô·Ï ¯„bÓƒ∆∆…∆»∆¿

ÔBÈÏÚ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏeשכן ¿«¿»ƒ∆∆∆¿
בה שיש הגדרה הוא "עליון" גם

עליון (שהרי מסוימת הגבלה

בעצמו הקב"ה אבל תחתון) אינו

יש וכאשר זה, מגדר גם נעלה

של והתאחדות התבטלות

הקדושֿברוךֿהוא עם הבריאה

ביש הבריאה מתאחדת בעצמו,

הגדרה, מכל שלמעלה האמיתי

„BÚ ÔÈ‡ Èk27„BÚ ÔÈ‡Â ƒ≈¿≈
Bc·lÓ28¯‡·nk) ƒ¿««¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa29ÈË¯t ¿»«≈¿»≈
‰Êa ÌÈ�È�Ú‰של מציאות שום שאין היא עוד" "אין הביטוי משמעות – »ƒ¿»ƒ»∆

אין שבלעדו היא מלבדו" עוד "אין הביטוי משמעות ואילו וכלל כלל נבראים

עמוק ביטול מבטא עוד" ש"אין כך מציאות, ישנה כן אתו אבל מציאות שום

Ï‡¯NÈa,יותר Ë¯Ù·e ,Blk ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb ÏÚÙ� ‰Ê ÔÈ�ÚÂ ,(¿ƒ¿»∆ƒ¿»«¿»»»Àƒ¿»¿ƒ¿»≈
ÈzÓ‡‰ LÈ ÌÚ ‡¯·p‰ LÈc „eÁi‰Lיתכן ובכלאמנם העולם בכל ∆«ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ≈»¬ƒƒ

אבל ‡ˆÌÏהבריאה ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÔÙ‡a ‡e‰30,ישראל בני אצל ¿…∆«¬∆≈∆¿»
Úe„iÎÂ31'˙eÓˆÚ‰ ˙eËÈLt'Lשל ומהותו שעצמותו העובדה ¿«»«∆¿ƒ»«¿

בתכלית מוגבלת) ובלתי מוגדרת (בלתי 'פשוטה' היא הקדושֿברוךֿהוא

Êa‰הפשיטות Úe„iÎÂ) Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk ÏL ˙eËÈLÙa ‰¯BL»«¿ƒ∆»∆»ƒƒ¿»≈¿«»«»∆

¯"eÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"ÎÓ Ìb32ÌBi‰ ÌÈ·v� Ìz‡ ˜eÒt‰ ÏÚ «ƒ«¿««»«∆ƒ»ƒ«
הפשוטים האנשים של הפשוטה והאמונה התמימות מעלת גודל את המבאר

העצמות" ל"פשיטות קשר לה ÈÏÎ˙a˙שיש ‡e‰ ‰Ê „eÁÈÂ .(¿ƒ∆¿«¿ƒ
˙�ÈÁaÓ Ìb ‡l‡ „Á‡ ˙�ÈÁaÓ ˜¯ ‡Ï ‰ÏÚÓÏ ,˙eÓÏM‰«¿≈¿«¿»…«ƒ¿ƒ«∆»∆»«ƒ¿ƒ«

„ÈÁÈ33יותר נעלה ביטוי שהיא »ƒ
אחד בחינת מאשר ה' לאחדות

גם להתפרש יכול אחד כי

(לא שני אחריו שיש כראשון

"אחד אלא זולתו שאין אחד

פירושו "יחיד" ואילו המנוי",

לו שני ÓBÏ¯שאין LÈÂ .(¿≈«
C¯cŒÏÚ ‡e‰L∆«∆∆
˙ÂˆÓaL ˙ecÁ‡˙‰‰«ƒ¿«¿∆¿ƒ¿«
ÌÚ‰ ˙‡ Ï‰˜‰ ,Ï‰˜‰«¿≈«¿≈∆»»
ÌÈLp‰Â ÌÈL�‡‰»¬»ƒ¿«»ƒ

Ûh‰Â34„ÁÈ ÌlÎÂ , ¿«»¿À»««
'‰ ˙‡¯È ÔÈ�Úa ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«
של הפנימית המשמעות גם וזו

(האדם הנברא היש התאחדות

האמיתי היש עם והבריאה)

ביטול – (הקדושֿברוךֿהוא)

יראת מתוך האישית המציאות

ה'.

‰hÓÏ CLÓ� ‰Ê ÏÎÂ¿»∆ƒ¿»¿«»
˙eiÓL‚a ,LnÓ«»¿«¿ƒ
‰È‰È Ôk È¯‰L ,BËeLÙkƒ¿∆¬≈≈ƒ¿∆
˙BÓL�) ‡·Ï „È˙ÚÏ∆»ƒ»…¿»
ÌÈ�È�Ú‰ Ïk ÈÏa ÌÈÙe‚a¿ƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

ÌÈz�ÈaLהפסק ללא כלומר, ∆≈¿«ƒ
כל על בגוף הנשמה בחיי

מכך ÓLp‰L‰המשתמע (∆«¿»»
Ûeb‰Ó ˙È�Bf� ‰È‰z35מקבל הגוף כאשר כיום הדברים ממצב בשונה ƒ¿∆ƒ≈≈«

הרי האלוקות, על ומסתיר מעלים והחומרי הגשמי הגוף כי מהנפש חיות

לא הגשמיות וגם אלוקות על והסתר העלם שום יהיה לא כאשר לבוא לעתיד

וזאת מהגוף, והשפעה חיות תקבל הנשמה ותסתיר, ÏÚÓ˙תעלים ˙ÓÁÓ≈¬««¬«
NÚn‰ ˙ÏÚÓe Ûeb‰¯wÚ‰ ‡e‰ ‰NÚn‰L ‰36Ïk‰ È¯‰L , ««¬«««¬∆∆««¬∆»ƒ»∆¬≈«…

מלמעלה השפע NÚn‰Â‰כל Ûeb‰ ÏÈ·La Ôz�37העולם דווקא כי ƒ»ƒ¿ƒ«¿««¬∆
הבריאה. כוונת את משלימים בפועל במעשה המצוות וקיום הזה

‰l‡ba ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ‰È‰È ‰Ê ÏkL ¯wÚ‰Â¿»ƒ»∆»∆ƒ¿∆¿«»≈¬»»¿»ƒ«¿À»
.¯·caL ÌÈLe¯t‰ Ïk ÌÚ ,‰ÓÏM‰Â ˙ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«¿≈»ƒ»«≈ƒ∆«»»
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כסלו.‡. דחודש הראשון השבת – הוא ויצא, פרשת שבת זה, קודש שבת
הידוע הידוע1ועלֿפי וכפתגם אלו, פרשיות ולומדים קורין שבו לזמן התורה פרשיות בין ושייכות קשר 2שיש

ויצא דפרשת הקריאה שלכן, כסלו, לחודש ויצא פרשת בין ושייכות קשר שיש מובן, – הזמן" עם לחיות ש"יש
השבת – זו) (כבשנה שנים ובכמה כסלו, בחודש לעולם כדלקמן.oey`xdהיא כסלו, דחודש

דכל·. העבודה ענין כללות נתבאר שבה – וגו'" יעקב "ויצא – ויצא דפרשת הענין תוכן בהקדים ויובן
מישראל: ואחד אחד

ה" מג' אחד הוא שיעקב לכך נוסף כי, מישראל, ואחד אחד כל על (מדבר) מרמז – ("אין`zea"יעקב" "3

לשלשה") אלא אבות היא4קורין האבות שבחינת מישראל, ואחד אחד דורdyexiדכל בכל אחריהם לבניהם
האבות בחינת יש מישראל ואחד אחד שבכל היינו, ידוע5ודור, הרי, דאדם6, שופריה מעין דיעקב ש"שופריה

עולם".7הראשון ועד מעולם שבישראל הנשמות מכל כלולה . . נשמתו . .

חרנה": וילך שבע מבאר יעקב ד"ויצא הענין ישנו מישראל ואחד אחד כל אצל והנה,

בגוף הנשמה ירידת – לראש שבע"8לכל "מבאר רמה, מאיגרא שירדה ונוסף9, "חרנה". עמיקתא, לבירא ,

קדושה של אמות ד' אביו, בית שבע", "מבאר לצאת צריך – גופא הזה בעולם גם "חרון10לזה, – לחרן וללכת ,
(בעולם)" מקום של בתחתונים11אף דירה יתברך לו לעשות כדי ,12.

בעניני בעבודתו נגרע שלא בלבד זו לא הרי, בעולם", מקום של אף "חרון ב"חרן", שגם – ובפשטות
שלימה"13קדושה "מיטתו ישראל, בית את שמעמיד זאת, עוד אלא העולם,14, עניני את ומזכך שמברר ועד ,

הבירורים עבודת ענין שזהו לבן, בצאן עבודתו בפרטי כמודגש בעולם", מקום של אף "חרון גם ובאופן15כולל ,
וגו'" רבות צאן לו ויהי מאד מאד האיש .16ד"ויפרוץ

זו לעבודה וגו'"17והנתינתֿכח והשיבותיך גו' ושמרתיך עמך אנכי "והנה "אם18- – יעקב של ובלשונו ,
בשלום" ושבתי גו' ושמרני עמדי אלקים וגו'"19יהיה אבי בית ואחד20אל אחד לכל נותן שהקב"ה היינו, ,

כולל ביתו, לבני בנוגע הן לעצמו, בנוגע הן הגשמי, הזה בעולם לעבודתו הדרושים הכוחות כל את מישראל
העולם. בכל גם ועלֿידיֿזה בעולם, בחלקו לפעולה בנוגע והן ישראל, בני שאר על פעולה גם

בתחילתן וסופן בסופן תחילתן נעוץ – הפרשה לסיום שבאים מלאכי21ועד בו ויפגעו לדרכו הלך "ויעקב -
מחניים" גו' לארץ22אלקים חוץ מלאכי אותו כשמלווין ישראל, לארץ (חרן) לארץ מחוץ חוזר שיעקב היינו, ,
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א).1) (רצז, וישב ר"פ של"ה ראה
ואילך.2) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
ב.3) טז, ברכות
א'4) אשר א), פע"ו, (ב"ר שבאבות" "בחור – מזה ויתירה

כו' ממנו יצא שאברהם – ויצחק אברהם לגבי דיעקב מהעילויים
ה), פל"ו, (ויק"ר שלימה" "מטתו יעקב, משא"כ כו', ממנו יצא ויצחק

לבדם. דבנ"י "אב" היותו מלבד נוסף ענין בו שאין כולל
ובכ"מ.5) וארא. ר"פ תו"א ראה
סע"ב).6) (קיא, ס"ז אגה"ק
ועוד.7) ב. לה, דח"א א. פד, ב"מ
ושבתי8) ד"ה בארוכה וראה יד. כח, פרשתנו החיים אור ראה

וש"נ. ואילך. ס"ז קנז) ע' ח"ב מלוקט (סה"מ תשל"ח בשלום
ש"באר9) מלשוןrayלהעיר גם הוא "dreayדקודם שזהו"ע ,

ושבתי ד"ה (ראה כו'" צדיק תהי אותו "משביעין לעולם יציאתו
וש"נ). ס"ז. הנ"ל בשלום

עבר10) של ואהלו שם של אהלו מ"אהלים", היציאה – גם כולל
כז). כה, תולדות (פרש"י

ואילך).11) 63 ע' חט"ו לקו"ש (וראה נח ס"פ פרש"י
ובכ"מ.12) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
(ב"ר13) כמארז"ל ותפלה, בתורה עסק לבן בבית גם שהרי,

אומר הי' ומה שכב, לא לבן של בביתו שעמד שנה כ' "כל יא) פס"ח,

"כנגעים – התורה ענין וגם התפלה, ענין תהלים", ספר כל . .

כמבואר – המצוות קיום ועד"ז בתחלתו). תהלים (מדרש ואהלות"
(והרי התפילין הו"ע דיעקב שהמקלות ואילך) ב קסא, (פרשתנו בזהר
א. לה, (קידושין לתפילין" התורה) (מצוות כולה התורה כל "הוקשה

רסל"ז)). תפילין הל' או"ח אדה"ז שו"ע וש"נ.
תו"כ14) א. נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ב. לג, ברכה ט. לב, האזינו ד. ו, ואתחנן ספרי מב. כו, בחוקותי
ג15) כז, שם תו"ח – ובארוכה ואילך. ד כב, פרשתנו תו"א ראה

וש"נ. סי"ג. הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה ואילך.
מג.16) ל, פרשתנו
ש"וישלח17) לפני מיצחק שקיבל דהברכות לנתינתֿכח נוסף

השמים מטל האלקים לך "ויתן – ה) כה, (תולדות יעקב" את יצחק
ציווי בעת שקיבל הברכות וכן כח), כז, (שם וגו'" הארץ ומשמני
כמדובר ג). כח, (שם וגו'" אותך יברך שדי "ואֿל – השליחות

ואילך). ס"ט תולדות ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה
טו.18) כח, פרשתנו
כנגד19) שקול "השלום – הברכות כל כולל ש"שלום" להעיר

ו). כה, בחוקותי ופרש"י (תו"כ הכל"
כֿכא.20) כח, פרשתנו
מ"ז.21) פ"א יצירה ספר
פרשתנו.22) סוף
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כסלו.‡. דחודש הראשון השבת – הוא ויצא, פרשת שבת זה, קודש שבת
הידוע הידוע1ועלֿפי וכפתגם אלו, פרשיות ולומדים קורין שבו לזמן התורה פרשיות בין ושייכות קשר 2שיש

ויצא דפרשת הקריאה שלכן, כסלו, לחודש ויצא פרשת בין ושייכות קשר שיש מובן, – הזמן" עם לחיות ש"יש
השבת – זו) (כבשנה שנים ובכמה כסלו, בחודש לעולם כדלקמן.oey`xdהיא כסלו, דחודש

דכל·. העבודה ענין כללות נתבאר שבה – וגו'" יעקב "ויצא – ויצא דפרשת הענין תוכן בהקדים ויובן
מישראל: ואחד אחד

ה" מג' אחד הוא שיעקב לכך נוסף כי, מישראל, ואחד אחד כל על (מדבר) מרמז – ("אין`zea"יעקב" "3

לשלשה") אלא אבות היא4קורין האבות שבחינת מישראל, ואחד אחד דורdyexiדכל בכל אחריהם לבניהם
האבות בחינת יש מישראל ואחד אחד שבכל היינו, ידוע5ודור, הרי, דאדם6, שופריה מעין דיעקב ש"שופריה

עולם".7הראשון ועד מעולם שבישראל הנשמות מכל כלולה . . נשמתו . .

חרנה": וילך שבע מבאר יעקב ד"ויצא הענין ישנו מישראל ואחד אחד כל אצל והנה,

בגוף הנשמה ירידת – לראש שבע"8לכל "מבאר רמה, מאיגרא שירדה ונוסף9, "חרנה". עמיקתא, לבירא ,

קדושה של אמות ד' אביו, בית שבע", "מבאר לצאת צריך – גופא הזה בעולם גם "חרון10לזה, – לחרן וללכת ,
(בעולם)" מקום של בתחתונים11אף דירה יתברך לו לעשות כדי ,12.

בעניני בעבודתו נגרע שלא בלבד זו לא הרי, בעולם", מקום של אף "חרון ב"חרן", שגם – ובפשטות
שלימה"13קדושה "מיטתו ישראל, בית את שמעמיד זאת, עוד אלא העולם,14, עניני את ומזכך שמברר ועד ,

הבירורים עבודת ענין שזהו לבן, בצאן עבודתו בפרטי כמודגש בעולם", מקום של אף "חרון גם ובאופן15כולל ,
וגו'" רבות צאן לו ויהי מאד מאד האיש .16ד"ויפרוץ

זו לעבודה וגו'"17והנתינתֿכח והשיבותיך גו' ושמרתיך עמך אנכי "והנה "אם18- – יעקב של ובלשונו ,
בשלום" ושבתי גו' ושמרני עמדי אלקים וגו'"19יהיה אבי בית ואחד20אל אחד לכל נותן שהקב"ה היינו, ,

כולל ביתו, לבני בנוגע הן לעצמו, בנוגע הן הגשמי, הזה בעולם לעבודתו הדרושים הכוחות כל את מישראל
העולם. בכל גם ועלֿידיֿזה בעולם, בחלקו לפעולה בנוגע והן ישראל, בני שאר על פעולה גם

בתחילתן וסופן בסופן תחילתן נעוץ – הפרשה לסיום שבאים מלאכי21ועד בו ויפגעו לדרכו הלך "ויעקב -
מחניים" גו' לארץ22אלקים חוץ מלאכי אותו כשמלווין ישראל, לארץ (חרן) לארץ מחוץ חוזר שיעקב היינו, ,
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א).1) (רצז, וישב ר"פ של"ה ראה
ואילך.2) 29 ע' תש"ב סה"ש חשון. ב' יום" "היום
ב.3) טז, ברכות
א'4) אשר א), פע"ו, (ב"ר שבאבות" "בחור – מזה ויתירה

כו' ממנו יצא שאברהם – ויצחק אברהם לגבי דיעקב מהעילויים
ה), פל"ו, (ויק"ר שלימה" "מטתו יעקב, משא"כ כו', ממנו יצא ויצחק

לבדם. דבנ"י "אב" היותו מלבד נוסף ענין בו שאין כולל
ובכ"מ.5) וארא. ר"פ תו"א ראה
סע"ב).6) (קיא, ס"ז אגה"ק
ועוד.7) ב. לה, דח"א א. פד, ב"מ
ושבתי8) ד"ה בארוכה וראה יד. כח, פרשתנו החיים אור ראה

וש"נ. ואילך. ס"ז קנז) ע' ח"ב מלוקט (סה"מ תשל"ח בשלום
ש"באר9) מלשוןrayלהעיר גם הוא "dreayדקודם שזהו"ע ,

ושבתי ד"ה (ראה כו'" צדיק תהי אותו "משביעין לעולם יציאתו
וש"נ). ס"ז. הנ"ל בשלום

עבר10) של ואהלו שם של אהלו מ"אהלים", היציאה – גם כולל
כז). כה, תולדות (פרש"י

ואילך).11) 63 ע' חט"ו לקו"ש (וראה נח ס"פ פרש"י
ובכ"מ.12) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא ראה
(ב"ר13) כמארז"ל ותפלה, בתורה עסק לבן בבית גם שהרי,

אומר הי' ומה שכב, לא לבן של בביתו שעמד שנה כ' "כל יא) פס"ח,

"כנגעים – התורה ענין וגם התפלה, ענין תהלים", ספר כל . .

כמבואר – המצוות קיום ועד"ז בתחלתו). תהלים (מדרש ואהלות"
(והרי התפילין הו"ע דיעקב שהמקלות ואילך) ב קסא, (פרשתנו בזהר
א. לה, (קידושין לתפילין" התורה) (מצוות כולה התורה כל "הוקשה

רסל"ז)). תפילין הל' או"ח אדה"ז שו"ע וש"נ.
תו"כ14) א. נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ב. לג, ברכה ט. לב, האזינו ד. ו, ואתחנן ספרי מב. כו, בחוקותי
ג15) כז, שם תו"ח – ובארוכה ואילך. ד כב, פרשתנו תו"א ראה

וש"נ. סי"ג. הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה ואילך.
מג.16) ל, פרשתנו
ש"וישלח17) לפני מיצחק שקיבל דהברכות לנתינתֿכח נוסף

השמים מטל האלקים לך "ויתן – ה) כה, (תולדות יעקב" את יצחק
ציווי בעת שקיבל הברכות וכן כח), כז, (שם וגו'" הארץ ומשמני
כמדובר ג). כח, (שם וגו'" אותך יברך שדי "ואֿל – השליחות

ואילך). ס"ט תולדות ש"פ (שיחת שלפנ"ז בהתוועדות בארוכה
טו.18) כח, פרשתנו
כנגד19) שקול "השלום – הברכות כל כולל ש"שלום" להעיר

ו). כה, בחוקותי ופרש"י (תו"כ הכל"
כֿכא.20) כח, פרשתנו
מ"ז.21) פ"א יצירה ספר
פרשתנו.22) סוף
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לקראתו שבאו ישראל ארץ ומלאכי עמו, נשיו"23שבאו ואת בניו "את עמו ולוקח ואת24, מקנהו כל "את וגם ,
אביו" יצחק אל "לבוא – ארם" בפדן רכש אשר קנינו מקנה . . רכושו בית25כל אל בשלום "ושבתי כאמור, ,

אבי".

החסידות:‚. בלשון – יותר ובעומק
ש"וישלח מפני היא, חרנה, ללכת שבע מבאר יעקב של הפרשהwgviיציאתו בסיום שכתוב (כמו יעקב" את

העליון26שלפניֿזה) התענוג על דקאי ותענוג, צחוק מלשון הוא "יצחק" דירה27– לו להיות הקב"ה ש"נתאווה ,

mipezgzaעלה שכך . . ממנו למטה תחתון שאין במדרגה התחתון . . ממש והחומרי הגשמי הזה עולם . .

כו'" לנהורא חשוכא ואתהפך אחרא סטרא אתכפיא כד יתברך, לפניו רוח נחת להיות יתברך .28ברצונו

גו' ד"וישלח הענין נעשה כו') הקב"ה (נתאווה דלמעלה התענוג שמצד – יעקב" את יצחק "וישלח וזהו
עקביים בבחינת גם מטה למטה עד אלקות והשתלשלות ירידת בחינת שהוא עקב, "יו"ד יעקב", ובאופן29את ,

מאין יש להתהוות כך כל וצמצומים בהשתלשלות ונשתלשל "שנמשך חרנה", וילך שבע מבאר יעקב ד"ויצא
כו'" חרן שנקראים עצמם בפני ונפרד יש בחינת שהם . . דפרודא ועלמין גבול הזה29בעלי בעולם לירידה עד ,

) התענוג את בפועל להביא כדי – ממנו למטה שאין דירהwgviהגשמי יתברך לו להיות הקב"ה שנתאוה (

בתחתונים.

נשלמת שעלֿידיֿזה כיון הרי, – כו' גדולה ירידה היא חרנה ללכת שבע מבאר שהיציאה היות עם ולכן,
הפועלת היא דוקא זו שירידה נמצא, בתחתונים, דירה יתברך לו להיות הקב"ה דנתאווה dlecbהכוונה ikd dilr,

אינו למדרגה ממדרגה וירידתם העולמות השתלשלות "תכלית שהרי – ההשתלשלות סדר לכל בנוגע הן
ולהם הואיל העליונים, עולמות יתברךdcixiבשביל פניו ואילו28מאור ,dilrdשעולם עלֿידיֿזה – היא שלהם

יתברך. לו דירה נעשה ממנו, למטה שאין התחתון הזה

נעשית כו' הבהמית ונפש בגוף להתלבש הזה לעולם ירידתה שעלֿידי – כנ"ל) (יעקב לנשמה בנוגע 30והן

("וילך" "מהלך" ב'31בבחינת – מזה ויתירה מאדך", "בכל דבחינת עבודה מאד", מאד האיש ש"ויפרוץ ועד ,(
מאד .32פעמים

יעקב: של בתפילתו מרומז דוקא) למטה הירידה עלֿידי שנעשית והשלימות (העליה זה וענין

שהוא34בשלום33"ושבתי אבי, בית (אל) . . יעקב בחינת של והשבה חזרה בחינת "שהוא – אבי" בית אל
לעתיד" שיתגלה העליון והתענוג הצחוק . . יצחק .27בחינת

אלקים" בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת בחינת35"והאבן "אבן", תחתונים, הכי הדברים שגם היינו, –

גו'" המקום מאבני "ויקח לחרן, הליכתו בתחילת שכתוב (כמו יעקב של עבודתו התחלת היתה שבהם )36הדומם,

"והיה לפניֿזה שכתוב כמו אלא סתם, "אלקים" (רק) לא – גופא ובזה אלקים", "בית נעשים –'iedלי
עתה"37לאלקים" הוי' בחינת שהוא דלעתיד אלקים לבחינת ובית "כלי נעשית שה"אבן" היינו ,38,
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עה"פ.23) פרש"י
יז.24) לא, פרשתנו
יח.25) שם,
ואילך.26) ס"ב תולדות ש"פ שיחת בארוכה וראה ה. כח, תולדות
פרש27) ואילך.תו"א סע"ד כד, שם תו"ח – ובארוכה ג. כא, תנו

וש"נ. ואילך. סט"ו הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה
פל"ו.28) תניא
פרשתנו.29) ריש ותו"ח תו"א וראה שם. תו"א
תולדות30) דש"פ יהונתן לו ויאמר ד"ה וישב. ס"פ תו"א ראה

ועוד. זו. שנה
"והתהלכתי",31) מ"ש ע"ד הליכה, אופני ב' – יותר ובפרטיות

ראה פ' לקו"ת (ראה למעלה ומלמטה למטה, מלמעלה הליכות: ב'
ועוד). תולדות. דש"פ הנ"ל ד"ה א. כו,

סי"ג.32) הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה ג. כג, פרשתנו תו"א ראה
וש"נ.

העילוי33) שזהו תשובה, מלשון גם הוא ש"ושבתי" להעיר,

לגבי דבעליֿתשובה העילוי – למטה ירידתה ע"י בהנשמה שנעשה
(ראה לנהורא חשוכא דאתהפכא העבודה מעלת מצד דצדיקים, העילוי
ג: כב, שם תו"א וראה וש"נ). ואילך. סט"ו הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה
ביאת תכלית שזהו כו' נגאלין תשובה עושין ישראל אם ארז"ל ולכן
חשוכא ואתהפכא סט"א אתכפייא כד והחדוה הצחוק להיות המשיח

לנהורא.
ולקרוב,34) לרחוק שלום שלום יט) נז, (ישעי' מ"ש ע"ד שלום, ב'

בחי' שהוא קרוב, שנעשה לרחוק והיינו למעלה, מלמטה "שלום
ירידת בחי' היינו, למטה, מלמעלה ושלום למעלה, ממטה העלאה
אופני ב' בדוגמת – רע"ד) כא, שם (תו"א כו'" למטה אלקות והמשכת

.31 הערה כנ"ל ההילוך,
כב.35) כח, פרשתנו
יא.36) שם,
כא.37) שם,
סכ"א38) הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה וראה ד. כא, פרשתנו תו"א

שם. ובהערות
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לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר הרבה39"וכל ויהיה אעשרנו, עשר קץ, אין עד שיהיו העליות כל "דהיינו, –
שיגיע עד תמיד, אעשרנו ועשר בפניֿעצמו, מעשר בחינת עילוי לכל איןֿסוףjl40מעשרות, אור לבחינת ,

עצמו (יעקב)41ברוךֿהוא שהוא – מזה יתירה לומר ויש ,ozepdהרצון את שממלא עלֿידיֿזה כביכול, להקב"ה,
דהקב"ה. והתאוה

והגילוי„. ההמשכה עם קשור – יותר בפרטיות גו'" יעקב ד"ויצא הענין למטה:dxezcוהנה, מלמעלה
בכח – היא בתחתונים דירה יתברך לו לעשות ישראל של בתניאdxezdפעולתם כמבואר נתן28, ש"לזה

לבוש שום בלי לעתיד הנגלה ה' "אור מקבלים שעלֿידה כו'", וכח עוז שנקראת התורה את לישראל הקב"ה
בתכלית זה יהיה לבוא שלעתיד אלא, תורה", מתן בשעת זה מעין לעולמים היה ש"כבר שממשיך, וכפי כו'",
כו'". התורה עלֿידי לישראל שיאיר ה' אור גילוי לקבל ויוכלו והעולם הגוף גשמיות ש"יזדכך מכיון השלימות,

בקו העבודה "dxezdוהנה, של ענינו שכתובawriהיא כמו – "אהלו42" אוהלים", יושב תם איש "ויעקב
עבר" של ואהלו שם וכידוע43של הכנסת44, – הימין קו אברהם, הקוין: בג' היא האבות ג' של שעבודתם

תפילה, למעלה). מלמטה (העלאה בארות חפירת – השמאל קו יצחק, חסדים. וגמילות קוawrieאורחים ,

ענין – שלמעלה"dxezdהאמצעי לתורה מרכבה ש"היה ועד ,6.

חכמה מבחינת שלמעלה, דתורה היציאה על (גם) קאי – חרנה" וילך שבע מבאר יעקב ש"ויצא ונמצא,
ל"חרן" עד עקב), (בבחינת למטה גם ותתגלה שתומשך דיעקב), יו"ד (אות עילאה45עילאה חכמה "המשכת ,
שכתוב כמו עקב, יו"ד יעקב, בחינת עלֿידי שנמשכו יתברך ורצונו התורה ותורה46שהיא ביעקב עדות ויקם

כו' עילאה חכמה המשכת גילוי . . בגשמיות שלמטה התורה בעסק להיות בישראל, .47שם

ראשה" על שמן "ויצוק הענין בהמשך שמסיים גילוי48וכפי להיות . . עילאה חכמה בחינת הוא "שמן –
בדברים למטה שמלובשים ומצוות תורה בחינת שהוא . . מצבה בבחינת למטה ממש עילאה חכמה בחינת

כו'" למעלה שהוא כמו ממש עילאה חכמה בחינת גילוי בהם יהיה זה כל עם . . .49גשמיים

וזיכוך בירור להיות יכול אזי – "חרן" לבחינת עד דלמטה, בעולם ומתגלה נמשכת שהתורה ועלֿידיֿזה
לבוא לעתיד לעצמותו, דירה יתברך, לו דירה שנעשה השלימות, לתכלית עד .50העולם,

כסלו:‰. לחודש גו'" יעקב ד"ויצא והשייכות הקשר את לבאר יש עלֿפיֿזה
– הוא כסלו חודש של המיוחד נסdkepgענינו – שעיקרו ,onyd51"אור "תורה החכמה, בחינת כולל52, ,

– כידועzeiniptובמיוחד על53התורה, מורה xcש"שמן" oifxoif.שבתורה

האחרונים: בדורות ביותר מודגש שבתורה) השמן לבחינת כסלו דחודש (השייכות זה וענין

האחרונים54ידוע אלו בדורות דדווקא האריז"ל שכתב devne"מה xzenלאחרי ובפרט החכמה", זאת לגלות
חב"ד. חסידות בתורת התורה פנימיות גילוי

כסלו לחודש במיוחד שייך זה מ55וענין הדורות) סדר (עלֿפי החל -elqk h"iהזקן אדמו"ר של הגאולה חג ,
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(39) העשירות ענין גם "עשרכולל המעשרות, ריבוי שהרי
ברוחניות, הן – לעשירות) עד לי", ד"תתן הריבוי ע"י בא אעשרנו",

אלא עשיר בגשמיותzrca"אין עשירות והן סע"א), סח, (כתובות "
מהן"). (ש"נשתלשלו

בגשמיות, לעשירות בנוגע לך" אעשרנו ד"עשר שבענין ולהעיר,
מעמידו אדם של "ממונו שהרי – התחתון והעלאת בירור גם מודגש
הרגל, מבחי' גם למטה שהוא היינו, ו), יא, עקב (פרש"י רגליו" על

"לך". לבחי' עד העילוי נעשה בו וגם
ונשמחה40) "נגילה עה"פ) ובשהש"ר ד א, (שה"ש מ"ש ע"ד

א קעח, שמות תו"ח ספנ"ו. האמונה שער (ראה ממש בעצמותך בך",
ועוד). ואילך.

סע"ד.41) כז, שם תו"ח וראה ד. כב, פרשתנו תו"א
כז.42) כה, תולדות
עה"פ.43) פרש"י יו"ד. פס"ג, ב"ר
(44.137 ע' ל חלק לקו"ש וראה (בסופו). רנ אופן עמוקות מגלה
וש"נ.

ללבן45) יעקב שעבד העבודה כל ג: כג, פרשתנו מתו"א להעיר

בחי' הם בצאנך שנים dpynשש ixcq `ziy,צאן בחי' שהם כו',
כו'. העליון מעונג ונמשכו שיצאו

יו"ד יעקב בחי' לדרכו, הלך ויעקב פרשתנו: בסוף שם וראה
ומצוות, תורה בחי' ונמשך הלך וד"ל.dxezcעקב, דרך, איקרי

ה.46) עח, תהלים
ואילך.47) א כד, שם תו"ח וראה ב. כב, פרשתנו תו"א
יח.48) כח, פרשתנו
ואילך.49) ב כד, שם תו"ח וראה ב. כא, פרשתנו תו"א
יעקב50) של הענינים דב' והשייכות הקשר שם לקו"ש גם ראה

בארוכה. עיי"ש העולם, ובירור תורה –

ובפרש"י.51) ב כא, שבת ראה
ת"ח).52) בנים (ד"ה ב כג, שבת פרש"י וראה כג. ו, משלי
ועוד.53) ואילך. פנ"ד הק"ש שער בינה אמרי בארוכה ראה
רסכ"ו.54) אגה"ק
חודש55) ע"ד מתשרי, השלישי חודש הוא שכסלו להעיר,

לנסתר בעיקר שייך שכסלו אלא, תורה, ניתנה שבו מניסן, השלישי
ריז). רה. ע' אגרות לוי"צ (לקוטי כו' דתורה



יג g"nyz'd elqk 'f ,`vie zyxt zay zegiyn

לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר הרבה39"וכל ויהיה אעשרנו, עשר קץ, אין עד שיהיו העליות כל "דהיינו, –
שיגיע עד תמיד, אעשרנו ועשר בפניֿעצמו, מעשר בחינת עילוי לכל איןֿסוףjl40מעשרות, אור לבחינת ,

עצמו (יעקב)41ברוךֿהוא שהוא – מזה יתירה לומר ויש ,ozepdהרצון את שממלא עלֿידיֿזה כביכול, להקב"ה,
דהקב"ה. והתאוה

והגילוי„. ההמשכה עם קשור – יותר בפרטיות גו'" יעקב ד"ויצא הענין למטה:dxezcוהנה, מלמעלה
בכח – היא בתחתונים דירה יתברך לו לעשות ישראל של בתניאdxezdפעולתם כמבואר נתן28, ש"לזה

לבוש שום בלי לעתיד הנגלה ה' "אור מקבלים שעלֿידה כו'", וכח עוז שנקראת התורה את לישראל הקב"ה
בתכלית זה יהיה לבוא שלעתיד אלא, תורה", מתן בשעת זה מעין לעולמים היה ש"כבר שממשיך, וכפי כו'",
כו'". התורה עלֿידי לישראל שיאיר ה' אור גילוי לקבל ויוכלו והעולם הגוף גשמיות ש"יזדכך מכיון השלימות,

בקו העבודה "dxezdוהנה, של ענינו שכתובawriהיא כמו – "אהלו42" אוהלים", יושב תם איש "ויעקב
עבר" של ואהלו שם וכידוע43של הכנסת44, – הימין קו אברהם, הקוין: בג' היא האבות ג' של שעבודתם

תפילה, למעלה). מלמטה (העלאה בארות חפירת – השמאל קו יצחק, חסדים. וגמילות קוawrieאורחים ,

ענין – שלמעלה"dxezdהאמצעי לתורה מרכבה ש"היה ועד ,6.

חכמה מבחינת שלמעלה, דתורה היציאה על (גם) קאי – חרנה" וילך שבע מבאר יעקב ש"ויצא ונמצא,
ל"חרן" עד עקב), (בבחינת למטה גם ותתגלה שתומשך דיעקב), יו"ד (אות עילאה45עילאה חכמה "המשכת ,
שכתוב כמו עקב, יו"ד יעקב, בחינת עלֿידי שנמשכו יתברך ורצונו התורה ותורה46שהיא ביעקב עדות ויקם

כו' עילאה חכמה המשכת גילוי . . בגשמיות שלמטה התורה בעסק להיות בישראל, .47שם

ראשה" על שמן "ויצוק הענין בהמשך שמסיים גילוי48וכפי להיות . . עילאה חכמה בחינת הוא "שמן –
בדברים למטה שמלובשים ומצוות תורה בחינת שהוא . . מצבה בבחינת למטה ממש עילאה חכמה בחינת

כו'" למעלה שהוא כמו ממש עילאה חכמה בחינת גילוי בהם יהיה זה כל עם . . .49גשמיים

וזיכוך בירור להיות יכול אזי – "חרן" לבחינת עד דלמטה, בעולם ומתגלה נמשכת שהתורה ועלֿידיֿזה
לבוא לעתיד לעצמותו, דירה יתברך, לו דירה שנעשה השלימות, לתכלית עד .50העולם,

כסלו:‰. לחודש גו'" יעקב ד"ויצא והשייכות הקשר את לבאר יש עלֿפיֿזה
– הוא כסלו חודש של המיוחד נסdkepgענינו – שעיקרו ,onyd51"אור "תורה החכמה, בחינת כולל52, ,

– כידועzeiniptובמיוחד על53התורה, מורה xcש"שמן" oifxoif.שבתורה

האחרונים: בדורות ביותר מודגש שבתורה) השמן לבחינת כסלו דחודש (השייכות זה וענין

האחרונים54ידוע אלו בדורות דדווקא האריז"ל שכתב devne"מה xzenלאחרי ובפרט החכמה", זאת לגלות
חב"ד. חסידות בתורת התורה פנימיות גילוי

כסלו לחודש במיוחד שייך זה מ55וענין הדורות) סדר (עלֿפי החל -elqk h"iהזקן אדמו"ר של הגאולה חג ,
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(39) העשירות ענין גם "עשרכולל המעשרות, ריבוי שהרי
ברוחניות, הן – לעשירות) עד לי", ד"תתן הריבוי ע"י בא אעשרנו",

אלא עשיר בגשמיותzrca"אין עשירות והן סע"א), סח, (כתובות "
מהן"). (ש"נשתלשלו

בגשמיות, לעשירות בנוגע לך" אעשרנו ד"עשר שבענין ולהעיר,
מעמידו אדם של "ממונו שהרי – התחתון והעלאת בירור גם מודגש
הרגל, מבחי' גם למטה שהוא היינו, ו), יא, עקב (פרש"י רגליו" על

"לך". לבחי' עד העילוי נעשה בו וגם
ונשמחה40) "נגילה עה"פ) ובשהש"ר ד א, (שה"ש מ"ש ע"ד

א קעח, שמות תו"ח ספנ"ו. האמונה שער (ראה ממש בעצמותך בך",
ועוד). ואילך.

סע"ד.41) כז, שם תו"ח וראה ד. כב, פרשתנו תו"א
כז.42) כה, תולדות
עה"פ.43) פרש"י יו"ד. פס"ג, ב"ר
(44.137 ע' ל חלק לקו"ש וראה (בסופו). רנ אופן עמוקות מגלה
וש"נ.

ללבן45) יעקב שעבד העבודה כל ג: כג, פרשתנו מתו"א להעיר

בחי' הם בצאנך שנים dpynשש ixcq `ziy,צאן בחי' שהם כו',
כו'. העליון מעונג ונמשכו שיצאו

יו"ד יעקב בחי' לדרכו, הלך ויעקב פרשתנו: בסוף שם וראה
ומצוות, תורה בחי' ונמשך הלך וד"ל.dxezcעקב, דרך, איקרי

ה.46) עח, תהלים
ואילך.47) א כד, שם תו"ח וראה ב. כב, פרשתנו תו"א
יח.48) כח, פרשתנו
ואילך.49) ב כד, שם תו"ח וראה ב. כא, פרשתנו תו"א
יעקב50) של הענינים דב' והשייכות הקשר שם לקו"ש גם ראה

בארוכה. עיי"ש העולם, ובירור תורה –

ובפרש"י.51) ב כא, שבת ראה
ת"ח).52) בנים (ד"ה ב כג, שבת פרש"י וראה כג. ו, משלי
ועוד.53) ואילך. פנ"ד הק"ש שער בינה אמרי בארוכה ראה
רסכ"ו.54) אגה"ק
חודש55) ע"ד מתשרי, השלישי חודש הוא שכסלו להעיר,

לנסתר בעיקר שייך שכסלו אלא, תורה, ניתנה שבו מניסן, השלישי
ריז). רה. ע' אגרות לוי"צ (לקוטי כו' דתורה
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והשגה הבנה של באופן חב"ד, חסידות תורת דגילוי הענין עיקר התחיל שאז חב"ד), חסידות תורת (מייסד
ודעת בינה "יתפרנסון"56בחכמה החסידות57, לתורת השנה" "ראש שנקרא ועד ,58– שלאחריֿזה ובשנים ,c"ei

elqk59החסידות תורת בגילוי יותר עוד ניתוסף שעלֿידו האמצעי, אדמו"ר מקומו) וממלא (בנו של הגאולה חג ,

הנהר" ד"רחובות .60באופן

באופן שבתורה, דרזין רזין שבתורה, השמן בחינת וגילוי המשכת מודגשת כסלו שבחודש – הענין ונקודת
דלמטה: בעולם גלוי באופן שמאיר

(דתורה) שהשמן – לחנוכה ביתוxi`nבנוגע פתח "על גם שמאיר ועד בשר, לעיני גלוי ,uegan"61באופן

חוצה" מעיינותיך ד"יפוצו הענין עיקר התחיל שאז – כסלו ויו"ד כסלו לי"ט בנוגע ,62ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

שה" "zepiirnהיינו, של ובאופן באים עצמו) המעיין גם אלא המעיין, מי רק (לא התורה דפנימיות "dvtdוגם "
ה" ,dveg"63במקום

לגבי "חוצה" בחינת (שהם ודעת בינה חכמה בבחינת שנמשך – עצמו שבאדם ה"חוצה" מבחינת החל
הנפש עצם לגבי ועלֿאחתֿכמהֿוכמה מהשכל, שלמעלה האנושי,64האמונה בשכל והשגה הבנה של באופן ,(

כבשרו, ובשר דם שנעשה גשמית, ושתיה) (אכילה פרנסה כמו ד"יתפרנסון", באופן הבהמית, דנפש לשכל ועד
המוחין לגבי "חוצה" בחינת (שהם המדות בבחינת – מזה הרגל65ולמטה בחינת בפועל, במעשה שנמשך ועד ,(

שבאדם.

שבו) המלכות (בחינת שבאדם תחתונה הכי שמהבחינה – ועיקר הימנו,66ועוד שמחוץ בעולם גם נמשך
ממנו. חוצה שאין לחוצה עד כפשוטו, "חוצה"

ובמיוחד כולל התורה, ענין ד"יעקב", והמשכה, גילוי היציאה, – גו'" יעקב ל"ויצא כסלו דחודש הקשר וזהו
zeiniptממנו67התורה למטה שאין תחתון בעולם", מקום של אף "חרון "חרן", לבחינת עד למטה, מלמעלה ,68,

בשלום" ד"ושבתי הענין נעשה עלֿידיֿזה השלימות69אשר, על דקאי לך", אעשרנו עשר וגו' אבי בית אל
`eal cizrlcמלכא דוד ביאת מביא חוצה מעיינותיך דיפוצו באופן החסידות תורת גילוי שהרי, ד), סעיף (כנ"ל

שיתגלו70משיחא תורה (טעמי התורה דפנימיות הגילוי שלימות עלֿידי יתברך, לו דירה כולו העולם יהיה שאז ,

לג עד לבוא), תצא"לעתיד מאתי חדשה ד"תורה הארץ71ילוי מלאה "כי כולו, בעולם שחודר באופן ,z` drc

'd"מכסים לים .72כמים

.Âהשבת ויצא, פרשת בשבת בעמדנו אשר, מובן, כסלו73עלֿפיֿזה דחודש ביותר74הראשון הזמן מסוגל -

הפצת ובמיוחד כולל התורה, דהפצת הפעולות בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף טובות החלטות לקבל
חוצה. התורה דפנימיות המעיינות
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הבנה56) של באופן הקבלה דתורת הענינים וביאור פירוש רק ולא
ענינה קונטרס ראה – כו' יותר ונעלה לעצמו ענין גם אלא והשגה,

.53 ובהערה ס"ח החסידות תורת של
וש"נ.57) .35 הערה 136 ע' חכ"ד לקו"ש וראה בסופו. ת"ו תקו"ז
יום"58) ב"היום נעתק – נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב

וש"נ. רנט. ע' ח"א שלו אג"ק בתחלתו.
גם59) – elqkולאח"ז 'hשל ההילולא ויום) (ההולדת יום ,

ועבודתו ותורתו מעשיו ד"כל השלימות נעשה שבו האמצעי, אדמו"ר
ז"ך). לסי' ביאור (אגה"ק חייו" ימי כל עבד אשר

שלד.60) ע' אגרות לוי"צ לקוטי עח. ע' ח"ב "התמים" ראה
ב.61) כא, שבת
ואילך.62) 112 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
ועוד.63) ואילך. 282 ע' חט"ו לקו"ש ראה
וש"נ.64) .14 הערה 181 ע' ח"כ לקו"ש ראה
שם.65) לקו"ש תנה. ע' אור) (יהל לתהלים אוה"ת ראה
בחי'66) על קאי שבע" מ"באר שהיציאה שממנהdpiadלהעיר, ,

בחי' על או המדות, בבחי' ונמשך ונמשךzeklndיוצא יוצא שממנה ,

וש"נ). ס"ג. הנ"ל בשלום ושבתי ד"ה (ראה לבי"ע

דסתים67) הבחי' ב' על (גם) קאי רבים, לשון ש"אהלים", להעיר
ב). קמה, תולדות (אוה"ת וגליא

רגלא68) דכליא "עד – היא חנוכה דנר הפעולה שגם להעיר,
מורדת אותיות ד"תרמודאי", הרגל בחי' (אפילו) שמכלה דתרמודאי",
וש"נ). יז). ע' שם מלוקט (סה"מ תשל"ח חנוכה מאמרי בארוכה (ראה

ונתבאר69) הובא – (ברע"מ) ב קכד, (ח"ג בזהר מ"ש ע"ד
גלותא מן בי' יפקון . . דילך חיבורא "בהאי רסכ"ו) ",ingxaבאגה"ק

דייקא. "ברחמי"
ובכ"מ.70) בתחלתו. בכש"ט נדפסה – הידועה הבעש"ט אגרת
ג.71) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
הי"ד.72) ספר וחותם בסיום רמב"ם ט. יא, ישעי'
שקביעותם73) – זו בשנה ובפרט כסלו, ויו"ד ט' מתברכים וממנו

סע"א). קו, (פסחים שבתא" "בתר שלישי, וביום שני ביום
ולאחרי74) כסלו, חודש מברכים דשבת הברכה המשכת לאחרי

g"xאברי התכללות בדוגמת כסלו, חודש עניני כל עולים שבו כסלו,
ואי א נח, לר"ה דרושים לקו"ת (ראה בה"ראש" שערהגוף עט"ר לך.

ובכ"מ). בתחלתו. ר"ה
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פשוטות: ובאותיות

לקיימן מנת על תשרי, חודש במשך ואחד אחד כל קיבל שבוודאי אלו בענינים הטובות ההחלטות לאחרי
לדרכו" הלך ד"ויעקב בעבודה ממש וכבר75בפועל השנה, כל בקיוםwqerבמשך כו', ובהצלחה זמן, משך

אלו ynnהחלטות lretaויצא" בפרשת כשחל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כסלו, דחודש הראשון השבת בבוא הרי, –

והוספה עילוי להיות צריך גו'", עוז.76יעקב וביתר שאת ביתר אלו ענינים בכל

שנת – זו דשנה העיקריים לענינים בנוגע ובמיוחד עילויgnyz77ושנתldwdכולל להיות צריך בהם שגם -

החסידות תורת והפצת גילוי ביותר מודגש שבו כסלו, לחודש ובשייכות בקשר .78והוספה

.Êוהפצת התורה דהפצת השליחות גו'", יעקב ד"ויצא העבודה אודות לעיל האמור שבכל להוסיף, ויש
השליחות: דמילוי העבודה לאופן בנוגע נפלאה הוראה יש – חוצה המעיינות

רק (לא הקב"ה לו מבטיח – לחרן ללכת כדי שבע מבאר יוצא כשיעקב השליחות, מילוי בהתחלת מיד
– יעקב של בתפילתו ועלֿדרךֿזה הזאת", האדמה אל "והשיבותיך גם) אלא גו'", ושמרתיך עמך ש"אנכי

אבי". בית אל בשלום "ושבתי גם) אלא גו'", ושמרני עמדי אלקים ש"יהיה רק (לא שמבקש

והסבר: ביאור דרוש ולכאורה,

היא זו, שליחות של ומטרתה שתכליתה mipezgzaמכיון dxic jxazi el zeyrlאת (וביותר) ההדגשה מהי –

ואיזה גו'", בשלום "ושבתי גו'", ד"והשיבותיך zeaiygeהענין jxrפעולת גודל לגבי מהשליחות לשיבה יש
d"awdcהשליחות, de`zde oevxd ielin!?בתחתונים דירה לו להיות

והתאוה הרצון את למלא נעלית, הכי שליחות מהקב"ה מקבל כאשר ליעקב: בנוגע היא השאלה ועיקר
עם בקשר נדר") ש"וידר (ועד ויאריך ויבקש יתפלל – (בחרן) בתחתונים דירה לו זו,dayddלהיות משליחות

דהקב"ה?! ורצון תאווה שהוא בענין השליחות מילוי מאשר יותר נעלה דבר יש וכי בשלום", "ושבתי

עיקרי וענין חלק היא מהשליחות שההשבה לומר, צריך dpeilrdועלֿכן dpeekaהעליונה שהכוונה היינו, ,

מאד"), מאד האיש ש"ויפרוץ עד שלימה", ד"מיטתו ומצב במעמד היותו (עם חסֿושלום ב"חרן" שישאר (אינה
האמיתי למקומו שיחזור עמך"79אלא) ואהיה ולמולדתך אבותיך ארץ אל "שוב היציאה80, בהתחלת מיד שלכן, ,

את גם ומאירה) ברורה הוראה אור", ("תורה התורה מדגישה חרנה"), וילך שבע מבאר יעקב ("ויצא לשליחות
daydd) הקב"ה מדברי החל (glyndמהשליחות, יעקב בדברי גם – מזה וכתוצאה גו'", "והשיבותיך – (gilyd,(

גו'" בשלום .81"ושבתי
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העבודה75) שלאחרי (556 ע' ח"כ בלקו"ש (נסמן הפתגם כידוע
ד"ויעקב העבודה סדר מתחיל במועדות", ה"מרובה תשרי, דחודש

.95 הערה לקמן וראה לדרכו". הלך
חודש76) מברכים בשבת שנתקבלו הטובות ההחלטות לגבי גם

כאו"א ע"י יעקב" את יצחק ד"וישלח הענין לכללות בנוגע כסלו,
(שמו שבדורנו ד"יצחק" השלוחים אצל ובמיוחד כולל מישראל,
רעהו את ש"איש כדי יחדיו שהתכנסו אדמו"ר) מו"ח דכ"ק (השני)
בהתוועדות בארוכה כמדובר השליחות, דמילוי בעבודה יעזורו"

דשק"מ.
ויצא:77) לפרשת ושמחה דהקהל מהקשר להעיר

ldwdמטתו" ישראל, בית כל את יעקב מעמיד ב"חרן" שגם –

"אחר" שגם כד), ל, (פרשתנו אחר" בן לי ה' ש"יוסף ועד שלימה",
שמאחד היינו, ועוד), ואילך. א רכ, פרשתנו אוה"ת (ראה "בן" נעשה
גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל – שבישראל הסוגים כל

יבֿג). לא, (וילך אלקיכם" ה' את ליראה
dgnye– נישואין שמחת ע"ד לראשונה מסופר ויצא שבפרשת –

כב), כט, (פרשתנו משתה" ויעש המקום אנשי כל את לבן "ויאסוף
– ובפרש"י) כז (שם, המשתה"* ימי "שבעת זאת", שבוע "מלא
סה"מ (ראה תשמח" "שמח בענין כמבואר השמחה, ענין שלימות
(ראה גדר פריצת – שמחה של ענינה וגם: ואילך). רעט ע' תרנ"ז

ד" שזהו"ע ואילך), רכג ס"ע שם "zvxteבארוכה האישuextieגו'",

היציאה ובתחלת – מג). ל, יד. (כח, ויצא שבפרשת מאד" מאד
א). כט, פרשתנו (רשב"ם בשמחה רגליו יעקב וישא ואופנה:

ישראל78) אהבת החסידות: דתורת העיקריים שמהענינים להעיר,
" – ישראל mrdואחדות z` ldwdכולם את שמאחדים ובאופן ,"

ד" "d`xilבהענין – אלקיכם" ה' ועבדהוrcאת אביך אלקי את
וכן ועוד), ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, (דה"א שלם" dgnyבלבב

אלקיך ה' את "עבדת זה", פסוק על ז"ל האר"י פי' לכל "ונודע –

פכ"ו). (תניא וגו'" בשמחה
שהקב"ה79) הוא "ברוך ההגדה במאמר מהביאור גם ולהעיר

ית' לו להיות הקב"ה ש"נתאווה דמכיון – לעשות" הקץ את חישב
כבי' ית' לו שיש התחתונים, של הבירורים עבודת ע"י בתחתונים דירה
בלי זה ענין להיות יכול הי' ח"ו הרי וא"כ זו, בעבודה גדול תענוג
הקץ את חישב שהקב"ה הוא ברוך וההילול השבח זהו הנה וגבול, קץ
בגלות מלחמה שבדרך הבירורים לעבודת וגבול קץ שיהי' לעשות

.(151 ע' תש"ח (סה"מ ובשעבוד"
לג.80) לא, פרשתנו
בירושלמי81) הגירסא ע"פ – ב טו, ב. יד, (חגיגה מארז"ל וע"ד

שהכניסה היינו בשלום", ויצא בשלום "נכנס שר"ע שם) ועי'
לקו"ש (ראה בשלום היציאה שתהי' ובאופן מנת על היתה מלכתחילה
על מלכתחילה היא שהיציאה – בנדו"ד ודוגמתו ועוד), .990 ע' ח"ג

בשלום. ההשבה שתהי' מנת

."mini drayn zegt oi` ely dzynd zeyrl el`y" (`"tq oecwte dl`y 'ld) m"anxa ineid xeriyn mb xirdl (*



טו g"nyz'd elqk 'f ,`vie zyxt zay zegiyn

פשוטות: ובאותיות

לקיימן מנת על תשרי, חודש במשך ואחד אחד כל קיבל שבוודאי אלו בענינים הטובות ההחלטות לאחרי
לדרכו" הלך ד"ויעקב בעבודה ממש וכבר75בפועל השנה, כל בקיוםwqerבמשך כו', ובהצלחה זמן, משך

אלו ynnהחלטות lretaויצא" בפרשת כשחל ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כסלו, דחודש הראשון השבת בבוא הרי, –

והוספה עילוי להיות צריך גו'", עוז.76יעקב וביתר שאת ביתר אלו ענינים בכל

שנת – זו דשנה העיקריים לענינים בנוגע ובמיוחד עילויgnyz77ושנתldwdכולל להיות צריך בהם שגם -

החסידות תורת והפצת גילוי ביותר מודגש שבו כסלו, לחודש ובשייכות בקשר .78והוספה

.Êוהפצת התורה דהפצת השליחות גו'", יעקב ד"ויצא העבודה אודות לעיל האמור שבכל להוסיף, ויש
השליחות: דמילוי העבודה לאופן בנוגע נפלאה הוראה יש – חוצה המעיינות

רק (לא הקב"ה לו מבטיח – לחרן ללכת כדי שבע מבאר יוצא כשיעקב השליחות, מילוי בהתחלת מיד
– יעקב של בתפילתו ועלֿדרךֿזה הזאת", האדמה אל "והשיבותיך גם) אלא גו'", ושמרתיך עמך ש"אנכי

אבי". בית אל בשלום "ושבתי גם) אלא גו'", ושמרני עמדי אלקים ש"יהיה רק (לא שמבקש

והסבר: ביאור דרוש ולכאורה,

היא זו, שליחות של ומטרתה שתכליתה mipezgzaמכיון dxic jxazi el zeyrlאת (וביותר) ההדגשה מהי –

ואיזה גו'", בשלום "ושבתי גו'", ד"והשיבותיך zeaiygeהענין jxrפעולת גודל לגבי מהשליחות לשיבה יש
d"awdcהשליחות, de`zde oevxd ielin!?בתחתונים דירה לו להיות

והתאוה הרצון את למלא נעלית, הכי שליחות מהקב"ה מקבל כאשר ליעקב: בנוגע היא השאלה ועיקר
עם בקשר נדר") ש"וידר (ועד ויאריך ויבקש יתפלל – (בחרן) בתחתונים דירה לו זו,dayddלהיות משליחות

דהקב"ה?! ורצון תאווה שהוא בענין השליחות מילוי מאשר יותר נעלה דבר יש וכי בשלום", "ושבתי

עיקרי וענין חלק היא מהשליחות שההשבה לומר, צריך dpeilrdועלֿכן dpeekaהעליונה שהכוונה היינו, ,

מאד"), מאד האיש ש"ויפרוץ עד שלימה", ד"מיטתו ומצב במעמד היותו (עם חסֿושלום ב"חרן" שישאר (אינה
האמיתי למקומו שיחזור עמך"79אלא) ואהיה ולמולדתך אבותיך ארץ אל "שוב היציאה80, בהתחלת מיד שלכן, ,

את גם ומאירה) ברורה הוראה אור", ("תורה התורה מדגישה חרנה"), וילך שבע מבאר יעקב ("ויצא לשליחות
daydd) הקב"ה מדברי החל (glyndמהשליחות, יעקב בדברי גם – מזה וכתוצאה גו'", "והשיבותיך – (gilyd,(

גו'" בשלום .81"ושבתי
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העבודה75) שלאחרי (556 ע' ח"כ בלקו"ש (נסמן הפתגם כידוע
ד"ויעקב העבודה סדר מתחיל במועדות", ה"מרובה תשרי, דחודש

.95 הערה לקמן וראה לדרכו". הלך
חודש76) מברכים בשבת שנתקבלו הטובות ההחלטות לגבי גם

כאו"א ע"י יעקב" את יצחק ד"וישלח הענין לכללות בנוגע כסלו,
(שמו שבדורנו ד"יצחק" השלוחים אצל ובמיוחד כולל מישראל,
רעהו את ש"איש כדי יחדיו שהתכנסו אדמו"ר) מו"ח דכ"ק (השני)
בהתוועדות בארוכה כמדובר השליחות, דמילוי בעבודה יעזורו"

דשק"מ.
ויצא:77) לפרשת ושמחה דהקהל מהקשר להעיר

ldwdמטתו" ישראל, בית כל את יעקב מעמיד ב"חרן" שגם –

"אחר" שגם כד), ל, (פרשתנו אחר" בן לי ה' ש"יוסף ועד שלימה",
שמאחד היינו, ועוד), ואילך. א רכ, פרשתנו אוה"ת (ראה "בן" נעשה
גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל – שבישראל הסוגים כל

יבֿג). לא, (וילך אלקיכם" ה' את ליראה
dgnye– נישואין שמחת ע"ד לראשונה מסופר ויצא שבפרשת –

כב), כט, (פרשתנו משתה" ויעש המקום אנשי כל את לבן "ויאסוף
– ובפרש"י) כז (שם, המשתה"* ימי "שבעת זאת", שבוע "מלא
סה"מ (ראה תשמח" "שמח בענין כמבואר השמחה, ענין שלימות
(ראה גדר פריצת – שמחה של ענינה וגם: ואילך). רעט ע' תרנ"ז

ד" שזהו"ע ואילך), רכג ס"ע שם "zvxteבארוכה האישuextieגו'",

היציאה ובתחלת – מג). ל, יד. (כח, ויצא שבפרשת מאד" מאד
א). כט, פרשתנו (רשב"ם בשמחה רגליו יעקב וישא ואופנה:

ישראל78) אהבת החסידות: דתורת העיקריים שמהענינים להעיר,
" – ישראל mrdואחדות z` ldwdכולם את שמאחדים ובאופן ,"

ד" "d`xilבהענין – אלקיכם" ה' ועבדהוrcאת אביך אלקי את
וכן ועוד), ב. קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, (דה"א שלם" dgnyבלבב

אלקיך ה' את "עבדת זה", פסוק על ז"ל האר"י פי' לכל "ונודע –

פכ"ו). (תניא וגו'" בשמחה
שהקב"ה79) הוא "ברוך ההגדה במאמר מהביאור גם ולהעיר

ית' לו להיות הקב"ה ש"נתאווה דמכיון – לעשות" הקץ את חישב
כבי' ית' לו שיש התחתונים, של הבירורים עבודת ע"י בתחתונים דירה
בלי זה ענין להיות יכול הי' ח"ו הרי וא"כ זו, בעבודה גדול תענוג
הקץ את חישב שהקב"ה הוא ברוך וההילול השבח זהו הנה וגבול, קץ
בגלות מלחמה שבדרך הבירורים לעבודת וגבול קץ שיהי' לעשות

.(151 ע' תש"ח (סה"מ ובשעבוד"
לג.80) לא, פרשתנו
בירושלמי81) הגירסא ע"פ – ב טו, ב. יד, (חגיגה מארז"ל וע"ד

שהכניסה היינו בשלום", ויצא בשלום "נכנס שר"ע שם) ועי'
לקו"ש (ראה בשלום היציאה שתהי' ובאופן מנת על היתה מלכתחילה
על מלכתחילה היא שהיציאה – בנדו"ד ודוגמתו ועוד), .990 ע' ח"ג

בשלום. ההשבה שתהי' מנת

."mini drayn zegt oi` ely dzynd zeyrl el`y" (`"tq oecwte dl`y 'ld) m"anxa ineid xeriyn mb xirdl (*



g"nyz'dטז elqk 'f ,`vie zyxt zay zegiyn

.Á:בפשטות – מזה וההוראה
ממנו, חוצה שאין לחוצה עד חוצה, המעיינות והפצת התורה דהפצת השליחות את למלא יוצאים כאשר
במעמד נמצא כאשר (גם זה במקום חסֿושלום, שישאר, אינה שהכוונה לזכור יש – בעולם" מקום של אף "חרון

אם, כי כו'), נעלה השליחות,miiqlומצב מילוי הואaeyleאת חדור ופעולה פעולה שבכל היינו, אביו, בית אל
צדקנו, משיח עלֿידי בגאולה – אבי" בית אל בשלום "ושבתי אביו, בית אל ולשוב השליחות את לסיים ברצון

אבינו). (בית מארצנו דגלינו מהמצב

הקיצין" כל "כלו שכבר דמכיון – האחרון דור זה, בדורנו ביותר מודגש זה (לא82וענין קיצין" "דאלאי ,ַָ
דורנו נשיא מו"ח כ"ק ובלשון גלות"), "דאלאי שעברו83רק ולאחרי הכפתורים", את "לצחצח אלא נותר שלא , ַָ

"צחצוח את גם כבר סיימו דורנו, נשיא של בשליחותו חוצה המעיינות בהפצת התעסקות של שנים עשיריות עוד
אלא נותרה שלא ובודאי בודאי הרי – `dpexgהכפתורים" ikd dlertd"כולכם הכן משיח84ד"עמדו פני לקבל

אבי". בית אל בשלום "ושבתי צדקנו,

ולהעיר:

והמעיינות התורה דהפצת השליחות עבודת להיות צריכה האחרונים הגלות ברגעי שגם פשוט, וגם מובן
ל"חרן" (היציאה כו'85חוצה ונתינה המסירה ובתכלית והשלימות, התוקף בכל שנמצאים86) שיודעים אףֿעלֿפי ,

נגאלין" הן ו"מיד ממש, האחרונים הגלות .87ברגעי

את חסֿושלום, מחלישה, אינה ממש האחרונים הגלות ברגעי שנמצאים שהידיעה בלבד זו לא ואדרבה:
אלא חוצה, והמעיינות התורה דהפצת העבודה שפועלתjtidlתוקף –uxne zeig ztqezהעבודה עניני בכל כו'

וגמר בסיום מוסיפה זו שפעולה בידעו הגאולה), על כו' ודרישה בקשה והתפילה לגאולה, הציפיה – (כולל
שזוהי שיתכן אלא עוד, ולא ynnהשליחות, dpexg`d dlertdיעקב ד"ויצא השליחות כללות מסתיימת שבה

הרמב"ם ובלשון כולו88גו'", העולם כל ואת עצמו את "הכריע שעלֿידה אחת", ה"מצוה – להלכה פסקֿדין -
גלות אחריה שאין והשלימה האמיתית גאולה – והצלה" תשועה ולהם לו וגרם זכות, בשלום89לכף "ושבתי ,

אבי". בית אל

.Ë:יותר בעומק – בזה להוסיף ויש
רק לא נאמרה ויצא גםdghaddבפרשת אלא בשלום, ההשבה lretaעל daydd zlgzdשבסיום כאמור, ,

לשוב ההליכה היינו, לדרכו", הלך "ויעקב נאמר – בתחילתן" וסופן בסופן תחילתן "נעוץ – `eiaהפרשה zial.

מובן: אינו ולכאורה

לדרכו", הלך ד"ויעקב השייכות `eiaמהי zial dkilddלפרשת ,`vieההליכה חרנה", וילך גו' יעקב "ויצא ,
אביו ?!oxglמבית

ההליכה שענין אלא, עוד, `eiaולא zialנעשהmzege meiq"החיתום אחר הולך "הכל דפרשת90– –"`vie,"

כשמה, אביוd`ividשתוכנה מבית ?!oxglדיעקב

בזה: הביאור לומר ויש

השלימות ש"תכלית כך, כדי עד ועבודתינו", ד"מעשינו העילוי גודל – החסידות בתורת שנתגלו מהענינים
במעשינו תלוי הגשמי, הזה בעולם ברוךֿהוא איןֿסוף אור גילוי שהוא המתים ותחיית המשיח ימות של . .

וכו'" בעצמה המצוה היא המצוה שכר הגורם כי הגלות, משך זמן כל ועבודתינו"91ועבודתינו ש"מעשינו היינו ,
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ב.82) צז, סנהדרין
תרפ"ט.83) שמח"ת שיחת
וש"נ.84) רעט. ע' ריש ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
הגלות85) על גם רומז חרנה" לילך גו' יעקב ש"ויצא להעיר,

ב). רצב, של"ה יג. פס"ח, ב"ר א. קמז, זח"א (ראה
בכל86) לעבוד ש"חייב – יעקב של עבודתו מאופן שלמדים כפי

לפיכך אביכן, את עבדתי כחי בכל כי אמר הצדיק יעקב שהרי כחו,
בעולם אף זאת שכר מאד"נטל מאד האיש ויפרוץ שנאמר הזה,

היומי). שיעור – שכירות הל' סוף (רמב"ם
ה"ה.87) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ה"ד.88) פ"ג שם
(89– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח מכילתא ראה

ב. קטז, פסחים
א.90) יב, ברכות
רפל"ז.91) תניא

g"nyz'd elqk 'f ,`vie zyxt zay zegiyn

" רק למטה`irvnאינם מלמעלה ברוךֿהוא איןֿסוף אור "גילוי הממשיכים שהם אלא, הגאולה, באה שעלֿידו "

הזה, עולם בגשמיות הגשמי"edfyלהתלבש הזה בעולם ברוךֿהוא איןֿסוף אור "גילוי – המשיח דימות .92הענין

התורה ללימוד בנוגע מיוחדת הענין93ובהדגשה עיקר שהרי, – החסידות תורת התורה, פנימיות ובפרט ,
" הוא המשיח d'דימות z` zrcl.(ה סעיף (כנ"ל תצא" מאתי חדשה "תורה ,"

) יעקב" ד"ויצא וחותם שסיום מובן (nועלֿפיֿזה לדרכו" הלך "ויעקב הוא אביו) כי,lבית – אביו) בית
בפועל העבודה id`94התחלת `idאביו לבית לשוב לדרכו" הלך ד"ויעקב ההליכה זו95התחלת לא כלומר, ,

) להיות יוכל שעלֿידיֿזה כדי היא שפעולתו –dfÎixg`lבלבד מזה יתירה אלא אבי", בית אל בשלום "ושבתי (
היא עצמה dkilddשהפעולה zlgzd("לדרכו הלך `eia("ויעקב zia l` aeylהיא היא עצמה זו שפעולה מכיון ,

המשיח. דימות השלימות תכלית הגשמי, הזה בעולם איןֿסוף אור וגילוי המשכת

.Èהעיקר הוא :96והמעשה

בתורת שנתבארה כפי התורה, פנימיות והן דתורה נגלה הן התורה, בלימוד להוסיף כדי אלו סגולה ימי לנצל
חוצה, המעיינות והפצת התורה הפצת – ובמיוחד כולל להזולת, בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן חב"ד, חסידות

הימנו. חוצה שאין לחוצה עד

עמך ש"אנכי מבטיח שהקב"ה אלקים97ומכיון ש"יהיה בוודאות ויודעים גו'", והשיבותיך גו' ושמרתיך
יוצאים97עמדי – אבי" בית אל בשלום ושבתי גו' xenbleושמרני miiqlיעקב ד"וישא באופן השליחות את
"בשמחה98רגליו" ללכת", קל ונעשה רגליו את לבו נשא בשמירה שהובטח טובה בשורה "משנתבשר ,

,99ובמרוצה"

והלב הלב, על ומיד תיכף פועלת שבראש במוח הטובה וההחלטה שההתבוננות ומיד100היינו, תיכף פועל
בפועל מעשה הרגליים, זריזות101על מתוך היא עצמה והפעולה שההליכה ועיקר, ועוד עם102, גם הקשורה ,

הלב, שמחת עלֿידי) (ונעשית

נצח" ל"דידן שזוכים ועד מהם), רושם איזה נשאר עדיין (אם כו' ועיכובים המניעות כל שמנצחים 103ובודאי
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(92– הוא לבוא דלעתיד שהפעולהielibdוהחידוש היינו, ,

כל. לעין גלוי ובאופן מתגלה ועבודתינו" "מעשינו ע"י שנעשית
לוי"צ93) לקוטי וראה א. (קנא, בפרשתנו הזהר ממאמר גם להעיר

שקיומה חזקי'* ור' חייא לר' הודיע שאליהו ואילך) קיא ע' פרשתנו
תלוי (וביהמ"ק) ירושלים dxezdשל cenilaגם נוגע זה ענין אשר, ,

וביהמ"ק. ירושלים של בנינה את לפעול כדי - החורבן** לאחרי
דור "כל ה"א) פ"א יומא (ירושלמי מארז"ל ע"פ – יותר ויומתק
מדברי (ולהעיר כו'" כאילו עליו מעלין בימיו (ביהמ"ק) נבנה שאינו
דבר הוא ביהמ"ק שחורבן קמא)) (ע' סל"ז פ"ה (מפענצ"פ הרגצ'ובי

כו'). הנמשך
(פרש"י94) לחרן" "ללכת חרנה", וילך שבע מבאר יעקב "ויצא כי

היינו, למטה, מלמעלה ירידה של הו"ע לפעולה,dpkddעה"פ),
היא בפועל, העבודה התחלת אבל, וכיו"ב, כו' וההחלטה המחשבה

ומצד אביו. לבית לשוב למעלה, מלמטה לדרכו" הלך "ויעקב –okez

שנשלח למקום שהגיע לו משנודע הא' פעולה הרי יעקב, פעולות
המקום אנשי הדרכת וגו', עוד הן אמירת – ורחל) לבן (מקום

עה"פ). פרש"י – ממצבם (העלאתם
מתחילה95) תשרי חודש שלאחרי הפתגם עם לתווך יש ועפ"ז

– (75 הערה (כנ"ל – העולם בעניני לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה
העולם בעניני בפועל העבודה הפעולהdzzin`lכי, התחלת היא ***

אביו. לבית לשוב למעלה, מלמטה לדרכו" הלך ד"ויעקב
מ"ז.96) פ"א אבות
רפ"ב),97) ופקדון שאלה (הל' ברמב"ם היומי משיעור גם להעיר

אם שנאמר פטור, בפשיעה אבד או נגנב אפילו בבעלים "השואל
enr eilraכמו החפץ, עם תחלה הבעלים ששאל ובלבד ישלם, לא

הדעות", ב"לתקן ענינו די"ל – ה"ג) פ"א שכירות הל' (ראה שביארנו"
לשמה), שלא עבודה העבודה, (תחלת שלו הנאה שכל ב"שואל", שגם

עוד עמו"), ("בעליו עמדי" "אלקים עמך", ש"אנכי מכיון iptlהרי,

"מודה אומר משנתו, כשניעור מיד (שהרי, ממנו ונהנה החפץ ששואל
פטור – בקרבי") משמרה "ואתה השחר בברכות וממשיך לפניך", אני
(אף ח"ו עונש של ענין אצלו שייך שלא היינו, הפשיעה, על אפילו

הוא). פושע שהרי תשובה, לעשות צריך שבודאי
א.98) כט, פרשתנו
הרשב"ם.99) פי' עה"פ, פרש"י
(יחזקאל100) האבן" ד"לב ומצב במעמד תחילה הי' אם אפילו

אלקים". בית יהי' גו' הזאת "האבן שהרי – כו) לו, יט. יא,
ס"ה.101) כנ"ל גו'", יעקב ב"ויצא נכלל זה ענין גם שהרי,
ע"ה102) אבינו דאברהם "זריזותי' – הזריזות מעלת מגודל להעיר

סכ"א). (אגה"ק כו'" עולם עד ולבנינו לנו לעד העומדת היא
ג.103) פכ"ד, ויק"ר ראה

.(mixry dpenyn) xdfd oeilb lr e"gxdn zedbd ± (oaxegd ixg`l eidy) "i"ayxc `xc el` oi`e ,f"aix onfa minkg eid 'iwfg 'xe `iig 'x ipd" (*

"c swezd dfay ± (d`xed ly ote`a wx `l) lreta xetiq xdfd yibcn k"tr`y `l` (**ax dyrn.(p"ye .` ,`k zay) "

i"r dlbzn df oipry ,`l` (***zeciqgd zxez(`l` ,ixyz yceg meiqa cin `l) "ekxcl jld awrie" dxeza oixewy (oilbny) wznei f"tre .(miptak)

ycegay `vie 'taelqk.`wec
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הזה, עולם בגשמיות הגשמי"edfyלהתלבש הזה בעולם ברוךֿהוא איןֿסוף אור "גילוי – המשיח דימות .92הענין

התורה ללימוד בנוגע מיוחדת הענין93ובהדגשה עיקר שהרי, – החסידות תורת התורה, פנימיות ובפרט ,
" הוא המשיח d'דימות z` zrcl.(ה סעיף (כנ"ל תצא" מאתי חדשה "תורה ,"

) יעקב" ד"ויצא וחותם שסיום מובן (nועלֿפיֿזה לדרכו" הלך "ויעקב הוא אביו) כי,lבית – אביו) בית
בפועל העבודה id`94התחלת `idאביו לבית לשוב לדרכו" הלך ד"ויעקב ההליכה זו95התחלת לא כלומר, ,

) להיות יוכל שעלֿידיֿזה כדי היא שפעולתו –dfÎixg`lבלבד מזה יתירה אלא אבי", בית אל בשלום "ושבתי (
היא עצמה dkilddשהפעולה zlgzd("לדרכו הלך `eia("ויעקב zia l` aeylהיא היא עצמה זו שפעולה מכיון ,

המשיח. דימות השלימות תכלית הגשמי, הזה בעולם איןֿסוף אור וגילוי המשכת
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בתורת שנתבארה כפי התורה, פנימיות והן דתורה נגלה הן התורה, בלימוד להוסיף כדי אלו סגולה ימי לנצל
חוצה, המעיינות והפצת התורה הפצת – ובמיוחד כולל להזולת, בנוגע והן לעצמו, בנוגע הן חב"ד, חסידות

הימנו. חוצה שאין לחוצה עד

עמך ש"אנכי מבטיח שהקב"ה אלקים97ומכיון ש"יהיה בוודאות ויודעים גו'", והשיבותיך גו' ושמרתיך
יוצאים97עמדי – אבי" בית אל בשלום ושבתי גו' xenbleושמרני miiqlיעקב ד"וישא באופן השליחות את
"בשמחה98רגליו" ללכת", קל ונעשה רגליו את לבו נשא בשמירה שהובטח טובה בשורה "משנתבשר ,
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והלב הלב, על ומיד תיכף פועלת שבראש במוח הטובה וההחלטה שההתבוננות ומיד100היינו, תיכף פועל
בפועל מעשה הרגליים, זריזות101על מתוך היא עצמה והפעולה שההליכה ועיקר, ועוד עם102, גם הקשורה ,

הלב, שמחת עלֿידי) (ונעשית
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(92– הוא לבוא דלעתיד שהפעולהielibdוהחידוש היינו, ,

כל. לעין גלוי ובאופן מתגלה ועבודתינו" "מעשינו ע"י שנעשית
לוי"צ93) לקוטי וראה א. (קנא, בפרשתנו הזהר ממאמר גם להעיר

שקיומה חזקי'* ור' חייא לר' הודיע שאליהו ואילך) קיא ע' פרשתנו
תלוי (וביהמ"ק) ירושלים dxezdשל cenilaגם נוגע זה ענין אשר, ,

וביהמ"ק. ירושלים של בנינה את לפעול כדי - החורבן** לאחרי
דור "כל ה"א) פ"א יומא (ירושלמי מארז"ל ע"פ – יותר ויומתק
מדברי (ולהעיר כו'" כאילו עליו מעלין בימיו (ביהמ"ק) נבנה שאינו
דבר הוא ביהמ"ק שחורבן קמא)) (ע' סל"ז פ"ה (מפענצ"פ הרגצ'ובי

כו'). הנמשך
(פרש"י94) לחרן" "ללכת חרנה", וילך שבע מבאר יעקב "ויצא כי

היינו, למטה, מלמעלה ירידה של הו"ע לפעולה,dpkddעה"פ),
היא בפועל, העבודה התחלת אבל, וכיו"ב, כו' וההחלטה המחשבה

ומצד אביו. לבית לשוב למעלה, מלמטה לדרכו" הלך "ויעקב –okez

שנשלח למקום שהגיע לו משנודע הא' פעולה הרי יעקב, פעולות
המקום אנשי הדרכת וגו', עוד הן אמירת – ורחל) לבן (מקום

עה"פ). פרש"י – ממצבם (העלאתם
מתחילה95) תשרי חודש שלאחרי הפתגם עם לתווך יש ועפ"ז

– (75 הערה (כנ"ל – העולם בעניני לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה
העולם בעניני בפועל העבודה הפעולהdzzin`lכי, התחלת היא ***

אביו. לבית לשוב למעלה, מלמטה לדרכו" הלך ד"ויעקב
מ"ז.96) פ"א אבות
רפ"ב),97) ופקדון שאלה (הל' ברמב"ם היומי משיעור גם להעיר

אם שנאמר פטור, בפשיעה אבד או נגנב אפילו בבעלים "השואל
enr eilraכמו החפץ, עם תחלה הבעלים ששאל ובלבד ישלם, לא

הדעות", ב"לתקן ענינו די"ל – ה"ג) פ"א שכירות הל' (ראה שביארנו"
לשמה), שלא עבודה העבודה, (תחלת שלו הנאה שכל ב"שואל", שגם

עוד עמו"), ("בעליו עמדי" "אלקים עמך", ש"אנכי מכיון iptlהרי,

"מודה אומר משנתו, כשניעור מיד (שהרי, ממנו ונהנה החפץ ששואל
פטור – בקרבי") משמרה "ואתה השחר בברכות וממשיך לפניך", אני
(אף ח"ו עונש של ענין אצלו שייך שלא היינו, הפשיעה, על אפילו

הוא). פושע שהרי תשובה, לעשות צריך שבודאי
א.98) כט, פרשתנו
הרשב"ם.99) פי' עה"פ, פרש"י
(יחזקאל100) האבן" ד"לב ומצב במעמד תחילה הי' אם אפילו

אלקים". בית יהי' גו' הזאת "האבן שהרי – כו) לו, יט. יא,
ס"ה.101) כנ"ל גו'", יעקב ב"ויצא נכלל זה ענין גם שהרי,
ע"ה102) אבינו דאברהם "זריזותי' – הזריזות מעלת מגודל להעיר

סכ"א). (אגה"ק כו'" עולם עד ולבנינו לנו לעד העומדת היא
ג.103) פכ"ד, ויק"ר ראה

.(mixry dpenyn) xdfd oeilb lr e"gxdn zedbd ± (oaxegd ixg`l eidy) "i"ayxc `xc el` oi`e ,f"aix onfa minkg eid 'iwfg 'xe `iig 'x ipd" (*

"c swezd dfay ± (d`xed ly ote`a wx `l) lreta xetiq xdfd yibcn k"tr`y `l` (**ax dyrn.(p"ye .` ,`k zay) "

i"r dlbzn df oipry ,`l` (***zeciqgd zxez(`l` ,ixyz yceg meiqa cin `l) "ekxcl jld awrie" dxeza oixewy (oilbny) wznei f"tre .(miptak)

ycegay `vie 'taelqk.`wec



g"nyz'dיח elqk 'f ,`vie zyxt zay zegiyn

דוד" בית "חיילי של נצחונם – והעיקרי עלֿידי104האמיתי והשלימה האמיתית הגאולה את מלכאלהביא דוד
ynnמשיחא lreta"ד"אחישנה באופן ומיד, ותיכף טפחים, מעשרה למטה "לא105, כהרף106, המקום עיכבן
.107עין"

שבת במנחת מיד שקורין אחיו"108וכפי עשו אל לפניו מלאכים יעקב "וישלח הגיע109- שכבר לו להודיע ,
והשלימה האמיתית לגאולה ללכת "ועלו110הזמן עשו"111, הר את לשפוט ציון בהר .112מושיעים

.‡È.ממש בפועל צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה – לנו תהיה וכן
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של התמסרותו על רבה בהרחבה מסופר בפרשתנו

שם עבד הוא – ל"צאן" במיוחד לבן, בבית בהיותו יעקב

היה זאת בעבור לבן לו ששילם השכר ואף צאן, כרועה

צאן.

"ויפרוץ – התעשר הוא ומזה צאן, רכושו עיקר היה כך

(– כך: ועלֿידי ֿ) רבות צאן לו ויהי מאד מאד האיש

וחמורים" וגמלים ועבדים רש"י1ושפחות כפירוש ,2:

אלה" כל לו ולוקח יקרים בדמים צאנו .3"מוכר

וישלח שבפרשת רואים, אנו זאת בענין4למרות ,

בסדר יעקב של רכושו מפורט עשו, אל יעקב שליחות

"צאן" – ושפחה..." ועבד צאן וחמור שור לי "ויהי הבא:

xg`l"וחמור במיוחד5"שור רכושו. ועיקר כראשית ולא ,

בריחת על כן, לפני המסופר מן זה פסוק שונה מדוע קשה,

כתוב שם מלבן, ורק6יעקב (תחילה, מקנהו כל את "וינהג

קנינו מקנה רכושו... כל ואת ...".7אחרֿכך)

.·
È„Â‰È ÏÎ Ï˘ ˙È�ÁÂ¯‰ ‰„Â·Ú· ÌÈÓÈÈ˜ ÂÏ‡ ÌÈË¯Ù
בכל יהודי לכל נצחית הוראה מהווה בתורה ענין כל

בתורה המסופרים אבות" "מעשי ובמיוחד –8תקופה,

– שלמה פרשה פני על הנמשך ענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה

בני ה"בנים", לעבודת כח נתינת לבנים", "סימן שהם

ויעקב. יצחק אברהם

ש מובן, הצאןמכך עם יעקב שבהתעסקות הפרטים

יהודי. כל של הרוחנית בעבודה קיימים

ל"ויפרוץ הביא ה"צאן" דוקא (א) הם: אלו פרטים

עיקר היה ש"צאן" למרות שני, מצד (ב) מאד". מאד האיש

וגמלים ועבדים ל"שפחות מצאנו חלק החליף הוא רכושו,

לאחר "צאן" הזכיר הוא לעשו בשליחותו (ג) וחמורים".

וחמור". "שור

.‚
"Ô‡ˆ"ÏÂ "Ô·"Ï Ï‡¯˘È Ï˘ ‰‡ÂÂ˘‰‰

במדרש הנאמר בעזרת יובן בין9הדבר הקשר על

לי הוא לבן, לו ואני לאב לי "הוא לקב"ה: ישראל

על המתעוררת השאלה וידועה לצאן". לו ואני לרועה...

היותם כך על מוסיף מה לקב"ה, "בן" הם ישראל אם כך:

מול הרועה אצל הצאן לחביבות יש ערך מה "צאן".

אביו? אצל הבן חביבות

הוא לכך הנותנת":10ההסבר "היא שדוקא ,

מציאות היותם על מורה "בנים" ישראל של כינויים

ולמרות, הקדושֿברוךֿהוא. ה"אב", כלפי מסויימת

ש"נהיה למטה, כ"בן" איננו לה' הנשמה של שהקשר

היא הנשמה ואילו האב, מן בנפרד עצמו", בפני מהות

ית' ממנו נפרדת ואינה הקדושֿברוךֿהוא) (עם חד "כולא

שיש11כלל" לכך הוכחה הוא "בן" התואר עצם זאת, בכל ,

מציאות וחביבותו`zxgכאן ומציאותו ה"אב"), זה (אין

האור לגבי רק לומר ניתן זה דבר האב. אצל מקום תופסים

ההשתלשלות" "סדר של המשתלשל12האלקי (השפע ,

יש ולפיכך לנבראים, המקור שהוא הבריאה) אל בהדרגה

כלפיו. ערך להם

"גם הרי מהשתלשלות, שלמעלה האלקי האור לגבי אך

לו" אין ואח מציאות13בן איזושהי שיש לומר יתכן לא –

כצאן, וחביבותם, ישראל, נחשבים לגביו מלבדו.

של מהותו לעומת ערך שום אין וחביבותם שלמציאותם

הרועה.

לגדלותם הוכחה עצמה זו השוואה מהווה שני, מצד

במקום שגם ישראל, קיוםoi`yשל אפשרות שום

שם גם לו", אין ואח בן "גם – נבראים של למציאות

zniiwלישראל .14החביבות

להיפך, אלא "מציאותם", בגלל איננה שחביבותם אלא

גודל זוmzelhazdבגלל התבטלות דווקא אשר ה', כלפי
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מג.1) ל, פרשתנו

עה"פ.2)

ג).3) (ל, פרשתנו תו"ח ראה

ו.4) לב,

ועוד.5) שם. בחיי גם ראה

יח.6) לא, פרשתנו

וחמורים.7) וגמלים ושפחות עבדים מצאנו שקנה מה שם: כפרש"י

ואילך.8) 70 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה

(א).9) טז פ"ב, שהש"ר

תשצה10) ע' תשפדֿה. ע' ראה אוה"ת ראה – זה סעיף .jli`eלכללות

ד.11) סב, ר"ה לקו"ת

למעלה12) יתכן לא והזווג היחוד דענין אֿב) (ד, מדרמ"צ גם להעיר

ע"ש. מאצילות,

ח.13) ד, קהלת

(ראה14) ישראל של בנשמותיהן היתה הבריאה כללות על שההמלכה עד

נת' בתחלתן. להה"מ ואו"ת לקו"א וראה ג. פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר

.(486 ע' חט"ז בלקו"ש
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למעלה12) יתכן לא והזווג היחוד דענין אֿב) (ד, מדרמ"צ גם להעיר

ע"ש. מאצילות,

ח.13) ד, קהלת

(ראה14) ישראל של בנשמותיהן היתה הבריאה כללות על שההמלכה עד

נת' בתחלתן. להה"מ ואו"ת לקו"א וראה ג. פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר

.(486 ע' חט"ז בלקו"ש
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כמו מהשתלשלות, שלמעלה האלקי לאור כלי היא

רוח".15שנאמר ושפל דכא ואת אשכון וקדוש מרום ,

בהשוואת מרמז – ההתבטלות גודל – זה ענין גם

תכונת קיימת שבצאן בבירור רואים שהרי לצאן, ישראל

בהמות של אחרים בסוגים מאשר יותר .16ההתבטלות

.„
ÌÈ¯Â¯È·‰ ˙„Â·Ú Y "Ô‡ˆ" ;‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ Y "Ô·"
לשני רומזים – ו"צאן" "בן" – לישראל התארים שני

האדם בעבודת :17אופנים

הבנה הוא שעיקרה התורה, לימוד עבודת זוהי "בן"

עצמו את האדם מרגיש זו בעבודה שבמוח. והשגה

עלֿידי התורה את לומד הוא – נפרדת elyלמציאות elky.

תורה, של לאמיתתה בלימוד לכוון שכדי למרות,

עלֿידי ורק התבטלות, האדם מן נדרשת ה', לחכמת

לבי "פתח להתקיים יכול תהיה" לכל כעפר "ונפשי

בתורה18בתורתך" "ברכו של הענין לגבי (כידוע

אך19תחילה" לתורה, ויסוד כהקדמה הוא זאת כל אך (

בכח להיפך, אלא התבטלות, מתוך איננו עצמו הלימוד

האדם. של השכל

מלשון – "צאן" הבירורים", "עבודת על מורה "צאן"

והתעסקות20"יציאה" תורה, של אמות מארבע "יציאה" –

יתברך לה' דירה מהם לעשות כדי העולם, בעניני

בתחתונים.

עבודה ישראלzelhazdlמביאהefדוקא של אמיתית

– ה' העבודהd`iviכלפי את שהרי ממציאותו. ("צאן")

והתעלותו שלימותו למען עושה היהודי אין הזאת

ירידה היא העולם בעניני ההתעסקות עצם כי העצמית,

משקיע הוא שבו התורה לימוד את להפסיק עליו לגביו,

ולעסוק ביותר, הנעלים נפשו כוחות רקdiyraאת אלא ,

כוונת את למלא דירהedÎjexaÎyecwd`כדי ית' לו לעשות ,

.21בתחתונים

.‰
Â˙„Â·Ú ÔÈ·Ï ,˙Â„ÏÂ˙ 'Ù· ˜ÁˆÈ ˙„Â·Ú ÔÈ· Ï„·‰‰

‡ˆÈÂ 'Ù·
בבית יעקב לעבודת הצאן ענין של הקשר יובן בכך

לבן.

מדובר שעליה בתקופה יעקב עבודת בין ההבדל

בפרשת עליה שמסופר עבודתו, לבין תולדות, בפרשת

הוא:22ויצא ,

עבודתzeclezבפרשת היתה שבה התקופה על מסופר

אהלים", יושב תם איש "ויעקב – "בן" בבחינת יעקב

עבר" של ואהלו שם של שם23"אהלו הפרשה, בסוף גם .

לא אז גם הכרח, מתוך אביו מבית יעקב בריחת על מסופר

בבית "נטמן להיפך, אלא תורה של אהלה את יעקב עזב

שנה" י"ד תורה.24עבר שם ולמד

– יעקב" "ויצא על מדובר ויצא בפרשת זאת לעומת

ez`iviאף חרון – לחרן וכניסתו תורה של אמות מארבע

בעולם מקום כרועה25של עבד הוא שם הארמי. לבן לבית ,

" של באופן כפשוטו, לבן igekצאן lka"...ואף26עבדתי .

בעלֿהבית.27לומדים בשביל לעבוד פועל על כיצד מיעקב

עבודה התחשבותefדוקא ללא כאשר הצאן, רעיית של

יעקב, מכך "התרגש" לא לבן שבבית ההסתר בעוצמת

שמרתי" מצוות ותרי"ג גרתי לבן את28ו"עם שם והקים ,

שלימה" "מטתו של באופן יֿה עבודה29שבטי דוקא –ef

יעקב. של המוחלטת להתבטלות הביאה

הרכוש שעיקר לכך בפנימיות, ההסבר, שזהו לומר, יש

כי צאן, היה לבן, מבית עמו לקח ואשר יעקב, שהרוויח

עלֿידי הגיע שאליה הרוחנית המעלה על רומז "צאן"

ההתבטלות ענין – לבן בבית לעיל.30עבודתו כאמור ,

מלשון מאד, מאד האיש "ויפרוץ בלשון הדיוק זהו

את פורצים (צאן) ההתבטלות באמצעות כי גדר, פורץ

אל ומגיעים ההשתלשלות" סדר של והגבולות הגדרים
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טו.15) נז, ישעי'

רע"א.16) מא, וישלח ב. לא, פרשתנו תו"ח ואילך. סע"א לז, אמור לקו"ת

תשצו). (ע' שם ראה אוה"ת ב. רכח, וישלח אוה"ת

ואילך)17) 333 ע' ח"כ (לקו"ש ממשנ"ת להעיר – זה סעיף לכללות

"יפה מב) כד, ח"ש פרש"י ח. פ"ס, (ב"ר מרז"ל בתיicarשלozgiyבביאור

הו"עmipaשלozxeznאבות שצאן (ושם, תתא ע' שם ראה מאוה"ת ולהעיר ."

.(62 הערה 331 ע' שם ח"כ בלקו"ש וראה התפלה. עסק

כו'.18) נצור אלקי א: יז, ברכות

וש"נ.19) ואילך, 3 ע' לעיל נת' ע"ב. ריש פה, ב"מ א. פא, .n"kaeנדרים

אוה"ת20) וישלח. ר"פ שם ב. לח, פרשתנו תו"ח ג. כג, פרשתנו תו"א

א. רכח, שם

זה21) שעילוי ,(266ֿ7 (ע' שם וראה .34 והערה 264 ע' לעיל עד"ז ראה

להשלמת נוגע – הביטול) לבחי' מגעת הבירורים עבודת שע"י (מה בהנשמה

יהיו שהתחתונים תפעול האדם שעבודת כדי כי בתחתונים. דדירה הכוונה

לו ית', לו ד"איןezenvrlדירה הביטול ישנו בעוה"ז שדוקא זה מצד שזהו –

ע"ש. עוד", ד"אין הביטול מעין לגמרי, בביטול העבודה צ"ל – עוד"

ואילך.22) פ"כ לך ויתן ד"ה תולדות מתו"ח להעיר – לקמן בהבא

עה"פ.23) ופרש"י ב"ר כז. כה, תולדות

פ"ב.24) עולם סדר ואילך. סע"ב טז, ממגילה תולדות. ס"פ פרש"י

נח.25) ס"פ רש"י

ו.26) לא, פרשתנו

ושכירות27) שאלה הל' חו"מ אדה"ז שו"ע בסופן. שכירות הל' רמב"ם

כ. סעיף

שם.28) וברש"י ה לב, וישלח

ואתחנן29) ספרי א. נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ועוד. ד. ו,

של30) למדתו השייכות – ואילך) ג (ל, פרשתנו תו"ח בארוכה וראה

הרחמים. מדת דוקא, יעקב
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פעמים ב' מאד", "מאד – הבלתיֿמוגבל האלקי האור

.31"מאד"

חסידות בספרי שמסבירים כפי הפסוקים32ואף, 33את

נקודים יאמר כה אם מונים... עשרת משכורתי את "והחליף

בעבודתו הוריד שיעקב לטובה, עקודים..." שכרך... יהיה

ומעל להתחלקות שמעל המאציל" רצון "עצמות את

מצורה להתחלף שכרו היה יכול ולכן צורה, של להגבלות

לאחרת. אחת

.Â
"˙Â‡ÈˆÓ" ˙‡ Ïˆ�Ï ÍÈ¯ˆ "Ô‡ˆ" Ï˘ ‰„Â·Ú· Ì‚

˘Ù�‰ ˙ÂÁÎ
והשגה בהבנה הכרוכה "בן", של מסוג שבעבודה כשם

מצד גם הוא כך התבטלות, גם להיות צריכה ("מציאות"),

התבטלות, (שעיקרה) "צאן", של מסוג שבעבודה שני,

"מציאות". – הנפש כחות כל לפעול צריכים

כנגד להלחם אפשר אי בלבד בהתבטלות ואדרבה:

בתחילת כהוראה – להיות מוכרחים אלא שבעולם, ההסתר

ע (ושולחן ה"טור" חלקי ארבעת כנמר...34רוךכל "עז – (

xeabהעזות מדת את לנצל צריך להתבייש35כארי", "שלא

"להתגבר הגבורה ומדת המלעיגים" אדם בני על36מפני

ולהפילו לנצחו שונאו על המתגבר כגבור לנצחו יצרו

.37לארץ

מן כתוצאה יבוא זה שכל לכך, לדאוג צריך זאת עם

מישותו נובעות וכדומה הגבורה אם ה'. לרצון ההתבטלות

zinvrdזה איננהjtidהרי כזאת והתנהגות הקדושה,

לתורה והמתנגדים המלעיגים נגד במלחמה לסייע יכולה

ומצוות.

מן שבא בחוזק נלחמים שכאשר לכך, בנוסף (וזאת

יתכן במלחמה. ינצח מי לדעת אין העצמית, המציאות

הזה). הסוג מן וחוזק עזות יותר יש שכנגד שלצד

ציותה שכך משום כך מתנהגים כאשר אזdxezdרק ,

והגבורה. העזות בסיוע המתנגד את מנצחים

לכך הדברים, של בפנימיותם הטעם, שזהו לומר, ויש

בשולחנו הזקן אדמו"ר גם (וכך גם38שה"טור" מביאים (

בן "יהודה – כנמר..." "עז המאמר בעל של שמו את

תימא".

לרמוז בא זה היא39דבר כנמר..." "עז על שההוראה

– תימא" בן מ"יהודה נובעת היא כאשר רצויה התנהגות

dcediוהתבטלות הודאה של מעבודה הודאה, ,40מלשון

בתחילת כהקדמה רק תהיה שההתבטלות בכך די ואין

" של הענין אלא "dcediהעבודה, להיות צריך "`niz oa"

וביטוי) אמירה – ("תימא" להתבטא צריכה ההתבטלות –

כנמר..." "עז של בהתנהגות הרף שקועים41ללא כאשר כי ,

ע וגבורה הנובעתבעזות פשוטה לעזות להגיע לולים

ח"ו עצמית .42מישות

.Ê
·˜ÚÈ ˙„Â·Ú·˘ Ô‡ˆ‰ ÔÈ�Ú· ÌÈË¯ÙÏ ¯·Ò‰‰

וב') א' (בסעיפים לעיל שהוזכרו לפרטים ההסבר זהו

יעקב: צאן בענין

– צאן היה רכושו) (עיקר הכללית שעבודתו למרות

כלל אלא בכך, הסתפק לא הוא זאת בכל התבטלות,

כדי כי וחמורים", וגמלים ועבדים "שפחות גם ברכושו

ה"בירורים" ובמיוחד ה"בירורים", עבודת את כראוי לבצע

(הרמוזים השונים העבודה אופני כל דרושים עשו, של

הללו ).43בענינים

פעולה: שטחי שני היו בכך

עלֿידי יעקב קנה ברכושו הנוספים הפרטים את (א)

אלא עצמה, בפני כעבודה באו לא הם – הצאן החלפת

ההתבטלות. עבודת של כתוצאה
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ד.31) לט, וישלח תו"ח ג. כג, פרשתנו תו"א ראה

אֿב.32) לח, פרשתנו תו"ח פרשתנו. סוף תו"א

זֿח.33) לא, פרשתנו

שם:34) מהדו"ק אדה"ז ושו"ע במחבר משא"כ – במהדו"ת. אדה"ז

(ולא כו'" יתבייש "ולא ס"ג) שם אדה"ז (ושו"ע שם וברמ"א כו'. כארי יתגבר

עזות דברי יענה לא "ומ"מ מסיים שם אדה"ז שבשו"ע אלא העזות. ענין הזכיר

ואכ"מ. הבאה). כבהערה כו'",

(שו"ע35) כו'" בנפשו קנין יקנה שלא כו' עזות דברי יענה ש"לא אלא

כה, (ביצה שבאומות עזין שישראל ממרז"ל ולהעיר שם). מב"י שם. אדה"ז

ב).

שם.36) במהדו"ת אדה"ז לשון

ג37) קיט, ב. צא, תו"א ו. יז, (דה"ב ה'" בדרכי לבו מ"ויגבה גם להעיר

ובכ"מ). ג. טו, במדבר לקו"ת ואילך.

אדה"ז38) של דרכו אי"ז אבל אומרם. בשם מרז"ל להביא דרכו בטור

בשולחנו.

ב),39) לו, ב. י, סוטה (ראה בו הוי' דשם ביהודה, דמתחיל הרמז ידוע

התורה). (דכל תימא בן שהוא

ויחי.40) ור"פ א) (מד, ויגש ר"פ תו"א

מתבטא41) דוקא שבזה לומר שלמעלה`zizinויש הביטול, ענין *

ענין היפך הוא (שבחיצוניות דעזות התנועה גם שלכן והגבלה, ממדידה

להביטול. בסתירה אינה הביטול)

(42.(35 הערה לעיל (ראה כו'" עזות דברי יענה "שלא זהירות צ"ל שלכן

ד.43) מב, שם תו"ח וישלח. ר"פ תו"א ראה

.awril zn` ozz zn` zeize` `nz :`niz oa dcedi 'r i"dwn xirdl (*
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פעמים ב' מאד", "מאד – הבלתיֿמוגבל האלקי האור

.31"מאד"

חסידות בספרי שמסבירים כפי הפסוקים32ואף, 33את

נקודים יאמר כה אם מונים... עשרת משכורתי את "והחליף

בעבודתו הוריד שיעקב לטובה, עקודים..." שכרך... יהיה

ומעל להתחלקות שמעל המאציל" רצון "עצמות את

מצורה להתחלף שכרו היה יכול ולכן צורה, של להגבלות

לאחרת. אחת

.Â
"˙Â‡ÈˆÓ" ˙‡ Ïˆ�Ï ÍÈ¯ˆ "Ô‡ˆ" Ï˘ ‰„Â·Ú· Ì‚

˘Ù�‰ ˙ÂÁÎ
והשגה בהבנה הכרוכה "בן", של מסוג שבעבודה כשם

מצד גם הוא כך התבטלות, גם להיות צריכה ("מציאות"),

התבטלות, (שעיקרה) "צאן", של מסוג שבעבודה שני,

"מציאות". – הנפש כחות כל לפעול צריכים

כנגד להלחם אפשר אי בלבד בהתבטלות ואדרבה:

בתחילת כהוראה – להיות מוכרחים אלא שבעולם, ההסתר

ע (ושולחן ה"טור" חלקי ארבעת כנמר...34רוךכל "עז – (

xeabהעזות מדת את לנצל צריך להתבייש35כארי", "שלא

"להתגבר הגבורה ומדת המלעיגים" אדם בני על36מפני

ולהפילו לנצחו שונאו על המתגבר כגבור לנצחו יצרו

.37לארץ

מן כתוצאה יבוא זה שכל לכך, לדאוג צריך זאת עם

מישותו נובעות וכדומה הגבורה אם ה'. לרצון ההתבטלות

zinvrdזה איננהjtidהרי כזאת והתנהגות הקדושה,

לתורה והמתנגדים המלעיגים נגד במלחמה לסייע יכולה

ומצוות.

מן שבא בחוזק נלחמים שכאשר לכך, בנוסף (וזאת

יתכן במלחמה. ינצח מי לדעת אין העצמית, המציאות

הזה). הסוג מן וחוזק עזות יותר יש שכנגד שלצד

ציותה שכך משום כך מתנהגים כאשר אזdxezdרק ,

והגבורה. העזות בסיוע המתנגד את מנצחים

לכך הדברים, של בפנימיותם הטעם, שזהו לומר, ויש

בשולחנו הזקן אדמו"ר גם (וכך גם38שה"טור" מביאים (

בן "יהודה – כנמר..." "עז המאמר בעל של שמו את

תימא".

לרמוז בא זה היא39דבר כנמר..." "עז על שההוראה

– תימא" בן מ"יהודה נובעת היא כאשר רצויה התנהגות

dcediוהתבטלות הודאה של מעבודה הודאה, ,40מלשון

בתחילת כהקדמה רק תהיה שההתבטלות בכך די ואין

" של הענין אלא "dcediהעבודה, להיות צריך "`niz oa"

וביטוי) אמירה – ("תימא" להתבטא צריכה ההתבטלות –

כנמר..." "עז של בהתנהגות הרף שקועים41ללא כאשר כי ,

ע וגבורה הנובעתבעזות פשוטה לעזות להגיע לולים

ח"ו עצמית .42מישות

.Ê
·˜ÚÈ ˙„Â·Ú·˘ Ô‡ˆ‰ ÔÈ�Ú· ÌÈË¯ÙÏ ¯·Ò‰‰

וב') א' (בסעיפים לעיל שהוזכרו לפרטים ההסבר זהו

יעקב: צאן בענין

– צאן היה רכושו) (עיקר הכללית שעבודתו למרות

כלל אלא בכך, הסתפק לא הוא זאת בכל התבטלות,

כדי כי וחמורים", וגמלים ועבדים "שפחות גם ברכושו

ה"בירורים" ובמיוחד ה"בירורים", עבודת את כראוי לבצע

(הרמוזים השונים העבודה אופני כל דרושים עשו, של

הללו ).43בענינים

פעולה: שטחי שני היו בכך

עלֿידי יעקב קנה ברכושו הנוספים הפרטים את (א)

אלא עצמה, בפני כעבודה באו לא הם – הצאן החלפת

ההתבטלות. עבודת של כתוצאה
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ד.31) לט, וישלח תו"ח ג. כג, פרשתנו תו"א ראה

אֿב.32) לח, פרשתנו תו"ח פרשתנו. סוף תו"א

זֿח.33) לא, פרשתנו

שם:34) מהדו"ק אדה"ז ושו"ע במחבר משא"כ – במהדו"ת. אדה"ז

(ולא כו'" יתבייש "ולא ס"ג) שם אדה"ז (ושו"ע שם וברמ"א כו'. כארי יתגבר

עזות דברי יענה לא "ומ"מ מסיים שם אדה"ז שבשו"ע אלא העזות. ענין הזכיר

ואכ"מ. הבאה). כבהערה כו'",

(שו"ע35) כו'" בנפשו קנין יקנה שלא כו' עזות דברי יענה ש"לא אלא

כה, (ביצה שבאומות עזין שישראל ממרז"ל ולהעיר שם). מב"י שם. אדה"ז

ב).

שם.36) במהדו"ת אדה"ז לשון

ג37) קיט, ב. צא, תו"א ו. יז, (דה"ב ה'" בדרכי לבו מ"ויגבה גם להעיר

ובכ"מ). ג. טו, במדבר לקו"ת ואילך.

אדה"ז38) של דרכו אי"ז אבל אומרם. בשם מרז"ל להביא דרכו בטור

בשולחנו.

ב),39) לו, ב. י, סוטה (ראה בו הוי' דשם ביהודה, דמתחיל הרמז ידוע

התורה). (דכל תימא בן שהוא

ויחי.40) ור"פ א) (מד, ויגש ר"פ תו"א

מתבטא41) דוקא שבזה לומר שלמעלה`zizinויש הביטול, ענין *

ענין היפך הוא (שבחיצוניות דעזות התנועה גם שלכן והגבלה, ממדידה

להביטול. בסתירה אינה הביטול)

(42.(35 הערה לעיל (ראה כו'" עזות דברי יענה "שלא זהירות צ"ל שלכן

ד.43) מב, שם תו"ח וישלח. ר"פ תו"א ראה

.awril zn` ozz zn` zeize` `nz :`niz oa dcedi 'r i"dwn xirdl (*



vie`כב zyxt - zegiyÎihewl

את מכר לא הוא כך, אחר גם o`vd(ב) lkוהחליפו ,

עיקר הצאן נשאר אז גם להיפך, אלא אחרים, בקנינים

העולם, הסתר נגד במלחמה שקועים כאשר גם כי רכושו.

מוכרחה אז גם וכדומה, וגבורה תוקף הדורשת מלחמה

עיקרי. כענין ההתבטלות הרגשת להשאר

.Á
‰ÓˆÂÚ‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó Â˘Ú Ï‡ ˙ÂÁÈÏ˘·

ה"צאן" אין עשו אל בשליחות מדוע גם יובן זה לפי

היה שזה למרות המנויים, הרכוש פרטי בין ראשון מוזכר

העיקר:

רצה ושפחה..." ועבד צאן וחמור שור לי "ויהי באומרו

הזכויות את להזכיר שיעמדו44יעקב הנעלים הכוחות ואת

תוכניותיו. מביצוע ולמונעו עשו את להבהיל ובכך לו,

תכונת על המורה ה"צאן" את הקדים לא הוא לכן

צריך עשו את להבהיל כדי שהרי וההכנעה, ההתבטלות

יעקב של בתוקפו תחילה להיווכח עשו צריך45היה עשו .

התבטלות, – הצאן ענין יעקב אצל שקיים לדעת אמנם,

תוקף אלא עצמית, ישות בגלל איננו חוזקו .dyecwcולכן

עשו. את מפחידים התוקף עלֿידי

לעצמו אך השומע. השני, הצד לגבי רק הוא זה כל

תוצאה הוא שהחוזק האמת, את ולזכור לדעת האדם צריך

הוא היהודי של רכושו עיקר – ואדרבה התבטלות, של

צאן .44דוקא

.Ë
ÌÈ„Â‰È ·Â¯È˜ ‡È‰ Â�ÈÓÈ· ‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ

היא: לעיל האמור מכל לדורנו הפשוטה ההוראה

את להאיר יציאה – "ויצא" של עבודה להיות מוכרחה

באהלי התורה לימוד של בהכנה הכרח יש כן לפני העולם.

מאד", מאד האיש ל"ויפרוץ להגיע צריך אבל ועבר, שם

הארץ את אלedeyake46מלאו לצאת מוכרחים ולכן ,

בהארת ולהתעסק .mlerd47ה"ארץ"

"בעתים עיקר48ואדרבה, דמשיחא" בעקבתא הללו

דוקא הוא העיקרdiyraהעבודה שאז הגמרא, זמן לעומת ,

תורה תלמוד בשולחןֿערוך47היה להלכה שנפסק כפי ,49,

(דרגת אומנותו" "תורתו של מציאות קיימת לא שבימינו

עיקר כי יהודים, מעט אצל לא ואפילו וחביריו) רשב"י

הצדקה. מעשה העשיה, היא הזה בזמן העבודה

היהודים חיפוש – זו התעסקות זה, בדורנו ובמיוחד

מצוה נר של אורה קרן אל והבאתם הגלות בחושך התועים

להפיכת פעילות על כך כל מתבססת איננה – אור ותורה

במצוות מקל יותר, לגדול "קטן" למדן ללמדן, הארץ עם

של בענין אלא מוחלט, שמים ynnלירא zeytp zlvd!

הדורות, כל סוף עד ובניו היהודי נפש את מצילים

micedi ex`yiiyכפי במעשה) לפחות (בתחילה ויתנהגו

להתנהג. צריך שיהודי

.È
˙ÂÏË·˙‰ ÍÂ˙Ó ‰ÓÂÈ˜· ‰ÈÂÏ˙ ‰„Â·Ú‰ ˙ÁÏˆ‰
מאד תצליח שהעבודה כדי זה; בענין נוספת נקודה

זאת לעשות צריך התבטלות. מתוך להיעשות מוכרחה היא

הגלות. חושך את ולהאיר ה' שליחות את לקיים כדי

היא אין התבטלות מתוך העבודה את מבצעים כאשר

המקום לגבי הבדל אצלו אין הטבע, בהגבלות מוגבלת

ובכל מקום בכל הקדושֿברוךֿהוא. אותו שולח שאליו

של סוג ולכל העליונה, ההשגחה עלֿידי נקלע שאליו מצב

כוחותיו בכל מתמסר הוא במגע, בא הוא שאתם יהודים

הרבה" "תלמידים להעמיד כדי למעלה50ובחוזקה ,

האיש "ויפרוץ של באופן והגבלה, c`nממדידה c`n."

שליחות את לבצע שצריך הנחה מתוך יוצאים וכאשר

מצליחים יאמרlkaה', כה "אם – התלמידים סוגי

" בכלֿזאת – עקודים..." יאמר כה ו"אם eclieנקודים..."

o`vd lkיותר ואף כראוי, גדלים התלמידים כל – "...

צאן" משאר יותר ורבות "פרות שלימה"51מזאת: ו"מטתו ,

תלמידיו. – בבניו דופי שום אין –

לגאולה ישראל, כל ואת יהודי, כל מכינה זאת פעילות

בגלות, יישאר לא יהודי אף שכאשר והשלימה, האמיתית

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו "ואתם ו"קהל52כהבטחה ,

הנה" ישובו ממש.53גדול בקרוב ,

(f"lyz elqk c"ei zgiyn)
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ומגלה44) אלשיך וראה שם. תואר יפה יב. שם, ו. פע"ה, ב"ר ראה

ועוד. גו'. שור לי ויהי עה"פ עמוקות

סע"ד.45) מ, וישלח מתו"ח גם להעיר

כח.46) א, בראשית

ואילך.47) 41 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש גם ראה

ט.48) סו"ס אגה"ק

קו.49) סו"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה

(50.160 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה מ"א. פ"א אבות

מג.51) ל, פרשתנו פרש"י

איש52) איש ממש בידיו אוחז ג): (ל, נצבים וברש"י יב. כז, ישעי'

ממקומו.

ז.53) לא, ירמי'
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תפילין — רש"י ור"ת

תפילין של רבנו תם - הם מוחין דאבא, חכמה1. שמו 
יעקב, ונקרא תם, על דרך יעקב איש תם2, ויעקב שרשו 

מחכמה. 
תפילין של רש"י - הם מוחין דאימא, בינה. ותפילין 
הם עטרה למלך שלמה3, ורש"י שמו שלמה, והוא בן 

יצחק, בינה.
ערבית,  תפלת  כמו  הם  תם  רבנו  של  תפילין  והנה, 
שיעקב תקנה, והיא רשות4, כי אינם חובה כל כך כמו 

1( פרי עץ חיים שער התפילין פ"י.
2( תולדות כה, כז.

3( עיין זהר חדש טו, ד.
4( ברכות כו, ב. כז, ב. 

תפילין של רש"י. ותפילין של רש"י הם על דרך תפלת 
שייך  וזה  חסד,  תקנה,  ואברהם  חובה,  שהיא  שחרית, 

לבינה, כי בינה נקראת חסידה, שנפיק מינה חסד5.
חסד,  שמע,  פרשת  קודמת  רש"י  של  בתפילין  לכן 
יום,  — על דרך מדת  לפרשת והיה אם שמוע, גבורה 

בקר דאברהם6, חסד.
ובתפילין של רבנו תם קודמת פרשת והיה אם שמוע, 
לילה,  מדת  דרך  על   — חסד  שמע,  לפרשת  גבורה, 

גבורה.
)הערות לזהר ב עמ' תעח(

5( זח"א קסג, א.
6( וירא כב, ג. זח"א רמז, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zexeka(iriax meil)

:`xnbd zvxznà÷ôð 'àîè äñøtä éñéøôn'î ,àeäädf oic - ©¦©§¦¥©©§¨¨¥¨§¨
,weqt eze`a xn`py dnn cnlp ,'zeznd ze`hg yng' ly
,'dxBd dlrOn' xn`py dnne .'`Ed `nh 'ebe dqxRd iqixtOnE'¦©§¦¥©©§¨¨¥¦©£¥©¥¨

.miycwend ileqt zxenz oic z` miyxec
:uexizl di`x `xnbd d`ianéëä énð àéðz,`ziixaa ok epipy - ©§¨©¦¨¦

,dfd aezkd on ze`hgd yng z` micnlyïépîúBàhç Lîçì ¦©¦§¨¥©¨
úBúîoze` migipny `ed zeleqtd ze`hgd yng oicy oipn - ¥
,zenløîBì ãeîìzaezkd epcnln -äñøtä éñéøônî''ebe ©§©¦©§¦¥©©§¨
.'àîè̈¥

ze`hg yng' oic z` dyxcn cenll jixv recn zx`an `xnbd
ly df oic ixde :`xnbd dywn .'zeznd,úBúî úBàhç Lîç̈¥©¨¥

dì éøéîb àúëìéäoi`e ,ipiqn dynl dkld epicia zxeqn df xac - ¦§§¨§¦¦¨
:`xnbd zvxzn .weqtn z`f yexcl jixvàø÷ àúà ék àlà¤¨¦£¨§¨

íLà úøeîúìzxenz lr cnll `a 'dqxtd iqixtnn' weqtd - ¦§©¨¨
.xeaiv zepaxw dincn epwi f`e ,men da letiy cr drxzy my`d

:jk lr `xnbd dywn,àéä àúëìéä énð íLà úøeîzmb ,xnelk §©¨¨©¦¦§§¨¦
oky ,dyxc jixv oi` men da letiy cr drex my`d zxenzy dnl

ipiqn dynl dkld epicia dxqnp jkíLàa ,äúî úàhçaL ìk'Ÿ¤©©¨¥¨¨¨¨
'äòBøm` ,zenl dze` egipiy epic z`hga rxi` m`y leqt lk - ¨

eincn epwie xkni f`e ,men ea letiy cr drxiy epic my`a ok rxi`
dzn z`hgdy mileqtd on cg`y oeike .gafnd uiwl xeaiv zepaxw
jixv oi` ok m`e ,drex dxenzd my`ay ixd ,dxenz `id mxear

.df oicl weqt
lr cnll weqt jixvy mincewd dixack x`al zxfeg `xnbd

:zeznd ze`hgíìBòì àlàcnll `a ,'dqxtd iqixtnn' weqtd ¤¨§¨
lr,úBúî úBàhç Lîç,mcewn xn`py enkéøèöàåàø÷ C ¨¥©¨¥§¦§§¦§¨

éøèöàå,àúëìéä Cmdipy ipiqn dynl dkldde weqtd ,xnelk §¦§§¦¦§§¨
.mikxvpäéiòøì àðéîà äåä ,àøwî éàcz` wx epl did m`y - §¦¦§¨£¨¨¦¨¦§¦¨

yngy eprinyn weqtdy xnel leki iziid ,weqtd on dyxcd

,zenl oze` egipi `l la` ,men oda letiy cr zerex ze`hgdà÷̈
äúéîì àúëìéä ïì òîLîdynl dkldd epze` drinyn jkl - ©§©¨¦§§¨§¦¨

.zenl oze` migipn `l` ,ok xacd oi`y ipiqnäåä ,àúëìéäî éàå§¦¥¦§§¨£¨
éøwéà ãáòc àëéä àðéîà,[oick `ly dxwna dyr-]éðäî ìëàå ¨¦¨¥¨©£©¦§¥§¨©¥¨¥

àkéì åàì ,àkéà àøeqéà ,úBàhç Lîçz` wx epl did m`e - ¨¥©¨¦¨¦¨¨¥¨
z` gipdl miaiigy s`y xnel leki iziid ,ipiqn dynl dkldd
dxwna dyr m` mewn lkn ,dlik`a zexeq` ode zenl ze`hgd

,'dyrz `l'a xaer epi` odn lk`e oick `lyàkéàc ïì òîLî÷̈©§©¨§¦¨
åàìxeqi` lr xaer `l` ,ok xacd oi`y weqtd eprinyn jkl - ¨

.'ebe 'elk`z `l df z` j`' xn`p weqtd zligza oky ,'dyrz `l'
àîéà úéòaéàådzid `l ok`y ,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨

,zeznd ze`hg oic xear ,'dqxtd iqixtnn' aezkl dkixv dxezd
dazk dxezdy `l` ,ipiqn dynl dkld epicia zxeqn mpicy itl

ick ,okéñéøônî àaä øáãì äøâ éìònî àaä øác éLewàì§©¥¨¨©¨¦©£¥¥¨§¨¨©¨¦©§¦¥
äñøtäxnelk ,'dxbd ilrnn' aezkd on cnlpy dn yiwdl - ©©§¨

aezkd on cnlpy dnl ,ectpy xg` miycwend ileqt zxenz
cnll `a df ywide ,zeznd ze`hg yng xnelk ,'dqxtd iqixtnn'

äúéîa ïàk óà ,äúéîa ïläl äî,ze`hgd zynga ,myy myk - ©§©¨§¦¨©¨§¦¨
dynl dkldd epicia dlawzpy enke ,zenl oze` migipny opic
dze` migipny `ed oicd miycwend ileqt zxenza mb jk ,ipiqn

.zenl

äðùî
zendaa iebl yiy zekiiye zetzey oipra cnll dtiqen epzpyn

:dxekad on zxhetd ,l`xyi
íéáëBk ãáBòä ïî ìæøa ïàö ìa÷îäiebn zenda laiwy l`xyi - ©§©¥Ÿ©§¤¦¨¥¨¦

cr oebk ,mieqn cren cr mekq eze` el mlyl zpn lr ,aevw xigna
ecleeiy zecleae ,elfei m` oiae zendad ezeni m` oia ,mipy xyr
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vie`כד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` oey`x meil inei xeriy

ß elqk '` oey`x mei ß

çë(é):äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨
i"yx£·˜ÚÈ ‡ˆiÂ∑הענין הפסיק יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ּכנען ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל ידי על «≈≈«¬…ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הראׁשֹון לענין חזר ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר ּכי עׂשו "וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל לכּתב∑iÂˆ‡.ּבפרׁשתֹו צרי היה לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ«≈≈ְִִָָָֹֹ
רׁשם. עֹוׂשה הּמקֹום מן צּדיק ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? הזּכיר ולּמה חרנה", יעקב וּיל" ׁשהּצּדיקאּלא ׁשּבזמן ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וכן הדרּה. ּפנה זיוּה, ּפנה הֹודּה, ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא הֹודּה, הּוא א)ּבעיר, הּמקֹום",(רות מן "וּתצא ְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ורּות ּבנעמי Á¯�‰.האמּור CÏiÂ∑ללכת .לחרןיצא ְְֳִָָָ«≈∆»»»ְֶֶָָָָָ

(àé)éðáàî çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ¥«©§¥´
:àeää íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä©¨½©−̈¤§©«£Ÿ¨®©¦§©−©¨¬©«

i"yx£ÌB˜na ÚbÙiÂ∑,מקֹום ּבאיזה הּכתּוב הזּכיר ׁשּנאמרלא הּמֹורּיה, הר הּוא אחר, ּבמקֹום הּנזּכר ּבּמקֹום אּלא «ƒ¿««»ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
כב)ּבֹו: מרחֹוק"(לעיל אתֿהּמקֹום ט"ז:)ּכמֹו∑ÚbÙiÂ."וּירא ּביריחֹו",(יהושע יט)"ּופגע ורּבֹותינּו(שם ּבדּבׁשת". "ּופגע ְֵֶַַַָָ«ƒ¿«ְְְְִִֵֶַַַַָָ

כז)ּפרׁשּו ּכמֹו:(ברכות ּתפּלה, ז)לׁשֹון ּבי",(ירמיה ּתפּגע ולא"ואל הּכתּוב וׁשּנה ערבית, ּתפּלת יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
הארץ לֹו ׁשּקפצה ללּמד 'וּיתּפּלל', הּנׁשה'ּכתב 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש צא)ּכמֹו ‰LÓM.(חולין ‡·ŒÈk∑לכּתב לֹו היה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ»«∆∆ְִָָֹ

ׁשם ׁשּילין ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם החּמה לֹו ׁשּׁשקעה מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא ׁשם", וּילן הּׁשמׁש ÌNiÂ."וּיבא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ«»∆
ÂÈ˙L‡¯Ó∑,לראׁשֹו סביב מרזב ּכמין זֹו,עׂשאן עם זֹו מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות מּפני אֹומרת:ׁשּירא זאת ¿«¬…»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: וזהּו אחת, אבן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשאן מּיד יּניח', 'עלי אֹומרת: וזאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ'עלי
מראׁשתיו" ׂשם אׁשר האבן את ‰‰e‡."וּיּקח ÌB˜na ·kLiÂ∑ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ּבאֹותֹו מעּוט, לׁשֹון ְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹ«ƒ¿««»«ְְֲִִַָָָָ

ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא עבר ּבבית .ׁשּׁשּמׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(áé)äîéîMä òébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©©¨¨®§¨
:Ba íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«

i"yx£ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ∑ּתחּלה לרקיעעֹולים ועלּו לארץ, חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים יֹורדים, ּכ ואחר …ƒ¿…¿ƒְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ללּוֹותֹו לארץ חּוצה מלאכי רמב"ן.וירדּו ְְְְֲֵֶַַָָָָ

(âé)íäøáà éýìû ýåýé éðà øîàiå åéìò ávð ýåýé äpäå§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´
éáàEì äéìò áëL äzà øLà õøàä ÷çöé éýìûå E ¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬

:Eòøæìe äpðzà¤§¤−¨§©§¤«
i"yx£ÂÈÏÚ ·v�∑לׁשמרֹו.Â˜ÁˆÈ È‰Ï‡∑על ׁשמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ׁשּלא ּפי על אף ƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: מּׁשּום ּפלֹוני' 'אלהי לכּתב ּבחּייהם טו)הּצּדיקים יצחק,(איוב על ׁשמֹו יחד ּכאן יאמין", לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

Ô¯ÁÏ:י ÏÊ‡Â Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ ˜Ù�e¿««¬…ƒ¿≈»¿»««¬«¿»»

LÓL‡יא ÏÚ È¯‡ Ônz ˙·e ‡¯˙‡a Ú¯ÚÂ«¬«¿«¿»»«»¬≈«ƒ¿»
·ÈÎLe È‰B„q‡ ÈeLÂ ‡¯˙‡ È�·‡Ó ·ÈÒ�e¿ƒ≈«¿≈«¿»¿«ƒƒ»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡a¿«¿»«

dLÈ¯Âיב ‡Ú¯‡a ıÈÚ� ‡ÓÏÒ ‡‰Â ÌÏÁÂ«¬«¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»«¿»

:da ÔÈ˙Á�Â ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»¬ƒ≈

‡�‡יג ¯Ó‡Â È‰BÂlÚ „zÚÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â¿»¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«¬»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡Â Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»≈¿«¿»»»≈»≈¿ƒ¿»
:CÈ�·ÏÂ dp�z‡ CÏ dÏÚ È¯L z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÓÈÓM‰(יב) ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ ‰p‰Â¿ƒ≈À»À»«¿»¿…«ƒ««»»¿»

.Ba ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰Âהראהּו ¿ƒ≈«¿¬≈¡…ƒ…ƒ¿…¿ƒְֶָ

נעׂשה ּבארץ הּנעׂשה ּכל ּכי הּנבּואה ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָּבחלֹום

עליהם, עליֹון ּבגזרת והּכל הּמלאכים ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹעל

להתהּל ה' ׁשלח אׁשר אלהים מלאכי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָֹּכי

ׁשּובם עד ּגדֹולה אֹו קטּנה יעׂשּו לא ְְֲֶַַַָָָָָֹּבארץ

לפניו לאמר הארץ ּכל אדֹון על ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹלהתיּצב

מלאה אֹו ּבׁשלוה יֹוׁשבת והּנה ּבארץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהתהּלכנּו

לרדת לׁשּוב עליהם יצּוה והּוא ודם, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחרב

ּדברֹו: ולעׂשֹות ְְֲֶַָָָּבארץ

e‰‡¯‰Âּומבטיחֹו הּסּלם על נּצב יתּבר הּוא ּכי ¿∆¿»ְְִִִִַַַַָָָֻ

ׁשהּוא להֹודיע ּגדֹולה, ּבהבטחה ְְְְְֲִֶַַַָָָֹליעקב

ה' חלק יהיה אבל הּמלאכים ּביד יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹלא

אנכי והּנה ׁשאמר ּכמֹו ּתמיד, עּמֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹויהיה

מעלתֹו ּכי ,ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹעּמ

(ּתהּלים ּבהם ׁשּנאמר הּצּדיקים מּׁשאר ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָּגדֹולה

ּבכל לׁשמר ּל יצּוה מלאכיו ּכי י"א) ְְְְְִִֶַַָָָָָצ"א

:ְֶָּדרכי

ÏÚÂּדר"א (ּפרקי הּגדֹול אליעזר רּבי ּדעת ¿«ְְֱִִִֵֶֶַַַַָ

ּבין ּכענין הּמראה זאת היתה ְְְְִֵַַַָָָֹל"ה)

ארּבע ממׁשלת הראהּו ּכי לאברם, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהּבתרים

מלאכי טעם וזה וירידתם, ּומעלתם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֻמלכּיֹות

ׂשר י"ג) כ' (י' ּבדנּיאל ׁשּנאמר ּכמֹו ְְֱֱִִֵֶֶַַָֹאלהים

ּכי והבטיחֹו ּפרס, מלכּות וׂשר יון, ְְְְְִִִַַַָָָָמלכּות

ּביניהם יל אׁשר ּבכל עּמֹו יהיה יתעּלה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָהּוא

מּידם. ויּצילּנּו ְְְְִִִֶֶַָָויׁשמרּנּו

e¯Ó‡ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הראה ּבפדר"א) (ׁשם »¿ְְֶַָָָָ

ואבּדן, מֹוׁשלן מלכּיֹות ארּבע ְְְְְַַַָָָֻהּוא

עּוקים ׁשבעים עֹולה ּבבל מלכּות ׂשר ְְְִִִֶֶֶַַָָהראהּו

חמּׁשים עֹולה מדי מלכּות ׂשר והראהּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָויֹורד,

יון מלכּות ׂשר והראהּו ויֹורד, עּוקים ְְְְְִִֵֶַַַָָָּוׁשנים

והראהּו ויֹורד, עּוקים ּוׁשמֹונים מאה ְְְְִִֵֵֶֶָָעֹולה

לֹו אמר יֹורד, ואינֹו עֹולה אדֹום מלכּות ְְֱֵֵֶַַַָׂשר

ט"ו), י"ד (יׁשעיה ּתּורד ׁשאֹול אל א ְְְֲֶַַַַָֹיעקב

ּכּנׁשר ּתגּביּה אם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְִִֶֶַַַַַָָָאמר

ד'): א' (עֹובדיה ְְַָוגֹו'

בא  כי  שם  וילן  במקום  ויפגע   – יא  כח, 
מראשתיו  וישם  המקום  מאבני  ויקח  השמש 

וישכב במקום ההוא

שבנה  א(  מקדשות:  בתי  ג'  כנגד  מקום  פעמים  ]ג'  א. 
שלמה, ב( שבנו עולי בבל, ג( העתיד ליבנות, ורמזים בזה:[

ולהודיע  לרמוז  הזה  הכתוב  שכיוון  לומר  עוד  אפשר 
וכמ"ש  המקדש  בית  להגביל  שהתחיל  הראשון  הי'  שיעקב 
המשורר )תהלים קלב, ב-ג( אשר נשבע לי"י נדר לאביר יעקב 
וגו'. כי יחסו  וגו' עד אמצא מקום לי"י  אם אבא באהל ביתי 
לגבוה  ויחסו  ההוא  המקום  הגביל  שהוא  לפי  ליעקב  לגבוה, 
ועליו נאמר ויפגע במקום ר"ל במקום שהי' עתיד להיות בית 
יב, ה( כי אם אל המקום אשר יבחר  עולמים כמ"ש )דברים 
ה', ולפי שהיו עתידין להיות ג' בתים באותו מקום, והם הבית 
והבית העתיד  בבל,  עולי  בנו  והבית אשר  בנה שלמה,  אשר 
להיות יבנה ויכונן, לכן אמרה התורה כאן שלשה פעמים שם 

מקום.
כי על הראשון אמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש 
חשך  ואור  צר  השמש  יבא  המקום  שבאותו  בזה  שנרמז 
השני  הבית  וכנגד  ותפארתנו,  מקדשנו  בית  בחרבן  בעריפיו 
שבבית  לרמוז  מראשותיו  וישם  המקום  מאבני  ויקח  אמר 
השני לא ימצאו המתנות האלהיות כולם בשלמות כי יהיו שם 

מאבני המקום ולא כל אבני המקום.
במקום  וישכב  אמר  להיות  העתיד  השלישי  הבית  וכנגד 
ההוא כי בו תהי' המנוחה והנחלה האמתית אשר כינה בשם 
שכיבה. הנה א"כ זכר כל מה שקרה ליעקב באותה לינה להגיד 
שהי' סימן מה שקרה לו שם בפועל למה שקרה לזרעו אח"כ 
בענין מקום בית המקדש כי הי' כמ"ש חז"ל )תנחומא לך לך 

ט( כל מה שאירע לאבות סימן לבנים.
אברבנאל

כח, יז – ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה 
אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים

אין  הזה  המקום  נורא  מה  שאמר  במה  ויצא  בפרשת  ב. 
זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים, וקשה מה מורה אלו 
ג' פעמים זה המוזכרים פה. ויתבאר על דרך המדרש מלמד 

חרוב  כשראה  ובנוי,  וחרוב  בנוי  המקדש  בית  יעקב  שראה 
אמר אין זה ע"ש.

ויתבאר הענין ע"ד מדרש רבה פרשת בשלח על זה אלי 
ואנוהו, אמר להם הקב"ה לישראל, בעולם הזה אמרתם פעם 
ב'  לבוא אתם אומרים אותו דבר  זה אלי אבל לעתיד  אחת 
פעמים שנאמר )ישעי' כה, ט( ואמר ביום ההוא הנה אלקינו 

זה קוינו לו ויושיענו זה וגומר.
ובזה יתבאר אלו ג' פעמים זה, בתחלה שראה יעקב בית 
מה  ואמר  זה,  אחת  פעם  אמר  הזה  בעולם  בבנינו  המקדש 
נורא המקום הזה, וכשראה החורבן ]אמר[ אין זה, ר"ל אין זה 
כלל אפילו פעם אחת, וכשחזר וראה אותו בנוי לעתיד לבוא 

אמר וזה באות וי"ו, לדרוש זה וזה על ב' פעמים זה.
ווי עמודים סוף פרק י"ח

רק  לו  אין  ב(  ד,  )ברכות  בארבע  אליהו  בגלות  הנה  ג. 
ארבע אותיות אבל אות ו' נתן למשכון ליעקב שבה' מקומות 
נחסר אליהו בו' ונתמלא שם של יעקב בה' מקומות )ברש"י 
בחוקותי כ"ו מ"ב( זה שאמר ויעקב נסע סכותה בה' כי בה' 
מקומות איתמר גבי יעקב וי"ו כמ"ש ויבא יעקב שלם עם אות 
ו' שכן אליהו האות ו' נתן למשכן, ויבן לו בית ר"ל לעתיד לבא 
שנקרא המקדש על שם יעקב לא כמקדש ראשון שקרא לו 
אברהם הר, ומקדש שני שקרא יצחק שדה אבל יעקב קרא 

למקדש שלישי בית, אל בית אלקי יעקב )פסחים פ"ח ב'(.
זהו שכתוב ויבן לו בית ר"ל על מקדש ראשון אמר יעקב 
מה נורא המקום הזה בה', ועל מקדש ב' אמר אין זה חסר ה', 
שנחסרו ה' דברים בתוכה )יומא נג, א(, ועל מקדש ג' אמר וזה 
שער השמים אמר בתוספת ו', וזה לפי שו' דברים שנחסרו 
בחטא של אדם הראשון יתמלאו כשיבא תולדות פרץ לכן כל 
תולדות שבמקרא חסירים לבר מן תרין אלה תולדות השמים 
מלא בוי"ו וכן אלה תולדות פרץ )ב"ר פ' י"ב ה', חשיב שם ו' 
דברים, זיוו, חייו, קומתו, פרי הארץ, פרי האילן ומאורות( לכן 
אמר ויעקב נסע סכותה וגו' ויבא יעקב שלם, כשיבן לו בית 
שהוא מקדש שלעתיד שיקרא בית אז ויבא יעקב שלם בוי"ו 
שיחזרו העטרה ליושנה בסוד בראשית ברא-שית, שהם שש 

מעלות לכסא )מלכים א, י(.
מגלה עמוקות פרשת וישלח

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויצא

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה נתן דוד שי'

שלום וברכה!

... במש"כ בענין פתח בכד וסיים בחבית - עיין בזה אור תורה להה"מ ממעזריטש בסופו )רמזי 

תורה על אגדות חז"ל(. כן להעיר מהקדמת ת"ז )יד, א( כד דאיהי שכינתא תתאה. ובזח"ג )רמה, ב( דחבית 

איהו שכינתא עילאה. מל' ובינה. וראה לקו"ת לרבנו הזקן שה"ש בתחלתו. ואכ"מ.
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çë(é):äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨
i"yx£·˜ÚÈ ‡ˆiÂ∑הענין הפסיק יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ּכנען ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל ידי על «≈≈«¬…ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

הראׁשֹון לענין חזר ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר ּכי עׂשו "וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל לכּתב∑iÂˆ‡.ּבפרׁשתֹו צרי היה לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ«≈≈ְִִָָָֹֹ
רׁשם. עֹוׂשה הּמקֹום מן צּדיק ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? הזּכיר ולּמה חרנה", יעקב וּיל" ׁשהּצּדיקאּלא ׁשּבזמן ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

וכן הדרּה. ּפנה זיוּה, ּפנה הֹודּה, ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא הֹודּה, הּוא א)ּבעיר, הּמקֹום",(רות מן "וּתצא ְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ורּות ּבנעמי Á¯�‰.האמּור CÏiÂ∑ללכת .לחרןיצא ְְֳִָָָ«≈∆»»»ְֶֶָָָָָ

(àé)éðáàî çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ¥«©§¥´
:àeää íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä©¨½©−̈¤§©«£Ÿ¨®©¦§©−©¨¬©«

i"yx£ÌB˜na ÚbÙiÂ∑,מקֹום ּבאיזה הּכתּוב הזּכיר ׁשּנאמרלא הּמֹורּיה, הר הּוא אחר, ּבמקֹום הּנזּכר ּבּמקֹום אּלא «ƒ¿««»ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
כב)ּבֹו: מרחֹוק"(לעיל אתֿהּמקֹום ט"ז:)ּכמֹו∑ÚbÙiÂ."וּירא ּביריחֹו",(יהושע יט)"ּופגע ורּבֹותינּו(שם ּבדּבׁשת". "ּופגע ְֵֶַַַָָ«ƒ¿«ְְְְִִֵֶַַַַָָ

כז)ּפרׁשּו ּכמֹו:(ברכות ּתפּלה, ז)לׁשֹון ּבי",(ירמיה ּתפּגע ולא"ואל הּכתּוב וׁשּנה ערבית, ּתפּלת יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹֹ
הארץ לֹו ׁשּקפצה ללּמד 'וּיתּפּלל', הּנׁשה'ּכתב 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש צא)ּכמֹו ‰LÓM.(חולין ‡·ŒÈk∑לכּתב לֹו היה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹƒ»«∆∆ְִָָֹ

ׁשם ׁשּילין ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם החּמה לֹו ׁשּׁשקעה מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא ׁשם", וּילן הּׁשמׁש ÌNiÂ."וּיבא ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ«»∆
ÂÈ˙L‡¯Ó∑,לראׁשֹו סביב מרזב ּכמין זֹו,עׂשאן עם זֹו מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות מּפני אֹומרת:ׁשּירא זאת ¿«¬…»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: וזהּו אחת, אבן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשאן מּיד יּניח', 'עלי אֹומרת: וזאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹ'עלי
מראׁשתיו" ׂשם אׁשר האבן את ‰‰e‡."וּיּקח ÌB˜na ·kLiÂ∑ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ּבאֹותֹו מעּוט, לׁשֹון ְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָֹ«ƒ¿««»«ְְֲִִַָָָָ

ּבּתֹורה עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא עבר ּבבית .ׁשּׁשּמׁש ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

(áé)äîéîMä òébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©©¨¨®§¨
:Ba íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«

i"yx£ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ∑ּתחּלה לרקיעעֹולים ועלּו לארץ, חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים יֹורדים, ּכ ואחר …ƒ¿…¿ƒְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ללּוֹותֹו לארץ חּוצה מלאכי רמב"ן.וירדּו ְְְְֲֵֶַַָָָָ

(âé)íäøáà éýìû ýåýé éðà øîàiå åéìò ávð ýåýé äpäå§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´
éáàEì äéìò áëL äzà øLà õøàä ÷çöé éýìûå E ¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬

:Eòøæìe äpðzà¤§¤−¨§©§¤«
i"yx£ÂÈÏÚ ·v�∑לׁשמרֹו.Â˜ÁˆÈ È‰Ï‡∑על ׁשמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ׁשּלא ּפי על אף ƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּנאמר: מּׁשּום ּפלֹוני' 'אלהי לכּתב ּבחּייהם טו)הּצּדיקים יצחק,(איוב על ׁשמֹו יחד ּכאן יאמין", לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

Ô¯ÁÏ:י ÏÊ‡Â Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ ˜Ù�e¿««¬…ƒ¿≈»¿»««¬«¿»»

LÓL‡יא ÏÚ È¯‡ Ônz ˙·e ‡¯˙‡a Ú¯ÚÂ«¬«¿«¿»»«»¬≈«ƒ¿»
·ÈÎLe È‰B„q‡ ÈeLÂ ‡¯˙‡ È�·‡Ó ·ÈÒ�e¿ƒ≈«¿≈«¿»¿«ƒƒ»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡¯˙‡a¿«¿»«

dLÈ¯Âיב ‡Ú¯‡a ıÈÚ� ‡ÓÏÒ ‡‰Â ÌÏÁÂ«¬«¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»«¿»

:da ÔÈ˙Á�Â ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»¬ƒ≈

‡�‡יג ¯Ó‡Â È‰BÂlÚ „zÚÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â¿»¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«¬»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡Â Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»≈¿«¿»»»≈»≈¿ƒ¿»
:CÈ�·ÏÂ dp�z‡ CÏ dÏÚ È¯L z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÓÈÓM‰(יב) ÚÈbÓ BL‡¯Â ‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ ‰p‰Â¿ƒ≈À»À»«¿»¿…«ƒ««»»¿»

.Ba ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ ‰p‰Âהראהּו ¿ƒ≈«¿¬≈¡…ƒ…ƒ¿…¿ƒְֶָ

נעׂשה ּבארץ הּנעׂשה ּכל ּכי הּנבּואה ְֲֲֲִֶַַַַַָָָָָָּבחלֹום

עליהם, עליֹון ּבגזרת והּכל הּמלאכים ידי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹעל

להתהּל ה' ׁשלח אׁשר אלהים מלאכי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָֹּכי

ׁשּובם עד ּגדֹולה אֹו קטּנה יעׂשּו לא ְְֲֶַַַָָָָָֹּבארץ

לפניו לאמר הארץ ּכל אדֹון על ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹלהתיּצב

מלאה אֹו ּבׁשלוה יֹוׁשבת והּנה ּבארץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהתהּלכנּו

לרדת לׁשּוב עליהם יצּוה והּוא ודם, ְְֲֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחרב

ּדברֹו: ולעׂשֹות ְְֲֶַָָָּבארץ

e‰‡¯‰Âּומבטיחֹו הּסּלם על נּצב יתּבר הּוא ּכי ¿∆¿»ְְִִִִַַַַָָָֻ

ׁשהּוא להֹודיע ּגדֹולה, ּבהבטחה ְְְְְֲִֶַַַָָָֹליעקב

ה' חלק יהיה אבל הּמלאכים ּביד יהיה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹלא

אנכי והּנה ׁשאמר ּכמֹו ּתמיד, עּמֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹויהיה

מעלתֹו ּכי ,ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָֹעּמ

(ּתהּלים ּבהם ׁשּנאמר הּצּדיקים מּׁשאר ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָּגדֹולה

ּבכל לׁשמר ּל יצּוה מלאכיו ּכי י"א) ְְְְְִִֶַַָָָָָצ"א

:ְֶָּדרכי

ÏÚÂּדר"א (ּפרקי הּגדֹול אליעזר רּבי ּדעת ¿«ְְֱִִִֵֶֶַַַַָ

ּבין ּכענין הּמראה זאת היתה ְְְְִֵַַַָָָֹל"ה)

ארּבע ממׁשלת הראהּו ּכי לאברם, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָהּבתרים

מלאכי טעם וזה וירידתם, ּומעלתם ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֻמלכּיֹות

ׂשר י"ג) כ' (י' ּבדנּיאל ׁשּנאמר ּכמֹו ְְֱֱִִֵֶֶַַָֹאלהים

ּכי והבטיחֹו ּפרס, מלכּות וׂשר יון, ְְְְְִִִַַַָָָָמלכּות

ּביניהם יל אׁשר ּבכל עּמֹו יהיה יתעּלה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָהּוא

מּידם. ויּצילּנּו ְְְְִִִֶֶַָָויׁשמרּנּו

e¯Ó‡ּברּו הּקדֹוׁש לֹו הראה ּבפדר"א) (ׁשם »¿ְְֶַָָָָ

ואבּדן, מֹוׁשלן מלכּיֹות ארּבע ְְְְְַַַָָָֻהּוא

עּוקים ׁשבעים עֹולה ּבבל מלכּות ׂשר ְְְִִִֶֶֶַַָָהראהּו

חמּׁשים עֹולה מדי מלכּות ׂשר והראהּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָויֹורד,

יון מלכּות ׂשר והראהּו ויֹורד, עּוקים ְְְְְִִֵֶַַַָָָּוׁשנים

והראהּו ויֹורד, עּוקים ּוׁשמֹונים מאה ְְְְִִֵֵֶֶָָעֹולה

לֹו אמר יֹורד, ואינֹו עֹולה אדֹום מלכּות ְְֱֵֵֶַַַָׂשר

ט"ו), י"ד (יׁשעיה ּתּורד ׁשאֹול אל א ְְְֲֶַַַַָֹיעקב

ּכּנׁשר ּתגּביּה אם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְִִֶֶַַַַַָָָאמר

ד'): א' (עֹובדיה ְְַָוגֹו'
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מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת הּוא והרי ּבּבית וכלּוא עיניו ׁשּכהּו ÈÏÚ‰.(תנחומא)לפי ·ÎL∑(שם הּקדֹוׁש(חולין קּפל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ…≈»∆»ִֵַָ
ּתחּתיו, יׂשראל ארץ ּכל הּוא לבניוּברּו ליּכבׁש נֹוחה ׁשּתהא לֹו אדם(רמז ׁשל מקֹומֹו ׁשּזה אּמֹות, .)ּכד' ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(132 'nr d zegiy ihewl)

מּמּנּו ּפסק הרע ויצר . . ּבּבית וכלּוא עיניו ׁשּכהּו יג)לפי כח, ויׁש(רש"י הרע. יצר יׁש לסּומא ׁשּגם רֹואים אנּו הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

מעׁשן עיניו ּכהּו ולכן ּברע, מראֹות עינים טהֹור היה יצחק ּדהּנה זרהלֹומר, טהרהעבֹודה מּצד עיניו ׁשּכהּו ּומּכְך עׂשו. נׁשי ׁשל ְְְְְְְֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

מּמּנּו. ּפסק הרע ׁשּיצרֹו מּוכח יתרה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּוקדּׁשה

זאת והסּביר החלב! את ראה לא והּוא עּכּו"ם, חלב ּבטעּות לֹו הּגיׁשּו ׁשּפעם מּטׁשרנֹוּבל, נחּום רּבי הרה"ק על מסּפר זה ְְְְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּכעין

רֹואהּו. יׂשראל אין ו(לכן) עּכּו"ם ׁשחלבֹו חלב הּמׁשנה: לׁשֹון ּפי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָעל

(ãé)äðôöå äîã÷å äné zöøôe õøàä øôòk Eòøæ äéäå§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨§¨´Ÿ¨
:Eòøæáe äîãàä úçtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå̈¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨¨−§©§¤«

i"yx£zˆ¯Ùe∑וכן" ּכמֹו .יפרץ"וחזקּת, »«¿»ְְְְְִֵַָָֹ

(åè)ézøîLe Cnò éëðà äpäåéúáLäå Cìz-øLà ìëa EE §¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½
éúéNò-íà øLà ãò Eáæòà àì ék úàfä äîãàä-ìà¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ£¤´¦¨¦½¦

:Cì ézøac-øLà úà¥¬£¤¦©−§¦¨«
i"yx£CnÚ ÈÎ�‡∑ּומּלבן מעׂשו ירא ׁשהיה ‡È˙ÈNÚŒÌ.לפי ¯L‡ „Ú∑ּבלׁשֹון מׁשּמׁש צ)'ּכי''אם' Èz¯ac.(גיטין »…ƒƒ»ְִִֵֵֵֶָָָָָָ«¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַƒ«¿ƒ
CÏ∑יּקרא יצחק 'ּכי לֹו: אמרּתי ׁשּלא לעׂשו, ולא הבטחּתיו ל זרעֹו, על לאברהם ּׁשהבטחּתי מה ,ועלי לצרּכ »ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ולהם' ולֹו ,ּול 'לי, ּכל וכן יצחק, ּכל ולא ּביצחק", "ּכי אּלא: זרע', ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹל
לכן קדם ּדּבר לא יעקב עם ׁשהרי יֹוכיח, וזה .על, ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr al zegiy ihewl)

יצחק ּכל טו)ולא כח, ׁשּזֹוהי(רש"י לפרׁש לאהבטחהיׁש הבטחּתיו), לָך . . ּׁשהבטחּתי (מה ּבפעל יהיה עלּתנאיׁשּכן ּגם ׁשהרי . ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

נאמר יג)יׁשמעאל כג, ּבּמערה"(וירא חלקָך ּבׁשביל זה "טל לעׂשו אמר ויעקב עׂשו. ּופׁשיטא הּוא, זרעָך ה)ּכי נ, ויחי ואמרּו(רש"י . ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ

א)רז"ל יח, ּדכתיב(קידושין . . אביו את יֹורׁש עּכּו"ם ה): ב, אֹומרים(דברים ויׁש ׂשעיר. הר את נתּתי (מאברהם) לעׂשו ירּוׁשה ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

לזרעֹו יצחק "ועקדת לֹומר יעקבׁשּצריכים עׂשוׁשל לאפּוקי ּתזּכר", סתקצ"א)הּיֹום או"ח הזקן אדמו"ר ערוך .(שולחן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

(æè)äfä íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷òé õ÷éiå©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−©¤®
:ézòãé àì éëðàå§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ�‡Â∑ּכזה קדֹוׁש ּבמקֹום יׁשנּתי לא ידעּתי, .ׁשאם ¿»…ƒ…»»¿ƒְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

(æé)úéa-íà ék äæ ïéà äfä íB÷nä àøBp-äî øîàiå àøéiå©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦µ¦¥´
:íéîMä øòL äæå íéýìû¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙ÈaŒÌ‡ Èk∑ׁשּפּועֹו ואמצע ׁשבע ּבבאר עֹומד הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי רּבי ּבׁשם אלעזר רּבי אמר ƒƒ≈¡…ƒְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻ
ּובנימין, יהּודה ׁשּבין ּבּגבּול ּבצפֹונּה, וירּוׁשלים יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה עֹומד ׁשבע ׁשּבאר הּמקּדׁש', ּבית ּכנגד ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמּגיע
וראׁשֹו ּבבארֿׁשבע ׁשרגליו סּלם נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגבּול ּבנימין נחלת ׁשל ּבּצפֹון היה אל ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻּובית
לבית ּבא זה 'צּדיק הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאמר רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ירּוׁשלים, נגד ׁשּפּועֹו אמצע מּגיע ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָּבביתֿאל,

לירּוׁשל קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד לינה'? ּבלא ויּפטר למדנּומלֹוני, ּומהיכן ירּוׁשלים. ולא היא לּוז וזֹו ּביתֿאל, ים ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֹ
ּבית ׁשּבא חּלין', ּב'ׁשחיטת האמּורה הארץ קפיצת היא וזֹו לכאן, ּובא הּמֹורּיה הר ׁשּנעקר אני אֹומר ּכן? ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻלֹומר
עּכבֹו לא מּדּוע הּמקּדׁש, ּבית על יעקב ּכׁשעבר ּתאמר ואם ּבּמקֹום". "וּיפּגע וזהּו: ּביתֿאל, עד לקראתֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹהּמקּדׁש
ּכדאמרינן אזל, חרן עד איהּו יעּכבּוהּו? הּׁשמים ּומן אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום להתּפּלל לּביּה יהיב לא איהּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָׁשם?
ּבֹו ׁשהתּפּללּו מקֹום על ׁשעברּתי 'אפׁשר אמר: לחרן, מטא ּכי חרנה", וּיל" מֹוכיח: ּוקרא הּנׁשה'. 'ּגיד ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּבפרק

הארץ לֹו וקפצה ּביתֿאל, עד וחזר למהּדר ּדעּתיּה יהב ּבֹו'? התּפּללּתי ולא אּלא(אבֹותי לעי, הּסמּו הּוא זה לא אל, ּבית ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

קראּה: האלהים עיר ׁשהיתה ׁשם ועל וגֹו'"."לירּוׁשלים, ונעלה "לכּו ּבסֹוטה: אמרּו וכן יצחק, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּׂשדה והּוא אברהם, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּמֹורּיה הר והּוא אל", ּבית ְְְְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

„‡¯Ú‡יד ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈ�a ÔB‰ÈÂƒ¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡�etˆÏe ‡Á�È„ÓÏe ‡·¯ÚÓÏ Û˜˙˙Â¿ƒ¿≈¿««¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»
‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ‡ÓB¯„Ïe¿»»¿ƒ¿»¿¿ƒ»…«¿¬««¿»

:CÈ�a ÏÈ„·e¿ƒ¿»

Ècטו ¯˙‡ ÏÎa Cp¯h‡Â CcÚÒa È¯ÓÈÓ ‡‰Â¿»≈¿ƒ¿«¿»¿∆¿ƒ»¿»¬«ƒ
‡Ï È¯‡ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï Cp·È˙‡Â C‰¿̇««¬≈ƒ»¿«¿»»»¬≈»
:CÏ ˙ÈÏlÓc ˙È „ÈaÚ‡ Èc „Ú Cp˜aL‡∆¿¿ƒ»«ƒ∆¿≈»¿«≈ƒ»

ËLe˜a‡טז ¯Ó‡Â dz�MÓ ·˜ÚÈ ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¬…ƒƒ¿≈«¬«¿¿»
‡Ï ‡�‡Â ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a È¯L ÈÈ„ ‡¯˜È (˙È‡)ƒ¿»»«¿»»≈¿«¿»»≈«¬»»

:Ú„È È˙ÈÂ‰¬≈ƒ¿»

ÈÏ˙יז ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ eÏÈÁc ‰Ó ¯Ó‡Â ÏÈÁ„e¿ƒ«¬«»¿ƒ«¿»»≈≈
ÔÓ da ‡ÂÚ¯c ¯˙‡ ÔÈ‰l‡ ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc≈¬«∆¿∆»≈¬«¿«¬»≈ƒ

:‡iÓL Ï·˜ Ú¯z ÔÈ„Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈¿«√≈¿«»

`vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` oey`x meil inei xeriy

מדּיק רׁש"י מּפרּוׁש ּכאן עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ׁשּקראֹו ּכיצחק ולא 'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם אתרא∑BpŒ‰Ó¯‡.)לא ּדחילּו 'מה ּתרּגּום: ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ«»ְְְִַַַָ
סֹוכלתנּו. ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם דחילּו, למלּבׁשהדין'. ‰ÌÈÓM.ּוכסּו ¯ÚL ‰ÊÂ∑ּתפּלתם לעלֹות ּתפּלה מקֹום ְְְְְְְִִֵֵַָָָָ¿∆«««»»ƒְְְֲִִַָָָ

מעלה ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ּומדרׁשֹו: מּטההּׁשמימה, ׁשל הּמקּדׁש ּבית ּכנגד רמב"ן.מכּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÌÈÓM.(יז) ¯ÚL ‰ÊÂ ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa Ì‡ Èkהּוא ƒƒ≈¡…ƒ¿∆«««»»ƒ

מּׁשם לעלֹות ׁשער ׁשהּוא הּמקּדׁש ְֲִִֵֶַַַַָָּבית

אמר רּׁש"י וכתב לּׁשמים. והּקרּבנֹות ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָהּתפּלֹות

ס"ט (ב"ר זמרא ּבן יֹוסי ר' ּבׁשם אלעזר ְְְִִֵֵֶֶַָָָרּבי

וׁשּפּועֹו ׁשבע, ּבבאר עֹומד הּזה הּסּלם ְְִִֵֵֶֶַַַָֻה'),

עֹומד ׁשבע ׁשּבאר הּמקּדׁש, ּבית עד ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָמּגיע

ּבּגבּול ּבצפֹונֹו וירּוׁשלם יהּודה, ׁשל ְְְְִִִֵֶַָָּבדרֹומֹו

ּבּצפֹון היה אל ּובית ּובנימין, יהּודה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּבין

ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגבּול ּבנימין, נחלת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשל

וראׁשֹו ׁשבע ּבבאר רגליו סּלם נמצא יֹוסף, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻּבני

וׁשאמרּו ירּוׁשלם. ּכנגד ׁשּפּועֹו מּגיע אל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבבית

לבית ּבא זה צּדיק צ"א:) (חּלין ְִִֵֵֶַַָֻרּבֹותינּו

קרא יעקב פ"ח.) (ּפסחים אמרּו ועֹוד ֹומלֹוני, ְְְְְֲִִַָָָֹ

ּומהיכן ירּוׁשלם, ולא היא לּוז וזֹו אל, ְְְִֵֵֵֵֵָָֹּבית

הּמֹורּיה הר ׁשּנעקר אֹומר אני ּכן, לֹומר ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָלמדּו

האמּורה הארץ קפיצת היא וזֹו לכאן ְְְֲִִֶַָָָָָָּובא

הּמקּדׁש ּבית ׁשּבא צ"א:) (חּלין חּלין ְְִִִִִֵֶַַָָֻֻּבׁשחיטת

ּבּמקֹום: וּיפּגע וזהּו אל, ּבית עד ְְְִִֵֵֶַַַַָָלקראתֹו

Ì‡Âּבית על אבינּו יעקב ּכׁשעבר ּתאמר, ¿ƒְֲִֵֶַַַַָָֹֹ

איהּו ׁשם, עּכבּוהּו לא מּדּוע ְְִִִַַַָָֹהּמקּדׁש

ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום להתּפּלל ּדעּתיּה יהב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹלא

חרן עד איהּו יעּכבּוהּו. הּׁשמים ּומן ְְֲִִִַַַַָָָָאבֹותיו,

ּוקרא (ׁשם), הּנׁשה ּגיד ּבפרק ּכדאמרינן ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאזל,

אמר לחרן מטא ּכי חרנה, וּיל לן ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָמסּיע

אבֹותי ּבֹו ׁשהתּפּללּו מקֹום על עברּתי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָאפׁשר

וחזר למהדר, ּדעּתיה יהב ּבֹו, התּפּללּתי ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹולא

אל. ּבית עד ארעא ליה קפצה אל, ּבית ְְֵֵֵֵֵַַַָָָעד

הרב: ּדברי אּלּו ְִֵֵַָָּכל

‡ÏÂׁשהזּכירּו הארץ קפיצת ׁשאין ּכלל, לי נראה ¿…ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

עבד ּבאליעזר ׁשאמרּו ּכאֹותּה אּלא ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּביעקב

ׁשאמרּו ּכמֹו לחרן, אחד ּביֹום ׁשּבא ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָאברהם

הארץ, להם קפצה ׁשלׁשה (צ"ה:) ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָּבסנהדרין

ואביׁשי אבינּו, ויעקב אברהם, עבד ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאליעזר

ּדכתיב אברהם, עבד אליעזר ּופרׁשּו צרּויה. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּבן

לממרא העין, אל הּיֹום ואבא מ"ב) כ"ד ְְְִֵֵֶַָָָָָֹ(לעיל

ּבּמקֹום. וּיפּגע ּדכתיב יעקב, נפק יֹומא ְְְְֲִִִַַַַַַָָֹּדההּוא

מקֹום על ׁשעברּתי אפׁשר אמר, לחרן מטא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָּכי

ּכיון ּבֹו, התּפּללּתי ולא אבֹותי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹׁשהתּפּללּו

ארעא, ליה קפצה למהדר ּבדעּתיּה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָּדהרהר

ּבּמקֹום: וּיפּגע ְִִַַַָָמּיד

‰p‰ּבחרן ּבלּבֹו ׁשעלה ׁשּכיון אֹומרים ּבפרּוׁש ƒ≈ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

ּבּמקֹום ּופגע הארץ לֹו קפצה ְֲֶַַַָָָָָָֹלחזר

ּבֹו אלׁשהתּפּללּו לבית ׁשחזר לא אבֹותיו, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

ּובבראׁשית לׁשם. ּובא הּמֹורּיה הר ׁשּקפץ ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹולא

ׁשוים ׁשניהם עׂשּו עֹוד י"א) (נ"ט ְִֵֶַָָָרּבה

נהרים ארם אל וּיל וּיקם אמרּו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבּקפיצה,

העין, אל הּיֹום ואבא יֹומֹו, ּבר י'), כ"ד ְִֵֶַַָָָָֹ(לעיל

(ב"ר ּדרׁשּו ּוביעקב ּבאתי. והּיֹום יצאתי ְְְֲִִַַַָָָָֹהּיֹום

ּבר אמרין רּבנין חרנה, ויל ּכן, ח') ְִִֵֵֶַַַָָָָָס"ח

עד ויבא הּמֹורּיה הר ׁשּיקּפץ ּטעם ּומה ְְִִֶַַַַַַָָֹֹיֹומֹו.

ועד מחרן לחזר יעקב ׁשּטרח אחר אל ְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּבית

אל ּבית ּכי ועֹוד, ימים. ּכּמה מהל אל ְֲִִֵֵֵֵַַַָָּבית

ּכי חרן, מּפאת יׂשראל ארץ ּגבּול סֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאינּנּו

האמצעּות ׁשאין ועֹוד, הּוא. קדם ארץ ְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָחרן

להיֹותֹו ּטעם מה ועֹוד, הּסּלם. ׁשּפּוע ְְְִִִַַַַַָָֻנקרא

ּדבר על מֹורה אינֹו והאמצע אל, ּבית ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכנגד

מּכּלֹו: ִֵֻיֹותר

Ï·‡אמרּו להם. אחר ענין הּללּו מדרׁשים ¬»ְְְִִִֵֶַַָָָָָ

רּבי אמר ה') (ס"ח רּבה ּבבראׁשית ְִִִֵַַַָָָׁשם

וּיׁשמע ז') כ"ח (לעיל ּכתיב ּכבר ְְְְְִִֵַַַָָהֹוׁשעיה,

ארם, ּפּדנה וּיל אּמֹו ואל אביו אל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיעקב

ׁשבע, מּבאר יעקב וּיצא לֹומר ּתלמּוד ְְֲִֵֵֵַַַַַַָֹּומה

לחּוצה לצאת ׁשּבּקׁש ּבׁשעה אּבא אמר, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

אף ׁשבע, מּבאר לא לֹו, הרׁשה מהיכן ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלארץ

לי נֹותן אם ׁשבע, לבאר הֹול הריני ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַאני

לפיכ יֹוצא, איני לאו ואם יֹוצא הריני ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָרׁשּות

ׁשבע: מּבאר יעקב וּיצא לֹומר הּכתּוב ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהצר

˙�eÎÂׁשּיעקב סבּורים הם ּכי הּזה הּמדרׁש ¿«»«ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

אביו, מגּורי ארץ ׁשהּוא נתּבר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָּבחברֹון

כ"ז) ל"ה (להּלן ׁשּנאמר אליו, חזר ְְֱֵֶֶַַַָָָָּולׁשם

הארּבע קרית ממרא אביו יצחק אל יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹוּיבא

ואם ויצחק. אברהם ׁשם ּגר אׁשר חברֹון ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָהיא

ּכי ׁשבע, מּבאר יעקב וּיצא ׁשאמר הּכתּוב ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכן

ׁשם הל לבן אל ללכת אביו צּוהּו ֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכאׁשר

מראֹות וראה ּבֹו ׁשּלן הּמקֹום והּוא רׁשּות, ְְְְִֶַַָָָָֹלּטל

ה לֹו ונתן ׁשאמראלהים ּכמֹו לצאת, רׁשּות ְְְֱִֵֶַַָָָָֹ

אל והׁשיבֹותי ּתל אׁשר ּבכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַֹּוׁשמרּתי

הּזאת: ֲַָָָֹהאדמה

Ìlq‰Âראה זמרא ּבן יֹוסי רּבי לדעת ׁשראה, ¿«À»ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּוא אׁשר ּבּמקֹום ׁשבע ּבבאר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָׁשרגליו

הּסּלם ראׁש ׁשהּוא ׁשּפּועֹו וסֹוף ׁשם, ְִֵֶַָָֹֻׁשֹוכב

ּבּׁשמים נסמ הּמקּדׁש, ּבית ּכנגד עד ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּגיע

והּׁשם ּבֹו, ויֹוצאים נכנסים ׁשהּמלאכים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּפתח

הּוא ׁשבע ׁשּבאר ידע ולכן עליו, נּצב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנכּבד

ּבית הּמקּדׁש ּובית לתפּלה, טֹוב הּׁשמים ְְִִִִֵֵַַַַַָָָׁשער

ׁשבע מּבאר רגליו יעקב נׂשא ּובּבקר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹאלהים.

ׁשּלֹו. הּדר קפיצת והיא יֹומֹו, ּבן חרנה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוּיל

ּבבראׁשית ׁשאמר זמרא ּבן יֹוסי רּבי ּדעת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ׁשבע ּבבאר עֹומד הּזה הּסּלם ז') (ס"ט ְִֵֵֶֶַַַַָָֻרּבה

וּיצא ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית עד מּגיע ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָוׁשּפּועֹו

ּנֹורא מה וּיאמר וּיירא ׁשבע, מּבאר ְֲִִֵַַַַַַָָָֹֹיעקב

הּזה: ֶַַָהּמקֹום

Ô·‡‰Âׁשכיבתֹו ּבמקֹום לא מּצבה ׂשם אׁשר ¿»∆∆ְְֲִִֵֶַָָָֹ

אינּנּו ׁשבע ּבאר ׁשהרי אֹותם, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָהקים

ּולׁשם אֹותּה העמיד אל ּבבית והּוא אל, ְְְֱִֵֵֵֵֶָָּבית

עלה קּום א') ל"ה (להּלן ׁשּנאמר ּבׁשּובֹו, ְְֱֲֵֶֶַַַָָחזר

אלי הּנראה לאל מזּבח ׁשם ועׂשה אל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָבית

ּבּמקֹום הּׁשּפּוע ּכנגד אֹותּה הקים אבל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָוגֹו',

אלהים, ּבית אֹותֹו ׁשּקרא עֹומד הּסּלם ֱִֵֵֶֶַָָָֹֹֻׁשראׁש

זמרא ּבן יֹוסי רּבי ׁשל ּולדעּתֹו לּוז. עיר ְְְְִִִִֵֶֶַַָוהיא

ואפׁשר אל. ּבית ׁשּקראֹו ירּוׁשלים היא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָלּוז

יהֹוׁשע. ׁשּבספר הּמקראֹות לפי ּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיהיה

כן ּכי לעי, הּסמּו אל ּבית ׁשאינּנּו ֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובאמת

וקדם אברהם ּבימי לראׁשֹונה ההיא העיר ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשם

ֵָלכן:

Èa¯Âס"ט (ּבב"ר ׁשם חלק סימֹון ּברּבי יהּודה ¿«ƒְְְִִַַָָָ

הּסּלם ואמר זמרא ּבן יֹוסי רּבי על ְְִִֵֶַַַַָָָֻז')

עד מּגיע וׁשּפּועֹו הּמקּדׁש, ּבבית עֹומד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּזה

ּנֹורא מה וּיאמר וּיירא טעמיּה, מאי אל, ֲִֵֵֵַַַַַַָָֹּבית

ההּוא הּמקֹום ׁשם וּיקרא וגֹו' הּזה ְְִֵֶַַַַַָָָהּמקֹום

ּכי סימֹון ּברּבי יהּודה רּבי ודעת אל. ְְְִִִִֵֵַַַַָּבית

ׁשם וּילן הּמֹורּיה. הר הּוא ּבּמקֹום" ְִִֶַַַַַַָָָָ"וּיפּגע

צּדיק ׁשאמרּו עּתֹו, ּבלא לֹו הּׁשמׁש בא ְְִִִֶֶֶַַָָֹּכי

וראה לינה, ּבלא ויּפטר מלֹוני לבית ּבא ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹזה

ׁשהּוא וׁשּפּועֹו ההּוא ּבּמקֹום רגליו ְְִֶַַַַָָָֻהּסּלם

עירראׁשֹו והיא זה, אל ּבית ּכנגד עד מּגיע ְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

וׁשּפּוע אלהים, ּבית הּמקֹום זה ּכי ואמר ְְֱִִִֵֶַַַָָֹלּוז.

טֹוב הּמֹורּיה הר והּנה הּׁשמים. ׁשער ְִִִֵַַַַַַַָָָֻהּסּלם

ׁשם לעבד ראּוי מקֹום אל ּבית וגם ְְֲִִֵֵַַָָָָֹלתפּלה,

לדעת ּכי אל, ּבבית הּמּצבה והקים ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהאלהים

אֹותּה: הקים הּׁשּפּוע ּכנגד ְִִֵֶֶַַָָֻּכּלם

ÌÈkÒÈÂעם סימֹון ּברּבי יהּודה רּבי ׁשל ּדעּתֹו ¿«¿ƒְְְִִִִֶַַַָ

הּנׁשה ּגיד ּבפרק ׁשּבּגמרא ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמדרׁש

צ"ה:) (סנהדרין חלק ּובפרק צ"א:) ְְְִִֵֶֶֶֶַֻ(חּלין

ּוכׁשּנמל לחרן והל ׁשבע מּבאר יצא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעקב

אבֹותיו ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום ּולהתּפּלל ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹלחזר

מּיד וּיפּגע הארץ לֹו קפצה אז הּמֹורּיה, ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבהר

ּבהליכה לֹו ׁשּקפצה ּדעּתם וׁשּמא הּמֹורּיה. ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָּבהר

וּיל ח') ס"ח (ּבב"ר האֹומר ּכדברי ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָּובחזרה

ּבפתע מּיד ּבּמקֹום וּיפּגע יֹומֹו, ּבן ְְִִֶֶַַַַָָָָָחרנה

ְִֹּפתאם:

È˙‡ˆÓeהּגדֹול אליעזר רּבי ּבפרקי מפרׁש עֹוד »»ƒְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹ

וׁשבע ׁשבעים ּבן אמר ל"ה), ְִִֶֶֶֶַַָָ(ּפרק

והיתה אביו, מּבית ּבצאתֹו יעקב היה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹׁשנה

הר ועד ׁשבע מּבאר לפניו מהּלכת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּבאר

ּבחצי לׁשם והּגיע ימים, ׁשני מהל ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָהּמֹורּיה

יעקב, הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר וכּו', ְֲַַַַָָָֹהּיֹום

ולׁשּתֹות לאכל לפני והּבאר ּבצקלֹונ ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹהּלחם

ּכל רּבֹון לפניו, אמר הּזה, ּבּמקֹום ְְְִִֶַַַַָָָָָולׁשּכב

לּׁשמׁש יׁש עכׁשיו עד מעלֹותהעֹולמים, ירידֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

עּתֹו ּובלא הּזה, ּבּמקֹום ׁשֹוכב ואני ְֲֲִִִִֵֶַַַָֹחמּׁשים

את וראה יעקב והּביט מּמערב, הּׁשמׁש ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבא

הּׁשמׁש, בא ּכי ׁשם וּילן ּבמערב, ּבא ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשמׁש

הּמזּבח מאבני אבנים עׂשרה ׁשּתים יעקב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹלקח

אֹותם וׂשם אביו יצחק עליו ְְֱִִֶֶַָָָָָָׁשּנעקד

מּמּנּו לעמד ׁשעתידין להֹודיע ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָֹמראׁשֹותיו,

אחת, אבן ּכּלן ונעׂשּו ׁשבטים. עׂשר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻׁשנים

ּבארץ, אחד ּגֹוי להיֹות עתידים ׁשּכּלן ְְֲִִִִֶֶֶָָָָֻלהֹודיעֹו

ּגֹוי יׂשראל כעּמ ּומי כ"ג) ז' (ש"ב ְְְֱִִֵֶֶַַָׁשּנאמר

ֶָאחד:



כז `vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk '` oey`x meil inei xeriy

מדּיק רׁש"י מּפרּוׁש ּכאן עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ׁשּקראֹו ּכיצחק ולא 'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם אתרא∑BpŒ‰Ó¯‡.)לא ּדחילּו 'מה ּתרּגּום: ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹֻ«»ְְְִַַַָ
סֹוכלתנּו. ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם דחילּו, למלּבׁשהדין'. ‰ÌÈÓM.ּוכסּו ¯ÚL ‰ÊÂ∑ּתפּלתם לעלֹות ּתפּלה מקֹום ְְְְְְְִִֵֵַָָָָ¿∆«««»»ƒְְְֲִִַָָָ

מעלה ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ּומדרׁשֹו: מּטההּׁשמימה, ׁשל הּמקּדׁש ּבית ּכנגד רמב"ן.מכּון ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰ÌÈÓM.(יז) ¯ÚL ‰ÊÂ ÌÈ‰Ï‡ ˙Èa Ì‡ Èkהּוא ƒƒ≈¡…ƒ¿∆«««»»ƒ

מּׁשם לעלֹות ׁשער ׁשהּוא הּמקּדׁש ְֲִִֵֶַַַַָָּבית

אמר רּׁש"י וכתב לּׁשמים. והּקרּבנֹות ְְְְִִִַַַַַַַָָָָָהּתפּלֹות

ס"ט (ב"ר זמרא ּבן יֹוסי ר' ּבׁשם אלעזר ְְְִִֵֵֶֶַָָָרּבי

וׁשּפּועֹו ׁשבע, ּבבאר עֹומד הּזה הּסּלם ְְִִֵֵֶֶַַַָֻה'),

עֹומד ׁשבע ׁשּבאר הּמקּדׁש, ּבית עד ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָמּגיע

ּבּגבּול ּבצפֹונֹו וירּוׁשלם יהּודה, ׁשל ְְְְִִִֵֶַָָּבדרֹומֹו

ּבּצפֹון היה אל ּובית ּובנימין, יהּודה ְְִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּבין

ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגבּול ּבנימין, נחלת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשל

וראׁשֹו ׁשבע ּבבאר רגליו סּלם נמצא יֹוסף, ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹֻּבני

וׁשאמרּו ירּוׁשלם. ּכנגד ׁשּפּועֹו מּגיע אל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבבית

לבית ּבא זה צּדיק צ"א:) (חּלין ְִִֵֵֶַַָֻרּבֹותינּו

קרא יעקב פ"ח.) (ּפסחים אמרּו ועֹוד ֹומלֹוני, ְְְְְֲִִַָָָֹ

ּומהיכן ירּוׁשלם, ולא היא לּוז וזֹו אל, ְְְִֵֵֵֵֵָָֹּבית

הּמֹורּיה הר ׁשּנעקר אֹומר אני ּכן, לֹומר ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָלמדּו

האמּורה הארץ קפיצת היא וזֹו לכאן ְְְֲִִֶַָָָָָָּובא

הּמקּדׁש ּבית ׁשּבא צ"א:) (חּלין חּלין ְְִִִִִֵֶַַָָֻֻּבׁשחיטת

ּבּמקֹום: וּיפּגע וזהּו אל, ּבית עד ְְְִִֵֵֶַַַַָָלקראתֹו

Ì‡Âּבית על אבינּו יעקב ּכׁשעבר ּתאמר, ¿ƒְֲִֵֶַַַַָָֹֹ

איהּו ׁשם, עּכבּוהּו לא מּדּוע ְְִִִַַַָָֹהּמקּדׁש

ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום להתּפּלל ּדעּתיּה יהב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹלא

חרן עד איהּו יעּכבּוהּו. הּׁשמים ּומן ְְֲִִִַַַַָָָָאבֹותיו,

ּוקרא (ׁשם), הּנׁשה ּגיד ּבפרק ּכדאמרינן ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָאזל,

אמר לחרן מטא ּכי חרנה, וּיל לן ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָמסּיע

אבֹותי ּבֹו ׁשהתּפּללּו מקֹום על עברּתי ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָאפׁשר

וחזר למהדר, ּדעּתיה יהב ּבֹו, התּפּללּתי ְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹולא

אל. ּבית עד ארעא ליה קפצה אל, ּבית ְְֵֵֵֵֵַַַָָָעד

הרב: ּדברי אּלּו ְִֵֵַָָּכל

‡ÏÂׁשהזּכירּו הארץ קפיצת ׁשאין ּכלל, לי נראה ¿…ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

עבד ּבאליעזר ׁשאמרּו ּכאֹותּה אּלא ְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹּביעקב

ׁשאמרּו ּכמֹו לחרן, אחד ּביֹום ׁשּבא ְְְְְֶֶֶַָָָָָָָאברהם

הארץ, להם קפצה ׁשלׁשה (צ"ה:) ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָּבסנהדרין

ואביׁשי אבינּו, ויעקב אברהם, עבד ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאליעזר

ּדכתיב אברהם, עבד אליעזר ּופרׁשּו צרּויה. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָּבן

לממרא העין, אל הּיֹום ואבא מ"ב) כ"ד ְְְִֵֵֶַָָָָָֹ(לעיל

ּבּמקֹום. וּיפּגע ּדכתיב יעקב, נפק יֹומא ְְְְֲִִִַַַַַַָָֹּדההּוא

מקֹום על ׁשעברּתי אפׁשר אמר, לחרן מטא ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָּכי

ּכיון ּבֹו, התּפּללּתי ולא אבֹותי ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹׁשהתּפּללּו

ארעא, ליה קפצה למהדר ּבדעּתיּה ְְְְְְְֱִֵֵֵֶַַַָָָּדהרהר

ּבּמקֹום: וּיפּגע ְִִַַַָָמּיד

‰p‰ּבחרן ּבלּבֹו ׁשעלה ׁשּכיון אֹומרים ּבפרּוׁש ƒ≈ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָ

ּבּמקֹום ּופגע הארץ לֹו קפצה ְֲֶַַַָָָָָָֹלחזר

ּבֹו אלׁשהתּפּללּו לבית ׁשחזר לא אבֹותיו, ְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

ּובבראׁשית לׁשם. ּובא הּמֹורּיה הר ׁשּקפץ ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹולא

ׁשוים ׁשניהם עׂשּו עֹוד י"א) (נ"ט ְִֵֶַָָָרּבה

נהרים ארם אל וּיל וּיקם אמרּו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבּקפיצה,

העין, אל הּיֹום ואבא יֹומֹו, ּבר י'), כ"ד ְִֵֶַַָָָָֹ(לעיל

(ב"ר ּדרׁשּו ּוביעקב ּבאתי. והּיֹום יצאתי ְְְֲִִַַַָָָָֹהּיֹום

ּבר אמרין רּבנין חרנה, ויל ּכן, ח') ְִִֵֵֶַַַָָָָָס"ח

עד ויבא הּמֹורּיה הר ׁשּיקּפץ ּטעם ּומה ְְִִֶַַַַַַָָֹֹיֹומֹו.

ועד מחרן לחזר יעקב ׁשּטרח אחר אל ְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּבית

אל ּבית ּכי ועֹוד, ימים. ּכּמה מהל אל ְֲִִֵֵֵֵַַַָָּבית

ּכי חרן, מּפאת יׂשראל ארץ ּגבּול סֹוף ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָאינּנּו

האמצעּות ׁשאין ועֹוד, הּוא. קדם ארץ ְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָחרן

להיֹותֹו ּטעם מה ועֹוד, הּסּלם. ׁשּפּוע ְְְִִִַַַַַָָֻנקרא

ּדבר על מֹורה אינֹו והאמצע אל, ּבית ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכנגד

מּכּלֹו: ִֵֻיֹותר

Ï·‡אמרּו להם. אחר ענין הּללּו מדרׁשים ¬»ְְְִִִֵֶַַָָָָָ

רּבי אמר ה') (ס"ח רּבה ּבבראׁשית ְִִִֵַַַָָָׁשם

וּיׁשמע ז') כ"ח (לעיל ּכתיב ּכבר ְְְְְִִֵַַַָָהֹוׁשעיה,

ארם, ּפּדנה וּיל אּמֹו ואל אביו אל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹיעקב

ׁשבע, מּבאר יעקב וּיצא לֹומר ּתלמּוד ְְֲִֵֵֵַַַַַַָֹּומה

לחּוצה לצאת ׁשּבּקׁש ּבׁשעה אּבא אמר, ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָאּלא

אף ׁשבע, מּבאר לא לֹו, הרׁשה מהיכן ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻלארץ

לי נֹותן אם ׁשבע, לבאר הֹול הריני ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַאני

לפיכ יֹוצא, איני לאו ואם יֹוצא הריני ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָרׁשּות

ׁשבע: מּבאר יעקב וּיצא לֹומר הּכתּוב ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהצר

˙�eÎÂׁשּיעקב סבּורים הם ּכי הּזה הּמדרׁש ¿«»«ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

אביו, מגּורי ארץ ׁשהּוא נתּבר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָּבחברֹון

כ"ז) ל"ה (להּלן ׁשּנאמר אליו, חזר ְְֱֵֶֶַַַָָָָּולׁשם

הארּבע קרית ממרא אביו יצחק אל יעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹוּיבא

ואם ויצחק. אברהם ׁשם ּגר אׁשר חברֹון ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָהיא

ּכי ׁשבע, מּבאר יעקב וּיצא ׁשאמר הּכתּוב ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹּכן

ׁשם הל לבן אל ללכת אביו צּוהּו ֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּכאׁשר

מראֹות וראה ּבֹו ׁשּלן הּמקֹום והּוא רׁשּות, ְְְְִֶַַָָָָֹלּטל

ה לֹו ונתן ׁשאמראלהים ּכמֹו לצאת, רׁשּות ְְְֱִֵֶַַָָָָֹ

אל והׁשיבֹותי ּתל אׁשר ּבכל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַֹּוׁשמרּתי

הּזאת: ֲַָָָֹהאדמה

Ìlq‰Âראה זמרא ּבן יֹוסי רּבי לדעת ׁשראה, ¿«À»ְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

הּוא אׁשר ּבּמקֹום ׁשבע ּבבאר ְְֲִֵֶֶֶַַַָָׁשרגליו

הּסּלם ראׁש ׁשהּוא ׁשּפּועֹו וסֹוף ׁשם, ְִֵֶַָָֹֻׁשֹוכב

ּבּׁשמים נסמ הּמקּדׁש, ּבית ּכנגד עד ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָמּגיע

והּׁשם ּבֹו, ויֹוצאים נכנסים ׁשהּמלאכים ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּבּפתח

הּוא ׁשבע ׁשּבאר ידע ולכן עליו, נּצב ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנכּבד

ּבית הּמקּדׁש ּובית לתפּלה, טֹוב הּׁשמים ְְִִִִֵֵַַַַַָָָׁשער

ׁשבע מּבאר רגליו יעקב נׂשא ּובּבקר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹאלהים.

ׁשּלֹו. הּדר קפיצת והיא יֹומֹו, ּבן חרנה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָוּיל

ּבבראׁשית ׁשאמר זמרא ּבן יֹוסי רּבי ּדעת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

ׁשבע ּבבאר עֹומד הּזה הּסּלם ז') (ס"ט ְִֵֵֶֶַַַַָָֻרּבה

וּיצא ׁשּנאמר הּמקּדׁש, ּבית עד מּגיע ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָוׁשּפּועֹו

ּנֹורא מה וּיאמר וּיירא ׁשבע, מּבאר ְֲִִֵַַַַַַָָָֹֹיעקב

הּזה: ֶַַָהּמקֹום

Ô·‡‰Âׁשכיבתֹו ּבמקֹום לא מּצבה ׂשם אׁשר ¿»∆∆ְְֲִִֵֶַָָָֹ

אינּנּו ׁשבע ּבאר ׁשהרי אֹותם, ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָהקים

ּולׁשם אֹותּה העמיד אל ּבבית והּוא אל, ְְְֱִֵֵֵֵֶָָּבית

עלה קּום א') ל"ה (להּלן ׁשּנאמר ּבׁשּובֹו, ְְֱֲֵֶֶַַַָָחזר

אלי הּנראה לאל מזּבח ׁשם ועׂשה אל ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָבית

ּבּמקֹום הּׁשּפּוע ּכנגד אֹותּה הקים אבל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָוגֹו',

אלהים, ּבית אֹותֹו ׁשּקרא עֹומד הּסּלם ֱִֵֵֶֶַָָָֹֹֻׁשראׁש

זמרא ּבן יֹוסי רּבי ׁשל ּולדעּתֹו לּוז. עיר ְְְְִִִִֵֶֶַַָוהיא

ואפׁשר אל. ּבית ׁשּקראֹו ירּוׁשלים היא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָלּוז

יהֹוׁשע. ׁשּבספר הּמקראֹות לפי ּכן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיהיה

כן ּכי לעי, הּסמּו אל ּבית ׁשאינּנּו ֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובאמת

וקדם אברהם ּבימי לראׁשֹונה ההיא העיר ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשם

ֵָלכן:

Èa¯Âס"ט (ּבב"ר ׁשם חלק סימֹון ּברּבי יהּודה ¿«ƒְְְִִַַָָָ

הּסּלם ואמר זמרא ּבן יֹוסי רּבי על ְְִִֵֶַַַַָָָֻז')

עד מּגיע וׁשּפּועֹו הּמקּדׁש, ּבבית עֹומד ְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּזה

ּנֹורא מה וּיאמר וּיירא טעמיּה, מאי אל, ֲִֵֵֵַַַַַַָָֹּבית

ההּוא הּמקֹום ׁשם וּיקרא וגֹו' הּזה ְְִֵֶַַַַַָָָהּמקֹום

ּכי סימֹון ּברּבי יהּודה רּבי ודעת אל. ְְְִִִִֵֵַַַַָּבית

ׁשם וּילן הּמֹורּיה. הר הּוא ּבּמקֹום" ְִִֶַַַַַַָָָָ"וּיפּגע

צּדיק ׁשאמרּו עּתֹו, ּבלא לֹו הּׁשמׁש בא ְְִִִֶֶֶַַָָֹּכי

וראה לינה, ּבלא ויּפטר מלֹוני לבית ּבא ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹזה

ׁשהּוא וׁשּפּועֹו ההּוא ּבּמקֹום רגליו ְְִֶַַַַָָָֻהּסּלם

עירראׁשֹו והיא זה, אל ּבית ּכנגד עד מּגיע ְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹ

וׁשּפּוע אלהים, ּבית הּמקֹום זה ּכי ואמר ְְֱִִִֵֶַַַָָֹלּוז.

טֹוב הּמֹורּיה הר והּנה הּׁשמים. ׁשער ְִִִֵַַַַַַַָָָֻהּסּלם

ׁשם לעבד ראּוי מקֹום אל ּבית וגם ְְֲִִֵֵַַָָָָֹלתפּלה,

לדעת ּכי אל, ּבבית הּמּצבה והקים ְְְֱִִִֵֵֵֵַַַַָָֹהאלהים

אֹותּה: הקים הּׁשּפּוע ּכנגד ְִִֵֶֶַַָָֻּכּלם

ÌÈkÒÈÂעם סימֹון ּברּבי יהּודה רּבי ׁשל ּדעּתֹו ¿«¿ƒְְְִִִִֶַַַָ

הּנׁשה ּגיד ּבפרק ׁשּבּגמרא ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָהּמדרׁש

צ"ה:) (סנהדרין חלק ּובפרק צ"א:) ְְְִִֵֶֶֶֶַֻ(חּלין

ּוכׁשּנמל לחרן והל ׁשבע מּבאר יצא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעקב

אבֹותיו ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום ּולהתּפּלל ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹלחזר

מּיד וּיפּגע הארץ לֹו קפצה אז הּמֹורּיה, ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּבהר

ּבהליכה לֹו ׁשּקפצה ּדעּתם וׁשּמא הּמֹורּיה. ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָּבהר

וּיל ח') ס"ח (ּבב"ר האֹומר ּכדברי ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָּובחזרה

ּבפתע מּיד ּבּמקֹום וּיפּגע יֹומֹו, ּבן ְְִִֶֶַַַַָָָָָחרנה

ְִֹּפתאם:

È˙‡ˆÓeהּגדֹול אליעזר רּבי ּבפרקי מפרׁש עֹוד »»ƒְְְֱִִִֵֶֶַַָָֹ

וׁשבע ׁשבעים ּבן אמר ל"ה), ְִִֶֶֶֶַַָָ(ּפרק

והיתה אביו, מּבית ּבצאתֹו יעקב היה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹׁשנה

הר ועד ׁשבע מּבאר לפניו מהּלכת ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּבאר

ּבחצי לׁשם והּגיע ימים, ׁשני מהל ְְְֲֲִִִִִֵַַַַַָָָהּמֹורּיה

יעקב, הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר וכּו', ְֲַַַַָָָֹהּיֹום

ולׁשּתֹות לאכל לפני והּבאר ּבצקלֹונ ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹהּלחם

ּכל רּבֹון לפניו, אמר הּזה, ּבּמקֹום ְְְִִֶַַַַָָָָָולׁשּכב

לּׁשמׁש יׁש עכׁשיו עד מעלֹותהעֹולמים, ירידֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ

עּתֹו ּובלא הּזה, ּבּמקֹום ׁשֹוכב ואני ְֲֲִִִִֵֶַַַָֹחמּׁשים

את וראה יעקב והּביט מּמערב, הּׁשמׁש ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹּבא

הּׁשמׁש, בא ּכי ׁשם וּילן ּבמערב, ּבא ְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשמׁש

הּמזּבח מאבני אבנים עׂשרה ׁשּתים יעקב ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹלקח

אֹותם וׂשם אביו יצחק עליו ְְֱִִֶֶַָָָָָָׁשּנעקד

מּמּנּו לעמד ׁשעתידין להֹודיע ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָֹמראׁשֹותיו,

אחת, אבן ּכּלן ונעׂשּו ׁשבטים. עׂשר ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻׁשנים

ּבארץ, אחד ּגֹוי להיֹות עתידים ׁשּכּלן ְְֲִִִִֶֶֶָָָָֻלהֹודיעֹו

ּגֹוי יׂשראל כעּמ ּומי כ"ג) ז' (ש"ב ְְְֱִִֵֶֶַַָׁשּנאמר

ֶָאחד:
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(çé)íN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa á÷òé íkLiå©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´
:dLàø-ìò ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå åéúLàøîרמב"ן §©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«

(èé)æeì íìeàå ìà-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²¬
:äðLàøì øéòä-íL¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«

(ë)éðøîLe éãnò íéýìû äéäé-íà øîàì øãð á÷òé øciå©¦©¬©«£−Ÿ¤¤́¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ
ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä Cøca©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤

:Laìì¦§«Ÿ
i"yx£È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡∑והּנה" לי: ׁשאמר ּכמֹו עּמדי, להיֹות ׁשהבטיחני הּללּו הבטחֹות לי יׁשמר אם ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

"עּמ אׁשרּֿתלÈ�¯ÓLe∑".אנכי ּבכל ּוׁשמרּתי" לי: ׁשאמר ÏÎ‡Ï.ּכמֹו ÌÁÏ ÈÏŒÔ˙�Â∑ּכי" ׁשאמר: ּכמֹו ִִָָֹ¿»«ƒְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹ¿»«ƒ∆∆∆¡…ְִֶַָ
מבּקׁשֿלחם" וזרעֹו נעזב צּדיק ראיתי "ולא ׁשּנאמר: נעזב, קרּוי הּוא לחם, והּמבּקׁש ,"אעזב לז)לא רמב"ן.(תהלים ְְְְְְְֱֱֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

(àë):íéýìûì éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«
i"yx£Èz·LÂ∑"אלֿהאדמה והׁשיבתי" לי: ׁשאמר ∑·ÌBÏL.ּכמֹו ¿«¿ƒְֲֲִִִֶֶַַָָָָֹ¿»

לבן מּדרכי אלמד ׁשּלא החטא, מן ÌÈ‰Ï‡Ï.ׁשלם ÈÏ '‰ ‰È‰Â∑יּמצא ׁשּלא סֹוף, ועד מּתחּלה עלי ׁשמֹו ׁשּיחּול ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿»»ƒ≈…ƒְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ
ּולזרע לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: לאברהם, הבטיח זֹו והבטחה ,"ל "אׁשרּֿדּברּתי ׁשאמר: ּכמֹו ּבזרעי, ְְְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹּפסּול

"יז)אחרי ּפסּול(.(לעיל ׁשּום ּבֹו יּמצא ׁשּלא מיחס רמב"ן.)זרע ְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֻ

(áë)íéýìû úéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®
:Cì epøOòà øOò éì-ïzz øLà ìëå§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

i"yx£˙‡f‰ Ô·‡‰Â∑זאת אעׂשה אני ואף אּלה את לי ּתעׂשה אם "והאבן", ׁשל זֹו וי"ו מפרׁש ּכ.˙‡f‰ Ô·‡‰Â ¿»∆∆«…ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ¿»∆∆«…
'B‚Â ‰·vÓ ÈzÓN ¯L‡∑קּום" לֹו: ּכׁשאמר ארם, מּפּדן ּבׁשּובֹו עׂשה וכן ה'', קדם עלּה פלח 'אהי ּכתרּגּומֹו: ¬∆«¿ƒ«≈»¿ְְְְְֲֲֳִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

ּביתֿאל" לה)עלה נס"(לקמן עליה וּיּס וגֹו' מּצבה יעקב "וּיּצב ׁשם? ּנאמר מה ,. ְֱֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹ

Ècיח ‡�·‡ ˙È ·ÈÒ�e ‡¯Ùˆa ·˜ÚÈ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¬…¿«¿»¿ƒ»«¿»ƒ
‡ÁLÓ ˜È¯‡Â ‡Ó˜ d˙È ÈeLÂ È‰B„q‡ ÈeL«ƒƒ»ƒ¿«ƒ»«»»«¬ƒƒ¿»

:dLÈ¯ ÏÚ«≈«

‡Ïיט ˙Èa ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«≈≈
:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„ ‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e¿«¿»¿«¿»¿«¿≈»

ÓÈÓ¯‡כ ‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ˜ ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â¿«ƒ«¬…¿»¿≈»ƒ¿≈≈¿»
‡�‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a È�p¯hÈÂ ÈcÚÒa ÈÈ„«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ¬»

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡נ"יÌÁÏ(eÒÎe ÏÎÈÓÏ »≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈¿≈«¿
:LaÏÓÏ¿ƒ¿»

ÓÈÓ¯‡כא ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙È·Ï ÌÏLa ·e˙‡Â¿≈ƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»
:‡‰Ï‡Ï ÈÏ ÈÈ„«¿»ƒ≈»»

‡‰Èכב Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL Èc ‡„‰ ‡�·‡Â¿«¿»»»ƒ«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈
ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ dÏÚ ÁÏÙ»«¬«ƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚ«¿»«¿¿ƒ≈√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌÈkL‰ּביתֹו ואמר ּגדֹול ּבפחד ּבּבקר יעקב ƒ¿ƒְְֲֵֶַַַַַָָֹֹ

הּזה, ּבּמקֹום הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ֶֶַַַָָָׁשל

מּכאן הּמקֹום, ּנֹורא מה וּיאמר וּיירא ֱִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּנאמר

ּכאּלּו ּבירּוׁשלם הּמתּפּלל ׁשּכל למד ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָאּתה

הּׁשמים ׁשּׁשער הּכבֹוד, ּכּסא לפני ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָמתּפּלל

ׁשּנאמר יׂשראל, ׁשל ּתפּלתן לׁשמע ּפתּוח ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּוא

האבנים ללּקט יעקב וׁשב הּׁשמים. ׁשער ְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹוזה

מּצבה אֹותּה וׂשם אחת, אבן ּכּלן אֹותן ְֵֶֶַַַָָָָָָָֻּומצא

ויצק הּׁשמים מן ׁשמן לֹו וּירד הּמקֹום, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבתֹו

עׂשה מה ראׁשּה. על ׁשמן וּיּצק ׁשּנאמר ֱִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעליה,

את וטּבע ימינֹו רגל נטל הּוא, ּברּו ְְִִֶֶֶַַַָָָהּקדֹוׁש

סניף אֹותּה ועׂשה ּתהֹומֹות עמקי עד ְְְְִִֵֶֶַָָָָהאבן

לפיכ לּכּפה, סניף נֹותן ׁשהּוא ּכאדם ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָלארץ

הארץ, טּבּור הּוא ׁשּמּׁשם ׁשתּיה אבן ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָנקראת

עֹומד, ה' היכל ועליה הארץ, נפּתחה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָּומּׁשם

יהיה מּצבה ׂשמּתי אׁשר הּזאת והאבן ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר

עין ּוכהרף רגליו נׂשא ּומּׁשם אלהים, ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹּבית

ּכאן: עד לחרן ְַָָָָּבא

‰p‰Âּביניהם ׁשּיׁש ּפי על אף ּכּלם, הּמדרׁשים ¿ƒ≈ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

ׁשּקפיצת מֹודים ּכּלם אבל ּבמּקצת, ְְְֲִִִִֶַָָָֻחּלּוף

ימים ּכּמה מהל ׁשהל ליעקב היתה ְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹהארץ

ּובכל לזה זה מֹודים ׁשּכּלם ויּתכן עין. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻּכהרף

לחרן, ׁשבע מּבאר ּבלכּתֹו לֹו, קפצה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָהליכֹותיו

מּׁשם ּובצאתֹו הּמֹורּיה, להר לׁשּוב ְְְִִִֵַַָָָּוברצֹותֹו

ׁשּיאמר הּמדרׁשים מּכל אחד ואין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹלחרן.

רּׁש"י: ְְִִֵַּכדברי

vÓ·‰.(יח) d˙‡ ÌNiÂרּבֹותינּו ּפרׁשּו ּכבר «»∆…»«≈»ְְֵֵַָ

הּמּצבה ׁשּבין ההפרׁש נ"ג:) ְֵֵֵֶֶַַַָ(ע"ז

אבנים והּמזּבח אחת אבן ׁשהּמּצבה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָלמזּבח,

לנּס ּתעׂשה ׁשהּמּצבה עֹוד ונראה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָהרּבה.

