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"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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

ובמרץ  בזה  לפעול  שממשיך  חזקה  שתקותי  אף  ההפרדה,  בשאלת  דבר  מזכיר  שאין  לפלא   ...

אפשר  היום,  יפרידו  לא  שבאם  ז.א.  כהנ"ל,  הוא  המצב  בזה  גם  שהרי  הענין,  חשיבות  לערך  המתאים, 

שלמחרתו ממש כבר יהי' כו' ובודאי לדכוותי' אין זקוקים לאריכות בזה.

מובן שגם לי ידועות הטענות, שאין להוציא לעז על בנ"י וכו' וכבר נאמר, שגם ע"ז נאמר אל תצדק 

הרבה, שהרי רז"ל - על כ"א מהם נאמר אוהב ישראל הוא )שהרי סמוכים הם מדור דור עד למשה רבנו 

שאוהב ישראל הי'(, ובכ"ז הזהירו על האמור, ובביטוים כמדקרות חרב, וק"ל.

בעתה  זחו"ק  ותלד  ובנקל  כשורה  הריונה  ימי  ימלא  השי"ת  תחי',  זוגתו  מצב  אודות  ולהודעתו 

ובזמנה כשורה ובקל.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.
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ÁÏLiÂצאן וחמֹור ׁשֹור לי ויהי גֹו' מלאכים יעקב «ƒ¿«ְְֲֲִִִַַַַָֹֹ
וׁשפחה רּבה1ועבד ּבמדרׁש ואיתא זה2, ׁשֹור ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר מלחמה, (ויּובן3מׁשּוח לֹו הדר ׁשֹורֹו ּבכֹור ְְְְֱִֶֶַַָָָָָ
להּלן רּבה הּמדרׁש ּדברי עלּֿפי יֹוסף4זה זה ׁשֹור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

יֹוסף ּבן הּפסּוק5(מׁשיח ׁשּיכּות ּתּובן ׁשעלּֿפיֿזה ,( ִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
זה חמֹור מלחמה), מׁשּוח לענין לֹו הדר ׁשֹורֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָּבכֹור

ּדוד ּבן (מׁשיח הּמׁשיח ׁשּנאמר5מל ורֹוכב6), עני ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנאמר יׂשראל, אּלּו צאן חמֹור, צאני7על ואּתנה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

הּנה ׁשּכתּוב) (ּכמֹו וׁשפחה, ועבד מרעיתי, 8צאן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
יד אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם יד אל עבדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָכעיני

ְְִָּגברּתּה.

ÔÈ�Ú‰Âועבד9ּבזה צאן ּבבחינת העבֹודה ׁשעלֿידי , ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ויהי אזי יׂשראל, ׁשל עבֹודתם ׁשּזֹוהי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשפחה,
עבֹודתם ּדהּנה, הּמׁשיח. לגּלּוי ׁשּמּגיעים וחמֹור, ׁשֹור ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָלי
העבֹודה יסֹוד ׁשּזהּו על, ּבקּבלת היא יׂשראל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ּבדר הּוא העבֹודה ויסֹוד ּדהתחלת העבֹודה, ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָותכלית
ׁשהיא העבֹודה לתכלית ׁשּמּגיעים ועד ּפׁשּוט, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָעבד

נאמן ּדעבד העבֹודה10העבֹודה יׁשנּה ּגּופא ּובזה . ְְֱֲֲֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּבחינת והּוא ּדדכּורא, ּבנׁשמֹות ׁשהיא ּכמֹו על ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹּדקּבלת
ּבנׁשמֹות ׁשהיא ּכמֹו על ּדקּבלת העבֹודה ויׁשנּה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹעבד,
ׁשּגם ּדצאן, הענין ּגם וזהּו ׁשפחה. ּבחינת והּוא ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּדנּוקבא,

ּכתיב ּדבּצאן על, ּדקּבלת זֹו עבֹודה מרּמזת ּכּצאן11ּבזה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
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„·ÚÂ Ô‡ˆ ¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂ 'B‚ ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ«ƒ¿««¬…«¿»ƒ«¿ƒƒ«¬…¿∆∆
‰ÁÙLÂ1‡˙È‡Â ¯a‰[מובא], L¯„Óa2ÁeLÓ ‰Ê ¯BL ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿««»∆¿«
‰ÓÁÏÓ,למלחמה היציאה בעת העם אל לדבר מיוחד תפקיד לו שהיה כהן ƒ¿»»

ודיבר הכהן ונגש המלחמה אל בקרבכם "והיה שופטים בפרשת בתורה ככתוב

"וניגש רש"י: ופירש העם". אל

הנקרא והוא לכך המשוח הכהן,

מלחמה" Ó‡pL3¯משוח ∆∆¡«
Ô·eÈÂ) BÏ ¯„‰ B¯BL ¯BÎa¿»»¿»

‰Êל"משוח "שור" בין הקשר ∆
È¯·cמלחמה" ÈtŒÏÚ«ƒƒ¿≈

‰a¯ L¯„n‰שיובא «ƒ¿»«»
Ôl‰Ï4ÛÒBÈ ‰Ê ¯BL ¿«»∆≈

- ל Ôa(והכוונה ÁÈLÓ»ƒ«∆
ÛÒBÈ5‰ÊŒÈtŒÏÚL ,( ≈∆«ƒ∆

¯BÎa ˜eÒt‰ ˙eÎiL Ô·ez««»«»¿
ÔÈ�ÚÏ BÏ ¯„‰ B¯BL»»¿ƒ¿«

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓמשיח שכן ¿«ƒ¿»»
בשמן המשיחה שם על נקרא

וכך לתפקידו, המיוחד והמינוי

מלחמה" ה"משוח הכהן גם

זה לתפקיד ונתמנה נמשח

"בכור הפסוק ולכן במיוחד,

כהוכחה מובא לו" הדר שורו

מלחמה"), משוח זה ש"שור לכך

ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê ¯BÓÁ¬∆∆∆«»ƒ«
„Âc Ôa ÁÈLÓ)5,( »ƒ«∆»ƒ

¯Ó‡pL6המשיח È�Úבמלך ∆∆¡«»ƒ
Ô‡ˆ ,¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯Â¿≈«¬…

¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ el‡7על ≈ƒ¿»≈∆∆¡«
ישראל ˆ‡�Èבני ‰�z‡Â¿«≈»…ƒ

„·ÚÂ ,È˙ÈÚ¯Ó Ô‡…̂«¿ƒƒ¿∆∆
‰ÁÙLÂבני כלפי גם אמור ¿ƒ¿»
e˙kL·ישראל, BÓk)ביחס ¿∆»

ישראל) p‰8È�ÈÚÎ‰לבני ƒ≈¿≈≈
Ì‰È�B„‡ „È Ï‡ ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆«¬≈∆
„È Ï‡ ‰ÁÙL È�ÈÚk¿≈≈ƒ¿»∆«

dz¯·bלעבד נמשלו ישראל שבני הרי שיחננו), עד אלוקינו ה' אל עינינו (כן ¿ƒ¿»
ולשפחה.

‰Êa ÔÈ�Ú‰Â9ולעבד לצאן ישראל בני דימוי של הפנימית המשמעות ¿»ƒ¿»»∆
היא, ‰B·Ú„‰ושפחה È„ÈŒÏÚLהרוחנית„·ÚÂ Ô‡ˆ ˙�ÈÁ·a ∆«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«…¿∆∆
‰ÁÙLÂ,להלן יבואר ‡ÈÊשעניינה ,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È‰BfL ¿ƒ¿»∆ƒ¬»»∆ƒ¿»≈¬«

ÁÈLn‰ Èel‚Ï ÌÈÚÈbnL ,¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂכאמור שהרי «¿ƒƒ«¬∆«ƒƒ¿ƒ«»ƒ«
דוד. בן למשיח רומז ו"חמור" יוסף בן למשיח רומז "שור"
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ועיקרה העבודה "ראשית

היראה... תחלה לעורר ושרשה...

מלך להיות מלכותו עליו מקבל

בכל רצונו ולעשות ולעבדו עליו

עבד", עבודת »«¿»¿ÏÁ˙‰c˙מיני
C¯„a ‡e‰ ‰„B·Ú‰ „BÒÈÂƒ»¬»¿∆∆
„ÚÂ ,ËeLt „·Ú∆∆»¿«
˙ÈÏÎ˙Ï ÌÈÚÈbnL∆«ƒƒ¿«¿ƒ
‰„B·Ú‰ ‡È‰L ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ»¬»

ÔÓ‡� „·Úc10.,זה נושא ¿∆∆∆¡»
"עבד של באופן ה' עבודת

מבואר נאמן" ו"עבד פשוט"

מאמרים בכמה בהרחבה

מאמרים (סדרת ב"המשך"

בחסידות נושאים שמבארת

ראש של טוב "יום בהמשכים)

הדברים ונקודת תרס"ו" – השנה

פשוט" ש"עבד היא כללי באופן

לאדונו שמסור עבד הוא

אחר וממלא מוחלטת במסירות

האדון של ההוראות כל

מסור נאמן" "עבד אבל בדייקנות

של לגמרי אחרת ברמה

לו שאין כך כדי עד התמסרות

משלו עניינים ושום רצונות שום

את למלא היא מגמתו וכל כלל

מתענג אדונו וכאשר אדונו רצון

(כמבואר עונג מרגיש הוא גם

בין ההבדלים פרטי באריכות שם

פשוט" ב"עבד השונות הדרגות

נאמן"). וב"עבד

‡Ùeb ‰Ê·eקבלת בעבודת »∆»
שונים ואופנים שונות דרגות יש עצמה שמים מלכות ‰B·Ú„‰עול d�LÈ∆¿»»¬»
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˙BÓL�a ‡È‰L BÓk ÏÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Ú‰ d�LÈÂ ,„·Ú∆∆¿∆¿»»¬»¿«»«…¿∆ƒƒ¿»
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ה

,elqk c"i ,glyie zyxt zay .c"qa

i"gyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á�‰)

ÁÏLiÂצאן וחמֹור ׁשֹור לי ויהי גֹו' מלאכים יעקב «ƒ¿«ְְֲֲִִִַַַַָֹֹ
וׁשפחה רּבה1ועבד ּבמדרׁש ואיתא זה2, ׁשֹור ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר מלחמה, (ויּובן3מׁשּוח לֹו הדר ׁשֹורֹו ּבכֹור ְְְְֱִֶֶַַָָָָָ
להּלן רּבה הּמדרׁש ּדברי עלּֿפי יֹוסף4זה זה ׁשֹור ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

יֹוסף ּבן הּפסּוק5(מׁשיח ׁשּיכּות ּתּובן ׁשעלּֿפיֿזה ,( ִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
זה חמֹור מלחמה), מׁשּוח לענין לֹו הדר ׁשֹורֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָּבכֹור

ּדוד ּבן (מׁשיח הּמׁשיח ׁשּנאמר5מל ורֹוכב6), עני ְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנאמר יׂשראל, אּלּו צאן חמֹור, צאני7על ואּתנה ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

הּנה ׁשּכתּוב) (ּכמֹו וׁשפחה, ועבד מרעיתי, 8צאן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹ
יד אל ׁשפחה ּכעיני אדֹוניהם יד אל עבדים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָכעיני

ְְִָּגברּתּה.

ÔÈ�Ú‰Âועבד9ּבזה צאן ּבבחינת העבֹודה ׁשעלֿידי , ¿»ƒ¿»ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ויהי אזי יׂשראל, ׁשל עבֹודתם ׁשּזֹוהי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָוׁשפחה,
עבֹודתם ּדהּנה, הּמׁשיח. לגּלּוי ׁשּמּגיעים וחמֹור, ׁשֹור ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָלי
העבֹודה יסֹוד ׁשּזהּו על, ּבקּבלת היא יׂשראל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ּבדר הּוא העבֹודה ויסֹוד ּדהתחלת העבֹודה, ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָָותכלית
ׁשהיא העבֹודה לתכלית ׁשּמּגיעים ועד ּפׁשּוט, ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָעבד

נאמן ּדעבד העבֹודה10העבֹודה יׁשנּה ּגּופא ּובזה . ְְֱֲֲֶֶֶֶֶָָָָָָָָ
ּבחינת והּוא ּדדכּורא, ּבנׁשמֹות ׁשהיא ּכמֹו על ְְְְְְִִִִֶַַַָָָֹּדקּבלת
ּבנׁשמֹות ׁשהיא ּכמֹו על ּדקּבלת העבֹודה ויׁשנּה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹעבד,
ׁשּגם ּדצאן, הענין ּגם וזהּו ׁשפחה. ּבחינת והּוא ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹּדנּוקבא,

ּכתיב ּדבּצאן על, ּדקּבלת זֹו עבֹודה מרּמזת ּכּצאן11ּבזה ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ
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ד).1) (ל, פרשתנו ו.2)ריש פע"ה, יז.3)ב"ר לג, יב.4)ברכה א.5)פסקא רנב, זח"ג פי"ט. פדר"א ט.6)ראה ט, יחזקאל7)זכרי'

לא. ב.8)לד, קכג, ואילך.9)תהלים סע"ב מ, פרשתנו תו"ח ח"ב10)ראה – החדשה (בהוצאה ואילך ב תקפח, ויקהל תו"ח ראה

ואילך. שח ס"ע תרס"ו המשך ואילך). א ז.11)שצו, נג, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

„·ÚÂ Ô‡ˆ ¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂ 'B‚ ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ«ƒ¿««¬…«¿»ƒ«¿ƒƒ«¬…¿∆∆
‰ÁÙLÂ1‡˙È‡Â ¯a‰[מובא], L¯„Óa2ÁeLÓ ‰Ê ¯BL ¿ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿««»∆¿«
‰ÓÁÏÓ,למלחמה היציאה בעת העם אל לדבר מיוחד תפקיד לו שהיה כהן ƒ¿»»

ודיבר הכהן ונגש המלחמה אל בקרבכם "והיה שופטים בפרשת בתורה ככתוב

"וניגש רש"י: ופירש העם". אל

הנקרא והוא לכך המשוח הכהן,

מלחמה" Ó‡pL3¯משוח ∆∆¡«
Ô·eÈÂ) BÏ ¯„‰ B¯BL ¯BÎa¿»»¿»

‰Êל"משוח "שור" בין הקשר ∆
È¯·cמלחמה" ÈtŒÏÚ«ƒƒ¿≈

‰a¯ L¯„n‰שיובא «ƒ¿»«»
Ôl‰Ï4ÛÒBÈ ‰Ê ¯BL ¿«»∆≈

- ל Ôa(והכוונה ÁÈLÓ»ƒ«∆
ÛÒBÈ5‰ÊŒÈtŒÏÚL ,( ≈∆«ƒ∆

¯BÎa ˜eÒt‰ ˙eÎiL Ô·ez««»«»¿
ÔÈ�ÚÏ BÏ ¯„‰ B¯BL»»¿ƒ¿«

‰ÓÁÏÓ ÁeLÓמשיח שכן ¿«ƒ¿»»
בשמן המשיחה שם על נקרא

וכך לתפקידו, המיוחד והמינוי

מלחמה" ה"משוח הכהן גם

זה לתפקיד ונתמנה נמשח

"בכור הפסוק ולכן במיוחד,

כהוכחה מובא לו" הדר שורו

מלחמה"), משוח זה ש"שור לכך

ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê ¯BÓÁ¬∆∆∆«»ƒ«
„Âc Ôa ÁÈLÓ)5,( »ƒ«∆»ƒ

¯Ó‡pL6המשיח È�Úבמלך ∆∆¡«»ƒ
Ô‡ˆ ,¯BÓÁ ÏÚ ·ÎB¯Â¿≈«¬…

¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ el‡7על ≈ƒ¿»≈∆∆¡«
ישראל ˆ‡�Èבני ‰�z‡Â¿«≈»…ƒ

„·ÚÂ ,È˙ÈÚ¯Ó Ô‡…̂«¿ƒƒ¿∆∆
‰ÁÙLÂבני כלפי גם אמור ¿ƒ¿»
e˙kL·ישראל, BÓk)ביחס ¿∆»

ישראל) p‰8È�ÈÚÎ‰לבני ƒ≈¿≈≈
Ì‰È�B„‡ „È Ï‡ ÌÈ„·Ú¬»ƒ∆«¬≈∆
„È Ï‡ ‰ÁÙL È�ÈÚk¿≈≈ƒ¿»∆«

dz¯·bלעבד נמשלו ישראל שבני הרי שיחננו), עד אלוקינו ה' אל עינינו (כן ¿ƒ¿»
ולשפחה.

‰Êa ÔÈ�Ú‰Â9ולעבד לצאן ישראל בני דימוי של הפנימית המשמעות ¿»ƒ¿»»∆
היא, ‰B·Ú„‰ושפחה È„ÈŒÏÚLהרוחנית„·ÚÂ Ô‡ˆ ˙�ÈÁ·a ∆«¿≈»¬»ƒ¿ƒ«…¿∆∆
‰ÁÙLÂ,להלן יבואר ‡ÈÊשעניינה ,Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú È‰BfL ¿ƒ¿»∆ƒ¬»»∆ƒ¿»≈¬«

ÁÈLn‰ Èel‚Ï ÌÈÚÈbnL ,¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂכאמור שהרי «¿ƒƒ«¬∆«ƒƒ¿ƒ«»ƒ«
דוד. בן למשיח רומז ו"חמור" יוסף בן למשיח רומז "שור"

„BÒÈ e‰fL ,ÏÚ ˙Ïa˜a ‡È‰ Ï‡¯NÈ ÏL Ì˙„B·Ú ,‰p‰c¿ƒ≈¬»»∆ƒ¿»≈ƒ¿«»«…∆∆¿
‰„B·Ú‰ ˙ÈÏÎ˙Â ‰„B·Ú‰(מא (פרק התניא בספר הזקן רבנו ובלשון »¬»¿«¿ƒ»¬»

ועיקרה העבודה "ראשית

היראה... תחלה לעורר ושרשה...

מלך להיות מלכותו עליו מקבל

בכל רצונו ולעשות ולעבדו עליו

עבד", עבודת »«¿»¿ÏÁ˙‰c˙מיני
C¯„a ‡e‰ ‰„B·Ú‰ „BÒÈÂƒ»¬»¿∆∆
„ÚÂ ,ËeLt „·Ú∆∆»¿«
˙ÈÏÎ˙Ï ÌÈÚÈbnL∆«ƒƒ¿«¿ƒ
‰„B·Ú‰ ‡È‰L ‰„B·Ú‰»¬»∆ƒ»¬»

ÔÓ‡� „·Úc10.,זה נושא ¿∆∆∆¡»
"עבד של באופן ה' עבודת

מבואר נאמן" ו"עבד פשוט"

מאמרים בכמה בהרחבה

מאמרים (סדרת ב"המשך"

בחסידות נושאים שמבארת

ראש של טוב "יום בהמשכים)

הדברים ונקודת תרס"ו" – השנה

פשוט" ש"עבד היא כללי באופן

לאדונו שמסור עבד הוא

אחר וממלא מוחלטת במסירות

האדון של ההוראות כל

מסור נאמן" "עבד אבל בדייקנות

של לגמרי אחרת ברמה

לו שאין כך כדי עד התמסרות

משלו עניינים ושום רצונות שום

את למלא היא מגמתו וכל כלל

מתענג אדונו וכאשר אדונו רצון

(כמבואר עונג מרגיש הוא גם

בין ההבדלים פרטי באריכות שם

פשוט" ב"עבד השונות הדרגות

נאמן"). וב"עבד

‡Ùeb ‰Ê·eקבלת בעבודת »∆»
שונים ואופנים שונות דרגות יש עצמה שמים מלכות ‰B·Ú„‰עול d�LÈ∆¿»»¬»

˙Ïa˜c‡¯eÎ„c ˙BÓL�a ‡È‰L BÓk ÏÚ,זכר ÈÁa�˙של ‡e‰Â ¿«»«…¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ«
˙BÓL�a ‡È‰L BÓk ÏÚ ˙Ïa˜c ‰„B·Ú‰ d�LÈÂ ,„·Ú∆∆¿∆¿»»¬»¿«»«…¿∆ƒƒ¿»

‡·˜e�c,נקבה Ô‡ˆc,של ÔÈ�Ú‰ Ìb e‰ÊÂ .‰ÁÙL ˙�ÈÁa ‡e‰Â ¿¿»¿¿ƒ«ƒ¿»¿∆«»ƒ¿»¿…
·È˙k Ô‡v·c ,ÏÚ ˙Ïa˜c BÊ ‰„B·Ú ˙Ên¯Ó ‰Êa ÌbL11 ∆«»∆¿À∆∆¬»¿«»«…¿«…¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82



eb'ו mik`ln awri glyie

והֹולכת ּכלל רצֹונֹות ׁשּום לּצאן ׁשאין יּובל, ְְְֵֶֶֶֶַַַָָֹלּטבח
מּלׁשֹון הּוא ׁשּצאן ּגם וזהּו אֹותּה, ׁשּמֹוליכים ְְְִִִֶֶֶַָָֹלמקֹום

ׁשּכתּוב12צאי ּכמֹו צאינה13, הּצאן, ּבעּקבֹות ל צאי ְְְְְְִִִֶֶַָָָֹ
ּומּכל14ּוראינה מעצמֹו הּיציאה ענין הּוא ּדצאינה , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

זיינע אלע פּון אּון זי פּון ארֹויס ּגייט ער אז ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָעניניו,
ודעת, טעם ׁשּום ּבלי על קּבלת ׁשל ּבאפן ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹענינים,
ׁשּבסדר הענינים מּכל הּיציאה נעׂשית ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָועלֿידיֿזה
אלקּות ּגּלּוי על ּדקאי ּוראינה, ענין ׁשּזהּו ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹהׁשּתלׁשלּות,
ּגם ממׁשיכים זה וגּלּוי הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּלמעלה
העבֹודה ׁשעלֿידי והינּו הׁשּתלׁשלּות. ּבסדר ְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָלמּטה
מעצמֹו לצאת העבֹודה ׁשּזֹוהי וׁשפחה, ועבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּדצאן
לגּלּוי ׁשּזֹוכים וחמֹור, ׁשֹור לי ויהי אזי על, קּבלת ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָֹּבדר

וזהּו לבא. אׁשר15ּדלעתיד לעׂשו, להֹודיע יעקב ׁשּׁשלח ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּכל ׁשם ּוברר לבן ּבבית ׁשנה עׂשרים עבֹודתֹו ְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָעבד
ועלֿידיֿזה וׁשפחה, ועבד צאן ּבבחינת כּו' ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּברּורים

וחמֹור. ׁשֹור לי ְֲִִַַויהי

‰p‰Âנצחית היא ׁשהּתֹורה רּבנּו16ּכיון ׁשּמביא ּוכמֹו , ¿ƒ≈ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָ
ּׁשּכתּוב17הּזקן מה ּבבאּור זה קרֹוב18ענין ּכי ְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

מ ואחד אחד ּכל על ּדקאי מאד, הּדבר ּגםאלי ּיׂשראל, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הרי ּדייקא, מאד מאד, הּדבר קרֹוב להם ׁשּגם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹהּפחּותים,
להּגיע מאד קרֹוב מּיׂשראל ואחד אחד ׁשּלכל ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹמּובן
ׁשֹור לי ויהי ועלֿידיֿזה וׁשפחה, ועבד צאן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹלבחינת
להּגיע אפׁשר אי להבין וצרי הּמׁשיח. מל זה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוחמֹור,
והסּתרים, העלמֹות ּכּמה יׁשנם הּגלּות ּבזמן הרי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלזה,
ּומכּפל, ּכפּול ׁשהחׁש ּדמׁשיחא ּדעקבתא ּבדרא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָֹֻּובפרט
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א.12) רכח, פרשתנו אוה"ת ואילך. ג לט, פרשתנו שם ב. לח, ויצא תו"ח ג. כג, ויצא תו"א ח.13)ראה א, יא.14)שה"ש ג, שם

(15.368 ע' חכ"ה .69 ע' ח"א לקו"ש וראה שם. פרשתנו תו"ח פרשתנו. ריש תו"א בכ"ז רפי"ז.16)ראה ואילך.17)תניא פי"ז שם

יד.18) ל, נצבים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

˙ÎÏB‰Â ÏÏk ˙B�Bˆ¯ ÌeL Ô‡vÏ ÔÈ‡L ,Ï·eÈ Á·hÏ Ô‡vk«…«∆«»∆≈«…¿¿»¿∆∆
‡d˙Bהכבשה ÌÈÎÈÏBnL ÌB˜ÓÏמשל היא ולכן מוחלטת כניעה מתוך ¿»∆ƒƒ»

האישיים הרצונות ביטול תוך שמים מלכות עול Ô‡vLלקבלת Ìb e‰ÊÂ ,¿∆«∆…
È‡ˆ ÔBLlÓ ‡e‰12·e˙kL BÓk ,13,Ô‡v‰ ˙B·wÚa CÏ È‡ˆ ƒ¿¿ƒ¿∆»¿ƒ»¿ƒ¿«…
הכתוב ללשון «∆̂¿‡È�‰בדומה

‰�È‡¯e14‰�È‡ˆc , ¿∆»ƒ¿∆»
היציאה של הרוחנית המשמעות

אלו בפסוקים מדובר ‰e‡בה
BÓˆÚÓ ‰‡Èˆi‰ ÔÈ�Úƒ¿««¿ƒ»≈«¿
האדם של המציאות מגדרי

שלו האישיות ומההגבלות

ËÈÈb ¯Ú Ê‡ ,ÂÈ�È�Ú ÏkÓeƒ»ƒ¿»»»∆≈
ÔeÙ Ôe‡ CÈÊ ÔeÙ ÒÈB¯‡«¿ƒ

ÌÈ�È�Ú Ú�ÈÈÊ ÚÏ‡שיוצא] «∆«¿∆ƒ¿»ƒ
שלו], העניינים ומכל מעצמו

ÏÚ ˙Ïa˜ ÏL ÔÙ‡aמלכות ¿…∆∆«»«…
העניינים כל על ויתור תוך שמים

האישיים ÌeLוהרצונות ÈÏa¿ƒ
˙Ú„Â ÌÚËהתעלמות תוך ««»««

הגיוניים, וחישובים משיקולים

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂמקבל שהאדם ¿«¿≈∆
תוך שמים מלכות עול עצמו על

מלא וויתור מוחלטת התבטלות

והעניינים הרצונות כל על

שלו ≈¬»�ÈNÚ˙האישיים
‰‡Èˆi‰וההתעלותÏkÓ «¿ƒ»ƒ»

¯„ÒaL ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ∆¿≈∆
˙eÏLÏzL‰של הירידה סדר ƒ¿«¿¿

למטה מלמעלה האלוקי האור

לדרגה מדרגה הדרגתית בצורה

של כטבעות בזו זו שקשורות

(שרשרת), ÔÈ�Úשלשלת e‰fL∆∆ƒ¿«
(- זה ידי ועל «∆¿È‡¯e�‰,(צאינה,

È‡˜c"וראינה" ÏÚהביטוי ¿»≈«
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡ Èelbƒ¡…∆¿«¿»

‰Ê Èel‚Â ,˙eÏLÏzL‰ ¯„qÓהשתלשלות מסדר שלמעלה אלוקי מאור ƒ≈∆ƒ¿«¿¿¿ƒ∆
È„ÈŒÏÚL e�È‰Â .˙eÏLÏzL‰ ¯„Òa ‰hÓÏ Ìb ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«¿«»¿≈∆ƒ¿«¿¿¿«¿∆«¿≈
BÓˆÚÓ ˙‡ˆÏ ‰„B·Ú‰ È‰BfL ,‰ÁÙLÂ „·ÚÂ Ô‡ˆc ‰„B·Ú‰»¬»¿…¿∆∆¿ƒ¿»∆ƒ»¬»»≈≈«¿
Èel‚Ï ÌÈÎBfL ,¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂ ÈÊ‡ ,ÏÚ ˙Ïa˜ C¯„a¿∆∆«»«…¬««¿ƒƒ«¬∆ƒ¿ƒ

.‡·Ï „È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…
e‰ÊÂ15B˙„B·Ú „·Ú ¯L‡ ,ÂNÚÏ ÚÈ„B‰Ï ·˜ÚÈ ÁÏML ¿∆∆»««¬…¿ƒ«¿≈»¬∆»«¬»

'eÎ ÌÈ¯e¯a‰ Ïk ÌL ¯¯·e Ô·Ï ˙È·a ‰�L ÌÈ¯NÚמבואר ∆¿ƒ»»¿≈»»≈≈»»«≈ƒ
והרע שהטוב כך נבראו שבו והנבראים הגשמי הזה שהעולם בחסידות

זו ועבודה מהרע הטוב את ולהפריד לברר האדם ועל יחד בהם מעורבים

לקדושה הטוב את להעלות הוא שתכליתה הבירורים" "עבודת נקראת

יעקב של הבירורים" ו"עבודת

שהותו שנות בעשרים אבינו

הייתה לבן »ÈÁ·aƒ¿ƒ�˙בבית
‰ÁÙLÂ „·ÚÂ Ô‡ˆשכאמור …¿∆∆¿ƒ¿»

מורים הללו הדברים שלושת כל

שמים מלכות עול קבלת על

האישיים, הרצונות וביטול

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂשסיים לאחר ¿«¿≈∆
- הבירורים כל את È‰ÈÂ«¿ƒלברר
,¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏהיינו ƒ«¬

ההכנות כל את שהשלים

לגאולה. הדרושות

‡È‰ ‰¯Bz‰L ÔÂÈk ‰p‰Â¿ƒ≈≈»∆«»ƒ
˙ÈÁˆ�16‡È·nL BÓÎe , ƒ¿ƒ¿∆≈ƒ

Ô˜f‰ e�a¯17התניא בספר «≈«»≈
‰Ê ÔÈ�Úנצחית היא שהתורה ƒ¿»∆

·e˙kM ‰Ó ¯e‡·a18Èk ¿≈«∆»ƒ
¯·c‰ EÈÏ‡ ·B¯˜קיום »≈∆«»»

והמצוות (בפיךÓ‡„התורה ¿…
לעש בדיבור,ובלבבך – ותו

ובמעשה), ≈«¿È‡˜cבמחשבה
קרוב שהדבר האומר הפסוק

מתייחס ‡Á„"אליך" Ïk ÏÚ«»∆»
Ìb ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈«
Ì‰Ï ÌbL ,ÌÈ˙eÁt‰«¿ƒ∆«»∆
„‡Ó ,„‡Ó ¯·c‰ ·B¯»̃«»»¿…¿…

,‡˜ÈÈcהיא שהתורה וכיוון »¿»
ÏÎlLנצחית Ô·eÓ È¯‰¬≈»∆¿»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
ÚÈb‰Ï „‡Ó ·B¯»̃¿…¿«ƒ«
„·ÚÂ Ô‡ˆ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«…¿∆∆
.ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê ,¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏ È‰ÈÂ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,‰ÁÙLÂ¿ƒ¿»¿«¿≈∆«¿ƒƒ«¬∆∆∆«»ƒ«

‰ÊÏ ÚÈb‰Ï ¯LÙ‡ CÈ‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂעול בקבלת ה' את לעבוד ¿»ƒ¿»ƒ≈∆¿»¿«ƒ«¿∆
ו"שפחה"), ו"עבד" "צאן" (בבחינת Ì�LÈמוחלטת ˙eÏb‰ ÔÓÊa È¯‰¬≈ƒ¿««»∆¿»

‡ÁÈLÓc ‡˙·˜Úc ‡¯„a Ë¯Ù·e ,ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰ ‰nk«»«¬»¿∆¿≈ƒƒ¿»¿»»¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»
את נשמע בקרוב כאשר הגלות סוף לקראת כלומר המשיח, עקבות של בדור

המשיח של רגליו ÏÎÏעקבות ¯LÙ‡ CÈ‡Â ,ÏtÎÓe ÏeÙk CLÁ‰L∆«…∆»¿À»¿≈∆¿»¿»
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i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

זה ּדחמֹור לגּלּוי להּגיע ואחד אחד לכל אפׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואי
ּכמאמר הּוא, הענין ּכללּות א הּמׁשיח. יׂשראל19מל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

על הּבט ּדמּבלי והינּו, נגאלים, הם ּומּיד ּתׁשּובה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָעֹוׂשים
הּתׁשּובה עלֿידי הּנה כּו', והסּתרים ההעלמֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
צרי ּגּופא זה אמנם הּגאּולה. את מּיד לפעל ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאפׁשר
אל הּקצה מן להפ חדא ּברגעא אפׁשר אי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלהבין,
ועֹוד רּום, לעמק יּגיעּו ּתחת עמק מּבחינת אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּקצה,

יֹותר. ְְֵַָלמעלה

ּׁשּמברכיםÔ·eÈÂב) מה ּבהקּדים ּתׂשיׂש20זה ׂשֹוׂש ¿»ְְְְִִִֶֶַַָָ
ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ העקרה ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָָָותגל

להבין הּבנים,21וצרי מּצד הּוא הּׂשמחה ענין הלא , ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב עקרה,22ּכמֹו ׁשהיא ּומאחר ׂשמחה, הּבנים אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

להבין צרי וגם הּׂשמחה. ענין אצלּה ׁשּיהיה ׁשּי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאי
ּכיצד עקרה, ׁשהיא ּדמאחר ּוביּה, מיּניּה סתירה זֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
ּׁשאמר מה עלּֿפי ויּובן ּבניה. ּדקיּבּוץ הענין אצלּה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּי
רּני העתידה, הּגאּלה ּבענין הּגאּלה, נביא ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻֻיׁשעיהּו,

ילדה לא ּבּגמרא23עקרה ּופרי רּני24, ילדה ּדלא מּׁשּום ְְְֲִִִַָָָָָָָָָָָֹֹ
לאּׁשה ׁשּדֹומה יׂשראל ּכנסת רּני, ּומׁשּני, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ(ּבתמיהה),
אּמֹות (ּכמֹו ּכוותייכּו לּגיהּנם ּבנים ילדה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻעקרה
ויׁש ּבקדּׁשה ּתֹולדֹות יׁש ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻהעֹולם).
הּמּדֹות הם ּבקדּׁשה ּתֹולדֹות זה'. ּב'לעּמת ְְִִִֵֶַַָָָֻֻּתֹולדֹות
לֹו ילדּתי ּכי ּבלאה ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבינה, מּצד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּנמׁשכֹות

ּבנים ׁשּכתּוב25ׁשּׁשה ּכמֹו ההתּבֹוננּות, ענין הּוא לאה ,26 ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
ּבינה, ּבחינת ּגדֹולה, ה"א הּגדֹולה לאה, הּגדֹולה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָוׁשם
אם הּבינה נקראת ׁשּלכן הּמּדֹות, נֹולדֹות ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשעלֿידּה
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ה"ה.19) פ"ז תשובה הל' ברכות.20)רמב"ם שבע ברכת רצה21)בנוסח ע' תרנ"ז בסה"מ תשיש שוש ד"ה ראה לקמן בהבא

תתטו ע' ח"ב נ"ך אוה"ת (ראה הצ"צ לאדמו"ר בועליך כי ד"ה על הוא מיוסד שכנראה המאמר שלאחרי בשיחה (וראה ואילך

ואילך)). רצט ע' תרל"ד סה"מ (ראה מהר"ש ואדמו"ר ט.22)ואילך), קיג, א.23)תהלים נד, א.24)ישעי' יו"ד, ויצא25)ברכות

כ. טז.26)ל, כט, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

„Á‡Â „Á‡כך ידי ועל כזו ברמה שמים מלכות עול בקבלת ה' את לעבוד ∆»¿∆»
ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê ¯BÓÁc Èel‚Ï ÚÈb‰Ïעבודה זו לכאורה והרי ¿«ƒ«¿ƒ«¬∆∆∆«»ƒ«

גבוהה? בדרגה

¯Ó‡Ók ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk C‡19כפסק שהובאו ז"ל חכמינו כדברי «¿»»ƒ¿»¿«¬»
בסוף אשר ברמב"ם הלכה

הגאולה זמן בבוא הגלות,

‰·eLz ÌÈNBÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»
,e�È‰Â ,ÌÈÏ‡‚� Ì‰ „iÓeƒ»≈ƒ¿»ƒ¿«¿
Ïk ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓc¿ƒ¿ƒ«≈«»
'eÎ ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¬»¿∆¿≈ƒ
שקיימים הרוחניים והקשיים

הגלות, È„ÈŒÏÚבזמן ‰p‰ƒ≈«¿≈
ÏÚÙÏ ¯LÙ‡ ‰·eLz‰«¿»∆¿»ƒ¿…
Ì�Ó‡ .‰Ïe‡b‰ ˙‡ „iÓƒ»∆«¿»»¿»

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ùeb ‰Êהרי ∆»»ƒ¿»ƒ
"בשעתא להיות יכולה תשובה

היינו חדא", וברגעא חדא

ונשאלת וקיצוני, חד במעבר

‡Ùהשאלה: CÈ‡¯L ≈∆¿»
ÔÓ CÙ‰Ï ‡„Á ‡Ú‚¯a¿ƒ¿»»»«¬…ƒ
¯L‡ ,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰«»∆∆«»∆¬∆

˙Áz ˜ÓÚ ˙�ÈÁaÓמצב ƒ¿ƒ«…∆««
מאד וירוד ÓÚÏ˜נחות eÚÈbÈ«ƒ¿…∆

Ìe¯,מאד גבוה ¿BÚÂ„מצב
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏעומק" רק לא ¿«¿»≈

שלעומת גובה היינו רום",

ורמה גובה אלא תחת", "עומק

בערך שלא גבוהה רוחנית

לפני שהייתה לנחיתות

התשובה?

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ«
ÌÈÎ¯·nM20NÈNz NBN ∆¿»¿ƒ»ƒ

ıea˜a ‰¯˜Ú‰ Ï‚˙Â¿»≈»¬»»¿ƒ
,‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰È�a»∆»¿»¿ƒ¿»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ21,:הברכה בנוסח לדייק ‰e‡יש ‰ÁÓO‰ ÔÈ�Ú ‡Ï‰ ¿»ƒ¿»ƒ¬…ƒ¿««ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,ÌÈ�a‰ „vÓ22¯Á‡Óe ,‰ÁÓN ÌÈ�a‰ Ì‡ ƒ««»ƒ¿∆»≈«»ƒ¿≈»≈««

‰ÁÓO‰ ÔÈ�Ú dÏˆ‡ ‰È‰iL CiL CÈ‡ ,‰¯˜Ú ‡È‰Lפשר ומה ∆ƒ¬»»≈«»∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿««ƒ¿»
העקרה?. (תשמח) ותגל" תשיש "שוש È¯‰Lהברכה ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ∆¬≈

CiL „ˆÈk ,‰¯˜Ú ‡È‰L ¯Á‡Óc ,dÈ·e dÈpÈÓ ‰¯È˙Ò BÊ¿ƒ»ƒ≈≈¿≈««∆ƒ¬»»≈««»
‰È�a ıeaÈ˜c ÔÈ�Ú‰ dÏˆ‡"בניה ש"קיבוץ משמע הברכה מנוסח והרי ∆¿»»ƒ¿»¿ƒ»∆»

לשמחה?! הגורם הוא

‰l‡b‰ ÔÈ�Úa ,‰l‡b‰ ‡È·� ,e‰ÈÚLÈ ¯Ó‡M ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«∆»«¿«¿»¿ƒ«¿À»¿ƒ¿««¿À»
‰„ÏÈ ‡Ï ‰¯˜Ú Èp¯ ,‰„È˙Ú‰23CÈ¯Ùe Óba24¯‡ומקשים, »¬ƒ»»ƒ¬»»…»»»»ƒ«¿»»
(‰‰ÈÓ˙a) Èp¯ ‰„ÏÈ ‡Ïc ÌeMÓ?לרנן עליה ילדה שלא משום וכי ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿ƒ»

ÈpLÓe,ומתרציםÏ‡¯NÈ ˙Ò�k ,Èp¯שאת כך על ÓBcL‰ותשמחי ¿«≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»
‰„ÏÈ ‡lL ‰¯˜Ú ‰M‡Ï¿ƒ»¬»»∆…»¿»
eÎÈÈ˙ÂÂk Ìp‰ÈbÏ ÌÈ�a»ƒ«≈ƒ…¿»«¿

‡Bn˙כמותכם BÓk)¿À
ÌÏBÚ‰לא לידות שיולדים »»

להלן). שיבואר כפי רצויות,

‰Êa ÔÈ�Ú‰Âשלהמשמעות ¿»ƒ¿»»∆
בעבודת רצויה לא "לידה"

היא, LÈהאדם ,‰p‰c¿ƒ≈≈
LÈÂ ‰M„˜a ˙B„ÏBz»ƒ¿À»¿≈
.'‰Ê ˙nÚÏ'a ˙B„ÏBz»ƒ¿À«∆
Ì‰ ‰M„˜a ˙B„ÏBz»ƒ¿À»≈

˙Bcn‰הרגשות˙BÎLÓp‰ «ƒ«ƒ¿»
התניא בספר כמבואר מהשכל

ה' אהבת הן "והמידות ג) (פרק

ודעת בינה וחכמה ופחדו...

אמהות) (כמו אמות נקראות

הן המידות כי למדות ומקור

המידות והולדת חב"ד", תולדות

בעיקר ‰Èa�‰,היא „vÓƒ««ƒ»
Èk ‰‡Ïa ·e˙kL BÓk¿∆»¿≈»ƒ
ÌÈ�a ‰ML BÏ Èz„ÏÈ25 »«¿ƒƒ»»ƒ

- (העליונות המידות לששת רמז

הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד,

האדם) בנפש דוגמתן שיש יסוד

ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰‡Ï≈»ƒ¿«
˙e��Ba˙‰‰בשכל «ƒ¿¿

המידות, את ¿BÓkה"מולידה"
·e˙kL26‰ÏB„b‰ ÌLÂ ∆»¿≈«¿»

‡"‰ ‰ÏB„b‰ ,‰‡Ï≈»«¿»
‰�Èa ˙�ÈÁa ,‰ÏB„bכיוון) ¿»¿ƒ«ƒ»

באגרת כמבואר הוי', בשם רמוזות והמידות) (השכל העליונות הספירות שעשר

מרמזת לבד נקודה בחינת שהיא היו"ד ..." ד): (פרק התניא שבספר התשובה

התפשטות לבחינת שבאה קודם והסתר העלם בבחינת שהיא יתברך לחכמתו

ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת שבאה ואחר וההבנה... ההשגה וגילוי

התפשטות בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת נכללת (בינה)... וההבנה

לאורך) וגם הבינהd„ÈŒÏÚLלרוחב... ידי ÔÎlLעל ,˙Bcn‰ ˙B„ÏB� ∆«»»»«ƒ∆»≈
(‰ÁÓN) ÌÈ�a‰ Ì‡ ‰�Èa‰ המידות�˜¯‡˙ את המולידה היא כי ƒ¿≈«ƒ»≈«»ƒ¿≈»
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ז i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

זה ּדחמֹור לגּלּוי להּגיע ואחד אחד לכל אפׁשר ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָואי
ּכמאמר הּוא, הענין ּכללּות א הּמׁשיח. יׂשראל19מל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

על הּבט ּדמּבלי והינּו, נגאלים, הם ּומּיד ּתׁשּובה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָעֹוׂשים
הּתׁשּובה עלֿידי הּנה כּו', והסּתרים ההעלמֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
צרי ּגּופא זה אמנם הּגאּולה. את מּיד לפעל ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֹאפׁשר
אל הּקצה מן להפ חדא ּברגעא אפׁשר אי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹלהבין,
ועֹוד רּום, לעמק יּגיעּו ּתחת עמק מּבחינת אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּקצה,

יֹותר. ְְֵַָלמעלה

ּׁשּמברכיםÔ·eÈÂב) מה ּבהקּדים ּתׂשיׂש20זה ׂשֹוׂש ¿»ְְְְִִִֶֶַַָָ
ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ּבקּבּוץ העקרה ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָָָותגל

להבין הּבנים,21וצרי מּצד הּוא הּׂשמחה ענין הלא , ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב עקרה,22ּכמֹו ׁשהיא ּומאחר ׂשמחה, הּבנים אם ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

להבין צרי וגם הּׂשמחה. ענין אצלּה ׁשּיהיה ׁשּי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאי
ּכיצד עקרה, ׁשהיא ּדמאחר ּוביּה, מיּניּה סתירה זֹו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהרי
ּׁשאמר מה עלּֿפי ויּובן ּבניה. ּדקיּבּוץ הענין אצלּה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשּי
רּני העתידה, הּגאּלה ּבענין הּגאּלה, נביא ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָֻֻיׁשעיהּו,

ילדה לא ּבּגמרא23עקרה ּופרי רּני24, ילדה ּדלא מּׁשּום ְְְֲִִִַָָָָָָָָָָָֹֹ
לאּׁשה ׁשּדֹומה יׂשראל ּכנסת רּני, ּומׁשּני, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ(ּבתמיהה),
אּמֹות (ּכמֹו ּכוותייכּו לּגיהּנם ּבנים ילדה ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹֻעקרה
ויׁש ּבקדּׁשה ּתֹולדֹות יׁש ּדהּנה, ּבזה, והענין ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָָֻהעֹולם).
הּמּדֹות הם ּבקדּׁשה ּתֹולדֹות זה'. ּב'לעּמת ְְִִִֵֶַַָָָֻֻּתֹולדֹות
לֹו ילדּתי ּכי ּבלאה ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבינה, מּצד ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּנמׁשכֹות

ּבנים ׁשּכתּוב25ׁשּׁשה ּכמֹו ההתּבֹוננּות, ענין הּוא לאה ,26 ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ
ּבינה, ּבחינת ּגדֹולה, ה"א הּגדֹולה לאה, הּגדֹולה ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָוׁשם
אם הּבינה נקראת ׁשּלכן הּמּדֹות, נֹולדֹות ְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשעלֿידּה

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

ה"ה.19) פ"ז תשובה הל' ברכות.20)רמב"ם שבע ברכת רצה21)בנוסח ע' תרנ"ז בסה"מ תשיש שוש ד"ה ראה לקמן בהבא

תתטו ע' ח"ב נ"ך אוה"ת (ראה הצ"צ לאדמו"ר בועליך כי ד"ה על הוא מיוסד שכנראה המאמר שלאחרי בשיחה (וראה ואילך

ואילך)). רצט ע' תרל"ד סה"מ (ראה מהר"ש ואדמו"ר ט.22)ואילך), קיג, א.23)תהלים נד, א.24)ישעי' יו"ד, ויצא25)ברכות

כ. טז.26)ל, כט, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

„Á‡Â „Á‡כך ידי ועל כזו ברמה שמים מלכות עול בקבלת ה' את לעבוד ∆»¿∆»
ÁÈLn‰ CÏÓ ‰Ê ¯BÓÁc Èel‚Ï ÚÈb‰Ïעבודה זו לכאורה והרי ¿«ƒ«¿ƒ«¬∆∆∆«»ƒ«

גבוהה? בדרגה

¯Ó‡Ók ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ ˙eÏÏk C‡19כפסק שהובאו ז"ל חכמינו כדברי «¿»»ƒ¿»¿«¬»
בסוף אשר ברמב"ם הלכה

הגאולה זמן בבוא הגלות,

‰·eLz ÌÈNBÚ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»
,e�È‰Â ,ÌÈÏ‡‚� Ì‰ „iÓeƒ»≈ƒ¿»ƒ¿«¿
Ïk ÏÚ Ëa‰ ÈÏaÓc¿ƒ¿ƒ«≈«»
'eÎ ÌÈ¯zÒ‰Â ˙BÓÏÚ‰‰««¬»¿∆¿≈ƒ
שקיימים הרוחניים והקשיים

הגלות, È„ÈŒÏÚבזמן ‰p‰ƒ≈«¿≈
ÏÚÙÏ ¯LÙ‡ ‰·eLz‰«¿»∆¿»ƒ¿…
Ì�Ó‡ .‰Ïe‡b‰ ˙‡ „iÓƒ»∆«¿»»¿»

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ‡Ùeb ‰Êהרי ∆»»ƒ¿»ƒ
"בשעתא להיות יכולה תשובה

היינו חדא", וברגעא חדא

ונשאלת וקיצוני, חד במעבר

‡Ùהשאלה: CÈ‡¯L ≈∆¿»
ÔÓ CÙ‰Ï ‡„Á ‡Ú‚¯a¿ƒ¿»»»«¬…ƒ
¯L‡ ,‰ˆw‰ Ï‡ ‰ˆw‰«»∆∆«»∆¬∆

˙Áz ˜ÓÚ ˙�ÈÁaÓמצב ƒ¿ƒ«…∆««
מאד וירוד ÓÚÏ˜נחות eÚÈbÈ«ƒ¿…∆

Ìe¯,מאד גבוה ¿BÚÂ„מצב
¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏעומק" רק לא ¿«¿»≈

שלעומת גובה היינו רום",

ורמה גובה אלא תחת", "עומק

בערך שלא גבוהה רוחנית

לפני שהייתה לנחיתות

התשובה?

‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆¿«¿ƒ«
ÌÈÎ¯·nM20NÈNz NBN ∆¿»¿ƒ»ƒ

ıea˜a ‰¯˜Ú‰ Ï‚˙Â¿»≈»¬»»¿ƒ
,‰ÁÓNa dÎB˙Ï ‰È�a»∆»¿»¿ƒ¿»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ21,:הברכה בנוסח לדייק ‰e‡יש ‰ÁÓO‰ ÔÈ�Ú ‡Ï‰ ¿»ƒ¿»ƒ¬…ƒ¿««ƒ¿»
·e˙kL BÓk ,ÌÈ�a‰ „vÓ22¯Á‡Óe ,‰ÁÓN ÌÈ�a‰ Ì‡ ƒ««»ƒ¿∆»≈«»ƒ¿≈»≈««

‰ÁÓO‰ ÔÈ�Ú dÏˆ‡ ‰È‰iL CiL CÈ‡ ,‰¯˜Ú ‡È‰Lפשר ומה ∆ƒ¬»»≈«»∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿««ƒ¿»
העקרה?. (תשמח) ותגל" תשיש "שוש È¯‰Lהברכה ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ∆¬≈

CiL „ˆÈk ,‰¯˜Ú ‡È‰L ¯Á‡Óc ,dÈ·e dÈpÈÓ ‰¯È˙Ò BÊ¿ƒ»ƒ≈≈¿≈««∆ƒ¬»»≈««»
‰È�a ıeaÈ˜c ÔÈ�Ú‰ dÏˆ‡"בניה ש"קיבוץ משמע הברכה מנוסח והרי ∆¿»»ƒ¿»¿ƒ»∆»

לשמחה?! הגורם הוא

‰l‡b‰ ÔÈ�Úa ,‰l‡b‰ ‡È·� ,e‰ÈÚLÈ ¯Ó‡M ‰Ó ÈtŒÏÚ Ô·eÈÂ¿»«ƒ«∆»«¿«¿»¿ƒ«¿À»¿ƒ¿««¿À»
‰„ÏÈ ‡Ï ‰¯˜Ú Èp¯ ,‰„È˙Ú‰23CÈ¯Ùe Óba24¯‡ומקשים, »¬ƒ»»ƒ¬»»…»»»»ƒ«¿»»
(‰‰ÈÓ˙a) Èp¯ ‰„ÏÈ ‡Ïc ÌeMÓ?לרנן עליה ילדה שלא משום וכי ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿ƒ»

ÈpLÓe,ומתרציםÏ‡¯NÈ ˙Ò�k ,Èp¯שאת כך על ÓBcL‰ותשמחי ¿«≈»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»
‰„ÏÈ ‡lL ‰¯˜Ú ‰M‡Ï¿ƒ»¬»»∆…»¿»
eÎÈÈ˙ÂÂk Ìp‰ÈbÏ ÌÈ�a»ƒ«≈ƒ…¿»«¿

‡Bn˙כמותכם BÓk)¿À
ÌÏBÚ‰לא לידות שיולדים »»

להלן). שיבואר כפי רצויות,

‰Êa ÔÈ�Ú‰Âשלהמשמעות ¿»ƒ¿»»∆
בעבודת רצויה לא "לידה"

היא, LÈהאדם ,‰p‰c¿ƒ≈≈
LÈÂ ‰M„˜a ˙B„ÏBz»ƒ¿À»¿≈
.'‰Ê ˙nÚÏ'a ˙B„ÏBz»ƒ¿À«∆
Ì‰ ‰M„˜a ˙B„ÏBz»ƒ¿À»≈

˙Bcn‰הרגשות˙BÎLÓp‰ «ƒ«ƒ¿»
התניא בספר כמבואר מהשכל

ה' אהבת הן "והמידות ג) (פרק

ודעת בינה וחכמה ופחדו...

אמהות) (כמו אמות נקראות

הן המידות כי למדות ומקור

המידות והולדת חב"ד", תולדות

בעיקר ‰Èa�‰,היא „vÓƒ««ƒ»
Èk ‰‡Ïa ·e˙kL BÓk¿∆»¿≈»ƒ
ÌÈ�a ‰ML BÏ Èz„ÏÈ25 »«¿ƒƒ»»ƒ

- (העליונות המידות לששת רמז

הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד,

האדם) בנפש דוגמתן שיש יסוד

ÔÈ�Ú ‡e‰ ‰‡Ï≈»ƒ¿«
˙e��Ba˙‰‰בשכל «ƒ¿¿

המידות, את ¿BÓkה"מולידה"
·e˙kL26‰ÏB„b‰ ÌLÂ ∆»¿≈«¿»

‡"‰ ‰ÏB„b‰ ,‰‡Ï≈»«¿»
‰�Èa ˙�ÈÁa ,‰ÏB„bכיוון) ¿»¿ƒ«ƒ»

באגרת כמבואר הוי', בשם רמוזות והמידות) (השכל העליונות הספירות שעשר

מרמזת לבד נקודה בחינת שהיא היו"ד ..." ד): (פרק התניא שבספר התשובה

התפשטות לבחינת שבאה קודם והסתר העלם בבחינת שהיא יתברך לחכמתו

ההשגה וגילוי התפשטות לבחינת שבאה ואחר וההבנה... ההשגה וגילוי

התפשטות בחינת לה שיש ה"א באות ונרמזת נכללת (בינה)... וההבנה

לאורך) וגם הבינהd„ÈŒÏÚLלרוחב... ידי ÔÎlLעל ,˙Bcn‰ ˙B„ÏB� ∆«»»»«ƒ∆»≈
(‰ÁÓN) ÌÈ�a‰ Ì‡ ‰�Èa‰ המידות�˜¯‡˙ את המולידה היא כי ƒ¿≈«ƒ»≈«»ƒ¿≈»
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eb'ח mik`ln awri glyie

(ׂשמחה) הוי'27הּבנים ּבגדּלת מתּבֹונן ּדכאׁשר והינּו, , ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
לאלקּות, ּבאהבה מתעֹורר אזי עּמנּו וחסּדֹו הוי' ְְְְְֱֲֲֲִִֵֶַַַָָָָֹּבטּוב
מתעֹורר אזי יתּבר רֹוממּותֹו ּבענין מתּבֹונן ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָוכאׁשר
ּבׁשאר הּוא וכן ופחד, אימה עליו ׁשּנֹופלת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּביראה
ׁשּנֹולדֹות ויראה) אהבה הם (ׁשּכללּותם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָהּמּדֹות
ׁשּיהיה ּבכדי אמנם, ּדקדּׁשה. הּתֹולדֹות ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמהּבינה,

ׁשּכתּוב ּכמֹו הּבחירה, את28ענין לפני נתּתי ראה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּגם יׁשנם לכן ּבחּיים, ּובחרּת גֹו' הּטֹוב ואת ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהחּיים
ּובחרּת יהיה ׁשאףֿעלּֿפיֿכן ּכדי זה', ּב'לעּמת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻמּדֹות
מההתּבֹוננּות נֹולדֹות זה' ּד'לעּמת הּמּדֹות וגם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֻּבחּיים.
אזי כּו', העֹולם ּתענּוגי ּבענין מתּבֹונן ּדכאׁשר ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָּדבינה,
ּבענינים מתּבֹונן וכאׁשר זרה, ואהבה ּבתאוה ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמתעֹורר

לחמֹו יחסר ּפן ּכמֹו הּיראה, את וכּדֹומה,29הּמביאים ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָ
הרעֹות הּמּדֹות ּבׁשאר כן ּוכמֹו זרה, ּביראה נתעֹורר ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָאזי
מהּבינה, ׁשּנֹולדֹות זרֹות) ויראה אהבה הן ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ(ׁשּכללּותן
ילדה, לא עקרה רּני וזהּו זה'. ּד'לעּמת הּתֹולדֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻוהם

ילדה ׁשּלא ּדאּומֹותּדכיון ּכוותייהּו לּגיהּנם ּבנים ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
מּצד הּנה זרֹות, ויראה אהבה לֹו ׁשאין היינּו, ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָהעֹולם,

ּבׂשמחה. הּוא הרי ְְֲִֵֶָזה

יהיּוp‰Â‰ג) לא אׁשר ּבטּוח ׁשּיהיה לזה להּגיע הּדר ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּכתּוב מה הּוא זה', ּד'לעּמת ּתֹולדֹות ּכי30לֹו ְִִֶֶַַָָֻ

ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ,עׂשי ּכֹורתת31בעלי האּׁשה אין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכנסת על קאי ּדאּׁשה ּכלי, ׁשעׂשאּה למי אּלא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּברית
למי ּברית ׁשּכֹורת מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל ועל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׂשראל
ּבזה, והענין לאלקּות. ּכלי ׁשּנעׂשה היינּו ּכלי, ְְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשעׂשאֹו

ּכתיב האבֹות32ּדהּנה הם ׂשרים ׂשרים, חפרּוה ,33ּבאר ְְְֲִִִִֵֵֵָָָָָָ
ּבאר, החֹופרים והם העֹולם, אבֹות ויעקב, יצחק ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹאברהם
מּתּתא ׁשּנֹובע חּיים ּומקֹור מעין הּוא ׁשהּבאר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּדכׁשם
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השכל תולדות ‰ÈÂ',27שהם ˙l„‚a Ô�Ba˙Ó ¯L‡Îc ,e�È‰Âוכן ¿«¿¿«¬∆ƒ¿≈ƒ¿À«¬»»
e�nÚמתבונן BcÒÁÂ 'ÈÂ‰ ·eËaלהתקרב ראוי אלה כל שבגלל ¿¬»»¿«¿ƒ»

aלקדושֿברוךֿהוא ¯¯BÚ˙Ó ÈÊ‡Ô�Ba˙Ó ¯L‡ÎÂ ,˙e˜Ï‡Ï ‰·‰‡ ¬«ƒ¿≈¿«¬»∆¡…¿«¬∆ƒ¿≈
C¯a˙È B˙eÓÓB¯ ÔÈ�Úaונעלה ונישא רם הקדושֿברוךֿההוא כמה עד ¿ƒ¿«¿ƒ¿»≈

‰‡¯Èa ¯¯BÚ˙Ó ÈÊ‡¬«ƒ¿≈¿ƒ¿»
‰ÓÈ‡ ÂÈÏÚ ˙ÏÙBpL∆∆∆»»≈»

„ÁÙÂיראת") הרוממות מפני »««
La‡¯הרוממות"), ‡e‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»

Ì‰ Ì˙eÏÏkL) ˙Bcn‰«ƒ∆¿»»≈
‰‡¯ÈÂ המידות‡‰·‰ ושאר «¬»¿ƒ¿»

היראה, וענפי האהבה ענפי הן

ג) פרק בתניא כמבואר

Ô‰L ,‰�Èa‰Ó ˙B„ÏBpL∆»≈«ƒ»∆≈
.‰M„˜c ˙B„ÏBz‰«»ƒ¿À»

ÔÈ�Ú ‰È‰iL È„Îa ,Ì�Ó‡»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
·e˙kL BÓk ,‰¯ÈÁa‰28 «¿ƒ»¿∆»

˙‡ EÈ�ÙÏ Èz˙� ‰‡¿̄≈»«ƒ¿»∆∆
'B‚ ·Bh‰ ˙‡Â ÌÈiÁ‰««ƒ¿∆«
Ì�LÈ ÔÎÏ ,ÌÈiÁa z¯Á·e»«¿»««ƒ»≈∆¿»
'‰Ê ˙nÚÏ'a ˙BcÓ Ìb«ƒƒ¿À«∆
היפך שהיא אחרא היסטרא בצד

ŒÈtŒÏÚŒÛ‡Lהקדושה, È„k¿≈∆««ƒ
ÔÎשיש מה שכל למרות ≈

(להבדיל) גם ישנו בקדושה

זה' z¯Á·eב'לעומת ‰È‰Èƒ¿∆»«¿»
ÌÈiÁaנדרש אדם אם שכן ««ƒ

שאינם דברים שני בין לבחור

מהם לאחד אלא ושווים שקולים

זו אין ומוכח, ברור יתרון יש

חופשית. ‰Bcn˙בחירה Ì‚Â¿««ƒ
'‰Ê ˙nÚÏ'cשל רגשות ƒ¿À«∆

דברים כלפי וכד' ויראה אהבה

רצויים באותו�B„ÏB˙לא »
המידות "נולדות" שבו תהליך

- הקדושה ¿¿e��Ba˙‰‰Ó≈«ƒ˙בצד
¯L‡Îc ,‰�È·cהאדם ¿ƒ»¿«¬∆

Ô�Ba˙Óושכלו ÔÈ�Úaבמוחו ƒ¿≈¿ƒ¿«
ÈÊ‡ ,'eÎ ÌÏBÚ‰ È‚e�Úz«¬≈»»¬«

¯¯BÚ˙ÓבליבוÌÈ�È�Úa Ô�Ba˙Ó ¯L‡ÎÂ ,‰¯Ê ‰·‰‡Â ‰Â‡˙a ƒ¿≈¿«¬»¿«¬»»»¿«¬∆ƒ¿≈¿ƒ¿»ƒ
BÓk ,‰‡¯i‰ ˙‡ ÌÈ‡È·n‰ומחשבות הפרנסה ÒÁÈ¯דאגות Ôt «¿ƒƒ∆«ƒ¿»¿∆∆¿«

ÂÓÁÏ29‰¯Ê ‰‡¯Èa ¯¯BÚ˙� ÈÊ‡ ,‰ÓBcÎÂרצוי לא BÓÎeפחד , «¿¿«∆¬«ƒ¿≈¿ƒ¿»»»¿
˙B¯Ê ‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ Ô‰ Ô˙eÏÏkL) ˙BÚ¯‰ ˙Bcn‰ ¯‡La ÔÎ≈ƒ¿»«ƒ»»∆¿»»≈«¬»¿ƒ¿»»

והיראה) האהבה של "ענפים" הן המידות Ì‰Âושאר ,‰�Èa‰Ó ˙B„ÏBpL∆»≈«ƒ»¿≈
.'‰Ê ˙nÚÏ'c ˙B„ÏBz‰«»ƒ¿À«∆

e‰ÊÂהפסוק על הגמרא בדברי הפנימי ÏÈ„‰הפירוש ‡Ï ‰¯˜Ú Èp¯ ¿∆»ƒ¬»»…»»»
גורם יהיו הלידה וחוסר שהעקרות ייתכן איך השאלה נשאלה ולכאורה

אלא, lL‡לשמחה? ÔÂÈÎc¿≈»∆…
Ìp‰ÈbÏ ÌÈ�a ‰„ÏÈ»¿»»ƒ«≈ƒ…
˙BÓe‡c e‰ÈÈ˙ÂÂk¿»«¿¿
BÏ ÔÈ‡L ,e�ÈÈ‰ ,ÌÏBÚ‰»»«¿∆≈

ה' את העובד «¬»‡‰·‰לאדם
˙B¯Ê ‰‡¯ÈÂושכלו מוחו אלא ¿ƒ¿»»

ויראת ה' אהבת רק "מולידים"

‰e‡ה', È¯‰ ‰Ê „vÓ ‰p‰ƒ≈ƒ«∆¬≈
.‰ÁÓNa¿ƒ¿»

ÚÈb‰Ï C¯c‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«∆∆¿«ƒ«
¯L‡ ÁeËa ‰È‰iL ‰ÊÏ¿∆∆ƒ¿∆»«¬∆
˙B„ÏBz BÏ eÈ‰È ‡Ï…ƒ¿»

,'‰Ê ˙nÚÏ'cהדרך כלומר, ƒ¿À«∆
אהבה לידי להגיע שלא לוודא

ובלתי זרים לדברים ויראה

ויעורר "יוליד" והשכל רצויים,

ה' אהבת של חיוביים רגשות רק

וכד' ה' Ó‰ויראת ‡e‰«
·e˙kL30CÈÏÚ· Èk ∆»ƒ…¬«ƒ
CÈNÚלפי שמו, צבאות ה' …«ƒ

כיון הוא הכתוב פירוש פשוטו

כנסת של והבעלים שהאדון

יעמוד מי הקב"ה הוא ישראל

הדרש ולפי e¯Ó‡Âכנגדו. ,¿»¿
Ï"Ê e�È˙Ba¯31ÔÈ‡ «≈«≈

˙È¯a ˙˙¯Bk ‰M‡‰של »ƒ»∆∆¿ƒ
d‡NÚLנאמנות ÈÓÏ ‡l‡∆»¿ƒ∆¬»»
ÈÏk("בועליך")‰M‡c , ¿ƒ¿ƒ»

Ï‡¯NÈ ˙Ò�k ÏÚ È‡»̃≈«¿∆∆ƒ¿»≈
כללי ‡Á„באופן Ïk ÏÚÂ¿«»∆»

Ï‡¯NiÓ „Á‡Â,פרטי באופן ¿∆»ƒƒ¿»≈
˙È¯a ˙¯BkLנאמנות של ∆≈¿ƒ

B‡NÚLוהתמסרות ÈÓÏ¿ƒ∆¬»
ÈÏkהקדושֿברוךֿהוא הוא ¿ƒ

עושיך"), e˜Ï‡Ï˙.("בועליך ÈÏk ‰NÚpL e�ÈÈ‰«¿∆«¬»¿ƒ∆¡…
‰Êa ÔÈ�Ú‰Â,'ה È˙k·בעבודת ‰p‰c32,ÌÈ¯N ‰e¯ÙÁ ¯‡a ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈¿ƒ¿≈¬»»»ƒ

˙B·‡‰ Ì‰ ÌÈ¯N33,ÌÏBÚ‰ ˙B·‡ ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ , »ƒ≈»»«¿»»ƒ¿»¿«¬…¬»»
ÌÈiÁ ¯B˜Óe ÔÈÚÓ ‡e‰ ¯‡a‰L ÌLÎc ,¯‡a ÌÈ¯ÙBÁ‰ Ì‰Â¿≈«¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆«¿≈«¿»¿«ƒ
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מכּסים הּמֹונעים, הּדברים את מסירים ּדכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָלעילא,
ּכ ּגדֹול, ּבתקף נֹובע הּוא אזי ּומסּתירים, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמעלימים
זאל ער מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּבאר חֹופרים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָהאבֹות
ענין וזהּו אלקּות. אין גיׁשמאק א אּון קוועל א ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹהאּבן
הּמצוֹות קּיּום ּדהּנה, ּבקדּׁשה. חּיּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֻהּכלי,
אנׁשים מצות ּבדר חּיּות, ּבלי ּגם להיֹות ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָאפׁשר

טבעֹו34מלּמדה ׁשּמּצד הּקרירּות, ּבטבע ׁשהּוא מי ּוכמֹו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻ
ּומקּים מרע, סר הּוא ולכן ּתאוֹות, ּבעניני חּיּות לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָאין

ּומצֹותֿעׂשה לאּֿתעׂשה הּוא35מצֹות הּמצֹות קּיּום אבל , ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָֹ
את ׁשּמקּים להיֹות אפׁשר כן ּוכמֹו ּכלל. חּיּות ׁשּום ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבלי
ׁש ּבידיו, אבֹותיו ּומעׂשה ּכן, ׁשּנתחּנ לפי אזהּמצֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבהּדּור חסר ולכן ּכלל, חּיּות ׁשּום ּבלי הּוא הּמצֹות ְְְְְִִִִֵֵַַָָָקּיּום
ּוכמֹו הּמצוה. ּבעּקר ּגם חסר ׁשּלפעמים עד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמצוה
הּתפּלה, ּבעבֹודת ּגם הּוא ּכן הּמצֹות ּבקּיּום ְְְֲִִִֵֶַַַַַָׁשהּוא
עד ּכלל, חּיּות ׁשּום ּבלי ּתהיה ׁשּתפּלתֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאפׁשר
והינּו אֹומר, הּוא מזמֹור איזה לׁשּכח יכֹול ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּלפעמים
ער עּמֹו, ּבל ולּבֹו ּבלבד בׂשפתיו רק הּוא ׁשּתפּלתֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָלפי
ּבלּמּוד ואפּלּו .זי טּוט אים מיט וואס ניט ְֲִִִִִִֵַָווייס
מּכלֿ איןֿסֹוף, אֹור מאיר ׁשּבּתֹורה אף הּנה ִִִֵֵֵֶַַַָָָהּתֹורה,
חּיּות ׁשּום ּבלי הּתֹורה לּמּוד להיֹות אפׁשר ְְְִִִֶַַָָָמקֹום,
אֹו ּבטבעֹו מתמיד ׁשהּוא לפי הּוא לּמּודֹו וכל ְְְְְְִִִִִֶַָָֻּדקדּׁשה,
ּכיון ּכלל, (ּדקדּׁשה) חּיּות ׁשּום לֹו אין אבל ההרּגל, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּצד
ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה וׁשֹוכח ּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּלֹומד
ּבׁשעת מּכלֿמקֹום, ּתֹורה, ׁשּלֹומד ּדאף והינּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּקּב"ה,
צרי ולזה הּתֹורה. נֹותן על לׁשּכח יכֹול ּגּופא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּלּמּוד
האבֹות, עלֿידי ׁשּנעׂשה והּכלי הּבאר ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלהיֹות
ּתהיה הּתֹורה ּובלּמּוד ּבתפּלה הּמצֹות, ּבקּיּום ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשהעבֹודה

אלקית. ְֱִַֹּבחּיּות

‰p‰Âּכלי ׁשּיהיה ּבעצמֹו לפעל לזה הּמסּגל הּזמן ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֻ
הּתפּלה ּדענין הּתפּלה, ּבעבֹודת הּוא ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֻלקדּׁשה
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‡ÏÈÚÏ ‡zzÓ Ú·BpL,למעלה ‡˙מלמטה ÌÈ¯ÈÒÓ ¯L‡Îc ∆≈«ƒ«»¿≈»¿«¬∆¿ƒƒ∆
ÌÈ¯ÈzÒÓe ÌÈÓÈÏÚÓ ÌÈqÎÓ ,ÌÈÚ�Bn‰ ÌÈ¯·c‰,המים נביעת את «¿»ƒ«¿ƒ¿«ƒ«¬ƒƒ«¿ƒƒ
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ט i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

מכּסים הּמֹונעים, הּדברים את מסירים ּדכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָלעילא,
ּכ ּגדֹול, ּבתקף נֹובע הּוא אזי ּומסּתירים, ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמעלימים
זאל ער מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ּבאר חֹופרים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָהאבֹות
ענין וזהּו אלקּות. אין גיׁשמאק א אּון קוועל א ְְְְְֱִִִֶֶַַַַָֹהאּבן
הּמצוֹות קּיּום ּדהּנה, ּבקדּׁשה. חּיּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָֻהּכלי,
אנׁשים מצות ּבדר חּיּות, ּבלי ּגם להיֹות ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָאפׁשר

טבעֹו34מלּמדה ׁשּמּצד הּקרירּות, ּבטבע ׁשהּוא מי ּוכמֹו , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֻ
ּומקּים מרע, סר הּוא ולכן ּתאוֹות, ּבעניני חּיּות לֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָאין

ּומצֹותֿעׂשה לאּֿתעׂשה הּוא35מצֹות הּמצֹות קּיּום אבל , ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַָֹ
את ׁשּמקּים להיֹות אפׁשר כן ּוכמֹו ּכלל. חּיּות ׁשּום ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּבלי
ׁש ּבידיו, אבֹותיו ּומעׂשה ּכן, ׁשּנתחּנ לפי אזהּמצֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ּבהּדּור חסר ולכן ּכלל, חּיּות ׁשּום ּבלי הּוא הּמצֹות ְְְְְִִִִֵֵַַָָָקּיּום
ּוכמֹו הּמצוה. ּבעּקר ּגם חסר ׁשּלפעמים עד ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמצוה
הּתפּלה, ּבעבֹודת ּגם הּוא ּכן הּמצֹות ּבקּיּום ְְְֲִִִֵֶַַַַַָׁשהּוא
עד ּכלל, חּיּות ׁשּום ּבלי ּתהיה ׁשּתפּלתֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשאפׁשר
והינּו אֹומר, הּוא מזמֹור איזה לׁשּכח יכֹול ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשּלפעמים
ער עּמֹו, ּבל ולּבֹו ּבלבד בׂשפתיו רק הּוא ׁשּתפּלתֹו ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָלפי
ּבלּמּוד ואפּלּו .זי טּוט אים מיט וואס ניט ְֲִִִִִִֵַָווייס
מּכלֿ איןֿסֹוף, אֹור מאיר ׁשּבּתֹורה אף הּנה ִִִֵֵֵֶַַַָָָהּתֹורה,
חּיּות ׁשּום ּבלי הּתֹורה לּמּוד להיֹות אפׁשר ְְְִִִֶַַָָָמקֹום,
אֹו ּבטבעֹו מתמיד ׁשהּוא לפי הּוא לּמּודֹו וכל ְְְְְְִִִִִֶַָָֻּדקדּׁשה,
ּכיון ּכלל, (ּדקדּׁשה) חּיּות ׁשּום לֹו אין אבל ההרּגל, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻמּצד
ׁשל ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה וׁשֹוכח ּתֹורה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּלֹומד
ּבׁשעת מּכלֿמקֹום, ּתֹורה, ׁשּלֹומד ּדאף והינּו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּקּב"ה,
צרי ולזה הּתֹורה. נֹותן על לׁשּכח יכֹול ּגּופא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּלּמּוד
האבֹות, עלֿידי ׁשּנעׂשה והּכלי הּבאר ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָלהיֹות
ּתהיה הּתֹורה ּובלּמּוד ּבתפּלה הּמצֹות, ּבקּיּום ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשהעבֹודה

אלקית. ְֱִַֹּבחּיּות

‰p‰Âּכלי ׁשּיהיה ּבעצמֹו לפעל לזה הּמסּגל הּזמן ¿ƒ≈ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֻ
הּתפּלה ּדענין הּתפּלה, ּבעבֹודת הּוא ְְְְְֲִִִִַַַַַָָָֻלקדּׁשה
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הוא הרי חיות חסרת היא ‰e‡שהתפילה ¯BÓÊÓ ‰ÊÈ‡ ÁkLÏ ÏBÎÈ»ƒ¿…«≈∆ƒ¿
¯ÓB‡,בתפילה עומד הוא היכן לזכור ‰e‡ולא B˙lÙzL ÈÙÏ e�È‰Â ≈¿«¿¿ƒ∆¿ƒ»

BaÏÂ „·Ïa ÂÈ˙ÙN· ˜«̄ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ
ËÈ� ÒÈÈÂÂ ¯Ú ,BnÚ Ïa«ƒ∆≈ƒ
CÈÊ ËeË ÌÈ‡ ËÈÓ Ò‡ÂÂ»ƒƒƒ
אתו. נעשה מה יודע איננו הוא

,‰¯Bz‰ „enÏa elÙ‡Â«¬ƒ¿ƒ«»
¯È‡Ó ‰¯BzaL Û‡ ‰p‰ƒ≈«∆«»≈ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡ ¯B‡אור ולכאורה ≈
יהיה שהלימוד מחייב התורה

ובהתלהבות, «ŒÏkÓƒבחיות
¯LÙ‡ ,ÌB˜Óויכול˙BÈ‰Ï »∆¿»ƒ¿

ÌeL ÈÏa ‰¯Bz‰ „enÏƒ«»¿ƒ
ÏÎÂ ,‰M„˜c ˙eiÁ«ƒ¿À»¿»
‡e‰L ÈÙÏ ‡e‰ B„enÏƒ¿ƒ∆

BÚ·Ëa „ÈÓ˙Óזקוק ואיננו «¿ƒ¿ƒ¿
ללמוד כדי יצרו על ‡Bלהתגבר

BÏ ÔÈ‡ Ï·‡ ,Ïb¯‰‰ „vÓƒ««∆¿≈¬»≈
(‰M„˜c) ˙eiÁ ÌeL«ƒ¿À»

,ÏÏkשהלימוד לכך והסיבה ¿»
- היא חיות חסר «≈ÔÂÈkהוא

ÁÎBLÂ ‰¯Bz „ÓBlL∆≈»¿≈«
B˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ»¿»
e�È‰Â ,‰"aw‰ ÏL B�Bˆ¯e¿∆«»»¿«¿
ŒÏkÓ ,‰¯Bz „ÓBlL Û‡c¿«∆≈»ƒ»
„enl‰ ˙ÚLa ,ÌB˜Ó»ƒ¿««ƒ
ÏÚ ÁkLÏ ÏBÎÈ ‡Ùeb»»ƒ¿…««
CÈ¯ˆ ‰ÊÏÂ .‰¯Bz‰ Ô˙B�≈«»¿»∆»ƒ

¯‡a‰ ÔÈ�Ú ˙BÈ‰Ïהסרת ƒ¿ƒ¿««¿≈
את ומעכבים המונעים הדברים

יעלו שהמים שכדי כשם החיות

אותם ולגלות לחפור יש מלמטה

ÈÏk‰Âיחדרו הקדושה שענייני ¿«¿ƒ
דבר פנימית, בצורה באדם

·‡‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL˙B ∆«¬»«¿≈»»
מגיע האדם ובזכותם שבכוחם

כך, Ìei˜aלידי ‰„B·Ú‰L∆»¬»¿ƒ
„enÏ·e ‰lÙ˙a ,˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

.˙È˜Ï‡ ˙eiÁa ‰È‰z ‰¯Bz‰«»ƒ¿∆¿«¡…ƒ
‰M„˜Ï ÈÏk ‰È‰iL BÓˆÚa ÏÚÙÏ ‰ÊÏ ÏbÒn‰ ÔÓf‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿««¿À»»∆ƒ¿…¿«¿∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿À»
BÓˆÚa ÏÚÙÏ ‡e‰ ‰lÙz‰ ÔÈ�Úc ,‰lÙz‰ ˙„B·Úa ‡e‰«¬««¿ƒ»¿ƒ¿««¿ƒ»ƒ¿…¿«¿
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eb'י mik`ln awri glyie

ּבאּפֹו נׁשמה יהיה ׁשּלא ּבעצמֹו לפעל אּלא36הּוא ּבלבד, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹ
לעבֹודת יסֹוד היא והּתפּלה ּבפנימּיּות, ּתאיר ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָׁשהּנׁשמה

נאמר ׁשעלֿזה הּיֹום, ּבלּמּוד37ּכל לדרּכֹו, הל ויעקב ְְְְֱֲִֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּדעהּו ּדרכי ּובכל הּמצֹות, ּובקּיּום והינּו,38הּתֹורה , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ

עניניו ּכל אׁשר לאלקּות, ּכלי נעׂשה הּתפּלה ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשעלֿידי
ּכׁשם והּנה, ּדקדּׁשה. ּבחּיּות יהיּו הּיֹום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֻׁשּבמׁש
אֹו עץ ׁשל ּגלם ׁשּלֹוקחים ּבגׁשמּיּות, ּכלי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשּבעׂשּית
ענינים, ב' להיֹות צריכים ּכלי, מּמּנּו ועֹוׂשים ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָמּתכת

מּבחּו ׁשהחקיקה מּבפנים, וחקיקה מּבחּוץ היאחקיקה ץ ְֲֲֲִִִִִִִִִֶַַַַָָָ
לכלי, נצרכים ׁשאינם ׁשּבּגלם הענינים את ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלהסיר
מה רק וׁשּיּׁשאר הּכלי, לעׂשּית מבלּבלים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָּובמילא
צריכה אזי מּבחּוץ החקיקה ּולאחרי לּכלי, ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָּׁשּצרי
הּנה קּבּול, ּכלי ׁשּיהיה ּכדי מּבפנים החקיקה ּגם ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶַַָלהיֹות
ׁשהאדם הּוא ׁשענינּה הּתפּלה ּבעבֹודת ּגם הּוא כן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכמֹו
ּדחקיקה הענינים ב' ּכן ּגם ּבזה יׁש לאלקּות, ּכלי ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה
מקֹומֹות ּבכּמה וכּמבאר מּבפנים, וחקיקה 39מּבחּוץ ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָֹ

לזּמר ׁשענינם ּדזמרה ּבפסּוקי הּוא מּבחּוץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשחקיקה
הזרֹות, הּתאוֹות ּכל את ולכרֹות להסיר והינּו ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָעריצים,
ּכלי ׁשּיהיה איֿאפׁשר זרֹות, ּתאוֹות ּבֹו יׁשנן ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָּדכאׁשר
ּדזמרה, ּבפסּוקי הּזרֹות הּתאוֹות הסרת ּולאחרי ְְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻלקדּׁשה,
עד ּוקריאתֿׁשמע קריאתֿׁשמע ּדברכֹות העבֹודה ְְְְְְֲִִִַַַַַָָָָּבאה
מּבפנים החקיקה נעׂשית ׁשעלֿידּה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשמֹונהֿעׂשרה,
לׁשמֹונהֿעׂשרה ּבא ואחרּֿכ לקדּׁשה. ּכלי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּיהיה
ּברכֹות י"ב ׁשם יׁש ולכן הּנפׁש, ׁשפיכת ענין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

אחר ּבמקֹום ּומבאר צרכיו, ּדבּקׁשת על40אמצעּיֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹ
מּלּוי41הּפסּוק על ּבעּקר לבּקׁש ׁשּצרי ּתפּלה, ואני ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָ
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ואילך).36) רלה ע' אלול סה"מ (תו"מ פ"ד תשי"ד תצא דש"פ דודי לכה ד"ה ד. עד, פינחס לקו"ת א. יד, ברכות כב. ב, ישעי'

ועוד.37)וש"נ. פצ"ו. תרל"ז וככה המשך וראה ב. לב, ויצא – הכתוב ו.38)לשון ג, ד.39)משלי מז, בחוקותי לקו"ת ראה

רנח.40) ע' עטר"ת רסה. ע' תרע"ח סה"מ ד.41)ראה קט, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

Bt‡a ‰ÓL� ‰È‰È ‡lL36„·Ïaאשר האדם מן לכם "חידלו כתוב: ∆…ƒ¿∆¿»»¿«ƒ¿«
אלא ּבמה תקרי "אל ז"ל: חכמינו ואמרו הוא". נחשב במה כי באפו ֶַנשמה

גבוהה, ּבמה כמו נחשב האדם התפילה שקודם בחסידות ומבואר ָָָָּבמה".

ישותו את מבטל האדם התפילה עבודת ידי ועל וישות, גאווה על המורה

ואז לאלוקות ומתחבר ומתקרב

כדבר "באפו" רק איננה הנשמה

קטנה שהשפעתו «∆‡l‡חיצוני
¯È‡z ‰ÓLp‰L∆«¿»»»ƒ
‡È‰ ‰lÙz‰Â ,˙eiÓÈ�Ùaƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ
,ÌBi‰ Ïk ˙„B·ÚÏ „BÒÈ¿«¬«»«

¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚL37בסיום ∆«∆∆¡«
עם הפגישה שלאחר ויצא פרשת

סוף אין אור [=שהוא לבן,

שהייתה העליון", "לובן הנקרא

עבודת היינו הבוקר], בהשכמת

גם שנתבאר (כפי התפילה

ב"דבר לאור שיצא במאמר

ביאור עם ויצא לפרשת מלכות"

אזי, אפשר) ‰CÏבדרך ·˜ÚÈÂ¿«¬…»«
,Bk¯„Ïשל העבודה סדר וזהו ¿«¿

שלאחר ויום יום בכל יהודי כל

לקדושֿברוךֿהוא ההתקרבות

לדרכו הולך התפילה בעבודת

היום בעבודת enÏa¿ƒ„לעסוק
,˙Bˆn‰ Ìei˜·e ‰¯Bz‰«»¿ƒ«ƒ¿

e‰Úc EÈÎ¯c ÏÎ·e38לדעת ¿»¿»∆»≈
החולין בענייני גם ה' את

הם שאף שלך) הדרכים (דרכיך,

ולשם התורה לפי כראוי יהיו

È„ÈŒÏÚLשמים, ,e�È‰Â¿«¿∆«¿≈
‰NÚ� ‰lÙz‰האדםÈÏk «¿ƒ»«¬∆¿ƒ

ÂÈ�È�Ú Ïk ¯L‡ ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¬∆»ƒ¿»»
eÈ‰È ÌBi‰ CLÓaLמלאים ∆¿∆∆«ƒ¿

M„˜c‰.וחדורים ˙eiÁa¿«ƒ¿À»
˙iNÚaL ÌLk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿≈∆«¬ƒ«

ÌÏb ÌÈÁ˜BlL ,˙eiÓL‚a ÈÏkמעובד לא גולמי ‡Bחומר ıÚ ÏL ¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ…∆∆≈
‰˜È˜Á ,ÌÈ�È�Ú '· ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÈÏk epnÓ ÌÈNBÚÂ ˙ÎzÓ«∆∆¿ƒƒ∆¿ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ¿»ƒ¬ƒ»

וגילוף ÌÈ�ÙaÓלחומרıeÁaÓעיבוד ‰˜È˜ÁÂ,החומר בתוך ƒ««¬ƒ»ƒƒ¿ƒ
ıeÁaÓ ‰˜È˜Á‰LמטרתהÌÏbaL ÌÈ�È�Ú‰ ˙‡ ¯ÈÒ‰Ï ‡È‰ ∆«¬ƒ»ƒ«ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»ƒ∆«…∆

הגולמי ÌÈÏaÏ·Óהחומר ‡ÏÈÓ·e ,ÈÏÎÏ ÌÈÎ¯ˆ� Ì�È‡Lומפריעים ∆≈»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿«¿¿ƒ
ÈÏk‰ ˙iNÚÏ,הרצויÈ¯Á‡Ïe ,ÈÏkÏ CÈ¯vM ‰Ó ˜¯ ¯‡MiLÂ «¬ƒ««¿ƒ¿∆ƒ»≈««∆»ƒ«¿ƒ¿«¬≈

‰˜È˜Á‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÈÊ‡ ıeÁaÓ ‰˜È˜Á‰והגילוף העיבוד «¬ƒ»ƒ«¬«¿ƒ»ƒ¿««¬ƒ»
ÌÈ�ÙaÓחלל בכלי ליצור מנת BÓkעל ‰p‰ ,Ïea˜ ÈÏk ‰È‰iL È„k ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒƒƒ≈¿

ÈÏk ‰È‰È Ì„‡‰L ‡e‰ d�È�ÚL ‰lÙz‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ÔÎ≈««¬««¿ƒ»∆ƒ¿»»∆»»»ƒ¿∆¿ƒ
˙e˜Ï‡Ï,בפנימיות בו יחדרו האלוקות ·'וענייני Ôk Ìb ‰Êa LÈ ∆¡…≈»∆«≈

ıeÁaÓ ‰˜È˜Ác ÌÈ�È�Ú‰»ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«
,ÌÈ�ÙaÓ ‰˜È˜ÁÂ«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ
‰nÎa ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó39‰˜È˜ÁL ¿∆¬ƒ»
ıeÁaÓלהסרת המקבילה ƒ«

והמפריעים המיותרים הדברים

ראוי כלי ליצור מנת ‰e‡על
Ì�È�ÚL ‰¯ÓÊc È˜eÒÙaƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»»

ÌÈˆÈ¯Ú ¯nÊÏהפירוש ¿«≈»ƒƒ
"פסוקי המושג של הפשוט

יש אך שירה פסוקי הוא דזמרה"

במובן נוספת משמעות גם לכך

רש"י כפירוש וחיתוך זמירה של

(בשירת וזמרת" "עזי הפסוק על

זמיר תזמור. לא "לשון הים):

לשון ה), כה, (ישעיה עריצים

וכריתה, ÈÒ‰Ï¯כסוח e�È‰Â¿«¿¿»ƒ
˙BÂ‡z‰ Ïk ˙‡ ˙B¯ÎÏÂ¿ƒ¿∆»««¬
Ba Ô�LÈ ¯L‡Îc ,˙B¯Ê‰«»¿«¬∆∆¿»
¯LÙ‡ŒÈ‡ ,˙B¯Ê ˙BÂ‡z«¬»ƒ∆¿»
,‰M„˜Ï ÈÏk ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒƒ¿À»
˙BÂ‡z‰ ˙¯Ò‰ È¯Á‡Ïe¿«¬≈¬»«««¬
,‰¯ÓÊc È˜eÒÙa ˙B¯f‰«»ƒ¿≈¿ƒ¿»
˙BÎ¯·c ‰„B·Ú‰ ‰‡a»»»¬»¿ƒ¿
Œ˙‡È¯˜e ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«¿ƒ«
,‰¯NÚŒ‰�BÓL „Ú ÚÓL¿««¿∆∆¿≈
˙ÈNÚ� d„ÈŒÏÚL∆«»»«¬≈
ÌÈ�ÙaÓ ‰˜È˜Á‰«¬ƒ»ƒƒ¿ƒ
האדם של והתקרבות התעוררות

ÈÏkלאלוקות ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿ƒ
‡a CkŒ¯Á‡Â .‰M„˜Ïƒ¿À»¿««»»

LÙp‰ ˙ÎÈÙL ÔÈ�Ú ‡e‰L ‰¯NÚŒ‰�BÓLÏתפילת לגבי ככתוב ƒ¿∆∆¿≈∆ƒ¿«¿ƒ««∆∆
ה'", לפני נפשי את "ואשפוך הנביא שמואל אם ÌLחנה LÈ ÔÎÏÂבתפילת ֵ¿»≈≈»

עשרה ‡BiÚˆÓ˙שמונה ˙BÎ¯a ·"Èשומע" סוף עד חונן" (מ"אתה ¿»∆¿»ƒ
‡Á¯תפלה") ÌB˜Óa ¯‡·Óe ,ÂÈÎ¯ˆ ˙Lw·c40˜eÒt‰ ÏÚ41 ¿«»«¿»»¿…»¿»«≈««»

‰lÙz È�‡Âהעליונות בספירות כביכול, למעלה, גם קיים התפילה שעניין «¬ƒ¿ƒ»
שלמעלה מהספירות [=קליטה] 'מקבל' הוא שעניינה המלכות שספירת היינו
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i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

ׁשּלמעלה ּגם42החּסרֹון ּבמילא יתמּלאּו ועלֿידיֿזה , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּנה הּברכֹות, ּוׁשאר עלינּו ּבר רפאנּו, ּבגׁשמּיּות, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָצרכיו
הענין אׁשר מֹורה ׁשּזה קצר, ּבנּסח ּתּקנּום אּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבּקׁשֹות
אֹודֹות מדּבר הּוא ּדכאׁשר נפׁשֹו, ּפנימּיּות ּבעצם לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַנֹוגע
נֹוגע זה אין אבל לֹו ׁשחסר אפּלּו אֹו לֹו חסר ׁשאינֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָענין
מארי הּוא אזי נפׁשֹו, ּפנימּיּות ּבעצם ּכ ּכל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָאליו
הּדבר, ּגּוף ּבהסּברת ּובין הענין ּבהקּדמת ּבין ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבענין,

נפׁשֹו, ּפנימּיּות ּבעצם נֹוגע הענין ּכאׁשר הּואאבל אזי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכלי ׁשּנעׂשה לפי הּוא זה וכל קצרים. ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמדּבר
ּבאפן ׁשּלמעלה החּסרֹון מּלּוי על מבּקׁש ׁשּלכן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלאלקּות,
קדם ׁשאֹומרים וזהּו נפׁשֹו. ּבעצם הענין לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹוגע

גו' חסּד ּברב ואני הּפסּוקים תפּלתי43הּתפּלה ,44ואני ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹ
האבֹות ג' ּכנגד אברהם,45ׁשהם ּכנגד חסּד ּברב ואני , ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכנגד רצֹון עת גֹו' ּתפּלתי ואני יצחק, ּכנגד ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּביראת
ׁשּבאבֹות ּבחיר ועׂשּיית46יעקב הּבאר ׁשענין לפי והינּו , ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבכח הּוא הּתפּלה) עבֹודת (ׁשעלֿידי לאלקּות ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּכלי
א) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּגם וזהּו ּכּנ"ל. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהאבֹות,
מּמציאּותֹו, הּיציאה ׁשעלֿידי ּוראינה, צאינה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבפרּוׁש
הּגּלּוי ּגם לֹו נמׁש צאן, ּדבחינת העבֹודה אפן ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּזֹוהי
לבחינת ּגם ּכלי ׁשּנעׂשה והינּו, מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה
ההמׁשכה ׁשּזֹוהי מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹהאלקּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו האבֹות, עלֿידי גֹו'47ׁשּנמׁשכת ּדֹודי קֹול ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
האבֹות אּלּו ההרים ּבזכּות ההרים, על ׁשעל48ֿמדּלג , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה האֹור ׁשּנמׁש הּדּלּוג, ענין נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָידם
ּדּלּוג. ּבדר ְְְְִִֵֶֶַמהׁשּתלׁשלּות

ּׁשּכתּובe‰ÊÂד) מה ּכן ּכּלה49ּגם על חתן ּכמׂשֹוׂש ¿∆ְִֵֶַַַַָָָָ
יׁש, ּפעמים ב' הּוא יׂשיׂש ,אלקי עלי ְֱִִִִִֵַָָָָָֹיׂשיׂש
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מחסורה את לה לתת ומתחננת 'מתפללת' וכו', וגבורה חסד המידות הם ממנה,

אלא, שלו הצרכים בקשת על (רק) לחשוב לו אל מתפלל האדם כאשר גם וכך
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- ‡elהנפש ˙BLwa ‰p‰ƒ≈«»≈
‰fL ,¯ˆ˜ Áq�a Ìe�wzƒ¿¿À«»»∆∆
BÏ Ú‚B� ÔÈ�Ú‰ ¯L‡ ‰¯BÓ∆¬∆»ƒ¿»≈«
,BLÙ� ˙eiÓÈ�t ÌˆÚaכי ¿∆∆¿ƒƒ«¿

הוא האדם ‰e‡טבע ¯L‡Îc¿«¬∆
B�È‡L ÔÈ�Ú ˙B„B‡ ¯a„Ó¿«≈ƒ¿»∆≈
¯ÒÁL elÙ‡ B‡ BÏ ¯ÒÁ»≈¬ƒ∆»≈
ÂÈÏ‡ Ú‚B� ‰Ê ÔÈ‡ Ï·‡ BÏ¬»≈∆≈«≈»
˙eiÓÈ�t ÌˆÚa Ck Ïk»»¿∆∆¿ƒƒ
CÈ¯‡Ó ‡e‰ ÈÊ‡ ,BLÙ�«¿¬««¬ƒ

,ÔÈ�Úa- כפולה היא והאריכות »ƒ¿»
ÔÈ·e ÔÈ�Ú‰ ˙Óc˜‰a ÔÈa≈¿«¿»«»ƒ¿»≈
Ï·‡ ,¯·c‰ Ûeb ˙¯aÒ‰a¿«¿»««»»¬»
ÌˆÚa Ú‚B� ÔÈ�Ú‰ ¯L‡k«¬∆»ƒ¿»≈«¿∆∆
‡e‰ ÈÊ‡ ,BLÙ� ˙eiÓÈ�t¿ƒƒ«¿¬«
ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈ¯·c ¯a„Ó¿«≈¿»ƒ¿»ƒ
העיקרית הנקודה את שמבטאים

מפנימיות הנובעת הבקשה של

דברים שבאריכות בעוד הנפש

להיות מעיקריכולה סטייה

העניין. Ê‰ונקודת ÏÎÂהגורם ¿»∆
נעלית לדרגה מגיע שאדם לכך

כך NÚpL‰כל ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«¬»
˙e˜Ï‡Ï ÈÏkחיות לו ויש ¿ƒ∆¡…

כנ"ל, אלוקות, ≈«∆ÔÎlLבענייני
ÔB¯qÁ‰ ÈelÓ ÏÚ Lw·Ó¿«≈«ƒ«ƒ»
BÏ Ú‚BpL ÔÙ‡a ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿…∆∆≈«
.BLÙ� ÌˆÚa ÔÈ�Ú‰»ƒ¿»¿∆∆«¿

'Â‚ EcÒÁ ·¯a È�‡Â ÌÈ˜eÒt‰ ‰lÙz‰ Ì„˜ ÌÈ¯ÓB‡L e‰ÊÂ43 ¿∆∆¿ƒ…∆«¿ƒ»«¿ƒ«¬ƒ¿…«¿¿
ביראתך קדשך היכל אל אשתחווה ביתך ˙È˙lÙאבא È�‡Â44עת ה' לך «¬ƒ¿ƒ»ƒ
ישעך, באמת ענני חסדך ברוב אלוקים הםÌ‰Lרצון אלה k�‚„פסוקים ∆≈¿∆∆

˙B·‡‰ '‚45Ì‰¯·‡ „‚�k EcÒÁ ·¯a È�‡Â במידת, ה' את שעבד »»«¬ƒ¿…«¿¿¿∆∆«¿»»

ה', ובאהבת ÁˆÈ˜החסד „‚�k E˙‡¯Èaהגבורה במידת ה' את שעבד ¿ƒ¿»∆¿∆∆ƒ¿»
ה', ÈÁa¯וביראת ·˜ÚÈ „‚�k ÔBˆ¯ ˙Ú 'B‚ È˙lÙz È�‡Â«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈»¿∆∆«¬…¿ƒ
˙B·‡aL46מתקבלת תפילתו שבאבות") ("בחיר המיוחדת מעלתו ומפני ∆»»

‰a‡¯ברצון, ÔÈ�ÚL ÈÙÏ e�È‰Âהסרת היא הרוחנית שמשמעותה ¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»«¿≈
ומעכבים המונעים הדברים

ה' ‰ÈÏkמעבודת ˙ÈiNÚÂ«¬ƒ««¿ƒ
È„ÈŒÏÚL) ˙e˜Ï‡Ï∆¡…∆«¿≈
‡e‰ (‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»
.Ï"pk ,˙B·‡‰ ÁÎa¿…«»»««

¯‡a˙pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿»≈
Le¯Ùa (‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ¿≈
È„ÈŒÏÚL ,‰�È‡¯e ‰�È‡¿̂∆»¿∆»∆«¿≈

B˙e‡ÈˆnÓ ‰‡Èˆi‰תוך «¿ƒ»ƒ¿ƒ
האישיים, העניינים כל על וויתור

‰„B·Ú‰ ÔÙ‡ È‰BfL∆ƒ…∆»¬»
BÏ CLÓ� ,Ô‡ˆ ˙�ÈÁ·cƒ¿ƒ«…ƒ¿»
‰ÏÚÓlL Èelb‰ Ìb««ƒ∆¿«¿»

zL‰Ó˙eÏLÏ,לעיל כמבואר ≈ƒ¿«¿¿
Ìb ÈÏk ‰NÚpL ,e�È‰Â¿«¿∆«¬»¿ƒ«
˙e˜Ï‡‰ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»¡…
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
‰ÎLÓ‰‰ È‰BfL∆ƒ««¿»»
,˙B·‡‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÎLÓpL∆ƒ¿∆∆«¿≈»»

·e˙kL BÓk47È„Bc ÏB˜ ¿∆»ƒ
,ÌÈ¯‰‰ ÏÚ ‚l„Ó 'B‚¿«≈«∆»ƒ
el‡ ÌÈ¯‰‰ ˙eÎÊaƒ¿∆»ƒ≈

˙B·‡‰48ז"ל חכמינו כדברי »»
בא זה הנה דודי "קול הפסוק על

על מקפץ ההרים על מדלג

שהקדושֿברוךֿהוא הגבעות"

יציאת של הקץ את ומיהר דילג

ההרים, על "מדלג – מצרים

הגבעות על מקפץ אבות; בזכות

- ובענייננו אמהות", בזכות

Ì„ÈŒÏÚLשלושת ידי על ∆«»»
‰elc‚,האבות ÔÈ�Ú ‰NÚ�«¬∆ƒ¿««ƒ

‰ÏÚÓlL ¯B‡‰ CLÓpL∆ƒ¿»»∆¿«¿»
‚elc C¯„a ˙eÏLÏzL‰Óהאור המשכת של וההדרגה הסדר לפי שלא ≈ƒ¿«¿¿¿∆∆ƒ

השתלשלות. סדר של הגדרים שבתוך

·e˙kM ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ („49NÈNÈ ‰lk ÏÚ Ô˙Á NBNÓk ¿∆«≈«∆»ƒ¿»»««»»ƒ
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ׁשּלמעלה ּגם42החּסרֹון ּבמילא יתמּלאּו ועלֿידיֿזה , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּנה הּברכֹות, ּוׁשאר עלינּו ּבר רפאנּו, ּבגׁשמּיּות, ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָצרכיו
הענין אׁשר מֹורה ׁשּזה קצר, ּבנּסח ּתּקנּום אּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּבּקׁשֹות
אֹודֹות מדּבר הּוא ּדכאׁשר נפׁשֹו, ּפנימּיּות ּבעצם לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַנֹוגע
נֹוגע זה אין אבל לֹו ׁשחסר אפּלּו אֹו לֹו חסר ׁשאינֹו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָענין
מארי הּוא אזי נפׁשֹו, ּפנימּיּות ּבעצם ּכ ּכל ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָאליו
הּדבר, ּגּוף ּבהסּברת ּובין הענין ּבהקּדמת ּבין ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָָּבענין,

נפׁשֹו, ּפנימּיּות ּבעצם נֹוגע הענין ּכאׁשר הּואאבל אזי ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכלי ׁשּנעׂשה לפי הּוא זה וכל קצרים. ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמדּבר
ּבאפן ׁשּלמעלה החּסרֹון מּלּוי על מבּקׁש ׁשּלכן ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹלאלקּות,
קדם ׁשאֹומרים וזהּו נפׁשֹו. ּבעצם הענין לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹוגע

גו' חסּד ּברב ואני הּפסּוקים תפּלתי43הּתפּלה ,44ואני ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹ
האבֹות ג' ּכנגד אברהם,45ׁשהם ּכנגד חסּד ּברב ואני , ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכנגד רצֹון עת גֹו' ּתפּלתי ואני יצחק, ּכנגד ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָּביראת
ׁשּבאבֹות ּבחיר ועׂשּיית46יעקב הּבאר ׁשענין לפי והינּו , ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

ּבכח הּוא הּתפּלה) עבֹודת (ׁשעלֿידי לאלקּות ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹהּכלי
א) (סעיף לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּגם וזהּו ּכּנ"ל. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָהאבֹות,
מּמציאּותֹו, הּיציאה ׁשעלֿידי ּוראינה, צאינה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבפרּוׁש
הּגּלּוי ּגם לֹו נמׁש צאן, ּדבחינת העבֹודה אפן ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּזֹוהי
לבחינת ּגם ּכלי ׁשּנעׂשה והינּו, מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָׁשּלמעלה
ההמׁשכה ׁשּזֹוהי מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָֹהאלקּות

ׁשּכתּוב ּכמֹו האבֹות, עלֿידי גֹו'47ׁשּנמׁשכת ּדֹודי קֹול ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָ
האבֹות אּלּו ההרים ּבזכּות ההרים, על ׁשעל48ֿמדּלג , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּלמעלה האֹור ׁשּנמׁש הּדּלּוג, ענין נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָידם
ּדּלּוג. ּבדר ְְְְִִֵֶֶַמהׁשּתלׁשלּות

ּׁשּכתּובe‰ÊÂד) מה ּכן ּכּלה49ּגם על חתן ּכמׂשֹוׂש ¿∆ְִֵֶַַַַָָָָ
יׁש, ּפעמים ב' הּוא יׂשיׂש ,אלקי עלי ְֱִִִִִֵַָָָָָֹיׂשיׂש
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מחסורה את לה לתת ומתחננת 'מתפללת' וכו', וגבורה חסד המידות הם ממנה,

אלא, שלו הצרכים בקשת על (רק) לחשוב לו אל מתפלל האדם כאשר גם וכך
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ׁשאמרּו מּמה יֹותר נעלה ענין והּוא ּכתר, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּבגימטרּיא
ז"ל וצּדיק50חכמינּו צּדיק לכל להנחיל הּקּב"ה עתיד ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָ

היינּו ּדכתר, מחצה רק ׁשהּוא עֹולמֹות, (י"ש) מחצהש"י ְְֱֱֶֶֶֶֶַַָָָ
ּבינה קנה חכמה קנה ענין והּוא ּדכתר, ב'51הּתחּתֹונה , ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ש"י ּבגימטרּיא קנה ב'52ּפעמים יׂשיׂש, נאמר וכאן , ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָ
ּפנימּיּות ּדכתר, העליֹונה ּבחינה ּגם ׁשּנמׁש יׁש, ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּפעמים
ועלֿזה הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה ּגּלּוי ׁשּזהּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָהּכתר,
ׁשּבכדי ,אלקי עלי יׂשיׂש ּכּלה על חתן ּכמׂשֹוׂש ְְֱֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹנאמר
ּגּלּוי ׁשהּוא י"ש, ּפעמים ב' ּדיׂשיׂש הּגּלּוי ְְְִִִִִֶֶֶַָָׁשּיהיה
מּלמּטה העבֹודה להיֹות צריכה מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּלמעלה
ׁשּזהּו צאן, ּבחינת מּמציאּותֹו, יציאה ׁשל ּבאפן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹלמעלה
מּלמּטה עלּיה ּבדר ׁשהּוא ּתׂשיׂש, ׂשֹוׂש ּׁשּנאמר ְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמה
וזהּו גֹו'. עלי ּדיׂשיׂש הּגּלּוי נמׁש ועלֿידיֿזה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָלמעלה,

ׁשּכתּוב מה ּכן גֹו',53ּגם יׂשיׂש מחּפתֹו יֹוצא ּכחתן והּוא ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
עניניו ּכל את וכֹורת ׁשּׁשֹובר עבֹודתֹו ׁשעלֿידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוהינּו
האֹור ּגּלּוי ּגם לֹו ונמׁש ּכלי נעׂשה אזי מהם, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָויֹוצא
עקרה רּני וזהּו יׂשיׂש. ּבחינת מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה
ׁשהם לּגיהּנם, ּבנים ילדה ׁשּלא זה ׁשּמּצד ילדה, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלא
ּתֹולדֹות אצלֹו נעׂשים אזי זה', ּד'לעּמת ְְֲֲִִֶֶַַַַָָֻהּתֹולדֹות

ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר ולא54ּדקדּׁשה, קם, זה נֹופל ּכׁשּזה ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
ׁשלם (יראה ירּוׁשלים צֹור,55נתמּלאה ׁשל מחרּבנּה אּלא ( ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

ׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו ׂשמחה. הּבנים אם ּכי רּני, 56ולכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבוא"ו לֹו ּוקרי ּבאל"ף, לא ּכתיב צר, לֹו צרתם ,57ּבכל ְְְְְִִֶָָָָָָָֹ

הּוא ּבאל"ף ולא ּדהׁשּתלׁשלּות, הּגּלּוי הּוא ּבוא"ו ְְְְְְְִִֶַַָָֹלֹו
מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה וגֹו',58הּגּלּוי צרתם ּבכל וזהּו , ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּדיׂשראל עקתא מטא לעילא עבֹודתֹו59להתם ּדעלֿידי , ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָָָ
ׁשּלמעלה ּבאל"ף לא ּבבחינת מּגיע הּמצר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹמן
ּבהׁשּתלׁשלּות, ּגם זה ּגּלּוי ונמׁש ְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָמהׁשּתלׁשלּות,
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בחינה על מורה העליונות הספירות מעשר שלמעלה הכתר והרי ,(620)

השתלשלות מסדר e¯Ó‡Lשלמעלה ‰nÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ� ÔÈ�Ú ‡e‰Â¿ƒ¿»«¬∆≈ƒ«∆»¿
Ï"Ê e�ÈÓÎÁ50È"˘ ˜ÈcˆÂ ˜Ècˆ ÏÎÏ ÏÈÁ�‰Ï ‰"aw‰ „È˙Ú ¬»≈«»ƒ«»»¿«¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ

˙BÓÏBÚ (˘"È)למעלה נחשבת לא עדיין אבל ביותר נעלית בחינה זו שגם »
כיוון השתלשלות, ∆e‰L‡מסדר
רק אחת פעם רק ÁÓˆ‰"יש" ַ∆¡»

‰ˆÁÓ e�ÈÈ‰ ,¯˙Îc¿∆∆«¿∆¡»
¯˙Îc ‰�BzÁz‰חיצוניות ««¿»¿∆∆

(מסוימת) שייכות לה שיש הכתר

שתחילתו השתלשלות לסדר

ספירת שראשיתן בספירות

הבינה, וספירת ¿e‰Â‡החכמה
‰�˜ ‰ÓÎÁ ‰�˜ ÔÈ�Úƒ¿«¿≈»¿»¿≈

‰�Èa51‰�˜ ÌÈÓÚt '· , ƒ»¿»ƒ¿≈
È"˘ ‡i¯ËÓÈ‚a (155)52 ¿ƒ«¿ƒ»

,(310),NÈNÈ ¯Ó‡� Ô‡ÎÂ¿»∆¡«»ƒ
LÈ ÌÈÓÚt בגימטרייא·' ¿»ƒ≈

ממנו מחצית רק ולא שלם כתר

ÈÁa�‰משום, Ìb CLÓpL∆ƒ¿««¿ƒ»
˙eiÓÈ�t ,¯˙Îc ‰�BÈÏÚ‰»∆¿»¿∆∆¿ƒƒ
Èelb e‰fL ,¯˙k‰«∆∆∆∆ƒ
¯„qÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ≈∆

.˙eÏLÏzL‰ƒ¿«¿¿
NBNÓk ¯Ó‡� ‰ÊŒÏÚÂ¿«∆∆¡«ƒ¿
CÈÏÚ NÈNÈ ‰lk ÏÚ Ô˙Á»»««»»ƒ»«ƒ
‰È‰iL È„ÎaL ,CÈ˜Ï‡¡…»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈÓÚt '· NÈNÈc Èelb‰«ƒ¿»ƒ¿»ƒ
Èelb ‡e‰L ,˘"È∆ƒ
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
‰„B·Ú‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿»¬»
ÔÙ‡a ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿…∆
,B˙e‡ÈˆnÓ ‰‡ÈˆÈ ÏL∆¿ƒ»ƒ¿ƒ
‰Ó e‰fL ,Ô‡ˆ ˙�ÈÁa¿ƒ«…∆∆«

NÈNz NBN ¯Ó‡pMותגל ∆∆¡«»ƒ
לתוכה בניה בקבוץ העקרה

iÏÚ‰בשמחה, C¯„a ‡e‰L∆¿∆∆¬ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓהיינו ƒ¿«»¿«¿»

ותגל, תשיש מצידה שהעקרה

'B‚ CÈÏÚ NÈNÈc Èelb‰ CLÓ� ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂלהמשכה עד מלמעלה ¿«¿≈∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ»«ƒ
השתלשלות. מסדר שלמעלה והתגלות

·e˙kL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ53NÈNÈ B˙tÁÓ ‡ˆBÈ Ô˙Ák ‡e‰Â ¿∆«≈«∆»¿∆»»≈≈À»»ƒ

'B‚- דומה במשמעות לפרש יש הזה הפסוק את È„ÈŒÏÚLשגם e�È‰Â¿«¿∆«¿≈
ÂÈ�È�Ú Ïk ˙‡ ˙¯BÎÂ ¯·BML B˙„B·Úוהרצונות מציאותו וגדרי ¬»∆≈¿≈∆»ƒ¿»»

שלו Èelbהאישיים Ìb BÏ CLÓ�Â ÈÏk ‰NÚ� ÈÊ‡ ,Ì‰Ó ‡ˆBÈÂ¿≈≈∆¬««¬∆¿ƒ¿ƒ¿»«ƒ
‰¯˜Ú Èp¯ e‰ÊÂ .NÈNÈ ˙�ÈÁa ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡‰»∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿ƒ«»ƒ¿∆»ƒ¬»»
‰Ê „vnL ,‰„ÏÈ ‡Ï…»»»∆ƒ«∆
,Ìp‰ÈbÏ ÌÈ�a ‰„ÏÈ ‡lL∆…»¿»»ƒ«≈ƒ…
˙nÚÏ'c ˙B„ÏBz‰ Ì‰L∆≈«»ƒ¿À«

'‰Êכלפי ויראה אהבה שהם ∆
כמבואר רצויים, בלתי דברים

‡ˆBÏלעיל, ÌÈNÚ� ÈÊ‡¬««¬ƒ∆¿
‰M„˜c ˙B„ÏBzשהם »ƒ¿À»

לקדושֿברוךֿהוא, ויראה אהבה

Ï"Ê e�È˙Ba¯ ¯Ó‡Ók54 ¿«¬««≈«
(צד ביעקב האמור הפסוק על

ה'לעומתה (צד ועשו קדושה)

- יאמץ" מלאום "ולאום זה')

‡ÏÂ ,Ì˜ ‰Ê ÏÙB� ‰fLk¿∆∆≈∆»¿…
‰‡¯È) ÌÈÏLe¯È ‰‡lÓ˙�ƒ¿«¿»¿»«ƒƒ¿»

ÌÏL55d�a¯ÁÓ ‡l‡ ( »≈∆»≈À¿»»
Ì‡ Èk ,Èp¯ ÔÎÏÂ ,¯Bˆ ÏL∆¿»≈»ƒƒ≈

.‰ÁÓN ÌÈ�a‰«»ƒ¿≈»
·e˙kL ‰Ó Ôk Ìb e‰ÊÂ56 ¿∆«≈«∆»

·È˙k ,¯ˆ BÏ Ì˙¯ˆ ÏÎa¿»»»»»¿ƒ
BÏ È¯˜e ,Û"Ï‡a ‡Ï…¿»∆¿ƒ

Â"‡Âa57‡e‰ Â"‡Âa BÏ , ¿»¿»
˙eÏLÏzL‰c Èelb‰כי") «ƒ¿ƒ¿«¿¿

מורה ארוכה) אות (שהיא הוי"ו

למטה", מלמעלה ההמשכה על

התניא שבספר התשובה אגרת

‰e‡פ"ד) Û"Ï‡a ‡ÏÂ¿…¿»∆
‰ÏÚÓlL Èelb‰«ƒ∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó58האות כי ≈ƒ¿«¿¿
כללית התגלות נחשבת אל"ף

הפרטיות מהאותיות שלמעלה

שלמעלה "פלא" אותיות והיא

ˆ¯˙Ìמגילוי, ÏÎa e‰ÊÂ¿∆¿»»»»
‡ËÓ ‡ÏÈÚÏ Ì˙‰Ï ,'B‚Â¿¿»»¿≈»»»

Ï‡¯NÈc ‡˙˜Ú59לשם «¿»¿ƒ¿»≈ְָ

ישראל, של צרתם מגיעה B˙„B·Úלמעלה È„ÈŒÏÚcלמרות האדם של ¿«¿≈¬»
עבודה היינו Û"Ï‡aהצרות, ‡Ï ˙�ÈÁ·a ÚÈbÓ ,¯ˆn‰ ÔÓƒ«≈««ƒ«ƒ¿ƒ«…¿»∆

,˙eÏLÏzL‰a Ìb ‰Ê Èelb CLÓ�Â ,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿¿ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ¿«¿¿
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i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay

ּדעלֿידיֿזה ּבעבֹודה הּוא כן ּוכמֹו ּבוא"ו. לֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָּבחינת
לא זה', ּד'לעּמת ּתֹולדֹות לֹו יהיּו ׁשּלא ּבעצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹֻׁשּפֹועל

זרּועה לא ּבקדּׁשה,60ילדה, ּתֹולדֹות אצלֹו נעׂשים אזי , ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָֹֻ
הּגּלּוי לֹו ׁשּנמׁש ועד לאלקּות, ּכלי ׁשּנעׂשה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכיון
העקרה ותגל ּתׂשיׂש ׂשֹוׂש וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּלמעלה
עקרה ׁשהיא ּדעלֿידיֿזה ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבקּבּוץ
ּדקדּׁשה ּבניה קּבּוץ נעׂשה זה', ּד'לעּמת ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻֻּבתֹולדֹות

ּבׂשמחה. ְְְִָָלתֹוכּה

גֹו',e‰ÊÂה) וׁשפחה ועבד צאן וחמֹור ׁשֹור לי ויהי ¿∆ְְְְֲִִִֶֶַַָֹ
ואחד אחד ּכל אצל להיֹות יכֹול זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשענין
ההעלם ותקף הּגלּות ּבזמן ׁשּגם והינּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּיׂשראל,
ענין ׁשהּוא הּתׁשּובה, עׂשּית עלֿידי הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהסּתר,
צאן, ּבבחינת העבֹודה ׁשּזֹוהי עניניו, מּכל ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָֹהּיציאה
עבד ּבבחינת על ּדקּבלת העבֹודה עלֿידי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבאה
הּגאּולה, אֹור את ׁשּממׁשיכים נגאלים, מּיד אזי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָוׁשפחה,
הּמׁשיח, מל זה חמֹור וחמֹור, ׁשֹור לי ויהי ענין ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּזהּו
נאמר עליו החמֹור ׁשּזהּו חמֹור, על ורֹוכב עני 61ׁשּנאמר ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבמׁשה וכן חמֹורֹו, את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹוּיׁשּכם
אחרֹון ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּכתיב62(ּגֹואל על63) וּירּכיבם ְְֲִִִֵֵֵַַַַ

על ורֹוכב עני ּבֹו ׁשּנאמר מׁשיח ׁשּביאת והינּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהחמֹור,
חמֹורֹו את ּדוּיחבֹוׁש העבֹודה הקּדמת עלֿידי היא ְְְֲֲֲֲִֵֶַַַַַָָָחמֹור

ׁשחֹוב החמֹור, על חמרוּירּכיבם הּוא חמֹורֹו על ורֹוכב ׁש ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹ
יהיּו64הּגּוף ׁשּלא הענינים, מּכל החמרּיּות את ּומבּטל , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

אם ּכי חמרּיים), ענינים אֹויס זיי מאכט (ער ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָחמרּיים
מּגיע ועלֿידיֿזה ּומזּככים, מבררים ּגׁשמּיים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻּדברים
ּומּׁשם הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלבחינת
צרכיו ּבבּקׁשת למּטה הׁשּתלׁשלּות ּבסדר ּגם לֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָנמׁש
חּיא וזרעא ּבהרחבה ּפרנסה רפּואה, הענינים, ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָּבכל
מּסדר ׁשּלמעלה האֹור למּטה ׁשּנמׁש ועד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוקּימא,
מׁשיח עלֿידי לבֹוא, ּדלעתיד ּבּגּלּויים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָהׁשּתלׁשלּות

ּבימינּו. ּבמהרה לגאלנּו ׁשּיבֹוא ְְְְֳִִֵֵֵֵֶָָָָצדקנּו,
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ב.60) ב, ירמי' – הכתוב ג.61)לשון כב, תו"א62)וירא י. מט, ויחי להאריז"ל הפסוקים שער א. רנג, זח"א ד. פ"ב, שמו"ר ראה

משפטים. וש"נ.63)ר"פ ואילך. 15 ע' חל"א לקו"ש וראה ובפרש"י. כ ד, שבט.64)שמות כח יום" "היום ראה
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ÏÚBtL ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc ‰„B·Úa ‡e‰ ÔÎ BÓÎe .Â"‡Âa BÏ ˙�ÈÁa¿ƒ«¿»¿≈«¬»¿«¿≈∆∆≈
,'‰Ê ˙nÚÏ'c ˙B„ÏBz BÏ eÈ‰È ‡lL BÓˆÚaעקרה בבחינת והוא ¿«¿∆…ƒ¿»ƒ¿À«∆

‰Úe¯Ê ‡Ï ,‰„ÏÈ ‡Ï60לא ו"צמיחה" "תולדות" ללא היינו למעליותא, …»»»…¿»
ÈÏkרצויים, ‰NÚpL ÔÂÈk ,‰M„˜a ˙B„ÏBz BÏˆ‡ ÌÈNÚ� ÈÊ‡¬««¬ƒ∆¿»ƒ¿À»≈»∆«¬»¿ƒ

BÏ CLÓpL „ÚÂ ,˙e˜Ï‡Ï∆¡…¿«∆ƒ¿«
‰ÏÚÓlL Èelb‰«ƒ∆¿«¿»
NBN e‰ÊÂ .˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿¿∆
‰¯˜Ú‰ Ï‚˙Â NÈNz»ƒ¿»≈»¬»»
dÎB˙Ï ‰È�a ıea˜a¿ƒ»∆»¿»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚc ,‰ÁÓNa¿ƒ¿»¿«¿≈∆

Ú ‡È‰L˙B„ÏB˙a ‰¯˜ ∆ƒ¬»»¿»
‰NÚ� ,'‰Ê ˙nÚÏ'cƒ¿À«∆«¬∆
‰M„˜c ‰È�a ıeaƒ̃»∆»ƒ¿À»

.‰ÁÓNa dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿»
¯BL ÈÏ È‰ÈÂ e‰ÊÂ (‰¿∆«¿ƒƒ
‰ÁÙLÂ „·ÚÂ Ô‡ˆ ¯BÓÁÂ«¬…¿∆∆¿ƒ¿»
ÏBÎÈ ‰Ê ÔÈ�ÚL ,'B‚∆ƒ¿»∆»
„Á‡ Ïk Ïˆ‡ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈∆»∆»
,e�È‰Â ,Ï‡¯NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈¿«¿
Û˜˙Â ˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL∆«ƒ¿««»¿…∆
ŒÏÚ ‰p‰ ,¯zÒ‰Â ÌÏÚ‰‰«∆¿≈¿∆¿≈ƒ≈«
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ּדעלֿידיֿזה ּבעבֹודה הּוא כן ּוכמֹו ּבוא"ו. לֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָּבחינת
לא זה', ּד'לעּמת ּתֹולדֹות לֹו יהיּו ׁשּלא ּבעצמֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָֹֹֻׁשּפֹועל

זרּועה לא ּבקדּׁשה,60ילדה, ּתֹולדֹות אצלֹו נעׂשים אזי , ְְְֲֲִִֶַַָָָָָָֹֻ
הּגּלּוי לֹו ׁשּנמׁש ועד לאלקּות, ּכלי ׁשּנעׂשה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכיון
העקרה ותגל ּתׂשיׂש ׂשֹוׂש וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּלמעלה
עקרה ׁשהיא ּדעלֿידיֿזה ּבׂשמחה, לתֹוכּה ּבניה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבקּבּוץ
ּדקדּׁשה ּבניה קּבּוץ נעׂשה זה', ּד'לעּמת ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֻֻּבתֹולדֹות

ּבׂשמחה. ְְְִָָלתֹוכּה

גֹו',e‰ÊÂה) וׁשפחה ועבד צאן וחמֹור ׁשֹור לי ויהי ¿∆ְְְְֲִִִֶֶַַָֹ
ואחד אחד ּכל אצל להיֹות יכֹול זה ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשענין
ההעלם ותקף הּגלּות ּבזמן ׁשּגם והינּו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּיׂשראל,
ענין ׁשהּוא הּתׁשּובה, עׂשּית עלֿידי הּנה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָוהסּתר,
צאן, ּבבחינת העבֹודה ׁשּזֹוהי עניניו, מּכל ְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָָֹהּיציאה
עבד ּבבחינת על ּדקּבלת העבֹודה עלֿידי ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבאה
הּגאּולה, אֹור את ׁשּממׁשיכים נגאלים, מּיד אזי ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָוׁשפחה,
הּמׁשיח, מל זה חמֹור וחמֹור, ׁשֹור לי ויהי ענין ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּזהּו
נאמר עליו החמֹור ׁשּזהּו חמֹור, על ורֹוכב עני 61ׁשּנאמר ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבמׁשה וכן חמֹורֹו, את וּיחבׁש ּבּבקר אברהם ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹוּיׁשּכם
אחרֹון ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּכתיב62(ּגֹואל על63) וּירּכיבם ְְֲִִִֵֵֵַַַַ

על ורֹוכב עני ּבֹו ׁשּנאמר מׁשיח ׁשּביאת והינּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהחמֹור,
חמֹורֹו את ּדוּיחבֹוׁש העבֹודה הקּדמת עלֿידי היא ְְְֲֲֲֲִֵֶַַַַַָָָחמֹור

ׁשחֹוב החמֹור, על חמרוּירּכיבם הּוא חמֹורֹו על ורֹוכב ׁש ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַֹ
יהיּו64הּגּוף ׁשּלא הענינים, מּכל החמרּיּות את ּומבּטל , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

אם ּכי חמרּיים), ענינים אֹויס זיי מאכט (ער ְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָחמרּיים
מּגיע ועלֿידיֿזה ּומזּככים, מבררים ּגׁשמּיים ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֻּדברים
ּומּׁשם הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה האֹור ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָלבחינת
צרכיו ּבבּקׁשת למּטה הׁשּתלׁשלּות ּבסדר ּגם לֹו ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָנמׁש
חּיא וזרעא ּבהרחבה ּפרנסה רפּואה, הענינים, ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָָָָָּבכל
מּסדר ׁשּלמעלה האֹור למּטה ׁשּנמׁש ועד ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוקּימא,
מׁשיח עלֿידי לבֹוא, ּדלעתיד ּבּגּלּויים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָָהׁשּתלׁשלּות

ּבימינּו. ּבמהרה לגאלנּו ׁשּיבֹוא ְְְְֳִִֵֵֵֵֶָָָָצדקנּו,
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כפי ה', עובד יהיה עצמו שהגוף

על שרכב משה בימי שהיה

בתוך קדושה והביא החמור

הגוף זיכוך ג) העולם. חומריות

לקדושה הופך עצמו שהוא עד

כאשר המשיח בימות שיהיה כפי
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מוגה בלתי

על‡ במדרש2הפסוק1. איתא ושפחה", ועבד צאן וחמור שור לי שנאמר3"ויהי המשיח, מלך זה "חמור :4

שנאמר ישראל, אלו צאן וגו'. חמור על ורוכב הנה5עני – ושפחה ועבד מרעיתי. צאן צאני עבדים6ואתנה כעיני
גברתה"). יד אל שפחה "כעיני – דקרא (וסיומא אדוניהם" יד אל

בזה ד'קבלת7והענין העבודה על שמורה ושפחה", ועבד ד"צאן בענינים אבינו יעקב של עבודתו שעלֿידי –

ד"חמור", הענין אצלו נעשה אזי ודעת, מטעם שלמעלה ענינים עם שקשור ובאופן ודעת, מטעם שלמטה עול'
חמור". על ורוכב "עני

למשיח, מוכן כבר והוא הבירורים, כל את כבר שפעל לו, להודיע כדי עשו, אל מלאכים יעקב שלח ולכן
הבירור לאחר כבר נמצא עשו שגם הגאולה.8בחשבו לבוא כבר יכולה עשו מצד וגם ,

המלאכים לו ענו כך לגאולה,9על כבר מוכן הנך "אחיך", כבר הוא מצדך עשו": אל אחיך אל "באנו –
עדיין. לבוא יכולה הגאולה אין ובמילא הבירור, קודם "עשו", עדיין – מצדו הוא אבל

כל את כבר והכין פעל מצדו יעקב הנה – מוכן היה לא עדיין מצדו שעשו כך על הבט מבלי ומכלֿמקום,
קטנים" ה"פכים בירור את השלים ואף ושפחה", ועבד "צאן עולם10הענינים, ולא העולם, מצד רק היתה המניעה .

הט קליפות ג' של עולם אלא שעירה"סתם, אדוני אל אבוא אשר "עד להמתין צורך היה ולכן (עשו). .11מאות

הוראה· הוא בתורה ענין שכל פעמים, כמה כבר דובר ואחד12. אחד לכל נצחיות, הם והוראותיה התורה .

מקום. ובכל זמן בכל מישראל,
האמור: מכל ההוראה

כבר שתבוא עדיין ראוי לא העולם, מצד הסביבה, מצד אם שאפילו לדעת, צריך מישראל ואחד אחד כל
מכלֿמקום מבורר, אינו עדיין שהעולם כיון אתeמצדed`הגאולה, להכין צריך –envrצאן" עניניו, כל עם

השלימה. לגאולה ושפחה", ועבד

את מכין שהוא שקולelyוהעניניםenvrועלֿידיֿזה הוא העולם שהרי בעולם, גם הדבר פועל – 13לגאולה

כולו. לעולם הגאולה את ויביא כולו, העולם את יכריע אחת טובה פעולה עלֿידי ולכן בשוה), (שוה

הרמב"ם הזקן14וכפסק ואדמו"ר נגאלים. מיד תשובה שעושים ישראל הבט15: מבלי ולכן, ומיד". "תיכף מוסיף:
כולו. בעולם הכללית הגאולה את וגם בעצמו, הפרטית הגאולה את תשובה עלֿידי לפעול בכחו העולם, מצב על

בשבוע‚ היתה – תקנ"ט כסלו י"ט – והחסידות הזקן אדמו"ר גאולת פרטית. בהשגחה הם הרי הענינים כל .
האמורות. ההוראות ישנן שבה וישלח, פרשת שבת שלאחרי

כל את בעצמו לפעול העולם, במצב להתחשב שלא הכח את מישראל ואחד אחד לכל נותנת חסידות
המשיח". מלך "זה ל"חמור", לבוא ועלֿידיֿזה ושפחה", ועבד ד"צאן העבודות

מר" אתי "קא נעשה חוצה" מעינותיך "יפוצו שעלֿידי המשיח, לגילוי וכלי הכנה היא בימינו.16חסידות במהרה ,

***
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שליט"א1) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהו – זו משיחה קטעים כמה
ש"פ שיחת עם (בשילוב ואילך 68 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסו (באידית),
עוד בתוספת המוגהת, מהשיחה נעתקו אלו קטעים תשט"ז). וישלח

מ"מ. ציוני איזה
ו.2) לב, פרשתנו
ו.3) פע"ה, ב"ר
ט.4) ט, זכרי'
לא.5) לד, יחזקאל
ב.6) קכג, תהלים
ואילך).7) ה ע' (לעיל ּבמאמר גם ַראה
ב.8) כד, פרשתנו תו"א ראה
ז.9) שם, פרשתנו

כה.10) שם, פרש"י
יד.11) לג, שם
א.12) קנב, ב. נג, זח"ג ראה
ע"ב.13) ריש מ, קדושין ראה
ה"ה.14) פ"ז תשובה הל'
תענית15) עיין – מיד על תיכף תוספת א); (ק, פי"א אגה"ת תניא

משא"כ א. פט, שבת מיד ד"ה רש"י כו'. שלהן מיד איזהו ב) (יט,
או"ח שו"ע א). לט, (סוטה כל תוד"ה א. לג, זבחים עפמש"כ – תיכף

סקס"ו.
בתחלתו.16) טוב שם (כתר הידועה דהבעש"ט אגה"ק לשון

וש"נ. .26 הערה 224 ע' חט"ו תו"מ גם וראה ובכ"מ).

i"gyz'd ,elqk c"i ,glyie zyxt zay zgiy

וחמור.„ שור לי ויהי גו' וישלח המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

נשמתוֿעדן‰ (מהורש"ב) אדמו"ר מאמר על מיוסד הנ"ל מאמר אדמו"ר.17. מו"ח כ"ק נישואי בעת שאמר ,

תשמח" שמח ב"המשך נכלל לא זה מאמר עצמו.18– בפני בא הוא אלא החתונה), מאמרי שאר (כמו
אחד ב"ביכל" רק מצאתיו .19לעתֿעתה

מוהר"ש אדמו"ר מאמרי על מיוסד שהוא וניכר העקרה", ותגל תשיש "שוש היא המאמר וה'צמח20התחלת
בפני21צדק' ענין להיותו ב'המשך', המאמר נכלל לא זה שמטעם ויתכן עושיך. בועליך כי המתחיל' 'דיבור

הנ"ל. בועליך כי המתחיל' 'דיבור על המיוסד עצמו

Âברכות "בשבע שנאמר המעתיק) בכתבֿיד הוא כולו שהמאמר (כשם המעתיק בכתבֿיד נרשם זה מאמר על .
אדמו"ר. מו"ח כ"ק של הנישואין ימי דשבעת האחרון ביום דהיינו האחרונות",

הידוע מובן,22ועלֿפי – תוקפו בכל הוא הענין אזי הענין וסיום שבגמר דהיינו החיתום", אחר הולך ש"הכל
ביותר. השמחה תוקף היה הנ"ל) המאמר אמירת (יום הנישואין ימי דשבעת האחרון שביום

בזה: והענין

בדרך23ידוע חוזר" ה"אור מתחיל אזי ישר", ה"אור שמסתיים שלאחרי חוזר", "אור מעלת בענין המבואר
ביותר. גדול בתוקף שבא למעלה, מלמטה

עצמו הגשמי שהעולם דהיינו למעלה, מלמטה חוזר", "אור בדרך שתהיה העתידה, הגאולה מעלת תוכן וזהו
לא וישראל ידענו לא "אברהם דלעתיד הגאולה זמן על שנאמר מה וזהו לאלקות. כלי ויהיה ויתעלה יזדכך

אבינו"24יכירנו" אתה "כי יאמרו דוקא ליצחק אלא למטה, מלמעלה המשכה הוא שענינם כיון עבודתו23, כי ,

לעילא" "מתתא הנובעים בארות בחפירת היתה יצחק למעלה25של מלמטה העבודה ענין שהוא ,26.

ה"אור סיום הוא שאז כיון – גדול בתוקף היא השמחה שאז השמחה, וגמר שבסיום המעלה מובן ומזה
גדול. בתוקף שהוא חוזר" ה"אור והתחלת ישר"

Êגדר פורצת – בכלל שמחה שהיא27. בוודאי הרי גדול, בתוקף היא השמחה כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .
וההגבלות. ההגדרות כל את ומבטלת פורצת

הזהר כמאמר התורה, עם ענין כל קשור ישראל בני שאצל באורייתא28וכיון אסתכל "קודשאֿבריךֿהוא
עלֿידי נפעל ההגבלות כל פריצת ענין גם הרי – עלמא" ומקיים באורייתא בה מסתכל נש בר עלמא, וברא
הנשמה בפנימיות והפעולה הנשמה, בפנימיות גם העליה – ולאחריֿזה הנשמה, בחיצוניות – תחלה התורה:

התורה. פנימיות עלֿידי היא

חוזר": "אור מעלת בענין לעיל להמבואר שייך זה וענין

התענוג לבחינת רק לא העליה נעשית – חוזר") "אור ענין (שהוא למעלה מלמטה וההעלאה הזיכוך עלֿידי
שעלֿזה שלישית, שבסעודה התענוג מדריגת (שהוא העצמי והתענוג הפשוט התענוג לבחינת גם אלא המורכב,

לא" "היום ).29נאמר

כידוע ההגבלות, כל מתבטלות – התענוג פנימיות המשכת חיים"30ומצד מלך פני "באור שעלֿידי31בענין ,

האמיתי. המרחב אל המיצר מן ויוצא הדין, מתבטל – התענוג פנימיות המשכת – מלך" פני "אור
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ואילך).17) רצה ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז תשיש שוש ד"ה
ואילך.18) קעג ע' שם סה"מ
(19.5 הערה שיז ע' שם ראה
ואילך.20) רצט ע' תרל"ד סה"מ
ואילך.21) תתטו ע' ח"ב נ"ך אוה"ת
א.22) יב, ברכות
וש"נ.23) .285 ע' חי"ט תו"מ ראה
ב.24) פט, שבת וראה טז. סג, ישעי'

א.25) ס, זח"א
ובכ"מ.26) תולדות. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
ואילך.27) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
רע"ב.28) קסא, ח"ב
וש"נ.29) .84 ע' חכ"א לקו"ש וראה כה. טז, בשלח
ועוד.30) א'שכא. ע' ח"ג תער"ב המשך קח. ע' עת"ר סה"מ
טו.31) טז, משלי
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וחמור.„ שור לי ויהי גו' וישלח המתחיל' 'דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***

נשמתוֿעדן‰ (מהורש"ב) אדמו"ר מאמר על מיוסד הנ"ל מאמר אדמו"ר.17. מו"ח כ"ק נישואי בעת שאמר ,

תשמח" שמח ב"המשך נכלל לא זה מאמר עצמו.18– בפני בא הוא אלא החתונה), מאמרי שאר (כמו
אחד ב"ביכל" רק מצאתיו .19לעתֿעתה

מוהר"ש אדמו"ר מאמרי על מיוסד שהוא וניכר העקרה", ותגל תשיש "שוש היא המאמר וה'צמח20התחלת
בפני21צדק' ענין להיותו ב'המשך', המאמר נכלל לא זה שמטעם ויתכן עושיך. בועליך כי המתחיל' 'דיבור

הנ"ל. בועליך כי המתחיל' 'דיבור על המיוסד עצמו

Âברכות "בשבע שנאמר המעתיק) בכתבֿיד הוא כולו שהמאמר (כשם המעתיק בכתבֿיד נרשם זה מאמר על .
אדמו"ר. מו"ח כ"ק של הנישואין ימי דשבעת האחרון ביום דהיינו האחרונות",

הידוע מובן,22ועלֿפי – תוקפו בכל הוא הענין אזי הענין וסיום שבגמר דהיינו החיתום", אחר הולך ש"הכל
ביותר. השמחה תוקף היה הנ"ל) המאמר אמירת (יום הנישואין ימי דשבעת האחרון שביום

בזה: והענין

בדרך23ידוע חוזר" ה"אור מתחיל אזי ישר", ה"אור שמסתיים שלאחרי חוזר", "אור מעלת בענין המבואר
ביותר. גדול בתוקף שבא למעלה, מלמטה

עצמו הגשמי שהעולם דהיינו למעלה, מלמטה חוזר", "אור בדרך שתהיה העתידה, הגאולה מעלת תוכן וזהו
לא וישראל ידענו לא "אברהם דלעתיד הגאולה זמן על שנאמר מה וזהו לאלקות. כלי ויהיה ויתעלה יזדכך

אבינו"24יכירנו" אתה "כי יאמרו דוקא ליצחק אלא למטה, מלמעלה המשכה הוא שענינם כיון עבודתו23, כי ,

לעילא" "מתתא הנובעים בארות בחפירת היתה יצחק למעלה25של מלמטה העבודה ענין שהוא ,26.

ה"אור סיום הוא שאז כיון – גדול בתוקף היא השמחה שאז השמחה, וגמר שבסיום המעלה מובן ומזה
גדול. בתוקף שהוא חוזר" ה"אור והתחלת ישר"

Êגדר פורצת – בכלל שמחה שהיא27. בוודאי הרי גדול, בתוקף היא השמחה כאשר ועלֿאחתֿכמהֿוכמה .
וההגבלות. ההגדרות כל את ומבטלת פורצת

הזהר כמאמר התורה, עם ענין כל קשור ישראל בני שאצל באורייתא28וכיון אסתכל "קודשאֿבריךֿהוא
עלֿידי נפעל ההגבלות כל פריצת ענין גם הרי – עלמא" ומקיים באורייתא בה מסתכל נש בר עלמא, וברא
הנשמה בפנימיות והפעולה הנשמה, בפנימיות גם העליה – ולאחריֿזה הנשמה, בחיצוניות – תחלה התורה:

התורה. פנימיות עלֿידי היא

חוזר": "אור מעלת בענין לעיל להמבואר שייך זה וענין

התענוג לבחינת רק לא העליה נעשית – חוזר") "אור ענין (שהוא למעלה מלמטה וההעלאה הזיכוך עלֿידי
שעלֿזה שלישית, שבסעודה התענוג מדריגת (שהוא העצמי והתענוג הפשוט התענוג לבחינת גם אלא המורכב,

לא" "היום ).29נאמר

כידוע ההגבלות, כל מתבטלות – התענוג פנימיות המשכת חיים"30ומצד מלך פני "באור שעלֿידי31בענין ,

האמיתי. המרחב אל המיצר מן ויוצא הדין, מתבטל – התענוג פנימיות המשכת – מלך" פני "אור
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ואילך).17) רצה ע' תרנ"ז (סה"מ תרנ"ז תשיש שוש ד"ה
ואילך.18) קעג ע' שם סה"מ
(19.5 הערה שיז ע' שם ראה
ואילך.20) רצט ע' תרל"ד סה"מ
ואילך.21) תתטו ע' ח"ב נ"ך אוה"ת
א.22) יב, ברכות
וש"נ.23) .285 ע' חי"ט תו"מ ראה
ב.24) פט, שבת וראה טז. סג, ישעי'

א.25) ס, זח"א
ובכ"מ.26) תולדות. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
ואילך.27) רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ בארוכה ראה
רע"ב.28) קסא, ח"ב
וש"נ.29) .84 ע' חכ"א לקו"ש וראה כה. טז, בשלח
ועוד.30) א'שכא. ע' ח"ג תער"ב המשך קח. ע' עת"ר סה"מ
טו.31) טז, משלי
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מצד גדול בתוקף היא השמחה (שבו הנישואין ימי שבעת של האחרון ביום הנ"ל מאמר אמירת תוכן וזהו
ההגבלות. כל מתבטלות שעלֿידיֿזה התורה, פנימיות עלֿידי הנשמה בפנימיות הפעולה – חוזר") "אור מעלת

***

Áפעם דיבר אדמו"ר מו"ח כ"ק הכתוב32. בלשון והתבטא המגיד, תלמידי וחבריו הזקן אדמו"ר 33אודות

הדבר". את שמר (המגיד) ואביו (חבריו), אחיו בו "ויקנאו
ובעניננו: המדוברים. לענינים מתאימים הם אלא וצחות, מליצה בדרך אינם צדיקים דברי

מקומות בכמה הפסוק34מבואר דוקא.35על יוסף עלֿידי נפעל יעקב של ענינו שעיקר יוסף", יעקב תולדות "אלה

בארוכה משנה36וכמבואר היה שיוסף – האבות מעלת על ואפילו השבטים, שאר על יוסף מעלת בענין
הארץ" "ערות מצרים, בכתבי37למלך "למיבדק העולם, בעניני עוסק היה אלא שם, שהיה בלבד זו ולא ,

בדוגמת38חושבניה" באלקות, הדביקות בתכלית מעשה בשעת היה ואףֿעלֿפיֿכן כו', התעסקות של ובאופן ,
מזה. ולמעלה האצילות, בעולם עדיין בהיותה דאצילות נשמה

דוקא. יוסף עלֿידי נפעל – למטה אלקות המשכת – יעקב של שענינו דהיינו יוסף", יעקב תולדות "אלה ולכן

דוקא: הזקן רבנו עלֿידי פועל לידי באה המגיד) והרב הבעלֿשםֿטוב (של שהכוונה בעניננו, הוא וכן

חיים' –39ב'תורת באלקות הדביקות בתכלית היה במצרים שבהיותו יוסף, של לענינו דוגמא מובא
למטה לירד שיוכל . . דבר לשואלו להשיב שיוכל תעניתים והתענה תפילות כמה "שהתפלל מהבעלֿשםֿטוב,
יבלבלנו לא ואףֿעלֿפיֿכן למטה", שנשאר מה גם לתקן שיוכל . . למעלה הגבה נשמתו עליות בעת דוקא

באלקות. הדביקות מתכלית מעשה בשעת

רבנו עלֿידי בפועל נמשך – למטה נמצאים כאשר גם באלקות הדביקות – הבעלֿשםֿטוב של זה וענין
אלקות, עם האנושי השכל את גם המקשרת חב"ד, חסידות תורת את שגילו עלֿידיֿזה שלאחריו, והנשיאים הזקן

דרכיך" "בכל עוסק שאדם בשעה שגם האפשרות את נותנת אבל40ועלֿידיֿזה תורה, שעלֿפי באופן אמנם –

"דרכי זה הרי אלקות.jסוףֿסוף עם מקושר יהיה – "

Ëבעצמו עבודתו לעבוד צריך ואחד אחד כל אלא הנשיאים, על לסמוך שאין היא חב"ד ששיטת וכיון .41

יבלבלוהו לא הגשמיים שעניניו האמור, הענין את לפעול הכח ניתן מישראל ואחד אחד שלכל נמצא, –
אלקות. עם מהתקשרותו

לא הגשמיים שהענינים בלבד זו לא מזו: יהיהedelalaiויתירה הגשמיים בדברים עסקו בעת שגם כך, ,

עלֿידי תהיה אלקות עם שהתקשרותו זאת, עוד אלא בהקב"ה, teb`בדביקות zeinybdשכתוב וכמו "בכל40,
"דרכיedrcדרכיך שעלֿידי ,"j,חזקה הבנה הוא הדעת שענין באלקות, דעת – ד"דעהו" הענין יהיה גופא "

והרגשה. הכרה

של חלומו בו יתקיים אזי – החסידות תורת לימוד עלֿידי דעהו", דרכיך ד"בכל בעבודה יעסוק וכאשר
לו. משתחוים שהכל יוסף,

הארץ "מלאה – לבוא דלעתיד לגילוי הכנה הוא זה הוי'"drcוענין בענין42את נעלית בחינה תתגלה שאז ,

גדולם" ועד למקטנם אותי ידעו "כולם – זה ומצד באלקות, והרגשה) (הכרה כי,43הדעת ביניהם, חילוק ללא
בפנימיות, הוא כשהגילוי מהֿשאיןֿכן דוקא, בחיצוניות שייכים החילוקים כל

בשר. בעיני גם אלקות שיראו – בגשמיות גם יומשך זה וכל
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ע'32) ריש ח"ד שלו אג"ק .11 ס"ע קפו חוברת "רשימות" ראה
וש"נ. .239 ס"ע חי"ח תו"מ גם וראה רסג.

יא.33) לז, וישב
(34.152 ע' לעיל גם וראה ב. ל, ויחי לאדהאמ"צ ביאוה"ז ראה
ב.35) שם,
ד36) ואילך. ב קב, ויחי תו"ח (סה"מראה עזר"ת זכר ולא "ה

ועוד. ואילך). כג ע' תרפ"ח (סה"מ תרפ"ח ואילך), קג ע' עזר"ת

ד.37) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ
יא.38) לט, וישב ת"א
ויחי.39) ס"פ
ספ"ג.40) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי
וש"נ.41) .104 ע' חי"ח תו"מ ראה
בסופן.42) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
ספ"ט.43) תשובה הל' רמב"ם וראה לג. לא, ירמי'
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הפסוק עברתי1על במקלי כי החסדים... מכל "קטונתי

פירושים שני קיימים הייתי..." ועתה הזה הירדן את

והם: מנוגדים,

של הראשון בפירושו המובא הפשוט, הפירוש (א)

היה לא הירדן את יעקב עבר שכאשר הוא, ובתרגום, רש"י

כי משתמע זה מפירוש ה"מקל". זולת חפץ שום עמו

את מבטאות אינן הזה" הירדן את עברתי "במקלי המילים

אבינו יעקב של הדחוק מצבו את אם, כי ליעקב, ה' חסדי

גדלותו את להבליט הבאה הקדמה זוהי הירדן. את בעברו

לשני הייתי "ועתה הפסוק: בהמשך המובא החסד של

מחנות".

המדרש פירוש רש"י,2(ב) בפירוש הוא אף המובא ,

המילים כלומר, – הירדן" ונבקע בירדן מקלו ש"נתן הוא,

ה' חסדי את מבטאות עצמן, עברתי..." .3"במקלי

הפירוש לפי לחלוטין: מנוגדים אלה פירושים שני

לפי ואילו מוחלט, עוני הללו המילים מבטאות הראשון

בהיותו יעקב של גדולתו את מבטאות הן – השני הפירוש

בחז"ל כנאמר ביותר, גדול לנס גברא4ראוי נפיש "כמה

גדול (=כמה סוף" ים להם שנחלק רבוון, ושתין כמשה

סוף). ים להם שנחלק ריבוא, ושישים כמשה אדם

.·
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שדובר (וכפי הפירושים שני בין הקשר להבין בכדי

פעמים או5הרבה פסוק מלה, לאותה הפירושים שלכל

עצמם), לבין בינם תוכני קשר יש ענין,

בראשית שבאגדת אחד,6במיוחד בהמשך מובאים הם

לשונו להקדים באגרתומוכרחים הזקן, אדמו"ר של

"קטונתי" לאחר7המפורסמת מפטרבורג, בואו עם שכתבו ,

יעקב קטן היות "מפני בכסלו: בי"ט ממאסר שחרורו

כו'" במקלי כי החסדים ריבוי מחמת בעיניו מאוד במאד

לעניננו). בקשר דבריו כאן (עד

לציין רוצה הזקן אדמו"ר השאלה: מתעוררת לכאורה,

גרמו שהם יעקב, עם גמל שהקב"ה החסדים" "ריבוי את

היה בעיניו". מאד במאד יעקב קטן ל"היות ל"קטונתי",

הפסוק: המשך את ובעיקר, גם, לצטט כן, אם עליו,

מחנות"? לשני הייתי ועתה הזה הירדן את "עברתי

כו'" במקלי "כי שבצטטו לומר, היה ניתן לכאורה

לעיל: שהובא המדרש לפירוש לכוון הזקן אדמו"ר מתכוון

זאת, לומר אפשר אי אך – הירדן" ונבקע בירדן מקלו "נתן

מזכיר איננו מדוע הקושי נשאר עדיין (א) החסדmbכי: את

ה (ב)yxetnהשני, מחנות"? לשני הייתי "ועתה בפסוק.

פירוש לפי בפסוק המרומז הנס את לציין התכוון הוא אם

המילים את לצטט עליו היה הירדן", ש"נבקע המדרש,

"ocxid z` izxarשהרי הפסוק, בהמשך המובאות הזה",

"במקלי" עם שארע הנס מרומז אלו במילים ?8דוקא

לכל מתכוון אכן הזקן שאדמו"ר לומר היה ניתן

את רק מצטט הוא בדבריו לקצר שכדי אלא הפסוק,

"כו'" במילה סיומו על ורומז הפסוק, .9תחילת

רצה אם גם (א) כי: מתקבלת, איננה זו הנחה גם אך

מילה לפחות לצטט עליו היה נוספת:`zgלקצר,

התכוון אכן אם (ב) הענין. להבנת ההכרחית "עברתי",

בו' "וכו'", לכתוב צריך היה הפסוק לכל הזקן אדמו"ר

בהרחבה בעבר הוסבר שכבר כפי שהרי, קיים10החיבור, ,

ו') (ללא "כו'" כתוב כאשר "וכו'". לבין "כו'" בין הבדל

לעניננו, קשר אין הפסוק שלהמשך כך על הדבר מצביע

דברי את לקיים כדי באה "גו'") (או "כו'" והתוספת

פסקינן".11חז"ל לא אנן משה, פסקי' דלא פסוקא "כל

ה שהענין מובן האמור "כימכל במילים מבוטא

לגרום דיו בעצמו הוא הפסוק, המשך ללא בלבד, במקלי"

"קטונתי". הרגשת את ליעקב
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יא.1) לב, פרשתנו

אגדה2) מדרש וראה ג. ויצא (באבער) תנחומא ד. פמ"ה, בראשית אגדת

כאן.

בפרש"י.3) וגו"א רא"ם ראה

ובפרש"י.4) א) (ז, חולין

ועוד.5) .35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש

שם.6) (באבער) בתנחומא הוא וכן שם.

ב).7) (קג, ב' סי' אגה"ק

למכתב8) הו"ל הירדן, את הזכיר למה דאל"כ זה, לפירוש ההכרח דזהו

כאן). (גו"א הנה עד באתי במקלי כי

אצל9) "מפוזרים שהיו (אף אגה"ק העתקות מדויקות בזה שגם את"ל

נראה – כו') בני שי' הרבנים הסכמת – רבנוmiazknayהתלמידים" דייק לא

רז"ל "נוהגין גמר ערך תשבי (ראה "כו'" ובמרז"ל "גו'", בכתוב לכתוב הזקן

וכאשר וגומר.. כותבין אותו.. משלימין ואינם אחד פסוק כשמביאין בדבריהם

וכולי"). כותבין אותו משלימין ואינם מדבריהם מאמר מביאין

ועוד.10) .387 ע' ח"ה לקו"ש

א.11) כב, מגילה
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הפסוק עברתי1על במקלי כי החסדים... מכל "קטונתי

פירושים שני קיימים הייתי..." ועתה הזה הירדן את

והם: מנוגדים,

של הראשון בפירושו המובא הפשוט, הפירוש (א)

היה לא הירדן את יעקב עבר שכאשר הוא, ובתרגום, רש"י

כי משתמע זה מפירוש ה"מקל". זולת חפץ שום עמו

את מבטאות אינן הזה" הירדן את עברתי "במקלי המילים

אבינו יעקב של הדחוק מצבו את אם, כי ליעקב, ה' חסדי

גדלותו את להבליט הבאה הקדמה זוהי הירדן. את בעברו

לשני הייתי "ועתה הפסוק: בהמשך המובא החסד של

מחנות".

המדרש פירוש רש"י,2(ב) בפירוש הוא אף המובא ,

המילים כלומר, – הירדן" ונבקע בירדן מקלו ש"נתן הוא,

ה' חסדי את מבטאות עצמן, עברתי..." .3"במקלי

הפירוש לפי לחלוטין: מנוגדים אלה פירושים שני

לפי ואילו מוחלט, עוני הללו המילים מבטאות הראשון

בהיותו יעקב של גדולתו את מבטאות הן – השני הפירוש

בחז"ל כנאמר ביותר, גדול לנס גברא4ראוי נפיש "כמה

גדול (=כמה סוף" ים להם שנחלק רבוון, ושתין כמשה

סוף). ים להם שנחלק ריבוא, ושישים כמשה אדם

.·
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שדובר (וכפי הפירושים שני בין הקשר להבין בכדי

פעמים או5הרבה פסוק מלה, לאותה הפירושים שלכל

עצמם), לבין בינם תוכני קשר יש ענין,

בראשית שבאגדת אחד,6במיוחד בהמשך מובאים הם

לשונו להקדים באגרתומוכרחים הזקן, אדמו"ר של

"קטונתי" לאחר7המפורסמת מפטרבורג, בואו עם שכתבו ,

יעקב קטן היות "מפני בכסלו: בי"ט ממאסר שחרורו

כו'" במקלי כי החסדים ריבוי מחמת בעיניו מאוד במאד

לעניננו). בקשר דבריו כאן (עד

לציין רוצה הזקן אדמו"ר השאלה: מתעוררת לכאורה,

גרמו שהם יעקב, עם גמל שהקב"ה החסדים" "ריבוי את

היה בעיניו". מאד במאד יעקב קטן ל"היות ל"קטונתי",

הפסוק: המשך את ובעיקר, גם, לצטט כן, אם עליו,

מחנות"? לשני הייתי ועתה הזה הירדן את "עברתי

כו'" במקלי "כי שבצטטו לומר, היה ניתן לכאורה

לעיל: שהובא המדרש לפירוש לכוון הזקן אדמו"ר מתכוון

זאת, לומר אפשר אי אך – הירדן" ונבקע בירדן מקלו "נתן

מזכיר איננו מדוע הקושי נשאר עדיין (א) החסדmbכי: את

ה (ב)yxetnהשני, מחנות"? לשני הייתי "ועתה בפסוק.

פירוש לפי בפסוק המרומז הנס את לציין התכוון הוא אם

המילים את לצטט עליו היה הירדן", ש"נבקע המדרש,

"ocxid z` izxarשהרי הפסוק, בהמשך המובאות הזה",

"במקלי" עם שארע הנס מרומז אלו במילים ?8דוקא

לכל מתכוון אכן הזקן שאדמו"ר לומר היה ניתן

את רק מצטט הוא בדבריו לקצר שכדי אלא הפסוק,

"כו'" במילה סיומו על ורומז הפסוק, .9תחילת

רצה אם גם (א) כי: מתקבלת, איננה זו הנחה גם אך

מילה לפחות לצטט עליו היה נוספת:`zgלקצר,

התכוון אכן אם (ב) הענין. להבנת ההכרחית "עברתי",

בו' "וכו'", לכתוב צריך היה הפסוק לכל הזקן אדמו"ר

בהרחבה בעבר הוסבר שכבר כפי שהרי, קיים10החיבור, ,

ו') (ללא "כו'" כתוב כאשר "וכו'". לבין "כו'" בין הבדל

לעניננו, קשר אין הפסוק שלהמשך כך על הדבר מצביע

דברי את לקיים כדי באה "גו'") (או "כו'" והתוספת

פסקינן".11חז"ל לא אנן משה, פסקי' דלא פסוקא "כל

ה שהענין מובן האמור "כימכל במילים מבוטא

לגרום דיו בעצמו הוא הפסוק, המשך ללא בלבד, במקלי"

"קטונתי". הרגשת את ליעקב
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יא.1) לב, פרשתנו

אגדה2) מדרש וראה ג. ויצא (באבער) תנחומא ד. פמ"ה, בראשית אגדת

כאן.

בפרש"י.3) וגו"א רא"ם ראה

ובפרש"י.4) א) (ז, חולין

ועוד.5) .35 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש

שם.6) (באבער) בתנחומא הוא וכן שם.