לעֹולה לא ׁשמן, עליה ולּצק יין נס ְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹעליה

עֹולֹות עליו להעלֹות והּמזּבח לזבח, ְְְְְֲִֵֶַַַַָָֹולא

ְִָּוׁשלמים:

Ì‡··eּדברים) הּמּצבה עליהם נאסרה לארץ ¿…»ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּכנענים אֹותּה ׁשּׂשמּו מּפני כ"ב) ְְֲִִֵֶַַָָט"ז

ּפי על אף הּמזּבחֹות, מן יֹותר לחק ְְְִִִֵֶַַַָֹלהם

מזּבחֹותם את י"ג) ל"ד (ׁשמֹות ּבהם ְְְִֶֶֶָָָׁשּכתּוב

והׁשאיר הּכל, לאסר רצה ׁשּלא אֹו ְְֱִִִֶֶַָָֹֹֹֹּתּתצּון,

ּולקרּבנֹות: לנס ׁשראּוי ְְְְִֵֶֶֶַַָָָהּמזּבח

È„nÚ.(כ) ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰È Ì‡אם רּׁש"י, לׁשֹון ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְִִַ

וטעם ׁשהבטיחני. הּללּו הבטחֹות לי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹיׁשמר

אמרּו וכ החטא. יגרם ׁשּלא ְְְְְִֵֶַַַָָֹֹהּתנאי,

ר' ּבׁשם הּונא רב ב') (ע"ו רּבה ְְִִֵֵַַָָּבבראׁשית

אלהים יהיה אם ּוכתיב ,עּמ אנכי הּנה ְְֱֲִִִִִִִֵֶָָָֹֹאחא,

לּצּדיקים הבטחה ׁשאין מּכאן אּלא ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָעּמדי,

הּזה: ֶַָָּבעֹולם

ÔÎzÈÂ,ּבּדבר הּספק ׁשאין הּפׁשט ּדר על עֹוד ¿ƒ»≈ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּכמֹו ּכן, הּכתּוב יאמר העתיד ּבכל ְְֲִֵֶַַָָָָֹאבל

ואם וכן ט"ז), (ּפסּוק עׂשיתי אם אׁשר ְְֲִִִִֵֶַָָעד

אם ד'), ל"ו (ּבּמדּבר יׂשראל לבני הּיבל ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֹיהיה

הּמעׂשה, יתקּים אז הּתנאי ׁשּיהיה העת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיבא

ּבבֹואֹו: ְְַּכלֹומר

ÌÈ‰Ï‡Ï.(כא) ÈÏ '‰ ‰È‰Âּכדברי ּתנאי אינּנּו ¿»»ƒ≈…ƒְְְִֵֵֶַ

אם וענינֹו נדר, הּוא אבל ְְֲִִִֵֶַָָרּׁש"י,

המיחד הּׁשם אעבד אבי ּבית אל ְֱִֵֵֶֶַַָָָֹֻאׁשּוב

ׁשּתהיה הּזאת האבן ּבמקֹום הּנבחרת ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבארץ

הּמעׂשר. את אֹוציא וׁשם אלהים לבית ְְֱֲִִִֵֵֶַַָֹלי

ק"י:) (ּכתּבֹות ּׁשאמרּו מּמה סֹוד ּבענין ְְְְִִֵֶַָָָֻויׁש

ׁשאין ּכמי ּדֹומה לארץ ּבחּוצה הּדר ְְִֵֶֶֶַָָָָָּכל

אלּה: ֱַֹלֹו
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È¯„Ú(ב) ‰LÏL ÌL ‰p‰Â ‰„Oa ¯‡· ‰p‰Â ‡¯iÂ««¿¿ƒ≈¿≈«»∆¿ƒ≈»¿»∆¿≈

.‰ÈÏÚ ÌÈˆ·¯ Ô‡ˆּבּסּפּור הּכתּוב יארי ……¿ƒ»∆»ֲִִַַַָ

ויראתֹו ּכח, יחליפּו ה' קֹווי ּכי להֹודיענּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹהּזה

הּדר מן ּבא אבינּו יעקב הּנה ּכי עז, ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּתּתן

צריכים היּו אׁשר האבן לבּדֹו וּיגל עיף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָוהּוא

אׁשר צאן עדרי ּוׁשלׁשה הרֹועים, ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹאליה

עליה רֹובצים ּכּלם וׁשֹומרים רּבים רֹועים ְְְִִִִֶֶַָָָָֻלהם

ּכלל: להניעּה יכֹולים ְְֲִִֵַָָָאינם

e�È˙Ba¯Ïeלהם ּבזה ּגם ח') (ע' רּבה ּבבראׁשית ¿«≈ְִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּנכנס ּככה לֹו נזּדּמן ּכי לעתיד, רמז ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָסֹוד

ׁשלׁשה רק העדרים ּכל נאספּו ולא הּבאר, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבדר

והעדרים הּבאר ּפי על ׁשהאבן ּבּזמן ּובא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהם,

להֹודיעֹו ּכאן, המסּפר הענין וכל לּה, ְְְְְִִִַָָָָָָֻׁשֹומרים

לרמז זֹוכה זרע, מּמּנּו ויצא הּזה ּבּדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּיצליח

עדרי וג' הּמקּדׁש, לבית ירמז הּבאר ּכי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהּזה,

ההוא הּבאר מן ּכי רגלים, ׁשלׁשה עֹולי ְְְִִִִֵֵַַָָֹצאן

הּקדׁש, רּוח ׁשֹואבין היּו ׁשּמּׁשם העדרים, ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹיׁשקּו

ג') ב' (יׁשעיה תֹורה ּתצא מּצּיֹון ּכי ׁשּירמז ְְְִִִִֵֵֶַָָֹאֹו

מירּוׁש ה' ּודבר י"ז.), (ב"ק למים לים.ׁשּנמׁשלה ְְְְִִִִֶַַָָָ

חמת מּלבא ּבאים העדרים, כל ׁשּמה ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָֹונאספּו

את וגללּו ס"ה). ח' (מ"א מצרים נחל ְְְִִֶַַַַָעד

הּקדׁש. רּוח ׁשֹואבין היּו ׁשּמּׁשם והׁשקּו, ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹהאבן

הּבא: לרגל מנח האבן, את ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻוהׁשיבּו

�BÁ¯.(ה) Ôa Ô·Ï ˙‡ ÌzÚ„È‰וידּוע נּכר היה «¿«¿∆∆»»∆»ְִַָָָָ

מאביו נכּבד הּוא ּכי אביו, אבי ְְֲִִִִִֵֵָָָּבׁשם

נ"ג) ל"א (להּלן ּכדכתיב אבֹותם, ּבית ְְְְֲִִֵַָָוראׁש

ּבתּואל ׁשהיה ויּתכן נחֹור. ואלהי אברהם ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹאלהי
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‡È‰‰ ‡¯Èa ÔÓ È¯‡ dÏÚ ÔÈÚ·¯ ÔÚc ÔÈ¯„Ú∆¿ƒ¿»¿«ƒ¬«¬≈ƒ≈»«ƒ
‡Óet ÏÚ ‡˙a¯ ‡�·‡Â ‡i¯„Ú Ô˜LÓ«¿»¬»«»¿«¿»«¿»«»

:‡¯È·„¿≈»

È˙ג ÔÈ¯c�‚Óe ‡i¯„Ú Ïk Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«»»¬»«»¿«¿¿ƒ»
‡�Ú ˙È Ô˜LÓe ‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡�·‡«¿»≈«»¿≈»«¿»»»»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚ ‡�·‡ ˙È ÔÈ·È˙Óe¿ƒƒ»«¿»«»¿≈»

:d¯˙‡Ï¿«¿«

e¯Ó‡Âד Ôez‡ Ô�Ó ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…««¿»««¬»
:‡�Á�‡ Ô¯ÁÓ≈»»¬»¿»

�BÁ¯ה ¯a Ô·Ï ˙È ÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«¿»»»«»
:Ô�Ú„È e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»

Â‰‡ו ÌÏL e¯Ó‡Â dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»¿«¿»
:‡�Ú ÌÚ ‡È˙‡ dz¯a ÏÁ»̄≈¿«≈»¿»ƒ»»

L�ÎÓÏז ÔcÚ ‡Ï ÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¿«
:eÚ¯ eÏÈf‡Â ‡�Ú e˜L‡ ¯ÈÚa¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿
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È¯„Ú(ב) ‰LÏL ÌL ‰p‰Â ‰„Oa ¯‡· ‰p‰Â ‡¯iÂ««¿¿ƒ≈¿≈«»∆¿ƒ≈»¿»∆¿≈

.‰ÈÏÚ ÌÈˆ·¯ Ô‡ˆּבּסּפּור הּכתּוב יארי ……¿ƒ»∆»ֲִִַַַָ

ויראתֹו ּכח, יחליפּו ה' קֹווי ּכי להֹודיענּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָֹהּזה

הּדר מן ּבא אבינּו יעקב הּנה ּכי עז, ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹּתּתן

צריכים היּו אׁשר האבן לבּדֹו וּיגל עיף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָוהּוא

אׁשר צאן עדרי ּוׁשלׁשה הרֹועים, ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶָָָָֹאליה

עליה רֹובצים ּכּלם וׁשֹומרים רּבים רֹועים ְְְִִִִֶֶַָָָָֻלהם

ּכלל: להניעּה יכֹולים ְְֲִִֵַָָָאינם

e�È˙Ba¯Ïeלהם ּבזה ּגם ח') (ע' רּבה ּבבראׁשית ¿«≈ְִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּנכנס ּככה לֹו נזּדּמן ּכי לעתיד, רמז ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָסֹוד

ׁשלׁשה רק העדרים ּכל נאספּו ולא הּבאר, ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבדר

והעדרים הּבאר ּפי על ׁשהאבן ּבּזמן ּובא ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמהם,

להֹודיעֹו ּכאן, המסּפר הענין וכל לּה, ְְְְְִִִַָָָָָָֻׁשֹומרים

לרמז זֹוכה זרע, מּמּנּו ויצא הּזה ּבּדר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּיצליח

עדרי וג' הּמקּדׁש, לבית ירמז הּבאר ּכי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹהּזה,

ההוא הּבאר מן ּכי רגלים, ׁשלׁשה עֹולי ְְְִִִִֵֵַַָָֹצאן

הּקדׁש, רּוח ׁשֹואבין היּו ׁשּמּׁשם העדרים, ְֲֲִִִֶֶַַַָָָָֹיׁשקּו

ג') ב' (יׁשעיה תֹורה ּתצא מּצּיֹון ּכי ׁשּירמז ְְְִִִִֵֵֶַָָֹאֹו

מירּוׁש ה' ּודבר י"ז.), (ב"ק למים לים.ׁשּנמׁשלה ְְְְִִִִֶַַָָָ

חמת מּלבא ּבאים העדרים, כל ׁשּמה ְְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָֹונאספּו

את וגללּו ס"ה). ח' (מ"א מצרים נחל ְְְִִֶַַַַָעד

הּקדׁש. רּוח ׁשֹואבין היּו ׁשּמּׁשם והׁשקּו, ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹהאבן

הּבא: לרגל מנח האבן, את ְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻוהׁשיבּו

�BÁ¯.(ה) Ôa Ô·Ï ˙‡ ÌzÚ„È‰וידּוע נּכר היה «¿«¿∆∆»»∆»ְִַָָָָ

מאביו נכּבד הּוא ּכי אביו, אבי ְְֲִִִִִֵֵָָָּבׁשם

נ"ג) ל"א (להּלן ּכדכתיב אבֹותם, ּבית ְְְְֲִִֵַָָוראׁש

ּבתּואל ׁשהיה ויּתכן נחֹור. ואלהי אברהם ְְְֱִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹֹאלהי
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"לאֿעת כן ּפי על אף ׁשּלכם, הּבהמֹות ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא אּתם, יֹום ׂשכירי אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹֹֻ"הן
וגֹו' הּמקנה .(ב"ר)"האסף ְְִֵֵֶַָ

(ç)eììâå íéøãòä-ìk eôñàé øLà ãò ìëeð àì eøîàiå©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½§¨«£Æ
:ïàvä eðé÷Läå øàaä ét ìòî ïáàä-úà¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ

i"yx£ÏÎe� ‡Ï∑ּגדֹולה ׁשהאבן לפי עתיד∑eÏÏ‚Â.להׁשקֹות, לׁשֹון ׁשהּוא לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם .זה …«ְְְְִֶֶֶַָָ¿»¬ְְְְְְִִִֶֶַָָֻ

(è)ìçøå ínò øaãî epãBò|äéáàì øLà ïàvä-íò äàa ¤−§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨
^àåä äòø ékרמב"ן ¦¬Ÿ̈−¦«

(é)Bnà éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´¦½
ìòî ïáàä-úà ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ

:Bnà éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬¦«
i"yx£Ï‚iÂ ·˜ÚÈ LbiÂ∑הּפקק את ׁשּמעביר ּגדֹולּכאדם ׁשּכחֹו להֹודיע צלֹוחית, ּפי רבה)מעל .(בראשית «ƒ««¬…«»∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(àé):jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷òé ÷Miå©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§
i"yx£j·iÂ∑:אמר ריקנּיֹות. ּבידים ׁשּבא לפי אחר: ּדבר לקבּורה. עּמֹו נכנסת ׁשאינּה הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

עׂשו ּבן אליפז ׁשרדף לפי ּכלּום'. ּבידי אין ואני ּומגּדנֹות, ּוצמידים נזמים ּבידיו היּו אּבא, אבי עבד ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ'אליעזר,
לּצּוּוי אעׂשה 'מה לֹו: אמר ידֹו. מׁש יצחק, ׁשל ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ּולפי והּׂשיגֹו, להרגֹו, אחריו אביו ְְְְְְְְֱֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבמצות

ּכּמת' חׁשּוב והעני ּׁשּבידי, מה 'טל יעקב: לֹו אמר אּבא'? .ׁשל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(áé)ä÷áø-ïá éëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈
:äéáàì ãbzå õøzå àeä®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨

i"yx£‡e‰ ‰È·‡ ÈÁ‡ Èk∑:ּכמֹו לאביה, יג)קרֹוב אני(לעיל ּגם ּבא, הּוא לרּמאּות 'אם ּומדרׁשֹו: אנחנּו". אחים "אנׁשים ƒ¬ƒ»ƒ»ְְְְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָ
הּכׁשרה' אחֹותֹו רבקה, ּבן אני ּגם הּוא, ּכׁשר אדם ואם ּברּמאּות, È·‡Ï‰.אחיו „bzÂ∑(ב"ר)ולא מתה, ׁשאּמּה לפי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ««≈¿»ƒ»ְְִִֵֶָָֹ

לֹו אּלא להּגיד לּה רמב"ן.היה ְִֶַָָָָ

(âé)òîL-úà ïáì òîLë éäéå|õøiå Búçà-ïa á÷òé ©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨
øtñéå Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®©§©¥´

:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤
i"yx£B˙‡¯˜Ï ı¯iÂ∑(ב"ר),טעּון הּוא ממֹון טעּוניםּכסבּור, ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא הּבית עבד ∑aÁÈÂ˜.ׁשהרי «»»ƒ¿»ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ«¿«∆

ּבחיקֹו' והּנם הביא זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה L�ÈÂBÏ.(ב"ר)ּכׁשּלא הביא∑˜ מרּגלּיֹות 'ׁשּמא אמר: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ«¿«∆ְִִֵֶַַָָָ
ּבפיו' Ô·ÏÏ.(ב"ר)והם ¯tÒÈÂ∑אחיו אנס מּתֹו אּלא ּבא מּמּנּוׁשּלא ממֹונֹו .וׁשּנטלּו ְְִֵ«¿«≈¿»»ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ

Ïkח ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú Ïek� ‡Ï e¯Ó‡Â«¬»»ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡�·‡ ˙È Ôe¯c�‚ÈÂ ‡i¯„Ú¬»«»ƒ«¿¿»«¿»≈«»¿≈»

:‡�Ú È˜L�Â¿«¿≈»»

ÌÚט ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡e‰c „Ú«¿¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ
:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Èc ‡�Ú»»ƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

Ô·Ïי ˙a ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«»»
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡�Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»¬»
ÏÚÓ ‡�·‡ ˙È ¯c�‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«»«¿»≈«
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡�Ú ˙È È˜L‡Â ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„¿ƒ≈

Î·e‡:יא dÏ˜ ˙È Ì¯‡Â ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜L�e¿««¬…¿»≈«¬≈»»≈¿»

„‡·e‰יב ‰Á‡ ¯· È¯‡ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ÈeÁÂ¿«ƒ«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»
˙‡ÈeÁÂ ˙Ë‰¯e ‡e‰ ‰˜·¯ ¯· È¯‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«¿«ƒ«

:‰e·‡Ï¿»»

a¯יג ·˜ÚÈ ÚÓL ˙È Ô·Ï ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«»»»≈««¬…«
dÏ ˜ÈM�Â dÏ Ût‚Â d˙eÓc˜Ï Ë‰¯e d˙Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈¿«ƒ≈
Ïk ˙È Ô·ÏÏ ÈÚzL‡Â d˙È·Ï dÏÚ‡Â¿«¬≈¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿»»»»

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּייחסּו לבן ירצה ולא מעלה, ּפחּות ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹאדם

מצאנּו כן ּכי אביו, לאבי רק האנׁשים ֲֲִִִִֵַַָָָָָאֹותֹו

היה אּולי ּובתּואל. לבן וּיען נ') כ"ד ְְֵֵַַַַָָָָ(לעיל

הּמׁשּפחה ּכל היּו ּכי אברהם, למעלת זה ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָּכל

אברהם: אחי לנחֹור ְְְֲֲִִִַַָָָמתיחסים

וטעם ‰Â‡.(ט) ‰Ú¯ Èkלצאן אין ּכי להּגיד ְַַƒ…»ƒְְִִֵַֹ

לבּדּה לּה ּכי זּולתּה, אחר רֹועה ְִֵֶַַָָָָָָלבן

אֹותם רֹועה לבּדה והיא העדר אביה ְְִִֵֶַַָָָָָָָמסר

ּכלל, אחֹותה לאה ּבהם ּתל לא הּימים, ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָֹּכל

ּבנֹותיו ׁשבע ׁשהיּו יתרֹו ּכבנֹות ענינּה היה ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹולא

וּתדלנה וּתבאנה ׁשאמר ּכמֹו ּכאחת, רֹועֹות ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֻּכּלן

לאה עיני ּכי ּבעבּור ואּולי ט"ז). ב' ְְֲִֵֵֵַַָ(ׁשמֹות

ׁשהיתה ּבעבּור אֹו לּה, מּזיק הּׁשמׁש היה ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָרּכֹות

אביה, לּה וחׁשׁש לאיׁש ראּויה ּגדֹולה ְְְְִִֵַָָָָָָָלאה

ויראּו הארץ וכהן ּבמקֹומֹו נכּבד יתרֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶָָָָֹאבל

מּמּנּו צנּוע לבן ׁשהיה אֹו ּבנֹותיו, אל ְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָמּגׁשת

ורחל ּוצנּועה, ּכׁשרה אברהם מׁשּפחת ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּכי

וּיּׁשק ענין: וזה לּה. לחּוׁש ואין קטּנה ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהיתה

לרחל. אברהםיעקב רּבי ּכדברי הּוא אֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָֹ

אינּנה ּבלמ"ד נׁשיקה ּכי כ"ה), כ"ז ְְְִִֵֵֶֶָָָ(לעיל

ּכתפּה: על אֹו ראׁשּה על אֹותּה נׁשק רק ְֵֶַַַַַָָָָֹּבּפה,

È·‡Ï‰.(יב) „bzÂוכ מתה. אּמּה רּׁש"י, לׁשֹון ««≈¿»ƒ»ְְִִֵַָָָ

ּפׁשּוטֹו ּולפי י"ג). (ע' רּבה ְְְִִִֵַָּבבראׁשית

ויכּבדהּו, אליו וׁשּיצא קרֹובֹו ּביאת ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָלבּׂשרֹו

רבקה אבל לֹו, ּתעׂשה ּומה ּלּה מה אּמּה ְֲֲִִִֶַַַָָָָּכי

לּה נּתנּו אׁשר הּתכׁשיטין אּמּה את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָהראת

הּנערֹות: ְְְִַַָּכמנהג

`vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy

(ãé)Lãç Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−¬Ÿ¤
:íéîé̈¦«

i"yx£È¯N·e ÈÓˆÚ C‡∑חדׁש ּב אטּפל קּורבה מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל הּביתה, לאסּפ לי אין מעּתה ««¿ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
עׂשה, וכן צאנֹוימים רֹועה ׁשהיה לחּנם, לא זֹו .ואף ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

(åè)ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
:EzøkNn-äî él äãébä©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

i"yx£‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ּתעבדני אּתה, ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: ּכל∑È�z„·ÚÂ.חּנם'?לׁשֹון וכן 'ותעבדני', ּכמֹו ¬ƒ»ƒ«»ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ«¬«¿«ƒְְְְִֵֵַַָ
ׁשהיא להּבאּתבה הּתבה הֹופכת והיא ּבראׁשּה, וי"ו הֹוסיף עבר רמב"ן.לׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(æè)äpèwä íLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
:ìçø̈¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

רחל הּקטּנה וׁשם לאה הּגדֹולה טז)ׁשם הראׁשֹונה(כט, ה"א האֹות ּגדֹולה, (ה' הּבינה ספירת ּכנגד היא ׁשּלאה ּבחסידּות, מבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ללבן יעקב ׁשאמר וזהּו הּׁשם). ׁשל הּׁשנּיה ה"א האֹות קטּנה, (ה' מלכּות ספירת ּכנגד היא ורחל הוי') ׁשם מא)ׁשל לא, (להּלן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מה ּבנֹותי": "הּבנֹות לבן ׁשהׁשיב ׁשּזהּו להֹוסיף, ויׁש ּומלכּות. ּבינה ׁשל הּברּור את ּבעבֹודתי פעלּתי ּבנֹותיָך": ּבׁשּתי . . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ"עבדּתיָך

ּבביתי. ׁשּנעׂשתה מעבֹודה הּוא, מּמּני זה ּברּור ידי על לָך ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנתוּסף

(æé):äàøî úôéå øàz-úôé äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå§¥¥¬¥¨−©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©¦©¬©§¤«
i"yx£˙Bk¯∑(קכג ּוׁשּתי(ב"ב לרבקה ּבנים 'ׁשני אֹומרים: הּכל ׁשהיּו ּובכתה, עׂשו ׁשל ּבגֹורלֹו לעלֹות סבּורה ׁשהיתה «ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

לּקטן' והּקטּנה לּגדֹול הּגדֹולה ללבן, לׁשֹון:∑z‡¯.ּבנֹות הּפרצּוף, צּורת מד)הּוא קונפא"ס(ישעיה ּבּׂשרד", "יתארהּו ְְְְַַַַַָָָָָָָָ…«ְְְֲֵֶֶַַַַָ
קלסּתר∑Ó¯‡‰.ּבלע"ז זיו .הּוא ְַַ«¿∆ְְִֵַ

ß elqk 'b iyily mei ß

(çé)íéðL òáL Eãáòà øîàiå ìçø-úà á÷òé áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©¨¦½
:äpèwä Eza ìçøa§¨¥¬¦§−©§©¨«

i"yx£ÌÈ�L Ú·L E„·Ú‡∑(ב"ר),הּוא ׁשּכן ותדע אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת אּמֹו: לֹו ׁשאמרה אחדים, ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּכימים ּבעיניו "וּיהיּו ּכתיב: ‰pËw‰.אחדים"ׁשהרי Eza ÏÁ¯a∑ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה לפי לּמה? הּללּו הּסימנים ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ¿»≈ƒ¿«¿«»ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

'אחליף ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" לֹומר: ּתלמּוד הּׁשּוק'? מן אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד" לֹו: אמר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹרּמאי,
רּמהּו ׁשהרי הֹועיל, לא כן ּפי על ואף "הּקטּנה", לֹומר: ּתלמּוד רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה .ללאה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(èé)Léàì dúà ézzî Cì dúà ézz áBè ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨À̈µ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´
^éãnò äáL øçà©¥®§−̈¦¨¦«

‡zיד È¯N·e È·È¯˜ Ì¯a Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¿
:ÔÈÓBÈ Á¯È dnÚ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ≈¿«ƒ

È�pÁÏÙ˙Âטו z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ô�a ÔÈz¯z Ô·ÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»»≈

·¯ÂÈ‡יז ‡¯ÈtL ˙Â‰ ÏÁ¯Â ÔÈ‡È ‰‡Ï È�ÈÚÂ¿≈≈≈»»¬»¿»≈¬««ƒ»¿≈»
:‡ÂÊÁ· ‡È‡ÈÂ¿»¬»¿∆¿»

Ú·Lיח CpÁÏÙ‡ ¯Ó‡Â ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ÌÁ¯e¿≈«¬…»»≈«¬«∆¿¿ƒ»¿«
:‡z¯ÚÊ Cz¯a ÏÁ¯a ÔÈ�L¿ƒ¿»≈¿«»¿∆¿»

d˙Èיט Ôz‡cÓ CÏ d˙È Ôz‡c ·Ë Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«
:ÈnÚ ·Èz Ô¯Á‡ ¯·‚Ïƒ¿«»√»ƒƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌpÁ.(טו) È�z„·ÚÂ ‰z‡ ÈÁ‡ ÈÎ‰סּפר לא ¬ƒ»ƒ«»«¬«¿«ƒƒ»ִֵֹ

ויּתכן אֹותֹו. עֹובד יעקב ׁשהיה ְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּכתּוב

אּמֹו, אחי לבן צאן את וּיׁשק ׁשאמר מעת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכי

ּכי רחל את ּבראֹותֹו ּכי מּידֹו הּצאן יצא ְִִִִֵֶַָָָָֹֹלא

לרעֹות ּתׁשּוב ׁשּלא עליה חמל היא, ְִִֶֶַָָָָָֹרֹועה

ּבאהבתֹו אֹותן רֹועה הּוא והיה עֹוד, ְְֲֶַָָָָֹצאן

ָאֹותּה:

¯LÙ‡Âאמר ּבערמה, ּדּבר לבן ּכי לֹומר עֹוד ¿∆¿»ְְִִֵַַָָָָָ

הּוא, ּובׂשרֹו עצמֹו ּכי מּתחּלה ְְְִִִַָָלֹו

עצמֹו על האדם יחמל ּכאׁשר עליו ְְְְֲֶַַַַַָָָָָֹֹויחמל

מתעּכב יעקב ׁשהיה ראה וכאׁשר ּבׂשרֹו, ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹועל

אחי הכי לֹו אמר ללבן מאׁשר מתּפרנס ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשם

מעּתה ּכי ידעּתי ּכי חּנם, ותעבדני ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה

ּתתּפרנס ולא אּתה מּוסר איׁש ּכי אֹותי ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹּתעבד

ׁשּתהיה רֹוצה איני אני וגם אחרים, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַמּׁשל

ׁשלמה, מׂשּכרת ּבלא ּבחּנם ׁשּתעבדני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהעבֹודה

ואּתן. ּבמׂשּכרּת אּתה ּתבּקׁש מה לי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהּגידה

אֹותֹו ׁשּיעבד לֹו ואמר ּדעּתֹו יעקב הּכיר ְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹאז

היא הּסתם מן והעבֹודה ּברחל. ׁשנים ְְְֲִִִֵַָָָָָז'

היּו ּובּה צריכים היּו לּה ּכי הּצאן, ְְִִִִֵַָָָָֹמרעה

ְְִַמדּברים:



לי `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy

(ãé)Lãç Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−¬Ÿ¤
:íéîé̈¦«

i"yx£È¯N·e ÈÓˆÚ C‡∑חדׁש ּב אטּפל קּורבה מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל הּביתה, לאסּפ לי אין מעּתה ««¿ƒ¿»ƒְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
עׂשה, וכן צאנֹוימים רֹועה ׁשהיה לחּנם, לא זֹו .ואף ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ

(åè)ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
:EzøkNn-äî él äãébä©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

i"yx£‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ּתעבדני אּתה, ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: ּכל∑È�z„·ÚÂ.חּנם'?לׁשֹון וכן 'ותעבדני', ּכמֹו ¬ƒ»ƒ«»ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ«¬«¿«ƒְְְְִֵֵַַָ
ׁשהיא להּבאּתבה הּתבה הֹופכת והיא ּבראׁשּה, וי"ו הֹוסיף עבר רמב"ן.לׁשֹון ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

(æè)äpèwä íLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
:ìçø̈¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a h"nyz zegiyd xtq)

רחל הּקטּנה וׁשם לאה הּגדֹולה טז)ׁשם הראׁשֹונה(כט, ה"א האֹות ּגדֹולה, (ה' הּבינה ספירת ּכנגד היא ׁשּלאה ּבחסידּות, מבאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ללבן יעקב ׁשאמר וזהּו הּׁשם). ׁשל הּׁשנּיה ה"א האֹות קטּנה, (ה' מלכּות ספירת ּכנגד היא ורחל הוי') ׁשם מא)ׁשל לא, (להּלן ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מה ּבנֹותי": "הּבנֹות לבן ׁשהׁשיב ׁשּזהּו להֹוסיף, ויׁש ּומלכּות. ּבינה ׁשל הּברּור את ּבעבֹודתי פעלּתי ּבנֹותיָך": ּבׁשּתי . . ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ"עבדּתיָך

ּבביתי. ׁשּנעׂשתה מעבֹודה הּוא, מּמּני זה ּברּור ידי על לָך ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּנתוּסף

(æé):äàøî úôéå øàz-úôé äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå§¥¥¬¥¨−©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©¦©¬©§¤«
i"yx£˙Bk¯∑(קכג ּוׁשּתי(ב"ב לרבקה ּבנים 'ׁשני אֹומרים: הּכל ׁשהיּו ּובכתה, עׂשו ׁשל ּבגֹורלֹו לעלֹות סבּורה ׁשהיתה «ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹ

לּקטן' והּקטּנה לּגדֹול הּגדֹולה ללבן, לׁשֹון:∑z‡¯.ּבנֹות הּפרצּוף, צּורת מד)הּוא קונפא"ס(ישעיה ּבּׂשרד", "יתארהּו ְְְְַַַַַָָָָָָָָ…«ְְְֲֵֶֶַַַַָ
קלסּתר∑Ó¯‡‰.ּבלע"ז זיו .הּוא ְַַ«¿∆ְְִֵַ

ß elqk 'b iyily mei ß

(çé)íéðL òáL Eãáòà øîàiå ìçø-úà á÷òé áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©¨¦½
:äpèwä Eza ìçøa§¨¥¬¦§−©§©¨«

i"yx£ÌÈ�L Ú·L E„·Ú‡∑(ב"ר),הּוא ׁשּכן ותדע אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת אּמֹו: לֹו ׁשאמרה אחדים, ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
ּכימים ּבעיניו "וּיהיּו ּכתיב: ‰pËw‰.אחדים"ׁשהרי Eza ÏÁ¯a∑ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה לפי לּמה? הּללּו הּסימנים ּכל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָ¿»≈ƒ¿«¿«»ְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

'אחליף ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" לֹומר: ּתלמּוד הּׁשּוק'? מן אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד" לֹו: אמר ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹרּמאי,
רּמהּו ׁשהרי הֹועיל, לא כן ּפי על ואף "הּקטּנה", לֹומר: ּתלמּוד רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה .ללאה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(èé)Léàì dúà ézzî Cì dúà ézz áBè ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨À̈µ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´
^éãnò äáL øçà©¥®§−̈¦¨¦«

‡zיד È¯N·e È·È¯˜ Ì¯a Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¿
:ÔÈÓBÈ Á¯È dnÚ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ≈¿«ƒ

È�pÁÏÙ˙Âטו z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ô�a ÔÈz¯z Ô·ÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»»≈

·¯ÂÈ‡יז ‡¯ÈtL ˙Â‰ ÏÁ¯Â ÔÈ‡È ‰‡Ï È�ÈÚÂ¿≈≈≈»»¬»¿»≈¬««ƒ»¿≈»
:‡ÂÊÁ· ‡È‡ÈÂ¿»¬»¿∆¿»

Ú·Lיח CpÁÏÙ‡ ¯Ó‡Â ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ÌÁ¯e¿≈«¬…»»≈«¬«∆¿¿ƒ»¿«
:‡z¯ÚÊ Cz¯a ÏÁ¯a ÔÈ�L¿ƒ¿»≈¿«»¿∆¿»

d˙Èיט Ôz‡cÓ CÏ d˙È Ôz‡c ·Ë Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«
:ÈnÚ ·Èz Ô¯Á‡ ¯·‚Ïƒ¿«»√»ƒƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÌpÁ.(טו) È�z„·ÚÂ ‰z‡ ÈÁ‡ ÈÎ‰סּפר לא ¬ƒ»ƒ«»«¬«¿«ƒƒ»ִֵֹ

ויּתכן אֹותֹו. עֹובד יעקב ׁשהיה ְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּכתּוב

אּמֹו, אחי לבן צאן את וּיׁשק ׁשאמר מעת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכי

ּכי רחל את ּבראֹותֹו ּכי מּידֹו הּצאן יצא ְִִִִֵֶַָָָָֹֹלא

לרעֹות ּתׁשּוב ׁשּלא עליה חמל היא, ְִִֶֶַָָָָָֹרֹועה

ּבאהבתֹו אֹותן רֹועה הּוא והיה עֹוד, ְְֲֶַָָָָֹצאן

ָאֹותּה:

¯LÙ‡Âאמר ּבערמה, ּדּבר לבן ּכי לֹומר עֹוד ¿∆¿»ְְִִֵַַָָָָָ

הּוא, ּובׂשרֹו עצמֹו ּכי מּתחּלה ְְְִִִַָָלֹו

עצמֹו על האדם יחמל ּכאׁשר עליו ְְְְֲֶַַַַַָָָָָֹֹויחמל

מתעּכב יעקב ׁשהיה ראה וכאׁשר ּבׂשרֹו, ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹועל

אחי הכי לֹו אמר ללבן מאׁשר מתּפרנס ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָׁשם

מעּתה ּכי ידעּתי ּכי חּנם, ותעבדני ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָאּתה

ּתתּפרנס ולא אּתה מּוסר איׁש ּכי אֹותי ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹּתעבד

ׁשּתהיה רֹוצה איני אני וגם אחרים, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַמּׁשל

ׁשלמה, מׂשּכרת ּבלא ּבחּנם ׁשּתעבדני ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהעבֹודה

ואּתן. ּבמׂשּכרּת אּתה ּתבּקׁש מה לי ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוהּגידה

אֹותֹו ׁשּיעבד לֹו ואמר ּדעּתֹו יעקב הּכיר ְְֲֲִִֶַַַַָָֹֹאז

היא הּסתם מן והעבֹודה ּברחל. ׁשנים ְְְֲִִִֵַָָָָָז'

היּו ּובּה צריכים היּו לּה ּכי הּצאן, ְְִִִִֵַָָָָֹמרעה

ְְִַמדּברים:



vie`לב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy

(ë)íéîék åéðéòá eéäiå íéðL òáL ìçøa á÷òé ãáòiå©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´
^dúà Búáäàa íéãçà£¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«

(àë)éîé eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−¨¨®
:äéìà äàBáàå§¨−¨¥¤«¨

i"yx£ÈÓÈ e‡ÏÓ∑וזהּו ׁשבטים? י"ב אעמיד ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן אני ׁשהרי ימי", "מלאּו ועֹוד: אּמי, לי ׁשאמרה »¿»»ְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
ּכן? אֹומר אינֹו ׁשּבּקּלים קל והלא אליה", "ואבֹואה ּכׁשּנאמר: אמר ּתֹולדֹות להֹוליד .אּלא ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr d zegiy ihewl)

ּכן אמר ּתֹולדֹות כא)להֹוליד כט, "קדֹוׁשים(רש"י היּו ׁשהאבֹות ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּצניעּות. הפְך היא זֹו אמירה סֹוף סֹוף לכאֹורה, ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

. . הּזה עֹולם מעניני ימיהםּומבּדלים פכ"ג)"ּכל ּתֹולדֹות.(תניא הֹולדת מּלבד אחר ּדבר ׁשּום אליה" ּב"ואבֹואה אבינּו יעקב ראה לא , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

הּדעת עץ חטא ׁשּלפני יתּבׁשׁשּו" "ולא ּדרְך פ"א)ועל ח"ב נבוכים מורה רמב"ן.(ראה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ

(áë)^äzLî Nòiå íB÷nä éLðà-ìk-úà ïáì óñàiå©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«

(âë)åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå áøòá éäéåàáiå ©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®©¨−Ÿ
^äéìà¥¤«¨

(ãë)^äçôL Bzá äàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§¨−¦§¨®§¥¨¬¦−¦§¨«

(äë)úàf-äî ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥¨®©Ÿ́¤¤¨À̈©ŸÆ
:éðúénø änìå Cnò ézãáò ìçøá àìä él úéNò̈¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§¨−¨¦¦¨«¦

i"yx£‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â ¯˜a· È‰ÈÂ∑רחל ּוכׁשראתה לרחל, סימנים יעקב ׁשּמסר לפי לאה, היתה לא ּבּלילה אבל «¿ƒ«…∆¿ƒ≈ƒ≈»ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ
סימנים אֹותן לּה ּומסרה עמדה אחֹותי'?! ּתּכלם 'עכׁשו אמרה: לאה, לֹו יג)ׁשּמכניסין .(מגילה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָָ

(åë)äøéòvä úúì eðîB÷îa ïë äNòé-àì ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦¨−
^äøéëaä éðôì¦§¥¬©§¦¨«

BÂ‰Âכ ÔÈ�L Ú·L ÏÁ¯a ·˜ÚÈ ÁÏÙe¿««¬…¿»≈¿«¿ƒ«¬
:d˙È ÌÈÁ¯ „k ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈk È‰B�ÈÚ·¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿≈»«

‡¯Èכא È˙z‡ ˙È ·‰ Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»»«»ƒ¿ƒ¬≈
:d˙ÂÏ ÏBÚ‡Â È�ÁÏÙ ÈÓBÈ ˙ÈÓÏL‡«¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈¿»«

ÚÂ·„כב ‡¯˙‡ ÈL�‡ Ïk ˙È Ô·Ï L�Îe¿«»»»»¬»≈«¿»«¬«
:‡ÈzLÓƒ¿¿»

ÏÈÚ‡Âכג dz¯· ‰‡Ï ˙È ¯·„e ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»≈»¿«≈¿»≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d˙ÂÏ d˙È»«¿»≈¿«¿»«

ÏÏ‡‰כד d˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙È dÏ Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»«»ƒ¿»«¿≈¿≈»
:e‰Ó‡Ï dz¯·¿«≈¿«¿

Ô·ÏÏכה ¯Ó‡Â ‰‡Ï ‡È‰ ‡‰Â ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»«¬«¿»»
CÓÚ ˙ÈÁÏt ÏÁ¯· ‡Ï‰ Èl z„·Ú ‡„ ‰Ó»»¬«¿»ƒ¬»¿»≈¿»ƒƒ»

:Èa z¯wL ‡ÓÏe¿»««¿»ƒ

a‡˙¯�‡כו ÔÈ„k „·Ú˙‡ ‡Ï Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿¬≈¿≈¿«¿»»
:‡˙a¯ Ì„˜ ‡z¯ÚÊ ÔzÓÏ¿ƒ«¿∆¿»√»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÓÈ.(כא) e‡ÏÓ Èkועֹוד אּמי, לי ּכיׁשאמרה ƒ»¿»»ְְִִִִֶָָ

אעמיד ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן הריני ימי, ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָמלאּו

רּׁש"י. לׁשֹון ׁשבטים, ְְִִַָי"ב

‡lÓ.˙‡Ê Ú·Lׁשל ׁשבּוע ּבחטף, הּוא ּדבק «≈¿À«…ֲֵֶַַָָָ

לׁשֹון זה ּגם הּמׁשּתה. ימי ז' והן ְְְְִֵֵֶֶַַֹזאת,

ימי מלאּו הרב ּפרׁש לא לּמה ּכן ואם ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹרּׁש"י.

ּכדברי ׁשּׁשּלמֹו, והּתנאי העבֹודה ׁשני ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָעל

ּבאמת. הּכתּוב מׁשמעּות והּוא ְְְְֱֶֶַַָָֻאנקלּוס,

מּפני ּגם אּמֹו, לֹו ׁשאמרה הּימים ְְְִִִִִֵֶַַָָָּובׁשביל

אׁשר זמּנֹו קדם ּבּתֹו לבן לֹו יּתן לא ְְֲִִִֵֶֶַָָָֹֹזקנתֹו

אנקלּוס ּוכדברי ּתנאֹו. ׁשּיקּים ודי ׁשניהם, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֻהתנּו

ימי על זאת ׁשבע מּלא לפרׁש ׁשּנצטר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָֹֻהּוא

ּכאׁשר היּו, ׁשלמים העבֹודה ימי ּכי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּמׁשּתה,

אברהם: רּבי ּפרׁש וכן יעקב. לֹו ְְֲִֵֵַַַַַָָָֹאמר

È�‡Âּתּקנת הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּכי ידעּתי, לא «¬ƒְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּכתּבֹות (ירּוׁשלמי ליׂשראל רּבנּו ְְְְְִִֵֵֶַַָֻמׁשה

ה"א). מּתחּלהפ"א ּבהם ׁשּנהגּו נאמר ְְֲִִֶֶַַָָָֹואּולי

(להּלן ּדכתיב ּבאבלּות, ּכענין האּמֹות ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֻנכּבדי

ּומה ימים. ׁשבעת אבל לאביו וּיעׂש י') ְְִִִֵֶַַַַַָָנ'

ה"ז) פ"א (מו"ק ּבירּוׁשלמי ּכאן ְְִִֶַָָּׁשּלמדּו

ׂשמחה מערבין ׁשאין י"ט) (ע' רּבה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּובבראׁשית

קדם הּקדמֹונים מּמנהגי ּבעלמא סמ ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּבׂשמחה,

לא ט'.) (מו"ק ׁשּלנּו ּבּגמרא אבל ְֲֶַַָָָָָֹהּתֹורה.

החג את ׁשלמה מּוּיעׂש ּודרׁשּוה מּכאן, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹלמדּוה

ס"ה): ח' (מ"א

ÔÎzÈÂעׂשרת מׂשּכרּתֹו מחּלּוף זה היה ּכי לֹומר ¿ƒ»≈ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֻ

אמר יעקב ּכי מ"א). ל"א (להּלן ְֲִִַַַָָֹֹמנים

ונתן ׁשתק ולבן הּימים, מלאּו ּכי מּתחּלה ְְְְִִִִַַַָָָָָָָלֹו

ׁשבע מּלא לבן לֹו אמר ּכן ואחר לאה, ְְֵֵֵַַַַַָָָָֻלֹו

עדין ּכי וקדםזאת, לאה עבֹודת ימי מלאּו לא ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

אֹותם וימּלא אליו ׁשמע ויעקב ,ל נתּתיה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹזמּני

ּברחל והּוא לעׂשֹות, ּיּוכל מה ּכי לבן ְְְְֲִִֵֵַַַָָָּכדברי

"ויהי ּבתחּלה הּכתּוב אמר לא ולכן ְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹיחּפץ,

וגֹו'". יעקב וּיאמר הּימים ְְֲִִֶַַַָֹֹֹּבמלאת

„BÚÂהּׁשביעית ּבּׁשנה היה ּכאׁשר ּכי לֹומר יּתכן ¿ְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

ּכי אׁשּתי את הבה ללבן יעקב ְְֲִִִֶַַָָָָָֹאמר

זקן וכן הּימים, מלאת ׁשנת ׁשּזֹו ימי, ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹמלאּו

אׁשר הּוא י"א), ו' (ירמיה ימים מלא ְְְֲִִִֵֶָָעם

ימי מלאת יֹום עד וכן סֹופֹו, לׁשנת ְְְְִִִֵֵַַֹהּגיעֹו

הּׁשביעי יֹום עד ל"ג), ח' (וּיקרא ְְִִִִֵֶַַַָֻמּלאיכם

מלאּו ׁשאמר אֹו הּמּלּואים. ימי ימלאּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָׁשּבֹו

וחׁשּובים להּמלא קרֹובים ׁשהיּו ְְֲֲִִִֵֶַַָָּבעבּור

האחר ּבּסדר וכן רּבים. וכמֹוהּו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמלאים,

מתה, ּכי נפׁשּה ּבצאת י"ח) ל"ה ְְְִֵֵַַָָָ(להּלן

וזה מתה. ּכאּלּו וחׁשּובה לכ קרֹובה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָּבהיֹותה

אֹותּה ׁשּתּתן לא ּכלֹומר אליה ואבֹואה ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹטעם

הּימים מעט ואׁשלים ׁשאּׂשאּנה אבל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָואלכה,

ׁשאעזבּך. מּמּנּו ּתירא לא מעּתה ּכי עלי, ְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

ּבּלׁשֹון מדרׁש עׂשּו י"ח) ע' (ב"ר ְְִֵַַָָָורּבֹותינּו

מּוסר ּדר ׁשאינּנּו ּבעבּור אליה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַָָָָואבֹואה

היא הּכּונה אבל ּבּצּדיקים, ּכי אף ּכן, ְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָלהזּכיר

מּלא לבן לֹו אמר כן ואחרי ּׁשאמרּתי. ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָמה

ּבעבּור אּולי ּכי זאת, לאה ׁשל הּׁשנים ְֲִִֵֶַַַַָָֹֻׁשבע

ּכדי אֹו אֹותן, ּתׁשלים לא ּדעּת על ְְְְְִִֵֶַַַַָָֹׁשעברּתי

רחל, עבֹודת ימי התחילּו מתי ידּוע ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּיהיה

ּתעבד אׁשר ּבעבֹודה האחרת ל אּתן ְְֲֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹואז

הּנּׂשּואין: לאחר ְִִִִַַַָעּמדי

`vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy

(æë)øLà äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ£¤´
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙‡Ê Ú·L ‡lÓ∑ּבחטף נקּוד ׁשהרי הּוא, ּבׁשוא(ּדבּוק ּבגמרא)ּפרּוׁש: הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע , «≈¿À«…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבפּת"ח הּׁשי"ן ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ׁשבּוע לֹומר אפׁשר ואי קטן. ּבמֹועד קמץ(ירּוׁשלמית לֹומר ועֹוד)רֹוצה . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכדכתיב: זכר, לׁשֹון טז)ׁשּׁשבּוע שטיינ"א(דברים ׁשבעה, אּלא ׁשבּוע מׁשמע אין ,לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות "ׁשבעה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
z�ÂEÏ.ּבלע"ז רּבים∑�‰ וגֹו'לׁשֹון ונּתנה ונּתן, לׁשֹון זה אף ונבלה", "נרדה "ונׂשרפה". ∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ּכמֹו: ְַַ¿ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ«∆…

הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת לאחר נּׂשּואיהמּיד לאחר רמב"ן.ותעבד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

(çë)ìçø-úà Bì-ïziå úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬
^äMàì Bì Bza¦−¬§¦¨«

(èë)ì dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì ïziå^äçôL ©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈§¦§¨«

(ì)ãáòiå äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ
:úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnò¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙B¯Á‡ ÌÈ�LŒÚ·L „BÚ∑(ב"ר),לראׁשֹונֹות הּקיׁשן ּבאמּונה,אחרֹות, האחרֹונֹות אף ּבאמּונה, ראׁשֹונֹות מה ∆«»ƒ¬≈ֱֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
עליו ּבא ׁשּברּמאּות ּפי על רמב"ן.ואף ְְִֶַַַָָָָ

(àì)ìçøå dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®§¨¥−
^äø÷òרמב"ן £¨¨«

(áì)äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈
:éLéà éðáäàé äzò ék ééðòa ýåýé äàø-ék¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«

i"yx£Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ∑:ּפרׁשּו ז:)רּבֹותינּו ליעקב,(ברכות הּבכֹורה את ׁשּמכר חמי לבן ּבני ּבין מה 'ראּו אמרה: «ƒ¿»¿¿≈ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּבֹור' מן להֹוציאֹו ׁשּבּקׁש אּלא עליו, ערער ׁשּלא עֹוד ולא עליו, ערער ולא ליֹוסף מכרּה לא .וזה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹ

(âì)äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´
^ïBòîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà̈½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«

(ãì)éLéà äålé íòtä äzò øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³¦¦Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà:éåì BîL-àø÷ ïk-ìò íéðá äL ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬¨«¨§−¥¦«

i"yx£ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰∑(ב"ר)היּו נביאֹות ׁשהאּמהֹות נׁשיםלפי וארּבע מּיעקב יֹוצאים ׁשבטים ׁשי"ב ויֹודעֹות «««ƒ»∆ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּבנים' חלקי ּכל נטלּתי ׁשהרי עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין 'מעּתה אמרה: "עלּֿכן",∑ÔkŒÏÚ.יּׂשא, ּבֹו: ׁשּנאמר מי ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ«≈ֱִֵֶֶַַָ

c‡כז ˙È Û‡ CÏ Ôz�Â ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈ�L Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡�ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈ�¯Á‡»√»ƒ

„„‡כח ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡Â Ôk ·˜ÚÈ „·ÚÂ«¬««¬…≈¿«¿≈¿¬»¿»
:ez�‡Ï dÏ dz¯a ÏÁ¯ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»≈¿«≈≈¿ƒ¿

‡d˙Óכט ‰‰Ïa ˙È dz¯a ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»¿»≈¿«≈»ƒ¿»«¿≈
:e‰Ó‡Ï dÏ«¿«¿

¯ÏÁל ˙È Û‡ ÌÈÁ¯e ÏÁ¯ ˙ÂÏ Û‡ ÏÚÂ¿««¿«»≈¿≈«»»≈
:ÔÈ�¯Á‡ ÔÈ�L Ú·L „BÚ dnÚ ÁÏÙe ‰‡lÓƒ≈»¿«ƒ≈¿«¿ƒ»√»ƒ

dÏלא ·‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡È�N È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ¬»≈»ƒ««
:‡¯˜Ú ÏÁ¯Â ÈecÚƒ¿»≈«¿»

dÓLלב ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ«»¿«¿≈
È�BaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ˙¯Ó‡ È¯‡ Ô·e‡¿̄≈¬≈¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ

:ÈÏÚ· È�pÓÁ¯È ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«ƒ¿¬ƒ«ƒ«¿ƒ

‡¯Èלג ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¬≈
ÈÏ ·‰ÈÂ ‡�‡ ‡˙‡È�N È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»¿»¬≈¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ

:ÔBÚÓL dÓL ˙¯˜e ÔÈc ˙È Û‡«»≈¿«¿≈ƒ¿

‰„‡לד ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‡˙Ïz dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ÈÏÚ· ÈÏ ¯aÁ˙È ‡�ÓÊƒ¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈¿»»

:ÈÂÏ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ�·¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EÏ.(כז) ‰�z�Âונב נרדה רּבים, ׁשםלׁשֹון לה ¿ƒ¿»¿ְְְְִֵַָָָָ

ג'), ּפסּוק (ׁשם ונׂשרפה ז'), י"א ְְְְִֵָָָ(לעיל

אמר ולא רּׁש"י. ּפרּוׁש זה ונּתן. לׁשֹון זה ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹאף

יחׁשב אּולי הרּבים. לׁשֹון הּיחיד יתּפס ְְֲִִִַַַַָָָָֹֹלּמה

ּכמאמר הּקדׁש ּבלׁשֹון הּנכּבדים ּדר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

ורּבי כ"ו). א' לעיל ראב"ע (ראה ְְְֲִִֵֵֵַאחרים

נפעל ּבנין ׁשהּוא (ׁשם) ּבכאן אמר ְְְְִִֶַַַָָָָָָאברהם

:ל ותּנתן ּופרּוׁשֹו לעתיד, הׁשיבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָוהּו"ו

ÔBÎp‰Âליעקב אמר ּבערמה, לבן ּדברי ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ

אנׁשי יּניחּוני לא ּכי ּבמקֹומנּו, כן יעׂשה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹלא

אבל אצלם, הּוא נבלה ּכי ּכן, לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָָָהּמקֹום

אנׁשי וכל אני ל ונּתן זאת ׁשבע ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹֻּתמּלא

ּבּדבר נסּכים ׁשּכּלנּו זאת, את ּגם ְִֶֶַַַַָָָָֹֻהּמקֹום

עׂשינּו ּכאׁשר ּומׁשּתה ּכבֹוד ל ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָונעׂשה

ִָָּבראׁשֹונה:

¯ÏÁ.(ל) ˙‡ Ìb ·‰‡iÂׁשּגם הּכתּוב הזּכיר «∆¡««∆»≈ְִִֶַַָ

ּבעבּור והּטעם, מּלאה, יֹותר רחל ְֲִֵֵֵַַַַַָָָאהב

האדם ידע אׁשר האּׁשה יֹותר לאהב הּטבע ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכי

ּבנׁשים חכמים ׁשהזּכירּו ּכענין ְְְְֲִִִִִִֶָָָָָּבראׁשֹונה,

למי אּלא ּברית ּכֹורתת ואינּה כ"ב:) ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ(סנהדרין

מּלאה רחל אהב יעקב והּנה ּכלי. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשעׂשאּה

ּגם: טעם וזה הארץ, ּכדר ְְֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

Ï‡‰.(לא) ‰‡e�N Èkּבאחֹותּה רּמתה לאה הּנה ƒ¿»≈»ְֲִִֵֵַָָָ

ּכבֹוד ׁשּנהגה נאמר אם ּכי ּביעקב, ְֲֲִִֶַַַָָָֹֹּגם

ּתמר ואל אליו והכניסה ּבּה ׁשאחז ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבאביה

לאה, היא ּכי לרמז אֹו להּגיד לּה היה ְְִִִִֵַָָָָֹּבֹו,

לא ּולפיכ הּלילה, ּכל מתנּכרת היתה ּכי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאף
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(æë)øLà äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ£¤´
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙‡Ê Ú·L ‡lÓ∑ּבחטף נקּוד ׁשהרי הּוא, ּבׁשוא(ּדבּוק ּבגמרא)ּפרּוׁש: הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע , «≈¿À«…ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּבפּת"ח הּׁשי"ן ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ׁשבּוע לֹומר אפׁשר ואי קטן. ּבמֹועד קמץ(ירּוׁשלמית לֹומר ועֹוד)רֹוצה . ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ּכדכתיב: זכר, לׁשֹון טז)ׁשּׁשבּוע שטיינ"א(דברים ׁשבעה, אּלא ׁשבּוע מׁשמע אין ,לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות "ׁשבעה ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
z�ÂEÏ.ּבלע"ז רּבים∑�‰ וגֹו'לׁשֹון ונּתנה ונּתן, לׁשֹון זה אף ונבלה", "נרדה "ונׂשרפה". ∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ּכמֹו: ְַַ¿ƒ¿»¿ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ«∆…

הּמׁשּתה, ימי ׁשבעת לאחר נּׂשּואיהמּיד לאחר רמב"ן.ותעבד ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹ

(çë)ìçø-úà Bì-ïziå úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬
^äMàì Bì Bza¦−¬§¦¨«

(èë)ì dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì ïziå^äçôL ©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈§¦§¨«

(ì)ãáòiå äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ
:úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnò¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙B¯Á‡ ÌÈ�LŒÚ·L „BÚ∑(ב"ר),לראׁשֹונֹות הּקיׁשן ּבאמּונה,אחרֹות, האחרֹונֹות אף ּבאמּונה, ראׁשֹונֹות מה ∆«»ƒ¬≈ֱֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָ
עליו ּבא ׁשּברּמאּות ּפי על רמב"ן.ואף ְְִֶַַַָָָָ

(àì)ìçøå dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®§¨¥−
^äø÷òרמב"ן £¨¨«

(áì)äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈
:éLéà éðáäàé äzò ék ééðòa ýåýé äàø-ék¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«

i"yx£Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ∑:ּפרׁשּו ז:)רּבֹותינּו ליעקב,(ברכות הּבכֹורה את ׁשּמכר חמי לבן ּבני ּבין מה 'ראּו אמרה: «ƒ¿»¿¿≈ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
הּבֹור' מן להֹוציאֹו ׁשּבּקׁש אּלא עליו, ערער ׁשּלא עֹוד ולא עליו, ערער ולא ליֹוסף מכרּה לא .וזה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹ

(âì)äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´
^ïBòîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà̈½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«

(ãì)éLéà äålé íòtä äzò øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³¦¦Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà:éåì BîL-àø÷ ïk-ìò íéðá äL ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬¨«¨§−¥¦«

i"yx£ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰∑(ב"ר)היּו נביאֹות ׁשהאּמהֹות נׁשיםלפי וארּבע מּיעקב יֹוצאים ׁשבטים ׁשי"ב ויֹודעֹות «««ƒ»∆ƒƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ
ּבּבנים' חלקי ּכל נטלּתי ׁשהרי עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין 'מעּתה אמרה: "עלּֿכן",∑ÔkŒÏÚ.יּׂשא, ּבֹו: ׁשּנאמר מי ּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ«≈ֱִֵֶֶַַָ

c‡כז ˙È Û‡ CÏ Ôz�Â ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈ�L Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡�ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈ�¯Á‡»√»ƒ

„„‡כח ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡Â Ôk ·˜ÚÈ „·ÚÂ«¬««¬…≈¿«¿≈¿¬»¿»
:ez�‡Ï dÏ dz¯a ÏÁ¯ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»≈¿«≈≈¿ƒ¿

‡d˙Óכט ‰‰Ïa ˙È dz¯a ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»¿»≈¿«≈»ƒ¿»«¿≈
:e‰Ó‡Ï dÏ«¿«¿

¯ÏÁל ˙È Û‡ ÌÈÁ¯e ÏÁ¯ ˙ÂÏ Û‡ ÏÚÂ¿««¿«»≈¿≈«»»≈
:ÔÈ�¯Á‡ ÔÈ�L Ú·L „BÚ dnÚ ÁÏÙe ‰‡lÓƒ≈»¿«ƒ≈¿«¿ƒ»√»ƒ

dÏלא ·‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡È�N È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ¬»≈»ƒ««
:‡¯˜Ú ÏÁ¯Â ÈecÚƒ¿»≈«¿»

dÓLלב ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ«»¿«¿≈
È�BaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ˙¯Ó‡ È¯‡ Ô·e‡¿̄≈¬≈¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ

:ÈÏÚ· È�pÓÁ¯È ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«ƒ¿¬ƒ«ƒ«¿ƒ

‡¯Èלג ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¬≈
ÈÏ ·‰ÈÂ ‡�‡ ‡˙‡È�N È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»¿»¬≈¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ

:ÔBÚÓL dÓL ˙¯˜e ÔÈc ˙È Û‡«»≈¿«¿≈ƒ¿

‰„‡לד ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‡˙Ïz dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ÈÏÚ· ÈÏ ¯aÁ˙È ‡�ÓÊƒ¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈¿»»

:ÈÂÏ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ�·¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EÏ.(כז) ‰�z�Âונב נרדה רּבים, ׁשםלׁשֹון לה ¿ƒ¿»¿ְְְְִֵַָָָָ

ג'), ּפסּוק (ׁשם ונׂשרפה ז'), י"א ְְְְִֵָָָ(לעיל

אמר ולא רּׁש"י. ּפרּוׁש זה ונּתן. לׁשֹון זה ְְְִִֵֵֶֶַַַָֹאף

יחׁשב אּולי הרּבים. לׁשֹון הּיחיד יתּפס ְְֲִִִַַַַָָָָֹֹלּמה

ּכמאמר הּקדׁש ּבלׁשֹון הּנכּבדים ּדר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא

ורּבי כ"ו). א' לעיל ראב"ע (ראה ְְְֲִִֵֵֵַאחרים

נפעל ּבנין ׁשהּוא (ׁשם) ּבכאן אמר ְְְְִִֶַַַָָָָָָאברהם

:ל ותּנתן ּופרּוׁשֹו לעתיד, הׁשיבֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָוהּו"ו

ÔBÎp‰Âליעקב אמר ּבערמה, לבן ּדברי ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ

אנׁשי יּניחּוני לא ּכי ּבמקֹומנּו, כן יעׂשה ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹֹלא

אבל אצלם, הּוא נבלה ּכי ּכן, לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָָָהּמקֹום

אנׁשי וכל אני ל ונּתן זאת ׁשבע ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָֹֻּתמּלא

ּבּדבר נסּכים ׁשּכּלנּו זאת, את ּגם ְִֶֶַַַַָָָָֹֻהּמקֹום

עׂשינּו ּכאׁשר ּומׁשּתה ּכבֹוד ל ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָונעׂשה

ִָָּבראׁשֹונה:

¯ÏÁ.(ל) ˙‡ Ìb ·‰‡iÂׁשּגם הּכתּוב הזּכיר «∆¡««∆»≈ְִִֶַַָ

ּבעבּור והּטעם, מּלאה, יֹותר רחל ְֲִֵֵֵַַַַַָָָאהב

האדם ידע אׁשר האּׁשה יֹותר לאהב הּטבע ֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכי

ּבנׁשים חכמים ׁשהזּכירּו ּכענין ְְְְֲִִִִִִֶָָָָָּבראׁשֹונה,

למי אּלא ּברית ּכֹורתת ואינּה כ"ב:) ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָ(סנהדרין

מּלאה רחל אהב יעקב והּנה ּכלי. ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹׁשעׂשאּה

ּגם: טעם וזה הארץ, ּכדר ְְֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּלא

Ï‡‰.(לא) ‰‡e�N Èkּבאחֹותּה רּמתה לאה הּנה ƒ¿»≈»ְֲִִֵֵַָָָ

ּכבֹוד ׁשּנהגה נאמר אם ּכי ּביעקב, ְֲֲִִֶַַַָָָֹֹּגם

ּתמר ואל אליו והכניסה ּבּה ׁשאחז ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבאביה

לאה, היא ּכי לרמז אֹו להּגיד לּה היה ְְִִִִֵַָָָָֹּבֹו,

לא ּולפיכ הּלילה, ּכל מתנּכרת היתה ּכי ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹאף



vie`לד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy

היה ׁשהארֹון מּלוי חּוץ ּבאכלּוסין, ּבהםמרּבה ÈÂÏ.מכּלה BÓL "וּתקרא",∑˜¯‡ ּכתיב קראה(ּבכּלם וזה)ׁשהיא , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻֻ»»¿≈ƒְְְְְִִִֶֶַָָָָֻ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּׁשלח רּבה, הּדברים" ּב"אּלה אּגדה מדרׁש ויׁש "קרא", ּבֹו: וקראּכתב לפניו, והביאֹו ּגבריאל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ

לוי קראֹו ּבמּתנֹות, ׁשּלּוהּו ׁשם ועל ּכהּנה, מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן זה ׁשם .לֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

(äì)ýåýé-úà äãBà íòtä øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½
:úãlî ãîòzå äãeäé BîL äàø÷ ïk-ìò©¥²¨«§¨¬§−§¨®©©«£−Ÿ¦¤«¤

i"yx£‰„B‡ ÌÚt‰∑להֹודֹות לי יׁש מעּתה מחלקי, יֹותר .ׁשּנטלּתי «««∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ì(à)dúçàa ìçø àp÷zå á÷òéì äãìé àì ék ìçø àøzå©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ¨®
:éëðà äúî ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷òé-ìà øîàzå©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬¨«Ÿ¦

i"yx£d˙Á‡a ÏÁ¯ ‡p˜zÂ∑'לבנים זכתה לא מּמּני, ׁשּצדקה 'אּלּולי אמרה: הּטֹובים. ּבמעׂשיה .(ב"ר)קּנאה «¿«≈»≈«¬…»ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
ÈlŒ‰·‰∑,לאּמ אבי עׂשה ּכ עליה'?!'וכי התּפּלל ‡�ÈÎ.והלא ‰˙Ó∑ׁשחׁשּוב ּבנים לֹו ׁשאין למי מּכאן »»ƒְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ≈»»…ƒְִִִֵֶֶָָָ

רמב"ן.(ב"ר)ּכּמת ֵַ

(á)éëðà íéýìû úçúä øîàiå ìçøa á÷òé óà-øçiå©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

i"yx£˙Á˙‰∑?'אני ּבמקֹומֹו CnÓ.'וכי Ú�ÓŒ¯L‡∑היּו לא אּבא ּכאּבא, איני אני ּכאּבא, ׁשאעׂשה אמרּת 'אּת ¬««ְְֲִִִ¬∆»«ƒ≈ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
מנע מּמ ּבנים, לי יׁש אני ּבנים, מּמּני'לֹו .ולא ְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָֹ

(â)ékøa-ìò ãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§¨−´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ©¦§©½
:äpnî éëðà-íâ äðaàå§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

i"yx£Èk¯aŒÏÚ∑'ארּבי 'ואנא ‚ÈÎ�‡ŒÌ.ּכתרּגּומֹו: ‰�a‡Â∑?'ּגם' מהּו «ƒ¿«ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆«»…ƒַַ
אמרה לביתּה'. צרתּה הכניסה 'זקנּתי לּה: אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו וחגר מהגר, ּבנים לֹו היּו אברהם זקנ' לֹו: ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָאמרה

אמתי"' "הּנה מעּכב הּזה הּדבר 'אם pnÓ‰.לֹו: ÈÎ�‡ Ì‚ ‰�a‡Â∑ּכׂשרה. ְֲִִִֵֵֶַַַָָָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»ְָָ

(ã)^á÷òé äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨¨−§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨©«£«Ÿ

‰„‡לה ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‰„e‰È dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡�ÓÊƒ¿»∆√»¿»«≈¿«¿≈¿»

:„ÏÈÓlÓ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿≈«

Èp˜Â‡˙א ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï È¯‡ ÏÁ¯ ˙ÊÁÂ«¬«»≈¬≈»¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«
ÔÈ�· ÈÏ ·‰ ·˜ÚÈÏ ˙¯Ó‡Â d˙Á‡a ÏÁ»̄≈«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ¿ƒ

:‡�‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈»¬»

ÈpÓב ‡‰ ¯Ó‡Â ÏÁ¯a ·˜ÚÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈«¬«»ƒƒ
Ú�Ó Èc ÔÈÚ·z ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡«¿«¿»¬»ƒ√»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

:ÔÈÚÓ„ ‡„ÏÂ CÈpÓƒƒ«¿»ƒ¿ƒ

ÈÏ˙e„ג d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï· È˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
:dpÓ ‡�‡ Û‡ È�a˙‡Â Èa¯‡ ‡�‡Â«¬»¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

ÏÚÂד ez�‡Ï d˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿¿«
:·˜ÚÈ d˙ÂÏ¿»««¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׂשנאּה ולכן ּבּבקר, אֹותּה ׁשראה עד ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּכירּה

צּדיק אל להּנׂשא ּכי יֹודע והאלהים ְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹיעקב.

עליה. ורחם ּכן ְְִֵֵֶָָָָעׂשתה

CÎÂּכיון ב') (ע"א רּבה ּבבראׁשית אמרּו ¿»ְְִִֵֵַָָָ

לאה ׁשרּמתה מעׂשים יעקב ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹׁשראה

ׁשּפקדּה וכיון לגרׁשה, ּדעּתֹו נתן ְְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָּבאחֹותּה

אּלּו ׁשל לאּמן אמר ּבבנים הּוא ּברּו ְְִִֵֶַַָָָָָהּקדֹוׁש

חמל ּכי אלהים", "וּירא טעם וזה מגרׁש. ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָֹאני

ּכי (הרד"ק) אֹומרים ויׁש יעזבּנּה. ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעליה

ּתּקרא מאד אהּובה ׁשהאחת נׁשים ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּתים

ּגם וּיאהב ׁשאמר ּכמֹו ּכנגּדּה, ׂשנּואה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה

ּבֹוׁשה והיתה ׁשּׂשנאּה, לא מּלאה, רחל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָָֹאת

עניּה: את אלהים וראה ְְֱִֶַָָָָָָֹּבּדבר

·�ÌÈ.(אֿב) Èl (רּׁש"י,‰·‰ המפרׁשים אמרּו »»ƒ»ƒְְְִִַַָָ

מתה אין ואם עלי. ׁשּתתּפּלל ְְְִִִֵֵֶַַַָָוראב"ע)

חׁשּוב ּבנים לֹו ׁשאין ׁשּמי רּׁש"י לׁשֹון ְִִִִֵֶֶַָָָֹאנכי.

ואני ו'). ע"א (ב"ר רּבֹותינּו מדרׁש והּוא ְְֲִִֵֵַַַַּכּמת,

התחת אמר ולּמה אּפֹו חרה לּמה ּכן אם ְֲִֵֵַַַַַָָָָָָָָּתמּה,

ּומה ה'. צּדיקים אל וׁשֹומע אנכי, ְֱִִִִֵֶַַַָֹֹאלהים

ּבנים, לי יׁש אני ּבנים לֹו היּו לא אּבא ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹּׁשאמר,

אינן הּצּדיקים וכי מנע, לא מּמּני מנע ְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּמ

ואליׁשע אלּיהּו והּנה אחרים, ּבעד ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָמתּפּללים

כ"א י"ז (מ"א נכרּיֹות נׁשים ּבעד ְְְְִִִַַָָהתּפּללּו

ּתפסּוהּו זה ׁשּבׁשביל ונראה ט"ז). ד' ב', ְְְְְִִִֶֶֶָָוׁשם

אמר ז') (ע"א רּבה ּבבראׁשית אמרּו ְְִִֵֵַַַָָָרּבֹותינּו,

המעיקֹות, את עֹונין ּכ הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִִֶַַָָָלֹו

ּבנּה: לפני לעמד עתידין ׁשּבני ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹחּיי

ÏÚÂלּה ׁשּיּתן ליעקב רחל אמרה הּפׁשט ּדר ¿«ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

עליה, ׁשּיתּפּלל לאמר ּדעּתּה ּובאמת ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבנים,

על ּבנים לּה ׁשּיּתן עד עליה ׁשּיתּפּלל ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל

ּדּברה ּבּצער. עצמּה ׁשּתמית אין ואם ּפנים, ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָּכל

ּב ּכהגן ּבאהבתֹוׁשּלא ּכי וחׁשבה קנאתּה, ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹ

ויתּפּלל ואפר ׂשק וילּבׁש יעקב יתעּנה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאֹותּה

ּבצערּה. ּתמּות ׁשּלא ּבנים לּה ׁשּיהיּו ְְֲִִֶֶַַָָָָֹעד

¯ÁiÂ.·˜ÚÈ Û‡ּבידם הּצּדיקים ּתפּלת ׁשאין «ƒ«««¬…ְְִִִֵֶַַַָָ

ּובעבּור ּפנים. ּכל על ותענה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשּתּׁשמע

האהּובֹות הּנׁשים ּגעּגּועי ּדר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָׁשּדּברה

לּה אמר ּולכ אּפֹו, חרה ּבמיתתּה ְְְְִִַַַָָָָָָָלהפחידֹו

ּכל על העקרֹות ׁשּיפקד אלהים ּבמקֹום ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֹֹׁשאינֹו

נמנע מּמּנּה ּכי ּבּדבר, חֹוׁשׁש ואינּנּו ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּפנים,

אֹותּה ליּסר וזה מּמּנּו, ולא הּבטן ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹּפרי

ּתּוכל ׁשּלא ּבראֹותּה הּצּדקת והּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּולהכלימּה,

על להתּפּלל ׁשבה יעקב, ּתפּלת על ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹלהּסמ

אליה וּיׁשמע וזהּו צעקה, ׁשֹומע אל ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעצמּה,

כ"ב): ּפסּוק (להּלן ְֱִַָָֹאלהים

ÈÏe‡Âאי יעקב ּכי רּבֹותינּו, ּדעת על נתּקן ¿«ְֲִִֵֵַַַַַַֹ

האהּובה אׁשּתֹו על נתּפּלל ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹאפׁשר

ּתפּלתֹו, נתקּבלה ׁשּלא אּלא היא, עקרה ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹּכי

ׁשּיּתן לאמר עליו להתעֹולל רחל עּתה ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹּובאה

ּפנים ּכל על ּבנים נֹופללּה לא ּכי ּבתפּלתֹו ְִִִִִֵַָָָָָֹ

ּכי לּה ואמר אּפֹו וּיחר ּכן, ׁשעׂשה מאביו ְִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא

נׁשמעה ואביו בידֹו, ולא אלהים ּביד ְְְְְְֱִִִַַָָָָָֹֹהּדבר

זרע, לֹו להיֹות ועתיד צּדיק, ׁשהּוא ְְְִִִִֶֶַַָָּתפּלתֹו

הּוא: ונכֹון ּבטן. ּפרי מּמּנּה נמנע היא ְְְֲִִִִֶֶַָָָָאבל

`vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy

(ä)^ïa á÷òéì ãìzå ääìa øäzåרמב"ן ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«

(å)ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò©¥²¨«§¨¬§−¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Èp�c∑וחּיבני .(ב"ר)וזּכניּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(æ)^á÷òéì éðL ïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå©©´©½©¥¾¤¦§¨−¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(ç)íéýìû éìezôð ìçø øîàzå|éúçà-íò ézìzôð ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ�∑ּבּמחּב ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ּפתיל",מנחם "צמיד נתחּברּתירת הּמקֹום מאת 'חּבּורים «¿≈¡…ƒְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ונפּתּולים ּפצירֹות והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש לׁשֹון מפרׁשֹו ואני לבנים'. לזּכֹות אחֹותי ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָֹעם

לאחֹותי ׁשוה להיֹות לּמקֹום ÈzÏÎÈ.הרּבה Ìb∑נפּתּולי" ּתפּלה: לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי, על הסּכים ְְֲִִֵַַַָָָ«»…¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
ּכאחֹותי ונתעּתרּתי נתקּבלּתי לפניו החביבֹות ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", ּתפּלתי,∑�ÈzÏzÙ.אלהים נתקּבלה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָֹƒ¿«¿ƒְְְִִִַָָ
נֹוטריקֹון ּבלׁשֹון רּבים יׁש אּגדה .ּומדרׁשי ְְְְִִִִֵֵַַָָ

(è)dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì àøzå©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈
:äMàì á÷òéì dúà ïzzåרמב"ן ©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

(é):ïa á÷òéì äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥¨−§©«£¬Ÿ¥«
i"yx£‰tÏÊ „ÏzÂ∑נּכר הריֹון ואין ּבׁשנים, ותינקת מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה לפי מּזלּפה, חּוץ 'הריֹון' נאמר: ּבכּלן «≈∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

הּגדֹולה ׁשפחה ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה, את לֹו ׁשּמכניסין יבין ׁשּלא ללאה, לבן נתנּה ליעקב לרּמֹות ּוכדי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבּה,
לּקטּנה והּקטּנה .לּגדֹולה ְְְְַַַַַָָָ

(àé):ãb BîL-úà àø÷zå ãâ àa äàì øîàzå©¬Ÿ¤¥−̈¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«
i"yx£„‚ ‡a∑:ּכמֹו טֹוב, מּזל ע"ב)ּבא סז לא'(שבת וסּנּוק ּגדי לֹו:'ּגד ודֹומה סה). ּומדרׁש(ישעיה ׁשלחן". לּגד "הערכים »»ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּכמֹו: מהּול, ׁשּנֹולד ד)אּגדה אילנא",(דניאל ּתבה"ּגּדּו נקראת לּמה אחר: ּדבר אחת. ּתבה ּנכּתב מה על ידעּתי ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
נעּורים ּבאׁשת ׁשּבגד ּכאיׁש ׁשפחתי, אל ּכׁשּבאת ּבי" "ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? .אחת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(áé)^á÷òéì éðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(âé)BîL-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤§−
:øLà̈¥«

a¯:ה ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

ÈÂ‰·ו È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èp�c ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ¯a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„¯ÏÁז ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:·˜ÚÈÏ ÔÈ�z ¯a»ƒ¿»¿«¬…

È˙e�pÁ˙‡aח È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ� dÓL ˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

È˙ט ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez�‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

a¯:י ·˜ÚÈÏ ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»¿«¬…»

b„:יא dÓL ˙È ˙¯˜e „‚ ‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¬»»¿«»¿≈»

ÔÈ�zיב ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

·ÔÎיג È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLz ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈
:¯L‡ dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL� È�pÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ôa.(ה) ·˜ÚÈÏ „ÏzÂהּׁשפחֹות ּבכל הזּכיר «≈∆¿«¬…≈ְְְִִַָָ

ּבהם, ּומֹודה חפץ הּוא ּכי להּגיד ְְֲִִֵֶֶַַָָֹליעקב,

ּכבני ליעקב ּבן רק האמה ּבן לֹו נקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואינּנּו

ּבן ּבלאה ואמר אליו. הּמתיחסים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּגבירֹות

הּבנים, רּבּוי ּבעבּור ליעקב, ׁשּׁשי ּובן ְֲֲֲִִִִִִֵַַַָֹחמיׁשי

ולא יקרב, ּכּלם ואת יחּפץ ּבכּלן ּכי ְְְְְִֵֶַַָָָֹֹֻֻלֹומר

ּכן: ּבראׁשֹונים ְִִִִֵָהזּכיר

lÓ„˙.(ט) ‰„ÓÚ Èk ‰‡Ï ‡¯zÂידעּתי לא «≈∆≈»ƒ»¿»ƒ∆∆ְִַָֹ

נתנה ולּמה ללאה, הּזה הּמעׂשה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָמה

עקרה היתה לא והיא לבעלּה, ְְְְֲֲִִַָָָָָָָֹׁשפחתּה

להרּבֹות הּנׁשים ּדר ואין מּמּנה, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתּבנה

היּו ּכי לֹומר נצטר אבל לבעליהן. ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָנׁשים

ׁשעתיד יֹודעֹות ו'), ע"ב (ב"ר ְְִִֶָנביאֹות

ׁשּיהיּו ורצתה ׁשבטים, י"ב להעמיד ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹיעקב

ׁשהיא מּׁשפחתּה אֹו מּמנּה הּבנים רב ְִִִִִֶֶַָָָָֹלֹו

ּבבנים, עליה אחֹותּה תתגּבר ולא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹּברׁשּותּה,

נתּתי אׁשר ׂשכרי אלהים נתן אמרה ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָֹּולכ

קנ"ז:), וּיצא זהר (ראה לאיׁשי ְְְִִִִֵֵֵַַָֹׁשפחתי

ׁשּיעמיד אליה, ׁשמע זה ּבעבּור יעקב ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכן

רּבֹותינּו ּכדברי ּכן ידע ּכי רּבים, ְְִִִִֵֵֵַַַָָּבנים

י"א): ס"ח (ב"ר

ÔÎzÈÂ,לזרעם הארץ ׁשּנּתנה מּדעּתם ּכי ¿ƒ»≈ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

היה ּבנים, הרּבּו לא ויצחק ְְְְְִִִַָָָָָָֹואברהם

זרעֹו להרּבֹות רּבֹות ּבנׁשים יעקב ְְְְֲִֵַַַַָָֹחפץ

יׁשּובּו רביעי ּדֹור ּכי הארץ, את ְְִִִִֶֶָָָֹלנחל

ׁשּלא ׁשפחתּה לֹו לּתן רצתה ולכן ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֹהּנה,

נכרית: ְִִָָיּׂשא



לה `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b iyily meil inei xeriy

(ä)^ïa á÷òéì ãìzå ääìa øäzåרמב"ן ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«

(å)ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò©¥²¨«§¨¬§−¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Èp�c∑וחּיבני .(ב"ר)וזּכניּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(æ)^á÷òéì éðL ïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå©©´©½©¥¾¤¦§¨−¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(ç)íéýìû éìezôð ìçø øîàzå|éúçà-íò ézìzôð ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ�∑ּבּמחּב ּפרׁשֹו סרּוק ּבן ּפתיל",מנחם "צמיד נתחּברּתירת הּמקֹום מאת 'חּבּורים «¿≈¡…ƒְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ונפּתּולים ּפצירֹות והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש לׁשֹון מפרׁשֹו ואני לבנים'. לזּכֹות אחֹותי ְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵַַַַַַָָֹעם

לאחֹותי ׁשוה להיֹות לּמקֹום ÈzÏÎÈ.הרּבה Ìb∑נפּתּולי" ּתפּלה: לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי, על הסּכים ְְֲִִֵַַַָָָ«»…¿ƒְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָ
ּכאחֹותי ונתעּתרּתי נתקּבלּתי לפניו החביבֹות ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", ּתפּלתי,∑�ÈzÏzÙ.אלהים נתקּבלה ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָֹƒ¿«¿ƒְְְִִִַָָ
נֹוטריקֹון ּבלׁשֹון רּבים יׁש אּגדה .ּומדרׁשי ְְְְִִִִֵֵַַָָ

(è)dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì àøzå©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈
:äMàì á÷òéì dúà ïzzåרמב"ן ©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

(é):ïa á÷òéì äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥¨−§©«£¬Ÿ¥«
i"yx£‰tÏÊ „ÏzÂ∑נּכר הריֹון ואין ּבׁשנים, ותינקת מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה לפי מּזלּפה, חּוץ 'הריֹון' נאמר: ּבכּלן «≈∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻֻ

הּגדֹולה ׁשפחה ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה, את לֹו ׁשּמכניסין יבין ׁשּלא ללאה, לבן נתנּה ליעקב לרּמֹות ּוכדי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹּבּה,
לּקטּנה והּקטּנה .לּגדֹולה ְְְְַַַַַָָָ

(àé):ãb BîL-úà àø÷zå ãâ àa äàì øîàzå©¬Ÿ¤¥−̈¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«
i"yx£„‚ ‡a∑:ּכמֹו טֹוב, מּזל ע"ב)ּבא סז לא'(שבת וסּנּוק ּגדי לֹו:'ּגד ודֹומה סה). ּומדרׁש(ישעיה ׁשלחן". לּגד "הערכים »»ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ

ּכמֹו: מהּול, ׁשּנֹולד ד)אּגדה אילנא",(דניאל ּתבה"ּגּדּו נקראת לּמה אחר: ּדבר אחת. ּתבה ּנכּתב מה על ידעּתי ולא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
נעּורים ּבאׁשת ׁשּבגד ּכאיׁש ׁשפחתי, אל ּכׁשּבאת ּבי" "ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? .אחת, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(áé)^á÷òéì éðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(âé)BîL-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤§−
:øLà̈¥«

a¯:ה ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

ÈÂ‰·ו È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èp�c ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ¯a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„¯ÏÁז ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:·˜ÚÈÏ ÔÈ�z ¯a»ƒ¿»¿«¬…

È˙e�pÁ˙‡aח È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ� dÓL ˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

È˙ט ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez�‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

a¯:י ·˜ÚÈÏ ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»¿«¬…»

b„:יא dÓL ˙È ˙¯˜e „‚ ‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¬»»¿«»¿≈»

ÔÈ�zיב ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

·ÔÎיג È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLz ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈
:¯L‡ dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL� È�pÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ôa.(ה) ·˜ÚÈÏ „ÏzÂהּׁשפחֹות ּבכל הזּכיר «≈∆¿«¬…≈ְְְִִַָָ

ּבהם, ּומֹודה חפץ הּוא ּכי להּגיד ְְֲִִֵֶֶַַָָֹליעקב,

ּכבני ליעקב ּבן רק האמה ּבן לֹו נקרא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואינּנּו

ּבן ּבלאה ואמר אליו. הּמתיחסים ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָהּגבירֹות

הּבנים, רּבּוי ּבעבּור ליעקב, ׁשּׁשי ּובן ְֲֲֲִִִִִִֵַַַָֹחמיׁשי

ולא יקרב, ּכּלם ואת יחּפץ ּבכּלן ּכי ְְְְְִֵֶַַָָָֹֹֻֻלֹומר

ּכן: ּבראׁשֹונים ְִִִִֵָהזּכיר

lÓ„˙.(ט) ‰„ÓÚ Èk ‰‡Ï ‡¯zÂידעּתי לא «≈∆≈»ƒ»¿»ƒ∆∆ְִַָֹ

נתנה ולּמה ללאה, הּזה הּמעׂשה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָמה

עקרה היתה לא והיא לבעלּה, ְְְְֲֲִִַָָָָָָָֹׁשפחתּה

להרּבֹות הּנׁשים ּדר ואין מּמּנה, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּתּבנה

היּו ּכי לֹומר נצטר אבל לבעליהן. ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָנׁשים

ׁשעתיד יֹודעֹות ו'), ע"ב (ב"ר ְְִִֶָנביאֹות

ׁשּיהיּו ורצתה ׁשבטים, י"ב להעמיד ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֹיעקב

ׁשהיא מּׁשפחתּה אֹו מּמנּה הּבנים רב ְִִִִִֶֶַָָָָֹלֹו

ּבבנים, עליה אחֹותּה תתגּבר ולא ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹּברׁשּותּה,

נתּתי אׁשר ׂשכרי אלהים נתן אמרה ְְְֱֲִִִֶַַָָָָָָֹּולכ

קנ"ז:), וּיצא זהר (ראה לאיׁשי ְְְִִִִֵֵֵַַָֹׁשפחתי

ׁשּיעמיד אליה, ׁשמע זה ּבעבּור יעקב ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹוכן

רּבֹותינּו ּכדברי ּכן ידע ּכי רּבים, ְְִִִִֵֵֵַַַָָּבנים

י"א): ס"ח (ב"ר

ÔÎzÈÂ,לזרעם הארץ ׁשּנּתנה מּדעּתם ּכי ¿ƒ»≈ְְְְִִִֶֶַַָָָָָ

היה ּבנים, הרּבּו לא ויצחק ְְְְְִִִַָָָָָָֹואברהם

זרעֹו להרּבֹות רּבֹות ּבנׁשים יעקב ְְְְֲִֵַַַַָָֹחפץ

יׁשּובּו רביעי ּדֹור ּכי הארץ, את ְְִִִִֶֶָָָֹלנחל

ׁשּלא ׁשפחתּה לֹו לּתן רצתה ולכן ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֹהּנה,

נכרית: ְִִָָיּׂשא
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ß elqk 'c iriax mei ß

(ãé)äãOa íéàãeã àöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ©¨¤½
àð-éðz äàì-ìà ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈§¦¨´

ða éàãecî éì:C ¦½¦«¨¥−§¥«
i"yx£ÌÈhÁŒ¯Èˆ˜ ÈÓÈa∑,ּוׂשעֹורים חּטים להביא ּבגזל ידֹו ּפׁשט ולא היה, הּקציר ׁשעת ׁשבטים, ׁשל ׁשבחן להּגיד ƒ≈¿ƒƒƒְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

ּבֹו מקּפיד אדם ׁשאין ההפקר ּדבר צט)∑ÌÈ‡„ec.אּלא יסמי"ן(סנהדרין יׁשמעאל ּובלׁשֹון הּוא, עׂשב רמב"ן.ׁשיגלי. ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ»ƒְְְִִִֵֵֵֶָ

(åè)íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èòîä dì øîàzå©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬
äìélä Cnò ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

ðá éàãec úçz:C ©−©«¨¥¬§¥«
i"yx£È�a È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ∑'ותסבין' ותרּגּומֹו ּבני? ּדּודאי את ּגם ליּקח זאת, עֹוד ולעׂשֹות ÔÎÏ.ּבתמיהה: ¿»«««∆»≈¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֹ»≈

‰ÏÈl‰ CnÚ ·kLÈ∑,הּצּדיק ּבמׁשּכב ׁשּזלזלה ּולפי ,ּבנ ּדּודאי ּתחת ,ל נֹותנּה ואני זֹו לילה ׁשכיבת היתה ׁשּלי ƒ¿«ƒ»««¿»ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
עּמֹו להּקבר זכתה ל"א)לא רמב"ן.(נדה ְְִִֵָָָֹ

(æè)Búàø÷ì äàì àözå áøòa äãOä-ïî á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À
ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzåákLiå éða éàãeãa E ©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−§¦®©¦§©¬

:àeä äìéla dnò¦¨−©©¬§¨«
i"yx£EÈz¯ÎN ¯ÎN∑ׂשכרּה לרחל ‰e‡.נתּתי ‰ÏÈla∑סּיעֹו הּוא ּברּו יּׂששכרהּקדֹוׁש מּׁשם .(ב"ר)ׁשּיצא »…¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ְִִִֶַָָָָָָָ

(æé):éLéîç ïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬£¦¦«
i"yx£‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ∑מתאּוה ׁשבטיםׁשהיתה להרּבֹות .ּומחּזרת «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

(çé)éúçôL ézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦¦§¨¦−
^øëùOé BîL àø÷zå éLéàì§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

(èé)^á÷òéì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ

ÁkL‡Âיד ÔÈhÁ „ˆÁ ÈÓBÈa Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿≈¬«ƒƒ¿«¿«
dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â ‡Ï˜Áa ÔÈÁe¯·È«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈
ÈÁe¯·iÓ ÈÏ ÔÚÎ È·‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈ¯·cƒ¿ƒ

ÈÏÚaטו ˙È z¯·„c ¯ÈÚÊ‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆««¿≈ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â È¯·c ÈÁe¯·È ˙È Û‡ ÔÈ·q˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈
ÈÁe¯·È ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ·ekLÈ ÔÎa¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ¯·„ƒ¿ƒ

(טז ‡˙‡Âנ"יÏÚÂ(‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓ ·˜ÚÈ «¬»¿««¬…ƒ«¿»¿«¿»
ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï ‰‡Ï ˙˜Ù�e¿»«≈»¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈
·ÈÎLe È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚƒ«¿≈¿»

ÈÏÈÂ„˙יז ˙‡ÈcÚÂ ‰‡Ïc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿«ƒ«ƒƒ«
:‡LÈÓÁ ¯a ·˜ÚÈÏ¿«¬…«¬ƒ»

‡È˙Óיח ˙È·‰Èc È¯‚‡ ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ
:¯Î˘NÈ dÓL ˙¯˜e ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ»»

È˙ÈLיט ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ««ƒ«
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּובלׁשֹון„ÌÈ‡„e.(יד) צ"ט:), (סנהדרין סיגלי »ƒְְְִִִֵֶַָ

ּבפרּוׁש מצאתי ּכ יאסמין. ְְְִִִֵֵַָָָָיׁשמעאל

ּכ ערבי ּבלׁשֹון יאסמין ּכי ּכן, ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָרּׁש"י.

ּבּמה ּבפרק ּכדאמרינן רּבֹותינּו, ּבדברי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָׁשמֹו

ׁשרי, ּדיסמין ּכספא האי נ':) (ׁשּבת ְְְְִִֵַַַָָָֻטֹומנין

ּבהן ׁשאמרּו "ּכנפסגא" ׁשהם אֹומרים ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָוסיגלי

עׂשּבי ּבֹורא עליהם מברכין מ"ג:) ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ(ּברכֹות

חּטים, קציר ּבימי זמּנם אין אבל ְְְֲִִִִִֵֵַָָָּבׂשמים.

לקּבל והראּוי ּבמקרה. ׁשם מצאם ְְְְְִֵֶַַָָָָָאּולי

יברּוחין, ּבהן ׁשּתרּגם אנקלּוס ּדעת ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֻּבּדּודאים

ב"ר חּיא ר' ּכן ּגם ב') (ע"ב רּבה ְִִִֵֵַַָָּובבראׁשית

ערבי: ּבלׁשֹון יברּוח והן יברּוחין, אמר ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָאּבא

·˙ÎÂהמתרּגם אמר ּדּודאים אברהם רּבי ¿»«ְְְִִֵַַַַַָָָָ

יׁשמעאל ּבלׁשֹון יּקראּו וכ ְְְְְִִִִֵַָָָיברּוחין,

י"ד) ז' (שה"ש ּכתּוב וכן טֹוב, ריח להן ְְֵֵֵֶַָָויׁש

אדם ּבן צּורת על והם ריח, נתנּו ְְִֵֵֶַַַַָָָָהּדּודאים

אֹומרים ויׁש וידים. ראׁש ּדמּות להם יׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָֹּכי

ּבעבּור ידעּתי, לא ואנכי להריֹון. יֹועילּו ְְְֲִִִִֵַַָָָֹֹּכי

ּדבריו: אּלּו קרה, ְְֵֶַַָָָָׁשּתֹולדּתם

ÔBÎp‰Âּולהתעּנג להׁשּתעׁשע ּבהן רצתה ּכי ¿«»ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

לא רחל נפקדה ּבּתפּלה ּכי ְְְְִִִֵֵַָָָָֹּבריחן,

הּדּודאים ענפי הביא ּוראּובן הרפּואֹות, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָּבדר

ריח ולהם ּתּפּוחים, ּכדמּות והּוא הּפרי, ְְְְִִִֵֶַַַָאֹו

ראׁש ּבצּורת העׂשּוי והּוא הּׁשרׁש, אבל ְְֲֶֶַַָָֹֹטֹוב,

עליו ׁשאֹומרים הּוא והּׁשרׁש הביא. לא ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹוידים,

אמת, הּדבר ואם להריֹון. ׁשּיֹועיל ְְֱֲִִִֵֶֶַָָָָָהאנׁשים

ראיתי לא אבל ּבטבעם. לא ּבהם, ּבסגּלה ְְְֲִִִִֶָָָָָֹֹֻהּוא

ּבהם: המדּברים הרפּואֹות מּספרי ּבאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָכן

‡ÈLÈ.(טו) ˙‡ CzÁ˜ ËÚÓ‰המעט הּטעם, «¿««¿≈∆ƒƒְַַַַַ

אּת ּכאּלּו איׁשי את ל ׁשּתּקחי ְְְִִִִִִֵֶֶַָמּמ

ּגברת עצמ ּתעׂשי ּכי אף האמה, ואני ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָאׁשּתֹו

הּדּודאים ּבריחן.לקחת מתעּנגת אני אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבהם לבּׂשם יעקב לכבֹוד ּבהן ׁשרצתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹויּתכן

ׁשּכתּוב ּכענין לּה, נׁשים ּדר ּכי ְְְִִִֶֶֶָָָָָיצּועיו,

אהלים מר מׁשּכבי נפּתי י"ז) ז' ְְְֲִִִִִֵַָָֹ(מׁשלי

את קחּת המעט לאה אמרה ולכן ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָוקּנמֹון,

לפּתֹותֹו ּבני ּדּודאי ּתקחי ּכי אף מּמּני ְְְִִִִִִִִֵֶַַָאיׁשי

ֶָּבהם:

LÈÂהּתאוה יֹוסיפּו עׂשבים, הּדּודאים אֹומרים ¿≈ְֲֲִִִִַַַָָָ

(יחזקאל ּדֹודים עת מּלׁשֹון נגזר ְְְִִִִֵֵֶַָָָלּנׁשים,

את קחּת המעט לאה אמרה ולכן ח'), ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָט"ז

הזּכרּת ּכאׁשר י:איׁשי, ְְֲִִִִֶַַ
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(ë)íéýìû éðãáæ äàì øîàzå|íòtä áBè ãáæ éúà ©´Ÿ¤¥À̈§¨©¸¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
BîL-úà àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬¤§−

:ïeìáæ§ª«
i"yx£·BË „·Ê∑ּכתרּגּומֹו.È�ÏaÊÈ∑ּדירתֹו עּקר ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ּבית ּבלע"ז. הורבריי"א זבּול, ּבית לׁשֹון ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ

נׁשיו' ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש עּמי, רמב"ן.אּלא ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

(àë):äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«
i"yx£‰�Èc∑,'הּׁשפחֹות ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ּבעצמּה: ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו והתּפּללהּפרׁשּו ƒ»ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לנקבה ונהפ ס)עליו .(ברכות ְְֱִֵֶַָָָ

(áë)çzôiå íéýìû äéìà òîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−
:dîçø-úà¤©§¨«

i"yx£ÏÁ¯Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר),עׂשו ׁשל ּבגֹורלֹו ּתעלה ׁשּלא מצרה וׁשהיתה לאחֹותּה סימניה ׁשּמסרה לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשיּסד הּוא ּבנים, לּה ׁשאין ּכׁשּׁשמע ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ואף ּבנים. לּה ׁשאין לפי יעקב, יגרׁשּנה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּמא

חלה, ׁשּלא ּכבט 'האדמֹון ונתּבהלה'הּפּיט: לֹו לקחּתּה .צבה ְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(âë):éútøç-úà íéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤¤§¨¦«
i"yx£ÛÒ‡∑,ּתראה ׁשּלא ּבמקֹום ד)וכן:הכניסּה חרּפתנּו",(ישעיה ט)"אסף הּביתה",(שמות יאסף ד)"ולא "אספּו(יואל »«ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

ס)נגהם", יּטמן(ישעיה לא יאסף", לא וירח".È˙t¯Á∑ׁשאעלה עלי אֹומרים והיּו עקרה, ׁשאני לחרּפה ׁשהייתי ְִִֵֵֵֵֵָָָָֹֹ∆¿»ƒְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבֹו: ּתֹולה ּבן, לּה מּׁשּיׁש סרחֹונּה, לתלֹות ּבמי לּה אין ּבן, לאּׁשה ׁשאין זמן ּכל ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָלחלקֹו

ּבנ אּלּו? ּתאנים אכל מי .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר רמב"ן.מי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

(ãë):øçà ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«
i"yx£¯Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ∑יהי' אמרה: ׁשבטים. עׂשר ׁשנים אּלא להעמיד עתיד יעקב ׁשאין ּבנבּואה היתה יֹודעת …≈ƒ≈«≈ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

אחר ּבן על אּלא התּפּללה לא לכ מּמּני'. יהא להעמיד עתיד ׁשהּוא ׁשאֹותֹו .רצֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‰„‡כ ·Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c d¯B„Ó È‰È ‡�ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ
:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ�· ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dÓLכא ˙È ˙¯˜e ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰�Ècƒ»

ˆd˙BÏכב ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„ ‡�¯Îec ÏÚÂ¿«¿»»¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«
:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««ƒ

È˙כג ÈÈ L�k ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁƒƒ

ÈÏכד ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¿≈»≈¿»ƒ
:Ô¯Á‡ ¯a«»√»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BË·.(כ) „·Ê È˙‡ ÌÈ‰Ï‡ È�„·Êלּמּלה מצאּו לא ¿»«ƒ¡…ƒ…ƒ∆∆ְִַָָֹ

ׁשּנאמר ויּתכן הּקדׁש. ּבלׁשֹון מֹוצא ְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּזאת

מּדּוע, ּכמּלת בד", "זה מרּכבת מּלה ְְִִִֶֶֶֶַַַַָֻׁשהיא

והּסּגֹול ּבּכתיבה. י"א) ּפסּוק (לעיל ּבגד ְְְִִֵֶַַַָָָָּומּלת

ׁשּכן וכל רּבים, ּבמקֹומֹות מּומרים ְְְִִִֵֶַַַָָָוהּפּתח

ּומּלת צלמות מּלת וכן הּמרּכבֹות. ְְְִִִֵֶַַַַַָָֻּבּמּלֹות

ׁשּטים עצי בּדי ּבּדים, מּלׁשֹון ויצאה ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָּבלעדי.

ּפארֹות וּתׁשּלח ּבּדים וּתעׂש י"ג), כ"ה ְְִַַַַַַַֹ(ׁשמֹות

הּגּסים האילן ענפי ּכי ו'), י"ז ְְְִִִֵֵֶַַַָָ(יחזקאל

ּבּדיו יאכל לבנים, והׁשאילּוה ּכן, ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹנקראים

ּבּדיו כן לא י"ג), י"ח (אּיֹוב מות ְִֵֶַָָֹּבכֹור

ו'): ט"ז ְְַָ(יׁשעיה

ÔÎÏÂזה האלהים לּה עׂשה ּכי לאה אמרה ¿»≈ְֱִִֵֶָָָָָָָֹ

ּבצּלּה, מתלֹונן ּבעלּה להיֹות טֹוב ּבד ְְְֲִִִֵֵַַַָָהּבן

ל זבל ּבית בניתי ּבנה וכן ּבצּלי. יזּבלני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֻּכי

עליֹון ולכבֹוד ּבצּלֹו, להתלֹונן י"ג), ח' ְְְְְְִִִֵֶ(מ"א

הּנה כ"ז) ּבפסּוק (ׁשם ׁשאמר ּכמֹו ּכן, ְְִֵֵֶַַָָָֹיאמר

ּכי אף יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹהּׁשמים

עמד ירח ׁשמׁש וכן ּבניתי, אׁשר הּזה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית

ׁשּיתלֹונן ּבּמקֹום עמד י"א), ג' (חבּקּוק ְְֲִֵֶַַַָָָֻזבלה

(ּתהּלים ּבהם אהל ׂשם לּׁשמׁש ׁשאמר ּכמֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו,

ה'): י"ט

ÒeÏ˜�‡Âולא טב", "חּולק טֹוב זבד ּתרּגם ¿À¿¿ְְִֵֶֶַַֹ

עד סברתֹו ּבתרּגּוםהבינֹותי ׁשראיתי ְְְֲִִִִֶַַָָָ

טבין, זבּודין ּדה' מימרא יתי זווד ְְְְְְִִִִֵַַַָָָהירּוׁשלמי

ּבו"ו, ּכתּובה ּכאּלּו הּמּלה ׁשעׂשּו ְְְְְִִִֶַַָָָָָולמדּתי

ׁשּמתרּגמין ארמית לׁשֹון אל אֹותּה ְְְְְְֲִִֶֶַָָָוטפלּו

ׁשהּבן אמרה, כ"ה). מ"ב (להּלן "זודין" ְְְִֵֵֶַַָָָָָצדה

טֹוב וחלק טֹובה צדה לּה הּׁשם עׂשאֹו ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָהּזה

ּבניה, לרב עּמּה ּדירתֹו עּקר יהיה ּבעלּה ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹּכי

לֹו. ּבטֹוב עּמֹו ְְְִִֵַּתתּפרנס

Â"Â‰Â,רּבים ּבמקֹומֹות ּבלׁשֹוננּו יׁשּתּוּו והּבי"ת ¿«»ְְְְִִִִֵֵַַַ

כ'), קי"ט (ּתהּלים ותאבה ּתאוה ְְְֲֲִִַַָָּכמֹו

חרׁשּו ּגּבי על ו'), נ' (יׁשעיה למּכים נתּתי ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּגוי

הרים לקצבי וכן ג'). קכ"ט (ּתהּלים ְְְְְִִִִִֵֵָֹחרׁשים

לּפרּבר וכן לקצוי, ּכמֹו ז'), ב' (יֹונה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָירדּתי

יאמרּו י"ח), כ"ו א' (דה"י ארּבעה ְְֲַַַָָָֹלּמערב

לׁשּכת אל י"א) כ"ג (מ"ב ּדכתיב ּפרור, ְְְִִִִֶֶַַָמּמּנּו

ׁשניהם ּופרּוׁש ּבּפרורים. אׁשר הּסריס מל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנתן

לערים ּומגרׁש לחּוצה. החֹומה מּקיר ּׁשהּוא ְִִִִֶֶַַָָָָָמה

וכן ּופרור, ירּוׁשלמי ּתרּגּום ב') ל"ה ְְְְְְִִֵַַַַָָ(ּבּמדּבר

כ"ח): כ"ז (יחזקאל מגרׁשֹות יֹונתן ְְְְְִֵֶַָָּתרּגּום

‰�Ln·eאהלֹות מ"ט: (נזיר ּתרבד ּתרוד, מלא «ƒ¿»ְְֳִֵַַָָָָָ

לבזּביז לה ׁשאין ּבטבלה מ"א). ְְְְִֵֶַַָָפ"ב

"לזּביז" מּמּנּו ׁשֹונין ּבמקֹומֹות מ"ח:), ְְְִִִִִֶַָ(ּפסחים

מ"ב), פ"ד מקואֹות מ"ג, פ"ב ְִִֵָ(ּכלים

איצטּבא "לזויז". מּמּנּו ׁשֹונין ְְְִִִִִֶַַָּובמקֹומֹות

ויֹומא ע"ז: (ערּובין "אצטּוא" י"א:) ְְְִִִֵַָָָ(ּפסחים

ּבהן ּכּיֹוצא וכן .(הערּו ּגרסת לפי ְְְִִֵֵֶֶַַָָמ"ט.

הכ"ט פ"ה (ּכלאים ּבירּוׁשלמי ונהגּו ְְְְֲִִִִֵַַַָהרּבה,

ּבמקֹום ּבבי"ת "אביר" ועֹוד) ה"ח פ"ז ְְְְֲִִֵָיבמֹות

:ּבכ מקּפידים ׁשאינם ְְִִֵֶַָָָו"ו,

È˙t¯Á.(כג) ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÛÒ‡ּבמקֹוםה כניסּה »«¡…ƒ∆∆¿»ƒְְִִָָ

הּביתה יאסף ולא וכן ּתראה, ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
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(ë)íéýìû éðãáæ äàì øîàzå|íòtä áBè ãáæ éúà ©´Ÿ¤¥À̈§¨©¸¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
BîL-úà àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬¤§−

:ïeìáæ§ª«
i"yx£·BË „·Ê∑ּכתרּגּומֹו.È�ÏaÊÈ∑ּדירתֹו עּקר ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ּבית ּבלע"ז. הורבריי"א זבּול, ּבית לׁשֹון ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָֹ

נׁשיו' ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש עּמי, רמב"ן.אּלא ְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָ

(àë):äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«
i"yx£‰�Èc∑,'הּׁשפחֹות ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ּבעצמּה: ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו והתּפּללהּפרׁשּו ƒ»ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לנקבה ונהפ ס)עליו .(ברכות ְְֱִֵֶַָָָ

(áë)çzôiå íéýìû äéìà òîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−
:dîçø-úà¤©§¨«

i"yx£ÏÁ¯Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר),עׂשו ׁשל ּבגֹורלֹו ּתעלה ׁשּלא מצרה וׁשהיתה לאחֹותּה סימניה ׁשּמסרה לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשיּסד הּוא ּבנים, לּה ׁשאין ּכׁשּׁשמע ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ואף ּבנים. לּה ׁשאין לפי יעקב, יגרׁשּנה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹׁשּמא

חלה, ׁשּלא ּכבט 'האדמֹון ונתּבהלה'הּפּיט: לֹו לקחּתּה .צבה ְְְְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

(âë):éútøç-úà íéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤¤§¨¦«
i"yx£ÛÒ‡∑,ּתראה ׁשּלא ּבמקֹום ד)וכן:הכניסּה חרּפתנּו",(ישעיה ט)"אסף הּביתה",(שמות יאסף ד)"ולא "אספּו(יואל »«ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ

ס)נגהם", יּטמן(ישעיה לא יאסף", לא וירח".È˙t¯Á∑ׁשאעלה עלי אֹומרים והיּו עקרה, ׁשאני לחרּפה ׁשהייתי ְִִֵֵֵֵֵָָָָֹֹ∆¿»ƒְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ּבֹו: ּתֹולה ּבן, לּה מּׁשּיׁש סרחֹונּה, לתלֹות ּבמי לּה אין ּבן, לאּׁשה ׁשאין זמן ּכל ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָלחלקֹו

ּבנ אּלּו? ּתאנים אכל מי .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר רמב"ן.מי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

(ãë):øçà ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«
i"yx£¯Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ∑יהי' אמרה: ׁשבטים. עׂשר ׁשנים אּלא להעמיד עתיד יעקב ׁשאין ּבנבּואה היתה יֹודעת …≈ƒ≈«≈ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

אחר ּבן על אּלא התּפּללה לא לכ מּמּני'. יהא להעמיד עתיד ׁשהּוא ׁשאֹותֹו .רצֹון ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

‰„‡כ ·Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c d¯B„Ó È‰È ‡�ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ
:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ�· ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dÓLכא ˙È ˙¯˜e ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰�Ècƒ»

ˆd˙BÏכב ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„ ‡�¯Îec ÏÚÂ¿«¿»»¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«
:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««ƒ

È˙כג ÈÈ L�k ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁƒƒ

ÈÏכד ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¿≈»≈¿»ƒ
:Ô¯Á‡ ¯a«»√»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BË·.(כ) „·Ê È˙‡ ÌÈ‰Ï‡ È�„·Êלּמּלה מצאּו לא ¿»«ƒ¡…ƒ…ƒ∆∆ְִַָָֹ

ׁשּנאמר ויּתכן הּקדׁש. ּבלׁשֹון מֹוצא ְְִֵֶֶַַַָָָֹֹֹהּזאת

מּדּוע, ּכמּלת בד", "זה מרּכבת מּלה ְְִִִֶֶֶֶַַַַָֻׁשהיא

והּסּגֹול ּבּכתיבה. י"א) ּפסּוק (לעיל ּבגד ְְְִִֵֶַַַָָָָּומּלת

ׁשּכן וכל רּבים, ּבמקֹומֹות מּומרים ְְְִִִֵֶַַַָָָוהּפּתח

ּומּלת צלמות מּלת וכן הּמרּכבֹות. ְְְִִִֵֶַַַַַָָֻּבּמּלֹות

ׁשּטים עצי בּדי ּבּדים, מּלׁשֹון ויצאה ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָּבלעדי.

ּפארֹות וּתׁשּלח ּבּדים וּתעׂש י"ג), כ"ה ְְִַַַַַַַֹ(ׁשמֹות

הּגּסים האילן ענפי ּכי ו'), י"ז ְְְִִִֵֵֶַַַָָ(יחזקאל

ּבּדיו יאכל לבנים, והׁשאילּוה ּכן, ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹנקראים

ּבּדיו כן לא י"ג), י"ח (אּיֹוב מות ְִֵֶַָָֹּבכֹור

ו'): ט"ז ְְַָ(יׁשעיה

ÔÎÏÂזה האלהים לּה עׂשה ּכי לאה אמרה ¿»≈ְֱִִֵֶָָָָָָָֹ

ּבצּלּה, מתלֹונן ּבעלּה להיֹות טֹוב ּבד ְְְֲִִִֵֵַַַָָהּבן

ל זבל ּבית בניתי ּבנה וכן ּבצּלי. יזּבלני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵָָָֹֻּכי

עליֹון ולכבֹוד ּבצּלֹו, להתלֹונן י"ג), ח' ְְְְְְִִִֵֶ(מ"א

הּנה כ"ז) ּבפסּוק (ׁשם ׁשאמר ּכמֹו ּכן, ְְִֵֵֶַַָָָֹיאמר

ּכי אף יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹהּׁשמים

עמד ירח ׁשמׁש וכן ּבניתי, אׁשר הּזה ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּבית

ׁשּיתלֹונן ּבּמקֹום עמד י"א), ג' (חבּקּוק ְְֲִֵֶַַַָָָֻזבלה

(ּתהּלים ּבהם אהל ׂשם לּׁשמׁש ׁשאמר ּכמֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹּבֹו,

ה'): י"ט

ÒeÏ˜�‡Âולא טב", "חּולק טֹוב זבד ּתרּגם ¿À¿¿ְְִֵֶֶַַֹ

עד סברתֹו ּבתרּגּוםהבינֹותי ׁשראיתי ְְְֲִִִִֶַַָָָ

טבין, זבּודין ּדה' מימרא יתי זווד ְְְְְְִִִִֵַַַָָָהירּוׁשלמי

ּבו"ו, ּכתּובה ּכאּלּו הּמּלה ׁשעׂשּו ְְְְְִִִֶַַָָָָָולמדּתי

ׁשּמתרּגמין ארמית לׁשֹון אל אֹותּה ְְְְְְֲִִֶֶַָָָוטפלּו

ׁשהּבן אמרה, כ"ה). מ"ב (להּלן "זודין" ְְְִֵֵֶַַָָָָָצדה

טֹוב וחלק טֹובה צדה לּה הּׁשם עׂשאֹו ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָהּזה

ּבניה, לרב עּמּה ּדירתֹו עּקר יהיה ּבעלּה ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹּכי

לֹו. ּבטֹוב עּמֹו ְְְִִֵַּתתּפרנס

Â"Â‰Â,רּבים ּבמקֹומֹות ּבלׁשֹוננּו יׁשּתּוּו והּבי"ת ¿«»ְְְְִִִִֵֵַַַ

כ'), קי"ט (ּתהּלים ותאבה ּתאוה ְְְֲֲִִַַָָּכמֹו

חרׁשּו ּגּבי על ו'), נ' (יׁשעיה למּכים נתּתי ְְְְִִִִֵַַַַַָָָּגוי

הרים לקצבי וכן ג'). קכ"ט (ּתהּלים ְְְְְִִִִִֵֵָֹחרׁשים

לּפרּבר וכן לקצוי, ּכמֹו ז'), ב' (יֹונה ְְְְְְִֵֵַַַַָָָירדּתי

יאמרּו י"ח), כ"ו א' (דה"י ארּבעה ְְֲַַַָָָֹלּמערב

לׁשּכת אל י"א) כ"ג (מ"ב ּדכתיב ּפרור, ְְְִִִִֶֶַַָמּמּנּו

ׁשניהם ּופרּוׁש ּבּפרורים. אׁשר הּסריס מל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָנתן

לערים ּומגרׁש לחּוצה. החֹומה מּקיר ּׁשהּוא ְִִִִֶֶַַָָָָָמה

וכן ּופרור, ירּוׁשלמי ּתרּגּום ב') ל"ה ְְְְְְִִֵַַַַָָ(ּבּמדּבר

כ"ח): כ"ז (יחזקאל מגרׁשֹות יֹונתן ְְְְְִֵֶַָָּתרּגּום

‰�Ln·eאהלֹות מ"ט: (נזיר ּתרבד ּתרוד, מלא «ƒ¿»ְְֳִֵַַָָָָָ

לבזּביז לה ׁשאין ּבטבלה מ"א). ְְְְִֵֶַַָָפ"ב

"לזּביז" מּמּנּו ׁשֹונין ּבמקֹומֹות מ"ח:), ְְְִִִִִֶַָ(ּפסחים

מ"ב), פ"ד מקואֹות מ"ג, פ"ב ְִִֵָ(ּכלים

איצטּבא "לזויז". מּמּנּו ׁשֹונין ְְְִִִִִֶַַָּובמקֹומֹות

ויֹומא ע"ז: (ערּובין "אצטּוא" י"א:) ְְְִִִֵַָָָ(ּפסחים

ּבהן ּכּיֹוצא וכן .(הערּו ּגרסת לפי ְְְִִֵֵֶֶַַָָמ"ט.

הכ"ט פ"ה (ּכלאים ּבירּוׁשלמי ונהגּו ְְְְֲִִִִֵַַַָהרּבה,

ּבמקֹום ּבבי"ת "אביר" ועֹוד) ה"ח פ"ז ְְְְֲִִֵָיבמֹות

:ּבכ מקּפידים ׁשאינם ְְִִֵֶַָָָו"ו,

È˙t¯Á.(כג) ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ÛÒ‡ּבמקֹוםה כניסּה »«¡…ƒ∆∆¿»ƒְְִִָָ

הּביתה יאסף ולא וכן ּתראה, ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּלא
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ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz `vie t"y zgiy)

יֹוסף ׁשמֹו את כד)וּתקרא יֹותר(ל, ׁשהיּו ודן, יהּודה והינּו ּבאֹוכלּוסין, מרּבה ּכן" "על ּבֹו ׁשּנאמר מי ׁשּכל לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

"יֹוסף". ׁשם לקריאת טעמים ׁשני ּדהּנה לֹומר, ויׁש אלף. מּׁשבעים יֹותר היּו יֹוסף ּבני הרי וקׁשה, אלף. אתאסף.אמּׁשּׁשים ה' ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכזהיֹוסף.בחרּפתי. ּבׁשם לבנּה ׁשּקראה לפרסם רצתה לא רחל ׁשּכן ּבּכתּוב, נתּפרׁש לא הראׁשֹון ׁשהּטעם אּלא אחר. ּבן לי ה' ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכן", "על לכּתב אפׁשר ׁשאי אפֹוא, מּובן, זה. טעם ּכּסה הּכתּוב אף ולכן סרחֹונּה, את לתלֹות ּבמי לּה יהיה ׁשּמעּתה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹׁשּמׁשמעּותֹו

הּיחיד). הּטעם זה אין (ׁשהרי הּׁשני ּבּטעם לא ואף הראׁשֹון ּבּטעם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֹלא

(äë)ïáì-ìà á÷òé øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¨½̈
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«

i"yx£ÛÒBÈŒ˙‡ ÏÁ¯ ‰„ÏÈ ¯L‡k∑:ׁשּנאמר עׂשו, ׁשל ׂשטנֹו יח)מּׁשּנֹולד א יֹוסף(עובדיה ּובית אׁש יעקב ּבית "והיה «¬∆»¿»»≈∆≈ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
הּוא, ּברּו ּבהּקדֹוׁש יעקב ּבטח יֹוסף מּׁשּנֹולד למרחֹוק, ׁשֹולט אינֹו להבה ּבלא אׁש לקׁש", עׂשו ּובית ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹלהבה,

לׁשּוב .ורצה ְָָָ

(åë)ïäa Eúà ézãáò øLà éãìé-úàå éLð-úà äðz§º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−
ézãáò øLà éúãáò-úà zòãé äzà ék äëìàå:E §¥¥®¨¦µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈL�Œ˙‡ ‰�z∑ּברׁשּות אם ּכי לצאת רֹוצה .איני ¿»∆»«¿ְִִִִֵֵֶָ

(æë)éðéòa ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåézLçð E ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®¦©¾§¦
:Eììâa ýåýé éðëøáéå©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

i"yx£ÈzLÁ�∑:ׁשּנאמר ּבנים, לי היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ּברכה, לי ּבאה יד ׁשעל ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, מנחׁש ƒ«¿ƒְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
כט) ּבנים,(לעיל לֹו היּו ועכׁשו הרֹועים? אצל ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו יׁש אפׁשר הּצאן". עם ּבאה ּבּתֹו רחל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ"והּנה

לא)ׁשּנאמר: לבן(לקמן ּבני ּדברי את רמב"ן.""וּיׁשמע ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ß elqk 'd iying mei ß

(çë):äðzàå éìò EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
i"yx£E¯ÎN ‰·˜�∑'אגר 'ּפריׁש .ּכתרּגּומֹו: »¿»¿»¿ְְְֵַַָָ

(èë)ézãáò øLà úà zòãé äzà åéìà øîàiåúàå E ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®§¥²
ð÷î äéä-øLà:ézà E £¤¨¨¬¦§§−¦¦«

i"yx£Èz‡ E�˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â∑ּכּמה מּתחּלה לידי ׁשּבא מקנ מעּוט חׁשּבֹון רמב"ן.היּואת ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

Ó‡Â¯כה ÛÒBÈ ˙È ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈«¬«
:ÈÚ¯‡Ïe È¯˙‡Ï C‰È‡Â È�ÁlL Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ«¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰aכו C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc È�a ˙ÈÂ ÈL� ˙È ·‰«»¿«¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈
:CzÁÏÙc È�ÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È¯‡ ÏÈÊ‡Â¿≈≈¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒƒ¿»ƒ»

¯ÔÈÓÁכז ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«««≈»»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:CÏÈ„a ÈÈ È�Î¯·e È˙Èq� CÓ„√̃»»«≈ƒ»¿«ƒ¿»¿ƒ»

Ôz‡Â:כח ÈÏÚ C¯‚‡ LÈ¯t ¯Ó‡Â«¬»»≈«¿»¬«¿∆≈

ÈÂ˙כט CzÁÏÙc ˙È zÚ„È z‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈnÚ C¯ÈÚ· ‰Â‰c«¬»¿ƒ»ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(יֹואל נגהם אספּו וכֹוכבים י"ט), ט' ְְְְִֵָָָָ(ׁשמֹות

לא כ'), ס' (יׁשעיה יאסף לא וירח י'), ְְִֵֵֵֵַָָֹֹב'

ּכטעם אמר אברהם ורּבי רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָיּטמן,

וגיל: ׂשמחה ונאספה ְְְִִֵֶֶָָָָּכרת

ÔBÎp‰Âקּבּוץ לׁשֹון ּכּלן ׁשעׂשאן אנקלּוס ּדעת ¿«»ְְְֲִֶַַָָָֻֻ

את וּיאספּו מּלׁשֹון ּכפׁשּוטם, ְְְִִִֶַַַָָוכּנּוס

יאכלהּו מאספיו ּכי ל"ב), י"א (ּבּמדּבר ְְְְְִִַַַָָָֹֻהּׂשלו

אסיפה הּמיתה ונקראת ט'). ס"ב ְְְְֲִִִֵַַָָָ(יׁשעיה

יאסף ולא הּמתים. אבֹותיו אל נקּבץ ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָֹּבהיֹות

נגהם, ואספּו ּביתֹו. לאנׁשי להּקבץ ְְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָהּביתה,

לחּוץ, אֹורם הֹוציאּו ולא ּבתֹוכם האֹור ְְְִִֶַָָָֹׁשּקּבצּו

ּברקיע להם אׁשר האהל אל ׁשּנאספּו ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָֹאֹו

ׁשּתתקּבץ ּבחרּפה, אסיפה ויאמרּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹהּׁשמים.

ּבּה נדּברים להיֹות אדם ּבני ּבין ּתתּפּזר ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹולא

ּבחּוצֹות: ָעֹוד

EÏÏ‚a.(כז) '‰ È�Î¯·ÈÂ ÈzLÁ�ּובזכּות ּבעבּור ƒ«¿ƒ«¿»¿≈ƒƒ¿»∆ְְְֲִַ

נּסיתי, נחׁשּתי ולׁשֹון אּתה. צּדיק איׁש ְְִִִִִִִִַַַָָּכי

ׁשהיה (ראב"ע) אֹומרים ויׁש נּסיֹון. נחׁש ְְְִִֵֶַַָָָָוכל

אֹות ה' ויבר אמר ויעקב ּבּתרפים. ְְְְְֲִֵֵַַַַַָָָֹמנחׁש

ואמר ענוה, ּדר "ּבגללי" לֹומר רצה לא ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹלרגלי,

:מתּבר היית ּבּבית רגלי ׁשּבא מעת ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלרגלי,

‡Èz.(כט) E�˜Ó ‰È‰ ¯L‡ ˙‡Âמעּוט חׁשּבֹון את ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒְִֶֶ

ּכלֹומר, רּׁש"י. לׁשֹון היה, ּכּמה לידי ׁשּבא ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמקנ

מקנ היה ּכּמה ידעּת ויֹותראּתה אּתי. ּכׁשּבאּו  ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָ

ידעּת אּתי, היה אׁשר מקנ ואת ׁשּיאמר, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹראּוי

לרב: וּיפרץ ּבֹואי טרם ל היה אׁשר מעט ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּכי

B‡,עבדּתי אׁשר את ידעּת אּתה ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָנפרׁש,

אׁשר את וידעּת עׂשיתי, ּכחי ּבכל ְְְֲִִִִֵֶַָָָָֹּכי

וידעּת הם, רּבים ימים ּכי אּתי מקנ ְְְְִִִִִִֵַַָָָָָהיה

לרב וּיפרץ לפני ל היה אׁשר מעט ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹּכי

היא ה' ּברּכת רק הארץ, ּכל ּכדר ְְִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

והּוא ,ּבבית רגלי ּבא מעת ּבאה ְְְְֲִֵֵֵֶַָָֹאׁשר

ַָהּנכֹון:

`vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iying meil inei xeriy

(ì)ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä-øLà èòî ék¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²
:éúéáì éëðà-íâ äNòà éúî äzòå éìâøì Eúà«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«

i"yx£ÈÏ‚¯Ï∑(ב"ר):ּכמֹו הּברכה, אצל ּבאת רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, יא)עם ּברגלי",(שמות אׁשר ח)"העם (שופטים ¿«¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
עּמי הּבאים ּברגלי", אׁשר È˙È·Ï."לעם ÈÎ�‡ŒÌ‚∑וצרי ּבני, אּלא לצרּכי עֹוׂשין אין עכׁשו ּביתי, אני(לצר( ְְֲִִִֶַַַָָָ«»…ƒ¿≈ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

'ּגם' וזהּו לסמכן, עּמהם אני ּגם עֹוׂשה רמב"ן.להיֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

(àì)äîeàî éì-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´§½¨
ðàö äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà:øîLà E ¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬«Ÿ§−¤§«Ÿ

(áì)ðàö-ìëa øáòàäN-ìk íMî øñä íBiä E|ã÷ð ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´¨´Ÿ
äéäå íéfòa ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®§¨¨−

:éøëN§¨¦«
i"yx£˜�„∑ּבלע"ז פונטר"א נקּדֹות, ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות רחבֹות∑eÏË‡.מנּמר חברּבּורֹות טלאים, .לׁשֹון »…ְְְְְֲַַַַַָֻֻ»ְְְְֲִַָָ
ÌeÁ∑הּתבּואה לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה לׁשֹון ּבלע"ז, רוש"ו לאדם, ּדֹומה È¯ÎN.ׁשחּום, ‰È‰Â∑ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ¿»»¿»ƒ

מהם הפרׁש עכׁשו, ׁשּיׁשנן ואֹותן ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ּוטלאים נקּדים ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻאֹותן
לי: ּתאמר ׁשּלא ועֹוד מּתחּלה', ׁשם היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ּתאמר ׁשּלא ,ּבני ּביד ידיוהפקידם 'על ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

'ואיל מּכאן ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה ּוטלאים נקּדים ׁשהן רמב"ן.הּזכרים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻֻ

(âì)éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðòå§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−
éðôìíéáNka íeçå íéfòa àeìèå ã÷ð epðéà-øLà ìk E §¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½

:ézà àeä áeðb̈¬−¦¦«
i"yx£'B‚Â ÈaŒ‰˙�ÚÂ∑,צדקתי ּבי ּתענה ּכלּום, מּׁשּל נֹוטל ׁשאני ּתחׁשדני ׂשכריאם על ותעיד צדקתי ּתבא ּכי ¿»¿»ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּגנבּתיו ּבידּוע חּום, אֹו טלּוא, אֹו נקד, ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ּוטלאים, נקּדים אם ּכי ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻֻלפני
אצלי ׁשרּוי הּוא ּובגנבה ל. ְְְִִֵֶָָ

(ãì):Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
i"yx£Ô‰∑קּבלת E¯·„Î.ּדבריםלׁשֹון È‰È eÏ∑ּבכ ׁשּתחּפץ .הלואי ≈ְְִַַָָ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ

ÈbÒÓÏל ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Èc ¯ÈÚÊ È¯‡¬≈¿≈ƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈
Û‡ „ÈaÚ‡ È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«∆¿≈«

:È˙È·Ï ‡�‡¬»¿≈ƒ

˙Ôzלא ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
·e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:¯h‡ C�Ú ÈÚ¯‡∆¿≈»»∆»

(לב È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C�Ú ÏÎa ¯aÚ‡נ"י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ� ¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓ�e ÚB˜¯e ‡i¯n‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È¯‚‡«¿ƒ

˙ÏBÚÈלג È¯‡ ¯ÁÓc ÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬≈≈
ÚB˜¯e ¯BÓ� È‰B˙ÈÏ Èc Ïk CÓ„˜ È¯‚‡ ÏÚ««¿ƒ√»»…ƒ≈ƒ¿¿«
:ÈnÚ ‡e‰ ‡·e�b ‡i¯n‡a ÌeÁLe ‡ifÚa¿ƒ«»¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

CÓb˙ÙÎ:לד È‰È ÈÂÏ Ì¯a Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È˙È·Ï.(ל) ÈÎ�‡ Ìb ‰NÚ‡עֹוׂשין אין עכׁשיו ∆¡∆«»…ƒ¿≈ƒְִֵַָ

עֹוׂשה להיֹות אני וצרי ּבני אּלא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָלצרכי

ולא רּׁש"י. לׁשֹון ּגם, וזהּו לסמכן, ְְְְְִִֶֶַַָָָֹעּמהן

אֹותן ׁשּירעּו ולא צאן, ליעקב ׁשּיהיה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹמצאנּו

ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּבהם והּגדֹול הּקטּנים. ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבניו

קטּנים ּבנים לֹו ׁשהיּו יּתכן לבן ּכי ּפחֹות, ְִִִִֵֶַָָָָָָאֹו

ראּויים הם ועּתה יעקב, ּבא ּבטרם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמרחל

אמר עבדיו ועל נׁשיו על ואּולי הּצאן. ְְְֲִַַַַַָָָָָֹלרעֹות

נכֹון: זה ּכל ואין ּבּמלאכה, לֹו עֹוׂשים ְְִֵֶֶַָָָָָׁשהיּו

Ï·‡מתי לביתי, אנכי ּגם אעׂשה מתי ּפרּוׁש ¬»ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּגם עׂשיתי ּכאׁשר לביתי ּגם אנכי ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאעׂשה

(לעיל מּלאה רחל את ּגם וּיאהב וכן ,ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלבית

ּגם וכן מּלאה. רחל את אהב וגם ל'), ְְִֵֵֵֶַַַָָָכ"ט

הרגּתי ּגם ל"ג), כ"ב (ּבּמדּבר הרגּתי ְְְְִִִַַַַָָָָֹאתכה

ּכן: ורּבים ,ְְִֵַאֹות

וכל טלּוא: אֹו נקד וטלּוא. נקד וטעם ְְְַַָָָָָֹֹ(לב)

והרד"ק) (הראב"ע, ּבֹו ּפרׁשּו חּום. ְְֵֶַַָׂשה

נכֹון ואינּנּו החם. מּפני הּׁשחרּות ּכי ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשחר,

ּכי אף ׁשחֹורים, הּכׂשבים רב ּכי ְְְִִִִֵַַַָֹּבעיני,

ּכּלם יהיּו ּכן ואם חּמה, ׁשהיא קדם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻּבארץ

ְֲַֹליעקב.

ÔBÎp‰Âלאדם קרֹוב והּוא "ׁשחּום", אנקלּוס ּדעת ¿«»ְְְְְַַָָֹֻ

רּׁש"י. ּפרׁש וכן רֹו"ׁש, אֹותֹו ְְִִֵֵַַוקֹורין

ל' (יׁשעיה החּמה ואֹור מּגזרת חּום ְְְְְְִִִֶַַַַָָויהיה

קצת: יתאּדם אׁשר לּׁשמׁש ּדֹומה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָכ"ו),

‰È‰Â.È¯ÎNמּכאן ׁשּילדּו אֹותן רּׁש"י, לׁשֹון ¿»»¿»ƒְְִִֵֶַָָ

ּוׁשחּומים ּבעּזים ּוטלּואים נקּדים ְְְְִִִִִַָָֻּולהּבא

אברהם רּבי ּדעת וכן ׁשּלי. יהיּו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבּכׂשבים

וטלּוא, נקד ׂשה ּכל ּופרּוׁש ל"ה). ְְֵֶָָָָֹ(ּבפסּוק

ׁשאמר ּכמֹו הּנקבֹות, ּבעּזים, ונקד וטלּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּתיׁש.

ּכל ואת הּתיׁשים את ההּוא ּבּיֹום וּיסר ְְִֵֶַַַַַָָָָ(ׁשם)

ּבּנזּכרים, ּבֹו, לבן אׁשר ּכל ּופרּוׁש ְֲִִִִֵֶַָָָָֹהעּזים.

ּבּכׂשבים: חּום ְְִַָָוכל

ÈÙÏeוכל ּבּכׂשבים וטלּוא נקד ּכל ּכי ּדעּתי ¿ƒְְְְִִִַַָָָָָֹ

עׂשה לא ׁשהרי ׂשכרֹו, היה ּבהם ְֲֵֶֶָָָָָָֹחּום

מן ׂשכרֹו מפסיד והיה חּום, מראה ְְְְְִִֶַַַַָָָּבּמקלֹות

ּבחלֹומֹו וכן הּצאן. מיטב ׁשהם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹהּכׂשבים

נקּדים, עקּדים הּצאן על העֹולים ְְֲִִִֶַַָֹֻֻהראּוהּו

מּׁשם הסר הּכתּוב, ּופרּוׁש חּום. ּבהם ִֵֵֵֶַָָָָאין

והסר ּבּכׂשבים, חּום וכל וטלּוא נקד ׂשה ְְְְִֵֶַָָָָָָֹּכל

ׁשלׁשת ׂשכרי, והיה ּבעּזים ונקד ְְְְִִִֶָָָָָָֹטלּוא

ואמר ּבעּזים. והּׁשנים ּבּכׂשבים ְְְְְִִִִַַַַַַָָָהּמראֹות

אׁשר ּכל ּכי מחר ּביֹום צדקתי ּבי ְְְְֲִִִִֶָָָָָֹוענתה

ּבּכׂשבים חּום וגם ּבעּזים וטלּוא נקד ְְְִִִֵֶַַָָָָֹאינּנּו

אּתי: הּוא ִִָּגנּוב
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(ì)ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä-øLà èòî ék¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²
:éúéáì éëðà-íâ äNòà éúî äzòå éìâøì Eúà«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«

i"yx£ÈÏ‚¯Ï∑(ב"ר):ּכמֹו הּברכה, אצל ּבאת רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, יא)עם ּברגלי",(שמות אׁשר ח)"העם (שופטים ¿«¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
עּמי הּבאים ּברגלי", אׁשר È˙È·Ï."לעם ÈÎ�‡ŒÌ‚∑וצרי ּבני, אּלא לצרּכי עֹוׂשין אין עכׁשו ּביתי, אני(לצר( ְְֲִִִֶַַַָָָ«»…ƒ¿≈ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

'ּגם' וזהּו לסמכן, עּמהם אני ּגם עֹוׂשה רמב"ן.להיֹות ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָ

(àì)äîeàî éì-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´§½¨
ðàö äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà:øîLà E ¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬«Ÿ§−¤§«Ÿ

(áì)ðàö-ìëa øáòàäN-ìk íMî øñä íBiä E|ã÷ð ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´¨´Ÿ
äéäå íéfòa ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®§¨¨−

:éøëN§¨¦«
i"yx£˜�„∑ּבלע"ז פונטר"א נקּדֹות, ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות רחבֹות∑eÏË‡.מנּמר חברּבּורֹות טלאים, .לׁשֹון »…ְְְְְֲַַַַַָֻֻ»ְְְְֲִַָָ
ÌeÁ∑הּתבּואה לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה לׁשֹון ּבלע"ז, רוש"ו לאדם, ּדֹומה È¯ÎN.ׁשחּום, ‰È‰Â∑ ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ¿»»¿»ƒ

מהם הפרׁש עכׁשו, ׁשּיׁשנן ואֹותן ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ּוטלאים נקּדים ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻֻאֹותן
לי: ּתאמר ׁשּלא ועֹוד מּתחּלה', ׁשם היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ּתאמר ׁשּלא ,ּבני ּביד ידיוהפקידם 'על ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ

'ואיל מּכאן ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה ּוטלאים נקּדים ׁשהן רמב"ן.הּזכרים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻֻֻ

(âì)éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðòå§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−
éðôìíéáNka íeçå íéfòa àeìèå ã÷ð epðéà-øLà ìk E §¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½

:ézà àeä áeðb̈¬−¦¦«
i"yx£'B‚Â ÈaŒ‰˙�ÚÂ∑,צדקתי ּבי ּתענה ּכלּום, מּׁשּל נֹוטל ׁשאני ּתחׁשדני ׂשכריאם על ותעיד צדקתי ּתבא ּכי ¿»¿»ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּגנבּתיו ּבידּוע חּום, אֹו טלּוא, אֹו נקד, ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ּוטלאים, נקּדים אם ּכי ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֻֻלפני
אצלי ׁשרּוי הּוא ּובגנבה ל. ְְְִִֵֶָָ

(ãì):Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
i"yx£Ô‰∑קּבלת E¯·„Î.ּדבריםלׁשֹון È‰È eÏ∑ּבכ ׁשּתחּפץ .הלואי ≈ְְִַַָָ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ

ÈbÒÓÏל ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Èc ¯ÈÚÊ È¯‡¬≈¿≈ƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈
Û‡ „ÈaÚ‡ È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«∆¿≈«

:È˙È·Ï ‡�‡¬»¿≈ƒ

˙Ôzלא ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
·e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:¯h‡ C�Ú ÈÚ¯‡∆¿≈»»∆»

(לב È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ C�Ú ÏÎa ¯aÚ‡נ"י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ� ¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓ�e ÚB˜¯e ‡i¯n‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È¯‚‡«¿ƒ

˙ÏBÚÈלג È¯‡ ¯ÁÓc ÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬≈≈
ÚB˜¯e ¯BÓ� È‰B˙ÈÏ Èc Ïk CÓ„˜ È¯‚‡ ÏÚ««¿ƒ√»»…ƒ≈ƒ¿¿«
:ÈnÚ ‡e‰ ‡·e�b ‡i¯n‡a ÌeÁLe ‡ifÚa¿ƒ«»¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

CÓb˙ÙÎ:לד È‰È ÈÂÏ Ì¯a Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

È˙È·Ï.(ל) ÈÎ�‡ Ìb ‰NÚ‡עֹוׂשין אין עכׁשיו ∆¡∆«»…ƒ¿≈ƒְִֵַָ

עֹוׂשה להיֹות אני וצרי ּבני אּלא ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָלצרכי

ולא רּׁש"י. לׁשֹון ּגם, וזהּו לסמכן, ְְְְְִִֶֶַַָָָֹעּמהן

אֹותן ׁשּירעּו ולא צאן, ליעקב ׁשּיהיה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹֹֹמצאנּו

ׁשנים ׁשׁש ּבן ׁשּבהם והּגדֹול הּקטּנים. ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבניו

קטּנים ּבנים לֹו ׁשהיּו יּתכן לבן ּכי ּפחֹות, ְִִִִֵֶַָָָָָָאֹו

ראּויים הם ועּתה יעקב, ּבא ּבטרם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמרחל

אמר עבדיו ועל נׁשיו על ואּולי הּצאן. ְְְֲִַַַַַָָָָָֹלרעֹות

נכֹון: זה ּכל ואין ּבּמלאכה, לֹו עֹוׂשים ְְִֵֶֶַָָָָָׁשהיּו

Ï·‡מתי לביתי, אנכי ּגם אעׂשה מתי ּפרּוׁש ¬»ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ּגם עׂשיתי ּכאׁשר לביתי ּגם אנכי ְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאעׂשה

(לעיל מּלאה רחל את ּגם וּיאהב וכן ,ְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלבית

ּגם וכן מּלאה. רחל את אהב וגם ל'), ְְִֵֵֵֶַַַָָָכ"ט

הרגּתי ּגם ל"ג), כ"ב (ּבּמדּבר הרגּתי ְְְְִִִַַַַָָָָֹאתכה

ּכן: ורּבים ,ְְִֵַאֹות

וכל טלּוא: אֹו נקד וטלּוא. נקד וטעם ְְְַַָָָָָֹֹ(לב)

והרד"ק) (הראב"ע, ּבֹו ּפרׁשּו חּום. ְְֵֶַַָׂשה

נכֹון ואינּנּו החם. מּפני הּׁשחרּות ּכי ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשחר,

ּכי אף ׁשחֹורים, הּכׂשבים רב ּכי ְְְִִִִֵַַַָֹּבעיני,

ּכּלם יהיּו ּכן ואם חּמה, ׁשהיא קדם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻּבארץ

ְֲַֹליעקב.

ÔBÎp‰Âלאדם קרֹוב והּוא "ׁשחּום", אנקלּוס ּדעת ¿«»ְְְְְַַָָֹֻ

רּׁש"י. ּפרׁש וכן רֹו"ׁש, אֹותֹו ְְִִֵֵַַוקֹורין

ל' (יׁשעיה החּמה ואֹור מּגזרת חּום ְְְְְְִִִֶַַַַָָויהיה

קצת: יתאּדם אׁשר לּׁשמׁש ּדֹומה ׁשהּוא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָכ"ו),

‰È‰Â.È¯ÎNמּכאן ׁשּילדּו אֹותן רּׁש"י, לׁשֹון ¿»»¿»ƒְְִִֵֶַָָ

ּוׁשחּומים ּבעּזים ּוטלּואים נקּדים ְְְְִִִִִַָָֻּולהּבא

אברהם רּבי ּדעת וכן ׁשּלי. יהיּו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָּבּכׂשבים

וטלּוא, נקד ׂשה ּכל ּופרּוׁש ל"ה). ְְֵֶָָָָֹ(ּבפסּוק

ׁשאמר ּכמֹו הּנקבֹות, ּבעּזים, ונקד וטלּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹּתיׁש.

ּכל ואת הּתיׁשים את ההּוא ּבּיֹום וּיסר ְְִֵֶַַַַַָָָָ(ׁשם)

ּבּנזּכרים, ּבֹו, לבן אׁשר ּכל ּופרּוׁש ְֲִִִִֵֶַָָָָֹהעּזים.

ּבּכׂשבים: חּום ְְִַָָוכל

ÈÙÏeוכל ּבּכׂשבים וטלּוא נקד ּכל ּכי ּדעּתי ¿ƒְְְְִִִַַָָָָָֹ

עׂשה לא ׁשהרי ׂשכרֹו, היה ּבהם ְֲֵֶֶָָָָָָֹחּום

מן ׂשכרֹו מפסיד והיה חּום, מראה ְְְְְִִֶַַַַָָָּבּמקלֹות

ּבחלֹומֹו וכן הּצאן. מיטב ׁשהם ְְֲִֵֵֵֶַַַַָֹהּכׂשבים

נקּדים, עקּדים הּצאן על העֹולים ְְֲִִִֶַַָֹֻֻהראּוהּו

מּׁשם הסר הּכתּוב, ּופרּוׁש חּום. ּבהם ִֵֵֵֶַָָָָאין

והסר ּבּכׂשבים, חּום וכל וטלּוא נקד ׂשה ְְְְִֵֶַָָָָָָֹּכל

ׁשלׁשת ׂשכרי, והיה ּבעּזים ונקד ְְְְִִִֶָָָָָָֹטלּוא

ואמר ּבעּזים. והּׁשנים ּבּכׂשבים ְְְְְִִִִַַַַַַָָָהּמראֹות

אׁשר ּכל ּכי מחר ּביֹום צדקתי ּבי ְְְְֲִִִִֶָָָָָֹוענתה

ּבּכׂשבים חּום וגם ּבעּזים וטלּוא נקד ְְְִִִֵֶַַָָָָֹאינּנּו

אּתי: הּוא ִִָּגנּוב



vie`מ zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iying meil inei xeriy

(äì)íéàìhäå íéc÷òä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´§©§ª¦À
Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå úBc÷pä íéfòä-ìk úàå§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½

:åéða-ãéa ïziå íéáNka íeç-ìëå§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«
i"yx£¯ÒiÂ∑וגֹו'לבן ההּוא זכרים∑‰ÌÈLÈz.ּבּיֹום Ba.עּזים Ô·ÏŒ¯L‡ Ïk∑חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל «»«ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ

ּבניו∑ÔziÂ.לבנֹות ּביד רמב"ן.לבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ

(åì)ìL Cøc íNiåäòø á÷òéå á÷òé ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²
:úøúBpä ïáì ïàö-úà¤¬Ÿ¨¨−©«¨«Ÿ

i"yx£˙¯˙Bp‰∑לֹו מסר אֹותן ׁשירים, אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, .הרעּועֹות «»…ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

(æì)ïäa ìvôéå ïBîøòå æeìå çì äðáì ìwî á÷òé Bì-çwiå©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³¨¥Æ
:úBì÷nä-ìò øLà ïálä óNçî úBðáì úBìöt§¨´§¨½©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«

i"yx£‰�·Ï ÏwÓ∑,לבנה ּוׁשמֹו הּוא ּדתימא:עץ ד)ּכמה ׁשּקֹורין(הושע הּוא אני, ואֹומר ולבנה". אּלֹון "ּתחת ««ƒ¿∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
לבן ׁשהּוא ר∑ÁÏ.טרימב"ל, קולדר"י∑ÊeÏÂ.טבּכׁשהּוא ּדּקים, אגֹוזים ּבֹו ׁשּגדלין עץ לּוז, מּקל לקח ועֹוד ֶָָ«ְֶָֹ¿ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבלע"ז∑ÔBÓ¯ÚÂ.ּבלע"ז מנּמר∑BÏˆt˙.קשטניי"ר עֹוׂשהּו ׁשהיה קּלּופים, ‰Ô·l.קּלּופים ÛNÁÓ∑לבן ּגּלּוי ְַַ¿«¿ְַַ¿»ְִִִִֵֶָָָֻ«¿«»»ִֶֹ
הּקּלּוף ּבמקֹום ׁשּלֹו לבן ונגלה נראה היה קֹולפֹו ּכׁשהיה מּקל, רמב"ן.ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

(çì)úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä-úà âviå©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´
ì ïàvä ïàáz øLà íénääðîçiå ïàvä çëðì úBzL ©¨®¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨
ì ïàáa:úBzL §Ÿ¨¬¦§«

i"yx£‚viÂ∑,'וׁשלפה 'ּדצה ּבּגמרא: יׁש והרּבה ארמית, ּבלׁשֹון היא ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון 'ּודעיץ', ּתרּגּומֹו: ««≈ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָ
לׁשֹונֹו את ׁשּמקּצר אּלא ּדעצה, ּכמֹו דצה מידי', ּביּה העׂשּויֹות∑ÌÈË‰¯a.'דץ ּבּברכֹות הּמים, ּבמרּוצֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ»¿»ƒְְֲִִֵַַַָ

הּצאן ׁשם להׁשקֹות B‚Â'.ּבארץ Ô‡·z ¯L‡∑הּמקלֹות הּציג ׁשם לׁשּתֹות, הּצאן ּתבאנה אׁשר ּברהטים ְְֶַַָָָֹ¬∆»…»¿ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹֹ
הּצאן B‚Â'.לנכח ‰�ÓÁiÂ∑(ב"ר)הּמקלֹות את רֹואה ויֹולדתהּבהמה רֹובעּה, והּזכר לאחֹוריה, נרּתעת והיא ְַַֹֹ«≈«¿»¿ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

וגֹו'" "וּיחמנה וזהּו: לזכר, צריכֹות היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין הּמים אֹומר: אֹוׁשעיא רּבי ּבֹו. רצה(ּכּיֹוצא ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

ּונקבה, זכר לׁשֹון התחּברּו זֹו ּבתבה עזראלֹומר, ּבן אברהם הרב ׁשּכתב .)ּכמֹו ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

(èì)íéc÷ð íéc÷ò ïàvä ïãìzå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©§́¨©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−
:íéàìèe§ª¦«

i"yx£˙BÏ˜n‰ŒÏ‡∑מראֹות ורגליהן∑ÌÈc˜Ú.הּמקלֹותאל ידיהן קרסּלי הם עקידתן, ּבמקֹום .מׁשּנים ∆««¿ְְֶַַַ¬Àƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

¯‚iÏB‡לה ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿»«»¿»«»¿«»
Ïk ‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ� ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ ‡iÚB˜¯e¿«»¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»…
„Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Ècƒƒ»≈¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿«

:È‰B�a¿ƒ

ÔÈ·eלו È‰B�Èa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ≈ƒ≈
:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡�Ú ˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ«¬…¿«¬…»≈»»»¿»»¿ƒ¿»√«

¯ÔÈ·Èhלז Ô·Ïc ÔÈ¯ËeÁ ·˜ÚÈ dÏ ·ÈÒ�e¿ƒ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ
ÔÈ¯ÂÁ ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ

:‡i¯ËeÁ ÏÚ Èc ¯eÁ ÛeÏƒ̃ƒ»ƒ«¿«»

iË‰¯a‡לח ÛÈl˜ Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒƒ¿»«»
) Ô˙‡c ¯˙‡ ‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa נ"י‡˙¯ ¬«≈»¿»¿«»¬«¿»»

ÔÈ˙‡c(‡�Úc ÔB‰Ï·˜Ï ÈzLÓÏ ‡�Ú ¿»¿»»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓa ÔÓÁÈ˙Óeƒ¿«¬»¿≈≈¿ƒ¿≈

Ú�‡לט ‡„ÈÏÈÂ ‡i¯ËeÁa ‡�Ú ‡ÓÁÈ˙‡Â¿ƒ¿«¬»»»¿¿«»ƒƒ»»»
:ÔÈÚB˜¯e ÔÈ¯BÓ� ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וטעם ‰ÌÈLÈz.(לה) ˙‡ ‡e‰‰ ÌBia ¯ÒiÂסּפר ְַַ«»«««∆«¿»ƒִֵ

מּׁשם הסר סתם אמר יעקב ּכי ְֲִִֵַַַָָָָָֹהּכתּוב

האב, לזרע חׁשׁש ולבן ּבעּזים, ונקד ְְְִִֶַַָָָָָָָָֹטלּוא

אפּלּו והפריׁש והּנקבֹות, הּזכרים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָוהפריׁש

ּבמקֹום ּברגליהם מעט לבן להן אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֻהעקּדים

ּבֹו לבן אׁשר ּכל ּבּכׂשבים והפריׁש ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָהעקדה,

לֹומר ּבֹו לבן אׁשר ּכל יהיה ואם חּום. ְְְֲִִֶֶַָָָֹוכל

מראה ּבֹו אׁשר ּכל ּובעּזים ּבּתיׁשים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָׁשהפריׁש

מּוסף חּום וכל יהיה ּברד, ּבין עקד ּבין ְְִֵֵֶָָָָָָֹֹלבן

ּבׂשכר הֹוסיפֹו וטעם הּנזּכרֹות. הּמראֹות ְְְְִִִַַַַַַַָעל

להיֹותם ּבתֹולדּתם ׁשאין מּפני חּום, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהּכׂשבים

ּבתֹולדת ואין והעּזים, ּכּתיׁשים ּגונין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבעלי

חּום: ּבהם להיֹות ְִִִֶָָהעּזים

Ï·�‰.(לז) ÏwÓ ·˜ÚÈ BÏ ÁwiÂׁשהסּכימּו ּכיון «ƒ««¬…««ƒ¿∆ְִִֵֶָ

לעׂשֹות רּׁשאי היה ּבאּלה ׂשכרֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָלהיֹות

יעקב התנה ואּולי ּכן. להֹולידם ּׁשּיּוכל מה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹּכל

היה לא לבן ּכי ּׁשּירצה, מה ּכל ּבהן ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּיעׂשה

מרּגיׁשים היּו לא והרֹועים הּזֹו, ּבּתֹולדה ְְִִִֵַַַַָָָָֹיֹודע

אחת ּפעם ּברהטים הּמקלֹות ּבראֹותם ְְְִִַַַַַַַָָָָָּבּדבר

ּבימי הּצאן ּבהעטיף ּכי ניסן, ּבימי ְְֲִִִִִֵֵַַָָָֹּבׁשנה

ּפרסה. עד ללבן יּׁשאר ׁשּלא יׂשים, לא ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּתׁשרי

LÈÂנֹולדּו הראׁשֹונה הּׁשנה ּכי (הרד"ק) אֹומרים ¿≈ְְִִִַַַָָָָָ

הּׁשם ּבברּכת רּבים ּוטלּואים נקּדים ְְְְְֲִִִִֵַַַַֹֻליעקב

ּבפני הּמקלֹות וׂשם ,הּמלא לֹו הראה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָאׁשר

יאמר ׁשּלא ּבדמּותם, ׁשּיֹולידּו ׁשּלֹו ׁשהיּו ְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹאּלּו

ּפרּוׁש וזה אּתֹו. הּוא ּגנּוב ּכי יּולדּו ּכאׁשר ְְֲִִִֵֶֶַָָָָלבן

לֹו, הּנֹולדים ׁשהם המקּׁשרֹות, הּצאן יחם ְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻּבכל

והיה יׂשים, לא לבן ׁשל הּצאן ְְֲִִֶַַָָָָָֹֹּובהעטיף

נקּדים, יּולדּו לא אׁשר ללבן, ְְְֲֲִִִֶָָָָֹֻהעטּופים

נקּדים: יּולדּו ּכי ליעקב, ּכּלם ְְְְְֲִִִִַַָָֹֻֻוהּקׁשּורים

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iying meil inei xeriy

(î)ã÷ò-ìà ïàvä éðt ïziå á÷òé ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ
íúL àìå Bcáì íéøãò Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈

:ïáì ïàö-ìò©¬Ÿ¨¨«
i"yx£·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â∑עקּד והֹוליהּנֹולדים לבּדֹו, עדר, עדר אֹותן ועׂשה לעצמן והפריד הבּדיל נקּדים, ים ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

אלֿעקד", הּצאן ּפני "וּיּתן ׁשנאמר: וזהּו אליהם. צֹופֹות אחריהם ההֹולכֹות הּצאן ּופני הּצאן לפני העקּוד העדר ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹאֹותֹו
ׁשּמצא חּום ּכל ואל העקּדים אל הּצאן ּפני לבןׁשהיּו ÌÈ¯„Ú.ּבצאן BÏ ˙LiÂ∑ׁשּפרׁשּתי רמב"ן.ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻ«»∆¬»ƒְְִֵֶַ

(àî)-úà á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nä©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

i"yx£˙B¯M˜Ó‰∑עם חּברֹו ּומנחם ּבּמקרא, עד לֹו ואין 'הּבכירֹות', טו)ּכתרּגּומֹו: ב ּבּקֹוׁשרים",(שמואל (שם)"אחיתפל «¿À»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
עּבּורן למהר יחד הּמתקּׁשרֹות אֹותן אּמיץ", הּקׁשר רמב"ן."ויהי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

(áî)éèòäáeïáìì íéôèòä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷òéì íéøLwäå§©§ª¦−§©«£«Ÿ

i"yx£ÛÈËÚ‰·e∑:עם חּברֹו ּומנחם 'ּובלּקיׁשּות', ּכתרּגּומֹו: אחּור, ג)לׁשֹון לׁשֹון(ישעיה והּמעטפֹות", "הּמחלצֹות ¿«¬ƒְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָ
הּזכרים ידי על להתיחם מתאּוֹות ואינן וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ּכלֹומר ּכסּות, .עטיפת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

(âî)úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ
:íéøîçå íélîâe íéãáòå©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«

i"yx£˙Ba¯ Ô‡ˆ∑יֹותר ורבֹות צאןּפרֹות ÌÈ„·ÚÂ.מּׁשאר ˙BÁÙLe∑יקרים ּבדמים צאנֹו אּלהמכר ּכל לֹו .ולֹוקח …«ְְִֵָָָֹ¿»«¬»ƒְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

àì(à)úà á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−
ãákä-ìk úà äNò eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk̈£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ

:äfä©¤«
i"yx£‰NÚ∑:ּכמֹו יד)ּכנס, א עמלק(שמואל את וּי חיל, .""וּיעׂש »»ְֲִֵֶַַַַַַַָָ

Ïkמ ‡�Ú LÈ¯a ·‰ÈÂ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«¿≈»»»
dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡�Úa ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯cƒ¿¿»ƒ¿¿»»¿»»¿«ƒ≈
‡�Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏa ÔÈ¯„Ú∆¿ƒƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„¿»»

z¯k·Ó‡מא ‡�Ú ÔÓÁÈ˙Óc ÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â«¬≈¿»ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»
‡�Ú È�ÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ ÈeLÓe¿«ƒ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

LÈ˜Ï‡מב BÂ‰Â ÈeLÓ ‡Ï ‡�Ú ˙eLÈwÏ·e¿«ƒ»»»¿«≈«¬«ƒ»
:·˜ÚÈÏ ‡i¯Èk·e Ô·ÏÏ¿»»«ƒ«»¿«¬…

ÔÚמג dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡¯·b ÛÈ˜˙e¿≈«¿»«¬»«¬»«¬≈»
:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈc·ÚÂ Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ«ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ

�ÈÒ·א ÔÈ¯Ó‡c Ô·Ï È�· ÈÓb˙t ˙È ÚÓLe¿«»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ
‡�˜ ‡�e·‡Ï ÈcÓe ‡�e·‡Ï Èc Ïk ˙È ·˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ¿»»¿»

:ÔÈ„‰ ‡iÒÎ� Ïk ˙È»»ƒ¿«»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÚÈ˜·.(מ) „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Âהּנֹולדים רּׁש"י ּפרׁש ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ִִֵַַַָ

ועׂשה לעצמם, הבּדילם נקּדים ְְְְְֲִִִִַָָָָֻֻעקּדים

לפני העקד העדר אֹותֹו והֹולי לבד, עדר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹותן

צֹופֹות אחריהן ההֹולכֹות הּצאן ּופני ְְֲֵֵֶַַַַֹֹהּצאן,

עקד, אל הּצאן ּפני וּיּתן ׁשאמר וזהּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבאּלּו,

ׁשּנמצא חּום ּכל ואל עקד אל הּצאן ּפני ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשהיּו

ׁשתם ולא לבּדֹו עדרים לֹו וּיׁשת לבן. ְְְֲִֶַַָָָָָָֹֹּבצאן

הרב: לׁשֹון זה ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו לבן, צאן ְְְִֵֶֶַַַָָָֹעל

ÔÈ‡Âהפריד לּמה ּכי נכֹונים, ּבכאן ּדבריו ¿≈ְְְְִִִִָָָָָ

אֹו נקד לבן ּבעדר נׁשאר ולא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹהּכׂשבים,

היּו ואם ּבעּזים. ולא ּבּכׂשבים לא ְְְִִִִַָָָֹֹחּום

עקּדים הּצאן הֹולידּו אׁשר אֹותם ְֲֲִִִִֶַַָָֹֻהּנפרדים

עׂשה ּומהם ׁשּלֹו, ׁשהיּו ּוטלּואים, ְְִִֵֶֶֶָָָנקּודים

לבּדם הּכׂשבים הפריד לּמה העקד, הּזה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעדר

ּכן, לֹו ׁשּנֹולדּו והעּזים הּתיׁשים ּגם לקח ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹולא

הֹולי אׁשר הּזה העקד העדר מּכּלם ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻויעׂשה

חּום. ׁשם ׁשּנֹולד אמר ׁשּלא ועֹוד, הּצאן. ְְִֵֶֶַַַָָֹֹלפני

עקד ּבּכׂשבים אין הרב ּדעת לפי ּכי ְְְִִִֵַַַַָָָֹועֹוד,

מקלֹות: להם עׂשה ולא ׂשכרֹו, ׁשאינם ְְְְֵֶֶַָָָָָָֹוטלּוא,

Ï·‡העּזים מן הּכׂשבים ׁשהפריד הּכתּוב ּפרּוׁש ¬»ְְִִִִִִֵֶַַָָָ

עדר לֹו היּו והּנה מיחד, עדר מהן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻועׂשה

עדר הּצאן, ּכל ּפני ונתן עּזים, ועדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכׂשבים

ּכל ואל העקּדים אל העּזים, ועדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֻהּכׂשבים

לפני העקּדים ׁשּׂשם לבן. צאן ּבכל אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָֹֻחּום

ּדעת על הּכׂשבים, לפני חּום וכל ְְְִִִִֵַַַַָָָהעּזים,

לפני חּום וכל העקּדים אֹו ְְֲִִִִֵָָָֻהראׁשֹונים,

מּפני ההפרדה צר ּכי ּדעּתנּו. על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּכׂשבים,

ּבּכ ׂשכרֹו היה אׁשר לבּדן:החּום ׂשבים ְְְֲִֶַַַָָָָָ

ÔBÎp‰Âיעקב הפריד הּכׂשבים ּכי ׁשּיאמר ּבעיני ¿«»ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹ

הּכׂשבים, ׁשהם הּנזּכר, הּצאן ּפני ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹונתן

לבּדֹו עדרים לֹו וּיׁשת חּום, ּכל ואל עקד ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹאל

הּכׂשבים, לפני והֹוליכם והחּום, העקד ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמן

וטעם ׂשכרֹו. היּו ּכי לבן צאן על ׁשתם ְְְִַַַָָָָָָֹֹולא

והּנה לבן, צאן ּבכל ּכן ׁשעׂשה לבן, ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹֹּבצאן

ׁשּלֹו: היּו ּבּכׂשבים ְִֶֶַָָָֹהעקד

Ï‡Âּפני ואמר הּכׂשבים אמר לּמה ּתׁשאל, ¿«ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

ּובּפרׁשה ּכן, לדּבר מקראֹות ּדר ּכי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּצאן,

ל"א (להּלן הּגלעד ּבהר לֹו, ּבדֹומה ְְְְִֶַַַַָָֹהּזאת

ׁשּלא מּפני ּבּכׂשבים, ּכן עׂשֹותֹו וטעם ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹכ"א).

הּכׂשבים ּבתֹולדת ׁשּידע אֹו חּום, ּבּמקלֹות ְְְִֶֶֶַַַַָָָָהיה

מן יֹותר ּבכבדּותם רּבים לסימנים ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָׁשּצריכים

לקּלּותם: ְְִַַָָהּתיׁשים,

‰B¯M˜Ó˙.(מא) Ô‡v‰הּזה ּבּלׁשֹון ּבעיני הּנכֹון «…«¿À»ְֵֶַַַַָָ

הֹולכים מהם הּזכרים אׁשר הּצאן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהם

לרב מהם יתּפרדּו לא עת, ּבכל הּנקבֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹאחר

מ"ד (להּלן בנפׁשֹו קׁשּורה ונפׁשֹו מּלׁשֹון ְְְְְְְֲִַַַַָָָָּתאותם

חזיר כ"ד.) (ּבכֹורֹות הּוא ּכן חכמים ּולׁשֹון ְְֲֲִִֵָל').

(קּדּוׁשין אחריה ּבּכרּוכין רחל, אחר ְֲִִִֵֶַַַַָָָּכרּו

"הּקׁשּורים" ההיא ּבעת הּנֹולדים ויּקראּו ְְְִִִִֵַַַָָָע"ט:).

הם קׁשּורים ּכי אמרּו ורּבים אביהם. ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָעל

קׁשר ּבזה זה קׁשּורים איבריהם אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהחזקים

הם והעטּופים הּבריאּות, סּבת זה ּכי ְְֲִִִִִֵֶַַַָאּמיץ,

להם ואין ּתתעּטף ּבהם נפׁשם אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחלּוׁשים

י"ט). ב' (איכה ּברעב העטּופים מּלׁשֹון ְְֲֲִִֵַָָָָָּתאוה,



מי `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iying meil inei xeriy

(î)ã÷ò-ìà ïàvä éðt ïziå á÷òé ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ
íúL àìå Bcáì íéøãò Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈

:ïáì ïàö-ìò©¬Ÿ¨¨«
i"yx£·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â∑עקּד והֹוליהּנֹולדים לבּדֹו, עדר, עדר אֹותן ועׂשה לעצמן והפריד הבּדיל נקּדים, ים ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻ

אלֿעקד", הּצאן ּפני "וּיּתן ׁשנאמר: וזהּו אליהם. צֹופֹות אחריהם ההֹולכֹות הּצאן ּופני הּצאן לפני העקּוד העדר ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹאֹותֹו
ׁשּמצא חּום ּכל ואל העקּדים אל הּצאן ּפני לבןׁשהיּו ÌÈ¯„Ú.ּבצאן BÏ ˙LiÂ∑ׁשּפרׁשּתי רמב"ן.ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻ«»∆¬»ƒְְִֵֶַ

(àî)-úà á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nä©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

i"yx£˙B¯M˜Ó‰∑עם חּברֹו ּומנחם ּבּמקרא, עד לֹו ואין 'הּבכירֹות', טו)ּכתרּגּומֹו: ב ּבּקֹוׁשרים",(שמואל (שם)"אחיתפל «¿À»ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
עּבּורן למהר יחד הּמתקּׁשרֹות אֹותן אּמיץ", הּקׁשר רמב"ן."ויהי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

(áî)éèòäáeïáìì íéôèòä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷òéì íéøLwäå§©§ª¦−§©«£«Ÿ

i"yx£ÛÈËÚ‰·e∑:עם חּברֹו ּומנחם 'ּובלּקיׁשּות', ּכתרּגּומֹו: אחּור, ג)לׁשֹון לׁשֹון(ישעיה והּמעטפֹות", "הּמחלצֹות ¿«¬ƒְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָ
הּזכרים ידי על להתיחם מתאּוֹות ואינן וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ּכלֹומר ּכסּות, .עטיפת ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

(âî)úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ
:íéøîçå íélîâe íéãáòå©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«

i"yx£˙Ba¯ Ô‡ˆ∑יֹותר ורבֹות צאןּפרֹות ÌÈ„·ÚÂ.מּׁשאר ˙BÁÙLe∑יקרים ּבדמים צאנֹו אּלהמכר ּכל לֹו .ולֹוקח …«ְְִֵָָָֹ¿»«¬»ƒְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ

àì(à)úà á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−
ãákä-ìk úà äNò eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk̈£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ

:äfä©¤«
i"yx£‰NÚ∑:ּכמֹו יד)ּכנס, א עמלק(שמואל את וּי חיל, .""וּיעׂש »»ְֲִֵֶַַַַַַַָָ

Ïkמ ‡�Ú LÈ¯a ·‰ÈÂ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«¿≈»»»
dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡�Úa ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯cƒ¿¿»ƒ¿¿»»¿»»¿«ƒ≈
‡�Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏa ÔÈ¯„Ú∆¿ƒƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„¿»»

z¯k·Ó‡מא ‡�Ú ÔÓÁÈ˙Óc ÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â«¬≈¿»ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»
‡�Ú È�ÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ ÈeLÓe¿«ƒ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

LÈ˜Ï‡מב BÂ‰Â ÈeLÓ ‡Ï ‡�Ú ˙eLÈwÏ·e¿«ƒ»»»¿«≈«¬«ƒ»
:·˜ÚÈÏ ‡i¯Èk·e Ô·ÏÏ¿»»«ƒ«»¿«¬…

ÔÚמג dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡¯·b ÛÈ˜˙e¿≈«¿»«¬»«¬»«¬≈»
:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈc·ÚÂ Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ«ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ

�ÈÒ·א ÔÈ¯Ó‡c Ô·Ï È�· ÈÓb˙t ˙È ÚÓLe¿«»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ
‡�˜ ‡�e·‡Ï ÈcÓe ‡�e·‡Ï Èc Ïk ˙È ·˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ¿»»¿»

:ÔÈ„‰ ‡iÒÎ� Ïk ˙È»»ƒ¿«»»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÚÈ˜·.(מ) „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Âהּנֹולדים רּׁש"י ּפרׁש ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ִִֵַַַָ

ועׂשה לעצמם, הבּדילם נקּדים ְְְְְֲִִִִַָָָָֻֻעקּדים

לפני העקד העדר אֹותֹו והֹולי לבד, עדר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאֹותן

צֹופֹות אחריהן ההֹולכֹות הּצאן ּופני ְְֲֵֵֶַַַַֹֹהּצאן,

עקד, אל הּצאן ּפני וּיּתן ׁשאמר וזהּו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבאּלּו,

ׁשּנמצא חּום ּכל ואל עקד אל הּצאן ּפני ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשהיּו

ׁשתם ולא לבּדֹו עדרים לֹו וּיׁשת לבן. ְְְֲִֶַַָָָָָָֹֹּבצאן

הרב: לׁשֹון זה ׁשּפרׁשּתי. ּכמֹו לבן, צאן ְְְִֵֶֶַַַָָָֹעל

ÔÈ‡Âהפריד לּמה ּכי נכֹונים, ּבכאן ּדבריו ¿≈ְְְְִִִִָָָָָ

אֹו נקד לבן ּבעדר נׁשאר ולא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹהּכׂשבים,

היּו ואם ּבעּזים. ולא ּבּכׂשבים לא ְְְִִִִַָָָֹֹחּום

עקּדים הּצאן הֹולידּו אׁשר אֹותם ְֲֲִִִִֶַַָָֹֻהּנפרדים

עׂשה ּומהם ׁשּלֹו, ׁשהיּו ּוטלּואים, ְְִִֵֶֶֶָָָנקּודים

לבּדם הּכׂשבים הפריד לּמה העקד, הּזה ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהעדר

ּכן, לֹו ׁשּנֹולדּו והעּזים הּתיׁשים ּגם לקח ְְְְִִִֵֶַַַָָָֹולא

הֹולי אׁשר הּזה העקד העדר מּכּלם ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻויעׂשה

חּום. ׁשם ׁשּנֹולד אמר ׁשּלא ועֹוד, הּצאן. ְְִֵֶֶַַַָָֹֹלפני

עקד ּבּכׂשבים אין הרב ּדעת לפי ּכי ְְְִִִֵַַַַָָָֹועֹוד,

מקלֹות: להם עׂשה ולא ׂשכרֹו, ׁשאינם ְְְְֵֶֶַָָָָָָֹוטלּוא,

Ï·‡העּזים מן הּכׂשבים ׁשהפריד הּכתּוב ּפרּוׁש ¬»ְְִִִִִִֵֶַַָָָ

עדר לֹו היּו והּנה מיחד, עדר מהן ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻועׂשה

עדר הּצאן, ּכל ּפני ונתן עּזים, ועדר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּכׂשבים

ּכל ואל העקּדים אל העּזים, ועדר ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֻהּכׂשבים

לפני העקּדים ׁשּׂשם לבן. צאן ּבכל אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶָָָָָֹֻחּום

ּדעת על הּכׂשבים, לפני חּום וכל ְְְִִִִֵַַַַָָָהעּזים,

לפני חּום וכל העקּדים אֹו ְְֲִִִִֵָָָֻהראׁשֹונים,

מּפני ההפרדה צר ּכי ּדעּתנּו. על ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּכׂשבים,

ּבּכ ׂשכרֹו היה אׁשר לבּדן:החּום ׂשבים ְְְֲִֶַַַָָָָָ

ÔBÎp‰Âיעקב הפריד הּכׂשבים ּכי ׁשּיאמר ּבעיני ¿«»ְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹ

הּכׂשבים, ׁשהם הּנזּכר, הּצאן ּפני ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹונתן

לבּדֹו עדרים לֹו וּיׁשת חּום, ּכל ואל עקד ְְֲִֶֶֶַַָָָָֹאל

הּכׂשבים, לפני והֹוליכם והחּום, העקד ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹמן

וטעם ׂשכרֹו. היּו ּכי לבן צאן על ׁשתם ְְְִַַַָָָָָָֹֹולא

והּנה לבן, צאן ּבכל ּכן ׁשעׂשה לבן, ְְְִֵֵֶָָָָָָָֹֹּבצאן

ׁשּלֹו: היּו ּבּכׂשבים ְִֶֶַָָָֹהעקד

Ï‡Âּפני ואמר הּכׂשבים אמר לּמה ּתׁשאל, ¿«ְְְְִִֵַַַַָָָָָ

ּובּפרׁשה ּכן, לדּבר מקראֹות ּדר ּכי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּצאן,

ל"א (להּלן הּגלעד ּבהר לֹו, ּבדֹומה ְְְְִֶַַַַָָֹהּזאת

ׁשּלא מּפני ּבּכׂשבים, ּכן עׂשֹותֹו וטעם ְְְֲִִֵֵֶַַַָֹכ"א).

הּכׂשבים ּבתֹולדת ׁשּידע אֹו חּום, ּבּמקלֹות ְְְִֶֶֶַַַַָָָָהיה

מן יֹותר ּבכבדּותם רּבים לסימנים ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָׁשּצריכים

לקּלּותם: ְְִַַָָהּתיׁשים,

‰B¯M˜Ó˙.(מא) Ô‡v‰הּזה ּבּלׁשֹון ּבעיני הּנכֹון «…«¿À»ְֵֶַַַַָָ

הֹולכים מהם הּזכרים אׁשר הּצאן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹׁשהם

לרב מהם יתּפרדּו לא עת, ּבכל הּנקבֹות ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָֹֹאחר

מ"ד (להּלן בנפׁשֹו קׁשּורה ונפׁשֹו מּלׁשֹון ְְְְְְְֲִַַַַָָָָּתאותם

חזיר כ"ד.) (ּבכֹורֹות הּוא ּכן חכמים ּולׁשֹון ְְֲֲִִֵָל').

(קּדּוׁשין אחריה ּבּכרּוכין רחל, אחר ְֲִִִֵֶַַַַָָָּכרּו

"הּקׁשּורים" ההיא ּבעת הּנֹולדים ויּקראּו ְְְִִִִֵַַַָָָע"ט:).

הם קׁשּורים ּכי אמרּו ורּבים אביהם. ׁשם ְְְֲִִִִֵֵֶַַָעל

קׁשר ּבזה זה קׁשּורים איבריהם אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָהחזקים

הם והעטּופים הּבריאּות, סּבת זה ּכי ְְֲִִִִִֵֶַַַָאּמיץ,

להם ואין ּתתעּטף ּבהם נפׁשם אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָהחלּוׁשים

י"ט). ב' (איכה ּברעב העטּופים מּלׁשֹון ְְֲֲִִֵַָָָָָּתאוה,



vie`מב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iying meil inei xeriy

(á)ìBîúk Bnò epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷òé àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬
ìL:íBL ¦§«

(â)éúBáà õøà-ìà áeL á÷òé-ìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−
:Cnò äéäàå EzãìBîìe§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

i"yx£EÈ˙B·‡ ı¯‡ŒÏ‡ ·eL∑להׁשרֹות אפׁשר אי לטמא, מחּבר ּבעֹוד אבל ,עּמ אהיה עליוׁשם .(ב"ר)ׁשכינתי ∆∆∆¬∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh zegiy ihewl)

עליָך ׁשכינתי להׁשרֹות אפׁשר אי לּטמא מחּבר ג)ּבעֹודָך לא, לארץ(רש"י היתה לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו רׁש"י ׁשיטת לפי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ

ּבחּוץ ׁשהּותֹו לא לּטמא, החּבּור היתה הּׁשכינה להׁשראת ׁשהּמניעה לׁשיטתֹו, ּכאן ואזיל מיחדת. קדּׁשה האבֹות ּבזמן ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻיׂשראל

ֶָָלארץ.

(ã):Bðàö-ìà äãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−¤Ÿ«
i"yx£‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜iÂ∑עם יעקב נזּדּוג ׁשּבׁשבילּה הּבית, עקרת היתה ׁשהיא ללאה, ּכ ואחר ּתחּלה, לרחל «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּבנּו אׁשר ּוכלאה "ּכרחל אֹומרים: יהּודה מּׁשבט ּדינֹו ּובית ּבעז ׁשהרי ּבּדבר, מֹודים לאה ׁשל ּבניה ואף ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹלבן,
ללאה רחל הקּדימּו וגֹו'", .ׁשּתיהם ְְְְִִֵֵֵֶָָ

(ä)éìà epðéà-ék ïëéáà éðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´£¦¤½¦«¥¤¬¥©−
ìL ìîúk^éãnò äéä éáà éýìûå íL ¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨¨−¦¨¦«

(å)^ïëéáà-úà ézãáò éçk-ìëa ék ïzòãé äðzàåרמב"ן §©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤£¦¤«

(æ)-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàåíéðî úøNò ézøkNî ©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−£¤¤́Ÿ¦®
:éãnò òøäì íéýìû Bðúð-àìå§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«

i"yx£ÌÈ�Ó ˙¯NÚ∑מעׂשרה ּפחֹות 'מֹונים' ׁשהחליף∑ÌÈ�Ó.אין למדנּו עׂשירּיֹות, והן החׁשּבֹון, ּכלל סכּום לׁשֹון ¬∆∆…ƒֲִֵֵָָָ…ƒְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָ
ּפעמים מאה רמב"ן.ּתנאֹו ְְִֵָָָ

(ç)ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ
ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ò øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ

:íéc÷òרמב"ן £ª¦«

(è)^éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«

(é)äpäå íBìça àøàå éðéò àOàå ïàvä íçé úòa éäéå©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®§¦¥³
:íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä̈«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦«

i"yx£ÌÈ„zÚ‰ ‰p‰Â∑אֹותן מביאין הּמלאכים היּו ּדגמתן, הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ּכּלם, לבן ׁשהבּדילם ּפי על אף ¿ƒ≈»«Àƒְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ

È‰B˙ÈÏב ‡‰Â Ô·Ï Èt‡ ¯·Ò ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»¿»≈ƒ
:È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók dnÚƒ≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ

„‡·‰˙Cג ‡Ú¯‡Ï ·ez ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿»«¬»»»
:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ C˙„lÈÏe¿«»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»

Ï˜ÁÏ‡ד ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»
:d�Ú ˙ÂÏ¿«»≈

‡·ÔÎeה Èt‡ ¯·Ò ˙È ‡�‡ ÈÊÁ Ô‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»≈¬»»¿««≈¬≈
È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚ È‰B˙ÈÏ È¯‡¬≈≈ƒƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ

:ÈcÚÒa ‰Â‰ ‡a‡c d‰Ï‡Â≈»≈¿«»¬»¿«¿ƒ

È˙ו ˙ÈÁÏt ÈÏÈÁ ÏÎa È¯‡ ÔÈzÚ„È ÔÈz‡Â¿«ƒ¿«¿ƒ¬≈¿»≈ƒ¿»ƒ»
:ÔÎe·‡¬≈

NÚ¯ז È¯‚‡ ˙È È�L‡Â Èa ¯wL ÔÎe·‡Â«¬≈««ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¬«
:ÈnÚ ‡L‡·‡Ï ÈÈ d˜·L ‡ÏÂ ÔÈ�ÓÊƒ¿ƒ¿»»¿≈¿»¿«¿»»ƒƒ

‡‚¯Cח ‡‰È ÔÈ¯BÓ� ¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡ƒ¿≈¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»
¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡Â ÔÈ¯BÓ� ‡�Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿≈¬»¬«
:ÔÈÏB‚¯ ‡�Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂ C¯‚‡ ‡‰È ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿≈«¿»ƒƒ»»»»¿ƒ

ÈÏ:ט ·‰ÈÂ ÔBÎe·‡„ È˙Èb ˙È ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬ƒ«ƒ

È�ÈÚי ˙ÈÙ˜Êe ‡�Ú ‡ÓÁÈ˙‡c ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«
‡�Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»¿»¿ƒ«»»

:ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ� ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ«ƒƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּדבר: כן ּכי ּולקיׁשּיא, ּבּכירּיא אמר ְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָוהּתרּגּום

‡·ÔÎÈ.(ו) ˙‡ Èz„·Ú ÈÁk ÏÎa Èkמּתחּלה ƒ¿»…ƒ»«¿ƒ∆¬ƒ∆ְִִָ

צאן ללבן ׁשהיה ויּתכן לרגלי. ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹונתּבר

יעקב, לרגל העטּופים ּגם נתּברכּו ּכי ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֹרּבֹות

ׁשעׂשה ליעקב ּבקנאתם רק ּבניו צעקּו לא ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָֹֹּכי

הּזה: הּכבֹוד ֶַַָָּכל

Èz¯kNÓ.(ז) ˙‡ ÛÏÁ‰Â Èa Ï˙‰ ÔÎÈ·‡Âהיה זה «¬ƒ∆≈∆ƒ¿∆¡ƒ∆«¿À¿ƒֶָָ

אמר וכן מּתחּלה, הּכתּוב סּפרֹו לא ואם ְְְְֱִִִִֵֶַַָָָֹאמת,

(להּלן מנים עׂשרת מׂשּכרּתי את וּתחלף ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָֹֻלֹו

ּבּתֹורה. רּבים ּבמקֹומֹות וכזה מ"א), ְְִִֶַַָָָּפסּוק

לאה ׁשּנתנה סּפר לא למעלה הּזאת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹּובּפרׁשה

לרחל: הּדּודאים ְִֵֶַָָאת

וטעם E¯ÎN.(ח) ‰È‰È ÌÈc˜� ¯Ó‡È ‰k Ì‡ּכי ְַַƒ……«¿Àƒƒ¿∆¿»∆ִ

נקּדים הּמראֹות ׁשני לֹו נתן ְְְְִִִֵַַַָָֻמּתחּלה

לתת ּבֹו וחזר ּבּכׂשבים, החּום גם ְְְִִֵַַַַָָָּוטלּואים,

ׁשנה, ּבכל אֹותֹו מחליף והיה אחד, ְְְֲִֶֶַַָָָָָָמראה

ּבּמּקלֹות, זה היה ולא ּכן, יֹולדֹות הּצאן ְְְְֵֶַַַָָָֹֹוהיּו

ׁשעׂשה הּגדֹול הּׁשם מעׂשה להם מסּפר הּוא ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכי

אמר ּכאׁשר ּבׁשנה, ׁשנה מּדי להפליא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָעּמֹו

עּמדי. להרע אלהים נתנֹו ְְְֱִִִַָָָֹֹולא

Ìbאחרי מׂשּכרּתֹו את מחליף ׁשהיה יּתכן «ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iying meil inei xeriy

לבן ּבני ּביד הּמסּור יעקבמעדר ׁשּביד לבן∑ÌÈc¯·e.(ב"ר)לעדר ׁשל חּוט ּבלע"ז, פיישימ"ר 'ּופּציחין', ּתרּגּומֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ¿Àƒְְִִֶַַַַָָ
זֹו אל מּזֹו ּומפּלׁשת ּפתּוחה ׁשּלֹו וחברּבּורֹות סביב ּגּופן את זן(מּקיף אל מּזן אחרים: מן)ספרים עד להביא לי ואין , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

רמב"ן.הּמקרא ְִַָ

(àé):éðpä øîàå á÷òé íBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦

(áé)éðéò àð-àN øîàiåíéìòä íéãzòä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬

^Cl äNò ïáì̈−̈¬Ÿ¤¨«

(âé)øLà äávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈£¤̧
áeLå úàfä õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð íL él zøãð̈©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤©½Ÿ§−

:EzãìBî õøà-ìà¤¤¬¤«©§¤«
i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡‰∑:ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר יתרה הה"א ּביתֿאל, אל לד)ּכמֹו ּבאים(במדבר אּתם אל"ּכי »≈≈≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכנען" ÌL.הארץ zÁLÓ∑מׁשּוחה להיֹות ראׁשּה", על ׁשמן "וּיּצק :ּכ למלכּות, ּכׁשּנמׁשח ּוגדּלה, רּבּוי לׁשֹון ְֶַָָָ»«¿»»ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
Èl.לּמזּבח z¯„� ¯L‡∑קרּבנֹות ׁשם ׁשּתקריב אלהים", ּבית "יהיה ׁשאמרּת: לׁשּלמֹו, אּתה רמב"ן.וצרי ְִֵַַ¬∆»«¿»ƒְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ãé)äìçðå ÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïòzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤§©«£−̈
:eðéáà úéáa§¥¬¨¦«

i"yx£e�Ï „BÚ‰∑?הּזכרים ּבין ּכלּום אבינּו מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום מּלׁשּוב, יד על נעּכב .לּמה «»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

(åè)ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−
:eðtñk-úà¤©§¥«

i"yx£BÏ e�·LÁ� ˙Bi¯Î� ‡BÏ‰∑עּמנּו נהג נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו נדּוניא לתת אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ¬»¿ƒ∆¿«¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
e�¯ÎÓ.ּכנכרּיֹות Èk∑אּלא(ל ל נתננּו ולא ׁשנה י"ד ּבנּו אֹותֹו הּפעּלה)ׁשעבדּת ׂשכר∑‡˙e�tÒkŒ.ּבׂשכר ּדמי .ּפעּלתׁשעּכב ְְִָƒ¿»»ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ∆«¿≈ְְְְִֵֵֶַָֻ

ÚÈ˜·יא ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡�‡ ‡‰ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב Ïk ÈÊÁÂ C�ÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ� ÔÈÏB‚¯ ‡�Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

Ècיג Ï‡ ˙È·a CÏÚ È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡�‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»¿≈≈ƒ
Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Èc ‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ¿«¿»«»»»ƒ«ƒ¿»√»««»
·e˙Â ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ ÔÚk ÌÈ¿̃»¿«ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«»»

‰BÚ„יד dÏ Ô¯Ó‡Â ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ˙·È˙‡Â«¬ƒ«»≈¿≈»«¬»«≈«
:‡�e·‡ ˙È·a ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ‡�Ï (ÔÚk)¿«»»√»¿«¬»»¿≈¬»

aÊ��‡טו È¯‡ dÏ ‡�·LÁ˙‡ Ô‡¯Îe� ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈¬≈«¿»»
:‡�tÒk ˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â«¬««≈«»«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יעקב ּכרצֹון יֹולדֹות והיּו מעּברֹות הּצאן ְְְְֲִֶַַָָָֹֹֻׁשהיּו

ּובבראׁשית לעׂשֹות. הּיֹוצר ּבעיני יׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָּכאׁשר

מה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צפה ג') (ע"ד ַַַָָָָָרּבה

צר והּוא אבינּו ליעקב לעׂשֹות עתיד ְְֲֲִִֶַַָָָָָֹּׁשּלבן

ּכאן, ּכתּוב אין אמר ּכה אם ּבּה, ּכּיֹוצא ִֵֵַַָָָָָֹצּורה

יאמר: ּכה אם ִֶַָֹֹאּלא

‰Ô‡v.(י) ÌÁÈ ˙Úa È‰ÈÂׁשהחליף אחר היה זה «¿ƒ¿≈«≈«…ֱִֶֶֶַַָָ

ּולכ מׂשּכרּתֹו, ּכלאת את ראיתי ּכי אמר ְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

העּתדים והּנה וטעם .ל עֹוׂשה לבן ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻאׁשר

יעלּו ּכי ּבחלֹום לֹו הראה הּצאן, על ְֲֲִִֶַַַַָָֹֹהעלים

היּו כן ואחרי עקּדים, וכּלם העּתּדים הּצאן ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹֻֻֻעל

ּכי והּגיד ּברּודים, ּכּלם היּו וׁשּוב נקּדים, ְְְְִִִִִָָָֻֻֻּכּלם

את להחליף לבן לֹו ׁשעֹוׂשה החמס רֹואה ְֲִֶֶֶֶֶַָָָָהּוא

יצטר אׁשר ּכּמראה הּנֹולדים ויעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֻמׂשּכרּתֹו,

יעקב יעׂשה לא ואיל ּומּכאן יעקב. ֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹאליו

כ"ה): כ"ט (מׁשלי יׂשּגב ּבה' ּבֹוטח ּכי ְְְִִֵֵַַַָֻמּקלֹות

‰p‰Â.Ô‡v‰ ÏÚ ÌÈÏÚ‰ ÌÈ„zÚ‰והאילים הּתיׁשים ¿ƒ≈»«Àƒ»…ƒ««…ְְִִֵַָָ

יּקרא ּבּצאן ּגדֹול ּכל ּכי עּתּדים, ְִִִִֵַַָָָָֹֻיּקראּו

ארץ עּתּודי ּכל האנׁשים, ּבגדֹולי אף ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָכן,

ּפי על אף רּׁש"י, וכתב ט'): י"ד ְְְִִַַַַַָָ(יׁשעיה

הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ּכּלם לבן ְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹֻׁשהבּדילם

מעדר אֹותן מביאים הּמלאכים היּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּדגמתן,

יעקב. ׁשּביד לעדר לבן לבני ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמסּור

ÏÚÂּכי להבטיחֹו מראה זה היה הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבכל ּכי והּנה, מּלת והעד ּכהם, ְְְִִִִֵֵֶַָָָיֹולידּו

מ' להּלן י"בֿי"ג, כ"ח (לעיל ּכן יאמר ְְֲֵֵַַַָֹהחלֹום

ּובבראׁשית לפניו. הּדבר ּכאּלּו ּבטעם ט"ז), ְְְְִִִֵַַַָָָָט',

אּלא הּמלאכים הזּכירּו לא ג') (ע"ד ְְִִִֶַַַָָָֹרּבה

אּלא ּכאן ּכתּוב אין עֹולים אמרּו ְְִִִֵֶָָָָָמּמדרׁש,

ׁשאמרנּו: ּכמֹו מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּכי ְְְְִִִֶֶַָָָֹהעלים,

‡Ï.(יג) ˙Èa Ï‡‰ ÈÎ�‡מה ּכל לנׁשיו יעקב יסּפר »…ƒ»≈≈≈ְְֲֵַַַָָָֹ

הּכל ּכי ּבחלֹום, האלהים מלא לֹו ְֱֲִִֶַַַַַָָֹֹּׁשאמר

לא ּׁשּיסּפר מה אבל עּמֹו, ׁשּתלכנה להם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּפּיּוס

ּוראה עיני נא ׂשא מאמר ּכי הּוא, אחד ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָחלֹום

ּבצאנֹו, לבן את עֹובד ּבהיֹותֹו היה העּתדים ְְִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל

הראׁשֹונֹות, מהּׁשנים ּבאחת הּצאן, יחם ְְִִֵֵֵַַַַַָָֹּבעת

ּבעתּומאמר ּכן אחר היה אל ּבית האל אנכי ְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

הארץ מן צא קּום לֹו ׁשאמר אחר ּכי ְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנסיעה,

צאן עֹוד לראֹות ּבחרן עֹוד נתעּכב לא ְְְִִֵַַָָֹֹֹהּזאת,

נקּדים וּתלדנה הּצאן על הּתיׁשים וּיעלּו ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻלבן

לרחל ׁשלח החלֹום מּמחרת רק ְְֲֳִִֵַַַַָָָּוטלּואים,

להם. והלכּו חלֹומֹו להם ויסּפר ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָּוללאה

ÌÚËÂ.Ï‡ ˙Èa Ï‡‰ ÈÎ�‡יתרה ה"א רּׁש"י ּפרׁש ¿««»…ƒ»≈≈≈ְִֵֵֵַַָ

וכמֹוהּו אל, ּבית אל אנכי ּכמֹו ְְְִֵֵֵָָֹוהּוא

ּובעלי ּכנען. הארץ אל ב') ל"ד ְְֲִֵֶֶַַַָָָָ(ּבּמדּבר

האל אנכי ּתּקנּו והרד"ק) (הראב"ע, ְְִִֵַַַָָָָָֹהּלׁשֹון

ב' (לעיל ורע טֹוב הּדעת ּומעץ וכן אל, ְְֵֵֵֵֵֵַַַָָּבית

והּמלא י"ז). ל"ט (ׁשמֹות הּזהב העבתת ְְְֲַַַָָָָֹֹט"ז),

ׁשֹולחֹו: ּבלׁשֹון ְְְִֵַידּבר

ÏÚÂהאל אנכי הּזה הּמלא יאמר האמת ּדר ¿«ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

אל ּבית אל לּמקֹום וּיקרא וכן אל, ְְִֵֵֵֵֵֵַַָָּבית

יׂשראל קדֹוׁש צּיֹון ׁשאמר ּכמֹו ז'), ל"ה ְְְְִִֵֶַַָָָ(להּלן

(ׁשם אמר עּזיאל ּבן ויֹונתן י"ד). ס' ְְְִֵֶַַָָָָָֻ(יׁשעיה

ׁשכינּתיּה, ּבית עּלאה מרֹומא ּבׁשמי קּדיׁש ג') ְְְְִִִִֵֵֵַָָָו'

וכן ט"ז). מ"ח (להּלן הּגֹואל הּמלא ְְְְֵֵַַַַָָוהּוא

ז'), י"ב (ּבּמדּבר הּוא נאמן ּביתי ְְֱִִֵֶַָָָּבכל

יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל

ÌÚËÂÌL Èl z¯„� ¯L‡ ‰·vÓ ÌM zÁLÓ ¯L‡ ¿««¬∆»«¿»»«≈»¬∆»«¿»ƒ»

לּׁשם�„¯. עֹובד להיֹות נדרּת אּתה ּכי ∆∆ְְִִֵֵַַַָָָ

ּבית האבן ל ולהיֹות הּנבחרת ּבארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהמיחד
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לבן ּבני ּביד הּמסּור יעקבמעדר ׁשּביד לבן∑ÌÈc¯·e.(ב"ר)לעדר ׁשל חּוט ּבלע"ז, פיישימ"ר 'ּופּציחין', ּתרּגּומֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ¿Àƒְְִִֶַַַַָָ
זֹו אל מּזֹו ּומפּלׁשת ּפתּוחה ׁשּלֹו וחברּבּורֹות סביב ּגּופן את זן(מּקיף אל מּזן אחרים: מן)ספרים עד להביא לי ואין , ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

רמב"ן.הּמקרא ְִַָ

(àé):éðpä øîàå á÷òé íBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦

(áé)éðéò àð-àN øîàiåíéìòä íéãzòä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬

^Cl äNò ïáì̈−̈¬Ÿ¤¨«

(âé)øLà äávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈£¤̧
áeLå úàfä õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð íL él zøãð̈©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤©½Ÿ§−

:EzãìBî õøà-ìà¤¤¬¤«©§¤«
i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡‰∑:ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר יתרה הה"א ּביתֿאל, אל לד)ּכמֹו ּבאים(במדבר אּתם אל"ּכי »≈≈≈ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכנען" ÌL.הארץ zÁLÓ∑מׁשּוחה להיֹות ראׁשּה", על ׁשמן "וּיּצק :ּכ למלכּות, ּכׁשּנמׁשח ּוגדּלה, רּבּוי לׁשֹון ְֶַָָָ»«¿»»ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
Èl.לּמזּבח z¯„� ¯L‡∑קרּבנֹות ׁשם ׁשּתקריב אלהים", ּבית "יהיה ׁשאמרּת: לׁשּלמֹו, אּתה רמב"ן.וצרי ְִֵַַ¬∆»«¿»ƒְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

(ãé)äìçðå ÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïòzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤§©«£−̈
:eðéáà úéáa§¥¬¨¦«

i"yx£e�Ï „BÚ‰∑?הּזכרים ּבין ּכלּום אבינּו מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום מּלׁשּוב, יד על נעּכב .לּמה «»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

(åè)ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−
:eðtñk-úà¤©§¥«

i"yx£BÏ e�·LÁ� ˙Bi¯Î� ‡BÏ‰∑עּמנּו נהג נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו נדּוניא לתת אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ¬»¿ƒ∆¿«¿ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
e�¯ÎÓ.ּכנכרּיֹות Èk∑אּלא(ל ל נתננּו ולא ׁשנה י"ד ּבנּו אֹותֹו הּפעּלה)ׁשעבדּת ׂשכר∑‡˙e�tÒkŒ.ּבׂשכר ּדמי .ּפעּלתׁשעּכב ְְִָƒ¿»»ְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻ∆«¿≈ְְְְִֵֵֶַָֻ

ÚÈ˜·יא ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡�‡ ‡‰ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב Ïk ÈÊÁÂ C�ÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ� ÔÈÏB‚¯ ‡�Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

Ècיג Ï‡ ˙È·a CÏÚ È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡�‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»¿≈≈ƒ
Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Èc ‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ¿«¿»«»»»ƒ«ƒ¿»√»««»
·e˙Â ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ ÔÚk ÌÈ¿̃»¿«ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«»»

‰BÚ„יד dÏ Ô¯Ó‡Â ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ˙·È˙‡Â«¬ƒ«»≈¿≈»«¬»«≈«
:‡�e·‡ ˙È·a ‡�ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ‡�Ï (ÔÚk)¿«»»√»¿«¬»»¿≈¬»

aÊ��‡טו È¯‡ dÏ ‡�·LÁ˙‡ Ô‡¯Îe� ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈¬≈«¿»»
:‡�tÒk ˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â«¬««≈«»«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יעקב ּכרצֹון יֹולדֹות והיּו מעּברֹות הּצאן ְְְְֲִֶַַָָָֹֹֻׁשהיּו

ּובבראׁשית לעׂשֹות. הּיֹוצר ּבעיני יׁשר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָּכאׁשר

מה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש צפה ג') (ע"ד ַַַָָָָָרּבה

צר והּוא אבינּו ליעקב לעׂשֹות עתיד ְְֲֲִִֶַַָָָָָֹּׁשּלבן

ּכאן, ּכתּוב אין אמר ּכה אם ּבּה, ּכּיֹוצא ִֵֵַַָָָָָֹצּורה

יאמר: ּכה אם ִֶַָֹֹאּלא

‰Ô‡v.(י) ÌÁÈ ˙Úa È‰ÈÂׁשהחליף אחר היה זה «¿ƒ¿≈«≈«…ֱִֶֶֶַַָָ

ּולכ מׂשּכרּתֹו, ּכלאת את ראיתי ּכי אמר ְְְִִִֵֶַַָָָָֻ

העּתדים והּנה וטעם .ל עֹוׂשה לבן ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֻאׁשר

יעלּו ּכי ּבחלֹום לֹו הראה הּצאן, על ְֲֲִִֶַַַַָָֹֹהעלים

היּו כן ואחרי עקּדים, וכּלם העּתּדים הּצאן ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָֹֻֻֻעל

ּכי והּגיד ּברּודים, ּכּלם היּו וׁשּוב נקּדים, ְְְְִִִִִָָָֻֻֻּכּלם

את להחליף לבן לֹו ׁשעֹוׂשה החמס רֹואה ְֲִֶֶֶֶֶַָָָָהּוא

יצטר אׁשר ּכּמראה הּנֹולדים ויעׂשה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֻמׂשּכרּתֹו,

יעקב יעׂשה לא ואיל ּומּכאן יעקב. ֲֲֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹֹאליו

כ"ה): כ"ט (מׁשלי יׂשּגב ּבה' ּבֹוטח ּכי ְְְִִֵֵַַַָֻמּקלֹות

‰p‰Â.Ô‡v‰ ÏÚ ÌÈÏÚ‰ ÌÈ„zÚ‰והאילים הּתיׁשים ¿ƒ≈»«Àƒ»…ƒ««…ְְִִֵַָָ

יּקרא ּבּצאן ּגדֹול ּכל ּכי עּתּדים, ְִִִִֵַַָָָָֹֻיּקראּו

ארץ עּתּודי ּכל האנׁשים, ּבגדֹולי אף ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָכן,

ּפי על אף רּׁש"י, וכתב ט'): י"ד ְְְִִַַַַַָָ(יׁשעיה

הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ּכּלם לבן ְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹֻׁשהבּדילם

מעדר אֹותן מביאים הּמלאכים היּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֻּדגמתן,

יעקב. ׁשּביד לעדר לבן לבני ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמסּור

ÏÚÂּכי להבטיחֹו מראה זה היה הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ

ּבכל ּכי והּנה, מּלת והעד ּכהם, ְְְִִִִֵֵֶַָָָיֹולידּו

מ' להּלן י"בֿי"ג, כ"ח (לעיל ּכן יאמר ְְֲֵֵַַַָֹהחלֹום

ּובבראׁשית לפניו. הּדבר ּכאּלּו ּבטעם ט"ז), ְְְְִִִֵַַַָָָָט',

אּלא הּמלאכים הזּכירּו לא ג') (ע"ד ְְִִִֶַַַָָָֹרּבה

אּלא ּכאן ּכתּוב אין עֹולים אמרּו ְְִִִֵֶָָָָָמּמדרׁש,

ׁשאמרנּו: ּכמֹו מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּכי ְְְְִִִֶֶַָָָֹהעלים,

‡Ï.(יג) ˙Èa Ï‡‰ ÈÎ�‡מה ּכל לנׁשיו יעקב יסּפר »…ƒ»≈≈≈ְְֲֵַַַָָָֹ

הּכל ּכי ּבחלֹום, האלהים מלא לֹו ְֱֲִִֶַַַַַָָֹֹּׁשאמר

לא ּׁשּיסּפר מה אבל עּמֹו, ׁשּתלכנה להם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּפּיּוס

ּוראה עיני נא ׂשא מאמר ּכי הּוא, אחד ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָחלֹום

ּבצאנֹו, לבן את עֹובד ּבהיֹותֹו היה העּתדים ְְִִֵֶַָָָָָָֹֻּכל

הראׁשֹונֹות, מהּׁשנים ּבאחת הּצאן, יחם ְְִִֵֵֵַַַַַָָֹּבעת

ּבעתּומאמר ּכן אחר היה אל ּבית האל אנכי ְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹ

הארץ מן צא קּום לֹו ׁשאמר אחר ּכי ְִִִֵֶֶַַַַָָָָהּנסיעה,

צאן עֹוד לראֹות ּבחרן עֹוד נתעּכב לא ְְְִִֵַַָָֹֹֹהּזאת,

נקּדים וּתלדנה הּצאן על הּתיׁשים וּיעלּו ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֻלבן

לרחל ׁשלח החלֹום מּמחרת רק ְְֲֳִִֵַַַַָָָּוטלּואים,

להם. והלכּו חלֹומֹו להם ויסּפר ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָּוללאה

ÌÚËÂ.Ï‡ ˙Èa Ï‡‰ ÈÎ�‡יתרה ה"א רּׁש"י ּפרׁש ¿««»…ƒ»≈≈≈ְִֵֵֵַַָ

וכמֹוהּו אל, ּבית אל אנכי ּכמֹו ְְְִֵֵֵָָֹוהּוא

ּובעלי ּכנען. הארץ אל ב') ל"ד ְְֲִֵֶֶַַַָָָָ(ּבּמדּבר

האל אנכי ּתּקנּו והרד"ק) (הראב"ע, ְְִִֵַַַָָָָָֹהּלׁשֹון

ב' (לעיל ורע טֹוב הּדעת ּומעץ וכן אל, ְְֵֵֵֵֵֵַַַָָּבית

והּמלא י"ז). ל"ט (ׁשמֹות הּזהב העבתת ְְְֲַַַָָָָֹֹט"ז),

ׁשֹולחֹו: ּבלׁשֹון ְְְִֵַידּבר

ÏÚÂהאל אנכי הּזה הּמלא יאמר האמת ּדר ¿«ְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

אל ּבית אל לּמקֹום וּיקרא וכן אל, ְְִֵֵֵֵֵֵַַָָּבית

יׂשראל קדֹוׁש צּיֹון ׁשאמר ּכמֹו ז'), ל"ה ְְְְִִֵֶַַָָָ(להּלן

(ׁשם אמר עּזיאל ּבן ויֹונתן י"ד). ס' ְְְִֵֶַַָָָָָֻ(יׁשעיה

ׁשכינּתיּה, ּבית עּלאה מרֹומא ּבׁשמי קּדיׁש ג') ְְְְִִִִֵֵֵַָָָו'

וכן ט"ז). מ"ח (להּלן הּגֹואל הּמלא ְְְְֵֵַַַַָָוהּוא

ז'), י"ב (ּבּמדּבר הּוא נאמן ּביתי ְְֱִִֵֶַָָָּבכל

יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל

ÌÚËÂÌL Èl z¯„� ¯L‡ ‰·vÓ ÌM zÁLÓ ¯L‡ ¿««¬∆»«¿»»«≈»¬∆»«¿»ƒ»

לּׁשם�„¯. עֹובד להיֹות נדרּת אּתה ּכי ∆∆ְְִִֵֵַַַָָָ

ּבית האבן ל ולהיֹות הּנבחרת ּבארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻהמיחד



vie`מד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyiy meil inei xeriy

(æè)àeä eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë ék¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzòå eðéðáìe:äNò E §¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−£¥«

i"yx£¯LÚ‰ŒÏÎ Èk∑הּקדֹוׁש ּׁשהּציל מה אּלא ּכלּום, לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ּכלֹומר: 'אּלא', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' ƒ»»…∆ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
הּוא' ׁשּלנּו מאבינּו, הּוא ּברּו.ÏÈv‰∑לׁשֹון ׁשּבּמקרא, הּצלה לׁשֹון ּכל וכן הפריׁש, ׁשּמפריׁשֹולׁשֹון הפרׁשה, ִֵֶָָָƒƒְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

האֹויב ּומן הרעה .מן ִִֵָָָָ

ß elqk 'e iyiy mei ß

(æé):íélîbä-ìò åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷òé í÷iå©¨−¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©©§©¦«
i"yx£ÂÈL�Œ˙‡Â ÂÈ�aŒ˙‡∑:ׁשּנאמר לזכרים, נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים לו)הקּדים אתֿנׁשיו(לקמן עׂשו "וּיּקח ∆»»¿∆»»ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

וגֹו' ."ואתּֿבניו ְְֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(141 'nr l zegiy ihewl)

לנקבֹות זכרים יז)הקּדים לא, ּבניו(רש"י את להקּדים יעקב ראה ּומה לילדיו, קֹודמת אדם ׁשל אׁשּתֹו ּכלל ּבדרְך הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

להיֹותם אּלא מּנׁשיו, יֹותר ׁשּכּבדם מּׁשּום לא ּכְך ׁשּנהג ּומתרץ, אצלֹו.זכריםלנׁשיו? הּמרּכזי הּמקֹום את ּתפסּו (ּבכלל) והּזכרים , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹ

הקּדים עׂשו בזּמה.נקבֹותאבל ׁשטּוף היֹותֹו עקב אּלא נׁשיו, ׁשהיּו מּפני לא : ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹ

(çé)äð÷î Lëø øLà BLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ£¤´¨½̈¦§¥Æ
äöøà åéáà ÷çöé-ìà àBáì íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨

:ïòðk§¨«©
i"yx£B�È�˜ ‰�˜Ó∑וחמֹורים ּוגמּלים ּוׁשפחֹות עבדים מּצאנֹו, ּׁשּקנה .מה ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ

(èé)íéôøzä-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä ïáìå§¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−
:äéáàì øLà£¤¬§¨¦«¨

i"yx£B�‡ˆŒ˙‡ ÊÊ‚Ï∑ּבניו ּביד יעקבׁשּנתן ּובין ּבינֹו ימים ׁשלׁשת ּדר.ÌÈÙ¯z‰Œ˙‡ ÏÁ¯ ·�‚zÂ∑להפריׁש ƒ¿…∆…ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒְְִַ
אביה אליליםאת רמב"ן.(ב"ר)נתּכּונהמעבֹודת ְְֱֲִִִִֵֶַַָָָ

(ë)ék Bì ãébä éìa-ìò énøàä ïáì áì-úà á÷òé áðâiå©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´½¦¬
^àeä çøáŸ¥−©«

(àë)íNiå øäpä-úà øáòiå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®©¨¬¤
:ãòìbä øä åéðt-úà¤¨−̈©¬©¦§¨«

e·‡Ó�‡טז ÈÈ L¯Ù‡ Èc ‡¯˙eÚ ÏÎ È¯‡¬≈»¿»ƒ«¿≈¿»≈¬»
CÏ ÈÈ ¯Ó‡ Èc Ïk ÔÚÎe ‡��·Ïe ‡e‰ ‡�ÏÈcƒ»»¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

:„·Úƒ≈

ÏÚיז È‰BL� ˙ÈÂ È‰B�a ˙È ÏË�e ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…¿«»¿ƒ¿»¿ƒ«
:‡iÏÓb«¿«»

c˜�‡יח d�È�˜ Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb Ïk ˙È ¯·„e¿«»»≈ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÂÏ È˙ÈÓÏ Ì¯‡ ÔcÙa ‡�˜ Èc d�È�˜ È˙Èb≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿««¬»¿≈≈¿«

:ÔÚ�Î ‡Ú¯‡Ï È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ¿«¿»¿»«

È˙יט ÏÁ¯ ˙‡ÈqÎÂ d�Ú ˙È ÊbÓÏ ÏÊ‡ Ô·ÏÂ¿»»¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈»
:‡‰e·‡Ï Èc ‡i�ÓÏ«̂¿»«»ƒ«¬»

Ïc‡כ ÏÚ ‰‡n¯‡ Ô·Ï„ ‡aÏ ÔÓ ·˜ÚÈ ÈqÎÂ¿«ƒ«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«¿»
:‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ dÏ ÈeÁ«ƒ≈¬≈»≈

t¯˙כא ˙È ¯·ÚÂ Ì˜Â dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»«¬«»¿»
:„ÚÏ‚„ ‡¯eËÏ È‰Bt‡ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּתאחר ואם ,מעׂשרֹותי מּׁשם ּולהֹוציא ְְְְֱִִִִֵֶַַַָֹאלהים

יק עֹוד נדרי:קֹול על האלהים צף ְְֱִִֶֶַָָֹֹ

‰ÌÈÙ¯z.(יט) ˙‡ ÏÁ¯ ·�‚zÂאּלא נתּכּונה לא «ƒ¿…»≈∆«¿»ƒְְִֶַָָֹ

רּׁש"י. לׁשֹון זרה, מעבֹודה אביה ְְְֲִִִֵַַָָָָָלהפריׁש

אמר ּכאׁשר זרה לעבֹודה ללבן היּו ּכי ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָָואפׁשר

הּתרפים ּכל היּו לא אבל אלהי, את ּגנבּת ְְֱֲִֶַַָָָָָָָָָֹֹלּמה

ּבבית זרה עבֹודה ּתּמצא אי ּכי ְֱֲִִִֵֵֵֶָָָָָנעבדים,

והּקרֹוב י"ג): י"ט א' ׁשמּואל (עּין ּדוד ְְֲִֵֵֵַַָָאדֹוננּו

הּׁשעֹות, לקּבל ּכלים ׁשהם ּׁשאֹומרים ְְִִֵֵֵֶֶַַַָמה

נגזרת והּמּלה עתידֹות. לדעת ּבהם ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָויקסמּו

נרּפים ב'), י"ז ב', (ׁשם ידים רפה ְְְִִִִֵַָָמּלׁשֹון

אֹותם יקראּו י"ז). ה' (ׁשמֹות נרּפים ְְְְִִִֶַָאּתם

נבּואה ּכמֹו ּדּבּורם ּכי ּבׁשמם לרמז ְְְְְִִִִִָָָָֹּתרפים

ּכמֹו רחֹוקֹות, לעּתים ּותכּזב ּברב ּתבא ְְְְְִִֵַָָָֹֹרפה,

און. ּדּברּו הּתרפים ּכי ב') י' (זכריה ְְְְְִִִֶֶַַָָָָׁשאמרּו

‰p‰Â,לאלהים להם אמנה קטּני אֹותם יעׂשּו ¿ƒ≈ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹ

יתּפּללּו ולא הּנכּבד ּבּׁשם יׁשאלּו ְְְְְֲִִִֵַַַָֹֹלא

יּגידּו אׁשר ּבּקסמים מעׂשיהם ּכל רק ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָאליו,

הּתרפים. והאיׁשלהם ה') י"ז (ׁשֹופטים וכתּוב ְְְְִִִֶַָָָָ

ּותרפים, אפֹוד וּיעׂש אלהים ּבית לֹו ְֱִִִֵֵַַַָָֹמיכה

ונדעה באלהים נא ׁשאל ה') (י"ח ּכתּוב ְְְְִֵֵַָָָָֹוׁשם

ׁשֹואלים. היּו ּבּתרפים ּכי ּדרּכנּו, ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָהתצלח

אחרי ּכי ּבאפֹוד, ּביׂשראל הענין היה ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָוכן

ּכדמּותֹו, עׂשּו הּקדׁש, ּבאפֹוד הרּגלּו ְְְְֲִֵֶֶַָֹֻאׁשר

ותֹועים ּבדבריו ּומאמינים ּבֹו ׁשֹואלים ְְְֲֲִִִִִַָָָוהיּו

ּכי ה' את ידרׁשּו לא ּבחלים ּגם ְְְְֲִִֶַַָָָֹאחריו,

ּבהם. ִֶָאם

‰ÊÂאֹותֹו וּיּצג לאפֹוד גדעֹון אֹותֹו וּיעׂש טעם ¿∆ְְִֵֵַַַַַַַ

ׁשם אחריו יׂשראל כל וּיזנּו ּבעפרה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָבעירֹו

ח' (ׁשֹופטים למֹוקׁש ּולביתֹו לגדעֹון ְְְְְְִִִֵֵַויהי

ה': מאחרי סרּו ּכי ֲִֵֵַָכ"ז),

‰p‰Âלעיל) אמר ּכאׁשר ּומנחׁש קֹוסם היה לבן ¿ƒ≈ְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָ

קֹוסמים ארץ וארצֹו נחׁשּתי, כ"ז) ְְְְִִִֶֶַַל'

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyiy meil inei xeriy

(áë):á÷òé çøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiå©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ
i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ּביניהם היה ימים ׁשלׁשת ּדר רמב"ן.ׁשהרי ««¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

(âë)íéîé úòáL Cøc åéøçà ócøiå Bnò åéçà-úà çwiå©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®
:ãòìbä øäa Búà ÷aãiå©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Œ˙‡∑קרֹוביו.ÌÈÓÈ ˙Ú·L C¯c∑.לדרּכֹו יעקב הל ללבן, להּגיד הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה אֹותן ּכל ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לבן הל ימים, ּבׁשבעה יעקב ּׁשהל מה ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ּובּׁשביעי ימים ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק יעקב ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹנמצא

אחד, ימים'(ּביֹום ׁשבעת אחריו 'וּירּדף נאמר: ולא ימים", ׁשבעת ּדר אחריו "וּירּדף רמב"ן.)ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ãë)øîàiå äìélä íìça énøàä ïáì-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨©Ÿ́¤
:òø-ãò áBhî á÷òé-íò øaãz-ït Eì øîMä BìÀ¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«

i"yx£Ú¯Œ„Ú ·BhÓ∑רׁשעים ׁשל טֹובתן הּצּדיקיםּכל אצל היא קג)רעה רמב"ן.(יבמות ƒ«»ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(äë)ïáìå øäa Bìäà-úà ò÷z á÷òéå á÷òé-úà ïáì âOiå©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²
^ãòìbä øäa åéçà-úà ò÷z̈©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«

(åë)âäðzå éááì-úà áðâzå úéNò äî á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ
:áøç úBéáLk éúða-úà¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤

i"yx£·¯Á ˙BÈ·Lk∑למל הּבא חיל חרבחמהּכל .קרּוי ƒ¿À»∆ְְִִֶֶַַָָָָָ

(æë)él zãbä-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì̈³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½
:øBpëáe óúa íéøLáe äçîNa EçlLàå̈«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ§¦«

i"yx£È˙‡ ·�‚zÂ∑ּדעּתי את .ּגנבּת «ƒ¿……ƒְְִֶַַָָ

(çë)^BNò zìkñä äzò éúðáìå éðáì ÷Mðì éðzLèð àìå§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨£«

(èë)Lîà íëéáà éýìûå òø íënò úBNòì éãé ìàì-Lé| ¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤
áBhî á÷òé-íò øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà̈©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬

:òø-ãò©¨«
i"yx£È„È Ï‡ÏŒLÈ∑אֹונים ורב עּזּוז ׁשם על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע, עּמכם לעׂשֹות ּבידי וחיל ּכח יׁש ∆¿≈»ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

.הּוא

‡ÏÊכב È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa Ô·ÏÏ ‰ÂÁ˙‡Â¿ƒ¿¬»¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈
:·˜ÚÈ«¬…

È‰B¯˙aכג Û„¯e dnÚ È‰eÁ‡ ˙È ¯·„e¿«»»ƒƒ≈¿««¿ƒ
‡¯eËa d˙È ˜a„‡Â ÔÈÓBÈ ˙Ú·L CÏ‰Ó«¬«ƒ¿«ƒ¿«¿≈»≈¿»

:„ÚÏ‚„¿ƒ¿»

‡¯n‡‰כד Ô·Ï ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«»»¬«»»
CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa¿≈¿»ƒ≈¿»«¬«≈ƒ¿««»
:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

È˙כה Ò¯t ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ ˙È Ô·Ï ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…¿«»
È‰BÁ‡ ˙È È¯L‡ Ô·ÏÂ ‡¯eËa d�kLÓ«¿¿≈¿»¿»»«¿≈»¬ƒ

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa¿»¿ƒ¿»

ÈpÓכו ‡˙ÈqÎÂ z„·Ú ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»¿«≈»ƒƒ
:‡a¯Á ˙BÈ·Lk È˙�a ˙È ‡z¯·„e¿«¿»»¿»«¿«¿«¿»

ÏÂ‡כז ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ z¯ÓË‡ ‰ÓÏ¿»ƒ¿«¿»¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»
ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ ÈÏ ‡˙ÈeÁ«≈»ƒ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙a¿ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÚkכח È˙�·ÏÂ È�·Ï ‡˜M�Ï È�z˜·L ‡ÏÂ¿»¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«
:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡«¿∆¿»¿∆¿»

LÈaכט ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È· ‡ÏÈÁ ˙È‡ƒ≈»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ
¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«
„Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…ƒ««

:LÈaƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּקדם מלאּו ּכי ו') ב' (יׁשעיה ּכדכתיב ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָמעֹולם,

היה הּקֹוסם ּבעֹור ּבן ּובלעם ּכּפלׁשּתים, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹועננים

אלהי: את ּגנבּת לּמה טעם וזה ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹמעירֹו,

‰ÈLÈÏM.(כב) ÌBiaהיה ימים ג' ּדר ׁשהרי ««¿ƒƒֲִֵֶֶֶָָָ

ג' אֹותן ּכל ימים. ׁשבעת ּדר ְִִֵֵֶֶֶַָָָּביניהם.

יעקב ׁשהל לבן את להּגיד הּמּגיד הל ְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹימים

ּובּׁשביעי ימים, ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק נמצא ְְְְִִִִִִַַָָָָָָלדרּכֹו,

ּבׁשּׁשה יעקב ּׁשהל מה ׁשּכל ולמדנּו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהּׂשיגֹו,

רּׁש"י לׁשֹון אחד. ּביֹום לבן הל ְְִִֶַַָָָָָימים

ו'): (ע"ד רּבה ְִִֵַָמּבראׁשית

ÔBÎ�Âכן ּכי ארח, לרּוץ ּכגּבֹור לבן ׁשּיל הּוא ¿»ְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ימים ׁשלׁשה ּדר לבן אבל הרֹודפים, ׂשםּדר ְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָָ

ּבין לא יעקב ּביד אׁשר הּצאן ּובין צאנֹו ְֲֲֵֵֵֶַַַֹֹֹֹּבין

ּבמזרח צאנֹו רֹועה לבן ּכאּלּו צאנֹו, ּובין ְְְִִִֵֶָָָָֹֹהעיר

ׁשלׁשת ּדר ּוביניהם למערבּה, יעקב ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלעיר,

ּביתֹו ׁשם ּכי נסע העיר מן יעקב והּנה ְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹימים.

והּגד הּצאן, מּלבד לֹו אׁשר וכל ּובנֹותיו ְְְְֲִֶַַַָָָָֹֻּבניו

ּבּיֹום הרּגיׁשּו לא ּכי הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְִִִִִַַַָָֹללבן

מּׁשם, אחיו את ולקח לעירֹו לבן וׁשב ְְְִִִֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון,

ּבּיֹום והּׂשיגֹו ימים, ׁשבעה מעירֹו אחריו ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָורדף

ּכי רּבה, ּבראׁשית ּדעת על נאמר אבל ְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹהּׁשביעי.

לקח ולבן יעקב, נסע הּצאן ׁשם אׁשר הּׂשדה ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמן

אליעזר רּבי ּובפרקי צאנֹו. מּגֹוזזי עּמֹו אחיו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאת

לקח ּומּׁשם לעירֹו ׁשב לבן ּכי נראה ל"ו) ְְִִִִֶֶֶַָָָָָ(ּפרק

מּׁשם: אחריו ורדף חיל ּבן וכל ּגּבֹור ְְֲִִִֶַַַָָָָָּכל

‰ÚÏb„.(כג) ¯‰a B˙‡ ˜a„iÂהּׁשביעי ּבּיֹום ּכי ««¿≈…¿««ƒ¿»ְִִִַַ

וראה ההר ּתחת אל לבן הּגיע ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבערב

ההּוא ּבּלילה ולן מרחֹוק, עליו חֹונה יעקב ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹאת

החלֹום: אליו וּיבא ְֲֵַַַָָָֹלמּטה,

וטעם ‰‡¯Èn.(כד) Ô·Ï Ï‡ּפי על אף ּכי להּגיד ְַַ∆»»»¬«ƒְִִִַַַ

ּתרפים אנׁשי מקֹומֹו ואנׁשי ארּמי, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָׁשהּוא

חלֹום אליו ּבא ו'), ב' (יׁשעיה ּכּפלׁשּתים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֹועננים

לב את יעקב וּיגנב וכן הּצּדיק. לכבֹוד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹהּנבּואה



מה `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyiy meil inei xeriy

(áë):á÷òé çøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiå©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ
i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ּביניהם היה ימים ׁשלׁשת ּדר רמב"ן.ׁשהרי ««¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

(âë)íéîé úòáL Cøc åéøçà ócøiå Bnò åéçà-úà çwiå©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®
:ãòìbä øäa Búà ÷aãiå©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Œ˙‡∑קרֹוביו.ÌÈÓÈ ˙Ú·L C¯c∑.לדרּכֹו יעקב הל ללבן, להּגיד הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה אֹותן ּכל ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
לבן הל ימים, ּבׁשבעה יעקב ּׁשהל מה ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ּובּׁשביעי ימים ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק יעקב ְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹנמצא

אחד, ימים'(ּביֹום ׁשבעת אחריו 'וּירּדף נאמר: ולא ימים", ׁשבעת ּדר אחריו "וּירּדף רמב"ן.)ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֹ

(ãë)øîàiå äìélä íìça énøàä ïáì-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨©Ÿ́¤
:òø-ãò áBhî á÷òé-íò øaãz-ït Eì øîMä BìÀ¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«

i"yx£Ú¯Œ„Ú ·BhÓ∑רׁשעים ׁשל טֹובתן הּצּדיקיםּכל אצל היא קג)רעה רמב"ן.(יבמות ƒ«»ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(äë)ïáìå øäa Bìäà-úà ò÷z á÷òéå á÷òé-úà ïáì âOiå©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²
^ãòìbä øäa åéçà-úà ò÷z̈©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«

(åë)âäðzå éááì-úà áðâzå úéNò äî á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ
:áøç úBéáLk éúða-úà¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤

i"yx£·¯Á ˙BÈ·Lk∑למל הּבא חיל חרבחמהּכל .קרּוי ƒ¿À»∆ְְִִֶֶַַָָָָָ

(æë)él zãbä-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì̈³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½
:øBpëáe óúa íéøLáe äçîNa EçlLàå̈«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ§¦«

i"yx£È˙‡ ·�‚zÂ∑ּדעּתי את .ּגנבּת «ƒ¿……ƒְְִֶַַָָ

(çë)^BNò zìkñä äzò éúðáìå éðáì ÷Mðì éðzLèð àìå§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨£«

(èë)Lîà íëéáà éýìûå òø íënò úBNòì éãé ìàì-Lé| ¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤
áBhî á÷òé-íò øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà̈©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬

:òø-ãò©¨«
i"yx£È„È Ï‡ÏŒLÈ∑אֹונים ורב עּזּוז ׁשם על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע, עּמכם לעׂשֹות ּבידי וחיל ּכח יׁש ∆¿≈»ƒְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

.הּוא

‡ÏÊכב È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa Ô·ÏÏ ‰ÂÁ˙‡Â¿ƒ¿¬»¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈
:·˜ÚÈ«¬…

È‰B¯˙aכג Û„¯e dnÚ È‰eÁ‡ ˙È ¯·„e¿«»»ƒƒ≈¿««¿ƒ
‡¯eËa d˙È ˜a„‡Â ÔÈÓBÈ ˙Ú·L CÏ‰Ó«¬«ƒ¿«ƒ¿«¿≈»≈¿»

:„ÚÏ‚„¿ƒ¿»

‡¯n‡‰כד Ô·Ï ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«»»¬«»»
CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa¿≈¿»ƒ≈¿»«¬«≈ƒ¿««»
:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

È˙כה Ò¯t ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ ˙È Ô·Ï ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…¿«»
È‰BÁ‡ ˙È È¯L‡ Ô·ÏÂ ‡¯eËa d�kLÓ«¿¿≈¿»¿»»«¿≈»¬ƒ

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa¿»¿ƒ¿»

ÈpÓכו ‡˙ÈqÎÂ z„·Ú ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»¿«≈»ƒƒ
:‡a¯Á ˙BÈ·Lk È˙�a ˙È ‡z¯·„e¿«¿»»¿»«¿«¿«¿»

ÏÂ‡כז ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ z¯ÓË‡ ‰ÓÏ¿»ƒ¿«¿»¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»
ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ ÈÏ ‡˙ÈeÁ«≈»ƒ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙a¿ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÚkכח È˙�·ÏÂ È�·Ï ‡˜M�Ï È�z˜·L ‡ÏÂ¿»¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«
:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡«¿∆¿»¿∆¿»

LÈaכט ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È· ‡ÏÈÁ ˙È‡ƒ≈»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ
¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«
„Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…ƒ««

:LÈaƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּקדם מלאּו ּכי ו') ב' (יׁשעיה ּכדכתיב ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָמעֹולם,

היה הּקֹוסם ּבעֹור ּבן ּובלעם ּכּפלׁשּתים, ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָֹועננים

אלהי: את ּגנבּת לּמה טעם וזה ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָֹמעירֹו,

‰ÈLÈÏM.(כב) ÌBiaהיה ימים ג' ּדר ׁשהרי ««¿ƒƒֲִֵֶֶֶָָָ

ג' אֹותן ּכל ימים. ׁשבעת ּדר ְִִֵֵֶֶֶַָָָּביניהם.

יעקב ׁשהל לבן את להּגיד הּמּגיד הל ְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָֹימים

ּובּׁשביעי ימים, ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק נמצא ְְְְִִִִִִַַָָָָָָלדרּכֹו,

ּבׁשּׁשה יעקב ּׁשהל מה ׁשּכל ולמדנּו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהּׂשיגֹו,

רּׁש"י לׁשֹון אחד. ּביֹום לבן הל ְְִִֶַַָָָָָימים

ו'): (ע"ד רּבה ְִִֵַָמּבראׁשית

ÔBÎ�Âכן ּכי ארח, לרּוץ ּכגּבֹור לבן ׁשּיל הּוא ¿»ְִִֵֵֵֶַָָָֹ

ימים ׁשלׁשה ּדר לבן אבל הרֹודפים, ׂשםּדר ְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָָ

ּבין לא יעקב ּביד אׁשר הּצאן ּובין צאנֹו ְֲֲֵֵֵֶַַַֹֹֹֹּבין

ּבמזרח צאנֹו רֹועה לבן ּכאּלּו צאנֹו, ּובין ְְְִִִֵֶָָָָֹֹהעיר

ׁשלׁשת ּדר ּוביניהם למערבּה, יעקב ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹלעיר,

ּביתֹו ׁשם ּכי נסע העיר מן יעקב והּנה ְֲִִִִִֵֵַַָָָָֹימים.

והּגד הּצאן, מּלבד לֹו אׁשר וכל ּובנֹותיו ְְְְֲִֶַַַָָָָֹֻּבניו

ּבּיֹום הרּגיׁשּו לא ּכי הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְִִִִִַַַָָֹללבן

מּׁשם, אחיו את ולקח לעירֹו לבן וׁשב ְְְִִִֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון,

ּבּיֹום והּׂשיגֹו ימים, ׁשבעה מעירֹו אחריו ְְְֲִִִִִֵַַַָָָָורדף

ּכי רּבה, ּבראׁשית ּדעת על נאמר אבל ְְֲִִִִֵַַַַַַָָֹהּׁשביעי.

לקח ולבן יעקב, נסע הּצאן ׁשם אׁשר הּׂשדה ְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמן

אליעזר רּבי ּובפרקי צאנֹו. מּגֹוזזי עּמֹו אחיו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹאת

לקח ּומּׁשם לעירֹו ׁשב לבן ּכי נראה ל"ו) ְְִִִִֶֶֶַָָָָָ(ּפרק

מּׁשם: אחריו ורדף חיל ּבן וכל ּגּבֹור ְְֲִִִֶַַַָָָָָּכל

‰ÚÏb„.(כג) ¯‰a B˙‡ ˜a„iÂהּׁשביעי ּבּיֹום ּכי ««¿≈…¿««ƒ¿»ְִִִַַ

וראה ההר ּתחת אל לבן הּגיע ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָּבערב

ההּוא ּבּלילה ולן מרחֹוק, עליו חֹונה יעקב ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹאת

החלֹום: אליו וּיבא ְֲֵַַַָָָֹלמּטה,

וטעם ‰‡¯Èn.(כד) Ô·Ï Ï‡ּפי על אף ּכי להּגיד ְַַ∆»»»¬«ƒְִִִַַַ

ּתרפים אנׁשי מקֹומֹו ואנׁשי ארּמי, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָׁשהּוא

חלֹום אליו ּבא ו'), ב' (יׁשעיה ּכּפלׁשּתים ְְְְְְֲִִִֵַַָָָֹועננים

לב את יעקב וּיגנב וכן הּצּדיק. לכבֹוד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹֹהּנבּואה
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(ì)éáà úéáì äzôñëð óñëð-ék zëìä Cìä äzòåE §©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´¨¦®
:éäìà-úà záðâ änì̈¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

i"yx£‰zÙÒÎ�∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה פד)חמדּת, נפׁשי",(תהלים ּכלתה וגם יד)"נכספה ּתכסף(איוב ידי .""למעׂשה ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ

(àì)ìæâz-ït ézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå©©¬©©«£−Ÿ©Ÿ́¤§¨¨®¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦¤¦§¬Ÿ
éúBða-úà:énòî E ¤§¤−¥«¦¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡¯È Èk∑ׁש ראׁשֹון, ראׁשֹון על וגֹו'"הׁשיבֹו ּבנֹותי את "וּתנהג לֹו: .אמר ƒ»≈ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָ

(áì)éäìà-úà àöîz øLà íòeðéçà ãâð äéçé àì E ¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤¤́©¥¯
ìçø ék á÷òé òãé-àìå Cì-ç÷å éãnò äî Eì-økä©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬¨¥−

:íúáðb§¨¨«©
i"yx£‰ÈÁÈ ‡Ï∑ּבּדר רחל מתה קללה È„nÚ.(ב"ר)ּומאֹותּה ‰Ó∑מּׁשּל. …ƒ¿∆ְֵֵֵֶֶַָָָָָ»ƒ»ƒְִֶ

(âì)á÷òé-ìäàa ïáì àáiå|ézL ìäàáe äàì ìäàáe ©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤§¥¬
:ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàî àöiå àöî àìå úäîàä̈«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«

i"yx£·˜ÚÈŒÏ‰‡a∑,רחל אהל הּואהּוא וכן אצלּה, ּתדיר יעקב ׁשהיה ¿…∆«¬…ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ
מו)אֹומר: יעקב"(לקמן "אׁשת נאמר: לא ּובכּלן יעקב", אׁשת רחל ¯ÏÁ."ּבני Ï‰‡a ‡·iÂ∑,לאה מאהל ּכׁשּיצא ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ«»…¿…∆»≈ְֵֵֶֶָָָֹ

האמהֹות ּבאהל ׁשחּפׂש קדם רחל לאהל לֹו הּׁשפחֹות(חזר אחרים: ׁשהיא)ספרים ּבּה מּכיר ׁשהיה לפי לּמה? ּכ וכל . ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
רמב"ן.מׁשמׁשנית ְְִַָ

(ãì)áLzå ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì ìçøå§¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈©¥´¤
:àöî àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìò£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«

i"yx£ÏÓb‰ ¯Îa∑:ּובערּובין ּכר. ּכמין העׂשּויה מרּדעת והיא דגמלא', 'ּבעביטא ּכתרּגּומֹו: ּוכסתֹות, ּכרים לׁשֹון ¿««»»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ
יז) ּבלע"ז(דף בסט"ו ּגמּלים, עביטי והן ּבעביטין', .'הּקיפּוה ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָ

(äì)ìëeà àBì ék éðãà éðéòa øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³©Æ
éðtî íe÷ìàöî àìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈

:íéôøzä-úàרמב"ן ¤©§¨¦«

z„nÁ‡ל ‡„nÁ È¯‡ zÏÊ‡ ÏÊÈÓ ÔÚÎe¿«≈«¬«¿»¬≈«»»«≈¿»
:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò� ‰ÓÏ Ce·‡ ˙È·Ï¿≈»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

„ÈÏÈÁ˙לא È¯‡ Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈¿≈ƒ
:ÈpÓ C˙�a ˙È ÒÈ�˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒƒ¿»»≈»¿»»ƒƒ

(לב ÌÚנ"י¯˙‡(‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL˙ Èc ƒ¬«ƒ«¿«»««¿»»
ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡�Á‡ Ì„˜ Ìi˜˙Èƒ¿««√»¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ
:ÔB‰˙·ÈÒ� ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈¿ƒ»¿

kLÓ·e�‡לג ·˜ÚÈ„ ‡�kLÓa Ô·Ï ÏÚÂ¿«»»¿«¿¿»¿«¬…¿«¿¿»
‡ÏÂ ‡˙�ÈÁÏ ÔÈz¯˙c ‡�kLÓ·e ‰‡Ï„¿≈»¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»
‡�kLÓa ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡�kLnÓ ˜Ù�e ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«¿«¿¿»

:ÏÁ¯„¿»≈

ÔepzeLÂלד ‡i�ÓÏˆ ˙È ˙·ÈÒ� ÏÁ¯Â¿»≈¿ƒ«»«¿»«»¿«ƒƒ
LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙·È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„ ‡ËÈ·Úa«¬ƒ»¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡�kLÓ Ïk ˙È Ô·Ï»»»»«¿¿»¿»«¿»

¯È�Baלה È�ÈÚa Û˜˙È ‡Ï ‡‰e·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ
Á¯‡ È¯‡ CÓ„˜ ÔÓ Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿≈«ƒ√»»¬≈…«
:‡i�ÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏ·e ÈÏ ÔÈL�¿ƒƒ¿«¿»«¿«»«¿»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּקֹוסם הארּמי ׁשהּוא ּפי על אף הארּמי, ֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָלבן

הּתרפים: ְִַַַָּבעל

·BhÓ.Ú¯ „Úהיא רעה רׁשעים ׁשל טֹובתן ּכל ƒ«»ְִִֶָָָָָָ

ּופׁשּוטֹו, רּׁש"י. לׁשֹון הּצּדיקים, ְְִִִֵֶַַַאצל

טֹובה לֹו לעׂשֹות עּמֹו ּתדּבר ּפן ל ְְֲִִֵֵֶַַָָהּׁשמר

לעׂשֹות ּתפחידּנּו ּפן אֹו מּדרּכֹו, עּמ יׁשּוב ְְְֲִִִִֶֶַַַָאם

לׁשּוב צּויתי אני ּכי ,עּמ יבא לא אם רעה ֲִִִִִִִָָָָָֹֹלֹו

ארצֹו: ְֶַאל

Ï‡‰.(לג) Ï‰‡·e ·˜ÚÈ Ï‰‡aּבאהל רּׁש"י ּכתב ¿…∆«¬…¿…∆≈»ְִֶַַָֹ

אצלּה, ּתדיר ׁשהיה רחל אהל הּוא ְֲִֵֶֶֶַָָָָָֹֹיעקב.

(להּלן יעקב אׁשת רחל ּבני אֹומר הּוא ְְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָֹוכן

וּיבא יעקב. אׁשת נאמר לא ּובכּלן י"ט), ְֱֲֵֶֶַַַָָֹֹֹֻמ"ו

לאהל לֹו חזר לאה מאהל ּכׁשּיצא רחל. ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹּבאהל

ּכ וכל האּמהֹות. ּבאהל ׁשּיחּפׂש קדם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹרחל

ועל ממׁשמׁשנית. ׁשהיא ּבּה מּכיר ׁשהיה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָלּמה,

אחד ּבפסּוק ׁשּיקראּנּו נכֹון אינּנּו הּפׁשט ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּדר

ׁשמֹות: ְִֵֵּבׁשני

Èa¯Âּובאהל יעקב ּבאהל ׁשּבא אמר אברהם ¿«ƒְְְֲֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ

אחד אהל ּכי האּמהֹות ׁשּתי ּובאהל ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹלאה

לאה אהל אל ׁשנית ׁשב ּכ ואחר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשּתיהן,

נכֹון. אינּנּו זה וגם רחל. אהל אל כן ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹואחרי

ּדר אחז ׁשהּכתּוב אלי והּקרֹוב ּכתב, ְְֵֶֶֶַַַַַָָָָועֹוד

ואחר ּבכּלןקצרה להזּכיר רחל, אהל להזּכיר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻ

ּכי ּופרׁש וחזר ׁשם, היּו לא ּכי מצא, ְְִִֵַַָָָָָֹֹולא

אׁשר רחל ּבאהל ּבא לאה מאהל צאתֹו ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹּבעת

הּתרפים: ְִַָָׁשם

‡e‰Âּכי לכּלם היּו אהלים ּכי אבל הּנכֹון. ¿ְֲִִִַָָָָָָֻ

אחת לכל ּכי הּצּדיק, מּצניעּות זה ְְִִִִֶַַַַָָָהיה

ׁשּלא ּבעבּור מיחד, אהל היה הּנׁשים ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻמארּבע

הּוא אסּור ּגם רעּותּה, אל ּבבאֹו האחרת ְְֵֶֶֶַַַָָָֹּתדע

נּדה ּבמּסכת חכמים ׁשהזּכירּו ּכמֹו ּתֹורה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָּבדין

על ּתאכלנה וׁשם מיחד אהל ּוליעקב ְְְְֲֶַַַָָָֹֹֹֻ(י"ז.).

"אׁשת וטעם ּביתֹו. ּבני ועם ּבניו עם ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָֻׁשלחנֹו

ּכפׁשּוטֹו, ּדעּתי על ּברחל ׁשהזּכיר ְְְְֲִִִִֵֶַַַָֹיעקב"

ּבּפרׁשה הּפילגׁשים ּבין מזּכרת ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּבעבּור

ּכן אמר לא ולכן י"ט). מ"ו (להּלן ְְִֵֵַַַָָָֹההיא

רחל ׁשּימנה כ"ד), (ל"ה יעקב וּיׁשלח ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבסדר

הּׁשפחֹות: כן ואחרי ְְְֲֵֵֵַַָָולאה

Ìe˜Ï(לה) ÏÎe‡ ‡BÏ Èk È�„‡ È�ÈÚa ¯ÁÈ Ï‡«ƒ«¿≈≈¬…ƒƒ«»

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyiy meil inei xeriy

(åì)ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå ïáìa áøiå á÷òéì øçiå©¦¬©§©«£−Ÿ©¨¤́§¨¨®©©³©©«£ŸÆ©´Ÿ¤§¨½̈
:éøçà z÷ìã ék éúàhç äî éòLt-äî©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«

i"yx£z˜Ïc∑:ּכמֹו ד)רדפּת, ּוכמֹו:(איכה ּדלקּונּו", ההרים יז)"על א ּפלׁשּתים(שמואל אחרי רמב"ן.""מּדלק »«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(æì)Eúéá-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½
éçàå éçà ãâð äk íéN:eðéðL ïéa eçéëBéå E ¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«

i"yx£eÁÈÎBÈÂ∑,הּדין מי עם ּבלע"זויבררּו .אפרובי"ר ¿ƒְְִִִִַַַָ

(çì)éìçø Cnò éëðà äðL íéøNò äæéfòå EeìkL àì E ¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ¦¥®
ðàö éìéàå:ézìëà àì E §¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£eÏkL ‡Ï∑:ּכמֹו עּבּורם, הּפילּו ט)לא מׁשּכיל",(הושע כא)"רחם ּתׁשּכל"(איוב ולא ּפרתֹו ˆ‡�E."ּתפּלט ÈÏÈ‡Â∑ …ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿≈≈…¿
סה) איל,(ב"ק קרּוי יֹומֹו ּבן איל אמרּו: ּכןמּכאן אם אכל, ּכבׂשים אבל אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? מה כן, לא ׁשאם ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּוא .ּגזלן ְַָ

(èì)éìà éúàáä-àì äôøèäpL÷áz éãiî äphçà éëðà E §¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨
:äìéì éúáðâe íBé éúáðb§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨

i"yx£‰Ù¯Ë∑ּוזאב ארי ידי ‡phÁ‰.על ÈÎ�‡∑:כ)לׁשֹון יחטא",(שופטים ולא אלֿהּׂשערה ּבאבן א)"קלע א (מלכים ¿≈»ְְֲִֵֵַ»…ƒ¬«∆»ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּתבּקׁשּנה ׁשּמּידי לי, חסרה חסרה, אם אחּסרּנה' 'אנכי חסרים. חּטאים", ׁשלמה ּובני ‡phÁ‰."אני ÈÎ�‡∑ּתרּגּומֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ»…ƒ¬«∆»ְַ

ּכמֹו: ּומחּסרת, נפקדת ׁשהיתה מּמנינא', ׁשגיא לא)'ּדהוה ׁשגא'(במדבר 'ולא ּתרּגּומֹו: איׁש", מּמּנּו נפקד ."ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ
·�‚e ÌBÈ È˙·�b‰ÏÈÏ È˙∑ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום, א)ּכמֹו:∑È˙·�b.ּגנּובת ׂשרתי(איכה ּבּגֹוים, "רּבתי ¿À¿ƒ¿À¿ƒ»¿»ְְְְִִַַַַַָֹ¿À¿ƒְִִִַַָָָ

א)ּבּמדינֹות", מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי לדּוׁש(הושע .""אהבּתי ְְְְֲִִִִֵַַָָֹ

(î)éúðL ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬§¨¦−
:éðéòî¥«¥¨«

i"yx£·¯Á È�ÏÎ‡∑אֹוכלה אׁש קמז)ּכמֹו:∑Á¯˜Â.לׁשֹון 'גלידא'(תהלים ּתרּגּומֹו: קרחֹו", מׁשלי".È˙�L∑לׁשֹון ¬»«ƒ…∆ְְֵָ¿∆«ְְְְְִִַַַָ¿»ƒְ
.ׁשנה ֵָ

(àî)ézãáò Eúéáa äðL íéøNò él-äæäøNò-òaøà E ¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³
éúðá ézLa äðLðàöa íéðL LLå Eìçzå E-úà ó ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬¤

:íéðî úøNò ézøkNî©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
i"yx£Èz¯kNÓŒ˙‡ ÛÏÁzÂ∑לברּדים ּומעקּדים לטלּוא, מּנקּוד ׁשּבינינּו ּתנאי מׁשּנה .היית ««¬≈∆«¿À¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

ÚÈ˜·לו ·È˙‡Â Ô·Ï ÌÚ ‡ˆ�e ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»«¬≈«¬…
È¯‡ È�Á¯eÒ ‰Ó È·BÁ ‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«ƒ«¿»ƒ¬≈

:È¯˙a ‡zÙ„¿̄«¿»«¿»

‡zÁkL‡לז ‰Ó È�Ó Ïk ˙È ‡zLMÓ È¯‡¬≈«ƒ¿»»»»«»«¿«¿»
CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL C˙È· È�Ó ÏkÓƒ…»≈≈»«ƒ»»√»««¿«»

:‡�Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂ¿ƒ≈«¿»»

CÈfÚÂלח CÈÏÁ¯ CnÚ ‡�‡ ÔÈ�L ÔÈ¯ÒÚ Ô�c¿«∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»¿ƒ»
:˙ÈÏÎ‡ ‡Ï C�Ú È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»¬»ƒ

È‚L‡לט ‰Â‰c C˙ÂÏ È˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙cƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¬»»¿»
‡ÓÓÈa ˙È¯Ë� dÏ ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡�È�nÓƒƒ¿»»ƒƒ«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙È¯Ë�e¿»ƒ¿≈¿»

ÈÏ‚e„‡מ ‡·¯L È�ÏÎ‡ ‡ÓÓÈ· È˙ÈÂ‰¬≈ƒƒ»»¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»
:È�ÈÚÓ Èz�L „„�e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ ˙ÈÁ� (‰Â‰)¬»»≈¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

‡¯Úaמא CzÁÏt C˙È·a ÔÈ�L ÔÈ¯ÒÚ ÈÏ Ô�c¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ»«¿«
C�Úa ÔÈ�L zLÂ CÈ˙�a ÔÈz¯˙a ÔÈ�L È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔÈ�ÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙È ‡˙È�L‡Â¿«¿≈»»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.EÈ�tÓוכי זה, התנּצלּות מה הבינֹותי לא ƒ»∆ְְְֲִִִִֶַַֹ

יעמדּו, ולא יקּומּו לא הארח להם אׁשר ְֲֲִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּנׁשים

עליה ּכבדים ואיבריה ראׁשּה ּכי אמרה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאּולי

ׁשּכן וכל ּדרּכן, כן ּכי הארח ּבבא חֹולה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹוהיא

והארח מעטין ׁשּדמיה ּכרחל הּלדה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבמעּטֹות

מאד: עליהם ְְֲִֵֶַֹיכּבד

ÔBÎp‰Âהּקדמֹונים ּבימי הּנּדֹות היּו ּכי ּבעיני ¿«»ְְִִִִֵֵַַַַָ

מעֹולם ׁשמן כן ּכי מאד, ְְְִֵֵָָָֹֻמרחקֹות

ולא אדם אל יתקרבּו לא ּכי לרחּוקן, ְְְְִִִִֶָָָָֹֹ"נּדֹות"

ׁשהבלן ּבחכמתם הּקדמֹונים ידעּו ּכי ּבֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָידּברּו

רע רׁשם ועֹוׂשה ּגנאי מֹוליד מּבטן ּגם ְְִִֶֶַַַַַָָמּזיק,

עתיד אני עֹוד הּפילֹוסֹופים, ּבארּו ֲֲֲִִִִֵֶַַָּכאׁשר

י"ט), י"ח (וּיקרא ּבזה נסיֹונם והיּולהזּכיר ְְְְְִִִֶַַָָָָ

ּוכמֹו אדם, ּבֹו יּכנס לא ּבאהל ּבדד ְְְִֵֶָָָָָֹֹיֹוׁשבֹות

נּדה, מּסכת ׁשל ּבּבריתא רּבֹותינּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהזּכירּו

רּבי נּדּה, ׁשל ּבׁשלֹומּה לׁשאל אסּור ְְְִִִִִֶַַָָָֹּתלמיד

מּפיה הּיֹוצא הּדּבּור אפּלּו אֹומר ְְֲִִִִֵֵֶַַָָנחמיה

לאדם אסּור יֹוחנן רּבי אמר טמא, ְִֵַַָָָָָָָהּוא

ׁשהּוא עפרּה את ולדרס הּנּדה אחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלהּל

ואסּור טמא, נּדה ׁשל עפרּה ּכ ּכמת ְְֲִֵֵֵֶָָָָָָָטמא

רחל אמרה ּולכ ידיה: מּמעׂשה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָלהנֹות

ידיו, לנּׁשק אדני מּפני לקּום הייתי ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹראּויה

להתקרב אּוכל ולא לי נׁשים ּדר ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאבל

ּתדר ׁשּלא ּכלל ּבאהל ללכת לא וגם ,ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹאלי

ולא מּמּנה החריׁש והּוא רגלי, עפר ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹאּתה

ּכלל עּמהן מסּפרים היּו לא ּכי אֹותּה ְְְִִִֶַָָָָָָֹענה

טמא: ׁשּדּבּורּה ְִִֵֵֶָָמּפני

Ô·Ïa.(לו) ·¯iÂ ·˜ÚÈÏ ¯ÁiÂלֹו נתן מּתחּלה «ƒ«¿«¬…«»∆¿»»ְִִַָָ

ּתמצא אׁשר עם אמר ּכי לחּפׂש, ְְְֲִִִֵֶַַָָרׁשּות

מה ל הּכר אחינּו נגד ואמר ,אלהי ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאת



מז `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iyiy meil inei xeriy

(åì)ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå ïáìa áøiå á÷òéì øçiå©¦¬©§©«£−Ÿ©¨¤́§¨¨®©©³©©«£ŸÆ©´Ÿ¤§¨½̈
:éøçà z÷ìã ék éúàhç äî éòLt-äî©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«

i"yx£z˜Ïc∑:ּכמֹו ד)רדפּת, ּוכמֹו:(איכה ּדלקּונּו", ההרים יז)"על א ּפלׁשּתים(שמואל אחרי רמב"ן.""מּדלק »«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(æì)Eúéá-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½
éçàå éçà ãâð äk íéN:eðéðL ïéa eçéëBéå E ¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«

i"yx£eÁÈÎBÈÂ∑,הּדין מי עם ּבלע"זויבררּו .אפרובי"ר ¿ƒְְִִִִַַַָ

(çì)éìçø Cnò éëðà äðL íéøNò äæéfòå EeìkL àì E ¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ¦¥®
ðàö éìéàå:ézìëà àì E §¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£eÏkL ‡Ï∑:ּכמֹו עּבּורם, הּפילּו ט)לא מׁשּכיל",(הושע כא)"רחם ּתׁשּכל"(איוב ולא ּפרתֹו ˆ‡�E."ּתפּלט ÈÏÈ‡Â∑ …ƒ≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ¿≈≈…¿
סה) איל,(ב"ק קרּוי יֹומֹו ּבן איל אמרּו: ּכןמּכאן אם אכל, ּכבׂשים אבל אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? מה כן, לא ׁשאם ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ

הּוא .ּגזלן ְַָ

(èì)éìà éúàáä-àì äôøèäpL÷áz éãiî äphçà éëðà E §¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨
:äìéì éúáðâe íBé éúáðb§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨

i"yx£‰Ù¯Ë∑ּוזאב ארי ידי ‡phÁ‰.על ÈÎ�‡∑:כ)לׁשֹון יחטא",(שופטים ולא אלֿהּׂשערה ּבאבן א)"קלע א (מלכים ¿≈»ְְֲִֵֵַ»…ƒ¬«∆»ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּתבּקׁשּנה ׁשּמּידי לי, חסרה חסרה, אם אחּסרּנה' 'אנכי חסרים. חּטאים", ׁשלמה ּובני ‡phÁ‰."אני ÈÎ�‡∑ּתרּגּומֹו ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹֹ»…ƒ¬«∆»ְַ

ּכמֹו: ּומחּסרת, נפקדת ׁשהיתה מּמנינא', ׁשגיא לא)'ּדהוה ׁשגא'(במדבר 'ולא ּתרּגּומֹו: איׁש", מּמּנּו נפקד ."ולא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ
·�‚e ÌBÈ È˙·�b‰ÏÈÏ È˙∑ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום, א)ּכמֹו:∑È˙·�b.ּגנּובת ׂשרתי(איכה ּבּגֹוים, "רּבתי ¿À¿ƒ¿À¿ƒ»¿»ְְְְִִַַַַַָֹ¿À¿ƒְִִִַַָָָ

א)ּבּמדינֹות", מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי לדּוׁש(הושע .""אהבּתי ְְְְֲִִִִֵַַָָֹ

(î)éúðL ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬§¨¦−
:éðéòî¥«¥¨«

i"yx£·¯Á È�ÏÎ‡∑אֹוכלה אׁש קמז)ּכמֹו:∑Á¯˜Â.לׁשֹון 'גלידא'(תהלים ּתרּגּומֹו: קרחֹו", מׁשלי".È˙�L∑לׁשֹון ¬»«ƒ…∆ְְֵָ¿∆«ְְְְְִִַַַָ¿»ƒְ
.ׁשנה ֵָ

(àî)ézãáò Eúéáa äðL íéøNò él-äæäøNò-òaøà E ¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³
éúðá ézLa äðLðàöa íéðL LLå Eìçzå E-úà ó ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬¤

:íéðî úøNò ézøkNî©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
i"yx£Èz¯kNÓŒ˙‡ ÛÏÁzÂ∑לברּדים ּומעקּדים לטלּוא, מּנקּוד ׁשּבינינּו ּתנאי מׁשּנה .היית ««¬≈∆«¿À¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

ÚÈ˜·לו ·È˙‡Â Ô·Ï ÌÚ ‡ˆ�e ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»«¬≈«¬…
È¯‡ È�Á¯eÒ ‰Ó È·BÁ ‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«ƒ«¿»ƒ¬≈

:È¯˙a ‡zÙ„¿̄«¿»«¿»

‡zÁkL‡לז ‰Ó È�Ó Ïk ˙È ‡zLMÓ È¯‡¬≈«ƒ¿»»»»«»«¿«¿»
CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL C˙È· È�Ó ÏkÓƒ…»≈≈»«ƒ»»√»««¿«»

:‡�Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂ¿ƒ≈«¿»»

CÈfÚÂלח CÈÏÁ¯ CnÚ ‡�‡ ÔÈ�L ÔÈ¯ÒÚ Ô�c¿«∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»¿ƒ»
:˙ÈÏÎ‡ ‡Ï C�Ú È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»¬»ƒ

È‚L‡לט ‰Â‰c C˙ÂÏ È˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙cƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¬»»¿»
‡ÓÓÈa ˙È¯Ë� dÏ ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡�È�nÓƒƒ¿»»ƒƒ«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙È¯Ë�e¿»ƒ¿≈¿»

ÈÏ‚e„‡מ ‡·¯L È�ÏÎ‡ ‡ÓÓÈ· È˙ÈÂ‰¬≈ƒƒ»»¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»
:È�ÈÚÓ Èz�L „„�e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ ˙ÈÁ� (‰Â‰)¬»»≈¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

‡¯Úaמא CzÁÏt C˙È·a ÔÈ�L ÔÈ¯ÒÚ ÈÏ Ô�c¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ»«¿«
C�Úa ÔÈ�L zLÂ CÈ˙�a ÔÈz¯˙a ÔÈ�L È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔÈ�ÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙È ‡˙È�L‡Â¿«¿≈»»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.EÈ�tÓוכי זה, התנּצלּות מה הבינֹותי לא ƒ»∆ְְְֲִִִִֶַַֹ

יעמדּו, ולא יקּומּו לא הארח להם אׁשר ְֲֲִֶֶַַַָָָָֹֹֹֹהּנׁשים

עליה ּכבדים ואיבריה ראׁשּה ּכי אמרה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹאּולי

ׁשּכן וכל ּדרּכן, כן ּכי הארח ּבבא חֹולה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹוהיא

והארח מעטין ׁשּדמיה ּכרחל הּלדה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבמעּטֹות

מאד: עליהם ְְֲִֵֶַֹיכּבד

ÔBÎp‰Âהּקדמֹונים ּבימי הּנּדֹות היּו ּכי ּבעיני ¿«»ְְִִִִֵֵַַַַָ

מעֹולם ׁשמן כן ּכי מאד, ְְְִֵֵָָָֹֻמרחקֹות

ולא אדם אל יתקרבּו לא ּכי לרחּוקן, ְְְְִִִִֶָָָָֹֹ"נּדֹות"

ׁשהבלן ּבחכמתם הּקדמֹונים ידעּו ּכי ּבֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָידּברּו

רע רׁשם ועֹוׂשה ּגנאי מֹוליד מּבטן ּגם ְְִִֶֶַַַַַָָמּזיק,

עתיד אני עֹוד הּפילֹוסֹופים, ּבארּו ֲֲֲִִִִֵֶַַָּכאׁשר

י"ט), י"ח (וּיקרא ּבזה נסיֹונם והיּולהזּכיר ְְְְְִִִֶַַָָָָ

ּוכמֹו אדם, ּבֹו יּכנס לא ּבאהל ּבדד ְְְִֵֶָָָָָֹֹיֹוׁשבֹות

נּדה, מּסכת ׁשל ּבּבריתא רּבֹותינּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהזּכירּו

רּבי נּדּה, ׁשל ּבׁשלֹומּה לׁשאל אסּור ְְְִִִִִֶַַָָָֹּתלמיד

מּפיה הּיֹוצא הּדּבּור אפּלּו אֹומר ְְֲִִִִֵֵֶַַָָנחמיה

לאדם אסּור יֹוחנן רּבי אמר טמא, ְִֵַַָָָָָָָהּוא

ׁשהּוא עפרּה את ולדרס הּנּדה אחר ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹלהּל

ואסּור טמא, נּדה ׁשל עפרּה ּכ ּכמת ְְֲִֵֵֵֶָָָָָָָטמא

רחל אמרה ּולכ ידיה: מּמעׂשה ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָלהנֹות

ידיו, לנּׁשק אדני מּפני לקּום הייתי ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָֹראּויה

להתקרב אּוכל ולא לי נׁשים ּדר ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאבל

ּתדר ׁשּלא ּכלל ּבאהל ללכת לא וגם ,ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹאלי

ולא מּמּנה החריׁש והּוא רגלי, עפר ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָֹאּתה

ּכלל עּמהן מסּפרים היּו לא ּכי אֹותּה ְְְִִִֶַָָָָָָֹענה

טמא: ׁשּדּבּורּה ְִִֵֵֶָָמּפני

Ô·Ïa.(לו) ·¯iÂ ·˜ÚÈÏ ¯ÁiÂלֹו נתן מּתחּלה «ƒ«¿«¬…«»∆¿»»ְִִַָָ

ּתמצא אׁשר עם אמר ּכי לחּפׂש, ְְְֲִִִֵֶַַָָרׁשּות

מה ל הּכר אחינּו נגד ואמר ,אלהי ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָֹאת



vie`מח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f ycew zayl inei xeriy

(áî)éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû éáà éýìû éìeì¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½
äàø étk òéâé-úàå ééðò-úà éðzçlL í÷éø äzò ék¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬

:Lîà çëBiå íéýìû¡Ÿ¦−©¬©¨«¤
i"yx£˜ÁˆÈ „ÁÙe∑ואף ּבחּייהם, הּצּדיקים על ׁשמֹו מיחד הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין יצחק', 'אלהי לֹומר: רצה לא ««ƒ¿»ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

הּוא והרי עיניו ׁשּכהּו ּבׁשביל יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' "אני ׁשבע: מּבאר ּבצאתֹו לֹו ׁשאמר ּפי ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹעל
יצחק" "ּופחד ואמר: "אלהי" לֹומר נתירא יעקב הּוא∑ÁÎBiÂ.ּכמת, הֹוכחה לׁשֹון ולא הּוא, תֹוכחה רמב"ן.לׁשֹון ְְְְֱֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹ««ְְְֵָָָֹ

ß elqk 'f ycew zay ß

(âî)éða íéðaäå éúða úBðaä á÷òé-ìà øîàiå ïáì ïòiå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³¨©Æ
éúðáìå àeä-éì äàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®§¦§Ÿ©º

:eãìé øLà ïäéðáì Bà íBiä älàì äNòà-äî̈¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬¨¨«
i"yx£‰l‡Ï ‰NÚ‡Œ‰Ó∑להן להרע לּבי על ּתעלה רמב"ן.אי »∆¡∆»≈∆ְֲִִֵֶֶַַַָָ

(ãî)éðéa ãòì äéäå äzàå éðà úéøá äúøëð äëì äzòå§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬
ðéáe:E ¥¤«

i"yx£„ÚÏ ‰È‰Â∑הּוא ּברּו רמב"ן.הּקדֹוׁש ¿»»¿≈ַָָ

(äî):äávî äîéøéå ïáà á÷òé çwiå©¦©¬©«£−Ÿ¨®¤©§¦¤−¨©¥¨«

(åî)íéðáà eç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬£¨¦−
:ìbä-ìò íL eìëàiå ìâ-eNòiå©©«£¨®©¬Ÿ§¨−©©¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Ï∑ּולמלחמה לצרה אליו נּגׁשים אחים, לֹו ׁשהיּו ּבניו רמב"ן.(ב"ר)הם ¿∆»ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

‡d‰Ïמב ‡a‡c d‰Ï‡ ÔBÙ ‡ÏeÏÈ‡ƒ»¡»≈¿«»¡»≈
È¯‡ ÈcÚÒa ‰Â‰ ˜ÁˆÈ dÏ ÏÈÁ„„e Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿»ƒ≈ƒ¿»¬»¿«¿ƒ¬≈
È„È ˙e‡ÈÏ ˙ÈÂ ÈÏÓÚ ˙È È�zÁlL Ô˜È¯ ÔÚÎ¿«≈»ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ¿»≈¿«

:‡LÓ¯a ÁÎB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏb¡ƒ√»¿»¿«¿«¿»

È˙�aמג ‡˙�a ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡Â Ô·Ï ·È˙‡Â«¬≈»»«¬«¿«¬…¿»»¿»«
ÈÏÈc ÈÊÁ z‡ Èc ÏÎÂ È�Ú ‡�ÚÂ È�· ‡i�·e¿«»¿«¿»»»ƒ¿…ƒ«¿»≈ƒƒ
B‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈl‡Ï „ÈaÚ‡ ‰Ó È˙�·ÏÂ ‡e‰¿ƒ¿»«»∆¿≈¿ƒ≈»≈

:Ô„ÈÏÈc Ô‰È�·Ïƒ¿≈∆ƒƒ»

È‰ÈÂמד z‡Â ‡�‡ ÌÈ˜ ¯Ê‚� ‡˙‡ ÔÚÎe¿«¡»ƒ¿«¿»¬»¿»¿ƒ≈
:C�È·e È�Èa „È‰ÒÏ¿»ƒ≈ƒ≈»

˜Ó‡:מה dÙ˜Êe ‡�·‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒ�e¿ƒ«¬…«¿»¿»«»»

e·ÈÒ�eמו ÔÈ�·‡ eËe˜Ï È‰BÁ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
:‡¯B‚c ÏÚ Ôn˙ eÏÎ‡Â ‡¯B‚„ e„·ÚÂ ÔÈ�·‡«¿ƒ«¬»¿»«¬»«»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

וימּׁשׁש, יחּפׂש לא אם ימצא ואי ְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹעּמדי,

הּנׁשים אחת אּולי חֹוׁשׁש היה מּתחּלה ְֲִִִֵַַַַָָָָָאבל

ּבראֹותֹו ועּתה אלהיו, את ּגנבּו העבדים ְְְֱֲִִֶַָָָָָֹאֹו

אּבד לא אמר ּכי אּפֹו חרה עּמהם אינם ִִִִֵֵֶַַָָָָָֹּכי

אמר מּמּני, מבּקׁש הּוא ּתֹואנה רק אלהיו ְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹאת

האדם ירּדף ּכאׁשר אחרי ּדלקּת לּמה ְְֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹלֹו

ּכלי מּכל עּמי מצאת לא הּנה הּגּנב, ְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹאחרי

ּכל מּמ לקחת לי ראּוי והיה ּדבר, ְְְִִֵַַָָָָָָָּבית

מׂשּכרּתי את החלפּת אּתה ּכי ּׁשאּוכל, ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָֻמה

הּטרפֹות, מּמּני ּתֹובע והיית מֹונים ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָעׂשרת

ּכּדין: ׁשּלא ל ְְְִִִֶַַֹוׁשּלמּתי

ÈÏ.(מב) ‰È‰ ˜ÁˆÈ „ÁÙeאלהי לֹומר רצה לא ««ƒ¿»»»ƒֱֵַָָֹֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין לפי ְְִִֵֶַָָָיצחק,

ּפי על ואף ּבחּייהם, הּצּדיקים על ׁשמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַמיחד

ה' אני י"ג) כ"ח (לעיל ּבצאתֹו לֹו ְְֲִֵֵֶַָׁשאמר

ּבׁשביל יצחק, ואלהי אבי אברהם ְְְֱִִִִֵֵֵַָָָָֹֹאלהי

יעקב נתירא ּכמת, הּוא והרי עיניו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹׁשּכהּו

ּפחד ּכי אנקלּוס ּדעת וכן רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְִִֵַַַַַַֻלֹומר,

ליּה ּדדחיל אלהיו, יצחק:יצחק ְְְֱִִֵֵָָָָֹ

Èa¯Âהּׁשם את יצחק יראת אמר אברהם ¿«ƒְְְִִֵֶַַַַָָָָ

לּבן. ּתֹועיל האב זכּות ּכי ְְִִִִֵַַָָהֹועילתני

נ"ג), (ּפסּוק יצחק אביו ּבפחד יעקב ְְֲִִִַַַַַָָָָֹוּיּׁשבע

ּפרּוׁשֹו אין והּנה מּמּנּו. מתּפחד ׁשּיצחק ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָּבמי

זה ּכי אֹומרים ויׁש (ׁשם) ּכתב עֹוד ְְִִֵֶֶַָָָׁשוה.

רחֹוק: ואינּנּו העקדה, ליֹום רמז ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָהּפחד

ÏÚÂ,ּומׁשמעֹו ּכפׁשּוטֹו הּלׁשֹון יבא האמת ּדר ¿«ְְֱִֶֶֶַַָָָָֹ

אמר ּומּמּנּו מעלה ׁשל הּדין מּדת ְְִִִֶֶַַַַָָוהּוא

יׂשראל ּבני יׁשבּו אחר ה') ג' (הֹוׁשע ְְִֵֵֵַַַַָָָֻהּכתּוב

ּופחדּו מלּכם ּדויד ואת אלהיהם ה' את ְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָֹּובקׁשּו

ּכי יאמר הּימים, ּבאחרית טּובֹו ואל ה' ְְֲִִִֶֶַַַָֹאל

ויביאּו ׁשּלמּטה, הּדין ּומּדת הרחמים ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָיבּקׁשּו

הּנזּכרים: טּובֹו ואל הּׁשם אל יצחק ְְְִִִֵֶֶַַַַָָּפחד

ÁÎBiÂ.LÓ‡,הֹוכחה לׁשֹון ולא ּתֹוכחה לׁשֹון ««»∆ְְְֵָָָֹ

הֹוכחה, לׁשֹון נכֹון ויֹותר רּׁש"י. ְְְִֵַָָָלׁשֹון

עּתה ואמר ׁשנינּו, ּבין ויֹוכיחּו למעלה אמר ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָּכי

ּבין הֹוכיח הּוא הּנסּתרֹות הּיֹודע האלהים ְֱִִִִֵֵַַַַָָֹּכי

אמׁש": אֹות "וּיֹוכח אמר לא ּולכ ְְְֵֶֶַַַָָָֹׁשניהם,

‰ÌBi.(מג) ‰l‡Ï ‰NÚ‡ ‰Ó È˙�·ÏÂאמרּו ¿ƒ¿…«»∆¡∆»≈∆«ְָ

ולבנֹותי ּכמֹו ׁשהּוא והרד"ק) ְְְְִֶַַַָָ(הראב"ע,

ּבאּור. ּתֹוספת והיא הּיֹום, להן אעׂשה ְֱִֵֶֶֶֶֶַָָמה

כ' (ש"א אנחנּו ׁשנינּו נׁשּבענּו אׁשר ְְְְְֲֲִֵֵֶַַוכן

ב'). ה' (נחמיה אנחנּו ּובנתינּו ּבנינּו ְְְְֲֵֵֶַָָֹמ"ב),

ולבנתי חמלה. ּדר ׁשהּוא נראה נכֹון ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹויֹותר

רחמי נכמרּו ּכי לפני אׁשר לאּלה אעשה ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָמה

לי והם ּבביתי, הּנֹולדים לבניהן אֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָעליהן

ּכמתנּצל זה ואמר ילדּו. אׁשר טעם וזה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבני,

לראֹות אחרי ּבאתי ּכי יעקב, ּדברי ְְֲֲִִִִֵֶַַַָֹעל

אֹו טֹובה להם לעׂשֹות אּוכל ּומה ְֲֶַַַָָָּבנֹותי,

ּברית לי ׁשּתכרת להן אטיב ועּתה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹלבניהם,

נׁשים: עליהן ּתּקח ולא אֹותן ּתעּנה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ÚÏ„.(מד) ‰È‰Â.רּׁש"י לׁשֹון הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ¿»»¿≈ְִַַָָ

הּברית והיה יאמר אבל ּכמׁשמעֹו. ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹואינּנּו

ּבכל יקּולל עליו העֹובר ּכי ּבינֹותינּו, ְְְִֵֵֵֵַָָָָלעד

ּולמֹופת לאֹות ב והיּו ּכטעם הּברית, ְְְְְְִֵַַַָָאלֹות

ּברית נכרתה טעמֹו אֹו מ"ו). כ"ח ְְְְֲִִִַָָ(ּדברים

הרים ּכן על ּבינֹותינּו. לעד ׁשּיהיה קּים ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּבדבר

הּזה הּגל עד ּׁשאמר מה והּוא אבן, ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹיעקב

האבן הּנה יהֹוׁשע וּיאמר ּכטעם הּמּצבה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻועדה

כ"ז): כ"ד (יהֹוׁשע לעדה ּבנּו ּתהיה ְְְִֵֶַַָָֹֻהּזאת

ÂÈÁ‡Ï.(מו) ·˜ÚÈ ¯Ó‡iÂאׁשר הּנזּכר לבן לאחי «…∆«¬…¿∆»ְֲֲִֵֶַַָָָ

לחמיו ּכן לאמר רצה לא ּכי עּמֹו, ְִִִֵַָָָָֹֹּבאּו

לאכל לאחיו וּיקרא וכן ּכבֹוד, ּבֹו נֹוהג ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשהיה

ּכבֹוד ּדר ללבן קרא ולא לבן, לאחי ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלחם,

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f ycew zayl inei xeriy

(æî):ãòìb Bì àø÷ á÷òéå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«
i"yx£‡˙e„‰N ¯‚È∑ּגלעד ׁשל .ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ

(çî)ðéáe éðéa ãò äfä ìbä ïáì øîàiåïk-ìò íBiä E ©Ÿ́¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®©¥¬
:ãòìb BîL-àø÷̈«¨§−©§¥«

i"yx£„ÚÏb (BÓLŒ‡¯˜ ÔkŒÏÚ)∑עד רמב"ן.ּגל «≈»»¿«¿≈ֵַ

(èî)ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLà ätönäåøúqð ék E §©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−
:eäòøî Léà¦¬¥«¥¥«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ¯L‡ ‰tˆn‰Â∑:ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּגלעד, ּבהר אׁשר יא)והּמצּפה ּגלעד".(שופטים אתֿמצּפה "וּיעבר ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּברית' את ּתעבר אם "ּובינ ּביני ה' '"יצף לחברֹו: מהם אחד ּכל ׁשאמר לפי מצּפה? ׁשמּה נקרא Èk.ולּמה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹƒ

¯˙q�∑רעהּו את איׁש נראה רמב"ן.ולא ƒ»≈ְְִִֵֵֶֶֹ

(ð)ïéà éúða-ìò íéLð çwz-íàå éúða-úà äpòz-íà¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½¥¬
ðéáe éðéa ãò íéýìû äàø eðnò Léà:E ¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙�a È˙�a∑מּפּלגׁש היּו ּבנֹותיו וזלּפה ּבלהה אף ּפעמים, ‡˙È˙�aŒ.ב' ‰pÚzŒÌ‡∑עֹונת מהם למנע ¿…«¿…«ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָƒ¿«∆∆¿…«ְִֵֶַַֹ
עז)ּתׁשמיׁש .(יומא ְִַ

(àð)äpä á÷òéì ïáì øîàiå|äávnä äpäå äfä ìbä ©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈
ðéáe éðéa éúéøé øLà:E £¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙È¯È∑החץ יֹורה ׁשהּוא ּכזה ּבּים", "ירה .ּכמֹו: »ƒƒְֵֶֶֶַַָָָָ

(áð)éìà øáòà-àì éðà-íà äávnä äãòå äfä ìbä ãòE ¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ
äfä ìbä-úà éìà øáòú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹¤©©¬©¤²

:äòøì úàfä äávnä-úàå§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«
i"yx£È�‡ŒÌ‡∑:ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' כד)הרי ּדברי"(לעיל ּדּברּתי אם אּתה(ב"ר)∑Ú¯Ï‰."עד אי לרעה ƒ»ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ¿»»ְִַָָָ

לפרקמטיא עֹובר אּתה אבל .עֹובר, ְְְֲִֵֵַַַָָָ

˜¯‡מז ·˜ÚÈÂ ‡˙e„‰N ¯‚È Ô·Ï dÏ ‡¯˜e¿»≈»»¿««¬»¿«¬…¿»
:„ÚÏb dÏ≈«¿≈

C�È·eמח È�Èa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡¯B‚c Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»
:„ÚÏb dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈«¿≈

È�Èaמט ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ CÒÈ ¯Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ¿»»ƒ¬«ƒ∆≈¿»«¿»≈ƒ
:d¯·ÁÓ ¯·b Èqk˙� È¯‡ C�È·e≈»¬≈ƒ¿«ƒ¿«≈«¿≈

È˙�aנ ÏÚ ÔÈL� ·qz Ì‡Â È˙�a ˙È ÈpÚz Ì‡ƒ¿«≈»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
È�Èa „È‰Ò ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÈÊÁ ‡�nÚ L�‡ ˙ÈÏ≈¬«ƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:C�È·e≈»

Â‰‡נא ÔÈ„‰ ‡¯B‚„ ‡‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¿»»≈¿»
:C�È·e È�Èa ˙ÈÓÈ˜‡ È„ ‡˙Ó«̃¿»ƒ¬≈ƒ≈ƒ≈»

‡�‡נב Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c „È‰Ò»ƒ¿»»≈¿»¬»»»ƒ¬»
‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È C˙ÂÏ ¯aÚ‡ ‡Ï»∆¿«¿»»»¿»»≈¿ƒ«¿»
‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È È˙ÂÏ ¯aÚ¿̇ƒ«¿»ƒ»¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈ·Ï¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להם ודֹומה ׁשּלֹו. והּכל ּברׁשּותֹו הּכל ְְְְִִֶֶֶַַָֹֹּכאּלּו

מ"ז (להּלן ּמעׂשיכם מה לאחיו ּפרעה ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹוּיאמר

הּבאים ּכי יעקב, ׁשל לאחיו ּפרׁש ורּׁש"י ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹג').

הם. ורעיו אֹוהביו לבן ְֲִֵֵָָָָעם

ÔÎzÈÂאחיו את וּיּקח ּבלבן ּׁשאמר מה ּכי ¿ƒ»≈ְִִֶֶֶַַַַָָָָ

קרֹוביו הם כ"ג), ּפסּוק (לעיל ְְִֵֵָָעּמֹו

ועׂשה אברהם, אחי נחֹור מּזרע מׁשּפחּתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבני

יעקב על להביא ירצה ׁשּלא ּבעבּור ְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹכן

אֹו ּבכח עּמֹו יריבּו ׁשּלא נכרים ְְֲִִִִֶַָָָֹֹאנׁשים

אּלה והּנה לֹו. מאׁשר ויגנבּו ויגזלּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַיחמדּו

יקראּו ּכן על ללבן, ּכמֹו ליעקב ְְְְְְֲִִֵַַָָֹקרֹובים

לׁשניהם: ְִִֵֶַאחים

LÈÂ('ד כ"ט לעיל זּוטרתא (ּפסיקתא אֹומרים ¿≈ְְְְְִִֵָָָ

ׁשאמר ּכמֹו מּוסר ּדר אחי להם ְֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

ּובבראׁשית אּתם. מאין אחי (ׁשם) ְִִִִֵֵֶַַַַָָלרֹועים

לאחיו, יעקב וּיאמר אמרּו י"ג) (ע"ד ְְֲֶֶַַַָָָֹֹרּבה

ּכבֹוד ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא ׁשהיה ּבניו ְִֵֵֶָָָָָָאלּו

לא לחם לאכל לאחיו ּבוּיקרא אבל ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַָָָָָֹאחיו,

ּתחּלה: ּׁשּכתבּתי מה והּנכֹון ְְְִִֵֶַַַַָָָּפרׁש.

eÏÎ‡iÂ.Ïb‰ ÏÚ ÌL,לזּכרֹון מעט ׁשם אכלּו «…¿»««»ְְְִַָָָ

לאכל ּבברית הּבאים ּדר ׁשהּוא ְֱִִִֶֶֶֶַָֹאֹו

ואחרי ּולחברה, לאהבה אחד מּלחם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשניהם

ועׂשה זבח להם זבח ּובּברית ּבּׁשבּועה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָּבֹואם

ׁשם וּיאכלּו טעם ּכי ויּתכן ּגדֹולה. ּכרה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹלהם

להם אמר ּכי למּטה, הּנזּכר הּזבח הּגל, ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָעל

ויהיה עליו, לאכל ּגל ונעׂשה אבנים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹלּקטּו

זבח. עליו אכלּו כן ואחרי ּבּברית, ּבבֹואנּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָעד

ּגדֹולה סעּודה להם ׁשעשה לחם. וּיאכלּו ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹוטעם

ּבלבד: מׁשּתה לא עּמֹו ְְִִִֶַָֹללּון

Ú„.(מח) ‰f‰ Ïb‰ Ô·Ï ¯Ó‡iÂׁשּקראֹו אחרי «…∆»»«««∆≈ְֲֵֶַָ

הּזה הּגל יעקב ּבלׁשֹון לבן ּדּבר ּגלעד, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹיעקב

הּזה ּבּׁשם ּכי ּגלעד ׁשמֹו נקרא ּכן ועל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָעד,

מתרּגמין לבן ׁשּדברי אֹו ׁשניהם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻהסּכימּו

הּקדׁש: ְֶַָֹללׁשֹון

וטעם והּמצּפהtˆn‰Â‰.(מט) רּׁש"י ּכתב ְַַ¿«ƒ¿»ְְִִַַַָָ

(ׁשֹופטים ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגלעד, ּבהר ְְְְֲִִֶֶַָָאׁשר

לּמה גלעד, מצּפה את וּיעבר כ"ט) ְְֲִִֵֶַַָָָֹי"א

מהם אחד ּכל אמר אׁשר מצּפה, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָנקראת

מקֹום ׁשם הּוא ּכן ואם ה'. יצף ְֲִִֵֵֵֶַָלחברֹו

האבן ׁשהיא ּדעּתי ּולפי ההר. ּבראׁש ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּגבֹוּה

ּכן על ,נמׁש והּוא מּצבה, יעקב ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהקים

אמר ּכי קרא, והּמצּפה ּגלעד, ׁשמֹו ְְְְִִֵַַַָָָָָָקרא

ה' (עּיןיצף גלעד מצּפה ׁשהּוא ואפׁשר . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשם על יּקרא ׁשהּמקֹום כ"ט) י"א ְִִֵֵֶַַָָׁשֹופטים

לעֹולם: הּזאת ְֶֶַָָֹהאבן
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(æî):ãòìb Bì àø÷ á÷òéå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«
i"yx£‡˙e„‰N ¯‚È∑ּגלעד ׁשל .ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ

(çî)ðéáe éðéa ãò äfä ìbä ïáì øîàiåïk-ìò íBiä E ©Ÿ́¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®©¥¬
:ãòìb BîL-àø÷̈«¨§−©§¥«

i"yx£„ÚÏb (BÓLŒ‡¯˜ ÔkŒÏÚ)∑עד רמב"ן.ּגל «≈»»¿«¿≈ֵַ

(èî)ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLà ätönäåøúqð ék E §©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−
:eäòøî Léà¦¬¥«¥¥«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ¯L‡ ‰tˆn‰Â∑:ׁשּכתּוב ּוכמֹו הּגלעד, ּבהר אׁשר יא)והּמצּפה ּגלעד".(שופטים אתֿמצּפה "וּיעבר ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּברית' את ּתעבר אם "ּובינ ּביני ה' '"יצף לחברֹו: מהם אחד ּכל ׁשאמר לפי מצּפה? ׁשמּה נקרא Èk.ולּמה ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹƒ

¯˙q�∑רעהּו את איׁש נראה רמב"ן.ולא ƒ»≈ְְִִֵֵֶֶֹ

(ð)ïéà éúða-ìò íéLð çwz-íàå éúða-úà äpòz-íà¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½¥¬
ðéáe éðéa ãò íéýìû äàø eðnò Léà:E ¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙�a È˙�a∑מּפּלגׁש היּו ּבנֹותיו וזלּפה ּבלהה אף ּפעמים, ‡˙È˙�aŒ.ב' ‰pÚzŒÌ‡∑עֹונת מהם למנע ¿…«¿…«ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָƒ¿«∆∆¿…«ְִֵֶַַֹ
עז)ּתׁשמיׁש .(יומא ְִַ

(àð)äpä á÷òéì ïáì øîàiå|äávnä äpäå äfä ìbä ©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈
ðéáe éðéa éúéøé øLà:E £¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙È¯È∑החץ יֹורה ׁשהּוא ּכזה ּבּים", "ירה .ּכמֹו: »ƒƒְֵֶֶֶַַָָָָ

(áð)éìà øáòà-àì éðà-íà äávnä äãòå äfä ìbä ãòE ¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ
äfä ìbä-úà éìà øáòú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹¤©©¬©¤²

:äòøì úàfä äávnä-úàå§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«
i"yx£È�‡ŒÌ‡∑:ּכמֹו 'אׁשר', ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' כד)הרי ּדברי"(לעיל ּדּברּתי אם אּתה(ב"ר)∑Ú¯Ï‰."עד אי לרעה ƒ»ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ¿»»ְִַָָָ

לפרקמטיא עֹובר אּתה אבל .עֹובר, ְְְֲִֵֵַַַָָָ

˜¯‡מז ·˜ÚÈÂ ‡˙e„‰N ¯‚È Ô·Ï dÏ ‡¯˜e¿»≈»»¿««¬»¿«¬…¿»
:„ÚÏb dÏ≈«¿≈

C�È·eמח È�Èa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡¯B‚c Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»
:„ÚÏb dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈«¿≈

È�Èaמט ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ CÒÈ ¯Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ¿»»ƒ¬«ƒ∆≈¿»«¿»≈ƒ
:d¯·ÁÓ ¯·b Èqk˙� È¯‡ C�È·e≈»¬≈ƒ¿«ƒ¿«≈«¿≈

È˙�aנ ÏÚ ÔÈL� ·qz Ì‡Â È˙�a ˙È ÈpÚz Ì‡ƒ¿«≈»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
È�Èa „È‰Ò ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÈÊÁ ‡�nÚ L�‡ ˙ÈÏ≈¬«ƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:C�È·e≈»

Â‰‡נא ÔÈ„‰ ‡¯B‚„ ‡‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¿»»≈¿»
:C�È·e È�Èa ˙ÈÓÈ˜‡ È„ ‡˙Ó«̃¿»ƒ¬≈ƒ≈ƒ≈»

‡�‡נב Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c „È‰Ò»ƒ¿»»≈¿»¬»»»ƒ¬»
‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È C˙ÂÏ ¯aÚ‡ ‡Ï»∆¿«¿»»»¿»»≈¿ƒ«¿»
‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È È˙ÂÏ ¯aÚ¿̇ƒ«¿»ƒ»¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈ·Ï¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להם ודֹומה ׁשּלֹו. והּכל ּברׁשּותֹו הּכל ְְְְִִֶֶֶַַָֹֹּכאּלּו

מ"ז (להּלן ּמעׂשיכם מה לאחיו ּפרעה ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָֹֹוּיאמר

הּבאים ּכי יעקב, ׁשל לאחיו ּפרׁש ורּׁש"י ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹג').

הם. ורעיו אֹוהביו לבן ְֲִֵֵָָָָעם

ÔÎzÈÂאחיו את וּיּקח ּבלבן ּׁשאמר מה ּכי ¿ƒ»≈ְִִֶֶֶַַַַָָָָ

קרֹוביו הם כ"ג), ּפסּוק (לעיל ְְִֵֵָָעּמֹו

ועׂשה אברהם, אחי נחֹור מּזרע מׁשּפחּתֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבני

יעקב על להביא ירצה ׁשּלא ּבעבּור ְְֲֲִִֵֶֶַַַָֹֹכן

אֹו ּבכח עּמֹו יריבּו ׁשּלא נכרים ְְֲִִִִֶַָָָֹֹאנׁשים

אּלה והּנה לֹו. מאׁשר ויגנבּו ויגזלּו ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַיחמדּו

יקראּו ּכן על ללבן, ּכמֹו ליעקב ְְְְְְֲִִֵַַָָֹקרֹובים

לׁשניהם: ְִִֵֶַאחים

LÈÂ('ד כ"ט לעיל זּוטרתא (ּפסיקתא אֹומרים ¿≈ְְְְְִִֵָָָ

ׁשאמר ּכמֹו מּוסר ּדר אחי להם ְֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאמר

ּובבראׁשית אּתם. מאין אחי (ׁשם) ְִִִִֵֵֶַַַַָָלרֹועים

לאחיו, יעקב וּיאמר אמרּו י"ג) (ע"ד ְְֲֶֶַַַָָָֹֹרּבה

ּכבֹוד ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא ׁשהיה ּבניו ְִֵֵֶָָָָָָאלּו

לא לחם לאכל לאחיו ּבוּיקרא אבל ְְְֱֲִֶֶֶֶֶַָָָָָֹאחיו,

ּתחּלה: ּׁשּכתבּתי מה והּנכֹון ְְְִִֵֶַַַַָָָּפרׁש.

eÏÎ‡iÂ.Ïb‰ ÏÚ ÌL,לזּכרֹון מעט ׁשם אכלּו «…¿»««»ְְְִַָָָ

לאכל ּבברית הּבאים ּדר ׁשהּוא ְֱִִִֶֶֶֶַָֹאֹו

ואחרי ּולחברה, לאהבה אחד מּלחם ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשניהם

ועׂשה זבח להם זבח ּובּברית ּבּׁשבּועה ְְְִֶֶַַַַָָָָָָּבֹואם

ׁשם וּיאכלּו טעם ּכי ויּתכן ּגדֹולה. ּכרה ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹלהם

להם אמר ּכי למּטה, הּנזּכר הּזבח הּגל, ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָעל

ויהיה עליו, לאכל ּגל ונעׂשה אבנים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹלּקטּו

זבח. עליו אכלּו כן ואחרי ּבּברית, ּבבֹואנּו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָעד

ּגדֹולה סעּודה להם ׁשעשה לחם. וּיאכלּו ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָֹוטעם

ּבלבד: מׁשּתה לא עּמֹו ְְִִִֶַָֹללּון

Ú„.(מח) ‰f‰ Ïb‰ Ô·Ï ¯Ó‡iÂׁשּקראֹו אחרי «…∆»»«««∆≈ְֲֵֶַָ

הּזה הּגל יעקב ּבלׁשֹון לבן ּדּבר ּגלעד, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹיעקב

הּזה ּבּׁשם ּכי ּגלעד ׁשמֹו נקרא ּכן ועל ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָעד,

מתרּגמין לבן ׁשּדברי אֹו ׁשניהם. ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָֻהסּכימּו

הּקדׁש: ְֶַָֹללׁשֹון

וטעם והּמצּפהtˆn‰Â‰.(מט) רּׁש"י ּכתב ְַַ¿«ƒ¿»ְְִִַַַָָ

(ׁשֹופטים ׁשּכתּוב ּכמֹו ּגלעד, ּבהר ְְְְֲִִֶֶַָָאׁשר

לּמה גלעד, מצּפה את וּיעבר כ"ט) ְְֲִִֵֶַַָָָֹי"א

מהם אחד ּכל אמר אׁשר מצּפה, ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָנקראת

מקֹום ׁשם הּוא ּכן ואם ה'. יצף ְֲִִֵֵֵֶַָלחברֹו

האבן ׁשהיא ּדעּתי ּולפי ההר. ּבראׁש ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹּגבֹוּה

ּכן על ,נמׁש והּוא מּצבה, יעקב ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשהקים

אמר ּכי קרא, והּמצּפה ּגלעד, ׁשמֹו ְְְְִִֵַַַָָָָָָקרא

ה' (עּיןיצף גלעד מצּפה ׁשהּוא ואפׁשר . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

ׁשם על יּקרא ׁשהּמקֹום כ"ט) י"א ְִִֵֵֶַַָָׁשֹופטים

לעֹולם: הּזאת ְֶֶַָָֹהאבן
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(âð)íäéáà éýìû eðéðéá eètLé øBçð éýìûå íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−£¦¤®
:÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiå©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ È‰Ï‡∑(ב"ר)קדׁש.¯BÁ� È‰Ï‡Â∑חֹול.Ì‰È·‡ È‰Ï‡∑חֹול. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»¡…≈¬ƒ∆

(ãð)íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷òé çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«

i"yx£Á·Ê ·˜ÚÈ ÁaÊiÂ∑למׁשּתה ּבהמֹות לבןלאֹוהביו∑ÂÈÁ‡Ï.ׁשחט קרּוי∑ÌÁÏŒÏÎ‡Ï.ׁשעם מאכל ּדבר ּכל «ƒ¿««¬…∆«ְְְִֵֶַָ¿∆»ְֲִֶָָָ∆¡»»∆ְֲַַָָָ
ה)ּכמֹו:לחם, רב",(דניאל לחם יא)"עבד ּבלחמֹו(ירמיה עץ .""נׁשחיתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָ

áì(à)Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§¨−©§¨¤́
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

(á)bôiå Bkøãì Cìä á÷òéå:íéýìû éëàìî Bá-eò §©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B·ŒeÚbÙiÂ∑לארץ ללּוֹותֹו לקראתֹו ּבאּו יׂשראל ארץ ׁשל .מלאכים «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk zegiy ihewl)

לארץ ללּוֹותֹו לקראתֹו, ּבאּו יׂשראל ארץ ׁשל ב)מלאכים לב, לארץ,(רׁש"י לחּוץ יֹוצאים אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

ׁשם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב מלאכיםיצאּכפי ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ארץ מלאכי יצאּו לא ולכן יׂשראל, מארץ יעקב ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּכאן אבל יׂשראל. מארץ יֹוצאים אינם לחּוץחזראּלּו יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל מארץ הּיציאה ולכן יׂשראל, לארץ יעקב ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

לארץ. הּכניסה לצרְך היא הּיציאה מּטרת ּכי רמב"ןלארץ, ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

(â)àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²
:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦

i"yx£ÌÈ�ÁÓ∑לקראתֹו ׁשּבאּו יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן, עד עּמֹו ׁשּבאּו לארץ חּוצה ׁשל מחנֹות, ותנחומא)ׁשּתי :(ב"ר «¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

סימן מחני"ם חלק"י, פסוקים. קמ"ח פפפ

ויצא פרשת חסלת
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åð÷ 'îòá äñôãð àöéå úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÌÈ‰Ï.(בֿג) ÈÎ‡ÏÓ B· eÚbÙiÂ,רּׁש"י לׁשֹון «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְִַ

לקראתֹו. יצאּו יׂשראל ארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָמלאכי

עּמֹו ּבאּו לארץ חּוצה ׁשל מחנֹות ׁשּתי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָמחנים,

ואני לקראתֹו. יצאּו יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָעד

לארץ יעקב הּגיע לא עדין ׁשהרי ּבזה, ֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתמּה

עׂשו אל מלאכים וׁשלח מּׁשם היה ְְְִִֵֶַַָָָָָָָורחֹוק

את וּיעבר נאמר כ"ג) ל"ב (להּלן וׁשם ְְֱֲֵֵֶַַַַָָָֹמרחֹוק,

עּמֹון" ּבני ּגבּול הּנחל "יּבק ׁשהּוא יּבק, ְְֲֵֶַַַַַַַַֹֹמעבר

לארץ מזרחית ּדרֹומית ׁשהּוא ט"ז), ג' ְְְְִִִִֶֶֶָָ(ּדברים

עּמֹון ּבני ּגבּול לעבֹור לֹו יׁש ועדין ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָיׂשראל,

ּביאתֹו ּותחּלת אדֹום. ארץ ּכ ואחרי ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָּומֹואב

י"ח) ל"ג (להּלן ׁשּנאמר היה ּבׁשכם ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָּבארץ

ּכנען. ּבארץ אׁשר ׁשכם עיר ׁשלם יעקב ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹוּיבא

ּבא ּכאׁשר ליעקב הּזאת הּמראה היתה ְְְֲֲֲֶַַַַַָָָָָֹֹאבל

אּתֹו אׁשר רּבים ּכי להֹודיעֹו אֹויביו ְְְֲִִִִִֶַָּבגבּול

אּתם. ֲִֵֶָמאׁשר

‡¯˜�Â.ּבׁשמֹות הּדר כן ּכי מחנים, הּמקֹום ׁשם ¿ƒ¿»ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָ

העליֹונים, ּומחנה מחנהּו מחנים, ְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָאֹו

ּכּלם הּמלאכים, ּכמחנה ּבארץ מחנהּו ּכי ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻלֹומר

ּביחּודֹו ּומֹודים לֹו מברכים אלהים, ְְְֱֲִִִִַָֹמחנֹות

ׁשמֹו הּזאתיתּבר הּפרׁשה נכּתבה לעֹולמים: ְְְְְִִִַַַָָָָָָֹ

את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּציל ּכי ְִִִִֶַַָָלהֹודיע

מלא וּיׁשלח מּמּנּו, חזק מּיד ּוגאלֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָעבּדֹו

ּבטח לא ׁשהּוא עֹוד ּוללּמדנּו ְְִֵֵֶַַַַָֹוּיּצילהּו.

ויׁש יכלּתֹו. ּבכל ּבהּצלה והׁשּתּדל ְְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָּבצדקתֹו

ארע אׁשר ּכל ּכי לדֹורֹות רמז עֹוד ְֲִֵֶֶֶַָָּבּה

עם ּתמיד לנּו יארע אחיו עׂשו עם ְֱִִִִִֵֶַָָָָָלאבינּו

צּדיק ׁשל ּבדרּכֹו לאחז לנּו וראּוי עׂשו, ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָֹּבני

הּוא ׁשהזמין הּדברים לׁשלׁשת עצמנּו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשּנזמין

ּבדר ּולהּצלה ּולדֹורֹון לתפּלה עצמֹו, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָאת

רּבֹותינּו ראּו ּוכבר ּולהּנצל, לברח ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹמלחמה,

אזּכיר ּכאׁשר הּזאת הּפרׁשה מן הּזה ְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהרמז

ט"ו): ל"ג ט', ל"ב ְַָ(להּלן



ני

לשבת פרשת ויצא תהלים  שיעורי 

יום ראשון - א' כסלו
פרק כ

מפרק א  
עד סוף פרק ט 

יום רביעי - ד' כסלו
פרק כג 

עד סוף פרק כח

יום שני - ב' כסלו
מפרק י 

עד סוף פרק יז

יום חמישי - ה' כסלו
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שלישי - ג' כסלו
מפרק יח 

עד סוף פרק כב

יום שישי - ו' כסלו
מפרק לה 

עד סוף פרק לח

שבת קודש - ז' כסלו
פרק כ 

מפרק לט עד סוף פרק מג

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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.1:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."פ"ז ש"א ˘ËÈÏ"‡:2."עיי"ש ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.בזמה"ז דוקא לאו הוא הטעם לקמן משנ"ת "לכאורה

נתברר שאז היינו - הראשונים" בדורות "משא"כ ב) (קסב, היאÚ‚¯Îומש"כ שרק - תפלה מזכיר לא (אבל - ופסד"ז כו' ק"ש ע"י ג"כ אבל ,

היו ולא כו' פב"פ זו"ן "היו ביהמ"ק חורבן שקודם שם ובפע"ח כרגע) (דלא כן הפי' כאן גם ואולי תומ"צ. ולא וכו') החולה ומרפא משנה

התפלה מוכרחת בזמה"ז) - ) יותר גדלה שכשההסתלקות מובן שעפ"ז - מהם" המוחין מסתלקין היו לא מעולם כי כו' תפלתנו אל צריכין

ריפוי (בקשת תפלה הרי וא"ת תורה. לגבי בתפלה ג"כ מובן טעמא ומהאי - תורה לגבי לצדקה בנוגע וסס"ט ספ"ה אגה"ק ועייג"כ יותר.

ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור הוא איך לנדו"ד: שייך ואינו בפ"ע, ענין זהו כי ול"ק - הראשונים בדורות גם מה"ת מ"ע היא כו') החולה

כו'". ˘ËÈÏ"‡:3.הנשמה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ה"ז דנוקבא דמ"ן - והב') הא' (ד"ה קו"א ע"יÂÂˆÓ˙"בתחלת היינו (ותפלה דוקא מעשיות

הוי שפתיו דעקימת הדבור מטהÚÓ˘‰אותיות למטה להמשיך כשצריך (בזמה"ז) כאן משא"כ כו' פב"פ החזרת כשצ"ל - דשם הבי' ואולי - (

בהנ"ל). קסב, כדלקמן - דעשי' הניצוצות עם (ביחד התפלה כוונת מאדך, בכל העיקר - העליון ומאד מעלה מלמע' ההמשכה שהעיקר כו'

ספ"ב". (קה"ת) תו"א שבסו"ס הצ"צ מאמר מ"א.4.ועיין א' פרק אליהו").5.פאה ("פתח בהקדמה נה,6.תקו"ז ישעי' - הכתוב לשון ע"פ

˘ËÈÏ"‡:7.י. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,הטעם י"ל ואולי (מוחין), בראש ולא (מדות) ביד רק בתש"י - לזרוע ראש תש"י"מקדים הנחת ·Â��È�Úכי

עשי' בה (שאין "בראש" הנחתן בין ממוצע היא -ÏÏÎצ"ל תש"י בהנחת כי מצותן", גמר הוא שעשייתן ל"מצות ההנחה) ".Ì˙¯˘˜Âבעת

elqk '` oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

iepiy deedzn `l cid lr oilitzd zgpd ici lre ,y`xay oilitzd

dzrtyde ci ly oilitz ly dkyndd ici lr oilitzd slwa

.ald carylïúåöî øîb àeä ïúiNòL úBöîa íâåitk `ly - §©§¦§¤£¦¨¨§©¦§¨¨
oze` oigipn okn xg`le oilitzd opyi dligzay ,oilitza xacdy

`l` ,rexfd lre y`xd lr

oziiyry zeevnd elit`

devnd ly dznlyd `id

xtq zaizk lynl enk)

dkeq znwd e` ,dxez

ziiyry zericl m`zda)

meyn da yi dnvr dkeqd

devn8iepiy xak yi o`k - (

devndyk envr xaca

ixd ,j` - ziyrpéepMä- ©¦
,xaca deedznyìò àeä©

íéîL éãéa àìå ,íãà éãé§¥¨¨§Ÿ¦¥¨©¦
,älôúákdltzdy - §¦§¦¨

dlega ,mlera iepiy zlret

,'eke `txziyLdltzd ¤
ìk Bcáì àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî úeiçä úëLîä àéä¦©§¨©©©¥¥¨¤§©Ÿ

;ìBëéavnn ,xg` avnl dfd mlera cg` avnn zepyl egekae - ¨
,ginvz ux`dy ick myb cxiye ,dlegd ietix ly avnl dleg ly

,Cëìäå,okle -éLîäì éãk,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà C §¦§¨§¥§©§¦¥¨§©¨
dfd mlera -ähîlî "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa øLôà éà¦¤§¨§¦©£¨©©¦§¦¦§©¨

.à÷åc"`zzlc `zexrz`" dyere "o"n" dlrn dhnly mc`dy - ©§¨
"seq oi` xe`" jiyndl dltza ezceara (dhnln zexxerzd)

ila zpigaa dcear efy ,oldl cin owfd epax xiaqiy itke ,dhnl

dnae dlrnly leabÎilad jiyndl ilk `idy ,mc`d ly leab

."o"n z`lrd"d `hazn,úeìéöàaL äøBz ãeîìúì ïk ïéàM äî©¤¥¥§©§¨¤©£¦
,`id ef dkyndy ,dxezd cenil ici lr zkynp dkynddy iptl -

,"zeliv`"a xwira ,lirl xen`kúãçéîäzcgein dxezd -åàìa ©§ª¤¤§¨
éëä,jk oia -.àeä-Ceøa ìéöànaliv`dy "seq oi` xe`"a - ¨¥©©£¦¨

xe`" zkynd zeidl ef dkynd lr oi`y oeeike ."zeliv`"d mler

.dhnln "o"n z`lrd" zyxcp `l - dhnl "seq oi`w"k ztqed

:epiaxdf ji`e"o"nleki df cvike - "x`an f"r - q"``l (zekiiye)

jk lr - "seq oi` xe`"l (zekiiy dl didiye) "oiawep oiin" zeidl

:oldl owfd epax xiaqnìL Baìå Bçîa "ïéá÷eð ïéî" úàìòäå§©£¨©©¦§¦§Ÿ§¦¤
úðéça àéä ,íãàzad` -,ìeáb éìa "Là étLø"oi`" enk - ¨¨¦§¦©¦§¥¥§¦§

,"seqåef leab ila dad` -,"Eãàî" úàø÷ð`idy dad`d - §¦§¥§Ÿ¤

c`n" dfy zexnl .mc`d ly leab ila ,"jc`n lka"j"c`n" ,"

jlysqepae ,leab zpigaa df ipy mc`ae leab ila df cg` mc`ay ,

ilad elit`e ,laben ixd `ed elek mc`dy jk lr`ed ely leabÎ

- xacd witqn z`f lka ,leab ok mb,óBñ-ïéà úðéça øøBòì éãk§¥§¥§¦©¥
leab ila .leab ilae -

leab ila - dlrnly

z`lrd"d lr ixdy ,izin`

zpiga oirn zeidl "o"n

dilry xe`d ote`e

dfy dryae ,jiyndl

mc`a leabÎila ly dpigaa

"o"n z`lrd" ef ixd -

leab ila"d jiyndl

,seq oi` - "dlrnlyeðééäå§©§
c úBøeáb éãé ìòmyÎ,'âñ' ©§¥§§©
ç"ôøä ïä ïäL288 - ¤¥¥¨

.'eë ïéöBöéðdad`d - ¦¦
"jc`n lka" ly "`evx"de

,ely dltzd zceara

`edy myd ,"b"q" my ly zexeabn dkyndd ici lr mc`a zeyrp

edzc zexitqy ,edzc milkn mi`ad ,edzd zevevip g"txl xewn

`ed dnypd ly dad`de "`evx"d mb jk ,dlabd ila "`evx"a eid

.dlabd ila ,"jc`n lka" zpigaaéiç" älôzä úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥©§¦¨©¥
"äòL9àéä ,`id "dry" --äøéöé-äàéøáa úãøBiä úeëìî ¨¨¦©§©¤¤¦§¦¨§¦¨
,äiNòdywa `id dltzy ,`ed "dry iig" ly heytd yexitd - £¦¨

mely ,d`etxl dywa :onfd xcb zgz mipezpd mlerd ipipr lr

`ed xacdy itk owfd epax yxtn o`k .yxtn i"yxy itk ,zepefne

xewn ixd `id "zekln"d zxitqy ,zepeilrd zexitqa ,yxeya

"Kln" ,"jelni jln jln" ly oiprd epyi "zekln"a ,oky ,onfd¤¤

zcxei "zekln"y itk cgeinae ,cizra "jelni"e xara "Kln" ,deda¨¨

yiy zenlerd zeig ef ixd ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler zeigdl

dkynd mikiynn dltz ici lry oeeik ixd .onfd oipr mda

xewn ,"zekln"d zxitq ici lr z`fe ,diyrÎdxiviÎd`ixaa

z z`xwp okl - diyrÎdxiviÎd`ixa,"dry iig" dltäøBúå- §¨
z`xwp"íìBò éiç"20,"mler" ,zexitqay -"ïétðà øéòæ" àeä10, ©¥¨§¥©§¦

ïéãe÷t ç"îø ék,dxez ly dyrd zeevn 248 -'éa ïé÷lçúî ïä ¦§¦¥¦§©§¦§
.'eë "ïétðà øéòæ"c úBøéôñ øNòc íéìkixd `id "`"f"e - ¥¦§¤¤§¦¦§¥©§¦

`"fy aezk dnexz zyxt seq "xe` dxez"ae ,"zeliv`"ay zexitq

.diyrÎdxiviÎd`ixan ixnbl dlrnl ,seqÎoi`d zenler seq `id
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ïåøçà ñøèðå÷
àìå íãà é"ò àåä éåðéùä ïúåöî øîâ àåä ïúééùòù
ñ"àî úåéçä úëùîä àéäù äìôúáë íéîù éãéá
øåà êéùîäì éãë êëìäå ìåëé ìë åãáì àåäù ä"á
.à÷åã äèîìî ï"î úàìòä éìá à"à äèîì ä"á ñ"à
ä"á ìéöàîá ä"àìá úãçåéîä 'éöàáù ú"úì ë"àùî
éôùø 'éçá àéä íãà ìù åáìå åçåîá ï"î úàìòäå
åðééäå ñ"à 'éçá øøåòì éãë êãàî '÷ðå ìåáâ éìá ùà
'÷ð ïëìå 'åë ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäù â"ñã úåøåáâ é"ò
äøåúå ò"éáá úãøåéä úåëìî àéä äòù ééç äìôúä
'éá ïé÷ìçúî ïä ïéãå÷ô ç"îø éë à"æ àåä íìåò ééç

.'åë à"æã ñ"òã íéìë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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נג elqk '` oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

iepiy deedzn `l cid lr oilitzd zgpd ici lre ,y`xay oilitzd

dzrtyde ci ly oilitz ly dkyndd ici lr oilitzd slwa

.ald carylïúåöî øîb àeä ïúiNòL úBöîa íâåitk `ly - §©§¦§¤£¦¨¨§©¦§¨¨
oze` oigipn okn xg`le oilitzd opyi dligzay ,oilitza xacdy

`l` ,rexfd lre y`xd lr

oziiyry zeevnd elit`

devnd ly dznlyd `id

xtq zaizk lynl enk)

dkeq znwd e` ,dxez

ziiyry zericl m`zda)

meyn da yi dnvr dkeqd

devn8iepiy xak yi o`k - (

devndyk envr xaca

ixd ,j` - ziyrpéepMä- ©¦
,xaca deedznyìò àeä©

íéîL éãéa àìå ,íãà éãé§¥¨¨§Ÿ¦¥¨©¦
,älôúákdltzdy - §¦§¦¨

dlega ,mlera iepiy zlret

,'eke `txziyLdltzd ¤
ìk Bcáì àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéàî úeiçä úëLîä àéä¦©§¨©©©¥¥¨¤§©Ÿ

;ìBëéavnn ,xg` avnl dfd mlera cg` avnn zepyl egekae - ¨
,ginvz ux`dy ick myb cxiye ,dlegd ietix ly avnl dleg ly

,Cëìäå,okle -éLîäì éãk,ähîì àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà C §¦§¨§¥§©§¦¥¨§©¨
dfd mlera -ähîlî "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éìa øLôà éà¦¤§¨§¦©£¨©©¦§¦¦§©¨

.à÷åc"`zzlc `zexrz`" dyere "o"n" dlrn dhnly mc`dy - ©§¨
"seq oi` xe`" jiyndl dltza ezceara (dhnln zexxerzd)

ila zpigaa dcear efy ,oldl cin owfd epax xiaqiy itke ,dhnl

dnae dlrnly leabÎilad jiyndl ilk `idy ,mc`d ly leab

."o"n z`lrd"d `hazn,úeìéöàaL äøBz ãeîìúì ïk ïéàM äî©¤¥¥§©§¨¤©£¦
,`id ef dkyndy ,dxezd cenil ici lr zkynp dkynddy iptl -

,"zeliv`"a xwira ,lirl xen`kúãçéîäzcgein dxezd -åàìa ©§ª¤¤§¨
éëä,jk oia -.àeä-Ceøa ìéöànaliv`dy "seq oi` xe`"a - ¨¥©©£¦¨

xe`" zkynd zeidl ef dkynd lr oi`y oeeike ."zeliv`"d mler

.dhnln "o"n z`lrd" zyxcp `l - dhnl "seq oi`w"k ztqed

:epiaxdf ji`e"o"nleki df cvike - "x`an f"r - q"``l (zekiiye)

jk lr - "seq oi` xe`"l (zekiiy dl didiye) "oiawep oiin" zeidl

:oldl owfd epax xiaqnìL Baìå Bçîa "ïéá÷eð ïéî" úàìòäå§©£¨©©¦§¦§Ÿ§¦¤
úðéça àéä ,íãàzad` -,ìeáb éìa "Là étLø"oi`" enk - ¨¨¦§¦©¦§¥¥§¦§

,"seqåef leab ila dad` -,"Eãàî" úàø÷ð`idy dad`d - §¦§¥§Ÿ¤

c`n" dfy zexnl .mc`d ly leab ila ,"jc`n lka"j"c`n" ,"

jlysqepae ,leab zpigaa df ipy mc`ae leab ila df cg` mc`ay ,

ilad elit`e ,laben ixd `ed elek mc`dy jk lr`ed ely leabÎ

- xacd witqn z`f lka ,leab ok mb,óBñ-ïéà úðéça øøBòì éãk§¥§¥§¦©¥
leab ila .leab ilae -

leab ila - dlrnly

z`lrd"d lr ixdy ,izin`

zpiga oirn zeidl "o"n

dilry xe`d ote`e

dfy dryae ,jiyndl

mc`a leabÎila ly dpigaa

"o"n z`lrd" ef ixd -

leab ila"d jiyndl

,seq oi` - "dlrnlyeðééäå§©§
c úBøeáb éãé ìòmyÎ,'âñ' ©§¥§§©
ç"ôøä ïä ïäL288 - ¤¥¥¨

.'eë ïéöBöéðdad`d - ¦¦
"jc`n lka" ly "`evx"de

,ely dltzd zceara

`edy myd ,"b"q" my ly zexeabn dkyndd ici lr mc`a zeyrp

edzc zexitqy ,edzc milkn mi`ad ,edzd zevevip g"txl xewn

`ed dnypd ly dad`de "`evx"d mb jk ,dlabd ila "`evx"a eid

.dlabd ila ,"jc`n lka" zpigaaéiç" älôzä úàø÷ð ïëìå§¨¥¦§¥©§¦¨©¥
"äòL9àéä ,`id "dry" --äøéöé-äàéøáa úãøBiä úeëìî ¨¨¦©§©¤¤¦§¦¨§¦¨
,äiNòdywa `id dltzy ,`ed "dry iig" ly heytd yexitd - £¦¨

mely ,d`etxl dywa :onfd xcb zgz mipezpd mlerd ipipr lr

`ed xacdy itk owfd epax yxtn o`k .yxtn i"yxy itk ,zepefne

xewn ixd `id "zekln"d zxitqy ,zepeilrd zexitqa ,yxeya

"Kln" ,"jelni jln jln" ly oiprd epyi "zekln"a ,oky ,onfd¤¤

zcxei "zekln"y itk cgeinae ,cizra "jelni"e xara "Kln" ,deda¨¨

yiy zenlerd zeig ef ixd ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler zeigdl

dkynd mikiynn dltz ici lry oeeik ixd .onfd oipr mda

xewn ,"zekln"d zxitq ici lr z`fe ,diyrÎdxiviÎd`ixaa

z z`xwp okl - diyrÎdxiviÎd`ixa,"dry iig" dltäøBúå- §¨
z`xwp"íìBò éiç"20,"mler" ,zexitqay -"ïétðà øéòæ" àeä10, ©¥¨§¥©§¦

ïéãe÷t ç"îø ék,dxez ly dyrd zeevn 248 -'éa ïé÷lçúî ïä ¦§¦¥¦§©§¦§
.'eë "ïétðà øéòæ"c úBøéôñ øNòc íéìkixd `id "`"f"e - ¥¦§¤¤§¦¦§¥©§¦

`"fy aezk dnexz zyxt seq "xe` dxez"ae ,"zeliv`"ay zexitq

.diyrÎdxiviÎd`ixan ixnbl dlrnl ,seqÎoi`d zenler seq `id
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ïåøçà ñøèðå÷
àìå íãà é"ò àåä éåðéùä ïúåöî øîâ àåä ïúééùòù
ñ"àî úåéçä úëùîä àéäù äìôúáë íéîù éãéá
øåà êéùîäì éãë êëìäå ìåëé ìë åãáì àåäù ä"á
.à÷åã äèîìî ï"î úàìòä éìá à"à äèîì ä"á ñ"à
ä"á ìéöàîá ä"àìá úãçåéîä 'éöàáù ú"úì ë"àùî
éôùø 'éçá àéä íãà ìù åáìå åçåîá ï"î úàìòäå
åðééäå ñ"à 'éçá øøåòì éãë êãàî '÷ðå ìåáâ éìá ùà
'÷ð ïëìå 'åë ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäù â"ñã úåøåáâ é"ò
äøåúå ò"éáá úãøåéä úåëìî àéä äòù ééç äìôúä
'éá ïé÷ìçúî ïä ïéãå÷ô ç"îø éë à"æ àåä íìåò ééç
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elqkנד 'a ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ב' שני יום

,310 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...áúë à"îá äðäå,310 'nr cr.à÷åã ò"éááù

øçà íB÷îa ,äpäå11áúk12ç"îøL248 -'äa ïä äNò úBöî §¦¥§¨©¥¨©¤§¨¦§£¥¥§
íéãñçcqgl ilk ixd `id ,dyrÎzevn lky ,zeliv`c `"f ly - £¨¦

,zewl` zkyndleä"ñLezeevn 365 -úBøeáb 'äa äNòú àì §¨Ÿ©£¤§§
,'eëådlabde mevnv ly oipr ixd od zexeaby ,zeliv`c `"f ly - §

Î`ld zeevn odn ze`a -

zxivrl dlabd ody dyrz

ribz `ly dyecwd zrtyd

,"mipevig"løçà íB÷îáe§¨©¥
áúk13ïäL(613) b"ixz - ¨©¤¥

od ,zevndïéçøà â"éøz©§©¨§¦
,'eë àçøà ãçî ïéëLîð- ¦§¨¦¥©¨§¨

,(zekynd) mikxc 613

zg` "jxc"n zekynpd

xewn),(dkyndeàeäL¤
.'eëå úéðeðáìoael - ©§¦§

my ,"oeilr xzk" ly cqge

oeyld itk ,llk dxeab oi`

`l`ny zil" :(my) xdefa

l`ny oi` - "`wizr i`da

zeinipta) "wizr"a dxeabe

micqg m` ik ,("xzk"d

yi dxe`kl ixd .cala

o`k :dxizq meyn jka

"nxy xne` `edzeevnd g

zeevn g"nxy xne` xdefae ,`"fc zexitq xyr ly milka od

,`"f ly zexeab 'da dyrzÎ`l d"qye micqg 'da od dyr

`idy dbixcna od zeevndy ,xne` `ed xdefa xg` mewnae

?llk zexeab da oi`y ("oeilr xzk" ly oaeld) "zipepal"Cà©
ç"îø ïwúì úBönä ìkL ,ïéðòä248 -,"ïétðà øéòæ" éøáà ¨¦§¨¤¨©¦§§©¥§¨¥§¥§¥©§¦

ïéìeìkä ,ïéçîa àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà úëLîä éãé ìò©§¥©§¨©¥¨§Ÿ¦©§¦
,úBøeáb 'äå íéãñç 'äagena dihpd ,mc`a lyn jxc lr - §£¨¦§§

g"nx owzl `ed zeevnd oipry oeeik ,ixd ;dxeable cqgl

ly milka od zeevny ,mixne` okl - "`"f" ly mixa`d

ici lr `"fc mixa`d g"nx mipwzny oeeike .`"fc zexitqd

- zexeab 'de micqg 'da mdy ,oigena "seq oi` xe`" zkynd

.zexeab 'de micqg 'da od zeevndy minrtl xne` `ed okl

,'eë úéðeðáì àeä ïéçnä øB÷îe,"xzk" ly -âðòä àeä §©Ÿ¦©§¦¨Ÿ¤
éLîäì ïBéìòä õôçåøéòæ"c ïéøáà ç"îøì ähîì øBàä C §¥¤¨¤§§©§¦¨§©¨¦§¨¥¨¦¦§¥

,"ïétðà,"dlrn" iabl "dhn" z`xwp "xzk" iabl "`"f" - ©§¦
â"éøúì äëLîää ú÷lçúîe613 -éôì ,úBièøt úBëLîä ¦§©¤¤©©§¨¨§©§©©§¨§¨¦§¦

CLîð íéãñç úeìéîâe ä÷ãöa ïBâk ,úBönä Cøò úðéça§¦©¤¤©¦§§¦§¨¨§¦£¨¦¦§¨
øéòæ"c ãñçc éìkä úeiðBöéçì àeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà¥¨§¦¦©§¦§¤¤¦§¥

,"ïétðàjynp dhnl cqg ici lr ,"`pini `rexc cqg" - ©§¦

`zexrz`"dy myk ,xnelk ,"zeliv`"c cqgn "`pini `rexc"a

,cqg ly dlerta `id mc`d ly (dhnln zexxerzdd) "`zzlc

zlretd (dlrnln zexxerzdd) "`lirlc `zexrz`"d `id jk

,(`"fc cqg) cqg ly dkynd dlrnlïéðécä íei÷áeici lr - §¦©¦¦
ly mipipra zeevnd meiw

"seq oi` xe`" jynp ,oipic

,äøeáb úéðBöéçaly - §¦¦§¨
,`"f.'eë íéîçøáe- §©£¦

xxern e` mgxn mc`dyk

jynp - eytp lr mingx

"seq oi` xe`" jk ici lr

(zx`tz) mingxd zcna

.`"f lyøáòîe Cøãå§¤¤©£©
äëLîääzkynpd - ©©§¨¨

zeipeviga "seq oi` xe`"n

,`"fc milkdéãé ìò àeä©§¥
íéìkä úeiîéðt§¦¦©¥¦

ïäL ,ïäéúBçîe- Ÿ¥¤¤¥
,l`xyi oa ly ezceara

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
,dad`eíéiìëN- ¦§¦¦

lky ici lr zexvepd

,zeppeazde,íéiòáè Bà- ¦§¦¦
lk rahay d`xie dad`

,zecn od zeipyde oigen od zepey`xd - l`xyin cg`L- ¤
dlrnly zexitqa.úeìãâå úeðè÷c ïéçî úBðéça ïäoigen" - ¥§¦Ÿ¦§©§§©§

oigen"e ,miirah d`xie dad` mc`a lynl enk `ed "zephwc

ici lr zexvepd d`xie dad` mc`a lynl enk `ed "zelcbc

xne` `edy dnn dxizq mb oi` ,mipt lk lr .(miilky) lkyd

"zipepal"dn ,cg` (dkynde) xe`n zekynp zeevnd b"ixz lky

ly oeilrd utge bpera `ed dkyndd yxeyy itk df oky ,'eke

."xzk"äæìå,okle -ãàî íBìMä åéìò eðaø äLî Lwa §¨¤¦¥Ÿ¤©¥¨¨©¨§Ÿ
,õøàa úBéeìzä úBiNòî úBönä íi÷ì`xnbdy itk -14 §©¥©¦§©£¦©§¨¨¤

,l`xyi ux`l qpkidl jk lk dvx epax dyny dny ,zxne`

,ux`a zeielzd zeevnd miiwl ick didLzeiyrnd zeevnd - ¤
ìzLää úéìëz ïäéLîäì ,úeìLàeä-Ceøa óBñ-ïéà-øBà C ¥©§¦©¦§©§§§©§¦¥¨

ïäaL ,äiNò-äøéöé-äàéøác "ïétðà øéòæ"c íéìkä øøáì§¨¥©¥¦¦§¥©§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¨¤
ç"ôøä ïä,288 -,ïéöBöéðxxal - edzc milkd zxiayn - ¥¨¦¦

mze`äiNò-äøéöé-äàéøáaL úBiNòî úBöîe äøBz éãé ìò©§¥¨¦§©£¦¤¦§¦¨§¦¨£¦¨
.à÷åcmeiw zenilye ,zelylzydd lk zilkz dfy oeeik ,ixd ©§¨

epax dyn jk lk dvx okl ,l`xyi ux`a ixd `id zeevnd

lk lr .ux`a zeielzd zeevnd miiwle l`xyi ux`l qpkidl

zexnl ,dltz ici lr `ed xexiad xwir recn ,o`k xaqed ,mipt
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ïåøçà ñøèðå÷
ò"î ç"îøù áúë à"îá äðäå
ïäù áúë à"îáå 'åëå â"äá ú"ì ä"ñùå íéãñç 'äá ïä
úéðåðáì àåäù 'åë àçøà ãçî ïéëùîð ïéçøà â"éøú
à"æ éøáà ç"îø ï÷úì úåöîä ìëù ïéðòä êà .'åëå
ç"äá ïéìåìëä ïéçåîá ä"á ñ"à øåà úëùîä é"ò
õôçå âðòä àåä 'åë úéðåðáì àåä ïéçåîä øå÷îå â"äå
à"æã ïéøáà ç"îøì äèîì øåàä êéùîäì ïåéìòä
éôì úåéèøô úåëùîä â"éøúì äëùîää ú÷ìçúîå
ñ"à øåà êùîð ç"îâå ä÷ãöá ïåâë úåöîä êøò 'éçá
úéðåöéçá ïéðéãä íåé÷áå à"æã ãñçã éìëä 'éðåöéçì ä"á
é"ò àåä äëùîää øáòîå êøãå .'åë íéîçøáå äøåáâ
íééòáè åà íééìëù ø"åã ïäù ïäéúåçåîå íéìëä 'éîéðô
äùî ù÷éá äæìå úåìãâå úåðè÷ã ïéçåî 'éçá ïäù
õøàá úåéåìúä úåéùòî úåöîä íéé÷ì ãàî ä"ò åðéáø
ä"á ñ"à øåà êéùîäì úåìùìúùää úéìëú ïäù
ïéöåöéð ç"ôøä ïä ïäáù ò"éáã à"æã íéìëä øøáì

.à÷åã ò"éááù úåéùòî î"åú é"ò
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ובכ"מ תעא ע' ג' כרך בראשית להצ"צ אוה"ת פ"ד.12."ראה אבי"ע קיצור שער ע"ח Î"˜13.ראה ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."א קכט, א.14."זח"ג יד, סוטה

elqk 'b iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ג' שלישי יום

,310 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äåöî íåé÷ì äðäå,epw 'nr cr.'åë éøåçà

`ed dltz ly xexiad oky ;dltzn dlrnl `id dxezy

z`lrdjk ici lre ,edza xzeia deabd myxeyl edzd ivevip

y dne ."seq oi`"a cr ,xzei dlrnl -dfd onfaxexiad xwir

zexecay (a ,aqw) oldl owfd epax xne` ,dltz ici lr `ed

dyrp ,"jxrd ilecb ziwl`d zenyp" f` eidy ,mipey`xd

zekxa iptly zekxade rny z`ixwa ,xidn ote`a xexiad

oi`yk ,dfd onfa j` - cala xeviwa dxnfc iweqte rny z`ixw

.dltz ici lr xexiad yxcp ,el`k zedeab zenyp

ïéìháî íéøçà éãé ìò úBNòì øLôà éàL äåöî íei÷ì ,äpäå§¦¥§¦¦§¨¤¦¤§¨©£©§¥£¥¦§©§¦
äøBz ãeîìz15elôàå ,,dxeza xzeia milrpd mipiprd -äNòî ©§¨©£¦©£¥

ïkL ìëå ,äákøîmilhany -eìéçãe ïéçî úðéça àéäL älôz ¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦§¦©Ÿ¦§¦
eîéçøedad`e d`xi -.ìéòì økæpk íòhäå ,íéiìëNllba - §¦¦§¦¦§©©©©¦§¨§¥

zevevipd xexia oipr

zeevn ici lr dyrpd

`ed `wec dfy ,zeiyrn

.zelylzydd zilkzãBòå§
äìãb ãàî úîàaL ,úàæŸ¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
úBönä úìòî ääáâå§¨§¨©£©©¦§
,íãenì ïëå ,úBiNòî- ©£¦§¥¦¨

,zekldd lyúìòî ìò- ©©£©
,zelcbeeìéçc ïäL ïéçnä©Ÿ¦¤¥§¦
eîéçøedad`e d`xi - §¦
.íéiìëNzepeilrd - ¦§¦¦

revia lr sqep) z`hazn

oipra dpeilrd dpeekd

zecg`zda mb ("mixexia"d

xac ,zewl` mr ytpd

zeevn ici lr dyrpd

cenil ici lr e` zeiyrn

zeevnd ly zekldd

dad`de oigend iabl zelcbe zepeilr opyi jka mb - zeiyrnd

,miilky d`xieáéúëc íâä ék16"Bá ä÷áãìe" :jexa yecwda - ¦£©¦§¦§¨§¨
z`fe ,`ed,åéúBcî éãé ìòly dad`de cqgd zcn ici lry - ©§¥¦¨

xac ody zepeilrd zexitqd ly cqgd zcna wacp `ed mc`d

,`ed jexa yecwd mr cg`åéúBcîa elôà ÷ác epðéà íB÷î ìkî¦¨¨¥¤¨¥£¦§¦¨
,ïúeàéöîa àlà úBðBéìòä,zecnd "ze`ivn"a -,ïúeäîa àìå ¨¤§¤¨¦§¦¨§Ÿ§¨¨

zedna `l j` ,cala zecnd zeipevigae ze`ivna wacp `ed -

,zecnd zeiniptaeáeúkL Bîëe17."øôàå øôò éëðàå" :itly - §¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤
z`fy ,yhixfnn cibnd mya e"h oniq "ycewd zxb`"a xaqend

ly xe`dn eteba dxi`dy eznyp zx`d lr epia` mdxa` xn`

(cqgd zcn `idy) dlecbd dad`d lr had ilany ,oeilr cqg

,el "dakxn" didy cr ,`ed jexa yecwdl epia` mdxa`l dzidy

d`eeyda cala "xt`e xtr" `idy ,eznypay cqgd zcn lr xn`

zednd ixd `ed xt` lynle ,zepeilrd zexitqd ly cqgd zcnl

zrax`n akxen did urd .xt`l jtde sxypy urd ly mvrde

zyly etcpzp ,eztixy ici lre ,xtr ,min ,gex ,y` zeceqid

`edy ,cala xtrd ceqi x`ype ,oyra - min ,gex ,y` zeceqid

,la` ,oi` ,urd ly mvre zedn eze` `edy zexnl ixd ,xt`d

,"lk`nl aehe d`xnl cngp ur" didy urd iabl jxr mey xt`l

cqgd zcnl jxr mey oi` ,lynl ,jk .cala xt` `ed zrke

zcn iabl ,seba `id eznypy itk epia` mdxa` ly dad`de

zexitqay cqgd zxitqe

ixd ,mipt lk lr .zepeilrd

`l elit` wac epi`y

azecnm` ik - zepeilrd

`le cala oze`ivna

.ozednaïkL ìëåepi`y - §¨¤¥
wac-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa§¥¨

äáLçî úéìc ,àeä§¥©£¨¨
déa àñéôzoi`y - §¦¨¥

,ea "zqtez"d daygn

úeiçä úeèMtúäå BøBàa§§¦§©§©©
,Cøaúé epnîxyt` i` - ¦¤¦§¨¥

,df xe`a "`qitz" zeidlék¦
àeäL ,Búeàéöîa íà- ¦¦§¦¤

,jxazi exe`úà äiçnL¤§©¤¤
,Búeäîa àìå ,ílk- ª¨§Ÿ§¨

zeidl xyt` i` ezedna

,"`qitz"elôà`l -ì- £¦§
zenlerd ly mik`lnle mi`xapáeúkL Bîk ,íéðBéìò18LBã÷" : ¤§¦§¤¨¨
,"'eë úBàáö 'ä LBã÷ LBã÷,mdn lcaene yecw "ze`av 'd"y - ¨¨§¨

mler ly mipeilr mik`ln mdy ,mitxyd ixd mixne` jk

'd" lr z`f mixne` mde ,"d`ixa"d"ze`avelit`y ,zednxe`d

,mdn lcaene yecw"íéìöàpä íéìeìò" ãáìly zebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦
xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody "zeliv`"d mler

z` biyn ixd "lelr"de ,"milelr"d iabl "zelir" ze`xwpd

md ,ely "dlir"dL øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçà ìk íéâéOî- ©¦¦¨¤¨§¦¨§¦©¥¤¤
dpnp,"íéôeöøt"ä úeLaìúäa ¯ "íéiç õò"axiaqny itk - §¥©¦§¦§©§©©§¦

"zeliv`" ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d ji` "miig ur"a

oian - yalznd ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa df miyalzn

,ea yalznd ely "sevxt"e "dlir"a "lelr"d biyneàì ìáà£¨Ÿ
elôà íéàøáða,`l -,úeìéöàc úBîLðaixd ody zexnly - §¦§¨¦£¦¦§¨©£¦

,zexitq xyr ly milkdn ecxtp xak ody oeeik ,z`f lka ,zewl`

'k oniq "ycewd zxb`"a xne`y itk19"mi`xap" ze`xwp xak od -

,zewl`d zedna dbyde "`qitz" odl didzy xyt` i`eBîk§
áeúkL20"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä åéìò eðaø äLîa21. ¤¨§Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈
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ïåøçà ñøèðå÷
äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù
àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë
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א.15. ט, קטן ובכ"מ.16.מועד א. יד, סוטה כז.17.ראה יח, ג.18.וירא ו, סע"א.19.ישעי' כב.20.קל, לג, ‡„ÂÓ"¯21.תשא ˜"Î ˙¯Ú‰

:‡"ËÈÏ˘."סי"ט אגה"ק "ועיין



נה elqk 'b iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ג' שלישי יום

,310 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äåöî íåé÷ì äðäå,epw 'nr cr.'åë éøåçà

`ed dltz ly xexiad oky ;dltzn dlrnl `id dxezy

z`lrdjk ici lre ,edza xzeia deabd myxeyl edzd ivevip

y dne ."seq oi`"a cr ,xzei dlrnl -dfd onfaxexiad xwir

zexecay (a ,aqw) oldl owfd epax xne` ,dltz ici lr `ed

dyrp ,"jxrd ilecb ziwl`d zenyp" f` eidy ,mipey`xd

zekxa iptly zekxade rny z`ixwa ,xidn ote`a xexiad

oi`yk ,dfd onfa j` - cala xeviwa dxnfc iweqte rny z`ixw

.dltz ici lr xexiad yxcp ,el`k zedeab zenyp

ïéìháî íéøçà éãé ìò úBNòì øLôà éàL äåöî íei÷ì ,äpäå§¦¥§¦¦§¨¤¦¤§¨©£©§¥£¥¦§©§¦
äøBz ãeîìz15elôàå ,,dxeza xzeia milrpd mipiprd -äNòî ©§¨©£¦©£¥

ïkL ìëå ,äákøîmilhany -eìéçãe ïéçî úðéça àéäL älôz ¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦§¦©Ÿ¦§¦
eîéçøedad`e d`xi -.ìéòì økæpk íòhäå ,íéiìëNllba - §¦¦§¦¦§©©©©¦§¨§¥

zevevipd xexia oipr

zeevn ici lr dyrpd

`ed `wec dfy ,zeiyrn

.zelylzydd zilkzãBòå§
äìãb ãàî úîàaL ,úàæŸ¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
úBönä úìòî ääáâå§¨§¨©£©©¦§
,íãenì ïëå ,úBiNòî- ©£¦§¥¦¨

,zekldd lyúìòî ìò- ©©£©
,zelcbeeìéçc ïäL ïéçnä©Ÿ¦¤¥§¦
eîéçøedad`e d`xi - §¦
.íéiìëNzepeilrd - ¦§¦¦

revia lr sqep) z`hazn

oipra dpeilrd dpeekd

zecg`zda mb ("mixexia"d

xac ,zewl` mr ytpd

zeevn ici lr dyrpd

cenil ici lr e` zeiyrn

zeevnd ly zekldd

dad`de oigend iabl zelcbe zepeilr opyi jka mb - zeiyrnd

,miilky d`xieáéúëc íâä ék16"Bá ä÷áãìe" :jexa yecwda - ¦£©¦§¦§¨§¨
z`fe ,`ed,åéúBcî éãé ìòly dad`de cqgd zcn ici lry - ©§¥¦¨

xac ody zepeilrd zexitqd ly cqgd zcna wacp `ed mc`d

,`ed jexa yecwd mr cg`åéúBcîa elôà ÷ác epðéà íB÷î ìkî¦¨¨¥¤¨¥£¦§¦¨
,ïúeàéöîa àlà úBðBéìòä,zecnd "ze`ivn"a -,ïúeäîa àìå ¨¤§¤¨¦§¦¨§Ÿ§¨¨

zedna `l j` ,cala zecnd zeipevigae ze`ivna wacp `ed -

,zecnd zeiniptaeáeúkL Bîëe17."øôàå øôò éëðàå" :itly - §¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤
z`fy ,yhixfnn cibnd mya e"h oniq "ycewd zxb`"a xaqend

ly xe`dn eteba dxi`dy eznyp zx`d lr epia` mdxa` xn`

(cqgd zcn `idy) dlecbd dad`d lr had ilany ,oeilr cqg

,el "dakxn" didy cr ,`ed jexa yecwdl epia` mdxa`l dzidy

d`eeyda cala "xt`e xtr" `idy ,eznypay cqgd zcn lr xn`

zednd ixd `ed xt` lynle ,zepeilrd zexitqd ly cqgd zcnl

zrax`n akxen did urd .xt`l jtde sxypy urd ly mvrde

zyly etcpzp ,eztixy ici lre ,xtr ,min ,gex ,y` zeceqid

`edy ,cala xtrd ceqi x`ype ,oyra - min ,gex ,y` zeceqid

,la` ,oi` ,urd ly mvre zedn eze` `edy zexnl ixd ,xt`d

,"lk`nl aehe d`xnl cngp ur" didy urd iabl jxr mey xt`l

cqgd zcnl jxr mey oi` ,lynl ,jk .cala xt` `ed zrke

zcn iabl ,seba `id eznypy itk epia` mdxa` ly dad`de

zexitqay cqgd zxitqe

ixd ,mipt lk lr .zepeilrd

`l elit` wac epi`y

azecnm` ik - zepeilrd

`le cala oze`ivna

.ozednaïkL ìëåepi`y - §¨¤¥
wac-Ceøa óBñ-ïéà-øBàa§¥¨

äáLçî úéìc ,àeä§¥©£¨¨
déa àñéôzoi`y - §¦¨¥

,ea "zqtez"d daygn

úeiçä úeèMtúäå BøBàa§§¦§©§©©
,Cøaúé epnîxyt` i` - ¦¤¦§¨¥

,df xe`a "`qitz" zeidlék¦
àeäL ,Búeàéöîa íà- ¦¦§¦¤

,jxazi exe`úà äiçnL¤§©¤¤
,Búeäîa àìå ,ílk- ª¨§Ÿ§¨

zeidl xyt` i` ezedna

,"`qitz"elôà`l -ì- £¦§
zenlerd ly mik`lnle mi`xapáeúkL Bîk ,íéðBéìò18LBã÷" : ¤§¦§¤¨¨
,"'eë úBàáö 'ä LBã÷ LBã÷,mdn lcaene yecw "ze`av 'd"y - ¨¨§¨

mler ly mipeilr mik`ln mdy ,mitxyd ixd mixne` jk

'd" lr z`f mixne` mde ,"d`ixa"d"ze`avelit`y ,zednxe`d

,mdn lcaene yecw"íéìöàpä íéìeìò" ãáìly zebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦
xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody "zeliv`"d mler

z` biyn ixd "lelr"de ,"milelr"d iabl "zelir" ze`xwpd

md ,ely "dlir"dL øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçà ìk íéâéOî- ©¦¦¨¤¨§¦¨§¦©¥¤¤
dpnp,"íéôeöøt"ä úeLaìúäa ¯ "íéiç õò"axiaqny itk - §¥©¦§¦§©§©©§¦

"zeliv`" ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d ji` "miig ur"a

oian - yalznd ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa df miyalzn

,ea yalznd ely "sevxt"e "dlir"a "lelr"d biyneàì ìáà£¨Ÿ
elôà íéàøáða,`l -,úeìéöàc úBîLðaixd ody zexnly - §¦§¨¦£¦¦§¨©£¦

,zexitq xyr ly milkdn ecxtp xak ody oeeik ,z`f lka ,zewl`

'k oniq "ycewd zxb`"a xne`y itk19"mi`xap" ze`xwp xak od -

,zewl`d zedna dbyde "`qitz" odl didzy xyt` i`eBîk§
áeúkL20"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä åéìò eðaø äLîa21. ¤¨§Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈
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ïåøçà ñøèðå÷
äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
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åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë
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elqkנו 'c iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ד' רביעי יום

,epw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöîä äùòî ë"àùî,312 'nr cr.ãåñä ãîåìä

,ixd ;zednd z` `le zewl` ly ze`ivnde zeipevigd z` -

cvn dfy itk `l) dnypd ly di`xd cvn ,epax dyna elit`y

"miixeg`"d z` wx ze`xl `ed leki (dnypd cvn m` ik - devn

d mdy ,zeipevigdeze`ivnd `l ,zewl` lyzedndyrn ,j` ,

ly oipr `ed - oldl owfd epax xiaqi - zeevndzedn,zewl`

z` miiwne mipind x`y mr cgi ecia bexz` fge` icediy dryae

a qtez `ed ixd - devndzednzeevnd lka xacd jke .zewl`d

.zeiyrnd

äðä "änä íé÷ìà äNòî" ¯ úBönä äNòî ïk ïéàM äîoi` - ©¤¥¥©£¥©¦§©£¥¡Ÿ¦¥¨¥¨
xacdy itk) ixnbl mdn znlrp zewl`dy miinyb miyrn md

dyrny zexnl m` ik ,(dfd mler ly miinybd miyrnd lka

miyrn z`f lka ixd md - miinyb mixaca miyrp zeevnd

- ?xacd ok` cvik .miiwl`

df ixdìzLä CøãaúeìL §¤¤¦§©§§
-äàéøáì úeìéöàc íéìkî¦¥¦©£¦¦§¦¨

,äiNò-äøéöémilkdy - §¦¨£¦¨
"r"ia"a mi`ad "zeliv`"c

d mdzewl`zenler ly

,r"iaïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨
Cøc ìò Bîk ,ïúeiðBöéçc§¦¦¨§©¤¤

åéðéîe âBøúà ìLîx`y - ¨¨¤§¦¨
mr cgiy ,mipind zyly

'c zevn mieedn md bexz`d

,mipinLBãwä ïäa Léaìä¦§¦¨¤©¨
ïúeänî àeä Ceøä¦¨¨
íéãñçc ïúeîöòå§©§¨©£¨¦
øéòæ"c [íéîéðt] [úéîéðt]§¦¦§¦¦¦§¥
úðéçaî eðééäå ,"ïétðà©§¦§©§¦§¦©

,ïúeiðBöéçzeipevigny - ¦¦¨
"`"f" ly miiniptd micqgd

,eipinae bexz`a yaeln

úBöî ìëa òãBpk©©§¨¦§
ïk ïéàM äî .úBiNòî©£¦©¤¥¥

,íãàäeizecne ezpaday - ¨¨¨
,miilky d`xile dad`l ribn `edelôà,m` -äîLð Bì Lé £¦¥§¨¨

BLôða àöîì ìëeé àì ¯ óeba úLaìnL øçàî ,úeìéöàc22- ©£¦¥©©¤§ª¤¤©Ÿ©¦§Ÿ§©§
lkei `leâéOäìe,elkya -úéîéðt ìL ïúeîöòå ïúeäî §©¦¨¨§©§¨¤§¦¦

úðéça àéä úeìéöàä ék) úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c íéãñçä©£¨¦¦§¥©§¦©£¦¦¨£¦¦§¦©
,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeììëa "äiç"- ©¨¦§¨¨¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨

ta,'ig ,dnyp ,gex ,ytp ,zebixcn rax` mler lka opyi zeihx

,gex ,ytp ly zepigad rax` cbpk md zenlerd zrax` zellkae

,d`ixa - dnyp ,gex - dxivi ,ytp `id diyry ,'ige dnyp

,'ig zpiga `id "zeliv`"y ixd .'ig - zeliv`eàéäL`id 'ig - ¤¦
éwî úðéça(ììk éìëa úLaìúî dðéàå äìòîlî óenk - §¦©©¦¦§©§¨§¥¨¦§©¤¤¦§¦§¨

`ly ,eznyp ly "siwn"d `id eznyp ly 'ig zpiga mc`a lynl

yiy 'eke zecn `idy "gex" e` ,dbyd `idy "dnyp"d zpiga enk

`idy dnypd zpiga `id 'ig zpiga la` ,seba odly ilkd odl

`id - "zeliv`" `idy ,"'ig" zpiga ,zenlera mb jk ,"siwn"

ixd leki `l ,ilk meya llk zyalzn dpi`y ,"siwn" zpigaa

seba ezeida - biydl mc`d

z` -zednzbixcne zpiga

,"zeliv`"íà ék¦¦
,ïúeàéöîly ,cala - §¦¨

- `"fc miiniptd micqgd

,biydle "qetzl" leki `ed

eîéçøe eìéçc éãé ìò- ©§¥§¦§¦
dad`e d`xiäîe .íéiìëN¦§¦¦©

úà úéàøå" :áeúkM¤¨§¨¦¨¤
,"éøçàixd `id di`xe - £Ÿ̈

"gwel"y oiprzedn,àeä
àeäL) à÷åc äàeáð Cøãa§¤¤§¨©§¨¤

d`eapd -úeèMtúä¦§©§
úeiîLbä23áeúkL Bîk , ©©§¦§¤¨

úLøt àðîéäî àéòøa§©§¨§¥§¨¨¨©
íéètLî24.(dn ixd - ¦§¨¦

di`xa d`x epax dyny

did ,zednd z` "zqtez"d

.d`eap ly jxca ok` df

`id d`eapy oeeiky

leki - zeinybd zehytzd

mb di`x ly oipr zeidl

dleki ytpd oi` - d`eap cvn `l m` j` ,seba z`vnp dnypdyk

,"zeliv`"d zbixcne zedn biydle "qetzl",íòhä eðééäålr - §©§©©©
,jk,úe÷ìàä úeäîa íeìk âéOäì àøápì øLôà éàL éôì§¦¤¦¤§¨©¦§¨§©¦§§¨¨¡Ÿ

áãe àñéôúe äLaìä Bæ ïéà ¯ äâOä éìáe ,àøBaä àeäLúe÷ ¤©¥§¦©¨¨¥©§¨¨§¦¨§¥
.úézîà`l elit` zn`a weac zeidl mc`l ixd xyt` i` - £¦¦

,mipt lk lr ."zeliv`"d zecn ody `ed jexa yecwd ly eizecna

"dqitz" od ,dltza el dpwn icediy miilky d`xie dad`y ixd

a zewiaceze`ivna `l j` cala zewl`dzedn.zewl`däî©
ìzLðå äëLîð Búeiç ,ìLî Cøc ìò âBøúàä ïk ïéàMäìL ¤¥¥¨¤§©¤¤¨¨©¦§§¨§¦§©§§¨

,úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c àá÷eðc íéìëc úéðBöéç úeänî¦¨¦¦§¥¦§§¨¦§¥©§¦©£¦
íéiç õòa áeúkL Bîk ,úe÷ìà úðéça àeäL25úBøtä ìkL ¤§¦©¡Ÿ§¤¨§¥©¦¤¨©¥
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ïåøçà ñøèðå÷
êøãá äðä äîä íé÷ìà äùòî úåöîä äùòî ë"àùî
ïúåîöòå ïúåäîî ò"éáì 'éöàã íéìëî úåìùìúùä
ïäá ùéáìä åéðéîå âåøúà î"ãò åîë ïúåéðåöéçã
[íéîéðô] [úéîéðô] íéãñçã ïúåîöòå ïúåäîî ä"á÷ä
úåéùòî úåöî ìëá òãåðë ïúåéðåöéç 'éçáî åðééäå à"æã
øçàî 'éöàã äîùð åì ùé 'éôà íãàä ë"àùî
âéùäìå åùôðá àåöîì ìëåé àì óåâá úùáåìîù
éë) 'éöàã à"æã íéãñçä úéîéðô ìù ïúåîöòå ïúåäî
àéäù ò"éáà úåîìåòä úåììëá äéç 'éçá àéä 'éöàä

é÷î 'éçá(ììë éìëá úùáìúî äðéàå äìòîìî ó
úéàøå ù"îå .íééìëù åîéçøå åìéçã é"ò ïúåàéöî à"ë
úåèùôúä àåäù) .à÷åã äàåáð êøãá àåä éøåçà úà
íòèä åðééäå .(íéèôùî 'ô î"øá ù"îë úåéîùâä
àåäù úå÷ìàä úåäîá íåìë âéùäì àøáðì à"àù éôì
úå÷éáãå àñéôúå äùáìä åæ ïéà äâùä éìáå àøåáä
äëùîð åúåéç î"ãò âåøúàä ë"àùî .úéúéîà
'éöàã à"æã '÷åðã íéìëã úéðåöéç úåäîî äìùìúùðå
ïä úåøéôä ìëù ç"òá ù"îë úå÷ìà 'éçá àåäù
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.22:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בידו דויקח בי"ת כמו ˘ËÈÏ"‡:23."['בנפשו'] ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.רסצ"ח חאו"ח אדה"ז משו"ע "להעיר

ס"ס". פ"ד ת"ת ˘ËÈÏ"‡:24.הל' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ואילך ב קטז, שם הכוונה ˘ËÈÏ"‡:25."אולי ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰וצע"ק "בסופו.

˜ÈÈ„Ó„שם דוקא".Ê'ומני

elqk 'd iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ה' חמישי יום
קונטרסאחרון ,312 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåãåñ à÷åã ìáà,312 'nr cr.íù øùà

,úeìéöàa ïä,"zexit"d lkl yxeyd epyi "zeliv`"a -ã"îì ék ¥©£¦¦¨¤
äiNò-äøéöé-äàéøáì eãøé úeìéöàc íéìkly zewl`d zeidl - ¥¦©£¦¨§¦§¦¨§¦¨£¦¨

,r"ia zenleréãé ìò ,(íìBòä àøáð ïäaL úBøîàî ã"eé ïäå)§¥©£¨¤¨¤¦§¨¨¨©§¥
,úeäîa úeäî ,äiNòc àá÷eða úeLaìúäly milkd zedny - ¦§©§§§¨©£¦¨¨§¨

"zeliv`c zekln"

zekln" zedna zyalzn

"diyrc zekln"ne ,"diyrc

mi`xapd lk mi`xap ixd

mdipia ,"diyr"d mler ly

lynl enk ,zexitd mb

mixaca ,j` ,bexz`d

zewl`d mixg` miinyb

mlrd ly ote`a `id

`id - devna eli`e ,xzqde

mlrd mey ila ,ielba

b"k wxta xaqenk) xzqde

xtq ly oey`xd wlga

,("`ipz"díéìkä ék¦©¥¦
äîLð eNòð úeìéöàc©£¦©£§¨¨

àéäL äiNòazpiga - ©£¦¨¤¦
`id "diyr"d mler ly dnypdéôì ,Lnî úe÷ìà úðéça§¦©¡Ÿ©¨§¦

eäéà" úeìéöàaL,"seq oi` xe`" -éäBîøâemi`xwpd milkd - ¤©£¦¦§¨¦
,"idenxb","ãç,cg` xac md -ìéöànä,"seq oi` xe`" - ©©©£¦
,ìöàpäåxac md - "seq oi` xe`"n elv`py "zeliv`"c milkd - §©¤¡¨

,cg`äîLpä úeäî úeLaìúä éãé ìòå,"zeliv`"c milkdny - §©§¥¦§©§¨©§¨¨
,àöîð .âBøúàä äeäúð ¯ äiNòc àá÷eðc íéìkä úeäîa§¨©¥¦§§¨©£¦¨¦§©¨¨¤§¦§¨
Lnî ñôBz äæ éøä ¯ Búëìäk Bòðòðîe âBøúàä ñôBzLk§¤¥¨¤§§©§§§¦§¨£¥¤¥©¨

,úeìéöàc àá÷epî Ba Laìîä ,Búeiç,"zeliv`c zekln"n - ©©§ª¨¦§¨©£¦
úãçéîä,"zeliv`c zekln" --Ceøa ìéöànä óBñ-ïéà-øBàa ©§ª¤¤§¥©©£¦¨

.àeäixd :dl`yd la` zxxerzn ."zeliv`c zekln" liv`dy -

lr uexizd ?devn epi`y xg` inyb ixt fge`yk mb `ed xac eze`

ziwl`d zeigd mixg` miinyb mixacay ,lirl xen`k :`ed jk

`idy ielba `id devna eli`e ,xzqde mlrd ly ote`a `id mday

."miwl` dyrn"Búðeëa ïk ïéàM äî,bexz` zevn zpeeka -Bðéà ©¤¥¥§©¨¨¥
,ñôBúå âéOî-zedn,bexz`d yxey `idy ,"zeliv`c zekln" ©¦§¥

,oldl xiaqiy itk,ãBqä òãBiä óàzpeek ceq rceiy in s` - ©©¥©©
dlaw it lr bexz`d

`ed oi` z`f lka - zeciqge

dpeekd ici lr qteze biyn

àìå ,dúeàéöî àlà¤¨§¦¨§Ÿ
.dúeäîz` -ze`ivn ¨¨

yxey ,"zeliv`c zekln"

qtez ,rcei `ed - bexz`d

j` ,dpeekd ici lr biyne

d z` `lzednzekln" ly

itk `ly ,"zeliv`c

bexz` zfig`a xacdy

fge` `edy ,devnd meiwe

qtezezednbexz`d

,zewl`a eyxyeãenìa Cà©§¦
âBøúà úBëìä`l - ¦§¤§

dpeekd oeekn `edyk

cenila m` ik - lirl xaec dilry ,bexz` ly zipgexdzekld

,bexz`Lnî âBøúàä ñôBúå âéOîzece` o`k xaecn ixdy - ©¦§¥¨¤§©¨
dlrnl ipgexd epipr zece` `l - devn miniiwn ea inybd bexz`d

,ezedn oian ixd `ed inybd bexz`d z`e -,äëìäk Búåöîe¦§¨©£¨¨
,äáLçîe øeac úðéçáamipicd z` xeaica `han `edyk - ¦§¦©¦©£¨¨

,zekldde mipicd z` daygna oiane bexz` ly zeklddeìëå§¨
,ãBqä ãîBlä ïkLiniptd oiprd rcei `edy ,bexz` zevn ly - ¤¥©¥©
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mi`xapd lk mi`xap ixd

mdipia ,"diyr"d mler ly

lynl enk ,zexitd mb

mixaca ,j` ,bexz`d
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,Lnî ìòôa íi÷ elàk åéìò äìòîely zekldd ecnla - ©£¤¨¨§¦¦¥§Ÿ©©¨
,ynn lreta devnd z` miiw eli`k el aygp ,devndBîk§

áeúkL26."'eë äøBzä úàæ" :jk lr zxne` ,dgpnle dlerl - ¤¨Ÿ©¨
`xnbd27dgpne dler aixwd eli`k `ed ixd dxeza wqery in ,

dlbpd cenilay ,ixd .'eke

yi zeevnd zekld ly

daexn dlrn miieqn hxta

zeinipt cenila xy`n xzei

xcq ly cenild ,dxezd

oipra dfy ,zelylzydd

cenilay ,"zedn" ly

rcei `edy mipiprz`

xacdy itk ,mzedn

zeyrpd zeevn ly zeklda

z`e ,miinyb mipipra

`ed ixd miinybd mipiprd

z` rceieznkg ok ,mzedn

mipc mzece`y miinybd mipipra dcxi ixd ,zeklday jxazi

zbyda "jxazi eznkg" `ed oian ixd - zekldazednddyrpe ,

wxta x`eand ,swene siwn ly xzeia oeilrd cegid ote` jk ici lr

ly dnkgde lkyd mr zilkza cg`zn mc`d lkyy ,"`ipz"a 'd

ytp ly cegid mb dyrp jk ici lre ,jxazi eznkg `idy dxez

yaelnd `ed jexa "seq oi` xe`" mr (lkyn dlrnly) mc`d

dxeza oian `edy dbyddy drya `ed xen`d lk .jxazi eznkga

ly zeevnd cenila `wec df ixd ,lirl xen`ke ,zednd zbyd `id

xcq zricie cenila eli`e ,zednd zbyd dpyi oday dxez

mitxye zeig ,mipte` enk ,zeipgex zebixcna mipcy ,zelylzydd

mitevxta - dfn dlrnl s` e` ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler ly

"zeliv`"d mler lyzrici m` ik zednd zbyd oi` my - 'eke

dlrn dpyi - oldl owfd epax xiaqi - ok it lr s` .cala ze`ivnd

dpi`y cala ef `ly ,zelylzydd xcq cenile zricia zepeilre

.dfn dlrnl s` `id `l` - dxez ly zeevnd ceniln zltepàlà¤¨
ìzLääî úeàéönä úòéãiLäîø äåöî ïk íb àéä ,úeìL ¤§¦©©§¦¥©¦§©§§¦©¥¦§¨¨¨

äàOðå28,äðlk ìò äìBò äaøcàå ,cenile zeevnd x`y lk lr - §¦¨¨§©§©¨¨©ª¨¨
,dxezd zekldáeúkL Bîk29,"'eë íBiä zòãéå" :,xnelk - §¤¨§¨©§¨©

aezk oke ,zewl`a dbyde zrc zeidl dkixvy30:é÷ìà úà òc"©¤¡Ÿ¥
éáà,"'eë Edbyde zrc zeidl dkixvy `id ezernyn mby - ¨¦

,zewl`a,'eë "íìL áì"ì äàéáîe:minid ixaca miiqny itk - §¦¨§¥¨¥
edcare" didiy `ian "jia` iwl` z` rc"y ,"mly ala edcare"

ihewl"a "ziayz `le" xe`iaa yexitl m`zdae ,"mly ala

"dxez31,zeevnd lk zilkz `idy d`xil `ian dfy ,`id dpeekd ,

aezkk32zeyrl 'd epevie" :

dl`d miwegd lk z`

ixd - "epiwl` 'd z` d`xil

`id zeevnd lk zilkzy

'd z` d`xil"l ribdl

zeinipt cenile ."epiwl`

xcq zricie dxezd

miniiwny ,zelylzydd

"meid zrcie" zevn mda

"jia` iwl` z` rc"e

ly "mly al"l mi`ian

."epiwl` 'd z` d`xil"
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"dqpxt" ly ote`a ,"'ipin oeqpxtzi" ly ote`a dxezd zeinipt

mixaqda mipiprd mixiaqnd mixe`iaa `a dfyk `wec `ed ,dbyde

lydbyde lkydpade dbyd didzy ick - c"ag zeciqg zxez -

,dl` mipipra ziceqiBfL ÷ødrici didzy ,"meid zrcie" zevn - ©¤
,zewl`a dbyde,â"éøzî úçà äåöî àéä,zeevnd 613În - ¦¦§¨©©¦©§©

éøö íãàäå,â"éøz ìk íi÷ì C,zeevnd -ìzLä ïäL éôìúeìL §¨¨¨¨¦§©¥¨©§©§¦¤¥¦§©§§
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,zeevnd lk lreta miiwl ,dyrn icil `ian ixdøeac äáLçîa§©£¨¨¦
,äiNò-äøéöé-äàéøa ïäL ,äNòîexeaic ,d`ixa `id daygn) - ©£¤¤¥§¦¨§¦¨£¦¨

,(diyr - dyrne ,dxivi -.íL øLà ïéøeøa øøáìzenlera - §¨¥¥¦£¤¨
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לז.26. ז, א.27.צו קי, "מצות28.מנחות לפנינו: כבפנים.¯·‰בתניא "רמה", שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ונשאה",

שלפנינו. כבדפוסים ולא כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, ולא ד"ה ויקרא בלקו"ת גם ואתחנן29.וכ"ה

לט. ט.30.ד, כח, א' הימים 31.28.דברי כד.32.שבהערה ו, "·�„33Ê"Â.ואתחנן :‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מציאות בהשגת משא"כ -

העשי' בעולם (גם) המדובר שהרי - בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד לא - מהותה להשגת הקדמה שהיא גם‰‚˘ÈÓהאתרוג (ובמילא -

כ"א כאן]".ÍÙÈ‰Ïבמהות), כו'" "והשגת... שייכות מובן - [עפ"ז מהות. להשיג והאפשרות הגשמיות התפשטות חט"ו34.ענינה לקו"ש ראה

ובכ"מ. ואילך. 42 ע'

elqk 'e iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ו' שישי יום

,312 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàáù úàæ ãåòå,fpw 'nr cr.åàøé àì

,úàæ ãBòåzeevn ly dlrnd lr lirl xaqedy dn lr sqep - §Ÿ
ly d`xie dad`d iabl (zeevnd ly zekldd cenil lye) zeiyrn

zeevnd eli`e ipgex oipr od d`xie dad`y zexnl) ytpd

oipr oiba `idy dlrn ,(miinyb mixaca zeyrp zeiyrnd

ici lr miyrpd "mixexia"d

md xy`e ,zeiyrn zeevn

ixd ;zelylzydd zilkz

dpeekd cvn dlrn ef

,zilkzde dpeilrd

zeevn ici lr zrveand

j` ,zeiyrnmvradad`

dlrnl od ytpd ly d`xie

oldl .zeiyrnd zeevndn

mby ,owfd epax xiaqi

mvrad cvn ,yxey,mdly

zeevnd ly mixexiad

dn dlrnl md zeiyrndyxey:owfd epax oeylae .ytpd ly

,ç"ôøî äiNò-äøéöé-äàéøáaL ïéøeøaä úîàaL288În - ¤¤¡¤©¥¦¤¦§¦¨§¦¨£¦¨¥
mixxazn dl` mixexia ,edz ly zevevipdúBöîe äøBz éãé ìò©§¥¨¦§

,äNòîe øeac äáLçîaxeaice daygna dxezd cenil ici lr - §©£¨¨¦©£¤
dl` mixexiae ,zeevnd dyrn ici lre-çeø-Lôpî ïLøLa ïéäBáb§¦§¨§¨¦¤¤©

ék ,íãàaL äîLðmixexiad -î ïämy -úéîéðôaL 'â"ñ' §¨¨¤¨¨¨¦¥¦©¤¦§¦¦
éãé ìò eð÷úð øákL äîLð-çeø-Lôðå ,"ïBîã÷ íãà"my - ¨¨©§§¤¤©§¨¨¤§¨¦§§©§¥

àeä ,"ä"î""d"n" myd -"çön"äî àöBé,"w"`" ly -äøàä ©¥¥©¥©¤¨¨
.àîìòazeinipt `l ,(oencw mc`) "w"`" zpigan cala dx`d - §©§¨

mi`veid zenyd zrax`n mdipy md "d"n" mye "b"q" my ."w"`"

`ed 'ied myyk :'ied my ly ze`ixhnibde mipte`d zrax`n

'ied myyke ,"b"q" my `ede ,"b"q" `ixhniba `ed oi'e"`ee ielina

recike ;"d"n" my `ede ,"d"n" `ixhniba `ed oi't"l` ielina `ed

edz"l jiiy "b"q" mydy ,dlawa"d"n" mye ,"oewiz"n dlrnly "

zeevnd ly mixexiady ,xne` owfd epaxy dn dfe ."oewiz"l -

ay "b"q" mya myxy - zeiyrndzeinipt,(oencw mc`) "w"`"

j` ,zelylzydd xcq lk zllekd dpey`xd daygnd `idy

ixd od l`xyi zenypy ,mc`d ly dnypd e` gexd e` ytpd

- "d"n"y) "d"n" my ici lr epwzp xak ixd ,"oewizd mler"n

mc`" ly "gvn"dn d`ad cala dx`d `ed "d"n" mye ,(owzn

."oencwáeúkL eäæå35."'eë Cìî Cìî éðôì" :- "l`xyi ipal - §¤¤¨¦§¥§¨¤¤
:dpeekd ,dlaw it lr ,"mec` ux`a ekln xy` miklnd dl`e"y

" mdy ,"edzd mler" ly zexitqde "mikln"diptldlrnle "

mler ,oky ,oewizd mler lr aqend "l`xyi ipal jln jln"n

`ed oewizddx`doipr `a edzny) edz eli`e ,"w"`"n cala

ny "b"q" myn `ed (mixexiade zevevipdzeinipt."w"`"eðéäå§©§
àîòè,mrhd df -,éç-çîBö-íîBc úBðBæîa éç íãàäL ©£¨¤¨¨¨©¦§¥¥©©

,BaL 'ä"î'a ïøøáîeyie oewizd mlern d`a dnypdy oeeik - §¨§¨§©¤
zevevipd ly mixexiad zxxan `id df gekae ,"d"n" my da

,ige gnev ,mnecay,íäa éçåzevevipd xxan mc`dy ixg`l - §©¨¤
`ed - edzay myxy zepeilrn mdilr jiynne igÎgnevÎmnecay

el mitiqen md ,mda "ig"

,zeipgexa zeig ztqezéôì§¦
íäLmixexiad - ¤¥

ÎgnevÎmnecay zevevipde

ig.'â"ñ'îote`a ixdy - ¦©
recn ,oaen `l illk

"xacn" `edy ,mc`dy

"mnec"n dlrn dlrnle

- "ig"n elit`e "gnev"e

ezeig xear wwcfdl jxhvi

lawn `edy zepefnl

`l` ?igÎgnevÎmnecn

it `ven lk lr ik mc`d 'igi ecal mgld lr `l"y :`ed yexitd

"mc`d 'igi 'd36ik ,mc`d ig (gnev `edy) mgld zeinvrn `ly ,

oiicr ,mxa ,mglay "ied it `ven" cvn m`ixd :xaqd oerh xacd

"mc` dyrp"dn "'ied it `ven"d ok mb ea yi envr mc`d37,recn ,

,`l` ?(igae mnecae) mglay "'ied it `ven"l wwcfdl eilr ,`eti`

"'ied it `ven"dn dlrnl eyxya `ed mglay "'ied it `ven"d

"edz"a `ed lk`nd yxeye "oewiz"n `ed mc`d ,oky ,mc`ay

" my df zenyae ,"oewiz"n dlrnlyb"q" myn dlrnly "d"n."

,úàæ ãBòåiabl zeiyrnd zeevna zepeilr dpyi xac cer cvn - §Ÿ
,ytpd ly d`xide dad`dáeúkL Bîk38éðôe" :,ily zeiniptd - §¤¨¨©

"eàøé àì39,ähîì ãøéì ìBëé Bðéà ïBéìòä úéîéðtL ¯i` - Ÿ¥¨¤§¦¦¨¤§¥¨¥¥§©¨
,dhnl zelbzda didzy xyt`BúeiðBöéç ÷ø,oeilrd ly - ©¦¦

,íéøBçà úðéçáe,"e`xi `l ipte" lirl xn`pk ,cala -àeäL §¦©£©¦¤
.äàlò äîëç úBìáBðly d`xide dad`dy ixd .dpeilr dnkg - §¨§¨¦¨¨

d zecna weac mc`d oci lr ytpdzepeilrzeiniptd ody ,

zenvre zeiniptn ytpa jyneiy xyt` i` ,zexitqd ly zeinvrde

,zeiyrnd zeevndn eli`e ,cala ozeipevign m` ik - zecnd

ly ielibde zeipevigd ody ,zexitqd ly ceqiÎcedÎgvpn ze`ad

.zeiyrnd zeevna ozeinvre ozeiniptn jynidl leki - zexitqd

,úàæ ãBòåd`xide dad`d iabl zeiyrnd zeevna dlrn zniiw - §Ÿ
enk lynl od ,ipgex oipr ody d`xide dad`d ,oky ,ytpd ly

wx el ozepy ,ecinlzl rityn axdy ,lky ly drtyde xeaic

`idy ,dtihd zrtydn eli`e ,lkyd mvr `le elkyn dx`d

mby cr ,da `hazn "mvr"d lky "dcled" dpnn yi - zinyb

"a`d gkn oad gk dti" zeidl leki40ieliba eid `ly mipiprdy ,

`ed ,owfd epax xiaqi df jxc lr .oaa ieliba zeidl mileki ,a`a

,zeinyb zeiyrn zeevnl miipgex d`xie dad` oia lcadd
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ïåøçà ñøèðå÷
úîàáù úàæ ãåòå
äáùçîá úåöîå äøåú é"ò ç"ôøî ò"éááù ïéøåøéáä
â"ñî ïä éë íãàáù ï"øðî ïùøùá ïéäåáâ äùòîå øåáã
àöåé àåä ä"î é"ò åð÷úð øáëù ï"øðå ÷"à úéîéðôáù
'åë êìî êåìî éðôì ù"æå .àîìòá äøàä çöîäî
åáù ä"îá ïøøáîå ç"öã úåðåæîá éç íãàäù è"äå
àì éðôå ù"îë úàæ ãåòå .â"ñî íäù éôì íäá éçå
÷ø äèîì ãøéì ìåëé åðéà ïåéìòä úéîéðôù åàøé
äàìéò äîëç úåìáåð àåäù íééøåçà 'éçáå åúåéðåöéç
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לא.35. לו, ג.36.וישלח ח, כו.37.עקב א, כג.38.בראשית ל, ˘ËÈÏ"‡:39.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק לעיל גם בכ"ז "ראה

וש"נ.40. סע"א. מח, שבועות



נט elqk 'e iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ו' שישי יום

,312 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàáù úàæ ãåòå,fpw 'nr cr.åàøé àì

,úàæ ãBòåzeevn ly dlrnd lr lirl xaqedy dn lr sqep - §Ÿ
ly d`xie dad`d iabl (zeevnd ly zekldd cenil lye) zeiyrn

zeevnd eli`e ipgex oipr od d`xie dad`y zexnl) ytpd

oipr oiba `idy dlrn ,(miinyb mixaca zeyrp zeiyrnd

ici lr miyrpd "mixexia"d

md xy`e ,zeiyrn zeevn

ixd ;zelylzydd zilkz

dpeekd cvn dlrn ef

,zilkzde dpeilrd

zeevn ici lr zrveand

j` ,zeiyrnmvradad`

dlrnl od ytpd ly d`xie

oldl .zeiyrnd zeevndn

mby ,owfd epax xiaqi

mvrad cvn ,yxey,mdly

zeevnd ly mixexiad

dn dlrnl md zeiyrndyxey:owfd epax oeylae .ytpd ly

,ç"ôøî äiNò-äøéöé-äàéøáaL ïéøeøaä úîàaL288În - ¤¤¡¤©¥¦¤¦§¦¨§¦¨£¦¨¥
mixxazn dl` mixexia ,edz ly zevevipdúBöîe äøBz éãé ìò©§¥¨¦§

,äNòîe øeac äáLçîaxeaice daygna dxezd cenil ici lr - §©£¨¨¦©£¤
dl` mixexiae ,zeevnd dyrn ici lre-çeø-Lôpî ïLøLa ïéäBáb§¦§¨§¨¦¤¤©

ék ,íãàaL äîLðmixexiad -î ïämy -úéîéðôaL 'â"ñ' §¨¨¤¨¨¨¦¥¦©¤¦§¦¦
éãé ìò eð÷úð øákL äîLð-çeø-Lôðå ,"ïBîã÷ íãà"my - ¨¨©§§¤¤©§¨¨¤§¨¦§§©§¥

àeä ,"ä"î""d"n" myd -"çön"äî àöBé,"w"`" ly -äøàä ©¥¥©¥©¤¨¨
.àîìòazeinipt `l ,(oencw mc`) "w"`" zpigan cala dx`d - §©§¨

mi`veid zenyd zrax`n mdipy md "d"n" mye "b"q" my ."w"`"

`ed 'ied myyk :'ied my ly ze`ixhnibde mipte`d zrax`n

'ied myyke ,"b"q" my `ede ,"b"q" `ixhniba `ed oi'e"`ee ielina

recike ;"d"n" my `ede ,"d"n" `ixhniba `ed oi't"l` ielina `ed

edz"l jiiy "b"q" mydy ,dlawa"d"n" mye ,"oewiz"n dlrnly "

zeevnd ly mixexiady ,xne` owfd epaxy dn dfe ."oewiz"l -

ay "b"q" mya myxy - zeiyrndzeinipt,(oencw mc`) "w"`"

j` ,zelylzydd xcq lk zllekd dpey`xd daygnd `idy

ixd od l`xyi zenypy ,mc`d ly dnypd e` gexd e` ytpd

- "d"n"y) "d"n" my ici lr epwzp xak ixd ,"oewizd mler"n

mc`" ly "gvn"dn d`ad cala dx`d `ed "d"n" mye ,(owzn

."oencwáeúkL eäæå35."'eë Cìî Cìî éðôì" :- "l`xyi ipal - §¤¤¨¦§¥§¨¤¤
:dpeekd ,dlaw it lr ,"mec` ux`a ekln xy` miklnd dl`e"y

" mdy ,"edzd mler" ly zexitqde "mikln"diptldlrnle "

mler ,oky ,oewizd mler lr aqend "l`xyi ipal jln jln"n

`ed oewizddx`doipr `a edzny) edz eli`e ,"w"`"n cala

ny "b"q" myn `ed (mixexiade zevevipdzeinipt."w"`"eðéäå§©§
àîòè,mrhd df -,éç-çîBö-íîBc úBðBæîa éç íãàäL ©£¨¤¨¨¨©¦§¥¥©©

,BaL 'ä"î'a ïøøáîeyie oewizd mlern d`a dnypdy oeeik - §¨§¨§©¤
zevevipd ly mixexiad zxxan `id df gekae ,"d"n" my da

,ige gnev ,mnecay,íäa éçåzevevipd xxan mc`dy ixg`l - §©¨¤
`ed - edzay myxy zepeilrn mdilr jiynne igÎgnevÎmnecay

el mitiqen md ,mda "ig"

,zeipgexa zeig ztqezéôì§¦
íäLmixexiad - ¤¥

ÎgnevÎmnecay zevevipde

ig.'â"ñ'îote`a ixdy - ¦©
recn ,oaen `l illk

"xacn" `edy ,mc`dy

"mnec"n dlrn dlrnle

- "ig"n elit`e "gnev"e

ezeig xear wwcfdl jxhvi

lawn `edy zepefnl

`l` ?igÎgnevÎmnecn

it `ven lk lr ik mc`d 'igi ecal mgld lr `l"y :`ed yexitd

"mc`d 'igi 'd36ik ,mc`d ig (gnev `edy) mgld zeinvrn `ly ,

oiicr ,mxa ,mglay "ied it `ven" cvn m`ixd :xaqd oerh xacd

"mc` dyrp"dn "'ied it `ven"d ok mb ea yi envr mc`d37,recn ,

,`l` ?(igae mnecae) mglay "'ied it `ven"l wwcfdl eilr ,`eti`

"'ied it `ven"dn dlrnl eyxya `ed mglay "'ied it `ven"d

"edz"a `ed lk`nd yxeye "oewiz"n `ed mc`d ,oky ,mc`ay

" my df zenyae ,"oewiz"n dlrnlyb"q" myn dlrnly "d"n."

,úàæ ãBòåiabl zeiyrnd zeevna zepeilr dpyi xac cer cvn - §Ÿ
,ytpd ly d`xide dad`dáeúkL Bîk38éðôe" :,ily zeiniptd - §¤¨¨©

"eàøé àì39,ähîì ãøéì ìBëé Bðéà ïBéìòä úéîéðtL ¯i` - Ÿ¥¨¤§¦¦¨¤§¥¨¥¥§©¨
,dhnl zelbzda didzy xyt`BúeiðBöéç ÷ø,oeilrd ly - ©¦¦

,íéøBçà úðéçáe,"e`xi `l ipte" lirl xn`pk ,cala -àeäL §¦©£©¦¤
.äàlò äîëç úBìáBðly d`xide dad`dy ixd .dpeilr dnkg - §¨§¨¦¨¨

d zecna weac mc`d oci lr ytpdzepeilrzeiniptd ody ,

zenvre zeiniptn ytpa jyneiy xyt` i` ,zexitqd ly zeinvrde

,zeiyrnd zeevndn eli`e ,cala ozeipevign m` ik - zecnd

ly ielibde zeipevigd ody ,zexitqd ly ceqiÎcedÎgvpn ze`ad

.zeiyrnd zeevna ozeinvre ozeiniptn jynidl leki - zexitqd

,úàæ ãBòåd`xide dad`d iabl zeiyrnd zeevna dlrn zniiw - §Ÿ
enk lynl od ,ipgex oipr ody d`xide dad`d ,oky ,ytpd ly

wx el ozepy ,ecinlzl rityn axdy ,lky ly drtyde xeaic

`idy ,dtihd zrtydn eli`e ,lkyd mvr `le elkyn dx`d

mby cr ,da `hazn "mvr"d lky "dcled" dpnn yi - zinyb

"a`d gkn oad gk dti" zeidl leki40ieliba eid `ly mipiprdy ,

`ed ,owfd epax xiaqi df jxc lr .oaa ieliba zeidl mileki ,a`a

,zeinyb zeiyrn zeevnl miipgex d`xie dad` oia lcadd
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ïåøçà ñøèðå÷
úîàáù úàæ ãåòå
äáùçîá úåöîå äøåú é"ò ç"ôøî ò"éááù ïéøåøéáä
â"ñî ïä éë íãàáù ï"øðî ïùøùá ïéäåáâ äùòîå øåáã
àöåé àåä ä"î é"ò åð÷úð øáëù ï"øðå ÷"à úéîéðôáù
'åë êìî êåìî éðôì ù"æå .àîìòá äøàä çöîäî
åáù ä"îá ïøøáîå ç"öã úåðåæîá éç íãàäù è"äå
àì éðôå ù"îë úàæ ãåòå .â"ñî íäù éôì íäá éçå
÷ø äèîì ãøéì ìåëé åðéà ïåéìòä úéîéðôù åàøé
äàìéò äîëç úåìáåð àåäù íééøåçà 'éçáå åúåéðåöéç
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לא.35. לו, ג.36.וישלח ח, כו.37.עקב א, כג.38.בראשית ל, ˘ËÈÏ"‡:39.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק לעיל גם בכ"ז "ראה

וש"נ.40. סע"א. מח, שבועות



elqkס 'f ycew zay Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ז' קודש שבת

,fpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéã ìë ïî øáå,314 'nr cr.ïäéúåëìä

xe` ly rtyd lynl enk ,"zexe`" ly oipr od d`xie dad`dy

,"milk" ly oipr od zeiyrn zeevne ,lkydmilkd zx`dae

."mvr"d `hazn zinybd dtiha lynl enk ,"zeinvr" `hazn

äàlò äîëç éøácî øeacä éøäL,dpeilr dnkg -,ãéìBî Bðéà ¤£¥©¦¦¦§¥¨§¨¦¨¨¥¦
enk ,"oi`n yi" `xea epi` -

lkyd zrtydn lynl

mey ziidp `l dnkgde

,dycg ze`ivn ly dcled

éìkäî äëLîpL äthäå§©¦¨¤¦§§¨¥©§¦
äàlò äîëçcenk - §¨§¨¦¨¨

`idy dtihd mc`a lynl

ngen,a`dçk da Lé¥¨Ÿ©
.ïéàî Lé äeäîe ãéìBnä©¦§©¤¥¥©¦
äàlò äîëç úëLîä íâå§©©§¨©¨§¨¦¨¨
dnkg" ly xe`dn -

lynl enk ,"d`lirgek

,mc`ay dnkgdäìeìk§¨
.dailkdn d`ad dtiha - ¨

,"d`lir dnkg" ly

,íòhäå,xac ly enrh - §©©©
daL éðtî,dtiha -CLîð ¦§¥¤¨¦§¨

äîëçc dúeîöòå dúeäî̈¨§©§¨§¨§¨
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itk ,ytpd zenvre zednn da yi ixd ,zinyb `idy zexnly

:oldl xiaqiyúeänî íb da CLîð ,äthä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¦¨¦§¨¨©¦¨
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.41:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עמוד) אחרי פרשה התורה" "באור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא

מלמעלה המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט

"וכד בהקדמה) (תקו"ז כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות של והסתלקות עליה ישנה למטה:

של שני ענין נשמה. בלא כגוף הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת

היא שאז הכפורים, ויום בשבת העולמות בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה

למטה עליונים אורות להמשיך למטה, מלמעלה המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית

שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית כיוון התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם,

הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי

הרי - כך לומר יכולים כיצד ושלום; חס חסרון זה הרי מהכלים האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל

ומסב והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אךאהבה האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן למרות התורה": ב"אור שם יר

על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו, בשעת אדם למשל: יותר. עליונים אורות כך אחר נמשכים העלאה ידי על

של הענין השנה, שבראש העלאה זה דרך ועל שינתו. לפני מאשר טוב יותר שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי

של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפלות שופר תקיעת ידי על - נמשך זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא

כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה המשכה ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת

ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז, נמשך המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי

שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על וזאת למטה, אלקות להמשיך המשכה, של

היא נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה ה'", לפני "בקרבתם ואביהו בנדב

ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו כפי ומצוות, מתורה למעלה

לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך. יזכה לא מסויים

ההבדל הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך השולחן את חיבר יוסף" שה"בית

ומצוות, התורה קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין

שבה נפש במסירת ואילו בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא"

האמיתית הכוונה לפי זה הרי - למטה המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה

להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית, העלאה היא שבכך שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה

ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא ˘ËÈÏ"‡:42.ברוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בכת"י לחפש "יש

כבהנדפס". הוא באוה"ת גם אבל בחי'. דבי"ע בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש וכן וצ"ל: כאן חסר דלכאורה א.43.דקו"א רמט,
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.41:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰עמוד) אחרי פרשה התורה" "באור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא

מלמעלה המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט

"וכד בהקדמה) (תקו"ז כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות של והסתלקות עליה ישנה למטה:

של שני ענין נשמה. בלא כגוף הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת

היא שאז הכפורים, ויום בשבת העולמות בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה

למטה עליונים אורות להמשיך למטה, מלמעלה המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית

שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית כיוון התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם,

הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי

הרי - כך לומר יכולים כיצד ושלום; חס חסרון זה הרי מהכלים האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל

ומסב והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אךאהבה האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן למרות התורה": ב"אור שם יר

על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו, בשעת אדם למשל: יותר. עליונים אורות כך אחר נמשכים העלאה ידי על

של הענין השנה, שבראש העלאה זה דרך ועל שינתו. לפני מאשר טוב יותר שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי

של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפלות שופר תקיעת ידי על - נמשך זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא

כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה המשכה ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת

ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז, נמשך המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי

שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על וזאת למטה, אלקות להמשיך המשכה, של

היא נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה ה'", לפני "בקרבתם ואביהו בנדב

ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו כפי ומצוות, מתורה למעלה

לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך. יזכה לא מסויים

ההבדל הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך השולחן את חיבר יוסף" שה"בית

ומצוות, התורה קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין

שבה נפש במסירת ואילו בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא"

האמיתית הכוונה לפי זה הרי - למטה המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה

להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית, העלאה היא שבכך שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה

ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא ˘ËÈÏ"‡:42.ברוך ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בכת"י לחפש "יש

כבהנדפס". הוא באוה"ת גם אבל בחי'. דבי"ע בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש וכן וצ"ל: כאן חסר דלכאורה א.43.דקו"א רמט,
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ועוד.44. פ''ז. בהקדמה השבת שער ט.45.פע"ח פי"א, דב"ר ראה
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שלישי עמ' א



סג היום יום . . . 

ה'תש"דא כסלו, ראש חדשיום ראשון

חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: להבין מ"ש בפע"ח . . . 310 דז"א כו'.

בא ר' יקותיאל ליעפלער )דעם אלטען רבי'ס א חסיד( איז געווען צייטען, ווָאס ער 
הָאט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נָאך די אנדערע, עס איז ניט געווען 

קיין זמן מפסיק זיין.

ֲחִרית ִמְנָחה  ל ׁשַ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ים ׁשֶ ֵקן(, ָהיּו ְזַמּנִ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵאֶצל ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעְפלֶער )ֲחִסידֹו ׁשֶ
ֶזה ַאַחר ֶזה, ֹלא ָהָיה ְזַמן ְלַהְפִסיק. ְוַעְרִבית ּבָ

ה'תש"דב כסלויום שני

חומש: ויצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה במ"א . . . 310 שבבי"ע דוקא.

רּוָטה ְלָעִני  "ר' ֶאְלָעָזר ָיִהיב ּפְ ַמֲאָמר, ָהא ּדְ ַעם ּבְ ֵאר ּפַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַחּיּות, ְוַעל ְיֵדי  ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ִפּלָ י ֲהֵרי ַהּתְ ל[, ּכִ ּלֵ ְך ִהְתּפַ רּוָטה ְלָעִני ְוַאַחר ּכָ ַוֲהַדר ַמְצֵלי" ]=ָנַתן ּפְ
ה  ּטָ ָידֹו ִמּמַ ה. ְוִנֲעַנע ּבְ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ים אֹותֹו, ִנּתֹוֵסף ַחּיּות ַהְרּבֵ ה ּוְמַחּיִ ִפּלָ ּנֹוְתִנים ְצָדָקה ְלָעִני ֹקֶדם ַהּתְ ׁשֶ
"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ה ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִפּלָ ָעִמים ֹקֶדם ַהּתְ ה ּפְ ַהְפָלָאה. – ְוַכּמָ ָהִרּבּוי ּבְ ז ׁשֶ ְלַמְעָלה ְלַרּמֵ

ן לֹו ֶלֱאֹכל. ר ַאֲחֵרי ָעִני ִלּתֵ ְמַחּזֵ

ה'תש"דג כסלויום שלישי

חומש: ויצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . קנו אחורי כו'.

ְנִסיעֹות  ם טֹוב ָהָיה ָעסּוק ּבִ ַעל ׁשֵ י ַהּבַ יד, ּכִ ּגִ ם טֹוב ְלַהְנָהַגת ַהּמַ ַעל ׁשֵ ין ַהְנָהַגת ַהּבַ ֵמַהֶהְפֵרׁש ּבֵ
ָבר ָהָיה ְמֻפְרָסם ִעְנַין ַהֲחִסידּות  יד, ּכְ ּגִ יאּות ַהּמַ יֵמי ְנׂשִ ֵביתֹו. עֹוד ֹזאת: ּבִ ב ּבְ יד ָיׁשַ ּגִ ׁשֹונֹות, ְוַהּמַ
רּו ְלתֹוַרת  ינֹוִנים ִנְתַקּשְׁ ים ּבֵ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ים ִמּבַ א, ְוַרּבִ יׁשָ א ַקּדִ ים, ַעל ְיֵדי ְנִסיעֹות ַהֶחְבַרּיָ ְרַחּקִ ּמֶ ם ּבַ ּגַ

ַהֲחִסידּות ְוָהיּו נֹוְסִעים ְלמֶעְזִריְטׁש.
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היום יום . . . סד

ה'תש"דד כסלויום רביעי

חומש: ויצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: משא"כ . . . 312 הלומד הסוד.

ָפַתִים. ֵהם ַלִחים ֲעַדִין, ַעל ַהּשְׂ ׁשֶ ְך ַמֲעִביִרים אֹוָתם, ּכְ עֹות, ְוַאַחר ּכָ ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים נֹוְטִלים ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

ה'תש"דה כסלויום חמישי

חומש: ויצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: אבל דוקא . . . 312 שם.

הּוא  ֱאֹלקּות. ַוֲהַגם ׁשֶ ָמה ּבֶ ׁשָ ל ַהּנְ רּות ׁשֶ ם ַהִהְתַקּשְׁ ה ִהיא ֻסּלַ ִפּלָ ב ַאְרָצה" – ּתְ ם ֻמּצָ ה ֻסּלָ "ְוִהּנֵ
ּטּול  ְבִחיַנת ּבִ ַמְיָמה", ּבִ יַע ַהּשָׁ הֹוָדָאה ְלַבד, ֲאָבל "ְוֹראׁשֹו ַמּגִ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ ב ַאְרָצה", ַהְתָחַלת ַהּתְ "ֻמּצָ
ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ְרכֹות  ּבִ ִזְמָרה,  ּדְ ְפסּוֵקי  ּבִ ְוַהֲהָבָנה  ָגה  ַהַהּשָׂ ַמת  ַהְקּדָ ְיֵדי  ַעל  ָלֶזה  א  ּבָ ֲאָבל  ַעְצִמי. 

ַמע. ּוְקִריַאת ׁשְ

ה'תש"דו כסלויום שישי

חומש: ויצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד זאת . . . קנז לא יראו.

אאמו"ר אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי ווָאס 
קודם צאת הנפש מהגוף. נָאר יעמָאלט גייט מען שוין אינגַאנצען אוועק פון יריד, און 
עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט פון יעדער נַאכט 

האלט מען נָאך אין מיטן יריד, און מען קען נָאך אויפטָאן.

אֹוֶפן  ין' ]=ּבְ 'ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ִהיא ּבִ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ְקִריַאת ׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ם  ּיֵ ִריד', ּוְכָבר ִמְסּתַ ָאז עֹוְזִבים ְלַגְמֵרי ֶאת ַה'ּיָ א ׁשֶ ֶפׁש ֵמַהּגּוף. ֶאּלָ ֶטֶרם ֵצאת ַהּנֶ ּבְ ּדּוי ׁשֶ ַהּוִ ָקָטן[ ּכְ
ִעיצּומֹו  ל ַלְיָלה, ֲעַדִין ִנְמָצִאים ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ל "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם", ּוִבְקִריַאת ׁשְ ְסָחר ׁשֶ ַהּמִ

ר ֲעַדִין ִלְפֹעל. ִריד, ְוֶאְפׁשָ ל ַהּיָ ׁשֶ

ה'תש"דז כסלושבת
ָמר. ָמר. ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה - ּוְבָנִביא ִנׁשְ ה ׁשָ ְבַרח ַיֲעֹקב - ּוְבִאּשָׁ ָדי. ַוּיִ ְלֵמי ׂשָ י - ּתַ ַהְפטֹוָרה: ְוַעּמִ

חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובר מן . . . 314 הלכותיהן.

ים  ַהּגּוָפִנּיִ ִעְנָיִנים  ל  ּכָ ְוִתעּוב  ּקּוץ  ׁשִ ְיֵדי הֹוָרַאת  ַהֹחֶמר, ַעל  ּטּול  ּבִ ָחְכַמת  ֵהן:  ָחְכמֹות  ֹלׁש  ׁשָ
ים – ָחְכַמת ַהּמּוָסר. ְוַהָחְמִרּיִ

רּוב ֲאֵליֶהם – ָחְכַמת  לֹות ְוהֹוָרַאת ָאְפֵני ַהּקֵ ּכָ ׂשְ ּדֹות ּוַבּמֻ ּמִ ַרת ַמֲעַלת ַהּצּוָרה ְוָהרּוָחִני ּבַ ָחְכַמת ַהּכָ
ַהֲחִקיָרה.

ָעה  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהּצּוָרה  ּוְבַמֲעַלת  ְך  ְמֻזּכָ ֹחֶמר  ַמֲעַלת  ּבְ הֹוָרָאה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  ַרת  ַהְגּבָ ָחְכַמת 
סֹוָפן ְוסֹוָפן  ָתן ּבְ ִחּלָ י ָנעּוץ ּתְ ֵצא ֹראׁש ָוסֹוף, ִלְהיֹות ּכִ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ לּוָתם ַיַחד ִמּבְ ּלְ ַהָחְמִרי, ְוִהְתּכַ ּבְ
ֶאָחד  ֵניֶהם ּכְ ֵרְך ִנְבָראּו ּוׁשְ ת ֶחְביֹון ֻעּזֹו ִיְתּבָ ָנה ַאַחת ְלַגּלֹות אֹור ְקֻדּשַׁ ָרָאם, ּוְלַכּוָ ָתן, ֵאל ֶאָחד ּבְ ְתִחּלָ ּבִ

ֵרְך – ָחְכַמת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ָעָלה ּבִ ֵלמּות, ֲאׁשֶ ִליִמים אֹוָתּה ַהּשְׁ ְוָקא ַמׁשְ ּדַ
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.÷æð éöç ïéîlLî íéìòaäå .äãòää äìèa Z BúeLø úépzLðå§¦§©¥§¨§¨©¤¨¨§©§¨¦§©§¦£¦¤¤

ו)ולהלן חזר(ו, – במתנה ניתן או ונמכר שהועד "שור :

דינו". משנה שנשתנית שהרשות לתמותו

מחזיר הרשות ששינוי בעיקרון יסודן ההלכות שתי לכאורה,

ידי על רשות בשינוי מדובר שכאן אלא 'תם', לדין השור את

כתב שאילה ע"י רשות ובשינוי מכירה. ידי על ולהלן שאילה

רשות ובשינוי ההעדה", בטלה רשותו ונשתנה "הואיל הרמב"ם

דינו". משנה שנשתנית "שהרשות כתב מכירה שע"י

רשות ששינוי הדבר, עצם ביאור בהקדמת יובן וההבדל

למיקומו יש השפעה איזו לכאורה כי השור, של דינו את משנה

גופו? טבע על השור של

א)רש"י לט, ליד(ב"ק ונכנס זה מרשות שיצא ש"מועד מפרש

את משנה אחרים השורoicבעלים טבע שאמנם היינו העדאתו"

העדאתו'. 'דין שבטל משתנה הדין אלא משתנה לא

בברייתא א)והנה, כד, עד(שם מועד נעשה השור "אין כתוב:

שהבעלים אף כלומר, דין". בית ובפני בעלים בפני בו שיעידו

וההתראה העדות כך, על עדים לפניו באו ואף נגח ששורו יודע

שני במועד שיש מכאן דין. בית בפני דווקא להתבצע חייבים

מועד. נעשה פעמים שלוש שנגח שכיון בשור, דין א. עניינים:

בנזק מחייבת מסוימים בתנאים שההתראה בבעלים, דין ב.

שלם.

כאשר העדאתו": דין את משנה ש"הרשות רש"י כוונת וזו

אך בבעלים דין וזהו נוספת, התראה צריכים הרשות, משתנית

השור. טבע על כאן מדובר שלא ומובן בשור, לא

משנה לרשות מרשות השור "שיציאת כתב המאירי אולם

כיון - והטעם בשור, שינוי נגרם אכן שלדעתו הרי ומזלו", טבעו

החיצוניים התנאים גם משתנים ובעלים, רשות משנה שהשור

ולכן נגח יהיה לא ושוב לטובה שיושפע וייתכן השור חי בהם

לתמותו. השור את מחזיר הרשות שינוי

ב' את כולל משנה" "רשות דין הרמב"ם שלשיטת לומר ויש

באיזה שתלוי אלא בשור, שינוי וגם בבעלים שינוי גם האופנים,

השינוי: חל אופן

של הבעלים נעשה אינו שהשואל כיוון שאילה, ע"י בשינוי

"רשות שדין ומסתבר השור בטבע שינוי שחל מסתבר לא השור

העדאת דין ביטול מפני רק הוא בשינויmilradמשנה" אבל ,

בטבע לשינוי גורמים חדשים שבעלים להניח יש מכירה ידי על

דינו", משנה שנשתנית "שהרשות הרמב"ם כתב ולכן השור.

דין יותר, יסודי שינוי כאן שיש .xeydכיון

(jli`e 102 'nr ,e"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ב כסליו ב' שני יום בעלים? ממון - קלים קדשים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰çâpL ìàøOé ìL øBL¤¦§¨¥¤¨©

ïéáiçL íéLãwä ìëå .eäòø øBL :øîàpL ;øeèt ...Lc÷ä ìL øBL¤¤§¥¨¤¤¡©¥¥§¨©¢¨¦¤©¨¦

.ïé÷æð ïéc ïäa ïéà Z äìéòî ïää¤§¦¨¥¨¤¦§¨¦

הגלילי יוסי רבי דעת א)זו יב, בהם(ב"ק שאין קלים שקדשים

של ושור הם, בעלים ממון כי נזקין, דין בהם יש מעילה חיוב

רעהו'. כ'שור מוגדר קלים קדשים

האחרונים ועוד)והקשו קצה"ח, :(לח"מ,

גניבה בהלכות לדבריו סותרים כאן הרמב"ם דברי לכאורה,

ה"ח) בין(פ"ב קדשים קדשי בין בעליהם מבית קדשים "הגונב -

קל וה',קדשים ד' ומתשלומי הכפל מן פטור זה הרי ים...

קלים קדשים ואם הקדש". מבית ולא האיש מבית וגונב שנאמר

וה'? ד' כפל מתשלומי הגנב פטור מדוע הם, בעלים ממון

משנה': ה'לחם ותירץ

מבית 'וגונב מהפסוק מיוחד לימוד ישנו קדשים גניבת לענין

את הביא לא הרמב"ם ואכן כפל. מתשלומי הממעט האיש'

ממעט אינו זה פסוק כי רעהו', 'שור מהפסוק זה לדין הלימוד

רעהו'. כ'שור המוגדר קלים קדשים של שור

מעילה בהלכות הרמב"ם מדברי קשה עדיין ה"ח)אך (פ"ד

הם קלים קדשים ואם – כלום" עשה לא ושלמיו עולתו "המוכר

המכירה? תחול לא מדוע בעלים, ממון

א): ס"ק ת"ו (סי' החושן הקצות ומבאר

בעלים לממון נחשבים קלים קדשים הגלילי יוסי רבי לדעת

בחיים, בעודה הבהמה את למכור יכולים שהבעלים זה לענין

הקרבן וזריקת שחיטת אבל הבשר. את לאכול יוכל שהקונה כדי

אלא ונזרק נשחט הקרבן אין כי הקונה, לשם להיות יכולה אינה

רש"י כדברי שהקדישוהו, הבעלים המוכר)לשם ד"ה ב, פט, (פסחים

העולה ואין כלום, עשה לא – אחר בו להתכפר עולתו "המוכר

הקרבת זה, לעניין ורק הראשונים". הבעלים לשום אלא קריבה

המכירה. הועילה שלא הרמב"ם כתב הקונה, שם על הקרבן

ה'תשע"א כסליו ג' שלישי יום הפיצויים? שייכים למי

:· ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰?øôkä ïéðúBð éîì§¦§¦©Ÿ¤

Bðéàå ,äéáàî äéLøBéì øôkä Z äMà úéîä íàå .âøäpä éLøBéì§§¥©¤¡¨§¦¥¦¦¨©Ÿ¤§§¤¨¥¨¦¨§¥

.ìòaì©©©

ודבר בכופר. זוכה הוא אין אשתו, את יורש שהבעל למרות

נזקיו איש "מה – אשה" או איש "והמית מהכתוב נלמד זה

אשה אף – בעלה) את יורשת שאינה לאשתו (ולא ליורשיו

ליורשיה" ב)נזקיה מב, יורש(ב"ק אינו שהבעל משום והטעם, .

בשעת בידה מוחזקים שהיו נכסים - ב'מוחזק' אלא אשתו את

לא ועדיין לידה להגיע הראויים נכסים - ב'ראוי' ולא מיתתה,

מיתתה. לאחר מקרוביה לה שנפלה ירושה כגון הגיעו,



סה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב כסליו א' ראשון יום הטבע משנה - הרשות שינוי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰,íz àeäLk BìàL§¨§¤¨

ìéàBä ;Búenúì øæBç Z åéìòáì Bøéæçäå ,ìàBMä úéáa ãòeäå§©§¥©¥§¤¡¦¦§¨¨¥§©¦

.÷æð éöç ïéîlLî íéìòaäå .äãòää äìèa Z BúeLø úépzLðå§¦§©¥§¨§¨©¤¨¨§©§¨¦§©§¦£¦¤¤

ו)ולהלן חזר(ו, – במתנה ניתן או ונמכר שהועד "שור :

דינו". משנה שנשתנית שהרשות לתמותו

מחזיר הרשות ששינוי בעיקרון יסודן ההלכות שתי לכאורה,

ידי על רשות בשינוי מדובר שכאן אלא 'תם', לדין השור את

כתב שאילה ע"י רשות ובשינוי מכירה. ידי על ולהלן שאילה

רשות ובשינוי ההעדה", בטלה רשותו ונשתנה "הואיל הרמב"ם

דינו". משנה שנשתנית "שהרשות כתב מכירה שע"י

רשות ששינוי הדבר, עצם ביאור בהקדמת יובן וההבדל

למיקומו יש השפעה איזו לכאורה כי השור, של דינו את משנה

גופו? טבע על השור של

א)רש"י לט, ליד(ב"ק ונכנס זה מרשות שיצא ש"מועד מפרש

את משנה אחרים השורoicבעלים טבע שאמנם היינו העדאתו"

העדאתו'. 'דין שבטל משתנה הדין אלא משתנה לא

בברייתא א)והנה, כד, עד(שם מועד נעשה השור "אין כתוב:

שהבעלים אף כלומר, דין". בית ובפני בעלים בפני בו שיעידו

וההתראה העדות כך, על עדים לפניו באו ואף נגח ששורו יודע

שני במועד שיש מכאן דין. בית בפני דווקא להתבצע חייבים

מועד. נעשה פעמים שלוש שנגח שכיון בשור, דין א. עניינים:

בנזק מחייבת מסוימים בתנאים שההתראה בבעלים, דין ב.

שלם.

כאשר העדאתו": דין את משנה ש"הרשות רש"י כוונת וזו

אך בבעלים דין וזהו נוספת, התראה צריכים הרשות, משתנית

השור. טבע על כאן מדובר שלא ומובן בשור, לא

משנה לרשות מרשות השור "שיציאת כתב המאירי אולם

כיון - והטעם בשור, שינוי נגרם אכן שלדעתו הרי ומזלו", טבעו

החיצוניים התנאים גם משתנים ובעלים, רשות משנה שהשור

ולכן נגח יהיה לא ושוב לטובה שיושפע וייתכן השור חי בהם

לתמותו. השור את מחזיר הרשות שינוי

ב' את כולל משנה" "רשות דין הרמב"ם שלשיטת לומר ויש

באיזה שתלוי אלא בשור, שינוי וגם בבעלים שינוי גם האופנים,

השינוי: חל אופן

של הבעלים נעשה אינו שהשואל כיוון שאילה, ע"י בשינוי

"רשות שדין ומסתבר השור בטבע שינוי שחל מסתבר לא השור

העדאת דין ביטול מפני רק הוא בשינויmilradמשנה" אבל ,

בטבע לשינוי גורמים חדשים שבעלים להניח יש מכירה ידי על

דינו", משנה שנשתנית "שהרשות הרמב"ם כתב ולכן השור.

דין יותר, יסודי שינוי כאן שיש .xeydכיון

(jli`e 102 'nr ,e"l zegiy ihewl)

ה'תשע"ב כסליו ב' שני יום בעלים? ממון - קלים קדשים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰çâpL ìàøOé ìL øBL¤¦§¨¥¤¨©

ïéáiçL íéLãwä ìëå .eäòø øBL :øîàpL ;øeèt ...Lc÷ä ìL øBL¤¤§¥¨¤¤¡©¥¥§¨©¢¨¦¤©¨¦

.ïé÷æð ïéc ïäa ïéà Z äìéòî ïää¤§¦¨¥¨¤¦§¨¦

הגלילי יוסי רבי דעת א)זו יב, בהם(ב"ק שאין קלים שקדשים

של ושור הם, בעלים ממון כי נזקין, דין בהם יש מעילה חיוב

רעהו'. כ'שור מוגדר קלים קדשים

האחרונים ועוד)והקשו קצה"ח, :(לח"מ,

גניבה בהלכות לדבריו סותרים כאן הרמב"ם דברי לכאורה,

ה"ח) בין(פ"ב קדשים קדשי בין בעליהם מבית קדשים "הגונב -

קל וה',קדשים ד' ומתשלומי הכפל מן פטור זה הרי ים...

קלים קדשים ואם הקדש". מבית ולא האיש מבית וגונב שנאמר

וה'? ד' כפל מתשלומי הגנב פטור מדוע הם, בעלים ממון

משנה': ה'לחם ותירץ

מבית 'וגונב מהפסוק מיוחד לימוד ישנו קדשים גניבת לענין

את הביא לא הרמב"ם ואכן כפל. מתשלומי הממעט האיש'

ממעט אינו זה פסוק כי רעהו', 'שור מהפסוק זה לדין הלימוד

רעהו'. כ'שור המוגדר קלים קדשים של שור

מעילה בהלכות הרמב"ם מדברי קשה עדיין ה"ח)אך (פ"ד

הם קלים קדשים ואם – כלום" עשה לא ושלמיו עולתו "המוכר

המכירה? תחול לא מדוע בעלים, ממון

א): ס"ק ת"ו (סי' החושן הקצות ומבאר

בעלים לממון נחשבים קלים קדשים הגלילי יוסי רבי לדעת

בחיים, בעודה הבהמה את למכור יכולים שהבעלים זה לענין

הקרבן וזריקת שחיטת אבל הבשר. את לאכול יוכל שהקונה כדי

אלא ונזרק נשחט הקרבן אין כי הקונה, לשם להיות יכולה אינה

רש"י כדברי שהקדישוהו, הבעלים המוכר)לשם ד"ה ב, פט, (פסחים

העולה ואין כלום, עשה לא – אחר בו להתכפר עולתו "המוכר

הקרבת זה, לעניין ורק הראשונים". הבעלים לשום אלא קריבה

המכירה. הועילה שלא הרמב"ם כתב הקונה, שם על הקרבן

ה'תשע"א כסליו ג' שלישי יום הפיצויים? שייכים למי

:· ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰?øôkä ïéðúBð éîì§¦§¦©Ÿ¤

Bðéàå ,äéáàî äéLøBéì øôkä Z äMà úéîä íàå .âøäpä éLøBéì§§¥©¤¡¨§¦¥¦¦¨©Ÿ¤§§¤¨¥¨¦¨§¥

.ìòaì©©©

ודבר בכופר. זוכה הוא אין אשתו, את יורש שהבעל למרות

נזקיו איש "מה – אשה" או איש "והמית מהכתוב נלמד זה

אשה אף – בעלה) את יורשת שאינה לאשתו (ולא ליורשיו

ליורשיה" ב)נזקיה מב, יורש(ב"ק אינו שהבעל משום והטעם, .

בשעת בידה מוחזקים שהיו נכסים - ב'מוחזק' אלא אשתו את

לא ועדיין לידה להגיע הראויים נכסים - ב'ראוי' ולא מיתתה,

מיתתה. לאחר מקרוביה לה שנפלה ירושה כגון הגיעו,



v"ndqeסו ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

התוספות ב'ראוי'(שם)והקשו יורש הבעל שאין הדין הרי :

שאין מיוחד בפסוק צורך יש ומדוע אחר, מכתוב כבר נלמד

אשתו? של הכופר בדמי זוכה הבעל

שמחמתה החבלה שהרי 'ראוי', משאר כופר שונה ותירצו:

בחיי התחילה החיוב סיבת כי ונמצא מחיים, נעשתה הכופר בא

האשה.

לגבי נאמר ב'ראוי' נוטל הבעל ש'אין הדין מתרצים: ויש

קרובי ירושת כגון האשה, מכוח היא בהם הבעל שזכות נכסים

מכוחה. רק אותם לרשת ובא קרובם אינו עצמו שהבעל האשה,

הדברים פירוש אין כי כלל, המת של ממונו אינו כופר אך

אלא היורשים, זוכים וממנו למת הכופר את זיכתה שהתורה

והבעל ומאחר הכופר, לקבלת הזכאים הם הקרובים מלכתחילה

שיזכה לומר מקום והיה כקרוב נחשב הוא הרי אשתו, את יורש

מיוחד פסוק דרשו לפיכך האשה. מכוח ולא ישירות בכופר

בכופר זוכה שאינו או"שללמד יז. נא, הי"א)(מנ"ח פ"ט .לעיל

מיתת לאחר א) אופנים: בשני לפרש ניתן הדבר ובטעם

שאינה דם מקרבת (בשונה לבעל בינה הקרבה פקעה האשה

למרות ולכן, גירושין. לאחר וכמו המיתה) לאחר פוקעת

לאחר הרי האשה, מכוח ולא ישירות לקרובים ניתן שהכופר

עדין אשתו מיתת לאחר גם ב) קרוב. אינו כבר הבעל המיתה

זוכה שאינו היא הכתוב גזירת מקום ומכל קרוב, נחשב הבעל

יעקב). משנת (ראה הקרובים כשאר בכופר

ה'תשע"ב כסליו ד' רביעי יום הרבים לרשות פסולת פינוי

:‚È ‰ÎÏ‰ ‚È ˜¯Ù ,ÔÂÓÓ È˜Ê� ˙ÂÎÏ‰ïé÷úBtL elà ìk̈¥¤§¦

ì úeLø ïäì ïéà Z ïäéúBøòî ïéôøBâå ïäéúBáéaúeLøa íénä CtL ¦¥¤§§¦§¨¥¤¥¨¤§¦§Ÿ©©¦¦§

.úeLø ïäì Lé Z íéîLbä úBîéa ìáà ;änçä úBîéa íéaøä̈©¦¦©©¨£¨¦©§¨¦¥¨¤§

מי לשפוך אסור החמה שבימות משמע הרמב"ם מדברי

להלן מדבריו משמע וכן הרבים, לרשות טו)ביבין שאסור(הל'

זבלים". הוצאת "בשעת מלבד הרבים לרשות הזבל את להוציא

שהרמ"א ב)אלא תיד, המתירים(חו"מ הפוסקים דעת הביא

בכוונה נעשה זה אם תמיד, הרבים לרשות הפסולת את להוציא

קצר. זמן לאחר לפנותם

הזקן אדמו"ר זה על ד)והקשה קו"א נז"מ חו"מ, המשנה(ש"ע :

מ"י)בשביעית עפר(פ"ג להוציא אין עקיבא רבי שלדעת אומרת

שמא לחשוש יש כי משם, לפנותו בדעתו אם אף הרבים, לרשות

יפנהו ולא דעתו את ישנה מכן שם)לאחר שהוצאת(ר"ש ואף .

מותרת, השדות לזיבול בו להשתמש כדי הרבים לרשות הזבל

עדיין – כסף שווה הזבל שהרי יפנהו, לא שמא לחשוש ואין

מי שפיכת או פסולת פינוי להתיר לנו מנין השאלה, תישאל

כמותו, שהלכה עקיבא, רבי לדעת כאשר הרבים, לרשות ביבין

לאלתר"? "לפנותם דעתו אם אפילו אסור הדבר

הזקן אדמו"ר נוטה אחרון' שב'קונטרס אף להלכה, אך

ערוך' ב'שולחן הנה עקיבא, כרבי סכ"ג)לפסוק לשפוך(שם התיר

לפנותם דעת "על הרבים לרשות הזבל את ולהוציא מים

לאלתר".

התשע"ב כסליו ה' חמישי יום לגזילה גניבה בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰äåMî ïBîî áðBbä ìk̈©¥¨¦¨¤

.áðâú àì :øîàpL ,äOòú àì ìò øáBò Z äìòîìe äèeøt§¨§©§¨¥©Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ¦§Ÿ

גזילה בהלכות את(סופ"א)והנה, הגוזל "כל הרמב"ם: כתב

ממנו...". נשמתו נטל כאילו פרוטה שווה חברו

בגניבה? ולא זה דבר נאמר בגזילה דווקא מדוע להבין וצריך

זה)והתוס' ד"ה ב, נח, רעב(ב"מ דפעמים "משום שהוא כתבו

פרוטה שוה חבירו את הגוזל כלומר, לקנות". במה לו ואין כבד

מאד רעב הנגזל היה אילו כי נשמתו, את נוטל כאילו נחשב

מהגזילה כתוצאה הרי זו, בפרוטה נפשו חיי לקנות היה ויכול

נפשו. חיי לקנות האפשרות ממנו נגזלה

" הכותב הרמב"ם בדעת כן לפרש אין ראשית, הגוזלlkאך

בגניבה גם הרי ועוד, האופנים. בכל שמדובר היינו חבירו", את

חיי בה לקנות היה שיכול פרוטה שגנב כיון טעם: אותו שייך

נשמתו". את נטל "כאילו הגנב גם מסוים), (במצב נפשו

את נטל "כאילו הגוזל כל הרמב"ם שיטת שלפי נראה לכן

דמים שפיכות לידי להביא עלולה שהגזילה משום לא נשמתו"

בעל בחוזקה" האדם "ממון לקיחת עצם מפני אלא (בפועל),

להלן גניבה בהל' שכותב (כפי הבעלים של "אם(ה"ג)כורחו :

שאיננה גזלן) אלא גנב זה אין יד, בחוזק ובפרהסיא בגלוי לקח

אלא בגניבה) (כמו מהבעלים ממון נטילת של פעולה רק

מעל האדם של הבעלות את ומפקיע מבטל הוא זו בפעולה

"נפש ככתוב נשמתו", את נוטל "כאילו זה הרי ולכן רכושו

הגזילה, ידי על מהחפץ הבעלות שהפקעת היינו יקח", בעליו

נשמתו. כנטילת היא הרי

השאלות: שתי מיושבות זה ולפי

הבעלות הפקעת לעצם הכוונה כי מצב בכל אמור הדבר א)

ובחוזקה. בכוח מממונו אדם של

ולא בכוח בעלות הפקעת יש בה בגזילה רק אמור הדבר ב)

בלבד. ממון נטילת שהיא בגניבה

(115 'nr a"l zegiy ihewl)

ה'תשע"א כסליו ו' שישי יום הגנב מן קניה

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰õôçä ápbä ïî úBð÷ì øeñà̈¦§¦©©¨©¥¤

íøBâå ,äøáò éøáBò éãé ÷éæçî éøäL ...áðbLúBáðb áðâì Bì ¤¨©¤£¥©£¦§¥§¥£¥¨§¥¦§Ÿ§¥

.BLôð àðBO ápb íò ÷ìBç :øîàð äæ ìòå ...úBøçà£¥§©¤¤¡©¥¦©¨¥©§

גזילה ה"א)בהלכות דבר(פ"ה לקנות "אסור הרמב"ם: כתב

עברה עוברי ידי מחזק אלו דברים העושה שכל הגזלן... מן גזול

כאן מדוע לתמוה: ויש מכשול'". תתן לא עור 'ולפני על ועובר

את ולא נפשו", שונא גנב עם "חולק קבלה מדברי פסוק הביא

עור..."? "לפני - התורה מן האיסור

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לבאר: ונראה

אלא מהתורה עור' 'לפני איסור מהגנב ברכישה אין באמת

הלה יוכל לא הסיוע ללא כאשר רק נאמר זה איסור כי מדרבנן

מהגנב, מלקנות ימנע אם גם הרי כאן אך העברה, את לבצע

את להביא הרמב"ם מעדיף ולכן אחר, קונה למצוא הוא יוכל

לחלוק האיסור על במפורש המדבר גנב..." עם "וחולק הפסוק

הגנב. עם

שמדין הגנב, ביד שנשתנתה בגניבה נחלקו הפוסקים והנה,

מעתה האם בדמים, תמורתה ומתחייב בשינוי קונה הגנב תורה

מהגנב? לקנותה מותר

המהרש"ל סנ"ח)לדעת פ"י ב"ק האיסור(יש"ש השינוי לאחר גם

הגנב את מעודד הרכישה ידי שעל מפני הוא האיסור כי קיים,

שכאשר אומרים יש אך הבדל, אין זו ומבחינה ולגנוב לשוב

ממנו לרכוש איסור אין הגניבה את קנה סס"ט)הגנב פ"ז ב"ק (מרדכי

אלא גזרו לא וחז"ל מדרבנן הוא האיסור כי לומר יש ובטעמם

שנעשית לאחר ולא גזילה או גניבה שם הדבר על יש כאשר

ממונו ט"ז)כשאר סי' חו"מ אדה"ז, שו"ע על אליעזר .(נעם

כרוכה הגניבה אופן ובכל מאחר להיתר: טעם מוסיפים ויש

החפץ את למכור יוכל לא גם אם וייענש, ייתפס שמא בסיכון

די שינוי, בו לעשות כדי וטורח זמן להשקיע יצטרך אלא מיד

נוספות מגניבות ולמנעו מהגניבה הרווח את להפחית כדי בכך

ס"ט) וגניבה גזילה הל' לשוע"ר יעקב .(אמרי

ה'תשע"ב כסליו ז' קודש שבת 'מעשה' אינה תוצאה ללא פעולה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰Bà Búéáa ääLnL éî ìk̈¦¤©§¤§¥

ïéàå ...äOòú àìa øáBò Z øñç ì÷Lî Bà äøñç äcî Búeðça©£¦¨£¥¨¦§¨¨¥¥§Ÿ©£¤§¥

.äOòî Ba ïéà éøäL ,äæ åàì ìò ïé÷Bì¦©¨¤¤£¥¥©£¤

ומצה חמץ ה"ג)בהלכות לוקה(פ"א "אינו הרמב"ם: כתב

או בפסח חמץ קנה כן אם אלא ימצא ולא יראה לא משום

קודם חמץ לו היה אם אבל מעשה, בו שיעשה כדי חימצו,

התורה מן לוקה אינו ברשותו... הניחו אלא ביערו ולא הפסח

מעשה". בו עשה שלא מפני

קנה שאם כאן גם כתב לא מדוע כן, אם השאלה: ונשאלת

עשה שהרי לוקה, פגומה בצורה המידה כלי את ייצר או

מעשה?

שמח': ה'אור ומבאר

שהרי שלו בחמץ דוקא הוא בפסח החמץ השהיית איסור

ופעולת ימצא' ובל יראה 'בל משום עובר אינו אחרים של בחמץ

שלו שיהא החמץ את העושה היא – הקניה או החימוץ – האדם

בו שיש לאו משום ולוקה האיסור, אל ה'מעשה' מצטרף ולכן

אינה היא אם גם עובר חסרה מידה בביתו המשהה אבל מעשה,

כך ואם להשתמש, יבוא שמא משום הוא האיסור כי שלו,

יהיה המידה שכלי הקובע עשייתו) או הכלי (ייצור ה'מעשה'

האיסור. אל מצטרף ואינו מוריד ואינו מעלה אינו שלו,

מיישב: ח) אות כ (סי' יחזקאל' וה'דברי

בהכרח תביא הפעולה כאשר רק הוא מעשה' בו שיש 'לאו

שאם פעולה שזו חימוצו או חמץ בקניית כמו האיסור, לביצוע

אבל איסור, לידי שיבוא בהכרח בפסח בביתו ישהה החמץ

ימדוד שאכן מחייבת לא חסירה במידה קנייתו או הכלי יצירת

להחשיב בכוחו אין כזה ו'מעשה' איסור, על ויעבור זה בכלי

מעשה'. בו שיש ל'לאו הלאו את

הרמב"ם כתב מלכים בהלכות לדבר: ה"א)וראיה "אין(פ"ה :

לאו על לוקין ואין שם, להשתקע אלא למצרים) (לחזור איסור

שם ולהשתקע לישב יחשוב ואם הוא. מותר הכניסה שבעת זה

היה למצרים הכניסה בעת אם גם כלומר, מעשה". בו אין

להיחשב מצטרפת הכניסה פעולת אין שם, להשתקע בדעתו

ולצאת.כמעש דעתו את לשנות יכול שהרי איסור, ה



סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

לבאר: ונראה

אלא מהתורה עור' 'לפני איסור מהגנב ברכישה אין באמת

הלה יוכל לא הסיוע ללא כאשר רק נאמר זה איסור כי מדרבנן

מהגנב, מלקנות ימנע אם גם הרי כאן אך העברה, את לבצע

את להביא הרמב"ם מעדיף ולכן אחר, קונה למצוא הוא יוכל

לחלוק האיסור על במפורש המדבר גנב..." עם "וחולק הפסוק

הגנב. עם

שמדין הגנב, ביד שנשתנתה בגניבה נחלקו הפוסקים והנה,

מעתה האם בדמים, תמורתה ומתחייב בשינוי קונה הגנב תורה

מהגנב? לקנותה מותר

המהרש"ל סנ"ח)לדעת פ"י ב"ק האיסור(יש"ש השינוי לאחר גם

הגנב את מעודד הרכישה ידי שעל מפני הוא האיסור כי קיים,

שכאשר אומרים יש אך הבדל, אין זו ומבחינה ולגנוב לשוב

ממנו לרכוש איסור אין הגניבה את קנה סס"ט)הגנב פ"ז ב"ק (מרדכי

אלא גזרו לא וחז"ל מדרבנן הוא האיסור כי לומר יש ובטעמם

שנעשית לאחר ולא גזילה או גניבה שם הדבר על יש כאשר

ממונו ט"ז)כשאר סי' חו"מ אדה"ז, שו"ע על אליעזר .(נעם

כרוכה הגניבה אופן ובכל מאחר להיתר: טעם מוסיפים ויש

החפץ את למכור יוכל לא גם אם וייענש, ייתפס שמא בסיכון

די שינוי, בו לעשות כדי וטורח זמן להשקיע יצטרך אלא מיד

נוספות מגניבות ולמנעו מהגניבה הרווח את להפחית כדי בכך

ס"ט) וגניבה גזילה הל' לשוע"ר יעקב .(אמרי

ה'תשע"ב כסליו ז' קודש שבת 'מעשה' אינה תוצאה ללא פעולה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·È�‚ ˙ÂÎÏ‰Bà Búéáa ääLnL éî ìk̈¦¤©§¤§¥

ïéàå ...äOòú àìa øáBò Z øñç ì÷Lî Bà äøñç äcî Búeðça©£¦¨£¥¨¦§¨¨¥¥§Ÿ©£¤§¥

.äOòî Ba ïéà éøäL ,äæ åàì ìò ïé÷Bì¦©¨¤¤£¥¥©£¤

ומצה חמץ ה"ג)בהלכות לוקה(פ"א "אינו הרמב"ם: כתב

או בפסח חמץ קנה כן אם אלא ימצא ולא יראה לא משום

קודם חמץ לו היה אם אבל מעשה, בו שיעשה כדי חימצו,

התורה מן לוקה אינו ברשותו... הניחו אלא ביערו ולא הפסח

מעשה". בו עשה שלא מפני

קנה שאם כאן גם כתב לא מדוע כן, אם השאלה: ונשאלת

עשה שהרי לוקה, פגומה בצורה המידה כלי את ייצר או

מעשה?

שמח': ה'אור ומבאר

שהרי שלו בחמץ דוקא הוא בפסח החמץ השהיית איסור

ופעולת ימצא' ובל יראה 'בל משום עובר אינו אחרים של בחמץ

שלו שיהא החמץ את העושה היא – הקניה או החימוץ – האדם

בו שיש לאו משום ולוקה האיסור, אל ה'מעשה' מצטרף ולכן

אינה היא אם גם עובר חסרה מידה בביתו המשהה אבל מעשה,

כך ואם להשתמש, יבוא שמא משום הוא האיסור כי שלו,

יהיה המידה שכלי הקובע עשייתו) או הכלי (ייצור ה'מעשה'

האיסור. אל מצטרף ואינו מוריד ואינו מעלה אינו שלו,

מיישב: ח) אות כ (סי' יחזקאל' וה'דברי

בהכרח תביא הפעולה כאשר רק הוא מעשה' בו שיש 'לאו

שאם פעולה שזו חימוצו או חמץ בקניית כמו האיסור, לביצוע

אבל איסור, לידי שיבוא בהכרח בפסח בביתו ישהה החמץ

ימדוד שאכן מחייבת לא חסירה במידה קנייתו או הכלי יצירת

להחשיב בכוחו אין כזה ו'מעשה' איסור, על ויעבור זה בכלי

מעשה'. בו שיש ל'לאו הלאו את

הרמב"ם כתב מלכים בהלכות לדבר: ה"א)וראיה "אין(פ"ה :

לאו על לוקין ואין שם, להשתקע אלא למצרים) (לחזור איסור

שם ולהשתקע לישב יחשוב ואם הוא. מותר הכניסה שבעת זה

היה למצרים הכניסה בעת אם גם כלומר, מעשה". בו אין

להיחשב מצטרפת הכניסה פעולת אין שם, להשתקע בדעתו

ולצאת.כמעש דעתו את לשנות יכול שהרי איסור, ה

אגרות קודש

 ב"ה,  ערב ר"ח כסלו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד נתן שי' לעסער

שלום וברכה!

מאשר הנני בתודה קבלת נרות שעוה, שמשים לנרות חנוכה.

ויהי רצון שע"פ מאמר רז"ל הידוע )הובא ברמב"ן ר"פ בהעלותך( דנרות חנוכה הן הנרות הקיימות 

לעולם, ומזה למדים רז"ל אשר הברכות, ברכות כהנים, ג"כ אינן בטלות לעולם, )עיי"ש ברמב"ן(.

הנה בימינו ובקרוב ממש, יקוים היעוד, יאר ה' פניו אליך וגו' וישם לך שלום, וכפירוש רז"ל, יאר 

גו' שנאמר קומי אורי כי בא אורך, וישם לך שלום - זה שלום מלכות בית דוד, שנאמר למרבה המשרה 

ולשלום אין קץ )ספרי במדבר ו, כה כו( ביאת שר שלום המרבה המשרה הוא משיח צדקנו.

בברכת חדש טוב ולבשו"ט תכה"י.
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ּבהן‡. וכּיֹוצא ירקֹות אֹו ּפרֹות לאכל מּועדת .2הּבהמה ְְְֱֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּדרּכּה דברים ואכלה הּנּזק לרׁשּות נכנסה אם ,ְְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָלפיכ
אחר ּבּׂשדה ּובער ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק מׁשּלם - ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלאכלם

ּפטּור - הרּבים ּברׁשּות אכלּתם ואם וגֹו'. ּׂשדהּו ואם3מיטב ; ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשּנהנית מה מׁשּלם - ּׁשהּזיקה.4נהנית מה לא , ְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

לט·. אֹו ׁשמׁשמין ואכלה הּנּזק לרׁשּות נכנסה ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֻּכיצד?
ּדינר מׁשּלם - דינר ּבׁשוה ּבהם ּברׁשּות5וכּיֹוצא אכלּתן ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּׂשעֹורים הם ּכאּלּו אֹותן רֹואין - ונהנת עמיר6הרּבים ,7אֹו ְְְֱִִִִִֵֶַָָָָ
ּבזֹול ּׂשעֹורים דמי אֹו עמיר ּדמי .8ּומׁשּלם ְְְְְִִֵֵֵַָ

הֹואיל‚. - חּטין ׁשאכלה ּכגֹון לּה, הרעים אכלים ְְְֳִִִִִֶָָָָָָָָאכלה
ּכגֹון לאכלן, ּדרּכּה ׁשאין אכלין אכלה ּפטּור. נהנית, ְְְְְְֱֳִֵֵֶֶַָָָָָָָֹולא
ּברׁשּות ּבין הּנּזק ּברׁשּות ּבין ּכלים, אֹו ּכסּות ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשאכלה

הּוא ׁשּנּוי ׁשּזה נזק; חצי מׁשּלם - אדם9הרּבים ּבני ודר , ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכליהם מעט.10להּניח ׁשּינּוחּו עד הרּבים ּברׁשּות ּוכסּותן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּפרֹות„. ותלׁשה הּנּזק ּברׁשּות עֹומדת ׁשהיתה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבהמה
ספק הּדבר הרי - הּנּזק ּברׁשּות ואכלּתן הרּבים ,11מרׁשּות ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

ּׁשּנהנית מה אּלא מׁשּלמת אינּה הּנּזק12לפיכ ּתפּׂש ואם ; ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אכלה. ּברׁשּותֹו ׁשהרי מּידֹו, מֹוציאין אין - ׁשהּזיקה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּכּמה

לרׁשּות‰. והֹוציאן ּבּׂשר אֹו ּפת ונטל לחצר ׁשּנכנס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכלב
אחרת לחצר אֹו מׁשּלם13הרּבים ּׁשּנהנה מה - ׁשם ;14ואכלם ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אכלן ּכאּלּו ׁשלם נזק מׁשּלם - החצר ּבעל ׁשל ּבּׂשדה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָאכלם
החצר ּבזה.15ּבתֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן אכל. הּנּזק ּברׁשּות ׁשהרי , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.Âאֹוכלּתן אבל לאכלן ּדרּכּה ׁשאין אכלין ׁשאכלה ְְְְְֲֳִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבהמה
ּׂשעֹורים ׁשאכלה ּפרה ּכגֹון הּדחק, ידי ׁשאכל16על וחמֹור , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּלּקק17ּכרׁשינים וכלב ּבּׂשר, חתיכת ׁשאכל וחזיר דגים, אֹו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אם ּבאּלּו: ּכּיֹוצא ּכל וכן ּתמרים, ׁשאכל וחתּול הּׁשמן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאת

ׁשלם נזק מׁשּלם - הּנּזק ּברׁשּות -18אכלה הרּבים ּוברׁשּות , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּׁשּנהנית. מה מׁשּלם - נהנית ואם ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶַַָּפטּור;

.Êּבּׂשר אֹו ּבהמה ואכלה וטרפה הּנּזק לרׁשּות ׁשּנכנסה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָָחּיה
דרּכּה ׁשּזהּו ׁשלם, נזק מׁשּלם ּכבּׂשים19- ׁשאכל ּכלב אבל ; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשאכ20קטּנים חתּול אֹו זה, הרי - ּגדֹולים ּתרנגֹולים ל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ
נזק21ׁשּנּוי חצי ּומׁשּלם ,22. ְֲִִֵֶֶַ

.Áחמֹור ונכנס לחם, ּבֹו ׁשּיׁש הּלחם23סל ואכל הּסל וׁשּבר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
דרּכֹו הּוא ׁשזה ׁשלם, נזק הּלחם ועל הּסל על מׁשּלם -24. ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָ

עּזים ּׂשעיר החבית,25וכן ּפי על ּבֹו וכּיֹוצא לפת ׁשראה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מׁשּלם - החבית את וׁשּבר הּלפת את ואכל ּבחבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָונסּתּב

ׁשלם נזק ׁשניהם ּדרּכֹו26על ּכ לאכל, ׁשּדרּכֹו ּכׁשם ; ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לאכל. ּכדי ולעלֹות ּבכלים ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹלהּתלֹות
הּסל את ׁשּבר ּכ ואחר הּלחם את ואכל החמֹור נכנס ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָאם

נזק חצי הּסל ועל ׁשלם, נזק מׁשּלם הּלחם על ּכל27- וכן . ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ
ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאינה1) ברשות בהמתו המכניס משפטי בו נתבארו וכן ממנה. נהנית שהבהמה דבר וכל האכילה שהוא השן עניני בו נתבארו
ברשות. לשלא ברשות נכנסה בין וחלוקיהם הוזקה או ורגל בשן הזיקה אם יט:2)שלו קמא בבא "בשדה3)משנה, כתוב כי

ולאכול. ללכת ודרכה הרבים, ברשות ללכת רשות לבהמה שיש מכיוון פטור, שהוא הטעם הניזק. ברשות חכמים: ופירשו אחר",
האכילה.4) ידי על לו חסך הבהמה שבעל לבהמה5)הדמים שומשמין להאכיל רגילים שאין פי על אף זוז. = כסף של דינר

דינר. הוא והנזק שלם נזק משלם הניזק ברשות שן כי דינר, של6)משלם הנזק דמי את מלשלם פטורים הרבים ברשות
שומשמין, דמי לא ישלם כך משום אוכל. לה לתת צריך היה אכלה לולא כי נהנה, הבהמה שבעל משום רק הוא החיוב האכילה.

הבהמה. את להאכיל שרגילים עמיר, או שעורים דמי הקציר7)אלא בזמן הבהמה את להאכיל שרגילים בשיבולים שעורים
משנה). וכסף משנה מגיד הוא8)(ראה שעורים להאכילה שדרכו במקרה גם קמו: בתרא בבא המחיר. שלישי שני דהיינו

כ.). שם, יוסף בנימוקי המובאים הרמ"ה (דברי כורחו בעל היה שזה מכיוון בזול, דקרן.9)משלם כתולדה על10)ודינו
יט. הלכה ב, פרק למעלה ראה פטור", בו ושנה אחר ובא המשנה "כל מטעם לפטור אין במקום11)כן להתחשב אם

קמא בבא נפתרה, שלא זירא רבי בעיית זוהי שהזיקה. מה ומשלם הנזק במקום או שנהנית, מה אלא משלם ואינו העקירה,
מרשות12)כ. ואתי מתגלגל וקא היחיד ברשות "דקאי חננאל: רבינו כגירסת שם בגמרא רבינו גירסת מספק. מוציאים אין כי

שם. כגירסתנו ולא היחיד", לרשות אחרים.13)הרבים בעלים ברשות14)של הייתה והיא האכילה, מקום אחרי הולכים כי
ד. הלכה וראה החררה15)הרבים על ... החררה אכל - החררה בעל של - לגדיש והלך חררה שנטל "הכלב כא: שם במשנה

שלם. נזק משלם האוכל, את נטל ששם מקום באותו לא אפילו הניזק, ברשות אכל שאם למד אתה מכאן שלם". נזק משלם
חמור.16) מאכל שם.17)שהם פפא, רב ומדברי הברייתא מדברי לקוחות הדוגמאות כל יט: שם פרה. מאכל כדין18)שהם

הדחק. ידי על שאכלתם פי על אף טז:19)שן, שם הברייתא קטנים.20)לשון כתוב21)אפילו בגמרא דרכו. זה אין כי
בקטנים אבל בגדולים, רק נאמר שזה פירוש, שם בא כך אחר משונה. זה הרי תרנגולים, שאכל וחתול כבשים שאכל כלב סתם:
ואף הבדל, אין כבשים שאכל בכלב אבל חתול, שאכלם תרנגולים על רק מוסב ש"גדולים" כנראה, מפרש רבינו הוא. דרכו -

נזק. חצי ומשלם שינוי זה כך משום לאכלם. דרכו אין תולדה22)קטנים אלא דשן, תולדה זה אין נהנה, שהוא פי על אף
טו: שם הניזק.23)דקרן, הלחם.24)לרשות אכילת בשעת הסל את כ.25)לשבר שם שנה, בן הלפת26)עד על

רגל. מדין החבית ועל שן, משונה.27)מדין זה כי
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.Ëהרחבה מּתֹו ׁשאכלה ּבין28ּבהמה הליכתּה ּדר ּבין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
על29ׁשעמדה חזרה ואפּלּו ּׁשּנהנית. מה מׁשּלם - ואכלה ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הרחבה הרחבה30צּדי את הּניחה אם אבל מהן. ואכלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ
הרחבה ּבצּדי ועמדה מה31והלכה מׁשּלם - ואכלה ְְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָ

החנּות32ּׁשהּזיקה מּפתח אכלה מ33. מׁשּלם ּׁשּנהנית- ;34ה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם - החנּות ְֲִִִֵֶַַַָמּתֹו

.Èואכלה צּוארּה ּופׁשטה הרּבים ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה
עמדה ואפּלּו חברּתּה, ּגּבי ּׁשּנהנית;35מעל מה מׁשּלם - ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּבהמֹות ּדר קפצה36ׁשּכן ואם זֹו. ּגּבי מעל זֹו לאכל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּגּבי37ואכלה ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם - חברּתּה ּגּבי על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

חׁשּוב הּוא הּנּזק ּכחצר .38חברּתּה ְֲֲִֶַַַָָָ
.‡Èלגּנה ונפלה רגליה ּבמימי אֹו ּבאבן ׁשהחלקה 39ּבהמה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

מה מׁשּלם - ׁשאכלה אֹו וירקֹות ּפרֹות ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונחּבטה
ׁשם נׁשארה ואפּלּו לערּוגה, מערּוגה הלכה אפּלּו ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשּנהנית.