ב).7) (קג, ב' סי' אגה"ק

למכתב8) הו"ל הירדן, את הזכיר למה דאל"כ זה, לפירוש ההכרח דזהו

כאן). (גו"א הנה עד באתי במקלי כי

אצל9) "מפוזרים שהיו (אף אגה"ק העתקות מדויקות בזה שגם את"ל

נראה – כו') בני שי' הרבנים הסכמת – רבנוmiazknayהתלמידים" דייק לא

רז"ל "נוהגין גמר ערך תשבי (ראה "כו'" ובמרז"ל "גו'", בכתוב לכתוב הזקן

וכאשר וגומר.. כותבין אותו.. משלימין ואינם אחד פסוק כשמביאין בדבריהם

וכולי"). כותבין אותו משלימין ואינם מדבריהם מאמר מביאין

ועוד.10) .387 ע' ח"ה לקו"ש

א.11) כב, מגילה
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"אור בספרו מצטט צדק", ה"צמח בעל אדמו"ר

בשל"ה12התורה" הכתוב ראשי13את הם במקלי" ש"כי ,

ממקומו ה' כבוד "ברוך של ה'".14תיבות קויתי לישועתך

שנתבאר דרך על לומר, "ורצונו צדק": ה"צמח ומוסיף

אור" עשית"15ב"תורה אתה ביעקב וצדקה "משפט ,16בענין

הבחינות ב' והיינו ומשפט, צדקה הבחינות ב' להיות שצריך

וכו'". קויתי לישועתך ושיהיה ממקומו ה' כבוד ברוך

ביעקב וצדקה "משפט הכתוב מן הוא: הדברים הסבר

היו יעקב שאצל ברור, עשית" הללוizyאתה ,17המידות

וגם במשפט גם היתה מלמעלה אליו ההתייחסות וגם

היא, משפט של משמעותו הפכים: שהם למרות בצדקה,

הניתן שלribnשהדבר משמעותה ואלו הדין, לפי למקבלו

והמשפט הדין שלפי היא, אלא`oiצדקה לתת, חובה

כצדקה. ניתן שהדבר

שונות. דרגות בשתי שמדובר לומר, לכאורה, היה, ניתן

יהודי יכול הנשמה, "משפט"yexclמצד בתורת עניניו את

רק הוא יכול הגוף ומצד הדין, לפי הדבר מגיע לנשמה –

ywal."כ"צדקה זאת

"משפט בפסוק נאמר שהרי מתקבלת, איננה זו הנחה

אתה ביעקב ההפכיותziyrוצדקה המידות שתי כלומר, ,"

עשיה – "עשית" של עולם ובאותו דרגה, באותה קיימות

בפועל.

שבה למדריגה מגיעים כאשר גם הוא: לכך וההסבר

הדין, לפי מהקב"ה הטוב השפעת הורדת לדרוש זכות יש

בגמרא הפסוק18כנאמר לב19על אבירי אלי "שמעו

והם בצדקה ניזונין כולו העולם ש"כל מצדקה" הרחוקים

זאת לבקש יש אז גם – בזרוע" כנאמרdwcvkניזונין ,20:

הצדקה". ה' "לך

.„
˙ÁË·‰ ˙Â¯ÓÏ Â˘Ú È�ÙÓ ·˜ÚÈ Ï˘ Â„ÁÙÏ ‰·ÈÒ‰

ÂÈÏ‡ '‰
היתה והלא מעשו, יעקב פחד מדוע השאלה ידועה

עמך..." אנכי "והנה ה' הבטחת עונים,21בידו זה ועל ,

בחטא" נתלכלכתי "שמא... חשש זו22שיעקב תשובה אך .

אומרים חז"ל שהרי מובנת, רוב23איננה שיצאו ש"כיוון

כבר וכאן חוטא", אינו שוב חטא, ולא אדם של שנותיו

שנותיו" "רוב לחשוש24עברו לו היה לא וכבר יעקב, של

בחטא"? נתלכלכתי "שמא

הרגשת קיימת כאשר רק הוא הזה הענין שכל אלא

ע"י להגיע האדם עשוי ואז העצמית, המציאות של הישות

ולכן חטא, ולא שנותיו" רוב ש"יצאו למסקנה חישוב

לב" מ"אבירי הוא ואם חוטא", אינו ש"שוב לו מובטח

הדין. לפי לו מגיע שהרי "בזרוע", לדרוש הוא יכול

ללא אמיתית, התבטלות של בדרגה נמצאים כאשר אך

הרגשת מפני קיים, אז כלל, עצמית מציאות הרגשת

שחטא" בעיניו "נדמה של מצב וההתבטלות, 25הקטנות

לחסרון או לחטא חשש ואז26קיים בעבודה, כלֿשהוא

כ"משפט". ולא כ"צדקה", רק הטוב השפע את מבקשים

.‰
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יעקב של העצמית התבטלותו אם קשה: האמור לפי

" אומרים אפוא כיצד "צדקה", לבקשת אותו htynהביאה

קיים להיות שצריך היא שמשמעותו ביעקב...", 27וצדקה

"משפט"? של אופן גם
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א.12) רלג, פרשתנו

ב.13) רצה,

כמוכה14) מי פסוק מר"ת מכב"י... שם שהוא ב"מ "כ"י שם בשל"ה

גם הוא ש"מכב"י" א רנט, של"ה ע"פ הוא הצ"צ שמ"ש וי"ל ה'". באלים

כמוכה מי סד"ה תקנא. ע' בשלח אוה"ת וראה ממקומו". ה' כבוד "ברוך ר"ת

תרפ"ח.

ב.15) סג, בשלח

ד.16) צט, תהלים

הרי17) ומשפט" צדקה "לעשות יט) יח, (וירא נאמר שבאברהם מה וגם

אלא ומשפט צדקה ואין כו', יעקב של בזכותו אלא נברא לא עצמו "אברהם

ונתבאר הובא ד. פל"ו, (ויק"ר גו'" ביעקב וצדקה משפט שנאמר ביעקב

א). צט, שם וראה א. צז, וירא באוה"ת

שם.18) ובפירש"י ב. יז, ברכות

עה"פ.19) אוה"ת וראה יב. מו, ישעי'

ז.20) ט, דניאל

טו.21) כח, ויצא

(שם)22) ובאגה"ק החטא. יגרום שמא א) (ד, ובברכות כאן. רש"י ל'

וראה .67 הערה 398 ע' ח"ה לקו"ש וראה שחטא. בעיניו שנדמה מוסיף:

וסוס"ז. סוס"ד בפנים לקמן

סע"ב.23) לח, יומא

(רש"י24) שנה ע"ז בן הי' ההבטחה) (זמן לחרן יעקב כשהלך דהרי

"כי שנה פ"ד בן בהיותו אמרו על מפרש"י ולהעיר ט). כח, iniתולדות e`ln"

הי' ויעקב יצחק אברהם דבימי ד) ה, (בראשית רמב"ן וראה כא). כט, (ויצא

והיו ג) ו, (בראשית נאמר כבר הרי ועוד שנה. ושמונים שבעים בעם הימים

לסיבת באה זו דגזירה שם הגדול מדרש (וראה שנה ועשרים מאה ימיו

כז), מה, ויגש רש"י (ראה הי' נביא שבאבות בחיר שיעקב ועוד המבול).

ז). כ, (וירא ומאברהם לד) כט, ויצא (רש"י מאמהות ובמכש"כ

לפרק שהגיע לטעם הוזקקו מותי" יום ידעתי "לא יצחק שבאמירת ואף

(גיטין אפליג דאפליג כיון התם דשאני י"ל שם) ובפרש"י ב כז, (תולדות אמו

ואילך. 231 ע' לעיל ט. מז, ויגש עה"פ מפרשים וראה א). כח,

אדה"ז25) שם.ל' באגה"ק

כא).26) א' א (מלכים חטאים שלמה ובני אני מל'

רק27) כו' היו כולם איבריהם שכל המרכבה ה"ה שהאבות ובפרט

פכ"ג). (תניא לרצה"ע

elqk h"i - glyie zyxt - zegiyÎihewl

במצב באמת נמצאים כאשר הוא: לכך ההסבר

אין כך), נדמה כאשר (או כ"צדקה" רק היא מה' שהבקשה

איננה שהרי להתבטלות, הוכחה מהווה הצדקה בקשת

היא הצדקה בקשת עומק: וביתר אחרת. אפשרות קיימת

מידה, כנגד מידה ולכן, והמדודה, המוגבלת מציאותו מפני

שבצדקה. והגבלה במדידה מגיעה מלמעלה ההשפעה גם

הגמרא אומרת "די28וכך לתת היא בצדקה שהמצווה ,

לו" יחסר אשר עליו29מחסורו מצווה אתה "אי אך ,

לפי לו החסר את לעני לתת יש כלומר, eze`ivnלעשרו".

יהיו זאת בכל מאד, הרבה שזה שייתכן ולמרות והרגליו,

milabeneהדברים micecn,עליו לרכוב לסוס רגיל הוא אם .

אותם לו לספק יש לפניו, לרוץ אתה30ועבדים אי אך ,

.exiyrdlמצווה

הטובה שההשפעה במצב נמצאים כאשר ,dribnאך

"משפט", לפי לדרשה z`fוניתן zexnleבאים לא

של בבקשה אלא משפט של בתביעה אזdwcv31להקב"ה ,

מדידות מחשבונות, להשתחררות הוכחה הדבר מהווה

עצמיתd`ivilוהגבלה, .32ממציאות

הצדק השפעת גם כזה הנעלהבמצב באופן היא ה

ועם שלו מציאותו עם קשור שאינו אופן והגבלה, ממדידה

לו" יחסר אשר .33"מחסורו

.Â
ÈÎ" Ï˘ ˙Â·È˙‰ È˘‡¯· ˙ÂÊÂÓ¯ Ï"�‰ ˙Â‚¯„‰ È˙˘

"ÈÏ˜Ó·
שאין מפני צדקה בקשת (א) שהוזכרו: הדרגות שתי

ניתן שבו לב", "אבירי של מצב (ב) אחרת. אפשרות

שבו מצב כצדקה, מבקשים זאת ובכל "בזרוע" לדרוש

הפסוקים לשני מתאימות גבול, ללא היא הניתנת הצדקה

(א) במקלי": "כי במילים תיבות בראשי שרמוזים

ממקומו". ה' כבוד ברוך (ב) ה'" קויתי "לישועתך

פירושו, ה'" קויתי "לישועתך הדברים: הסבר והרי

לתביעה ראויים אין כאשר ה', ישועת על רק להשען שניתן

כ"צדקה". ה' לישועת מקוים אז הדין, לפי

שפע הורדת על מצביע ממקומו" ה' כבוד "ברוך

מ" ה' כבוד האמיתיenewnהורדת ("ברוך"34" נמשך וזה ,

המשכה לשון של35– הדרגה הבאת כלומר, למטהֿמטה. (

ביטול ע"י המתקיימת השפעה למטה, כאן גבול" "בלי

מצדקה" הרחוקים לב "אבירי של .36המציאות

.Ê
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הזקן אדמו"ר כותב מדוע יובן דלעיל ההסברים לפי

ריבוי מחמת בעיניו מאד במאד קטן יעקב היות "מפני

הפסוק. המשך את מצטט ואינו כו'" במקלי כי החסדים

קיימות היו יעקב "משפטizyאצל של ההפכיות הבחינות

במקלי"37וצדקה" "כי במילים הוא38המרומזות לפיכך ,

בבחינת הן מלמעלה ההשפעות כל שבה לדרגה הגיע

ה' כבוד "ברוך של באופן השפעה החסדים", "ריבוי

זו שהשפעה וכיוון גבול, ללא חסדים דהיינו, ממקומו",

"קרבת לו גרמה במקלי", מ"כי כתוצאה אצלו קיימת היתה

ממש" זו39אלוקים "קטן, מושלם: באופן ל"קטונתי"

מאד". במאד

יעקב קטן ש"היות בהמשיכו הזקן אדמו"ר כוונת וזוהי

כו'" במקלי כי החסדים ריבוי מחמת בעיניו מאד במאד

רז"ל וכמאמר כו' להנצל כלל וכדאי ראוי "ואינו ולפיכך

שחטא". בעיניו שנדמה החטא, יגרום שמא

אין שבה לדרגה מוחלטת, להתבטלות הגיע יעקב

"נדמה ולכן מקום, תופסת הנבראים ועבודת המציאות

שחטא" מלשון40בעיניו – "חטא" של במצב היה הוא ,
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ב.28) סז, כתובות

ובפרש"י.29) ח טו, ראה

שם.30) פרש"י שם. כתובות

לצדיקים31) להם שיש אע"פ שם): (מספרי ואתחנן ר"פ פרש"י ראה

וראה חנם. מתנת אלא המקום מאת מבקשים אין הטובים במעשיהם לתלות

.42 הערה לקמן

משפט32) עושה שהאדם – המשפט ענין מבואר שם בשלח בתו"א

בנפשו האדם שעושה שבמשפט מבואר שם גם אבל כו'. העני לגבי בעצמו

שלא הוא המשפט דהרי סתם, צדקה שבנתינת מהביטול יותר נעלה ביטול הוא

עיי"ש. הגוף, מותרות וחיות יניקה לתת

נותן33) – מזה פחות יטול, לא זוז מאתים לו שיש דמי מהפס"ד להעיר

רנג). ר"ס יו"ד טושו"ע בסופה. (פאה אלף אפילו צדקה) (בתורת כאחת לו

ואילך).34) ב' קעח, (דרמ"צ אני חי ואולם ד"ה ראה

ובכ"מ.35) ג. לז, תו"א ראה

מבחי'36) מלמעלה מעורר מצ"ע צדקה בחי' שמצד שם, בשלח בתו"א

נאמר זו ובבחי' ומשוה, שוה הוא א"ס בבחי' שהוא מכיון אבל הבל"ג, חסדו

בנפשו עושה שהאדם המשפט וע"י לסט"א. יניקה שיש תתפש בידים שממית

לסט"א. חיות יומשך שלא משפט בחי' למעלה גורם גופו חיי מותרות על

הוא לסט"א שהיניקה הידוע ע"פ בפנים, להמבואר סתירה מזה ואין

הוא יניקה תהי' שלא ובכדי ליעקב", עשו ד"אח בהבחי' המקיף, מחיצוניות

יעקב" את "ואוהב ששם האמיתי), (בל"ג המקיף מפנימיות ההמשכה ע"י

שם. כמבואר בצדקה המשפט ע"י בא וזה דוקא,

בחי'37) אביר נקרא שיעקב זה דמבאר ,17 שבהערה נ"ך אוה"ת ראה

כו'. לב דאבירי להענין בהמשך חו"ג, כולל הת"ת

הרצון38) ביטול הוא עברתי במקלי כי ושם: ג. נד, פרשתנו תו"ח ראה

עיי"ש. ותשובה, דיראה

שם.39) אגה"ק ל'

מפני40) כו' חטאנו וזש"א ושם: תרנ"א. עמי ויכנעו ד"ה בארוכה ראה

כו'. עצמותו אמיתית בחי' לגבי כלל אמיתית עבודתם שאין
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במצב באמת נמצאים כאשר הוא: לכך ההסבר

אין כך), נדמה כאשר (או כ"צדקה" רק היא מה' שהבקשה

איננה שהרי להתבטלות, הוכחה מהווה הצדקה בקשת

היא הצדקה בקשת עומק: וביתר אחרת. אפשרות קיימת

מידה, כנגד מידה ולכן, והמדודה, המוגבלת מציאותו מפני

שבצדקה. והגבלה במדידה מגיעה מלמעלה ההשפעה גם

הגמרא אומרת "די28וכך לתת היא בצדקה שהמצווה ,

לו" יחסר אשר עליו29מחסורו מצווה אתה "אי אך ,

לפי לו החסר את לעני לתת יש כלומר, eze`ivnלעשרו".

יהיו זאת בכל מאד, הרבה שזה שייתכן ולמרות והרגליו,

milabeneהדברים micecn,עליו לרכוב לסוס רגיל הוא אם .

אותם לו לספק יש לפניו, לרוץ אתה30ועבדים אי אך ,

.exiyrdlמצווה

הטובה שההשפעה במצב נמצאים כאשר ,dribnאך

"משפט", לפי לדרשה z`fוניתן zexnleבאים לא

של בבקשה אלא משפט של בתביעה אזdwcv31להקב"ה ,

מדידות מחשבונות, להשתחררות הוכחה הדבר מהווה

עצמיתd`ivilוהגבלה, .32ממציאות

הצדק השפעת גם כזה הנעלהבמצב באופן היא ה

ועם שלו מציאותו עם קשור שאינו אופן והגבלה, ממדידה

לו" יחסר אשר .33"מחסורו

.Â
ÈÎ" Ï˘ ˙Â·È˙‰ È˘‡¯· ˙ÂÊÂÓ¯ Ï"�‰ ˙Â‚¯„‰ È˙˘

"ÈÏ˜Ó·
שאין מפני צדקה בקשת (א) שהוזכרו: הדרגות שתי

ניתן שבו לב", "אבירי של מצב (ב) אחרת. אפשרות

שבו מצב כצדקה, מבקשים זאת ובכל "בזרוע" לדרוש

הפסוקים לשני מתאימות גבול, ללא היא הניתנת הצדקה

(א) במקלי": "כי במילים תיבות בראשי שרמוזים

ממקומו". ה' כבוד ברוך (ב) ה'" קויתי "לישועתך

פירושו, ה'" קויתי "לישועתך הדברים: הסבר והרי

לתביעה ראויים אין כאשר ה', ישועת על רק להשען שניתן

כ"צדקה". ה' לישועת מקוים אז הדין, לפי

שפע הורדת על מצביע ממקומו" ה' כבוד "ברוך

מ" ה' כבוד האמיתיenewnהורדת ("ברוך"34" נמשך וזה ,

המשכה לשון של35– הדרגה הבאת כלומר, למטהֿמטה. (

ביטול ע"י המתקיימת השפעה למטה, כאן גבול" "בלי

מצדקה" הרחוקים לב "אבירי של .36המציאות

.Ê
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ Ï˘ ÂËÂËÈˆ ˙�·‰

הזקן אדמו"ר כותב מדוע יובן דלעיל ההסברים לפי

ריבוי מחמת בעיניו מאד במאד קטן יעקב היות "מפני

הפסוק. המשך את מצטט ואינו כו'" במקלי כי החסדים

קיימות היו יעקב "משפטizyאצל של ההפכיות הבחינות

במקלי"37וצדקה" "כי במילים הוא38המרומזות לפיכך ,

בבחינת הן מלמעלה ההשפעות כל שבה לדרגה הגיע

ה' כבוד "ברוך של באופן השפעה החסדים", "ריבוי

זו שהשפעה וכיוון גבול, ללא חסדים דהיינו, ממקומו",

"קרבת לו גרמה במקלי", מ"כי כתוצאה אצלו קיימת היתה

ממש" זו39אלוקים "קטן, מושלם: באופן ל"קטונתי"

מאד". במאד

יעקב קטן ש"היות בהמשיכו הזקן אדמו"ר כוונת וזוהי

כו'" במקלי כי החסדים ריבוי מחמת בעיניו מאד במאד

רז"ל וכמאמר כו' להנצל כלל וכדאי ראוי "ואינו ולפיכך

שחטא". בעיניו שנדמה החטא, יגרום שמא

אין שבה לדרגה מוחלטת, להתבטלות הגיע יעקב

"נדמה ולכן מקום, תופסת הנבראים ועבודת המציאות

שחטא" מלשון40בעיניו – "חטא" של במצב היה הוא ,
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ב.28) סז, כתובות

ובפרש"י.29) ח טו, ראה

שם.30) פרש"י שם. כתובות

לצדיקים31) להם שיש אע"פ שם): (מספרי ואתחנן ר"פ פרש"י ראה

וראה חנם. מתנת אלא המקום מאת מבקשים אין הטובים במעשיהם לתלות

.42 הערה לקמן

משפט32) עושה שהאדם – המשפט ענין מבואר שם בשלח בתו"א

בנפשו האדם שעושה שבמשפט מבואר שם גם אבל כו'. העני לגבי בעצמו

שלא הוא המשפט דהרי סתם, צדקה שבנתינת מהביטול יותר נעלה ביטול הוא

עיי"ש. הגוף, מותרות וחיות יניקה לתת

נותן33) – מזה פחות יטול, לא זוז מאתים לו שיש דמי מהפס"ד להעיר

רנג). ר"ס יו"ד טושו"ע בסופה. (פאה אלף אפילו צדקה) (בתורת כאחת לו

ואילך).34) ב' קעח, (דרמ"צ אני חי ואולם ד"ה ראה

ובכ"מ.35) ג. לז, תו"א ראה

מבחי'36) מלמעלה מעורר מצ"ע צדקה בחי' שמצד שם, בשלח בתו"א

נאמר זו ובבחי' ומשוה, שוה הוא א"ס בבחי' שהוא מכיון אבל הבל"ג, חסדו

בנפשו עושה שהאדם המשפט וע"י לסט"א. יניקה שיש תתפש בידים שממית

לסט"א. חיות יומשך שלא משפט בחי' למעלה גורם גופו חיי מותרות על

הוא לסט"א שהיניקה הידוע ע"פ בפנים, להמבואר סתירה מזה ואין

הוא יניקה תהי' שלא ובכדי ליעקב", עשו ד"אח בהבחי' המקיף, מחיצוניות

יעקב" את "ואוהב ששם האמיתי), (בל"ג המקיף מפנימיות ההמשכה ע"י

שם. כמבואר בצדקה המשפט ע"י בא וזה דוקא,

בחי'37) אביר נקרא שיעקב זה דמבאר ,17 שבהערה נ"ך אוה"ת ראה

כו'. לב דאבירי להענין בהמשך חו"ג, כולל הת"ת

הרצון38) ביטול הוא עברתי במקלי כי ושם: ג. נד, פרשתנו תו"ח ראה

עיי"ש. ותשובה, דיראה

שם.39) אגה"ק ל'

מפני40) כו' חטאנו וזש"א ושם: תרנ"א. עמי ויכנעו ד"ה בארוכה ראה

כו'. עצמותו אמיתית בחי' לגבי כלל אמיתית עבודתם שאין
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עצמית והתבטלות תפסה41גרעון לא האישית ועבודתו ,

מקום .42אצלו

.Á
ÈÎ" ÏÚ ÌÈ„‚Â�Ó‰ ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰ È�˘ ÔÈ· ¯˘˜‰

"...ÈÏ˜Ó·
המילים על הפירושים שני בין שקיים הקשר אפוא זהו

מקלי אלא עמי... היה ש"לא הפשוט (הפירוש במקלי" "כי

הירדן).43לבד ונבקע בירדן מקלו "נתן המדרש: ופירוש ,

קיימים שהיו הניגודים שני את מבטאים הפירושים שני כי

יעקב. אצל

כלום, בידו שאין כמי עצמו את ראה הוא אחד מצד

בדרגה יעקב נמצא שני, ומצד "צדקה", מה' ביקש והוא

דבר הירדן", "נבקע של לנס ראוי היותו עד כלֿכך, גבוהה

משפט" לפי מה' חסדים לקבל ראוי היותו על .44המוכיח

יעקב, של הדרגות dwcveשתי htynאתה ביעקב

היוו "קטונתי", דרגת של לשלימותה שגרמו עשית",

אמרת... ואתה נא... "הצילני תפילתו לקיום והכנה הקדמה

מרוב" יספר לא אשר הים כחול זרעך את .45ושמתי

.Ë
„Á‡ ÏÎ ˙„Â·ÚÏ ,¯ÂÓ‡‰ ÔÓ ˙„ÓÏ�‰ ‰‡¯Â‰‰

„Á‡Â
"מעין"46ידוע משהו בירושה קיים יהודי כל שאצל ,

אלאעב אבות קורין ש"אין האבות, של ה' ודת

מהקב"ה47לשלושה" לקבל ראוי יהודי שכל מובן, לפיכך .

" לפי חסד של מהקב"הhtynהשפעה לבקש רק ולא ,"

כ"צדקה". זו השפעה

הם" מלכים בני ישראל "כל שאמר48שהרי, כפי ולכן, ,

קלה טרחה כל נחשבת אדמו"ר, וחמי מורי כ"ק פעם

פרך כעבודת "כל49שלהם מהקב"ה לדרוש יכולים והם ,

דעלמא רויחא".50הון ומזוני חיי בבני

אור" ב"תורה הזקן אדמו"ר אומר שאם51וכך ,

לו נתנו הקב"ה, לכבוד פסיעות שלוש שפסע נבוכדנצר,

דורות לשלושה מלכות כך יהודים,52על אצל קלֿוחומר ,

ברור בכך", המקום את כיבד שלא מישראל אדם לך ש"אין

לו". הוא (וראוי) כדאי הזה עולם טוב ש"כל

הזה בעולם יסורים להם שיש יהודים שנראים העובדה

גסות ולהשפיל להכניעו האדם, את "לבטש כדי רק היא

"משפט53רוחו" של במצב הוא יהודי כאשר אבל .

ולמרות "משפט", לפי חסד לקבל ראוי שהוא וצדקה",

על המוכיח דבר כ"צדקה", מהקב"ה זאת מבקש הוא זאת

מ"מקומו": ה' ברכות עליו באות אז והתבטלות, שפלות

חיי "בני, התחומים: בכל והגבלה למדידה מעבר הצלחה

הדברים כל ומתבטלים "רויחי", של באופן זה וכל ומזוני",

הזה עולם בשלוות "יושב שיהיה כדי דעתו, .54המבלבלים

.È
Ô˜Ê‰ ¯"ÂÓ„‡ ˙ÏÂ‡‚ ÔÈ·Ï ¯ÂÓ‡‰ ÔÈ· ¯˘˜‰

התורה, פנימיות הפצת על נפשו מסר הזקן אדמו"ר

תורת את להפיץ כדי שלו מעניניו עצמו ניתק הוא

שחרורוdvegהחסידות את לדרוש יכול היה שהוא וברור ,

זאת ביקש הוא זאת בכל ומשפט. דין לפי המאסר מן

שdwcvכ" כפי במכתביו", בהרחבה כותב שגאולתו55הוא ,

" בארץ".icqg56היתה לעשות ה' והגדיל ש"הפליא ה'"
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ביטול41) שהוא אלא בעבודתו, חסרון שיש בעיניו שנדמה לא היינו

דמשה בענוה שם) ובהערות ואילך 36 ע' חי"ג (לקו"ש משנ"ת וע"ד בעצם,

ואוה"ת פנ"י וראה דכתר. וכענוה בעצם, וענוה ביטול בחי' שהיא רבינו

דכתר, כהביטול היא דמשה חנם מתנת דבקשת שם (ובאוה"ת הבאה שבהערה

עיי"ש).

"לא42) שמשה דזה קיח) ע' שם באוה"ת (הובא ואתחנן ר"פ פנ"י ראה

הבורא בגדולת הכרתם גודל מחמת הוא חנם... במתנת ה' בחסדי רק התפלל

מכל קטנתי אבינו יעקב כמ"ש בעיניהם הטובים מעשיהם מאד יקטין

ס"ז. שם אוה"ת וראה החסדים".

כאן.43) רש"י ל'

דרש"י44) הא' דפי' ואילך), סע"א ורצה, סע"ב (רצד, שם של"ה ראה

כלפי יעקב של ההכנעה והוא שפלותו על מורה כו'") לי הי' ("לא במקלי בכי

והוא התרוממותו על מורה כו'") הירדן את ("שבקע הב' ופי' למטה, עשו

ה') (פע"ו, בב"ר הפירושים ב' ג"כ וזהו הקב"ה. לפני יעקב שזכר הזכות

כדאי. כדאי, איני – בקטנתי

יבֿיג.45) שם, פרשתנו

וארא.46) ר"פ תו"א

ב.47) טז, ברכות

ד48) בתחלתה): תקו"ז הקדמת רע"ב. (כו, ובזח"ב א. סז, miklnשבת

הם.

לאנשים.49) נשים במלאכת ב) יא, (סוטה מרז"ל ע"ד

בשעתו50) שלמה כסעודת להם עושה אתה אם אפילו א): (פג, ב"מ ראה

ויעקב. יצחק אברהם בני שהן עמהן חובתך ידי יצאת לא

ג.51) לא, מקץ

רמד.52) רמז מלכים יל"ש א. צו, סנהדרין

שם.53) תו"א

ג).54) (עח, מקץ תו"ח שם. בתו"א הל' ע"ד

פי"ח.55) ח"א רבי בבית נדפס

אדה"ז56) כותב האגרת שבתחילת מה ג"כ לבאר יש בפנים, המבואר ע"פ

למש"נ ה"ה הכוונה מובן: אינו דלכאורה – כו'" ומכל החסדים מכל "קטנתי

להעתיקוzn`d"ומכל הו"ל שייךyexitaוא"כ אינו ד"אמת" הענין ואם ;

לכאן? שייכת אינה "ומכל" תיבת גם א"כ העתיקו) לא (ולכן לכאן

עה"פ): רש"י (כפי' הוא ו"אמת" "חסדים" בין החילוק בזה: והביאור

מה הוא ו"אמת" הצדקה); מדת (כענין מעצמו עושה שהקב"ה מה הם חסדים

וה"ז – הבטחתו מחמת כביכולznbecaשעושה מוכרח כי ה"משפט", מדת

הבטחתו). (מחמת בההשפעה

הטובות שכל ביטולו) עוצם (מצד נרגש הי' אדה"ז שאצל מכיון ולכן:

לאידך, אבל ד"אמת"; ענין העתיק לא לכן ו"חסדים", "צדקה" בבחי' הם עמו

מדת גם ישנה כאשר הוא הצדקה וענין והפעולה הביטול שאמיתית מכיון

בפנים כמבואר – צדקה מצד מבקש ומ"מ לכך, ראוי (שהוא המשפט

elqk h"i - glyie zyxt - zegiyÎihewl

של באופן תהיה שהגאולה לכך הדבר גרם לפיכך

לתורת57נפשי"melya"פדה ההתנגדות בטלה –

של באופן עמדי" "היו המתנגדים ואדרבה, החסידות,

עמדי"58"שלום" היו ברבים "כי הפסוק .59כסיום

(e"kyz elqk h"i zgiyn)

1

2

3

4

כו'". "ומכל ע"י רמזו לכן בארוכה),

מפורשת הבטחה היתה לא לאדה"ז יותר): (ובפשטות zhxetneועוי"ל

העתקת ע"י רמזו ובכ"ז "האמת"; העתיק לא ולכן (כביעקב) גאולתו על

הבטחה ישנה כי – כו'" מרבותינוzillkd"ומכל כמסופר – מהה"מ ששמע

נשיאינו.

יום57) היום שם. רבי בבית (נדפס באגרתו אדה"ז וכמ"ש יט. נה, תהלים

פדה בפסוק תהלים בס' "וכשקריתי ובכ"מ): ד. יצאתיmelyaע' נפשי...

melya'מהmely."

סוס"ל),58) (אגה"ק כו' הפכיים קצוות ב' ומתווך המחבר דבר שהוא

מל' כדמוכח "שלום" עיקרו – גו' פדה הכתוב לתוכן הגאולה ובשייכות

הקודמת). בהערה (הובא אדה"ז

סה"ח.59) פ"א סוטה הירושלמי כדרשת

•
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יוסף חיים שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מי"ג כסלו, וז"ע נתקבל המקל.

נועם,  דמקל  בהנהגה  גדולה  בהצלחה  יצליחו  שיחיו  הרבנית  וזוגתו  הוא  שבפעולותיו  רצון  ויהי 

ה"ה  חוצה  המעינות  הפצת  אשר  הבעש"ט  רבנו  של  לאגה"ק  ג"כ  ומתאים  חב"ד,  שיטת  שזוהי  ובפרט 

הקדמה והכנה וכלי לעניני משיח, וכמבואר בארוכה בשיחת ש"ת תר"ץ לכ"ק מו"ח אדמו"ר, הרי מבואר 

בכ"מ ]ומהם בהמשך והחרים לכ"ק אדמו"ר מוהר"ש[, דענין משיח הוא הנהגה במקל נועם, שמזה מובן 

וכל אלו ההולכים בשליחותם להפיץ אור  נשיאי חב"ד,  נשיאינו  נקודת ההנהגה של רבותינו  ג"כ שזוהי 

מאור ומעין במקומות שנשלחו לשם.

ויהי רצון שיהי' כל הנ"ל באופן דמוסיף והולך ונתינת כח ע"ז הרי ג"כ ימי חנוכה דהלכה כב"ה 

בכל  נמשכת  האורה  שמשם  דחיי  אילנא  דאורייתא  דרזין  רזין  שמן  ובעניני  ליום,  מיום  והולך  דמוסיף 

העולם כולו ובעניניו, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור וחנוכה שמח.

בטח ידוע לו מנהגי, בל"נ, להשתמט ממתנות. ולכן מוסג"פ תמורת הנ"ל המחאה.

פארניצען געזונטערהייט.



כב

האבות

אברהם אברהם, יעקב יעקב

אברהם ויעקב נזכרים שתי פעמים זה אחר זה.
אברהם — ויאמר אברהם אברהם1.

יעקב — ויאמר יעקב יעקב2.
מה שאין כן יצחק, לא מצינו דכתיב שתי פעמים זה 

אחר זה.
שתי  חיבור  לסבול  אפשר  שאי  הוא,  הדבר  טעם 
גבורות, מה שאין כן בחסדים, אין חשש אם יוסמכו זה 

לזה.
ואילו  הוי'4,  הוי'  ויקרא  וכן  אלי3,  אלי  זהו שמצינו 

שם אלקים, גבורה, לא נזכר שתי פעמים זה אחר זה.
וכתיב5 אלה תולדות יצחק בן אברהם אברהם הוליד 
— שתי הפעמים אברהם, חסד, סמוכים זה  את יצחק 

לזה, ושתי הפעמים יצחק, גבורה, מרוחקים זה מזה.
כמו כן, עשרת ימי תשובה, ימי דין — הם המשכת 
הגבורות. הד' ימים שבין יום הכפורים לסוכות, וסוכה 
ולולב — הם המשכת החסדים. הושענא רבה — גמר 
הדין, גבורות. הרי שהגבורות רחוקות זו מזו והחסדים 

סמוכים זה לזה.
)הערות לזהר א עמ' יא, עמ' קמח(

אור, מים, רקיע

יש שלש בחינות — אור מים ורקיע6.
העולם  היה  אברהם  עד  כמאמר7  אור.   — אברהם 

1( וירא כב, יא.
2( ויגש מו, ב.

3( תהלים כב, ב.
4( תשא לד, ו.

5( תולדות כה, יט.
6( זח"ב קסז, א.

7( ראה בראשית רבה פ"ב, ג.

משתמש באפלה, והוא התחיל להאיר. ואמרו רז"ל8 אמר 
לי מאספוטמיא  לו הקב"ה לאברהם, עד שאתה מאיר 

ומחברותיה, בא והאיר לפני בארץ ישראל.
יצחק — מים. זהו שעבודתו היתה בחפירת בארות, 
מים חיים. וימי חייו היו ק"פ9, כמספר מי"ם במילואו, 

מ"ם יו"ד מ"ם.
ובי"ת  בו,  יש  רקיע  אותיות  רוב  רקיע.   — יעקב 
ורי"ש מתחלפות זו בזו. ורקיע נקרא שמים, אש ומים10, 

שהוא בחינת יעקב, תפארת.
)ליקוטים ואגרות עמ' שכט(

אכילה, שתיה

כמו  לאכול,  לאורחים  שנתן  חסד,  באברהם,  מצינו 
. והוא עומד   . שכתוב11 ואקחה פת לחם וסעדו לבכם 

עליהם תחת העץ ויאכלו.
וכן ביעקב, תפארת, הנוטה לחסד12, כתיב13 ויאכלו 
שם על הגל, וכתיב14 ויקרא לאחיו לאכל לחם ויאכלו 

לחם.
אבל ביצחק, גבורה, כתיב15 ועשה להם משתה, על 

שם השתיה.
ושתיה  חסד,  מצד  היא  אכילה  כי  הוא,  הדבר  טעם 

היא מצד גבורה16.
היינו   — גדול  משתה  אברהם  ויעש  שכתוב17  ומה 

מפני שהיה זה ביום הגמל את יצחק.
)תורת לוי יצחק עמ' רנב, עמ' רמג(

8( שם פ"ל, י.
9( וישלח לה, כח.

10( רש"י בראשית א, ח.
11( וירא יח, ה.

12( פרי עץ חיים שער הלולב פ"א.
13( ויצא לא, מו.

14( שם, מד.
15( תולדות כו, ל.
16( זח"ב קפה, ב.

17( וירא כא, ח.

ליקוטים מתורת לוי יצחק



כג זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

ב"ה, יום ד', צום גדליה תש"ח, 17 בספטמבר 19471

ז"ל, מהשנים  זכרונות מבעלי  מעט  לרשום  רק  הוא  וחפצי  סופר,  בת  ולא  אנוכי  סופרת  לא 
האחרונות לחייו.

יודעת אם אוכל  איני  - פשוט  זאת, משני טעמים: ראשית  אני מסופקת אם אוכל להגשים 
להביע בכתב את כל הזכור לי, ושנית - איני יודעת אם תהיה לי מנוחת-הנפש הנדרשת למלאכה 

שכזו.

המעצר

 ,13 באריקאדנע  שברחוב  לביתנו,  הגיעו  בוקר,  לפנות  שלוש  בשעה   ,19392 במרץ   28 ביום 
ארבעה אנשי נ.ק.וו.ד.3, ושאלו היכן הוא הרב שניאורסאהן.

מיד כשהתחלתי ללכת אל החדר שבו שהה בעלי, כדי להודיע לו על ה"אורחים" - צעדו הללו 
אחרי, ואז הבחנתי שהם נעמדו כשומרים בכל דלתות הכניסה והיציאה של הבית. מיד, ללא גינונים, 

הם קראו את בעלי אל חדר עבודתו, והמבוגר שבהם הציג בפניו צו המורה על חיפוש ומעצר.

מבלי לאבד רגע, הם ניגשו מיד לעבודה, כלומר - לחיפוש. הם חיפשו ופשפשו בכל הספרים, 
שעמדו בחמישה ארונות גדולים, מבלי לדלג ולו על ספר אחד. אחד מהם היה יודע-ספר, וכל אימת 

שהתעורר בהם חשד על אחד הספרים - קראו לו כמומחה.

ספרי קבלה, כתבי שאלות-ותשובות רבניים, התכתבויות רבות עם חו"ל באמצעות מכתבים 
אליהו-חיים  ר'  מאת  סמיכה5  תעודות  נ"ע,  מהרבי4  מכתבים  סרקו;  הם  אלו  כל  את   - ומברקים 
לכל  כניסה  אשרות  עם  ראשי9  רב  למשרת  מיפו  כתב-רבנות  מבריסק8,  חיים7  ר'  ומאת  מלודז'6 
המשפחה, מכתבים מהג'וינט בעניין סיוע עבור מחוז יקטרינוסלב, ועוד מסמכים כגון אלו - הם 

לקחו עמהם.

בארון נפרד, בין ספרים יקרי-ערך, היה מונח ספר שבו שורה בכתב-ידו של אדמו"ר הזקן, 
"ביכל" חסידות שלם בכתב-ידו של הצמח-צדק. הם החתימו ספרים אלו במספר חותמות,  וכן 
והשארתי אותם כך עד שנסעתי משם10. אשר לכתבי החסידות שלו עצמו - שמנו אלפי דפים - הם 

התלבטו ביניהם, ולבסוף ארזו אותם בחבילה והשאירו אותה במקום.

שלשה מהם עבדו כל העת, בלי להפסיק רגע. בשעה שש בבוקר, לאחר שסיימו לעבור ולחפש 
בכל החדרים, אמר המבוגר שבהם: רבי, התלבש ובוא!

1( תאריך כתיבת הרשימה ע"י הרבנית.
2( ליל ט' ניסן תרצ"ט. ראה רשימת רלוי"צ בעניין שמו, המאסר והגלות )נדפסה בהקדמה ללקוטי לוי יצחק על ספר התניא; על ספר הזהר 

בראשית ועוד(: "אני לוי יצחק בן זעלדא רחל, הגלתי על משך ה' שנים... מן ט' ניסן ה'תרצ"ט עד ט"ו בשבט שת"ה ]ה'ת"ש[".
3(  המשטרה החשאית הסובייטית.

4(  כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב.
5( ראה גם שיחות כ"ף מנחם-אב תשי"א. תשכ"ב )תורת מנחם התוועדויות תשי"א ח"ב ע' 257. תשכ"ב ח"ג ס"ע 213 ואילך(. 

6(  הרה"ג ר' אליהו חיים מייזל מלודז'. נולד ט' סיון תקפ"א. נפטר י"ד אייר תער"ב.
7(  הרה"ג ר' חיים הלוי סולובייצ'יק, ראש-ישיבה בוולוז'ין ואב"ד בריסק. נולד שושן פורים תרי"ג. נפטר כ"א מנחם-אב תרע"ח.

8( אודות קבלת הסמיכה מהגר"ח מבריסק - ראה מכתב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב ממוצש"ק ה' דחנוכה תרס"ז )אגרות-קודש שלו ח"ו ע' צב(. 
וראה גם במקומות שנסמנו בהערה 5.

9( ראה גם "תולדות לוי יצחק" ח"א ע' 189.
10(  הרבנית חנה עזבה את דנייפרופטרובסק בפעם האחרונה כחודש לפני חג הפסח תש"א. הספרים וכתבי-היד שנשארו בביתה 

בדנייפרופטרובסק הושמדו בשנת תש"ב על-ידי הנאצים )וראה להלן ע' 000(.
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הדבר היה כשבוע לפני חג הפסח. ביודעו היטב שלא יהיה בביתו בחג, ביקש בעלי שיורשה לו 
לקחת עמו שני קילוגרמים מצות שהיו ארוזות בחבילה, והללו נתנו לו את רשותם. לשאלתי איך 
אדע את מקום הימצאו כדי שאוכל להעביר אליו מעט כסף ומזון, הם הורו לי להגיע למחרת בשעה 

שתיים בצהריים אל מפקדת המשטרה, ואז אדע הכל.

למחרת הלכתי לשם, אך לדאבוני לא נודע לי דבר. על כל בקשותיי לאפשר לי להעביר אליו 
דבר-מה - השיבו שהוא איננו. בראותי שהמצב בכי-רע, מסרתי לתובע הצהרה כי בעלי חולה, וכי 
אם לא אביא לו דבר-מה מביתי לאכול - לא יאכל שם דבר בפסח, ולכן בקשתי שיותר לי להביא 
עבורו מזון מביתי. על כך ענו לי רשמית שלא יינתן לי לעשות זאת, אולם בבית-המעצר מכינים 

עבורו את כל המזון הדרוש לו על-פי דין.

בראותי בפרוטוקול המעצר את חתימת האדם שתחת השגחתו היה בעלי נתון - טלפנתי אליו 
למשרדי הנ.ק.וו.ד. מדי יום, בבוקר ובערב, ובכל פעם הוא מסר לי דיווחים חיוביים ביותר, והצהיר 

כי דואגים לצרכיו של בעלי, וכי בעלי לקח עמו סידור, והוא יושב וקורא בו.

כך עברו עלי חמישה חודשים. בכל עשרה ימים, כשהגיע היום שבו היה תורו - על-פי שמו - 
לקבל חבילה, הייתי הולכת אליו כדי למסור לו מצרכי מזון או בגדים להחלפה, אולם תמיד אמרו לי 

שהוא איננו, על-אף שהתובע היה אומר לי שהוא אכן נמצא שם.

זכרונות אם המלכות הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מא' וישלח, שז"ע נתקבל, בו כותב אודות מצב בריאותו ותוצאות הטפול.

ובעת רצון יזכירו אותו וכן ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע כאו"א להמצטרך לו מתאים לתוכן כתבו.

זה מזמן העירותי שימת לבבו של חותנו שליט"א כשכתב לי אודות מצב בריאותו, אשר מהנכון וטוב 

במאד מאד אשר יקבע לימוד במאור שבתורה זוהי פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, 

ביום הש"ק אשר קדש הוא לה' וכן איזה פעמים בשבוע, ומה טוב בכל יום, והרי מבואר בכ"מ איך שמוכרח 

לימוד זה ובפרט בתקופתנו זו, ונוסף על עיקר זה הנה בנוגע לכת"ר בפרט, הנה הלימוד במאור שבתורה 

מוסיפה )במדתו של הקב"ה שהיא מדה כנגד מדה וכ"פ ככה( במאור עיניו של אדם.

זוהי  והרי  יוסיף בהם כהציווי דמעלין בקדש,  יקבע עתים בהנ"ל אלא שגם  ויהי רצון שלא רק 

מצות וענין חנוכה, שהנס הי' בשמן, רזי דרזין דאורייתא, מוסיף והולך עד כי גדל מאד.

בברכה לבריאות ולבשו"ט בכל האמור.
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לב, לג – על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד 
נגע  כי  הזה  היום  עד  הירך  כף  על  אשר  הנשה 

בכף ירך יעקב בגיד הנשה

משרשי  הנשה.  גיד  את  ישראל  בני  יאכלו  לא  כן  על  א. 
צרות  שיסבלו  דאע"פ  לישראל,  רמז  שתהי'  כדי  זו  מצוה 
שלא  בטוחים  יהיו  עשו  בני  ומיד  העמים  מיד  בגלות  רבות 
גואל  להם  ויבא  ושמם,  זרעם  יעמוד  לעולם  אלא  יאבדו, 
ויגאלם מיד צר, ובזכרם תמיד ענין זה על ידי המצות שתהי' 

לזכרון, יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם.
אבינו  יעקב  עם  שנלחם  מלאך  שאותו  לפי  הוא  זה  ורמז 
שהי' שרו של עשו רצה לעקרו ליעקב מן העולם אותו וזרעו, 
לזרע  ציער  עשו  זרע  וכן  הירך.  בנגיעת  וצערו  לו,  יכול  ולא 
באב  שמצינו  וכמו  מהם,  תשועה  להם  תהי'  ולבסוף  יעקב, 
שזרחה לו השמש לרפואתו ונושע מן הצער, כן יזרח השמש 

של משיח וירפאנו מצרינו ויגאלנו במהרה בימינו אמן.
ספר החינוך מצוה ג'

נא מצאתי  נא אם  ויאמר יעקב אל  י –  לג, 
חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי כי על כן ראיתי 

פניך כראות פני אלקים ותרצני

א"ל  עם דארעא  י"ו( חד  סי'  )פ' ע"ח  רבה  בבראשית  ב. 
לר' הושעיא כל אותן דורונות שנתן אבינו יעקב לעשו עתידין 
העו"ג להחזירן למלך המשיח לעתיד לבא מה טעמי' )תהלים 
כאן  כתיב  אין  יביאו  ישיבו,  מנחה  ואיים  תרשיש  מלכי  עב( 

אלא ישיבו.
והנה שמעתי בשם הרב מהר"ש פרמו זלה"ה שהי' מקשה 
דמה זו הבטחה שהבטיחנו הכתוב שיביאו למלך איום ונורא 
משיח צדקנו עזים מאתים ותישים עשרים. עוד הי' מקשה 
הרב הנזכר במאי דאמרינן בב"ר )פ' ע"ו סי' ו'( עזים מאתים 
בתורה  האמורה  לעונה  מכאן  אלעזר  א"ר  עשרים  ותישים 
עזים  עשר  תיש  לכל  שמסר  החומש  בפירוש  ופירש"י  כו' 
ולעבר  תשמיש  להרבות  דרכן  ממלאכה  פנויים  שהם  לפי 
עשר נקבות, ופרים שעסוקים במלאכה לא מסר לזכר אלא 
לזכר,  נקבות  שתי  רחוקה  בדרך  שהולך  ולחמור  נקבות,  ד' 
ולגמלים שהולכים דרך יותר רחוקה נקבה אחת לזכר עכ"ד, 
ושיעורים  הדברים,  באלו  לדקדק  מנחה  לשולחי  דרך  שאין 

אלו אדם עושה אותם בשלו.
ותירץ הרב ז"ל דהכל הוא דבר אחד ובא זה ולמד על זה, 
ותישים  מאתים  עזים  המשיח  למלך  שיביאו  הכוונה  דאין 
כ"ה(  )דף  דתעניות  בפ"ג  דאמרינן  כההיא  אלא  עשרים, 
מעשה ועבר אדם אחד על פתח ביתו של ר' חנינא בן דוסא 
והניח שם תרנגולין כו' והרבו ביצים ותרנגולים כו' ומכרן וקנה 
בדמיהם עזים כו' ובא אותו אדם ונתן לו לר' חנינא את העזים 

והן הן עזי דאייתו דובי בקרנייהו ע"כ.
הם  לעשו  אבינו  יעקב  שהביא  מנחה  אותה  נמי  הכא 
וולדותיהן וולדות ולדותיהן עד סוף כל העולם עתידין העו"ג 
המנחה  כששלח  אבינו  יעקב  ולפיכך  המשיח,  למלך  להביא 
לעשו שלחה באותו סדר כאדם העושה בשלו לפי שכבר ידע 
שכל אותה המנחה הם וולדותיהן וולדות ולדותיהן עד סוף כל 

העולם עתידין להחזירן למלך המשיח. אלו דבריו ז"ל.
פרשת דרכים – דרוש ששה ועשרים דרך מצפה

אלה  עירם  אלוף  מגדיאל  אלוף   – מג  לו, 
אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם הוא עשו 

אבי אדום

בסוף פרשתנו1 – כאשר נמנים "שמות אלופי עשו" –  ג. 
מפרש רש"י2 ש"אלוף מגדיאל – הוא רומי". וצלה"ב: )א( מהו 
הכרחו של רש"י לפירוש זה? )ב( מה רוצה רש"י לבאר בזה 

)בפשוטו של מקרא(?
ויובן כל זה בהקדים ביאור השייכות של הפרשה )וישלח( 
עם ההפטורה, וכידוע שההפטורה היא "מענינה של פרשה"3:
ההפטורה של הפרשה היא4 "חזון עובדי' כה אמר אד' ה' 
לאדום וגו'", ותוכן הנבואה הוא בנוגע הפרעון לאדום – “עשו 
)יעקב(, עד – כסיום  ליהודים  הוא אדום"5 – על מה שעשו 
ובית עשו  יוסף להבה  ובית  "והי' בית יעקב אש  ההפטורה6: 
לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהי' שריד לבית עשו גו', ועלו 
מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה" 
)"ליפרע מהר עשו אשר עשו לישראל", "למדך שאין מלכותו 

שלימה עד שיפרע מזרעו של עשו"7(.
פרעון  על  לכאורה  מדובר  לא  בפרשה  )א(  להבין:  וצריך 
אליו  שלח  שיעקב  איך   – אדרבה  אלא  אדום",  הוא  מ"עשו 
מלאכים והשתדל "למצוא חן בעיניו"8 ולפייסו כו', עד אשר – 
"וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפול על צוארו וישקהו ויבכו"9. 
ועל פי זה – מהו הפירוש שההפטורה )"חזון עובדי'"(, שקאי 
בפרעון אדום, היא "מענינה של פרשה"? )ב( מהו הענין וגודל 
המעלה ד"הר עשו" ש"אין מלכותו )של הקב"ה( שלימה עד 
שיפרע ממנו"10? )ג( מהו ענין הפרעון כאן? פרעון שייך לומר 
לפרוע  שצריך  ליעקב  עשו  של  החוב  מתבטא  במה  בחוב, 

אותו?
והענין בזה: ההפטורה – שהיא )נוסף להיותה "מענינה של 
פרשה"( גם הפטורה מלשון סיום11, הסיום ושלימות התוכן 
יעקב  אודות  )הסיפור  הפרשה  שתוכן  מגלה   – הפרשה  של 
ועשו( אינו סיפור פרטי אודות חיי יעקב ועשו בשעתם, אלא 
הוא ענין כללי בעבודתו של יעקב, שנוגע לכל הדורות12, עד 

1( לו, מג.

2( מפדר"א פל"ח.

3( טושו"ע אורח חיים ריש סימן רפד. שולחן ערוך אדמו"ר הזקן שם וסימן רפג. טור 

אורח חיים סימן תכח. רמ"א שם סעיף ח.

4( ספר עובדי'.

5( פרשתנו לו, א. ח. וראה שם, יט.

6( עובדי' שם, יח ואילך.

7( פירוש רש"י שם כא.

8( פרשתנו לב, ו. וראה שם לג, ח. ועוד.

9( שם, ד.

10( ראה רד"ה ועלו מושיעים תרפ"ו.

סל"ה:  שבת  המנהיג  אומרים(;  יש  )בשם  שבת  של  שחרית  סדר  אבודרהם  ראה   )11

סילוק   – מפרשים  שם  )אלא  סילוק  מלשון  שהפטורה   – ס"ב  סקמ"ד  או"ח  רמ"א 

מתפלת שחרית(.

12( ראה רמב"ן ריש פרשתנו: פרשה זו “יש בה עוד רמז לדורות כי כל אשר אירע לאבינו 

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת וישלח
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כשיקויים  לבוא,  העתידה  בגאולה  בזה  ושלימות  הסיום   –
"והיתה לה' המלוכה".

והביאור בזה:
יעקב ועשו הם "שני גוים גו' ושני לאומים גו'"13, ובכללות 
"ולאום מלאום  )עשו(,  ומלכות אדום  ישראל,  בני  – מלכות 
יאמץ", "לא ישוו בגדולה, כשזה קם זה נופל וכה"א14 אמלאה 

החרבה, לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים"15.
לעבודתו  שנוסף  בכך,  מתבטאת  יעקב  עבודת  ושלימות 
הבירור  את  גם  לפעול  עליו  עצמו,  עם  עבודה  הפרטית 
דעשו, האב ומקור דאומות העולם )אדום(, ובכללות – בירור 
קדושים  ניצוצות  ישנם  )בעולם(  עשו  שאצל  כיון  העולם, 
בשבירת  שנפלו  דתהו  מרובים  אורות  )מבחי'  מאד  עליונים 
)כמו  ממנו  לפרוע  צריכים  הקדושה  ואותה  דתהו16(,  הכלים 

פרעון חוב(.
ולכן שלח יעקב שלוחים אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה 
אדום – הגם שסיים את עבודתו הפרטית בחרן, והקים שם 
מתבטאת  עבודתו  שלימות  שלימה"17,  “מטתו  ביתו,  את 
בכך שעליו לפעול גם את הבירור דעשו. ולכן "וישלח יעקב 
סיים  כבר  שהוא  לעשו  להודיע  בכדי  עשו",  אל  מלאכים 
יעקב( בהיותו אצל  )עבודת דרגת  הבירורים דעולם התיקון 
לבן בחרן, ועכשיו הוא יכול )וצריך( לברר את עשו ששרשו 

מבחי' שבירת הכלים דתהו18 )שלמעלה מתיקון(19.
אבל אז התברר שעשו )מצד דרגתו הוא( עדיין אינו מוכן 
עמו"20(,  איש  מאות  וארבע  לקראתך  "הולך  )ואדרבה:  לזה 
ולכן אמר יעקב21 "ואני אתנהלה לאטי לרגל המלאכה אשר 
עלות  והבקר  והצאן  רכים  ]"הילדים  הילדים  ולרגל  לפני 

ובפירוש הרמב"ן מבאר הלימוד לדורות  עם עשו אחיו יארע לנו תמיד עם בני עשו". 

מכמה פסוקים דסיפור יעקב ועשו בפרשתנו.

וזהו נוסף על העיקר – שכל עניני תורה הם תורה – מלשון הוראה )ראה רד"ק לתהלים 

יט, ח. ספר השרשים שלו ערך ירה. גו"א ר"פ בראשית )בשם הרד"ק(. וראה זח"ג נג, ב(, 

ועאכו"כ “מעשה אבות" שהם “סימן לבנים" )ראה תנחומא לך לך ט. ב"ר פ"מ, ו. רמב"ן 

לך לך יב, ו. וראה לקוטי שיחות חלק טו עמוד 76. ושם נתבאר(.

13( תולדות כה, נג.

14( יחזקאל כו, ב.

15( פירוש רש"י תולדות שם.

16( תורה אור ריש פרשתנו. ובארוכה – תורת חיים שם. ובכמה מקומות.

כהנים  תורת  א.  נו,  פסחים  וראה  לא.  מז,  ויחי  רש"י  פירוש  ה.  פל"ו,  רבה  ויקרא   )17

בחוקותי כו, מב. ספרי ואתחנן ו, ד. האזינו לב, ט. ברכה לג, ב.

18( תורת חיים ריש פרשתנו.

19( ולמעלה מזה: “יעקב חשש שעשו נתברר כבר וחזר לשרשו הנעלה בחי' המקיפים 

אליו  דתהו  המקיפים  בחי'  “להמשיך  כדי  מלאכים  אליו  ושלח  התיקון",  שלפני  דתהו 

למטה בתיקון שהוא בחי' האור פנימי ויאיר המקיף בפנימי ויתייחדו יחד" )תורה אור 

ריש פרשתנו(.

20( פרשתנו לב, ז.

21( שם לג, יד.

עלי"22[ עד אשר אבוא אל אדוני שעירה", "ואימתי ילך? בימי 
הגלות  זמן  במשך  ועבודתינו"23  "מעשינו  לאחרי   – המשיח 
ציון  בהר  מושיעים  ועלו  שנאמר   – )אדום(  עשו  בבירור 
)שהיא  בהפטורה  בארוכה  כמבואר  עשו"24,  הר  את  לשפוט 
לשלימות  בנוגע   – הפרשה(  ושלימות  סיום  מתבטא  ובה 
הבירור דעשו )אדום( לעתיד לבוא, עד "והיתה לה' המלוכה", 
מלכותא  ותהי  ארעא  יתבי  כל  על  דהוי'  מלכותא  "ותתגלי 

דהוי' לעלם ולעלמי עלמיא"25.
ד. על פי זה יובן מדוע רש"י מפרש "מגדיאל היא רומי"26:

בימי  יתקיים  שעירה"  אדוני  אל  אבוא  אשר  ש"עד  כיון 
הר  את  לשפוט  ציון  בהר  מושיעים  "ועלו  שנאמר  המשיח 
איזו  השאלה:  מתעוררת   – כנ"ל(  רש"י  של  )כביאורו  עשו" 
שייכות יש לגלות זה האחרון עם עשו? עונה רש"י שמגדיאל 
שני,  בית  את  שהחריבו  רומי,  הוא   – עשו  מאלופי  שהוא   –
ובני ישראל הם אצלם בגלות לפני בוא המשיח, גלות הרביעי, 

גלות האחרון27, הוא – גלות אדום, גלות רומי28.
וכמבואר במפרשים, שרומי נקראת בשם מגדיאל, כי )א( 
רומי "מלשון29 התרוממות כמו מגדיאל שהוא לשון גדולה, כי 
זאת העיר הוא ית' מגדיאל אותה". )ב( מגדיאל30 מרמז על זה 
"שיתגדל על כל א‑ל", שזה מורה על מלכות רומי, שמלכותה 

תתפשט בכל העולם כולו, "ויתרומם ויתגדל על כל א‑ל"31.
"אלוף  )אחרי  בפסוק  כך  אחר  שכתוב  שמה  לומר,  ויש 
)מגדיאל(  רומי  שמלכות  אע"פ   – עירם"  "אלוף  מגדיאל"( 
היא הגלות האחרון – הוא גם חלק ממלכות רומי; במלכות 
"מגדיאל"  ואלופים:  זמנים  שני  דרגות,  שתי  ישנם  רומי 
מלשון "שיתגדל על כל א‑ל", כמו שרומי מנגד לאלקות בזמן 
גלות האחרון, ו"עירם" זמן מאוחר יותר ואלוף – "למה נקרא 
עירם שהוא עתיד לערום תסוותריות )יקבץ אוצרות( למלך 
המשיח"32, כשרומי כבר לא תתנגד יותר, אלא אדרבה – על 
לקדושה,  ומסייעת  נהפכת  היא  רומי,  דמלכות  הבירור  ידי 
עי"ז שמתבררים ניצוצות הקדושה שנמצאים בה )האוצרות 
שרומי מקבץ לפני המשיח(, כך שעי"ז נעשה רומי – רוממות 

דקדושה.
תורת מנחם התוועדויות ה'תנש"א, משיחות ש"פ וישלח

22( שם, יג.

23( תניא ריש פרק לז )מו, ב(.

24( פירוש רש"י על הפסוק )ד"ה “אדוני שעירה"( – מבראשית רבה פרשתנו פע"ח, י ד.

25( תרגום אונקלוס ויונתן על הפסוק.

26( ראה גם לקוטי שיחות חלק ה עמוד 411.

27( ראה קונטרס משיחות ש"פ ויצא ה'תנש"א ס"ח. ושם נתבאר.

28( ראה פירוש הרד"ק עובדי' בתחלתה: רומי היתה בתחלה רובם בני אדום. עיי"ש.

29( גו"א סוף פרשתנו.

30( רמב"ן שם.

31( דניאל יא, לו.

32( ב"ר פפ"ג, ד.
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áì(ã)äöøà åéçà åNò-ìà åéðôì íéëàìî á÷òé çìLiå©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈¨¦®©¬§¨
:íBãà äãN øéòN¥¦−§¥¬¡«

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ∑מּמׁש ÈÚN¯.(ב"ר)מלאכים ּבתחּלתּה,∑‡¯ˆ‰ לּמ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ׂשעיר, לארץ «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ«¿»≈ƒְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבסֹופּה ה"א הּכתּוב לּה .הטיל ְִֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr i ,391 'nr d zegiy ihewl)

מּמׁש ד)מלאכים לב, להׁשּתּמׁש(רש"י יעקב ראה מה וגם: ודם. ּבׂשר לׁשלּוחים ולא מּמׁש, למלאכים ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּברציחה מחזק ׁשהיה ׁשעׂשו, לחׁשׁש מקֹום היה ׁשהרי ודם, ּבׂשר ׁשלּוחים לׁשלח היה יכֹול לא ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש עליֹון. ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻּבמלאכי

ּתֹולדֹות ּבפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש כט)(ּכפי ּבמהלְך(כה, נּזק ׁשליח ׁשּכאׁשר ּבּפֹוסקים, ואיתא אֹותם. יהרג ּברציחה"), – עיף "והּוא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לכְך. ׁשּגרם על ּתׁשּובה לעׂשֹות מׁשּלחֹו חּיב רמב"ןׁשליחּותֹו, ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָ

(ä)øîà äk åNòì éðãàì ïeøîàú äk øîàì íúà åöéå©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ
:äzò-ãò øçàå ézøb ïáì-íò á÷òé Ecáò©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

i"yx£Èz¯b∑,"לאחי גביר "הוה ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ּכדאי אינ ּגר, אּלא וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי לא «¿ƒְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ׁשמרּתי, מצֹות ותרי"ג ּגרּתי הרׁשע לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא "ּגרּתי", אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי

הרעים מּמעׂשיו למדּתי רמב"ן.ולא ְְֲִִִַַָָָָֹ

(å)ãébäì äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ§©¦´
éðéòa ïç-àöîì éðãàì:E ©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

i"yx£¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ∑הארץ מן ולא הּׁשמים מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני הּׁשמים "מּטל לי: אמר .אּבא «¿ƒƒ«¬ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
¯BÓÁÂ ¯BL∑:אֹומר ואינֹו הּתרנגֹול', קרא 'ּבּלילה לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ׁשורים על לֹומר ארץ ּדר «¬ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּתרנגֹולים' È�„‡Ï.'קראּו „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â∑ּבא ׁשאני EÈ�ÈÚa.אלילהֹודיע ÔÁŒ‡ˆÓÏ∑,עּמ ׁשלם ׁשאני ְְְִַַָ»∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָƒ¿…≈¿≈∆ְֲִִֵֶָ
אהבת רמב"ן.ּומבּקׁש ְְֲֵַַָ

(æ)éçà-ìà eðàa øîàì á÷òé-ìà íéëàìnä eáLiåE ©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ
:Bnò Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNò-ìà¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−¦«

i"yx£ÂNÚŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e�‡a∑,הרׁשע ּכעׂשו עּמ נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ּבׂשנאתֹוׁשהיית (ב"רעֹודּנּו »∆»ƒ∆≈»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ
ע"א) רמב"ן.פ'

ÂNÚד ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÔÈcbÊ‡ ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ¿«≈»
:ÌB„‡ Ï˜ÁÏ ¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡Ï È‰eÁ‡¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬«¡

È�Ba¯Ïה Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È „ÈwÙe«ƒ»¿¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ
˙È¯c Ô·Ï ÌÚ ·˜ÚÈ Cc·Ú ¯Ó‡ Ô�„k ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ»»»ƒ

:ÔÚk „Ú ˙È¯ÁB‡Â¿»ƒ«¿»

Ô‰Ó‡Âו ÔÈc·ÚÂ ÔÚ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ¿«¿»
ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï È�Ba¯Ï ‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ

:CÈ�ÈÚa¿≈»

‡˙È�‡ז ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e·˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»¬≈»
C˙eÓc˜Ï È˙‡ Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ¿«»¿«≈»¿«»≈¿«»»

:dnÚ ‡¯·‚ ‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»«¿»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÚN¯.(ד) ‰ˆ¯‡ ÂÈÁ‡ ÂNÚ Ï‡היֹות ּבעבּור ∆≈»»ƒ«¿»≈ƒֱֲַ

יֹוׁשב ואביו אדֹום ידי על יׂשראל ארץ ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנגב

קרֹוב אֹו אדֹום ּדר לעבר לֹו יׁש הּנגב, ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּבארץ

והקּדים עׂשו, יׁשמע אּולי ּפחד ּכן על ְְְִִִִֵֵַַַַָָָמּׁשם,

ּתפסּוהּו ּוכבר לארצֹו. מלאכים אליו ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹלׁשלח

ג') (ע"ה רּבה ּבבראׁשית אמרּו זה. על ְְֲִִִֵֶַַַָָָהחכמים

אמר י"ז). כ"ו (מׁשלי וגֹו' כלב ּבאזני ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָמחזיק

והיית מהּל היה לדרּכֹו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִֵַַַָָָָָָלֹו

יעקב: עבּד אמר ּכה לֹו ואֹומר אצלֹו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָֹֹמׁשּלח

ÏÚÂנפילתנּו התחלנּו אנחנּו ּכי ירמז זה ּגם ּדעּתי ¿«ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹ

ּבברית ּבאּו ׁשני ּבית מלכי ּכי אדֹום, ְְְֱִִִִִֵֵַַַָּביד

ּומהם ח') א' החׁשמֹונאים (ספר הרֹומּיים ְִִִִֵֵֶֶַַָָעם

ט"ז), כ"ו ּבוּיקרא רּבנּו ּכֹותב ּכ) ּברֹומה ְְְִֵֵֶַַָָָָׁשּבאּו

ּבדברי מזּכר וזה ּבידם, נפילתם סּבת היתה ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻוהיא

ס"ה): ּפרק (יֹוסיפּון ּבּספרים ּומפרסם ְְְִִֵֶֶַַָָֻרּבֹותינּו

Ec·Ú(ה) ¯Ó‡ ‰k È�„‡Ï Ôe¯Ó‡˙ ‰k……¿«…ƒ…»««¿¿
.·˜ÚÈלעׂשו לאדני ׁשּיאמרּו אֹותם צּוה «¬…ְְִִֵֶַָָָֹֹ

ּכה לֹו ולאמר אליו, ׁשלּוחים אֹו ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַָֹֹאנחנּו,

לֹו ודֹומה ּגרּתי. לבן עם יעקב עבּד ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹאמר

אֹו אּתה. למי י"ח) ּפסּוק (להּלן ְְִַַַָָָָָָּבּפרׁשה

להזהירם עׂשו, אדני ּבפניהם יעקב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּקראֹו

ּכבֹוד ּדר רק ּבפניו ׁשּלא אפּלּו יזּכירּוהּו ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

אדני: אֹותֹו קֹורא אדֹונם ּכי ְֲֲִִִֵָָֹּבראֹותם

Ú„Âלאחיו עֹוׂשה יעקב ׁשהיה הּזה הּכבֹוד ּכי ¿«ְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכי ּבעבּור ,ועבּד אדני לאמר ְְְְְֲֲִִֵַַַַֹֹּבפחדּתֹו

הּבכֹור אל וכבֹוד מעלה לתת ּבצעיר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּמנהג

הּתֹורה ּגם לנּו רמזה ּכאׁשר אביו, הּוא ְְֲִִֶַַַָָָָָּכאּלּו

ּבכֹורתֹו לקח יעקב והּנה הּגדֹול. אחי ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹלרּבֹות

ועּתה עליהם, אֹותֹו ׂשֹוטם ועׂשו ּברּכתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָואת

אצלֹו ההיא הּמכירה אין ּכאּלּו לֹו מראה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהיה

להֹוציא ואב ּכבכֹור ּבֹו נֹוהג הּוא וכי ְְְְְִִִֵָּכלּום

מּלּבֹו: הּמׂשטמה ְִִֵֶַַָאת

È�„‡Ï.(ו) „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Âׁשאני להֹודיע »∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֶַ

ׁשלם ׁשאני ּבעיני חן למצא אלי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּבא

לֹומר רצה רּׁש"י. לׁשֹון ,אהבת ּומבּקׁש ְְְֲִִֵַַַַָָָָעּמ

ואׁשלחה יאמר אבל למעלה, מּוסב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו

ּבעיני חן למצא ּבא אני ּכי לאדני ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹֹלהּגיד

נכֹון ויֹותר אדני. יצּוה אׁשר ּככל ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָֹולעׂשֹות

להּגיד ואׁשלחה למעלה, ׁשּיׁשׁשּיּסב לאדני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

חפצ ּבֹו לעׂשֹות וכבֹוד ּונכסים עׁשר ְְְְֲִִֶֶַָָלי

ׁשּיּקח אֹו מהם ּדֹורֹון לֹו ׁשּיׁשלח ירמז ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹּורצֹונ

ל"ג (להּלן אמר וכן ּׁשּיחּפץ, מה מּׁשּלֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָֹהּוא

ּפגׁשּתי אׁשר הּזה הּמחנה ּכל ל מי ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָח')

אדני: ּבעיני חן למצא ְְֲִִֵֵֵֶַֹֹֹוּיאמר

Ó‡Ï¯.(ז) ·˜ÚÈ Ï‡ ÌÈÎ‡Ïn‰ e·LiÂ«»À««¿»ƒ∆«¬…≈…
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áì(ã)äöøà åéçà åNò-ìà åéðôì íéëàìî á÷òé çìLiå©¦§©̧©«£³Ÿ©§¨¦Æ§¨½̈¤¥−̈¨¦®©¬§¨
:íBãà äãN øéòN¥¦−§¥¬¡«

i"yx£ÌÈÎ‡ÏÓ ·˜ÚÈ ÁÏLiÂ∑מּמׁש ÈÚN¯.(ב"ר)מלאכים ּבתחּלתּה,∑‡¯ˆ‰ לּמ"ד ׁשּצריכה ּתבה ּכל ׂשעיר, לארץ «ƒ¿««¬…«¿»ƒְִַַָָ«¿»≈ƒְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּבסֹופּה ה"א הּכתּוב לּה .הטיל ְִֵֵַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr i ,391 'nr d zegiy ihewl)

מּמׁש ד)מלאכים לב, להׁשּתּמׁש(רש"י יעקב ראה מה וגם: ודם. ּבׂשר לׁשלּוחים ולא מּמׁש, למלאכים ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּברציחה מחזק ׁשהיה ׁשעׂשו, לחׁשׁש מקֹום היה ׁשהרי ודם, ּבׂשר ׁשלּוחים לׁשלח היה יכֹול לא ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש עליֹון. ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֻּבמלאכי

ּתֹולדֹות ּבפרׁשת רׁש"י ׁשּפרׁש כט)(ּכפי ּבמהלְך(כה, נּזק ׁשליח ׁשּכאׁשר ּבּפֹוסקים, ואיתא אֹותם. יהרג ּברציחה"), – עיף "והּוא ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

לכְך. ׁשּגרם על ּתׁשּובה לעׂשֹות מׁשּלחֹו חּיב רמב"ןׁשליחּותֹו, ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָ

(ä)øîà äk åNòì éðãàì ïeøîàú äk øîàì íúà åöéå©§©³Ÿ¨Æ¥½Ÿ´Ÿ«Ÿ§½©«Ÿ¦−§¥¨®³Ÿ¨©Æ
:äzò-ãò øçàå ézøb ïáì-íò á÷òé Ecáò©§§´©«£½Ÿ¦¨¨´©½§¦¨«¥©−©¨«¨

i"yx£Èz¯b∑,"לאחי גביר "הוה ׁשּברכני: אבי ּברכֹות על אֹותי לׂשנא ּכדאי אינ ּגר, אּלא וחׁשּוב ׂשר נעׂשיתי לא «¿ƒְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ
ׁשמרּתי, מצֹות ותרי"ג ּגרּתי הרׁשע לבן עם ּכלֹומר: תרי"ג, ּבגימטרּיא "ּגרּתי", אחר: ּדבר ּבי. נתקּימה לא ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשהרי

הרעים מּמעׂשיו למדּתי רמב"ן.ולא ְְֲִִִַַָָָָֹ

(å)ãébäì äçìLàå äçôLå ãáòå ïàö øBîçå øBL éì-éäéå©«§¦¦Æ´©«£½−Ÿ§¤´¤§¦§¨®¨«¤§§¨Æ§©¦´
éðéòa ïç-àöîì éðãàì:E ©«Ÿ¦½¦§Ÿ¥−§¥¤«

i"yx£¯BÓÁÂ ¯BL ÈÏŒÈ‰ÈÂ∑הארץ מן ולא הּׁשמים מן לא אינּה זֹו הארץ", ּומׁשמּני הּׁשמים "מּטל לי: אמר .אּבא «¿ƒƒ«¬ְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
¯BÓÁÂ ¯BL∑:אֹומר ואינֹו הּתרנגֹול', קרא 'ּבּלילה לחברֹו: אֹומר אדם ׁשֹור. הרּבה: ׁשורים על לֹומר ארץ ּדר «¬ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּתרנגֹולים' È�„‡Ï.'קראּו „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Â∑ּבא ׁשאני EÈ�ÈÚa.אלילהֹודיע ÔÁŒ‡ˆÓÏ∑,עּמ ׁשלם ׁשאני ְְְִַַָ»∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֵֶֶַָƒ¿…≈¿≈∆ְֲִִֵֶָ
אהבת רמב"ן.ּומבּקׁש ְְֲֵַַָ

(æ)éçà-ìà eðàa øîàì á÷òé-ìà íéëàìnä eáLiåE ©¨ª̧Æ©©§¨¦½¤©«£−Ÿ¥®Ÿ¨³¤¨¦̧Æ
:Bnò Léà úBàî-òaøàå Eúàø÷ì Cìä íâå åNò-ìà¤¥½̈§©ÆŸ¥´¦§¨«§½§©§©¥¬¦−¦«

i"yx£ÂNÚŒÏ‡ EÈÁ‡ŒÏ‡ e�‡a∑,הרׁשע ּכעׂשו עּמ נֹוהג הּוא אבל הּוא', 'אחי אֹומר: ּבׂשנאתֹוׁשהיית (ב"רעֹודּנּו »∆»ƒ∆≈»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ
ע"א) רמב"ן.פ'

ÂNÚד ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÔÈcbÊ‡ ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…ƒ¿«ƒ√»ƒ¿«≈»
:ÌB„‡ Ï˜ÁÏ ¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡Ï È‰eÁ‡¬ƒ¿«¿»¿≈ƒ«¬«¡

È�Ba¯Ïה Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ ÔB‰˙È „ÈwÙe«ƒ»¿¿≈«¿≈≈¿¿ƒƒ
˙È¯c Ô·Ï ÌÚ ·˜ÚÈ Cc·Ú ¯Ó‡ Ô�„k ÂNÚÏ¿≈»ƒ¿«¬««¿»«¬…ƒ»»»ƒ

:ÔÚk „Ú ˙È¯ÁB‡Â¿»ƒ«¿»

Ô‰Ó‡Âו ÔÈc·ÚÂ ÔÚ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯Bz ÈÏ ‰Â‰Â«¬»ƒƒ«¬»ƒ»¿«¿ƒ¿«¿»
ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï È�Ba¯Ï ‰‡eÁÏ ˙ÈÁÏLe¿»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿«¿»»«¬ƒ

:CÈ�ÈÚa¿≈»

‡˙È�‡ז ¯ÓÈÓÏ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‡icbÊ‡ e·˙Â¿»ƒ¿««»¿««¬…¿≈»¬≈»
C˙eÓc˜Ï È˙‡ Û‡Â ÂNÚ ˙ÂÏ CeÁ‡ ˙ÂÏ¿«»¿«≈»¿«»≈¿«»»

:dnÚ ‡¯·‚ ‰‡Ó Úa¯‡Â¿«¿«¿»«¿»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÚN¯.(ד) ‰ˆ¯‡ ÂÈÁ‡ ÂNÚ Ï‡היֹות ּבעבּור ∆≈»»ƒ«¿»≈ƒֱֲַ

יֹוׁשב ואביו אדֹום ידי על יׂשראל ארץ ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָנגב

קרֹוב אֹו אדֹום ּדר לעבר לֹו יׁש הּנגב, ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹּבארץ

והקּדים עׂשו, יׁשמע אּולי ּפחד ּכן על ְְְִִִִֵֵַַַַָָָמּׁשם,

ּתפסּוהּו ּוכבר לארצֹו. מלאכים אליו ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹלׁשלח

ג') (ע"ה רּבה ּבבראׁשית אמרּו זה. על ְְֲִִִֵֶַַַָָָהחכמים

אמר י"ז). כ"ו (מׁשלי וגֹו' כלב ּבאזני ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָמחזיק

והיית מהּל היה לדרּכֹו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִֵַַַָָָָָָלֹו

יעקב: עבּד אמר ּכה לֹו ואֹומר אצלֹו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָֹֹמׁשּלח

ÏÚÂנפילתנּו התחלנּו אנחנּו ּכי ירמז זה ּגם ּדעּתי ¿«ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָֹ

ּבברית ּבאּו ׁשני ּבית מלכי ּכי אדֹום, ְְְֱִִִִִֵֵַַַָּביד

ּומהם ח') א' החׁשמֹונאים (ספר הרֹומּיים ְִִִִֵֵֶֶַַָָעם

ט"ז), כ"ו ּבוּיקרא רּבנּו ּכֹותב ּכ) ּברֹומה ְְְִֵֵֶַַָָָָׁשּבאּו

ּבדברי מזּכר וזה ּבידם, נפילתם סּבת היתה ְְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻוהיא

ס"ה): ּפרק (יֹוסיפּון ּבּספרים ּומפרסם ְְְִִֵֶֶַַָָֻרּבֹותינּו

Ec·Ú(ה) ¯Ó‡ ‰k È�„‡Ï Ôe¯Ó‡˙ ‰k……¿«…ƒ…»««¿¿
.·˜ÚÈלעׂשו לאדני ׁשּיאמרּו אֹותם צּוה «¬…ְְִִֵֶַָָָֹֹ

ּכה לֹו ולאמר אליו, ׁשלּוחים אֹו ׁשּלֹו, ְְְֲִֵֵֶַָֹֹאנחנּו,

לֹו ודֹומה ּגרּתי. לבן עם יעקב עבּד ְְְְֲִִֶַַַַָָָֹאמר

אֹו אּתה. למי י"ח) ּפסּוק (להּלן ְְִַַַָָָָָָּבּפרׁשה

להזהירם עׂשו, אדני ּבפניהם יעקב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשּקראֹו

ּכבֹוד ּדר רק ּבפניו ׁשּלא אפּלּו יזּכירּוהּו ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלא

אדני: אֹותֹו קֹורא אדֹונם ּכי ְֲֲִִִֵָָֹּבראֹותם

Ú„Âלאחיו עֹוׂשה יעקב ׁשהיה הּזה הּכבֹוד ּכי ¿«ְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ּכי ּבעבּור ,ועבּד אדני לאמר ְְְְְֲֲִִֵַַַַֹֹּבפחדּתֹו

הּבכֹור אל וכבֹוד מעלה לתת ּבצעיר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָהּמנהג

הּתֹורה ּגם לנּו רמזה ּכאׁשר אביו, הּוא ְְֲִִֶַַַָָָָָּכאּלּו

ּבכֹורתֹו לקח יעקב והּנה הּגדֹול. אחי ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹלרּבֹות

ועּתה עליהם, אֹותֹו ׂשֹוטם ועׂשו ּברּכתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָואת

אצלֹו ההיא הּמכירה אין ּכאּלּו לֹו מראה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָהיה

להֹוציא ואב ּכבכֹור ּבֹו נֹוהג הּוא וכי ְְְְְִִִֵָּכלּום

מּלּבֹו: הּמׂשטמה ְִִֵֶַַָאת

È�„‡Ï.(ו) „Èb‰Ï ‰ÁÏL‡Âׁשאני להֹודיע »∆¿¿»¿«ƒ«…ƒְֲִִֶַ

ׁשלם ׁשאני ּבעיני חן למצא אלי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹּבא

לֹומר רצה רּׁש"י. לׁשֹון ,אהבת ּומבּקׁש ְְְֲִִֵַַַַָָָָעּמ

ואׁשלחה יאמר אבל למעלה, מּוסב ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו

ּבעיני חן למצא ּבא אני ּכי לאדני ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹֹלהּגיד

נכֹון ויֹותר אדני. יצּוה אׁשר ּככל ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָֹולעׂשֹות

להּגיד ואׁשלחה למעלה, ׁשּיׁשׁשּיּסב לאדני ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻ

חפצ ּבֹו לעׂשֹות וכבֹוד ּונכסים עׁשר ְְְְֲִִֶֶַָָלי

ׁשּיּקח אֹו מהם ּדֹורֹון לֹו ׁשּיׁשלח ירמז ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹּורצֹונ

ל"ג (להּלן אמר וכן ּׁשּיחּפץ, מה מּׁשּלֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָֹהּוא

ּפגׁשּתי אׁשר הּזה הּמחנה ּכל ל מי ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָח')

אדני: ּבעיני חן למצא ְְֲִִֵֵֵֶַֹֹֹוּיאמר

Ó‡Ï¯.(ז) ·˜ÚÈ Ï‡ ÌÈÎ‡Ïn‰ e·LiÂ«»À««¿»ƒ∆«¬…≈…
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(ç)Bzà-øLà íòä-úà õçiå Bì øöiå ãàî á÷òé àøéiå©¦¨¯©«£²Ÿ§−Ÿ©¥¤́®©©¹©¤¨¨´£¤¦À
ì íélîbäå ø÷aä-úàå ïàvä-úàå:úBðçî éðL §¤©¯Ÿ§¤©¨¨²§©§©¦−¦§¥¬©«£«

i"yx£¯ˆiÂ ‡¯ÈiÂ∑יהרג ׁשּמא ותנחומא)"וּיירא", הּוא(ב"ר יהרג אם לֹו" "וּיצר אחרים, רמב"ן.את «ƒ»«≈∆ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

(è)äéäå eäkäå úçàä äðçnä-ìà åNò àBáé-íà øîàiå©¾Ÿ¤¦¨¬¥¨²¤©©«£¤¬¨«©©−§¦¨®§¨¨²
:äèéìôì øàLpä äðçnä©©«£¤¬©¦§¨−¦§¥¨«

i"yx£e‰k‰Â ˙Á‡‰ ‰�Án‰∑.נקבה ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁש כז)מחנה הרי(תהלים מחנה" עלי ּתחנה "אם ««¬∆»««¿ƒ»ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
נקבה, לג)לׁשֹון נקבה:(לקמן ּולׁשֹון זכר לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדברים ׁשאר יׁש וכן זכר. לׁשֹון הּזה" יט)"הּמחנה (לעיל ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

הארץ", על יצא יט)"הּׁשמׁש זכר,(תהלים לׁשֹון הרי מֹוצאֹו", הּׁשמים ג)"מקצה ב הּמים",(מלכים על זרחה "והּׁשמׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
רּוח וכן נקבה. לׁשֹון א)הרי הרי(איוב הּבית", ּפּנֹות ּבארּבע "וּיּגע נקבה, לׁשֹון הרי ּבאה", ּגדֹולה רּוח "והּנה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָ

זכר. יט)לׁשֹון א 'אׁש'(מלכים וכן ּונקבה. זכר לׁשֹון הרי הרים", ּומפרק וחזק ּגדֹולה טז)"ורּוח יצאה(במדבר "ואׁש ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָָ
נקבה, לׁשֹון ה'", קד)מאת זכר(תהלים לׁשֹון לֹוהט", ËÈÏÙÏ‰."אׁש ¯‡Lp‰ ‰�Án‰ ‰È‰Â∑ּכי ּכרחֹו, על ְְְֵֵֵֵֵָָָ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ְִַָ

ּפניו",אּלחם על הּמנחה "וּתעבר לדֹורֹון: ּולמלחמה. לתפּלה לדֹורֹון, ּדברים: לׁשלׁשה עצמֹו התקין עּמֹו. ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
לפליטה הּנׁשאר הּמחנה "והיה למלחמה: אברהם", אבי "אלהי רמב"ן."לתפּלה: ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(é)÷çöé éáà éýìûå íäøáà éáà éýìû á÷òé øîàiå©Ÿ»¤»©«£Ÿ¼¡Ÿ¥Æ¨¦´©§¨½̈¥«Ÿ¥−¨¦´¦§¨®
:Cnò äáéèéàå EzãìBîìe Eöøàì áeL éìà øîàä ýåýé§Ÿ̈º¨«Ÿ¥´¥©À¯§©§§²§«©§§−§¥¦¬¨¦¨«

i"yx£˜ÁˆÈ È·‡ È‰Ï‡Â∑לֹו היה הּמיחד, ׁשם והזּכיר ׁשחזר מהּו ועֹוד, יצחק", "ּופחד אֹומר: הּוא ּולהּלן ≈…≈»ƒƒ¿»ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
הבטחּתני: הבטחֹות ׁשּתי הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לפני יעקב אמר ּכ אּלא וגֹו'? לארצ ׁשּוב אלי האֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹלכּתב
אמרּת וׁשם יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' "אני לי: ׁשאמרּת ׁשבע, מּבאר אבי מּבית ּבצאתי ְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹאחת,
,"עּמ ואהיה ּולמֹולדּת אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב לי: אמרּת לבן ּובבית ,"ּתל אׁשר ּבכל ּוׁשמרּתי" ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלי:
ּבׁשּתי וגֹו'", אבֹותי ארץ אל ׁשּוב יעקב אל ה' "וּיאמר ׁשּנאמר: לבּדֹו, הּמיחד ּבּׁשם אלי נגלית ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻוׁשם

ּבא אני האּלּו .לפניהבטחֹות ְְֲִֵֶַָָָָ

(àé)úéNò øLà úîàä-ìkîe íéãñçä ìkî ézðè÷̈¹Ÿ§¦¦³Ÿ©«£¨¦Æ¦¨¨´¡¤½£¤¬¨¦−¨
éúééä äzòå äfä ïcøiä-úà ézøáò éì÷îá ék Ecáò-úà¤©§¤®¦´§©§¦À¨©̧§¦Æ¤©©§¥´©¤½§©¨¬¨¦−¦

ì:úBðçî éðL ¦§¥¬©«£«
i"yx£ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ Èz�Ë˜∑(לג ׁשּמא(שבת ירא אני לכ עּמי. ׁשעׂשית והאמת החסדים ידי על זכּיֹותי נתמעטּו »…¿ƒƒ…«¬»ƒְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻ

עׂשו ּביד להּמסר לי ויגרם ּבחטא נתלכלכּתי ּכל∑Ó‡‰ŒÏkÓe˙.מּׁשהבטחּתני, לי ׁשּׁשמרּת ,ּדברי אמּתת ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹƒ»»¡∆ְְֲִִֶֶַַָָָָ

È˙ח ‚ÈlÙe dÏ ˙˜ÚÂ ‡„ÁÏ ·˜ÚÈ ÏÈÁ„e¿ƒ«¬…«¬»«¬«≈«ƒ»
‡iÏÓ‚Â È¯Bz ˙ÈÂ ‡�Ú ˙ÈÂ dnÚ È„ ‡nÚ«»ƒƒ≈¿»»»¿»≈¿«¿«»

:ÔÈ¯ÈMÓ ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈«ƒ¿»

Á„‡ט ‡˙È¯LÓÏ ÂNÚ È˙ÈÈ Ì‡ ¯Ó‡Â«¬«ƒ≈≈≈»¿«¿ƒ»¬»
) È‰ÈÂ dpÁÓÈÂנ"יÈ‰˙e d�ÁÓÈÂ‡˙È¯LÓ ( ¿ƒ¿ƒ≈ƒ≈¿ƒ¿≈«¿ƒ«¿ƒ»

:‡·ÊÈLÏ ¯‡zL˙„¿ƒ¿»«¿≈»»

d‰Ï‡Âי Ì‰¯·‡ ‡a‡c d‰Ï‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¡»≈¿«»«¿»»≈»≈
CÚ¯‡Ï ·ez ÈÏ ¯Ó‡ Èc ÈÈ ˜ÁˆÈ ‡a‡c¿«»ƒ¿»¿»ƒ¬«ƒ¿«¿»

:CnÚ ·ÈËB‡Â C˙e„lÈÏe¿«»»¿≈ƒ»

Ècיא ÔÂ·Ë ÏkÓe ÔÈcÒÁ ÏkÓ È˙eÎÊ Ô¯ÈÚÊ¿ƒ»»«ƒ…ƒ¿ƒƒ»«¿»ƒ
‡�c¯È ˙È ˙È¯·Ú È„ÈÁÈ È¯‡ Cc·Ú ÌÚ z„·Ú¬«¿»ƒ«¿»¬≈¿ƒƒ¬»ƒ»«¿¿»

) ÔÈ¯˙Ï È˙ÈÂ‰ ÔÚÎe ÔÈ„‰נ"יÔÈz¯˙Ï( »≈¿«¬≈ƒƒ¿≈¿«¿≈
:ÔÈ¯LÓ«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לא אבל ׁשליחּותם, עׂשּו האּלה ְְֲִִֵֶַָָָָֹהּׁשלּוחים

הל וגם וטעם .צר אין ּכי זה הּכתּוב ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹסּפר

לקראתֹו הֹול אּתה ּכאׁשר לאמר ,ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹלקראת

ּבזה: זה ּתּפגׁשּו ּומהר ,לקראת הֹול הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָּכן

Ó‡„.(ח) ·˜ÚÈ ‡¯ÈiÂּכי לֹו ׁשאמרּו ּבעבּור «ƒ»«¬…¿…ְֲִֶַָ

יעקב, לקראת ּבא והּוא מעירֹו עׂשו ְְֲִִֵֵַַָָָָֹיצא

מאֹות, ארּבע רּבים אנׁשים עּמֹו ׁשּלקח ְְֲִִִֵֶַַַַָָועֹוד

ּכל לקח לא אמר ּכי מאד לנפׁשֹו ירא ְְְִֵַַַָָָָָָֹֹהיה

ּבי: להּלחם רק ְִִֵֵֶַָאּלה

‰‡¯p‰Âקּבל לא עׂשו ּכי הּזה, ּבענין ּבעיני ¿«ƒ¿∆ְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

עליהם, הׁשּגיח ולא ּכהגן ְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹהּׁשלּוחים

ׁשּיבאּו רׁשּות נתן לא ּכי לפניו היּו לא ְְְִֶַַָָָָָֹֹֹואּולי

מסּפר הּכתּוב היה ּכי ּכלל, עּמֹו וידּברּו ְְְְִִִֵַַַָָָָָָלפניו

ועניני ענינֹו ּומה אחי ּׁשלֹום מה להם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּׁשאל

ּכי לֹו ואמרּו ּבׁשלֹומֹו, לֹו ּוקראֹו ּובניו, ְְְְִִֵָָָָּביתֹו

מּגידים היּו והם לראֹותֹו, לקראתֹו הֹול ְְְֲִִִִִֵֵַָָאני

הּׁשליחים ׁשּיאמרּו סּפר לא והּכתּוב ליעקב, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹֹּכן

ּבלּבֹו, ׁשמּורה עברתֹו אבל עׂשו, ּבׁשם ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָּדבר

והּנה הּזה. ּבחיל הֹול היה רעה לֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָולעׂשֹות

הֹול הּוא ּכי וידעּו ּבּמחנה חקרּו ְְְְֲִִֵֶַַַָָהּׁשלּוחים

יעקב: ְֲִַַֹלקראת

‰ÊÂאחי אל ּבאנּו אמרּו ּכי "וגם", טעם ¿∆ְְִִֶַַַָָָ

ׁשלח ולא ּדבר אֹותנּו ענה ולא עׂשו ְְֵֶַָָָָָָָֹֹאל

ּבזרֹוע לקראת הֹול וגם ׁשלֹום, ּדברי ְְְְְְִִִֵֵַַָָל

וּיירא ּפחּדֹו, על ּפחד לֹו הֹוסיף ּולכ ְְִִִַַַַַַָָָוחיל,

(ב"ר רּבֹותינּו אמרּו וכ לֹו. וּיצר מאד ְְְֲֵֵֶַַַָָֹֹיעקב

אמרּו ׂשנאה, ּבֹו הּכירּו הּׁשלּוחים ּכי ז') ְְְִִִִִַָָע"ה

אל אחי אל ּכאחּבאנּו ּבֹו נֹוהג אּתה עׂשו, ְִֵֵֶֶַָָָָָ

ּכעׂשו. עּמ נֹוהג ְְְִֵֵָוהּוא

Ï·‡ׁשעׂשה הּגדֹול הּכבֹוד ראה ּכאׁשר ּבּסֹוף ¬»ֲֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשהׁשּתחוה לפניו עצמֹו הׁשּפיל ואׁשר יעקב ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹלֹו

אליו, ּגׁשּתֹו עד מרחֹוק ּפעמים ׁשבע ְְְִִֵֵֶַַַָָָָארצה

ּבבכֹורתֹו מֹודה הּוא ּכי וחׁשב רחמיו, ְְְְֲִִִֶַַָָָנכמרּו

ּבפסּוק (לעיל ּפרׁשּתי ּכאׁשר עליו ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻּובגדּלתֹו

לכל הּמה לה' הּלבבֹות ּכי ּבזה, והתנחם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָה'),

אֹותם: יּטה יחּפץ ְֲֶֶַַָֹאׁשר

ËÈÏÙÏ‰.(ט) ¯‡Lp‰ ‰�Án‰ ‰È‰Âעל ¿»»««¬∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ַ

אמר ּכי ּבאּולי, זה אמר הּפׁשט ְְִֶֶֶַַַַָָָּדר

האחד ּבהּכֹותֹו ּכי האחד, הּמחנה יּנצל ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאּולי

ּתבא אֹו חמתֹו, ּתׁשּוב אֹו האחרים, ְְֲֲִִֵָָָָֹיברחּו

ּבבראׁשית אמרּו וכן הּׁשם. מאת הּצלה ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלהם

לא ארץ ּדר ּתֹורה לּמדּת ג') (ע"ו ְְִֶֶֶֶַַָָֹרּבה

אחת: ּבזוית ממֹונֹו ּכל אדם ְִִַַַַָָָָָיּניח

È"M¯Â,לפליטה הּנׁשאר הּמחנה והיה ּכתב, ¿«ƒְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

עצמֹו התקין עּמֹו, אּלחם ּכי ּכרחֹו ְְְִִִִֵֶַַָָעל

glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ipy meil inei xeriy

ׁשהבטחּתני ·ÈÏ˜Ó.ההבטחֹות Èk∑:אּגדה ּומדרׁש לבּדֹו. מקלי אּלא מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, לא עּמי: היה לא ְְְִִֶַַַַָƒ¿«¿ƒְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ּבּירּדן, מקלֹו הּירּדןנתן רמב"ן.ונבקע ְְְְְִֵֵַַַַַַַָ

(áé)Búà éëðà àøé-ék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦ÆŸ½
:íéða-ìò íà éðkäå àBáé-ït¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«

i"yx£ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑הרׁשע ּכעׂשו אּלא ּכאח, עּמי נֹוהג ׁשאין אחי, רמב"ן.מּיד ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âé)Eòøæ-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå§©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ
:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

i"yx£·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰∑ּבזכּות "איטיב" ,ּבזכּות ‰Ìi.(ב"ר)אבֹותי"היטב" ÏBÁk EÚ¯ÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ∑אמר והיכן ≈≈≈ƒְְְֲִִִֵֵֵֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»ְֵַָָ
אּלא לֹו אמר לא והלא ּכן? כח)לֹו לֹו(לעיל ׁשאמר אּלא, הארץ"? ּכעפר זרע אׁשר(שם)"והיה עד אעזב לא "ּכי ְְְֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

אמר: ּולאברהם ,"ל ּדּברּתי אׁשר את כב)אםֿעׂשיתי על(לעיל אׁשר וכחֹול הּׁשמים ּככֹוכבי זרע את ארּבה "הרּבה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
רמב"ן."ׂשפתֿהּים ְַַָ

ß elqk 'h ipy mei ß

(ãé)äçðî Bãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²¦§−̈
:åéçà åNòì§¥¨¬¨¦«

i"yx£B„È· ‡a‰∑וכן כא)ּברׁשּותֹו, טֹובֹות(במדבר אבנים בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ּכלֿארצֹו את "וּיּקח «»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

‡¯Èיב ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ È�·ÊL≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈
‡n‡ È�pÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈc dpÓ ‡�‡ ÏÁ„«≈¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

:‡i�a ÏÚ«¿«»

È˙יג ÈÂL‡Â CnÚ ·ÈËB‡ ‡·ËB‡ z¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
Ôe�ÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk ÔÈ‡ÈbÒ CÈ�a¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ

È˙È‡cיד ÔÓ ·ÈÒ�e ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙·e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰eÁ‡ ÂNÚÏ ‡z·¯˜z d„È·ƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּולמלחמה. ּולדֹורֹון לתפּלה ּדברים, ְְְְְְִִִִִָָָָָלׁשלׁשה

זּינם עׂשה, מה י"ח) ט' (קה"ר ּבּמדרׁש ְְְִִִִֶַָָָָָוראיתי

מּבחּוץ, לבנים ּבגדים והלּביׁשם ְְְְְִִִִִִִִַָָָמּבפנים

והּכּונה עּקר. וכן ּדברים. לׁשלׁשה עצמֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָוהתקין

ּביד נֹופל ּכּלֹו זרעֹו ׁשאין יֹודע יעקב ּכי ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻּבזה,

ּפנים: ּכל על האחד הּמחנה יּנצל ּכן אם ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעׂשו,

Ì‚Âלמחֹות עׂשו ּבני עלינּו יגזרּו ׁשּלא ירמז זה ¿«ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

קצתנּו עם רעֹות יעׂשּו אבל ׁשמנּו, ְְֲֲִֵֵֶַָָָאת

ּגֹוזר מהם אחד מל ׁשּלהם, הארצֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּבקצת

אחר ּומל ּגּופנּו, על אֹו ממֹוננּו על ְְֵֵֵֶֶַַַַָּבארצֹו

ּבמקֹומֹו אמרּומרחם וכ הּפליטים. ּומּציל ְְְְְִִִִֵַַַָָ

אל עׂשו יבא אם ג') (ע"ו רּבה ְִִִֵֵֶַָָָֹּבבראׁשית

ׁשּבּדרֹום, אחינּו אּלּו והּכהּו, האחת ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמחנה

אחינּו אּלּו לפליטה, הּנׁשאר הּמחנה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהיה

הּפרׁשה: זֹו ּתרמז לדֹורֹות ּגם ּכי ראּו ְְִִֶַַַָָָָָֹׁשּבּגֹולה.

‰‡Ó˙.(יא) ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ Èz�Ë»̃…¿ƒƒ…«¬»ƒƒ»»¡∆
ואמת חסדים ידי על זכּיֹותי ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָֻנתמעטּו

מּׁשהבטחּתני ׁשּמא ירא אני לכ עּמי, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעׂשית

עׂשו, ּביד להּמסר לי ויגרם ּבחטא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹנתקלקלּתי

ועֹוד, הּכתּוב. ּבלׁשֹון נכֹון ואינּנּו רּׁש"י. ְְְְִִֵֶַַָָלׁשֹון

איטיב היטב אמרּת ואּתה כן אחרי אמר ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּכי

ּיֹועיל ּומה הּים, ּכחֹול זרע את וׂשמּתי ְְְְֲִִִֶַַַַָָעּמ

ועֹוד, .ּכ אחר החטא ּגרם אם ההּוא ְְִִֵַַַַַַָָָהּבּטחֹון

הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו הבטחֹות ׁשּתי הזּכיר יעקב ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּכי

מה ּתחּלה ואמר ּובחרן, אל ּבבית הּוא ְְְְִֵֵַַָָָָָּברּו

לארצ ׁשּוב אלי האמר ה' ּבחרן, לֹו ְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָֹּׁשּנאמר

לֹו ׁשּנאמר והּוא ,עּמ ואיטיבה ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָּולמֹולדּת

ארץ אל ׁשּוב ג') ל"א (לעיל לבן מּבית ְְִֵֵֵֶֶֶָָּבצאתֹו

אחרי והּנה .עּמ ואהיה ּולמֹולדּת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאבֹותי

האמת ּובכל החסדים ּבכל לֹו היטיב לא ְְֱֲִִֵֵֶַָָָָֹכן

ידיהם: על זכּיֹותיו ׁשּיתמעטּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻהאּלה

Ï·‡Èz�Ë˜ראּוי מהיֹותֹו הּוא קטן ּכי לֹומר ¬»»…¿ƒְִִַָָֹ

יקּום מי וכן עּמֹו, ׁשעׂשה החסדים ְְֲִִִֵֶַָָָָָלכל

יכל מהיֹותֹו ב'), ז' (עמֹוס הּוא קטן ּכי ְֲִִַָָָֹֹֹיעקב

ּבבראׁשית אמרּו וכן עליו. הּנגזר ּכל ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹלסּבל

איני אמר אּבא רּבי קטנּתי, ח') (ע"ו ְִִִֵַַַַָָָָֹרּבה

ּבלא עּמֹו ׁשעׂשה הּטֹובֹות הם והחסדים ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּכדאי.

לֹו ואּמת הבטיחֹו אׁשר הּטֹובה והאמת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָנדר,

ויעׂשה ׁשּיבטיחּנּו ראּוי ׁשאינּנּו יאמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהבטחתֹו.

לטֹובֹות ולא ּבהן, ׁשהבטיחֹו טֹובֹות אֹותן ְְְִִֶֶָָֹלֹו

עּמֹו: ׁשעׂשה רּבֹות ֲִֵֶַָָאחרֹות

‡ÏÂחסדין מּכל ׁשּתרּגם אנקלּוס ּדעת הבינֹותי ¿…ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֻ

ואמת חסד לתרּגם רגיל והּוא טבון, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָּומּכל

כ"ד (לעיל ּוקׁשֹוט" מ"ז"טיבּו להּלן מ"ט ְְְִֵַָ

אׁשר הּצלתֹו, חסדים, עֹוׂשה ואּולי ְֲֲִֶֶַַָָָכ"ט).

אמת, ועׂשה צרֹותיו. מּכל רּבֹות ּפעמים ְְֱִִִִֶַָָָָָָהּצילֹו

ּבנים לֹו נתן ּכי לֹו, ׁשהיה הּזה הּטּוב ִִֶֶַַַָָָָָּכל

וכבֹוד: ּונכסים ועׁשר ְְְִֶָָָּובנֹות

ÔBÎp‰Âיּקראּו הּקּימים החסדים ּכי ּבעיני ¿«»ְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ּכטעם אמנה, מּגזרת היא ּכי ְְֱֲִִִִֶַַַָָאמת,

ז' (ש"ב עֹולם עד ּוממלכּת ּבית ְְְְְְֵֶַַַַָונאמן

נאמנים מימיו נּתן לחמֹו קּיּום, ענין ְְֱִִִִֵֶַַָָָט"ז),

לי תהיה היֹו אמר ּכאׁשר ט"ז), ל"ג ְְְֲִִֶֶַַַָָָ(יׁשעיה

י"ח): ט"ו (ירמיה נאמנּו לא מים אכזב ְְְְֱִִֶַַָָָֹּכמֹו

ÌÈ�a.(יב) ÏÚ Ì‡ È�k‰Â(הראב"ע) ּבֹו ּפרׁשּו ¿ƒ«ƒ≈«»ƒְֵָ

רּבים: וכן ּבנים. על אם והּכה ְְְִִִִִֵֵַַַָָוהּכני

CnÚ.(יג) ·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰ z¯Ó‡ ‰z‡Âעל אף ¿«»»«¿»≈≈≈ƒƒ»ַַ

אמר החטא, יגרם ּפן ּפחדתֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּפי

ראּוי הייתי ׁשּלא ּגדֹולים חסדים עּמדי ְֲִִִִִִִֶָָָָָָֹעׂשית

החסד חּנם עּמי לעׂשֹות ׁשּיׁש ׁשּכן ּכל ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהם,

ותרּבה לי ׁשּתיטיב עליו הבטחּתני אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּזה

הּטֹובה מּמּני למנע ראּוי חטאי ואין זרעי, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת

הייתי לא מּתחּלה ּגם ּכי ּבּה, הבטחּתני ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹאׁשר

הבטחּתני ולא לי, ּתׁשמר עונֹות אם לּה ְְְְֲִִִִִַַָָֹֹֹראּוי

הרּבים: ּבחסדי רק מעׂשי, ּבעבּור ֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָעליה

LÈÂּבניו על חֹומל היה יעקב ּכי אֹומרים ¿≈ְֲִִֵַַָָָָֹ

לא ּכי עׂשו, אֹותם יּכה ּפן ּביתֹו ְִֵֵֶֶַַָָֹועל

הארץ, ּכעפר זרע והיה ּבהבטחת יֹודע ְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָהיה

ׁשּיּמלט יּתכן ּכי אחרים, על אֹו אּלה על ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאם

זרעֹו. עֹוד וירּבה לבּדֹו ְְְְִֶַַהּוא

ep�È‡Â,מחׁשבּתֹו זאת היתה אם ּכי ּבעיני, נכֹון ¿≈∆ְְְְִִֵַַַָָָֹ

ּבתפּלתֹו אמר היטבאי אמרּת ואּתה , ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ

ׁשם ּכי ועֹוד, .זרע את וׂשמּתי עּמ ְְְְֲִִִִֵֶַַָָאיטיב

ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה לֹו ְְְְֱִִִִֵֶַַָָֹֹנאמר

ּכי הּזאת האדמה אל והׁשיבֹותי ּתל ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאׁשר

ּבחרב נֹופלים ּבניו יהיּו ואם ,אעזב ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָֹלא

ירמז ולזה קּימת, הּזאת ההבטחה אין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחיו

,עּמ ואיטיבה וכן ,עּמ איטיב היטב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָּבאמרֹו

ג') ל"א (לעיל לֹו ּׁשּנאמר מּמה זה ּכל ְֱִִֵֶֶֶַַָּכי

ּדר ּכי חטא, מּיראת הּכל אבל .עּמ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹואהיה

אּולי מתירא והיה ּתמיד, לירא ְְִִִִִֵַַַָָָָָהּצּדיקים

עם ּבברית ּבבֹואֹו חטא מּׁשם מּׁשּיצא ְְֲִִִִִִֶָָָָָאפּלּו

ּוׁשגיאֹות אחר. ּבדבר אֹו זרה עבֹודה עֹובד ְְֲִֵֵַָָָָָָָלבן

יבין: ִִָמי



כט glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ipy meil inei xeriy

ׁשהבטחּתני ·ÈÏ˜Ó.ההבטחֹות Èk∑:אּגדה ּומדרׁש לבּדֹו. מקלי אּלא מקנה, ולא זהב ולא ּכסף, לא עּמי: היה לא ְְְִִֶַַַַָƒ¿«¿ƒְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹ
ּבּירּדן, מקלֹו הּירּדןנתן רמב"ן.ונבקע ְְְְְִֵֵַַַַַַַָ

(áé)Búà éëðà àøé-ék åNò ãiî éçà ãiî àð éðìévä©¦¥¬¦¨²¦©¬¨¦−¦©´¥¨®¦«¨¥³¨«Ÿ¦ÆŸ½
:íéða-ìò íà éðkäå àBáé-ït¤¨´§¦©½¦¥−©¨¦«

i"yx£ÂNÚ „iÓ ÈÁ‡ „iÓ∑הרׁשע ּכעׂשו אּלא ּכאח, עּמי נֹוהג ׁשאין אחי, רמב"ן.מּיד ƒ«»ƒƒ«≈»ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(âé)Eòøæ-úà ézîNå Cnò áéèéà áèéä zøîà äzàå§©¨´¨©½§¨¥¥¬¥¦−¦¨®§©§¦³¤©§£Æ
:áøî øôqé-àì øLà íiä ìBçk§´©½̈£¤¬«Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

i"yx£·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰∑ּבזכּות "איטיב" ,ּבזכּות ‰Ìi.(ב"ר)אבֹותי"היטב" ÏBÁk EÚ¯ÊŒ˙‡ ÈzÓNÂ∑אמר והיכן ≈≈≈ƒְְְֲִִִֵֵֵֶ¿«¿ƒ∆«¿¬¿«»ְֵַָָ
אּלא לֹו אמר לא והלא ּכן? כח)לֹו לֹו(לעיל ׁשאמר אּלא, הארץ"? ּכעפר זרע אׁשר(שם)"והיה עד אעזב לא "ּכי ְְְֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

אמר: ּולאברהם ,"ל ּדּברּתי אׁשר את כב)אםֿעׂשיתי על(לעיל אׁשר וכחֹול הּׁשמים ּככֹוכבי זרע את ארּבה "הרּבה ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
רמב"ן."ׂשפתֿהּים ְַַָ

ß elqk 'h ipy mei ß

(ãé)äçðî Bãéá àaä-ïî çwiå àeää äìéla íL ïìiå©¨¬¤−̈©©´§¨©®©¦©º¦©¨¯§¨²¦§−̈
:åéçà åNòì§¥¨¬¨¦«

i"yx£B„È· ‡a‰∑וכן כא)ּברׁשּותֹו, טֹובֹות(במדבר אבנים בידֹו", "מןֿהּבא אּגדה: ּומדרׁש מּידֹו". ּכלֿארצֹו את "וּיּקח «»¿»ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ

‡¯Èיב ÂNÚ„ ‡„ÈÓ ÈÁ‡„ ‡„ÈÓ ÔÚÎ È�·ÊL≈«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ»¿≈»¬≈
‡n‡ È�pÁÓÈÂ È˙ÈÈ ‡ÓÏÈc dpÓ ‡�‡ ÏÁ„«≈¬»ƒ≈ƒ¿»≈≈¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»

:‡i�a ÏÚ«¿«»

È˙יג ÈÂL‡Â CnÚ ·ÈËB‡ ‡·ËB‡ z¯Ó‡ z‡Â¿«¿¬«¿»»»≈ƒ»∆¡«ƒ»
Ôe�ÓzÈ ‡Ï Èc ‡nÈ„ ‡lÁk ÔÈ‡ÈbÒ CÈ�a¿»«ƒƒ¿«»¿«»ƒ»ƒƒ¿

:ÈbqÓƒ«ƒ

È˙È‡cיד ÔÓ ·ÈÒ�e ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa Ônz ˙·e»«»¿≈¿»«¿ƒƒ¿«¿ƒ
:È‰eÁ‡ ÂNÚÏ ‡z·¯˜z d„È·ƒ≈ƒ¿À¿»¿≈»¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּולמלחמה. ּולדֹורֹון לתפּלה ּדברים, ְְְְְְִִִִִָָָָָלׁשלׁשה

זּינם עׂשה, מה י"ח) ט' (קה"ר ּבּמדרׁש ְְְִִִִֶַָָָָָוראיתי

מּבחּוץ, לבנים ּבגדים והלּביׁשם ְְְְְִִִִִִִִַָָָמּבפנים

והּכּונה עּקר. וכן ּדברים. לׁשלׁשה עצמֹו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָוהתקין

ּביד נֹופל ּכּלֹו זרעֹו ׁשאין יֹודע יעקב ּכי ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻּבזה,

ּפנים: ּכל על האחד הּמחנה יּנצל ּכן אם ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעׂשו,

Ì‚Âלמחֹות עׂשו ּבני עלינּו יגזרּו ׁשּלא ירמז זה ¿«ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹ

קצתנּו עם רעֹות יעׂשּו אבל ׁשמנּו, ְְֲֲִֵֵֶַָָָאת

ּגֹוזר מהם אחד מל ׁשּלהם, הארצֹות ְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּבקצת

אחר ּומל ּגּופנּו, על אֹו ממֹוננּו על ְְֵֵֵֶֶַַַַָּבארצֹו

ּבמקֹומֹו אמרּומרחם וכ הּפליטים. ּומּציל ְְְְְִִִִֵַַַָָ

אל עׂשו יבא אם ג') (ע"ו רּבה ְִִִֵֵֶַָָָֹּבבראׁשית

ׁשּבּדרֹום, אחינּו אּלּו והּכהּו, האחת ְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמחנה

אחינּו אּלּו לפליטה, הּנׁשאר הּמחנה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהיה

הּפרׁשה: זֹו ּתרמז לדֹורֹות ּגם ּכי ראּו ְְִִֶַַַָָָָָֹׁשּבּגֹולה.

‰‡Ó˙.(יא) ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ Èz�Ë»̃…¿ƒƒ…«¬»ƒƒ»»¡∆
ואמת חסדים ידי על זכּיֹותי ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָֻנתמעטּו

מּׁשהבטחּתני ׁשּמא ירא אני לכ עּמי, ְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעׂשית

עׂשו, ּביד להּמסר לי ויגרם ּבחטא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹנתקלקלּתי

ועֹוד, הּכתּוב. ּבלׁשֹון נכֹון ואינּנּו רּׁש"י. ְְְְִִֵֶַַָָלׁשֹון

איטיב היטב אמרּת ואּתה כן אחרי אמר ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָּכי

ּיֹועיל ּומה הּים, ּכחֹול זרע את וׂשמּתי ְְְְֲִִִֶַַַַָָעּמ

ועֹוד, .ּכ אחר החטא ּגרם אם ההּוא ְְִִֵַַַַַַָָָהּבּטחֹון

הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו הבטחֹות ׁשּתי הזּכיר יעקב ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹּכי

מה ּתחּלה ואמר ּובחרן, אל ּבבית הּוא ְְְְִֵֵַַָָָָָּברּו

לארצ ׁשּוב אלי האמר ה' ּבחרן, לֹו ְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָֹּׁשּנאמר

לֹו ׁשּנאמר והּוא ,עּמ ואיטיבה ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָּולמֹולדּת

ארץ אל ׁשּוב ג') ל"א (לעיל לבן מּבית ְְִֵֵֵֶֶֶָָּבצאתֹו

אחרי והּנה .עּמ ואהיה ּולמֹולדּת ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָאבֹותי

האמת ּובכל החסדים ּבכל לֹו היטיב לא ְְֱֲִִֵֵֶַָָָָֹכן

ידיהם: על זכּיֹותיו ׁשּיתמעטּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָֻהאּלה

Ï·‡Èz�Ë˜ראּוי מהיֹותֹו הּוא קטן ּכי לֹומר ¬»»…¿ƒְִִַָָֹ

יקּום מי וכן עּמֹו, ׁשעׂשה החסדים ְְֲִִִֵֶַָָָָָלכל

יכל מהיֹותֹו ב'), ז' (עמֹוס הּוא קטן ּכי ְֲִִַָָָֹֹֹיעקב

ּבבראׁשית אמרּו וכן עליו. הּנגזר ּכל ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹלסּבל

איני אמר אּבא רּבי קטנּתי, ח') (ע"ו ְִִִֵַַַַָָָָֹרּבה

ּבלא עּמֹו ׁשעׂשה הּטֹובֹות הם והחסדים ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּכדאי.

לֹו ואּמת הבטיחֹו אׁשר הּטֹובה והאמת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָנדר,

ויעׂשה ׁשּיבטיחּנּו ראּוי ׁשאינּנּו יאמר ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהבטחתֹו.

לטֹובֹות ולא ּבהן, ׁשהבטיחֹו טֹובֹות אֹותן ְְְִִֶֶָָֹלֹו

עּמֹו: ׁשעׂשה רּבֹות ֲִֵֶַָָאחרֹות

‡ÏÂחסדין מּכל ׁשּתרּגם אנקלּוס ּדעת הבינֹותי ¿…ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֻ

ואמת חסד לתרּגם רגיל והּוא טבון, ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָּומּכל

כ"ד (לעיל ּוקׁשֹוט" מ"ז"טיבּו להּלן מ"ט ְְְִֵַָ

אׁשר הּצלתֹו, חסדים, עֹוׂשה ואּולי ְֲֲִֶֶַַָָָכ"ט).

אמת, ועׂשה צרֹותיו. מּכל רּבֹות ּפעמים ְְֱִִִִֶַָָָָָָהּצילֹו

ּבנים לֹו נתן ּכי לֹו, ׁשהיה הּזה הּטּוב ִִֶֶַַַָָָָָּכל

וכבֹוד: ּונכסים ועׁשר ְְְִֶָָָּובנֹות

ÔBÎp‰Âיּקראּו הּקּימים החסדים ּכי ּבעיני ¿«»ְְֲִִִִֵַַַַָָָ

ּכטעם אמנה, מּגזרת היא ּכי ְְֱֲִִִִֶַַַָָאמת,

ז' (ש"ב עֹולם עד ּוממלכּת ּבית ְְְְְְֵֶַַַַָונאמן

נאמנים מימיו נּתן לחמֹו קּיּום, ענין ְְֱִִִִֵֶַַָָָט"ז),

לי תהיה היֹו אמר ּכאׁשר ט"ז), ל"ג ְְְֲִִֶֶַַַָָָ(יׁשעיה

י"ח): ט"ו (ירמיה נאמנּו לא מים אכזב ְְְְֱִִֶַַָָָֹּכמֹו

ÌÈ�a.(יב) ÏÚ Ì‡ È�k‰Â(הראב"ע) ּבֹו ּפרׁשּו ¿ƒ«ƒ≈«»ƒְֵָ

רּבים: וכן ּבנים. על אם והּכה ְְְִִִִִֵֵַַַָָוהּכני

CnÚ.(יג) ·ÈËÈ‡ ·ËÈ‰ z¯Ó‡ ‰z‡Âעל אף ¿«»»«¿»≈≈≈ƒƒ»ַַ

אמר החטא, יגרם ּפן ּפחדתֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּפי

ראּוי הייתי ׁשּלא ּגדֹולים חסדים עּמדי ְֲִִִִִִִֶָָָָָָֹעׂשית

החסד חּנם עּמי לעׂשֹות ׁשּיׁש ׁשּכן ּכל ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלהם,

ותרּבה לי ׁשּתיטיב עליו הבטחּתני אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּזה

הּטֹובה מּמּני למנע ראּוי חטאי ואין זרעי, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאת

הייתי לא מּתחּלה ּגם ּכי ּבּה, הבטחּתני ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָֹאׁשר

הבטחּתני ולא לי, ּתׁשמר עונֹות אם לּה ְְְְֲִִִִִַַָָֹֹֹראּוי

הרּבים: ּבחסדי רק מעׂשי, ּבעבּור ֲֲֲִֶֶַַַַַַָָָָעליה

LÈÂּבניו על חֹומל היה יעקב ּכי אֹומרים ¿≈ְֲִִֵַַָָָָֹ

לא ּכי עׂשו, אֹותם יּכה ּפן ּביתֹו ְִֵֵֶֶַַָָֹועל

הארץ, ּכעפר זרע והיה ּבהבטחת יֹודע ְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָהיה

ׁשּיּמלט יּתכן ּכי אחרים, על אֹו אּלה על ֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאם

זרעֹו. עֹוד וירּבה לבּדֹו ְְְְִֶַַהּוא

ep�È‡Â,מחׁשבּתֹו זאת היתה אם ּכי ּבעיני, נכֹון ¿≈∆ְְְְִִֵַַַָָָֹ

ּבתפּלתֹו אמר היטבאי אמרּת ואּתה , ְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ

ׁשם ּכי ועֹוד, .זרע את וׂשמּתי עּמ ְְְְֲִִִִֵֶַַָָאיטיב

ּבכל ּוׁשמרּתי עּמ אנכי והּנה לֹו ְְְְֱִִִִֵֶַַָָֹֹנאמר

ּכי הּזאת האדמה אל והׁשיבֹותי ּתל ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאׁשר

ּבחרב נֹופלים ּבניו יהיּו ואם ,אעזב ְְְְְֱִִִֶֶֶָָָֹלא

ירמז ולזה קּימת, הּזאת ההבטחה אין ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאחיו

,עּמ ואיטיבה וכן ,עּמ איטיב היטב ְְְְִִִִֵֵֵֵֵָָָָּבאמרֹו

ג') ל"א (לעיל לֹו ּׁשּנאמר מּמה זה ּכל ְֱִִֵֶֶֶַַָּכי

ּדר ּכי חטא, מּיראת הּכל אבל .עּמ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹואהיה

אּולי מתירא והיה ּתמיד, לירא ְְִִִִִֵַַַָָָָָהּצּדיקים

עם ּבברית ּבבֹואֹו חטא מּׁשם מּׁשּיצא ְְֲִִִִִִֶָָָָָאפּלּו

ּוׁשגיאֹות אחר. ּבדבר אֹו זרה עבֹודה עֹובד ְְֲִֵֵַָָָָָָָלבן

יבין: ִִָמי
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"מ אחר: ּדבר ּבידֹו. ונֹוׂשאם ּבצרֹור צר ׁשאדם אמר:ּומרּגלּיֹות, ּדאּת ּכמה מעׂשר, ׁשּנטל החּלין, מן בידֹו", ןֿהּבא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻ
כח) מנחה(לעיל לקח והדר ,"ל אעּׂשרּנּו רמב"ן."עּׂשר ְְֲֲִֵֶַַַַַָָָ

(åè)íéìéàå íéúàî íéìçø íéøNò íéLéúe íéúàî íéfò¦¦´¨©½¦§¨¦−¤§¦®§¥¦¬¨©−¦§¥¦¬
:íéøNò¤§¦«

i"yx£ÌÈ¯NÚ ÌÈLÈ˙e ÌÈ˙‡Ó ÌÈfÚ∑.הּנקבֹות צר ּכדי הּזכרים ּכּלם וכן ּתיׁשים, עׂשרים צריכֹות עּזים מאתים ƒƒ»«ƒ¿»ƒ∆¿ƒְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אחת החּמרים, ּבׁשּבת. ׁשּתים הּפֹועלים, יֹום. ּבכל הּטּילים, ּבּתֹורה: האמּורה לעֹונה מּכאן ּדֹורׁש רּבה' ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּוב'בראׁשית
נראה א ּבכּוּון, הּזה הּמדרׁש לכּון יֹודע ואיני חדׁשים. לׁשּׁשה אחת הּסּפנים, יֹום. לׁשלׁשים אחת הּגּמלים, ְְְְְְְְֳִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹּבׁשּבת.
ּתיׁש לכל ׁשּמסר ּכאן ׁשמצינּו עליו, הּמּטל טרח לפי אּלא אדם, ּבכל ׁשוה העֹונה ׁשאין מּכאן, ׁשּלמדנּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻּבעיני

נקבֹות, עׂשר לעּבר ּתׁשמיׁש להרּבֹות ּדרּכן מּמלאכה ּפנּויים ׁשהם לפי איל, לכל וכן עּזים מּׁשּנתעּברהעׂשר ּובהמה ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּתי רחֹוקה ּבדר ׁשהֹול ולחמֹור, נקבֹות. ד' אּלא לזכר מסר לא ּבמלאכה, ׁשעֹוסקין ּופרים, זכר. מקּבלת ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹאינּה

לזכר אחת נקבה רחֹוקה, יֹותר ּדר ׁשהֹולכים ולּגמּלים, לזכר. .נקבֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(æè)ìL íäéðáe úB÷éðéî íélîbíéøôe íéòaøà úBøt íéL §©¦¯¥«¦²§¥¤−§¦®¨³©§¨¦Æ¨¦´
:äøNò íøéòå íéøNò úðúà äøNò£¨½̈£Ÿ´Ÿ¤§¦½©§¨¦−£¨¨«

i"yx£ÌÈLÏL Ì‰È�·e ˙B˜È�ÈÓ ÌÈlÓb∑לפיּובניהם נקבה, ּכנגד זכר ּבּנאיהם, – ּובניהם אּגדה: ּומדרׁש עּמהם, ¿«ƒ≈ƒ¿≈∆¿…ƒְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
הּכתּוב ּפרסמֹו לא ּבתׁשמיׁש זכרים∑Ì¯ÈÚÂ.(ב"ר)ׁשּצנּוע .חמֹורים ְְְְִִֶַַַָָֹ«¿»ƒְֲִִָ

(æé)åéãáò-ìà øîàiå Bcáì øãò øãò åéãáò-ãéa ïziå©¦¥Æ§©£¨½̈¥¬¤¥−¤§©®©³Ÿ¤¤£¨¨Æ
:øãò ïéáe øãò ïéa eîéNz çåøå éðôì eøáò¦§´§¨©½§¤´©¨¦½¥¬¥−¤¥¬¥«¤

i"yx£Bc·Ï ¯„Ú ¯„Ú∑לעצמֹו ּומין מין È�ÙÏ.ּכל e¯·Ú∑,ּפחֹות אֹו יֹום, אבאּדר eÓÈNz.אחריכםואני ÁÂ¯Â∑ ≈∆≈∆¿«ְְִִַָƒ¿¿»«ֲֲִֵֶֶֶַַָָֹ¿∆«»ƒ
חברֹו לפני הּדֹורֹוןעדר רּבּוי על ּולתּוהֹו רׁשע, אֹותֹו ׁשל עינֹו להׂשּביע ּכדי עין רמב"ן.מלא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹ

(çé)EìàLe éçà åNò ELâôé ék øîàì ïBLàøä-úà åöéå©§©¬¤¨«¦−¥®Ÿ¦´¦§¨«§º¥¨´¨¦À§¥«§Æ
éðôì älà éîìe Cìú äðàå äzà-éîì øîàì:E ¥½Ÿ§¦©̧¨Æ§¨´¨¥¥½§¦−¥¬¤§¨¤«

i"yx£‰z‡ŒÈÓÏ∑'אּת 'למן ותרּגּומֹו: ,ׁשֹולח מי אּתה, מי EÈ�ÙÏ.ׁשל ‰l‡ ÈÓÏe∑,הם מי ׁשל ,ׁשּלפני ואּלה ¿ƒ«»ְְְְְֲִִֶַַַָָ¿ƒ≈∆¿»∆ְְִֵֵֶֶֶֶָ
ׁשלּוחה? הּזאת הּמנחה ּכמֹולמי ׁשל, ּבמקֹום הּתבה ּבראׁש מׁשּמׁשת לא)לּמ"ד הּוא",(לעיל לי רֹואה אּתה אׁשר "וכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹ

הּוא, כד)ׁשּלי ה'(תהלים ׁשל ּומלֹואּה", הארץ ."לה' ְִֶֶֶַָָָ

(èé)éðãàì äçeìL àåä äçðî á÷òéì Ecáòì zøîàå§¨«©§¨Æ§©§§´§©«£½Ÿ¦§¨¬¦Æ§½̈©«Ÿ¦−
:eðéøçà àeä-íâ äpäå åNòì§¥¨®§¦¥¬©−©«£¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ Ec·ÚÏ z¯Ó‡Â∑,אני ליעקב לעבּד אּתה'? 'למי ׁשּׁשאלּת: אחרֹון. אחרֹון, ועל ראׁשֹון, ראׁשֹון, על ¿»«¿»¿«¿¿¿«¬…ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָֹ
וגֹו' ׁשלּוחה היא מנחה ?'לפני אּלה 'ּולמי וׁשּׁשאלּת: ליעקב', לעבּד' ‚e‰ŒÌ‡.ותרּגּומֹו: ‰p‰Â∑יעקב. ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ¿ƒ≈«ֲַֹ

(ë)-ìk-úà íb éLéìMä-úà íb éðMä-úà íb åöéå©§©º©´¤©¥¦À©µ¤©§¦¦½©µ¤¨
ïeøaãz äfä øáck øîàì íéøãòä éøçà íéëìää©´Ÿ§¦½©«£¥¬¨«£¨¦−¥®Ÿ©¨¨³©¤Æ§©§´

:Búà íëàöîa åNò-ìà¤¥½̈§Ÿ©«£¤−Ÿ«

Ô˙‡Óטו ÔÈÏÁ¯ ÔÈ¯ÒÚ ‡iLÈ˙e Ô˙‡Ó ÈfÚƒ≈»»¿»«»∆¿ƒ¿≈ƒ»»
:ÔÈ¯ÒÚ ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ∆¿ƒ

Bz¯˙‡טז ÔÈ˙Ïz ÔB‰È�·e ‡˙˜�Ó ÈÏÓb«¿≈∆¿»»¿≈¿»ƒ¿»
È¯ÈÚÂ ÔÈ¯ÒÚ Ô�˙‡ ‡¯ÒÚ È¯B˙Â ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒ¿≈«¿»«¿»∆¿ƒ¿ƒ≈

:‡¯ÒÚ«¿»

È‰B„BÁÏaיז ‡¯„Ú ‡¯„Ú È‰Bc·Ú „Èa ·‰ÈÂƒ«¿««¿ƒ∆¿»∆¿»ƒ¿ƒ
ÔeeLz ‡ÁÂ¯e ÈÓ„˜ e¯aÚ È‰Bc·ÚÏ ¯Ó‡Â«¬«¿«¿ƒƒ»√»«¿»»¿«

:‡¯„Ú ÔÈ·e ‡¯„Ú ÔÈa≈∆¿»≈∆¿»

CpÚ¯ÚÈיח È¯‡ ¯ÓÈÓÏ ‰‡Ó„˜ ˙È „È˜te«ƒ»«¿»»¿≈»¬≈¿«¿ƒ»
z‡ Ô‡Ïe z‡ ÔÓÏ ¯ÓÈÓÏ C�Ï‡Le ÈÁ‡ ÂNÚ≈»»ƒ¿≈ƒ»¿≈»¿»«¿¿»«¿

:CÓ„˜c ÔÈl‡ ÔÓÏe ÏÊ‡»≈¿»ƒ≈ƒ√»»

‰È‡יט ‡z·¯˜z ·˜ÚÈÏ Cc·ÚÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«¿«¿»¿«¬…ƒ¿À¿»ƒ
È˙‡ ‡e‰ Û‡ ‡‰Â ÂNÚÏ È�Ba¯Ï ‡ÁlLÓcƒ¿«¿»¿ƒƒ¿≈»¿»«»≈

:‡�¯˙·«¿»»

‡Ûכ ‰‡˙ÈÏz ˙È Û‡ ‡�È�z ˙È Û‡ „È˜Ùe«ƒ«»ƒ¿»»«»¿ƒ»»«
‡Ób˙Ùk ¯ÓÈÓÏ ‡i¯„Ú ¯˙a ÔÈÏÊ‡c Ïk ˙È»»¿»¿ƒ»«¬»«»¿≈»¿ƒ¿»»
:d˙È ÔeÁkLz „k ÂNÚ ÌÚ ÔeÏlÓz ÔÈ„‰»≈¿«¿ƒ≈»««¿¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Á�Ó‰.(יד) B„È· ‡a‰ ÔÓעׂשה ּכי יאמר ƒ«»¿»ƒ¿»ִַָָֹ

צאן היה עׁשרֹו ּכי עּמֹו, מאׁשר ְְֲִִִֵֶָָָָֹמנחה

מקֹום ואינּנּו היה, ּבּדר ּכי ׁשלח, ּומהם ְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּובקר

ּומגּדנֹות: זהב ּוכלי ּכסף ּכלי לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹלׁשלח

Ú„¯.(יז) ÔÈa eÓÈNz ÁÂ¯Âלהׂשּביע ּכדי ¿∆«»ƒ≈≈∆ְְְִֵַַ

הּדֹורֹון. על ּולתּוהֹו הרׁשע אֹותֹו ׁשל ְְֵֶַַַָָָעינֹו

ּבזה ׁשּיׁש י"ג) (ע"ה רּבה ּבבראׁשית ְְְִִֵֵֶֶַָָָוסברּו

רּבֹונֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לפני יעקב אמר ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹרמז,

לא ּבני על ּבאֹות צרֹות יהיּו אם עֹולם ְִִֶַַָָָָֹׁשל
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(àë)øîà-ék eðéøçà á÷òé Ecáò äpä íb ízøîàå©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º
åéðô äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää äçðna åéðô äøtëà£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤¤́§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈

:éðô àOé éìeà©−¦¨¬¨¨«
i"yx£ÂÈ�Ù ‰¯tÎ‡∑וכן רגזֹו, כח)אבּטל מות",(ישעיה את ּבריתכם מז)"וכּפר ּבעיני(שם ונראה ּכּפרּה". ּתּוכלי "לא ¬«¿»»»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻ

אר ולׁשֹון הן והעברה קּנּוח לׁשֹון ּכּלן ּפנים, ואצל וחטא עון ׁשאצל ּכּפרה 'וכּפרׁשּכל ּבּגמרא: והרּבה הּוא, ּמי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשם על זהב", "ּכפֹורי קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ּבלׁשֹון וגם ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי ּבעי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹידיּה,

הּמזרק ּבׂשפת ּבהן ידיו מקּנח רמב"ן.ׁשהּכהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

(áë)àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìò äçðnä øáòzå©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−
:äðçna©©«£¤«

i"yx£ÂÈ�tŒÏÚ∑וכן לפניו, ו)ּכמֹו ּתמיד",(ירמיה עלּֿפני ּבה יּׁשמע וׁשד סה)וכן"חמס עלּֿפני".(ישעיה אֹותי "הּמכעסים «»»ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבכעס, ׁשרּוי הּוא אף ּפניו", "על אּגדה: זהּומדרׁש לכל צרי רמב"ן.(ב"ר)ׁשהיה ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(âë)í÷iå|ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla ©¨´¨©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
:÷aé øáòî úà øáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

i"yx£ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר)ּולכ עיניו, עׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה נתנּה היתה? היכן ודינה ¿∆««»»¿»»ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשכם ּביד ונפלה למּוטב, ּתחזירּנּו ׁשּמא מאחיו, ׁשּמנעּה יעקב הּנהר∑aÈ˜.נענׁש .ׁשם ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ«…ֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr d zegiy ihewl)

היתה היכן כג)ודינה לב, הּׁשבטים(רש"י ּכל עם ׁשּנֹולדּו הּתאֹומֹות היּו היכן לֹו הקׁשה לא מּדּוע לׁשאל, יז)יׁש לה, פרשתנו .(רש"י ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

רׁש"י ּׁשּכתב מה ּפי על לתרץ א־ב)ויׁש ד, עם(בראשית נֹולדה ׁשּתאֹומה לרּבֹות ּבאה "את" ׁשהּמּלה קין", את "וּתלד הּפסּוק על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּדינה. על רק אפֹוא היא והּקׁשיא הּתאֹומֹות, את לרּבֹות ּבאה ילדיו" עׂשר אחד "ואת ּכאן: ואף רמב"ןקין. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(ãë):Bì-øLà-úà øáòiå ìçpä-úà íøáòiå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«
i"yx£BÏŒ¯L‡Œ˙‡∑ּכאן ּומּניח מּכאן נֹוטל ּכגׁשר עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים, .הּבהמה ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

·˙¯�‡כא È˙‡ ·˜ÚÈ Cc·Ú ‡‰ Û‡ Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿«»«¿»«¬…»≈«¿»»
˙ÏÊ‡c ‡z·¯˜˙a dÊ‚e¯Ï dpÁ�‡ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬««¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
·ÒÈ ÌÈ‡Ó È‰Bt‡ ÈÊÁ‡ Ôk ¯˙·e ÈÓ„˜Ï»√»«»«≈∆¡≈«ƒ»ƒƒ«

:Èt‡«»

·˙כב ‡e‰Â È‰Bt‡ ÏÚ ‡z·¯˜z ˙¯·ÚÂ«¬»«ƒ¿À¿»««ƒ¿»
:‡˙È¯LÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¿«¿ƒ»

�È‰BLכג ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
¯·ÚÂ È‰B�a ¯ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙�ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜·eÈ ¯·ÚÓ ˙È»«¬«¿»

È˙כד ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ� ˙È Ôep¯aÚÂ Ôe�¯·„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להם הרוח אּלא זֹו אחר זֹו אֹותן ְִֶֶַַַַָָָָּתביא

והארנֹונּיֹות הּמּסים ׁשּיהיּו רמז עׂשה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּצרֹותיהם.

לזֹו: זֹו ּבין והפרׁש ּברוח מּזרעֹו עׂשו ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיגּבּו

Á�na‰.(כא) ÂÈ�Ù ‰¯tÎ‡,רּוגזיה אבּטל ¬«¿»»»«ƒ¿»ְֲֵֵַ

(יׁשעיה מות את ּבריתכם וכּפר ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֻוכן

י"א). מ"ז (ׁשם ּכּפרּה תּוכלי לא י"ח), ְְִַָָֹכ"ח

ועון חטא ׁשאצל ּכּפרה ׁשּכל ּבעיני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹונראה

והעברה קּנּוח לׁשֹון ּכּלם ּפנים, הן.ואצל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

ּבעי מקֹומֹות, ּבהרּבה הּוא ארמית ְְְְֲִֵֵַָָּולׁשֹון

מקרא ּבלׁשֹון וגם נ"ו:). (ּגּטין ידיה ְְְְִִִִִֵֵַָָלכּפּורי

י') א' (עזרא זהב ּכפֹורי הּמזרקים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָנקראים

הּמזרק, ּבׂשפת ידיו מקּנח ׁשּבהם ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

אנחיניּה אנקלּוס אמר וכן ׁשלמה. רּבנּו ְְְְְְִֵֵֵַַַָֹֹֻלׁשֹון

ְְֵלרּוגזיּה:

Ì‡Âּבלּבֹו יעקב חׁשב ּכי ּפרּוׁשֹו, יהיה ּכן ¿ƒְְֲִִִֵֵֶַַָֹ

ּכי זה, לנּו מּגיד והּכתּוב פניו, ְְֲִִֶַַַָָָָָאכּפרה

ּככה. לעׂשֹות הּׁשלּוחים ׁשּיאמרּו ראּוי ְְֲִֵֶֶַַָָָֹאינּנּו

ּבעיני יׁשר ואינּנּו אברהם. רּבי ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכ

מחׁשבּתֹו עּתה לנּו להּגיד הּכתּוב ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּיצטר

ועֹוד, מנחה. ׁשֹולחי ּבכל ידּועה והיא ְְְְְְִִֵָָָֹזאת,

ּבתחּלה, זה הּכתּוב ׁשּיזּכיר ראּוי היה ּכן ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם

פניו, אכּפרה חׁשב ּכי אחרינּו הּוא ּגם ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָוהּנה

ההיא: הּצּואה על הֹוסיף לא עּתה ִִִַַַַַָָָֹּכי

Ï·‡ׁשּיאמרּו להם לפרׁש הֹוסיף עּתה ּכי הּנכֹון ¬»ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּכלׁשֹון ּכבֹוד, ּבלׁשֹון אחרינּו הּוא ּגם ְְֲִִֵֵַַָָהּנה

אֹותנּו והקּדים אחרינּו, יעקב עבּד הּנה ּגם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹזה,

ּכבֹוד ּפני ראֹותֹו על נפׁשֹו ּכפר לתת ְְְְְְֵֵֶַַָָָֹלפניו

ּבתת ּכּפרם העבדים יּתנּו ּכאׁשר הּזאת, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבּמנחה

אראה כן ואחרי ,הּמל ּפני לראֹות רׁשּות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָלהם

מרֹואי להיֹותי ויכּבדני, ּפני יּׂשא אּולי ּכי ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָפניו

ּובא מּמּנּו. מּיראתֹו מעלה ּדר וזה .הּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּפני

(מׁשלי יכּפרּנה חכם ואיׁש ּכדר פניו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאכּפרה

החמה: על ּכפר יּתן י"ד), ִֵֵֶַַָֹט"ז

ÔBLÏeרק הּקדׁש לׁשֹון אינּנּו ּבכּפּור קּנּוח ¿ְְִִֵֶֶַַַֹ

ׁשם זהב ּכפֹורי וכן ארמית, ְְְֲִֵֵֵָָָלׁשֹון

ּכי ּבבבל, ּכּפרההּמזרקים ּתבא לא לעֹולם ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

(ׁשמֹות נפׁשתיכם על לכּפר יאמר אבל ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹֹּבחטא,

ט"ו (ּבּמדּבר לֹו ונסלח עליו לכּפר ט"ו), ְְְְִִֵַַַָָָל'

חּטאתכם ּבעד אכּפרה ויאמר נפׁשֹו, על ְְְְְֲֶַַַַַַַָֹכ"ח),

ּכפר איׁש ונתנּו מּלׁשֹון וכּלן ל'), ל"ב ְְְְְִִֶָָֹֻ(ׁשמֹות

ּפדיֹון: ׁשהּוא י"ב), ל' (ׁשם ְְִֶַָנפׁשֹו

Ána�‰.(כב) ‡e‰‰ ‰ÏÈla ÔÏ ‡e‰Â¿»««¿»«««¬∆
ההּוא ּבּלילה ּבאהלֹו ּבא ׁשּלא ְְֳֶַַַַָָָֹֹיאמר

הרֹועים ועם עבדיו עם ּבּמחנה לן ְֲֲֲִִִֶַַָָָָָאבל

אחיו יבא ּפן מלחמה ּכאיׁש ערּו ְְִִִֶַָָָָָֹֹּבּצאן,

ּבֹו: ויּכה ְְֶַַַָּבּלילה

ÈzL(כגֿכה) ˙‡Â ÂÈL� ÈzL ˙‡ ÁwiÂ«ƒ«∆¿≈»»¿∆¿≈
.ÂÈ˙ÁÙLּבּפסּוק ּומאחר מקּדם אין ƒ¿…»ְְֵַָָָֻֻ

וׁשפחֹותיו נׁשיו ׁשאסף אמר אבל להּצלה, ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָהּזה

את לבּדֹו הּוא ועבר הּנחל, ׂשפת אל ְְְִֶֶַַַַַַָָָוילדיו

ּולקחם וׁשב הּמים, ּגבהּו אם לראֹות יּבק ְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹמעבר

כן ואחרי הּנחל, את וּיעבירם ּכאחד ּכּלם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻעּמֹו

ּורכּוׁשֹו: מקנהּו לֹו, אׁשר את ְְֲֲִֵֵֶֶַַוּיעבר

¯˙eiÂ.Bc·Ï ·˜ÚÈוחזר קטּנים ּפּכים ׁשּׁשכח «ƒ»≈«¬…¿«ְְִִֶַַַַָָ

הּפׁשט ּדר ועל רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִֵֶֶֶַַַָעליהן,

וּיעבר עּמֹו. העבירם הּנחל, את וּיעבירם ֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוּיּקחם

ׁשּיעברּו וצּוה חזר ּכי ּבצּוּוי, לֹו, אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאת

אחריהם: הּוא ונׁשאר ְְְֲִֵֶַַָָלפניו

˜·‡iÂ.BnÚ LÈ‡.מנחם ּפרׁשֹו ּכ וּיתעּפר, «≈»≈ƒƒְְְִֵֵֵַַַָ

ּברגליהם. אבק ׁשּמעלין אבק, ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָלׁשֹון



לי glyie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ipy meil inei xeriy

(àë)øîà-ék eðéøçà á÷òé Ecáò äpä íb ízøîàå©«£©§¤¾©À¦¥²©§§¬©«£−Ÿ©«£¥®¦«¨©º
åéðô äàøà ïë-éøçàå éðôì úëìää äçðna åéðô äøtëà£©§¨´¨À̈©¦§¨Æ©«Ÿ¤¤́§¨½̈§©«£¥¥Æ¤§¤´¨½̈

:éðô àOé éìeà©−¦¨¬¨¨«
i"yx£ÂÈ�Ù ‰¯tÎ‡∑וכן רגזֹו, כח)אבּטל מות",(ישעיה את ּבריתכם מז)"וכּפר ּבעיני(שם ונראה ּכּפרּה". ּתּוכלי "לא ¬«¿»»»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻֻ

אר ולׁשֹון הן והעברה קּנּוח לׁשֹון ּכּלן ּפנים, ואצל וחטא עון ׁשאצל ּכּפרה 'וכּפרׁשּכל ּבּגמרא: והרּבה הּוא, ּמי ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻ
ׁשם על זהב", "ּכפֹורי קדׁש: ׁשל הּמזרקים נקראים הּמקרא ּבלׁשֹון וגם ּגברא', ּבההּוא ידיּה לכּפּורי ּבעי ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹידיּה,

הּמזרק ּבׂשפת ּבהן ידיו מקּנח רמב"ן.ׁשהּכהן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

(áë)àeää-äìéla ïì àeäå åéðt-ìò äçðnä øáòzå©©«£¬Ÿ©¦§−̈©¨¨®§²¨¬©©«§¨©−
:äðçna©©«£¤«

i"yx£ÂÈ�tŒÏÚ∑וכן לפניו, ו)ּכמֹו ּתמיד",(ירמיה עלּֿפני ּבה יּׁשמע וׁשד סה)וכן"חמס עלּֿפני".(ישעיה אֹותי "הּמכעסים «»»ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבכעס, ׁשרּוי הּוא אף ּפניו", "על אּגדה: זהּומדרׁש לכל צרי רמב"ן.(ב"ר)ׁשהיה ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

(âë)í÷iå|ézL-úàå åéLð ézL-úà çwiå àeä äìéla ©¨´¨©©´§¨À©¦©º¤§¥³¨¨Æ§¤§¥´
:÷aé øáòî úà øáòiå åéãìé øNò ãçà-úàå åéúçôL¦§Ÿ½̈§¤©©¬¨−̈§¨¨®©©«£¾Ÿ¥−©«£©¬©«Ÿ

i"yx£ÂÈ„ÏÈ ¯NÚ „Á‡Œ˙‡Â∑(ב"ר)ּולכ עיניו, עׂשו ּבּה יּתן ׁשּלא ּבפניה, ונעל ּבתבה נתנּה היתה? היכן ודינה ¿∆««»»¿»»ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָָָָֹ
ׁשכם ּביד ונפלה למּוטב, ּתחזירּנּו ׁשּמא מאחיו, ׁשּמנעּה יעקב הּנהר∑aÈ˜.נענׁש .ׁשם ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ«…ֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(263 'nr d zegiy ihewl)

היתה היכן כג)ודינה לב, הּׁשבטים(רש"י ּכל עם ׁשּנֹולדּו הּתאֹומֹות היּו היכן לֹו הקׁשה לא מּדּוע לׁשאל, יז)יׁש לה, פרשתנו .(רש"י ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ

רׁש"י ּׁשּכתב מה ּפי על לתרץ א־ב)ויׁש ד, עם(בראשית נֹולדה ׁשּתאֹומה לרּבֹות ּבאה "את" ׁשהּמּלה קין", את "וּתלד הּפסּוק על ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ּדינה. על רק אפֹוא היא והּקׁשיא הּתאֹומֹות, את לרּבֹות ּבאה ילדיו" עׂשר אחד "ואת ּכאן: ואף רמב"ןקין. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ

(ãë):Bì-øLà-úà øáòiå ìçpä-úà íøáòiå íçwiå©¦̧¨¥½©©«£¦¥−¤©¨®©©©«£¥−¤£¤«
i"yx£BÏŒ¯L‡Œ˙‡∑ּכאן ּומּניח מּכאן נֹוטל ּכגׁשר עצמֹו עׂשה והּמּטלטלים, .הּבהמה ∆¬∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

·˙¯�‡כא È˙‡ ·˜ÚÈ Cc·Ú ‡‰ Û‡ Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿«»«¿»«¬…»≈«¿»»
˙ÏÊ‡c ‡z·¯˜˙a dÊ‚e¯Ï dpÁ�‡ ¯Ó‡ È¯‡¬≈¬««¿ƒ≈¿¿≈¿ƒ¿À¿»¿»¿«
·ÒÈ ÌÈ‡Ó È‰Bt‡ ÈÊÁ‡ Ôk ¯˙·e ÈÓ„˜Ï»√»«»«≈∆¡≈«ƒ»ƒƒ«

:Èt‡«»

·˙כב ‡e‰Â È‰Bt‡ ÏÚ ‡z·¯˜z ˙¯·ÚÂ«¬»«ƒ¿À¿»««ƒ¿»
:‡˙È¯LÓa ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa¿≈¿»«¿«¿ƒ»

�È‰BLכג ÔÈz¯z ˙È ¯·„e ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa Ì˜Â¿»¿≈¿»¿«»«¿≈¿ƒ
¯·ÚÂ È‰B�a ¯ÒÚ „Á ˙ÈÂ d˙�ÈÁÏ ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿≈»≈¿»«¬«¿ƒ«¬«

:‡˜·eÈ ¯·ÚÓ ˙È»«¬«¿»

È˙כד ¯aÚ‡Â ‡ÏÁ� ˙È Ôep¯aÚÂ Ôe�¯·„e¿»ƒ¿«»ƒ»«¿»¿«¿«»
:dÏÈcƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

להם הרוח אּלא זֹו אחר זֹו אֹותן ְִֶֶַַַַָָָָּתביא

והארנֹונּיֹות הּמּסים ׁשּיהיּו רמז עׂשה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמּצרֹותיהם.

לזֹו: זֹו ּבין והפרׁש ּברוח מּזרעֹו עׂשו ּבני ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיגּבּו

Á�na‰.(כא) ÂÈ�Ù ‰¯tÎ‡,רּוגזיה אבּטל ¬«¿»»»«ƒ¿»ְֲֵֵַ

(יׁשעיה מות את ּבריתכם וכּפר ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֻוכן

י"א). מ"ז (ׁשם ּכּפרּה תּוכלי לא י"ח), ְְִַָָֹכ"ח

ועון חטא ׁשאצל ּכּפרה ׁשּכל ּבעיני ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹונראה

והעברה קּנּוח לׁשֹון ּכּלם ּפנים, הן.ואצל ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

ּבעי מקֹומֹות, ּבהרּבה הּוא ארמית ְְְְֲִֵֵַָָּולׁשֹון

מקרא ּבלׁשֹון וגם נ"ו:). (ּגּטין ידיה ְְְְִִִִִֵֵַָָלכּפּורי

י') א' (עזרא זהב ּכפֹורי הּמזרקים ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָנקראים

הּמזרק, ּבׂשפת ידיו מקּנח ׁשּבהם ׁשם ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

אנחיניּה אנקלּוס אמר וכן ׁשלמה. רּבנּו ְְְְְְִֵֵֵַַַָֹֹֻלׁשֹון

ְְֵלרּוגזיּה:

Ì‡Âּבלּבֹו יעקב חׁשב ּכי ּפרּוׁשֹו, יהיה ּכן ¿ƒְְֲִִִֵֵֶַַָֹ

ּכי זה, לנּו מּגיד והּכתּוב פניו, ְְֲִִֶַַַָָָָָאכּפרה

ּככה. לעׂשֹות הּׁשלּוחים ׁשּיאמרּו ראּוי ְְֲִֵֶֶַַָָָֹאינּנּו

ּבעיני יׁשר ואינּנּו אברהם. רּבי ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָוכ

מחׁשבּתֹו עּתה לנּו להּגיד הּכתּוב ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּיצטר

ועֹוד, מנחה. ׁשֹולחי ּבכל ידּועה והיא ְְְְְְִִֵָָָֹזאת,

ּבתחּלה, זה הּכתּוב ׁשּיזּכיר ראּוי היה ּכן ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשאם

פניו, אכּפרה חׁשב ּכי אחרינּו הּוא ּגם ְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָוהּנה

ההיא: הּצּואה על הֹוסיף לא עּתה ִִִַַַַַָָָֹּכי

Ï·‡ׁשּיאמרּו להם לפרׁש הֹוסיף עּתה ּכי הּנכֹון ¬»ְְִִֵֶֶַַָָָָֹ

ּכלׁשֹון ּכבֹוד, ּבלׁשֹון אחרינּו הּוא ּגם ְְֲִִֵֵַַָָהּנה

אֹותנּו והקּדים אחרינּו, יעקב עבּד הּנה ּגם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹזה,

ּכבֹוד ּפני ראֹותֹו על נפׁשֹו ּכפר לתת ְְְְְְֵֵֶַַָָָֹלפניו

ּבתת ּכּפרם העבדים יּתנּו ּכאׁשר הּזאת, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבּמנחה

אראה כן ואחרי ,הּמל ּפני לראֹות רׁשּות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָלהם

מרֹואי להיֹותי ויכּבדני, ּפני יּׂשא אּולי ּכי ְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָפניו

ּובא מּמּנּו. מּיראתֹו מעלה ּדר וזה .הּמל ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּפני

(מׁשלי יכּפרּנה חכם ואיׁש ּכדר פניו, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָאכּפרה

החמה: על ּכפר יּתן י"ד), ִֵֵֶַַָֹט"ז

ÔBLÏeרק הּקדׁש לׁשֹון אינּנּו ּבכּפּור קּנּוח ¿ְְִִֵֶֶַַַֹ

ׁשם זהב ּכפֹורי וכן ארמית, ְְְֲִֵֵֵָָָלׁשֹון

ּכי ּבבבל, ּכּפרההּמזרקים ּתבא לא לעֹולם ְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹ

(ׁשמֹות נפׁשתיכם על לכּפר יאמר אבל ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָֹֹּבחטא,

ט"ו (ּבּמדּבר לֹו ונסלח עליו לכּפר ט"ו), ְְְְִִֵַַַָָָל'

חּטאתכם ּבעד אכּפרה ויאמר נפׁשֹו, על ְְְְְֲֶַַַַַַַָֹכ"ח),

ּכפר איׁש ונתנּו מּלׁשֹון וכּלן ל'), ל"ב ְְְְְִִֶָָֹֻ(ׁשמֹות

ּפדיֹון: ׁשהּוא י"ב), ל' (ׁשם ְְִֶַָנפׁשֹו

Ána�‰.(כב) ‡e‰‰ ‰ÏÈla ÔÏ ‡e‰Â¿»««¿»«««¬∆
ההּוא ּבּלילה ּבאהלֹו ּבא ׁשּלא ְְֳֶַַַַָָָֹֹיאמר

הרֹועים ועם עבדיו עם ּבּמחנה לן ְֲֲֲִִִֶַַָָָָָאבל

אחיו יבא ּפן מלחמה ּכאיׁש ערּו ְְִִִֶַָָָָָֹֹּבּצאן,

ּבֹו: ויּכה ְְֶַַַָּבּלילה

ÈzL(כגֿכה) ˙‡Â ÂÈL� ÈzL ˙‡ ÁwiÂ«ƒ«∆¿≈»»¿∆¿≈
.ÂÈ˙ÁÙLּבּפסּוק ּומאחר מקּדם אין ƒ¿…»ְְֵַָָָֻֻ

וׁשפחֹותיו נׁשיו ׁשאסף אמר אבל להּצלה, ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָָהּזה

את לבּדֹו הּוא ועבר הּנחל, ׂשפת אל ְְְִֶֶַַַַַַָָָוילדיו

ּולקחם וׁשב הּמים, ּגבהּו אם לראֹות יּבק ְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹמעבר

כן ואחרי הּנחל, את וּיעבירם ּכאחד ּכּלם ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻעּמֹו

ּורכּוׁשֹו: מקנהּו לֹו, אׁשר את ְְֲֲִֵֵֶֶַַוּיעבר

¯˙eiÂ.Bc·Ï ·˜ÚÈוחזר קטּנים ּפּכים ׁשּׁשכח «ƒ»≈«¬…¿«ְְִִֶַַַַָָ

הּפׁשט ּדר ועל רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִֵֶֶֶַַַָעליהן,

וּיעבר עּמֹו. העבירם הּנחל, את וּיעבירם ֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָוּיּקחם

ׁשּיעברּו וצּוה חזר ּכי ּבצּוּוי, לֹו, אׁשר ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָאת

אחריהם: הּוא ונׁשאר ְְְֲִֵֶַַָָלפניו

˜·‡iÂ.BnÚ LÈ‡.מנחם ּפרׁשֹו ּכ וּיתעּפר, «≈»≈ƒƒְְְִֵֵֵַַַָ

ּברגליהם. אבק ׁשּמעלין אבק, ְְְֲֲֲִֵֶֶַַָָלׁשֹון



glyieלב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ipy meil inei xeriy

(äë):øçMä úBìò ãò Bnò Léà ÷áàiå Bcáì á÷òé øúeiå©¦¨¥¬©«£−Ÿ§©®©¥«¨¥¬¦Æ¦½©−£¬©¨«©

i"yx£·˜ÚÈ ¯˙eiÂ∑קטּנים ּפּכים עליהםׁשכח צא)וחזר ‡LÈ.(חולין ˜·‡iÂ∑מּלׁשֹון איׁש', 'וּיתעּפר ּפרׁש: מנחם «ƒ»≈«¬…ְְֲִִֵֶַַַַָָ«≈»≈ƒְְְִִִֵֵֵַַַַ
ּברג עפר מעלים ׁשהיּו 'ּבתראבק, הּוא: ארּמי ולׁשֹון 'וּיתקּׁשר', לׁשֹון ׁשהּוא נראה ולי נענּועם. ידי על ליהם ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

ואֹובקֹו ׁשחֹובקֹו רעהּו, את איׁש להּפיל ׁשּמתעּצמים ׁשנים ּדר ׁשּכן עניבה, לׁשֹון מיבק', ליּה 'ואבק ּביּה' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָדאּביקּו
עׂשו ׁשל ׂשרֹו ׁשהּוא לברכה, זכרֹונם רּבֹותינּו ּופרׁשּו .(ב"ר)ּבזרֹועֹותיו. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

(åë)Cøé-ók ò÷zå Bëøé-óëa òbiå Bì ìëé àì ék àøiå©©À§¦´³Ÿ¨ŸÆ½©¦©−§©§¥®©¥̧©Æ©¤¤́
:Bnò B÷áàäa á÷òé©«£½Ÿ§¥¨«§−¦«

i"yx£BÎ¯ÈŒÛÎa ÚbiÂ∑קדרה ׁשל ּכף ּכמין ׁשעליה ׁשהּבׂשר ׁשם על ּכף, קרּוי ּבּקלּבסת, הּתקּוע הּיר .קּולית «ƒ«¿«¿≈ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹ
Ú˜zÂ∑לֹו ודֹומה חברּתּה, מּמקֹום ו)נתקעקע ּביצתן',(ירמיה 'לקעקע ּובּמׁשנה: הסרה. לׁשֹון ,"מּמ נפׁשי "ּפןּֿתקע «≈«ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

ׁשרׁשיהן רמב"ן.לׁשרׁש ְְֵֵֶָָ

(æë)ék EçlLà àì øîàiå øçMä äìò ék éðçlL øîàiå©Ÿ́¤©§¥½¦¦¬¨−̈©¨®©©¸Ÿ¤Æ´Ÿ£©¥«£½¦−
:éðzëøa-íà¦¥«©§¨«¦

i"yx£Ú Èk¯ÁM‰ ‰Ï∑ּבּיֹום ׁשירה לֹומר אני צא)וצרי חולין אבי,∑È�zÎ¯a.(ב"ר. ׁשּברכני הּברכֹות על לי הֹודה ƒ»»«»«ְֲִִִַַָָ≈«¿»ƒְְִִִֵֵֶַַַָָ
עליהן. מערער ודֹוק(ׁשעׂשו מ"ה, עּמּוד 'ּתזריע', ּפרׁשת ּבּזהר ּבהדיא איתא וכן וכּו', הֹודה אּלא לֹומר, לֹו היה "ּתברכני" לרׁש"י: קׁשה .)וכאן ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(çë)á÷òé øîàiå EîM-äî åéìà øîàiå: ©¬Ÿ¤¥−̈©§¤®©−Ÿ¤©«£«Ÿ

(èë)ìàøNé-íà ék EîL ãBò øîàé á÷òé àì øîàiå©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−¦¦§¨¥®
:ìëezå íéLðà-íòå íéýìû-íò úéøN-ék¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−©¨«

i"yx£·˜ÚÈ ‡Ï∑ׁשהּקדֹוׁש וסֹופ ּפנים, וגּלּוי ּבׂשררה אם ּכי ּורמּיה, ּבעקבה ל ּבאּו ׁשהּברכֹות עֹוד יאמר לא …«¬…ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
,ׁשמ ּומחליף ּבביתֿאל עלי נגלה הּוא וזהּוּברּו עליהן, ל ואֹודה אהיה ׁשם ואני ,מברכ הּוא וׁשם ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ

יב)ׁשּכתּוב: "ּביתֿאל(הושע לֹו? ּנתחּנן ּומה לֹו. וּיתחּנן הּמלא ּבכה וּיתחּנןֿלֹו", ּבכה וּיכל, מלא אל "וּיׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻ
וזהּו עליהן, לֹו הֹודה ּכרחֹו ועל יעקב, רצה ולא ׁשם. עּמנּו ׁשּידּבר עד לי המּתן עּמנּו", ידּבר וׁשם ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹימצאּנּו

רצה ולא לֹו, להמּתין מתחּנן ׁשהיה ׁשם", אֹותֹו ויבר".ÌÈL�‡ŒÌÚÂ∑ולבן .להם∑ÏÎezÂ.עׂשו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ¿ƒ¬»ƒְֵָָָ«»ֶָ

ÏczL‡Âכה È‰B„BÁÏa ·˜ÚÈ ¯‡zL‡Â¿ƒ¿»««¬…ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈
:‡¯Ùˆ ˜ÏÒc „Ú dnÚ ‡¯·b«¿»ƒ≈«ƒ¿≈«¿»

dk¯Èכו È˙Ùa ·È¯˜e dÏ ÏÈÎÈ ‡Ï È¯‡ ‡ÊÁÂ«¬»¬≈»»ƒ≈¿≈ƒ¿≈«¿≈
:dnÚ d˙eÏczL‡a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙t ÚÊÂ¿»¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ¿«»≈ƒ≈

Ï‡כז ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ ˜ÈÏÒ È¯‡ È�ÁlL ¯Ó‡Â«¬««¿«ƒ¬≈¿ƒ«¿»«¬«»
:È�zÎ¯a ÔÈ‰l‡ CpÁÏL‡¬«¿ƒ»∆»≈≈«¿»ƒ

ÚÈ˜·:כח ¯Ó‡Â CÓL ‰Ó dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»¿»«¬««¬…

‡ÔÈ‰lכט CÓL „BÚ ¯Ó‡˙È ·˜ÚÈ ‡Ï ¯Ó‡Â«¬«»«¬…ƒ¿¬«¿»∆»≈
‡i¯·e‚ ÌÚÂ ÈÈ Ì„˜ ˙·¯·¯ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿¿«√»¿»¿ƒ¿«»

:‡zÏÎÈÂƒ»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נראה הּוא,ולי ארמי ולׁשֹון וּיתקּׁשר, לׁשֹון ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָ

ליה ואביק ס"ד:), (סנהדרין ּביה ּדאביקּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָּבתר

ואביקה רּׁש"י. לׁשֹון זה מ"ב.), (מנחֹות ְְֲִִֵֵֶַַָָמיבק

הרּבה, ּבּה ׁשּמׁשֹו חביקה חכמים ְְְֲֲִִִִֵַָָָּבלׁשֹון

עּיּולי ּדרּגׁש כ"ג.), (מּכֹות ּבּה אית ְְֲִִֵֵַַַָָאבקּתא

אבּוקה וכן נ"ו:). (נדרים ּבאבקּתא ְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָואפּוקי

חגּורים ּדּקים מעצים היֹותּה ּבעבּור ְֱֲֲִִִִֵֵַַָָּבלׁשֹונם

ּבלׁשֹונם ּתכּבד החי"ת ּכי יחד, ְְְִִִִֵַַַַָּוקׁשּורים

יבליעּו רּבים ּופעמים לאל"ף, אֹותּה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָוהקּלּו

ּתחּות ּבמקֹום ז':) (חּלין ּתּות ְְִִֵַָָֻהחי"ת,

ּבמקֹום ו'.) (ב"מ מּסּותא נ"ד.) ְְִִַָָ(זבחים

(ׁשּבת חסיתא אסיתא ל"ג.), (קּדּוׁשין ְְְִִַַַַָָָָָָמסחּותא

ע"ז:):

¯LÙ‡Âויחּבקהּו ּכמֹו ויחּבק, וּיאבק ׁשּיהיה ¿∆¿»ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ

הּלׁשֹון. ּכן אּולי ּכי ד'), ל"ג ְִֵַַַָָ(להּלן

ּכמֹו ג'), ו' (זכריה אמּצים ּברּדים ְְְְֲִִִַָָֻֻּומצינּו

ס"ג (יׁשעיה ּבגדים חמּוץ מּלׁשֹון ְְְְֲֲִִִַָָחמּוצים,

וארזים ּכי (הרד"ק) המפרׁשים ואמרּו ְְְְֲִִִַַַַָָָֻא').