ּכּלֹו הּיֹום ּׁשּנהנית40ּכל מה אּלא מׁשּלם אינֹו הנאה41- ּומה . ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
נתרּסקּו ולא ר מקֹום מצאה ׁשהרי ּבחביטה? לּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
מה מׁשּלם - ואכלה ּכדרּכּה ירדה אם אבל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָאיבריה.

לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו מה42ּׁשהּזיקה. מׁשּלם - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חברּתּה ּדחפּתה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
אחת להעבירן לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִֵֶֶַַֹאחת,
.·Èויצאת ונפלה, ּפי43החלקה על אף לּגּנה, וחזרה ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻ

הּבעלים לדעת ׁשּלא מּפני44ׁשחזרה ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לׁשמרּה לֹו ׁשּכיון45ׁשהיה ידּוע, ׁשהּדבר ּתחזר; ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מאליה. חֹוזרת היא הרי הּגּנה, דר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּידעה
.‚È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּקּדר

- ּבהן הּזקה ואם ּפטּור. - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוׁשּברּתן
ּפטּור - ּברׁשּות הכניס ואם חּיב. הּקדרֹות קּבל46ּבעל ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

חּיב. הּבית ּבעל - הּקדרֹות את לׁשמר הּבית ּבעל ְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹעליו

.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן
ּפטּור - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ּבהן47ואכלּתם החלקה ואם . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ואם ּפטּור. - ּברׁשּות הכניס ואם חּיב. הּפרֹות ּבעל - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוהּזקה
חּיב הּבית ּבעל - הּפרֹות את לׁשמר הּבית ּבעל עליו .48קּבל ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ

והּזקה הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלּתן ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהכניסן
ּתאכל. ׁשּלא לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבאכילתן
ׁשהרׁשהּו זה את החצר ּבעלי והּניחּו ּברׁשּות, הכניסן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָואם
והּזקה הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלּתן לׁשמרֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחצר

חּיב הּפרֹות ּבעל - הּבהמה49ּבאכילתן ׁשראה ׁשּכיון ; ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבעלי אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹוכלת
ּבאּׁשה ּומעּׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם מצּויין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
ונתעּלמּו והּניחּוה ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור לאפֹות ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנכנסה

ּבּה יּביטּו ׁשּלא וא50ּכדי ליׁשתּה ׁשלּבעת עז ּובא פּיתּה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּדמיו. לׁשּלם חכמים וחּיבּוה ומת, הּבצק ואכל הּבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָּבעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.ÂËואכלּתן51הּמגּדיׁש ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ּׂשדה ּבתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּפטּור - הּׂשדה ּבעל ׁשל -52ּבהמּתֹו והּזקה החלקה ואם . ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ּפטּור - ּבאכילתן והּזקה אכלּתן חּיב. הּפרֹות ואם53ּבעל . ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָֻ

חּיב הּׂשדה ּבעל - ּברׁשּות קּבל54הגּדיׁש ׁשּלא ּפי על אף , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּבכאן' 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכיון ּבּגרנֹות, ׁשהּׁשֹומר לׁשמר; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
חׁשּוב. הּוא 'ל אׁשמר ואני 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכמי -ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לעמד‡. ׁשּיכֹולה ּבדלת ּבפניהן ונעל לדיר צאן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכֹונס
יכֹולה אינּה ואם ּפטּור. - והּזיקה ויצאה מצּויה, ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָּברּוח
לא הרי - רעּועין הּדיר ּכתלי ׁשהיּו אֹו מצּויה, ּברּוח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה ואפּלּו חּיב. - והּזיקה יצאת ואם ּכראּוי, ּבפניהם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל
- לסטים ּפרצּוה אֹו ּבּלילה מחיצה נפרצה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָויצאת.
אֹו ּבּלילה ונפרצה ּבריאה, מחיּצה היתה חּיב. הּצאן ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָֹּבעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יט:28) שם משנה כ.29)שוק, שם בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל לאכול, בהמה של דרכה
זוית.30) ברחבה,31)קרן בלכתה דרכה כי שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של היחיד רשות כדין שדינם

כא. שם שמואל דעת הרחבה, לצידי ראשה שם.32)להחזיר הניזק, ברשות שאכלה בהמה הרבים.33)כדין לרשות הפתוחה
יט:34) שם הרבים, ברשות שן שהבהמה35)כדין משום דבר, של וטעמו היא. הניזק רשות הבהמה שגם פי על ואף כ. שם

חצר שהוא החנות מפתח לאכלה דומה ואינו ט, שבהלכה הרחבה צידי על לחזרה דומה זה הרי הרבים ברשות עומדת המזיקה
משנה). בכסף (ראה ממש הרבים.36)הניזק ברשות שן כדין שם).37)ודינה יוסף (נימוקי הבהמה על עומדת כשהיא

שהזיקה.38) מה נח.39)ומשלם שם ורבא, כהנא רב של ופירושם נה: קמא בבא להוציאה.40)משנה היה ואפשר
שם.41) יוחנן רבי דעת באונס. הייתה לגינה שהכניסה מכיוון שלם, נזק משלם אף42)ואינו נח. שם ירמיה רבי של דוגמא

וכל לגינה, להיכנס לה ונתן עליה שמר שלא בפשיעה, תחילתו כי שלם, נזק משלם שתלד, ידע שלא אונס, שזה פי על
חייב. - באונס וסופו בפשיעה הגינה.43)שתחילתו כראוי.44)מן שלא בפניה שנעל מעולה.45)כגון בעל46)שמירה

הבית בעל הקדרות, את שברה הבהמה ואם תינזק, שלא בהמתו על לשמור חייב הבית בעל הוזקה, הבהמה אם פטור, הקדרות
בדיני. כשמואל והלכה מח: שם כרבי, פוסק ושמואל שם, רבי דעת זוהי הכלים. על שמירה עצמו על קיבל לא כי פטור,

שנהנית.47) מה משלם אבל שהזיקה, מה בהמתו.48)מלשלם שאכלה הפירות עליו.49)על מוטלת השמירה כי
צניעות.50) מטעמי זרועותיה מגלה נט:51)כשהיא שם שנקצרה). התבואה (של גדיש הנזק,52)העושה בעד מלשלם

שנהנית. לפי משלם יד.53)אבל הלכה כלמעלה תאכל, שלא לה היה הגדישים54)כי שומר הוא השדה כשבעל מדובר
הבקעה. בני כל לאחרים1)של בהמתם מסרו אם וכן עשאוה, אם ורגל שן בנזקי פטורים שהבעלים השמירה, איכות בו נתבאר

לפי ורגל בשן הבהמה שהזיקה הנזק שמין כיצד בביאור הפרק ונסתיים בשלימות. הנפקד דין ומהו המפקיד, דין ומהו והזיקה,
שם. כמבואר בשומא חילוק שיש
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.Ëהרחבה מּתֹו ׁשאכלה ּבין28ּבהמה הליכתּה ּדר ּבין , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
על29ׁשעמדה חזרה ואפּלּו ּׁשּנהנית. מה מׁשּלם - ואכלה ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

הרחבה הרחבה30צּדי את הּניחה אם אבל מהן. ואכלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ
הרחבה ּבצּדי ועמדה מה31והלכה מׁשּלם - ואכלה ְְְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָ

החנּות32ּׁשהּזיקה מּפתח אכלה מ33. מׁשּלם ּׁשּנהנית- ;34ה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ּׁשהּזיקה. מה מׁשּלם - החנּות ְֲִִִֵֶַַַָמּתֹו

.Èואכלה צּוארּה ּופׁשטה הרּבים ּברׁשּות מהּלכת ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָהיתה
עמדה ואפּלּו חברּתּה, ּגּבי ּׁשּנהנית;35מעל מה מׁשּלם - ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּבהמֹות ּדר קפצה36ׁשּכן ואם זֹו. ּגּבי מעל זֹו לאכל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּגּבי37ואכלה ּׁשהּזיקה; מה מׁשּלם - חברּתּה ּגּבי על ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

חׁשּוב הּוא הּנּזק ּכחצר .38חברּתּה ְֲֲִֶַַַָָָ
.‡Èלגּנה ונפלה רגליה ּבמימי אֹו ּבאבן ׁשהחלקה 39ּבהמה ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ

מה מׁשּלם - ׁשאכלה אֹו וירקֹות ּפרֹות ּגּבי על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָונחּבטה
ׁשם נׁשארה ואפּלּו לערּוגה, מערּוגה הלכה אפּלּו ְְֱֲֲֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּׁשּנהנית.

ּכּלֹו הּיֹום ּׁשּנהנית40ּכל מה אּלא מׁשּלם אינֹו הנאה41- ּומה . ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
נתרּסקּו ולא ר מקֹום מצאה ׁשהרי ּבחביטה? לּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹיׁש
מה מׁשּלם - ואכלה ּכדרּכּה ירדה אם אבל ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָאיבריה.

לדה ּבמי ּפרֹות טּנפה ואפּלּו מה42ּׁשהּזיקה. מׁשּלם - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
חברּתּה ּדחפּתה אם וכן ּבפׁשיעה. ׁשּתחּלתֹו מּפני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּׁשהּזיקה,
אחת להעבירן לֹו ׁשהיה מּפני ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָונפלה

זֹו. את זֹו ידחפּו ׁשּלא ּכדי ְְֲִֵֶֶַַֹאחת,
.·Èויצאת ונפלה, ּפי43החלקה על אף לּגּנה, וחזרה ְְְְְְְִִַַַָָָָָָָָֻ

הּבעלים לדעת ׁשּלא מּפני44ׁשחזרה ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
לׁשמרּה לֹו ׁשּכיון45ׁשהיה ידּוע, ׁשהּדבר ּתחזר; ׁשּלא ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

מאליה. חֹוזרת היא הרי הּגּנה, דר ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשּידעה
.‚È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר קדרֹותיו ׁשהכניס ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹהּקּדר

- ּבהן הּזקה ואם ּפטּור. - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֻוׁשּברּתן
ּפטּור - ּברׁשּות הכניס ואם חּיב. הּקדרֹות קּבל46ּבעל ואם . ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָ

חּיב. הּבית ּבעל - הּקדרֹות את לׁשמר הּבית ּבעל ְְִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹעליו

.„È,ּברׁשּות ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ּפרֹותיו הכניס אם ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹוכן
ּפטּור - הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ּבהן47ואכלּתם החלקה ואם . ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

ואם ּפטּור. - ּברׁשּות הכניס ואם חּיב. הּפרֹות ּבעל - ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוהּזקה
חּיב הּבית ּבעל - הּפרֹות את לׁשמר הּבית ּבעל עליו .48קּבל ְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָֹ

והּזקה הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלּתן ּברׁשּות ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻהכניסן
ּתאכל. ׁשּלא לּה ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּפרֹות ּבעל - ְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבאכילתן
ׁשהרׁשהּו זה את החצר ּבעלי והּניחּו ּברׁשּות, הכניסן ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָואם
והּזקה הּבית ּבעל ׁשל ּבהמּתֹו ואכלּתן לׁשמרֹו, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּבחצר

חּיב הּפרֹות ּבעל - הּבהמה49ּבאכילתן ׁשראה ׁשּכיון ; ְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ּבעלי אין ׁשהרי חּיב, - והּניחּה לּה הּמּזיקין ּדברים ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹוכלת
ּבאּׁשה ּומעּׂשה מהן. הּבהמה להעביר ׁשם מצּויין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהחצר
ונתעּלמּו והּניחּוה ׁשכנֹותיה, ּבבית ּבתּנּור לאפֹות ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנכנסה

ּבּה יּביטּו ׁשּלא וא50ּכדי ליׁשתּה ׁשלּבעת עז ּובא פּיתּה, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּדמיו. לׁשּלם חכמים וחּיבּוה ומת, הּבצק ואכל הּבית ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָּבעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.ÂËואכלּתן51הּמגּדיׁש ּברׁשּות, ׁשּלא חברֹו ּׂשדה ּבתֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹ

ּפטּור - הּׂשדה ּבעל ׁשל -52ּבהמּתֹו והּזקה החלקה ואם . ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֻֻ
ּפטּור - ּבאכילתן והּזקה אכלּתן חּיב. הּפרֹות ואם53ּבעל . ְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָֻ

חּיב הּׂשדה ּבעל - ּברׁשּות קּבל54הגּדיׁש ׁשּלא ּפי על אף , ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
ּבכאן' 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכיון ּבּגרנֹות, ׁשהּׁשֹומר לׁשמר; ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹעליו
חׁשּוב. הּוא 'ל אׁשמר ואני 'הגּדׁש לֹו ׁשאמר ּכמי -ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹ

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לעמד‡. ׁשּיכֹולה ּבדלת ּבפניהן ונעל לדיר צאן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהּכֹונס
יכֹולה אינּה ואם ּפטּור. - והּזיקה ויצאה מצּויה, ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָּברּוח
לא הרי - רעּועין הּדיר ּכתלי ׁשהיּו אֹו מצּויה, ּברּוח ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹלעמד
חתרה ואפּלּו חּיב. - והּזיקה יצאת ואם ּכראּוי, ּבפניהם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָנעל
- לסטים ּפרצּוה אֹו ּבּלילה מחיצה נפרצה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָויצאת.
אֹו ּבּלילה ונפרצה ּבריאה, מחיּצה היתה חּיב. הּצאן ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָָָֹּבעל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יט:28) שם משנה כ.29)שוק, שם בלבד, שנהנית מה ומשלם פטור, הרבים ברשות כן ועל לאכול, בהמה של דרכה
זוית.30) ברחבה,31)קרן בלכתה דרכה כי שהזיקה, מה משלם הבהמה בעל אין הפירות, בעל של היחיד רשות כדין שדינם

כא. שם שמואל דעת הרחבה, לצידי ראשה שם.32)להחזיר הניזק, ברשות שאכלה בהמה הרבים.33)כדין לרשות הפתוחה
יט:34) שם הרבים, ברשות שן שהבהמה35)כדין משום דבר, של וטעמו היא. הניזק רשות הבהמה שגם פי על ואף כ. שם

חצר שהוא החנות מפתח לאכלה דומה ואינו ט, שבהלכה הרחבה צידי על לחזרה דומה זה הרי הרבים ברשות עומדת המזיקה
משנה). בכסף (ראה ממש הרבים.36)הניזק ברשות שן כדין שם).37)ודינה יוסף (נימוקי הבהמה על עומדת כשהיא

שהזיקה.38) מה נח.39)ומשלם שם ורבא, כהנא רב של ופירושם נה: קמא בבא להוציאה.40)משנה היה ואפשר
שם.41) יוחנן רבי דעת באונס. הייתה לגינה שהכניסה מכיוון שלם, נזק משלם אף42)ואינו נח. שם ירמיה רבי של דוגמא

וכל לגינה, להיכנס לה ונתן עליה שמר שלא בפשיעה, תחילתו כי שלם, נזק משלם שתלד, ידע שלא אונס, שזה פי על
חייב. - באונס וסופו בפשיעה הגינה.43)שתחילתו כראוי.44)מן שלא בפניה שנעל מעולה.45)כגון בעל46)שמירה

הבית בעל הקדרות, את שברה הבהמה ואם תינזק, שלא בהמתו על לשמור חייב הבית בעל הוזקה, הבהמה אם פטור, הקדרות
בדיני. כשמואל והלכה מח: שם כרבי, פוסק ושמואל שם, רבי דעת זוהי הכלים. על שמירה עצמו על קיבל לא כי פטור,

שנהנית.47) מה משלם אבל שהזיקה, מה בהמתו.48)מלשלם שאכלה הפירות עליו.49)על מוטלת השמירה כי
צניעות.50) מטעמי זרועותיה מגלה נט:51)כשהיא שם שנקצרה). התבואה (של גדיש הנזק,52)העושה בעד מלשלם

שנהנית. לפי משלם יד.53)אבל הלכה כלמעלה תאכל, שלא לה היה הגדישים54)כי שומר הוא השדה כשבעל מדובר
הבקעה. בני כל לאחרים1)של בהמתם מסרו אם וכן עשאוה, אם ורגל שן בנזקי פטורים שהבעלים השמירה, איכות בו נתבאר

לפי ורגל בשן הבהמה שהזיקה הנזק שמין כיצד בביאור הפרק ונסתיים בשלימות. הנפקד דין ומהו המפקיד, דין ומהו והזיקה,
שם. כמבואר בשומא חילוק שיש
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לסטים הֹוציאּוה ּפטּור. - והּזיקה ויצאת לסטים, ְְְְְִִִִִִִֶָָָָָָָׁשּפרצּוה
חּיבים. לסטים - ְְִִִִִַָָוהּזיקה

היה·. אם והּזיקה: ויצאת חברֹו ּבהמת לפני ּגדר ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָהּפֹורץ
ּבדיני ּפטּור - רעּוע ּכתל היה ואם חּיב, - ּובריא חזק ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹגדר
ּבהמת לפני הּמות סם הּנֹותן וכן ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאדם

ׁש ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ּפטּור - מים.חברֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָ
חּיב‚. הּמעמיד - חברֹו קמת ּגּבי על חברֹו ּבהמת ֱֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּמעמיד

לקמת ׁשהלכה עד הּכיׁשּה אם וכן ּׁשהּזיקה. מה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלׁשּלם
חּיב. ׁשהּכיׁשּה זה - והּזיקה ְֲִִִִֵֶֶַָָָחברֹו

לּׂשֹוכר„. אֹו ּׂשכר לנֹוּׂשא אֹו חּנם לׁשֹומר ּבהמּתֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָהּמֹוסר
חּיב - הּזיקה ואם הּבעלים, ּתחת נכנסּו - לׁשֹואל ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָאֹו
ּכלל; ׁשמרּוה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשֹומר.
- והּזיקה ויצאת ּכראּוי, מעּלה ׁשמירה ׁשמרּוה אם ְְְְְֲִִִִָָָָָָָָָָֻאבל
את המיתה אפּלּו חּיבים. והּבעלים ּפטּורין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשֹומרים
- הּוא חּנם ׁשֹומר אם ּפחּותה: ׁשמירה ׁשמרּוה ְְְִִִֵָָָָָָָָהאדם.
חּיבין. - הּוא ׁשֹואל אֹו ּׂשֹוכר אֹו ּׂשכר ׁשֹומר ואם ְִִֵֵֵַָָָָּפטּור,

זה‰. חּיב - והּזיקה ויצאת חתרה אפּלּו ּבחּמה, ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָהּניחּה
מצטערת, היא הרי ּבחּמה ׁשהּניחּה ׁשּכיון ׁשם; ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהּניחּה

לעּׂשֹות. לּה ׁשאפׁשר ּכל ועֹוּׂשה ְְֲֶֶַַַָָָָּובֹורחת
.Âהּׁשֹור ׁשהיה ּפי על אף וקטן, ׁשֹוטה לחרׁש ּבהמּתֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמסר

להּתיר ּבֹו וכּיֹוצא הּׁשֹור ׁשּדר חּיבין; הּבעלים - ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקׁשּור
וחתרה מעּלה, ׁשמירה ׁשמרּוה אפּלּו ּולהּזיק. ולצאת ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻהּקׁשר

חּיבים. הּבעלים - והּזיקה ְְְְִִִִַַָָָָָויצאה
.Ê:והּזיק ויצא מהן, אחד ּבֹו ּופׁשע לחמּׁשה, ׁשֹורֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָמסר

ּבׁשמירתֹו ׁשּפׁשע זה - ּבחמׁשּתן אּלא מׁשּתּמר אינֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
חּיבין. הּנׁשארין אּלּו אף - ּבׁשארן מׁשּתּמר ואם ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָחּיב,

.Áהּׁשֹואל ידע אם מּועד: ונמצא ּתם ּבחזקת ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָׁשאלֹו
מקֹום ׁשּכל נזק, חצי מׁשּלמים הּבעלים - נּגחן ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּוא
חצי מׁשּלם והּׁשֹואל עליו, ּבעליו ׁשם הרי הֹול ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָׁשהּוא
היה נזק חצי ּבדעּתֹו) (ּכׁשעלה ּתם היה ׁשאפּלּו ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָנזק,
ׁשהּוא ידע לא ואם נּגחן; ׁשהּוא ידע ׁשהרי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמׁשּלם,
נזק מׁשּלמין והּבעלים ּכלּום, חּיב הּׁשֹואל אין - ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָנּגחן

ֵָׁשלם.
.Ëוהחזירֹו הּׁשֹואל, ּבבית והּועד ּתם, ּכׁשהּוא ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָׁשאלֹו

ּבטלה - רׁשּותֹו ונׁשּתּנית הֹואיל לתּמּותֹו; חֹוזר - ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָלבעליו
ׁשהרי ּפטּור והּׁשֹואל נזק, חצי מׁשּלמין והּבעלים ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָההעדה.

ֱִֶהחזירֹו.
.Èלא אבל ּבלבד הּבהמה ּגּוף ׁשמירת עליו ׁשּקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשֹומר

חּיבים. והּבעלים מּלׁשּלם, ּפטּור - והּזיקה נזקיה, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשמירת
- הּזקה ואם הּׁשֹומר; חּיב - והּזיקה נזקיה, ׁשמירת ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֻקּבל

הּמּזיק. עם ּדין עֹוּׂשים והּבעלים ְְִִִִִַַַָָּפטּור,

.‡Èלׁשּלם חּיב הראׁשֹון הּׁשֹומר - אחר לׁשֹומר הּׁשֹומר ְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָמסר
לֹו: אֹומר הּנּזק והרי חּיב. - לׁשֹומר ׁשּמסר ׁשהּׁשֹומר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָלּנּזק.
אּתה, לי ׁשּלם לאחר? ּומסרּת ּבעצמ אּתה ׁשמרּת לא ְְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָֹלּמה
הּׁשֹומר מסר אּתה. לֹו ׁשּמסרּת הּׁשֹומר עם דין ועּׂשה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָול
וחּיבים. הּׁשֹומר ּתחת נכנסּו - למסעדֹו אֹו ּביתֹו לבן אֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלבנֹו

.·Èּתם הּמּזיק והיה לֹו, ואין לׁשּלם ׁשּנתחּיב ׁשֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּכל
מן מׁשּתּלם הּנּזק הרי - מּגּופֹו נזק חצי מׁשּלם ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
על חֹוב הּנּזק ּׁשּגבה מה ּדמי ויּׁשאר ׁשהּזיקה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּבהמה

הּבהמה.הּׁשֹו לבעל מר ְְֵֵַַַַָ
.‚Èמה מׁשערין - מחּברין ּפרֹות ׁשהּזיקה ּבהמה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכל

הּבעלים ּבין לׁשּלם, ׁשּנתחּיב זה ּומׁשּלם ּבׁשּׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּׁשהּזיקה
ׁשמין - סאה ּבית ׁשאכלה הרי ּכיצד? הּׁשֹומרים. ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבין
הּוא וכּמה ׁשוה היה ּכּמה הּׂשדה, ּבאֹותּה סאה ּבית ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּׁשים
וכן הּׁשאר. ּומׁשּלם סאה, הּבית ּבֹו ׁשּנפסד אחר עּתה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשוה
אֹותֹו ׁשמין - אחד קלח אפּלּו רבע, אֹו קב אכלה ְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאם

ְִִּבׁשּׁשים.
.„Èּדמי מׁשּלם - לּקרקע צריכים ׁשאין ּגמּורין ּפרֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָאכלה

סאתים ואם סאה, ּדמי - סאה אם ּבׁשויהן: ּגמּורין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּפרֹות
הּלֹוקט וכן אחד, ּדקל ּפרֹות ׁשאכלה הרי סאתים. ּדמי -ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשאין ּבֹו, וכּיֹוצא רֹומי דקל היה אם ואכל: חברֹו ּדקל ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּפרֹות
הּקרקע; ּגב על ּבׁשּׁשים אֹותֹו מׁשערין - יפֹות ׁשּלֹו ְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָהּתמרים
ּביֹותר יפֹות ׁשּלֹו ׁשהּתמרים הּוא, ּבֹו וכּיֹוצא ּפרסי ּדקל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואם
הּוא וכּמה ׁשוה היה ּכּמה עצמֹו, ּבפני הּדקל מׁשערין -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

עּתה. ֶַָָׁשוה

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

ּובכרמים,‡. ּבּׂשדֹות ונכנסה ּופרׁשה רֹועה, ׁשהיתה ְְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָּבהמה
ּפעמים; ׁשלׁש ּבבעליה מתרין - הּזיקה לא ׁשעדין ּפי על ְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹאף
לבעל רׁשּות יׁש - מּלרעֹות מנעּה ולא ּבהמּתֹו ׁשמר לא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹֹאם
ּבֹואּו לבעליה: ואֹומר ּכׁשרה, ׁשחיטה לׁשחטּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּׂשדה
מה ּולׁשּלם להּזיק לאדם ׁשאסּור מּפני ׁשּלכם. ּבּׂשר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּומכרּו

אסּור. הּנזק לגרם אפּלּו ְֲִִִִֶֶֶַָֹּׁשהּזיק.
ּבארץ·. דּקה וחּיה דּקה ּבהמה לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלפיכ

ּובּמדּברֹות ּבּיערים אּלא והּכרמים, הּׂשדֹות ּבמקֹום ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָיּׂשראל
מקֹום. ּבכל ּבסּוריא ּומגּדלין יּׂשראל. ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָׁשּבארץ

את‚. ׁשחּלק ּבׁשעה ּדינֹו ּובית יהֹוׁשע התנה ּתנאים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻעּׂשרה
הן: ואּלּו ְֵֵֶָָהארץ,

אבל ּגּסין, ׁשאילניהן ּבּיערים דּקה ּבהמה ׁשּמרעין התנה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָא)
אין - ּדּקים ׁשאילניו ּוביער גּסה. ּבהמה ׁשם מרעין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָאין

ּבעליו. מּדעת אּלא דּקה ולא גּסה לא ּבֹו ְְְִִֶַַַַַָָָָָֹֹמרעין
מּׂשדה עצים ללּקט מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻב)
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בארץ1) דקה בהמה לגדל שאסור לזה ונמשך תזיק. שלא כדי לבעלים התראה אחר ורגל בשן המזקת הבהמה את ששוחטין מבאר,
התנאים כל לזה ונמשכו ביערות, הבהמות ברעיית יהושע שהתנה התנאי ביאור לזה ונמשך ורגל. בשן תזיק שלא כדי ישראל
דמיון. יחס זה באי ורגל לשן דומים והם דבר זה אי משם ולקחת חבירו ברשות הכניסה ענינם ורוב עשר, והם בארץ שהתנה
בכל המזיקים הדברים וגידול ישראל בארץ הרעיה דיני בביאור הפרק ונסתיים בזה. וכיוצא שלמה שתקן מה לבאר לזה ונמשך

מקום.
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קֹוצים, להיֹות ּוקרֹובים ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶחברֹו.
ׁשּלא ּובלבד ּומחּברין. לחים ׁשּיהיּו והּוא, והיגי. הזמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֻּכגֹון

אסּור. - עצים ׁשאר אבל ְְֲִֵֵָָָָיׁשרׁש.
העֹולין עּׂשבים ללּקט מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻג)
לבהמה. ׁשּזרעּה ּתלּתן מּׂשדה חּוץ מקֹום, ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָמאליהן

חּוץ מקֹום, ּבכל נטיעה קֹוטם אדם ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָד)
- ּבזית אּלא האילנֹות מן קֹוטם ואינֹו זית. ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּגרֹופּיֹות
האילן ּובׁשאר ּולמעלה, הּפקק מן - ּובגפנים ּובקנים ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָּכביצה,
הּתיר לא לקטם, ּוכׁשהּתיר מחּדֹו. לא אילן, ׁשל מּתֹוכֹו -ְְִִִִִִִֵֶֶָֹֹֹֻ
ׁשעֹוּׂשה מּיׁשן לא אבל ּפרֹות, עֹוּׂשה ׁשאינֹו מחדׁש ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹאּלא
חּמה. ּפני רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא קֹוטם ואינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפרֹות.

התנה, וכן העירה) אֹותּה ּבני - ּבּתחּלה הּיֹוצא ׁשהּמעין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
עּקרֹו ׁשאין ּפי על אף מּמּנּו, מסּתּפקין ּבגבּולם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיצא

מּמּנּו. עּמהם להסּתּפק לאחרים ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבחלקם,
טבריה. מּים ּדגים לצּוד מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻו)
ויעמיד קלע יפרּׂש לא אבל ּבלבד. ּבחּכה ׁשּיצּוד ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא,
ּבחלקם. הּים אֹותֹו ׁשהּגיע הּׁשבט ּבני אּלא ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָספינה

הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ׁשּצרי אדם ׁשּכל התנה, וכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָז)
ּבּׂשדה ואפּלּו ׁשם. ונפנה ּבֹו ׁשּפגע הּגדר אחֹורי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָונכנס

ּומקּנח. צרֹור מּׁשם ונֹוטל ּכרּכם. ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹמלאה
- ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין הּתֹועה ׁשּכל התנה, וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָח)

לדרּכֹו. ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ועֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַמפּסג
נקיעי אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן התנה, וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָט)
ּומהּלכין הּדרכים לצדדי להסּתּלק דרכים לעֹוברי יׁש - ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמים
ּבעלים. לּה ׁשּיׁש ּבדר מהּלכין ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשם,

ּבּמקֹום ונקּבר מקֹומֹו קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָי)
ּתחּום ּבתֹו ולא הּמצר על מּטל יהא ׁשּלא ּבֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשּיּמצא
הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר על נמצא אם אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּמדינה;

הּקברֹות. לבית מביאֹו -ְְְִֵַָ
הח„. ּבימֹות מּתרין דרכים עֹוברי ׁשּיהיּו ּתּקן, ּמהׁשלמה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ

רביעה ׁשּתרד עד ּבעלים להן ׁשּיׁש ׁשּבּׂשדֹות ּבׁשבילין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהּל
ְִָׁשנּיה.

ּבחּוצה‰. אפּלּו מקֹום, ּבכל נֹוהגֹות ּכּלן אּלּו ְְְֲֲִֵַָָָָָֻותּקנֹות
ֶָָלארץ.

.Âלהן ׁשּיׁש ּבׁשבילין להּל אסּור ּבבבל הּטל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומׁשירד
ְִָּבעלים.

.Êמּתר יּׂשראל, ּבארץ דּקה ּבהמה מגּדלין ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאף
בנֹו למׁשּתה וקדם יֹום ׁשלׁשים לרגל קדם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹלהׁשהֹותּה
עד ּומׁשהה לֹוקח וׁשֹוחט, לֹוקח והּטּבח יֹום. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשלׁשים
אּלא ּבעדר; ותרעה ּתצא ׁשּלא ּובלבד מעט. מעט ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיׁשחט

ּתּזיק. ׁשּלא ּכדי ּביתֹו, ּבתֹו מׁשהה - הּמׁשהה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכל
.Áּבהמה ּגּדּול ּבּה לאסר יּׂשראל ּכארץ ּבבל עּׂשּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּוכבר

ׁשם והּכרמים הּׂשדֹות רב ׁשהיּו מּפני דּקה, וחּיה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹדּקה
יּׂשראל. ׁשל הּימים ְְִִֵֶַָָָּבאֹותם

.Ëאת ולא מקֹום. ּבכל חזירים לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכן
הּוא מגּדל אבל ּבׁשלׁשלת. קׁשּור היה ּכן אם אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכלב,
מּתירֹו. ּובּלילה קֹוׁשרֹו ּבּיֹום לספר, הּסמּוכה ּבעיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלבים
ׁשהּזקן מּפני וחזירים, ּכלבים מגּדל ארּור חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמרּו

ּומצּוי. ְֶָֻמרּבה
.È,מּיד למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּתׁשּובה ׁשעּׂשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹרֹועה

וחזירים ּכלבים לֹו ׁשּנפלּו מי וכן יד. על יד על מֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
מעט מֹוכר אּלא מּיד, למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻּבירּׁשה

ְַמעט.

ה'תשע"ב כסלו ב' שני יום
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מּועד‡. זהּו ימים2אי ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל אם3? אבל . ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ
מאה אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד ּביֹום ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָנגח
ּביֹום עדים ּכּתי ׁשלׁש ּבֹו העידּו מּועד. זה אין - ְְִִִִֵֵֵֵֶָָָּפעמים

ספק4אחד זה הרי הּועד.5- לא אֹו הּועד אם ֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר:·. ּדין; ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין

ּדין ּבבית אּלא העדה ואין ּבבעליו, .6והּועד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
וקטן‚. ׁשֹוטה חרׁש ׁשל הּים7ׁשֹור ּבמדינת ׁשהּוא ּומי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

אּפֹוטרֹוּפֹוסין להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; - 8ׁשּנגחּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
האּפֹוטרֹוּפֹוסין ּבפני ּבהן .9ּומעידין ְְְִִִִֵֶַָָ

הּוא„. עדין אם אּפֹוטרֹוּפֹוסין: ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַהּזיקּו
נזק חצי מׁשּלם - ימים10ּתם ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ׁשּבנכסי11ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
היתֹומים12אּפֹוטרֹוּפֹוסין ולכׁשּיגּדלּו עם13, דין יעּׂשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַ

להן ויׁשּלמּו .14האּפֹוטרֹוּפֹוסין ְְִִֶַַָָ
ּבהן‰. ׁשּמּׂשחקין לּגח15ׁשורים אֹותן את16ּומלּמדין זה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הימים,1) לכל או ידועים לימים אם המינים, לכל או אחד למין אם מועדת, תהיה כיצד מתחלתה, תמה שהיא הקרן דין מבאר
בסבה. שלא או ידועה לסבה כג:2)אם קמא השור3)בבא שנגח כגון נגיחות, שלוש על ימים שלושה השור בבעל התרו

אפילו אחד, ביום נגח אם אבל בו. והתרו בשלישי ונגח וחזר בו, והתרו שני ביום ונגח וחזר שישמרהו, בו והתרו ראשון ביום
אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, זה שהיה ייתכן כי מועד, זה אין והתרוהו, בשעתה אחת כל על שלוש4)הודיעוהו על

ימים. שלושה של כן5)נגיחות ואם להזיק, מועד יהיה שהשור כדי הם שאמרו, ימים שלושה אם כד. שם נפתרה, שלא בעייא
ימים שלושה צריכים או אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי על אף מועד נעשה ימים בשלושה פעמים שלוש כשנגח כאן,

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו וכאן שורו, על שישמור השור בבעל ביתֿדין.6)להתרות בפני אלא אינה עדות מסירת
לט.7) שם בניֿדעת, הבעלים.8)שאינם השור.9)במקום על שישמור בו אפוטרופוס10)ומתרים "מעמידין החכמים כדעת

שם. מגופו", לגבות המעולה.11)לתם שם.12)מן חנינא, בר יוסי רבי דעת זוהי כראוי. אותו שמרו שלא כוונתו13)מפני
קטן. של אפוטרופוס.14)לשור להיות יסכים לא איש אחרת, קהל.15)כי ברצון16)לפני אלא השור מטבע אינו "וזה
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קֹוצים, להיֹות ּוקרֹובים ּפחּותים עצים ׁשּיהיּו והּוא, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶחברֹו.
ׁשּלא ּובלבד ּומחּברין. לחים ׁשּיהיּו והּוא, והיגי. הזמי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹֻּכגֹון

אסּור. - עצים ׁשאר אבל ְְֲִֵֵָָָָיׁשרׁש.
העֹולין עּׂשבים ללּקט מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻג)
לבהמה. ׁשּזרעּה ּתלּתן מּׂשדה חּוץ מקֹום, ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָמאליהן

חּוץ מקֹום, ּבכל נטיעה קֹוטם אדם ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָד)
- ּבזית אּלא האילנֹות מן קֹוטם ואינֹו זית. ׁשל ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּגרֹופּיֹות
האילן ּובׁשאר ּולמעלה, הּפקק מן - ּובגפנים ּובקנים ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָּכביצה,
הּתיר לא לקטם, ּוכׁשהּתיר מחּדֹו. לא אילן, ׁשל מּתֹוכֹו -ְְִִִִִִִֵֶֶָֹֹֹֻ
ׁשעֹוּׂשה מּיׁשן לא אבל ּפרֹות, עֹוּׂשה ׁשאינֹו מחדׁש ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹאּלא
חּמה. ּפני רֹואה ׁשאינֹו מּמקֹום אּלא קֹוטם ואינֹו ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָּפרֹות.

התנה, וכן העירה) אֹותּה ּבני - ּבּתחּלה הּיֹוצא ׁשהּמעין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
עּקרֹו ׁשאין ּפי על אף מּמּנּו, מסּתּפקין ּבגבּולם ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיצא

מּמּנּו. עּמהם להסּתּפק לאחרים ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבחלקם,
טבריה. מּים ּדגים לצּוד מּתר אדם ּכל ׁשּיהיה התנה, וכן ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֻו)
ויעמיד קלע יפרּׂש לא אבל ּבלבד. ּבחּכה ׁשּיצּוד ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא,
ּבחלקם. הּים אֹותֹו ׁשהּגיע הּׁשבט ּבני אּלא ׁשם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָספינה

הּדר מן מסּתּלק - לנקביו ׁשּצרי אדם ׁשּכל התנה, וכן ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָז)
ּבּׂשדה ואפּלּו ׁשם. ונפנה ּבֹו ׁשּפגע הּגדר אחֹורי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָונכנס

ּומקּנח. צרֹור מּׁשם ונֹוטל ּכרּכם. ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹמלאה
- ּבהן וכּיֹוצא הּכרמים ּבין הּתֹועה ׁשּכל התנה, וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָח)

לדרּכֹו. ׁשּיצא עד ויֹורד, מפּסג ועֹולה ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַמפּסג
נקיעי אֹו הרּבים ּבדרכי הּטיט ׁשּירּבה ׁשּבזמן התנה, וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָט)
ּומהּלכין הּדרכים לצדדי להסּתּלק דרכים לעֹוברי יׁש - ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָמים
ּבעלים. לּה ׁשּיׁש ּבדר מהּלכין ׁשהן ּפי על אף ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשם,

ּבּמקֹום ונקּבר מקֹומֹו קֹונה מצוה ׁשּמת התנה, וכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָי)
ּתחּום ּבתֹו ולא הּמצר על מּטל יהא ׁשּלא ּבֹו. ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻׁשּיּמצא
הּתחּום ּבתֹו ׁשהיה אֹו הּמצר על נמצא אם אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּמדינה;

הּקברֹות. לבית מביאֹו -ְְְִֵַָ
הח„. ּבימֹות מּתרין דרכים עֹוברי ׁשּיהיּו ּתּקן, ּמהׁשלמה ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ

רביעה ׁשּתרד עד ּבעלים להן ׁשּיׁש ׁשּבּׂשדֹות ּבׁשבילין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלהּל
ְִָׁשנּיה.

ּבחּוצה‰. אפּלּו מקֹום, ּבכל נֹוהגֹות ּכּלן אּלּו ְְְֲֲִֵַָָָָָֻותּקנֹות
ֶָָלארץ.

.Âלהן ׁשּיׁש ּבׁשבילין להּל אסּור ּבבבל הּטל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומׁשירד
ְִָּבעלים.

.Êמּתר יּׂשראל, ּבארץ דּקה ּבהמה מגּדלין ׁשאין ּפי על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻאף
בנֹו למׁשּתה וקדם יֹום ׁשלׁשים לרגל קדם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹֹלהׁשהֹותּה
עד ּומׁשהה לֹוקח וׁשֹוחט, לֹוקח והּטּבח יֹום. ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָׁשלׁשים
אּלא ּבעדר; ותרעה ּתצא ׁשּלא ּובלבד מעט. מעט ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיׁשחט

ּתּזיק. ׁשּלא ּכדי ּביתֹו, ּבתֹו מׁשהה - הּמׁשהה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָֹּכל
.Áּבהמה ּגּדּול ּבּה לאסר יּׂשראל ּכארץ ּבבל עּׂשּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֹּוכבר

ׁשם והּכרמים הּׂשדֹות רב ׁשהיּו מּפני דּקה, וחּיה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹדּקה
יּׂשראל. ׁשל הּימים ְְִִֵֶַָָָּבאֹותם

.Ëאת ולא מקֹום. ּבכל חזירים לגּדל חכמים אסרּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָֹוכן
הּוא מגּדל אבל ּבׁשלׁשלת. קׁשּור היה ּכן אם אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּכלב,
מּתירֹו. ּובּלילה קֹוׁשרֹו ּבּיֹום לספר, הּסמּוכה ּבעיר ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָּכלבים
ׁשהּזקן מּפני וחזירים, ּכלבים מגּדל ארּור חכמים: ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָואמרּו

ּומצּוי. ְֶָֻמרּבה
.È,מּיד למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ּתׁשּובה ׁשעּׂשה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹרֹועה

וחזירים ּכלבים לֹו ׁשּנפלּו מי וכן יד. על יד על מֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאּלא
מעט מֹוכר אּלא מּיד, למּכר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֻּבירּׁשה

ְַמעט.

ה'תשע"ב כסלו ב' שני יום

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

מּועד‡. זהּו ימים2אי ׁשלׁשה ּבֹו ׁשהעידּו ּכל אם3? אבל . ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹ
מאה אפּלּו נגף אֹו ּבעט אֹו רבץ אֹו נׁש אֹו אחד ּביֹום ְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָנגח
ּביֹום עדים ּכּתי ׁשלׁש ּבֹו העידּו מּועד. זה אין - ְְִִִִֵֵֵֵֶָָָּפעמים

ספק4אחד זה הרי הּועד.5- לא אֹו הּועד אם ֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר:·. ּדין; ּבית ּובפני הּבעלים ּבפני אּלא העדה ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאין

ּדין ּבבית אּלא העדה ואין ּבבעליו, .6והּועד ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
וקטן‚. ׁשֹוטה חרׁש ׁשל הּים7ׁשֹור ּבמדינת ׁשהּוא ּומי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

אּפֹוטרֹוּפֹוסין להם מעמידין ּדין ּבית אבל ּפטּורין; - 8ׁשּנגחּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָ
האּפֹוטרֹוּפֹוסין ּבפני ּבהן .9ּומעידין ְְְִִִִֵֶַָָ

הּוא„. עדין אם אּפֹוטרֹוּפֹוסין: ּבפני ׁשהּועדּו אחר ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַהּזיקּו
נזק חצי מׁשּלם - ימים10ּתם ׁשלׁשה ּבֹו הּועד ואם מּגּופֹו; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

הּיפה מן ׁשלם נזק מׁשּלם - הּזיק ּכ ׁשּבנכסי11ואחר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
היתֹומים12אּפֹוטרֹוּפֹוסין ולכׁשּיגּדלּו עם13, דין יעּׂשּו ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַ

להן ויׁשּלמּו .14האּפֹוטרֹוּפֹוסין ְְִִֶַַָָ
ּבהן‰. ׁשּמּׂשחקין לּגח15ׁשורים אֹותן את16ּומלּמדין זה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הימים,1) לכל או ידועים לימים אם המינים, לכל או אחד למין אם מועדת, תהיה כיצד מתחלתה, תמה שהיא הקרן דין מבאר
בסבה. שלא או ידועה לסבה כג:2)אם קמא השור3)בבא שנגח כגון נגיחות, שלוש על ימים שלושה השור בבעל התרו

אפילו אחד, ביום נגח אם אבל בו. והתרו בשלישי ונגח וחזר בו, והתרו שני ביום ונגח וחזר שישמרהו, בו והתרו ראשון ביום
אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, זה שהיה ייתכן כי מועד, זה אין והתרוהו, בשעתה אחת כל על שלוש4)הודיעוהו על

ימים. שלושה של כן5)נגיחות ואם להזיק, מועד יהיה שהשור כדי הם שאמרו, ימים שלושה אם כד. שם נפתרה, שלא בעייא
ימים שלושה צריכים או אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי על אף מועד נעשה ימים בשלושה פעמים שלוש כשנגח כאן,

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו וכאן שורו, על שישמור השור בבעל ביתֿדין.6)להתרות בפני אלא אינה עדות מסירת
לט.7) שם בניֿדעת, הבעלים.8)שאינם השור.9)במקום על שישמור בו אפוטרופוס10)ומתרים "מעמידין החכמים כדעת

שם. מגופו", לגבות המעולה.11)לתם שם.12)מן חנינא, בר יוסי רבי דעת זוהי כראוי. אותו שמרו שלא כוונתו13)מפני
קטן. של אפוטרופוס.14)לשור להיות יסכים לא איש אחרת, קהל.15)כי ברצון16)לפני אלא השור מטבע אינו "וזה
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אינן - האדם את המיתּו ואפּלּו לזה. זה מּועדים אינם - ֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָזה
יּגח ּכי ׁשּנאמר: מיתה; ׁשּיּגיחּוהּו17חּיבין לא -18. ֱִִִִִֶֶֶַַַַָָֹ

.Âׁשהּועד לתּמּותֹו19ׁשֹור חזר - ּבמּתנה נּתן אֹו ;20ונמּכר ְְְְִִֶַַַַַַָָָ
ׁשּנׁשּתּנית דינֹו21ׁשהרׁשּות אֹו22מׁשּנה הׁשאילֹו אם אבל . ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבחזקתֹו הּוא הרי - לׁשֹומר ּבפני23מסרֹו ׁשהּועד ׁשֹור וכן . ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָ
ונׁשּתּפה החרׁש ונתּפּקח והגּדיל24אּפֹוטרֹוּפסין, הּׁשֹוטה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
האּפֹוטרֹוּפסין ׁשּבטלּו ּפי על אף מּועדין25הּקטן, הן הרי - ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

הן26ּבחזקתן ּבעלים ּברׁשּות ׁשהרי ,27. ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
.Êחזרה - לֹו ׁשהּועדה מּדבר ּבּה וחזרה ׁשהּועדה ְְְְֲֲִֵֶֶָָָָָָָָָָּבהמה

על אף יּגח, ׁשּלא וחזר לּגח, ׁשהּועד ׁשֹור ּכיצד? ְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹלתּמּותּה.
נֹוגף ׁשהּוא הּוא28ּפי ּומאימתי לנגיחה. ּתם זה הרי - ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

הּת ׁשּיהיּו עד ּבֹוחזרתֹו? ממׁשמׁשין נֹוגח.29ינֹוקֹות ואינֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
הּדברים ּבׁשאר ולא30וכן ּבֹו ׁשּימׁשמׁשּו עד - להן ׁשהּועד ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

אֹותן. עֹוּׂשה ְִֶֶָיהיה
.Áלמינֹו מּועד ׁשהּוא לׁשאינֹו31ׁשֹור מּועד אינֹו זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
לבהמה32מינֹו מּועד אינֹו - לאדם הּועד לקטּנים33. הּועד .34 ְְְִִִִֵֵַַַָָָָ

לגדֹולים מּועד אינֹו ׁשהּוא35- מין את הּזיק אם ,לפיכ . ְְִִִִִִִֵֶֶָָ
- הּמינין לׁשאר הּזיק ואם ׁשלם, נזק מׁשּלם - לֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָמּועד
לימֹות מּועד אינֹו - לׁשּבתֹות מּועד היה נזק. חצי ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמׁשּלם

החל36החל ּובימֹות ׁשלם, נזק מׁשּלם - ּבׁשּבתֹות הּזיק ואם ; ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
מּׁשּימׁשמׁשּו חזרתֹו? היא ּומאימתי נזק. חצי מׁשּלם -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּבּיֹום ּבֹו נזק37הּתינֹוקֹות מּזיק יהיה ולא לֹו מּועד ׁשהּוא ְְִִִֶֶֶֶַַַָֹ
לֹו. ֶַׁשהּועד

.Ëנעּׂשה - ׁשליׁשי ּביֹום וגמל למחר, וחמֹור הּיֹום, ׁשֹור ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָנגח
לּכל ולא38מּועד ׁשֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ראה . ְְְַַָָָָָָָָֹֹ

ׁשֹור ראה ּוברביעי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה הּׁשליׁשי ּובּיֹום ְְְְִִִִַַָָָָָָָנגחֹו,

ולא ׁשֹור ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ׁשֹור ראה ּובחמיׁשי נגחֹו, ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֹולא
לסרּוגין מּועד נעּׂשה - ּבזה39נגחֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן .40לׁשורים. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

.È,נגחֹו ולא חמֹור ראה ּולמחר ּונגחֹו, הּיֹום ׁשֹור ְְְְֲַָָָָָָָָֹראה
נגחֹו, ולא גמל ראה ּוברביעי ּונגחֹו, סּוס ראה ְְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹּובּׁשליׁשי

ערֹוד ראה ּובּׁשּׁשי ּונגחֹו, ּפרד ראה נגחֹו41ּובחמיׁשי ולא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹ
לּכל לסרּוגין מּועד נעּׂשה ׁשהּוא42- ּבּיֹום נגח ואם ; ְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ

לֹו הרי43מּועד - ּבסרּוגין ׁשּנגח הּמינין מּׁשלׁשת אחד ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מּועד. ֶָזה

.‡Èלחדׁש עּׂשר ּובׁשּׁשה זה, לחדׁש עּׂשר ּבחמּׁשה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנגח
עד מּועד, אינֹו - ׁשליׁשי לחדׁש עּׂשר ּובׁשבעה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשני,

ּבדּלּוג ונגח,44ׁשּיׁשּלׁש ׁשֹופר קֹול ונגח, ׁשֹופר קֹול ׁשמע . ְְְְִֵֶַַַַָָָָָ
לׁשֹופרֹות מּועד נעּׂשה - ונגח ׁשֹופר ּכּיֹוצא45קֹול ּכל וכן . ְְְֲֵֵַַַָָָָָֹ

ֶָּבזה.
.·È,זה אחר זה ימים ּבׁשלׁשה ׁשורים ׁשלׁשה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָנגח

חמֹור ׁשּנגח אֹו ּגמל; נגח ּובחמיׁשי חמֹור, נגח ְֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָּוברביעי
נגח ּכ ואחר זה, אחר זה ימים ּבׁשני ּבּתחּלה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָוגמל

ספק זה הרי - זה אחר זה ׁשורים מּועד46ׁשלׁשה הּוא אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אם וכן מּועד. הּוא הּמינין לׁשלׁשת אֹו ּבלבד ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָלׁשורים
ּובׁשני ּבּׁשּבת ּובאחד זֹו אחר זֹו ׁשּבתֹות ּבׁשלׁש ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָנגח
ּוביֹום ׁשּבת ּובערב ּבּׁשּבת ּבחמיׁשי ׁשּנגח אֹו ְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָָּבּׁשּבת;
אם ספק זה הרי - אחריה הּבאֹות ׁשּבתֹות ּובׁשּתי ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשּבת
מהן ׁשּׁשנים הּימים לׁשלׁשת אֹו ּבלבד לׁשּבתֹות מּועד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא

חֹול.
.‚Èּבה וכּיֹוצא הּספקֹות אּלּו אתוכל ּבהן מחּיבין אין ן, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

נזק חצי אּלא אין47הּמּזיק - ׁשלם נזק הּנּזק ּתפּׂש ואם ; ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּידו .48מֹוציאין ִִִָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כת נזק חצי ומשלמים מועדים אינם כך משום לרבינו), המשנה (פירוש שם18)מעצמו.17)ם.בעליהם" העצמי, טבעו נגד
מא. מועד.19)לט, מגופו.20)שנעשה נזק חצי ישלם המתנה מקבל ברשות או הקונה ברשות יגח ואם כתם, שיצא21)דינו

הקונה. לרשות ונכנס המוכר מ:22)מרשות שם פפא רב דעת מחדש. מתחיל שכל23)והכל "משום רשות שינוי כאן אין
שם. עליו", בעליו שם שהולך בדעתו.24)מקום שפוי לבעלים.25)נעשה עברה השמירה אצל26)וחובת מועדים נעשו אם

האפוטרופסות. שבוטלה לאחר גם מועד דין להם נשאר רשות.27)האפוטרופוס, שינוי כאן ואין האפוטרופוס, אצל בהיותם גם
לט. שם במשנה יוסי רבי בקרניו).28)דעת (לא המשניות29)בגופו (פירוש מנגחם" ואינו בו ומשחקים אותו "שמושכין

כד. כג: שם במשנה מאיר רבי דעת ה.30)לרבינו). הלכה א, פרק למעלה השווה ובעיטה, נשיכה נגיפה, לשוורים.31)כגון
מועד.32) אינו שסתמו לז. קמא בבא המשנה דברי בפירוש פפא רב כדעת אדם, שכן וכל וגמלים סוסים שכן33)כגון וכל

לאדם. מועד שאינו לבהמה עגלים.34)הועד מין.35)כגון באותו זחה36)אפילו דעתו ממלאכתו, בטל שהוא מפני בשבת
(רש"י). ונוגח בשבת.37)עליו - שלפנינו האלה38)בדוגמא המינים שלושת לכל שנתקיימהכלומר, מכיוון משנה). (מגיד

כאם לפסוק דרכו ורבינו "... לומר תמצא "ואם לז. שם ומין. מין לכל נגיחות בשלוש צורך ואין המינים, שלושת ידי על העדתו
סט. הערה יט הלכה שני פרק למעלה ראה לומר. לא39)תמצא השמיני ביום נגיחה ועל שלם נזק ישלם השביעי ביום יגח אם

נזק. חצי אלא ויותר.40)ישלם ימים שני של דילוג הבר.41)כגון הקודמת.42)חמור שבהלכה הדוגמאות שתי של צירוף זה
זו. הלכה בסוף רבינו כדברי שנגח למינים אלא מועד אינו כי דוקא, לאו וכו'.43)"לכל" תשיעי שלושה44)שביעי, שיהיו

החמישית על שלם נזק וחייב רביעית בנגיחה רק הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה שלא הראשונה הנגיחה כי דילוגים,
להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב שם, תוספות ראה ט, שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל) אליבא רש"י פירש (כך

שם. ימים, של לסירוגין מינים של פעם45)סירוגין יגח אם השופר. מקול בהלה מרוב רק באה הראשונה שהנגיחה אומרים ואין
שם. העלייה, מן שלם נזק ישלם השופר, לקול השוורים,46)רביעית עם מצרפים אנו - ראשון שור ב', ובבעיא - שלישי שור אם

נגח אם וכן שם. נפתרה, שלא בעייא המינים. לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר אותו דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז
החול ימי לשני או בלבד, לשבתות ומועד לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב', ובבעיא - שלישית שבת אם שבתות, בשלושה

חול. מהם ששניים הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב', ובבעיא - תם.47)שלאחריה ספק.48)כדין מחמת

oenn iwfp zekld - elqk 'a ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ויצא‡. ּכראּוי, ּבפניו ונעל ּבמֹוסרה ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ְְְְְְֵֶַָָָָָָָָָָָׁשֹור
- מּועד היה ואם נזק, חצי מׁשּלם - הּוא ּתם אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָוהּזיק:
וׁשמּור ּפטּור, - ׁשמרֹו אם הא יׁשמרּנּו, ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;
ּכגֹון מּתחּלתֹו, לֹו מּועד ׁשהּוא ּבדבר הּזיק אם וכן זה. ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָהּוא
- הּלּוכֹו ּבדר ּברגליו ׁשּבר אֹו לֹו הראּויים ּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאכל

מּלׁשּלם. ְִֵַָּפטּור
ויצא·. ּׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין לקרן מּועד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה

- ּבּׂשמאל ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח, ּכראּוי ׁשּׁשמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
נזק. חצי ְֲִֵֶֶַמׁשּלם

אם‚. ּבכּונה: ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבהמה
- היא מּועדת ואם מּגּופּה, נזק חצי מׁשּלם - היא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּתּמה
הּצער ּומן הּבׁשת ּומן הּׁשבת מן ּופטּור ׁשלם. נזק ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
אּלא ּתֹורה ּבהן חּיבה לא אּלּו דברים ׁשארּבעה הרּפּוי; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּומן
זה הרי - ּבאדם ׁשחבלה ּבהמה אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבאדם
,לפיכ ּבלבד. נזק חצי אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו ׁשהּזיקה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכמי
ּכמֹו חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור, - ׁשּבּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשֹורֹו
ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיתּבאר.
העֹוּׂשה ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבּנזקין; חּיב - ּבׁשּבת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָחברֹו

ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור - ׁשּיתּבאר.זה ְְְִִֵֵֶֶַָָ
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

הּוא נגח ואם ּפטּור. - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל ְְְִִֶַַַַַַָָָׁשֹורֹו
ואם נזק, חצי מׁשּלם - ּתם היה אם הּבית: ּבעל ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹור
הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - מּועד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה

הבאיׁש‰. אם מימיו: את והבאיׁש זֹו ׁשּבחצר לבֹור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָנפל
אחר ואם הּמים, ּבנזקי חּיב - נפילה ּבׁשעת מּיד מימיו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאת
הרי והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעּׂשה ׁשהרי ּפטּור; - ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן
הכניס ואם הּכלים. את ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצינּו ולא ּככלים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהן
הּבית ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור. הּׁשֹור ּבעל - ְְִִִִֵַַַַַַַָָָּברׁשּות

לּבֹור. ׁשּנפל הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשמר
.Âאת והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס

ּבֹורֹות ּבחצר ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
חצר ּובעל חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשיחין

לסתמֹו. עליו ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָחּיב
.Ê,ּפטּור - לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם הּׁשֹור: את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּזיק

עד ידעּתי ׁשּלא ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת לּמה לֹו: אֹומרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
ׁשּיׁש מּפני ׁשלם, נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ;ּב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
רׁשּות. לֹו אין להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵַָלֹו

.Áּבין - חברֹו ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לנזקין. ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמין
הּכלי אּתה קח לּמּזיק: אֹומרים אין - ּבהמּתֹו ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּוא
הּכלי ּפחת ּכּמה אֹומדין אּלא הּכלי, ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשבּור

- הּפחת ּכל לֹו ונֹותן חצימּדמיו, אֹו מּועד, הּמּזיק אם ְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ּפחת לּנּזק, - ּלֹו יהיה והּמת ׁשּנאמר: ּתם. היה אם - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפחת
והּמּזיק. הּנּזק אֹותֹו חֹולקין - הּנבלה וׁשבח נּזק. ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנבלה

.Ëהּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
היה אם מאה, אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשוה

מּגּופֹו. חמּׁשים לֹו מׁשּלם - ּתם היה ואם ְְֲִִִִֵַָָָָמּועד;
.Èּבּדין העמדה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשּביחה

היה אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועּׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
וזהּו מּגּופֹו. וחמּׁשה ארּבעים מׁשּלם - ּתם היה ואם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמּועד;

יחצּון]. הּמת [ׁשבח - יחצּון הּמת את וגם ְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר:
.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור

ׁשוה הּוא והרי הּנּזק הׁשּביח ּבּדין העמדה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָחמּׁשים,
ׁשוה היה ׁשהפחיתֹו הּנגיחה ואּלּולא זּוז, מאֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָארּבע
נֹותן אין - מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין - מאֹות ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה
ּבּדין, העמדה ּבׁשעת הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָאּלא
ּבּדין. העמדה ּכׁשעת לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהרי

.·Èמחמת אם ּבּדין: העמדה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהׁשּביח
ׁשוה ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו - ׁשבח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
חצי מׁשּתּלם - הׁשּביח עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין. העמדה ּכׁשעת ּכּלֹו מּמּנּו ְֲִִִֶֶֶַַַָָֻנזק
.‚È.לּנּזק אֹותּה ׁשּממציא עד ּבּנבלה לטרח הּמּזיק ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹעל

מן הּנבלה מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשּנאמר: נבלה. ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבֹור
חּיב ׁשהּוא מלּמד, - ּלֹו יהיה והּמת לבעליו יׁשיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכסף
ואם לּנּזק; החי מן ׁשּפחתה הּפחת ואת הּנבלה את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהׁשיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם ְְְֲִֵֶַַָָָָהיה
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ׁשל‡. ׁשֹור אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יּׂשראל ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשֹור
רעהּו. ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור; - יּׂשראל ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהקּדׁש
נזקין. ּדין ּבהן אין - מעילה ּבהן ׁשחּיבין הּקדׁשים ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל
ּבין ׁשהּזיקּו ּבין נזקין, ּדין ּבהן יׁש - הּמקּדׁשין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּופסּולי

חּלין. ולהיֹותם לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָֻֻׁשהּזקּו,
הּבּׂשר·. מן גֹובה ואינֹו מּבּׂשרם, ּגֹובה - ׁשהּזיקּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים

ּבהן, מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורים אמּוריהן; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּכנגד
ּגֹובה - ׁשהּזיקה ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם ׁשאין עּמּה; הּבא הּלחם מן גֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבּׂשרּה,

ּבּׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה‚. הּבּׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשאם האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד ׁשּלֹו. נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָּכנגד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משפטי1) נתבאר וכן המיתוהו. ולא האדם גוף שהזיקו והמועד התם שם נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב בו נתבאר
וממה הוא כיצד הנזק תשלומי משפטי שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן הזיקה ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס

הקרן. נזקי תשלומי פרטי וכל הנזק1)הוא, ובשעת שהזיקו או שלהם, הם המזיקים חיים שהבעלי הבעלים מהות בו נתבארו
נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק ואחר בעלים להם היו אם וכן הדיוט. של שאינו דבר שהזיקו או בעלים, להם היו לא

נזקו. לו שיגבו כדי הניזק צריך ראיה זו ואי אלו, נזקין מגבים דין בית האיך שם
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ויצא‡. ּכראּוי, ּבפניו ונעל ּבמֹוסרה ּבעליו ׁשּקׁשרֹו ְְְְְְֵֶַָָָָָָָָָָָׁשֹור
- מּועד היה ואם נזק, חצי מׁשּלם - הּוא ּתם אם ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָוהּזיק:
וׁשמּור ּפטּור, - ׁשמרֹו אם הא יׁשמרּנּו, ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹּפטּור;
ּכגֹון מּתחּלתֹו, לֹו מּועד ׁשהּוא ּבדבר הּזיק אם וכן זה. ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָהּוא
- הּלּוכֹו ּבדר ּברגליו ׁשּבר אֹו לֹו הראּויים ּדברים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאכל

מּלׁשּלם. ְִֵַָּפטּור
ויצא·. ּׂשמאל, לקרן מּועד ואינֹו ימין לקרן מּועד ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹהיה

- ּבּׂשמאל ּבין ימין ּבקרן ּבין ונגח, ּכראּוי ׁשּׁשמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאחר
נזק. חצי ְֲִֵֶֶַמׁשּלם

אם‚. ּבכּונה: ׁשּלא ּבין ּבכּונה ּבין ּבאדם, ׁשחבלה ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּבהמה
- היא מּועדת ואם מּגּופּה, נזק חצי מׁשּלם - היא ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּתּמה
הּצער ּומן הּבׁשת ּומן הּׁשבת מן ּופטּור ׁשלם. נזק ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָמׁשּלם
אּלא ּתֹורה ּבהן חּיבה לא אּלּו דברים ׁשארּבעה הרּפּוי; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּומן
זה הרי - ּבאדם ׁשחבלה ּבהמה אבל ּבחברֹו, ׁשחבל ְְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּבאדם
,לפיכ ּבלבד. נזק חצי אּלא חּיב ׁשאינֹו ממֹונֹו ׁשהּזיקה ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּכמי
ּכמֹו חּיב, - ּבעצמֹו הּוא ּבּיׁש ואם ּפטּור, - ׁשּבּיׁש ְְְְִִִֵֵֶַַָָׁשֹורֹו
ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבאּמֹו, אֹו ּבאביו ׁשחבל וׁשֹורֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּיתּבאר.
העֹוּׂשה ּבעצמֹו הּוא היה ואּלּו ּבּנזקין; חּיב - ּבׁשּבת ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָחברֹו

ּכמֹו מּלׁשּלם, ּפטּור - ׁשּיתּבאר.זה ְְְִִֵֵֶֶַָָ
ּונגחֹו„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֶַַַַַַַַָֹהּמכניס

הּוא נגח ואם ּפטּור. - ּכלּבֹו נׁשכֹו אֹו הּבית ּבעל ׁשל ְְְִִֶַַַַַַָָָׁשֹורֹו
ואם נזק, חצי מׁשּלם - ּתם היה אם הּבית: ּבעל ׁשל ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹור
הרּבים. ּברׁשּות הּנֹוגח ּכדין ׁשלם, נזק מׁשּלם - מּועד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהיה

הבאיׁש‰. אם מימיו: את והבאיׁש זֹו ׁשּבחצר לבֹור ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָנפל
אחר ואם הּמים, ּבנזקי חּיב - נפילה ּבׁשעת מּיד מימיו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאת
הרי והּמים ּכבֹור, ּתּקלה הּׁשֹור נעּׂשה ׁשהרי ּפטּור; - ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָזמן
הכניס ואם הּכלים. את ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצינּו ולא ּככלים, ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹהן
הּבית ּבעל עליו קּבל ואם ּפטּור. הּׁשֹור ּבעל - ְְִִִִֵַַַַַַַָָָּברׁשּות

לּבֹור. ׁשּנפל הּׁשֹור ּבנזק חּיב הּוא הרי - ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלׁשמר
.Âאת והּזיק ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַֹהכניס

ּבֹורֹות ּבחצר ׁשחפר אֹו הּבית, ּבעל ּבֹו ׁשהּזק אֹו הּבית ִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָֻּבעל
חצר ּובעל חצר, ּבנזקי חּיב הּׁשֹור ּבעל - ּומערֹות ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָׁשיחין

לסתמֹו. עליו ׁשהרי הּבֹור, ּבנזקי ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָחּיב
.Ê,ּפטּור - לדעת ׁשּלא הּזיקֹו אם הּׁשֹור: את הּבית ּבעל ְִִִִִִֶֶַַַַַַַָֹהּזיק

עד ידעּתי ׁשּלא ּברׁשּות, ׁשּלא נכנסּת לּמה לֹו: אֹומרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהרי
ׁשּיׁש מּפני ׁשלם, נזק חּיב - לדעת הּזיקֹו ואם ;ּב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשגגּתי
רׁשּות. לֹו אין להּזיקֹו אבל מרׁשּותֹו, להֹוציאֹו רׁשּות ְְְְְֲִִֵֵַָלֹו

.Áּבין - חברֹו ׁשל ּכלי ׁשּׁשּבר הרי ּכיצד? לנזקין. ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמין
הּכלי אּתה קח לּמּזיק: אֹומרים אין - ּבהמּתֹו ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּוא
הּכלי ּפחת ּכּמה אֹומדין אּלא הּכלי, ּדמי לזה וׁשּלם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשבּור

- הּפחת ּכל לֹו ונֹותן חצימּדמיו, אֹו מּועד, הּמּזיק אם ְְֲִִִִֵַַַָָָָָ
ּפחת לּנּזק, - ּלֹו יהיה והּמת ׁשּנאמר: ּתם. היה אם - ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּפחת
והּמּזיק. הּנּזק אֹותֹו חֹולקין - הּנבלה וׁשבח נּזק. ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּנבלה

.Ëהּנבלה והרי ומת, ׁשּנגחּוהּו מאתים ׁשוה ׁשֹור ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
והרי ּפחתה ּבּדין העמדה ּובׁשעת מאה, מיתה ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָׁשוה
היה אם מאה, אּלא מׁשּלם הּמּזיק אין - ׁשמֹונים ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשוה

מּגּופֹו. חמּׁשים לֹו מׁשּלם - ּתם היה ואם ְְֲִִִִֵַָָָָמּועד;
.Èּבּדין העמדה ּבׁשעת ׁשוה היא והרי הּנבלה ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָהׁשּביחה

היה אם ּתׁשעים, לֹו מׁשּלם הּמּזיק הרי - ועּׂשרים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָמאה
וזהּו מּגּופֹו. וחמּׁשה ארּבעים מׁשּלם - ּתם היה ואם ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָמּועד;

יחצּון]. הּמת [ׁשבח - יחצּון הּמת את וגם ְֱֱֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר:
.‡Èוהפחיתֹו מאתים ׁשוה ׁשֹור ׁשּנגח מאתים ׁשוה ְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשֹור

ׁשוה הּוא והרי הּנּזק הׁשּביח ּבּדין העמדה ּובׁשעת ְְֲֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָחמּׁשים,
ׁשוה היה ׁשהפחיתֹו הּנגיחה ואּלּולא זּוז, מאֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָארּבע
נֹותן אין - מאליו ׁשּׁשבח ּבין ׁשּפּטמֹו ּבין - מאֹות ְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשמֹונה
ּבּדין, העמדה ּבׁשעת הּמּכה מחמת ּכחׁש הּנזק. ּכׁשעת ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָאּלא
ּבּדין. העמדה ּכׁשעת לֹו נֹותן - מאה ׁשוה הּפחת ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהרי

.·Èמחמת אם ּבּדין: העמדה ּבׁשעת הּמּזיק ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָהׁשּביח
ׁשוה ּׁשהיה מה אּלא מּמּנּו מׁשּתּלם אינֹו - ׁשבח ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּפּטמֹו
חצי מׁשּתּלם - הׁשּביח עצמֹו מחמת ואם ׁשהּזיק; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבּׁשעה

ּבּדין. העמדה ּכׁשעת ּכּלֹו מּמּנּו ְֲִִִֶֶֶַַַָָֻנזק
.‚È.לּנּזק אֹותּה ׁשּממציא עד ּבּנבלה לטרח הּמּזיק ְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹעל

מן הּנבלה מעלה - ומת לבֹור הּׁשֹור ׁשּנפל ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד?
ׁשּנאמר: נבלה. ּפחת לֹו ׁשמין ּכ ואחר לּנּזק, ונֹותנּה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבֹור
חּיב ׁשהּוא מלּמד, - ּלֹו יהיה והּמת לבעליו יׁשיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּכסף
ואם לּנּזק; החי מן ׁשּפחתה הּפחת ואת הּנבלה את ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָלהׁשיב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּפחת, חצי - ּתם ְְְֲִֵֶַַָָָָהיה

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשל‡. ׁשֹור אֹו הקּדׁש, ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יּׂשראל ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשֹור
רעהּו. ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור; - יּׂשראל ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהקּדׁש
נזקין. ּדין ּבהן אין - מעילה ּבהן ׁשחּיבין הּקדׁשים ְְְֳִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל
ּבין ׁשהּזיקּו ּבין נזקין, ּדין ּבהן יׁש - הּמקּדׁשין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻּופסּולי

חּלין. ולהיֹותם לפדיֹון יצאּו ׁשהרי ְְְְְְֲִִִֵֶֶָָֻֻׁשהּזקּו,
הּבּׂשר·. מן גֹובה ואינֹו מּבּׂשרם, ּגֹובה - ׁשהּזיקּו ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשלמים

ּבהן, מֹועלין קּלים קדׁשים ׁשל ׁשהאמּורים אמּוריהן; ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּכנגד
ּגֹובה - ׁשהּזיקה ּתֹודה וכן מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָּכמֹו
הּלחם ׁשאין עּמּה; הּבא הּלחם מן גֹובה ואינֹו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמּבּׂשרּה,

ּבּׂשר. ְִַָָמּכלל
ּבקדּׁשה‚. הּבּׂשר מן וחבּורתֹו הּנּזק ׁשּיאכל ּגֹובה? ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻוכיצד

ׁשאם האמּורין? ּכנגד גֹובה אינֹו וכיצד ׁשּלֹו. נזק חצי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָּכנגד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משפטי1) נתבאר וכן המיתוהו. ולא האדם גוף שהזיקו והמועד התם שם נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב בו נתבאר
וממה הוא כיצד הנזק תשלומי משפטי שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן הזיקה ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס

הקרן. נזקי תשלומי פרטי וכל הנזק1)הוא, ובשעת שהזיקו או שלהם, הם המזיקים חיים שהבעלי הבעלים מהות בו נתבארו
נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק ואחר בעלים להם היו אם וכן הדיוט. של שאינו דבר שהזיקו או בעלים, להם היו לא

נזקו. לו שיגבו כדי הניזק צריך ראיה זו ואי אלו, נזקין מגבים דין בית האיך שם
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עם הּבּׂשר ּכל והיה דינר, ׁשוה נזקֹו ּבחצי לגּבֹות לֹו ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָָהיה
דינר ׁשוה אמּורין ּבלא והּבּׂשר דינרים, ׁשני ׁשוה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹהאמּורין
ּבלבד. הּבּׂשר חצי אּלא הּבּׂשר, ׁשליׁשי ׁשני גֹובה אינֹו - ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָוחצי

ׁשהּז„. הפקר ׁשֹור -וכן רעהּו ׁשֹור ׁשּנאמר: ּפטּור; - יק ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
הפקר ׁשֹור ּכיצד? לבעלים. מיחדים הּנכסים ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻעד
הרי - ּבֹו וזכה אחר ּבא הּנּזק אֹותֹו ׁשּיתּפּׂש וקדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנגח,
ואחר ׁשהּזיק, לבעלים המיחד ׁשֹור אּלא עֹוד, ולא ּפטּור. ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻזה
לֹו ׁשּיהיּו עד ּפטּור; זה הרי - הפקירֹו אֹו הקּדיׁשֹו ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָׁשהּזיק

ּבּדין. העמדה ּובׁשעת הּזקֹו ּבׁשעת ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּבעלים
ּתם‰. ּבין ּכֹוכבים, עֹובד ׁשל ׁשֹור ׁשּנגח יּׂשראל ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשֹור

את מחּיבין ּכֹוכבים העֹובדי ׁשאין לפי ּפטּור; - מּועד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבין
ּכדיניהם. להם דנין אנּו והרי ׁשהּזיקה, ּבהמּתֹו על ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאדם
ּבין ּתם ּבין יּׂשראל, ׁשל ׁשּנגח ּכֹוכבים עֹובד ׁשל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוׁשֹור
ּכֹוכבים, לעֹובדי הּוא זה קנס ׁשלם; נזק מׁשּלם - ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּועד
לא ואם הּנזק, מסּלקין ואינן ּבּמצֹות זהירין ׁשאינן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלפי
ּומפסידין אֹותּה, מׁשּמרין אין - ּבהמּתן נזקי על אֹותן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּתחּיב

הּברּיֹות. ְִַָממֹון
.Â,ּבּדין עמד ׁשּלא עד הּמּזיק מכרֹו אם ׁשהּזיק, ּתם ְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשֹור

וחֹוזר הימּנּו, ּגֹובה הּנּזק הרי - מכּור ׁשהּוא ּפי על ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאף
יׁש קֹול ׁשּנגח ׁשּכיון לֹו; ׁשּמכר הּמּזיק מן וגֹובה ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּלֹוקח

הּנּזק. ׁשּיגּבה עד לּקח לּלֹוקח לֹו היה ולא ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלֹו,
.Ê:יאמרּו ׁשּלא ּכדי מקּדׁש, זה הרי - הּמּזיק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹֻהקּדיׁשֹו

ּבמּתנה נתנֹו מּבּׂשרֹו. ּגֹובה - ׁשחטֹו ּפדיֹון. ּבלא יֹוצא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹהקּדׁש
מּמּנּו. הּנּזק ויגּבה עּׂשּוי, ּׁשעּׂשה מה -ְְִִִֶֶֶַַָָָָ

.Áהקּדיׁשֹו מכּור. אינֹו - מכרֹו ּכ ואחר ּבּדין ועמד ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָהּזיק
קדמּו ּכלּום. ולא עּׂשה לא - ּבמּתנה נתנֹו מקּדׁש. אינֹו -ְְְְְְֵַָָָָָָָֹֹֻ
הּזיק ׁשּלא עד ׁשחב ּבין ּותפסּוהּו, מּזיק ׁשל חֹובֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּבעלי
מּמּנּו; ּגֹובה הּנּזק אּלא זכּו, לא - חב ׁשּלא עד הּזיק ִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּבין
ּגֹובה זה הרי - והּזיק מּתחּלה חֹובֹות ּבעלי ׁשל היה ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשאפּלּו

ִמּגּופֹו.
.Ë,ּבּדין עמד ׁשּלא ּבין ּבּדין עמד ּבין ׁשהּזיק, ִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמּועד

ּׁשעּׂשה מה - ׁשחטֹו אֹו ּבמּתנה נתנֹו אֹו מכרֹו אֹו ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָוהקּדיׁשֹו
הּזיק ׁשּלא עד חב ּבין והנהיגּוהּו, חֹובֹות ּבעלי קדמּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹעּׂשּוי.
הּנּזק מׁשּתּלם ׁשאין לפי ּבֹו; זכּו - חב ׁשּלא עד הּזיק ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבין
מׁשעּבדין נכסיו ּכל והרי הּמּזיק, ׁשּבנכסי הּמעּלה מן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻאּלא

זה. ְֶֶֶלנזק
.Èמן ּגֹובין - הּמּזיק מּנכסי לּנּזק לגּבֹות נזקקין ּדין ְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶַַַָָּכׁשּבית

ׁשּלא אֹו ּכלל מּטלטלין לֹו היּו לא ואם ּתחּלה; ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹֹהּמּטלטלין

הּקרקע מן הּׁשאר ּגֹובין - הּנזק ּכל ּכנגד מּטלטלין לֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהיּו
ואפּלּו מּטלטלין, ׁשּימצאּו זמן וכל הּמּזיק. ׁשּבנכסי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻהמעּלה

לּקרקע. נזקקין אין - ְְִִִֵַַַָֻסּבין
.‡Èנזקקין ּדין ּבית אין - ׁשּיׁשּלם קדם הּמּזיק ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹמת

מן לּנּזק וגֹובין לּקרקע. אּלא יתֹומים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָלּמּטלטלין
אינן והּמּטלטלין חֹוב, ּכבעל נעּׂשה ׁשהּנּזק מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּזּבּורית.
ּבחּיי הּמּטלטלין הּנּזק ּתפס ואם חֹוב. לבעל ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָֻמׁשעּבדין

מֹותֹו. לאחר מהם לֹו ּגֹובין - ְִִֵֶַַַַהּמּזיק
.·È,הּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

מן הּנזקין מגּבין לפיכ דינין. ּבּתי ּבכל זֹו ּתּקנה ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָָּופׁשטה
לֹו ּגֹובין - מּטלטלין הּניח לא ואם יתֹומים. ׁשל ְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַֹהּמּטלטלין

ׁשּכ הּזּבּורית; יּפרעמן לא - יתֹומים מּנכסי לּפרע הּבא ל ְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּזּבּורית, מן ְְִִִֵֶֶַַָאּלא

.‚Èהּבהמה ואין ּבכפר, חּיבין ואין מׁשּתּלמין, הּנזקין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאין
ׁשּלא להעיד. הּכׁשרים ּובעדים ּברּורה ּבראיה אּלא ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹנהרגת,
הּבקר ּוברפת הּסּוסים ּבארוֹות מצּויין ואין הֹואיל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֻּתאמר:
אם ּבהן, וכּיֹוצא והרֹועים העבדים אּלא צאן ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֹוגדרֹות
ואם להם, ׁשֹומעין - זֹו את הּזיקה זֹו ׁשּבהמה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָהעידּו
העידּו אֹו זה את חבל זה ׁשאדם נׁשים אֹו קטּנים ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָהעידּו
אין אּלא ּכן, הּדבר אין עליהן. סֹומכין - נזקין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשאר
עדים ׁשּיהיּו עד עדים ּפי על ממֹון לעֹולם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמחּיבים
ּדין ּבית ויחּיבּו ויעידּו, עדּיֹות, ׁשאר להעיד ְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻהּכׁשרים

לׁשּלם. ְִֵַַַהּמּזיק
.„È,ּבצּדֹו הרּוג ׁשֹור ונמצא הּנהר ּגּבי על רֹועה ׁשהיה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשֹור

מּועד וזה מנּׁש זה לּגח, מּועד וזה מנּגח ׁשּזה ּפי על ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻאף
גמל ואפּלּו נגחֹו. וזה נׁשכֹו ׁשּזה ּבידּוע אֹומרים: אין - ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלּׁש
אין - ּבצּדֹו הרּוג [גמל] ונמצא הּגמּלים ּבין ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהאֹוחר
ּכׁשרים. עדים ׁשראּוהּו עד הרגֹו, ׁשּזה ּבידּוע ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָאֹומרים:

ה'תשע"ב כסלו ג' שלישי יום
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מּמּנה2ּבהמה‡. נזק חצי ּגֹובה - ׁשהּזיקה מעּברת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֻ
מּגּופּה3ּומּולדה ׁשהּוא מּפני ׁש4; ּתרנגלת אבל .- הּזיקה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

גֹובה אבל6מּביצתּה5אינֹו מּגּופּה, אינּה ׁשהּביצה מּפני ; ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ
מּמּנה ּומפרׁשת .7מבּדלת ְְִֶֶֶֶֶָֻֻ

עד·. אם ידּוע ואין ּבצּדּה, ולדּה ונמצא ׁשּנגחה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמעּברת
ילדה נגחה ילדה8ׁשּלא ׁשּנגחה אחר נזק9אֹו חצי מׁשּלם - ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המזיק1) בין מחלוקת או ספק אירע אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים התם תשלומי שיהיו כדי הנזק" "גוף הנקרא מהו נתבאר
הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק אחד מזיק משפט וכן אלו דברים ופרטי דינם מו.)2והניזק, קמא הפרה3)בבא ואם

מז. שם, רבא דעת זוהי הוולד. מן הנזק חצי כל גובה הנג4)איננה, בשעת עובר בהיותו הפרה.הוולד, עם הוא אחד גוף יחה,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה שאינו בתם גם כן הנזק.5)על רבא,6)חצי דברי המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה

אתה7)שם. ומזה לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה, עוד בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה
התוספות). וכדעת משנה מגיד (לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול מקושרת הייתה שהביצה ידוע שאם למד,

הפרה.8) מגוף ורק אך משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד כמו9)ואין ומוולדה, הפרה מן הנזק חצי גובה ואז

oenn iwfp zekld - elqk 'b iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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הּפרה ּכלּום10מן הּולד מן גֹובה ואינֹו ׁשּיביא11, ראיה12עד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשהּמֹוציא מעּברת; היתה ׁשּנגחה עליו13ׁשּבׁשעה מחברֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

הראיה .14להביא ְְִָָָָ
נֹופל‚. עּברּה ונמצא מעּברת ּפרה ׁשּנגח ואין15ׁשֹור ּבצּדּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

הּפילה נגחּה ׁשּלא עד אם הּפילה16ידּוע נגיחה מחמת 17אֹו ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּפרה נזק מׁשּלם הּולד18- נזק מׁשּלם ואינֹו ׁשהּמֹוציא19, ; ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו
ּפרה„. ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת ּפרה ּבפני20נגח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

עצמֹו ּבפני הּולד ּופחת הּפרה21עצמּה היתה ּכּמה ׁשמין אּלא , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
מעּברת ּכׁשהיתה עכׁשו23ּובריאה22ׁשוה ׁשוה היא ,24וכּמה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

הּפחת ּומׁשּלם ׁשּלה, והּנפל חציֹו25היא אֹו ּתם.26, היה אם - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׁשמן‰. ּפחת הרי לאחר: והּולד לאחר הּפרה 27היתה ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּפרה ּגּוף הּנפח28ׁשּפחת ּופחת הּפרה, לבעל חֹולקין29- - ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הּולד ּבעל עם הּפרה ּבעל הּולד.30אֹותֹו ּבעל ׁשל - והּנפל , ְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

.Âוהּזק אחר ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה אֹומר:31ׁשֹור הּנּזק , ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
יֹודע איני אֹומר: וזה הּזיק, 32ׁשֹור- לקה ּבסלע ׁשּמא , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אני אֹומר: ׁשהּנּזק ּפי על ואף הראיה. עליו מחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמֹוציא
וּדאי ואמר: הּנּזק טען יֹודע. איני אֹומר: וזה ּבוּדאי, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָיֹודע

יֹודע הּסת33אּתה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - הּזיק 34ׁשּׁשֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
אף ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם יֹודע, ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאינֹו

מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו הּסת; נזק35מּׁשבּועת ׁשחצי ּפטּור, - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הּוא ּפטּור - ּבקנס ּומֹודה הּוא, .36קנס ְְִֶָָָ

.Êמהן ׁשאחד עדים והרי אחד, אחר רֹודפים ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיּו
אֹומר:37הּזיק זה מּׁשניהם, זהּו אי יֹודעים העדים ואין , ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

ּפטּורין ׁשניהם - הּזיק ׁשֹור אֹומר: וזה הּזיק, ואם38ׁשֹור . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ
לׁשּלם חּיב - אחד איׁש ׁשל ׁשניהם הּפחּות39היּו מּגּוף ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשלם40ׁשּבׁשניהם נזק מׁשּלמין - מּועדין היּו ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.41מּנכסיו ְִָָ

.Áאמּורים ּדברים אבל42ּבּמה עֹומדין; הּׁשורים ּבׁשּׁשני ? ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּפי על אף ּתם, מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד מת ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
ראיה הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור, - אחד איׁש ׁשל 43ׁשהן ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

.ל ואׁשּלם ׁשהּזיק הּוא העֹומד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָׁשּזה
.Ëהּׁשורים ׁשני ּגדֹול44היּו אחד קטן45הרֹודפין ,46ואחד ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

היה הּזיק; קטן אֹומר: והּמּזיק הּזיק, ּגדֹול אֹומר: ְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָהּנּזק
הּזיק מּועד אֹומר: הּנּזק מּועד, ואחד ּתם והּמּזיק47אחד , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּזיק ּתם הראיה48אֹומר: עליו מחברֹו הּמֹוציא -49. ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקודמת. הוולד.10)בהלכה נולד אימתי הבדל אין הפרה מגוף לתשלום לדעת11)בנוגע בניגוד איננה. שהפרה במקרה אפילו
הנזק. מחצי חצי היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל שממון שם), (במשנה, ממון.13)הניזק.12)סומכוס

מו:14) דם, החכמים, דעת העובר.16)מת.15)זוהי בנזק אשם אינו השור של17)ובעל נזק בחצי אף חייב השור ובעל
מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי חצי כלומר, כדינו.18)העובר, ומועד כדינו היה19)תם אפילו

העובר. דמי חצי ומועד רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם אינו לדמי20)מועד החיה הפרה דמי בין ההפרש
המתה. המת.21)הפרה הוולד לדמי החי הוולד דמי בין שדמיו22)ההפרש חי, וולד דמי ולא עובר דמי כולל זה מחיר

פרה דמי לפי להיות צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים
דמיה.23)מעוברת. את מעלה וזה ושמנה, בשר בריאת נראית היא מעוברת הנגיחה.24)כשהיא מועד.25)לאחר הוא אם

הפחת.26) הנזק.27)חצי דמי בחישוב בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת ואין28)כשהפרה באיבריה, נבלע השומן שהרי
הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר איברים29)לגוף בעלת ונראית יותר גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה

הנזק. דמי בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה הנפח.30)גדולים, בגידול חלק הוולד לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל
הוכחה32)הנרדף.31) פי על אלא כסף לשלם מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא המשנה את הגמרא שם מפרשת כך

המזיק. של הספק מטענת חזקה היא אפילו מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין להשתמט33)ברורה, כדי יודע" "איני טוען ואתה
התשלום. החכמים34)מן הוא, "היסת" המלה ופירוש מ:) (שבועות עדים לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה שבועה

אין כלומר, חפץ, נקיטת צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר שונה כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע, הסיתוהו
יג). הלכה שבועות מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז נגח.35)הנשבע מן36)ששורו לומדים זה דין סד: קמא בבא

עצמו. את המרשיע ולא ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר השור37)הפסוק אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
יודעים שאינם פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו לפטור ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה הזיק.

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס כמודה לדונו שלא עדותם מועילה הזיק, מי של הקודמת38)שורו בהלכה הנזכר הכלל יסוד על
הראיה". עליו מחברו הזיק.39)"המוציא ששורו הוא וודאי מפסיד40)כי הנזק, חצי דמי שווה אינו כולו ואם תם. כשהוא

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל המזיק כי ההפרש, את משקל41)הניזק כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל התשלום כי
הזיק. מי לשלם.42)לשאלה: חייב אחד איש של שניהם היו זה43)שאם המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא כי

בחצי השוורים בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד רק נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת, או שאבד
כך מגופו. לגבות ואפשר לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק מנכסיו לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק
אם כותב רבינו זה. לפירוש מתנגד כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן משפט בחושן עיניים מאירת בעל פירש
מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני, פירושו הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל שאין ומשמע מהם", "אחד מת

מועד]. ואיזהו כלל.44)תם עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: נזק.45)שם חצי לתשלום מספיק46)המספיק שאינו
נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב הנוגח.48)ואתה של ומגופו נזק חצי רק לך ראייה,49)ומגיע יביא לא הניזק ואם

(ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור בשעורים לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק, בו שהודה מה אפילו יקבל לא
האומרים לדעת ואפילו לרבינו). המשנה בכללפירוש התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו לדונו אין ומועד שבתם

הוא: הכלל של הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק פטור כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
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הּפרה ּכלּום10מן הּולד מן גֹובה ואינֹו ׁשּיביא11, ראיה12עד ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשהּמֹוציא מעּברת; היתה ׁשּנגחה עליו13ׁשּבׁשעה מחברֹו ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻ

הראיה .14להביא ְְִָָָָ
נֹופל‚. עּברּה ונמצא מעּברת ּפרה ׁשּנגח ואין15ׁשֹור ּבצּדּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

הּפילה נגחּה ׁשּלא עד אם הּפילה16ידּוע נגיחה מחמת 17אֹו ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּפרה נזק מׁשּלם הּולד18- נזק מׁשּלם ואינֹו ׁשהּמֹוציא19, ; ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו
ּפרה„. ּפחת ׁשמין אין - והּפילה מעּברת ּפרה ּבפני20נגח ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

עצמֹו ּבפני הּולד ּופחת הּפרה21עצמּה היתה ּכּמה ׁשמין אּלא , ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
מעּברת ּכׁשהיתה עכׁשו23ּובריאה22ׁשוה ׁשוה היא ,24וכּמה ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

הּפחת ּומׁשּלם ׁשּלה, והּנפל חציֹו25היא אֹו ּתם.26, היה אם - ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׁשמן‰. ּפחת הרי לאחר: והּולד לאחר הּפרה 27היתה ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

הּפרה ּגּוף הּנפח28ׁשּפחת ּופחת הּפרה, לבעל חֹולקין29- - ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הּולד ּבעל עם הּפרה ּבעל הּולד.30אֹותֹו ּבעל ׁשל - והּנפל , ְִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָ

.Âוהּזק אחר ׁשֹור אחר רֹודף ׁשהיה אֹומר:31ׁשֹור הּנּזק , ְִֵֵֵֶַַַַַָָָֻ
יֹודע איני אֹומר: וזה הּזיק, 32ׁשֹור- לקה ּבסלע ׁשּמא , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

אני אֹומר: ׁשהּנּזק ּפי על ואף הראיה. עליו מחברֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּמֹוציא
וּדאי ואמר: הּנּזק טען יֹודע. איני אֹומר: וזה ּבוּדאי, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָיֹודע

יֹודע הּסת33אּתה ׁשבּועת נׁשּבע זה הרי - הּזיק 34ׁשּׁשֹור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
אף ּפטּור - ּתם היה אם אבל מּועד; היה אם יֹודע, ֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשאינֹו

מעצמֹו הֹודה ׁשאפּלּו הּסת; נזק35מּׁשבּועת ׁשחצי ּפטּור, - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הּוא ּפטּור - ּבקנס ּומֹודה הּוא, .36קנס ְְִֶָָָ

.Êמהן ׁשאחד עדים והרי אחד, אחר רֹודפים ׁשנים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהיּו
אֹומר:37הּזיק זה מּׁשניהם, זהּו אי יֹודעים העדים ואין , ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָ

ּפטּורין ׁשניהם - הּזיק ׁשֹור אֹומר: וזה הּזיק, ואם38ׁשֹור . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶ
לׁשּלם חּיב - אחד איׁש ׁשל ׁשניהם הּפחּות39היּו מּגּוף ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשלם40ׁשּבׁשניהם נזק מׁשּלמין - מּועדין היּו ואם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
.41מּנכסיו ְִָָ

.Áאמּורים ּדברים אבל42ּבּמה עֹומדין; הּׁשורים ּבׁשּׁשני ? ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָ
ּפי על אף ּתם, מהן אחד והיה אבד, אֹו מהן אחד מת ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאם
ראיה הבא לֹו: אֹומר ׁשהרי ּפטּור, - אחד איׁש ׁשל 43ׁשהן ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

.ל ואׁשּלם ׁשהּזיק הּוא העֹומד ְֲִִֵֵֶֶֶַַָׁשּזה
.Ëהּׁשורים ׁשני ּגדֹול44היּו אחד קטן45הרֹודפין ,46ואחד ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָ

היה הּזיק; קטן אֹומר: והּמּזיק הּזיק, ּגדֹול אֹומר: ְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָהּנּזק
הּזיק מּועד אֹומר: הּנּזק מּועד, ואחד ּתם והּמּזיק47אחד , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

הּזיק ּתם הראיה48אֹומר: עליו מחברֹו הּמֹוציא -49. ְֲִִִֵֵֵַָָָָָָ
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הקודמת. הוולד.10)בהלכה נולד אימתי הבדל אין הפרה מגוף לתשלום לדעת11)בנוגע בניגוד איננה. שהפרה במקרה אפילו
הנזק. מחצי חצי היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל שממון שם), (במשנה, ממון.13)הניזק.12)סומכוס

מו:14) דם, החכמים, דעת העובר.16)מת.15)זוהי בנזק אשם אינו השור של17)ובעל נזק בחצי אף חייב השור ובעל
מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי חצי כלומר, כדינו.18)העובר, ומועד כדינו היה19)תם אפילו

העובר. דמי חצי ומועד רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם אינו לדמי20)מועד החיה הפרה דמי בין ההפרש
המתה. המת.21)הפרה הוולד לדמי החי הוולד דמי בין שדמיו22)ההפרש חי, וולד דמי ולא עובר דמי כולל זה מחיר

פרה דמי לפי להיות צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים
דמיה.23)מעוברת. את מעלה וזה ושמנה, בשר בריאת נראית היא מעוברת הנגיחה.24)כשהיא מועד.25)לאחר הוא אם

הפחת.26) הנזק.27)חצי דמי בחישוב בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת ואין28)כשהפרה באיבריה, נבלע השומן שהרי
הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר איברים29)לגוף בעלת ונראית יותר גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה

הנזק. דמי בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה הנפח.30)גדולים, בגידול חלק הוולד לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל
הוכחה32)הנרדף.31) פי על אלא כסף לשלם מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא המשנה את הגמרא שם מפרשת כך

המזיק. של הספק מטענת חזקה היא אפילו מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין להשתמט33)ברורה, כדי יודע" "איני טוען ואתה
התשלום. החכמים34)מן הוא, "היסת" המלה ופירוש מ:) (שבועות עדים לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה שבועה

אין כלומר, חפץ, נקיטת צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר שונה כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע, הסיתוהו
יג). הלכה שבועות מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז נגח.35)הנשבע מן36)ששורו לומדים זה דין סד: קמא בבא

עצמו. את המרשיע ולא ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר השור37)הפסוק אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
יודעים שאינם פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו לפטור ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה הזיק.

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס כמודה לדונו שלא עדותם מועילה הזיק, מי של הקודמת38)שורו בהלכה הנזכר הכלל יסוד על
הראיה". עליו מחברו הזיק.39)"המוציא ששורו הוא וודאי מפסיד40)כי הנזק, חצי דמי שווה אינו כולו ואם תם. כשהוא

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל המזיק כי ההפרש, את משקל41)הניזק כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל התשלום כי
הזיק. מי לשלם.42)לשאלה: חייב אחד איש של שניהם היו זה43)שאם המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא כי

בחצי השוורים בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד רק נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת, או שאבד
כך מגופו. לגבות ואפשר לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק מנכסיו לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק
אם כותב רבינו זה. לפירוש מתנגד כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן משפט בחושן עיניים מאירת בעל פירש
מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני, פירושו הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל שאין ומשמע מהם", "אחד מת

מועד]. ואיזהו כלל.44)תם עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: נזק.45)שם חצי לתשלום מספיק46)המספיק שאינו
נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב הנוגח.48)ואתה של ומגופו נזק חצי רק לך ראייה,49)ומגיע יביא לא הניזק ואם

(ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור בשעורים לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק, בו שהודה מה אפילו יקבל לא
האומרים לדעת ואפילו לרבינו). המשנה בכללפירוש התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו לדונו אין ומועד שבתם

הוא: הכלל של הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק פטור כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
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.Èׁשם היתה עדים50לא אּלא הּזיק, ׁשּזה ּברּורה ראיה ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ
מּׁש ׁשאחד ּכמֹומעידים הּמּזיק מׁשּלם - הּזיק אּלּו ני ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

הּזיק51ׁשאֹומר ׁשּזה וּדאי, יֹודע ׁשאּתה הּנּזק: טען ואם . ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
הּתֹורה52ּבפני ׁשבּועת נׁשּבע הּמּזיק הרי ּכמֹו53- ּומׁשּלם ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבמקצת. הֹודה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶָָָׁשהֹודה,
.‡Èאחד והּמּזיקין קטן, ואחד ּגדֹול אחד ׁשנים, הּנּזקין ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיּו

הּגדֹול את הּזיק ּגדֹול אֹומר: הּנּזק קטן, ואחד והּקטן54ּגדֹול ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ
הּקטן ּכי55את לא אֹומר: והּמּזיק את56, הּזיק קטן אּלא , ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּקטן57הּגדֹול את מּועד,58וגדֹול ואחד ּתם אחד ׁשהיה אֹו ; ְְֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
הּגדֹול את הּזיק הּמּועד אֹומר: הּקטן59הּנּזק את הּזיק ,60ותם ְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
הּגדֹול את הּזיק ּתם אֹומר: הּקטן61והּמּזיק את הּזיק 62והּמּועד ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּברּורה ראיה ׁשם היתה לא הראיה. עליו מחברֹו הּמֹוציא -63- ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָָָָָֹ
ּפטּור חּטים64הּמּזיק חברֹו את טֹוען לזה דֹומה? זה למה . ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּסת ׁשבּועת נׁשּבע ׁשהּוא ּבּׂשעֹורים, לֹו אף65והֹודה ּופטּור ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּׂשעֹורים הּנּזק66מּדמי ּתפס ואם טֹוען. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מׁשּלם הרי ׁשהֹודה67- ּכמֹו הּקטן, מן ולּגדֹול הּגדֹול מן לּקטן ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָ

ּכלּום. הּמּזיק מן מֹוציאין אין - ּתפס לא אם אבל ְֲִִִִִִֵַַַַַָָֹהּמּזיק;
.·Èהראׁשֹון הּנּזק הרי - אחר ׁשֹור ונגח וחזר ׁשּנגח ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשֹור

ׁשֹור ׁשּנגח מאתים ׁשוה ׁשֹור ּכיצד? ּבֹו. ׁשּתפין ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻוהּבעלים
ּובעל מאה, נֹוטל הּנּזק - ּכלּום יפה הּנבלה ואין מאתים, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשוה

אחר ׁשֹור ונגח חזר מאה. הּנבלה68הּׁשֹור ואין מאתים, ׁשוה ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
הּבעלים עם ׁשּלפניו והּנּזק מאה, נֹוטל האחרֹון - ּכלּום ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָיפה

זּוז חמּׁשים חמּׁשים מאתים,69נֹוטלין ׁשוה ׁשֹור ונגח חזר . ְְֲֲִִִִִִֶַַַָָָָ
מאה נֹוטל האחרֹון - ּכלּום יפה הּנבלה ׁשּלפניו70ואין ונּזק , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

וחמּׁשה71חמּׁשים עּׂשרים הּבעלים עם הראׁשֹון והּנּזק , ְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָ
וחמּׁשה והֹולכים72עּׂשרים חֹולקין זה ּדר על וכן .73. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָ

.‚È- מּגּופּה נזקֹו חצי לגּבֹות ׁשהּזיקה, ּבהמה ׁשּתפס ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָנּזק
ּׂשכר ׁשֹומר עליה הּנּזק74נעּׂשה - והּזיקה יצתה ואם לנזקין; ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָ

חּיב ׁשוה75הראׁשֹון ׁשֹור ּכיצד? ּפטּורין. והּבעלים ּבנזקיה, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מּמּנּו לגּבֹות הּנּזק ּותפסֹו מאתים, והפסיד ׁשּנגח ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָמאתים
הּנּזק הרי - וארּבעים ּבמאה והפסיד ונגח וחזר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָמאה,
מׁשּתּלם ׁשּתפסֹו הראׁשֹון והּנּזק ׁשבעים, מׁשּתּלם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהאחרֹון

ׁשלׁשים והּוא נזקֹו, מאה76מֹותר והּבעלים ּכּיֹוצא77, ּכל וכן . ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָֹ
.78ּבזה ֶָ

.„Èּבּמֹותר מׁשּלמין - ּבזה זה ׁשחבלּו ּתּמים ׁשורים 79ׁשני ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
- ּבזה זה ׁשחבלּו ואדם מּועד אֹו מּועדין, ׁשניהם נזק. ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָחצי
מּועד מּועד: ואחד ּתם אחד ׁשלם. נזק ּבּמֹותר ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָמׁשּלמין

ּבּמֹותר80ּבתם מׁשּלם - ּבמּועד ּתם ׁשלם, נזק ּבּמֹותר מׁשּלם - ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשהפסיד ּתם ׁשֹור ּכיצד? נזק. ׁשוה81חצי אחר ּתם ּבׁשֹור ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הרי - ארּבעים ׁשוה ּבראׁשֹון והפסיד האחרֹון זה וחזר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמנה,
ׁשלׁשים האחרֹון לבעל מׁשּלם הראׁשֹון ׁשניהם82ּבעל היּו . ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָ

מּועד הראׁשֹון ׁשּׁשים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל - 83מּועדין ְִִִִִֵַַַָָָָ
ּתם ּתם84ואחרֹון הראׁשֹון ׁשמֹונים. מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל -85 ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

מּועד עּׂשרה.86והאחרֹון מׁשּלם הראׁשֹון ּבעל - ְְֲֲִֵַַַַָָָָָ
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טעמים. כמה עוד פח סימן משפט חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים, לו חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע
הקודמת.50) בהלכה המתואר שיש51)במקרה במקרה דנים וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו דומה זה ואין

טו. קטן סעיף פח סימן משפט חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד יודע52)עדים אתה הניזק: טוען ומועד תם של במקרה כגון
הזיק. הוא:53)שהמועד דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה (ראה היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת, מודה כל כדין

משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע שלא המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק טוען אינו כשהניזק
הזיק. שהגדול יודע אתה טוען: כשהניזק כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן מספיק54)(ש"ך הגדול המזיק וגוף

הקטן. גוף כן שאין מה הגדול, הנזק חצי משורך55)לתשלום אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן, הניזק חצי אקבל ומגופו
כן.56)הגדול. כל57)לא על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של נזקו חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח

השאר. את ותפסיד הגדול.58)שוויו, מן הקטן נזק חצי גדול.59)ותיקח שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ומגופו60)ואתה
הקטן. של הנזק חצי ההפרש.61)אקח את ותפסיד שניזק הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד, אותו ומגיע62)ותיקח
בלבד. קטן דמי מנכסי מהם63)לך איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה, על עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה

משנה). (מגיד שם נתבאר הדבר וטעם המזיק, שאומר כמו שמשלם י, בהלכה למעלה נאמר הגדול, את ממה64)הזיק אף
בחיטים.65)שהודה. כופר הוא לו.66)כי חייב אינו שהנתבע מודה התובע ובכל67)כי פטור בקנס שמודה פי על ואף

אם הניזק מיד מוציאים ואין אחר, קנס על עדיף נזק שחצי רבינו סובר מידו, מוציאים תפס אם שאפילו הוא הדין בקנס מודה
משנה. במגיד כאן מובא הראב"ד, גם פירש וכן בסך68)תפס. נזק חצי בתשלום והניזק, הבעלים היינו השותפים, שני חייבים

זוז. הנותרים.69)מאה הזוזים מאה את ביניהם מחלקים הראשון והניזק לנזקו.70)הבעלים אחראים כולם חלקו71)כי
זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים היינו, ב50%ֿ, הנזק חצי בתשלום להשתתף עליו כן על השור, חצי כלומר מאה, היה בשור

היו.72)בלבד. שווים בשור חלקיהם כי בשווה, שווה הראשון והניזק הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
לדין73) אפשרות כל אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה או ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר במקרה

מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי שהרי פ:).74)זה, מציעא (בבא המשכון על המלווה השור.75)כדין לשמירת אחראי הוא כי
זוז.76) שבעים בסך הנזק חצי לכל אחראי הוא לו:77)כי וגמרא לו. שם משנה עומד, בעינו בשור הקודם אם78)חלקו

ועומד. שמור הבעלים וחלק נשכר, אחרון אחרון תמיד יותר, גדול הניזקים אחד79)מספר שכל החבלות שתי דמי של בהפרש
התם.80)חייב. שהזיק הנזק חצי דמי על עלה הזיק שהמועד הנזק הפסד.81)אם ההפרש.82)שעשה וחייב83)חצי

זוז. זוז.84)מאה עשרים זוז.85)וחייב חמישים נזק86)וחייב שמעמידים תחשוב שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב
אין שישים, רק המועד משלם תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף, הנזק את רק משלם והמועד ותם, במועד אפילו נזק, תחת

התם. שהזיק הנזק חצי פחות שלם נזק מאה היינו שמונים, משלם אלא כן, הדין
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קטן,‡. ּבין ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשֹור
נסקל. זה הרי - מּועד ואחד ּתם אחד חֹורין, ּבן ּבין עבד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּבין

ּכדיניהם. ּפטּור, - ּכֹוכבים העֹובד את המית ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָואם
הרי·. - ׁשהמיתּו ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

את ׁשהרג למּועד האדם את ׁשהרג ּתם ּבין מה נסקלין. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלּו
ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ׁשהּתם ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהאדם?

להרג. מּועד ְֲִֶֶַָֹׁשּיהיה
נסקלין,‚. האדם את ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָוהֹואיל

ּכגֹון הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג מּועד יּמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
יּׂשראל; הרג ּכ ואחר ּכֹוכבים עֹובדי ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהרג
ׁשהרג אֹו ליּׂשראל. מּועד זה הרי ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּמּועד
ּוברח, ׁשהרג אֹו ׁשלם. הרג ּכ ואחר טרפה יּׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשּיּסקל עד ּבכפר חּיבין הּבעלים ׁשאין נתּפס; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּוברביעי
ׁשלׁש ׁשהרג אֹו ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה סּכן אם וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשֹור.
הּכפר. את מׁשּלמין ּובעלים להריגה, מּועד זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהמֹות
הּׁשֹור את הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל את עדים הּכירּו אם ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹוכן
ׁשהרג ׁשֹורֹו ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּבפעם
ּפעמים ּבׁשלׁש ׁשהרג הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין היּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹולא
להם ׁשּיׁש הּבעלים והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונֹות
ּכל לׁשמר להם היה ּפעמים, ׁשלׁש ׁשהרג ׁשֹור ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹּבבקרם

הּכפר. את מׁשּלמין - ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהמּתם,
הּׁשמּועה„. מּפי - יּומת' ּבעליו 'וגם ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ְְְִִֶֶַַַָָָָָָזה

- הּנהרג ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי זֹו מיתה ׁשחּיּוב ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלמדּו,
ׁשּנתחּיב מי ממׁשּכנין ּכּפרה, ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמתּכּפר

ּכרחֹו. ּבעל ְְְֶַָֹּבכפר
ּכפר‰. מׁשּלם מהם אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשֹור

גמּורה. ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשלם;
.Âה אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין לֹואין יּו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

וׁשֹור הּמדּבר ׁשֹור ּכגֹון ּבעלים, לֹו היּו לא אם אבל ְְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים;
- המית אם יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר ׁשל וׁשֹור הקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶׁשל
וכן ּבעלים. לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ׁשהמיתּו האּפֹוטרֹוּפֹוסים וׁשֹור היתֹומים וׁשֹור האּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשֹור
ׁשהּכפר הּכפר; את מׁשּלמין האּפֹוטרֹוּפֹוסים ואין נסקלין. -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכדי חּיּוב ּבני והּׁשֹוטים והחרׁשים הּקטּנים ואין הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּכּפרה

ּכּפרה. צריכין ְְִִִֶַָָׁשּיהיּו
.Êׁשל הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

- יּומת ּבעליו וגם ׁשּנאמר: נסקל; אינֹו - טרפה ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם
הם ּכמת ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור, מיתת ּכ הּבעלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמיתת

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואינן ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָחׁשּובים
.Áאם וכן נסקל. הּכלב אין - והרגֹו ּבחברֹו ּכלב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמׁשּסה

נחׁש, ּבֹו ׁשּסה אם אבל והרגּוהּו. חּיה אֹו ּבהמה ּבֹו ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָגירה
הּנחׁש ׁשארס נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו

נחׁש ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו. מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּממית
ּדין. ּבית מּמיתת ִִִֵַָּפטּור

.Ëלמי להּזיק ׁשּנתּכּונה עד המיתה אם נסקלת הּבהמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין
את להרג מתּכּון ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיא
והרג ּכֹוכבים לעֹובד נתּכּון האדם, את והרג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה
הּמיתה. מן ּפטּור - קימא ּבן והרג לנפלים נתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָליּׂשראל,
המית אם ּבקנס אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואם
לזה. מּועד והּוא הֹואיל ּכּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על ואף ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעבד;

.Èּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לּפל מּועד ְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה
ׁשהיה אֹו ומת; אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּולהּפיל ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּועד
הּׁשֹור - חּכּוכֹו מחמת ומת אדם על ונפל להנאתֹו, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבכתל
חּיבין והּבעלים להמית; נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
להּפיל אֹו אדם ּבני על ּבבֹורֹות לּפל מּועד זה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבכפר,
ּכׁשּנתחּכ להנאתֹו? ׁשּנתחּכ יּודע והיא הּכתלים. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעליהם

והמית. ׁשהּפיל ְְִִִֵֶַַלאחר
.‡Èּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

ּפי על אף הּמּזיק, ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן; ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ
הּנכנס ּכיצד? הּכפר. מן ּפטּורין הּבעלים - ּבסקילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
ּׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור - ומת הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְִִִֵֶֶֶַָֹלּכנס
.·È,ונכנס 'הן', לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעמד

ׁשאין ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּונגחֹו
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן' ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשמע

.‚Èּדר ּתינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
ׁשהרגל הּכפר; את מׁשּלמין הּבעלים - והרגתהּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּלּוכּה
הּׁשן על אף חּיב הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּבדר להּזיק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּועדת
ׁשהמית ׁשהּמּועד למד: נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועל
ׁשּלא המית ואם ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבכּונה

והּב הּמיתה, מן ּפטּור - ותםּבכּונה ּבכפר. חּיבים עלים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
ואם הּכפר; ּומן הּמיתה מן ּפטּור - ּבכּונה ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהמית
מּקנס וכן הּכפר, מן ּפטּורין והּבעלים נסקל, - להמית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנתּכּון

עבד. ֶֶֶׁשל
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנראה

ּבּתֹורה, הּכתּוב סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
דמי חצי אֹו העבד דמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאם

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, ְְֲֲִִִִֵֵַָהּׁשפחה

עּׂשר אחד 1ּפרק
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הּנהרג,‡. דמי ׁשהּוא הּדּינין ׁשראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכּמה
אׁשר ּככל נפׁשֹו ּפדין ונתן ׁשּנאמר: נהרג. ׁשל ׁשויֹו לפי ְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נעשית1) היא וכיצד הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה היא אם האדם את שהמיתה בהמה משפט בו נתבאר
חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי רשות זה ובאי תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה הבעלים ומהות זה, לדבר מועדת

אם1) וכן דינה, מה והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין בן אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר
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קטן,‡. ּבין ּגדֹול ּבין - מקֹום ּבכל האדם את ׁשהמית ְִֵֵֵֶֶָָָָָָָָׁשֹור
נסקל. זה הרי - מּועד ואחד ּתם אחד חֹורין, ּבן ּבין עבד ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּבין

ּכדיניהם. ּפטּור, - ּכֹוכבים העֹובד את המית ְְִִִִֵֵֵֶֶָָָואם
הרי·. - ׁשהמיתּו ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר ואחד ׁשֹור ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד

את ׁשהרג למּועד האדם את ׁשהרג ּתם ּבין מה נסקלין. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלּו
ּובלבד ּבכפר; חּיב והּמּועד הּכפר, מן ּפטּור ׁשהּתם ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהאדם?

להרג. מּועד ְֲִֶֶַָֹׁשּיהיה
נסקלין,‚. האדם את ׁשהרגּו ועֹוף חּיה ּבהמה וכל ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָוהֹואיל

ּכגֹון הּכפר? את ּבעליו ׁשּיׁשּלמּו עד להרג מּועד יּמצא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהיא
יּׂשראל; הרג ּכ ואחר ּכֹוכבים עֹובדי ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשהרג
ׁשהרג אֹו ליּׂשראל. מּועד זה הרי ּכֹוכבים לעֹובד ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהּמּועד
ּוברח, ׁשהרג אֹו ׁשלם. הרג ּכ ואחר טרפה יּׂשראל ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשּיּסקל עד ּבכפר חּיבין הּבעלים ׁשאין נתּפס; ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּוברביעי
ׁשלׁש ׁשהרג אֹו ּכאחד, אדם ּבני ׁשלׁשה סּכן אם וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּׁשֹור.
הּכפר. את מׁשּלמין ּובעלים להריגה, מּועד זה הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהמֹות
הּׁשֹור את הּכירּו ולא הּׁשֹור ּבעל את עדים הּכירּו אם ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַֹוכן
ׁשהרג ׁשֹורֹו ראּו ּוברביעית ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָּבפעם
ּפעמים ּבׁשלׁש ׁשהרג הּׁשֹור הּוא זה אם יֹודעין היּו ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹולא
להם ׁשּיׁש הּבעלים והּועדּו הֹואיל - היה אחר אֹו ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹונֹות
ּכל לׁשמר להם היה ּפעמים, ׁשלׁש ׁשהרג ׁשֹור ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֹּבבקרם

הּכפר. את מׁשּלמין - ׁשמרּו ׁשּלא ּומאחר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבהמּתם,
הּׁשמּועה„. מּפי - יּומת' ּבעליו 'וגם ּבּתֹורה ׁשּכתּוב ְְְִִֶֶַַַָָָָָָזה

- הּנהרג ּכפר נתן ואם ׁשמים; ּבידי זֹו מיתה ׁשחּיּוב ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלמדּו,
ׁשּנתחּיב מי ממׁשּכנין ּכּפרה, ׁשהּכפר ּפי על ואף לֹו. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמתּכּפר

ּכרחֹו. ּבעל ְְְֶַָֹּבכפר
ּכפר‰. מׁשּלם מהם אחד ּכל - ׁשהרג ׁשּתפין ׁשני ׁשל ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻׁשֹור

גמּורה. ּכּפרה צרי מהן אחד ּכל ׁשהרי ְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשלם;
.Âה אם ּבעליו, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין לֹואין יּו ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

וׁשֹור הּמדּבר ׁשֹור ּכגֹון ּבעלים, לֹו היּו לא אם אבל ְְְְְֲִִִִַָָָָָֹּבעלים;
- המית אם יֹורׁשין לֹו ואין ׁשּמת ּגר ׁשל וׁשֹור הקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶׁשל
וכן ּבעלים. לֹו ׁשאין ּפי על אף ּדינֹו וגֹומרין נסקל, זה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרי
ׁשהמיתּו האּפֹוטרֹוּפֹוסים וׁשֹור היתֹומים וׁשֹור האּׁשה ְְְְִִִִֵֶַַָָָׁשֹור
ׁשהּכפר הּכפר; את מׁשּלמין האּפֹוטרֹוּפֹוסים ואין נסקלין. -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכדי חּיּוב ּבני והּׁשֹוטים והחרׁשים הּקטּנים ואין הּוא, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָּכּפרה

ּכּפרה. צריכין ְְִִִֶַָָׁשּיהיּו
.Êׁשל הּׁשֹור ׁשהיה אֹו הּנפׁש, את ׁשהרג טרפה ׁשהּוא ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשֹור

- יּומת ּבעליו וגם ׁשּנאמר: נסקל; אינֹו - טרפה ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָאדם
הם ּכמת ׁשּבעליו וכיון הּׁשֹור, מיתת ּכ הּבעלים ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמיתת

ּפטּור. זה הרי - מיתה צריכין ואינן ְְֲֲִִִִֵֵֶָָָחׁשּובים
.Áאם וכן נסקל. הּכלב אין - והרגֹו ּבחברֹו ּכלב ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהמׁשּסה

נחׁש, ּבֹו ׁשּסה אם אבל והרגּוהּו. חּיה אֹו ּבהמה ּבֹו ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָגירה
הּנחׁש ׁשארס נסקל; הּנחׁש - והרגֹו ּבֹו, הּׁשיכֹו ְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָואפּלּו

נחׁש ּבֹו ׁשהּׁשי האדם זה ,לפיכ מקיאֹו. מעצמֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּממית
ּדין. ּבית מּמיתת ִִִֵַָּפטּור

.Ëלמי להּזיק ׁשּנתּכּונה עד המיתה אם נסקלת הּבהמה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאין
את להרג מתּכּון ׁשהיה ׁשֹור אבל סקילה. עליו חּיבת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשהיא
והרג ּכֹוכבים לעֹובד נתּכּון האדם, את והרג ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהּבהמה
הּמיתה. מן ּפטּור - קימא ּבן והרג לנפלים נתּכּון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָליּׂשראל,
המית אם ּבקנס אֹו ּבכפר, חּיבין הּבעלים - מּועד היה ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹואם
לזה. מּועד והּוא הֹואיל ּכּונה, ּבלא ׁשהרג ּפי על ואף ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעבד;

.Èּבבֹור ירק וראה ּבבֹורֹות, האדם ּבני על לּפל מּועד ְְְְִֵַָָָָָָָָָָֹהיה
ׁשהיה אֹו ומת; אדם ׁשם והיה הּירק, ּבׁשביל לּבֹור ְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָָָונפל
ונתחּכ אדם, ּבני על ּולהּפיל ּבכתלים להתחּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמּועד
הּׁשֹור - חּכּוכֹו מחמת ומת אדם על ונפל להנאתֹו, ְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבכתל
חּיבין והּבעלים להמית; נתּכּון ׁשּלא לפי מּמיתה, ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹּפטּור
להּפיל אֹו אדם ּבני על ּבבֹורֹות לּפל מּועד זה ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבכפר,
ּכׁשּנתחּכ להנאתֹו? ׁשּנתחּכ יּודע והיא הּכתלים. ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָעליהם

והמית. ׁשהּפיל ְְִִִֵֶַַלאחר
.‡Èּבהמּתן ׁשּתמית עד הּכפר את מׁשּלמין הּבעלים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

ּפי על אף הּמּזיק, ּברׁשּות המית אם אבל מרׁשּותן; ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָחּוץ
הּנכנס ּכיצד? הּכפר. מן ּפטּורין הּבעלים - ּבסקילה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשהּוא
ּׂשכרֹו לתּבע נכנס ואפּלּו ּברׁשּותֹו, ׁשּלא הּבית ּבעל ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַַַַַָֹֹלחצר
הּׁשֹור - ומת הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ּונגחֹו מּמּנּו, חֹובֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָאֹו
רׁשּות לֹו אין ׁשהרי הּכפר; מן ּפטּורין והּבעלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבסקילה,

מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ׁשל לרׁשּותֹו ְְִִִֵֶֶֶַָֹלּכנס
.·È,ונכנס 'הן', לֹו ואמר הּבית, לבעל וקרא ּבּפתח ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָָעמד

ׁשאין ּפטּורין; הּבעלים הרי - הּבית ּבעל ׁשל ׁשֹורֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּונגחֹו
.עּמ ׁשאדּבר עד ּבמקֹומ עמד אּלא 'הן' ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹמׁשמע

.‚Èּדר ּתינֹוק ּגּבי על ודרסה הּנּזק, לחצר ׁשּנכנסה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבהמה
ׁשהרגל הּכפר; את מׁשּלמין הּבעלים - והרגתהּו ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּלּוכּה
הּׁשן על אף חּיב הּנּזק ּוברׁשּות הּלּוכּה, ּבדר להּזיק ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמּועדת
ׁשהמית ׁשהּמּועד למד: נמצאת ׁשּבארנּו. ּכמֹו הרגל, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָועל
ׁשּלא המית ואם ּבכפר; חּיבין והּבעלים נסקל, - ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבכּונה

והּב הּמיתה, מן ּפטּור - ותםּבכּונה ּבכפר. חּיבים עלים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹ
ואם הּכפר; ּומן הּמיתה מן ּפטּור - ּבכּונה ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהמית
מּקנס וכן הּכפר, מן ּפטּורין והּבעלים נסקל, - להמית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנתּכּון

עבד. ֶֶֶׁשל
.„Èאֹו עבד ּבכּונה ׁשהמית ׁשהּתם ּפי על ׁשאף לי, ְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנראה

ּבּתֹורה, הּכתּוב סלע ׁשלׁשים ׁשהּוא הּקנס, מן ּפטּור ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשפחה
דמי חצי אֹו העבד דמי חצי מׁשּלם - ּבכּונה ׁשּלא המית ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹאם

חמֹורֹו. אֹו חברֹו ׁשֹור המית ּכאּלּו מּגּופֹו, ְְֲֲִִִִֵֵַָהּׁשפחה

עּׂשר אחד 1ּפרק
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הּנהרג,‡. דמי ׁשהּוא הּדּינין ׁשראּו ּכמֹו הּכפר? הּוא ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכּמה
אׁשר ּככל נפׁשֹו ּפדין ונתן ׁשּנאמר: נהרג. ׁשל ׁשויֹו לפי ְְְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נעשית1) היא וכיצד הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה היא אם האדם את שהמיתה בהמה משפט בו נתבאר
חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי רשות זה ובאי תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה הבעלים ומהות זה, לדבר מועדת

אם1) וכן דינה, מה והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין בן אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר
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ּבין קטּנים, ּבין ּגדֹולים ּבין - העבדים וכפר עליו. ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹיּוׁשת
סלע ׁשלׁשים ּבּתֹורה: הּקצּוב הּקנס הּוא - נקבֹות ּבין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָזכרים
ׁשוה ׁשאינֹו ּבין מנה מאה ׁשוה העבד ׁשהיה ּבין יפה, ֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָּכסף
הֹואיל קנס, לֹו אין - ׁשחרּור ּגט המעּכב וכל דינר. ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻאּלא

לחרּות. יצא ׁשהרי אדֹון, לֹו ְְֲֵֵֵֶָָָואין
.·- אּׁשה המית ואם הּנהרג. ליֹורׁשי הּכפר? נֹותנין ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָֹלמי

עבד ׁשחציֹו מי המית לּבעל. ואינֹו מאביה, ליֹורׁשיה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכפר
ראּוי האחר והחצי לרּבֹו, קנס חצי נֹותן - חֹורין ּבן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָוחציֹו

יּקחּנּו. מי ואין ְִִִֵֵֶָלּתן
על‚. אף ילדיה, ויצאּו אּׁשה ׁשּנגח מּועדׁשֹור ׁשהּוא ּפי ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ּתֹורה חּיבה ׁשּלא ולדֹות; מּדמי ּפטּורין הּבעלים - ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹליּגח
לאדם. אּלא ולדֹות ְְְִֵֶָָָָּבדמי

ּכמי„. ׁשּזה ולדֹות; ּדמי מׁשּלם - ילדיה ויצאּו ׁשפחה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָנגח
ולדֹות דמי חצי מׁשּלם - ּתם היה ואם מעּברת. חמֹור ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשּנגח

ִמּגּופֹו.
ׁשוה‰. זֹו ׁשפחה היתה ּכּמה אֹומדין אֹותּה? ׁשמין ְְְִִִֵַַָָָָָָָָּכיצד

לבעליה ונֹותן עּתה, ׁשוה היא וכּמה מעּברת ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
הּקצּוב הּכפר מׁשּלם - הּׁשפחה המית ואם חציֹו. אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפחת

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, ְְְִֵֶַַַָבּתֹורה
.Âׁשאם ּפי על אף האדם, את ונגח לבהמה ׁשּנתּכּון ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשֹור

ואם ּבנזק. חּיב - ּבֹו חבל אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפטּור ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָהמיתֹו
ׁשלם. נזק - מּועד ואם מּגּופֹו, נזק חצי מׁשּלם - הּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתם

.Êואין נפׁשֹות, ּדיני אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּתם ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָׁשֹור
אֹותֹו ּדנין - והּזיק ׁשהמית ּומּועד ממֹונֹות; ּדיני אֹותֹו ְִִִִִִֵֵֶָָָָּדנין
ודנּוהּו קדמּו נפׁשֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין וחֹוזרין ממֹונֹות, ְְְְְְִִִִֵֵָָָָָּדיני
ממֹונֹות. ּדיני אֹותֹו ודנין חֹוזרין - ּתחּלה נפׁשֹות ְְְְִִִִִֵֵָָָָדיני

.Áאחר ּברדּיתֹו ׁשהׁשּביח הּׁשבח מן מׁשּתּלם? ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָּומהיכן
ּבעלים לֹו אין לסקילה ּדינֹו ׁשּנגמר ׁשּכיון ּדינֹו; ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּנגמר
אֹותֹו ּדנין אין - ּוברח נפׁשֹות דיני ּדנּוהּו ּבנזקיו. ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּיתחּיבּו

ממֹונֹות. ִֵָּדיני
.Ë;קדֹוׁש אינֹו - ּבעליו והקּדיׁשֹו האדם את ׁשהמית ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשֹור

החזירֹו מכּור; אינֹו - מכרֹו מפקר; אינֹו - הפקירֹו אם ְְְְֱִִִִֵֵֵֶָָָֻוכן
ּבהנ אסּור ּבּׂשרֹו - ׁשחטֹו חזרה; אינּה - לבעליו אה.ׁשֹומר ְְְֲֲִֵֵַָָָָָָָָָָ

עד אבל לסקילה; ּדינֹו ׁשּנגמר אחר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָּבּמה
ואם מקּדׁש; - הקּדיׁשֹו אם לסקילה, ּדינֹו נגמר ְְְְְִִִִִִִִֶַָָֹֻׁשּלא
החזירֹו מכּור; זה הרי - מכרֹו מפקר; הּוא הרי - ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָֻהפקירֹו

זה הרי - ּוׁשחטֹו קדם ואם מחזר; זה הרי - לבעליו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשֹומר
ּבאכילה. ֲִַָָֻמּתר

.Èּכּלן - אחרים ּבׁשורים ׁשּנתערב ּדינֹו נגמר ׁשּלא ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֻׁשֹור
הּׁשֹור, ּבפני אּלא ׁשֹור ׁשל ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָּפטּורין;
אפּלּו ּבאחרים, נתערב ּכ ואחר ּדינֹו נגמר האדם. ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכדין
ּבהמה ּכדין ּבהנאה, ואסּורין ונקּברין נסקלים; ּכּלן - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּבאלף

ְִֶֶנסקלת.
.‡Èּבהמה ּכל וכן האדם, את ׁשהמיתה מעּברת ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻּפרה

נגחה, ועּברה היא ּכמֹוה; עּברּה הרי - עברה ּבּה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָָָָָֻֻׁשּנעבדה
נרּבעה. ועּברה ְְְִִָָָֻהיא

.·Èנגמר ׁשּלא עד אם נתעּברה: ּכ ואחר והמיתה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנגחה
ילדה ואם מּתר; ולדּה - ּדין ּגמר קדם וילדה נתעּברה, ְְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָֹֻּדינּה
ואם הּוא. אּמֹו יר ׁשהעּבר אסּור, ולדּה - ּדין ּגמר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֻאחר
ׁשּימּותּו עד ּבכּפה ּכּלם את ּכֹונסין - ּבאחרים זה ולד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻנתערב

ָׁשם.
.‚Èׁשהרי זכה, ּבֹו הּקֹודם ּכל - עדיו ׁשהּוּזמּו הּנסקל ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשֹור

רבעהּו, ׁשּבעליו העידּו ואם ּבעליו. הפקירּוהּו ּדינֹו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמּׁשּנגמר
לא ּומׁשכֹו והּקֹודם לבעליו, הּׁשֹור הרי - העדים את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוהזים
עדי וׁשאּלּו חטא ׁשּלא ּבעצמֹו יֹודע ׁשהּבעל ׁשּכיון ּבֹו; ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹזכה

הפקיר. לא להזּמם, מיחל הּוא והרי הם, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשקר

ה'תשע"ב כסלו ד' רביעי יום

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

ּבֹור‡. הרּבים2החֹופר חמֹור3ּברׁשּות אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל ,4 ְְְֲִִֵַַַָָ
צמר ׁשל גּזֹות מלא הּבֹור היה אפּלּו ּבהן5ומת, -6וכּיֹוצא ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

הּבֹור ּבעל הּבֹור7הרי ּבעל ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק לׁשּלם חּיב ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ
ואחד8יׁשּלם ועֹוף.9. חּיה ּבהמה מיני ׁשאר אֹו וחמֹור ׁשֹור ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבהוה אּלא וחמֹור ׁשֹור נאמר .10לא ֱֲֶֶֶַַַָֹֹ
ּבֹור·. החֹופר אֹו הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור החֹופר ְִִֵֵֶַַַָָאחד

הרּבים11ּברׁשּותֹו לרׁשּות חברֹו12ּופתחֹו לרׁשּות ּפתח ,13אֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָ
לרׁשּותֹו ּופתח ׁשחפר רׁשּותֹו14אֹו הפקיר15והפקיר ולא ְְְְְְִִִִִֶַַָָֹ

חּיב זה הרי - ּובֹורֹו,16ּבֹורֹו רׁשּותֹו הפקיר אם אבל ּבנזקיו. ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָ
ׁשּברׁשּותֹו ּבֹורֹו ׁשהפקיר ּפטּור.17אֹו זה הרי - הקּדיׁשֹו אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶָ

הפקר; וזה ּבעלים, לֹו ׁשּיׁש מי - יׁשּלם הּבֹור ּבעל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּנאמר:
חפר18ּובּתחּלה ּברׁשּותֹו.19ּברׁשּות ׁשחפר מּפני , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
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ההורגת. בהמה דיני ותשלום שהמיתה, אחר מרשותם הבהמה הבעלים יהיה1)הוציאו רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר
וענינו. הבור משפטי ורוב שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק דבר זה נ:2)ואי קמא בבא מקום3)משנה,

שם. לחפור רשאי לג).4)שאינו כא, (שמות חמור" או שור שמה ונפל ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא
שם.5) שמואל, של של6)הדוגמא המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת בא לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

שלו.7)הבור. שאינו פי על אף שעשהו, מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא מהבל.8)החופר או מחבטה בא המוות אם חשוב ולא
אחד.9) נד:10)ודין שם משנה היום-יומית, המציאות מן שם.11)דוגמא לחפור לו שמותר מקום בחצירו, והפתח12)כגון

הבור. בעל חייב כך משום הרבים. ברשות נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, היחיד,13)של ברשות נמצא שהפתח פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים ברשותו.14)שאין נעשו הפתיחה וגם החפירה גם לשם.15)כלומר להיכנס רשאי אחד וכל

בחצירו.16) פתחו וגם הבור את שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה הבור, בעל הוא רשותו.17)כי הפקיר ולא
הבור.18) את חפר החפירה,19)כאשר מעשה על הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה, מעשה על לחייבו ואין

oenn iwfp zekld - elqk 'c iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מאליו‚. ׁשּנחּפר אֹו ּבֹור החֹופר ׁשחפרּתּו20אחד אֹו ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
למּלאתֹו21ּבהמה חּיב והּוא הֹואיל - חּיה לכּסֹותֹו22אֹו אֹו ְְְְִֵַַַַָָָֹ

הּלֹוקח אֹו החֹופר ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי עּׂשה, 23ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיׁש מי - יׁשּלם הּבֹור ּבעל ׁשּנאמר: ּבמּתנה; לֹו ׁשּנּתן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאֹו

מקֹום מּכל ּבעלים .24לֹו ְִִָָָ
המגּלה„. אֹו החֹופר ׁשּנאמר:25אחד מכּסה; ׁשהיה מקֹום ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּבֹור איׁש יפּתח ּכראּוי26ּכי ּכּסהּו ואם יכרה. ּכי אף27אֹו , ְְְִִִִִִִֶַַָָָ
ׁשהתליע ּפי ּפטּור29מּתֹוכֹו28על - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ;30ונפל ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ּפטּור - ּכּסהּו אם הא יכּסּנּו. ולא ּבדבר31ׁשּנאמר: ּכּסהּו . ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
גמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים ּבפני לעמד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּיכֹול

ונתרֹועע ּגמּלים עליו ּבֹו:32והלכּו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו , ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ
מּפני ּפטּור, זה הרי - מקֹום ּבאֹותֹו מצּויין הּגמּלים אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָאם

אנס יבֹואּו33ׁשּזה ואם הרי34; - לפרקים אפּלּו ּגמּלים ׁשם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
חּיב .35זה ֶַָ

ׁשהּגמּלים‰. ּפי על אף ׁשורים, ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהתליע
לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד ׁשם הֹואיל36מצּויין - ְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

ׁשהתליע ּפטּור37ּומחמת זה הרי הּׁשורים, ּבֹו וכן38נפלּו . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא .39ּכל ֵֶַָֹ

.Âחּיב הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו ּבֹור וזה40הּמֹוצא , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ
-41האחרֹון העפר ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָ

חּיב האחרֹון מעּׂשה42זה נסּתּלק ּבעפר ׁשּסתמֹו ׁשּכיון ; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
.43ראׁשֹון ִ

.Êהּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון ועבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבֹור
חּיב הראׁשֹון - ּכּסהּו ּדליֹו44ולא ׁשּימסר לּׁשני;45עד ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונתחּיב הראׁשֹון נפטר מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ּדליֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומּׁשּמסר
הראׁשֹון ּכּסהּו לכּסֹותֹו. מגּלה46הּׁשני ּומצאֹו הּׁשני ּובא , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

לבּדֹו הּׁשני יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ּכּסהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
ׁשּיּׂשּכר ּוכדי מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ׁשּידע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻחּיב?

זמן47ּפֹועלים ּתֹו ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ארזים ויכרת ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹֹ
חּיב לבּדֹו הּׁשני הרי - אחר48זה ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכזה ּפׁשעּו49זמן ׁשניהן ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ׁשניהן - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבֹו.

.Áּבנזקיו חּיב - לׁשֹומר ּבֹורֹו לחרׁש50הּמֹוסר מסרֹו ואם . ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ
וקטן מכּסה51ׁשֹוטה ׁשהיה ּפי על אף הּבעלים52, הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

להתּגּלֹות עּׂשּוי ׁשהּבֹור ּדעת53חּיבים; ּבהן אין ואּלּו ,54. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Ëחברֹו ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ונטל55המכּסה הּדלי ּבעל ּובא , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָ

חּיב הּבֹור ּבעל - .56ּדליֹו ְַַַַָָ
.Èּבֹור החֹופר ׁשיח57אחד מערה58אֹו חריץ59אֹו .60אֹו ְִִֵֶַַָָָָ

נאמר להמית61ולּמה ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ּכדי62ּבֹור? וכּמה . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מעּׂשרה, ּפחֹות היה אם אבל טפחים. עּׂשרה עמק ְְֲֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלהמית?
ּפטּור - ומת ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ;63ונפל ְְְְֵֵַַָָָָָָָ

חּיב - הּזקּו הּתּקלה64ואם ׁשלם.65ּבעל נזק ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.‡È;חּיב - מים אחד טפח ּומהן ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה

מים ׁשל היה66ׁשהּטפח ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת ההלכה כל הבור. בעל שאיננו פי על ובהפקיר20)אף האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו הפקיר ולא חבירו,21)רשותו בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו זו אם בין

ולא תורה, אמרה בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל על נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
בלבד. החצר בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, מח.22)"שור" שם בורו, זה מקור24)הקונה.23)כי ומתנה. קנייה כולל

הבור בעל לומר תלמוד במתנה? לו ושניתן ולקח שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין
כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה ה פרק קמא בבא ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח שירש את לרבות ישלם,

"או". אחר.25)מהמלה ידי על שנחפר כבר.26)בור קיים שהיה מבור המכסה את שור.27)יסיר בפני לעמוד שיוכל כיסוי
שור.28) בפני לעמוד יכול מבחוץ.29)ואינו ניכר נב.30)ולא שם הוא, אנוס ולדרוך31)כי הכיסוי את לבדוק מחוייב ואינו

לא. או התליע אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש שוורים32)עליו בפני לעמוד יכול ואינו להעלות33).ונתקלקל, צריך היה לא כי
שם. מצויים גמלים שאין מכיוון גמלים, שם שיעברו דעתו, שוורים34)על שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע באו ואם כלומר,

נב:35)ונפלו. שם, דאמרי" ה"איכא כדעת גמלים, שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה היה36)כי גמלים בו נפלו ולּו
הגמלים.37)חייב. מחמת שנתרועע שם.38)ולא השוורים, מיתת ובין הפשיעה בין קשר כל אין אפשרות39)כי שאין

לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה באונס וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה. הנזק את לתלות
כאן). תוספות (ראה האונס מגיע מגולה.40)היה שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה כל42)שכיסה את והוציא שסתם

כט:43)העפר. שם וחייב, חדש בור חופר הריהו העפר, את השני וכשהוציא הראשון, שעשה הבור מרגע44)נסתלק כי
במשנתינו כגירסה שלא שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב פתוח, הבור את והשאיר דלה שהראשון

חייב. "השני" רבי45)האומרת, דעת זוהי ט). הלכה לקמן השווה לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי את
נא: שם יעקב בן נב.ל46)אליעזר שם משנה בו, שנשתמש כדעת47)אחר היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש הזמן שיעור

שם. יוחנן אנוס.48)רבי הוא הראשון עשאן.49)כי ולא האמורות לפעולות במקום50)הדרוש נכנס כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, פרק למעלה השווה לשמור.51)הבעלים, דעת בהם י.52)שאין שם והבעלים53)כראוי, העפר, שקיעת ידי על

דעתם. על זאת להעלות צריכים חייבים.54)היו והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור. את ולכסות שלקח55)לתקן
ברשות. שלא חבירו של הדלי.56)מבורו את יקח הדלי שבעל דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק הנזקים על

ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל שיודיע הדלי בעל את מחייבים בקירוי.59)ארוך.58)עגול.57)ואין ומכוסה מרובעת
בור.60) כדין דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע לג).61)רחב כא, (שמות וסתם62)בתורה בחבטה. או בהבל או

להמית. כדי בו ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש המיתו.63)בור הבור לא כדי64)כי בו יש שהוא עומק בכל בור כל כי
בור.65)להזיק. שם עליו אין טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו אין החפירה. ושקול66)בעל הבל מוסיף
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מאליו‚. ׁשּנחּפר אֹו ּבֹור החֹופר ׁשחפרּתּו20אחד אֹו ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
למּלאתֹו21ּבהמה חּיב והּוא הֹואיל - חּיה לכּסֹותֹו22אֹו אֹו ְְְְִֵַַַַָָָֹ

הּלֹוקח אֹו החֹופר ואחד ּבנזקיו. חּיב זה הרי עּׂשה, 23ולא ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשּיׁש מי - יׁשּלם הּבֹור ּבעל ׁשּנאמר: ּבמּתנה; לֹו ׁשּנּתן ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָאֹו

מקֹום מּכל ּבעלים .24לֹו ְִִָָָ
המגּלה„. אֹו החֹופר ׁשּנאמר:25אחד מכּסה; ׁשהיה מקֹום ְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּבֹור איׁש יפּתח ּכראּוי26ּכי ּכּסהּו ואם יכרה. ּכי אף27אֹו , ְְְִִִִִִִֶַַָָָ
ׁשהתליע ּפי ּפטּור29מּתֹוכֹו28על - ומת ׁשֹור לתֹוכֹו ;30ונפל ְְְִִִִֵֶַַַָָָ

ּפטּור - ּכּסהּו אם הא יכּסּנּו. ולא ּבדבר31ׁשּנאמר: ּכּסהּו . ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ
גמּלים, ּבפני לעמד יכֹול ואינֹו ׁשורים ּבפני לעמד ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹׁשּיכֹול

ונתרֹועע ּגמּלים עליו ּבֹו:32והלכּו ונפלּו ׁשורים עליו והלכּו , ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָ
מּפני ּפטּור, זה הרי - מקֹום ּבאֹותֹו מצּויין הּגמּלים אין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָאם

אנס יבֹואּו33ׁשּזה ואם הרי34; - לפרקים אפּלּו ּגמּלים ׁשם ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
חּיב .35זה ֶַָ

ׁשהּגמּלים‰. ּפי על אף ׁשורים, ּבֹו ונפלּו מּתֹוכֹו ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהתליע
לגמּלים ּפֹוׁשע הּוא והרי ּתמיד ׁשם הֹואיל36מצּויין - ְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

ׁשהתליע ּפטּור37ּומחמת זה הרי הּׁשורים, ּבֹו וכן38נפלּו . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבזה ּכּיֹוצא .39ּכל ֵֶַָֹ

.Âחּיב הּבֹור ּבעל - וגּלהּו וחזר וכּסהּו ּבֹור וזה40הּמֹוצא , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ
-41האחרֹון העפר ּכל את והֹוציא וחזר ּבעפר סתמֹו ּפטּור. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָָָ

חּיב האחרֹון מעּׂשה42זה נסּתּלק ּבעפר ׁשּסתמֹו ׁשּכיון ; ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
.43ראׁשֹון ִ

.Êהּׁשני ּכּסהּו, ולא הראׁשֹון ועבר ׁשּתפין, ׁשני ׁשל ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻּבֹור
חּיב הראׁשֹון - ּכּסהּו ּדליֹו44ולא ׁשּימסר לּׁשני;45עד ְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

ונתחּיב הראׁשֹון נפטר מּמּנּו לדלֹות לּׁשני ּדליֹו ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּומּׁשּמסר
הראׁשֹון ּכּסהּו לכּסֹותֹו. מגּלה46הּׁשני ּומצאֹו הּׁשני ּובא , ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

לבּדֹו הּׁשני יהיה אימתי ועד חּיב. הּׁשני - ּכּסהּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹולא
ׁשּיּׂשּכר ּוכדי מגּלה, ׁשהּבֹור הראׁשֹון ׁשּידע עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻחּיב?

זמן47ּפֹועלים ּתֹו ּבֹו ׁשּימּות וכל ויכּסּנּו. ארזים ויכרת ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָֹֹ
חּיב לבּדֹו הּׁשני הרי - אחר48זה ּבֹו ׁשּימּות וכל ּבֹו; ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

ּכזה ּפׁשעּו49זמן ׁשניהן ׁשהרי לׁשּלם, חּיבין ׁשניהן - ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּבֹו.

.Áּבנזקיו חּיב - לׁשֹומר ּבֹורֹו לחרׁש50הּמֹוסר מסרֹו ואם . ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָ
וקטן מכּסה51ׁשֹוטה ׁשהיה ּפי על אף הּבעלים52, הרי - ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

להתּגּלֹות עּׂשּוי ׁשהּבֹור ּדעת53חּיבים; ּבהן אין ואּלּו ,54. ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
.Ëחברֹו ׁשל ּבדליֹו ּבֹורֹו ונטל55המכּסה הּדלי ּבעל ּובא , ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָ

חּיב הּבֹור ּבעל - .56ּדליֹו ְַַַַָָ
.Èּבֹור החֹופר ׁשיח57אחד מערה58אֹו חריץ59אֹו .60אֹו ְִִֵֶַַָָָָ

נאמר להמית61ולּמה ּכדי ּבֹו ׁשּיהיה עד ּכדי62ּבֹור? וכּמה . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מעּׂשרה, ּפחֹות היה אם אבל טפחים. עּׂשרה עמק ְְֲֲֲִִִֵֶָָָָָָָָָָֹלהמית?
ּפטּור - ומת ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשאר אֹו ׁשֹור לתֹוכֹו ;63ונפל ְְְְֵֵַַָָָָָָָ

חּיב - הּזקּו הּתּקלה64ואם ׁשלם.65ּבעל נזק ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
.‡È;חּיב - מים אחד טפח ּומהן ּתׁשעה, הּבֹור עמק ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהיה

מים ׁשל היה66ׁשהּטפח ּבּיּבׁשה. טפחים ׁשני ּכעמק חׁשּוב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת ההלכה כל הבור. בעל שאיננו פי על ובהפקיר20)אף האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו הפקיר ולא חבירו,21)רשותו בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו זו אם בין

ולא תורה, אמרה בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל על נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
בלבד. החצר בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, מח.22)"שור" שם בורו, זה מקור24)הקונה.23)כי ומתנה. קנייה כולל

הבור בעל לומר תלמוד במתנה? לו ושניתן ולקח שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין
כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה ה פרק קמא בבא ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח שירש את לרבות ישלם,

"או". אחר.25)מהמלה ידי על שנחפר כבר.26)בור קיים שהיה מבור המכסה את שור.27)יסיר בפני לעמוד שיוכל כיסוי
שור.28) בפני לעמוד יכול מבחוץ.29)ואינו ניכר נב.30)ולא שם הוא, אנוס ולדרוך31)כי הכיסוי את לבדוק מחוייב ואינו

לא. או התליע אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש שוורים32)עליו בפני לעמוד יכול ואינו להעלות33).ונתקלקל, צריך היה לא כי
שם. מצויים גמלים שאין מכיוון גמלים, שם שיעברו דעתו, שוורים34)על שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע באו ואם כלומר,

נב:35)ונפלו. שם, דאמרי" ה"איכא כדעת גמלים, שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה היה36)כי גמלים בו נפלו ולּו
הגמלים.37)חייב. מחמת שנתרועע שם.38)ולא השוורים, מיתת ובין הפשיעה בין קשר כל אין אפשרות39)כי שאין

לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה באונס וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה. הנזק את לתלות
כאן). תוספות (ראה האונס מגיע מגולה.40)היה שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה כל42)שכיסה את והוציא שסתם

כט:43)העפר. שם וחייב, חדש בור חופר הריהו העפר, את השני וכשהוציא הראשון, שעשה הבור מרגע44)נסתלק כי
במשנתינו כגירסה שלא שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב פתוח, הבור את והשאיר דלה שהראשון

חייב. "השני" רבי45)האומרת, דעת זוהי ט). הלכה לקמן השווה לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי את
נא: שם יעקב בן נב.ל46)אליעזר שם משנה בו, שנשתמש כדעת47)אחר היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש הזמן שיעור

שם. יוחנן אנוס.48)רבי הוא הראשון עשאן.49)כי ולא האמורות לפעולות במקום50)הדרוש נכנס כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, פרק למעלה השווה לשמור.51)הבעלים, דעת בהם י.52)שאין שם והבעלים53)כראוי, העפר, שקיעת ידי על

דעתם. על זאת להעלות צריכים חייבים.54)היו והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור. את ולכסות שלקח55)לתקן
ברשות. שלא חבירו של הדלי.56)מבורו את יקח הדלי שבעל דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק הנזקים על

ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל שיודיע הדלי בעל את מחייבים בקירוי.59)ארוך.58)עגול.57)ואין ומכוסה מרובעת
בור.60) כדין דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע לג).61)רחב כא, (שמות וסתם62)בתורה בחבטה. או בהבל או

להמית. כדי בו ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש המיתו.63)בור הבור לא כדי64)כי בו יש שהוא עומק בכל בור כל כי
בור.65)להזיק. שם עליו אין טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו אין החפירה. ושקול66)בעל הבל מוסיף
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עמקֹו ׁשהיה אֹו מים, טפחים ׁשני ּומהן ׁשמֹונה, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעמק
ׁשֹור לתֹוכֹו ונפל מים, טפחים ׁשלׁשה ּומהן ְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשבעה,

לׁשּלם אֹותֹו מחּיבין אין - ומת ּבֹו ּתפּׂש67וכּיֹוצא ואם ; ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָ
מּידֹו מֹוציאין אין - ּבהן68הּנּזק יׁש האּלּו ׁשהּדברים ; ְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ֵָספק.
.·Èוהׁשלימֹו אחר ּובא טפחים, עּׂשרה עמק ּבֹור ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהחֹופר

לׁשלׁשים והׁשלימֹו אחר ּובא חּיבים69לעּׂשרים, ּכּלן -70. ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֻ
מעּׂשרה ּפחֹות הראׁשֹון האחרֹון71חפר ּובא טפח, אפּלּו ֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָ

לעּׂשרה טפח72והׁשלימֹו ּבֹו ׁשחפר ּבין ׁשהגּביּה73, אֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
טפח ּׂשפתֹו על חּיב74ּבנין האחרֹון זה טפח75- סתם . ְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ׁשּבנה76ׁשהֹוסיף טפח ׁשּסתר אם77אֹו ספק זה הרי - ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
ראׁשֹון מעּׂשה נסּתּלק נסּתּלק.78ּכבר לא עדין אֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָֹ

.‚Èעמק ּבֹור הראׁשֹון והרחיבֹו79חפר האחרֹון ּובא ונפל80, , ְְְֲִִִַַַָָָָָָֹ
הבלֹו מחמת אם ומת: ׁשֹור ּפטּור,81לתֹוכֹו האחרֹון - מת ְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָ

הבלֹו מעט חבטֹו82ׁשהרי מחמת ואם חּיב,83; האחרֹון - מת ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
זה ּבֹור הּזק קירב הּוא מאֹותֹו84ׁשהרי הּׁשֹור נפל אם וכן . ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ

ּבֹור הּזק קירב ׁשהרי חּיב, האחרֹון - האחרֹון ׁשהרחיב ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּצד
ההבל מן ׁשּמת ּפי על אף ׁשחפר85זה, הּצד מן ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ

נפל הבלֹו.86הראׁשֹון מעט האחרֹון ׁשּזה חּיב, הראׁשֹון - ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
.„Èאּלא הּבהמה מתה לא אפּלּו - הּתֹורה עליו ׁשחּיבה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבֹור

מחבטֹו87מהבלֹו מתה אם לֹומר צרי ואין אם88, ,לפיכ . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ
הבל לֹו אין - ּכרחּבֹו הּבֹור עמק ּבֹו89היה נחּבטה לא ואם , ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּפטּור - ומתה לֹו90הּבהמה יׁש - רחּבֹו על יתר עמקֹו היה . ְְְֵֵֵֵַַָָָָָָָָָ

נחּבטה ׁשּלא ּפי על אף חּיב - הּבהמה ּבֹו מתה ואם ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהבל,
.91ּבקרקעיתֹו ְְִַָ

.ÂËהּבהמה ּבֹו ונחּבטה הרּבים, ּברׁשּות ּגבֹוּה ּתל 92עּׂשה ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
טפחים עּׂשרה גבֹוּה היה אם לׁשּלם93ומתה: חּיב ואם94- , ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָ

הּבהמה מיתת על ּפטּור - מעּׂשרה ּפחֹות אם95היה אבל . ְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָָ
ּכל ּגבֹוּה ּבתל ואפּלּו ׁשלם, נזק לׁשּלם חּיב - ּבלבד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּזקה

ּדבר96ׁשהּוא ׁשהּוא ּבכל ׁשהּנזק ׁשהיא; ּכל ּבחפירה אֹו ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וידּוע הּוא97מצּוי והרי מצּויה, ׁשהּוא ּבכל הּמיתה ואין , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָ

אנס .98ּכמֹו ְֶֹ
.ÊËעל אֹו ּבבֹור הּבהמה מיתת על חּיב אינֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָוכן

חרׁשת אֹו קטּנה הּבהמה היתה אם אּלא ּבתל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָחביטתּה
ׁשֹוטה ּבּלילה99אֹו ׁשּנפלה אֹו סֹומא היתה100אֹו אם אבל , ְְְֲִֶַַָָָָָָָָ

מּפני אנס, ּכמֹו ׁשּזה ּפטּור; - ומתה ּבּיֹום ונפלה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפּקחת
נפל אם וכן הּמכׁשֹולֹות. מן ולסּור לראֹות הּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּדר
ּבין ּבּלילה, ׁשּנפל אֹו סֹומא היה אפּלּו ומת, אדם ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָלתֹוכֹו

ּפטּור זה הרי - עבד אֹו חֹורין ּבן ּבֹו101ׁשהיה הּזק ואם . ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻ
ׁשלם נזק חּיב - הּפּקחת הּבהמה אֹו ּכמֹו102האדם , ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

.103ׁשּבארנּו ְֵֶַ
.ÊÈהּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשֹור לתֹוכֹו זה104נפל הרי - ומת ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻ

ׁשּלֹו ׁשהּמת מי - ּלֹו יהיה והּמת ׁשּנאמר: זה105ּפטּור; יצא , ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּיּקבר. ודינֹו ּבהנאה אסּור ְֲִִֵֶֶַָָָָׁשהּוא

.ÁÈמּקֹול הּבֹור ּבתֹו הּבהמה ונפלה ּבבֹור, חֹופר ְְְְְִֵֵַַָָָָָהיה
ּכגֹון מאחריה, חּיב; - מּלפניה נפלה אם ומתה: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהחפירה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

יבשה. טפחים בגמרא67)כשני מאשר אחרת גירסה כאן (לרבינו שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא בעיות
כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים אומרים מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא: הבעייא שם). ראה שלנו,

כזאת. הבל תוספת אין עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה ספק.68)ארבעה של מקרה בכל זוהי69)כמו
הברייתא. של בלשון70)הדוגמא זביד כרב טפחים, ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק שור לתוכו נפל אם
ב. עמוד שם להמית.71)ראשון, כדי בו להמית.72)שאין כדי בו שיש לבור, אותו מלמטה.73)ועשה הטפח את והוסיף

נא:74) שם, רבא של דוגמא הבור, מן למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח ובין75)כגון בנזקים בין בכול,
לפיכך להמית, כדי בו שיש בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון מכיוון הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה,

להמית. שעשוי בור היה לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה דומה זה ואין חייב. לבדו מלמטה.76)הוא
שלו,78)מלמעלה.77) הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של ברשותו הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע

חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור להמית.79)נשאר כדי בו אפשרות80)שיש ואת הבור שטח את והגדיל
לתוכו. שבבור.81)הנפילה טוב הלא מזיק.82)האוויר פחות שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה המכה83)כי

הבור. מקרקעית נא:84)שקיבל שם אשי, רב כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל האחרון85)בזה והלא
שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה לא הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת בכל ההבל, את מיעט

לתוכו. נופל היה מת,86)ולא חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת שמת זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב. האחרון

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם הבור.87)אשי מעצם ולא מאליו דין88)שבא גופו. הבור בקרקעית השור שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא נא:89)זה שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר מפאת90)אין בא לא המוות כי

שם.91)הבור. הבור, הבל מחמת מתה ונפלה.92)כי התל על להמית.93)שעלתה כדי בו שיש בור, של העומק כשיעור
שם.94) עומק, לתוך דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה שהתורה שמואל, מצוייה95)כדעת אינה המיתה כי

כאונס. זה הרי כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה פחותה קמא,96)בנפילה תנא כדעת שהוא, גובה כל
ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק שם יזיק.97)תוספתא שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע כן ועל

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה דעת.99)שלא בנות פקחת.100)שאינן הייתה דין101)אפילו שם,
כח: קמא בבא אדם, ולא "שור" ודורשים שור", שמה "ונפל הכתוב גזירת הוא דרכו102)זה אין אדם דבר, של טעמו

קטנים. ממכשולים לא אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם נזהרת ובהמה בדרכים. הקודמת,103)להתבונן בהלכה
טפחים. מי' פחות בבור בהמה נזקי על שנפדה.104)שחייבים לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור שיוכל105)כגון
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ונפלה106ׁשּנבעתה לאחֹור עקבּה על -107וחזרה ומתה ְְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָָ
נפילה ּדר ׁשּיּפל עד - ונפל ׁשּנאמר: נפלה108ּפטּור; . ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּדין ּבית אין - ומתה לּבֹור חּוץ החפירה מּקֹול ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלפניה
אֹותֹו ואם109מחּיבין מּידֹו. מֹוציאין אין - הּנּזק ּתפס ואם ; ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ

הּבֹור ּבעל - הּזקה אֹו ּומתה לּבֹור חּוץ לאחֹוריה ְְֲֵֶַַַַַָָָָָֻנפלה
.110ּפטּור ָ

.ËÈהּוא מּועד אם ומתה: הּבֹור לתֹו ּבהמה ׁשּדחף ְְִֵֵֶַַָָָָָׁשֹור
מחצה הּׁשֹור ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל ּתם111- ואם ; ְְֱֱִֵֶֶַַַַַַַָָָ

מּגּופֹו רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - מׁשּלם112הּוא הּבֹור ּובעל , ְְְִִֵֵַַַַַַַַַ
חלקים אֹומר113ׁשלׁשה הּנבלה ׁשּבעל ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נבלה ּפחת הּבֹור: אצל114לבעל לי יׁש ּפי115זֹו על אף ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ
ּופּקחת גדֹולה ׁשּנפלה116ׁשהיא ּכמי זֹו הרי ׁשּנדחפה ּכיון , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אני117ּבּלילה הּׁשֹור מּבעל להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ; ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹ
לׁשּלמֹו.118מֹוציא חּיב אּתה והּׁשאר , ְְְְִַַַַָָָ

.Îהּבֹור ּפי על אבן הּמּניח ּובא119וכן ּבּה,, ונתקל הּׁשֹור ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
מחצה מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת לּבֹור ּובעל120ונפל , ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

מחצה. ֱֶַָהּבֹור
.‡Îהּמקּדׁשין ּפסּולי וׁשל הדיֹוט ׁשל ׁשֹור ׁשּנגחּו121וכן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻ

נזק חצי מׁשּלם - הדיֹוט ׁשל זה הּוא ּתם אם ,122ּכאחד: ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
להֹוציא ׁשאּוכל ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם. נזק - מּועד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואם
ּופטּור, הּוא והקּדׁש הֹואיל וזה ;מּמ והּׁשאר אֹוציא, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָמּזה

הּכל לי ּתׁשּלם .123אּתה ְִֵַַַָֹ
.·Îׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי

ּפטּור הּׁשֹור ּבעל - ּבעל124והרגֹו נֹוטל - הּׁשֹור מת ואם . ְֲִֵֵַַַַַַַָָ
הּבֹור ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו ּדמי .125הּׁשֹור ְְִֵֵַַַַ

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּפטּור;‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לבֹור ׁשּנפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָּכלים
למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמֹור. אֹו ׁשֹור ׁשּמה ונפל ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבכליו, ׁשֹור נפל אפּלּו ּכלים. ולא - חמֹור אדם, ולא - ְְְֲֲִִֵֵַָָָָֹֹׁשֹור
על ּופטּור הּבהמה על חּיב - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּומת

ִֵַהּכלים.

מּועדין·. ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו הּוא, נזיקין מאבֹות ְְְֲִִִֵַָָָהּבֹור
ואם הּבֹור. ּתֹולדת זֹו הרי - ּתּקלה הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן.

ּבּה נזקהּזק הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם - ּבהמה אֹו אדם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבּה הּזקּו ואם הפקירּה; לא ּבין הּתּקלה הפקיר ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻׁשלם,

ּפטּור. - ִֵָּכלים
וכּיֹוצא‚. מּׂשאֹו אֹו ּתבנֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד?

חּיב - ּבהמה ּבין אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבהן
ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן ׁשלם. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹנזק
חּיב - ּבּה והּזק זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע נתקל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻהפקירן.
ּפטּור. - נּטּנפּו אֹו אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבעל

והרּביץ„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס
ׁשהּגלל ּפטּור; - הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּגללים,
הּכלים. על ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזה

ונתקל‰. [המהּל] והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח
ּבּדר להתּבֹונן אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה
ּבנזקיו, חּיב הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּכׁשהן
לֹו ׁשאין ּבמקֹום נזקיו הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָואפּלּו

הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב - מּתחּלה לעּׂשֹותּה ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹרׁשּות
.Âּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח

- וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, וכּיֹוצא ּגּתֹות ׁשל הּקרנֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל - המהּל ּבּה הּזק ואם ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻחּיב;
ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו אפלה, היתה ואם להסּתּכל. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
חּיב. הּכד ּבעל הרי - ּבּה נתקל ואם ׁשבירתּה; על ּפטּור -ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Êהר ּברׁשּות ּכּדֹו ׁשּלקהנׁשּברה אֹו ּבּמים אחד והחלק ּבים, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּבדיני וחּיב הּוא; ׁשאנּוס לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבחרסיה
והּמים החרסים והרי החרסים. סּלק ׁשּלא מּפני ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשמים,
ואם ּפטּור. ּולפיכ ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכהפקר,
הּדין והּוא חּיב. - אחר ּבהן והּזק ּבחרסיה, לזּכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻנתּכּון
ּכלים הּזקּו ואם ּבּה. ּכּיֹוצא וכל העמידּה ולא גמּלֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻלנפלה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הפקיר, לא ּבין הפקיר ּבין ּפטּור, - אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּבכל

.Áונתקל זה, אחר זה ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו קּדרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נא. שם רבא, לשון זה כל ממנו. הבור.107)שנבהלה.106)ליהנות העורף.108)לתוך על ולא הפנים על נפילה זוהי
בהבלו.109) ולא הבור של בקרקע ולא הרבים רשות בקרקע מחבטה מתה הבהמה שם.110)כי הכול, כי111)לדעת

שם. נתן רבי כדעת המיתוהו. שותף,112)שניהם לו שיש עכשיו מגופו, נזק חצי משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו
מגופו. הנזק רבע דהיינו למחצה, הוא התשלום חצי.113)גם מחירה114)במקום לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש

מיתה. הנזק.115)לאחר לכל אחראי ואתה בורך, בתוך מתה נמצאה שלי בהמה נפלה116)כי שאם טז, בהלכה ואמרנו
פטור. הבור בעל ומתה, המכשולות".117)ביום מן ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק מקום אין ומבעל118)כי

שם. שם, בגמרא, מובאת הבור בעל כלפי הניזק של הזאת הטענה כל מרבע. יותר להוציא אפשר אי שפת119)השור על
הבור120)הבור. שלולא בטענה, הבור בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין המיתוהו. הבור ובעל הוא כי

אחריותם מידת כן על בבור. נופל היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי לשור, נזק גורמת האבן הייתה לא
הנזק. חצי משלם אחד וכל מום.121)שווה, בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, הקדש122)שלא של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר שאי מכיוון כלום, לו שם123)מועילה רבא כדעת כולו, לנזק אחראי השותפים משני אחד כל כי
ט.124)נג. הלכה י, פרק למעלה ראה ז. ערכין בבלי להזיק, נתכוון לא כי נסקל, השור ואין פשע, הבור חופר אף125)כי

יא. פרק סוף ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם היורשים, מן גובה שטר בלי חוב שזהו פי הדברים,1)על בו נתבארו
בשלימות, זו תולדה משפטי פרטי בו ונתבארו שם, כנזכר תקלה המניח והוא הבור תולדת בו ונזכרה מנזקיהן, פטור הבור שבעל
ומשפט שם, לעשותם רשאי שאינו ומה אותם, יעשה וכיצד הרבים, ברשות לעשותן מורשה שאדם הדברים ביאור לזה ונמשך

בזה. וכיוצא רשותם על או ברשותם שהוא מה בכל היחיד עם הרבים
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ונפלה106ׁשּנבעתה לאחֹור עקבּה על -107וחזרה ומתה ְְְְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָָ
נפילה ּדר ׁשּיּפל עד - ונפל ׁשּנאמר: נפלה108ּפטּור; . ְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ּדין ּבית אין - ומתה לּבֹור חּוץ החפירה מּקֹול ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָלפניה
אֹותֹו ואם109מחּיבין מּידֹו. מֹוציאין אין - הּנּזק ּתפס ואם ; ְְְְִִִִִִִֵַַַָָָ

הּבֹור ּבעל - הּזקה אֹו ּומתה לּבֹור חּוץ לאחֹוריה ְְֲֵֶַַַַַָָָָָֻנפלה
.110ּפטּור ָ

.ËÈהּוא מּועד אם ומתה: הּבֹור לתֹו ּבהמה ׁשּדחף ְְִֵֵֶַַָָָָָׁשֹור
מחצה הּׁשֹור ּובעל מחצה, מׁשּלם הּבֹור ּבעל ּתם111- ואם ; ְְֱֱִֵֶֶַַַַַַַָָָ

מּגּופֹו רביע מׁשּלם הּׁשֹור ּבעל - מׁשּלם112הּוא הּבֹור ּובעל , ְְְִִֵֵַַַַַַַַַ
חלקים אֹומר113ׁשלׁשה הּנבלה ׁשּבעל ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

נבלה ּפחת הּבֹור: אצל114לבעל לי יׁש ּפי115זֹו על אף ; ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָ
ּופּקחת גדֹולה ׁשּנפלה116ׁשהיא ּכמי זֹו הרי ׁשּנדחפה ּכיון , ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

אני117ּבּלילה הּׁשֹור מּבעל להֹוציא יכֹול ׁשאני ּכל ; ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָֹ
לׁשּלמֹו.118מֹוציא חּיב אּתה והּׁשאר , ְְְְִַַַַָָָ

.Îהּבֹור ּפי על אבן הּמּניח ּובא119וכן ּבּה,, ונתקל הּׁשֹור ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
מחצה מׁשּלם האבן את הּמּניח - ומת לּבֹור ּובעל120ונפל , ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

מחצה. ֱֶַָהּבֹור
.‡Îהּמקּדׁשין ּפסּולי וׁשל הדיֹוט ׁשל ׁשֹור ׁשּנגחּו121וכן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֻ

נזק חצי מׁשּלם - הדיֹוט ׁשל זה הּוא ּתם אם ,122ּכאחד: ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָ
להֹוציא ׁשאּוכל ּכל לֹו: אֹומר ׁשהּנּזק ׁשלם. נזק - מּועד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואם
ּופטּור, הּוא והקּדׁש הֹואיל וזה ;מּמ והּׁשאר אֹוציא, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָמּזה

הּכל לי ּתׁשּלם .123אּתה ְִֵַַַָֹ
.·Îׁשֹור עליו ונפל הרּבים, ּברׁשּות ּבֹור חֹופר ׁשהיה ְְִִִֵֶַַָָָָָָמי

ּפטּור הּׁשֹור ּבעל - ּבעל124והרגֹו נֹוטל - הּׁשֹור מת ואם . ְֲִֵֵַַַַַַַָָ
הּבֹור ּבעל מּיֹורׁשי ׁשֹורֹו ּדמי .125הּׁשֹור ְְִֵֵַַַַ

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

ּפטּור;‡. הּבֹור ּבעל - ונׁשּתּברּו לבֹור ׁשּנפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָּכלים
למדּו: הּׁשמּועה מּפי חמֹור. אֹו ׁשֹור ׁשּמה ונפל ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבכליו, ׁשֹור נפל אפּלּו ּכלים. ולא - חמֹור אדם, ולא - ְְְֲֲִִֵֵַָָָָֹֹׁשֹור
על ּופטּור הּבהמה על חּיב - ּכליו ונׁשּתּברּו הּׁשֹור ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָּומת

ִֵַהּכלים.

מּועדין·. ּכמֹוהּו ותֹולדֹותיו הּוא, נזיקין מאבֹות ְְְֲִִִֵַָָָהּבֹור
ואם הּבֹור. ּתֹולדת זֹו הרי - ּתּקלה הּמּניח וכל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּתחּלתן.

ּבּה נזקהּזק הּתּקלה ׁשהּניח זה מׁשּלם - ּבהמה אֹו אדם ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ּבּה הּזקּו ואם הפקירּה; לא ּבין הּתּקלה הפקיר ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָֹֻׁשלם,

ּפטּור. - ִֵָּכלים
וכּיֹוצא‚. מּׂשאֹו אֹו ּתבנֹו אֹו סּכינֹו אֹו אבנֹו הּמּניח ְְְִִִֵֵַַַַַַַַָּכיצד?

חּיב - ּבהמה ּבין אדם ּבין ּבהן והּזקּו הרּבים, ּברׁשּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּבהן
ולא רׁשּותֹו והפקיר ּברׁשּותֹו, הּניחן אם וכן ׁשלם. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶָָֹנזק
חּיב - ּבּה והּזק זֹו ּבתּקלה ונחּבט ּבּקרקע נתקל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָֻהפקירן.
ּפטּור. - נּטּנפּו אֹו אּלּו ּבכל ּכלים הּזקּו ואם הּתּקלה. ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבעל

והרּביץ„. ּברׁשּות, ׁשּלא הּבית ּבעל לחצר ׁשֹורֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַֹהכניס
ׁשהּגלל ּפטּור; - הּבית ּבעל ׁשל ּכליו ּבהן ונּטּנפּו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָּגללים,
הּכלים. על ּבֹו ׁשחּיב ּבֹור מצאנּו ולא הּוא, ּבֹור ּתֹולדת ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזה

ונתקל‰. [המהּל] והל הרּבים, ּברׁשּות הּכד את ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָהּמּניח
ּבּדר להתּבֹונן אדם ּבני ּדר ׁשאין לפי ּפטּור, - וׁשּברּה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּה
ּבנזקיו, חּיב הּכד ּבעל הרי - ּבּה הּזק ואם מהּלכין. ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻּכׁשהן
לֹו ׁשאין ּבמקֹום נזקיו הּמפקיר ׁשּכל הּכד; הפקיר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָואפּלּו

הפקירן. לא ּכאּלּו חּיב - מּתחּלה לעּׂשֹותּה ְְְְֲִִִִִַַָָָָֹרׁשּות
.Âּכגֹון ׁשם, להּניחּה רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום הּכד את ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּניח

- וׁשּברּה ּבּה ונתקל ּבהן, וכּיֹוצא ּגּתֹות ׁשל הּקרנֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמקֹום
ׁשהיה מּפני ּפטּור, הּכד ּבעל - המהּל ּבּה הּזק ואם ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻחּיב;
ּכּדים הּדר ּכל ׁשּמּלא אֹו אפלה, היתה ואם להסּתּכל. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלֹו
חּיב. הּכד ּבעל הרי - ּבּה נתקל ואם ׁשבירתּה; על ּפטּור -ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Êהר ּברׁשּות ּכּדֹו ׁשּלקהנׁשּברה אֹו ּבּמים אחד והחלק ּבים, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּבדיני וחּיב הּוא; ׁשאנּוס לפי אדם, מּדיני ּפטּור - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבחרסיה
והּמים החרסים והרי החרסים. סּלק ׁשּלא מּפני ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשמים,
ואם ּפטּור. ּולפיכ ׁשּנאנס, אחר אּלא הפקיר ולא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכהפקר,
הּדין והּוא חּיב. - אחר ּבהן והּזק ּבחרסיה, לזּכֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻנתּכּון
ּכלים הּזקּו ואם ּבּה. ּכּיֹוצא וכל העמידּה ולא גמּלֹו ְְְְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹֹֻלנפלה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הפקיר, לא ּבין הפקיר ּבין ּפטּור, - אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּבכל

.Áונתקל זה, אחר זה ּבּדר מהּלכין ׁשהיּו קּדרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשני
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נא. שם רבא, לשון זה כל ממנו. הבור.107)שנבהלה.106)ליהנות העורף.108)לתוך על ולא הפנים על נפילה זוהי
בהבלו.109) ולא הבור של בקרקע ולא הרבים רשות בקרקע מחבטה מתה הבהמה שם.110)כי הכול, כי111)לדעת

שם. נתן רבי כדעת המיתוהו. שותף,112)שניהם לו שיש עכשיו מגופו, נזק חצי משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו
מגופו. הנזק רבע דהיינו למחצה, הוא התשלום חצי.113)גם מחירה114)במקום לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש

מיתה. הנזק.115)לאחר לכל אחראי ואתה בורך, בתוך מתה נמצאה שלי בהמה נפלה116)כי שאם טז, בהלכה ואמרנו
פטור. הבור בעל ומתה, המכשולות".117)ביום מן ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק מקום אין ומבעל118)כי

שם. שם, בגמרא, מובאת הבור בעל כלפי הניזק של הזאת הטענה כל מרבע. יותר להוציא אפשר אי שפת119)השור על
הבור120)הבור. שלולא בטענה, הבור בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין המיתוהו. הבור ובעל הוא כי

אחריותם מידת כן על בבור. נופל היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי לשור, נזק גורמת האבן הייתה לא
הנזק. חצי משלם אחד וכל מום.121)שווה, בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, הקדש122)שלא של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר שאי מכיוון כלום, לו שם123)מועילה רבא כדעת כולו, לנזק אחראי השותפים משני אחד כל כי
ט.124)נג. הלכה י, פרק למעלה ראה ז. ערכין בבלי להזיק, נתכוון לא כי נסקל, השור ואין פשע, הבור חופר אף125)כי

יא. פרק סוף ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם היורשים, מן גובה שטר בלי חוב שזהו פי הדברים,1)על בו נתבארו
בשלימות, זו תולדה משפטי פרטי בו ונתבארו שם, כנזכר תקלה המניח והוא הבור תולדת בו ונזכרה מנזקיהן, פטור הבור שבעל
ומשפט שם, לעשותם רשאי שאינו ומה אותם, יעשה וכיצד הרבים, ברשות לעשותן מורשה שאדם הדברים ביאור לזה ונמשך

בזה. וכיוצא רשותם על או ברשותם שהוא מה בכל היחיד עם הרבים
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לעמד לראׁשֹון היה אם ּבראׁשֹון: הּׁשני ונתקל ונפל, ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָֹהראׁשֹון
אנּוס ׁשהּוא ּפי על ׁשאף ׁשני, ּבנזקי הראׁשֹון חּיב - עמד ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
הּוא והרי ,ּבּדר מּטל ּבהיֹותֹו אנּוס אינֹו - נפילה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻּבׁשעת
ׁשּלא ּפי על ואף ּפטּור, - לעמד לֹו היה לא ואם לעמד; ְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֹֹֹיכֹול

ּבנפׁשֹו. טרּוד ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ׁשּנתקל לזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָהזהיר
.Ë?ׁשני ׁשל ּבנזקיו חּיב ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

ׁשאינֹו ּפטּור; - ּכליו הּזקּו אם אבל ׁשני; ׁשל ּגּופֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻּכׁשהּזק
ּכמֹו הּוא, ּבֹור ּתֹולדת ּתּקלה וכל ּבבֹור, הּכלים על ְְְִֵֶֶַַַַָָָָחּיב

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.È,זה אחר זה מהּלכין ׁשהיּו ּבהן וכּיֹוצא והּזּגגים ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקּדרים

ּבּׁשני, והּׁשליׁשי ּבראׁשֹון, הּׁשני ונתקל ונפל, הראׁשֹון ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַַַָָָונתקל
ּבנזקי חּיב הראׁשֹון - עמד ולא לעמד לֹו יׁש מהן אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹוכל
ּבין ּבארץ הּמּטל ראׁשֹון ׁשל ּבגּופֹו ׁשהּזק ּבין ׁשני, ׁשל ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻגּופֹו
הּזק אם ׁשליׁשי, ׁשל גּופֹו ּבנזקי חּיב והּׁשני ּבמּׂשאֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻֻׁשהּזק
- ׁשּנפל ׁשני ׁשל ּבמּׂשאֹו הּזק אם אבל ׁשני, ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבגּופֹו
אני אין מּׂשאי, ׁשהּוא זה, ּבֹור הּׁשני: לֹו אֹומר ׁשהרי ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּפטּור.
ואם מּׂשאֹו. עם הּׁשני הּפיל ראׁשֹון ׁשהרי אֹותֹו; ְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָהּכֹורה

ּפטּורין. ּכּלן - זה את זה ְְִִִֶֶֶָֻהזהירּו
.‡Èאחד ונתקל ,הּדר לרחב מּטל והיה הראׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻנפל

ּבנזקי חּיב הּוא הרי - ּבבטנֹו ואחד ּברגליו ואחד ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹו
עמד. ולא לעמד לֹו והיה הֹואיל ְְֲִַַָָָָֹֹֻּכּלן,

.·È- אחר ּבהן והּזק הרּבים, ּברׁשּות הּמים את ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻהּׁשֹופ
נבלעּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּכליו נּטּנפּו ואם ּבנזקיו; ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָחּיב
והּזק ונפל והחלק חלקה, הארץ ונׁשארה ּבארץ ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻהּמים

ּבנזקיו. חּיב זה הרי - ְְֲִֵֶַַַַָָָּבּקרקע
.‚Èאין - מערֹותיהן וגֹורפין ּביבֹותיהן ׁשּפֹותקין אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָּכל

אבל החּמה; ּבימֹות הרּבים ּברׁשּות הּמים לׁשּפ רׁשּות ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹלהן
הּזק אם כן, ּפי על ואף רׁשּות. להן יׁש - הּגׁשמים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻּבימֹות

ׁשלם. נזק חּיבין - ּבּמים ּבהמה אֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָאדם
.„Èׁשּיּדֹוׁשּו ּכדי הרּבים לרׁשּות וקּׁשֹו ּתבנֹו אדם יֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹלא

ּכהפקר, ׁשּיהיּו חכמים קנסּוהּו - הֹוציא ואם זבל. לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָויעּׂשּו
קדם ואם והׁשּביחּו. ׁשּנּדֹוׁשּו מעת זכה ּבהן הּקֹודם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכל
מֹוציאין אין - הרּבים לרׁשּות הֹוצאה מּׁשעת ּבהן וזכה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאדם
ּבהמה אֹו אדם ּבהן הּזק אם ּכהפקר, ׁשהן ּפי על ואף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻמּידֹו.

לׁשּלם. חּיב הּמֹוציא זה הרי -ְֲִֵֵֶַַַָ
.ÂËלרׁשּות והּגללים הּזבל את להֹוציא אדם לכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש

ולצּבר זבלים הֹוצאת ּבׁשעת יֹוםהרּבים ׁשלׁשים ׁשם אֹותן ְְְְְִִִִִַַַָָָָָֹ
ּפי על ואף ּבהמה]. [ורגלי אדם ּברגלי נּׁשֹוף ׁשּיהיה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכדי
ּגזל; מּׁשּום הּגלל זה על וחּיבין לׁשּלם. חּיב - הּזיק אם ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָכן,

ּבֹו. קנסּו לא נדֹוׁש, אם ׁשבח ּבֹו ׁשאין ְִֵֵֶֶַָָָֹּכיון
.ÊË;לבנים לֹובנים ואין הרּבים, ּברׁשּות טיט ׁשֹורין ְְְְִִִִִִֵֵֵַָאין

לבנים. לא אבל הרּבים, ּברׁשּות טיט ּגֹובלין ְְְֲֲִִִִִֵַָָָֹאבל
.ÊÈוהּבֹונה מביא אבנים הּמביא - הרּבים ּברׁשּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּבֹונה

ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיבין - ׁשהּזיקּו וכּלן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּבֹונה.
.ÁÈאֹו אדם ּבּה והּזק לסּתת, ּומסרּה אבן ׁשחצב ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻהחֹוצב

מסר חּיב. החּמר - לחּמר ׁשּמסר וסּתת חּיב. הּסּתת - ְְְֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָּבהמה

חּיב. הּבֹונה - לבֹונה ּכּתף מסר חּיב. הּכּתף - לכּתף ְְֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָחּמר

חּיב. המתּקן - ּבּבנין יׁשיבתּה ׁשּמתּקן לזה הּבֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָמסרּה
והיּו והּזיקה, נפלה הּדימֹוס ּגּבי על ׁשהעלּוה אחר ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָואם
חּיב, האחרֹון - ּובּׂשכירּות חּיבין; ּכּלן - ּבקּבלנּות ְְְֲִִִִַַַַָָָָָֻעֹוּׂשין

ּפטּורין. ְְִָֻוכּלן
.ËÈּפטּור - והּזיקּו הרּבים לרׁשּות ׁשּנפלּו והאילן ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹהּכתל

לבֹור, ּדֹומים ׁשאינן לפי ׁשהפקירן; ּפי על ואף ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמּלׁשּלם,
קֹובעין ּדין ּבית - רעּועין היּו ואם להּזיק. ּתחּלתן אין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהרי
הּזמן? וכּמה הּכתל. את ולסּתר האילן את לקץ זמן ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלֹו
הּזמן לאחר ּפטּור; - והּזיקּו הּזמן ּבתֹו נפלּו יֹום. ְְְְְְְִִִַַַַַַָָׁשלׁשים

אֹותן. ׁשּׁשהה מּפני חּיב, -ְִִֵֶַָָָ
.Îּבקֹוצים ּגדרֹו והּגֹודר הּזכּוכית, ואת הּקֹוץ את ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמצניע

ׁשלם. נזק חּיב - ּבהן אחד והּזק הרּבים, לרׁשּות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻוהפריח
ׁשאין לפי ּפטּור, - רׁשּותֹו ּבתֹו ּבצמצּום ּבקֹוצים ּגדר ְְְְְְְִִִִֵֶַָָואם

ּבכתלים. להתחּכ אדם ּבני ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָּדר
.‡Îּובא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבתֹו ּוזכּוכּיֹותיו קֹוציו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָהּמצניע

אם והּזיק: הרּבים לרׁשּות ונפל ּכתלֹו, את וסתר הּכתל ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבעל
ּבעל - הּוא ּבריא ּכתל ואם חּיב, הּמצניע - היה רעּוע ְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹּכתל

חּיב. ֶַַָֹהּכתל
.·Îואת הּקֹוצים את מצניעין היּו הראׁשֹונים ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָחסידים

ּכדי ּבארץ, טפחים ׁשלׁשה ּבעמק ּׂשדֹותיהן ּבתֹו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּזכּוכּיֹות
ּבאׁש, אֹותם ּׂשֹורפים ואחרים הּמחרׁשה. ּתעלם ְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּבהם יּזק ׁשּלא ּכדי לּנהר, אֹו לּים אֹותם מׁשליכים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻואחרים

ָָאדם.
.‚Îעֹוּׂשין ואין הרּבים. לרׁשּות מרׁשּותֹו אדם יסּקל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹלא

מערֹות, ולא ׁשיחין ולא ּבֹורֹות ולא הרּבים, רׁשּות ּתחת ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹֹחלל
טעּונה והיא ּגּביהן על להּל יכֹולה ׁשהעגלה ּפי על ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָואף
ּבֹור והחֹופר מּדעּתֹו. ׁשּלא מּלמּטה ּתפחת ׁשּמא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹאבנים,

מּתר. - רּבים ְְִֵַָָֻלצרכי
.„Îאם אּלא הרּבים לרׁשּות ּוגזזטראֹות זיזין מֹוציאין ְְְְִִִִִִִֵֶַָָָֻאין

על הּדר יאפיל ׁשּלא והּוא, ורֹוכבֹו; מּגמל למעלה היּו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכן
ּכנס ּומֹוציאֹו. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס רצה, ואם הרּבים. רׁשּות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּבני
יכֹול אינֹו אבל ׁשּירצה. זמן ּכל מֹוציא זה הרי - הֹוציא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹולא
ּבֹו ׁשהחזיקּו מצר ׁשּכל לעֹולם; למקֹומן ּכתלים ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָלהחזיר

לקלקלֹו. אסּור - ְְְִַַָרּבים
.‰Îהרּבים לרׁשּות יֹוצאֹות ּוגזזטראֹות זיזין ּובּה חצר ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻלקח

ּכׁשהיתה. אֹותּה ּובֹונה חֹוזר - נפלה ואם ּבחזקתּה; זֹו הרי -ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
.ÂÎׁשּיהיה ּכדי קֹוצץ - הרּבים לרׁשּות נֹוטה ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָאילן

ּׂשפתֹות מּׁשתי ּפנּוי מקֹום ּומּניחין ּברֹוכבֹו. עֹובר ְְְְִִִִֵֵַַָָָָהּגמל
הּספינה. ּומֹוׁשכין ׁשם ׁשּיֹורדין הּמּלחים ּכתפי ּכרחב ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּנהר
מתרין ואין מּיד, אֹותֹו קֹוצצין - זה ּברחב הּנמצא אילן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹוכל

הּספינה. מֹוׁשכי מעּכב ׁשהרי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָּבבעליו,
.ÊÎנטלּה ּׂשדהּו, ּבתֹו עֹוברת הרּבים דר ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָמי

לא ׁשּנטל וזה ּבֹו, וזכּו נתן ּׁשּנתן מה - הּצד מן להם ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּונתנּה
עּׂשרה מּׁשׁש ּפחֹות אין הרּבים? ּדר רחב וכּמה ּבֹו. ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹזכה

ַָאּמה.
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.‡- [והּזיקה] הּדלקה ועברה חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּמדליק
קצים ּומצאה אׁש תצא ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיב
וגֹומר. הּמבעיר יׁשּלם ׁשּלם וגֹומר, הּקמה אֹו ּגדיׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָונאכל

היא. נזיקין מאבֹות ְְְֲִִִֵֵַָוהּבערה
ּכדי·. הּמצר מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָהדליק

ההרחקה? ׁשעּור וכּמה חברֹו. לּׂשדה הּדלקה ּתעבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
האׁש ועברה ּכראּוי, הרחיק לא ואם הּדלקה. גבּה לפי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹהּכל

- ועברהוהּזיקה ּכראּוי, הרחיק ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עברה אם וכן היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ּפטּור; - ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהּזיקה
ּפטּור. - אּמֹות ׁשמֹונה ורחּבן מים ּבהן ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָנהר

והעצים‚. הּדלקה וגבּה הּגדר ּגבּה אֹומדין - גדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
ּפטּור, - לעבר ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו
ּבאׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. - לעבר ראּויה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹואם
מּגבּה ונכּפף העֹולה ּגדֹול להב לּה היה אם אבל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהּקֹודחת;
אּלא אמד, לּה אין - ׁשם מצּויין עצים והיּו הּלהב, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעלּית

חּיב. - אּמה אלף עברה ְֲִֶֶַַָָָָאפּלּו
הּדלקה,„. מחמת ׁשּלא ּגדר ונפל ּבחצרֹו, דלקה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנפלה

הּגדר לגּדר יכֹול היה אם אחרת, ּבחצר הּדלקה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹועברה
ׁשּיצא לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה חּיב. - גדרֹו ולא ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנפל

ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו לֹו ׁשהיה ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק,
מּדיני‰. ּפטּור - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח

להן ׁשּמסר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבידי וחּיב ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּתעבר קדם מאליה להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּגחלת
מעּׂשיו ׁשהרי חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָותדליק;

ְָּגרמּו.
.Âחּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח

הּבערה לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן ּפטּור. והּׁשֹולח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹלׁשּלם,
חּיב. הּׁשֹומר -ֵַַָ

.Êהּמביא - העצים את הביא ואחד האּור את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
את הביא ואחד העצים את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור

ּכ הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ּפטּורין.חּיב. ּלן ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
להּזיק הּגֹורם וכל גרם, הּוא ׁשהרי חּיב; - הרּוח ולּבּתּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּבה
הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר ׁשּבּנכסים, הּיפה מן ׁשלם נזק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשּלם

.Áחּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש
גדיׁש אכלה הּׂשדה. אֹו קצים ּומצאה ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלׁשּלם;
ּכגֹון היּו אם הּגדיׁש: ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָוכּיֹוצא

הּׂשדה אנׁשי ׁשּדר מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמֹוריגים
זכּוכית ּוכלי ּבגדים היּו לׁשּלם; חּיב - ּבגדיׁש ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָלטמנם

הּכלים. על ּפטּור - ּבהן ְִֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא
.Ëאבל חברֹו; ּׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל על ּפטּור - חברֹו לּׂשדה ועברה ׁשּלֹו ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש. הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל גדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְְִִִִִִֵֶַָֹהּכלים,

ּׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאה חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן חּיב; - עּמֹו ונּׂשרף לֹו סמּו ועבד לֹו ּכפּות גדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעּׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור. - עּמֹו ונּׂשרף ְְִִַָלֹו
.‡È,ּכלים ּבֹו והטמין ּבֹו והגּדיׁש לחברֹו, מקֹום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָהּמׁשאיל

דמי אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגדיׁש וּׂשרף הּמׁשאיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהדליק
והגּדיׁש חּטים להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָגדיׁש
ׁשהגּדיׁש אֹו חּטים, והגּדיׁש ּׂשעֹורים להגּדיׁש אֹו ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַּׂשעֹורים,
ּבחּטים וחּפם ּׂשעֹורים ׁשהגּדיׁש אֹו ּבּׂשעֹורים, וחּפם ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶָָחּטים

ּבלבד. ּׂשעֹורים דמי אּלא לֹו מׁשּלם אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
.·Èמה ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל הּבירה את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמדליק

וכל ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה;
נׁשּבע זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ּבּבּתים. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציהם
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל. חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָּבנקיטת
ׁשהּוא אֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ּובלבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר.

אצלֹו. ּפּקדֹון ׁשּטען הּדברים אֹותן להיֹות ְְְִִִֶֶַַָָָָָלמּוד
.‚Èונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן טעּון ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּגמל

ּכל את והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפׁשּתנֹו
ּבין ּבמּׂשאֹוי. ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּבירה
מּבחּוץ נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעמדה
מּבחּוץ. נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני -ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

לׁשמר. ליׁשב לֹו היה חנּכה נר ְֲֲִִֵֵֵַָָָֹֻואפּלּו
.„Èאין אם ׁשּתדלק, עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּכֹופף

מּדיני ּפטּור - מצּויה ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאׁש
אֹו ּבעפר חברֹו ׁשל קמתֹו והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאדם
מּדיני ּפטּור הּטֹומן הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבתבן,
על ּפטּור האׁש את ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים, ּבדיני וחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם

ַָהּטמּון.
.ÂËהרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש

ּובבׁשּתֹו, ּובצערֹו ּוברּפּויֹו ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהּמבעיר
הּוא הרי הּוא, ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּכאּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הולכים1) שהם לפי הבור לנזקי חיים הבעלי נזקי להקדים שראוי הוא, הסדר זה וסבת בשלימות. ההבערה דיני בו נתבארו
מצויים תולדותיו נזקי או הבור שנזקי לפי האש לנזקי הבור נזקי להקדים וראוי יותר. מצויים ונזקיהם ומזיקים, לחוץ ויוצאים
ראוי ותולדותיהם הם בכלל והשן והרגל הקרן והם: חיים הבעלי אבות שלשה ענייני המבארים בדברים המדבר והפרק יותר.
תולדות בביאור שני בפרק רבינו והתחיל מהם. אחד כל פרטי לבאר יש כך ואחר לפרטים. כללים להקדים יש כי ראשון, להיותו
אלא והרגל השן חיוב שאין שידוע, לפי לשן הרגל להקדים ויש יותר. מצויים ונזקיהם מתחלתן מועדות שהן לפי והרגל השן
עיון במעט זה ביאור ואחר הניזק. ברשות הבהמה נכנסה שכבר ר"ל הרגל, לו קדם כבר השן נזק בהמצא כן, ואם הניזק ברשות

אלו. הלכות כל סדר סיבת למבין תתבאר
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.‡- [והּזיקה] הּדלקה ועברה חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּמדליק
קצים ּומצאה אׁש תצא ּכי ׁשּנאמר: ׁשלם; נזק לׁשּלם ְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחּיב
וגֹומר. הּמבעיר יׁשּלם ׁשּלם וגֹומר, הּקמה אֹו ּגדיׁש ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָונאכל

היא. נזיקין מאבֹות ְְְֲִִִֵֵַָוהּבערה
ּכדי·. הּמצר מּסֹוף להרחיק צרי - רׁשּותֹו ּבתֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָהדליק

ההרחקה? ׁשעּור וכּמה חברֹו. לּׂשדה הּדלקה ּתעבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
האׁש ועברה ּכראּוי, הרחיק לא ואם הּדלקה. גבּה לפי ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֹהּכל

- ועברהוהּזיקה ּכראּוי, הרחיק ׁשלם. נזק לׁשּלם חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
עברה אם וכן היא. ׁשמים ּבידי מּכה ׁשּזֹו ּפטּור; - ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהּזיקה
ּפטּור. - אּמֹות ׁשמֹונה ורחּבן מים ּבהן ׁשּיׁש ׁשלּולית אֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָנהר

והעצים‚. הּדלקה וגבּה הּגדר ּגבּה אֹומדין - גדר ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹעברה
ּפטּור, - לעבר ראּויה אינּה אם ׁשם: הּמצּויין הּקֹוצים ְְֲִִִֵַַַָָָָֹאֹו
ּבאׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה חּיב. - לעבר ראּויה ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹואם
מּגבּה ונכּפף העֹולה ּגדֹול להב לּה היה אם אבל ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָֹהּקֹודחת;
אּלא אמד, לּה אין - ׁשם מצּויין עצים והיּו הּלהב, ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעלּית

חּיב. - אּמה אלף עברה ְֲִֶֶַַָָָָאפּלּו
הּדלקה,„. מחמת ׁשּלא ּגדר ונפל ּבחצרֹו, דלקה ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנפלה

הּגדר לגּדר יכֹול היה אם אחרת, ּבחצר הּדלקה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹועברה
ׁשּיצא לׁשֹורֹו ּדֹומה? הּדבר למה חּיב. - גדרֹו ולא ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּנפל

ׁשמרֹו. ולא לׁשמרֹו לֹו ׁשהיה ְְְְְִִֶָָָָֹוהּזיק,
מּדיני‰. ּפטּור - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ּביד הּבערה את ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּׁשֹולח

להן ׁשּמסר אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשמים. ּבידי וחּיב ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאדם
ׁשּתעבר קדם מאליה להּכבֹות הּגחלת ׁשּדר ולּבּוה, ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּגחלת
מעּׂשיו ׁשהרי חּיב, - ׁשלהבת להן מסר אם אבל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָותדליק;

ְָּגרמּו.
.Âחּיב ׁשהבעיר הּפּקח זה - ּפּקח ּביד הּבערה את ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשלח

הּבערה לׁשמר ׁשֹומר הּניח אם וכן ּפטּור. והּׁשֹולח ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָֹלׁשּלם,
חּיב. הּׁשֹומר -ֵַַָ

.Êהּמביא - העצים את הביא ואחד האּור את הביא ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאחד
את הביא ואחד העצים את הביא אחד חּיב. העצים ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאת
המלּבה - ולּבה אחר ּבא חּיב. האּור את הּמביא - ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהאּור

ּכ הרי - ּתמיד מצּויה ׁשאינּה רּוח לּבּתּו ּפטּורין.חּיב. ּלן ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻ
להּזיק הּגֹורם וכל גרם, הּוא ׁשהרי חּיב; - הרּוח ולּבּתּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלּבה
הּמּזיקין. ּכל ּכׁשאר ׁשּבּנכסים, הּיפה מן ׁשלם נזק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמׁשּלם

.Áחּיב - עפר אֹו אבנים אֹו עצים ואכלה ׁשּיצאה ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָאׁש
גדיׁש אכלה הּׂשדה. אֹו קצים ּומצאה ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹלׁשּלם;
ּכגֹון היּו אם הּגדיׁש: ּבתֹו טמּונים ּכלים והיּו ּבֹו, ְְְְְִִִִֵֵַַָָָוכּיֹוצא

הּׂשדה אנׁשי ׁשּדר מּדברים ּבהן וכּיֹוצא ּבקר ּוכלי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמֹוריגים
זכּוכית ּוכלי ּבגדים היּו לׁשּלם; חּיב - ּבגדיׁש ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָלטמנם

הּכלים. על ּפטּור - ּבהן ְִֵֵֶַַַָָוכּיֹוצא
.Ëאבל חברֹו; ּׂשדה ּבתֹו ּבמדליק אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָּבּמה

ּכל על ּפטּור - חברֹו לּׂשדה ועברה ׁשּלֹו ּבתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבמדליק
מקֹום ׁשעּור הּוא מׁשּלם אבל ּבּגדיׁש. הּטמּונים ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָהּכלים
אֹו חּטים ׁשל גדיׁש מלא הּוא ּכאּלּו אֹותֹו ורֹואין ְְְִִִִִִֵֶַָֹהּכלים,

ּׂשעֹורים. ְִֶׁשל
.È,הּגדיׁש ונאכל האׁש ויצאה חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּמדליק

ׁשּכן חּיב; - עּמֹו ונּׂשרף לֹו סמּו ועבד לֹו ּכפּות גדי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָוהיה
סמּו ּוגדי ּכפּות עבד היה ּבּגדיׁש. לעּׂשֹות אדם ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּדר

ּפטּור. - עּמֹו ונּׂשרף ְְִִַָלֹו
.‡È,ּכלים ּבֹו והטמין ּבֹו והגּדיׁש לחברֹו, מקֹום ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָהּמׁשאיל

דמי אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגדיׁש וּׂשרף הּמׁשאיל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהדליק
והגּדיׁש חּטים להגּדיׁש מקֹום הׁשאילֹו ּבלבד. ְְְְְְִִִִִִִִִַַָָגדיׁש
ׁשהגּדיׁש אֹו חּטים, והגּדיׁש ּׂשעֹורים להגּדיׁש אֹו ְְְְְְְִִִִִִִִִֶַּׂשעֹורים,
ּבחּטים וחּפם ּׂשעֹורים ׁשהגּדיׁש אֹו ּבּׂשעֹורים, וחּפם ְְְְְְִִִִִִִִִִִֶָָחּטים

ּבלבד. ּׂשעֹורים דמי אּלא לֹו מׁשּלם אינֹו -ְְְְִִֵֵֵֶַַָ
.·Èמה ּכל מׁשּלם - חברֹו ׁשל הּבירה את ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמדליק

וכל ּכליהם ּכל להּניח אדם ּבני ּדר ׁשּכן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּׁשּבתֹוכּה;
נׁשּבע זה הרי - הּבית ּבעל ׁשּיטען וכל ּבּבּתים. ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחפציהם
ּכמֹו סֹופרים, מּדברי זֹו ּוׁשבּועה ונֹוטל. חפץ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָּבנקיטת
ׁשהּוא אֹו ּבהן, אמּוד ׁשהּוא ּדברים ׁשּיטען ּובלבד ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיתּבאר.

אצלֹו. ּפּקדֹון ׁשּטען הּדברים אֹותן להיֹות ְְְִִִֶֶַַָָָָָלמּוד
.‚Èונכנס הרּבים, ּברׁשּות ועֹובר ּפׁשּתן טעּון ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָּגמל

ּכל את והדליק חנוני, ׁשל ּבנרֹו ודלקה החנּות לתֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפׁשּתנֹו
ּבין ּבמּׂשאֹוי. ׁשהרּבה מּפני חּיב, הּגמל ּבעל - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּבירה
מּבחּוץ נרֹו החנוני הּניח עמדה. ׁשּלא ּבין הּבהמה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשעמדה
מּבחּוץ. נרֹו ׁשהּניח מּפני ּפׁשּתן, ּבדמי אף חּיב החנוני -ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

לׁשמר. ליׁשב לֹו היה חנּכה נר ְֲֲִִֵֵֵַָָָֹֻואפּלּו
.„Èאין אם ׁשּתדלק, עד האׁש לפני חברֹו ׁשל קמתֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּכֹופף

מּדיני ּפטּור - מצּויה ׁשאינּה ּברּוח אּלא לּה מּגעת ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאׁש
אֹו ּבעפר חברֹו ׁשל קמתֹו והּטֹומן ׁשמים. ּבדיני וחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָאדם
מּדיני ּפטּור הּטֹומן הרי - אֹותּה ואכלה האׁש ועברה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבתבן,
על ּפטּור האׁש את ׁשהּמדליק מּפני ׁשמים, ּבדיני וחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאדם

ַָהּטמּון.
.ÂËהרי - ּבֹו וחבלה האדם את והּזיקה ׁשעברה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָאׁש

ּובבׁשּתֹו, ּובצערֹו ּוברּפּויֹו ּובׁשבּתֹו ּבנזקיו חּיב ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָהּמבעיר
הּוא הרי הּוא, ממֹונֹו ׁשאּׁשֹו ּפי על ׁשאף ּבידֹו; הּזיקֹו ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָּכאּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הולכים1) שהם לפי הבור לנזקי חיים הבעלי נזקי להקדים שראוי הוא, הסדר זה וסבת בשלימות. ההבערה דיני בו נתבארו
מצויים תולדותיו נזקי או הבור שנזקי לפי האש לנזקי הבור נזקי להקדים וראוי יותר. מצויים ונזקיהם ומזיקים, לחוץ ויוצאים
ראוי ותולדותיהם הם בכלל והשן והרגל הקרן והם: חיים הבעלי אבות שלשה ענייני המבארים בדברים המדבר והפרק יותר.
תולדות בביאור שני בפרק רבינו והתחיל מהם. אחד כל פרטי לבאר יש כך ואחר לפרטים. כללים להקדים יש כי ראשון, להיותו
אלא והרגל השן חיוב שאין שידוע, לפי לשן הרגל להקדים ויש יותר. מצויים ונזקיהם מתחלתן מועדות שהן לפי והרגל השן
עיון במעט זה ביאור ואחר הניזק. ברשות הבהמה נכנסה שכבר ר"ל הרגל, לו קדם כבר השן נזק בהמצא כן, ואם הניזק ברשות

אלו. הלכות כל סדר סיבת למבין תתבאר
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את ּבֹורֹו אֹו ּבהמּתֹו הּזיקה אם אבל ּבחּציו. ׁשהּזיקה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶָָָָּכמֹו
ּכמ ּבלבד, ּבנזק אּלא חּיב אינֹו - ׁשּבארנּו.האדם ֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.ÊËאֹו אבן הּניח ּכיצד? ּכאׁש. הן הרי האׁש ּתֹולדֹות ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
חּיב - והּזיקּו מצּויה ּברּוח ונפלּו ּגּגֹו, ּבראׁש מּׂשא אֹו ְְְְְְִִִַַַַַָָָָֹסּכין
הן. הּבערה ּתֹולדֹות ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּכל ׁשלם; נזק ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלׁשּלם

ּפטּור. - והּזיקּו מצּויה ׁשאינּה ּברּוח נפלּו ְְְְְִִִֵֶַָָָָואם
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ממֹון נזקי הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָסליקּו

ה'תשע"ב כסלו ה' חמישי יום
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לא מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹיׁש
הּגּנב. ּדין ב) ממֹון. לגנב ׁשּלא א) ּפרטן: הּוא וזה ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹֹתעּׂשה,
עול יעּׂשה ׁשּלא ד) הּמׁשקלֹות. עם הּמאזנים לצּדק ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹג)
איפה ואבן אבן לאדם יהיה ׁשּלא ה) ּובּמׁשקלֹות. ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבּמּדֹות
יּסיג ׁשּלא ו) ּבהן. ונֹותן לֹוקח ׁשאינֹו ּפי על אף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹואיפה,

נפׁשֹות. לגנב ׁשּלא ז) ְְְִֶָֹֹּגבּול.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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הּגֹונב‡. ּפרּוטה3ממֹון2ּכל על5ּולמעלה4מּׁשוה עֹובר - ְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנאמר תעּׂשה, לאו6לא על לֹוקין ואין תגנב. לא זה,7: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
לתׁשלּומין נּתן לׁשּלם8ׁשהרי ּתֹורה חּיבּתּו ׁשהּגּנב ואחד9, .10 ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּכֹוכבים עֹובד ממֹון הּגֹונב אֹו יּׂשראל ממֹון ואחד11הּגֹונב , ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
הּקטן את אֹו הּגדֹול את .12הּגֹונב ֵֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא·. ּכל לגנב ּתֹורה13אסּור ּדר14ּדין לגנב ואסּור . ְְְִִִֶֶֶָָָָֹֹ
להחזיר מנת על לגנב אֹו לׁשּלם15ּׂשחֹוק מנת על הּכל16אֹו ; ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ

ּבכ.17אסּור עצמֹו ירּגיל ׁשּלא , ְְְִֶַַָָֹ
ּבּסתר‚. אדם ממֹון הּלֹוקח זה גּנב? זהּו הּבעלים18אי ואין ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ואין מעֹותיו ולקח חברֹו ּכיס לתֹו ידֹו הּפֹוׁשט ּכגֹון ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָיֹודעים,
ּבגלּוי לקח אם אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן רֹואים, 19הּבעלים ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

יד20ּובפרהסיא גזלן21ּבחזק אּלא גּנב, זה אין -22,לפיכ . ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּגנב מזּין ּפי23לסטים על אף גּנב, אּלא גזלן, אינֹו - ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

יֹודעים ׁשּגנב.24ׁשהּבעלים ּבׁשעה ְְְִִֶֶַַָָָָ
עדים„. עליו ׁשהעידּו לׁשּלם26ּכׁשרים25ּגּנב חּיב - ׁשּגנב ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשניםלב27ׁשנים מׁשּלם - ּדינר ּגנב אם הּגנבה. ּגנב28על ; ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָ
ּבדמיה ׁשנים מׁשּלם - גמל אֹו ּכסּות אֹו נמצא29חמֹור . ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָ
חברו את לחּסר ׁשּבּקׁש ּכׁשעּור .30מפסיד ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַֹ

מעצמֹו‰. ׁשהֹודה הּקרן31ּגּנב את מׁשּלם - ּופטּור32ׁשּגנב ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּכפל אלהים33מן ירׁשיעּון אׁשר ׁשּנאמר: ;34- ׁשנים יׁשּלם ְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹ

עצמֹו את הּמרׁשיע לכל35ולא הּדין והּוא ׁשנים. מׁשּלם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָֹ
ּפטּור36הּקנסֹות ּבהן ׁשהּמֹודה ,37. ְֶֶֶַַָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וטבחם1) ושה שור בגונב וחמשה ארבעה תשלומי אם כפל תשלומי אם התשלומים, וענין ומהותה הגניבה איסור בביאור ענינו
הועתקה אם וכן הגניבה, נשתנית לא בין הגניבה נשתנית בין דינה מה בעין הגניבה ואם חייב, שהוא הגנב הוא ומי מכרם. או

בזה. וכיוצא אחר הדיוט ג.2)לרשות הלכה להלן ראה "גנב" המונח כסף).3)הגדרת דווקא (ולאו קטנה4)רכוש מטבע
כסף. של בדינר ושניים תשעים ממאה אחד נחושת, שם).5)של ורש"י נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה משווה פחות

נפשות6) בגונב מדבר הדברות שבעשרת תגנוב" "לא אבל ממון, בגונב מדבר זה פסוק תגנובו". "לא כתוב שם יא. יט, ויקרא
א). הלכה ט בפרק להלן רבינו כותב וכן פו. לא7)(סנהדרין ו"כל מעשה, בו שיש פי על אף תגנובו", "לא של זו אזהרה על

עליו" לוקין מעשה, בו שיש לאו שבתורה, טז.).תעשה מכות ומשלם".8)(ראה לוקה אין בתשלומין דחייב "אם9)ו"כיוון
ג). כב, (שמות ישלם" שניים ... ובין.10)המצא בין = ואחד ... הדין11)ואחד והוא א-ב, קיג קמא בבא - אסור" גוי "גזל

מקטן.12)לגניבה. גנב או מגדול גנב אם חשוב ולא הגניבה על בא בתורה החיוב פרוטה.13)כי משווה פחות אף14)אפילו
רבינו אכילה. באיסורי שיעור חצי כמו משיעור, בפחות אף הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה הלא על לעבור שהשיעור פי על

עד.). (יומא התורה מן אסור שיעור שחצי יוחנן, כרבי בשבילו.15)פוסק לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ תשלומי16)את
סא:). מציעא בבבא (רש"י יקבל" שלא בו ויודע לההנותו "שרוצה משום מן17)כפל זה דין למדו שם, מציעא בבא [בגמרא

- וכדומה לשלם מנת על שלא ממש כגנב בלאו זה גנב עובר זה טעם ולפי מיותר. שהוא תגנובו" "לא יא) יט, (ויקרא הכתוב
עיון]. וצריך ממש, לאו בזה שאין ללמוד יש רבינו הבעלים.18)ומדברי לעיני רואים.19)ולא הכול.20)שהבעלים לעיני

הבעלים.21) רצון (שמואל-ב,22)נגד בו שנאמר יהוידע, בן מבניהו הגמרא שמביאה הדוגמא על מבוססת גזלן של זו הגדרה
עט:). קמא (בבא ויהרגהו" המצרי מיד החנית את "ויגזול כא): אנשים.23)כג, מפני ומפחד בסתר לוקח24)הבא הוא כי

ונז.). נו: (שם בפרהסייא מעשהו עושה ואינו אנשים, מפני מתחבא שהוא משום גנב, נחשב זאת בכל הנשק, באיום בחזקה ממנו
עדים25) שני פי על יחטא, אשר חטא בכל חטאת ולכל עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא בתורה כתוב כי מספיק, לא אחד עד

טו). יט, (דברים דבר" יקום עדים שלושה פי על למעלה26)או וראה וד, ג משנה ג פרק סנהדרין ראה לעדות, הפסולים רשימת
שאר להעיד הכשרים עדים שיהיו עד עדים פי על ממון לעולם מחייבים "אין כלל: שם שקבע יג הלכה ח פרק ממון נזקי הלכות

ג).27)עדויות". כב, (שמות ישלם" "שניים הגניבה.28)שכתוב מעשה על כקנס נוסף ודינר שגנב אחד שלא29)דינר כדי
משלם הגנב - פירוש בדמיה" "שניים ואומר רבינו מדייק שגנב, חפץ כל בעד ממש חפצים שני לשלם מחוייב שהגנב לומר, תטעה

הגניבה. מדמי כפליים שדמיו אחר משהו או ומי30)כסף ... בשווה שעשה כמו בו שיעשה בכלל לזולתו חוטא כל "עונש
בו" כיוצא ממנו וילקח לקח, אשר הדבר לומר רצונו לרעהו, שניים ישלם ... בשווה ההוא כשיעור בממונו יינזק בממון, שהזיק

מא). פרק ג חלק נבוכים, ט.31)(מורה הלכה ג בפרק להלן כמבואר הקרן, את לשלם אותו המחייב באופן סד: קמא בבא
שגנב.32) ח.33)הדבר הלכה ג, פרק להלן ראה שגנב, והעידו כן אחרי עדים שבאו פי על על34)אף השופט אותו שירשיע

עדים. הודאתו.35)פי ידי (ראה36)על פחות או הקרן על יתר שהוא תשלום כל מקיף "קנס" המושג ועוד. נזק חצי כגון
טו:). קמא בבא ח; הלכה ב, פרק ממון נזקי הלכות מעצמו37)למעלה מודה החוטא ואם החטא, למניעת כאמצעי בא הקנס כי
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.Âאת ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין ּכפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי
מכר אֹו וטבח הּׂשה את אֹו הּׂשה38הּׁשֹור על מׁשּלם - ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ

חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי
.Êהאּׁשה ואחד האיׁש חּיבין39אחד - לׁשּלם40ׁשּגנבּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל איׁש41ּתׁשלּומי אׁשת היתה . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לׁשּלם לּה הּכפל42ׁשאין הרי ׁשּתתּגרׁש43- עד חֹוב עליה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מּמּנה נפרעים ּדין ּובית ּבעלּה, ימּות .44אֹו ְְִִִִֵֶַָָָָ
.Áהּכפל45קטן מן ּפטּור - לֹו46ׁשּגנב ּומחזירין ּדבר47, ֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ואפּלּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם מּמּנּו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגנּוב
ׁשהגּדיל .48לאחר ְְִִֶַַ

.Ëהּכפל מן ּפטּור - ׁשּגנב ׁשאין49העבד ּפטּורין. ּובעליו , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ממֹונֹו ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב מּפני50אדם , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

יל רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם לׁשמרן; יכֹול ואינֹו ּדעת ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
ּגדיׁש נזקין.51וידליק מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר ּבאלף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לׁשּלם חּיב - העבד הּכפל.52נׁשּתחרר את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
.Èהּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית על53ראּוי הּקטן ּכח ּכפי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

נזקין. ׁשאר הּזיקּו אם וכן ּבּה. רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהּגנבה,

רּבה מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ּכדי54וכן , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
להּזיק. רגילין יהיּו ְְְִִִִֶַֹׁשּלא

.‡Èּכבּׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה
ואת55ׁשּילדה ּגּזֹותיה ואת אֹותּה מׁשּלם - ּוגזזּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
יאּוׁש56ולדֹותיה אחר ואם ּכׁשעת57. מׁשּלם - ּוגזזּה ילדה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
-58הּגנבה ׁשּפּטמּה ּכגֹון והׁשּביחה, הֹוצאה עליה הֹוציא . ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּגּנב ׁשל הּׁשבח הּגנבה59הרי ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש. לפני אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הּׁשבח נֹוטל - הּכפל לֹו60עם מחּׁשבים אֹו הּבעלים, מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

הּכפל .61מן ִֶֶַ
.·Èהּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה חֹוזרת62הּגנבה - נׁשתּנית ולא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יאּוׁש63לבעליה לאחר ּבין יאּוׁש לפני ׁשאחר64ּבין אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לּגּנב הּׁשבח ׁשּבארנּו65יאּוׁש ּכמֹו ּביד66, הּגנבה נׁשתּנית . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

קנאּה67הּגּנב ואינֹו68- יאּוׁש, לפני אפּלּו ׁשבחּה וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָ
דמים אּלא .69מׁשּלם ְִֵֶַָָ

.‚Èּכחּוׁשה והכחיׁשה71והׁשמינה70ּגנב ׁשמנה אֹו ,72- ְְְְְְִִִִֵַָָָָָ
וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל ּתׁשלּומי ּכׁשעת73מׁשּלם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

טלה74הּגנבה ּגנב מׁשּלם75. - ׁשֹור ונעּׂשה עגל איל, ונעּׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. בגמרא בקנס, מודה דין הקנס. על לו מוותרים - הגניבה את מחזיר גם גניבה ובמקרה שה38)- או שור איש יגנוב "כי
מבשאר יותר ובשה בשור שהחמירו והטעם לז), כא, (שמות השה" תחת צאן וארבע השור תחת ישלם בקר חמישה מכרו או וטבחו
בשדות, רוב פי על נמצאים והבקר שהצאן משום שם, נבוכים במורה רבינו פירש אחרים, חיים בעלי שחט או מכר אם מטלטלין,
בעונשה, החמירו העבירה את לעשות קל שיותר ובמידה אותם, לגנוב וקל היישוב בתוך הדברים ששומרים כמו לשמרם אפשר ואי
מאשר שור לגנוב קל ויותר יחד, הרועים כצאן שלא מפוזרים רועים הבקר כי מבצאן, יותר החמירו בבקר מלעשותה. שיימנעו כדי
ז פרק קמא בבא ובתוספתא יב פרשה משפטים ובמכילתא בכבשה. מאשר יותר שחט, או מכר אם בשור, החמירו כן ועל כבשה,
עובד שהשור משום אומר מאיר רבי מבשה, בשור החמירו למה עט: קמא בבא בגמרא גם שהובאו אחרים טעמים נמסרו ג, הלכה
זכאי בן יוחנן ורבי ארבעה", משלם מלאכה לו שאין שה חמישה, משלם מלאכה לו שיש "שור ממלאכתו. ביטלו והגנב בשדה,

מעצמו. הולך ושור ומתבזה, כתפו על נושא הוא שה הבריות, כבוד מפני לשניהם.39)מסביר, אחד דין אשה, ובין איש בין
שבתורה.40) דינין לכל לאיש אשה הכתוב וחמישה.41)השווה ארבעה תשלומי יש42)או ואם לבעלה, ידיה מעשי שהרי

לבעלה. פירותיהם הרי נכסים, ממנה.43)לה מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם עצמה, הגניבה שלה.44)אבל מהנכסים
בגופו.45) ידועים במקומות שערות שתי לו וצמחו אחד ויום שנה י"ג לגיל שהגיע בו46)לפני אין כי עונשין, בר איננו שקטן

לט.). (שם למעשיו אחראי ואינו הגניבה.47)דעת שחייבת48)לבעל איש באשת כן שאין מה כלל, נתחייב לא שגנב בשעה כי
ט. הלכה ראה שנשתחרר, עבד וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני ממנה לגבות היה אפשר שאי אלא כסף49)לשלם, לו אין כי

רבו. קנה עבד, שקנה מה כל כי ממונו.50)לשלם, לנזקי אחראי בגמרא51)ואדם מובא זה טעם לשלם. רבו את לחייב כדי
פז.52)שם. שם משנה נכסים, לו היו שלא משום רק בא הקודם הפטור כי שנתגרשה, אשה פטורין53)כדין שהם פי על אף

הדין. ועושים54)מן דעת בהם שיש ומפני עבודתם ובכושר בבריאותם לפגום בלי רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים שהם מפני
אדם שבין במצוות רק נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק מצווים דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת מתוך זאת

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק הקטנים את להרחיק הדין בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל משנה55)למקום,
זה. לעניין כגזלן דינו וגנב הגזלן, בדין צג: שינוי56)שם זה שאין רבינו, דעת הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

הצמר. את ולא הוולד את ולא אותה, קונה הגנב ואין גמור, מפרש57)מעשה רבינו הנגנב. הדבר להחזרת מלקוות חדלו הבעלים
ייאוש. לאחר שמדובר הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר: זו, במשנה הכלל טעונה,58)את או מעוברת הייתה אם

עכשיו. שהיא כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב, אצל ונטענה נתעברה אם אבל גנב. של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי משלם
(שם).59) תקח?! ואתה אפטם אני פירוש: שקלת"? ואת פטימנא "אנא הגנב הפיטום.60)טענת לאחר הבהמה מחיר תוספת
המותר.61) את ומשלם הכפל מן השבח דמי לו אחר.62)מנכים לרשות העבירה הגזילה63)ולא את "והשיב שכתוב כמו

הגזילה. כדין הגניבה ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין אם רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" כדעת64)אשר
עצמה. הגניבה את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה אינו "יאוש שאמר, שם, יוסף את65)רב לגנב ישלמו והבעלים

השבח. הקודמת.66)דמי בגדים.67)בהלכה ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל קונה68)כגון ששינוי רבה, כדעת
קונה.69)(שם). יאוש, בלי אף בלבד, מעשה שינוי כי הגנב, ביד היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב בהמה70)ואינו

סה. שם ברייתא פטמה.71)כחושה, (שם).72)הגנב יתירה עבודה ידי על הכחישה מכרה.73)הגנב או שחטה אם
כולה74) קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה, ובמקרה שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון: הוא יכול פיטמה שהגנב במקרה

כשעת משלם ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת, הרגה או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"? קטלא לי מה
בהכחישה. גם כך צעירה.75)הגניבה, כבשה



פה daipb zekld - elqk 'd iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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.Âאת ׁשהּגֹונב וׁשֹור; מּׂשה חּוץ ּבּכל, נֹוהגין ּכפל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּתׁשלּומי
מכר אֹו וטבח הּׂשה את אֹו הּׂשה38הּׁשֹור על מׁשּלם - ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָ

חמּׁשה. ּתׁשלּומי הּׁשֹור ועל ארּבעה, ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָּתׁשלּומי
.Êהאּׁשה ואחד האיׁש חּיבין39אחד - לׁשּלם40ׁשּגנבּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וחמּׁשה ארּבעה ותׁשלּומי ּכפל איׁש41ּתׁשלּומי אׁשת היתה . ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
לׁשּלם לּה הּכפל42ׁשאין הרי ׁשּתתּגרׁש43- עד חֹוב עליה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מּמּנה נפרעים ּדין ּובית ּבעלּה, ימּות .44אֹו ְְִִִִֵֶַָָָָ
.Áהּכפל45קטן מן ּפטּור - לֹו46ׁשּגנב ּומחזירין ּדבר47, ֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ואפּלּו הּקרן, אף לׁשּלם חּיב אינֹו - אּבדֹו ואם מּמּנּו. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּגנּוב
ׁשהגּדיל .48לאחר ְְִִֶַַ

.Ëהּכפל מן ּפטּור - ׁשּגנב ׁשאין49העבד ּפטּורין. ּובעליו , ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ממֹונֹו ׁשהן ּפי על אף עבדיו, נזקי על חּיב מּפני50אדם , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

יל רּבֹו, יכעיסּנּו ׁשאם לׁשמרן; יכֹול ואינֹו ּדעת ּבהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׁש
ּגדיׁש נזקין.51וידליק מּׁשאר ּבזה וכּיֹוצא ּדינר ּבאלף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

לׁשּלם חּיב - העבד הּכפל.52נׁשּתחרר את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
.Èהּקטּנים את להּכֹות ּדין לבית על53ראּוי הּקטן ּכח ּכפי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

נזקין. ׁשאר הּזיקּו אם וכן ּבּה. רגילין יהיּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹהּגנבה,

רּבה מּכה ׁשהּזיקּו אֹו ׁשּגנבּו העבדים את מּכין ּכדי54וכן , ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
להּזיק. רגילין יהיּו ְְְִִִִֶַֹׁשּלא

.‡Èּכבּׂשה ּכגֹון מאליה, והׁשּביחה הּגּנב ּביד הּגנבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיתה
ואת55ׁשּילדה ּגּזֹותיה ואת אֹותּה מׁשּלם - ּוגזזּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָ
יאּוׁש56ולדֹותיה אחר ואם ּכׁשעת57. מׁשּלם - ּוגזזּה ילדה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
-58הּגנבה ׁשּפּטמּה ּכגֹון והׁשּביחה, הֹוצאה עליה הֹוציא . ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּגּנב ׁשל הּׁשבח הּגנבה59הרי ּוכׁשּמחזיר יאּוׁש. לפני אפּלּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
הּׁשבח נֹוטל - הּכפל לֹו60עם מחּׁשבים אֹו הּבעלים, מן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

הּכפל .61מן ִֶֶַ
.·Èהּגּנב ּביד ׁשהיא עצמּה חֹוזרת62הּגנבה - נׁשתּנית ולא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יאּוׁש63לבעליה לאחר ּבין יאּוׁש לפני ׁשאחר64ּבין אּלא ; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לּגּנב הּׁשבח ׁשּבארנּו65יאּוׁש ּכמֹו ּביד66, הּגנבה נׁשתּנית . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

קנאּה67הּגּנב ואינֹו68- יאּוׁש, לפני אפּלּו ׁשבחּה וקנה ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָ
דמים אּלא .69מׁשּלם ְִֵֶַָָ

.‚Èּכחּוׁשה והכחיׁשה71והׁשמינה70ּגנב ׁשמנה אֹו ,72- ְְְְְְִִִִֵַָָָָָ
וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל ּתׁשלּומי ּכׁשעת73מׁשּלם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

טלה74הּגנבה ּגנב מׁשּלם75. - ׁשֹור ונעּׂשה עגל איל, ונעּׂשה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. בגמרא בקנס, מודה דין הקנס. על לו מוותרים - הגניבה את מחזיר גם גניבה ובמקרה שה38)- או שור איש יגנוב "כי
מבשאר יותר ובשה בשור שהחמירו והטעם לז), כא, (שמות השה" תחת צאן וארבע השור תחת ישלם בקר חמישה מכרו או וטבחו
בשדות, רוב פי על נמצאים והבקר שהצאן משום שם, נבוכים במורה רבינו פירש אחרים, חיים בעלי שחט או מכר אם מטלטלין,
בעונשה, החמירו העבירה את לעשות קל שיותר ובמידה אותם, לגנוב וקל היישוב בתוך הדברים ששומרים כמו לשמרם אפשר ואי
מאשר שור לגנוב קל ויותר יחד, הרועים כצאן שלא מפוזרים רועים הבקר כי מבצאן, יותר החמירו בבקר מלעשותה. שיימנעו כדי
ז פרק קמא בבא ובתוספתא יב פרשה משפטים ובמכילתא בכבשה. מאשר יותר שחט, או מכר אם בשור, החמירו כן ועל כבשה,
עובד שהשור משום אומר מאיר רבי מבשה, בשור החמירו למה עט: קמא בבא בגמרא גם שהובאו אחרים טעמים נמסרו ג, הלכה
זכאי בן יוחנן ורבי ארבעה", משלם מלאכה לו שאין שה חמישה, משלם מלאכה לו שיש "שור ממלאכתו. ביטלו והגנב בשדה,

מעצמו. הולך ושור ומתבזה, כתפו על נושא הוא שה הבריות, כבוד מפני לשניהם.39)מסביר, אחד דין אשה, ובין איש בין
שבתורה.40) דינין לכל לאיש אשה הכתוב וחמישה.41)השווה ארבעה תשלומי יש42)או ואם לבעלה, ידיה מעשי שהרי

לבעלה. פירותיהם הרי נכסים, ממנה.43)לה מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם עצמה, הגניבה שלה.44)אבל מהנכסים
בגופו.45) ידועים במקומות שערות שתי לו וצמחו אחד ויום שנה י"ג לגיל שהגיע בו46)לפני אין כי עונשין, בר איננו שקטן

לט.). (שם למעשיו אחראי ואינו הגניבה.47)דעת שחייבת48)לבעל איש באשת כן שאין מה כלל, נתחייב לא שגנב בשעה כי
ט. הלכה ראה שנשתחרר, עבד וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני ממנה לגבות היה אפשר שאי אלא כסף49)לשלם, לו אין כי

רבו. קנה עבד, שקנה מה כל כי ממונו.50)לשלם, לנזקי אחראי בגמרא51)ואדם מובא זה טעם לשלם. רבו את לחייב כדי
פז.52)שם. שם משנה נכסים, לו היו שלא משום רק בא הקודם הפטור כי שנתגרשה, אשה פטורין53)כדין שהם פי על אף

הדין. ועושים54)מן דעת בהם שיש ומפני עבודתם ובכושר בבריאותם לפגום בלי רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים שהם מפני
אדם שבין במצוות רק נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק מצווים דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת מתוך זאת

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק הקטנים את להרחיק הדין בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל משנה55)למקום,
זה. לעניין כגזלן דינו וגנב הגזלן, בדין צג: שינוי56)שם זה שאין רבינו, דעת הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

הצמר. את ולא הוולד את ולא אותה, קונה הגנב ואין גמור, מפרש57)מעשה רבינו הנגנב. הדבר להחזרת מלקוות חדלו הבעלים
ייאוש. לאחר שמדובר הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר: זו, במשנה הכלל טעונה,58)את או מעוברת הייתה אם

עכשיו. שהיא כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב, אצל ונטענה נתעברה אם אבל גנב. של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי משלם
(שם).59) תקח?! ואתה אפטם אני פירוש: שקלת"? ואת פטימנא "אנא הגנב הפיטום.60)טענת לאחר הבהמה מחיר תוספת
המותר.61) את ומשלם הכפל מן השבח דמי לו אחר.62)מנכים לרשות העבירה הגזילה63)ולא את "והשיב שכתוב כמו

הגזילה. כדין הגניבה ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין אם רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" כדעת64)אשר
עצמה. הגניבה את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה אינו "יאוש שאמר, שם, יוסף את65)רב לגנב ישלמו והבעלים

השבח. הקודמת.66)דמי בגדים.67)בהלכה ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל קונה68)כגון ששינוי רבה, כדעת
קונה.69)(שם). יאוש, בלי אף בלבד, מעשה שינוי כי הגנב, ביד היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב בהמה70)ואינו

סה. שם ברייתא פטמה.71)כחושה, (שם).72)הגנב יתירה עבודה ידי על הכחישה מכרה.73)הגנב או שחטה אם
כולה74) קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה, ובמקרה שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון: הוא יכול פיטמה שהגנב במקרה

כשעת משלם ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת, הרגה או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"? קטלא לי מה
בהכחישה. גם כך צעירה.75)הגניבה, כבשה
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הּגנבה ּכׁשעת ּכפל ׁשהגּדיל76ּתׁשלּומי אחר מכרֹו אֹו טבחֹו . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשּנּוי נעּׂשה הּוא77- וׁשּלֹו טֹובח הּוא וׁשּלֹו וקנהּו, ּבידֹו ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָמֹוכר,
.„Èּכלי אֹו ּבהמה היה78ּגנב הּגנבה ּובׁשעת ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

- ׁשנים ׁשוה ּבּדין העמדה ּבׁשעת ועכׁשו ארּבעה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשוה
הּגנבה ּכׁשעת קרן ארּבעה79מׁשּלם אֹו ּכפל ותׁשלּומי , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּבּדין העמדה ּכׁשעת הּגנבה80וחמּׁשה ּבׁשעת ׁשוה היה . ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
אֹו מכר אֹו ׁשחט אם ארּבעה: ּבּדין העמדה ּובׁשעת ְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָָָׁשנים,

הּכלי ארּבעה81ׁשּבר אֹו ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - אּבדֹו אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּבּדין העמדה ּכׁשעת אבד82וחמּׁשה אֹו הּבהמה מתה ואם ; ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָ

הּגנבה ּכׁשעת ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - מאליו .83הּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
.ÂËּפחתֹו אֹו וׁשּברֹו ּכלי ׁשּגנב נפחת84מי אֹו נׁשּבר אֹו , ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָ

הּפחת לֹו ׁשמין אין - ׁשוה85מאליו היה ּכּמה רֹואין אּלא , ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
הּׁשבּור והּכלי ּבדמיו, ׁשנים לּבעלים ּומׁשּלם הּכלי ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָאֹותֹו

הּבעל רצּו ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לּגּנב. הּכלייהיה לּטל ים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּפחת להם ויׁשּלם להם86הּׁשבּור ׁשֹומעין - .87והּכפל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

.ÊËעל אף ּבעלים, יאּוׁש לפני מכר אֹו וטבח ׁשּגנב ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּגּנב
לֹוקח קנה ׁשּלא ּבעצמּה88ּפי חֹוזרת הּגנבה מּיד89והרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם זה הרי - ואין90הּלֹוקח . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ
יאּוׁש לאחר מכר אֹו טבח אם לֹומר מׁשּלם91צרי ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבמעּׂשיו הֹועיל ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה וקנה92ּתׁשלּומי ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
.93הּלֹוקח ֵַַ

.ÊÈאחר מּגּנב הּבעלים94הּגֹונב ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף ,95- ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

מׁשּלם אינֹו - ּומכר טבח ואם ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָאינֹו
הּבהמה דין ׁשהרי הראׁשֹון; לּגּנב וחמּׁשה ארּבעה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּתׁשלּומי

ּבעיניה לחזר הּגּנב96הּזאת קנאּה ולא ולּבעלים97לּבעלים . ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
מׁשּלם גנבּה98אינֹו ׁשּלא מּפני וחמּׁשה, ארּבעה אֹו הּכפל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

.99מרׁשּותן ְֵָ
.ÁÈוגנב אחר גּנב ּובא וטבח, מׁשּלםּגנב האחרֹון הּגּנב - ְְְֲֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָ

מעּׂשה ּבׁשּנּוי קנה ׁשהרי הראׁשֹון, לּגּנב ּכפל ,100ּתׁשלּומי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּומכר, ּגנב וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם הראׁשֹון ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָוגּנב
הרי - הּבעלים נתיאׁשּו אם הּלֹוקח: מן וגנב אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָּובא
הּׁשני והּגּנב וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָהראׁשֹון

ּכפל ּתׁשלּומי אין101מׁשּלם - הּבעלים נתיאׁשּו לא ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבלבד קרן אּלא מׁשּלם .102האחרֹון ְְֲִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

אינֹו‡. - הקּדׁש נכסי ׁשּגנב אֹו ּכֹוכבים העֹובד את ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּגֹונב
לרעהּו. ׁשנים יׁשּלם ׁשּנאמר: ּבלבד; הּקרן אּלא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמׁשּלם
וכן ּכֹוכבים. לעֹובד ולא - לרעהּו להקּדׁש, ולא - ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶָֹֹלרעהּו
קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין ּבעליהן, מּבית קדׁשים ְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהּגֹונב
ּבין ּבאחריּותן חּיבין הּבעלים ׁשאין קדׁשים ּבין ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָקּלים,
מן ּפטּור זה הרי - ּבאחריּותן חּיבין ׁשהּבעלים ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָקדׁשים
מּבית וגּנב ׁשּנאמר: וחמּׁשה; ארּבעה ּומּתׁשלּומי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻהּכפל

הקּדׁש. מּבית ולא - ְְִִֵֵֶָֹהאיׁש
מׁשּלם·. אינֹו - וקרקעֹות ּוׁשטרֹות עבדים הּגֹונב ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָוכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

טלה.76) זה היה הגניבה ובשעת הגניבה, על חייב הוא שכפל הוא, הטעם סה: ידי77)שם על ולא מאליו בא שזה פי על אף
וחמישה.78)מעשה. ארבעה תשלומי בו (דעת79)שאין לפניך" שלך "הרי ולהגיד: עצמה הבהמה את להחזיר יכול ואינו

ירד, הקרן מחיר אם כלומר שגנב", כעין לקרן "אחייה ג) כב, (שמות ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב
שגנב. כעין הגנב הגניבה80)ישלם מחיר לפי לחשב יש וה' ד' או כפל לשלם אותו מחייב הדין שבית בשעה שם, רב של דעתו

הבעלים. ברשות הוזלה הריהי כי שעה, חי.81)באותה בבעל לשחט העמדה82)מקביל כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל זה
הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח מאליה, להשביחה דומה זה לבעלים. הרווח נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת הגניבה כי בדין,

שמכר83)יא. שעה על שחייב הקודם, במקרה כן שאין מה הגניבה, כשעת לשלם אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק בא החיוב
הכלי. שבר הכלי85)קלקלו.84)או מחיר בין ההבדל את בכסף ומשלימים לבעלים הנפחת או השבור הכלי את מוסרים אין

רק לא כלומר הגנב, תשלומי לכל מכוונים לגנב" שמין "אין שאמר: יא.), (שם שמואל דעת זוהי שבירתו. לפני למחירו השבור
שם). ירושלמי וראה כאן, הראב"ד כדעת (שלא לכפל גם אלא השבור.86)לקרן, הכלי מחיר לבין שלם כלי מחיר בין הפרש

להם.87) שומעים המקולקל, הכלי בידם שיישאר מעדיפים או מוותרים הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין נאמר הבעלים לטובת כי
קונה.88) אינו ייאוש בלי רשות שינוי מכר.89)כי לא וכאילו הגנב, מעשה הועיל וחמישה90)ולא ארבעה מחייבת התורה כי

שם). נחמן רב (דעת מכר והרי המכירה, עצם שלו91)על טובח, הוא שלו אומרים ואין שם, ששת ורב נחמן רב יוחנן, ר' כדעת
קונה. אינו בלבד ייאוש כי מוכר, הקונה.92)הוא ביד הגניבה את גילו אפילו קיימת, הגניבה93)ומכירתו את מחזירים ואין

ייאוש לפני החיוב - חידושו ובמכירה טובח", הוא "שלו אומרים: אנו שאין ייאוש. לאחר החיוב הוא החידוש [בטביחה לבעלים.
לדין איפוא משתייך יאוש לפני של במקרה כאן שנאמר מה כל קונה. אינו לבד רשות שינוי כי כלום, הועילה שלא פי על אף

לדין]. ניגוד בה ואין שם נאמרה שיגרה מתוך טבח והמלה מגנב94)מכירה, גנבה שני וגנב הבית, מבעל גנבה ראשון גנב
הבעלים.95)ראשון. נתייאשו כשלא שכן דמיה.96)וכל ולא עצמה מבית97)היא הרשות ושינוי קונה, אינו בלבד יאוש כי

פרק לקמן רבינו לדעת ואפילו אחרת, לרשות הגנב מרשות הגניבה כשיצאה אלא קונה אינו יאוש עם אפילו הגנב לבית הבעלים
קונה. יאוש כך ואחר רשות ששינוי ג, הלכה ב פרק גזילה ובהלכות ג הלכה הבעלים.98)ה של היא שהבהמה פי על אף

סז).99) וגמרא סב: קמא בבא (משנה הגנב מבית ולא ו) כב, (שמות האיש" מבית "וגונב אמרה: השחיטה,100)והתורה ידי על
שם. קונה, ייאוש בלי אפילו בלבד, מעשה כבר101)ושינוי היה הייאוש אם הבדל ואין רשות, ובשינוי בייאוש שקנה לקונה,

שם. גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו דעת לפי הקונה, בידי כבר כשהייתה המכירה, לאחר רק בא או המכירה, לפני
קנה.102) לא הלוקח הטביחה1)כי ומהות הקדש לרשות הגניבה הועתקה ואם הדבר, ומהות הגניבה בעלי מהות בו נתבאר

בזה. וכיוצא והמכירה

daipb zekld - elqk 'd iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבמּטלטלין אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ּכפל. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּתׁשלּומי
ּׂשלמה; על ּׂשה על חמֹור על ׁשֹור על ׁשּנאמר: ממֹון, ְֱֲֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגּופן
אתם והתנחלּתם ׁשּנאמר: לקרקעֹות, הּקׁשּו העבדים ְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאבל

ממֹון. ּגּופן אין והּׁשטרֹות ְְְִֵֵֶַָָָלבניכם,
מׁשּלם‚. - ׁשּיּפדה קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב

ראּוי ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; ּכפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתׁשלּומי
ׁשּיּפ אחר לֹו דה.להיֹותֹו ְִִֶֶַַָ

טבלֹו.„. דמי לֹו מׁשּלם - ואכלֹו חברֹו ׁשל טבלֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּגֹונב
חלּבֹו. דמי לֹו מׁשּלם - ואכלֹו חלּבֹו ּגנב אם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָוכן

אינֹו‰. - ׁשהפריׁשּוה הּיּׂשראלים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב
הנאה, טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם

ממֹון. אינֹו הנאה ְֲֵַָָָוטֹובת
.Â- אביו מת ּכ ואחר מכר אֹו וטבח אביו מּׁשל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגֹונב

ּכ ואחר אביו מת ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמׁשּלם
ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָטבח
- הקּדיׁש ּכ ואחר מכר אֹו וטבח ּגנב וחמּׁשה. ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָארּבעה
ּכ ואחר הקּדיׁש ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָמׁשּלם
מׁשּלם - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשֹו ּפי על אף מכר, אֹו ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָטבח
ּבּמה וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתׁשלּומי
הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש; אחר ּכׁשהקּדיׁש אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּדברים
מׁשּלם - מכר אֹו טבח ואם קדֹוׁש, אינֹו - יאּוׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלפני

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Êלפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו

אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמכר

.Áמׁשּלם - והמעּקר והּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשֹוחט
לכלבים, אֹו לרפּואה ׁשחט אם אבל ּבלבד; ּכפל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשלּומי
ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו טרפה, ׁשּנמצאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
אסּורין ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף וחמּׁשה. ְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻארּבעה
לׁשּלם חּיב זה הרי - מּדבריהם ואּסּורן הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהנאה,

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ëׁשּגנב אֹו אחר, ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכן

הּׁשּתפין, ּבהמת אֹו סֹומא, אֹו חּגרת אֹו קּטעת אֹו ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻטרפה
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָוטבח

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
ּגנב והּקיף, ּגנב לאחר; ּומכרּה למּכר לאחר ׁשּנתן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאֹו
חמיו לבית סבלֹונֹות ׁשּׁשלחֹו אֹו ּבהּקפֹו, ּופרע ּגנב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחליף,

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם -ְְְֲִֵֵַַַַָָָ
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּמֹוכר והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַָָָּגנב

חּוץ מכרֹו ּכפל. אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשלׁשים
ּדבר: ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד
מּתׁשלּומי ּפטּור - ּבׁשחיטה עּמֹו הּנּתר דבר ּבֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשּיר
- מּקרניו חּוץ אֹו מּגּזתֹו חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה; ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָארּבעה

עּמֹו נּתרים אינם ׁשאּלּו וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחּיב
ְִִָּבׁשחיטה.

.·Èחּוץ ׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגנב
מֹוציאין אין - יֹום מּׁשלׁשים חּוץ ׁשּמכרּה אֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָמּמלאכּתּה,
אין - הּנּזק ּתפּׂש ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּמּנּו

מּידֹו. ִִִָמֹוציאין
.‚Èארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבּה לֹו והיתה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָֻמכרּה

ֲִַָוחמּׁשה.
.„Èחברֹו מּדעת מכר אֹו מהן אחד טבח אם ׁשּגנבּו: ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין

מּדעת ׁשּלא עּׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבכפל. וחּיבין וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורים - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחברֹו

.ÂËמה לֹו ּתן צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב
מּתׁשלּומי ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת,
אֹו וטבח לֹו, ליּתן אּתה חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה; ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמכר
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד ועדין עליו הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהיא עדין והּגנבה הֹואיל הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהּגֹונב
ּברׁשּותן ׁשם ּומכר טבח אם וכן הּכפל. מן ּפטּור - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברׁשּותם
ּפי על אף ּגֹונב מּׁשּום נתחּיב - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. -ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָ
מן טלה ּגנב ּכיצד? הּבעלים. מרׁשּות הֹוציאּה לא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ּפטּור; - הּבעלים ּברׁשּות ּומת ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּדיר,
ׁשם נתנֹו חּיב. - ומת הּבעלים מרׁשּות הֹוציאֹו אֹו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהגּביהֹו
חּנם לׁשֹומר אֹו חֹובֹו לבעל אֹו ּבנֹו לבכֹורת הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּבבית
ומת לֹו ׁשּנּתן זה מֹוׁשכֹו והיה ּולּׂשֹוכר, ּׂשכר לנֹוּׂשא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּולׁשֹואל
ומת ּבעלים מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו הּׁשֹומר; ּפטּור -ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
לא ׁשעדין מּפני לֹו, ׁשּנּתן החֹוב ּבעל אֹו הּׁשֹומר חּיב -ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ּבעליו. מרׁשּות הּגּנב ְְִֵַַָָָהֹוציאֹו
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

אֹו טבחּה ואם ּכפל; ּבתׁשלּומי חּיב והעצים האילנֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבתֹו
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָמכרּה

.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב
חּוץ והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן; חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

ֲִַָוחמּׁשה.

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבּה‡. ׁשּיׁש עברה העֹוּׂשה ׁשּכל נערה, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבר
ּפי על אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַעֹון
ותׁשלּומין מלקּות ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוּׂשה ׁשֹוגג. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
אם ,לפיכ ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּדברים ּבּמה לֹוקה. ואינֹו מׁשּלם - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהיה
ּכאחת, ּדין ּבית מיתת עֹון עם ּבתׁשלּומין ׁשּנתחּיב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַאמּורים?
נתחּיב אם אבל אחת; ּבבת ּומלקּות ּתׁשלּומין ׁשּנתחּיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) באו, שלא בין עדים שבאו בין הגנב, הודאת ודין במיתה. או במלקות מתחייב והוא והמוכר והטובח הגונב דיני בו נתבארו
הגנב. מנכסי הדין בית גביית
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ּבמּטלטלין אּלא הּכפל הּתֹורה חּיבה ׁשּלא ּכפל. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּתׁשלּומי
ּׂשלמה; על ּׂשה על חמֹור על ׁשֹור על ׁשּנאמר: ממֹון, ְֱֲֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגּופן
אתם והתנחלּתם ׁשּנאמר: לקרקעֹות, הּקׁשּו העבדים ְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻאבל

ממֹון. ּגּופן אין והּׁשטרֹות ְְְִֵֵֶַָָָלבניכם,
מׁשּלם‚. - ׁשּיּפדה קדם חברֹו ׁשל חמֹור ּפטר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹהּגֹונב

ראּוי ׁשּלֹו, עכׁשו ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּבעלים; ּכפל ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּתׁשלּומי
ׁשּיּפ אחר לֹו דה.להיֹותֹו ְִִֶֶַַָ

טבלֹו.„. דמי לֹו מׁשּלם - ואכלֹו חברֹו ׁשל טבלֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָהּגֹונב
חלּבֹו. דמי לֹו מׁשּלם - ואכלֹו חלּבֹו ּגנב אם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָוכן

אינֹו‰. - ׁשהפריׁשּוה הּיּׂשראלים מּבעליה ּתרּומה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּגנב
הנאה, טֹובת אּלא ּבּה להם ׁשאין ּכפל; ּתׁשלּומי ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמׁשּלם

ממֹון. אינֹו הנאה ְֲֵַָָָוטֹובת
.Â- אביו מת ּכ ואחר מכר אֹו וטבח אביו מּׁשל ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגֹונב

ּכ ואחר אביו מת ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמׁשּלם
ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָטבח
- הקּדיׁש ּכ ואחר מכר אֹו וטבח ּגנב וחמּׁשה. ְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָארּבעה
ּכ ואחר הקּדיׁש ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָמׁשּלם
מׁשּלם - קּלים קדׁשים ׁשהקּדיׁשֹו ּפי על אף מכר, אֹו ְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָטבח
ּבּמה וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּתׁשלּומי
הקּדיׁש אם אבל יאּוׁש; אחר ּכׁשהקּדיׁש אמּורים? ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָּדברים
מׁשּלם - מכר אֹו טבח ואם קדֹוׁש, אינֹו - יאּוׁש ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָלפני

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Êלפי קדֹוׁש, אינֹו - הּגּנב ּבבית והּוא הּבעלים ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָהקּדיׁשּו

אֹו טבח ואם נתיאׁשּו; ׁשּלא ּפי על ואף ּברׁשּותן, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשאינֹו
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - הקּדׁשן אחר אפּלּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָמכר

.Áמׁשּלם - והמעּקר והּנֹוחר ּבידֹו, ונתנּבלה ְְְְְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָהּׁשֹוחט
לכלבים, אֹו לרפּואה ׁשחט אם אבל ּבלבד; ּכפל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשלּומי
ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּבעזרה ׁשּׁשחטֹו אֹו טרפה, ׁשּנמצאת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
אסּורין ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו ׁשחּלין ּפי על אף וחמּׁשה. ְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻארּבעה
לׁשּלם חּיב זה הרי - מּדבריהם ואּסּורן הֹואיל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהנאה,

וחמּׁשה. ארּבעה ְְֲִֵַַַָָָּתׁשלּומי
.Ëׁשּגנב אֹו אחר, ּומּמין הּׂשה מן הּבא ּכלאים הּגֹונב ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָוכן

הּׁשּתפין, ּבהמת אֹו סֹומא, אֹו חּגרת אֹו קּטעת אֹו ְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻטרפה
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּומכר ְְְְֲִֵֵַַַַַַָָָָָוטבח

.È,וטבח לטּבח לאחר ׁשּנתן אֹו ּבמּתנה, לאחר ונתן ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָֹּגנב
ּגנב והּקיף, ּגנב לאחר; ּומכרּה למּכר לאחר ׁשּנתן ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאֹו
חמיו לבית סבלֹונֹות ׁשּׁשלחֹו אֹו ּבהּקפֹו, ּופרע ּגנב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוהחליף,

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם -ְְְֲִֵֵַַַַָָָ
.‡Èּובתֹו יֹום, ׁשלׁשים לאחר לּמֹוכר והקנה ּומכר, ְְְְְִִֵַַַַַָָָּגנב

חּוץ מכרֹו ּכפל. אּלא מׁשּלם אינֹו - הּגּנב הּכר יֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשלׁשים
ּדבר: ׁשל ּכללֹו רגלֹו, אֹו מּידֹו חּוץ אֹו ׁשּבֹו מּמאה ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמאחד
מּתׁשלּומי ּפטּור - ּבׁשחיטה עּמֹו הּנּתר דבר ּבֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשּיר
- מּקרניו חּוץ אֹו מּגּזתֹו חּוץ מכרֹו ואם וחמּׁשה; ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָארּבעה

עּמֹו נּתרים אינם ׁשאּלּו וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָחּיב
ְִִָּבׁשחיטה.

.·Èחּוץ ׁשּמכרּה אֹו מכרּה, ּכ ואחר אבר מּמּנה וקטע ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגנב
מֹוציאין אין - יֹום מּׁשלׁשים חּוץ ׁשּמכרּה אֹו ְְְְִִִִִֵֶַָָָמּמלאכּתּה,
אין - הּנּזק ּתפּׂש ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמּמּנּו

מּידֹו. ִִִָמֹוציאין
.‚Èארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - ׁשּתפּות ּבּה לֹו והיתה ְְְְְִֵַַָָָָָָָָָֻמכרּה

ֲִַָוחמּׁשה.
.„Èחברֹו מּדעת מכר אֹו מהן אחד טבח אם ׁשּגנבּו: ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתפין

מּדעת ׁשּלא עּׂשה ואם וחמּׁשה; ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלמין -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבכפל. וחּיבין וחמּׁשה, ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּורים - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָחברֹו

.ÂËמה לֹו ּתן צא הּדּינין: לֹו ואמרּו ּבּדין, ועמד ְְְִִֵֵַַַַַַָָָָּגנב
מּתׁשלּומי ּפטּור - מכר אֹו טבח ּכ ואחר ויצא ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָּׁשּגנבּת,
אֹו וטבח לֹו, ליּתן אּתה חּיב לֹו: אמרּו וחמּׁשה; ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָארּבעה
וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב זה הרי - ּכ אחר ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָמכר
ּבגנבתֹו. הּוא עֹומד ועדין עליו הּדין חתכּו ולא ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹהֹואיל

.ÊËהיא עדין והּגנבה הֹואיל הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָהּגֹונב
ּברׁשּותן ׁשם ּומכר טבח אם וכן הּכפל. מן ּפטּור - ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּברׁשּותם
ּפי על אף ּגֹונב מּׁשּום נתחּיב - הּגנבה הגּביּה ואם ּפטּור. -ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַָָ
מן טלה ּגנב ּכיצד? הּבעלים. מרׁשּות הֹוציאּה לא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשעדין
ּפטּור; - הּבעלים ּברׁשּות ּומת ויֹוצא, מֹוׁשכֹו והיה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָהּדיר,
ׁשם נתנֹו חּיב. - ומת הּבעלים מרׁשּות הֹוציאֹו אֹו ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהגּביהֹו
חּנם לׁשֹומר אֹו חֹובֹו לבעל אֹו ּבנֹו לבכֹורת הּבעלים ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָּבבית
ומת לֹו ׁשּנּתן זה מֹוׁשכֹו והיה ּולּׂשֹוכר, ּׂשכר לנֹוּׂשא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּולׁשֹואל
ומת ּבעלים מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו אֹו הגּביהֹו הּׁשֹומר; ּפטּור -ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָ
לא ׁשעדין מּפני לֹו, ׁשּנּתן החֹוב ּבעל אֹו הּׁשֹומר חּיב -ְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ

ּבעליו. מרׁשּות הּגּנב ְְִֵַַָָָהֹוציאֹו
.ÊÈּוטמנּה הּבהמה את ׁשהּכיׁש ּכיון - ּבּיער העדר ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהיה

אֹו טבחּה ואם ּכפל; ּבתׁשלּומי חּיב והעצים האילנֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבתֹו
וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָמכרּה

.ÁÈהֹוציאּה ׁשּנגנבה ׁשּידעּו ואחר הּבעלים, ּברׁשּות ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָּגנב
חּוץ והֹוציא ׁשּגנב אֹו מרׁשּותן; חּוץ מכרּה אֹו ְְְְִֵֶַָָָָָָּוטבחּה
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ּברׁשּותן מכר אֹו וטבח ְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָָמרׁשּותן,

ֲִַָוחמּׁשה.

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבּה‡. ׁשּיׁש עברה העֹוּׂשה ׁשּכל נערה, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבר
ּפי על אף מׁשּלם, אינֹו - ותׁשלּומין ּדין ּבית מיתת ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַעֹון
ותׁשלּומין מלקּות ּבּה ׁשּנתחּיב עברה והעֹוּׂשה ׁשֹוגג. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
אם ,לפיכ ּומׁשּלם. לֹוקה אדם ׁשאין מׁשּלם, ואינֹו לֹוקה -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּדברים ּבּמה לֹוקה. ואינֹו מׁשּלם - ּבֹו התרּו לא אֹו ׁשֹוגג ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹהיה
ּכאחת, ּדין ּבית מיתת עֹון עם ּבתׁשלּומין ׁשּנתחּיב ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַאמּורים?
נתחּיב אם אבל אחת; ּבבת ּומלקּות ּתׁשלּומין ׁשּנתחּיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָאֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ודין1) באו, שלא בין עדים שבאו בין הגנב, הודאת ודין במיתה. או במלקות מתחייב והוא והמוכר והטובח הגונב דיני בו נתבארו
הגנב. מנכסי הדין בית גביית
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ּבמלקּות, אֹו ּדין ּבית ּבמיתת נתחּיב ּכ ואחר ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָּבתׁשלּומין
נתחּיב ּכ ואחר ּדין ּבית מיתת אֹו מלקּות ׁשּנתחּיב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָאֹו

ומת. ּומׁשּלם לֹוקה זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבתׁשלּומין
וקרע·. ארּבע, לסֹוף ארּבע מּתחּלת ּבׁשּבת חץ זרק ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַַָָָּכיצד?

אֹו ּבׁשּבת; חברֹו ּגדיׁש ׁשהדליק אֹו ּבהליכתֹו; חברֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבגד
מרׁשּות ׁשהֹוציאֹו עד מגררֹו והיה ּבׁשּבת, ּכיס ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּגנב
- ׁשם ואּבדֹו הרּבים, לרׁשּות הּיחיד, רׁשּות ׁשהיא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָהּבעלים,
והּזק ּגנבה ואּסּור ׁשּבת ׁשאּסּור הּתׁשלּומין, מן ּפטּור זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהרי
ּברׁשּות ׁשם והגּביהֹו ּבׁשּבת, ּכיס ּגנב אם אבל ּכאחד. ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָּבאין
- לנהר והׁשליכֹו הרּבים לרׁשּות הֹוציאֹו ּכ ואחר ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָהּיחיד,
קדם ּגנבה ּבאּסּור נתחּיב ׁשהרי ּכפל; ּתׁשלּומי לׁשּלם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹחּיב
קצץ אם וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן סקילה. ּבאּסּור ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּיתחּיב

ה את ׁשהדליק אֹו ּבֹו; והתרּו טֹוב, ּביֹום חברֹו ּגדיׁשאילן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָ
הּכּפּורים, ּביֹום וטבח גנב אֹו ּבֹו; והתרּו הּכּפּורים, ְְְְְִִִִִַַַַָָּביֹום
- ּבֹו התרּו לא אם אבל הּתׁשלּומין. מן ּפטּור - ּבֹו ְְְְֲִִִִִַַָָֹוהתרּו

וחמּׁשה. ארּבעה ּתׁשלּומי ּומׁשּלם ּבתׁשלּומין, ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָחּיב
ּפטּור‚. - ּבׁשגגה אפּלּו זרה, לעבֹודה אֹו ּבׁשּבת וטבח ְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָָּגנב

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וחמּׁשה, ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָמּתׁשלּומי
.„- ּגנבה ּדר ּבׁשּבת ּוטבחּה אצלֹו, ׁשאּולה ּפרה ְְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָָהיתה

ּבאין ּגנבה ואּסּור ׁשּבת אּסּור ׁשהרי הּכפל; מן אף ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּפטּור
מכירה. ואין טביחה אין - ּגנבה אין ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָּכאחת.

לׁשּלם‰. חּיב - זרה לעבֹודה ׁשּמכר אֹו ּבׁשּבת ּומכר ְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָָָָּגנב
נעּׂשית ואם מיתה. ּבמכירה ׁשאין וחמּׁשה; ארּבעה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתׁשלּומי
ארּבעה מּתׁשלּומי ּפטּור - הּמכירה ּבעת ּבׁשּבת ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָמלאכה
ּבחצר ׁשּתנּוח עד לֹו הקנה ׁשּלא ּכגֹון ּכיצד? ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹוחמּׁשה.
ׁשּבת אּסּור לרׁשּות, מרׁשּות ּכׁשהֹוציא ׁשּנמצא, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּלֹוקח;

ּכאחת. ּבאין ְְִִֶָָָּומכירה
.Âהרי - ּבׁשּבת הּׁשליח לֹו וׁשחט לֹו, לׁשחט ׁשליח ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָֹעּׂשה

לא הּגּנב זה ׁשהרי וחמּׁשה, ארּבעה ּבתׁשלּומי חּיב ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹהּגּנב
ידי על ׁשהּׁשֹוחט ּבארנּו, ּוכבר ּדין. ּבית מיתת עֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָעּׂשה

ּבתׁשלּומין. חּיב ְְִִַַַָָׁשליח
.Êׁשּטבח עצמן הן ׁשהעידּו ּבין ׁשּגנב, מעידים ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהיּו

מׁשּלם - מכר אֹו ׁשּטבח אחרים ׁשהעידּו ּבין מכר ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאֹו
ועד ׁשּגנב, מעידים ׁשנים היּו וחמּׁשה. ארּבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּתׁשלּומי
אֹו ׁשּטבח מעצמֹו ׁשהֹודה אֹו מכר, אֹו ׁשּטבח מעיד ְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם ואינֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מׁשּלם - ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמכר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּפטּור, - ּבקנס ׁשהּמֹודה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוחמּׁשה;
.Áּבּתחּלה הֹודה אם עדים: ּבאּו ּכ ואחר ּבקנס ׁשהֹודה ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָמי

לבית חּוץ הֹודה אם אבל ּפטּור; - ּדין ּובבית ּדין ּבית ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָּבפני
- עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבלבד, ׁשנים ּבפני ׁשהֹודה אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָּדין,

ּפיהם. על קנס מׁשּלם זה ְְֲִֵֵֶֶַַָהרי
.Ëׁשּגנב עדים ּבאּו ּכ ואחר ׁשּגנב, ּדין ּבבית הֹודה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכיצד?

ׁשּיבֹואּו קדם ּבקרן עצמֹו חּיב ׁשהרי הּכפל, מן ּפטּור -ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּובאּו הּכל, מן עצמֹו ׁשּפטר גנבּתי', 'לא אמר אם אבל ְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹעדים.
אם מכרּתי', אֹו 'טבחּתי ּדין ּבבית ואמר וחזר ׁשּגנב, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָעדים
ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - מכר אֹו ׁשּטבח ּכ אחר עדים ְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבאּו
העדים. ׁשּבאּו עד מּכלּום ּתחּלה עצמֹו ׁשּפטר לפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוחמּׁשה,

.Èּבבית והֹודה מכרֹו, אֹו ּוטבחֹו ׁשּתפין ׁשני ׁשל ׁשֹור ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָֻהּגֹונב
ׁשּגנב עדים ּבאּו ּכ ואחר ּבאחר, וכפר מהן לאחד ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדין
ּבקר חצאי חמּׁשה לֹו ׁשּכפר לזה מׁשּלם - מכר אֹו ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָוטבח

צאן. חצאי ְְֲֵַָָָֹוארּבעה
.‡Èארּבעה ּתׁשלּומי אֹו והּכפל הּקרן לׁשּלם הּגּנב ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּדין

- מּטלטלין לֹו נמצאּו לא אם ׁשּלֹו. הּמּטלטלין מן ְְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָֹוחמּׁשה
ׁשּבנכסיו, הּיפה מן הּכל וגֹובין לנכסיו יֹורדין ּדין ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּבית
לא לֹו אין ואם ּׂשדהּו. מיטב ּבהן: ׁשּנאמר הּנזקין, ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכׁשאר
ּדמיו ונֹותנין אֹותֹו מֹוכרין ּדין ּבית - מּטלטלין ולא ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹקרקע

ל אין אם ׁשּנאמר: ּבגנבתֹו.לּנּזק; ונמּכר ֹו ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָ
.·Èמּפי זה ודבר האּׁשה. לא אבל ּבגנבתֹו, נמּכר ְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָָָֹהאיׁש

אֹו ּבּכפל אבל ּבּקרן, אּלא נמּכר הּגּנב ואין ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּקּבלה.
עליו זה הרי אּלא נמּכר, אינֹו - וחמּׁשה ארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבתׁשלּומי

ׁשּיעׁשיר. עד ֲִֶַַחֹוב
.‚Èעל נמּכר אינֹו - הקּדׁש אֹו ּכֹוכבים העֹובד את ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגנב

ׁשּיעׁשיר. עד חֹוב עליו זה הרי אּלא ֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּקרן,
.„Èאּלא ׁשוה הּגּנב ואין מאה, ׁשוה הּגנבה קרן ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהיה

חֹוב עליו הּכפל עם הּקרן ּוׁשאר נמּכר, זה הרי - ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָחמּׁשים
מאה ׁשוה הּגּנב היה ויׁשּלם. ויעׁשיר ּבּׁשביעית ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָעד
ׁשּיהיּו עד - ּבגנבתֹו ונמּכר ׁשּנאמר: נמּכר; אינֹו - ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָואחד

ּבגנבתֹו. מבלעין ּכּלן ְְִִֵָָָָָֻֻדמיו
.ÂËנמּכר זה הרי - ּגנב לּׁשני אם וגנב: וחזר ונמּכר, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגנב

ּפעמים; מאה נמּכר - אנׁשים למאה גנב ואפּלּו ׁשנּיה, ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּפעם
יּׁשאר אּלא ׁשנּיה, נמּכר אינֹו - ׁשנּיה ּפעם ּגנב לראׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָואם

חֹוב. הּכל ַָָֹעליו
.ÊËׁשּתפין ּכּלם - לזה וגנב וחזר לזה, וגנב וחזר לזה, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֻֻּגנב

הּקרן מן ּפחֹות אֹו ׁשלׁשּתן ׁשל הּקרן ּכנגד דמיו היּו אם ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבֹו.
ואם עליו; חֹוב הּכפלֹות ּוׁשאר ּביניהן, ּומחּלקין נמּכר, -ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשּיעׁשיר. עד עליו חֹוב והּכל נמּכר, אינֹו - יתר דמיו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהיּו

.ÊÈ,ּביניהן מׁשּלׁשין - ּכאחד ׁשּגנבּו מהןׁשּתפין אחד וכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
הּקרן חלק על יתר ׁשּדמיו מי וכל הּקרן. מן ּבחלקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָנמּכר

נמּכר. אינֹו - ּבֹו ְְִִֵֵֶַָׁשּנתחּיב

ה'תשע"ב כסלו ו' שישי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גניבה,1) באיסור שלא לידו בא שהממון בזה כיוצא כל וכן ממנו, שנגנב בטענה בידו הפקדון לעכב שרוצה הנפקד דיני בו נתבארו
בעלים. הודאת צריך ואם יפטר, תנאי זה באי הגניבה את הגנב החזיר ואם בשלמות, אלו דינים שהופקד2)וביאור חינם, שומר

קח:). קמא בבא (משנה ואבידה מגניבה פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר נגנב שהפיקדון טוען חפץ, אצלו
נגנב.3) שהפיקדון

daipb zekld - elqk 'e iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה הרי - אצלֹו הּזה וׁשהּפּקדֹון טען ׁשּׁשקר עדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאּו
הּגּנב עצמֹו הּוא ׁשהרי ּכפל, ּתׁשלּומי טבח4מׁשּלם ואם . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשּנׁשּבע אחר .5ּומכר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
ׁשבּועתֹו על עדים ּפי על אׁשם מביא מביא6ואינֹו ואינֹו . ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

הּכפל7חמׁש עם מׁשּתּלם החמׁש ׁשאין עדים8, ּבאּו ואם . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּבלבד הּקרן אּלא מׁשּלם אינֹו - ׁשּיּׁשבע .9קדם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

אמּורים·. ּדברים ּבּפּקדֹון10ּבּמה ׁשּׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע ? ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּובאּו11יד ונׁשּבע, ּגּנב טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ; ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָ

ּבֹו נתחּיב יד ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל, מן ּפטּור - 12עדים ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
.13וקנהּו ְָָ

ּבפּקדֹון‚. אבדה ּטענת הּטֹוען וטען14וכן וחזר ונׁשּבע, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת

הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא ראׁשֹונה15ׁשּכבר .16מּׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּבאבדה„. ּגּנב טענת עדים17הּטֹוען ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ;18ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אבדה ּכל על ּבלסטים19ׁשּנאמר: ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, . ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

אנּוס20מזּין ׁשהּוא ּבלא22ּופטּור21, ׁשּנגנבה טען אם אבל ; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻ
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ּפטּור - ּפי23אנס על ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּוא ּׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ׁשּיתּבאר.24טענתֹו, ּכמֹו , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
עדים‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען

ונׁשּבע ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ּכ25ׁשהּוא ואחר , ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָ

חּיב - ּפעמים מאה אפּלּו הּוא, ּברׁשּותֹו ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
וטענה טענה ּכל על -26ּכפל ּפעמים חמׁש נׁשּבע ואם . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבּקרן וחמּׁשה אצלֹו, ׁשהפקיד הּקרן ׁשּׁשה: מׁשּלם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנמצא
ׁשבּועֹות. חמׁש ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה ְְֲִִֵֶָָָמּׁשּום

.Âּגּנב טענת וטען27טען וחזר אבדה28ונׁשּבע, טענת ְְְְֲֲֲִֵַַַַַַַַַָָָָָ
עדים ּובאּו -29ונׁשּבע, אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על ּכפל ּתׁשלּומי ּומׁשּלם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹהֹואיל
אחרֹונה ׁשבּועה ׁשהֹודה30על ּפי על ׁשהּממֹון31אף ; ְֲִֶֶַַַַַָָָָ

החמׁש מן ּפֹוטרֹו ּבכפל .32המחּיבֹו ְְְְִֶֶֶַַַֹ
.Êלׁשנים ׁשֹורֹו והֹודה33מסר ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו , ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָ

את מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני מהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מֹוציאין34הּקרן אין - הּכפל את הּפּקדֹון ּבעל ּתפּׂש ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשהֹודה35מּידֹו וזה ׁשבּועת36; הּנׁשּבעין ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מעצמן. ׁשהֹודּו ְִֵֶַַָָהּפּקדֹון
.Áהּׁשֹומר את ׁשּתבע הּפּקדֹון ׁשּנגנב37ּבעל ונׁשּבע ,38, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ּכ ְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻואחר
וכפר, הּגּנב, את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ׁשּגנב, הּגּנב ְְִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָלֹו

הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם ׁשּגנב: עדים ּכׁשּטען39ּובאּו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לּׁשֹומר ּבהֹודאתֹו הּכפל מן הּגּנב נפטר - ואם40ׁשּנגנב ; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

נׁשּבע הּגּנב41ּבׁשקר מן הּכפל מֹוציאין אין ואם42- ; ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
ּתבעּו מּידן. מֹוציאין אין - הּכפל הּבעלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּתפּׂשּו
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לעצמו.4) החפץ את ולקח שנשבע זוהי5)מרגע וחמישה, ארבעה לעניין וגם כפל לעניין גם גנב כדין גנב טענת הטוען דין כי
קו: שם יוחנן רבי ו)6)דעת ה, (במדבר בתורה שכתוב כמו מעצמו, הודה אם רק שקר שבועת על אדם מביא אשם קרבן

קח:). (שם חטאתם" את לשקר.7)"והתוודו שנשבע לאחר עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף שנאמר8)"וחמישיתו
בלבד, קרן משלם אם רק הוא חומש חיוב ולפיכך קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו" בראשו אותו "ושלם (שם)

כפל. משלם אם לא ז)9)אבל כב, (שמות בו שכתוב כמו לשקר, קודם נשבע כן אם אלא כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל כפל.10)"ונקרב תשלומי משלם גנב טענת שהשתמש11)שטוען קודם

מ12)בו. ואבידה, בגניבה שכן ומכל האונסין בכל כגזלן.לשלם שדינו נגנב13)כיוון שטענת ומכיוון תשלומים חיוב לעניין
קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל, חייב אינו דמיו מלשלם פוטרתו שהפיקדון14)אינה שטוען חינם שומר

(שם). יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם, עצמו ופוטר לא15)אבד עדיין החפץ על גנב שטען שבשעה פי על אף
הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, אם16)השתמש אפילו כפל חייב אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע

קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת הטוען על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, לבעלים,17)באו להשיבה וחייב אבידה המוצא
קו:). (שם יוחנן רבי בשם מימרא ממנו, נגנבה שהאבידה וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, (דברים שכתוב כדין18)כמו

לרעהו".19)גנב. שניים "ישלם הפסוק -20)וסוף האבידה מוצא על בנשק איים אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר גנב
נז.). (שם הגניבה.21)ולקחה את למנוע בכוחו מלשלם.22)שאין פטור אבידה שומר זו טענה פי הקרן.23)ועל את

נו:).24) (שם יוסף רבי כדעת ואבידה, בגניבה ישביעוהו.25)וחייב ולא שקרן הוחזק דין בית באותו כי אחר, דין אף26)בבית
קח.). (שם פיקדון אותו על הן הטענות שכל פי פ28)בפיקדון.27)על אותו בכפל.29)יקדון.על שנשבע30)ונתחייב

חומש.31)שאבד. משלם והודה בפיקדון לשקר נשבע שאם הוא, הדין מקום "אינו32)ובכל משמעותה "פוטרו" המלה
כבר נתחייב הזה הפיקדון שעל מכיוון החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד שהשבועה פי על אף מחייב"

כפל. כפל34)לשמירה.33)לשלם לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא, בעייא זוהי פטורים, שניהם מכפל אבל
התורה כוונת או החומש. את והשני הכפל את האחד ישלם הם, אנשים שני זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה וחומש
נתחייב כבר שהראשון מכיוון הכפל, מן פטור יהי' שלפנינו בדין גם כן ועל חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה

הכפל. תשלומי את מספק לחייב אין ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. ספק.35)קודם שזה מכיוון סיבה, בזמן36)מאותה
חומש. משלם הוא כן ועל זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני, על עדים באו לא עדיין שיחזיר37)שהודה

קח:). (שם הפיקדון את חינם.38)לו שומר כדין מלשלם באונס39)ופטור שנגנב שנשבע כגון נכונים, השבועה פרטי כל אם
אונס. זה היה אם40)ובאמת השמירה את בידו וישאירו להבא, גם הבעלים על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון

לשומר הגנב והודאת אותו, תבעו הבעלים כאילו הרי אותו, ותובע הגנב את מוצא השומר אם ולפיכך יימצא. הודאההפיקדון
מכפל. ופטור באונס.41)היא, שלא נגנב ובאמת באונס, שנגנב שנשבע בשומר42)כגון הבעלים אימון אם (שם), בעייא זוהי

מידו. מוציאין אין מספק כן ועל נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב הודאה, אינה השומר בפני הגנב הודאת כן ועל פסק,



פט daipb zekld - elqk 'e iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה הרי - אצלֹו הּזה וׁשהּפּקדֹון טען ׁשּׁשקר עדים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאּו
הּגּנב עצמֹו הּוא ׁשהרי ּכפל, ּתׁשלּומי טבח4מׁשּלם ואם . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

וחמּׁשה ארּבעה ּתׁשלּומי מׁשּלם - ׁשּנׁשּבע אחר .5ּומכר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָ
ׁשבּועתֹו על עדים ּפי על אׁשם מביא מביא6ואינֹו ואינֹו . ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָ

הּכפל7חמׁש עם מׁשּתּלם החמׁש ׁשאין עדים8, ּבאּו ואם . ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּבלבד הּקרן אּלא מׁשּלם אינֹו - ׁשּיּׁשבע .9קדם ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

אמּורים·. ּדברים ּבּפּקדֹון10ּבּמה ׁשּׁשלח קדם ׁשּנׁשּבע ? ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּובאּו11יד ונׁשּבע, ּגּנב טענת וטען יד, ּבֹו ׁשלח אם אבל ; ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָ

ּבֹו נתחּיב יד ׁשּׁשלח ׁשּכיון הּכפל, מן ּפטּור - 12עדים ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
.13וקנהּו ְָָ

ּבפּקדֹון‚. אבדה ּטענת הּטֹוען וטען14וכן וחזר ונׁשּבע, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּכפל, מן ּפטּור - עדים ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּגּנב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָטענת

הּבעלים מידי הּפּקדֹון יצא ראׁשֹונה15ׁשּכבר .16מּׁשבּועה ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
ּבאבדה„. ּגּנב טענת עדים17הּטֹוען ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָ

ּכפל ּתׁשלּומי מׁשּלם - טען וׁשקר ּברׁשּותֹו ;18ׁשהאבדה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
אבדה ּכל על ּבלסטים19ׁשּנאמר: ׁשּנגנבה ׁשּיטען והּוא, . ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

אנּוס20מזּין ׁשהּוא ּבלא22ּופטּור21, ׁשּנגנבה טען אם אבל ; ְְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֻ
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא מּפני הּכפל, מן ּפטּור - ּפי23אנס על ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

הּוא ּׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר ׁשּיתּבאר.24טענתֹו, ּכמֹו , ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
עדים‰. ּבאּו ּכ ואחר ונׁשּבע, ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּטֹוען

ונׁשּבע ּגּנב טענת ּבֹו וטען וחזר ּברׁשּותֹו, ּכ25ׁשהּוא ואחר , ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָ

חּיב - ּפעמים מאה אפּלּו הּוא, ּברׁשּותֹו ׁשעדין עדים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבאּו
וטענה טענה ּכל על -26ּכפל ּפעמים חמׁש נׁשּבע ואם . ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבּקרן וחמּׁשה אצלֹו, ׁשהפקיד הּקרן ׁשּׁשה: מׁשּלם ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָנמצא
ׁשבּועֹות. חמׁש ׁשל ּכפלֹות חמּׁשה ְְֲִִֵֶָָָמּׁשּום

.Âּגּנב טענת וטען27טען וחזר אבדה28ונׁשּבע, טענת ְְְְֲֲֲִֵַַַַַַַַַָָָָָ
עדים ּובאּו -29ונׁשּבע, אבד ׁשּלא הּוא והֹודה נגנב, ׁשּלא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

חמׁש מׁשּלם אינֹו עדים, ּפי על ּכפל ּתׁשלּומי ּומׁשּלם ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹהֹואיל
אחרֹונה ׁשבּועה ׁשהֹודה30על ּפי על ׁשהּממֹון31אף ; ְֲִֶֶַַַַַָָָָ

החמׁש מן ּפֹוטרֹו ּבכפל .32המחּיבֹו ְְְְִֶֶֶַַַֹ
.Êלׁשנים ׁשֹורֹו והֹודה33מסר ונׁשּבעּו, ּגּנב טענת וטענּו , ְְְְְְֲֲִִִַַַַַָָָָ

את מׁשּלמין ׁשניהן - עדים עליו ּבאּו והּׁשני מהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
מֹוציאין34הּקרן אין - הּכפל את הּפּקדֹון ּבעל ּתפּׂש ואם ; ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשהֹודה35מּידֹו וזה ׁשבּועת36; הּנׁשּבעין ּכׁשאר חמׁש, מׁשּלם ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

מעצמן. ׁשהֹודּו ְִֵֶַַָָהּפּקדֹון
.Áהּׁשֹומר את ׁשּתבע הּפּקדֹון ׁשּנגנב37ּבעל ונׁשּבע ,38, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ

והֹודה הּגּנב, את הּׁשֹומר ותבע הּגּנב, הּכר ּכ ְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָָֻואחר
וכפר, הּגּנב, את הּפּקדֹון ּבעל ותבע ׁשּגנב, הּגּנב ְְִֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָלֹו

הּׁשֹומר נׁשּבע ּבאמת אם ׁשּגנב: עדים ּכׁשּטען39ּובאּו ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לּׁשֹומר ּבהֹודאתֹו הּכפל מן הּגּנב נפטר - ואם40ׁשּנגנב ; ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָ

נׁשּבע הּגּנב41ּבׁשקר מן הּכפל מֹוציאין אין ואם42- ; ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
ּתבעּו מּידן. מֹוציאין אין - הּכפל הּבעלים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּתפּׂשּו
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לעצמו.4) החפץ את ולקח שנשבע זוהי5)מרגע וחמישה, ארבעה לעניין וגם כפל לעניין גם גנב כדין גנב טענת הטוען דין כי
קו: שם יוחנן רבי ו)6)דעת ה, (במדבר בתורה שכתוב כמו מעצמו, הודה אם רק שקר שבועת על אדם מביא אשם קרבן

קח:). (שם חטאתם" את לשקר.7)"והתוודו שנשבע לאחר עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף שנאמר8)"וחמישיתו
בלבד, קרן משלם אם רק הוא חומש חיוב ולפיכך קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו" בראשו אותו "ושלם (שם)

כפל. משלם אם לא ז)9)אבל כב, (שמות בו שכתוב כמו לשקר, קודם נשבע כן אם אלא כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל כפל.10)"ונקרב תשלומי משלם גנב טענת שהשתמש11)שטוען קודם

מ12)בו. ואבידה, בגניבה שכן ומכל האונסין בכל כגזלן.לשלם שדינו נגנב13)כיוון שטענת ומכיוון תשלומים חיוב לעניין
קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל, חייב אינו דמיו מלשלם פוטרתו שהפיקדון14)אינה שטוען חינם שומר

(שם). יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם, עצמו ופוטר לא15)אבד עדיין החפץ על גנב שטען שבשעה פי על אף
הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, אם16)השתמש אפילו כפל חייב אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע

קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת הטוען על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, לבעלים,17)באו להשיבה וחייב אבידה המוצא
קו:). (שם יוחנן רבי בשם מימרא ממנו, נגנבה שהאבידה וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, (דברים שכתוב כדין18)כמו

לרעהו".19)גנב. שניים "ישלם הפסוק -20)וסוף האבידה מוצא על בנשק איים אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר גנב
נז.). (שם הגניבה.21)ולקחה את למנוע בכוחו מלשלם.22)שאין פטור אבידה שומר זו טענה פי הקרן.23)ועל את

נו:).24) (שם יוסף רבי כדעת ואבידה, בגניבה ישביעוהו.25)וחייב ולא שקרן הוחזק דין בית באותו כי אחר, דין אף26)בבית
קח.). (שם פיקדון אותו על הן הטענות שכל פי פ28)בפיקדון.27)על אותו בכפל.29)יקדון.על שנשבע30)ונתחייב

חומש.31)שאבד. משלם והודה בפיקדון לשקר נשבע שאם הוא, הדין מקום "אינו32)ובכל משמעותה "פוטרו" המלה
כבר נתחייב הזה הפיקדון שעל מכיוון החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד שהשבועה פי על אף מחייב"

כפל. כפל34)לשמירה.33)לשלם לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא, בעייא זוהי פטורים, שניהם מכפל אבל
התורה כוונת או החומש. את והשני הכפל את האחד ישלם הם, אנשים שני זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה וחומש
נתחייב כבר שהראשון מכיוון הכפל, מן פטור יהי' שלפנינו בדין גם כן ועל חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה

הכפל. תשלומי את מספק לחייב אין ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. ספק.35)קודם שזה מכיוון סיבה, בזמן36)מאותה
חומש. משלם הוא כן ועל זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני, על עדים באו לא עדיין שיחזיר37)שהודה

קח:). (שם הפיקדון את חינם.38)לו שומר כדין מלשלם באונס39)ופטור שנגנב שנשבע כגון נכונים, השבועה פרטי כל אם
אונס. זה היה אם40)ובאמת השמירה את בידו וישאירו להבא, גם הבעלים על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון

לשומר הגנב והודאת אותו, תבעו הבעלים כאילו הרי אותו, ותובע הגנב את מוצא השומר אם ולפיכך יימצא. הודאההפיקדון
מכפל. ופטור באונס.41)היא, שלא נגנב ובאמת באונס, שנגנב שנשבע בשומר42)כגון הבעלים אימון אם (שם), בעייא זוהי

מידו. מוציאין אין מספק כן ועל נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב הודאה, אינה השומר בפני הגנב הודאת כן ועל פסק,
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וׁשּלם הּׁשֹומר את הּגּנב,43הּבעלים הּכר ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
ּתבעֹו ּכ ואחר ׁשּגנב, להן והֹודה הּבעלים ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָּותבעּוהּו
הּכפל מֹוציאין אין - ׁשּגנב עדים ּובאּו ּבֹו, וכפר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשֹומר

הּגּנב מֹוציאין44מן אין - הּכפל את הּׁשֹומר ּתפּׂש ואם ; ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
וחמּׁשה ארּבעה ּבתׁשלּומי הּדין וכן טבח45מּידֹו. אם , ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ

מכר. אֹו ַַַָָהּגּנב
.Ëלֹו ׁשּנתן ּפי על אף קטן, ׁשל ּבפּקדֹון ּגּנב טענת ְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּטֹוען

ונׁשּבע גדֹול, ּכׁשהּוא ּותבעֹו קטן ּבאּו46ּכׁשהּוא ּכ ואחר , ְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָ
איׁש יּתן ּכי ׁשּנאמר: הּכפל; מן ּפטּור זה הרי - ,47עדים ֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ

ּכלּום קטן נתינת ׁשוין48ואין ּותביעה נתינה ׁשּתהיה וצרי . ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ
.49ּבגדֹול ְָ

.Èׁשהפקד מעדר טלה ׁשּגנב ּכגֹון מרׁשּותֹו, ׁשּגנב ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻׁשֹומר
חּיב - עדים עליו יׁש אם אצלֹו, ׁשהפקד מּכיס וסלע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻאצלֹו

לעדרֹו50ּבכפל והּטלה למקֹומֹו הּסלע ׁשהחזיר ּפי על ואף . ְְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבאחריּותן חּיב זה הרי ׁשהרי51- הּבעלים; ׁשּיֹודיע עד ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ׁשמירתֹו ּכלּום52ּכלתה החזיר לא ּוכאּלּו ׁשּיֹודיע53, עד ְְְְֱִִִִֶֶַַָָָֹ
מּביתֹו,54ּבעליו ּכלי אֹו חברֹו מּכיס סלע הּגֹונב אבל . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ

הּבעלים ידעּו אם למקֹומֹו, מּביתֹו הּגנּוב ּדבר ְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָוהחזיר
ּבאחריּותֹו חּיב הּגּנב עדין - ּבחזירתֹו ידעּו ולא 55ּבגנבתֹו ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ

מעֹותיו את ׁשּימנה .56עד ְְִֶֶֶַָ
.‡Èּפטּור57מנה - הּמנין ׁשלם ּומצאֹו ּכיסֹו לא58את ואם . ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹ

אינֹו מנין אפּלּו - ּבחזירתֹו ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹידעּו
מאחריּותֹו.59צרי נפטר למקֹומֹו ׁשהחזירֹו ּכיון אּלא , ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ

.·Èאמּורים ּדברים חּיים60ּבּמה רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר ?61. ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
והחזירֹו הּבעלים, ּבֹו וידעּו חברֹו, מעדר טלה הּגֹונב ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל

הּבעלים מּדעת ׁשּלא חּיב62לעדר - נגנב אֹו ּומת , ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ואם ּפטּור. - ׁשלמה והיא הּצאן את מנּו ואם ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹּבאחריּותֹו.

ׁשּמנּו ּפי על אף ּבחזירתֹו, ולא ּבגנבתֹו לא הּבעלים ידעּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹלא
את ׁשּיֹודיע עד ּבאחריּותֹו חּיב - ׁשלמה והיא הּצאן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאת

למדּו63הּבעלים ׁשהרי הּגנּוב; הּטלה את ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּצאן64 ׁשאר מּדר חּוץ אחרת זה.65דר ׁשּבעדר ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָֹ

חמיׁשי 1ּפרק
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הּוא,‡. ּגדֹול ועֹון ׁשּגנב. החפץ הּגּנב מן לקנֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָאסּור
ּגנבֹות לגנב לֹו וגֹורם עברה, עֹוברי ידי מחזיק ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹׁשהרי
נאמר: זה ועל גֹונב. אינֹו - לֹוקח ימצא לא ׁשאם ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹאחרֹות;

נפׁשֹו. ּׂשֹונא ּגּנב עם ְִֵֵַַָחֹולק
הּגּנב,·. הּכר ּכ ואחר הּבעלים, נתיאׁשּו ולא ּומכר, ְְְְֲִִֵַַַַַַַַָָָָָֹֻהּגֹונב

- ּבפנינּו גנבֹו הּוא ּפלֹוני ׁשּמכרֹו החפץ ׁשּזה עדים ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּובאּו
ׁשּׁשקל ּדמים לּלֹוקח נֹותנין והּבעלים לבעליו, החפץ ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחֹוזר
עם ּדין ועֹוּׂשים חֹוזרין והּבעלים הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָָלּגּנב,
הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו לא - הּוא מפרסם ּגּנב ואם ְְְִַַַַַַָָָָָֹֻהּגּנב.
ועֹוּׂשה הּלֹוקח חֹוזר אּלא ּכלּום; לּלֹוקח נֹותנין הּבעלים ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואין

לֹו. ׁשּׁשקל ּדמים מּמּנּו ּומֹוציא הּגּנב, עם ִִִִִֶֶַַַָָָּדין
מכר‚. ּכ ואחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין הּגנבה, מן הּבעלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָנתיאׁשּו

וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח קנה - ׁשּמכר אחר ׁשּנתיאׁשּו ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּגּנב
להם נֹותן אּלא לבעליה; עצמּה הּגנבה מחזיר ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָרׁשּות,
חפץ לא ּכלל נֹותן אינֹו אֹו מפרסם, מּגּנב לקח אם - ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻהּדמים
ּגּנב הּמֹוכר זה היה לא אם - הּׁשּוק ּתּקנת מּפני דמים, ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹולא

ְְָֻמפרסם.
עדים„. אין אם הּבית, ּבעל עם ּדין עֹוּׂשה ׁשהּלֹוקח ְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַּבזמן

לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר הרי - לקח ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבכּמה
מּדבריהם, ׁשבּועתֹו - ונֹוטל הּנׁשּבע וכל הּבעלים. מן ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָונֹוטל

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו חפץ, ּבנקיטת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָונׁשּבע
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בגניבה.43) מלשלם פטור שהוא פי על הפיקדון44)אף דמי שקיבלו שהבעלים נאמר אם (שם), נפתרה שלא בעייא זו גם
כן ועל הגנב, את לגלות יטרחו שהבעלים לשומר נוח או בכפל, הוא חייב כן ועל הודאה, בפניהם הגנב הודאת ואין נסתלקו,

כפל. מתשלומי אותו ופוטרת היא, הודאה בפניהם הגנב השומר45)הודאת תפס ואם וה', ד' תשלומי את הגנב מיד מוציאים אין
השומר תפס אם ואפילו וה' ד' מתשלום הגנב את לגמרי לפטור דעתך על יעלה שלא משמיענו, [רבינו השומר. מיד מוציאים אין

ה)]. הלכה ג, פרק (למעלה וד'" ג' ולא תורה אמרה וה' "ד' אמרו: והרי כפל לשלם נתחייב שלא מפני מידו, שנגנב.46)מוציאים
לקטן.47) ידו.48)פרט על כפל לידי באים ואין נתינתו, טענת על נשבעים הרי49)אין קטן ידי על היא שהנתינה ומכיוון

(שם). בגדול הייתה שהתביעה פי על אף הכפל, מן פטור גנב.50)זה כל אונס.51)כדין במקרה שמירתו52)אף נסתיימה
שגנב. הבעלים.53)ברגע שומר להיות חדל והוא החזיר, לא לבעלים להחזרה.54)שהרי נחשב לעדרו טלה החזיר ואם

החזרה.55) שמה אין הגניבה, החזרת על יודעים אינם שהבעלים עוד כל הוחזר.56)כי שנגנב שהכסף לו, ייוודע כך ידי ועל
כך ואחר הגניבה, על הבעלים וידעו חברו מכיס סלע גנב שאם קיח.), (שם חסדא ורב יוחנן רבי שמואל, סברת לפי הוא זה דין
בהודעה צורך ואין דיו, הגניבה, בהחזרת והרגישו שבכיסם הכסף את מנו הבעלים אם כלומר פוטר", "מניין הסלע, את הגנב החזיר

לבעלים. הכיס.57)ישירה י.58)בעל הלכה לסוף שייך זה גם59)הגנב. רבינו שלדעת הדברים ונראים שם. יוחנן כרבי
יב. הלכה לקמן ראה חי. בבעל לא אבל כלי, או בסלע יוחנן לרבי מודה חסדא פטור60)רב והחזיר הבעלים דעת בלי שהגונב

צריך. אינו מניין בהחזרה.61)ואפילו שירגישו צורך אין בגניבה הרגישו לא הבעלים שאם כלי, או סלע כדין62)כגון דינו
פוטר. המניין מנו, הבעלים שאם סלע, על63)הגונב הבעלים ידעו לא שאם כלומר, דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב כדעת

לבעלים. להודיע לעדר, הטלה את שהחזיר הגנב, חייב וזקוק65)הגנב.64)הגניבה, העדר, מן לברוח הטלה עלול כן ועל
רב לדברי רבה נותן סלע) גנב (ולא טלה לגנב המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה צורך יש כך ומשום יתירה, לשמירה
בטלה. ובין בסלע בין המניין, פוטר בחזירתו, ידעו ולא בגניבתו הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות הגונב יוצא: מכאן שם. חסדא

בח ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו לא אם ואםב) ופטור, צריך אינו מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו שאין דבר זה אם זירתו,
לבעלים. יודיע כן אם אלא פוטר המניין אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר מה1)הוא הגנב מן לקנות שאסור בו, נתבאר

בשלמות. זה אחר הנמשך וכל מפורסם, אינו כשהגנב הגניבה לוקח עם הגנב משפט הוא ומה שגנב,

daipb zekld - elqk 'e iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.‰ּבכ אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוּׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן
ּבפחֹות אּלא ל מכרּתי לא אֹומר: והּוא ,מּמ לקחּתי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹוכ
ׁשאין הּגּנב; מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּזה

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני ליּׁשבע, יכֹול ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּגּנב
.Âּתּקנת ּבזה אין - ּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע ְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּגנב

ויּׁשאר דמים, ּבלא הּגנבה נֹוטלים הּבעלים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּׁשּוק;
ׁשּמׁשּכנּה ּבין הּגנבה, מׁשּכן ּכׁשהיה. הּגּנב על אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחֹוב
לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ּדמיה על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביתר
היה ּכן אם אּלא הּגּנב; עם ּדין ועֹוּׂשין וחֹוזרין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכֹון,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מפרסם, ְְְְֵֶַַַָָֻהּגּנב
.Êמאה ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין מפרסם, ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּלֹוקח

הּדמים נֹוטל זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמאתים
הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני הּגנבה, מחזיר ּכ ואחר הּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָמּבעל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Áונתן חֹובֹו, לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

לזה: ואֹומרין לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
מּפני האחרת הּמאה לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים; הּגּנב ּותבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹל
ּבראׁשֹונה ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד, ל ׁשהביא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחפץ

ּבאחרֹונה. ְֱֲֶַַָָהאמנּתֹו
.Ëּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח

מאה האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועּׂשרים,
ּׂשכר ׁשל עּׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו, ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָועּׂשרים
- הּוא מפרסם ּגּנב ואם הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻמן

הּתּגרנֹוטל והֹול הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועּׂשרים הּמאה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הּׁשני מכר אם הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָותֹובע
מּכל נֹוטל ׁשהּוא - מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַָָלׁשליׁשי,
הּדברים וכל הּגּנב. מן הּקרן ונֹוטל ּׁשּנּׂשּכר, מה ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יאּוׁש, לפני ְְְִֵֵֵֵֶַָהאּלּו
.Èׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עּׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל

עּׂשּוי ׁשהיה אֹו אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו והּכיר ּבעיר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּגנבה
להׁשאיל העּׂשּויין מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹלמּכר,
ׁשהן זה יּׁשבע - זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים ּבאּו אם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּולהּׂשּכיר,
ויחזיר הּבית, מּבעל ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּבידֹו

ּכליו. ֵָלֹו
.‡Èמּדברים היּו ולא ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיה

ּגנבה ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי על אף ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהעּׂשּויין
הּוא ׁשּמא הּלקֹוחֹות, מּיד מחזירן אינֹו - ּכליו והּכרּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבעיר
עמד ּביתֹו, ּבתֹו ולנּו אדם ּבני ּבאּו אם אבל לאחרים. ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָמכרן
ּומצאּו אדם ּבני ּובאּו ּוספרי, ּכלי נגנבּו ּבּלילה: ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָוזעק
ּוצרֹורֹות יֹוצאין ּביתֹו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ּובני חתּורה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָמחּתרת
ּוספריו ּכליו הּללּו אֹומרים: והּכל ּכתפיהם, על ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן. זה הרי - ּפלֹוני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּכליו. לֹו ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל הֹוציא, ּכּמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹחפץ

.·Èועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב
ּפי על אף ּכנפיו, ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמעידים
ּובעל ּבידי, הן לקּוחין ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָׁשהיה
ּדרּכֹו ׁשאין הּבית ּבעל היה אם הם, ּגנּובים אֹומר: ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבית
להטמינן, אדם ּבני ּדר אין ּכלים ואֹותם ּכליו, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלמּכר
ּבעל הרי - ּכנפיו ּתחת ּכליו להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻואין
אדם אין ואם ּכליו. ונֹוטל חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבית
זה נׁשּבע אּלא נאמן; הּבית ּבעל אין - ּבגנבה מחזק ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻזה
ּבידֹו, לקּוחים האּלּו ׁשהּכלים הּסת ׁשבּועת ּבידֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלים

.ְֵוהֹול
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וכן‡. אֹותֹו. ליּקח אסּור - גנּוב ׁשהּוא ׁשחזקתֹו ּדבר ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
לפיכ אֹותֹו. לֹוקחין אין - גנּוב ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב ְְִִִֵֶַָָָָֹאם
אבל גדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָאין
ּומּתר ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻלֹוקחין
מעדר צמר ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן ארּבע הרֹועים מן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹליּקח
ּבדבר גנּוב ׁשהּוא חזקתֹו ׁשאין ּגדֹול; מעדר חמׁש אֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

ֶזה.
הּבית·. ּבעל היה אם מֹוכרֹו, ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכללֹו

הּבית ּבעל אין ואם הרֹועה, מן ללקחֹו מּתר - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻמרּגיׁש
ללקחֹו. אסּור - ּבֹו ְְְִַָָמרּגיׁש

ּבזמן‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
הּדבר ׁשהרי לפניהם; והּפלס והּסּלים ּומֹוכרים יֹוׁשבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהן
אבל הּגּנה, מּפתח ולֹוקחין ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגלּוי
מהן. לקחת אסּור - 'הטמן' ׁשאמרּו וכּלן הּגּנה. מאחֹורי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא
ּובעצים. ּבּפרֹות חלק לֹו יׁש ׁשהרי האריס, מן לקחת ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומּתר

הּנׁשים„. מן לֹוקחין אּלאאין הּקטּנים ּומן העבדים ּומן ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
נׁשים ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים
ׁשאמרּו וכּלן ּבּׁשרֹון. עגלים אֹו ּבּגליל ּפׁשּתן ּכלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשּמכרּו
ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, ליּקח אסּור - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
אמר ואם אדם. מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולים ּביצים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָולֹוקחים

אסּור. - ְֵַָ'הטמן'
לא‰. אבל ּבמּדה, וׁשמן ּבמּדה זיתים הּבּדדין מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלֹוקחין

ּכל וכן הם. ּגנבה ׁשחזקתֹו מּועט; ׁשמן ולא מּועטים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹזיתים
ּבהם. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Âמֹוציא וׁשהּסֹורק ׁשּלֹו; אּלּו הרי - מֹוציא ׁשהּכֹובס ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּוכין
והן חּוטין ׁשלׁשה נֹוטל הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
לבן ּגּבי על ׁשחר היה אם הּבית. ּבעל ׁשל - מּכן יתר ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלֹו;

ׁשּלֹו. והם הּכל את נֹוטל -ְֵֵֶֶַֹ
.Êהּבגד מן וׁשּיר מחט, מׁשיכת ּכדי החּוט מן ׁשּׁשּיר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהחּיט

חּיב - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָמטלית
ׁשּלֹו. - מּכן ּפחֹות לּבעלים; ְְֲִִִֶַַָָָָלהחזירן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ביאור1) לזה ונמשך שלהם. שאינו חשש מפני ידועים דרכים על אלא ידועים אנשים מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו
שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר הדברים לידיעת הכרחי שהוא לפי הסתם, מן לעצמם לעכב יכולין שהאומנים הדברים הם מה
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.‰ּבכ אֹומר: והּוא הּגּנב, עם ּדין עֹוּׂשה ׁשהּלֹוקח ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבזמן
ּבפחֹות אּלא ל מכרּתי לא אֹומר: והּוא ,מּמ לקחּתי ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹוכ
ׁשאין הּגּנב; מן ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת נׁשּבע הּתּגר - ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמּזה

הּׁשבּועה. על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני ליּׁשבע, יכֹול ְְִִֵֶַַַַַָָָָָהּגּנב
.Âּתּקנת ּבזה אין - ּבהּקפֹו ּופרע ּגנב ּבחֹובֹו, ּופרע ְְֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּגנב

ויּׁשאר דמים, ּבלא הּגנבה נֹוטלים הּבעלים אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּׁשּוק;
ׁשּמׁשּכנּה ּבין הּגנבה, מׁשּכן ּכׁשהיה. הּגּנב על אּלּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחֹוב
לבעל נֹותנין הּבעלים - מּדמיה ּבפחֹות אֹו ּדמיה על ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּביתר
היה ּכן אם אּלא הּגּנב; עם ּדין ועֹוּׂשין וחֹוזרין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָהּמׁשּכֹון,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו מפרסם, ְְְְֵֶַַַָָֻהּגּנב
.Êמאה ׁשוה מּמּנּו ׁשּלקח ּבין מפרסם, ׁשאינֹו מּגּנב ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּלֹוקח

הּדמים נֹוטל זה הרי - ּבמאה מאתים ׁשוה אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמאתים
הּׁשּוק, ּתּקנת מּפני הּגנבה, מחזיר ּכ ואחר הּבית ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָמּבעל

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Áונתן חֹובֹו, לבעל והביא וגנב זּוז, מאה ּבּגּנב נֹוׁשה ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהיה

לזה: ואֹומרין לבעליה, חֹוזרת הּגנבה הרי - אחרת מאה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָלֹו
מּפני האחרת הּמאה לֹו נתּת ׁשּלא ּבמאתים; הּגּנב ּותבע ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹל
ּבראׁשֹונה ׁשהאמנּתֹו ּכׁשם ּבלבד, ל ׁשהביא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהחפץ

ּבאחרֹונה. ְֱֲֶַַָָהאמנּתֹו
.Ëּבמאה לאחר ּומכר ּבמאה, מפרסם ׁשאינֹו מּגּנב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻלקח

מאה האחרֹון לזה נֹותן הּגנבה ּבעל - הּגּנב והּכר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻועּׂשרים,
ּׂשכר ׁשל עּׂשרים ונֹוטל הּבעל וחֹוזר ּגנבתֹו, ונֹוטל ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָועּׂשרים
- הּוא מפרסם ּגּנב ואם הּגּנב. מן הּמאה ונֹוטל הּמֹוכר, ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻמן

הּתּגרנֹוטל והֹול הּגּנב, מן ׁשּלקח הּתּגר מן ועּׂשרים הּמאה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָ
הּׁשני מכר אם הּדין והּוא קרן. ׁשל ּבּמאה הּגּנב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָותֹובע
מּכל נֹוטל ׁשהּוא - מאה אפּלּו לרביעי, והּׁשליׁשי ְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַָָלׁשליׁשי,
הּדברים וכל הּגּנב. מן הּקרן ונֹוטל ּׁשּנּׂשּכר, מה ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד

ׁשּבארנּו. ּכמֹו יאּוׁש, לפני ְְְִֵֵֵֵֶַָהאּלּו
.Èׁשם לֹו ויצא ּכליו, את למּכר עּׂשּוי ׁשאינֹו הּבית ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבעל

עּׂשּוי ׁשהיה אֹו אחרים, ּביד ּוספריו ּכליו והּכיר ּבעיר, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָּגנבה
להׁשאיל העּׂשּויין מּכלים ׁשהּכיר אּלּו ּכלים והיּו ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַָָֹלמּכר,
ׁשהן זה יּׁשבע - זה ׁשל ּכליו ׁשּזה עדים ּבאּו אם ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּולהּׂשּכיר,
ויחזיר הּבית, מּבעל ויּטל לקח, ּבכּמה חפץ ּבנקיטת ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹּבידֹו

ּכליו. ֵָלֹו
.‡Èמּדברים היּו ולא ּכליו, את למּכר עּׂשּוי הּבית ּבעל ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהיה

ּגנבה ׁשם לֹו ׁשּיצא ּפי על אף ּולהּׂשּכיר, להׁשאיל ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהעּׂשּויין
הּוא ׁשּמא הּלקֹוחֹות, מּיד מחזירן אינֹו - ּכליו והּכרּו ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻּבעיר
עמד ּביתֹו, ּבתֹו ולנּו אדם ּבני ּבאּו אם אבל לאחרים. ְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָמכרן
ּומצאּו אדם ּבני ּובאּו ּוספרי, ּכלי נגנבּו ּבּלילה: ְְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָוזעק
ּוצרֹורֹות יֹוצאין ּביתֹו ּבתֹו ׁשּלנּו אדם ּובני חתּורה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָמחּתרת
ּוספריו ּכליו הּללּו אֹומרים: והּכל ּכתפיהם, על ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשל
ּבנקיטת ּבידֹו ׁשהּכלים זה ויּׁשבע נאמן. זה הרי - ּפלֹוני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּכליו. לֹו ויחזיר הּגנבה, מּבעל ויּטל הֹוציא, ּכּמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹחפץ

.·Èועדים חברֹו, ּבית לתֹו ׁשּנכנס ונתּפרסם ׁשהחזק ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֻּגּנב
ּפי על אף ּכנפיו, ּתחת לֹו טמּונים וכלים ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָמעידים
ּובעל ּבידי, הן לקּוחין ואמר: וטען הּבית, ּבעל ׁשם ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָׁשהיה
ּדרּכֹו ׁשאין הּבית ּבעל היה אם הם, ּגנּובים אֹומר: ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּבית
להטמינן, אדם ּבני ּדר אין ּכלים ואֹותם ּכליו, את ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹלמּכר
ּבעל הרי - ּכנפיו ּתחת ּכליו להצניע הּמחזק אֹותֹו ּדר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֻואין
אדם אין ואם ּכליו. ונֹוטל חפץ ּבנקיטת ויּׁשבע נאמן, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּבית
זה נׁשּבע אּלא נאמן; הּבית ּבעל אין - ּבגנבה מחזק ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻזה
ּבידֹו, לקּוחים האּלּו ׁשהּכלים הּסת ׁשבּועת ּבידֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּכלים

.ְֵוהֹול
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וכן‡. אֹותֹו. ליּקח אסּור - גנּוב ׁשהּוא ׁשחזקתֹו ּדבר ְְִֵֶֶֶַָָָָָָּכל
לפיכ אֹותֹו. לֹוקחין אין - גנּוב ׁשהּוא הּדבר אֹותֹו רב ְְִִִֵֶַָָָָֹאם
אבל גדיים; אֹו חלב אֹו צמר הרֹועים מן לֹוקחים ְְֲִִִִֵֶֶָָָָָאין
ּומּתר ּבּיּׁשּוב. לא אבל ּבּמדּבר, ּוגבינה חלב מהן ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹֻלֹוקחין
מעדר צמר ׁשל ּגּזֹות ארּבע אֹו צאן ארּבע הרֹועים מן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹליּקח
ּבדבר גנּוב ׁשהּוא חזקתֹו ׁשאין ּגדֹול; מעדר חמׁש אֹו ְְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

ֶזה.
הּבית·. ּבעל היה אם מֹוכרֹו, ׁשהרֹועה ּכל ּדבר: ׁשל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכללֹו

הּבית ּבעל אין ואם הרֹועה, מן ללקחֹו מּתר - ּבֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻמרּגיׁש
ללקחֹו. אסּור - ּבֹו ְְְִַָָמרּגיׁש

ּבזמן‚. אּלא ּפרֹות, אֹו עצים ּפרֹות מּׁשֹומרי לֹוקחין ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָאין
הּדבר ׁשהרי לפניהם; והּפלס והּסּלים ּומֹוכרים יֹוׁשבין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשהן
אבל הּגּנה, מּפתח ולֹוקחין ּגנבה. זה ואין קֹול, לֹו ויׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּגלּוי
מהן. לקחת אסּור - 'הטמן' ׁשאמרּו וכּלן הּגּנה. מאחֹורי ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא
ּובעצים. ּבּפרֹות חלק לֹו יׁש ׁשהרי האריס, מן לקחת ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּומּתר

הּנׁשים„. מן לֹוקחין אּלאאין הּקטּנים ּומן העבדים ּומן ְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָ
נׁשים ּכגֹון הּבעלים, מּדעת ׁשּלהן ׁשהן ׁשחזקתן ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָדברים
ׁשאמרּו וכּלן ּבּׁשרֹון. עגלים אֹו ּבּגליל ּפׁשּתן ּכלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשּמכרּו
ּגנבה. ּבחזקת ׁשהן מּפני מהן, ליּקח אסּור - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ'הטמן'
אמר ואם אדם. מּכל מקֹום ּבכל ותרנגֹולים ּביצים ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָולֹוקחים

אסּור. - ְֵַָ'הטמן'
לא‰. אבל ּבמּדה, וׁשמן ּבמּדה זיתים הּבּדדין מן ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹלֹוקחין

ּכל וכן הם. ּגנבה ׁשחזקתֹו מּועט; ׁשמן ולא מּועטים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹזיתים
ּבהם. ֵֶַָּכּיֹוצא

.Âמֹוציא וׁשהּסֹורק ׁשּלֹו; אּלּו הרי - מֹוציא ׁשהּכֹובס ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַמּוכין
והן חּוטין ׁשלׁשה נֹוטל הּכֹובס הּבית. ּבעל ׁשל אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
לבן ּגּבי על ׁשחר היה אם הּבית. ּבעל ׁשל - מּכן יתר ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלֹו;

ׁשּלֹו. והם הּכל את נֹוטל -ְֵֵֶֶַֹ
.Êהּבגד מן וׁשּיר מחט, מׁשיכת ּכדי החּוט מן ׁשּׁשּיר ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהחּיט

חּיב - אצּבעֹות ׁשלׁש על אצּבעֹות ׁשלׁש ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָמטלית
ׁשּלֹו. - מּכן ּפחֹות לּבעלים; ְְֲִִִֶַַָָָָלהחזירן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ביאור1) לזה ונמשך שלהם. שאינו חשש מפני ידועים דרכים על אלא ידועים אנשים מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו
שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר הדברים לידיעת הכרחי שהוא לפי הסתם, מן לעצמם לעכב יכולין שהאומנים הדברים הם מה



daipbצב zekld - elqk 'f ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Áּבעל ׁשל - ּבכּׁשיל ׁשּלֹו, - ּבּמעצד מֹוציא ׁשהחרׁש ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנסרת
ׁשל הּנסרת אף - הּבית ּבעל אצל עֹוּׂשה היה ואם ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹהּבית.
ּבהן הֹולכין ּבהן וכּיֹוצא האּלּו הּדברים וכל הּבית. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּבעל

הּמדינה. מנהג ְְִִַַַַָאחר
.Ëּכהלכֹות ׁשּלֹו ׁשאינֹו הּדברים מן ּדבר ׁשּמכר אּמן ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻּכל

ׁשּיהיּו ׁשּנהגּו ּבמקֹום הּסֹורק ׁשּמכרן מּוכין ּכגֹון ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּמדינה,
ּגנבה; ּבחזקת ׁשהן מּפני מּמּנּו, לּקח אסּור - הּבית ּבעל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשל

מלא ּכר מּמּנּו לֹוקחין ּדבריםאבל האּמן מכר ואם מּוכין. ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֻ
'הטמן' אמר ואם מּמּנּו. לֹוקחין - מדינה ּכהלכֹות ׁשּלֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהן

אסּור. -ָ

ה'תשע"ב כסלו ז' קודש שבת יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ׁשהסּכימּו‡. הּמׁשקל מן חסרֹות מּמׁשקלֹות לחברֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשֹוקל
הּמדינה אֹותּה ּבני ּבמּדה2עליו הּמֹודד אֹו מהּמּדה3, חסרה ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ

לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר זה הרי - עליה ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהסּכימּו
ּובּמּׂשּורה ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט, עול .4תעּׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָ

מׁשּלם·. אינֹו ּגֹונב, חסר הּׁשֹוקל אֹו ׁשהּמֹודד ּפי על ְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָאף
ּכפל ּתׁשלּומי ואין5לֹו הּמׁשקל. אֹו הּמּדה לֹו מׁשּלם אּלא , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבתׁשלּומין חּיב ׁשהּוא מּפני זה, לאו על .6לֹוקין ְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּמׁשהה‚. מי מׁשקל7ּכל אֹו חסרה מּדה ּבחנּותֹו אֹו ּבביתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּבכיס ל יהיה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר - ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹחסר

-8וגֹומר רגלים מימי ׁשל עביט הּמּדה לעּׂשֹות ואפּלּו . ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
יבֹוא9אסּור ׁשּמא ּבּה, ּומֹוכר לֹוקח זה ׁשאין ּפי על ׁשאף ; ִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

חסרה ׁשהיא יֹודע ׁשאינֹו על10מי לֹוקין ואין ּבּה. וימּדד ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
מעּׂשה ּבֹו אין ׁשהרי זה, .11לאו ֲֲֵֵֶֶֶַָ

ּבחֹותם„. חתּומֹות העיר ּבני ׁשל והּמׁשקלֹות הּמּדֹות ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָהיּו
זה12ידּוע הרי - חֹותם ּבלא החסרים הּמׁשקל אֹו הּמּדה וזֹו , ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

לׁשהֹותם ּבזה13מּתר ּכּיֹוצא הּבית. ּתׁשמיׁשי סלע14לׁשאר :15 ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻ
הּצד מן ולא16ׁשּנפּגמה מׁשקלֹותיו, ּבין מׁשקל יעּׂשּנה לא - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ּגרּוטֹותיו ּבין יּקבּנה17יזרקּנה ולא ּבנֹו,18, ּבצּואר ויתלּנה ְְְְְְְְֳִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
אחר יבֹוא מׁשקל19ׁשּמא יׁשחק20ויעּׂשּנה אֹו אּלא אֹו21; , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

יקץ אֹו ,הּמלח22יחּת לים יׁשלי אֹו ,23. ְְְִֶַַַַָָֹֹ
יקּים‰. - מחצה על ועמדה ּפחֹות24חסרה על עמדה . ְְְְְֱֵֶַַַָָָָָָָָ

מּמחצה25מּמחצה יתר על על26אֹו ׁשּיעמידּנה עד יקץ - ֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מּׁשתּות ּפחֹות אּלא חסרה לא ואם לּׂשאת27מחצה. יקּים - ְְְְֱִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

למׁשקל28ולתת לא אבל ּבני29ּבּה, רב מּׁשתּות ּפחֹות ׁשּכל ; ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָֹֹ
ּובמּתן ּבמּׂשא ּבֹו מֹוחלין .30אדם ְְֲִַַָָָָ

.Âלהרג למכרּה אסּור - ּבאמצע ׁשּנפגמה אֹו31סלע ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָ
אחרים32לחרם את ּבּה ׁשּמרּמין מּפני נֹוקבּה33, אבל ;34 ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ

הּקטן ּבצּואר אֹותּה .35ותֹולה ְְֶַַַָָָ
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מחמת1) לעשותן רשאי אינו מדות אלו ואי בבית. מהם לקיים שאסור ומה החסרות. והמדות המשקלות איסור ז"ל רבינו בו ביאר
החסרות. המדות עונש בביאור הפרק ונסתיים כדין. שלא הקרקע מדידת איסור ביאור וכן וטעות, ואונאה טענה כגון2)חשש

פרק לקמן (ראה חלודה שהעלו או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו שקל והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו
ז). הלכה ט).3)ח, ז, הלכה לקמן ראה בנוזלים, מידה או בתבואה, וסאה קב מידת או בבד, או בקרקע חבל מידת כגון

ביחס4) במדינה והמוסכם הידוע במשפט כלומר, הלח), (מידת המשורה במשפט או המשקל במשפט המידה, במשפט כלומר,
במשנה. פח. בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד, יט, לויקרא עזרא אבן וראה ט הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל למידה,

בגזל5) כפל ואין - ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא בבבא המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
בגניבה. לאו6)אלא וכל כג. ה, ויקרא גזל". אשר הגזילה את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר מה את לקונה לשלם

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין אין לתשלומין, בהם.7)שניתן משתמש שאינו פי על גדולה8)אף ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא להשתמש9)וקטנה. בדעתו אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור

פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה יש10)בה מלוכלכת והיא רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה אחרת, מידה ימצא כשלא הדחק, שבשעת לוקין11)לחשוש, אין מעשה בו שאין ולאו

) שדרשו פי על ואף מעשה, בה אין [השהייה טו. מכות התורהעליו, כי לוקה, אינו עשייה", משעת עליו "לעבור שם) מציעא בבא
עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא ההשהייה רק אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו' לך יהיה לא של12)כתבה

פט:). בתרא (בבא והמשקלות המידות את הבודקים איש13)השלטונות כי ולמשקל, למידה בהם ישתמשו שמא לחשוש אין כי
חותם. בהם שאין ובמשקל, במידה יקנה משקל.14)לא יעשנו אחר שמא חסר, משקל להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

כסף.15) דינרי ארבעה שקלים, שני של מטבע המשנה הלכה16)בתקופת לקמן ראה באמצע שנפגמה הסלע דין הצד. מן חסרה
בה וירמה בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב אותה וליישר אותה לנסר המטבע, לידו שתגיע הרמאי, יכול הצד מן נפגמה אם ו.

נב:). מציעא בבא כסף.17)(ראה כלי הפגימה.18)שברי במקום חור בה החור.19)יעשה את שיוציא עד סביב ויחתוך
למשקל.20) במטבעות השתמשו לאבק.21)כי איש.23)ישבור.22)ויעשנה ימצאנה שלא חשש24)מקום אין כי

נב.). (שם ניכר שחסרונה מפני בסלע, בשקל.25)שיחליפנה דהיינו סלע, בחצי שיחליפנה חשש שיחשבוה26)יש חשש יש
משתות.27)לסלע. פחות למחצה לה חסר ממחצה, פחות על שעמדה במקרה או שבה, השישי מחלק פחות וחסרה נשחקה הסלע
במשנה28) שמעון כרבי הפוסק רבא, דעת זוהי מוחל. אדם משתות בפחות שאונאה אחר, חפץ כדין המטבע דין ומתן במשא כי

שם. הרי"ף, גם פוסק כך נב. מט: בהלכות29)שם שנזכר מהטעם סלע, משקל בתור כלשהי חסרה בסלע להשתמש אסור
מב:30)הקודמות. קידושין ראה א). הלכה טו פרק מכירה (הלכות כלשהו אפילו מוחל אדם אין במשקל לרוצח.31)אבל

נפגמה.33)לגזלן.32) שלא כסלע מידם אותה יקבלו מפניהם פחד באמצע.34)ומתוך הפגימה יאבדנה35)במקום אם ואף
הרי נקובה, שהיא פי על אף לקבלה, יכריח שהגזלן לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות כל אין רמאי ליד ותגיע

daipb zekld - elqk 'f ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êמּדֹותיו אדם סאה36עֹוּׂשה ורבע סאה וחצי וקב37סאה , ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
לא אבל הרבע; ּוׁשמינית הרבע וחצי הּקב ורבע קב ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹֹוחצי

קּבים הּסאה38יעּׂשה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קב39, ׁשהּוא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
הּלח ּבמּדֹות וכן הין40ּומחצה. עֹוּׂשה ּוׁשליׁשית41, הין וחצי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָ

ּוׁשמינית ּורביעית לג וחצי ולג ההין, ּורביעית ואחד42ההין ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָֹֹ
ּבׁשמינית הין43ּבׁשמֹונה ׁשליׁשית לעּׂשֹות אסרּו ולא . ְְְְְֲִִִִִִִַָָֹ

הין ּבזה44ּורביעית זה ׁשּמתחּלפין ּפי על אף והיּו45, הֹואיל , ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָ
רּבנּו מׁשה מימֹות .46ּבּמקּדׁש ְִִֵֶַַָ

.Áוהּנֹותן הּנֹוּׂשא עֹובד47אחד עם אֹו יּׂשראל עם ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
אם תעּׂשהּכֹוכבים, לא על עֹובר - ּבחסר ׁשקל אֹו ,48מדד ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּכֹוכבים העֹובד את להטעֹות אסּור וכן להחזיר. 49וחּיב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
קנהּו עם וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו; ידקּדק אּלא .50ּבחׁשּבֹון, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּפי על לעֹובד51אף וחמר קל , ְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּוא והרי .יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשאינֹו ּכי52ּכֹוכבים ּבכלל: ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אּלה עּׂשה ּכל אלהי ה' מּכל53תֹועבת - עול עּׂשה ּכל , ֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
.54מקֹום ָ

.Ëהּקרקע ּבמּדת ּבמׁשיחת55וכן חברֹו את הטעה אם , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ
עול56הּקרקע תעּׂשּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּבּמּדה ענין57ּבּמׁשּפט הּוא וכן הּקרקע. מּדת זֹו - ּבּמּדה . ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ
זה הּמׁשקל58ּפסּוק ּבמׁשּפט לא ּבּמׁשּפט, עול תעּׂשּו לא : ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּכמּׂשּורה קטּנה מּדה אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט .59ולא ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹ
.Èחבּורה זה60ּבני על זה חלק61הּמקּפידים ׁשהחליפּו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה אֹו ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָּבחלק,
ּומּׁשּו62מּדה ּופֹורעין, לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום מׁשקל, ם ְְְִִִִִִִִָָָ

טֹוב .63ּביֹום ְ
.‡Èרעהּו ּגבּול ּבתֹו65והכניס64הּמּסיג חברֹו מּתחּום ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַ

ּגזלן זה הרי - עּׂשה ּבחזקה אם אצּבע: מלא אפּלּו ,66ּתחּומֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ
הּסיג יּׂשראל ּבארץ ואם ּגּנב. זה הרי - ּבּסתר הּסיג ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָואם

ּגנבה ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי - ּבלאו67הּגבּול אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
תּסיג'68ּגזלה 'לא ּובלאו זה69, ּבלאו חּיב ואין אּלא70. ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּתנחל.71ּבארץ אׁשר ּבנחלת ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָ
.·Èמּדֹות ׁשל ענׁשן עריֹות72קׁשה ׁשל מענׁשן ׁשּזה73יתר ; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּמקֹום לבין חברֹו74ּבינֹו לבין ּבינֹו וזה הּכֹופר75, וכל . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
מצרים ּביציאת ּככֹופר - מּדֹות ּתחּלת76ּבמצות ׁשהיא , ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַ

מֹודה77הּצּוּוי זה הרי - מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּצּוּויין לכל גרמה ׁשהיא מצרים, .78ּביציאת ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ
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כלום. לתת ולא החפץ את לגזול גם בערך.36)יכול ליטר 13 קבים, שישה = סאה צ.). פט: בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
לעין.37) ניכר ביניהן ההבדל כי גדולה, במידה קטנה מידה יחליף שמא לחשוש ואין עושה אדם האלה המידות שני38)כל

(שם).39)קבים. לטעות אדם עלול וברבע קבים, משני רבע דהיינו בלבד, קב חצי הוא הסאה לרובע קבים שני בין ההפרש כי
וחצי.41)הנוזלים.40) ליטר שישה בערך לוג, עשר לוג.42)שנים אבל43)של אלה, קטנות במידות גם למדוד דרכו לח

ושמינית. המתחיל דיבור צ. שם רש"י ראה הוא. יקר דבר אם במשקל, או באומד, נמכר אלא קטן בכלי למדוד דרכו אין יבש
רובע44) והתירו סאה, ורובע סאה שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו לא למה שלישית שעשה לאחר כלומר,

ההין.45)בלבד. שלישית של רבע דהיינו אחד, לוג הוא ביניהם ההפרש יד):46)כי כח, (במדבר משה בתורת שכתוב
יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ומוכר.47)"ושלישית -48)קונה ובמשורה במשקל במידה במשפט עול תעשו לא

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור הגוי וגזל סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי גוי, לגבי גם קיים זה איסור א. הלכה למעלה
וכן49) אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:). (שם קונהו" עם ידקדק קונהו, עם וחישב לומר תלמוד עליו? יגלום יכול

עליו. יגלום יכול המתחיל דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י שלא הערוך, שקנה.50)פירש גוי על שם כי51)ומדובר
ישראל. שלטון תחת ישראל בארץ עברי עבד שקנה גוי על בתורה שם בחשבון.52)מדובר הגוי את ואיפה,53)המטעה איפה

ואבן. הזה.54)אבן לפסוק החיים ואור עזרא אבן ראה גוי. ובין ישראל בכלי.55)בין מידה על דובר כן במדידת56)לפני
בחבל. פט:).57)הקרקע בתרא (בבא הפסוק אותו בסוף נאמרה בכלי מידה כי הקרקע, מידת מוסבה58)זו במשפט המלה

א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק המפורטים משורה, על וגם משקל על וגם מידה על ושלושה59)גם משלושים אחד שהיא
ז). הלכה ח פרק לקמן (ראה עה.).60)בלוג מציעא (בבא אחד בבית יושבים או בדרך זה61)שהולכים עם זה שמדקדקים

"הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט דבר על מוחלים ואינם
ארוך]. לזמן מוסרם אם בחפצים, במשפט62)גם עול תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק החזיר לא אם

ובמשורה". במשקל שהוא63)במידה מתוך שמא פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר אחד לכל שאסור
קמח.). (שבת קצר לזמן - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל בדרך "הלוואה" כי לכתוב, יבוא המעתיק64)מקפיד

שלו. השדה שטח את להגדיל כדי חבירו, שדה לתוך הקרקע גבולות סימן למעלה66)קרקע.65)[=מזיז] גזלן הגדרת זוהי
ג. הלכה א בסתר.67)פרק השיג עשה.68)אם בחזקה דברים69)אם בארץ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך "גבול וגומר

יד. תסיג".70)יט, "לא פרשת71)בלאו בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא משום עובר לארץ בחוץ אבל
פח:72)שופטים. בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה איש73)אם אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74)וכדומה. לחזור יודע75)ואפשר ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם אלא תשובה תועיל ולא

יחזיר. צדק76)למי והין צדק איפת צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת עם מידות מצוות את מקשרת התורה
הוצאתי זה תנאי על זה: לפסוק מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם הוצאתי אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה

מצרים. ביציאת כופר מידות במצוות הכופר וכל מצרים, מארץ ב).77)אתכם כ, (שמות מצרים ביציאת פותחים הדברות עשרת
העם78) את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו, המחוייבים ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו שהוציא בזה

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים



צג daipb zekld - elqk 'f ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Êמּדֹותיו אדם סאה36עֹוּׂשה ורבע סאה וחצי וקב37סאה , ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
לא אבל הרבע; ּוׁשמינית הרבע וחצי הּקב ורבע קב ְְֲֲֲִִִִַַַַַַַַָָָֹֹֹֹוחצי

קּבים הּסאה38יעּׂשה ּברבע ּתתחּלף ׁשּלא קב39, ׁשהּוא , ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
הּלח ּבמּדֹות וכן הין40ּומחצה. עֹוּׂשה ּוׁשליׁשית41, הין וחצי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָ

ּוׁשמינית ּורביעית לג וחצי ולג ההין, ּורביעית ואחד42ההין ְְְְְֲִִִִִִִִִֶַַַָֹֹ
ּבׁשמינית הין43ּבׁשמֹונה ׁשליׁשית לעּׂשֹות אסרּו ולא . ְְְְְֲִִִִִִִַָָֹ

הין ּבזה44ּורביעית זה ׁשּמתחּלפין ּפי על אף והיּו45, הֹואיל , ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָ
רּבנּו מׁשה מימֹות .46ּבּמקּדׁש ְִִֵֶַַָ

.Áוהּנֹותן הּנֹוּׂשא עֹובד47אחד עם אֹו יּׂשראל עם ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָ
אם תעּׂשהּכֹוכבים, לא על עֹובר - ּבחסר ׁשקל אֹו ,48מדד ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּכֹוכבים העֹובד את להטעֹות אסּור וכן להחזיר. 49וחּיב ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
קנהּו עם וחּׁשב ׁשּנאמר: עּמֹו; ידקּדק אּלא .50ּבחׁשּבֹון, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשהּוא ּפי על לעֹובד51אף וחמר קל , ְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הּוא והרי .יד ּתחת ּכבּוׁש ׁשאינֹו ּכי52ּכֹוכבים ּבכלל: ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אּלה עּׂשה ּכל אלהי ה' מּכל53תֹועבת - עול עּׂשה ּכל , ֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹ
.54מקֹום ָ

.Ëהּקרקע ּבמּדת ּבמׁשיחת55וכן חברֹו את הטעה אם , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָ
עול56הּקרקע תעּׂשּו לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹובר - ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ּבּמּדה ענין57ּבּמׁשּפט הּוא וכן הּקרקע. מּדת זֹו - ּבּמּדה . ְְְְִִִִִֵַַַַַַַַָָָ
זה הּמׁשקל58ּפסּוק ּבמׁשּפט לא ּבּמׁשּפט, עול תעּׂשּו לא : ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּכמּׂשּורה קטּנה מּדה אפּלּו הּמּדה, ּבמׁשּפט .59ולא ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֹ
.Èחבּורה זה60ּבני על זה חלק61הּמקּפידים ׁשהחליפּו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

מּׁשּום עֹוברין - לֹו והחזיר מאכל מּמּנּו לוה אֹו ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָּבחלק,
ּומּׁשּו62מּדה ּופֹורעין, לֹווין ּומּׁשּום מנין, ּומּׁשּום מׁשקל, ם ְְְִִִִִִִִָָָ

טֹוב .63ּביֹום ְ
.‡Èרעהּו ּגבּול ּבתֹו65והכניס64הּמּסיג חברֹו מּתחּום ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַ

ּגזלן זה הרי - עּׂשה ּבחזקה אם אצּבע: מלא אפּלּו ,66ּתחּומֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ
הּסיג יּׂשראל ּבארץ ואם ּגּנב. זה הרי - ּבּסתר הּסיג ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָואם

ּגנבה ּבלאו לאוין: ּבׁשני עֹובר זה הרי - ּבלאו67הּגבּול אֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָ
תּסיג'68ּגזלה 'לא ּובלאו זה69, ּבלאו חּיב ואין אּלא70. ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּתנחל.71ּבארץ אׁשר ּבנחלת ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַָָָ
.·Èמּדֹות ׁשל ענׁשן עריֹות72קׁשה ׁשל מענׁשן ׁשּזה73יתר ; ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּמקֹום לבין חברֹו74ּבינֹו לבין ּבינֹו וזה הּכֹופר75, וכל . ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָ
מצרים ּביציאת ּככֹופר - מּדֹות ּתחּלת76ּבמצות ׁשהיא , ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַ

מֹודה77הּצּוּוי זה הרי - מּדֹות מצות עליו המקּבל וכל ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
הּצּוּויין לכל גרמה ׁשהיא מצרים, .78ּביציאת ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ
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כלום. לתת ולא החפץ את לגזול גם בערך.36)יכול ליטר 13 קבים, שישה = סאה צ.). פט: בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
לעין.37) ניכר ביניהן ההבדל כי גדולה, במידה קטנה מידה יחליף שמא לחשוש ואין עושה אדם האלה המידות שני38)כל

(שם).39)קבים. לטעות אדם עלול וברבע קבים, משני רבע דהיינו בלבד, קב חצי הוא הסאה לרובע קבים שני בין ההפרש כי
וחצי.41)הנוזלים.40) ליטר שישה בערך לוג, עשר לוג.42)שנים אבל43)של אלה, קטנות במידות גם למדוד דרכו לח

ושמינית. המתחיל דיבור צ. שם רש"י ראה הוא. יקר דבר אם במשקל, או באומד, נמכר אלא קטן בכלי למדוד דרכו אין יבש
רובע44) והתירו סאה, ורובע סאה שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו לא למה שלישית שעשה לאחר כלומר,

ההין.45)בלבד. שלישית של רבע דהיינו אחד, לוג הוא ביניהם ההפרש יד):46)כי כח, (במדבר משה בתורת שכתוב
יין". לכבש ההין ורביעית לאיל ההין ומוכר.47)"ושלישית -48)קונה ובמשורה במשקל במידה במשפט עול תעשו לא

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור הגוי וגזל סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי גוי, לגבי גם קיים זה איסור א. הלכה למעלה
וכן49) אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:). (שם קונהו" עם ידקדק קונהו, עם וחישב לומר תלמוד עליו? יגלום יכול

עליו. יגלום יכול המתחיל דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י שלא הערוך, שקנה.50)פירש גוי על שם כי51)ומדובר
ישראל. שלטון תחת ישראל בארץ עברי עבד שקנה גוי על בתורה שם בחשבון.52)מדובר הגוי את ואיפה,53)המטעה איפה

ואבן. הזה.54)אבן לפסוק החיים ואור עזרא אבן ראה גוי. ובין ישראל בכלי.55)בין מידה על דובר כן במדידת56)לפני
בחבל. פט:).57)הקרקע בתרא (בבא הפסוק אותו בסוף נאמרה בכלי מידה כי הקרקע, מידת מוסבה58)זו במשפט המלה

א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק המפורטים משורה, על וגם משקל על וגם מידה על ושלושה59)גם משלושים אחד שהיא
ז). הלכה ח פרק לקמן (ראה עה.).60)בלוג מציעא (בבא אחד בבית יושבים או בדרך זה61)שהולכים עם זה שמדקדקים

"הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט דבר על מוחלים ואינם
ארוך]. לזמן מוסרם אם בחפצים, במשפט62)גם עול תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק החזיר לא אם

ובמשורה". במשקל שהוא63)במידה מתוך שמא פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר אחד לכל שאסור
קמח.). (שבת קצר לזמן - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל בדרך "הלוואה" כי לכתוב, יבוא המעתיק64)מקפיד

שלו. השדה שטח את להגדיל כדי חבירו, שדה לתוך הקרקע גבולות סימן למעלה66)קרקע.65)[=מזיז] גזלן הגדרת זוהי
ג. הלכה א בסתר.67)פרק השיג עשה.68)אם בחזקה דברים69)אם בארץ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך "גבול וגומר

יד. תסיג".70)יט, "לא פרשת71)בלאו בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא משום עובר לארץ בחוץ אבל
פח:72)שופטים. בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה איש73)אם אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74)וכדומה. לחזור יודע75)ואפשר ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם אלא תשובה תועיל ולא

יחזיר. צדק76)למי והין צדק איפת צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת עם מידות מצוות את מקשרת התורה
הוצאתי זה תנאי על זה: לפסוק מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם הוצאתי אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה

מצרים. ביציאת כופר מידות במצוות הכופר וכל מצרים, מארץ ב).77)אתכם כ, (שמות מצרים ביציאת פותחים הדברות עשרת
העם78) את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו, המחוייבים ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו שהוציא בזה

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים
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הּמאזנ‡. לצּדק עּׂשה יפהמצות והּמּדֹות והּמׁשקלֹות ים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
צדק מאזני ׁשּנאמר: עּׂשּיתן, ּבׁשעת ּבחׁשּבֹונן ּולדקּדק ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹיפה
מׁשיחת ּבחׁשּבֹון לדקּדק צרי הּקרקע ּבמּדת וכן ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָוגֹומר.
הּגימטרּיא. ּבכתבי הּמתּבארים העּקרים ּפי על ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָהּקרקע
היא ּכאּלּו אֹותּה רֹואין הּקרקע מן אצּבע מלא ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹׁשאפּלּו

ּכרּכם. ְְֵַָֹמלאה
ּבמׁשיחתן.·. מזלזלין - לחריץ הּסמּוכין אּמֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָארּבע

ׁשהן מּפני ּכלל, אֹותן מֹוׁשחין אין - הּנהר לּׂשפת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָוהּסמּוכים
הרּבים. רׁשּות ּבני ְְִֵֶַָׁשל

ּולאחד‚. החּמה ּבימֹות לאחד ימד לא הּקרקע את ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹוהּמֹודד
החּמה. ּבימֹות מתקּצר ׁשהחבל מּפני הּגׁשמים, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבימֹות
ּבהם וכּיֹוצא ּברזל ׁשל ּבׁשלׁשלת אֹו ּבקנה מדד אם ,ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָלפיכ

ּכלּום. ּבכ אין -ְְֵָ
ולא„. עֹופרת ׁשל ולא ּברזל ׁשל לא מׁשקלֹות עֹוּׂשין ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹאין

חלּדה ׁשּמעלין מּפני ּכאּלּו, מּתכֹות מיני ׁשאר ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשל
וׁשל זכּוכית וׁשל סלע צחיח ׁשל עֹוּׂשין אבל ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַָּומתחּסרין;

ּבהן. וכּיֹוצא ׁשהם ְֵֶֶֶַַָֹאבן
מקל,‰. ׁשהּוא מּפני ּדלעת, ׁשל לא הּמחק את עֹוּׂשין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹאין

זית ׁשל עֹוּׂשהּו אבל מכּביד; ׁשהּוא מּפני מּתכת, ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹולא
ּבהן. וכּיֹוצא אׁשּכרֹוע וׁשל ׁשקמה וׁשל אגֹוזים ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָוׁשל

.Â.עבה אחד וצּדֹו קצר אחד צּדֹו הּמחק את עֹוּׂשין ְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָאין
ימחק ולא לּמֹוכר; ׁשּמפחיתֹו מּפני מעט, מעט ימחק ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֹולא

לּלֹוקח. ׁשּמפחיתֹו מּפני אחת, ְְְִִֵֵֶַַַַַַּבבת
.Êולא ׁשּיפחתּו. ּכדי ּבמלח הּמׁשקלֹות את טֹומנין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאין

קטּנה הּמּדה היתה ואפּלּו ׁשּמֹודד, ּבעת הּלח ּבמּדת ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָירּתיח
ׁשהּוא, ּבכל הּמּדֹות על הקּפידה הּתֹורה ׁשהרי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּביֹותר;
מּׁשלׁשים קטּנה אחת מּדה והיא ּובּמּׂשּורה, ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

ּבלג. ְְָֹּוׁשלׁשה
.Áלהיֹות צרי - ּבהן וכּיֹוצא ּברזל ׁשל עׁשׁשּיֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמֹוכרי

ׁשלׁשה ּבאויר ּתלּוי ּבידֹו הּׁשֹוקל ׁשאֹוחז הּמאזנים ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחּוטי
קני ואר טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּוגבֹוהין ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹטפחים,

טפח. עּׂשר ׁשנים החּוטים ואר ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֹהּמאזנים
.Ëאר יהיה - זכּוכית מֹוכרי וׁשל צמר מֹוכרי ׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹֹמאזנים

ׁשני הארץ מן ּוגבֹוהין טפחים, ׁשני ּבֹו ּתלּויין ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָהחּוטים
טפחים. ּתׁשעה ארּכן והחּוטין והּקנה ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָטפחים,

.Èהחּוט אר יהיה - הּבית ּבעל וׁשל חנוני ׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹמאזנים
והּקנה טפח, הארץ מן ּוגבֹוהין טפח, ּבֹו ּתלּויים ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשהן

טפחים. ׁשּׁשה ארּכן ְְְִִִַָָָָוהחּוטין
.‡Èוׁשל זהב ׁשל מאזנים חּוט וכן הּפלס, ּבֹו ׁשּתֹולין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהחּוט

הארץ מן ּוגבֹוהין אצּבעֹות, ׁשלׁש ארּכֹו - טֹוב ארּגמן ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָמֹוכרי
ּכפי - ׁשּלֹו הּׁשלׁשלאֹות ואר הּפלס ואר אצּבעֹות, ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשלׁש

רֹוצה. ּׁשהּוא ֶֶַמה

.·È?לֹו ׁשּׁשֹוקל ּבעת לּלֹוקח להכריע הּמֹוכר ׁשחּיב ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָמּנין
יהיה וצדק ׁשלמה אבן צּדקׁשּנאמר: ּתֹורה: אמרה .ּל ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

לֹו. ותן ְִֵֶָמּׁשּל
.‚Èלארּבע אחד - ּוביבׁש למאה, אחד - ּבלח ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּמה?

אחד גרּומין לֹו נֹותן - לח לטרא עּׂשר לֹו מכר ּכיצד? ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמאֹות.
לֹו נֹותן - יבׁש לטרין עּׂשרים לֹו מכר ואם ּבלטרא, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמעּׂשרה
רב ּבין זה חׁשּבֹון לפי וכן ּבלטרא. מעּׂשרים אחד ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָגרּומין

מעט. ְֵַּבין
.„È;ּבעין עין למּכר ׁשּנהגּו ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָֹּבּמה

טפח. לֹו להכריע חּיב - להכריע ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָאבל
.ÂËאחת ׁשקל לֹו: יאמר לא - לטרים עּׂשר לֹו ׁשֹוקל ְְִִֵֶֶַַַָָֹֹֹהיה

אחד והכרע אחת, ּבבת עּׂשרה לֹו ׁשֹוקל אּלא והכרע; ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחת
ְָֻלכּלן.

.ÊËלא - ּבגּסה ּבגּסה; ימד לא - ּבדּקה למד ׁשּנהגּו ְְְֲֶַַַָָָָָָָֹֹֹֹמקֹום
נהגּו אם וכן ּבּדמים; ויֹוסיף יגּדׁש לא - למחק ּבדּקה. ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹֹימד
ּכמנהג מֹודד אּלא הּדמים. מן ויפחת ימחק לא - ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹלגּדׁש

ְִַָהּמדינה.
.ÊÈהּמׁשקלֹות על אֹו הּמּדֹות על להֹוסיף ׁשרצּו מדינה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָּבני

חמּׁשה, מכיל הּקב היה ׁשאם ׁשתּות. על יתר יֹוסיפּו לא -ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לא - ׁשּׁשה על יתר ּבידן; הרׁשּות - ׁשּׁשה מכיל ְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹועּׂשאּוהּו

ֲַיעּׂשּו.
.ÁÈּובעל יֹום, לׁשלׁשים אחת מּדֹותיו את מקּנח ְְִִִִֵֶַַַַַַַָהּסיטֹון

ּפעמים מקּנחן והחנוני חדׁש. עּׂשר לׁשנים אחת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּבית
מׁש ּוממחה ּומקּנחּבׁשּבת, ּבׁשּבת, אחת ּפעם קלֹותיו ְְְְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָ

יחלידּו. ׁשּלא ּכדי ּומׁשקל, מׁשקל ּכל על ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹמאזנים
.ËÈּבכף לטרא נֹותן - לטרא רביעי ׁשלׁשה לׁשקל ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהמבּקׁש

אֹומר אּתה ׁשאם ׁשנּיה; ּבכף לטרא ּורביע והּבּׂשר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹמאזנים
רביע יּפל ׁשּמא אחת, ּבכף לטרא ּורביע לטרא חצי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹנֹותן

רֹואהּו. הּלֹוקח ואין ְְִֵֵֵַַַָהּלטרא
.Îּומדינה מדינה ּבכל ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָחּיבין

ּומצּדקין החנּיֹות על מחּזרין ׁשּיהיּו ,ופל ּפל ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻּובכל
מי וכל הּׁשערים. ּופֹוסקין הּמּדֹות ואת הּמאזנים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹאת
מאזנים אֹו חסרה מּדה אֹו חסר מׁשקל עּמֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשּנמצא
ּולקנסֹו ּכחֹו ּכפי להּכֹותֹו רׁשּות להם יׁש - ְְְְְְְִִֵֶַָָָֹֻמקלקלין
את ׁשּמפקיע מי וכל הּדבר. לחּזק ּדין ּבית ראּות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכפי
ּומֹוכר אֹותֹו וכֹופין אֹותֹו מּכין - ּביקר ּומֹוכר ְְִִֵֵֶַַַַֹהּׁשער

הּׁשּוק. ְַַַּכׁשער

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לא‡. ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר - אדם נפׁש הּגֹונב ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹּכל
לגֹונב אזהרה היא הּדברים ּבעּׂשרת האמּור זה ּפסּוק ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹתגנב.
לא ּבכלל: ׁשּזה תעּׂשה, ּבלא עֹובר - הּמֹוכרֹו וכן ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹנפׁשֹות.
מּפני אּלּו, לאוין ׁשני על לֹוקין ואין עבד. ממּכרת ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָיּמכרּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומהות1) המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה וכיצד ובמשקלות, במדות עשה מצות ז"ל רבינו בו ביאר
הדברים. מאלו ולבדוק לחקור חייבין דין שבית ומה המדידה. ומהות הבא1)המשקל, ודיני נפש הגונב דיני ז"ל רבינו בו ביאר

לפעמים. מיתה צד בהם יש ששניהם לפי אחד בפרק ונכללו השלמות. על במחתרת

orhpe oreh zekld - elqk '` oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יּמצא ּכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ּבחנק. ּומיתתֹו וגֹומר. מאחיו נפׁש ּגנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאיׁש

הּיּׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין
ׁשּנאמר: לאחרים; וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַויכניסּנּו

ּב אּלא ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו. ּבֹו פחֹותוהתעּמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּפי על אף ּבֹו, נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּׁשוה

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּנגנב
ולא‚. עצמֹו ּברׁשּות הּגנּוב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּגנבֹו

לרׁשּותֹו והֹוציאֹו ּגנבֹו ּפטּור. - לרׁשּותֹו הּגּנב ְְְְְִִִִִַַָָָהכניסֹו
אֹו ּבֹו, ׁשּנׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון ּגנּוב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
מאחיו נפׁש ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹלאביו
ּגנבֹו אם וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד -ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
יׁשן הּוא ועדין ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא

ּפטּור. זה הרי -ֲֵֶָ
ׁשהתנה„. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי - הּולדֹות אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור. ֶָזה

האּפֹוטרֹוּפין‰. וכן הּקטן, אחיו את אֹו ּבנֹו את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגֹונב
ׁשּגנב הּבית ּובעל אצלם, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ׁשּגנב ּתינֹוקֹות ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ּביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחד
ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש ּפי על אף אצלֹו, הּלֹומדים הּקטּנים מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאחד
ׁשהן לאּלּו ּפרט - בידֹו ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור; - ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָּומכרֹו

ּבידם. ְְִָָמצּויין
.Âׁשּכלּו יֹומֹו ּבן הּקטן את הּגֹונב אֹו הּגדֹול את הּגֹונב ֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

אּׁשה אֹו איׁש הּגּנב ׁשהיה ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין חדׁשיו, ְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלֹו
ואחד מקֹום. מּכל - נפׁש ּגנב ׁשּנאמר: נהרגין; אּלּו הרי -ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר: מׁשחרר; עבד אֹו ּגר ׁשּגנב אֹו יּׂשראל את ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּגֹונב
אבל ּובמצֹות. ּבתֹורה הן אחינּו ּבכלל ואּלּו מאחיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנפׁש
ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אֹו העבד את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּגֹונב

.Ê;ּדמים לֹו אין - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבא

ּורׁשּות ּפטּורין. - האדם ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו, לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים. לֹו אין ׁשּנאמר: ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו;
.Áאדם ׁשל ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא גּנב אֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָואחד

ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין קרּפיפֹו, ּבתֹו אֹו חצרֹו ּבתֹו ְְְְֲִֵֵֵַַַַָאֹו
ּבּמחּתרת לבֹוא הּגּנבים רב ׁשּדר לפי מחּתרת? נאמר ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ְַַָּבּלילה.
.Ëׁשּבא ּפי על אף ּגּנב ׁשל דמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

לפניו הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּכרֹודף לגנב חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא יהרגּנּו, - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומנעֹו
ׁשהיה ּבין גדֹול ׁשהיה ּבין יהרג. ּולפיכ להרגֹו, חברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאחר

נקבה. ּבין זכר ּבין ְֵֵֵָָָָָקטן,
.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה

ואם להרגֹו, אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,
עליו הּׁשמׁש זרחה אם ׁשּנאמר: נפׁש; הֹורג זה הרי - ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגֹו
אל ,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם -ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נהרג, אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתהרגהּו.
נהרג. - אביו על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּוּדאי

.‡Èׁש הּגּנב מןוכן יֹוצא ּומצאֹו גנב ׁשּלא אֹו ויצא, ּגנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
וכן ּדמים. לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמחּתרת
הּוא ׁשעדין ּפי על אף עדים, אֹו אדם ּבני הּקיפּוהּו ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָאם
ּבא אם לֹומר צרי ואין נהרג. אינֹו - עליו ׁשּבא זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות

נהרג. ׁשאינֹו ּדין ְֱִֵֵֶֶָלבית
.·Èלתֹו אֹו ּׂשדהּו לתֹו אֹו ּגּנתֹו לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

הּממֹון על ׁשּבא ׁשחזקתֹו ּדמים; לֹו יׁש - והּסהר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדיר
אּלּו. ּבמקֹומֹות מצּויים הּבעלים רב ׁשאין לפי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹּבלבד,

.‚È- ּבׁשּבת ּגל עליו נפל אם דמים, לֹו ׁשּיׁש ּגּנב ְִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ּבתׁשלּומין; חּיב - ּבביאתֹו ּכלים ׁשּבר ואם עליו, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמפּקחים
ּכמֹו ּפטּור, - ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר דמים לֹו ׁשאין מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָאבל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּגנבה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָסליקּו
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יֹום‡. חסרים היּו אפּלּו ליֹום. מּיֹום - ׁשאמרנּו ׁשנים ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָׁשלׁש
ּדברים ּבּמה מּמּנה. אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאחד
הּבּתים ּכגֹון ּתמיד, ּפרֹות עֹוּׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאמּורים?
והּפנּדקֹות והחנּיֹות והּמערֹות, והּׁשיחין והּבֹורֹות ְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָֻֻוהחצרֹות,
הּׁשלחין ּבית ּוּׂשדה הּבּדין, ּובּתי והּׁשֹובכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּמרחצאֹות,

והּגּנֹות ונֹוטעין, ּבּה וזֹורעין ּתמיד אֹותּה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשּמׁשקין
ּׂשדה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו המהּלכין, עבדים וכן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּפרּדסין,
אינּה - אילן ּוּׂשדה ּבלבד, גׁשמים מּמי ׁשֹותה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּבעל,
- אחד מּמין ּתבּואֹות ׁשלׁש ׁשאכלֹו ּכיון אּלא ליֹום; ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָמּיֹום
וגדר ּתמרים ּׂשדה היתה ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָהרי
ּׂשדה אֹו ּבצירֹות, ׁשלׁש ּובצר ענבים ּׂשדה אֹו ּגדירֹות, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָׁשלׁש
והחזיק. ׁשנים, ּכׁשלׁש אּלּו הרי - מסיקֹות ׁשלׁש ּומסק ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָזיתים
ּכראּוי, הרחקה ּביניהן היה ולא רצּופין האילנֹות היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹואפּלּו
החזיק. - ּתבּואֹות ׁשלׁש ואֹוכלן הֹואיל ליבׁש, סֹופן ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָׁשהרי

אֹו·. ׁשנים ׁשלׁש זֹו ּבחצר דר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָהביא
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יּמצא ּכי ׁשּנאמר: ּדין, ּבית מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
ּבחנק. ּומיתתֹו וגֹומר. מאחיו נפׁש ּגנב ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאיׁש

הּיּׂשראל,·. את ׁשּיגנב עד חנק מיתת חּיב הּגּנב ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאין
ׁשּנאמר: לאחרים; וימּכרּנּו ּבֹו, ויׁשּתּמׁש לרׁשּותֹו, ְְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַויכניסּנּו

ּב אּלא ּבֹו נׁשּתּמׁש לא ואפּלּו ּומכרֹו. ּבֹו פחֹותוהתעּמר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ּפי על אף ּבֹו, נסמ אֹו עליו ׁשּנׁשען ּכגֹון ּפרּוטה, ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמּׁשוה

ּבֹו. נׁשּתּמׁש זה הרי - יׁשן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָׁשהּנגנב
ולא‚. עצמֹו ּברׁשּות הּגנּוב ועדין ּומכרֹו, ּבֹו ונׁשּתּמׁש ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹּגנבֹו

לרׁשּותֹו והֹוציאֹו ּגנבֹו ּפטּור. - לרׁשּותֹו הּגּנב ְְְְְִִִִִַַָָָהכניסֹו
אֹו ּבֹו, ׁשּנׁשּתּמׁש קדם מכרֹו אֹו מכרֹו, ולא ּבֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹונׁשּתּמׁש
ׁשּמכרֹו ּכגֹון ּגנּוב, ׁשל מּקרֹוביו לאחד ּומכרֹו ּבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָנׁשּתּמׁש
מאחיו נפׁש ּגנב ׁשּנאמר: ּפטּור; זה הרי - לאחיו אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹלאביו
ּגנבֹו אם וכן ּבמכירה. ּומּקרֹוביו מאחיו ׁשּיבּדילּנּו עד -ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
יׁשן הּוא ועדין ּומכרֹו יׁשן, ּכׁשהּוא ּבֹו ונׁשּתּמׁש יׁשן, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוהּוא

ּפטּור. זה הרי -ֲֵֶָ
ׁשהתנה„. ּכגֹון ּבלבד, לעּבריה ּומכרּה אּׁשה ּגנב אם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻוכן

הרי - הּולדֹות אּלא ל ואין לי, הּׁשפחה ׁשּזֹו הּלֹוקח: ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּפטּור. ֶָזה

האּפֹוטרֹוּפין‰. וכן הּקטן, אחיו את אֹו ּבנֹו את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּגֹונב
ׁשּגנב הּבית ּובעל אצלם, סמּוכין ׁשהן היתֹומים את ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּגנבּו
ׁשּגנב ּתינֹוקֹות ּומלּמד ׁשלחנֹו, על הּסמּוכין ּביתֹו מּבני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻאחד
ּבֹו ׁשּנׁשּתּמׁש ּפי על אף אצלֹו, הּלֹומדים הּקטּנים מן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָאחד
ׁשהן לאּלּו ּפרט - בידֹו ונמצא ׁשּנאמר: ּפטּור; - ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָָָּומכרֹו

ּבידם. ְְִָָמצּויין
.Âׁשּכלּו יֹומֹו ּבן הּקטן את הּגֹונב אֹו הּגדֹול את הּגֹונב ֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

אּׁשה אֹו איׁש הּגּנב ׁשהיה ּבין נקבה, ּבין זכר ּבין חדׁשיו, ְֳִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלֹו
ואחד מקֹום. מּכל - נפׁש ּגנב ׁשּנאמר: נהרגין; אּלּו הרי -ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשּנאמר: מׁשחרר; עבד אֹו ּגר ׁשּגנב אֹו יּׂשראל את ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּגֹונב
אבל ּובמצֹות. ּבתֹורה הן אחינּו ּבכלל ואּלּו מאחיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָנפׁש
ּפטּור. - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אֹו העבד את ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָהּגֹונב

.Ê;ּדמים לֹו אין - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ּבּמחּתרת, ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהּבא

ּורׁשּות ּפטּורין. - האדם ׁשאר אֹו הּבית ּבעל הרגֹו אם ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָאּלא
ׁשּיכֹולין מיתה ּבכל ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין להרגֹו, לּכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ּדמים. לֹו אין ׁשּנאמר: ֱֲִִֵֶֶַַָלהמיתֹו;
.Áאדם ׁשל ּגּגֹו ּבתֹו ׁשּנמצא גּנב אֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָואחד

ּבּלילה. ּבין ּבּיֹום ּבין קרּפיפֹו, ּבתֹו אֹו חצרֹו ּבתֹו ְְְְֲִֵֵֵַַַַָאֹו
ּבּמחּתרת לבֹוא הּגּנבים רב ׁשּדר לפי מחּתרת? נאמר ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹולּמה

ְַַָּבּלילה.
.Ëׁשּבא ּפי על אף ּגּנב ׁשל דמֹו ּתֹורה הּתירה מה ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּומּפני

לפניו הּבית ּבעל עמד ׁשאם ׁשחזקתֹו, לפי ממֹון? עסקי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעל
ּכרֹודף לגנב חברֹו לבית הּנכנס זה ונמצא יהרגּנּו, - ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומנעֹו
ׁשהיה ּבין גדֹול ׁשהיה ּבין יהרג. ּולפיכ להרגֹו, חברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאחר

נקבה. ּבין זכר ּבין ְֵֵֵָָָָָקטן,
.Èאינֹו עליו הּבא הּגּנב ׁשּזה הּבית לבעל ּברּור הּדבר ְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָהיה

ואם להרגֹו, אסּור - ממֹון עסקי על אּלא ּבא ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָהֹורגֹו,
עליו הּׁשמׁש זרחה אם ׁשּנאמר: נפׁש; הֹורג זה הרי - ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהרגֹו
אל ,עּמ ׁשלֹום לֹו ׁשּיׁש ּכּׁשמׁש הּדבר ל ּברּור אם -ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
נהרג, אינֹו - ּבנֹו על ּבּמחּתרת הּבא אב ,לפיכ ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּתהרגהּו.
נהרג. - אביו על הּבא הּבן אבל הֹורגֹו; ׁשאינֹו ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּוּדאי

.‡Èׁש הּגּנב מןוכן יֹוצא ּומצאֹו גנב ׁשּלא אֹו ויצא, ּגנב ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
וכן ּדמים. לֹו יׁש רֹודף, ואינֹו ערף ּופנה הֹואיל - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמחּתרת
הּוא ׁשעדין ּפי על אף עדים, אֹו אדם ּבני הּקיפּוהּו ְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָאם
ּבא אם לֹומר צרי ואין נהרג. אינֹו - עליו ׁשּבא זה ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּברׁשּות

נהרג. ׁשאינֹו ּדין ְֱִֵֵֶֶָלבית
.·Èלתֹו אֹו ּׂשדהּו לתֹו אֹו ּגּנתֹו לתֹו ּבּמחּתרת הּבא ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָוכן

הּממֹון על ׁשּבא ׁשחזקתֹו ּדמים; לֹו יׁש - והּסהר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּדיר
אּלּו. ּבמקֹומֹות מצּויים הּבעלים רב ׁשאין לפי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹּבלבד,

.‚È- ּבׁשּבת ּגל עליו נפל אם דמים, לֹו ׁשּיׁש ּגּנב ְִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
ּבתׁשלּומין; חּיב - ּבביאתֹו ּכלים ׁשּבר ואם עליו, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָמפּקחים
ּכמֹו ּפטּור, - ּבביאתֹו ּכלים ׁשּׁשּבר דמים לֹו ׁשאין מי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָאבל

ְֵֶַׁשּבארנּו.
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּגנבה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִֵַַָָָסליקּו
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יֹום‡. חסרים היּו אפּלּו ליֹום. מּיֹום - ׁשאמרנּו ׁשנים ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָׁשלׁש
ּדברים ּבּמה מּמּנה. אֹותֹו ּומסּלקין החזיק, לא - ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֹאחד
הּבּתים ּכגֹון ּתמיד, ּפרֹות עֹוּׂשין ׁשהן ּבקרקעֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאמּורים?
והּפנּדקֹות והחנּיֹות והּמערֹות, והּׁשיחין והּבֹורֹות ְְְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָֻֻוהחצרֹות,
הּׁשלחין ּבית ּוּׂשדה הּבּדין, ּובּתי והּׁשֹובכֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוהּמרחצאֹות,

והּגּנֹות ונֹוטעין, ּבּה וזֹורעין ּתמיד אֹותּה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשּמׁשקין
ּׂשדה אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו המהּלכין, עבדים וכן ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָוהּפרּדסין,
אינּה - אילן ּוּׂשדה ּבלבד, גׁשמים מּמי ׁשֹותה ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּבעל,
- אחד מּמין ּתבּואֹות ׁשלׁש ׁשאכלֹו ּכיון אּלא ליֹום; ְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָמּיֹום
וגדר ּתמרים ּׂשדה היתה ּכיצד? ׁשנים. ּכׁשלׁש אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָהרי
ּׂשדה אֹו ּבצירֹות, ׁשלׁש ּובצר ענבים ּׂשדה אֹו ּגדירֹות, ְְְְֲִִִֵֵַָָָָׁשלׁש
והחזיק. ׁשנים, ּכׁשלׁש אּלּו הרי - מסיקֹות ׁשלׁש ּומסק ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָזיתים
ּכראּוי, הרחקה ּביניהן היה ולא רצּופין האילנֹות היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֹואפּלּו
החזיק. - ּתבּואֹות ׁשלׁש ואֹוכלן הֹואיל ליבׁש, סֹופן ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָׁשהרי

אֹו·. ׁשנים ׁשלׁש זֹו ּבחצר דר ׁשהיה עדים ְִִִֵֵֵֶָָָָָָהביא
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החצר ּבעל טען חזקה. זֹו הרי - ׁשנים ׁשלׁש ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשהּׂשּכירּה
אּלּו ׁשּמא אֹו ּובּלילה, ּבּיֹום ּבּה ׁשכן לא ׁשּמא ְְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹואמר:
טענה; זֹו הרי - ּובּלילה ּבּיֹום ּבּה ׁשכנּו לא להם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּׂשּכירּה
ּבּיֹום ּגמּורֹות אּלּו ׁשּׁשנים עדים ּתביא אֹו לּמחזיק: ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָואֹומרים
הּׂשּכיר לנּו ואמרּו: עדים ּבאּו אפּלּו הסּתּלק. אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָּובּלילה
יביאּו ואמר: הּׂשדה ּבעל וטען ּובּלילה, ּבּיֹום ּבּה דרנּו ְְְְְִֶַַַַַַַַַָָָָָָָואנּו
להביא הּׂשֹוכרין אּלּו צריכין - ּובּלילה ּבּיֹום ּבּה ׁשּדרּו ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָעדים
ּתלּוי ואין ּבהן, ּתלּוי הּדבר ׁשּזה ּתמיד; ּבּה ׁשּדרּו ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָָראיה

לֹו. ׁשּיעידּו ּכדי הּמחזיק ְְֲֲִִֵֶַַַַָּבטענת
הרֹוכלין‚. מן ּבּה ׁשּדרּו העדים אֹו הּמחזיק זה ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָהיה

לכּתחּלה, אֹותֹו טֹוענין - ּבהן וכּיֹוצא ּבעירֹות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָהמחּזרין
חז עדי מחזיקּוכׁשּיביא ׁשהיית עדים הבא לֹו: אֹומר קה, ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָ

ּובּתים ּבחצרֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה ּובּלילה. ּבּיֹום ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָּבּה
אבל ּובּלילה; ּבּיֹום ּבתֹוכן לדּור עּׂשּויֹות ׁשהן ּבהן, ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּיֹוצא
ּבּיֹום אּלא ּבהן ּדרין ׁשאין ּבהן, וכּיֹוצא ּתּגרים ׁשל ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחנּיֹות

חזקה. זֹו הרי ּבּיֹום ׁשנים ׁשלׁש ּבּה ׁשּדר ּכיון -ֲֲִֵֵֶַָָָָָָָ
זֹו.„. אחר זֹו רצּופֹות ׁשּיהיּו צרי ׁשאמרנּו, ׁשנים ְְְִִִֶֶַַַָָָָׁשלׁש

ׁשנה ּוזרעּה ׁשנה והֹובירּה ׁשנה ּוזרעּה ּבּׂשדה ׁשהחזיק ְְְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָָָהרי
היה החזיק. לא - ׁשנים ּכּמה ּכן עּׂשה אפּלּו ׁשנה, ְֱֲִִִִֵֶַָָָָָָָָָֹוהֹובירּה
ׁשּמקצתן ּפי על אף להֹוביר, הּמקֹום אֹותֹו ּבני ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָדרּכן
ׁשנה ּומֹובירין ׁשנה זֹורעין ּומקצתן ׁשנה אחר ׁשנה ְְְִִִִִַַָָָָָָָָָָזֹורעין
אּלא אֹותּה הֹוברּתי לא אֹומר: הּוא ׁשהרי החזיק; זה הרי -ְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

הּזריעה. ּבׁשנת הרּבה ׁשּתעּׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָּכדי
אכלּה‰. האחד ׁשנים, ׁשׁש ּבּׂשדה ׁשהחזיקּו ׁשּתפין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻׁשני

ּורביעית ׁשנּיה אכלּה והּׁשני וחמיׁשית, ּוׁשליׁשית ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַָָָָראׁשֹונה
הּקרקע ּבעל ׁשהרי מהם; לאחד חזקה עלתה לא - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשּׁשית
אחד אדם ּבּה ׁשהחזיק ׁשמעּתי ולא ראיתי ׁשּלא ּכיון ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹאֹומר:
אּלּו ּכתבּו אם ,לפיכ מחיתי. לא זה מּפני ׁשנה, אחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשנה
ּכיון - ׁשנה אחר ׁשנה ּבּה ׁשּיׁשּתּמׁשּו ּביניהן ׁשטר ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻהּׁשּתפין
קֹול, לֹו יׁש ׁשהּׁשטר חזקה; להן עלתה ׁשנים ׁשלׁש ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָׁשעברּו
ׁשהחזיקּו לעבד הּדין והּוא זכּותֹו. אּבד - מחה ולא ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַָֹוהֹואיל
ׁשטר ּכתבּו אם ׁשנה, אחר ׁשנה ּבֹו ונׁשּתּמׁשּו ׁשנים, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָּבֹו

החזיקּו. הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶּביניהן
.Âׁשנה הּלֹוקח ואכלּה ּומכרּה, הּמחזיק זה ׁשנה ְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

- ּבׁשטר לזה זה מכרּו אם ׁשנה: ואכלּה ׁשני, ללֹוקח ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּומכר
ואם מחה; ׁשּלא מּפני חזקה, זֹו והרי מצטרפין, ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשלׁשּתן
הראׁשֹונים ׁשהּבעלים חזקה; אינּה - ּבׁשטר ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹמכרּו
לא ׁשנים, ׁשלׁש אחד איׁש ּבּה עמד ׁשּלא ּכיון ְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹאֹומרים:

למחֹות. ְְְִִַֻהצרכּתי
.Ê;ׁשנה והּבן ׁשּתים, האב ׁשּתים; והּבן ׁשנה, האב ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָאכלּה

חזקה. זֹו הרי - ׁשנה הּבן מן והּלֹוקח ׁשנה, והּבן ׁשנה, ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָהאב
ּבׁשטר. ׁשּלקח ְְִֶַָָוהּוא

.Áּבנֹו ּובפני ׁשנה, הּׂשדה, ּבעל ׁשהיה האב, ּבפני ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָאכלּה
האב ּבפני אֹו ׁשנה; הּבן ּובפני ׁשּתים, האב ּבפני אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתים;
זֹו הרי - ׁשנה הּבן מן לֹוקח ּובפני ׁשנה, ּבנֹו ּובפני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָׁשנה,
לא ׁשהרי ּׂשדֹותיו, ּבכלל הּׂשדה זֹו הּבן ׁשּמכר והּוא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹחזקה.

אם אבל ּבׁשטרֹו; נזהר לא ּולפיכ ׁשּנמּכרה הּמחזיק ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכיר
מּזֹו. גדֹולה מחאה ל אין - עצמּה ּבפני זֹו ּׂשדה הּבן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמכר

.Ëנהנה ולא הֹואיל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשנה, אחר ׁשנה ְֱֲִִִֶַַַָָָָָָָָָֹנרּה
ּופּתח הּמים ׁשבילי ּבּה ּפתח אם וכן חזקה. אינּה - ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָּבּה

חזקה. אינּה - ּפרֹות אכל ולא הֹואיל ּבלבד, ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֹוּׂשּדד
.Èלא - ּכֹור ואסף ּכֹור זרע אּלא ּכלּום, הרויח ולא ְְְְְִִֶַַַָָָָָֹֹזרעּה

נהנה. לא ׁשהרי ֱֱֲִֵֶֶֶָֹהחזיק,
.‡Èלזרע ּדרּכן הּמקֹום היה ואם החזיק. לא - ׁשחת ְְְֱֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹאכלּה

חזקה. זֹו הרי - יקרין ׁשּדמיו מּפני ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָלׁשחת
.·Èׁשּנהנה ּפי על אף וכלאים, ׁשביעית ערלה ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַָָָָָאכלּה

חזקה. זֹו הרי - ֲֲֲֵֵַָָָּבעברה
.‚Èראּוי ׁשאינֹו חּלמיׁש, אֹו סלע ּבֹו ׁשהחזיק הּמקֹום ֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה

ּבֹו ׁשּיׁשטח ּכגֹון לֹו, הראּוי ּבדבר ּבֹו להנֹות צרי - ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָלזריעה
ּבֹו נהנה לא ואם ּבזה. וכּיֹוצא ּבהמה ּבֹו יעמיד אֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּפרֹות
החזיק. לא - לֹו הראּוי ּבדבר ׁשנים הּׁשלׁש אֹותן ְְֱִִֶַָָָָָָָָֹּבכל

.„Èאֹו חברֹו, מחצר מסּים ּבמקֹום ּבהמה מעמיד ְְְֲֲֲִֵֵֵַַָָָָָֻהיה
וכירים ּתּנּור ׁשם מעמיד אֹו ּתרנגֹולין, ׁשם מגּדל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשהיה
ּבין מחיצה ׁשם ׁשהעמיד ּבין זבלֹו, ׁשם ׁשּנתן אֹו ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָורחים,
ׁשלׁש ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ּבדברים נׁשּתּמׁש אם העמיד, ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
נתּת אּתה ואמר: החצר ּבעל על וטען ּובּלילה, ּבּיֹום ְְְִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשנים

חזקה. זֹו הרי - לי מכרּתֹו אֹו זה מקֹום ְְֲֲִִֵֶַָָָלי
.ÂËחּוץ וזרע ּבּה ׁשהחזיק זה ּובא ּגדר, מּקפת ׁשהיא ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻּׂשדה

ׁשאכלֹו ּפי על אף ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום ּבכל ונהנה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּגדר
טֹוענין ׁשהּבעלים חזקה. לֹו עלתה לא - ׁשנה אחר ְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָֹׁשנה
מה ּכל אמרנּו: מפקר, ּבמקֹום ׁשּזֹורע ׁשראינּו ּכיון ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻואֹומרין:
הּדין והּוא מחיתי. לא ּולפיכ ּתאכלּנּו, הּׂשדה חּית - ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹּׁשּזרע
אדם ּכל ויד חּיה רגל אּלא ׁשמּור, ׁשאינֹו מקֹום הּזֹורע ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלכל

ּבֹו. ְִמצּויין
.ÊËמאֹותֹו חּוץ ּבכּלּה החזיק - רבע מּבית חּוץ ּכּלּה ְֱֲִִֵֵֶַָָָָֹֻֻאכלּה

הּׂשדה, ּבתֹו חּלמיׁש היה אפּלּו ּבֹו. נהנה ׁשּלא רבע ְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּבית
חזקה. ּבֹו לזה אין - לֹו ּכראּוי ּבֹו נׁשּתּמׁש ולא ְְֲִִֵֵֶַָָָָָֹהֹואיל

.ÊÈהחזיק ואחד ּפרֹותיהן, ואכל ּבאילנֹות אחד ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהחזיק
טֹוען: מּׁשניהם אחד וכל ּפרֹותיה, ואכל ּוזרעּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבּקרקע
ואכלן ּבאילנֹות ׁשהחזיק זה - לקחּתיו ואני ׁשּלי ְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשהּכל
והּוא לֹו, ׁשּצריכין וקרקע האילנֹות לֹו יׁש - ׁשנים ְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשלׁש
ׁשהחזיק וזה ואילן, אילן לכל חּוצה וסּלֹו האֹורה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָָּכמלֹוא

הּקרקע. ׁשאר לֹו יׁש - ְְְֵַַַַַַָּבּקרקע
.ÁÈּבעל על וטען ׁשנים, ׁשלׁש אילן ּפרֹות ּכל האֹוכל ְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָוכן

לֹו יׁש זה הרי - וקרקעֹו זה אילן לי מכרּת אּתה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהאילן:
הּתהֹום. עד האילן ּכעבי ְְֳִִַַַַָָָקרקע

.ËÈׁשלׁש ּבית ּבתֹו אילנֹות ׁשלׁשים ּבֹו ׁשהיּו אילן ְְְִִִֵֵֶָָָָּׂשדה
ׁשנּיה, ּבׁשנה ועּׂשרה ראׁשֹונה, ּבׁשנה עּׂשרה ואכל ְְְְְֲֲִִִַַָָָָָָָָָָָסאין,
עּׂשרה ׁשהיּו והּוא ּבּכל. החזק - ׁשליׁשית ּבׁשנה ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָָָָֹֻועּׂשרה
ׁשאר הֹוציאּו ולא סאין, הּׁשלׁש ּבית ּבכל מפּזרֹות ְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹֻׁשאכל
ולא ּפרֹות האילנֹות ׁשאר הֹוציאּו אם אבל ּפרֹות; ְְֲִִִִֵֵָָָָָָֹהאילנֹות

ׁשאכל. ּבּמה אּלא החזק לא - ְֲֶֶֶַַַָָָָֹֻאכלן
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.Îּובזזּו הּפרֹות מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
הֹואיל עליהן, ּפרֹותיהן מּניח אם אבל הּפרֹות; ׁשאר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעם
ּבכל החזיק - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָואכל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף ִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשדה,

ה'תשע"ב כסלו ב' שני יום

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

ׁשאכלּום‡. ּפי על אף ּבידן הּקרקע מעמידין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואּלּו
והּׁשּתפין, והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין האּמנין ׁשנים: ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֻֻׁשלׁש

א ּבנכסי ּבנכסיוהאיׁש ּובן ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה ׁשּתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
זה מקּפידין אין מאּלּו אחד ׁשּכל הּבן. ּבנכסי והאב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאביו,
ּבהן מחּו ׁשּלא ּפי על אף ראיה אכילתן אין לפיכ זה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעל
ׁשּזאת ראיה ׁשהביאּו לּבעלים הּקרקע ּתחזר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּבעלים.
נתנּו, וׁשּלא מכרּו ׁשּלא הּסת ויּׁשבע להן, ידּועה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקרקע

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּכֹוכבים·. והעֹובד והּגזלן זמן אֹותֹו ׁשל גלּיֹות ראׁשי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוכן

ׁשֹוטה חרׁש וכן זרֹוע. ּבעלי ׁשהן מּפני ראיה, אכילתן אין -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכדי טענה להם ׁשאין מּפני ראיה, אכילתן אין - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָוקטן
הּמחזיק וכן לּבעלים. ּתחזר אּלא ּבידן, הּקרקע ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּתעמד

ראיה. אכילתן אין - ְְְֲִִֵֵֶָָָָּבנכסיהן
ּׂשדה‚. ׁשאכל ראּובן ּבידן? הּקרקע את מעמידין אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

והביא ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא טען והּוא חזקה, ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשמעֹון
ידּוע ׁשראּובן עדים הביא וכן לֹו, ידּועה ׁשהיא עדים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמעֹון
מחה לא זה ּומּפני אּפֹוטרֹוּפֹוסֹו, אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻׁשהּוא
נתן. ולא מכר ׁשּלא הּסת ויּׁשבע לׁשמעֹון, הּׂשדה ּתחזר -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשראּובן ראיה ׁשמעֹון הביא לא אם אבל לׁשארן. הּדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹוהּוא
הן ואמר: מעצמֹו הֹודה ראּובן אּלא אריס, אֹו ׁשּתף ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהיה
לֹומר: ויכֹול חזקה, ׁשני ואכל הֹואיל לי, ּומכר ׁשּתפי ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּוא
אדם. ּכל ּכׁשאר נאמן זה הרי - מעֹולם ׁשּתפי היה ְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹֻלא

אֹותּה„. מתּקנין אֹו ּבּה ּבֹונין ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהאּמנין
ׁשנים ׁשלׁש אֹותן אכלּו אם מאּמנּותן, ירדּו רּבֹות. ְְִִִֵַָָָָָָָָֻׁשנים

חזקה. להן יׁש - מאּמנּותן ׁשּירדּו ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻמאחר
הּׂשדה‰. ּבעל ׁשל לאביו אריס ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאריסין

אין אבֹות, ּבּתי ׁשל אריס ׁשהּוא ׁשּכיון מׁשּפחּתֹו; לאנׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
אריס ׁשּנעּׂשה הּוא זה אם אבל ּבידֹו. הּבעלים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָממחין
אֹותּה מעמידין - חזקה ׁשני ּכּלּה ואכלּה הֹואיל ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֻּתחּלה,
ולא ׁשנה אחר ׁשנה אכל היא לּבעלים: ואֹומרין ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֹּבידֹו;

ּבֹו. ִִָמחית
.Âלֹו יׁש - ידֹו ּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי ׁשל ֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס

והּוא אדם לנכסי אחרים אריסים מֹורידין ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָחזקה;
לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.
ׁשּירד ואריס אֹותֹו. עּׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻחזקה;
החזיק. - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּה ֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמאריסּותֹו

.Êּׂשדה על אּפֹוטרֹוּפֹוס ׁשהיה ּבין ּכיצד? ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהאּפֹוטרֹוּפֹוסין
ׁשּמּנה ּבין ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנּו ּבין נכסים, ׁשאר על ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָזֹו

ׁשּמּנה ּבין אֹותן, והּניחּו היתֹומים וגדלּו יתֹומים, אבי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָאֹותם
והן הֹואיל והכנסתֹו, הֹוצאתֹו על אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְִֵַַַָָָָָָאדם
האּפֹוטרֹוּפין עברּו חזקה. להן אין - ּברׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָמׁשּתּמׁשין
חזקה. זֹו הרי - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָמּמּנּוין,

.Áּדין ּבּה ואין זֹו, ּבּׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין
- ׁשנים ּכּמה מהן האחד ּכּלּה את ׁשאכל ּפי על אף ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻחלּקה,
ואכלּה חלּקה, ּדין ּבּה יׁש ואם ׁשניהם. ּבחזקת היא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהרי
לׁשּתפֹו: אֹומר ׁשהרי חזקה; לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻהאחד
ּכּלּה את אכלּתי היא נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא ּבאמת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻאם
ׁשאכל האיׁש וכן ׁשנים? ׁשלׁש ּכל מחית ולא ׁשֹותק ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואּתה

ׁש אׁשּתֹו לֹוּבנכסי ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּפי על אף חזקה, ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּלא ארּוסה ּכׁשהיא עּמּה התנה ואפּלּו ּבנכסיה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּפרֹות
ּׁשעּׂשה; מה ּכל ועּׂשה והרס ּובנה אכל ּכ ואחר ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָיירׁשּנה,
ּבהן ונׁשּתּמׁשה ּבעלּה ּבנכסי ּפרֹות ׁשאכלה האּׁשה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכן
ּבמזֹונֹותיה ּׂשדה לּה ׁשּיחד ּפי על אף ׁשנים, ּכּמה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכחפצּה
ׁשהּוא הּבן וכן ראיה. אכילתן אין - אחרֹות ּׂשדֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָואכלה
אכל אם ּביתֹו, ּבני ּבכלל ונחׁשב אביו ׁשל ׁשלחנֹו על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻסֹומ
ׁשהּוא זה ּבן נכסי ׁשאכל האב וכן חזקה, ׁשני אביו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנכסי

ראיה. אכילתן אין - חזקה ׁשני עליו ְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָסֹומ
.Ëּגרּוׁשין ספק אפּלּו ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה מאביו, ׁשּפרׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּובן

אדם. ּכל ּכׁשאר הן הרי -ְֲִֵֵָָָָ
.Èּכח ּבהן ׁשהיה לפי חכמים, ּבימי ׁשהיּו גלּיֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻראׁשי

ׁשהחזיק אחר וכן ראיה. אכילתן אין - העם את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלרּדֹות
לפי ראיה. אכילתֹו אין - ׁשנים ּכּמה אכל אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבנכסיהן,
מסּלקין ׁשּירצּו זמן ּכל ּתּקיפה, ׁשּידן מּפני ממחין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינן
ואם נתנּו. וׁשּלא מכרּו ׁשּלא הּסת נׁשּבעין אבל מּמּנה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹזה
ׁשּלא הּסת נׁשּבע - מכר ׁשּלא ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהן

להם. נתן ולא להן ְֶֶַַָָָָֹמכר
.‡Èמי אֹו זֹו, ּׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּגזלן

על אף ממֹון, עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן אבֹותיו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשהחזקּו
ּׂשדה ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ּׂשדה ׁשאכל ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּפי

ְִַָלּבעלים.

ה'תשע"ב כסלו ג' שלישי יום

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

ׁשּמכרּו‡. עדים הביאּו אם ראיה, אכילתן ׁשאין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָּכל
ראיה, ראיתן - ּבמּתנה להן נתנּוה אֹו זֹו ּׂשדה הּבעלים ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָלהם
אמרּו? נכסים זה ּבאי אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן מן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָחּוץ
ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ּבּׂשדה אֹו ּברזל, צאן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבנכסי
אבל מּׁשלֹו; ּבׁשּום לּה ׁשּנתן ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּכתב
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, לֹו יׁש - מלֹוג ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבנכסי

ּׂשדה·. על ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד
ׁשּמכר עדים ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,
,ל מכרנּו לא אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ּׂשדה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלֹו
מּידֹו, הּׂשדה את מֹוציאין - לֹו הֹודינּו הּיראה מּפני ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא
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.Îּובזזּו הּפרֹות מקצת הּוא ּבׁשאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
הֹואיל עליהן, ּפרֹותיהן מּניח אם אבל הּפרֹות; ׁשאר ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהעם
ּבכל החזיק - הּׂשדה מּכל מּכאן ואילן מּכאן אילן ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָואכל

ּפרֹותיה. ּכל אסף ׁשּלא ּפי על אף ִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשדה,

ה'תשע"ב כסלו ב' שני יום

עּׂשר ׁשלׁשה ¨¨¨§¤¤ּפרק

ׁשאכלּום‡. ּפי על אף ּבידן הּקרקע מעמידין ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואּלּו
והּׁשּתפין, והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין האּמנין ׁשנים: ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֻֻׁשלׁש

א ּבנכסי ּבנכסיוהאיׁש ּובן ּבעלּה, ּבנכסי והאּׁשה ׁשּתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָ
זה מקּפידין אין מאּלּו אחד ׁשּכל הּבן. ּבנכסי והאב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאביו,
ּבהן מחּו ׁשּלא ּפי על אף ראיה אכילתן אין לפיכ זה, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעל
ׁשּזאת ראיה ׁשהביאּו לּבעלים הּקרקע ּתחזר אּלא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹהּבעלים.
נתנּו, וׁשּלא מכרּו ׁשּלא הּסת ויּׁשבע להן, ידּועה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקרקע

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּכֹוכבים·. והעֹובד והּגזלן זמן אֹותֹו ׁשל גלּיֹות ראׁשי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻוכן

ׁשֹוטה חרׁש וכן זרֹוע. ּבעלי ׁשהן מּפני ראיה, אכילתן אין -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּכדי טענה להם ׁשאין מּפני ראיה, אכילתן אין - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָוקטן
הּמחזיק וכן לּבעלים. ּתחזר אּלא ּבידן, הּקרקע ְְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּתעמד

ראיה. אכילתן אין - ְְְֲִִֵֵֶָָָָּבנכסיהן
ּׂשדה‚. ׁשאכל ראּובן ּבידן? הּקרקע את מעמידין אין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

והביא ּבידֹו, לקּוחה ׁשהיא טען והּוא חזקה, ׁשני ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשמעֹון
ידּוע ׁשראּובן עדים הביא וכן לֹו, ידּועה ׁשהיא עדים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָׁשמעֹון
מחה לא זה ּומּפני אּפֹוטרֹוּפֹוסֹו, אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ְְֲִִִֵֶֶַָָֹֻׁשהּוא
נתן. ולא מכר ׁשּלא הּסת ויּׁשבע לׁשמעֹון, הּׂשדה ּתחזר -ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ׁשראּובן ראיה ׁשמעֹון הביא לא אם אבל לׁשארן. הּדין ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹוהּוא
הן ואמר: מעצמֹו הֹודה ראּובן אּלא אריס, אֹו ׁשּתף ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻהיה
לֹומר: ויכֹול חזקה, ׁשני ואכל הֹואיל לי, ּומכר ׁשּתפי ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֻהּוא
אדם. ּכל ּכׁשאר נאמן זה הרי - מעֹולם ׁשּתפי היה ְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹֻלא

אֹותּה„. מתּקנין אֹו ּבּה ּבֹונין ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ְְְִִִֵֶַַָָָָָֻהאּמנין
ׁשנים ׁשלׁש אֹותן אכלּו אם מאּמנּותן, ירדּו רּבֹות. ְְִִִֵַָָָָָָָָֻׁשנים

חזקה. להן יׁש - מאּמנּותן ׁשּירדּו ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻמאחר
הּׂשדה‰. ּבעל ׁשל לאביו אריס ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאריסין

אין אבֹות, ּבּתי ׁשל אריס ׁשהּוא ׁשּכיון מׁשּפחּתֹו; לאנׁשי ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
אריס ׁשּנעּׂשה הּוא זה אם אבל ּבידֹו. הּבעלים ְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָממחין
אֹותּה מעמידין - חזקה ׁשני ּכּלּה ואכלּה הֹואיל ְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָָֻּתחּלה,
ולא ׁשנה אחר ׁשנה אכל היא לּבעלים: ואֹומרין ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֹּבידֹו;

ּבֹו. ִִָמחית
.Âלֹו יׁש - ידֹו ּתחת אריסין ׁשהֹוריד אבֹות ּבּתי ׁשל ֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָאריס

והּוא אדם לנכסי אחרים אריסים מֹורידין ׁשאין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָחזקה;
לֹו אין - ּבּה ׁשהיּו אחרים לאריסין חּלק אם אבל ֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשֹותק.
ׁשּירד ואריס אֹותֹו. עּׂשּו האריסין על ממּנה ׁשּמא ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֻחזקה;
החזיק. - ׁשּירד מאחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּה ֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמאריסּותֹו

.Êּׂשדה על אּפֹוטרֹוּפֹוס ׁשהיה ּבין ּכיצד? ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהאּפֹוטרֹוּפֹוסין
ׁשּמּנה ּבין ּדין ּבית אֹותם ׁשּמּנּו ּבין נכסים, ׁשאר על ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָזֹו

ׁשּמּנה ּבין אֹותן, והּניחּו היתֹומים וגדלּו יתֹומים, אבי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָאֹותם
והן הֹואיל והכנסתֹו, הֹוצאתֹו על אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְִֵַַַָָָָָָאדם
האּפֹוטרֹוּפין עברּו חזקה. להן אין - ּברׁשּות ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָמׁשּתּמׁשין
חזקה. זֹו הרי - ׁשעברּו אחר ׁשנים ׁשלׁש ואכלּו ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָמּמּנּוין,

.Áּדין ּבּה ואין זֹו, ּבּׂשדה ׁשּתף היה אם ּכיצד? ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻֻהּׁשּתפין
- ׁשנים ּכּמה מהן האחד ּכּלּה את ׁשאכל ּפי על אף ֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻחלּקה,
ואכלּה חלּקה, ּדין ּבּה יׁש ואם ׁשניהם. ּבחזקת היא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻהרי
לׁשּתפֹו: אֹומר ׁשהרי חזקה; לֹו יׁש - חזקה ׁשני ּכּלּה ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻהאחד
ּכּלּה את אכלּתי היא נתּת, ולא מכרּת ׁשּלא ּבאמת ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻאם
ׁשאכל האיׁש וכן ׁשנים? ׁשלׁש ּכל מחית ולא ׁשֹותק ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹואּתה

ׁש אׁשּתֹו לֹוּבנכסי ׁשאין עּמּה ׁשהתנה ּפי על אף חזקה, ני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּלא ארּוסה ּכׁשהיא עּמּה התנה ואפּלּו ּבנכסיה, ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּפרֹות
ּׁשעּׂשה; מה ּכל ועּׂשה והרס ּובנה אכל ּכ ואחר ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָיירׁשּנה,
ּבהן ונׁשּתּמׁשה ּבעלּה ּבנכסי ּפרֹות ׁשאכלה האּׁשה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָוכן
ּבמזֹונֹותיה ּׂשדה לּה ׁשּיחד ּפי על אף ׁשנים, ּכּמה ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכחפצּה
ׁשהּוא הּבן וכן ראיה. אכילתן אין - אחרֹות ּׂשדֹות ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָואכלה
אכל אם ּביתֹו, ּבני ּבכלל ונחׁשב אביו ׁשל ׁשלחנֹו על ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻסֹומ
ׁשהּוא זה ּבן נכסי ׁשאכל האב וכן חזקה, ׁשני אביו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָנכסי

ראיה. אכילתן אין - חזקה ׁשני עליו ְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָסֹומ
.Ëּגרּוׁשין ספק אפּלּו ׁשּנתּגרׁשה ואּׁשה מאביו, ׁשּפרׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָּובן

אדם. ּכל ּכׁשאר הן הרי -ְֲִֵֵָָָָ
.Èּכח ּבהן ׁשהיה לפי חכמים, ּבימי ׁשהיּו גלּיֹות ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻראׁשי

ׁשהחזיק אחר וכן ראיה. אכילתן אין - העם את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלרּדֹות
לפי ראיה. אכילתֹו אין - ׁשנים ּכּמה אכל אפּלּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבנכסיהן,
מסּלקין ׁשּירצּו זמן ּכל ּתּקיפה, ׁשּידן מּפני ממחין, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינן
ואם נתנּו. וׁשּלא מכרּו ׁשּלא הּסת נׁשּבעין אבל מּמּנה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָֹֹזה
ׁשּלא הּסת נׁשּבע - מכר ׁשּלא ואמר אחר, ּבנכסי החזיקּו ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹהן

להם. נתן ולא להן ְֶֶַַָָָָֹמכר
.‡Èמי אֹו זֹו, ּׂשדה על ּגזלן ׁשהחזק מי ּכיצד? ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּגזלן

על אף ממֹון, עסקי על נפׁשֹות הֹורגין ׁשהן אבֹותיו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשהחזקּו
ּׂשדה ותחזר החזיק, לא - ׁשנים ּכּמה זֹו ּׂשדה ׁשאכל ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹּפי

ְִַָלּבעלים.

ה'תשע"ב כסלו ג' שלישי יום
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ׁשּמכרּו‡. עדים הביאּו אם ראיה, אכילתן ׁשאין אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָּכל
ראיה, ראיתן - ּבמּתנה להן נתנּוה אֹו זֹו ּׂשדה הּבעלים ְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָלהם
אמרּו? נכסים זה ּבאי אׁשּתֹו. ּבנכסי והּבעל הּגזלן מן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָחּוץ
ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ׁשּיחד ּבּׂשדה אֹו ּברזל, צאן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבנכסי
אבל מּׁשלֹו; ּבׁשּום לּה ׁשּנתן ּובּׂשדה ּבכתּבתּה, לּה ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּכתב
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ראיה, לֹו יׁש - מלֹוג ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָּבנכסי

ּׂשדה·. על ּגזלן ׁשהחזק ּכיון ראיה? לֹו אין הּגזלן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻּכיצד
ׁשּמכר עדים ּבפני הּבעל ׁשהֹודה ראיה ׁשהביא ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָזֹו,
,ל מכרנּו לא אֹומרים: והּבעלים ּדמים, ולקח זֹו ּׂשדה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלֹו
מּידֹו, הּׂשדה את מֹוציאין - לֹו הֹודינּו הּיראה מּפני ְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאּלא
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וכ ּכ לֹו מנה ׁשּבפניהם העדים העידּו ואם ּכלּום. לֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָואין
את הּבעלים לֹו ּומחזירין הּגזלן, מּיד הּׂשדה את מֹוציאין -ְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָ

ּגזלה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּדמים,
זֹו‚. ּׂשדה ׁשאכלּו האּפֹוטרֹוּפֹוס ּובן האריס ּובן האּמן ְְִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבן

- להן נתנּו אֹו להן מכרּו ׁשהּבעלים טענּו אם חזקה: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשני
מאביהם להן ירּׁשה ׁשהיא טענּו ואם חזקה; להן ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻיׁש
עדים, הביאּו ואם חזקה. להן אין - חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָׁשאכלּוה
מעמידין - נתנּוה אֹו להן ׁשּמכרּוה לאביהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהֹודּו

ּבידן. הּׂשדה ְֶֶַָָָאת
הּבעלים„. ׁשהֹודּו ראיה ׁשהביא ּפי על אף הּגזלן, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבן

הּגזלן, ּבן ּבן אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ראיה, אינּה - ׁשּמכר ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלאביו
אביו אבי ּבטענת ּבא חזקה; לֹו יׁש - אביו ּבטענת ּבא ְְֲֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָָאפּלּו

חזקה. לֹו אין -ֲֵָָ
אכילתֹו‰. אין - ׁשנים ּכּמה אכלּה אפּלּו ּכֹוכבים, ֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָָָהעֹובד

ּבלא לּבעלים הּׂשדה ּתחזר - ׁשטר הביא לא ואם ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹראיה;
ליּׂשראל. אּלא הּסת ׁשבּועת ּתּקנּו ׁשּלא ׁשבּועה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּום
ּכעֹובד הּוא הרי - ּכֹוכבים העֹובד מחמת הּבא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַָָָָויּׂשראל

ראיה. אכילתֹו ׁשאין ְֲִִֵֶָָָָּכֹוכבים
.Â:ואמר ּכֹוכבים העֹובד מחמת הּבא הּיּׂשראל זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָטען

הּיּׂשראל מּזה לי ׁשּמכר ּכֹוכבים העֹובד לקחּה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבפני
מּתֹו ;ּכ על הּסת ויּׁשבע נאמן, זה הרי - עלי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהמערער
חזקה, ׁשני אכלּתיה והרי מּמ לקחּתיה אני לֹומר: ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּיכֹול

.מּמ לקחּה ׁשּבפני לקחּתיה מּפלֹוני לֹומר: ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָיכֹול
.Êאכלּה ּכיצד? הגּדיל. ואפּלּו קטן ּבנכסי מחזיקין ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָָאין

וטען: ׁשהגּדיל, אחר ּוׁשּתים אחת, ׁשנה קטן ּכׁשהּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבפניו
ׁשּיאכל עד ּכלּום, זה אין - לי נתּת אּתה לי, מכרּת ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּתה

ׁשהגּדיל. אחר רצּופֹות ׁשנים ְְִִִֶַַָָׁשלׁש
.Á:ואמר וטען רּבֹות, ׁשנים קטן ּבנכסי ׁשהחזיק ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָמי

ואּלּו הֹואיל ,וכ ּכ עליהן חֹובה לי ויׁש ּבידי, הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמׁשּכֹונה
מחזקת אינּה ׁשהרי נאמן, - ּבידי הן לקּוחים אמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻרצה
ּׁשּטען, מה מּׁשבחּה גֹובה זה והרי זה; ׁשל לאביו ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה
יתֹומים ׁשל ׁשהיא קֹול עליה יצא אם אבל ליתֹומים. ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹותחזר
הּׂשדה ותחזר קטן; ּבנכסי מחזיקין אין ׁשהרי נאמן, אינֹו -ְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדין. עּמהן ויעּׂשה ׁשּיגּדלּו עד ליתֹומים, ׁשאכל הּפרֹות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכל

.Ë:לֹומר ׁשּיכֹול מּתֹו - אביהן ּבחּיי חזקה ׁשני ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאכלּה
על לי יׁש חֹוב לֹומר: נאמן מאביהן, ּבידי היא ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָלקּוחה
ּבׁשבּועה, ׁשּלא וגֹובהּו הּפרֹות. מן אֹותֹו וגֹובה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָֹאביהן,

הן. ׁשּלי לֹומר: ׁשּיכֹול ִִֵֶֶַָמּתֹו
.Èהּמל ׁשהיה ּכגֹון נפׁשֹות, סּכנת מחמת ׁשּברח ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבֹורח

הּמחזיק אכל אפּלּו ּבנכסיו. מחזיקין אין - להמיתֹו ְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָָמבּקׁש
אֹומרים ואין ראיה. אכילתֹו אין - ׁשּלקח וטען ׁשנים ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכּמה
ּבנפׁשֹו. מתעּסק ׁשהּוא מּפני מחית? לא לּמה הּׂשדה: ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלבעל
לא ואם אדם, ּככל הּוא הרי - ממֹון מחמת הּבֹורח ְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאבל

ּבנכסיו. מחזיקין - ְֲִִִִַָָָמחה
.‡Èׁשני מקצת אכלּה ּכיצד? איׁש. אׁשת ּבנכסי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָמחזיקין

וטען הּבעל, מיתת אחר ׁשנים וׁשלׁש הּבעל ּבחּיי ְְְֲִִֵַַַַַַַַַַַָָָָָחזקה
מּתֹו ּבידֹו; אֹותּה מעמידין - ּובעלי אּת לי מכרּתּה ְְְְְֲֲִִִִִַַַַַָָָָואמר:

אכלּה ׁשהרי ,ּבעלי מֹות אחר לקחּתיה מּמ לֹומר: ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּיכֹול
אכלּה אם אבל ּבֹו. מחת ולא הּבעל מיתת אחר חזקה ְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹׁשני
מיתת אחר חזקה ׁשני אכלּה ולא ׁשנים, ּכּמה ּבעלּה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹּבחּיי

חזקה. לֹו אין - ְֲֵַָָָּבעלּה
.·Èהרי ּכיצד? חזקה. אינּה - טענה עּמּה ׁשאין חזקה ֲֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָּכל

לֹו: ואמר המערער ּובא ׁשנים, ּכּמה זֹו ּׂשדה ּפרֹות ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשאכל
יֹודע איני לֹו: ואמר הׁשיבֹו הּוא! ׁשּלי זֹו? ּׂשדה ל ְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמאין
לתֹוכּה ירדּתי ּכלּום אדם לי אמר ׁשּלא וכיון היא, מי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשל
ולא לֹו ׁשּנתנּה ולא ׁשּלקחּה טען לא ׁשהרי חזקה, זֹו אין -ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ
עד מּידֹו אֹותּה מֹוציאין אין טען, ׁשּלא ּפי על ואף ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּירׁשּה.
ּתחזר - עדים הביא ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער זה ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיביא
ּפֹותחין ואין ׁשאכל. הּפרֹות ּכל מּזה ּומֹוציאין הּׂשדה, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו

ללזה היה ׁשטר ׁשּמא אֹומרים: ואין ּתחּלה, הּמחזיק ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
הּפרֹות ּכל יחזיר - טען לא ואם מעצמֹו; ׁשּיטען עד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹואבד,
ּבידֹו, ׁשטר ׁשּיׁש מחמת חזקה ׁשני האֹוכל וכן ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשאכל.
ּכל עם הּׂשדה ותחזר החזקה, ּבטלה - ּבטל הּׁשטר ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹונמצא

לּבעלים. ְִֵַַָהּפרֹות
.‚Èאביו ׁשּדר ראיה להביא צרי - ירּׁשה מחמת ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֻהּבא

הּוא ׁשאכלּה וכיון אחד, יֹום אפּלּו ּבּה נׁשּתּמׁש אֹו זֹו ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבּׂשדה
אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - אביו מחמת ׁשנים ְֲֲֲִִִִִֵַַָָָָָָׁשלׁש
וכל הּׂשדה ּתחזר - ּכלל אביו ּבּה ׁשּדר ראיה הביא ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹלא
טֹוען אינֹו ׁשהרי ׁשּלֹו; ׁשהיא עדים לֹו ׁשּיׁש למערער ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַהּפרֹות
הביא לאבֹותיו. זֹו קרקע נֹודעה ולא לֹו, נתן אֹו ׁשּמכר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָֹעליו
אֹותּה לבּקר ּבא ׁשּמא ּכלּום, אינּה - אביו ּבּה ׁשּנראה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָראיה
אפּלּו ּבּה אביו ׁשּדר ראיה להביא צרי אּלא קנאּה; ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָָָָָֹולא

אחד. ֶָיֹום
.„Èואמר המערער ּובא רּבֹות, ׁשנים זֹו ּׂשדה ׁשאכל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהרי

ׁשהיתה אני יֹודע לֹו: ואמר הֹודה זֹו? ּולּׂשדה ּל מה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלֹו:
לֹו ואמר ,מּמ לקחּה והּוא לי מכרּה ּפלֹוני אבל ,ְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָָׁשּל
ׁשהיא והֹודה הֹואיל הּוא, ּגזלן ל ׁשּמכר ּפלֹוני ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהמערער:
למערער, הּפרֹות וכל הּׂשדה ּתחזר - מּמּנּו לקחּה וׁשּלא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלֹו
ּכל וכן ׁשּלֹו. ׁשהיא עדים המערער לזה ׁשאין ּפי על ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאף
ּדר לֹו ׁשּמכר ׁשּפלֹוני עדים, הּמחזיק זה הביא ּבזה. ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכּיֹוצא
ואחר מּמ לקח ּבפני לֹו: ׁשאמר אֹו אחד, יֹום אפּלּו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָּבּה
טענה לֹו יׁש ׁשהרי ּבידֹו; אֹותּה מעמידין - לי מכרּה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּכ
יׁש ׁשהרי לקחּתיה, מּמ ואמר: טען רצה ואּלּו חזקתֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָעם

חזקה. ׁשני ְֲֵָָלֹו

ה'תשע"ב כסלו ד' רביעי יום

עּׂשר חמּׁשה ¨¨¨¦£¤¤ּפרק

לֹו,‡. ידּועה ׁשהיא עדים והביא זֹו, ּׂשדה על ׁשערער ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָמי
עדים והביא מּמּנּו, ׁשּלקחּה ׁשטר ׁשּבתֹוכּה זה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהביא
אם .ׁשטר קּים ּבּתחּלה: לֹו אֹומרים - חזקה ׁשני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשאכלּה
לקּימֹו לֹו אפׁשר אי ואם ּבּׁשטר; ויּדֹון טֹוב, הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָנתקּים

ׁשּלקחּה. הּסת ויּׁשבע חזקה, עדי על סֹומכין -ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ׁשני·. חּטים ׁשאכלּה מּׁשניהם אחד ׁשהעיד החזקה ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעדי
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ׁשאין קּימת; עדּותן - ּׂשעֹורים ׁשאכלּה העיד והּׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
ראׁשֹונה ׁשנה זה ׁשאכלּה האחד העיד ּבזה. מדקּדק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
ּורביעית ׁשנּיה ׁשאכלּה מעיד והּׁשני וחמיׁשית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לא זה ּבּה ׁשּמעיד ׁשּבּׁשנה מצטרפת; עדּותן אין - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוׁשּׁשית

והּפרֹות. הּקרקע ותחזר זה. ּבּה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹהעיד
ּפרֹותיה,‚. ואכל יֹורׁש ׁשהּוא ּבחזקת לּׂשדה ׁשּירד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבין לירׁשּה, וראּוי מּמּנּו קרֹוב ׁשהּוא אחר יֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא
חּיב - ּתחּלה ׁשּירד זה לֹו ׁשהֹודה ּבין ּבעדים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנמצא

ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְֲִֵֶַַַָָלהחזיר
אֹומר„. וזה ׁשּלי, אֹומר זה הּׂשדה, על עֹוררין ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

עדים מהם אחד ּכל ׁשהביא אֹו ראיה, מהן לאחד ואין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּלי,
מּׁשניהם אחד ּכל ׁשהביא אֹו אבֹותיו, ׁשל אֹו ׁשּלֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשהיא
הן אּלּו ּבהן ׁשהעידּו והּׁשנים חזקה, ׁשני ׁשאכלּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעדים
וכל ּבידיהן, אֹותּה מּניחין - אּלּו ּבהן ׁשהעידּו עצמן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
הראיה. ועליו מּידֹו מֹוציא האחר ויהיה ּבּה, ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּמתּגּבר
אֹותֹו מסּלקין - לתֹוכּה וירד עליהן ותקף ׁשליׁשי ּבא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָואם

ִֶָמּמּנה.
ׁשני‰. וׁשאכלּה אבֹותיו ׁשל ׁשהיא עדים האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא

ׁשני ׁשאכלּה עדים האחר והביא ידֹו, ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָחזקה
ׁשניהם ׁשל החזקה עדּות נמצאת - ידֹו ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחזקה
החזקה עדי עליו ׁשהעידּו זה ּביד אֹותּה מעמידין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמכחׁשת,
והביא הּׁשני חזר לתֹוכּה. אֹותֹו ּומֹורידין אבֹותיו, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהיא
עדּות ּגם נמצאת ׁשהרי אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים הּוא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאף
הראׁשֹון, אף מּמּנה ּומסּלקין ּדין ּבית חֹוזרין - מכחׁשת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֻזֹו

ּבּה. ירד הּמתּגּבר וכל ׁשניהם, ּביד אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומּניחין
.Âהביא זה אבֹותי, ׁשל אֹומר וזה אבֹותי, ׁשל אֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

חזקה ׁשני ׁשאכלּה עדים הביא וזה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָעדים
הּפרֹות ויחזיר אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים ׁשהביא לזה ּתחזר -ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּכל ראיה, אכילתֹו ואין ּכלּום, טען לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכל;
זה חזר ּכלּום. אינּה - הּבעלים על טענה עּמּה ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָחזקה
וזה לי, מכרּתּה ואּתה היתה, אבֹותי ׁשל ּכן ואמר: ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמחזיק
סֹומ ׁשאני ּכלֹומר, - אבֹותי ׁשל ׁשהיא ּתחּלה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּטענּתי
אבֹותי ׁשל ׁשאמר: אֹו אבֹותי, ּכׁשל ׁשּלי היא והרי ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעליה
אמתלא נתן ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - מאבֹותי ְְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלקחּוה
ּבּתחּלה טען ואם ּבידֹו. אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָלדבריו
ּבטענה לֹו ׁשֹומעין אין - אבֹותי ׁשל ולא אבֹותי ׁשל ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹואמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האחרת. ְֵֵֶֶֶַַָָֹזֹו
.Êואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּובא ּׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

אמר חזקה, ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה מּלוי זֹו ּׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָראּובן:
מּלוי לקחּתיה ׁשאני ּבידי מקּים זה ׁשטר והלֹוא ׁשמעֹון: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלֹו
ּדעּת על ּתעלה וכי ואמר: ראּובן חזר ׁשנים, ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמהּיֹום
לי יׁש רּבֹות ׁשנים מּׁשּקניתיה? לי יׁש ּבלבד ׁשנים ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּׁשלׁש
טענה; ראּובן טענת הרי - קדמּתי ואני ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּׁשּלקחּתיה,
הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני רּבֹות לׁשנים קֹורא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאדם
חזקה ׁשני ׁשאכל ׁשּנמצא ׁשנים, ׁשבע ׁשאכלּה עדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָראּובן
אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ׁשמעֹון ׁשּלקחּה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹקדם

מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ׁשנים מּׁשבע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפחֹות
ראּובן. ׁשהחזיק קדם מכרּה ׁשהרי מּזֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹגדֹולה

.Áאבֹותי ׁשל אֹומר וזה עדים, והביא אבֹותי ׁשל אֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַזה
ּכל מּזה ּומֹוציאין עדים. ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹואין
עדים עליו ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות
העדים והרי אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאכל;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
טען מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי, והרי לקחּתיה מּמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻטֹוען:
הּוא, ּכן ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֻהמערער
לאּים ּכדי ׁשּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאבל
אֹומר היה רצה ואּלּו הֹואיל ּבאמת, לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
את מֹוציאין ואין נאמן, זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻּבׁשטרֹו,

הּסת. ויּׁשבע ידֹו, מּתחת ְִִֵֶֶַַַַָָָהּׂשדה
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים והביא חזקה, ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה מּמ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען היא ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאכלּה

ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני הייתיׁשּלקחּת לא הּזמן ּובאֹותֹו ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
ּפלֹוני ׁשּזה ראיה, להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - זֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבמדינה
ּבֹו, לֹו ׁשּמכר ׁשּטֹוען הּזה ּבּזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמערער
הביא לא ואם ׁשּימּכר. אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹאפּלּו

אֹותֹו. מסּלקין -ְְִַ
.‡Èׁשהיּו ּבין ּׂשדהּו, דר ואבדה הּים למדינת ׁשהל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ׁשהיּו ּבין אנׁשים, לארּבעה אֹותּה הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָארּבע
ּדֹוחהּו מהן אחד ּכל הרי - מאחד קנּויֹות ּׂשדֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהארּבע
דר לֹו יקנה לפיכ הּוא. חברי על ׁשּל דר ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָואֹומר:
הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. יפרח אֹו מנה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמאה
ׁשהרי ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה אֹותן ׁשּקנה אחד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלאיׁש
יכֹול אּתה אין - ׁשטרֹו אחד לכל אחזיר אם עּתה לֹו: ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר
זכּות ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני מהן, אחד על ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעבר
איׁש הּמּקיפֹות ּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה אם אבל לֹו. ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּיׁש
זה הרי - סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה הּמצר ּבעל והּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד,
זֹו ּבאי ּבּקצרה לֹו ויל ;עלי ּדרּכי מקֹום מּכל לֹו: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאֹומר
החזיק ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׂשדה. ּבעל ׁשּירצה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׂשדה
אּלא מּמּנה אֹותֹו מסּלקין אין - דרּכי היא זֹו ואֹומר: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּדר

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה

ה'תשע"ב כסלו ה' חמישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה ¨¨¨¦¤¤ּפרק

ּובא‡. הּׁשטר, מעדי לוי והיה ּׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָראּובן
אין - מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה על לערער ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלוי

ו לֹו, ּׂשדה,ׁשֹומעין אֹותּה על ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין אין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּמכר על ּתעיד היא לֹו: ׁשאֹומרים זכּותֹו; ּכל אּבד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
הּׂשדה ּבֹו: ׁשּכתּוב ּבׁשטר לוי העיד אם וכן ּותערער. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָותבֹוא
הּׂשדה ועּׂשה הֹואיל מערב, אֹו מזרח מּצד ראּובן ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּפלֹוני
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ׁשאין קּימת; עדּותן - ּׂשעֹורים ׁשאכלּה העיד והּׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָחזקה,
ראׁשֹונה ׁשנה זה ׁשאכלּה האחד העיד ּבזה. מדקּדק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָהעד
ּורביעית ׁשנּיה ׁשאכלּה מעיד והּׁשני וחמיׁשית, ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לא זה ּבּה ׁשּמעיד ׁשּבּׁשנה מצטרפת; עדּותן אין - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹוׁשּׁשית

והּפרֹות. הּקרקע ותחזר זה. ּבּה ְְְֲִֵֵֶַַַַַָֹהעיד
ּפרֹותיה,‚. ואכל יֹורׁש ׁשהּוא ּבחזקת לּׂשדה ׁשּירד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָמי

ּבין לירׁשּה, וראּוי מּמּנּו קרֹוב ׁשהּוא אחר יֹורׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָונמצא
חּיב - ּתחּלה ׁשּירד זה לֹו ׁשהֹודה ּבין ּבעדים ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנמצא

ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְֲִֵֶַַַָָלהחזיר
אֹומר„. וזה ׁשּלי, אֹומר זה הּׂשדה, על עֹוררין ׁשהיּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

עדים מהם אחד ּכל ׁשהביא אֹו ראיה, מהן לאחד ואין ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשּלי,
מּׁשניהם אחד ּכל ׁשהביא אֹו אבֹותיו, ׁשל אֹו ׁשּלֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָׁשהיא
הן אּלּו ּבהן ׁשהעידּו והּׁשנים חזקה, ׁשני ׁשאכלּה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעדים
וכל ּבידיהן, אֹותּה מּניחין - אּלּו ּבהן ׁשהעידּו עצמן ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׁשנים
הראיה. ועליו מּידֹו מֹוציא האחר ויהיה ּבּה, ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהּמתּגּבר
אֹותֹו מסּלקין - לתֹוכּה וירד עליהן ותקף ׁשליׁשי ּבא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָואם

ִֶָמּמּנה.
ׁשני‰. וׁשאכלּה אבֹותיו ׁשל ׁשהיא עדים האחד ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהביא

ׁשני ׁשאכלּה עדים האחר והביא ידֹו, ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָחזקה
ׁשניהם ׁשל החזקה עדּות נמצאת - ידֹו ּתחת היא והרי ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָחזקה
החזקה עדי עליו ׁשהעידּו זה ּביד אֹותּה מעמידין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻמכחׁשת,
והביא הּׁשני חזר לתֹוכּה. אֹותֹו ּומֹורידין אבֹותיו, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהיא
עדּות ּגם נמצאת ׁשהרי אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים הּוא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָאף
הראׁשֹון, אף מּמּנה ּומסּלקין ּדין ּבית חֹוזרין - מכחׁשת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֻזֹו

ּבּה. ירד הּמתּגּבר וכל ׁשניהם, ּביד אֹותּה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּומּניחין
.Âהביא זה אבֹותי, ׁשל אֹומר וזה אבֹותי, ׁשל אֹומר ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

חזקה ׁשני ׁשאכלּה עדים הביא וזה אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָעדים
הּפרֹות ויחזיר אבֹותיו, ׁשל ׁשהיא עדים ׁשהביא לזה ּתחזר -ְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּכל ראיה, אכילתֹו ואין ּכלּום, טען לא ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכל;
זה חזר ּכלּום. אינּה - הּבעלים על טענה עּמּה ׁשאין ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָחזקה
וזה לי, מכרּתּה ואּתה היתה, אבֹותי ׁשל ּכן ואמר: ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמחזיק
סֹומ ׁשאני ּכלֹומר, - אבֹותי ׁשל ׁשהיא ּתחּלה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשּטענּתי
אבֹותי ׁשל ׁשאמר: אֹו אבֹותי, ּכׁשל ׁשּלי היא והרי ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעליה
אמתלא נתן ׁשהרי נכֹונה, טענה זֹו הרי - מאבֹותי ְְְֲֲֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּלקחּוה
ּבּתחּלה טען ואם ּבידֹו. אֹותּה ּומעמידין הראׁשֹונים, ְְְְֲִִִִִִִַַַָָָָָָָלדבריו
ּבטענה לֹו ׁשֹומעין אין - אבֹותי ׁשל ולא אבֹותי ׁשל ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹואמר:

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האחרת. ְֵֵֶֶֶַַָָֹזֹו
.Êואמר עליו, וערער ׁשמעֹון ּובא ּׂשדה, ּבתֹו ׁשהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָראּובן

אמר חזקה, ׁשני אֹותּה ואכלּתי קניתיה מּלוי זֹו ּׂשדה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָראּובן:
מּלוי לקחּתיה ׁשאני ּבידי מקּים זה ׁשטר והלֹוא ׁשמעֹון: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֻלֹו
ּדעּת על ּתעלה וכי ואמר: ראּובן חזר ׁשנים, ארּבע ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָָמהּיֹום
לי יׁש רּבֹות ׁשנים מּׁשּקניתיה? לי יׁש ּבלבד ׁשנים ְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּׁשלׁש
טענה; ראּובן טענת הרי - קדמּתי ואני ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָמּׁשּלקחּתיה,
הביא אם ,לפיכ חזקה. ׁשני רּבֹות לׁשנים קֹורא ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשאדם
חזקה ׁשני ׁשאכל ׁשּנמצא ׁשנים, ׁשבע ׁשאכלּה עדים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָראּובן
אכלּה אם אבל ּבידֹו. אֹותּה מעמידין - ׁשמעֹון ׁשּלקחּה ְְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָֹקדם

מחאה ל ׁשאין לׁשמעֹון; ּתחזר - ׁשנים מּׁשבע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּפחֹות
ראּובן. ׁשהחזיק קדם מכרּה ׁשהרי מּזֹו, ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹגדֹולה

.Áאבֹותי ׁשל אֹומר וזה עדים, והביא אבֹותי ׁשל אֹומר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַזה
ּכל מּזה ּומֹוציאין עדים. ׁשהביא לזה ּתחזר - עדים לֹו ְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹואין
עדים עליו ׁשאין ּפי על אף ׁשאכלן, ּבהן ׁשהֹודה ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּפרֹות
העדים והרי אכל, אבֹותיו ׁשּמחמת אֹומר הּוא ׁשהרי ֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאכל;
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּטֹוען. זה ׁשל אבֹותיו ׁשל ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשהיה

.Ëׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא
טען מקּים, ׁשטר והֹוציא ׁשטרי, והרי לקחּתיה מּמ ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻטֹוען:
הּוא, ּכן ואמר: הּׁשטר ּבעל והֹודה מזּיף, ׁשהּוא ְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָֻהמערער
לאּים ּכדי ׁשּבידי זה ולקחּתי ואבד, ּכׁשר ׁשטר לי היה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאבל
אֹומר היה רצה ואּלּו הֹואיל ּבאמת, לי ׁשּמכר ׁשּיֹודה ְֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָעליו
את מֹוציאין ואין נאמן, זה הרי - הּוא מקּים ׁשהרי ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻּבׁשטרֹו,

הּסת. ויּׁשבע ידֹו, מּתחת ְִִֵֶֶַַַַָָָהּׂשדה
.Èׁשּבתֹוכּה וזה ׁשּלֹו, הּׂשדה ׁשּזֹו עדים המערער ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהביא

עדים והביא חזקה, ׁשני ואכלּתיה לקחּתיה מּמ ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָטֹוען:
ּתטען היא ואמר: המערער טען חזקה, ׁשני ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָׁשאכלּה

ׁשנים, ׁשלׁש הּיֹום מּמּני הייתיׁשּלקחּת לא הּזמן ּובאֹותֹו ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹ
ּפלֹוני ׁשּזה ראיה, להביא ׁשּבתֹוכּה זה מצריכין - זֹו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָּבמדינה
ּבֹו, לֹו ׁשּמכר ׁשּטֹוען הּזה ּבּזמן ּבּמדינה עּמֹו היה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּמערער
הביא לא ואם ׁשּימּכר. אפׁשר ׁשּיהיה ּכדי אחד, יֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹֹאפּלּו

אֹותֹו. מסּלקין -ְְִַ
.‡Èׁשהיּו ּבין ּׂשדהּו, דר ואבדה הּים למדינת ׁשהל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ׁשהיּו ּבין אנׁשים, לארּבעה אֹותּה הּמּקיפֹות הּׂשדֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָארּבע
ּדֹוחהּו מהן אחד ּכל הרי - מאחד קנּויֹות ּׂשדֹות ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהארּבע
דר לֹו יקנה לפיכ הּוא. חברי על ׁשּל דר ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָואֹומר:
הּׂשדֹות ארּבע היּו אם וכן ּבאויר. יפרח אֹו מנה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבמאה
ׁשהרי ;ּדר עליו לֹו אין - מארּבעה אֹותן ׁשּקנה אחד ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָלאיׁש
יכֹול אּתה אין - ׁשטרֹו אחד לכל אחזיר אם עּתה לֹו: ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָאֹומר
זכּות ּכל מהן אחד מּכל קניתי ואני מהן, אחד על ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלעבר
איׁש הּמּקיפֹות ּׂשדֹות ארּבע ּבעל היה אם אבל לֹו. ְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָׁשּיׁש
זה הרי - סֹוף ועד מּתחּלה ׁשּלּה הּמצר ּבעל והּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאחד,
זֹו ּבאי ּבּקצרה לֹו ויל ;עלי ּדרּכי מקֹום מּכל לֹו: ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאֹומר
החזיק ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׂשדה. ּבעל ׁשּירצה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּׂשדה
אּלא מּמּנה אֹותֹו מסּלקין אין - דרּכי היא זֹו ואֹומר: ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּדר

ּברּורה. ְְִָָָּבראיה

ה'תשע"ב כסלו ה' חמישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה ¨¨¨¦¤¤ּפרק

ּובא‡. הּׁשטר, מעדי לוי והיה ּׂשדה, לׁשמעֹון ׁשּמכר ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָראּובן
אין - מּמּנּו אֹותּה ּגזל ׁשראּובן ולטען הּׂשדה על לערער ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹלוי

ו לֹו, ּׂשדה,ׁשֹומעין אֹותּה על ׁשּיביא ראיֹות על מׁשּגיחין אין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
הּמכר על ּתעיד היא לֹו: ׁשאֹומרים זכּותֹו; ּכל אּבד ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוהרי
הּׂשדה ּבֹו: ׁשּכתּוב ּבׁשטר לוי העיד אם וכן ּותערער. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָותבֹוא
הּׂשדה ועּׂשה הֹואיל מערב, אֹו מזרח מּצד ראּובן ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּפלֹוני
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יכֹול ואינֹו זכּותֹו, את אּבד - ּבּׁשטר והעיד לאחר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָסימן
ׁשּכתּוב זה ּבׁשטר ּתעיד היא לֹו: ׁשאֹומרים ּולערער; ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלחזר

עליה. ּותערער ותחזר ּפלֹוני מּצד הּזאת הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבֹו
ּכל·. ולא סימן ׁשעּׂשיתי הּוא אחד ּתלם ואמר: העד ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹטען

- ראּובן ׁשל הּוא ּבלבד לּמצר הּסמּו הּתלם ואֹותֹו ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּׂשדה,
חּוץ הּׂשדה ּכל על לערער לֹו ויׁש הּנׁשמעת, טענה זֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהרי
מעדי ּבאחד אּלא אמּורים הּדברים ּכל ואין הּתלם. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָמאֹותֹו
לֹו יׁש - הּׁשטר ׁשּקּים הּדּין אבל לערער; ׁשּבא ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשטר
ּכתּוב היה מה ידעּתי לא ולֹומר: לטען ׁשּיכֹול מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלערער,
ׁשּלא ּפי על אף הּׁשטר לקּים לּדּינין ׁשּיׁש מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבּׁשטר.
ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין אין העדים אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָקראּוהּו,

ּבֹו. וידקּדקּו ּכּלֹו ְְְִַָֻקראּוהּו
ּׂשדה‚. קֹונה הריני לֹו: ואמר ּבלוי ונמל ׁשמעֹון ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבא

ל לוי: לֹו אמר אֹותּה; אקנה ּובעצת מראּובן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹונית
ולא עליה, לערער ללוי לֹו יׁש - היא טֹובה אֹותּה, ְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּוקנה
רצֹוני לֹומר: לֹו ויׁש מעּׂשה, עּׂשה לא ׁשהרי זכּותֹו; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹאּבד
ׁשאתּבעּנה ּכדי אּלם, ׁשהּוא ראּובן, יד מּתחת ׁשּתצא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

ּׂשדי. ואּקח ְִִֶַַָּבּדין
מה„. יֹודע איני אמר: וׁשמעֹון ׁשמעֹון, על ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָראּובן

ׁשאכלּתיה עדים והרי לקחּתיה, מּלוי זֹו ּׂשדה אּלא סח, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאּתה
ּבאת ׁשּבערב לי יׁש עדים והלֹוא ראּובן: לֹו אמר חזקה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשני
לֹו ויׁש ראיה; זֹו אין - זֹו ּׂשדה לי מכר לי: ואמרּת ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאלי
ולא ּתערער ׁשּלא ּכדי ,מּמ לקנֹות רציתי לֹומר: ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָֹֹלׁשמעֹון

הי אם יֹודע ׁשאיני ּפי על אף ּבּדין, אֹוּתטריחני ׁשּל ה ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
- זֹו טענה ׁשמעֹון טען לא ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹאינּה.