וחרּוזים, ּכמֹו כ"ד), כ"ז (יחזקאל ְְְְְְֲִֵֵֶַַֻּבמרּכלּת

אמרּו וכן י'). א' (שה"ש ּבחרּוזים צּואר ְְֲִִֵֵַַָָמן

ׁשהּוא ט"ז) ט"ז (ׁשֹופטים וּתאלצהּו ְְְְִִֵֶַַַּבמּלת

וּתלחצהּו: מן מהּפ וּתחּלצהּו, ְְְְְִִֵֵַַַָָֻּכמֹו

‡nLÂ,ואׁשּתּדל ׁשאמר אנקלּוס ּדעת הּוא ¿∆»ְְְְִֵֶַַַַָֻ

כ"ב (ׁשמֹות יפּתה וכי ּתרּגם ְְְְְִִֵֶַָוכ

יׁשּדל, ארי ּדרט"ו) ׁשהּוא וינּׁשק יחּבק ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַ

ענין ועׂשאֹו לׁשֹון לֹו נזּדּמן ׁשּלא אֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹהּפּתּוי,

וצּדּוד ּתחּבּולה הׁשּתּדלּות ּכל ּכי ְְְְְִִִַַַָָָּתחּבּולה,

נתמּלא מי ג') (ע"ז רּבה ּובבראׁשית ְְְִִִִִֵֵַַָָענין.

והּוא מנחם. ּכדברי עּמֹו. ׁשהיה האיׁש ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָאבק,

ַָהּנכֹון:

BÏ.(כו) ÏÎÈ ‡Ï Èk ‡¯iÂּגּבֹורי מלאכיו ««¿ƒ…»…ְִֵַָָ

לֹו יכֹול לא ּכן ועל ּדברֹו, עֹוׂשי ְְֵֵַַָָֹֹּכח

ּבּמה רק הרׁשה לא ּכי להּזיקֹו, ְְְִִֶַַַַַָָֹֻהּמלא

ּבבראׁשית ואמרּו ירכֹו. ּכף להקע עּמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּׁשעׂשה

ׁשעתידין הּצּדיקים ּבכל נגע ג') (ע"ז ְֲִִִִֶַַַַָָָרּבה

ּכי והענין ׁשמד. ׁשל ּדֹורֹו זה מּמּנּו, ְְְְִִִִֶֶֶָָָלהיֹות

ּבזרעֹו ּדֹור ׁשּיהיה לדֹורֹותיו רמז ּכּלֹו ְְְְְִֶֶֶֶַַָָֹֻהמארע

ׁשּיהיה עד עליהם עׂשו יתּגּבר יעקב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹׁשל

ּבימי אחד ּדֹור זה והיה ּביצתן, לקעקע ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָקרֹוב

ּבבא ּבן יהּודה רּבי ׁשל ּכדֹור הּמׁשנה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָחכמי

אמר ז') ב' (שהש"ר ׁשאמרּו ּכמֹו ְְֲֵֶַַָָָוחבריו,

ּתן אדם לי יאמר אם אּבא ּבר חּיא ִִִִֵַַַַָָָָֹרּבי

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו קדּׁשת על ְְְְֶַַַַָָֻנפׁש

ּבדֹורֹו אבל מּיד, ׁשּיהרגּוני ּובלבד נֹותן ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָאני

עֹוׂשים היּו ּומה לסּבל, יכֹול איני ׁשמד ְְִִִֵֶֶָָָֹׁשל

ׁשל ּכּדּורּיֹות מביאין היּו ׁשמד, ׁשל ְְְִִִֶֶַָָּבדֹורֹו

ּתחת אֹותן ונֹותנין ּבאּור אֹותן ּומלּבנין ְְְְְִִֶַַַַָָָּברזל

ּדֹורֹות ויׁש מהם. נפׁשֹותיהן ּומּׂשיאין ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַׁשחייהן

מּזה, רע ויֹותר ּכזה עּמנּו ׁשעׂשּו ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאחרים

וּיבא ׁשרמז ּכמֹו עלינּו, ועבר סבלנּו ְְְְֵֶַַַַַָָָָָֹֹוהּכל

ׁשלם: ֲֵַָֹיעקב

glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i iyily meil inei xeriy

(ì)äf änì øîàiå EîL àp-äãébä øîàiå á÷òé ìàLiå©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−
ì ìàLz:íL Búà Cøáéå éîL ¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

i"yx£Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב"ר),ׁשמֹותינּו מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו ׁשאנּו)הּכל(אין הּׁשליחּות עבֹודת מצות לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
רמב"ן.מׁשּתּלחים ְְִִַ

ß elqk 'i iyily mei ß

(àì)íéýìû éúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷òé àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦¡Ÿ¦Æ
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðẗ¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

(áì)òìö àeäå ìûeðt-úà øáò øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬Ÿ¥−©
:Bëøé-ìò©§¥«

i"yx£LÓM‰ BÏŒÁ¯ÊiÂ∑ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו הּׁשחר', לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום 'ּכׁשהּגענּו הּוא: אדם ּבני לׁשֹון «ƒ¿««∆∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדתימא ּכמה צלעתֹו, את לרּפאֹות לצרּכֹו, לֹו", "וּיזרח ג)אּגדה: ואֹותן(מלאכי ּבכנפיה", ּומרּפא צדקה "ׁשמׁש ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּכׁשּי ּבׁשבילֹו לׁשקע ׁשּמהרה ּבׁשבילֹוׁשעֹות לזרח מהרה ׁשבע, מּבאר ˆÚÏB.צא ‡e‰Â∑ּכׁשּזרחה צלע היה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ¿≈«ְְֵֶָָָָֹ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

(âì)øLà äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìò©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À£¤Æ
ãéâa á÷òé Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãò Cøiä ók-ìò©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ§¦−

:äLpä©¨¤«
i"yx£‰Lp‰ „Èb∑וכן קפיצה, לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה לפי הּנׁשה"? "ּגיד ׁשמֹו נקרא נא)ולּמה (ירמיה ƒ«»∆ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

וכן ּגבּורתם", מא)"נׁשתה אתּֿכלֿעמלי":(לקמן אלהים נּׁשני ‰C¯i"ּכי ÛkŒÏÚ)∑ּגבּה ּבׂשר ּכל ּבלע"ז, פולפ"א ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ«««»≈ְַַַָָָָֹ
ּבגרּות' ּבסּמני הּכף ׁשּתתמר 'עד ּכמֹו: 'ּכף', קרּוי: ועגל .)וחלּול ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

âì(à)òaøà Bnòå àa åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾©§©¬
ìòå ìçø-ìòå äàì-ìò íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ§©¨¥½§©−

:úBçôMä ézL§¥¬©§¨«

(á)äàì-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤¥¨³
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå¦«¨¤¸¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ�¯Á‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑חביב אחרֹון .אחרֹון ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

(â)íéîòt òáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
:åéçà-ãò BzLb-ãò©¦§−©¨¦«

i"yx£Ì‰È�ÙÏ ¯·Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

Ó‡Â¯ל CÓL ÔÚÎ ÈeÁ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
d˙È CÈ¯·e ÈÓLÏ Ï‡L z‡ Ô�„ ‰ÓÏ¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈

:Ônz«»

‡¯Èלא Ï‡È�t ‡¯˙‡„ ‡ÓL ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
˙·ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈLÙ�«¿ƒ

Ï‡e�tלב ˙È ¯·Ú È„ ‡Ók ‡LÓL dÏ Á�„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:dk¯È ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

Èb„‡לג ˙È Ï‡¯NÈ È�a ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t ÏÚ Èc ‡ÈL�„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL�„ ‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»

‡˙‡א ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡i�a ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó Úa¯‡ dnÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

:‡˙�ÈÁÏ ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰È�a ˙ÈÂ ‡˙�ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ¯ ˙ÈÂ ÔÈ‡¯˙a ‡‰�·e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡¯˙a«¿»ƒ

Ú·Lג ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d·¯˜Ó „Ú ÔÈ�ÓÊנ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÓLÏ.(ל) Ï‡Lz ‰Ê ‰nÏל אין אמר, »»∆ƒ¿«ƒ¿ƒְֵַָ

והיכלת הּכח אין ּכי ּתֹועלת, ׁשמי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹּבידיעת

וגם אענ לא ּתקראני אם לבּדֹו, לה' ְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּבלּתי

אֹות אבר עּתה אבל .אֹוׁשיע לא ְְֲֲֲִִֵַָָָָָֹמּצרת

הּברכה. הּכתּוב ּפרׁש ולא צּויתי, כן ְְִִֵֵֵַַַָָָֹֻּכי

אּגדה (ּבמדרׁש רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָוהּקרֹוב

לֹו ׁשהֹודה קמ"ד.) ּתֹולדֹות הּקדֹוׁש ְֶַַַָָֹּובּזהר

ּכרחֹו, על ההּוא ּבּמקֹום ׁשם הּברכֹות ּכל ְְַַַַַָָָָָעל

אל: ּבית עד לֹו להמּתין יעקב רצה לא ְְֲִִֵֵַַַָָֹֹּכי



לג glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i iyily meil inei xeriy

(ì)äf änì øîàiå EîL àp-äãébä øîàiå á÷òé ìàLiå©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½©¾Ÿ¤¨¬¨¤−
ì ìàLz:íL Búà Cøáéå éîL ¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

i"yx£Ï‡Lz ‰f ‰nÏ∑(ב"ר),ׁשמֹותינּו מׁשּתּנין קבּוע, ׁשם לנּו ׁשאנּו)הּכל(אין הּׁשליחּות עבֹודת מצות לפי »»∆ƒ¿«ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ
רמב"ן.מׁשּתּלחים ְְִִַ

ß elqk 'i iyily mei ß

(àì)íéýìû éúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷òé àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦¡Ÿ¦Æ
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðẗ¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«

(áì)òìö àeäå ìûeðt-úà øáò øLàk LîMä Bì-çøæiå©¦§©´©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬Ÿ¥−©
:Bëøé-ìò©§¥«

i"yx£LÓM‰ BÏŒÁ¯ÊiÂ∑ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו הּׁשחר', לנּו האיר ּפלֹוני למקֹום 'ּכׁשהּגענּו הּוא: אדם ּבני לׁשֹון «ƒ¿««∆∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּדתימא ּכמה צלעתֹו, את לרּפאֹות לצרּכֹו, לֹו", "וּיזרח ג)אּגדה: ואֹותן(מלאכי ּבכנפיה", ּומרּפא צדקה "ׁשמׁש ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּכׁשּי ּבׁשבילֹו לׁשקע ׁשּמהרה ּבׁשבילֹוׁשעֹות לזרח מהרה ׁשבע, מּבאר ˆÚÏB.צא ‡e‰Â∑ּכׁשּזרחה צלע היה ְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ¿≈«ְְֵֶָָָָֹ
.הּׁשמׁש ֶֶַ

(âì)øLà äLpä ãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìò©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´©¨¤À£¤Æ
ãéâa á÷òé Cøé-óëa òâð ék äfä íBiä ãò Cøiä ók-ìò©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ§©¤¤́©«£½Ÿ§¦−

:äLpä©¨¤«
i"yx£‰Lp‰ „Èb∑וכן קפיצה, לׁשֹון והּוא ועלה, מּמקֹומֹו ׁשּנׁשה לפי הּנׁשה"? "ּגיד ׁשמֹו נקרא נא)ולּמה (ירמיה ƒ«»∆ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ

וכן ּגבּורתם", מא)"נׁשתה אתּֿכלֿעמלי":(לקמן אלהים נּׁשני ‰C¯i"ּכי ÛkŒÏÚ)∑ּגבּה ּבׂשר ּכל ּבלע"ז, פולפ"א ְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ«««»≈ְַַַָָָָֹ
ּבגרּות' ּבסּמני הּכף ׁשּתתמר 'עד ּכמֹו: 'ּכף', קרּוי: ועגל .)וחלּול ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

âì(à)òaøà Bnòå àa åNò äpäå àøiå åéðéò á÷òé àOiå©¦¨̧©«£¹Ÿ¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾©§©¬
ìòå ìçø-ìòå äàì-ìò íéãìéä-úà õçiå Léà úBàî¥−¦®©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ§©¨¥½§©−

:úBçôMä ézL§¥¬©§¨«

(á)äàì-úàå äðLàø ïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−¦«Ÿ¨®§¤¥¨³
:íéðøçà óñBé-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå¦«¨¤¸¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤¥−©«£Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ�¯Á‡ ‰È„ÏÈÂ ‰‡ÏŒ˙‡Â∑חביב אחרֹון .אחרֹון ¿∆≈»ƒ»∆»«¬…ƒֲֲִַַָ

(â)íéîòt òáL äöøà eçzLiå íäéðôì øáò àeäå§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ¤´©§¨¦½
:åéçà-ãò BzLb-ãò©¦§−©¨¦«

i"yx£Ì‰È�ÙÏ ¯·Ú∑'ּתחּלה ּבי יּלחם להּלחם, רׁשע אֹותֹו יבא 'אם .אמר: »«ƒ¿≈∆ְְִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

Ó‡Â¯ל CÓL ÔÚÎ ÈeÁ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ Ï‡Le¿≈«¬…«¬««ƒ¿«¿»«¬«
d˙È CÈ¯·e ÈÓLÏ Ï‡L z‡ Ô�„ ‰ÓÏ¿»¿««¿»≈ƒ¿ƒ»ƒ»≈

:Ônz«»

‡¯Èלא Ï‡È�t ‡¯˙‡„ ‡ÓL ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…¿»¿«¿»¿ƒ≈¬≈
˙·ÊzL‡Â ÔÈt‡a ÔÈt‡ ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ È˙ÈÊÁ¬≈ƒ«¿»«»«¿»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿»«

:ÈLÙ�«¿ƒ

Ï‡e�tלב ˙È ¯·Ú È„ ‡Ók ‡LÓL dÏ Á�„e¿«≈ƒ¿»¿»ƒ¬«»¿≈
:dk¯È ÏÚ ÚÏËÓ ‡e‰Â¿«¿«««¿≈

Èb„‡לג ˙È Ï‡¯NÈ È�a ÔeÏÎÈÈ ‡Ï Ôk ÏÚ«≈»≈¿¿≈ƒ¿»≈»ƒ»
È¯‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡k¯È È˙t ÏÚ Èc ‡ÈL�„¿«¿»ƒ«¿≈«¿»«»»≈¬≈
:‡ÈL�„ ‡„È‚a ·˜ÚÈ„ ‡k¯È È˙Ùa ·È¯¿̃≈ƒ¿≈«¿»¿«¬…¿ƒ»¿«¿»

‡˙‡א ÂNÚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ ·˜ÚÈ Û˜Êe¿««¬…≈ƒ«¬»¿»≈»¬»
ÏÚ ‡i�a ˙È ‚ÈlÙe ÔÈ¯·b ‰‡Ó Úa¯‡ dnÚÂ¿ƒ≈«¿«¿»À¿ƒ«ƒ»¿«»«

:‡˙�ÈÁÏ ÔÈz¯z ÏÚÂ ÏÁ¯ ÏÚÂ ‰‡Ï≈»¿«»≈¿««¿≈¿≈»»

ÈÂ˙ב ÔÈ‡Ó„˜ Ô‰È�a ˙ÈÂ ‡˙�ÈÁÏ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»¿≈»»¿»¿≈≈«¿»ƒ¿»
ÛÒBÈ ˙ÈÂ ÏÁ¯ ˙ÈÂ ÔÈ‡¯˙a ‡‰�·e ‰‡Ï≈»¿»»«¿»ƒ¿»»≈¿»≈

:ÔÈ‡¯˙a«¿»ƒ

Ú·Lג ‡Ú¯‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰ÈÓ„˜ ¯·Ú ‡e‰Â¿¬«√»≈¿ƒ««¿»¿«
) „Ú d·¯˜Ó „Ú ÔÈ�ÓÊנ"י˙ÂÏ:È‰eÁ‡ ( ƒ¿ƒ«ƒ¿¿≈«¿«¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÓLÏ.(ל) Ï‡Lz ‰Ê ‰nÏל אין אמר, »»∆ƒ¿«ƒ¿ƒְֵַָ

והיכלת הּכח אין ּכי ּתֹועלת, ׁשמי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַֹֹּבידיעת

וגם אענ לא ּתקראני אם לבּדֹו, לה' ְְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּבלּתי

אֹות אבר עּתה אבל .אֹוׁשיע לא ְְֲֲֲִִֵַָָָָָֹמּצרת

הּברכה. הּכתּוב ּפרׁש ולא צּויתי, כן ְְִִֵֵֵַַַָָָֹֻּכי

אּגדה (ּבמדרׁש רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָוהּקרֹוב

לֹו ׁשהֹודה קמ"ד.) ּתֹולדֹות הּקדֹוׁש ְֶַַַָָֹּובּזהר

ּכרחֹו, על ההּוא ּבּמקֹום ׁשם הּברכֹות ּכל ְְַַַַַָָָָָעל

אל: ּבית עד לֹו להמּתין יעקב רצה לא ְְֲִִֵֵַַַָָֹֹּכי



glyieלד zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iriax meil inei xeriy

(ã)eä÷Léå åéøàeö-ìò ìtiå eä÷açéå Búàø÷ì åNò õøiå©¨̧¨¥¨³¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈©¦¨¥
:ekáiå©¦§«

i"yx£e‰˜aÁÈÂ∑הּללּו הׁשּתחואֹות ּכל מׁשּתחוה ׁשראהּו רחמיו חֹולקין∑e‰˜MiÂ.נתּגלּגלּו ויׁש עליו, נקּוד «¿«¿≈ְְְְְֲֲֲֳִִִֶֶַַַַַָָָָָ«ƒ»≈ְְִֵָָָ
לּבֹו ּבכל נׁשקֹו ׁשּלא לֹומר זֹו, נקּדה ׁשּדרׁשּו יׁש ּדספרי: ּבבריתא הּזה יֹוחאי:(ב"ר)ּבּדבר ּבן ׁשמעֹון רּבי אמר . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

לּבֹו' ּבכל ּונׁשקֹו ׁשעה ּבאֹותּה רחמיו ׁשּנכמרּו אּלא ליעקב, ׂשֹונא ׁשעׂשו ּבידּוע היא, רבה)'הלכה .(בראשית ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr k zegiy ihewl)

הּזה ּבּדבר חֹולקין ד)ויׁש לג, ּבכל(רש"י ׁשּיׁשנֹו הּקׁשי ּכבד מּבחינת 'ׁשקּולים' הּפרּוׁשים ׁשּׁשני ללּמדנּו ּכדי זֹו לׁשֹון נקט רׁש"י ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹ

מתאים ׁשאינֹו הּוא הראׁשֹון ּבּפרּוׁש הּקׁשי ׁשּכן, ׁשקּולים. ּפרּוׁשים ׁשני אּלא ׁשני', ּו'פרּוׁש ראׁשֹון' 'ּפרּוׁש ּכאן אין מהם; ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאחד

מתאיםלהמׁשְך ׁשאינֹו הּוא הּׁשני ּבּפרּוׁש והּקׁשי אּתי"). אׁשר העם מן עּמָך נא "אּציגה לָך", אׁשר לְך יהי "אחי ("וּיבּכּו", הּסּפּור ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבׂשנאתֹו").לתחּלת "עֹודּנּו אחי", יעקב את ("ואהרגה הּסּפּור ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ

(ä)øîàiå íéãìéä-úàå íéLpä-úà àøiå åéðéò-úà àOiå©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ§¤©§¨¦½©−Ÿ¤
ä øîàiå Cl älà-éî:Ecáò-úà íéýìû ïðç-øLà íéãìé ¦¥´¤¨®©Ÿ©¾©§¨¦¾£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

i"yx£Cl ‰l‡ŒÈÓ∑אּלה ׁשּל?מי רמב"ן.להיֹות ƒ≈∆»ְְִִֵֶֶ

ß elqk `"i iriax mei ß

(å):ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨

(æ)ìçøå óñBé Lbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²§¨¥−
:eåçzLiå©¦§©«£«

i"yx£ÏÁ¯Â ÛÒBÈ Lb�∑,ּתאר יפת 'אּמי אמר: לפניה, נּגׁש יֹוסף ּברחל, אבל הּבנים, לפני נּגׁשֹות האּמהֹות ּבכּלן, ƒ«≈¿»≈ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ
עין "עלי לברּכת יֹוסף זכה מּכאן ּבּה'. מּלהסּתּכל ואעּכבּנּו ּכנגּדּה אעמד רׁשע, אֹותֹו עיניו ּבּה יתלה ."ׁשּמא ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(ç)øîàiå ézLât øLà äfä äðçnä-ìk Eì éî øîàiå©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−£¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤
:éðãà éðéòa ïç-àöîì¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰�Án‰ŒÏk EÏ ÈÓ∑,ּפגׁשּתי אׁשר הּמחנה ּכל מקראמי ׁשל ּופׁשּוטֹו .?ל הּוא לּמה ּכלֹומר: ,ׁשּל ׁשהּוא ƒ¿»««¬∆ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
מי 'ׁשל להם: ואֹומרים אנׁשיו ואת אֹותֹו ּדֹוחפין ׁשהיּו ּפגע, מלאכים ׁשל ּכּתֹות ּומדרׁשֹו: הּמנחה. מֹוליכי ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל
ולא הּוא', יצחק ׁשל ּבנֹו 'הּניחּו, אֹומרים: ואּלּו הּכּו', 'הּכּו, אֹומרים: והן עׂשו', 'ׁשל להם: אֹומרים והם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּתם'?
להם: אֹומרים הּוא', יעקב ׁשל 'אחיו עליו, מׁשּגיחים היּו ולא הּוא', אברהם ׁשל ּבנֹו 'ּבן עליו, מׁשּגיחים ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹהיּו

מּׁשּל ּכן, אּתם''אם רמב"ן.נּו ִִֵֶֶַָ

(è):Cì-øLà Eì éäé éçà áø éì-Lé åNò øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«
i"yx£CÏŒ¯L‡ EÏ È‰È∑הּברכֹות על לֹו הֹודה .(ב"ר)ּכאן ¿ƒ¿¬∆»ְַַָָָ

ÏÚד ÏÙ�e dÙt‚Â d˙eÓc˜Ï ÂNÚ Ë‰¯e¿«≈»¿«»≈¿«¿≈¿««
:BÎ·e d˜L�Â d¯‡e«̂¿≈¿«¿≈¿

i�a‡ה ˙ÈÂ ‡ÈL� ˙È ‡ÊÁÂ È‰B�ÈÚ ˙È Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»¿«»¿»¿«»
˙È ÈÈ ÒÁ Èc ‡i�a ¯Ó‡Â CÏ ÔÈl‡ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»ƒ≈»«¬«¿«»ƒ»¿»»

:Cc·Ú«¿»

È‚Òe„‡:ו Ô‰È�·e ÔÈp‡ ‡˙�ÈÁÏ ˙·È¯˜e¿ƒ«¿≈»»ƒƒ¿≈≈¿ƒ»

Ôkז ¯˙·e e„È‚Òe ‡‰�·e ‰‡Ï Û‡ ‡·È¯˜e¿ƒ»«≈»¿»»¿ƒ»«≈
:e„È‚Òe ÏÁ¯Â ÛÒBÈ ·È¯¿̃≈≈¿»≈¿ƒ

ÈÚ¯Ú˙ח Èc ÔÈ„‰ ‡˙È¯LÓ Ïk CÏ ÔÓ ¯Ó‡Â«¬«»»»«¿ƒ»»≈ƒ¬»ƒ
:È�Ba¯ È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯ ‡ÁkL‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»»«¬ƒ¿≈≈ƒƒ

‡ˆÁÏט ÈÁ‡ ÈbÒ ÈÏ ˙È‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»ƒƒ«ƒ»ƒ«¿«
:CÏÈ„a¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Cl.(ה) ‰l‡ ÈÓועל הּנׁשים על ׁשאל ƒ≈∆»ְִַַַַָָ

אלהים חנן אׁשר הילדים וענה ְְְֱֲִִִֶַַַָָָָָֹהילדים,

ׁשהן לֹומר רצה לא ּכי מּוסר, ּדר ,עבּד ְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹאת

הילדים: אּמֹות ׁשהן עׂשו והבין ְְִִִֵֵֵֶַָָָָנׁשיו,

ÈzL‚t.(ח) ¯L‡ ‰f‰ ‰�Án‰ Ïk EÏ ÈÓƒ¿»««¬∆«∆¬∆»»¿ƒ
אֹותם צּוה ּכאׁשר עׂשּו יעקב עבדי ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהּנה

ּבגאותֹו ׁשהּוא אֹו מהם. לקּבל רצה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָֹולא

אּתה למי ׁשאלם ולא עּמם ּדּבר לא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֹועברתֹו

עּתה ואמר אליו, מּגׁשת יראּו והם ,ּתל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואנה

ליעקב ׁשהם חׁשב ּכי הּזה, הּמחנה ּכל ל ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמי

ׁשאּלה אֹו הראׁשֹונים, הּמלאכים ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָמּדברי

ׁשאין אֹו עׂשו, ּבמחנה כן הּגידּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָהּׁשלּוחים

ּכן. לֹו להיֹות ההּוא ּבּדר אחד ְִֵֶֶֶַַָָָאדם

ÌÚËÂ,‰f‰ ‰�Án‰ Ïk EÏ ÈÓמי ּכלֹומר ¿««ƒ¿»««¬∆«∆ְִַ

ּכלֹומר אּלה, ּכל לֹו ׁשּתׁשלח ל ְְְִֵֶֶֶַַָזה

אּלה, ּכל לֹו ׁשּתׁשלח אצל הּגדֹול הּוא ְְְִִֵֶֶֶַַָָמי

אּתה ּכי אדני, ּבעיני חן למצא ענהּו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָֹֹוהּוא

ּבעיני: והאדֹון ְְֵַַָָָהּגדֹול

glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iriax meil inei xeriy

(é)éðéòa ïç éúàöî àð-íà àð-ìà á÷òé øîàiåzç÷ìå E ©Ÿ́¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬
éðô éúéàø ïk-ìò ék éãiî éúçðîíéýìû éðt úàøk E ¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−
:éðöøzå©¦§¥«¦

i"yx£‡�ŒÏ‡∑לי ּתאמר נא EÈ�Ù.ּכןאל È˙È‡¯ ÔkŒÏÚ Èk È„iÓ È˙Á�Ó zÁ˜ÏÂ EÈ�ÈÚa ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡�ŒÌ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ»∆
'B‚Â∑לי חׁשּובין והן ,ּפני ראיתי אׁשר על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ׂשרּכי ׁשראיתי ,הּמלא ּפני ּכראּית ¿ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

'ראה ויאמר: הימּנּו ׁשּיתירא ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה סרחני. על לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, ,ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּל
מעּתה' לֹו יכל איני ונּצֹול, לי,∑È�ˆ¯zÂ.הּמלאכים אפיצומנ"טנתּפּיסּת ּפּיּוס, לׁשֹון ׁשּבּמקרא רצֹון ּכל וכן ְְִִִֵֵַַַָָָֹ«ƒ¿≈ƒְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

כב)ּבלע"ז. לכם",(ויקרא יהיה לרצֹון לא וכן"ּכי ּולרּצֹות, לפּיס ּבאֹות י)הּקרּבנֹות רצֹון",(משלי ידעּון צּדיק "ׂשפתי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּולרּצֹות לפּיס רמב"ן.יֹודעים ְְְִֵַַ

(àé)íéýìû éðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦¡Ÿ¦−
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«

i"yx£È˙Î¯a∑לראּית ׁשהיא ּברכה וכל ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ּפנים, ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ּכגֹון: מז)ּפנים, אתּֿפרעה",(לקמן יעקב יח)"ויבר ב וכן(מלכים ּדסנחריב, ּברכה" אּתי ח)"עׂשּו ב לׁשלֹום"ל(שמואל לֹו ׁשאל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

שלו"ד מו"ן ּברכתי, זֹו אף שלודא"ר. ּבלע"ז ׁשּקֹורין הן, ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם חמת, מל ּדתֹועי ‡L¯.ּולברכֹו" ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ¬∆
CÏ ˙‡·‰∑ליד ׁשּבאה עד להּגיעּה יגעּתי ואני ּבּה, טרחּת רבא)לא ׁשהיא∑È�pÁ.(בראשית לפי מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן À»»ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ««ƒְְִִִֶֶֶָֻ

"עׂשני", ּכמֹו: לׁשּמּוׁש, והּׁשליׁשית נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא חנן ׁשאין 'חננני', לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ּבמקֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשּמׁשת
ÏÎŒÈÏ."זבדני" LÈ∑צרּכי מּכדי ויֹותר יֹותר רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ּדּבר ועׂשו סּפּוקי. רמב"ן.ּכל ְִַָ∆ƒ…ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

(áé):Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§¨−§¤§¤«
i"yx£‰ÚÒ�∑ותרּגּום ּבּתבה, יסֹוד והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: נסעה ּכאן אף סלח, ׁשמע, ּכמֹו: ׁשהּוא סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

'ונל מּכאן 'נּסע ליעקב: אמר עׂשו ,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: Ec‚�Ï.ׁשל ‰ÎÏ‡Â∑,ל אעׂשה זֹו טֹובה ,ל ּבׁשוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ¿≈¿»¿∆¿∆ְְְֱֶֶֶָָ
ל ּבׁשוה ,"לנגּד" וזהּו ,צרי אּתה ּכאׁשר לאט ללכת מהלכּתי ימי ׁשאארי. ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(âé)ø÷aäå ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà øîàiå©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥¸©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò̈´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

i"yx£ÈÏÚ ˙BÏÚ∑לאט לנהלן עלי מּטלֹות עלֹות ׁשהן והּבקר לׁשֹון:∑BÏÚ˙.הּצאן עֹולליהן, ב)מגּדלֹות "עֹולל(איכה »»»ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ»ְְְְֵֵֶַ
סה)ויֹונק", ימים",(ישעיה ו)"עּול א אנפיטי"ׁש(שמואל ּבלע"ז עלֹות", ּפרֹות ‡Á„."ׁשּתי ÌBÈ Ìe˜Ù„e∑)יֹום ידּפקּום ואם ְְְִֵֵַַָָָ¿»∆»ְְְִִ

הּצאן")אחד ּכל "ומתּו ּבמרּוצה ּבּדר ה)ּכמֹו:∑Ìe˜Ù„e.ליּגעם השירים ּבּדלת(שיר נֹוקׁש ּדֹופק", ּדֹודי רמב"ן."קֹול ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»ְִֵֵֶֶַ

(ãé)ìâøì éhàì äìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤¸¤
àáà-øLà ãò íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤¨¬Ÿ

:äøéòN éðãà-ìà¤£Ÿ¦−¥¦«¨
i"yx£È�„‡ ‡�Œ¯·ÚÈ∑ּתתרחק אם ואף ּדרּכ ּכפי עבר ,הליכת ימי ּתארי יתרה,∑‡˙�‰Ï‰.אל ה"א אתנהל, «¬»»¬…ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ∆¿«¬»ְְֵֵֵֶַָ

¯ÔÈÓÁי ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ eÚ·a ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ôk ÏÚ È¯‡ È„È ÔÓ Èz·¯˜z Ïa˜˙e CÈ�ÈÚa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
˙ÈÚ¯˙‡Â ‡i·¯·¯ Èt‡ eÊÈÁk CÈt‡Ï ÔepzÊÁ¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

‡¯Èיא CÏ ˙‡È˙Bz‡c Èz·¯˜z ˙È ÔÚk Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡lÎ ÈÏ ˙È‡ È¯‡Â ÈÈ (Ì„˜) ÈÏÚ ÌÈÁ«̄ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

CÏ·˜Ï:יב C‰È‡Â C‰È�Â Ïh� ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

¯ÔÈÎÈkיג ‡i˜�È È¯‡ Ú„È È�Ba¯ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ Ôe�˜BÁ„e ÈÏÚ ‡z˜�ÈÓ È¯B˙Â ‡�ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡�Ú Ïk Ôe˙eÓÈÂƒ»»»

‡„a¯יד ‡�‡Â dc·Ú Ì„˜ È�Ba¯ ÔÚk ¯aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜�È Ï‚¯Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„·BÚ Ï‚¯Ï ÁÈ�a¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:¯ÈÚNÏ È�Ba¯ ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EÈ�Ù.(י) È˙È‡¯ Ôk ÏÚ Èkּתּקח לֹו, אמר ƒ«≈»ƒƒ»∆ִַַָ

ׁשהם ּפני ׁשראיתי ּבעבּור מּידי ְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָמנחתי

הּמנחה, ּבקּבלת וּתרצני אלהים, ּפני ּכראֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵַַַַָָֹלי

מנחתם ּבקּבלת יראיו את רֹוצה האלהים ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּכענין ד'),וקרּבנם. א' (וּיקרא לֹו ונרצה ְְְְְְְִִִַַָָָָָ

(יׁשעיה מזּבחי על לרצֹון וזבחיהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹעֹולתיהם

ל"ג (ּדברים אחיו רצּוי יהי מּלׁשֹון ז'), ְְְְִִִֶָָנ"ו

מ"ד (ּתהּלים רציתם ּכי ּפני ואֹור ְְְִִִִֶָָכ"ד),

ק"ב (ׁשם אבניה את עבדי רצּו ּכי ֲֲִֶֶֶָָָָָד'),

ורּׁש"י ּבּדבר. וחׁשק חפץ ענין ּכּלם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻט"ו),

סרחני. על לי למחל ׁשּנתרּצית על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּכתב

ל"ב (לעיל אמרּתי ּוכבר לי. נתּפּיסּת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָוּתרצני,

עון: מזּכיר לֹו ׁשּיהיה טֹוב ׁשאינּנּו ְְִִֵֶֶֶֶַָֹכ"א)

È˙Î¯a.(יא) ˙‡ ‡� Á˜אּתי עׂשּו וכן הּמנחה, «»∆ƒ¿»ƒְְֲִִִֵַָ

מנחה. לי הׁשיבּו ל"א), י"ח (מ"ב ְְִִִָָָָברכה

ט"ו). ה' (ׁשם עבּד מאת ברכה נא קח ְְְֵֵֵֶַַָָָָוכן

ּכי ּברכה, לרצֹונֹו האדם ׁשּיׁשלח הּמנחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָויקראּו

אׁשר ּכענין הּׁשם, אֹותֹו ּבר מאׁשר ׁשֹולח ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַהּוא

ּכאׁשר י"ד), ט"ו (ּדברים לֹו ּתּתן אלהי ה' ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹּברכ

והּמנחה בידֹו. הּבא מן י"ד) (ל"ב למעלה ְְְְְִִַַַַָָָָָאמר

מס: ּתּקרא ידּוע ּבדבר לּמל ּבּה התנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשר

‰Ô‡v.(יג) Ïk e˙ÓÂלֹו ׁשהיה חמלה, ּדר »≈»«…ְֶֶֶֶָָָ

ּכן יאמר לא אבל ּכּלם", "ּומתּו ֲֵֵַַָָֹֹֻלֹומר

סתם, "ּומתּו" לֹומר רצה לא וגם הילדים. ְְְִֵַַַַָָָָֹעל



לה glyie zyxt - bl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iriax meil inei xeriy

(é)éðéòa ïç éúàöî àð-íà àð-ìà á÷òé øîàiåzç÷ìå E ©Ÿ́¤©«£ÀŸ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬
éðô éúéàø ïk-ìò ék éãiî éúçðîíéýìû éðt úàøk E ¦§¨¦−¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−
:éðöøzå©¦§¥«¦

i"yx£‡�ŒÏ‡∑לי ּתאמר נא EÈ�Ù.ּכןאל È˙È‡¯ ÔkŒÏÚ Èk È„iÓ È˙Á�Ó zÁ˜ÏÂ EÈ�ÈÚa ÔÁ È˙‡ˆÓ ‡�ŒÌ‡ «»ִֵַַָֹƒ»»»ƒ≈¿≈∆¿»«¿»ƒ¿»ƒƒ»ƒƒ«≈»ƒƒ»∆
'B‚Â∑לי חׁשּובין והן ,ּפני ראיתי אׁשר על מנחתי, ׁשּתקּבל ל והגּון ּכדאי ׂשרּכי ׁשראיתי ,הּמלא ּפני ּכראּית ¿ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ

'ראה ויאמר: הימּנּו ׁשּיתירא ּכדי ?הּמלא ראּית לֹו הזּכיר ולּמה סרחני. על לי למחל ׁשּנתרּצית על ועֹוד, ,ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻׁשּל
מעּתה' לֹו יכל איני ונּצֹול, לי,∑È�ˆ¯zÂ.הּמלאכים אפיצומנ"טנתּפּיסּת ּפּיּוס, לׁשֹון ׁשּבּמקרא רצֹון ּכל וכן ְְִִִֵֵַַַָָָֹ«ƒ¿≈ƒְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

כב)ּבלע"ז. לכם",(ויקרא יהיה לרצֹון לא וכן"ּכי ּולרּצֹות, לפּיס ּבאֹות י)הּקרּבנֹות רצֹון",(משלי ידעּון צּדיק "ׂשפתי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּולרּצֹות לפּיס רמב"ן.יֹודעים ְְְִֵַַ

(àé)íéýìû éðpç-ék Cì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈¦«©©¬¦¡Ÿ¦−
:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«

i"yx£È˙Î¯a∑לראּית ׁשהיא ּברכה וכל ׁשלֹום, לׁשאלת אּלא ּבאה אינּה ולפרקים ּפנים, ראּית על הּבאה זֹו מנחה מנחתי, ƒ¿»ƒְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
ּכגֹון: מז)ּפנים, אתּֿפרעה",(לקמן יעקב יח)"ויבר ב וכן(מלכים ּדסנחריב, ּברכה" אּתי ח)"עׂשּו ב לׁשלֹום"ל(שמואל לֹו ׁשאל ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

שלו"ד מו"ן ּברכתי, זֹו אף שלודא"ר. ּבלע"ז ׁשּקֹורין הן, ׁשלֹום ּברּכת לׁשֹון ּכּלם חמת, מל ּדתֹועי ‡L¯.ּולברכֹו" ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ¬∆
CÏ ˙‡·‰∑ליד ׁשּבאה עד להּגיעּה יגעּתי ואני ּבּה, טרחּת רבא)לא ׁשהיא∑È�pÁ.(בראשית לפי מדּגׁשת ראׁשֹונה נּו"ן À»»ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ««ƒְְִִִֶֶֶָֻ

"עׂשני", ּכמֹו: לׁשּמּוׁש, והּׁשליׁשית נּוני"ן, ׁשּתי ּבלא חנן ׁשאין 'חננני', לֹומר: לֹו ׁשהיה נּוני"ן, ׁשּתי ּבמקֹום ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹמׁשּמׁשת
ÏÎŒÈÏ."זבדני" LÈ∑צרּכי מּכדי ויֹותר יֹותר רב", לי "יׁש ּגאוה: ּבלׁשֹון ּדּבר ועׂשו סּפּוקי. רמב"ן.ּכל ְִַָ∆ƒ…ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ

(áé):Ecâðì äëìàå äëìðå äòñð øîàiå©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§¨−§¤§¤«
i"yx£‰ÚÒ�∑ותרּגּום ּבּתבה, יסֹוד והּנּו"ן נּסע, ּכמֹו: נסעה ּכאן אף סלח, ׁשמע, ּכמֹו: ׁשהּוא סלחה', 'ׁשמעה, ּכמֹו ƒ¿»ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

'ונל מּכאן 'נּסע ליעקב: אמר עׂשו ,'וניה 'נטל אּונקלֹוס: Ec‚�Ï.ׁשל ‰ÎÏ‡Â∑,ל אעׂשה זֹו טֹובה ,ל ּבׁשוה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ¿≈¿»¿∆¿∆ְְְֱֶֶֶָָ
ל ּבׁשוה ,"לנגּד" וזהּו ,צרי אּתה ּכאׁשר לאט ללכת מהלכּתי ימי ׁשאארי. ְְְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(âé)ø÷aäå ïàväå íékø íéãìéä-ék òãé éðãà åéìà øîàiå©Ÿ́¤¥À̈£Ÿ¦³Ÿ¥¸©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìò úBìò̈´¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ

i"yx£ÈÏÚ ˙BÏÚ∑לאט לנהלן עלי מּטלֹות עלֹות ׁשהן והּבקר לׁשֹון:∑BÏÚ˙.הּצאן עֹולליהן, ב)מגּדלֹות "עֹולל(איכה »»»ְְְֲֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ»ְְְְֵֵֶַ
סה)ויֹונק", ימים",(ישעיה ו)"עּול א אנפיטי"ׁש(שמואל ּבלע"ז עלֹות", ּפרֹות ‡Á„."ׁשּתי ÌBÈ Ìe˜Ù„e∑)יֹום ידּפקּום ואם ְְְִֵֵַַָָָ¿»∆»ְְְִִ

הּצאן")אחד ּכל "ומתּו ּבמרּוצה ּבּדר ה)ּכמֹו:∑Ìe˜Ù„e.ליּגעם השירים ּבּדלת(שיר נֹוקׁש ּדֹופק", ּדֹודי רמב"ן."קֹול ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹ¿»ְִֵֵֶֶַ

(ãé)ìâøì éhàì äìäðúà éðàå Bcáò éðôì éðãà àð-øáòé©«£¨¨¬£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤¸¤
àáà-øLà ãò íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnä©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤¨¬Ÿ

:äøéòN éðãà-ìà¤£Ÿ¦−¥¦«¨
i"yx£È�„‡ ‡�Œ¯·ÚÈ∑ּתתרחק אם ואף ּדרּכ ּכפי עבר ,הליכת ימי ּתארי יתרה,∑‡˙�‰Ï‰.אל ה"א אתנהל, «¬»»¬…ƒְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵַַַַַָֹ∆¿«¬»ְְֵֵֵֶַָ

¯ÔÈÓÁי ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ eÚ·a ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
Ôk ÏÚ È¯‡ È„È ÔÓ Èz·¯˜z Ïa˜˙e CÈ�ÈÚa¿≈»¿«≈ƒ¿À¿ƒƒ¿ƒ¬≈«≈
˙ÈÚ¯˙‡Â ‡i·¯·¯ Èt‡ eÊÈÁk CÈt‡Ï ÔepzÊÁ¬ƒƒ¿«»¿≈«≈«¿¿«»¿ƒ¿¿≈

:ÈÏƒ

‡¯Èיא CÏ ˙‡È˙Bz‡c Èz·¯˜z ˙È ÔÚk Ïa«̃≈¿«»ƒ¿À¿ƒ¿ƒƒ«»¬≈
‡lÎ ÈÏ ˙È‡ È¯‡Â ÈÈ (Ì„˜) ÈÏÚ ÌÈÁ«̄ƒ¬«√»¿»«¬≈ƒƒ…»

:ÏÈa˜Â da Û˜˙‡Â¿«¿≈≈¿«ƒ

CÏ·˜Ï:יב C‰È‡Â C‰È�Â Ïh� ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿≈»¿≈«¿»¿»

¯ÔÈÎÈkיג ‡i˜�È È¯‡ Ú„È È�Ba¯ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈ƒƒ¿«¬≈»¿«»«ƒƒ
„Á ‡ÓBÈ Ôe�˜BÁ„e ÈÏÚ ‡z˜�ÈÓ È¯B˙Â ‡�ÚÂ¿»»¿≈≈ƒ¿»»»¿ƒ»«

:‡�Ú Ïk Ôe˙eÓÈÂƒ»»»

‡„a¯יד ‡�‡Â dc·Ú Ì„˜ È�Ba¯ ÔÚk ¯aÚÈ¿ƒ«¿«ƒƒ√»«¿≈«¬»¡«≈
‡i˜�È Ï‚¯Ïe ÈÓ„˜ È„ ‡z„·BÚ Ï‚¯Ï ÁÈ�a¿ƒ«¿∆∆«¿»ƒ√»«¿∆∆»¿«»

:¯ÈÚNÏ È�Ba¯ ˙ÂÏ ÏBÚ‡ Èc „Ú«ƒ≈¿«ƒƒ¿≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

EÈ�Ù.(י) È˙È‡¯ Ôk ÏÚ Èkּתּקח לֹו, אמר ƒ«≈»ƒƒ»∆ִַַָ

ׁשהם ּפני ׁשראיתי ּבעבּור מּידי ְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָמנחתי

הּמנחה, ּבקּבלת וּתרצני אלהים, ּפני ּכראֹות ְְְְְֱִִִִִִֵֵַַַַָָֹלי

מנחתם ּבקּבלת יראיו את רֹוצה האלהים ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכאׁשר

ּכענין ד'),וקרּבנם. א' (וּיקרא לֹו ונרצה ְְְְְְְִִִַַָָָָָ

(יׁשעיה מזּבחי על לרצֹון וזבחיהם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹעֹולתיהם

ל"ג (ּדברים אחיו רצּוי יהי מּלׁשֹון ז'), ְְְְִִִֶָָנ"ו

מ"ד (ּתהּלים רציתם ּכי ּפני ואֹור ְְְִִִִֶָָכ"ד),

ק"ב (ׁשם אבניה את עבדי רצּו ּכי ֲֲִֶֶֶָָָָָד'),

ורּׁש"י ּבּדבר. וחׁשק חפץ ענין ּכּלם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻט"ו),

סרחני. על לי למחל ׁשּנתרּצית על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּכתב

ל"ב (לעיל אמרּתי ּוכבר לי. נתּפּיסּת ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָוּתרצני,

עון: מזּכיר לֹו ׁשּיהיה טֹוב ׁשאינּנּו ְְִִֵֶֶֶֶַָֹכ"א)

È˙Î¯a.(יא) ˙‡ ‡� Á˜אּתי עׂשּו וכן הּמנחה, «»∆ƒ¿»ƒְְֲִִִֵַָ

מנחה. לי הׁשיבּו ל"א), י"ח (מ"ב ְְִִִָָָָברכה

ט"ו). ה' (ׁשם עבּד מאת ברכה נא קח ְְְֵֵֵֶַַָָָָוכן

ּכי ּברכה, לרצֹונֹו האדם ׁשּיׁשלח הּמנחה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָויקראּו

אׁשר ּכענין הּׁשם, אֹותֹו ּבר מאׁשר ׁשֹולח ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַהּוא

ּכאׁשר י"ד), ט"ו (ּדברים לֹו ּתּתן אלהי ה' ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹּברכ

והּמנחה בידֹו. הּבא מן י"ד) (ל"ב למעלה ְְְְְִִַַַַָָָָָאמר

מס: ּתּקרא ידּוע ּבדבר לּמל ּבּה התנּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָאׁשר

‰Ô‡v.(יג) Ïk e˙ÓÂלֹו ׁשהיה חמלה, ּדר »≈»«…ְֶֶֶֶָָָ

ּכן יאמר לא אבל ּכּלם", "ּומתּו ֲֵֵַַָָֹֹֻלֹומר

סתם, "ּומתּו" לֹומר רצה לא וגם הילדים. ְְְִֵַַַַָָָָֹעל
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אׁשמעה ארדה, נחת,∑Èh‡Ï.ּכמֹו: לׁשֹון ׁשּלי, ח)לאט לאט",(ישעיה יח)"ההֹולכים ב לאּטי,(שמואל לּנער". לי "לאט ְְְְֵֶָָ¿ƒƒְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַַַ
ׁשּלי' נחת 'אתנהל מׁשּמׁשת, ואינּה היסֹוד מן ‰Î‡Ïn‰.הּלּמ"ד Ï‚¯Ï∑הּמּטלת הּמלאכה רגלי הליכת צר לפי ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ¿∆∆«¿»»ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

להֹולי ‰ÌÈ„ÏÈ.עלי Ï‚¯Ïe∑ליל יכֹולים ׁשהם רגליהם, ÈÚN¯‰.לפי È�„‡ŒÏ‡ ‡·‡Œ¯L‡ „Ú∑לֹו הרחיב ְִַָ¿∆∆«¿»ƒְְְִִֵֵֵֵֶֶַ«¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ְִִ
לא והּוא אצלֹו', ּבֹואי עד ימּתין רעה, לי לעׂשֹות ּדעּתֹו 'אם אמר: סּכֹות, עד אּלא ללכת ּדעּתֹו היה ׁשּלא ,ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻהּדר

.ׁשּנאמר(ב"ר)הל הּמׁשיח, ּבימי ?יל כ"א)ואימתי א ּומדרׁשי(עובדיה עׂשו". הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים "ועלּו : ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ
רּבים זֹו לפרׁשה יׁש רמב"ן.אּגדה ְִֵַַָָָָָ

(åè)ézà øLà íòä-ïî Enò àp-äâévà åNò øîàiå©Ÿ́¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½¦¨−̈£¤´¦¦®
:éðãà éðéòa ïç-àöîà äf änì øîàiå©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−§¥¥¬£Ÿ¦«

i"yx£‰f ‰nÏ ¯Ó‡iÂ∑זֹו טֹובה לי לּה?ּתעׂשה צרי ‡„�È.ׁשאיני È�ÈÚa ÔÁŒ‡ˆÓ‡∑ׁשּום עּתה לי ּתׁשּלם ולא «…∆»»∆ֲִִִֵֶֶַָָָ∆¿»≈¿≈≈¬…ƒְְִֵַַָֹ
רמב"ן.ּגמּול ְ

(æè):äøéòN Bkøãì åNò àeää íBia áLiå©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−¥¦«¨
i"yx£Bk¯„Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ÌBia ·LiÂ∑(ב"ר).אחד אחד מאצלֹו נׁשמטּו עּמֹו, ׁשהלכּו איׁש מאֹות וארּבע לבּדֹו, עׂשו «»»««≈»¿«¿ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּנאמר ּדוד, ּבימי הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש להם ּפרע ל)והיכן א על(שמואל רכבּו אׁשר נער איׁש מאֹות ארּבע אם "ּכי ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
."הּגמּלים ְִַַ

(æé)úkñ äNò eäð÷îìe úéa Bì ïáiå äúkñ òñð á÷òéå§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−¨®¦§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ
:úBkñ íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìò©¥²¨¨¬¥«©¨−ª«

i"yx£˙Èa BÏ Ô·iÂ∑(יז וחרף(מגילה קיץ, חדׁש: י"ח ׁשם קיץׁשהה – סּכֹות חרף, – ּבית קיץ, – סּכֹות רמב"ן.וקיץ, «ƒ∆»ƒְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻֻ

(çé)Bàáa ïòðk õøàa øLà íëL øéò íìL á÷òé àáiå©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ§¤´¤§©½©§Ÿ−
òä éðt-úà ïçiå íøà ïctî:øé ¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«

i"yx£ÌÏL∑.מּצלעתֹו ׁשּנתרּפא ּבגּופֹו, לג)ׁשלם ּבתֹורתֹו,(שבת ׁשלם ּדֹורֹון. אֹותֹו מּכל ּכלּום חסר ׁשּלא ּבממֹונֹו, ׁשלם »≈ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
לבן ּבבית ּתלמּודֹו ׁשכח ÌÎL.ׁשּלא ¯ÈÚ∑וכמֹוהּו לעיר, א)ּכמֹו לחם"(רות ּבית ּבֹואנה ‡¯Ì."עד ÔctÓ B‡·a∑ ְְֵֶַַָָָֹƒ¿∆ְְְֲִֵֶַָָָ¿…ƒ««¬»

ּומעׂשו מּלבן ארם, מּפּדן ׁשלם וּיבא ּכאן: אף ׁשלם', ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני 'יצא לחברֹו: האֹומר ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹּכאדם
ּבּדר לֹו רמב"ן.ׁשּנזּדּוגּו ְְִֶֶֶַַ

nÚ‡טו ÔÓ CnÚ ÔÚk ˜BaL‡ ÂNÚ ¯Ó‡Â«¬«≈»∆¿¿«ƒ»ƒ«»
È�ÈÚa ÔÈÓÁ¯ ÁkL‡ Ô�„ ‡ÓÏ ¯Ó‡Â ÈnÚcƒƒƒ«¬«¿»¿««¿««¬ƒ¿≈≈

:È�Baƒ̄ƒ

ÈÚNÏ¯:טז dÁ¯‡Ï ÂNÚ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ·˙Â¿«¿»«≈»¿»¿≈¿≈ƒ

Èa˙‡יז dÏ ‡�·e ˙BkÒÏ ÏË� ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¿À¿»≈≈»
‡ÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔlËÓ „·Ú d¯ÈÚ·ÏÂ¿ƒ¿ƒ≈¬«¿«»«≈¿»¿»

:˙BkÒ ‡¯˙‡„¿«¿»À

Ècיח ÌÎL„ ‡z¯˜ ÌÈÏL ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ«¿»ƒ¿∆ƒ
‡¯Le Ì¯‡c ÔctÓ d˙ÈÓa ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«¿≈≈ƒ«««¬»¿»

:‡z¯˜ (Èt‡) Ï·˜Ï»√≈«≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּילדים על יחמל ּכי הּצאן, ועל הּבקר ְְֲִִַַַַַַַָָָֹֹעל

"ּומתּו להארי רצה ולא ּבמׁשמע. יהיּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

והּבקר": הּצאן ְַַָָָֹּכל

B‡וייעפּו רּכים, הּילדים ּכי ּפרּוׁשֹו ְְְִִִִִֵֶַַָָיהיה

והּצאן ללכת, ירצּו ולא וייגעּו ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹנערים

הּצאן ימּותּו ידחקּום ואם עלֹות, ׁשהםוהּבקר ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

יּזיק אבל ימּות לא הּבקר ּכי ּדּקה, ְֲִִֵַַַָָָָָָֹּבהמה

ֶָלהם:

ÈÚN¯‰.(יד) È�„‡ Ï‡ ‡·‡ ¯L‡ „Úהיה «¬∆»…∆¬…ƒ≈ƒ»ָָ

ּבארץ ּדר ארצֹו אל ּבׁשּובֹו ְְְְֲֶֶֶֶֶַַֹליעקב

,לנגּד ואלכה עׂשו לֹו אמר והּנה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָׂשעיר,

לעׂשֹות אביו אל ׁשּובֹו עד מּמּנּו יּפרד ֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

אני אמר ויעקב ארצֹו, אל ּבבֹואֹו ּכבֹוד ְְְֲֲִֶַַַָָֹלֹו

ממׁשלּתֹו, עיר אל יׁשּוב ואדני לאּטי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָֹאל

ּכאׁשר עּמי ויל יכּבדני עירֹו ּדר אׁשּוב ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָואם

אליו, ׁשּיבא מּמּנּו נדר זה היה ולא ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹיחּפץ.

לֹו. צרי עׂשו ִֵֵֶָָׁשאין

e�È˙Ba¯Âהיה ׁשּלא עֹוד כ"ה:) (ע"ז אמרּו ¿«≈ְֶָָָֹ

ׂשעיר, ּדר לׁשּוב יעקב ְֲִֵֶֶַַַָֹּבדעת

אבל יּוכל, ּכאׁשר מּמּנּו להתרחק היה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָּורצֹונֹו

חכמה, עצת זֹו וגם .הּדר את לֹו ְְְֲִִֶֶֶַַַָָהרחיב

ׁשּיקּים י"ד) ע"ח (ב"ר אחר מדרׁש להם ְְְִֵֵֶֶַַָָועֹוד

א' (עֹובדיה ׁשּנאמר הּמׁשיח, לימֹות ְְֱִִֶֶַַַַָָָּדברֹו

הר את לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשעים ועלּו ְְְִִִִֶַַָֹכ"א)

צּיֹון ּבהר אׁשר הּמֹוׁשיעים ּכי יאמר ְֲִִִִֵֶַַַָֹעׂשו,

עׂשו: הר את לׁשּפט ְֲִֵֶַַָֹיעלּו

nÏ‰(טו) .È�„‡ È�ÈÚa ÔÁ ‡ˆÓ‡ ‰f ‰nÏ»»∆∆¿»≈¿≈≈¬…ƒ»»
,‰Ê.לּה צרי ׁשאיני טֹובה לי ּתעׂשה ∆ֲִִִֵֶֶַָָָ

ׁשּום עּתה ּתׁשּלם ולא ,ּבעיני חן ְְְְֵֵֵֶֶַַָָֹאמצא

לא ּכי ּביעקב והּכּונה רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְֲִִַַַַָָֹֹּגמּול,

ׁשּכן וכל ּכלל, ּובחבּורתם ּבהם חפץ ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

אחרת: ּדר ללכת ּבדעּתֹו ְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהיה

e�È˙Ba¯Âב"ר) אמרּו עצה, ּבזה עֹוד ראּו ¿«≈ְֵֶָָָָ

סליק הּוה ּכד יּנאי רּבי ט"ו) ִִֵַַַַַָע"ח

ולא ּפרׁשתא ּבהדא מסּתּכל הּוה ְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָֹלמלכּותא

אסּתּכל לא זמן חד רֹומאין, עּמיה נסיב ְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹהּוה

עד לעּכֹו הּגיעּו ולא רֹומאין, עּמיה ונסיב ְְְִִִִִֵַַָָָֹּבּה

ּבידם קּבלה ׁשהיתה מּפני ׁשּלֹו. ּפינס ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּמכר

ּבחצר ּברֹומה ּבא ּכׁשהיה ּגלּות. ּפרׁשת ְְֲֶֶַַַָָָָָָָׁשּזֹו

מסּתּכל היה הּצּבּור עסקי על אדֹום ְְְֱִִִֵֵֵַַַַָָמלכי

ּכי החכם, הּזקן עצת אחרי ללכת זֹו ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבפרׁשה

מקּבל היה ולא יעׂשּו, וכן הּדֹורֹות יראּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹמּמּנּו

אּלא מקרבין ׁשאין ללּותֹו רֹומי אנׁשי ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹחברת

עצמן אדם:להנאת ׁשל ממֹונֹו ּומפקירין ְְֲִִֶַַַַָָָָָ

Èa˙.(יז) BÏ Ô·iÂמקֹום הּמקֹום היה ּכי יּתכן «ƒ∆»ƒִִֵַָָָָָ

ּבית לֹו לבנֹות והצר עיר, ׁשם ְְְִִִֵַַָֻאין

לֹו ׁשּבנה ּבית, לֹו וּיבן אֹו סּכֹות. ְֲִִֶֶַַָָָֻולעׂשֹות

עׂשו: מּפני להּׂשגב עז מגּדל ּובֹו ּגדֹול ְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹּבית

‡¯Ì.(יח) ÔctÓ .ÌÏL ·˜ÚÈ ‡·iÂּכאֹומר «»…«¬…»≈ƒ««¬»ְֵ

ּובא אריֹות ׁשּני מּבין ּפלֹוני יצא ְֲֲִִִֵֵֵַָָָָלחברֹו

ּומעׂשו, מּלבן ׁשלם יעקב וּיבא ּכאן אף ֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֹׁשלם,
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(èé)ãiî Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½¦©¬
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

i"yx£‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר טֹובים,(מעה, 'חּורפן', חריפיםותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר" "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, .)ּבכל ְְֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr dk zegiy ihewl)

קׂשיטה ּבמאה . . הּׂשדה חלקת את יט)וּיקן ׁשקלים"(לג, "חמּׁשה ולא (מעה), קׂשיטה" "מאה הּכתּוב נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

היה והרי הּׂשדה, חלקת את לקנֹות יעקב היה ּצריְך מה לׁשם קׁשה: לכאֹורה ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעֹות). עׂשרים יׁש ּבׁשקל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ(ׁשהרי

ּכניסתֹו עם מּיד – הּקדׁש ארץ חּבת מּתֹוְך היתה ׁשהּקנּיה הּכתּוב, מתרץ לכן ּבלבד? קצר לזמן ּבׁשכם והתעּכב אביו, לבית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבדרּכֹו

מטּבעֹות ּבמאה עליה וׁשּלם ׂשדה חלקת ּבּה קנה ּכתכׁשיטים.חׁשּובֹותאליה הּמׁשּמׁשֹות , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(ë):ìàøNé éýìû ìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡¯˜iÂ∑,"יׂשראל "אלהי קרּוי ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות הּנס ׁשם על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה ׁשם על ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשּׁשמי לי לאלהים הּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּוא אל, ׁשהּוא מי ּכלֹומר: הּׁשם, ּבמׁשהּבקריאת מצינּו וכן יׂשראל. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

יז) הּקדֹוׁש(שמות ׁשל ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא הּנס ׁשם על אּלא ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא נּסי", ה' ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"וּיקרא
'אל' ליעקב קראֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. הּוא 'ה' הּוא: יח)ּברּו "ּוכפּטיׁש(מגילה ּתֹורה ודברי , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבאתי מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני טעמים, לכּמה מתחּלקים סלע", רמב"ן.יפצץ ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ß elqk a"i iying mei ß

ãì(à)úBàøì á÷òéì äãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§¨−§©«£®Ÿ¦§−
:õøàä úBðáa¦§¬¨¨«¤

i"yx£‰‡ÏŒ˙a∑,היתה יצאנית היא ׁשאף "ּבתֿלאה", נקראת: יציאתה ׁשם על אּלא יעקב, ּבת ׁשּנאמר:(ב"ר)ולא «≈»ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ל) לקראתֹו".(לעיל לאה ּכבּתּה("וּתצא ּכאּמּה, הּמׁשל: מׁשלּו .)ועליה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dl zegiy ihewl)

לקראתֹו לאה וּתצא א)ׁשּנאמר לד, ׁשבטים"(רׁש"י להרּבֹות ּומחּזרת מתאּוה "ׁשהיתה חּיּובי, ּדבר היתה לאה ׁשל זֹו (רׁש"ייציאה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מּיעקב,ׁשם) ולא מּלאה ירׁשה זֹו ּותכּונה למּוטב. והחזרתן הארץ ּבנֹות קרּוב חּיּובית: מּטרה לׁשם היתה ּדינה יציאת ׁשאף לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

Ônzיט Ò¯Ù Èc ‡Ï˜Á ˙�ÒÁ‡ ˙È Ô·Êe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ È�·„ ‡„ÈÓ d�kLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙ¯eÁ ‰‡Óa¿≈»¿»

‡Ïכ Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz Ì˜‡Â«¬≈«»«¿¿»¿«¬ƒ√»≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈

ÚÈÏ˜·א ˙„ÈÏÈ Èc ‰‡Ï ˙a ‰�Èc ˙˜Ù�e¿»«ƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…
:‡Ú¯‡ ˙�·a ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈ƒ¿««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּבא ּפרׁש אברהם רּבי אבל רּׁש"י. לׁשֹון ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָזה

עּתה ּכי מארע, ׁשּום לֹו ארע ולא ְְְִֵַַָָָֹֹּבׁשלֹום

ּדינה: מארע לסּפר ְְִֵֵַַָָֹיחל

ÈÙÏeהיה ּבסּכֹות ּכי ּכן, הּכתּוב אמר ּדעּתי ¿ƒְְִִֵַַַָָָָֻ

הּירּדן ּבעבר סּכֹות ּכי מעׂשו, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻמתּפחד

ּבספר הּמזּכר הּוא אם סיחֹון, ּבמלכּות ְְְְְִִִֵֶַַָָֻמזרח

הּוא הּנה אחר, הּוא ואם כ"ז), (י"ג ְְִִֵֵַַֻיהֹוׁשע

ּכנען ּבארץ היֹותֹו ועד לׂשעיר. קרֹוב ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָיֹותר

ּכי ּבֹו יּגע ׁשּלא ידע אז ּכי לּבֹו, ׁשקט ִִִִֶַַַָָָֹֹלא

הארץ, אנׁשי ׁשּיעזרּוהּו אֹו מּׁשם, קרֹוב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָאביו

ׁשּזכּות אֹו ּבתֹוכם, אלהים נׂשיא אביו ְְְֱִִִִֶָָֹּכי

(ּבבראׁשית עּתה אמר ולכן ּתּצילהּו, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהארץ

ׁשעׂשה החדׁשים אֹותן ּכל ט"ז) ע"ח ֳִֶַַָָָָָָרּבה

ּבאֹותֹו עׂשו את מכּבד היה ּבסּכֹות אבינּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֻיעקב

לֹו ּומׁשּלח ׁשם מּמּנּו מתירא היה ּכי ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּדֹורֹון,

אחת ּפעם אֹו וחדׁש, חדׁש ּבכל הּדֹורֹון ְְְֶֶַַַַַָֹֹּכאֹותֹו

ְָָּבׁשנה:

ÔÁiÂ.¯ÈÚ‰ È�t להי‡˙ רצה אכסנאילא ֹות «ƒ«∆¿≈»ƒְְְִַַָָֹ

ּביאתֹו ּתחּלת ׁשּתהיה רצה אבל ְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבעיר,

וקנה ּבּׂשדה חנה ולכן ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָּבארץ

הּזה והּמעׂשה ּבארץ. להחזיק וזה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָהּמקֹום,

ּתחּלה, לפניו יּכבׁש ההּוא הּמקֹום ּכי רמז, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהיה

ּכאׁשר זרעֹו, מּפני הארץ יֹוׁשבי הֹוריׁשּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָטרם

ו'): י"ב (לעיל ּבאברהם ְְְְִֵֵַַָָּפרׁשּתי

e�È˙Ba¯Âּדמּדּומי עם נכנס ו') ע"ט (ב"ר אמרּו ¿«≈ְְְִִִֵַָ

ּדעּתם ועל ּתחּומין. לֹו וקבע ְְְְִַַַַָָָחּמה

היה ּפנים ּכל על אבל מּמּנּו. ּבכּונה היה ְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹלא

רּבי אבל ׁשאמרנּו. העתיד על לרמז ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהמארע

ּכי להֹודיע זה הּכתּוב הזּכיר ּכי אמר ְְְִִִִִֶַַַַָָָָאברהם

חלק לֹו ׁשּיׁש ּומי יׂשראל לארץ ּגדֹולה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמעלה

הּבא: העֹולם ּכחלק הּוא חׁשּוב ְֵֶַָָָָָּבּה

Ï‡¯NÈ.(כ) È‰Ï‡ Ï‡ BÏ ‡¯˜iÂׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַֹ

ׁשהיה ׁשם על אּלא יׂשראל, אלהי ְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹקרּוי

ׁשם קרא להּצילֹו עּמֹו הּוא ּברּו ְִִֵַַָָָָהּקדֹוׁש

הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחֹו להיֹות הּנס, ׁשם על ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָהּמזּבח

מי ּכלֹומר, הּמזּבח, ּבקריאת נזּכר הּוא ְְְְִִִִִֵַַַַָָּברּו

וכן יׂשראל. ׁשּׁשמי לי אלהים הּוא אל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשהּוא

י"ז (ׁשמֹות נּסי ה' ׁשמֹו וּיקרא ּבמׁשה ְְְְִִִִֶַָָמצינּו

ׁשם על אּלא ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא ְִֵֵֶֶַַַָָֹט"ו),

ׁשל ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּנס

ורּבֹותינּו נּסי. הּוא ה' הּוא, ּברּו ְִִֵַַָָהּקדֹוׁש

קראֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש י"ח.) (מגּלה ְְְִֶַָָָָָּדרׁשּו

סלע יפֹוצץ ּכפּטיׁש הּתֹורה ודברי אל. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹליעקב

ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני טעמים לכּמה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָמתחּלקין

ּדברי צדקּו והּנה רּׁש"י. לׁשֹון זה ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּבאתי.

ּכטעם לֹו טעם ויהי מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו ְְְִִִִֶַַַַַָָהרב

ל וקרא י"ח), ל"ה (להּלן בנימין לֹו ְְְְִִַָָָָָֹקרא

י"ב): נ"ח (יׁשעיה ּפרץ ְְֵֶֶַָֹּגדר

Ú„Âׁשּיּקראּו ּכן, ּביׂשראל הּזה הּמנהג ּכי ¿«ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

צּוריאל ּכמֹו האל ּבׁשבחי ְְְִִֵֵֵֵַָהּׁשמֹות

א' (ׁשם צּוריׁשּדי ל"ה), ג' ּכי(ּבּמדּבר ו'), ְִִִַַָָָ



לז glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iying meil inei xeriy

(èé)ãiî Bìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½¦©¬
:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«

i"yx£‰ËÈN˜∑.'קׂשיטה למעה, קֹורין היּו הּים לכרּכי 'ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר טֹובים,(מעה, 'חּורפן', חריפיםותרּגּומֹו: ¿ƒ»ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

לּסֹוחר" "עֹובר ּכגֹון: מקֹום, .)ּבכל ְְֵֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(177 'nr dk zegiy ihewl)

קׂשיטה ּבמאה . . הּׂשדה חלקת את יט)וּיקן ׁשקלים"(לג, "חמּׁשה ולא (מעה), קׂשיטה" "מאה הּכתּוב נקט מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

היה והרי הּׂשדה, חלקת את לקנֹות יעקב היה ּצריְך מה לׁשם קׁשה: לכאֹורה ּדהּנה לֹומר, ויׁש מעֹות). עׂשרים יׁש ּבׁשקל ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ(ׁשהרי

ּכניסתֹו עם מּיד – הּקדׁש ארץ חּבת מּתֹוְך היתה ׁשהּקנּיה הּכתּוב, מתרץ לכן ּבלבד? קצר לזמן ּבׁשכם והתעּכב אביו, לבית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבדרּכֹו

מטּבעֹות ּבמאה עליה וׁשּלם ׂשדה חלקת ּבּה קנה ּכתכׁשיטים.חׁשּובֹותאליה הּמׁשּמׁשֹות , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

(ë):ìàøNé éýìû ìû Bì-àø÷iå çaæî íL-áviå©©¤−̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ Ï‡ BÏŒ‡¯˜iÂ∑,"יׂשראל "אלהי קרּוי ׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְְֱִִֵֵֵֶַַָָֹֹ

נזּכר מקֹום ׁשל ׁשבחֹו להיֹות הּנס ׁשם על הּמזּבח ׁשם קרא והּצילֹו, עּמֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהיה ׁשם על ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָאּלא
ׁשּׁשמי לי לאלהים הּוא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּוא אל, ׁשהּוא מי ּכלֹומר: הּׁשם, ּבמׁשהּבקריאת מצינּו וכן יׂשראל. ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

יז) הּקדֹוׁש(שמות ׁשל ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא הּנס ׁשם על אּלא ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא נּסי", ה' ׁשמֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"וּיקרא
'אל' ליעקב קראֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּדרׁשּו ורּבֹותינּו נּסי'. הּוא 'ה' הּוא: יח)ּברּו "ּוכפּטיׁש(מגילה ּתֹורה ודברי , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבאתי מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני טעמים, לכּמה מתחּלקים סלע", רמב"ן.יפצץ ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ß elqk a"i iying mei ß

ãì(à)úBàøì á÷òéì äãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§¨−§©«£®Ÿ¦§−
:õøàä úBðáa¦§¬¨¨«¤

i"yx£‰‡ÏŒ˙a∑,היתה יצאנית היא ׁשאף "ּבתֿלאה", נקראת: יציאתה ׁשם על אּלא יעקב, ּבת ׁשּנאמר:(ב"ר)ולא «≈»ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹ
ל) לקראתֹו".(לעיל לאה ּכבּתּה("וּתצא ּכאּמּה, הּמׁשל: מׁשלּו .)ועליה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dl zegiy ihewl)

לקראתֹו לאה וּתצא א)ׁשּנאמר לד, ׁשבטים"(רׁש"י להרּבֹות ּומחּזרת מתאּוה "ׁשהיתה חּיּובי, ּדבר היתה לאה ׁשל זֹו (רׁש"ייציאה ְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

מּיעקב,ׁשם) ולא מּלאה ירׁשה זֹו ּותכּונה למּוטב. והחזרתן הארץ ּבנֹות קרּוב חּיּובית: מּטרה לׁשם היתה ּדינה יציאת ׁשאף לֹומר, ויׁש . ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

Ônzיט Ò¯Ù Èc ‡Ï˜Á ˙�ÒÁ‡ ˙È Ô·Êe¿«»«¬»««¿»ƒ¿««»
ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ È�·„ ‡„ÈÓ d�kLÓ«¿¿≈ƒ»ƒ¿≈¬¬ƒƒ¿∆

:ÔÙ¯eÁ ‰‡Óa¿≈»¿»

‡Ïכ Ì„˜ È‰BÏÚ ÁÏÙe ‡Áa„Ó Ônz Ì˜‡Â«¬≈«»«¿¿»¿«¬ƒ√»≈
:Ï‡¯NÈ„ ‡‰Ï‡¡»»¿ƒ¿»≈

ÚÈÏ˜·א ˙„ÈÏÈ Èc ‰‡Ï ˙a ‰�Èc ˙˜Ù�e¿»«ƒ»«≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…
:‡Ú¯‡ ˙�·a ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈ƒ¿««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּבא ּפרׁש אברהם רּבי אבל רּׁש"י. לׁשֹון ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָזה

עּתה ּכי מארע, ׁשּום לֹו ארע ולא ְְְִֵַַָָָֹֹּבׁשלֹום

ּדינה: מארע לסּפר ְְִֵֵַַָָֹיחל

ÈÙÏeהיה ּבסּכֹות ּכי ּכן, הּכתּוב אמר ּדעּתי ¿ƒְְִִֵַַַָָָָֻ

הּירּדן ּבעבר סּכֹות ּכי מעׂשו, ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻמתּפחד

ּבספר הּמזּכר הּוא אם סיחֹון, ּבמלכּות ְְְְְִִִֵֶַַָָֻמזרח

הּוא הּנה אחר, הּוא ואם כ"ז), (י"ג ְְִִֵֵַַֻיהֹוׁשע

ּכנען ּבארץ היֹותֹו ועד לׂשעיר. קרֹוב ְְְְֱִֵֵֶֶַַַָיֹותר

ּכי ּבֹו יּגע ׁשּלא ידע אז ּכי לּבֹו, ׁשקט ִִִִֶַַַָָָֹֹלא

הארץ, אנׁשי ׁשּיעזרּוהּו אֹו מּׁשם, קרֹוב ְְִִֵֶֶַַַָָָָָאביו

ׁשּזכּות אֹו ּבתֹוכם, אלהים נׂשיא אביו ְְְֱִִִִֶָָֹּכי

(ּבבראׁשית עּתה אמר ולכן ּתּצילהּו, ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהארץ

ׁשעׂשה החדׁשים אֹותן ּכל ט"ז) ע"ח ֳִֶַַָָָָָָרּבה

ּבאֹותֹו עׂשו את מכּבד היה ּבסּכֹות אבינּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֻיעקב

לֹו ּומׁשּלח ׁשם מּמּנּו מתירא היה ּכי ְְִִִֵֵֶַַַָָָָהּדֹורֹון,

אחת ּפעם אֹו וחדׁש, חדׁש ּבכל הּדֹורֹון ְְְֶֶַַַַַָֹֹּכאֹותֹו

ְָָּבׁשנה:

ÔÁiÂ.¯ÈÚ‰ È�t להי‡˙ רצה אכסנאילא ֹות «ƒ«∆¿≈»ƒְְְִַַָָֹ

ּביאתֹו ּתחּלת ׁשּתהיה רצה אבל ְְֲִִִִֶֶַָָָָָּבעיר,

וקנה ּבּׂשדה חנה ולכן ׁשּלֹו, ּבתֹו ְְְֵֶֶֶַָָָָָָָָּבארץ

הּזה והּמעׂשה ּבארץ. להחזיק וזה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָהּמקֹום,

ּתחּלה, לפניו יּכבׁש ההּוא הּמקֹום ּכי רמז, ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָהיה

ּכאׁשר זרעֹו, מּפני הארץ יֹוׁשבי הֹוריׁשּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָטרם

ו'): י"ב (לעיל ּבאברהם ְְְְִֵֵַַָָּפרׁשּתי

e�È˙Ba¯Âּדמּדּומי עם נכנס ו') ע"ט (ב"ר אמרּו ¿«≈ְְְִִִֵַָ

ּדעּתם ועל ּתחּומין. לֹו וקבע ְְְְִַַַַָָָחּמה

היה ּפנים ּכל על אבל מּמּנּו. ּבכּונה היה ְֲִִֶַַָָָָָָָָָֹלא

רּבי אבל ׁשאמרנּו. העתיד על לרמז ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹֹהמארע

ּכי להֹודיע זה הּכתּוב הזּכיר ּכי אמר ְְְִִִִִֶַַַַָָָָאברהם

חלק לֹו ׁשּיׁש ּומי יׂשראל לארץ ּגדֹולה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָמעלה

הּבא: העֹולם ּכחלק הּוא חׁשּוב ְֵֶַָָָָָּבּה

Ï‡¯NÈ.(כ) È‰Ï‡ Ï‡ BÏ ‡¯˜iÂׁשהּמזּבח לא «ƒ¿»≈¡…≈ƒ¿»≈ְִֵֶַַֹ

ׁשהיה ׁשם על אּלא יׂשראל, אלהי ְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָֹקרּוי

ׁשם קרא להּצילֹו עּמֹו הּוא ּברּו ְִִֵַַָָָָהּקדֹוׁש

הּקדֹוׁש ׁשל ׁשבחֹו להיֹות הּנס, ׁשם על ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָהּמזּבח

מי ּכלֹומר, הּמזּבח, ּבקריאת נזּכר הּוא ְְְְִִִִִֵַַַַָָּברּו

וכן יׂשראל. ׁשּׁשמי לי אלהים הּוא אל ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶָֹׁשהּוא

י"ז (ׁשמֹות נּסי ה' ׁשמֹו וּיקרא ּבמׁשה ְְְְִִִִֶַָָמצינּו

ׁשם על אּלא ה', קרּוי ׁשהּמזּבח לא ְִֵֵֶֶַַַָָֹט"ו),

ׁשל ׁשבחֹו להזּכיר הּמזּבח ׁשם קרא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהּנס

ורּבֹותינּו נּסי. הּוא ה' הּוא, ּברּו ְִִֵַַָָהּקדֹוׁש

קראֹו הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש י"ח.) (מגּלה ְְְִֶַָָָָָּדרׁשּו

סלע יפֹוצץ ּכפּטיׁש הּתֹורה ודברי אל. ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָֹליעקב

ּפׁשּוטֹו ליּׁשב ואני טעמים לכּמה ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָמתחּלקין

ּדברי צדקּו והּנה רּׁש"י. לׁשֹון זה ּכל ְְְְִִִִֵֵֶַָָָּבאתי.

ּכטעם לֹו טעם ויהי מקרא, ׁשל ּבפׁשּוטֹו ְְְִִִִֶַַַַַָָהרב

ל וקרא י"ח), ל"ה (להּלן בנימין לֹו ְְְְִִַָָָָָֹקרא

י"ב): נ"ח (יׁשעיה ּפרץ ְְֵֶֶַָֹּגדר

Ú„Âׁשּיּקראּו ּכן, ּביׂשראל הּזה הּמנהג ּכי ¿«ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

צּוריאל ּכמֹו האל ּבׁשבחי ְְְִִֵֵֵֵַָהּׁשמֹות

א' (ׁשם צּוריׁשּדי ל"ה), ג' ּכי(ּבּמדּבר ו'), ְִִִַַָָָ
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יעקב למּוטבלאׁשהרי להחזירֹו יכֹולה ׁשהיתה אף מעׂשו, אֹותּה מנע ׁשּלכן ּכאּלּו, ּבפעּלֹות ׁשּתעסק כג)רצה לב, לעיל ּומּטרה(רׁש"י . ְְְְְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֻ

למּוטב. חזרּו ואכן יעקב, ּבני ּבבית ׁשפחֹות ונעׂשּו ׁשכם ּבנֹות את ׁשבּו יעקב ּבני ּדבר: ׁשל ּבסֹופֹו התּבּצעה רמב"ןזֹו ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

(á)Nð éeçä øBîç-ïa íëL dúà àøiåçwiå õøàä àé ©©̧§Ÿ¹̈§¤¯¤£²©«¦¦−§¦´¨¨®¤©¦©¬
:äpòéå dúà ákLiå dúàŸ¨²©¦§©¬Ÿ−̈©§©¤«¨

i"yx£d˙‡ ·kLiÂ∑ּכדרּכּה.‰pÚÈÂ∑ּכדרּכּה ע"ז)ׁשּלא רמב"ן.(יומא «ƒ¿«…»ְְַָ«¿«∆»ְְֶַָֹ

(â)äøòpä-úà áäàiå á÷òé-úa äðéãa BLôð ÷aãzå©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ©¤«¡©Æ¤©©«£½̈
:äøòpä áì-ìò øaãéå©§©¥−©¥¬©©«£¨«

i"yx£‰¯Úp‰ ·ÏŒÏÚ∑אּׂשיא אני ּבזּבז, ממֹון ּכּמה קטּנה, ׂשדה ּבחלקת אבי 'ראי הּלב: על הּמתיּׁשבין ּדברים «≈««¬»ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
ׂשדֹותיה' וכל העיר .ותּקנה ְְְִִֶֶָָָָ

(ã)äcìiä-úà éì-ç÷ øîàì åéáà øBîç-ìà íëL øîàiå©Ÿ́¤§¤½¤£¬¨¦−¥®Ÿ©¦²¤©©§¨¬
:äMàì úàfä©−Ÿ§¦¨«

(ä)eéä åéðáe Bzá äðéc-úà ànè ék òîL á÷òéå§©«£´Ÿ¨©À¦³¦¥Æ¤¦¨´¦½¨¨²¨¬
:íàa-ãò á÷òé Løçäå äãOa eäð÷î-úà¤¦§¥−©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«

(å):Bzà øaãì á÷òé-ìà íëL-éáà øBîç àöiå©¥¥²£¬£¦«§¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«

(æ)íéLðàä eávòúiå íòîLk äãOä-ïî eàa á÷òé éðáe§¥´©«£ÀŸ¨³¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½
ì ìûøNéá äNò äìáð ék ãàî íäì øçiåákL ©¦¬©¨¤−§®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ

:äNòé àì ïëå á÷òé-úa-úà¤©©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«
i"yx£‰NÚÈ ‡Ï ÔÎÂ∑ׁשהא הּבתּולֹות, את ידילעּנֹות על העריֹות מן עצמן ּגדרּו רמב"ן.(ב"ר)הּמּבּולּמֹות ¿≈…≈»∆ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

(ç)BLôð ä÷Lç éða íëL øîàì ízà øBîç øaãéå©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ
:äMàì Bì dúà àð eðz íëzáa§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−§¦¨«

i"yx£‰˜LÁ∑:חפצה »¿»ְָָ

¯a‡ב ‰‡ÂÈÁ ¯BÓÁ ¯a ÌÎL d˙È ‡ÊÁÂ«¬»»«¿∆«¬ƒ»»«»
:dÈ�ÚÂ d˙È ·ÈÎLe d˙È ¯·„e ‡Ú¯‡„¿«¿»¿«»«¿ƒ»«¿«¿«

ÌÈÁ¯eג ·˜ÚÈ ˙a ‰�È„a dLÙ� ˙‡ÈÚ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ««¿≈¿ƒ»««¬…¿≈
:‡zÓÏeÚ„ ‡aÏ ÏÚ ÏÈÏÓe ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»«ƒ«ƒ»¿∆¿»

ÈÏד ·Ò ¯ÓÈÓÏ È‰e·‡ ¯BÓÁÏ ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬¬ƒ¿≈»«ƒ
:ez�‡Ï ‡„‰ ‡zÓÏeÚ ˙È»∆¿»»»¿ƒ¿

·¯dzה ‰�Èc ˙È ·È‡Ò È¯‡ ÚÓL ·˜ÚÈÂ¿«¬…¿«¬≈»≈»ƒ»¿«≈
·˜ÚÈ ˜È˙LÂ ‡Ï˜Áa È‰B˙È‚ ÌÚ BÂ‰ È‰B�·e¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿«¿»¿»ƒ«¬…

:ÔB‰È˙ÈÓ „Ú«≈≈

ÚÈ˜·ו ˙ÂÏ ÌÎL„ È‰e·‡ ¯BÓÁ ˜Ù�e¿«¬¬ƒƒ¿∆¿««¬…
:dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈

eÚÓLז „k ‡Ï˜Á ÔÓ elÚ ·˜ÚÈ È�·e¿≈«¬…«ƒ«¿»«¿»
È¯‡ ‡„ÁÏ ÔB‰Ï ÛÈ˜˙e ‡i¯·b eÒÈÒ�˙‡Â¿ƒ¿¿ƒÀ¿«»¿≈¿«¬»¬≈
·˜ÚÈ ˙a ÌÚ ·kLÓÏ Ï‡¯NÈa „·Ú ‡�Ï¿̃»»¬«¿ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ««¬…

:‡„·Ú˙‡Ï ¯LÎ ‡Ï ÔÎÂ¿≈»»«¿ƒ¿¬»»

È¯aח ÌÎL ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ¯BÓÁ ÏÈlÓe«ƒ¬ƒ¿¿≈»¿∆¿ƒ
dÏ d˙È ÔÚÎ e·‰ ÔBÎz¯·a dLÙ� ˙‡ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ««¿≈ƒ¿«¿»¿«»«≈

:ez�‡Ï¿ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

צּורֹו, הּוא וׁשּדי צּורֹו הּוא ׁשהאל הּקֹורא ְִֵֵֶַַַַָיּגיד

הּמׁשיח ׁשם וכן י"ד), ז' (יׁשעיה אל עּמנּו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָוכן

ה' ירּוׁשלים וׁשם ו'), כ"ג (ירמיה צדקנּו ְְְְְִִִֵֵַָָה'

ּבׁשמֹות יעׂשּו וכן ל"ה). מ"ח (יחזקאל ְְְְֲִֵֵֶַָָׁשּמה

מיכאל ט"ז), ח' (ּדנּיאל ּגבריאל ְְִִִִֵֵֵַַָָָמלאכים,

יּגידּו ּכחם ּגדּלת ּבעבּור ּכי י"ג), י' ְֲִִַַַָָֹֻ(ׁשם

ּכמֹוהּו: ּומי לאל הּגבּורה ּכי ְְִִִֵַָָָָּבׁשמם

Ï·‡אלהא אל קדם עלֹוהי ּופלח אמר אנקלּוס ¬»ְְְֱֲֳִֵַַָָָָֻ

ּכדר ּבֹו, ּכטעם לֹו טעם ויהיה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָדיׂשראל.

והחזיק ל'), כ' (ש"א יּׁשי לבן אּתה בחר ְְֱִִִֵֶֶַַָֹּכי

כ' (ּבּמדּבר מריבה למי ה'), ט"ו (ש"ב ְְְִִֵַָָלֹו

וטעם יׂשראל, אלהי אל וּיקרא יאמר אֹו ְְְֱִִֵֵֵַַַַָָֹֹכ"ד).

ה' (ירמיה הּגדלים אל ּלי אלכה ּכטעם ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹלֹו

א'): י"ב (לעיל מארצ ל ל ְְְְֵֵֶַה'),

ÏÚÂׁשּדרׁשּו רּבֹותינּו ּכמדרׁש הּוא האמת ּדר ¿«ְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ

מּנין (י"ח.) מגּלה ּבמּסכת ְְִִִֵֶֶַַַָרּבֹותינּו

ׁשּנאמר אל, ליעקב הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְֱֲֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּקראֹו

הּזה ּבענין ויׁש יׂשראל. אלהי אל לֹו ְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹוּיקרא

(ע"ט רּבה ּבבראׁשית עֹוד הזּכירּוהּו ּגדֹול ְְִִִִֵַָָסֹוד

ּבעליֹונים אלּה אּתה לֹו, אמר אחר, ּבלׁשֹון ְְֱִֵֶַַַַָָָָֹח')

אֹומרים ּׁשהם למה ירמזּו ּבּתחּתֹונים. אלּה ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַֹואני

הּכבֹוד. ּבכּסא חקּוקה יעקב ׁשל ׁשאּקּונין ְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּתמיד

יׂשראל. ּבארץ ׁשֹורה ׁשהּׁשכינה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהּכּונה

יבין: ְְִִַַָוהּמׂשּכיל

וטעם ÚÈÏ˜·.(א) ‰„ÏÈ ¯L‡ ‰‡Ï ˙aלֹומר ְַַ«≈»¬∆»¿»¿«¬…ַ

המקּנאים ולוי ׁשמעֹון אחֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַׁשהיא

ליעקב, ילדה אׁשר והזּכיר נקמתּה. ְְְְְְְֲֲִִִִֶַָָָָֹונֹוקמים

ּבּה: קּנאּו האחים ּכל ְִִִַָָָּכי

kLiÂ·,(ב) .‰pÚÈÂ d˙‡ ·kLiÂ.ּכדרּכּה «ƒ¿«…»«¿«∆»«ƒ¿«ְְַָ

לׁשֹון ה'), פ' (ב"ר ּכדרּכּה ׁשּלא ְְְְֶֶַַַָָֹויעּנה,

ּבעבּור ויעּנה, אמר אברהם רּבי אבל ְְֲֲִִֶַַַַַַַָָָָָרּׁש"י.

ּבאֹונסּה ּביאה ּכל ּכי ,צר ואין ּבתּולה. ְְְְֱִִֵֶָָָָָֹהיֹותּה

עּניתּה אׁשר ּתחת ּבּה תתעּמר לא וכן עּנּוי, ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתּקרא

וּתמת עּנּו ּפּלגׁשי ואת וכן י"ד), כ"א ְְְְִִִִֵֶַַָָֹ(ּדברים

אנּוסה היתה ּכי הּכתּוב ויּגיד ה'). כ' ְְְֲִִִַַָָָָ(ׁשֹופטים

ּבׁשבחּה: לסּפר הארץ, לנׂשיא נתרּצית ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹולא

NÚÈ‰.(ז) ‡Ï ÔÎÂׁשהאּמֹות הּבתּולֹות לעּנֹות ¿≈…≈»∆ְְֶַַָֻ

לׁשֹון הּמּבּול מּפני העריֹות מן עצמן ְְְְֲִִֵַַַָָָָּגדרּו

ׁשטּופים הּכנענים ּכי זה, ידעּתי ולא ְְְְֲִִִִִֶַַַַָֹרּׁש"י.

ּכל את ּכי ּדכתיב: ּובּזכּור, ּובּבהמה ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּבעריֹות

לפניכם, אׁשר הארץ אנׁשי עׂשּו האל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּתֹועבֹות

אברהם ּובימי הּדֹור. ּבאֹותֹו ּבהן התחילּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹולא

נׁשיהם. לקחת אֹותן יהרגּו ּפן יראים היּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָויצחק

ּכי ּביׂשראל, עם נמׁש יעׂשה. לא וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹאבל

על ּבהם. יעׂשה לא וכן ביׂשראל עׂשה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹנבלה

הּכנענים. ּבין נבלה אינּנה ּכי ביׂשראל, אמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכן

אמר ׁשהּואואנקלּוס לֹומר לאתעבדא, כׁשר לא ְְְְְְֲִֶַַַָָָָֻ

ּביׂשראל: נבלה היא ּולכ ְְְְִִֵָָָָָאסּור,

glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iying meil inei xeriy

(è)eç÷z eðéúða-úàå eðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈§¤§Ÿ¥−¦§¬
:íëì̈¤«

(é)äeøçñe eáL íëéðôì äéäz õøàäå eáLz eðzàå§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨
:da eæçàäå§¥¨«£−¨«

(àé)íëéðéòa ïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL øîàiå©³Ÿ¤§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−§¥«¥¤®
:ïzà éìà eøîàz øLàå©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«

(áé)eøîàz øLàk äðzàå ïzîe øäî ãàî éìò eaøä©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−
äøòpä-úà éì-eðúe éìà:äMàì ¥¨®§¦¬¤©©«£−̈§¦¨«

i"yx£¯‰Ó∑רבה)ּכתּבה רמב"ן.(בראשית …«ְָֻ

(âé)äîøîa åéáà øBîç-úàå íëL-úà á÷òé-éðá eðòiå©©«£¸§¥©«£¹Ÿ¤§¤̧§¤£¬¨¦²§¦§−̈
:íúçà äðéc úà ànè øLà eøaãéå©§©¥®£¤´¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«

i"yx£‰Ó¯Óa∑ּבחכמה.‡nË ¯L‡∑אחֹותם ּדינה את טּמא ׁשהרי רמּיה, היתה ׁשּלא אֹומר רמב"ן.(ב"ר)הּכתּוב ¿ƒ¿»ְְָָ¬∆ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ÈÂ˙ט ‡�Ï Ôe�zz ÔBÎÈ˙�a ‡�a Ôe�zÁ˙˙Â¿ƒ¿«¿»»¿»≈ƒ¿»»¿»
:ÔBÎÏ Ôe·qz ‡�˙�a¿»»»ƒ¿¿

e·Èzי ÔBÎÈÓ„˜ È‰z ‡Ú¯‡Â Ôe·˙z ‡�nÚÂ¿ƒ»»≈¿¿«¿»¿≈√»≈ƒ
:da e�ÈÒÁ‡Â ‡˙¯BÁÒ d· e„È·ÚÂ¿ƒƒ«¿¿»¿«¬ƒ«

‡ÁkLיא ‡‰Á‡Ïe ‡‰e·‡Ï ÌÎL ¯Ó‡Â«¬«¿∆«¬»¿«»»«¿«
:Ôz‡ ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„Â ÔBÎÈ�ÈÚa ÔÈÓÁ«̄¬ƒ¿≈≈¿ƒ≈¿ƒ∆≈

Ôz‡Âיב Ô�zÓe ÔÈ¯‰BÓ ‡„ÁÏ ÈÏÚ BbÒ‡«¿¬««¬»¬ƒ«¿»¿∆≈
‡zÓÏeÚ ˙È ÈÏ e·‰Â ÈÏ Ôe¯ÓÈ˙ È„ ‡Ók¿»ƒ≈¿ƒ¿»ƒ»∆¿»

:ez�‡Ï¿ƒ¿

BÓÁ¯יג ˙ÈÂ ÌÎL ˙È ·˜ÚÈ È�· e·È˙‡Â«¬ƒ¿≈«¬…»¿∆¿»¬
‰�Èc ˙È ·‡Ò Èc eÏÈlÓe ‡˙ÓÎÁa È‰e·‡¬ƒ¿»¿»»«ƒƒ»≈»ƒ»

:ÔB‰˙Á‡¬»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ó‰¯,(יב) .ÔzÓe ¯‰Óהּדבר ׁשהּוא ּכתּבה, …««»…«ְֶַָָָֻ

ט"ז) כ"ב (ׁשמֹות ּכדכתיב לּבתּולה, ְְְְִִִַַָָהּנּתן

ׁשהּבחּורים סבלֹונֹות והם הּבתּולת, ְְְְִִֵֶַַַַֹֹּכמהר

ּומּתן, אֹותן. יּׂשאּו ּכאׁשר לּבתּולֹות ְְְֲִִֶַַַָָׁשֹולחים

ּולאחיה. לאביה וזהב ּכסף אֹו ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָמגּדנֹות

ּפראנּון, מהר, אמרּו ז') (פ' רּבה ְְְִִֵַַָָָֹּובבראׁשית

ּבלׁשֹון מלֹוג ונכסי ּכתּבה והם ּפרנּון, ּפרא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻמּתן,

נכסים מּׁשּלֹו הּוא לּה ׁשּיּתן ּכלֹומר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָירּוׁשלמי,

אצלֹו ויהיּו אביה, ּבית ּכנכסי ׁשּלּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּיהיּו

מלֹוג: ְְְִֵּכנכסי

ÌÚËÂלאּׁשה לֹו אֹותּה ׁשּיּתנּו ּכדי הּזה הּפּיּוס ¿««ְְְִִִֵֶֶַַָָ

אליו מתרּצה היתה לא הּנערה ּכי ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹּברצֹון,

לב על וידּבר טעם וזה ּתמיד. ּובֹוכה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָוצֹועקת

הּזאת הּילּדה את לי קח אמר ּולכ ְְֲִֶַַַַַַַָָָָֹהּנערה,

יירא ולא ּובידֹו ּבביתֹו היא ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶָָָָֹלאּׁשה,

מּמּנּו יגזלּוה ואי הארץ, נׂשיא הּוא ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמאחיה

מּביתֹו. ְִִֵָלהֹוציאּה

˜LÁ‰Âיפת הּנערה היתה ּכי לׁשכם הּגדֹול ¿«≈∆ְְְֲִִֶַַַַָָָָ

ּביפיּה הּכתּוב סּפר לא אבל מאד, ְְְֲִֵַַָָָָֹֹֹּתאר

לא ּכי ּוברחל, ּוברבקה ּבׂשרה עׂשה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּכאׁשר

עֹון, למכׁשֹול אליה ּבהיֹותֹו יפיּה להזּכיר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָירצה

וכן ּבזֹו. ולא הּכתּוב ּדּבר הּצּדיקֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹּובׁשבח

כן: אחרי ּבּה ּנעׂשה מה הזּכיר ְֲֲִִֵֵַַַָָֹלא

ÏÚÂצרּורה אחיה עם עמדה הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִֶֶֶַַָָָָָ

טמאה היתה ּכי חּיּות, ְְְְְִֵַַָָָּבאלמנּות

אחֹותם. ּדינא את טּמא אׁשר ּכדכתיב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָּבעיניהם,

ּבּה נחלקּו והּקרֹובורּבֹותינּו י"א). פ' (ב"ר ְְְְֵֶַַָָ

ּכנען, ּבארץ ּוקברּה ׁשמעֹון נטלּה האֹומר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדברי

ּבביתֹו עּמֹו היתה ּכי ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַָָָוהּוא

מתה וׁשם למצרים עּמהם וירדה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּכאלמנה

הּיֹום עד ידּועה ּוקבּורתּה ּבארץ. ְְְְְִֶַַָָָָָָונקּברה

נּתאי קבר עם ארּבאל ּבעיר והיא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבקּבלה

עצמֹותיה ׁשמעֹון העלה ּכי ויּתכן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָהארּבלי.

עם יׂשראל אֹותם ׁשהעלּו אֹו עליה, ְְְֱִִֵֶֶֶָָָָָּבחמלֹו

ׁשהזּכירּו ּכמֹו הּׁשבטים, ּכל אחיה ְְְְִִִֶֶַַַָָָעצמֹות

י"א): ק' (ב"ר ֵַרּבֹותינּו

BÓÁ¯(יג) ˙‡Â ÌÎL ˙‡ ·˜ÚÈ È�· e�ÚiÂ««¬¿≈«¬…∆¿∆¿∆¬
.‰Ó¯Óa ÂÈ·‡אל ּוׁשכם חמֹור הּנה »ƒ¿ƒ¿»ְֲִֵֶֶ

ענה לא הּזקן אבל ּדּברּו, אחיה ואל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאביה

הּזה ּבענין ּבמקֹומֹו ידּברּו ּבניו ּכי ּדבר, ְְְְִִִֶַַָָָָָָָאֹותם

לקלֹון להם הּדבר היֹות ּבעבּור ּכי ְְֱֲִִֶַַָָָָלכבֹודֹו,

ּכלל: ּבֹו לדּבר ּפיו ׁשּיפּתח ירצּו ְְְְִִִֵֶַַָֹלא

LÈÂּברצֹון ּכי נראה ׁשהּדבר ׁשאלה, ּכאן ¿≈ְְְִִִֵֶַָָָָָ

והּוא היּו, לפניו ּכי ענּו, ּובעצתֹו ְְֲִִַָָָָָָָאביה

לּמה ּכן ואם ידּברּו, ּבמרמה ּכי מענם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהּיֹודע

להּׂשיא רצֹונֹו ׁשּיהיה יּתכן ׁשּלא ועֹוד, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּכעס.

האחים ּכל והּנה אֹותּה. טּמא אׁשר לּכנעני ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבּתֹו

לבּדם ולוי וׁשמעֹון ּבמרמה, הּזה הּמענה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָענּו

לבּדם: להם אּפם ארר והאב הּמעשה, ְְֲֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשּו

‰·eLz‰Âלהּמֹול ּבאמרם היתה הּמרמה ּכי ¿«¿»ְְְְְִִִַָָָָָ

יעׂשּולהם ׁשּלא חׁשבּו ּכי זכר, ּכל ְֲִֶֶַָָָָָֹ

לנׂשיאם יׁשמעּו אּולי ואם העיר, ּבני ְְְְְִִִִִֵֵַָָּכן

הּׁשליׁשי ּבּיֹום יבֹואּו נּמֹולים ּכּלם ְְְִִִִִַַָָֻויהיּו

ׁשכם, מּבית ּבּתם את ויּקחּו ּכֹואבים ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָּבהיֹותם

אביהם, ּוברׁשּות האחים ּכל עצת ְְֲֲִִִֶַַָָֹוזאת

ּכל והרגּו מהם להּנקם רצּו ולוי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָוׁשמעֹון

העיר: ְִֵַָאנׁשי

ÔÎzÈÂעל אּפם ׁשארר ליעקב הּכעס ׁשהיה ¿ƒ»≈ְֲֶֶַַַַַַַָָָָֹ

לֹו, חטאּו לא אׁשר העיר אנׁשי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹׁשהרגּו

לבּדֹו. ׁשכם ׁשּיהרגּו להם מהוהראּוי וזהּו ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ

ואת ׁשכם את יעקב בני וּיענּו הּכתּוב ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּׁשאמר

את טּמא אׁשר וידּברּו ּבמרמה אביו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָחמֹור

ּבמרמה לֹו לדּבר הסּכימּו ּכּלם ּכי אחתם, ְְְְֲִִִִִֵַָָָָֹֻּדינה

להם: ׁשעׂשה הּנבלה ְֲֶֶַַָָָָָּבעבּור

ÌÈa¯Âהּצּדיקים יעקב ּבני עׂשּו ואי יׁשאלּו, ¿«ƒְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹ

והרב נקי. ּדם לׁשּפ הּזה ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹהּמעׂשה

מלכים הלכֹות (רמּב"ם ׁשֹופטים ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָהׁשיב

הּדינים, על מצּוים נח ׁשּבני ואמר ה"ט) ְְְִִִֵֶַַַַָֹֻפי"ד

ּבׁשׁש לדּון ופל ּפל ּבכל ּדּינין להֹוׁשיב ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָוהּוא

מהן אחת על ׁשעבר נח ּובן ׁשּלהן, ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמצוֹות

אחת על ׁשעבר אחד ראה ּבסיף. נהרג ְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא

יהרג הרֹואה זה הרי להרגֹו ּדנּוהּו ולא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹמהן

הריגה ׁשכם ּבעלי ּכל נתחּיבּו זה ּומּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבסיף.

ּדנּוהּו: ולא וידעּו ראּו והן ּגזל, ׁשכם ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָֹׁשהרי

ÔÈ‡Âהיה ּכן ׁשאם ּבעיני, נכֹונים הּללּו ּדברים ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

וזֹוכה קֹודם להיֹות חּיב אבינּו ְְֲִִֵֶַַָָֹיעקב

ּבניו על ּכעס לּמה מהם ּפחד ואם ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָּבמיתתם,

אֹותם וענׁש זמּנים, ּכּמה אחר אּפם ְְְִַַַַַַַָָָָָוארר

מצוה ועׂשּו זכּו הם והלא והפיצם, ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָֹוחּלקם

והּצילם: ּבאלהים ְְִִִֵָָֹּובטחּו

ÏÚÂמצֹות ּבׁשבע נח לבני ׁשּמנּו הּדינין ּדעּתי ¿«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ופל ּפל ּבכל ּדּינין להֹוׁשיב אינם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּלהם

ואֹונאה ּגנבה ּבדיני אֹותם צּוה אבל ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָּבלבד,

ואֹונס הּׁשֹומרים ודיני ׂשכיר ּוׂשכר ְְְְְִִִֵֵֶַַָועׁשק

מלוה ודיני ּבחברֹו וחֹובל נזיקין ואבֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַּומפּתה

ּכענין ּבהן. וכּיֹוצא ּוממּכר מּקח ודיני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָולֹווה

ּגנב אם עליהן ונהרג יׂשראל, ׁשּנצטּוּו ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּדינין

ׁשהדליק אֹו חברֹו ׁשל ּבּתֹו ּופּתה אנס אֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָועׁשק

ּבהן: וכּיֹוצא ּבֹו וחּבל ְְִִֵֵֶַָָּגדיׁשֹו

ÏÏkÓeּבכל ּגם ּדּינין ׁשּיֹוׁשיבּו הּזאת הּמצוה ƒ¿«ְְִִִֶַַַַָָָֹ

כן עׂשּו לא ואם ּכיׂשראל, ועיר ְְְִִִִֵֵָָָֹעיר

מצו ׁשּזֹו נהרגין, אמרּואינן ולא ּבהם, עׂשה ת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

היא זֹו ׁשּלהן אזהרה אּלא נ"ז.) ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ(סנהדרין
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Ó‰¯,(יב) .ÔzÓe ¯‰Óהּדבר ׁשהּוא ּכתּבה, …««»…«ְֶַָָָֻ

ט"ז) כ"ב (ׁשמֹות ּכדכתיב לּבתּולה, ְְְְִִִַַָָהּנּתן

ׁשהּבחּורים סבלֹונֹות והם הּבתּולת, ְְְְִִֵֶַַַַֹֹּכמהר

ּומּתן, אֹותן. יּׂשאּו ּכאׁשר לּבתּולֹות ְְְֲִִֶַַַָָׁשֹולחים

ּולאחיה. לאביה וזהב ּכסף אֹו ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָמגּדנֹות

ּפראנּון, מהר, אמרּו ז') (פ' רּבה ְְְִִֵַַָָָֹּובבראׁשית

ּבלׁשֹון מלֹוג ונכסי ּכתּבה והם ּפרנּון, ּפרא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻמּתן,

נכסים מּׁשּלֹו הּוא לּה ׁשּיּתן ּכלֹומר ְְְְִִִִֵֶֶַַָָירּוׁשלמי,

אצלֹו ויהיּו אביה, ּבית ּכנכסי ׁשּלּה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשּיהיּו

מלֹוג: ְְְִֵּכנכסי

ÌÚËÂלאּׁשה לֹו אֹותּה ׁשּיּתנּו ּכדי הּזה הּפּיּוס ¿««ְְְִִִֵֶֶַַָָ

אליו מתרּצה היתה לא הּנערה ּכי ְְְֲִִֵַַַָָָָָָֹּברצֹון,

לב על וידּבר טעם וזה ּתמיד. ּובֹוכה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָוצֹועקת

הּזאת הּילּדה את לי קח אמר ּולכ ְְֲִֶַַַַַַַָָָָֹהּנערה,

יירא ולא ּובידֹו ּבביתֹו היא ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶָָָָֹלאּׁשה,

מּמּנּו יגזלּוה ואי הארץ, נׂשיא הּוא ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָמאחיה

מּביתֹו. ְִִֵָלהֹוציאּה

˜LÁ‰Âיפת הּנערה היתה ּכי לׁשכם הּגדֹול ¿«≈∆ְְְֲִִֶַַַַָָָָ

ּביפיּה הּכתּוב סּפר לא אבל מאד, ְְְֲִֵַַָָָָֹֹֹּתאר

לא ּכי ּוברחל, ּוברבקה ּבׂשרה עׂשה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּכאׁשר

עֹון, למכׁשֹול אליה ּבהיֹותֹו יפיּה להזּכיר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָירצה

וכן ּבזֹו. ולא הּכתּוב ּדּבר הּצּדיקֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָֹּובׁשבח

כן: אחרי ּבּה ּנעׂשה מה הזּכיר ְֲֲִִֵֵַַַָָֹלא

ÏÚÂצרּורה אחיה עם עמדה הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִֶֶֶַַָָָָָ

טמאה היתה ּכי חּיּות, ְְְְְִֵַַָָָּבאלמנּות

אחֹותם. ּדינא את טּמא אׁשר ּכדכתיב ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָּבעיניהם,

ּבּה נחלקּו והּקרֹובורּבֹותינּו י"א). פ' (ב"ר ְְְְֵֶַַָָ

ּכנען, ּבארץ ּוקברּה ׁשמעֹון נטלּה האֹומר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּדברי

ּבביתֹו עּמֹו היתה ּכי ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְְְְִִֵֶַָָָוהּוא

מתה וׁשם למצרים עּמהם וירדה ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָּכאלמנה

הּיֹום עד ידּועה ּוקבּורתּה ּבארץ. ְְְְְִֶַַָָָָָָונקּברה

נּתאי קבר עם ארּבאל ּבעיר והיא ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּבקּבלה

עצמֹותיה ׁשמעֹון העלה ּכי ויּתכן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָהארּבלי.

עם יׂשראל אֹותם ׁשהעלּו אֹו עליה, ְְְֱִִֵֶֶֶָָָָָּבחמלֹו

ׁשהזּכירּו ּכמֹו הּׁשבטים, ּכל אחיה ְְְְִִִֶֶַַַָָָעצמֹות

י"א): ק' (ב"ר ֵַרּבֹותינּו

BÓÁ¯(יג) ˙‡Â ÌÎL ˙‡ ·˜ÚÈ È�· e�ÚiÂ««¬¿≈«¬…∆¿∆¿∆¬
.‰Ó¯Óa ÂÈ·‡אל ּוׁשכם חמֹור הּנה »ƒ¿ƒ¿»ְֲִֵֶֶ

ענה לא הּזקן אבל ּדּברּו, אחיה ואל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאביה

הּזה ּבענין ּבמקֹומֹו ידּברּו ּבניו ּכי ּדבר, ְְְְִִִֶַַָָָָָָָאֹותם

לקלֹון להם הּדבר היֹות ּבעבּור ּכי ְְֱֲִִֶַַָָָָלכבֹודֹו,

ּכלל: ּבֹו לדּבר ּפיו ׁשּיפּתח ירצּו ְְְְִִִֵֶַַָֹלא

LÈÂּברצֹון ּכי נראה ׁשהּדבר ׁשאלה, ּכאן ¿≈ְְְִִִֵֶַָָָָָ

והּוא היּו, לפניו ּכי ענּו, ּובעצתֹו ְְֲִִַָָָָָָָאביה

לּמה ּכן ואם ידּברּו, ּבמרמה ּכי מענם ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָהּיֹודע

להּׂשיא רצֹונֹו ׁשּיהיה יּתכן ׁשּלא ועֹוד, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹּכעס.

האחים ּכל והּנה אֹותּה. טּמא אׁשר לּכנעני ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָּבּתֹו

לבּדם ולוי וׁשמעֹון ּבמרמה, הּזה הּמענה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָענּו

לבּדם: להם אּפם ארר והאב הּמעשה, ְְֲֶֶַַַַַָָָָָָָעׂשּו

‰·eLz‰Âלהּמֹול ּבאמרם היתה הּמרמה ּכי ¿«¿»ְְְְְִִִַָָָָָ

יעׂשּולהם ׁשּלא חׁשבּו ּכי זכר, ּכל ְֲִֶֶַָָָָָֹ

לנׂשיאם יׁשמעּו אּולי ואם העיר, ּבני ְְְְְִִִִִֵֵַָָּכן

הּׁשליׁשי ּבּיֹום יבֹואּו נּמֹולים ּכּלם ְְְִִִִִַַָָֻויהיּו

ׁשכם, מּבית ּבּתם את ויּקחּו ּכֹואבים ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָּבהיֹותם

אביהם, ּוברׁשּות האחים ּכל עצת ְְֲֲִִִֶַַָָֹוזאת

ּכל והרגּו מהם להּנקם רצּו ולוי ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָוׁשמעֹון

העיר: ְִֵַָאנׁשי

ÔÎzÈÂעל אּפם ׁשארר ליעקב הּכעס ׁשהיה ¿ƒ»≈ְֲֶֶַַַַַַַָָָָֹ

לֹו, חטאּו לא אׁשר העיר אנׁשי ְְְֲִֵֶֶַָָָֹׁשהרגּו

לבּדֹו. ׁשכם ׁשּיהרגּו להם מהוהראּוי וזהּו ְְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ

ואת ׁשכם את יעקב בני וּיענּו הּכתּוב ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּׁשאמר

את טּמא אׁשר וידּברּו ּבמרמה אביו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָחמֹור

ּבמרמה לֹו לדּבר הסּכימּו ּכּלם ּכי אחתם, ְְְְֲִִִִִֵַָָָָֹֻּדינה

להם: ׁשעׂשה הּנבלה ְֲֶֶַַָָָָָּבעבּור

ÌÈa¯Âהּצּדיקים יעקב ּבני עׂשּו ואי יׁשאלּו, ¿«ƒְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹ

והרב נקי. ּדם לׁשּפ הּזה ְְֲִִֶֶַַַַָָָֹהּמעׂשה

מלכים הלכֹות (רמּב"ם ׁשֹופטים ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָהׁשיב

הּדינים, על מצּוים נח ׁשּבני ואמר ה"ט) ְְְִִִֵֶַַַַָֹֻפי"ד

ּבׁשׁש לדּון ופל ּפל ּבכל ּדּינין להֹוׁשיב ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָוהּוא

מהן אחת על ׁשעבר נח ּובן ׁשּלהן, ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמצוֹות

אחת על ׁשעבר אחד ראה ּבסיף. נהרג ְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא

יהרג הרֹואה זה הרי להרגֹו ּדנּוהּו ולא ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹמהן

הריגה ׁשכם ּבעלי ּכל נתחּיבּו זה ּומּפני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָּבסיף.

ּדנּוהּו: ולא וידעּו ראּו והן ּגזל, ׁשכם ְְְְְֲֵֵֶֶַָָָָֹׁשהרי

ÔÈ‡Âהיה ּכן ׁשאם ּבעיני, נכֹונים הּללּו ּדברים ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

וזֹוכה קֹודם להיֹות חּיב אבינּו ְְֲִִֵֶַַָָֹיעקב

ּבניו על ּכעס לּמה מהם ּפחד ואם ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָּבמיתתם,

אֹותם וענׁש זמּנים, ּכּמה אחר אּפם ְְְִַַַַַַַָָָָָוארר

מצוה ועׂשּו זכּו הם והלא והפיצם, ְְְְֱֲִִִֵֶַָָָָָֹוחּלקם

והּצילם: ּבאלהים ְְִִִֵָָֹּובטחּו

ÏÚÂמצֹות ּבׁשבע נח לבני ׁשּמנּו הּדינין ּדעּתי ¿«ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ

ופל ּפל ּבכל ּדּינין להֹוׁשיב אינם ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּלהם

ואֹונאה ּגנבה ּבדיני אֹותם צּוה אבל ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָּבלבד,

ואֹונס הּׁשֹומרים ודיני ׂשכיר ּוׂשכר ְְְְְִִִֵֵֶַַָועׁשק

מלוה ודיני ּבחברֹו וחֹובל נזיקין ואבֹות ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַּומפּתה

ּכענין ּבהן. וכּיֹוצא ּוממּכר מּקח ודיני ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָולֹווה

ּגנב אם עליהן ונהרג יׂשראל, ׁשּנצטּוּו ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּדינין

ׁשהדליק אֹו חברֹו ׁשל ּבּתֹו ּופּתה אנס אֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָועׁשק

ּבהן: וכּיֹוצא ּבֹו וחּבל ְְִִֵֵֶַָָּגדיׁשֹו

ÏÏkÓeּבכל ּגם ּדּינין ׁשּיֹוׁשיבּו הּזאת הּמצוה ƒ¿«ְְִִִֶַַַַָָָֹ

כן עׂשּו לא ואם ּכיׂשראל, ועיר ְְְִִִִֵֵָָָֹעיר

מצו ׁשּזֹו נהרגין, אמרּואינן ולא ּבהם, עׂשה ת ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

היא זֹו ׁשּלהן אזהרה אּלא נ"ז.) ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ(סנהדרין
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(ãé)úúì äfä øácä úBNòì ìëeð àì íäéìà eøîàiå©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ©«£Æ©¨¨´©¤½¨¥Æ
:eðì àåä ätøç-ék äìøò Bì-øLà Léàì eðúçà-úà¤£Ÿ¥½§¦−£¤´¨§¨®¦«¤§¨¬¦−¨«

i"yx£‡Â‰ ‰t¯Á∑,"חרּפה" ערל'. 'ּבן אֹו אּתה', 'ערל לֹו: אֹומר הּוא חברֹו לחרף הּבא אצלנּו, הּוא ּפסּול ׁשמץ ∆¿»ƒְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּגּדּוף מקֹום, .ּבכל ְִָָ

(åè)íëì ìnäì eðîë eéäz íà íëì úBàð úàæa-Cà©§−Ÿ¥´¨¤®¦ µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−
:øëæ-ìk̈¨¨«

i"yx£ÌÎÏ ˙B‡�∑:לׁשֹון לכם, יב)נתרּצה ב הּכהנים"(מלכים לפעל,∑ÏBn‰Ï.)ּביהֹוידע("וּיאֹותּו לׁשֹון אינֹו נּמֹול, להיֹות ≈»∆ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ¿ƒְְְִִִֵֹ
לׁשֹון .להּפעלאּלא ְְִֵֶָָ

(æè)eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå íëì eðéúða-úà epúðå§¨©³¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®§¨©´§
:ãçà íòì eðééäå íëzà¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«

i"yx£ep˙�Â∑'ונתננּו' נּוני"ן: ׁשּתי ּבמקֹום מׁשּמׁשת ׁשהיא לפי מדּגׁשת, ׁשנּיה �e�ÏŒÁw.נּו"ן ÌÎÈ˙�aŒ˙‡Â∑אּתה ¿»«ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ¿∆¿…≈∆ƒ«»ַָ
את ׁשכם ּבנֹות ליּקח יעקב ּבבני החׁשיבּות ׁשּתלּו לחמֹור, יעקב ּבני ּובתׁשּובת ליעקב חמֹור ׁשאמר ּבּתנאי ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹמֹוצא
נּקח ּבנֹותיכם "ואת ּדעּתנּו, לפי ּבנֹותינּו", את "ונתּנּו ּדכתיב: ּדעּתם, לפי להם, יּתנּו ּובנֹותיהם להם, ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיבחרּו

ּב ּוׁשכם חמֹור ּוכׁשּדּברּו נחּפץ. אׁשר ּככל לנׁשים,לנּו", לנּו נּקח ּבנֹותם "את הּדברים: הפכּו עירם יֹוׁשבי אל נֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
להּמֹול ׁשּיאֹותּו לרּצֹותם, ּכדי להם", נּתן ּבנֹותינּו .ואת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

(æé)eðza-úà eðç÷ìå ìBnäì eðéìà eòîLú àì-íàå§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−§¦®§¨©¬§¤¦¥−
:eðëìäå§¨¨«§

(çé):øBîç-ïa íëL éðéòáe øBîç éðéòa íäéøáã eáèéiå©¦«§¬¦§¥¤−§¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«

(èé)á÷òé-úáa õôç ék øácä úBNòì øòpä øçà-àìå§«Ÿ¥©³©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©©«£®Ÿ
:åéáà úéa ìkî ãaëð àeäå§´¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«

Ób˙t‡יד „aÚÓÏ Ïek� ‡Ï ÔB‰Ï e¯Ó‡Â«¬»¿»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»
‡˙Ï¯Ú dÈÏŒÈc ¯·‚Ï ‡�˙Á‡ ˙È ÔzÓÏ ÔÈ„‰»≈¿ƒ«»¬»»»ƒ¿«ƒ≈»¿¿»

:‡�Ï ‡È‰ ‡„eqÁ È¯‡¬≈ƒ»ƒ»»

Âk˙�‡טו ÔBÂ‰z Ì‡ ÔBÎÏ Òt˙� ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ∆¡¿»»»
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚ÓÏ¿ƒ¿«¿»¿»

�q·טז ÔBÎÈ˙�a ˙ÈÂ ÔBÎÏ ‡�˙�a ˙È Ôz�Â¿ƒ≈»¿»»»¿¿»¿»≈ƒ«
:„Á ‡nÚÏ È‰�Â ÔBÎnÚ ·ez�Â ‡�Ï»»¿ƒƒ¿¿≈≈¿«»»

È˙יז ¯a„�e ¯Ê‚ÓÏ ‡�pÓ ÔeÏa˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»¿«≈»
:ÏÈÊ�Â ‡�z¯a¿«»»¿≈≈

È�ÈÚ·eיח ¯BÓÁ È�ÈÚa ÔB‰ÈÓb˙Ù e¯ÙLe¿»ƒ¿»≈¿≈≈¬¿≈≈
:¯BÓÁ ¯a ÌÎL¿∆«¬

‡¯Èיט ‡Ó‚˙t „aÚÓÏ ‡ÓÈÏeÚ ¯ÁB‡ ‡ÏÂ¿»«≈»¿∆¿«ƒ¿»»¬≈
˙Èa ÏkÓ ¯ÈwÈ ‡e‰Â ·˜ÚÈ ˙·a ÈÚ¯˙‡ƒ¿¿ƒ¿««¬…¿«ƒƒ…≈

:È‰e·‡¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבלאו, הּמניעה אּלא אזהרה ּתּקרא ולא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָֹמיתתן,

(נ"ט:): ּבסנהדרין הּגמרא ּדר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָוכן

ÈÓÏLe¯È·eּדינֹו הּטה נח, ׁשל ּבדינין אמרּו ƒ«¿ƒְְִִִִֶַָָֹ

ּבדיני נהרג. ׁשחד לקח ְֱֱִֵֶֶַַַַָֹנהרג,

ׁשלם ׁשאּתה יֹודע ׁשאּתה ּדין ּכל ְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל,

ׁשאּתה וכל מּמּנּו, לברח רּׁשאי אּתה אי ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹמּמּנּו

לברח רּׁשאי אּתה מּמּנּו ׁשלם אּתה ׁשאי ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיֹודע

יֹודע ׁשאּתה ּפי על אף ּבדיניהם אבל ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָמּמּנּו,

מּמּנּו: לברח רּׁשאי אּתה מּמּנּו ׁשלם ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשאּתה

הּדין�¯‡‰ לבעלי לאמר הּגֹוי ׁשרּׁשאי מּכאן ƒ¿∆ְֲִִֵֶַַַַַַָֹ

ּביׂשראל היא ּתֹוספת ּכי לכם, נזקק ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָאיני

אל י"ז), א' (ּדברים איׁש מּפני תגּורּו ְְִִִֵַָָֹלא

וכל ו':), (סנהדרין איׁש מּפני ּדברי ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָּתכניס

קצין עצמֹו יעׂשה ּכׁשּלא יהרג ׁשּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשּכן

אדֹוניו: את לׁשּפט ּומֹוׁשל ְֲִֵֵֶָֹׁשֹוטר

‰Óeׁשכם אנׁשי וכי חּיּוב, הרב ּבהן יבּקׁש «ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

זרה עבֹודה עֹובדי לא עממין ׁשבעה ְְְֲֲִִֵָָָָָָֹוכל

היּו, הּׁשם ּתֹועבֹות ּכל ועֹוׂשים עריֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָּומגּלה

(ּדברים מקֹומֹות ּבכּמה עליהן צוח ְְְְֲִֵֶַַַָָָָוהּכתּוב

ותחת הּגבעֹות ועל הרמים ההרים על ב') ְְְִִֶַַַַַָָָָי"ב

(ׁשם וכּו' לעׂשֹות תלמד לא וכּו', רענן עץ ְְְֲֲִֵַַַָָָֹּכל

הּתֹועבת ּכל את ּכי עריֹות ּובגּלּוי ט'), ְֲִִֵֶַָָֹי"ח

ׁשאין אּלא כ"ז), י"ח (וּיקרא וכּו' עׂשּו ְְִֵֵֶֶַָָָָהאל

הּדין: ּבהם לעׂשֹות ּובניו ליעקב מסּור ְֲֲִֶַַַַָָָָָָֹהּדבר

Ï·‡אנׁשי ׁשהיּו ּבעבּור יעקב, ּבני ּכי ׁשכם, ענין ¬»ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

רצּו ּכּמים להם חׁשּוב ודמם רׁשעים ְְְִִֶֶַַָָָָָָׁשכם

וכל הּמל והרגּו נֹוקמת, ּבחרב מהם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָלהּנקם

מׁשמעּתֹו, אל וסרים הם, עבדיו ּכי עירֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָאנׁשי

ּבעיניהםואין נחׁשב נּמֹולּו אׁשר הּברית ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָ

אמר ויעקב לאדֹוניהם, להחניף היה ּכי ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹלמאּומה

עכרּתם ׁשּנאמר ּבסּכנה הביאּוהּו ּכי ּבכאן ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלהם

חמס עׂשּו ּכי אּפם ארר וׁשם להבאיׁשני, ְְְִִִִֵַַַָָָָָָאֹותי

ויׁשבנּו ּבמעמדֹו להם ׁשאמרּו העיר, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָלאנׁשי

ּבהם ּבֹוחרים היּו והם אחד, לעם והיינּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָאּתכם

אֹותם והרגּו ה' אל יׁשּובּו ואּולי ּבדּבּורם, ְְְְֲִֶַָָָָָּובעטּו

ּכלי ׁשאמר וזהּו ּכלל. להם הרעּו לא ּכי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹחּנם,

ה'): מ"ט (להּלן מכרתיהם ְְֵֵֶַָָָֹחמס

Ì‡Âהּוא) יעקב" ּבני "מלחמֹות ּבספר נאמין ¿ƒְְְֲֲֲִִֵֵֶַַֹ

ּכי אביהם ּפחד להם ּבא הּיׁשר) ֲִִֵֶֶֶַַַָָָָספר

מלחמֹות ׁשלׁש עּמהם ועׂשּו ׁשכם ׁשכני ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָנאספּו

ּכלי הּוא ּגם ׁשחגר אביהם ולּולי ְְְֲִֵֵֶֶַַָּגדֹולֹות,

יסּפר ּכאׁשר ּבסּכנה, היּו ּבם ונלחם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמלחמּתֹו

הזּכירּו י') פ' (ב"ר ורּבֹותינּו ההּוא. ְְִִֵֵֶַַַּבּספר

ּבחרּבי האמרי מּיד לקחּתי אׁשר ּבּפסּוק ְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹמּזה

ּכל נתּכּנסּו אמרּו כ"ב), מ"ח (להּלן ְְְְְְִִַַַָָָּובקׁשּתי

ּכלי יעקב חגר להם, להזּדּוג ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹסביבֹותיהם

אבל ׁשם. רּׁש"י ׁשּכתב ּכמֹו ּכנגּדן, ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָמלחמה

ּכי נסּתר, נס היה ּכי ּבזה, יקּצר ְְִִִֵֵֶַַָָָָָהּכתּוב

הֹוׁשיעה זרֹועם ּוכאּלּו היּו ּגּבֹורים ְְֲִִִִִָָָָאנׁשים

ּבאּור אברהם ּבענין הּכתּוב קּצר ּכאׁשר ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָלמֹו,

החרי עם עׂשו מלחמת הזּכיר ולא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָֹֹּכׂשּדים,

אלהים חּתת היה ּכי ּבכאן הזּכיר אבל ְְְֱֲִִִִִַָָָָָֹּכלל,

נאספּו ולא סביבֹותיהם, אׁשר הערים ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָֹעל

נֹופלים היּו ּכי יעקב, ּבני אחרי לרּדף ְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹֹֻּכּלם

וזה לרב. הּים ׂשפת על אׁשר ּכחֹול ְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָֹעליהם

אימתה עליהם נפלה ּכי אלהים", "חּתת ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹטעם

ּולכ ּבּמלחמה, ראּו אׁשר הּגבּורה מן ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָופחד

הּואאמר לּוזה יעקב וּיבא ו') ל"ה (להּלן ְֲַַַַָָָָֹֹ

נפקד ׁשּלא להֹודיע עּמֹו, אׁשר העם ְְְֲִִִֶֶַַָָָֹוכל

ּבּמלחמה: איׁש מעבדיהם ולא ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹמהם

glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iying meil inei xeriy

(ë)éLðà-ìà eøaãéå íøéò øòL-ìà Bða íëLe øBîç àáiå©¨¬Ÿ£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²¤©§¥¬
:øîàì íøéò¦¨−¥«Ÿ

(àë)õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íúða-úà íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ

:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ׁשלם ּובלב ¯ÌÈ„ÈŒ˙·Á.ּבׁשלֹום ‰p‰ ı¯‡‰Â∑ּתפסידּו אל ּכלֹומר: ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈«¬«»«ƒְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

קֹונים לּה ואין לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא רמב"ן.ּכלּום, ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ

(áë)ì íéLðàä eðì eúàé úàæa-CàúBéäì eðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−
näa ãçà íòì:íéìnð íä øLàk øëæ-ìk eðì ìB §©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«

i"yx£ÏBn‰a∑נּמֹול .ּבהיֹות ¿ƒְִִ

(âë)äúBàð Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬¨−¥®©µ¥´¨
:eðzà eáLéå íäì̈¤½§¥«§−¦¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙B‡� C‡∑אּתנּו יׁשבּו כן ידי ועל זה, רמב"ן.לדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)Bøéò øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

(äë)-éðá-éðL eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«
øéòä-ìò eàáiå Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òéÂ©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ©¨¦−

:øëæ-ìk eâøäiå çèa¤®©©©«©§−¨¨¨«
i"yx£·˜ÚÈŒÈ�·ŒÈ�L∑ׁשאינם אנׁשים ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן נהגּו כן ּפי על ואף היּו, נטלּוּבניו ׁשּלא ּבניו, ¿≈¿≈«¬…ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

הימּנּו „È�‰.(ב"ר)עצה ÈÁ‡∑עליה עצמן ׁשּמסרּו אחיהלפי ּבטּוחים∑ÁËa.נקראּו אּגדה: ּומדרׁש ּכֹואבים. ׁשהיּו ֵֵֶָ¬≈ƒ»ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ∆«ְְֲִִִֶַַָָָ
ׁשל ּכחֹו על .(ב"ר)זקןהיּו ֵֶַָָֹ

(åë)eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

(æë)eànè øLà øéòä efáiå íéììçä-ìò eàa á÷òé éða§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬¦§−
:íúBçà£¨«

i"yx£ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ∑'קטילּיא 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן החללים, .לפּׁשט ««¬»ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(çë)øéòa-øLà úàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯£¤¨¦²
:eç÷ì äãOa øLà-úàå§¤£¤¬©¨¤−¨¨«

˜¯ÔB‰zכ Ú¯˙Ï d¯a ÌÎLe ¯BÓÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿««¿¿
:¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ ÈL�‡ ÌÚ eÏÈlÓe«ƒƒ¬»≈«¿¿¿≈»

Ôe·È˙ÈÂכא ‡�nÚ Ôe�‡ ÔÈÓÏL ÔÈl‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ
‡‰ ‡Ú¯‡Â ‡˙¯BÁÒ da Ôe„aÚÈÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»¿«¿»»
‡�Ï ·q� ÔB‰È˙�a ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ„È ˙eÈ˙Ù¿»¿ƒ√»≈»¿»≈ƒ«»»

:ÔB‰Ï Ôz� ‡�˙�a ˙ÈÂ ÔÈL�Ïƒ¿ƒ¿»¿»»»ƒ≈¿

zÓÏ·כב ‡È¯·e‚ ‡�Ï ÔeÒÙzÈ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«
Ïk ‡�Ï ¯Ê‚ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡�nÚƒ»»¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

:ÔÈ¯ÈÊb Ôe�‡ Èc ‡Ók ‡¯eÎc¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

‰Ï‡כג ÔB‰¯ÈÚa ÏÎÂ ÔB‰�È�˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿¬»
:‡�ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙� Ì¯a Ôe�‡ ‡�ÏÈcƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

�È˜Ùכד Ïk d¯a ÌÎL ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆¿≈»»¿≈
Ú¯z È˜Ù� Ïk ‡¯eÎc Ïk e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿»»¿»»»¿≈¿«

:dz¯«̃¿≈

ÔB‰ÈÏÚכה eÙÈ˜z „k ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬≈
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ È�a ÔÈ¯˙ e·ÈÒ�e ÔB‰È·‡k≈≈¿ƒ¿≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ
‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰�È„ ÈÁ‡¬≈ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»

Ìb˙ÙÏכו eÏË˜ d¯a ÌÎL ˙ÈÂ ¯BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈¿»¿ƒ¿«
:e˜Ù�e ÌÎL ˙ÈaÓ ‰�Èc ˙È e¯·„e ·¯Ác¿»∆¿»»ƒ»ƒ≈¿∆¿»

BÊ·eכז ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ·˜ÚÈ È�a¿≈«¬…«¿«»»»ƒ«»¿
:ÔB‰˙Á‡ e·È‡Ò Èc ‡z¯«̃¿»ƒ»ƒ¬»¿

ÈÂ˙כח ÔB‰È¯ÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰¯Bz ˙ÈÂ ÔB‰�Ú ˙È»»¿¿»¿¿»¬»≈¿»
:BÊa ‡Ï˜Á· Èc ˙ÈÂ ‡z¯˜· Ècƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡e�z.(כא) Ì‰ ÌÈÓÏLהעיר אנׁשי היּו ¿≈ƒ≈ƒ»ְִֵַָָ

ראּו ּכי אֹותם ׂשֹונאים ׁשהיּו ְְִִִֶָָָחֹוׁשבים

היּו ואּולי מאד. להם וּיחר עצבים ְְֲִִֵֶַַַָָָֹאֹותם

ּודלתים, ּבריח ּבעירם ונֹותנים מהם ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָנׁשמרים

ועּתה למלחמה, חיל ואנׁשי הּמה ּגּבֹורים ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּכי

ּכי מהם ּתתרחקּו ואל ּתפחדּו אל להם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָאמרּו

אּתנּו: הם ׁשלם ְִֵֵֵָָּבלב

וטעם ÌzÓ‰a.(כג) ÏÎÂ Ì�È�˜Â Ì‰È�˜Óּכי ְַַƒ¿≈∆¿ƒ¿»»¿»¿∆¿»ִ

יּקראּו הם ּבּׂשדה ּבעדרים אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּבהמֹות



מי glyie zyxt - cl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iying meil inei xeriy

(ë)éLðà-ìà eøaãéå íøéò øòL-ìà Bða íëLe øBîç àáiå©¨¬Ÿ£²§¤¬§−¤©´©¦¨®©§©§²¤©§¥¬
:øîàì íøéò¦¨−¥«Ÿ

(àë)õøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íúða-úà íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®¤§Ÿ¨Æ

:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ׁשלם ּובלב ¯ÌÈ„ÈŒ˙·Á.ּבׁשלֹום ‰p‰ ı¯‡‰Â∑ּתפסידּו אל ּכלֹומר: ּווּתרנית, רחבה ׁשּידֹו ּכאדם ¿≈ƒְְֵֵָָ¿»»∆ƒ≈«¬«»«ƒְְְְְִִֶַַַַָָָָָָ

קֹונים לּה ואין לכאן ּבאה הרּבה ּפרקמטיא רמב"ן.ּכלּום, ְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָ

(áë)ì íéLðàä eðì eúàé úàæa-CàúBéäì eðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−
näa ãçà íòì:íéìnð íä øLàk øëæ-ìk eðì ìB §©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«

i"yx£ÏBn‰a∑נּמֹול .ּבהיֹות ¿ƒְִִ

(âë)äúBàð Cà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬¨−¥®©µ¥´¨
:eðzà eáLéå íäì̈¤½§¥«§−¦¨«

i"yx£Ì‰Ï ‰˙B‡� C‡∑אּתנּו יׁשבּו כן ידי ועל זה, רמב"ן.לדבר «≈»»∆ְְְְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)Bøéò øòL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå øBîç-ìà eòîLiå©¦§§³¤£Æ§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®
:Bøéò øòL éàöé-ìk øëæ-ìk eìniå©¦¸ŸÆ¨¨½̈¨«Ÿ§¥−©¬©¦«

(äë)-éðá-éðL eç÷iå íéáàk íúBéäa éLéìMä íBiá éäéå©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´«Ÿ£¦À©¦§´§¥«§¥«
øéòä-ìò eàáiå Baøç Léà äðéã éçà éåìå ïBòîL á÷òéÂ©«£ÂŸ¦§¸§¥¦¹£¥³¦¨Æ¦´©§½©¨¬Ÿ©¨¦−

:øëæ-ìk eâøäiå çèa¤®©©©«©§−¨¨¨«
i"yx£·˜ÚÈŒÈ�·ŒÈ�L∑ׁשאינם אנׁשים ּכׁשאר ולוי ׁשמעֹון עצמן נהגּו כן ּפי על ואף היּו, נטלּוּבניו ׁשּלא ּבניו, ¿≈¿≈«¬…ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

הימּנּו „È�‰.(ב"ר)עצה ÈÁ‡∑עליה עצמן ׁשּמסרּו אחיהלפי ּבטּוחים∑ÁËa.נקראּו אּגדה: ּומדרׁש ּכֹואבים. ׁשהיּו ֵֵֶָ¬≈ƒ»ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָ∆«ְְֲִִִֶַַָָָ
ׁשל ּכחֹו על .(ב"ר)זקןהיּו ֵֶַָָֹ

(åë)eç÷iå áøç-éôì eâøä Bða íëL-úàå øBîç-úàå§¤£Æ§¤§¤´§½¨«§−§¦¨®¤©¦§¯
:eàöiå íëL úéaî äðéc-úà¤¦¨²¦¥¬§¤−©¥¥«

(æë)eànè øLà øéòä efáiå íéììçä-ìò eàa á÷òé éða§¥´©«£ÀŸ¨µ©©´£¨¦½©¨−Ÿ¨¦®£¤¬¦§−
:íúBçà£¨«

i"yx£ÌÈÏÏÁ‰ŒÏÚ∑'קטילּיא 'לחּלצא אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן החללים, .לפּׁשט ««¬»ƒְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

(çë)øéòa-øLà úàå íäéøîç-úàå íø÷a-úàå íðàö-úà¤Ÿ¨¬§¤§¨−̈§¤£«Ÿ¥¤®§¥¯£¤¨¦²
:eç÷ì äãOa øLà-úàå§¤£¤¬©¨¤−¨¨«

˜¯ÔB‰zכ Ú¯˙Ï d¯a ÌÎLe ¯BÓÁ ‡˙‡Â«¬»¬¿∆¿≈ƒ¿««¿¿
:¯ÓÈÓÏ ÔB‰z¯˜ ÈL�‡ ÌÚ eÏÈlÓe«ƒƒ¬»≈«¿¿¿≈»

Ôe·È˙ÈÂכא ‡�nÚ Ôe�‡ ÔÈÓÏL ÔÈl‡‰ ‡i¯·bÀ¿«»»ƒ≈»¿ƒƒƒ»»ƒƒ
‡‰ ‡Ú¯‡Â ‡˙¯BÁÒ da Ôe„aÚÈÂ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿¿«¿¿»¿«¿»»
‡�Ï ·q� ÔB‰È˙�a ˙È ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈ„È ˙eÈ˙Ù¿»¿ƒ√»≈»¿»≈ƒ«»»

:ÔB‰Ï Ôz� ‡�˙�a ˙ÈÂ ÔÈL�Ïƒ¿ƒ¿»¿»»»ƒ≈¿

zÓÏ·כב ‡È¯·e‚ ‡�Ï ÔeÒÙzÈ ‡„a Ì¯a¿«¿»ƒ»¿»»¿«»¿ƒ«
Ïk ‡�Ï ¯Ê‚ÓÏ „Á ‡nÚÏ ÈÂ‰ÓÏ ‡�nÚƒ»»¿≈¬≈¿«»«¿ƒ¿«»»»

:ÔÈ¯ÈÊb Ôe�‡ Èc ‡Ók ‡¯eÎc¿»¿»ƒƒ¿ƒƒ

‰Ï‡כג ÔB‰¯ÈÚa ÏÎÂ ÔB‰�È�˜Â ÔB‰È˙Èb≈≈¿ƒ¿»¿¿»¿ƒ¿¬»
:‡�ÓÚ Ôe·È˙ÈÂ ÔB‰Ï Òt˙� Ì¯a Ôe�‡ ‡�ÏÈcƒ»»ƒ¿«ƒ¿≈¿ƒƒƒ»»

�È˜Ùכד Ïk d¯a ÌÎL ÔÓe ¯BÓÁ ÔÓ eÏÈa˜Â¿«ƒƒ¬ƒ¿∆¿≈»»¿≈
Ú¯z È˜Ù� Ïk ‡¯eÎc Ïk e¯Ê‚e dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿»»¿»»»¿≈¿«

:dz¯«̃¿≈

ÔB‰ÈÏÚכה eÙÈ˜z „k ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈ· ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ»»«¿ƒ¬≈
ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ·˜ÚÈ È�a ÔÈ¯˙ e·ÈÒ�e ÔB‰È·‡k≈≈¿ƒ¿≈¿≈«¬…ƒ¿¿≈ƒ
‡z¯˜ ÏÚ elÚÂ da¯Á ¯·b ‰�È„ ÈÁ‡¬≈ƒ»¿««¿≈¿«««¿»

:‡¯eÎc Ïk eÏË˜e ÔˆÁ¯Ï Ôe·˙Èc¿»¿¿»¬»¿»»¿»

Ìb˙ÙÏכו eÏË˜ d¯a ÌÎL ˙ÈÂ ¯BÓÁ ˙ÈÂ¿»¬¿»¿∆¿≈¿»¿ƒ¿«
:e˜Ù�e ÌÎL ˙ÈaÓ ‰�Èc ˙È e¯·„e ·¯Ác¿»∆¿»»ƒ»ƒ≈¿∆¿»

BÊ·eכז ‡iÏÈË˜ ‡ˆlÁÏ eÏÚ ·˜ÚÈ È�a¿≈«¬…«¿«»»»ƒ«»¿
:ÔB‰˙Á‡ e·È‡Ò Èc ‡z¯«̃¿»ƒ»ƒ¬»¿

ÈÂ˙כח ÔB‰È¯ÓÁ ˙ÈÂ ÔB‰¯Bz ˙ÈÂ ÔB‰�Ú ˙È»»¿¿»¿¿»¬»≈¿»
:BÊa ‡Ï˜Á· Èc ˙ÈÂ ‡z¯˜· Ècƒ¿«¿»¿»ƒ¿«¿»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡e�z.(כא) Ì‰ ÌÈÓÏLהעיר אנׁשי היּו ¿≈ƒ≈ƒ»ְִֵַָָ

ראּו ּכי אֹותם ׂשֹונאים ׁשהיּו ְְִִִֶָָָחֹוׁשבים

היּו ואּולי מאד. להם וּיחר עצבים ְְֲִִֵֶַַַָָָֹאֹותם

ּודלתים, ּבריח ּבעירם ונֹותנים מהם ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָנׁשמרים

ועּתה למלחמה, חיל ואנׁשי הּמה ּגּבֹורים ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּכי

ּכי מהם ּתתרחקּו ואל ּתפחדּו אל להם ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָאמרּו

אּתנּו: הם ׁשלם ְִֵֵֵָָּבלב

וטעם ÌzÓ‰a.(כג) ÏÎÂ Ì�È�˜Â Ì‰È�˜Óּכי ְַַƒ¿≈∆¿ƒ¿»»¿»¿∆¿»ִ

יּקראּו הם ּבּׂשדה ּבעדרים אׁשר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָהּבהמֹות



glyieמב zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iying meil inei xeriy

(èë)efáiå eáL íäéLð-úàå ítè-ìk-úàå íìéç-ìk-úàå§¤¨¥¨³§¤¨©¨Æ§¤§¥¤½¨−©¨®Ÿ
:úéaa øLà-ìk úàå§¥−¨£¤¬©¨«¦

i"yx£ÌÏÈÁ∑:וכן ח)ממֹונם, הּזה",(דברים החיל את לי כד)"עׂשה חיל",(במדבר עׂשה מט)"ויׂשראל לאחרים(תהלים "ועזבּו ≈»ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
טעמֹולׁשֹו∑e·L.חילם" ,לפיכ ׁשביה, .מּלרען ֵָ»ְְְְְִִִַָָָ

(ì)éúà ízøëò éåì-ìàå ïBòîL-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¦§´§¤¥¦»£©§¤´Ÿ¦¼
øtñî éúî éðàå éføtáe éðòðka õøàä áLéa éðLéàáäì§©§¦¥̧¦Æ§¥´¨½̈¤©§©«£¦−©§¦¦®©«£¦Æ§¥´¦§½̈

:éúéáe éðà ézãîLðå éðekäå éìò eôñàðå§¤«¤§³¨©Æ§¦½¦§¦§©§¦−£¦¬¥¦«
i"yx£Ìz¯ÎÚ∑אֹותּה ועכרּתם החבית, היתה צלּולה ואּגדה: עכׁשו. צלּולה ּדעּתי אין עכּורים, מים .(תנחומא)לׁשֹון ¬«¿∆ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ

ּכנענים ּביד היתה ּתפרהמסרת אׁשר 'עד אֹומרים: ׁשהיּו אּלא יעקב, ּבני ּביד לפיכ,ׁשּיּפלּו הארץ'. את ונחלּת ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשֹותקין tÒÓ¯.היּו È˙Ó∑מּועטים .אנׁשים ְִָ¿≈ƒ¿»ֲִִָָ

(àì):eðúBçà-úà äNòé äðBækä eøîàiå©«Ÿ§®©«§¾̈©«£¤−¤£¥«
i"yx£‰�BÊk‰∑הפקר.e�˙BÁ‡Œ˙‡∑אחותינואחתנאית מלת על התרגום (הביא «¿»ְֵֶ∆¬≈ֲַָָָ

מפרש ולכן יו"ד חסר שם רבבה לאלפי היי את אחותנו רבקה גבי כן שאין מה יו"ד) חסר כתיב שלנו הספרים (ובכל ביו"ד מלא אחותינו כאן מדכתיב רבים בלשון הפסוק מתוך נראה שהוא

ודו"ק) יחיד לשון שהוא להורות להלן כמו כאן אחתנא ית שמתרגם התרגום רש"י מביא ולכן יעשה הכזונה אחותיהם ישראל נשי כל על וקאי רבים לשון הוא .שכאן

äì(à)ìû-úéá äìò íe÷ á÷òé-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©«£½Ÿ²£¥¬¥«¥−
éìà äàøpä ìàì çaæî íL-äNòå íL-áLåEçøáa E §¤¨®©«£¥¨´¦§¥½©¨¥Æ©¦§¤´¥¤½§¨̧§£½

éçà åNò éðtî:E ¦§¥−¥¨¬¨¦«
i"yx£‰ÏÚ Ìe˜∑(תנחומא)נענׁשּת ,ּבּדר ׁשאחרּת לפי :מּבּת זאת ל רמב"ן.ּובא ¬≈ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

(á)-úà eøñä Bnò øLà-ìk ìàå Búéa-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½§¤−¨£¤´¦®¨¦¹¤
:íëéúìîN eôéìçäå eøähäå íëëúa øLà øëpä éýìû¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§«Ÿ§¤½§¦©«£½§©«£¦−¦§«Ÿ¥¤«

i"yx£¯Îp‰∑ׁשכם ׁשל מּׁשלל ּבידכם ּכֹוכבים∑e¯‰h‰Â.ׁשּיׁש ÌÎÈ˙ÏÓN.מעבֹודת eÙÈÏÁ‰Â∑ּבידכם יׁש ׁשּמא «≈»ְְְִֵֶֶֶֶֶָָ¿ƒ«¬ֲִֵַָ¿«¬ƒƒ¿…≈∆ְְֵֶֶֶָ
ּכֹוכבים עבֹודת ׁשל .ּכסּות ְֲִֶַָ

(â)äðòä ìûì çaæî íM-äNòàå ìû-úéa äìòðå äîe÷ðå§¨¬¨§©«£¤−¥«¥®§¤«¡¤¨´¦§¥À©¨¥º¨«Ÿ¤³
:ézëìä øLà Cøca éãnò éäéå éúøö íBéa éúàŸ¦Æ§´¨«¨¦½©«§¦Æ¦¨¦½©¤−¤£¤¬¨¨«§¦

(ã)íãéa øLà øëpä éýìû-ìk úà á÷òé-ìà eðziå©¦§´¤©«£ÀŸ¥´¨¡Ÿ¥³©¥¨Æ£¤´§¨½̈
úçz á÷òé íúà ïîèiå íäéðæàa øLà íéîæpä-úàå§¤©§¨¦−£¤´§¨§¥¤®©¦§³ŸŸ¨Æ©«£½Ÿ©¬©

:íëL-íò øLà äìàä̈«¥−̈£¤¬¦§¤«
i"yx£‰Ï‡‰∑אילן ׁשכם:∑ÌÎLŒÌÚ.סרקמין רמב"ןאצל »≈»ְִִָָƒ¿∆ְֵֶֶ

ÈÂ˙כט ÔB‰ÏÙË Ïk ˙ÈÂ ÔB‰ÈÒÎ� Ïk ˙ÈÂ¿»»ƒ¿≈¿»»«¿¿¿»
:‡˙È·· Èc Ïk ˙ÈÂ BÊ·e B·L ÔB‰ÈL�¿≈¿¿¿»»ƒ¿≈»

È˙Èל Ôez¯ÎÚ ÈÂÏÏe ÔBÚÓLÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿ƒ¿¿≈ƒ¬«¿»ƒ
‰‡�Ú�Îa ‡Ú¯‡ È·˙È ÔÈ·e ‡��Èa e··c ÔzÓÏ¿ƒ«¿»≈»»≈»¿≈«¿»ƒ¿«¬»»
ÈÏÚ ÔeLpk˙ÈÂ ÔÈ�Óc ÌÚ ‡�‡Â ‰‡f¯t·e«¿ƒ»»«¬»«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿¬«

:È˙Èa L�‡Â ‡�‡ ÈˆzL‡Â È�epÁÓÈÂ¿ƒ¿ƒƒ¿∆¿≈≈¬»∆¡«≈ƒ

(לא „·Ú˙È ‡¯a ˙˜Ù�Î‰ e¯Ó‡Âנ"י„aÚÈ «¬»«¿»¿«»»ƒ¿¬≈«¿≈
˙È:‡�˙Á‡Ï ( »«¬»»»

È˙Â·א Ï‡ ˙È·Ï ˜Ò Ìe˜ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…«¿≈≈¿ƒ
CÏ ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡Ï ‡Áa„Ó Ônz „·ÚÂ Ônz«»¿ƒ≈«»«¿¿»≈»»¿ƒ¿¿ƒ»

:CeÁ‡ ÂNÚ Ì„˜ ÔÓ C˜¯ÚÓa¿≈ƒ¿»ƒ√»≈»»

dnÚב Èc ÏÎÏe d˙Èa L�‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…∆¡«≈≈¿…ƒƒ≈
Bkc‡Â ÔBÎÈ�È· Èc ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË ˙È B„Ú‡«¿»«¬««¿«»ƒ≈≈¿ƒ«

:ÔBÎ˙eÒk BpLÂ¿«¿¿

Áa„Ó‡ג Ônz „aÚ‡Â Ï‡ ˙È·Ï ˜q�Â ÌB˜�Â¿≈¿ƒ«¿≈≈¿∆¿≈«»«¿¿»
‰Â‰Â È˙˜Ú„ ‡ÓBÈa È˙BÏˆ Ïa˜c ‡‰Ï‡Ï≈»»¿«≈¿ƒ¿»¿«¿ƒ«¬»

:˙ÈÏÊ‡ Èc ‡Á¯‡a ÈcÚÒa d¯ÓÈÓ≈¿≈¿«¿ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ

„Èד ‡iÓÓÚ ˙ÂÚË Ïk ˙È ·˜ÚÈÏ e·‰ÈÂƒ»¿«¬…»»«¬««¿«»ƒ
¯nËÂ ÔB‰È�„‡· Èc ‡iL„˜ ˙ÈÂ ÔB‰È„È·ƒ≈¿»»»«»ƒ¿»¿≈¿««
:ÌÎL ÌÚ Èc ‡ÓËa ˙BÁz ·˜ÚÈ ÔB‰˙È»¿«¬…¿»¿»ƒƒ¿∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

טמאֹות ּבין האדם, קנין עּקר ׁשהם ּבעבּור ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמקנה

הּנה ג') ט' (ׁשמֹות ׁשּכתּוב ּכענין טהֹורֹות, ְְְְִִֵֵֶָָּבין

הֹויהּבמקנאׁשרּבּׂשדהּבּסּוסיםּבחמֹורים ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָידה'

ּכגֹון עדר אינם ואׁשר ּובּצאן. ּבּבקר ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּגמּלים

ויּכנסּו מקנה, ׁשמם אין ּבּבית יחידֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָּבהמֹות

לחּזּוק, הּלׁשֹון ּכפל הּוא אֹו ּבהמּתם. וכל ְְְְְִִֶֶֶַַָָָּבכלל

מאד: רּבֹות הּנם אׁשר ּבהמּתם וכל ְְְְְֲִֶֶַַָָָֹּכלֹומר

ÁaÊÓ.(א) ÌL ‰NÚÂ ÌL ·LÂידעּתי לא ¿∆»«¬≈»ƒ¿≈«ְִַָֹ

ׁשם לׁשבת ׁשּצּוהּו ויּתכן ׁשם. וׁשב ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָמהּו

מעבֹודה להּטהר הּמזּבח יעׂשה ּכן ואחר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּתחּלה

חנּו ואּתם ּכענין ׁשהרגּו, החללים מן אֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָזרה,

י"ט), ל"א (ּבּמדּבר ימים ׁשבעת לּמחנה ְְֲִִִִֶַַַַָָמחּוץ

נזּדרז ויעקב חּטאת, ּבמי עדין צּוּו לא ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹֹֻּכי

ׁשּיהיה אֹו ׁשם. ּבֹואֹו טרם להּטהר ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָּבּמצוה

ואּו ּבּמעׂשה, מקּדם אל ּבית ונעלה ליונקּומה ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָֻ

ּבאל: לדבקה מחׁשבּתֹו לפּנֹות ׁשם, וׁשב ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָצּוה

ÚÈ˜·.(ד) Ì˙‡ ÔÓËiÂּומׁשּמׁשיה זרה עבֹודה «ƒ¿……»«¬…ְְֲֶַָָָָ

מפרר ׁשּיהא צרי אבל הּנקּברים, מן ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָאינן

מ"ג:). (ע"ז לּים מטיל אֹו לרּוח ְִֵֶַַָָוזֹורה

עבֹודה לקחּו לא יעקב ּבני ּכי אלי ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֹוהּנראה

והּתרה ׁשּנתּבּטלה עד מּׁשכם ּומׁשּמׁשיה ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֻזרה

glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i iying meil inei xeriy

(ä)éäéå eòqiå|íäéúBáéáñ øLà íéøòä-ìò íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ§¦´¥¤½
:á÷òé éða éøçà eôãø àìå§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

i"yx£˙zÁ∑ּפחד. ƒ«ַַ

(å)àeä ìà-úéa àåä ïòðk õøàa øLà äæeì á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®−
:Bnò-øLà íòä-ìëå§¨¨¨¬£¤¦«

(æ)íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´À̈
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìà eìâð¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«

i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑,ּבביתֿאל הּוא, ּברּו ּבראׁשּה,הּקדֹוׁש הּמׁשּמׁשת ּבי"ת חסרה ּתבה יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ּגּלּוי ≈≈≈ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ט)ּכמֹו: ב מכיר,(שמואל ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", מכיר ּבית כד)"הּנהֿהּוא אבי(לעיל ּבבית ּכמֹו ,"אבי �‚eÏ."ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡∑:ּכמֹו רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה לט)ּבמקֹומֹות יֹוסף",(לקמן כב)"אדני "אם(שמות ≈»»¡…ƒְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ
ׁשאר מּכל אחד אבל רּבים, ּבלׁשֹון נזּכר ּומרּות ׁשֹופט לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן 'ּבעלֹו', נאמר: ולא עּמֹו", ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבעליו

רּבים ּבלׁשֹון ּתמצא לא .הּׁשמֹות ְְִִִֵַַָֹ

(ç)ìû-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçz©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

i"yx£‰¯·c ˙ÓzÂ∑ליעקב רבקה ׁשאמרה לפי אּלא יעקב? ּבבית ּדבֹורה ענין מּׁשם",מה ּולקחּתי "וׁשלחּתי : «»»¿…»ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה למדּתיהׁשלחה הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר Ï‡Œ˙È·Ï.ּומתה ˙ÁzÓ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒ««¿≈≈

ההר ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת ‰‡ÔBl.העיר ˙Áz∑,ההר ּבׁשּפּוע מלמעלה מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפּולי ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ««»«ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, ּבאבל ׁשם נתּבּׂשר ואּגדה: "אּלֹון". לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל ׁשל ּומיׁשֹור מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּקבּורה

אבל..(ב"ר)ׁשּמתה יוני ּבלׁשֹון ק"ט)ואּלֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ׁש(ּולפיכ,(צ"ל ּולפי אחרים: מֹותּה,)ספרים יֹום את העלימּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
עׂשו, מּמּנּו ׁשּיצא הּכרס הּברּיֹות יקּללּו ּפרסמּהׁשּלא לא הּכתּוב רמב"ן.אף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(è)Cøáéå íøà ïctî Bàáa ãBò á÷òé-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®©§−̈¤
:BúàŸ«

i"yx£„BÚ∑ּבׁשּובֹו ואחד ּבלכּתֹו אחד הּזה, ּבּמקֹום ׁשני ‡˙B.ּפעם C¯·ÈÂ∑אבלים .(ב"ר)ּברּכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

Ècה ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏË�e¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:·˜ÚÈ È�a ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È�¯ÁÒ ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a Èc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

Èa˙ז Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

Â‡˙˜·¯˙ח ‰˜·¯„ ‡z˜�Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

ÔctÓט È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:d˙È CÈ¯·e Ì¯‡¬»»ƒ»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכרחֹו ּבעל זרה עבֹודה מבּטל ׁשהעּכּו"ם ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָלהם,

אבל להם. מּתרת היא והּנה מ"ג.), ְֲִִֵֶֶֶָָָֻ(ׁשם

ׁשּיהיּו הּקדׁש לטהרת אֹותּה להסיר צּוה ְְְֲֳִִִֶֶַַַָָָָֹֹיעקב

קרּבן, לפניו ּולהקריב הּׁשם את לעבד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹראּויים

הּבגדים, וחּלּוף ּבטבילה להם צּוה ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָּכאׁשר

ּתחת אֹותם טמן ולכן ּבּקבּורה, להם ּדי ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָוהיה

יּזרע: ולא ּבֹו יעבד ׁשּלא ּבמקֹום ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹהאלה

¯·˜‰.(חֿט) ˙˜�ÈÓ ‰¯·c ˙ÓzÂידעּתי לא «»»¿…»≈∆∆ƒ¿»ְִַָֹ

וּיקרא ּבין הּזה הּפסּוק נכנס ְְִִֵֶַַַַָָָָלּמה

אל אלהים וּירא ּובין אל, ּבית אל ֱִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלּמקֹום

ּבבת ׁשהיה אחר ּבענין והפסיק עֹוד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹיעקב

היא לּוזה ּבבאֹו יעקב ּכי אחד, ּובמקֹום ְְֲִִֶַַַָָָֹֹאחת

ּבית אל לּמקֹום וקרא מזּבח ּבנה אל, ְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבית

אֹותֹו, ויבר ׁשם האלהים לֹו ונראה ְְְֱִִֵֶַָָָָֹאל,

אחד: ענין ּבתֹו הּזה הּכתּוב הּוׂשם ְְְִֶֶַַַָָָָָולּמה

·B¯w‰Â('ה פ"א (ב"ר רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ¿«»ְֵֶַַָ

ׁשם קרא ולכן רבקה, למיתת ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּירמז

על ואנקה ּבכי אין ּכי ּבכּות, אּלֹון ְֲִִֵַַַַָָָָהּמקֹום

אבל עליו. הּמקֹום ׁשם ׁשּיּקרא הּזקנה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמינקת

אׁשר הּצּדקת אּמֹו על והתאּבל ּבכה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹיעקב

לראֹותֹו זכתה ולא ׁשם אֹותֹו וׁשלחה ְְְְְְֲִַָָָָָָֹאהבתהּו,

אֹותֹו ּובר האלהים אליו נגלה ולכן ְְְֱִִֵֵֵַָָָָֹּבׁשּובֹו,

מֹות אחרי אביו ליצחק עׂשה ּכאׁשר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָלנחמֹו

אמרּו ּובׁשניהם י"א). כ"ה (לעיל ְְְְִֵֵֶַָָָאברהם

וסּיּוע ּברכֹו. אבלים ּברּכת י"ד.) (סֹוטה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָחכמים

יעקב וּיבא כ"ז) (ּפסּוק למּטה ּׁשאמּור מה ְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹלזה

יצחק היתהאל ואּלּו הארּבע, קרית ממרא אביו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

אּמֹו", ואל אביו "אל מזּכיר היה ׁשם ְְְִִִִֶֶַָָָָָרבקה

ּכל לֹו והּגֹורמת ׁשם אֹותֹו הּׁשֹולחת היא ְִִֶֶַַַַָָּכי

ּׁשם: ללכת אֹותֹו צּוה ּבעצתּה ויצחק ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָהּטֹובה,

·˙ÎÂמֹותּה יֹום את ׁשהעלימּו ּולפי רּׁש"י ¿»«ְֱִִִֶֶֶַָ

ׁשּיצא ּכרס הּברּיֹות, אֹותּה יקּללּו ְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּומדרׁש ּפרסמּה. לא הּכתּוב אף עׂשו, ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמּמּנה

ּגם והּנה ד'). זכור (פסדר"כ הּוא ְֲִִֵַָחכמים

מּפני להם הּכּונה אבל יזּכיר. לא לאה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמיתת

ּבמינקּתּה, הּדבר ותלה ּברמז, הּמיתה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהזּכיר

ּגּלהּו: ולא הענין הסּתיר לּמה ּבּה ׁשּדּבר ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹוכיון

ÌÚËÂהזּכירֹו ׁשהרי מחּור, אינֹו הּקללה ¿««ְְְֲִִֵֵֶַָָָֻ

כ"ט): ּפסּוק (להּלן יצחק ְְְִִַַָָָּבמיתת

לֹומר יּתכן אבל ּבניו. ויעקב עׂשו אתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹוּיקּברּו

אינּנּו יעקב ּכי ּבמיתתּה, ּכבֹוד לּה היה ְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

ויצחק ׁשּמה, יבא ולא אֹותּה ׂשֹונא ועׂשו ְְְְִֵֵָָָָָָָֹֹׁשם,

רצה לא ולכן מּביתֹו, יֹוצא ואינּנּו עיניו ְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹּכהּו

חת: ּבני ׁשּיקּברּוה להזּכיר ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּכתּוב

ÔÈ�ÚÎÂרּבה הּדברים (ּבאּלה מצאתי הּזה ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

[ּתנחּומא למלחמה) תצא ּכי ְְְִִֵֵַַָָָָָָּבּפרׁשה

רבקה ּכׁשּמתה מֹוצא אּתה אמרּו ד'], ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָּתצא

יצחק מת, אברהם קּמא, יּפֹוק מאן ְְֲִִִֵַַַָָָָָאמרין

לפּדן לֹו הל יעקב ּכהֹות, ועיניו ּבּבית ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָֹיֹוׁשב

ּבריתא ויימרּון קּמא רׁשיעה עׂשו יּפֹוק ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָארם,

מה ינקין, ּכדין ּדהא ּבזיא הֹוציאּוליטין עׂשּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָ
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(ä)éäéå eòqiå|íäéúBáéáñ øLà íéøòä-ìò íéýìû úzç ©¦¨®©§¦´¦©´¡Ÿ¦À©¤«¨¦Æ£¤Æ§¦´¥¤½
:á÷òé éða éøçà eôãø àìå§´Ÿ¨«§½©«£¥−§¥¬©«£«Ÿ

i"yx£˙zÁ∑ּפחד. ƒ«ַַ

(å)àeä ìà-úéa àåä ïòðk õøàa øLà äæeì á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¹ŸÀ¨£¤Æ§¤´¤§©½©¦−¥«¥®−
:Bnò-øLà íòä-ìëå§¨¨¨¬£¤¦«

(æ)íL ék ìû-úéa ìû íB÷nì àø÷iå çaæî íL ïáiå©¦³¤¨Æ¦§¥½©©¦§¨Æ©¨½¥−¥«¥®¦´À̈
:åéçà éðtî Bçøáa íéýìûä åéìà eìâð¦§³¥¨Æ¨«¡Ÿ¦½§¨§−¦§¥¬¨¦«

i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡∑,ּבביתֿאל הּוא, ּברּו ּבראׁשּה,הּקדֹוׁש הּמׁשּמׁשת ּבי"ת חסרה ּתבה יׁש אל. ּבבית ׁשכינתֹו ּגּלּוי ≈≈≈ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ט)ּכמֹו: ב מכיר,(שמואל ּבבית ּכמֹו ּבןֿעּמיאל", מכיר ּבית כד)"הּנהֿהּוא אבי(לעיל ּבבית ּכמֹו ,"אבי �‚eÏ."ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָƒ¿

ÌÈ‰Ï‡‰ ÂÈÏ‡∑:ּכמֹו רּבים, ּבלׁשֹון ואדנּות אלהּות ׁשם יׁש הרּבה לט)ּבמקֹומֹות יֹוסף",(לקמן כב)"אדני "אם(שמות ≈»»¡…ƒְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵַַַָֹ
ׁשאר מּכל אחד אבל רּבים, ּבלׁשֹון נזּכר ּומרּות ׁשֹופט לׁשֹון ׁשהּוא אלהּות וכן 'ּבעלֹו', נאמר: ולא עּמֹו", ְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבעליו

רּבים ּבלׁשֹון ּתמצא לא .הּׁשמֹות ְְִִִֵַַָֹ

(ç)ìû-úéáì úçzî øáwzå ä÷áø ú÷ðéî äøác úîzå©¨³¨§Ÿ̈Æ¥¤¤́¦§½̈©¦¨¥²¦©¬©§¥«¥−
:úeëa ïBlà BîL àø÷iå ïBlàä úçz©´©¨«©®©¦§¨¬§−©¬¨«

i"yx£‰¯·c ˙ÓzÂ∑ליעקב רבקה ׁשאמרה לפי אּלא יעקב? ּבבית ּדבֹורה ענין מּׁשם",מה ּולקחּתי "וׁשלחּתי : «»»¿…»ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹ
מּׁשם, לצאת ארם לפּדן אצלֹו ּדבֹורה למדּתיהׁשלחה הּדרׁשן מׁשה רּבי מּדברי .ּבּדר Ï‡Œ˙È·Ï.ּומתה ˙ÁzÓ∑ ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒ««¿≈≈

ההר ּברגלי ונקּברה ּבהר יֹוׁשבת ‰‡ÔBl.העיר ˙Áz∑,ההר ּבׁשּפּוע מלמעלה מיׁשֹור ׁשהיה מיׁשרא, ּבׁשּפּולי ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ««»«ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
אּמֹו על לֹו ׁשהּגד ׁשני, ּבאבל ׁשם נתּבּׂשר ואּגדה: "אּלֹון". לֹו קֹורין היּו ּביתֿאל ׁשל ּומיׁשֹור מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻוהּקבּורה

אבל..(ב"ר)ׁשּמתה יוני ּבלׁשֹון ק"ט)ואּלֹון תהלים ברש"י איתא וכן אחר. ׁש(ּולפיכ,(צ"ל ּולפי אחרים: מֹותּה,)ספרים יֹום את העלימּו ְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
עׂשו, מּמּנּו ׁשּיצא הּכרס הּברּיֹות יקּללּו ּפרסמּהׁשּלא לא הּכתּוב רמב"ן.אף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

(è)Cøáéå íøà ïctî Bàáa ãBò á÷òé-ìà íéýìû àøiå©¥¨̧¡Ÿ¦³¤©«£ŸÆ½§Ÿ−¦©©´£¨®©§−̈¤
:BúàŸ«

i"yx£„BÚ∑ּבׁשּובֹו ואחד ּבלכּתֹו אחד הּזה, ּבּמקֹום ׁשני ‡˙B.ּפעם C¯·ÈÂ∑אבלים .(ב"ר)ּברּכת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ«¿»∆…ְֲִִֵַ

Ècה ‡ÈÓÓÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡ÏÁc ˙Â‰Â eÏË�e¿»«¬««¬»«¿»««¿«»ƒ
:·˜ÚÈ È�a ¯˙a eÙ„¯ ‡ÏÂ ÔB‰È�¯ÁÒ ÈÂ¯˜a¿ƒ¿≈«¬»≈¿»¿»»«¿≈«¬…

‰È‡ו ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a Èc ÊeÏÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿ƒ¿«¿»ƒ¿««ƒ
:dnÚ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡e‰ Ï‡ ˙Èa≈≈¿»«»ƒƒ≈

Èa˙ז Ï‡ ‡¯˙‡Ï ‡¯˜e ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡�·e¿»«»«¿¿»¿»¿«¿»≈≈
Ì„˜ ÔÓ d˜¯ÚÓa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡ Ôn˙ È¯‡ Ï‡≈¬≈«»ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈ƒ√»

:È‰eÁ‡»ƒ

Â‡˙˜·¯˙ח ‰˜·¯„ ‡z˜�Ó ‰¯B·c ˙˙ÈÓeƒ«¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
‡¯˜e ‡¯LÈÓ ÈÏBtLa Ï‡ ˙È·Ï Ú¯lÓƒ¿«¿≈≈¿ƒ≈≈¿»¿»

:‡˙ÈÎa ¯LÈÓ dÓL¿≈≈«»ƒ»

ÔctÓט È‰B˙ÈÓa „BÚ ·˜ÚÈÏ ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¬…¿≈ƒƒ««
:d˙È CÈ¯·e Ì¯‡¬»»ƒ»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּכרחֹו ּבעל זרה עבֹודה מבּטל ׁשהעּכּו"ם ְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָלהם,

אבל להם. מּתרת היא והּנה מ"ג.), ְֲִִֵֶֶֶָָָֻ(ׁשם

ׁשּיהיּו הּקדׁש לטהרת אֹותּה להסיר צּוה ְְְֲֳִִִֶֶַַַָָָָֹֹיעקב

קרּבן, לפניו ּולהקריב הּׁשם את לעבד ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹראּויים

הּבגדים, וחּלּוף ּבטבילה להם צּוה ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָּכאׁשר

ּתחת אֹותם טמן ולכן ּבּקבּורה, להם ּדי ְְְֵֶַַַַַָָָָָָָוהיה

יּזרע: ולא ּבֹו יעבד ׁשּלא ּבמקֹום ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹהאלה

¯·˜‰.(חֿט) ˙˜�ÈÓ ‰¯·c ˙ÓzÂידעּתי לא «»»¿…»≈∆∆ƒ¿»ְִַָֹ

וּיקרא ּבין הּזה הּפסּוק נכנס ְְִִֵֶַַַַָָָָלּמה

אל אלהים וּירא ּובין אל, ּבית אל ֱִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלּמקֹום

ּבבת ׁשהיה אחר ּבענין והפסיק עֹוד ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹיעקב

היא לּוזה ּבבאֹו יעקב ּכי אחד, ּובמקֹום ְְֲִִֶַַַָָָֹֹאחת

ּבית אל לּמקֹום וקרא מזּבח ּבנה אל, ְְִֵֵֵֵֵַַָָָָָּבית

אֹותֹו, ויבר ׁשם האלהים לֹו ונראה ְְְֱִִֵֶַָָָָֹאל,

אחד: ענין ּבתֹו הּזה הּכתּוב הּוׂשם ְְְִֶֶַַַָָָָָולּמה

·B¯w‰Â('ה פ"א (ב"ר רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ¿«»ְֵֶַַָ

ׁשם קרא ולכן רבקה, למיתת ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּירמז

על ואנקה ּבכי אין ּכי ּבכּות, אּלֹון ְֲִִֵַַַַָָָָהּמקֹום

אבל עליו. הּמקֹום ׁשם ׁשּיּקרא הּזקנה ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמינקת

אׁשר הּצּדקת אּמֹו על והתאּבל ּבכה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹיעקב

לראֹותֹו זכתה ולא ׁשם אֹותֹו וׁשלחה ְְְְְְֲִַָָָָָָֹאהבתהּו,

אֹותֹו ּובר האלהים אליו נגלה ולכן ְְְֱִִֵֵֵַָָָָֹּבׁשּובֹו,

מֹות אחרי אביו ליצחק עׂשה ּכאׁשר ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָלנחמֹו

אמרּו ּובׁשניהם י"א). כ"ה (לעיל ְְְְִֵֵֶַָָָאברהם

וסּיּוע ּברכֹו. אבלים ּברּכת י"ד.) (סֹוטה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָחכמים

יעקב וּיבא כ"ז) (ּפסּוק למּטה ּׁשאמּור מה ְֲֶֶַַַַָָָָָֹֹלזה

יצחק היתהאל ואּלּו הארּבע, קרית ממרא אביו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ

אּמֹו", ואל אביו "אל מזּכיר היה ׁשם ְְְִִִִֶֶַָָָָָרבקה

ּכל לֹו והּגֹורמת ׁשם אֹותֹו הּׁשֹולחת היא ְִִֶֶַַַַָָּכי

ּׁשם: ללכת אֹותֹו צּוה ּבעצתּה ויצחק ְְֲִִֶֶַַָָָָָָָהּטֹובה,

·˙ÎÂמֹותּה יֹום את ׁשהעלימּו ּולפי רּׁש"י ¿»«ְֱִִִֶֶֶַָ

ׁשּיצא ּכרס הּברּיֹות, אֹותּה יקּללּו ְְְִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא

ּומדרׁש ּפרסמּה. לא הּכתּוב אף עׂשו, ְְְִִִֵֶַַַָָָָֹמּמּנה

ּגם והּנה ד'). זכור (פסדר"כ הּוא ְֲִִֵַָחכמים

מּפני להם הּכּונה אבל יזּכיר. לא לאה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹמיתת

ּבמינקּתּה, הּדבר ותלה ּברמז, הּמיתה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהזּכיר

ּגּלהּו: ולא הענין הסּתיר לּמה ּבּה ׁשּדּבר ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹוכיון

ÌÚËÂהזּכירֹו ׁשהרי מחּור, אינֹו הּקללה ¿««ְְְֲִִֵֵֶַָָָֻ

כ"ט): ּפסּוק (להּלן יצחק ְְְִִַַָָָּבמיתת

לֹומר יּתכן אבל ּבניו. ויעקב עׂשו אתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹוּיקּברּו

אינּנּו יעקב ּכי ּבמיתתּה, ּכבֹוד לּה היה ְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

ויצחק ׁשּמה, יבא ולא אֹותּה ׂשֹונא ועׂשו ְְְְִֵֵָָָָָָָֹֹׁשם,

רצה לא ולכן מּביתֹו, יֹוצא ואינּנּו עיניו ְְִֵֵֵֵֵֶָָָָָֹּכהּו

חת: ּבני ׁשּיקּברּוה להזּכיר ְְְְְִִֵֵֶַַָָהּכתּוב

ÔÈ�ÚÎÂרּבה הּדברים (ּבאּלה מצאתי הּזה ¿»ƒ¿»ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

[ּתנחּומא למלחמה) תצא ּכי ְְְִִֵֵַַָָָָָָּבּפרׁשה

רבקה ּכׁשּמתה מֹוצא אּתה אמרּו ד'], ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָּתצא

יצחק מת, אברהם קּמא, יּפֹוק מאן ְְֲִִִֵַַַָָָָָאמרין

לפּדן לֹו הל יעקב ּכהֹות, ועיניו ּבּבית ְְֲִֵֵֵַַַַַַָָֹיֹוׁשב

ּבריתא ויימרּון קּמא רׁשיעה עׂשו יּפֹוק ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָארם,

מה ינקין, ּכדין ּדהא ּבזיא הֹוציאּוליטין עׂשּו ְְְְִִִִֵֶַַָָָ
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(é)é EîL íéýìû Bì-øîàiåãBò EîL àøwé-àì á÷ò ©«Ÿ¤¬¡Ÿ¦−¦§´©«£®Ÿ«Ÿ¦¨¥Á¦§¸¹
:ìàøNé BîL-úà àø÷iå EîL äéäé ìàøNé-íà ék á÷òé©«£ÀŸ¦³¦¦§¨¥Æ¦«§¤´§¤½©¦§¨¬¤§−¦§¨¥«

i"yx£·˜ÚÈ „BÚ EÓL ‡¯wÈŒ‡Ï∑ונגיד ׂשר לׁשֹון אּלא ועקבה, ּבמארב הּבא אדם רמב"ן.לׁשֹון …ƒ»≈ƒ¿«¬…ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָָ

(àé)ìä÷e éBb äáøe äøt écL ìû éðà íéýìû Bì øîàiå©ŸÁ¤Á¸¡Ÿ¦¹£¦̧¥³©©Æ§¥´§¥½²§©¬
éöìçî íéëìîe jnî äéäé íéBb:eàöé E ¦−¦«§¤´¦¤®¨§¨¦−¥«£¨¤¬¥¥«

i"yx£ÈcL Ï‡ È�‡∑ּכדאי ׁשּליׁשאני ׁשהּברכֹות ,לבר.‰·¯e ‰¯t∑על ואף ּבנימין, נֹולד לא ׁשעדין ׁשם על ¬ƒ≈««ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָ¿≈¿≈ְְֲִִִֵֶַַַַַָֹ
מּמּנּו נתעּברה ׁשּכבר הּׁשבטים(ב"ר)∑ÌÈBb.ּבנימין∑ÈBb.ּפי ּבמנין והם מּיֹוסף לצאת ׁשעתידים ואפרים, .מנּׁשה ְְְְִִִִִֶֶַָָָƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ÌÈÎÏÓe∑(ב"ר).נֹולד לא ׁשעדין ּבנימין מּׁשבט ׁשהיּו ּבׁשת, ואיׁש הּׁשבטים(ׁשאּול ואף ּבׁשת איׁש ּכׁשהמלי אבנר דרׁשֹו זה ּופסּוק ¿»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

ּדכתיב: ּבנימין, וקרבּו כא)ּדרׁשּוהּו "ּומלכים(שופטים ליעקב: אֹומר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה לא הּׁשבטים, מן עֹולה היה אלמלא ואמרּו: וחזרּו לאּׁשה", לבנימין ּבּתֹו את יּתן לא מּמּנּו "איׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ

יצאּו" מחלצי(.ÌÈBb Ï‰˜e ÈBb∑הּסנהדרין ּכל וכן אּמֹות, ׁשבעים ׁשהם הּגֹוים ּכמנין ליעׂשֹות ּבניו עתידים ׁשּגֹוים ֲֵֵֵֶָ¿«ƒְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
אלּיהּו ּבימי ּכֹוכבים, עֹובדי ּכגֹוים הּבמֹות אּסּור ּבׁשעת להקריב ּבניו ׁשעתידים אחר: ּדבר ישן)ׁשבעים. .(ברש"י ְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

ß elqk b"i iyiy mei ß

(áé)äpðzà Eì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§¨−§´¤§¤®̈
éøçà Eòøæìe:õøàä-úà ïzà Eרמב"ן §©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤

(âé):Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìòî ìòiå©©¬©¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«
i"yx£¯acŒ¯L‡ ÌB˜naBz‡∑יֹודע ּמלּמדנּואיני רמב"ן.מה «»¬∆ƒ∆ƒְְִֵֵֵַַַ

(ãé)ïáà úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî á÷òé áviå©©¥̧©«£¹Ÿ©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤¨®¤
:ïîL äéìò ÷öiå Cñð äéìò Cqiåרמב"ן ©©¥³¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤

(åè)íL Bzà øac øLà íB÷nä íL-úà á÷òé àø÷iå©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´©¨À£¤Á¦¤̧¦¬¨²
:ìà-úéa íéýìûרמב"ן ¡Ÿ¦−¥«¥«

CÓLי È¯˜˙È ‡Ï ·˜ÚÈ CÓL ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¿»«¬…»ƒ¿¿≈¿»
‡¯˜e CÓL ‡‰È Ï‡¯NÈ ÔÈ‰l‡ ·˜ÚÈ „BÚ«¬…∆»≈ƒ¿»≈¿≈¿»¿»

:Ï‡¯NÈ dÓL ˙È»¿≈ƒ¿»≈

ÌÚיא È‚Òe Let ÈcL Ï‡ ‡�‡ ÈÈ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»¬»≈««¿≈«
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe CpÓ ‡‰È ÔÈË·L ˙L�ÎÂ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜tÈ CpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÏיב ˜ÁˆÈÏe Ì‰¯·‡Ï ˙È·‰È Èc ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿»ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯˙a CÈ�·ÏÂ d��z‡∆¿ƒ«¿ƒ¿»«¿»∆≈»«¿»

Ècיג ‡¯˙‡a ÈÈ„ ‡¯˜È È‰BlÚÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««≈ƒ»ƒ¿»»«¿»¿«¿»ƒ
:dnÚ ÏÈlÓ«ƒƒ≈

ÏÈlÓיד Èc ‡¯˙‡a ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»¿«¿»ƒ«ƒ
˜È¯‡Â ÔÈÎeq� dÏÚ CÈq‡Â ‡�·‡ ˙Ó˜ dnÚƒ≈»««¿»¿«ƒ¬«ƒƒ«¬ƒ

:‡ÁLÓ dÏÚ¬«ƒ¿»

ÏÈlÓטו Èc ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…»¿»¿«¿»ƒ«ƒ
:Ï‡ ˙Èa ÈÈ Ônz dnÚƒ≈«»¿»≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לפי חנינה, ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבּלילה. ְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָמּטתּה

הּכתּובים ּפרׁשּו לא ּבּלילה מּטתּה ְְְִִִֵֶַַַָָָֹׁשהֹוציאּו

וּיקרא ּדכתיב הּוא הדא הּצד, מן אּלא ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָמיתתּה

ּדכתיב הּוא הדא ּבכּיֹות. ׁשּתי ּבכּות, אּלֹון ְְְְֲִִִֵַָָׁשמֹו

ּברכֹו, מה אתֹו, ויבר יעקב אל אלהים ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹוּירא

ּבעבּור והּנה ּכאן. עד ּברכֹו, אבלים ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָּברּכת

הּקללה מן ּפחדּו ּבקבּורתּה יחידי עׂשו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָׁשהיה

הרמז: ענין וזה לכבֹוד, לּה ׁשּיהיה ראּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָֹולא

‰˙È‰Âעם ׁשּבאה אחרי ּכי יעקב, עם ּדבֹורה ¿»¿»ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹ

עם ּתבא ועּתה לארצּה, ׁשבה ְְְְִִַַָָָָָָֹרבקה

ּבני ּבגּדּול נתעּסקה אֹו ּגברּתּה. לראֹות ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָֹיעקב

ּבביתֹו. והיתה ּולאהבתּה רבקה לכבֹוד ְְְְְְֲֲִִֵַַָָָָָֹיעקב

הּמינקת היא ׁשאינה (לעילויּתכן ּבּה ׁשּנאמר ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ואת אחתם רבקה את ויׁשּלחּו נ"ט) ְְְְֲִֶֶַַָָֹכ"ד

ׁשּנׁשארה אחרת מינקת היתה אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמנקּתּה,

יעקב אֹותּה יביא ועּתה ּובתּואל, לבן ְְְֲִֵֵַַָָָָָֹּבבית

כן ּכי אּמֹו, לכבֹוד ׂשיבתּה את לכלּכל ְְְִִִִֵֵֵֶַָָעּמֹו

ּכי רּבֹות, מיניקֹות להם להיֹות הּנכּבדים ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּדר

ׁשּתׁשלח הּׁשליח הּזקנה ׁשּתהיה הּוא ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָרחֹוק

הּדרׁשן: מׁשה רּבי ּכדברי ליעקב ְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹאּמֹו

ÚÈ˜·.(י) EÓLאּתה עֹוד עּתה ּכי יאמר ƒ¿«¬…ְִַַַָָֹ

ׂשרֹו ׁשמ ׁשהחליף ּפי על אף יעקב, ְְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹנקרא

את להחליף ל נׁשּתּלח לא הּוא ּכי עׂשו, ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹׁשל

ּכי יעקב ׁשמ יּקרא לא מעּתה אבל ,ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָֹֹׁשמ

את וּיקרא טעם וזה ,ׁשמ יהיה יׂשראל ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָאם

יׂשראל ׁשמֹו את ׁשּקרא ירמז אֹו יׂשראל. ְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹׁשמֹו

יעקב: להּקרא ׁשּיאסר לא יעקב, על ְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹמּוסף

Ì‰¯·‡Ï(יב) Èz˙� ¯L‡ ı¯‡‰ ˙‡Â¿∆»»∆¬∆»«ƒ¿«¿»»
.‰p�z‡ EÏ ˜ÁˆÈÏeנתּתיה ּכאׁשר ¿ƒ¿»¿∆¿∆»ְֲִֶַַָ

ּכי לׁשבּועה, זה ירמז ,ל אּתנּנה ּכן ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָֹלהם

אבל החטא, יגרם ׁשּלא ּבׁשבּועה נתנּה ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹֹלהם

ׁשאֹומר וזהּו ׁשבּועה, ּבלא מּתחּלה נתנּה ְְְְְִִֵֶֶָָָָֹלֹו

נׁשּבעּתי אׁשר ועֹוד) א' ל"ג (ׁשמֹות מקֹום ְְְְְֲִִֶַָָּבכל

הּכפל ׁשּיהיה אֹו ּוליעקב. ליצחק ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹלאברהם

ּכבר: ּפרׁשּתי ּכאׁשר לׁשבּועה, לֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָהּנבּואה

‡ÌÈ‰Ï.(יג) ÂÈÏÚÓ ÏÚiÂּבאברהם ׁשאמר ּכמֹו «««≈»»¡…ƒְְְֶַַָָָ

אברהם, מעל אלהים וּיעל כ"ב) י"ז ְְֱִֵֵַַַַַָָֹ(לעיל

וחלֹום מראה זה היה לא ּכי להֹודיע ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּובׁשניהם

ירּוׁשלימה אתי וּתבא ּכענין אֹו ּבלבד, ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָֹנבּואה

ׁשּׁשרתה אבל ג'), ח' (יחזקאל אלהים ְְְְְֱֲִֵֶֶַָָָֹּבמראֹות

ּדר ועל עֹומד: הּוא אׁשר ּבּמקֹום ׁשכינה ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָעליו

עּמֹו, הּמּדּבר ּבּמקֹום אלהים מעליו עלה ֱֱִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹהאמת

ג' (ׁשם מּמקֹומֹו ה' ּכבֹוד ּברּו ׁשּנאמר ְְְְֱִִֶֶַָָָּכענין

הן האבֹות החכמים ּׁשהזּכירּו מה ויאמר ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹי"ב),

ו'): פ"ב (ב"ר הּמרּכבה ְֵֶַָָהן

vÓ·‰.(יד) ·˜ÚÈ ·viÂאברהם רּבי ּפרׁש ««≈«¬…«≈»ְִֵַַַָָ

ונּס מּצבה הראׁשֹונה ּבּפעם הּציב ְְִִִִֵֵַַַַָָָָּוכבר

הּוא: ונכֹון ׁשמן. עליה ויצק נס עּתה ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָעליה

‡Ï.(טו) ˙Èa ÌB˜n‰ ÌL ˙‡ ·˜ÚÈ ‡¯˜iÂ«ƒ¿»«¬…∆≈«»≈≈
ּכי להֹודיע ּפעם אחר ּפעם ּכן ְְְִִִֵֶַַַַַַַיקראּנּו

וׁשם אלהים, ּבית הּוא ּכי ונכֹון אמת ְְֱֱִִֵֶַָָָָֹהּדבר

glyie zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iyiy meil inei xeriy

(æè)äúøôà àBáì õøàä-úøák ãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨¨−¤¨´¤§¨®¨
:dzãìa L÷zå ìçø ãìzå©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙¯·k∑,ּככברה ּומנּקבת חלּולה ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. מהל רּבּוי, ּכּביר, לׁשֹון ּפרׁש (ב"ר)מנחם ƒ¿«»»∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
מצּוי, מצינּו:ׁשהּניר ּבנעמן ׁשהרי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא. לא עדין והּׁשרב עבר ה)הּסתו ב "וּיל(מלכים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכרם', 'צמד אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו יֹותר, אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו קרקע, מּדת ׁשם ׁשהּוא אני, ואֹומר ארץ". ּכברת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמאּתֹו
מּדה ׁשם נֹותן אדם ּבמהל ּכ ׂשדה', מיל'('חלקת מהל' ּכמֹו: ארץ)קרקע רמב"ן.ּכברת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

(æé)éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ¨−§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½
:ïa Cì äæ-íâ-ék¦«©¤¬¨−¥«

i"yx£‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה ְֵָ

(çé)éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

i"yx£È�B‡ŒÔa∑צערי מארם∑ÔÈÓÈ�a.ּבן ּבא ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ׁשהּוא לפי ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּנגּבה" ונסֹוע הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו לׁשֹון∑ÔÈÓÈ�a.נהרים, ימין, פט)ּבן וימין(תהלים "צפֹון ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָƒ¿»ƒְְִִֶָָָ

מלא הּוא לפיכ ּבראתם", ּכמֹו:(אּתה ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד ימים, ּבן ּבנימין, אחר: יב)ּדבר הּימין"(דניאל רמב"ן.)"לקץ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

‡¯Ú‡טז ˙·e¯k „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓ eÏË�e¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡ÈM˜Â ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈÂ ˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

dÏיז ˙¯Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:¯a CÈÏ ÔÈc Û‡ È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

(יח ˙˙ÈÓ È¯‡ dLÙ� ˜tÓa ‰Â‰Âנ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈ�a dÏ ‡¯˜ È‰e·‡Â ÈÂc ¯a dÓL ˙¯˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשבע: ּבאר ׁשם ענין וכן ּתמיד, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשכינה

‰‡¯ı.(טז) ˙¯·k"ּכּביר" לׁשֹון ּפרׁש מנחם ƒ¿«»»∆ְְִֵֵֵַַ

ז') פ"ב (ב"ר ואּגדה רב. ּבזמןמהל , ְְֲִַַַַָָָ

והּסתו מצּוי ׁשהּניר ּככברה חלּולה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשהארץ

ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא. לא הּׁשרב ועדין ְְֲִֵֶַַַַָָָָֹעבר

י"ט) ה' (מ"ב מצינּו ּבנעמן ׁשהרי מקרא, ְְֲֲִִֵֶֶַָָָׁשל

ׁשם ׁשהּוא אני ואֹומר ארץ. ּכברת מאּתֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָוּיל

רּׁש"י: לׁשֹון קרקע, ְְִִַַַַמּדת

ÔBÎp‰Âהּכ"ף ּכי קמחי ּדוד ר' ּבֹו ּׁשחׁשב מה ¿«»ְִִִִֶַַַַָָָ

הּמּלה, ּומֹוצא ׁשרׁשית, ואינּנה ְְְְִִִֵֶַָָָָלדמיֹון

לחם ותברני י'), ד' (איכה למֹו לברֹות ְְְִֵֵֶֶַָָָָהיּו

ּבּבקר, מּועטת אכילה ענין ה'), י"ג ְֲִִֶֶֶַַָֹ(ש"ב

לעת עד הּבקר מן ארץ מהל ׁשעּור ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּופרּוׁשּה

:ּדר הֹולכי ּכל יׁשערּו כן ּכי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹהאכל,

‰ÊÂּובאתי ׁשּזכיתי ועכׁשיו ּתחּלה, ּכתבּתי ¿∆ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ

והּמטיב, הּטֹוב לאל ׁשבח לירּוׁשלם, ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָאני

לחם לבית רחל קבּורת מן ׁשאין ּבעיני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָראיתי

וגם הּזה, הּפרּוׁש הכחׁש והּנה מיל. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַֻאפּלּו

ּכדברי הארץ מּדת ׁשם הּוא אבל מנחם. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּדברי

הּׁשמֹות, ּכרב הסּכמה רק ּתאר ּבֹו ואין ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹרּׁש"י,

יהיה ואם ּבכּוּון. נמּדד ׁשּלא לׁשּמּוׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַַָֹוהּכ"ף

ּבת, ּכמֹו ּברת ׁשּיהיה יּתכן מתאר, הּזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשם

ל"א (מׁשלי ּבטני ּבר ּומה ּברי מה ְְְְִִִִִֵַַַמּלׁשֹון

הֹולכי ׁשּימדדּו הּקטּנה לּמּדה ׁשם והּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָב'),

"ּבת לּה ויאמר הּיֹום, למיל ּכמֹו ְְְֳִַַַָָֹארחֹות,

למּדה אֹו לּפרסה, ּבת ּכמֹו הּמּדה ּכי ְְְִִִֶֶַַַַָָָארץ",

ההם: ּבּימים ידּועה ְִֵֶֶַַָָָאחרת

ÔÎÂ,לּה קרֹוב ולא ּברמה קבּורה ׁשאין ראיתי ¿≈ְְִִֵֶָָָָָָָֹ

מּמּנה רחֹוק לבנימין אׁשר הרמה ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָאבל

אפרים ּבהר אׁשר והרמה ּפרסאֹות, ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָּכארּבע

ימים. מׁשני יֹותר מּמּנה רחֹוק א') א' ְִִִֵֵֶָָָ(ש"א

ּברמה קֹול ׁשאֹומר ׁשהּכתּוב אֹומר אני ּכן ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָעל

מׁשל,נ ּכדר מליצה י"ד), ל"א (ירמיה ׁשמע ְְְְְִִִֶֶָָָָָ

מר ּומסּפד ּגדֹול ּבקֹול צֹועקת רחל היתה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכי

ּבראׁש ׁשהיא ּברמה למרחֹוק הּקֹול ׁשּנׁשמע ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹעד

חרבה והיא ׁשם, אינּנּו ּכי ּבנימין, לבנּה ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָההר

מבּכה רחל "ּברמה ּבּכתּוב: נאמר לא ְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמהם.

הּקֹול: נׁשמע ׁשם ּכי אמר אבל ּבניה", ְֲִִֶַַַַָָָָָעל

‰‡¯�Âולא ּבּדר יעקב קברּה ּכי ּבעיני ¿ƒ¿∆ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ

יהּודה לחם ּבית לעיר ְְְִִִֵֶֶָָהכניסּה

ׁשּבית הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי ׁשם, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּקרֹובה

לקברּה רצה ולא ליהּודה יהיה אפרתה ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָֹלחם

הּמּצבה אׁשר והּדר ּבנימין, ּבנּה ּבגבּול ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָרק

אמרּו וכ ּבנימין. ּבגבּול אל לבית קרֹובה ְְְְְְִִִֵֵָָָָָּבּה

ׁשל ּבחלקֹו י"א) ל"ג הּברכה (זאת ְְְְְִִֶֶַָָֹּבספרי

הּברכה. וזאת ּבפרׁשת ּכדאיתא מתה, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹּבנימין

ּבזה, מרּגיׁש ׁשהּוא עּזיאל ּבן ליֹונתן ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻוראיתי

ּכל ותרּגם אׁשּתמע, עלמא ּברּום קל ְְְְְְְִִֵַָָָָָָואמר

יׂשראל: ּכנסת על ְְִֵֶֶַַָָהּכתּוב

‡È�B.(יח) Ôaּבעיני נראה ּבנימין, צערי. ּבן ∆ƒְְְֲִִִִֵֶֶַַָ

ׁשהּוא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַַלפי

ׁשאמר ּכמֹו נהרים, מארם ּבא ּכׁשאדם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּנגב,

הלֹו מ'), ל"ג (ּבּמדּבר ּכנען ּבארץ ְְְִֶֶֶֶַַַָָָּבּנגב

ימין, ּבן ּבנימין, ט'), י"ב (לעיל הּנגּבה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָונסֹוע

פ"ט (ּתהּלים בראתם אּתה וימין צפֹון ְְְְִִִַָָָָָלׁשֹון

רּׁש"י: לׁשֹון מלא. הּוא ּולפיכ ְְִִֵַָָי"ג),

‡ÏÂּדרֹומית יׂשראל ארץ ׁשּתהא זה הבינֹותי ¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָ

לארץ מזרחית ארם ׁשהרי נהרים, ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָלארם

ארצה וּיל א') כ"ט (לעיל ּכדכתיב ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל,

ארם מן ז') כ"ג (ּבּמדּבר ּוכתיב קדם, ְְְֲִִִֵֶֶַָָבני

מהררי מֹואב מל בלק ויעקבינחני קדם, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

יׂשראל ארץ ׁשל למזרחּה ׁשהּוא הּירּדן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבר

ארץ ּבדרֹום ׁשהּוא אדֹום ּדר חֹוזר ְְֱִֵֶֶֶֶֶָָוהיה

לארץ ּדרֹומית מזרחית ארם נמצא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָיׂשראל,

לצפֹונּה: יׂשראל וארץ ְְְְִִִֵֵֶֶָָָיׂשראל

Ï·‡ׁשהּוא אפרתה לחם ּבית ּבתחּום נֹולד אם ¬»ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ב') י"ט (ׁשֹופטים ּכדכתיב יהּודה, ְְְְְִִִֶֶָּבארץ

ואּתה א') ה' (מיכה ּוכתיב יהּודה, לחם ְְְִִֵֶֶַָָָּבית

יהּודה, ּבאלפי להיֹות צעיר אפרתה לחם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבית

ּבין והּנה יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה הּוא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָהּנה

נֹולד: אפרת לחם ּבית ּובין אל ְֵֵֵֵֶֶֶַָּבית

Ì‡Âּבצפֹונּה הּוא הרי אפרים, ּבהר הּמקֹום ¿ƒְְְֲִִֵֶַַַָָ

י"ח (יהֹוׁשע ּכדכתיב יׂשראל, ארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַָֻׁשל

יֹוסף ּובית מּנגב ּגבּולֹו על יעמד יהּודה ְְֲִֵֵֶֶַַָֹה')

ׁשל ּבחלקֹו ואם מּצפֹון, ּגבּולם על ְְְְְִִֶֶַַַָָיעמדּו

להם ויהי ּדכתיב ּבּדרֹום, אינּה ּכן ּגם ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבנימין

טעם אין מקֹום ּומּכל צפֹונה. לפאת ְְִִֵַַַָָָָּגבּול

ּדרֹום: ּבן ְִֶָלקרֹותֹו

ÔBÎp‰Âורצתה אֹוני ּבן קראּתּו אּמֹו ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְִִִֵֶַַָָָ

(הֹוׁשע אֹונים מּלחם אבלי, ּבן ְִִִֵֶֶֶֶַַלֹומר

י"ד), כ"ו (ּדברים באני אכלּתי לא ד'), ְְְִִִַָָֹֹט'

אֹוני ראׁשית מּלׁשֹון ּכחי, אֹוני מן עׂשה ְְִִִִִִִֵָָָֹואביו

כ"ט). מ' (יׁשעיה אֹונים ּולאין ג'), מ"ט ְְְְִֵַַָָ(להּלן

החזק, ּבן אֹו הּכח ּבן ּבנימין, אֹותֹו קרא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולכן

ׁשּכתּוב ּכענין וההצלחה, הּגבּורה ּבֹו הּימין ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכי

ּתמצא ימינ לימינֹו, חכם לב ב') י' ְְְִִִִֵֶֶָָָֹ(קהלת

רֹוממה ה' ימין ט'), כ"א (ּתהּלים ׂשנאי ְְְְִִִֵֶָָלכל
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(æè)äúøôà àBáì õøàä-úøák ãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨¨−¤¨´¤§¨®¨
:dzãìa L÷zå ìçø ãìzå©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«

i"yx£ı¯‡‰Œ˙¯·k∑,ּככברה ּומנּקבת חלּולה ׁשהארץ ּבזמן ואּגדה: רב. מהל רּבּוי, ּכּביר, לׁשֹון ּפרׁש (ב"ר)מנחם ƒ¿«»»∆ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
מצּוי, מצינּו:ׁשהּניר ּבנעמן ׁשהרי מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא. לא עדין והּׁשרב עבר ה)הּסתו ב "וּיל(מלכים ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ּכרם', 'צמד אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו יֹותר, אֹו ּפרסה מהל ּכמֹו קרקע, מּדת ׁשם ׁשהּוא אני, ואֹומר ארץ". ּכברת ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָמאּתֹו
מּדה ׁשם נֹותן אדם ּבמהל ּכ ׂשדה', מיל'('חלקת מהל' ּכמֹו: ארץ)קרקע רמב"ן.ּכברת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

(æé)éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá éäéå©§¦¬§©§Ÿ¨−§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½
:ïa Cì äæ-íâ-ék¦«©¤¬¨−¥«

i"yx£‰ÊŒÌ‚ŒÈk∑ּתאֹומה נֹולדה ּבנימין ועם ּתאֹומה, נֹולדה ׁשבט ּכל עם ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו יֹוסף. על ל נֹוסף ƒ«∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ
.יתרה ְֵָ

(çé)éðBà-ïa BîL àø÷zå äúî ék dLôð úàöa éäéå©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨©¦§¨¬§−¤¦®
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«

i"yx£È�B‡ŒÔa∑צערי מארם∑ÔÈÓÈ�a.ּבן ּבא ּכׁשאדם ּבּנגב, ׁשהיא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ׁשהּוא לפי ּבעיני, נראה ∆ƒֲִֶַƒ¿»ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
הּנגּבה" ונסֹוע הלֹו" ּכנען", ּבארץ "ּבּנגב ׁשּנאמר: ּכמֹו לׁשֹון∑ÔÈÓÈ�a.נהרים, ימין, פט)ּבן וימין(תהלים "צפֹון ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָƒ¿»ƒְְִִֶָָָ

מלא הּוא לפיכ ּבראתם", ּכמֹו:(אּתה ּבנּו"ן, ונכּתב זקנתֹו, לעת ׁשּנֹולד ימים, ּבן ּבנימין, אחר: יב)ּדבר הּימין"(דניאל רמב"ן.)"לקץ ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ

‡¯Ú‡טז ˙·e¯k „BÚ ‰Â‰Â Ï‡ ˙ÈaÓ eÏË�e¿»ƒ≈≈«¬»¿««¿»
˙‡ÈM˜Â ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈÂ ˙¯Ù‡Ï ÏÚÈÓÏ¿≈«¿∆¿»ƒƒ«»≈¿«ƒ«

:d„ÏÈÓa¿≈¿«

dÏיז ˙¯Ó‡Â d„ÏÈÓa d˙eÈL˜a ‰Â‰Â«¬»¿«¿«¿≈¿««¬∆∆«
:¯a CÈÏ ÔÈc Û‡ È¯‡ ÈÏÁ„˙ ‡Ï ‡˙ÈÁ»¿»»ƒ¿¬ƒ¬≈«≈ƒ»

(יח ˙˙ÈÓ È¯‡ dLÙ� ˜tÓa ‰Â‰Âנ"י‡˙ÈÓ( «¬»¿ƒ««¿«¬≈ƒ««¿»
:ÔÈÓÈ�a dÏ ‡¯˜ È‰e·‡Â ÈÂc ¯a dÓL ˙¯˜e¿«¿≈«¿»«¬ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשבע: ּבאר ׁשם ענין וכן ּתמיד, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשכינה

‰‡¯ı.(טז) ˙¯·k"ּכּביר" לׁשֹון ּפרׁש מנחם ƒ¿«»»∆ְְִֵֵֵַַ

ז') פ"ב (ב"ר ואּגדה רב. ּבזמןמהל , ְְֲִַַַַָָָ

והּסתו מצּוי ׁשהּניר ּככברה חלּולה ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשהארץ

ּפׁשּוטֹו זה ואין ּבא. לא הּׁשרב ועדין ְְֲִֵֶַַַַָָָָֹעבר

י"ט) ה' (מ"ב מצינּו ּבנעמן ׁשהרי מקרא, ְְֲֲִִֵֶֶַָָָׁשל

ׁשם ׁשהּוא אני ואֹומר ארץ. ּכברת מאּתֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָוּיל

רּׁש"י: לׁשֹון קרקע, ְְִִַַַַמּדת

ÔBÎp‰Âהּכ"ף ּכי קמחי ּדוד ר' ּבֹו ּׁשחׁשב מה ¿«»ְִִִִֶַַַַָָָ

הּמּלה, ּומֹוצא ׁשרׁשית, ואינּנה ְְְְִִִֵֶַָָָָלדמיֹון

לחם ותברני י'), ד' (איכה למֹו לברֹות ְְְִֵֵֶֶַָָָָהיּו

ּבּבקר, מּועטת אכילה ענין ה'), י"ג ְֲִִֶֶֶַַָֹ(ש"ב

לעת עד הּבקר מן ארץ מהל ׁשעּור ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּופרּוׁשּה

:ּדר הֹולכי ּכל יׁשערּו כן ּכי ְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹהאכל,

‰ÊÂּובאתי ׁשּזכיתי ועכׁשיו ּתחּלה, ּכתבּתי ¿∆ְְְְִִִִִֶַַָָָָָ

והּמטיב, הּטֹוב לאל ׁשבח לירּוׁשלם, ְֲִִִֵֵֵֶַַַָָאני

לחם לבית רחל קבּורת מן ׁשאין ּבעיני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָראיתי

וגם הּזה, הּפרּוׁש הכחׁש והּנה מיל. ְְְֲִִִֵֵֶַַַַֻאפּלּו

ּכדברי הארץ מּדת ׁשם הּוא אבל מנחם. ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּדברי

הּׁשמֹות, ּכרב הסּכמה רק ּתאר ּבֹו ואין ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹרּׁש"י,

יהיה ואם ּבכּוּון. נמּדד ׁשּלא לׁשּמּוׁש ְְְְְְִִִִִֶֶַַָֹוהּכ"ף

ּבת, ּכמֹו ּברת ׁשּיהיה יּתכן מתאר, הּזה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּׁשם

ל"א (מׁשלי ּבטני ּבר ּומה ּברי מה ְְְְִִִִִֵַַַמּלׁשֹון

הֹולכי ׁשּימדדּו הּקטּנה לּמּדה ׁשם והּוא ְְְְְִִֵֵֶַַַָָב'),

"ּבת לּה ויאמר הּיֹום, למיל ּכמֹו ְְְֳִַַַָָֹארחֹות,

למּדה אֹו לּפרסה, ּבת ּכמֹו הּמּדה ּכי ְְְִִִֶֶַַַַָָָארץ",

ההם: ּבּימים ידּועה ְִֵֶֶַַָָָאחרת

ÔÎÂ,לּה קרֹוב ולא ּברמה קבּורה ׁשאין ראיתי ¿≈ְְִִֵֶָָָָָָָֹ

מּמּנה רחֹוק לבנימין אׁשר הרמה ְְֲֲִִִֶֶָָָָָָָאבל

אפרים ּבהר אׁשר והרמה ּפרסאֹות, ְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָּכארּבע

ימים. מׁשני יֹותר מּמּנה רחֹוק א') א' ְִִִֵֵֶָָָ(ש"א

ּברמה קֹול ׁשאֹומר ׁשהּכתּוב אֹומר אני ּכן ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָעל

מׁשל,נ ּכדר מליצה י"ד), ל"א (ירמיה ׁשמע ְְְְְִִִֶֶָָָָָ

מר ּומסּפד ּגדֹול ּבקֹול צֹועקת רחל היתה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָּכי

ּבראׁש ׁשהיא ּברמה למרחֹוק הּקֹול ׁשּנׁשמע ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹעד

חרבה והיא ׁשם, אינּנּו ּכי ּבנימין, לבנּה ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָההר

מבּכה רחל "ּברמה ּבּכתּוב: נאמר לא ְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹמהם.

הּקֹול: נׁשמע ׁשם ּכי אמר אבל ּבניה", ְֲִִֶַַַַָָָָָעל

‰‡¯�Âולא ּבּדר יעקב קברּה ּכי ּבעיני ¿ƒ¿∆ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ

יהּודה לחם ּבית לעיר ְְְִִִֵֶֶָָהכניסּה

ׁשּבית הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי ׁשם, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּקרֹובה

לקברּה רצה ולא ליהּודה יהיה אפרתה ְְְְְִִֶֶֶֶָָָָָָָֹלחם

הּמּצבה אׁשר והּדר ּבנימין, ּבנּה ּבגבּול ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָרק

אמרּו וכ ּבנימין. ּבגבּול אל לבית קרֹובה ְְְְְְִִִֵֵָָָָָּבּה

ׁשל ּבחלקֹו י"א) ל"ג הּברכה (זאת ְְְְְִִֶֶַָָֹּבספרי

הּברכה. וזאת ּבפרׁשת ּכדאיתא מתה, ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָָֹּבנימין

ּבזה, מרּגיׁש ׁשהּוא עּזיאל ּבן ליֹונתן ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻוראיתי

ּכל ותרּגם אׁשּתמע, עלמא ּברּום קל ְְְְְְְִִֵַָָָָָָואמר

יׂשראל: ּכנסת על ְְִֵֶֶַַָָהּכתּוב

‡È�B.(יח) Ôaּבעיני נראה ּבנימין, צערי. ּבן ∆ƒְְְֲִִִִֵֶֶַַָ

ׁשהּוא ּכנען ּבארץ נֹולד לבּדֹו ׁשהּוא ְְְְִֶֶֶֶַַַַלפי

ׁשאמר ּכמֹו נהרים, מארם ּבא ּכׁשאדם ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּנגב,

הלֹו מ'), ל"ג (ּבּמדּבר ּכנען ּבארץ ְְְִֶֶֶֶַַַָָָּבּנגב

ימין, ּבן ּבנימין, ט'), י"ב (לעיל הּנגּבה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָונסֹוע

פ"ט (ּתהּלים בראתם אּתה וימין צפֹון ְְְְִִִַָָָָָלׁשֹון

רּׁש"י: לׁשֹון מלא. הּוא ּולפיכ ְְִִֵַָָי"ג),

‡ÏÂּדרֹומית יׂשראל ארץ ׁשּתהא זה הבינֹותי ¿…ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָ

לארץ מזרחית ארם ׁשהרי נהרים, ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָלארם

ארצה וּיל א') כ"ט (לעיל ּכדכתיב ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל,

ארם מן ז') כ"ג (ּבּמדּבר ּוכתיב קדם, ְְְֲִִִֵֶֶַָָבני

מהררי מֹואב מל בלק ויעקבינחני קדם, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

יׂשראל ארץ ׁשל למזרחּה ׁשהּוא הּירּדן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבר

ארץ ּבדרֹום ׁשהּוא אדֹום ּדר חֹוזר ְְֱִֵֶֶֶֶֶָָוהיה

לארץ ּדרֹומית מזרחית ארם נמצא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָיׂשראל,

לצפֹונּה: יׂשראל וארץ ְְְְִִִֵֵֶֶָָָיׂשראל

Ï·‡ׁשהּוא אפרתה לחם ּבית ּבתחּום נֹולד אם ¬»ְְִִֵֶֶֶֶַָָ

ב') י"ט (ׁשֹופטים ּכדכתיב יהּודה, ְְְְְִִִֶֶָּבארץ

ואּתה א') ה' (מיכה ּוכתיב יהּודה, לחם ְְְִִֵֶֶַָָָּבית

יהּודה, ּבאלפי להיֹות צעיר אפרתה לחם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּבית

ּבין והּנה יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה הּוא ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָהּנה

נֹולד: אפרת לחם ּבית ּובין אל ְֵֵֵֵֶֶֶַָּבית

Ì‡Âּבצפֹונּה הּוא הרי אפרים, ּבהר הּמקֹום ¿ƒְְְֲִִֵֶַַַָָ

י"ח (יהֹוׁשע ּכדכתיב יׂשראל, ארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַָֻׁשל

יֹוסף ּובית מּנגב ּגבּולֹו על יעמד יהּודה ְְֲִֵֵֶֶַַָֹה')

ׁשל ּבחלקֹו ואם מּצפֹון, ּגבּולם על ְְְְְִִֶֶַַַָָיעמדּו

להם ויהי ּדכתיב ּבּדרֹום, אינּה ּכן ּגם ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבנימין

טעם אין מקֹום ּומּכל צפֹונה. לפאת ְְִִֵַַַָָָָּגבּול

ּדרֹום: ּבן ְִֶָלקרֹותֹו

ÔBÎp‰Âורצתה אֹוני ּבן קראּתּו אּמֹו ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְִִִֵֶַַָָָ

(הֹוׁשע אֹונים מּלחם אבלי, ּבן ְִִִֵֶֶֶֶַַלֹומר

י"ד), כ"ו (ּדברים באני אכלּתי לא ד'), ְְְִִִַָָֹֹט'

אֹוני ראׁשית מּלׁשֹון ּכחי, אֹוני מן עׂשה ְְִִִִִִִֵָָָֹואביו

כ"ט). מ' (יׁשעיה אֹונים ּולאין ג'), מ"ט ְְְְִֵַַָָ(להּלן

החזק, ּבן אֹו הּכח ּבן ּבנימין, אֹותֹו קרא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹולכן

ׁשּכתּוב ּכענין וההצלחה, הּגבּורה ּבֹו הּימין ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָּכי

ּתמצא ימינ לימינֹו, חכם לב ב') י' ְְְִִִִֵֶֶָָָֹ(קהלת

רֹוממה ה' ימין ט'), כ"א (ּתהּלים ׂשנאי ְְְְִִִֵֶָָלכל



glyieמו zyxt - dl - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iyiy meil inei xeriy

(èé):íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçø úîzå©−̈¨¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤

(ë)ìçø-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìò äávî á÷òé áviå©©¥¯©«£²Ÿ©¥¨−©§ª«¨¨®¦²©¤¬¤§ª«©¨¥−
:íBiä-ãò©©«

(àë):øãò-ìcâîì äàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨§¦§©¥«¤

(áë)ákLiå ïáeàø Cìiå àåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½©¥¤́§¥½©¦§©¾Æ
ô ìàøNé òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úàá÷òé-éðá eéäiå ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ

:øNò íéðL§¥¬¨¨«
i"yx£‡Â‰‰ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ÔkLa∑,יצחק אצל לחברֹון ּבא ׁשּלא אּלהעד ּכל נה)∑kLiÂ·.ארעּוהּו מּתֹו(שבת ƒ¿…ƒ¿»≈»»∆«ƒְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ«ƒ¿«ִ

מּטתֹו יעקב נטל רחל, ׁשּכׁשּמתה יצּועיו? וחּלל ּבלּבל ולּמה ׁשכבּה. ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה מׁשּכבֹו, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָֹׁשּבלּבל
'אם אמר: אּמֹו, עלּבֹון ותבע ראּובן ּבא ּבלהה. ּבאהל ּונתנּה אהלים, ּבׁשאר ולא רחל ּבאהל ּתדיר נתּונה ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹׁשהיתה

ּבלּבל לכ לאּמי'? צרה ּתהא אּמי אחֹות ׁשפחת לאּמי, צרה היתה אּמי NÚ¯.אחֹות ÌÈ�L ·˜ÚÈŒÈ�· eÈ‰iÂ∑ ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵַָָָָָָָ«ƒ¿¿≈«¬…¿≈»»
'ללּמדנּו ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּומנאן. להּמנֹות, ראּויים ּומעּתה הּמּטה, נׁשלמה ּבנימין מּׁשּנֹולד ראׁשֹון, לענין ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָמתחיל

ראּובן' חטא ׁשּלא צּדיקים, וכּלן ׁשוין ׁשּכּלן רמב"ן.ּבא, ְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻֻ

(âë)äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷òé øBëa äàì éða§¥´¥½̈§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈
:ïeìáæe øëùOéå§¦¨−̈§ª«

i"yx£·˜ÚÈ ¯BÎa∑ּבכֹור קראֹו הּקלקלה, ּבׁשעת ÚÈ˜·.אפּלּו ¯BÎa∑,לעבֹודה ּבכֹור לנחלה, למנין.ּבכֹור ּבכֹור ¿«¬…ְְְְֲִִַַַָָָ¿«¬…ְְְְְְֲֲִַַָָָ
ׁשבטים לׁשני ׁשּנעׂשה הּׁשבטים, לענין אּלא ליֹוסף ּבכֹורה נּתנה .ולא ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

(ãë):ïîéðáe óñBé ìçø éða§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«

(äë):éìzôðå ïc ìçø úçôL ääìá éðáe§¥³¦§¨Æ¦§©´¨¥½¨−§©§¨¦«

(åë)á÷òé éða älà øLàå ãb äàì úçôL ätìæ éðáe§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈¨´§¨¥®¥µ¤§¥´©«£½Ÿ
:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà£¤¬ª©−§©©¬£¨«

(æë)àåä òaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷òé àáiå©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®¦´
:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáç¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«

i"yx£‡¯ÓÓ∑הּמיׁשֹורׁשם.Úa¯‡‰ ˙È¯˜∑העיר ‰‡¯Úa.ׁשם ˙È¯˜ ‡¯ÓÓ∑ואם ארּבע, קרית ׁשל מיׁשֹור איל «¿≈ִֵַƒ¿«»«¿«ִֵָ«¿≈ƒ¿«»«¿«ְְְִִִֵֶַַַ
לחם, ּבית ּוכגֹון זה ּכגֹון ּכפּול, ׁשּׁשמֹו ּדבר ּבכל הּמקרא ּדר ּכן ארּבע', הּקרית ממרא לכּתב לֹו 'היה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹּתאמר:

הּׁשנּיה: הּתבה ּבראׁש נֹותנּה ה"א, ּבֹו להטיל הצר אם אל, ּבית עזרי, טז)אבי א הּלחמי",(שמואל ו)"ּבית (שופטים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
העזרי", אבי טז)"ּבעפרת א האלי(מלכים ּבית חיאל .""ּבנה ְְְֱֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

‰È‡יט ˙¯Ù‡ Á¯‡a ˙¯·˜˙‡Â ÏÁ¯ ˙˙ÈÓeƒ«»≈¿ƒ¿¿»«¿…«∆¿»ƒ
:ÌÁÏ ˙Èa≈»∆

˜Ó˙כ ‡È‰ dz¯·˜ ÏÚ ‡˙Ó˜ ·˜ÚÈ ÌÈ˜‡Â«¬≈«¬…«¿»«¿À¿«ƒ»«
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ „Ú ÏÁ¯„ ‡z¯·¿̃À¿»¿»≈«»≈

l‰lÓ‡כא d�kLÓ Ò¯Ùe Ï‡¯NÈ ÏË�e¿«ƒ¿»≈¿««¿¿≈ƒ¿«»
:¯„Ú„ ‡Ïc‚ÓÏ¿ƒ¿¿»¿≈∆

‰‰È‡כב ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ‡¯L „k ‰Â‰Â«¬»«¿»ƒ¿»≈¿«¿»«ƒ
‡˙�ÈÁÏ ‰‰Ïa ÌÚ ·ÈÎLe Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿ƒƒƒ¿»¿≈»»
È¯z ·˜ÚÈ È�· BÂ‰Â Ï‡¯NÈ ÚÓLe È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒ¿»≈«¬¿≈«¬…¿≈

:¯ÒÚ¬«

ÔBÚÓLÂכג Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea ‰‡Ï È�a¿≈≈»¿»¿«¬…¿≈¿ƒ¿
:ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈÂ ‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ¿≈ƒƒ»¿ƒ»»¿À

ÔÓÈ�·e:כד ÛÒBÈ ÏÁ¯ È�a¿≈»≈≈ƒ¿»ƒ

ÈÏzÙ�Â:כה Ôc ÏÁ¯„ ‡˙Ó‡ ‰‰Ï· È�·e¿≈ƒ¿»«¿»¿»≈»¿«¿»ƒ

‡ÔÈlכו ¯L‡Â „b ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ È�·e¿≈ƒ¿»«¿»¿≈»»¿»≈ƒ≈
:Ì¯‡ ÔcÙa dÏ Ô„ÈÏÈ˙‡ Èc ·˜ÚÈ È�a¿≈«¬…ƒƒ¿¿ƒ«≈¿««¬»

ÓÓ¯‡כז È‰e·‡ ˜ÁˆÈ ˙ÂÏ ·˜ÚÈ ‡˙‡Â«¬»«¬…¿«ƒ¿»¬ƒ«¿≈
Ì‰¯·‡ Ônz ¯„ Èc ÔB¯·Á ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯ƒ̃¿««¿«ƒ∆¿ƒ»«»«¿»»

:˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּׁשם אֹותֹו קֹורא להיֹות רצה ט"ז), קי"ח ְִֵֵַָָָ(ׁשם

ׁשּקראּו ּבּׁשם ּבניו ּכל כן ּכי אּמֹו, ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּקראּתּו

לטֹובה אֹותֹו ּתרּגם והּנה יּקראּו, אּמֹותם ְְְְִִִִֵֵָָָָאֹותם

ְְִָולגבּורה:

È˙È‡¯Âאֹוני ּבן ט') (פ"ב רּבה ּבבראׁשית ¿»ƒƒְִִִֵֶַָ

ּבנימין לֹו קרא ואביו צערי, ְְֲִִִִֶַָָָָּבן

הּכל ּכי מהּו, ידעּתי ולא הּקדׁש. ְְְִִִֶַַַַָֹֹֹּבלׁשֹון

הּקדׁש לׁשֹון ּבניו ּכל ׁשם וכן הּקדׁש, ְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹלׁשֹון

ׁשּתרּגם ּׁשאמרּתי, למה רמזּו אבל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָהּוא,

לטֹובה: ְַָָהּלׁשֹון

Ï‡¯NÈ.(כב) ÚÓLiÂ,ענותנּותֹו הּכתּוב סּפר «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְִֵַַָָ

צּוה ולא יצּועיו, ּבנֹו ּבחּלל ׁשמע ְְְְִִֵַַָָָֹּכי

עּמהם, ינחל ולא ּבניו מּכלל מּביתֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּיֹוציאּוהּו

והּוא עׂשר, ׁשנים ויהיּו עּמהם יּמנה ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאבל

הּפרׁשּיֹות מּׁשּתי עׂשה ּולכ ראׁשֹון. ְְִִִִֵֶַָָָָָָיּמנה

ענין, ּתחּלת ׁשהּוא ּפי על אף ּכי אחד, ְְִִִִֶֶַַַָָָּפסּוק

ּכי רמז ּכּלם, מּׁשּנֹולדּו הּׁשבטים למנֹות ְְְִִִִֶֶַַָָָָֻׁשּבא

ּבמעׂשהּו: נדחה לא ְְְֲִֵֵַָֹראּובן

ÏÚÂיצּועי ראּובן ׁשּבלּבל יּתכן הּפׁשט ּדר ¿«ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָ

עֹוד, ליעקב ּתלד ׁשּלא מּפחדֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַָֹֹּבלהה

חלקים ׁשני לקחת וחׁשב הּבכֹור, הּוא ְְְֲִִֵַַַַָָָּכי

מאּמֹו ּפחד ולא האחים, מּכל יֹותר ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹויפסיד

חׁשׁש אֹו זלּפה, מתה ואּולי היתה, זקנה ְְְְִִֵֵַַָָָָָָּכי

ולכן ׁשפחתּה. היֹותּה ּבעבּור אּמֹו ְְְֱֲִִִֵַָָָָלכבֹוד

וזהּו מּדה, ּכנגד מּדה הּבכֹורה מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָנּטלה

לא ּכי עׂשר, ׁשנים יעקב בני וּיהיּו ְְְֲִִֵֵַַַַָָֹֹטעם

כן: אחרי ֲִֵֵַהֹוליד

glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iyiy meil inei xeriy

(çë):äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîé eéäiåרמב"ן ©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«

(èë)íéîé òáNe ï÷æ åénò-ìà óñàiå úîiå ÷çöé òåâiå©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®
:åéða á÷òéå åNò Búà eøa÷iå©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑ּכׁשּנֹולד ׁשהרי ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל מכירתֹו ּבּתֹורה: ּומאחר מקּדם אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה כה)יעקב אם(לעיל ליעקב, ק"כ ּבׁשנת מת ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן "ויצחק ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכיצד? ליעקב, ּוׁשמנה מאה ׁשנת ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר ויֹוסף ק"כ, נׁשארּו ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתֹוציא
ּובסֹוף ּבאּׁשה עבד עׂשרה וארּבע וׁשבע, ׁשבעים הרי עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,נתּבר וׁשלׁש ׁשּׁשים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבן

יֹוסף, נֹולד עׂשרה ל)ׁשּנאמר:ארּבע ׁשּלא(לעיל עד וי"ז ואחת, ּתׁשעים הרי וגֹו'", יֹוסף את רחל ילדה ּכאׁשר "ויהי ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, ׁשּנאמר:(נמּכר ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר הּמקרא, מן מפרׁש מא)עֹוד וגֹו'",(לקמן ׁשנה ׁשלׁשים ּבן "ויֹוסף ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ק"ח יֹוסף ׁשל ּבמכירתֹו יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים .)וׁשבע ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

åì(à):íBãà àeä åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥¨−¬¡«

(á)ïBìéà-úa äãò-úà ïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈©¥Æ
:éeçä ïBòáö-úa äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©¦§−©«¦¦«

i"yx£ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑על ּבׂשמת ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת היא »»«≈ְְְְִִֵֵַַַַָָ
ּכֹוכבים לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ּכֹופרת∑‡‰Ó·ÈÏ‰.ׁשהיתה ׁשהיא לֹומר יהּודית, ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, היא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ»√ƒ»»ְְְְִִִִִֶֶֶַָָ
אביו את להטעֹות ּכדי ּכֹוכבים, ÔBÚ·ˆŒ˙a.ּבעבֹודת ‰�ÚŒ˙a∑ענה ּבת צבעֹון,אם ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ּבת לא ְְְֲִִֵֶַַַָָ«¬»«ƒ¿ְְְֲֲִִִֶַַָָֹ

ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה אׁשת ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וענה". ואּיה צבעֹון ּבני "ואּלה ְְְְְְְְֱֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּנאמר:
היּו ממזרֹות ּבני ׁשּכּלן הּכתּוב והֹודיע. ְְְֲִֵֵֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr d zegiy ihewl)

אביו את להטעֹות ּכדי . . יהּודית ׁשמּה ּכּנה ב)והּוא לו, ּבת(רׁש"י יהּודית לאׁשּתֹו קרא החּתיעׂשו לד)ּבארי כו, והינּו(ּתֹולדֹות , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

יחּוסּה, את להסּתיר ׁשרצה לֹומר, ויׁש מקֹומֹו. ואת אביה ׁשם את ּגם צבעֹוןׁשּׁשּנה ּבת ענה (ואּוליּבת ממזרת ׁשהיתה הּמלּמד , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבת לּה מקֹוםּבאריקרא את ּגם ׁשּנה יֹותר, עֹוד יתקּבל ׁשהּׁשקר ּוכדי ּבארֹות). ּבחפירת אז ׁשעסק יצחק, ּבעיני חן למצא ּכדי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

אילֹון ּבת ּבׂשמת – הּׁשנּיה אׁשּתֹו ׁשל מֹולדּתּה למקֹום מקֹום.החּתימֹולדּתּה מאֹותֹו ׁשּתיהן את לקח ּכאּלּו ׁשּיראה ּכְך רמב"ן, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(â):úBéáð úBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑להן מֹוחלין ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת מצינּו מחלת, לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עונֹותיו ׁשּנמחלּו מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד אּׁשה, והּנֹוׂשא לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר .עונֹותיהם: ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
˙BÈ·� ˙BÁ‡∑ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו הּׂשיאּה ׁשהּוא ׁשם .על ¬¿»ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ÔÈ�L:כח Ô�Ó˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

dnÚÏכט LÈ�k˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚�˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
·˜ÚÈÂ ÂNÚ d˙È e¯·˜e ÔÈÓBÈ Ú·Ne ·ÈÒƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰B�a¿ƒ

‡„ÌB:א ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

Ú„‰ב ˙È ÔÚ�k ˙�aÓ È‰BL� ˙È ·ÈÒ� ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰�Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ»»

BÈ·�c˙:ג d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÁˆÈ˜.(כח) ÈÓÈ eÈ‰iÂּומאחר מקּדם אין «ƒ¿¿≈ƒ¿»ְְֵָָֻֻ

למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל מכירתֹו ְְְִִֵֶַָָָָָּבּתֹורה,

י"א (לעיל ּכתבּתי ּוכבר רּׁש"י. לׁשֹון יצחק, ְְְְְִִִֵֶַַָָָׁשל

יסּפר הּדֹורֹות, ּבכל הּכתּוב מנהג ׁשּזה ְְְִֵֶֶַַַַָָל"ב)

ויתחיל ּומיתתֹו, ותֹולדֹותיו האדם ְְְְְִִִַַָָָָָענין

להקּדים היה וראּוי האחר, הּדֹור ְְְְְִֵַַַָָָָּבתֹולדֹות

עׂשה ּכאׁשר יעקב, לתֹולדֹות יצחק ְְְֲֲִִֶַַַָָָֹמיתת

יתּכּון אבל הראׁשֹונים, ּדֹורֹות ּובכל ְְְְֲִִִֵַַָָָָָּבאברהם

זקן טֹובה ּבׂשיבה מת יצחק ּכי להּגיד ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהּכתּוב

,המבר ּבנֹו אליו ׁשּׁשב אחרי ימים ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹּוׂשבע

ויעקב עׂשו ּבכבֹוד ּוקברּוהּו מעלתֹו, ְְְֲֲֵֵַַַָָָָֹהּנֹוחל

ּכי להזּכיר הצר ולא העֹולם. ּגדֹולי ְְְְְִִֵַַָָָָֹֻּבניו

ּכי ׁשהזּכיר ּבעבּור הּמכּפלה, ּבמערת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָקברּוהּו

אביו: ּבקבר רק יקּברּוהּו ואנה ההיא, ּבעיר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָהיה

‡ÔBÏÈ.(בֿג) ˙a ‰„Úאילֹון ּבת ּבׂשמת היא »»«≈ְִֵַַָ

ׁשם על ל"ד) כ"ו (לעיל ּבׂשמת ְְְְִֵֵֵַַָונקראת

זרה. לעבֹודה ּבׂשמים מקּטרת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָׁשהיתה

ׁשמּה ּכּנה רׁשע אֹותֹו יהּודית, היא ְְְֳִִִִָָָָָָָואהליבמה

ּכדי זרה ּבעבֹודה ּכֹופרת ׁשהיא לֹומר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָיהּודית

אביו: את ְְִַָָלהטעֹות

˙ÓNa.Ï‡ÚÓNÈ ˙aלּה קֹורא הּוא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְֵַָָ

ּבהּגדת מצאתי ט'), כ"ח (לעיל ְְֲִֵַַַָָָָמחלת

מֹוחלין ׁשלׁשה י"ז) (ּפרק ׁשמּואל ספר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָמדרׁש

והעֹולה ׁשּנתּגּיר ּגר עֹונֹותיהם, ּכל על ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלהם

מּכאן, הּטעם ולמד אּׁשה, והּנֹוׂשא ְְְִִִֵַַַַַָָָָֻלגדּלה

ּכל עֹונֹותיו. לֹו ׁשּנמחלּו מחלת נקראת ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָלכ

רּׁש"י. לׁשֹון ְִֶַזה

‰p‰Âׁשּנקרא אהליבמה ּבאבי טעם נתן לא ¿ƒ≈ְֲֳִִִֶַַַַָָָָָֹ

יׁשמעאל ּבת ּובׂשמת ענה, וכאן ּבארי, ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָׁשם

לקּטּור ּתאר ׁשם והּוא העצם, ׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹיהיה

אמרּו י"ג) (ס"ז רּבה ּובבראׁשית ְְְִִִֵַַָָָהּבׂשמים,

מחלת, להתּגּיר, ּדעּתֹו עׂשו לֹונתן ׁשּמחל ְְְֳִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבׂשמת, עֹונֹותיו, על הּוא ּברּו ְֲַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּתאר, ׁשניהם והּנה עליו. ּדעּתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתּבּׂשמה

רּבי אמר ּולכ ּבם. נֹודע העצם ׁשם ְִֵֵֶֶַַַָָָָאין

לאביה: וגם ׁשמֹות ׁשני לּה היּו ּכי ְְְְִִֵֵַַָָָָָָאברהם

ÔÎzÈÂּבלא מתּו ההם נׁשים הּׁשּתים ּכי לֹומר ¿ƒ»≈ְְִִִֵֵַַַָָֹ

מֹורת ׁשהיּו ּבעבּור נענׁשּו אּולי ְֲִֶֶֶַַַָָּבנים,

ּבת אׁשּתֹו אחֹות ונׂשא ּולרבקה, ליצחק ְְְְְְֲִִִַַָָָָרּוח

ּבת אבל ענה, ּבת אהליבמה ואחרת, ֲֲֲֳִֵֶֶַַַָָָָָאילֹון,

ׁשם לּה ׁשהיה ּבעבּור נביֹות, אחֹות ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָיׁשמעאל

ׁשמּה את קרא מחלת, הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְֳִֶֶַַָָָָָֹּכעּור



מז glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk b"i iyiy meil inei xeriy

(çë):äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîé eéäiåרמב"ן ©¦«§−§¥´¦§¨®§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«

(èë)íéîé òáNe ï÷æ åénò-ìà óñàiå úîiå ÷çöé òåâiå©¦§©̧¦§¨³©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®
:åéða á÷òéå åNò Búà eøa÷iå©¦§§´Ÿ½¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈ ÚÂ‚iÂ∑ּכׁשּנֹולד ׁשהרי ׁשנה, י"ב יצחק ׁשל למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל מכירתֹו ּבּתֹורה: ּומאחר מקּדם אין «ƒ¿«ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֻֻ
ׁשּנאמר: ׁשנה, ס' ּבן יצחק היה כה)יעקב אם(לעיל ליעקב, ק"כ ּבׁשנת מת ויצחק וגֹו'", ׁשנה ׁשּׁשים ּבן "ויצחק ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ּכיצד? ליעקב, ּוׁשמנה מאה ׁשנת ׁשנה, ואֹותּה ׁשנה, י"ז ּבן נמּכר ויֹוסף ק"כ, נׁשארּו ׁשנה, מק"פ ׁשּׁשים ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹּתֹוציא
ּובסֹוף ּבאּׁשה עבד עׂשרה וארּבע וׁשבע, ׁשבעים הרי עבר, ּבבית נטמן ׁשנה עׂשרה וארּבע ,נתּבר וׁשלׁש ׁשּׁשים ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹּבן

יֹוסף, נֹולד עׂשרה ל)ׁשּנאמר:ארּבע ׁשּלא(לעיל עד וי"ז ואחת, ּתׁשעים הרי וגֹו'", יֹוסף את רחל ילדה ּכאׁשר "ויהי ְְְְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּוׁשמנה. מאה הרי יֹוסף, ׁשּנאמר:(נמּכר ׁשנה, כ"ב מצרימה יעקב ׁשּבא עד יֹוסף מּׁשּנמּכר הּמקרא, מן מפרׁש מא)עֹוד וגֹו'",(לקמן ׁשנה ׁשלׁשים ּבן "ויֹוסף ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ

ק"ח יֹוסף ׁשל ּבמכירתֹו יעקב נמצא, ׁשנה". ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ּוכתיב: כ"ב, הרי רעב, ּוׁשנתים ׂשבע ׁשנים .)וׁשבע ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

åì(à):íBãà àeä åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥¨−¬¡«

(á)ïBìéà-úa äãò-úà ïòðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNò¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈©¥Æ
:éeçä ïBòáö-úa äðò-úa äîáéìäà-úàå ézçä©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©¦§−©«¦¦«

i"yx£ÔBÏÈ‡Œ˙a ‰„Ú∑על ּבׂשמת ונקראת אילֹון, ּבת ּבׂשמת היא »»«≈ְְְְִִֵֵַַַַָָ
ּכֹוכבים לעבֹודת ּבׂשמים מקּטרת ּכֹופרת∑‡‰Ó·ÈÏ‰.ׁשהיתה ׁשהיא לֹומר יהּודית, ׁשמּה ּכּנה והּוא יהּודית, היא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ»√ƒ»»ְְְְִִִִִֶֶֶַָָ
אביו את להטעֹות ּכדי ּכֹוכבים, ÔBÚ·ˆŒ˙a.ּבעבֹודת ‰�ÚŒ˙a∑ענה ּבת צבעֹון,אם ׁשל ּבנֹו ענה צבעֹון?! ּבת לא ְְְֲִִֵֶַַַָָ«¬»«ƒ¿ְְְֲֲִִִֶַַָָֹ

ׁשניהם, מּבין אהליבמה ויצאת ענה אׁשת ּכּלתֹו על צבעֹון ׁשּבא מלּמד וענה". ואּיה צבעֹון ּבני "ואּלה ְְְְְְְְֱֲֲֳִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָׁשּנאמר:
היּו ממזרֹות ּבני ׁשּכּלן הּכתּוב והֹודיע. ְְְֲִֵֵֶַַָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(167 'nr d zegiy ihewl)

אביו את להטעֹות ּכדי . . יהּודית ׁשמּה ּכּנה ב)והּוא לו, ּבת(רׁש"י יהּודית לאׁשּתֹו קרא החּתיעׂשו לד)ּבארי כו, והינּו(ּתֹולדֹות , ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ

יחּוסּה, את להסּתיר ׁשרצה לֹומר, ויׁש מקֹומֹו. ואת אביה ׁשם את ּגם צבעֹוןׁשּׁשּנה ּבת ענה (ואּוליּבת ממזרת ׁשהיתה הּמלּמד , ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָ

ּבת לּה מקֹוםּבאריקרא את ּגם ׁשּנה יֹותר, עֹוד יתקּבל ׁשהּׁשקר ּוכדי ּבארֹות). ּבחפירת אז ׁשעסק יצחק, ּבעיני חן למצא ּכדי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

אילֹון ּבת ּבׂשמת – הּׁשנּיה אׁשּתֹו ׁשל מֹולדּתּה למקֹום מקֹום.החּתימֹולדּתּה מאֹותֹו ׁשּתיהן את לקח ּכאּלּו ׁשּיראה ּכְך רמב"ן, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

(â):úBéáð úBçà ìàòîLé-úa úîNa-úàå§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬§¨«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈŒ˙a ˙ÓNa∑להן מֹוחלין ׁשלׁשה ׁשמּואל: ספר מדרׁש ּבאּגדת מצינּו מחלת, לּה קֹורא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

עונֹותיו ׁשּנמחלּו מחלת, נקראת לכ מּכאן, הּטעם ולמד אּׁשה, והּנֹוׂשא לגדּלה והעֹולה ׁשּנתּגּיר, ּגר .עונֹותיהם: ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ
˙BÈ·� ˙BÁ‡∑ׁשמֹו על נקראת יׁשמעאל, מּׁשּמת לֹו הּׂשיאּה ׁשהּוא ׁשם .על ¬¿»ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ÔÈ�L:כח Ô�Ó˙e ‰‡Ó ˜ÁˆÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈ƒ¿»¿»¿»»¿ƒ

dnÚÏכט LÈ�k˙‡Â ˙ÈÓe ˜ÁˆÈ „È‚�˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿≈¿«≈
·˜ÚÈÂ ÂNÚ d˙È e¯·˜e ÔÈÓBÈ Ú·Ne ·ÈÒƒ¿«ƒ¿»»≈≈»¿«¬…

:È‰B�a¿ƒ

‡„ÌB:א ‡e‰ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¡

Ú„‰ב ˙È ÔÚ�k ˙�aÓ È‰BL� ˙È ·ÈÒ� ÂNÚ≈»¿ƒ»¿ƒƒ¿«¿»«»»»
˙a ‰�Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡ ˙ÈÂ ‰‡zÁ ÔBÏÈ‡ ˙a«≈ƒ»»¿»»√ƒ»»«¬»«

:‰‡eÁ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ»»

BÈ·�c˙:ג d˙Á‡ Ï‡ÚÓLÈ ˙a ˙ÓNa ˙ÈÂ¿»»¿««ƒ¿»≈¬»≈ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÁˆÈ˜.(כח) ÈÓÈ eÈ‰iÂּומאחר מקּדם אין «ƒ¿¿≈ƒ¿»ְְֵָָֻֻ

למיתתֹו קדמה יֹוסף ׁשל מכירתֹו ְְְִִֵֶַָָָָָּבּתֹורה,

י"א (לעיל ּכתבּתי ּוכבר רּׁש"י. לׁשֹון יצחק, ְְְְְִִִֵֶַַָָָׁשל

יסּפר הּדֹורֹות, ּבכל הּכתּוב מנהג ׁשּזה ְְְִֵֶֶַַַַָָל"ב)

ויתחיל ּומיתתֹו, ותֹולדֹותיו האדם ְְְְְִִִַַָָָָָענין

להקּדים היה וראּוי האחר, הּדֹור ְְְְְִֵַַַָָָָּבתֹולדֹות

עׂשה ּכאׁשר יעקב, לתֹולדֹות יצחק ְְְֲֲִִֶַַַָָָֹמיתת

יתּכּון אבל הראׁשֹונים, ּדֹורֹות ּובכל ְְְְֲִִִֵַַָָָָָּבאברהם

זקן טֹובה ּבׂשיבה מת יצחק ּכי להּגיד ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהּכתּוב

,המבר ּבנֹו אליו ׁשּׁשב אחרי ימים ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹּוׂשבע

ויעקב עׂשו ּבכבֹוד ּוקברּוהּו מעלתֹו, ְְְֲֲֵֵַַַָָָָֹהּנֹוחל

ּכי להזּכיר הצר ולא העֹולם. ּגדֹולי ְְְְְִִֵַַָָָָֹֻּבניו

ּכי ׁשהזּכיר ּבעבּור הּמכּפלה, ּבמערת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָקברּוהּו

אביו: ּבקבר רק יקּברּוהּו ואנה ההיא, ּבעיר ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָהיה

‡ÔBÏÈ.(בֿג) ˙a ‰„Úאילֹון ּבת ּבׂשמת היא »»«≈ְִֵַַָ

ׁשם על ל"ד) כ"ו (לעיל ּבׂשמת ְְְְִֵֵֵַַָונקראת

זרה. לעבֹודה ּבׂשמים מקּטרת ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָׁשהיתה

ׁשמּה ּכּנה רׁשע אֹותֹו יהּודית, היא ְְְֳִִִִָָָָָָָואהליבמה

ּכדי זרה ּבעבֹודה ּכֹופרת ׁשהיא לֹומר ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָיהּודית

אביו: את ְְִַָָלהטעֹות

˙ÓNa.Ï‡ÚÓNÈ ˙aלּה קֹורא הּוא ּולהּלן »¿««ƒ¿»≈ְֵַָָ

ּבהּגדת מצאתי ט'), כ"ח (לעיל ְְֲִֵַַַָָָָמחלת

מֹוחלין ׁשלׁשה י"ז) (ּפרק ׁשמּואל ספר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָמדרׁש

והעֹולה ׁשּנתּגּיר ּגר עֹונֹותיהם, ּכל על ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָלהם

מּכאן, הּטעם ולמד אּׁשה, והּנֹוׂשא ְְְִִִֵַַַַַָָָָֻלגדּלה

ּכל עֹונֹותיו. לֹו ׁשּנמחלּו מחלת נקראת ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָלכ

רּׁש"י. לׁשֹון ְִֶַזה

‰p‰Âׁשּנקרא אהליבמה ּבאבי טעם נתן לא ¿ƒ≈ְֲֳִִִֶַַַַָָָָָֹ

יׁשמעאל ּבת ּובׂשמת ענה, וכאן ּבארי, ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָׁשם

לקּטּור ּתאר ׁשם והּוא העצם, ׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹיהיה

אמרּו י"ג) (ס"ז רּבה ּובבראׁשית ְְְִִִֵַַָָָהּבׂשמים,

מחלת, להתּגּיר, ּדעּתֹו עׂשו לֹונתן ׁשּמחל ְְְֳִֵֵֶַַַַַָָָָ

ּבׂשמת, עֹונֹותיו, על הּוא ּברּו ְֲַַַָָָָהּקדֹוׁש

ּתאר, ׁשניהם והּנה עליו. ּדעּתֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתּבּׂשמה

רּבי אמר ּולכ ּבם. נֹודע העצם ׁשם ְִֵֵֶֶַַַָָָָאין

לאביה: וגם ׁשמֹות ׁשני לּה היּו ּכי ְְְְִִֵֵַַָָָָָָאברהם

ÔÎzÈÂּבלא מתּו ההם נׁשים הּׁשּתים ּכי לֹומר ¿ƒ»≈ְְִִִֵֵַַַָָֹ

מֹורת ׁשהיּו ּבעבּור נענׁשּו אּולי ְֲִֶֶֶַַַָָּבנים,

ּבת אׁשּתֹו אחֹות ונׂשא ּולרבקה, ליצחק ְְְְְְֲִִִַַָָָָרּוח

ּבת אבל ענה, ּבת אהליבמה ואחרת, ֲֲֲֳִֵֶֶַַַָָָָָאילֹון,

ׁשם לּה ׁשהיה ּבעבּור נביֹות, אחֹות ְְֲֲִֵֵֶַָָָָָיׁשמעאל

ׁשמּה את קרא מחלת, הּקדׁש, ּבלׁשֹון ְְֳִֶֶַַָָָָָֹּכעּור
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(ã)-úà äãìé úîNáe æôéìà-úà åNòì äãò ãìzå©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦¨®¨´§©½¨§¨−¤
:ìàeòø§¥«

(ä)älà çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà äãìé äîáéìäàå§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©¥µ¤
:ïòðk õøàa Bì-eãlé øLà åNò éða§¥´¥½̈£¤¬ª§−§¤¬¤§¨«©

i"yx£'B‚Â ‰„ÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â∑אליפז ּובן היה, ממזר זה, עׂשו,קרח אׁשת אהליבמה אל אביו, אׁשת על ׁשּבא היה ¿»√ƒ»»»¿»¿ְֱֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
הענין ּבסֹוף אליפז אּלּופי עם מנּוי הּוא .(ב"ר)ׁשהרי ְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָ

(å)-ìk-úàå åéúða-úàå åéða-úàå åéLð-úà åNò çwiå©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´§¤§Ÿ¨»§¤¨
Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa-ìk-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð©§´¥¼§¤¦§¥´§¤¨§¤§À§¥Æ¨¦§¨½
:åéçà á÷òé éðtî õøà-ìà Cìiå ïòðk õøàa Lëø øLà£¤¬¨©−§¤´¤§¨®©©¥¤́¤¤½¤¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«

i"yx£ı¯‡ŒÏ‡ CÏiÂ∑ימצא ּבאׁשר רמב"ן.לגּור «≈∆∆∆∆ְֲִֶַָָ

(æ)õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø íLeëø äéä-ék¦«¨¨¯§¨²−̈¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤
:íäéð÷î éðtî íúà úàNì íäéøeâî§«¥¤Æ¨¥´Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«

i"yx£Ì‰È¯e‚Ó ı¯‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂ∑ׁשטר מּפני אחיו", יעקב "מּפני אּגדה: ּומדרׁש ׁשּלהם. לּבהמֹות מרעה להסּפיק ¿…»¿»∆∆¿≈∆ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמּתנה, לא חלק לי אין מּכאן, לי אל' אמר: יצחק, ׁשל זרעֹו על הּמּטל ,"זרע יהיה ּגר "ּכי ּגזרת: ׁשל ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻחֹוב

ׁשּמכ הּבּוׁשה ּומּפני הּׁשטר', ּבפרעֹון ולא הּזאת, הארץ לֹו ּבכֹורתֹוׁשּנּתנה רמב"ן.ר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

(ç):íBãà àeä åNò øéòN øäa åNò áLiå©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈¬¡«

(è):øéòN øäa íBãà éáà åNò úBãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−¥¦«
i"yx£‰l‡Â∑לׂשעיר מּׁשהל ּבניו ׁשהֹולידּו רמב"ן.הּתֹולדֹות ¿≈∆ְִִִֵֶֶַַָָָָ

ÓN·e˙ד ÊÙÈÏ‡ ˙È ÂNÚÏ ‰„Ú ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿≈»»¡ƒ»»¿«
:Ï‡eÚ¯ ˙È ˙„ÈÏÈ¿ƒ«»¿≈

ÈÂ˙ה ÌÏÚÈ ˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ˙„ÈÏÈ ‰Ó·ÈÏ‰‡Â¿»√ƒ»»¿ƒ«»¿¿»«¿»¿»
‡Ú¯‡a dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÂNÚ È�a ÔÈl‡ Á¯…̃«ƒ≈¿≈≈»ƒƒ¿¿ƒ≈¿«¿»

:ÔÚ�Î„ƒ¿»«

d˙�aו ˙ÈÂ È‰B�a ˙ÈÂ È‰BL� ˙È ÂNÚ ¯·„e¿«≈»»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»≈
Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb ˙ÈÂ d˙Èa ˙LÙ� Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«≈≈¿»≈ƒ¿»»
ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ‡�˜ Èc d�È�˜ Ïk ˙ÈÂ d¯ÈÚa¿ƒ≈¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»¿«¿»ƒ¿»«
:È‰eÁ‡ ·˜ÚÈ Ì„˜ ÔÓ È¯Á‡ ‡Ú¯‡Ï ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»»¬≈ƒ√»«¬…»ƒ

ÏÂ‡ז ‡„Ák ·zÓlÓ ÈbÒ ÔB‰�È�˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒƒ¿ƒ««¬»¿»
ÔÓ ÔB‰˙È ‡¯·BÒÏ ÔB‰˙e·˙Bz Ú¯‡ ˙ÏÈÎÈ¿ƒ«¬«»¿¿»»»¿ƒ

:ÔB‰È˙Èb Ì„√̃»≈≈

‰e‡ח ÂNÚ ¯ÈÚN„ ‡¯eËa ÂNÚ ·È˙ÈÂƒ≈≈»¿»¿≈ƒ≈»
:ÌB„‡¡

„‡„È‡ÓBט ÔB‰e·‡ ÂNÚ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«≈»¬∆¡»≈
:¯ÈÚNc ‡¯eËa¿»¿≈ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הראׁשֹונה, לאׁשּתֹו היה אׁשר הּנכּבד ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּבּׁשם

ּבעבּור עליו חביבה היתה ּכי ּבׂשמים, ְְְֲֲִִִִַָָָָָָמּלׁשֹון

יצחק ּבעיני רעה ואינּנה מּמׁשּפחּתֹו, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשהיתה

ִָאביו:

Â‡˙(ו) ÂÈ�a ˙‡Â ÂÈL� ˙‡ ÂNÚ ÁwiÂ«ƒ«≈»∆»»¿∆»»¿∆
.ÂÈ˙�aאחיו ׁשֹוב אחרי היה הּמּסע זה ¿…»ֲִֵֶַַַָָָָ

ּכאן, ׁשאמר ּכמֹו ּכנען, ּבארץ והאחזֹו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָמחרן

והּנה אביהם. מֹות אחרי ּגם ׁשהיה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָואפׁשר

ּכּכתּוב ּבׂשעיר עׂשו היה ּבחרן אחיו ְְְִִֵֵַָָָָָָָּבעֹוד

הל עׂשו ּכי הענין, אבל ד'). (ל"ב ְְְֲִִֵַַָָָָָָלמעלה

ויהי הארץ יֹוׁשבי החרי אלּופי ּבימי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלׂשעיר

ּוביתֹו ּובניו איׁש, מאֹות ד' עם הֹול ְִִֵֵֵַָָלׂשר

אחּזה ׁשם לֹו ׁשהיתה ויּתכן ּכנען. ּבארץ ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהיּו

ּכן על ׂשעיר, ּבהר לא ּבּמיׁשֹור, אחד ְְִִֵֵֶַַַָָֹּבמקֹום

ׁשחזר ואחרי אדֹום. ׂשדה ׂשעיר ארצה לֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָיחס

ׁשארץ ידע ּכי מּפניו, לֹו ּפנה ּכנען לארץ ְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָאחיו

ּבברּכתֹו, אביו לֹו נתן אׁשר אחיו נחלת ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָּכנען

והל רב, עם ּביתֹו נפׁשֹות וכל ּבניו ְְְְֵַַַַַָָָָָולקח

ׂשעיר ּבבני נלחם ואז ׁשם, להתיּׁשב ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָלׂשעיר

ולא מּמּנּו ּפחדּו אּולי ּכי הארץ, יֹוׁשבי ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹהחרי

ׂשעיר ּבהר ּבגבּולם לבא אֹותֹו נֹותנים ְְְִִִֵַָָָֹהיּו

אדֹום ּבׂשדה ׁשּיׁשב אּלא הּמבצרים, ׁשם ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו

מּפניהם ה' וּיׁשמידם הראׁשֹון, ְְְִִִִֵֵֶַַָּבמקֹומֹו

ּתֹורה ּבמׁשנה ּכאמּור תחּתם, וּיׁשבּו ְְְְִִֵֵַַַָָָָָוּיירׁשּום

ּכי ה') (ב' ׁשם יאמר ּולכ כ"א), ב' ְְִִַָָָֹ(ּדברים

ׂשעיר: "הר" את נתּתי לעׂשו ְְִִֵֵֶַַָָָֻירּׁשה

ÌÚËÂ.ı¯‡ Ï‡ CÏiÂארץ אל אנקלּוס אמר ¿«««≈∆∆∆∆ְְֶֶֶַָֻ

ימצא, ּבאׁשר לגּור ּפרׁש ורּׁש"י ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָאחרת.

לחנֹותֹו, מקֹום לֹו ימצא אׁשר ארץ אל הל ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָּכי

והּנכֹון ׁשם. ויׁשב ׂשעיר הר אל ׁשּבא ְְִֵֶֶַַַַָָָָעד

וחסרּו ׂשעיר, ארץ אל וּיל ׁשּיאמר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבעיני

(לעיל הזּכיר ׁשּכבר מּובן, היֹותֹו ּבעבּור ְְְֱֲִִִֵֶַַָָהּכּנּוי,

והּידּוע ׂשעיר, ּבארץ עֹומד ׁשהיה ד') ְְִֵֵֶֶֶַַָָָל"ב

(ּפסּוק ּבסמּו ויזּכיר ּביתֹו, יֹולי לׁשם ְְְְִִִֵַָָָּכי

ׂשעיר: ּבהר עׂשו וּיׁשב ְִֵֵֵֶַַָח')

‡ˆÓ�Âארמֹון אל וּיבא י"ח) ט"ז (מ"א ּכזה ¿ƒ¿»ְֶֶַַָָֹ

,מל ּבית את עליו וּיׂשרף הּמל ְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבית

וּיׂשרף וכן ּבֹו. ׁשהיה הּזה הּמל ּבית ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוׁשעּורֹו

כ"ג (מ"ב אׁשרה וׂשרף לעפר הדק הּבמה ְְֲֵֵֶַַַָָָָָָאת

ּבּמקֹום הּנזּכרת לירבעם אׁשר ּכלֹומר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָט"ו),

לּמל הּגד ל לּכּוׁשי יֹואב וּיאמר וכן ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹההּוא.

וחמֹור כ"א). י"ח (ש"ב ליֹואב כּוׁשי ְְֲִִַַַָוּיׁשּתחּו

אנּיֹות נׁשּברּו ּכי וכן כ"ח). י"ג (מ"א ְְְְְֳִִִֵֵַָוהאריה

וכן האנּיֹות, מ"ט), כ"ב (ׁשם ּגבר ְְְִֵֶֶָָָָּבעציֹון

הארץ, אל ּכמֹו ארץ, אל וּיל ּכאן, אף ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָרּבים.

הּנזּכרת: ׂשעיר ְִִֵֶֶֶֶַארץ

Ì‰È¯e‚Ó.(ז) ı¯‡ ‰ÏÎÈ ‡ÏÂעיר טעמֹו ¿…»¿»∆∆¿≈∆ֲִַ

אברהם ׁשם ּגר אׁשר חברֹון היא ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָמגּוריהם,

אלף וכזה ּכזה ּתּׂשא ּכנען ארץ ּכי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָויצחק,

לעמד יּוכל לא ּכי ּבראֹותֹו עׂשו אבל ְְֲֲִִִֵַַָָָֹֹּפעמים,

לאחיו הארץ ּכל את עזב ּובמקֹומֹו ְְְִִֶֶֶַָָָָָּבעירֹו

לֹו: ְַָוהל

‡„ÌB.(ט) È·‡ ÂNÚ ˙B„Ïz ‰l‡Âּבא ¿≈∆…¿≈»¬ƒ¡ָ

אחרי ּבניו הֹולידּו אׁשר הּתֹולדֹות ְְֲֲִִֵֶַַַָָָלהזּכיר

ׁשם, הֹוליד לא הּוא ּכי לׂשעיר, עּמֹו ְְִִִִֵֶָָֹׁשהלכּו

אליפז את הֹוליד הּוא לֹומר, מּמּנּו, החל ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַוהּנה

ּתֹולדֹות ׂשעיר ּבארץ הֹולידּו והם ְְְִִֵֵֵֶֶָּורעּואל,

הּנֹולדים אהליבמה ּבני עּמהם ויזּכיר ְְְֳִִִִֵֶַַַָָָָָָהּללּו,

להם הזּכיר ׁשּלא ּפי על אף ּכנען, ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹּבארץ

אחיהם עם ׁשּיּמנּו ּכדי ׂשעיר, ּבארץ ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּתֹולדֹות

ועֹוד הּפרׁשה, ּבתחּלת הּנזּכרים עׂשו ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּבני

אּלּופיהם ּכל ּכי אּלּופים, ּבׂשעיר היֹותם ְֱֲִִִֵֵֶַַַָָּבעבּור

ְִַיזּכיר:
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(é)ìûeòø åNò úLà äãò-ïa æôéìà åNò-éða úBîL älà¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤¥½̈§¥¾
:åNò úLà úîNa-ïa¤¨§©−¥¬¤¥¨«

(àé):æð÷e ízòâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§¨−§©«

(áé)òðîúå|æôéìàì ãìzå åNò-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä §¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤¤¡¦©−
:åNò úLà äãò éða älà ÷ìîò-úà¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«

i"yx£L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ Ú�Ó˙Â∑אּלּופים ּבת זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה אברהם ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אמרה: לפנים. ּבּה ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ולֹוטן ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה,

,ל להּנׂשא זֹוכה אׁשּתֹו'איני על ׁשּבא מלּמד אליפז, ׁשל ּבבניו אֹותּה מֹונה הּימים ּובדברי ּפילגׁש', ואהיה הלואי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׂשעיר ׂשעיר,ׁשל ּבני עם מנאּה ולא ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ּתמנע ויצאה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

האבׁשהי מן ולא האם מן אחֹותֹו רמב"ן.תה ְְֲִִֵֶָָָָָֹ

(âé)eéä älà äfîe änL çøæå úçð ìàeòø éða älàå§¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤¨½
:åNò úLà úîNá éða§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

(ãé)úLà ïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà éða eéä älàå§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−¥´¤
:çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà åNòì ãìzå åNò¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§¨−§¤«Ÿ©

(åè)óelà åNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈©³
:æð÷ óelà Bôö óelà øîBà óelà ïîéz¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«

i"yx£ÂNÚŒÈ�· ÈÙel‡ ‰l‡∑מׁשּפחֹותראׁשי. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

‡z˙י ‰„Ú ¯a ÊÙÈÏ‡ ÂNÚ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»ƒ«
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓNa ¯a Ï‡eÚ¯ ÂNÚ≈»¿≈«»¿«ƒ«≈»

ÌzÚ‚Âיא BÙˆ ¯ÓB‡ ÔÓÈz ÊÙÈÏ‡ È�a BÂ‰Â«¬¿≈¡ƒ»≈»»¿¿«¿»
:Ê�˜e¿«

ÂNÚיב ¯a ÊÙÈÏ‡Ï ‡˙�ÈÁÏ ˙Â‰ Ú�Ó˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ««≈»
‰„Ú È�a ÔÈl‡ ˜ÏÓÚ ˙È ÊÙÈÏ‡Ï ˙„ÈÏÈÂƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈ƒ≈¿≈»»

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

ÊÓe‰יג ‰nL Á¯ÊÂ ˙Á� Ï‡eÚ¯ È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓN· È�a BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

a˙יד ‰�Ú ˙· ‰Ó·ÈÏ‰‡ È�a BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:Á¯˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«

Îea¯‡טו ÊÙÈÏ‡ È�a ÂNÚ È�a È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡a¯ BÙˆ ‡a¯ ¯ÓB‡ ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:Ê�¿̃«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L‚ÏÈÙ.(יב) ‰˙È‰ Ú�Ó˙Âהקּפיד ׁשּלא מּפני ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְִִִֵֶֹ

ּדרׁשּו האם ׁשם להֹודיע האחרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָָּבכל

ּגדּלתֹו להֹודיע זה ּכי י"ד) פ"ב (ב"ר ְְִִֵֶַַָֻרּבֹותינּו

להּדבק ּתאבים היּו ּכּמה אבינּו, אברהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשל

היתה אּלּופים ּבת זֹו ּתמנע ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָּבזרעֹו,

זֹוכה איני אמרה ּתמנע, לֹוטן ואחֹות ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנאמר

ׁשּכתב ּכמֹו ּפילגׁש, ואהיה הלואי ל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלהּנׂשא

ִַרּׁש"י:

ÔÎzÈÂידּועים היּו החמּׁשה אליפז ּבני ּכי ¿ƒ»≈ְְֱֲִִִִֵַַָָ

ּבעבּור ועמלק מּנׁשיו, הֹולידם ּכי ֲֲִִִֵַַָָָָלֹו,

ּבאחיו, ׁשם לֹו היה לא ּפילגׁש ּבן ְֱִֵֶֶֶֶָָָֹהיֹותֹו

מּזרעֹו, היֹותֹו ּבעבּור עׂשו ּבני עם נכלל ְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָוהיה

אׁשר ּפלֹונית אּמֹו ּכי לֹומר הּכתּוב ְְְֲִִִֶַַַָֻוהצר

אינּנּו אבל לאליפז, ילדּתּו לּה נֹודע ְֱֲִֵֶֶַַַָָָהּוא

ׂשעיר, ּבהר עּמהם יֹוׁשב ולא עׂשו, ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבכלל

ּבבן ולא זרע לֹו יקרא הּגבירֹות ּבבני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּכי

ּבניו, עם אמה ּבן יירׁש לא ּכי ִִִִֶֶֶַַָָָָֹהּפילגׁש,

ּבבני נצטּוינּו אנחנּו והּנה אביו. ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּכמֹו

ולא ח') כ"ג (ּדברים אֹותם נתעב ׁשּלא ְְְִֵֵֶַָָָֹֹעׂשו

ּבניו ּכל והם ה'), ב' (ׁשם ארצם את ְְִֵֶַַָָָָָנּקח

הּנקראים הם ּכי ּבׂשעיר, הּיֹוׁשבים לֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָהידּועים

ּבכלל אינֹו הּפילגׁש ּבן אבל ׁשמֹו, על ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָאדֹום

ּבֹו ונצטּוינּו ּבארצם, עּמהם ולא עׂשו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּבני

ׁשמֹו: את ולמחֹות אֹותֹו לתעב ְְְְְִֵֵֶֶַּבהפ

·˙ÎÂהּימים ּובדברי עֹוד ל"ו)רּׁש"י א' (א' ¿»«ְְִִִֵַַָ

מלּמד אליפז, ׁשל ּבבניו ּתמנע ְְְֱִִֵֶֶַַָָָמֹונה

ּתמנע ויצאה החרי ׂשעיר ׁשל אׁשּתֹו על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבא

וזהּו ּפילגׁשֹו, היתה ּוכׁשּגדלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָמּביניהם,

ולא כ"ב), ּפסּוק (להּלן ּתמנע לֹוטן ְְְֲִַַַָָָֹואחֹות

האם מן אחֹותֹו ׁשהיתה ׂשעיר, מּבני ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָמנאּה

האב. מן ְִָָֹולא

ÔÈ‡Âלֹומר ראּוי היה ּכי זה, סֹובלת ּדעּתי ¿≈ְִִֶֶֶַַָָָ

ימנה ולּמה ּבּתֹו", "ותמנע הּימים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבדברי

ּבכ הּכתּוב יקּפיד לא אּולי ּבּבנים. ְְִִִַַַַָָָָָֹהאּׁשה

(א' הּימים ּבדברי ׁשם מצינּו ּכי הּידּוע, ְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבדבר

ּובני ּומרים, ּומׁשה אהרן עמרם ּובני כ"ט) ְְְְֲִֵֵֶַַָָֹה'

ראּוי ּכן ואם וגֹומר. ואביהּוא נדב ְְֲֲִִֵֵַַָָָֹאהרן

אׁשר אליפז ּבת היא זאת ּתמנע ּכי ְֱֲִִִִֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר

איׁשּה, מֹות אחרי החרי ׂשעיר אׁשת לֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹילדה

אליפז ונׂשאה האם, מן לֹוטן אחֹות ְְְְֱֲִִֵַָָָָָָוהיתה

ּבבּתֹו: מּתר ׁשהעּכּו"ם ְְִִֶֶֶַָָֻלפילגׁש,

B‡הּנזּכר ּתמנע ּכי רּבֹותינּו, ּדעת על ְְִִִֵַַַַַַָָֹנאמר

הּנזּכר האּלּוף ּתמנע הּוא הּימים ְְְְִִִִֵַַַָָָָּבדברי

אליפז מּבני ׁשם ׁשּנמנה מ'), (ּבפסּוק ְְְְֱִִִֵֶַַָָָָלמּטה

ּכי אהליבמה, ּבן והּוא קרח, נמנה ְְֲֳִִִֶֶַַָָָָֹּכאׁשר

עם ונמנים מאחד, נֹולדּו ממזרים, היּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשניהם

הּבנים ּבין האּׁשה ׁשּימנה רחֹוק ּכי האחר, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבני

ְָּבתֹוכם:

ÏÚÂּתמנע ּכי ּבֹו, לחׁשב יׁש הּפׁשט ּדר ¿«ְְֲִִֵֶֶַַַָֹ

עמלק את לדתּה אחרי אליפז ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפילגׁש

את וּתקרא וּתמת, ּבלדּתּה וּתקׁש ּבן, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָילדה

אליפז ואביו ׁשמּה. הזּכיר ּבעבּור ּתמנע ְְְְְֱֲִִִִִַַַָָׁשמֹו

הּזה הּבן הּכתּוב הזּכיר ולא קרח, לֹו ְְִִֵֶַַַַָָָֹֹקרא

היתה הּכּונה ּכי ,יארי ׁשּלא ּכדי אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹלתמנע

אליפז, ּבני אבל עצמֹו. ּבפני עמלק ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַַָָלמנֹות

הּכ ּומנה היּו. ּדרׁשבעה האּלּופים תּוב ְִִֶֶַַָָָָָָ

לּגעּתם: וקרח קנז הקּדים ּכן על ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹמעלתם,

È�‡Âּׁשאמרּו מה הּזה ּבּכתּוב סֹובר עֹוד «¬ƒְֵֶֶַַַָָ

מּדֹות ּוׁשּתים ּבׁשלׁשים ְְִִִִֵַַרּבֹותינּו

סּדּור י"א) (ּבמּדה אמרּו נדרׁשת, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהאּגדה

(דהי"ב ׁשּנאמר ׁשּנחלק, אּלא להיֹות ראּוי ְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָהיה

ּבהּקדמת (עּיין וכּו'. העם מרּבית ּכי י"ח) ְְְְִִֵַַַַָָָל'

הּפׁשט רֹודפי וגם רּבה) לּבראׁשית ְְְְִִֵֵַַַָָמהרז"ו

ּבני יאמר זה וכן אחרים. ּבפסּוקים ּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַֹֹיאמרּו

ותמנע. ּוקנז וגעּתם צפֹו אֹומר ּתימן ְְְְְְֱִִֵַַַָָָָאליפז

עׂשו ּבן לאליפז פילגׁש היתה ואמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוחזר

ׁשם הזּכיר ולא עמלק, את לאליפז ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוּתלד

ּתמנע, לֹוטן אחֹות ׁשהיא והאמת ְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָהּפילגׁש.

רצה לא ּכי ׁשמּה, הזּכיר ׁשּלא הּסּבה ְְְִִִִִֶַָָָָֹֹוהיא

והּנה ולנקבה. לזכר ותמנע ּפעמים ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹלאמר

לֹו, הּנזּכרים האּלּופים והם ׁשבעה, אליפז ְְְְֱִִִִִֵֵַַַָָָּבני

ׁשמֹו היֹות ּבעבּור הּקטן זה ׁשם החליפּו ְֱֱֲֲִֵֶֶַַָָָאבל
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(é)ìûeòø åNò úLà äãò-ïa æôéìà åNò-éða úBîL älà¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤¥½̈§¥¾
:åNò úLà úîNa-ïa¤¨§©−¥¬¤¥¨«

(àé):æð÷e ízòâå Bôö øîBà ïîéz æôéìà éða eéäiå©¦«§−§¥´¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§¨−§©«

(áé)òðîúå|æôéìàì ãìzå åNò-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä §¦§©´¨«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤¤¡¦©−
:åNò úLà äãò éða älà ÷ìîò-úà¤£¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«

i"yx£L‚ÏÈÙ ‰˙È‰ Ú�Ó˙Â∑אּלּופים ּבת זֹו, ּתמנע ּבזרעֹו: ליּדבק ּתאבים היּו ּכּמה אברהם ׁשל ּגדּלתֹו להֹודיע ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻ
אמרה: לפנים. ּבּה ׁשּיׁשבּו החֹורים מן היה, ׂשעיר יֹוׁשבי מאּלּופי ולֹוטן ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָהיתה,

,ל להּנׂשא זֹוכה אׁשּתֹו'איני על ׁשּבא מלּמד אליפז, ׁשל ּבבניו אֹותּה מֹונה הּימים ּובדברי ּפילגׁש', ואהיה הלואי ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
ׂשעיר ׂשעיר,ׁשל ּבני עם מנאּה ולא ּתמנע", לֹוטן "ואחֹות וזהּו: ּפילגׁשֹו, נעׂשית ּוכׁשּגדלה מּביניהם, ּתמנע ויצאה ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

האבׁשהי מן ולא האם מן אחֹותֹו רמב"ן.תה ְְֲִִֵֶָָָָָֹ

(âé)eéä älà äfîe änL çøæå úçð ìàeòø éða älàå§¥̧¤Æ§¥´§¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤¨½
:åNò úLà úîNá éða§¥¬¨§©−¥¬¤¥¨«

(ãé)úLà ïBòáö-úa äðò-úá äîáéìäà éða eéä älàå§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²©¦§−¥´¤
:çø÷-úàå íìòé-úàå Leòé-úà åNòì ãìzå åNò¥¨®©¥´¤§¥½̈¤§¬§¤©§¨−§¤«Ÿ©

(åè)óelà åNò øBëa æôéìà éða åNò-éðá éôelà älà¥−¤©¥´§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈©³
:æð÷ óelà Bôö óelà øîBà óelà ïîéz¥¨Æ©´½̈©¬§−©¬§©«

i"yx£ÂNÚŒÈ�· ÈÙel‡ ‰l‡∑מׁשּפחֹותראׁשי. ≈∆«≈¿≈≈»ְִֵָָ

‡z˙י ‰„Ú ¯a ÊÙÈÏ‡ ÂNÚ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«¿≈≈»¡ƒ««»»ƒ«
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓNa ¯a Ï‡eÚ¯ ÂNÚ≈»¿≈«»¿«ƒ«≈»

ÌzÚ‚Âיא BÙˆ ¯ÓB‡ ÔÓÈz ÊÙÈÏ‡ È�a BÂ‰Â«¬¿≈¡ƒ»≈»»¿¿«¿»
:Ê�˜e¿«

ÂNÚיב ¯a ÊÙÈÏ‡Ï ‡˙�ÈÁÏ ˙Â‰ Ú�Ó˙Â¿ƒ¿«¬«¿≈»»∆¡ƒ««≈»
‰„Ú È�a ÔÈl‡ ˜ÏÓÚ ˙È ÊÙÈÏ‡Ï ˙„ÈÏÈÂƒƒ«∆¡ƒ«»¬»≈ƒ≈¿≈»»

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

ÊÓe‰יג ‰nL Á¯ÊÂ ˙Á� Ï‡eÚ¯ È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈««»∆««»ƒ»
:ÂNÚ ˙z‡ ˙ÓN· È�a BÂ‰ ÔÈl‡ƒ≈¬¿≈»¿«ƒ«≈»

a˙יד ‰�Ú ˙· ‰Ó·ÈÏ‰‡ È�a BÂ‰ ÔÈl‡Â¿ƒ≈¬¿≈»√ƒ»»«¬»«
˙ÈÂ LeÚÈ ˙È ÂNÚÏ ˙„ÈÏÈÂ ÂNÚ ˙z‡ ÔBÚ·ƒ̂¿ƒ«≈»ƒƒ«¿≈»»¿¿»

:Á¯˜ ˙ÈÂ ÌÏÚÈ«¿»¿»…«

Îea¯‡טו ÊÙÈÏ‡ È�a ÂNÚ È�a È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈¿≈≈»¿≈¡ƒ«¿»
‡a¯ BÙˆ ‡a¯ ¯ÓB‡ ‡a¯ ÔÓÈ˙ ‡a¯ ÂNÚ„¿≈»«»≈»«»»«»¿«»

:Ê�¿̃«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

L‚ÏÈÙ.(יב) ‰˙È‰ Ú�Ó˙Âהקּפיד ׁשּלא מּפני ¿ƒ¿«»¿»ƒ∆∆ְְִִִֵֶֹ

ּדרׁשּו האם ׁשם להֹודיע האחרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָָּבכל

ּגדּלתֹו להֹודיע זה ּכי י"ד) פ"ב (ב"ר ְְִִֵֶַַָֻרּבֹותינּו

להּדבק ּתאבים היּו ּכּמה אבינּו, אברהם ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשל

היתה אּלּופים ּבת זֹו ּתמנע ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶַַַַָָּבזרעֹו,

זֹוכה איני אמרה ּתמנע, לֹוטן ואחֹות ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנאמר

ׁשּכתב ּכמֹו ּפילגׁש, ואהיה הלואי ל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלהּנׂשא

ִַרּׁש"י:

ÔÎzÈÂידּועים היּו החמּׁשה אליפז ּבני ּכי ¿ƒ»≈ְְֱֲִִִִֵַַָָ

ּבעבּור ועמלק מּנׁשיו, הֹולידם ּכי ֲֲִִִֵַַָָָָלֹו,

ּבאחיו, ׁשם לֹו היה לא ּפילגׁש ּבן ְֱִֵֶֶֶֶָָָֹהיֹותֹו

מּזרעֹו, היֹותֹו ּבעבּור עׂשו ּבני עם נכלל ְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָוהיה

אׁשר ּפלֹונית אּמֹו ּכי לֹומר הּכתּוב ְְְֲִִִֶַַַָֻוהצר

אינּנּו אבל לאליפז, ילדּתּו לּה נֹודע ְֱֲִֵֶֶַַַָָָהּוא

ׂשעיר, ּבהר עּמהם יֹוׁשב ולא עׂשו, ּבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבכלל

ּבבן ולא זרע לֹו יקרא הּגבירֹות ּבבני ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֹּכי

ּבניו, עם אמה ּבן יירׁש לא ּכי ִִִִֶֶֶַַָָָָֹהּפילגׁש,

ּבבני נצטּוינּו אנחנּו והּנה אביו. ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּכמֹו

ולא ח') כ"ג (ּדברים אֹותם נתעב ׁשּלא ְְְִֵֵֶַָָָֹֹעׂשו

ּבניו ּכל והם ה'), ב' (ׁשם ארצם את ְְִֵֶַַָָָָָנּקח

הּנקראים הם ּכי ּבׂשעיר, הּיֹוׁשבים לֹו ְְְְִִִִִִֵֵַַַָהידּועים

ּבכלל אינֹו הּפילגׁש ּבן אבל ׁשמֹו, על ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָאדֹום

ּבֹו ונצטּוינּו ּבארצם, עּמהם ולא עׂשו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּבני

ׁשמֹו: את ולמחֹות אֹותֹו לתעב ְְְְְִֵֵֶֶַּבהפ

·˙ÎÂהּימים ּובדברי עֹוד ל"ו)רּׁש"י א' (א' ¿»«ְְִִִֵַַָ

מלּמד אליפז, ׁשל ּבבניו ּתמנע ְְְֱִִֵֶֶַַָָָמֹונה

ּתמנע ויצאה החרי ׂשעיר ׁשל אׁשּתֹו על ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּבא

וזהּו ּפילגׁשֹו, היתה ּוכׁשּגדלה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָמּביניהם,

ולא כ"ב), ּפסּוק (להּלן ּתמנע לֹוטן ְְְֲִַַַָָָֹואחֹות

האם מן אחֹותֹו ׁשהיתה ׂשעיר, מּבני ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָמנאּה

האב. מן ְִָָֹולא

ÔÈ‡Âלֹומר ראּוי היה ּכי זה, סֹובלת ּדעּתי ¿≈ְִִֶֶֶַַָָָ

ימנה ולּמה ּבּתֹו", "ותמנע הּימים ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּבדברי

ּבכ הּכתּוב יקּפיד לא אּולי ּבּבנים. ְְִִִַַַַָָָָָֹהאּׁשה

(א' הּימים ּבדברי ׁשם מצינּו ּכי הּידּוע, ְְְִִִִֵַַַָָָָָָּבדבר

ּובני ּומרים, ּומׁשה אהרן עמרם ּובני כ"ט) ְְְְֲִֵֵֶַַָָֹה'

ראּוי ּכן ואם וגֹומר. ואביהּוא נדב ְְֲֲִִֵֵַַָָָֹאהרן

אׁשר אליפז ּבת היא זאת ּתמנע ּכי ְֱֲִִִִֶֶַַַָֹֹׁשּנאמר

איׁשּה, מֹות אחרי החרי ׂשעיר אׁשת לֹו ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹילדה

אליפז ונׂשאה האם, מן לֹוטן אחֹות ְְְְֱֲִִֵַָָָָָָוהיתה

ּבבּתֹו: מּתר ׁשהעּכּו"ם ְְִִֶֶֶַָָֻלפילגׁש,

B‡הּנזּכר ּתמנע ּכי רּבֹותינּו, ּדעת על ְְִִִֵַַַַַַָָֹנאמר

הּנזּכר האּלּוף ּתמנע הּוא הּימים ְְְְִִִִֵַַַָָָָּבדברי

אליפז מּבני ׁשם ׁשּנמנה מ'), (ּבפסּוק ְְְְֱִִִֵֶַַָָָָלמּטה

ּכי אהליבמה, ּבן והּוא קרח, נמנה ְְֲֳִִִֶֶַַָָָָֹּכאׁשר

עם ונמנים מאחד, נֹולדּו ממזרים, היּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשניהם

הּבנים ּבין האּׁשה ׁשּימנה רחֹוק ּכי האחר, ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבני

ְָּבתֹוכם:

ÏÚÂּתמנע ּכי ּבֹו, לחׁשב יׁש הּפׁשט ּדר ¿«ְְֲִִֵֶֶַַַָֹ

עמלק את לדתּה אחרי אליפז ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפילגׁש

את וּתקרא וּתמת, ּבלדּתּה וּתקׁש ּבן, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָילדה

אליפז ואביו ׁשמּה. הזּכיר ּבעבּור ּתמנע ְְְְְֱֲִִִִִַַַָָׁשמֹו

הּזה הּבן הּכתּוב הזּכיר ולא קרח, לֹו ְְִִֵֶַַַַָָָֹֹקרא

היתה הּכּונה ּכי ,יארי ׁשּלא ּכדי אּמֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹלתמנע

אליפז, ּבני אבל עצמֹו. ּבפני עמלק ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵַַָָלמנֹות

הּכ ּומנה היּו. ּדרׁשבעה האּלּופים תּוב ְִִֶֶַַָָָָָָ

לּגעּתם: וקרח קנז הקּדים ּכן על ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹמעלתם,

È�‡Âּׁשאמרּו מה הּזה ּבּכתּוב סֹובר עֹוד «¬ƒְֵֶֶַַַָָ

מּדֹות ּוׁשּתים ּבׁשלׁשים ְְִִִִֵַַרּבֹותינּו

סּדּור י"א) (ּבמּדה אמרּו נדרׁשת, ְְִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהאּגדה

(דהי"ב ׁשּנאמר ׁשּנחלק, אּלא להיֹות ראּוי ְֱֱִֶֶֶֶֶַַָָָָהיה

ּבהּקדמת (עּיין וכּו'. העם מרּבית ּכי י"ח) ְְְְִִֵַַַַָָָל'

הּפׁשט רֹודפי וגם רּבה) לּבראׁשית ְְְְִִֵֵַַַָָמהרז"ו

ּבני יאמר זה וכן אחרים. ּבפסּוקים ּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַֹֹיאמרּו

ותמנע. ּוקנז וגעּתם צפֹו אֹומר ּתימן ְְְְְְֱִִֵַַַָָָָאליפז

עׂשו ּבן לאליפז פילגׁש היתה ואמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָוחזר

ׁשם הזּכיר ולא עמלק, את לאליפז ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹוּתלד

ּתמנע, לֹוטן אחֹות ׁשהיא והאמת ְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָהּפילגׁש.

רצה לא ּכי ׁשמּה, הזּכיר ׁשּלא הּסּבה ְְְִִִִִֶַָָָָֹֹוהיא

והּנה ולנקבה. לזכר ותמנע ּפעמים ׁשני ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָֹלאמר

לֹו, הּנזּכרים האּלּופים והם ׁשבעה, אליפז ְְְְֱִִִִִֵֵַַַָָָּבני

ׁשמֹו היֹות ּבעבּור הּקטן זה ׁשם החליפּו ְֱֱֲֲִֵֶֶַַָָָאבל



glyieנ zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i ycew zayl inei xeriy

(æè)éôelà älà ÷ìîò óelà ízòb óelà çø÷ óelà©¬²Ÿ©©¬©§¨−©´£¨¥®¥´¤©¥³
:äãò éða älà íBãà õøàa æôéìà¡¦©Æ§¤´¤¡½¥−¤§¥¬¨¨«

(æé)óelà çøæ óelà úçð óelà åNò-ïa ìàeòø éða älàå§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬©̧©Æ©´¤½©©¬
älà íBãà õøàa ìàeòø éôelà älà äfî óelà änL©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤

:åNò úLà úîNá éða§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

(çé)óelà Leòé óelà åNò úLà äîáéìäà éða älàå§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²©¬
úLà äðò-úa äîáéìäà éôelà älà çø÷ óelà íìòé©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²©£−̈¥¬¤

:åNò¥¨«

(èé):íBãà àeä íäéôelà älàå åNò-éðá älà¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬¡«

ß elqk c"i ycew zay ß

(ë)ïBòáöå ìáBLå ïèBì õøàä éáLé éøçä øéòN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬§−̈§¦§¬
:äðòå©«£¨«

i"yx£ı¯‡‰ È·LÈ∑.לׁשם עׂשו ׁשּבא קדם יֹוׁשביה ּדרׁשּוׁשהיּו פה)ורּבֹותינּו ארץ:(שבת ׁשל ּביּׁשּובּה ּבקיאין ׁשהיּו …¿≈»»∆ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ
לּה ראּויה נטיעה זֹו אי ויֹודעין העפר טֹועמין ׁשהיּו לגפנים, זה קנה מלא לזיתים, זה קנה רמב"ן.מלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹֹ

(àë)øéòN éða éøçä éôelà älà ïLéãå øöàå ïBLãå§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−
:íBãà õøàa§¤¬¤¡«

(áë):òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBì-éðá eéäiåרמב"ן ©¦«§¬§¥«−̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬¨−¦§¨«

(âë):íðBàå BôL ìáéòå úçðîe ïåìò ìáBL éða älàå§¥̧¤Æ§¥´½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«

(ãë)àöî øLà äðò àeä äðòå äiàå ïBòáö-éðá älàå§¥¬¤§¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧¨¨³
:åéáà ïBòáöì íéøîçä-úà Búòøa øaãna íîiä-úà¤©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«

i"yx£‰�ÚÂ ‰i‡Â∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה וענה, אּיה ּכמֹו והּוא יתרה, ח)וי"ו מרמס",(דניאל וצבא וקדׁש עו)"ּתת (תהלים ¿«»«¬»ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
וסּוס" ורכב Ú�‰."נרּדם ‡e‰∑ׁשּבא מלּמד ּבנֹו, אֹותֹו קֹורא הּוא וכאן צבעֹון, ׁשל אחיו ׁשהּוא למעלה, האמּור ְְִֶֶָָ¬»ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

‡ÔÈlטז ˜ÏÓÚ ‡a¯ ÌzÚ‚ ‡a¯ Á¯˜ ‡a«̄»…««»«¿»«»¬»≈ƒ≈
È�a ÔÈl‡ ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ÊÙÈÏ‡„ È·¯·«̄¿¿≈∆¡ƒ«¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈

:‰„Ú»»

¯a‡יז ˙Á� ‡a¯ ÂNÚ ¯a Ï‡eÚ¯ È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¿≈«≈»«»«««»
È·¯·¯ ÔÈl‡ ‰fÓ ‡a¯ ‰ÓL ‡a¯ Á¯Ê∆««»«»«»ƒ»ƒ≈«¿¿≈
˙ÓN· È�a ÔÈl‡ ÌB„‡(„) ‡Ú¯‡a Ï‡eÚ¿̄≈¿«¿»∆¡ƒ≈¿≈»¿«

:ÂNÚ ˙z‡ƒ«≈»

¯a‡יח ÂNÚ ˙z‡ ‰Ó·ÈÏ‰‡ È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»√ƒ»»ƒ«≈»«»
È·¯·¯ ÔÈl‡ Á¯˜ ‡a¯ ÌÏÚÈ ‡a¯ LeÚÈ¿«»«¿»«»…«ƒ≈«¿¿≈

:ÂNÚ ˙z‡ ‰�Ú ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡»√ƒ»»«¬»ƒ«≈»

‰e‡יט ÔB‰È�·¯·¯ ÔÈl‡Â ÂNÚ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»¿ƒ≈«¿¿»≈
:ÌB„‡¡

ÔËBÏכ ‡Ú¯‡c È·˙È ‰‡¯BÁ ¯ÈÚN È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈ƒ»»»¿≈¿«¿»»
:‰�ÚÂ ÔBÚ·ˆÂ Ï·BLÂ¿»¿ƒ¿«¬»

È‡¯BÁכא È·¯·¯ ÔÈl‡ ÔLÈ„Â ¯ˆ‡Â ÔBL„Â¿ƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ≈«¿¿≈»≈
:ÌB„‡„ ‡Ú¯‡a ¯ÈÚN È�a¿≈≈ƒ¿«¿»∆¡

d˙Á‡Âכב ÌÓÈ‰Â È¯BÁ ÔËBÏ È�· BÂ‰Â«¬¿≈»ƒ¿≈»«¬»≈
:Ú�Óz ÔËBÏc¿»ƒ¿»

BÙLכג Ï·ÈÚÂ ˙Á�Óe ÔÂÏÚ Ï·BL È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈»«¿»»««¿≈»¿
:Ì�B‡Â¿»

Ècכד ‰�Ú ‡e‰ ‰�ÚÂ ‰i‡Â ÔBÚ·ˆ È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ¿¿«»«¬»¬»ƒ
˙È ÈÚ¯ ‰Â‰ „k ‡¯a„Óa ‡i¯ab ˙È ÁkL‡«¿«»ƒ»«»¿«¿¿»«¬»»≈»

:È‰e·‡ ÔBÚ·ˆÏ ‡i¯ÓÁ¬»«»¿ƒ¿¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּוקראּוהּו ּכבנּה, יחׁשב ׁשּלא הּפילגׁש, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכׁשם

אּלּוף: למעלת ּבעלֹותֹו ְֲֲַַַַַֹקרח

Èa¯Âאׁשת אהליבמה ּבן קרח ּכי אמר אברהם ¿«ƒְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּקטן הּוא ּכי ּפעמים, נמנה הּוא ְֲִִִֵַַַָָָָעׂשו

מיכל ּבני וכן עדה, וגּדלּתֹו אהליבמה ְְְְְֳִִִִֵֵֵַַָָָָָמּבני

י"ט:). (סנהדרין רּבֹותינּו ּכדברי ׁשאּול, ְְְְִִֵֵֶַַַָּבת

הּימים ּבדברי הּכתּוב ּפרּוׁש יהיה הּזֹו ּדעת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָועל

ּולתמנע ׁשעּורֹו ׁשּיהיה עמלק, ילדה ּתמנע ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּכי

גדּודים ׂשרי ּוׁשני ּכדר הּלמ"ד וחּסרֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָעמלק,

והּנכֹון ׁשאּול. לבן ב'), ד' (ש"ב ׁשאּול ּבן ְְֶֶַָָָָהיּו

על עדה, ּבני אּלה וטעם ּבֹו. ּׁשחׁשבּתי ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָמה

יעקב ּבני אּלה וכן ּבנּה. אינּנּו עמלק ּכי ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹהרב,

כ"ו), ל"ה (לעיל ארם ּבפּדן לֹו יּלד ְְֲֲֵֶַַַָֻאׁשר

ּבנימין: על ְִִֵַָאינֹו

‰È¯Á.(כ) ¯ÈÚN È�· ‰l‡איׁש ׁשם החרי ≈∆¿≈≈ƒ«…ƒִִֵַֹ

ׁשמֹו, על ּתּקרא קדמֹונית, אּמה אבי ְְֲִִִֵַַָָָָֻהיה,

(ּדברים ׁשּנאמר ּכמֹו והּפריזי, האמֹורי ְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָּכמֹו

מּפניהם, החרי את הׁשמיד אׁשר כ"ב) ְְֲִִִִֵֶֶֶַֹב'

ׂשעיר, ׁשּנקראת הארץ ׁשם על ׂשעיר ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָונקרא

איׁש ׁשהּוא עׂשו מן לארץ היה הּזה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהּׁשם

אדֹום ׁשם וכן ,ואיל ׁשם ׁשהל מּיֹום ְֱִִֵֵֵֶַָָָָָׂשעיר

ּכי ּביניהם, הפריׁש הּכתּוב אבל היה, ְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָמּמּנּו

הארץ יֹוׁשבי ׁשהיּו החרי ׂשעיר ּבני הם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹאּלה

ּבא אׁשר האדֹומי ׂשעיר ּבני לא ְְֱֲִִִִֵֵֶָָָָֹלמּבראׁשֹונה,

ּתֹורה ּבמׁשנה החרי יחּוס אפרׁש ועֹוד ְְְֲִִִֵֵַָָָֹׁשם.

הּׁשם: ּבעזרת י') ב' ְְְִֵֶַַָ(ּדברים

·˙ÎÂלהפריׁש זה הּכתּוב הזּכיר אברהם, רּבי ¿»«ְְְְִִִִֶַַַַָָָ

על יצּוּו יׂשראל ּכי ועׂשו, ׂשעיר ְְְִִִִֵֵֵֵַָָֻיחּוסי

הזקק לא כ"ד) (ּבפסּוק ּכתב ורּׁש"י עׂשו. ְְְְִֵֵַַַָָָֹֻּבני

להֹודיע ּתמנע מּפני אּלא החרי מׁשּפחֹות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹלכּתב

אברהם: ְְַַָָֻּגדּלת

Ú�Óz.(כב) ÔËBÏ ˙BÁ‡Âּתּובל ואחֹות ּכמֹו «¬»ƒ¿»ְֲַַ

ואחיתיהם כ"ב), ד' (לעיל נעמה ְְְֲִֵֵֶַַַָֹקין

אחֹותם ותמר ט"ז), ב' (דהי"א ואביגיל ְְֲֲִִַָָָָָצרּויה

י"ז), מ"ו (להּלן אחתם וׂשרח ט'), ג' ְְֲֶַַָָָֹ(ׁשם

ראּוי והיה האחים. אל הּבת ליחס הּמנהג ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּכי

ואצר ודׁשֹון ׂשעיר, ּבני עם למעלה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּתּמנה

לֹוטן אחֹות היתה אבל אחֹותם, ותמנע ְְְְֲֲֲִִַָָָָָָודיׁשן

האחים, ׁשאר אחֹות לא אּמֹו, ּובת אביו ְֲִִִַַַָָָֹּבת

glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i ycew zayl inei xeriy

ענה את והֹוליד אּמֹו על ממזר∑‡˙ÌÓi‰Œ.צבעֹון היה והּוא ּפרד, וילדה נקבה סּוס על חמֹור הרּביע ּפרדים, ְְֲִִִֶַָ∆«≈ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לעֹולם ּפסּולין נד)והביא מּימי(פסחים חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על מּטלת ׁשאימתן "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

וחיה לבנה ּפרּדה מּכת על אדם ׁשאלני ז)לא יׁשן((חולין ּברׁש"י לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן קא .)והא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע מּפני אּלא החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק רמב"ן.ולא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

(äë):äðò-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàåרמב"ן §¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨¨−©£¨«

(åë):ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàåרמב"ן §¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

(æë):ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éða älà¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

(çë):ïøàå õeò ïLéã-éðá älà¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

(èë)óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
:äðò óelà ïBòáö¦§−©¬£¨«

(ì)éøçä éôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²
:øéòN õøàa íäéôlàì§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

(àì)éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑,ּבימיהם עׂשו מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגּדן היּו, ואיׁשׁשמנה ׁשאּול הן: ואּלּו ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּכתיב: ּבנֹו יֹורם ּובימי יהֹוׁשפט, אסא, אבּיה, רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ח)ּבׁשת, ב יד(מלכים מּתחת אדֹום ּפׁשע "ּבימיו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכתיב: ׁשאּול ּובימי ,"מל עליהם וּימליכּו מליהּודה נּצב ּבאדֹום מל .""אין ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

ּבימיהם עׂשו מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגדן היּו, לא)ׁשמֹונה לו, ּבברּכת(רׁש"י יעקב את ּברְך הרי יצחק הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

Ú�‰:כה ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰�Ú È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

Ô¯˙ÈÂכו ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:Ô¯Îe¿»

Ô˜ÚÂ:כז ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ¯ˆ‡ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô¯‡Â:כח ıeÚ ÔLÈ„ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

¯a‡כט ÔËBÏ ‡a¯ ‰‡¯BÁ È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰�Ú ‡a¯ ÔBÚ·ˆ ‡a¯ Ï·BL»«»ƒ¿«»¬»

‡ÔÈlל ÔLÈ„ ‡a¯ ¯ˆ‡ ‡a¯ ÔL„ ‡a«̄»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
:¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡a ÔB‰È�·¯·¯Ï ‰‡¯BÁ È·¯·«̄¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

„‡„ÌBלא ‡Ú¯‡a eÎÈÏÓ Èc ‡iÎÏÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿»∆¡
:Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡kÏÓ CÏÓ Èc Ì„√̃»ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אחֹותֹו ׁשהיתה אֹו אליו. אֹותּה ליחס רצה ְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָָולכן

ה מן ולא האם ׂשעירמן ּבת ואינּנה אב, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ִַֹהחרי:

ÚÂ�‰.(כד) ‰i‡Â ÔBÚ·ˆ È�· ‰l‡Âהּו"ו ¿≈∆¿≈ƒ¿¿«»«¬»ַָ

ועּתה מאז ואני אבי עבד וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָיתרה,

אני. ׁשניהם ּדין ל"ד), ט"ו (ש"ב עבּד ְְֲֲִִִֵֶֶַַואני

(דהי"א ויׁשעי ועפר אבֹותם בית ראׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָואּלה

הּוא זה צבעֹון והּנה רּבים. ּוכמֹוהם כ"ד), ְְְִִִֵֶֶַה'

ּבנים ׁשני והֹוליד החרי לׂשעיר הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָֹהּבן

ּבן זה ענה ּכי הּכתּוב וסּפר וענה. אּיה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ּבּמדּבר הּימים ׁשּמצא ענה אֹותֹו הּוא ְְֲִִִֵֶַַָָָָצבעֹון,

להבּדיל אביו, צבעֹון ׁשל החמֹורים ְְְְֲִִִִִֶַַָּברעֹותֹו

וזה אביו, צבעֹון אחי ּדֹודֹו ענה ּובין ְְֲֲִִִֵֵֶָָּבינֹו

עׂשו: ׁשל חמיו הּוא צבעֹון ּבן ְֲִִֵֶֶָָָענה

¯L‡.ÌÓi‰ ˙‡ ‡ˆÓרּבֹותינּו מּקצת ּכדעת ¬∆»»∆«≈ƒְְִֵַַַָ

הּפרדים. הם נ"ד.) (ּפסחים ְְְִִֵֵַַַָּבּתלמּוד

ּבמינֹו, ׁשּלא מין יֹולידּו ּכי מצא האיׁש ְְִִִִִֶֶָָָֹוזה

ּבּמדּבר ואמר הּכלאים. מיני ּבׁשאר ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין

ּבּמדּבר ׁשם לֹו היּו ּכי החמֹורים, ְְֲִִִִַַָָָֹּברעתֹו

עם והרּביעם אתֹונֹות, ּתֹובעים רּבים ְְְֲֲִִִִִִַָחמֹורים

ּבדֹורֹו לֹו ׁשּנחׁשב ונראה והֹולידּו. ְְְְְִִִֶֶֶַַהּסּוסּיֹות

ּבּטבע קרֹובים ׁשהם ּבמיניהם הּכיר ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלחכמה

ּכן ועל ההּוא, ּבּמעׂשה נֹודע והיה ְְְֲִֵֶַַַַַָָויֹולידּו,

ּבֹו: ְֲֵָיתארהּו

ÒeÏ˜�‡Âּכי מּסברתֹו, והּנראה גּברּיא. ּתרּגם ¿À¿¿ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

הּנקראת האּמה מן עליו ּבאּו זה ְֲִִֵֶַָָָָָָֻענה

ּכענקים ורם ורב ּגדֹול עם לפנים ְְֲִִִֵַַַָָָָָאימים,

ׁשל החמֹורים מּמּנּו לגזל ורצּו י'), ב' ְְְֲִִִִֶֶַָָֹ(ּדברים

לֹו, עֹוזר ואין ּבּמדּבר היה והּוא אביו, ְְְְִִִֵֵַָָָָצבעֹון

מּלׁשֹון והּוא מּידם, והּציל להם ידֹו ְְְְִִִִִֶַָָָָָוּתמצא

ולא ט'), כ"א (ּתהּלים איבי לכל יד ְְְְְְִִִֶָָָֹֹּתמצא

ח') ג' (ש"ב [ּדוד] (ׁשאּול) ּביד אֹוהמצית . ְְִִִִַָָ

ּבּגבּורה נֹודע והיה ונּצל, אֹותם ׁשּמצא ְְְִֶַַַַָָָָָָֹיאמר

הּוא: ונכֹון ְַָֹהּזאת.

a˙(כה) ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔLc ‰�Ú È�· ‰l‡Â¿≈∆¿≈¬»ƒ…¿»√ƒ»»«
.‰�Úּכמֹו ּכן, ּבבנֹות לאמר הּכתּוב ּדר ¬»ְְֵֶֶַַָָֹ

הּוא ענה וזה ט"ו). מ"ו (להּלן בּתֹו ּדינה ְְְֲִִֵֶַָָָואת

הּנמנה צבעֹון, אחי החרי, לׂשעיר הרביעי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹהּבן

ּתמנה הּפרׁשה ּכי כ'). (ּבפסּוק למעלה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָאחריו

לזה והיה ּכתֹולדֹותם. החרי ׂשעיר ּבני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשבעה

ולֹו ּדֹודֹו, ּכׁשם ּדיׁשֹון ּכן ּגם יּקרא אחד ּבן ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָענה

ּבת ענה ּבת קרֹובתּה ּכׁשם אהליבמה ּתּקרא ְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָָָּבת

(לעיל עׂשו ּבאׁשת הּכתּוב יאמר ּולכ ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹצבעֹון.

להּגיד צבעֹון, ּבת ענה ּבת אהליבמה ב') ְְֲֳִִִַַַָָָָָּפסּוק

צבעֹון, נכּדת הּימים ׁשּמצא ענה ּבת היא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּכי

אחי החרי ׂשעיר ּבן ענה ּבת אהליבמה ֲֲֳִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא

ְִצבעֹון:

ÏÚÂאין נ"ד.) (ּפסחים רּבֹותינּו קצת ּדעת ¿«ְְִֵֵַַַָָ

והּוא ענה, הּנקרא אחד איׁש רק ְְֲִִֶַַַָָָָָָּבּפרׁשה

ׂשעיר אׁשת אּמֹו על ּבזנּות ׁשּבא צבעֹון ְְִִִִֵֵֶֶֶַָּבן

ּבבני כ') (ּבפסּוק הּכתּוב אֹותֹו וימנה ְְְְִִִֵֶַַָָֹהחרי,

ּכבנֹו, האנׁשים יחׁשבּוהּו ּכי החרי, ְְְֲִִִִִֵַַָָֹׂשעיר

ּבניו ּבין וגּדלֹו ׂשעיר, ּבן ענה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָויקראּוהּו

ּפעם הּכתּוב אֹותֹו וימנה ּבנֹו. ׁשהּוא ְְְְְִֶֶַַַָָּבחׁשבֹו

לצבעֹון. ּבן האמת ּפי על כ"ד) (ּבפסּוק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָאחרת

ׁשּמזּכר ּכמֹו חמרֹות, ּדֹורׁשי ׁשל מדרׁשם ְְְְְְִֵֶֶֶָָָֻֻוזה

הּכל ּדברי ואינּנּו (ׁשם), ּפסחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמּסכת

ּכלל: מקרא ׁשל מׁשמעֹו ולא ְְְְְִֶַַָָָָָֹּבּגמרא,

ÔaL‡Â.(כו) ÔcÓÁ ÔLÈ„ È�a ‰l‡Âהּוא ¿≈∆¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»
קפידא אין ּכי לׂשעיר, החמּׁשי הּבן ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָּדיׁשֹון

אֹו ּדיׁשן ּבפסּוקׁשּיקראּנּו ּכׁשהם רק ּדיׁשֹון, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

חירֹום וּיעׂש וכן ׁשניהם, ּבין להבּדיל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָאחד

והצר מ'). ז' (מ"א חירם ויכל הּכּיֹורֹות, ְְְִִֶַַַַָֻאת

ׁשהּוא יחׁשב ׁשּלא ּדיׁשן לקראֹו ּבכאן ְְְֲִֶֶַַָָָָֹֹהּכתּוב

ּתֹולדֹות, לֹו ליחס ּבסמּו הּנזּכר ענה ּבן ְְְֲִִֵֶַַָָָָּדיׁשֹון

ּבּמׁשמע: יהיה כן ְְִִֵֶַַָּכי



ני glyie zyxt - el - mebxz cg`e `xwn mipye elqk c"i ycew zayl inei xeriy

ענה את והֹוליד אּמֹו על ממזר∑‡˙ÌÓi‰Œ.צבעֹון היה והּוא ּפרד, וילדה נקבה סּוס על חמֹור הרּביע ּפרדים, ְְֲִִִֶַָ∆«≈ƒְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
לעֹולם ּפסּולין נד)והביא מּימי(פסחים חנינא: רּבי ּדאמר הּברּיֹות, על מּטלת ׁשאימתן "ימם"? ׁשמם נקרא ולּמה . ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

וחיה לבנה ּפרּדה מּכת על אדם ׁשאלני ז)לא יׁשן((חולין ּברׁש"י לעֹולם, ּתתרּפא לא הּמּכה ּכי וחיתה, אּלא וחיה, ּתקרי אל ּדחיה? חזינן קא .)והא ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אברהם, ּגדּלת ּולהֹודיע ּתמנע מּפני אּלא החֹורי, מׁשּפחֹות לנּו לכּתב הזקק רמב"ן.ולא ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ

(äë):äðò-úa äîáéìäàå ïLc äðò-éðá älàåרמב"ן §¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨¨−©£¨«

(åë):ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éða älàåרמב"ן §¥−¤§¥´¦¨®¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«

(æë):ï÷òå ïåòæå ïäìa øöà-éða älà¥−¤§¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«

(çë):ïøàå õeò ïLéã-éðá älà¥¬¤§¥«¦−̈¬©«£¨«

(èë)óelà ìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈©¬
:äðò óelà ïBòáö¦§−©¬£¨«

(ì)éøçä éôelà älà ïLéc óelà øöà óelà ïLc óelà©¬¦²Ÿ©¬¥−¤©´¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²
:øéòN õøàa íäéôlàì§©ª«¥¤−§¤¬¤¥¦«

(àì)éðôì íBãà õøàa eëìî øLà íéëìnä älàå§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤¡®¦§¥¬
:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â∑,ּבימיהם עׂשו מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגּדן היּו, ואיׁשׁשמנה ׁשאּול הן: ואּלּו ¿≈∆«¿»ƒ¿ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ּכתיב: ּבנֹו יֹורם ּובימי יהֹוׁשפט, אסא, אבּיה, רחבעם, ּוׁשלמה, ּדוד ח)ּבׁשת, ב יד(מלכים מּתחת אדֹום ּפׁשע "ּבימיו ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ

ּכתיב: ׁשאּול ּובימי ,"מל עליהם וּימליכּו מליהּודה נּצב ּבאדֹום מל .""אין ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

ּבימיהם עׂשו מלכּות ּובּטל יעקב העמיד ּוכנגדן היּו, לא)ׁשמֹונה לו, ּבברּכת(רׁש"י יעקב את ּברְך הרי יצחק הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֻ

Ú�‰:כה ˙a ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔL„ ‰�Ú È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈¬»ƒ…¿»»ƒ»»«¬»

Ô¯˙ÈÂכו ÔaL‡Â ÔcÓÁ ÔLÈ„ È�a ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»¿ƒ¿»
:Ô¯Îe¿»

Ô˜ÚÂ:כז ÔÂÚÊÂ Ô‰Ïa ¯ˆ‡ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈∆ƒ¿»¿«¬»«¬»

Ô¯‡Â:כח ıeÚ ÔLÈ„ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ»«¬»

¯a‡כט ÔËBÏ ‡a¯ ‰‡¯BÁ È·¯·¯ ÔÈl‡ƒ≈«¿¿≈»»«»»«»
:‰�Ú ‡a¯ ÔBÚ·ˆ ‡a¯ Ï·BL»«»ƒ¿«»¬»

‡ÔÈlל ÔLÈ„ ‡a¯ ¯ˆ‡ ‡a¯ ÔL„ ‡a«̄»ƒ…«»≈∆«»ƒ»ƒ≈
:¯ÈÚN„ ‡Ú¯‡a ÔB‰È�·¯·¯Ï ‰‡¯BÁ È·¯·«̄¿¿≈»»¿«¿¿»≈¿«¿»¿≈ƒ

„‡„ÌBלא ‡Ú¯‡a eÎÈÏÓ Èc ‡iÎÏÓ ÔÈl‡Â¿ƒ≈«¿«»ƒ¿ƒ¿«¿»∆¡
:Ï‡¯NÈ È�·Ï ‡kÏÓ CÏÓ Èc Ì„√̃»ƒ¿««¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אחֹותֹו ׁשהיתה אֹו אליו. אֹותּה ליחס רצה ְְְֲֵֵֵֶַָָָָָָָולכן

ה מן ולא האם ׂשעירמן ּבת ואינּנה אב, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָֹ

ִַֹהחרי:

ÚÂ�‰.(כד) ‰i‡Â ÔBÚ·ˆ È�· ‰l‡Âהּו"ו ¿≈∆¿≈ƒ¿¿«»«¬»ַָ

ועּתה מאז ואני אבי עבד וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָיתרה,

אני. ׁשניהם ּדין ל"ד), ט"ו (ש"ב עבּד ְְֲֲִִִֵֶֶַַואני

(דהי"א ויׁשעי ועפר אבֹותם בית ראׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָואּלה

הּוא זה צבעֹון והּנה רּבים. ּוכמֹוהם כ"ד), ְְְִִִֵֶֶַה'

ּבנים ׁשני והֹוליד החרי לׂשעיר הּׁשליׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָֹהּבן

ּבן זה ענה ּכי הּכתּוב וסּפר וענה. אּיה ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלּו

ּבּמדּבר הּימים ׁשּמצא ענה אֹותֹו הּוא ְְֲִִִֵֶַַָָָָצבעֹון,

להבּדיל אביו, צבעֹון ׁשל החמֹורים ְְְְֲִִִִִֶַַָּברעֹותֹו

וזה אביו, צבעֹון אחי ּדֹודֹו ענה ּובין ְְֲֲִִִֵֵֶָָּבינֹו

עׂשו: ׁשל חמיו הּוא צבעֹון ּבן ְֲִִֵֶֶָָָענה

¯L‡.ÌÓi‰ ˙‡ ‡ˆÓרּבֹותינּו מּקצת ּכדעת ¬∆»»∆«≈ƒְְִֵַַַָ

הּפרדים. הם נ"ד.) (ּפסחים ְְְִִֵֵַַַָּבּתלמּוד

ּבמינֹו, ׁשּלא מין יֹולידּו ּכי מצא האיׁש ְְִִִִִֶֶָָָֹוזה

ּבּמדּבר ואמר הּכלאים. מיני ּבׁשאר ּכן ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָואין

ּבּמדּבר ׁשם לֹו היּו ּכי החמֹורים, ְְֲִִִִַַָָָֹּברעתֹו

עם והרּביעם אתֹונֹות, ּתֹובעים רּבים ְְְֲֲִִִִִִַָחמֹורים

ּבדֹורֹו לֹו ׁשּנחׁשב ונראה והֹולידּו. ְְְְְִִִֶֶֶַַהּסּוסּיֹות

ּבּטבע קרֹובים ׁשהם ּבמיניהם הּכיר ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלחכמה

ּכן ועל ההּוא, ּבּמעׂשה נֹודע והיה ְְְֲִֵֶַַַַַָָויֹולידּו,

ּבֹו: ְֲֵָיתארהּו

ÒeÏ˜�‡Âּכי מּסברתֹו, והּנראה גּברּיא. ּתרּגם ¿À¿¿ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

הּנקראת האּמה מן עליו ּבאּו זה ְֲִִֵֶַָָָָָָֻענה

ּכענקים ורם ורב ּגדֹול עם לפנים ְְֲִִִֵַַַָָָָָאימים,

ׁשל החמֹורים מּמּנּו לגזל ורצּו י'), ב' ְְְֲִִִִֶֶַָָֹ(ּדברים

לֹו, עֹוזר ואין ּבּמדּבר היה והּוא אביו, ְְְְִִִֵֵַָָָָצבעֹון

מּלׁשֹון והּוא מּידם, והּציל להם ידֹו ְְְְִִִִִֶַָָָָָוּתמצא

ולא ט'), כ"א (ּתהּלים איבי לכל יד ְְְְְְִִִֶָָָֹֹּתמצא

ח') ג' (ש"ב [ּדוד] (ׁשאּול) ּביד אֹוהמצית . ְְִִִִַָָ

ּבּגבּורה נֹודע והיה ונּצל, אֹותם ׁשּמצא ְְְִֶַַַַָָָָָָֹיאמר

הּוא: ונכֹון ְַָֹהּזאת.

a˙(כה) ‰Ó·ÈÏ‰‡Â ÔLc ‰�Ú È�· ‰l‡Â¿≈∆¿≈¬»ƒ…¿»√ƒ»»«
.‰�Úּכמֹו ּכן, ּבבנֹות לאמר הּכתּוב ּדר ¬»ְְֵֶֶַַָָֹ

הּוא ענה וזה ט"ו). מ"ו (להּלן בּתֹו ּדינה ְְְֲִִֵֶַָָָואת

הּנמנה צבעֹון, אחי החרי, לׂשעיר הרביעי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָֹהּבן

ּתמנה הּפרׁשה ּכי כ'). (ּבפסּוק למעלה ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָאחריו

לזה והיה ּכתֹולדֹותם. החרי ׂשעיר ּבני ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשבעה

ולֹו ּדֹודֹו, ּכׁשם ּדיׁשֹון ּכן ּגם יּקרא אחד ּבן ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָענה

ּבת ענה ּבת קרֹובתּה ּכׁשם אהליבמה ּתּקרא ְְֲֳִִֵֵַַַָָָָָָָּבת

(לעיל עׂשו ּבאׁשת הּכתּוב יאמר ּולכ ְְְְִֵֵֵֶַַָָָֹצבעֹון.