לֹו. טֹוענין ֲִֵאין
וׁשמעֹון‰. ׁשּלֹו, זֹו ׁשּׂשדה עדים והביא ׁשערער ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָראּובן

חזקה, ׁשני ואכלּתיה לי מכרּתּה אּתה טֹוען: ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹוכּה
ּכלל, ׁשאכל עדים היּו ׁשּלא ּבין אכלּת, ּבגזל אמר: ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּוראּובן
חּיב אינֹו - ׁשנים ׁשלׁש ׁשאכלּה אחד עד ׁשם ׁשהיה ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָּבין
ואין אכלּתי, ׁשּלי אֹומר: הּוא ׁשהרי ׁשאכל; הּפרֹות ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהחזיר
וזה הֹודה; מעצמֹו ׁשהרי ּבּפרֹות, אֹותֹו ׁשּמחּיבין עדים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָעליו
אֹוכל ׁשל ּכחֹו ליּפֹות - ׁשנים ׁשלׁש ׁשאכלּה ׁשהעיד ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹהעד
ּבידֹו. עֹומדת הּׂשדה היתה - אחר עּמֹו היה ואּלּו ּבא, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהּוא
הּׂשדה, לֹו ותחזר מכר ׁשּלא הּסת ראּובן יּׁשבע :ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹלפיכ
ׁשאכל ּבּפרֹות ּכלּום לֹו חּיב ׁשאינֹו הּסת ׁשמעֹון ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָויּׁשבע

ְִֵָויּפטר.
.Âמּׁשני ּפחֹות ׁשאכלּה ׁשמעֹון על מעידים עדים ׁשני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָהיּו

חּיב - אחד עד היה ואפּלּו ׁשאכל. הּפרֹות ּכל יחזיר - ֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָחזקה
אמת אֹומר: אּלא העד, מכחיׁש אינֹו ׁשהרי ּפיו; על ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלהחזיר
ׁשבּועה מחּיב נמצא אכלּתי, וׁשּלי ׁשנים ׁשּתי ואכלּתי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֻהעיד

ּומׁשּלם. להּׁשבע, יכֹול ְְְִֵֵַַָָואינֹו
.Êּבית ואין ידּועין היּו לא אם הּפרֹות, להחזיר המחּיב ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֻּכל

ׁשהּוא ּבהן וכּיֹוצא הּבּתים ּכׁשער אֹותן לׁשער יכֹולין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדין
ידּועין, ׁשאינן ּׂשדה ּפרֹות אֹו אילן ּפרֹות היּו אּלא ְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָידּוע,
ּבֹו ּׁשּיֹודה מה יׁשּלם - וּדאית טענה ּכאן ואין ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָהֹואיל

יׁשּלם. ולא יֹותר ׁשאכל מי על ּומחרימין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאכלֹו.

.Áלאחרי הּׂשּכירּה אם ידֹו, מּתחת קרקע הּמחזיר םּכל ְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָ
מהן מֹוציאין - קּימין הּׂשֹוכרין והיּו ּבּה, מחזיק ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכׁשהיה
ותֹובעין וחֹוזרין הּקרקע, לבעל ונֹותנין ׁשנּיה ּפעם ְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָהּׂשכר

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מקֹום להם ׁשהּׂשּכיר ְִִֵֶֶֶֶֶָָזה
.Ëּכדי אֹו הּדין לעּות ּכדי ׁשקר, טענת לטען לאדם ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאסּור

מאתים יטענּנּו לא - מנה ּבחברֹו נֹוׁשה היה ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלעּכבֹו.
ּוטענֹו מנה נֹוׁשה היה ׁשבּועה. ויתחּיב ּבמנה ׁשּיֹודה ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכדי
ּבמנה לֹו ואֹודה ּדין ּבבית הּכל אכּפר יאמר: לא - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹמאתים

ׁשבּועה. לֹו אתחּיב ׁשּלא ּכדי לבינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָֹּביני
.Èאחד יהיה לא - ּבהן וכפר ּבאחד, מנה נֹוׁשין ׁשלׁשה ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹהיּו

ּדברים ועל יחלקּו. מּמּנּו ּוכׁשּיֹוציאּו מעידים, ּוׁשנים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹּתֹובע
ּתרחק. ׁשקר מּדבר ואמר: הּכתּוב הזהיר ּבהן וכּיֹוצא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלּו

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ונטען טֹוען הלכֹות להּו ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָסליקּו

ה'תשע"ב כסלו ו' שישי יום
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נחלֹות. סדר ּדין והיא: אחת. עּׂשה ְְֲִִִֵֵֶַַַָָמצות

אּלּו: ּבפרקים זֹו מצוה ְְִִִֵֵָָּובאּור

ראׁשֹון ¦¤¤ּפרק

והם‡. ּבניו, יירׁשּוהּו - ׁשּמת מי הּוא: ּכ נחלֹות ְְִִֵֵֵֶֶָָָָָסדר
לּנקבֹות. קֹודמין והּזכרים לּכל. ְְְְְִִִֵַַַָֹקֹודמין

ּבנים·. לֹו אין אם ירּׁשה. הּזכר עם לּנקבה אין מקֹום ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻּבכל
מּפי זה ודבר ּבניה. את יֹורׁשת האם ואין אביו. יירׁשּנּו -ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

ַַָָהּקּבלה.
מי‚. ,לפיכ קֹודמין. ירכֹו יֹוצאי - ּבנחלה הּקֹודם ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָוכל

לא הּכל; יֹורׁש - ּבן הּניח אם אּׁשה: ּבין איׁש ּבין ִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָֹֹׁשּמת,
לבנֹו נמצא אם ּבן: ׁשל ּבזרעֹו מעּינין - ּבעֹולם ּבן לֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָנמצא
סֹוף עד ּבנֹו ּבת ּבת ּבת אפּלּו נקבֹות, ּבין זכרים ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָזרע,
חֹוזרין - ּבן זרע לֹו נמצא לא הּכל; את ּתירׁש היא - ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹהעֹולם
לֹו נמצאת לא הּכל; את ּתירׁש - ּבת לֹו היתה הּבת. ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹאצל
ּבין זרע, לּה נמצא אם הּבת: זרע על מעּינין - ּבעֹולם ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּבת
לא הּכל; יֹורׁש הּוא - העֹולם סֹוף עד נקבֹות, ּבין ְְִֵֵֵַַָָָֹֹזכרים
אביו היה לא לאביו. הירּׁשה חֹוזרת - ּבת זרע לּה ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻנמצא
אח לֹו נמצא הּמת: אחי ׁשהן האב, זרע על מעּינין - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָקּים
אחֹות. אצל חֹוזרין - לאו ואם הּכל; את יֹורׁש - אח זרע ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאֹו
לֹו נמצא לא ואם הּכל; יֹורׁש - זרעּה אֹו אחֹות לֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָֹֹנמצאת
ּתחזר - זרע לאב ואין הֹואיל אחֹות, זרע ולא אחים ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹזרע
זרע על מעּינין - קּים האב אבי היה לא האב. לאבי ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֹֻהירּׁשה
קֹודמין והּזכרים מת. ׁשל אביו אחי ׁשהן האב, אבי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשל
הּדין ׁשהיה ּכמֹו לּנקבֹות, קֹודמין זכרים ׁשל וזרען ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּנקבֹות,
ולא הם לא לאביו, אחים נמצאּו לא עצמֹו. מת ׁשל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹֹּבזרעֹו
הּזאת הּדר ועל האב. אבי לאבי הירּׁשה ּתחזר - ְְְֲֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻזרען
הּבן אֹומר: נמצאת ראּובן. עד והֹולכת ממׁשמׁשת ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָנחלה
והּבת לּבת. קֹודמין ּבן ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לּבת, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָקֹודם
אביה. לאבי קֹודמין ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָקֹודמת
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והאח ירכֹו. יֹוצאי ׁשהם מּפני הּמת, לאחי קֹודם הּמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָואבי
לאחֹות. קֹודמין אח ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לאחֹות, ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָקֹודם
לאבי קֹודמין ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי קֹודמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואחֹות
אביו ואחי מת. ׁשל האב לאחי קֹודם האב אבי ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאביה.
קֹודמין אביו אחי ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל אביו, לאחֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָקֹודמין
מת, ׁשל אביו אבי לאבי קֹודמת אביו ואחֹות אביו. ֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלאחֹות
אביו. אבי לאבי קֹודמין אביו אחֹות ׁשל ירכּה יֹוצאי ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָוכן
ל אין לפיכ הּדֹורֹות. ראׁש עד ועֹולה הֹול זֹו ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹועל

יֹורׁשין. לֹו ׁשאין מּיּׂשראל ְְִִִֵֵֶָָָאדם
הּבן„. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו הּבן, ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי

לּבת ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת, היא - דֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אביו אחי ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּכלּום.

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אביו. אחֹות ְֲִִֵֵֶַָָֹעם
והּניח‰. ּבחּייו, ּבנים הּׁשני ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמי

ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ּבנים, ׁשלׁשה האחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּבן
הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבניו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - הּזקן מת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ
חלק יֹורׁש מהן ואחד אחד ׁשּכל החצי; יֹורׁשת ּבנֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּובת
עד האב אחי ּובני האחים ּבני חֹולקין זֹו ּדר ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאביו.

הּדֹורֹות. ַֹראׁש
.Âאּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת

זה יֹורׁשין אין - האם מן האחים :לפיכ האב. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלמׁשּפחת
אחיו ואחד זה. את זה יֹורׁשין - האב מן ואחין זה, ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאת

ּומאּמֹו. מאביו אחיו אֹו ּבלבד מאביו ְִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהּוא
.Êׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּכּכׁשרים. יֹורׁשין ּבעברה הּקרֹובין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

וכׁשאר ּבנים ּכׁשאר אּלּו הרי - ממזר אח אֹו ממזר ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלֹו
אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן ּבנֹו אבל לנחלה. ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָאחים

ּכלל. יֹורׁש ואינֹו הּדברים, מן לדבר ְְְְִִֵֵֵַָָָָּבן
.Áּכל את יֹורׁש והּבעל ּכלל, ּבעלּה יֹורׁשת אינּה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אף ּבירּׁשתּה. לּכל קֹודם והּוא סֹופרים, מּדברי אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹֻנכסי
ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון עליו, אסּורה ׁשהיא ּפי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעל
ּפי על ואף קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט, לכהן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוחלּוצה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ְִֵֵֵֶֶַַַׁשהּבעל
.Ëאת יֹורׁש הּבעל ׁשאין איׁשּות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּכבר

החרׁשת את יֹורׁש הּפּקח וׁשאין ּברׁשּותֹו, ׁשּתּכנס עד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאׁשּתֹו
ׁשהּוא ּבארנּו, וׁשם נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנּׂשאת
נכסים ּבין והחזקּו, לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻיֹורׁש
ּומי לֹו. הכניסה ׁשּלא נכסים ּבין ּבנדּוניתּה לֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהכניסה

יֹורׁשּה. הּבעל אין - ומתה ּגרּוׁשין ספק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתּגרׁשה
.È,יֹורׁשּה אינֹו - מאּון צריכה ׁשאינּה קטּנה ׁשּנּׂשא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבעל

אֹו ּפּקחת ׁשּנּׂשא ׁשֹוטה וכן איׁשּות. ׁשּום ּכאן אין ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה, אינֹו - ׁשֹוטה ׁשּנּׂשא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּפּקח

נּׂשּואין. ִִֶָלהן
.‡Èאֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעל

אּלא אֹותן; יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין מן ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
הירּׁשה ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם זרעּה, אֹותן ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻיֹורׁש
הראּויין נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין אביה. ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמׁשּפחת

קדם לירּׁשה ּבאּו ׁשּכבר לנכסים אּלא מּכאן, לאחר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלבֹוא
ֶָׁשּתמּות.

.·Èּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן
ּכ ואחר ׁשּמת ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין: אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה

יֹורׁש לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, האּׁשה;אדם י ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻ
אֹותּה, הּיֹורׁשים הם אביה ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּלא

ּבעלּה. אחר מתה ְִֵַַַָָאם
.‚Èלאחיו להנחיל ּכדי ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוכן

אֹומרין: אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
ּבן ׁשל יֹורׁשין אף קֹודם, היה קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהֹואיל
יֹורׁשין מאביו אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָקֹודמין
הּוא ּבנּה זרע אּלא זה; ׁשל מֹותֹו אחר זה ׁשל אּמֹו ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאת
ירּׁשתּה ּתחזר - זרע לֹו אין ואם זרע, לֹו היה אם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּיירׁשּנה,
ּכ ואחר ּתחּלה האם מתה אם אבל אביה. ּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלמׁשּפחת
הֹואיל חדׁשיו, לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו ּבן קטן היה אפּלּו הּבן, ְֲֳִִֵֵֶַָָָָָָָֹמת
אּמֹו את נֹוחל זה הרי - ּומת אחת ׁשעה אּמֹו אחר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחיה

אביו. מּמׁשּפחת ליֹורׁשיו הּנחלה ְְְְֲִִִִַַַַַָָָּומנחיל

ה'תשע"ב כסלו ז' קודש שבת יום
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ּפי‡. לֹו לתת ׁשּנאמר: אביו, ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּבכֹור
הּבכֹור - ּבכֹור מהן ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים.
נֹוטל ּפׁשּוטים מהארּבעה אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָנֹוטל
נֹוטל הּבכֹור (האחד) הרי - ּבנים ּתׁשעה הּניח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשתּות.
וכן עּׂשירית. נֹוטל ּפׁשּוטים הּׁשמֹונה מן אחד וכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָחמיׁשית,

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּקה ְְֲִַַַָָֹֻעל
ׁשנים;·. ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת אחר ׁשּנֹולד ְְִִִִֵֵֶַַַַַָּבכֹור

ּבן הּבכר את ּכי וגֹו', ּבניו את הנחילֹו ּביֹום והיה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּפי על אף אביו, ּבחּיי ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר. ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָהּׂשנּואה
אביו מיתת לאחר אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ׁשנים.- ּפי נֹוטל זה ְֲִִֵֵֶַהרי
ּופׁשּוט‚. ׁשנים, ּפי נֹוטל אינֹו - זכר ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור

ׁשּנאמר: ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אינֹו - זכר ונמצא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנקרע
לדה. מּׁשעת ּבן ׁשּיהיה עד - בנים לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוילדּו

ּבכֹור„. ּבן לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד
הּבכֹור - זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה ּפׁשּוטים ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּוׁשני
ׁשני אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּבכֹורה, ּבחלק הּממֹון רביע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנֹוטל
ׁשני אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר ּורביע וחצי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּבכֹור ועם הּנקרע עם ְְְְְִִִִֶַַַָָהּפׁשּוטין
העּבר.‰. לא אבל ּבכֹורה, ּבחלק ממעט - אחד יֹום ּבן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻקטן

ּבכֹורה. ּבחלק ממעט אינֹו - אביו מיתת אחר ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּובן
.Âׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן

הּכרּו אם עֹוּׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם
חלק ונֹוטלין לזה זה הרׁשאה ּכֹותבין - נתערבּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּולבּסֹוף
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והאח ירכֹו. יֹוצאי ׁשהם מּפני הּמת, לאחי קֹודם הּמת ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָואבי
לאחֹות. קֹודמין אח ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל לאחֹות, ְְְְִֵֵֵֶָָָָָָקֹודם
לאבי קֹודמין ירכּה יֹוצאי וכל אביה, לאבי קֹודמת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואחֹות
אביו ואחי מת. ׁשל האב לאחי קֹודם האב אבי ֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאביה.
קֹודמין אביו אחי ׁשל ירכֹו יֹוצאי וכל אביו, לאחֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָקֹודמין
מת, ׁשל אביו אבי לאבי קֹודמת אביו ואחֹות אביו. ֲֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָלאחֹות
אביו. אבי לאבי קֹודמין אביו אחֹות ׁשל ירכּה יֹוצאי ּכל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָוכן
ל אין לפיכ הּדֹורֹות. ראׁש עד ועֹולה הֹול זֹו ּדר ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹועל

יֹורׁשין. לֹו ׁשאין מּיּׂשראל ְְִִִֵֵֶָָָאדם
הּבן„. ּבת ּבת ּבת ואפּלּו הּבן, ּובת ּבת והּניח ׁשּמת ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַמי

לּבת ואין הּכל, ותירׁש קֹודמת, היא - דֹורֹות ּכּמה סֹוף ְְִִֵֶֶַַַַַַָֹעד
אביו אחי ּבן ּולבת האחֹות, עם האח לבת הּדין והּוא ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּכלּום.

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן אביו. אחֹות ְֲִִֵֵֶַָָֹעם
והּניח‰. ּבחּייו, ּבנים הּׁשני ּומתּו ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמי

ואחר אחת, ּבת הּׁשני הּבן והּניח ּבנים, ׁשלׁשה האחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָהּבן
הּנחלה, חצי יֹורׁשין ּבניו ּבני ׁשלׁשת נמצאּו - הּזקן מת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכ
חלק יֹורׁש מהן ואחד אחד ׁשּכל החצי; יֹורׁשת ּבנֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּובת
עד האב אחי ּובני האחים ּבני חֹולקין זֹו ּדר ועל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאביו.

הּדֹורֹות. ַֹראׁש
.Âאּלא ירּׁשה ואין מׁשּפחה, קרּויה אינּה האם ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻמׁשּפחת

זה יֹורׁשין אין - האם מן האחים :לפיכ האב. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָלמׁשּפחת
אחיו ואחד זה. את זה יֹורׁשין - האב מן ואחין זה, ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָאת

ּומאּמֹו. מאביו אחיו אֹו ּבלבד מאביו ְִִִִִֵֵֵֶַָָָׁשהּוא
.Êׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּכּכׁשרים. יֹורׁשין ּבעברה הּקרֹובין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

וכׁשאר ּבנים ּכׁשאר אּלּו הרי - ממזר אח אֹו ממזר ּבן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָלֹו
אינֹו - הּנכרית מן אֹו הּׁשפחה מן ּבנֹו אבל לנחלה. ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָאחים

ּכלל. יֹורׁש ואינֹו הּדברים, מן לדבר ְְְְִִֵֵֵַָָָָּבן
.Áּכל את יֹורׁש והּבעל ּכלל, ּבעלּה יֹורׁשת אינּה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהאּׁשה

אף ּבירּׁשתּה. לּכל קֹודם והּוא סֹופרים, מּדברי אׁשּתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹֻנכסי
ּגרּוׁשה ּגדֹול, לכהן אלמנה ּכגֹון עליו, אסּורה ׁשהיא ּפי ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹעל
ּפי על ואף קטּנה, ׁשהיא ּפי על ואף הדיֹוט, לכהן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹוחלּוצה

אׁשּתֹו. את יֹורׁש הּוא - חרׁש ְִֵֵֵֶֶַַַׁשהּבעל
.Ëאת יֹורׁש הּבעל ׁשאין איׁשּות, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָּכבר

החרׁשת את יֹורׁש הּפּקח וׁשאין ּברׁשּותֹו, ׁשּתּכנס עד ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאׁשּתֹו
ׁשהּוא ּבארנּו, וׁשם נתּפּקחה. אפּלּו חרׁשת, ּכׁשהיא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנּׂשאת
נכסים ּבין והחזקּו, לרׁשּותּה ׁשּבאּו אׁשּתֹו נכסי את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֻיֹורׁש
ּומי לֹו. הכניסה ׁשּלא נכסים ּבין ּבנדּוניתּה לֹו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשהכניסה

יֹורׁשּה. הּבעל אין - ומתה ּגרּוׁשין ספק ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּנתּגרׁשה
.È,יֹורׁשּה אינֹו - מאּון צריכה ׁשאינּה קטּנה ׁשּנּׂשא ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבעל

אֹו ּפּקחת ׁשּנּׂשא ׁשֹוטה וכן איׁשּות. ׁשּום ּכאן אין ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהרי
חכמים ּתּקנּו לא ׁשהרי יֹורׁשּה, אינֹו - ׁשֹוטה ׁשּנּׂשא ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּפּקח

נּׂשּואין. ִִֶָלהן
.‡Èאֹו אחיה אֹו אביה מת ּכ ואחר אׁשּתֹו ׁשּמתה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבעל

אּלא אֹותן; יֹורׁש הּבעל אין - אֹותּה הּמֹוריׁשין מן ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאחד
הירּׁשה ּתחזר אֹו זרע, לּה היה אם זרעּה, אֹותן ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻיֹורׁש
הראּויין נכסים יֹורׁש הּבעל ׁשאין אביה. ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלמׁשּפחת

קדם לירּׁשה ּבאּו ׁשּכבר לנכסים אּלא מּכאן, לאחר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֻלבֹוא
ֶָׁשּתמּות.

.·Èּכׁשאר ּבּקבר, והּוא אׁשּתֹו את יֹורׁש הּבעל אין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן
ּכ ואחר ׁשּמת ּבעל ּכיצד? האב. מׁשּפחת ׁשל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָהּיֹורׁשין
לכל קֹודם היה והּבעל הֹואיל אֹומרין: אין - אׁשּתֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָמתה

יֹורׁש לׁשאר יקּדמּו הּבעל יֹורׁשי ּכ ּבירּׁשתּה, האּׁשה;אדם י ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻ
אֹותּה, הּיֹורׁשים הם אביה ּבית מּמׁשּפחת האּׁשה יֹורׁשי ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאּלא

ּבעלּה. אחר מתה ְִֵַַַָָאם
.‚Èלאחיו להנחיל ּכדי ּבּקבר אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוכן

אֹומרין: אין - אּמֹו מתה ּכ ואחר ׁשּמת מי ּכיצד? ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמאביו.
ּבן ׁשל יֹורׁשין אף קֹודם, היה קּים הּבן היה ואּלּו ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהֹואיל
יֹורׁשין מאביו אחיו ונמצאּו זֹו, אּׁשה ׁשל ליֹורׁשיה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָקֹודמין
הּוא ּבנּה זרע אּלא זה; ׁשל מֹותֹו אחר זה ׁשל אּמֹו ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָאת
ירּׁשתּה ּתחזר - זרע לֹו אין ואם זרע, לֹו היה אם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻׁשּיירׁשּנה,
ּכ ואחר ּתחּלה האם מתה אם אבל אביה. ּבית ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָלמׁשּפחת
הֹואיל חדׁשיו, לֹו ּכלּו ולא יֹומֹו ּבן קטן היה אפּלּו הּבן, ְֲֳִִֵֵֶַָָָָָָָֹמת
אּמֹו את נֹוחל זה הרי - ּומת אחת ׁשעה אּמֹו אחר ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָוחיה

אביו. מּמׁשּפחת ליֹורׁשיו הּנחלה ְְְְֲִִִִַַַַַָָָּומנחיל

ה'תשע"ב כסלו ז' קודש שבת יום

ׁשני ¦¥¤¤ּפרק

ּפי‡. לֹו לתת ׁשּנאמר: אביו, ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּבכֹור
הּבכֹור - ּבכֹור מהן ואחד ּבנים, חמּׁשה הּניח ּכיצד? ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשנים.
נֹוטל ּפׁשּוטים מהארּבעה אחד וכל הּממֹון, ׁשליׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָנֹוטל
נֹוטל הּבכֹור (האחד) הרי - ּבנים ּתׁשעה הּניח ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשתּות.
וכן עּׂשירית. נֹוטל ּפׁשּוטים הּׁשמֹונה מן אחד וכל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָחמיׁשית,

לעֹולם. חֹולקין הּזאת החלּקה ְְֲִַַַָָֹֻעל
ׁשנים;·. ּפי נֹוטל אינֹו - אביו מיתת אחר ׁשּנֹולד ְְִִִִֵֵֶַַַַַָּבכֹור

ּבן הּבכר את ּכי וגֹו', ּבניו את הנחילֹו ּביֹום והיה ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
ּפי על אף אביו, ּבחּיי ּפּדחּתֹו יצאת ואם יּכיר. ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָהּׂשנּואה
אביו מיתת לאחר אּלא העֹולם לאויר ראׁשֹו ּכל יצא ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ׁשנים.- ּפי נֹוטל זה ְֲִִֵֵֶַהרי
ּופׁשּוט‚. ׁשנים, ּפי נֹוטל אינֹו - זכר ונמצא ׁשּנקרע ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור

ׁשּנאמר: ּבכֹורה; ּבחלק ממעט אינֹו - זכר ונמצא ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנקרע
לדה. מּׁשעת ּבן ׁשּיהיה עד - בנים לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָוילדּו

ּבכֹור„. ּבן לֹו ׁשהיה הרי ּבכֹורה? ּבחלק ממעט אינֹו ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיצד
הּבכֹור - זכר ונמצא ׁשּנקרע הּטמטּום וזה ּפׁשּוטים ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻּוׁשני
ׁשני אּלא עּמֹו אין ּוכאּלּו הּבכֹורה, ּבחלק הּממֹון רביע ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָנֹוטל
ׁשני אֹותֹו חֹולקין הּנׁשאר ּורביע וחצי ּבלבד, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָהּפׁשּוטים

ּבׁשוה. הּבכֹור ועם הּנקרע עם ְְְְְִִִִֶַַַָָהּפׁשּוטין
העּבר.‰. לא אבל ּבכֹורה, ּבחלק ממעט - אחד יֹום ּבן ְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻקטן

ּבכֹורה. ּבחלק ממעט אינֹו - אביו מיתת אחר ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָּובן
.Âׁשּנתערב ּכגֹון ּפׁשּוט, אֹו ּבכֹור הּוא אם לנּו ׁשּנסּתּפק ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָּבן

הּכרּו אם עֹוּׂשין? וכיצד ׁשנים. ּפי נֹוטל אינֹו - אחר ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַֻעם
חלק ונֹוטלין לזה זה הרׁשאה ּכֹותבין - נתערבּו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּולבּסֹוף
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ּבמחבֹואה ׁשּילדּו ּכגֹון הּכרּו, לא ואם אחיהם; עם ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָֹֻּבכֹורה
ּבכֹורה. חלק ּכאן ואין הרׁשאה, ּכֹותבין אין - ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָאחת

.Êּבחּייו ׁשניהם ּומתּו ּופׁשּוט, ּבכֹור ּבנים, ׁשני לֹו ׁשהיּו ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ּבן הרי - ּבן הּניח והּפׁשּוט ּבת הּניח הּבכֹור ּבנים, ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָוהּניחּו
ּובת אביו, חלק ׁשהּוא ׁשליׁש, הּזקן ּבנכסי יֹורׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהּפׁשּוט
הּדין וכן אביה. חלק ׁשהּוא ׁשליׁשים, ׁשני יֹורׁשת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָהּבכֹור
אבי היה אם הּיֹורׁשין, ּובכל האב אחי ּובני האחין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָּבבני
הּיֹורׁש זה ׁשּלֹו ּבכֹורה חלק נֹוטל - ּבכֹור הּיֹורׁשים מן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאחד

ֲֵָמחמתֹו.
.Áּבכֹור ּכיצד? האם. ּבנכסי ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָאין

לנחלה ּבכֹור ׁשהיה ּבין ּבׁשוה, חֹולקין - אּמן ׁשּירׁשּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָּופׁשּוט
רחם. ּפטר ׁשהיה ֵֶֶֶֶֶָָּבין

.Ëהּוא ּכי ׁשּנאמר: ראׁשֹון, לאב הּנֹולד הּוא לנחלה ְְֱֲִִֶֶַַַָָָָּבכֹור
ּבנים, ּכּמה ילדה אפּלּו האם. על מׁשּגיחין ואין אנֹו. ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹראׁשית

ׁשנים. ּפי יֹורׁש - לאביו ראׁשֹון וזה ְְְִִִִִֵֶַָהֹואיל
.Èּכׁשהּוא הּנפל ראׁש ׁשּיצא ּפי על אף נפלים, אחר ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּבא

ראׁשֹו ׁשּיצא ּתׁשעה ּבן וכן לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא - ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹחי
אנֹו, ראׁשית ׁשּנאמר: ׁשּזה לנחלה. ּבכֹור אחריו הּבא - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמת
העֹולם. לאויר חי ׁשּיצא ולד לזה קדם לֹו נֹולד ׁשּלא ֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּוא
אינֹו אחריו הּבא - חי ראׁשֹו רב ׁשהֹוציא ּתׁשעה ּבן ,ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹלפיכ

ְּבכֹור.
.‡Èהראׁשֹון ּבכֹורים. אינן ׁשניהן - אחריו והּבא דפן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצא

ׁשהרי - והּׁשני בנים; לֹו וילדּו ונאמר: נֹולד, ׁשּלא לפי -ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

אחר. ְֵַָקדמֹו
.·Èלֹו אין - ונתּגּיר ּכֹוכבים עֹובד ּכׁשהיה ּבנים לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָהיּו

ּומן הּׁשפחה מן ּבן לֹו ׁשהיה יּׂשראל אבל לנחלה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבכֹור
מן אחריו לֹו הּבא - ּבנֹו קרּוי ואינֹו ּכֹוכבים, ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהעֹובדת

ׁשנים. ּפי ונֹוטל לנחלה ּבכֹור ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָהּיּׂשראלית
.‚Èאת ּכי ׁשּנאמר: ׁשנים; ּפי נֹוטל - ממזר הּבכֹור ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיה

צרי ואין ּבנּׂשּואיה. ׁשּׂשנּואה זֹו - יּכיר הּׂשנּואה ּבן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּבכֹור
חלּוצה. ּבן אֹו ּגרּוׁשה ּבן היה אם ְֲִֶֶַָָָָלֹומר

.„È- חּיה ואביו. ואּמֹו, חּיה, הּבכֹור: על נאמנין ְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָׁשלׁשה
ּכל - אּמֹו נאמנת. - ראׁשֹון יצא זה אמרה: ׁשאם ְֱִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָמּיד;
לעֹולם. - אביו הּבכֹור. זהּו לֹומר: נאמנת הּלדה ימי ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשבעת
ּבני הּוא ּכלל: ּבנֹו החזק ׁשּלא מי על האב אמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֻאפּלּו
ׁשהּוא לנּו הּמחזק על אמר אם וכן נאמן. - הּוא ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָֻּובכֹורי

נאמן. - ּבכֹור אינֹו ְְֱֵֶָּבכֹורֹו:
.ÂË.לגּטין ׁשּבֹודקין ּכדר אֹותֹו ּבֹודקין - ׁשּנׁשּתּתק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָהאב

ׁשנים. ּפי נֹוטל זה הרי - ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה ּכתב אֹו רמז ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָאם
.ÊËּכ ּדברים אֹומר זה ׁשל אביו ׁשמעּו ׁשהן ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהעידּו

- ּבכֹורֹו ּבנֹו ׁשּזה מּכללן יֹודע הּדברים אֹותן ׁשהרי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכ
ּבפרּוׁש: האב אמר ׁשּלא ּפי על אף ׁשנים, ּפי נֹוטל זה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי

ּבכֹורי. ּבני ְְִִֶזה
.ÊÈּפי נֹוטל אינֹו - ּבכֹור ּבני זה ׁשאמר: האב מן ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשמעּו

האב. נתּכּון ולזה הּוא, לאּמֹו ּבכֹור ׁשּמא זֹו; ּבעדּות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשנים
ּבכֹורי. ּבני ׁשּיאמר: ְְִִֶַַֹעד

�
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ה'תשע"ב כסלו א' ראשון יום

.Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― וארּבעים מאתים הּמׁשלימה הּצּוּויהּמצוה ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָ
ההבער ּבדין ewifdeׁשּנצטּוינּו ,eizenda exriay) ְְְִִִֵֶֶַַ

(mixg` zecyיבערֿאיׁש "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֶֶַַָ
וגֹו'" אֹוֿכרם c)ׂשדה ,ak zeny)נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִֶֶֶָָָ

מ ו' ּופרק ב' ּבפרק ּבכללּותֹו זה ּדין (aa`)הלכֹות ְְְִִִִֶֶֶֶֶָ
מּגּטין. ה' ּופרק ִִִֶֶַָקּמא

ה'תשע"ב כסלו ב' שני יום

.ÁÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרל"ח ּבדיןהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
ּבֹור" איׁש "וכיֿיפּתח יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִֶַַַָהּבֹור,

(bl ,`k zeny)ז ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר ּבפרק. ה ְְְְֲִִִֶֶֶָָ
מ ה' ּופרק קּמא.(aa`)ג' ִֶֶַָ

ה'תשע"ב כסלו ג' שלישי יום

ה'תשע"ב כסלו ד' רביעי יום

.‡Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
(y`)ּומצאה אׁש "ּכיֿתצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִֵֵֵֶַָָָ

d)קֹוצים" ,ak zeny)ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִָָ
מ ו' ּופרק ב' ּבפרק קּמא.(aa`)זה ְִֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ב כסלו ה' חמישי יום

.„Ó¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןחמישיא'ֿה'כסלו

.ËÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ד מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּתגנבּו" "לא אמרֹו: והּוא i`)ממֹון, ,hi `xwie). ְְְִָָֹֹ

mihtyn)ּובּמכלּתא zyxt)הרי ― ּתגנבּו "לא : ְְְֲִִֵַָֹֹ
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חּיב ― זה לאו על והעֹובר ממֹון". לגֹונב ְְְֵֵֶַַַָָָָָָאזהרה
אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי אֹו הּכתּוב: ׁשהזּכיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּבתׁשלּומין
ּבלבד הּקרן החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

(dcedyk)ּובספרא .(miyecw zyxt)ׁשּנאמר "לפי : ְְְֱִִֶֶַָ
יׁשּלם' 'ׁשנים b)ּבגנבה: ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹאזהרה
ּכלֹומר: eapbz)למּקט", l`)ֿאת להרּגיז ּכדי ְְְְְִִֵֶַַַ

לֹו; ּתחזיר ואחרּֿכ ּבמבּוכה, ולהביאֹו ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָהּנגנב
ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו לׁשּלם מנת על ּתגנבּו' ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹֹ"'לא
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָוחמּׁשה".

קּמא. ִַָָָמּבבא

― הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנגּבה
נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוחמּׁשה,
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ּבכלל הּגּנב ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכלֿענׁשי

מ ז' ּבפרק זה ּדין ּכלֿמׁשּפטי קּמא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
מ ג' ּופרק מּסנהדרין ח' מציעא(aa`)ּופרק ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכתּבֹות מעּטים (gp:)וקּדּוׁשין(l:)ּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִַֻ
.(an:)ּוׁשבּועֹות ְ

ה'תשע"ב כסלו ו' שישי יום

.Á¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.·¯Ú .‡Ú¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הר"ח לצּדקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַָָ
ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות והּמאזנים ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹֹהּמׁשקלֹות
איפת אבניֿצדק צדק "מאזני יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוהּוא

לכם" יהיה צדק והין el)צדק ,hi `xwie)ּולׁשֹון . ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
miyecw)ספרא zyxt)צּדק ― צדק "מאזני : ְְִֵֵֶֶַָֹ

אתֿ צּדק ― אבניֿצדק יפה; יפה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאתֿהּמאזנים
אתֿ צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשקלֹות
ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהאיפֹות
וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר יפה" ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיפה
אףֿעלּֿפי אחד, ענינם וכלֿאּלּו הּלח. מּדת ―ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי הּמּדֹות. מיני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשּתּנּו
מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ׁשעּור אּלא אינֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָֻנמּדד
והּמׁשקלֹות הּמאזנים ּכלֹומר: האּלה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹוכלֿהּסּוגים
מּדֹות. נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ְִִִִִֵַַַָָּומּדֹות
הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו ְְְְְִִִִִִִֶַַַַוהּצּוּוי,

מה ּבכלֿסּוג עליהם מצותׁשּמסּכם נקרא: ― ם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ספרא ּולׁשֹון הֹוצאתי(my)מּדֹות. ּכ ּתנאי "על : ְְְִִִֵַַָָ
עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― מצרים מארץ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאתכם
מֹודה מּדֹות ּבמצות ׁשּכלֿהּמֹודה מּדֹות, ְְְִִִִֶֶֶַַַָמצות
ּכֹופר מּדֹות ּבמצות וכלֿהּכֹופר מצרים; ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָּביציאת
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָּביציאת

מ ה' .(gt.)ּבתרא(aa`)ּבפרק ְְִֶֶַָ

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְִִִִַַַַַָָּבמדידת
ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול "לאֿתעׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹאמרֹו:

dl)ּובּמׂשּורה" ,my)ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין , ְְְִִֶַַַָָָ
והּוא הּמּדה. ּבמׁשּפט עול" ּתעׂשּו "לא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹּבּקּבלה:

miyecw)אמרם zyxt `xtq):זה לאו ענין ּבבאּור ְְְִֵֶַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו oicd)"'לא ziaa) ְְֲִִִֶַַָָֹ

ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְֱִִֵֶַַָָָָָ
"ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ׁשהּמֹודד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמלּמד
וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר הארץ", מדידת זֹו ―ְְְֲִִֶַַַָָָָָָ
מֹופתי ׁשּמחּיבים מה ּכפי אתֿזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיעׂשה

dqcpdde)הּתׁשּברת oeaygd znkg)הּמּדֹות ּבדּיּוק ְְִִִֶַַֹ
אתֿזה יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוידיעת
רב ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבדרכי
והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל ְְְְִִִֵַַָָָָָֹהעם.

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ואףֿעלּֿפי ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמׁשקלֹות
אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם נׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל "לאֿיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹיתעּלה:

bi)ּוקטּנה" ,dk mixac)ואיפה איפה וכן ,ibeq ipy) ְְְֵֵֵַָָָ
(dxiknl Ð dphwe ;dipwl Ð dlecb :zelewyn.

ּבתרא ּבבא ּגמרא לאדם(ht:)ּולׁשֹון "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
ואפּלּוׁשּיׁשהה ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עביט ּתחׁשֹוב(ilk)היא ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ולאֿיהיה ואיפה, איפה ל "לאֿיהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאמרֹו:
הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ׁשּתי ― ואבן" אבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹל
ׁשני לכלֹול ּכדי הּמצוה, ּדיני להׁשלמת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָנאמרּו

הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה (zcnוהּמּדה("`oa")מיני ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
("dti`" Ð gtpdׁשּתי ל יהיּו לא אמר: ּכאּלּו ,ְְְְִִֵָָֹ

ׁשּבארנּו ּכדר ּבמּדה, ולא ּבמׁשקל לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּדֹות
עׂשה ּבכיס(gx)ּבמצות ל "לאֿיהיה ואמרֹו: . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָֹ

אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל יהיה ולא ואבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאבן
נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ

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



קג elqk 'e iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

חּיב ― זה לאו על והעֹובר ממֹון". לגֹונב ְְְֵֵֶַַַָָָָָָאזהרה
אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי אֹו הּכתּוב: ׁשהזּכיר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָּבתׁשלּומין
ּבלבד הּקרן החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּתׁשלּומי

(dcedyk)ּובספרא .(miyecw zyxt)ׁשּנאמר "לפי : ְְְֱִִֶֶַָ
יׁשּלם' 'ׁשנים b)ּבגנבה: ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְִִִַַַַַָָָֹֹאזהרה
ּכלֹומר: eapbz)למּקט", l`)ֿאת להרּגיז ּכדי ְְְְְִִֵֶַַַ

לֹו; ּתחזיר ואחרּֿכ ּבמבּוכה, ולהביאֹו ְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָהּנגנב
ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו לׁשּלם מנת על ּתגנבּו' ְְְְְִֵֵַַַַָָָֹֹ"'לא
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָוחמּׁשה".

קּמא. ִַָָָמּבבא

― הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנגּבה
נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו אֹו ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָוחמּׁשה,
ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ּבכלל הּגּנב ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָוכלֿענׁשי

מ ז' ּבפרק זה ּדין ּכלֿמׁשּפטי קּמא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
מ ג' ּופרק מּסנהדרין ח' מציעא(aa`)ּופרק ְְְִִִִֶֶֶֶֶַָ

ּבכתּבֹות מעּטים (gp:)וקּדּוׁשין(l:)ּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִַֻ
.(an:)ּוׁשבּועֹות ְ

ה'תשע"ב כסלו ו' שישי יום

.Á¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.·¯Ú .‡Ú¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הר"ח לצּדקהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶַַַַָָ
ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות והּמאזנים ְְְְְְְִִִִִַַַַַָֹֹהּמׁשקלֹות
איפת אבניֿצדק צדק "מאזני יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוהּוא

לכם" יהיה צדק והין el)צדק ,hi `xwie)ּולׁשֹון . ְְְִִֶֶֶֶֶֶָ
miyecw)ספרא zyxt)צּדק ― צדק "מאזני : ְְִֵֵֶֶַָֹ

אתֿ צּדק ― אבניֿצדק יפה; יפה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹאתֿהּמאזנים
אתֿ צּדק ― צדק איפת יפה; יפה ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמׁשקלֹות
ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהאיפֹות
וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר יפה" ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָיפה
אףֿעלּֿפי אחד, ענינם וכלֿאּלּו הּלח. מּדת ―ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ
אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי הּמּדֹות. מיני ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשּתּנּו
מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ׁשעּור אּלא אינֹו ְְִִֵֶֶַָָָָָֻנמּדד
והּמׁשקלֹות הּמאזנים ּכלֹומר: האּלה, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹֹוכלֿהּסּוגים
מּדֹות. נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ְִִִִִֵַַַָָּומּדֹות
הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו ְְְְְִִִִִִִֶַַַַוהּצּוּוי,

מה ּבכלֿסּוג עליהם מצותׁשּמסּכם נקרא: ― ם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

ספרא ּולׁשֹון הֹוצאתי(my)מּדֹות. ּכ ּתנאי "על : ְְְִִִֵַַָָ
עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― מצרים מארץ ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַאתכם
מֹודה מּדֹות ּבמצות ׁשּכלֿהּמֹודה מּדֹות, ְְְִִִִֶֶֶַַַָמצות
ּכֹופר מּדֹות ּבמצות וכלֿהּכֹופר מצרים; ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָּביציאת
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מצרים". ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָּביציאת

מ ה' .(gt.)ּבתרא(aa`)ּבפרק ְְִֶֶַָ

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְִִִִַַַַַָָּבמדידת
ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול "לאֿתעׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹאמרֹו:

dl)ּובּמׂשּורה" ,my)ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין , ְְְִִֶַַַָָָ
והּוא הּמּדה. ּבמׁשּפט עול" ּתעׂשּו "לא ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹּבּקּבלה:

miyecw)אמרם zyxt `xtq):זה לאו ענין ּבבאּור ְְְִֵֶַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו oicd)"'לא ziaa) ְְֲִִִֶַַָָֹ

ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְֱִִֵֶַַָָָָָ
"ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ׁשהּמֹודד ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָמלּמד
וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר הארץ", מדידת זֹו ―ְְְֲִִֶַַַָָָָָָ
מֹופתי ׁשּמחּיבים מה ּכפי אתֿזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיעׂשה

dqcpdde)הּתׁשּברת oeaygd znkg)הּמּדֹות ּבדּיּוק ְְִִִֶַַֹ
אתֿזה יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוידיעת
רב ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבדרכי
והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל ְְְְִִִֵַַָָָָָֹהעם.

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ואףֿעלּֿפי ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמׁשקלֹות
אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם נׁשּתּמׁש ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹׁשּלא
ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל "לאֿיהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹיתעּלה:

bi)ּוקטּנה" ,dk mixac)ואיפה איפה וכן ,ibeq ipy) ְְְֵֵֵַָָָ
(dxiknl Ð dphwe ;dipwl Ð dlecb :zelewyn.

ּבתרא ּבבא ּגמרא לאדם(ht:)ּולׁשֹון "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
ואפּלּוׁשּיׁשהה ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

עביט ּתחׁשֹוב(ilk)היא ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַַָָ
ולאֿיהיה ואיפה, איפה ל "לאֿיהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָֹֹׁשאמרֹו:
הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ׁשּתי ― ואבן" אבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹל
ׁשני לכלֹול ּכדי הּמצוה, ּדיני להׁשלמת ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָנאמרּו

הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה (zcnוהּמּדה("`oa")מיני ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
("dti`" Ð gtpdׁשּתי ל יהיּו לא אמר: ּכאּלּו ,ְְְְִִֵָָֹ

ׁשּבארנּו ּכדר ּבמּדה, ולא ּבמׁשקל לא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹמּדֹות
עׂשה ּבכיס(gx)ּבמצות ל "לאֿיהיה ואמרֹו: . ְְְְְְְְֲִִִֵֶַָֹ

אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל יהיה ולא ואבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאבן
נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹ
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"יּׁש אׁשר k)ּכלּֿדבר ,bk my),אחד לאו ׁשהּוא ֲִֶֶֶָָָָָָ
עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ׁשּדן רּבים מינים ּבֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּכלל
הענין אם "ולא" ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹואין
קדם ּוכבר הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהקּדמנּו ּכמֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָאחד,
מּמצות מאתים הּמׁשלימה ּבּמצוה לזה ּדֹומה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹל
חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: והּוא ְְְְֲֵֵֶֶַָָָֹֹלאֿתעׂשה,

ׂשאר". ל ְְְֵֶָֹֹולאֿיראה

ה'תשע"ב כסלו ז' קודש שבת יום

.‚Ó¯ .ÂÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות
לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו לבין ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּבינינּו

אמרֹו(envrl)לטעֹון והּוא זּולתֹו. אתֿקרקע ְְְְִֶַַָָ
"רע ּגבּול תּסיג "לא ci)יתעּלה: ,hi mixac). ְְֲִִֵֶַַֹ

my)ּובספרי mihtey zyxt)תּסיג "לא אמרּו: ְְְִִֵַָֹ
ּומה תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ְְְֱֲֲִֵֶַַַָֹֹֹּגבּול

ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר לֿהעֹוקרּתלמּוד ְְִֵֵֶַַַַָָֹ
אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ― חברֹו ׁשל ְְֲִִֵֵֵֶַָָּתחּומֹו

אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּתלמּוד לארץ? ְְְְֲֲֶֶַַַָָָָּבחּוצה
ּבארץ" ּבׁשני(my)ּתנחל עֹובר יׂשראל ּבארץ , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

לאו מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה ְִִֵֵֶֶָָָָָָלאוין;
ׁשּלאו נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹאחד"

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו ְְִֵֵֶֶֶֶָָזה

― הרמ"ג מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
"לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא מּיׂשראל, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹאדם

eh)ּתגנב" ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .exzi zyxt) ְְְְִִַָֹ
(myסנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב אזהרה "הרי :ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָ
(.et)יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות לגֹונב "אזהרה :ְְְִִִִֵַַַָָָָָ

מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן רּבי מ"ּלאּֿתגנב", ְִִִִֵֵַָָֹֹֹאֹומר:
עבד" ממּכרת an)יּמכרּו ,dk `xwie)ּפליגי ולא ְְְְִִִִֶֶֶָָָ

(miwleg mpi` md)חׁשב קא מר :qgiizn cg`) ֵָָָ
(lלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשאין
אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני על ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָּוכׁשּיעבֹור
מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו איׁש "וגנב ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹיתעּלה:

fh)יּומת" ,`k zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵָָָָ
מּסנהדרין י"א .(dt:)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ
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.åèäëéðàøäå éðáLäå ýåýé éðéòa ïç àöîà-íà øéòä íéäìàä ïBøà-úà áLä ÷Bãöì Cìnä øîàiå©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¨½¨¥²¤£¬¨¡Ÿ¦−¨¦®¦¤§¨¬¥Æ§¥¥´§Ÿ̈½¤¡¦©¾¦§¦§©¬¦
:eäåð-úàå Búàåëñ:åéðéòa áBè øLàk él-äNòé éððä Ca ézöôç àì øîàé äk íàåæëCìnä øîàiå Ÿ−§¤¨¥«§¦Æ´ŸŸ©½¬Ÿ¨©−§¦¨®¦§¦¾©£¤¦¾©£¤¬−§¥¨«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ

ða õòîéçàå íBìLa øéòä äáL äzà äàBøä ïäkä ÷Bãö-ìà:íëzà íëéðá éðL øúéáà-ïa ïúðBäéå E ¤¨´©Ÿ¥½£¤´©½̈ª¬¨¨¦−§¨®©£¦©̧©¦§¹¦¨¨¯¤¤§¨¨²§¥¬§¥¤−¦§¤«
çëa dîäîúî éëðà eàøúBøáò(éø÷ úBáøòa):éì ãébäì íënòî øáã àBa ãò øaãnäèë÷Bãö áLiå §Æ¨Ÿ¦´¦§©§¥½©§©§−§©§−©¦§¨®©´¬¨¨²¥¦¨¤−§©¦¬¦«©¨̧¤¨¯

:íL eáLiå íìLeøé íéäìàä ïBøà-úà øúéáàåìBì Làøå äëBáe | äìò íéúéfä äìòîá äìò ãåãå §¤§¨¨²¤£¬¨¡Ÿ¦−§¨¨®¦©¥§−¨«§¨¦¿Ÿ¤Á§©£¥̧©¥¦¹Ÿ¤´¤À§¬ŸÆ

:äëáe äìò eìòå BLàø Léà eôç Bzà-øLà íòä-ìëå óçé Cìä àeäå éeôçàìøîàì ãébä ãåãå ¨½§−Ÿ¥´¨¥®§¨¨¨´£¤¦À¨Æ¦´Ÿ½§¨¬¨−Ÿ¨«Ÿ§¨¦Æ¦¦´¥½Ÿ
:ýåýé ìôúéçà úöò-úà àð-ìkñ ãåc øîàiå íBìLáà-íò íéøLwa ìôúéçàáìàa ãåã éäéå £¦¬Ÿ¤©§¦−¦©§¨®©´Ÿ¤¨¦½©¤¨²¤£©¬£¦−Ÿ¤§Ÿ̈«©§¦³¨¦Æ¨´

:BLàø-ìò äîãàå Bzðzk òeø÷ ékøàä éLeç Búàø÷ì äpäå íéäìàì íL äåçzLé-øLà Làøä-ãò©¨½Ÿ£¤¦§©£¤¬−̈¥Ÿ¦®§¦¥³¦§¨Æ©´¨©§¦½¨Æ©Æª¨§½©£¨−̈©Ÿ«
âì:àOîì éìò úéäå ézà zøáò íà ãåc Bì øîàiåãìéðà Ecáò íBìLáàì zøîàå áeLz øéòä-íàå ©¬Ÿ¤−¨¦®³¦¨©´§¨¦¦½§¨¦¬¨¨©−§©¨«§¦¨¦´¨À§¨©§¨³§©§¨Æ©§§½£¦³

éáà ãáò äéäà Cìnä:ìôúéçà úöò úà éì äzøôäå Ecáò éðàå äzòå æàî éðàå EäìEnò àBìäå ©¤Æ¤Æ¤§¤½¤´¤¨¦³©£¦Æ¥½̈§©−̈©£¦´©§¤®§¥©§¨´¦½¥−£©¬£¦«Ÿ¤©£³¦§Æ
:íéðäkä øúéáàìe ÷Bãöì ãébz Cìnä úéaî òîLz øLà øácä-ìk äéäå íéðäkä øúéáàå ÷Bãö íL̈½¨¬§¤§¨−̈©Ÿ£¦®§¨À̈¨©¨¨Æ£¤³¦§©Æ¦¥´©¤½¤©¦¾§¨¬§¤§¨−̈©Ÿ£¦«

åìøLà øác-ìk éìà íãéa ízçìLe øúéáàì ïúðBäéå ÷Bãöì õòîéçà íäéðá éðL ínò íL-äpä¦¥¨³¦¨Æ§¥´§¥¤½£¦©´©§¨½¦¨−̈§¤§¨¨®§©§¤³§¨¨Æ¥©½¨¨−̈£¤¬
:eòîLzæì:íìLeøé àBáé íBìLáàå øéòä ãåã äòø éLeç àáiå ¦§¨«©¨¬Ÿ©²¥¤¬¨¦−¨¦®§©Æ§¨½¨−§¨¨«¦

i"yx

(ÊÎ).‰˙‡ ‰‡Â¯‰:'וגו העיר שוב היא, נכונה שעצה אתה רואה ‡˙ÌÎ.אם ÌÎÈ�· È�˘להודיעני תוכלו בידם

אמלט: שתודיעוני מה לפי המלך, מבית שתשמעו ‰ÌÈ˙Ê.(Ï)מה ‰ÏÚÓ·:הזתים כדרךÈÂÙÁ.בהר מכורך,

כריכו:ÂÙÁ.האבלים: ‰‚È„.(Ï‡)(תרגום:) „Â„Â:המגיד הגיד כמוÏÎÒ.ולדוד יד)קלקל, י ירבה(קהלת הסכל :

‰¯‡˘.(Ï·)דברים: „Ú טוריא:·‡ ריש עד ÌÈ‰Ï‡Ï.(תרגום:) Ì˘ ‰ÂÁ˙˘È להשתחות‡˘¯ רגיל היה אשר

משתחוה: והיה בתוכו, שהארון האהל את משם רואה היה לירושלים, בא כשהיה È�‡Â(Ï„)שם ÍÈ·‡ „·Ú
.Ê‡Ó:הוא מסורס ומקרא מאז, אביך עבד ואני ÌÈÏ˘Â¯È.(ÊÏ)כמו ‡Â·È:לירושלים שיבא לבו נתן

cec zcevn
(‰Î).È�·È˘‰Âואת אותו ואראה לירושלים אותי ישיב אז

·Í.(ÂÎ)מקדשו: È˙ˆÙÁ ‡Ï:מעתה לומר:‰��È.עוד רצה
באהבה: לקבל אני מוכן ‡˙‰.(ÊÎ)הנה ‰‡Â¯‰עצתי אם

צוה אביתר את שגם (ועם העיר אל תשוב אשר בעינך נראה
מן גדול, לכהן מינהו כי על לצדוק, דבריו היה העירה, לשוב
לאביתר מעתה הקדימו ולזה הדבור, אליו ליחד היה הראוי

דבריו): תודיעוני‡˙ÌÎ.בכל ידם ועל עמכם, מוכנים יהיו
·Â‡.(ÁÎ)דבר: „Ú:בניכם ידי ברורה:„·¯.על ידיעה לומר: ‰ÌÈ˙ÈÊ.(Ï)רצה ‰ÏÚÓ·:הזיתים הר מכוסהÈÂÙÁ.במעלה

צער: דרך והוא צער:ÛÁÈ.בבגד, דרך הוא וגם מנעלים, ‰‚È„.(Ï‡)מבלי „Â„Â:'וגו לאמר לדוד הגיד Â‚Â'.המגיד ‡� ÏÎÒ
עצה היא אחיתופל עצת אשר לחשוב אבשלום, בלב שיתן לומר: רצה או בחכמה. ייעץ לבל עצתו סכל ה', אתה לומר: רצה

‰¯‡˘.(Ï·)סכלה: „Ú:הארון מול להשתחוות שם הבא מדרך והיה הארון, מקום נראה היה משם אשר הזיתים, הר בגבהי
.Â˙�˙Î ÚÂ¯˜:דוד בצרת מיצר היה כי עמו:ÓÏ˘‡.(Ï‚)בעבור להולך יחשב ולמשא תש, וכחו זקן היותו Í„·Ú(Ï„)על

.‰È‰‡ ÍÏÓ‰ È�‡:עבדך אני אהיה עתה וכן אביך, עבד היית שמאז כמו עבדך, אהיה מהיום לומר: ÈÏ.רצה ‰˙¯Ù‰Âרצה
כי אחיתופל, עצת את לטובתי להפר תוכל אז כי רב, תועלת לי יבוא האלה, כדברים לאבשלום ותאמר העיר כשתשוב לומר:

עצתו: מאנשי אתה גם ותהיה בך, יבטח האלה הדברים פי ÌÈÏ˘Â¯È.(ÊÏ)על ‡Â·È:הוא גם בא חושי, שבא שעה באותה

oeiv zcevn
(‰Î).Â‰Â�:מדורו(ÁÎ).‰Ó‰Ó˙Óכמו קיטמתעכב, (תהלים

התמהמהתי:ס) ולא חשתי :.˙Â·¯Ú·:ומישור ערבה מלשון
(Ï).ÈÂÙÁ:מכוסה.ÛÁÈ:מנעלים בין·˜ÌÈ¯˘Â.(Ï‡)בלי

המורדים: טפשות:ÏÎÒ.אגודת שם‰‡¯ÈÎ.(Ï·)ענין
È�‡Â.(Ï„)מקום: È�‡Â:בשניהם נוספות ¯Ú‰.(ÊÏ)הווי"ן

רעה: קראו בתמידות, עמו ישב כי ועל חבר,

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zexeka(oey`x meil)

a wxy ,`tiql `yixdàLéømeyn ea xefgl l`xyid lekiç÷î ¥¨¤©
òãé àìc ,úeòèdcear ly zekizg odipia yiy rci `ly itl - ¨§Ÿ¨©

,dxféæeæ déì áéäé àì àäczernd z` oiicr el ozp `le li`edy - §¨Ÿ¨¦¥¥
zry cr dxegqd z` wecal mixgeqd ly mkxc oi` oky ,owca `l

a la` .zern oznàeä úeòè ç÷î åàì àôéñea xefgl leki epi` ± ¥¨¨¤©¨
,zerh gwn meynéLî à÷ ék ,éæeæ áéäéc ïåéëcéðeiòì éòaéà C §¥¨§¨¦¥¦¨¨¦¦¨¥§©¥

CLîéî øãäåwecal eilr did ,zernd z` ozp xaky xg`n oky ± ©£©¦§¨
jka lgn ,oze` wca `ly li`ede ,oze` jyny mcew zekizgd z`
zekizgd z` ezkiyna dpw jkitle ,egwna dzidy zerhd lr

.xenb oipwa
:xg` ote`a `ziixad z` x`an iy` axàLéøcî ,øîà éMà áø©©¦¨©¦§¥¨

,äðB÷ dðéà äëéLî énð àôéñ ,äðB÷ dðéà äëéLîxaecn ,xnelk §¦¨¥¨¨¥¨©¦§¦¨¥¨¨
xn`p ok zngne ,l`xyi ipica oecl iebd eilr laiw `ly `ziixaa
itl ,zern ozp `ly onf lk ea xefgl leki jyny it lr s`y `yixa
iax xn`y enke ,zerna `l` dkiyna iebd on dpew l`xyi oi`y
mby x`ean ,dpew dpi` dkiyny `yixa yxetny dnne .`irye`
m`e' `tiqa epipyy dne .dpew dpi` dkiyny zyxtzn `tiqd
,dkiyn ila dpw `ly rnyny ,'glnd mil jilei jyn zern ozpyn
leki epi` jyn `l m` mb zn`ay itl ,`irye` iax lr dyw epi`

,zern ozpy xg`n ea xefgléãééàå[ab`e-]àðz ,CLî àLéø àðúc §©§¥§¨¨¥¨¨©¨¨
CLî énð àôéñ,`weec e`l `ed ,'jyn' `tiqa `pzd hwpy dne ± ¥¨©¦¨©

.jyny `tiqa mb hwp ,jyny hwp `yixae li`ed `l`
oecl iebd eilr laiwy ote`a `ziixaa sqep xe`ia d`ian `xnbd

:l`xyi ipicaénð àLéø ,äðB÷ äëéLî àôéñcî ,øîà àðéáø©¦¨¨©¦§¥¨§¦¨¨¥¨©¦
äðB÷ äëéLîon l`xyil lirend oipwdy `tiqa x`eany dnn - §¦¨¨

laiw iebdy xaecny iptn epiide ,dkiyn `ed iebdipica oecl eilr
,dkiyn `ed lirend oipwd `yixa mby cenll yi ,l`xyiàLéøå§¥¨

øîà÷ éëäzern ozp `ly cr m`' `yixa `pzd zpeek `id jke ± ¨¦¨¨©
,'xifgi ,jynïúð àì íà,zernd z` l`xyidåmbCLî àìz` ¦Ÿ¨©§Ÿ¨©
,ze`hexbdøBæçé.gwnd on ea xefgl l`xyid leki ± ©£

:`xnbd zl`ey,oipw mey dyrp `l oiicry xaecn m`øBæçé éàî©©£
:`xnbd daiyn .xefgl el yi dnn -íéøáãa øBæçédnn ea xefgi ± ©£¦§¨¦

l`xyid oi`e ,df gwn zeyrl mxeaica iebde l`xyid enikqdy
.exeaica cenrl aiig

:`yixd ly yecigd z` `piax x`anøáñ÷,`ziixad ly `pzd - ¨¨©
,xaeq exeaica cnrl aiig l`xyid oi`y eprinydl jxvedyíéøác§¨¦

äðîà éøqeçî íeMî íäa Lé±eilr mkqedy gwnn ea xfegd ¥¨¤¦§§¥£¨¨
,'dpn` xqegn' df ixd ,cala mixacaéléî éðäåmpi` dl` mixace ± §¨¥¦¥

ly gwna `l`eäééøeaãa eîéé÷c ,ìàøNiî ìàøNémkxcy ± ¦§¨¥¦¦§¨¥§¨§§¦©§
,mxeaica cenrlìáàly gwnaeäðéàc ,íéáëBk ãáBòî ìàøNé £¨¦§¨¥¥¥¨¦§¦§

eäééøeaãa éîéé÷ àì,mxeaica micner mpi` mnvr miiebdy ±àì Ÿ¨§¦§¦©§Ÿ
.'dpn` xqegn' epi` ea xfeg m` ,enr mikqdy l`xyid mb ±
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המשך ביאור למס' בכורות ליום ראשון עמ' ב



קה eh wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyehflÎdk

.åèäëéðàøäå éðáLäå ýåýé éðéòa ïç àöîà-íà øéòä íéäìàä ïBøà-úà áLä ÷Bãöì Cìnä øîàiå©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¨½¨¥²¤£¬¨¡Ÿ¦−¨¦®¦¤§¨¬¥Æ§¥¥´§Ÿ̈½¤¡¦©¾¦§¦§©¬¦
:eäåð-úàå Búàåëñ:åéðéòa áBè øLàk él-äNòé éððä Ca ézöôç àì øîàé äk íàåæëCìnä øîàiå Ÿ−§¤¨¥«§¦Æ´ŸŸ©½¬Ÿ¨©−§¦¨®¦§¦¾©£¤¦¾©£¤¬−§¥¨«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ

ða õòîéçàå íBìLa øéòä äáL äzà äàBøä ïäkä ÷Bãö-ìà:íëzà íëéðá éðL øúéáà-ïa ïúðBäéå E ¤¨´©Ÿ¥½£¤´©½̈ª¬¨¨¦−§¨®©£¦©̧©¦§¹¦¨¨¯¤¤§¨¨²§¥¬§¥¤−¦§¤«
çëa dîäîúî éëðà eàøúBøáò(éø÷ úBáøòa):éì ãébäì íënòî øáã àBa ãò øaãnäèë÷Bãö áLiå §Æ¨Ÿ¦´¦§©§¥½©§©§−§©§−©¦§¨®©´¬¨¨²¥¦¨¤−§©¦¬¦«©¨̧¤¨¯

:íL eáLiå íìLeøé íéäìàä ïBøà-úà øúéáàåìBì Làøå äëBáe | äìò íéúéfä äìòîá äìò ãåãå §¤§¨¨²¤£¬¨¡Ÿ¦−§¨¨®¦©¥§−¨«§¨¦¿Ÿ¤Á§©£¥̧©¥¦¹Ÿ¤´¤À§¬ŸÆ

:äëáe äìò eìòå BLàø Léà eôç Bzà-øLà íòä-ìëå óçé Cìä àeäå éeôçàìøîàì ãébä ãåãå ¨½§−Ÿ¥´¨¥®§¨¨¨´£¤¦À¨Æ¦´Ÿ½§¨¬¨−Ÿ¨«Ÿ§¨¦Æ¦¦´¥½Ÿ
:ýåýé ìôúéçà úöò-úà àð-ìkñ ãåc øîàiå íBìLáà-íò íéøLwa ìôúéçàáìàa ãåã éäéå £¦¬Ÿ¤©§¦−¦©§¨®©´Ÿ¤¨¦½©¤¨²¤£©¬£¦−Ÿ¤§Ÿ̈«©§¦³¨¦Æ¨´

:BLàø-ìò äîãàå Bzðzk òeø÷ ékøàä éLeç Búàø÷ì äpäå íéäìàì íL äåçzLé-øLà Làøä-ãò©¨½Ÿ£¤¦§©£¤¬−̈¥Ÿ¦®§¦¥³¦§¨Æ©´¨©§¦½¨Æ©Æª¨§½©£¨−̈©Ÿ«
âì:àOîì éìò úéäå ézà zøáò íà ãåc Bì øîàiåãìéðà Ecáò íBìLáàì zøîàå áeLz øéòä-íàå ©¬Ÿ¤−¨¦®³¦¨©´§¨¦¦½§¨¦¬¨¨©−§©¨«§¦¨¦´¨À§¨©§¨³§©§¨Æ©§§½£¦³

éáà ãáò äéäà Cìnä:ìôúéçà úöò úà éì äzøôäå Ecáò éðàå äzòå æàî éðàå EäìEnò àBìäå ©¤Æ¤Æ¤§¤½¤´¤¨¦³©£¦Æ¥½̈§©−̈©£¦´©§¤®§¥©§¨´¦½¥−£©¬£¦«Ÿ¤©£³¦§Æ
:íéðäkä øúéáàìe ÷Bãöì ãébz Cìnä úéaî òîLz øLà øácä-ìk äéäå íéðäkä øúéáàå ÷Bãö íL̈½¨¬§¤§¨−̈©Ÿ£¦®§¨À̈¨©¨¨Æ£¤³¦§©Æ¦¥´©¤½¤©¦¾§¨¬§¤§¨−̈©Ÿ£¦«

åìøLà øác-ìk éìà íãéa ízçìLe øúéáàì ïúðBäéå ÷Bãöì õòîéçà íäéðá éðL ínò íL-äpä¦¥¨³¦¨Æ§¥´§¥¤½£¦©´©§¨½¦¨−̈§¤§¨¨®§©§¤³§¨¨Æ¥©½¨¨−̈£¤¬
:eòîLzæì:íìLeøé àBáé íBìLáàå øéòä ãåã äòø éLeç àáiå ¦§¨«©¨¬Ÿ©²¥¤¬¨¦−¨¦®§©Æ§¨½¨−§¨¨«¦

i"yx

(ÊÎ).‰˙‡ ‰‡Â¯‰:'וגו העיר שוב היא, נכונה שעצה אתה רואה ‡˙ÌÎ.אם ÌÎÈ�· È�˘להודיעני תוכלו בידם

אמלט: שתודיעוני מה לפי המלך, מבית שתשמעו ‰ÌÈ˙Ê.(Ï)מה ‰ÏÚÓ·:הזתים כדרךÈÂÙÁ.בהר מכורך,

כריכו:ÂÙÁ.האבלים: ‰‚È„.(Ï‡)(תרגום:) „Â„Â:המגיד הגיד כמוÏÎÒ.ולדוד יד)קלקל, י ירבה(קהלת הסכל :

‰¯‡˘.(Ï·)דברים: „Ú טוריא:·‡ ריש עד ÌÈ‰Ï‡Ï.(תרגום:) Ì˘ ‰ÂÁ˙˘È להשתחות‡˘¯ רגיל היה אשר

משתחוה: והיה בתוכו, שהארון האהל את משם רואה היה לירושלים, בא כשהיה È�‡Â(Ï„)שם ÍÈ·‡ „·Ú
.Ê‡Ó:הוא מסורס ומקרא מאז, אביך עבד ואני ÌÈÏ˘Â¯È.(ÊÏ)כמו ‡Â·È:לירושלים שיבא לבו נתן

cec zcevn
(‰Î).È�·È˘‰Âואת אותו ואראה לירושלים אותי ישיב אז

·Í.(ÂÎ)מקדשו: È˙ˆÙÁ ‡Ï:מעתה לומר:‰��È.עוד רצה
באהבה: לקבל אני מוכן ‡˙‰.(ÊÎ)הנה ‰‡Â¯‰עצתי אם

צוה אביתר את שגם (ועם העיר אל תשוב אשר בעינך נראה
מן גדול, לכהן מינהו כי על לצדוק, דבריו היה העירה, לשוב
לאביתר מעתה הקדימו ולזה הדבור, אליו ליחד היה הראוי

דבריו): תודיעוני‡˙ÌÎ.בכל ידם ועל עמכם, מוכנים יהיו
·Â‡.(ÁÎ)דבר: „Ú:בניכם ידי ברורה:„·¯.על ידיעה לומר: ‰ÌÈ˙ÈÊ.(Ï)רצה ‰ÏÚÓ·:הזיתים הר מכוסהÈÂÙÁ.במעלה

צער: דרך והוא צער:ÛÁÈ.בבגד, דרך הוא וגם מנעלים, ‰‚È„.(Ï‡)מבלי „Â„Â:'וגו לאמר לדוד הגיד Â‚Â'.המגיד ‡� ÏÎÒ
עצה היא אחיתופל עצת אשר לחשוב אבשלום, בלב שיתן לומר: רצה או בחכמה. ייעץ לבל עצתו סכל ה', אתה לומר: רצה

‰¯‡˘.(Ï·)סכלה: „Ú:הארון מול להשתחוות שם הבא מדרך והיה הארון, מקום נראה היה משם אשר הזיתים, הר בגבהי
.Â˙�˙Î ÚÂ¯˜:דוד בצרת מיצר היה כי עמו:ÓÏ˘‡.(Ï‚)בעבור להולך יחשב ולמשא תש, וכחו זקן היותו Í„·Ú(Ï„)על

.‰È‰‡ ÍÏÓ‰ È�‡:עבדך אני אהיה עתה וכן אביך, עבד היית שמאז כמו עבדך, אהיה מהיום לומר: ÈÏ.רצה ‰˙¯Ù‰Âרצה
כי אחיתופל, עצת את לטובתי להפר תוכל אז כי רב, תועלת לי יבוא האלה, כדברים לאבשלום ותאמר העיר כשתשוב לומר:

עצתו: מאנשי אתה גם ותהיה בך, יבטח האלה הדברים פי ÌÈÏ˘Â¯È.(ÊÏ)על ‡Â·È:הוא גם בא חושי, שבא שעה באותה

oeiv zcevn
(‰Î).Â‰Â�:מדורו(ÁÎ).‰Ó‰Ó˙Óכמו קיטמתעכב, (תהלים

התמהמהתי:ס) ולא חשתי :.˙Â·¯Ú·:ומישור ערבה מלשון
(Ï).ÈÂÙÁ:מכוסה.ÛÁÈ:מנעלים בין·˜ÌÈ¯˘Â.(Ï‡)בלי

המורדים: טפשות:ÏÎÒ.אגודת שם‰‡¯ÈÎ.(Ï·)ענין
È�‡Â.(Ï„)מקום: È�‡Â:בשניהם נוספות ¯Ú‰.(ÊÏ)הווי"ן

רעה: קראו בתמידות, עמו ישב כי ועל חבר,



flקו wxt mildz - miaezk

mildzflnÎdk

.æìäë:íçì-Lwáî Bòøæå áæòð ÷écö éúéàø-àìå ézð÷æ-íb éúééä | øòðåëäåìîe ïðBç íBiä-ìk ©³©¨¦À¦©Å̈©¬§¦§Ÿ−¨¦¦©¦´¤«¡¨®§¹©§À§©¤¨«¤¨−©¥´©§¤®
:äëøáì Bòøæåæë:íìBòì ïëLe áBè-äNòå òøî øeñçëåéãéñç-úà áæòé-àìå ètLî áäà | ýåýé ék §¹©§À¦§¨¨«´−¥¨©«£¥¹À§¬Ÿ§¨«¦³§Ÿ̈¸Ÿ»¥³¦§À̈§Ÿ©«£´Ÿ¤−£¦¨

:úøëð íéòLø òøæå eøîLð íìBòìèë:äéìò ãòì eðkLéå õøà-eLøéé íé÷écöìäîëç äbäé ÷écö-ét §¨´¦§¨®§¤−©§¨¦´¦§¨«©¦¦¬¦«§¨®¤§¦§§−¨©´¨¤«¨¦−©¦¤§¤´¨§¨®
ìe:ètLî øaãz BðBLàì:åéøLà ãòîú àì Baìa åéäìà úøBzáì:Búéîäì Lwáîe ÷écvì òLø äôBö ¹§À§©¥¬¦§¨«©´¡Ÿ¨´§¦®−Ÿ¦§©´£ª¨«¤´−¨¨©©¦®¹§©¥À©«£¦«
âì:BèôMäa epòéLøé àìå Bãéá epáæòé-àì ýåýéãìõøà úLøì EîîBøéå Bkøc øîLe | ýåýé-ìà äe÷ −§Ÿ̈Ÿ©«©§¤´§¨®§¬Ÿ©¹§¦¤À§¦¨«§«©¥³¤§Ÿ̈¸§ÄŸ©§À−¦«¦§¨¤´¤¨®¤

:äàøz íéòLø úøkäaäì:ïðòø çøæàk äøòúîe õéøò òLø éúéàøåìeäL÷áàå epðéà äpäå øáòiå §¦¨¥−§¨¦´¦§¤«−¨¦¦¨¨´¨¦®¹¦§¨¤À§¤§¨¬©«£¨«−©©«£Ÿ§¦¥´¥¤®¨«¹£©§¥À
:àöîð àìåæì:íBìL Léàì úéøçà-ék øLé äàøe íz-øîLçìíéòLø úéøçà åcçé eãîLð íéòLôe §´Ÿ¦§¨«§¨−¨§¥´¨¨®¦©«£¦−§¦´¨«−««Ÿ§¦¦§§´©§¨®©«£¦−§¨¦´
:äúøëðèì:äøö úòa ífeòî ýåýéî íé÷écö úòeLúeîíéòLøî íèlôé íèlôéå ýåýé íøæòiå ¦§¨«¨§©´−©¦¦¥«§Ÿ̈®¨« ¹À̈§¥´¨¨«©©§§¥¬§Ÿ̈À©«§©Å§¥¬§©§¥´−¥«§¨¦

:Bá eñç-ék íòéLBéå§«¦¥®¦¨¬«

i"yx

(‰Î).È˙ÈÈ‰ ¯Ú�דאילו אמרו העולם שר זה פסוק

האי: כולי קשיש לא ‰ÌÂÈ.(ÂÎ)דוד ÏÎחונן הצדיק

להם: ומלוה סופוÂÚ¯ÊÂ.עניים לצדקה זורע שהוא זה

È‰‚‰.(Ï)לברכה: ˜È„ˆ ÈÙחכמה בלבו תחלה

תדבר לשונו ואח"כ דבר, לכל תורה שפסקה דין לראות

‡˘ÂÈ¯Â.(Ï‡)משפט: „ÚÓ˙ ‡Ï:צעדיו יחליקו לא

(‰Ï).‰¯Ú˙ÓÂכמו י"ט)משריש יאור,(ישעיה על ערות

ומעורה שנפשח אילן הרבה יש משנה ובלשון

¯Ô�Ú.בקליפה: Á¯Ê‡Îהנשרשין הארץ מאזרחי כאחד

רענןו כאזרח מנחם פירש וכן בנכסים ממולאים

בני מאזרחי ואזרח הנשרש כאשל ומתצמח מתלחלח

המה שרשים אנשי ˙Ì.(ÊÏ):(סא"א)אדם ¯Ó˘
ממעשיהם: ללמוד התמימים בדרכי ÈÎהסתכלו

.ÌÂÏ˘ ˘È‡Ï ˙È¯Á‡,לו יש אחרית לו אין ראשית אם

ונשמדו נכרת' אחרית' ורשעים וחטאים פושעים אבל

יחדיו:

cec zcevn
(‰Î).'Â‚Â ¯Ú�לראות הסתכלתי ובזקנותי בנערותי ר"ל

בצדיק: ¯‡È˙È.הנעשה ‡ÏÂוזרעו וכל מכל נעזב להיות
לחם: ‰ÌÂÈ.(ÂÎ)ישאלו ÏÎעניים חונן היה הימים שכל לפי

לברכה: זרעו שיהיו מהראוי ולזה להם Ú¯Ó.(ÊÎ)ומלוה ¯ÂÒ
לעולם: במנוחה ותשכון טוב ועשה מרע סור ‡Â‰·(ÁÎ)לכן

.ËÙ˘Óלזה כגמולו לאיש ויהיולשלם חסידיו את יעזוב לא
גמולו: לפי אחד כל יוכרתו רשעים זרע אבל לעולם נשמרים

(‡Ï).„ÚÓ˙ ‡Ï:אשוריו תמעד לא הצדיק:ˆÙÂ‰.(Ï·)לזה על לארוב הרשע:·Â„È.(Ï‚)מביט יהיה·‰˘ÂËÙ.ביד כאשר
זכאי: ויצא משפטו לאור יוציא כי המקום ירשיענו לא עליו ששם העלילה בדבר הצדיק עם נשפט ‰'.(Ï„)הרשע Ï‡ ‰Â˜

הרשעים: מיד יצילך הוא „¯ÂÎ.אשר ¯ÂÓ˘Â:כמעשיהם להם לעשות ıÈ¯Ú.(Ï‰)מבלי Ú˘¯:ברשע והואÚ˙ÓÂ¯‰.החזק
טוב: בכל ממולא שהיה ור"ל ומלוחלח רטוב והוא רב מזמן הנטוע כאילן והנהÂ·ÚÈÂ¯.(ÂÏ)נשרש העולם מן עבר פתאום

˙Ì.(ÊÏ)איננו: ¯Ó˘עם להתנהג אדם כל שלום המבקש לאיש טוב אחרית יש כי בה ללכת ישר דרך וראה תם דרך שמר
ובתמימות: בישרות כאחד:ÂÈ„ÁÈ.(ÁÏ)כל Â‚Â'.כולם ˙È¯Á‡:לכריתה מה'ÚÂ˘˙Â˙.(ËÏ)סופם היא צדיקים תשועת אבל

המתקיים: דבר והוא צרה בעת מעוזם ·Â.(Ó)והוא ÂÒÁ ÈÎ:בו החוסים את להושיע ה' ודרך

oeiv zcevn
(Ï).‰‚‰È:ידבר(‡Ï).„ÚÓ˙:והשמטה החלקה ענין

.ÂÈ¯Â˘‡:בהם שפוסע Ú˙ÓÂ¯‰.חזק:ıÈ¯Ú.(Ï‰)רגליו
יאור על ערות וכן ומעורה י"ט)נשרש אילן‡Á¯Ê.:(ישעיה ענין

כאזרח כגר מלשון שאול והוא רב מזמן כ"ד)הנטוע אשר(ויקרא
הארץ: תושב על רענן¯Ô�Ú.יאמר עלהו והיה כמו (ירמיהרטוב

ויצילם:ÌËÏÙÈÂ.(Ó)סוף:‡È¯Á˙.(ÊÏ):י"ז)

xe` ldi
דוסאנערכה שרבי דיבמות ספ"ק בירושלמי זקנתי. גם הייתי

דידן בגמ' וכ"ה הזה. הפסוק עזרי' בן אלעזר ר' על קרא
על אמר שראב"ע מפני בקה"ע ופי' ע"א. דט"ז ספ"ק ביבמות
ופי' דברכות ספ"ק במשנה שנה שבעים כבן אני הרי עצמו
בן והיה נשיא כשמינוהו דהיינו ע"א דכ"ח דברכות פ"ד בגמ'
דרא סרי תמני ליה ואהדרו ניסא ליה אתרחיש שנה ח"י
זהו"ע וא"כ ע"ש. כו' זקנה של שורות י"ח פירש"י חיורתא
ואפ"ל נער. בעודו הזקנה בו שהגיע זקנתי גם ומ"מ הייתי נער
שקנה זקן והנה עלמין. חי צדיק בבחי' הוא שנה ח"י ענין

הא' ממזל נמשכה חכמה כי והוא וחכים יניק היינו חכמה
בז"א וכשנמשכו חכמה לבחי' שייך הזקן ע"כ דא"א. דדיקנא
בסוד נער ג"כ נק' ז"א כי וחכים. יניק נק' י"ל דגדלות מוחין
דאבא מוחין כשמקבל היינו זקנתי גם ואהבהו. ישראל נער
בספר דראב"ע מענין וע' כו'. סבא מישראל כשמקבל א"נ
דאבא מיסוד באים שורות ח"י שרש ואפ"ל בסופו. הגלגולים
לחמו לכו ענין שהוא בקה"ע פי' לחם כו'. ז"א ביסוד המאיר

בלחמי:

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' ט תרווייהּו,דף ּדאמרי אלעזר ורּבי יֹוחנן דורותרּבי ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ראשוןראׁשֹונים בית להסתירעֹונםברביםׁשּנתּגּלה- ניסו ולא ְֲִִִֶַָָ
לאחרקּצם,גםנתּגּלהפשעיהם שישובו להם נאמר לגלות וכשיצאו ְִִַָָ

ה דורות אך שנה. שני,אחרֹוניםשבעים בית עֹונם,- נתּגּלה ׁשּלא ְֲֲִִֶַַָָֹ
בסתר, היו קּצםורשעים נתּגּלה .לא ְִִַָָֹ

ראׁשֹונים ׁשל צּפרנן טֹובה יֹוחנן, רּבי הצפורןאמר אף - ְִִִִֶַַָָָָָָ
עדיפה לכלום, ראויה ואינה בבהמה קשה חלק החלקמּכריסןשהיא - ְִֵָ

והמשובח אחרֹונים,הרך הכסיליםׁשל ואף לציפורן משול והכסיל ֲִֶַ
האחרונים. הדורות של החכמים מן טובים הראשונים ַָאמרשבדורות

לקיׁש ריׁש יוחנן,ליּה עדיפי,לרבי אחרֹונים אףשאּדרּבה, ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָ
מלכּיֹות, ׁשעּבּוד ּדאיּכא ּגב מקוםעל עסקימכל קא ְְְְִִִֵַַַָָָ

ליּהּבּתֹורה. יוחנן,אמר המקדשּבירהרבי בית ּתֹוכיח,- ִִֵַַַָָָ
השני,וזלראׁשֹוניםונבנתהׁשחזרה המקדש לבית חזרהכו ולא ְְְְִִֶָָָָֹ

ומוכחלאחרֹונים השלישי, המקדש בית שיבנה זכינו לא שעדיין ֲִַָ
יותר. טובים שהראשונים

אלעזר, רּבי את הׁשאלּו ּתנּודורות להם, אמר ּגדֹולים. אחרֹונים אֹו ּגדֹולים ראׁשֹונים ְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָ
ּבּבירה, שהראשוניםעיניכם מכאן הכתלים, אף נחרבו שני ובבית התקרה רק חרבה ראשון בית שבחורבן ִֵֵֶַָ

ּבירהעדיפים. עידיכם להם, אמר ּדאמרי, חזראיּכא שהרי בדבר, להוכיח עד יהיה המקדש בית - ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
לאחרונים. ולא לראשונים ונבנה

ּבירּדנא סחי הוי לקיׁש הירדן,ריׁש בנהר רוחץ היה חנה- ּבר ּבר רּבה מבבל,אתא יהבשהוא ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ
ידא מהנהר,ליּה לעלות ליּהלעוזרו באמר חנה, בר בר לרבה לקיש שבועהאלהאריש לשון סנינא- ְֱֵֵֵַָָָָָָ

שני,לכּו בבית שכינה שרתה לא כך ומשום עזרא, בימי כולכם עליתם שלא על בבל בני אתכם אני שונא - ְ
ט)ּדכתיב ח עליה(שה"ש נצּור היא ּדלת ואם ּכסף, טירת עליה נבנה היא חֹומה 'אם ְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ

ארז', הפסוק,לּוח ּכחֹומהודורש עצמכם עׂשיתם בחומה,אם יחדיו המחוברות כאבנים ועליתם- ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
עזרא, ּבימי וּכּוּלכם לישוב קיום היה ׁשאיןאז ּכּכסף ּבֹו,נמׁשלּתם ׁשֹולט הייתםרקב ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אבל עוד, לגלות ׁשעליתםיוצאים סגורה,ּכדלתֹותלחצאיןעכׁשיו ואחת נפתחת נמׁשלּתםשאחת ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָ

ּבֹו ׁשֹולט ׁשהרקב בשלימות.ּכארז שכינה להשראת זכיתם לא אתם וכך מהעץ, מקצת ואוכל ְֵֶֶֶָָָ
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ּבירהעדיפים. עידיכם להם, אמר ּדאמרי, חזראיּכא שהרי בדבר, להוכיח עד יהיה המקדש בית - ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
לאחרונים. ולא לראשונים ונבנה

ּבירּדנא סחי הוי לקיׁש הירדן,ריׁש בנהר רוחץ היה חנה- ּבר ּבר רּבה מבבל,אתא יהבשהוא ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָ
ידא מהנהר,ליּה לעלות ליּהלעוזרו באמר חנה, בר בר לרבה לקיש שבועהאלהאריש לשון סנינא- ְֱֵֵֵַָָָָָָ

שני,לכּו בבית שכינה שרתה לא כך ומשום עזרא, בימי כולכם עליתם שלא על בבל בני אתכם אני שונא - ְ
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ארז', הפסוק,לּוח ּכחֹומהודורש עצמכם עׂשיתם בחומה,אם יחדיו המחוברות כאבנים ועליתם- ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַָָ
עזרא, ּבימי וּכּוּלכם לישוב קיום היה ׁשאיןאז ּכּכסף ּבֹו,נמׁשלּתם ׁשֹולט הייתםרקב ולא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
אבל עוד, לגלות ׁשעליתםיוצאים סגורה,ּכדלתֹותלחצאיןעכׁשיו ואחת נפתחת נמׁשלּתםשאחת ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָ

ּבֹו ׁשֹולט ׁשהרקב בשלימות.ּכארז שכינה להשראת זכיתם לא אתם וכך מהעץ, מקצת ואוכל ְֵֶֶֶָָָ
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zexeka(oey`x meil)

:zeziixad zxizq lr zyy axn aeyi d`ian `xnbdúLL áø©¥¤
,øîàdipyd `ziixaa epipyy dnmiylyn zegt xeng xhta oi`y ¨©

`ziixaa epipy ixdy ,df onfa oeict zevn oi`y dpeekd oi` ,mei
`l` ,xzl`l xeng xht oeicty dpey`xdL ,øîBì,e`ct `l m` ©¤

mei miyly jeza,åéìò øáBò Bðéà`le mei miyly exar m` la` ¥¥¨¨
.eilr xaer ,dct

:zyy ax ixac lr dywn `xnbdáéúî[dywd-]àîç øa éîølr ¥¦¨¦©¨¨
,da epipyy `ziixan zyy axBúåöîxeng xht lyìL ìkíéL ¦§¨¨§Ÿ¦

.BôøBò Bà eäãBt Bà ,Cìéàå ïàkî ,íBé`ng xa inx océàî`id ¦¨§¥©¥§©
,'mei miyly lk ezevn' dxn`a `ziixad zpeek,åàìyiyäåöî ¨¦§¨

ììL ìk BúBäL,íBé íéLax lr dywe ,ezcil xg`l cin dcti `le §©¨§Ÿ¦
:`xnbd zvxzn .ezcil xg`l cin eze` micety xn`y zyyàì± Ÿ

y ,`id `ziixad zpeekBúBãôì äåöîonfe ,jli`e clepy mein ¦§¨¦§
jynp devndìL ìk,íBé íéL,edct `le mei miyly exar m`e ¨§Ÿ¦

xke ,eilr xaer.zyy a
:`xnbd dywnéëä éàepipy dnl ,mei miyly jynp devnd onfy ¦¨¦

iptl mb `ed df oic ixde ,'etxer e` edcet e` ,jli`e o`kn' `tiqa
e ,mei miylydéì éòaéî 'åéìò øáBò Bà eäãBt Bà Cìéàå ïàkî'¦¨§¥©¥¥¨¨¦¨¥¥

mei miyly xg`ly `ed `ziixad yecig ik ,[xnel `ziixal did±]
.eilr xaer

:zeziixad oia dxizqd z` sqep ote`a ayiin `ax,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
,drnynk `id 'mei miyly lk ezevn' dxn`a `ziixad zpeek
epipyy enke ,cin ezectl `le mei miyly ezedydl devny
oi`y epiide ,'mei miylyn zegt xeng xhta oi`'y dipyd `ziixaa

e ,ezcila cin ezectl devnàéL÷ àìepipyy dpey`xd `ziixadn Ÿ©§¨
ik ,'xzl`l xeng xht oeict'y daàäepipyy dipyd `ziixad ± ¨

k `id ,mei miylyn zegt xeng xhta oi`y daøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
,epizpynaéLwîcz` deeyd okle ,mc` xekal d`nh dnda xeka §©§¦

miyly mein `edy ,mc` xeka oeict onfl xeng xht oeict onf
eli`e .jli`eàäxht oeicty da epipyy dpey`xd `ziixad ± ¨

k `id ,xzl`l xengéLwî àìc ïðaøxekal d`nh dnda xeka ©¨¨§Ÿ©§¦
.ezcil xg`l cin zectl dligzkl ozip mdixacle ,mc`

äðùî
izy mda yiy zepey zeevna dnicw xcq x`eai ef dpyna

:zeiexyt`BúBãôì äöø àì,xeng xhtd z` ±,åéøBçàî BôøBò Ÿ¨¨¦§§¥£¨
xn`py(bi bi zeny),'FYtxre dCtz `l m`e',BøáB÷åxeq` `ed ik §¦Ÿ¦§¤©£©§§§
d`pda.äéiãtä úåöî,xeng xht ly,äôéøò úåöîì úîãB÷ ¦§©©§¦¨¤¤§¦§©£¦¨
øîàpL(my)äãéòé úåöî .'Bzôøòå äcôú àì íà'dn` ly ¤¤¡©¦Ÿ¦§¤©£©§¦§©§¦¨

,dpiipw sqka dy`l dze` `yil dcrin oec`dy ,dixarúîãB÷¤¤
,äéiãtä úåöîìoiicry mipyd jxr melyza dixar dn` micety §¦§©©§¦¨

,oec`d lv` cearl dilrøîàpL(g `k zeny)dãòé àì øLà' ¤¤¡©£¤Ÿ§¨¨
,'dcôäåsicr la` ,dzectl jixv dcri `ly meyn wxy rnyne §¤§¨

.dzectl xy`n dcrilíeaéiä úåöî,mipa `la zny g` zy`l ¦§©©¦
,äöéìç úåöîì úîãB÷zvleg eig` zy` ,maiil dvex epi` m`y ¤¤§¦§©£¦¨

wx dzid meai znicw mle` .meain zxhtpe ,elrpäðBLàøa± ¨¦¨
,dtlgy dtewzaLf`ïéðåekúî eéämaiilìå ,äåöî íLmle` ¤¨¦§©§¦§¥¦§¨§
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zy` xeqi` lr xaerk aygp devn myl `ly eznai z` maiind
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eøîàpL ,íãà ìëì íãB÷ àeä(fk fk `xwie)ìàbé àì íàå'ici lr-] ¥§¨¨¨¤¤¡©§¦Ÿ¦¨¥

,[milradøkîðå[xg` dcetl-],'Ekøòamilrad dligzkly ixd §¦§©§¤§¤
.xg` edcet ,micet mpi` m` wxe ,micet

åøåîç øáåò ç÷åìä êìò ïøãä

åúøô øáåò ç÷åìä ¯ éðù ÷øô
epizpyn .dxedh dnda xeka ipica ewqri ,eixg` mi`ade df wxt
dnda oicae ,ieb zelra zngn dxekad on dnda xehta dpc

.ielle odkl zkiiyd

äðùî
ç÷Blä[dpewd-]Bì øëBnäå ,íéáëBk ãáBò ìL Búøt øaeò[iebl-] ©¥©©¨¨¤¥¨¦§©¥

,xaerd z`éàMø BðéàL ét ìò óàdqb dnda xeknl [xeq`y-] ©©¦¤¥©©
,ieblBì ózzLnäå,zetzeya dxaer e` dnda epwy iebe l`xyie ± §©¦§©¥

epnî ìa÷îäåzpn lr da lthl ieb ly dnda lawnd l`xyie ± §©§©¥¦¤
,iebl jiiy dndad seb la` ,zecleea ewlgiyäìa÷a Bì ïúBpäå± §©¥§©¨¨

ewlgie ieb da lthiy zpn lr iebl eznda z` ozepy l`xyie
dl` lka ,zecleeaøîàpL ,äøBëaä ïî øeèt(bi b xacna)iYycwd' ¨¦©§¨¤¤¡©¦§©§¦

xFkA lk ilàøNéa'ì,l`xyia ,miyxeceíéøçàa àì ìáà,mieba ± ¦¨§§¦§¨¥£¨Ÿ©£¥¦
mikiiy mdipy xaerde dndadyk wx lg dxekad aeigy ,xnelk

.l`xyil ixnbl
íéáéiç íiåìäå íéðäkä,dxedh dnda xekaaitleøèôð àlL ©Ÿ£¦§©§¦¦©¨¦¤Ÿ¦§§

øBîç øètîe ïaä ïBéãtî àlà ,äøBäè äîäa øBëaîenk ,cala ¦§§¥¨§¨¤¨¦¦§©¥¦¤¤£
lirl `xnba eyxcy(.c).

àøîâ
dywn .ef zkqnay miwxtd xcq ly mrhd z` zxxan `xnbd

:`xnbdéðúc àéøéà éàîgweld' wxt `pzd dpy recn ±øaeò ©¦§¨§¨¥©
àLéøa 'BøBîç,[dligza-]éðz øãäådpy jk xg`e ±gweld' wxt £§¥¨©£©¨¥
'Búøt øaeò,àLéøa éðúéìgweld' wxt'Búøt øaeòipica wqery ©¨¨¦§¥§¥¨©¨¨

dxedh dndaéðúéì øãäå ,àeä óebä úMeã÷cgweld' wxtøaeò ¦§©©©£©¦§¥©
,'BøBîçxeng xht ipica wqery.àeä íéîc úMeã÷c £¦§©¨¦

:`xnbd zvxznàáøòîa éøîàipya ayiil [l`xyi ux`a-] ¨§¦§©£¨¨
,mipte`àîéà úéòaéà,déì àáéáçc éãééàeilr aiagy li`ed ± ¦¨¥¥¨©§¥©£¦¨¥
df wxt,àðéðç éaøãkxn`y(:d lirl)xenga dxekad zbdepy dny ¦§©¦£¦¨

ipal eriiq mixvn z`iviay iptn ,`ed d`nh dnda x`ya `le
.miixvnd ly adfe sqk mxear eprhe l`xyiàîéà úéòa éàå, §¦¨¥¥¨

dì éãLå ÷éñt äàîè äîäác déléî ïøèeæc éãééàipice li`ed ± ©§¥§§¨¦¥¦§¥¨§¥¨¨¦§¨¥¨
wlzqpe mniiqe dligz `pzd mda gzt ,mihren d`nh dnda xeka

.daexn `idy dxedh dnda xekaa oecl ligzd jk xg`e ,mdn
znda oicae ,sqka l`xyil zipwpy ieb znda oica dpc `xnbd

:sqka iebl zipwpy l`xyiLéø øîà éðîçð øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©©§¨¦¨©¥
íéáëBk ãáBòì úBòî ïúpL ìàøNé ,àéòLBà éaø íeMî Lé÷ì̈¦¦©¦©§¨¦§¨¥¤¨©¨§¥¨¦

Bzîäáa,ieb znda mda zepwl ick ±íäéðéãaipick el mipc ± ¦§¤§§¦¥¤
okle ,miebd xear dxeza exqnpy mipiipwdCLî àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨©

,l`xyid dze`äð÷oilhlhn dpew iebd oky ,sqk oipwa dze` ¨¨
,oldl `xnbd zx`any enk ,sqkaåjkitlúáéiçef dnda §©¤¤

äøBëáa.l`xyi znda oickìàøNéì úBòî ïúpL íéáëBk ãáBòå ¦§¨§¥¨¦¤¨©¨§¦§¨¥
Bzîäáaznda zepwl ick ±,l`xyiíäéðéãaok mb eze` mipc ± ¦§¤§§¦¥¤

okle ,miebd xear exqnpy mipiipwd ipic itkCLî àlL ét ìò óà©©¦¤Ÿ¨©
,ezeyxl iebd dze`äð÷,sqk oipwa dze`øeètedxehte -`id ¨¨¨

.äøBëaä ïî¦©§¨
:`irye` iax ixac zligz z` zxxan `xnbdìàøNé ,øî øîà̈©©¦§¨¥

äð÷ CLî àlL ét ìò óà ,íäéðéãa ,íéáëBk ãáBòì úBòî ïúpL¤¨©¨§¥¨¦§¦¥¤©©¦¤Ÿ¨©¨¨
.äøBëáa úáéiçå:`xnbd zl`eyéàî' ly eyexit edn ±,'íäéðéãa §©¤¤¦§¨©§¦¥¤

déôeâc íäéðéãa àîéð éàmipiipwd ipick eze` mipcy xn`p m` ± ¦¥¨§¦¥¤§¥
meyne ,carl mda dpwp envr iebdyéúàccenll yi myny ±ì÷a §¨¥§©

øîBçåoky ,eilhlhn oipwlóñëa ìàøNé déì éð÷ déôeb íà± ¨¤¦¥¨¥¥¦§¨¥§¤¤
,carl el zeidl sqka iebd ly eteb z` dpew l`xyiy xg`n

áéúëciprpk car oiprl(en dk `xwie),'äfeçà úLøì'dpiky jkae ¦§¦¨¤¤£¨
,'dfeg`' card z` aezkdäfeçàì áeúkä BLéwämby dcyl - ¦¦©¨©£¨

,dfeg` z`xwp `idäfeçà äî,[dcy±]øèLáe óñëa úéð÷ð ¨£¨¦§¥§¤¤¦§¨
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המשך בעמוד ולו



קט oifge` mipy` cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

øîà úùù áøoikxra oi` :ipzwc i`de .xzl`l oeict zevn mlerl Ð

jli`e o`kn ,mei miyly cr eilr xaer epi`y Ð miylyn zegt xeng xhte

.xaeråúåäùäì äåöî åàì éàî.zyy axl `iywe ,ongp axk Ðäåöî
åúåãôì.xaer jli`e o`kne ,diict onf ied miyly cr xzl`lnc Ðàìà

àáø øîà,ezedyl devn mlerl Ð

`le .`pvixzn `l ongp axk ikd elit`e

devn mei miyly :ipzwc `d ,`iyw

.ezedylùé÷îã àåä øæòéìà éáøÐ

.mc` xekal d`nh dnda xekaàäåÐ

,oizipznc `id opax Ð xzl`l :ipzwc

.eywn `lcäðùîäãéòé úåöîÐ

.dy`l oec` dpcriiy ,dixard dn`a

äééãô úåöîì úîãå÷dcet `idy Ð

.dnvräãôäå äãòé àì øùàm` Ð

.ahen Ð df dcriåéùëòzevn Ð

eznai z` maiindy ,zncew dvilg

.g` zy` xeqi`a rbet devn myl `ly

ïåãàáwcal d`nh dnda qitzna Ð

lkl mcew oec`a dziict zevn ,ziad

.mc`

åøåîç øáåò ç÷åìä êìò ïøãä

äðùîåðéàù .åúøô øáåò ç÷åìä
éàùø.dnda iebl xeknl Ðàøîâ

àðéðç éáøãë:(a,d zexeka) `nw wxta Ð

miqeq ixhtn mixeng ixht epzyp dn

.'ek milnbeäéìéî ïøèåæãixiin `lc Ð

dleke ,`nw `wxt `l` xeng xhta

.dxedh dnda xekaa ixii` `zkqn

åúîäáá.excra Ðïäéðéãádil opipiic Ð

.`id i`n yxtn onwle .odipicaäæåçà
ä÷æçáå øèùáå óñëá úéð÷ðikn Ð

`nw wxta opixn`ck ,ixvin` yiic

.(`,ek) oiyecwcäëéùîá åðåîîåÐ

zkqna ,dkiyna `l` oipwp oi` oilhlhn

.(`,ek) oiyecwêúéîò ãéîcin rnyn Ð

.dkiyn epiidc ,cilàì ììë ììëcr Ð

.ipw `l l`xyi ly ezeyxl `azyàîéàå
àäá åà àäá åà:`xw rnyn ikde Ð

`d ,sqka `le dkiynac `ed jzinr cin

dipin rnype .dvxzy dfi`a ieb cin

!ipw inp zern ozp `le jync `kidc
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úåöîzenai) "ulegd" wxt izyxit l`ppg epiax yxity dn Ð zncew dvilg

.(a,hlúåöîoikxra Ð l`bi `l m`e xn`py oec`a zncew dle`b

oitiqeny itl Ð oincew milrac xg` mrh yxtn (`,fk) "edcy yicwnd" wxt

.ipyne ,dl jixt mzde .yneg

äøáåò ç÷åìä êìò ïøã
åøåîç

ç÷åìäs`e Ð dxekaa zaiige dpw

Ð dpw opirnyc ab lr

,dxekaa zaiigc opireny`l jixhvi`

`w ,opaxcn e` wtqn dpw :`niz `lc

.xenb oipw dpwc ol rnynäîdfeg`

:yexit Ð dwfgae xhyae sqka zipwp

Ð ok iprpk car s` ,l`xyin dpewyk

xazqn `l ieba la` .l`xyin oipewyk

jiiy `l xhy oipwy itl ,xhy lireiy

`aa) "mizad zwfg" wxt opixn`ck ,ieba

dicil ifef `hn ikn ieb :(a,cp `xza

`hnc cr ipw `l l`xyie ,dil wilzqi`

.dicil `xhyãéî`d dkiyna jzinr

cin `d `nlc :xn`z m`e Ð sqka ieb cin

`kiiy inp dwfgc ,dwfgae xhya Ð ieb

oirk ,oewiz mey oda dyr m` oilhlhna

ipyc :xnel yi !rwxwa uxte xcbe lrp

xkena df ikiiye ,oiievn oiied elld mipiipw

elv` jyen dfe zern ozep dfy ,gwela dfe

opiyxcc jenqa opgei iaxl oke .utgd

iebl `d ,sqka "jzinr cin" :`kti`

oiaeyg ody olpn :xn`z m`e .dkiyna

`xwc oipipw `xaqn opinwenc ,llk oipw

dpewy sqk ogky`c :xnel yi ?ipda

dkiyne ,ycwdae rwxwa Ð xg` mewna

.xwtde d`ivna Ð

àîéàm` xnege lw `l llk llk iebl

m`e Ð oky lk `l epenn ipw eteb

,epenn ipwn `edc oitilga `nlc :xn`z

Ð "ezpwn sqkn" :(`,g) oiyecwa yixcck

d`eaz zxeza dpwp epi`e dpwp `ed sqka

ixar carae .oitilg Ð edpip i`ne ,milke

`d :rnyn .`xw i`d aizk iebl xknpd

!oitilga ieb dpew Ð oilhlhn oebk x`y

dkiyn e` sqk ogky` `l i`c :xnel yie

cere .oitilga dil opinwen ded `l Ð ieba

e`l Ð `cga ieb xn`wc i`d :xnel yi

`l` ,ixiin l`xyiae ieba deyy oitilga

.dkiyn e` sqk oebk ycg oipwa

(lirl)íàl`xyic eteb m` Ð ipw eteb

m` :`kd jixt `lcn .'ek sqka ieb dil ipw

,lirl jixtck ,inp dwfge xhya elit` ok

wxt yxtnc ,mz epiax yexitl di`x yi

ixar car ogky` :(a,ci) oiyecwc `nw

lk ,xnelk ,sqka epiipw lky iebl xknpd

aizkck ,sqka ixar cara iebc epipw

xhya `le Ð "ezpwn sqkn" :(dk `xwie)

my yxit qxhpewae .`kd gkenck ,dwfge

:`kd opiyxcck ,sqka epiipw xac lkc

Ð ieb cin `d ,dkiyna Ð "jzinr cin"

yiwl yixl `yxc i`dc :dywe .sqka

izk` :xn`z m`e !opgei iaxk dklde ,`id

oihib xn`ck ,dwfga l`xyi dpew ieb

Ð dwfga l`xyi dpewy iebl oipn :(`,gl)

:xnel yi !"iay epnn ayie" :xn`py

`ede .`ed dngln yiyk Ð dwfg `iddc

oenr :(a,q) oileg xn`ck ,epenn oicd

.oegiqa exdih a`ene

xac
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øa éîø áéúî .åéìò øáBò BðéàL øîBì :øîà úLL áø©¥¤¨©©¤¥¥¨¨§¦¨¦©
ìL ìk Búåöî :àîçCìéàå ïàkî ,íBé íéL¯eäãBt Bà ¨¨¦§¨¨§¦¦¨¨¥¨¥

ìL ìk BúBäMì äåöî åàì éàî .BôøBò Bà?íBé íéL¯ §©¨¦§¨©§¨§¦
ìL ìk BúBcôì äåöî ,àì.íBé íéL¯ïàkî" ,éëä éà ¨¦§¨¦§¨§¦¦¨¦¦¨

øîà àlà !déì éòaéî "åéìò øáBò Bà eäãBt Bà Cìéàå̈¥¨¥¥¨¨¦¨¥¥¤¨¨©
øæòéìà éaø àä ,àéL÷ àì :àáø¯ïðaø àä ,éLwîc¯ ¨¨¨©§¨¨©¦¡¦¤¤§©§¥¨©¨©

.éLwî àìcäðùîBúBcôì äöø àì¯åéøBçàî BôøBò §¨©§¦Ÿ¨¨¦§§¥£¨
úåöî .BøáB÷åäéiãtä:øîàpL ,äôéøò úåöîì úîãB÷ §§¦§©©§¦¨¤¤§¦§©£¦¨¤¤¡©

úåöî ."Bzôøòå äcôú àì íà"äãéòéúåöîì úîãB÷ ¦Ÿ¦§¤©£©§¦§©§¦¨¤¤§¦§©
íeaéiä úåöî ."dcôäå dãòé àì øLà" :øîàpL ,äéiãtä©§¦¨¤¤¡©£¤§¨¨§¤§¨¦§©©¦
ì ïéðåekúî eéäL äðBLàøa ,äöéìç úåöîì úîãB÷íL ¤¤§¦§©£¦¨¨¦¨¤¨¦§©§¦§¥

ì ïéðåekúî ïéàL åéLëòå .äåöîúåöî :eøîà ,äåöî íL ¦§¨§©§¨¤¥¦§©§¦§¥¦§¨¨§¦§©
àeä ,ïBãàa äìeàbä úåöî .íeaé úåöîì úîãB÷ äöéìç£¦¨¤¤§¦§©¦¦§©©§¨¨£
."Ekøòa økîðå ìàbé àì íàå" :øîàpL ,íãà ìëì íãB÷¥§¨¨¨¤¤¡©§¦Ÿ¦¨¥§¦§©§¤§¤

ïøãäç÷åìä êìòøáåòåøåîç
ç÷Bläét ìò óà Bì øëBnäå ,éøëð ìL Búøt øaeò ©¥©©¨¨¤¨§¦§©¥©©¦

,epnî ìa÷îäå ,Bì ózzLnäå ,éàMø BðéàL¤¥©©§©¦§©¥§©§©¥¦¤
äìa÷a Bì ïúBpäå¯:øîàpL ,äøBëaä ïî øeèt §©¥§©¨¨¨¦©§¨¤¤¡©

,íéáéiç íiåìäå íéðäkä .íéøçàa àì ìáà ,"ìàøNéa"§¦§¨¥£¨Ÿ©£¥¦©Ÿ£¦§©§¦¦©¨¦
ïaä ïBéãtî àlà ,äøBäè äîäa øBëaî eøèôð àlL¤Ÿ¦§§¦§§¥¨§¨¤¨¦¦§©¥

.øBîç øètîeàøîâBøBîç øaeò éðúc àéøéà éàî ¦¤¤£©¦§¨§¨¥©£
Búøt øaeò àLéøa éðúéì ?Búøt øaeò éðz øãäå ,àLéøa§¥¨©£©¨¥©¨¨¦§¥§¥¨©¨¨

¯BøBîç øaeò éðúéì øãäå ,àeä óebä úMeã÷c¯úMeã÷c ¦§©©©£©¦§¥©£¦§©
éãéià ,àîéà úéòaéà :àáøòîa éøîà !àeä íéîc̈¦¨§¦§©£¨¨¦¨¥¥¨©§¥

éãéià ,àîéà úéòa éàå .àðéðç éaøãk ,déì àáéáçcïøèeæc ©£¦¨¥¦§©¦£¦¨§¦¨¥¥¨©§¥§§¨
øa ÷çöé éaø øîà .dì éãLå ÷éñt ,äàîè äîäác déléî¦¥¦§¥¨§¥¨¨¥§¨¥¨¨©©¦¦§¨©
ïúpL ìàøNé :àéòLBà éaø íeMî Lé÷ì Léø øîà éðîçð©§¨¦¨©¥¨¦¦©¦©£¨¦§¨¥¤¨©

úBòîäáa éBâìCLî àlL ét ìò óà ,íäéðéãa Bzî¯ ¨§¦§¤§§¦¥¤©©¦¤Ÿ¨©
ìàøNéì úBòî ïúpL éBâå .äøBëáa úáéiçå ,äð÷Bzîäáa ¨¨§©¤¤¦§¨§¤¨©¨§¦§¨¥¦§¤§

CLî àìL ét ìò óà ,íäéðéãa¯.äøBëaä ïî øeèôe ,äð÷ §¦¥¤©©¦¤Ÿ¨©¨¨¨¦©§¨
úBòî ïúpL ìàøNé :øî øîàCLî àlL ét ìò óà ,íäéðéãa éBâì¯éàî .äøBëáa úáéiçå ,äð÷ ¨©¨¦§¨¥¤¨©¨§§¦¥¤©©¦¤Ÿ¨©¨¨§©¤¤¦§¨©

;óñëa ìàøNé déì éð÷ déôeb íà :øîBçå ì÷a éúàc ,déôeâc íäéðéãa àîéð éà ?"íäéðéãa"§¦¥¤¦¥¨§¦¥¤§¥§¨¥§©¨¤¦¥¨¥¥¦§¨¥§¤¤
"äfçà úLøì" :áéúëc¯áeúkä BLéwäóñëa úéð÷ð äfeçà äî :äfeçàìøèLáeä÷æçáe¯óà ¦§¦¨¤¤£ª¨¦¦©¨©£¨¨£¨¦§¥§¤¤¦§¨©£¨¨©

ãáò!éîð ä÷æçáe øèLa eléôà ,ïk íà ?àeä ïkL ìk àì BðBîî ;óñëa äð÷ð éðòðkìàøNé ,ãBòå ¤¤§©£¦¦§¤§¤¤¨Ÿ¨¤¥¦¥£¦¦§¨©£¨¨©¦§¦§¨¥
déôeâc ,eçéëBé ìàøNiî¯BðBîî ,óñëá déì éð÷¯íäéðéãa :ééaà øîà àlà !äëéLîaä÷ñtL ¦¦§¨¥¦§¥¨¥¥§¤¤¨¦§¦¨¤¨¨©©©¥§¦¥¤¤¨§¨

"Eúéîò ãiî äð÷ Bà" :äøBz íäì¯àeä Eúéîò ãiîäëéLîácéBb ãiî àä ,¯.óñëá¯:àîéàå ¨¤¨¨Ÿ¦©£¦¤¦©£¦¤§¦§¦¨¨¦©§¤¤§¥¨
!àì ììk ììk éBb ãiî¯ìk àì BðBîî ,äðB÷ Bôeb íà :àeä øîBçå ì÷ ,Cúòc à÷ìñ àì :éøîà ¦©§¨§¨Ÿ¨§¦¨¨§¨©§¨©¨¤¦¤¨Ÿ¨

?ïkL¯!ézøz àkéàc ãò éBb ãiî :àîéàå¯Bôeb ?àeä øîBçå ì÷ åàìå :éøîà¯BðBîî ,úçàa ¤¥§¥¨¦©©§¦¨©§¥¨§¦§¨©¨¤§©©¨
!?íézLa¯!àäa Bà àäa Bà :àîéàå¯"Eúéîò"c àéîecàãça Eúéîò äî ,¯éîð éBb óà ¦§©¦§¥¨§¨§¨§¨©£¦¤¨£¦¤©£¨©©¦

CLî àlL ét ìò óà ,ïäéðéãa Bzîäáa ìàøNéì úBòî ïúpL éBâå :øî øîà .àãça¯øeèôe ,äð÷ ©£¨¨©¨§¤¨©¨§¦§¨¥¦§¤§§¦¥¤©©¦¤Ÿ¨©¨¨¨
ìàøNé Bôeb íà :øîBçå ì÷a éúàc íeMî ,déôeâc ïäéðéãa àîéìéà ?"ïäéðéãa" éàî .äøBëaä ïî¦©§¨©§¦¥¤¦¥¨§¦¥¤§¥¦§¨¥§©¨¤¦¦§¨¥

"Búð÷î óñkî" :áéúëc ,óñëá déì éð÷¯,eçéëBé ìàøNiî ìàøNé ?ïkL ìk àì BðBîîéð÷ Bôeâc ¨¥¥§¤¤¦§¦¦¤¤¦§¨¨Ÿ¨¤¥¦§¨¥¦¦§¨¥¦§¨¥
BðBîî ,óñëa¯økîî eøkîz éëå" :äøBz íäì ä÷ñtL íäéðéãa :ééaà øîà àlà !äëéLîa §¤¤¨¦§¦¨¤¨¨©©©¥§¦¥¤¤¨§¨¨¤¨§¦¦§§¦§¨
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zexeka(oey`x meil)

úçàa énð íéáëBk ãáBò óà ,úçàa Eúéîò äî-l`xyiy myk ¨£¦¤§©©©¥¨¦©¦§©©
`xyin dpewdieb jk ,dkiyn `idy ,cala cg` oipw `l` el oi` l

.zern oipw `ede ,cala cg` oipw `l` el oi` l`xyin dpewd
:`xnbd dywn .xnin` zhiyl ,'jzinrl' zyxc z` zxxan `xnbd

éøîà,øîàc øîénàìedxf dcear zkqna(.`r)ãáBòa äëéLî ¨§¦§©¥©§¨©§¦¨§¥
,äðB÷ íéáëBkoipwa oilhlhn dpew miakek caerdy ,xnelk ¨¦¨

,dkiynøîàc ïðçBé éaøk dì øáñ éà àçéðäzkqna`rivn `aa ¨¦¨¦¨©¨§©¦¨¨§¨©
(:en),àì äëéLî ,úBðB÷ úBòî äøBz øácjxc dxezd ony ,xnelk §©¨¨§¦¨Ÿ

yi ok m` ,dkiyna `le sqka `ed l`xyin l`xyia oilhlhn ziipw
xneléðäàzaizn dyxcd dlireny ±,'Eúéîòì'yexclEúéîòì ©£¥©£¦¤©£¦¤

,äëéLîa íéáëBk ãáBòì óñëal`xyid jxiagl wxy ,xnelk §¤¤§¥¨¦¦§¦¨
,dkiyn oipw wx liren miakek caerl la` ,sqk oipw lirenéà àlà¤¨¦

øîàc Lé÷ì Léøk dì øáñ(my)äøBzä ïî úLøBôî äëéLî- ¨©¨§¥¨¦§¨©§¦¨§¤¤¦©¨
,l`xyil dxeza yxetnd oipwd `ed dkiyn oipwyEúéîòì©£¦¤

,äëéLîa íéáëBk ãáBòìe ,äëéLîamby ,`vnp ok m`e ,xnelk ¦§¦¨§¥¨¦¦§¦¨
ed lirend oipwd ,iebl mbe l`xyid jxiaglgxkdae ,dkiyn `

m` dywe ,dkiyn oipwn miiebd z` hrnn epi` 'jzinrl' weqtdy
okéì änì 'Eúéîòì'dzernyny ,'jzinrl' zaiz hrnl d`a dn ± ©£¦¤¨¨¦

.miiebl `le `id
:`xnbd zvxznäàðBà øéæçî äzà Eúéîòì ,éøîà,äzà éàå ¨§¦©£¦¤©¨©£¦¨¨§¦©¨

éðòðkì äàðBà øéæçîseqa xn`pd lr zaqen ,'jzinrl' zaiz ± ©£¦¨¨©§©£¦
weqtd(ci dk `xwie)wxy hrnl dfn miyxece ,'eig` z` Wi` EpFY l`'©¦¤¨¦

xacdy xxazpy ,xnelk ,gweld dp`zpe l`xyid 'ezinr'l xkend
xifgdl xkend aiig ,exear mliyy xignd on zegt dey did xknpd
aiig epi` gweld dp`zpe iebl xkend la` ,d`pe`d inc z` el

.d`pe`d inc z` el xifgdl
:`xnbd dywnà÷ôð 'åéçà úà Léà eðBz ìà'î ,éðòðkìdf oic ± ©§©£¦¥©¦¤¨¦¨§¨

l`' weqtd seqa aezky dnn cnlp ,iebl d`pe` xifgdl aeig oi`y
,ieb `le eig` yexcl yi 'eig`' zaizn oky ,'eig` z` yi` epez
,miherin ipy dfl aezkl dxezd dkxved dnl dyw xnin` zrcle

.'eig`'e 'jzinrl'
:`xnbd zvxznLc÷äa ãçå éðòðëa ãç`a miweqtd ipyn cg` ± ©¦§©£¦§©§¤§¥

,d`pe` oicn ycwd hrnl `a ipyde ,d`pe` oicn ieb hrnléëéøöe§¦¦
,miherind ipya jxev yie ±àðéîà äåä ,ãç àðîçø áúk éàc§¦¨©©£¨¨©£¨¨¦¨

äàðBà Bì Lé Lc÷ä ìáà ,äàðBà Bì ïéàc àeä éðòðkìm`y itl ± ©§©£¦§¥¨¨£¨¤§¥¤¨¨
xne` iziid ,cg` herin wx zazek dxezd dzidoi` ieb itlk wxy
,d`pe` oic bdep ycwd itlk la` ,d`pe` oic bdepïì òîLî à÷± ¨©§©¨

.d`pe` oic bdep oi` ycwd itlk mby ipyd herind eprinyn
dywn .xzen e` xeq` iebd lfb m`a ielz df uexizy dywn `xnbd

:`xnbdøeñà Bìéæb øîàc ïàîì àçéðäzhiy m` oaen xacd ± ¨¦¨§©§¨©§¥¨
`nw `aaa mixaeqd mi`pzd zrck `id xnin`(:biw-.biw)xeq`y

,mzrcly ,miakek caerd on lefbléøèöàc eðééäéøLéîì àø÷ C± ©§§¦§§¦§¨§¦§¥
xizdl 'jzinrl' aezkd jxvedy edf,äàðBàit lr s`y cnll ¨¨

,zxzen ez`pe` dxeq` ezlifbyøîàc ïàîk dì øáñ éà àlà¤¨¦¨©¨§©§¨©
àéòaéî äàðBà ,øzeî éðòðk ìL Bìéæbxaeq xnin` m` la` ± §¥¤§©£¦¨¨¨¦©§¨

hrnl dxezd dkxved `l aey ,iebd on lefbl xzeny xaeqd zrck
m`y ,xnege lwn df xac cenll yi oky ,d`pe` oicn iebd z`
hrnl d`a dn dyw aeye .zxzen ez`pe`y oky lk ,zxzen ezlifb

.'jzinrl' zaiz
:`xnbd zvxznéøîà,ìò ,øzeî Bìéæb øîàc ïàîk dì øáñ éà ¨§¦¦¨©¨§©§¨©§¥¨©

éçøBkdéì àøéáñ ïðçBé éaøk Cxne`y in zrck xaeq xnin` m` ± §¨§©¦¨¨§¦¨¥
epnn hrnl sqep weqt jixv oi` i`cea ,iebd z` lefbl xzeny
zaizy xnel jixve ,dlifbn xnege lwa `ed cnlp oky ,iebd z`pe`
li`ede .l`xyi ly diipwd ipicn iebd z` hrnl d`a 'jzinrl'
iaxk xaeq `edy jgxk lr ,dkiyna `ed iebd oipwy xnin` xaeqe
,sqka `ed l`xyin dpewd l`xyi ly epiipw dxezd ony opgei
elv`y cnlle sqk oipwn iebd z` hrnl d`a ,'jzinrl' zaize

.cala dkiyn oipw wx liren

l`xyiy `irye` iax ixac lr dywn `xnbdiebd ilhlhn dpew
leki m`d ,iebd on dxf dcear zerha dpewa dpcy `ziixan ,zerna

:gwnd z` xifgdl,éáéúéî,`ziixaa epipyúBàèeøb ç÷Blä ¥¦¥©¥©§¨
[sqk ly mixay-]ïäa àöîe íéáëBk ãáBòä ïîly ze`hexb ¦¨¥¨¦¨¨¨¥
,íéáëBk úãBáò,d`pda zexeq` odeCLî úBòî ïúð àlL ãò íà £©¨¦¦©¤Ÿ¨©¨¨©

,odinc z` el ozp `l oiicre iebd on zekizgd z` jyn m` ±øéæçé©£¦
oiicr oky ,odinc z` epnn ywaie ,dxf dceard ly zekizgd z` el

,mlerd on oxral aiigzp `le oze` dpw `lCLî úBòî ïúpMî íàå§¦¦¤¨©¨¨©
,odinc z` iebl ozp xaky ixg` wx oze` jyn m` la` ±éìBéC ¦

,çìnä íéì (äàðä)oze` dpw xaky itl ,d`pda exq`p ,xnelk £¨¨§¨©¤©
dpi` l`xyi ly dxf dcear oky ,olhal leki epi` aeye ,l`xyi

.oxral ick glnd mil oze` jilei jkitle ,mlerl dliha
:`iyewd z` `xnbd zniiqnänì äëéLî úBðB÷ úBòî úøîà éàå§¦¨§©¨§¦¨¨¨

éìdnl dyw ,zerna iebd ilhlhn z` dpew l`xyiy zxn` m`e ± ¦
epi`e l`xyid o`pw 'jyn zern ozpyn' m` wxy `ziixad dxn`
oze` jyn `l m` mb ixde ,dxf dceard zekizg z` el xifgdl leki

.o`pw cala zern el ozp wx `l`
:`xnbd zvxznéðéãa ïeãì åéìò ìaéwL ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©¤¦¥¨¨¨§¦¥

ìàøNémipicd itk ef dxikn ipiipra oecl envr lr laiw iebdy ± ¦§¨¥
l`xyil exqnpywx ,zerna l`xyid oze` dpw `l jkitle ,

.l`xyi ipick dkiyna
:`xnbd dywnéì änì úBòî éëä éàlaiw iebdy xaecny ok m` ± ¦¨¦¨¨¨¦

zern ozpyn m`e' `ziixaa epipy recn ,l`xyi ipica oecl eilr
mb ixde ,dkiyne zern ,mipiipw ipy jixvy rnyny ,'xifgi `l jyn

.l`xyi ipica ze`hexbd z` iebd dpw ,cala dkiyn wx did m`
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,`pzd zpeek jk ±ïúpL ét ìò óà ¨¦¨¨©©©¦¤¨©
d z` l`xyidúBòî,iebléLî éààì àì éàå ,ïéà Cmewn lkn - ¨¦¨¦¦§¦ŸŸ

,exq`pe o`pwy itl oxifgdl el xeq` ze`hexbd z` jyn m` wx
.oxifgdl `ed leki okyn `l m` la`

:`ziixad ly `yixd on `xnbd dywnàLéø àéL÷ éëä éàm` ± ¦¨¦©§¨¥¨
ly `yixd dyw ,l`xyi ipica oecl eilr laiw iebdy xaecn ok`
,zekizgd z` jyn zern ozpy mcew m`y da epipyy `ziixad
lirend oipwd l`xyi ipica ixde ,l`xyid oze` dpw `ly itl ,xifgi

.exq`pe o`pwy `vnpe ,dkiyn `ed
:iia` uxznúeòè ç÷î àkéàc íeMî àLéø ,ééaà øîàmrhd ± ¨©©©¥¥¨¦§¦¨¤©¨

,ze`hexbd z` xifgdl `ed lekiy xn`p `ziixad ly `yixay
zekizg oda yiy l`xyid rci `l oky ,'zerh gwn' dfy iptn `ed

.dxf dcear ly
:iia` ly evexiz lr `ax dywnàáø déì øîàa m` ,iia`làLéø ¨©¥¨¨¥¨

xifgdl lekiy xn`pceard z`dxf dàkéàc íeMîyiy iptn-] ¦§¦¨
[dfa,úeòè ç÷îa ike ,dyw,úeòè ç÷î àkéì àôéñmrhn ,xnelk ¤©¨¥¨¥¨¤©¨

.zern ozp mbe jyny it lr s` xifgdl lkei `tiqa mb df
:xg` ote`a `ax yxtn,úeòè ç÷î àôéñå àLéø ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¥¨§¥¨¤©¨

l`xyid leki ,`tiqa mbe `yixa mb oicd on ,`ed ok mpn` ,xnelk
ote`a exfb minkgy ,`l` .dyrp zerha df gwn oky ,ea xefgl
z` iebl xifgi m`y itl ,ea xefgi `ly zernd z` ozp xaky
l`xyid eli`k d`xi ,eizern z` dxfga epnn lawie dxf dceard

,jkitl .iebl eciay dxf dceard z` xkenéæeæ áéäé àìc àLéø± ¥¨§Ÿ¨¦¥
,iebl zern l`xyid ozp `ly xaecnyéæçéî àì[d`xp `l±] Ÿ¦£¥

,ìàøNé ãéa íéáëBk úãBáòkxifgnyk oky ,ea xefgl leki ,xnelk ©£©¨¦§©¦§¨¥
eli`k d`xp df oi`e ,melk epnn lawn epi` dxf dceard z` iebl

la` ,eciay dxf dceard z` el xkenéæeæ áéäéc àôéñxaecny - ¥¨§¨¦¥
,iebl zern l`xyid ozp xakyéæçéî[d`xp-]ãéa íéáëBk úãBáòk ¦£¥©£©¨¦§©

,ìàøNéxken eli`k d`xp ezxfgay itl ,ea xefgl leki epi` ,xnelk ¦§¨¥
ozn `tiqa `pzd hwp df mrhne ,eciay dxf dceard z` iebl

.l`xyi ipica oecl eilr laiw iebdy xaecny s` ,zern
:iia` zhiy z` x`al `xnbd zxfegCì øîà ééaàåuxzi iia`e ± §©©¥¨©¨

oiay lcadd edn zerh gwnl df gwn aygp m`y `ax ziiyew z`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

oifge` mipya cenr bi sc ± oey`x wxtzereay

dn[mcewd cenrl jiiy]àãçá êúéîò äî.dkiyn Ðàãçá éåâ óàsqka Ð

.ieb `le dkiyna jzinr :rnyn ikdc .dkiyna `leåúð÷î óñëîcara Ð

.[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .xacn aezkd iebl xknpd ixarøîàã øîéîàì
'åë.(a,`r) dxf dcearc `xza wxta Ðïðçåé éáøë äì øáñ éà àçéðäÐ

:(a,en `rivn `aa) "adfd" wxta xn`c

sqkd ozpe" :aizkc ,zepew zern dxez xac

`l dkiyne ,ycwdn heicd xnbc ,"el mwe

iz` "jzinr"c xninl `ki` Ð `ipw

ieb cine ,sqka jzinr cin :xninl

.dkiynaäøåúä ïî úùøåôîcin" Ð

.cil cin :rnyn "jzinrêúéîòì éøîà
ditiqa aizkc d`pe` oicn ,ieb hrnnc Ð

.dil ihrnnw `xwcåðåú ìàî äàðåà
à÷ôð åéçà úà ùéàeig` rnync Ð

.ieb `leéèåòîì ãçå éåâ éèåòîì ãç
ùã÷ä.d`pe`n Ðåìéæâ øîàã ïàîëÐ

lfebd" wxta `nw `aaa ,xeq` ieb ly

.(a,biw) "`xzaéøîàelifb xaq i` i`ce Ð

ixyinl `xw `z` `l ez Ð xzen ieb ly

oeike .diipw oicn dihrnl `l` ,d`pe`

iaxk jigxk lr Ð dkiyna dpw ieb xn`c

.dil hirnn `w sqknc ,dil `xiaq opgei

úåàèåøâ.sqk zekizg ÐøéæçéÐ

.dpew dpi` dkiyncçìîä íéìÐ

dliha dpi` l`xyi cia dxf dcearc

.zinleräëéùî.éì äîìúåòè ç÷îÐ

ivn jkld ,dxf dcear da zi`c rci `lc

.dia xcdinlúåòè ç÷î àëéà àùéø
úåòè ç÷î àëéì àôéñ.dinza Ðàùéø

úåòè ç÷î àôéñåxcdn ivn `picne Ð

aidic oeik ,exfb opax edine .`tiqa inp dia

dcear xkenk ifgin Ð edl liwy xcde ifef

dl xcdn ike ,ifef aidi `lc `yixe .dxf

dxf dceark ifgin `l Ð liwy icin `l

s` ,zern ozn hwp ikd meyne .l`xyi cia

.l`xyi ipica oecl eilr laiwc ab lràìã
òãé äåä`dc .dxf dcear eda zi`c Ð

mzqc ,ipeirl irai` `nilc ,ifef aidi `l

.zern ozn zry cr oiirn `l xbzéòáéà
éðåéòìiede ,lig` ileg` Ð oiir `lcne Ð

.dxenb dkiyn ezkiynøîà éùà áøÐ

ipica oecl eilr laiw `lya mlerl

` iaxl `tiq `iyw `le ,l`xyi.`irye

il dnl dkiyn ,zepew zern i` :zxn`wce

dkiyn `yixcnc ,`wec e`l dkiyn Ð

inp `tiq Ð "xifgi" :ipzwc ,dpew dpi`

.dpew dpi` dkiynàôéñãî øîà àðéáø
'åë äðå÷ äëéùîeilr laiwy oebke Ð

`pz i`d xaqwe .l`xyi ipica oecl

cenrl jixv oi`c xninl jixhvi`c

.iebd mr exeaicaïäá ùé íéøáã øáñ÷ã
äðîà éøñåçî íåùîxfeg m` Ð
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øáã,"el mwe sqkd ozpe" :ycwda aizkc :qxhpewa yxit Ð zepew zern dxez

on zyxetn dkiyn xn`c yiwl yixl :xn`z m`e .ycwdn heicd xnbe

enk ycwda ipwz inp dkiyne ,ycwda enk heicda sqk dpwiy xnbil Ð dxezd

`kid lkc ,ycwda `kiiy `l dkiync :ozp xa dcedi iax axd uxize !heicda

ikdle .dizi` `pngxc `fb ia Ð dizi`c

xyt`c heicday ,heicdan sqk ith jiiy

.xg` oipw (`l`) `di `l Ð dkiyna

dil witp `xwnc ,wgvi epiaxl d`xpe

Ð dkiyna "jzinr cin" opiyxc ,xity

l`xyi Ð `cga iebcne ,sqka ieb cin `d

`kilc .df lr df oicnl mdipyc ,`cga inp

`da iebc `l` `xw irzyn `lc xninl

.oiey eid ok m`c ,l`xyi oke ,`da e`

oitilg dpwiy xnel ivniz m` elit`e

,lirl ziyixtck `le ,ieba `le l`xyia

oipipwa `l` `xw irzyn `lc xninl ivn

jpdae ,dkiyne sqk oebk ,oiievne oilibxd

iax yxtn cere .dfn df iebe l`xyi oicnl

ditebn Ð zepew zernc opgei iaxc `nrh

oipw mzqc ,"jzinr cin dpw e`"c `xwc

zecy" :(al dinxi) aizkck ,zerna `xwc

`xwie) "ezpwn sqkn" :aizke ,"epwi sqka

.(dkïàîëÐ xzen iebd lfb xn`c

"`xza lfebd"a `zbelt :qxhpewd yxit

mzdc `zrny dleke .(a,biw `nw `aa)

.ibilt ez`eld zrwtdae ,xeq`c gken

(`,fp oixcdpq) "zezin rax`" wxta la`

l`xyi Ð x`ez zti oke apbe lfb :`ipz

`rivn `aa) "lawnd" wxtae .xzen ieba

ieb ly elifb ixyinl cg :xn` inp (a,`iw

."jig`"e "jirx" iab ,ewyer ixyinl cge

aizkd ?ixy ikid iebd lfbe :xn`z m`e

`edy iebae ,"edpew mr ayge" :(fk `xwie)

in Ð eci zgz oi` i`c ,irzyn jci zgz

:xnel yi ?laeid xary mipy itl ziiv

ike ,xeq` i`ce Ð myd lelg `ki`c `kid

lfbe ,ihenzyi`l dil zi`c `kid Ð zixy

.mipiipr dnka e` dlilra epnn

éàåÐ il dnl dkiyn zepew zern zxn`

(a,`r) dxf dcearc `xza wxtac :dniz

,`yixn `kti` wcinl `ziixa jd iziin

,dpew ieba dkiyn zxn` i`e :xn`wc

dywndc :wgvi epiax xne`e !xifgi i`n`

,ieba opira ediiexzc mzde `kd xaeq

`kd dil `gip `zyde .zerne dkiyn

.`tiqe `yix mzde

éëäjyn i` zern ozpy it lr s` xn`w

:xn`z m`e Ð `l jyn `l i` oi`

lawyk :xnel yi !"rxty in" `ki` `de

df oi` "rxty in"e ,l`xyi ipica oecl eilr

wxta mz epiax yxtny enk ,inp i` .oic

`xwei oiprlc ,(a,fn `rivn `aa) "adfd"

mewna `l la` ,"rxty in" jixv `lefe

jenqac ab lr s`e .ixnbl ciqtny

.l`xyi cia dxf dcear ifginl yiig `l iia`e .l`xyi cia dxf dceark ifgnc meyn ,xq`p did dpn` ixqegn meyn eda ded i` ,`nlra mixac meyn :yxetn

.l`xyian ith ieba dpn` ixqegn meyn inp `kile ,ziyixtck `kil "rxty in"c oeik ,llk ifgin `l o`kc ,cere

ïåéëã`zrc` iweq`l dil irai`c ,ieb cin ze`hexb gwel ip`y Ð ikd opixn` `l zerh gwn x`yac ab lr s`e Ð jiynn xcde ipeirl dil irai` ifef aidic

.dxf dcear oda yi `ny itháøzern dxez xac :xn`c ,opgei iaxk weqtl mz epiax libxy dn itl Ð dpew dpi` dkiyn `yixcn xn` iy`

"ulegd"a `ax wiqtc meyn ,zepewxzei `xza `edc ,iy` axc ,o`kn dyw Ð zlzn xa ,yiwl yix dilr biltc `kid dizeek `zkec lka (`,fl zenai)

Ð opgei iaxk i`c .sqka iebl `d ,dkiyna jzinrl :opiyxcc `nl` Ð ipw `l ieba dkiyn :xn`wcn .dxezd on zyxetn dkiync yiwl yixk xaq ,`axn

xn`c `d iab (`,`r) dxf dcear zkqnc `xza wxt gkenck ,xnin` iabl dia xcd `kdc iy` axc :xnel yie !dkiyna iebl `d ,sqka jzinrl :xn` `d

:opiwqn `zrny seqae ,`zlin `idda iy` axe `piax mzd exhe elwye .eda ixcd `le iccd` ipycxt excyn i`qxt ipdc rcz ,dpew ieba dkiyn :xnin`

dxez xac xn`c dinrhl opgei iax :iy` ax xn`w `le ,gp oal opgei iaxcn iy` axl mzd dywn `piax mbe .dpin rny dpew ieba dkiyn dpin rny
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bi sc zexeka(oey`x meil)

úçàa énð íéáëBk ãáBò óà ,úçàa Eúéîò äî-l`xyiy myk ¨£¦¤§©©©¥¨¦©¦§©©
`xyin dpewdieb jk ,dkiyn `idy ,cala cg` oipw `l` el oi` l

.zern oipw `ede ,cala cg` oipw `l` el oi` l`xyin dpewd
:`xnbd dywn .xnin` zhiyl ,'jzinrl' zyxc z` zxxan `xnbd

éøîà,øîàc øîénàìedxf dcear zkqna(.`r)ãáBòa äëéLî ¨§¦§©¥©§¨©§¦¨§¥
,äðB÷ íéáëBkoipwa oilhlhn dpew miakek caerdy ,xnelk ¨¦¨

,dkiynøîàc ïðçBé éaøk dì øáñ éà àçéðäzkqna`rivn `aa ¨¦¨¦¨©¨§©¦¨¨§¨©
(:en),àì äëéLî ,úBðB÷ úBòî äøBz øácjxc dxezd ony ,xnelk §©¨¨§¦¨Ÿ

yi ok m` ,dkiyna `le sqka `ed l`xyin l`xyia oilhlhn ziipw
xneléðäàzaizn dyxcd dlireny ±,'Eúéîòì'yexclEúéîòì ©£¥©£¦¤©£¦¤

,äëéLîa íéáëBk ãáBòì óñëal`xyid jxiagl wxy ,xnelk §¤¤§¥¨¦¦§¦¨
,dkiyn oipw wx liren miakek caerl la` ,sqk oipw lirenéà àlà¤¨¦

øîàc Lé÷ì Léøk dì øáñ(my)äøBzä ïî úLøBôî äëéLî- ¨©¨§¥¨¦§¨©§¦¨§¤¤¦©¨
,l`xyil dxeza yxetnd oipwd `ed dkiyn oipwyEúéîòì©£¦¤

,äëéLîa íéáëBk ãáBòìe ,äëéLîamby ,`vnp ok m`e ,xnelk ¦§¦¨§¥¨¦¦§¦¨
ed lirend oipwd ,iebl mbe l`xyid jxiaglgxkdae ,dkiyn `

m` dywe ,dkiyn oipwn miiebd z` hrnn epi` 'jzinrl' weqtdy
okéì änì 'Eúéîòì'dzernyny ,'jzinrl' zaiz hrnl d`a dn ± ©£¦¤¨¨¦

.miiebl `le `id
:`xnbd zvxznäàðBà øéæçî äzà Eúéîòì ,éøîà,äzà éàå ¨§¦©£¦¤©¨©£¦¨¨§¦©¨

éðòðkì äàðBà øéæçîseqa xn`pd lr zaqen ,'jzinrl' zaiz ± ©£¦¨¨©§©£¦
weqtd(ci dk `xwie)wxy hrnl dfn miyxece ,'eig` z` Wi` EpFY l`'©¦¤¨¦

xacdy xxazpy ,xnelk ,gweld dp`zpe l`xyid 'ezinr'l xkend
xifgdl xkend aiig ,exear mliyy xignd on zegt dey did xknpd
aiig epi` gweld dp`zpe iebl xkend la` ,d`pe`d inc z` el

.d`pe`d inc z` el xifgdl
:`xnbd dywnà÷ôð 'åéçà úà Léà eðBz ìà'î ,éðòðkìdf oic ± ©§©£¦¥©¦¤¨¦¨§¨

l`' weqtd seqa aezky dnn cnlp ,iebl d`pe` xifgdl aeig oi`y
,ieb `le eig` yexcl yi 'eig`' zaizn oky ,'eig` z` yi` epez
,miherin ipy dfl aezkl dxezd dkxved dnl dyw xnin` zrcle

.'eig`'e 'jzinrl'
:`xnbd zvxznLc÷äa ãçå éðòðëa ãç`a miweqtd ipyn cg` ± ©¦§©£¦§©§¤§¥

,d`pe` oicn ycwd hrnl `a ipyde ,d`pe` oicn ieb hrnléëéøöe§¦¦
,miherind ipya jxev yie ±àðéîà äåä ,ãç àðîçø áúk éàc§¦¨©©£¨¨©£¨¨¦¨

äàðBà Bì Lé Lc÷ä ìáà ,äàðBà Bì ïéàc àeä éðòðkìm`y itl ± ©§©£¦§¥¨¨£¨¤§¥¤¨¨
xne` iziid ,cg` herin wx zazek dxezd dzidoi` ieb itlk wxy

,d`pe` oic bdep ycwd itlk la` ,d`pe` oic bdepïì òîLî à÷± ¨©§©¨
.d`pe` oic bdep oi` ycwd itlk mby ipyd herind eprinyn

dywn .xzen e` xeq` iebd lfb m`a ielz df uexizy dywn `xnbd
:`xnbdøeñà Bìéæb øîàc ïàîì àçéðäzhiy m` oaen xacd ± ¨¦¨§©§¨©§¥¨

`nw `aaa mixaeqd mi`pzd zrck `id xnin`(:biw-.biw)xeq`y
,mzrcly ,miakek caerd on lefbléøèöàc eðééäéøLéîì àø÷ C± ©§§¦§§¦§¨§¦§¥

xizdl 'jzinrl' aezkd jxvedy edf,äàðBàit lr s`y cnll ¨¨
,zxzen ez`pe` dxeq` ezlifbyøîàc ïàîk dì øáñ éà àlà¤¨¦¨©¨§©§¨©

àéòaéî äàðBà ,øzeî éðòðk ìL Bìéæbxaeq xnin` m` la` ± §¥¤§©£¦¨¨¨¦©§¨
hrnl dxezd dkxved `l aey ,iebd on lefbl xzeny xaeqd zrck
m`y ,xnege lwn df xac cenll yi oky ,d`pe` oicn iebd z`
hrnl d`a dn dyw aeye .zxzen ez`pe`y oky lk ,zxzen ezlifb

.'jzinrl' zaiz
:`xnbd zvxznéøîà,ìò ,øzeî Bìéæb øîàc ïàîk dì øáñ éà ¨§¦¦¨©¨§©§¨©§¥¨©

éçøBkdéì àøéáñ ïðçBé éaøk Cxne`y in zrck xaeq xnin` m` ± §¨§©¦¨¨§¦¨¥
epnn hrnl sqep weqt jixv oi` i`cea ,iebd z` lefbl xzeny
zaizy xnel jixve ,dlifbn xnege lwa `ed cnlp oky ,iebd z`pe`
li`ede .l`xyi ly diipwd ipicn iebd z` hrnl d`a 'jzinrl'
iaxk xaeq `edy jgxk lr ,dkiyna `ed iebd oipwy xnin` xaeqe
,sqka `ed l`xyin dpewd l`xyi ly epiipw dxezd ony opgei
elv`y cnlle sqk oipwn iebd z` hrnl d`a ,'jzinrl' zaize

.cala dkiyn oipw wx liren

l`xyiy `irye` iax ixac lr dywn `xnbdiebd ilhlhn dpew
leki m`d ,iebd on dxf dcear zerha dpewa dpcy `ziixan ,zerna

:gwnd z` xifgdl,éáéúéî,`ziixaa epipyúBàèeøb ç÷Blä ¥¦¥©¥©§¨
[sqk ly mixay-]ïäa àöîe íéáëBk ãáBòä ïîly ze`hexb ¦¨¥¨¦¨¨¨¥
,íéáëBk úãBáò,d`pda zexeq` odeCLî úBòî ïúð àlL ãò íà £©¨¦¦©¤Ÿ¨©¨¨©

,odinc z` el ozp `l oiicre iebd on zekizgd z` jyn m` ±øéæçé©£¦
oiicr oky ,odinc z` epnn ywaie ,dxf dceard ly zekizgd z` el

,mlerd on oxral aiigzp `le oze` dpw `lCLî úBòî ïúpMî íàå§¦¦¤¨©¨¨©
,odinc z` iebl ozp xaky ixg` wx oze` jyn m` la` ±éìBéC ¦

,çìnä íéì (äàðä)oze` dpw xaky itl ,d`pda exq`p ,xnelk £¨¨§¨©¤©
dpi` l`xyi ly dxf dcear oky ,olhal leki epi` aeye ,l`xyi

.oxral ick glnd mil oze` jilei jkitle ,mlerl dliha
:`iyewd z` `xnbd zniiqnänì äëéLî úBðB÷ úBòî úøîà éàå§¦¨§©¨§¦¨¨¨

éìdnl dyw ,zerna iebd ilhlhn z` dpew l`xyiy zxn` m`e ± ¦
epi`e l`xyid o`pw 'jyn zern ozpyn' m` wxy `ziixad dxn`
oze` jyn `l m` mb ixde ,dxf dceard zekizg z` el xifgdl leki

.o`pw cala zern el ozp wx `l`
:`xnbd zvxznéðéãa ïeãì åéìò ìaéwL ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©¤¦¥¨¨¨§¦¥

ìàøNémipicd itk ef dxikn ipiipra oecl envr lr laiw iebdy ± ¦§¨¥
l`xyil exqnpywx ,zerna l`xyid oze` dpw `l jkitle ,

.l`xyi ipick dkiyna
:`xnbd dywnéì änì úBòî éëä éàlaiw iebdy xaecny ok m` ± ¦¨¦¨¨¨¦

zern ozpyn m`e' `ziixaa epipy recn ,l`xyi ipica oecl eilr
mb ixde ,dkiyne zern ,mipiipw ipy jixvy rnyny ,'xifgi `l jyn

.l`xyi ipica ze`hexbd z` iebd dpw ,cala dkiyn wx did m`
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,`pzd zpeek jk ±ïúpL ét ìò óà ¨¦¨¨©©©¦¤¨©
d z` l`xyidúBòî,iebléLî éààì àì éàå ,ïéà Cmewn lkn - ¨¦¨¦¦§¦ŸŸ

,exq`pe o`pwy itl oxifgdl el xeq` ze`hexbd z` jyn m` wx
.oxifgdl `ed leki okyn `l m` la`

:`ziixad ly `yixd on `xnbd dywnàLéø àéL÷ éëä éàm` ± ¦¨¦©§¨¥¨
ly `yixd dyw ,l`xyi ipica oecl eilr laiw iebdy xaecn ok`
,zekizgd z` jyn zern ozpy mcew m`y da epipyy `ziixad
lirend oipwd l`xyi ipica ixde ,l`xyid oze` dpw `ly itl ,xifgi

.exq`pe o`pwy `vnpe ,dkiyn `ed
:iia` uxznúeòè ç÷î àkéàc íeMî àLéø ,ééaà øîàmrhd ± ¨©©©¥¥¨¦§¦¨¤©¨

,ze`hexbd z` xifgdl `ed lekiy xn`p `ziixad ly `yixay
zekizg oda yiy l`xyid rci `l oky ,'zerh gwn' dfy iptn `ed

.dxf dcear ly
:iia` ly evexiz lr `ax dywnàáø déì øîàa m` ,iia`làLéø ¨©¥¨¨¥¨

xifgdl lekiy xn`pceard z`dxf dàkéàc íeMîyiy iptn-] ¦§¦¨
[dfa,úeòè ç÷îa ike ,dyw,úeòè ç÷î àkéì àôéñmrhn ,xnelk ¤©¨¥¨¥¨¤©¨

.zern ozp mbe jyny it lr s` xifgdl lkei `tiqa mb df
:xg` ote`a `ax yxtn,úeòè ç÷î àôéñå àLéø ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨¥¨§¥¨¤©¨

l`xyid leki ,`tiqa mbe `yixa mb oicd on ,`ed ok mpn` ,xnelk
ote`a exfb minkgy ,`l` .dyrp zerha df gwn oky ,ea xefgl
z` iebl xifgi m`y itl ,ea xefgi `ly zernd z` ozp xaky
l`xyid eli`k d`xi ,eizern z` dxfga epnn lawie dxf dceard

,jkitl .iebl eciay dxf dceard z` xkenéæeæ áéäé àìc àLéø± ¥¨§Ÿ¨¦¥
,iebl zern l`xyid ozp `ly xaecnyéæçéî àì[d`xp `l±] Ÿ¦£¥

,ìàøNé ãéa íéáëBk úãBáòkxifgnyk oky ,ea xefgl leki ,xnelk ©£©¨¦§©¦§¨¥
eli`k d`xp df oi`e ,melk epnn lawn epi` dxf dceard z` iebl

la` ,eciay dxf dceard z` el xkenéæeæ áéäéc àôéñxaecny - ¥¨§¨¦¥
,iebl zern l`xyid ozp xakyéæçéî[d`xp-]ãéa íéáëBk úãBáòk ¦£¥©£©¨¦§©

,ìàøNéxken eli`k d`xp ezxfgay itl ,ea xefgl leki epi` ,xnelk ¦§¨¥
ozn `tiqa `pzd hwp df mrhne ,eciay dxf dceard z` iebl

.l`xyi ipica oecl eilr laiw iebdy xaecny s` ,zern
:iia` zhiy z` x`al `xnbd zxfegCì øîà ééaàåuxzi iia`e ± §©©¥¨©¨

oiay lcadd edn zerh gwnl df gwn aygp m`y `ax ziiyew z`
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zexeka(ipy meil)

,ef dnda ipic .gafnd iab lr daxwdl dleqt ,men zlra dnda
,dninz dcera dycwed m` .dzycwd zrya davn itl mipzyn
dlqtpy s` ,men da ltp okin xg`l m`e ,sebd zyecw dilr dlg
lkn ,oaxwl zxg` dnda dinca `iadle dzectl miaiige daxwdl
,d`nehae mewn lka dlik`l dxzedy s` ,diictd xg`l mb mewn
m` la` .'oiycwend ileqt' oic dilr lge ,ixnbl oilegl d`vi `l
,llk sebd zyecw dilr dlg `l ,men da ltpy xg`l dycwed
minca mzectl zaiignd dyecw ,xnelk] cala minc zyecw `l`
oilegk `id ixd ,zictpy xg`le ,[oaxwl dnda mdinca zepwle
epi`y men] reaw men zlra dndaa `l` mpi` dl` mixac .mixenb
lky s` ,[`txzny men] xaer men zlra dzid m` la` ,[`txzn
m` s` mewn lkn ,daxwdl dleqt `id ixd mend `txzp `ly onf
dpynd .sebd zyecw dilr dlg ,df men da ltpy xg`l dyicwd

.dl` mipic ihxta dpc epiptly

äðùî
mcew men mda didy miycwd ipic z` dpynd zyxtn `yixa

:eycwedyìkzendaïLc÷äì òeá÷ íeî íãwL ,íéLãwä- ¨©¢¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨
wx oyicwdy `vnpe ,oyicwdy mcew reaw men oda didy

,gafnl oaxw odinca e`iaie exkniy ,xnelk ,odinclecôðå,opick §¦§
wx odilr dlg dligzn mby itl ,mixenb oileg zeidl exfg

jkitle ,minc zyecwäøBëaa ïéáéiçclep ectpy ixg` m` - ©¨¦©§¨
,dxekaa yecw `ed ixd ,xeka odlúBðznáezenda hgeyd oke - ©©¨

daiigy zepznd z` odkl zzl aiig ,oze` ecty xg` dl`
daiwde miiglde rexfd mde ,oileg znda hgey lk z` dxezd

,dndad lyãáòéìå ææbéì ïéleçì ïéàöBéåopic ectpy xg` - §§¦§¦¦¨¥§¥¨¥
itl ,dcear oda zeyrle ,oxnv z` fefbl xzeny mixenb oilegk

,dxeng dyecw oda dzid `l dligzn mbyøzeî ïáìçå ïãìå§¨¨©£¨¨¨
ïðBéãt øçàìealgy algde ,opeict xg`l odn eclepy zecled - §©©¦§¨

,mixenb oileg enk dlik`a mixzen ,opeict xg`l odnïèçBMäå§©£¨
øeèt õeçaxeht ,dxfrl uegn miycw mze` hgeyy in - ©¨

itl ,ectp `l m` s` ,'ueg ihegy' xeqi`a mixen`d miyperdn
die`x dzid dndad ok m` `l` uega dhigyd lr miaiig oi`y

,mipta daxwdl die`x dpi` men zlrae ,mipta daxwdlïéàå§¥
äøeîz ïéNBòz` exind miycw mze` ly mdilra m` - ¦§¨

eqtzp `l ,mpeict mcew df did m` mb ,zexg` zendaa mzyecw
,zepey`xd zendad zyecwa zexg`d zendadeãté eúî íàå§¦¥¦¨

z` micet ,mzectl ewitqdy mcew miycw mze` ezn m` -
.minca zeliapd

,miycwd lka mibdep dl` mipic lkøNònä ïîe øBëaä ïî õeç¦©§¦©©£¥
mdilr dlg myicwdl mnen mcw m` elit` mday ,[dnda xyrn-]
oey`x didy dna wx dielz ezyecwy itl ,xekad .sebd zyecw

dnda xyrn ipica xn`py itl ,xyrnde ,en` mgxn d`ivilwie)`x

(bl-al fkeyexite ,'rxl aFh oiA xwai `l ,'dl WcT didi ixiUrd'¨£¦¦¦§¤Ÿ¤©Ÿ§©¥¥¨©
`l` ,men da oi`y dnda oial men da yiy dnda oia wecai `ly

.men zlra s` ,ycwz ,zixiyr `vzy dnda lk
ltp jk xg`e eycwedy miycwd ipic z` dpynd zyxtn `tiqa

:men mdaìëåmiycwd,ïîeî úà ïLc÷ä íãwLdryae li`ede §Ÿ¤¨©¤§¥¨¤¨
,sebd zyecw mdilr dlg men mda did `l eycwedyBàmcwy

(ïLc÷äì) òeá÷ íeî ïäì ãìBð ïàkî øçàìe ,ïLc÷äì øáBò íeî¥§¤§¥¨§©©¦¨©¨¤¨©§¤§¥¨
z` rpen epi` df mene ,'xaer men' mda clep eycwedy mcewy e` -

,reaw men mda clep eycwedy ixg`e ,sebd zyecw zelgecôðå§¦§
drwt `l ,mewn lka mxya z` lek`l xzeny it lr s` ,mpick

jkitle ,ixnbl mzyecw mdnäøBëaä ïî ïéøeètclep m` s` - §¦¦©§¨
,dxeka zyecwa yecw epi` ,ectpy ixg` xeka mdlúBðznä ïîe- ¦©©¨

rexf'd z` odkl mdn zzln xeht ectpy xg`l s` mhgy m`
,'daiwde miigldeãáòéìå ææbéì ïéleçì ïéàöBé ïðéàå-ectpy s`e §¥¨§¦§¦¦¨¥§¥¨¥

`l` ,dk`ln mda zeyrle mxnv z` fefbl xzeny oilegk mpic oi`
eq` md,jka mixïðBéãt øçàì øeñà ïáìçå ïãìåzecled - §¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨

ealgy algd oke ,mpeict xg`l eclepe mpeict mcew mda exarzpy
,dlik`a mixeq` ,mpeict xg`l mdnõeça ïèçBMäå,dxfrl ueg - §©£¨©

,ectpy mcewáéiç,'ueg ihegy' xeqi` meynäøeîz ïéNBòå-m` ©¨§¦§¨
zexg`d zendad eqtzp ,zexg` zendaa mdilra mze` exind

,zepey`xd zendad zyecwaeúî íàåectpy mcew,eøáwé,xnelk §¦¥¦¨¥
`l` mictp mpi` miycwend ileqty itl ,zeliapd z` micet oi`
jkitl ,mze` cinrdl xyt` i` eznyne ,'dkxrde dcnrd'a

.d`pd ixeqi` x`y oick mze` mixaew

àøîâ
oiaiig ,ectpe oyicwdl reaw men mcwy miycwd lk :dpyna epipy

.zepznae dxekaa
:`xnbd zwiicn .ectpy mcew zepznde dxekad aeiga `xnbd dpc

ecôðc àîòè-miaiig ectp m` wxy wiicl yi dpynd oeyln ©£¨§¦§
,zepznae dxekaaàäm` la` -ïîe äøBëaä ïî ïéøeèt ecôð àì ¨Ÿ¦§§¦¦©§¨¦

,úBðznä.cala minc zyecw `l` mda oi`y it lr s`e ©©¨
:xehtd mrh z` `xnbd zyxtnøáñ÷,dpynd ly `pzd xaeq - ¨¨©

mbyäçãî íéîc úMeã÷[zxhet-],úBðznä ïîe äøBëaä ïîitl §©¨¦©§¨¦©§¨¦©©¨
onwl miyxecy weqt eze`ny(.eh)dxekad on zxhet sebd zyecwy

.zxhet minc zyecwy ok mb yexcl yi ,zepznd one
,'eke ectpe oyicwdl reaw men mcwy miycwd :dpyna epipy

'åëå ïéleçì ïéàöBéå.carile ffbil §§¦§¦
zwiicn .mincl dycwedy dndaa dceare dfib xeqi`a dpc `xnbd
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zeyrle mxnv z` fefbl mixeq` ectp `l m`y o`kn rnyna yie -
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äãBáòå äféâa ïéøeñà úéaä ÷ãa éLã÷ øîàc øæòéìàmcew ¡¦¤¤§¨©¨§¥¤¤©©¦£¦§¦¨©£¨
miycwd mb oky ,minc zyecw `l` mda oi`y it lr s` ,ectpy
`l` eycwed `l md mby ,ziad wca iycwl minec epizpynay

.mzycwd mcew men mda did xaky xg`n ,mdincl
:`xnbd dgec,éøîààì,xfril` iax ixacl epizpynn di`x oi` - ¨§¦Ÿ

,zegcl yi okyúMeã÷a àôlçéîc àeä çaænì íéîc úMeã÷§©¨¦©¦§¥©§¦©§¨¦§©
ïðaø eäa eøæb ,çaænì óebäzepwl eycwedy miycwa wx - ©©¦§¥©¨§§©¨¨

opax exfb mda ,epizpyna xaecnd `edy ,gafnl zepaxw mdincn
miycw oial mdipia silgdl milelry itl ,dceare dfiba exq`iy
on dceare dfiba mixeq`e gafnd lr axwidl yecw mteby mininz

,dxezdàì úéaä ÷ãa éLã÷ ìáàeycwedy miycw la` - £¨¨§¥¤¤©©¦Ÿ
dceare dfiba mixeq` mpi` `ny ,ziad wcal mdinca ynzydl
mitlgzn mpi`y itl ,opax mda exfb `ly itl ,ectpy mcew s`

.gafn iycwa
:dpyna epipy'åë øzeî ïáìçå ïãìå.opeict xg`l §¨¨©£¨¨¨

:`xnbd zl`ey .dpynd dxizd zecle dfi` dpc `xnbd,éîc éëéä¥¦¨¥
ïðBéãt øçàì ãéìéúàå øaòéàc àîéìéàmxeair mby xn`p m` - ¦¥¨§¦©©§¦§§¦§©©¦§¨

,mdizen` ectpy ixg` eid mzcil mbe zecled lyàèéLt`ld - §¦¨
,df oic `ed heytopeict xg`l okyeäðéð ïéleçoileg zecled - ¦¦§

,erinydl dpynd dkxved dnle ,mixenbéðôì øaòéàc ,àlà¤¨§¦©©¦§¥
ïðBéãt øçàì ãéìéúàå ïðBéãtmxeairy `ed xaecnd i`ce `l` - ¦§¨§¦§§¦§©©¦§¨

dzid zecled zcil wxe ,mdizeni` ectpy mcew did zecled ly
dyecw mey dlg `l ok it lr s`y `pzd eprinyne ,ectpy xg`l

.cled lr
zwiicn .zedn`d ectpy mcew eclepy zecled oica dpc `xnbd
,rnyna yi ,'opeict xg`l xzen oalge ocle' epipyy dnn :`xnbd

éøéñà ïðBéãt éðôì àäzedn`d oeict mcew eclepy zecledy - ¨¦§¥¦§¨£¦¦
mze` ecti ok m` `l` ,d`pda mixeq`,
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ci sc zexeka(ipy meil)
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lky s` ,[`txzny men] xaer men zlra dzid m` la` ,[`txzn
m` s` mewn lkn ,daxwdl dleqt `id ixd mend `txzp `ly onf
dpynd .sebd zyecw dilr dlg ,df men da ltpy xg`l dyicwd
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wx oyicwdy `vnpe ,oyicwdy mcew reaw men oda didy

,gafnl oaxw odinca e`iaie exkniy ,xnelk ,odinclecôðå,opick §¦§
wx odilr dlg dligzn mby itl ,mixenb oileg zeidl exfg
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,rnyna yi ,'opeict xg`l xzen oalge ocle' epipyy dnn :`xnbd
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äðùîïùã÷äì òåá÷ íåî íã÷ù íéùã÷ä ìë,reaw men mdl didy Ð

.gafnl oaxw mdincn `iadle xkndl oyicwdeäøåëáá ïéáééçxg`l Ð

.ecli m` ,opeictúåðúîáå.oixenb oilegk ,daiwe miigl rexf Ðïéìåçì ïéàöåéå
ediilr `liig `l `xwirnc meyn ,icixb oilegk carile ffbil ,ixnbl opeicta Ð

.dxeng dyecwøåèô õåçá ïèçåùäåÐ

lw onen ied elit`c .oeict mcew elit`

aiigin miycw iablc ,oiray oiwec oebk

`lc meyn ,xeht `kd Ð uega ohgeyd

.jk lk dyecw dligzn odilr dlgïéàå
äøåîú ïéùåò.`xnba yxtn Ðåúî íàå

,mialkl olik`dl ecti Ð opeict mcew Ð

ol rnyn `w eze .dxeng ozyecw oi`c

,oiig `l` oictp oi`y miycw x`yn irxbc

,ozkxrd zrya odkd ipta cenrl elkeiy

z` (odkd) cinrde" :(fk `xwie) aizkc

(dze`) jixrde" :xcde ,'ebe "dndad

.'ebe "odkdøùòîäå øåëáä ïî õåçÐ

.dxeng dyecw odilr dlg onena elit`y

aizk xyrnae ,eycwn mgx Ð xekac

oia :rnync ,"rxl aeh oia xwai `l" :(my)

"rx" ,mz Ð "aeh" ,yecw men lra oia mz

.men lra Ðøáåò íåîdizilc o`nk Ð

.dyecw odilr dlge incdxekad on xeht

.`xnba yxtn Ð'åë ïéàöåé ïéàåÐ

(d`pda) oixeq` opeict xg`l elit`y

.`xnba yxtnck ,dceare dfibaïãìå
'åë øåñà ïáìçå:`xnba yxtn Ð

.opeict xg`l eclie opeict mcew exarzpyk

õåçá ïèçåùäå.opeict mcew ÐáééçÐ

oie`xc ,oiray oiweca :yxtn `xnbae .zxk

m` :xn`c `aiwr iaxc `ail`e ,miptl od

,`l oinen x`ya la` .ecxi `l elr

.`l Ð `l i` ,eilr oiaiig cren ld`l ie`xd :(a,bq) `nei zkqna opixn`c

åøá÷é.dkxrde dcnrd irac ,oictp oi`e Ð

àøîâïéãôðã àîòè.i`w `yix` Ðäøåëáä ïî äøåèô íéîã úùåã÷Ð

.zepznne dxekan dxehtc i`xwn onwl yxtnc ,sebd zyecwk÷ãá éùã÷
'åë úéáä`l` dligzn eycwed `l onvr mdc ,enc ziad wca iycwk ipde Ð

.odinclàìmyl eycwedc `ed gafnl minc zyecwc .oizipznn diriiqz Ð

meyn dceare dfiba xeq`c `ed mzde .gafnl oiaixw mincd eidiy ,ok

.gafnl sebd zyecwa `tlgincàäoixeq` Ð opeict iptl eclepy zecle Ð

`l mn`c ,ez` diegc dyecw gknc .iaxw `l axwine ,diict `la d`pda

.gafnl dycwed
ïéãôð

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

dlgzn xne` didyk diteb iy` axc dpin rny ,il `xiaq yiwl yixk `p`e

opgei iaxk mlerlc ,yiwl yixk dl xaqc meyn e`l Ð dpew epi` dkiyn

`iddn zeywdl dvx `l Ð gp oac `iddn el dywd ik ,jkitl .dil `xiaq

`z` d`pe` oiprle ,sqka ieble jzinrl mlerlc ,zepew zern dxez xacc

.xeq` iebd lfb xn`c o`nk ,"jzinrl"

,jixhvi` `l xzen iebd lfb xn`c o`nlc

opixn`c ab lr s`e .lirl opixn`ck

`xw :(`,gn `rivn `aa) "adfd"a

epiid Ð yiwl yixl riiqn oizipzne

xity `xwl iiepyl xyt` la` ,dxe`kl

olal dpzpc oizipzne .opgei iaxc `ail`

.ieb olaa opgei iax dil inwen ded Ð lrn

jkle ,l`xyia Ð xtql dpzpc `idde

.zepew zernc ,jyn `lc ab lr s` lrn

`d ?yiwl yixl `zriiq i`ne :xn`z m`e

ikd ,ieb xtqa xtql dpzpc jd iwen edi`

xne`e !ieba olac `idd inewe`l ivn inp

ixii`c ith rnyn olac meyn :mz epiax

:ipzwc ,exiagl dpzpc `inec .l`xyia

exiag :rnyn ,lrn `l exiage lrn `ed

`lc ,ola `wece .`ed dlirn xac ,l`xyi

,dpyn `idda miiqnck dkiyn `xqgn

qpkd jiptl ugxn ixd" :el xne`y itl

xtq epiidc ,olac `inec xtq la` ."uegxe

xn` `le .jiync cr lrn `l Ð l`xyi

yixl dil riiqn oizipzne `xw" `ax

`axc ,rcz .ezenk xeaqiy itl "yiwl

yix iabl opgei iaxk wqtc `ed diteb

,`niz ike .zlzn xa `zkec lka yiwl

mzd `de Ð dizeek `ipzc `kd ip`y

`ipzc yiwl yixc `zlin `cg aiyg

`zlz edpdc xnel xyt` i`e .dizeek

(`,fr oileg) "dywnd dnda" wxtac .`aeh `ki` izk`e ,iccd icda edpiqxb

.`l eze zlz [ipd] (ipz) :`ax xn`w `wecc rnyn ,zeywdl oteqy oicib iab

mcewd lk iab (`,eh) oixcdpqc `nw wxt yiwl yixe opgei iax ibiltc `de

dklde ,ibilt xfril` iaxc `ail` mzdc Ð yiwl yixck `ipze ,dkf ebxedl

yixk `ziixaa `ipzc ,ozpe `yp iab (a,e) dxf dcear zkqnc `nw wxte .opaxk

miieb ly mdici` iptl :opzc `d iab ,oizipznc `pzk xaq opgei iaxe ,yiwl

di`x zegcl yi edine .ediipia `ki` ozpe `yp :yxtne ,xzen odixg`l xeq`

,`irye` iax meyn `l` xn` diytpc dinyn e`l yiwl yixc oeik ,`axc

iebl zern ozpy l`xyi :`irye` iax meyn yiwl yix xn` ,lirl xn`ck

`d ,dkiyna "jzinr cin" ,dxez odl dwqty odipica :yxtne ,odipica dndaa

,yiwl yix iabl opgei iaxk weqtl `ax ixii` `l `peeb i`d ika Ð sqka iebl

iax dilr bilte `aq iel meyn yiwl yix xn`c ,seqal `l` dhigy oi`c `idda (a,hk) oilegc ipy wxt yxtnck .eizeax mya xne` yiwl yix didy xaca

,'ek dpw el`a il xekn :`ped ax xn` `ax xn` ,ogky` edine .(`,l) migafc ipy wxtae (`,bq migqt) "hgyp cinz" wxta yiwl yixk xaq diteb `axe ,opgei

,ed`x `l dcedi ax s`c .mlern `ped ax d`x `l `axc ,"`ax" `le qxb "dax"c d`xpe .zepew zern dxez xac xn`c opgei iaxk xaqc cenlzd yxtne

ixylc `kil dcedi axk `ax `xab :(`,fi) ohw crena xn`cn ,`ped ax xhtp xak dcedi ax znyke .`ax clep dcedi ax zny mei :(a,ar) oiyecwa opixn`ck

`zkldc wcwcl yi cere .hb e`iady mipy :`ped axn l`eny dipin `ra ,(`,d) oihib yixa xn`cn ,dcedi ax ly eax l`enyn elit` did lecb `ped axe .jl

oiyeciwc `nw wxt xn`c `de .ipica dizeek ol `niiwe ,oizipznk iel wqte .zepew zern dxez xac ongp ax xn` oke :xn`cn ,dxez xac zepew zernc opgei iaxk

zkqnc `xza wxta cenlzd uxznc `de .dkiyna ied opgei iaxlc ,xac lka `le xn`w ixar cara Ð sqka epiipw lkc ieb :iebl xknpd ixar car iab (a,ci)

dxivga i`wc oebke ,zil`xyi dpefa :mzd ipync `iiepiy jci`e .opgei iaxk `le yiwl yixk `iiepiy `idd Ð dkiyn `xqgn `lc dieb dpefa (`,bq) dxf dcear

.yiwl yixk dil `xiaqc Ð `iepiy `iddl xn`wc wgvi xa ongp ax ,inp i` .dxivga i`w `l elit` inewe`l dil `gip `xwirn la` .opgei iaxk s` `gip Ð

iaxk `nl` ,zegewla dkiyn epwz jk oixneya dkiyn epwizy jxck :(a,fn `rivn `aa) "adfd wxt" xn`c `ed `cqg axc ,`cqg ax mixtqa aezky enk `le

d`pe` oiprl yexci "jzinrl"e ,sqka ieblc mzdc xyt` Ð dil `xiaq opgei iaxk ikd elit`c ,zegcl yi edine .`id opaxc dpwz dkiync dil `xiaq opgei

.lirl ziyixtck ,xeq` iebd lfb xn`c o`nkàùéøå.xefgi jyn `l m` mbe :yexit Ð 'ek zern ozp `l m` xn`w ikdéðäå:dniz Ð 'ek l`xyin l`xyi ilin

l`xyic :xn`w ikdc ,xnel yie ?dpn` ixqegn meyn l`xyin l`xyi `ki` in Ð dxf dcear inc ciqtny o`k oebk ,lkd ciqtny iebn l`xyi `yixc `inecc

ixqegn meyn ea `di `ly ,gwnd miiwl jixv did Ð zerh gwn `edy it lr s` ,l`xyi cia dxf dcear inc dnec ded Ð dpn` ixqegn meyn eda ded i` ,iebn

[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .dpn`ìë`yix oia welig oi`c .odincl gafnl oyicwda `l` ,ixii` ziad wca iycwa e`l Ð oycwdl reaw men mcwy miycwd

mcw dfy `l` ,`tiqlmewn lkn ,(a,e) dxenzc `nw wxt opixn`ck ,gafnl men lra yicwdyk xaery it lr s`e .eycwdl enen mcw dfe enenl eycwd

.oinen ilra oiycwne minz wiay ,ith `zlin `ixa :ipyne ,`nlra `lwcn `py i`n yxtn mzde .epic opirny`

úùåã÷zxhetc i`xwn onwl yxtnck ,sebd zyecwk dxekad on zxhet minc zyecw :qxhpewd yxit Ð zepznd one dxekad on dgcn minc

!ectp `la `wec `kde ,li`e iavl ywzi`cn ectpc it lr s` oiycwend ileqta opixht mzdc :eyexitl dywe .zepznd one dxekad on

."mrd z`n" :(gi mixac) aizk zepznae ,"l`xyia" :xeka iab (b xacna) aizkc meyn Ð minc zyecwa `nrh epiid `l`
yicwd

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

äðùîòeá÷ íeî íãwL íéLãwä ìkïLc÷äì ¨©¢¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨
ecôðå¯ïéleçì ïéàöBéå ,úBðzîáe äøBëáa ïéáéiç §¦§©¨¦¦§¨§©¨§§¦§¦
ææbéì,ïðBéãt øçàì øzeî ïáìçå ïãìå ,ãáòéìå ¦¨¥§¥¨¥§¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨

eúî íàå ,äøeîz ïéNBò ïéàå ,øeèt õeça ïèçBMäå§©£¨©¨§¥¦§¨§¦¥
¯.øNònä ïîe øBëaä ïî õeç ,eãtéíãwL ìëå ¦¨¦©§¦©©£¥§¨¤¨©

ïàkî øçàìe ,ïLc÷äì øáBò íeî Bà ,ïîeî úà ïLc÷ä¤§¥¨¤¨¥§¤§¥¨§©©¦¨
ecôðå ïLc÷äì òeá÷ íeî ïäì ãìBð¯äøBëaä ïî ïéøeèt ©¨¤¨©§¤§¥¨§¦§§¦¦©§¨

ïãìå ,ãáòéìå ææbéì ïéleçì ïéàöBé ïðéàå ,úBðznä ïîe¦©©¨§¥¨§¦§¦¦¨¥§¥¨¥§¨¨
,áéiç õeça ïèçBMäå ,ïðBéãt øçàì øeñà ïáìçåïéNBòå ©£¨¨¨§©©¦§¨§©£¨©©¨§¦

eúî íàå ,äøeîz¯.eøáwéàøîâàîòèecôðcàä , §¨§¦¥¦¨§©£¨§¦§¨
ecôð àì¯:øáñ÷ .úBðznä ïîe äøBëaä ïî ïéøeèt ¨¦§§¦¦©§¨¦©©¨¨¨©

ïéàöBéå" .úBðznä ïîe äøBëaä ïî äçãî íéîc úMeã÷§©¨¦©§¨¦©§¨¦©©¨§§¦
"ïéleçìåëåecôð àì àä ,ecôðc àîòè .'¯äféâa éøéñà §¦©£¨§¦§¨¨¦§£¦¦§¦¨

÷ãá éLã÷ :øîàc ,øæòéìà éaøì déì òéiñî .äãBáòå©£¨§©©¥§©¦¡¦¤¤§¨©¨§¥¤¤
íéîc úMeã÷ ,àì :éøîà ?äãBáòå äféâa ïéøeñà úéaä©©¦£¦§¦¨©£¨¨§¦¨§©¨¦

çaænì óebä úMeã÷a àôìçéîc àeä çaænì¯eäa eøæb ©¦§¥©§¦©§¨¦§©©©¦§¥©¨§§
úéaä ÷ãá éLã÷ ìáà ,ïðaø¯.àì"øzeî ïáìçå ïãìå" ©¨©£¨¨§¥¤¤©©¦¨§¨¨©£¨¨¨

åëøçàì ãéìéúàå øaòéàc àîéìéà ?éîc éëéä .'¥¦¨¥¦¥¨§¦©©§¦§§¦§©©
ïðBéãt¯éðôì øaòéàc àlà !eäðéð ïéleç ,àèéLt ¦§¨§¦¨¦¦§¤¨§¦©©¦§¥
,ïðBéãôïðBéãô éðôì àä ;ïðBéãt øçàì ãéìéúàå¯.éøéñà ¦§¨§¦§§¦§©©¦§¨¨¦§¥¦§¨£¦¦

ïéãôð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

בכורות.  פרק שני - הלוקח עובר פרתו חמורו דף יד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



`oifgeקיד mipya cenr ci sc ± oey`x wxtzereay

íéîéîú ïéãôðmininz oictp oi` e` ,opeict iptl eclepy zeclee oze` Ðìôè ?
.cle Ðø÷éò.m` Ð`we .mininz oictp `nl`ira `lc `nrh :cenlzd wiic ¥

ez` `l `d .ez` men lra gknc ,xwird on xeng lth `di `lc meyn Ð men

,men `la oilegl iwtp `l Ð odincl edl yicwn edcicl `l` ,men lra gkn

.sebd zyecw yecwcøëæ.li` Ðùéã÷ä
åéîãì øëædler einca `iaie epxkniy Ð

axwie ,sebd zyecw yecw envr `ed Ð

meyn ,dlerl ifgc xkf hwp ikdl .dler

.eziin dler oaxw Ð eziinc `aexcéáø
éðúî øæòìàe`l .aiig uega hgeyd Ð

.zewln `l` xn`w zxké÷åîåi`dl Ð

xzid zrya cigi znaa ehgyy oebk ,ueg

.zenadãéçé úîácg`e cg` lky Ð

oercbe gepn zna oebk ,envrl dna dpea

.l`enyeäìåãâ äîáody oerabe aep Ð

.xeav lyíåî ìòá ùåã÷å ìéàåäÐ

.dceare dfiba xeq` zeidlíà àîéàå
'åë ïéðò åðéà.dlecb dnaa mlerle Ðàì

ø÷áé,men lral mz oia wecai `l Ð

.yecw `di ixiyr `diy dfi`cøîâ
øåëáî äøáòä äøáòälra xeka dn Ð

ik .`l men lra xyrn s` Ð axw `l men

.cigi znal `xw `z`åúåà øéîé àìå
òøá áåèxnd m`" ,men lra epiidc Ð

.men lra elit` ,"ycw didi Ð xini

úåãìåmiycwn eclepy oinen ilra Ð

.mininzìàòîùé éáø éáã àðú ä÷ñô
.ikdl i`d jixhvi` `le ,`pixg` `xwn Ð

úåøåîúä åìà 'åâå êéùã÷ ÷ø`z`c Ð

xwirl i`c .gafnl eaxwiy opireny`l

mlriy azknl il dnl ,`z` ycwd

milyexil?:`aeh i`xw opirny `d

!'ebe "jizeler dlrz ot jl xnyd"

úåãìååä.miycw ly Ðíåî ìòá éðä óà
àìznal Ð "gafz `l" `z` ik ,jkld Ð

.`z` cigiàì úøîà áåèá òø àúùä
lv` mininz oileg znda `iai `ly Ð

zxenz ef" xn`ie men lra ycew znda

."efàìà."rxa aeh" aizk ikdl ÐáåèÐ

minz `edyk dyecwa qtzpya ,exwirn

,mnedy it lr s` dxenz dyer Ð

ly rx Ð rnync ,"aeha rx e`" :aizkck

dyer ycew ly rxc ,oileg ly aeha ycew

.dxenz
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ùéã÷äenvr `ed axwc Ð xkf hwp ikdl Ð sebd zyecw yecw eincl xkf

sebd zyecw yecw dawpc `pin` ied ,mzq dnda hwp ded i`e .dler

dxenza dl iziine (`,e) milwy zkqna ryedi iaxl dil opirnye .minly axwe

exkni zeawpe ,zeler eaxwi onvr mixkfÐ eiqkp yicwna (`,k) "miycw el`" wxt

,edine .zeler mdinca `iaie minly ikxvl

mixkf :mzd xn`c inp xfril` iaxl d`xp

ikxvl exkni zeawpe ,zeler ikxvl exkni

wcal miqkp x`yl elti mdince ,minly

xnel dvex `ax didy dn itl .ziad

xkf yicwnd :oiwxit `edda mzd dlgzn

icin dil dyw `lÐ sebd zyecwyecw oi`

yicwn oia wlgl yic ,milwyc oizipznn

.eincl `icda yxitl mzq eiqkp

øîâ"zgz" "zgz" xninl ivn Ð dxard

dnka oiey xekae xyrndy itle .miycwn

.dihwp mipiipr

ïùé÷ä(ok) on epi` Ð mixcpl aezkd

el`" wxt dxenza `ziixad

.envr ipta ok yxtn `axe ,(a,fi) "miycw

zxg` `ziixa yi oizrnya (a,eh) onwle

,"dawpe xkf"n zeclee zxenz `wtnc

,`kdc l`rnyi iax iac `pz` `bilte

onwl yxit oke .(a,fi) dxenza yxtnck

xity `wtp inp `pz `edde .qxhpewa

,oaxwd sebl zeclee zexenz dyiwdy

."dawp m`e xkf m`" ixii` oaxwd sebac

zexenz inp opiyxc `xezinc `l`

`yiwdl `kixv `l `zydne ,zeclee

.el ezxenz yiwnc lirlcáåèrxa

dxenzc `nw wxtc `ibeq jd Ð `irain

on (oiyper) oixidfn oi` :xaq `axe .(`,h)

a`e .xg` oipra mzd yixce ,oicd`l ii

`kd hwpe .irxb inc ,`pic dil aiyg

i`dke .xzei el heyty itl iia`c `yxc

oi` iab (a,cl) oixcdpqa `ki` `peeb

dlr iziine ,meia `l` mirbpd z` oi`ex

wiaye ,dlila `le "meia"c iia`c dyxc

`le "il"n dil witnc `axc `yxc

"oitxyp el`"c `dn denzl oi`e .ixe`l

eza iab ,`kti` `ki` (`,er oixcdpq)
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àîòèdyxity jkn -zecled eycwzp `ly mrhd `ziixad ©£¨
wx sebd zyecwameyn,øwéòä ïî øeîç ìôè àäé àlLyi ¤Ÿ§¥¨¥¨¦¨¦¨

,ok oicd men ilra zeclea wxy rnynaøëæ Léc÷ä ìáà[li`-] £¨¦§¦¨¨
åéîãì,[dler `iai eincae epxkniy-],óebä úMeã÷ LBã÷ixd §¨¨¨§©©

`la oilegl `vei epi`e ,sebd zyecwa yecw yicwdy envr li`d
.dlerl axw `l` ,mendéì òéiñîo`kn di`x `iadl yi ok m`e - §©©¥

óebä úMeã÷ LBã÷ ,íéîãì øëæ Léc÷ä ,àáø øîàc ,àáøì. §¨¨§¨©¨¨¦§¦¨¨§¨¦¨§©©
mcewcr ocxid z` l`xyi exary ixg` oke ,xacna okynd mwedy

zia mwedy cr dliy okyn axgy ixg`e ,dliya okynd mwedy
zenaa zepaxw aixwdl xzen did ,milyexia ycwnddfa did `le]

dna'] cigi zna ,eid zena ibeq ipy .[uega daxwd meyn xeqi`
zepaxw dilr aixwne envrl dpea mc` lky dna `ide ,['dphw,

xeaivd lk xear diepad dna `ide ,['dlecb dna'] xeaiv znaezna .
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y itl ,'gafz `l' weqtdn cenll jxev oi` menàø÷ øîàoipra ¨©§¨
Epxini xnd m`e' ,dxenz xeqi` lr xaerdBúøeîúe àeä äéäådidi §¦¨¥§¦¤§¨¨§¨¦§¤

,'ycFw,Bì Búøeîz Léwî,weqta dxn`py '`ed' zaiz ,xnelk ¤©¦§¨
['ezxenze'] dxenzd znday `vnpe ,ycwedy oaxwl dzpeek
ipic z` dyiwd dxezdy o`kne ,oaxwd zndal jenqa dazkp

yexcl yi jkitle ,oaxwd ipicl dxenzd,àì íeî ìòa àeä äî©©©Ÿ
àì íeî ìòa Búøeîz óà`ed m` axw epi` envr oaxwdy myk - ©§¨©©Ÿ

`vnpe .men zlra `id m` daixw dpi` dxenzd mb jk ,men lra
znaa men lra zaxwd xeqi` epnn cenll iept 'gafz `l' weqtdy

.cigi
`xnbd dywn:miycw zecle oiprl 'gafz `l' weqtd z` yexcpy

é÷úîàøéæ éaø dì ó,xfrl` iax lr `xif iax dywd -eäðz àîéà ©§¦¨©¦¥¨¥¨§¥
íéLã÷ úBãìåì ïéðòmdy zecle oiprl weqtd z` yexcpy xn`p - ¦§¨§©§¨¨¦

mixeq` el` mby cnll ,mininz miycwn eclepy minen ilra
,daxwdaïéîeî éìòa ïäLk ïéLBã÷e ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñc§¨§¨©§¨¨¦¨¦§¦§¤¥©£¥¦

éáø÷ énð ïéîeî éìòa ïäLk ,ïnà ábà-mb zeclede li`edy ©©¦¨§¤¥©£¥¦©¦¨§¦
,mn` zyecw gkn sebd zyecw mdilr dlg ,men ilra mdyk

,men ilra mdyk s` ok mb eaxwi jkitlàìc ïì òîLî à÷dfle - ¨©§©¨§Ÿ
la` ,minen ilra mdyk miaxw mpi` zecled mby weqtd eprinyn

.cigi znaa men ilra zaxwd xeqi` eprinydl `a `l
:`xnbd zvxznìàòîLé éaø éác àðz d÷ñt øák ,àáø øîà- ¨©¨¨§¨§¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

df oic `ivede wqt xak l`rnyi iax ly eyxcn ziaay `pzd
,xg` weqtn,ìàòîLé éaø éác àðúcdxeza xn`p(ek ai mixac), §¨¨§¥©¦¦§¨¥

,ycwnd zial zepaxwd z` `iadl aeigd oipraéLã÷ ÷ø'øLà E ©¨¨¤£¤
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr eh sc zexeka(iyily meil)

déì àéòaéî Bz÷eìçîe ïBòîL éaø éøác Bæxnel jixv ax did - ¦§¥©¦¦§©§§¦©§¨¥
epizpyny ezernyn df oeyly ,'ezwelgne oerny iax ixac ef'
xn` `ly oeikne ,oerny iax lr miwlegd minkg zrca mb diepy

.mzenk mb dpynd z` cinrdl xyt` i`y d`xp ,ok
:`xnbd zvxznLé÷ì ïa ïBòîL éaøk áø ,éøîàxaeq ax - ¨§¦©§©¦¦§¤¨¦

oerny iax zhiyk,yiwl oaïðaøì ,øîàcminkg zrcly - §¨©§©¨¨
,dxenza dpyna oerny iax lr miwlegdeéä úéaä ÷ãa éLã÷̈§¥¤¤©©¦¨

ììëallka mpyi] -[oic,äëøòäå äãîòäla`àì çaæî éLã÷ ¦§¨©£¨¨§©£¨¨¨§¥¦§¥©Ÿ
,äëøòäå äãîòä ììëa eéädcnrd' jixvnd weqtdy itl ¨¦§¨©£¨¨§©£¨¨

,cala ziad wca iycw lr xacn ,'dkxrdeïéúéðúî àî÷Bzéî àìå§Ÿ¦§¨©§¦¦
ïðaøkdpynd z` cinrdl xyt` i` jkle -,minkg zrckéðz÷c §©¨¨§¨¨¥

eøáwé eúî íàå àôéñ,menl ycwdd mcwy ote`a `tiqa ixdy - ¥¨§¦¥¦¨¥
gafn iycwy meyn z`fe ,'ecti' epipy `le 'exawi ezn m`e' epipy

.minkg zhiyk `l dfe ,'dkxrde dcnrd' oic llka eid
:`xnbd dywn)äãîòä éòác íeMî ,eøáwé eúî àäc éànî (øîà̈©¦©§¨¥¦¨¥¦§¨¥©£¨¨
àeä äëøòäå`ed ,mictp oi`y `tiqd ly mrhdy axl el oipn - §©£¨¨

,'dkxrde dcnrd' mikixv gafn iycwy meynïéàc íeMî àîìc¦§¨¦§¥
àeä íéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úà ïéãBtmikixv mpi` `ny - ¦¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦

mrhe ,minkg zrca yiwl oa oerny iax zhiyk ,'dkxrde dcnrd'
,'mialkl olik`dl miycwd z` oicet oi`'y iptn `ed `tiqd
oi` ,mc` zlik`l zeie`x opi` aeye ezny miycw zenda ,xnelk
micet `yixa mle` .mialkl oxya z` lik`dl ick oze` micet
`l mzycwdl mnen mcwe li`edy itl ,mialkl mlik`dl mze`

.dxeng dyecw mdilr dlg
:`xnbd zvxzneøáwé äôéøè eNòð íà éðúéð ïk íà ,éøîàm` - ¨§¦¦¥¦§¥¦©£§¥¨¦¨¥

zpn lr miycwd z` micet oi`y iptn `ed dxeawd mrh ok`
dtixh eyrp m`' xnel dkixv dpynd dzid ,mialkl mlik`dl
`ed dpynd mrhy xnele zerhl xyt` i` df ote`ay itl ,'exawi
`id die`x dtixhd oky ,'dkxrde dcnrd' mikixvy iptn
,'ecti ezn m`' `weeca dpynd dhwpy jkne ,'dkxrde dcnrd'l
`ly dfe ,'dkxrde dcnrd' mikixvy iptn `ed xacd mrhy x`ean

.oerny iax lr miwlegd minkg zrck
ef' xnel jixv ax didy ,`iyewd lr sqep uexiz `xnbd zvxzn

:'ezwelgne oerny iax ixacïðçBé éaøk áø íìBòì ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨©§©¦¨¨
déì àøéáñzrcly dxenza xne`y ,opgei iaxk xaeq ax zn`a - §¦¨¥

dcnrd' oic llka md ziad wca iycw oiae gafn iycw oia minkg
ote`ay ,gafn iycwa epipyy epizpyn ly `tiqd jkitle ,'dkxrde
s` dcinrdl yiy i`ce ,'exawi ezn m`' mnenl mzycwd dncwy

,minkg zhiykéðúexn` `edy ,ax ixaca dibdl yie -éøác Bæ' §¦¦§¥
'Bz÷eìçîe ïBòîL éaø. ©¦¦§©§§

:dpyna epipy'åëå ïLc÷ä íã÷ ìáàon oixeht ,'eke onen z` £¨¨©¤§¥¨
.zepznd one dxekad

:`xnbd zl`ey .xehtd mrh z` `xnbd zxxanéléî éðä àðî- §¨¨¥¦¥
,daiyne ,el` mixac epcnl okidnïðaø eðúcaezk ,`ziixaa §¨©¨¨

dxeza(ak ai mixac)d z` lk`i xW`M K`' ,oiycwend ileqt oipraéáv ©©£¤¥¨¥¤©§¦
ileqt zlik` dxezd dyiwdy jkne ,'EPlk`Y oM li`d z`e§¤¨©¨¥Ÿ£¤

yexcl yi ,iavl oiycwendäî[y myk-],äøBëaä ïî øeèt éáv ©§¦¨¦©§¨
,zeiga `le cala zendaa bdep xekad oic okyéìeñt óà©§¥

.äøBëaä ïî ïéøeèt ïéLc÷enä©§¨¦§¦¦©§¨
:`ziixad dywnúBðznä úà àéöBà àìå äøBëaä úà éðà àéöBà¦£¦¤©§¨§Ÿ¦¤©©¨

j` ,dxekad aeig z` wx oiycwend ileqtn hrnl cnlp df weqtn -
:`ziixad zvxzn .zepznd aeig z` `løîBì ãeîìzxW`M K`' ©§©©©£¤

d z`e iaSd z` lk`i,'ìiàyi ,'li`d z`e' mb dxezd dazky jkne ¥¨¥¤©§¦§¤¨©¨
yexcläî[y myk-],úBðznä ïîe äøBëaä ïî øeèt ìiàoky ¨©¨¨¦©§¨¦©©¨

,zeiga `le cala zendaa mibdep el` mipicïéLc÷enä éìeñt óà©§¥©§¨¦
ðznä ïîe äøBëaä ïî ïéøeèt.úB §¦¦©§¨¦©©¨

algd z` xizdl df ywidn miyxec oi` recn `ziixad zxxan¥¤
:`ziixad dywn .oiycwend ileqtaøzeî ïaìç ìiàå éáv äî éà¦©§¦§©¨¤§¨¨

øzeî ïaìç ïéLã÷enä éìeñt óàz` dxezd dyiwd ok` m` - ©§¥©§¨¦¤§¨¨
z` lek`l xzeny myky ok mb yexcp ,li`e iavl oiycwend ileqt
ileqt ly algd z` lek`l xzen didi mb jk ,li`e iav ly algd¥¤¥¤

:zvxzne .oiycwend÷ìç 'Cà' øîBì ãeîìzeze`a xn`p jkl - ©§©©¨©
ileqt eeyed xac lkl `ly epcnll ,herin oeyl `edy ,'j`' weqt

.xzen malg oi` okle ,li`e iavl oiycwend
:zepznle dxekal zecgein zeyxc ekxved recn zxxan `xnbd

.úBðznä úà àéöBà àìå øBëaä úà àéöBà ,øî øîàdywn ¨©©¦¤©§§Ÿ¦¤©©¨
:`xnbdàðL éàîoi`y `pzd xaeqy zepznd oic dpey dn - ©§¨

xaeq :zvxzne .dxekad oicn ,['iav'] oey`xd herind on ehrnl
y itl ,dxekad aeig z` wx hrnl yi 'iav' zaizny `pzdàéöBà¦

[hrn`-]ïéàL øBëaä úàeaeigìëa äåL,zendadbdep `l` ¤©§¤¥¨¤§¨
,zeawpa `le cala mixkfaìëa úBåML úBðznä úà àéöBà àìå§Ÿ¦¤©©¨¤¨§¨

,zendad'ìià' øîBì ãeîìzdnn ,cgein herin jxved jkl - ©§©©¨
.'li`d z`e' xn`py

dnda zhigy xizdl df ywidn miyxec oi` recn `xnbd zxxan
:`xnbd dywn .oiycwend ileqta cg` meia dpaeáø déì øîà̈©¥©

óà ,ïäa âäBð Bða úàå BúBà ïéà ìiàå éáv äî éà ,ééaàì àtẗ¨§©©¥¦©§¦§©¨¥§¤§¥¨¤©
,Ba âäBð Bða úàå BúBà ïéà ïéLc÷enä éìeñtxg`n ,xnelk §¥©§¨¦¥§¤§¥

oicy myky ok mb yexcp ,li`e iavl oiycwend ileqt z` miyiwny
zendaa `l` bdep epi` oky ,li`e iava bdep epi` 'epa z`e eze`'

.oiycwend ileqta 'epa z`e eze`' oic bdpi `l jk ,cala
:`xnbd zvxzndéì øîà,`tt axl iia`eäì úénãî éàîì- ¨©¥§©§©¥§

oicn mxhetl ick oiycwend ileqt z` zeeydl z`a oic dfi`l
,'epa z`e eze`'éàmzeeydl z`a m` -ìzenda oic,ïéìeçixd ¦§¦

Ba âäBð Bða úàå BúBà,[oilega -]éàåmzeeydl z`a m`e -ìoic §¤§¥§¦§
íéLã÷,mixykixdâäBð Bða úàå BúBàmbBadn ,xnelk .[mda-] ¨¨¦§¤§¥

mdl dpzp dxezdy df oi` ,'li`e iav'l oiycwend ileqt eywedy
ileqty df cenila dzlib dxezdy `l` ,li`e iav ipic lk z`
,zepzne dxekaa aiigzdl mixenb oilegk mpi` ,ectpy oiycwend
oicy `xaq oi` jkitle ,el` mipic iabl mzyecwa md oiicr wx
`l ,oileg zendaa mbe miycw zendaa mb bdepd ,'epa z`e eze`'

.oiycwend ileqta bdpi
dywn `xnbddf ywidn miyxec oi`y cnll herin jixv recn

:algd z` xizdldéì øîà,iia`l `tt axénð Baìç éab éëä éà ¥¤¨©¥¦¨¦©¥¤§©¦
éëä àîéðzaizn yexcl `ziixad dkxved recn ,jk ok` m` - ¥¨¨¦

,li`e iav ly algk oiycwend ileqt ly algd z` xizp `ly ,'j`'¥¤¥¤
,xzen `edy xnel epzrc lr dler did `l df herin ila mb ixd

okyeäì úénãî éàîìileqt z` zencl dvex dz` xac dfi`l - §©§©¥§
,oiycwendéàmze` zencl dvex dz` m` -,ïéleçìixdïaìç ¦§¦¤§¨
éàå ,øeñàmze` zencl dvex dz` m`e -,íéLã÷ìmd mbïaìç ¨§¦§¨¨¦¤§¨

øeñàz` hrnl ,'j`' zaizn yexcl `ziixad dkxvedy jkne . ¨
eywed oiycwend ileqty cenll yi ,algd xzidn oiycwend ileqt¥¤
ywidd on cnlpy ,dnewnl `iyewd zxfege ,xac lkl li`e iavl

.li`e iava enk ,'epa z`e eze`' xeqi` mda bdpi `ly
ileqta 'epa z`e eze`' xeqi` bdepy jkl xg` mrh d`ian `xnbd

:`tt ax miiqn .oiycwendàlà,`ed `iyewl oekpd uexizd i`ce ¤¨
Bða úàå BúBà àìå 'Cà' énð àîéà ,ïaìç àìå 'Cà' úøîà éî åàì̈¦¨§©©§Ÿ¤§¨¥¨©¦©§Ÿ§¤§
li`e iavl ywiddy cnln ,'j`' zaizn herindy zxn`y myk -
`l ywiddy hrnl yi 'j`' zaizn ok enk ,algd oiprl xn`p `l¥¤

.'epa z`e eze`' oiprl xn`p
'epa z`e eze`'e 'alg' ixeqi`y jkl sqep uexiz d`ian `xnbd¥¤

:oiycwend ileqta mibdep,øîà àáø'àeä Bða úàå BúBàì ,'Cà ¨¨¨©©§§¤§
àúàcileqta bdep 'epa z`e eze`' xeqi`y xnel d`a 'j`' zaiz - ©£¨

,li`e iavl dfa minec mpi`e ,oiycwendà÷ôð 'Bîc'î ,Baìçå- §¤§¦¨¨§¨
mdly algdy dne,'enc' zaizn z`f cenll yi ,xeq`áéúëc ¥¤¦§¦
men lra xeka oiprl(bk-ak eh mixac)xFdhde `nhd Eplk`Y LixrWA'¦§¨¤Ÿ§¤©¨¥§©¨

,li`ke iaSM ecgi,'ìëàú àì Bîc úà ÷øxe`ia jixveéàîdnl-] ©§¨©§¦§¨©¨©¤¨ŸŸ¥©
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קיז oifge` mipy` cenr eh sc ± oey`x wxtzereay

ef[mcewd cenrl jiiy]ã åæïåòîù éáø éøá:(`,al) dxenzc `xza wxta xn`c Ð

.dkxrde dcnrd llka eid gafn iycw'åë øîåà ïåòîù éáø ïðúãxn`cne Ð

`kde .aizk gafn iycwa `xwc llkn Ð eid `l ziad wca iycw oerny iax

oizipznc `pzc i`nne .gafn iycwc ab lr s` ,dctpc `xwirn men lraa dcen

dcnrd llka eid gafn iycw dil `xiaq

,diict zrya oiig ediy oikixvy ,dkxrde

"odkd iptl dndad z` cinrde" :aizkck

`tiq ipzwcn Ð "dze` jixrde" jk xg`e

oyciwy ab`c ,onen z` oycwd mcw iab

.mininz oiyicwn gafnlíéîëç ìáàÐ

oerny iaxc dilr ibiltc opax jpd e`l

lkd ixacl :opixn` mzdc ,dxenz zkqna

dcnrd llka did `l exwirn men lra

.`ed iel iac `pz `l` ,dkxrdeåìéôà
äéç.gafnl die`x dpi`c Ðéîð éëä

åãôé åúî íàã`xwirn men lraac Ð

[mcewd cenrl jiiy o`k cr] .ecenáøÐ

yixk dil `xiaq ,opaxk oizipzn iwen `lc

ziad wca iycw opaxl mzd xn`c yiwl

dlek oizipzn `nwezin `l jklid ,'ek

.opaxkåúî íà ïéúéðúîã àôéñá éðú÷ã
åøá÷édcnrd llka eid gafn iycwc Ð

.dkxrdeïë íàoizipznc `nrhc Ð

.`ed mialkl miycwc dlik` meynéðúéð
åøá÷é äôéøè åùòð íàs` :rnync Ð

dkxrde dcnrd eda carinl ivnc ab lr

.mialkl `l` efg `le li`ed ,exawi Ð

meyn `nrh dpin rny "ezn" hwpcne

Ð opgei iaxk (`lce) .dkxrde dcnrd

cg`e gafn iycw cg` opaxl :mzd xn`c

`tiq `nwezine .llka eid ziad wca iycw

`nwezin inp `yixe ,opaxk oizipznc

.ecen edlek exwirn men lraac ,edcick

.ezwelgne oerny iax ixac ef :ipzeéáöÐ

ileqtac ixtiqa `pinwene ,"li`e iavk"

.xacn aezkd ectpy oiycwendéáö äî
äøåëáä ïî ïéøåèô ìéàåjxwa"c Ð

.aizk "jp`veúåðúîä úà àéöåà àìåÐ

.dxekan zepznc dinle` i`n :jixt onwle

úåðúîä ïî ïéøåèô ìéàå éáöaizkc Ð

."dy m` xey m`" :zepznaàðù éàîåÐ

.`nw `xwn iwtp `lc ,zepzn:uxzne

ìëá äåù äðéàù äøåëáä úà àéöåàÐ

.mixkfk zeawpa zbdep dpi`yìéàå éáö
,li`e iava bdep epa z`e eze` oi` Ð

."dy e` xey" :aizkcéàîì äéì øîà
äéì úéîãî,oiycwend ileqtl Ð

."epa z`e eze`"n edpixhtizcúàå åúåà
åðáa bdep Ðyxtnck oiycwenae oileg

.(`,gr) oileg zhigyaåáìç éáâ éëä éà
éîðxqinl "j`" jixhvi` i`n`Ð?wetiz

zxn`c oeik ,edl zincn i`nlc ,xeq`c il

iwtp `l li`e iavl yewzi`c ab lr s`

!miycw zxeznåðá úàå åúåà àìå êàÐ

dxekan xhtinl `ywidc `xazqne

eze`e ealg xqinl Ð "j`"e ,`iz` zepzne

miycwl edl opincn `zydc ,epa z`e

opincn `l Ð `kti` opixn` i`c .oixenb

.oilegl `le miycwl `l edlåîã úà ÷ø
.aizk men lra xekaa Ðàùé÷éä éðäà
.li`e iavl yewzi`c Ðàø÷ éðäàåÐ

dndaa alga Ð zxk aizk ikc ,xity `nrh xazqin dede ,zxkn `yiwid ipd` ."lk`z `l ealg z`" :aizkc

.ixnbl diixyiz `lc ,e`la dilr mwinl `xw ipd`e .'ebe "alg lke` lk ik" :(f `xwie) aizkc ,aizk oaxwl die`xd

.'ek diwt` ikdlàðú àäå`z` epa z`e eze`l "j`"c xninl ivn ikid `axe ,"j`"n ealg witn ,lirlc `ziixac Ð?
'åë øîàð àì åìéà.`kdn iwet`l `pivn ,`xw azk `l elit` :xn`w ikd Ð wlg "j`" xnel cenlz :ipzwc i`de Ðúìëàå çáæú êùôð úåà ìëá ÷ømixac) Ð

.opeict xg`l oiycwend ileqta `pniwe`e (ai
àëéà
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.ïñétúî ïéà :déì øîà ?äöøiL çáæ¯éøòLa" øîb :déì øîà ?àîòè éàîéøòLa" "E,øBëaî "E ¤©¤¦§¤£©¥¥©§¦¨©©§¨£©¥¨©¦§¨¤¦§¨¤¦§

øLà øBëa Cà" :áéúëc ,äöøiL çáæ ìëì ïñétúî ïéà ¯ øBëa äîøkáéäìäîäáa 'åâåàì ' ©§¥©§¦¨§¨¤©¤¦§¤¦§¦©§£¤§ª©©¦§¥¨Ÿ
íéLã÷ :úLL áøc déúååk àéðz .äöøiL çáæ ìëì ïñétúî ïéà ¯ éðä óà ,"Búà Léà Léc÷é©§¦¦Ÿ©¨¥¥©§¦¨§¨¤©¤¦§¤©§¨§¨¥§©¥¤¨¨¦