להּגיד צבעֹון, ּבת ענה ּבת אהליבמה ב') ְְֲֳִִִַַַָָָָָּפסּוק

צבעֹון, נכּדת הּימים ׁשּמצא ענה ּבת היא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּכי

אחי החרי ׂשעיר ּבן ענה ּבת אהליבמה ֲֲֳִִִִֵֶַַָָָָֹֹלא

ְִצבעֹון:

ÏÚÂאין נ"ד.) (ּפסחים רּבֹותינּו קצת ּדעת ¿«ְְִֵֵַַַָָ

והּוא ענה, הּנקרא אחד איׁש רק ְְֲִִֶַַַָָָָָָּבּפרׁשה

ׂשעיר אׁשת אּמֹו על ּבזנּות ׁשּבא צבעֹון ְְִִִִֵֵֶֶֶַָּבן

ּבבני כ') (ּבפסּוק הּכתּוב אֹותֹו וימנה ְְְְִִִֵֶַַָָֹהחרי,

ּכבנֹו, האנׁשים יחׁשבּוהּו ּכי החרי, ְְְֲִִִִִֵַַָָֹׂשעיר

ּבניו ּבין וגּדלֹו ׂשעיר, ּבן ענה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָויקראּוהּו

ּפעם הּכתּוב אֹותֹו וימנה ּבנֹו. ׁשהּוא ְְְְְִֶֶַַַָָּבחׁשבֹו

לצבעֹון. ּבן האמת ּפי על כ"ד) (ּבפסּוק ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָאחרת

ׁשּמזּכר ּכמֹו חמרֹות, ּדֹורׁשי ׁשל מדרׁשם ְְְְְְִֵֶֶֶָָָֻֻוזה

הּכל ּדברי ואינּנּו (ׁשם), ּפסחים ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבמּסכת

ּכלל: מקרא ׁשל מׁשמעֹו ולא ְְְְְִֶַַָָָָָֹּבּגמרא,

ÔaL‡Â.(כו) ÔcÓÁ ÔLÈ„ È�a ‰l‡Âהּוא ¿≈∆¿≈ƒ»∆¿»¿∆¿»
קפידא אין ּכי לׂשעיר, החמּׁשי הּבן ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָּדיׁשֹון

אֹו ּדיׁשן ּבפסּוקׁשּיקראּנּו ּכׁשהם רק ּדיׁשֹון, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָ

חירֹום וּיעׂש וכן ׁשניהם, ּבין להבּדיל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָאחד

והצר מ'). ז' (מ"א חירם ויכל הּכּיֹורֹות, ְְְִִֶַַַַָֻאת

ׁשהּוא יחׁשב ׁשּלא ּדיׁשן לקראֹו ּבכאן ְְְֲִֶֶַַָָָָֹֹהּכתּוב

ּתֹולדֹות, לֹו ליחס ּבסמּו הּנזּכר ענה ּבן ְְְֲִִֵֶַַָָָָּדיׁשֹון

ּבּמׁשמע: יהיה כן ְְִִֵֶַַָּכי
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יעקב), את לעבד (ּבמקֹום עצמּה ּבפני מלכּות קּימה ׁשאדֹום מסּפר ּכאן ואּלּו תעבד, אחיָך ואת אמר ּולעׂשו לאחיָך, גביר ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹֻהוה

ׁשּלֹו הּמלכים ׁשמֹונת את יעקב העמיד וכאׁשר ׁשמֹונה, רק היּו הּכל ׁשּבסְך ּומתרץ, יׂשראל. למלכּות קדמה עׂשוּבּטלואף מלכּות ְְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

" הּכתּוב ׁשּדּיק זהּו יׂשראל. למלכי מׁשעּבד היה אדֹום מלכיולפני- את יעקב ּכׁשהעמיד מּיד ׁשהרי יׂשראל", לבני מלְך ּבּטלמלְך ְְְְְְְְְְְֱֱֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻ

עׂשו. מלכּות רמב"ןאת ְֵֶַָ

(áì):äáäðc Bøéò íLå øBòa-ïa òìa íBãàa Cìîiå©¦§´Ÿ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨

(âì):äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìa úîiå©−̈¨¨®©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«
i"yx£‰¯ˆaÓ Á¯ÊŒÔa ··BÈ∑:ׁשּנאמר היא, מֹואב מערי מח)ּבצרה ׁשהעמידה(ירמיה ּולפי וגֹו'". ועלּֿבצרה "ועלֿקרּיֹות »∆∆«ƒ»¿»ְְְְְְְֱֱֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר: עּמהם, ללקֹות עתידה לאדֹום, לד)מל ּבבצרה(ישעיה לה' זבח .""ּכי ְְְֱֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

(ãì):éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBé úîiå©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«

(äì)äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLç úîiå©−̈¨ª¨®©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³
:úéåò Bøéò íLå áàBî äãNa ïéãî-úà¤¦§¨Æ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«

i"yx£·‡BÓ ‰„Na ÔÈ„ÓŒ˙‡ ‰kn‰∑ּומּכאן מֹואב, את לעזר אדֹום מל והל למלחמה, מֹואב על מדין ׁשּבא ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
יׂשראל על להתקּׁשר ׁשלֹום עׂשּו ּבלעם ּובימי זה, עם זה מריבים ּומֹואב מדין ׁשהיּו למדים רמב"ן.אנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ

(åì):ä÷øNnî äìîN åézçz Cìîiå ããä úîiå©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«

(æì):øäpä úBáçøî ìeàL åézçz Cìîiå äìîN úîiå©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«

(çì):øBaëò-ïa ïðç ìòa åézçz Cìîiå ìeàL úîiåרמב"ן ©−̈¨¨®©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«

(èì)íLå øãä åézçz Cìîiå øBaëò-ïa ïðç ìòa úîiå©»̈¨»©´©¨¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬
:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå eòt Bøéò¦−¨®§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«

i"yx£·‰Ê ÈÓ ˙a∑לכלּום ּבעיניו חׁשּוב זהב ואין היה, עׁשיר זהב? .מהּו «≈»»ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ

(î)íúî÷îì íúçtLîì åNò éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìò óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

i"yx£ÂNÚ ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Â∑מדינֹותיהם ׁשם על והראׁשֹונים,ׁשּנקראּו מלכּות, מהם ּופסקה הדר ׁשּמת לאחר ¿≈∆¿«≈≈»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּתמנע אּלּוף אדֹום אּלּופי וּיהיּו הדר, "וּימת הּימים: ּבדברי מפרׁש וכן ּתֹולדֹותם, ׁשמֹות הם למעלה, ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּנזּכרים

רמב"ן."וגֹו' ְ

˜¯dzלב ÌeLÂ ¯BÚa ¯a ÚÏa ÌB„‡a CÏÓe¿«∆¡∆««¿¿«¿≈
:‰·‰�cƒ¿»»

Á¯Êלג ¯a ··BÈ È‰B˙BÁz CÏÓe ÚÏa ˙ÈÓeƒ»«¿«¿ƒ»«∆«
:‰¯ˆaÓƒ»¿»

Ú¯‡Ó‡לד ÌLÁ È‰B˙BÁz CÏÓe ··BÈ ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒÀ»≈«¿»
:‡ÓB¯„»»

a„„לה ¯a „„‰ È‰B˙BÁz CÏÓe ÌLÁ ˙ÈÓeƒÀ»¿«¿ƒ¬««¿«
ÌeLÂ ·‡BÓ„ ‡Ï˜Áa È‡�È„Ó ˙È ÏÈË˜cƒ¿ƒ»ƒ¿»»≈¿«¿»¿»¿

:˙ÈÂÚ dz¯«̃¿≈¬ƒ

ÏÓN‰לו È‰B˙BÁz CÏÓe „„‰ ˙ÈÓeƒ¬»¿«¿ƒ«¿»
:‰˜¯NnÓƒ«¿≈»

Ïe‡Lלז È‰B˙BÁz CÏÓe ‰ÏÓN ˙ÈÓeƒ«¿»¿«¿ƒ»
:˙¯t ÏÚ„ È·BÁ¯Ó≈¿≈¿«¿»

a¯לח Ô�Á ÏÚa È‰B˙BÁz CÏÓe Ïe‡L ˙ÈÓeƒ»¿«¿ƒ««»»«
:¯BaÎÚ«¿

È‰B˙BÁzלט CÏÓe ¯BaÎÚ ¯a Ô�Á ÏÚa ˙ÈÓeƒ««»»««¿¿«¿ƒ
d˙z‡ ÌeLÂ eÚt dz¯˜ ÌeLÂ ¯„‰¬«¿«¿≈»¿ƒ¿≈
:‡·‰c Û¯ˆÓ ˙a „¯ËÓ ˙a Ï‡·ËÈ‰Ó¿≈«¿≈««¿≈«¿»≈«¬»

ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏמ ÂNÚ È·¯·¯ ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»««¿¿≈≈»¿«¿¬»¿
‡a¯ Ú�Ó˙ ‡a¯ ÔB‰˙‰ÓLa ÔB‰È¯˙‡Ï¿«¿≈ƒ¿»»¿«»ƒ¿»«»

:˙˙È ‡a¯ ‰ÂÏÚ«¿»«»¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ı¯‡a(לא) eÎÏÓ ¯L‡ ÌÈÎÏn‰ ‰l‡Â¿≈∆«¿»ƒ¬∆»¿¿∆∆
.ÌB„‡ּבֹו נתקּימה ּכי להּגיד זה נכּתב ¡ְְְְִִִִֶַַַָ

(לעיל תחיה חרּב ועל לֹו ׁשאמר יצחק ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּברּכת

ּומלכּו החרי ׂשעיר ּבני על ּגברּו ּכי מ'), ְְְִִִֵֵַַָָֹכ"ז

ּבארץ מדינֹות הערים ואּלה ּבארצם, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָעליהם

ׁשּכתּוב ּכמֹו היא, לאדֹום ּבצרה ּכי ְְֱֱִִֶֶָָָאדֹום,

וטבח ּבבצרה לה' זבח ּכי ו') ל"ד ְְְְְִֶֶַַַַָָָ(יׁשעיה

מאדֹום, הּתימני ארץ וכן אדֹום, ּבארץ ְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַָָּגדֹול

גּבֹורי וחּתּו ט') א' (עֹובדיה ּבֹו ׁשּנאמר ְְְֱִֶֶֶַַַָּכמֹו

ּכ וכּלם עׂשו. מהר איׁש יּכרת למען ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּתימן

ּבן מל היּו לא ּכי הּכתּוב סּפר אבל ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹהּמה,

ּביׂשראל: היּו ּכאׁשר ,ְְֲִֵֶֶֶַָָמל

È�ÙÏÂ.CÏÓ CÏÓטעם ואין קדם, רּבים ימים ¿ƒ¿≈¿»∆∆ְִִֵֶַַַָֹ

אּלה מלכּות ׁשּנמׁשכה מל מל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָלפני

אבל ורד"ק), רּׁש"י, (ראה יׂשראל מלכּות ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָעד

לקּים מלכּות, להם ּתהיה לא אז ּכי ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹֹלאמר

ׁשאּלּו ויּתכן מ'). כ"ז (לעיל ּתעבד" אחי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָֹ"ואת

ּבעת זקנים היּו ּכי עברּו, ּכבר מׁשה ּבימי ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָֻּכּלם

ימים: האריכּו ולא אֹותם ְְֱִִִִֶֶָָֹׁשהמליכּו

וטעם BÓ‡·.(לה) ‰„Na ÔÈ„Ó ˙‡ ‰kn‰ ְַַ««∆∆ƒ¿»ƒ¿≈»
ּבׂשדה הּמדינים ׁשּבאּו ּגבּורתֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָלהּגיד

ּכּלם: את ונּצח עמם להּׂשגב ְְִִִֵֶַָָָָֻמֹואב

BaÎÚ¯.(לח) Ôa Ô�Á ÏÚ·eמּמקֹום היה ««»»∆«¿ְִָָ

אחרת. עיר לֹו הזּכיר לא ּכן על ְִִִֵֶֶַַָֹׁשאּול,

ואחרי עליו ּבעל והּוא מקֹום, חנן ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָויּתכן

:מל ֵַָכן

ÂNÚ.(מ) ÈÙel‡ ˙BÓL ‰l‡Âמּתחּלה ¿≈∆¿«≈≈»ְִִָ

ׁשהיּו ּבניו ּבני מנה ט"וֿי"ט) ְְִֵֶָָָָָ(ּפסּוקים

מּזרעֹו הצליחּו ּכן ואחר ההּוא, ּבּדֹור ְְְִִִִֵַַַַַַאּלּופים

ונתנּו וחזרּו מלכּותם ּפסקה כן ואחרי ְְְְְְְְֲֵֵַַַָָָָָָלּמלּוכה,

ּבדברי נאמר וכ לראׁש, אּלּופים אּלּו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָֹאת

אּלּופי וּיהיּו הדד וּימת נ"א) א' (א' ְֲִִֵַַַַָָָָהּימים

רּׁש"י: ּפרׁש ּכ ּתמנע, אּלּוף ְֱִִֵַַַָָאדֹום

‰Óe,ּבׁשמֹותם למקֹומֹותם למׁשּפחֹותם ּׁשאמר «ְְְְְִִִֶַָָָָ

ּכי מ"ג), (ּפסּוק אחּזתם ּבארץ ְְְֲִֶֶָָָָֹֻלמׁשבתם

יֹוׁשבים אּלּופים האחים ּכל היּו ְִִִִִַַָָָָהראׁשֹונים
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹו ּכאחד, ּבעם מֹוׁשלים אחת, ּבעיר ְְְִִֶַַָָָָֻּכּלם

אבל אבֹות, ּבּתי וראׁשי ׁשבט נׂשיאי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָּכענין

ּכי למׁשּפחֹותם, אּלּופים היּו אחרֹונים ְְְֲִִִִֵַַָָאּלּו

עׂשו ּבני מׁשּפחֹות לכל אּלּוף היה אחד ְְְְִֵֵֶַָָָָָָּכל

נקרא לבּדֹו והּוא מֹוׁשבֹותם, מקֹומֹות ְְְְְְִַָָָּובכל

ארץ ּבכל ּכן נקרא אחר ואין אּלּוף, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּבּדֹור

לא אבל לארצם, ּכמלכים היּו ּכי ְְְֲֲִִִַָָָָָָֹֻאחּזתם,

מלכּות: הֹוד עליהם נתנּו ולא להם לכּסא ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹיׁשבּו

‰·zÎ�Âרּבים לדעת הּנבּואה ּבדר הּפרׁשה ¿ƒ¿¿»ְְְִֶֶַַַַַָָָָ

ואינּנּו והרד"ק). וראב"ע, ְְְִֵֶַַַָ(רּׁש"י,

ועֹוד אּלה, את ּתזּכיר לּמה הּנבּואה ּכי ְְְִִֵֶֶַַָָָָנכֹון,

הּנכֹון אבל ּבהם. ותפסיק ּתמנה זמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָאיזה

ונאמר הּתֹורה. לפני אּלה ּכאחדׁשּכל ׁשּמׁשלּו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אחד ּכל ׁשּמׁשל למקֹומֹותם, ּפרּוׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָויהיה

ּוׁשנֹות מּועט, זמן ממׁשלּתם ׁשהיה אֹו ְְְְְִֶֶַָָָָָּבמקֹומֹו,

כ"ז): י' (מׁשלי ּתקצרנה ְְְְִִִֵָָֹרׁשעים

ולאהבינֹותיÏ‡Èc‚Ó.(מג) לׁשֹוןרּׁש"י. רֹומי, זֹו «¿ƒ≈ְְֲִִִִַֹ

רּבים לימים נבּואה ׁשּיהיה נאמר אם ּכי ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹזה,

לאדֹום מלכּו רּבים מלכים הּנה רחֹוקֹות, ְְְְֱִִִִִֵֶַָָּולעּתים

היא אבל אּלּוף, רֹומי ואין רֹומי, מלכּות ְְֲִִִֵַַַָעל

היה לא יתרה, ותּקיפא ואימתני ּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹמלכּות

ּבּממלכֹות: ְַַָָָּכמֹוה

Ï·‡(ל"ח) אליעזר רּבי ּבפרקי ּׁשאמרּו מה ¬»ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ

אחיו יעקב מּפני ּכליו את ׁשּפּנה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבׂשכר

מגּדיאל, ועד מּׂשעיר מדינֹות מאה לֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָנתן

אּלּוף מגּדיאל אּלּוף ׁשּנאמר רֹומי זֹו ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַּומגּדיאל

ּפעמים, ּכּמה ּׁשהֹודעּתי מה ּבזה ּכּונתם ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָעירם.

והּנה לזרעם. רמז ּבראׁשֹונים הּמקרים היּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָּכי

מגּדיאל, עם עׂשרה האחרֹונים האּלּופים ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאּלה

ּבּמלכּות ּבממׁשלּתם אדֹום מלכי ׁשּיהיּו ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָרמז

אדֹום, ארץ על ימלכּו עׂשרה, ְְְֱֲִִִֶֶַָָָהרביעית

ּתתּפּׁשט ּומּׁשם רֹומי, על ימל מהם ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹוהעׂשירי

העֹולם: ּכל על מלכּותם כן ְֲֵֵַַַָָָָאחרי

‰ÊÏÂ,אל ּכל על ׁשּיתּגּדל מגּדיאל, ׁשם ירמז ¿»∆ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

ועׂשה ל"ו) י"א (ּדנּיאל ּבֹו ׁשאמר ְְִֵֶַָָָָּכמֹו

וזהּו אל, ּכל על ויתּגּדל ויתרֹומם הּמל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹכרצנֹו

מלכּותא מּנּה עׂשר וקרנּיא כ"ד) ז' (ׁשם ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר

והּוא אחריהן יקּום ואחרן יקמּון מלכין ְְְְְְֲֳִֵַַַָָָֹֻעׂשרה

(ע"ו רּבה ּבבראׁשית ואמרּו קדמיא. מן ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָיׁשנא

מדּבר. הּכתּוב עׂשו ׁשל ירכֹו ּביֹוצאי ּכּלם ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָֻו')

עתיד ׁשהּוא עירם, אּלּוף ד') פ"ג (ׁשם ְְִִֶַָָָָודרׁשּו

יּגלה: ּבמהרה הּמׁשיח, למל ּתיסֹורּיֹות ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלערם
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אֹו ּכאחד, ּבעם מֹוׁשלים אחת, ּבעיר ְְְִִֶַַָָָָֻּכּלם

אבל אבֹות, ּבּתי וראׁשי ׁשבט נׂשיאי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָּכענין

ּכי למׁשּפחֹותם, אּלּופים היּו אחרֹונים ְְְֲִִִִֵַַָָאּלּו

עׂשו ּבני מׁשּפחֹות לכל אּלּוף היה אחד ְְְְִֵֵֶַָָָָָָּכל

נקרא לבּדֹו והּוא מֹוׁשבֹותם, מקֹומֹות ְְְְְְִַָָָּובכל

ארץ ּבכל ּכן נקרא אחר ואין אּלּוף, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּבּדֹור

לא אבל לארצם, ּכמלכים היּו ּכי ְְְֲֲִִִַָָָָָָֹֻאחּזתם,

מלכּות: הֹוד עליהם נתנּו ולא להם לכּסא ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָֹיׁשבּו

‰·zÎ�Âרּבים לדעת הּנבּואה ּבדר הּפרׁשה ¿ƒ¿¿»ְְְִֶֶַַַַַָָָָ

ואינּנּו והרד"ק). וראב"ע, ְְְִֵֶַַַָ(רּׁש"י,

ועֹוד אּלה, את ּתזּכיר לּמה הּנבּואה ּכי ְְְִִֵֶֶַַָָָָנכֹון,

הּנכֹון אבל ּבהם. ותפסיק ּתמנה זמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָאיזה

ונאמר הּתֹורה. לפני אּלה ּכאחדׁשּכל ׁשּמׁשלּו ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אחד ּכל ׁשּמׁשל למקֹומֹותם, ּפרּוׁש ְְְִִֵֶֶֶַָָָָויהיה

ּוׁשנֹות מּועט, זמן ממׁשלּתם ׁשהיה אֹו ְְְְְִֶֶַָָָָָּבמקֹומֹו,

כ"ז): י' (מׁשלי ּתקצרנה ְְְְִִִֵָָֹרׁשעים

ולאהבינֹותיÏ‡Èc‚Ó.(מג) לׁשֹוןרּׁש"י. רֹומי, זֹו «¿ƒ≈ְְֲִִִִַֹ

רּבים לימים נבּואה ׁשּיהיה נאמר אם ּכי ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹזה,

לאדֹום מלכּו רּבים מלכים הּנה רחֹוקֹות, ְְְְֱִִִִִֵֶַָָּולעּתים

היא אבל אּלּוף, רֹומי ואין רֹומי, מלכּות ְְֲִִִֵַַַָעל

היה לא יתרה, ותּקיפא ואימתני ּגדֹולה ְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹמלכּות

ּבּממלכֹות: ְַַָָָּכמֹוה

Ï·‡(ל"ח) אליעזר רּבי ּבפרקי ּׁשאמרּו מה ¬»ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ

אחיו יעקב מּפני ּכליו את ׁשּפּנה ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבׂשכר

מגּדיאל, ועד מּׂשעיר מדינֹות מאה לֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַָָנתן

אּלּוף מגּדיאל אּלּוף ׁשּנאמר רֹומי זֹו ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַּומגּדיאל

ּפעמים, ּכּמה ּׁשהֹודעּתי מה ּבזה ּכּונתם ְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָעירם.

והּנה לזרעם. רמז ּבראׁשֹונים הּמקרים היּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָּכי

מגּדיאל, עם עׂשרה האחרֹונים האּלּופים ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאּלה

ּבּמלכּות ּבממׁשלּתם אדֹום מלכי ׁשּיהיּו ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָרמז

אדֹום, ארץ על ימלכּו עׂשרה, ְְְֱֲִִִֶֶַָָָהרביעית

ּתתּפּׁשט ּומּׁשם רֹומי, על ימל מהם ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹוהעׂשירי

העֹולם: ּכל על מלכּותם כן ְֲֵֵַַַָָָָאחרי

‰ÊÏÂ,אל ּכל על ׁשּיתּגּדל מגּדיאל, ׁשם ירמז ¿»∆ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָֹ

ועׂשה ל"ו) י"א (ּדנּיאל ּבֹו ׁשאמר ְְִֵֶַָָָָּכמֹו

וזהּו אל, ּכל על ויתּגּדל ויתרֹומם הּמל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹכרצנֹו

מלכּותא מּנּה עׂשר וקרנּיא כ"ד) ז' (ׁשם ְְְֱֲִֶֶַַַַַָָָָׁשּנאמר

והּוא אחריהן יקּום ואחרן יקמּון מלכין ְְְְְְֲֳִֵַַַָָָֹֻעׂשרה

(ע"ו רּבה ּבבראׁשית ואמרּו קדמיא. מן ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָיׁשנא

מדּבר. הּכתּוב עׂשו ׁשל ירכֹו ּביֹוצאי ּכּלם ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָֻו')

עתיד ׁשהּוא עירם, אּלּוף ד') פ"ג (ׁשם ְְִִֶַָָָָודרׁשּו

יּגלה: ּבמהרה הּמׁשיח, למל ּתיסֹורּיֹות ְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלערם

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בעתו הגיעתני הידיעה ע"ד מצב בריאותו וחוו"ד הרופאים, ונעם לי להוודע אחרי כן אשר הנתוח 

הי' בהצלחה ומצב בריאותו הולך וטוב, ויהי רצון אשר יתוסף בזה כו"כ ברפו"ק.

ובפרט שנמצאים אנו בימי חדש כסלו, חדש הנסים והגאולה, לפני יום הבהיר די"ט כסלו ראש 

שמוסיף  כב"ה  הלכה  אשר  חנוכה  ימי  ובסמיכות  זה  ולאחרי  החסידות,  ודרכי  החסידות  לתורת  השנה 

והולך באור עד לזאת חנוכה הארת התענוג העצמי וכו' המשכה משבעה יומין דעתיק לגילוי דמלכות, זאת 

היא מלכות כנודע )עיין ד"ה ברוך שעשה נסים שהוא ביסודו מאמר אדמו"ר הזקן בעל השמחה די"ט כסלו, 

מאמר חנוכה שלו בתוספת הערות מאדמו"ר הצ"צ נדפס בשנת תשי"א(.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.



נד

לשבת פרשת וישלח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ח' כסלו
מפרק מד  

עד סוף פרק מח 

יום רביעי - י"א כסלו
פרק ס 

עד סוף פרק סה

יום שני - ט' כסלו
מפרק מט 

עד סוף פרק נד

יום חמישי - י"ב כסלו
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שלישי - י' כסלו
פרק כ, מפרק נה 
עד סוף פרק נט

יום שישי - י"ג כסלו
מפרק סט 

עד סוף פרק עא

שבת קודש - י"ד כסלו
פרק כ 

מפרק עב עד סוף פרק עו

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 

elqk 'g oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ח' ראשון יום
קונטרסאחרון ,314 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êéà ïéáäì êà,gpw 'nr cr.â"äëå

éà ,ïéáäì Càç"ôøî àeäL âBøúàä C,zevevipd 288 -àlL ©§¨¦¥¨¤§¤¥¤Ÿ
,ïéãò eøøáðdfay ,"dbep"n ezeig ixd inyb ixtk bexz`d ,oky - ¦§§£©¦

l ,"xexiad mcew" enk ote`a dfe ,edz ly zevevipd g"txn yiipt

,zewl` zeidl xxazpy,ïélôzä óì÷ ïëåzeiyxt zeazkp eilr - §¥§©©§¦¦
inyb slw `edy ,oilitzd

- zevevipd g"txn `ede

éLîéï"åæc íéìëa øBà C ©§¦§¥¦§
øákL ,úeìéöàcmilkd - ©£¦¤§¨
,zexitqd lyeøøáð¦§§

"ä"î" íL éãé ìò eð÷úðå§¦§§©§¥¥©
úe÷ìà úðéça úBéäì- ¦§§¦©¡Ÿ

,xxan "d"n" myyäpä¦¥
àéä äæì ìLnäoipr - ©¨¨¨¤¦

,äòéèpäå äòéøfä©§¦¨§©§¦¨
ïéòøbäLe` mirxefy - ¤©©§¦
,mirhepçîBvä çk øøBòî§¥Ÿ©©¥©

:'ä øác àeäL ,õøàaL¤¨¨¤¤§©
'eë õøàä àLãz",`yc - ©§¥¨¨¤

,"'eë éøt õòdginvdy - ¥§¦
m` ik ,oirxbdn `l ixd `id

xaqedy itk) "gnevd gk"n

,('k oniq "ycewd zxb`"a

ly miieqnd hxtd ly zexxerzde "o"n z`lrd"k ynyn oirxbd

"gnevd gk"a llkp df gek ixd ,oirxb eze`a `hazdy gnevd gek

lirtne xxern df f`y ,(cqtpe awxp oirxbdy ixg`) ux`ay illkd

oirxbd ly ebeqn ixt ur eze` ginvi ok`y ux`ay gnevd gek z`

gnevd gekde ,rxfyinvrd,mvr`ycz" xn`nd `ed ,gnevd gek

xxern oirxbdy dn .dginvd ibeq lk xewn `edy 'eke "`yc ux`d

df ixd ,iwl` geke ipgex gek `edy gnevd gek z`úàìòä éãé ìò©§¥©£¨©
ì "ïéá÷eð ïéî",BLøL,gnevd gekn `ed eyxyy oirxbdy - ©¦§¦§¨§

,xzei oeilr oiprl xzei jenp xacn zexxerzd ,"o"n z`lrd" dyrp

el oi` rxfpd oirxbdy mbd ixd .ritynd l` lawndn zexxerzd

xxerl "o"n z`lrd" deedn `ed z`f lka ,gnevd gek iabl jxr lk

.ely yxeyd `edy oeeik ,gnevd gek z`óìwä íéøøBòî äëk- ¨¨§§¦©§¨
,oilitzd lyâBøúàäå,mipind 'cn -,úBìònä íeø ãò- §¨¤§©©©£
,zebixcndeéðôlL "â"ñ" íL àeäLÎn dlrnle -,äøéáMä- ¤¥©¤¦§¥©§¦¨

,milkd zxiay lyàeäL`ed "b"q" my -úBøBà úeîöòå úeäî ¤¨§©§
,"ïBîã÷ íãà"aL,dnecwd daygnd ,oey`xd sevxtd `edy - ¤§¨¨©§

,zelylzydd xcq lk llekd ,"seq oi`" ly ,dpey`xd daygnd

dx`d df oi`e sevxtd ly 'zenvr'de zednd opyi df sevxtae

,"w"`" ly zexe`d 'zenvr'e zednn `ed "b"q" myy ixd ;cala

L "ä"î" íL Bîk àîìòa äøàä àìå`a -.Bçönnly - §Ÿ¤¨¨§©§¨§¥©¤¦¦§
,bexz` zevn e` oilitz zevn meiwa `ed xen`d lk ."w"`"

,dyrna oze` miniiwnykïäéúBëìä ïeiòå ãenìa ïëåzekldd - §¥§¦§¦¦§¥¤

,bexz` zevn lye oilitz zevn ly-äðéa-äîëç úðéça øøBòî§¥§¦©¨§¨¦¨
ïk íb úBìònä íeø ãòå ,ï"åæc íéìëc úBøéôñ øNòaL úòc©©¤§¤¤§¦§¥¦§§©©©£©¥

aL úòc-äðéa-äîëç úðéçamy -íãà" úéîéðôc "â"ñ" §¦©¨§¨¦¨©©¤§©¦§¦¦¨¨
.'eë "íéðéò"ä Cøc àöBiä ,"ïBîã÷oipr enk "mipir" ,"w"`" ly - ©§©¥¤¤¨¥©¦

,zeinipt ly oipr od ,di`xd

oipr `edy gvnd enk `ly

,mipt lk lr .zeipevig ly

,zeevnd dyrn oipry ixd

xaca devn dyer `edy dn

c`n deab xxern ,inyb

"b"q" mya cr yxeya

,milkd zxiayn dlrnly

ly zekldd cenila mb oke

zeinipta mixxern zeevnd

,c`n dpeilrd dbixcnd ly

zece` micnelyk oky

eilr dlrn" ixd devnd

;"ynn lreta miiw eli`k

micnelyk xacd cvik ,j`

xeqi` ly zekldd ihxt

`l ixd jkay ,dyrzÎ`l

eli`k" ly oiprd jiiy

elit` jiiy `l mday ,llk migiky mpi`y mixaca cgeinae ,"miiw

yi dpnn zerpniddy zeidl lekiy "dyrz `l"a `edy itk oiprd

aeig oipr daeli`k" xky el mipzep "dxiar xar `le ayi" oky - i

"devn dyr46mpi`y dl` mixaca jiiy `l df iaeig oipr mb -

zekldd cenila zeaxdl yiy ,mixne` ep` z`f lkae ,llk migiky

?d`xile dad`l `iand zelylzydd xcq cenila xy`n xzei

mb deezynd dxezd cenila oipr yiy ,oldl owfd epax xiaqi

zeevnamb ,cala oiprd cenily ,dyrzÎ`l zeevna mbe dyr

xnyidl e` dyrÎdevn meiw ly dyrn icil `iadl leki epi`yk

dlrnd ea yi envr dkldd cenil z`f lkae - dyrzÎ`ln

dnkg"l xyewn mc`d dyrp cenild ici lry dn ,xzeia dpeilrd

dnkg"n zekynd md zekldd ihxt lk ,oky ,(dpeilr) "d`lir

:owfd epax oeylae .`ed jexa liv`nd ly "d`lirìéòì økæpä ìëå§¨©¦§¨§¥
dlrnl mixxern ,devnd ly dkldd cenil e` devnd dyrny -

,dxiayd iptly "b"q" mya cr dlrnàì ìáà ,äNò úåöîa àeä§¦§©£¥£¨Ÿ
àìãa èøôáe ,äøBàëì äNòú àì øeqà úBëìä éèøt ãenìa§¦§¨¥¦§¦Ÿ©£¤¦§¨¦§¨¦§¨

ììk éçéëLeidiy llk migiky mpi`y dyrzÎ`l ipic ihxta - §¦¥§¨
dxiar xar `le ayi" ly oiprd my jiiy `l mb `lina ixd ,dyrna

oipr da didi dnvr zerpniddy ,"devn dyr eli`k xky el mipzep

,iaeig.àðåb éàäëe ìebt úBëìä éèøt Bîkmpi`y ,dnecke - §§¨¥¦§¦§©©§¨
zekld cenila mb zeaxdl yi ,`eti` ,recn ,llk migikyel`xzei

?d`xie dad`l `iand zelylzydd xcq cenila xy`n
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ïåøçà ñøèðå÷
åøøáð àìù ç"ôøî àåäù âåøúàä êéà ïéáäì êà
'éöàã ï"åæã íéìëá øåà êéùîé ïéìéôúä óì÷ ïëå ïééãò
.úå÷ìà 'éçá úåéäì ä"î íù é"ò åð÷úðå åøøáð øáëù
øøåòî ïéòøâäù äòéèðäå äòéøæä àéä äæì ìùîä äðä
'åë õøàä àùãú 'ä øáã àåäù õøàáù çîåöä çë
'éøøåòî äëë åùøùì ï"î úàìòä é"ò 'åë éøô õò
â"ñ íù àåäù úåìòîä íåø ãò âåøúàäå óì÷ä
÷"àáù úåøåà úåîöòå úåäî àåäù äøéáùä éðôìù
ãåîéìá ïëå åçöîîù ä"î íù åîë àîìòá äøàä àìå
ï"åæã íéìëã ñ"òáù ã"áç 'éçá øøåòî ïäéúåëìä ïåéòå
úéîéðôã â"ñáù ã"áç 'éçá ë"â úåìòîä íåø ãòå
ò"îá àåä ì"ðä ìëå 'åë íéðéòä êøã àöåéä ÷"à
äøåàëì ú"ì éøåñéà úåëìä éèøô ãåîéìá àì ìáà
ìåâéô úåëìä éèøô åîë ììë éçéëù àìãá èøôáå
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ב.46. לט, קידושין
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כסלו ח' ראשון יום
קונטרסאחרון ,314 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êéà ïéáäì êà,gpw 'nr cr.â"äëå

éà ,ïéáäì Càç"ôøî àeäL âBøúàä C,zevevipd 288 -àlL ©§¨¦¥¨¤§¤¥¤Ÿ
,ïéãò eøøáðdfay ,"dbep"n ezeig ixd inyb ixtk bexz`d ,oky - ¦§§£©¦

l ,"xexiad mcew" enk ote`a dfe ,edz ly zevevipd g"txn yiipt

,zewl` zeidl xxazpy,ïélôzä óì÷ ïëåzeiyxt zeazkp eilr - §¥§©©§¦¦
inyb slw `edy ,oilitzd

- zevevipd g"txn `ede

éLîéï"åæc íéìëa øBà C ©§¦§¥¦§
øákL ,úeìéöàcmilkd - ©£¦¤§¨
,zexitqd lyeøøáð¦§§

"ä"î" íL éãé ìò eð÷úðå§¦§§©§¥¥©
úe÷ìà úðéça úBéäì- ¦§§¦©¡Ÿ

,xxan "d"n" myyäpä¦¥
àéä äæì ìLnäoipr - ©¨¨¨¤¦

,äòéèpäå äòéøfä©§¦¨§©§¦¨
ïéòøbäLe` mirxefy - ¤©©§¦
,mirhepçîBvä çk øøBòî§¥Ÿ©©¥©

:'ä øác àeäL ,õøàaL¤¨¨¤¤§©
'eë õøàä àLãz",`yc - ©§¥¨¨¤

,"'eë éøt õòdginvdy - ¥§¦
m` ik ,oirxbdn `l ixd `id

xaqedy itk) "gnevd gk"n

,('k oniq "ycewd zxb`"a

ly miieqnd hxtd ly zexxerzde "o"n z`lrd"k ynyn oirxbd

"gnevd gk"a llkp df gek ixd ,oirxb eze`a `hazdy gnevd gek

lirtne xxern df f`y ,(cqtpe awxp oirxbdy ixg`) ux`ay illkd

oirxbd ly ebeqn ixt ur eze` ginvi ok`y ux`ay gnevd gek z`

gnevd gekde ,rxfyinvrd,mvr`ycz" xn`nd `ed ,gnevd gek

xxern oirxbdy dn .dginvd ibeq lk xewn `edy 'eke "`yc ux`d

df ixd ,iwl` geke ipgex gek `edy gnevd gek z`úàìòä éãé ìò©§¥©£¨©
ì "ïéá÷eð ïéî",BLøL,gnevd gekn `ed eyxyy oirxbdy - ©¦§¦§¨§

,xzei oeilr oiprl xzei jenp xacn zexxerzd ,"o"n z`lrd" dyrp

el oi` rxfpd oirxbdy mbd ixd .ritynd l` lawndn zexxerzd

xxerl "o"n z`lrd" deedn `ed z`f lka ,gnevd gek iabl jxr lk

.ely yxeyd `edy oeeik ,gnevd gek z`óìwä íéøøBòî äëk- ¨¨§§¦©§¨
,oilitzd lyâBøúàäå,mipind 'cn -,úBìònä íeø ãò- §¨¤§©©©£
,zebixcndeéðôlL "â"ñ" íL àeäLÎn dlrnle -,äøéáMä- ¤¥©¤¦§¥©§¦¨

,milkd zxiay lyàeäL`ed "b"q" my -úBøBà úeîöòå úeäî ¤¨§©§
,"ïBîã÷ íãà"aL,dnecwd daygnd ,oey`xd sevxtd `edy - ¤§¨¨©§

,zelylzydd xcq lk llekd ,"seq oi`" ly ,dpey`xd daygnd

dx`d df oi`e sevxtd ly 'zenvr'de zednd opyi df sevxtae

,"w"`" ly zexe`d 'zenvr'e zednn `ed "b"q" myy ixd ;cala

L "ä"î" íL Bîk àîìòa äøàä àìå`a -.Bçönnly - §Ÿ¤¨¨§©§¨§¥©¤¦¦§
,bexz` zevn e` oilitz zevn meiwa `ed xen`d lk ."w"`"

,dyrna oze` miniiwnykïäéúBëìä ïeiòå ãenìa ïëåzekldd - §¥§¦§¦¦§¥¤

,bexz` zevn lye oilitz zevn ly-äðéa-äîëç úðéça øøBòî§¥§¦©¨§¨¦¨
ïk íb úBìònä íeø ãòå ,ï"åæc íéìëc úBøéôñ øNòaL úòc©©¤§¤¤§¦§¥¦§§©©©£©¥

aL úòc-äðéa-äîëç úðéçamy -íãà" úéîéðôc "â"ñ" §¦©¨§¨¦¨©©¤§©¦§¦¦¨¨
.'eë "íéðéò"ä Cøc àöBiä ,"ïBîã÷oipr enk "mipir" ,"w"`" ly - ©§©¥¤¤¨¥©¦

,zeinipt ly oipr od ,di`xd

oipr `edy gvnd enk `ly

,mipt lk lr .zeipevig ly

,zeevnd dyrn oipry ixd

xaca devn dyer `edy dn

c`n deab xxern ,inyb

"b"q" mya cr yxeya

,milkd zxiayn dlrnly

ly zekldd cenila mb oke

zeinipta mixxern zeevnd

,c`n dpeilrd dbixcnd ly

zece` micnelyk oky

eilr dlrn" ixd devnd

;"ynn lreta miiw eli`k

micnelyk xacd cvik ,j`

xeqi` ly zekldd ihxt

`l ixd jkay ,dyrzÎ`l

eli`k" ly oiprd jiiy

elit` jiiy `l mday ,llk migiky mpi`y mixaca cgeinae ,"miiw

yi dpnn zerpniddy zeidl lekiy "dyrz `l"a `edy itk oiprd

aeig oipr daeli`k" xky el mipzep "dxiar xar `le ayi" oky - i

"devn dyr46mpi`y dl` mixaca jiiy `l df iaeig oipr mb -

zekldd cenila zeaxdl yiy ,mixne` ep` z`f lkae ,llk migiky

?d`xile dad`l `iand zelylzydd xcq cenila xy`n xzei

mb deezynd dxezd cenila oipr yiy ,oldl owfd epax xiaqi

zeevnamb ,cala oiprd cenily ,dyrzÎ`l zeevna mbe dyr

xnyidl e` dyrÎdevn meiw ly dyrn icil `iadl leki epi`yk

dlrnd ea yi envr dkldd cenil z`f lkae - dyrzÎ`ln

dnkg"l xyewn mc`d dyrp cenild ici lry dn ,xzeia dpeilrd

dnkg"n zekynd md zekldd ihxt lk ,oky ,(dpeilr) "d`lir

:owfd epax oeylae .`ed jexa liv`nd ly "d`lirìéòì økæpä ìëå§¨©¦§¨§¥
dlrnl mixxern ,devnd ly dkldd cenil e` devnd dyrny -

,dxiayd iptly "b"q" mya cr dlrnàì ìáà ,äNò úåöîa àeä§¦§©£¥£¨Ÿ
àìãa èøôáe ,äøBàëì äNòú àì øeqà úBëìä éèøt ãenìa§¦§¨¥¦§¦Ÿ©£¤¦§¨¦§¨¦§¨

ììk éçéëLeidiy llk migiky mpi`y dyrzÎ`l ipic ihxta - §¦¥§¨
dxiar xar `le ayi" ly oiprd my jiiy `l mb `lina ixd ,dyrna

oipr da didi dnvr zerpniddy ,"devn dyr eli`k xky el mipzep

,iaeig.àðåb éàäëe ìebt úBëìä éèøt Bîkmpi`y ,dnecke - §§¨¥¦§¦§©©§¨
zekld cenila mb zeaxdl yi ,`eti` ,recn ,llk migikyel`xzei

?d`xie dad`l `iand zelylzydd xcq cenila xy`n
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ïåøçà ñøèðå÷
åøøáð àìù ç"ôøî àåäù âåøúàä êéà ïéáäì êà
'éöàã ï"åæã íéìëá øåà êéùîé ïéìéôúä óì÷ ïëå ïééãò
.úå÷ìà 'éçá úåéäì ä"î íù é"ò åð÷úðå åøøáð øáëù
øøåòî ïéòøâäù äòéèðäå äòéøæä àéä äæì ìùîä äðä
'åë õøàä àùãú 'ä øáã àåäù õøàáù çîåöä çë
'éøøåòî äëë åùøùì ï"î úàìòä é"ò 'åë éøô õò
â"ñ íù àåäù úåìòîä íåø ãò âåøúàäå óì÷ä
÷"àáù úåøåà úåîöòå úåäî àåäù äøéáùä éðôìù
ãåîéìá ïëå åçöîîù ä"î íù åîë àîìòá äøàä àìå
ï"åæã íéìëã ñ"òáù ã"áç 'éçá øøåòî ïäéúåëìä ïåéòå
úéîéðôã â"ñáù ã"áç 'éçá ë"â úåìòîä íåø ãòå
ò"îá àåä ì"ðä ìëå 'åë íéðéòä êøã àöåéä ÷"à
äøåàëì ú"ì éøåñéà úåëìä éèøô ãåîéìá àì ìáà
ìåâéô úåëìä éèøô åîë ììë éçéëù àìãá èøôáå
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elqkנו 'iÎ'h iyilyÎipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ט' שני יום

,gpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò êà,gpw 'nr cr.àøáðäî

כסלו י' שלישי יום
יוםשנֿישלישיט'ֿי'כסלו

,gpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåëìää ë"àùî,316 'nr cr.úå÷ìà

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,lk cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
mb llek ,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd

,llk zegiky opi`y el`keîéçøe eìéçc ìk ék,dad`e d`xi - ¦¨§¦§¦
ïäå ,Léì ïéàî íéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦¥©¦§¥§¥

çaçeø Lôð úBðé §¦¤¤©
,äiNò-äøéöé-äàéøác- ¦§¦¨§¦¨£¦¨

"dnyp" ly oipr `l

"gex ytp" m` ik ,zewl`e

wiicn `edy dn .`xap ody

ly d`xie dad`d xnel

mik`lnepevxay zexnl ,

d`xie dad`d lr mb xnel

zeezyn opi`y ,zenyp ly

df ixd - zekldd cenill

ly d`xie dad`ay iptn

onvr zenypd (`) ,zenyp

m` ik ,ynn mi`xap opi`

ly oipra d`a zewl`y itk

dad`a (a)e ,dnype `xap

dad`a ok oi`y dn ,devn ly oipr ixd epyi zenyp ly d`xie

ji` xzei ybcen my ixd ,devn ly oipr opi`y mik`ln ly d`xie

,zenypa mby `ian dfe ,cala `xap ly oipr od d`xie dad`mvr

md zekldd ihxt j` ,`xap ly oipr `ed d`xie dad` ly oiprd

,zewl` ly oiprúBëìää éèøt ìáàly mipeyd mipiprd - £¨§¨¥©£¨
,zeevnd zekldäàlò äîëç úBëLîä ïä,dpeilr -ìéöànäã ¥©§¨¨§¨¦¨¨§©©£¦

,úeiîLâa úLaìîä àeä-Ceøadpc mda miinyb mipipra - ¨©§ª¤¤§©§¦
,dnecke "xenga dxt silgnd" enk ,dkldd,Bæ äLaìäådn - §©§¨¨

,zekldd ly miinyb mipipra zyaeln (dpeilr) "d`lir dnkg"y

eîéçøe eìéçãa äàlò äîëç úLaìäk dðéàdad`ae d`xia - ¥¨§©§¨©¨§¨¦¨¨¦§¦§¦
,íéiìëNixdy ,"d`lir dnkg"n dpyi ixd `xapy dn lkay - ¦§¦¦

ixd epyi miilky d`xiae dad`a cgeinae ,"ziyr dnkga mlek"

n ze`a ody dn oiprdlkynednkg`ed dnkgd ipipr lk yxeye ,

,zxg` `id dyaldd my eli`e ,"d`lir dnkg"ízäc,my - §©¨
,miilky d`xiae dad`a zyaelnd "d`lir dnkg"aàeä Leálä©§

,éøîâì øézñîe íéìòî,"d`lir dnkg"d lr -íìòäå øzñäk ©§¦©§¦§©§¥§¤§¥§¤§¥
úééøîçä õøàä,ixnbl dnilrne dxizqnd -äàlò äîëç éaâì ¨¨¤©¨§¦¦§©¥¨§¨¦¨¨

Bîk ,da úLaìîä©§ª¤¤¨§
áeúkL48äîëça ílk" : ¤¨ª¨§¨§¨
,"úéNòmi`xapd lky - ¨¦¨

ixd ,"dnkg"a eedzp

zyaeln "d`lir dnkg"y

zinybd ux`a mb

ux`dy `l` ,zixnegde

lr ixnbl dxizqne dqkn

zyaelnd "d`lir dnkg"d

dad`d zeqkn mb jk ,da

dnkg" lr miilky d`xide

,"d`lirúéðBöéç eðééäå§©§¦¦
íéìëc úeiðBöéçc§¦¦§¥¦
úeìéöàc úeëìîc§©§©£¦

àéäL ,äiNòaLzekln" - ¤©£¦¨¤¦
,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd mr "zeliv`cúøzñî§ª¤¤

,äiNòc Lôð-çeøa éøîâì,dnvrlyk "zeliv`c zekln" - §©§¥§©¤¤©£¦¨
dnyp ly oipr od ,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd elit`

ly oipr ody gex ytpa ixnbl xzqen dfe ,zewl`e`xapenk dfy ,

zellkzd xcql m`zda ,zellkzda `idy ,"d`lir dnkg"

,"zeliv`c zekln"a zellkzda d`a "d`lir dnkg"y zexitqd

ixd yi oday ,dizexitq xyre "diyr"a dxi`n "zeliv`c zekln"e

,zixnegd ux`a mlrpe xzqen df lk ixd ,"dnkg"d oiprïëå§¥
,Lôð-çeøa éøîâì úøzñî àéä äàéøáa,"d`ixa" ly -íäL ¦§¦¨¦§ª¤¤§©§¥§©¤¤¤¥

od ,"d`ixa" ly ytpe gex -íéàøáð úBðéçamieedznd -øzñäa §¦¦§¨¦§¤§¥
,àøápäî àøBaä íìòäå,`xapdn xzzqne mlrzn `xeady - §¤§¥©¥¥©¦§¨

dad`a zxzqen "d`lir dnkg"y dn xzqdde mlrdd df ixd

d`xiaemiilky.dbydd mler ,"d`ixa"d mlera oyxyy

,éelâa ïäa äøéàî äîëçä úøàä éøä ,úBëìää ïk ïéàM äî©¤¥¥©£¨£¥¤¨©©¨§¨§¦¨¨¤§¦
,oday "dnkg"d zx`d lr zenilrn opi` od -äiNòä Leáìe- §¨£¦¨

mipipra e`a ixd zeklddy

odilr yie dfd mler ly

j` ,"diyr"d mlern yeal

,"diyr" ly yealdàeä
,ãáì øáòî Cøcwx od - ¤¤©£¨§©

yeal jxc zexaer

,ozedna iepiy lret "diyr"d yealy xne` df oi` j` ,"diyr"d

yaelnd lr lret yialndy ,zeyalzd ly jxca xacdy itk

ly zednd enk zeidl

.yialnd,áBè íBéa Bîk§§
Laìîä úeìéöàc ãñçL¤¤¤©£¦©§ª¨
äàéøác ãñça éøîâì§©§¥§¤¤¦§¦¨
éîLbä äfä íìBò äiçî- §©¤¨©¤©©§¦

- z`feãñç øáòî éãé ìò©§¥©£©¤¤
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã
çåøá éøîâì úøúåñî àéä äàéøáá ïëå äéùòã ùôð
àøåáä íìòäå øúñäá íéàøáð 'éçá íäù ùôð

.àøáðäî

äøéàî äîëçä úøàä éøä úåëìää ë"àùî
åîë ãáì øáòî êøã àåä 'éùòä ùåáìå éåìéâá ïäá
äàéøáã ãñçá éøîâì ùáåìîä 'éöàã ãñçù áåè íåéá
'÷ðä 'éùòå 'éöéã ãñç øáòî é"ò éîùâä æ"äåò äéçî
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elqk 'i iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

יוםשלישיי'כסלו
úeLaìúä ïk íb àø÷pä ,äiNòå äøéöéc49,"d`ixa"c cqgy - ¦¦¨©£¦¨©¦§¨©¥¦§©§

ef oi`y zexnl ,"diyr"c cqgae "dxivi"c cqga yalzn

,ynn zeyalzdíìBò úeiîLâa ìòBt äéä àì ïë àì íàL¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨¥§©§¦¨
.äfä"oirne" qxhpewa xiaqn ,ocr eznyp a"yxd iaxd -50weic ©¤

,o`k owfd epax oeyl

didzy icky `id dpeekdy

ynn zeinyb ly dlert

witqn `l ,dfd mlera

"d`ixa"d mler ly "yi"d

"zeliv`" iabl "yi" `xwpd

oiicr df "dxivi" iabl j`)

cqgd xe`yk s`e ,(ipgex

jxc" xeari "d`ixa"c

ly zexitqd "xarn

`l - "diyr"e "dxivi"

drtyd oiicr didzzinyb

zeidl jixv df `l` ,ynn

ici lrzeyalzdmilka

"dxivi" ly miyealae

daexn dcna mixizqnd

ly iwl`d xe`d lr xzei

dyrp `ede ,oeilrd cqgd

milka yalzn `ed okn xg`le ,ze`ivn ly dpigaa jk ici lr

mixizqnd "diyr" ly miyealaexzei cermilkd xy`n

,"yi" ly dpigaa xzei dyrp df xe`e ,"dxivi" ly miyealde

myk ,mipt lk lr .dfd mler ly zinyb drtyda `eal egekae

"dxivi"a zeyalzdd oipr lr had ilany ,aehÎmeia xacdy

xe`d aygp ,"diyr"e,"d`ixa"c cqg ly xe`k aehÎmeia xi`nd

"xarn" ly ote`a wx `id zeklda zeyalzddy ,zeklda mb jk

,"d`lir dnkg" ly dx`d zx`yp `ideäfä íìBò úeiîLbL óàå§©¤©§¦¨©¤
elôà éøîâì øézñî éàcålr -,äiNòc ãñçä`idy i`ceae - ©©©§¦§©§¥£¦©¤¤©£¦¨

inybd xacdy ,xnelk ,"d`lir dnkg"d zx`d lr dxizqn

xengde dxtd lynl ,oldl xikfiy itk ,dxezd dpc eizece`

ixd ,"xenga dxt silgnd" ly dkldd dpc mzece` miinybd

oicl mi`ad xengd lrae dxtd lra ly) miinybd xengde dxtd

oipr lr i`cea mixizqn ("xenga dxt silgn" ly oipr oiba dxez

,"diyr"c cqg lyúeiîLb dðéà dîöò äëìää íB÷î ìkî¦¨¨©£¨¨©§¨¥¨©§¦
àéäL ,Lnî,wqtde dkldd -äîëçî CLîpä ïBöø úðéça ©¨¤¦§¦©¨©¦§¨¥¨§¨

,øéîçäì Bà ì÷äì äàlòjexa yecwd ly eznkg zaiign jky - ¦¨¨§¨¥§©£¦
,xingdl e` lwdl dkldd wqte jxazi epevx didiy `edL ÷ø- ©¤

oevxd,úeiîLâa éelb úðéçáa øéàîe ãøBioeilrd oevxd - ¥¥¦¦§¦©¦§©§¦
,inyb oipra zelbzda `hazn,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiä íéîk§©¦©§¦¦¨¨©

mewna dzr mi`vnp deabd mewna dlgza eidy mind mze`y -

,jenpdàeä úîàa ,äëìää úøaãî BaL Bîöò éîLbä øácäå§©¨¨©©§¦©§¤§©¤¤©£¨¨¤¡¤
Bîk ,éøîâì øézñîly dkldd -éìçnä""øBîça äøt ó51ïëå , ©§¦§©§¥§©©£¦¨¨©£§¥

ly dkldd -.øLëå ìebt àì Bà ìebtä øNaxengde dxtdy - §©©¦Ÿ¦§¨¥

- `l e` lebit `ed m` mipc eizece` inybd xyade miinybd

epiaxy dn ."d`lir dnkg"d zx`d lr ixnbl zn`a mixizqn

i`cea xizqn ,dkldd dpc ezece` envr inybd xacdy xne`

` (a ,epw) lirly zexnl - ixnblbexz`d zfig`ay zeevn iabl xn
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כסלו י"א רביעי יום

,316 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ã"áçã íåùî íòèäå,316 'nr cr.àøîâå

dbixcna yalzn iwl`d xe`dy drya ,xnelk .dpeilrd

ydppi`,ef zeyalzda iwl`d xe`d xzzqne mlrzn ,zewl`

d mby drya eli`eyialndphw dbixcna `l`) zewl` `ed

zednd `l` ,zxzzqne znlrzn dpeilrd dbixcnd oi` - (xzei

edf .dpezgzd dbixcna dxi`n - dpeilrd dbixcnd ly ynn

diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe` zeyalzd oia yxtdd

`edyzewl`"r"ia" ly (zrcÎdpiaÎdnkg) zepey`x 'ba

mdy (diyrÎdxiviÎd`ixa)mi`xapmlrda `ed dnypd xe`y ,

xzzqne mlrzn `xeay xzqdde mlrdd enk mdn xzqde

dxi`n `ly ,xnelk ,`xapnzednm` ik ,dnypd xe`eze`ivn

xe`a (dpeilr) "d`lir dnkg" zpiga zeyalzd oial - cala

ay "r"ia"c dnypdzekldixd `ed dnypd xe`y oeeiky ,mb

zewl`dxi`n oklzednxe`a ieliba ynn "d`lir dnkg"

dny zexnl ,okle .mlrzne xzzqn epi` dnypd xe`e ,dnypd

xi`nyielibadnypd xe` zpiga `ed ,epiptl zekexrd zeklda

xe`a) ea zyaeln ok it lr s` ,"dxivie d`ixac zekln" ly

("dxivie d`ixac zekln" ly dnypdzednd`lir dnkg"

"zeliv`"d xe`y ,xnelk .znlrzne zxzzqn dpi`y ,"zeliv`c

,micnel ep`y zeklda okle ,dnypd xe` iabl ynn ieliba xi`n

s` ,"d`lir dnkg" zpiga ynn ieliba dxi`n `ly zexnl ixd

herin zpigaa m` ik ,xzqde mlrd zpigaa df oi` ok it lr

ay ,caladzlki.ynn ielib ly dpigal `eal

,íòhäå,"diyr"a dcxi "d`lir dnkg" zx`dy ixg` mb recn - §©©©
- ?dnypd zpiga ly "diyrc c"ag"n mb dlrnl oiicr `idíeMî¦

úeiçä øB÷î àeä äîLð úðéçác äiNòc úòc-äðéa-äîëçc§¨§¨¦¨©©©£¦¨¦§¦©§¨¨§©©
,ïäéúBãìBúå çeø-Lôðc úòc-äðéa-äîëçc,gex ytp ly - §¨§¨¦¨©©§¤¤©§§¥¤

íò Léì ïéàî ïúeeäúäå§¦§©¨¥©¦§¥¦
óBñ ãò ,ïäéúBãìBz§¥¤©
ìëå õøàä àéä ,äiNòä̈£¦¨¦¨¨¤§¨

.dàáöc"ag"y ,ixd - §¨¨
`id ,dnypd ly "diyrc

xewnmi`xapl.ìáà£¨
úBëìäc úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©©£¨
úeëìîaL ïäéîòèa§©£¥¤¤§©§

,äøéöéå äàéøácmewnd - ¦§¦¨¦¦¨
zekldd ly dbixcnde

my - odinrheoi`"c"ag"

el`m` ik ,mi`xapl xewn

-äîëçä ïéðò,oday - ¦§©©¨§¨
éôeöøt ïewúa àéä¦§¦©§¥

ïäaL ,úeìéöàä- ¨£¦¤¨¤
,"zeliv`" ly mitevxta

,úBönä éîòè ìk ïééeìz§¦¨©£¥©¦§
,íéãñç 'äa äNò úBöî- ¦§£¥§£¨¦

,"zeliv`c `"f" lyúBöîe¦§
.úBøeáb 'äa äNòú àì- Ÿ©£¤§§

,"zeliv`c `"f" lyíeMîe¦
éëä,okle -,éîðmb -,íéàøápa Laìúäì eãøiLkinrhyk - ¨¥¨¥§¤¨§§¦§©¥©¦§¨¦

zeidl ecxi - "zeliv`" ly mitevxtd md mvray ,zekldd

,mi`xapl zekld ly minrhäøéöéå-äàéøác úeëìîa ïä¥§©§¦§¦¨¦¦¨
,à÷åc äîLð úðéçác,zewl` `id dnypy -àeäLdnypd - ¦§¦©§¨¨©§¨¤
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úeëìî úðéça ìò ïúìòî ãàî ääábL ,äîLð úðéçác äøéöé§¦¨¦§¦©§¨¨¤¨§¨§Ÿ©£¨¨©§¦©©§

,äîLðc äøéöé äàéøácef ,oky -c"agmler zexitqa zepeilrd , ¦§¦¨§¦¨¦§¨¨

efe ,dfzekln,df mler zexitqa dpezgzd ,ïë-ét-ìò-óàå- §©©¦¥
,"dxivi d`ixac c"ag"-äàéøác úòc-äðéa-äîëçì øB÷î ïä¥¨§¨§¨¦¨©©¦§¦¨
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oli`d hleyyk,òøå áBèc§¨©

ztilwn `id mlerd zeig -

,rxe aeh zaxernd "dbep"

áeúkL Bîk57øLà úò" : §¤¨¥£¤
íãàä èìLly lrila - ¨©¨¨¨

,dtilwíãàa,dyecw ly - ¨¨¨
,"'eëzevevip zelrdle xxal ick ,"el rxl" weqtd meiq itk dfy -

,"dbep" ztilwa - "lrila mc`"a mi`vnpd dyecwdúéìëz eäæ ék¦¤©§¦
ìzLääúeìL,zenlerd ly -ähîì ïBéìòä ãøiLzewl`dy - ©¦§©§§¤¥¥¨¤§§©¨

,mlera dlbzze cxzïúBìòäì éãk ,íéðBzçza äøéc Bì äéäéå§¦§¤¦¨©©§¦§¥§©£¨
éåäîìzeidl -.ãçàa ãçàly ,"d`zz `cegi" ly "cg`"dy - §¤¡¥¤¨§¤¨

`cegi" ly "cg`"d enk didi ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler

."d`lireîéçøe eìéçc íéëàìnä úãBáò ïk ïéàM äîd`xi - ©¤¥¥£©©©§¨¦§¦§¦
dad`eéiìëN,ììëe ììk äëLîä úðéçáa dðéà ,ídf ici lry - ¦§¦¦¥¨¦§¦©©§¨¨§¨§¨

,mlera zewl` jynez.'eë úe÷lzñä ÷ø"`evx"a micner mdy - ©¦§©§
dpeilrd dpeekd zzin` df oi`y ,ixd ,zewl`l lehiaae
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ïåøçà ñøèðå÷
äùòð äðååëä é"òù (íéãåçéä øòùå) ç"òá ù"îå
äðùî é"ò çåøã çåø ùåáì äøåúä é"òå äîùð ùåáì
à÷åã åðééäã ì"é 'îâä é"ò äàéøáã äîùðã çåøå 'éöéã
ãåîìúä ìáà .äìòîì äìåòä æ"äåòá íãàä úøåú é"ò
øøáî àåä ïëìå äîùðá àåä éðéñá ïúéðù åîöò
éðéñî ïúéðä íâù ì"úà óàå 'éöéã äðùîá ïëå çåøä
êàìî ìëù òãåð éøä äøéöé äàéøáã çåøá àåä
ïëåùä ùîî 'ä íùá '÷ð éæà äìòîìî çéìù àåäù
éôë øçà íù åì ùé çéìù åðéàùë ë"àùî åáø÷á
íùù øîåìë 'åë 'ä '÷ '÷ ùåã÷ àøå÷ éæàå åúãåáò
úåùáìúä 'éçáá ùîî àåä ïëå åðîî ìãáåî 'ä
'éöéã çåøá äðùîäå äàéøáã çåø 'éçáá ãåîìúä
íéðåöéçä 'éöàã '÷åðã íéìë åðééäã 'ä éçåìù íä
ãåîìúäå äðùîä øùà äðùîá 'éòöîàäå ãåîìúá
à"àã ñ"çî ìá÷îä àáà ãåñéî íéëùîð íäáù
àåä ñ"à øåàù àöîðå ä"á ñ"à øåà ùáåìî åáù
ãåîìúå äðùîå àø÷îá ò"éáã çåøá ïëåù 'ä íù
úåéäì æ"äåòá ä"á ñ"à øåà êéùîî ãîåì íãàäùëå
äúéä úàæå íãàä ìë äæ éë 'úé åøåàá ìèáå ììëð
êéùîäì äìâðá íéàøåîàå íéàðúä ìëå é"áùø úãåáò
úåìâä ïîæ êùî ìë äâåð éøåøéá øøáìå 'úé åøåà
íãàä èìù øùà úò ù"îë ø"åèã àðìéà àèìùã
ïåéìòä ãøéù úåìùìúùää úéìëú åäæ éë 'åë íãàá
éåäîì ïúåìòäì éãë íéðåúçúá äøéã åì äéäéå äèîì
íééìëù ø"åã íéëàìîä úãåáò ë"àùî .ãçàá ãçà
.'åë úå÷ìúñä ÷ø ììëå ììë äëùîä 'éçáá äðéà
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elqkס b"i iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו י"ג שישי יום
קונטרסאחרון ,318 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåëìää éèøô ïéáäìå,qw 'nr cr:à"æã íéìëã

.zewlzqd `le dkynd `id dpeekdy ,zelylzydaäî ïáeé äæáe¨¤¨©
àlL elôà äøBzä ÷ñò éãé ìò Léì ïéàî íéëàìî íéàøápM¤¦§¨¦©§¨¦¥©¦§¥©§¥¥¤©¨£¦¤Ÿ

àeäL ,äðeëa,dpeeka `ly dxezd cenil -ãáìa çeø úðéça §©¨¨¤§¦©©¦§©
,ììk úe÷ìà dðéàLoky - ¤¥¨¡Ÿ§¨
ly oipr `id dpeekddnyp

`idyzewl`dpeek ila j` ,

cala gex ly dpiga dfyk -

"oi`"n mi`xap cvik -

"oi`"n d`ixad ixd ;"yi"l

?zewl`n wx `wec `id "yi"lïë-ét-ìò-óàL éôì àlàzexnl - ¤¨§¦¤©©¦¥
,dpeeka `ly dfy,'eëå ïëBL 'ä íL,dxez ixaca -:ïéánì éãå- ¥¥§§©©¥¦

`xwp ,zegilyd zrya ,`xap ,j`ln elit`y ,lirl xaqedy itk

okey 'd"y iptn ,"'d" mya

"ea- dxez ixaca mb jk ,

,dxez ixaca okey 'dy oeeik

mdn zeidl dleki okl

"oi`"n mik`lnd zeedzd

."yi"l

zeiyrn zeevn ici lr ji` ,owfd epax xiaqd ,"oexg` qxhpew"a mcewd oniqa

.mlera zewl` zkynpe ,edz ly zevevipd mixxany ,mixexiad oipr dyrp

.zeevnd ly zekldd cenil ici lr mb jke

zeevn ly zekldd ihxta elit`y ,xiaqd owfd epaxdyrzÎ`l`l oday ,

Îzeevna xacdy itk - jiiy

eilr dlrn" ly oiprd - dyr

"ynn lreta miiw eli`k

Îzevn ly dkldd cenilay)

miiw eli`k xacd el aygp dyr

mb ,efn dxizie ,(devnd z`

,dyrz `l ly mipic ihxta

eidi mdy llka giky `ly

t` jiiy `l mday ,dyrnaeli

dxiar xar `le ayi" ly oiprd

dyr eli`k xky el mipzep

el` zekld cenily ,"devn

- odn xnyidl ji` dricide

Î`ln lreta zerpnidk aygii

jiiy `lyk mb z`fe ,df dyrz

,lreta dyrnl didi dfy llk

xiaqe llk giky `l df oky

llk mc`l el `vi `ly xacd

meyn da yi ,dxez ly dkld efy oeeik ,ok it lr s` ,dfn xnyidle rpnidl

mpi`y mipipra epeca .mlera zkynpd (dpeilr) "d`lir dnkg" ly dkynd

.lebit ipic ihxt dnbeck hwp migiky

- mixexiad oipr - oey`xd oiprdy zexnly ,owfd epax xne` igkepd oniqa

zekld beq cenila dxe`kl jiiy epi`el`km` ik ,(llk giky `l dfy oeeik)

oipr mb ixd ok it lr s` - "d`lir dnkg" ly zekynd `edy ,ipyd oiprd wx

dyrd zevn meiwy zexnl) el` zekld cenil mvr ici lr dyrp "mixexia"d

mpi` ,dyrzÎ`ldn zerpnidd e`d`vezelit`e ,df ceniln`l,"eli`k"

.(dyrzÎ`ld zevnn zerpnidd lr xkyd e` ,dyrÎzevn miiw eli`k

ïéáäìe,iabl xacd cvik -éçéëL àìc úBëìää éèøtopi`y - §¨¦§¨¥©£¨§¨§¦¥
zegiky,úeàéöna íìBòî eéä àlL øLôàå ,ììkote`a - §¨§¤§¨¤Ÿ¨¥¨©§¦

,eze` bviin dkldd hxty itk dfk xac beq mrt s` dxw `l iyrn

,àáì ãéúòì eéäé àlL ïkL ìkîerx`i `l i`cea f`y - ¦¨¤¥¤Ÿ¦§¤¨¦¨Ÿ
,dl`k mikxeanÎ`l mirexi`.àðåâ éàäëe ìebt éðéc éèøt Bîk§§¨¥¦¥¦§©©§¨
,`eti` ,jiiy cvik ,dnecke -mdalry ,zevevipd xexia ly oiprd

el` zekld ihxt cenil ici

?edzd zevevip mixxan

,úàæ úòãeî äpäreci - ¦¥©©Ÿ
,xacdøeqà ìkL¤¨¦

LøL Bì Lé íìBòaL¤¨¨¥Ÿ¤
,úBtìwa íéiç øB÷îe§©¦©§¦
ìBëé äéä àì ïk àì íàL¤¦Ÿ¥Ÿ¨¨¨
íìBòa úeàéöna úBéäì¦§©§¦¨¨
.äðBéìò äòtLä ézìa- ¦§¦©§¨¨¤§¨

xewn ly drtyd ila

,ipgexìñìñîä elôàå©£¦©§©§¥
àðåb éàäëe BøòNa- §©£§©©§¨

,dneckeBúeiç ìa÷î§©¥©
úBìëéäî Bæ òâøa§¤©¥¥§
áeúkL Bîk ,úBtìwä©§¦§¤¨

øäfa1,Cëìäå .,okle -íb ©Ÿ©§¦§¨©
eàa àlL íéøeqàä éèøt§¨¥¨¦¦¤Ÿ¨
íìBòa íìBòî äNòî éãéì¦¥©£¤¥¨¨¨
ìòôa úeàéöîa ïä íúeiç éLøL íB÷î ìkî ,éîLbä äfä©¤©©§¦¦¨¨¨§¥©¨¥¦§¦§Ÿ©

.úBtìwä úBìëéäa Lnî.zeipgexd zetilwd ly zelkida -íâå ©¨§¥§©§¦§©
,úeàéöna íìBòì eéäé àìå eéä àlL úBéäì ìëeiL íéèøtä©§¨¦¤©¦§¤Ÿ¨§Ÿ¦§§¨©§¦

,úBââLe úeòè ïBâk,bbey didy e` zerh dyry -àø÷å äòhL §¨§¨¤¨¨§¨¨
éòéLúì,iriyzd dyl -éøéNòixiyrd zriawl xywa - ¦§¦¦£¦¦

,"xyrn"l'eë2,àðåb éàäëe,dnecke -iL àìcCdf didiy - §©©§¨§Ÿ©¨
ãéæîaly avn df f`y -ìëeéå ,äæ ìò äøBL ätì÷ úBéäì §¥¦¦§§¦¨¨©¤§©

àðåb éàäëc úBéäì,efk dxeva xacy -úBìëéäa úeàéöna Bðéà ¦§¦§©©§¨¥©§¦§¥§
úBtìwä?dtilwa zeig xewne yxey jkl yi ,`eti` ,cvik - ©§¦

]:r"p l"f wcv gnv lrA x"Fnc`n ddBdáúkM äî éì äàøð- ©¨¨¥©§©©¤©¤¤©¦§¤¦©¤¨©
,owfd epax,"úBéäì ìëeéå"-lekiydxwn ze`ivna oi`y) zeidl §©¦§
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

÷ñò é"ò ùéì ïéàî íéëàìî íéàøáðù äî ïáåé äæáå
ãáìá çåø 'éçá àåäù äðååëá àìù 'éôà äøåúä
ïëåù 'ä íù ë"ôòàù éôì àìà ììë úå÷ìà äðéàù

:ì"ãå 'åëå

ïéáäìåìë éçéëù àìã úåëìää éèøôàìù øùôàå ì
åéäé àìù ë"ùëî úåàéöîá íìåòî åéä
úàæ úòãåî äðä .â"äëå ìåâéô éðéã éèøô åîë ì"òì
úåôéì÷á íééç øå÷îå ùøù åì ùé íìåòáù øåñéà ìëù
éúìá íìåòá úåàéöîá úåéäì ìåëé 'éä àì ë"ìàù
ìá÷î â"äëå åøòùá ìñìñîä 'éôàå .äðåéìò äòôùä
êëìäå .øäæá ù"îë úåôéì÷ä úåìëéäî åæ òâøá åúåéç
íìåòî äùòî éãéì åàá àìù íéøåñéàä éèøô íâ
î"åôá úåàéöîá ïä íúåéç éùøù î"î éîùâä æ"äåòá
àìù úåéäì ìëåéù íéèøôä íâå .úåôéì÷ä úåìëéäá
úåââùå úåòè ïåâë úåàéöîá íìåòì åéäé àìå åéä
êééù àìã â"äëå 'åë éøéùò éòéùúì àø÷å äòèù
â"äëã úåéäì ìëåéå .æ"ò äøåù äôéì÷ úåéäì ãéæîá

] úåôéì÷ä úåìëéäá úåàéöîá åðéàìòá ø"åîãàî ä"äâä

ò"ð ì"æ ö"öàøéøá àìã àîìà úåéäì ìëåéå ù"î ì"ð .
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ע"ב.1. ריש קסו, זח"א בסופה.2.ראה בכורות

elqk b"i iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

(dfk,déì àøéøa àìc àîìà`l` ,xacd el xexa `ly ,ixd - ©§¨§¨§¦¨¥
,wtqa `edî úBàa úBââMäL íeMî eðééäztilw -íà ,dâp ©§¦¤©§¨¨¦Ÿ©¦

íäì Léc øîBì Lé ïk"zebby"l -ìkî ¯ [dâðc úBìëéäa LøL ¥¥©§¥¨¤Ÿ¤§¥¨§Ÿ©¦¨
,úeàéöna BðLé íéðt ìk ìò ,íB÷î`l` ,zetilwa wx `l - ¨©¨¨¦¤§©§¦

,äàlò äîëça ,ìécáäì§©§¦§¨§¨¦¨¨
,dpeilr dnkg -

èøôa äèMtúpLdkld - ¤¦§©§¨¦§¨
äæmcewd oniqa xen`k - ¤

`ed dkld ly hxt lky

dnkg"n zehytzd

,"d`liråéìò eðaø äLîì§Ÿ¤©¥¨¨
øîàîk] ,éðéña íBìMä3: ©¨§¦©§©£©

÷éúå ãéîìz ìkL [äî©¤¨©§¦¨¦
,'eë Lcçì ãéúòlkd - ¨¦§©¥

,ipiqa dynl xqnpìëå§¨
éaøc úBéòaàä éèøt§¨¥¨¦©§§©¦

,äéîøézeira` l`yy - ¦§§¨
cr ,dl`k mihxta (zel`y)

,yxcnd zian eze` eglyy

`aaa zxtqn `xnbdy itk

`xza4df ixd zehytay ,

mihxt dl` eidy iptn

migiky mpi`y dl`k

erx`iy ixnbl5,e-

ly zeira`d"'eë ezëøë"§¨©
Îa `xnbd dpc ozece` -

ïélçc ã ÷øt6.rbepa - ¤¤§ª¦
"zxkan dnda"lycwl ick ,"mgx xht" zeidl ixd dkixvy

i"yx zrcl - eze` dkxk `id ,"ezkxk"yk `id dl`yde ,dxekaa

cgi clep dawp cleey - mz epiax zrcle ,zcliind dy`l dpeekd

dwegx ze`ivn `edy xac ,xekad z` dkxk `ide ,xekad mr

,ipiqa dynl epzip zeira`d ihxt lk ixd ,dfk xac rx`iy xzeia

äàlò äîëç úeèMtúä ékzeklda zhytznd ,dpeilr dnkg - ¦¦§©§¨§¨¦¨¨
,dxezd,Lnî ìòôa da Laìîä "óBñ-ïéà" úðéçáa àéä- ¦¦§¦©¥©§ª¨¨§Ÿ©©¨

d`ad zehytzddy ixd ,"seq oi` xe`" yaeln ixd "dnkg"a

."seq oi`" ly dpigaa ynn lreta `id ,"dnkg"näëìä èøt ìëå§¨§¨£¨¨
øòL àeäÎd -c ,äàlò äîëçî CLîð"dnkg" ,`a` ixdy - ©©¦§¨¥¨§¨¦¨¨§

,"àzøa ãñé"df dxezae ,"`zxa" z`xwpd "zekln" d`a dpnn - ¨©§©¨
"dl opixw dt lray dxez ,dt zekln"7,dxezay zekldd oipr ,

,da Laìîeixd dxezae .zeklna ,"`zxa"a zyaeln "dnkg" - §ª¨¨
`idy itk ,dt lray dxeza ,"`zxa"a yaeln ,dnkg ,"`a`"y df

."zeliv`c zekln"a ,dyxyaäpnîe"zekln"n -CLîð ¦¤¨¦§¨
.äiNò-äøéöé-äàéøáa Laìúîeji` ,owfd epax xiaqi oldl - ¦§©¥¦§¦¨§¦¨£¦¨

:zevevipd xexia oipr jk ici lr dyrpúBtìwä ú÷éðé ék ,òãBðå§©¦§¦©©§¦
`id -èøôáe ,äMã÷c úBøéôñ 'éc íéøBçàî`id ozwipi - ¥£©¦§§¦¦§ª¨¦§¨

èøôáe ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ 'éc íéLeálîozwipi - ¦§¦§§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¦§¨
miyealn `id,úBtìwa íéáøòîä äiNòå äøéöécrxd - ¦¦¨©£¦¨©§Ÿ̈¦©§¦

,aeha axern "diyr"e "dxivi" zenleray zetilwa,òãBpk©©
álä úðéçaî íú÷éðiLøeaãa úBëìää ÷ñò éãé ìòå .íéLe ¤§¦¨¨¦§¦©©§¦§©§¥¥¤©£¨§¦

íéLøtúî äáLçîe8- ©£¨¨¦§¨§¦
zetilwdíéãøtúîe¦§¨§¦

áeúkL Bîk ,äMãwäî¥©§ª¨§¤¨
àðîéäî àéòøå íéðewza9: ©¦¦§©§¨§¥§¨

àLøôàìcixtdl - §©§¨¨
ici lr dyecwdn zetilwd

,dxezd cenileðééäå .['eë]§©§
cenil ici lr dyrp cvik -

xexiae zcxtd dxez

drya ,zetilwd

dnkg"n zehytzddy

dligzkl dzidy "d`lir

,df xac dlrt `l ,dxeza

"diyr"e "dxivi" zenlerae

rx ly zaexrz dzid

?aehaänî òãBpk©©¦©
:eøîàMl"f epinkg -ìò" ¤¨§©

"älçz äøBza eëøa àlL¤Ÿ¥§©¨§¦¨
,'eë`xnbl m`zda -10

iptn ,"ux`d dca`" okly

,dligz ekxa `lyiptl

.ecnly dxezd lr ,cenild

,`ed dfa iniptd yexitd

,ixd ;dkynd oeyln "dkxa" ,dxeza "seq oi` xe`" ekiynd `ly

z`f .dxeza "seq oi` xe`" mikiynnyk `ed ie`xk dxezd cenily

icediy dxezd cenil ici lr dyrp cvik ,oldl owfd epax xiaqi

?aehdn cxteie yxtei rxdy ,rxd ly "dcxtd"de "yexit"d ,cnel

ici lr `wec ,dxeza jynpd "seq oi`" geka df ixd -cnel icediy

dxez,(dnvr cvn `id dxezdy itk `le)úëLîä éãé ìò àeäL¤©§¥©§¨©
,ïäa úLaìîä äàlò äîëça óBñ-ïéà-øBàzeklda - ¥§¨§¨¦¨¨©§ª¤¤¨¤

,dxezay"eøéøaúà äîëçá"e,mixxazn md "dnkg"a --øBàa §¨§¨¦§¨¦§
.daL óBñ-ïéàlry ,dxezd cenil ici lry ,ixd ."dnkg"ay - ¥¤¨

df ici lr dyrp ,(dxeza) "dnkg"a "seq oi` xe`" mikiynn eci

vipd xexia`l e` dyr zevn ly dkld ef oi`yk mb - z`fe .zeve
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היום יום . . . סד

ה'תש"דח כסלויום ראשון

חומש: וישלח, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך להבין . . . קנח וכה"ג.

א מענש זָאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה זיינען, אז אזא קטן שבקטנים 
ווי דער מענש איז, קען ער מַאכען א נחת רוח גדול צום  גדול הגדולים וכמ"ש ולגדולתו 
אין חקר, דארף דער מענש זיין תמיד באגייסטערט און טָאן די  עבודה בלב ונפש חפצה.

הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָקָטן  ֶזה  ּכָ ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ ַהּבֹוֵרא  י  ַחְסּדֵ דֹוִלים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן 
תֹו ֵאין ֵחֶקר". ַעל ָהָאָדם  תּוב "ְוִלְגֻדּלָ ּכָ דֹוִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ ָהָאָדם, ָיכֹול ִלְגֹרם ַנַחת רּוַח ָגדֹול ִלְגדֹול ַהּגְ

ֵלב ְוֶנֶפׁש ָחֵפָצה. ַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִמיד ִנְלָהב ּוְלַבּצֵ ִלְהיֹות ּתָ

ה'תש"דט כסלויום שני

חומש: וישלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך עוד . . . קנח מהנברא.

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקפ"ח.   – קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְויֹום   – תקל"ד   – ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום 
ין. ִניֶעְזׁשִ ּבְ

ְנָיא(  ינֹוִנים )ּתַ ל ּבֵ ֶפר ׁשֶ ֶרק נ"ג ִמּסֵ ֵקן ַמֲאָמר – ְוהּוא ֵחֶלק ּפֶ נּו ַהּזָ ִכְסֵלו תקנ"ד ָאַמר ַרּבֵ ט' ּבְ
ִמיָרא  "ל ַעד ּגְ ֶרק ַהּנַ ַעם – ִסּיּום ּפֶ ִית ִראׁשֹון. ְלָמֳחָרתֹו ָאַמר ֲחִסידּות עֹוד ַהּפַ ַבר ּבַ ר ַעל ּדְ ַהְמַדּבֵ
ֵעצֹות  ִלּקּוֵטי  ִנְכְללּו  ֶהם  ּבָ ר  )ֲאׁשֶ ְסֵלו תקנ"ד  ּכִ י  ַעד  ָנה תק"ן  ַהּשָׁ ֵמֹראׁש  ֲאָמִרים  ַהּמַ י  ּכִ ]סֹופֹו[. 

ינֹוִנים. ל ּבֵ ְרֵקי ֵסֶפר ׁשֶ ִנים ַהּקֹוְדמֹות( ֵמֶהם ִנְסְדרּו נ"ג ּפִ ִמּשָׁ

ה'תש"די כסלויום שלישי

חומש: וישלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: משא"כ ההלכות . . . 316 אלקות.

ֻסּכֹות  ַהּמֹוֵעד  ֹחל  ּבְ ְסק.  ִוויטֶעּפְ ִעיר  ּבָ ֲאָסרֹו  ִמּמַ  – תקפ"ז   – ְלֵחרּות  ָיָצא  ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר 
ִקיִדים  ּפְ ִלְוַית  ּבְ ָנַסע  ֵרי  ׁשְ ּתִ ֹנַח כח  ת  ָרׁשַ ּפָ יֹום א'  ּבְ ָהֶאְמָצִעי.  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ינּו  ִהְלׁשִ ר  ֲאׁשֶ נֹוַדע 
ַחִיים[ "ַמִים  ֱאלֹוִקים  ִדְבֵרי  ]=ֲחִסידּות,  ם דַא"ח  ׁשָ ָאַמר  רָאִמיְסל,  ְלדָאּבְ א  ּבָ ֳהַרִים  ּצָ ּבַ יּוּבַאִוויְטׁש,  ִמּלְ
ם  י ּגֹו'", יֹום ג' ָנַסע ִמּשָׁ ּפֵ ֶפיָה ִרׁשְ ם דַא"ח "ְרׁשָ ם ַעד ִליָאְזָנא, ָאַמר ׁשָ ים ּגֹו'", יֹום ב' ָנַסע ִמּשָׁ ַרּבִ

ְסֵלו. ַלח י ּכִ ׁשְ פּוס ַעד יֹום א' ַוּיִ ם ּתָ ב ׁשָ ְסק, ְוָיׁשַ ְלִוויטֶעּפְ

ה'תש"דיא כסלויום רביעי

חומש: וישלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והטעם . . . 316 וגמרא.

ּבּור  ה" )ִעם ַהדַא"ח( : ֵחֶלק א' ּדִ ִפּלָ ּדּור "ֵסֶדר ַהּתְ "ּב[ ַעל ַהּסִ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ֵמַהּגָ
ָלא ִאְתָיַדע[ –  א ּדְ ִחיַנת רדל"א" ]=ֵריׁשָ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ית" )צט. א( : "ַמה ּשֶׁ ה ְבֵראׁשִ רּוְך עֹוׂשֶ ְתִחיל "ּבָ ַהּמַ

ִחיַנת רדל"א". רּוׁש ְוִעְנָין ּבְ ה יּוָבן ּפֵ ִנְתַקן: "ּוֵמַעּתָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



סה היום יום . . . 
ָנן  ֶרְך" – ִנְתַקן: "ְלַרּבָ ּיֶ ּבַ ר"י ׁשֶ ָנן ַוֲהָלָכה ּכְ ל" )פח, ד( : "ְלַרּבָ ְתִחיל "ֵעד ַהּגַ ּבּור ַהּמַ ֵחֶלק ב' ּדִ

ֶרְך". ּיֶ ִאם ּבַ
ַעת ר"י ְוֵכן ָהֱאֶמת" – ֶהֱעִביר קֹוְלמֹוס ַעל "ְוֵכן ָהֱאֶמת". ם: "ּדַ ׁשָ

ֲעקּוִדים". הּו ּדַ הּו ִדְנקּוִדים" – ִנְתַקן: "ַהּתֹ ם )פט. א( : "ַהּתֹ ׁשָ

ה'תש"דיב כסלויום חמישי

חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל.

ת. ּבָ ׁשַ ְוָקא ּבְ ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְוַלאו ּדַ יֹום ב', ה', ּבְ ם ּבְ ם ּוַמְלכּות, ּוְמָבְרִכים אֹוָתּה ּגַ ֹלא ׁשֵ ָטַרִני" ְמָבְרִכים ּבְ ּפְ ת "ׁשֶ ְרּכַ ּבִ

ם  ָרֵאל, ּגַ ׂשְ ָבר ֹלא טֹוב ַעל ֶאָחד ִמּיִ ׁשֹוְמִעים ּדָ ׁשֶ ם טֹוב: ּכְ ַעל ׁשֵ ם מֹוֵרנּו ַהּבַ ׁשֵ ָיֵדינּו ּבְ ל ּבְ ְמֻקּבָ
אי ֹלא טֹוב: ִאם ֱאֶמת  ַוּדַ י ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ּבְ יִרים אֹותֹו, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַצַער ַרב, ּכִ ִאם ֵאין ַמּכִ
ב ֹלא  ַמּצָ ר ִנְמָצא ּבְ לֹוִני, ֲהֹלא הּוא ֹלא טֹוב; ְוִאם ֵאינֹו ֱאֶמת, ֲהֹלא ַהְמַסּפֵ ִרים ַעל ּפְ ַסּפְ ּמְ ָבר ׁשֶ ַהּדָ

טֹוב. 

ה'תש"דיג כסלויום ששי

חומש: וישלח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ולהבין פרטי . . . דז"א.

האיש  של  והמהות  המהות.  את  ומגלה  המציאות  את  משנה  חסידות  אאמו"ר:  אמר 
הישראלי אין להעריך ולשער, כי הוא חלק מן העצם, והתופס במקצתו כאלו תופס בכולו, 
וכשם שהעצם אין לו שעור כך החלק אין לו שעור, ע"ד הכנף מין כנף - עס איז מעהר 
ניט ווָאס עצמות הָאט בורא געווען א נשמה אז זי זָאל זיין א נברא  - וחסידות מגלה 

את המהות.

הּות  הּות. ְוַהּמַ ה ֶאת ַהּמַ ִציאּות ּוְמַגּלָ ה ֶאת ַהּמְ ּנָ "ּב[: ֲחִסידּות ְמׁשַ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ִאּלּו ּתֹוֵפס  ִמְקָצתֹו ּכְ י הּוא ֵחֶלק ִמן ָהֶעֶצם, ְוַהּתֹוֵפס ּבְ ֵער, ּכִ ְרֵאִלי ֵאין ְלַהֲעִריְך ּוְלׁשַ ׂשְ ל ָהִאיׁש ַהּיִ ׁשֶ
ָנף" – ֵאין  ָנף – ִמין ּכָ ֶרְך "ַהּכָ עּור, ַעל ּדֶ ְך ַהֵחֶלק ֵאין לֹו ׁשִ עּור ּכָ ָהֶעֶצם ֵאין לֹו ׁשִ ם ׁשֶ ֻכּלֹו, ּוְכׁשֵ ּבְ

הּות. ה ֶאת ַהּמַ ְהֶיה ִנְבָרא – ַוֲחִסידּות ְמַגּלָ ִהיא ּתִ ָמה, ׁשֶ ָרא ְנׁשָ "ַעְצמּות" ּבָ א ׁשֶ ֶזה ֶאּלָ

ה'תש"דיד כסלושבת

חומש: וישלח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: דוד . . . 320 בעת צרתו.

ָרה.  ֵאין ֲעׂשָ ָרָכה, ַאף ׁשֶ ל ּבְ כֹוס ׁשֶ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ְרּכַ ְמָבְרִכין ּבִ
עֹות ְזקּופֹות. אֹוֵחז ַהּכֹוס ֵמֲאִמיַרת "ַרּבֹוַתי ִמיר ווֶעלֶען ּבֶעְנְטׁשֶען" ]=ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך[  ד, ְוָהֶאְצּבָ ף ַהּיָ ַהּכֹוס - ַעל ּכַ

ְלָחן. ֻ ָאז ַמֲעִמידֹו ַעל ַהּשׁ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ָרָכה ׁשְ ַעד ַאֲחֵרי ִסּיּום ּבְ
ִמים,  ר, ּתָ יק, ָיׁשָ ָבָריו: ֵיׁש ַצּדִ "ּב[, ְוֹתֶכן ּדְ י ]ָהַרׁשַ ֵאר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ יחֹוָתיו ּבֵ ַאַחת ִמּשִׂ ּבְ
ם ִקּיּום  ר ַעל ׁשֵ לּות. ָיׁשָ ְלׁשְ ּתַ ֵסֶדר ַהִהׁשְ ּלּוִיים ּדְ יְך ּגִ ה – ַמְמׁשִ ם ִקּיּום ִמְצֹות ֲעׂשֵ יק ַעל ׁשֵ ָחִסיד. ַצּדִ
ּלּוִיים  ּגִ ֶעְרְנְסְטַקייט ]="ְרִצינּות"[ –  ִמים –  ּתָ לּות.  ְלׁשְ ּתַ ַהִהׁשְ ֶדר  ִמּסֵ ְלַמְעָלה  ּלּוִיים  ּגִ ה –  ֲעׂשֶ ּתַ ֹלא 
ם – ָחִסיד,  ּלָ ל־ָעְלִמין. ְלַמְעָלה ִמּכֻ א־ּכָ ל־ָעְלִמין ּוְמַמּלֵ רּות סֹוֵבב־ּכָ ִוים", ִהְתַחּבְ "ַטַעם ֵעצֹו ּוִפְריֹו ׁשָ ּדְ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָיכֹול  ִלים אֹותֹו. ּכָ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ֵאיָנם ַמְטִריִדים ּוְמַבְלּבְ ֶזה ג' ַמְדֵרגֹות: א( ׁשֶ ְוֵיׁש ּבָ
"ּלֹא ְרחֹוָקה  ל ִעְנָיָניו ֵהם ֱאֹלקּות. ְוַאף ׁשֶ ּכָ יַע ָלֶזה. ב( ׁשֶ ב ְלַהּגִ יַע ָלֶזה, ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻחּיָ ְלַהּגִ
ֵני ֹזַהר: "ֵאיֶזהּו  ִתּקֻ תּוב ּבְ ּכָ ְך ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד. ג( ַמה ּשֶׁ ּיָ ל ָמקֹום ֵאין ֶזה ׁשַ ָך ּגֹו'" – ִמּכָ ִהיא ִמּמְ
ְנָיא[  ינֹוִנים ]=ֵסֶפר ַהּתַ ל ּבֵ ֵסֶפר ׁשֶ יֵליּה" ]=ִעם ְמקֹורֹו; ה'[, ּוֵפֵרׁש ּבְ ד ִעם קֹונֹו ִעם ַקן ּדִ ְתַחּסֵ ָחִסיד ַהּמִ

ְלַבד. ֵמָאה ּבִ ְחּתֹוִנים ְוֹלא ְלַרּוֹות ַנְפׁשֹו ַהּצְ ּתַ יּה ּבַ ִכיְנּתֵ ִריְך הּוא ּוׁשְ א ּבְ הּו ְלַיֲחָדא קּוְדׁשָ ּזֶ ׁשֶ
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ה'תשע"ב כסלו ח' ראשון יום השבים תקנת

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰áiç ìæBbä ìk̈©¥©¨
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äøB÷ øéæçéå ïéðaä ìk úà ñøäiL àeä äøBz ïéc ,úépúLð àìå§Ÿ¦§©¥¦¨¤©£Ÿ¤¨©¦§¨§©£¦¨
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.ïéðaä ãéñôé àìå äéîc̈¤¨§Ÿ©§¦©¦§¨

הרמ"א ס"א)וכתב ש"ס סי' שבגזילת(חו"מ ירוחם רבינו בשם

בנין עליה ובנה קרקע גזל ואם השבים, תקנת משום אין קרקע

לבעליה. הקרקע את ולהשיב אותו להרוס חייב

הט"ז מבאר הדבר א)ובטעם ס"ק :(שם

בסופו בידו, היא שעתה אף הרי נגזלת, אינה שקרקע כיון

כן שאין מה לבעליה, תשוב אלא בידו תישאר לא דבר של

לבעליה תשוב ולא ויתכן תירקב, הזמן במשך הרי קורה, בגזילת

דמיה". נותן "שיהיה תיקנו לכן –

תשובה' א)וה'פתחי ס"ק הלבוש:(שם בשם מביא

החפץ את יעלים לא שהגזלן היא השבים תקנת של המטרה

אפשר שאי בקרקע אבל לבעליו מלהשיבו ויימנע הנגזל

זו. בתקנה צורך אין ולכן מלהשיבה ימנע לא להעלימה

ומשיב' ר"ח)וה'שואל סי' ג', מיישב:(מהדו"ק

המירו השבים תקנת ומפני הגזלן ברשות היא שנגזלה הקורה

קרקע אבל דמיה בתשלום הקורה השבת חיוב את חכמים

ולכן הגזלן לרשות הנגזל מרשות עברה לא מעולם נגזלת שאינה

הקרקע. את להפסיד הנגזל את שתחייב תקנה בה תיקנו לא

השבים: תקנת בקרקע גם יש בו מיוחד מקרה ויש

שלו שאינה בקרקע בונה שהוא הידיעה מבלי בנה אם

חייב אינו - ידיעתו) ללא שלו מהשטח חרגו הבנאים (לדוגמא:

הקרקע בגזילת כי הקרקע, לבעל ישלם אלא הבנין את להרוס

ידע שלא וכאן רעך', גבול תסיג 'לא על שעבר משום החמירו

האיסור על עבר בזה)לא חולקים שיש ועי"ש המבי"ט. בשם שם תשובה .(פתחי

ה'תשע"ב כסלו ט' שני יום לולב נטילת למצוות - נכרי מקרקע לולבים

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰äãO Bà úéa ìæb̈©©¦¨¤

.dëBúa øáòì øeñà Z¨©£Ÿ§¨

ידוע כאשר רק נאמרה – מגזילה ליהנות שאסור – זו הלכה

בהמשך באים הדברים שהרי גזילה. שזו מוחלטת בוודאות

שידע והוא . . הגזול בדבר להנות "אסור הקודמת: להלכה

i`cea."עצמה הגזילה הוא זה שדבר

מצוה! לצורך הוא בגזילה שהשימוש בעת הדבר שונה

"לענין יא): וגניבה, גזילה (חו"מ, הזקן אדמו"ר כותב וכך

אפילו מחמירים בעבירה, באה תהא שלא ".mzqaמצוה,

– לכך וודאות ואין גזול, שהדבר הנחה רק זו אם גם כלומר,

הבאה מצוה זו תהא שלא כדי בו, מלהשתמש להמנע יש

יש דהיינו, תרמ"ט". סי' חיים באורח שנתבאר "כמו בעבירה,

אדה"ז ((שו"ע המינים לארבעת בנוגע מהנאמר לדבר ראיה

א): תרמט, או"ח

מארבעת אחד בעצמו לקטוף ליהודי שאין פוסק הרמ"א

רשותו. את קיבל אם אף נכרי, של בקרקע הגדלים מעצים המינים

הווי נגזלת". אינה ו"קרקע הם, קרקעות גוזלי שנכרים משום זאת,

הנגזל, בבעלות נשארת אלא הגזלן בחזקת אינה הקרקע אומר:

המצוה. את בו לקיים יכול הוא ואין גזול דבר שבידו ויוצא

מלהשתמש להמנע יש מצוה שלצורך ההוכחה ומכאן

"סתם ההנחה שהרי גזול, שהדבר וודאות אין אם גם בגזילה

גמורה. בוודאות איננה שדות" גוזלי נכרים

ו"דינא המדינה, חוקי פי על נעשה הקרקעות שקנין ובזמננו,

הלולב את לקטוף מניעה כל שאין מסתבר – דינא" דמלכותא

את נתן הלה אם הנכרי מקרקע תשובהומיניו (שערי רשותו

תרמט). או"ח

ה'תשע"ב כסלו י' שלישי יום לקרקעות עבדים בין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bøáçî ò÷ø÷ ìæBbä©¥©§©¥£¥
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éøä :Bì øîBà ...äéìàî äúçLð íà ìáà .ãéñôäM äî éîc ílLé§©¥§¥©¤¦§¦£¨¦¦§£¨¥¥¤¨¥£¥
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"מה הגירסה: היתה הראב"ד ביד שהיו הרמב"ם ובספרי

השווה הרמב"ם כלומר, בעבדים". או במטלטלין כן הדין שאין

גזילה. לענין לקרקעות עבדים

לעניין רק לקרקעות הושוו עבדים הראב"ד: מקשה כך ועל

ואומר קיימת עדיין היא הגזילה הושבה שלא שלמרות הכחשה,

נגזלים עבדים לקרקעות, בניגוד אבל, לפניך, שלך הרי לו

חכמים שלמדו כמו בייאוש, לז)ונקנים "וישב(גטין הפסוק על

חורין בן לשם אם - ופדאוהו שנשבה 'העבד אשר שבי" ממנו

שהעבד נמצא לשני'. ולא לראשון לא ישתעבד לא יאוש, ואחר

האדון. בייאוש עצמו קונה העבד שהרי לקרקע דומה אינו

את משלם נשרף או העבד "כשמת הראב"ד, מסיים ולכן,

מת". לגזלן וכשמת לפניו, שלו אין משמת שהרי דמיו,

שמואל' ה'ברכת לג)ומבאר :(סי'

שהוא ואונסין השבה חיוב א) דינים: שני יש וגזילה בגניבה

הבעלים תביעת הוא החיוב שמקור היינו הבעלים, שמצד חיוב

וזהו לרשותו, רכושם החזרת על הבעלות את לממש המבקשים

הגנב על הטילה שהתורה חיוב ב) גזל. אשר הגזילה את והשיב

נזיקין. אבות מכ"ד אחד והוא מזיק, מדין

הגזילה", את "והשיב מדין נתמעטו שעבדים אף זה, ולפי

פטור עבד שהגוזל ולמרות מזיק בדין נכללים הם מקום מכל

הגנב וגניבה, גזילה במעשה מדובר סוף שסוף כיון בהכחשה,

מת. לגזלן - העבד מת שאם לענין החפץ את כ'מזיק' נחשב

לגבי לא אך מזיק, דין לגבי לגזלן בהם יש שעבדים ונמצא,

הבעלים. מצד שהוא הגזילה" את "והשיב חיוב
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ה'תשע"ב כסלו י"א רביעי יום נכסים מכונס דירה רכישת
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כונס ידי על מבעליה שהופקעה דירה לרכוש מותר האם

ערכאות? פי על נכסים

יתכן אך מותר, שהדבר זו מההלכה להסיק יש ראשון במבט

דין על קשה לכאורה כי גוי. לנושה יהודי נושה בין הבדל שיש

דין לפי ולא הגויים חוקי פי על לשדה ירד והגוי מאחר זה:

בידו? השדה את לעכב לישראל מותר איך תורה,

מבארים סק"ו)יש רלו סי' המשפט נתיבות משום(ראה הוא שהטעם

היהודי זו ובזכות בדיניהם, החייב כנגד לדון זכות יש שלגוי

תורה בדין לדון שחייב ביהודי כן ואם בהיתר קנה ממנו שקנה

הדירה. את ממנו לרכוש אסור לערכאות, שפנה אלא

שהוסיפו יש בֿג)אמנם ס"ק סק"ד התומים בשם שם שמדובר(נתה"מ

לדון עצמו לשעבד ההלוואה בעת לגוי התחייב שהלווה במקרה

שומר שאינו מיהודי לווה כאשר גם הדין הוא זה ולפי בדיניהם,

רק שייכת זו סברא ואולם המדינה. לחוקי עצמו ושיעבד מצוות

שיעבד לא שבו מנזק כתוצאה בחוב ולא מהלוואה הנובע בחוב

בהסכמתו. נוצר לא החוב שהרי המדינה, לחוקי עצמו

הסוברים שם)ויש המשפט כי(אולם הוא הרמב"ם של שטעמו

ואף יאוש. מדין לשני הקרקע נקנתה מתייאש, והחייב מאחר

הרמב"ם פסק הי"ד)שכבר זה(פ"ח הרי בקרקע, יאוש דין שאין

להוציאה ויכול עומדת בעליה ברשות לעולם שהקרקע משום

בה זכה הגוי שהרי להוציאה יכול אינו אם אך בדין, מהגזלן

למכירת הכונס של וזכותו ומאחר בקרקע. גם יאוש יש בדיניהם

למנוע דרך הדירה לבעל ואין המדינה חוקי לפי היא הדירה

מרשותו. הדירה את מפקיע היאוש זאת,

(38 htynd oelr)

ה'תשע"ב כסלו י"ב חמישי יום האבידה? את לשמור צריך מתי

:„È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Z ïélôz àöî̈¨§¦¦

àlà ïééeOò ïéàå ,ìkä ãéa àeä éeöî øácL ;åéìò ïçépîe ïäéîc íL̈§¥¤©¦¨¨¨¤¨¨¨§©©Ÿ§¥£¦¤¨

.ãáìa ïúåöîì§¦§¨¨¦§©

את לשמור יכול תפילין שהמוצא ערוך בשולחן פסק וכן

בכל לקנות הוא מצוי "שדבר מיד בהם ולהשתמש שוויין סכום

כא)שעה" רסז, משפט חושן ).

הסמ"ע ל)ומבאר רסז, דהם(סי' יקפידו, לא בעליהן ש"ודאי

דבר הן שהתפילין היות כלומר, סופרים". אצל לקנותן מצויים

לא הוא חדשות, תפילין מיד לעצמו ישיג תפילין והמאבד מצוי

לו יחזירם וכשימצאנו אצלו התפילין את ישמור שהמוצא ירצה

כסף. לקבל יעדיף אלא

אבידה מוצא כל להשגה, וקל נפוץ חפץ שכל כיום כן, ואם

ולשמור לעצמו לקחתו יכול הבעלים את מצא ולא שהכריז

פיינשטיין הגר"מ כתב וכן האבידה. דמי את חו"מ(אג"מלמאבד

מה) סי' וסימניהב שווייה את לרשום האבידה, שווי את לשום

יבוא או סימנים וייתן המאבד וכשיבוא אותה. למכור ויכול

שוויה. את יחזיר האבידה מי של ויגיד הנביא אליהו

אותם, להשיג ניתן שלא או מיוחד ערך בעלי בחפצים ואולם

את אלא שוויים את לקבל ירצה לא המאבד שבוודאי לומר יש

אותם. לשמור וחייב עצמה האבידה

את זו להלכה הוסיף הרמב"ם עוד: הסמ"ע מעיר בהמשך,

מאחר כלומר בלבד", למצוותן אלא עשויין "ואינן המילים

ולא חדשות להשיג יזדרז המאבד מצוה, תשמיש הן שהתפילין

על בתפילין שדווקא ונמצא האבידה, את שימצאו עד יחכה

השו"ע אך . בהם להשתמש ויכול שוויים את לשום המוצא

כמו אלא הרמב"ם כמו פוסק שאינו ומכאן זו, תוספת השמיט

פעם בכל שמצויין "מפני לשומרם צריך אין (שתפילין הטור

פסק לא ולמה מצוה). של תשמיש שזה משום ולא לקנותם",

שבפירות דבריו את והשמיט הטור, כמו לחלוטין השו"ע

מייד? אותם ולמכור שוויים את לשום יש להירקב שהתחילו

הש"ך כך על טז)עונה השו"ע(רסז, לדעת כד): אבידה(בסע' כל

שלושה לאחר אותה למכור יכול משכרה יותר יקר בה שהטיפול

להירקב. שהחלו פירות ולמכור לשום יכול ולכן ימים,

דבר שבכל סוברים הסמ"ע וגם הש"ך שגם נמצא אופן, ובכל

את מקיים וכך אותו ולמכור שוויו את לשום ניתן לרבים שמצוי

אליהו". שיבוא עד מונח "יהא הדין

ה'תשע"ב כסלו י"ג שישי יום בחנות אבידות

:„ ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰úBòî àöBnä©¥¨
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כאשר בחנותו, שנשכח חפץ ליטול חנות לבעל מותר האם

ממנו? התייאשו בודאי הבעלים

בקנין במציאה זוכה אינו החנות שבעל מבאר כאן הרמב"ם

חנותי'. לי 'תקנה אמר ולא המשתמרת חצר שאינה משום חצר,

במציאה יעשה אם אבל הקנין, במעשה הוא החיסרון זה ולפי

בה. לזכות יוכל כדין, קנין

לי 'תקנה אמר אפילו שאומר: מי "יש כתב: הראב"ד אך

לפי לו, קנה לא יאוש,רשותי' קודם המציאה שם לו שבאה

אינו יאוש קודם מציאה שהמגביה כשם כלומר: כידו". וחצירו

כידו, שהיא חצירו גם כך יאוש, לאחר אפילו בה לזכות יכול

אינו יאוש, קודם חנותו) (היינו לחצירו המציאה שבאה וכיון

יאוש. לאחר אפילו בה לזכות יכול

ברשות מציאה המגביה בין לחלק יש הרמב"ם ולשיטת
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ה'תשע"ב כסלו י"א רביעי יום נכסים מכונס דירה רכישת
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כונס ידי על מבעליה שהופקעה דירה לרכוש מותר האם

ערכאות? פי על נכסים

יתכן אך מותר, שהדבר זו מההלכה להסיק יש ראשון במבט

דין על קשה לכאורה כי גוי. לנושה יהודי נושה בין הבדל שיש

דין לפי ולא הגויים חוקי פי על לשדה ירד והגוי מאחר זה:

בידו? השדה את לעכב לישראל מותר איך תורה,

מבארים סק"ו)יש רלו סי' המשפט נתיבות משום(ראה הוא שהטעם

היהודי זו ובזכות בדיניהם, החייב כנגד לדון זכות יש שלגוי

תורה בדין לדון שחייב ביהודי כן ואם בהיתר קנה ממנו שקנה

הדירה. את ממנו לרכוש אסור לערכאות, שפנה אלא

שהוסיפו יש בֿג)אמנם ס"ק סק"ד התומים בשם שם שמדובר(נתה"מ

לדון עצמו לשעבד ההלוואה בעת לגוי התחייב שהלווה במקרה

שומר שאינו מיהודי לווה כאשר גם הדין הוא זה ולפי בדיניהם,

רק שייכת זו סברא ואולם המדינה. לחוקי עצמו ושיעבד מצוות

שיעבד לא שבו מנזק כתוצאה בחוב ולא מהלוואה הנובע בחוב

בהסכמתו. נוצר לא החוב שהרי המדינה, לחוקי עצמו

הסוברים שם)ויש המשפט כי(אולם הוא הרמב"ם של שטעמו

ואף יאוש. מדין לשני הקרקע נקנתה מתייאש, והחייב מאחר

הרמב"ם פסק הי"ד)שכבר זה(פ"ח הרי בקרקע, יאוש דין שאין

להוציאה ויכול עומדת בעליה ברשות לעולם שהקרקע משום

בה זכה הגוי שהרי להוציאה יכול אינו אם אך בדין, מהגזלן

למכירת הכונס של וזכותו ומאחר בקרקע. גם יאוש יש בדיניהם

למנוע דרך הדירה לבעל ואין המדינה חוקי לפי היא הדירה

מרשותו. הדירה את מפקיע היאוש זאת,

(38 htynd oelr)

ה'תשע"ב כסלו י"ב חמישי יום האבידה? את לשמור צריך מתי
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את לשמור יכול תפילין שהמוצא ערוך בשולחן פסק וכן

בכל לקנות הוא מצוי "שדבר מיד בהם ולהשתמש שוויין סכום

כא)שעה" רסז, משפט חושן ).

הסמ"ע ל)ומבאר רסז, דהם(סי' יקפידו, לא בעליהן ש"ודאי

דבר הן שהתפילין היות כלומר, סופרים". אצל לקנותן מצויים

לא הוא חדשות, תפילין מיד לעצמו ישיג תפילין והמאבד מצוי

לו יחזירם וכשימצאנו אצלו התפילין את ישמור שהמוצא ירצה

כסף. לקבל יעדיף אלא

אבידה מוצא כל להשגה, וקל נפוץ חפץ שכל כיום כן, ואם

ולשמור לעצמו לקחתו יכול הבעלים את מצא ולא שהכריז

פיינשטיין הגר"מ כתב וכן האבידה. דמי את חו"מ(אג"מלמאבד

מה) סי' וסימניהב שווייה את לרשום האבידה, שווי את לשום

יבוא או סימנים וייתן המאבד וכשיבוא אותה. למכור ויכול

שוויה. את יחזיר האבידה מי של ויגיד הנביא אליהו

אותם, להשיג ניתן שלא או מיוחד ערך בעלי בחפצים ואולם

את אלא שוויים את לקבל ירצה לא המאבד שבוודאי לומר יש

אותם. לשמור וחייב עצמה האבידה

את זו להלכה הוסיף הרמב"ם עוד: הסמ"ע מעיר בהמשך,

מאחר כלומר בלבד", למצוותן אלא עשויין "ואינן המילים

ולא חדשות להשיג יזדרז המאבד מצוה, תשמיש הן שהתפילין

על בתפילין שדווקא ונמצא האבידה, את שימצאו עד יחכה

השו"ע אך . בהם להשתמש ויכול שוויים את לשום המוצא

כמו אלא הרמב"ם כמו פוסק שאינו ומכאן זו, תוספת השמיט

פעם בכל שמצויין "מפני לשומרם צריך אין (שתפילין הטור

פסק לא ולמה מצוה). של תשמיש שזה משום ולא לקנותם",

שבפירות דבריו את והשמיט הטור, כמו לחלוטין השו"ע

מייד? אותם ולמכור שוויים את לשום יש להירקב שהתחילו

הש"ך כך על טז)עונה השו"ע(רסז, לדעת כד): אבידה(בסע' כל

שלושה לאחר אותה למכור יכול משכרה יותר יקר בה שהטיפול

להירקב. שהחלו פירות ולמכור לשום יכול ולכן ימים,

דבר שבכל סוברים הסמ"ע וגם הש"ך שגם נמצא אופן, ובכל

את מקיים וכך אותו ולמכור שוויו את לשום ניתן לרבים שמצוי

אליהו". שיבוא עד מונח "יהא הדין

ה'תשע"ב כסלו י"ג שישי יום בחנות אבידות
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כאשר בחנותו, שנשכח חפץ ליטול חנות לבעל מותר האם

ממנו? התייאשו בודאי הבעלים

בקנין במציאה זוכה אינו החנות שבעל מבאר כאן הרמב"ם

חנותי'. לי 'תקנה אמר ולא המשתמרת חצר שאינה משום חצר,

במציאה יעשה אם אבל הקנין, במעשה הוא החיסרון זה ולפי

בה. לזכות יוכל כדין, קנין

לי 'תקנה אמר אפילו שאומר: מי "יש כתב: הראב"ד אך

לפי לו, קנה לא יאוש,רשותי' קודם המציאה שם לו שבאה

אינו יאוש קודם מציאה שהמגביה כשם כלומר: כידו". וחצירו

כידו, שהיא חצירו גם כך יאוש, לאחר אפילו בה לזכות יכול

אינו יאוש, קודם חנותו) (היינו לחצירו המציאה שבאה וכיון

יאוש. לאחר אפילו בה לזכות יכול

ברשות מציאה המגביה בין לחלק יש הרמב"ם ולשיטת
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קודם מציאה שהגביה מי חצר: מדין בחנות למציאה הרבים

עבור כשומר ונחשב השבה מצות עליו חלה הבעלים שנתייאשו

היא היאוש בשעת כי הבעלים יאוש מועיל אין ולכן הבעלים,

הבעלים. כיד השומר יד כי הבעלים יד תחת כנמצאת נחשבת

ידע לא שהרי השבה מצות עליו חלה לא בחצר, כשנפלה אך

בה לזכות המוצא ויכול הבעלים ברשות היאוש אין ולכן עליה,

ס"ה) חצר קנין אפרים, .(מחנה

לזכות יוכל החנות שבעל מסכים הראב"ד שגם ויתכן

הזכיה אפשרות את לשלול רק וכוונתו כשימצאנה, במציאה

משום יועיל לא חנותי' לי 'תקנה יאמר אם שאף חצר, קנין מדין

היה (כי קונה היה לא לידו באה שאם וכשם כידו, היא שחצירו

שלא (אף יקנה לא לחצירו כשבאה כך בהשבה) מתחייב

הראב"ד לדעת גם היאוש לאחר יגביה אם אך בהשבה). התחייב

כן לפני בהשבה התחייב שלא משום שם)יקנה, .(מחנ"א

ה'תשע"ב כסלו י"ד קודש שבת הנזק? מהו - '... לחבירו 'התוקע
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במשנה הוא אלו תשלומים לחיוב א)המקור צ, "התוקע(שם :

מנה. הגלילי יוסי ר' משום אומר יהודה ר' סלע. לו נותן לחבירו

מאות ארבע לו נותן ידו לאחר זוז, מאתיים לו נותן סטרו

זוז...".

תקיעת כמו בקול, תוקע היינו לחברו" "התוקע לכאורה,

נוסף נזק על מדובר המשנה שבהמשך לדבר וראיה שופר.

שגם מסתבר ולכן באזנו", "צרם – באוזנו לחברו שעושה

ב' מביא במשנה רש"י ואולם בקול. בתוקע מדובר ברישא

לשון מורי. לשון אוזנו, על "הכהו באוזנו": ל"תוקע פירושים

שני רש"י מביא באוזנו" ל"צרם וגם ממש". תוקע אחר:

ובפירוש פוגם", לשון - שמעתי ובבכורות "משך, פירושים:

באוזנו. נקב היינו ש"צרם" מבואר הרי"ף שעל

משמעו אין במשנה האמור לחבירו" "התוקע הרמ"ה, לדעת

מובן (וממילא וכיו"ב אגרוף הכאת – יד מכת אלא באוזן צעקה

ממש). בידו שהכהו כיוון ובושתו, צערו עבור הוא הסלע מדוע

במשנה האמור לחבירו" ש"התוקע וסובר חולק הרשב"א אך

אוזנו. לתוך לו וצעק בחברו שאחז כלומר בקול, היינו

נשאלת כן ואם ביד הכאה על שמדובר הרמב"ם כתב להלכה

ריפוי, צער, נזק, – לניזק המזיק חיובי שאר לגבי מה השאלה:

ובושת? שבת

יוסף א)הנימוקי יח, שהסלע(ב"ק הרמ"ה דברי את מביא

בו במקרה ומדובר ובושתו, צערו דמי עבור הוא במשנה האמור

במקום אבל האחרות. הפגיעות משלושת באחת נזק נגרם לא

הפוגע ועל הנזק, היה כמה שמין ושבת, ריפוי נזק, גם שיש

המשוער. הסכום מלוא את לשלם

dcia`e dlifb zekld - elqk 'g oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd elqk c"iÎ'g -

ה'תשע"ב כסלו ח' ראשון יום
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לאיׁש מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

פרטן: הּוא וזה ְְֲֶֶַָָתעּׂשה,
ׁשּלאא) ד) לחמד. ׁשּלא ג) לעׁשק. ׁשּלא ב) לגזל. ְְֲִֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹֹׁשּלא

מ יתעּלם ׁשּלא ו) הּגזלה. את להׁשיב ה) ןלהתאּוֹות. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
האבדה. להׁשיב ז) ְֲֲִֵֵָָָָָהאבדה.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
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הּגֹוזל‡. תעּׂשה,2ּכל ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
זה לאו על לֹוקין ואין תגזל. לא הּכתּוב3ׁשּנאמר: ׁשהרי , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

לעּׂשה את4נּתקֹו והׁשיב ׁשּנאמר: להחזיר; חּיב - ּגזל ׁשאם , ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
עּׂשה מצות זֹו - ּגזל אׁשר הּגזלה5הּגזלה ּׂשרף ואפּלּו .6- ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנּתן לאו וכל ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה; ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאינֹו
עליו. לֹוקין אין ְְִִֵַָָלתׁשלּומין

ׁשהּוא·. ּכל לגזל ּתֹורה7ואסּור ּכֹוכבים8ּדין עֹובד אפּלּו . ְְֲִִִִֵֶָָָָֹ
יחזיר. - עׁשקֹו אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו ְְְְְְֲֲִִַָָָָָאסּור

גֹוזל‚. זהּו ּבחזקה9אי האדם ממֹון הּלֹוקח זה ּכגֹון10? . ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מּידֹו ּברצֹון11ׁשחטף ׁשּלא לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּטלטלין, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹ

ּכלים מּׁשם ונטל ּבעבּדֹו12הּבעלים ׁשּתקף אֹו ּובבהמּתֹו13, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבהן ּׂשדהּו14ונׁשּתּמׁש לתֹו ׁשּירד אֹו וכל15, ּפרֹותיה, ואכל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
החני את וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין גֹוזל. הּוא - ּבזה תּכּיֹוצא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמצרי .16מּיד ְִִִַַ
עֹוׁשק„. זהּו ּברצֹון17אי ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה ? ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ

ּכבׁש18הּבעלים ׁשּתבעּוהּו וכיון ולא19, ּבחזקה אצלֹו הּממֹון ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּׂשכירּות אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון ,20החזירֹו. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ
אּלם ׁשהּוא מּפני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו, 21והּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

.רע את תעׁשק לא נאמר: זה ועל ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹוקׁשה.
עצמּה‰. הּגזלה להחזיר חּיב הּגֹוזל והׁשיב22ּכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

נׁשתּנית אֹו אבדה ואם ּגזל. אׁשר הּגזלה מׁשּלם23את - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּגזל24ּדמיה עדים עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו מּפי ׁשהֹודה ּבין . ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבלבד הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי ּובנאּה25- קֹורה גזל אפּלּו . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
נׁשתּנית26ּבבירה ולא הֹואיל הּוא27- ּתֹורה ּדין ׁשּיהרס28, ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹ

מּפני חכמים ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ויחזיר הּבנין ּכל ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאת
הּׁשבים הּבנין29ּתּקנת יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ׁשּיהיה ,30. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

החג, ּבסּכת ועּׂשאּה קֹורה גזל אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻוכן
ּדמיה את לֹו נֹותן - החג ּבתֹו לתבעּה הּקֹורה ּבעל ;31ּובא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבטיט ּבנאה ולא נׁשתּנית ולא הֹואיל - החג אחר ,32אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

עצמּה. הּקֹורה את ְֲִֶַַַָָמחזיר
.Âׁשעבר ּפי על אף ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אינֹו33הּגֹוזל - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּגזלה הׁשבת אגּדֹות34ּבתֹורת ׁשלׁש ּגזל ׁשלׁש35. ׁשוֹות ְְֲֲֵַַַָָָָָָֻ
והחזיר ּפרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי והּוזלּו, ְְְְְְְְֱֲִֵֵֶַָָָּפרּוטֹות,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והאבידה,1) הגזילה, ר"ל מצות, החמש ואלו והחימוד. התאוה וענין החזרה ואיכות ושיעורם, מהותם הגזילה, ענייני רבינו בו כלל
גזילה. הלכות ענין הכוללות הן והחמוד והתאוה, א2)והעושק, פרק גניבה הלכות (ראה יד" בחוזק ובפרהסיא "בגלוי הלוקח

ג). הלכה ולקמן ג עליו.3)הלכה לוקין מעשה בו שיש לאו שכל פי על אין4)אף כן ועל עשה, למצוות והעתיקו אותו העביר
טז.). (מכות עליה" חייבין אין ועשה, קום בה שיש תעשה לא מצוות כל הכלל "זה מלקות. זה לאו "והיה5)על מתחיל: הכתוב

את להשיב הגזלן על לצוות בא אלא הגזילה, את השיב אם מקרה, לתאר הכתוב כוונת אין "... הגזלה את והשיב ואשם יחטא כי
ככתבה.6)הגזילה. מצותֿהעשה את שוב לקיים אפשר נז.).7)ואי (סנהדרין פרוטה משווה פחות פחות8)אפילו שאף לפי

ב). הלכה א פרק גניבה הלכות (ראה התורה מן אסור א.9)משיעור בהלכה הגוזל", ל"כל ביאור בניגוד10)זהו יד, בחוזק
הבעלים. ידיעת בלי בסתר האדם ממון הלוקח בסוף11)לגנב המובא שבכתוב לדוגמה המתאימה ביותר הפשוטה הדוגמא זוהי

זו. מידו.12)הלכה הנוטל כדין מרשותו הנוטל בכוח.13)דין עבדו את הקודמות.14)תפס הדוגמאות משתי שונה זו דוגמא
בלבד בהם השתמש אלא לעצמו, אותם לקח לא בבהמה או בעבד כאן אולם לחלוטין, הכלים ואת המטלטלין את לעצמו נטל שם

צז.). צו: לח:).15)(שם בתרא (בבא קרקע על וכאן מטלטלין, על דובר שם הקודמות. הדוגמאות את משלימה זו דוגמא
עט:).16) קמא (בבא לגזלן דוגמא בתלמוד משמש הזה ב.17)הכתוב בהלכה הנזכר לעושק ביאור לגוזל18)זהו בניגוד

הבעלים. ברצון שלא לידו חבירו ממון בא סא.).20)עיכב.19)שמתחילתו מציעא (בבא שכיר כפועל אצלו תקיף21)שעבד
כחפצו. בתשלומים.22)ועושה עצמו לפטור יכול הגזלן קמא23)ואין (בבא בגדים ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל כגון,

שלומי"24)צג:). בעי בעלמא דמים לאו ואם יחזיר, שגזל כעין אם גזל? אשר לומר תלמוד מה גזל, אשר הגזילה את "והשיב
י). פרק שם תוספתא סו. שגנב.25)(שם עדים שני עליו העידו אם שניים, פי שמשלם כגנב גדול.26)ולא מברייתה,27)בניין

שהייתה. כמו קורה תישאר הבניין הריסת לאחר גזל.28)כי אשר הגזילה את בתשובה.29)והשיב לחזור הגזלן על להקל כדי
תשובה.30) מלעשות יימנע עצמה, הקורה את ולהחזיר ביתו את להרוס נכריחו והסוכה31)שאם בטיט, חיברה שלא אףֿעלֿפי

(גמרא קבע בניין כדין הסוכה דין החג ימי בתוך כי עצמה, הקורה את יחזיר שלא תקנה, כאן גם תיקנו החג, לאחר להריסה עומדת
מפני32)שם). דמיה, את לו נותן אלא עצמה, הקורה את מחזיר אינו החג לאחר ואף בניין, כדין הסוכה דין בטיט, בנאה ואם

שם). (גמרא השבים ב).33)תקנת הלכה למעלה (ראה תורה" דין שהוא כל לגזול "אסור כי פרוטה34)עבירה, משווה פחות כי
נה:). מציעא (בבא ממון קה.).35)אינו קמא (בבא ירק כגון יחד, הנאגדים דברים

אגרות קודש

 ב"ה,  כ' כסלו, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

בתודה מאשר הנני הקבלה - בעתו - ומכתב הברכה לתקופת שנת השלשים של יום החתונה.

ובסגנון חז"ל - כבר מלתו אמורה, אשר כל המברך מתברך בברכתו של הקב"ה וכמ"ש ואברכה 

מברכיך.

והרי מבואר, אשר ברכתו של הקב"ה יש בה מעלה הנפלאה, אשר נמשך רצון חדש וברכה הכי 

עליונה.

וכמבואר בכ"מ ומהם בתורת דא"ח ד"ה אריב"ל כו' אברכה מברכיך )ספר המאמרים תרכ"ט(.

בברכה לבשו"ט תכה"י.

מ. שניאורסאהן
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ה'תשע"ב כסלו ח' ראשון יום
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לאיׁש מצֹות וחמׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. ׁשבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

פרטן: הּוא וזה ְְֲֶֶַָָתעּׂשה,
ׁשּלאא) ד) לחמד. ׁשּלא ג) לעׁשק. ׁשּלא ב) לגזל. ְְֲִֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹֹֹׁשּלא

מ יתעּלם ׁשּלא ו) הּגזלה. את להׁשיב ה) ןלהתאּוֹות. ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
האבדה. להׁשיב ז) ְֲֲִֵֵָָָָָהאבדה.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק

dciàedlifbzekld
¤¤¦

הּגֹוזל‡. תעּׂשה,2ּכל ּבלא עֹובר - ּפרּוטה ׁשוה חברֹו את ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
זה לאו על לֹוקין ואין תגזל. לא הּכתּוב3ׁשּנאמר: ׁשהרי , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

לעּׂשה את4נּתקֹו והׁשיב ׁשּנאמר: להחזיר; חּיב - ּגזל ׁשאם , ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
עּׂשה מצות זֹו - ּגזל אׁשר הּגזלה5הּגזלה ּׂשרף ואפּלּו .6- ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשּנּתן לאו וכל ּדמיה, לׁשּלם חּיב הּוא ׁשהרי לֹוקה; ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאינֹו
עליו. לֹוקין אין ְְִִֵַָָלתׁשלּומין

ׁשהּוא·. ּכל לגזל ּתֹורה7ואסּור ּכֹוכבים8ּדין עֹובד אפּלּו . ְְֲִִִִֵֶָָָָֹ
יחזיר. - עׁשקֹו אֹו ּגזלֹו ואם לעׁשקֹו; אֹו לגזלֹו ְְְְְְֲֲִִַָָָָָאסּור

גֹוזל‚. זהּו ּבחזקה9אי האדם ממֹון הּלֹוקח זה ּכגֹון10? . ְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
מּידֹו ּברצֹון11ׁשחטף ׁשּלא לרׁשּותֹו ׁשּנכנס אֹו מּטלטלין, ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹ

ּכלים מּׁשם ונטל ּבעבּדֹו12הּבעלים ׁשּתקף אֹו ּובבהמּתֹו13, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּבהן ּׂשדהּו14ונׁשּתּמׁש לתֹו ׁשּירד אֹו וכל15, ּפרֹותיה, ואכל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
החני את וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין גֹוזל. הּוא - ּבזה תּכּיֹוצא ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּמצרי .16מּיד ְִִִַַ
עֹוׁשק„. זהּו ּברצֹון17אי ידֹו לתֹו חברֹו ממֹון ׁשּבא זה ? ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָָ

ּכבׁש18הּבעלים ׁשּתבעּוהּו וכיון ולא19, ּבחזקה אצלֹו הּממֹון ְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
ּׂשכירּות אֹו הלואה חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ּכגֹון ,20החזירֹו. ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָ
אּלם ׁשהּוא מּפני מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו ּתֹובעֹו, 21והּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָ

.רע את תעׁשק לא נאמר: זה ועל ְְֱֲֲֵֶֶֶֶַַַָֹֹוקׁשה.
עצמּה‰. הּגזלה להחזיר חּיב הּגֹוזל והׁשיב22ּכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

נׁשתּנית אֹו אבדה ואם ּגזל. אׁשר הּגזלה מׁשּלם23את - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּגזל24ּדמיה עדים עליו ׁשּבאּו ּבין עצמֹו מּפי ׁשהֹודה ּבין . ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּבלבד הּקרן לׁשּלם חּיב זה הרי ּובנאּה25- קֹורה גזל אפּלּו . ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
נׁשתּנית26ּבבירה ולא הֹואיל הּוא27- ּתֹורה ּדין ׁשּיהרס28, ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹ

מּפני חכמים ּתּקנּו אבל לבעליה; קֹורה ויחזיר הּבנין ּכל ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָאת
הּׁשבים הּבנין29ּתּקנת יפסיד ולא ּדמיה את נֹותן ׁשּיהיה ,30. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

החג, ּבסּכת ועּׂשאּה קֹורה גזל אפּלּו ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻוכן
ּדמיה את לֹו נֹותן - החג ּבתֹו לתבעּה הּקֹורה ּבעל ;31ּובא ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּבטיט ּבנאה ולא נׁשתּנית ולא הֹואיל - החג אחר ,32אבל ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹ

עצמּה. הּקֹורה את ְֲִֶַַַָָמחזיר
.Âׁשעבר ּפי על אף ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות אינֹו33הּגֹוזל - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּגזלה הׁשבת אגּדֹות34ּבתֹורת ׁשלׁש ּגזל ׁשלׁש35. ׁשוֹות ְְֲֲֵַַַָָָָָָֻ
והחזיר ּפרּוטֹות, ׁשּתי ׁשוֹות ׁשלׁשּתן והרי והּוזלּו, ְְְְְְְְֱֲִֵֵֶַָָָּפרּוטֹות,
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והאבידה,1) הגזילה, ר"ל מצות, החמש ואלו והחימוד. התאוה וענין החזרה ואיכות ושיעורם, מהותם הגזילה, ענייני רבינו בו כלל
גזילה. הלכות ענין הכוללות הן והחמוד והתאוה, א2)והעושק, פרק גניבה הלכות (ראה יד" בחוזק ובפרהסיא "בגלוי הלוקח

ג). הלכה ולקמן ג עליו.3)הלכה לוקין מעשה בו שיש לאו שכל פי על אין4)אף כן ועל עשה, למצוות והעתיקו אותו העביר
טז.). (מכות עליה" חייבין אין ועשה, קום בה שיש תעשה לא מצוות כל הכלל "זה מלקות. זה לאו "והיה5)על מתחיל: הכתוב

את להשיב הגזלן על לצוות בא אלא הגזילה, את השיב אם מקרה, לתאר הכתוב כוונת אין "... הגזלה את והשיב ואשם יחטא כי
ככתבה.6)הגזילה. מצותֿהעשה את שוב לקיים אפשר נז.).7)ואי (סנהדרין פרוטה משווה פחות פחות8)אפילו שאף לפי

ב). הלכה א פרק גניבה הלכות (ראה התורה מן אסור א.9)משיעור בהלכה הגוזל", ל"כל ביאור בניגוד10)זהו יד, בחוזק
הבעלים. ידיעת בלי בסתר האדם ממון הלוקח בסוף11)לגנב המובא שבכתוב לדוגמה המתאימה ביותר הפשוטה הדוגמא זוהי

זו. מידו.12)הלכה הנוטל כדין מרשותו הנוטל בכוח.13)דין עבדו את הקודמות.14)תפס הדוגמאות משתי שונה זו דוגמא
בלבד בהם השתמש אלא לעצמו, אותם לקח לא בבהמה או בעבד כאן אולם לחלוטין, הכלים ואת המטלטלין את לעצמו נטל שם

צז.). צו: לח:).15)(שם בתרא (בבא קרקע על וכאן מטלטלין, על דובר שם הקודמות. הדוגמאות את משלימה זו דוגמא
עט:).16) קמא (בבא לגזלן דוגמא בתלמוד משמש הזה ב.17)הכתוב בהלכה הנזכר לעושק ביאור לגוזל18)זהו בניגוד

הבעלים. ברצון שלא לידו חבירו ממון בא סא.).20)עיכב.19)שמתחילתו מציעא (בבא שכיר כפועל אצלו תקיף21)שעבד
כחפצו. בתשלומים.22)ועושה עצמו לפטור יכול הגזלן קמא23)ואין (בבא בגדים ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל כגון,

שלומי"24)צג:). בעי בעלמא דמים לאו ואם יחזיר, שגזל כעין אם גזל? אשר לומר תלמוד מה גזל, אשר הגזילה את "והשיב
י). פרק שם תוספתא סו. שגנב.25)(שם עדים שני עליו העידו אם שניים, פי שמשלם כגנב גדול.26)ולא מברייתה,27)בניין

שהייתה. כמו קורה תישאר הבניין הריסת לאחר גזל.28)כי אשר הגזילה את בתשובה.29)והשיב לחזור הגזלן על להקל כדי
תשובה.30) מלעשות יימנע עצמה, הקורה את ולהחזיר ביתו את להרוס נכריחו והסוכה31)שאם בטיט, חיברה שלא אףֿעלֿפי

(גמרא קבע בניין כדין הסוכה דין החג ימי בתוך כי עצמה, הקורה את יחזיר שלא תקנה, כאן גם תיקנו החג, לאחר להריסה עומדת
מפני32)שם). דמיה, את לו נותן אלא עצמה, הקורה את מחזיר אינו החג לאחר ואף בניין, כדין הסוכה דין בטיט, בנאה ואם

שם). (גמרא השבים ב).33)תקנת הלכה למעלה (ראה תורה" דין שהוא כל לגזול "אסור כי פרוטה34)עבירה, משווה פחות כי
נה:). מציעא (בבא ממון קה.).35)אינו קמא (בבא ירק כגון יחד, הנאגדים דברים
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הּׁשליׁשית להחזיר חּיב - ׁשּתים היתה36לֹו ּובּתחּלה הֹואיל , ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָ
ּפרּוטה -37ׁשוה אחת והחזיר ּפרּוטה, ׁשוֹות ׁשּתים ּגזל . ְְְְֱִִֶַַַַָָָָָָ

ּכאן אין ּכאן38ּגזלה אין ּגזלה הׁשבת מצות ,39. ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָָָ
.Ê- ּבּמדּבר גזלתֹו לֹו והחזיר ּבּיּׁשּוב, חברֹו את ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּגֹוזל

לֹו: אֹומר - לאו ואם נֹוטל; - רצה אם הּנגזל: ּביד ְְְְִִִֵֵַַָָָָָהרׁשּות
ּכאן מּמּני ּתאנס ׁשּמא ּבּיּׁשּוב, אּלא נֹוטל היא40איני והרי . ֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּובאחריּותֹו הּגזלן וכן41ּברׁשּות ּבּיּׁשּוב. לֹו ׁשּיחזירּנה עד ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָ
הּגזלה. ְְִֵֵַָּבדמי

.Áּבחׁשּבֹון לֹו והבליע חברֹו את יצא42הּגֹוזל ואם43- . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
עּׂשּוי45לכיסֹו44החזיר ׁשאדם יצא; - מעֹות ּבֹו ׁשּיׁש ְֱִִֵֶֶֶָָָָָָ

ּבכיסֹו לֹו46למׁשמׁש ׁשהחזיר הּמעֹות מנה והרי ׁשעה, ּבכל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ּפֹוטר מּדעת ׁשּלא ּומנין מעֹותיו, לכיס47ּבכלל החזיר ואם . ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ

יצא לא - ּכלּום ּבֹו עד48ׁשאין הּגזלה ּבאחריּות וחּיב , ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּפלֹוני.49ׁשּיֹודיעֹו לכיס ׁשהחזיר ְְֱִִִִֶֶֶ

.Ëהחֹומד חברֹו,50ּכל ׁשל וכליו ּביתֹו אֹו אמתֹו אֹו עבּדֹו ְְֲֲֵֵֵֵֶַַָָָ
מּמּנּו ׁשּיקנהּו לֹו ׁשאפׁשר דבר ּברעים51אֹו עליו והכּביר , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ּבֹו דמים52והפציר לֹו ׁשּנתן ּפי על אף מּמּנּו, ׁשּלקחֹו עד ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָ
תחמד.53רּבים לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹ

מעּׂשה ּבֹו ׁשאין מּפני זה, לאו על לֹוקין עֹובר54ואין ואינֹו . ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשחמד החפץ ׁשּיּקח עד זה ׁשּנאמר55ּבלאו ּכענין לא56, : ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ּבֹו ׁשּיׁש חּמּוד - ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹתחמד
.57מעּׂשה ֲֶַ

.Èהּמתאּוה ּכל58ּכל וכן חברֹו, ׁשל וכליו אׁשּתֹו אֹו ּביתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּכיון - מּמּנּו לקנֹותן לֹו ׁשאפׁשר ּדברים מּׁשאר ּבהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכּיֹוצא

ּבּדבר ּבלּבֹו ונפּתה זה דבר יקנה היא ּבלּבֹו עבר59ׁשחׁשב ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבּלב אּלא ּתאוה ואין תתאּוה, לא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבלא

.60ּבלבד ְִַ
.‡Èגזל לידי מביא והחּמּוד חּמּוד, לידי מביאה ;61הּתאוה ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

להם ׁשהרּבה ּפי על אף למּכר הּבעלים רצּו לא ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשאם
גזל לידי יבֹוא - ּברעים והפציר וחמדּו62ּבדמים ׁשּנאמר: ; ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ממֹונם63בּתים להּציל ּבפניו הּבעלים עמדּו ואם אֹו64וגזלּו. ְְְְְְִִִִַַָָָָָָָָָ
ּולמד65מנעּוהּו צא ּדמים. ׁשפיכּות לידי יבֹוא - מּלגזל ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹ

ונבֹות אחאב .66מּמעּׂשה ְְֲִֵַַָָ
.·Èׁשהּמתאּוה למדּת, אחד67הא ּבלאו עֹובר והּקֹונה68- , ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

- מהן ּבבּקׁשה אֹו ּבּבעלים ׁשהפציר ּבהפצר ׁשהתאּוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָדבר
תתאּוה' ו'לא תחמד' 'לא נאמר: לכ לאוין. ּבׁשני .69עֹובר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּגזל לאוין.70ואם ּבׁשלׁשה עבר - ְְִִִַַָָָָ
.‚Èּפרּוטה ׁשוה חברֹו את הּגֹוזל נׁשמתֹו71ּכל נֹוטל ּכאּלּו - ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבצע ּבצע ּכל ארחֹות ּכן ׁשּנאמר: נפׁש72מּמּנּו; וגֹומר.73את ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
כן ּפי על קּימת74ואף הּגזלה היתה לא אם הּגזלן75, ורצה , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
ּתׁשּובה מאליו76לעּׂשֹות ּובא ּתּקנת77, - הּגזלה ּדמי והחזיר ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
היא אֹותֹו78חכמים עֹוזרין אּלא מּמּנּו, מקּבלין 79ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

וכל הּׁשבים. על היׁשרה הּדר לקרב ּכדי לֹו, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּומֹוחלין
מּמּנּו נֹוחה חכמים רּוח אין - הּגזלה דמי מּמּנּו .80המקּבל ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
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הגזילה.36) השבת בתורת אינו פרוטה משווה שפחות אמרנו והרי פרוטה, משווה פחות שהיא פי על משעת37)אף עליו וחלה
ההשבה. חובת פרוטה.38)הגזילה משווה פחות הוא בידו שנשאר מה שווה39)כי גזל כי הגזילה, השבת מצוות את קיים לא

רבינו: בדברי שס סימן משפט חושן הטור גירסת שהביא משנה כסף וראה משנה. במגיד פירש [כך הכול להחזיר ועליו פרוטה,
בידו]. שנשאר מה להחזיר מחוייב שהגזלן מפרש הוא גם כי הבדל, אין ולהלכה כאן" אין השבה כאן, יש שמא40)"גזילה

מזויינים. שודדים ידי על כגון באונס, ממני אותה חייב.41)יקחו הגזלן אונס, וקרה במדבר כורחו בעל לו החזירה אם
שגזל.42) לומר התבייש כי בחשבון, והבליע הגזילה דמי עליהם הוסיף דמיו לו וכשנתן חפץ, ממנו קנה זמן ידי43)לאחר

מאחריותו. הגזלן פטור הנגזל, מיד הכסף נגנב ואם הנגזל.45)הגזלן.44)חובתו, של את46)לארנקו לבדוק רגיל אדם
קיח:). קמא בבא הכול כדעת שנתקבלה כא: מציעא בבא יצחק רבי (דעת הכסף נגנב לא אם לראות כדי קרובות, לפעמים ארנקו

אם47) מאחריותו, הגזלן את פוטר הגזילה, את לו שהחזיר לו הודיע לא שהגזלן פי על אף לו, שהוחזר הכסף את מנה הנגזל אם
כן. לאחר רבינו48)אבד פירשו כך הגזילה. לו הוחזרה אם ידע לא כך ומתוך בו, למשמש דרכו אין כסף, בכיס שאין מכיוון

רש"י).ו כפירוש (שלא שם מעות, בו שאין כיס לבין מעות בו שיש כיס בין בגמרא ההבדל את עליו49)הרי"ף שישמור כדי
ואילך. מכאן להשיג.50)הנגזל לב בכל דבר51)החפץ כל אף ומקנה, קונה שהוא בדבר מפורש ואמתו) (עבדו הפרט "מה

ח). פרשה יתרו (מכילתא ומקנה" קונה והתעקש.52)שהוא דברים עליו להו"53)הרבה משמע דמי בלא לאינשי תחמוד, "לא
דמים. בנותן אף קיים, תחמוד" "לא איסור שבאמת מכאן ה:). מציעא לאחר54)(בבא עבירה, בו אין הקנייה מעשה עצם כי

מעשה. אין ובזה וההפצרה, השידול רק היא והעבירה מרובה, שידול לאחר הבעלים בהסכמת לאו55)שנעשה על עובר אינו
שחמד. החפץ את קנה דהיינו מטרתו, את החומד השיג כן אם אלא תחמוד" שנאמר.56)"לא למה אפילו57)דומה "או

(מכילתא מעשה" שעושה עד כאן אף מעשה, שעושה עד להלן מה וגומר, עליהם וזהב כסף תחמוד לא לומר תלמוד בדיבור? חומד
ח).. פרשה מעשה.58)יתרו, ידי על לפועל תשוקתו להוציא לו.59)בלי שימכרנו החפץ בעל על להטריח בליבו גמר

בפני60) החמדה ועל עצמה בפני התאווה על לחייב תתאווה, ולא אומר הוא ולהלן תחמוד "לא מעשה. בו שיש לחימוד בניגוד
שם). (מכילתא תתא61)עצמה" ולא שנאמר לחמוד, סופו התאווה שאם לך ולומר ... אומר: חמד"רבי ואם תחמוד, ולא ווה

(שם). וגזלו" שדות וחמדו שנאמר ולגזול, לאנוס בחזקה.62)סופו ונשאו.63)ויקח ובתים וגזלו שדות וחמדו במקרא:
מהם.64) שגזלוהו שגזלו.65)לאחר העמידוהו66)לפני עליו, העלילו נבות וכשסרב לקנותו וביקש נבות כרם חמד אחאב

כא). (מלכיםֿא המלך לאוצר החרימו כרמו ואת והרגוהו לפועל.67)למשפט חפצו מוציא תתאווה.68)ואינו "לחייב69)לא
שם). (מכילתא עצמה" בפני החמדה ועל עצמה בפני התאווה למכרו.70)על סרבו והבעלים אותו, שחמד לאחר דבר

קיט.71) קמא בבא יוחנן רבי של הגוזל.72)מימרא הנגזל.73)כל של נפשו כלומר יקח, כה74)בעליו הגזילה שעבירת
נשרפה.75)חמורה. או שאבדה צד:).76)כגון (שם תשובה" לעשות שביקש אחד באדם אותו77)"מעשה שתבע בלי

בביתֿהדין. ה.78)הנגזל הלכה למעלה ראה דמיה, את להחזיר חייב תורה שדבר פי על תשובה.79)אף כי80)לעשות
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אף‡. ׁשהיתה, ּכמֹו היא הרי אּלא נׁשתּנית ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּגזלה
הּגזלן ׁשּמת ּפי על ואף מּמּנה, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ואם ּבעצמּה. לבעליה חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי
הּבעלים נתיאׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּגזלן, ּביד ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנׁשתּנית

הּגזלה. ּכׁשעת ּדמיה ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, קנאּה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
אׁשר·. הּגזלה את והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָודין

אֹותּה, מׁשּלם - ּכׁשּגזלּה היא אם למדּו: הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגזל.
מּמּנה הּבעלים נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם - ּבידֹו נׁשתּנית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואם
יאּוׁש, אחר ׁשהׁשּביחה הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשתּנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא

מּדב זה ודבר הּגזלה. ּכׁשעת אּלא מׁשּלם מּפניואינֹו ריהם, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ונֹוטל הּׁשבח לֹו ׁשמין הּגזלה, לֹו ּוכׁשּמחזיר הּׁשבים. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתּקנת

הּנגזל. ְִִַָמן
נׁשתּנית‚. ׁשּלא ּפי על אף ּבמּתנה, נתנּה אֹו הּגזלן ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמכרּה

ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח; מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה
ּונתינה, מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח ְְְְִֵֵַַָָקנאּה
מה„. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָהּגֹוזל

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
הּגזלה, לֹו ּומחזיר הּנגזל מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת
נתיאׁש. לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּנגזל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוחֹוזר
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל - הּיֹורׁש אֹו הּלֹוקח הׁשּביח אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָוכן

העֹובד‰. ׁשהׁשּביח ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד הּגזלן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמכר
ליּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד מכרּה לבעליה. חֹוזרת - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכֹוכבים
ּבידֹו ׁשהיא וזה יּׂשראל והּגזלן הֹואיל - ׁשהׁשּביח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחר
מּידֹו. מֹוציאין אין - הּנגזל ּתפּׂש ואם הּׁשבח; קנה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיּׂשראל,

.Âאחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר
ּפי על אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני לּגזלן, הּׁשבח - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׁשּנׁשתּנית
ּבין אצלֹו, ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? מאליה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהׁשּביחה
רחל ּגזל ילדה; לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּילדה
לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ׁשּגזזּה ּבין אצלֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹונטענה
ואם הּגזלה. ּכׁשעת מׁשּלם הּבעלים, ונתיאׁשּו הֹואיל - ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָגזזּה
ילדה לא עדין ואם ּגזלן; ׁשל והּולדֹות הּגּזֹות - ּוגזזּה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹילדה
ּומחזיר הּנגזל, מן הּׁשבח ונֹוטל לֹו, ׁשמין - גזזּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹולא

עצמּה. ְְֵַַָָהּבהמה
.Ê;ילדה ּכ ואחר הּבעלים, ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּגזל

ּדמי מׁשּלם - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים, ונתיאׁשּו טעּונה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָרחל
לפני ואם לּגזז. העֹומדת רחל ּודמי לילד העֹומדת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּפרה
והּולדֹות הּגּזֹות הרי - גזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנה קדם אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיאּוׁש
הּגזלן; ּביד נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ּבעלים, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשל

ּברׁשּות - הּגזלה נׁשתּנית ולא הּבעלים נתיאׁשּו ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹהֹואיל
ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, היא ְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעליה

.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש גזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב
ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נּׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיהא

ּבעלים. ׁשל - הקּדׁש ְְְִֵֶֶַָׁשעת
.Ëּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

יאּוׁש לפני אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָָּוולדֹות;
מּׁשבח ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנֹוטל

הֹוצאה. ּבֹו ֵֶָָׁשּיׁש
.Èעצים הּגֹוזל ּכיצד? ׁשּנּוי. אינֹו - לברּיתֹו החֹוזר ְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָׁשּנּוי

אפׁשר ׁשהרי ׁשּנּוי; אינֹו - ּתבה מהן ועּׂשה ּבמסמרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָודּבקן
ּכׁשהיּו. לּוחֹות וחֹוזרין ְְְְְִֶָָָלפרקן,

.‡È,הּלבנה ידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועּׂשאהּו עפר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּגזל
מטּבע ועּׂשאהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתחזר
ּכל וכן ּכׁשהיתה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע יּתי ׁשאם קנה; לא -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·Èועּׂשאן ּבהן חקק אֹו ּוקצצן וׁשפן עצים הּגֹוזל ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאבל

טוי ׁשּגזל אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו צמר ׁשּגזל אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכלים,
וסּתתן, אבנים אֹו עפר, ועּׂשאּה לבנה ׁשּגזל אֹו ּבגד, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָועּׂשהּו
מעֹות יעּׂשם ׁשאם ּבידֹו; ׁשּנּוי זה הרי - והּתיכן מעֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. חדׁשֹות ּפנים - ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָֹאחרֹות
.‚Èׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשים מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין
- ּוקצצֹו מחּבר ּדקל ּגזל הן. חדׁשֹות ּפנים - יחּדׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאם
קנה. - קֹורֹות עּׂשהּו חליֹות; חליֹות ּכרתֹו ואפּלּו קנה, ְְְֲִַָָָָָָָֹֻֻלא

.„Èעּׂשאן קנה; לא - קטּנֹות ועּׂשאן ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְֲֲַַַָָָָָָָֹּגזל
- עליו והפריד לּולב ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה עד ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָלּוחֹות
טלה ּגזל קנה. - חּופּיה ועּׂשאן עלים ּגזל העלים. ֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָקנה
וקנהּו, ּבידֹו ׁשּנּוי זה הרי - ׁשֹור ונעּׂשה עגל איל, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָונעּׂשה
הּבעלים. נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על ואף הּגזלה, ּכׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומׁשּלם

.ÂËמׁשּלם אּלא הּפחת; לֹו ׁשמין אין - וׁשּברֹו ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּגזל
הּכלי לּטל הּבעלים רצּו ואם ּגזלן. ׁשל הּׁשבּור והּכלי ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹּדמיו,
לּבעלים, היא ּתּקנה ׁשּזֹו הּפחת; ּומׁשּלם נֹוטלין, - ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשבּור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבידן. הרׁשּות - רצּו לא ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹואם
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף והּוקרה, נׁשתּנית ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּגזלה

לּבע חֹוזרת זֹו הרי - מּמּנה ּבּההּבעלים לּגזלן ואין לים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכגֹון אּלא יאּוׁש אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכלּום.
חֹוזרת הּגזלה היתה אם הּיקר, ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּגּזֹות

ּבּה. זֹוכה אינֹו ְֵֵֶֶָָּבעיניה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תשובה. בעל הוא אם אפילו ממנו, אותה ומקבלים מחזירה קיימת הגזילה אם א. סיכום: בתשובה. מלחזור הגזלנים את מונע הוא
תקנת מפני דמיה, נותן ה), הלכה (למעלה בבניין שבנאה קורה כגון לגזלן, רב הפסד ייגרם ההחזרה ידי ועל קיימת הגזילה אם ב.
משלם שהגזלן בתלמוד, שנאמר מקום כל ד. והחזיר. מאליו בא אם ממנו, מקבלים אין דמיה אפילו קיימת, הגזילה אין ג. השבים.

דין. בבית אותו תובעים אלא מרצונו, שב שאינו לגזלן הכוונה או1)דמים, רשות שינוי ר"ל הגזילה, שינויי דיני רבינו בו ביאר
אלו. דברים ופרטי ענין, שינוי או שבח שינוי
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אף‡. ׁשהיתה, ּכמֹו היא הרי אּלא נׁשתּנית ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּגזלה
הּגזלן ׁשּמת ּפי על ואף מּמּנה, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָעל
ואם ּבעצמּה. לבעליה חֹוזרת זֹו הרי - ּבניו ּביד היא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי
הּבעלים נתיאׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּגזלן, ּביד ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹנׁשתּנית

הּגזלה. ּכׁשעת ּדמיה ּומׁשּלם ּבׁשּנּוי, קנאּה - ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמּמּנה
אׁשר·. הּגזלה את והׁשיב ׁשּנאמר: הּוא, ּתֹורה ּדין זה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָודין

אֹותּה, מׁשּלם - ּכׁשּגזלּה היא אם למדּו: הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָּגזל.
מּמּנה הּבעלים נתיאׁשּו ּדמיה. מׁשּלם - ּבידֹו נׁשתּנית ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָואם
יאּוׁש, אחר ׁשהׁשּביחה הּׁשבח ּכל הּגזלן קנה - נׁשתּנית ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹולא

מּדב זה ודבר הּגזלה. ּכׁשעת אּלא מׁשּלם מּפניואינֹו ריהם, ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ונֹוטל הּׁשבח לֹו ׁשמין הּגזלה, לֹו ּוכׁשּמחזיר הּׁשבים. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּתּקנת

הּנגזל. ְִִַָמן
נׁשתּנית‚. ׁשּלא ּפי על אף ּבמּתנה, נתנּה אֹו הּגזלן ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹמכרּה

ונתיאׁשּו הֹואיל הּלֹוקח; מּיד ּבעצמּה חֹוזרת אינּה - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּגזלה
ּונתינה, מכירה לאחר ּבין ּונתינה מכירה לפני ּבין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָהּבעלים,

רׁשּות. וׁשּנּוי ּביאּוׁש הּלֹוקח ְְְְִֵֵַַָָקנאּה
מה„. - יאּוׁש לפני הֹוריׁש אֹו ּומכר והׁשּביח, ְְְִִִִֵֵֵַַַַָהּגֹוזל

יֹורׁש אֹו לֹוקח וקנה מכר, ּׁשהׁשּביח ּומה הֹוריׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשהׁשּביח
הּגזלה, לֹו ּומחזיר הּנגזל מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּׁשבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאת
נתיאׁש. לא ׁשהרי הּגזלן, מן הּׁשבח ּדמי ונֹוטל הּנגזל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹוחֹוזר
הּנגזל. מן הּׁשבח נֹוטל - הּיֹורׁש אֹו הּלֹוקח הׁשּביח אם ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָוכן

העֹובד‰. ׁשהׁשּביח ּפי על אף ּכֹוכבים, לעֹובד הּגזלן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמכר
ליּׂשראל ּכֹוכבים העֹובד מכרּה לבעליה. חֹוזרת - ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָּכֹוכבים
ּבידֹו ׁשהיא וזה יּׂשראל והּגזלן הֹואיל - ׁשהׁשּביח ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָאחר
מּידֹו. מֹוציאין אין - הּנגזל ּתפּׂש ואם הּׁשבח; קנה ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָיּׂשראל,

.Âאחר אֹו יאּוׁש אחר ׁשהׁשּביחה ׁשהּגזלה ּבארנּו, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכבר
ּפי על אף הּׁשבים, ּתּקנת מּפני לּגזלן, הּׁשבח - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָׁשּנׁשתּנית
ּבין אצלֹו, ונתעּברה ּפרה ּגזל ּכיצד? מאליה. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהׁשּביחה
רחל ּגזל ילדה; לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּילדה
לא ׁשעדין ּבין ּבּדין ׁשּתבעֹו קדם ׁשּגזזּה ּבין אצלֹו, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹונטענה
ואם הּגזלה. ּכׁשעת מׁשּלם הּבעלים, ונתיאׁשּו הֹואיל - ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָגזזּה
ילדה לא עדין ואם ּגזלן; ׁשל והּולדֹות הּגּזֹות - ּוגזזּה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹילדה
ּומחזיר הּנגזל, מן הּׁשבח ונֹוטל לֹו, ׁשמין - גזזּה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹולא

עצמּה. ְְֵַַָָהּבהמה
.Ê;ילדה ּכ ואחר הּבעלים, ונתיאׁשּו מעּברת, ּפרה ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֻּגזל

ּדמי מׁשּלם - ּגזזּה ּכ ואחר הּבעלים, ונתיאׁשּו טעּונה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָָרחל
לפני ואם לּגזז. העֹומדת רחל ּודמי לילד העֹומדת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָּפרה
והּולדֹות הּגּזֹות הרי - גזזּה אֹו ילדה ׁשּנׁשּתּנה קדם אֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹיאּוׁש
הּגזלן; ּביד נטענה אֹו ׁשּנתעּברה ּפי על ואף ּבעלים, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָׁשל

ּברׁשּות - הּגזלה נׁשתּנית ולא הּבעלים נתיאׁשּו ולא ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹֹהֹואיל
ּבאנסיה. חּיב ׁשהּגזלן ּפי על אף עדין, היא ְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּבעליה

.Á- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו אחר וטבח והקּדיׁש גזל, אֹו ְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָּגנב
ׁשּלא ּכדי ּבלבד, ׁשהקּדיׁשּה מּׁשעה הּגזלן ּברׁשּות היא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי
עד ּגנבה מּׁשעת וגּזֹותיה ולדֹותיה וכל נּׂשּכר; חֹוטא ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיהא

ּבעלים. ׁשל - הקּדׁש ְְְִֵֶֶַָׁשעת
.Ëּגּזֹות ּכגֹון מאליו, הּבא ּבׁשבח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

יאּוׁש לפני אפּלּו - ּופּטמּה ּכחּוׁשה היתה אם אבל ְְְְְֲֲִִִִֵֵָָָָָָּוולדֹות;
מּׁשבח ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן הּפּטּום. ׁשבח הּנגזל מן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹנֹוטל

הֹוצאה. ּבֹו ֵֶָָׁשּיׁש
.Èעצים הּגֹוזל ּכיצד? ׁשּנּוי. אינֹו - לברּיתֹו החֹוזר ְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָׁשּנּוי

אפׁשר ׁשהרי ׁשּנּוי; אינֹו - ּתבה מהן ועּׂשה ּבמסמרים ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָודּבקן
ּכׁשהיּו. לּוחֹות וחֹוזרין ְְְְְִֶָָָלפרקן,

.‡È,הּלבנה ידק ׁשאם קנה; לא - לבנה ועּׂשאהּו עפר ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹּגזל
מטּבע ועּׂשאהּו מּתכת ׁשל לׁשֹון ּגזל ּכׁשהיתה. עפר ְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתחזר
ּכל וכן ּכׁשהיתה. לׁשֹון יחזר הּמטּבע יּתי ׁשאם קנה; לא -ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.·Èועּׂשאן ּבהן חקק אֹו ּוקצצן וׁשפן עצים הּגֹוזל ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָאבל

טוי ׁשּגזל אֹו ולּבנֹו, נּפצֹו אֹו ּוצבעֹו צמר ׁשּגזל אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכלים,
וסּתתן, אבנים אֹו עפר, ועּׂשאּה לבנה ׁשּגזל אֹו ּבגד, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָועּׂשהּו
מעֹות יעּׂשם ׁשאם ּבידֹו; ׁשּנּוי זה הרי - והּתיכן מעֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָאֹו

ּבהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן הן. חדׁשֹות ּפנים - ְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָֹאחרֹות
.‚Èׁשהרי קנה; לא - וחּדׁשן וׁשפן יׁשנֹות מעֹות ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹהּגֹוזל

קנה; - ויּׁשנם חדׁשים מעֹות ּגזל ּכׁשהיּו. וחֹוזרין ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָמתיּׁשנין
- ּוקצצֹו מחּבר ּדקל ּגזל הן. חדׁשֹות ּפנים - יחּדׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻׁשאם
קנה. - קֹורֹות עּׂשהּו חליֹות; חליֹות ּכרתֹו ואפּלּו קנה, ְְְֲִַָָָָָָָֹֻֻלא

.„Èעּׂשאן קנה; לא - קטּנֹות ועּׂשאן ּגדֹולֹות קֹורֹות ְְֲֲַַַָָָָָָָֹּגזל
- עליו והפריד לּולב ּגזל קנה. - ׁשמם ׁשּנׁשּתּנה עד ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָלּוחֹות
טלה ּגזל קנה. - חּופּיה ועּׂשאן עלים ּגזל העלים. ֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָקנה
וקנהּו, ּבידֹו ׁשּנּוי זה הרי - ׁשֹור ונעּׂשה עגל איל, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָונעּׂשה
הּבעלים. נתיאׁשּו ׁשּלא ּפי על ואף הּגזלה, ּכׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּומׁשּלם

.ÂËמׁשּלם אּלא הּפחת; לֹו ׁשמין אין - וׁשּברֹו ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּגזל
הּכלי לּטל הּבעלים רצּו ואם ּגזלן. ׁשל הּׁשבּור והּכלי ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹּדמיו,
לּבעלים, היא ּתּקנה ׁשּזֹו הּפחת; ּומׁשּלם נֹוטלין, - ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָהּׁשבּור

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבידן. הרׁשּות - רצּו לא ְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹואם
.ÊËׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף והּוקרה, נׁשתּנית ׁשּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּגזלה

לּבע חֹוזרת זֹו הרי - מּמּנה ּבּההּבעלים לּגזלן ואין לים, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּכגֹון אּלא יאּוׁש אחר הּׁשבח את לּגזלן ּתּקנּו ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹּכלּום.
חֹוזרת הּגזלה היתה אם הּיקר, ׁשבח אבל ּוולדֹות; ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּגּזֹות

ּבּה. זֹוכה אינֹו ְֵֵֶֶָָּבעיניה,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תשובה. בעל הוא אם אפילו ממנו, אותה ומקבלים מחזירה קיימת הגזילה אם א. סיכום: בתשובה. מלחזור הגזלנים את מונע הוא
תקנת מפני דמיה, נותן ה), הלכה (למעלה בבניין שבנאה קורה כגון לגזלן, רב הפסד ייגרם ההחזרה ידי ועל קיימת הגזילה אם ב.
משלם שהגזלן בתלמוד, שנאמר מקום כל ד. והחזיר. מאליו בא אם ממנו, מקבלים אין דמיה אפילו קיימת, הגזילה אין ג. השבים.

דין. בבית אותו תובעים אלא מרצונו, שב שאינו לגזלן הכוונה או1)דמים, רשות שינוי ר"ל הגזילה, שינויי דיני רבינו בו ביאר
אלו. דברים ופרטי ענין, שינוי או שבח שינוי
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ּבׁשעת‡. דינר ׁשוה היא והרי מחברֹו, יין ׁשל חבית ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּגֹוזל
החבית ׁשּבר אם ּבארּבעה: ועמדה אצלֹו והּוקרה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהּגזלה,
- ׁשהּוקרה אחר ּבמּתנה נתנּה אֹו מכרּה אֹו אֹותּה ׁשתה ְְְְֶַַַָָָָָָָָָָאֹו
הּניחּה, ׁשאּלּו העֹולם; מן הֹוצאה ּכׁשעת ארּבעה, ְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמׁשּלם
מׁשּלם - אבדה אֹו מאליה נׁשּברה ּבעצמּה. חֹוזרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה

הּגזלה. ּכׁשעת ְְִִֵַַָָּדינר,
מן·. הֹוצאה ּובׁשעת ארּבעה, הּגזלה ּבׁשעת ׁשוה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָהיתה

אֹו ׁשּׁשּברּה ּבין הּגזלה, ּכׁשעת ארּבעה, מׁשּלם - ּדינר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהעֹולם
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מאליה. אבדה אֹו ׁשּנׁשּברה ּבין ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשתאּה

החֹותל‚. ּוכׁשּיּמכר ּתמרים, חמּׁשים ּבֹו ׁשּיׁש חֹותל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּגֹוזל
יּמכר אחת אחת ּוכׁשּיּמכר ּבתׁשעה, יּמכר ּכאחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻּכּלֹו
לֹומר יכֹול הּנגזל ואין ּתׁשעה, אּלא מׁשּלם אינֹו - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבעּׂשרה
ּכל וכן ּבמּזיק, הּדין וכן מֹוכר. הייתי אחת אחת אני ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָֹלֹו:
אּלא כן, אינֹו ּבהקּדׁש אבל הדיֹוט; ּבנכסי ּבזה, ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּיֹוצא

עּׂשרה. ְֲֵַָָמׁשּלם
יכֹו„. ׁשאינֹו ּכחׁש ּכחׁשה אֹו והזקינה ּבהמה לחזר,ּגזל ל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

מטּבע ׁשּגזל אֹו ּתעלה, רפּואת להם ׁשאין חלאים ְְְְֳִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכגֹון
אֹו ּכּלן, והרקיבּו ּפרֹות ׁשּגזל אֹו ,הּמל ּפסלֹו אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻונסּדק
ּומׁשּלם וׁשּברֹו, ּכלי ׁשּגזל ּכמי זה הרי - והחמיץ יין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּגזל
ׁשאפׁשר ּכחׁש וכחׁשּו ּבהמֹות ּגזל אם אבל הּגזלה. ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכׁשעת
ונפסל מטּבע ׁשּגזל אֹו והזקינּו, עבדים ׁשּגזל אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלחזר,
ּפרֹות ׁשּגזל אֹו אחרת, ּבמדינה יֹוצא הּוא והרי זֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבמדינה
ועבר חמץ ׁשּגזל אֹו ונטמאת, ּתרּומה אֹו מקצתם, ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָוהרקיבּו
נפסלה אֹו עברה, ּבּה ונעבדה ּבהמה אֹו הּפסח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעליו
ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - להּסקל יֹוצאה ׁשהיתה אֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָמּלּקרב,

ּבעצמּה. אֹותּה ּומחזיר ,ְְְֲִֶַַָָָלפני
אם‰. אבל הּגזלה; ּכׁשהחזיר אמּורים? ּדברים ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָּבּמה

חּיב - ּבהנאה ׁשּנאסרה אחר אבדה אֹו הּגזלה ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָנּׂשרפה
אחר ּבֹו ּכפר אם ,לפיכ הּגזלה. ּכׁשעת דמיה לֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָלהחזיר
ואׁשם. וחמׁש קרן לׁשּלם חּיב - ונׁשּבע ּבהנאה ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאסרה

.Âחרׁש אֹו עליה רכב אֹו מּׂשא עליה ונּׂשא ּבהמה ְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָהּגֹוזל
ׁשעבר ּפי על אף לבעליה, והחזיר ּבזה, וכּיֹוצא ּבּה דׁש ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
הפסידּה לא ׁשהרי ּכלּום, לׁשּלם חּיב אינֹו - תעּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹּבלא
אֹו לעׁשק אֹו לגזל זה אדם החזק ואם הכחיׁשּה. ְְְְְֲִִִִֶַַָָָֹֹֹֻולא
ואפּלּו אֹותֹו, קֹונסין - ּפעם אחר ּפעם אּלּו מעּׂשים ְֲֲֲִִִֵַַַַַַַַַלעּׂשֹות
ּבּבהמה ׁשהׁשּביח הּׁשבח אֹו הּׂשכר וׁשמין לארץ, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבחּוצה

לּנגזל. ְְִֵַַָּומׁשּלם
.Êּבּטלֹו ולא מלאכה, ּבֹו ועּׂשה חברֹו ׁשל עבּדֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹהּתֹוקף

עבּדֹו. יּבטל ׁשּלא לאדם לֹו ׁשּנֹוח ּפטּור; - אחרת ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמּמלאכה
ּכפֹועל. לֹו מׁשּלם - אחרת מּמלאכה ּבּטלֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָואם

.Áאינּה אם מלאכה: ּבּה ועּׂשה חברֹו ׁשל ספינתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהּתֹוקף
ל עּׂשּויהעּׂשּויה היא ואם ּומׁשּלם; ּפחתה ּכּמה ׁשמין - ּׂשכר ְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ

ׁשּלא וירד הֹואיל - ּׂשכירּות ּבתֹורת לּה ירד אם ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹלּׂשכר:
לּטל רצה נֹוטל, - ּׂשכרּה לּטל הּבעל רצה אם ְְִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּברׁשּות,
וכן הּפחת. נֹותן - ּגזל ּבתֹורת לּה ירד ואם נֹוטל; - ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָּפחתּה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Ëאינּה חצר אֹותּה אם מּדעּתֹו: ׁשּלא חברֹו ּבחצר ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּדר

ּפי על אף ּׂשכר, לֹו להעלֹות צרי אינֹו - לּׂשכר ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָעּׂשּויה
אינֹו וזה נהנה ׁשּזה לעצמֹו, מקֹום לּׂשּכר הּדר זה ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּדר
זה ּדר ׁשאין ּפי על אף לּׂשכר, עּׂשּויה החצר ואם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחסר;

ממֹון. חּסרֹו ׁשהרי ּׂשכר, לֹו להעלֹות צרי - ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹלּׂשּכר
.Èהּצמר וצבע אחד ּובא ׁשרּויין, וסּמנים צמר לֹו ׁשהיה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמי

ּׁשהפסיד מה דמי לֹו מׁשּלם - חברֹו מּדעת ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּסּמנין
ואם הּצמר. ּגּבי ׁשעל סּמנין ׁשבח לֹו מחּׁשב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבּצמר,
מּידֹו. מֹוציאין אין - הּסּמנין מן ּׁשחּסרֹו מה ּדמי הּנּזק ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּתפּׂש

.‡Èיד על אֹו ּבעצמֹו יד ׁשּׁשלח ּבין ּבפּקדֹון, יד ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשֹולח
ונעּׂשת ּבאנסיו, ונתחּיב ּגזלן; זה הרי - ּוׁשלּוחֹו ועבּדֹו ְְְְְְְְְֲֲֳִֵֵֶַַַַָָָָּבנֹו
ּבפּקדֹון יד לׁשלח חׁשב הּגזלנים. ּכל ּכדין ּברׁשּותֹו, ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהּגזלה
נתחּיב יד ּומּׁשּׁשלח יד. ׁשּיׁשלח עד ּבאחריּותֹו, חּיב אינֹו -ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
הּפּקדֹון נטל אּלא ּכלּום, מּמּנּו חּסר ׁשּלא ּפי על אף ְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבֹו.
חּיב; זה הרי - יד ּבֹו לׁשלח ּכדי ּברׁשּותֹו למקֹום ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמּמקֹום

חּסרֹון. צריכה אינּה יד ְְִִִֵֶָָָָׁשּׁשליחּות
.·Èנתחּיב - רביעית מּמּנה לּטל החבית את ְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹהגּביּה

הּכיסּבאנסי את הגּביּה אם אבל נטל. ׁשּלא ּפי על אף ה, ְְֲֳִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
- אחד ּגּוף ׁשאינן מּדברים ּבכיס וכּיֹוצא ּדינר, מּמּנּו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלּטל
ּבדינר אּלא נתחּיב לא אֹו הּכיס ּבכל נתחּיב אם ספק זה ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהרי

ְִַּבלבד.
.‚Èאּלא חּיב אינֹו - מקצתן ונטל אצלֹו מפקדין ּפרֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהיּו

- ּבמקֹומֹו הּמּנח הּפּקדֹון ּוׁשאר ׁשּנטל, הּפרֹות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֻּבאחריּות
- ׁשּנטל זה מחמת הּׁשאר נפסד ואם הּוא. ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּברׁשּות
מּמּנה ונטל ּבמקֹומּה החבית את הּטה ּכיצד? ּבּכל. ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹחּיב
- ּבמקֹומּה והיא ׁשּנטל אחר נׁשּברה אם יתר: אֹו ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָרביעית
ואם החבית; הגּביּה לא ׁשהרי ׁשּנטל, ּכּמה אּלא חּיב ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאינֹו
ּכל וכן הּגזלה. ּכׁשעת ּכּלּה ּדמי את מׁשּלם - ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻהחמיצה

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.„Èּבּׁשעה ּברׁשּותֹו היה אם ּדין, ּבבית ּבפּקדֹון ְְְִִִִֵֵַַָָָָָהּכֹופר

ּבאנסֹו. וחּיב ּגזלן, עליו נעּׂשה - ְְְְֲֶַַַַָָָָָָָׁשּכפר
.ÂËּכלי היה ּגזלן. זה הרי - הּבעלים מּדעת ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשֹואל

מהן אחד ּולקחֹו עבּדֹו, ּביד אֹו הּבית ּבעל ׁשל ּבנֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָּביד
ּברׁשּותֹו, ונעּׂשה מּדעת; ׁשּלא ׁשֹואל זה הרי - ּבֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹונׁשּתּמׁש
החזירֹו אם ,לפיכ לּבעלים. ׁשּיחזירּנּו עד ּבאנסיו, ְְְְְֱֲֳִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָונתחּיב
חּיב - נׁשּבר אֹו מהן ואבד לעבד, אֹו ּבידֹו ׁשהיה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָלּקטן

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְֵֵֵֶַַָֹלׁשּלם.
.ÊËהרי - ּדין ּבית ּברׁשּות ׁשּלא הּלוה מּיד מׁשּכֹון ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹֹהחֹוטף

נכנס אם לֹומר צרי ואין לֹו. חּיב ׁשהּוא ּפי על אף ּגזלן, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָזה
ּתעמד. ּבחּוץ ׁשּנאמר: גזלן, ׁשהּוא ּומׁשּכנֹו חברֹו ּבית ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹלתֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

והמשתמש1) חבירו, בנכסי שנשתמש מי וכן שנפסלה, או שנפחתה או שהוזלה או שנתייקרה הגזילה דיני ז"ל רבינו בו ביאר
לגזול. מתכוונים אינם ששניהם לוה, מיד משכון החוטף או מדעת, שלא השואל לזה ונמשך אתו, הפקד אשר בפקדון

dcia`e dlifb zekld - elqk 'h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ה'תשע"ב כסלו ט' שני יום

רביעיּפר 1ק
¤¤§¦¦

חכמים‡. קנסּו ּכל2קנס על נׁשּבע הּנגזל ׁשּיהיה לּגזלנין, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּׁשּיטען הּגזלן3מה מן והּוא4ונֹוטל מחזק5. זה ׁשּיהיה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

עדים ּבׁשני .6ׁשּגזלֹו ְְִִֵֵֶָ
למׁשּכנֹו·. חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס הרי עדים,7ּכיצד? ּבפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

ּכנפיו ּתחת ּכלּום היה ּתחת8ולא לֹו מּטלין וכלים ויצא , ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֻ
הן מה העדים ידעּו ולא אֹומר9ּכנפיו, הּבית ּובעל ,10ּכ : ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

ולא נכנסּתי לא מעֹולם הּגזלן: ׁשאמר ּבין - ּגזלּתני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹוכ
ּכלּום ׁשראּו11נטלּתי ּכמֹו למׁשּכן נכנסּתי ׁשאמר: ּבין , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

נטלּתי12העדים לא אבל ּכלים13, אּלא ּכנפי ּתחת היה ולא , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
זה14ׁשּלי ּכלי נטלּתי ׁשאמר: ּבין ׁשּנטל15, טֹוען הּבית ּובעל , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - אחר ּוכלי חפץּבנ16זה ,17קיטת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ּׁשּיטען. מה ּכל ְְִֵֶַַָונֹוטל

אמּורים‚. ּדברים אמּוד18ּבּמה ׁשהּוא ּדברים ּבׁשּטען ? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
אצלֹו19ּבהן ׁשּמפקידין אמּוד ׁשהּוא ּדברים20אֹו אֹותן ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָ

הּכנפים ּתחת ׁשּיּנטלּו ׁשאפׁשר ּבדברים וטען ּכמֹו21ׁשּטען, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
העדים .22ׁשהעידּו ִִֵֵֶָ

ּבעת„. ראּוהּו ולא חברֹו את למׁשּכן ׁשּנכנס עדים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹראּוהּו
הּבית23ׁשּיצא ּובעל ּכלּום, ּכנפיו ּתחת נראה ואין ׁשּיצא אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

נכנסּתי, לא מעֹולם אֹומר: אפּלּו נטל, וכ ּכ ואֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹטֹוען
ּפטּור זה הרי - העדים את מכחיׁש אמר:24ׁשהרי ׁשאם . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

נטלּתי ולא הּסת25נכנסּתי ׁשבּועת נׁשּבע נטל26- ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
גזל ולא לגזל ׁשּיּכנס ׁשאפׁשר ;והֹול .27ּכלּום, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

מעידֹו‰. אחד עד ּכנפיו28היה ּתחת ּכלים ונטל ,29ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכלּום גזלּתי לא אֹומר: והּוא הן, מה יֹודע אֹו30ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ

נטלּתי ּבחֹובי יֹודע31ׁשאמר: העד ואין הֹואיל היה32- מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכנפיו, ׁשאינֹו33ּתחת גזל; ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

עדים ּבׁשני אּלא ּבגזלנּות .34מחזק ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
.Âהּגזלן מן ונֹוטל נׁשּבע הּבית ׁשּבעל ׁשֹומר35ּכׁשם ּכ , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּבית ּבעל נׁשּבעת36ׁשל ׁשֹומר ׁשל אׁשּתֹו אפּלּו נטל37. ׁשּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
הּגזלן. ּומׁשּלם ,וכ ְְְֵַַַָָָּכ

.Êׁשם ּׂשכירֹו39לקיטֹו38היה אינן40אֹו - הּבית ּבעל ׁשל ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
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זה.1) אחר הנמשך וכל גזל ממי יודע ואינו שגזל ומי והגזלן, הנגזל בין שיש והכחשה תביעה דיני בו דין2)נתבאר כלומר,
כך. אינו הגזלן,3)התורה ולא4)נגד נשבעין שבתורה הנשבעין "כל מלשלם ופטור הנתבע נשבע התורה מן כי הקנס וזהו

מה. שם שבועה", לו לשלם, שעליו "מי י), כב, (שמות ישלם" ולא בעליו "ולקח כתוב: כי (שם), הוא5)משלמין" זה ודין
מו.6)בתנאי. שם גמרא גזל, מה בדיוק יודעים כשאינם אפילו הנגזל, מן שגזל עליו מעידים עדים גזלן,7)שני כדין ודינו

טז. הלכה שלישי, פרק למעלה בגדו.8)ראה בגדו.9)כנפי כנפי תחת טמונים היו שהכלים כשכבר10)מכיוון זמן, לאחר
הגזלן. שהוציא הכלים הם מה לדעת אפשר נאמן11)אי הגזלן שאין וודאי זה במקרה כלים, ונטל שנכנס אותו מעידים והעדים

היה הגזלן, שהוציא הכלים הם מה בדיוק העדים ידעו לו וייטול. יישבע שהנגזל אותו וקנסו העדים, דברי את להכחיש בשבועה
שבועה. בלא אף מקבלם מצידו.12)הנגזל הכחשה כל זו בנקודה בי.13)ואין חזרתי כי חברי, שאולים14)משל שהיו

זה ובמקרה בגדי כנפי תחת אלו כלים היו כשנכנסתי טוען: שהוא או כלום, אותו מכחישים העדים אין זה במקרה התובע. בידי
כנפיו". תחת כלום היה "ולא שנכנס מעידים שהם אחד, בפרט אותו מכחישים ידי15)העדים על הכחשה כל אין זה במקרה

נטל. אחד כלי שרק באמת ייתכן כי אותו.16)העדים, קנסו כן ועל גזלן, כדין ומשכנו חבירו לבית הנכנס דין כגון,17)כי
התורה. בשבועת כמו תורה, שיטעון.18)ספר מה כל ונוטל הנגזל שהוא19)שנשבע כאלו כלים לו שהיו אותו, שמעריכים

מו: שבועות שם.20)טוען, אצלו, הופקדו אלה שכלים טוען והוא הוא נאמן איש גדולים.21)כי לא דברים שכלים22)כגון,
העידו לא שהעדים מכיוון נאמן, אינו הכנפיים, תחת שיינטלו אפשר שאי בדברים, יטען אם ב. הלכה ראה כנפיו, תחת לו מוטלין

כאלה. כלים הוצאת חבירו.23)על את למשכן שנכנס לאחר שיצא, ממנו24)ראוהו שנטלו עדים הבית לבעל שאין מכיוון
לו25)כלים. מאמינים אנו אותו פוטרת שהייתה אחרת טענה לטעון היה שיכול מפני כלומר: "מיגו", נקרא זה התלמוד בלשון

לבית הכניסה את ששכח אפשר כי פטור, כאן - עדים ידי על מוכחשת כשטענתו "מיגו" אומרים שאין פי על ואף זו. בטענה גם
ולאו לה עביד דאינש עליה רמיא דלא "מילתא התלמוד: בלשון לזוכרו. ראוי חשוב דבר כל בה היה שלא מאחר אדעתיה".חבירו,

צ. סימן משפט חושן יוסף בית לשבועת26)ראה בניגוד חפץ נקיטת בלי והיא הכול, לכופר התלמוד חכמי שתיקנו שבועה
מ: שבועות ב; הלכה סוף למעלה ראה חפץ, בנקיטת שהיא איניש27)המשנה, "עביד והטעם: מו. שבועות נחמן רב דעת זוהי

."... הממשכן בחוקי שערים "שלושה שם, רי"ף וראה עביד" ולא עדים,28)דגזים שני בפני למשכן הנכנס על דובר כה עד
אחד. עד בפני למשכן הנכנס על עדים.29)וכעת בשני ב בהלכה מובאת זו טענה30)דוגמא הם. שלי כנפי שתחת הכלים כי

ב. בהלכה לטענתו מקבילה עדים.31)זו שני היו לא כי גזלן, הוחזק לא שמשכנו, שהודה פי על את32)אף מכחיש כשהוא
ואין "הואיל רבינו שכתב ומה לקח. מה שיודע מעיד כשהעד אפילו ונפטר התורה שבועת נשבע הוא כלום נטלתי לא ואומר העד
בהלכה לקמן שיתבאר כמו לשלם, שחייב נטלתי", "שלי וטוען הבית בעל של כלים שלקח מודה שהוא למקרה התכוון יודע" העד

משנה). (מגיד שבועה",33)יג מחייבו אחד עד ממון, אותו מחייבין ששניים מקום "כל התורה. מן שבועה מחייב אחד עד
מ. משלם".34)שבועות ולא "נשבע כולה התורה בכל בשבועה כמו כאן הדין כן על א. בהלכה רבינו שקבע לכלל בהתאם

ב.35) הלכה למעלה למשכנו, ביתו לתוך שנכנס שניים בעל36)בראוהו של כשליחו דינו הבית, על לשמור שהופקד מכיוון
מו: שבועות רבא של מימרא הבית. כבעל ודינו כמותו, אדם של ושלוחו בעל37)הבית, בהסכמת לשמור לבעלה עוזרת היא כי

שאשת מסכים המפקיד כלומר מפקיד", הוא ... אשתו דעת על המפקיד "כל שאמר לו. מציעא בבא רבא דברי וראה שם. הבית,
בשמירה. תשתתף השדה.39)בביתו.38)השומר מן תבואה האוסף לא40)פועל ושכיר ללקיט קבוע. לזמן בשכר פועל

הבית. שמירת בעלֿהבית מסר
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חכמים‡. קנסּו ּכל2קנס על נׁשּבע הּנגזל ׁשּיהיה לּגזלנין, ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
ּׁשּיטען הּגזלן3מה מן והּוא4ונֹוטל מחזק5. זה ׁשּיהיה , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ

עדים ּבׁשני .6ׁשּגזלֹו ְְִִֵֵֶָ
למׁשּכנֹו·. חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס הרי עדים,7ּכיצד? ּבפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַ

ּכנפיו ּתחת ּכלּום היה ּתחת8ולא לֹו מּטלין וכלים ויצא , ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֹֻ
הן מה העדים ידעּו ולא אֹומר9ּכנפיו, הּבית ּובעל ,10ּכ : ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹ

ולא נכנסּתי לא מעֹולם הּגזלן: ׁשאמר ּבין - ּגזלּתני ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹוכ
ּכלּום ׁשראּו11נטלּתי ּכמֹו למׁשּכן נכנסּתי ׁשאמר: ּבין , ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

נטלּתי12העדים לא אבל ּכלים13, אּלא ּכנפי ּתחת היה ולא , ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
זה14ׁשּלי ּכלי נטלּתי ׁשאמר: ּבין ׁשּנטל15, טֹוען הּבית ּובעל , ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

נׁשּבע הּבית ּבעל הרי - אחר ּוכלי חפץּבנ16זה ,17קיטת ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ּׁשּיטען. מה ּכל ְְִֵֶַַָונֹוטל

אמּורים‚. ּדברים אמּוד18ּבּמה ׁשהּוא ּדברים ּבׁשּטען ? ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָ
אצלֹו19ּבהן ׁשּמפקידין אמּוד ׁשהּוא ּדברים20אֹו אֹותן ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָ

הּכנפים ּתחת ׁשּיּנטלּו ׁשאפׁשר ּבדברים וטען ּכמֹו21ׁשּטען, ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
העדים .22ׁשהעידּו ִִֵֵֶָ

ּבעת„. ראּוהּו ולא חברֹו את למׁשּכן ׁשּנכנס עדים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹראּוהּו
הּבית23ׁשּיצא ּובעל ּכלּום, ּכנפיו ּתחת נראה ואין ׁשּיצא אֹו , ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

נכנסּתי, לא מעֹולם אֹומר: אפּלּו נטל, וכ ּכ ואֹומר: ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹטֹוען
ּפטּור זה הרי - העדים את מכחיׁש אמר:24ׁשהרי ׁשאם . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

נטלּתי ולא הּסת25נכנסּתי ׁשבּועת נׁשּבע נטל26- ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
גזל ולא לגזל ׁשּיּכנס ׁשאפׁשר ;והֹול .27ּכלּום, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

מעידֹו‰. אחד עד ּכנפיו28היה ּתחת ּכלים ונטל ,29ׁשּנכנס ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
ּכלּום גזלּתי לא אֹומר: והּוא הן, מה יֹודע אֹו30ואינֹו , ְְְְִֵֵֵֵַַָָֹ

נטלּתי ּבחֹובי יֹודע31ׁשאמר: העד ואין הֹואיל היה32- מה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי ּכנפיו, ׁשאינֹו33ּתחת גזל; ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

עדים ּבׁשני אּלא ּבגזלנּות .34מחזק ְְְְִִֵֵֶַָָָֻ
.Âהּגזלן מן ונֹוטל נׁשּבע הּבית ׁשּבעל ׁשֹומר35ּכׁשם ּכ , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ

הּבית ּבעל נׁשּבעת36ׁשל ׁשֹומר ׁשל אׁשּתֹו אפּלּו נטל37. ׁשּזה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
הּגזלן. ּומׁשּלם ,וכ ְְְֵַַַָָָּכ

.Êׁשם ּׂשכירֹו39לקיטֹו38היה אינן40אֹו - הּבית ּבעל ׁשל ְְִִִֵֶַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

זה.1) אחר הנמשך וכל גזל ממי יודע ואינו שגזל ומי והגזלן, הנגזל בין שיש והכחשה תביעה דיני בו דין2)נתבאר כלומר,
כך. אינו הגזלן,3)התורה ולא4)נגד נשבעין שבתורה הנשבעין "כל מלשלם ופטור הנתבע נשבע התורה מן כי הקנס וזהו

מה. שם שבועה", לו לשלם, שעליו "מי י), כב, (שמות ישלם" ולא בעליו "ולקח כתוב: כי (שם), הוא5)משלמין" זה ודין
מו.6)בתנאי. שם גמרא גזל, מה בדיוק יודעים כשאינם אפילו הנגזל, מן שגזל עליו מעידים עדים גזלן,7)שני כדין ודינו

טז. הלכה שלישי, פרק למעלה בגדו.8)ראה בגדו.9)כנפי כנפי תחת טמונים היו שהכלים כשכבר10)מכיוון זמן, לאחר
הגזלן. שהוציא הכלים הם מה לדעת אפשר נאמן11)אי הגזלן שאין וודאי זה במקרה כלים, ונטל שנכנס אותו מעידים והעדים

היה הגזלן, שהוציא הכלים הם מה בדיוק העדים ידעו לו וייטול. יישבע שהנגזל אותו וקנסו העדים, דברי את להכחיש בשבועה
שבועה. בלא אף מקבלם מצידו.12)הנגזל הכחשה כל זו בנקודה בי.13)ואין חזרתי כי חברי, שאולים14)משל שהיו

זה ובמקרה בגדי כנפי תחת אלו כלים היו כשנכנסתי טוען: שהוא או כלום, אותו מכחישים העדים אין זה במקרה התובע. בידי
כנפיו". תחת כלום היה "ולא שנכנס מעידים שהם אחד, בפרט אותו מכחישים ידי15)העדים על הכחשה כל אין זה במקרה

נטל. אחד כלי שרק באמת ייתכן כי אותו.16)העדים, קנסו כן ועל גזלן, כדין ומשכנו חבירו לבית הנכנס דין כגון,17)כי
התורה. בשבועת כמו תורה, שיטעון.18)ספר מה כל ונוטל הנגזל שהוא19)שנשבע כאלו כלים לו שהיו אותו, שמעריכים

מו: שבועות שם.20)טוען, אצלו, הופקדו אלה שכלים טוען והוא הוא נאמן איש גדולים.21)כי לא דברים שכלים22)כגון,
העידו לא שהעדים מכיוון נאמן, אינו הכנפיים, תחת שיינטלו אפשר שאי בדברים, יטען אם ב. הלכה ראה כנפיו, תחת לו מוטלין

כאלה. כלים הוצאת חבירו.23)על את למשכן שנכנס לאחר שיצא, ממנו24)ראוהו שנטלו עדים הבית לבעל שאין מכיוון
לו25)כלים. מאמינים אנו אותו פוטרת שהייתה אחרת טענה לטעון היה שיכול מפני כלומר: "מיגו", נקרא זה התלמוד בלשון

לבית הכניסה את ששכח אפשר כי פטור, כאן - עדים ידי על מוכחשת כשטענתו "מיגו" אומרים שאין פי על ואף זו. בטענה גם
ולאו לה עביד דאינש עליה רמיא דלא "מילתא התלמוד: בלשון לזוכרו. ראוי חשוב דבר כל בה היה שלא מאחר אדעתיה".חבירו,

צ. סימן משפט חושן יוסף בית לשבועת26)ראה בניגוד חפץ נקיטת בלי והיא הכול, לכופר התלמוד חכמי שתיקנו שבועה
מ: שבועות ב; הלכה סוף למעלה ראה חפץ, בנקיטת שהיא איניש27)המשנה, "עביד והטעם: מו. שבועות נחמן רב דעת זוהי

."... הממשכן בחוקי שערים "שלושה שם, רי"ף וראה עביד" ולא עדים,28)דגזים שני בפני למשכן הנכנס על דובר כה עד
אחד. עד בפני למשכן הנכנס על עדים.29)וכעת בשני ב בהלכה מובאת זו טענה30)דוגמא הם. שלי כנפי שתחת הכלים כי

ב. בהלכה לטענתו מקבילה עדים.31)זו שני היו לא כי גזלן, הוחזק לא שמשכנו, שהודה פי על את32)אף מכחיש כשהוא
ואין "הואיל רבינו שכתב ומה לקח. מה שיודע מעיד כשהעד אפילו ונפטר התורה שבועת נשבע הוא כלום נטלתי לא ואומר העד
בהלכה לקמן שיתבאר כמו לשלם, שחייב נטלתי", "שלי וטוען הבית בעל של כלים שלקח מודה שהוא למקרה התכוון יודע" העד

משנה). (מגיד שבועה",33)יג מחייבו אחד עד ממון, אותו מחייבין ששניים מקום "כל התורה. מן שבועה מחייב אחד עד
מ. משלם".34)שבועות ולא "נשבע כולה התורה בכל בשבועה כמו כאן הדין כן על א. בהלכה רבינו שקבע לכלל בהתאם

ב.35) הלכה למעלה למשכנו, ביתו לתוך שנכנס שניים בעל36)בראוהו של כשליחו דינו הבית, על לשמור שהופקד מכיוון
מו: שבועות רבא של מימרא הבית. כבעל ודינו כמותו, אדם של ושלוחו בעל37)הבית, בהסכמת לשמור לבעלה עוזרת היא כי

שאשת מסכים המפקיד כלומר מפקיד", הוא ... אשתו דעת על המפקיד "כל שאמר לו. מציעא בבא רבא דברי וראה שם. הבית,
בשמירה. תשתתף השדה.39)בביתו.38)השומר מן תבואה האוסף לא40)פועל ושכיר ללקיט קבוע. לזמן בשכר פועל

הבית. שמירת בעלֿהבית מסר
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lybe zxecdn jezn

ונֹוטלין היה41נׁשּבעין לא ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול הּנגזל ואין ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹ
ּתחת ּנטל מה יֹודעים העדים ואין ׁשּנגזל; ּבּׁשעה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבביתֹו

להחזיר הּגזלן לחּיב ּכדי את42ּכנפיו מׁשּביעין ואין ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּׁשבּועה43הּגזלן על חׁשּוד ׁשהּוא מּפני ,44. ְְְִֵֶַַַַָָָ

.Áהּבית ּבעל מחרים זה? ּבדין עֹוּׂשים סתם45וכיצד 46חרם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָ
ּכלּום מּביתֹו ׁשּנטל מי ואפּלּו47על ּדין. ּבבית מֹודה ואינֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבלבד, ּבּה ׁשהֹודה הּמקצת מחזיר - קצת ׁשּגזל הּגזלן ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָהֹודה
וּדאי טענת טֹוענֹו הּבית ּבעל אין .48ׁשהרי ֲֲֲִֵֵֶַַַַַַַַ

.Ëמחמּׁשה אחד הּנגזל49הּגֹוזל הּוא מי ידּוע וכל50ואין , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשאין ּפי על אף ּגזלּת, לי ואֹומר: ּתֹובעֹו מהן ואחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאחד

ׁשּגזל עדים גזלֹו,51ׁשם ׁשּזה נׁשּבע מהן אחד ּכל הרי - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
ואחד אחד לכל ּגזלה הּוא52ּומׁשּלם קנס זה ּדבר אף . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ּתֹורה ּדין אבל וגזל; עברה ׁשעבר מּפני חכמים, 53ׁשּקנסּוהּו ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּספק לׁשּלם חּיב .54אינֹו ְִֵֵֵַַָָ

.Èלׁשנים מּכם55אמר אחד ׁשל אביו אֹו מּכם אחד ּגזלּתי :56 ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשמים ידי לצאת ּבא אם איזהּו, יֹודע לׁשּלם57ואיני חּיב - ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ואחד אחד לכל ּבדין58ּגזלה אבל גזלה59; אּלא נֹותן אינֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
יֹודע מהן אחד אין ׁשהרי ּביניהן. אֹותּה חֹולקין והן ְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאחת,

ּבדבר60ׁשּנגזל חכמים קנסּו ולא והֹודיעם, ּבא זה אּלא , ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּתֹובע61זה לֹו ׁשאין מּפני ,62. ְִֵֵֵֶֶַ

.‡Èלא אמר: אם מאה, ּגזלּתני לֹו: ואמר חברֹו את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּטֹוען

הּסת63גזלּתי ׁשבּועת נׁשּבע נתּבע64- ּכל ּכדין ואם65, ; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
מׁשּלם - חמּׁשים ׁשּגזלֹו הּתֹורה66הֹודה ׁשבּועת ונׁשּבע ,67 ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ּבמקצת מֹודה ּכל ּכדין הּׁשאר, ּגזלן68על החזק לא ׁשהרי , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻ
חברֹו69ּבעדים את הּטֹוען וכן ּכלים,70. ּוגזלֹו לביתֹו ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָ

אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹובי לקחּתי מׁשּכֹון ּדר אֹומר: ,71והּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
ּכלּום ּבידי ל אין אֹומר: הּבית ׁשהֹודה72ּובעל ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָ

ּברׁשּות ׁשּלא ׁשּמעידים73ׁשּמׁשּכנֹו עדים ׁשם ואין הֹואיל , ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָֹ
נׁשּבע74ׁשּגזל זה הרי ׁשהּפה75, הּמׁשּכֹון; מן חֹובֹו וגֹובה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
ׁשהּתיר76ׁשאסר הּפה הרי77הּוא ונֹוטל, נׁשּבע והּוא והֹואיל . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

חפץ ּבנקיטת נׁשּבע טֹוען78זה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,79. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
.·Èּבעל ּבפני ׁשּלא חברֹו ּבית לתֹו ׁשּנכנס עדים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹראּוהּו

מגּלין ׁשהֹוציאן ּפי על אף ּכלים, מּׁשם ונטל ואף80הּבית ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָֻ
ּכליו את למּכר עּׂשּוי הּזה הּבית ׁשּבעל ּפי טען81על אם , ְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ואּתה ּבאתי, ּברׁשּות אֹומר: והּלה לקחן, ּגזל ּדר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָואמר:
לי נתּתם אֹו לי ּתפּׂשּתים82מכרּתם אצל לי ׁשּיׁש ּבחֹוב אֹו , ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ

ּבפניו ׁשּלא חברֹו לבית הּנכנס ׁשּכל נאמן; אינֹו ונטל83- ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּגזלן ּבחזקת זה הרי - עדים ּבפני והֹוציאן מּׁשם .84ּכלים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשבּועה ּכאן ואין הּבית. לבעל הּכלים מחזיר 85לפיכ, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָָ

ׁשּיחזיר ואחר ּגזל. מה ראּו העדים את86ׁשהרי ותֹובע חֹוזר ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
ּביניהן והּדין ּׁשּיטען, מה ּבכל הּבית .87ּבעל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָ

.‚Èאחד88וכן עד ׁשם היה טֹוען89אם הּבית ּובעל ּבלבד, ְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מוציאים41) הנגזל תפס אם ואפילו הראייה". עליו מחבירו "המוציא הכלל לפי נוהגים כן על שם. נפתרה, שלא פפא רב בעיית
הייתה, התקנה והרי משנה), (מגיד מידו" מוציאין תפס אפילו בפירוש, התקינו שלא "ובמה היא, תקנה ונוטל" "נשבע כי מידו,

ונוטל. נשבע הנגזל.42)שנגזל שבועת בלי שנטל43)אף טוען, הבית בעל של שכירו או ולקיטו זה, כלי נטלתי שאמר כגון
ב. הלכה סוף השווה אחר, וכלי זה עדים.44)כלי שני ידי על שגזל הוחזק כי שקר, שבועת חרם.45)שיישבע מכריז

הגזלן.46) שם את לפרט בלי כללי החרם48)משהו.47)באופן הכול. ונוטל נשבע היה וודאי, טענת טוען בעלֿהבית היה לּו
משנה). (מגיד הוא הגאונים תקנת זו משנה49)שבהלכה כסף, ארנק מהם מאחד וחטף אנשים, חמישה של קבוצה שעמדה כגון

קיח: עדים.50)יבמות מהם אחד לאף הר51)שאין עליו מחבירו "המוציא הדין מלשלם.ולפי הנתבע פטור עדים ובאין אייה",
שם.52) עקיבא רבי טו).53)כדעת יט, (דברים דבר" יקום ... עדים שני פי הנגזל.54)"על מיהו ידוע ולא עדים, אין כי
לז.55) מציעא בבא משנה אותו, תובעים שהם הקודמת, להלכה אינם56)בניגוד הבנים כי לברר, אפשר ואי מתו, והאבות

מאומה. שם.57)יודעים גמרא לנגזל, הגזילה את השיב שלא על שמים בידי ייענש שיידע58)שלא היחידה, הדרך זוהי כי
הגזילה. את בחזרה קיבל שהנגזל הדין.59)בוודאות "הם60)לפי כן על יודה. מהם שאחד עד הגזילה את להניח טעם ואין

ביניהם". אותה שגזל.61)חולקין פי על מספק.62)אף לשלם אותו שקנסו אותו, תובעים כשהם הקודמת, להלכה בניגוד
בכל.63) כופר הוא ולבין64)כלומר, התורה מן שבועה בין ההבדל בדבר מ: שבועות בכל, לכופר התלמוד חכמי שתיקנו

ד. הלכה למעלה ראה הסת, שם.65)שבועת גמרא עליו", לו יש כן אם אלא תובע, אדם אין "חזקה כי בכל. מה66)כופר
תורה.67)שהודה. ספר כגון חפץ, מב:68)בנקיטת שבועות התורה, מן שבועה שנשבע בגזילה, נאשם והקנס69)שאינו

א. הלכה למעלה ראה עדים, שני ידי על בהוחזק הוא ונוטל, נשבע שהנגזל הגזלן, את עדים.70)שקנסו גזלת,71)ואין ולא
רשות. בלי נכנסתי אם בידך.72)אף גזולים והכלים כלום לך חייב ויטול,73)אינני יישבע שהנגזל אותו, שקנסו כגזלן ודינו

א. הלכה א.74)למעלה הלכה ולמעלה מד: שבועות משנה ראה אותו, קונסים ואין גזלן, הוחזק לא כן את75)על שלקח
כמשכון. כלים.76)הכלים משם ונטל ברשות, שלא לביתו שנכנס היה77)והודה שיכול בחובו, הכלים את שנטל ואמר

עדים. הבית לבעל אין כי לביתו, שנכנס בכלל ונוטלין.78)להכחיש הנשבעין כל זו79)כדין בהלכה המקרים בשני א. פרק
כגזילה. שדינו ברשות, שלא שמשכנו מודה הוא שני ובמקרה בגזילה, חלקית מודה הוא ראשון במקרה בגזילה. הנתבע נאשם
שבידו כמי שני במקרה במקצת, מודה ככל התורה שבועת ראשון במקרה חפץ: בנקיטת נשבע הוא בשניהם עדים. אין בשניהם

כאן. משנה מגיד ראה הגאונים. מן כמוסכם חפץ בנקיטת בשבועה דמיו כדי עד חובו שגובה הגנבים.80)משכון, כדרך שלא
בידי.81) הם לקוחים טוען עשוי83)במתנה.82)והנכנס הבית בעל אם בידי, הם לקוחים לטעון היה נאמן בפניו, לקח לּו

שם. ורי"ף מו. שבועות ראה כליו, להוציא84)למכור רשאי אדם ואין ובחזקתו, ברשותו זה הרי אדם, של בביתו שיש מה שכל
וילנא. דפוס כח: כח. שבועות רי"ף ראה ראיות, בלי דבר הנוטל.85)ממנו בעלֿהבית על שבועה חיוב כאן וחזר86)אין

לקדמותו. הכלים.87)המצב בעלות על דין ביניהם שם.88)יתקיים בפני89)רי"ף שלא חבירו בית לתוך נכנס שראהו
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ּבידֹו זה ּכלי הּוא ּבידי,90ׁשּגזּול הּוא לקּוח אֹומר: והּלה , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
זה הרי - אצל הּוא ּופּקדֹון היה ׁשּלי אֹו ּגביתיו, ּבחֹוב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאֹו
ׁשני ׁשם היה ׁשאּלּו ׁשבּועה. ּבלא לבעליו הּכלי להחזיר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹחּיב
אחד, עד אּלא ׁשם ׁשאין ועכׁשו, לׁשּלם; חּיב היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעדים,

ׁשבּועה את91חּיב מכחיׁש אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מׁשּלם.92העד - לּׁשבע יכֹול ואינֹו ׁשבּועה המחּיב וכל ; ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֻ

נטלּתי ולא לביתֹו נכנסּתי לא ואמר: ּכפר אם ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹלפיכ
הרי93ּכלּום מכחיׁשֹו, והּוא אחד עד אּלא ׁשם ואין הֹואיל - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע ונפטר.94זה ּכלּום, מּביתֹו לקח ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.„Èּבאחד ּכסף95מעּׂשה ׁשל לׁשֹון ּבפני96ׁשחטף חברֹו מּיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

החֹוטף ּובא אחד, חטפּתי97עד חטפּתי,98ואמר: וׁשּלי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חכמים ׁשבּועה99וחּיבּוהּו מחּיב ׁשהּוא מּפני 100להחזיר, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֻ

העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו זה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעד
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע היה ּכלל, עד ׁשם היה לא 101ואּלּו ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

חטף העד102ׁשּׁשּלֹו הכחיׁש ואּלּו לא103; מעֹולם ואמר: ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
זה ּוכדין חטף. ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע היה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹחטפּתי,

ּבזה ּכּיֹוצא ּבכל מקֹום104דנין .105ּבכל ְְִֵֶַָָָָֹ
.ÂËׁשּלי106חטף אֹומר: והּוא אחד], [ּבעד זהּובים מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

חטף ּכּמה יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף היּו, ועּׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחטפּתי
חטף, ׁשּזהּובים ּבוּדאי ידע ׁשהרי העּׂשרים. מׁשּלם זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשנים היּו לׁשּלם107ואּלּו חּיב אחד108היה ּבעד ונמצא , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשבּועה לּׁשבע109מחּיב יכֹול ׁשּבארנּו110ואינֹו ּכמֹו ,111. ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

.ÊË:אֹומר והּנגזל הן, וׁשּלי חטפּתי עּׂשרים החֹוטף: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמר
יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף מׁשּלם112מאה הרי מנינן, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ

על הּתֹורה ׁשבּועת ונׁשּבע ׁשחטפן, ּבהן ׁשהֹודה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעּׂשרים
ּבמקצת נתחּיב ׁשהרי ׁשּיּׁשבע113הּׁשאר, ּבזה נֹוטה ודעּתי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכלּום114הּסת הֹודה לא ׁשהרי חטפּתי'.115, 'ׁשּלי אמר אּלא , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
.ÊÈּבפני ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס

אֹומר: הּבית ּבעל (הרי) נטל, ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
ּבביתי היּו ּכלים אּלא116עּׂשרים נטלּתי לא אֹומר: והּגֹוזל , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

מחּיב ׁשהּוא מּפני העּׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי והם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעּׂשרה
הּׁשאר117ׁשבּועה על נׁשּבע ואינֹו לּׁשבע. יכֹול 118ואינֹו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

טענת הּגזלן על לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפּלּו
.119וּדאי ַַ
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על‡. לסעדֹו ואסּור הּגזלן. מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאסּור
- ּבהן וכּיֹוצא אּלּו דברים העֹוּׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו. ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנּויֹו
תּתן לא עּור 'ולפני על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָֹמחּזק

ְִֹמכׁשל'.
והּוא,·. יאּוׁש. לאחר ואפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאסּור

ידע ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
ּבּה. לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור - ּגזּולה זֹו ׁשּבהמה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבוּדאי

ּבּה‚. לּכנס אֹו ּבתֹוכּה לעבר אסּור - ּׂשדה אֹו ּבית ְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּגזל
ּדר ואם הּגׁשמים. מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבחּמה
חברֹו ּבחצר הּדר ּכדין לּבעלים, ּׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
לעבר אסּור - ּגׁשר מהן ועּׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָָֹעליו.
ואם„. מּלׁשּלם. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמי

ּגֹובין, - האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאכל
הּגזלן. מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָׁשעדין

יאּוׁש‰. אחר לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל
- קרקע הּניח אם אבדה: אֹו מכרּה אּלא האכילם ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבין
לׁשּלם; חּיבין אינן - הּמּטלטלין מן אבל לׁשּלם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָחּיבין
מׁשּתעּבדין הּמּטלטלין ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּדמי

חֹוב. ְַַלבעל
.Âהּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין לפיכ ּפה. על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ּבין הּקרקע מן ּבין נתיאׁשּו, לא ּבין נתיאׁשּו ּבין אכלּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹלא

ׁשהּניח. הּמּטלטלין ְְִִִִִֶַַַמן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כלי. משם ונטל והנמצא90)בעלֿהבית העד, מעיד שעליו זה, שכלי (וודאי), ברי טענת טוען בידו, הכלי את שראה הבית, בעל
ראב"ד). (ראה הכלי את שהוציאו בשעה בבית היה שלא פי על אף וודאי, טענת לטעון יכול הוא הוא. גזל הנתבע, של בידו כעת

שכתב91) יז, הלכה לקמן משנה מגיד [וראה בידו". זה כלי הוא "שגזול ברי טענת טוען הבית בעל כי העד, דברי את להכחיש
הבית]. בעל של שמא בטענת אף שבועה מחייב אחד שעד רבינו, שהוא92)לדעת אלא חבירו, מבית כלי שנטל מודה הוא

לו. שייך זה שכלי כלום.93)טוען, נטלתי לא אבל נכנסתי, אמר עד94)או כך התורה, מן ממון מחייבים עדים ששני כשם
ה. הלכה למעלה וראה מ. שבועות התורה, מן שבועה מחייב מז.95)אחד שבועות לג: בתרא לשון.96)בבא בצורת מוארך

הדין.97) בית העד.98)בפני דברי את שם.99)ומאשר אבא, העד.100)רבי דברי את ונאמן101)להכחיש הכול, בכופר
ד. הלכה למעלה ראה חטפתי. לא לטעון: יכול שהרי עדים.102)במיגו פי על גזלן הוחזק שלא דברי103)מכיוון את הכחיש

כחוטף.104)העד. דינו הבית בעל בפני שלא חבירו לבית שהנכנס הקודמת, בהלכה לארץ.105)כגון ובחוצה ישראל בארץ
עצמו.106) שחטף.107)סברת חטף.108)עדים כמה יודע אינו שהעד פי על ואף חטף.109)עשרים. כי110)שלא

שחטף. העד לדברי יג.111)הודה הלכה השאר.112)למעלה על מלהישבע פטור החוטף היה עשרים, שהיו ידע לו
יא.113) הלכה למעלה ראה התורה, מן שבועה חייב במקצת בכל.114)ומודה כופר העד.115)כדין בגלל בא לשלם והחיוב
ל116) שהנכנס וודאי, טענת טוען אינו טענתאבל שם שטוען יג, להלכה ובניגוד הקודמת, שבהלכה וודאי לטענת (בניגוד קחם

בידו"). זה כלי הוא "שגזול שמא.117)וודאי טענת טוען הבית בעל אם אפילו העד, דברי את כמו118)להכחיש שלא
שבועה. שחייב הקודמת טענת119)בהלכה כן אם אלא התובע, טענת מחמת נשבע הנתבע ואין בפניו, שלא לביתו נכנס כי

היא. מהגזלן,1)וודאי לוקח שהוא בין מהגזלן יורש שהוא בין הגזילה, מן הנהנה ודין הגזילה, מן ליהנות שאסור בו, נתבאר
בזה. כיוצא וכל בארצו חוק או מס המשים שלטון או מלך דין בזה ונכלל לאחר. נותנה או גזילתו מפקיר שהנגזל בין



עה dcia`e dlifb zekld - elqk 'h ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבידֹו זה ּכלי הּוא ּבידי,90ׁשּגזּול הּוא לקּוח אֹומר: והּלה , ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
זה הרי - אצל הּוא ּופּקדֹון היה ׁשּלי אֹו ּגביתיו, ּבחֹוב ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָאֹו
ׁשני ׁשם היה ׁשאּלּו ׁשבּועה. ּבלא לבעליו הּכלי להחזיר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹחּיב
אחד, עד אּלא ׁשם ׁשאין ועכׁשו, לׁשּלם; חּיב היה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָעדים,

ׁשבּועה את91חּיב מכחיׁש אינֹו ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו ; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מׁשּלם.92העד - לּׁשבע יכֹול ואינֹו ׁשבּועה המחּיב וכל ; ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֻ

נטלּתי ולא לביתֹו נכנסּתי לא ואמר: ּכפר אם ,ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹֹלפיכ
הרי93ּכלּום מכחיׁשֹו, והּוא אחד עד אּלא ׁשם ואין הֹואיל - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע ונפטר.94זה ּכלּום, מּביתֹו לקח ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.„Èּבאחד ּכסף95מעּׂשה ׁשל לׁשֹון ּבפני96ׁשחטף חברֹו מּיד ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

החֹוטף ּובא אחד, חטפּתי97עד חטפּתי,98ואמר: וׁשּלי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
חכמים ׁשבּועה99וחּיבּוהּו מחּיב ׁשהּוא מּפני 100להחזיר, ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֻ

העד. ׁשאמר ּכמֹו הֹודה ׁשהרי לּׁשבע, יכֹול ואינֹו זה, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבעד
הּסת ׁשבּועת נׁשּבע היה ּכלל, עד ׁשם היה לא 101ואּלּו ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹ

חטף העד102ׁשּׁשּלֹו הכחיׁש ואּלּו לא103; מעֹולם ואמר: ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
זה ּוכדין חטף. ׁשּלא הּתֹורה ׁשבּועת נׁשּבע היה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹחטפּתי,

ּבזה ּכּיֹוצא ּבכל מקֹום104דנין .105ּבכל ְְִֵֶַָָָָֹ
.ÂËׁשּלי106חטף אֹומר: והּוא אחד], [ּבעד זהּובים מּמּנּו ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ

חטף ּכּמה יֹודע העד ׁשאין ּפי על אף היּו, ועּׂשרים ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָחטפּתי
חטף, ׁשּזהּובים ּבוּדאי ידע ׁשהרי העּׂשרים. מׁשּלם זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשנים היּו לׁשּלם107ואּלּו חּיב אחד108היה ּבעד ונמצא , ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ׁשבּועה לּׁשבע109מחּיב יכֹול ׁשּבארנּו110ואינֹו ּכמֹו ,111. ְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻ

.ÊË:אֹומר והּנגזל הן, וׁשּלי חטפּתי עּׂשרים החֹוטף: ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאמר
יֹודע העד ואין הֹואיל - חטף מׁשּלם112מאה הרי מנינן, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָ

על הּתֹורה ׁשבּועת ונׁשּבע ׁשחטפן, ּבהן ׁשהֹודה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָהעּׂשרים
ּבמקצת נתחּיב ׁשהרי ׁשּיּׁשבע113הּׁשאר, ּבזה נֹוטה ודעּתי . ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכלּום114הּסת הֹודה לא ׁשהרי חטפּתי'.115, 'ׁשּלי אמר אּלא , ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
.ÊÈּבפני ּכלים מּׁשם ונטל ּבפניו ׁשּלא חברֹו ׁשל לביתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנכנס

אֹומר: הּבית ּבעל (הרי) נטל, ּכּמה יֹודע העד ואין אחד, ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
ּבביתי היּו ּכלים אּלא116עּׂשרים נטלּתי לא אֹומר: והּגֹוזל , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

מחּיב ׁשהּוא מּפני העּׂשרה, להחזיר חּיב - ׁשּלי והם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻעּׂשרה
הּׁשאר117ׁשבּועה על נׁשּבע ואינֹו לּׁשבע. יכֹול 118ואינֹו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ

טענת הּגזלן על לטען יכֹול ׁשאינֹו מּפני הּסת, ׁשבּועת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹאפּלּו
.119וּדאי ַַ

חמיׁשי 1ּפרק
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על‡. לסעדֹו ואסּור הּגזלן. מן הּגזּול ּדבר לקנֹות ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָאסּור
- ּבהן וכּיֹוצא אּלּו דברים העֹוּׂשה ׁשּכל ׁשּיקנהּו. ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנּויֹו
תּתן לא עּור 'ולפני על ועֹובר עברה, עֹוברי ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַָֹמחּזק

ְִֹמכׁשל'.
והּוא,·. יאּוׁש. לאחר ואפּלּו הּגזּול, ּבדבר להנֹות ְְְֲִֵֵַַַַָָָָָאסּור

ידע ּכיצד? עצמּה. הּגזלה הּוא זה ׁשּדבר ּבוּדאי ְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָׁשּידע
ּבּה. לחרׁש אֹו עליה לרּכב אסּור - ּגזּולה זֹו ׁשּבהמה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבוּדאי

ּבּה‚. לּכנס אֹו ּבתֹוכּה לעבר אסּור - ּׂשדה אֹו ּבית ְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹּגזל
ּדר ואם הּגׁשמים. מּפני ּובּגׁשמים החּמה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָּבחּמה
חברֹו ּבחצר הּדר ּכדין לּבעלים, ּׂשכר להעלֹות חּיב - ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָּבתֹוכּה
לעבר אסּור - ּגׁשר מהן ועּׂשה ּדקלים ּגזל מּדעּתֹו. ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָָָֹעליו.
ואם„. מּלׁשּלם. ּפטּור - יאּוׁש אחר הּגזלה ואכל ׁשעבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָמי

ּגֹובין, - האֹוכל מן לגּבֹות הּבעלים ורצּו יאּוׁש, קדם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹאכל
הּגזלן. מן ּגֹובין רצּו, ואם היא; ּברׁשּותן ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָׁשעדין

יאּוׁש‰. אחר לּבנים הּגזלה את ׁשהאכיל ּבין ומת, ְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּגֹוזל
- קרקע הּניח אם אבדה: אֹו מכרּה אּלא האכילם ׁשּלא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבין
לׁשּלם; חּיבין אינן - הּמּטלטלין מן אבל לׁשּלם, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָחּיבין
מׁשּתעּבדין הּמּטלטלין ואין הּגזלן, על הן חֹוב הּגזלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּדמי

חֹוב. ְַַלבעל
.Âהּמּטלטלין מן חֹוב ּבעל לגּבֹות הּגאֹונים ּתּקנּו ְְְְְְִִִִִִַַַַַָּכבר

ּבין אכלּו ּבין לׁשּלם חּיבין לפיכ ּפה. על ּבמלוה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ּבין הּקרקע מן ּבין נתיאׁשּו, לא ּבין נתיאׁשּו ּבין אכלּו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹלא

ׁשהּניח. הּמּטלטלין ְְִִִִִֶַַַמן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כלי. משם ונטל והנמצא90)בעלֿהבית העד, מעיד שעליו זה, שכלי (וודאי), ברי טענת טוען בידו, הכלי את שראה הבית, בעל
ראב"ד). (ראה הכלי את שהוציאו בשעה בבית היה שלא פי על אף וודאי, טענת לטעון יכול הוא הוא. גזל הנתבע, של בידו כעת

שכתב91) יז, הלכה לקמן משנה מגיד [וראה בידו". זה כלי הוא "שגזול ברי טענת טוען הבית בעל כי העד, דברי את להכחיש
הבית]. בעל של שמא בטענת אף שבועה מחייב אחד שעד רבינו, שהוא92)לדעת אלא חבירו, מבית כלי שנטל מודה הוא

לו. שייך זה שכלי כלום.93)טוען, נטלתי לא אבל נכנסתי, אמר עד94)או כך התורה, מן ממון מחייבים עדים ששני כשם
ה. הלכה למעלה וראה מ. שבועות התורה, מן שבועה מחייב מז.95)אחד שבועות לג: בתרא לשון.96)בבא בצורת מוארך

הדין.97) בית העד.98)בפני דברי את שם.99)ומאשר אבא, העד.100)רבי דברי את ונאמן101)להכחיש הכול, בכופר
ד. הלכה למעלה ראה חטפתי. לא לטעון: יכול שהרי עדים.102)במיגו פי על גזלן הוחזק שלא דברי103)מכיוון את הכחיש

כחוטף.104)העד. דינו הבית בעל בפני שלא חבירו לבית שהנכנס הקודמת, בהלכה לארץ.105)כגון ובחוצה ישראל בארץ
עצמו.106) שחטף.107)סברת חטף.108)עדים כמה יודע אינו שהעד פי על ואף חטף.109)עשרים. כי110)שלא

שחטף. העד לדברי יג.111)הודה הלכה השאר.112)למעלה על מלהישבע פטור החוטף היה עשרים, שהיו ידע לו
יא.113) הלכה למעלה ראה התורה, מן שבועה חייב במקצת בכל.114)ומודה כופר העד.115)כדין בגלל בא לשלם והחיוב
ל116) שהנכנס וודאי, טענת טוען אינו טענתאבל שם שטוען יג, להלכה ובניגוד הקודמת, שבהלכה וודאי לטענת (בניגוד קחם

בידו"). זה כלי הוא "שגזול שמא.117)וודאי טענת טוען הבית בעל אם אפילו העד, דברי את כמו118)להכחיש שלא
שבועה. שחייב הקודמת טענת119)בהלכה כן אם אלא התובע, טענת מחמת נשבע הנתבע ואין בפניו, שלא לביתו נכנס כי

היא. מהגזלן,1)וודאי לוקח שהוא בין מהגזלן יורש שהוא בין הגזילה, מן הנהנה ודין הגזילה, מן ליהנות שאסור בו, נתבאר
בזה. כיוצא וכל בארצו חוק או מס המשים שלטון או מלך דין בזה ונכלל לאחר. נותנה או גזילתו מפקיר שהנגזל בין
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.Êאם הּגּנב: מן ּכלֹוקח הּגזלן מן מּטלטלין הּלֹוקח ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָּדין
אינֹו ואם הּׁשּוק; ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו לא - הּוא מפרסם ְְְְִֵַַַַָָָָֹֻּגזלן
ׁשּנתן ּדמים הּנגזל ונֹותן הּׁשּוק, ּתּקנת ּבֹו עּׂשּו - ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻמפרסם
ּכבר ואם הּגזלה. ּבדמי הּגזלן ותֹובע וחֹוזר ּגזלתֹו, ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָולֹוקח
ואינֹו ּגזלה ׁשל עצמּה לֹוקח קנה - הּבעלים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָנתיאׁשּו

ֲִַָמחזירּה.
.Áּפי על אף ׁשּלֹו, מעּוט היה ואם הּגזלן. מן להנֹות ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאסּור

ּבוּדאי ׁשּידע עד מּמּנּו, להנֹות מּתר - ּגזּול ממֹונֹו ְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻׁשרב
ּבידֹו. ּגזּול זה ְֶֶָָָָׁשּדבר

.Ë,הּגזל מן ממֹונן ּכל וחזקת ּגזלנין ׁשחזקתן אדם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבני
- והּלסטים הּמֹוכסין ּכגֹון ּגזלנין, מלאכת ׁשּמלאכּתן ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָמּפני
ואין גזּול. ׁשהּוא זֹו מלאכה ׁשחזקת מהן; להנֹות ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאסּור
ּגזלה. ּבחזקת ׁשהּכל ׁשּלהן, הּתבה מן ּדינרים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹמצרפים

.Èחמֹורֹו (נטלּו אחרת, לֹו והחזירּו ּכסּותֹו מֹוכסים ְְְְְֱֲִִֶֶֶַָָנטלּו
ּכמכירה ׁשּזֹו מּפני ׁשּלֹו; אּלּו הרי - אחר) חמֹור לֹו ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָוהחזירּו
ּבוּדאי יֹודע ואינֹו מּמּנה, הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו וחזקתּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהיא,
מחזירן - עצמֹו על ּומחמיר ותיק היה ואם גזלה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזֹו

הראׁשֹונים. ְִִִַָָלּבעלים
.‡Èּבזמן ּכלסטים? ׁשהּמֹוכס אמּורים ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּבּמה

מֹוכס אֹו מאליו, העֹומד מֹוכס אֹו ּכֹוכבים, עֹובד ִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָׁשהּמֹוכס
ּׁשּירצה מה לֹוקח אּלא קצּבה, לֹו ואין הּמל מחמת ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהעֹומד
ׁשּיּקח ואמר ,הּמל ׁשּפסקֹו מכס אבל ּׁשּירצה; מה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּומּניח
לגּבֹות יּׂשראל מֹוכס והעמיד קצּוב, דבר אֹו רביע אֹו ְְְְְֱִִִִִֵֵֶַָָָָׁשליׁש
ּכלּום מֹוסיף ואינֹו נאמן זה ׁשאדם ונֹודע ,לּמל זה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָחלק

הּמל ּׁשּגזר מה הּמלעל ׁשּדין לפי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו -  ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
זה, מּמכס הּמבריח עֹובר ׁשהּוא אּלא עֹוד, ולא הּוא. ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּדין
ּכֹוכבים עֹובד הּמל ׁשהיה ּבין ,הּמל מנת גֹוזל ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני

יּׂשראל. הּמל ׁשהיה ְִֵֵֶֶֶַָָָּבין
.·Èאיׁש ּכל על אֹו העיר ּבני על מס ׁשּמּׂשים מל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוכן

ּדבר וּׂשדה ּׂשדה על אֹו לׁשנה, מּׁשנה קצּוב ּדבר ְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָָואיׁש
ּכל יּלקחּו - זה ּדבר על ׁשּיעבר מי ׁשּכל ׁשּגזר, אֹו ְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקצּוב;
הּגרן ּבׁשעת ּבּׂשדה ׁשּיּמצא מי ּכל אֹו ;הּמל לבית ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹנכסיו
ּבין הּׂשדה ּבעל הּוא ׁשהיה ּבין ׁשעליה, הּמס יּתן הּוא -ִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
גזל, אינֹו - אּלּו מּדברים ּכּיֹוצא וכל הּׂשדה; ּבעל ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו
הּוא והרי ּגזלן, ּבחזקת אינֹו - לּמל אֹותן ׁשּגבה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויּׂשראל
ּכלּום. לעצמֹו יּקח ולא יׁשּנה ולא יֹוסיף ׁשּלא והּוא, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹֹּכׁשר.

.‚Èמּבני וׁשּמׁשיו מעבדיו אחד על ׁשּכעס מל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוכן
להנֹות ּומּתר ּגזל, אינּה - חצרֹו אֹו ּׂשדהּו ולקח ְְֲִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָֻהּמדינה,
הּבעלים ואין ׁשּלֹו, היא הרי - הּמל מן והּלֹוקחּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּה,
ממֹון ּכל לּקח ּכּלם, הּמלכים דין ׁשּזה מּידֹו; אֹותּה ְִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻמֹוציאין
ׁשעּבּודן, הפקיע הּמל והרי עליהם, ּכׁשּכֹועסין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמׁשיהם
מן אֹותּה הּקֹונה וכל ּכהפקר, זֹו ּׂשדה אֹו זֹו חצר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָונעּׂשת
אחד ׁשל ּׂשדה אֹו חצר ׁשּלקח מל אבל ּבּה. זכה - ֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָהּמל

והּלֹוקח ּגזלן; זה הרי - ׁשחקק ּבּדינין ׁשּלא הּמדינה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמּבני
מּידֹו. הּבעלים מֹוציאין - ְִִִִִֶַָָמּמּנּו

.„Èולא לּכל הּמל אֹותֹו ׁשּיחקק ּדין ּכל ּדבר: ׁשל ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכללֹו
מאיׁש ׁשּיּקח וכל גזל; אינֹו - עצמֹו ּבפני אחד לאדם ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה
הרי - זה את חמס אּלא לּכל, הידּועה ּכּדת ׁשּלא ּבלבד ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹזה
ּבּמס הּׂשדֹות ׁשּמֹוכרים וׁשֹוטריו הּמל ּגּבאי ,לפיכ ּגזל. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָזה
איׁש ּכל ׁשעל מס אבל ממּכר; ממּכרן - הּׂשדֹות על ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָהּקצּוב
הּׂשדה מכרּו ואם עצמֹו, האדם מן אּלא גֹובה אינֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָואיׁש
היה ּכן אם אּלא ממּכר, אינֹו זה הרי - הראׁש ׁשעל ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבּמס

.ּכ הּמל ִֶֶַָדין
.ÂË- הּׂשדה ׁשעל הּמס יּתן ׁשּלא ׁשּכל דיניו, ׁשהיּו ִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹמל

ּובא הּמס, מּפני הּׂשדה ּבעל ּוברח הּמס, לנֹותן הּׂשדה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָּתהיה
אּלא ּגזל, זה אין - ּפרֹותיה ואכל לּמל ׁשעליה מס ונתן ְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזה
הּמל ׁשּדין הּבעלים; ׁשּיחזרּו עד הּמס ונֹותן ּפרֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָאֹוכל

ׁשאמרנּו. ּכמֹו הּוא, ְְִֶַָּדין
.ÊËהאיׁש על הּקצּוב מס ׁשּיּתן מי ׁשּכל ׁשּגזר, מל ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוכן

יּׂשראל ׁשעל הּמס ונתן יּׂשראל ּובא נתן, ׁשּלא ּבזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹיׁשּתעּבד
ּדין; הּמל ׁשּדין מּדי, יֹותר ּבֹו עֹובד זה הרי - העני ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָזה

ּכעבד. ּבֹו עֹובד אינֹו ְֲֵֵֶֶָאבל
.ÊÈ- ּגׁשר מהן ועּׂשה ּבּתים ּבעלי ׁשל אילנֹות ׁשּכרת ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמל

חֹומה אֹו ּדר ועּׂשאן ּבּתים הרס אם וכן עליו. לעבר ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֻמּתר
ּדין. הּמל ׁשּדין ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּה. להנֹות מּתר -ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ

.ÁÈּבאֹותן יֹוצא ׁשּמטּבעֹו ּבמל אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָּבּמה
וסמכה הארץ, אֹותּה ּבני עליו הסּכימּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶָָָָָָָָָהארצֹות;
מטּבעֹו אין אם אבל עבדים. לֹו והם אדֹוניהם ׁשהּוא ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָדעּתן
לסטים חבּורת ּוכמֹו זרֹוע, ּבעל ּכגזלן הּוא הרי - ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָיֹוצא
ּגזלנין עבדיו וכל זה מל וכן ּדין, ּדיניהם ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻהמזּינין

ּדבר. ְָָָלכל

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

אם‡. הּנהר: ׁשּׁשטפם ּבהן וכּיֹוצא ועצים ואבנים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקֹורֹות
מּצילן; ׁשל והן מּתרין, אּלּו הרי - מהן הּבעלים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻנתיאׁשּו
להחזיר; חּיב - נתיאׁשּו לא אם נתיאׁשּו אם יֹודע אינֹו ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָֹואם

אחריהם. מרּדפין הּבעלים היּו אם לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָואין
ׁשל·. ּומּׁשלּוליתֹו ים ׁשל ּומּזֹוטֹו הּנהר מן הּמּציל ,ְְִִִִִִֶֶַַַָָָָלפיכ

ּומן הּדב ּומן הארי ּומן הּדלקה ּומן ּכֹוכבים העֹובד ּומן ְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹנהר
- הּבעלים ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע אם הּברּדלס: ּומן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָהּנמר

יחזיר. - ידע לא ואם ׁשּלֹו, אּלּו ְֲֲִִֵֵֶַַָֹהרי
ׁשּסתם‚. מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - יּׂשראל לסטים מּיד ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּמּציל

חּיב - נתיאׁשּו ׁשּלא ידע ואם הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּדבר
מֹוכס אֹו ּכֹוכבים עֹובד לסטים מּיד הּמּציל אבל ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָלהחזיר.
נתיאׁשּו ׁשּלא הּדבר ׁשּסתם להחזיר, חּיב - ּכֹוכבים ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹעֹובד
ּומּפני ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשּנתיאׁשּו ּבוּדאי ידע ואם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּבעלים;
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חכמים1) שאסרו מה לזה ונמשך גזל, משום בהם שאין לומר באפשר שהיה גזל, משום בהם שיש הדברים משפטי בו נתבארו
גזל. משום

dcia`e dlifb zekld - elqk 'i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העֹובד ּוסתם הּבעלים נתיאׁשּו יּׂשראל לסטים סתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמה
ׁשהעֹובדי יֹודעים, ׁשהּבעלים מּפני נתיאׁשּו? לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכֹוכבים
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף הּגזלן מּיד מחזירין ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּכֹוכבים

הּדעת. ּובאמד רעּועֹות ּבראיֹות אּלא ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגזל,
לחין„. ּכׁשהן המלּקטן הּפׁשּתן, ּבתֹו הּצֹומחים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשחלים

ּבעל ׁשל הּפׁשּתן מפסידין ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבֹו אין -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מההּׂשדה. הפסידּו ׁשּכבר ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

לחין. ּכׁשהן אפּלּו אסּורין - הּגבּול על היּו ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָּׁשהפסידּו.
לרׁשּות‰. וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא ממֹון, ּבנזקי ּבארנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכבר

לרׁשּות הּגלל הּמֹוציא אבל ּגזל. מּׁשּום ּבהם אין - ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהרּבים
הֹוצאת ּבׁשעת ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהרּבים,

ּגזל. מּׁשּום עליהם חּיבין - ְֲִִִֵֵֶַָָָזבלים
.Âאֹו האבל ּבבית אחרים ּבכלים ּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמי

הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבבית
אׁשּתֹו אם האּמן: ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֻויחזיר
טל לֹו: ואמר האּמן לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ְְֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻּובניו
ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכלי
יׁשּתּמׁש זה הרי - זה ּכלי טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻויּטל
ׁשל ּכליו ׁשּמא ׁשּלֹו; את ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ּכל וכן לֹו. למכרֹו האּמן את צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻאּמן

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê- עליהן והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

והמּׂשחקים יֹונים מפריחי ּכגֹון מּדבריהם. ּגזלן זה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי
הּיּׁשּוב, ּבתֹו אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻּבקביא.
זכר ׁשּמׁשּלח מּפני ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי
יֹונים ולא זכר. ותביא נקבה אֹו אחר מּׁשֹוב נקבה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹויביא
ּובהמה חּיה אֹו עֹופֹות ּבׁשאר ּכזה העֹוּׂשה ּכל אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבלבד,

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי -ְְֲִִֵֵֶֶַָ
.Áׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

הרחיק ּכן אם אּלא ליֹונים, נׁשּבין ּפֹורּׂשין ואין אחרים. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשל
ו מילין. ארּבעה הּיּׁשּוב אפּלּומן - ּכרמים יּׁשּוב היה אם ְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָ

לא וכן הם. ּכרמים ּבעלי ׁשל ׁשהּיֹונים יפרּׂש, לא מיל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמאה
עֹובד ׁשל אֹו ׁשּלֹו ׁשהן ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיפרּׂש
מאה הּיּׁשּוב מן ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹוכבים

הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים מּפני ְְִִִִִֵֶַַָָמיל,
.Ëיעּׂשה ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמרחיקין

אּמה חמּׁשים לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשֹוב ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאדם
ויאכלּו ּבּׂשדֹות ויפסידּו הּגֹוזלֹות יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹלכל
ּתחּלת ּובין ּבינֹו היה אפּלּו מאחר, לקחֹו ואם אחרים. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמּׁשל
ואין ּבחזקתֹו, הּוא הרי - ּבלבד רבע ּבית חברֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָֹּׂשדה

להרחיק. אֹותֹו ְְְְִִַַמחּיבין

.Èאֹו ּבעצים ׁשּמּׂשחקים אּלּו ּכיצד? ּבקביא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמּׂשחקין
ּביניהם, ּתנאי ועֹוּׂשים ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבצרֹורֹות
הרי - וכ ּכ מּמּנּו יּקח ּׂשחֹוק ּבאֹותֹו חברֹו את הּנֹוצח ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכל
הֹואיל לקח, הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף מּדבריהם. ּגזל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזה
ּגֹוזל. זה הרי - והּתּול ּׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָולקח
ּתנאי, ועֹוּׂשים ּבעֹופֹות, אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה המּׂשחקים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָוכן
.וכ ּכ מחברֹו יּקח יֹותר ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּכל
הּוא. מּדבריהם וגזל אסּור, הּכל אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוכל

.‡Èאּסּור ּבֹו אין - ּכֹוכבים העֹובד עם ּבקביא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻוהמּׂשחק
ראּוי ׁשאין ּבטלים; ּבדברים עֹוסק אּסּור ּבֹו יׁש אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּגזל,
ׁשל ּוביּׁשּובֹו חכמה ּבדברי אּלא ימיו ּכל ׁשּיעסק ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלאדם

ָעֹולם.
.·Èלתֹו החּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמצֹודֹות

מּפני מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,
ּבהן. הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא ְֲִִִֶֶֶַַַָֹׁשעדין

.‚È.אדם ּכל ׁשל הן הרי - הּנֹובעין ּומעינֹות הּמֹוׁש ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנהר
אחר עני ּובא ׁשכחה, ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש המנּקף ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעני
העני היה ואם מּדבריהם. ּגזל זה הרי - הארץ מעל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּונטלן
ּגמּור; ּגזל זה הרי - לארץ ּומׁשלי הּזית ּבראׁש ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמקּבץ

ּבהן. הּזֹוכה ליד הּגיעּו ְֲִִֵֶֶֶַַָׁשהרי
.„È,ואּוזים ּתרנגֹולים ּכמֹו אדם ׁשל ּברׁשּותֹו אינן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּדבֹורים

ּדבֹורים, נחיל והּגֹוזל מּדבריהם. קנין ּבהן יׁש כן ּפי על ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואף
מּדבריהם. ּגזל זה הרי - לרׁשּותֹו ּבא אם מּבעליו ׁשּמנעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
ּברׁשּות וׁשכן מרׁשּותֹו ּדבֹורים ׁשל נחיל ׁשּיצא מי ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָלפיכ
ׁשּיּטל עד חברֹו ּׂשדה ּבתֹו להּל הּנחיל לבעל יׁש - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹחברֹו
את יקץ לא אבל ּׁשהּזיק. מה מׁשּלם - הּזיק ואם נחילֹו. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאת

ּדמים. לּתן מנת על ְִִֵַָָֹּׂשֹוכה
.ÂË,והּוא זה. נחיל יצא מּכאן לֹומר: קטן אֹו אּׁשה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת

הּנחיל אחר מרּדפין הּבעלים ויהיּו ּתּמן, לפי מּׂשיחין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָֻׁשּיהיּו
ּבני קטן אֹו אּׁשה ׁשאין ּפי על ואף חֹונה. היכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹואלים
ּבֹו. אֹותם האמינּו מּדבריהם, ּדבֹורים וקנין הֹואיל ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָעדּות,

.ÊËמּידֹו יֹוצא אינֹו - ּדבריהם ׁשל גזל ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל
ּכמֹו חמׁש מֹוסיף אינֹו - ונׁשּבע ּבֹו ּכפר אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּבדּינין.

הּגמּור. הּגזל על ִֵֶַַַָָׁשּמֹוסיף

ה'תשע"ב כסלו י' שלישי יום

ׁש 1ביעיּפרק
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מי‡. הּיּׂשראל2ּכל לחברֹו ממֹון ונׁשּבע3ׁשּנתחּיב ּבֹו וכפר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשאין1) בין קיים בשהגזל בין הדינים בו ונתבארו ואשם, וחומש בקרן חייב שהוא ונשבע, וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו
קיים. קג:2)הגזל קמא בבא ז.3)משנה הלכה להלן ועיין בעמיתו", "וכיחש כא) ה, (ויקרא בתורה כתוב ויקרא4)כי
כב. השקר.5)שם, שבועת על יחטא6)לכפר כי "והיה שום על "אשם" ונקרא כה). (שם לה'" יביא אשמו "ואת ככתוב

כג). (שם, ואשם"
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lybe zxecdn jezn

העֹובד ּוסתם הּבעלים נתיאׁשּו יּׂשראל לסטים סתם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָמה
ׁשהעֹובדי יֹודעים, ׁשהּבעלים מּפני נתיאׁשּו? לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכֹוכבים
עדים ׁשם ׁשאין ּפי על אף הּגזלן מּיד מחזירין ְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּכֹוכבים

הּדעת. ּובאמד רעּועֹות ּבראיֹות אּלא ְְְִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּגזל,
לחין„. ּכׁשהן המלּקטן הּפׁשּתן, ּבתֹו הּצֹומחים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָׁשחלים

ּבעל ׁשל הּפׁשּתן מפסידין ׁשהן מּפני ּגזל, מּׁשּום ּבֹו אין -ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
מההּׂשדה. הפסידּו ׁשּכבר ּגזל, מּׁשּום אסּורין - יבׁשּו ואם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

לחין. ּכׁשהן אפּלּו אסּורין - הּגבּול על היּו ואם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָּׁשהפסידּו.
לרׁשּות‰. וקּׁשֹו ּתבנֹו ׁשהּמֹוציא ממֹון, ּבנזקי ּבארנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּכבר

לרׁשּות הּגלל הּמֹוציא אבל ּגזל. מּׁשּום ּבהם אין - ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהרּבים
הֹוצאת ּבׁשעת ׁשּלא ּבין זבלים הֹוצאת ּבׁשעת ּבין ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהרּבים,

ּגזל. מּׁשּום עליהם חּיבין - ְֲִִִֵֵֶַָָָזבלים
.Âאֹו האבל ּבבית אחרים ּבכלים ּכליו לֹו ׁשּנתחּלפּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָמי

הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - הּמׁשּתה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבבית
אׁשּתֹו אם האּמן: ּבבית לֹו נתחּלפּו ׁשּלֹו. את ויּטל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֻויחזיר
טל לֹו: ואמר האּמן לֹו ׁשּנתן אֹו לֹו, נתנּו אּמן ׁשל ְְֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻּובניו
ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ּבהן יׁשּתּמׁש לא זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכלי
יׁשּתּמׁש זה הרי - זה ּכלי טל האּמן: לֹו אמר ׁשּלֹו. את ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻויּטל
ׁשל ּכליו ׁשּמא ׁשּלֹו; את ויּטל ויחזיר הּלה ׁשּיבֹוא עד ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו
ּכל וכן לֹו. למכרֹו האּמן את צּוה הּכלי ּבעל אֹו הּוא, ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻֻאּמן

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Ê- עליהן והעֹובר ּגזל, מּׁשּום חכמים אסרּו הרּבה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדברים

והמּׂשחקים יֹונים מפריחי ּכגֹון מּדבריהם. ּגזלן זה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהרי
הּיּׁשּוב, ּבתֹו אדם יפריח לא ּכיצד? יֹונים מפריחי ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֻּבקביא.
זכר ׁשּמׁשּלח מּפני ּכּדין, ׁשּלא אחרים ממֹון לֹוקח ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשהרי
יֹונים ולא זכר. ותביא נקבה אֹו אחר מּׁשֹוב נקבה ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָָָֹויביא
ּובהמה חּיה אֹו עֹופֹות ּבׁשאר ּכזה העֹוּׂשה ּכל אּלא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּבלבד,

מּדבריהם. ּגזלן זה הרי -ְְֲִִֵֵֶֶַָ
.Áׁשהן מּפני הּיּׁשּוב, ּבתֹו יֹונים לצּוד חכמים אסרּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָוכן

הרחיק ּכן אם אּלא ליֹונים, נׁשּבין ּפֹורּׂשין ואין אחרים. ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשל
ו מילין. ארּבעה הּיּׁשּוב אפּלּומן - ּכרמים יּׁשּוב היה אם ְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָ

לא וכן הם. ּכרמים ּבעלי ׁשל ׁשהּיֹונים יפרּׂש, לא מיל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹמאה
עֹובד ׁשל אֹו ׁשּלֹו ׁשהן ּפי על אף הּׁשֹובכין, ּבתֹו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיפרּׂש
מאה הּיּׁשּוב מן ׁשהרחיק ּפי על ואף הפקר, ׁשל אֹו ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכֹוכבים

הּׁשֹובכין. ליּׁשּוב ּבאֹות ׁשהּיֹונים מּפני ְְִִִִִֵֶַַָָמיל,
.Ëיעּׂשה ולא אּמה. חמּׁשים העיר מן הּׁשֹוב את ְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמרחיקין

אּמה חמּׁשים לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשֹוב ְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָאדם
ויאכלּו ּבּׂשדֹות ויפסידּו הּגֹוזלֹות יּמׁשכּו ׁשּלא ּכדי רּוח, ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹלכל
ּתחּלת ּובין ּבינֹו היה אפּלּו מאחר, לקחֹו ואם אחרים. ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָמּׁשל
ואין ּבחזקתֹו, הּוא הרי - ּבלבד רבע ּבית חברֹו ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָֹּׂשדה

להרחיק. אֹותֹו ְְְְִִַַמחּיבין

.Èאֹו ּבעצים ׁשּמּׂשחקים אּלּו ּכיצד? ּבקביא ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָֻהמּׂשחקין
ּביניהם, ּתנאי ועֹוּׂשים ּבהן, וכּיֹוצא ּבעצמֹות אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּבצרֹורֹות
הרי - וכ ּכ מּמּנּו יּקח ּׂשחֹוק ּבאֹותֹו חברֹו את הּנֹוצח ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכל
הֹואיל לקח, הּבעלים ׁשּברצֹון ּפי על אף מּדבריהם. ּגזל ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָזה
ּגֹוזל. זה הרי - והּתּול ּׂשחֹוק ּדר ּבחּנם חברֹו ממֹון ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָולקח
ּתנאי, ועֹוּׂשים ּבעֹופֹות, אֹו ּבחּיה אֹו ּבבהמה המּׂשחקים ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָוכן
.וכ ּכ מחברֹו יּקח יֹותר ּתרּוץ אֹו ּבהמּתֹו ׁשּתנּצח ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּכל
הּוא. מּדבריהם וגזל אסּור, הּכל אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוכל

.‡Èאּסּור ּבֹו אין - ּכֹוכבים העֹובד עם ּבקביא ְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻוהמּׂשחק
ראּוי ׁשאין ּבטלים; ּבדברים עֹוסק אּסּור ּבֹו יׁש אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָּגזל,
ׁשל ּוביּׁשּובֹו חכמה ּבדברי אּלא ימיו ּכל ׁשּיעסק ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹלאדם

ָעֹולם.
.·Èלתֹו החּיה מיני ׁשּנפלּו ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמצֹודֹות

מּפני מּדבריהם, ּגזל זה הרי - ּונטלן אחר ּובא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמצֹודה,
ּבהן. הּזֹוכה ליד הּגיעּו לא ְֲִִִֶֶֶַַַָֹׁשעדין

.‚È.אדם ּכל ׁשל הן הרי - הּנֹובעין ּומעינֹות הּמֹוׁש ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָנהר
אחר עני ּובא ׁשכחה, ׁשל זיתים הּזית ּבראׁש המנּקף ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעני
העני היה ואם מּדבריהם. ּגזל זה הרי - הארץ מעל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָּונטלן
ּגמּור; ּגזל זה הרי - לארץ ּומׁשלי הּזית ּבראׁש ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹמקּבץ

ּבהן. הּזֹוכה ליד הּגיעּו ְֲִִֵֶֶֶַַָׁשהרי
.„È,ואּוזים ּתרנגֹולים ּכמֹו אדם ׁשל ּברׁשּותֹו אינן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהּדבֹורים

ּדבֹורים, נחיל והּגֹוזל מּדבריהם. קנין ּבהן יׁש כן ּפי על ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָואף
מּדבריהם. ּגזל זה הרי - לרׁשּותֹו ּבא אם מּבעליו ׁשּמנעֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹו
ּברׁשּות וׁשכן מרׁשּותֹו ּדבֹורים ׁשל נחיל ׁשּיצא מי ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָלפיכ
ׁשּיּטל עד חברֹו ּׂשדה ּבתֹו להּל הּנחיל לבעל יׁש - ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹחברֹו
את יקץ לא אבל ּׁשהּזיק. מה מׁשּלם - הּזיק ואם נחילֹו. ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹאת

ּדמים. לּתן מנת על ְִִֵַָָֹּׂשֹוכה
.ÂË,והּוא זה. נחיל יצא מּכאן לֹומר: קטן אֹו אּׁשה ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָנאמנת

הּנחיל אחר מרּדפין הּבעלים ויהיּו ּתּמן, לפי מּׂשיחין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָֻׁשּיהיּו
ּבני קטן אֹו אּׁשה ׁשאין ּפי על ואף חֹונה. היכן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹואלים
ּבֹו. אֹותם האמינּו מּדבריהם, ּדבֹורים וקנין הֹואיל ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָעדּות,

.ÊËמּידֹו יֹוצא אינֹו - ּדבריהם ׁשל גזל ּבידֹו ׁשּיׁש מי ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּכל
ּכמֹו חמׁש מֹוסיף אינֹו - ונׁשּבע ּבֹו ּכפר אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹּבדּינין.

הּגמּור. הּגזל על ִֵֶַַַָָׁשּמֹוסיף

ה'תשע"ב כסלו י' שלישי יום

ׁש 1ביעיּפרק
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מי‡. הּיּׂשראל2ּכל לחברֹו ממֹון ונׁשּבע3ׁשּנתחּיב ּבֹו וכפר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשקר ותֹוספת4על ּבֹו ׁשּכפר הּקרן לֹו להחזיר חּיב זה הרי - ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבקרּבן וחּיב ּגזלֹות5חמׁש. אׁשם הּנקרא והּוא .6. ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשאין1) בין קיים בשהגזל בין הדינים בו ונתבארו ואשם, וחומש בקרן חייב שהוא ונשבע, וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו
קיים. קג:2)הגזל קמא בבא ז.3)משנה הלכה להלן ועיין בעמיתו", "וכיחש כא) ה, (ויקרא בתורה כתוב ויקרא4)כי
כב. השקר.5)שם, שבועת על יחטא6)לכפר כי "והיה שום על "אשם" ונקרא כה). (שם לה'" יביא אשמו "ואת ככתוב

כג). (שם, ואשם"
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הּגֹוזל·. הּגֹונב9העֹוׁשק8אֹו7אחד אֹו10אֹו ׁשהלוהּו אֹו , ְִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּביניהן ׁשהיתה אֹו ּבּה, וכחׁש אבדה מצא אֹו אצלֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהפקיד

ולא11ׁשּתפּות מלאכה לֹו ׁשעּׂשה אֹו ממֹון, אצלֹו לֹו ונׁשאר ְְְְְִֶֶַָָָָָָֹֻ
ּׂשכרֹו לֹו חּיב12נתן הֹודה ׁשאּלּו ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְִֶֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּנאמר:14ּבּדין13לׁשּלם וחמׁש; קרן מׁשּלם - ונׁשּבע וכפר , ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו .15וכחׁש ְְֲִִִֵַָ

אמּורים‚. ּדברים מחמת16ּבּמה לׁשּלם חּיב ּכׁשהיה ? ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
אינֹו17עצמֹו - אביו מחמת לׁשּלם חּיב היה אם אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

חמׁש ׁשהיה18מׁשּלם אֹו גנב אֹו אביו ׁשּגזל ּכגֹון ּכיצד? . ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
יֹודע והּבן לאחרים, ּכ19חּיב ואחר ונׁשּבע, הּבן וכפר , ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ

ּבלבד הּקרן מׁשּלם - ּגזל20הֹודה אׁשר ׁשּנאמר: על21; - ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
אביו. ּגזל על חמׁש מֹוסיף ואינֹו חמׁש, מֹוסיף הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹּגזלֹו

אמּורים„. ּדברים קּימת22ּבּמה הּגזלה ּבׁשאין אם23? אבל ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
קּימת והּגזלה ומת, אביו הּיֹורׁש24ּגזל וכפר ונׁשּבע,25, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

וחמׁש. קרן מׁשּלם - הֹודה ּכ ְְֵֶֶֶַַַָָָֹואחר
והֹודה‰. האב ונׁשּבע האב הרי26ּגזל - מת ּכ ואחר ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָָ

וחמׁש. קרן מׁשּלם ְֵֵֶֶֶַַָֹהּיֹורׁש
.Âומת ונׁשּבע הּיֹורׁש27ּגזל והֹודה ּבלבד.28, הּקרן מׁשּלם - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ּכ ּובין ּכ האׁשם29ּובין מן ּפטּור .30הּיֹורׁש ִֵֵֵַָָָָָָ
.Êּכֹוכבים לעֹובד חּיב31הּנׁשּבע ואינֹו הּקרן את מׁשּלם - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבעמיתֹו וכחׁש ׁשּנאמר: מּׁשוה32ּבחמׁש; ּפחֹות הּגֹוזל וכן . ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מּׁשוה ּפחֹות ׁשאין ּבחמׁש; חּיב אינֹו - ונׁשּבע וכפר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפרּוטה

ממֹון ּבּקרן33ּפרּוטה מארּבעה אחד החמׁש? הּוא ּכּמה .34. ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
היתה ואם חמּׁשה. מׁשּלם - ונׁשּבע ארּבעה ׁשוה ּגזל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאם

אֹותּה מחזיר - קּימת ׁשּלּה.35הּגזלה רביע ּדמי ונֹותן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
.Áׁשּיֹודה עד חמׁש מׁשּלם ממֹון ּכפירת על הּנׁשּבע ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאין

עדים36מעצמֹו ּבאּו אם אבל ,37- ּבכפירתֹו עֹומד והּוא ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ
החמׁש; את מׁשּלם ואינֹו עדים, ּפי על ּבלבד הּקרן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹמׁשּלם
אּלא מביאם ואינֹו ּבאים, הם לכּפרה הּקרּבן עם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשהחמׁש

עצמֹו ּפי .38על ְִַַ
.Ëּבֹו ׁשּכפר ּפי על אף חברֹו, את ולא39הּגֹוזל הֹואיל , ְֲִִֵֵֶֶַַַַָֹ

הּבעלים40נׁשּבע אחר לרּדף חּיב אינֹו - והֹודה חזר אם ,41 ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֹ
עד הּגזלן ּביד יהא אּלא ׁשּבידֹו, ממֹון להם ׁשּיחזיר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעד
ׁשוה על נׁשּבע אם אבל ׁשּלהן. ויּטלּו הּבעלים ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיבֹואּו

ׁשּיחזיר42ּפרּוטה עד הּבעלים אחר לרּדף חּיב - ומעלה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹ
הּים ּבאּיי הם אפּלּו מאחר43להם, נתיאׁשּו ׁשּכבר מּפני ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

לתבעֹו. עֹוד ּבאין ואינן ְְְְִִֵֶַָָָׁשּנׁשּבע,
.Èחּיב - ּפרּוטה מּׁשוה חּוץ ּכּלּה הּגזלה החזיר ְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻאפּלּו

הּנגזל אחר נגזל44להֹוליכּה ׁשל לבנֹו לא יּתן ולא ולא45. ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹ
ּבעדים46לׁשלּוחֹו הּׁשליח הּנגזל עּׂשה ּכן אם אּלא ואם47, . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כא.7) ה, ויקרא ובין.8)בחוזקה, בין פירושו: או, ... (שם).9)אחד הבעלים ברצון לידו שהגיע חבירו ממון בידו המעכב
ד. הלכה א, פרק למעלה ג.10)ראה הלכה א פרק גניבה, הלכות ראה רואים, הבעלים ואין בסתר, אדם ממון ככתוב11)הלוקח

עזרא. ואבן אונקלוס שם ראה שותפות, שפירושה יד" בתשומת "או כא) למעלה12)(שם, ראה הוא, "עושק" בכלל זה מקרה
ד. הלכה א, מלשלם13)פרק פטור הודה שאילו כפל, כגון קנס, לו:למעט שבועות פטור", בקנס "מודה לכלל ולא14)בהתאם

לז. מציעא בבא וגמרא משנה השווה בלבד, שמים ידי בדין.15)לצאת לשלם חייב בו שהמודה ממון של שחייב16)דוגמא
חומש. לווה.17)לשלם או גזל, עצמו שהוא קד:18)כגון קמא בבא לשקר, נשבע שהבן פי על מובן19)אף יודע אינו אם

קה. שם ראה שקר, שבועת זו אין כי מחומש, פטור שהוא הגזילה20)מאליו שאין פי על אף לשלם, חייב הוא הקרן את אבל
הֿו). הלכה ה פרק למעלה (ראה לבניו שהשאיר הנכסים מן אותם וגובים אביהם, על הם חוב הגזילה דמי כי מלים21)קיימת,

שהוא גזילה על ורק אך בא חומש, שתשלום באו, להדגשה כך ומשום הגזילה", את "והשיב לכתוב היה מספיק כי מיותרות, אלה
קד: קמא בבא גזל, והודה.22)עצמו ונשבע כפר אפילו חומש, משלם אינו והיא23)שהבן קרקע הניח כשהגזלן ואפילו

אינו הוא כי בחומש, לחייבו אין כן פי על אף ה, הלכה ה בפרק למעלה שנתבאר כמו לשלם חייב והבן הגזילה, לדמי משועבדת
אביו. אלא גזל לא הוא שהרי עצמו מחמת הגזילה.24)חייב את להחזיר החובה היורש על שהוא25)ומוטלת בממון כפר

עצמו. מחמת בו בחייו.26)חייב ובחומש בקרן בחומש.27)ונתחייב נתחייב לא הודה, שלא שלא28)ומכיוון ומכיוון
קיימת. כשהגזילה אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, משלם29)נשבע שהיורש ולבין ה), (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין

ו). (הלכה בלבד האשם).30)קרן מן ופטורין המתחיל דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה "אין חייב31)כי היה
שקר. על ונשבע בו וכפר לגוי "עם32)ממון כלומר, איתו", - "עם כלומר, איתו". - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

ל.). ושבועות נט. מציעא בבא (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות", בתורה "הגוזל33)שאיתך קג. קמא בבא משנה
ו). הלכה א, פרק למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו רבעים34)את ארבעה על כלומר מלבר", "חומש נקרא זה

כתוב בו שגם שני, למעשר בקשר הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש שהוא הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של
ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז, (ויקרא עליו" יוסף "חמישיתו

נד.). מציעא הלכה35)בבא ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן שכפר לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
את36)אֿב). והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם". וחומש קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה

מהכתוב: זה דין שלמדו מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו המשניות פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י פירוש וראה כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי בתשובה.38)שגזל.37)והיה וחזר שהודה כלומר,

ממונו.39) את ממנו שתבע הגזילה.40)לאחר את ממנו לתבוע וישוב הנגזל, נתייאש אליו.41)לא יבואו הבעלים כי
ו.42) הלכה א פרק למעלה ראה גזילה, השבת חובת בה אין פרוטה משווה פחות ובלשון43)שם. רחוקה, בארץ לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו קג.).44)המשנה: קמא בבא (משנה חצייה לו והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
שם.45) משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב עצמו, לנגזל הדרך,46)אלא מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

עליו. הדרך ואחריות עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שילך47)שהגזלן לשליח, הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות

dcia`e dlifb zekld - elqk 'i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה הרי - ׁשּבעירֹו ּדין לבית החמׁש ואת הּגזלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
לֹו ּומתּכּפר אׁשם ּבּה48מביא מטּפלין ּדין ּובית עד49, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

הּנֹותן וכל ּדין. ּבית לׁשליח הּוא נֹותן וכן לבעלּה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּתּגיע
יצא. - ּדין לבית ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵַַָָָהּגזלה

.‡Èהּקרן את לֹו ׁשּמחל50נתן אֹו החמׁש, את לֹו נתן ולא ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּקרן את על51לֹו לֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, על לֹו מחל ולא ְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

צרי אינֹו - ּבּקרן ּפרּוטה ׁשוה מּפחֹות חּוץ זה ועל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אחריו על52להֹולי ואף הּׁשאר. את ויּטל הּנגזל יבֹוא אּלא , ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּתתיּקר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - קּימת עצמּה ׁשהּגזלה 53ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החמׁש את לֹו נתן אם אבל ּפרּוטה. ׁשוה הּנׁשאר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹונמצא
מחל ולא החמׁש על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, את לֹו נתן ְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹולא
ּפרּוטה מּׁשוה חּוץ זה ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, על ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלֹו
ּכמֹו ׁשּבעירֹו, ּדין לבית לתת אֹו אחריו להֹוליכֹו חּיב - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּקרן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.·Èלּבעלים הּקרן את ּבחמׁש54הּמחזיר ׁשנּיה ּפעם וכפר ,55 ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּדבר לכל ּכקרן החמׁש נעּׂשה - עליו עליו56ונׁשּבע ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
וחמׁשתיו ׁשּנאמר: אחר; ׁשהּוא57חמׁש מלּמד, - עליו יסף ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבֹו ׁשּיכּפר החמׁש ׁשּיתמעט עד חמׁש, על חמׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמֹוסיף
ּפרּוטה מּׁשוה עליו .58ונׁשּבע ְְְִִֶָָָָָ

.‚Èוהֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען ּפּקדֹון, אצלֹו ׁשהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי
ׁשהּוא והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
האחד; הּקרן עם ּוׁשבּועה ׁשבּועה לכל חמׁש מׁשּלם - ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאצלֹו
ּכּמה מׁשּלם ׁשהּוא מלּמד, - עליו יסף וחמׁשתיו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

אחד קרן על .59חמׁשין ֳִֶֶֶַָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

לּיֹורׁשים.‡. הּגזלה יחזיר - הּנגזל ּומת חברֹו את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּגֹוזל
לֹו נׁשּבע ואם ּדמיה. להם נֹותן - נׁשתּנית אֹו אבדה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואם

והחמׁש. הּקרן לּיֹורׁשים נֹותן - מת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר
הּגזלה·. אין אם האב: ּומת לֹו, ונׁשּבע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ועל הּקרן על אחיו עם חׁשּבֹון עֹוּׂשה - נׁשתּנית אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָקּימת
עצמּה הּגזלה להֹוציא חּיב - קּימת הּגזלה ואם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהחמׁש;
לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת

חׁשּבֹון.ו עּמהן עֹוּׂשה ְְִֶֶֶָ
.‚- הּיֹורׁש הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם

הּבן לזה ּבנים אין ואם לבניו. ידֹו מּתחת הּגזלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמֹוציא

הֹואיל לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו אֹו חֹובֹו לבעל נֹותנּה - ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָהּגזלן
ׁשּנתנּה ּפי על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה גזלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצאה
ּגזל זה ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו. ּפרעּה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּתנה

ַָאּבא.
וזקף„. לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכן

ׁשּזכה ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, הּכל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו
ידֹו. מּתחת להֹוציאּה חּיב ְְִִֵַַַַָָָָּבּגזלה,

ּגזל‰. אם אבל ּבינתים; ּכׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
זה הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
ּומביא מׁשמר, אֹותֹו ׁשל לּכהנים וחמׁש הּקרן לׁשּלם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹחּיב

ּבֹו. יתּכּפר ּכ ואחר ְְֲִֵַַַָָאׁשמֹו,
.Âאין ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי

מדּבר, הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ּגאל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלאיׁש
הּמחזיר ,לפיכ דמיה. אֹו הּגזלה הּוא ּכאן האמּור זה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָואׁשם
ואין הּכתּוב, קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא; לא - ּבּלילה הּגר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּגזל
ּגזל ּכנגד הּגר ּגזל חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמקריבין
אחר. אׁשם ּבּׂשר נגד אׁשם ּבּׂשר חֹולקין ׁשאין ּכדר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּגר,

.Êמאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
לה' הּמּוׁשב ׁשּנאמר: הׁשבה; ידי הּמחזירֹו יצא לא - ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשמר
הּגר ּבגזל נאמר ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלּכהן
לֹו יׁש אם עליו ּולחּזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'איׁש'?

אבל לֹו; אין אם אֹו אּתהיֹורׁשים אי - קטן הּגר היה אם ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
יֹורׁשים. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחּזר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָצרי

.Áהּגֹוזל ,לפיכ הן. מּתנֹות ּכמקּבלי הּגר ּבגזל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכהנים
חּיב - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ
עכׁשו להן יּתנהּו ׁשאם הּגזלה; ּכׁשעת ּדמיו את לּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלּתן
קּים, הּגר היה ואּלּו ּבהנאה. אסּור הּוא ׁשהרי מּתנה, אינּה -ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
.Ë- הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן

לכל ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבגזלֹו זה זכה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
הּמׁשמרת. ּבני הּכהנים ְְֲִִֵֶֶַַָֹֹאחיו

.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר, ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל
ּבני הרי - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו
והאׁשם עצמּה, הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשים ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּגזלן

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹירעה
.‡Èּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נסתלק וגם הגזילה השבת מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן לו מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא
קד. קמא בבא חסדא רב דעת זוהי הנגזל.48)מאחריותו. ליד הגזילה הגיעה לא שעדיין פי על שתיקנו49)אף תקנה זוהי

שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים על להקל כדי מעצמו,50)החכמים והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר
קג. קמא בבא כפירעון.51)משנה הריהי ומחילה לו, שהודה לאחר הקרן את לגזלן לו מחל חייב52)הנגזל הגזלן הכלל: זה

ומעלה. פרוטה משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי קה.53)ללכת קמא בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת
שם.54) משנה וחומש, בקרן שנתחייב שילם.55)לאחר שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה גם56)בפעם

הקודמת. ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין רבים.57)בנוגע בחומש58)לשון יתחייב לא ויודה, לשקר ויישבע בו יכפור אם
ז. הלכה למעלה ראה בחומש, חייב אינו ונשבע וכפר פרוטה משווה פחות שהגוזל כשם חמישיות59)נוסף, ריבתה "התורה

היינו "וחמישיתיו" הכתוב מאותו לומדים זה גם ושבועה. שבועה כל על קרן חייב ואינו שם. רבא של מימרא אחת", לקרן הרבה
"עליהם". ולא "עליו" נאמר וגם אחת, של1)קרן היורשים עם דינו מהו הגזלן, ונשבע בו וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

השלמות. על הענין זה משפטי וכל הגר, גזל כגון יורשים, לו כשאין ובין הנגזל,
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זה הרי - ׁשּבעירֹו ּדין לבית החמׁש ואת הּגזלה את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹהביא
לֹו ּומתּכּפר אׁשם ּבּה48מביא מטּפלין ּדין ּובית עד49, ְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

הּנֹותן וכל ּדין. ּבית לׁשליח הּוא נֹותן וכן לבעלּה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּתּגיע
יצא. - ּדין לבית ּבֹו וכּיֹוצא ְְְִֵֵֵַַָָָהּגזלה

.‡Èהּקרן את לֹו ׁשּמחל50נתן אֹו החמׁש, את לֹו נתן ולא ְֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּקרן את על51לֹו לֹו ׁשּמחל אֹו החמׁש, על לֹו מחל ולא ְֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

צרי אינֹו - ּבּקרן ּפרּוטה ׁשוה מּפחֹות חּוץ זה ועל ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָזה
אחריו על52להֹולי ואף הּׁשאר. את ויּטל הּנגזל יבֹוא אּלא , ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

ּתתיּקר ׁשּמא חֹוׁשׁשין אין - קּימת עצמּה ׁשהּגזלה 53ּפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
החמׁש את לֹו נתן אם אבל ּפרּוטה. ׁשוה הּנׁשאר ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹונמצא
מחל ולא החמׁש על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, את לֹו נתן ְְֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹולא
ּפרּוטה מּׁשוה חּוץ זה ועל זה על לֹו ׁשּמחל אֹו הּקרן, על ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָלֹו
ּכמֹו ׁשּבעירֹו, ּדין לבית לתת אֹו אחריו להֹוליכֹו חּיב - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּקרן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.·Èלּבעלים הּקרן את ּבחמׁש54הּמחזיר ׁשנּיה ּפעם וכפר ,55 ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּדבר לכל ּכקרן החמׁש נעּׂשה - עליו עליו56ונׁשּבע ּומׁשּלם ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
וחמׁשתיו ׁשּנאמר: אחר; ׁשהּוא57חמׁש מלּמד, - עליו יסף ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבֹו ׁשּיכּפר החמׁש ׁשּיתמעט עד חמׁש, על חמׁש ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹמֹוסיף
ּפרּוטה מּׁשוה עליו .58ונׁשּבע ְְְִִֶָָָָָ

.‚Èוהֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען ּפּקדֹון, אצלֹו ׁשהיה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי
ׁשהּוא והֹודה וחזר ונׁשּבע, ׁשאבד וטען וחזר אצלֹו, ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשהּוא
האחד; הּקרן עם ּוׁשבּועה ׁשבּועה לכל חמׁש מׁשּלם - ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאצלֹו
ּכּמה מׁשּלם ׁשהּוא מלּמד, - עליו יסף וחמׁשתיו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:

אחד קרן על .59חמׁשין ֳִֶֶֶַָָ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

לּיֹורׁשים.‡. הּגזלה יחזיר - הּנגזל ּומת חברֹו את ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּגֹוזל
לֹו נׁשּבע ואם ּדמיה. להם נֹותן - נׁשתּנית אֹו אבדה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָואם

והחמׁש. הּקרן לּיֹורׁשים נֹותן - מת ּכ ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹואחר
הּגזלה·. אין אם האב: ּומת לֹו, ונׁשּבע אביו את ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּגֹוזל

ועל הּקרן על אחיו עם חׁשּבֹון עֹוּׂשה - נׁשתּנית אֹו ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָקּימת
עצמּה הּגזלה להֹוציא חּיב - קּימת הּגזלה ואם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹהחמׁש;
לאחיו, החמׁש ואת הּגזלה את נֹותן ,לפיכ ידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּתחת

חׁשּבֹון.ו עּמהן עֹוּׂשה ְְִֶֶֶָ
.‚- הּיֹורׁש הּוא לבּדֹו הּגזלן זה ׁשּנמצא אחין, לֹו אין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָאם

הּבן לזה ּבנים אין ואם לבניו. ידֹו מּתחת הּגזלה ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמֹוציא

הֹואיל לצדקה. אֹו ּבהלואתֹו אֹו חֹובֹו לבעל נֹותנּה - ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָהּגזלן
ׁשּנתנּה ּפי על אף נפטר, - ידֹו מּתחת עצמּה גזלה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָויצאה
ּגזל זה ויאמר: ׁשּיֹודיעם והּוא, ּבחֹובֹו. ּפרעּה אֹו ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּתנה

ַָאּבא.
וזקף„. לֹו, והֹודה וחזר לֹו, ונׁשּבע הּגר את הּגֹוזל ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָוכן

ׁשּזכה ּפי על אף - הּגר מת ּכ ואחר מלוה, הּכל ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹעליו
ידֹו. מּתחת להֹוציאּה חּיב ְְִִֵַַַַָָָָּבּגזלה,

ּגזל‰. אם אבל ּבינתים; ּכׁשהֹודה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה
זה הרי - הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים לֹו ׁשאין הּגר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַאת
ּומביא מׁשמר, אֹותֹו ׁשל לּכהנים וחמׁש הּקרן לׁשּלם ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹחּיב

ּבֹו. יתּכּפר ּכ ואחר ְְֲִֵַַַָָאׁשמֹו,
.Âאין ואם ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָמּפי

מדּבר, הּכתּוב יֹורׁשים לֹו ואין ׁשּמת ּבגר - ּגאל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלאיׁש
הּמחזיר ,לפיכ דמיה. אֹו הּגזלה הּוא ּכאן האמּור זה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָואׁשם
ואין הּכתּוב, קראֹו אׁשם ׁשהרי יצא; לא - ּבּלילה הּגר ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּגזל
ּגזל ּכנגד הּגר ּגזל חֹולקין הּכהנים ואין ּבּלילה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹמקריבין
אחר. אׁשם ּבּׂשר נגד אׁשם ּבּׂשר חֹולקין ׁשאין ּכדר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּגר,

.Êמאנׁשי וכהן ּכהן לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין הּגר ּגזל ְְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכל
לה' הּמּוׁשב ׁשּנאמר: הׁשבה; ידי הּמחזירֹו יצא לא - ְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמׁשמר
הּגר ּבגזל נאמר ולּמה ּכהן. לכל הׁשבה ׁשּתהיה עד - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹלּכהן
לֹו יׁש אם עליו ּולחּזר לחקר צרי אּתה ׁשהאיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ'איׁש'?

אבל לֹו; אין אם אֹו אּתהיֹורׁשים אי - קטן הּגר היה אם ְֲִִִִֵֵַַָָָָָָ
יֹורׁשים. לֹו ׁשאין חזקתֹו אּלא עליו, לחּזר ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָצרי

.Áהּגֹוזל ,לפיכ הן. מּתנֹות ּכמקּבלי הּגר ּבגזל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּכהנים
חּיב - הּפסח עליו ועבר יֹורׁשים, לֹו ׁשאין הּגר מן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָחמץ
עכׁשו להן יּתנהּו ׁשאם הּגזלה; ּכׁשעת ּדמיו את לּכהנים ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלּתן
קּים, הּגר היה ואּלּו ּבהנאה. אסּור הּוא ׁשהרי מּתנה, אינּה -ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ,לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָהיה
.Ë- הּגר ּומת לֹו, ונׁשּבע יֹורׁשים לֹו ׁשאין ּגר ׁשּגזל ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכהן

לכל ידֹו מּתחת יֹוציא אּלא ידֹו, ׁשּתחת ּבגזלֹו זה זכה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלא
הּמׁשמרת. ּבני הּכהנים ְְֲִִֵֶֶַַָֹֹאחיו

.Èאׁשמֹו והפריׁש הּגר, ּומת לֹו, ונׁשּבע הּגר את ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָהּגֹוזל
ּבני הרי - ּכּפרה קדם הּגזלן ּומת לּכהנים, להעלֹותן ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּוגזלתֹו
והאׁשם עצמּה, הּגזלה אֹו הּגזלה ּכסף את יֹורׁשים ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָהּגזלן

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַֹירעה
.‡Èּכּפרה קדם ּומת מׁשמר, לאנׁשי הּכסף את הּגזלן ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹנתן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

נסתלק וגם הגזילה השבת מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן לו מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא
קד. קמא בבא חסדא רב דעת זוהי הנגזל.48)מאחריותו. ליד הגזילה הגיעה לא שעדיין פי על שתיקנו49)אף תקנה זוהי

שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים על להקל כדי מעצמו,50)החכמים והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר
קג. קמא בבא כפירעון.51)משנה הריהי ומחילה לו, שהודה לאחר הקרן את לגזלן לו מחל חייב52)הנגזל הגזלן הכלל: זה

ומעלה. פרוטה משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי קה.53)ללכת קמא בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת
שם.54) משנה וחומש, בקרן שנתחייב שילם.55)לאחר שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה גם56)בפעם

הקודמת. ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין רבים.57)בנוגע בחומש58)לשון יתחייב לא ויודה, לשקר ויישבע בו יכפור אם
ז. הלכה למעלה ראה בחומש, חייב אינו ונשבע וכפר פרוטה משווה פחות שהגוזל כשם חמישיות59)נוסף, ריבתה "התורה

היינו "וחמישיתיו" הכתוב מאותו לומדים זה גם ושבועה. שבועה כל על קרן חייב ואינו שם. רבא של מימרא אחת", לקרן הרבה
"עליהם". ולא "עליו" נאמר וגם אחת, של1)קרן היורשים עם דינו מהו הגזלן, ונשבע בו וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

השלמות. על הענין זה משפטי וכל הגר, גזל כגון יורשים, לו כשאין ובין הנגזל,
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ׁשּנאמר: הּכהנים; מּיד להֹוציא יכֹולין הּגזלן יֹורׁשי אין -ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאין קטן, הּגזלן היה ואפּלּו יהיה. לֹו לּכהן יּתן אׁשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאיׁש

הּכהנים. מּיד מֹוציאין יֹורׁשים אין - מּתנה ְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹמּתנתֹו
.·Èהאׁשם ואת הּמׁשמרֹות, מן לאחת הּכסף את ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָנתן

ׁשּבּת ׁשהיא זֹו האׁשםלמׁשמרה אצל הּכסף יחזיר - ּה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּבלא ּכסף ׁשּלקחה ׁשהּמׁשמרה הּקבּועה; הּמׁשמרה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹלאנׁשי

מּידּה. ּומֹוציאין זכתה, לא ְִִִַַָָָָָֹׁשּבּתּה
.‚Èהּקרן הּגזלן ׁשּיחזיר עד האׁשם את מקריבין ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאין

יֹורׁשים. לֹו ׁשאין ּגר גזל היה אם - לּכהנים אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלּבעלים,
מעּכב החמׁש ואין לֹו, נתּכּפר - אׁשמֹו והקריב הּקרן את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹנתן

ּכּפרה. אחר החמׁש את לּתן וחּיב ְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹהּכּפרה.
.„È.חמׁש ּתֹוספת ּבהן אין - והּקרקעֹות והּׁשטרֹות ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהעבדים

מּטלטלין ּבענין האמּור ּכל ּבפּקדֹון. ּבעמיתֹו וכחׁש ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשּנאמר:
לקרקעֹות, ׁשהּקׁשּו ועבדים קרקעֹות יצאּו ממֹון. וגּופן ְְְְְְֲִֶַַַָָָָָָֻהּוא
ׁשאין ּגר גזל היּו אם וכן ממֹון. ּגּופן ׁשאין ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָויצאּו
נקנית אינּה הּקרקע וכן לּכהנים. חֹוזרים אינן - יֹורׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹלֹו
נמּכרה ואפּלּו עֹומדת. ּבעליה ּברׁשּות אּלא לּגזלן, ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָלעֹולם
לּנגזל חֹוזרת זֹו הרי - הּבעלים ונתיאׁשּו זה אחר זה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלאלף
ׁשּמכרּה זה על חֹוזר ידֹו מּתחת ׁשּיצאה מי וכל דמים. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבלא
ׁשּיחזר עד הראׁשֹון, הּמֹוכר על הּׁשני הּמֹוכר וחֹוזר ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹלֹו,
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו מּמּנּו, ויּטל הּגזלן על הּגזלן מן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹהּלֹוקח

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבֹורֹות‡. ּבּה ׁשחפר ּכגֹון והפסידּה, מחברֹו קרקע ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָהּגֹוזל
הּמעינֹות את וׁשחת האילנֹות את ׁשּקצץ אֹו ּומערֹות, ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשיחין
ּבׁשעת ּכׁשהיּו ּׂשדה אֹו ּבית לֹו להעמיד חּיב - הּבנין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָוהרס
נׁשחתה אם אבל ּׁשהפסיד. מה ּדמי יׁשּלם אֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּגזלה,
מן ׁשּירדה ּבאׁש נּׂשרפה אֹו נהר ׁשּׁשטפּה ּכגֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָָמאליה,
ּבחזקת ׁשהּקרקע .לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּׁשמים

הפסד אחריּות ואין קּימת, הפסידּבעלים ּכן אם אּלא עליו ּה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמּטלטלין, ּכן הּדין ּׁשאין מה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָּבידֹו.

אם·. :הּמל ּבכח מציקים ּונטלּוה מּמּנּו ונגזלה ּׂשדה ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּגזל
ּכל ׁשל ּבּתים אֹו ּׂשדֹות הּמל ׁשּלקח ּכגֹון היא, מדינה ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָמּכת
מחמת ואם ;לפני ׁשּל הרי לֹו: אֹומר - הּמדינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאנׁשי

אחרת. ּׂשדה לֹו להעמיד חּיב - נלקחה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָהּגזלן
ּׁשּיׁש‚. מה ּכל לנּו הראה לֹו: ואמר הּגזלן את הּמל ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאנס

- הּמל ּונטלּה ּׂשדֹותיו, ּבכלל ׁשּגזל זֹו ּׂשדה והראה ,ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָל
ּדמיה. נֹותן אֹו ּכמֹותּה, אחרת ּׂשדה לֹו להעמיד ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּיב

ּדמי„. את גֹובה הּׂשדה ּכׁשּבעל ּבידֹו, והפסידּה ּׂשדה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּגזל
מּפני חֹורין, ּבני מּנכסים אֹותן ּגֹובה - הּגזלן ּׁשהפסיד ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמה
לׁשּלם ונתחּיב ּבּדין הּגזלן עמד ואם ּפה. על ּכמלוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהיא

מׁשעּבדין. מּנכסים ּגֹובה - מכר ּכ ְְְְִִִֶַַַָָָָֻואחר
ׁשאכל‰. הּפרֹות ּכל מׁשּלם - ּפרֹותיה ואכל ּׂשדה ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּגזל

על וידֹו לֹו ׁשמין - והׁשּביח ּגזל חֹורין. ּבני ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָמּנכסים

ההֹוצאה נֹוטל - ההֹוצאה על יתר הּׁשבח אם ְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָהּתחּתֹונה:
לֹו אין - הּׁשבח על יתרה ההֹוצאה ואם הּנגזל; מן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבלבד

הּׁשבח. ׁשעּור אּלא ההֹוצאה ִִֶֶַַַָָָמן
.Âעל יתר הּׁשבח אם הּלֹוקח, והׁשּביחּה ּומכרּה ּׂשדה ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּגזל

עם נֹוטל והּקרן הּׂשדה, מּבעל ההֹוצאה נֹוטל - ְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָההֹוצאה
הּגזלן. מן הּׁשבח ְְִֶַַַַָָׁשאר

.Êמּנכסים הּׁשבח ּוׁשאר מׁשעּבדים, מּנכסים ּגֹובה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻהּקרן
נֹוטל אינֹו - ּכׁשּלקחּה גזּולה ׁשהיא ּבּה הּכיר ואם חֹורין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבני
על הּיתר הּׁשבח ׁשאר ּומפסיד ּבלבד, הּקרן אּלא הּגזלן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָמן
ּבּה ׁשהּכיר ּבין הּׁשבח, על יתרה ההֹוצאה היתה ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָההֹוצאה.
אּלא ההֹוצאה מן לֹו אין - הּכיר ׁשּלא ּבין גזּולה ְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהיא
הּגזלן מן נֹוטל והּקרן הּׂשדה, מּבעל נֹוטל הּׁשבח ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָׁשעּור

מׁשעּבדין. ְְְִִִָָֻמּנכסים
.Áמחּׁשבין - ּפרֹותיה הּלֹוקח ואכל ּומכרּה, ּׂשדה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּגֹוזל

וגֹובה וחֹוזר הּׂשדה, לבעל ּומׁשּלם ׁשאכל הּפרֹות ּכל ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָעליו
ׁשּגזּולה ּבּה הּכיר ואם חֹורין. ּבני מּנכסים הּגזלן מן ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָאֹותן
ּבלבד. הּקרן אּלא הּגזלן מן גֹובה ואינֹו ּפרֹות, לֹו אין - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא

.Ëקנה ולא ממּכר, ממּכרֹו אין - ׁשּלֹו ׁשאינּה ּׂשדה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹהּמֹוכר
ּולקחּה ׁשּמכרּה אחר הּגזלן חזר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלֹוקח
לֹו נתנּה ואפּלּו הּגזלן. מן הּלֹוקח ּביד נתקּימה - ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָמּבעליה
ּולקחּה ׁשחזר ּכיון - ּבידֹו גזּולה ּכׁשהיתה מּתנה ְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּגזלן
עד הּגזלן טרח זה ׁשּמּפני הּמּתנה; ׁשּקּבל זה ּביד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָנתקּימה

ּבנאמנּותֹו. לעמד ּכדי ְְְֱֲֵֶֶַָָָֹׁשּקנאּה,
.Èּׂשדה לֹו ׁשּמכר מּפני הּגזלן את הּלֹוקח ּתבע אם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלפיכ

על להכריז ּדין ּבית והתחיל לׁשּלם, ונתחּיב ׁשּלֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָׁשאינּה
ׁשהתחילּו ואחר לּלֹוקח, מהן להגּבֹות ּכדי הּגזלן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָנכסי
ּביד נתקּימה לא - הּבעלים מן הּגזלן לקחּה ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָָֹההכרזה

נתּגּלה נכסיו על ׁשהכריזּו ׁשּמאחר נאמן,הּלֹוקח; ׁשאינֹו ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
הּלֹוקח. ּביד להעמידּה ּכדי הּבעלים מן לקחּה ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹולא

.‡È,גזּולה ּכׁשהיא ׁשּמכרּה אחר הּבעלים מן הּגזלן ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָלקחּה
גּלה הרי - הֹוריׁשּה אֹו ּבמּתנה נתנּה אֹו לאחר ּומכרּה ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָָָוחזר
ּכׁשהיתה מּמּנּו ׁשּלקחּה זה ּביד להעמידּה רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָדעּתֹו
ּביד נתקּימה לא - ּבירּׁשה לּגזלן נפלה אם וכן ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹֻגזּולה.

ֵַַהּלֹוקח.
.·Èואמר אחרת, קרקע לּנגזל יׁש אם ּבחֹובֹו: הּגזלן ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּגבאּה

להעמידּה מתּכּון זה הרי - ּבחֹובי גֹובה אני זֹו הּגזלן: ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָלֹו
חֹובֹו לגּבֹות - זֹו אּלא קרקע לּנגזל אין ואם הּלֹוקח; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָּביד

ׁשּנתּכּון. ְִֵֶַהּוא
.‚Èלא ׁשאּלּו הּלֹוקח. קנאּה - מּתנה לּגזלן הּבעלים ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹנתנּוה

טרח, זה ּומּפני ּבמּתנה; לֹו נֹותנים היּו לא - לּבעלים ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹטרח
ּביד ותתקּים ּבנאמנּותֹו, ויעמד ּבדין, ּבּה ׁשּיזּכה ְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי

ֵַַהּלֹוקח.
.„Èחזר עליה ּגזלן והחזק ׁשּגזלּה ואחר ּׂשדה, ְְְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻהּגֹוזל

הייתי אנּוס ואמר: הּנגזל וטען הראׁשֹונים, מּבעלים ְְְְְִִִִִִִַַַָָָָָָָָָּולקחּה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

באלימות.1) מבעליו שדה שלקח הגזלן ודין הקרקע. הגזלן מכלה אם ר"ל בזה. התלוי וכל הקרקעות גזילות דיני בו נתבארו

dcia`e dlifb zekld - elqk `"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

- ּגזלנּותֹו מחמת מכרּתי לדעּתי וׁשּלא לֹו ׁשּמכרּתיה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּׁשעה
לקחּה. ׁשּבפניהם עדים לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף הּגזלן, זכה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנתן. הּדמים לּגזלן ּומחזירין לּבעלים, הּׂשדה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹותחזר

.ÂËּבפניהם ׁשּמנה העדים ּכׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
לּגזלן מכר הּקרקע ׁשּבעל העידּו אם אבל הּמעֹות; ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאת
ׁשּלא טֹוען והּנגזל ,וכ ּכ דמים לֹו ׁשּנתן ּבפניהם לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהֹודה
אּלא ּכלּום, לּגזלן אין - לֹו הֹודה יראה ּומחמת דמים לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתן
אּלא לֹו הֹודה ׁשּלא מּפני דמים, ּבלא הּׂשדה מּמּנּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמֹוציאין

עליה. ּגזלן והחזק הֹואיל ּכׁשּטען, הּפחד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמּפני
.ÊË.זה מכר על מֹודעה לעּׂשֹות צרי הּׂשדה ּבעל ֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאין

ראיה, ּבּה ראיתֹו ואין זֹו, ּׂשדה על גזלן זה והחזק ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהֹואיל
את האֹונס ּכדין ּגזלן ּדין ואין מֹודעה. למסר צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואין
רֹוצה אינֹו האֹונס ׁשּזה לֹו, ׁשּימּכר עד אֹותֹו ותלה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹחברֹו
הּמֹוכר מסר לא אם לפיכ ּכלּום, עדין גזלֹו ולא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֹֹלגזל

קּים. ממּכרֹו - מֹודעא ְִַָָָָָָהאנּוס

ה'תשע"ב כסלו י"א רביעי יום

עּׂשירי 1ּפרק
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ׁשאנס‡. זרֹוע ּבעל ּכֹוכבים לתֹו2עֹובד וירד יּׂשראל נכסי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
מחמת אֹו הּׂשדה, ּבעל על חֹוב לֹו ׁשהיה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּׂשדהּו,
ממֹונֹו ׁשהפסיד מחמת אֹו הּיּׂשראל, זה ּביד נזק לֹו ,3ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּתקף אין4ואחר - אחר ליּׂשראל מכרּה הּׂשדה את לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּלֹוקח מּיד להֹוציא יכֹולין .5הּבעלים ְְְִִִִֵַַַַָ

אמּורים·. ּדברים טען6ּבּמה ׁשאמת הּבעלים ּבׁשהֹודּו ?7 ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ
טען ׁשהאמת יּׂשראל עדי יעידּו אֹו [הּמֹוכר, ּכֹוכבים ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹובד

ּׂשר אֹו מל ׁשם היה אם וכן הּמֹוכר]. ּכֹוכבים ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהעֹובד
לדין, ׁשּמכר ּכֹוכבים העֹובד את לכף ׁשּיכֹול מקֹום ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאֹותֹו

הּבעלים ּתבעּו יכֹולין8ולא אינן - ּכֹוכבים העֹובד את ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשאינן ּפי על אף ּכֹוכבים, העֹובד מן הּלֹוקח מּיד ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהֹוציא
ׁשאמת עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּכֹוכבים לעֹובד ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמֹודין

אֹומ ׁשהרי ּכֹוכבים; העֹובד ּגזלןטען אם לּבעלים: הּלֹוקח ר ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּבדיניהם9הּוא אֹותֹו ּתבעּתם לא לּמה ּכֹוכבים, ?10העֹובד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ליּׂשראל‚. הּמציקים ּכֹוכבים להרגם,11העֹובדי ּומבקׁשים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

ּבביתֹו אֹו ּבּׂשדהּו ּכֹוכבים העֹובד מּיד עצמֹו ׁשּיפּדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעד
למּכר הּמציק ּכׁשּירצה יּניחּנּו, ּכ ואחר לּמציק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹויּתנּנה
הן - הּמציק מן לּקח הּבעלים ּביד יׁש אם הּקרקע: ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָאֹותּה
ׁשּׁשהה אֹו לּקח, הּבעלים ּביד אין ואם אדם; לכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָקֹודמין
מן ולקח הּקֹודם ּכל - חדׁש עּׂשר ׁשנים הּמציק ּביד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּקרקע

זכה רביע12הּמציק הראׁשֹונים לּבעלים ׁשּיּתן ּובלבד . ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבזֹול, מֹוכר הּמציק ׁשּזה מּפני הּמעֹות. ׁשליׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּקרקע
ּבפחֹות מֹוכר זה הרי - מֹוכר הּוא ׁשּלֹו ׁשאינּה וקרקע ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהֹואיל

מחמת13רביע ׁשהרי ּבעלים, ׁשל רביע וזה לֹו, קרֹוב אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמציק מן הּלֹוקח ,לפיכ ּבזֹול. מֹוכר ׁשּלהן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהיא

עּׂשרה לּבעלים נֹותן - רביע14ּבׁשלׁשים להם נֹותן אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
רביע15הּקרקע הרי - נתן לא ואם הּכל. יקנה ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹ

ּבידֹו. ּכגזל ְְְֵַַַָָהּקרקע
חברֹו„. ּׂשדה לתֹו ּונטעּה16הּיֹורד ּברׁשּות אם17ׁשּלא : ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹ

לּטע העּׂשּויה ּׂשדה לּתן18היתה רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
עּׂשּויה אינּה ואם הּׂשדה; מּבעל ונֹוטל לּטעּה, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׂשדה

ׁשמין - הּתחּתֹונה19לּטע על וידֹו .20לֹו ְְִִַַַַָָָ
הּׂשדה‰. ּבעל לֹו ול21אמר אילנ עקר ׁשֹומעים22: - ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בין1) להשביח, או לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך וכל לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין הדין.2)ברשות בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח היהודי,3)שלקח של ממונו

ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות", ומחמת חוב מחמת "הבא שם הברייתא דברי את רבינו מפרש כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון
כאן. משנה ומגיד ,117 עמוד לגיטין הגאונים בכוח.4)אוצר סיקריקין"5)שלקח משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים ומקור

אינו וגם קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין, דין בו שאין מפרש, ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין (דין
ממנו והלוקח סיקריקון, משום בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר: גאון האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם
שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י .123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה ואן ממנו, קנאו כאילו בחובו גבאו דכי קיים, מקחו

הלוקח.6) מיד להוציא יכולים הבעלים גזלן.7)שאין דין זה לגוי אין כן השר.8)ועל או המלך לפני את9)לדין שלקח
השדה. בעל על חוב כל לו ואין בחזקה, וודאי10)השדה אלא הגוי. על דינם לכוף שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

ל). שער והממכר המקח בספר גאון האי רב דברי את המביא ,124 עמוד שם הגאונים אוצר (ראה נכונה הגוי הם11)טענת אלו
המשנה. לתקופת עד ביהודה, הרומאים מלחמת בתקופת קיימים שהיו נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הבעלים12)הסיקריקין ואין

להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח זכה לא - ליקח כסף הבעלים ביד ויש חודש י"ב לפני אבל מידו. להוציאה יכולים
.117 עמוד שם הגאונים אוצר ראה ששילם. הכסף את לו ולהחזיר מוכרה13)מידו הוא דינר, ארבעים שווה הקרקע אם

דינר, עשרה בשווי הקרקע מן חלק או למציק, ששילם המעות שליש שהם דינר, עשרה לבעלים הקונה ייתן כן על בשלושים.
ארבעים. השווה הקרקע מן רבע ארבעים.14)שהוא - הקרקע מחיר נוטלין;15)שוודאי בקרקע רצו העליונה, על הבעלים "ויד
שם). (ברייתא נוטלין" במעות היו16)רצו והשדות ביטחון) (מטעמי גבוהים במקומות בתיהם בנו אבותינו קא. מציעא בבא

השדה. לתוך "היורד" הביטוי מכאן מלזרעים.18)אילנות.17)בבקעה. יותר לאילן לו.19)שיפה לפי20)מעריכים
עולה השבח אם כלומר, התחתונה, על הנוטע של ידו כן על בזרעים, אלא בנטיעות מעוניינים שאינם לטעון, הבעלים שיכולים
ה הלכה ט, פרק כלמעלה השבח בשיעור ההוצאה מן חלק יקבל השבח, על עולה ההוצאה ואם ההוצאה, דמי יקבל ההוצאה, על

משנה). משנה).21)(מגיד (מגיד הקודמת ההלכה בסוף מדובר שעליו ליטע, עשוי אלא22)שאינו אילן בשדה חפץ איני
(זרעים). לבן בשדה
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- ּגזלנּותֹו מחמת מכרּתי לדעּתי וׁשּלא לֹו ׁשּמכרּתיה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹּבּׁשעה
לקחּה. ׁשּבפניהם עדים לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף הּגזלן, זכה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
ׁשּנתן. הּדמים לּגזלן ּומחזירין לּבעלים, הּׂשדה ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָֹותחזר

.ÂËּבפניהם ׁשּמנה העדים ּכׁשהעידּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבּמה
לּגזלן מכר הּקרקע ׁשּבעל העידּו אם אבל הּמעֹות; ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָאת
ׁשּלא טֹוען והּנגזל ,וכ ּכ דמים לֹו ׁשּנתן ּבפניהם לֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹוהֹודה
אּלא ּכלּום, לּגזלן אין - לֹו הֹודה יראה ּומחמת דמים לֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָנתן
אּלא לֹו הֹודה ׁשּלא מּפני דמים, ּבלא הּׂשדה מּמּנּו ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמֹוציאין

עליה. ּגזלן והחזק הֹואיל ּכׁשּטען, הּפחד ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻמּפני
.ÊË.זה מכר על מֹודעה לעּׂשֹות צרי הּׂשדה ּבעל ֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאין

ראיה, ּבּה ראיתֹו ואין זֹו, ּׂשדה על גזלן זה והחזק ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהֹואיל
את האֹונס ּכדין ּגזלן ּדין ואין מֹודעה. למסר צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹואין
רֹוצה אינֹו האֹונס ׁשּזה לֹו, ׁשּימּכר עד אֹותֹו ותלה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹחברֹו
הּמֹוכר מסר לא אם לפיכ ּכלּום, עדין גזלֹו ולא ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָֹֹֹלגזל

קּים. ממּכרֹו - מֹודעא ְִַָָָָָָהאנּוס

ה'תשע"ב כסלו י"א רביעי יום

עּׂשירי 1ּפרק
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ׁשאנס‡. זרֹוע ּבעל ּכֹוכבים לתֹו2עֹובד וירד יּׂשראל נכסי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
מחמת אֹו הּׂשדה, ּבעל על חֹוב לֹו ׁשהיה מחמת ֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּׂשדהּו,
ממֹונֹו ׁשהפסיד מחמת אֹו הּיּׂשראל, זה ּביד נזק לֹו ,3ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּתקף אין4ואחר - אחר ליּׂשראל מכרּה הּׂשדה את לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
הּלֹוקח מּיד להֹוציא יכֹולין .5הּבעלים ְְְִִִִֵַַַַָ

אמּורים·. ּדברים טען6ּבּמה ׁשאמת הּבעלים ּבׁשהֹודּו ?7 ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ
טען ׁשהאמת יּׂשראל עדי יעידּו אֹו [הּמֹוכר, ּכֹוכבים ְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹובד

ּׂשר אֹו מל ׁשם היה אם וכן הּמֹוכר]. ּכֹוכבים ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהעֹובד
לדין, ׁשּמכר ּכֹוכבים העֹובד את לכף ׁשּיכֹול מקֹום ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹּבאֹותֹו

הּבעלים ּתבעּו יכֹולין8ולא אינן - ּכֹוכבים העֹובד את ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ׁשאינן ּפי על אף ּכֹוכבים, העֹובד מן הּלֹוקח מּיד ְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָלהֹוציא
ׁשאמת עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ואף ּכֹוכבים לעֹובד ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמֹודין

אֹומ ׁשהרי ּכֹוכבים; העֹובד ּגזלןטען אם לּבעלים: הּלֹוקח ר ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּבדיניהם9הּוא אֹותֹו ּתבעּתם לא לּמה ּכֹוכבים, ?10העֹובד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ליּׂשראל‚. הּמציקים ּכֹוכבים להרגם,11העֹובדי ּומבקׁשים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָ

ּבביתֹו אֹו ּבּׂשדהּו ּכֹוכבים העֹובד מּיד עצמֹו ׁשּיפּדה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעד
למּכר הּמציק ּכׁשּירצה יּניחּנּו, ּכ ואחר לּמציק ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹויּתנּנה
הן - הּמציק מן לּקח הּבעלים ּביד יׁש אם הּקרקע: ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָאֹותּה
ׁשּׁשהה אֹו לּקח, הּבעלים ּביד אין ואם אדם; לכל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָקֹודמין
מן ולקח הּקֹודם ּכל - חדׁש עּׂשר ׁשנים הּמציק ּביד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹהּקרקע

זכה רביע12הּמציק הראׁשֹונים לּבעלים ׁשּיּתן ּובלבד . ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבזֹול, מֹוכר הּמציק ׁשּזה מּפני הּמעֹות. ׁשליׁש אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָהּקרקע
ּבפחֹות מֹוכר זה הרי - מֹוכר הּוא ׁשּלֹו ׁשאינּה וקרקע ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהֹואיל

מחמת13רביע ׁשהרי ּבעלים, ׁשל רביע וזה לֹו, קרֹוב אֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
הּמציק מן הּלֹוקח ,לפיכ ּבזֹול. מֹוכר ׁשּלהן ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהיא

עּׂשרה לּבעלים נֹותן - רביע14ּבׁשלׁשים להם נֹותן אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
רביע15הּקרקע הרי - נתן לא ואם הּכל. יקנה ּכ ואחר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹֹ

ּבידֹו. ּכגזל ְְְֵַַַָָהּקרקע
חברֹו„. ּׂשדה לתֹו ּונטעּה16הּיֹורד ּברׁשּות אם17ׁשּלא : ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹ

לּטע העּׂשּויה ּׂשדה לּתן18היתה רֹוצה אדם ּכּמה אֹומדין - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
עּׂשּויה אינּה ואם הּׂשדה; מּבעל ונֹוטל לּטעּה, זֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּבּׂשדה

ׁשמין - הּתחּתֹונה19לּטע על וידֹו .20לֹו ְְִִַַַַָָָ
הּׂשדה‰. ּבעל לֹו ול21אמר אילנ עקר ׁשֹומעים22: - ְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בין1) להשביח, או לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך וכל לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין הדין.2)ברשות בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח היהודי,3)שלקח של ממונו

ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות", ומחמת חוב מחמת "הבא שם הברייתא דברי את רבינו מפרש כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון
כאן. משנה ומגיד ,117 עמוד לגיטין הגאונים בכוח.4)אוצר סיקריקין"5)שלקח משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים ומקור

אינו וגם קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין, דין בו שאין מפרש, ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין (דין
ממנו והלוקח סיקריקון, משום בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר: גאון האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם
שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י .123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה ואן ממנו, קנאו כאילו בחובו גבאו דכי קיים, מקחו

הלוקח.6) מיד להוציא יכולים הבעלים גזלן.7)שאין דין זה לגוי אין כן השר.8)ועל או המלך לפני את9)לדין שלקח
השדה. בעל על חוב כל לו ואין בחזקה, וודאי10)השדה אלא הגוי. על דינם לכוף שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

ל). שער והממכר המקח בספר גאון האי רב דברי את המביא ,124 עמוד שם הגאונים אוצר (ראה נכונה הגוי הם11)טענת אלו
המשנה. לתקופת עד ביהודה, הרומאים מלחמת בתקופת קיימים שהיו נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הבעלים12)הסיקריקין ואין

להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח זכה לא - ליקח כסף הבעלים ביד ויש חודש י"ב לפני אבל מידו. להוציאה יכולים
.117 עמוד שם הגאונים אוצר ראה ששילם. הכסף את לו ולהחזיר מוכרה13)מידו הוא דינר, ארבעים שווה הקרקע אם

דינר, עשרה בשווי הקרקע מן חלק או למציק, ששילם המעות שליש שהם דינר, עשרה לבעלים הקונה ייתן כן על בשלושים.
ארבעים. השווה הקרקע מן רבע ארבעים.14)שהוא - הקרקע מחיר נוטלין;15)שוודאי בקרקע רצו העליונה, על הבעלים "ויד
שם). (ברייתא נוטלין" במעות היו16)רצו והשדות ביטחון) (מטעמי גבוהים במקומות בתיהם בנו אבותינו קא. מציעא בבא

השדה. לתוך "היורד" הביטוי מכאן מלזרעים.18)אילנות.17)בבקעה. יותר לאילן לו.19)שיפה לפי20)מעריכים
עולה השבח אם כלומר, התחתונה, על הנוטע של ידו כן על בזרעים, אלא בנטיעות מעוניינים שאינם לטעון, הבעלים שיכולים
ה הלכה ט, פרק כלמעלה השבח בשיעור ההוצאה מן חלק יקבל השבח, על עולה ההוצאה ואם ההוצאה, דמי יקבל ההוצאה, על

משנה). משנה).21)(מגיד (מגיד הקודמת ההלכה בסוף מדובר שעליו ליטע, עשוי אלא22)שאינו אילן בשדה חפץ איני
(זרעים). לבן בשדה
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אילני23לֹו עֹוקר הריני הּנֹוטע: אמר לֹו,24. ׁשֹומעין אין - ְֲִִִִֵֵֵֵַַַָָ
הּקרקע את ׁשּמכחיׁש .25מּפני ְְְִִֵֶֶַַַַ

.Âּבּתים ּבהן ּולהֹוסיף לבנין ראּויין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָהחצרֹות
הּגאֹונים26ועלּיֹות הֹורּו לפיכ חברֹו27. ּבחצר ׁשהּבֹונה , ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָ

וׁשמין לּטע, העּׂשּויה ּׂשדה ּכנֹוטע זה הרי - מּדעּתֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלא
והּוא לבנֹותֹו. זה ּבבנין לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ׁשּיבנה28לֹו , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּמֹועיל מקֹום29ּבנין אֹותֹו ּכמנהג חצר לאֹותּה הראּוי ,30. ְְְְִִִֵַַָָָָָָ
.Êׁשאינּה ּׂשדה נטע אפּלּו ּברׁשּות, חברֹו לּׂשדה ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹורד

היתה ׁשאם העליֹונה: על וידֹו לֹו ׁשמין - לּטע ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָעּׂשּויה
ההֹוצאה נֹוטל - הּׁשבח על יתר יתר31ההֹוצאה הּׁשבח ואם , ְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ

הּׁשבח נֹוטל - ההֹוצאה אׁשּתֹו32על ּבנכסי ּובעל .33 ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָ
הן,34והּׁשּתף ּברׁשּות ּכיֹורד - ּבּה חלק לֹו ׁשּיׁש ּבּׂשדה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

העליֹונה. על וידם להם ְְְִֶֶַָָָָָָוׁשמין
.Áואחר ּבנה, אֹו ונטע ּברׁשּות ׁשּלא חברֹו לּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּיֹורד

הּנטיעֹות ׁשּׁשמר אֹו הּבנין והׁשלים הּׂשדה ּבעל ּבא 35ּכ, ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ
נֹוטה ׁשּדעּתֹו ׁשּמראין הּדברים ּבאּלּו ּׁשעּׂשה36וכּיֹוצא למה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

העליֹונה על וידֹו לֹו ׁשמין - הּדבר ּבא ּוברצֹונֹו .37זה ְְְִִֶֶַַָָָָָָָ
.Ë- ּברׁשּות ׁשּלא ּובנאּה חברֹו ׁשל חרּבתֹו לתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹהּיֹורד

הּתחּתֹונה על וידֹו לֹו עצי38ׁשמין הּבנין: ּבעל אמר ואם . ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָ
נֹוטל אני לֹו39ואבני ׁשֹומעין - ּבבית ּבּׂשדה40: אין41, - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

לֹו ּבעל42ׁשֹומעין לֹו אמר הּקרקע. את ׁשּמכחיׁש מּפני , ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ּׁשּבנית מה טל לֹו43הּקרקע: ׁשֹומעין -44. ְְִִֶַַַַָָֹ

.Èלֹו ׁשּׁשמין מי העליֹונה45ּכל על ידֹו ׁשהיתה ּבין ּבין46, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
הּתחּתֹונה על ידֹו ׁשּיּׁשבע47ׁשהיתה עד ּכלּום נֹוטל אינֹו - ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

חפץ ויעּׂשּו48ּבנקיטת הּדּינים יבֹואּו אמר: ואם הֹוציא. ּכּמה ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לעיניהם גלּויה היא והרי ההֹוצאה, העצים49ׁשּומת ויׁשערּו , ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשּבּׁשערים ּבּפחֹות האּמנין ּוּׂשכר והּסיד -50והאבנים ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָֻ
ׁשבּועה ּבלא ונֹוטל לֹו הּׁשבח51ׁשֹומעין ׁשּנֹוטל זה וכן . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ׁשבּועה52ּבלבד צרי אין - העליֹונה על ידֹו .53והיתה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָ
.‡È,נתּתי ואמר: הּׂשדה ּבעל ׁשּטען ונֹוטל, לֹו ׁשּׁשמין ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכל

ׁשּלא ונׁשּבע נאמן, הּיֹורד - נטלּתי לא אֹומר: לּׂשדה ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹוהּיֹורד
ׁשמּו לא עדין הּׂשדה: לבעל אֹומרין ׁשהרי ונֹוטל; ּכלּום לֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹנתן

נתּת היא לּתן, חּיב אּתה ּכּמה ידעּת ולא ,ׁשמּו54ל אם אבל ? ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
לֹו ּתן הּׂשדה: לבעל ואמרּו ּפי55לֹו על אף נתּתי, ואמר: , ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָ

הּיֹורד נׁשּבע לא ויּׁשבע56ׁשעדין נאמן, הּׂשדה ּבעל הרי - ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הּסת ּבעליה57ׁשבּועת ּבחזקת ׁשהּקרקע ויּפטר; .58ׁשּנתן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(ראה23) ישראל ארץ יישוב משום בזה חוששים ואין ישראל, בארץ גם נאמר זה [ודין מלאילנות. לזרעים יותר מתאימה השדה כי
לא אבל בלבד, ליטע עשוייה שאינה בשדה נאמר וזה שם). מציעא (בבא רב לפני שבא מהמעשה מוכח זה משנה)]. ומגיד ראב"ד

ליטע. התחתונה.24)בעשוייה על תהיה שידי מסכים ולפי)25ואיני האחרון). כלשון קא: (שם השדה מן ינקו שהאילנות
לארץ. חוצה לבין ישראל ארץ בין הבדל אין זה בבית.26)טעם עליונה סבוראי.27)קומה רבנן אחרי בבבל הישיבות ראשי

החצר.29)בתנאי.28) לבעל תועלת באותו30)המביא למקובל בהתאם יהיו הבניין וטיב והחיצוניים הפנימיים הבניין סידורי
הבעלים.31)מקום. על משנה].32)וההפסד מגיד ראה לאריסים. לתת היה שנהוג השבח חלק לומר:33)[כלומר, צריך

ויכולה ואחיה אמה שהשיאוה קטנה יתומה פירוש: משנה). המגיד כתב וכן הרשב"א בשם משנה (כסף הקטנה" אשתו "בנכסי
כג בפרק רבינו כתב וכן הקטנה. בתו את להשיא הזכות ניתנה לאב ורק הואיל כשתגדל, הנישואין ולבטל בבעלה למאן היא
וכמו שם בגמרא שאמרו כמו התחתונה על ידו הגדולה שבאשתו פי על ואף פ. בכתובות הדברים ומקור י. הלכה אישות מהלכות
על השדה, את הבעל יפסיד פן שחששו מפני העליונה, על ידו שתהא חכמים תקנו קטנה באשתו - ט) (הלכה שם רבינו שפסק

יב. הלכה להלן וראה שם). (גמרא בו תמאן שמא תמיד חושש שהוא מאחר השבחה, כל ללא מופרז ניצול בתרא34)ידי בבא
דמי". ברשות כיורד "שותף קא.35)מב: מציעא בבא סביבן, גדר שעשה מסכים.36)כגון, הדבריםכמ37)שהוא שמעות

ליטע. עשוייה שאינה שדה לבין ליטע העשוייה שדה בין מבדילים ואין ז. רצו38)בהלכה ולא חורבה השאירו הבעלים כי
ד. הלכה למעלה ראה התחתונה, על הנוטע שיד ליטע, עשוייה שאינה כשדה דינה כן על לפי39)לבנותה, בתשלום רוצה ואיני

ה. הלכה למעלה אילני" עוקר "הריני הנוטע לטענת מקביל זה התחתונה". על "ידו אינו40)דין הבניין הריסת ידי שעל משום
קא:). שם (גמרא הקרקע לבעל נזק בשדה.41)גורם בנה פירש:42)אם ורש"י נבנה. שעליו הקרקע להכחשת גורם הבניין כי

ה. הלכה למעלה וראה שם. בגמרא מפורש לשדה בית בין זה הבדל אחרת, פירש שרבינו נראה אבל בנטיעות, כלומר בשדה,
ה.43) הלכה למעלה ולך" אילנך "עקור השדה בעל לטענת מקביל זה בבניין. רוצה אינני חורבתו44)כי לתוך ירד שהלה מכיוון

שם. מציעא לבבא רי"ף וראה שבנית", מה "טול לומר: יכול בשניהם בשדה. ובין בבית בין הבדל אין בזה ברשות. את45)שלא
השבח. לעומת ז.46)ההוצאה הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו שדה לתוך היורד חבירו47)כגון שדה לתוך היורד כגון

ד. הלכה למעלה ליטע, עשוייה אינה והשדה ברשות, כמו48)שלא תפילין, כגון אחר, קדושה דבר או תורה ספר אוחז כשהוא
ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל נשבע שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון התורה, מן בשבועה
ויטול" הוציא כמה יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות שהוציא בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע זו,

עט:) לעינ49)(כתובות הבניין חמרי שהרי גלוייה, יישבע.50)יהם.ההוצאה שלא ובלבד ביותר, הפחות כי51)במחיר
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת ספק שיש במקום רק דרושה הלכה52)השבועה (למעלה ההוצאה על יתר שהשבח כגון

לעין.53)ז). גלוי השבח ראייה,54)כי הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא עליו שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
נטל. שלא שישבע ובלבד ליורד, מאמינים דווקא55)אנו לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על נקבע כבר והסכום

אחר לומר הוא נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו שבין ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
נתתי). הקודמת).56)כך הלכה (ראה שישבע עד כלום נוטל שאינו דינו והרי הוציא, כופר57)כמה כדין חפץ, נקיטת בלי

התלמוד. חכמי שתיקנו שבועה שחייב ראייה.58)בכל, להביא ועליו מחבירו המוציא הוא והיורד

dcia`e dlifb zekld - elqk `"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èאריסין ׁשהֹוריד אׁשּתֹו59ּבעל ּכ60ּבנכסי ואחר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָ
אריס61ּגרׁשּה עצמֹו הּבעל אם נסּתּלקּו62: ּבעל נסּתּלק - ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָ

הּבעל ּדעת על אּלא לּה ירדּו ׁשּלא להם63אריסיו, וׁשמין , ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּתחּתֹונה על ּדעת64וידם על - אריס הּבעל אין ואם ; ְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָ

ירדּו ּכאריס.65הּקרקע להם וׁשמין , ְְְְִִֶַַַָָָָ

א עּׂשרּפרק 1חד
¤¤©©¨¨

הׁשב‡. ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות - ליּׂשראל אבדה ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהׁשבת
- והּניחּה מּמּנה ונתעּלם יּׂשראל אבדת והרֹואה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם.
אחי ׁשֹור את תראה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעֹובר
קּים - הׁשיבּה ואם עּׂשה. מצות ּובּטל מהם; ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוהתעּלמּת

עּׂשה. ְֲִֵַמצות
ועבר·. עּׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח

תגזל'. 'לא ועל להתעּלם' תּוכל 'לא על לאוין: ׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹעל
וכּיֹוצא לתאבֹון נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָאפּלּו
- להכעיס נבלה אֹוכל אבל אבדתֹו. לֹו להׁשיב מצוה - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָּבֹו
ּכֹוכבים עבֹודת ועֹובדי והאּפיקֹורֹוסים אּפיקֹורֹוס; הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָהרי
ּכעֹובד אבדה, להן להחזיר אסּור - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומחּללי

ִָּכֹוכבים.
.‚.אחי אבדת ׁשּנאמר: מּתרת, - ּכֹוכבים עֹובד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאבדת

יד מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי - ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּמחזירּה
את ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ואם עֹולם. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָרׁשעי
ּובמקֹום מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם וידעּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂשראל
ּובכל להחזירּה. וחּיב אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם חּלּול ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש
מּפני יּׂשראל, ּככלי הּגּנבים מּפני ּכליהם מכניסין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמקֹום

ׁשלֹום. ְֵַָּדרכי
ׁשּטעה„. והּוא, ּומּתרת. ּכאבדתֹו, - ּכֹוכבים העֹובד ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻטעּות

אסּור. - להטעֹותֹו אבל ְְְֲֵַַָָמעצמֹו;
.‰וצרי וטעה. חׁשּבֹון ּכֹוכבים העֹובד ׁשעּׂשה ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

אנ חׁשּבֹונ ׁשעל ראה יּׂשראל: לֹו ואיניׁשּיאמר ,סֹומ י ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מּתר. זה ּכגֹון .ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
ּכֹוכבים העֹובד יתּכּון ׁשּמא אסּור; - ּכן לֹו אמר לא אם ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל. ׁשמים ׁשם ונמצא ְְְְְִִִֵֵַַָָָלבדקֹו,
.Âעֹובדי ּומחצה ּבּה, ּדרין ּכֹוכבים ועֹובדי ׁשּיּׂשראלים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָעיר

ּומכריז. נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא יּׂשראל, ּומחצה ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכֹוכבים
להחזיר. חּיב - סימניה ונתן יּׂשראל ּבא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם

.Êהעיר מן ּבמקֹום מצא אם ּכֹוכבים: עֹובדי העיר רב ְְִִִִִֵָָָָָָָָֹהיה

מצא אם אבל להכריז; חּיב - יּׂשראל ׁשם הּמצּויים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשרב
מדרׁשֹות ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי גדֹולה, ּופלטיא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבסרטיא
ׁשהרּבים מקֹום ּובכל ּתמיד, ׁשם מצּויין ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהעֹובדי
ונתן יּׂשראל ּבא ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמצּויין
אֹומר: ׁשהּוא מּפני ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָסימניה;
ליל הרֹוצה ׁשּלֹו, ׁשהיא ּפי על אף מצאּה. ּכֹוכבים ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹובד
את מחזיר - הּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוּׂשה והּיׁשר הּטֹוב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

סימניה. את ּכׁשּיּתן ליּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָהאבדה
.Áיינּה - יין ׁשל חבית ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמצא

יּׂשראל ּבא ואם אבדה. מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ּבהנאה, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻאסּור
ׁשּמצאּה. יּׂשראל לזה ּבׁשתּיה מּתר - סימניה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻונתן

.Ëׁשרב ּפי על אף אחרת, ּבחצר והׁשליכֹו ּבּׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹוף
נתיאׁשּו ׁשהרי אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יּׂשראל ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהעיר

מּמּנּו. ְִִֶַָהּבעלים
.Èׁשאינֹו נהר ׁשל ּובׁשלּוליתֹו ים ׁשל ּבזֹוטֹו אבדה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּמֹוצא

מֹוצאּה; ׁשל זֹו הרי - סימן ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּפֹוסק,
מּמּנּו ׁשאבּודה מי - ּומצאתּה מּמּנּו ּתאבד אׁשר ְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה זֹו יצאת אדם, ּכל אצל היא ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּומצּויה

מּמּנה. נתיאׁש וּדאי ׁשּזה ְִִֵֶֶֶַַָָָָאדם,
.‡Èהּניח ּכיצד? לֹו. נזקקין אין - לדעת ממֹונֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָהמאּבד

הׁשלי לֹו, והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּפרתֹו
זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא וכל לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיסֹו
לּטל זה דבר לרֹואה ׁשאסּור ּפי על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּבד
ּפרט - ּתאבד אׁשר ׁשּנאמר: להחזיר; זקּוק אינֹו - ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלעצמֹו

לדעּתֹו. ְְְִֵַַלמאּבד
.·Èולא להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבדה

ְֲִַָלהחזירּה.
.‚Èׁשאין מכּבד זקן אֹו חכם היה אם קּפה, אֹו ּׂשק ְִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻמצא

ואֹומד ּבהן. להּטּפל חּיב אינֹו - ּבידֹו אּלּו ּכלים לּטל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּדרּכֹו
חּיב ּכ - לעצמֹו מחזירן היה אם ׁשּלֹו: היּו אּלּו ּדעּתֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאת
היה אפּלּו ּכבֹודֹו על מֹוחל היה לא ואם חברֹו; ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹלהחזיר
להחזיר דרּכֹו היה להחזיר. חּיב אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו
ּבעיר ּומצאן ּבעיר, להחזירן ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, ּכאּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכלים
עד להחזירן חּיב - ּבּׂשדה מצאן להחזיר; חּיב אינֹו -ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
לעיר ּבהן נכנס ׁשהרי ּפי על ואף הּבעלים, לרׁשּות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיּגיעּו

.ּבכ ּדרּכֹו ְְְֵַָואין
.„Èּבּה להּטּפל נתחּיב - והּכיׁשּה ּבהמה מצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המקום.59) למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק כשכר ומקבלים הבעלים אדמת את המעבדים נכסי60)פועלים
משנה). (מגיד פירותיהם אוכל שהבעל הנכסים.61)מלוג, בעלת האשה מן שכרם תובעים אריסות62)והאריסים בטיב בקיא

הקרקע. את לעבד האשה.63)ויודע דעת על כי64)ולא שדינו הגדולה אשתו בנכסי עצמו הבעל (ראהכדין ברשות שלא ורד
עצמו הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה שדה כדין דנין אין לאריסות, זקוקה השדה אם ואפילו ז). הלכה למעלה

השדה. את בעיבוד65)מעבד בקיא הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה כאילו ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
כבעל אכל" - שאכל ומה הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין השבח בשיעור הוצאה אפילו נוטלים אינם הקרקע,
נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות (משנה ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא למקרה מתכוון שרבינו ונראה עצמו.