òeá÷ íeî íãwLïLéc÷äìïðBéãt øçàì ïéa ïðBéãô éðôì ïéa .úBðzîáe äøBëáa ïéáéiç ¯ ecôðå¯ ¤¨©¨©§¤§¥¨§¦§©¨¦¦§¨§©¨¥¦§¥¦§¨¥§©©¦§¨
.äøeîz ïéNBò ïéà ¯ ïðBéãt øçàì ïéa ïðBéãô éðôì ïéa .íéòaøàä úà âôBñ Bðéà ïäa ãáBòäå ææBbä©¥§¨¥¨¤¥¥¤¨©§¨¦¥¦§¥¦§¨¥§©©¦§¨¥¦§¨

,ìBç ïäéúBãìåe .ïäa ïéìòBî ïéà ¯ ïðBéãt øçàìe ,ïäa ïéìòBî ¯ ïðBéãô éðôìåïécôðå,íéîéîz §¦§¥¦§¨£¦¨¤§©©¦§¨¥£¦¨¤§¨¥¤§¦§¦§¦¦
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ïðBéãt øçàì ïéa ïðBéãô éðôì ïéa ,úBðznä ïîe äøBëaä ïî ïéøeèt ¯ ecôðå¯ïäa ãáBòäå ææBbä §¦§§¦¦©§¨¦©©¨¥¦§¥¦§¨¥§©©¦§¨©¥§¨¥¨¤
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zexeka(iyily meil)

:algde dfibd xeqi` xewna dipy dhiy d`ian `xnbdàkéà¦¨
,éøîàcxn`py dn,'zìëàå çaæz'y cnll `aøzéä ïäa Eì ïéà §¨§¦¦§©§¨©§¨¥§¨¤¤¥
,äìéëà,zeynzyd xzid ,xnelkäçéáæ úòMî àlà[dhigy-] £¦¨¤¨¦§©§¦¨
Cìéàå,algde dfibd xeqi` z` dfn cenll yi `linne ,ïéãBt ìáà §¥©¨¨£¨¦

íéáìkì ïìéëàäì íéLãwä úàileqt z` zectl xzen la` - ¤©¢¨¦§©£¦¨©§¨¦
oi`y itl ,mialkl mxya z` lik`dl ick ezny miycwend

.'jialkl `le zlk`e' miyxec.(øîàc énð éëä)¨¦©¦§¨©
:dpyna epipy.ïðBéãt øçàì øeñà ïáìçå ïãìåå§¨¨©£¨¨¨§©©¦§¨

:`xnbd zl`ey .mixeq`d zecled md dn dpc `xnbdéîc éëéä- ¥¦¨¥
,xaecn dnaïðBéãt øçàì ãéìéúéàå øaòéàc àîéìéàxn`p m` - ¦¥¨§¦©©§¦§§¦§©©¦§¨

,mdizen` ectpy ixg` eid mzcil mbe mxeair mby zeclea xaecny
,dywéànà,mixeq` zecled recn -eäðéð ìiàå éáö ãìåixd - ©©§©§¦§©¨¦§

,mixenb oileg ,xnelk ,li`e iav ly zecle enk mdàlài`ce ¤¨
xaecnïðBéãt øçàì ãéìéúéàå ïðBéãt éðôì øaòéàc-exarzpy §¦©©¦§¥¦§¨§¦§§¦§©©¦§¨

jkitle ,diictd ixg` eid zecild wxe ,ectpy mcew zendad
`le meaixwiy oiprl `l dyecw mda oi` la` ,mixeq` zecled

.mdinca zepaxw epwie ectiy oiprl
:jkn zwiicn `xnbd,éLã÷ énð Lc÷éî ïðBéãt éðôì àä,xnelk ¨¦§¥¦§¨¦§¨©¦¨§¦

oi`y `id ,'opeict xg`l xeq` oalge oclee' dpynd zernyn
zeclea xaecny epx`iay jkne ,cala xeqi` `l` dyecw zeclea
eclep eli`y rnyn ,mpeict xg` eclepe mpeict mcew exarzpy
jenqae .md miyecw mb `l` ,cala xeqi` mda oi` mpeict mcew

.mdilr dlg dyecw efi` x`azi
:`xnbd zl`ey .zecled zyecw ly xewnd z` zxxan `xnbd

éléî éðä àðîmn` oeictl mcew eclepy zecledy epcnl okidn - §¨¨¥¦¥
:daiyne .md miyecwïðaø eðúcoaxw oipra dxeza xn`p ,`ziixaa §¨©¨¨

minly(` b `xwie)mb oky ,`ed xzein df weqte ,'dawp m` xkf m`' ,¦¨¨¦§¥¨
jkny mixne` eid ,mixyk mdipy dawpde xkfdy aezk did `l m`
oaxwl drawy myk xkf `weec minly oaxwl dxezd draw `ly

dlerdny ,miyxec ok lre ,dxyk dawp mb minlyly gken ,
xn`py,'øëæ'`aãìeä úà úBaøìdie`x minlyd cle mby - ¨¨§©¤©¨¨

,daxwdlexn`py dn,'äá÷ð'`aäøeîzä úà úBaøì.daxwdl §¥¨§©¤©§¨
:`ziixad zl`eyéì ïéàå,o`kn zeaxlãìå àlàzepaxw ly §¥¦¤¨§©
úøeîúe ,ïéîéîzzepaxw,íéîéîzmnvr zepaxwde li`edy §¦¦§©§¦¦

,miaxw mdizexenze mdizecle mb ,daxwdl miie`xla`écìå- ©§¥
zenda ly zecledïéîeî éìòa,onenl ozycwd dncwyúøeîúe ©£¥¦§©
ïépî ,ïéîeî éìòa:`ziixad daiyn .md miyecw dl` mbyàeäLk ©£¥¦¦©¦§¤
,'øëæ íà' øîBàd`a ,'m`' zaiz ,xnelkïéîeî éìòa ãìå úBaøì ¥¦¨¨§©§©©£¥¦

'm`' zaize ,onenl zedn`d zycwd dncwyly,'äá÷ð íà'd`a ¦§¥¨
.ïéîeî éìòa úøeîz úBaøì§©§©©£¥¦

zl`ey .mn` oeict xg`l eclepy zecled ipica oecl zxfeg `xnbd
nbd:`xL úBãìå ïúBàeclepïðBéãt øçàìexarzpe ,zedn`d ly ¨§¨¤§©©¦§¨

,mixeq` mdy mdilr xn`py ,oeictd iptlïäéìò àäz äîj`id - ©§¥£¥¤
enk ,zectidl `le daxwdl `l miie`x mpi` ixd ,mda ebdpi

.jynda `ped ax yxtny
eclepy men zelra zenda ly zeclea :wtqd z` `xnbd dxiaqn

ïðBéãt éðôì,zedn`d lyeäa éâéìt âìôéîmi`xen` ewlgp - ¦§¥¦§¨¦§¨§¦¦§
dxenz zkqna mpica(:fi)lirl `ziixaa epipyy dn yexita ,

,md miyecwyáøwéì éLã÷ øîàc ïàîì àkéà,xaeqy in yi - ¦¨§©§¨©¨§¦¦§©
mdae li`ed ,axwidl miie`xe dxenb dyecwa eycwzp zecledy
drya oky ,sebd zyecw gkn d`a mzyecwe ,men oi` mnvr
mcew zecled eclepe ,men oda did `l oiicr mdizen` eycwedy

,oeictdäéiòøì éLã÷ øîàc ïàîì àkéàå,xaeqy in yie - §¦¨§©§¨©¨§¦¦§¦¨
zyecw gkn d`ad mzyecwy ,daxwdl miie`x mpi` zecledy
,onvr zedn`d zyecwn xzei dxeng zeidl dleki dpi` zedn`d
men mda letiy cr erxiy oiprl `l` dliren mzyecw oi` jkle

exknie.dacpl zepaxw epwi zernd one
zecle mze` la`ïðBéãt øçàìceclepe opeict mcew exarzpy - ¦§©©¦§¨

,opeict xg`l.ïäéìò àäz äî©§¥£¥¤

:`xnbd daiynïéúî ïäå ätékì ïñðBk ,àðeä áø øîàmqipkn - ¨©©¨§¨©¦¨§¥¥¦
x`an .dpwz mdl oi`y itl ,mdil`n arxa my mizn mde ,xcgl

:`ped axãéáòéì éëéäcm` ,mdl zeyrl yi dpwz efi` oky - §¥¦¦£¦
eäðéáø÷éìy itl ,xyt` i` ,[maixwdl-]eúà÷ äéeçc äMeã÷ çkî ¦¨§¦§¦Ÿ©§¨§¨¨¨

mby ,cg`d ,miccv ipyn diegcd dyecw zngn d`a mzyecw -
,oda ltpy mend zngn diegc zedn`d zyecw dzid oeictd mcew
f` drwted xake ,mn` oeict xg`l eclep dl` zecley itl ,xg`de

m`e ,m`d zyecw ixnbleäðé÷øôéìi` df mb ,zecled z` ecti - ¦§§¦§
itl ,xyt`yïðBéãt ñtúéîì éîélà àìdwfg dpi` mzyecw - Ÿ©¦¦§¦§©¦§¨

dxez oicny ,mrhde .mzyecwa mdly oeictd qtziy ick witqn
jxi' `ed xaerd oky ,m`d oeict ici lr cled zyecw drwt xak
exfb minkgy `l` ,m`d ixai`n cg` enk aygp ,xnelk ,'en`

.jenqa x`eaiy mrhd on mixeq` eidiy
:wleg `pipg iaxàáøòîa éøîà[l`xyi ux`a-]éaøc déîMî ¨§¦§©£¨¨¦§¥§©¦

,àðéðçici lr ,dtikl mqpekl jxhvi `ly dpwz yiyCeîñ £¦¨¨
,ïðBéãôìì ïñétúîçáæ BúBà íLz` zectl `ay iptl xvw onf - §¦§¨©§¦¨§¥¤©

,m`d da dycwzpy dnvr dyecwd myl mze` yicwn ,zecled
`ed ie`x ,yicwnd gkn mb dyecw cled lr dlgy ici lre

.zectidl
' `pipg iax xn`y dn :`xnbd ddnzïðBéãôì Ceîñ,'oqitzn ¨§¦§¨

ác àøîéîì,eäðéð äéiãô éðdqtzd ila s`y xnel xacd `a m`d §¥§¨¦§¥§¦¨¦§
.mda qtzidl leki oeictd oi`y lirl epxn` ixde ,zectil miie`x

:`xnbd daiynàîéà ,àlà,`pipg iax ixac z` jk x`a -Ceîñ ¤¨¥¨¨
ì ïñétúî ïnà ïBéãôìçáæ BúBà íLirna `vnp cled cera - §¦§¦¨©§¦¨§¥¤©

oaxw eze` myl cled z` yicwn ,dze` dcety iptl xvw onf ,m`d
,yicwnd zngn `id ezyecw eiykre li`ede ,ea dycwzp m`dy
cr oiznn cleiykl jkitle ,m`d oeict ici lr zrwtp dpi` aey

.edcete men ea letiy
:`xnbd zl`ey .zecled xeqi`l mrhd z` zx`an `xnbdàîòè©£¨

éàîmcew exarzpy zecledy dpyna epipyy dn ly mrhd edn - ©
oeicta mzyecw drwt xak ixde ,mixeq` oeictd xg`l eclepe opeict

lirl xn`py enk mixzen zeidl mikixv ok m`e ,m`d(.ci)zyecwa
.minc

:`xnbd daiyn,éåì éaø øîàeclepy zeclea oi` dxez oicn ok` ¨©©¦¥¦
,mixeq` eidiy epwiz minkgy `l` ,dyecw mey m`d oeict xg`l

íéøãò íéøãò ïäî ìcâé ànL ,äøéæbitl -`ny ,mixzen eidi m`y §¥¨¤¨§©¥¥¤£¨¦£¨¦
dvxiy meyn ,ectpy miycwend ileqtn mixcr ezeyxa eaxzi
icil `ai jk jezne ,zecle daxd mdn ecleeiy ick miig mxi`ydl
exfb jkitle ,dcear oda dyrie oxnv z` fefbiy ,zedn`a dlwz
hegyi `l` mdizeni` z` miiwi `l jk jezny ,exq`ii zecledy
`edy itl ,minc zyecwa ok exfb `ly dne .oda lykii `le ,oze`
x`eank ,gafnl minen ilra yicwdl xeq` oky ,ievn epi`y xac

dxenza(:e).
zxg` dyecwl zecled z` yicwdl leki m` zxxan `xnbd

:mn` zyecwnàòa[l`y-]eäî ,úLL áøî àðéáø dépéî §¨¦¥©¦¨¥©¥¤©
,äöøiL çáæ ìëì ïñétúnLileqt irnay zecled ,xnelk ¤©§¦¨§¨¤©¤¦§¤

m`d ,zedn`d ziict mcew dyecwl mqitzdl `ay ,oiycwend
on dpey oaxw myl s` ,dvxiy oaxw dfi` myl mqitzdl leki

.m`d dycwed enyly oaxwddéì øîà,`piaxl zyy axïéà ¨©¥¥
,ïñétúî.m`d dycwedy oaxw eze` myl `l` ©§¦¨

:zyy ax z` `piax l`y .zyy ax ly enrh z` zxxan `xnbd
,àîòè éàî.xg` oaxw myl eyicwdl leki epi`ydéì øîàax ©©£¨¨©¥

,`piaxl zyyéøòLa' øîbéøòLa' 'EøBëaî 'Eoiycwend ileqt - ¨©¦§¨¤¦§¨¤¦§
,'Lixry' zaiz dxn`p mdipya oky ,xekan dey dxifba micnlp§¨¤

xn`p xeka iabl(ak eh mixac)ileqt iable ,'EPlk`Y LixryA'¦§¨¤Ÿ£¤
xn`p oiycwend(eh ai my),miyxece ,'Lixry lkA Ll ozp xy`'äî £¤¨©§§¨§¨¤©

äöøiL çáæ ìëì ïñétúî ïéà ,øBëaleki epi` ,xekady myk - §¥©§¦¨§¨¤©¤¦§¤
,epevxk xg` oaxw myl eyicwdláéúëck fk `xwie)(eøLà øBëa Cà' ¦§¦©§£¤

,'BúBà Léà Léc÷é àì 'åâå äîäáa 'äì økeáéxyt` i`y eyexite §©©¦§¥¨Ÿ©§¦¦
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zexeka(iriax meil)

Báìç ééeúàìxeq` oiycwend ileqt ly algd mby zeaxl `a - §£¥£¨¨¨
.dlik`a

oi`y `ped ax zhiyl zayiizn `ziixad j`id ,zxxan `xnbd
:oiycwend ileqt zeclel dpwzøî øîà,`ziixaa lirl `aed - ¨©©

mda exarzpy zecledy ,mnenl mzycwd dncwy miycw oiprl
,oeictd xg`l eclepe oeictd mcewïécôð ïéàmdy onf lk,ïéîéîz ¥¦§¦§¦¦
äöøiL çáæ ìëì ïñétúî ïéàådfi` myl myicwdl leki epi`e - §¥©§¦¨§¨¤©¤¦§¤

wiicl yie .cala ea dycwed m`dy oaxwd myl `l` ,dvxiy oaxw
y ,jkné÷øtéî àìc àeä íéîéîzi` mininz mdy onfa wx - §¦¦§Ÿ¦©§¦

,mzectl xyt`é÷øtéî ïéîeî éìòa àämen ilra eidpyk la` - ¨©£¥¦¦©§¦
,mn` irna eidyk myicwdyk `ed df xace .mzectl xyt`
okle ,yicwnd gkn d`a `ide li`ed dwfg mzyecw df ote`ay

y ,wiicl yi cere .oeictd ea qtzpïéàc àeä äöøiL [çáæ] ìëì§¨¤©¤¦§¤§¥
ïñétúî,myicwdl leki epi` dvxiy oaxw lk myl wx -BúBàì àä ©§¦¨¨§

ïñétúî çáæleki dycwed m`dy oaxwd eze` myl la` - ¤©©§¦¨
:`xnbd zxxan .myicwdl,dì úçkLî éëéäeiykr ,xnelk ¥¦©§©©¨

dyecwl myicwdl leki epi` mle` mictp minen ilray zxn`y
:`xnbd daiyn .mzectl lkeiy `ven dz` j`id ,zxg`ïñétúîc§©§¦¨

ðå ,çáæ BúBàìïîeîa ïécô,mn` zyecwl myicwny ote`a wx - §¤©§¦§¦§¨
yiy ,`ziixad ixacn x`ean ixd .men mda letiyk mzectl lkei
xg`l eclepe zedn`d oeict mcew mda exarzpy zeclel dpwz

:`xnbd zl`ey ,jky xg`ne .opeictáøc àúáeéz éåäéz àîéð¥¨¤¡¥§§¨§©
àðeäoi`y `ped ax xn`y dn lr `kxit o`kn yiy xn`p m`d - ¨

leki epi` mn` zyecwl s`y xaeq `ed ixdy ,dl` zeclel dpwz
oi`e dylg mzyecwy itl mzectl leki epi`e ,mn` irna myicwdl

.mda qtzp oeictd
:`xnbd daiynàðeä áø Cì øîà,uxzl yiy jl xn`i `ped ax - ¨©¨©¨

zn`ayeléôàc ïécä àeämd zecled m`,ïécôð ïéà ,ïéîeî éìòa ©¦©£¦©£¥¦¥¦§¦
,dpwz mdl oi`y ezhiykeàLéø àðúc éãééàåab`y `l` - §©§¥§¨¨¥¨

`pzd dpy ,mzycwdl mnen mcwy miycw oipra `yixayïécôð'¦§¦
,'íéîéîz,mictp mininz mdyk elit`y cnll `weeca ok hwp mye §¦¦

jklàôéñ énð àðzdncwy miycw oipra ,`tiqa mb `pzd dpy - ¨¨©¦¥¨
' mnenl mzycwd,'íéîéîz ïécôð ïéàmen ilray jkn wiicl oi`e ¥¦§¦§¦¦

.mictpàðúc éãééàåa dpyy ab` ,ok enke -çáæ ìëì' àLéø §©§¥§¨¨¥¨§¨¤©
,'äöøiLzyecw `l` zedn`a oi`y oeiky ,`weeca ok hwp mye ¤¦§¤

,zxg` dyecwl zecled z` qitzdl leki cala mincénð àðz- ¨¨©¦
a mb dpy,'äöøiL çáæ ìëì' àôéñeze` myly jkn wiicl oi`e ¥¨§¨¤©¤¦§¤

.myicwdl leki dycwed m`dy oaxwd
`xnbdmiycwa dpcd ,`ziixad ly `tiqd jynd z` d`ian

:epipy .mnenl mzycwd dncwyøeèt õeça ïèçBMäåmiyperd on §©£¨©¨
miaiig oi`y itl ,ectp `l m` s`e ,'ueg ihegy' xeqi`a mixen`d
,mipta daxwdl die`x dzid dndad ok m` `l` uega dhigyd lr

.jkl die`x dpi` men zlrae
:`ziixaa dpey `qxib `xnbd d`ianéðúî àðeä áø,qxb - ©¨©§¥

uega ohgeyd','áéiçepzpyna epipyy enke(.ci lirl),dì íé÷Bîe- ©¨¦¨
`ziixad z` cinrde,ïéòaL ïéweãamexw mend didy ,xnelk §¦¤¨©¦

,oird z` dqkndàáé÷ò éaøc àaélàåzkled `ziixady yxite - §©¦¨§©¦£¦¨
`aiwr iax zhiyaøîàcmigafa(.ct),df men oda didy zenday , §¨©

mewn lkn ,od zeleqty s`eìò íà,gafnd lr xakeãøé àì- ¦¨Ÿ¥§
dl` zenday `vnp ezhiyle .oaixwi `l` myn ocixedl jixv epi`

.uega oaixwnd aiig jkitle ,mipta zeie`x
:mnenl mzycwd mcwy miycwd ipica ,`ziixad ly `tiqa epipy

.äøeîz äNBò BðBéãt øçàì ïéa BðBéãt éðôì ïéa¥¦§¥¦§¥§©©¦§¤§¨
:dpeict xg`l dze` exindy men zlraa dpc `xnbdáø øîà̈©©
äúî BðBéãt øçàì Búøeîúe ,deáà øa äaø øîà ïîçðznda - ©§¨¨©©¨©£©§¨§©©¦§¥¨

dze` migipn ,mend zlra z` ecty xg`l da exindy ,dxenzd
.dpwz dl oi`y itl ,zenlàîòè éàî,dpwz dl oi`y mrhd edn - ©©£¨

okyãéáòéì éëéä,dl zeyrl yi dpwz efi` -déáø÷éìxn`z m` - ¥¦¤¡¦¦¨§¥
ef dxenzy itl ,xyt` i` df xac ,oaxwl dze` aixwpyçkî¦Ÿ©

àéúà÷ äéeçc äMeã÷,dzctp xaky dnda da exind oky ,d`a - §¨§¨¨¨§¨
d÷øôéìoky ,xyt` i` df xac mb ,dxenzd z` ectiy xn`z m`e - ¦§§¨

dðBéãt ñtúéîì àîélà àìwitqn dwfg dpi` ,ef dxenz zyecw - Ÿ©¦¨§¦§©¦§¨
,dzyecwa dpeict qtzidl lkeiy ickäúî ,Ckìädze` migipn - ¦§¨¥¨

.zenl
:`xnbd dywné÷úîíøîò áø dì óepic lr mxnr ax dywd - ©§¦¨©©§¨

,dea` xa dax ly,íéìòaì dîeîa ìéëúéúåmigipn dnl ,xnelk §¦©¦§¨©§¨¦
dilra dze` elk`i jk xg`e men da letiy cr epizni ,zenl dze`

,mend zngnBæ ïéa äî éëåileqt zxenz oia yi welig dfi` ike - §¦©¥
miycwendïðúc ,øNòîe øBëa úøeîúìdpyna odilr epipyy - ¦§©§©£¥¦§©

dxenza(.`k),ïä ,øNòîe øBëa úøeîz,onvr zexenzd -ïãìåe- §©§©£¥¥§¨¨
,zexenzd on eclepy zecledïãìå ãìåemze` eciledy zeclede - §©§¨¨

zecle icle mze` eciledy zecled mbe ,zecle,íìBòä ìk óBñ ãò©¨¨¨
øNòîe øBëák ïä éøämnvr xyrne xekaa mibdepd mipicd - £¥¥¦§©£¥

xeq` ,men mda ltp m` s`y ,mda mb mibdep ,mzyecw zngn
ziaa `l` ,xya ea mixkeny weya mxya z` xeknle mhgeyl

,calaíéìòaì ïîeîa eìëàéåmilk`p men mda letiyke - §¥¨§§¨©§¨¦
xyrnd zxenze mipdkl lk`p xekad zxenz ,xnelk ,mdilral
die`x xyrne xeka zxenz oi`y oeiky ,gkene .l`xyid eilral
.dilral lk`idl dnvr `id die`x men da ltpyk jkl ,daxwdl
die`x didz ,ectpy miycwend ileqt zxenz mb ,df mrhn ok m`e

.daxwdl die`x dpi` ixdy ,men da letiyk dilral dlik`l
:`xnbd zvxznééaà déì øîà,mxnr axläæå ,åéìò Bnà íL äæ ¨©¥©©¥¤¥¦¨¨§¤
,åéìò Bnà íLzngn df oi` ,zlk`p xekad zxenzy dn ,xnelk ¥¦¨¨

milg dxenz lky iptn `l` ,dninz `idyk axwil die`x dpi`y
zxenz oic welg okle ,egekn d`a `idy oaxwd ly mipicd dilr

oky ,xyrne xeka zxenz oicn miycwend ileqtäæxeka zxenz - ¤
,xyrne[åéìò Bîà íL]d`a `idy oaxwd ly myd dilr lg - ¥¦¨¨

oky ,egeknàéøwéî øNòîe øBëa úøeîz (åìåë)dny `xwp - §©§©£¥¦©§¨
,mzenk dpic okle ,'xyrne xeka zxenz'ïîeîa øNòîe øBëa äî©§©£¥§¨

íéìòaì ïìëàúéîmen mda ltpy mnvr xyrnde xekady myk - ¦§©§¨©§¨¦
,milral milk`pàìëàúéî [ïîeîa éîð] ïúøeîz óàmb jk - ©§¨¨©¦§¨¦§©§¨

,men da ltpyk milral zlk`p mzxenzäæåileqt zxenz oke - §¤
,miycwendåéìò Bnà íLd`a `idy oaxwd ly myd dilr lg - ¥¦¨¨
oky ,egeknàéøwéî íéLã÷ úøeîz,'miycw zxenz' dny `xwp - §©¨¨¦¦©§¨

,mzenk dpic okleïBéãôa àlà éìëúéî àì íéLãw äîmyk - ©¨¨¦Ÿ¦©§¦¤¨§¦§
ecti ok m` `l` milk`p mpi` ,men mda ltpyk s` ,miycwd lky

,mze`ïBéãôa àlà éìëúéî àì énð ïúøeîz óàmzxenz mb jk - ©§¨¨©¦Ÿ¦©§¦¤¨§¦§
,decti ok m` `l` lk`idl die`x dpi`ñtúéîì àîélà àì àäå§¨Ÿ©¦¨§¦§©

dðBéãt,ectpy miycwend ileqt da exindy ef dxenz ixde - ¦§¨
migipn jkle ,dzyecwa dpeict qtziy dgeka oi`e ,dylg dzyecw

.zenl dze`
:dea` xa dax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbddéúååk àéðz©§¨§¨¥

ïîçð áøc,dea` xa dax mya ongp ax xn`y enk `ziixaa epipy - §©©§¨
ïéLc÷enä éìeñt úøeîúì ïépîdpi`y ,ectpy xg`l mxindy ¦©¦¦§©§¥©§¨¦

,daxwdl die`xäúnLdrxzy mixne` oi`e ,zenl dze` migipn - ¤¥¨
didze dctize men da letiy cr,dlik`l die`xøîBì ãeîìz- ©§©

dlik`a zexeq`d zendad oipra xn`pd aezkd epcnln(c `i `xwie)

Elk`z `l df z` K`'äøbä éìònî'ebeàîèmiyxece ,'mkl `Ed ©¤¤ŸŸ§¦©£¥©¥¨¨¥¨¤
s`e ,zendaa exn`py dxdh ipniq dl yiy dnda yiy epnn cenll
z`f dndae ,zenl dze` migipn okle ,dlik`a dxeq` `id ok it lr

.ectpy miycwend ileqt zxenz `id
:`ziixad zyxc lr dywn `xnbdúBàhç Lîçì déì éòaéî ,éàä©¦¨¥¥§¨¥©¨

úBúîz` epnn yexcl `ed jxvp oky ,dyxcl iept epi` df weqt - ¥
zeleqt ze`hg ipin dyng ,xnelk ,'zeznd ze`hg yng' oic
ipniq odl yiy zenda yiy cnlnd ,df weqtne .dxenza zeiepyd
ze`hg yng oze`y mixne` oi`y micnl ,dlik`a zexeq`e dxdh
mixeq` `l` ,diict ici lr oilegl e`vie men oda letiy cr erxi

.zenl oze` migipn okle mlerl md
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fh sc zexeka(iriax meil)

Báìç ééeúàìxeq` oiycwend ileqt ly algd mby zeaxl `a - §£¥£¨¨¨
.dlik`a

oi`y `ped ax zhiyl zayiizn `ziixad j`id ,zxxan `xnbd
:oiycwend ileqt zeclel dpwzøî øîà,`ziixaa lirl `aed - ¨©©

mda exarzpy zecledy ,mnenl mzycwd dncwy miycw oiprl
,oeictd xg`l eclepe oeictd mcewïécôð ïéàmdy onf lk,ïéîéîz ¥¦§¦§¦¦
äöøiL çáæ ìëì ïñétúî ïéàådfi` myl myicwdl leki epi`e - §¥©§¦¨§¨¤©¤¦§¤

wiicl yie .cala ea dycwed m`dy oaxwd myl `l` ,dvxiy oaxw
y ,jkné÷øtéî àìc àeä íéîéîzi` mininz mdy onfa wx - §¦¦§Ÿ¦©§¦

,mzectl xyt`é÷øtéî ïéîeî éìòa àämen ilra eidpyk la` - ¨©£¥¦¦©§¦
,mn` irna eidyk myicwdyk `ed df xace .mzectl xyt`
okle ,yicwnd gkn d`a `ide li`ed dwfg mzyecw df ote`ay

y ,wiicl yi cere .oeictd ea qtzpïéàc àeä äöøiL [çáæ] ìëì§¨¤©¤¦§¤§¥
ïñétúî,myicwdl leki epi` dvxiy oaxw lk myl wx -BúBàì àä ©§¦¨¨§

ïñétúî çáæleki dycwed m`dy oaxwd eze` myl la` - ¤©©§¦¨
:`xnbd zxxan .myicwdl,dì úçkLî éëéäeiykr ,xnelk ¥¦©§©©¨

dyecwl myicwdl leki epi` mle` mictp minen ilray zxn`y
:`xnbd daiyn .mzectl lkeiy `ven dz` j`id ,zxg`ïñétúîc§©§¦¨

ðå ,çáæ BúBàìïîeîa ïécô,mn` zyecwl myicwny ote`a wx - §¤©§¦§¦§¨
yiy ,`ziixad ixacn x`ean ixd .men mda letiyk mzectl lkei
xg`l eclepe zedn`d oeict mcew mda exarzpy zeclel dpwz

:`xnbd zl`ey ,jky xg`ne .opeictáøc àúáeéz éåäéz àîéð¥¨¤¡¥§§¨§©
àðeäoi`y `ped ax xn`y dn lr `kxit o`kn yiy xn`p m`d - ¨

leki epi` mn` zyecwl s`y xaeq `ed ixdy ,dl` zeclel dpwz
oi`e dylg mzyecwy itl mzectl leki epi`e ,mn` irna myicwdl

.mda qtzp oeictd
:`xnbd daiynàðeä áø Cì øîà,uxzl yiy jl xn`i `ped ax - ¨©¨©¨

zn`ayeléôàc ïécä àeämd zecled m`,ïécôð ïéà ,ïéîeî éìòa ©¦©£¦©£¥¦¥¦§¦
,dpwz mdl oi`y ezhiykeàLéø àðúc éãééàåab`y `l` - §©§¥§¨¨¥¨

`pzd dpy ,mzycwdl mnen mcwy miycw oipra `yixayïécôð'¦§¦
,'íéîéîz,mictp mininz mdyk elit`y cnll `weeca ok hwp mye §¦¦

jklàôéñ énð àðzdncwy miycw oipra ,`tiqa mb `pzd dpy - ¨¨©¦¥¨
' mnenl mzycwd,'íéîéîz ïécôð ïéàmen ilray jkn wiicl oi`e ¥¦§¦§¦¦

.mictpàðúc éãééàåa dpyy ab` ,ok enke -çáæ ìëì' àLéø §©§¥§¨¨¥¨§¨¤©
,'äöøiLzyecw `l` zedn`a oi`y oeiky ,`weeca ok hwp mye ¤¦§¤

,zxg` dyecwl zecled z` qitzdl leki cala mincénð àðz- ¨¨©¦
a mb dpy,'äöøiL çáæ ìëì' àôéñeze` myly jkn wiicl oi`e ¥¨§¨¤©¤¦§¤

.myicwdl leki dycwed m`dy oaxwd
`xnbdmiycwa dpcd ,`ziixad ly `tiqd jynd z` d`ian

:epipy .mnenl mzycwd dncwyøeèt õeça ïèçBMäåmiyperd on §©£¨©¨
miaiig oi`y itl ,ectp `l m` s`e ,'ueg ihegy' xeqi`a mixen`d
,mipta daxwdl die`x dzid dndad ok m` `l` uega dhigyd lr

.jkl die`x dpi` men zlrae
:`ziixaa dpey `qxib `xnbd d`ianéðúî àðeä áø,qxb - ©¨©§¥

uega ohgeyd','áéiçepzpyna epipyy enke(.ci lirl),dì íé÷Bîe- ©¨¦¨
`ziixad z` cinrde,ïéòaL ïéweãamexw mend didy ,xnelk §¦¤¨©¦

,oird z` dqkndàáé÷ò éaøc àaélàåzkled `ziixady yxite - §©¦¨§©¦£¦¨
`aiwr iax zhiyaøîàcmigafa(.ct),df men oda didy zenday , §¨©

mewn lkn ,od zeleqty s`eìò íà,gafnd lr xakeãøé àì- ¦¨Ÿ¥§
dl` zenday `vnp ezhiyle .oaixwi `l` myn ocixedl jixv epi`

.uega oaixwnd aiig jkitle ,mipta zeie`x
:mnenl mzycwd mcwy miycwd ipica ,`ziixad ly `tiqa epipy

.äøeîz äNBò BðBéãt øçàì ïéa BðBéãt éðôì ïéa¥¦§¥¦§¥§©©¦§¤§¨
:dpeict xg`l dze` exindy men zlraa dpc `xnbdáø øîà̈©©
äúî BðBéãt øçàì Búøeîúe ,deáà øa äaø øîà ïîçðznda - ©§¨¨©©¨©£©§¨§©©¦§¥¨

dze` migipn ,mend zlra z` ecty xg`l da exindy ,dxenzd
.dpwz dl oi`y itl ,zenlàîòè éàî,dpwz dl oi`y mrhd edn - ©©£¨

okyãéáòéì éëéä,dl zeyrl yi dpwz efi` -déáø÷éìxn`z m` - ¥¦¤¡¦¦¨§¥
ef dxenzy itl ,xyt` i` df xac ,oaxwl dze` aixwpyçkî¦Ÿ©

àéúà÷ äéeçc äMeã÷,dzctp xaky dnda da exind oky ,d`a - §¨§¨¨¨§¨
d÷øôéìoky ,xyt` i` df xac mb ,dxenzd z` ectiy xn`z m`e - ¦§§¨

dðBéãt ñtúéîì àîélà àìwitqn dwfg dpi` ,ef dxenz zyecw - Ÿ©¦¨§¦§©¦§¨
,dzyecwa dpeict qtzidl lkeiy ickäúî ,Ckìädze` migipn - ¦§¨¥¨

.zenl
:`xnbd dywné÷úîíøîò áø dì óepic lr mxnr ax dywd - ©§¦¨©©§¨

,dea` xa dax ly,íéìòaì dîeîa ìéëúéúåmigipn dnl ,xnelk §¦©¦§¨©§¨¦
dilra dze` elk`i jk xg`e men da letiy cr epizni ,zenl dze`

,mend zngnBæ ïéa äî éëåileqt zxenz oia yi welig dfi` ike - §¦©¥
miycwendïðúc ,øNòîe øBëa úøeîúìdpyna odilr epipyy - ¦§©§©£¥¦§©

dxenza(.`k),ïä ,øNòîe øBëa úøeîz,onvr zexenzd -ïãìåe- §©§©£¥¥§¨¨
,zexenzd on eclepy zecledïãìå ãìåemze` eciledy zeclede - §©§¨¨

zecle icle mze` eciledy zecled mbe ,zecle,íìBòä ìk óBñ ãò©¨¨¨
øNòîe øBëák ïä éøämnvr xyrne xekaa mibdepd mipicd - £¥¥¦§©£¥

xeq` ,men mda ltp m` s`y ,mda mb mibdep ,mzyecw zngn
ziaa `l` ,xya ea mixkeny weya mxya z` xeknle mhgeyl

,calaíéìòaì ïîeîa eìëàéåmilk`p men mda letiyke - §¥¨§§¨©§¨¦
xyrnd zxenze mipdkl lk`p xekad zxenz ,xnelk ,mdilral
die`x xyrne xeka zxenz oi`y oeiky ,gkene .l`xyid eilral
.dilral lk`idl dnvr `id die`x men da ltpyk jkl ,daxwdl
die`x didz ,ectpy miycwend ileqt zxenz mb ,df mrhn ok m`e

.daxwdl die`x dpi` ixdy ,men da letiyk dilral dlik`l
:`xnbd zvxznééaà déì øîà,mxnr axläæå ,åéìò Bnà íL äæ ¨©¥©©¥¤¥¦¨¨§¤
,åéìò Bnà íLzngn df oi` ,zlk`p xekad zxenzy dn ,xnelk ¥¦¨¨

milg dxenz lky iptn `l` ,dninz `idyk axwil die`x dpi`y
zxenz oic welg okle ,egekn d`a `idy oaxwd ly mipicd dilr

oky ,xyrne xeka zxenz oicn miycwend ileqtäæxeka zxenz - ¤
,xyrne[åéìò Bîà íL]d`a `idy oaxwd ly myd dilr lg - ¥¦¨¨

oky ,egeknàéøwéî øNòîe øBëa úøeîz (åìåë)dny `xwp - §©§©£¥¦©§¨
,mzenk dpic okle ,'xyrne xeka zxenz'ïîeîa øNòîe øBëa äî©§©£¥§¨

íéìòaì ïìëàúéîmen mda ltpy mnvr xyrnde xekady myk - ¦§©§¨©§¨¦
,milral milk`pàìëàúéî [ïîeîa éîð] ïúøeîz óàmb jk - ©§¨¨©¦§¨¦§©§¨

,men da ltpyk milral zlk`p mzxenzäæåileqt zxenz oke - §¤
,miycwendåéìò Bnà íLd`a `idy oaxwd ly myd dilr lg - ¥¦¨¨
oky ,egeknàéøwéî íéLã÷ úøeîz,'miycw zxenz' dny `xwp - §©¨¨¦¦©§¨

,mzenk dpic okleïBéãôa àlà éìëúéî àì íéLãw äîmyk - ©¨¨¦Ÿ¦©§¦¤¨§¦§
ecti ok m` `l` milk`p mpi` ,men mda ltpyk s` ,miycwd lky

,mze`ïBéãôa àlà éìëúéî àì énð ïúøeîz óàmzxenz mb jk - ©§¨¨©¦Ÿ¦©§¦¤¨§¦§
,decti ok m` `l` lk`idl die`x dpi`ñtúéîì àîélà àì àäå§¨Ÿ©¦¨§¦§©

dðBéãt,ectpy miycwend ileqt da exindy ef dxenz ixde - ¦§¨
migipn jkle ,dzyecwa dpeict qtziy dgeka oi`e ,dylg dzyecw

.zenl dze`
:dea` xa dax ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbddéúååk àéðz©§¨§¨¥

ïîçð áøc,dea` xa dax mya ongp ax xn`y enk `ziixaa epipy - §©©§¨
ïéLc÷enä éìeñt úøeîúì ïépîdpi`y ,ectpy xg`l mxindy ¦©¦¦§©§¥©§¨¦

,daxwdl die`xäúnLdrxzy mixne` oi`e ,zenl dze` migipn - ¤¥¨
didze dctize men da letiy cr,dlik`l die`xøîBì ãeîìz- ©§©

dlik`a zexeq`d zendad oipra xn`pd aezkd epcnln(c `i `xwie)

Elk`z `l df z` K`'äøbä éìònî'ebeàîèmiyxece ,'mkl `Ed ©¤¤ŸŸ§¦©£¥©¥¨¨¥¨¤
s`e ,zendaa exn`py dxdh ipniq dl yiy dnda yiy epnn cenll
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.ectpy miycwend ileqt zxenz `id
:`ziixad zyxc lr dywn `xnbdúBàhç Lîçì déì éòaéî ,éàä©¦¨¥¥§¨¥©¨

úBúîz` epnn yexcl `ed jxvp oky ,dyxcl iept epi` df weqt - ¥
zeleqt ze`hg ipin dyng ,xnelk ,'zeznd ze`hg yng' oic
ipniq odl yiy zenda yiy cnlnd ,df weqtne .dxenza zeiepyd
ze`hg yng oze`y mixne` oi`y micnl ,dlik`a zexeq`e dxdh
mixeq` `l` ,diict ici lr oilegl e`vie men oda letiy cr erxi

.zenl oze` migipn okle mlerl md
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åáìç ééåúàìok m`c meyn ,opixn` `l aiigc uega ehgey iiez`le .xeq`c Ð

.xeht uega ohgeyd :onwl ipzw `tiq ,cere .oiray oiweca xninl ol irai`

,inc otebkc ocle `zydc ,ixyc ealg iiezi`l jixhv` `l `yixc `llke

.`ed `nlra `inc ,ealg oky lk Ð ixy ,`ed en` jxi xaercïéîåî éìòá àä
é÷øôéîoeict mcew exarzpy mze` Ð

meyl oqtzy oebke .oeict xg`l eclepe

.opeict qtzinl ediizyecw `nil`c ,gaf

lkl oqitzn oi` gaf myl oqitzn `edyke

.oqitzn gaf eze` myl `d dvxiy gaf

:xnelk ,`ed `yexit Ð dl zgkyn ikide

rnync ,`zlinc `vexiz zgkyn ikid

`l xg` gaf myle oictp oinen ilra

myl mqitznc Ð ciar ikid `l` ,mqitzi

oda letiyk ,onena Ð oictpe gafd eze`

.menàðåä áøã àúáåéú éåäú àîéðÐ

.mizn ode dtikl oqpek :[a,eh] lirl xn`c

íéîéîú ïéãôð àùéø éðúã éãééàåÐ

.mictp mininz elit`c ,`ed yecigc

øåèô õåçá ïèçåùäå`ziixac `tiq Ð

onen z` oycwd mcwy miycw` ,lirl

lr oiaiig oi`c ,xeht ikd elit`e .i`w

,mipta lawznd lr `l` ueg zhigy

:(`,aiw) "z`hg zxt" wxta migafa opzck

,oixaer oia oireaw oia ,oinen ilra

`nrh witne .xeht Ð uega oaixwdy

`l cren ld` gzt l`e" :`xw i`dn

gzt l` `al ie`x epi`y lk `d ,"e`iad

.eilr oiaiig oi` Ð cren ld`àðåä áø
áééç éðúîzexeka] oizipzn ipzwck Ð

.[a,cioiray oiweca dl iwenelawznc Ð

.`ed miptaàáé÷ò éáøã àáéìàåÐ

gafnd" wxta miycw zhigya xn`c

= oiwec .ecxi `l elr m` :(`,ct) "ycwn

weck dhepd" (n ediryi) oebk ,`"lih*

xkip onen oi`c Ð ecxi `l ikdle ,"miny

gafnd" wxta migafa opz ikd .jk lk

`aiwr iax :(`,ct) "el ie`xd ycwn

`l elr m`c ,xnelk ,oinen ilraa xiykn

xiykd `l :`xnba opgei iax xn`e .ecxi

li`ed ,oiray oiweca `l` `aiwr iax

z` oyicwd mcwy `ede .zetera oixiyke

men el yiy Ð oiwec :`pixg` `pyil .onen

lr wec mitrtrl ixw ikdle .mitrtra

:zeceb` ixtqa opixn` ikdc .riwxk ,oird

cbpk mitrtrd ,ohw mlerl dnec oird

oalde ,ux`d cbpk oezgzde ,riwxd

aaeqy qepiiwe` mi cbpk oird z` siwny

dnec lebr `edy eay xegyde ,mlerd z`

.dng lblbläéåçã äùåã÷xaky Ð

.ectpïîåîá åìëàéåenneiy cr epizni Ð

oictp oi`y xyrne xekak ,milral elk`ie

ivn `lc oeik ,`nl` .onena oilk`p `l`

j`" :(a,d) dxenz zkqna xn`ck ,iaxw

ozxenz oi`e oiaixw od Ð 'ebe "xey xeka

inp i`d ,milral onena oilk`p Ð oiaixw

!ikd carilàîéìà àì äîäá àäå
äðåéãô ñôúéîì.dzn jklid Ðïéðî

äúîù íéùã÷åîä éìåñô úøåîúì.axwinl evn `lc ,dxenza oqitzd miycwd ectpy xg`lc oebk Ðàåä àîè äøâä äìòîî`nh" :aizk `xwc ditiqc Ð

.oiycwend ileqt zxenz ef Ð efi`e ,dlik`a xeq`e dxdh ipniq ea yiy xac jl yi :ikd opiyxce ,"mkl `edúåàèç ùîç.(a,`k) dxenza yxtn Ðúøåîúì
äòåø àäúù íùà.men ea letiy xnelk ,`nh `diy cr edegipd :xn`w ikd `xwc "`nh" `de .daxw `l ezxenz jkld ,dacp axw `l my`c Ðúàèçáù ìë

äúî.zezn ze`hg yngn zg` epiid z`hg zxenze Ðàëéì åàì.e`la xaer oi`c Ðåàì àëéàã."dxbd ilrnn elk`z `l" Ðàîéà úéòáéàå`z` ikdl Ð

iqixtnn `ad xacl ,"dxbd ilrnn" `wtpc ,opeict xg`l oiycwend ileqt zxenz ,dxbd ilrnn `ad xac yiwdl Ð zeznd ze`hga irzync "dqxtd iqixtnn"

.zeznd ze`hg dqxtdäðùîìæøá ïàö ìá÷îäzecle oze`e ,elfed oia ezn oia ,mipy xyr cr minc oze` el zzle ,oiaevw minca eizenda ieb el myy Ð

.mdipia eidi onf eze` cr odl eidiyïéøåèô ïäéúåãìå.dxekad on Ð
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:xnel yie ?li`e iav cle lirl opiaygc ,opeict xg`l ciliz`e

iavk ixnbl ezyecw drwt zictpy oeike ,on` gkn `l` dyecw oda oi` zeclec

hren xeqi`l gk oi` Ð dceare dfib xeqi` `ki`c ab lr s`e .li`ke

.zecled lr dyecw eci lr legiy dfk

,[`id da] (`idda) Ð dyecw zxenz la`

reaw men zlra lr dlgy `xw ilbc oeike

`lc `l` ,opeict xg`l oicd `ed dlg Ð

,daxw opeict iptlc dxenz la` .daxw

o`n `ki`c ,opeict iptlc zeclen `ticre

oeyl gken oke .diirxl lirl xn`c

ileqt zxenzl oipn" iab jenqac ,qxhpewd

oebk :i"yx yxite ,"dzny oiycwend

`de .axwinl ivn `lc ,epeict xg`l

Ð jenqa "dxbd ilrnn"c `xw jixhv`c

,daxw `lc eprci `xaqnc ,`z` e`ll

xn` `peeb i`dke .`kd ongp ax xn`ck

:yxtl yi cere .ze`hg yng iab jenqa

ded `xw e`l i`c ,ikixv `xaqe `xwc

zeclek ,li`e iavk ,llk dycw `l :`pin`

e`l i`e .opeict xg`l cile`e xari`c

"`ed `nhe" ,drxi :`pin` ded `xaq

ea letie `nh `diy cr oizni Ð ied `xwc

jixtc `de .jenqa qxhpewd yxitck men

Ð milral dnena likzize :mxnr ax

.jixt ongp axc `xaq`

ãåîìú`de Ð dxbd ilrnn xnel

jl yi :(`,e) `nw wxta opiyxcc

,elke` dz` i`e dxb dlrn `edy xac

yixc mzd Ð `nhd on clepy xedh oebk

,"elk`z `l dl` z`e" :`xwc diyixn

`ed `nh" :`xwc ditiqn yixc `kde

.iaizk i`xw ixz ,inp i` ."mklàìàik

`yexit ikde Ð my` zxenzl `xw `z`

ocbpke zezn ze`hg yngl oipn :`ziixac

drxiy epiid Ð "`ed `nh"e .drex my`a

.qxhpewd yxitck ,a`zqiy cr

ìëxne` Ð drex my`a dzn z`hgay

itle ,`id opaxcn diirxc :mz epiax

`zkec lka hwp diirx minkg epwzy

`zi` ikd `zklid la` .drex my`a

my`a Ð dzn z`hgay lkc ,`ziixe`cn

(seq) idliy migqta xn`ck ,dler axw

wzipy my` :(`,br) "mixac el`" wxt

mye ,dlerl xyk Ð ehgye diirxl

.dl izyxit

êééù][a cenrlãéîòäzgz zecle

:qxhpewd yxit Ð odizen`

,zeclea gk el zeidl gztd el gzty

lehz Ð zendad ezeni m` :el xn`e

ici zgz `die ,iwlgl zeribnd zecled

enk `xnba rnyn yexitae .minc oze`a

ezn :ipzw `ztqeza la` ,myl izyxity

rde zedn`d.zecled cin
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ïäéúåãìåfxa o`v oze` ly Ð`nrhe .dxekad on exhti Ð exkaie elcbiyk ,l

gkyn `l i`e ,dnda qitz iebl ifef dil aidi `l i`c oeikc :`xnba yxtn

.oO`A ieb ci `kiiyc gkzyi` Ð zecle qitz dndaïéáééç úåãìå éãìååÐ §¦¨

zecle odl eidiyk ,l`xyi ly ewlgl zeribnd lfxa o`v ly zecle icle

ziriax epiidc ,odkl (epzpi) Ð zexeka

.odkl ozpi lfxa o`vlúåãìå ãéîòä
íäéúåîà úçúiebl gzt el gzty Ð

ezeni m` :el xn`e ,zeclea gk el zeidl

,iwlgl zeribnd zecled lehz Ð zendad

onf eze` cr minc oze`a ici zgz eidie

.envrïäéúåãìååieb ci `nil` `zyd Ð

ly zecle ,jkld .ith xg` xeca `kiiye

lfxad o`vl zecle icle ody zecle oze`

`diyke ,ieb ci eda `kiiyc ,oixeht Ð

.odkl ozpi `l xeka mdléåâì ïúåéøçàù
.qitz ieb gkync dn lk mlerlc Ð

àøîâè÷ð àìã ïåéë,ifef iebd Ð

.iniiw iebc dizeyxaàîéé÷ ìá÷îãÐ

liwyc i`de ,edl aiigi`c `ed ifef lawnc

`w zern zpznd xkya Ð zecle ivg ozep

i`n` ,iniiw dxn zeyxa i`c .edl liwy

`ed ziax?.zecle gay` dixnc `zeyxa

äéìò ìéá÷ãá ïéúéðúî`qpe` iebd Ð

.`lefeïàö àìåæå àñðåà äéìò ìéá÷ã éà
äéì úéø÷ ìæøálfxa o`v `d ,dinza Ð

!`qpe` lawnd dilr lawna `l` ied `l

epi`e dyw Ð "lfxa" dil zixw ikdlc

.eincn zegti `l ozepd df jk ,zgtpãåòå
à÷ñô éàîdwqt ,xnelk ,dinza Ð

o`vl lfxa o`v oia welig yic ,`zlinl

.lfxaàôéñ éðúãàoilawn la` :mzdc Ð

.'ekàìà`xn dilr liaw `lc `de `d Ð

.lkd `di lawnd lr `l` ,`lefe `qpe`

äøåëá éáâ àëäåiedc meyn e`l Ð

ied oekync meyn `l` ,ieb ly ezeyxa

.diabìæøá ïàö ìù ïãìåå àðåä áø øîà
'åë íéøåèô.oizipzn iab ziyixtck Ð

.i`w `yix`eúåãìå éãìå øîà äãåäé áø
ïéøåèô éîðepi` lfxa o`vl iriax xece Ð

jixt onwle .iying xec `l` ,odkl ozep

.oizipznn dilãéîòäã àîòèwifgdy Ð

ixhtin `l Ð cinrd `l `d .ieb ly egk

.lfxa o`v ly zecle icleòîùî à÷ àäå
ïìiebc digxe`c ,cinrdc ab lr s`c Ð

jzrc `wlq ,xnelk .dpa qtzinle lfinl

`ni` Ð zeclea ieb gk xfegy oeik :`pin`

icle ody ,zecle oze` ly zecle ,ikd elit` :ol rnyn `w ,mlerl oixeht eidi

.cinrd `l eli`k ,oiaiig Ð zecle ly zecle iclee ,oixeht Ð lfxa o`vl zecle

'åë øîåà ìàéìîâ ïáø ïðú.i`w `yix` l`ilnb oaxc oizrc `wlq `we Ð

àî÷ àðú úéçð øîàã äãåäé áøì àîìùázexec izyc ,ixc xhtinl Ð

.`nw `pz xhet lfxa o`vl
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ïéà`aa) "jyp edfi`" wxta Ð ziax `edy iptn l`xyin lfxa o`v oilawn

oi`y onf lke ,zerna eilr mze` myy Ð ziax :i"yx yxit (a,r `rivn

oi` :dil `pz `dc ,`id `xizi dpync ab lr s`e .xkyd oiwleg eizern ozep

dil hwp ,eilr zeixg`d lk lawy `kd oky lke ,xky zivgnl ipeepg oiaiyen

cr .iebd on lfxa o`v oilawn :`tiq meyn

xzid opireny`l `z` `tiqe .epeyl o`k

oielne mdn oieel :ipzwck ,iebd on ziax

i`n :qxhpewd yexitl dywe .ziaxa odl

`zeyxa jzrc `wlq i`e" `kd jixt

`zeyxa ,ziax ied i`n` `niiw `xnc

ziax mewn lkn ?`iyw i`n "gaynw ixnc

lawnd lr zeixg` lky oeikc ,`id opaxc

xkya gayd ivg lhepe ,`id deln Ð

,`ziixe`c ziax ied `lc `l` ,delnd

,melk lehi `l gayd `ai `l m`c oeik

d`xpe !opaxc ziax `idy `ziikp `la enk

ziax `idy ,mz epiax yxity enk

wqte ,o`vd lr minc wqty ,`ziixe`c

dpy lka zzl eilr lawe gayd inc

ziaxe .didi `l oia gay my `di oia ,dpye

,xnel yie .dvevw ziax epiidc ,`id dxenb

epiid `yix `pzc ab lr s`e ,`ipz `kdc

`w `kde ,opaxc ziax `edy ipeepgc

,`id `ziixe`c ziax `iddc ol rnyn

ziax ,xnelk ,ziax `edy iptn :ipzwck

`edy iptn" ogky` ,edine .`ziixe`c

:(a,cq) `rivn `aaa opzc ,opaxc "ziax

mpg exvga xeci `l Ð exag z` delnd

.ziax `edy iptn ,zegta epnn xekyi `le

,`zpkyna ixii` `lc mz epiax yxitc

lr delnd" ipzw `lcnixyc ,cere ."exvg

exyc mxke dcy enk ,zegta xikydl

,llk `gay `kil oipnifc meyn `ziikpa

e` ltepy ,`deiz `ki`c oipnif inp ziae

d`eld edeldy mz epiax yxite .sxyp

ziax df oi`e .exvg lr `le ,dxenb

li`yn ziax zxeza `le ,`ziixe`c

yexitle .lgene ,zegta el xikyne

ied mpg exvga xeci `lc idp ,inp qxhpewd

ziax iedc dneg iza enk ,`ziixe`c ziax

`din zegta xikyny dn ,`ziixe`c

i`d ,edine .`ziixe`c ied `lc xazqn

`ziixe`c Ð `kdc "ziax `edy iptn"

?ol rnyn `w i`n Ð ikd e`l i`c .xn`w

,inlyexia rnyn mz epiax yexitke

,o`v d`n el eid ?lfxa o`v edfi` :xn`wc

,jly zefibe alg zecle ,adf ly oixpic d`na jilr zeieyr od ixd :el xne`

jlyn zg`e zg` lka rlq il dlrn dz`e ,ozeixg`a dz` aiig ezn m`e

oizipzn `l i`e .oxwde gayd eilr myy `icda rnyn .xeq` Ð dpexg`a

xityc ,dxekad on oixeht i`n` ,`kdc oizipzn dil dyw ded `l ziaxc

dnda gkyn `l m`e ,dndal qitz ifef aidi `l i`c oeik ,ieb zeyxa iaiyg

`ziixe`c ziax opiaygc i`nl la` .oxw zngn el careyn lkdy ,cle qitz

ieb ci aiygc meyn `l` ,dxn zeyxa dl `niiwc meyn `l Ð dxekad on dxehtc `dc wiqn `axe .deln x`yk ixnbl milra zeyxn `vi ok m`c ,dyw Ð

l`xyi ivnc `kid (`,e) migqtc `nw wxt `axc `nw `pyill ,dxekaa zaiigc `pepx` zndan `py i`n :xn`z m`e .lif`e yxtnck ,el yiy ceary gkn rvn`a

diwelql xyt`c oeike .`pepx`l `id zcareyny `l` ,dlgzn l`xyi ly dnda xwir mzd :xnel yie !clel qitz `l Ð ifef dil aidi i` ,inp `kde ,ifefa diwelql

zeyxn d`vi `l Ð dndal qitz ifef aidi `l i`c df gk iebl yiy onf lk ,ieb ly dlgznc ,`kd la` .rvn`a ieb ci aiyg `le ,l`xyi zeyxn d`vi `l Ð ifefa

.ixnbl eci dwlzqp `ly ,rvn`a ieb ci ixwne ,iebàîòèipzwc ,oizipznn dcedi axl jixt onwlc :dniz Ð dcedi axc `zaeiz `l cinrd `l `d cinrdc

,lfxa o`v ly zecled Ð "od" :yexit .oixeht odizeclee od :`ni` ,ipyne .oiaiig zecle iclee ,dxekad on oixeht zecle Ð iebd on lfxa o`v lawnd :`icda

o`v ly zeclec dil `hiytc xnel jixv ,oizipzna "od" ipzw `lc ab lr s`e .lfxa o`vc iriax `edy ,odkl mpa oziln oixeht Ð zecle iclee od Ð "odizeclee"

vk od lfxaeyrp Ð odizen` zgz zecled cinrde zedn`d eznykc ,ok yxtn `l i`n` ,o`k mb ,ok m`e .ipzinl ez oizipzna dil jixhv` `le ,onvr lfxa o`

odizecle icle cle epiid] Ð (oixeht) odizeclee ,zecle icle epiid Ð "od" :yxtpy .zecle icle cle epiid Ð oixeht zecle icle :ipzw ike ,lfxa o`v onvr zecled

iebl gzt el gzty `l` ,odizgz zecled cinrde zedn`d ezny ynn e`l Ð cinrd :oizipzna qxhpewa yxit jklc :xnel yie ?oiaiig cinrd `l `d ,[oixeht

`l` ,zeclea oipw mey el dyr `ly ,dxenb dcnrd df oi` Ð `ztqeza rnynck ezna ixii` elit`c :xnel yi cere .odizgz zecle eidi zedn`d ezeni m`y

.`nlra xeaica odilr ekinqd
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ïäéúBãìå ãéîòä .ïéáéiç ïäéúBãìå éãìå ,ïéøeèt ïäéúBãìå§¨¥¤§¦©§¥§¨¥¤©¨¦¤¡¦§¨¥¤
úçzïäéúBnà¯úBãìåå éãìåå éãìåe ,ïéøeèt úBãìå éãìå ©©¦¥¤©§¥§¨§¦©§¥©§¥§¨

äøNò ãò eléôà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø .íéáéiç©¨¦©¨¦§¤©§¦¥¥£¦©£¨¨
¯,íéøeètæòå ,æò ïéî äãìiL ìçø .éøëpì ïúeéøçàL §¦¤©£¨¨©¨§¦¨¥¤¨§¨¦¥§¥

ìçø ïéî äãìiL¯úö÷î Ba Lé íàå ,äøBëaä ïî äøeèt ¤¨§¨¦¨¥§¨¦©§¨§¦¥¦§¨
ïéðîéñ¯.áéiçàøîâéæeæ àøî è÷ð àìc ïåéëc ,àøîéîì ¦¨¦©¨§¥§¨§¥¨§¨¨©¨¨¥

¯ìæøa ïàö ïéìa÷î ïéà :eäðéîøe .àîéé÷ àøîc àúeLøa¦§¨§¨¨¨§¨§¦§¥§©§¦Ÿ©§¤
ìa÷îc àúeLøa àîìà ;úéaø àeäL éðtî ìàøNiî¦¦§¨¥¦§¥¤¦¦©§¨¦§¨¦§©¥

àä ,àéL÷ àì :ééaà øîà !àîéé÷¯àñðeà déìò ìéa÷c ¨§¨£©©©¥¨©§¨¨§©¥£¥§¨
àäå ,àìBæå¯déì øîà .àìBæå àñðeà déìò ìéa÷ àìc §¨§¨§¨©¥£¥§¨§¨£©¥

?déì úéø÷ "ìæøa ïàö" àìBæå àñðeà déìò ìéa÷c :àáø̈¨§©¥£¥§¨§¨Ÿ©§¤¨¥¥
ïàö ïéìa÷î ìáà :àôéñ éðúcà ,ãBòå ?à÷ñt éàî ,ãBòå§©¨§¨§©§¨¥¥¨£¨§©§¦Ÿ

éBbä ïî ìæøa¯íéøác äna :dãéãa éðúéìå âBìôéì ©§¤¦©¦§§¦§¥§¦¨©¤§¨¦
íéøeîà¯déìò ìéa÷ ìáà ,àìBæå àñðeà déìò ìéa÷ àìc £¦§¨©¥£¥§¨§¨£¨©¥£¥

àìBæå àñðeà¯:àáø øîà àlà !éîc øétLéãéàå éãéà §¨§¨©¦¨¥¤¨£©¨¨¦¦§¦¦
eðééä äøBëá éab àëäå .àìBæå àñðeà déìò ìéa÷ àìc§¨©¥£¥§¨§¨§¨¨©¥§¨©§

déì áéäé àìå éæeæ éòa éBb éúà eléàc :àîòè¯ñéôz ©§¨§¦¨¥¨¥¥§¨¨¥¥¨¥
äîäáì dì çkLî àì éàå ,äîäáì dì¯úBãìå ñéôz ¨¦§¥¨§¦¨©§©¨¦§¥¨¨¥§¨

òöîàa éBb ãé ìëå ,òöîàa éBb ãé éøäå ,dãéc¯äøeèt ¦¨©£¥©¨¤§©§¨©¨¤§©§¨
ïäéúBnà úçz ïäéúBãìå ãéîòä .äøBëaä ïî¯éãìå ¦©§¨¤¡¦§¨¥¤©©¦¥¤©§¥

éãìåe ,ïéøeèt úBãìå :àðeä áø øîà .íéøeèt úBãìå§¨§¦¨©©¨§¨§¦©§¥
éîð úBãìå éãìå :øîà äãeäé áøå .ïéáéiç ïäéúBãìå§¨¥¤©¨¦§©§¨¨©©§¥§¨©¦
úBãìå ãéîòä :ïðz .ïéáéiç úBãìå éãìå éãìåe ,ïéøeèt§¦©§¥©§¥§¨©¨¦§©¤¡¦§¨

ïäéúBnà úçz¯àîòè .ïéøeèt úBãìå éãìåãéîòäcàä , ©©¦¥¤©§¥§¨§¦©§¨§¤¡¦¨
ãéîòä àì¯!äãeäé áøc àzáeéz ;àì¯áø Cì øîà ¨¤¡¦¨§§¨§©§¨¨©¨©

à÷ àäå .ãéîòä àìc áb ìò óà ïécä àeä :äãeäé§¨©¦©©©§¨¤¡¦§¨¨
déçøBàc ,éîð ãéîòä eléôà :ïì òîLîñtúéîì éBâc ©§©¨£¦¤¡¦©¦§§¥§§¦§©

dða¯úBãìå éãìå ,ãéîòä àìc éîk éåäå¯éãìåe ,ïéøeèt §¨§¨¥§¦§¨¤¡¦©§¥§¨§¦©§¥
úBãìå éãìå¯:øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,ïðz .ïéáéiç ©§¥§¨©¨¦§©©¨¦§¤©§¦¥¥

.éøëpì ïúeéøçàL ,ïéøeèt úBøBc äøNò ãò eléôà£¦©£¨¨§¦¤©£¨¨©¨§¦
éøãì àn÷ àpz úéçð :øîàc ,äãeäé áøì àîìLa¯ ¦§¨¨§©§¨§¨©¨¥©¨©¨§¨¥
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fh sc zexeka(iriax meil)

ïäéúBãìåewlg xear l`xyid laiwy lfxa o`v zenda oze` ly ©§¥¤
,dcearaïéøeèt,dxekad onxnelkmze`n ecleiy mixekady §¦

,`xnba mrhd x`eane ,dxeka zyecwa miyecw mpi` zecle
on ixkpd dabi ,enr avwy dn l`xyid mlyi `l m`e li`edy
lke ,zeclea zekiiy ixkpl yiy `vnp ,odizeclene el`d zendad

.dxekad on dxeht rvn`a ixkpd ciyïäéúBãìå éãìåly zecled - ©§¥©§¥¤
yi ly ewlgl eribdy zecle oze`,l`xïéáéiçxnelk ,dxekaa ©¨¦

mpzil aiig [lfxa o`vl miriaxd epiidc] zexeka zecle mdl eidiyk
.zekiiy lk ixkpl oi` zecled icleay itl ,odkl

ïäéúBnà úçz ïäéúBãìå ãéîòäzendad ezeni m` ,ixkpl xn` - ¤¡¦©§¥¤©©¦¥¤
did `l ixde ,iwlgl miribnd zecled z` lehz ,jnn izlaiwy
`l` ,zecledn zeabl zeyx el yi `linn ik ,ok el xnel jixv

s` jkitl ,zecle iclen s` zeabl gk ixkpl ozp dfayúBãìå éãìå©§¥§¨
exikadyïéøeètla` .mda ci ixkpl yiy itl ,dxekad onéãìåå §¦©§¥

úBãìåå éãìååexikady lfxa o`vd zendal miriaxd -ïéáéiç ©§¥§¨©¨¦
.mda zekiiy ixkpl oi`y itl ,dxekaaìàéìîb ïa ïBòîL ïaøwleg ©¨¦§¤©§¦¥

e `nw `pz lrïéøeèt [úBøBã] äøNò ãò eléôà ,øîBà,dxekad on ¥£¦©£¨¨§¦
íéáëBk ãáBòì ïúeéøçàLzecled lkn zeabl ixkpd zrcy - ¤©£¨¨¨¥¨¦

el rxt `ly onf lk ,epnn l`xyid laiwy zendad oze`n eidiy
.el ribnd z` l`xyid

:en`l dnec epi`y xekaa dxeka aeig oipra oecl zxaer dpynd
ìçø[miyakd oinn `idy]äãìiLk ed`xny xeka,æò ïéî`edy ¨¥¤¨§¨¦¥

,xg` oinäãìiL æòåk ed`xny xeka,äøBëaä ïî äøeèt ,ìçø ïéî §¥¤¨§¨¦¨¥§¨¦©§¨
.odkl epzil miaiig oi` en`l dnec epi`y xekay itlBa Lé íàå§¦¤

ïéðîéñ úö÷îeze`n `edy mda xkip `edy cr ,en`l mda dnecy ¦§¨¦¨¦
,oindáéiç.dxekad zyecwa ©¨

àøîâ
zecled mixeht ,lfxa o`v ixkpd on lawnd l`xyiy dpyna epipy
ly zenda lr zelrad oipra dxizq dywn `xnbd .dxekad on

:lfxa o`v
:`xnbd ddnzàøîéîì,lfxa o`v lawna xnel ozip m`d -ïåéëc §¥§¨§¥¨

éæeæ àøî è÷ð àìcz` dndad lra laiw `l oiicre li`edy - §Ÿ§©¨¨¥
,dincàîéé÷ àøîc àúeLøaxeht jkitle ,ezeyxa zx`yp `id - ¦§¨§¨¨¨§¨

.dxekad on l`xyideäðéîøe`rivn `aaa dpyndn dywe -(:r) §¦§
,da epipyyìàøNiî ìæøa ïàö ïéìa÷î ïéàlawl l`xyil xeq` - ¥§©§¦Ÿ©§¤¦¦§¨¥

,xg` l`xyin lfxa o`vúéaø àeäL éðtîzendady aygpy - ¦§¥¤¦¦
wleg lawnde ,zern `l` ozepl aiig epi`e ,eiykrn lawnl zexekn
onfd mez cr mlyln el oizndl mikqdy lr ,ozepd mr zeclea

.ziax ef ixde ,mdipia erawyàîéé÷ ìa÷îc àúeLøa ,àîìà- ©§¨¦§¨¦§©¥¨§¨
eid eli`y ,ixnbl ely od ixde lawnd zeyxa zecner zendady

o`k oi`e ,ely zecled mb ixd ,ozepd zeyxaoic xzeq ok m`e ,ziax
jkle ixkpd zeyxa oiicr zendady dpnn gkeny epizpynl df

:`xnbd zvxzn .dxekad on md mixehtàä ,àéL÷ àì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ©§¨¨
,xaecn epizpyna -àìBæå àñðeà déìò ìéa÷clr laiw ixkpdy - §©¦£¥§¨§¨

miqpe` ly zeixg` envrerx`iy,dndaloke,dxign lfei m`
.ezeyxa dndad zcner jkitleàäå`rivn `aaa dpyna - §¨

,xaecnàìBæå àñðeà déìò ìéa÷ àìceilr ozepd laiw `ly - §Ÿ©¦£¥§¨§¨
`vnpe ,lawnd zeyxa zcner dndad jkitle ,lefe qpe` zeixg`

.ziaix `ed dndad lra mr wlegy dny
:iia` ly evexiz lr dywn `xnbdàáø déì øîà,iia`lìéa÷c ¨©¥¨¨§©¦

déì úéø÷ 'ìæøa ïàö' àìBæå àñðeà déìòeilr lawny ote`a ike - £¥§¨§¨Ÿ©§¤¨¥¥
oeyld ixd ,'lfxa o`v' dfl `xew dz` ,lefe qpe` zeixg` ozepd
mizgtp o`k ixde ,zgtp epi`y lfxak dyw `edy ernyn 'lfxa'
.qpe` mda rx`iy e` ,dndad inc elfei m` ,ozepd ly oxwd inc

ãBòå,dywéàî,jvexiz edn -à÷ñto`v oia wlgl ozip ike - §©©§¨
`aa zkqna ode o`k od `pzd hwpy xg`n ixd ,lfxa o`vl lfxa

.ote` eze`a xaecn mdipyay rnyn ,'lfxa o`v' oeyl `rivn,ãBòå§
àôéñ éðúcàxzend ote` eprinyde ,`rivn `aaa dpynd ly ©§¨¥¥¨

,my exn`y enk ,lfxa o`v lawlïî ìæøa ïàö ïéìa÷î ìáà£¨§©§¦Ÿ©§¤¦

,íéáëBk ãáBòä,ziaix xeqi` mda bdep `l ikéðúéìå âBìôéì ¨¥¨¦¦§§¦§¥
dãéãa,envr l`xyia wlgl leki ixd -íéøeîà íéøác äna §¦¨©¤§¨¦£¦

,lfxa o`v lawl xeq`ydéìò ìéa÷ àìcozepdzeixg`àñðeà §Ÿ©¦£¥§¨
,àìBæåmr wleg `edyk jkitle ,lawnd zeyxa dndad f`y §¨

,ziaix meyn jka yi ,zeclea milraddéìò ìéa÷ ìáàozepd £¨©¦£¥
zeixg`éîc øétL ,àìBæå àñðeàdndad f`y itl ,ok zeyrl - §¨§¨©¦¨¥

xear zeclea enr miwleg md mdlyn daxc`e ,ozepd zeyxa
.ziaix yyg jka oi`e ,ezgxh

:zeipynd izy oia dxizqd lr xg` uexiz zvxzn `xnbdàlà¤¨
éãéàå éãéà ,àáø øîà,xaecn o`ke `rivn `aaa -ìéa÷ àìc ¨©¨¨¦¦§¦¦§Ÿ©¦

déìòozepd,àìBæå àñðeà,lawnd zeyxa zcner dndad ixde £¥§¨§¨
.ziaix meyn yeygl yi l`xyi `ed ozepd m` jkitleéab àëäå§¨¨©¥

àîòè eðééä äøBëameyn ,dxekad on dxehtyãáBò éúà eléàc §¨©§©£¨§¦¨¥¥
äîäaì dì ñéôz ,déì áéäé àìå éæeæ éòa íéáëBkixkpd `eai m` - ¨¦¨¥¥§Ÿ¨¦¥¨¦¨©§¥¨

l`xyid el uvwy etqk z` dvxie`le,dndadn dabi `ed ,el ozi
epekynk zaygpy meyn,äîäaì dì çkLî àì éàå`l m`e - §¦Ÿ©§©¨©§¥¨

,dndad z` `vnidãéc úBãìå ñéôz,dizeclen dabi -ãé éøäå ¨¦§¨¦¨©£¥©
òöîàa íéáëBk ãáBòmdy dizecleae dndaa dfig` el yiy - ¥¨¦¨¤§©

,el zzl aiig l`xyidy mincd xear epekynìëåyãáBò ãé §Ÿ©¥
.äøBëaä ïî äøeèt òöîàa íéáëBk¨¦¨¤§©§¨¦©§¨

odizecle ,miakek caerd on lfxa o`v lawnd :dpyna epipy
.oiaiig odizecle icle ,mixehtïäéúBnà úçz ïäéúBãìå ãéîòä¤¡¦©§¥¤©©¦¥¤

.íéøeèt úBãìå éãìå©§¥§¨§¦
:dpynd ly `yixd xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîà̈©

,àðeä áø,eheytk yxtzn `yixd oicúBãìåo`vdïéøeèton ©¨§¨§¦
,dxeka oic eilr oi` xeka ecileie zecled elcbiyk xnelk ,dxekad
,lirl `ax xn`y enk ,lfxa o`vd zeclea ci ixkpl yiy itl
.ixkpl aiigy aegd xear oekynk zeynyn odizeclee zendady

la`ïäéúBãìå éãìååmd ixd ,exikaiyk lfxa o`vd lyïéáéiç ©§¥©§¥¤©¨¦
zecled lr wx oekyn zxeza jenql ixkpd ly ezrcy itl ,dxekaa
jkitl ,mda zaxern eci oi`y `vnp ,zecled icle lr `le

.dxeka zyecwa yecw lfxa o`vl iriax xec epiidc ,mdizecleáøå§©
úBãìå éãìå ,øîà äãeäéexkiayïéøeèt énðmeyn ,dxekad on §¨¨©©§¥§¨©¦§¦
lr mb ixkpd ly ezrcywxe ,zecled icleúBãìå éãìå éãìåå©§¥©§¥§¨

,ïéáéiç.dxeka zyecwa yecw lfxa o`vl iying xec wx xnelk ©¨¦
:dpynd ly `tiqdn dcedi ax lr dywn `xnbd,ïðzãéîòä §©¤¡¦

ïäéúBnà úçz úBãìåmb.ïéøeèt úBãìå éãìå,wiicl yieàîòè §¨©©¦¥¤©§¥§¨§¦©£¨
,ãéîòäcoiekzp i`ceae ,zecledn zeabl ixkpd ly egek z` wfigy §¤¡¦

,zecled icleen mb dabiy egek z` zetiil ,ef ezxin`aàäm` ’¨
e wzy,ãéîòä àìàì`id ok m`e ,dxekadn zecled icle exhtp Ÿ¤¡¦Ÿ
àúáeéz[`kxit-]äãeäé áøcon mixeht zecled icley xn`y §§¨§©§¨

:`xnbd zvxzn .oipr lka dxekad,äãeäé áø Cì øîàïécä àeä ¨©¨©§¨©¦
,ãéîòä àìc áb ìò óà,zecled icle exhtp ok mbe`pzd hwpy dn ©©©§Ÿ¤¡¦

,cinrda `weecïì òîLî à÷ àä-y eprinydl `a'eléôà' ¨¨©§©¨£¦
énð ,ãéîòäicle icle `le ,zecled icle `l` mixhtp oi` f` mb - ¤¡¦©¦

,zecledxne` iziidydða ñtúéîì íéáëBk ãáBòc déçøBàc- §§¥§¥¨¦§¦§©§¨
wfged ,zecledn zeabl ixkpd ly egek z` l`xyid dtiie li`edy
,dxekadn mlerl exhtie zecled zexec lkn zeabl egek dzrn

eprinydl jxved jkléåäåzecled ly mpicy -ãéîòä àìc éîk §¨¥§¦§Ÿ¤¡¦
enk -wxe ,cinrd `laïéøeèt úBãìå éãìå,exkia m`la`éãìåå ©§¥§¨§¦©§¥

[ly zecled-],úBãìå éãìå,lfxa o`vd zendal iriax xec mdy ©§¥§¨
ïéáéiç.odkl mpzil aiig lfxa o`vl miiyingd xnelk ,dxekaa ©¨¦

:dpyndn `ped ax lr dywn `xnbdìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,ïðz§©©¨¦§¤©§¦¥
ïúeéøçàL ,ïéøeèt úBøBc äøNò ãò eléôà ,øîBàzexecd lk ly ¥£¦©£¨¨§¦¤©£¨¨

l`xyid ly eaeg z` rextlíéáëBk ãáBòì`xnbd zxaeq dzr] §¥¨¦
,`xnbd dywn .[`yixd lr miaqen l`ilnb oa oerny oax ixacy

äãeäé áøì àîìLaoa oerny oax ixac mipaen dcedi ax zrcl - ¦§¨¨§©§¨
,l`ilnbøîàc[xn` dcedi ax ixdy-]n÷ àpz úéçðéøãì à- §¨©¨¦©¨©¨§¨¥

`nw `pzy,lfxa o`v zenda ly zexec izy xehtl cxeie zgep
epiidc.zecle iclee zecle
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fi sc zexeka(iying meil)

ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø déì øîàc eðééäwx zxht dz` ,`nw `pzl ©§§¨©¥©¨¦§¤©§¦¥
ip`e ,xzei `le lfxa o`vn zexec izyy xne`äøNò ãò eléôà£¦©£¨¨

,ïéøeèt úBøBcoax did m`y ,ef oeyla `wec el xnel jxvede §¦
l`ilnb oa oernyiziid 'mixeht zecle icle icle elit`' xne`

,mdn xge`n xec `le ,el` z` `l` xhet epi`y xnel eixaca dreh
eclep `ly elit` ipyd xecd z` xhty s` `nw `pzy myk
mbe ,aiig xak mdixg`ly xecd z` mewn lkn ,iebd ly eizendan

oaxy xne` iziid o`keilr siqedl `l` `a `l l`ilnb oa oerny
.zexecd lk z` xehtl oiekzp `l la` ,xec ceràðeä áøì àlà¤¨§©¨

éøãì àn÷ àpz úéçð àì øîàc`ly xaeqd `ped ax zrcl la` - §¨©Ÿ¨¦©¨©¨§¨¥
,lfxad o`v ly zecled z` wx `l` ,xge`n xec `nw `pz xht

,dyw ,onvra iebd ly zendadn eclepyéàîoeyld edn -eléôà' ©£¦
,'úBøBc äøNò ãòoax ly eyecig xwir ixdl`ilnb oa oerny,`ed ©£¨¨

,onvra iebd ly eizendan eclep `ly el` z` elit` xhetydide
mb oicd `edy oiap jk jezne 'mixeht zecle icle elit`' xnel el

.zexec dxyr cr
:`xnbd zvxznìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àðeä áø Cì øîà̈©¨©¨©¨¦§¤©§¦¥
éà÷ 'ãéîòä'àoax ixac -l`ilnb oa oernymiaqenoicd lrly ©¤¡¦¨¥

,'odizen` zgz zecle cinrd'éøãì úéçðcxhet `nw `pz dfay - §¨¦§¨¥
oax jxved jkitle ,iyilyd xecd z` mbxnel l`ilnb oa oerny

.mixeht zexec dxyr elit`y
:`ziixan dcedi ax lr dywn `xnbdìæøa ïàö ìa÷îä ,òîL àz̈§©©§©¥Ÿ©§¤

ïéøeèt úBãìå [ïä] ,íéáëBk ãáBòä ïîon mixeht onvr zecled - ¦¨¥¨¦¥§¨§¦
,dxekadla`äãeäé áøc àúáeéz .àì úBãìå éãìååo`kn ixd - ©§¥§¨Ÿ§§¨§©§¨

.zecled icle s` xhety dcedi ax lr `kxit:`xnbd daiynøîà̈©
Cì[jl uxzi-],äãeäé áø`l` ,'zecle od' qexbz l`ïä' àîéà ¨©§¨¥¨¥

ïäéúBãìåemd 'odizecle'e ,zeclel dpeekd 'od' xnelk ,'mixeht ©§¥¤
.dcedi ax zrcke ,mixeht mdipy ,zecled ly zecled

éøîàc àkéà`ziixaa qxb oywndy exn`y yi -ïäéúBãìåe ïä' ¦¨§¨§¦¥©§¥¤
,'ïéøeèt`ed ok m`eàðeä áøc àúáeézzecle icley xn`y §¦§§¨§©¨

:`xnbd zvxzn .miaiigàîéà ,àðeä áø Cì øîàjl yi jk - ¨©¨©¨¥¨
,qexbl'øeèt úBãìåå ïä'la` ,mixeht onvr zecled wx -éãìåå ¥§¨¨©§¥

.áéiç úBãìå§¨©¨
:dpyna epipy,'åë æò ïéî äãìiL ìçødxeht lgx oin dcliy fre ¨¥¤¨§¨¦¥
.dxekad on

za fre ,fr za lgx oipra mi`pz da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
:lgxàúà[`a-]déãéa àúéðúî éúééàå ,àòcøäpî ,àéòLBà áø £¨©©§¨¦§©§§¨§©§¥©§¦¨¦¥

,da epipyy `ziixa ecia `iade -éaø ,ìçø úa æòå æò úa ìçø̈¥©¥§¥©¨¥©¦
.ïéøèBt íéîëçå ,áéiçî øéàî¥¦§©¥©£¨¦§¦

àéòLBä áø déì øîàdén÷ì úìééò ék ,äaøì[iptl qpkzyk-] ¨©¥©©§¨§©¨¦¨§©§©¥
dépéî éòa ,àðeä áøcepnn l`y -,`ziixaa epipyy dn ,øéàî éaø §©¨§¥¦¥©¦¥¦

éàîì ,áéiçéî.df oic xn`p dn oiprl -àîéìéày xn`p m` -ìoipr §©¥§©¦¥¨§
,äøBëadxekaa zaiig lgx za fre fr za lgxy xaeqy.,dywåik §¨§

øéàî éaøì déì úéìweqtdn eyxcy dn(fi gi xacna)øBëa Cà' ¥¥§©¦¥¦©§
øBL BøBëáe øBL àeä àäiL ãò ,'øBLen`l dnec `diy xnelk - ©¤§¥§

.xg` oinl `leæbä úéLàøì àlà,en`l dnec epi`y elit`y - ¤¨§¥¦©¥
,dyw df mb j` .fbd ziy`xa aiigåikdéì úéìxi`n iaxlàä §¥¥¨

ìàòîLé éaø éác àðúc,l`rnyi iax icinlz epyy dn -íéNák §¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¦
,æbä úéLàøî ïéøeèt ,äL÷ ïøîvLiptnøîàpL(k `l aei`)æbîe' ¤©§¨¨¤§¦¥¥¦©¥¤¤¡©¦¥

,'ínçúé éNákza fr ly xnve ,'fb' `xwp mngnd xnv wxy rnyn §¨©¦§©¨
.mngn epi`e mifr ly xnvk dyw `ed lgx

déì øîà,`iryed axl daxïðà éæçéðyxtl cvik epgp` oiirp - ¨©¥¤¡¥£©
.xi`n iax ixac z`àëä,'lgx za fr' epipyy `ziixaa o`k - ¨¨

å æò ïéî äãìiL ìçøa ,ïðé÷ñò éàîadid,Lééz åéáàoin `edy §©¨§¦©§¨¥¤¨§¨¦¥§¨¦©¦
,mifréâìôéî÷ 'Bða úàå BúBà' ïéðòì áàä òøæì ïéLLBçáe- §§¦§¤©¨¨§¦§©§¤§¨¦§§¦

xg` qgiiznd ig lra xnelk] a`d rxfl mb miyyeg m` ewlgpe
,`l e` ,epa z`e eze` xeqi` oiprl [eia` xg` mb qgiizn m` ,en`
e` epa z`e a`d z` hegyl mb el xeq` ,a`d rxfl miyyeg m`y

.cg` meia ezaøéàî éaøcy meyn ,aiign,áàä òøæì ïéLLBç øáñ §©¦¥¦¨©§¦§¤©¨¨
ïðaøåmixhety.áàä òøæì ïéLLBç ïéà éøáñ §©¨¨¨§¦¥§¦§¤©¨¨

:`xnbd dywnéëä éà,ef zwelgna ewlgpyïéLLBça eâìôéì ¦¨¦¦§§§§¦
ïðaøå äéððçc àúâeìôa ,àîìòa áàä òøæìwelgl mdl did - §¤©¨¨§¨§¨¦§§¨©£©§¨§©¨¨

a`d rxfl miyyeg m` ,fr dia`e fr za fra elit`e inzq ote`a
ewlgpy enk ,`l e` cg` meia zad e` oade a`d z` hegyl xeq`e

oileg zkqna minkge dippg(:gr)za fra mzwelgn dzpyp recne ,
.fr za lgxe lgx

àlà,zxne`e ,dpey`xd `zniwe`l `xnbd zxfegíìBòìiax ¤¨§¨
ewlgp minkge xi`nìoipràëäå ,äøBëaza lgx' epipyy `ziixaa §§¨§¨¨

,'fr,æò úa ìçø úa ìçøa ,ïðé÷ñò éàîaza fr' epipyy dn oke §©¨§¦©§¨¥©¨¥©¥
.lgx za fr za frl dpeekd ,'lgxøîxi`n iax -øúa ìéæ ,øáñ ©¨©¦¨©

dénéà,en` xg` jld -àeä äîãð åàì éàäådncpk aygp epi`e - ¦¥§©¨¦§¤
.'xey xeka' llka `edy ,dxekaa aiige ,dl dnec `ed ik [dpeyn-]

øáñ øîeminkge -,mixaeqdénéàc dénéà øúa ìéæxg` jld - ©¨©¦¨©¦¥§¦¥
,en` m`,àeä äîãð éàäåoic ea oi`e ,en` m`l dnec epi`y oeik §©¦§¤

.'xey xeka' llka epi`y meyn ,dxeka
:minkge xi`n iax zwelgna sqep xe`ia zx`an `xnbdúéòaéàå§¦¨¥

,àîéàewlgpy,ìçø úa æò úa ìçøalgx' `ziixaa epipyy dne ¥¨§¨¥©¥©¨¥
,cg` xac `ed 'lgx za fre fr zafrd dze`e ,fr za lgx xnelk

.lgx za dzidøîxi`n iax -ïîB÷îì úeiéN äøæç øáñdze` - ©¨©¨§¨¥¦§¨
d`vi aey eiykry ,dnewnl dxfg ,fr dclie drahn dxqy lgx
,'xey xeka' llka `ide ,dixg` zqgiizn `id ixde ,lgx dpnn

.dn` m`l dnecyøáñ øîe,mixaeq minkge -úeiéN äøæç àì ©¨©Ÿ¨§¨¥
ïîB÷îìdpi` ixde ,dn`l `l` ,dn` m`l lgxd z` mixifgn oi` - ¦§¨

.dxekad on dxehte dl dnec
:sqep xe`ia d`ian `xnbd,øîà éMà áøz` cinrdl yi ©©¦¨©

minkge xi`n iax ly mzwelgnBa LiL ïBâkfr za lgx dze`a - §¤¤
,lgx za fra e`ïéðîéñ úö÷îxaeq xi`n iax ,dn`l mda dnecy ¦§¨¦¨¦

dpyn mzqe ,epizpyn dnzqy enk ,dxekaa aiigl icka jka icy
.xi`n iaxíéîëç ïàîe,exhty minkg md ine -,ïBòîL éaø ©£¨¦©¦¦§

øîàc(:e lirl)dxekaa aiig epi`y ,äîBc Baeøå BLàø àäiL ãò §¨©©¤§¥Ÿ§¤
.Bnàì§¦

:yceg y`x xirya xi`n iax zrcl dncp oipra dpc `xnbdøîà̈©
,ïðçBé éaødxekaa zaiig lgx za fr za lgxy xi`n iax xn`y dn ©¦¨¨

,dnewnl zeiiy dxfgy meynj` ,dxeka oiprl wx `edéaø äãBî¤©¦
øéòNa øéàîz`hgäøéòN ïa ïðéòác ,Lãç Làø ìLmby jixv - ¥¦§¨¦¤ŸŸ¤§¨¦©¤§¦¨

eidi dlrnl eizexec lk `l` ,en` `wec e`le ,dxiry didz en`
.mifr zgtynn
:`xnbd zl`eyàîòè éàî.yceg y`x xiry ly epic dpzyp ©©£¨
:`xnbd daiynàø÷ øîà(eh gk xacna)miGr xirUE'ãçà,'z`Hgl ¨©§¨§¦¦¦¤¨§©¨

'cg`' zaizn miyxecedpeekdyúéLàøá éîé úLMî àáe ãçeéîä©§¨¨¦¥¤§¥§¥¦
xg` oinn m` mlern el dzid `ly -.

:`xnbd dywnà÷ôð àëäî àäå,epcnl o`kn df xac ike -íúäî §¨¥¨¨¨§¨¥¨¨
,à÷ôðzepaxwd oipra xn`py dnn(fk ak `xwie)fr F` aUk F` xFW' ¨§¨¤¤¥

dvxi d`lde ipinXd mFinE FO` zgY mini zraW dide clEi iM¦¦¨¥§¨¨¦§©¨¦©©¦¦©§¦¦¨¨§¨¥¨¤
xn`py dnn eyxce ,''dl dW` oAxwl'áNë Bà øBL'xey' `le §¨§¨¦¤©¤¤

,envr ipta ayk oinn e` envr ipta xey oinn clepd wxy ,'ayke
,oaxwl xykì èøtd on clepíéàìkoebk ,cgia mipin ipyn - §¨§¦§©¦

.oaxwl leqty ,lgxe yiiznxn`py dnne'æò Bà'eyxcèøt ¥§¨
äîãðìxirye' zyxcl epkxved dn dyw ok m`e ,xg` oinl dnec - §¦§¤

.'cg` mifr
:`xnbd zvxzníúäî éàc ,àëéøö,'fr e`' zyxcn -,àðéîà äåä §¦¨§¦¥¨¨£¨¨¦¨

éléî éðä`l` mpi` ,leqt `edy el` mixac -úçð àìc àëéä ¨¥¦¥¥¨§Ÿ§©
éøãìdnec dide ,en` epiidc ,ezgtynl jiizype cxi `l xy`k - §¨¥

oa fr didy oebk ,dn`l dnec dzid `l `id s` en`e ,en` m`l wx
.fr oa lgx[éøãì] úçðc àëéä ìáà,en`l dnec did xy`k la` - £¨¥¨¦§©§¨¥

,lgx oa fr oa fr oebk ,en` m`l dnec did `l wxeàîéàiziid - ¥¨
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המשך בעמוד וקק

oifge` mipy` cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

ìàéìîâ ïá ïåòîù ïáø øîà÷ã åðééäo`vn dhnl zexec izy zxn` z` Ð

ith oicd `ede .oixeht inp zexec dxyr cr elit` `pin` `p`e ,`l eze lfxa

aizkc ,edl hiwp inp `xwe .izkec dnka hwp `pipn i`d ik `l` ,dxyrn

ied m`c ,ikd ipzinl jixhv` .mlerl oixeq` ode ,"ixiyr xec mb" :(bk mixac)

ded "oixeht zecle icle [icle] elit`" ipz

ith ,l`ilnb oax xhtc `ed ipd :`pin`

`pzl dil opirnyc ikid ik .`l Ð ipdn

`lc ab lr s` ,zecle icle xhtc `nw

aiigne ,eclep ynn ieb ly eizendan

ikd Ð odkl ocle zzl zecle [icle] iclea

ab lr s` ,l`ilnb oa oerny oaxl inp

ith `xc cga Ð [zecle] icle clea xhtc

.aiignúçð àì øîàã àðåä áøì àìà
éøã øèôéîì àî÷ àðú`l` xht `lc Ð

e`vie li`ed ,lfxa o`v ly zecle

oaxl dil dnl Ð ieb ly ynn eizendan

dxyr cr" xninl l`ilnb oa oerny

"zexec?,"oixeht zecle icle elit`" :`nil

s` zecle icle xhtc ikid ik dpin opirnye

e`vi ynn ieb ly eizendan `lc ab lr

!zexec dxyr cr inp oicd `ed Ðãéîòäà
éà÷odizen` zgz zecle cinrdy Ð

.ixc xhtinl `nw `pz zgpc ,i`wàîéà
úåãìåå ïäÐ od ,ixc ixz rnync Ð

.mixg` zecleE ,zecledúåãìåå ïä àîéà
`niz `le ,onvr zecled Ð od ,xnelk Ð

.zecleEíîçúé éùáë æâîza :`nl` Ð

.fb ixw `l menig za `lc ,fb ixw menig

mifr xnvc ,dyw dxnv lgx za fr jde

.`ed dywáàä òøæì ïéùùåçm` Ð

iax jklide .cg` meia oade a`d hgey

li`ed ,aiig ezae ehgy m` aiign xi`n

.el dnec dfeïéùùåç ïéà,fr za fra Ð

.cg` meia dia` z`e dze` hgyeéëéä éë
ïðáøå äéððç éâéìôãoileg zhigya Ð

dippgc ,(a,gr) "epa z`e eze`" wxta

.oixhet minkge aiignìçø úá ìçøáÐ

.ixiin lgx za fr za fr Ð lgx za fr iabe

ìçø úá æò úá ìçøá àîéà úéòáéàå
fr dze`e ,fr za lgxa ,ipzw `cge Ð

.lgx za dzidøéàî éáøïðúéì áééçî
ïîå÷îì úåéù äøæçã ïäëìdncp `le

,ynn lgx e`l Ð fr za lgx jde .`ed

oin `l` ,dxekaa dycw `l dawp `dc

.xn`w lgxøéàî éáø äãåîab lr s` Ð

,dnewnl zeiy dxfg xaq dxeka oiprlc

zyyn mifr zgtynn `diy opira `kd

.ziy`xa iniéøãì úéçð àìã éìéî éðä
`l` ,en` m` frl dncp epi`c ,xnelk Ð¥

.en`l dnec epi`c ,dncp ied diteb en`l

ied `l en` iablc ,ixcl zgpc `kid la`

ied en` m` iabl `l` ,en`l incc ,dncp

"cg`" ol rnyn `w .`l `ni` Ð dncp

.ziy`xa ini zyyn cgein opiracéàå
íúäî.xykzil dacp oaxwl la` ,`ed daegc ,ycg y`xc sqen xiry oebk ,daeg oaxwl Ð leqt dncpc ilin ipd :`pin` ded ,"fr" azk `le "cg`" azk i`c Ð

.hwp edlekc `nw `l` ,"cg`" oda aizkc ,milbx ixiryl oicd `ed Ð ycg y`x xiry hwpc i`dåøîö ìò.eizexecl dy cgein epi`y dy ly Ðàìù çáæ äî
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`oifgeקכו mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

úåðúîá áééçå`id dpyn mzqe ,miiglde rexfd z` odkl ozi ephgyiyk Ð

.eføèåô éñåé éáøå.`xnba yxtn Ðå÷åìçéxn`c i`nn oetxh iax ea xfgc Ð

minca dtid z` oilrn oiig odyk elit`c dil `xiaqc .`xnba yxtnck lirl

.igd z` ewelgi odn cg` zn jkld ,mdipya ewlgiy ,mdipylïéà äá÷ðå øëæ
ïäëì íåìë ïàëd`vi dawp `nyc Ð

.di`xd eilr exiagn `ivende ,dlgz

`ed mzdc .dcen oetxh iax elit` `kde

,odkl ediipin cg i`ceec meyn biltc

`kd la` .deya welgl egk dti jkld

.llk dxeka `kiiy `l `nyc ,egk rxed

,eplk`i jk xg`e a`zqiy cr drxi ,edine

.`ed wtqcàøîâéãéá íöîöì øùôà
íéîùoi`c ab lr s`e ,dcil jd oebk Ð

.jka oicitwníãà éãéá ïëù ìëåÐ

,xac mey e` dcn mey mvnvl oipeekznc

.mvnvl xyt` i`ceecíãà éãéáÐ

,i`n ,mvnvl ick oiccene oipeekzny

`l e` mvnvl xyt`?åøâåçgafnl Ð

.`ed edaeb rvn`aíéðåéìò íéîã áéäé÷
`we ,ezirvn`n dlrnl ozpdl mie`xd Ð

dti envnv `l `nyc .dhnl edl aidi

,daxd ezirvn`n dhnl hegd z` eyre

p ikehegd on dlrnl mipeilr minc oipze

ezirvn`n dhnl :xninl `ki` Ð hrn

.`edäìòîì íéðåúçúådlrnl `nyc Ð

.hegd z` epzp ezirvn`näéá çååøîã
àúøåô`kde .mvnvl xyt` i` mlerl Ð

xg`n ,agx hegd z` eyry oebk Ð

edeaigxd rvn`a edeligzde eccny

dicic dhnl ,jytp dnnc .dlrnle dhnl

.`witq mey `la ,epeilr ied dicic dlrnle ,gafn ly epezgz iedòîù àú
íéìë úãîîdti envnv ,`nl` ,"ogly ziyre" :(dk zeny) `pngx xn`c Ð

.zenvnevn eizen`a ede`yreàëéä ìëáå ãéáò àðîçø øîàã íúä éðàù
äéì àçéð ãáòéîì úéöîã.dti envnv `l mlerle Ð'ä ãéî áúëá ìëä

ìéëùä éìò.`kd dil opiqxb `le ,df weqtl exn` cec .zipazd zk`ln lk Ð

íéðùì å÷ìçxyt` i`c ,oi`nh Ð oiey ode mipyl ewlge ,`nhpy xepz Ð

eixiy Ð xepz :ol `niiwe ,`aex `ki` `kd xninl `ki` cge cg lkae ,mvnvl

.(`,ckw oileg) "ahexde xerd"a ,eaexaúåîåâ åá ùéå,deya wlgp epi`y Ð

oke `neb dfa dyere ,ea zehlea (rwxw) zekizg Ð eze` oixaeyyk `l`

.zehila oze` xryl xyt` i` jklide ,daxd zenewnaàöîðoia oeekn llg Ð

.melk efn xzei el daexw ef oi`y ,zexiir izyíöîöì øùôàdti cecnle Ð

daexwd" :(`k mixac) `xwa azkc "daexw" :xaqwe .efk ef zeaexw odizy ,epeeik

odizy Ð deya el zeaexw mizy yi m`y ,rnyn zeaexw elit` Ð "llgd l`

i`n` Ð dzxagn daexw zg` i`ce `l` ,mvnvl xyt` i` i`c .zetxer

zelbr izy ze`ian?ipa exn`ie epzie ,onwl opixn`ck zetzeya zg` e`iai

m`e ,mkilr xtkze mkl legn epwlg `di Ð epnn miaexw mz` m` :zg`d

.epilr xtkze eply `di mkwlg Ð mkn miaexw epgp`
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øëæiax dcene .i`w cg`k miy`x ipy `vei elit`` Ð melk odkl oi` dawpe

mewn lkn ,iycwin mgx dilek i` elit`c ab lr s`c ,`kd ililbd iqei

`iede dawp `idy `kd ,(a,h zexeka) `nw wxta xn`ck ,uveg epi` epina oin

"dywnd dnda" wxtc `iddl inc `le .ixnbl ezxeka dlha Ð denk mgx xht

,ez`ivede ezeg` ezkxk :(`,r oileg)

`ide ey`x jxc `ed wtpck ixii` mzdc

.mgx xht idi` `ied `lc ,dizelbxn jxc

øùôàyxit Ð miny icia mvnvl

oi`c ab lr s`c ,dcilc jd oebk :qxhpewa

Ð mc` icia oky lke ,jka oicitwn

,xac mey e` dcn mey mvnvl mipeekzna

:wgvi epiaxl dywe .mvnvl xyt` i`cec

i` miny iciac ,opaxl dil `iran `w ik

ikid Ð i`n mc` icia mvnvl xyt`

`d ?zexiir izy oia oeekn mvnvn hiyt

xacd mvnvl oilekic idp jgxk lr

i` opaxl mewn lkn ,cecnl oipeekznyk

izy oia mvnevn xacd `diy xyt`

envrny ,`ed miny iciac oeikc ,zexiir

cecnl eilr ewqrzp `le dlgzn my ltp

elit`c :iaxl d`xpe !oeekn my egipdle

miny icia mvnvl xyt` i` xn`c o`nl

.mvnevn `edy ea ccnpy minrty s`

mevnv xxal xyt` i` :xn`w ikd `l`

oi`y ,`kdc dcil oebk Ð miny iciay

jkle ,dlgz `vi df i` wcwcle xxal i`pt

yiy Ð mc` icia la` .odkl odipy oi`

dil hiyte .ol `irain ,xxal zedy

i`c .zexiir izy oia oeekn `vnpn

,mvnevn `ed m` xxal xyt` i` zxn`

Ð oigadl xyt` i`c oeik ,mvnevn `edy ixwinc oipnifc ziyixtc ab lr s`

wtqn zelzl epl oi`e `id `giky `lc `zlinc ,wtqn zelbrd izy e`iai `l

`d jezne .mc` elit`e ,mvnvl xyt` i` opaxlc opihyt `pwqnae .ok rxi`y

oilegc ipy wxte ,cnerk uexta (a,fh) oiaexirc `nw wxta i`xen` ibiltc

xyt`c ,ililbd iqei iaxk dkldc d`xp did ,aFxM dvgn lr dvgna (a,gk)§

mdy epl dnecykÐ cnerk uext ixwc xnel oi`e .mc` icia zegtd lkl mvnvl

yxtn `dc .dhigyc dvgn lr dvgn oke ,miey mpi` `nyc ab lr s`c miey

xecbe `aex hegy :dynl `pngx xn`c meyn Ð cnerke aexk ied `lc `nrh

`de .`aex xiiy `nyc meyn ,wtqn xeq` did ikd e`lac il wetizc .`aex

dvgn lr dvgn iab ,mvnvl xyt` i` `de :(`,gr) "wxefd" wxta oihiba jixtc

.zen` rax`a iccd icda ediiexz ez`c oebk :yxtnc ,zyxebn dpi`e zyxebn

,jka dpynd cinrdl `ed wgec mewn lkn ,ililbd iqei iaxk dkld `di elit`e

wxtae .`al zg` zaa epeek `l `nzqe ,mvnevn xacd zeidl zelibx oi`y

xyt` i` `de :jixt ,zg`k mdipy extk iab (`,al zereay) "zecrd zreay"

'ek opax `niz elit` :ipyn opgei iaxe .ililbd iqei iax Ð ipn `d :ipyne !mvnvl

(`,gk zenai) "oig` drax`" wxta oke .ililbd iqei iaxk dkld oi`c rnyn Ð

iaxk `pz ol mizq `l opgei iaxc `ail` :opixn` ,o`py in rcei ipi` zeig` iab

oig` rax`e zereayc jde ,ezenk dkld oi` miny iciac ,d`xp jkl .ililbd iqei

iean ly eptecn jyend igl :(a,d) oiaexirc `nw wxta opixn`c `d :xn`z m`e .oiaexire oilegc `idd `gkenck ,ezenk dkld mc` icia la` .miny icia eed Ð

la` ,dpeny] ieana `l` oxn` `l :ryedi iaxa `ped ax xn`we .exizdl xg` igl jixv Ð zen` rax`e ,exizdl xg` igl jixv oi` Ð zen` rax`n zegt

uext i`e ,uextd lr daexn cnera xzip Ð yitp cner i` :jytp dn ,igl jixv `l dpeny iean :xn` iy` ax .uextd lr daexn cnera xzip Ð ray [ieana

xyt` i`c rnyn ,lwdle ,mdixac wtq dil ded Ð iccd ik ediieexz eeyc ,zxn` i`n .zen` [rax`] (dxyr) igla oi` ok m`c :yexit .igl meyn oecp Ð yitp

ok m` `l` ,xeqi` yyg `kil yitp uext oia yitp cner oiac oeik ,wtqn my cecnl minkg egixhd `l `l` ,cecnl xyt` mlerlc :xnel yie !xacd xxal

iccd ik eey ik :iy` ax lr zeywdl oi` dfe .cecnl xyt`y oeik ,xeq` did Ð `ziixe`c `xeqi` did m` ,mewn lkne .`id `giky `lc `zline ,mieey md

:yxtn did `lapiin oerny iax axde .xeq` cnerk uext dil `xiaqc ryedi axc dixa `ped ax lr i`w mzdc !xzen cnerk uext ol `niiwc ,ixzyl inp

xni`c meyn Ð cnerk uextdy epl dnecyk [xq`c] (ixyc) o`ne .mc` icia elit` mvnvl xyt` i`c opaxk ixaq Ð aexk dvgn lr dvgne ,cnerk uextc

mdixac wtqc `idd ith `gip `zyde .aexk dvgn lr dvgnc `edd yxtl yi df oiprae .`aex xecb :xn` `pngx Ð miey mdy xnel `vnz m`e ,daexn uext

xzen yitp cner i`c ab lr s` ,miey md `nyc `nlra `yyg mrhn xeq` did `ziixe`c `witqc rnync :iaxl `iyw la` .cecnl xyt` i`c oeik ,lwdl

,inp mzd ?zexiir izy oia oeekn `vnpn wiic ikid ok m`e .xzen yitp uext i`emeyn zelbr izy ze`ianc opax ecen Ð mvnvle oeekl xyt` i`c ab lr s`

xeqi`l ith ilznl `ki`e ,`aex hegy ,`aex xecb :dynl `pngx xn`c mrhn `l` xq` `l cnerk uext xq`c o`nc ,cere !miey md `nyc `ziixe`c `yyg

`nyc mrhn xq` `le ,`aex xiiyz `l dynl `pngx xn`c meyn ixyc o`n ogky`ck ,xzen did Ð xeqi`ln xzei xzidl zelzl did m` la` .xzidln

uextc `zrny `idda jixtc `dne .xzen Ð yitp cner oia ,yitp (cnern) uext oiac oeik ,ixzyiz `ziixe`c wtq ied elit` iglc `idd ,ok m`e .daexn uextd

epiaxle .oerny epiax oke ."mvnvl xyt` i` `de" :qixb l`ppg epiaxc ,xac mey wcwcl oi` Ð (a,eh dkeq) mdipia geix yi m` iab ,mvnvl xyt` `de .cnerk

,cetyl jkqd oia edyn xie` `di `ly oipr meya mvnvl xyt` i` :xnelk `l` ,`nlra "mvnvl xyt` i`" enk ied `lc .ok dkld `diy di`x oi` inp mz

xyt` i`c opaxk i`c .miny icia elit` ililbd iqei iaxk dil xaqc rnyn ,"ixiyr" e`xwe ixiyra mipy e`vi :(a,q) oizlikn seqc `iddae .my yxity enk
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ñøç éìk éðàL :àðäk áø øîà .íöîöì¯Léå ìéàBä §©§¥£©©¨£¨¨¥§¦¤¤¦§¥
úBøééò ézL ïéa ïeeëî àöîð :òîL àz .úBneb Ba¯ ¨§©¦§¨§¨¥§¥£¨

éàî ;øæòéìà éaø éøác ,úBìâò ézL úBàéáî ïäézL§¥¤§¦§¥¤§¦§¥©¦¡¦¤¤©
,íöîöì øLôà íãà éãéa :øáñ÷c íeMî åàì ?àîòè©§¨¨¦§¨¨©¦¥¨¨¤§¨§©§¥

"äáBø÷"e¯?úBáBø÷ eléôàå¯øæòéìà éaø ,àì §¨©£¦§¨©¦¡¦¤¤
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fi sc zexeka(iying meil)

úBðzna áéiçåmiaiig ,men ea ltpy xg`l ,milrad edehgyiyk - §©¨©©¨
.daiwde miigld rexfd z` odkl epnn zzløèBt éñBé éaøåon §©¦¥¥

.zepznd
,ïäî ãçà úî,odkl ozipy mcewe÷Bìçé ,øîBà ïBôøè éaøodkd ¥¤¨¥¤©¦©§¥©£

xn`y dnn ea xfg oetxh iaxy ,x`ean `xnba .igd xkfa milrade
xxea odkdy lirlmilral yi miign s`y xaeqe ,dtid z` el

.iga miwleg mdn cg` zn m` jkitle ,mdipya wlg odkleéaø©¦
äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä ,øîBà àáé÷òe`ivedl `ay odkd - £¦¨¥©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

epi`y oeikne ,xekad `ed igdy di`x `iadl jixv ,milrad cin
mikef milrad ,cgia eclep mdipy ixdy ,xekad `ed in gikedl leki

.ea
dcli,íeìk ïäkì ïàk ïéà ,äá÷ðe øëæd`vi dawpd `ny ik ¨¨§¥¨¥¨©Ÿ¥§

,dfa dcen oetxh iax s`e .di`xd eilr exiagn `ivende ,dligz
,xeka i`ce mdn cg`y ,mixkf ipya `l` `aiwr iax lr wlg `ly
xkfa la` ,deya milrad mr welgl odkd ly egek dti jkld
o`k oi`e dpey`x d`vi dawpd `ny ,odk ly egek rxed dawpe
,a`zqiy cr xkfd z` milrad elk`i `l mewn lkne .llk xeka

.`ed xeka wtqy

àøîâ
mixkf ipy dcliy dndaa minkge ililbd iqei iax ewlgp dpyna
i` ,mixne` minkge ,odkl mdipy xne` ililbd iqei iaxy ,zg`k
dpc epiptly `ibeqd .odkl cg`e el cg` `l` ,mvnvl xyt`

:mvnvl xyt` i` ,exn`y minkg ixacaéác éøîàziaa exn`-] ¨§¦§¥
[ly eyxcnøîàc déì ïðéòîL éìéìbä éñBé éaøì ,éàpé éaø- ©¦©©§©¦¥©§¦¦¨§¦©¥§¨©

,xaeqyíöîöì øLôàdyrpd xaca,íéîL éãéa,dcil enk ¤§¨§©§¥¦¥¨©¦
,cg`k mdiy`x ipy e`vie mevnva `eaiy ze`ivna xyt` xnelk

.zg` zaa `weec e`viy jka oipr mdl oi` minyd ony s`eìëå§¨
ïkLdyrpd xaca,íãà éãéae` dcn efi` mvnvl mipeekzn m`y ¤¥¦¥¨¨

.mvnvl xyt` ,xac dfi`,ïðaøåxac ,mixaeqy mdixacn eprny §©¨¨
`adíöîöì øLôà éà íéîL éãéa.zg` zaa mixacd ipy eedziy ¦¥¨©¦¦¤§¨§©§¥

`ad xaca mzrcl wtzqdl yie,éàî ,íãà éãéaoeikny xyt`y ¦¥¨¨©
`ad xaca s` `ny e` ,mvnvl leki mvnvl oiekne ezrc ozepy

.mvnvl xyt` i` mc` icia
:dl`yd z` heytl dqpn `xnbdòîL àzzkqna epipyy dnn ¨§©

zecn(`"n b"t),àø÷éñ ìL èeç,mec` ew -òöîàa BøâBçdid - ¤¦§¨§¨¤§©
ick ,edaeb ly zen` yng seqa ,ervn`a oevigd gafn z` siwn

íéðBéìòä íéîc ïéa ìécáäì.gafnd ly oeilrd ewlga mipzipdïéáe §©§¦¥¨¦¨¤§¦¥
íéðBzçzä íéîc.oezgzd ewlga mipzipd:`xnbd dgikenéàå ¨¦©©§¦§¦

úøîàminkg zrcly,íãà éãéa íöîöì øLôà éàyeygl yi ¨§©¦¤§¨§©§¥¦¥¨¨
,epnn dhnl `l` ,ynn gafnd rvn`a oeekn hegd did `l `ny

,epnid dlrnl e`eíéðBzçúå ähîì íéðBéìò áéäé à÷c ïéðîéæ¦§¦§¨¨¦¤§¦§©¨§©§¦
äìòîìly epeilra ozpdl miie`xd mincd z`y rx`i minrt - §©§¨

gafnd ly ervn`n hegd z` ewigxdy oebk ,epezgza ozi ,gafnd
hegdn dlrnl hrn mipeilrd mincd z` ozepyk `vnpe ,dhn itlk

oiicr `edrvn` lrn hegd z` ewigxdy xyt` oke ,ervn` zgz
ed ,hegdn dhnl mipezgzd minc oziyke ,gafnddlrnl oiicr `

di`x ef ixd ,mc` icia dyrpy hegd eze` lr eknq m`e .ervn`n
.envnvl xyt` ,mc` icia `ad xacy

:di`xd z` `xnbd dgecàúøet da çååøîcxyt` i` mlerl - §©§©¨§¨
,agx heg eyry o`k xacd dpeye ,mc` ici lr dyrpyk mb mvnvl
itlk hegd z` eaigxd ,gafnd rvn` mewn z` eccny xg` xnelk

`vnpe ,dhn itlke dlrni`cea rbet hegl zgzn ozep `edyk
ly epeilra i`cea rbet `ed eilrn ozepyke ,gafnd ly ezizgza

.gafnd
:wtqd z` heytl zetqep zei`x d`ian `xnbdúcnî ,òîL àz̈§©¦¦©

çaæî úcnî íéìk-,okynd ilk z` zeyrl dynl 'd xn`y dnn ¥¦¦¦©¦§¥©
ziiyr lr edev oke ,dxeza zexen`d zecn it lr ,ogleyd enk
mzeyrl oiekle mvnvl xyt`y rnyn ,eizecn itl gafnd

:di`xd z` `xnbd dgec .mdizecnkíúä éðàL,my xacd dpey - ¨¦¨¨
déì àçéð ãaòéîì úéöîc éëéä ìëáe ,ãéáò øîà àðîçøc'd - §©£¨¨¨©£¦§¨¥¦§¨¥§¤§©¦¨¥

`l mpn`e ,el gep dyriy oipr lkae ,ezleki itk zeyrl dynl dev
.zpeekn mzcn dzid.('ìékNä éìò 'ä ãiî áúëa ìkä')©Ÿ¦§¨¦©¨©¦§¦

:ztqep di`x `xnbd d`ianòîL àz ,àðéè÷ áø øîàdi`x ¨©©§¦¨¨§©
`l` dxdh el oi`y ,`nhpy xepz ly ezxdh ote`a dpcd `ziixan

,dvizp ici lr,my epipyeçB÷lxepzd z`ìíéðL,evzepl ickïäå ¦§¦§©¦§¥
ïéåL,miey miwlgd ipy eid m` -øLôà éàL éôì ,íéàîè ïäéðL ¨¦§¥¤§¥¦§¦¤¦¤§¨

íöîöì,exiagn lecb mdn cg` i`ceae ,oeekna miey mdipy eidiy §©§¥
`edy wlga d`nehd zx`yp ,mly edaeb aex xiizyp m` ixde
dfi` reci oi`y xg`ne ,dvizp ef oi`y ,ez`nehn dler epi`e aexd
zwelgy it lr s`y gken ixd .mi`nh mdipy jkitl ,lecbd mdn
ote`a zeyrdl dleki dpi` mewn lkn ,mc` ici lr ziyrp xepzd

:di`xd z` `xnbd dgec .znvnevne zpeekn `dzyáø øîà̈©©
ñøç éìk éðàL ,àðäk,qxg ilka xacd dpey -Ba Léå ìéàBä ©£¨¨¦§¥¤¤¦§¥

úBîebmcbpke cg`d ivga zehila ea miyrp eze` mixaeyyk -
miwlgd m` zrcle mccenle mze` xryl dywe ,ipyd ivga zeneb

.miey
:ztqep di`x d`ian `xnbdòîL àzoipra dpcd `ziixan di`x ¨§©

,bexdd l` xzeia daexwd xirdy dxezd dxn`y ,dtexr dlbr
.dlbrd z` `iadl dilr,epipy dkeàöîðbexddézL ïéa ïeeëî ¦§¨§¨¥§¥

úBøééò.dey bexdl odizy oia wgxndy -ézL úBàéáî ïäézL £¨§¥¤§¦§¥
àîòè éàî .øæòéìà éaø éøác ,úBìâò,xfril` iax ly enrh dn - £¨¦§¥©¦¡¦¤¤©©£¨

åàìepi` ike -íöîöì øLôà íãà éãéa øáñ÷c íeMîkleoie ¨¦§¨¨©¦¥¨¨¤§¨§©§¥
.dey xirl odizy oia wgxndy zrcle dcicnaeléôàå 'äáBø÷'e§¨©£¦

úBáBø÷dxeza xn`py s`y xaeq `ed mbe -(b `k mixac)xird dide' §§¨¨¨¦
oeyla ,'ebe 'xwA zlbr `idd xird ipwf Egwle llgd l` 'daFxTd'©§¨¤¤¨¨§¨§¦§¥¨¦©¦¤§©¨¨
odizy dey ote`a zeaexwy mizy mpyi m`y mb ernyn ,cigi
.mvnvl xyt` mc` iciay xfril` iax ixacn eprny ixd .ze`ian

:di`xd z` `xnbd dgecàìiax iac ly mwitql di`x o`kn oi` - Ÿ
,xnel xyt`y ,i`piøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zexeka(iyiy meil)

,eøkéa,dawpe mixkf ipy eclieàãçî éøúclgxn eclep mipyy - ¦§¦§¥¥£¨
,zg`àãçî ãçå,zxg` lgxn clep cg`e -àîéà-yi `ny §©¥£¨¥¨
,xneldéì éãBî`aiwr iax el dcen -àãéìéc Cäc ,ïBôøè éaøì ¥¥§©¦©§§©¦¦¨
ãç,xeka i`ce `edy ,cigid z` dcliy efy -éôè çéáL-`ed ©§¦©§¥

mr clepy df `ed yegkde ,exiag ici lr wgcp `l ik ,xzei gaeyn
.odkl gaeynd z` ozil yie ,dawpd

àä ïðéòeîLà éàåiziid ,dawpe mixkf ipya eprinyn did m`e - §¦©§¦©¨

,xne`àáé÷ò éaø øîà÷ àäameyn ,yegkd z` lhep odkdy §¨¨¨©©¦£¦¨
eäééåøúc[odizyy-],eøkéa àìit lr s`y ,df xaca od zeeyy §©§©§Ÿ¦§

clepy gxkda o`k la` ,ony zcll dxkia `ly dnda ly dkxcy
efn e` ,dawp mb dcliy efn `ed m` wtzqdl yie ,zxkann yegkd

,cegl xkf dcliyéðL eãìéå äøkéa àlL úçàå äøkéa úçà ìáà£¨©©¦§¨§©©¤Ÿ¦§¨§¨§§¥
àîéà ,íéøëæ-,xnel yi `nydéì éãBî`aiwr iax el dcen - §¨¦¥¨¥¥
ïBôøè éaøì§©¦©§
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המשך מעמוד ולק

oifge` mipya cenr fi sc ± oey`x wxtzereay

úåðúîá áééçå`id dpyn mzqe ,miiglde rexfd z` odkl ozi ephgyiyk Ð

.eføèåô éñåé éáøå.`xnba yxtn Ðå÷åìçéxn`c i`nn oetxh iax ea xfgc Ð

minca dtid z` oilrn oiig odyk elit`c dil `xiaqc .`xnba yxtnck lirl

.igd z` ewelgi odn cg` zn jkld ,mdipya ewlgiy ,mdipylïéà äá÷ðå øëæ
ïäëì íåìë ïàëd`vi dawp `nyc Ð

.di`xd eilr exiagn `ivende ,dlgz

`ed mzdc .dcen oetxh iax elit` `kde

,odkl ediipin cg i`ceec meyn biltc

`kd la` .deya welgl egk dti jkld

.llk dxeka `kiiy `l `nyc ,egk rxed

,eplk`i jk xg`e a`zqiy cr drxi ,edine

.`ed wtqcàøîâéãéá íöîöì øùôà
íéîùoi`c ab lr s`e ,dcil jd oebk Ð

.jka oicitwníãà éãéá ïëù ìëåÐ

,xac mey e` dcn mey mvnvl oipeekznc

.mvnvl xyt` i`ceecíãà éãéáÐ

,i`n ,mvnvl ick oiccene oipeekzny

`l e` mvnvl xyt`?åøâåçgafnl Ð

.`ed edaeb rvn`aíéðåéìò íéîã áéäé÷
`we ,ezirvn`n dlrnl ozpdl mie`xd Ð

dti envnv `l `nyc .dhnl edl aidi

,daxd ezirvn`n dhnl hegd z` eyre

p ikehegd on dlrnl mipeilr minc oipze

ezirvn`n dhnl :xninl `ki` Ð hrn

.`edäìòîì íéðåúçúådlrnl `nyc Ð

.hegd z` epzp ezirvn`näéá çååøîã
àúøåô`kde .mvnvl xyt` i` mlerl Ð

xg`n ,agx hegd z` eyry oebk Ð

edeaigxd rvn`a edeligzde eccny

dicic dhnl ,jytp dnnc .dlrnle dhnl

.`witq mey `la ,epeilr ied dicic dlrnle ,gafn ly epezgz iedòîù àú
íéìë úãîîdti envnv ,`nl` ,"ogly ziyre" :(dk zeny) `pngx xn`c Ð

.zenvnevn eizen`a ede`yreàëéä ìëáå ãéáò àðîçø øîàã íúä éðàù
äéì àçéð ãáòéîì úéöîã.dti envnv `l mlerle Ð'ä ãéî áúëá ìëä

ìéëùä éìò.`kd dil opiqxb `le ,df weqtl exn` cec .zipazd zk`ln lk Ð

íéðùì å÷ìçxyt` i`c ,oi`nh Ð oiey ode mipyl ewlge ,`nhpy xepz Ð

eixiy Ð xepz :ol `niiwe ,`aex `ki` `kd xninl `ki` cge cg lkae ,mvnvl

.(`,ckw oileg) "ahexde xerd"a ,eaexaúåîåâ åá ùéå,deya wlgp epi`y Ð

oke `neb dfa dyere ,ea zehlea (rwxw) zekizg Ð eze` oixaeyyk `l`

.zehila oze` xryl xyt` i` jklide ,daxd zenewnaàöîðoia oeekn llg Ð

.melk efn xzei el daexw ef oi`y ,zexiir izyíöîöì øùôàdti cecnle Ð

daexwd" :(`k mixac) `xwa azkc "daexw" :xaqwe .efk ef zeaexw odizy ,epeeik

odizy Ð deya el zeaexw mizy yi m`y ,rnyn zeaexw elit` Ð "llgd l`

i`n` Ð dzxagn daexw zg` i`ce `l` ,mvnvl xyt` i` i`c .zetxer

zelbr izy ze`ian?ipa exn`ie epzie ,onwl opixn`ck zetzeya zg` e`iai

m`e ,mkilr xtkze mkl legn epwlg `di Ð epnn miaexw mz` m` :zg`d

.epilr xtkze eply `di mkwlg Ð mkn miaexw epgp`
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øëæiax dcene .i`w cg`k miy`x ipy `vei elit`` Ð melk odkl oi` dawpe

mewn lkn ,iycwin mgx dilek i` elit`c ab lr s`c ,`kd ililbd iqei

`iede dawp `idy `kd ,(a,h zexeka) `nw wxta xn`ck ,uveg epi` epina oin

"dywnd dnda" wxtc `iddl inc `le .ixnbl ezxeka dlha Ð denk mgx xht

,ez`ivede ezeg` ezkxk :(`,r oileg)

`ide ey`x jxc `ed wtpck ixii` mzdc

.mgx xht idi` `ied `lc ,dizelbxn jxc

øùôàyxit Ð miny icia mvnvl

oi`c ab lr s`c ,dcilc jd oebk :qxhpewa

Ð mc` icia oky lke ,jka oicitwn

,xac mey e` dcn mey mvnvl mipeekzna

:wgvi epiaxl dywe .mvnvl xyt` i`cec

i` miny iciac ,opaxl dil `iran `w ik

ikid Ð i`n mc` icia mvnvl xyt`

`d ?zexiir izy oia oeekn mvnvn hiyt

xacd mvnvl oilekic idp jgxk lr

i` opaxl mewn lkn ,cecnl oipeekznyk

izy oia mvnevn xacd `diy xyt`

envrny ,`ed miny iciac oeikc ,zexiir

cecnl eilr ewqrzp `le dlgzn my ltp

elit`c :iaxl d`xpe !oeekn my egipdle

miny icia mvnvl xyt` i` xn`c o`nl

.mvnevn `edy ea ccnpy minrty s`

mevnv xxal xyt` i` :xn`w ikd `l`

oi`y ,`kdc dcil oebk Ð miny iciay

jkle ,dlgz `vi df i` wcwcle xxal i`pt

yiy Ð mc` icia la` .odkl odipy oi`

dil hiyte .ol `irain ,xxal zedy

i`c .zexiir izy oia oeekn `vnpn

,mvnevn `ed m` xxal xyt` i` zxn`

Ð oigadl xyt` i`c oeik ,mvnevn `edy ixwinc oipnifc ziyixtc ab lr s`

wtqn zelzl epl oi`e `id `giky `lc `zlinc ,wtqn zelbrd izy e`iai `l

`d jezne .mc` elit`e ,mvnvl xyt` i` opaxlc opihyt `pwqnae .ok rxi`y

oilegc ipy wxte ,cnerk uexta (a,fh) oiaexirc `nw wxta i`xen` ibiltc

xyt`c ,ililbd iqei iaxk dkldc d`xp did ,aFxM dvgn lr dvgna (a,gk)§

mdy epl dnecykÐ cnerk uext ixwc xnel oi`e .mc` icia zegtd lkl mvnvl

yxtn `dc .dhigyc dvgn lr dvgn oke ,miey mpi` `nyc ab lr s`c miey

xecbe `aex hegy :dynl `pngx xn`c meyn Ð cnerke aexk ied `lc `nrh

`de .`aex xiiy `nyc meyn ,wtqn xeq` did ikd e`lac il wetizc .`aex

dvgn lr dvgn iab ,mvnvl xyt` i` `de :(`,gr) "wxefd" wxta oihiba jixtc

.zen` rax`a iccd icda ediiexz ez`c oebk :yxtnc ,zyxebn dpi`e zyxebn

,jka dpynd cinrdl `ed wgec mewn lkn ,ililbd iqei iaxk dkld `di elit`e

wxtae .`al zg` zaa epeek `l `nzqe ,mvnevn xacd zeidl zelibx oi`y

xyt` i` `de :jixt ,zg`k mdipy extk iab (`,al zereay) "zecrd zreay"

'ek opax `niz elit` :ipyn opgei iaxe .ililbd iqei iax Ð ipn `d :ipyne !mvnvl

(`,gk zenai) "oig` drax`" wxta oke .ililbd iqei iaxk dkld oi`c rnyn Ð

iaxk `pz ol mizq `l opgei iaxc `ail` :opixn` ,o`py in rcei ipi` zeig` iab

oig` rax`e zereayc jde ,ezenk dkld oi` miny iciac ,d`xp jkl .ililbd iqei

iean ly eptecn jyend igl :(a,d) oiaexirc `nw wxta opixn`c `d :xn`z m`e .oiaexire oilegc `idd `gkenck ,ezenk dkld mc` icia la` .miny icia eed Ð

la` ,dpeny] ieana `l` oxn` `l :ryedi iaxa `ped ax xn`we .exizdl xg` igl jixv Ð zen` rax`e ,exizdl xg` igl jixv oi` Ð zen` rax`n zegt

uext i`e ,uextd lr daexn cnera xzip Ð yitp cner i` :jytp dn ,igl jixv `l dpeny iean :xn` iy` ax .uextd lr daexn cnera xzip Ð ray [ieana

xyt` i`c rnyn ,lwdle ,mdixac wtq dil ded Ð iccd ik ediieexz eeyc ,zxn` i`n .zen` [rax`] (dxyr) igla oi` ok m`c :yexit .igl meyn oecp Ð yitp

ok m` `l` ,xeqi` yyg `kil yitp uext oia yitp cner oiac oeik ,wtqn my cecnl minkg egixhd `l `l` ,cecnl xyt` mlerlc :xnel yie !xacd xxal

iccd ik eey ik :iy` ax lr zeywdl oi` dfe .cecnl xyt`y oeik ,xeq` did Ð `ziixe`c `xeqi` did m` ,mewn lkne .`id `giky `lc `zline ,mieey md

:yxtn did `lapiin oerny iax axde .xeq` cnerk uext dil `xiaqc ryedi axc dixa `ped ax lr i`w mzdc !xzen cnerk uext ol `niiwc ,ixzyl inp

xni`c meyn Ð cnerk uextdy epl dnecyk [xq`c] (ixyc) o`ne .mc` icia elit` mvnvl xyt` i`c opaxk ixaq Ð aexk dvgn lr dvgne ,cnerk uextc

mdixac wtqc `idd ith `gip `zyde .aexk dvgn lr dvgnc `edd yxtl yi df oiprae .`aex xecb :xn` `pngx Ð miey mdy xnel `vnz m`e ,daexn uext

xzen yitp cner i`c ab lr s` ,miey md `nyc `nlra `yyg mrhn xeq` did `ziixe`c `witqc rnync :iaxl `iyw la` .cecnl xyt` i`c oeik ,lwdl

,inp mzd ?zexiir izy oia oeekn `vnpn wiic ikid ok m`e .xzen yitp uext i`emeyn zelbr izy ze`ianc opax ecen Ð mvnvle oeekl xyt` i`c ab lr s`

xeqi`l ith ilznl `ki`e ,`aex hegy ,`aex xecb :dynl `pngx xn`c mrhn `l` xq` `l cnerk uext xq`c o`nc ,cere !miey md `nyc `ziixe`c `yyg

`nyc mrhn xq` `le ,`aex xiiyz `l dynl `pngx xn`c meyn ixyc o`n ogky`ck ,xzen did Ð xeqi`ln xzei xzidl zelzl did m` la` .xzidln

uextc `zrny `idda jixtc `dne .xzen Ð yitp cner oia ,yitp (cnern) uext oiac oeik ,ixzyiz `ziixe`c wtq ied elit` iglc `idd ,ok m`e .daexn uextd

epiaxle .oerny epiax oke ."mvnvl xyt` i` `de" :qixb l`ppg epiaxc ,xac mey wcwcl oi` Ð (a,eh dkeq) mdipia geix yi m` iab ,mvnvl xyt` `de .cnerk

,cetyl jkqd oia edyn xie` `di `ly oipr meya mvnvl xyt` i` :xnelk `l` ,`nlra "mvnvl xyt` i`" enk ied `lc .ok dkld `diy di`x oi` inp mz

xyt` i`c opaxk i`c .miny icia elit` ililbd iqei iaxk dil xaqc rnyn ,"ixiyr" e`xwe ixiyra mipy e`vi :(a,q) oizlikn seqc `iddae .my yxity enk
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ïäî ãçà úî .øèBt éñBé éaøå ,úBðzna áéiçå¯éaø §©¨©©¨§©¦¥¥¥¤¨¥¤©¦
Bøéáçî àéöBnä :øîBà àáé÷ò éaø ,e÷Bìçé :øîBà ïBôøè©§¥©£©¦£¦¨¥©¦¥£¥

äá÷ðe øëæ .äéàøä åéìò¯.íeìk ïäkì ïàk ïéààøîâ ¨¨¨§¨¨¨¨§¥¨¥¨©Ÿ¥§
déì ïðéòîL éìéìbä éñBé éaøì :éàpé éaø éác éøîà̈§¦§¥©¦©©§©¦¥©§¦¦¨§¦©¥
.íãà éãéa ïkL ìëå ,íéîL éãéa íöîöì øLôà :øîàc§¨©¤§¨§©§¥¦¥¨©¦§¨¤¥¦¥¨¨
?éàî íãà éãéa ,íöîöì øLôà éà íéîL éãéa ,ïðaøå§©¨©¦¥¨©¦¦¤§¨§©§¥¦¥¨¨©

òöîàa BøâBç àø÷éñ ìL èeç :òîL àzìécáäìïéa ¨§©¤¦§¨§¨¤§©§©§¦¥
éà zøîà éàå ;íéðBzçzä íéîc ïéáe íéðBéìòä íéîc̈¦¨¤§¦¥¨¦©©§¦§¦¨§©§¦
íéðBéìò áéäé à÷c ïéðîéæ ,íãà éãéa íöîöì øLôà¤§¨§©§¥¦¥¨¨¦§¦§¨¨¥¤§¦

ähîìíéðBzçúå!äìòîì¯çåeøîcàz .àzøet da §©¨§©§¦§©§¨¦§©©¨§¨¨
òîLúcnî.çaæî úcnî ,íéìk¯àðîçøc íúä éðàL §©¦¦©¥¦¦¦©¦§¥©¨¥¨¨§©£¨¨

éëéä ìëáe ,ãéáò :øîàúéöîcìkä" ,déì àçéð ãáòéîì ¨©£¥§¨¥¦§¨¥§¤¡©¦¨¥©Ÿ
ãiî áúëaä:òîL àz ,àðéè÷ áø øîà ."ìékNä éìò ' ¦§©¦©¨©¦§¦£©©§¦¨¨§©
ì B÷lçïéåL ïäå íéðL¯øLôà éàL éôì ,íéàîè ïäéðL ¦§¦§©¦§¥¨¦§¥¤§¥¦§¦¤¦¤§¨

ñøç éìk éðàL :àðäk áø øîà .íöîöì¯Léå ìéàBä §©§¥£©©¨£¨¨¥§¦¤¤¦§¥
úBøééò ézL ïéa ïeeëî àöîð :òîL àz .úBneb Ba¯ ¨§©¦§¨§¨¥§¥£¨

éàî ;øæòéìà éaø éøác ,úBìâò ézL úBàéáî ïäézL§¥¤§¦§¥¤§¦§¥©¦¡¦¤¤©
,íöîöì øLôà íãà éãéa :øáñ÷c íeMî åàì ?àîòè©§¨¨¦§¨¨©¦¥¨¨¤§¨§©§¥

"äáBø÷"e¯?úBáBø÷ eléôàå¯øæòéìà éaø ,àì §¨©£¦§¨©¦¡¦¤¤
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zexeka(iyiy meil)

ìëå íéîL éãéa íöîöì øLôà øîàc éìéìbä éñBé éaøk dì øáñ̈©¨§©¦¥©§¦¦§¨©¤§¨§©§¥¦¥¨©¦§¨
,íãà éãéa ïkLmb mvnvl xyt` ililbd iqei iax zhiyly i`ceae ¤¥¦¥¨¨

mwitq mle` .zeey odizyy zrcle mc` ici lr ziyrpd dcicna
i`pi iax iac lyiqei iax lr ewlgpy minkg zhiyl `edililbd

icia mby xyt` mzrcly ,miny icia mvnvl xyt` i`y exaqe
.mvnvl xyt` i` mc`

.i`pi iax iac ly mzl`y oecipa mi`pz ewlgpy xnel dvex `xnbd
:`xnbd zxne`,éàpúk àîéð,`ziixaa epipyyàöîðbexdd ¥¨§©¨¥¦§¨

úBøééò ézL ïéa ïeeëî,dey bexdl odizy oia wgxndy -eéä àì §¨¥§¥£¨Ÿ¨
ïéôøBò.dtexr dlbr d`ian odn zg` oi` xnelk ,llkøæòéìà éaø §¦©¦¡¦¤¤

éàî .úBìâò ézL úBàéáî ïäézL ,øîBà`nw `pz ewlgp dna - ¥§¥¤§¦§¥£¨©
,xfril` iaxeàn÷ àpúc ,éâìôéî÷ àäa åàìodizy z` xhty ¨§¨¨¦§§¦§©¨©¨

,sexrln,íöîöì øLôà éà ,øáñi` jkitle ,daexw odn zg` wxe ¨©¦¤§¨§©§¥
.daexwd `id `ly zxne` odn zg` lk ik ,oaiigl xyt`éaøå§©¦

,íöîöì øLôà øáñ øæòéìàxaeq mbe ,zeaexw odizy ixde ¡¦¤¤¨©¤§¨§©§¥
.zeaexw elit` `id ,dxeza dxen`d 'daexw'y

:`xnbd zl`eyàøañéúå`lde ,ok xnel dz` xeaq ike -øáñ÷ éà §¦§§¨¦¨¨©
eàéáé ,íéôøBò eéä àì éànà ,íöîöì øLôà éà àn÷ àpzizy ©¨©¨¦¤§¨§©§¥©©Ÿ¨§¦¨¦

zexiirdeðúéå ,úeôzeLa úçà äìâòipa exn`ie i`pz eyri - ¤§¨©©§¨§©§
xtkze mkl legn epwlg `di miaexwd mz` m` ,zg`d xird
.epilr xtkze ,eply `di mkwlg ,mkn miaexw epgp` m`e ,mkilr

:`xnbd zxne`éàpz éðäì àlà,`ziixaay el`d mi`pzd -éleëc ¤¨§¨¥©¨¥§¥
àîìòmixaeq mlek -,íöîöì øLôàdxeyw mzwelgn oi`e ¨§¨¤§¨§©§¥

,i`pi iax iac ly mwitqlàëäå,`ziixaaazyxcàìå 'äáBø÷' §¨¨¦§¨§Ÿ
àn÷ àpúc ,éâìôéî÷ ,úBáBø÷,llk ze`ian opi`y xn`yøáñ §¨¦§§¦§©¨©¨¨©

'äáBø÷'`idy zg` xir wx yiyk `weec `ed ,dxeza xn`py §¨
,daexwàìåizy yi m`,úBáBø÷llk dxezd daiig `l f` ik §Ÿ§
.`iadl'äáBø÷' øáñ øæòéìà éaøå,dxeza dxen`deléôàå §©¦¡¦¤¤¨©§¨©£¦
úBáBø÷.`iadl odn zg` lk zaiige ,rnyna §

:`xnbd zxxan .i`pi iax iac zl`ya dkldd zrxkda dpc `xnbd
dìò éåä éàîdaiyn .i`pi iax iac zl`ya dkldd zrxkd idn - ©¨¥£¨

:`xnbdàðz ,íøîò áø øîà ïéáà øa àéiç áø øîàepipy - ¨©©¦¨©¨¦¨©©©§¨¨¨
,`ziixaàöîðbexdd,øîBà øæòéìà éaø ,úBøééò ézL ïéa ïeeëî ¦§¨§¨¥§¥£¨©¦¡¦¤¤¥

úçà äìâò eàéáé ,íéøîBà íéîëçå .úBìâò ézL úBàéáî ïäézL§¥¤§¦§¥£¨©£¨¦§¦¨¦¤§¨©©
eðúéå ,úeôzeLa.lirl x`azpy itk ,i`pz eyrie - §¨§©§
:`xnbd zxxanïðaø éøáñ÷ éàî,minkg mixaeq dn -éøáñ÷ éà ©¨¨§¦©¨¨¦¨¨§¦

å ,íöîöì øLôàc ïðaømixaeq mbéúééì ,úBáBø÷ eléôàå 'äáBø÷' ©¨¨§¤§¨§©§¥§§¨©£¦§©§¥
ézøz,zepzdl jiiy `ly i`cea df ote`ae ,zelbr izy e`iaiy - ©§¥

.dlbr z`ada daiigzp odn zg` lke zeey odizy ixdyéàåm`e - §¦
mixaeq mdúBáBø÷ àìå 'äáBø÷',mvnvl xyt`eàì àãç eléôà §¨§Ÿ§£¦£¨Ÿ

éúééì-dxezd mzxht df ote`a ixdy ,zg` elit` e`iai `ly ©§¥
.`iadlndpéî òîL åàì àlàc ,o`kn gken `l ike -,ïðaø éøáñ÷ ¤¨¨§©¦¨¨¨§¦©¨¨

,íãà éãéa eléôàå íöîöì øLôà éàdaexw odn zg` wxy `vnpe ¦¤§¨§©§¥©£¦¦¥¨¨
zetzeya zg` dnda odizy ze`ian jkitle ,`id in reci `le
dpwz dzxage ,dlbrd dilr xtkz daexw `idy efy odipia mipzne

,`xnbd dwiqn .dwlg z` dldpéî òîLo`kn gken ok` - §©¦¨
xyt` i` jk ,miny icia mvnvl xyt` i`y myk ,minkg zrcly

.i`pi iax iac zwitq dhytpe ,mc` icia mvnvl
:dpyna epipy.äôiä úà Bì øøBa [ïäkä] ,øîBà ïBôøè éaø©¦©§¥©Ÿ¥¥¤©¨¤

:`xnbd zl`eyïBôøè éaøc àîòè éàî,dtid z` el xxea odkdy ©©£¨§©¦©§
:`xnbd daiyn .xekad in `ed wtq ixdeøáñ à÷,oetxh iaxàeää ¨¨©©

àLéøa ÷ôð àéøácaexny ,dpey`xa `vi xzei `ixa `edy df - §¨¦¨©§¥¨
.odkl ozipd xekad `ede ,eig` z` micwd eze`ixa

:dpyna epipy'åë ïéðnLî øîBà àáé÷ò éaø`xnbd .odipia ©¦£¦¨¥§©§¦
:`aiwr iax ixac z` zx`anéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨¨©©¦

,ïðçBéy xnel `aiwr iax zpeekìèBð ïäkäd z`déì øîà .äLeçk ¨¨©Ÿ¥¥§¨¨©¥
ïðçBé éaøì àaà øa àéiç éaø,[epnn dkld cnly drya]ïðà àäå ©¦¦¨©©¨§©¦¨¨§¨£©

[epgp` ixde-]ïðz 'ïäéðéa ïéðnLî'miwlegy rnyn ,[epipy-] §©§¦¥¥¤§©

.lkd lhep l`xyidy `le ,exiagn ony cg`dy yxtda mdipia
déì øîà,`a` xa `iig iaxl opgei iaxìááa àúééðôk zìëàc ãò ¨©¥©©£©§§©§§¨¨§¨¤

,laaa mixnz zlik`a jnvr ocrn ziidy cera -àôéqî àðîébøz©§¥§¨¦¥¨
ly `tiqdn ,jk yxtl izwiice ,`aiwr iax ixac z` izyxit -

,dpyndïäî ãçà úî ,àôéñ éðz÷c,cgia eclepy el`n -éaø §¨¨¥¥¨¥¤¨¥¤©¦
e÷Bìçé ,øîBà ïBôøè.ig x`ypy dfaàéöBnä ,øîBà àáé÷ò éaø ©§¥©£©¦£¦¨¥©¦
äéàøä åéìò Bøéáçî-eilr ,l`xyid cin `ivedl `ay odkd ¥£¥¨¨¨§¨¨

.xekad `ed x`ypdy di`x `iadlïéðnLî' Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨§©§¦
éâéìt éããä éëc 'ïäéðéam`e -itkoipnyn'y jzrc lr dlry ¥¥¤§¦£¨¥§¦¦

,exiag lr scer cg`dy oneya deya miwlegy dpeekd ,'odipiaéëä̈¦
éããä éab éâìôéì énðx`ypy dfa deya welgl mdl did o`k mb - ©¦¦§§¦©¥£¨¥

,`aiwr iax ixaca exe`ia z` opgei iax miiqne .igàlàok m`éàî ¤¨©
[dpeekd dn-]ïneL ,'ïéðnLî',exiagn xzei ony cg`y dn -àäé §©§¦¨§¥

nwtqa lhe,ïäéðéa.oic ziaa mdizeprh oerhl e`eaiedéì øîàc ¥¥¤§¨©¥
l`xyiéúééà ïäkì[`ad-]àeä øBëác äéàø`ed onydy - ©Ÿ¥©§¥§¨¨¦§
,xekadìé÷Le-gikedl leki epi` odkdy xg`ne ,eze` lehze §¦

.yegkd z` lhep `ed ixd ,oey`x `vi onydy
:dpyna epipyéðMäå,l`xyid ciayáéiçå ,áàzñiL ãò äòøé §©¥¦¦§¤©¤¦§¨¥§©¨

ea l`xyid,úBðzna.øèBt éñBé éaøåzwelgn z` zx`an `xnbd ©©¨§©¦¥¥
:`xnbd zl`ey .zepznd aeig oipra mi`pzdéaøc àîòè éàî©©£¨§©¦

øéàîwtq `ed ixde ,zepzna aiig l`xyid ciay dndady xn`y ¥¦
.zepznn xeht xeka ixdy ,l`xyid z` xehtl yi wtqne ,xeka

:`xnbd daiynåéìò àa ïäëå ìéàBä ,ïðçBé éaø øîàreazlepnn ¨©©¦¨¨¦§Ÿ¥¨¨¨
zepznd z`ïéããö éðMî,zegek ipyn -déì øîàc,l`xyil odkd ¦§¥§¨¦§¨©¥
àeä øBëa éà,jciay dfàeä éãéc délek,ily elek -øBëa àì éà ¦§¥¦¦¦Ÿ§

àeä,xeka epi` m`e -dépéî úBðzî éì áä.eizepzn z` il oz - ©¦©¨¦¥
:`xnbd zl`eyàîòè éàî éñBé éaøådaiyn .zepznd on xhety §©¦¥©©£¨

:`xnbd,àáø øîàdpwzd iptny xaeq iqei iaxeNò'z` minkg ¨©¨¨¨
'äëBæk ,äëBæ BðéàLodkl yie li`ed jkld ,ynn ecil `a eli`k - ¤¥¤§¤

wtq ixdy ,l`xyid ciay dndal zekiiy,ely `ed `ny `ed
,odkd ea dkf xak eli`k aygiy minkg exn`àìc áb ìò óàå§©©©§Ÿ

déãéì àèî,ecil `a `ly s`e -déãéì àèîc ïàîkenk edeyr - §¨¦¥§©¦§¨¦¥
,ecil `a xakydéîeîa ìàøNéì déðaæåxg`l l`xyil exkne - §©§¥§¦§¨¥§¥

on xeht l`xyid jkitle ,ezxenz zxg` dnda lawy itl ,mnedy
xeka mby iptn ,zepzndx`azpy enk] zepznd on xeht mnedy

lirl(.eh).[
:odk cia eitelig oi`y xeka wtqa zepzn aeig oipra dpc `xnbd
ïäk ãéa ïéôéìç ïéàL ,øBëa ÷ôña íéãBî ìkä ,øæòìà éaø øîà̈©©¦¤§¨¨©Ÿ¦¦§¥§¤¥£¦¦§©Ÿ¥

,eizgz melk odkd lhp `ly -enkxkf' ,`tiqa epipyy wtq eze`
okzi ik ,xeka wtq `ed df xkfy ,'melk odkl o`k oi` ,dawpe

,llk xeka o`k oi`e ,dligz dclep dawpdyáéiçLl`xyid ¤©¨
.úBðznaedeyry xnel oi` df dxwna ikexkne odkd ea dkfy enk ©©¨

z` dzxenz dpwiy dnda mey law `l odkd ixdy ,l`xyil
.l`xyil xekad

xfrl` iax xn`y dn :`xnbd zxne` .xfrl` iax lr dywn `xnbd
ïàî 'íéãBî ìkä',`ed [in-],éñBé éaødpynd ly dxwna wxy ©Ÿ¦©©¦¥

eitelig oi`y o`k la` ,zepznd on iqei iax xht odk cia eiteligy
,dywe .zepzna aiig ,odk ciaàèéLtdne ,df oic `ed heyt `ld - §¦¨
,erinydl xfrl` iax jxvedixdyéñBé éaø øèt à÷ àì ïàk ãò©¨Ÿ¨¨©©¦¥

íúä,[cg`k mixkf ipy eclepy epizpyn oica-]ãéa ïéôéìçc àlà ¨¨¤¨©£¦¦§©
ïäk,zxg` dnda odkd law ,l`xyid ciay dndad zxenzy - Ÿ¥
eNòcminkgodkd z`äëBæ BðéàL,xekaa ynnäëBækenk - §¨¤¥¤§¤

.l`xyil exkne ea dkfyïäk ãéa ïéôéìç ïéà ìáàxy`k la` - £¨¥£¦¦§©Ÿ¥
,l`xyid ciay dndad zxenz zxg` dnda law `l odkdàì- Ÿ
l`xyil exkne xekaa dkfy enk edeyr `ly i`cea,jixve

eprinydl xfrl` iax jxved dne ,zepzna aiigzdl l`xyid
:`xnbd zvxzn .zepzna aiigyéñBé éaøc àîòè ,àîéúc eäî©§¥¨©£¨§©¦¥

`l` ,dkefk dkef epi`y z` eyry meyn epi` zepznd on xhty
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המשך בעמוד ולב

oifge` mipy` cenr gi sc ± oey`x wxtzereay

éìéìâä éñåé éáøë äì øáñ.opaxl ol `irain `we Ðíöîöì øùôà éàÐ

.daexw ipi` ip` :zxne` zg` lkc ,oitxer eid `l jklidíöîöì øùôàÐ

.zeaexw elit` Ð "daexw"eåðúéå.lirl opiyxtck Ðøùôà àîìò éìåëã
íöîöì.edl `xiaq ililbd iqei iaxkc Ðäìò éåä éàî.opaxc `ail` Ðéúù
úåìâòÐ "daexw"e ,mvnvl xyt`c Ð

.zeaexw elit`éúøú éúééì`l `dc Ð

.zeey odizy `dc ,iiepz`l ivnøùôà éà
íöîöì.iiepz`l evn jklid Ðàåää
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o`nk iedc ,`ed icic elek Ð `ed xeka i` :xnel leki epi`c ,xeht odk

zxez gkzyz `ly meyn xi`n iaxc `nrh zxn` i` `l` .l`xyil dipafc

`nrh iqei iax hwp i`n` Ð zepzn

odk cia eitilgc meyn?xi`n iaxl `d

`nrh i`ce `l` !xhtl `nrh i`dn inp

zepzn zxez gkzyz `ly meyn e`l

.`edàåä ïäëã úéî ïîù éài`d Ð

el xxea odk :xn` oetxh iax `dc ,zinc

.dtid z`ïåôøè éáø åá øæçÐ

.dtid z` el xxea odk :xn`c ,`ziinwn

.mdipya wlg yi mdipylc xaqeíéðùì
äòåø ìöà åãé÷ôäù,zenda izy Ð

.dzn in ly reci oi`e zg`d dzne

íäéðù ïéá äòåø çéðîù,dwlgl Ð
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eizepzn ixd ,xeka epi` m`e ,ily elek `ed xeka m` ,el xne`y

enk ,ilylirl x`azpy(`"r),,øNòî ÷ôñ ìáà`eal leki epi`y £¨§¥©£¥
,oiccv ipyn eilrxyrn oky ,odk ly epi` xyrn `ed m` ixdy

,milral lk`pe ,minly axw dndaàìxi`n iax aiig `l i`cea - Ÿ
:`xnbd zvxzn .odkl eizepzn ozilàîéúc eäî,xn`z `ny - ©§¥¨

øéàî éaøc àîòèaiigy xeka wtqa xi`n iax ly enrh - ©£¨§©¦¥¦
meyn `l` ,oiccv ipyn eilr `ay meyn epi` ,zepznaàìc§Ÿ

úBðzî úøBz çkzLzelflfiy jkl xacd `iai ,eze` xehtp m`y - ¦§©©©©¨
`ed mewn lkn ,i`ce xeka epi`y it lr s`y e`xiy ,dpedk zepzna

,df mrhne ,zepznd on xhtpénð øNòî ÷ôñ eléôàyi [mb-] £¦§¥©£¥©¦
.eaiiglïì òîLî à÷iax ly enrh edf `ly `tt ax eprinyd - ¨©§©¨

oi`y mewna jkitle ,oiccv ipyn eilr `ay meyn enrh `l` ,xi`n
.xehty xi`n iax dcen ,xyrn wtqa oebk df mrh xnel

`ly meyn xi`n iax ly enrhy xnel evxy dn lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .zepzn zxez gkzyzéëä úøîà úéöî éîeike - ¦¨¥¨§©¨¦

aiigny xi`n iax ly enrhy ,epzrca dlriy xnel dz` leki
,zepzn zxez gkzyz `ly meyn `ed xeka wtqaéðz÷äåaàôéñ §¨¨¨¥¥¨

dpynd ly(oldl dpyna)ipy ecliy zxkan dpi`ye zxkan iabl
epce ,odkl epzil yiy zxkanl clepd xkfd `ed in reci oi`e mixkf
iabl ewlgp mbe ,l`xyid dfi`e odkd lawn mdn dfi` mi`pzd my

,l`xyid ciay dndaa zepznd aeigiqei iaxe aiign xi`n iaxy
,dpyna epipy dke ,xhetãéa åéôéìçL ìk ,øîBà éñBé éaø äéäL'¤¨¨©¦¥¥Ÿ¤£¦¨§©

.'áéiçî øéàî éaøå ,úBðznä ïî øeèt ïäkenrhy jkn cenll yie Ÿ¥¨¦©©¨§©¦¥¦§©¥
df lry ,oiccv ipyn eilr `ay meyn `ed aiigny xi`n iax ly
ozp l`xyidy itl ,oiccv ipy o`k oi`y iqei iax eaiydy dn oaen
,xekad z` el xkn odkdy enk df ixde ,odkl xekad ly eitilg z`
m` la` .ily elek xeka `ed m`y l`xyil oerhl leki odkd oi`e

zxez gkzyz `ly meyn `ed aiigl xi`n iax ly enrhy xn`p
mby okziy ,xi`n iax ly enrhl daeyz iqei iax ixaca oi` ,zepzn
`l` ,exhetl epl did odk cia eitilgy mrhny dcen xi`n iax
jkne ,zepzn zxez gkzyz `ly meyn `ed aiign `edy mrhd
meyn ,xi`n iax ixac cbpk iqei iax ly enrh z` zx`an dpyndy
odkdy meyn ,`ed xi`n iax ly enrhy rnyn ,odk cia eitilgy
`tt ax jxved dn dyw aey ok m`e ,oiccv ipyn eilr `a
ixde ,zepznd on xehty dcen xi`n iax xyrn wtqay eprinydl

.dnvr dpyndn gken xacd
:`xnbd zvxzn,àîéúc eäîyøNòî ÷ôñ eléôà øéàî éaø ©§¥¨©¦¥¦£¦§¥©£¥

,áéiçî,zepzn zxez gkzyz `ly meynïéôéìça éâìôéîc àäå- §©¥§¨§¦§§¦©£¦¦
cia eiteligy ote`a mzwelgn cinrd dpynd xcqn iaxy mrhde

,odkrnynydf xacay,mzwelgn xwir `ediax dvx ikEòéãBäì§¦£
àëéä eléôà øèôc éñBé éaøc Bçk[mewna-]éðMî åéìò àa ïäëc Ÿ§©¦¥§¨©£¦¥¨§Ÿ¥¨¨¨¦§¥

,ïéããömeyn epi` aiigny envr xi`n iaxy xne` iziid oiicr la` §¨¦
leki epi`y xyrn wtqa ,ok xn`p m` xy` ,oiccv ipyn eilr `ay
xaeq xi`n iaxy meyn `l` ,xehty dcei oiccv ipyn eilr `al
mb jkitle ,zepzn zxez gkzyz `ly ick wtqd z` eaiig minkgy

,aiigi xyrn wtqaïì òîLî à÷wx xi`n iax aiig `ly `tt ax ¨©§©¨
`ed xyrn wtqa la` ,oiccv ipyn eilr `ay meyne ,xeka wtqa

.xehty dcen
:dpyna epipy.e÷Bìçé ,øîBà ïBôøè éaø ,ïäî ãçà úî`xnbd ¥¤¨¥¤©¦©§¥©£

:`xnbd dywn .oetxh iax ly epic lr dywnéànàoetxh iax xne` ©©
,e÷Bìçéodkdy ,miig mdipyyk `yixa xn` envr oetxh iax ixde ©£

`ede oey`x `vei `ixa `edy dfy xaeqy meyn ,dtid z` el xxea
,zn mdn cg`y o`k ok m`e ,xekadéæçéð,[d`xp-]úéî ïîL éà- ¤¡¥¦¨¥¦

,xekad `edy ,zn onyd m`àeä ïäëc,odkd ly `ed ixd - §Ÿ¥
.ely z` odkd ciqtdeàkéàc éàäå,zn `le ig x`ypy dfe - §©§¦¨

úéaä ìòác.ziad lra ly `ed ixd -úéî Leçk éàåm`e - §©©©©¦§¦¨¦
ixd ,zn yegkdàkéàc éàäå ,úéî úéaä ìòác,[ig x`ypy dfe-] §©©©©¦¦§©§¦¨

.àeä ïäëc:`xnbd zvxznøæç ,énà [éaø] øîàïBôøè éaø Ba §Ÿ¥¨©©¦©¦¨©©¦©§
mdipyy ,miig mdipyyk `yixa mb xaeqe ,`yixa xaqy dnn
ivge onydn ivg lawn mdn cg` lke ,zendad izya miwleg

.yegkdn
,ewelgi xne` oetxh iax ,mdn cg` zn :dpyna epipyàáé÷ò éaø©¦£¦¨

.äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnä ,øîBàmrh z` zx`an `xnbd ¥©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
:mzwelgnäîBc øácä äîì ,ïBôøè éaøc ìLî ,àéiç éaø øîà- ¨©©¦¦¨¨¨§©¦©§§¨©¨¨¤

ick ,xg` oicl oetxh iax ly ezxaqe epic z` zencl dvxp m`
edncp ,xacn `ed ote` dfi`ae ,enrh z` oiadlìeãé÷ôäL íéðL ¦§©¦¤¦§¦

zenda izy,äòBø ìöàdzne,odn zg`m` ,dzn efi` reci oi`e ¥¤¤
,df ly e` df lyäòBø çépnLdewlgiy zx`ypd dndad z` ¤©¦©¤
.÷lzñîe íäéðéao`k jiiy `le ,da wfgen epi` mdn cg` s` ixdy ¥¥¤¦§©¥

,'di`xd eilr exiagn `ivend' oicoetxh iax xn`y epizpyna oke
cg` zeyxa epi`e drexl xqnp igd xeka wtqy xaecn ,ewelgi
mdn cg` oi`y oeike ,drexdn reazl odke ziad lra mi`ae ,mdn
,di`xd eilr exiagn `ivend df ote`a xnel oi` jkitl ,ea wfgen

.ewelgi `l`
ãé÷ôäL ãçàì ,äîBc øácä äîì àáé÷ò éaøc ìLîezg` dnda ¨¨§©¦£¦¨§¨©¨¨¤§¤¨¤¦§¦

,úéaä ìòa ìöàdgipdezg` dnda dzne ,excr jeza ziad lra ¥¤©©©©¦
i oi`e ,excra,ciwtnd ly e` ,ziad lra ly m` ,dzn in ly rec
,`ed oicdy,äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnäLziad lray oeike ¤©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

ziad lra lyy di`x `iadl ciwtnd lr ,digd dndaa wfgen
egek rxedy xaeq `aiwr iaxy ,epizpyna oke .ely z` lehie ,dzn
`ae ,ziad lra zeyxa zcner dndady xaecny meyn ,odkd ly

.di`x `iadl eilre ,epnn `ivedl odkd
:`xnbd dywn .`iig iax ixac lr dywn `xnbdéâéìt éàîa àlà¤¨§©§¦¦

xazqne ,xg` ote`a xacn mdn cg` lk ixd ,ewlgp dna ok m` -
`xnbd .`iig iax yxity enk ,xacn `edy ote`a cg` lk ly epic

y xnel ozip ike :dzdinz z` wfgl dtiqeníéðLa âéìt àáé÷ò éaø©¦£¦¨¨¦¦§©¦
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hi sc zexeka(ycew zay meil)

Cäcéôè çéáL äøkéa àìc-clep gaeyndy xnel yi i`ce o`k §©§Ÿ¦§¨§¦©§¥
efl.ony zcll ,zxkan dnda ly dkxc `ed jky ,dxkia `ly

àëéøöxaeqe `aiwr iax wleg o`k mby eprinydl jxved jkl - §¦¨
.di`xd eilr exiagn `ivendy epic `l` da dkef odkd oi`y

äðùî
dxeza xn`p(a bi zeny)mc`A 'ebe mgx lM xhR xFkA lk il WCw'©¤¦¨§¤¤¨¤¤¨¨¨

yecw dligz mgxd z` gzety cledy ,ernyne ,'`Ed il dndAaE©§¥¨¦
dxekaadnda xeka oipra xn`p sqep weqt .(hi eh mixac)xFkAd lM'¨©§

.'ebe 'Lidl` 'dl WicwY xkGd Lp`vaE LxwaA clEi xW £̀¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦©¡Ÿ¤
m` ,el` miweqt ipy ly mzernyna mi`pz ewlgp epiptly dpyna
:`l e` mgxd z` xht `ly s` xeka didiy xyt`y xnel mzpeek

ïôBc àöBéjxc ede`ived `l` ,mgxd jxc clep `ly dnda xeka - ¥¤
.dkzgpy en` oha otecåcled ok,åéøçà àaä,mgxd jxc clepy §©¨©£¨

eáàzñiL ãò eòøé íäéðL ,øîBà ïBôøè éaømda letiy cr-] ©¦©§¥§¥¤¦§©¤¦§¨£
,[men,íéìòaì ïîeîa eìëàéå.md mixeka wtq mdipyy meyn §¥¨§§¨©§¨¦

`vei oebk mgxl xeka epi`y dcill xeka m` wteqn oetxh iaxy
,otec `vei xg` `ad oebk dcill xeka epi`y mgx xht e` ,otec

.`l e` dxekaa miyecwïäéðL ,øîBà àáé÷ò éaøjxc `veid oia - ©¦£¦¨¥§¥¤
clepy eixg` `ad oiae ,otec,mgxd jxcøBëa ïðéà-miyecw mpi` ¥¨§

.dxeka zyecwa,íçø øèt BðéàL éðtî ,ïBLàøäjxc `vi ixdy ¨¦¦§¥¤¥¤¤¤¤
.otecBîcwL éðtî ,éðMäåcleøçà`aiwr iaxy epiide .dcill §©¥¦¦§¥¤¦§©¥

.dcill xeka s`e mgx xht `edy df `l` ,dxekaa yecw oi`y xaeq

àøîâ
:`xnbd zl`ey .`aiwr iaxe oetxh iax zwelgn z` zx`an `xnbd

éâìôéî÷ éàîa.`aiwr iaxe oetxh iax ewlgp dna -daiyn §©¨¦§§¦
,`xnbdïBôøè éaø,'ea`zqiy cr erxi mdipy' xn`ydéì à÷tñî ©¦©§§©§¨¥

,`ed wteqn -,ãçà øáãì øBëaxeka `edy ,otec jxc `veid oebk §§¨¨¤¨
mgxl xeka `edy ,eixg` clepd oke ,mgxl xeka epi` j` ,zeclel

,zeclel `leøBëa éåä àì éà øBëa éåä éà`ed yecw m` - ¦¨¥§¦Ÿ¨¥§
.'ea`zqiy cr erxi mdipy' xn` jkitle ,`l e` ,dxeka zyecwa

déì àèéLt àáé÷ò éaøå`edy iny ,el heyt -øBëawxøáãì §©¦£¦¨§¦¨¥§§¨¨
,ãçà,mgxl e` dcill e`øBëa éåä àìzyecwa yecw epi` - ¤¨Ÿ¨¥§

.dxeka
`ziixadzecn dxyr yly jezn zecn ylya dpc epiptly

.l`rnyi iax ly `ziixaa zeiepyd ,oda zyxcp dxezdy
dxeza zenewn dnka epivny dn `ede ,'hxte llk' ,`id dpey`xd
,llkdn hrnle hxtl `ay ezernyne ,hxt eixg`le llk xn`py
llk' ,od zexg`d mizyd .hxtay dn `l` ,lkd llek epi`y
`ede ,eic yxetn epi` llkdy zenewn yi ,xnelk ,'hxtl jixvd
epiid ,'llkl jixvd hxt' ,`id ztqep dcne .eyxtiy ick hxtl jixv

.eyxtl ick llkl jixv hxtdy
:jkl ze`nbec zhxtn epiptly `ziixadéøvä ììkî ,ïðaø eðzC ¨©¨¨¦§¨©¨¦

,èøôìéøvä èøtîeãöék ,ììëì C.exe`ia `ed ¦§¨¦§¨©¨¦¦§¨¥©
jixvd hxt'e ,'hxtl jixvd llk' zecn xe`iaa `ziixad lgz mxh

dxeza xn`p :'hxte llk' zcn xe`iaa `id zgzet ,'llkl(a bi zeny)

ìBëé ,'øBëa ìë éì Lc÷','xeka lk' ,xnel iziidäá÷ð eléôà ©¤¦¨§¨£¦§¥¨
øîBì ãeîìz ,òîLîaxg` mewna xen`d aezkd epcnln -mixac) §©§©©§©

(hi ehxW` xFkAd lM'd Lp`vaE LxwaA clEiøëf'dl yicwY ¨©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦©
llk zcn idefe .dawp `le ,dxeka zyecwa yecw xkf wxy ,'Lidl ¡̀Ÿ¥

,llk od 'xeka lk' zeaizy ,hxte'xkfd'e ,zeawp elit` ornyny
`ed.hxtd lr ecinrne llkdn hrnny ,hxt

hxt'e ,'hxtl jixvd llk' zecn z` `ziixad zx`an jli`e o`kn
:'llkl jixvd'øëæ' éàeqtd wx xn`p did m` -'ebe xekad lk' w ¦¨¨

,'ebe 'yicwz xkfdìBëé,xnel iziidåéðôì äá÷ð äúöé eléôàjxc ¨£¦¨§¨§¥¨§¨¨
,xeka aygp mgx,mixkfl xeka epiid 'xkf 'ebe xeka' yxtn iziidy
.xkf encw `lyøîBì ãeîìzaezkd epcnln -(a bi zeny)øèt' ©§©¤¤

,'íçøllk' edfe ,mgxl oey`x `edyk `l` xeka aygp epi`y ¤¤
m` ,ezernyn z` mircei oi`e ,llk `ed 'xeka' ik ,'hxtl jixvd
eyxtn hxtde ,`l e` cala mixkfl xeka `edy s` xeka aygp

.mgxl xeka `diy jixvyjixvd hxt' zcn `ziixad zx`an dzre
.'llkléàwx xn`p did m` -ìBëé ,'íçø øèt',xnel iziideléôà ¦¤¤¤¤¨£¦

ïôBc àöBé øçà àöé`edy xg`n ,dxeka zyecwa yecw didi ¨¨©©¥¤
.mgxd jxc `idy dcill oey`x,'øBëa' ,øîBì ãeîìzxeka didiy ©§©§

`l ,llkd `lay ,'llkl jixvd hxt' edfe .zeclel s` ,xac lkl
.hxtd zernyn z` mircei epiid
:`ziixaa dxizq dywn `xnbddéì øîàdywd -àéáøL áø ¨©¥©§¤§¨

,ééaàìaàLéø`ad z` hrnny ,`zrivnd xnelk ,`ziixad ly §©©¥¥¨
,dxekan dawp xg`àãeîìz dì áéñð÷ àìcenlzd qtez `l - Ÿ¨¨¦¨©§¨

yxc z`zaizn ez,'øBëa'.dxekad on ehrnlàîìàgken ixd - §©§¨
,`pzd xaeqyéåä ãçà øáãì øBëa[aygp `ed ixd-],øBëa §§¨¨¤¨¨¥§

.'xeka' zaizn ehrnl mileki oi` aey mixkfl xeka `edy xg`ne
eli`eàãeîìz dì áéñð÷ àôéñ-zaiz cenlzd qtez,'øBëa' ¥¨¨¨¦¨©§¨§

,mgxl xeka `edy s` ,otec `vei xg` clepd z` hrnlàîìà- ©§¨
xaeqy gken ixd.øBëa éåä àì ,ãçà øáãì øBëa§§¨¨¤¨Ÿ¨¥§

déì øîà,`iaxy axl iia` aiyd -àì ãçà øáãì øBëa íìBòì ¨©¥§¨§§¨¨¤¨Ÿ
,øBëa éåä,`tiqd on gkeny enkøîà÷ éëä àLéøåqexbl yi jk - ¨¥§§¥¨¨¦¨¨©
,`yixa,'ïôBc àöBé eléôà ìBëé ,øëæ éà'oky ,'xeka'n ehrnl oi`e ¦¨¨¨£¦¥¤

.xg` cle encw `l ixdy ,xac lkl xeka `edøîBì ãeîìz- ©§©
aezkd epcnln'íçø øèt'.mgxl xeka mb zeidl jixvy ¤¤¤¤

:`ziixaa dxizqd lr sqep uexizøáãì øBëa íìBòì ,øîà àðéáø©¦¨¨©§¨§§¨¨
éåä ãçà[aygp `ed ixd-],øBëa,`yixa rnyny enkàôéñå ¤¨¨¥§§¥¨

id z` dhrinyepi` ,'xeka' dlindn ,otec `vei xg` `ve
`l` ,dzernynnøîà÷ éëä,`pzd zpeek jk -Czòc à÷ìñ éà ¨¦¨¨©¦¨§¨©§¨

-m`y jzrca dler didLBã÷ ïôBc àöBé øçà àöé,dxekaam` ¨¨©©¥¤¨
zaiz ok'øBëa',zvwna xeka didiy ,drnynyàðîçø áúëc §§¨©©£¨¨
éì änì.dazekl dxezd dkxved dn myl - ¨¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gi sc zexeka(iyiy meil)

meyndéì úáéiçî éàc øáñ÷cl`xyid ciay xekad wtq z` §¨¨©§¦§©¥©¥
déì éúà ,úBðznajk ici lr l`xyid `eai -,äãBáòå äféb éãéì ©©¨¨¥¥¦¥¦¨©£¨

`edy meyn ,jka xeq` `ed ixde ,mixenb oileg `edy xeaq `diy
xeka wtq,y `vnp ,iqei iax ly enrh `ed df m`eáb ìò óà©©©

ïäk ãéa ïéôéìç ïéàc,zepznd on `ed xeht ok mbòîLî à÷ §¥£¦¦§©Ÿ¥¨©§©
ïìepi`y z` eyry meyn `ed iqei iax ly enrhy xfrl` iax ¨

.odk cia eitilgyk wx ,zepznd on xeht epi`e ,dkefk dkef

:`xnbd dywn .uexizd z` zegcl dvex `xnbdúøîà úéöî éîe¦¨¥¨§©
éëä,dceare dfib icil `eai `ly meyn `ed iqei iax ly enrhy ¨¦

àôéñ éðzäå(a"r oldl)cg`e ,zxkann cg` ,eclepy mixkf ipy iabl §¨¨¥¥¨
l`xyide ,mdn cg` lawn odkdy `ed oicdy ,zxkan dpi`yn
,l`xyid ciay dndaa zepznd aeig iabl ewlgpe ,ipyd z` lawn

iqei iaxeiqei iax ly enrh z` dpynd zx`ane ,xhet,éaø äéäL'¤¨¨©¦
,øîBà éñBé¥¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

המשך ביאור למס' בכורות ליום שישי עמ' א



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

Cäcéôè çéáL äøkéa àìc-clep gaeyndy xnel yi i`ce o`k §©§Ÿ¦§¨§¦©§¥
efl.ony zcll ,zxkan dnda ly dkxc `ed jky ,dxkia `ly

àëéøöxaeqe `aiwr iax wleg o`k mby eprinydl jxved jkl - §¦¨
.di`xd eilr exiagn `ivendy epic `l` da dkef odkd oi`y

äðùî
dxeza xn`p(a bi zeny)mc`A 'ebe mgx lM xhR xFkA lk il WCw'©¤¦¨§¤¤¨¤¤¨¨¨

yecw dligz mgxd z` gzety cledy ,ernyne ,'`Ed il dndAaE©§¥¨¦
dxekaadnda xeka oipra xn`p sqep weqt .(hi eh mixac)xFkAd lM'¨©§

.'ebe 'Lidl` 'dl WicwY xkGd Lp`vaE LxwaA clEi xW £̀¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦©¡Ÿ¤
m` ,el` miweqt ipy ly mzernyna mi`pz ewlgp epiptly dpyna
:`l e` mgxd z` xht `ly s` xeka didiy xyt`y xnel mzpeek

ïôBc àöBéjxc ede`ived `l` ,mgxd jxc clep `ly dnda xeka - ¥¤
.dkzgpy en` oha otecåcled ok,åéøçà àaä,mgxd jxc clepy §©¨©£¨

eáàzñiL ãò eòøé íäéðL ,øîBà ïBôøè éaømda letiy cr-] ©¦©§¥§¥¤¦§©¤¦§¨£
,[men,íéìòaì ïîeîa eìëàéå.md mixeka wtq mdipyy meyn §¥¨§§¨©§¨¦

`vei oebk mgxl xeka epi`y dcill xeka m` wteqn oetxh iaxy
,otec `vei xg` `ad oebk dcill xeka epi`y mgx xht e` ,otec

.`l e` dxekaa miyecwïäéðL ,øîBà àáé÷ò éaøjxc `veid oia - ©¦£¦¨¥§¥¤
clepy eixg` `ad oiae ,otec,mgxd jxcøBëa ïðéà-miyecw mpi` ¥¨§

.dxeka zyecwa,íçø øèt BðéàL éðtî ,ïBLàøäjxc `vi ixdy ¨¦¦§¥¤¥¤¤¤¤
.otecBîcwL éðtî ,éðMäåcleøçà`aiwr iaxy epiide .dcill §©¥¦¦§¥¤¦§©¥

.dcill xeka s`e mgx xht `edy df `l` ,dxekaa yecw oi`y xaeq

àøîâ
:`xnbd zl`ey .`aiwr iaxe oetxh iax zwelgn z` zx`an `xnbd

éâìôéî÷ éàîa.`aiwr iaxe oetxh iax ewlgp dna -daiyn §©¨¦§§¦
,`xnbdïBôøè éaø,'ea`zqiy cr erxi mdipy' xn`ydéì à÷tñî ©¦©§§©§¨¥

,`ed wteqn -,ãçà øáãì øBëaxeka `edy ,otec jxc `veid oebk §§¨¨¤¨
mgxl xeka `edy ,eixg` clepd oke ,mgxl xeka epi` j` ,zeclel

,zeclel `leøBëa éåä àì éà øBëa éåä éà`ed yecw m` - ¦¨¥§¦Ÿ¨¥§
.'ea`zqiy cr erxi mdipy' xn` jkitle ,`l e` ,dxeka zyecwa

déì àèéLt àáé÷ò éaøå`edy iny ,el heyt -øBëawxøáãì §©¦£¦¨§¦¨¥§§¨¨
,ãçà,mgxl e` dcill e`øBëa éåä àìzyecwa yecw epi` - ¤¨Ÿ¨¥§

.dxeka
`ziixadzecn dxyr yly jezn zecn ylya dpc epiptly

.l`rnyi iax ly `ziixaa zeiepyd ,oda zyxcp dxezdy
dxeza zenewn dnka epivny dn `ede ,'hxte llk' ,`id dpey`xd
,llkdn hrnle hxtl `ay ezernyne ,hxt eixg`le llk xn`py
llk' ,od zexg`d mizyd .hxtay dn `l` ,lkd llek epi`y
`ede ,eic yxetn epi` llkdy zenewn yi ,xnelk ,'hxtl jixvd
epiid ,'llkl jixvd hxt' ,`id ztqep dcne .eyxtiy ick hxtl jixv

.eyxtl ick llkl jixv hxtdy
:jkl ze`nbec zhxtn epiptly `ziixadéøvä ììkî ,ïðaø eðzC ¨©¨¨¦§¨©¨¦

,èøôìéøvä èøtîeãöék ,ììëì C.exe`ia `ed ¦§¨¦§¨©¨¦¦§¨¥©
jixvd hxt'e ,'hxtl jixvd llk' zecn xe`iaa `ziixad lgz mxh

dxeza xn`p :'hxte llk' zcn xe`iaa `id zgzet ,'llkl(a bi zeny)

ìBëé ,'øBëa ìë éì Lc÷','xeka lk' ,xnel iziidäá÷ð eléôà ©¤¦¨§¨£¦§¥¨
øîBì ãeîìz ,òîLîaxg` mewna xen`d aezkd epcnln -mixac) §©§©©§©

(hi ehxW` xFkAd lM'd Lp`vaE LxwaA clEiøëf'dl yicwY ¨©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦©
llk zcn idefe .dawp `le ,dxeka zyecwa yecw xkf wxy ,'Lidl ¡̀Ÿ¥

,llk od 'xeka lk' zeaizy ,hxte'xkfd'e ,zeawp elit` ornyny
`ed.hxtd lr ecinrne llkdn hrnny ,hxt

hxt'e ,'hxtl jixvd llk' zecn z` `ziixad zx`an jli`e o`kn
:'llkl jixvd'øëæ' éàeqtd wx xn`p did m` -'ebe xekad lk' w ¦¨¨

,'ebe 'yicwz xkfdìBëé,xnel iziidåéðôì äá÷ð äúöé eléôàjxc ¨£¦¨§¨§¥¨§¨¨
,xeka aygp mgx,mixkfl xeka epiid 'xkf 'ebe xeka' yxtn iziidy
.xkf encw `lyøîBì ãeîìzaezkd epcnln -(a bi zeny)øèt' ©§©¤¤

,'íçøllk' edfe ,mgxl oey`x `edyk `l` xeka aygp epi`y ¤¤
m` ,ezernyn z` mircei oi`e ,llk `ed 'xeka' ik ,'hxtl jixvd
eyxtn hxtde ,`l e` cala mixkfl xeka `edy s` xeka aygp

.mgxl xeka `diy jixvyjixvd hxt' zcn `ziixad zx`an dzre
.'llkléàwx xn`p did m` -ìBëé ,'íçø øèt',xnel iziideléôà ¦¤¤¤¤¨£¦

ïôBc àöBé øçà àöé`edy xg`n ,dxeka zyecwa yecw didi ¨¨©©¥¤
.mgxd jxc `idy dcill oey`x,'øBëa' ,øîBì ãeîìzxeka didiy ©§©§

`l ,llkd `lay ,'llkl jixvd hxt' edfe .zeclel s` ,xac lkl
.hxtd zernyn z` mircei epiid
:`ziixaa dxizq dywn `xnbddéì øîàdywd -àéáøL áø ¨©¥©§¤§¨

,ééaàìaàLéø`ad z` hrnny ,`zrivnd xnelk ,`ziixad ly §©©¥¥¨
,dxekan dawp xg`àãeîìz dì áéñð÷ àìcenlzd qtez `l - Ÿ¨¨¦¨©§¨

yxc z`zaizn ez,'øBëa'.dxekad on ehrnlàîìàgken ixd - §©§¨
,`pzd xaeqyéåä ãçà øáãì øBëa[aygp `ed ixd-],øBëa §§¨¨¤¨¨¥§

.'xeka' zaizn ehrnl mileki oi` aey mixkfl xeka `edy xg`ne
eli`eàãeîìz dì áéñð÷ àôéñ-zaiz cenlzd qtez,'øBëa' ¥¨¨¨¦¨©§¨§

,mgxl xeka `edy s` ,otec `vei xg` clepd z` hrnlàîìà- ©§¨
xaeqy gken ixd.øBëa éåä àì ,ãçà øáãì øBëa§§¨¨¤¨Ÿ¨¥§

déì øîà,`iaxy axl iia` aiyd -àì ãçà øáãì øBëa íìBòì ¨©¥§¨§§¨¨¤¨Ÿ
,øBëa éåä,`tiqd on gkeny enkøîà÷ éëä àLéøåqexbl yi jk - ¨¥§§¥¨¨¦¨¨©
,`yixa,'ïôBc àöBé eléôà ìBëé ,øëæ éà'oky ,'xeka'n ehrnl oi`e ¦¨¨¨£¦¥¤

.xg` cle encw `l ixdy ,xac lkl xeka `edøîBì ãeîìz- ©§©
aezkd epcnln'íçø øèt'.mgxl xeka mb zeidl jixvy ¤¤¤¤

:`ziixaa dxizqd lr sqep uexizøáãì øBëa íìBòì ,øîà àðéáø©¦¨¨©§¨§§¨¨
éåä ãçà[aygp `ed ixd-],øBëa,`yixa rnyny enkàôéñå ¤¨¨¥§§¥¨

id z` dhrinyepi` ,'xeka' dlindn ,otec `vei xg` `ve
`l` ,dzernynnøîà÷ éëä,`pzd zpeek jk -Czòc à÷ìñ éà ¨¦¨¨©¦¨§¨©§¨

-m`y jzrca dler didLBã÷ ïôBc àöBé øçà àöé,dxekaam` ¨¨©©¥¤¨
zaiz ok'øBëa',zvwna xeka didiy ,drnynyàðîçø áúëc §§¨©©£¨¨
éì änì.dazekl dxezd dkxved dn myl - ¨¨¦
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oifge` mipy` cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

äðùîïôåã àöåé(`le mixkfl) xeka eixg` `ad ,otec jxc `viy xeka Ð

.el mcew xg` `vi xaky ,dcill `le ,mingxl'åë åòøé íäéðùxeka wtqc Ð

.xeka ied `l i` xeka ied i` cg` xacl xeka oetxh iaxl `wtqnc .odàøîâ
èøôì êéøöä ììëî.enr hxtd `diy jixv llkdy Ðììëì êéøöä èøôî

.enr llkd `diy jixv hxtdy yi Ð

'åë éì ùã÷ ãöéëe`l `yix jd Ð

`l` ,`ed "hxtl jixvd llk"c `yexit

.`tiqe `zrivnøåëá ìëelit` ,llk Ð

.zeawpclei xy`" Ð xkf xnel cenlz

hxte llk edf ."xkfd jp`vae jxwaa

dxyr yly ly dpey`x dcna iepyd

llkd z` hrnl `a hxtdy ,zecn

llka oi`e ,hxtd lr ecinrdle ernynn

llkl dnec df ixdy .hxtay dn `l`

on" :dpey`x dcn lv` iepyd hxte

Ð "o`vd one xwad on" ,llk Ð "dndad

.hxtay dn `l` llka oi` ,hxtxeka i`

eiptl dawp dzvi elit` leki xkfjxc Ð

xeka Ð "xkf xeka" rnyn ikdc .mgx

,xeka ied Ð xg` xkf encw `ly ,mixkfl

.mingxle dcill xeka epi`c ab lr s`e

íçø øèô øîåì ãåîìúi`d jixhvi` Ð

iedc cr "xeka" ixwin `lc iyextl hxt

i`n opirci ded `lc meyn ,mingxl xeka

,hxte llkl inc `le .`llkc `zernyn

iyextl `le `llk ihernl hxt ipd`c

"xeka" :`ziixac `yix oebk ,`zernyn

dawp elit` leki?Ð "xkf" :xnel cenlz

jixhvi` `lc ,xenb hxte llk epiid

xeka dawpd `dc ,xeka inc ikid iyextl

:`niz `lc ,ihernl `l` ,`id ilin lkl

dzeekce .dxekaa zeyecw zeawpd s`

ixw "xtra edqke" :(a,gt) oileg zhigya

yi cere ,eilr ilk ziitk oebk :ied ieqk ipeeb ixzc meyn ,hxtl jixvd llk dil

xac ieqk ihernl Ð "xtr" xn`p jkl .ea `veike xtr oebk xftznd xaca ieqk

xibde mipa` zwigy inp hernpc ,xenb hxte llka dil opipiic `le ,mly

.jipxfdeøåëá,llkl jixvd hxt epiide .opira ilin lkl xeka :rnync Ð

iziid "xeka" xn`p `l eli`y ,"xeka"l oikixv Ð hxt `edy "mgx xht"e "xkf"c

zellkl oikixv opi` dxezay zehxt aexe .ycwi xeka epi`y it lr s` :xne`

,"dndad on" azkiy oikixv eid `l "o`vd one xwad on" (` `xwie) oebk ,odnry

lke"l oikixv opi` (ak zeny) "dy e` [xey e`] xeng edrx l` yi` ozi ik"e

leki dz` oi`y Ð hxtl jixvd llk .hxtd lr siqen zeidl `ay `l` ,"dnda

dzvi elit` leki ,"xkf xeka" oebk .eyxtl hxtd `eaiy cr xne` edn oiadl

eiptl dawp?s` mixkfl i` ;xn`w i`nl xeka `prci `l Ð llk `edy "xeka"c

mgx xht `viy xkf oebk ,mixkfl `le mingxl i` ;i`d oebk ,mingxl `lc ab lr

.zeclele mingxl xeka iedc cr ,inp i` ;otec `vei xg`äì áéñð àì àùéø
øåëá àãåîìúeiptl dawp dzvi elit` leki :ipzwc ,"`yix" ixw `zrivn Ð?

rnync ,"xeka xnel cenlz" `cenlz dl aiqp `lcn ."mgx xht" :xnel cenlz

`l ikdle .rnyn ilin lkl xekac dil rnzyin `l `nl` Ð ilin lkl xeka

,`pixw "xeka" Ð eiptl xkf `vi `lc oeikc ,dipin i`d hernin `lc ,diaqp

`ed cg` xacl xeka Ð `xwc "xeka" :dil `xiaq `nl` .`ed mixkfl xekac

.rnyn iedïôåã àöé øçà àöé åìéôà ìåëé.mgx jxc `vi `ede Ðàôéñå
øåëá àãåîìú äì áéñðin lkl Ð `xwa azkc "xeka" `nl` Ð.rnyn il

xeka ied `lc `l` ,(mixkfle) mingxl xeka iedc i`d oebk ,cg` xacl xekac

.xeka ied `l Ð zecleeløåëá éåä àì ãçà øáãì øåëá íìåòì,xnelk Ð

.`yixa "xeka" `cenlz aiqp `lc i`de .rnyn ilin lkl `xwcéà øîà÷ éëä
íçø øèô øîåì ãåîìú ïôåã êøã àöé åìéôà ìåëé øëæivn `l `zydc Ð

encw `l `dc ,`ed xac lkl xeka `dc ,i`dl ihernl "xeka" aiqp `cenlz

eiptl dawp dzvi inp hirni` (inp) `linne ,"mgx xht" hwp ikdl .mlera xg`

."mgx xht"nøåëá éåä ãçà øáãì øåëá øîà àðéáø["xeka"] ,xnelk Ð

`vi ihernl "xeka" `cenlz aiqpc `tiqe .rnyn cg` xacl elit` Ð `xwc

.cg` xacl xeka rnyn `xwc ,`wtp `xwc zernynn `l Ð otec `vei xg`

.`xwc `ieaixn `l`àðîçø áúëã øåëá 'åë êúòã à÷ìñ éàãrnync Ð

il dnl ,zvwna xeka `diy?!wezyile "yicwz xkf mgx xht" aezkl
éàã

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

êäã`xhef xn :(a,g) dxenzc `nw wxta inp ikde Ð ith giay dxkia `ly

` .`xya dinwl ikzg ,iy` ax ia rlwi`meyn ixanc ,xn merhl :dil exn

opixn`ck ,i"yx yxitck ,ohal iyily epiid e`lÐ "`zliz `lbr"e .`ed `xkeac

enk ,zeaiyg oeyl "`zliz"c `l` .`zliz `lbr dil icar :(a,dq) oixcdpq

.(ci zeny) "elek lr miyilye"

ãöéëqxhpewa yxit Ð xeka lk il ycw

,llk Ð "xeka"c ,hxte llk edfy

.hxtay dn `l` llka oi`e ,hxt Ð "xkf"

hxtl jixv llkc `yexit e`l `yix jde

xkf i` :ipzwc ,`tiqe `zrivn `l` ,`ed

cenlz ?eiptl dawp dzvi elit` leki

.mgx zlgz xht `l dfe ,"mgx xht" :xnel

leki dz` oi`y ,hxtl jixvd llk epiide

hxtd `eaiy cr xne` llkd dn oiadl

dnkl "xeka" yxtl yiy itl .eyxite

xeka e` ;zecleed lkl xeka ;oiccv

mingxl,zecleel xeka epi`y it lr s`

e` ;otec `vei xg` mgx jxc `viy oebk

dzviy it lr s` mixkfl xekadawp

jxc eiptlepi`y yxite hxtd `a .mgx

xeka `ed ok m` `l` "xeka" iexw

`veike .mgxd z` gzte xhty ,mingxl

(a,gt oileg) "mcd ieqk" wxta epipy efa

e` oa`a edqki leki ,"xtra edqke" lv`

."xtra" :xnel cenlz ?ilkd eilr dtki

ziqxg zeaxl oipn ,xtr `l` il oi`

:xnel cenlz ?'ek ozyt ly zxerpe

Ð "edqke" :`ni`e ,opiywne ."edqke"

oi` hxte llk ,hxt Ð "xtra" ,llk

meyn :opipyne !hxtay dn `l` llka

oipc oi`e ,hxtl jixvd llk dil dedc

ieqk yxtl yiy itl .hxte llka eze`

e` oa` oebk qbd xaca cg` ,mikxc ipya

llapd wc xaca Ð "edqke" yxite ,"xtra" azk jkl Ð wcd xaca cg`e ,ilk

itl okzi eyexit `zyde .qxhpewd oeyl o`k cr .xacn aezkd edqkne ea

`pwqna la` .xeka ied cg` xacl xeka :xn`c ,jenqac `piax ixac

.xeka ied `l cg` xacl xeka :xn`c ,iia`k `zxeegnc opixn` oizrnyc

`l` "xeka" yxtl xyt` i`c ,xac lkl hxtl jixv llk ied `l iia`le

`vei elit`c `pin` ded hxt e`l i`c ,iia`l yxtl yi edine .cg` cvl

.mingxl xeka ied `lc ab lr s`e zecleel xeka iedc oeik ,xeka `ed otec

,hxt ediieexze ,llk ediieexz "mgx xht"e "xeka" iia`l :yxtn wgvi epiaxe

jixv hxte ,hxtl jixvd llk `ven dz` cg` lkae .iccdl ikixv ediieexze

elit` rnyn "xeka"c .cg` xac yxtne cg` xac mzeq cg` lky ,llkl

`vei xg` `vi elit` rnyn "mgx xht"e .dil hirnn "mgx xht"e ,otec `vei

ied (my) oilega oiae `kd oiac :yxtn mz epiaxe .dil hirnn "xeka"e ,otec

,`nlrac xenb hxte llka`hxt `iz`e ,ikd oiae ikd oia rnyn "xeka"c

`hxte ,dvxiy dn xtr ieqk oia ilk ieqk oia rnyn "edqke" oke .ihernl

e`l Ð hxtl jixvd llk my eayg `cenlzy dne .`wec xtr rnyn

yixa mzd yixcc izixg` `yxc` `l` ,i`w `ziixa `iddc ilkd ziitk`

,"xtra"c z"ian (a,bt) oiwxitxtre dhnln xtr oziy jixvc.dlrnln

llk my ayeg hxtd meyn `le .dlrnl `l` dhnl opirny `l "edqke"nc

iyextl oizrny jdae .hxta `aizkc z"iac `xezii meyn `l` ,hxtl jixvd

xg` `vi elit` leki "mgx xht" i` :`tiqa ipzwck ,`z` `w llkl jixvd hxt

llkn" :ipzwc ab lr s`e .qxhpewa yxitck ,"xeka" :xnel cenlz ?otec `vei

jixvd llk iyextl inp `z`c rnync ,"cvik llkl jixvd hxtne hxtl jixvd

.llkl jixvd hxt meyn `l` dihwp `l `zlin xwir Ð hxtlàùéø`l

oeikc rnyn Ð xeka ied cg` xacl xeka `nl` xeka `cenlz dil aiqpw

e`l i` ,eiptl dawp dzvi elit` opiaiign ded Ð xeka ied cg` xacl xekac

`vei enk ,wtqn aiigl el did Ð dil `wtqnc oetxh iaxc :dnize ."mgx xht"

xazqn `lc idpc :xnel yie !mgx xhtn otec `vei hrnn `lc eixg` `veie otec

oia mixkfl oia [zeclee llka] iedc meyn ,"mgx xht"n otec `vei ihernl dil

Ð ikd e`l i`c .eiptl dawp dzvic `kid ihernl `z` zegtd lkl Ð zeawpl

.il dnl `pngx azkc "mgx xht"
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äøkéa àìc CäcçéáL.àëéøö ,éôèäðùîàöBé §¨§¨¦§¨§¦©§¥§¦¨¥
åéøçà àaäå ïôBc¯ãò eòøé íäéðL :øîBà ïBôøè éaø ¤§©¨©£¨©¦©§¥§¥¤¦§©
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`oifgeקלד mipya cenr hi sc ± oey`x wxtzereay

åéðôì äá÷ð äúöé éèåòîì éàã`l` `wtp "mgx xht"n Ð mgx jxc Ð

`l` ,icin `kil [`piaxl] (`axl) iia` oia .otec jxc `vei xg` `vei ihernl

.ibilt `xwc dizernynaãçà øáãì øåëá êúòã à÷ìñ éà,xeka rnyn Ð

`kid gpiz Ð `ieaixn `l` ,hirni` `zernynn `l otec `vei xg` `veie

xkf wtp xcde otec jxc dlgz xkf `vic

hirni` `eddc ,mgx jxc `pixg`

`z` `xwc `xazqnc .`xwc `ieaixn

,`ki`c `ed mingxl xekac `dc ,ihernl

.`kil dcille mixkfl xekalàëéä àìà
ïôåã êøã äá÷ð äúöéãxkf wtp xcde Ð

ixzl xeka ied `dc .yecwil Ð mgx jxc

`l `xwc `ieaixne mixkfle mingxl ,ilin

`veic `xazqn ,cg `l` ihernl zivn

xg` `vei `le hrnnw xkf otec `vei xg`

`ziixaa ipzw i`n`e ,dawp otec `vei

`le ,"otec `vei xg` `vei elit`" mzq

dawpl xkf oia ibilt?àúøååçî àìà
ééáàãëlkl xeka ied dizernync Ð

.edlek hirnin ikd meyn ilin

åúøô øáåò ç÷åìä êìò ïøãä
äðùîç÷åìä.dnda Ðäúðù úá æò

.dzpy jeza dcliy Ðãìåä åúåà éàãå
ïäëì.dcli `l okl mcewc Ð÷ôñÐ

xht ly wtq .milral enena lk`ie drxi

.envrl `ede dlh yixtn xengóåðéèÐ

dzpy jeza dtph `ny :`xnba yxtn

,jkld .dxekad on dxhtpe ,cle oniq iede

.`id wtq dzpy za fr elit`øéôùxer =

.cled zxevàøîâùééç øéàî éáø
àèåòéîì.dphwe ohw onwl ipzwck Ð

úåéåðç òùúdhegy xya zexken olek Ð

zkizg z`vnpe ,dliap xya zxken zg`e

yixtc lkc ,dxyk Ð rwxwa myl xya

,onw dizi`c `aex epiide .yixt `aexn

.epiptl zeiepgd ixdyïéøãäðñåoebk Ð

Ð oiaiign xyr cg`e oikfn xyr mipy

.i`kfïî÷ äéúéìã àáåø,`kd oebk Ð

lkay zenda aex xg` jld :zxn`c

.mlerdäåøòá ïéòâåôdpi`c oeikc Ð

dide" eda opixw `l Ð ciledl die`x

zxez odn drwte ,"clz xy` xekad

.g` zy` (meaiia) xeqi`a eniiwe ,meaii
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äøô`l` .mipy izy jez zcleic yxtl oi` Ð odkl i`ce yly zepa xenge

s` ,ziyilya zcleie zxfeg dzid `l Ð dipy dpya dcliy `zi` m`c

:xn`c ,diicb iab `xnba i"yx yxity oiprk .dpy lka zclei dlecbc ab lr

zelecbdy ab lr s` :qxhpewa yxite ,dzpy jez zcleie zxfeg dpi` zclei

zephwd ,ozpy jeza zecleie zexfeg

.ozpy jeza zecleie zexfeg oi` zecleid

oi`" yixa opixn` `icdac ,ok yxtl oi`

z`e iab (a,ck dxf dcear) "oicinrn

in yly zan dzegta i` :ziaa elk mdipa

i`ce yly zepa xenge dxt :opzde ?dcliw

.llk dcli `l mizy jez :dpin rny !odkl

äñâáåÐ `ilye xity dy`ae `ily

:opz (`,fr oileg) "dywnd dnda" wxta

,dlik`a dxeq` dzvwn dzviy `ily

.dndaa cle oniq jk Ð dy`a cle oniqk

.dndan xzei dy`a heyty rnyn

!dy` enk dnda `kd opz ikdc :dnize

:iqxb `l` ,ok mzd iqxb `lc mixtq zi`e

iaxe .dndaa clee oniq dy`a clee oniq

xityc meync ,`qxibd ayiil yiy xne`

hwp Ð dy`a enk dndaa cle oniq epi`

oniq `id `ily mewn lknc ,`pyil i`d ik

.dy`a enk dndaa cleàáåøádizi`c

:xninl ivn ied Ð zeiepg ryz enk onw

ixg`" ?mzd xi`n iax bilt in jinrhile

mzdne !(bk zeny) aizk "zehdl miax

oilegc `nw wxta ,zeiepg ryz opitli

.(`,`i)

ùéàÐ yi`l dy` opiywne `pngx azk

dleqt dphw zvilgc `kd rnyn

oizipznac :dnize .ohw enk `ziixe`c

(a,cw zenai) "dvilg zevn" wxta

ohwd on zvlegd :opiqxb inlyexia

uelgz dvlgy dphw .dleqt dzvilg

.dxyk dzvilg dvlg `l m`e ,licbzyn

xn`we .eply mixtq zvwna yi oke

"yi`" xn`wc xi`n iax ixac ef :`xnba

rnyn .yi`l dy` opiywne ,dyxta azk

,caric dxyk dzvilgc xi`n iax dcenc

zvleg opaxle ,zvleg dpi` dlgzkl `l`

dl miwen inp inlyexiae ,dlgzkl elit`

:opiqxb eply mixtq aexae .xi`n iaxk

,ok m`c :dyw la` ."dleqt dzvilg"

,lirlc `aaa ipzwc jpi` icda dpcnli

yxgd :ikd ipzile ,ohwe zyxge yxg

on zvlegde dvlgy zyxgde ulgpy

!dleqt ozvilg Ð dvlgy dphwe ohwd

uelgz :ipzw dphw iabc `py i`nc :cere

:cere !?ikd ipz `l ohw iabe ,lcbzyn

`nlra `zknq` Ð yi`l dy` opiywnc ,`kdc `yxcc :xnel jixve .inlyexia enk "dxyk" opiqxbc d`xp okl !licbzyn uelgzc dleqt dzvilgc oeik `hiytc

,"dxyk dzvilg" mzd opiqxbc dpyn `iddc `xnba xn`wc .inlyexia rnyn oke .meai eh` dvilg opixfb inp i` ,yi` eh` dy` opixfbc meyn Ð `nrhe .`id

`pn iax .mewn lkn "mipwfd ipirl eil` eznai dybpe" Ð `kd mxa .dyxta azk "yi`" :dil xn` ?dphw oia dn ohw oia dn :iax inew `ra iqei iaxa oerny iax

cg dlekc rnyn .zipelii` `vnz `ny ,dphwd z` oinain oi`e oivleg oi` :xn`c ,`id xi`n iaxc :opgei iax mya `pdk `iig iaxc dixa wgvi iax ,mzq dl xn`

,meai mrh m` ik xikfn oi` inlyexiae ,zipelii` `vnz `ny dphwd z` oinain oi`e 'ek oivleg oi`y zxn` dti :dil ixn` opax `dc ,d`xp oi` edine .`id `nrh

meyn ,ohwe zyxge yxg icda dil aixr `lc yxtl yi ,"dleqt" eply mixtqa opiqxbc i`nle .yi` eh` dy` dxifb ied opaxcn `ed m` oivleg oi`c `nrh la`

Ð dxyk xn`c o`nl la` ,licbzyn uelgz dleqt xn`c o`nl `wecc opireny`l Ð licbzyn uelgz :`pzc `de .`zbelt `ki` dphwae ,`nlr ilekk edpdc

,uelgz dphw iab opireny`l jixhvi` ,oilqet oi`e oileqt `iltp`e ohw :(`,dk oihib) "hbd lk" yixa xn`c o`nlc :xnel yi cere .uelgze xefgz `l dlgzkl elit`

.znaiizn dpi` dpin rnye .mig`d lr zlqete dleqt dvilgc opireny`lïè÷ipniq :(a,t zenai) "lxrd" wxta xn`c o`nl :xn`z m`e Ð qixq `vni `ny

`kidc :xnel yie !dtik dyer oizyn i` ifgip ,oleka `diy cr qixqx cr oipniq `iad `lc(a,my) "lxrd" wxta opixn`ck .qixq ipniq `la qixq aiyg eizepy ae

.eizepy aex cr Ð dnk cr qixq ipniq elr `l ike :(a,fn) dcpae
`zxeegn
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hi sc zexeka(ycew zay meil)

àëéä éèeòîì éàote`a hrnl m` -åéðôì äá÷ð äúöéc,mgx jxc ¦§©¥¥¨§¨§¨§¥¨§¨¨
à÷ôð 'íçø øèt'î.'mgx xht'n z`f cenll xyt` ixd -àlà ¦¤¤¤¤¨§¨¤¨

dpéî òîLzaiz jrinydl d`a `l` -'øBëa',dxizidéèeòîì §©¦¨§§©¥
àëéäote`a dxekan hrnl -,ïôBc àöBé øçà àöBécepi`y `vnp ¥¨§¥©©¥¤

`l` 'xeka' zaiz zernynn otec `vei xg` `veid z` hrnn
.dxezin

:`piax ly evexiz lr dywn `xnbdézôcî àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¦¦§¦
Czòc à÷ìñ éà ,àðéáøìy jzrc lr dlry enk m` -'øBëa's` §©¦¨¦¨§¨©§¨§

wx `ed m`çðéz ,øBëa éåä ,ãçà øáãìhrnl yiy ,xacd oaen - §¨¨¤¨¨¥§¦©
,dxekad onàëéä[ote`a-]ëæ àöécå ,ïôBc [Cøc] (àöåé) øeixg` ¥¨§¨¨¨¨¤¤¤§

`viLBã÷ àìc ,íçø Cøc øëæ,dxeka zyecwa yecw epi`y - ¨¨¤¤¤¤§Ÿ¨
meyn(äãéì) èeòîéàchrnzpy -îzaiz xeziøBëác ,'øBëa' §¦§¥¨¦§¦§

àkéì íéøëæì øBëa ,àkéà íéîçøì`le mgxl wx xeka `edy - ¦§¨¦¦¨§¦§¨¦¥¨
.mixkflàëéä àlàote`a la` -å ,ïôBc Cøc äá÷ð äúöécdixg` ¤¨¥¨§¨§¨§¥¨¤¤¤§

`viLc÷éì ,íçø Cøc øëæ,dxeka zyecwa ycwzdl el did - ¨¨¤¤¤¤¦§©
íçøì øBëáe íéøëæì øBëa àkéà àäcmb xeka `ed ixdy - §¨¦¨§¦§¨¦§§¤¤

oi` jixacl ixdy ,'xeka'n ehrnl leki jpi`e ,mgxl mbe mixkfl
wx hrnl yi jkld ,ezernynn `le ,ieaix zxeza wx 'xeka'n hrnl
xeka `edy ,xkf otec `vei xg` clepd z` hrnl xazqne ,cg` xac
xeka `edy ,otec z`vei dawp xg` clepd z` hrnl `le ,mgxl wx
`le epipyy `ziixad oeyl znizqn eli`e ,mgxl mbe mixkfl mb
oia ,otec `vei xg` `vei lk hrnny rnyn ,otec `vei xg` `veid

.dawp `id m` oiae xkf otec `vei `ed m`àzøåeçî àlàxeegn - ¤¨§©©§¨
,xexaeééaàãkyi jkitl ,xac lkl xeka ,ernyn 'xeka'y ,xn`y ¦§©©¥

.otec z`vei dawp xg` `veid z` s` hrnl

åúøô øáåò ç÷åìä êìò ïøãä

äîäá ç÷åìä ¯ éùéìù ÷øô
.dxedh dnda xeka ipica weqrl jiynn ,df wxt

äðùî
m` rcei epi`e ,cle el dclie dnda dpewd oic z` zxxan epizpyn

.eiptl dcli xak `ny e` ,xeka `edãáBòä ïî äîäa ç÷Blä©¥©§¥¨¦¨¥
,íéáëBk,elv` dcli m`d xnel on`p epi`yågweldíà òãBé Bðéà ¨¦§¥¥©¦

äøkéa àì íà äøkéa,xekad dpa z` iebd lv` dcli xak m`d - ¦§¨¦Ÿ¦§¨
,gweld lv` cle dcli dzre,øîBà ìàòîLé éaø`id ef dnda m` ©¦¦§¨¥¥

,æò`id oiicredúðL úa,dpey`xd dzpy jeza -éàcåxeka cled ¥©§¨¨©©
ozpie,ïäkìgxkdae ,dpey`xd dzpya miinrt zclei dpi` fr oky ©Ÿ¥

,oey`xd dcle edfy÷ôñ Cìéàå ïàkîcled dpy lib ixg` dcli - ¦¨§¥©¨¥
.dipyd dzcil efe ixkpd lv` dcli xaky okziy meyn ,xeka xtq

`id ,ixkpdn dpwy ef dnda m`e,ìçødzidy mcew elv` dcli m` ¨¥
,íézL úacledéàcåozpie xeka,ïäkìmiinrt zclei dpi` oky ©§©¦©©©Ÿ¥

,zepey`xd dizepy izy jezaCìéàå ïàkîlib xg` dcli m` - ¦¨§¥©
aygp cled ,miizpy÷ôñixkpdn dpw m`e .xeka,äøtåok,øBîç ¨¥¨¨§£

eid m`pwyk m`ìL úBðaLcled ,ziyilyd ozpy jeza -éàcå §¨Ÿ©©
ozpie xeka,ïäkì,llk zeclei opi` mipy yly zepa ozeid cr ixdy ©Ÿ¥

j` ,ixkpd lv` okl mcew ecli `ly gkeneCìéàå ïàkîm`pw m` - ¦¨§¥©
cled ,elv` exarzde ,cg` meie mipy yly odl e`lny xg`l

aygp elv` clepd÷ôñmeia iebd cia dcli xak `ny ,xeka ¨¥
,men ea letiy cr drxi dxtd cle jkitle .mipy yly dl e`lny
envrl epgipie ,dlh ecbpk yixti xengae ,eilral enena lk`ie
xeka `edy di`x `iadl eilr epnn `ivedl `ad odk ixdy ,wtqn

.oeicta aiige
àáé÷ò éaø Bì øîà,l`rnyi iaxleléày oicd didãáìa ãìåea ¨©©¦£¦¨¦§¨¨¦§©
,úøèôð äîäaämiclepd z` zxhet ynn cle zcil wxy xnelk ©§¥¨¦§¤¤

dkldd dzid ok` ,dxekan dixg`éøáãk,E`ly `id zn`d mle` ¦§¨¤

,dxekan xhet ynn cle wxeøîà àlà,minkgãìåeä ïîéñ- ¤¨¨§¦¨©¨¨
,dxekan xhete ,cle xveeidl ligzdy gikend oniqd,äwc äîäáa¦§¥¨©¨

k`ed oniqd ,dyak e` fr oeb,óepéèmce ,mgxd on `veid mc epiidc ¦
,`veie genipy cle `ed dfáednda,äqboniq ,oez` e` dxt oebk ¦©¨

z`ivi `ed cledàéìéL,ea gpen cledy qik oirk -äMàáeoniq ¦§¨¨¦¨
z`ivi `ed cledøéôL,cle zxev ea yiy xer -,àéìéLåxnelk ¨¦§¦§¨

okle ,dpy jeza zclle aeyl dleki ztphnd fre .`ily z`ivi e`
yiy meyn xeka wtq cled mewn lkn l"pd onfd jeza zcleiy s`
oicd `ede .dxarzd aeye sepih ici lr dxekan dxhtpy yegl
sepih mcwy yegl yi l"pd onfa ecliy s` oez`e dxte lgx x`ya

.dcill
:dpynd zxne`L òeãiL ìk ,ììkä äæxakäøkéalv` en` ¤©§¨Ÿ¤¨©¤¦§¨

,sepih ici lr ode xenb cle ici lr od ,df cle zcil iptl xkendïéà¥
ìëå ,íeìk ïäkì ïàkreciyäøkéa àlL,ixkpdn dzpwpy mcew ¨©Ÿ¥§§Ÿ¤Ÿ¦§¨

,cle oniq elit` dpnn `vi `leäæ éøäcia clepd oey`xd cled - £¥¤
ozipe xeka i`ce ,dpewd,÷ôñ íàå ,ïäkìe` dxkia m` rcep `ly ©Ÿ¥§¦¨¥

,odkl epzil jixv oi`e xeka wtq `ed dpewd lv` clepd cled ,`l
`l`íéìòaì Bîeîa ìëàé,men ea letiy cr milrad oizni - ¥¨¥§©§¨¦

.eplk`ie

àøîâ
dywn .wtq jli`e o`kn odkl i`ce dzpy za fr :dpyna epipy

:`xnbdéîCìéàå ïk,dpey`xd dzpy dxary xg` dcli xy`k - ¦¨§¥©
éànàcled÷ôñ,`lde ,xekaúBîäa áBøå ,úBîäa áBø øçà Clä ©©¨¥©¥©©§¥§§¥

ïúðL CBúa úBãìBéå úBøaòúîdpey`xdàäå ,eäðéðdcliy efe - ¦§©§§§§§¨¨¦§§¨
y ,aex gkn da oecl yi ,dzpy xg`lãéìBà ãìéî éàcåi`ceay - ©©¥¨¦

dzr clepy clede ,d`pwy mcew dpey`xd dzpya dcli xak
cledy wqt l`rnyi iaxy xg`n :`xnbd zxxan .xeka epi` i`cea

,wtqàîéìy gken o`kny xn`p m`d -øéàî éaøk ìàòîLé éaø ¥¨©¦¦§¨¥§©¦¥¦
àèeòéîì Lééçc déì àøéáñopax lr wlegd] xi`n iaxk ezrcy - §¦¨¥§¨¦§¦¨

mb miyyeg `l` ,oicd z` rixkn aexd oi`y xaeqe ,[oldl `aenk
okle ,dpey`xd ozpya zeclei opi`y zenda herin yie ,herinl

.wtq cledy xn`
:`xnbd zxne`ïðaø àîéz eléôàiaxy xn`z m` elit` - £¦¥¨©¨¨

,herinl oiyyeg oi`e aexd xg` mikledy opaxk xaq l`rnyi
,oky ,herinl yyg o`k recn oiadl xyt`àaeø øúa éìæà ék- ¦¨§¦¨©¨

`weec `ed ,aexd xg` mikledy opax exn`y dn lkàaeøa§¨
ïn÷ déúéàcmihxt itl rawp aexdy epiidc ,epiptl `vnpd aexa - §¦¥©¨

,mlera dzr mi`vnpdïBâkly oica ep`vny aexd,úBieðç òLz §¥©£
`ziixaa x`eand ote`a(.eh zeaezk),zeiepg dxyr da yiy xir iabl ,

xya mixken odn zg`a wxe ,dhegy xya mixken odn ryzay
dxiyk `idy dpic ,ef xira xya zkizg z`vnp m`y ,dliap
zepgn d`a ef dkizgy mileze aexd xg` mikledy meyn ,dlik`l

,dxiykåiabl ep`vny aexd ok,ïéøãäðñlr oicd z` mirixkny §©§¤§¦
xn`py enk ,mipiicd aex it(a bk zeny)mipte`ae ,'zehdl miax ixg`'

aexd oiipny meyn ,aexd xg` mikledy minkg exn` el` oebk
,epiptl xkip herindeïn÷ déúéìc àaeø ìáà`vnp epi`y aex - £¨¨§¥¥©¨

mihxta ielz `le mlerd jxc zngn rawp aexdy epiidc ,epiptl
oipn aex itl rawp oicd oi`y ,epizpyna oebk ,epiptl mi`vnpd
eidy zendad rah itl `l` ,mlera dzr epiptl ze`vnpd zendad

dfk aexae ,mlerne f`n.àaeø øúa ïðaø éìæà àìo`k mb df itle Ÿ¨§¦©¨¨¨©¨
clepd cle okle ,dpey`xd ozpya zeclei opi`y herinl yeygl yi
wtqk oiicr aygp ,en`l dpy d`ln xaky s` ,gweld lv` oey`x

.okl mcew dcli `l `ny ,xeka
:`xnbd dywnäpè÷e ïè÷ àäåohwa meai oic iabl `lde - §¨¨¨§©¨

,dphwaeïn÷ déúéìc àaeøcepiptl epi`y aex aygp my oecipdy - §¨§¥¥©¨
,[oldl x`eank]åmewn lknàaeø øúa ïðaø éìæà÷ea erixkd - §¨¨§¦©¨¨¨©¨

.aexd itk minkg,[àéðúc] (ïðúã)maiïè÷dnai eiptl dltpy §©§¨¨¨
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המשך בעמוד ולו



קלו

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bi sc zexeka(oey`x meil)

,óñëa äð÷ð éðòðk ãáò óà ,ä÷æçáedpwp iebd ly etebe li`ede ©£¨¨©¤¤§©£¦¦§¤§¤¤
,sqka l`xyilBðBîî,eilhlhn xnelk ,iebd lyàeä ïkL ìk àì ¨Ÿ¨¤¥

.sqka l`xyil dpwpy
:df xnege lw `xnbd dgecïk íàyexcl ep`a eteb oipwny ¦¥

mze` dpwiy oecl epl did ,sqka ieb ilhlhn dpew l`xyiyeléôà£¦
,énð ä÷æçáe øèLadl` mipiipwa dpwp ieb ly eteb mb oky ¦§¨©£¨¨©¦

.l`xyilãBòå,envr xnege lwd lr dyw,eçéëBé ìàøNiî ìàøNé §¦§¨¥¦¦§¨¥¦
,äëéLîa BðBîî óñëa déì éð÷ déôeâcmipiipwd ipicn ,xnelk §¥¨¥¥§¤¤¨¦§¦¨

car ziipwl milirend mipiipwdy gikedl yi l`xyil l`xyi oiay
sqka dpwp l`xyi ly eteb oky ,oilhlhn ziipwl miliren mpi`
`l` el mipwp mpi` eilhlhn eli`e ,ixar car zeidl xg` l`xyil

.dkiyna
:iia` wiqn,ééaà øîà àlàz` mipcy ,`ed 'mdipica' yexit ¤¨¨©©©¥

,miebd on milhlhn l`xyi mipewy mipiipwdíäéðéãamipicd itk ± §¦¥¤
äøBz íäì ä÷ñtLoipra xn`p oky ,dfn df mipewyk miebd xear ¤¨§¨¨¤¨

l`xyin oilhlhn ziipw(ci dk `xwie)'Eúéîò ãiî äð÷ Bà',[jxiag-] ¨Ÿ¦©£¦¤
,gwel ly ecil xken ly ecin xaery dfa dpwp utgy x`eane
cin xnelk ,'jzinr cin' xn`py xg`ne ,'dkiyn oipw' epiidc

,yexcl yi ,l`xyiEúéîò ãiîl`xyidàä ,äëéLîác àeäm` ¦©£¦¤§¦§¦¨¨
e` dpewez,íéáëBk ãáBò ãiîepiipw.óñëa ¦©¥¨¦§¤¤

:`xnbd dywn,àîéàådn wxy ,yexcp 'jzinr cin' zeaizdny §¥¨
la` ,dkiyna dpwp l`xyin dpwpyììk ììk íéáëBk ãáBò ãiî¦©¥¨¦§¨§¨

àì.l`xyi ly ezeyxl qpkiy cr ,oipw meya dpwp epi` - Ÿ
:`xnbd zvxznCzòc à÷ìñ àì ,éøîàxnel jzrca dlri `l ± ¨§¦Ÿ¨§¨©§¨

oky ,okíà ,àeä øîBçå ì÷z`Bôebiebd lyäðB÷cg`a l`xyid ©¨¤¦¤
,mipiipwd ikxcnBðBîî,iebd lyïkL ìk àì.mdn cg`a el dpwpy ¨Ÿ¨¤¥
:`xnbd dywnàîéàåxg` l`xyi dpew l`xyi cin wxy ,jk yexc §¥¨

la` ,dkiyna epiidc mipiipwd ikxcn cg`a oilhlhnãáBò ãiî¦©¥
íéáëBkmze` dpew epi`ézøz àkéàc ãòipy my eidiy cr ± ¨¦©§¦¨©§¥

:`xnbd zvxzn .dkiyne sqk ,mipiipw,éøîà,ok xnel okzi `låik ¨§¦§
,àeä øîBçå ì÷ åàìyi lirl `aedy xnege lw eze`n ,xnelk ¨©¨¤

m`y ,mipiipw ipy jixv oi`y cenllBôebdpwp ieb lyúçàa± §©©
wa,cg` oip,íézLa BðBîîipy jixv oi`y `ed xnege lw ,xnelk ¨¦§©¦

.epenn z` zepwl ick mipiipw
:`xnbd dywnàîéàåoilhlhn mipwp l`xyi cin wxy ,jk yexc §¥¨

mzepwl xyt` ieb cin la` ,sqka `le dkiyna wxàäa Bà àäa Bà§¨§¨
yi :`xnbd zvxzn .dl` mipiipw ipy oian dvxiy oipw dfi`a ±

`ed iebdy ,weqtd weicn yexclàãça Eúéîò äî ,Eúéîòc àéîec§¨©£¦¤¨£¦¤©£¨
-,cala cg` oipw `l` el oi` l`xyin dpewdy mykãáBò óà©¥

àãça énð íéáëBk.cala cg` oipw m` ik el oi` iebn dpewd jk ± ¨¦©¦©£¨

:`irye` iax ixac jynd z` zx`an `xnbdãáBòå ,øî øîà̈©©§¥
àlL ét ìò óà ,ïäéðéãa ,Bzîäáa ìàøNéì úBòî ïúpL íéáëBk¨¦¤¨©¨§¦§¨¥¦§¤§§¦¥¤©©¦¤Ÿ

CLî,äð÷,.äøBëaä ïî øeète:`xnbd zl`ey,'ïäéðéãa' éàî ¨©¨¨¨¦©§¨©§¦¥¤
déôeâc ïäéðéãa àîéìéàitk eze` mipcy `ed yexitdy xn`p m` ± ¦¥¨§¦¥¤§¥

,carl l`xyid ly eteb z` mda dpew iebdy mipiipwd ipicíeMî¦
øîBçå ì÷a éúàcoipwn xnege lwa oilhlhn oipw cenll yiy itl ± §¨¥§©¨¤

oky ,zecaróñëa déì éð÷ ìàøNé [ìL] Bôeb íàepivny xg`n ± ¦¤¦§¨¥¨¥¥§¤¤
,zecarl sqka iebl dpwp l`xyi ly etebyáéúëcxknpy l`xyia ¦§¦

iebl(`p dk `xwie)','Búð÷î óñkî,sqka e`pwy o`kne,oke li`ede ¦¤¤¦§¨
BðBîî,eilhlhn xnelk ,l`xyi lyïkL ìk àìiebl mipwpy ¨Ÿ¨¤¥
.sqka

:df xnege lw `xnbd dgecéð÷ Bôeâc ,eçéëBé ìàøNiî ìàøNé¦§¨¥¦¦§¨¥¦§¨¥
,äëéLîa BðBîî óñëal`xyi oiay mipiipwd ipicn ,xnelk §¤¤¨¦§¦¨

mpi` car ziipwl milirend mipiipwdy gikedl yi l`xyil
l`xyil sqka dpwp l`xyi ly eteb oky ,oilhlhn ziipwl miliren
.dkiyna `l` el mipwp mpi` eilhlhn eli`e ,ixar car zeidl xg`

:iia` wiqn,ééaà øîà àlàz` mipcy ,`ed 'mdipica' yexit ¤¨¨©©©¥
,l`xyin milhlhn miakek icaerd mipewy mipiipwdíäéðéãaitk ± §¦¥¤

mipicdäøBz íäì ä÷ñtLaezka oky ,dfn df zepwl miebléëå' ¤¨§¨¨¤¨§¦
Eúéîòì økîî eøkîúici lry ,x`ean 'Lzinr cin dpw F` ¦§§¦§¨©£¦¤¨Ÿ¦©£¦¤

dpwp `ed ,dkiyn `idy ,gweld cil xkend cin utgd zxard
wxy miyxec ,'jzinrl' aezky xg`ne ,gwellEúéîòìl`xyid ©£¦¤

íéáëBk ãáBòì àä ,äëéLîa`ed oipwd.óñëa ¦§¦¨¨§¥¨¦§¤¤
:`xnbd dywnàîéàål`xyil xknpy dn wxy ,jk yexcl yiy §¥¨

xknpy dn la` ,dkiyna dpwpàì ììk ììk ,íéáëBk ãáBòì- §¥¨¦§¨§¨Ÿ
zeyxl qpkiy cr oipw meya dpwp epi`:`xnbd zvxzn .ieb ly e

,éøîàoky ,ok xnel okzi `làeä øîBçå ì÷ åàìlwa yexcl yi - ¨§¦¨©¨¤
,xnegeBôeb íà,l`xyi lyäð÷,mipiiipwd ikxcn cg`a iebd eze` ¦¨¨
BðBîîl`xyi lyïkL ìk àì.mdn cg`a el dpwpy ¨Ÿ¨¤¥

:`xnbd dywnàîéà,l`xyid 'jzinr'l dxikn ,jk yexcl yiy ¥¨
dxikn la` ,dkiyna epiidc mipiipwd ikxcn cg`a zniiwzn

íéáëBk ãáBòìzniiwzn dpi`ézøz àkéàc ãòipy my eidiy ± §¥¨¦©§¦¨©§¥
ike :`xnbd zvxzn .dkiyne sqk ,mipiipw,àeä øîBçå ì÷ åàì̈©¨¤

ipy jixv oi`y cenll yi ,lirl `aedy xnege lw eze`n ,xnelk
m` oky ,mipiipwBôebiebl dpwp l`xyid lyaoipwBðBîî ,ãçà §¤¨¨

,íézLa.epenn z` zepwl ick mipiipw ipy jixv oi`y xnege lw ¦§©¦
:`xnbd dywnàîéàåmipwp l`xyid 'jzinr'l ,yexcl yi jky §¥¨

mipwp md iebl la` ,sqka `le dkiyna oilhlhn,àäa Bà àäa Bà§¨§¨
:`xnbd zvxzn .dl` mipiipw ipy oian dvxiy oipw dfi`ayi

`ed iebdy ,weqtd weicn yexcl,Eúéîòc àéîec§¨©£¦¤
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המשך ביאור למס' בכורות ליום ראשון עמ' א

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

,meaiil dlecbådnai okäpè÷,meaiil lecb mai iptl dltpyàì §§©¨Ÿ
Bì eøîà .øéàî éaø éøác ,ïéîaééî àìå ïéöìBç,xi`n iaxl minkg §¦§Ÿ§©§¦¦§¥©¦¥¦¨§

,ïéöìBç ïéàL zøîà äôéixdyäLøta áeúk 'Léà'zwqerd ¨¤¨©§¨¤¥§¦¦¨©¨¨¨
,lecb epiid 'yi`'e ,dvilg oipraLéàì äMà ïðéLwîemicnle - ©§¦©¦¨§¦

ixd ,uelgl lkezy ick dlecb zeidl dkixv dy`d mby ywida
ep` oinaiin oi`y zxn`y dna la` ,mail dey dnaid oicy

oky ,jilr miwlegäîdíòhy xnel,ïéîaééî ïéàherind `lde ©©©¥§©§¦
weqta xn`py(f dk mixac)ohw hrnl ernyn ,'yi`d uetgi `l m`e'

.meai zeevnn `le dvilg zeevnn wxíäì øîàxi`n iax ¨©¨¤
y mrhd ,minkglïè÷yeygl yiy meyn `ed ,maiin epi`ànL ¨¨¤¨

lcbiykñéøñ àönéwx `id meai zevne ,zcll leki epi`y mc` - ¦¨¥¨¦

oke ,ciledl ie`xaäpè÷,znaiizn dpi`ànLlcbzykàönz §©¨¤¨¦¨¥
úéðBìééàdy`a wx `id meai zevne ,zcll die`x dpi`y dy` - ©§¦

,zcll die`xdäåøòa ïéòâBt eàöîðåly zeixr xeqi`a mixaer - §¦§§§¦¨¤§¨
`l` g` zy` xeqi` xzed `l oky ,meail zcner dpi`y g` zy`

.meai zeevn zniiwzny mewnaïðaøå`ny oiyyeg oi`y exaq §©¨¨
ixdy ,ciledl miie`x mpi`íépè÷ áBøå ,íépè÷ [áBø] øúa ìéæ¦¨©§©¦§§©¦

c xxazn milcb mdyk,eäðéð íéñéøñ åàìoke[áBø] øúa ìéæ ¨¨¦¦¦§¦¨©
úBpè÷ áBøå ,úBpè÷c xxazn zelcb odykeäðéð úéðBìééà åàì- §©§§©¨©§¦¦§

`aex `ed df aex ixde .meail miie`x md mzephwa mb jkitle ,od
.eit lr erixkd opax z`f lkae ,onw `zilc

,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שבת וודש עמ' ב



קלז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr eh sc zexeka(iyily meil)

,zxg` dyecwa eze` yicwdlçáæ ìëì ïñétúî ïéà éðä óà©¨¥¥©§¦¨§¨¤©
äöøiL.zxg` dyecwl oyicwdl leki epi` oiycwend ileqt s` - ¤¦§¤

:zyy axl `ziixan di`x d`ian `xnbd,úLL áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¥¤
,ïLéc÷äì òeá÷ íeî íãwL íéLã÷,cala mdincl eycwed jkitle ¨¨¦¤¨©¨©§¤§¥¨

ecôðå,mpickjkitle ,mixenb oileg enk zeidl exfg eiykrneïéáéiç §¦§©¨¦
äøBëaa,dxekaa yecw `ed ixd ,xeka mdl clep ectpy ixg` m` - ©§¨
úBðznáeodn zzl aiig ,ectpy ixg` dl` zenda hgeyd oke - ©©¨

.daiwde miigld ,rexfd z` odkl,ïðBéãt øçàì ïéa ïðBéãt éðôì ïéa¥¦§¥¦§¨¥§©©¦§¨
íéòaøàä úà âôBñ Bðéà ïäa ãáBòäå ææBbämxnv z` ffebd - ©¥§¨¥¨¤¥¥¤¨©§¨¦

x`eank] opaxc xeqi` lr dfa xaery s` ,dcear mda dyerde
`xnba(.ci lirl)'fbz `le 'ebe carz `l' meyn dwel epi` mewn lkn ,[Ÿ©£Ÿ§Ÿ¨Ÿ

(hi eh mixac).mixenb miycw lr wx xn`p df e`ly iptn ,éðôì ïéa¥¦§¥
äøeîz ïéNBò ïéà ,ïðBéãt øçàì ïéa ïðBéãtz` exind m` - ¦§¨¥§©©¦§¨¥¦§¨

did m` oiae ,mpeict mcew df did m` oia ,zexg` zendaa mzyecw
.dxenzd dlg `l ,mpeict xg` dfïäa ïéìòBî ,ïðBéãt éðôìå- §¦§¥¦§¨£¦¨¤

did m`e ,dwel cifn did m` ,xnelk ,lrn mpeict iptl mdn dpdpd
bbeys`y itl ,'zelirn my`' `iane ycwdl ynege oxw mlyn

ziad wca iycwn mirexb mpi` mewn lkn ,sebd zyecw mda oi`y
.mda milrene sebd zyecw mda oi` ok mbyïðBéãt øçàìeeyrp §©©¦§¨

e ,mixenb oilegìBç ïäéúBãìåe ,ïäa ïéìòBî ïéàeclepy zecled - ¥£¦¨¤©§¥¤
mcew mda exarzp m` elit`e ,mixenb oileg md ,ectpy ixg` odn
xaerd oky ,cled zyecw mb drwt m`d oeict ici lry itl ,opeict

,m`d ixai`n cg` enk aygpíéîéîz ïécôðåeclepy zecled - §¦§¦§¦¦
dlg `ly itl ,men mda oi` m` s` ,mictp ,zedn`d oeict mcew
,zecled mdy df ycwday 'lth'd oic oky ,sebd zyecw mdilr
,zedn`d ody dyecwd xwir ly oicdn xeng xzei zeidl leki epi`
,zecled mb jk ,men `la zectidl zeie`x zedn`dy myke

äöøiL çáæ ìëì ïñétúîeyicwdl `ed leki ,m`d oeict iptl mbe - ©§¦¨§¨¤©¤¦§¤
on dpey oaxw myl mb ,xnelk ,dvxiy oaxw dfi` myl xaerd z`

.m`d dycwed enyly oaxwdøác ìL Bììklkn dlerd llkd - §¨¤¨¨
ixg`y `ed ,mzycwdl mnen mcwy miycw oipra mixen`d mipicd

ectpy,íäéøác ìëì ïéleçk ïä éøäeéelò úåöî àlà íäa Eì ïéà £¥¥§¦§¨¦§¥¤¥§¨¤¤¨¦§©¦
ãáìa.mzectle mneyl jixvy oiprl wx `id mzyecw lk - ¦§©
ìáày miycw,ïîeî úà ïLéc÷ä íã÷eycwedy dryae li`ede £¨¨©¤§¥¨¤¨

,sebd zyecw mdilr dlg ixd men mda did `lBàmcwyíeî
øáBò[d`etx el yiy men-],ïLéc÷äìzyecw odilr dlg dfa mbe ¥§¤§¥¨
,sebdãìBð ïàkî øçàìemdaecôðå ,òeá÷ íeîit lr s` ,mpick §©©¦¨©¨©§¦§

mdn drwt `l mewn lkn ,mewn lka mxya z` lek`l xzeny
jkitle ,'miycwend ileqt' oic mdl yie ixnbl mzyecwïî ïéøeèt§¦¦

úBðznä ïîe äøBëaä.ectpy xg`l s`øçàì ïéa ïðBéãt éðôì ïéa ©§¨¦©©¨¥¦§¥¦§¨¥§©©
ææBbä ,ïðBéãtmxnv z`íéòaøàä úà âôBñ ïäa ãáBòäådwel - ¦§¨©¥§¨¥¨¤¥¤¨©§¨¦

dn lr xary itl ,[zg` xqg mirax` ,xnelk] zewln mirax`
xn`py(hi eh mixac).'ebe 'fbz `le 'ebe carz `l'ïéa ïðBéãt éðôì ïéáe Ÿ©£Ÿ§Ÿ¨Ÿ¥¦§¥¦§¨¥

äøeîz ïéNBò ,ïðBéãt øçàìzendaa mdilra mze` exind m` - §©©¦§¨¦§¨
.dxenzd dlg ,zexg`ïäa ïéìòBî ,ïðBéãt éðôìiptl mdn dpdpd - ¦§¥¦§¨£¦¨¤

.lrn mpeictïäa ïéìòBî ïéà ,ïðBéãt øçàìemdn dpdpd la` - §©©¦§¨¥£¦¨¤
iavl eywed ectpy oiycwend ileqty itl ,lrn `l mpeict xg`l

,oileg mdy li`eLãB÷ ïäéúBãìåemcew mda exarzpy zecled - ©§¥¤¤
,md miyecw ,mpeict xg`l eclep m` s` ,mpeictïéîéîz ïécôéð ïéàå§¥¦§¦§¦¦

,men mda oi`y onf lk mictp zecled oi`e -çáæ ìëì ïñétúî ïéàå§¥©§¦¨§¨¤©
äöøiLoaxw dfi` myl oyicwdl leki epi` ,mn` oeictl mcewe - ¤¦§¤

`ziixaa epipyy ixde .ea dycwed m`dy oaxwd myl `l` ,dvxiy
zniiqn .zxg` dyecwa myicwdl leki epi`y ,zyy ax ixack

,`ziixadøác ìL Bììkoipra mixen`d mipicdn dlerd llkd - §¨¤¨¨
y ,mnenl mzycwd dncwy zepaxw,íäéøác ìëì Lc÷äk ïä éøä£¥¥§¤§¥§¨¦§¥¤

ãáìa äìéëà øzéä àlà ïäa Eì ïéàåmdn xzedy dn lke - §¥§¨¤¤¨¤¥£¦¨¦§©
.d`neha elit`e mewn lka zxzen `ide ,dlik`d wx `ed ,heicdl
:'xac ly ellk' dpyy dna zeaxl `pzd oiekzp dn zx`an `xnbd

àLéøc øác ìL Bììkdpcy ,`ziixad ly `yixa epipyy dn - §¨¤¨¨§¥¨
oilegk od ixd xac ly ellk' ,mzycwdl mnen mcwy miycw ipica

`a ,'mdixac lklééeúàì[zeaxl-]øeèôc õeça ïèçBL- §£¥£¨©§¨
mixen`d z`hge zxkn xeht ,dxfrl uegn el` miycw hgeydy
dhigyd lr miaiig oi`y itl ,ectp `l m` s`e ,'ueg ihegy' xeqi`a
men zlrae ,mipta daxwdl die`x dzid dndad ok m` `l` uega

.mipta daxwdl die`x dpi`
àôéñc øác ìL Bììkdpcy ,`ziixad ly `tiqa epipyy dne - §¨¤¨¨§¥¨

od ixd xac ly ellk' mnenl mzycwd dncwy miycw ipica
,'mdixac lkl ycwdk
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שלישי עמ' ב

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

,meaiil dlecbådnai okäpè÷,meaiil lecb mai iptl dltpyàì §§©¨Ÿ
Bì eøîà .øéàî éaø éøác ,ïéîaééî àìå ïéöìBç,xi`n iaxl minkg §¦§Ÿ§©§¦¦§¥©¦¥¦¨§

,ïéöìBç ïéàL zøîà äôéixdyäLøta áeúk 'Léà'zwqerd ¨¤¨©§¨¤¥§¦¦¨©¨¨¨
,lecb epiid 'yi`'e ,dvilg oipraLéàì äMà ïðéLwîemicnle - ©§¦©¦¨§¦

ixd ,uelgl lkezy ick dlecb zeidl dkixv dy`d mby ywida
ep` oinaiin oi`y zxn`y dna la` ,mail dey dnaid oicy

oky ,jilr miwlegäîdíòhy xnel,ïéîaééî ïéàherind `lde ©©©¥§©§¦
weqta xn`py(f dk mixac)ohw hrnl ernyn ,'yi`d uetgi `l m`e'

.meai zeevnn `le dvilg zeevnn wxíäì øîàxi`n iax ¨©¨¤
y mrhd ,minkglïè÷yeygl yiy meyn `ed ,maiin epi`ànL ¨¨¤¨

lcbiykñéøñ àönéwx `id meai zevne ,zcll leki epi`y mc` - ¦¨¥¨¦

oke ,ciledl ie`xaäpè÷,znaiizn dpi`ànLlcbzykàönz §©¨¤¨¦¨¥
úéðBìééàdy`a wx `id meai zevne ,zcll die`x dpi`y dy` - ©§¦

,zcll die`xdäåøòa ïéòâBt eàöîðåly zeixr xeqi`a mixaer - §¦§§§¦¨¤§¨
`l` g` zy` xeqi` xzed `l oky ,meail zcner dpi`y g` zy`

.meai zeevn zniiwzny mewnaïðaøå`ny oiyyeg oi`y exaq §©¨¨
ixdy ,ciledl miie`x mpi`íépè÷ áBøå ,íépè÷ [áBø] øúa ìéæ¦¨©§©¦§§©¦

c xxazn milcb mdyk,eäðéð íéñéøñ åàìoke[áBø] øúa ìéæ ¨¨¦¦¦§¦¨©
úBpè÷ áBøå ,úBpè÷c xxazn zelcb odykeäðéð úéðBìééà åàì- §©§§©¨©§¦¦§

`aex `ed df aex ixde .meail miie`x md mzephwa mb jkitle ,od
.eit lr erixkd opax z`f lkae ,onw `zilc

,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ח כסלו, תשי"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אודות יום הולדת שלו.