שם]. הב"ח הגהות וראה רבינו. דברי פטור1)את שהוא ולמי להחזירה חייב למי אבידה השבת מצות כללי בו נתבארו
קרקע. אבידת בדין הפרק ונסתיים שתהיה, סיבה זו אי מחמת אבידה להחזיר חייב הוא ומי תמצא. מקום זה ובאי מלהחזירה,



פג dcia`e dlifb zekld - elqk `"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èאריסין ׁשהֹוריד אׁשּתֹו59ּבעל ּכ60ּבנכסי ואחר ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָ
אריס61ּגרׁשּה עצמֹו הּבעל אם נסּתּלקּו62: ּבעל נסּתּלק - ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָ

הּבעל ּדעת על אּלא לּה ירדּו ׁשּלא להם63אריסיו, וׁשמין , ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
הּתחּתֹונה על ּדעת64וידם על - אריס הּבעל אין ואם ; ְְְִִֵַַַַַַַַַָָָָ

ירדּו ּכאריס.65הּקרקע להם וׁשמין , ְְְְִִֶַַַָָָָ

א עּׂשרּפרק 1חד
¤¤©©¨¨

הׁשב‡. ׁשּנאמר: עּׂשה, מצות - ליּׂשראל אבדה ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהׁשבת
- והּניחּה מּמּנה ונתעּלם יּׂשראל אבדת והרֹואה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּתׁשיבם.
אחי ׁשֹור את תראה לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעֹובר
קּים - הׁשיבּה ואם עּׂשה. מצות ּובּטל מהם; ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוהתעּלמּת

עּׂשה. ְֲִֵַמצות
ועבר·. עּׂשה, מצות ּבּטל - הׁשיבּה ולא האבדה את ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלקח

תגזל'. 'לא ועל להתעּלם' תּוכל 'לא על לאוין: ׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַַָֹֹֹעל
וכּיֹוצא לתאבֹון נבלה ואֹוכל רׁשע האבדה ּבעל היה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָָָאפּלּו
- להכעיס נבלה אֹוכל אבל אבדתֹו. לֹו להׁשיב מצוה - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָּבֹו
ּכֹוכבים עבֹודת ועֹובדי והאּפיקֹורֹוסים אּפיקֹורֹוס; הּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָהרי
ּכעֹובד אבדה, להן להחזיר אסּור - ּבפרהסיא ׁשּבת ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּומחּללי

ִָּכֹוכבים.
.‚.אחי אבדת ׁשּנאמר: מּתרת, - ּכֹוכבים עֹובד ֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻאבדת

יד מחזיק ׁשהּוא מּפני עברה, עֹובר זה הרי - ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּמחזירּה
את ׁשּיפארּו ּכדי הּׁשם, את לקּדׁש החזירּה ואם עֹולם. ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָרׁשעי
ּובמקֹום מׁשּבח. זה הרי - אמּונה ּבעלי ׁשהם וידעּו ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֻיּׂשראל
ּובכל להחזירּה. וחּיב אסּורה, אבדתֹו - הּׁשם חּלּול ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּיׁש
מּפני יּׂשראל, ּככלי הּגּנבים מּפני ּכליהם מכניסין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָמקֹום

ׁשלֹום. ְֵַָּדרכי
ׁשּטעה„. והּוא, ּומּתרת. ּכאבדתֹו, - ּכֹוכבים העֹובד ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻטעּות

אסּור. - להטעֹותֹו אבל ְְְֲֵַַָָמעצמֹו;
.‰וצרי וטעה. חׁשּבֹון ּכֹוכבים העֹובד ׁשעּׂשה ּכגֹון ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָּכיצד?

אנ חׁשּבֹונ ׁשעל ראה יּׂשראל: לֹו ואיניׁשּיאמר ,סֹומ י ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ
מּתר. זה ּכגֹון .ל נֹותן אני אֹומר ּׁשאּתה מה אּלא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻיֹודע,
ּכֹוכבים העֹובד יתּכּון ׁשּמא אסּור; - ּכן לֹו אמר לא אם ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹאבל

מתחּלל. ׁשמים ׁשם ונמצא ְְְְְִִִֵֵַַָָָלבדקֹו,
.Âעֹובדי ּומחצה ּבּה, ּדרין ּכֹוכבים ועֹובדי ׁשּיּׂשראלים ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶָָָָעיר

ּומכריז. נֹוטל - אבדה ּבּה ּומצא יּׂשראל, ּומחצה ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכֹוכבים
להחזיר. חּיב - סימניה ונתן יּׂשראל ּבא ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָואם

.Êהעיר מן ּבמקֹום מצא אם ּכֹוכבים: עֹובדי העיר רב ְְִִִִִֵָָָָָָָָֹהיה

מצא אם אבל להכריז; חּיב - יּׂשראל ׁשם הּמצּויים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹׁשרב
מדרׁשֹות ּובבּתי כנסּיֹות ּבבּתי גדֹולה, ּופלטיא ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבסרטיא
ׁשהרּבים מקֹום ּובכל ּתמיד, ׁשם מצּויין ּכֹוכבים ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהעֹובדי
ונתן יּׂשראל ּבא ואפּלּו ׁשּלֹו, הּמציאה הרי - ׁשם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמצּויין
אֹומר: ׁשהּוא מּפני ּכׁשּנפלה, מּמּנה נתיאׁש ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָסימניה;
ליל הרֹוצה ׁשּלֹו, ׁשהיא ּפי על אף מצאּה. ּכֹוכבים ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹובד
את מחזיר - הּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוּׂשה והּיׁשר הּטֹוב ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּבדר

סימניה. את ּכׁשּיּתן ליּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָהאבדה
.Áיינּה - יין ׁשל חבית ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה זֹו ּבעיר ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻמצא

יּׂשראל ּבא ואם אבדה. מּׁשּום מּתר וקנקּנּה ּבהנאה, ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָֻאסּור
ׁשּמצאּה. יּׂשראל לזה ּבׁשתּיה מּתר - סימניה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻונתן

.Ëׁשרב ּפי על אף אחרת, ּבחצר והׁשליכֹו ּבּׂשר ׁשחטף ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹוף
נתיאׁשּו ׁשהרי אבדה, מּׁשּום מּתר זה הרי - יּׂשראל ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֻהעיר

מּמּנּו. ְִִֶַָהּבעלים
.Èׁשאינֹו נהר ׁשל ּובׁשלּוליתֹו ים ׁשל ּבזֹוטֹו אבדה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּמֹוצא

מֹוצאּה; ׁשל זֹו הרי - סימן ּבּה ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָּפֹוסק,
מּמּנּו ׁשאבּודה מי - ּומצאתּה מּמּנּו ּתאבד אׁשר ְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה זֹו יצאת אדם, ּכל אצל היא ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָּומצּויה

מּמּנה. נתיאׁש וּדאי ׁשּזה ְִִֵֶֶֶַַָָָָאדם,
.‡Èהּניח ּכיצד? לֹו. נזקקין אין - לדעת ממֹונֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָהמאּבד

הׁשלי לֹו, והל קׁשרּה ולא ּדלת לּה ׁשאין ּברפת ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּפרתֹו
זה הרי - ּבזה ּכּיֹוצא וכל לֹו, והל הרּבים ּברׁשּות ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיסֹו
לּטל זה דבר לרֹואה ׁשאסּור ּפי על ואף לדעּתֹו. ממֹונֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאּבד
ּפרט - ּתאבד אׁשר ׁשּנאמר: להחזיר; זקּוק אינֹו - ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹלעצמֹו

לדעּתֹו. ְְְִֵַַלמאּבד
.·Èולא להּטּפל חּיב אינֹו - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבדה

ְֲִַָלהחזירּה.
.‚Èׁשאין מכּבד זקן אֹו חכם היה אם קּפה, אֹו ּׂשק ְִֵֵֶַָָָָָָָָָֻֻמצא

ואֹומד ּבהן. להּטּפל חּיב אינֹו - ּבידֹו אּלּו ּכלים לּטל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹּדרּכֹו
חּיב ּכ - לעצמֹו מחזירן היה אם ׁשּלֹו: היּו אּלּו ּדעּתֹו ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָאת
היה אפּלּו ּכבֹודֹו על מֹוחל היה לא ואם חברֹו; ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹלהחזיר
להחזיר דרּכֹו היה להחזיר. חּיב אינֹו חברֹו ּבׁשל ּכ - ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו
ּבעיר ּומצאן ּבעיר, להחזירן ּדרּכֹו ואין ּבּׂשדה, ּכאּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּכלים
עד להחזירן חּיב - ּבּׂשדה מצאן להחזיר; חּיב אינֹו -ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
לעיר ּבהן נכנס ׁשהרי ּפי על ואף הּבעלים, לרׁשּות ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּיּגיעּו

.ּבכ ּדרּכֹו ְְְֵַָואין
.„Èּבּה להּטּפל נתחּיב - והּכיׁשּה ּבהמה מצא אם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוכן
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המקום.59) למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק כשכר ומקבלים הבעלים אדמת את המעבדים נכסי60)פועלים
משנה). (מגיד פירותיהם אוכל שהבעל הנכסים.61)מלוג, בעלת האשה מן שכרם תובעים אריסות62)והאריסים בטיב בקיא

הקרקע. את לעבד האשה.63)ויודע דעת על כי64)ולא שדינו הגדולה אשתו בנכסי עצמו הבעל (ראהכדין ברשות שלא ורד
עצמו הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה שדה כדין דנין אין לאריסות, זקוקה השדה אם ואפילו ז). הלכה למעלה

השדה. את בעיבוד65)מעבד בקיא הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה כאילו ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
כבעל אכל" - שאכל ומה הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין השבח בשיעור הוצאה אפילו נוטלים אינם הקרקע,
נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות (משנה ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא למקרה מתכוון שרבינו ונראה עצמו.

שם]. הב"ח הגהות וראה רבינו. דברי פטור1)את שהוא ולמי להחזירה חייב למי אבידה השבת מצות כללי בו נתבארו
קרקע. אבידת בדין הפרק ונסתיים שתהיה, סיבה זו אי מחמת אבידה להחזיר חייב הוא ומי תמצא. מקום זה ובאי מלהחזירה,



dcia`eפד dlifb zekld - elqk `"i iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אף התחילּולהחזירּה ׁשהרי כבֹודֹו; לפי ׁשאינּה ּפי על ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָ
להחזיר; חּיב - ּפעמים מאה אפּלּו ּוברחה, החזירּה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָּבּמצוה.
מׁשמעֹו. ּפעמים מאה אפּלּו 'הׁשב' ּתׁשיבם. הׁשב ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
ּבעליה לרׁשּות ׁשּיחזירּנה עד ּבּה, להּטּפל חּיב הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם
מׁשּתּמר, ׁשאין למקֹום החזירּה אם אבל הּמׁשּתּמר; ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלמקֹום

ּבאחריּותּה. חּיב - מּׁשם ואבדה וחרּבה, ּגּנה ְְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָּכגֹון
.ÂËנכנסין ׁשהּבעלים למקֹום ּבׁשחרית האבדה את ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהחזיר

ׁשהרי ּבּה, להּטּפל חּיב אינֹו - ּבׁשחרית ׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין
ׁשאינֹו מקֹום ׁשהּוא ּפי על אף אֹותּה, רֹואין ְִִִֵֶֶַַַָָָהּבעלים
חּיים; רּוח ּבֹו ׁשאין ּבדבר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמׁשּתּמר.
ׁשּיכניסּה עד ּבּה, להּטּפל חּיב לעֹולם - חּיים ּבבעלי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאבל
ּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמׁשּתּמרת. הּבעלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָלרׁשּות

.ÊËהרי - למקֹומּה והחזירּה הּדיר מן ׁשּברחה ּבהמה ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָראה
הּבעלים. ּדעת צרי ואינֹו הּמצוה, קּים ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָזה

.ÊÈהּדין מּׁשּורת לפנים ועֹוּׂשה והּיׁשר הּטֹוב ּבדר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָההֹול
לפי ׁשאינּה ּפי על אף מקֹום, ּבכל האבדה את מחזיר -ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

ְכבֹודֹו.
.ÁÈמּטּמא אינֹו - הּקברֹות ּבבית האבדה ׁשראה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן

אבדה, הׁשב ׁשל עּׂשה מצות ׁשּמקּים ׁשּבעת ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהחזירּה.
'לא ׁשל תעּׂשה לא על ועֹובר יהיּו' 'קדׁשים ׁשל עּׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹמבּטל
ועּׂשה. תעּׂשה לא את דֹוחה עּׂשה ואין ּבעּמיו', ּבעל ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיּטּמא

.ËÈ,יחזיר - ּתחזירּנה אל אביו: לֹו ואמר האבדה, את ְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָראה
מצות ׁשּקּים ּבעת נמצא מאביו, קּבל ׁשאם מּמּנּו. יקּבל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹולא
ּתׁשיבם' 'הׁשב ׁשל עּׂשה ּבּטל ,'אבי את 'ּכּבד ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָעּׂשה

להתעּלם'. תּוכל 'לא על ְְְִֵַַַַָֹועבר
.Îּׂשדהּו אֹו חברֹו ּבנין להׁשחית ּובאין ׁשֹוטפין מים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָהרֹואה

- אחי אבדת לכל ׁשּנאמר: ּולמנעם; ּבפניהם לגּדר חּיב -ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
קרקעֹו. אבדת ְְֲֵַַַָלרּבֹות

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
¤¤§¥¨¨

אם‡. חברֹו: ואבדת ּבאבדתֹו ּופגע אבדה, לֹו ׁשאבדה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָמי
אינֹו ואם ׁשּתיהן; להחזיר חּיב - ׁשּתיהן את להחזיר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָיכֹול
ואפּלּו קֹודמת. אבדתֹו - מהן אחת אּלא להחזיר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָיכֹול

אדם. לכל קֹודם ׁשּלֹו - רּבֹו ׁשל אֹו אביו ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָלאבדת
ׁשקּול·. אביו היה אם אביו: אבדת עם רּבֹו ּבאבדת ֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּפגע

קֹודמת. רּבֹו ׁשל - לאו ואם קֹודמת; אביו ׁשל - רּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָּכנגד

למד. מּמּנּו ּתֹורה ׁשל חכמתֹו ׁשרב מבהק, רּבֹו ׁשּיהיה ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוהּוא,
ּׂשכר‚. אּלא לֹו אין - חברֹו אבדת והחזיר אבדתֹו ְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּניח

יפה ׁשּלֹו חברֹו, וחמֹור חמֹורֹו נהר ׁשטף ּכיצד? לֹו. ֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָהראּוי
חברֹו ׁשל את והּציל ׁשּלֹו את הּניח מאתים, חברֹו וׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָמנה
ׁשּל את אּציל לֹו: אמר ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו אּלא לֹו אין -ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ
חּיב - ּדין ּבית ּבפני ׁשהתנה אֹו ׁשּלי, דמי לי נֹותן ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָואּתה
הֹואיל - מאליו עלה ׁשחמֹורֹו ּפי על ואף ׁשּלֹו. דמי לֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָלּתן

עּמֹו. ׁשהתנה ּבּמה זכה ּבֹו, נתעּסק ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹולא

לֹו.„. הראּוי ּׂשכרֹו אּלא לֹו אין - הּציל ולא להּציל ְְְִִִֵֶַַָָָָָֹירד
דינר, ׁשּׁשוה מּמלאכּתֹו ּובטל ּבמלאכה, עֹוסק היה אם ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָוכן
דינר לי ּתן לֹו: יאמר לא - דינר מאה ׁשּׁשוה אבדה ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹוהחזיר
מאֹותּה ׁשּיבטל ּבטל ּכפֹועל ּׂשכרֹו לֹו נֹותן אּלא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהפסדּתי,
ּבפני אֹו הּבעלים עם התנה ואם ּבּה. עֹוסק ׁשהיה ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָמלאכה
ואם נֹוטל. זה הרי - והרׁשּוהּו ּׁשּיפסיד, מה ׁשּיּטל ּדין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַֹּבית

קֹודם. ׁשּלֹו - ּדין ּבית ולא ּבעלים ׁשם ְְִִֵֵֵֶָָֹאין
ּבכד‰. וזה יין ׁשל ּבחבית זה ,ּבּדר ּבאים ׁשהיּו ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָוכן

לארץ הּדבׁש ׁשּיּׁשפ וקדם ּדבׁש, ׁשל הּכד ונסּדק ּדבׁש, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹׁשל
לֹו אין - החבית לתֹו הּדבׁש את והּציל יינֹו את זה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשפ
נֹותן ואּתה ׁשּל את אּציל אמר: ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
לּתן חּיב זה הרי - ּדין ּבית ּבפני ׁשהתנה אֹו ׁשּלי, דמי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלי
- הּמּציל וכל הפקר, זה הרי - לארץ הּדבׁש נׁשּפ ואם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלֹו.

מּציל. ְְִַַלעצמֹו
.Âונסּדקה ריקנים, ּבקנקּנים ּבא וזה ּדבׁש ׁשל ּבכד ּבא זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהיה

זה דבׁש ל מּציל איני הּקנקּנים: ּבעל לֹו ואמר הּדבׁש, ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָּכד
וקּבל ּדינרין, וכ ּכ אֹו ׁשליׁשֹו אֹו חציֹו לי ׁשּתּתן עד ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבקנקּני
נֹותן ואינֹו ּבֹו, ּׂשחק זה הרי - הן לֹו: ואמר הּדבׁש ּבעל ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעליו

ּכלּום. הפסידֹו לא ׁשהרי לֹו; הראּוי ּׂשכרֹו אּלא ְְְֲִִֵֶֶָָָָֹלֹו
.Ê,לפניו מעּברת והיתה האסּורים, מּבית ׁשּברח מי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

לֹו אין - והעבירֹו דינר, ל נֹותן ואני העבירני לֹו: ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָואמר
ּבּטל לֹו: ואמר צּיד, היה ואם לֹו. הראּוי ּׂשכרֹו ְְְִֵֶַַַָָָָָָָָאּלא
ּכל וכן עּמֹו. ּׁשהתנה מה ּכל לֹו נֹותן - והעבירני ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹמצֹודת

ּבזה. ֵֶַָּכּיֹוצא
.Á:ּוטרפּה ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, הֹולכת ׁשהיתה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּירא

- והּציל מהן אחד ועמד מּידם, להּציל יכֹולים אינן ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָאם
מהן אחד וקדם מּידם, להּציל הן יכֹולין ואם לעצמֹו; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּציל
לאמצע. הּציל - מּציל אני לעצמי ׁשאמר: ּפי על אף ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָוהּציל,

.Ëמּציל הּמּציל ּכל - הּדחק ידי על להּציל יכֹולין ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהיּו
מּציל זה הרי - מּציל אני לעצמי אמר: ּכן אם אּלא ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלאמצע;
היה מּציל', אני 'לעצמי אֹומר ׁשּׁשמעּוהּו ׁשּכיון ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָלעצמֹו.
הרי - הּצילּו ולא ׁשּיׁשבּו וכיון ּולהּציל; עצמן לדחק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלהן

הּכל. מן ְֲִִַָֹנתיאׁשּו
.Èואם לאמצע. הּציל - מהן אחד והּציל ׁשּתפין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהיּו

והּציל מחברֹו, חלק זה הרי - מּציל אני לעצמי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָאמר:
הּוא הרי ׁשּיּציל ּכל - להּציל הּפֹועל את הּׂשֹוכר וכן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹלעצמֹו.
ּבֹו חֹוזר זה הרי - מּציל אני לעצמי אמר: ואם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָלּמּׂשּכיר.
ׁשּלֹו. הּוא הרי ּכן ׁשאמר אחר ׁשּיּציל וכל הּׂשכירּות, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמן

.‡Èּופסקּו לטרפּה, ּגיס עליה ועמד ּבּמדּבר, ׁשחנתה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשּירא
ואין ממֹונם, לפי מחּׁשבין - לֹו ונתנּו ממֹון הּגיס ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעם
להֹודיעם לפניהם ּתּיר ּׂשכרּו ואם נפׁשֹות. לפי ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָמחּׁשבין
יׁשּנּו ואל נפׁשֹות. ּולפי ממֹון לפי ּׂשכרֹו מחּׁשבין - ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָהּדר

החּמרים. ְִִִַַַָמּמנהג
.·Èמּמּנּורּׁשאי ׁשּתאבד מי ּכל ּביניהן: להתנֹות החּמרים ן ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכל1) ושהצילו שאבדו השותפים דין לזה ונמשך לזה. הדומה וכן אחרת באבידה ופגע אבידה ממנו שאבדה מי דיני בו נתבארו
זה. אחר הנמשך

dcia`e dlifb zekld - elqk a"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּפׁשע ואם אחרת. חמֹור לֹו מעמידין - הּׁשּירא מּבני ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָחמֹור
לֹו. להעמיד חּיבין אין - ואבדה הּוא ְְְֲִִֵַַָָָָּבּה

.‚Èלּקח רֹוצה ואני דמיה לי ּתנּו ואמר: חמֹורֹו, ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָאבדה
מעמידין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עּמכם ׁשֹומר והריני ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹור
ואפּלּו ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזּדרז ּכדי אחרת, חמֹור ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלֹו
אחת ׁשֹומר דֹומה אינֹו - ּבּׁשּירא אחרת ּבהמה לֹו ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

ׁשּתים. ְְִֵַלׁשֹומר
.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָספינה

ואין מּׂשאּוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלטבעּה,
הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין

.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי ּכל ּביניהן: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין
אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת. ספינה לֹו מעמידים - ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה
אין - הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּפרׁש

לֹו. להעמיד ְֲִִַַָחּיבין

ה'תשע"ב כסלו י"ב חמישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

להחזירּה‡. חּיב ׁשהּוא אבדה להכריז2הּמֹוצא חּיב -3 ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּולהֹודיעּה ּפלֹוני4עליה מין לֹו ׁשאבד מי יבֹוא5ולֹומר: , ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

סימנין הּמציאה6ויּתן ּבעת ּפרּוטה ׁשוה היתה אפּלּו ויּטל. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
להכריז7והּוזלה חּיב ּגבֹוהה8- ואבן חּוץ9עליה. היתה ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

מכריזין. היּו ׁשעליה ְִִִִֶֶַַָָָָלירּוׁשלים,

מכריז·. לֹו10ּכיצד ׁשאבד מי מכריז: - מעֹות מצא אם ? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשטרֹות,11מטּבע אֹו ּבהמה אֹו ּכסּות לֹו ׁשאבד מי מכריז: וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

חֹוׁשׁש ואינֹו ויּטל. סימנים ויּתן מין12יבֹוא ׁשהֹודיע מּפני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
מבהקין סימנים ׁשּיּתן עד מחזירֹו ׁשאינֹו לפי .13האבדה, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

מבהקין‚. ׁשאינן סימנים ונתן האבדה ּבעל אין14ּבא - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
על אף והרּמאי, מבהקין. סימנים ׁשּיאמר עד לֹו, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻמחזירין
ׁשּיביא עד לֹו, מחזירין אין - מבהקין סימנים ׁשאמר ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפי

אחי15עדים ּדרׁש עד עּמ והיה חכמים: אמרּו ׁשּלֹו. ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לאו אם הּוא רּמאי אם אחריו ׁשּתחקר עד -16. ְֲִִֶַַַַַָָֹ

סימניה„. ונתן ּובא אבדה לֹו ׁשאבדה מי ּכל 17ּבראׁשֹונה, ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ
רּמאי החזק ּכן אם אּלא לֹו, אֹותּה מחזירין מּׁשרּבּו18- . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

לֹו אֹומרין ׁשּיהּו ּדין, ּבית התקינּו עדים19הרּמאין, הבא : ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
וטל רּמאי אּתה .20ׁשאין ֵֶַַַָָֹ

ּבכל‰. ּפיהם על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּסימנים
ּתֹורה21מקֹום והּמּדה22ּדין הּמׁשקל23. הּמנין24אֹו אֹו25אֹו ְְְִִִִַַַָָָָָ

האבדה הן.26מקֹום מבהקין סימנין - ְְֲִִִֵֵָָָָֻ
.Âׁשנים סימני27ּבאּו נתן וזה האבדה, סימני נתן זה , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

האחר ׁשּנתן ּכמֹו אּלא28האבדה לזה, ולא לזה לא יּתן לא - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
מּנחת ּביניהן29ּתהיה יעּׂשּו אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

יּתן - עדים הביא והּׁשני הּסימנים, את האחד נתן ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפׁשרה.
העדים אחד30לבעל ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן זה . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשאינֹו ּכמֹו האחד העד הרי ויּניח.31- , ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
.Êׁשארגּוה אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ּׂשמלה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמצא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אבידה1) המוצא בו נתבארו וכן אותו. שיתן למי ישיבנה סימן זה ובאי מכריז, מקום זה ובאי כיצד אבידה הכרזת דיני בו נתבארו
הוא ומה בשמירתו חייב שהוא הדבר הוא ומה לעשותם. חייב שהוא והדברים לעשותם אסור שהוא הדברים ממנה, יעשה מה

בשמירתו. חייב שאינו וכו'.2)הדבר יד ופרק יא פרק עיין - להחזירה חייב שאינו אבידה ההכרזה3)על כז: מציעא בבא משנה
חֿט. הלכה להלן ועיין זו, הלכה בסוף כמו פומבי, במקום ולמיודעיו.4)היא לשכניו שיודיע דין להכריז, אפשר שאי במקום

ט. הלכה אחרים.5)ראה חפצים שאבדו אלו את לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז ואל ב בהלכה דוגמאות
הרי"ף. פסק וכך כח: מציעא בבא נחמן, רב כדעת היא זו מין.6)הלכה מאותו החפצים מיתר זה חפץ ופחות7)המייחדים

מציאה. אינה פרוטה כז.).8)משווה מציעא (בבא בה ונתחייב פרוטה שווה הייתה שמצאה בברייתא9)שבשעה הנזכרת זו
"הטועין"). הגירסה יט. (בתענית אבידות להם שאבדו אלו כל באו שלשם משום טוען" "אבן כח: באות10)שם זו בהלכה

א. שבהלכה פלוני" "מין לכלל מטבע.אבל11)דוגמאות איזו מפרט כגון12)אינו האבידה, מין את ידע שאם הרמאי, מפני
סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש ויטלה. סימניה יתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות בעל את במקרה וידע כסות,

כח: מציעא בבא מכריז, אינו13)"אבידה" הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה ומידת ארכה מידת כגון
ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות כז: שם וראה צבע, באותו בגדים הרבה יש כי ולבן.14)מספיק, אדום כגון

יספיק15) ולא עדים, ממנו דורשים כן על רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש יש כרמאי, ידוע הוא אם כי
בשטר. פלונית אות בצד יש נקב כגון ביותר, המובהק רמאי16)הסימן אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע אחיך" ["דרוש

מובהקים]. בסימנים אפילו לו תחזיר אל רמאי שהוא תמצא היא18)המובהקים.17)ואם שהאבידה עדים הבאת דרשו וממנו
רמאי.19)שלו. הוחזק שלא סימנים.20)לאדם פי עגונה21)על להתיר או בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו

כז:). (שם ההרוג בגוף שנמצאו סימנים סמך כח.).22)על (שם הם התורה מן שסימנים רבא אורך23)כדעת מידת כגון
שמן. ליטר כגון בלח, מידה או כג:).25)ביבש.24)ורוחב, (שם במחרוזת דגים עשרה היחיד,26)כגון ברשות כשמצא

נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים: סוגי שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן. הוא שמקום כב: שם רבא כדעת
עליהם סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים. אינם ג. ומניין; משקל מידה, כגון מובהקים, ב. בשטר; פלונית אות בצד
סימנים וכו' המניין או המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים. לא אבל אבידה להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל
פירש כך א. מסוג לסימנים הכוונה המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה אבידה, להחזרת הכוונה הם" מובהקים

משנה]. כח.27)בכסף שם רבא, של מימרא נפלה, שממנו טוען, מהם אחד וחבירו28)וכל מובהק סימן נתן אחד אם אבל
ז. הלכה ראה לחבירו. המציאה תינתן ביותר, מובהק סימן בעליה.29)נתן נודעו שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, אצל

טוֿיז. הלכות להלן התורה.30)ראה מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מסימנים, עדיפים עדים טוען31)כי מהם אחד שכל מכיוון
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ּפׁשע ואם אחרת. חמֹור לֹו מעמידין - הּׁשּירא מּבני ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָחמֹור
לֹו. להעמיד חּיבין אין - ואבדה הּוא ְְְֲִִֵַַָָָָּבּה

.‚Èלּקח רֹוצה ואני דמיה לי ּתנּו ואמר: חמֹורֹו, ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָאבדה
מעמידין אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - עּמכם ׁשֹומר והריני ְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָחמֹור
ואפּלּו ּבהמּתֹו. ויׁשמר עצמֹו ׁשּיזּדרז ּכדי אחרת, חמֹור ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹלֹו
אחת ׁשֹומר דֹומה אינֹו - ּבּׁשּירא אחרת ּבהמה לֹו ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהיתה

ׁשּתים. ְְִֵַלׁשֹומר
.„Èנחׁשֹול עליה ועמד ּבּים, מהּלכת ׁשהיתה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָספינה

ואין מּׂשאּוי, לפי מחּׁשבין - מּמּׂשאּה והקּלּו ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָלטבעּה,
הּסּפנים. מּמנהג יׁשּנּו ואל ממֹון. לפי ְְְְְְִִִִִַַַַַַָָמחּׁשבין

.ÂËלֹו ׁשּתאבד מי ּכל ּביניהן: להתנֹות הּסּפנים ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹרּׁשאין
אֹו ואבדה, ּבּה ּפׁשע אחרת. ספינה לֹו מעמידים - ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָספינה
אין - הּזמן ּבאֹותֹו ּבֹו הֹולכֹות הּספינֹות ׁשאין למקֹום ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָׁשּפרׁש

לֹו. להעמיד ְֲִִַַָחּיבין

ה'תשע"ב כסלו י"ב חמישי יום

עּׂשר ׁשלׁשה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

להחזירּה‡. חּיב ׁשהּוא אבדה להכריז2הּמֹוצא חּיב -3 ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּולהֹודיעּה ּפלֹוני4עליה מין לֹו ׁשאבד מי יבֹוא5ולֹומר: , ְְְִִִִֶֶַַָָָָָ

סימנין הּמציאה6ויּתן ּבעת ּפרּוטה ׁשוה היתה אפּלּו ויּטל. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ
להכריז7והּוזלה חּיב ּגבֹוהה8- ואבן חּוץ9עליה. היתה ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָָָָָ

מכריזין. היּו ׁשעליה ְִִִִֶֶַַָָָָלירּוׁשלים,

מכריז·. לֹו10ּכיצד ׁשאבד מי מכריז: - מעֹות מצא אם ? ְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ׁשטרֹות,11מטּבע אֹו ּבהמה אֹו ּכסּות לֹו ׁשאבד מי מכריז: וכן . ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

חֹוׁשׁש ואינֹו ויּטל. סימנים ויּתן מין12יבֹוא ׁשהֹודיע מּפני ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹ
מבהקין סימנים ׁשּיּתן עד מחזירֹו ׁשאינֹו לפי .13האבדה, ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

מבהקין‚. ׁשאינן סימנים ונתן האבדה ּבעל אין14ּבא - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻ
על אף והרּמאי, מבהקין. סימנים ׁשּיאמר עד לֹו, ְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹֻמחזירין
ׁשּיביא עד לֹו, מחזירין אין - מבהקין סימנים ׁשאמר ְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפי

אחי15עדים ּדרׁש עד עּמ והיה חכמים: אמרּו ׁשּלֹו. ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לאו אם הּוא רּמאי אם אחריו ׁשּתחקר עד -16. ְֲִִֶַַַַַָָֹ

סימניה„. ונתן ּובא אבדה לֹו ׁשאבדה מי ּכל 17ּבראׁשֹונה, ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָ
רּמאי החזק ּכן אם אּלא לֹו, אֹותּה מחזירין מּׁשרּבּו18- . ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

לֹו אֹומרין ׁשּיהּו ּדין, ּבית התקינּו עדים19הרּמאין, הבא : ְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
וטל רּמאי אּתה .20ׁשאין ֵֶַַַָָֹ

ּבכל‰. ּפיהם על ודנין עליהם סֹומכין - הּמבהקין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּסימנים
ּתֹורה21מקֹום והּמּדה22ּדין הּמׁשקל23. הּמנין24אֹו אֹו25אֹו ְְְִִִִַַַָָָָָ

האבדה הן.26מקֹום מבהקין סימנין - ְְֲִִִֵֵָָָָֻ
.Âׁשנים סימני27ּבאּו נתן וזה האבדה, סימני נתן זה , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

האחר ׁשּנתן ּכמֹו אּלא28האבדה לזה, ולא לזה לא יּתן לא - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹ
מּנחת ּביניהן29ּתהיה יעּׂשּו אֹו לחברֹו האחד ׁשּיֹודה עד ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ

יּתן - עדים הביא והּׁשני הּסימנים, את האחד נתן ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּפׁשרה.
העדים אחד30לבעל ועד סימנים נתן וזה סימנים, נתן זה . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשאינֹו ּכמֹו האחד העד הרי ויּניח.31- , ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָ
.Êׁשארגּוה אריגה עדי הביא וזה ּבּה, וכּיֹוצא ּׂשמלה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָמצא
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אבידה1) המוצא בו נתבארו וכן אותו. שיתן למי ישיבנה סימן זה ובאי מכריז, מקום זה ובאי כיצד אבידה הכרזת דיני בו נתבארו
הוא ומה בשמירתו חייב שהוא הדבר הוא ומה לעשותם. חייב שהוא והדברים לעשותם אסור שהוא הדברים ממנה, יעשה מה

בשמירתו. חייב שאינו וכו'.2)הדבר יד ופרק יא פרק עיין - להחזירה חייב שאינו אבידה ההכרזה3)על כז: מציעא בבא משנה
חֿט. הלכה להלן ועיין זו, הלכה בסוף כמו פומבי, במקום ולמיודעיו.4)היא לשכניו שיודיע דין להכריז, אפשר שאי במקום

ט. הלכה אחרים.5)ראה חפצים שאבדו אלו את לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז ואל ב בהלכה דוגמאות
הרי"ף. פסק וכך כח: מציעא בבא נחמן, רב כדעת היא זו מין.6)הלכה מאותו החפצים מיתר זה חפץ ופחות7)המייחדים

מציאה. אינה פרוטה כז.).8)משווה מציעא (בבא בה ונתחייב פרוטה שווה הייתה שמצאה בברייתא9)שבשעה הנזכרת זו
"הטועין"). הגירסה יט. (בתענית אבידות להם שאבדו אלו כל באו שלשם משום טוען" "אבן כח: באות10)שם זו בהלכה

א. שבהלכה פלוני" "מין לכלל מטבע.אבל11)דוגמאות איזו מפרט כגון12)אינו האבידה, מין את ידע שאם הרמאי, מפני
סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש ויטלה. סימניה יתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות בעל את במקרה וידע כסות,

כח: מציעא בבא מכריז, אינו13)"אבידה" הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה ומידת ארכה מידת כגון
ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות כז: שם וראה צבע, באותו בגדים הרבה יש כי ולבן.14)מספיק, אדום כגון

יספיק15) ולא עדים, ממנו דורשים כן על רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש יש כרמאי, ידוע הוא אם כי
בשטר. פלונית אות בצד יש נקב כגון ביותר, המובהק רמאי16)הסימן אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע אחיך" ["דרוש

מובהקים]. בסימנים אפילו לו תחזיר אל רמאי שהוא תמצא היא18)המובהקים.17)ואם שהאבידה עדים הבאת דרשו וממנו
רמאי.19)שלו. הוחזק שלא סימנים.20)לאדם פי עגונה21)על להתיר או בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו

כז:). (שם ההרוג בגוף שנמצאו סימנים סמך כח.).22)על (שם הם התורה מן שסימנים רבא אורך23)כדעת מידת כגון
שמן. ליטר כגון בלח, מידה או כג:).25)ביבש.24)ורוחב, (שם במחרוזת דגים עשרה היחיד,26)כגון ברשות כשמצא

נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים: סוגי שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן. הוא שמקום כב: שם רבא כדעת
עליהם סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים. אינם ג. ומניין; משקל מידה, כגון מובהקים, ב. בשטר; פלונית אות בצד
סימנים וכו' המניין או המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים. לא אבל אבידה להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל
פירש כך א. מסוג לסימנים הכוונה המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה אבידה, להחזרת הכוונה הם" מובהקים

משנה]. כח.27)בכסף שם רבא, של מימרא נפלה, שממנו טוען, מהם אחד וחבירו28)וכל מובהק סימן נתן אחד אם אבל
ז. הלכה ראה לחבירו. המציאה תינתן ביותר, מובהק סימן בעליה.29)נתן נודעו שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, אצל

טוֿיז. הלכות להלן התורה.30)ראה מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מסימנים, עדיפים עדים טוען31)כי מהם אחד שכל מכיוון
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נפילה לעדי יּתן - מּמּנּו ׁשּנפלה עדים הביא וזה זה32לֹו, . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָ
מּדת ׁשּנתן למי יּתן - רחּבּה מּדת נתן וזה ארּכּה, מּדת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָנתן

רחּבּה מּדת הרּמאי ׁשּיׁשער ׁשאפׁשר ּכׁשהיה33ארּכּה; ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּכּון וזה ורחּבּה, ארּכּה מּדת נתן זה ּבּה. מתּכּסה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָּבעליה

מׁשקלּה ׁשּכּון למי יּתן - ארּכּה34מׁשקלֹותיה מּדת נתן זה . ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
האמריֹות35ורחּבּה מּדת נתן וזה ׁשּנתן36, למי יּתן - ׁשּבּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

ורחּבּה ארּכּה .37מּדת ְְְִַָָָָ
.Áעליה מכריז היה אבדה, ׁשּמצא מי ּכל ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָּבראׁשֹונה,

רגלים ׁשני38ׁשלׁשה ראׁשֹון. אֹומר: - ראׁשֹון רגל .39- ְְִִִִֵֵֶֶָָ
סתם מכריז - ׁשליׁשי ׁשני. לֹו40אֹומר: יתחּלף ׁשּלא ּכדי , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

ּבׁשליׁשי מכריז41ׁשני ימים ּבׁשבעת האחרֹון רגל ואחר . ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
הּׁשֹומע ׁשּיל ּכדי רביעית; ימים42ּפעם ּבׁשלׁשה 43לביתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּכליו הּמכריז44וימּׁשׁש זה וימצא הּימים, ּבׁשלׁשת ויחזר , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
ּבּׁשביעי .45מכריז ְְִִִַַ

.Ëּבבּתי46מּׁשחרב מכריזין ׁשּיהּו התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מדרׁשֹות47ּכנסּיֹות האּנסין48ּובבּתי מּׁשרּבּו ואמרּו:49. ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

היא מל ׁשל ׁש50הּמציאה התקינּו לׁשכניו, מֹודיעין ּיהיּו ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
ודּיֹו.51ולמיּדעיו ְְְִַָָֻ

.Èהֹודיע52הכריז הּמציאה53אֹו ּתהיה - הּבעלים ּבאּו ולא ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹ
אלּיהּו ׁשּיבֹוא עד אצלֹו אצלֹו,54מּנחת ׁשהאבדה זמן ּובכל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

נאנסה ואם ּבאחריּותּה; חּיב - אבדה אֹו נגנבה -55אם ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָ

הּוא ּׂשכר ּכׁשֹומר אבדה ׁשּׁשֹומר עֹוסק56ּפטּור. ׁשהּוא מּפני , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ
עּׂשה מצֹות מּכּמה ונפטר עֹוסק57ּבמצוה ׁשהּוא זמן ּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
.58ּבׁשמירתּה ְִִָָ

.‡Èלבּקר ּולבדקּה59וצרי האבדה ּתּפסד60את ׁשּלא ּכדי , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹ
מאליה ּתׁשיבּנּו61ותאבד היא ראה - לֹו והׁשבתֹו ׁשּנאמר: ; ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

צמר62לֹו ׁשל ּכסּות מצא ּכיצד? מנערּה63. אחת64- ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָ
ּבמּקל ינערּנה ולא יֹום. אדם65לׁשלׁשים ּבני ּבׁשני ולא ,66. ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹ
לצרּכּה מּטה ּגּבי על לצרּכּה67וׁשֹוטחּה לא אבל ּבלבד, ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָֹ

ואפּלּו68ּולצרּכֹו ּבפניהם יׁשטחּנה לא - אֹורחים לֹו נזּדּמנּו . ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּתּגנב. ׁשּמא - ְְִֵֶָָָָלצרּכּה

.·Èּכלי ירקבּו. ׁשּלא ּכדי ּבהן, מׁשּתּמׁש - עץ ּכלי ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹמצא
ּבחּמין ּבהן מׁשּתּמׁש - האּור69נחׁשת ידי על לא אבל ,70, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשּמׁשחיקן לא71מּפני אבל ּבצֹונן, ּבהן מׁשּתּמׁש - ּכסף ּכלי . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
מגרפֹות מצא ׁשּמׁשחירן. מּפני -72ּבחּמין, וקרּדּמֹות ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

ׁשּמפחיתן מּפני ּבקׁשה, לא אבל ,ּבר ּבהן מצא73יׁשּתּמׁש . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ּפׁשּתן ׁשל ּוכסּות זכּוכית ּוכלי זהב יּגע74ּכלי לא זה הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

אמרּו ּכ ּבאבדה, ׁשאמרּו וכּדר אלּיהּו. ׁשּיבֹוא עד ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן
הּים למדינת ּבעליו ׁשהלכּו .75ּבפּקדֹון ְְְְִִִֶַַָָָָָ

.‚Èּבהן קֹורא - ספרים ואם76מצא יֹום. לׁשלׁשים אחת ְְְִִִִֵֶַַָָָָ
ּגֹוללן - לקרֹות יֹודע ּולעֹולם77אינֹו יֹום. ׁשלׁשים לא78ּכל ְְְְִִֵֵַָָָֹ

לכּתחּלה ּבהן ויׁשנה79ילמד ּפרׁשה יקרא ולא יקרא80, ולא , ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹ
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(שם). להכריע אחד עד בידי כוח אין חבירו, של כמו חשובים סימנים ונותן ממנו, לו32)שאבדה שארגוה שזה אומרים, אנו
(שם). ממנו שנפלה מעידים עדים שהרי לחבירו, יותר33)מכרה וקשה גדולה שהיא אורכה מידת כן שאין מה קטנה, שהיא

השמלה.34)לשער. של משקלה לא אבל לשער, בקושי אפשר אורכה מידת ואפילו שאמרנו, כפי לשער, אפשר רוחבה מידת כי
ואורכה. רוחבה ממידת יותר מובהק סימן הוא השמלה משקל כן לחוד.35)על מידה הבגד.36)כל בהלכה37)שפות הכלל

האבידה. את יקבל יותר המובהקים הסימנים שבעל הוא, בשלושת38)זו כי הוא, והטעם כח. שם במשנה יהודה רבי כדעת
בשלישי. יעלה ובשני בראשון עלה שלא ומי לירושלים, לעלות ישראל בני כל חייבים הרגל39)הרגלים שזהו מציין המוצא

(שם). מיד לחזור יצטרך ולא השלישי הרגל עד שהות לו שיש ידע שהמאבד כדי מכריז, שהוא רגל40)השני איזה לציין בלי
מיד. יחזור חפץ, לו שאבד נמצא ואם האחרון, הרגל שזהו ידע, השומע וכל בטעות41)זה, השומע עלול שלישי יכריז אם

אבידתו. את ויפסיד מיד יחזור ולא הבא, הרגל עד שהות לו שיש ויחשוב המשותפת), ה"שין" (בגלל בשני שלא42)להחליפו
הקודמים. הרגלים בשני כזה.43)היה במרחק נמצא ביתו זה.44)אם ממין כלי לו אבד אם לברר משבעה45)כדי יותר

שלושת דרך עד הגרים לאלו רק מספיקים הימים ששבעת ואףֿעלֿפי בירושלים. שישהה המוצא את חכמים הטריחו לא ימים
שם). רבא (דעת יותר ולא מירושלים שם.46)ימים הקודמת הברייתא שם.47)המשך מצויים ורבים שם שמתפללים

שם.48) מצויים ורבים שם המוצא.49)שלומדים מיד המציאה את בכוח חששו50)שלקחו כך ומשום (שם), הפרסים כגון
פומבי. במקום שלהם.51)להכריז למכרים הודיעו מדרשות.52)והם ובבתי כנסיות בבתי או המקדש למיודעיו53)בבית
אנסים. שיש ל.).54)בשעה (שם האבידה בעל הוא מי למנוע55)ויוודע המוצא בכוח היה ולא מזויין, שודד ידי על כגון

עלמא56)זאת. "דכולי אומר התלמוד שהרי נו. קמא ובבא פב. כט. מציעא בבא יוסף כרב פסק באונס. ופטור בגניבה שחייב
חננאל. רבינו פסק וכך פב.), שם יוסף, רב כדעת הכל (דעת יוסף" דרב להו לעני57)אית פת נתינת כגון, כיס, חסרון בהן שיש

שכר. כשומר דינו כן ועל המצוה, מן פטור במצוה שהעוסק בה, כשהיא58)וכיוצא לא אבל לצרכה, הכסות את שמנער כגון
חייב יחד, המצוות שתי לקיים לו שאפשר כל הוא: והכלל המצוה. מן פטור במצוה העוסק אמרו שהרי טיפול. ללא אצלו מונחת
הנאה. בההיא המתחיל דיבור תוספות שם וראה המצוות. מכל פטור יהא בבגדו וציצית בראשו שתפילין מי כן, לא שאם בשתיהן,

לזמן.59) נתקלקלה.60)מזמן לא אם יבדוק אותה מבקר שהוא בכסות.61)בשעה עש בשלימות62)כגון, לו תשיב כלומר,
כח:). מציעא בבא והרי"ף.63)(משנה חננאל רבינו פירשו כך שם). (גמרא לו מזיק הניעור כי ינער, לא פשתן בגד מן64)אבל

להיקרע.65)האבק. עלולה מדי.66)כי יותר אותה וממתחים ומנערים, ראשיה בשני ל.).67)האוחזים (שם שתתאוורר
לחומרא.68) רבינו ופסק נפתרה שלא בעייא זוהי המיטה. את בצונן.69)לכסות שכן וכל בחמים על70)אפילו הכלי יתן לא

(אש). אוכלת.71)האור שהאש החומר מן מעדר.72)ומאבדים לה.74)פוגמם.73)מין מזיק כן75)שהניעור ועל
יגע לא זה הרי ארץ, באותה נמצא הפיקדון בעל אם אבל במציאה, לטפל חייב שהמוצא דרך באותה בפיקדון לטפל השומר חייב

אותם.76)בה. לאוורר מגילות.77)כדי בצורת עשויים הספרים היו המשנה בתקופת אוויר. בהם שייכנס אפילו78)כדי
יום. לשלושים הספר.79)אחת לטובת לא וזה אחד. מקום על רב זמן מתעכב כי למד, שלא שנייה,80)עניין פעם ויקרא

dcia`e dlifb zekld - elqk a"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ויתרּגם דּפין81ּפרׁשה מּׁשלׁשה יתר ּבֹו יפּתח ולא ולא82. . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
זה וימׁש זה ימׁש ׁשּמא ענינין, ּבׁשני קֹורין ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹיהיּו

ה קֹורין אבל הּספר; אחדויבלה ּבענין יקראּו83ן ולא . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אחד. ּבענין ואפּלּו אחד, ּבספר ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָׁשלׁשה

.„Èׁשם - ּתפּלין עליו84מצא ּומּניחן מצּוי85ּדמיהן ׁשּדבר ; ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
הּכל ּביד ּבלבד86הּוא למצותן אּלא עּׂשּויין ואין ,87. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

.ÂËהּוא צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש דבר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמצא
ואֹוכל ׁשעֹוּׂשה דבר היה אם וחמֹור88להאכילֹו: ּפרה ּכגֹון , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבהן מטּפל חדׁש89- עּׂשר ּומּׂשּכירן90ׁשנים הּמציאה, מּיֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
הרי - אכילתן על יתר ּׂשכרן היה ואם ּומאכילן. ּׂשכר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָולֹוקח

הּתרנגֹולין וכן לּבעלים. ּכל91הּיתר ּומאכילן ּביציהן מֹוכר - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
עליו ּדמיהן ׁשם - ואיל מּכן חדׁש. עּׂשר הן92ׁשנים והרי , ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

ּבׁשּתפּות ּבעלים וׁשל מחברֹו.93ׁשּלֹו ּבהמה הּׁשם ּכל ּכדין , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.ÊËּוסיחין עגלים רעי94מצא ׁשל ׁשלׁשה95: ּבהן מטּפל - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבריאה וׁשל ותר96חדׁשים, אּוזים יֹום. ׁשלׁשים נגֹולין- ְְְְְְֳִִִִִֶַַָָָ
קטּנים97ּגדֹולים מצא יֹום. ׁשלׁשים ּבהן מטפל ּדבר98- וכל , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ימים ׁשלׁשה ּבהן מטּפל - מּׂשכרֹו מרּבה מּכן99ׁשּטּפּולֹו . ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּפרֹות וכן ּדין. ּבבית מֹוכרן - להרקיב100ואיל ׁשהתחילּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ּדין. ּבבית מֹוכרן - ּבהן ְְְִֵֵֶַָָוכּיֹוצא
.ÊÈלּמֹוצא יּנתנּו ּבּדמים? ּיעּׂשה רׁשּות101מה לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון נאנסּו, אם ,לפיכ ּבהן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם. חּיב - ּבּים ּבהן;102טבעּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

אצלֹו הן הרי - ּבהן להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכיון
.103ּכׁשאלה ְִֵָ

.ÁÈהאבדה ּבדמי אמּורים? ּדברים ונּטּפל104ּבּמה הֹואיל , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
אבדה105ּבהן מעֹות אבל ּבהן106; יׁשּתּמׁש לא -107,לפיכ . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּכמֹו ּׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור; - ּבאנס אבדּו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָֹאם
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ËÈׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמטּפל הּימים אֹותן 108ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ויראה הּבעלים. מן נֹוטל - מּׁשּלֹו האכילּה אם ּדין, ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבבית

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי,
.Îיּׁשבע לא - מציאה ׁשאם109הּמֹוצא העֹולם; ּתּקּון מּפני , ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשּלא ּכדי לֹו, ויל הּמציאה יּניח - יּׁשבע אֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאּתה
ּכיס110יּׁשבע מצא אפּלּו ׁשּׁשני111. הּמציאה ּבעל וטען , ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

אפׁשר ואי היּו קׁשּורים אם112ּכיסים אּלא האחד ׁשּיּמצא ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
יּׁשבע. לא זה הרי - עּמֹו הּקׁשּור האחר ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹנמצא

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

והּׂשה‡. הּׁשֹור וכן היתה, 'אחי אבדת 'ּכל ּבכלל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׂשמלה
מרּדעת. ּבסימני להחזירֹו חמֹור? הּכתּוב ּפרט ולּמה ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָוחמֹור.
ּפרט ולּמה יחזיר. - לֹו הּטפל ּבדבר ׁשהּסימן ּפי על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאף
על אף ׁשֹור, זנב גז אֹו הּׂשה גּזת אפּלּו להחזיר וּׂשה? ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשֹור
מּמּנה: ללמד הּׂשמלה? ּפרט ולּמה מּועט. דבר ׁשהּוא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּפי
לּה ׁשּיׁש וחזקתּה סימנין, לּה ׁשּיׁש מיחדת הּׂשמלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻמה
הרי - סימנים לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל אף להחזיר; וחּיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתֹובעין,
ׁשאין ּדבר אבל להחזיר; וחּיב ּתֹובעין, לֹו ׁשּיׁש ּבחזקת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
ׁשל הּוא הרי - הּבעלים מּמּנּו נתיאׁשּו אּלא ּתֹובעין, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָלֹו

סימנים. ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִִֵֶַַָמֹוצאֹו,
ׁשאבד·. ּכיון סימן, ּבֹו ׁשאין ּדבר ּכל ּבאבדה: הּכלל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

ּבעליו ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי - ׁשאבד הּבעלים ּבֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוידעּו
אינן ׁשהרי מטּבע, אֹו אחת מחט אֹו אחד מסמר ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנּו.

ּולפ להן. להחזירֹו סימן לּתן לזהיכֹולים הּוא הרי יכ ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ְֶָׁשּמצאֹו.

זה‚. הרי - ּובהמה ּׂשמלה ּכגֹון סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָוכל
לּתן ּתלּויה ּדעּתן ׁשהרי ּבעליו; מּמּנּו נתיאׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחזקת
להכריז. חּיב הּמֹוצאֹו לפיכ להן. ויחזר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹסימנין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. העם.81)גמרא ולהתקלקל.82)לשפת ליפול הספר בעניין83)עלול קריאה בין הבדל שיש (שם) אביי תשובת לפי
ו מותר.אחד עניינים ובשני אסור אחד שבעניין להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים בשני קריאה בין

התפילין.85)מעריך.84) בדמים.86)את לקנותם יוכל תפילין, ירצה המאבד דווקא87)ואם מעוניין שיהיה לחשוש ואין
שלו. כח:).88)בתפילין שם וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו מפני89)ויכולים בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל

בקולו. לשמוע שלמדה בבהמתו מעוניין כח.90)שהמאבד שם מדאי", יותר באבידה רבנן הטריחו (ברייתא91)"לא התרנגולות
כאן.92)שם). בסוגייה הרי"ף על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן דין, בית פי על להיות צריכה השומה
בתרנגולות.93) הטיפול על כשכר מחצה, על שם).94)מחצה (ברייתא עושים ואינם ואין95)שאוכלים במרעה שרועים

מרובה. מרובים.96)טיפולם בדמים ועולה מרעה) שאין (בזמן להאכילם פירש97)שצריך (כך מזונם את בעצמם שמוצאים
שם). כרש"י ושלא חננאל מרובות.98)רבינו וההוצאות והטרחה להאכילם לא99)צריך ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד למנוע כדי החכמים100)יטפל, לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב והתחילו פירות במפקיד
יוצא, מכאן לבעלים. אבידה כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים:
באבידה. כן שאין מה בהם, שיטפלו בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה

הבעלים.101) שיבואו (שם).102)עד באונסין אותו מחייבת השימוש נשתמש.103)זכות שלא אףֿעלֿפי חייב ושואל
האבידה.104) תמורת שקיבל יכיר105)דמים כי לזה, יסכים האבידה שבעל הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון רבי הרשה

טרחתו. על למוצא ומצאון.106)טובה שאבדו כט:).107)מעות (שם בהן טרח לא עושה.108)כי ואינו אם109)באוכל
לירות. עשרים בו שהיו טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק אמת.110)מצא על טוען112)ארנק.111)אפילו והמאבד

וודאי. שנתייאשו1)טענת שנודע ומפני סימן, בהם שאין מפני עליהם, להכריז חייב אינו שהמוצאן דברים שיש בו, נתבאר
שאין הדברים עין, בטביעות מחזירים למי הדברים פרטי כל בו נתבאר וכן סימן. להם שאין הדברים פרטי כל בו ונתבאר הבעלים.

סימן. להם



פז dcia`e dlifb zekld - elqk a"i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ויתרּגם דּפין81ּפרׁשה מּׁשלׁשה יתר ּבֹו יפּתח ולא ולא82. . ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹֹ
זה וימׁש זה ימׁש ׁשּמא ענינין, ּבׁשני קֹורין ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹֹיהיּו

ה קֹורין אבל הּספר; אחדויבלה ּבענין יקראּו83ן ולא . ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
אחד. ּבענין ואפּלּו אחד, ּבספר ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָׁשלׁשה

.„Èׁשם - ּתפּלין עליו84מצא ּומּניחן מצּוי85ּדמיהן ׁשּדבר ; ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָ
הּכל ּביד ּבלבד86הּוא למצותן אּלא עּׂשּויין ואין ,87. ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

.ÂËהּוא צרי ׁשהרי חּיים, רּוח ּבֹו ׁשּיׁש דבר ֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמצא
ואֹוכל ׁשעֹוּׂשה דבר היה אם וחמֹור88להאכילֹו: ּפרה ּכגֹון , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבהן מטּפל חדׁש89- עּׂשר ּומּׂשּכירן90ׁשנים הּמציאה, מּיֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
הרי - אכילתן על יתר ּׂשכרן היה ואם ּומאכילן. ּׂשכר ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָָולֹוקח

הּתרנגֹולין וכן לּבעלים. ּכל91הּיתר ּומאכילן ּביציהן מֹוכר - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
עליו ּדמיהן ׁשם - ואיל מּכן חדׁש. עּׂשר הן92ׁשנים והרי , ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

ּבׁשּתפּות ּבעלים וׁשל מחברֹו.93ׁשּלֹו ּבהמה הּׁשם ּכל ּכדין , ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻ
.ÊËּוסיחין עגלים רעי94מצא ׁשל ׁשלׁשה95: ּבהן מטּפל - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ

ּבריאה וׁשל ותר96חדׁשים, אּוזים יֹום. ׁשלׁשים נגֹולין- ְְְְְְֳִִִִִֶַַָָָ
קטּנים97ּגדֹולים מצא יֹום. ׁשלׁשים ּבהן מטפל ּדבר98- וכל , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָ

ימים ׁשלׁשה ּבהן מטּפל - מּׂשכרֹו מרּבה מּכן99ׁשּטּפּולֹו . ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻ
ּפרֹות וכן ּדין. ּבבית מֹוכרן - להרקיב100ואיל ׁשהתחילּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ּדין. ּבבית מֹוכרן - ּבהן ְְְִֵֵֶַָָוכּיֹוצא
.ÊÈלּמֹוצא יּנתנּו ּבּדמים? ּיעּׂשה רׁשּות101מה לֹו ויׁש , ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

אֹו ּגיס ׁשּטרפם ּכגֹון נאנסּו, אם ,לפיכ ּבהן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהׁשּתּמׁש
נׁשּתּמׁש ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם. חּיב - ּבּים ּבהן;102טבעּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

אצלֹו הן הרי - ּבהן להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּכיון
.103ּכׁשאלה ְִֵָ

.ÁÈהאבדה ּבדמי אמּורים? ּדברים ונּטּפל104ּבּמה הֹואיל , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָ
אבדה105ּבהן מעֹות אבל ּבהן106; יׁשּתּמׁש לא -107,לפיכ . ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּכמֹו ּׂשכר, ׁשֹומר הּוא ׁשהרי ּפטּור; - ּבאנס אבדּו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָֹאם
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.ËÈׁשּימּכרּנה קדם ּבאבדה ׁשּמטּפל הּימים אֹותן 108ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ויראה הּבעלים. מן נֹוטל - מּׁשּלֹו האכילּה אם ּדין, ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבבית

העֹולם. ּתּקּון מּפני ׁשבּועה, ּבלא נֹוטל ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶָָָֹלי,
.Îיּׁשבע לא - מציאה ׁשאם109הּמֹוצא העֹולם; ּתּקּון מּפני , ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

ׁשּלא ּכדי לֹו, ויל הּמציאה יּניח - יּׁשבע אֹומר ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹאּתה
ּכיס110יּׁשבע מצא אפּלּו ׁשּׁשני111. הּמציאה ּבעל וטען , ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ

אפׁשר ואי היּו קׁשּורים אם112ּכיסים אּלא האחד ׁשּיּמצא ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ
יּׁשבע. לא זה הרי - עּמֹו הּקׁשּור האחר ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹנמצא

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
¤¤©§¨¨¨¨

והּׂשה‡. הּׁשֹור וכן היתה, 'אחי אבדת 'ּכל ּבכלל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּׂשמלה
מרּדעת. ּבסימני להחזירֹו חמֹור? הּכתּוב ּפרט ולּמה ְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַַָָָָָוחמֹור.
ּפרט ולּמה יחזיר. - לֹו הּטפל ּבדבר ׁשהּסימן ּפי על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָאף
על אף ׁשֹור, זנב גז אֹו הּׂשה גּזת אפּלּו להחזיר וּׂשה? ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָׁשֹור
מּמּנה: ללמד הּׂשמלה? ּפרט ולּמה מּועט. דבר ׁשהּוא ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹּפי
לּה ׁשּיׁש וחזקתּה סימנין, לּה ׁשּיׁש מיחדת הּׂשמלה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻמה
הרי - סימנים לֹו ׁשּיׁש ּדבר ּכל אף להחזיר; וחּיב ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָּתֹובעין,
ׁשאין ּדבר אבל להחזיר; וחּיב ּתֹובעין, לֹו ׁשּיׁש ּבחזקת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּוא
ׁשל הּוא הרי - הּבעלים מּמּנּו נתיאׁשּו אּלא ּתֹובעין, ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָלֹו

סימנים. ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְִִִֵֶַַָמֹוצאֹו,
ׁשאבד·. ּכיון סימן, ּבֹו ׁשאין ּדבר ּכל ּבאבדה: הּכלל ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

ּבעליו ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי - ׁשאבד הּבעלים ּבֹו ְְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוידעּו
אינן ׁשהרי מטּבע, אֹו אחת מחט אֹו אחד מסמר ּכגֹון ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָמּמּנּו.

ּולפ להן. להחזירֹו סימן לּתן לזהיכֹולים הּוא הרי יכ ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָ
ְֶָׁשּמצאֹו.

זה‚. הרי - ּובהמה ּׂשמלה ּכגֹון סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָוכל
לּתן ּתלּויה ּדעּתן ׁשהרי ּבעליו; מּמּנּו נתיאׁשּו ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחזקת
להכריז. חּיב הּמֹוצאֹו לפיכ להן. ויחזר ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹסימנין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. העם.81)גמרא ולהתקלקל.82)לשפת ליפול הספר בעניין83)עלול קריאה בין הבדל שיש (שם) אביי תשובת לפי
ו מותר.אחד עניינים ובשני אסור אחד שבעניין להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים בשני קריאה בין

התפילין.85)מעריך.84) בדמים.86)את לקנותם יוכל תפילין, ירצה המאבד דווקא87)ואם מעוניין שיהיה לחשוש ואין
שלו. כח:).88)בתפילין שם וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו מפני89)ויכולים בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל

בקולו. לשמוע שלמדה בבהמתו מעוניין כח.90)שהמאבד שם מדאי", יותר באבידה רבנן הטריחו (ברייתא91)"לא התרנגולות
כאן.92)שם). בסוגייה הרי"ף על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן דין, בית פי על להיות צריכה השומה
בתרנגולות.93) הטיפול על כשכר מחצה, על שם).94)מחצה (ברייתא עושים ואינם ואין95)שאוכלים במרעה שרועים

מרובה. מרובים.96)טיפולם בדמים ועולה מרעה) שאין (בזמן להאכילם פירש97)שצריך (כך מזונם את בעצמם שמוצאים
שם). כרש"י ושלא חננאל מרובות.98)רבינו וההוצאות והטרחה להאכילם לא99)צריך ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד למנוע כדי החכמים100)יטפל, לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב והתחילו פירות במפקיד
יוצא, מכאן לבעלים. אבידה כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים:
באבידה. כן שאין מה בהם, שיטפלו בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה

הבעלים.101) שיבואו (שם).102)עד באונסין אותו מחייבת השימוש נשתמש.103)זכות שלא אףֿעלֿפי חייב ושואל
האבידה.104) תמורת שקיבל יכיר105)דמים כי לזה, יסכים האבידה שבעל הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון רבי הרשה

טרחתו. על למוצא ומצאון.106)טובה שאבדו כט:).107)מעות (שם בהן טרח לא עושה.108)כי ואינו אם109)באוכל
לירות. עשרים בו שהיו טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק אמת.110)מצא על טוען112)ארנק.111)אפילו והמאבד

וודאי. שנתייאשו1)טענת שנודע ומפני סימן, בהם שאין מפני עליהם, להכריז חייב אינו שהמוצאן דברים שיש בו, נתבאר
שאין הדברים עין, בטביעות מחזירים למי הדברים פרטי כל בו נתבאר וכן סימן. להם שאין הדברים פרטי כל בו ונתבאר הבעלים.

סימן. להם
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אֹותם ׁשּׁשמע ּכגֹון הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ידע ּכן אם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאּלא
ׁשּמראין אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּכיס, לחסרֹון וי ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָאֹומרים:

מֹוצאּה. ׁשל האבדה אֹותּה הרי - ְְֲֲֲִֵֵֶֶָָָָָׁשּנתיאׁשּו
ּבהן,„. וכּיֹוצא ּובנהר ּבים סימן ּבֹו ׁשּיׁש דבר מצא אם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָוכן

ׁשּנתיאׁשּו ּבחזקת זה הרי - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבֹו ּבמקֹום ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻאֹו
ואף מֹוצאֹו ׁשל הּוא הרי ּולפיכ ׁשּנפל. מּׁשעה מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבעליו

מּמּנּו. ׁשּנתיאׁשּו הּבעלים ׁשמעּו ׁשּלא ּפי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹעל
אינֹו‰. - סימן ּבֹו ׁשאין ּבדבר אפּלּו מּדעת, ׁשּלא ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיאּוׁש

ּפי על אף ׁשּנפל, ּבֹו ידע ולא דינר מּמּנּו נפל ּכיצד? ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹיאּוׁש.
עד עּתה, יאּוׁש אינֹו זה הרי - יתיאׁש ׁשּנפל ּבֹו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּכׁשּידע
הּבעלים: אֹומרים עדין אם אבל ׁשּנפל. הּבעלים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָׁשּידעּו
טעיתי ׁשּמא אֹו מּנח, הּוא ּבמגּדל אֹו לפלֹוני, נתּתיו ְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָֻׁשּמא

יאּוׁש. זה אין - הּדברים ּבאּלּו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָּבחׁשּבֹון,
.Â,ּבֹו ידע ולא הארץ על דינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהרֹואה

לאוין, ׁשני ועל עּׂשה על עֹובר - יאּוׁש קדם הּדינר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹונטל
- ׁשּנתיאׁש לאחר הּדינר לֹו החזיר ואפּלּו ׁשּבארנּו. ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכמֹו

האּסּורים. על עבר ּוכבר זֹו, היא ְִִִַַַָָָָָמּתנה
.Êיאּוׁש ּולאחר להחזירֹו, מנת על יאּוׁש לפני הּדינר ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָנטל

לּה המּתין ּתׁשיבם'. 'הׁשב מּׁשּום עֹובר - אֹותֹו לגזל ְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָֹנתּכּון
ה הּבעליםולא ׁשּידעּו עד הּדינר נטל ולא לּבעלים ֹודיע ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹ

הּדינר נטל ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו נתיאׁשּו ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּנפל,
להתעּלם'. תּוכל 'לא מּׁשּום אּלא עֹובר אינֹו - הארץ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹמעל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָֹוכן
.Á,אדם ּבני מּׁשלׁשה אפּלּו ׁשּנפל, מטּבע אֹו סלע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָראה

חּיב - ואחד אחד לכל ּפרּוטה ׁשוה ּבֹו ׁשאין ּפי על ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואף
לחברֹו, חלקֹו מהן אחד ּומחל הן, ׁשּתפין ׁשּמא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהחזיר;

ּפרּוטה. ׁשוה זה ׁשל אבדתֹו ְְְֲִֵֵֶֶָָָָונמצאת
.Ëּבתֹו אֹו החֹול ּבתֹו דינר מּמּנּו ׁשּנפל חברֹו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָראה

והרי לּנהר, אֹו לּים ּכנֹופל זה הרי - מּמּנּו ונתעּלם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהעפר,
סימן. ּבֹו ׁשאין מּפני מּמּנּו, נתיאׁש ׁשהרי מֹוצאֹו; ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָהּוא
רעּועה ּבדעת - אחריו לחּפּׂש ּכברה מביא אֹותֹו ראה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָָָואפּלּו
ׁשּלא הּבּלׁשין ׁשאר ּבעפר ׁשּמחּפּׂשים ּכדר מחּפּׂש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּוא
הּוא ּכ לאחרים, ּׁשּנפל מה ימצאּו ׁשּמא ּכלּום, מהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנפל

נתיאׁש. ׁשּלא מּפני לא מחּפּׂש, ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹזה
.È,היא ׁשּלי לֹו: ואמר חברֹו מצאֹו ּבּׁשּוק, סלע ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּמֹוצא

היא; ּפלֹוני מל וׁשל היא, ּפלֹונית מדינה וׁשל היא, ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַָָָוחדׁשה
חּיב ואינֹו ּכלּום, אמר לא - עליה ּכתּוב ׁשמי אמר: ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאפּלּו
להֹוצאה, ׁשחזקתֹו מּפני סימן, הּמטּבע סימני ׁשאין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלהחזיר.
אחר. מּיד ונפלה מּידֹו, והֹוציאּה היתה, ׁשּלֹו אֹומרין: ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָואנּו
נתיאׁש, נפילה מּׁשעת - עליו ׁשּסֹומכין סימן ואינֹו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָוהֹואיל

מֹוצאּה. ׁשל היא ְֲִֵֶַָוהרי
.‡È- סימן ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ּבצד סימן ּבֹו ׁשאין דבר ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּמֹוצא

ׁשּזה ואמר ׁשּלֹו, את ונטל הּסימן ּבעל ּבא להכריז. ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּיב
סימן. ּבֹו ׁשאין ּבּדבר הּמֹוצא זכה - מּמּנּו נפל ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבלבד

.·È:ׁשוה ּכּלן ׁשּצּורת מּכלים ּבהן וכּיֹוצא חרּׂש ּכלי ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻהּמֹוצא
דינר ּכמֹו הן ׁשהרי ׁשּלֹו. הם הרי - הם חדׁשים ּכלים ְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָאם
מּכירים הּבעלים ואין סימן; לֹו ׁשאין הּדינרים, ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשאר
אֹו ׁשּלֹו זֹו צלֹוחית אֹו זה ּפ אם יֹודע אינֹו ׁשהרי ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָאֹותן,
להכריז. חּיב - העין ׁשּׂשבעתן ּכלים היה ואם אחר. ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשל
לּתן יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף ויאמר: חכם ּתלמיד יבֹוא ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאם
לֹו; להראֹותֹו חּיב - עין טביעּות ּבֹו לֹו יׁש סימן, ּכזה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָּבכלי

מחזירן. - הּוא ׁשּלי ואמר: הּכירֹו ְֲִִִִִֶַַָָאם
.‚Èמׁשּנה ׁשאינֹו ותיק, ּבתלמיד אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

אֹו ּבמּטה אֹו ּבמּסכּתא אֹו ׁשלֹום ּבדברי אּלא ּכלל, ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָּבדּבּורֹו
דנּדה, ּבמּסכּתא עֹוסק היה ּכיצד? ּבֹו. מתארח ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבבית
ׁשאלֹות יׁשאלּוהּו ׁשּלא ּכדי ׁשֹונה, אני ּבמקואֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹואמר:
ׁשּמא יׁשן, אני ּבזֹו ואֹומר: זֹו, ּבמּטה ׁשּיׁשן אֹו נּדה; ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבענין
אצל ואמר: ׁשמעֹון, אצל ׁשּנתארח אֹו קרי; ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָיּמצא
אצלֹו; ׁשּנתארח זה על יטריח ׁשּלא ּכדי מתארח, אני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹראּובן
ּכדי וגרע, והֹוסיף לחברֹו, אדם ּבין ׁשלֹום ׁשהביא ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָאֹו
ׁשּׁשּנה עדים ּבאּו אם אבל מּתר. זה הרי - לזה זה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלחּבבן
עין. ּבטביעּות לֹו מחזירין אין - אּלּו מּדברים חּוץ ְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָּבדּבּורֹו

עּׂשר חמּׁשה 1ּפרק
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ּבּה‡. ׁשאין ּבין סימן ּבּה ׁשּיׁש ּבין אבדה, הּמֹוצא ֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
ּבעליה ׁשּמא ּבּה, לּגע אסּור - הּנחה ּדר מצאּה אם ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָסימן,

עד ׁשם דברהּניחּוה והיה לּטלּנה יבֹוא ואם לּה; ׁשּיחזרּו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָָָ
לֹו אין ׁשהרי ּבידֹו, חברֹו ממֹון אּבד הרי - סימן ּבֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָׁשאין
הרי - סימן לֹו ׁשּיׁש דבר היה ואם ּבֹו; להחזיר סימן ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָָּבּה
לֹו אסּור ּולפיכ סימנּה. ולתת אחריה לרּדף הטריחן ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹזה
הּדבר לֹו נסּתּפק ואפּלּו נפילה. דר ׁשּימצאּנה עד ּבּה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּיּגע
ּבֹו. יּגע לא זה הרי - מּנח אֹו אבּוד זה ּדבר אם ידע ְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻולא
דבר היה ואם לׁשם. להחזירֹו לֹו אסּור - ּונטלֹו עבר ְְְְְֲִִִַַָָָָָָָָואם

להחזירֹו. חּיב ואינֹו ּבֹו, זכה - סימן ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָׁשאין
.·ּבדר ּבין הּנחה ּבדר ּבין סימן, ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָוכל

להכריז. חּיב - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָנפילה,
ּבּדר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ׁשּמצא ּכגֹון הּנחה? ּדר ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכיצד
ּבהן; יּגע לא זה הרי - ּבאׁשּפה מכּסה ּכלי ׁשּמצא אֹו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבּיֹום,
הפּוכים, וכליו חמֹור מצא אם אבל .ּבּדר נּדחים ְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנאמר:
זֹו הרי - ּבאׁשּפה מגּלה ּכלי אֹו הּכרמים, ּבין רצה ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּופרה

ּומכריז. ונֹוטל ְְֲִֵֵַָאבדה,
הרי‚. - ּבּלילה ּכדרּכן: ּבאפר רֹועים ּפרה אֹו חמֹור ְְְֲֲֲִֵַַַָָָָָָָָראה

ימים ׁשלׁשה אֹותן ראה אם ּובּנׁשף, הּיֹום ּבפנֹות אבדה; ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָזֹו
רצה ּפרה ראה ּומכריז. ונֹוטל אבדה, זֹו הרי - זה אחר ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָזה
הּׂשדה ּכלּפי אבדה; זֹו אין - העיר ּכלּפי ּפניה אם :ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּדר

אבדה. זֹו הרי -ֲֲֵֵָ
אבדת„. מּׁשּום להחזיר חּיב - הּכרמים ּבין רֹועה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָמצאּה

אינּה - ּכֹוכבים עֹובד ׁשל הּכרמים היּו אם ,לפיכ ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרקע.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בו1) נתבאר וכן בשלימות. בזה התלוי וכל ספק שהוא או לדעת שם הניחוהו שהבעלים נראה שהוא דבר מציאת דיני בו נתבארו
כהפקר. שהם מפני או סימן, בהם שאין מפני למוצאם מותרים שהם הדברים קצת

dcia`e dlifb zekld - elqk b"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העֹובד יהרגּנה ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר. חּיב ואינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאבדה,
אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ּכׁשּימצאּנה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכֹוכבים

ּומכריז. ְְִֵַונֹוטל
.‰- לּתחּום חּוץ עֹומדת אם הרּבים, ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא

ּברפת ׁשהיתה אֹו ּבעּׂשבים, רֹועה היתה להחזיר. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָחּיב
זֹו ׁשאין ּבּה, יּגע לא - מאּבדת ואינּה מׁשּתּמרת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינּה
יּגע לא זה הרי - הּגדר ּבצד קרּדם: אֹו טּלית מצא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבדה.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. נֹוטל זה הרי - ּבסרטיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן;

.Âאֹו הּגדר אחר ּומדּדין ּבכנפיהן מקּׁשרין גֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
ּבהן, יּגע לא זה הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו הּגפה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר
ואם ׁשּלֹו. אּלּו הרי - נטלן ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
מצאן אם וכן להכריז. חּיב - סימן ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיּו

סימן. ׁשהּמקֹום להכריז; חּיב - ּבמקֹומן ְְְְִִִִֶַַַָָָָקבּועים
.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי - מכּסה ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא

ונמל היא, להתּפּנֹות עּׂשּויה ׁשאינּה אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו.
וכן ּומכריז. נֹוטל - מכּסה ׁשּמצאֹו ּפי על אף לפּנֹותּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּומכריז. נֹוטל - הּקבּועה ּבאׁשּפה מכּסין ְְְְִִֵַַַָָָָֻהיּו
.Áּדר ּבהן; יּגע לא - הּנחה ּדר מפּזרין: ּפרֹות ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצא

ׁשל קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
ׁשּמצא אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ּברׁשּות ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבלים
ּדגים, ׁשל ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות דבלה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָעּגּולי
ואניצי מּמדינתן, הּבאֹות צמר וגּזי ּבּׂשר, ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחתיכֹות
ּב ׁשאין מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ארּגמן ׁשל ּולׁשֹונֹות הןּפׁשּתן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

העּׂשּוי ׁשּסימן ּומכריז; נֹוטל - סימן ּבהן יׁש ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָסימן.
סימן. הּוא הרי ֲִִֵֵָָלּדרס

.Ëצמר וגּזי הּבית, ּבעל ׁשל ּכּכרֹות מצא אם ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאבל
להכריז; חּיב - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּלקּוחֹות
האֹוצרֹות נפּתחּו ואם מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּכל
רׁשּומין. ׁשהם ּפי על ואף ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשל
ּככּכרֹות הּכּדין אּלּו ונמצאּו רׁשּומֹות, היּו ּכ הּכּדֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּכל

לכּלם. אחד ּומׁשקל לכּלן אחת צּורה ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּנחּתֹום,
.Èאּלּו הרי - נפילה ּדר אם הּיחיד: ּברׁשּות ּכריכֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא

ׁשאין ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב - הּנחה ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו,
מבהק). סימן ׁשאינֹו ּפי על (אף סימן, הּמקֹום - סימן ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלהם
נֹוטל - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין אלּמֹות, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻמצא

ְִַּומכריז.
.‡Èחתיכה מעֹות, ּובתֹוכֹו ּכּכר חרּׂש, ּובתֹוכֹו עּגּול ְְֲִִִֶֶָָָָָמצא

ּכּיֹוצא ּכל וכן ,נׁשּו ּדג ּבחתיכֹות, מׁשּנה ׁשהּוא ּבּׂשר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
עּׂשאּום ׁשּלא להכריז; חּיב ׁשּנּוי, ּבהן ויׁש הֹואיל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבאּלּו

לסימן. אּלא ְְִֵֶֶָָָּבעליהן
.·Èקב ּכמֹו היּו אם הּגרנֹות: ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מפּזרין היּו ּבאסיפתן. מטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּלֹו,

הּניחּום הּבעלים ׁשּמא ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבפחֹות
אּמֹות, ּבׁשמֹונה קּבים אֹו אּמֹות ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשם.
ׁשמׁשמין ּתמרים ּכמֹו מינין, ּוׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֻאֹו
אינֹו - נטל ואם יּטל, לא לפיכ ספק. אּלּו ּכל - ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ[ורּמֹונים]

להכריז. ְְִַַָחּיב
.‚Èּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי, ּפרֹות אֹו ּפרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא

אּלּו הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא להכריז. חּיב - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ׁשל הּכלי אֹומר: ׁשאני ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּלֹו
מראין ואם סימן. ּבֹו אין והרי אחר, ׁשל והּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחד

להכריז. חּיב - אחד אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים
.„È;ׁשּלֹו אּלּו הרי - הּפרֹות לפני הּכלי אחֹורי היּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָּכיצד?

נׁשּפכּו. הּכלי מן ׁשּמא חֹוׁשׁשין - הּפרֹות לפני הּכלי ּפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהיּו
הרי - הּפרֹות ּכלּפי ׁשּפניו ּפי על אף לּכלי, אגנים היּו ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
ּבתֹוכֹו מהן נׁשאר היה הּכלי, מן נׁשּפכּו ׁשאּלּו ׁשּלֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
חּיב - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי הּפרֹות מקצת היּו האגנים. ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמּפני

ְְִַלהכריז.
.ÂËהרי - קציעֹות ּׂשדה ּבצד ואפּלּו ,ּבּדר קציעֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמֹוצא

ּתאנים ונמצאּו ,לּדר נֹוטה ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלּו
עם ּבּה וכּיֹוצא ׁשהּתאנה ּגזל; מּׁשּום מּתרֹות - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּתחּתיה
וחרּובין זיתים אבל מעּׂשר. מּׁשּום ּופטּורֹות נמאסת. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָנפילתּה

אסּורין. - ּבהן ְֲִֵֶַָוכּיֹוצא
.ÊËמחלּום ׁשהּבעלים מּתרֹות; - הרּוח ׁשּמּׁשירן ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻּתמרים

ּבני ׁשאינן יתֹומים, ׁשל היּו ואם חזקתן. וזהּו אדם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלכל
מקֹום והּקיף הּׂשדה ּבעל הקּפיד אם וכן אסּורין. - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָמחילה
- ׁשּילקטם עד הּנֹובלֹות ּבֹו ׁשּיּפלּו מקֹום ּתּקן אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהאילנֹות

מחל. ׁשּלא דעּתֹו גּלה ׁשהרי אסּורֹות; אּלּו ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹהרי
.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו, אסּור - הּקטּנים את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול

ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ּבֹו ואין ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמּׁשּום
ׁשּלֹו. והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זכה הּמֹוצאֹו ּכל אּלא ְְְְִֶֶַָָָָָמֹועיל;

.ÁÈהרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו :לׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָּגֹוזל
ׁשל הּוא הרי - אּמה לחמּׁשים חּוץ ,הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ּבין נמצא אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו;
יחלקּו. - למחצה מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי - ׁשֹובכֹות ְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשני
ׁשוים הּׁשֹובכֹות ׁשני יֹוני ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
אף הרב אחר הּל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבמנין;

רחֹוק. ׁשהּוא ּפי ִֶַָעל

ה'תשע"ב כסלו י"ג שישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

מחטים‡. אם3וצּנֹורֹות2הּמֹוצא ּבהן: וכּיֹוצא ּומסמרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּלֹו אּלּו הרי - אחד אחד -4מצאם יתר אֹו ׁשנים ׁשנים , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

סימן. ׁשּמנין להכריז; ְְְִִִֶַַָָָחּיב
ׁשּלֹו·. אּלּו הרי - מפּזרים מעֹות הּמֹוצא היּו5וכן אפּלּו . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשלימות.1) זה ביאור ונשלם סיבה זה אי מחמת מוצאו, של שהוא ממה פרטים קצת כן גם בו מציעא2)נתבאר בבא ברייתא
זהב.3)כד. חוטי לטוות מזלגות יד,4)כעין פרק למעלה ראה עין. טביעת ולא סימן לא בהם אין ב.שהרי שהרי5)הלכה



פט dcia`e dlifb zekld - elqk b"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

העֹובד יהרגּנה ׁשּמא חׁשׁש ואם להחזיר. חּיב ואינֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאבדה,
אבדה, זֹו הרי - הּכרם ׁשהפסידה מּפני ּכׁשּימצאּנה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּכֹוכבים

ּומכריז. ְְִֵַונֹוטל
.‰- לּתחּום חּוץ עֹומדת אם הרּבים, ּברׁשּות ּפרה ְְִִִֶֶַַָָָָָמצא

ּברפת ׁשהיתה אֹו ּבעּׂשבים, רֹועה היתה להחזיר. ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָחּיב
זֹו ׁשאין ּבּה, יּגע לא - מאּבדת ואינּה מׁשּתּמרת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאינּה
יּגע לא זה הרי - הּגדר ּבצד קרּדם: אֹו טּלית מצא ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאבדה.
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּומכריז. נֹוטל זה הרי - ּבסרטיא ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבהן;

.Âאֹו הּגדר אחר ּומדּדין ּבכנפיהן מקּׁשרין גֹוזלֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻמצא
ּבהן, יּגע לא זה הרי - ׁשּבּׂשדֹות ּבּׁשבילין אֹו הּגפה ְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר
ואם ׁשּלֹו. אּלּו הרי - נטלן ואם ׁשם. הּניחּום ּבעליהן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
מצאן אם וכן להכריז. חּיב - סימן ׁשהּוא קׁשר קׁשּורין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהיּו

סימן. ׁשהּמקֹום להכריז; חּיב - ּבמקֹומן ְְְְִִִִֶַַַָָָָקבּועים
.Êּכמֹו ּבֹו, יּגע לא זה הרי - מכּסה ּכלי ּבאׁשּפה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹֻמצא

ונמל היא, להתּפּנֹות עּׂשּויה ׁשאינּה אׁשּפה ואם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו.
וכן ּומכריז. נֹוטל - מכּסה ׁשּמצאֹו ּפי על אף לפּנֹותּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻעליה
אפּלּו ּבהן, וכּיֹוצא וׁשּפּוד סּכין ּכגֹון קטּנים, ּכלים היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָאם

ּומכריז. נֹוטל - הּקבּועה ּבאׁשּפה מכּסין ְְְְִִֵַַַָָָָֻהיּו
.Áּדר ּבהן; יּגע לא - הּנחה ּדר מפּזרין: ּפרֹות ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמצא

ׁשל קטּנֹות ּכריכֹות מצא אם וכן ׁשּלֹו. הן הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָנפילה
ׁשּמצא אֹו סימן, ּבהן אין ׁשהרי הרּבים, ּברׁשּות ְֲֳִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבלים
ּדגים, ׁשל ּומחרֹוזֹות נחּתֹום, ׁשל וכּכרֹות דבלה, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָעּגּולי
ואניצי מּמדינתן, הּבאֹות צמר וגּזי ּבּׂשר, ׁשל ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחתיכֹות
ּב ׁשאין מּפני ׁשּלֹו, אּלּו הרי - ארּגמן ׁשל ּולׁשֹונֹות הןּפׁשּתן, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

העּׂשּוי ׁשּסימן ּומכריז; נֹוטל - סימן ּבהן יׁש ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָסימן.
סימן. הּוא הרי ֲִִֵֵָָלּדרס

.Ëצמר וגּזי הּבית, ּבעל ׁשל ּכּכרֹות מצא אם ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָאבל
להכריז; חּיב - ׁשמן וכּדי יין ּכּדי האּמן, מּבית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֻהּלקּוחֹות
האֹוצרֹות נפּתחּו ואם מבהקין. סימנין להם יׁש אּלּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻׁשּכל
רׁשּומין. ׁשהם ּפי על ואף ׁשּלֹו. אּלּו הרי - ׁשמן וׁשל יין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַׁשל
ּככּכרֹות הּכּדין אּלּו ונמצאּו רׁשּומֹות, היּו ּכ הּכּדֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשּכל

לכּלם. אחד ּומׁשקל לכּלן אחת צּורה ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהּנחּתֹום,
.Èאּלּו הרי - נפילה ּדר אם הּיחיד: ּברׁשּות ּכריכֹות ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָמצא

ׁשאין ּפי על ׁשאף להכריז; חּיב - הּנחה ּדר ואם ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּלֹו,
מבהק). סימן ׁשאינֹו ּפי על (אף סימן, הּמקֹום - סימן ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלהם
נֹוטל - הרּבים ּברׁשּות ּבין הּיחיד ּברׁשּות ּבין אלּמֹות, ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָֻמצא

ְִַּומכריז.
.‡Èחתיכה מעֹות, ּובתֹוכֹו ּכּכר חרּׂש, ּובתֹוכֹו עּגּול ְְֲִִִֶֶָָָָָמצא

ּכּיֹוצא ּכל וכן ,נׁשּו ּדג ּבחתיכֹות, מׁשּנה ׁשהּוא ּבּׂשר ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻׁשל
עּׂשאּום ׁשּלא להכריז; חּיב ׁשּנּוי, ּבהן ויׁש הֹואיל - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבאּלּו

לסימן. אּלא ְְִֵֶֶָָָּבעליהן
.·Èקב ּכמֹו היּו אם הּגרנֹות: ּבמקֹום מפּזרין ּפרֹות ְְְְִִִֵַַָָָָָֻמצא

אּלּו הרי - אּמֹות ארּבע על ּביתר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְְֲֵֵֵַַַַַַַָּבתֹו
מפּזרין היּו ּבאסיפתן. מטּפלים הּבעלים ׁשאין מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻׁשּלֹו,

הּניחּום הּבעלים ׁשּמא ּבהן, יּגע לא - אּמֹות מארּבע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹּבפחֹות
אּמֹות, ּבׁשמֹונה קּבים אֹו אּמֹות ּבׁשּתי קב חצי ּכמֹו היּו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָׁשם.
ׁשמׁשמין ּתמרים ּכמֹו מינין, ּוׁשלׁשה מּׁשנים הּקב ׁשהיה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָֻאֹו
אינֹו - נטל ואם יּטל, לא לפיכ ספק. אּלּו ּכל - ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ[ורּמֹונים]

להכריז. ְְִַַָחּיב
.‚Èּכמֹות ּכלי אֹו ּבכלי, ּפרֹות אֹו ּפרֹות, צּבּורי ְְְִִִִֵֵֵֵַהּמֹוצא

אּלּו הרי - ּפרֹות ּולפניו ּכלי מצא להכריז. חּיב - ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָׁשהּוא
ׁשל הּכלי אֹומר: ׁשאני ּומכריז; נֹוטל והּכלי הּפרֹות, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַׁשּלֹו
מראין ואם סימן. ּבֹו אין והרי אחר, ׁשל והּפרֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאחד

להכריז. חּיב - אחד אדם ׁשל ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּדברים
.„È;ׁשּלֹו אּלּו הרי - הּפרֹות לפני הּכלי אחֹורי היּו ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָּכיצד?

נׁשּפכּו. הּכלי מן ׁשּמא חֹוׁשׁשין - הּפרֹות לפני הּכלי ּפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָהיּו
הרי - הּפרֹות ּכלּפי ׁשּפניו ּפי על אף לּכלי, אגנים היּו ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָואם
ּבתֹוכֹו מהן נׁשאר היה הּכלי, מן נׁשּפכּו ׁשאּלּו ׁשּלֹו; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
חּיב - ּבארץ ּומקצתן ּבּכלי הּפרֹות מקצת היּו האגנים. ְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָמּפני

ְְִַלהכריז.
.ÂËהרי - קציעֹות ּׂשדה ּבצד ואפּלּו ,ּבּדר קציעֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַהּמֹוצא

ּתאנים ונמצאּו ,לּדר נֹוטה ׁשהיא ּתאנה וכן ׁשּלֹו. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלּו
עם ּבּה וכּיֹוצא ׁשהּתאנה ּגזל; מּׁשּום מּתרֹות - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּתחּתיה
וחרּובין זיתים אבל מעּׂשר. מּׁשּום ּופטּורֹות נמאסת. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָנפילתּה

אסּורין. - ּבהן ְֲִֵֶַָוכּיֹוצא
.ÊËמחלּום ׁשהּבעלים מּתרֹות; - הרּוח ׁשּמּׁשירן ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻּתמרים

ּבני ׁשאינן יתֹומים, ׁשל היּו ואם חזקתן. וזהּו אדם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלכל
מקֹום והּקיף הּׂשדה ּבעל הקּפיד אם וכן אסּורין. - ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָמחילה
- ׁשּילקטם עד הּנֹובלֹות ּבֹו ׁשּיּפלּו מקֹום ּתּקן אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהאילנֹות

מחל. ׁשּלא דעּתֹו גּלה ׁשהרי אסּורֹות; אּלּו ְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַָָֹהרי
.ÊÈּבֹו ואין לקּימֹו, אסּור - הּקטּנים את ׁשהֹורג רע ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָחתּול

ׁשעֹורֹו ּפי על אף אבדה, הׁשב מּׁשּום ּבֹו ואין ּגזל, ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָמּׁשּום
ׁשּלֹו. והעֹור והֹורגֹו ּבֹו, זכה הּמֹוצאֹו ּכל אּלא ְְְְִֶֶַָָָָָמֹועיל;

.ÁÈהרי - אּמה חמּׁשים ּבתֹו :לׁשֹוב קרֹוב הּנמצא ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָּגֹוזל
ׁשל הּוא הרי - אּמה לחמּׁשים חּוץ ,הּׁשֹוב ּבעל ׁשל ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָהּוא
ּבין נמצא אּמה. חמּׁשים על יתר מדּדה הּגֹוזל ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמֹוצאֹו;
יחלקּו. - למחצה מחצה קרֹוב; ׁשל הּוא הרי - ׁשֹובכֹות ְְֱֱֲֲֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשני
ׁשוים הּׁשֹובכֹות ׁשני יֹוני ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּמה
אף הרב אחר הּל - רּבים האחד יֹוני היּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבמנין;

רחֹוק. ׁשהּוא ּפי ִֶַָעל

ה'תשע"ב כסלו י"ג שישי יום

עּׂשר ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨¨¨

מחטים‡. אם3וצּנֹורֹות2הּמֹוצא ּבהן: וכּיֹוצא ּומסמרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּלֹו אּלּו הרי - אחד אחד -4מצאם יתר אֹו ׁשנים ׁשנים , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

סימן. ׁשּמנין להכריז; ְְְִִִֶַַָָָחּיב
ׁשּלֹו·. אּלּו הרי - מפּזרים מעֹות הּמֹוצא היּו5וכן אפּלּו . ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָֻ
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בשלימות.1) זה ביאור ונשלם סיבה זה אי מחמת מוצאו, של שהוא ממה פרטים קצת כן גם בו מציעא2)נתבאר בבא ברייתא
זהב.3)כד. חוטי לטוות מזלגות יד,4)כעין פרק למעלה ראה עין. טביעת ולא סימן לא בהם אין ב.שהרי שהרי5)הלכה



dcia`eצ dlifb zekld - elqk b"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

זה ּגּבי על זה מטּבעֹות ּכמפּזרין6מקצת הן הרי אבל7- . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
להכריז חּיב - מעֹות צּבּור מצא מטּבעֹות8אם ׁשלׁשה מצא .9 ְְְְְִִִַַַָָָָָָָ
ּכמגּדל עּׂשּויין והן זה ּגב על ואחד10זה מּכן אחד ׁשהיּו אֹו , ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּגּביהן על ואחד זה,11מּכן מקצת על זה מקצת ׁשהיּו אֹו , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
אחת ּבבת יּנטלּו ּביניהן קיסם יכניס ׁשאם חּיב12ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

ּכׁשיר עּׂשּויים היּו ּכׁשּורה13להכריז. ּכחצּובה14אֹו אֹו15אֹו ְְְְֲֲִִֵַַָָָ
יּטל.16ּכסּלם ולא ספק, זה הרי - ְְֲִֵֵֶָָֹֹֻ

ּבכיס‚. מעֹות חּיב17הּמֹוצא - ׁשהּוא ּכמֹות ּכיס אֹו , ְְִִֵֶַַָָ
ׁשּלֹו18להכריז אּלּו הרי - מפּזרים מעֹות ּולפניו ּכיס מצא .19. ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻ

אחד אדם ׁשל והּמעֹות ׁשהּכיס הּדברים מראין ּומן20ואם ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ
להכריז. חּיב - נפלּו ְְְִִַַַָָהּכיס

ּתבה„. ּבין היּו אם ּבחנּות: מעֹות הן21הּמֹוצא הרי - לחנוני ְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
החנּות ּבעל לֹומר22ׁשל צרי ואין הּתבה, על מצאן ואם ; ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

מֹוצאן ׁשל הן הרי - ולחּוץ ולּמה23מּתבה החנּות24. ּתקנה לא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
הּמׁשּתּמרת חצר ׁשאינּה לפי ׁשּבעליה25לבעליה? ּפי על ואף . ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּי26ּבתֹוכּה ּכמֹו חנּותי, לי ּתקנה לֹומר: צרי תּבאר., ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
הּׁשלחני‰. ּבחנּות מעֹות ּכּסא27מצא ּבין הרי28: - לּׁשלחני ְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָֻֻ

ׁשלחני ׁשל היּו29אּלּו אפּלּו הּׁשלחני, לפני הּכּסא על מצאן ; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻ
והּוא,30צרּורין מֹוצאן. ׁשל אּלּו הרי - הּׁשלחן על ּומּנחין ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻֻ

ּכֹוכבים עֹובדי רב רב31ׁשּיהיּו היּו אם אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
צרּורים ׁשהן מּפני להכריז, חּיב - סימן.32יּׂשראל להם יׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

.Âּומצא ּפרֹות, חברֹו לֹו ׁשּׁשלח אֹו מחברֹו, ּפרֹות ֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָהּלֹוקח
ּומכריז נֹוטל - צרּורֹות מעֹות הרי33ּבתֹוכן - מפּזרֹות מצאן ; ְְְְְֲִֵֵַָָָָָֻ

ׁשּלֹו הּתּגר34אּלּו מן הּפרֹות ּכׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה .35 ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּדׁש הּבית ּבעל אם אבל הּתּגר; מן ׁשּלקחן הּבית מּבעל ְֲִִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָָאֹו

הּכנענים וׁשפחֹותיו עבדיו ידי על אֹו לעצמֹו הרי36הּפרֹות - ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
להחזיר חּיב .37זה ְֲִֶַַָ

.Êמטמֹון ׁשּלֹו;39ּבגל38הּמֹוצא אּלּו הרי - יׁשן ּבכתל אֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הן הּקדמֹונים אמֹורּיים ׁשל אֹומר: ׁשּימצאם40ׁשאני והּוא, . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָ

מּטה היׁשנֹות41מּטה הּמטמֹונֹות ּכל אם42ּכדר אבל ; ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָ
הּדבר לֹו נסּתּפק אפּלּו חדׁש, מטמֹון ׁשהן הּדברים 43מראין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשם הם מּנחים ׁשּמא ּבהן, יּגע לא זה הרי -44. ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
.Áּכמֹו מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל וחצרֹו ְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹוהֹואיל

ׁשּבתֹו הּמטמֹון זה החצר ּבעל יקנה לא לּמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּיתּבאר,
מציאה ותהיה אמֹורּיים, ׁשל ׁשהּוא ּפי על אף הּיׁשן ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּכתל

החצר לבעל ידּוע45זֹו ׁשאינֹו מּפני לאחרים,46? ולא לֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשל הּוא ּולפיכ אדם, ּומּכל מּמּנּו אבּוד הּמטמֹון זה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוהרי

אדם ׁשל אבדה ּומה ּתאבד47מֹוצאֹו. אׁשר ּתֹורה: אמרה , ְְֲֲֵֶֶַָָָָָָָֹ
אדם ּכל אצל ּומצּויה מּמּנּו ׁשאבּודה מי - ּומצאתּה ,48מּמּנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָ

זֹו אדם49יצאת ּומּכל מּמּנּו ׁשאבּודה לּים קל50ׁשּנפלה ; ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ
מעֹולם ׁשּלֹו היה ׁשּלא קדמֹוני, למטמֹון אבּוד51וחמר והּוא , ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מֹוצאֹו. ׁשל הּוא לפיכ אדם. ּומּכל ְְִִִֶֶָָָָמּמּנּו
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סימן. בהן למטה.6)אין דינם רבינו פירש מטבעות בשלושה אבל השני, על אחד הן7)מטבע הרי כן ועל הבעלים, מן ונפלו
כה.). מציעא (בבא המוצא י).8)של הלכה טו, פרק למעלה (ראה סימן הוא והמקום הינוח, דרך זה כה.9)שהרי שם משנה

שם). (גמרא שניים מטבעות ומיעוט מצאתי, מטבעות מכריז המוצא שהרי סימן, המספר אין מטבעות בשתי סימן. הוא המספר
חנינא,10) רבי לפי פירושו, ו"כמגדל" זה", גב על זה מטבעות "שלושה שם. המשנה את יצחק רבי פירש כך נפילה. דרך זה שאין

אחד ואין זה גב על זה מונחים והם אחד ברוחב כשהמטבעות אפילו יוחנן רבי ולפי למעלה, והקצר באמצע הבינוני למטה, הרחב
(שם). להכריז וחייב הינוח דרך זה הרי חבירו, על כה:).11)עודף (שם זה על וחציו זה על (שם12)חציו הוא הינוח דרך

(שם).13)כה.). כצמיד זה.14)עגול אצל שניים.15)זה של אוויר כנגד אחד העליון16)כל ורוב התחתון על אמצעי רוב
שם. רש"י מעלות, כמו האמצעי כד:).17)על שם (משנה בארנק.18)בארנק סימן יש נפלו,19)שהרי מהארנק לא שהמעות

ויד. יג הלכה טו פרק למעלה ראה כה.). (גמרא סימן אין מפוזרות המעות,20)ולמעות לצד פונה הפתוח הארנק שמנעול כגון
שמקצת שם.או הכיס, יד על ומקצתן בכיס לפניה.21)מעות יושב מקומו.22)שהחנווני שם שהרי נפל, החנווני שמיד

שם.23) אלעזר רבי דעת והתייאש. נפל הקונים מאחד אומרים קונה24)שאנו אדם של חצרו הרי החנווני בהן זכה לא ולמה
יא.). מציעא (בבא מדעתו? שלא שם.25)לו ונכנסים יוצאים רבים הנ"ל.26)שהרי מהטעם המשתמרת, כחצר דינה אין

כו:).27) מציעא בבא (משנה מעות כסא.28)מחליף נקראת לקונים השולחני בין והמפרידה המעות, את עליה ששמים התיבה
לשם.29) ניגש הקונה אין שהרי נפלו, אלעזר30)שממנו רבי "אמר בגמרא. והרי"ף חננאל רבינו גירסת זוהי סימן. בהן ויש

שם. ראה "צרורין", גרס לא ורש"י המוצא). (של שלו" אלו הרי השולחן גבי על ומונחין צרורין הבעלים31)אפילו שנתייאשו
צרורין. אפילו המתחיל דיבור כו: שם בתוספות וראה סימן, בו שיש מדבר ישראל32)אפילו ברוב אפילו צרורים, אינם אם אבל

ובבא ב הלכה שם ראה ייאוש, לאחר המוצא ליד הגיעו והמעות מייד, מתייאשים והבעלים סימן בהן שאין מפני שלו, אלו הרי
כא: המספר.33)מציעא או הקשר סימן, בהן יש שם).34)שהרי (משנה סימן בהן אין מהרבה35)שהרי פירות הקונה

הכסף, מי של ידוע ולא שונים מאנשים באו והפירות סימן במעות אין שהרי אפשר, אי ולהכריז להחזיר, למי יודעים ואין אנשים
כז.). (שם לקונה המעות כן רבו.36)ועל קנה עבד שקנה מה יודעים37)וכל שהרי סימן, בהן שאין פי על אף הבית, לבעל

שמהם אפשר העבריים עבדיו ידי על כשדשם אבל שם). (גמרא מכר למי יודע הוא שהרי מתייאש, אינו הבית ובעל הן. מי של
ונתייאשו. המעות סתר.38)נפלו במקום כה:).39)טמון שם (משנה האחרונים40)אבנים שבדורות שידוע פי על אף ולכן

שם). (גמרא כן הדין במקום, גויים היו חלודה41)לא העלה שהחפץ כלומר, טפי", "דשתיך שלנו בגמרא הגירסה הקרקע. בתוך
היסוד. אצל למטה מונח כלומר, "דשתית", רבינו גירסת רב. מזמן מונח שהוא מוכיח וזה בקרקע42)מרובה, אותם שמוצאים

באדמה. שוקעים הבתים שקירות חדש.43)לאחר מטמון זה הינוח44)אם ספק כל כדין יגע לא כן ועל לקחתו, ויבואו
א. הלכה טו, פרק למעלה ראה שם), ז).45)(גמרא הלכה (ראה לקחתה למוצא מתירים מטמון.46)ומדוע שחי47)שיש

להחזיר.48)וקיים. (שם).49)חייבים להכריז צריכים שנתייאשו50)שאין אתוחזקה אבדו כן ועל שנפלה, משעה הבעלים
ד. הלכה יד, פרק למעלה ראה שלהם, החפץ על דשתיך51)זכותם המתחיל דיבור כו. שם תוספות וראה בה. זוכה שאינו

dcia`e dlifb zekld - elqk b"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëחדׁש ּבכתל מטמֹון ׁשהּוא52מצא מֹוכיח הּמטמֹון אם : ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
אחד ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי - הּבית ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל

מֹוצאֹו ׁשל הּוא הרי - הּׁשּוק הרי53מן - הּסּכין ּכיצד? . ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַ
ׁש מֹוכיחהּנּצב מֹוכיח54ּלֹו ּפיו - והּכיס ;55ּתֹו נמצא ואם . ְְְִִִִִִִֶַַַַָָ

מהן מלא חֹולקין56הּכתל -57. ְִֵֵֶֶַָֹ
.Èׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו

ולחּוץ58מֹוכיח מחציֹו מֹוצא59: ׁשל ולפנים60- מחציֹו ,61- ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַ
הּבית ּבעל .62ׁשל ִֶַַַַ

.‡Èאמּורים הּדברים ׁשאין לי, ּבעל63ויראה ּכׁשּטען אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו; ׁשהּמטמֹון לֹו64הּבית 65טֹוענין ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הן הרי - מציאה ׁשהן הֹודה אם אבל הן; אביו ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
מֹוצא הרי66ׁשל - לאחרים ּביתֹו מּׂשּכיר היה אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אחרֹון ּׂשֹוכר ׁשל עֹובדי67הן לׁשלׁשה הּׂשּכירֹו ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ּפנּדק68ּכֹוכבים עּׂשאהּו הרי - ּבֹו,69ּכאחד הּנמצא וכל , ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָֻ

אחד ׁשאין מּפני מֹוצאן; ׁשל הּוא הרי - הּבית ּבתֹו 70אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּפנּדק. עּׂשאהּו ׁשהרי טמן, ׁשהּוא אֹו ׁשּלֹו ׁשהן לטען ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכֹול

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

זֹוכה‡. אינֹו מֹוצאּה, ׁשל ׁשהיא ּבּה ׁשאמרנּו מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
את ראה אם אבל לרׁשּותֹו; אֹו לידֹו ׁשּתּגיע עד ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבּה
זה הרי - ּבּה והחזיק אחר ּובא עליה, נפל אפּלּו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמציאה,

ּבּה. זכה ּבּה ֱִֶֶָָָָׁשהחזיק
ואמר·. הּמציאה, את וראה ּבהמה ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה

ואף הרֹוכב, קנה לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה לי זכה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלחברֹו:
ואמר: ּונטלּה לי, ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיע ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹעל
אמר: לרֹוכב מּׁשּנתנּה ואם הּנֹוטל. ּבּה זכה - ּבּה זכיתי ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָאני

ּכלּום. אמר לא - ּתחּלה ּבּה זכיתי ְְֲִִִִַָָָָֹאני
ׁשּלא‚. ּפי על ואף חברֹו. קנה - לחברֹו מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמגּביּה

קנאּוה - ׁשנים הּמציאה הגּביהּו ּבּה]. [זכה - ּכלּום לֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָאמר
ְֵֶׁשניהם.

הּפּקח,„. קנה לא - קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש לֹו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהגּביהּה
מּתֹו - ּכאחד ּופּקח חרׁש הגּביהּה ּדעת. להן ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלפי

ּתּקנּו - חרׁשים ׁשניהם היּו חרׁש. קנה לא ּפּקח קנה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
להּנצֹות. יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ׁשּיקנּו, ְְְֲִִִֵֶֶָָָֹחכמים

ׁשניהם‰. וקדמּו מציאה, ׁשל חמֹור אֹו גמל ׁשראּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשנים
מֹוׁש ואחד מנהיג אחד ׁשהיה אֹו מׁשכּוהּו, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיגּוהּו
ּבגמל, אבל ּבחמֹור; אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהם. קנּו -ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ
לא אבל קנה, הּמֹוׁש - מֹוׁש ואחד מנהיג אחד היה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאם

ְִַַהּמנהיג.
.Âעד קנה, לא - ּבּמֹוסרה ואחז אחד ׁשּקדם מציאה ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבהמת

לבּדּה. הּמֹוסרה קנה אבל הּגר. ּבנכסי וכן ינהיג. אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּימׁש
.Êקנה הרֹוכב - ּבּמֹוסרה אֹוחז ואחד רֹוכב אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ׁשאחז וזה ּבלבד, הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה
לא הּמֹוסרה ּוׁשאר ּבידֹו, ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה

מהן. אחד ֵֶַַָָקנהּו
.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו

אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה
היה אם ּבהן: וכּיֹוצא וגּנה ּבּׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה - ּׂשדי לי זכתה ואמר: ּׂשדהּו ּבצד ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל - ּׂשדי' לי 'זכתה אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד
ּבצּדֹו עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן זכה. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקֹודם
ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו, קֹונים אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

ּבּה. זכה - ׁשּלֹו ֶַָָָאּמֹות
.Ëעם זה הּמֹוצאין יריבּו ׁשּלא ּכדי זה, דבר ּתּקנּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחכמים

הרּבים רׁשּות ּבצּדי אֹו ּבסמטא, אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָזה.
אבל ּבעלים; לֹו ׁשאין ּבּׂשדה אֹו ּבהן, ּדֹוחקין הרּבים ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
ארּבע אין - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָהעֹומד
לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ואינֹו לֹו, קֹונֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָאּמֹות

.Èאין - וקטן אּמֹות, ארּבע לּה ויׁש חצר לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה
מּידּה קטּנה ׁשל ׁשחצר מּפני אּמֹות. ארּבע לֹו ואין חצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכ לידּה, הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלמדנּוה:
לענין חצר לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתּגרׁשת
אדם ׁשל אּמֹות וארּבע מציאה; לענין לּה יׁש ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט,
לֹו קֹונה ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש אבל מציאה. לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכחצרֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כאן. כה:).52)ובראב"ד שם (משנה שבכותל חור שזה53)בתוך מכיוון המוצא, של זה הרי הינוח, וודאי שזה פי על אף
נתייאשו. כבר והבעלים רב, זמן המונח הטמין54)מטמון הבית בעל הבית, לפנים פונה הניצב ואם בניצב, סכין מחזיקים שכן

כו.). שם (גמרא המוצא של זה כן ועל שם, הטמינו דרך מעוברי אחד הרבים, לרשות פונה ואם שלו, זה והרי שם, אם55)אותו
(שם). המוצא של הריהו לחוץ, פונה ואם הבית, בעל של הריהו לפנים, והכוונה56)פונה משנה), (כסף י הלכה לסוף שייך

הכותל. רוחב כל את תופסות המוצא.57)שהמעות של ולחוץ מחציו הבית, בעל של ולפנים מחציו (שם) המשנה לדברי בהתאם
מוכיחים. הכיס פי או הסכין של הניצב למעלה: שנאמרו ההוכחות על סומכים הכותל, עובי כל ממלאים אם אפילו וכיס בסכין אבל

שם).58) (גמרא הרבים רשות מבני אחד או אותן שם הבית בעל שם).59)אם (משנה הרבים לרשות הקרוב מתוך60)בחצי
מהן. התייאש הזמן ובמשך ושכח, שם אותן הניח דרך שעובר הבית.61)הנחה לפנים הקרוב אותן62)בחצי הניח הוא כי

התייאש. הבית.63)ולא בעל של טוען.אף65)הדיינים.64)שהמטמון אינו עצמו שהוא פי חצרו66)על אומרים ואין
שמחציו המשנה, לדין הטעם גם וזהו הוא. משתמרת שאינה חצר הרבים לרשות הפתוח החור שהרי מדעתו, שלא לו קונה אדם של

המוצא. של הבית.67)ולחוץ בעל של ורבינו68)ולא מוצאם, של אלו הרי לאחד אפילו אלא גויים, לשלושה דווקא לאו
שם. רש"י וראה שם. הגמרא לשון שם.69)נוקט מצויים השכיר70)שרבים אבל לגויים, השכיר ודווקא הבית. בעל ואף

נחמן רב נגד כמותו ופסק כו: שם רבא דעת מתייאשים. אינם ולכן שותפים שהם שאפשר להם, להחזיר חייב ישראליים לשלושה
הרי"ף. גם פסק וכן אחרון. שהוא בשלימות.1)מפני זה אחר הנמשך וכל מוצאה של שהיא המציאה זכות איכות בו נתבאר
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.Ëחדׁש ּבכתל מטמֹון ׁשהּוא52מצא מֹוכיח הּמטמֹון אם : ְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
אחד ׁשל ׁשהּוא מֹוכיח ואם ׁשּלֹו; הּוא הרי - הּבית ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָלבעל

מֹוצאֹו ׁשל הּוא הרי - הּׁשּוק הרי53מן - הּסּכין ּכיצד? . ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַ
ׁש מֹוכיחהּנּצב מֹוכיח54ּלֹו ּפיו - והּכיס ;55ּתֹו נמצא ואם . ְְְִִִִִִִֶַַַַָָ

מהן מלא חֹולקין56הּכתל -57. ְִֵֵֶֶַָֹ
.Èׁשם ׁשאין זהב, ׁשל לׁשֹונֹות אֹו מעֹות הּכתל ּבתֹו ְְֵֶֶֶַָָָָָֹהיּו

ולחּוץ58מֹוכיח מחציֹו מֹוצא59: ׁשל ולפנים60- מחציֹו ,61- ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַ
הּבית ּבעל .62ׁשל ִֶַַַַ

.‡Èאמּורים הּדברים ׁשאין לי, ּבעל63ויראה ּכׁשּטען אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשאנּו יֹורׁש, ׁשהיה אֹו ׁשּלֹו; ׁשהּמטמֹון לֹו64הּבית 65טֹוענין ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הן הרי - מציאה ׁשהן הֹודה אם אבל הן; אביו ׁשל ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשּמא
מֹוצא הרי66ׁשל - לאחרים ּביתֹו מּׂשּכיר היה אם ,לפיכ . ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

אחרֹון ּׂשֹוכר ׁשל עֹובדי67הן לׁשלׁשה הּׂשּכירֹו ואם . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָ
ּפנּדק68ּכֹוכבים עּׂשאהּו הרי - ּבֹו,69ּכאחד הּנמצא וכל , ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָֻ

אחד ׁשאין מּפני מֹוצאן; ׁשל הּוא הרי - הּבית ּבתֹו 70אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּפנּדק. עּׂשאהּו ׁשהרי טמן, ׁשהּוא אֹו ׁשּלֹו ׁשהן לטען ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻיכֹול

עּׂשר ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨¨¨

זֹוכה‡. אינֹו מֹוצאּה, ׁשל ׁשהיא ּבּה ׁשאמרנּו מציאה ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָּכל
את ראה אם אבל לרׁשּותֹו; אֹו לידֹו ׁשּתּגיע עד ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָּבּה
זה הרי - ּבּה והחזיק אחר ּובא עליה, נפל אפּלּו ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמציאה,

ּבּה. זכה ּבּה ֱִֶֶָָָָׁשהחזיק
ואמר·. הּמציאה, את וראה ּבהמה ּגּבי על רֹוכב ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהיה

ואף הרֹוכב, קנה לֹו ׁשהגּביהּה ּכיון - ּבּה לי זכה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָלחברֹו:
ואמר: ּונטלּה לי, ּתנה לֹו: אמר ואם לידֹו. הּגיע ׁשּלא ּפי ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹעל
אמר: לרֹוכב מּׁשּנתנּה ואם הּנֹוטל. ּבּה זכה - ּבּה זכיתי ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָאני

ּכלּום. אמר לא - ּתחּלה ּבּה זכיתי ְְֲִִִִַָָָָֹאני
ׁשּלא‚. ּפי על ואף חברֹו. קנה - לחברֹו מציאה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹהּמגּביּה

קנאּוה - ׁשנים הּמציאה הגּביהּו ּבּה]. [זכה - ּכלּום לֹו ְְְְְִִִִַַַָָָָָָָאמר
ְֵֶׁשניהם.

הּפּקח,„. קנה לא - קטן אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש לֹו ְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהגּביהּה
מּתֹו - ּכאחד ּופּקח חרׁש הגּביהּה ּדעת. להן ׁשאין ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלפי

ּתּקנּו - חרׁשים ׁשניהם היּו חרׁש. קנה לא ּפּקח קנה ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
להּנצֹות. יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ׁשּיקנּו, ְְְֲִִִֵֶֶָָָֹחכמים

ׁשניהם‰. וקדמּו מציאה, ׁשל חמֹור אֹו גמל ׁשראּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָׁשנים
מֹוׁש ואחד מנהיג אחד ׁשהיה אֹו מׁשכּוהּו, אֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָוהנהיגּוהּו
ּבגמל, אבל ּבחמֹור; אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשניהם. קנּו -ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָ
לא אבל קנה, הּמֹוׁש - מֹוׁש ואחד מנהיג אחד היה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאם

ְִַַהּמנהיג.
.Âעד קנה, לא - ּבּמֹוסרה ואחז אחד ׁשּקדם מציאה ְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּבהמת

לבּדּה. הּמֹוסרה קנה אבל הּגר. ּבנכסי וכן ינהיג. אֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּימׁש
.Êקנה הרֹוכב - ּבּמֹוסרה אֹוחז ואחד רֹוכב אחד ְֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָהיה

ׁשאחז וזה ּבלבד, הּבהמה לחיי ׁשעל והּמֹוסרה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמה
לא הּמֹוסרה ּוׁשאר ּבידֹו, ּׁשאחז מה מּמּנה קנה ְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמֹוסרה

מהן. אחד ֵֶַַָָקנהּו
.Áּבּה נפלה ואם מּדעּתֹו, ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹחצרֹו

אמּורים? ּדברים ּבּמה החצר. ּבעל ׁשל היא הרי - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמציאה
היה אם ּבהן: וכּיֹוצא וגּנה ּבּׂשדה אבל הּמׁשּתּמרת; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבחצר
אינֹו ואם ּבּה; זכה - ּׂשדי לי זכתה ואמר: ּׂשדהּו ּבצד ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעֹומד
ּכל - ּׂשדי' לי 'זכתה אמר ולא עֹומד ׁשהיה אֹו ׁשם, ְְִִֵֵֶַָָָָָָָָֹעֹומד
ּבצּדֹו עֹומד ׁשהּוא אדם ׁשל אּמֹות ארּבע וכן זכה. ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּקֹודם
ארּבע לתֹו הּמציאה הּגיעה ואם לֹו, קֹונים אּלּו הרי -ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָ

ּבּה. זכה - ׁשּלֹו ֶַָָָאּמֹות
.Ëעם זה הּמֹוצאין יריבּו ׁשּלא ּכדי זה, דבר ּתּקנּו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחכמים

הרּבים רׁשּות ּבצּדי אֹו ּבסמטא, אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָזה.
אבל ּבעלים; לֹו ׁשאין ּבּׂשדה אֹו ּבהן, ּדֹוחקין הרּבים ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשאין
ארּבע אין - חברֹו ּׂשדה ּבתֹו אֹו הרּבים ּברׁשּות ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָהעֹומד
לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד ׁשם קֹונה ואינֹו לֹו, קֹונֹות ְְְִִֵֶֶַַַַָָָאּמֹות

.Èאין - וקטן אּמֹות, ארּבע לּה ויׁש חצר לּה יׁש - ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָקטּנה
מּידּה קטּנה ׁשל ׁשחצר מּפני אּמֹות. ארּבע לֹו ואין חצר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלֹו
ּכ לידּה, הּמּגיע ּבגט מתּגרׁשת ׁשהיא ׁשּכׁשם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלמדנּוה:
לענין חצר לּה ׁשּיׁש ּוכׁשם לחצרּה; הּמּגיע ּבגט ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמתּגרׁשת
אדם ׁשל אּמֹות וארּבע מציאה; לענין לּה יׁש ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּגט,
לֹו קֹונה ׁשחצרֹו למדנּו האיׁש אבל מציאה. לענין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכחצרֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כאן. כה:).52)ובראב"ד שם (משנה שבכותל חור שזה53)בתוך מכיוון המוצא, של זה הרי הינוח, וודאי שזה פי על אף
נתייאשו. כבר והבעלים רב, זמן המונח הטמין54)מטמון הבית בעל הבית, לפנים פונה הניצב ואם בניצב, סכין מחזיקים שכן

כו.). שם (גמרא המוצא של זה כן ועל שם, הטמינו דרך מעוברי אחד הרבים, לרשות פונה ואם שלו, זה והרי שם, אם55)אותו
(שם). המוצא של הריהו לחוץ, פונה ואם הבית, בעל של הריהו לפנים, והכוונה56)פונה משנה), (כסף י הלכה לסוף שייך

הכותל. רוחב כל את תופסות המוצא.57)שהמעות של ולחוץ מחציו הבית, בעל של ולפנים מחציו (שם) המשנה לדברי בהתאם
מוכיחים. הכיס פי או הסכין של הניצב למעלה: שנאמרו ההוכחות על סומכים הכותל, עובי כל ממלאים אם אפילו וכיס בסכין אבל

שם).58) (גמרא הרבים רשות מבני אחד או אותן שם הבית בעל שם).59)אם (משנה הרבים לרשות הקרוב מתוך60)בחצי
מהן. התייאש הזמן ובמשך ושכח, שם אותן הניח דרך שעובר הבית.61)הנחה לפנים הקרוב אותן62)בחצי הניח הוא כי

התייאש. הבית.63)ולא בעל של טוען.אף65)הדיינים.64)שהמטמון אינו עצמו שהוא פי חצרו66)על אומרים ואין
שמחציו המשנה, לדין הטעם גם וזהו הוא. משתמרת שאינה חצר הרבים לרשות הפתוח החור שהרי מדעתו, שלא לו קונה אדם של

המוצא. של הבית.67)ולחוץ בעל של ורבינו68)ולא מוצאם, של אלו הרי לאחד אפילו אלא גויים, לשלושה דווקא לאו
שם. רש"י וראה שם. הגמרא לשון שם.69)נוקט מצויים השכיר70)שרבים אבל לגויים, השכיר ודווקא הבית. בעל ואף

נחמן רב נגד כמותו ופסק כו: שם רבא דעת מתייאשים. אינם ולכן שותפים שהם שאפשר להם, להחזיר חייב ישראליים לשלושה
הרי"ף. גם פסק וכן אחרון. שהוא בשלימות.1)מפני זה אחר הנמשך וכל מוצאה של שהיא המציאה זכות איכות בו נתבאר
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חצרֹו; לֹו ּתקנה ּכ ׁשלּוחֹו, לֹו ׁשּקֹונה ּכדר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶָמּׁשלּוחֹו:
ארּבע ולא חצרֹו אין ּכ ׁשליח, עֹוּׂשה ואינֹו הֹואיל ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹוהּקטן,

לידֹו. מציאה ׁשּתּגיע עד לֹו, קֹונין ׁשּלֹו ְְִִִֶֶַַַַָָאּמֹות
.‡Èצבי היא והרי הּמציאה, אחר רצים אחרים ׁשראה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָמי

ּׂשדהּו ּבצד עֹומד היה אם ּפרחּו: ׁשּלא גֹוזלֹות אֹו ְְִֵֵֶַָָָָָָֹׁשבּור
ּׂשדי לי זכתה ואמר: מּגיען, היה רץ היה ואּלּו ּבתֹוכּה, ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָָָׁשהן
ּכצבי אּלּו הרי - להּגיען יכֹול אינֹו ואם ּׂשדהּו; לֹו זכתה -ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
אּלא ּכלּום, אמר ולא הּמפריחים, ּוכגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
ואחר הֹואיל - ּבמּתנה לֹו נתנּו ואם זכה. ּבהן הּקֹודם ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָּכל
ואם ּׂשדהּו. קנתה ּׂשדהּו, ּבתֹו מתּגלּגלין הן והרי לֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָהקנם
ּׂשדהּו. לֹו קנתה לא - מפריחין וגֹוזלֹות ּכדרּכֹו רץ צבי ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָֹהיה

.·Èּדרכי מּפני ּגזל, ּבּה יׁש - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָמציאת
יֹוצאה אינּה - מּידן ּוגזלּה אחר עבר אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָׁשלֹום.

ּבחמׁש. חּיב אינֹו - ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּבדּינין,
.‚Èׁשהן ּפי על אף ׁשלחנֹו, על הּסמּוכים ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָֻמציאת

על סֹומכת ׁשאינּה ּפי על אף הּנערה, ּבּתֹו ּומציאת ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּגדֹולים,
וׁשפחתֹו עבּדֹו ּומציאת אמה, מכּורה היתה ואפּלּו ְְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָֻׁשלחנֹו,
ּבנֹו מציאת אבל ׁשּלֹו. אּלּו הרי - אׁשּתֹו ּומציאת ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָהּכנענים,
ּומציאת קטן, ׁשהּוא ּפי על אף ׁשלחנֹו, על סֹומ ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשאינֹו
מגרׁשת ׁשהיא אׁשּתֹו ּומציאת העברים, וׁשפחתֹו ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֹעבּדֹו

אּלּו ּכל - מגרׁשת ׁשּלֹו.ואינּה אינן הּמציאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

עּׂשר ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨¨¨

אחריּות‡. ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּפי על אף חֹוב, ׁשטר ְֲִֵֵֵֶַַַַַָֹהּמֹוצא
מקּים ׁשהּוא ּפי על ואף מֹודה, ׁשהחּיב ּפי על ואף ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻנכסים,
ּכדי עֹוּׂשים הם ּוקנּוניא ּפרעֹו, ׁשּמא יחזיר; לא זה הרי -ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
לֹו יׁש ׁשהרי לֹו. הֹודה ּולפיכ ּכּדין, ׁשּלא לקֹוחֹות ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֹלטרף
ׁשּלא ׁשהאחריּות אחריּות, ּבֹו ּפרׁש ׁשּלא ּבׁשטר ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלטרף
ּבין הלואה ּבׁשטרי ּבין הּוא, סֹופר טעּות - ּבׁשטר ְְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָנתּפרׁשה
ׁשהּוא זה ּבׁשטר ּפרׁש אם ,לפיכ ּוממּכר. מּקח ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָּבׁשטרי
- לאו ואם יחזיר; - מֹודה החּיב היה אם ּבאחריּות: ְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא

ּפרעֹו. ׁשּמא יחזיר, ְֲִֶַָָֹלא
והחּיב·. מקּים, והיה ּבּיֹום, ּבֹו ׁשּזמּנֹו ׁשטר מצא אם ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָֻוכן

ּכתב ׁשּמא יחזיר, לא - מקּים אינֹו ואם יחזיר; - ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמֹודה
לוה. לא ועדין ְֲִִַַָָֹללוֹות

זה‚. הרי - ּבהן וכּיֹוצא עץ ּבכלי אֹו ּבחמת ׁשטר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָמצא
ּבכר ּכרּוכין ׁשטרֹות ׁשלׁשה מצא סימן. ׁשּנתן למי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָיחזיר
למי יחזיר - אחד אגד ואגּודים זה על זה מּנחין אֹו ְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻאחד,

סימן. ִֶַָָׁשּנתן
.„- הם מקּימים אם ׁשלׁשה: והּמלוים אחד הּלוה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻהיה

ׁשּמא סימן; ׁשּנתן למי יחזיר - לאו ואם לּלוה, ְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹיחזיר
היה הּדּין. מּיד ונפלּו לקּימן לסֹופר ׁשטרֹותיהן נתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמלוים

וא לּמלוה. יחזיר - ׁשלׁשה והּלוים אחד היּוהּמלוה ם ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

סימן; ׁשּנתן למי יחזיר - אחד סֹופר ידי ּבכתב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשלׁשּתן
מּיד ונפלּו לכּתב לּסֹופר ׁשטריהן הֹוליכּו ׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּמא

ֵַהּסֹופר.
ואם‰. יחזיר. לא - ּביניהן חֹוב ּוׁשטר קרּועין ׁשטרֹות ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹמצא

לּלוה; החֹוב ׁשטר יּתן - עדים ּבלא אפּלּו ׁשֹובר, עּמהן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש
והרי קרּועים, ׁשטרֹות ּבין הׁשליכֹו לא ּפרּוע, היה לא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹׁשאּלּו

ּפרּוע. ׁשהּוא ּכתב עּמֹו ְִֵֶַָָיׁש
.Â;לאּׁשה יחזיר - מֹודה ׁשהּבעל ּבזמן נׁשים: גּטי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמצא

לּה, יּנתן - מבהק סימן האּׁשה נתנה אם מֹודה: הּבעל ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻאין
מּידי הּבעל: אמר לזה. ולא לזה לא יחזיר לא - לאו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹואם
סימניו ונתנה נפל, מּידי אֹומרת: והאּׁשה סימניו, ונתן ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָנפל,
נקב ׁשאמרה: ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתּתן והּוא, לּה. יּנתן -ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָֻ
היתה לא לידּה, הּגיע לא ׁשאּלּו ּפלֹונית; אֹות ּבצד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹיׁש

ַַיֹודעת.
.Êאֹומרת והיא הּגט, ּבֹו ׁשּקׁשר החּוט סימני אֹומר ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהּוא

ּכגֹון מבהק, סימן ׁשּתאמר והּוא, לּה. יּנתן - החּוט ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻסימני
אין - הּוא ׁשחר אֹו אדם אמרה: אם אבל החּוט; מּדת ְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹֹאר
אֹומרת: והיא מּנח, היה ּבחמת אֹומר: הּוא מבהק. סימן ְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻֻזה

מבהק. סימן זה ׁשאין לֹו; יּנתן - מּנח היה ְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֻֻּבחמת
.Áאין לעבד; יחזיר - מֹודה ׁשהרב ּבזמן ׁשחרּור: גט ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמצא

לזה. ולא לזה לא יחזיר לא - מֹודה ְֲִֶֶֶַַָָָֹֹֹהרב
.Ëּפי על ואף היא, ּבריא מּתנת אם מּתנה: ׁשטר ְְְִִִִַַַַַַָָָָָמצא

ּכתב ׁשּמא לזה; ולא לזה לא יחזיר לא - מֹודים ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹׁשּׁשניהם
א זֹו ּׂשדה מכר זה ׁשטר ׁשּכתב ואחר נתן, ולא נתנּהלּתן ֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

קנּוניא לעּׂשֹות ּכדי לזה ׁשּמֹודה וזה ּבֹו, וחזר ּבמּתנה, ְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלאחר
מרע ׁשכיב מּתנת ואם לֹו. ׁשּמכר אֹו לֹו ׁשּנתן האחרֹון ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָעל
מרע ׁשּׁשכיב יּתן; לא - לאו ואם יּתן, - הֹודה אם ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹהיא:
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו קנה, האחרֹון - זה אחר זה לׁשנים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנתן

.Èמֹודה ׁשהּיֹורׁש ּפי על אף ּבמּתנה, ׁשּנתנּה מרע ׁשכיב ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמת
ׁשּמא לזה; ולא לזה לא יחזיר לא זה הרי - נתנּה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹׁשּמֹוריׁשֹו
והרי ּבֹו, וחזר נתנּה, אֹו הּיֹורׁש ּומכרּה נתן, ולא לּתן ְְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָָֹּכתב
זה נכסי להפקיע ּכדי זה עם קנּוניא לעּׂשֹות רֹוצה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא

ֲַָהאחרֹון.
.‡Èׁשטרֹו ׁשּנׁשּבר מֹודה הּׁשטר ׁשּבעל ּבזמן ׁשֹובר: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמצא

- מֹודים ׁשניהם אין הּׁשֹובר; לבעל יּתן - מחלֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָּופרעֹו
לזה. ולא לזה לא יחזיר ְֲִֶֶַָָֹֹֹלא

.·Èיחזיר לא - מֹודים ׁשּׁשניהם ּפי על אף ּכתּבה, ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמצא
מכר ּכ ואחר נמחלה, אֹו זֹו ּכתּבה נפרעה ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָֻלאּׁשה;
הּלקֹוחֹות. על קנּוניא לעּׂשֹות רֹוצה הּוא והרי נכסיו, ְְְֲֲֵֶַַַַַַַָָָָהּבעל

.‚È,ּומאּונין חליצה ׁשטרי מזֹון, ואּגרֹות ׁשּום אּגרֹות ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָמצא
חברֹו, וׁשל זה ּדין ּבעל ׁשל הּדּינין ׁשּכֹותבין טענֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוׁשטרי
ּבעלי להן ׁשּבררּו הּׁשטרֹות והם ּברּורים, ׁשטרי ׁשּמצא ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאֹו
להם ׁשּידּונּו עליהם וקּבלּו להם ׁשּדנין הּדּינין את ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּדינין
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.1) מבואר שהוא כמו המציאה, משאר חלוקים דיניהם והיות שיהיו, שטרות אלו איזה השטרות, מציאת דיני בו נתבארו

wifne laeg zekld - elqk c"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

יחזיר. זה הרי - ּדין ּבית מעּׂשה ּכל ׁשּמצא אֹו ּופלֹוני, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹוני
יחזיר, לא - לפרעֹון ּבֹו ׁשחֹוׁשׁשין ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּכללֹו
ׁשהֹודה ואפׁשר מֹודה, החּיב היה ואם החֹוב; נפרע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמא

ע קנּוניא לעּׂשֹות מּתנהּכדי מקּבל אֹו הּלֹוקח את ׁשּיפסיד ד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הרי - ּכּדין ׁשּלא מּידם ׁשּיפרעּו ּכדי הּׁשטר, זמן אחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקחּו
ּבֹו ׁשאין ׁשטר וכל מֹודים; ׁשּׁשניהם ּפי על אף יחזיר, לא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזה

לבעליו. יחזיר - לקנּוניא ולא לפרעֹון לא לחׁשׁש ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֹצד
.„Èהחזיר אם יחזיר, ׁשּלא ׁשּדינן הּנמצאים הּׁשטרֹות ְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מּתחת אֹותן מֹוציאין ואין ּבהן, וגֹובין ּכׁשרים, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
להם. חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן הם והרי ּבעליהם, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיד
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ואבדה ּגזלה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָסליקּו

ה'תשע"ב כסלו י"ד קודש שבת יום
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ּבחברֹו‡. לׁשּלם2החֹובל חּיב ואּלּו3- דברים, חמּׁשה לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָ
אּלּו, דברים וחמּׁשה ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, וצער, נזק, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהם:

ׁשּבנכסיו4ּכּלן הּיפה מן הּמּזיקין5מׁשּתּלמים ּכל ּכדין ,6. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכיצד·. אֹותֹו7נזק רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו יד קטע ׁשאם ? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבּׁשּוק נמּכר עבד הּוא יפה8ּכאּלּו היה ּכּמה וכּמה9, [אז] ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: מּדמיו. ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם עּתה, יפה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
הּׁשמּועה מּפי עין. ּתחת -10עין 'ּתחת' ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

הּוא. ממֹון ְֵַָלׁשּלם
ּבֹו‚. יּנתן ּכן ּבאדם מּום יּתן ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר 11זה ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ראּוי ׁשהּוא אּלא ּבחברֹו; ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחבל אינֹו -ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
איבר מׁשּלם12לחּסרֹו ּולפיכ עּׂשה, ּכאׁשר ּבֹו לחבל אֹו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

-13נזקֹו רצח לנפׁש כפר תקחּו ולא אֹומר: הּוא והרי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹ
איברים לחסרֹון אבל ּכפר, ּבֹו ׁשאין הּוא ּבלבד אֹו14לרֹוצח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּכפר. ּבֹו יׁש ְֵֶַָֹלחּבלֹות
.„עינ תחֹוס לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה 15וכן ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

זה הּוא עני ּתאמר: ׁשּמא ּבתׁשלּומין. ּתחּוס ׁשּלא וׁשּלא16- ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
עיני תחֹוס לא נאמר: לכ ארחמּנּו; ּבֹו, חבל .17ּבכּונה ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבאיברים‰. ׁשּנאמר ׁשּזה ּתׁשלּומין18ּומּנין עין', ּתחת 'עין ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּבֹו19הּוא ׁשּנאמר נאמר20? ּובפרּוׁש חּבּורה, ּתחת חּבּורה :21: ְֱֱֵֶֶֶַַַַַַָָ

יּכה באגרף22וכי אֹו ּבאבן רעהּו את רק23איׁש וגֹומר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
למדּת הא ירּפא, ורּפא יּתן ׁשּנאמר24ׁשבּתֹו ׁש'ּתחת' ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבעין האמּור ל'תחת' הּדין והּוא ּתׁשלּומין, - 25ּבחּבּורה ְְְְְִִִַַַַַַָָָ
איברים .26ּובׁשאר ְִִֵָָ

.Âאּלּו ׁשּדברים ּפי על ׁשּבכתב27ואף ּתֹורה מענין ,28נראין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
סיני29וכּלן מהר רּבנּו מׁשה מּפי הן הלכה30מפרׁשין ּכּלן - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻ

ׁשל ּדינֹו ּבבית ּדנין אבֹותינּו ראּו וכזה ּבידנּו, הן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלמׁשה
ּובית ּדין ּבית ּובכל הרמתי, ׁשמּואל ׁשל ּדינֹו ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻיהֹוׁשע,

רּבנּו מׁשה מימֹות ׁשעמדּו עכׁשו.31ּדין ועד ְְְִִֵֶֶַַַָָ
.Êּבצער חּיב ּבחברֹו ׁשּמּזיק עצמֹו32ּומּנין ׁשהרי33ּבפני ? ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואיכות1) התורה. מן זה לו מנין ובושת, ושבת ורפוי וצער נזק שהם: דברים, בחמשה חייב שהוא בחבירו החובל בו נתבאר
מקום. זה ובאי דבר, זה באי בכוונה, ושלא בכוונה החבלה, ידו.2)עשיית קוטע ידו.3)כגון, מקטעים שאין4)ואין אלו

ובושת. צער כגון, כיס, חסרון מטלטלין.5)בהם לו אין אם החובל, שבנכסי המעולה הקרקע שאמרה6)מן חבירו, בממון
י. הלכה ח פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה יד). כב, (שמות ישלם" כרמו ומיטב שדהו "מיטב המידה7)תורה קנה מהו

רב. תשלום תמורת אפילו זו, בחבלה ירצה לא הנחבל שהרי הנזק? של8)לחישוב שוויו להערכת אובייקטיבי מידה קנה זהו
שם. קמא בבא לא. או הוא חשוב אדם אם לב, שים בלי העבודה כושר מבחינת שנחבל.9)האדם לפני שווה ששמע10)היה

רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו מפי הקודמת.11)תלמיד שבהלכה השמועה מפי הפירוש את לכאורה סותר זה ראה12)והרי
יט. כד, ויקרא כד; כא, שמות עזרא א.13)אבן בהלכה שנאמרו הדברים חמשת כל פי14)כולל על אף ידו, קוטע כגון

כה). כא, (משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא למיתה, ודומה לעולם חוזרת כפה",15)שאינה את "וקצותה כתוב זה ולפני
נאמר ברוצח שגם משום ומזיקו", חבירו בחובל "שנאמר ואומר: הזה הכתוב את מציין רבינו ממש. גופנית חבלה משמע ולכאורה

דווקא. גופני לעונש כוונתו ושם עיניך, תחוס ולא יג) יט, יב.16)(דברים כה, דברים עזרא, אבן פירש שוגג17)כך "אחד
א. הלכה ח פרק קמא בבא ירושלמי מזיד", זה18)ואחד מעין שכתוב מכיוון "באברים", מציין רבינו באברים. בחובל היינו

זוממין. בעדים כא), יט, (דברים אחר במקום גם מכוונת19)נאמר זו שאלה אבר. לו שיחסירו החובל הסכים אפילו דווקא,
בלבד שכופר לומדים, אנו וכאן כופר, לקחת איסור שאין למדנו, ג' בהלכה הוא". ממון לשלם "תחת ב), (הלכה למעלה לנאמר

משנה). (לחם אבר להחסיר לא אבל לקחת, עניין.20)מותר למעלה.21)באותו פרשה והיכה.22)באותה לפנינו: בכתוב
חבורה.23) עמוד24)דהיינו שם (ראה דרשב"י במכילתא ומקורו בבבלי מובא שאינו הכתוב, פשט על המבוסס לימוד וזהו

ובזה הרמב"ם). מכללי ד כלל מלאכי יד (ראה פג. קמא בבא הבבלי דרשות על אותו העדיף ורבינו נרדמים), מקיצי הוצאת ,176

סומא. היה שאם המתחיל דיבור א פרק קמא בבא בירושלמי הפנים" "מראה וקושיית כאן, משנה הלחם קושיית מיושבת
שלפניו.25) כתוב.26)בכתוב ממון.27)באותו פירושם וכו' יד תחת יד עין, תחת מן28)שעין אלו דינים למדנו שהרי

"כולם".29)הכתובים. לומר: וראה30)צריך בהר. כהנים, (תורת מסיני" ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה נאמרו התורה כל
המשנה). לפירוש סימוכים31)הקדמה למצוא באות הכתובים מן הדרשות וכל ממון, פירושו עין" תחת ש"עין ספק, כל היה ולא

בידם. מקובלת שהייתה להלכה התורה י.32)מן הלכה ב פרק להלן ראה - הצער הנזק.33)ושיעור דמי על נוסף
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יחזיר. זה הרי - ּדין ּבית מעּׂשה ּכל ׁשּמצא אֹו ּופלֹוני, ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפלֹוני
יחזיר, לא - לפרעֹון ּבֹו ׁשחֹוׁשׁשין ׁשטר ּכל ּדבר: ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּכללֹו
ׁשהֹודה ואפׁשר מֹודה, החּיב היה ואם החֹוב; נפרע ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּמא

ע קנּוניא לעּׂשֹות מּתנהּכדי מקּבל אֹו הּלֹוקח את ׁשּיפסיד ד ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
הרי - ּכּדין ׁשּלא מּידם ׁשּיפרעּו ּכדי הּׁשטר, זמן אחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלקחּו
ּבֹו ׁשאין ׁשטר וכל מֹודים; ׁשּׁשניהם ּפי על אף יחזיר, לא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹזה

לבעליו. יחזיר - לקנּוניא ולא לפרעֹון לא לחׁשׁש ְְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֹצד
.„Èהחזיר אם יחזיר, ׁשּלא ׁשּדינן הּנמצאים הּׁשטרֹות ְְֱֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּכל

מּתחת אֹותן מֹוציאין ואין ּבהן, וגֹובין ּכׁשרים, אּלּו הרי -ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ
להם. חֹוׁשׁשין ואין ּבחזקתן הם והרי ּבעליהם, ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָיד
דׁשמּיא ּבסּיעּתא ואבדה ּגזלה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָסליקּו

ה'תשע"ב כסלו י"ד קודש שבת יום
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ּבחברֹו‡. לׁשּלם2החֹובל חּיב ואּלּו3- דברים, חמּׁשה לֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָָָ
אּלּו, דברים וחמּׁשה ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, וצער, נזק, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהם:

ׁשּבנכסיו4ּכּלן הּיפה מן הּמּזיקין5מׁשּתּלמים ּכל ּכדין ,6. ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּכיצד·. אֹותֹו7נזק רֹואין - רגלֹו אֹו חברֹו יד קטע ׁשאם ? ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָ

ּבּׁשּוק נמּכר עבד הּוא יפה8ּכאּלּו היה ּכּמה וכּמה9, [אז] ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר: מּדמיו. ׁשהפחית הּפחת ּומׁשּלם עּתה, יפה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהּוא
הּׁשמּועה מּפי עין. ּתחת -10עין 'ּתחת' ׁשּנאמר ׁשּזה למדּו, ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

הּוא. ממֹון ְֵַָלׁשּלם
ּבֹו‚. יּנתן ּכן ּבאדם מּום יּתן ּכאׁשר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר 11זה ֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ראּוי ׁשהּוא אּלא ּבחברֹו; ׁשחבל ּכמֹו ּבזה לחבל אינֹו -ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
איבר מׁשּלם12לחּסרֹו ּולפיכ עּׂשה, ּכאׁשר ּבֹו לחבל אֹו ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָֹ

-13נזקֹו רצח לנפׁש כפר תקחּו ולא אֹומר: הּוא והרי . ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹֹ
איברים לחסרֹון אבל ּכפר, ּבֹו ׁשאין הּוא ּבלבד אֹו14לרֹוצח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּכפר. ּבֹו יׁש ְֵֶַָֹלחּבלֹות
.„עינ תחֹוס לא ּומּזיקֹו: ּבחברֹו ּבחֹובל ׁשּנאמר זה 15וכן ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

זה הּוא עני ּתאמר: ׁשּמא ּבתׁשלּומין. ּתחּוס ׁשּלא וׁשּלא16- ְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹֹ
עיני תחֹוס לא נאמר: לכ ארחמּנּו; ּבֹו, חבל .17ּבכּונה ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּבאיברים‰. ׁשּנאמר ׁשּזה ּתׁשלּומין18ּומּנין עין', ּתחת 'עין ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָ
ּבֹו19הּוא ׁשּנאמר נאמר20? ּובפרּוׁש חּבּורה, ּתחת חּבּורה :21: ְֱֱֵֶֶֶַַַַַַָָ

יּכה באגרף22וכי אֹו ּבאבן רעהּו את רק23איׁש וגֹומר, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹ
למדּת הא ירּפא, ורּפא יּתן ׁשּנאמר24ׁשבּתֹו ׁש'ּתחת' ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ּבעין האמּור ל'תחת' הּדין והּוא ּתׁשלּומין, - 25ּבחּבּורה ְְְְְִִִַַַַַַָָָ
איברים .26ּובׁשאר ְִִֵָָ

.Âאּלּו ׁשּדברים ּפי על ׁשּבכתב27ואף ּתֹורה מענין ,28נראין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
סיני29וכּלן מהר רּבנּו מׁשה מּפי הן הלכה30מפרׁשין ּכּלן - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֻֻ

ׁשל ּדינֹו ּבבית ּדנין אבֹותינּו ראּו וכזה ּבידנּו, הן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָלמׁשה
ּובית ּדין ּבית ּובכל הרמתי, ׁשמּואל ׁשל ּדינֹו ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻיהֹוׁשע,

רּבנּו מׁשה מימֹות ׁשעמדּו עכׁשו.31ּדין ועד ְְְִִֵֶֶַַַָָ
.Êּבצער חּיב ּבחברֹו ׁשּמּזיק עצמֹו32ּומּנין ׁשהרי33ּבפני ? ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואיכות1) התורה. מן זה לו מנין ובושת, ושבת ורפוי וצער נזק שהם: דברים, בחמשה חייב שהוא בחבירו החובל בו נתבאר
מקום. זה ובאי דבר, זה באי בכוונה, ושלא בכוונה החבלה, ידו.2)עשיית קוטע ידו.3)כגון, מקטעים שאין4)ואין אלו

ובושת. צער כגון, כיס, חסרון מטלטלין.5)בהם לו אין אם החובל, שבנכסי המעולה הקרקע שאמרה6)מן חבירו, בממון
י. הלכה ח פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה יד). כב, (שמות ישלם" כרמו ומיטב שדהו "מיטב המידה7)תורה קנה מהו

רב. תשלום תמורת אפילו זו, בחבלה ירצה לא הנחבל שהרי הנזק? של8)לחישוב שוויו להערכת אובייקטיבי מידה קנה זהו
שם. קמא בבא לא. או הוא חשוב אדם אם לב, שים בלי העבודה כושר מבחינת שנחבל.9)האדם לפני שווה ששמע10)היה

רבינו. משה עד מרבו ורבו רבו מפי הקודמת.11)תלמיד שבהלכה השמועה מפי הפירוש את לכאורה סותר זה ראה12)והרי
יט. כד, ויקרא כד; כא, שמות עזרא א.13)אבן בהלכה שנאמרו הדברים חמשת כל פי14)כולל על אף ידו, קוטע כגון

כה). כא, (משפטים יוחאי בן שמעון דרבי מכילתא למיתה, ודומה לעולם חוזרת כפה",15)שאינה את "וקצותה כתוב זה ולפני
נאמר ברוצח שגם משום ומזיקו", חבירו בחובל "שנאמר ואומר: הזה הכתוב את מציין רבינו ממש. גופנית חבלה משמע ולכאורה

דווקא. גופני לעונש כוונתו ושם עיניך, תחוס ולא יג) יט, יב.16)(דברים כה, דברים עזרא, אבן פירש שוגג17)כך "אחד
א. הלכה ח פרק קמא בבא ירושלמי מזיד", זה18)ואחד מעין שכתוב מכיוון "באברים", מציין רבינו באברים. בחובל היינו

זוממין. בעדים כא), יט, (דברים אחר במקום גם מכוונת19)נאמר זו שאלה אבר. לו שיחסירו החובל הסכים אפילו דווקא,
בלבד שכופר לומדים, אנו וכאן כופר, לקחת איסור שאין למדנו, ג' בהלכה הוא". ממון לשלם "תחת ב), (הלכה למעלה לנאמר

משנה). (לחם אבר להחסיר לא אבל לקחת, עניין.20)מותר למעלה.21)באותו פרשה והיכה.22)באותה לפנינו: בכתוב
חבורה.23) עמוד24)דהיינו שם (ראה דרשב"י במכילתא ומקורו בבבלי מובא שאינו הכתוב, פשט על המבוסס לימוד וזהו

ובזה הרמב"ם). מכללי ד כלל מלאכי יד (ראה פג. קמא בבא הבבלי דרשות על אותו העדיף ורבינו נרדמים), מקיצי הוצאת ,176

סומא. היה שאם המתחיל דיבור א פרק קמא בבא בירושלמי הפנים" "מראה וקושיית כאן, משנה הלחם קושיית מיושבת
שלפניו.25) כתוב.26)בכתוב ממון.27)באותו פירושם וכו' יד תחת יד עין, תחת מן28)שעין אלו דינים למדנו שהרי

"כולם".29)הכתובים. לומר: וראה30)צריך בהר. כהנים, (תורת מסיני" ודקדוקיה ופרטותיה כללותיה נאמרו התורה כל
המשנה). לפירוש סימוכים31)הקדמה למצוא באות הכתובים מן הדרשות וכל ממון, פירושו עין" תחת ש"עין ספק, כל היה ולא

בידם. מקובלת שהייתה להלכה התורה י.32)מן הלכה ב פרק להלן ראה - הצער הנזק.33)ושיעור דמי על נוסף



wifneצד laeg zekld - elqk c"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עּנּה אׁשר ּתחת ּבאֹונס: המצער34נאמר לכל הּדין והּוא ;35 ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבגּופֹו חברֹו הּצער.36את ּדמי לׁשּלם חּיב ׁשהּוא , ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָ

.Áּבׁשבת חּיב ׁשהּוא ורּפּוי37ּומּנין עצמֹו ּבפני38ּבפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנאמר ירּפא.39עצמֹו? ורּפא יּתן ׁשבּתֹו רק : ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַֹ

.Ë:נאמר ׁשהרי עצמֹו? ּבפני ּבבׁשת חּיב ׁשהּוא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּומּנין
ּכּפּה את וקּצתה ּבמבׁשיו, והחזיקה ידּה ּבכלל40וׁשלחה ; ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻ

המבּיׁש ּכל זה .41ּדין ְִֵֶַַָ
.Èמתּכּון ׁשּיהיה עד הּבׁשת על חּיב אינֹו ,42המבּיׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

ידּה וׁשלחה -43ׁשּנאמר: ּכּונה ּבלא חברֹו המבּיׁש אבל ; ְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ּפטּור. - ׁשּבּיׁש ּבֹו וכּיֹוצא יׁשן ,לפיכ ְְִִֵֵֵֶַָָָָּפטּור.