בודאי ינהג במנהג אנ"ש בזמן האחרון ביום ההולדת. ויה"ר מהשי"ת שתהי' שנת הצלחה אצלו 

בלימוד התורה וקיום המצות בהידור.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים.

במש"כ ע"ד לגרוע מהסדר נגלה שלו המתאים לסדרי הישיבה - מובן אשר לא יעשה כן. וילמוד 

בכל זמנים הפנוים תורת החסידות. ויצליח בנגלה ובחסידות.



c"agקלח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÊÔÓ ˙·ÈieÁÓ ‡È‰L ÔÂÈk ‰M‡‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ B�È‡ ˙B¯ÚN '· ‡È·‰L Úe„È B�È‡ Ì‡ ‰�L ‚"È Ôa ‡e‰ elÈÙ‡ ÔË˜Â§¨¨£¦¤¨¨¦¥¨©¤¥¦§¨¥¦¤¨¦¨¥¨¤¦§¤¤¦

È‡cea ‰¯Bz‰[biÔÓ ˙BˆÓ‰ ÏkÓ ¯eËt ‡e‰Â ÔÈÈ„Ú ˙B¯ÚN '· ‡È·‰ ‡Ï ‡nL Èk ˜ÙqÓ ‡l‡ ·ÈÈeÁÓ B�È‡ ‡e‰Â ©¨§©©§¥§¨¤¨¦¨¥¦¤¨Ÿ¥¦§¨£©¦§¨¦¨©¦§¦

‰lÈna ‰lÈÓ ÔËw‰ ÌÚ ¯Ó‡z ˙Ú„BÈ d�È‡ Ì‡Â dÓˆÚa ‰M‡‰ Lc˜z ÔÎÏ ‰¯Bz‰[ciLecÈw‰ ˙ÚÓBL Ì‡ elÈÙ‡Â ©¨¨¥§©¥¨¦¨§©§¨§¦¥¨©©Ÿ©¦©¨¨¦¨§¦¨©£¦¦©©©¦

Ï ‰�È·Ó d�È‡ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ÏB„bÓ‚"ˆ˜ 'Èqa ¯‡a˙pL BÓk ‰lÈÓa ‰lÈÓ BnÚ ¯Ó‡z L„Bw‰ ÔBL33: ¦¨¦¨¨¦¥¨§¦¨§©¤Ÿ©¦¦¨§¦¨§¤¦§¨¥§¦
ז סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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2

3

4

`zax `zkld

éàãåá äøåúä ïî [âéידי ויצאה התפללה כבר אפילו -

קטן ידי על חובתה ידי יוצאת אינה - התורה מן .30חובתה

äìîá äìî [ãéבלבד בשמיעה חובתה ידי שיוצאת אף -

מבינה כשלא לכוין31גם הקושי מחמת מקום מכל ,

במלה מלה שתאמר טוב - מלה כל .32ולשמוע

zetqede mipeiv

כקידוש30) דינו הכוס שעל שהקידוש משמע רבינו מדברי
הזכיר לא שהרי בתפלה, חובתו ידי יצא כשכבר גם מדאורייתא
שבתפלה בקידוש י"ח לצאת שלא הפוסקים דברי את כלל
מקום ומכל ס"ב)), (לעיל י"ח בו יוצא הדחק בשעת (ואדרבה
הקטן אין וממילא - הכוס על נעשית דאורייתא שהזכירה כתב

אופן. בשום חובתה ידי להוציאה יכול
ידי אשה או אחר איש שמוציא איש לענין להיפך גם הוא וכן
אופן ובכל - לא או התפלל כבר אם חילוק שאין - חובתה

סכ"ג). קסז (סימן חובתם ידי מוציאן
הערה פמ"ז בשש"כ מ"ש לענין נוספת נפק"מ בזה שיש ולהעיר
חייב היין על לקדש יכול שאינו שחולה אויערבך מהגרש"ז יז
צריך אין הנ"ל ולפי בתפלה, קידוש חובת ידי לצאת לכוין
ומובן בתפלה, חובתו ידי הכי בלאו דיוצא כיון מיוחדת לכוונה
(כפי חובתו ידי לצאת רוצה שאינו בתפלה לכוין אין שלעולם
בתפלה י"ח יוצא אדרבא אלא אתר), על חת"ס בהגהות שכתב

הכוס. על לקדש מחובתו גורע ואינו -
(31‡"Ò ‰Ù˜ ÔÓÈÒאדם יוצא הקודש שבלשון אומרים ויש :

הארץ ועמי הנשים ולכן . . הלשון מבין שאינו אע"פ חובתו ידי
וכן הקודש בלשון בזימון מהמברך בשמיעה חובתם ידי יוצאים

הראשונה. כסברא להחמיר שראוי אע"פ נוהגים
לשון32) לשמוע רגילות שהנשים בזה, נזהרים לא ובזמננו

מילה. כל לשמוע ומכוונות הקודש
שם33) ובמג"א לידינו, הגיע לא בשוע"ר קצג בסימן זה ענין

מבינות שאין אע"פ דיוצאות כרש"י הזה בזמן המנהג ב: ס"ק
דהמנהג ב"ח וכ"כ [ד"מ] בדבר שמיחה מי מעולם ראיתי ולא
בשמיעה, וע"ה נשים יוצאות דאורייתא שהוא בקידוש ואפי' כן
דא"א והמברך המקדש עם במלה מלה שיאמרו טוב דמ"מ ונ"ל

ולשמוע. לכוון
Ò"„ועד"ז ‰Ù˜ ÔÓÈÒ·הקטנים בניו עם שאוכל הבית בעל :

אשתו עם או לברך יודעים ואינן המזון ברכת לחינוך שהגיעו
ויצאו שישמעו כדי רם בקול לברך צריך לברך יודעת שאינה
מלה עמו שיאמרו וטוב עליהם, מזמנים שאינם אע"פ חובתן ידי
קפ"ג בסי' שנתבאר כמו ולשמוע, לכוין אפשר שאי לפי - במלה

והבדלה). בקידוש (וכן

•

zay zekld - jexr ogley

שאינו· בדבר אפילו החמין להטמין אסור עצמה בשבת
אסרו ולמה כלל לרמץ דומה שאינו פי על אף הבל מוסיף
מהכירה לסלקה כשיבא צוננת קדרה ימצא שמא גזירה
וירתיחנה שבת שהוא וישכח הבל מוסיף שאינו בדבר ולהטמינה
בישול שאין ולהאומרים מבשל משום ויתחייב האור גבי על
שי"ח בסי' כמ"ש אח"כ שנצטנן אף כבר מבושל שהוא בדבר

מבעיר.חוששין משום ויתחייב להרתיחה בגחלים יחתה שמא

להטמין מותר חשכה ספק שהוא אע"פ השמשות בבין אבל
הן רותחות עדיין קדרות שסתם לפי הבל מוסיף שאינו בדבר
האור גבי מעל מעבירן השמשות לבין שסמוך השמשות בבין

וירתיחנה: נצטננה שמא לחוש ואין

אסור‚ לו ורע ומצטמק צרכו כל שנתבשל תבשיל אפילו
הבל: מוסיף שאינו בדבר אפילו משחשכה להטמין

כולה„ (אם חומה לשמור רותחת קדרה על כלי לכפות אסור
דפנותיו שאין רחב הוא הכלי כן אם אלא תחתיו) טמונה
מותר אבל כלל הטמנה כאן אין שאז הקדרה בצדי נוגעים
שלא כדי או העכברים מן לשמרו כדי התבשיל על כלי לכפות
ונותן כשומר אלא להחם כמטמין זה שאין לפי בעפרורית יתטנף

הקדרה: על כיסוי

ושל‰ זיתים של פסולת הבל המוסיפים דברים הם אלו
בין וחול וסיד ומלח וזבל שמנן שהוציאו לאחר שומשמין
ענבים של פסולת דהיינו וזגין ותבן יבשים שהם בין לחים שהם
כגון מוכין קרוי רך דבר כל (פירוש ומוכין יינם שהוציאו לאחר
בלויים) בגדים וגרידת בהמה של רך צמר ותלישי גפן צמר
מים מחמת לחים הם אפילו לחים שארבעתן בזמן ועשבים

עליהם. שנפלו צוננים
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gi sc zexeka(iyiy meil)

,äòBø ìöà eãé÷ôäL`ed heyty epxn`y,÷lzñîe äòBø çépnL ¤¦§¦¥¤¤¤©¦©¤¦§©¥
`ivend ,df ote`a xn`i `aiwr iaxy xnel xyt` m`d ,xnelk

,di`xd eilr exiagn,`ly i`cea.wfgen o`k oi` ixdyåm`d ok §
xnel ozipy,úéaä ìòa ìöà ãé÷ôäL ãçàa âéìt ïBôøè éaø©¦©§¨¦§¤¨¤¦§¦¥¤©©©©¦

.xazqn epi`y i`cea ixd ,ewelgiy xaeqe
:`xnbd zvxznàîézéàå ,àáø øîà[z`f xn`y mixne` yie-]áø ¨©¨¨§¦¥¨©

,àtty i`ceaíéãBî ìkä,[oetxh iax mbe `aiwr iax mb-]íéðLa ¨¨©Ÿ¦¦§©¦
.÷lzñîe íäéðéa äòBø çépnL ,äòBø ìöà eãé÷ôäLdid m`e ¤¦§¦¥¤¤¤©¦©¤¥¥¤¦§©¥

eid mlek ,drexl xqnp igd xeka wtqy ote`a dpyna xaecn
.ewelgi ,mixne`å,micen lkd okéaä ìòa ìöà ãé÷ôäL ãçàáú §§¤¨¤¦§¦¥¤©©©©¦

.äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnäLote`a dpyna xaecn did m`e ¤©¦¥£¥¨¨¨§¨¨
xekad wtqy`ivendy mixaeq mlek eid ziad lra zeyxa x`yp

.di`xd eilr exiagnàlà ,e÷ìçð àìcner xeka wtq eze`yk Ÿ¤§§¤¨
ïäk äòBøå ,úéaä ìòa øöçaziad lra ly eizenda z` drexde - ©£©©©©©¦§¤Ÿ¥

,odk `edy,øáñ ïBôøè éaøziad lradéì éð÷î à÷ ééeð÷à- ©¦©§¨©©§¥¨©§¥¥
mewn ,odklBøéöçacin zexekad z` xvg oipw ici lr dpwiy ick ©£¥
,ecleeiykåmbdéì àçéðziad lral el gepe -äåöî ãéáòúéìc §¦¨¥§¦§£¦¦§¨
[déðBîîa]elcbi ecleeiy zexekade ,epenna devn dyrzy - §¨¥

odkd dyrpe ,df jxevl odkl exivg z` li`yn `ed okle ,exivga
.xvga ziad lra ly etzey jk ici lrdéì äåäå`ed df oecipe - ©£¨¥

,äòBø ìöà eãé÷ôäL íéðLk,exiagn xzei wfgen mdn cg` oi`y ¦§©¦¤¦§¦¥¤¤
.÷lzñîe ïäéðéa äòBø çépnL`idy xvga xekad cner o`k oke ¤©¦©¤¥¥¤¦§©¥
jkitle ,mdipy zeyxa eiykrxne`.ewelgi oetxh iaxàáé÷ò éaøå§©¦£¦¨

áñàãéñt déì úéàc ïåék ,ømixeka ipy eclepy ote`ay xg`n - ¨©¥¨§¦¥§¥¨
odkdy yyg yi cg`d zeni m`y ,cqtd icil `eal ziad lra leki
ciqti xvga szey odkd didi m`e ,xekad `le zn heytdy orhi

jkitl ,x`ypy xkfa enr welgl jxhviy ,ziad lra jknéð÷î àìŸ©§¥
íòcéî déì,dne`n el dpwn ziad lra oi` -déì äåäådf ixde - ¥¦©¨©£¨¥

,úéaä ìòa ìöà ãé÷ôäL ãçàk,dndaa wfgend `ed ziad lray §¤¨¤¦§¦¥¤©©©©¦
.äéàøä åéìò Bøéáçî àéöBnäL¤©¦¥£¥¨¨¨§¨¨

äðùî
:xeka wtq ly mitqep mipte`a oecl dtiqen epizpynåéìéçø ézL§¥§¥¨

eøkéa àlL,ecli `l oiicry -,ïäkì íäéðL ,íéøëæ éðL eãìéå ¤Ÿ¦§§¨§§¥§¨¦§¥¤©Ÿ¥
.en`l i`ce xeka `ed cg` lky iptnecli m`eøëfä ,äá÷ðe øëæ̈¨§¥¨©¨¨

,ïäkì.`ed xekayecli m`e,äá÷ðe íéøëæ éðLm` mircei oi`e ©Ÿ¥§¥§¨¦§¥¨
dclep dawpde ,xkf dcli mdn zg` lky meyn mixeka mixkfd ipy
xg`l clep ipyd xkfd ik ,cg` xeka `l` o`k oi` `ny e` ,dipy

,`ed oicd .xkfd zcil xg`l e` dawpd zcilBì ãçàcg` - ¤¨
,elv` x`yp mixkfdne` ,xkfd xg` clep `ny `ed wtqy iptn
xeka epi`e dawpd xg`.ãçàåozep,ïäkìi`cea `ed mdn cg` ik §¤¨©Ÿ¥

.xeka
:odkl ozep mdn dfi` zxxan dpyndøøBa ïäkä ,øîBà ïBôøè éaø©¦©§¥©Ÿ¥¥

,äôiä úà Bì`viy e` ,icigi clepy `ed `ixade dtid mzqd ony ¤©¨¤
.oey`xïäéðéa ïéðnLî ,øîBà àáé÷ò éaøexiagn ony cg`y dn - ©¦£¦¨¥§©§¦¥¥¤

z` odkde onyd z` milrad milhepe ,odkde milrad mdipia mipc
xekad `ed onydy di`x `ad ,odkl mixne` milrad oky .yegkd

.di`xd eilr exiagn `ivendy ,edlhzeéðMäåcia x`ypy §©¥¦
,milradáàzñiL ãò äòøéwtq `edy meyn ,[men ea letiy-] ¦§¤©¤¦§¨¥

.men ea letiy mcew dlik`a xeq`e ,xekaúBðzna áéiçå- §©¨©©¨
miigld rexfd z` odkl epnn zzl miaiig milrad eze` mihgeyyk

lirl x`azp enrh .oileg znda hgeyd enk dawde(`"r),meyn
,ily elek `ed xeka m` ,el xne`y ,oiccv ipyn eilr `a odkdy

.zepzna aiig `ed ixd ,xeka epi` m`eøèBt éñBé éaø.zepznd on ©¦¥¥
ciay df `ed xekad m` mbe li`edy ,dpynd seqa x`ean enrhe
eli`k aygiy minkg epwze ,eitelig z` odkd laiw ixd ,l`xyid
,men ea ltpy xg`l l`xyil epzpe xfge xekaa dligz odkd dkf

.zepznd on xeht `ed df ote`ay

znyk ,mixkf ipy oipra oecl dkiynn dpynd:mdn cg`ãçà úî¥¤¨
,ïäî,odkl ozipy mcewe÷Bìçé ,øîBà ïBôøè éaøiaxy .igd xkfa ¥¤©¦©§¥©£

,xekad `ed dtide `ixady ,dligza xn`y dnn ea xfg oetxh
odkly mixne` wtqne ,onyd jiiy inl wtq `ed miign mby xaeqe
xvga zecner zendady aygpy oeik ,mdipya wlg yi l`xyile
,mdn cg` znyk jkitle ,[lirl `xnbd dx`iay enk] mdipy ly

.ig x`ypy dfa mdipy miwlegBøéáçî àéöBnä ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥©¦¥£¥
äéàøä åéìòmicner mdy aygpy xaeqy ,lirl x`azp enrh s` - ¨¨¨§¨¨

mixne` ,`ixad jiiy inl wtq `edy xg`ne ,ziad lra ly exivga
ziad lra dkef mdn cg` znyk oke ,di`xd eilr exiagn `ivend

.iga
zelgxd izy m` :xeka wtq ly sqep ote` xxal dpynd dtiqen

ecliïäkì ïàk ïéà ,úBá÷ð ézLe íéøëæ éðL Bà ,øëæå úBá÷ð ézL§¥§¥§¨¨§¥§¨¦§¥§¥¥¨©Ÿ¥
,íeìkmeyn,llk xeka mda yi m` `ed wtqd el` mipte` ipyay §

exiagn `ivende ,xkfd jk xg`e dligz dclep dawpdy xyt`y
.di`xd eilr

:mi`pz ea ewlgpy xeka wtq ly sqep ote` d`ian dpyndúçà©©
äøkéa àì úçàå äøkéa,dcli xak odn zg`y zelgx izy - ¦§¨§©©Ÿ¦§¨

,dcli `l oiicr dipyde,íéøëæ éðL [eãìéå] (äãìéå)mdn cg` ixde §¨§§¥§¨¦
lgxl clep mdn dfi` mircei oi`y `l` ,xeka epi` ipyde xeka

,`ed oicd .xekad `edy ,dxkia `lyBì ãçàx`yp mdn cg` - ¤¨
,mnvrl milrad lv`ãçàåmipzep.ïäkìmdn dfi` mi`pz ewlgpe §¤¨©Ÿ¥

.odkl dfi`e ,envrl `edäôiä úà øøBa ïäkä ,øîBà ïBôøè éaø©¦©§¥©Ÿ¥¥¤©¨¤
.xzei gaeyn dcle ,dxkia `ly efy xaeqy ,mdnàáé÷ò éaø©¦£¦¨

ïäéðéa ïéðnLî ,øîBàz` lhep odkdy ,lirl x`azpy enk - ¥§©§¦¥¥¤
.onyd z` mnvrl mixi`yn milrade ,yegkdéðMäåx`ypy df - §©¥¦

,milrad ciaáàzñiL ãò äòøéenena lk`ie [men ea letiy-] ¦§¤©¤¦§¨¥
.xeka wtq `ed ik ,elke`l el xeq` men ea ltpy mxh la` ,milral

úBðzna áéiçåmiigld rexfd z` odkl epnn zzl miaiig milrad - §©¨©©¨
.daiwdeøèBt éñBé éaø,zepznd onåéôéìçL ìk ,øîBà éñBé éaøL ©¦¥¥¤©¦¥¥Ÿ¤£¦¨
ïäk ãéaodkd laiw ezxenze ,milrad cia x`ypy xeka wtq lk - §©Ÿ¥

,xg` xeka wtq,úBðznä ïî øeètz` minkg eaiygdy meyn ¨¦©©¨
,milral epzpe xfg men ea ltpy xg`le ,xekaa dkf eli`k odkd

.zepzndn xeht `edy epicyáéiçî øéàî éaøåxeka wtqd z` §©¦¥¦§©¥
z` eaiygdy iqei iax zxaq lr wlege ,zepzna milrad ciay

ax ,daxc` `l` ,xekaa dkf eli`k odkdxaeq xi`n i`a odkdy
.lirl x`azpy enk ,oiccv ipyn eilr

ïäî ãçà úî,mixkfd ipyn -e÷Bìçé ,øîBà ïBôøè éaø,igd xkfa ¥¤¨¥¤©¦©§¥©£
ciy xaeqe ,xekad `ed dtidy lirl xn`y dnn oetxh iax ea xfgy

.ea miey milrade odkdåéìò Bøéáçî àéöBnä ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥©¦¥£¥¨¨
äéàøäel oi`y oeike ,xekad `ed igdy di`x `iadl jixv odkd - ¨§¨¨

.ea miwfgen md ik ,milrad cia x`yp `ed ,di`xäá÷ðe øëæm` - ¨¨§¥¨
,dawpe xkf ecli ,dxkia `l zg`e dxkia odn zg`y ,zelgxd izy

,íeìk ïäkì ïàk ïéàdclep dawpde ,dxkiay efl xkfd clep `ny ¥¨©Ÿ¥§
.dxkia `ly efl

àøîâ
iaxe oetxh iax ly mzwelgn dzpype dxfg recn zx`an `xnbd
lgxa (.fi) zncewd dpyna dzpyp xaky xg` ,epizpyna `aiwr

:`xnbd zxne` .mixkf ipy dclie dxkia `lyàëéøödkixv - §¦¨
`ly lgxa mb oetxh iax lr wleg `aiwr iaxy eprinydl dpynd
,dawpe mixkf ipy ecliy milgx izya mbe ,mixkf ipy dclie dxkia

.dxkia `ly zg`e dxkiay zg`a mbeàúéén÷ ïðéòeîLà éàc- §¦©§¦©©©§¨
ipy dclie dxkia `ly lgxa wx mzwelgn z` eprinyn did m`

,xne` iziid ,mixkfàáé÷ò éaø øîà÷ àéääaz` lhep odkdy §©¦¨¨©©¦£¦¨
meyn ,yegkdàãçî éøúcyie ,zg` lgxn eclep mdipyy - ¦§¥¥£¨

`ed ipy clepy df e` ,`ixad `ed oey`x clepy df m` wtzqdl
.di`xd eilr exiagn `ivende ,`ixadàlL åéìéçø [ézL] ìáà£¨§¥§¥¨¤Ÿ
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שישי עמ' ב

המשך בעמוד וכק



קלט c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÊÔÓ ˙·ÈieÁÓ ‡È‰L ÔÂÈk ‰M‡‰ ˙‡ ‡ÈˆBÓ B�È‡ ˙B¯ÚN '· ‡È·‰L Úe„È B�È‡ Ì‡ ‰�L ‚"È Ôa ‡e‰ elÈÙ‡ ÔË˜Â§¨¨£¦¤¨¨¦¥¨©¤¥¦§¨¥¦¤¨¦¨¥¨¤¦§¤¤¦

È‡cea ‰¯Bz‰[biÔÓ ˙BˆÓ‰ ÏkÓ ¯eËt ‡e‰Â ÔÈÈ„Ú ˙B¯ÚN '· ‡È·‰ ‡Ï ‡nL Èk ˜ÙqÓ ‡l‡ ·ÈÈeÁÓ B�È‡ ‡e‰Â ©¨§©©§¥§¨¤¨¦¨¥¦¤¨Ÿ¥¦§¨£©¦§¨¦¨©¦§¦

‰lÈna ‰lÈÓ ÔËw‰ ÌÚ ¯Ó‡z ˙Ú„BÈ d�È‡ Ì‡Â dÓˆÚa ‰M‡‰ Lc˜z ÔÎÏ ‰¯Bz‰[ciLecÈw‰ ˙ÚÓBL Ì‡ elÈÙ‡Â ©¨¨¥§©¥¨¦¨§©§¨§¦¥¨©©Ÿ©¦©¨¨¦¨§¦¨©£¦¦©©©¦

Ï ‰�È·Ó d�È‡ Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ÏB„bÓ‚"ˆ˜ 'Èqa ¯‡a˙pL BÓk ‰lÈÓa ‰lÈÓ BnÚ ¯Ó‡z L„Bw‰ ÔBL33: ¦¨¦¨¨¦¥¨§¦¨§©¤Ÿ©¦¦¨§¦¨§¤¦§¨¥§¦
ז סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1

2

3

4

`zax `zkld

éàãåá äøåúä ïî [âéידי ויצאה התפללה כבר אפילו -

קטן ידי על חובתה ידי יוצאת אינה - התורה מן .30חובתה

äìîá äìî [ãéבלבד בשמיעה חובתה ידי שיוצאת אף -

מבינה כשלא לכוין31גם הקושי מחמת מקום מכל ,

במלה מלה שתאמר טוב - מלה כל .32ולשמוע

zetqede mipeiv

כקידוש30) דינו הכוס שעל שהקידוש משמע רבינו מדברי
הזכיר לא שהרי בתפלה, חובתו ידי יצא כשכבר גם מדאורייתא
שבתפלה בקידוש י"ח לצאת שלא הפוסקים דברי את כלל
מקום ומכל ס"ב)), (לעיל י"ח בו יוצא הדחק בשעת (ואדרבה
הקטן אין וממילא - הכוס על נעשית דאורייתא שהזכירה כתב

אופן. בשום חובתה ידי להוציאה יכול
ידי אשה או אחר איש שמוציא איש לענין להיפך גם הוא וכן
אופן ובכל - לא או התפלל כבר אם חילוק שאין - חובתה

סכ"ג). קסז (סימן חובתם ידי מוציאן
הערה פמ"ז בשש"כ מ"ש לענין נוספת נפק"מ בזה שיש ולהעיר
חייב היין על לקדש יכול שאינו שחולה אויערבך מהגרש"ז יז
צריך אין הנ"ל ולפי בתפלה, קידוש חובת ידי לצאת לכוין
ומובן בתפלה, חובתו ידי הכי בלאו דיוצא כיון מיוחדת לכוונה
(כפי חובתו ידי לצאת רוצה שאינו בתפלה לכוין אין שלעולם
בתפלה י"ח יוצא אדרבא אלא אתר), על חת"ס בהגהות שכתב

הכוס. על לקדש מחובתו גורע ואינו -
(31‡"Ò ‰Ù˜ ÔÓÈÒאדם יוצא הקודש שבלשון אומרים ויש :

הארץ ועמי הנשים ולכן . . הלשון מבין שאינו אע"פ חובתו ידי
וכן הקודש בלשון בזימון מהמברך בשמיעה חובתם ידי יוצאים

הראשונה. כסברא להחמיר שראוי אע"פ נוהגים
לשון32) לשמוע רגילות שהנשים בזה, נזהרים לא ובזמננו

מילה. כל לשמוע ומכוונות הקודש
שם33) ובמג"א לידינו, הגיע לא בשוע"ר קצג בסימן זה ענין

מבינות שאין אע"פ דיוצאות כרש"י הזה בזמן המנהג ב: ס"ק
דהמנהג ב"ח וכ"כ [ד"מ] בדבר שמיחה מי מעולם ראיתי ולא
בשמיעה, וע"ה נשים יוצאות דאורייתא שהוא בקידוש ואפי' כן
דא"א והמברך המקדש עם במלה מלה שיאמרו טוב דמ"מ ונ"ל

ולשמוע. לכוון
Ò"„ועד"ז ‰Ù˜ ÔÓÈÒ·הקטנים בניו עם שאוכל הבית בעל :

אשתו עם או לברך יודעים ואינן המזון ברכת לחינוך שהגיעו
ויצאו שישמעו כדי רם בקול לברך צריך לברך יודעת שאינה
מלה עמו שיאמרו וטוב עליהם, מזמנים שאינם אע"פ חובתן ידי
קפ"ג בסי' שנתבאר כמו ולשמוע, לכוין אפשר שאי לפי - במלה

והבדלה). בקידוש (וכן

•
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שאינו· בדבר אפילו החמין להטמין אסור עצמה בשבת
אסרו ולמה כלל לרמץ דומה שאינו פי על אף הבל מוסיף
מהכירה לסלקה כשיבא צוננת קדרה ימצא שמא גזירה
וירתיחנה שבת שהוא וישכח הבל מוסיף שאינו בדבר ולהטמינה
בישול שאין ולהאומרים מבשל משום ויתחייב האור גבי על
שי"ח בסי' כמ"ש אח"כ שנצטנן אף כבר מבושל שהוא בדבר

מבעיר.חוששין משום ויתחייב להרתיחה בגחלים יחתה שמא

להטמין מותר חשכה ספק שהוא אע"פ השמשות בבין אבל
הן רותחות עדיין קדרות שסתם לפי הבל מוסיף שאינו בדבר
האור גבי מעל מעבירן השמשות לבין שסמוך השמשות בבין

וירתיחנה: נצטננה שמא לחוש ואין

אסור‚ לו ורע ומצטמק צרכו כל שנתבשל תבשיל אפילו
הבל: מוסיף שאינו בדבר אפילו משחשכה להטמין

כולה„ (אם חומה לשמור רותחת קדרה על כלי לכפות אסור
דפנותיו שאין רחב הוא הכלי כן אם אלא תחתיו) טמונה
מותר אבל כלל הטמנה כאן אין שאז הקדרה בצדי נוגעים
שלא כדי או העכברים מן לשמרו כדי התבשיל על כלי לכפות
ונותן כשומר אלא להחם כמטמין זה שאין לפי בעפרורית יתטנף

הקדרה: על כיסוי

ושל‰ זיתים של פסולת הבל המוסיפים דברים הם אלו
בין וחול וסיד ומלח וזבל שמנן שהוציאו לאחר שומשמין
ענבים של פסולת דהיינו וזגין ותבן יבשים שהם בין לחים שהם
כגון מוכין קרוי רך דבר כל (פירוש ומוכין יינם שהוציאו לאחר
בלויים) בגדים וגרידת בהמה של רך צמר ותלישי גפן צמר
מים מחמת לחים הם אפילו לחים שארבעתן בזמן ועשבים

עליהם. שנפלו צוננים
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פשתן של ונעורת העופות כל ונוצות ופירות כסות מיני כל אבל
עבודין שאינן בין עבודין בין ועורות חרשים של ונסורת דקה

ענין: בכל הבל מוסיפים אינן צמר וגיזי

Âמוסיף אינו חם הוא אפילו בו מעורבים גחלים שאין אפר
מעט בו מצא ובשבת יום מבעוד קדרה בו הטמין ואם הבל
בדיעבד התבשיל לאסור אין תחתיה או לה סביב בוערות גחלים

המותר: בדבר היתה ההטמנה שעיקר מאחר

Êלפי הבל שמוסיפים אע"פ יום מבעוד בסלעים להטמין מותר
שהם משום בסלעים שיטמין כלל מצוי שאינו דבר שהוא
מצוי שאינו דבר וכל המאכל שמקלקלים או הקדרה משברים
אף בו טומנים שלפעמים דבר אבל חכמים בו גזרו לא כלל
הוא אם בו להטמין שלא חכמים בו גזרו כך כל מצוי שאינו

הבל: מוסיף

Áיום מבעוד ונתגלה הבל מוסיף שאינו בדבר יום מבעוד טמן
לחזור בדעתו והיה בידים שגילהו בין מאליו שנתגלה בין
שהרי משתחשך לכסותו אסור משתחשך או יום מבעוד ולכסותו

היה השבת כניסת שבתחלת כיון בשבת לכתחלה כמטמין זה
מגולה.

ואח"כ הלילה (השבת) כניסת בתחילת טמון היה אם אבל
שגילהו בין מאליו שנתגלה בין ולכסותו לחזור מותר נתגלה
לכתחלה ואפילו ולכסותו לחזור בדעתו היה שלא אע"פ בידים
בשבת עליו להוסיף רצה אם וכן ולכסותו ולחזור לגלותו יכול
רצה אם וכן מוסיף זה הרי הבל מוסיפים שאינם דברים עוד
מהשני יותר חם שהראשון בין במקומו אחר ולתת כולו ליטלו
אלא מכוסה היה לא אפילו מהראשון יותר חם שהשני בין

בגלופקרין. ולכסותו הסדין ליטול יכול בסדין

כל מבושלת אינה אם אבל צרכה כל הקדרה שנתבשלה והוא
ע"ד גחלים) בה (שיש הכירה גבי על טמונה והיא צרכה
גורם זה שתוספת הכיסוי על להוסיף אפילו אסור שיתבאר

מהגחלים: הבישול למהר

בֿח סעיפים החמין הטמנת דיני רנז סימן ב חלק

•

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

dxez ihewl

àåä ìåçä úåîé ìëáù ,äöåøð êéøçà éðëùî åäæå
.äöåøðù éãë éðëùî úåéäì êéøöå ,êéøçà úðéçá
שהקב"ה מלמעלה, הבא ענין הוא "משיכה"
מאת ישראל כנסת בקשת וזוהי אליו, בנ"י את מושך
[שתשלשל] אהבתך עבותות בחבלי "משכני הקב"ה,
התחתונים מן לעלות כח בי שיהי' למטה, מלמעלה

בעצמותך". ולהתענג

רק היא מלמעלה זו "משיכה" כחכלומר: ,נתינת

שבת ("פני ית' אליו אח"כ "לרוץ" בנ"י יוכלו שעי"ז
נקבלה").

"משכני הכתוב לשון בדיוק הפנימי הפירוש וזהו
והואאחריך אחוריים, לשון הוא "אחריך" נרוצה":

אלא בהם מאיר שאין החול, בימות בנ"י של מצבם
שיוכל וכדי אחוריים. הנקרא מאלקות מצומצם אור
מבחינת עצמו) את להגבי' (היינו "לרוץ" האדם
האלקי האור את בנפשו ולקבל החול דיום "אחריך"
יום בכניסת מלמעלה ה"משיכה" צ"ל השבת, דיום

השבת.

æåòå çë ïúéì ,íéøéùä øéù ìë ïéðò àåä æ"ãòå
.'åë ìàøùé úñðëì

הקב"ה אהבת גודל מתואר השירים בשיר
לכנסת ועוז כח הנותן הוא זו אהבה וגילוי לישראל,

ה'. אל ולהתקרב להתעלות (הכלה) ישראל

ìëá úåéäì êéøöå ,'åëå úáù áøòá çøèù éî êà
.úáù úàìòä ïéòî íåé

ביום התחתונים" מן "לעלות יוכל שהאדם כדי
מלמעלה כח בנתינת די לא - ה' על להתענג השבת,
אלא - כלה") לקראת דודי ("לכה השבת יום בכניסת
ימי ששת במשך לכך עצמו את להכין צריך הוא
בערב שטרח מי שרק רז"ל שאמרו וכענין המעשה.

בשבת. יאכל שבת

ימי מששת ויום יום שבכל בכך, היא וההכנה
מחייו להתרומם כוחו כפי האדם משתדל המעשה

השבת. העלאת מעין ה', אל ולהתקרב הגשמיים

äðåîù ãò ãåã êøáéåî äìôúáù äàìòä ïéðò àåäå
ïéðòá íéøáãî íù íéøáåãîä íéðéðòä ìëù ,äøùò

.'ä øåàá ììëúäì ,äìòîì äèîî äàìòä
התפלה, ידי על היא החול) (בימות זו העלאה
התפלה בחלק הוא ה"העלאה" ענין - יותר ובפרטיות

עשרה. שמונה עד דוד מויברך

הגדולה ה' "לך - דוד" ב"ויברך הענינים שתוכן
שום אין וכיצד הקב"ה, של גדולתו תיאור הוא - כו'"
ית', אצלו בטל הכל כי לפניו מקום תופס דבר
תשוקה לידי האדם את מביאה בכך וההתבוננות

ה'. באור ולהתאחד להתעלות

.íéùéã÷î íéëàìîä êéà ,øöåé úëøááå
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המלאכים תשוקת גודל את מתארים אנו יוצר בברכת
שהמלאכים מה שזהו ה', באור ולהכלל לעלות
את פותחים "וכולם (כמ"ש הקב"ה את "מקדישים"
כו' ליוצרם להקדיש כו' ומקדישים כו' בקדושה פיהם
היא כאן שההדגשה - כו'") קדוש קדוש ביראה ואומרים

גדר על הזמן הקב"ה.קדושתוכל של

לשון היא "קדושה שהקב"ההבדלהוהענין: מה ,

מובד משיגיםהוא המלאכים וכאשר , מהעולמות" ל
בהם מעורר זה הרי מהם, ומובדל קדוש הקב"ה כיצד
דבר על ששומע אדם (כמשל לאלקות נפלאה תשוקה

מאד). אותו ורוצה מאד ונפלא יקר

ïéðò àåä ùòøäå ,'åë ìåãâ ùòøá íéðôåàäå
.ùôðä úåìëá íöôçå íú÷åùú

אומרים שהמלאכים שלאחר נאמר, יוצר בברכת
גדול ברעש כו' "והאופנים - כו' קדוש קדוש קדוש
ואומרים משבחים לעומתם השרפים, לעומת מתנשאים

ממקומו". ה' כבוד ברוך

פירוש:

נאמר ובישעי' במלאכים, מדריגות כמה שיש ידוע
המלאכים ידי על היא קדוש" קדוש "קדוש שאמירת
אומרים שהאופנים נאמר וביחזקאל "שרפים", הנק'

ממקומו". ה' כבוד ברוך גדול, רעש "בקול

ה"רעש" ענין מצינו האופנים אצל שדוקא והטעם
" גדול- ישנהברעש שאצלם לפי הוא - כו'" מתנשאים

עד השרפים, לגבי אפילו לאלקות, יותר עצומה תשוקה
הנפש", "כלות בבחינת הם לאלקות וחפצם שתשוקתם
גדולה ותאווה תשוקה על מורה הנפש כלות פירוש,
התאווה". מרוב [הנפש] כלתה ש"כמעט עד כך כל

" שהאופנים גדולוזהו כו'",ברעש מתנשאים
הכוונה אלא גשמי, לקול הכוונה אין שבוודאי
שנמצא כאדם הנפש", "כלות בבחינת לתשוקה
מאד אליו ומשתוקק שמתאווה מדבר מקום בריחוק
ואינו ו"רועש" ומתלהב הומה שלבו נפשו, נימי בכל

לנפשו. מנוחה למצוא יכול

להיכלל האופנים תשוקת שרק הטעם ומבאר [והולך

ב היא גדול"בה' משא"רעש האומרים", השרפים אצל כ

""קדוש" אין רעש:]העלאתם, מתוך ותשוקתם "

úåììëúä úðéçáù éðôî ,íéãîåò íéôøùä êà
.íúåîöòå íúåäîá ñôúðä àåä äæ ìåèéáå

"שרפים נאמר שרפים לו",עומדיםגבי ממעל

המלך, לפני העומד (כמו "ביטול" על מורה דעמידה
וכמה כמה אחת ועל תנועה, שום בלי גמור, בביטול

"רעש"). בלי

מחמת בא ה"רעש" כי הדבר, וכמוהריחוקוטעם ,
שרגשי מזה, זה בריחוק הנמצאים אוהבים שני
"רעש" -) עצומה והתעוררות בהתפעלות הם הצמאון
גדולה, השגה בעלי הם השרפים משא"כ רוחני),
אמירת ענין (שזהו ית' קדושתו את ומכירים שמשיגים

שהם - קדוש" קדוש הקב"המשיגים"קדוש כיצד
ית' שקדושתו ומאחר העולמות), מן ומובדל קדוש
מתכללים הם הרי ובנפשם, בהשגתם ונקלטת נתפסת

בשםבפועלומתבטלים נקראים (שלכן אלקי באור
ולכן - ( באלקות ובטלים "שרופים" שהם לפי שרפים,
הצמאון רגש מחמת שבא ה"רעש", ענין אצלם אין

אליו. שמשתוקק מהדבר הריחוק מצד

íäù ÷ø ,íäî äèîìù äâøãîá íä íéðôåàä ìáà
.íäî ÷åçø úåììëúä úðéçá úåéäá íéâéùî

גדול ברעש כו' "והאופנים אומרים בתפלה
השרפיםמתנשאים הענין,לעומת ומשמעות ,"

שמיעת ידי על האופנים אצל מתעורר גדול" שה"רעש
השרפים. מפי "קדוש"

בזה: והענין

השרפים, כמו השגה בעלי אינם האופנים
היינו - "קדוש" אומרים השרפים את וכש"שומעים"
על באלקות מתבטלים השרפים כיצד ומשיגים שרואים
קדוש אמירתם ענין (שזהו ית' קדושתו את השגתם ידי
פחיתות (מחמת לכך שייכים אינם הרי והם - כו')
ההכרה את בהם מעורר זה הרי ומדריגתם), השגתם
הם כלומר, מאלקות; רחוקים הם כמה עד וההרגשה
השרפים שאומרים הקדושה מתוך ויודעים מבינים
השגתם בכלי כח ש"אין ונורא" גדול דבר "שיש

מפני: - ההיא" והנוראה הגדולה ההשגה להכיל

àì ,ïéîìò øãâá åðéàå 'åë ìãáåîå ùåã÷ àåäù
.'åë ááåñ øãâá àìå àìîî øãâá

והכוונה העולמות. מן ומובדל" "קדוש הקב"ה
אינו ית' שהוא שלאבגדרבזה, עד כלל, העולמות

באופן יחס לא ביניהם, כלל יחס איזה שיש לומר שייך
סובב". "בגדר יחס לא ואפילו "ממלא", של

פירוש:

כל סובב ואיהו עלמין כל ממלא איהו בזהר איתא
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המלאכים תשוקת גודל את מתארים אנו יוצר בברכת
שהמלאכים מה שזהו ה', באור ולהכלל לעלות
את פותחים "וכולם (כמ"ש הקב"ה את "מקדישים"
כו' ליוצרם להקדיש כו' ומקדישים כו' בקדושה פיהם
היא כאן שההדגשה - כו'") קדוש קדוש ביראה ואומרים

גדר על הזמן הקב"ה.קדושתוכל של

לשון היא "קדושה שהקב"ההבדלהוהענין: מה ,

מובד משיגיםהוא המלאכים וכאשר , מהעולמות" ל
בהם מעורר זה הרי מהם, ומובדל קדוש הקב"ה כיצד
דבר על ששומע אדם (כמשל לאלקות נפלאה תשוקה

מאד). אותו ורוצה מאד ונפלא יקר

ïéðò àåä ùòøäå ,'åë ìåãâ ùòøá íéðôåàäå
.ùôðä úåìëá íöôçå íú÷åùú

אומרים שהמלאכים שלאחר נאמר, יוצר בברכת
גדול ברעש כו' "והאופנים - כו' קדוש קדוש קדוש
ואומרים משבחים לעומתם השרפים, לעומת מתנשאים

ממקומו". ה' כבוד ברוך

פירוש:

נאמר ובישעי' במלאכים, מדריגות כמה שיש ידוע
המלאכים ידי על היא קדוש" קדוש "קדוש שאמירת
אומרים שהאופנים נאמר וביחזקאל "שרפים", הנק'

ממקומו". ה' כבוד ברוך גדול, רעש "בקול

ה"רעש" ענין מצינו האופנים אצל שדוקא והטעם
" גדול- ישנהברעש שאצלם לפי הוא - כו'" מתנשאים

עד השרפים, לגבי אפילו לאלקות, יותר עצומה תשוקה
הנפש", "כלות בבחינת הם לאלקות וחפצם שתשוקתם
גדולה ותאווה תשוקה על מורה הנפש כלות פירוש,
התאווה". מרוב [הנפש] כלתה ש"כמעט עד כך כל

" שהאופנים גדולוזהו כו'",ברעש מתנשאים
הכוונה אלא גשמי, לקול הכוונה אין שבוודאי
שנמצא כאדם הנפש", "כלות בבחינת לתשוקה
מאד אליו ומשתוקק שמתאווה מדבר מקום בריחוק
ואינו ו"רועש" ומתלהב הומה שלבו נפשו, נימי בכל

לנפשו. מנוחה למצוא יכול

להיכלל האופנים תשוקת שרק הטעם ומבאר [והולך

ב היא גדול"בה' משא"רעש האומרים", השרפים אצל כ

""קדוש" אין רעש:]העלאתם, מתוך ותשוקתם "

úåììëúä úðéçáù éðôî ,íéãîåò íéôøùä êà
.íúåîöòå íúåäîá ñôúðä àåä äæ ìåèéáå

"שרפים נאמר שרפים לו",עומדיםגבי ממעל

המלך, לפני העומד (כמו "ביטול" על מורה דעמידה
וכמה כמה אחת ועל תנועה, שום בלי גמור, בביטול

"רעש"). בלי

מחמת בא ה"רעש" כי הדבר, וכמוהריחוקוטעם ,
שרגשי מזה, זה בריחוק הנמצאים אוהבים שני
"רעש" -) עצומה והתעוררות בהתפעלות הם הצמאון
גדולה, השגה בעלי הם השרפים משא"כ רוחני),
אמירת ענין (שזהו ית' קדושתו את ומכירים שמשיגים

שהם - קדוש" קדוש הקב"המשיגים"קדוש כיצד
ית' שקדושתו ומאחר העולמות), מן ומובדל קדוש
מתכללים הם הרי ובנפשם, בהשגתם ונקלטת נתפסת

בשםבפועלומתבטלים נקראים (שלכן אלקי באור
ולכן - ( באלקות ובטלים "שרופים" שהם לפי שרפים,
הצמאון רגש מחמת שבא ה"רעש", ענין אצלם אין

אליו. שמשתוקק מהדבר הריחוק מצד

íäù ÷ø ,íäî äèîìù äâøãîá íä íéðôåàä ìáà
.íäî ÷åçø úåììëúä úðéçá úåéäá íéâéùî

גדול ברעש כו' "והאופנים אומרים בתפלה
השרפיםמתנשאים הענין,לעומת ומשמעות ,"

שמיעת ידי על האופנים אצל מתעורר גדול" שה"רעש
השרפים. מפי "קדוש"

בזה: והענין

השרפים, כמו השגה בעלי אינם האופנים
היינו - "קדוש" אומרים השרפים את וכש"שומעים"
על באלקות מתבטלים השרפים כיצד ומשיגים שרואים
קדוש אמירתם ענין (שזהו ית' קדושתו את השגתם ידי
פחיתות (מחמת לכך שייכים אינם הרי והם - כו')
ההכרה את בהם מעורר זה הרי ומדריגתם), השגתם
הם כלומר, מאלקות; רחוקים הם כמה עד וההרגשה
השרפים שאומרים הקדושה מתוך ויודעים מבינים
השגתם בכלי כח ש"אין ונורא" גדול דבר "שיש

מפני: - ההיא" והנוראה הגדולה ההשגה להכיל

àì ,ïéîìò øãâá åðéàå 'åë ìãáåîå ùåã÷ àåäù
.'åë ááåñ øãâá àìå àìîî øãâá

והכוונה העולמות. מן ומובדל" "קדוש הקב"ה
אינו ית' שהוא שלאבגדרבזה, עד כלל, העולמות

באופן יחס לא ביניהם, כלל יחס איזה שיש לומר שייך
סובב". "בגדר יחס לא ואפילו "ממלא", של
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c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

מאתו הנמשכות וחיות אורות מיני שני שהם עלמין,
האלקי והחיות האור הוא עלמין" כל "ממלא ית'.
כמו להחיותם, בנבראים ומתלבש ומתצמצם היורד
(וכמאמר חי לגוף אותו ועושה בגוף המלובשת נפש

הנפש מה הקב"הממלארז"ל כך הגוף אתמלאאת
אלקי וחיות אור הוא עלמין" כל ו"סובב העולם);
להיות אפשר אי סוף" "אין דלהיותו מוגבל, בלתי
עליהם מקיף בבחינת נשאר אלא בנבראים נתפס
העולמות בתוך נמצא זה אור שגם דאע"פ מלמעלה,
כל "סובב נקרא מ"מ וקיום), חיות בהם (ומשפיע

מהם. ומרומם מובדל שנשאר לפי עלמין",

יחס איזה על מורה עלמין" כל "סובב גם אבל
הוא שהאור והעולמות, האור בין בגדרוקשר

אור גם כלומר, עליהם. ומקיף שסובב אלא העולמות
העולמות, את להחיות שבא אור הוא עלמין כל הסובב
בעולמות כשפועל שגם הוא, פעולתו שאופן אלא
לו יש זה אור גם כן ואם מהם, הבדלה בבחינת נשאר

ונבראים. לעולמות יחס

קדוש הוא ובעצמו בכבודו הקב"ה משא"כ
לגמרי אפילומגדרומובדל לומר שייך ולא העולמות,

עליהם. מקיף שהוא

האופנים אצל שנרגשת ית' קדושתו ענין וזהו
עד שמרגישים - השרפים של קדוש אמירת בשמעם
הבדלתו (היינו ית' מקדושתו בתכלית רחוקים הם כמה

האמיתית. ורוממותו)

íùôð åéìà äìëúù íòùé ìëå íöôç ìë úàæì éàå
.ìåãâ ùòøä ïëìå ,íúìåëéî äìòîìù äî

להשגה היא להקב"ה האופנים שתשוקת מאחר
בהישג ואינו לגמרי מהם ומובדל קדוש שהוא בדבר
"ברעש היא תשוקתם כן על אליו, להגיע כלל ידם
תוצאה הוא הלב ש"רעש" לעיל, שנתבאר (וכפי גדול"

אליו). שמשתוקקים מהדבר הריחוק מרגש

[לסיכום:

תשוקת גודל את יוצר בברכת שמתארים זה

ענין על להורות בא באלקות, להתכלל המלאכים

הואההעלאה" שגם המתפלל, מהאדם הנדרש לאלקות "

לנתק היינו לאלקות, עצומה תשוקה בנפשו לעורר צריך

ברוחניות ולהכלל הגשמיים חייו מעניני עצמו את

ממנו]. שלמעלה

äøùò äðåîù ãò ãåã êøáéåîù íéðéðòä ìë ïëå

úàéø÷á ,äìòîì äèîî äàìòä úðéçá àåä ìëä
.'åâå úáäàå ãçàá åùôð øåñîì òîù

לכוון צריכים אחד" ה' גו' "שמע שבאמירת ידוע,
שפירוש באחד", נפשו "למסור מסירותֿנפש, ענין על
מוכן יהי' (שהאדם כפשוטו רק אינו מסירותֿנפש ענין
בעבודת מדריגה היא אלא השם) קידוש על ליהרג
כליל עצמו את לנתק להשתוקק צריך שהאדם השם,
השם לעבודת כולו עצמו את ולמסור הגשמיים מחייו
לא בעולם דבר ושום והתפלה, ומצות התורה בעסק

אותו. למנוע יוכל

הוא באחד" נפשו ד"למסור שהענין ונמצא,
"לעלות" משתוקק שהאדם למעלה", מלמטה "העלאה

באלקות. דבוק להיות כדי הגשמיים מחייו

שאומרים לאלקות והמשיכה האהבה ענין וכן
הוא - גו'" לבבך בכל ה"א את "ואהבת - בק"ש

למעלה". מלמטה "העלאה

" דענין מוסיף, המוסגר מאמר "העלאה[בתור

רק הוא תפילתעדשבתפילה כי עשרה, שמונה תפלת

""שמו - ענינה למטהע מלמעלה ."המשכה

היא:] ההעלאה דבחינת שממשיך, וזהו

àåäù ,äúà êåøá íéøîåàù äøùò äðåîù ãò
úðéçá äéäéù ,äèîì äìòîìî äëùîä úðéçá

.'éåä éåìéâ
הוא, עשרה שמונה בתפילת המכוון עיקר
מלמעלה נמשך ב"ה סוף אין אור שיהי' שמבקשים

(ח"י הוי'" אתה "ברוך וזהו דשמונהברכותלמטה,
למטה, והברכה" "המשכה - ענינה דברכה עשרה),
ית' ועצמותו מהותו הוי'", ש"אתה מבקשים ואנו
ומתגלה ונמשך "ברוך" יהי' משתוקקים), אנו (שאליו

למטה.

ãòå íìåòä ïî ìàøùé éäìà 'éåä êåøá ù"îëå
àîìòì àéñëúàã àîìòî ,ùåøéô ,íìåòä

.àéìâúàã
"ברוך מ"ש גם יובן ב"ברכה", הנ"ל פירוש ע"פ
דמשמעות העולם", ועד העולם מן ישראל אלקי ה'
עד ומגיעה אחד בעולם מתחילה שהברכה היא, הכתוב

ביאור. וצריך שני, עולם

הנקראים העולמות שני על דקאי בזהר, ופירש
דאתגליא". ו"עלמא דאתכסיא" "עלמא בשם

פירוש:

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
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כינויים הם דאתגליא" ו"עלמא דאתכסיא" "עלמא
מדריגות לשתי האלקיגם -באור דאתכסיא" "עלמא :

שמצד ב"ה, סוף אין לאור כינוי -הוא המכוסה העולם
- סתימין דכל סתימו מנבראים, סתום הוא רוממותו
האלקי לאור כינוי הוא דאתגליא" ו"עלמא אתכסיא;
שאפשר לנבראים, גילוי בבחינת שהוא המצומצם,

אתגליא. - זה באור והשגה תפיסא להיות

- האלקי שהאור הוא, הברכה ענין שכל והיות
"יוברך" - גילוי מגדר למעלה הוא עצמו שמצד

למ ויתגלה מןויומשך גו' ה' "ברוך נאמר כן על טה,
"מעלמא יומשך ה' שאור העולם", ועד העולם

דאתגליא". לעלמא דאתכסיא

לאחרי הבאה עשרה שמונה תפלת ענין וזהו
וק"ש דזמרה דבפסוקי וק"ש, דזמרה פסוקי אמירת

הקב"ה אל ותשוקה בצמאון בכבודומתעוררים

מנבראים,ובעצמו ומובדל קדוש ית' שהוא כפי ,

ויומשך שיוברך מבקשים אנו עשרה שמונה ובתפלת
למטה. אורו

äìòîìù äî ,íìòää úðéçá éåìéâ äéäéù åðééäã
.äéá àñéôú äáùçî úéìå ,ïéîìò øãâî

ונעלם שסתום ית' ועצמותו שמהותו דהיינו
מחשבה ולית כלל עלמין בגדר אינו (כי מנבראים

אלינו. ויתגלה ויומשך יוברך - בי') תפיסא

àìù ãò àåä äúàå éúéðù àì 'éåä éðà úðéçá
.'åë íìåòä àøáð

מבקשים אנו (שאותו ית' ועצמותו מהותו על

פירוש שניתי", לא ה' "אני נאמר אלינו) שיתגלה

וכפי ח"ו, ית' בו שינוי שום פועלים אינם שהנבראים

הוא אתה העולם נברא שלא עד הוא "אתה שאומרים

שינוי", שום בלי ממש הוא "פירוש, העולם", משנברא

ואחר העולם בריאת קודם בין שינוי שום בו שאין

אינה העולמות שבריאת לכך והסיבה העולם, בריאת

ית' שהוא לפי היא בהקב"ה שינוי שום פועלת

כאמור. עלמין" מגדר "למעלה

úåöîä äùòî éãé ìò íåé ìëá àåä éåìâä ø÷éòå
úëùîä íìåë íäù ,íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå

.à"îá ù"îë íìòää éåìéâ
שהן המצוות, ומעשה התורה לימוד ידי על

(שמצד ב"ה סוף אין אור הקב"ה, של ורצונו חכמתו

ומתגלה נמשך מנבראים) ונעלם סתום הוא עצמו

ובעולם. האדם בנפש בפועל

תורה, תלמוד מצות ידי על זה גילוי נעשה וביותר

כולם. כנגד הוא ולכן

[לסיכום:

דיום האלקי האור את בנפשו לקבל יוכל שהאדם כדי

ה'השבת, על לכךלהתענג עצמו את להכין צריך הוא -

רגש התפלה בשעת בנפשו שמעורר ידי על החול, בימות

לאלקות]. והתשוקה הצמאון

yceg icn dide d"c
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תחלהÚÓÂ˙‰(ח) בשמחה ה' את עבדו מ"ש להבין יש
בזהר ומ"ש ברננה לפניו באו ואח"כ
בדברי ידוע דהנה כו' דוקא ברמשא ורננא בצפרא דשמחה
ליום קודם והלילה כו' לילה ומדת יום מדת שיש רז"ל
ואמרז"ל בקר ויהי ואח"כ ערב ויהי כמ"ש הבריאה בסדר
הערב שהרי נהורא והדר חשוכא ברישא ש"ע דכברייתו
לאור אלקים ויקרא שנאמר ומאחר בקר ואח"כ תחלה היה
בסדר לאור חשך קדם ודאי הרי לילה קרא ולחשך יום
תהום פני על וחשך כו' הית' והארץ וכמ"ש הבריאה
מארת יהי במא' ד' שביום ואע"פ כו' אור יהי א' ואח"כ
ולהבדיל עד כו' הלילה ובין היום בין להבדיל כו' ברקיע

מובן מזה טוב כי אלקים וירא החשך ובין האור בין
אמר אור דיהי במא' וכמ"כ דיום אור אחר דלילה דחשך
האור בין אלקים ויבדל טוב כי האור את אלקים וירא

לא ויקרא הריוהחשך עכ"ז כו' לילה קרא ולחשך יום ור
ויהי והחשך האור בין שהבדיל לאחר גם הא' ביום אמר
אמר ד' ביום וכן לבקר ערב קדם אחד יום בקר ויהי ערב
שנגנז הטוב לאור היה ראשונה (והבדלה כו' ערב ויהי
הב' והבדלה בערבוביא וחשך אור ישתמשו שלא לע"ל
ע"י ממש ולילה יום להיות היה המארות ע"י ד' ביום
לאור וקרא וחשך האור בין הבדיל שכבר אע"פ המארות
עמ"ש פרש"י ועי' כ"כ גמורה הבדלה היה לא כו' יום
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כינויים הם דאתגליא" ו"עלמא דאתכסיא" "עלמא
מדריגות לשתי האלקיגם -באור דאתכסיא" "עלמא :

שמצד ב"ה, סוף אין לאור כינוי -הוא המכוסה העולם
- סתימין דכל סתימו מנבראים, סתום הוא רוממותו
האלקי לאור כינוי הוא דאתגליא" ו"עלמא אתכסיא;
שאפשר לנבראים, גילוי בבחינת שהוא המצומצם,

אתגליא. - זה באור והשגה תפיסא להיות

- האלקי שהאור הוא, הברכה ענין שכל והיות
"יוברך" - גילוי מגדר למעלה הוא עצמו שמצד

למ ויתגלה מןויומשך גו' ה' "ברוך נאמר כן על טה,
"מעלמא יומשך ה' שאור העולם", ועד העולם

דאתגליא". לעלמא דאתכסיא

לאחרי הבאה עשרה שמונה תפלת ענין וזהו
וק"ש דזמרה דבפסוקי וק"ש, דזמרה פסוקי אמירת

הקב"ה אל ותשוקה בצמאון בכבודומתעוררים

מנבראים,ובעצמו ומובדל קדוש ית' שהוא כפי ,

ויומשך שיוברך מבקשים אנו עשרה שמונה ובתפלת
למטה. אורו

äìòîìù äî ,íìòää úðéçá éåìéâ äéäéù åðééäã
.äéá àñéôú äáùçî úéìå ,ïéîìò øãâî

ונעלם שסתום ית' ועצמותו שמהותו דהיינו
מחשבה ולית כלל עלמין בגדר אינו (כי מנבראים

אלינו. ויתגלה ויומשך יוברך - בי') תפיסא

àìù ãò àåä äúàå éúéðù àì 'éåä éðà úðéçá
.'åë íìåòä àøáð

מבקשים אנו (שאותו ית' ועצמותו מהותו על

פירוש שניתי", לא ה' "אני נאמר אלינו) שיתגלה

וכפי ח"ו, ית' בו שינוי שום פועלים אינם שהנבראים

הוא אתה העולם נברא שלא עד הוא "אתה שאומרים

שינוי", שום בלי ממש הוא "פירוש, העולם", משנברא

ואחר העולם בריאת קודם בין שינוי שום בו שאין

אינה העולמות שבריאת לכך והסיבה העולם, בריאת

ית' שהוא לפי היא בהקב"ה שינוי שום פועלת

כאמור. עלמין" מגדר "למעלה

úåöîä äùòî éãé ìò íåé ìëá àåä éåìâä ø÷éòå
úëùîä íìåë íäù ,íìåë ãâðë äøåú ãåîìúå

.à"îá ù"îë íìòää éåìéâ
שהן המצוות, ומעשה התורה לימוד ידי על

(שמצד ב"ה סוף אין אור הקב"ה, של ורצונו חכמתו

ומתגלה נמשך מנבראים) ונעלם סתום הוא עצמו

ובעולם. האדם בנפש בפועל

תורה, תלמוד מצות ידי על זה גילוי נעשה וביותר

כולם. כנגד הוא ולכן

[לסיכום:

דיום האלקי האור את בנפשו לקבל יוכל שהאדם כדי

ה'השבת, על לכךלהתענג עצמו את להכין צריך הוא -

רגש התפלה בשעת בנפשו שמעורר ידי על החול, בימות

לאלקות]. והתשוקה הצמאון
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dxe` ixry

תחלהÚÓÂ˙‰(ח) בשמחה ה' את עבדו מ"ש להבין יש
בזהר ומ"ש ברננה לפניו באו ואח"כ
בדברי ידוע דהנה כו' דוקא ברמשא ורננא בצפרא דשמחה
ליום קודם והלילה כו' לילה ומדת יום מדת שיש רז"ל
ואמרז"ל בקר ויהי ואח"כ ערב ויהי כמ"ש הבריאה בסדר
הערב שהרי נהורא והדר חשוכא ברישא ש"ע דכברייתו
לאור אלקים ויקרא שנאמר ומאחר בקר ואח"כ תחלה היה
בסדר לאור חשך קדם ודאי הרי לילה קרא ולחשך יום
תהום פני על וחשך כו' הית' והארץ וכמ"ש הבריאה
מארת יהי במא' ד' שביום ואע"פ כו' אור יהי א' ואח"כ
ולהבדיל עד כו' הלילה ובין היום בין להבדיל כו' ברקיע

מובן מזה טוב כי אלקים וירא החשך ובין האור בין
אמר אור דיהי במא' וכמ"כ דיום אור אחר דלילה דחשך
האור בין אלקים ויבדל טוב כי האור את אלקים וירא

לא ויקרא הריוהחשך עכ"ז כו' לילה קרא ולחשך יום ור
ויהי והחשך האור בין שהבדיל לאחר גם הא' ביום אמר
אמר ד' ביום וכן לבקר ערב קדם אחד יום בקר ויהי ערב
שנגנז הטוב לאור היה ראשונה (והבדלה כו' ערב ויהי
הב' והבדלה בערבוביא וחשך אור ישתמשו שלא לע"ל
ע"י ממש ולילה יום להיות היה המארות ע"י ד' ביום
לאור וקרא וחשך האור בין הבדיל שכבר אע"פ המארות
עמ"ש פרש"י ועי' כ"כ גמורה הבדלה היה לא כו' יום
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c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

בזי"ב אבל הראשון האור משנגנז להבדיל מארת יהי
בין ביום בין בערבוביא הראשונים וחשך אור שמשו
שאינו ראה וכו' אלקים ויבדל אור יהי ועמ"ש בלילה
לו נאה ואין טוב כי ראהו ופשוטו כו' שישתמשו כדאי
ומובן כו' ביום תחומו לזה וקבע יחד להשתמש ולחשך
המארות ע"י נעשה זה ממש לילה ומדת יום דמדת מזה
יום לאור וקרא וחשך אור בין הבדיל שכבר אע"פ דוקא
לומר דא"א בא היום אור אחר הלילה חשך ולפ"ז כו'
שראה קודם א' ליום שקדם ללילה לילה לחשך שקרא

ד' ביום וכן לילה קרא שאחריו ללילה אלא טוב כי האור
סותר ולפ"ז שאחריו בליל' וירח ביום השמש האור הרי
תחלה ערב ויהי ולמ"ש נהורא והדר חשוכא ברישא למ"ש
שהלילה המצות בכל וכמו יום למדת קדמה לילה דמדת
לילה קרא ולחשך דמ"ש וצ"ל שלאחריו יום אחר הולך
אמר שע"ז אור יהי שאמר קודם שלפניו לילה על קאי
וכן חשוכא ברישא ש"ע ברייתו כסדר דזהו כו' ערב ויהי
קרא לחשך אלא כן מורה הפשט (ואין וד"ל) ד' ביום

וכמשי"ת): היום אחר הבאה ללילה לילה

dkepgd xry

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz mixn`n

נולד‰�‰(ג) אברהם כמו בירורין לברר כדי הוא הסיבות
שיולד כדי ולכן בשה"כ נפל ששרשו מתרח
וזהו מהטוב הרע הפרדת מתחלה להיות צריך הי' אברהם
אברהם בחי' הי' מהרע שנפרד והטוב גמור רע תרח שהי'
עוד צ"ל הי' מאברהם יצחק שיצא שכדי הוא זו וכדוגמא
שמתחלה דהיינו תמימה) עולה הי' (שיצחק בירור
אחר בירור שהוא יצחק יצא ואח"כ מאברהם ישמעאל

לאשה הגר את יקח שאברהם הסיבה ענין וזהו כו' בירור
שזהו יצחק ממנו יוצא ואח"כ ישמעאל את ממנה ויוליד
סיבובין גרם קוב"ה ת"ח בזהר וכמ"ש הנ"ל הבירורי' ענין
מיני' ונפק לגביה אברהם אקריב כו' בעלמא ועובדין
כו' אברהם ואתגזיר כו' גזיר אברהם הוה דלא ישמעאל
והוא יעו"ש יצחק מיני' נפק ואתגזיר אישתלים דרזא כיון

הנ"ל. הבירורי' ענין
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ÔÎÏÂוהחיות הקיום ממילא נמשך התורה עסק ע"י
והממוצע האומן היא שהתורה מאחר בהעולמות
יהודא ר' שזהו"ע לשבת המגביהי בד"ה בתו"א וע' כו',
את ולחייב הזכאי את לזכות הוה בנזיקין תנויי דכולא
מהקדושה החיצונים להפריד בכדי ביניהם, להפריד החייב
כרשב"י אומנתו תורתו שהיתה לפי און, פועלי כל ויתפרדו
ע"י היום כל ב"ה לאוא"ס ביטול בבחי' שהי' כו' וחביריו
רשב"י גם הק"ש מן (כי בק"ש עליו שהמשיך המס"נ
והיתה לבד) התפילה מן כ"א פטורים, היו לא וחביריו
בפיך דברי ואשים ממש, ביטול בבחי' ג"כ אומנתו תורתו
שכמו מלכתא מתניתין וכמארז"ל בפיך, שמתי אשר ודברי
הלימוד ע"י כמו"כ כך, הפסק שיהי' אומר שגוזר המלך
עי"ז החייב את וחייב הזכאי את וזיכה נזיקין בסדר שלומד
כו' און פועלי כל יתפרדו להיות מהקדושה הקליפו' הפריד

הזכאי את לזכות למעלה גרם בתורה דבורו שע"י נמצא
לא כי מכונו, על דבר כל שיהי' משפט בחי' וזהו"ע כו'.
התעוררות שהוא שמאחר לבד, וטובו חסדו מדת לעורר די
בידים שממית נא' זו בבחי' הנה ומשוה, השוה א"ס בחי'
הקליפו' בחי' היא השממית שגם מלך, בהיכלי והיא תתפש
שיצא כאברהם לא וכענין כו', ואחיזה יניקה לה יש וסט"א
שלא למעלה משפט בחי' לעורר וצריך כו', ישמעאל ממנו
הוי' יאר להיות דקדושה בסט' אלא ויניקה חיות יומשך
פנימי' היינו דוקא, אליך פניו הוי' ישא דוקא, אליך פניו
כמארז"ל התורה ע"י הוא זו ובחי' כו', החיות ועיקר
בדפוס ע"ג (די"ג דאיכה דחכימא בפתחתא במד"ר
שהקול זמן שכל כו' והידים יעקב קול הקל ע"פ שקלאוו)
יהודא ורב כו', שולטות עשו ידי הידים אין יעקב קול

כו'. נזיקין בסדר תורתו עסק ע"י זה המשיך

ux`a mely izzpe

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

c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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ÚÂ„ÈÎÂדבקדושה דלעו"ז לחכ' דקדושה חכ' בין ההפרש
כו'. מה ונחנו וכמו ביטול בחי' הוא החכ' בחי'
הקרוב דכל יותר בטל ה"ה יותר גדול חכם שהוא מי וכל
והו"ע יש בחי' הוא דלעו"ז וחכ' כו'. כלא יותר ה"ה יותר
לעו"ז דקליפה חכ' בחי' הי' דיתרו במ"א וכמ"ש מדין כהן
פרוד בחי' וריב מדון ל' הוא ומדין כו', ע"י ונתתקן דמשה
העוסק וא"כ במ"א. ומבואר כידוע כו' הישות ע"י שנעשה
דעצם בתכלית ביטול בבחי' צ"ל ית' חכמתו בחי' בתורה
ית' חכמתו להיותה הביטול בו לפעול צריך התורה לימוד
במשנה כמ"ש כו' תענוג ומיעוט בפרישות נקנית והיא כו'.
עסק ע"י ודבר יש בבחי' שנעשה וזה חכמים. שנו דפרק
הקדושה שאור מפני והיינו לגמרי ההיפך הוא התורה
בבחי' והיא צואים בהלבושים מאד ונסתתר נתעלם שבה
כמו לא כו' דמותא סמא בבחי' לו הוא הרי בהם גלות
לו אין האומר כל וזהו כו'. דקדושה החכ' אור אמיתית
בלא תורה כשלומד והיינו לו אין תורה אפילו תורה אלא
מפנין פרק רש"י כמ"ש גמ"ח בכלל תפלה (דעיון אהוי"ר
לו אין תורה גם אז שייכי). בהני הני ד"ה ע"ב דקכ"ז
אור לאמיתית ג"כ באים אינם וממילא כו'. תורה זו שאין
עמו וה' דוד גבי וכמ"ש לאמיתתה. ההלכה לכוון התורה

מפני הוא כמותו שההלכה דזה בכ"מ כמותו שהלכה
ב"ה וכמו לאלקות בטל כשהוא דוקא וזהו עמו שהוי'
דמפני כמותן. הלכה קבעו היו ועלובין שנוחין שמתוך
ההלכה אור בהם שיאיר כלים ה"ה שלהם הביטול
בחכמת הכוונה אמיתית לכוין ג"כ הוא וכן האמיתית.
שיאיר כלי הוא אז דוקא בטל כשהוא ג"כ שזהו התורה
באיזה לראות נפשי קצה (ומאד שהוא כמו האמת בו
תורה למדו אשר לקבלם) (המבקשים הבאים מהבחורים
כמו המה נפשם ובהרגש ובמראיהם ובתבניתם הרבה
עליהם מרוחה האצילה לא והתורה ממש. פשוטים בע"מ
מפני וזהו דקות. איזה בהם נראה להיות וכלל כלל
(בשביל ממש גשמיית מלאכה כמו אצלם הוא שלימודם
שום בלי כו') ומטיפים דרשנים שיהי' בכדי או ההספקה
כו'. נקיים אינם ג"כ ובוודאי כו'. בזה אלקי ענין הרגש
אל יכוונו כאלו לומדים וכי יקרא תורה כזה ללימוד וכי
עץ בחי' שהיא אהוי"ר הקדמת ע"י ודוקא כו'). האמת
וחיבור יחוד בחי' שהיא כנ"ל לשמה תורה לומד דאז חיים
שמברר למהוי כדבעי אמת תורת היא אז בעה"ח עה"ד
ומייחדן ומעלה כו' בני ואת אותי פדאני וכאילו בירורים

כנ"ל. כו' ית' ביחודו
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ל61ּדכתיבe‰ÊÂו) ּכמּה נפׁשי, ל ּבארץ"צמאה בׂשרי,  ¿∆ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
אדֹום זֹו צּיה ּבארץ ּדדוקא מים", ּבלי ועיף ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָצּיה

טֹוב ּבׁשֹוחר צער62(ּכדאיתא מרב ועיף ירחמנּו) ויּסּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹ
ללּמּוד הּצּמאֹון ּגדל הּוא ּדוקא ׁשם הּנה ,יתּבר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשם
מּניחים ואין ּתֹורה לדברי עיפה "נפׁשנּו ּוכמאמר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּתֹורה,

"חזיתי ּבּקדׁש "ּכן וזהּו ּבעל63אֹותנּו". רּבנּו ּופרׁש , ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
הּזקן) אדמֹו"ר ׁשל הּגאּלה חג ּכסלו, י"ט (ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׂשמחה

עדן עדן,64נׁשמתֹו נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל הּקדֹוׁש מֹורֹו ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגדֹולה ּבתׁשּוקה חזיתי הּבית זמן ׁשהּוא ּבּקדׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ"הלואי
הּמצות וקּיּום לתֹורה הּתׁשּוקה אז הּגלּות ּדבזמן והינּו ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹּכזֹו",
ידי ׁשעל לפי הּוא הּדבר וטעם הּבית, ּבזמן מּכמֹו יֹותר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּוא
עד הּנּצחֹון ּכח מתעֹורר המנּגדים ׁשל ועּכּובים הּמניעֹות ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָֹרּבּוי
ּבכל יׁשנֹו הרי נפׁש ּדמסירּות ּדהּכח מּמׁש, ּבפעל נפׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמסירת
ּבנקל מתּגּלה הּוא ּפׁשּוטים ּובאנׁשים מּיׂשראל, ואחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּכתּוב65יֹותר ּוכמֹו ּדאני66, ּדהגם ער", ולּבי יׁשנה "אני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבגלּותא ער67יׁשנה לּבֹו מּיׂשראל אחד ּדכל ער, ולּבי אבל ,68 ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ
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ÚÂ„ÈÎÂדבקדושה דלעו"ז לחכ' דקדושה חכ' בין ההפרש
כו'. מה ונחנו וכמו ביטול בחי' הוא החכ' בחי'
הקרוב דכל יותר בטל ה"ה יותר גדול חכם שהוא מי וכל
והו"ע יש בחי' הוא דלעו"ז וחכ' כו'. כלא יותר ה"ה יותר
לעו"ז דקליפה חכ' בחי' הי' דיתרו במ"א וכמ"ש מדין כהן
פרוד בחי' וריב מדון ל' הוא ומדין כו', ע"י ונתתקן דמשה
העוסק וא"כ במ"א. ומבואר כידוע כו' הישות ע"י שנעשה
דעצם בתכלית ביטול בבחי' צ"ל ית' חכמתו בחי' בתורה
ית' חכמתו להיותה הביטול בו לפעול צריך התורה לימוד
במשנה כמ"ש כו' תענוג ומיעוט בפרישות נקנית והיא כו'.
עסק ע"י ודבר יש בבחי' שנעשה וזה חכמים. שנו דפרק
הקדושה שאור מפני והיינו לגמרי ההיפך הוא התורה
בבחי' והיא צואים בהלבושים מאד ונסתתר נתעלם שבה
כמו לא כו' דמותא סמא בבחי' לו הוא הרי בהם גלות
לו אין האומר כל וזהו כו'. דקדושה החכ' אור אמיתית
בלא תורה כשלומד והיינו לו אין תורה אפילו תורה אלא
מפנין פרק רש"י כמ"ש גמ"ח בכלל תפלה (דעיון אהוי"ר
לו אין תורה גם אז שייכי). בהני הני ד"ה ע"ב דקכ"ז
אור לאמיתית ג"כ באים אינם וממילא כו'. תורה זו שאין
עמו וה' דוד גבי וכמ"ש לאמיתתה. ההלכה לכוון התורה

מפני הוא כמותו שההלכה דזה בכ"מ כמותו שהלכה
ב"ה וכמו לאלקות בטל כשהוא דוקא וזהו עמו שהוי'
דמפני כמותן. הלכה קבעו היו ועלובין שנוחין שמתוך
ההלכה אור בהם שיאיר כלים ה"ה שלהם הביטול
בחכמת הכוונה אמיתית לכוין ג"כ הוא וכן האמיתית.
שיאיר כלי הוא אז דוקא בטל כשהוא ג"כ שזהו התורה
באיזה לראות נפשי קצה (ומאד שהוא כמו האמת בו
תורה למדו אשר לקבלם) (המבקשים הבאים מהבחורים
כמו המה נפשם ובהרגש ובמראיהם ובתבניתם הרבה
עליהם מרוחה האצילה לא והתורה ממש. פשוטים בע"מ
מפני וזהו דקות. איזה בהם נראה להיות וכלל כלל
(בשביל ממש גשמיית מלאכה כמו אצלם הוא שלימודם
שום בלי כו') ומטיפים דרשנים שיהי' בכדי או ההספקה
כו'. נקיים אינם ג"כ ובוודאי כו'. בזה אלקי ענין הרגש
אל יכוונו כאלו לומדים וכי יקרא תורה כזה ללימוד וכי
עץ בחי' שהיא אהוי"ר הקדמת ע"י ודוקא כו'). האמת
וחיבור יחוד בחי' שהיא כנ"ל לשמה תורה לומד דאז חיים
שמברר למהוי כדבעי אמת תורת היא אז בעה"ח עה"ד
ומייחדן ומעלה כו' בני ואת אותי פדאני וכאילו בירורים

כנ"ל. כו' ית' ביחודו
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ל61ּדכתיבe‰ÊÂו) ּכמּה נפׁשי, ל ּבארץ"צמאה בׂשרי,  ¿∆ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
אדֹום זֹו צּיה ּבארץ ּדדוקא מים", ּבלי ועיף ְְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָצּיה

טֹוב ּבׁשֹוחר צער62(ּכדאיתא מרב ועיף ירחמנּו) ויּסּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָֹ
ללּמּוד הּצּמאֹון ּגדל הּוא ּדוקא ׁשם הּנה ,יתּבר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּׁשם
מּניחים ואין ּתֹורה לדברי עיפה "נפׁשנּו ּוכמאמר ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּתֹורה,

"חזיתי ּבּקדׁש "ּכן וזהּו ּבעל63אֹותנּו". רּבנּו ּופרׁש , ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
הּזקן) אדמֹו"ר ׁשל הּגאּלה חג ּכסלו, י"ט (ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׂשמחה

עדן עדן,64נׁשמתֹו נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל הּקדֹוׁש מֹורֹו ּבׁשם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּגדֹולה ּבתׁשּוקה חזיתי הּבית זמן ׁשהּוא ּבּקדׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָֹ"הלואי
הּמצות וקּיּום לתֹורה הּתׁשּוקה אז הּגלּות ּדבזמן והינּו ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָֹּכזֹו",
ידי ׁשעל לפי הּוא הּדבר וטעם הּבית, ּבזמן מּכמֹו יֹותר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָהּוא
עד הּנּצחֹון ּכח מתעֹורר המנּגדים ׁשל ועּכּובים הּמניעֹות ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָֹרּבּוי
ּבכל יׁשנֹו הרי נפׁש ּדמסירּות ּדהּכח מּמׁש, ּבפעל נפׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמסירת
ּבנקל מתּגּלה הּוא ּפׁשּוטים ּובאנׁשים מּיׂשראל, ואחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ׁשּכתּוב65יֹותר ּוכמֹו ּדאני66, ּדהגם ער", ולּבי יׁשנה "אני ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
ּבגלּותא ער67יׁשנה לּבֹו מּיׂשראל אחד ּדכל ער, ולּבי אבל ,68 ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָָ
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נגד ּגדֹול ּבתקף ולעמד ּתֹורה לֹומדי ּולהחזיק ּתֹורה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹללמד
יֹודעים אינם ׁשּלפעמים רק רחמנאֿלּצלן, ּדת על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּמעבירֹו
הּנה לזאת ּדת, על רחמנאֿלּצלן העברה ׁשּזהּו יׂשראל ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבני
"עיני הּנקראים האלקית ּבעבֹודה ועֹוסקים ּתֹורה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹהּיֹודעי

חס69העדה" מּלּפל נּצל האדם העינים ידי ׁשעל ּדכׁשם , ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּתֹורה ּבעלי כן ּכמֹו הּנה ׁשחת, ּבבֹור מגּניםוׁשלֹום הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָ

ּומצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום האמּתי הּדר להם ּומראים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָליׂשראל
ּדוקא, הּנצח מּדת ידי על הּוא ירּוׁשלים ּׁשּבנין מה יּובן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָּובזה
הר "מאי א) עּמּוד טז ּדף (ּתענית ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ְְֲִִֵֵַַַַַַַָּדהּנה
(ּתֹורה ליׂשראל, הֹוראה מּמּנּו ׁשּיצאה הר אמר חד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּמֹורּיה,
לאּמֹות מֹורא מּמּנּו ׁשּיצא הר אמר וחד רׁש"י), ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻליׂשראל,
ּומתּפחדין וירּוׁשלים יׂשראל ּגדּלת (ׁשּׁשֹומעין ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻהעֹולם",

ּבּתֹוספֹות ואיתא רׁש"י), (ּבראׁשית70עליהם, הּמדרׁש ּבׁשם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָ
נ"ו הּוא71ּפרׁשה ירּוׁשלם ּדׁשם ׁשּקראּה) "ׁשלם" ׁשם על ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

ׁשלם מל צדק "יראה"72מלּכי קראּה ואברהם והינּו73, , ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפרּוׁש ּכן ואם הּלמ"ד, אחר יּו"ד נֹותנים אין ולכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָירּוׁשלים,

הּיראה ׁשלמּות ׁשהּוא ׁשלם, יראה הּוא ּובאּור74ירּוׁשלים . ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
עּמּוד ל"א ּדף (ׁשּבת ז"ל רּבֹותינּו אמרּו ּדהּנה הּוא, ְְְִִֵֵַַַַַָָָָהענין
ׁשמים יראת אּלא ּבעֹולמֹו הּוא ּברּו להּקדֹוׁש "אין ְְְִִֵֶַַַָָָָָב)

ׁשּנאמר ׁשאל75ּבלבד, אלקי הוי' מה יׂשראל 'ועּתה ְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּוכתיב כּו', ליראה' אם ּכי ,יראת76מעּמ הן לאדם 'וּיאמר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּופרׁש הן", לאחת קֹורין יוני ּבלׁשֹון ׁשּכן חכמה', היא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָה'
וזהּו ּבעֹולם, הּיראה היא יחידי כּו', ה' יראת הן ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָרׁש"י

ּבּז77ּדכתיב ואיתא אהרן", יבא ּתרעא78הר"ּבזאת "ּדא ְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ
הּואטזלאעלאה" וירּוׁשלים יראה, ּבחינת הּוא העּקר ּכי , ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ

ּדהּנה ּדוקא, הּנצח מּדת ידי על ּבא וזה הּיראה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשלמּות
אדם79ּכתיב לא ּכי יּנחם, ולא יׁשּקר לא יׂשראל נצח "וגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹ

ׁשּלא זה על טעם הּנתינת מהּו להבין וצרי להּנחם", ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהּוא

הּוא הענין א להּנחם, הּוא אדם לא ּכי מּפני הּוא ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹיּנחם
הּנּצּוח מּדת לֹו יׁש מחברֹו ּגדֹול ׁשהּוא ּדמי רֹואים אנּו ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּדהּנה
יעׂשה אם כן ּפי על אף ,ּכ ׁשרֹוצה הגם קטן ּדאדם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּביֹותר,
אדם אבל ּכלל, זה על ּבנּצּוח יהיה לא רצֹונֹו הפ חברֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלֹו
מּדת אצלֹו מתעֹורר אז רצֹונֹו הפ חברֹו יעׂשה אם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּגדֹול
ּדוקא, עּמֹו הּצדק ּכי לֹו ּולהראֹות חברֹו, את לנּצח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּנּצחֹון
הּנּצחֹון, מּדת אצלֹו יהיה יֹותר הּנה יֹותר ּגדֹול ׁשהּוא מי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכל
הּנּצחֹון למּדת קטן ּדׂשר הּנּצחֹון מּדת ּדֹומה ׁשאינֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּוכמֹו
הּנה הּׂשרים ּכל על ּגדֹול ׁשהּוא הּמל ּובפרט ּגדֹול, ׂשר ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל
רֹואין ׁשאנּו ּוכמֹו ּגדֹול, ּבחזק הּוא ׁשּלֹו הּנּצחֹון ְְִִִֶֶֶַַָָָֹמּדת

מהּכח80ּבמּוחׁש ׁשּלֹו הּנּצחֹון להֹוציא חפץ הּמל ּדכאׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
סגּלֹות ּדכל והינּו אֹוצרֹותיו, את ּגם מבזּבז הּוא הּפעל ְְְְְְְֵֶֶַַַַַָָֹֻאל
על נֹוסף רּבֹות ׁשנים ּבמׁש ואסף קּבץ אׁשר הּמל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹוצרי
יכֹול הּוא לפניו, אׁשר הּמלכים ׁשּקּבצּו ּומפלג רב ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֻהעׁשר
זה ּדכל רצֹונֹו, ּולהׁשלים הּמלחמה את לנּצח ּבׁשביל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלבזּבז
אינֹו הּמלּוכה הנהגת לצר אבל לנּצח, ּבׁשביל רק ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּוא
ּומנּגדיו אֹויביו את לנּצח ּבׁשביל ורק מאּומה, מּזה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָנֹוטל
ּדהרי למעלה, יּובן מּזה ׁשהּדגמא אֹוצרֹותיו, ּכל מבזּבז ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּוא

ּדרקיע מלכּותא ּכעין הּוא ּדארעא והינּויז81מלכּותא , ְְְְְְְְִֵַַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו אֹוצר ּבחינת ּכן ּגם יׁש ה'82ׁשּלמעלה "יפּתח ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הּטֹוב" אֹוצרֹו את מּתנתל "מאֹוצר מבּקׁשים ׁשאנּו ּוכמֹו , ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָ
הׁשּתלׁשלּות ּבחינת יׁש ּדהּנה הּוא, האֹוצר וענין חּננּו", ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָחּנם
ודּבּור, מחׁשבה ּומּדֹות, ׂשכל ּכמֹו ועלּול, עּלה ּבחינת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

ׁשלׁשלת ּכמֹו הׁשּתלׁשלּות, אחּוזים83ונקראים ׁשהּטּבעֹות ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
ההׁשּתלׁשלּות וראׁשית לזה, זה ּבער ׁשהם ּבזה זה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּודבּוקים
עׂשר ּדאּפיקת הּוא "אנּת אמר זה ועל חכמה, ּבחינת ְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָהּוא

עלמין" ּבהֹון לאנהגא ספירן עׂשר להֹון וקרינן ,יח84ּתּקּונין ְְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָָ
זה ועל מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ּבחינה יׁש הּנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאבל
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אגרת69) (ב). טו א, פרשה רבה השירים שיר כד. טו, שלח
ועוד. ב). (קכ, יד סימן הקודש

הר).70) המתחיל (דיבור שם תענית
י.71) פיסקא
יח.72) יד, לד לך
יד.73) כב, וירא
ובכמה74) ג. ו, השירים שיר ב. ס, השנה ראש תורה לקוטי
מקומות.
יב.75) י, עקב
כח.76) כח, איוב
ג.77) טז, אחרי
פרזונו78) צדקת המתחיל דיבור במאמר הזוהר) (בשם הוא כן

ריש נו, ג (חלק הפסוק על זוהר וראה .1 הערה הנ"ל תרכ"ט תרכ"ו,
ג חלק זוהר גם וראה ה'. יראת היא ודא אהרן.. יבוא בזאת ב): ע'

"תרעא הלשון – ב). עמ' סוף (יא, בהקדמה זוהר תקוני א. קח,
על אינו אבל ב. ע' ריש יא, א. ח, א חלק בזוהר נמצא לאעלאה"

אהרן". יבוא "בזאת הפסוק
כט.79) טו, שמואלֿא
בהערה80) שצויינו מקומות (1 הערה לעיל להמצויין (נוסף ראה

המאמרים ספר קצד. קצג. קפה. עמ' תרפ"ג המאמרים ספר .50

.154 .153 .132 עמ' ה'שי"ת
א.81) נח, ברכות
יב.82) כח, תבוא
א.83) יב, ואתחנן תורה לקוטי ב. סד, בשלח אור תורה ראה

התורה אור שיט. ע' א חלק תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ב. צה, ברכה
תרצ"ז רד. עמ' עזר"ת המאמרים ספר ואילך. ב'ד עמ' ה חלק ואתחנן

.154 עמ' תרפ"ט .177 עמ'
א).84) (יז, אליהו" "פתח בהקדמה זוהר תקוני

להכנס.טז. השער שמים.יז.זהו מלכות כעין היא הארץ קוראיםיח.מלכות ואנו (כוחות), תיקונים עשרה שהוצאת הוא אתה

עולמות. בהם להנהיג ספירות עשר להם

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּומה85ּכתיב ּגּלּוי, הּוא ּדאֹור כּו', סתרֹו" חׁש "יׁשת ְְְִִִֶֶַָֹ
"אֹוצרֹו ּבחינת וזהּו וסתר, חׁש נקרא מּגּלּוי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה
סדר הינּו ׁשּבאדם להּנחם", הּוא אדם לא "ּכי וזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּטֹוב",
מהׁשּתלׁשלּות למעלה אבל נחּומים, ׁשּי ּבזה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות

ּכלל נחּום ׁשּי אינֹו ׁשם מאד, ּגבֹוּה ּבחינה ּוכדי86הּוא , ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹ
ׁשהּוא הּטֹוב אֹוצרֹו מּבחינת נמׁש הּמלחמה את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלנּצח

מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִֵַַָלמעלה

.¯ev˜צּיה "ּבארץ ּדוקא בׂשרי" ל ּכמּה נפׁשי ל "צמאה ƒְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
עדן, נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל מֹורנּו ואמר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָועיף",
ּכמֹו ּומצוֹות לתֹורה ּכזֹו ּתׁשּוקה היתה הּבית ּבזמן ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָּדהלואי
הּוא ׁשלם יראה ׁשהּוא ירּוׁשלים ּדבנין וזהּו הּגלּות. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבזמן
ׁשּלֹו הּנּצחֹון יֹותר ּגדֹול ׁשהּוא ּדמי ּדוקא, הּנצח מּדת ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
מאֹוצר ּכחֹות לֹו נֹותנים זה נּצּוח ׁשּבׁשביל יֹותר, ּבתקף ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹהּוא

ְֶָהעליֹון.

h"txz ,elqk h"i
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יב.85) יח, תהלים
נסמן.86) ושם ואילך. צ עמ' סוף תרח"ץ המאמרים ספר (1 בהערה שצויינו למקומות (נוסף ראה

•
mixeaic ihewl

כשזכינו האור, מימי זכרונות בי מעוררת זו אסיפה

אבירי הגאונים, הצדיקים של הנהגתם תחת לחיות

ורבי מורי אבי אדוני קדושת כבוד הוד ובראשם הרועים,

יגן זכותם האמת בעולם שהם הגאונים הצדיקים ושאר

הצדיקים טובים לחיים ויבדלו ישראל כל ועל עלינו

ימיהם השי"ת יאריך כהיום, אתנו אשר הגאונים

ושנותיהם.

הרבנים אסיפת תמונת בבהירות עומדת עיני לנגד

שנים, וארבע שלשים לפני בוילנה שהתקיימה הגדולה

האסיפ באולם ששררה החמה שמים יראת האוירת

הגדול.

עקב אז שהיו – ל"ע – הגדולות הרדיפות בגלל

עוד מורמרה אחדים, שהציעו שונות פשרות־רפואות

אחד וכל האסיפה, בעלי של הגדולה נפשם עגמת יותר

בצעקה וסיים במקומו היהדות מצב את תיאר מהם

הלב. מעומק ובאנחה

האולם התעטף שעות, כמה שארכה ישיבה אחרי

נראה ישיבה אותה סיום לפני יאוש. של בלבוש הגדול

הקדושות הלבביות המלים בי עדיין חיות אור. של קרן

אז: אמר נ"ע שאבי

¯Â·˘‰ ·ˆÓ· Â�‡ ÌÈÈÁ !Ì˘‰ ÌÁ¯È !¯Ó ·ˆÓ‰
Â�‡ ÌÈ˘ÁÂ Â�˙�È„Ó·˘ ÂÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '„ Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘
˙Â„‰È‰ ·ˆÓ ÏÚ Ì˙¯ÙÈÒ ¯˘‡ ÏÎ Â�ÚÓ˘ ,Ì‰È˙ÂÁ�‡·
¯ÂÎÊÏ Â�‡ ÌÈÁ¯ÎÂÓ ,ÈÚ¯Â ÈÈÁ‡ ,Í‡ .ÌÎÈ˙ÂÓÂ˜Ó·
„Á‡ ÏÎ˘Î ,"˙ÂÁ�‡ ÛÏ‡Ó „Á‡ ÏÚÂÙ ·ÂË" „ÈÓ˙
˙ÂÈËÏÁ‰· ‰˘ÚÈÂ ‰Ê ÏÏÎ ÈÙÏ Û˜Â˙· ‚‰�È ÌÈ�·¯‰Ó
˙ÂÁ�‡‰˘ ,˙"È˘‰ Â�Ï ¯ÂÊÚÈ ˙Â¯˘Ù ÈÏ· ˙„‰ ˜ÂÊÈÁ·

.‰¯Â˙ ÂÊ ‰¯Â‡ ‰È‰È ÌÈ„Â‰ÈÏÂ ‰�‚‚ÂÓ˙
הרועים אבירי של קדשם רוח נכבדה! אסיפה

בהחלטיות ללכת עלינו ובנו, אתנו חי שלנו הקדושים

הבלתי הנצחיים מנהיגינו של הנפש מסירות בדרך

נשכחים.

בכוח אסיפה, בכל הרועים אבירי קבעו דברים שני

הפשרות את סילקו האמת ובסמכות ביותר החזק האלקי

התורה מוסדי והנהגת בחינוך ההיתרים והצעות הקטנות

הפועל את חיזקו ביותר העדינה הלב ובשימת והציבור,

הכל הסך את ב"ה שנתן דבר תורה, ובן רב כל של הטוב

היהודי. ברחוב ביותר הטוב

לפני4כתוב להם", אמור ישראל בני את תברכו "כה

מה על מלים כמה להקדים צריכים ברכה שאומרים

תחול. שהברכה

ראשו, על הידים את שמים מישהו כשמברכים

לא – שכן הגוף, לכל מתכוונים אבל הראש, את מברכים

חולה מהרגל כשאצבע – ישראל ילוד כל על ולא עלינו

חולאת. כן גם זה –

הם בישראל עדה כל וכן תבל במרחבי ישראל קומת

הלב, הראש, ישנם קומה ובציור שלימה. קומה ציור

והגידים. החיצוניים האברים הפנימיים, האברים

הם – הלב ישראל; אלפי ראשי הרבנים, הם – הראש

בידו, ומאכלת איש שהוא זה אינו שוחט השוחטים,

ואת שמים, יראת ושל תורה של עמוד הוא בעיר שוחט

וחנויות המטבחיים מבית רק לא להכיר צריכים השוחט

הגמרא מדף להכיר צריכים השוחט את הבשר,

הם – הפנימיים האברים הנלמדים; ומהשיעורים

– החיצוניים האברים תורה; בני בתים והבעלי המלמדים

הנו הם – הגידים התמימים; ישראל עדת קהל ער,הם

אברהם. אלקי עם של הכללית הקומה זוהי

רוח גידי החיים. רוח וגידי הדם גידי ישנם בגוף
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ּומה85ּכתיב ּגּלּוי, הּוא ּדאֹור כּו', סתרֹו" חׁש "יׁשת ְְְִִִֶֶַָֹ
"אֹוצרֹו ּבחינת וזהּו וסתר, חׁש נקרא מּגּלּוי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלמעלה
סדר הינּו ׁשּבאדם להּנחם", הּוא אדם לא "ּכי וזהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹהּטֹוב",
מהׁשּתלׁשלּות למעלה אבל נחּומים, ׁשּי ּבזה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות

ּכלל נחּום ׁשּי אינֹו ׁשם מאד, ּגבֹוּה ּבחינה ּוכדי86הּוא , ְְְְִִֵֵַַָָָָָֹ
ׁשהּוא הּטֹוב אֹוצרֹו מּבחינת נמׁש הּמלחמה את ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלנּצח

מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִֵַַָלמעלה

.¯ev˜צּיה "ּבארץ ּדוקא בׂשרי" ל ּכמּה נפׁשי ל "צמאה ƒְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
עדן, נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל מֹורנּו ואמר ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָועיף",
ּכמֹו ּומצוֹות לתֹורה ּכזֹו ּתׁשּוקה היתה הּבית ּבזמן ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָּדהלואי
הּוא ׁשלם יראה ׁשהּוא ירּוׁשלים ּדבנין וזהּו הּגלּות. ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבזמן
ׁשּלֹו הּנּצחֹון יֹותר ּגדֹול ׁשהּוא ּדמי ּדוקא, הּנצח מּדת ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָעל
מאֹוצר ּכחֹות לֹו נֹותנים זה נּצּוח ׁשּבׁשביל יֹותר, ּבתקף ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹהּוא

ְֶָהעליֹון.
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כשזכינו האור, מימי זכרונות בי מעוררת זו אסיפה

אבירי הגאונים, הצדיקים של הנהגתם תחת לחיות

ורבי מורי אבי אדוני קדושת כבוד הוד ובראשם הרועים,

יגן זכותם האמת בעולם שהם הגאונים הצדיקים ושאר

הצדיקים טובים לחיים ויבדלו ישראל כל ועל עלינו

ימיהם השי"ת יאריך כהיום, אתנו אשר הגאונים

ושנותיהם.

הרבנים אסיפת תמונת בבהירות עומדת עיני לנגד

שנים, וארבע שלשים לפני בוילנה שהתקיימה הגדולה

האסיפ באולם ששררה החמה שמים יראת האוירת

הגדול.

עקב אז שהיו – ל"ע – הגדולות הרדיפות בגלל

עוד מורמרה אחדים, שהציעו שונות פשרות־רפואות

אחד וכל האסיפה, בעלי של הגדולה נפשם עגמת יותר

בצעקה וסיים במקומו היהדות מצב את תיאר מהם

הלב. מעומק ובאנחה

האולם התעטף שעות, כמה שארכה ישיבה אחרי

נראה ישיבה אותה סיום לפני יאוש. של בלבוש הגדול

הקדושות הלבביות המלים בי עדיין חיות אור. של קרן

אז: אמר נ"ע שאבי

¯Â·˘‰ ·ˆÓ· Â�‡ ÌÈÈÁ !Ì˘‰ ÌÁ¯È !¯Ó ·ˆÓ‰
Â�‡ ÌÈ˘ÁÂ Â�˙�È„Ó·˘ ÂÈÁÈ Ì‰ÈÏÚ '„ Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘
˙Â„‰È‰ ·ˆÓ ÏÚ Ì˙¯ÙÈÒ ¯˘‡ ÏÎ Â�ÚÓ˘ ,Ì‰È˙ÂÁ�‡·
¯ÂÎÊÏ Â�‡ ÌÈÁ¯ÎÂÓ ,ÈÚ¯Â ÈÈÁ‡ ,Í‡ .ÌÎÈ˙ÂÓÂ˜Ó·
„Á‡ ÏÎ˘Î ,"˙ÂÁ�‡ ÛÏ‡Ó „Á‡ ÏÚÂÙ ·ÂË" „ÈÓ˙
˙ÂÈËÏÁ‰· ‰˘ÚÈÂ ‰Ê ÏÏÎ ÈÙÏ Û˜Â˙· ‚‰�È ÌÈ�·¯‰Ó
˙ÂÁ�‡‰˘ ,˙"È˘‰ Â�Ï ¯ÂÊÚÈ ˙Â¯˘Ù ÈÏ· ˙„‰ ˜ÂÊÈÁ·

.‰¯Â˙ ÂÊ ‰¯Â‡ ‰È‰È ÌÈ„Â‰ÈÏÂ ‰�‚‚ÂÓ˙
הרועים אבירי של קדשם רוח נכבדה! אסיפה

בהחלטיות ללכת עלינו ובנו, אתנו חי שלנו הקדושים

הבלתי הנצחיים מנהיגינו של הנפש מסירות בדרך

נשכחים.

בכוח אסיפה, בכל הרועים אבירי קבעו דברים שני

הפשרות את סילקו האמת ובסמכות ביותר החזק האלקי

התורה מוסדי והנהגת בחינוך ההיתרים והצעות הקטנות

הפועל את חיזקו ביותר העדינה הלב ובשימת והציבור,

הכל הסך את ב"ה שנתן דבר תורה, ובן רב כל של הטוב

היהודי. ברחוב ביותר הטוב

לפני4כתוב להם", אמור ישראל בני את תברכו "כה

מה על מלים כמה להקדים צריכים ברכה שאומרים

תחול. שהברכה

ראשו, על הידים את שמים מישהו כשמברכים

לא – שכן הגוף, לכל מתכוונים אבל הראש, את מברכים

חולה מהרגל כשאצבע – ישראל ילוד כל על ולא עלינו

חולאת. כן גם זה –

הם בישראל עדה כל וכן תבל במרחבי ישראל קומת

הלב, הראש, ישנם קומה ובציור שלימה. קומה ציור

והגידים. החיצוניים האברים הפנימיים, האברים

הם – הלב ישראל; אלפי ראשי הרבנים, הם – הראש

בידו, ומאכלת איש שהוא זה אינו שוחט השוחטים,

ואת שמים, יראת ושל תורה של עמוד הוא בעיר שוחט

וחנויות המטבחיים מבית רק לא להכיר צריכים השוחט

הגמרא מדף להכיר צריכים השוחט את הבשר,

הם – הפנימיים האברים הנלמדים; ומהשיעורים

– החיצוניים האברים תורה; בני בתים והבעלי המלמדים

הנו הם – הגידים התמימים; ישראל עדת קהל ער,הם

אברהם. אלקי עם של הכללית הקומה זוהי

רוח גידי החיים. רוח וגידי הדם גידי ישנם בגוף
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רוח המהווים התורה, לומדי הישיבות, בני הם החיים

הכללי. היהודי הגוף של החיים

את ייחיו השם שבעזרת אלה להיות צריכים הם

הרי הלב לדאבון היהודי. הבית את ויאירו היהודי הרחוב

להפריד המסויים התוקף בהם עדיין חסר שונות לסיבות

להם חסר הקר, הרחוב של מהרוח המדרש בית את

מסבך ולצאת מההיתרים להיגמל הדרוש התוקף עדיין

הפשרות.

הדרך מורי להיות שעליהם לדעת הישיבות בני על

כתוב שעליהם אלה להיות הכללי, רואם5לנוער "כל

שבישיבות בשמחה אני מציין ד'". ברך זרע הם כי יכירם

שמים יראת של גדולה חיים תנועת ב"ה ניכרת הגדולות

התנגדו בהן הקדומים, מהזמנים לישיבה גדולה נטיה תוך

הפשרות. חוטי את וקרעו להיתרים תיעוב של ברגש

שהשי"ת הישיבות, בני כל את אני מברך הלב מעומק

הקדושות הישיבות את להעמיד חזקה דעה להם העניק

הקודש ובלהב שמים, ויראת תורה של האמיתי יסודן על

הישיבות בני לכל אני אומר קדושים אבות מסורת של

איש והתדברו, הישלבו – ירבו כן – ומלואה תבל במרחבי

הוי' ויהיה החומר, על הצורה להגביר ידברו רעהו את

להכניס ותזכו מעלה מעלה ותעלו עמכם אבותינו אלקי

שיחיו. ישראל בני אחינו בתוככי שמים ויראת תורה אור

מזונם את המקבלים הכללי הנוער הם הדם גידי

לא שונים. תוכן בעלי שונים מודרניים ספר בבתי הרוחני

איך כך על להתעכב הזמן הוא כעת ולא המקום כאן

אותו ועשה מהנוער, חלק היהודי בעם המית הרע החינוך

ואפיים, תכונותיהם את וקלקלו השחיתו לא־אדם, ר"ל

כשר, אין המשפחה, טהרת אין שבת, אין תפילין, אין

היה שלא דבר גזלנים, גנבים, של נורמאלי לא אחוז וגדל

כאלה. באחוזים ישראל בעם קיים

אנו נושאים ורעיי, אחיי לשתוק, מר אך לדבר, קשה

בעם אנו שמוצאים מה וקשה, גדולה אשמה עצמנו על

הרי רעים, דברים וגם טובים לא דברים אברהם אלקי

ואשימם. של היו"ד על נופלת האשמה

בראותינו האחרונות, השנים עשר של בזמן כעת

ה'היכי את אנו מבינים שונים, חינוך ומוסדי תורה מוסדי

חסר. ושהיו"ד קיים שהיו"ד הפלאי, תמצי'

פשרות בחוטי אותו שקושרים אלא נמצא היו"ד

ח"ו. חסר שהיו"ד ונדמה בהיתרים אותו ומולחים כשרים,

מהלך הדם. מגידי רק יודעים הגוף של הבריאות מצב

לרפואה וזקוק חולה שהגוף מראה היהודי בגוף הדם

גדולה.

הלב6כתוב כשהראש, מחלהו", יכלכל איש "רוח

בריא יהיה הגוף גם הרי בריאים, הפנימיים והאברים

השם. בעזרת

ההשפעה אתם יודעים הנכבדה, הרבנים אסיפת

ישראל, בני כל על שמים ויראת לתורה ב"ה שיש הגדולה

מקום. בכל מאירה האמת

מה אותו לשמוע ומשתוקקים פתוחים ישראל לבבות

הדת. לחיזוק לעשות

רק הקדושה, בדרככם בגאון המשיכו נכבדים! רבנים

לימדו הקדושים רבותינו שאבותינו הבריאים היסודות על

ביד והמות החיים זכרו! היתרים, ובלי פשרות בלי אותנו,

היהדות חיזוק על בבהירות עצמכם את ביטאו הלשון,

של ושלמים יראים מחנות אליכם יצטרפו אז – בכל

מישראל אחד ובכל שלם, היהודי הלב – ירבו כן – יהודים

המצוות חיבת התורה לאהבת פנימית קריאה קורא

מעשיות, ומצוות תורה הנר את חיזקו ישראל, ואהבת

בשר. ועד מנפש ישראל בית וכל אתם תהיו וברוכים
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a"pxz - v"iixd x"enc` zyecw ceak zniyx

ליצירה, ואחד חמשים מאות שש אלפים חמשת בשנת ניסן לחודש וחמשה בעשרים הראשון ביום

סדר את לי ומודיע לחדרו הרה"ק אאמו"ר כ"ק אותי קורא וחצי, שלישית בשעה היום סעודת אחר
מפורט לימוד סדר בא כאן (הערה: בבוקר שביעית בשעה לקום הקיץ, משך על עבורי קבע אשר היום

היום. שעות È˙Ú‰Ï˜לפי Ô˙È� ‡Ïתשיעית ובשעה המשניות חזרת ערב לפנות וחצי שביעית בשעה .(

הסדר ומוצלחת טובה בשעה הותחל ניסן לחודש ושבעה בעשרים השלישי וביום כתיבה, שעה חצי –

החדש.
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אחדים החדררגעים את לעזוב רשות לי נותן ר"נ מורי ערב לפנות וחצי שביעית לשעה קודם

וחזרת בלימוד תפקידי את ממלא הנני ואני עלי ומחכה רמ"ב הבוחן יושב כבר לביתינו ובבואי

באמונה. המשניות

אשר הוא גדול מחסור אמנם שונים, סיפורים חוברות בשני לכתוב הספקתי עצרת עד מפסח
בעצמי, לכתוב אתלמד לא הלא כזה ובאופן כותב הנני ואני הקודש בלשון לי מספר רמ"ב המלמד

הקודש. בלשון כותב ואני המדוברת בשפה לי מספר הוא לימודי, אופן שינה העצרת ואחרי

הוד של בחדרו כי – חדרי אל הסמוך בחדר עומדים הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של הספרים רוב

הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד של קודש יד כתבי עם ארונות שלשה עומדים הרה"ק אאמו"ר כ"ק

הנני קודש השבת ובימי הצהרים סעודת אחר למנוחה לי הניתנת ובשעה – זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

מאורעות, סיפורי כמה בהם ויש צח בלשון כתובות מהם הרבה אשר הספרים של ההקדמות לקרא שוקד

לכתוב. להתלמד רבה תועלת לי מביאים הידיעה תועלת לבד אשר

רכשתי הקיץ חדשי במשך הנה ספרים של ההקדמות קריאת ומשקידת רמ"ב הבוחן עם מלימודי

בכתיבה. ידיעה לי
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ycew zexb`

תרצ"ו כסלו ט' ב"ה

אטוואצק

אי"א וו"ח הנכבד ידידי

שו"ב שי' מרדכי מוהר"ר

וברכה, שלום

עם שי' בנו חתונת זמן בהגבלת המבשר מכתבו על במענה

יתן טוב, מזל מז"ט, ברכת לברכם הנני טוב, למזל תי' ב"ג

על בישראל בית ויבנו ומוצלחת טובה בשעה שתהי' השי"ת

והמצוה. התורה יסודי

חברה שנעשה ההתועדות פעולת ע"ד לשמוע התענגתי

וו"ח הרה"ג ידידי השיעור מגיד לטובת חדשי בתשלום גמרא

מוהר"ר ויגידאי"א בשלומם גיני יפרוש שי' זנוויל שמואל

בגו"ר. ברכתי להם

חסידיות מדות בעל באנשים היקר ידידנו בקשת בדבר

המיועדת עם חסידות דברי ללמוד שי' רמ"ד החסיד אי"א

במאד. נכון הדבר למז"ט, כלתו להיות

בהיותנו תרס"ז מחורף אצלי הרשומות הרשימות באחת

היתה היא בשנה אשר כסלו היו"ד הנה ווירצבורג בעיר

אז שבא מהאורחים ואחד תר"מ, בשנת כמו הקביעות

הוד ממקושרי שהי' שמו, סטאלבערג אלימלך ר' לווירצבורג

נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק

בליובאוויטש. - כסלו יו"ד תר"מ, בשנת - אז הי' והוא זי"ע,

כ"ק הוד שאל תר"מ דשנת כסלו היו"ד שהוזכר מכיון

רא"ס החסיד את זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר

ההוא כסלו דיו"ד הקדש שיחות את הוא זוכר אם ז"ל

הנה אחדים בענינים זולת - אופנו על דבר דבר מספר והרא"ס

עושה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

.- שונות הערות

של משיחותיו הנ"ל רא"ס החסיד סיפר אשר הדברים בין

זצוקללה"ה מוהר"ש הרה"ק אדמו"ר אאזמו"ר כ"ק הוד

ממש, החסידים בחיי הנוגע מרגלית ישנו זי"ע נבג"מ

א צי בן א צי ניט חילוק קיין איז [החסידים] גזע "אין

ודרכי בחינוך בנים די נאר מחנך זאיינען חסידים בת,

החסידות בדרכי בנות די פון חינוך דעם אויף החסידות,

וואס טאכטער, געהאט האט החיים אור דער מען, פארגעסט

פירוש דער איז דאס און חומש, גילערינט זיי מיט [האט] ער

תורה". אויף החיים אור

מקודם שנים וחמשה בחמשים אם ומה ק"ו והדברים

באור מאירים החסידים דרכי אור היו אנ"ש בתי בכל אשר

בחינוך הבנות חינוך חסרון הורגש מקום מכל ועצמי, פנימי

נוגע זה דבר אשר עתה וק"ו מכש"כ הנה החסידות ודרכי

מהורים בירושה הבא פנימית הנקודה את לעורר ממש, בנפש

לילדיהם.

דבר הוא הבנות עם דא"ח לימוד אשר הדבר מובן והנה

ידיעה הצריכים דברים וכמה בכמה ולהסבירן להבינן כבד
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לאחדות רק אפשר שאי העיונים, בשכלים ורחבה גדולה

כולו. להכלל לא אבל בלבד,

להסבירן שאפשר החסידות בתורת ענינים ישנם אמנם

עם להיות צריך אתן שהלימוד רק בטוב, לקבלם יכולות והן

אשר מעשיות, סיפורי בהדברים ולשלב והסברים ביאורים

השיחות של הסגנון דרך על והוא יותר, בטוב הענין נקלט עי"ז

סיפורים. בכמה ומוסברים היטיב מבוארים שהענינים

והדומה השיחות בהדפסת בהסכמתי עיקרית וכוונה

שי' אנ"ש התועדות בעת לדיבור חומר לתת שונים במכתבים

בשבתם שי' אנ"ש בפי לשיחה מקור להיות גם ידועה ובמדה

והמועיל הטוב אל יקרבום בה אשר שי' ביתם בני עם בביתם

החסידות. בדרכי ויחנכום וידריכום

ללמוד צריכים תחלה הנה ללמוד מה שאלתו ובדבר

לבאר כ"א במהירות שלא וללמוד החיים קנין מאמר

יעזר והשי"ת כלל, בדבר נ"מ אין הלומד ומי ולהסביר,

בבנם שיראו תי' וביתו שי' הרמ"ד נעלה הכי היקר לידידנו

בגו"ר, וענג נחת רוב יחיו ובכלתם

הדו"ש. ידידו
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ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא (כח, «ƒ¿««»

ı¯‡‰ BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ(רש"י) ¿¿ƒ»∆»¿»»»∆

לֹומר, ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹיׁש

מּפני ּבחסידּות, מבאר הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפּלת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּדהּנה

עבֹודת ידי על נמׁשכת ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה קׁשּורה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ּדוקא זֹו ּתפּלה נרמזה ולכן ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָהאדם,

ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם לעבֹודת ּביחס ׁשּכן "וּיפּגע", ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּבתבת

הּסדר לפי לא מלמעלה, ּבאה הארץ קפיצת ואף ּבכּונה'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ'לא

האדם. עבֹודת ידי על ולא ְְֲִֵַַָָָָָֹהרגיל

,ïåùàø
éðùèëà:íã÷-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥¤«¤
áìL íL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå-éøãr äL ©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈§¨³¤§¥

e÷Lé àåää øàaä-ïî ék äéìr íéöáø ïàöŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´©¦½©§−
:øàaä ét-ìr äìãb ïáàäå íéøãräâ-eôñàðå ¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬©§¥«§¤«¤§

øàaä ét ìrî ïáàä-úà eììâå íéøãrä-ìë änĹ̈¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½
øàaä ét-ìr ïáàä-úà eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯¤¨¤²¤©¦¬©§¥−

:dî÷îìãízà ïéàî éçà á÷ré íäì øîàiå ¦§Ÿ¨«©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®
:eðçðà ïøçî eøîàiåäízrãéä íäì øîàiå ©Ÿ́§½¥«¨−̈£¨«§©´Ÿ¤¨¤½©§©§¤−

:eðrãé eøîàiå øBçð-ïa ïáì-úàåíäì øîàiå ¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−¨¨«§©¬Ÿ¤¨¤−
äàa Bza ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì íBìLä£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈

:ïàvä-íræúr-àì ìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå ¦©«Ÿ©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−
:erø eëìe ïàvä e÷Lä äð÷nä óñàäçeøîàiå ¥«¨¥´©¦§¤®©§¬©−Ÿ§¬§«©«Ÿ§»

eììâå íéøãrä-ìk eôñàé øLà ãr ìëeð àì́Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½§¨«£Æ
:ïàvä eðé÷Läå øàaä ét ìrî ïáàä-úàèepãBò ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ¤−

äéáàì øLà ïàvä-ír äàa | ìçøå ínr øaãî§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨
:àåä ärø ékéìçø-úà á÷ré äàø øLàk éäéå ¦¬Ÿ−̈¦«©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À

Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà éçà ïáì-úa©¨¨Æ£¦´¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´
ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìrî ïáàä-úà ìâiå á÷ré©«£ÀŸ©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ

:Bnà éçà ïáìàéBì÷-úà àOiå ìçøì á÷ré ÷Miå ¨−̈£¦¬¦«©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−
:jáiåáééëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷ré ãbiå ©¥«§§©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬

:äéáàì ãbzå õøzå àeä ä÷áø-ïáâérîLë éäéå ¤¦§−̈®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©
Búàø÷ì õøiå Búçà-ïa á÷ré | òîL-úà ïáì̈¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨¦§¨Æ
ïáìì øtñéå Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®©§©¥´§¨½̈

:älàä íéøácä-ìk úàãééîör Cà ïáì Bì øîàiå ¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬
:íéîé Lãç Bnr áLiå äzà éøNáeåèïáì øîàiå §¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−¬Ÿ¤¨¦«©³Ÿ¤¨¨Æ

él äãébä ípç éðzãárå äzà éçà-éëä á÷réì§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®©¦¬¨¦−
:EzøkNn-äîæèäìãbä íL úBðá ézL ïáììe ©©§ª§¤«§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ

:ìçø äpèwä íLå äàìæéìçøå úBkø äàì éðérå ¥½̈§¥¬©§©−̈¨¥«§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸
:äàøî úôéå øàz-úôé äúéä̈«§½̈§©−Ÿ©¦©¬©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr dl zegiy ihewl)

¯‡z ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÏÁ¯Â ˙Bk¯ ‰‡Ï È�ÈÚÂ(יז (כט, ¿≈≈≈»«¿»≈»¿»¿«…«

‰‡Ï;ּתׁשּובה ּבעלי לעבֹודת ׁשּיכת מּבכי, רּכֹות עיניה ׁשהיּו - ≈»ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

.ּכ על ּתׁשּובה ועׂשּו יֹוסף ּבמכירת חטאּו ׁשהיתה¯ÏÁּובניה - ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ»≈ְֶָָ

ׁשלמּות הּצּדיקים, לעבֹודת ׁשּיכת ּופגם, מּום ללא ּתאר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹיפת

הּברּיֹות היּו לכן חטאּו. לא ּובנימין) (יֹוסף ּובניה הּמצֹות; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבקּיּום

אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש הּוא ּכי ליעקב, מיעדת ׁשרחל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹאֹומרים

למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי לעׂשו, מיעדת ולאה הּצּדיקים; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעבֹודת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zexeka(ipy meil)

éøãðe Eì eéäéE`pzd yxece ,''d xgai xW` mFwnd l` z`aE `UY ¦§§§¨¤¦¨¨¨¤©¨£¤¦§©
éLã÷ ÷ø',úBøeîzä elà ,'Ezexenzd z` mby cnll aezkd `ae ©¨¨¤¥©§

,gafnd lr aixwdl miaiig,úBãìåeä elà ,'Eì eéäé øLà'`ae £¤¦§§¥©§¨
dnae ,gafnd lr eaxwi miycwd on eclepy zecled mby zeaxl

' aezkd jynda xn`pyéøãðeøãðì áeúkä ïLéwä ,'Edyiwd - §¨¤¦¦¨©¨§¤¤
cnll ,ycwd ixcpl zexenzde miycwd zecle z` dxezdøãp äî©¤¤

àì íeî ìòa énð éðä óà ,àì íeî ìòaycwzpy oaxwy myk - ©©Ÿ©¨¥©¦©©Ÿ
zeclee zexenzd mb jk ,men lra `edyk axw epi` xcp ici lr
'gafz `l' weqtdy `vnpe .men ilra mdyk miaxw mpi` miycwd

.cigi znaa men lra zaxwd xeqi` epnn cenll iept
:dpyna epipy.äøeîz ïéNBò ïéàå§¥¦§¨

:`xnbd zl`eyàîòè éàîmnen mcwy miycwy mrhd edn - ©©£¨
:daiyne ,dxenz miyer mpi` mzycwdlàø÷ øîàc(i fk `xwie) §¨©§¨

' ,dxenz xeqi` oipra'åâå øéîé àìå epôéìçé àìF` rxA aFh FzF` Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦§¨
dndaa minz oaxw xindl xeq`y `ed weqtd yexite ,'aFhA rx©§
,dninz dndaa men lra oaxw xindl xeq` ok enke ,men zlra

,denzl mewn dideàì úøîà áBèa òø àzLädxq`y dzr - ©§¨©§¨§©Ÿ
dlern dxenzdy s` ,dninz dndaa men lra oaxw xindl dxezd

,oaxwd on xzeiàéòaéî òøa áBèxnel dxezd dkxved ike - §¨¦©§¨
drexb dxenzd dfay ,men zlra dndaa mz oaxw xindl xeq`y

,oaxwd on xzei,àlàcnll ,'rxa aeh' dazke dxezd dxfg jkl ¤¨
aezkd jynd lr(my)`Ed dide dndaA dndA xini xnd m`e'§¦¨¥¨¦¥¨¦§¥¨§¨¨

y ,'Wcw didi FzxEnzEäøeîz äNBò Bøwéòî áBèdnda wx - §¨¦§¤Ÿ¤¥¦¨¤§¨
exind m` ,dycwedy drya dninz epiidc ,dzligzn 'aeh' dzidy

dxenzd dlg ,men da ltpy xg`l s` dze`la` ,ïéà Bøwéòî òø©¥¦¨¥
,äøeîz äNBòm` ,dycwedy drya men zlra dzidy dnda ¤§¨

.dxenzd dlg `l ,dze` exind
dnda,xnelk ,'dkxrde dcnrd'a `l` dze` micet oi` ,dycwedy

diey z` mikixrny drya dndad z` micinrndzn m` ,okle ,
dxenza .dze` micet oi`(:bl-.al)mipic mibdep miycw dfi`a ewlgp

mcwy gafn iycwa wx bdep `ed ixd ,oerny iax zrcl .dl`
opgei iax ewlgp ,my dpynay minkg zrcle .mnenl mzycwd
oic bdep ziad wca iycway mzrca xaeq opgei iax .yiwl yixe
dncw m` wx bdep `ed ixd ,gafn iycwae ,'dkxrde dcnrd'

mzycwdl mend mcw m` `l la` ,mnenl mzycwdyiwl yixe .
,'dkxrde dcnrd' oic bdep ziad wca iycwa wxy mzrca xaeq
miig ilra lk ,'iel iac `pz' zrcl .llk bdep epi` gafn iycwa la`
dcnrd' llka md ,gafnl llk miie`x mpi`y el` elit` ,eycwzpy

.'dkxrde
:dpyna epipy.eãté eúî íà¦¥¦¨

zwlgny ,epizpyn zipyp mi`pzd on dfi` zhiya ,dpc `xnbd
oic bdep epi` eay ycwdl mend mcwy oia ,dzny dnda oeict oica
bdepy menl ycwdd mcw oial ,dzectl xyt`e 'dkxrde dcnrd'

:dzectl oi`e df oic,áø øîà äãeäé áø øîàdpynBæzxaeqd ¨©©§¨¨©©
,'dkxrde dcnrd' oic llka od gafnl eycwedy zendayéøác¦§¥

ïBòîL éaø,`idììëa eéä çaæî éLã÷ øîàc[oic llka mpyi-] ©¦¦§§¨©¨§¥¦§¥©¨¦§¨
,äëøòäå äãîòämle`eéä àì úéaä ÷ãa éLã÷[mpi`-]ììëa ©£¨¨§©£¨¨¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨¦§¨

ïðúc ,äëøòäå äãîòädxenza(.al)÷ãa éLã÷ ,øîBà ïBòîL éaø ©£¨¨§©£¨¨¦§©©¦¦§¥¨§¥¤¤
,eãté eúî íà úéaäeixacne ,'dkxrde dcnrd' mikixv oi`y itl ©©¦¦¥¦¨

miycw aiignd weqtdy itl ,ecti `l gafn iycwy rnyn
,gafn iycw lr xn`p 'dkxrde dcnrd'aìòáa ïBòîL éaø äãBîe¤©¦¦§§©©

äcôpL Bøwéòî íeîdzidy dnday `ed dcen mewn lkne - ¥¦¨¤¦§¤
micet ,gafn iycw `idy ,dzne dzycwd zligzn men zlra

.'dkxrde dcnrd' dl zeyrl xyt` i`y s` dze`àîòè éàî- ©©£¨
,oerny iax ly enrh ednàø÷ øîàc(ai fk `xwie),znda oipra §¨©§¨

odMd Kixrde' ,men da ltpy miycw,'dúBàxn`py jkne,'dúBà' §¤¡¦©Ÿ¥¨¨
miyxec ,zxg` `le ef rnynyBøwéòî íeî ìòa éèeòîì§©¥©©¥¦¨

,'dkxrde dcnrd' oicn [ezligzn-]eúî íà ,íéøîBà íéîëç ìáà£¨£¨¦§¦¦¥
eøáwémixaeqe ,miwleg minkg la` -men ilra eidy miycwd mby ¦¨¥

ezn m` jkitle ,'dkxrde dcnrd'l miwewf mzycwd zligzn
.exawi

:`xnbd zl`ey .ax oiekzp 'minkg' dfi`l zxxan `xnbdïàî©
íéîëçxnel oi` ixdy .exawi ezn m`y mixaeqd minkgd md in - £¨¦

dxenza dpyna oerny iax lr miwlegd minkgd mdy(.al)mb oky ,
icen mddcnrd' mikixv mpi`y mzycwdl mnen mcwy miycwa m

my `xnba x`eank ,'dkxrde(.al).
:`xnbd daiynàeä éåì éác àðz`pzd `ed ,ax xikfdy 'minkg' - ¨¨§¥¥¦

,iel ly eyxcn ziaayeéä ìkä ,éåì éác àðúc[md miycwd lk-] §¨¨§¥¥¦©Ÿ¨
éác àðz ïëå ,Bøwéòî íeî ìòa eléôàå ,äëøòäå äãîòä ììëa¦§¨©£¨¨§©£¨¨©£¦©©¥¦¨§¥¨¨§¥

déúéðúîa éåìiel ly yxcnd zian `pzd dpye siqed oke - ¥¦§©§¦¥
,ely `ziixaa,óBò eléôà ,äiç eléôà,oaxwl llk miie`x mpi`y £¦©¨£¦

m`e ,'dkxrde dcnrd'a `l` mictp mpi` ziad wcal eycwed m`
.exawi ezn

:'iel iac `pz' lr `xnbd dywnáéúëäåaezk ixde -Kixrde' §¨§¦§¤¡¦
odMd,'dúBàdcnrd' oicn hrnl d`a 'dze`' zaizy i`ceae ©Ÿ¥¨

:`xnbd dwiqn .mzycwdl mnen mcwy miycw ,'dkxrde,'dúBà'¨
àéL÷ éåì éác àðúì.xacd dyw 'iel iac `pz' zrcl ,ok` - §¨¨§¥¥¦©§¨

minkgk mb dpynd z` cinrpy ,ax ixac lr dywn `xnbd
epizpyny ax xn`y jkn :`xnbd dywn .oerny iax lr miwlegd
mixaeqe miwleg 'iel iac `pz' mdy minkg mle` oerny iax zrck

rnyn ,exawi ezn m`y,éàî ,ïBòîL éaøc déìò éâéìôc ïðaø ìáà£¨©¨¨¦§¦¦£¥§©¦¦§©
,eãté eúî íàc énð éëäiax lr miwlegd opaxy rnyn ,xnelk ¨¦©¦§¦¥¦¨

wca iycwa oiae gafn iycwa oiay mixaeqe ,dxenza dpyna oerny
opgei iax mx`iay itk] 'dkxrde dcnrd' oic bdep ziad(:al my),[

drya men zlra dzidy dndaay ,epizpyn lr miwleg mpi`
j` ,zectdl lkeze df oic bdep oi` deyicwdyéëä éà,jk ok` m` - ¦¨¦

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

המשך ביאור למס' בכורות ליום שקי עמ' ב



קני ipy ,oey`x - hk ,gk - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àöéå úùøô

çëé:äðøç Cìiå òáL øàaî á÷ré àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨
àéçwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ

íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä éðáàî¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ¨®©¦§©−©¨¬
:àeääáéBLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå ©«©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−

íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä rébî©¦´©©¨®̈§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬
:Ba íéãøéå(éåì)âééðà øîàiå åéìr ávð ýåýé äpäå §«Ÿ§¦−«§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´

éáà íäøáà éýìû ýåýéõøàä ÷çöé éýìûå E §Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤
:Erøæìe äpðzà Eì äéìr áëL äzà øLà£¤³©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«

ãéäîã÷å äné zöøôe õøàä øôrk Erøæ äéäå§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨
äîãàä úçtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöå§¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈

:ErøæáeåèézøîLe Cnr éëðà äpäåìëa E §©§¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ
éúáLäå Cìz-øLààì ék úàfä äîãàä-ìà E £¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦µ´Ÿ

ézøac-øLà úà éúéNr-íà øLà ãr Eáærà¤«¡¨§½©µ£¤´¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦
:Cìæèýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷ré õ÷éiå ¨«©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½

:ézrãé àì éëðàå äfä íB÷naæéøîàiå àøéiå ©¨−©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦©¦¨Æ©Ÿ©½
ä íB÷nä àøBp-äîíéýìû úéa-íà ék äæ ïéà äf ©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦µ¦¥´¡Ÿ¦½
:íéîMä ørL äæå(ìàøùé)çéø÷aa á÷ré íkLiå §¤−©¬©©¨¨«¦©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤

dúà íNiå åéúLàøî íN-øLà ïáàä-úà çwiå©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´§©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈
:dLàø-ìr ïîL ÷öiå äávîèé-íL-úà àø÷iå ©¥®̈©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«©¦§¨²¤¥«

øérä-íL æeì íìeàå ìû-úéa àeää íB÷nä©¨¬©−¥«¥®§¨²¬¥«¨¦−
:äðLàøìëäéäé-íà øîàì øãð á÷ré øciå ¨¦«Ÿ¨«©¦©¬©«£−Ÿ¤¤́¥®Ÿ¦¦«§¤̧

éëðà øLà äfä Cøca éðøîLe éãnr íéýìû¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´
:Laìì ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBäàëézáLå ¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿ§©§¦¬

:íéýìûì éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìà íBìLá§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«
áëúéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´

:Cì epøOrà øOr éì-ïzz øLà ìëå íéýìû¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr dk zegiy ihewl)

ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא (כח, «ƒ¿««»

ı¯‡‰ BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ(רש"י) ¿¿ƒ»∆»¿»»»∆

לֹומר, ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַֹיׁש

מּפני ּבחסידּות, מבאר הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפּלת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּדהּנה

עבֹודת ידי על נמׁשכת ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה קׁשּורה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא

ּדוקא זֹו ּתפּלה נרמזה ולכן ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָהאדם,

ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם לעבֹודת ּביחס ׁשּכן "וּיפּגע", ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּבתבת

הּסדר לפי לא מלמעלה, ּבאה הארץ קפיצת ואף ּבכּונה'. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ'לא

האדם. עבֹודת ידי על ולא ְְֲִֵַַָָָָָֹהרגיל

,ïåùàø
éðùèëà:íã÷-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥¤«¤
áìL íL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå-éøãr äL ©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈§¨³¤§¥

e÷Lé àåää øàaä-ïî ék äéìr íéöáø ïàöŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´©¦½©§−
:øàaä ét-ìr äìãb ïáàäå íéøãräâ-eôñàðå ¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬©§¥«§¤«¤§

øàaä ét ìrî ïáàä-úà eììâå íéøãrä-ìë änĹ̈¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½
øàaä ét-ìr ïáàä-úà eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯¤¨¤²¤©¦¬©§¥−

:dî÷îìãízà ïéàî éçà á÷ré íäì øîàiå ¦§Ÿ¨«©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®
:eðçðà ïøçî eøîàiåäízrãéä íäì øîàiå ©Ÿ́§½¥«¨−̈£¨«§©´Ÿ¤¨¤½©§©§¤−

:eðrãé eøîàiå øBçð-ïa ïáì-úàåíäì øîàiå ¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−¨¨«§©¬Ÿ¤¨¤−
äàa Bza ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì íBìLä£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈

:ïàvä-íræúr-àì ìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå ¦©«Ÿ©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−
:erø eëìe ïàvä e÷Lä äð÷nä óñàäçeøîàiå ¥«¨¥´©¦§¤®©§¬©−Ÿ§¬§«©«Ÿ§»

eììâå íéøãrä-ìk eôñàé øLà ãr ìëeð àì́Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½§¨«£Æ
:ïàvä eðé÷Läå øàaä ét ìrî ïáàä-úàèepãBò ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ¤−

äéáàì øLà ïàvä-ír äàa | ìçøå ínr øaãî§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨
:àåä ärø ékéìçø-úà á÷ré äàø øLàk éäéå ¦¬Ÿ−̈¦«©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À

Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà éçà ïáì-úa©¨¨Æ£¦´¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´
ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìrî ïáàä-úà ìâiå á÷ré©«£ÀŸ©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ

:Bnà éçà ïáìàéBì÷-úà àOiå ìçøì á÷ré ÷Miå ¨−̈£¦¬¦«©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−
:jáiåáééëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷ré ãbiå ©¥«§§©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬

:äéáàì ãbzå õøzå àeä ä÷áø-ïáâérîLë éäéå ¤¦§−̈®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨©§¦Á¦§¸Ÿ©
Búàø÷ì õøiå Búçà-ïa á÷ré | òîL-úà ïáì̈¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨¦§¨Æ
ïáìì øtñéå Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®©§©¥´§¨½̈

:älàä íéøácä-ìk úàãééîör Cà ïáì Bì øîàiå ¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬
:íéîé Lãç Bnr áLiå äzà éøNáeåèïáì øîàiå §¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−¬Ÿ¤¨¦«©³Ÿ¤¨¨Æ

él äãébä ípç éðzãárå äzà éçà-éëä á÷réì§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®©¦¬¨¦−
:EzøkNn-äîæèäìãbä íL úBðá ézL ïáììe ©©§ª§¤«§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ

:ìçø äpèwä íLå äàìæéìçøå úBkø äàì éðérå ¥½̈§¥¬©§©−̈¨¥«§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸
:äàøî úôéå øàz-úôé äúéä̈«§½̈§©−Ÿ©¦©¬©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr dl zegiy ihewl)

¯‡z ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÏÁ¯Â ˙Bk¯ ‰‡Ï È�ÈÚÂ(יז (כט, ¿≈≈≈»«¿»≈»¿»¿«…«

‰‡Ï;ּתׁשּובה ּבעלי לעבֹודת ׁשּיכת מּבכי, רּכֹות עיניה ׁשהיּו - ≈»ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

.ּכ על ּתׁשּובה ועׂשּו יֹוסף ּבמכירת חטאּו ׁשהיתה¯ÏÁּובניה - ְְְְִִֵֶַַָָָָָָ»≈ְֶָָ

ׁשלמּות הּצּדיקים, לעבֹודת ׁשּיכת ּופגם, מּום ללא ּתאר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹיפת

הּברּיֹות היּו לכן חטאּו. לא ּובנימין) (יֹוסף ּובניה הּמצֹות; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבקּיּום

אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש הּוא ּכי ליעקב, מיעדת ׁשרחל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹאֹומרים

למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי לעׂשו, מיעדת ולאה הּצּדיקים; ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹעבֹודת

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ci sc zexeka(ipy meil)

éøãðe Eì eéäéE`pzd yxece ,''d xgai xW` mFwnd l` z`aE `UY ¦§§§¨¤¦¨¨¨¤©¨£¤¦§©
éLã÷ ÷ø',úBøeîzä elà ,'Ezexenzd z` mby cnll aezkd `ae ©¨¨¤¥©§

,gafnd lr aixwdl miaiig,úBãìåeä elà ,'Eì eéäé øLà'`ae £¤¦§§¥©§¨
dnae ,gafnd lr eaxwi miycwd on eclepy zecled mby zeaxl

' aezkd jynda xn`pyéøãðeøãðì áeúkä ïLéwä ,'Edyiwd - §¨¤¦¦¨©¨§¤¤
cnll ,ycwd ixcpl zexenzde miycwd zecle z` dxezdøãp äî©¤¤

àì íeî ìòa énð éðä óà ,àì íeî ìòaycwzpy oaxwy myk - ©©Ÿ©¨¥©¦©©Ÿ
zeclee zexenzd mb jk ,men lra `edyk axw epi` xcp ici lr
'gafz `l' weqtdy `vnpe .men ilra mdyk miaxw mpi` miycwd

.cigi znaa men lra zaxwd xeqi` epnn cenll iept
:dpyna epipy.äøeîz ïéNBò ïéàå§¥¦§¨

:`xnbd zl`eyàîòè éàîmnen mcwy miycwy mrhd edn - ©©£¨
:daiyne ,dxenz miyer mpi` mzycwdlàø÷ øîàc(i fk `xwie) §¨©§¨

' ,dxenz xeqi` oipra'åâå øéîé àìå epôéìçé àìF` rxA aFh FzF` Ÿ©£¦¤§Ÿ¨¦§¨
dndaa minz oaxw xindl xeq`y `ed weqtd yexite ,'aFhA rx©§
,dninz dndaa men lra oaxw xindl xeq` ok enke ,men zlra

,denzl mewn dideàì úøîà áBèa òø àzLädxq`y dzr - ©§¨©§¨§©Ÿ
dlern dxenzdy s` ,dninz dndaa men lra oaxw xindl dxezd

,oaxwd on xzeiàéòaéî òøa áBèxnel dxezd dkxved ike - §¨¦©§¨
drexb dxenzd dfay ,men zlra dndaa mz oaxw xindl xeq`y

,oaxwd on xzei,àlàcnll ,'rxa aeh' dazke dxezd dxfg jkl ¤¨
aezkd jynd lr(my)`Ed dide dndaA dndA xini xnd m`e'§¦¨¥¨¦¥¨¦§¥¨§¨¨

y ,'Wcw didi FzxEnzEäøeîz äNBò Bøwéòî áBèdnda wx - §¨¦§¤Ÿ¤¥¦¨¤§¨
exind m` ,dycwedy drya dninz epiidc ,dzligzn 'aeh' dzidy

dxenzd dlg ,men da ltpy xg`l s` dze`la` ,ïéà Bøwéòî òø©¥¦¨¥
,äøeîz äNBòm` ,dycwedy drya men zlra dzidy dnda ¤§¨

.dxenzd dlg `l ,dze` exind
dnda,xnelk ,'dkxrde dcnrd'a `l` dze` micet oi` ,dycwedy

diey z` mikixrny drya dndad z` micinrndzn m` ,okle ,
dxenza .dze` micet oi`(:bl-.al)mipic mibdep miycw dfi`a ewlgp

mcwy gafn iycwa wx bdep `ed ixd ,oerny iax zrcl .dl`
opgei iax ewlgp ,my dpynay minkg zrcle .mnenl mzycwd
oic bdep ziad wca iycway mzrca xaeq opgei iax .yiwl yixe
dncw m` wx bdep `ed ixd ,gafn iycwae ,'dkxrde dcnrd'

mzycwdl mend mcw m` `l la` ,mnenl mzycwdyiwl yixe .
,'dkxrde dcnrd' oic bdep ziad wca iycwa wxy mzrca xaeq
miig ilra lk ,'iel iac `pz' zrcl .llk bdep epi` gafn iycwa la`
dcnrd' llka md ,gafnl llk miie`x mpi`y el` elit` ,eycwzpy

.'dkxrde
:dpyna epipy.eãté eúî íà¦¥¦¨

zwlgny ,epizpyn zipyp mi`pzd on dfi` zhiya ,dpc `xnbd
oic bdep epi` eay ycwdl mend mcwy oia ,dzny dnda oeict oica
bdepy menl ycwdd mcw oial ,dzectl xyt`e 'dkxrde dcnrd'

:dzectl oi`e df oic,áø øîà äãeäé áø øîàdpynBæzxaeqd ¨©©§¨¨©©
,'dkxrde dcnrd' oic llka od gafnl eycwedy zendayéøác¦§¥

ïBòîL éaø,`idììëa eéä çaæî éLã÷ øîàc[oic llka mpyi-] ©¦¦§§¨©¨§¥¦§¥©¨¦§¨
,äëøòäå äãîòämle`eéä àì úéaä ÷ãa éLã÷[mpi`-]ììëa ©£¨¨§©£¨¨¨§¥¤¤©©¦Ÿ¨¦§¨

ïðúc ,äëøòäå äãîòädxenza(.al)÷ãa éLã÷ ,øîBà ïBòîL éaø ©£¨¨§©£¨¨¦§©©¦¦§¥¨§¥¤¤
,eãté eúî íà úéaäeixacne ,'dkxrde dcnrd' mikixv oi`y itl ©©¦¦¥¦¨

miycw aiignd weqtdy itl ,ecti `l gafn iycwy rnyn
,gafn iycw lr xn`p 'dkxrde dcnrd'aìòáa ïBòîL éaø äãBîe¤©¦¦§§©©

äcôpL Bøwéòî íeîdzidy dnday `ed dcen mewn lkne - ¥¦¨¤¦§¤
micet ,gafn iycw `idy ,dzne dzycwd zligzn men zlra

.'dkxrde dcnrd' dl zeyrl xyt` i`y s` dze`àîòè éàî- ©©£¨
,oerny iax ly enrh ednàø÷ øîàc(ai fk `xwie),znda oipra §¨©§¨

odMd Kixrde' ,men da ltpy miycw,'dúBàxn`py jkne,'dúBà' §¤¡¦©Ÿ¥¨¨
miyxec ,zxg` `le ef rnynyBøwéòî íeî ìòa éèeòîì§©¥©©¥¦¨

,'dkxrde dcnrd' oicn [ezligzn-]eúî íà ,íéøîBà íéîëç ìáà£¨£¨¦§¦¦¥
eøáwémixaeqe ,miwleg minkg la` -men ilra eidy miycwd mby ¦¨¥

ezn m` jkitle ,'dkxrde dcnrd'l miwewf mzycwd zligzn
.exawi

:`xnbd zl`ey .ax oiekzp 'minkg' dfi`l zxxan `xnbdïàî©
íéîëçxnel oi` ixdy .exawi ezn m`y mixaeqd minkgd md in - £¨¦

dxenza dpyna oerny iax lr miwlegd minkgd mdy(.al)mb oky ,
icen mddcnrd' mikixv mpi`y mzycwdl mnen mcwy miycwa m

my `xnba x`eank ,'dkxrde(.al).
:`xnbd daiynàeä éåì éác àðz`pzd `ed ,ax xikfdy 'minkg' - ¨¨§¥¥¦

,iel ly eyxcn ziaayeéä ìkä ,éåì éác àðúc[md miycwd lk-] §¨¨§¥¥¦©Ÿ¨
éác àðz ïëå ,Bøwéòî íeî ìòa eléôàå ,äëøòäå äãîòä ììëa¦§¨©£¨¨§©£¨¨©£¦©©¥¦¨§¥¨¨§¥

déúéðúîa éåìiel ly yxcnd zian `pzd dpye siqed oke - ¥¦§©§¦¥
,ely `ziixaa,óBò eléôà ,äiç eléôà,oaxwl llk miie`x mpi`y £¦©¨£¦

m`e ,'dkxrde dcnrd'a `l` mictp mpi` ziad wcal eycwed m`
.exawi ezn

:'iel iac `pz' lr `xnbd dywnáéúëäåaezk ixde -Kixrde' §¨§¦§¤¡¦
odMd,'dúBàdcnrd' oicn hrnl d`a 'dze`' zaizy i`ceae ©Ÿ¥¨

:`xnbd dwiqn .mzycwdl mnen mcwy miycw ,'dkxrde,'dúBà'¨
àéL÷ éåì éác àðúì.xacd dyw 'iel iac `pz' zrcl ,ok` - §¨¨§¥¥¦©§¨

minkgk mb dpynd z` cinrpy ,ax ixac lr dywn `xnbd
epizpyny ax xn`y jkn :`xnbd dywn .oerny iax lr miwlegd
mixaeqe miwleg 'iel iac `pz' mdy minkg mle` oerny iax zrck

rnyn ,exawi ezn m`y,éàî ,ïBòîL éaøc déìò éâéìôc ïðaø ìáà£¨©¨¨¦§¦¦£¥§©¦¦§©
,eãté eúî íàc énð éëäiax lr miwlegd opaxy rnyn ,xnelk ¨¦©¦§¦¥¦¨

wca iycwa oiae gafn iycwa oiay mixaeqe ,dxenza dpyna oerny
opgei iax mx`iay itk] 'dkxrde dcnrd' oic bdep ziad(:al my),[

drya men zlra dzidy dndaay ,epizpyn lr miwleg mpi`
j` ,zectdl lkeze df oic bdep oi` deyicwdyéëä éà,jk ok` m` - ¦¨¦
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iriaxקנב ,iyily - l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éùéìùçéòáL Eãárà øîàiå ìçø-úà á÷ré áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©
:äpèwä Eza ìçøa íéðLèéézz áBè ïáì øîàiå ¨¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«©´Ÿ¤¨À̈µ¦¦´

:éãnr äáL øçà Léàì dúà ézzî Cì dúàŸ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´©¥®§−̈¦¨¦«
ëåéðérá eéäiå íéðL òáL ìçøa á÷ré ãáriå©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ

:dúà Búáäàa íéãçà íéîékàëá÷ré øîàiå §¨¦´£¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ
äàBáàå éîé eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−¨¨®§¨−¨

:äéìàáëNriå íB÷nä éLðà-ìk-úà ïáì óñàiå ¥¤«¨©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤¨©§¥¬©¨−©©¬©
:äzLîâëàáiå Bzá äàì-úà çwiå áørá éäéå ¦§¤«©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬

:äéìà àáiå åéìà dúàãëätìæ-úà dì ïáì ïziå Ÿ−̈¥®̈©¨−Ÿ¥¤«¨©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈
:äçôL Bzá äàìì BúçôLäë-äpäå ø÷aá éäéå ¦§¨®§¥¨¬¦−¦§¨«©§¦´©½Ÿ¤§¦¥

àìä él úéNr úàf-äî ïáì-ìà øîàiå äàì àåä¦−¥®̈©Ÿ́¤¤¨À̈©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ
éðúénø änìå Cnr ézãár ìçøá:åëïáì øîàiå §¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦©´Ÿ¤¨½̈

éðôì äøérvä úúì eðîB÷îa ïë äNré-àìŸ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈¦§¥¬
:äøéëaäæëúàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ ráL àlî ©§¦¨«©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ

íéðL-òáL ãBò éãnr ãárz øLà äãára©«£Ÿ̈Æ£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬
:úBøçàçëúàæ ráL àlîéå ïk á÷ré Nriå £¥«©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ

:äMàì Bì Bza ìçø-úà Bì-ïziåèëïáì ïziå ©¦¤²¤¨¥¬¦−¬§¦¨«©¦¥³¨¨Æ
ì dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì:äçôLìàáiå §¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈§¦§¨«©¨ŸÆ

Bnr ãáriå äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥®̈©©«£´Ÿ¦½
:úBøçà íéðL-òáL ãBòàìäàeðN-ék ýåýé àøiå −¤«©¨¦¬£¥«©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´

:äø÷r ìçøå dîçø-úà çzôiå äàìáìøäzå ¥½̈©¦§©−¤©§¨®§¨¥−£¨¨«©©³©
äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈
:éLéà éðáäàé äzr ék ééðra ýåýé äàø-ék¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«

âìýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ
BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà äàeðN-ék¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−

:ïBrîLãìírtä äzr øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå ¦§«©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéà äåléïk-ìr íéðá äL ¦¨¤³¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬

:éåì BîL-àø÷äìøîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå ¨«¨§−¥¦«©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ
äãeäé BîL äàø÷ ïk-ìr ýåýé-úà äãBà írtä©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−§®̈

:úãlî ãîrzåìàäãìé àì ék ìçø àøzå ©©«£−Ÿ¦¤«¤©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ
á÷ré-ìà øîàzå dúçàa ìçø àp÷zå á÷réì§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ®̈©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ

:éëðà äúî ïéà-íàå íéðá él-äáäáóà-øçiå ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬¨«Ÿ¦©¦«©©¬
-øLà éëðà íéýìû úçúä øîàiå ìçøa á÷ré©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦£¤

:ïèá-éøt Cnî òðîâääìá éúîà äpä øîàzå ¨©¬¦¥−§¦¨«¤©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìr ãìúå äéìà àáŸ¥¤®¨§¥¥Æ©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

ãäéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨
:á÷réä:ïa á÷réì ãìzå ääìa øäzååøîàzå ©«£«Ÿ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«©³Ÿ¤

ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø̈¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìræääìa ãìzå ãBò øäzå ©¥²¨«§¨¬§−¨«©©´©½©¥¾¤¦§−̈

:á÷réì éðL ïa ìçø úçôLçìçø øîàzå ¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¨¥À
ézìëé-íb éúçà-ír ézìzôð | íéýìû éìezôð©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦

:éìzôð BîL àø÷zåèäãîr ék äàì àøzå ©¦§¨¬§−©§¨¦«©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈
dúà ïzzå dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì á÷réìéá÷réì äàì úçôL ätìæ ãìzå §©«£−Ÿ§¦¨«©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ
:ïaàéäàì øîàzåáéúëãâáéø÷àø÷zå ãâ àa ¥«©¬Ÿ¤¥−̈¨´®̈©¦§¨¬

L-úà:ãb BîáééðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå ¤§−¨«©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−
:á÷réìâéúBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå §©«£«Ÿ©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®

:øLà BîL-úà àø÷zå©¦§¨¬¤§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˙„lÓ „ÓÚzÂ(לה (כט, ««¬…ƒ∆∆

. מיהּודה ׁשבט יסּור "לא נאמר ּבֹו ּביהּודה, נאמר זה ֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפסּוק

הּגאּלה על ׁשרֹומז לֹומר, ויׁש הּמׁשיח). מל) ׁשילה" יבא ּכי עד .ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻ

לׁשֹון הּׁשירֹות "ּכל ּדהּנה ּגלּות. אחריה ׁשאין והּׁשלמה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהאמּתית

יׁש "ׁשהּנקבה ּכלֹומר: זכר". לׁשֹון ּדלעתיד מּׁשירה חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָנקבה,

ÈÏ„‰לּה ¯Úˆוכן ללידה. והּגאּלה לעּבּור נמׁשל ׁשהּגלּות (ּכּידּוע ָ««≈»ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻ

יׁש הּנּסים ּכל אף לידה), חבלי ּבׁשם נקראים הּמׁשיח ימֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָחבלי

ּכזכרים . . צער אחריה ׁשאין מּלעתיד חּוץ צער; Ï‡אחריהם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ…

Ì„ÈÏBÈ".(ב קטז, פסחים (תוספות ƒ≈

éòéáøãéàöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³
øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa íéàãeã«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤

ða éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà ìçø:Cåèøîàzå ¨¥¸¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«©´Ÿ¤
-úà íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èrîä dì̈À©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬¤
äìélä Cnr ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

ðá éàãec úçz:Cæèáøra äãOä-ïî á÷ré àáiå ©−©«¨¥¬§¥«©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼
øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ì äàì àözå©¥¥̧¥¹̈¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦µ¨´Ÿ

ézøëN:àeä äìéla dnr ákLiå éða éàãeãa E §©§¦½§«¨¥−§¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«
æéïa á÷réì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥®̈©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬

:éLéîççééøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå £¦¦«©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½
:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôL ézúð-øLà£¤¨©¬¦¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

èé:á÷réì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ
ëáBè ãáæ éúà | íéýìû éðãáæ äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈§¨©¸¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼

íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé írtä©©̧©Æ¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®

iying - `l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïeìáæ BîL-úà àø÷zåàëàø÷zå úa äãìé øçàå ©¦§¨¬¤§−§ª«§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
:äðéc dîL-úàáëòîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå ¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³

:dîçø-úà çzôiå íéýìû äéìàâëãìzå øäzå ¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤©§¨«©©−©©¥´¤
:éútøç-úà íéýìû óñà øîàzå ïaãëàø÷zå ¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤¤§¨¦«©¦§¨¯

:øçà ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«
äëá÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ

:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìàåëäðz ¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«§º̈
äëìàå ïäa Eúà ézãár øLà éãìé-úàå éLð-úà¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨
ézãár øLà éúãár-úà zrãé äzà ék:E ¦µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'nr l zegiy ihewl)

ÔeÏe·Ê BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ . . ÈLÈ‡ È�ÏaÊÈ ÌÚt‰(כ (ל, «««ƒ¿¿≈ƒƒƒ«ƒ¿»∆¿¿

ÈnÚ ‡l‡ B˙¯Èc ¯wÚ ‡‰z ‡Ï(רש"י) …¿≈ƒ«ƒ»∆»ƒƒ

'ּדירה לֹו ׁשּיהיה נתאּוה הּקּב"ה לבֹוראן. ּדֹומים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּדיקים

ללידת ּבקׁשר נקּבע אבינּו יעקב ׁשל ּדירתֹו עּקר ואף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבתחּתֹונים';

ׁשעסק יּׂשׂשכר, ללידת ּבקׁשר (לא ּבמסחר ׁשעסק ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזבּולּון,

.יתּבר לֹו ל'דירה' והפיכתֹו העֹולם זּכּו קרי: ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּבּתֹורה),

éùéîççë:äðzàå éìr EøëN äá÷ð øîàiåèëøîàiå ©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨©Ÿ́¤
ézãár øLà úà zrãé äzà åéìàúàå E ¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®§¥²

ð÷î äéä-øLà:ézà EìEì äéä-øLà èrî ék £¤¨¨¬¦§§−¦¦«¦¿§©Á£¤¨¨̧§³
äzrå éìâøì Eúà ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈

:éúéáì éëðà-íâ äNrà éúîàìåäî øîài ¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«©−Ÿ¤¨´
-íà äîeàî éì-ïzú-àì á÷ré øîàiå Cì-ïzà¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´§½¨¦
ðàö ärøà äáeLà äfä øácä él-äNrzE ©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬«Ÿ§−

:øîLàáìðàö-ìëa øáràíMî øñä íBiä E ¤§«Ÿ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈
íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð | äN-ìk̈¤´¨´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½

:éøëN äéäå íéfra ã÷ðå àeìèåâìéa-äúðrå §¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®§¨−̈§¨¦«§¨«§¨¦³
éðôì éøëN-ìr àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãöìk E ¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−§¨¤®´Ÿ

íéáNka íeçå íéfra àeìèå ã÷ð epðéà-øLà£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½
:ézà àeä áeðbãì:Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå ¨¬−¦¦«©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«

äìíéc÷rä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
ìk úàìhäå úBc÷pä íéfrä-ìk úàå íéàìhäå§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ

ïziå íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà:åéða-ãéa £¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«
åììL Cøc íNiåá÷réå á÷ré ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸ

:úøúBpä ïáì ïàö-úà ärøæììwî á÷ré Bì-çwiå Ÿ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬

úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå çì äðáì¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½
:úBì÷nä-ìr øLà ïálä óNçîçì-úà âviå ©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤

øLà íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©®̈¦£¤Á
ì ïàvä ïàázïàáa äðîçiå ïàvä çëðì úBzL ¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨§Ÿ¨¬

ì:úBzLèìå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiåïàvä ïãìz ¦§«©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©§́¨©½Ÿ
:íéàìèe íéc÷ð íéc÷rîá÷ré ãéøôä íéáNkäå £ª¦¬§ª¦−§ª¦«§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼

úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r-ìà ïàvä éðt ïziå©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤
:ïáì ïàö-ìr íúL àìå Bcáì íéøãr Bìàîäéäå ³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«§¨À̈

-úà á÷ré íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðérì úBì÷nä©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

áîéèräáeïáìì íéôèrä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷réì íéøLwäåâîãàî ãàî Léàä õøôiå §©§ª¦−§©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ

íélîâe íéãárå úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½§©¦−
:íéøîçåàìàøîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå ©«£Ÿ¦«©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ

eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré ç÷ì̈©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½
:äfä ãákä-ìk úà äNráéðt-úà á÷ré àøiå ¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ©¤«©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´

ìL ìBîúk Bnr epðéà äpäå ïáì:íBLâøîàiå ¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬¦§«©³Ÿ¤
éúBáà õøà-ìà áeL á÷ré-ìà ýåýéEzãìBîìe E §Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−§«©§¤®

:Cnr äéäàåãäàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå §¤«§¤−¦¨«©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®
:Bðàö-ìà äãOääéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ©¨¤−¤Ÿ«©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´

ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàäéä éáà éýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈
:éãnrå-úà ézãár éçk-ìëa ék ïzrãé äðzàå ¦¨¦«§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤
:ïëéáàæézøkNî-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàå £¦¤«©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−

:éãnr òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðî úøNr£¤´¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«
çïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ

eãìéå EøëN äéäé íéc÷r øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬
:íéc÷r ïàvä-ìëèíëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå ¨©−Ÿ£ª¦«©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−

:éì-ïziåéàøàå éðér àOàå ïàvä íçé úra éäéå ©¦¤¦«©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤
íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä äpäå íBìça©«£®§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬

:íécøáe íéc÷ðàéíéýìûä Càìî éìà øîàiå §ª¦−§ª¦«©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²
:éðpä øîàå á÷ré íBìçaáééðér àð-àN øîàiåE ©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³

íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä-ìk äàøe§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬
äNò ïáì øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤

:Clâéäávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà ¨«¨«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
õøàä-ïî àö íe÷ äzr øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤



קנג iying - `l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïeìáæ BîL-úà àø÷zåàëàø÷zå úa äãìé øçàå ©¦§¨¬¤§−§ª«§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
:äðéc dîL-úàáëòîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå ¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³

:dîçø-úà çzôiå íéýìû äéìàâëãìzå øäzå ¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤©§¨«©©−©©¥´¤
:éútøç-úà íéýìû óñà øîàzå ïaãëàø÷zå ¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤¤§¨¦«©¦§¨¯

:øçà ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«
äëá÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ

:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìàåëäðz ¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«§º̈
äëìàå ïäa Eúà ézãár øLà éãìé-úàå éLð-úà¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨
ézãár øLà éúãár-úà zrãé äzà ék:E ¦µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'nr l zegiy ihewl)

ÔeÏe·Ê BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ . . ÈLÈ‡ È�ÏaÊÈ ÌÚt‰(כ (ל, «««ƒ¿¿≈ƒƒƒ«ƒ¿»∆¿¿

ÈnÚ ‡l‡ B˙¯Èc ¯wÚ ‡‰z ‡Ï(רש"י) …¿≈ƒ«ƒ»∆»ƒƒ

'ּדירה לֹו ׁשּיהיה נתאּוה הּקּב"ה לבֹוראן. ּדֹומים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּדיקים

ללידת ּבקׁשר נקּבע אבינּו יעקב ׁשל ּדירתֹו עּקר ואף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבתחּתֹונים';

ׁשעסק יּׂשׂשכר, ללידת ּבקׁשר (לא ּבמסחר ׁשעסק ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹזבּולּון,

.יתּבר לֹו ל'דירה' והפיכתֹו העֹולם זּכּו קרי: ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָּבּתֹורה),

éùéîççë:äðzàå éìr EøëN äá÷ð øîàiåèëøîàiå ©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨©Ÿ́¤
ézãár øLà úà zrãé äzà åéìàúàå E ¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®§¥²

ð÷î äéä-øLà:ézà EìEì äéä-øLà èrî ék £¤¨¨¬¦§§−¦¦«¦¿§©Á£¤¨¨̧§³
äzrå éìâøì Eúà ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈

:éúéáì éëðà-íâ äNrà éúîàìåäî øîài ¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«©−Ÿ¤¨´
-íà äîeàî éì-ïzú-àì á÷ré øîàiå Cì-ïzà¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´§½¨¦
ðàö ärøà äáeLà äfä øácä él-äNrzE ©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬«Ÿ§−

:øîLàáìðàö-ìëa øáràíMî øñä íBiä E ¤§«Ÿ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈
íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð | äN-ìk̈¤´¨´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½

:éøëN äéäå íéfra ã÷ðå àeìèåâìéa-äúðrå §¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®§¨−̈§¨¦«§¨«§¨¦³
éðôì éøëN-ìr àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãöìk E ¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−§¨¤®´Ÿ

íéáNka íeçå íéfra àeìèå ã÷ð epðéà-øLà£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½
:ézà àeä áeðbãì:Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå ¨¬−¦¦«©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«

äìíéc÷rä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
ìk úàìhäå úBc÷pä íéfrä-ìk úàå íéàìhäå§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ

ïziå íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà:åéða-ãéa £¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«
åììL Cøc íNiåá÷réå á÷ré ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸ

:úøúBpä ïáì ïàö-úà ärøæììwî á÷ré Bì-çwiå Ÿ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬

úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå çì äðáì¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½
:úBì÷nä-ìr øLà ïálä óNçîçì-úà âviå ©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤

øLà íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©®̈¦£¤Á
ì ïàvä ïàázïàáa äðîçiå ïàvä çëðì úBzL ¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨§Ÿ¨¬

ì:úBzLèìå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiåïàvä ïãìz ¦§«©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©§́¨©½Ÿ
:íéàìèe íéc÷ð íéc÷rîá÷ré ãéøôä íéáNkäå £ª¦¬§ª¦−§ª¦«§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼

úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r-ìà ïàvä éðt ïziå©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤
:ïáì ïàö-ìr íúL àìå Bcáì íéøãr Bìàîäéäå ³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«§¨À̈

-úà á÷ré íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðérì úBì÷nä©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

áîéèräáeïáìì íéôèrä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷réì íéøLwäåâîãàî ãàî Léàä õøôiå §©§ª¦−§©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ

íélîâe íéãárå úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½§©¦−
:íéøîçåàìàøîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå ©«£Ÿ¦«©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ

eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré ç÷ì̈©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½
:äfä ãákä-ìk úà äNráéðt-úà á÷ré àøiå ¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ©¤«©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´

ìL ìBîúk Bnr epðéà äpäå ïáì:íBLâøîàiå ¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬¦§«©³Ÿ¤
éúBáà õøà-ìà áeL á÷ré-ìà ýåýéEzãìBîìe E §Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−§«©§¤®

:Cnr äéäàåãäàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå §¤«§¤−¦¨«©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®
:Bðàö-ìà äãOääéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ©¨¤−¤Ÿ«©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´

ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàäéä éáà éýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈
:éãnrå-úà ézãár éçk-ìëa ék ïzrãé äðzàå ¦¨¦«§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤
:ïëéáàæézøkNî-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàå £¦¤«©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−

:éãnr òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðî úøNr£¤´¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«
çïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ

eãìéå EøëN äéäé íéc÷r øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬
:íéc÷r ïàvä-ìëèíëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå ¨©−Ÿ£ª¦«©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−

:éì-ïziåéàøàå éðér àOàå ïàvä íçé úra éäéå ©¦¤¦«©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤
íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä äpäå íBìça©«£®§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬

:íécøáe íéc÷ðàéíéýìûä Càìî éìà øîàiå §ª¦−§ª¦«©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²
:éðpä øîàå á÷ré íBìçaáééðér àð-àN øîàiåE ©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³

íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä-ìk äàøe§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬
äNò ïáì øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤

:Clâéäávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà ¨«¨«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
õøàä-ïî àö íe÷ äzr øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤



iyyקנד - `l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

áeLå úàfä:EzãìBî õøà-ìàãéäàìå ìçø ïrzå ©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«©©³©¨¥¸§¥½̈
:eðéáà úéáa äìçðå ÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤§©«£−̈§¥¬¨¦«

åè-íb ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨®̈©¬Ÿ©©
:eðtñk-úà ìBëàæèìévä øLà øLòä-ìë ék ¨−¤©§¥«¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³

øLà ìk äzrå eðéðáìe àeä eðì eðéáàî íéýìû¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧
éìà íéýìû øîà:äNr E ¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−£¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(113 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ(מג (לא, «ƒ¿…»ƒ¿…¿…

יּמה "ּופרצּת הּקּב"ה ּבּׂשרֹו לחרן יעקב ׁשל הליכתֹו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹּבתחּלת

ּבׂשֹורה לֹו נאמרה מה לׁשם ולכאֹורה, ונגּבה". וצפֹונה ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָוקדמה

"ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי "והּנה ּבהבטחה ּדי ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹזֹו,

ׁשהּוא לֹו הֹודיע ׁשהּקּב"ה לֹומר, ויׁש זֹו. מהליכה יירא ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכדי

ׁשל אף 'חרֹון ׁשל וההגּבלה הּמדידה את 'לפרץ' ּכדי לחרן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיֹורד

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן יׂשראל, ּבית את ׁשם ּולהקים ".ÓÏL‰מקֹום' ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָֹ¿≈»

" אצלֹו נהיה זֹו עבֹודתֹו ידי האיׁש".ı¯ÙiÂועל ְְְְֲִֵֶַָָ«ƒ¿…ִָ

éùùæé-ìr åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷ré í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©
:íélîbäçéBLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå ©§©¦«©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ

íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î Lëø øLà£¤´¨½̈¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®
:ïrðk äöøà åéáà ÷çöé-ìà àBáìèéCìä ïáìå ¨²¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨§¨«©§¨¨´¨©½

øLà íéôøzä-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−£¤¬
:äéáàìëéìa-ìr énøàä ïáì áì-úà á÷ré áðâiå §¨¦«¨©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ

:àeä çøá ék Bì ãébäàëBì-øLà-ìëå àeä çøáiå ¦¦´½¦¬Ÿ¥−©«©¦§©¬Æ§¨£¤½
:ãrìbä øä åéðt-úà íNiå øäpä-úà øáriå í÷iå©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«

áë:á÷ré çøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiåâëçwiå ©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ©¦©³
íéîé úráL Cøc åéøçà ócøiå Bnr åéçà-úà¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®

:ãrìbä øäa Búà ÷aãiåãëïáì-ìà íéýìû àáiå ©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬
Eì øîMä Bì øîàiå äìélä íìça énøàä̈«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²

:òø-ãr áBhî á÷ré-ír øaãz-ïtäëïáì âOiå ¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«©©¥¬¨−̈
ò÷z ïáìå øäa Bìäà-úà ò÷z á÷réå á÷ré-úà¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²¨©¬

:ãrìbä øäa åéçà-úàåëäî á÷réì ïáì øîàiå ¤¤−̈§©¬©¦§¨«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´
ðâzå úéNrúBéáLk éúða-úà âäðzå éááì-úà á ¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−

:áøçæë-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì ¨«¤¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ
óúa íéøLáe äçîNa EçlLàå él zãbä¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ

:øBpëáeçëäzr éúðáìå éðáì ÷Mðì éðzLèð àìå §¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈
:BNr zìkñäèëòø íënr úBNrì éãé ìàì-Lé ¦§©¬§¨£«¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®

øîMä øîàì éìà øîà | Lîà íëéáà éýìûå¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤¨©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤

:òø-ãr áBhî á÷ré-ír øacî EììCìä äzrå §²¦©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«§©¨Æ¨´Ÿ
éáà úéáì äzôñëð óñëð-ék zëìäzáðâ änì E ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨

:éäìà-úààìéúàøé ék ïáìì øîàiå á÷ré ïriå ¤¡Ÿ¨«©©¬©©«£−Ÿ©Ÿ́¤§¨®̈¦´¨¥½¦
éúBða-úà ìæâz-ït ézøîà ék:énrî Eáìír ¦´¨©½§¦¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«¦Â

éäìà-úà àöîz øLàeðéçà ãâð äéçé àì E £¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤´¤©¥¯
ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷å éãnr äî Eì-økä©¤§²¨¬¦¨¦−§©®̈§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬

:íúáðb ìçøâììäàáe | á÷ré-ìäàa ïáì àáiå ¨¥−§¨¨«©©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤
ìäàî àöiå àöî àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨®̈©¥¥Æ¥´Ÿ¤

:ìçø ìäàa àáiå äàìãì-úà äç÷ì ìçøå ¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º¨«§¨´¤
íäéìr áLzå ìîbä øëa íîNzå íéôøzä©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈©¥´¤£¥¤®

àöî àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå:äìøîàzå ©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«©´Ÿ¤
íe÷ì ìëeà àBì ék éðãà éðéra øçé-ìà äéáà-ìà¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³©Æ¨´

éðtîàöî àìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈
:íéôøzä-úàåìá÷ré ïriå ïáìa áøiå á÷réì øçiå ¤©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ©¨¤́§¨®̈©©³©©«£ŸÆ

z÷ìã ék éúàhç äî érLt-äî ïáìì øîàiå©Ÿ́¤§¨½̈©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨
:éøçàæììkî úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék ©«£¨«¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ

éçàå éçà ãâð äk íéN Eúéá-éìkïéa eçéëBéå E §¥«¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬
:eðéðLçìéìçø Cnr éëðà äðL íéøNr äæE §¥«¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬
éfråðàö éìéàå eìkL àì E:ézìëà àì Eèìäôøè §¦¤−´Ÿ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦§¥¨Æ

éìà éúàáä-àìäpL÷áz éãiî äphçà éëðà E «Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨
:äìéì éúáðâe íBé éúáðbîáøç éðìëà íBiá éúééä §ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨¨¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤

:éðérî éúðL ãczå äìéla çø÷åàîíéøNr él-äæ §¤´©©¨®§¨©¦©¬§¨¦−¥«¥¨«¤¦º¤§¦´
ézãár Eúéáa äðLézLa äðL äøNr-òaøà E ¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³¨¨Æ¦§¥´

éúðáðàöa íéðL LLå EézøkNî-úà óìçzå E §Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬¤©§ª§¦−
:íéðî úøNráîíäøáà éýìû éáà éýìû éìeì £¤¬¤Ÿ¦«¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈

éðzçlL í÷éø äzr ék éì äéä ÷çöé ãçôe©³©¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦
:Lîà çëBiå íéýìû äàø étk réâé-úàå ééðr-úà¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

‰ÏÈla Á¯˜Â ·¯Á È�ÏÎ‡ ÌBia(מ (לא, «¬»«ƒ…∆¿∆«««¿»

מנע ׁשהּצער ּכ על אּלא עצמֹו, צער על לא הקּפיד ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹיעקב

הן "האבֹות רז"ל ּוכמאמר 'מרּכבה'. ּבתֹור העבֹודה ׁשלמּות ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּמּנּו

(ּובפרט הּמרּכבה" הּתניאÈÁa¯הן ּבספר ּומבאר ׁשּבאבֹות), ְְִֵֶַָָָ¿ƒְְְֵֶֶַַָָָָֹ

.(פכ"ג) . הּזה עֹולם מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים Ì‰ÈÓÈׁשהיּו Ïk" ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻ»¿≈∆

ּבחרן). לבן, ּבבית יעקב ּבהיֹות ְְְֲִֵַַָָָָֹ(ּגם

ונפׁש ּגּוף נזקי הלכֹות הּזקן אדמֹו"ר ערּו מׁשּולחן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָ(ּולהעיר

אחרֹון ּבקנטרס עּיּון(ב)ס"ד צרי - ּגּופֹו לצער ּׁשאֹוסר מה : ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֻ

וקרח). חרב ׁשאכלֹו אבינּו, מּיעקב ְֲֲִִֶֶֶַַָָָֹֹּגדֹול

xihtn ,iriay - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éòéáùâîéúða úBðaä á÷ré-ìà øîàiå ïáì ïriå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹
éða íéðaäåäàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå §©¨¦³¨©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−

ïäéðáì Bà íBiä älàì äNrà-äî éúðáìå àeä-éì¦®§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−
:eãìé øLàãîäzàå éðà úéøá äúøëð äëì äzrå £¤¬¨¨«§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨®̈¨

ðéáe éðéa ãrì äéäå:Eäîäîéøéå ïáà á÷ré çwiå §¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«©¦©¬©«£−Ÿ®̈¤©§¦¤−¨
:äávîåîeç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷ré øîàiå ©¥¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬

:ìbä-ìr íL eìëàiå ìâ-eNriå íéðáàæîBì-àø÷iå £¨¦−©©«£®̈©¬Ÿ§−̈©©¨«©¦§¨´
:ãrìb Bì àø÷ á÷réå àúeãäN øâé ïáìçîøîàiå ¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«©Ÿ́¤

ðéáe éðéa ãr äfä ìbä ïáìïk-ìr íBiä E ¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®©¥¬
:ãrìb BîL-àø÷èîýåýé óöé øîà øLà ätönäå ¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−

ðéáe éðéa:eärøî Léà øúqð ék Eðäprz-íà ¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬¥«¥¥«¦§©¤´
eðnr Léà ïéà éúða-ìr íéLð çwz-íàå éúða-úà¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½¥¬¦−¦®̈

ðéáe éðéa ãr íéýìû äàø:Eàðá÷réì ïáì øîàiå §¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ
éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå äfä ìbä | äpä¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬

ðéáe:Eáðéðà-íà äávnä äãrå äfä ìbä ãr ¥¤«¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥®̈¦À̈¦
éìà øárà-àì-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ

úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà éìà øárú©«£¸Ÿ¥©¹¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ
:ärøìâðBçð éýìûå íäøáà éýìûeðéðéá eètLé ø §¨¨«¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½

:÷çöé åéáà ãçôa á÷ré òáMiå íäéáà éýìû¡Ÿ¥−£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«
ãðíçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷ré çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤

:øäa eðéìiå íçì eìëàiåáìàø÷aa ïáì íkLiå ©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤
ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈

:Bî÷îìáéëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå ¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬
:íéýìûâíéýìû äðçî íàø øLàk á÷ré øîàiå ¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−

:íéðçî àeää íB÷nä-íL àø÷iå äæ¤®©¦§¨²¥«©¨¬©−©«£¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr d zegiy ihewl)

‰Ú¯Ï . . ‰f‰ Ïb‰ ˙‡ ÈÏ‡ ¯·Ú˙ ‡Ï ‰z‡ Ì‡Â(נב (לא, ¿ƒ«»…«¬…≈«∆«««∆¿»»

‡ÈËÓ˜¯ÙÏ ¯·BÚ ‰z‡ Ï·‡(רש"י) ¬»«»≈ƒ¿«¿«¿»

את לבאר ויׁש ּבעמר. לל"ג רֹומז ׁש"ּגל" ּבחסידּות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמבאר

רׁשּב"י ּגּלה ּכיצד קׁשה, לכאֹורה ּדהּנה הּדברים. ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקׁשר

ÔÈÊ¯הּמבּדילה הּמחּצה אּלא, ׁשּבּתֹורה? הּנסּתר חלק ּדאֹורייתא, »ƒְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּגל, אּלא חֹומה, אינּה הּתֹורה ּפנימּיּות לבין ּדתֹורה ּגליא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבין

הּמסר את עצמֹו ה'ּגל' מעביר ּבכ לטֹובה. אֹותֹו לעבר ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאפׁשר

לרעה אינֹו הּמחּצה ּבּטּול ּכאׁשר אֹותֹו', 'לעבר צרי ואף ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמּתר

לטֹובה. אּלא ְֶָָח"ו

øéèôîáìàåéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå§¦§−̈©§¨¤́¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

á:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«
âàø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷ré øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²

:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦
ïîéñ í"éðçî ,é"÷ìç .íé÷åñô ç"î÷ ôôô

.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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

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¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤



קנה xihtn ,iriay - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éòéáùâîéúða úBðaä á÷ré-ìà øîàiå ïáì ïriå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹
éða íéðaäåäàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå §©¨¦³¨©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−

ïäéðáì Bà íBiä älàì äNrà-äî éúðáìå àeä-éì¦®§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−
:eãìé øLàãîäzàå éðà úéøá äúøëð äëì äzrå £¤¬¨¨«§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨®̈¨

ðéáe éðéa ãrì äéäå:Eäîäîéøéå ïáà á÷ré çwiå §¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«©¦©¬©«£−Ÿ®̈¤©§¦¤−¨
:äávîåîeç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷ré øîàiå ©¥¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬

:ìbä-ìr íL eìëàiå ìâ-eNriå íéðáàæîBì-àø÷iå £¨¦−©©«£®̈©¬Ÿ§−̈©©¨«©¦§¨´
:ãrìb Bì àø÷ á÷réå àúeãäN øâé ïáìçîøîàiå ¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«©Ÿ́¤

ðéáe éðéa ãr äfä ìbä ïáìïk-ìr íBiä E ¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®©¥¬
:ãrìb BîL-àø÷èîýåýé óöé øîà øLà ätönäå ¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−

ðéáe éðéa:eärøî Léà øúqð ék Eðäprz-íà ¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬¥«¥¥«¦§©¤´
eðnr Léà ïéà éúða-ìr íéLð çwz-íàå éúða-úà¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½¥¬¦−¦®̈

ðéáe éðéa ãr íéýìû äàø:Eàðá÷réì ïáì øîàiå §¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ
éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå äfä ìbä | äpä¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬

ðéáe:Eáðéðà-íà äávnä äãrå äfä ìbä ãr ¥¤«¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥®̈¦À̈¦
éìà øárà-àì-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E Ÿ¤«¡³Ÿ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ

úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà éìà øárú©«£¸Ÿ¥©¹¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ
:ärøìâðBçð éýìûå íäøáà éýìûeðéðéá eètLé ø §¨¨«¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½

:÷çöé åéáà ãçôa á÷ré òáMiå íäéáà éýìû¡Ÿ¥−£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«
ãðíçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷ré çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤

:øäa eðéìiå íçì eìëàiåáìàø÷aa ïáì íkLiå ©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤
ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈

:Bî÷îìáéëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå ¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬
:íéýìûâíéýìû äðçî íàø øLàk á÷ré øîàiå ¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−

:íéðçî àeää íB÷nä-íL àø÷iå äæ¤®©¦§¨²¥«©¨¬©−©«£¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr d zegiy ihewl)

‰Ú¯Ï . . ‰f‰ Ïb‰ ˙‡ ÈÏ‡ ¯·Ú˙ ‡Ï ‰z‡ Ì‡Â(נב (לא, ¿ƒ«»…«¬…≈«∆«««∆¿»»

‡ÈËÓ˜¯ÙÏ ¯·BÚ ‰z‡ Ï·‡(רש"י) ¬»«»≈ƒ¿«¿«¿»

את לבאר ויׁש ּבעמר. לל"ג רֹומז ׁש"ּגל" ּבחסידּות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמבאר

רׁשּב"י ּגּלה ּכיצד קׁשה, לכאֹורה ּדהּנה הּדברים. ׁשני ׁשּבין ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּקׁשר

ÔÈÊ¯הּמבּדילה הּמחּצה אּלא, ׁשּבּתֹורה? הּנסּתר חלק ּדאֹורייתא, »ƒְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
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לרעה אינֹו הּמחּצה ּבּטּול ּכאׁשר אֹותֹו', 'לעבר צרי ואף ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמּתר

לטֹובה. אּלא ְֶָָח"ו
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לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם  קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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שבת
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שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:156:198:178:218:498:539:429:4516:4216:4117:0717:0716:2117:17באר שבע )ח(

6:176:228:188:228:508:549:429:4616:3816:3717:0417:0316:0717:13חיפה )ח(

6:126:178:168:208:478:519:409:4316:4116:4017:0617:0616:0017:14ירושלים )ח(

6:176:228:188:228:518:549:439:4616:3916:3817:0517:0416:1917:16תל אביב )ח(

7:147:218:548:599:269:3110:1110:1516:1016:0616:4316:4015:4916:55אוסטריה וינה )ח(

5:505:488:558:559:279:2710:4010:4120:2620:3120:5421:0120:1321:14אוסטרליה מלבורן )ק(

7:127:198:548:589:269:3110:1210:1616:1716:1416:4916:4615:5616:50אוקראינה אודסה )ח( 

6:486:558:288:339:009:059:459:4915:4415:4116:1716:1415:2316:18אוקראינה דונייצק )ח(

7:017:098:408:459:129:179:5710:0115:5315:5016:2616:2315:3216:27אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:347:429:099:149:419:4710:2510:2916:1116:0716:4516:4215:4916:46אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:267:359:029:079:349:3910:1810:2216:0416:0016:3816:3515:4216:39אוקראינה קייב )ח(

7:347:419:189:239:509:5510:3710:4116:4716:4417:1817:1616:2717:30איטליה מילאנו )ח(

5:505:528:248:268:548:569:569:5818:1318:1618:3618:3817:5718:42אקוואדור קיטו )ח(

5:325:318:328:339:059:0510:1710:1819:5019:5520:1820:2319:3720:37ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:026:009:159:159:459:4511:0111:0221:0321:1021:3421:4120:5121:45ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:007:068:538:579:259:2910:1510:1816:4716:4617:1617:1416:2817:18ארה״ב בולטימור )ח(

6:526:588:448:489:169:2010:0510:0816:3516:3317:0317:0216:1517:14ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

6:536:598:448:489:169:2110:0510:0916:3416:3217:0317:0116:1417:14ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:337:399:239:279:549:5910:4310:4617:0617:0417:3617:3416:4717:47ארה״ב דטרויט )ח(

6:536:578:569:009:299:3210:2210:2517:2517:2517:5017:5017:0718:00ארה״ב היוסטן )ח(

6:326:388:338:369:049:089:5610:0016:4816:4717:1417:1416:2917:24ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:456:498:528:559:249:2810:1910:2217:3217:3217:5617:5617:1418:06ארה״ב מיאמי )ח(

6:516:588:418:459:139:1710:0210:0516:2716:2516:5616:5416:0717:08ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:496:558:408:459:119:1610:0010:0416:2716:2516:5616:5416:0717:06ארה״ב שיקאגו )ח(

5:405:418:298:318:589:0010:0510:0719:0019:0419:2419:2718:4519:31בוליביה לה פאס )ח(

8:158:249:489:5310:2010:2611:0311:0816:4416:4017:1917:1616:2217:34בלגיה אנטוורפן )ח(

8:138:219:479:5310:1910:2411:0311:0716:4716:4317:2217:1816:2517:35בלגיה בריסל )ח(

7:447:549:109:169:429:4810:2210:2715:4215:3616:2116:1615:1916:20בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:066:068:578:589:289:2910:3710:3819:4219:4620:0620:1119:2720:19ברזיל ס.פאולו )ק(

5:535:548:448:459:159:1610:2310:2519:2719:3119:5219:5619:1320:03ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:337:419:079:129:389:4410:2110:2616:0215:5816:3816:3415:4116:51בריטניה לונדון )ח(

7:518:009:209:269:529:5710:3310:3816:0115:5716:3916:3515:3916:54בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:447:539:159:219:479:5210:2910:3416:0315:5816:3916:3615:4116:40גרמניה ברלין )ח(

7:518:009:299:3410:0010:0510:4410:4816:3416:3017:0817:0516:1217:09גרמניה פרנקפורט )ח(

5:005:007:567:578:268:279:459:4718:5118:5519:1619:2018:3619:24דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:506:549:039:069:369:3910:3310:3518:0218:0218:2518:2617:4418:30הודו בומביי )ח(

6:446:478:599:029:319:3410:2810:3118:0018:0118:2318:2417:4218:28הודו פונה )ח(

7:017:098:428:479:149:1910:0010:0416:0015:5716:3316:3015:4016:34הונגריה בודפשט )ח(

7:027:088:528:579:259:2910:1410:1716:4116:3917:1017:0816:2117:12טורקיה איסטנבול )ח(

7:157:209:099:139:419:4510:3210:3517:1017:0917:3817:3616:5117:40יוון אתונה )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קנט

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם  
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:227:299:029:079:359:4010:2010:2416:2216:1916:5416:5116:0116:55מולדובה קישינב )ח(

6:446:479:029:059:329:3510:2910:3218:0418:0518:2818:2917:4718:33מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:435:418:568:559:289:2810:4510:4520:5120:5821:2321:3120:3821:35ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:276:328:378:409:079:1010:0210:0517:1517:1517:3917:3916:5617:43נפאל קטמנדו )ח(

6:486:509:159:179:489:5010:4910:5118:5618:5819:1819:2018:4019:24סינגפור סינגפור )ח(

7:117:208:448:499:159:219:5810:0215:3515:3116:1116:0715:1316:11פולין ורשא )ח(

5:315:328:098:108:418:439:469:4818:2118:2418:4318:4718:0518:51פרו לימה )ח(

7:527:599:369:4110:0810:1210:5410:5817:0417:0217:3617:3316:4417:47צרפת ליאון )ח(

8:128:209:529:5710:2310:2811:0811:1217:0317:0017:3717:3416:4217:49צרפת פריז )ח(

5:395:418:108:128:398:429:419:4317:4917:5118:1118:1317:3218:17קולומביה בוגוטה )ח(

7:227:299:109:149:419:4610:2910:3316:4816:4517:1817:1616:2817:29קנדה טורונטו )ח(

7:057:128:498:549:219:2610:0810:1216:1816:1516:4916:4715:5817:01קנדה מונטריאול )ח(

6:306:358:268:308:599:039:509:5416:3616:3517:0217:0216:1717:06קפריסין לרנקה )ח(

9:219:3110:4610:5211:1711:2311:5712:0117:1217:0717:5217:4816:5018:06רוסיה מוסקבה )ח(

8:388:4610:1910:2410:5110:5611:3711:4117:3817:3518:1118:0817:1818:12רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:417:499:249:299:5510:0010:4110:4516:4516:4217:1717:1416:2417:28שוייץ ציריך )ח(

6:206:248:388:419:119:1410:0910:1117:5017:5118:1318:1417:3318:18תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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