.‡Èמּועד ּבין44אדם ער ּבין מזיד, ּבין ׁשֹוגג ּבין לעֹולם. ְִֵֵֵֵֵֵֵָָָָ
ׁשּכֹור45יׁשן -46ּבין חברֹו ממֹון הּזיק אֹו ּבחברֹו חבל אם , ֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָ

חּיב ׁשהּיׁשן אמּורים ּדברים ּבּמה ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמׁשּלם
את והּזיק מהן אחד ונתהּפ ּכאחד, ׁשּיׁשנּו ּבׁשנים ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלׁשּלם?

אחר47חברֹו ּובא יׁשן, אחד היה אם אבל ּבגדֹו; קרע אֹו ְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
הּזיקֹו ואם הּמּועד, הּוא ּבאחרֹונה ׁשּבא זה - ּבצּדֹו ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוׁשכב

-48הּיׁשן וׁשּברֹו הּיׁשן ּבצד ּכלי הּניח אם וכן ּפטּור. - ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָ
ׁשּפׁשע הּמּועד הּוא ׁשהּניחֹו ׁשּזה .49ּפטּור; ִִֶֶֶֶַַָָָ

.·Èמצּויה ּברּוח הּגג מן ׁשּנפל ּבארּבעה50מי חּיב - והּזיק ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּבׁשת51דברים מן ּופטּור מצּויה52, ׁשאינּה ּברּוח נפל .53- ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּבנזק דברים54חּיב מארּבעה ּופטּור נתהּפ55ּבלבד, ואם .56 ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבבׁשת אף ּבּכל, חּיב ּפי57- על אף להּזיק, הּמתּכּון ׁשּכל ; ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹ
ּבבׁשת חּיב - לבּיׁש נתּכּון .58ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹ

.‚Èּכאחד ּבאחד ׁשחבלּו חּיבין59ׁשנים ׁשניהם -60, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
-61ּומׁשּלׁשין מתּכּון ׁשאינֹו ואחד מתּכּון אחד היה ּביניהן. ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּבׁשת מן ּפטּור מתּכּון ׁשאינֹו .62זה ְִִֵֵֶֶֶַַָ
.„Èנֹותן - הּגדֹול את ּובּיׁש הּקטן את לבּיׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמתּכּון

קטן63לּגדֹול ׁשל ּבׁשּתֹו את64ּדמי ּובּיׁש העבד לבּיׁש נתּכּון . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
עבד ׁשל ּבׁשּתֹו ּדמי חֹורין לבן נֹותן - חֹורין .65ּבן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָ

.ÂËּב ּבחיקֹו, מּנחת אבן לֹו ּבּההיתה הּכיר ׁשּלא ין ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ּוׁשכחּה66מעֹולם ּבּה ׁשהּכיר והּזיקה67ּבין ונפלה ועמד, ,68 ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבנזק חּיב דברים69- מארּבעה ּופטּור אם70ּבלבד, וכן . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּתים לזרק ּכׁשהּוא71נתּכּון ׁשהּזיק אֹו והּזיק, ארּבע וזרק ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

דברים.72יׁשן מארּבעה ּופטּור ּבנזק, חּיב - ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ
.ÊËּבכּונה חברֹו את מקֹום73הּמּזיק ּבחמּׁשה74ּבכל חּיב - ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָ

חברֹו לרׁשּות נכנס ואפּלּו והּזיקֹו75דברים. ּברׁשּות, ׁשּלא ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָֹ
רׁשּות לֹו ואין להֹוציאֹו, רׁשּות לֹו ׁשּיׁש חּיב; - הּבית ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּבעל

הּזק אם אבל ּבעל76להּזיקֹו. הרי - הּבית ּבבעל ׁשּנכנס זה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֻ
ּפטּור ׁשּנכנס77הּבית מּפני חּיב, - הּבית ּבעל ּבֹו הּזק ואם . ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻ

ּברׁשּות ׁשניהם היּו ּברׁשּות. ּברׁשּות,78ׁשּלא ׁשּלא ׁשניהם אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹ
ּפטּורין ׁשניהם - ּבזה זה .79והּזקּו ְְְְִֵֶֶֶָֻ

.ÊÈוהּזיק מהן עץ ּופרח הרּבים, ּברׁשּות עצים ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָהמבּקע
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ה).34) הלכה ג פרק כתובות (ירושלמי כסף סלעים חמישים של וקנס פגם בושת, על נוסף צער משלם שאונס לומדים, מכאן
הלכה ב פרק בתולה נערה הלכות וראה פה.) קמא (בבא נזק" במקום צער ליתן פצע, תחת "פצע מהדרשה יותר מפורש זה לימוד

כאן. משנה המגיד תמיהת מיושבת ובזה עושה35)א. שאינו במקום ציפורנו על במסמר או בשפוד כוואו כגון הזיק, לא אפילו
ג. הלכה ב פרק להלן וראה פג: קמא בבא הלכה36)חבורה, שם ראה אדם. מדיני פטור בגופו, שנגע בלי צער לו גרם אם אבל

יא.37)ז. הלכה שם וראה החולי. מחמת מלאכתו יד.38)ביטול הלכה שם וראה הרפואות, ודמי הרופא במכה39)שכר
פה. קמא בבא וראה למשכב. ונפל כח.40)איש קמא ובבא תצא, ספרי ראה יד. תחת ביד כמו ממון, חכמינו ופירשו

רצב.41) שם, ספרי, זה ומעין בלבד, כדוגמא אלא באה לא במבושיו ראה42)והחזיקה מתכוון, אינו אפילו שחייב כמזיק שלא
יא. וספרי43)הלכה ג הלכה ח, פרק ירושלמי וראה הב"ח. הגהות שם וראה פו: קמא בבא לשלוח. שיתכוון עד חכמינו ולמדו

כו.).44)שם. (שם שלם נזק לשלם אונס.45)וחייב בבחינת כו:46)שהוא שם בגמרא כאנוס. דינו אבל הוא, ער שאמנם
כרצון. האונס ועל כמזיד השוגג על לחייבו פצע תחת לישון.48)בגופו.47)פצע ששכב הראשון בצד49)כלומר שהניחם
אותם. ישבור שהישן דעתו, על להעלות צריך שהיה מצוייה50)הישן, שרוח דעתו, על להעלות צריך שהיה הוא, למזיד קרוב

אותו. להזיק.51)תפיל נתכוון שלא פי על י.52)אף הלכה למעלה ראה פטור. כוונה בלא שפרצה53)שהמבייש סערה כגון
אונס. זה והרי מדמי54)פתאום, גם פטור ממש שאונס כתב, כאן משנה ובמגיד יא, הלכה למעלה ראה לעולם, מועד שאדם

והשמיט יא בהלכה רבינו קיצר כך שמפני ונראה שהפילתו. מצוייה שאינה רוח כעין גמור שאינו באונס אלא תורה פטרתו ולא נזק
בגמרא. שנאמרו כרצון", האונס "ועל המלים: "וכי55)את בכתוב כמתואר למזיד, קרוב או מזיד או אלא בהם חייב שאינו

כו. קמא בבא ובושת. ריפוי בתשלומי המסיים יח), כא, (שמות אנשים" את56)יריבון להקל כדי האדם, על ליפול והתכוון
כז.). שם (רש"י מתכוון.57)החבטה כשהוא אלא חייב שאינו י, בהלכה שאמרנו פי על מתכוון58)אף שאינו פי על אף

פירושו אין ש"מתכוון" י, הלכה את מפרשת זו הלכה כז. שם לניזק. בושה הגורם המעשה את לעשות שהתכוון מכיוון חייב, לבייש
עצמו. לנזק אלא דווקא, אחת.59)לבושת כו:60)בבת שם ממיתה. פטורים שניהם מת, אם אבל ומחלקים,61)בתשלומים,

חצי. אלא משלם אינו מהם אחד כל הכל.62)כלומר, ישלם אליו.63)וחבירו נתכוון שלא פי על שהיה64)אף בושת דמי
גדול. משל נמוך קטן של בושתו ביישו. אילו לקטן לתת בבושת.65)ראוי חייב העבד את המבייש ישן,66)שאף שהיה כגון

בחיקו. אחר אדם שוגג.67)והניחה לכלים.68)והריהו או ושוגג69)לאדם כרצון אונס בו עשו כי אנוס, שהוא פי על אף
יא. הלכה למעלה ראה פשע). לא הניזק (אם יב.70)כמזיד הלכה למעלה ראה למזיד. קרוב או מזיד או אלא בהם חייב שאינו

אמות.71) שתי פטור72)למרחק שהוא מודיענו - וכאן בנזק, חייב שהוא להשמיענו, "ישן" דין רבינו מביא יא בהלכה למעלה
דברים. ביה".73)מארבעה "ידע הגמרא ובלשון תחילה, ידיעה היחיד.74)מתוך ברשות ובין הרבים ברשות כגון75)בין
ביתו. או הבית.76)חצרו בבעל שנתקל שפשע.77)כגון הוא ברשות שלא הנכנס לו78)כי שנתן או שניהם של בחצר כגון

להיכנס. רשות הבית שניהם79)בעל ואם שם. נמצא חבירו שגם ידע כי להיזהר, צריך שהיה הניזק, פשע ברשות שניהם אם

wifne laeg zekld - elqk c"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּיחיד הּיחיד80ּברׁשּות ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ּברׁשּות81; והּזיק , ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָ
הּיחיד82הרּבים ּברׁשּות והּזיק הּיחיד, ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ; ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָ
נּגר83אחר ׁשל לחנּותֹו ׁשּנכנס אֹו ׁשּלא84; ּבין ּברׁשּות ּבין , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

חּיב85ּברׁשּות אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה ּבקעת ונּתזה ,86 ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
דברים הּבׁשת87ּבארּבעה מן ּופטּור ,88. ְְְִִֶַַָָָָ

.ÁÈלמיתה ׁשאֹומדין לנזקין89ּכׁשם אֹומדין ּכ ּכיצד?90, . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
קטן ּבצרֹור חברֹו ׁשהּכה אֹו91הרי להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ראּוי זה חפץ ׁשאין חּבלה ּבֹו וחבל קטן, עץ ׁשל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבקיסם
ּפטּור זה הרי - באגרף92לעּׂשֹותֹו אֹו ּבאבן ׁשּנאמר: ;93- ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ּבבׁשת הּוא חּיב אבל להּזיק. הראּוי אפּלּו94ּדבר ּבלבד. ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָ
חברֹו95רקק ׁשל לפיכ96ּבגּופֹו ּבבׁשת. חּיב צריכין97- ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ּומביאין הּזיק, ּבּמה לידע ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעדים
אֹותֹו98ּדין ׁשאֹומדין עד החפץ,99, אבד ואם עליו. ודנין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אני אנּוס ּוכמֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו היה לא החֹובל: ;100ואמר ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ
ויּטלוהּנ הּנחּבל יּׁשבע - להּזיק ּכדי ּבֹו היה אֹומר: ,101חּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּיתּבאר .102ּכמֹו ְְִֵֶָ
.ËÈאמד לֹו אין קטּנה103הּברזל מחט אפּלּו היא104. ראּויה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשיצאה ּולאחר אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהמית,
ּפטּור - וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמּתחת

רעהּו105מּכלּום את ּומצא ׁשּנאמר: את106; לממציא ּפרט - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.107עצמֹו ְַ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

דברים‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חּבלה ּבחברֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחֹובל

- ארּבעה אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו חמּׁשה. מׁשּלם - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכּלם
מׁשּלם - ׁשנים ׁשלׁשה. מׁשּלם - ׁשלׁשה ארּבעה. ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָמׁשּלם

אחד. מׁשּלם - אחד ְְִֵֶֶַַָָׁשנים.
עינֹו·. ׁשּסּמא אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

על הּכהּו ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, וצער, נזק, חמּׁשה: מׁשּלם -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
- לחיֹות וסֹופּה ּומרדה, עינֹו על לחזר; וסֹופּה וצבתה, ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹידֹו
ראׁשֹו על הּכהּו ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, צער, ארּבעה: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּלם
ּבמקֹום הּכהּו ובׁשת. ורּפּוי, צער, ׁשלׁשה: מׁשּלם - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָוצבה

מׁשּלםׁשאינֹו - ּבגּבֹו אֹו ּברּכיו על ׁשהּכה ּכגֹון נראה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
וכּיֹוצא ּבׁשטר אֹו ׁשּבידֹו ּבמטּפחת הּכהּו ורּפּוי. צער ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשנים:

ּבלבד. הּבׁשת והיא אחת, נֹותן - ְְִִֵֵֶַַַַָּבאּלּו
ׁשאינֹו‚. ּבמקֹום צּפרניו, על ּבמסמר אֹו ּבׁשּפּוד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכואהּו

ּבלבד. הּצער מׁשּלם - מלאכה מעּכב ולא חּבּורה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹעֹוּׂשה
רּפּוי לֹו מׁשּלם - עֹורֹו מראה וׁשּנה סם, סכֹו אֹו סם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהׁשקהּו
לֹו נֹותן - ּבחדר אסרֹו ּכׁשהיה. מראהּו ׁשּיחזר עד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד,

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבלבד. ׁשבת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹדמי
ּבלבד,„. ּבׁשּתֹו דמי לֹו נֹותן - חברֹו ראׁש ּׂשער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמגּלח

סֹוף ׁשאין עד ׁשּכואהּו אֹו ּבסם ּגּלחֹו לחזר. ׁשּסֹופֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
- ורּפּוי ּבצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה חּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן ראׁשֹו יתחּמם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד לרּקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבראׁשֹו;
- ּובׁשת זֹו; מּמלאכה ּבטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּדּלת

מּזה. ּגדֹול ּבׁשת ל ְִֵֶֶֶָׁשאין
חּיב‰. - חֹוזר ׁשאינֹו איבר חברֹו המחּסר ׁשּכל למדּת, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהא
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ברשות. שלא שנכנס מפני הניזק פשע ברשות עצים.80)שלא לבקע לאדם אסור הרבים ברשות כי חייב, אחר, שלו.81)של
ברשות82) מצויים רבים שהרי להיזהר, לו שהיה משום חייב, זאת בכל עצים, לבקע לאדם לו מותר שבחצרו פי על אף חייב,

הביקוע.83)הרבים. ממקום רחוק ליפול דרכם הניתזים קיסמים כי חייב, זאת בכל שם, מצויים רבים שאין פי על אף אחרים, של
אומנים.84) של לחנות להיכנס רגילים החנות.85)שרבים מבעל רשות נטל רשות86)שלא נטל שלא נגר של שחנות והטעם,

למעלה. שאמרנו כמו ברשות, כמו הוא.87)הוא למזיד קרוב כאן, האמורים המקרים לבייש,88)שבכל התכוון שלא משום
להזיק. לא בה,89)ואף ימות אשר יד באבן ואם יז): לה, (במדבר שנאמר להמיתו, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב שאינו

קס.) פיסקה מסעי, פרשת (ספרי צא.).90)היכהו קמא (בבא פטור להזיק, כדי בו שאין בדבר חבירו קטנה.91)היכה באבן
שם.92) משנה ומגיד ד הלכה ו, פרק להלן ראה הוא. גמור ואונס נחבל, חולשתו ולא93)שמחמת נחבל שהמוכה מדובר ושם
חבירו.94)מת. את לבייש שגרם מעשה אותו לעשות התכוון שיכולה95)כי קטנה, באבן כן שאין מה כלל, נזק בו שאין

צ. שם כלשהי, חבלה ה.96)לחבול הלכה ג פרק להלן וראה צא. שם מלשלם, פטור בבגדו רקק שאמרנו97)אבל מאחר
לנזקים. סומכ98)שאומדים צ:ואין שם התימני, כשמעון פסק בלבד. העדים דברי על לעשות99)ים היה ראוי זה חפץ אם

זה. ופטור.100)נזק גמור (בשבועה).101)אונס לנחבל מאמינים כך ומשום להזיק. כדי בו שיש בחפץ נעשה שהנזק חזקה
ומנמקם. רבינו דברי את ששיבח ראב"ד, בו.102)ראה שחבל העדים ראו כשלא ד, הלכה ה פרק אותו,103)לקמן אומדים אין

לא. או ולהזיק להמית כדי בו יש אפילו104)אם או ברזל, במוט אותו היכה אם אבל סכין, או שפוד כגון חוד, לו שיש ברזל וכל
ד. הלכה ג פרק רוצח הלכות להלן ראה אבן. או עץ שאומדים כדרך אותו אומדים בלבד, המשקל מן כתוצאה בא והנזק בשפוד
"יד" כתוב עץ ובכלי באבן ואילו טז), לה, (במדבר הכהו" ברזל בכלי "ואם הכתוב מן למדו שהוא בכל ממית שהברזל זה דין
אפילו שהוא, בכל שממית בברזל, כן שאין מה יד, אחיזת מלא שיעור צריכים ועץ שבאבן אמרו, מכאן יד). עץ בכלי יד, (באבן
באבן יותר. פשוטה בדרך זה דין לומדים ב) הלכה ט פרק (סנהדרין בירושלמי עו:). סנהדרין קס; פיסקה מסעי, פרשת (ספרי מחט
אפילו לומדים מכאן בו" ימות "אשר כתוב ולא היכהו", ברזל בכלי "ואם סתם כתוב בברזל ואילו בה", ימות "אשר כתוב ובעץ
שם). רוצח הלכות (ראה רבינו כנראה מסתמך ועליו יותר, פשוט זה לימוד להמית. יכולה בוושט תחיבה ידי שעל קטנה, מחט

הרי"ף.105) פסק וכן שם, זביד כרב ולא רבא בשם פפא כרב פסק מנזק. הברזל106)אפילו ונשל ביער, עצים חוטב על מדובר
רעהו. את ומצא העץ בשעת107)מן שאם מכאן הברזל. שנשל משעה שם, היה כבר שרעהו משמע רעהו" את "ומצא הלשון

קפג).זריק פיסקה שופטים וספרי ח. (מכות פטור ראשו, את הוציא כך אחר ורק שם, היה לא האבן הדברים1)ת בו נתבארו
נזק שהם: דברים, הארבעה מהויות ונתבארו בכולם. חייב אינו שהעושם והדברים הנזכרים, דברים חמשה בכל חייב שהעושם



צה wifne laeg zekld - elqk c"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּיחיד הּיחיד80ּברׁשּות ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ּברׁשּות81; והּזיק , ְְְְִִִִִִִֶַַַָָָ
הּיחיד82הרּבים ּברׁשּות והּזיק הּיחיד, ּברׁשּות ׁשּבקע אֹו ; ְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָ
נּגר83אחר ׁשל לחנּותֹו ׁשּנכנס אֹו ׁשּלא84; ּבין ּברׁשּות ּבין , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ

חּיב85ּברׁשּות אּלּו ּבכל - ּפניו על וטפחה ּבקעת ונּתזה ,86 ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָ
דברים הּבׁשת87ּבארּבעה מן ּופטּור ,88. ְְְִִֶַַָָָָ

.ÁÈלמיתה ׁשאֹומדין לנזקין89ּכׁשם אֹומדין ּכ ּכיצד?90, . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ
קטן ּבצרֹור חברֹו ׁשהּכה אֹו91הרי להּזיק, ּכדי ּבֹו ׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

ראּוי זה חפץ ׁשאין חּבלה ּבֹו וחבל קטן, עץ ׁשל ְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבקיסם
ּפטּור זה הרי - באגרף92לעּׂשֹותֹו אֹו ּבאבן ׁשּנאמר: ;93- ְְְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַָֹ

ּבבׁשת הּוא חּיב אבל להּזיק. הראּוי אפּלּו94ּדבר ּבלבד. ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָ
חברֹו95רקק ׁשל לפיכ96ּבגּופֹו ּבבׁשת. חּיב צריכין97- ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ

לבית ּבֹו ׁשהּזיק החפץ ּומביאין הּזיק, ּבּמה לידע ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעדים
אֹותֹו98ּדין ׁשאֹומדין עד החפץ,99, אבד ואם עליו. ודנין ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אני אנּוס ּוכמֹו להּזיק, ּכדי ּבֹו היה לא החֹובל: ;100ואמר ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָֹ
ויּטלוהּנ הּנחּבל יּׁשבע - להּזיק ּכדי ּבֹו היה אֹומר: ,101חּבל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ׁשּיתּבאר .102ּכמֹו ְְִֵֶָ
.ËÈאמד לֹו אין קטּנה103הּברזל מחט אפּלּו היא104. ראּויה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹ

ׁשיצאה ּולאחר אבן, הּזֹורק להּזיק. לֹומר צרי ואין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהמית,
ּפטּור - וקּבלּה החּלֹון מן ראׁשֹו את הּלה הֹוציא ידֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹמּתחת

רעהּו105מּכלּום את ּומצא ׁשּנאמר: את106; לממציא ּפרט - ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.107עצמֹו ְַ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

דברים‡. החמּׁשה לׁשּלם ראּוי ׁשהּוא חּבלה ּבחברֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהחֹובל

- ארּבעה אּלא ּבֹו ׁשאין נזק הּזיקֹו חמּׁשה. מׁשּלם - ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכּלם
מׁשּלם - ׁשנים ׁשלׁשה. מׁשּלם - ׁשלׁשה ארּבעה. ְְְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָמׁשּלם

אחד. מׁשּלם - אחד ְְִֵֶֶַַָָׁשנים.
עינֹו·. ׁשּסּמא אֹו מהן, אצּבע אֹו רגלֹו אֹו ידֹו קטע ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכיצד?

על הּכהּו ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, וצער, נזק, חמּׁשה: מׁשּלם -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
- לחיֹות וסֹופּה ּומרדה, עינֹו על לחזר; וסֹופּה וצבתה, ְְְְְְֲִֵַַָָָָָָָֹידֹו
ראׁשֹו על הּכהּו ובׁשת. וׁשבת, ורּפּוי, צער, ארּבעה: ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמׁשּלם
ּבמקֹום הּכהּו ובׁשת. ורּפּוי, צער, ׁשלׁשה: מׁשּלם - ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָוצבה

מׁשּלםׁשאינֹו - ּבגּבֹו אֹו ּברּכיו על ׁשהּכה ּכגֹון נראה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
וכּיֹוצא ּבׁשטר אֹו ׁשּבידֹו ּבמטּפחת הּכהּו ורּפּוי. צער ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָׁשנים:

ּבלבד. הּבׁשת והיא אחת, נֹותן - ְְִִֵֵֶַַַַָּבאּלּו
ׁשאינֹו‚. ּבמקֹום צּפרניו, על ּבמסמר אֹו ּבׁשּפּוד ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָּכואהּו

ּבלבד. הּצער מׁשּלם - מלאכה מעּכב ולא חּבּורה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹעֹוּׂשה
רּפּוי לֹו מׁשּלם - עֹורֹו מראה וׁשּנה סם, סכֹו אֹו סם ְְְְִִִֵֵַַַַָָָהׁשקהּו
לֹו נֹותן - ּבחדר אסרֹו ּכׁשהיה. מראהּו ׁשּיחזר עד ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד,

ּבאּלּו. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבלבד. ׁשבת ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָֹדמי
ּבלבד,„. ּבׁשּתֹו דמי לֹו נֹותן - חברֹו ראׁש ּׂשער ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָֹהמגּלח

סֹוף ׁשאין עד ׁשּכואהּו אֹו ּבסם ּגּלחֹו לחזר. ׁשּסֹופֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּפני
- ורּפּוי ּבצער ּבנזק דברים: ּבחמּׁשה חּיב - לחזר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּׂשער
חׁש ונמצא הּסם, מן אֹו הּכוּיה מן ראׁשֹו יתחּמם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹׁשהרי
ּולנדנד לרּקד ראּוי הּוא ׁשהרי - ׁשבת לֹו ּומׁשּלם ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּבראׁשֹו;
- ּובׁשת זֹו; מּמלאכה ּבטל ונמצא רּקּוד, ּבׁשעת ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹּדּלת

מּזה. ּגדֹול ּבׁשת ל ְִֵֶֶֶָׁשאין
חּיב‰. - חֹוזר ׁשאינֹו איבר חברֹו המחּסר ׁשּכל למדּת, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהא
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ברשות. שלא שנכנס מפני הניזק פשע ברשות עצים.80)שלא לבקע לאדם אסור הרבים ברשות כי חייב, אחר, שלו.81)של
ברשות82) מצויים רבים שהרי להיזהר, לו שהיה משום חייב, זאת בכל עצים, לבקע לאדם לו מותר שבחצרו פי על אף חייב,

הביקוע.83)הרבים. ממקום רחוק ליפול דרכם הניתזים קיסמים כי חייב, זאת בכל שם, מצויים רבים שאין פי על אף אחרים, של
אומנים.84) של לחנות להיכנס רגילים החנות.85)שרבים מבעל רשות נטל רשות86)שלא נטל שלא נגר של שחנות והטעם,

למעלה. שאמרנו כמו ברשות, כמו הוא.87)הוא למזיד קרוב כאן, האמורים המקרים לבייש,88)שבכל התכוון שלא משום
להזיק. לא בה,89)ואף ימות אשר יד באבן ואם יז): לה, (במדבר שנאמר להמיתו, כדי בו שיש בדבר שיכנו עד חייב שאינו

קס.) פיסקה מסעי, פרשת (ספרי צא.).90)היכהו קמא (בבא פטור להזיק, כדי בו שאין בדבר חבירו קטנה.91)היכה באבן
שם.92) משנה ומגיד ד הלכה ו, פרק להלן ראה הוא. גמור ואונס נחבל, חולשתו ולא93)שמחמת נחבל שהמוכה מדובר ושם
חבירו.94)מת. את לבייש שגרם מעשה אותו לעשות התכוון שיכולה95)כי קטנה, באבן כן שאין מה כלל, נזק בו שאין

צ. שם כלשהי, חבלה ה.96)לחבול הלכה ג פרק להלן וראה צא. שם מלשלם, פטור בבגדו רקק שאמרנו97)אבל מאחר
לנזקים. סומכ98)שאומדים צ:ואין שם התימני, כשמעון פסק בלבד. העדים דברי על לעשות99)ים היה ראוי זה חפץ אם

זה. ופטור.100)נזק גמור (בשבועה).101)אונס לנחבל מאמינים כך ומשום להזיק. כדי בו שיש בחפץ נעשה שהנזק חזקה
ומנמקם. רבינו דברי את ששיבח ראב"ד, בו.102)ראה שחבל העדים ראו כשלא ד, הלכה ה פרק אותו,103)לקמן אומדים אין

לא. או ולהזיק להמית כדי בו יש אפילו104)אם או ברזל, במוט אותו היכה אם אבל סכין, או שפוד כגון חוד, לו שיש ברזל וכל
ד. הלכה ג פרק רוצח הלכות להלן ראה אבן. או עץ שאומדים כדרך אותו אומדים בלבד, המשקל מן כתוצאה בא והנזק בשפוד
"יד" כתוב עץ ובכלי באבן ואילו טז), לה, (במדבר הכהו" ברזל בכלי "ואם הכתוב מן למדו שהוא בכל ממית שהברזל זה דין
אפילו שהוא, בכל שממית בברזל, כן שאין מה יד, אחיזת מלא שיעור צריכים ועץ שבאבן אמרו, מכאן יד). עץ בכלי יד, (באבן
באבן יותר. פשוטה בדרך זה דין לומדים ב) הלכה ט פרק (סנהדרין בירושלמי עו:). סנהדרין קס; פיסקה מסעי, פרשת (ספרי מחט
אפילו לומדים מכאן בו" ימות "אשר כתוב ולא היכהו", ברזל בכלי "ואם סתם כתוב בברזל ואילו בה", ימות "אשר כתוב ובעץ
שם). רוצח הלכות (ראה רבינו כנראה מסתמך ועליו יותר, פשוט זה לימוד להמית. יכולה בוושט תחיבה ידי שעל קטנה, מחט

הרי"ף.105) פסק וכן שם, זביד כרב ולא רבא בשם פפא כרב פסק מנזק. הברזל106)אפילו ונשל ביער, עצים חוטב על מדובר
רעהו. את ומצא העץ בשעת107)מן שאם מכאן הברזל. שנשל משעה שם, היה כבר שרעהו משמע רעהו" את "ומצא הלשון

קפג).זריק פיסקה שופטים וספרי ח. (מכות פטור ראשו, את הוציא כך אחר ורק שם, היה לא האבן הדברים1)ת בו נתבארו
נזק שהם: דברים, הארבעה מהויות ונתבארו בכולם. חייב אינו שהעושם והדברים הנזכרים, דברים חמשה בכל חייב שהעושם
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ׁשאי ּבּכל, חּיב - ׁשּנֹו הּפיל אפּלּו דברים. החמּׁשה ְְֲֲִִִִִִִֶַַַָָָָֹּבכל
לֹו אין ׁשהּׁשן ּפי על אף אחת. ׁשעה ּפיו יחלה ׁשּלא ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹאפׁשר

רפּואה. צרי הּׁשּנים ּבּׂשר ְְְִִִַַַָָָרפּואה,
.Â;דברים ּבחמּׁשה חּיב - ּבּׂשרֹו מעֹור ּכּׂשערה חּסרֹו ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָָָָָאפּלּו

וקרע ּבחברֹו החֹובל ,לפיכ צּלקת. אּלא חֹוזר אינֹו ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהעֹור
דברים. ּבחמּׁשה חּיב - דם מּמּנּו והֹוציא ְְֲִִִִֶַַָָָָָהעֹור

.Êזה הרי - הּפחד מן ׁשחלה ּפי על אף חברֹו, ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּמבעית
ּבֹו, נגע ׁשּלא והּוא, ׁשמים. ּבדיני וחּיב אדם מּדיני ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּפטּור

ׁש אֹו מאחֹוריו ׁשּצעק ּכגֹון וכּיֹוצאאּלא ּבאפלה [לֹו] ּנתראה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
וחּיב אדם מּדיני ּפטּור - וחרׁשֹו ּבאזנֹו צעק אם וכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבזה.
ּודחפֹו ּבֹו ׁשּנגע אֹו וחרׁשֹו, ּבאזנֹו ותקע אחזֹו ׁשמים. ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּבדיני
- אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבבגדיו, ׁשאחז אֹו ׁשהבעיתֹו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבעת

ּבתׁשלּומין. ְְִַַָחּיב
.Á,עיני נסמית אֹו נתחרׁשּתי ׁשאמר: ׁשהּנחּבל לי, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָיראה

אנּו אין ׁשהרי נאמן; אינֹו - ׁשֹומע איני אֹו רֹואה איני ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָוהרי
זמן ׁשּיּבדק עד הּנזק נֹוטל ואינֹו יערים. ׁשּמא הּדבר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמּכירין
ואחר נתחרׁש, אֹו עיניו מאֹור ׁשאּבד מחזק ויהיה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻמרּבה,

זה. יׁשּלם ְֵֶַָּכ
.Ëׁשהּוא אדם יׁש הּנּזק: לפי הּוא הּכל הּצער? הּוא ְִִֵֶַַַַַַָָָָֹּכּמה

לא הרּבה ממֹון לֹו נתנּו ואּלּו ממֹון, ּובעל מאד וענג ְְְְְִֵַַַַָָָָֹֹֹר
ּומּפני ועני, וחזק עמלן ׁשהּוא אדם ויׁש מעט; מצטער ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָהיה
אֹומדין האּלה הּדברים ּפי ועל הרּבה. צער מצטער אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָזּוז

הּצער. ְִַַַּופֹוסקין
.Èׁשּקטע הרי איבר? ׁשחּסרֹו ּבמקֹום הּצער מׁשערין ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

ּבין לּתן רֹוצה ּכזה אדם ּכּמה אֹומדים - אצּבעֹו אֹו ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָידֹו
עליו ּגזר אם ּבסם, אֹותֹו לקטע אֹו ּבסיף זה איבר לֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹלקטע
לזה זה ּבין יׁש ּכּמה ואֹומדין רגלֹו, אֹו ידֹו לקטע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּמל

הּמּזיק. ְִֵַַַּומׁשּלם
.‡Èחלה אּלא איבר חּסרֹו לא אם הּׁשבת? מׁשערין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכיצד

דמי לֹו נֹותן - לחזר וסֹופּה ידֹו ׁשּצבתה אֹו לּמׁשּכב, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹונפל
מלאכה אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל ויֹום יֹום ּכל ׁשל ְְְִֵֵֶֶָָָָָָׁשבּתֹו
ּדמי נֹותן - ידֹו ׁשּקטע אֹו איבר חּסרֹו ואם מּמּנּו; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - וׁשבת הּנזק, ׁשהּוא ְְִִֵֶֶֶֶֶַָידֹו,
יֹום, ּבכל קּׁשּואין ׁשֹומר ּׂשכר הּוא ּכּמה ורֹואין ְְְִִִִִֵַַָָקּׁשּואים,
קטע אם וכן לֹו. ונֹותן זה, ׁשל חליֹו ימי ּכל חׁשּבֹון ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָועֹוּׂשין
עינֹו סּמא הּפתח. על ׁשֹומר הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין - ְְִִִֵֵֵֶַַַַרגלֹו
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּברחים. טֹוחן הּוא ּכאּלּו אֹותֹו רֹואין -ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

.·Èוחרׁשֹו ּבאזנֹו, ותקע אחזֹו אֹו אזנֹו, על חברֹו את ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּכה
ּכלל. למלאכה ראּוי אינֹו ׁשהרי ּכּלֹו; דמי לֹו נֹותן -ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ

.‚È,אמדּוהּו ולא ידֹו את קטע אמדּוהּו, ולא עינֹו את ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹסּמא
ולא הֹואיל - חרׁשֹו ּכ ואחר אמדּוהּו, ולא רגלֹו את ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹוקטע
נזק לכל אמדּוהּו ּכּלֹו. דמי לֹו נֹותן ונזק, נזק לכל ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֻאמדּוהּו
דמי אּלא מּמּנּו ּגֹובין אין - לכּלֹו אמדּוהּו ּכ ואחר ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻונזק

ּכּלֹו ּודמי ואיבר איבר ּכל נזק הּנּזק ּתפּׂש ואם ּבלבד; ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻּכּלֹו
מּידֹו. מֹוציאין אין -ִִִֵָ

.„Èזה יחיה ימים ּכּמה אֹומדין הרּפּוי? מׁשערין ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָּכיצד
אֹותֹו מחּיבין ואין מּיד. לֹו ונֹותן ,צרי הּוא וכּמה זה ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָמחלי

לּמּזיק. היא ּתּקנה זה ודבר ּביֹומֹו. יֹום ּדבר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָלּתן
.ÂËהיה אם מּיד. הּכל ונֹותן אֹותּה אֹומדין - הּׁשבת ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוכן

ּׁשאמדּוהּו מה על יתר החלי ּבֹו ואר ,והֹול ּבחליֹו ְְְְְְֲֳִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמתּגלּגל
ּפֹוחתין אין - מּיד הבריא אם וכן ּכלּום. לֹו מֹוסיף אינֹו -ְְְֲִִִִִִֵֵֵָ

ּׁשאמדּוהּו. מּמה ֲִֶַָלֹו
.ÊËה ּתּקנה ׁשּזֹו הּמּזיק, ּבׁשרצה אמּורים? ּדברים יאּבּמה ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָ

אּלא זֹו, ּבתּקנה רצֹוני אין הּמּזיק: אמר אם אבל ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָלֹו;
לֹו. ׁשֹומעין - ּביֹומֹו יֹום דבר ְְְְֲִֶַַארּפאּנּו

.ÊÈאת ארּפא ואני ידי, על ותן עּמי ּפסק הּנּזק: לֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹאמר
ּתרּפא לא ׁשּמא לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָֹעצמי
אֹו ּביֹומֹו, יֹום דבר לֹו נֹותן אּלא ּכמּזיק. אני ואחזק ,ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָעצמ

ּדין. ּבית ידי על הרּפּוי ּדמי ונֹותן הּכל על ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָֹּפֹוסק
.ÁÈרֹופא לי יׁש אֹו ,אֹות ארּפא אני הּמּזיק, לֹו ְֲֲִִִֵֵֵַַַַָאמר

אּמן רֹופא מביא אּלא לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּמרּפא
ּבּׂשכר. ְְְֵַָָּומרּפאהּו

.ËÈועלּו ויֹום, יֹום מרּפא היה אּלא עּמֹו, ּפסק ׁשּלא ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהרי
- ׁשחיתה אחר הּמּכה נסּתרה אֹו הּמּכה, מחמת צמחים ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּבֹו
ׁשּלא צמחים ּבֹו עלּו ׁשבּתֹו. דמי לֹו ולתת לרּפאתֹו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹחּיב
ׁשבּתֹו. דמי לֹו נֹותן ואינֹו לרּפאתֹו, חּיב - הּמּכה ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָֹמחמת
לרּפאתֹו. חּיב אינֹו - החלי עליו והכּביד רֹופא ּדברי על ְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹעבר

.Î- לׁשּלם אֹותֹו ּומחּיבין הּמּזיק על ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַּכׁשּפֹוסקין
נתחּיב ואם ּכלל. זמן לֹו קֹובעין ואין מּיד, הּכל מּמּנּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּגֹובין
ממֹון. חּסרֹו לא ׁשהרי לׁשּלם, זמן לֹו קֹובעין - ּבלבד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹּבבׁשת

ׁשליׁשי 1ּפרק
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והּמתּבּי‡. המבּיׁש לפי הּכל הּבׁשת? מׁשערין אינֹוּכיצד ׁש. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַֹ
ׁשּזה ּומכּבד, ּגדֹול מאדם למתּבּיׁש הּקטן מן מתּבּיׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻדֹומה

מרּבה. ּבׁשּתֹו הּקל זה ְְְִֶֶַַָָֻׁשּבּיׁשֹו
נׁשבה·. ּפטּור. - ּבּמרחץ ׁשהּוא מי אֹו הערם את ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהמבּיׁש

זה והֹוסיף ערם, הּוא והרי ּפניו על ׁשּוליו והפכה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהרּוח
ׁשּנעּׂשה זה את מבּיׁש דֹומה ואינֹו ּבבׁשת; חּיב - ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבהפׁשטתֹו
לירד ּבגדיו הגּביּה אם וכן ערם. ׁשאינֹו את למבּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹערם
מבּיׁש דֹומה ואינֹו חּיב; - ּובּיׁשֹו הּנהר, מן ׁשעלה אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלּנהר

ּבבגדיו. המכּסה את למבּיׁש ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻזה
ׁשנתֹו,‚. ּבתֹו מת ואם ּבבׁשת. חּיב - הּיׁשן את ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָהמבּיׁש

מן זה ּבׁשת ּגֹובין אין - ׁשּבּיׁשֹו ּבזה הרּגיׁש ולא הקיץ ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֹולא
מּידן. מֹוציאין אין - הּיֹורׁשין ּתפּׂשּו ואם ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָהמבּיׁש;

חּיב.„. - החרׁש את והמבּיׁש ּפטּור; - הּׁשֹוטה את ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהמבּיׁש
הּקטן: את המבּיׁש חּיב. - העבד את אֹו הּגר את ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָהמבּיׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

פרטיהם. וכל ושבת וריפוי חיוב1)וצער חכמים וקצבו ששיערו הדברים, נתבארו וכן פרטיו. וכל הבושת עניין מהו בו נתבאר
העושם.
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ּומּכל ּפטּור. - לאו ואם חּיב, - נכלם אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָאם
ולא הּגדֹול, את למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמקֹום,
חרׁש מבּיׁש ולא חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהמבּיׁש

ּפּקח. ְִִֵַַלמבּיׁש
ּפטּור‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
לֹו לׁשּלם חּיב - חכם ּתלמיד ּבּיׁש ואם ׁשּיראּו. ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָזמן
ּכבר ּבדברים. אּלא ּבּיׁשֹו ׁשּלא ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבׁשת
- ּבדברים אפּלּו חכם, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל הּדין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָנפסק
מן דינר וחמּׁשה ׁשלׁשים מׁשקל מּמּנּו וגֹובין אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָקֹונסין
היא וקּבלה רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשע מׁשקל ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּזהב,

מ ּבכל זה קנס ׁשּגֹובין ּבחּוצהּבידנּו, ּבין ּבארץ ּבין קֹום, ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ֶָָלארץ.

.Âּתלמידי ויׁש ּבספרד. ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמעּׂשים
ׁשּתֹובע ויׁש להם; נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ּביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוּׂשין

זהב. לטרא לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָחּיב
.Êמן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

אּלא לעם ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא. ּגדֹול עֹון - ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּתׁשלּומין
ּפני הּמלּבין ׁשּכל הראׁשֹונים, חכמים ואמרּו ׁשֹוטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָרׁשע
הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - ּבדברים מּיּׂשראל ּכׁשר ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאדם

.Áּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות, הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש
הּמּכה וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק.
וכּלן הּקצּוב. הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם - מהן הּכאה ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלחברֹו

והּבׁשת הּצער דמי הּוא הּקצּוב הּממֹון ואֹותֹו הן. ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָקנסֹות
- צרי לא ּבין וׁשבת לרפּואה צרי ּבין והּׁשבת. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהרּפּוי

מׁשּלם. הּוא ְֵֶַָּכזה
.Ëחמׁש מׁשּלם - ּברגלֹו ּבחברֹו הּבֹועט מׁשּלם? הּוא ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַַָָוכּמה

קּבץ סלעים. ׁשלׁש מׁשּלם - ּבארכּבתֹו הּכהּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻסלעים.
- אגּודה ּכׁשהיא ּבידֹו והּכהּו אגּדה אֹוגד ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָֻאצּבעֹותיו
מׁשּלם - ּבכּפֹו חברֹו את ּתקע סלעים. עּׂשרה ׁשלׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמׁשּלם
מאחֹורי סטרֹו סלעים. חמּׁשים מׁשּלם - ּפניו על סטרֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָסלע.
ּתלׁש אֹו ּבאזנֹו, צרם אם וכן סלע. מאה מׁשּלם - ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָידֹו
טּלית העביר אֹו ּבבּׂשרֹו, [הרק והּגיעֹו ׁשרקק אֹו ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָֹּבּׂשערֹו,
הּוא וכזה סלע. מאה מׁשּלם - האּׁשה] ראׁש ּופרע ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמעליו,

ע ּבחברֹומׁשּלם ׁשּבעט ּכגֹון ּכיצד? ּומעּׂשה. מעּׂשה ּכל ל ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
סלעים. עּׂשרים מׁשּלם - זֹו אחר זֹו אפּלּו ּבעיטֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָארּבע
ּבּׁשאר. וכן סלע. מאה מׁשּלם - סטירֹות ׁשּתי ּפניו על ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָסטרֹו

.È,הּזמן ּבאֹותֹו יּׂשראל ארץ מּכסף הם הּסלעים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל
ּומחצה דינרין ּוׁשלׁשה ּכסף דינר חצי סלע ּבכל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
סלע מאה לׁשּלם אּלּו ּבהּכאֹות ׁשּנתחּיב מי ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנחׁשת.
נקי. ּכסף ּומחצה סלע עּׂשרה ׁשּתים מׁשּלם זה הרי -ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

.‡Èמבּזה ׁשהּוא אדם אבל ּבמכּבד; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֻֻּבּמה
אּלא נֹוטל אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל מקּפיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואינֹו
לּטל. ראּוי ׁשהּוא הּדּינים ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשראּוי מה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלפי
וכל ּבׁשּתם, על מקּפידין ׁשאין ּכעּורין, אדם ּבני ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלפי
ראׁש, וקּלּות ּׂשחֹוק ּדר ּבּזּוי מיני ּבכל עצמן מבּזים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהּיֹום
עּמהם. המּׂשחקים הּלצים מן אחת ּפרּוטה לּטל ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאֹו
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לאחר‡. לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאין
לרׁשּותֹו; ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא אביו, ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻמיתת
אביו מּמֹוריׁשי אחד ּכיצד? לֹו. יּמצא אׁשר ּבכל ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּכאחד. יֹורׁשין והּפׁשּוט הּבכֹור - אביו מיתת לאחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמת
יֹורׁשין - ּבּים ספינה לֹו היתה אֹו מלוה לאביו היתה אם ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָוכן

ְֶָּכאחד.
רֹועה·. ׁשהיתה אֹו מחּכרת, אֹו מּׂשּכרת ּפרה להם ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻהּניח

ׁשנים. ּפי ּובולדּה ּבּה נֹוטל הּבכֹור - וילדה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָּבאפר,
.‚- אביו מת ּכ ואחר ּבהמה, אביו מּמּכירי אחד ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשחט

ּבהמה. אֹותּה ׁשל ּבּמּתנֹות ׁשנים ּפי ְְִִֵֵֶַַַָָָנֹוטל
לאחר„. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאין

הּיתר ונֹותן ּבדמים הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת

ׁשּבלים, ׁשּנעּׂשּו ּכרמל ּכגֹון הּנכסים, ׁשּיׁשּתּנּו והּוא ְְְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַָָלּפׁשּוט.
ולא עצמן מחמת ׁשבחּו אבל ּתמרים; ׁשּנעּׂשּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹוכפנּיֹות
ּׂשרטֹון ׁשהעלתה וארץ ועבה, ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנׁשּתּנּו,
הׁשּביח הֹוצאה מחמת ואם ׁשנים. ּפי ּבּׁשבח נֹוטל זה הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

נֹוטל. אינֹו -ֵֵ
ׁשהּוא‰. ּפי על אף ּבמלוה, ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאין

לאב היתה אביהם. ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ּגב על אף ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשטר,
ׁשנים, ּפי ּבּה נֹוטל אם ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמלוה
אביו ּומחמת הֹואיל יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ויׁשנּה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹהֹואיל
מּמּנה יּטל לפיכ אביו. ׁשל לידֹו ּבאה לא ועדין ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹיירׁשּנה

ּבכֹורה. חלק ְֲִֵֶָחצי
.Âמּפני קּים, ממּכרֹו - חלּקה קדם ּבכֹורה חלק ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבכֹור

חל אם ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור עםׁשּיׁש ק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ונטל ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחיו
אּלא ּבׁשארן נֹוטל אינֹו הּנכסים, ּבכל וּתר - ּכפׁשּוט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחלק
מחה אם אבל מחה; ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹּכפׁשּוט.
אחי עם חֹולק ׁשאני אּלּו ענבים ׁשנים: ּבפני ואמר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבאחיו
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ּומּכל ּפטּור. - לאו ואם חּיב, - נכלם אֹותֹו ּכׁשּמכלימין ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָאם
ולא הּגדֹול, את למבּיׁש הּקטן את המבּיׁש דֹומה אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמקֹום,
חרׁש מבּיׁש ולא חֹורין, ּבן את למבּיׁש העבד את ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהמבּיׁש

ּפּקח. ְִִֵַַלמבּיׁש
ּפטּור‰. - ּבגדיו על ׁשרקק אֹו ּבדברים, חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמבּיׁש

ּובכל מקֹום ּבכל ּבּדבר לגּדר ּדין לבית ויׁש הּתׁשלּומין. ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹמן
לֹו לׁשּלם חּיב - חכם ּתלמיד ּבּיׁש ואם ׁשּיראּו. ּכפי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָזמן
ּכבר ּבדברים. אּלא ּבּיׁשֹו ׁשּלא ּפי על אף ׁשלמה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבׁשת
- ּבדברים אפּלּו חכם, ּתלמיד המבּיׁש ׁשּכל הּדין, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָנפסק
מן דינר וחמּׁשה ׁשלׁשים מׁשקל מּמּנּו וגֹובין אֹותֹו ְְְְֲִִִִִִִִֶַַָָקֹונסין
היא וקּבלה רביע. ּפחֹות סלעים ּתׁשע מׁשקל ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָהּזהב,

מ ּבכל זה קנס ׁשּגֹובין ּבחּוצהּבידנּו, ּבין ּבארץ ּבין קֹום, ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָ
ֶָָלארץ.

.Âּתלמידי ויׁש ּבספרד. ּבכ ּתמיד אצלנּו היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָמעּׂשים
ׁשּתֹובע ויׁש להם; נאה וכ זה, על מֹוחלין ׁשהיּו ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָחכמים
למבּיׁש: אֹומרין היּו הּדּינים אבל ּביניהן. ּפׁשרה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָועֹוּׂשין

זהב. לטרא לֹו לּתן אּתה ְִִֵַַָָָָָחּיב
.Êמן ּפטּור ּבדברים העם ׁשאר ׁשהמבּיׁש ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאף

אּלא לעם ּומגּדף מחרף ואינֹו הּוא. ּגדֹול עֹון - ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּתׁשלּומין
ּפני הּמלּבין ׁשּכל הראׁשֹונים, חכמים ואמרּו ׁשֹוטה. ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָרׁשע
הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - ּבדברים מּיּׂשראל ּכׁשר ְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָאדם

.Áּבהן ואין מעט, וצער ּבּזּוי ּבהן ׁשּיׁש רּבֹות, הּכאֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש
הּמּכה וכל קצּובים. ּדמים חכמים להם ּפסקּו ּוכבר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנזק.
וכּלן הּקצּוב. הּממֹון אֹותֹו מׁשּלם - מהן הּכאה ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻלחברֹו

והּבׁשת הּצער דמי הּוא הּקצּוב הּממֹון ואֹותֹו הן. ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָקנסֹות
- צרי לא ּבין וׁשבת לרפּואה צרי ּבין והּׁשבת. ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹוהרּפּוי

מׁשּלם. הּוא ְֵֶַָּכזה
.Ëחמׁש מׁשּלם - ּברגלֹו ּבחברֹו הּבֹועט מׁשּלם? הּוא ְְְְְֲֵֵֵֵֵַַַַַַָָוכּמה

קּבץ סלעים. ׁשלׁש מׁשּלם - ּבארכּבתֹו הּכהּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻסלעים.
- אגּודה ּכׁשהיא ּבידֹו והּכהּו אגּדה אֹוגד ּכמֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶָָָָָֻאצּבעֹותיו
מׁשּלם - ּבכּפֹו חברֹו את ּתקע סלעים. עּׂשרה ׁשלׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמׁשּלם
מאחֹורי סטרֹו סלעים. חמּׁשים מׁשּלם - ּפניו על סטרֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָסלע.
ּתלׁש אֹו ּבאזנֹו, צרם אם וכן סלע. מאה מׁשּלם - ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָידֹו
טּלית העביר אֹו ּבבּׂשרֹו, [הרק והּגיעֹו ׁשרקק אֹו ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָֹּבּׂשערֹו,
הּוא וכזה סלע. מאה מׁשּלם - האּׁשה] ראׁש ּופרע ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹמעליו,

ע ּבחברֹומׁשּלם ׁשּבעט ּכגֹון ּכיצד? ּומעּׂשה. מעּׂשה ּכל ל ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
סלעים. עּׂשרים מׁשּלם - זֹו אחר זֹו אפּלּו ּבעיטֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָארּבע
ּבּׁשאר. וכן סלע. מאה מׁשּלם - סטירֹות ׁשּתי ּפניו על ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָסטרֹו

.È,הּזמן ּבאֹותֹו יּׂשראל ארץ מּכסף הם הּסלעים אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכל
ּומחצה דינרין ּוׁשלׁשה ּכסף דינר חצי סלע ּבכל ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
סלע מאה לׁשּלם אּלּו ּבהּכאֹות ׁשּנתחּיב מי ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנחׁשת.
נקי. ּכסף ּומחצה סלע עּׂשרה ׁשּתים מׁשּלם זה הרי -ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ

.‡Èמבּזה ׁשהּוא אדם אבל ּבמכּבד; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֻֻּבּמה
אּלא נֹוטל אינֹו - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל מקּפיד ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואינֹו
לּטל. ראּוי ׁשהּוא הּדּינים ׁשּיראּו ּוכמֹו לֹו, ּׁשראּוי מה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹלפי
וכל ּבׁשּתם, על מקּפידין ׁשאין ּכעּורין, אדם ּבני ׁשּיׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלפי
ראׁש, וקּלּות ּׂשחֹוק ּדר ּבּזּוי מיני ּבכל עצמן מבּזים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹהּיֹום
עּמהם. המּׂשחקים הּלצים מן אחת ּפרּוטה לּטל ּכדי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹאֹו
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לאחר‡. לבֹוא הראּויין ּבנכסים ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָאין
לרׁשּותֹו; ׁשּבאּו לאביו הּמחזקין ּבנכסים אּלא אביו, ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֻמיתת
אביו מּמֹוריׁשי אחד ּכיצד? לֹו. יּמצא אׁשר ּבכל ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּכאחד. יֹורׁשין והּפׁשּוט הּבכֹור - אביו מיתת לאחר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּמת
יֹורׁשין - ּבּים ספינה לֹו היתה אֹו מלוה לאביו היתה אם ְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָוכן

ְֶָּכאחד.
רֹועה·. ׁשהיתה אֹו מחּכרת, אֹו מּׂשּכרת ּפרה להם ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻֻהּניח

ׁשנים. ּפי ּובולדּה ּבּה נֹוטל הּבכֹור - וילדה ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָּבאפר,
.‚- אביו מת ּכ ואחר ּבהמה, אביו מּמּכירי אחד ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשחט

ּבהמה. אֹותּה ׁשל ּבּמּתנֹות ׁשנים ּפי ְְִִֵֵֶַַַָָָנֹוטל
לאחר„. נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאין

הּיתר ונֹותן ּבדמים הּׁשבח אֹותֹו מעלה אּלא אביו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמיתת

ׁשּבלים, ׁשּנעּׂשּו ּכרמל ּכגֹון הּנכסים, ׁשּיׁשּתּנּו והּוא ְְְְְֲֳִִִִֶֶֶַַַַַָָלּפׁשּוט.
ולא עצמן מחמת ׁשבחּו אבל ּתמרים; ׁשּנעּׂשּו ְְְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹוכפנּיֹות
ּׂשרטֹון ׁשהעלתה וארץ ועבה, ׁשּגדל קטן אילן ּכגֹון ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָנׁשּתּנּו,
הׁשּביח הֹוצאה מחמת ואם ׁשנים. ּפי ּבּׁשבח נֹוטל זה הרי -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

נֹוטל. אינֹו -ֵֵ
ׁשהּוא‰. ּפי על אף ּבמלוה, ׁשנים ּפי נֹוטל הּבכֹור ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָאין

לאב היתה אביהם. ּבחֹוב קרקע ׁשּגבּו ּגב על אף ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשטר,
ׁשנים, ּפי ּבּה נֹוטל אם ספק זה הרי - הּבכֹור ּביד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמלוה
אביו ּומחמת הֹואיל יּטל, לא אֹו ידֹו, ּתחת ויׁשנּה ְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹהֹואיל
מּמּנה יּטל לפיכ אביו. ׁשל לידֹו ּבאה לא ועדין ְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹיירׁשּנה

ּבכֹורה. חלק ְֲִֵֶָחצי
.Âמּפני קּים, ממּכרֹו - חלּקה קדם ּבכֹורה חלק ׁשּמכר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּבכֹור

חל אם ,לפיכ חלּקה. קדם ּבכֹורה חלק לּבכֹור עםׁשּיׁש ק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ונטל ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקע ּבין נכסים, ּבמקצת קדם ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחיו
אּלא ּבׁשארן נֹוטל אינֹו הּנכסים, ּבכל וּתר - ּכפׁשּוט ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחלק
מחה אם אבל מחה; ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִֶֶַָָָָָֹּכפׁשּוט.
אחי עם חֹולק ׁשאני אּלּו ענבים ׁשנים: ּבפני ואמר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבאחיו
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מחאה, זה הרי - ּבכֹורה ּבחלק ׁשּמחלּתי מּפני לא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבׁשוה,
מחּברים, ּכׁשהן ּבענבים מחה ואפּלּו נכסים. ּבׁשאר וּתר ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻולא
אם אבל נכסים. ּבׁשאר וּתר לא - ּבׁשוה וחלקּום ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֹּובצרּום
מּׁשּנעּׂשה ּבהן מחה ולא ּבּיין, ּבׁשוה עּמהן וחלק ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּדרכּום,
ׁשּמחה למי דֹומה? זה למה הא הּנכסים. ּבׁשאר וּתר - ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיין
וכן ּבּכל. וּתר ׁשהרי ּבזיתים, ּבׁשוה עּמהם וחלק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבענבים

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Êאחיו נכסי ּכל יֹורׁש הּוא - אחיו אׁשת ׁשּיּבם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמי

ּבהן הּוא הרי - מּכאן לאחר לבֹוא הראּויין וכל ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֻהּמחזקים;
והיה ׁשּנאמר: הּכתּוב, אֹותֹו קרא ּבכֹור ׁשהרי האחים. ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּככל
ׁשמֹו יּמחה ולא הּמת אחיו ׁשם על יקּום ּתלד אׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּבכֹור
אינֹו ּכ ּכבּמחזק, ּבראּוי מּמּנּו נֹוטל ׁשאינֹו ּוכׁשם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻמּיּׂשראל.
מיתה מּׁשעת אביו מֹות אחרי נכסים ׁשּׁשבחּו ּבּׁשבח ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנֹוטל
הׁשּביחּו ואפּלּו אביו. ּבנכסי אחיו עם חלּקתֹו ׁשעת ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָֻעד
ּכאחד ּבּׁשבח הּוא הרי - ׁשּיחלקּו וקדם ׁשּיּבם אחר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹנכסים
חלקים, ׁשני אּלּו הּנכסים מן ׁשּנֹוטל ּפי על אף האחין. ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמן
ּכּלן. ּבחּיי האב ּומת הֹואיל אׁשּתֹו, ׁשּיּבם אחיו וחלק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻחלקֹו

.Áחלקים ׁשני נֹוטל ׁשהּבכֹור ׁשכנים, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּכבר
ּבנכסי אחיו עם ׁשחלק הּיבם אבל אחד. ּבמצר ּכאחד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּלֹו

וא ּבגֹורל; אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל - ּבׁשניאביו גֹורלֹו עלה ם ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָ
מקֹומֹות. ּבׁשני נֹוטל - ְְְִֵֵמקֹומֹות

.Ëהאחים מן אחד ּבּה עּׂשה אפּלּו ׁשּמתה, יבם ֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָׁשֹומרת
נכסי וחצי מלֹוג ּבנכסי יֹורׁשין אביה ּבית מׁשּפחת - ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמאמר
צאן נכסי חצי עם ּכתּבתּה יֹורׁשין הּבעל ויֹורׁשי ּברזל, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֻצאן
יירׁשּו והן הֹואיל ּבקבּורתּה, חּיבין הּבעל ויֹורׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּברזל.

ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִֵֶַָָֻּכתּבתּה,

ה'תשע"ב כסלו ט' שני יום

רביעי ¦¦§¤¤ּפרק

ׁשאר‡. אֹו אבי, אחי זה אֹו אחי, זה אֹו ּבני, זה ְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָהאֹומר:
מחזקין ׁשאינן ּבאנׁשים ׁשהֹודה ּפי על אף אֹותֹו, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּיֹורׁשין
ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין ויירׁשּנּו. נאמן, זה הרי - קרֹוביו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשהן
וכתב נׁשּתּתק אפּלּו מרע. ׁשכיב ּכׁשהּוא ׁשאמר ּבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבריא
לגּטין. ׁשּבֹודקין ּכדר אֹותֹו ּבֹודקין - יֹורׁשֹו ׁשּזה ידֹו ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָּבכתב

אינֹו·. ואמר: ּדֹודֹו, ּבן אֹו אחיו ׁשהּוא ּבזה מחזקין ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהיינּו
מי על הּוא נאמן אבל נאמן. אינֹו - ּדֹודי ּבן ואינֹו ְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָאחי
לי: ויראה יירׁשּנּו. ולא ּבני, אינֹו לֹומר: ּבנֹו ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהחזק
לֹומר עליו נאמן ׁשאינֹו ּפי על אף ּבנים, לּבן היּו ֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאפּלּו
ּפיו, על ממזר אֹותֹו מחזיקין ואין יחּוס, לענין ּבני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַאינֹו

יירׁשּנּו. ולא ירּׁשה, לענין הּוא ְְְְֱִִֶֶַָָָֹֻנאמן
נאמן.‚. אינֹו - הּוא עבּדי ואמר: וחזר ּבני, זה ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

מׁשּמׁשֹו ׁשהּוא ּפי על אף ּבני, ואמר: וחזר עבּדי, ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָאמר:
ּכעבד. לי ׁשהּוא ּכלֹומר, - עבּדי ׁשאמר ׁשּזה נאמן; - ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָּכעבד
אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא זּוז, מאה ּבן עבד לֹו: קֹורין היּו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָואם

אּל ּביחּוד אֹותן אֹומרין אינֹוׁשאין זה הרי - לעבדים א ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ֱֶָנאמן.

אחר„. וחזר זה, הּוא ּבני ואמר: הּמכס, ּבית על עֹובר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהיה
מן להבריח אּלא ּבני אמר ׁשּלא נאמן; - עבּדי ואמר: ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכ
הּוא ּבני ואמר: וחזר הּוא, עבּדי הּמֹוכס: ּבבית אמר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמכס.

נאמן. אינֹו -ֱֵֶָ
ואּמא‰. ּפלֹוני אּבא להן: קֹורין אין - והּׁשפחֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָהעבדים

נפּגם. הּבן זה ונמצא ּתּקלה, הּדבר מן יבֹוא ׁשּלא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּפלֹונית;
להן ויׁש ּביֹותר, חׁשּובין והּׁשפחֹות העבדים היּו אם ,ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָלפיכ
ּכגֹון אדֹוניהן, ועבדי ּבני ואת אֹותן מּכירין הּקהל וכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָקֹול,
ואּמא. אּבא להן לקרֹות מּתר אּלּו הרי - הּנּׂשיא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻעבדי

.Âּבֹו נֹוהג והיה ּבן מּמּנה והֹוליד ׁשפחה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָמי
אם אּמֹו, היא ּומׁשחררת הּוא ּבני ׁשאמר: אֹו ּבנים, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֻמנהג
מצֹות ּבדקּדּוקי ּבדּוק ׁשהּוא ּכׁשר אדם אֹו הּוא חכם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּתלמיד
עד יּׂשראל ּבת נֹוּׂשא אינֹו כן ּפי על ואף יירׁשּנּו. זה הרי -ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשהרי ילדה, ּכ ואחר אּמֹו ׁשּנׁשּתחררה ראיה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיביא
צרי ואין הּוא, הדיֹוטֹות מּׁשאר ואם ּבפנינּו. ׁשפחה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָֻהחזקה
ּבחזקת זה הרי - לכ עצמן הּמפקירין מן היה אם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלֹומר
לאביו אין ואם אֹותֹו. מֹוכרין מאביו ואחיו ּדבר, לכל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָעבד
ׁשּיראה הּדין הּוא וזה מתיּבמת. אביו אׁשת - מּמּנּו חּוץ ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָּבן
ּבין חּלק ׁשּלא מי ויׁש הּקּבלה. עּקרי על הֹול ׁשהּוא ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלי
ּבלבד. אחיו ימּכרּוהּו ׁשּלא לענין אּלא העם, לׁשאר ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכׁשרים
ואין ּביּׂשראל. נחלק לא ליֹורׁשֹו ׁשאפּלּו ׁשהֹורה, מי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹויׁש

זה. ּדבר על לסמ ְִֶַָָָֹראּוי
.Êׁשּזה ׁשהעידּו: עדים ּכיצד? ּבחזקה. יֹורׁשין הּיֹורׁשין ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכל

ׁשאינן ּפי על אף אחיו, אֹו ּפלֹוני ׁשל ּבנֹו ׁשהּוא לנּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻמחזק
ּבעדּות יֹורׁשין אּלּו הרי - הּיחסין אמּתת ידעּו ולא יחּוס ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָֹֹעדי

זֹו.
.Áאּלא ּבן לֹו החזק ולא וׁשמעֹון, ראּובן והּניח ׁשּמת ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻיעקב

הּוא, אחינּו זה ּגם ואמר: הּׁשּוק מן לוי ראּובן ּתפס ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשניהם,
הּממֹון, חצי נֹוטל ׁשמעֹון הרי - יֹודע איני אֹומר: ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָוׁשמעֹון
נֹוטל ולוי אחין, ׁשלׁשה ׁשהם הֹודה ׁשהרי ׁשליׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּוראּובן
נכסים ללוי נפלּו לראּובן. הּׁשתּות יחזר - לוי מת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָֹׁשתּות.
מֹודה ראּובן ׁשהרי וׁשמעֹון, ראּובן אֹותן יחּלקּו - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָאחרים
ּכ ואחר מאליו, הּׁשתּות הׁשּביח אחיהן. זה ׁשּלוי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלׁשמעֹון
ׁשהּגיעּו ענבים ּכגֹון הּוא, לּכתפים מּגיע ׁשבח אם לוי: ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָמת
מאחרים, לֹו ׁשּנפלּו ּכנכסים הּזה הּׁשבח הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלהּבצר
ׁשל הן הרי - להּבצר הּגיעּו לא עדין ואם ּבהן; ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹויחּלקּו
ּבחלק לוי ונטל אחי, זה לוי אין ׁשמעֹון: אמר לבּדֹו. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָראּובן
ׁשמעֹון יירׁש לא - לוי מת ּכ ואחר ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹראּובן
נכסים ׁשאר עם הּׁשתּות יירׁש לבּדֹו ראּובן אּלא ּכלּום, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָמּמּנּו
מקצתן ׁשּיֹודּו הּיֹורׁשין ּבכל הּדין והּוא לוי. ׁשהּניח ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָאחרים

מקצתן. יֹודּו ׁשּלא אחרים ְְְֲִִִֵֶָָֹּביֹורׁשין
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יֹורׁש‡. מהן ׁשאחד יֹורׁשין ׁשני ּכל ּביֹורׁשין: הּכלל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָזה
ספק, ׁשניהם היּו ואם ּכלּום. לּספק אין - ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָוּדאי
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ּבׁשוה. חֹולקין - הּיֹורׁש זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש זהּו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמא
הרי - אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת מי ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻלפיכ

ׁשהּטמטּום הּכל; את יֹורׁש הּניחהּבן ספק. והאנּדרֹוגינֹוס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
הּוא והרי ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ְְְְְְְֲִֵֶַַָָֻּבנֹות

הּבנֹות. מן ְִַַַָּכאחת
הּבנים·. עם הּבנֹות ּדין איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָּכבר

מּתנאי ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו, וׁשם ּובפרנסתן. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמזֹונֹותיהן
מזֹונֹותיהן, אּלא לּבנֹות אין - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻּכתּבה.
ּכדי נכסים ּבעּׂשּור הּבנֹות ויתּפרנסּו הּכל, יירׁשּו ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹוהּבנים
לּבנים אין - מּועטין ׁשהּנכסים ּובזמן לבעליהן; ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּנּׂשאּו
ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ הּבנֹות. למזֹון הּכל אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכלּום,
- מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן אנּדרֹוגינֹוס: אֹו וטמטּום ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻֻּובנֹות
ּכמֹותן; ונּזֹון הּבנֹות, אצל הּטמטּום ודֹוחין יֹורׁשין, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻהּבנים
אצל הּטמטּום את ּדֹוחֹות הּבנֹות - מּועטין ׁשהּנכסים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּובזמן
מזֹונֹות. עּמנּו ל ואין אּתה, זכר לֹו: ואֹומרֹות ְְְְְִִֵַַָָָָָהּבנים,

ונּׂשאת,‚. חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהתה ׁשּלא ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָֹמי
ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוילדה
ׁשהּוא מּפני מּׁשניהם, אחד את יֹורׁש הּבן זה אין - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלאחרֹון
ּבׁשוה, וחֹולקין אֹותֹו, יֹורׁשין ׁשניהן - הּבן מת ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספק.

אביו. זה אֹו אביו זה ׁשּמא ספק, ׁשּׁשניהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּפני
.„ּבתֹו ונתיּבמה חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהתה ׁשּלא ְְְְְְֲֳִִֶַָָָָָָָֹיבמה

לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, וילדה חדׁשים, ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשלׁשה
אני הּמת ּבן ׁשּמא אֹומר: הּספק זה לאחרֹון, ׁשבעה ּבן ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשאין אֹותּה, ליּבם ראּוי אּתה ואין ּכּלן, אבי נכסי את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻואירׁש
ראּויה ואּמ אּתה, ּבני ׁשּמא אֹומר: והּיבם יּבּום; ּבת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאּמי
ספק הּיבם זה וגם הֹואיל ּכלּום; אחי ּבנכסי ל ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָליּבם,
זה ּדין וכן ּבׁשוה. חֹולקין - יבם אינֹו אֹו הּוא יבם ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּמא
חֹולקין אׁשּתֹו: ׁשּנתיּבמה הּמת ּבנכסי הּיבם ּבני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּספק
אחר הּיבם מת מחצה. הּיבם ּובני מחצה נֹוטל הּספק ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבׁשוה,
לירׁש הראּויים הּיבם ּבני ּובאּו הּספק, זה עם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחלק
אני, אחיכם אם לֹומר: הּספק לזה ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאביהם,
החצי לי החזירּו אחיכם, איני ואם זֹו; ּבירּׁשה חלק לי ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָֻּתנּו
ּכלּום, עּמהן אביהן ּבנכסי הּספק לזה אין - אביכם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלקח

מּידן. מֹוציא ְִִֵָָואין
יֹורׁש‰. הּיבם הרי - האב ּבנכסי לחלק ׁשּבאּו והּיבם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹספק

הּממֹון חצי לֹו יׁש - הּמת ּבן הּוא אם הּספק: וזה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוּדאי,
לפיכ ּכלּום, לֹו אין - הּיבם ּבן הּוא ואם חצי, הּיבם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּולזה
וּדאין, ּבנים ׁשני הּיבם הּניח הּספק. ויּדחה יֹורׁש ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּיבם
לי ויׁש הּמת, ּבן אני אֹומר: הּספק הרי הּיבם, מת ּכ ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואחר
ּובן אחינּו, אּתה אֹומרים: והּׁשנים מחצה; ולׁשניכם ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמחצה
ׁשּמֹודה החצי הּזקן; ּבנכסי ׁשליׁש אּלא ל ואין אּתה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּיבם
והּׁשתּות נֹוטל, - לֹו הן ׁשּמֹודין והּׁשליׁש נֹוטלין, - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָלהם
ּוׁשניהם חציֹו נֹוטל הּוא ּבׁשוה, אֹותֹו חֹולקים - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָהּנׁשאר
ואני הּוא ּבני ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי הּספק, מת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחציֹו.
ואני הּוא הּמת ּבני ּבן ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאירׁשּנּו,
אני ּבנֹו אֹומר: הּספק הּיבם, (מת ּבׁשוה. חֹולקין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאירׁשּנּו

וזה אּתה, האחר ּבני ּבן ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואירׁשּנּו,
ּבׁשוה). חֹולקין - אירׁשּנּו ואני הּוא אבי ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָאחי

.Âהאּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי
אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה

ּתחּלה, מת נכסיההּבעל ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
האּׁשה; יֹורׁשי ּבחזקת מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי ּבחזקת - והּתֹוספת עּקר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוהּכתּבה,
הּבעל ויֹורׁשי חצין נֹוטלין האּׁשה יֹורׁשי ּברזל, צאן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבנכסי
נכסי מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית נפל אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָחצין.
יֹורׁשי אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאם
מאביו לאחיו אין - ּתחּלה הּבן מת ׁשאם הם, ספק - ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, אּמן ְְְְְִִֵֵֶַָּבנכסי
.Êּבן - ּתחּלה מת האב אם ּבּתֹו: ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנפל

ּבּתֹו ּבן ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּתֹו
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבּקבר, אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמת
האב יֹורׁשי יחלקּו לפיכ האב. יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָונמצאּו
ּבּתֹו ּבן ּומת האב [נׁשּבה] אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעם
יחלקּו - ּבּמדינה אּמֹו אבי ּומת הּבן ׁשּנׁשּבה אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה,

הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב ְְִֵֵֶַַָָיֹורׁשי
.Áועליו מֹוריׁשין, ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו ְְְִִִִַַַַָָָָָָָנפל

הּבן מת אֹומרין: האב יֹורׁשי חֹוב, ּובעלי אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֻּכתּבת
חֹובֹות ּובעלי החֹוב, ואבד ּכלּום, הּניח ולא ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹּתחּלה,
לנּו ויׁש ּבירּׁשתֹו, הּבן וזכה ּתחּלה, מת האב ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֻאֹומרים:
האּׁשה ועל הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים הרי - מחלקֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלגּבֹות
ּכלּום. ּבלא להם ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּובעלי

.Ëׁשּנפלּו אֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדין
ּבמדינה והאחר זֹו ּבמדינה וזה אחד ּביֹום ׁשּמתּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאׁש,
יֹודע אין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - יןאחרת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּתחּלה. ׁשּמת הּוא ְִִֵֶָמי

ה'תשע"ב כסלו י"א רביעי יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ולא‡. לירׁשֹו, ראּוי ׁשאינֹו למי להֹוריׁש יכֹול אדם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹאין
לפי הּוא. ממֹון ׁשּזה ּפי על אף הּיֹורׁש, מן הירּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻלעקר
מׁשּפט לחּקת יּׂשראל לבני והיתה נחלֹות: ּבפרׁשת ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּנאמר
ּבין ּבּה. מֹועיל הּתנאי ואין נׁשּתּנתה לא זֹו ׁשחּקה לֹומר: -ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
ּבין ּפה על ּבין מרע, ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא והּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּצּוה

מֹועיל. אינֹו - ְִִֵָּבכתב
ׁשנים,·. ּפי יּטל לא ּבכֹורי ּבני ּפלֹוני איׁש האֹומר: ,ְְְְְִִִִִִִִֵַָָֹֹלפיכ

איׁש ּכלּום. אמר לא - אחיו עם יירׁש לא ּבני ּפלֹוני ְְְִִִִִִֶַַָָֹֹאיׁש
ׁשּיׁש ּבמקֹום ּתירׁשני ּבּתי ּבת, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום יירׁשני ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּפלֹוני
לֹו היּו אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. אמר לא - ּבן ְְֲֵֵֵֶַַָָָָֹֹלֹו
ואמר ּבנֹות, אֹו אחים אֹו רּבים ּבנים ּכגֹון רּבים, ְְְִִִִִַַַַָָָיֹורׁשין
ּבּתי אֹו אחי, מּכלל יירׁשני אחי ּפלֹוני מרע: ׁשכיב ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָּכׁשהּוא
על ׁשאמר ּבין קּימין, ּדבריו - ּבנֹותי מּכלל ּתירׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּפלֹונית
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ּבׁשוה. חֹולקין - הּיֹורׁש זה ׁשּמא אֹו הּיֹורׁש זהּו ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּמא
הרי - אנּדרֹוגינֹוס אֹו וטמטּום ּבן והּניח ׁשּמת מי ,ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָֻלפיכ

ׁשהּטמטּום הּכל; את יֹורׁש הּניחהּבן ספק. והאנּדרֹוגינֹוס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻ
הּוא והרי ּבׁשוה, יֹורׁשֹות - ואנּדרֹוגינֹוס וטמטּום ְְְְְְְֲִֵֶַַָָֻּבנֹות

הּבנֹות. מן ְִַַַָּכאחת
הּבנים·. עם הּבנֹות ּדין איׁשּות ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְִִִִִֵַַַָָָּכבר

מּתנאי ׁשהּמזֹונֹות ּבארנּו, וׁשם ּובפרנסתן. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבמזֹונֹותיהן
מזֹונֹותיהן, אּלא לּבנֹות אין - מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻֻּכתּבה.
ּכדי נכסים ּבעּׂשּור הּבנֹות ויתּפרנסּו הּכל, יירׁשּו ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹוהּבנים
לּבנים אין - מּועטין ׁשהּנכסים ּובזמן לבעליהן; ּבֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיּנּׂשאּו
ּבנים והּניח ׁשּמת מי ,לפיכ הּבנֹות. למזֹון הּכל אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכלּום,
- מרּבין ׁשהּנכסים ּבזמן אנּדרֹוגינֹוס: אֹו וטמטּום ְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻֻּובנֹות
ּכמֹותן; ונּזֹון הּבנֹות, אצל הּטמטּום ודֹוחין יֹורׁשין, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻהּבנים
אצל הּטמטּום את ּדֹוחֹות הּבנֹות - מּועטין ׁשהּנכסים ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּובזמן
מזֹונֹות. עּמנּו ל ואין אּתה, זכר לֹו: ואֹומרֹות ְְְְְִִֵַַָָָָָהּבנים,

ונּׂשאת,‚. חדׁשים ׁשלׁשה ּבעלּה אחר ׁשהתה ׁשּלא ְְְֲֳִִִֵֶַַַָָָָָֹמי
ׁשבעה ּבן אֹו לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוילדה
ׁשהּוא מּפני מּׁשניהם, אחד את יֹורׁש הּבן זה אין - ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלאחרֹון
ּבׁשוה, וחֹולקין אֹותֹו, יֹורׁשין ׁשניהן - הּבן מת ואם ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָספק.

אביו. זה אֹו אביו זה ׁשּמא ספק, ׁשּׁשניהם ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָמּפני
.„ּבתֹו ונתיּבמה חדׁשים ׁשלׁשה ׁשהתה ׁשּלא ְְְְְְֲֳִִֶַָָָָָָָֹיבמה

לראׁשֹון ּתׁשעה ּבן אם ידּוע ואין ּבן, וילדה חדׁשים, ְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשלׁשה
אני הּמת ּבן ׁשּמא אֹומר: הּספק זה לאחרֹון, ׁשבעה ּבן ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשאין אֹותּה, ליּבם ראּוי אּתה ואין ּכּלן, אבי נכסי את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻואירׁש
ראּויה ואּמ אּתה, ּבני ׁשּמא אֹומר: והּיבם יּבּום; ּבת ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאּמי
ספק הּיבם זה וגם הֹואיל ּכלּום; אחי ּבנכסי ל ואין ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָליּבם,
זה ּדין וכן ּבׁשוה. חֹולקין - יבם אינֹו אֹו הּוא יבם ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָׁשּמא
חֹולקין אׁשּתֹו: ׁשּנתיּבמה הּמת ּבנכסי הּיבם ּבני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּספק
אחר הּיבם מת מחצה. הּיבם ּובני מחצה נֹוטל הּספק ְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבׁשוה,
לירׁש הראּויים הּיבם ּבני ּובאּו הּספק, זה עם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחלק
אני, אחיכם אם לֹומר: הּספק לזה ׁשּיׁש ּפי על אף ְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָאביהם,
החצי לי החזירּו אחיכם, איני ואם זֹו; ּבירּׁשה חלק לי ְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָֻּתנּו
ּכלּום, עּמהן אביהן ּבנכסי הּספק לזה אין - אביכם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלקח

מּידן. מֹוציא ְִִֵָָואין
יֹורׁש‰. הּיבם הרי - האב ּבנכסי לחלק ׁשּבאּו והּיבם ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹספק

הּממֹון חצי לֹו יׁש - הּמת ּבן הּוא אם הּספק: וזה ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָוּדאי,
לפיכ ּכלּום, לֹו אין - הּיבם ּבן הּוא ואם חצי, הּיבם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּולזה
וּדאין, ּבנים ׁשני הּיבם הּניח הּספק. ויּדחה יֹורׁש ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּיבם
לי ויׁש הּמת, ּבן אני אֹומר: הּספק הרי הּיבם, מת ּכ ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָואחר
ּובן אחינּו, אּתה אֹומרים: והּׁשנים מחצה; ולׁשניכם ְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמחצה
ׁשּמֹודה החצי הּזקן; ּבנכסי ׁשליׁש אּלא ל ואין אּתה, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּיבם
והּׁשתּות נֹוטל, - לֹו הן ׁשּמֹודין והּׁשליׁש נֹוטלין, - ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָלהם
ּוׁשניהם חציֹו נֹוטל הּוא ּבׁשוה, אֹותֹו חֹולקים - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָהּנׁשאר
ואני הּוא ּבני ׁשּמא אֹומר: הּיבם הרי הּספק, מת ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָחציֹו.
ואני הּוא הּמת ּבני ּבן ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאירׁשּנּו,
אני ּבנֹו אֹומר: הּספק הּיבם, (מת ּבׁשוה. חֹולקין - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאירׁשּנּו

וזה אּתה, האחר ּבני ּבן ׁשּמא אֹומר: הּיבם ואבי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָואירׁשּנּו,
ּבׁשוה). חֹולקין - אירׁשּנּו ואני הּוא אבי ְְֲֲִִִִִֶֶַָָָאחי

.Âהאּׁשה אם ידּוע ואין אׁשּתֹו, ועל עליו הּבית ׁשּנפל ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָמי
אֹו נכסיה, ּכל יֹורׁשין הּבעל יֹורׁשי ונמצאּו ּתחּלה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמתה

ּתחּלה, מת נכסיההּבעל ּכל יֹורׁשין האּׁשה יֹורׁשי ונמצאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
האּׁשה; יֹורׁשי ּבחזקת מלֹוג נכסי מעמידין ּדינם? ּכיצד -ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
וחֹולקין הּבעל; יֹורׁשי ּבחזקת - והּתֹוספת עּקר ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֻוהּכתּבה,
הּבעל ויֹורׁשי חצין נֹוטלין האּׁשה יֹורׁשי ּברזל, צאן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבנכסי
נכסי מעמידין - אּמֹו ועל עליו הּבית נפל אם אבל ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָחצין.
יֹורׁשי אבל וּדאין; יֹורׁשין ׁשהם האם, יֹורׁשי ּבחזקת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהאם
מאביו לאחיו אין - ּתחּלה הּבן מת ׁשאם הם, ספק - ְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּבן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכלּום, אּמן ְְְְְִִֵֵֶַָּבנכסי
.Êּבן - ּתחּלה מת האב אם ּבּתֹו: ּבן ועל עליו הּבית ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָנפל

ּבּתֹו ּבן ואם הּבן; יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ונמצאּו יירׁשּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּבּתֹו
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבּקבר, אּמֹו את יֹורׁש הּבן אין - ּתחּלה ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמת
האב יֹורׁשי יחלקּו לפיכ האב. יֹורׁשי ׁשל הּנכסים ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָונמצאּו
ּבּתֹו ּבן ּומת האב [נׁשּבה] אם וכן הּבת. ּבן יֹורׁשי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָעם
יחלקּו - ּבּמדינה אּמֹו אבי ּומת הּבן ׁשּנׁשּבה אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָּבּמדינה,

הּבת. ּבן יֹורׁשי עם האב ְְִֵֵֶַַָָיֹורׁשי
.Áועליו מֹוריׁשין, ׁשאר אֹו אביו ועל הּבית עליו ְְְִִִִַַַַָָָָָָָנפל

הּבן מת אֹומרין: האב יֹורׁשי חֹוב, ּובעלי אּׁשה ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָֻּכתּבת
חֹובֹות ּובעלי החֹוב, ואבד ּכלּום, הּניח ולא ְְְְֲִִִֵַַַַָָֹּתחּלה,
לנּו ויׁש ּבירּׁשתֹו, הּבן וזכה ּתחּלה, מת האב ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֻאֹומרים:
האּׁשה ועל הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים הרי - מחלקֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלגּבֹות
ּכלּום. ּבלא להם ילכּו אֹו ראיה, להביא חֹובֹות ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹּובעלי

.Ëׁשּנפלּו אֹו ּבּים, ׁשּטבעּו אֹו הּמּפלת, ּתחת ׁשּמתּו אּלּו ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּדין
ּבמדינה והאחר זֹו ּבמדינה וזה אחד ּביֹום ׁשּמתּו אֹו ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָלאׁש,
יֹודע אין ּבהן וכּיֹוצא אּלּו ׁשּבכל הּוא; אחד ּדין - יןאחרת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

ּתחּלה. ׁשּמת הּוא ְִִֵֶָמי

ה'תשע"ב כסלו י"א רביעי יום

ׁשּׁשי ¦¦¤¤ּפרק

ולא‡. לירׁשֹו, ראּוי ׁשאינֹו למי להֹוריׁש יכֹול אדם ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹאין
לפי הּוא. ממֹון ׁשּזה ּפי על אף הּיֹורׁש, מן הירּׁשה ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֻלעקר
מׁשּפט לחּקת יּׂשראל לבני והיתה נחלֹות: ּבפרׁשת ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּנאמר
ּבין ּבּה. מֹועיל הּתנאי ואין נׁשּתּנתה לא זֹו ׁשחּקה לֹומר: -ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ
ּבין ּפה על ּבין מרע, ׁשכיב ׁשהיה ּבין ּבריא והּוא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּצּוה

מֹועיל. אינֹו - ְִִֵָּבכתב
ׁשנים,·. ּפי יּטל לא ּבכֹורי ּבני ּפלֹוני איׁש האֹומר: ,ְְְְְִִִִִִִִֵַָָֹֹלפיכ

איׁש ּכלּום. אמר לא - אחיו עם יירׁש לא ּבני ּפלֹוני ְְְִִִִִִֶַַָָֹֹאיׁש
ׁשּיׁש ּבמקֹום ּתירׁשני ּבּתי ּבת, לֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום יירׁשני ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּפלֹוני
לֹו היּו אבל ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּכלּום. אמר לא - ּבן ְְֲֵֵֵֶַַָָָָֹֹלֹו
ואמר ּבנֹות, אֹו אחים אֹו רּבים ּבנים ּכגֹון רּבים, ְְְִִִִִַַַַָָָיֹורׁשין
ּבּתי אֹו אחי, מּכלל יירׁשני אחי ּפלֹוני מרע: ׁשכיב ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָּכׁשהּוא
על ׁשאמר ּבין קּימין, ּדבריו - ּבנֹותי מּכלל ּתירׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּפלֹונית
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יירׁשני ּבני ּפלֹוני אמר: אם אבל ּבכתב. ׁשּכתב ּבין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּפה
ּכל ּכתב אם אבל קּימין; ּדבריו - ּפה על אמר אם ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָלבּדֹו:
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עּׂשהּו לא - לבנֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹנכסיו

.‚- החצי ּבני ּוׁשאר נכסי, חצי יירׁש ּבני ּפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָאמר:
אֹו ּכּפׁשּוט, יירׁש הּבכֹור אמר: אם אבל קּימין. ְְֲִִִַַַַַָָָָָָּדבריו
ּכלּום; אמר לא - אחיו עם ׁשנים ּפי יירׁש לא ְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשאמר:
הּׂשנּואה בן ּפני על האהּובה ּבן את לבּכר יּוכל לא ְְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

יּכיר. הּׂשנּואה ּבן הּבכר את ּכי ְְְִִֶֶַַַַָֹֹהּבכר,
לא„. לגרע, ולא להֹוסיף יכֹול אינֹו - ּבריא היה ְְְְִִִִֵַָָָָֹֹֹואם

הּיֹורׁשין. מּׁשאר לאחד ולא ְְְְְִִֶַַָָֹלּבכֹור
אם‰. אבל ירּׁשה; ּבלׁשֹון ּכׁשאמר אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָֻּבּמה

ּפיו על נכסיו המחּלק ,לפיכ קּימין. ּדבריו - מּתנה ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָָָנתן
והׁשוה לאחד, ּומעט לאחד רּבה מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבניו
לא - ירּׁשה מּׁשּום אמר ואם קּימין. ּדבריו - הּבכֹור ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֻלהן

ּכלּום. ְַָאמר
.Â,מּתנה מּׁשּום ּבּסֹוף ּבין ּבאמצע ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָּכתב

ּדבריו - ּובּסֹוף ּבּתחּלה ירּׁשה לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֻאף
אֹו ויירׁשּנה, ּבני לפלֹוני ּפלֹונית ּׂשדה ּתּנתן ּכיצד? ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָקּימין.
לֹו, ותּנתן יירׁשּנה אֹו ויירׁשּנה, לֹו ותּנתן יירׁשּנה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשאמר:
ירּׁשה לׁשֹון ׁשהזּכיר ּפי על אף מּתנה, לׁשֹון ׁשם ויׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻהֹואיל
ּׂשדֹות ׁשלׁש היּו אם וכן קּימין. ּדבריו - ּובּסֹוף ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּבּתחּלה
ותּנתן ּפלֹונית, ּׂשדה ּפלֹוני יירׁש ואמר: יֹורׁשין, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָלׁשלׁשה
אף קנּו, - ּפלֹונית ּׂשדה ּפלֹוני ויירׁש ּפלֹונית, ּׂשדה ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָלפלֹוני
לֹו ׁשאמר זה אינֹו ירּׁשה ּבלׁשֹון לֹו ׁשאמר ׁשּזה ּפי ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻעל
ּכדי לאמירה אמירה ּבין יׁשהה ׁשּלא והּוא מּתנה. ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבלׁשֹון
מערב הּמּתנה לׁשֹון ׁשּיהא צרי - ׁשהה אם אבל ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֹדּבּור;

ְְִָָּבׁשלׁשּתן.
.Êּפלֹוני יאמר: - ּבאמצע הּמּתנה לׁשֹון היה אם ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּכיצד?

ּבמּתנה להן ׁשּנתּתים ּופלֹונית ּפלֹונית ּׂשדה יירׁשּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָּופלֹוני
ּתּנתן יאמר: - ּבּתחּלה הּמּתנה לׁשֹון היה ואם ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹויירׁשּום.
היה ואם ויירׁשּום. ּופלֹוני לפלֹוני ּופלֹונית ּפלֹונית ְְְְְְִִִִִִִֶָָָָּׂשדה
ּׂשדה ּופלֹוני ּפלֹוני יירׁש יאמר: - ּבּסֹוף הּמּתנה ְְְִִִֶַַַַַָָָֹלׁשֹון

ּבמּתנה. להן ׁשּנתּתים ּופלֹונית ְְְְִִִֶֶַַָָָּפלֹונית
.Áחּזּוק עּׂשּו מּדבריהם, ׁשהיא ּפי על אף הּבעל, ְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֻירּׁשת

ּכן אם אּלא ּבּה, מֹועיל הּתנאי ואין ּתֹורה, ּכׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלדבריהם
איׁשּות. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ארּוסה, ּכׁשהיא עּמּה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָהתנה

.Ëׁשאר אבל ּתֹורה. ּדבר אביו את יֹורׁש ּכֹוכבים ְְֲִִֵֵֶַָָָָָָהעֹובד
מנהגם. לפי אֹותֹו מּניחין - ְְְִִִִֵֶַָָֻירּׁשֹותיהן

.È.מּדבריהם אּלא ּכֹוכבים העֹובד אביו את יֹורׁש אינֹו ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָוהּגר
לי, ויראה למרּדֹו. יחזר ׁשּמא ּכׁשהיה, ׁשּיירׁש לֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּתּקנּו
מחּיב ּכֹוכבים העֹובד ואין הֹואיל זֹו, ּבירּׁשה מֹועיל ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֻֻׁשּתנאי
אביו את יֹורׁש ּכֹוכבים העֹובד ואין חכמים. ּבתּקנת ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹלעמד
מּדברי ולא ּתֹורה מּדברי לא ּגר, את יֹורׁש גר ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָֹֹֹהּגר,

ְִסֹופרים.
.‡Èּפי על אף הּיֹורׁשין, והּניח לאחרים נכסיו הּנֹותן ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָּכל

הימּנּו, נֹוחה חכמים רּוח אין - ּכּׁשּורה נֹוהגין הּיֹורׁשין ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאין
ׁשּלא היא, חסידּות מּדת להן. ּׁשּנתן מה ּבכל האחרים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוזכּו

הּיֹורׁש, מן הירּׁשה ּבֹו ׁשּמעבירין ּבצּואה חסיד אדם ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻיעיד
ּכּׁשּורה. ונֹוהג חכם לאחיו ּכּׁשּורה נֹוהג ׁשאינֹו מּבן ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָאפּלּו

.·È.ּכׁשהיה הּיּׂשראלים קרֹוביו את יֹורׁש - ׁשהמיר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָיּׂשראל
ּכדי יירׁש, ׁשּלא ּולקנסֹו ממֹונֹו את לאּבד ּדין ּבית ראּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹואם
ּבנים לֹו יׁש ואם ּבידן. הרׁשּות - ידיהם את לחּזק ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּלא
ּתמיד הּמנהג וכן להן. הּמּומר אביהן ירּׁשת ּתּנתן - ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻּביּׂשראל

ֲַַָּבּמערב.
.‚Èאפּלּו ּבחּייו הּבנים ּבין אדם יׁשּנה ׁשּלא חכמים, ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹצּוּו

יֹוסף ּכאחי וקנאה, ּתחרּות לידי יבֹואּו ׁשּלא מּועט, ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבדבר
יֹוסף. ִֵעם
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ׁשּמת‡. ּברּורה ראיה ׁשּיביאּו עד נֹוחלין הּיֹורׁשין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָאין
ּכֹוכבים עֹובדי ׁשּבאּו אֹו ׁשּמת, ּבֹו ׁשמעּו אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָמֹוריׁשן.
ּפיהם על אׁשּתֹו את ׁשּמּׂשיאין ּפי על אף ּתּמן, לפי ְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַָֻמּׂשיחין

ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָֻונֹוטל
ׁשהיא·. ּפי על אף ּבעלי, מת ואמרה: ׁשּבאת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָהאּׁשה

לּנחלה נכנסין הּיֹורׁשין אין - ּכתּבתּה ותּטל ותּנּׂשא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻנאמנת
נכנס יבמּה הרי - ונתיּבמה ּבעלי, מת אמרה: ּפיה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָעל
והרי הּמת, אחיו ׁשם על יקּום ׁשּנאמר: ּפיה; על ֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָלּנחלה

ָקם.
ׁשּטבע‚. עדים ּובאּו סֹוף, להם ׁשאין ּבמים ׁשּטבע ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמי

אׁשּתֹו את מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זכרֹו, ואבד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּבפניהם
ּבאּו אם וכן ּפיהם. על נֹוחלין הּיֹורׁשין הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָלכּתחּלה
צלּוב ׁשראּוהּו אֹו ּונמרים, אריֹות לגב ׁשּנפל ׁשראּוהּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעדים
ולא ׁשּנהרג אֹו ומת, ּבּמלחמה ׁשּנדקר אֹו ּבֹו, אֹוכל ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוהעֹוף
אֹותם והּכירּו ּבגּופֹו מבהקין סימנים לֹו היּו אבל ּפניו ְְְֲִִִִִִִָָָָָָָֻהּכירּו
- ּכ אחר זכרֹו אבד אם ּבהן, וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל -ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

אתיֹורדין מּׂשיאין ׁשאין ּפי על אף זֹו, ּבעדּות לּנחלה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
מּפני אּלא אּלּו ּבדברים החמירּו ׁשּלא אֹומר: ׁשאני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹאׁשּתֹו.
ּבדברים העדים העידּו אם ממֹון, לענין אבל ּכרת; ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַָָָָָאּסּור
זכרֹו, ואבד הּדברים אֹותן ׁשראּו והעידּו למיתה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשחזקתן
וכזה ּפיהן. על נֹוחלין אּלּו הרי - ׁשּמת נׁשמע ּכ ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואחר
ׁשחלק מי ׁשמענּו ולא דינין, ּבּתי ּבכל יֹום ּבכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹמעּׂשים

זה. ְֶָָּבדבר
וחלקּו„. לּנחלה יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, וׁשמעּו ׁשּנׁשּבה, ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָׁשבּוי

מחמת הּבֹורח וכן מּידן. אֹותּה מֹוציאין אין - ּביניהם ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָאֹותּה
יֹורׁשיו וירדּו ׁשּמת, ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת הּיֹוצא אבל ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָסּכנה.
ׁשּמת ראיה ׁשּיביאּו עד מּידן, מֹוציאין - וחלקּום ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָלנכסיו

ִָמֹוריׁשן.
ּבית‰. חּיבין - נפׁשֹות סּכנת מחמת ּובֹורח ׁשּנׁשּבה ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשבּוי

יהיּו הּמּטלטלין ּכל עֹוּׂשין? ּכיצד ּבנכסיהן. להתעּסק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָּדין
הּקרקעֹות לתֹו ּומֹורידין ּדין, ּבית ּפי על נאמן ּביד ְְְְֱִִִִִֵֶַַַַָָָֻמפקדין
ּולהתעּסק הּקרקעֹות את לעבד ּכדי לירּׁשה הראּויין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻקרֹובין
הּׁשבּוי ולכׁשּיבֹוא ׁשּיבֹואּו. עד אֹו ׁשּמתּו ׁשּיּודע עד ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבהן
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ּומה ּׁשעּׂשּו מה ׁשהּורדּו הּקרֹובים אּלּו ׁשמין - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּבֹורח
לא ולּמה הּמדינה. אֹותּה ׁשל האריסין ּכל ּכמנהג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּׁשאכלּו,
ּבין ּבמּטלטלים ּבין לעֹולם, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָיעמידּו
ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אֹו הּבעלים ׁשּיבֹואּו עד ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָּבקרקעֹות,
אּפֹוטרֹוּפֹוס להעמיד חּיבין ּדין ּבית ׁשאין לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּמתּו?

דעת. ּבני ׁשהן ְְִִֵֵֶַַלגדֹולים
.Âוענבים לקצר קמה והּניח המסּכן, ּוברח הּׁשבּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָֹֻנׁשּבה

לנכסיו יֹורדים ּדין ּבית - למסק וזיתים לגּדר ּתמרים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,
ּומֹוסק, וגֹודר ּובֹוצר וקֹוצר אּפֹוטרֹוּפֹוס, להן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָּומעמידין
ּבבית הּמּטלטלין ׁשאר עם ּדמיהן ּומּניחין הּפרֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומֹוכר
ּתחּלה, ירד ׁשאם לנכסיו; הּקרֹוב מֹורידין ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין,

ויאכ ּכתלּוׁשין ׁשהן הּפרֹות אּלּו יתלׁש והּואׁשּמא אֹותן. ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ואינן לּׂשכר העּׂשּויֹות וחנּיֹות, ּופנּדקיֹות ּבחצרֹות ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָֻֻהּדין
- ּבאריסּות אֹותן נֹותן אדם ואין טרח, ולא עבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹֹצריכין
אּלא ואֹוכל. הּׂשכר גֹובה ׁשהרי יֹורׁש; להם מֹורידין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין
הּׂשכר ויהיה ּגּבאי, להן מעמידין ּדין ּבית עֹוּׂשין? ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד
ויּטל ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּמת, ראיה ׁשּיביא עד ּדין ּבבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּנח

ְָּׂשכרֹו.
.Êּוכרמים ּולגּנֹות לּׂשדֹות אּלא לעֹולם הּקרֹוב מֹורידין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָואין

ונמצאּו יּפסדּו ׁשּלא ּכדי ּכאריס, ּבהן ׁשּיהיה ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא
ּונׁשּמים. ְִִַּבּורים

.Áולא הל להיכן ידּוע ואין נכסיו, והּניח לדעת ׁשּיצא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹמי
אין - ירד ואם לנכסיו; קרֹוב מֹורידין אין - לֹו ארע ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָמה
לֹו ּולהעמיד ּבֹו להּטּפל צריכין ּדין ּבית ואין אֹותֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמסּלקין
יצא לדעּתֹו ׁשהרי למּטלטלין, ולא לקרקע לא ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֹאּפֹוטרֹוּפֹוס,
יעמדּו - מּטלטלין זה? נכסי דין יהיה וכיצד נכסיו. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּניח
ׁשּימּות עד אֹו ויתּבע, זה ׁשּיבֹוא עד ידֹו ּתחת ׁשהן זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּביד

הּיֹורׁשין. ְְְְִִַויתּבעּו
.Ë.ּׂשכר מּמּנּו לֹוקחין אין - ׁשכן ׁשהּניחֹו מי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּקרקעֹות:

עד ׁשהּניחֹו ּכמֹו יּׁשארּו - אריס ּבהן ׁשהיה כרם אֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוּׂשדה
ּבּורים; יּׁשארּו - ּבּורים ׁשהּניחם כרם אֹו וּׂשדה ְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָׁשּיבֹוא.
מצּוין אנּו אין לדעת ואבדה ממֹונֹו, אּבד ּברצֹונֹו הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

ְֲִַָלהחזירּה.
.Èהּמּטלטלין ּכל מֹוציאין ּדין ּבית הרי - ׁשּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשמעּו

לּׂשדֹות הּקרֹוב ּומֹורידין ּפיהן, על נאמן אצל אֹותן ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּניחין
ׁשּמת ּברּורה ראיה ׁשּיביא עד ּכאריס ּבהן ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָולּכרמים

ׁשּיבֹוא. עד ֶַָאֹו

ה'תשע"ב כסלו י"ג שישי יום
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לנכסי‡. אֹו ּבֹורח אֹו הּׁשבּוי לנכסי קרֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשּמֹורידין
ׁשּמא קטן, יֹורידּו לא - ׁשּמת ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצא
יטען ׁשּמא קטן, לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין הּנכסים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָיפסיד
מחמת קרֹוב ואפּלּו ּבירּׁשתי. לי הּמּגיע חלקי זה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻויאמר:
ואחד ּגדֹול אחד אחים, ׁשני היּו ּכיצד? מֹורידין. אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרֹוב

לתֹו הּגדֹול מֹורידין אין - ּברח אֹו הּקטן ונׁשּבה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָקטן,
זה יחזיק וׁשּמא למחֹות, יכֹול אינֹו ׁשהּקטן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּׂשדהּו,
ּבירּׁשתי, לי ׁשהּגיע חלקי זה יאמר: ׁשנים ּולאחר ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאח,
הּנׁשּבה הּקטן זה ׁשל אחיו ּבן ואפּלּו ּבאתי. ירּׁשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּומחמת
אבי ׁשּמחמת יאמר: ׁשּמא לנכסיו, אֹותֹו מֹורידין אין -ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

זה. חלק ְִֵֶֶַָירׁשּתי
מחמת·. קרֹוב אפּלּו קטן, לנכסי קרֹוב מֹורידין אין ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָלעֹולם

ואפּלּו זֹו. היא יתרה הרחקה לירׁש. ראּויין ׁשאינן האם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחי
ירד. לא - ּבּׂשדֹות ּבין ּבּבּתים ּבין חלּקה ׁשטר ּביניהן ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻיׁש
ׁשּמא ירד; לא - אריסּות ׁשטר עלי ּכתבּו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפּלּו
חלק ׁשּזה ויאמר ויטען הּימים ויארכּו הּׁשטרֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיאבדּו
ּבאּׁשה מעּׂשה מֹוריׁשיו. מחמת אֹו) (מחמתֹו לֹו ּבא ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻירּׁשה
אחת, ּובת היא הּזקנה ונׁשּבית ּבנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשהיּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת,
אין חכמים: ואמרּו קטן; ּבן והּניחה ׁשנּיה ּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָּומתה
הּזקנה, מתה ׁשּמא - לּנכסים הּנׁשארה הּבת זֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמֹורידין
לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין לּקטן, אּלּו נכסים ׁשליׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָונמצאּו
עדין ׁשּמא - ּבּנכסים הּקטן לזה מֹורידין אין וכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקטן;
ּכיצד אּלא ׁשבּוי. לנכסי קטן מֹורידין ואין ּבחּיים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזקנה

מ קטן,עֹוּׂשין? ׁשל לחצי אּפֹוטרֹוּפֹוס להעמיד ׁשּצרי ּתֹו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָ
ׁשמעּו זמן אחר הּזקנה. נכסי ּכל על אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָמעמידין
לׁשליׁש הּנׁשארה הּבת ּתרד חכמים: אמרּו הּזקנה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּמתה
ׁשהּוא לׁשליׁש, הּקטן וירד ירּׁשתּה; חלק ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּנכסים,
מעמידין - הּׁשבּויה ּבת ׁשל והּׁשליׁש הּזקנה; מּנכסי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחלקֹו
הּבת גם מתה ׁשּמא הּקטן, חלק מּפני אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלּה. הּׁשליׁש חצי הּקטן לזה ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשבּויה,

ֶָּבזה.
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ּכּלן‡. אּלא אביהן, ירּׁשת חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהאחין
לכל ּכׁשּתפין הן הרי - להן ׁשהּניח ּבּמה ּביחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמׁשּתּמׁשין
מֹוריׁשן. ּבנכסי ׁשּתפין הן הרי - הּיֹורׁשין ּבׁשאר וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻּדבר.
לאמצע. הּׂשכר - זה ּבממֹון מהן אחד ּכל ונתן ׁשּנּׂשא ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹוכל

את·. הּגדֹולים והׁשּביחּו ּוקטּנים, ּגדֹולים הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָהיּו
לנּו ּׁשהּניח מה ראּו : אמרּו לאמצע. הׁשּביחּו - ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהּנכסים
והּוא מׁשּביח. ׁשל הּׁשבח - ואֹוכלין עֹוּׂשין אנּו והרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָאּבא,
אבל הּמׁשּביח; ׁשהֹוציא הֹוצאה מחמת הּׁשבח ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיהיה

לאמצע. הּׁשבח - עצמן מחמת נכסים ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָׁשבחּו
ּבכלל‚. הּיֹורׁשת היא מת ׁשל אׁשּתֹו היתה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוכן

והׁש ּדֹודיה, ּבנֹות ּבכלל אֹו הּׁשבחאחיֹותיה - הּנכסים ּביחה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
עֹוּׂשה והריני ּבעלי, לי ּׁשהּניח מה ראּו אמרה: ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלאמצע.
ׁשּלּה. הּׁשבח הרי - הֹוצאה מחמת הּנכסים הׁשּביח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואֹוכלת,

ואחר„. ּובנה, ונטע הּנכסים והׁשּביח אביו, את ׁשּירׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָמי
- הן קטּנים אם אחרת: ּבמדינה אחין לֹו ׁשּיׁש נֹודע ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכ
לֹו ׁשּיׁש נֹודע ולא הֹואיל גדֹולים, היּו ואם לאמצע; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּׁשבח
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ּומה ּׁשעּׂשּו מה ׁשהּורדּו הּקרֹובים אּלּו ׁשמין - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּבֹורח
לא ולּמה הּמדינה. אֹותּה ׁשל האריסין ּכל ּכמנהג ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹּׁשאכלּו,
ּבין ּבמּטלטלים ּבין לעֹולם, אּפֹוטרֹוּפֹוס ּדין ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָיעמידּו
ּבוּדאי ׁשּיּודע עד אֹו הּבעלים ׁשּיבֹואּו עד ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָּבקרקעֹות,
אּפֹוטרֹוּפֹוס להעמיד חּיבין ּדין ּבית ׁשאין לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָׁשּמתּו?

דעת. ּבני ׁשהן ְְִִֵֵֶַַלגדֹולים
.Âוענבים לקצר קמה והּניח המסּכן, ּוברח הּׁשבּוי ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָָָֹֻנׁשּבה

לנכסיו יֹורדים ּדין ּבית - למסק וזיתים לגּדר ּתמרים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵָָָֹֹֹלבצר,
ּומֹוסק, וגֹודר ּובֹוצר וקֹוצר אּפֹוטרֹוּפֹוס, להן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָּומעמידין
ּבבית הּמּטלטלין ׁשאר עם ּדמיהן ּומּניחין הּפרֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּומֹוכר
ּתחּלה, ירד ׁשאם לנכסיו; הּקרֹוב מֹורידין ּכ ואחר ְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּדין,

ויאכ ּכתלּוׁשין ׁשהן הּפרֹות אּלּו יתלׁש והּואׁשּמא אֹותן. ל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ואינן לּׂשכר העּׂשּויֹות וחנּיֹות, ּופנּדקיֹות ּבחצרֹות ְְְְֲֲֲִֵֵַַַָָָָָֻֻהּדין
- ּבאריסּות אֹותן נֹותן אדם ואין טרח, ולא עבֹודה ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָֹֹצריכין
אּלא ואֹוכל. הּׂשכר גֹובה ׁשהרי יֹורׁש; להם מֹורידין ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאין
הּׂשכר ויהיה ּגּבאי, להן מעמידין ּדין ּבית עֹוּׂשין? ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכיצד
ויּטל ׁשּיבֹוא עד אֹו ׁשּמת, ראיה ׁשּיביא עד ּדין ּבבית ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמּנח

ְָּׂשכרֹו.
.Êּוכרמים ּולגּנֹות לּׂשדֹות אּלא לעֹולם הּקרֹוב מֹורידין ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָואין

ונמצאּו יּפסדּו ׁשּלא ּכדי ּכאריס, ּבהן ׁשּיהיה ּבהן, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא
ּונׁשּמים. ְִִַּבּורים

.Áולא הל להיכן ידּוע ואין נכסיו, והּניח לדעת ׁשּיצא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹמי
אין - ירד ואם לנכסיו; קרֹוב מֹורידין אין - לֹו ארע ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָמה
לֹו ּולהעמיד ּבֹו להּטּפל צריכין ּדין ּבית ואין אֹותֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַמסּלקין
יצא לדעּתֹו ׁשהרי למּטלטלין, ולא לקרקע לא ְְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֹאּפֹוטרֹוּפֹוס,
יעמדּו - מּטלטלין זה? נכסי דין יהיה וכיצד נכסיו. ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּניח
ׁשּימּות עד אֹו ויתּבע, זה ׁשּיבֹוא עד ידֹו ּתחת ׁשהן זה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּביד

הּיֹורׁשין. ְְְְִִַויתּבעּו
.Ë.ּׂשכר מּמּנּו לֹוקחין אין - ׁשכן ׁשהּניחֹו מי ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהּקרקעֹות:

עד ׁשהּניחֹו ּכמֹו יּׁשארּו - אריס ּבהן ׁשהיה כרם אֹו ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָוּׂשדה
ּבּורים; יּׁשארּו - ּבּורים ׁשהּניחם כרם אֹו וּׂשדה ְֲִִִִִֶֶֶֶֶָָָָׁשּיבֹוא.
מצּוין אנּו אין לדעת ואבדה ממֹונֹו, אּבד ּברצֹונֹו הּוא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻׁשהרי

ְֲִַָלהחזירּה.
.Èהּמּטלטלין ּכל מֹוציאין ּדין ּבית הרי - ׁשּמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָׁשמעּו

לּׂשדֹות הּקרֹוב ּומֹורידין ּפיהן, על נאמן אצל אֹותן ֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּומּניחין
ׁשּמת ּברּורה ראיה ׁשּיביא עד ּכאריס ּבהן ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָולּכרמים

ׁשּיבֹוא. עד ֶַָאֹו
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לנכסי‡. אֹו ּבֹורח אֹו הּׁשבּוי לנכסי קרֹוב ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשּמֹורידין
ׁשּמא קטן, יֹורידּו לא - ׁשּמת ּבֹו ׁשּׁשמעּו לדעת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹוצא
יטען ׁשּמא קטן, לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין הּנכסים. ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָיפסיד
מחמת קרֹוב ואפּלּו ּבירּׁשתי. לי הּמּגיע חלקי זה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻויאמר:
ואחד ּגדֹול אחד אחים, ׁשני היּו ּכיצד? מֹורידין. אין ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָקרֹוב

לתֹו הּגדֹול מֹורידין אין - ּברח אֹו הּקטן ונׁשּבה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָקטן,
זה יחזיק וׁשּמא למחֹות, יכֹול אינֹו ׁשהּקטן מּפני ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּׂשדהּו,
ּבירּׁשתי, לי ׁשהּגיע חלקי זה יאמר: ׁשנים ּולאחר ְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻהאח,
הּנׁשּבה הּקטן זה ׁשל אחיו ּבן ואפּלּו ּבאתי. ירּׁשה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּומחמת
אבי ׁשּמחמת יאמר: ׁשּמא לנכסיו, אֹותֹו מֹורידין אין -ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

זה. חלק ְִֵֶֶַָירׁשּתי
מחמת·. קרֹוב אפּלּו קטן, לנכסי קרֹוב מֹורידין אין ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָלעֹולם

ואפּלּו זֹו. היא יתרה הרחקה לירׁש. ראּויין ׁשאינן האם ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחי
ירד. לא - ּבּׂשדֹות ּבין ּבּבּתים ּבין חלּקה ׁשטר ּביניהן ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֻיׁש
ׁשּמא ירד; לא - אריסּות ׁשטר עלי ּכתבּו אמר: ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹואפּלּו
חלק ׁשּזה ויאמר ויטען הּימים ויארכּו הּׁשטרֹות ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹיאבדּו
ּבאּׁשה מעּׂשה מֹוריׁשיו. מחמת אֹו) (מחמתֹו לֹו ּבא ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֻירּׁשה
אחת, ּובת היא הּזקנה ונׁשּבית ּבנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשהיּו ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאחת,
אין חכמים: ואמרּו קטן; ּבן והּניחה ׁשנּיה ּבת ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָּומתה
הּזקנה, מתה ׁשּמא - לּנכסים הּנׁשארה הּבת זֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמֹורידין
לנכסי קרֹוב מֹורידין ואין לּקטן, אּלּו נכסים ׁשליׁש ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָונמצאּו
עדין ׁשּמא - ּבּנכסים הּקטן לזה מֹורידין אין וכן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָקטן;
ּכיצד אּלא ׁשבּוי. לנכסי קטן מֹורידין ואין ּבחּיים, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזקנה

מ קטן,עֹוּׂשין? ׁשל לחצי אּפֹוטרֹוּפֹוס להעמיד ׁשּצרי ּתֹו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָ
ׁשמעּו זמן אחר הּזקנה. נכסי ּכל על אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָמעמידין
לׁשליׁש הּנׁשארה הּבת ּתרד חכמים: אמרּו הּזקנה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָׁשּמתה
ׁשהּוא לׁשליׁש, הּקטן וירד ירּׁשתּה; חלק ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻהּנכסים,
מעמידין - הּׁשבּויה ּבת ׁשל והּׁשליׁש הּזקנה; מּנכסי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָחלקֹו
הּבת גם מתה ׁשּמא הּקטן, חלק מּפני אּפֹוטרֹוּפֹוס ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָלֹו
ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּלּה. הּׁשליׁש חצי הּקטן לזה ויׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּׁשבּויה,

ֶָּבזה.
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ּכּלן‡. אּלא אביהן, ירּׁשת חלקּו לא ׁשעדין ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹֻֻהאחין
לכל ּכׁשּתפין הן הרי - להן ׁשהּניח ּבּמה ּביחד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻמׁשּתּמׁשין
מֹוריׁשן. ּבנכסי ׁשּתפין הן הרי - הּיֹורׁשין ּבׁשאר וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֻּדבר.
לאמצע. הּׂשכר - זה ּבממֹון מהן אחד ּכל ונתן ׁשּנּׂשא ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹוכל

את·. הּגדֹולים והׁשּביחּו ּוקטּנים, ּגדֹולים הּיֹורׁשין ְְְְְְִִִִִִֶַַַָהיּו
לנּו ּׁשהּניח מה ראּו : אמרּו לאמצע. הׁשּביחּו - ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָהּנכסים
והּוא מׁשּביח. ׁשל הּׁשבח - ואֹוכלין עֹוּׂשין אנּו והרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָאּבא,
אבל הּמׁשּביח; ׁשהֹוציא הֹוצאה מחמת הּׁשבח ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיהיה

לאמצע. הּׁשבח - עצמן מחמת נכסים ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָׁשבחּו
ּבכלל‚. הּיֹורׁשת היא מת ׁשל אׁשּתֹו היתה אם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָוכן

והׁש ּדֹודיה, ּבנֹות ּבכלל אֹו הּׁשבחאחיֹותיה - הּנכסים ּביחה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
עֹוּׂשה והריני ּבעלי, לי ּׁשהּניח מה ראּו אמרה: ואם ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָלאמצע.
ׁשּלּה. הּׁשבח הרי - הֹוצאה מחמת הּנכסים הׁשּביח ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָואֹוכלת,

ואחר„. ּובנה, ונטע הּנכסים והׁשּביח אביו, את ׁשּירׁש ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָמי
- הן קטּנים אם אחרת: ּבמדינה אחין לֹו ׁשּיׁש נֹודע ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכ
לֹו ׁשּיׁש נֹודע ולא הֹואיל גדֹולים, היּו ואם לאמצע; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּׁשבח
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והׁשּביח קטן לנכסי ׁשּירד אח וכן ּכאריס. לֹו ׁשמין - ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחין
לא ׁשהרי לאמצע, הּׁשבח אּלא ּכאריס, לֹו ׁשמין אין -ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ירד. ְִַָּברׁשּות
אם‰. סחֹורה, ּבהן ועּׂשה מעֹות ׁשּלקח האחין מן ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָאחד

הרי - אחת ׁשעה ּתֹורתֹו מּניח ׁשאינֹו ּגדֹול חכם ּתלמיד ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה
אחיו. לצר ּומתעּסק ּתֹורתֹו מּניח זה ׁשאין ׁשּלֹו; ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּׂשכר

.Âׁשּמכניס סֹופר אֹו ּגּבאי הּמל ׁשּמּנהּו האחין מן ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָאחד
הּמלכים: מעבֹודת ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ,הּמל ּבממֹון ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּומֹוציא
זה, ּבדבר ידּוע אביהן ׁשהיה ּכגֹון מּנהּו, אביהן מחמת ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָאם
- היתֹומים עם חסד לעּׂשֹות ּכדי ּבנֹו ּתחּתיו נעמיד ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָואמר:
האחין. לכל ּבעבֹודה ׁשּיּׂשּתּכר הּׂשכר וכל ׁשּיּטל ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּפרס
עצמֹו מחמת ואם למּנֹותֹו. וראּוי ּביֹותר חכם היה ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָואפּלּו

לעצמֹו. זה הרי - ְְֲִֵֶַמּנּוהּו
.Êוקנה הּבית, ּבתֹו ונֹותן נֹוּׂשא ׁשהיה האחין מן ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָאחד

ּבׁשמֹו החֹוב ׁשטר והיה לאחרים הלוה לבּדֹו, ּבׁשמֹו ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָעבדים
עבדים ּבהן ׁשּקניתי אֹו ׁשהלויתי אּלּו מעֹות ואמר: ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלבּדֹו,
מציאה אֹו אּמי, אבי מּבית לי ׁשּנפלּו הן, לבּדי ׁשּלי ְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָאּלּו
לֹו ׁשּנפלה ראיה להביא עליו - לי נּתנה מּתנה אֹו ְְְְִִִִֶַָָָָָָָָָָָָמצאתי,
האּׁשה וכן ּבמּתנה. זכה אֹו מציאה, מצא אֹו אחרת, ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֻירּׁשה
ׁשטרי ׁשהן אֹונֹות, והיּו הּבית, ּבתֹו ונֹותנת נֹוּׂשאת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהיתה
ואמרה: ׁשמּה, על יֹוצאֹות חֹובֹות, וׁשטרי עבדים ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָממּכר

הן, ראיהׁשּלי להביא עליה - אבֹותי מּבית לי ׁשּנפלּו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
ונֹותנת נֹוּׂשאת ׁשהיתה אלמנה וכן לירּׁשה. לּה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻׁשּנפלּו
ׁשמּה, על יֹוצאֹות ּוׁשטרֹות אֹונֹות והיּו יתֹומים, ְְְְְְְִִֵַָָָּבנכסי
נּתנה מּתנה אֹו מצאתי, מציאה אֹו לי, נפלּו מירּׁשה ְְְְְִִִִִַָָָָָָָָָָֻואמרה:
ואמרה: נדּוניא, לּה יׁש ואם ראיה. להביא עליה - ְְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָָלי
ולא נדּוניא לּה אין אם אבל נאמנת. - לקחּתי ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹמּנדּוניתי

הּיֹורׁשין. ּבחזקת הּכל הרי - ראיה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹהביאה
.Áחלּוקין ׁשאין ּובאלמנה ּבאחים אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמה

קּמץ, מעּסתֹו ׁשּמא - ּבעּסתן חלּוקין היּו אם אבל ְְֲֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָָּבעּסתן;
זה מת אם וכן אמצע. מּׁשל ׁשהן ראיה להביא האחין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָועל
אף ראיה, להביא האחין על - הּבית ּבתֹו והּנֹוּׂשא ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּנֹותן

ּבעּסתן. חלּוקין היּו ׁשּלא ּפי ְֲִִִֶַָָָֹעל

.Ëעליו - ידֹו מּתחת יֹוצא חֹוב ׁשּׁשטר האחין מן ְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאחד
לֹו ׁשּצּוה אֹו ּומסירה, ּבכתיבה לֹו נתנֹו ׁשאביו ראיה ְְְְְִִִִִִֶֶָָָָָָָָלהביא
הּוא הרי - ראיה הביא לא ואם מרע; ׁשכיב ּכׁשהּוא ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָֹּבֹו

ְֶַָלאמצע.
.Èזה ׁשֹומטין ׁשחזקתן מּפני ּבאחין, אמּורים? ּדברים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה

ּגֹובה - מּבעליו ׁשּקנהּו אֹו לֹו ׁשּנתן ׁשּטען אחר אבל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּזה;
ראיה. להביא צרי ואינֹו ְְְִִֵָָָָּבֹו,

.‡Èללמד אֹו ּתֹורה ללמד זּוז מאתים ׁשּנטל האחין מן ְְִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹאחד
אין אצלנּו, אּתה אין אם לֹו: לֹומר האחין יכֹולין - ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֻאּמנּות
מזֹונֹות הֹוצאת ׁשאין הּבית; ּברּכת לפי אּלא מזֹונֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָל

רּבים. ּבין מזֹונֹותיו ּכהֹוצאת לבּדֹו ְְְִֵֶַַַָָָָהאחד
.·Èהּגדֹולים אין - ּוקטּנים ּגדֹולים ּבנים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָמי

מזֹונֹות נּזֹונים הּקטּנים ולא הּקטּנים, ּפרנסת ְְְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָֹמתּפרנסים
מיתת לאחר גדֹולים נּׂשאּו ּבׁשוה. חֹולקים אּלא ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהּגדֹולים,
יחלקּו. ּכ ואחר הּנכסים, מּכלל ּכן הּקטּנים יּׂשאּו - ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאביהן
מיתת לאחר הּקטּנים ואמרּו אביהן, ּבחּיי הּגדֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָנּׂשאּו
ׁשֹומעין אין - אּתם ׁשּנּׂשאתם ּכדר נֹוּׂשאין אנּו הרי ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאביהן:

נתן. - אביהם להם ּׁשּנתן מה אּלא ֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָלהן,
.‚Èההֹוצאה והיתה מׁשּתה, לֹו ועּׂשה ּבנֹו את האב ְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָהּׂשיא

ּכׁשהיא האב, ּבחּיי הּבן לזה ׁשֹוׁשבינּות ונׁשּתּלחה אב, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמּׁשל
הּבן הֹוציא אבל לאמצע. חֹוזרת - האב מיתת לאחר ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָחֹוזרת
ׁשּנׁשּתּלחה הּבן מחלק אּלא חֹוזרת אינּה - מּׁשּלֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבּמׁשּתה

ּבלבד. ְִַלֹו
.„Èּכׁשּתחזר מּבניו, אחד ּבׁשם ׁשֹוׁשבינּות ׁשּׁשלח ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאב

ׁשלחּה אם אבל ׁשּלֹו. היא הרי - הּבן לאֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָהּׁשֹוׁשבינּות
זה ואין לאמצע. ּתחזר - ּכׁשּתחזר סתם, ּבניו ּבׁשם ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹהאב
ּכּלן; הּבנים עּמֹו ׁשּיּׂשמחּו עד להחזירּה חּיב לֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֻׁשּנׁשּתּלחה
אם ,לפיכ נׁשּתּלחה. ּכּלן ׁשּבׁשם ׁשֹוׁשבינין, ּכּלן ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשהרי
והרי ּבלבד, עּמֹו ׁשּׂשמח זה חלק מחזיר - ּבמקצתן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּׂשמח

לאמצע. ְֶַָהּוא
.ÂËאם נאים, מלּבּוׁשין ּומתּכּסה לֹובׁש ׁשהיה האחין ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּגדֹול

זה הרי - נׁשמעין דבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּמּנּו הנאה לאחים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָיׁש
הּבית. מּתפיסת ְִִִֵַַַלֹובׁש
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― הרמ"ה מּלגזֹול,הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר לקיחת ְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹוהיא

תגזל" "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא hi,ּבגלּוי, `xwie) ְְְְְִִֶַָָֹֹ
(biהּקּבלה ּבעלי ּפרׁשּו וכ .(:hr `nw `aa)לא" : ְְֲֵֵַַַָָָֹ

מּיד אתֿהחנית "וּיגזל ׁשּנאמר: ּכענין ― ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַֹֹתגזל"

k`)הּמצרי" ,bk aÎl`eny)לעׂשה נּתק זה ולאו . ְְֲִִִֵֶַַַָ
ּגזל" אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב אמרֹו: (xwie`והּוא ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

(bk ,dּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ
(dלֹוקה ―אינֹו ׁשּבּה wzipdעׂשה e`l lkak `ly) ֲֵֵֶֶָ

(dyrlלאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם [ׁשאין ,ְְִֵֵֶֶֶַָָָ
אתֿהּגזלה ׂשרף ׁשאם לתׁשלּומין: [ׁשּנּתק] ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנּתן
ואם ׁשוה; מהּֿׁשהיתה מׁשּלם ― לּים זרקּה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָאֹו
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אׁשם, ּומקריב חמׁש מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ְְְִִִֶַַַָָָָֹּכפר
ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר fr)ּכמֹו dyr zevn)נתּבאר וכן , ְְְְְִִִֵֵֵֶָָ

מּכֹות ּבפרק(fh.)ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
קּמא. מּבבא י' ּופרק ִֶֶַָָָט'

ה'תשע"ב כסלו ט' שני יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
(akrl)הּקבּועים החֹובֹות עלינּו(milhend)את ְִֵֶַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ולא ּבהם נחזיק ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלבל
תגזל" ולא אתֿרע bi)"לאֿתעׁשק ,hi `xwie). ְְֲֲִֵֶַֹֹֹֹ

הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת היא ׁשהגנבה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ּבאמרֹו: זה מּמעׂשה והזהרנּו ּובהסּתר, ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻּבתחּבּולה

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", cnx)"לא dyrz `l); ְְְִֵֶַֹֹ
וחזקה ּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת הּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּגזל
ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻּבגלּוי
הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ּבאמרֹו: זה מעׂשה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹעל
ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, חֹוב אצל לזּולת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֻׁשּיהא
ואינ ּבֹו מחזיק ואּתה ממֹון ּובאחריּות אצל ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָלֹו
אּלא אנס, ּדר ׁשּלא ּבין אנס ּדר ּבין לֹו ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹמֹוסרֹו

(zeprha edgec)ּגםּבל הזהרנּו ּברמּיה. אֹו וׁשּוב  ְְְְִִֵַַָָֻ
אתֿ תעׁשק "לא יתעּלה: ּבאמרֹו זה מעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹעל

ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש ."רע(miyecw zyxt): ְְְְֲִֵֵָָ
זה ואיזה? ממֹון, ׁשל ׁשהּוא עׁשק ― ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹ"לאֿתעׁשק

ׂשכיר" ׂשכר lretd)הּכֹובׁש xky akrn)ּֿכל וכן ְְִֵֵַַָָ
חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר והמׁשיל לֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַָהּדֹומה
מּׁשּלֹו ממֹון ל מסר ׁשּלא אףֿעלּֿפי עלי ְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקבּוע
ואףֿעלּֿפיֿ ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ליד ּבא ְְְְִִֶַַַָָָָֹולא
מּלהחזיק הזהרּת חֹוב אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכיון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻכן
ּדבר לדגמא והביא זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻּבֹו.

ׂשכיר" "לאֿתעׁשק ואמר: ּבעצמֹו ck,זה mixac) ְְְֲִֶַַַָָֹֹ
(ciעני ׁשהּוא לפי אתֿהּׂשכיר לאֿתעׁשֹוק ענינֹו: ,ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

הּׁשמׁש עליו "ולאֿתבֹוא ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ְְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹואביֹון,
(el ribnd mlyzy ila)"הּוא עני eh)ּכי ,my). ִִָ

ספרי vzÎik`)ּולׁשֹון zyxt)ׂשכיר "לאֿתעׁשק : ְְֲִִֵַָֹֹ
מלּמד תגזל"? "לא נאמר: ּכבר והלא ואביֹון, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹעני
ּבל מּׁשּום: עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ְִִֵֵֶַַַָָׁשּכלֿהּכֹובׁש
ּומּׁשּום ׂשכיר, ּפעּלת ּובלֿתלין ּובלֿתגזל, ְְֲִִִִַַַַָָֹֹֻתעׁשק,
אמרֹו ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ׂשכרֹו". תּתן ְְְְְְְִִֵֵַָָָָּביֹומֹו
עלֿידי להּפרע אני "ממהר אמרּו: ואביֹון" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ"עני

(a xaecnyk)ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ואביֹון". ְְְִִֵֶֶַָָָֹעני
"וכחׁש יתעּלה: אמר ׁשוה. הּגזלן ודין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבענׁש
עׁשק אֹו ּבגזל אֹו יד אֹוֿבתׂשּומת ּבפּקדֹון ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבעמיתֹו

k`)אתֿעמיתֹו" ,d `xwie). ֲִֶ

ה'תשע"ב כסלו י' שלישי יום

.‰Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָמחׁשבֹותינּו
תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו מאחינּו, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹזּולתנּו

"רע fi)ּבית ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִֵֵֶַָ
(my exziאֹו ― תחמד "לא :(ile` jkÎm`)אפּלּו ְֲִַֹֹ

ּכסף "לאֿתחמד לֹומר: ּתלמּוד ּבדּבּור? ְְְִִֶֶַַַֹֹחּמּוד
"ל ולקחּת עליהם dk)וזהב ,f mixac)ּלהּלן מה , ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ׁשּיעׂשה ֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָעד
מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמעׂשה",
ּדבר לעצמנּו ׁשּנּׂשיג ּכדי ּתחּבּולֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָמּלעׂשֹות
ּדמים ּומּתן ּבקנּיה ואפּלּו אחינּו, מרכּוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחמדנּו
תחמד". "לא על עברה ׁשּכלֿזה ― ְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻמרּבים

ה'תשע"ב כסלו י"א רביעי יום

.ÂÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשנֿירביעיט'ֿי"אכסלו
― הרס"ו מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

(xeywl)זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְִֵֵַָמחׁשבֹותינּו
ּתחּבּולה עׂשּית לידי יביא ׁשּזה לפי לֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּולהתאּות
אמר: זה, ּבענין ׁשּבא הּלאו לׁשֹון וזהּו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלרכיׁשתֹו,

"רע ּבית תתאּוה gi)"ולא ,d mixac)ׁשני ואין . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹ
"לא והּוא הראׁשֹון הּלאו אּלא אחד, ענין ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹהּלאוין

זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר iciתחמד", lr) ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(zeleagzהּתאוה על אפּלּו מזהיר הּׁשני והּלאו ,ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבלבד. exzi)והחּמּוד zyxt)לא" : ְְְְְִִִַַָָֹ
תתאּוה "לא אֹומר: הּוא ּולהּלן "רע ּבית ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹתחמד

הּתאוה על רע"―לחּיב ale)ּבית daygna)ּבפני ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ
החּמּוד ועל וׁשם(dyrna)עצמּה עצמֹו". ּבפני ְְְְְִִֵַַַַָָ

לחמֹוד סֹופֹו אדם התאּוה ׁשאם "מּנין ְְְִִִִֶַַַָָָָאמרּו:
(zeiyrn zelert zhiwpa)לא" לֹומר: ּתלמּוד ?ְַַֹ

סֹופֹו אדם חמד ׁשאם מּנין תחמד". ולא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹתתאּוה
וגזלּו" ׂשדֹות "וחמדּו לֹומר: ּתלמּוד (dkinלגזֹול? ְְְְְִַַָָָָ

(a ,aאחיו אצל יפה ּדבר ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש .ִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
עבר ―הרי לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו הׁשליט ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאם
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קג elqk `"iÎ'h iriaxÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אׁשם, ּומקריב חמׁש מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ְְְִִִֶַַַָָָָֹּכפר
ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר fr)ּכמֹו dyr zevn)נתּבאר וכן , ְְְְְִִִֵֵֵֶָָ

מּכֹות ּבפרק(fh.)ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ
קּמא. מּבבא י' ּופרק ִֶֶַָָָט'

ה'תשע"ב כסלו ט' שני יום

.ÊÓ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
(akrl)הּקבּועים החֹובֹות עלינּו(milhend)את ְִֵֶַַָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ולא ּבהם נחזיק ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹלבל
תגזל" ולא אתֿרע bi)"לאֿתעׁשק ,hi `xwie). ְְֲֲִֵֶַֹֹֹֹ

הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת היא ׁשהגנבה ְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהּוא
ּבאמרֹו: זה מּמעׂשה והזהרנּו ּובהסּתר, ְְְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻּבתחּבּולה

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", cnx)"לא dyrz `l); ְְְִֵֶַֹֹ
וחזקה ּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת הּוא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּגזל
ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻּבגלּוי
הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ּבאמרֹו: זה מעׂשה ְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹֹעל
ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, חֹוב אצל לזּולת ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֻׁשּיהא
ואינ ּבֹו מחזיק ואּתה ממֹון ּובאחריּות אצל ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָלֹו
אּלא אנס, ּדר ׁשּלא ּבין אנס ּדר ּבין לֹו ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹמֹוסרֹו

(zeprha edgec)ּגםּבל הזהרנּו ּברמּיה. אֹו וׁשּוב  ְְְְִִֵַַָָֻ
אתֿ תעׁשק "לא יתעּלה: ּבאמרֹו זה מעׂשה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹעל

ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש ."רע(miyecw zyxt): ְְְְֲִֵֵָָ
זה ואיזה? ממֹון, ׁשל ׁשהּוא עׁשק ― ְֲֵֶֶֶֶֶַָֹֹֹ"לאֿתעׁשק

ׂשכיר" ׂשכר lretd)הּכֹובׁש xky akrn)ּֿכל וכן ְְִֵֵַַָָ
חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר והמׁשיל לֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַָהּדֹומה
מּׁשּלֹו ממֹון ל מסר ׁשּלא אףֿעלּֿפי עלי ְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹהּקבּוע
ואףֿעלּֿפיֿ ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ליד ּבא ְְְְִִֶַַַָָָָֹולא
מּלהחזיק הזהרּת חֹוב אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכיון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻכן
ּדבר לדגמא והביא זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָֻּבֹו.

ׂשכיר" "לאֿתעׁשק ואמר: ּבעצמֹו ck,זה mixac) ְְְֲִֶַַַָָֹֹ
(ciעני ׁשהּוא לפי אתֿהּׂשכיר לאֿתעׁשֹוק ענינֹו: ,ְְֲִִִִֶֶַַָָָֹ

הּׁשמׁש עליו "ולאֿתבֹוא ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ְְְְֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹואביֹון,
(el ribnd mlyzy ila)"הּוא עני eh)ּכי ,my). ִִָ

ספרי vzÎik`)ּולׁשֹון zyxt)ׂשכיר "לאֿתעׁשק : ְְֲִִֵַָֹֹ
מלּמד תגזל"? "לא נאמר: ּכבר והלא ואביֹון, ְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹֹֹעני
ּבל מּׁשּום: עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ְִִֵֵֶַַַָָׁשּכלֿהּכֹובׁש
ּומּׁשּום ׂשכיר, ּפעּלת ּובלֿתלין ּובלֿתגזל, ְְֲִִִִַַַַָָֹֹֻתעׁשק,
אמרֹו ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ׂשכרֹו". תּתן ְְְְְְְִִֵֵַָָָָּביֹומֹו
עלֿידי להּפרע אני "ממהר אמרּו: ואביֹון" ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ"עני

(a xaecnyk)ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ואביֹון". ְְְִִֵֶֶַָָָֹעני
"וכחׁש יתעּלה: אמר ׁשוה. הּגזלן ודין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבענׁש
עׁשק אֹו ּבגזל אֹו יד אֹוֿבתׂשּומת ּבפּקדֹון ְְְֲִִִֵֶַַָָָָּבעמיתֹו

k`)אתֿעמיתֹו" ,d `xwie). ֲִֶ

ה'תשע"ב כסלו י' שלישי יום

.‰Ò¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֶַַָמחׁשבֹותינּו
תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו מאחינּו, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹזּולתנּו

"רע fi)ּבית ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִֵֵֶַָ
(my exziאֹו ― תחמד "לא :(ile` jkÎm`)אפּלּו ְֲִַֹֹ

ּכסף "לאֿתחמד לֹומר: ּתלמּוד ּבדּבּור? ְְְִִֶֶַַַֹֹחּמּוד
"ל ולקחּת עליהם dk)וזהב ,f mixac)ּלהּלן מה , ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָ

ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ׁשּיעׂשה ֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָעד
מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָמעׂשה",
ּדבר לעצמנּו ׁשּנּׂשיג ּכדי ּתחּבּולֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָמּלעׂשֹות
ּדמים ּומּתן ּבקנּיה ואפּלּו אחינּו, מרכּוׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשחמדנּו
תחמד". "לא על עברה ׁשּכלֿזה ― ְְֲִֵֶֶַַָָֹֹֻמרּבים

ה'תשע"ב כסלו י"א רביעי יום

.ÂÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
יוםשנֿירביעיט'ֿי"אכסלו
― הרס"ו מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

(xeywl)זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְִֵֵַָמחׁשבֹותינּו
ּתחּבּולה עׂשּית לידי יביא ׁשּזה לפי לֹו, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹּולהתאּות
אמר: זה, ּבענין ׁשּבא הּלאו לׁשֹון וזהּו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָלרכיׁשתֹו,

"רע ּבית תתאּוה gi)"ולא ,d mixac)ׁשני ואין . ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֹ
"לא והּוא הראׁשֹון הּלאו אּלא אחד, ענין ְְִִִֶֶַַָָָָָָֹהּלאוין

זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר iciתחמד", lr) ְְְְִִִִֵַַַָֹ
(zeleagzהּתאוה על אפּלּו מזהיר הּׁשני והּלאו ,ְְֲֲִִִֵַַַַַַָָ

הּמכלּתא ּולׁשֹון ּבלבד. exzi)והחּמּוד zyxt)לא" : ְְְְְִִִַַָָֹ
תתאּוה "לא אֹומר: הּוא ּולהּלן "רע ּבית ְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹתחמד

הּתאוה על רע"―לחּיב ale)ּבית daygna)ּבפני ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָ
החּמּוד ועל וׁשם(dyrna)עצמּה עצמֹו". ּבפני ְְְְְִִֵַַַַָָ

לחמֹוד סֹופֹו אדם התאּוה ׁשאם "מּנין ְְְִִִִֶַַַָָָָאמרּו:
(zeiyrn zelert zhiwpa)לא" לֹומר: ּתלמּוד ?ְַַֹ

סֹופֹו אדם חמד ׁשאם מּנין תחמד". ולא ְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹתתאּוה
וגזלּו" ׂשדֹות "וחמדּו לֹומר: ּתלמּוד (dkinלגזֹול? ְְְְְִַַָָָָ

(a ,aאחיו אצל יפה ּדבר ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש .ִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
עבר ―הרי לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו הׁשליט ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָאם
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elqkקד c"iÎa"i ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

אהבת ּבֹו ותתחּזק תתאּוה". "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹעל
יחּדל ולא להּׂשיגֹו, ּתחּבּולה ׁשּיעׂשה עד הּדבר ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹאֹותֹו
ׁשהּוא להחליפֹו אֹו למכרֹו עליו ּולהכּביד ְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָמּלפּיסֹו
― זה ּדבר ּבידֹו עלה אם יקר. ויֹותר מּמּנּו טֹוב ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָיֹותר
הּדבר אֹותֹו ּכׁשּירּכׁש תחמד" "לא על ּגם עבר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹֹֹהרי
אּלא ּבמכירתֹו, ענין לֹו היה ׁשּלא חברֹו ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשהיה
ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. עד ּתחּבּולה ועׂשה עליו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשהכּביד

ׁשּבארנּו ּכמֹו לאוין, ׁשני על mxeb)ׁשעבר df lky). ְְְִֵֵֶֶַַַָָ
חּבתֹו מחמת חליפין ּולקּבל מּלמּכֹור זה נמנע ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָואם
מחמת ּובאנס ּבחזקה לֹוקחֹו אז הרי הּדבר, ְְְְְֲֲֵֵֶַַָָָָָֹלאֹותֹו
עבר אז והרי ּבנפׁשֹו, הּדבר אֹותֹו אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַָָָָהתחזקּות
ּבמעׂשה זה ּבענין והתּבֹונן תגזל". "לא על ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹּגם

ונבֹות k`)אחאב ,`Îmikln)ל נתּבאר הּנה . ְְְְִִֵֵַָָָ
תחמד". "לא ּובין תתאּוה" "לא אמרֹו ּבין ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹההבּדל

ה'תשע"ב כסלו י"ב חמישי יום

.„ˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הקצ"ד אתֿהּמצוה להׁשיב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ּתֹוספת עם ּבעינּה, קּימת היא אם עצמּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהּגזלה

dreaya)חמׁש dzlfb lr xtk m`)ּדמיה לּתן אֹו ִֵֶֶָָֹ
אתֿ "והׁשיב יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּתּנתה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָאם

וגֹו'" ּגזל אׁשר bk)הּגזלה ,d `xwie)ּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲֵֵֶַָָָָ
מּכֹות ׁשּנּתק(fh.)ּבמּסכת לאו הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו: hi,לעׂשה my) ְְְֲֲִֵַַַָָָָֹֹ
(biּדיני נתּבארּו ּוכבר וגֹו'". אתֿהּגזלה והׁשיב ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָ

מ האחרֹונים ּבּפרקים זֹו קּמא.(aa`)מצוה ְְֲִִִִַַַָָָָ

ה'תשע"ב כסלו י"ג שישי יום

.ËÒ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.¯„ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרס"ט מּלהתעּלםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
והּוא לבעליה, ונחזירּנה נּקחּנה אּלא ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָמןֿהאבדה,

להתעּלם" תּוכל "לא יתעּלה: b)אמרֹו ,ak mixac). ְְְְִִֵֶַַַָֹ
ּבארנּו xc)ּוכבר dyr zevn)ּבּמכלּתא אמרם ְְְְְִֵַַָָָָ

על עֹובר ׁשהּוא למדין "נמצאנּו האבדה: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָּבענין
הּגמרא ּולׁשֹון לאֿתעׂשה". ועל rivn`עׂשה `aa) ְְְֲֲֵֶַַַָָֹ

(.l."הּוא ולאֿתעׂשה עׂשה אבדה "הׁשב :ְֲֲֲֵֵֵֶֶַָֹ
ּבֹו ונאמר זה ּבענין אתֿהּלאו ּכפל ּתֹורה ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָּובמׁשנה
אתֿ "לאֿתראה יתעּלה: אמרֹו והּוא מיחד ְְְְְִִֶֶֶַָָָֹֻלאו

וגֹו'" נּדחים אתֿׂשיֹו אֹו אחי `)ׁשֹור ,my). ְִִִֵֶָָ
my)ּובספרי `vz zyxt)אתֿׁשֹור "לאֿתראה : ְְְִִֵֶֶֹ

אֹומר: הּוא ּולהּלן לאֿתעׂשה מצות ― "ְְֲִִֵֶַַַָָֹאחי
תפּגע" c)"ּכי ,bk zeny)ּוכבר עׂשה" מצות ― ְְְֲִִִֵַַָ

מציעא. מּבבא ּבפ"ב זֹו מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִֵָָָָָנתּבארּו

― הד"ר להׁשיבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָָ
(xifgdl)הׁשב" אמרֹו: והּוא לבעליה, ְְְֲִֵֵֶֶָָָָָָאתֿהאבדה

לֹו" c)ּתׁשיבּנּו ,bk zeny)"לאחי ּתׁשיבם "הׁשב ; ְְְִִִֵֵֶָָ
(` ,ak mixac)אמרּו ּובפרּוׁש .(.al `rivn `aa): ְְֵָ

ואמרּו הּוא". ―עׂשה אבדה zyxt"הׁשבת ixtq) ְְֲֲֲֵֵַָָָ
(`vzÎikׁשהּוא למדים "נמצאנּו האבדה: על ְְֲִִֵֵֵֶַָָעֹוד

לאֿ נבאר ועֹוד לאֿתעׂשה", ועל עׂשה על ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָֹֹעֹובר
ּבמקֹומֹו אבדה ׁשל hqx)תעׂשה dyrz `l)ּוכבר . ְְֲֲִֵֶֶַָָ

מ ב' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני מציעא.(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

ה'תשע"ב כסלו י"ד קודש שבת יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםחמישֿישבתקודשי"בֿי"דכסלו

― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֻּבחברֹו,

אתֿרעהּו" gi)והּכהֿאיׁש ,`k zeny)הם ואּלּו . ְְִִֵֵֵֵֶָ
ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש קנסֹות. ּדיני ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנקראים:
ּכן עׂשה "ּכאׁשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכּלם, ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻקנסֹות

לֹו" hi)יעׂשה ,ck `xwie)ׁשּלֹוקחים ּבזה הּכּונה . ְִֵֶֶֶַַָָָָ
el)מּממֹונֹו wifdy dn)ׁשּבא ּכמֹו ּׁשהּזיק, מה ּכדי ְְִִִֵֶֶַָָ

ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָּבּקּבלה:
אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָמּממֹונֹו
ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם נזקי ְְְִִִִֵֵֵָָָָָָָָֻּכּלם
ּכלֿהּדינים הרי ― אתֿהּבהמה אֹו ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָאתֿהאדם
ּדין ּבית אּלא יפסֹוק ולא ּבהם ידּון לא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֹהאּלה

ּבארץ Ðהּסמּוכין cere dl` zeieknql eknqpy) ְִֶַָָ
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fh wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyfhbiÎ`

æèàíäéìòå íéLáç íéøîç ãîöå Búàø÷ì úLáéôî øòð àáéö äpäå Làøäî èòî øáò ãåãå§¨¦À¨©³§©Æ¥¨½Ÿ§¦¥¬¦¨²©¬©§¦−¤¦§¨®§¤̧¤£Ÿ¦¹£ª¦À©£¥¤Á
:ïéé ìáðå õé÷ äàîe íé÷enö äàîe íçì íéúàîáàáéö øîàiå Cl älà-äî àáéö-ìà Cìnä øîàiå ¨©̧¦¤¹¤¥¨¯¦¦²¥¬¨©−¦§¥¬¤¨«¦©Ÿ̄¤©¤²¤¤¦−̈¨¥´¤¨®©´Ÿ¤¦Â¨

íçläìå ákøì Cìnä-úéáì íéøBîçä(éø÷ íçläå)ì ïéiäå íéøòpä ìBëàì õéwäå:øaãna óòiä úBzL ©£¦¸§¥©¤¹¤¦§ÀŸ§©¤³¤§©¤³¤§©©Æ¦Æ¤¡´©§¨¦½§©©¾¦¦§¬©¥̈−©¦§¨«
âéðãà-ïa äiàå Cìnä øîàiåéì eáéLé íBiä øîà ék íìLeøéa áLBé äpä Cìnä-ìà àáéö øîàiå E ©´Ÿ¤©¤½¤§©¥−¤£Ÿ¤®©¸Ÿ¤¦¹̈¤©¤À¤¦¥Æ¥´¦¨©½¦¦´¨©½©À¨¦³¦Æ

:éáà úeëìîî úà ìàøNé úéaãàáéö øîàiå úLáéôîì øLà ìk Eì äpä àáöì Cìnä øîàiå ¥´¦§¨¥½¥−©§§¬¨¦«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¦½̈¦¥´§½−Ÿ£¤´¦§¦®¤©³Ÿ¤¦¨Æ
éðéòa ïç-àöîà éúéåçzLä:Cìnä éðãà EäàöBé Léà íMî äpäå íéøeça-ãò ãåc Cìnä àáe ¦§©£¥½¦¤§¨¥¬§¥¤−£Ÿ¦¬©¤«¤¨²©¤¬¤¨¦−©©¦®§¦¥´¦¨Á¦̧¥¹

:ìl÷îe àBöé àöé àøb-ïá éòîL BîLe ìeàL-úéa úçtLnîåéãáò-ìk-úàå ãåc-úà íéðáàa ìwñéå ¦¦§©´©¥¨À§Æ¦§¦´¤¥½̈Ÿ¥¬¨−§©¥«©§©¥³¨£¨¦Æ¤¨¦½§¤¨©§¥−
:BìàîOîe Bðéîéî íéøabä-ìëå íòä-ìëå ãåc Cìnäæíéîcä Léà àö àö Bìì÷a éòîL øîà-äëå ©¤´¤¨¦®§¨¨¨Æ§¨©¦Ÿ¦½¦¦−¦§Ÿ«§Ÿ¨©¬¦§¦−§©§®¥¬¥²¦¬©¨¦−

:ìòiìaä Léàåçéìò áéLäåzçz zëìî øLà ìeàL-úéá éîc | ìk ýåýé E(éø÷ åézçz)ýåýé ïziå §¦¬©§¦¨«©¥¦Á¨¤̧§Ÿ̈¹´Ÿ§¥´¥¨À£¤³¨©Æ§¨Æ©§½̈©§½̈©¦¥³§Ÿ̈Æ
ða íBìLáà ãéa äëeìnä-úàpäå E:äzà íéîc Léà ék Eúòøa EèCìnä-ìà äéeøö-ïa éLéáà øîàiå ¤©§½̈§©−©§¨´§¤®§¦§Æ§¨´¨¤½¦²¦¬¨¦−¨«¨©¸Ÿ¤£¦©³¤§¨Æ¤©¤½¤

ñ:BLàø-úà äøéñàå àp-äøaòà Cìnä éðãà-úà äfä únä áìkä ìl÷é änìéél-äî Cìnä øîàiå ¨´¨§©¥º©¤³¤©¥Æ©¤½¤£Ÿ¦−©¤®¤¤§§¨−̈§¨¦¬¨¤Ÿ«©´Ÿ¤©¤½¤©¦¬
ék äéeøö éða íëìå(éø÷ äk)ékå ìl÷é(éø÷ ék)øîà ýåýéñ:ïk äúéNò òecî øîàé éîe ãåc-úà ìl÷ Bì §¨¤−§¥´§¨®´Ÿ´Ÿ§©¥À³Ÿ¦³§Ÿ̈Æ¨³©Æ©¥´¤¨¦½¦´Ÿ©½©−©¨¦¬¨¥«

àéäzò-ék óàå éLôð-úà Lwáî éònî àöé-øLà éðá äpä åéãáò-ìk-ìàå éLéáà-ìà ãåc øîàiå©¸Ÿ¤¨¦³¤£¦©Æ§¤¨£¨½̈¦¥¬§¦²£¤¨¨¬¦¥©−§©¥´¤©§¦®§©̧¦©¹̈
:ýåýé Bì-øîà ék ìl÷éå Bì eçpä éðéîéä-ïaáééðåòa ýåýé äàøé éìeà(éø÷ éðéòa)äáBè éì ýåýé áéLäå ¤©§¦¦À©¦³Æ¦©¥½¦¬¨©−§Ÿ̈«©²¦§¤¬§Ÿ̈−§¥¦®§¥¦®§¥¦̧§Ÿ̈¬¦Æ½̈

:äfä íBiä Búìì÷ úçzâéìwñéå ìl÷éå CBìä Búnòì øää òìöa Cìä éòîLå Cøca åéLðàå ãåc Cìiå ©¬©¦§¨−©¬©¤«©¥¤̄¨¦²©£¨−̈©¨®¤§¦§¦¿Ÿ¥Á§¥̧©¨¹̈§ª¨À¨Æ©§©¥½©§©¥³
ô:øôòa øtòå Búnòì íéðáàä£¨¦Æ§ª¨½§¦©−¤¨¨«

i"yx

(‡).ıÈ˜ ‰‡ÓÂ:דבילתא מנן ומאה Î‰(È)(תרגום:)
.ÏÏ˜È:יקלל ÂÏ.כן ¯Ó‡ שהוא‰' כמותו אדם אפשר

מאת לו שנאמר לא אם המלך את יקלל לסנהדרין, ראש

·È�ÈÚ.(È·)הקב"ה: '‰ ‰‡¯È:עיני דמעת

cec zcevn
(‡).˘‡¯‰Ó:הזיתים הר ÍÏ.(·)של ‰Ï‡ ‰Ó:לומר רצה

אלה: כל הבאתה ‰ÍÏÓ.למה ˙È·Ï:וילדיו ‰ÛÚÈ.לנשיו
הדרך: ÈÏ.(‚)מעמל Â·È˘È ÌÂÈ‰רבות מהומות בראותם

היה שלא מה אביו, על וקם אחיו את הרג האח המלך, בבני
שאול: ·ÌÈ¯ÂÁ.(‰)בבני „Ú:בחורים לעיר סמוך

(Â).Ï˜ÒÈÂ:'וגו דוד על אבנים צאˆ‡.(Ê)זרק לומר: רצה
בעצתך הנה כאומר: דמים, השופך האיש אתה ממלכותך,

בושת: ואיש אבנר עון‰˘È·.(Á)נהרג גמול עליך השיב ה'
לשתמלוך בנו, בושת איש נהרג בעצתך כי שאול, בית דמי

·¯Í˙Ú.תחתיו: Í�‰Â:למעשיך הראויה בהרעה אתה הנה
(Ë).ÏÏ˜È ‰ÓÏ:ולבניו לשאול הרגת אתה וכי כאומר:
(È).ÌÎÏÂ ÈÏ ‰Óדברים תעשו כן אם ולמה לכם, עשיתי ומה לי, עשיתם מה בינינו, אשר והשנאה האיבה מה לומר: רצה

בהם: אחפוץ לא ÏÏ˜È.אשר ‰Îמדוע לשמעי יאמר ומי לזה, רוחו העיר והוא קלל, לו אמר ה' כי הוא, כה יקלל, אשר הלא
מקום: של שלוחו הוא הלא כן, Â‚Â'.(È‡)עשית È�· רואים‰�‰ והנכם אביו, על חס שהבן הטבע בדרך הלא לומר: רצה

זאת: עשתה ה' שיד נראה ומזה נפשי, מבקש Ú˙‰.שהוא ÈÎ Û‡Âהימיני מבני הוא ושמעי ומעונה, בורח שאני עתה שכן ומכל
המה שיותר לאויבים, לי המה לו,אשר הניחו ולזה בטני, מבן נרדף מזלי קושי בראותם מקום, של גזירתו בי לעשות מוכנים

לו: אמר ה' אנוש:·È�ÈÚ.(È·)כי מחרפת הזלה עיני, הקללה:È˘‰Â·.בדמעת במקום טובה ה' לי ישיב הזה, העלבון בעבור

oeiv zcevn
(‡).„ÓˆÂוהוא יחד, וחבורים צמודים שהולכים שם על זוג,

טו)מלשון יט פתיל:(במדבר צמיד :.ÌÈ˘Â·Áבאוכף חגורים
כמו בהם, ג)לרכוב כב חמורו:(בראשית את ויחבוש :‰‡Ó

.ÌÈ˜ÂÓˆ:יבשים ענבים אשכלות ˜ıÈ.מאה ‰‡ÓÂמאה
יבשים: תאנים דבריÏÏ˜ÓÂ.(‰)ונאד:Ï·�Â.לטרין ענין

וכן וחרפה, יג)קלון ג בניו:(שמואלֿא להם מקללים כי :

(·È).ÈÏÂ‡כמו ד)הלואי, לז ישמע:(ישעיהו אולי :(‚È).ÚÏˆ·
כמו ובצד, כו)בעבר כז המשכן:(שמות צלע :.Â˙ÓÂÚÏ:נגדו

.¯ÙÚÂוכן בעפר, אמר ביאור ולתוספת עפר, י)זרק פ :(תהלים

שרשיה: ותשרש



קה fh wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyfhbiÎ`

æèàíäéìòå íéLáç íéøîç ãîöå Búàø÷ì úLáéôî øòð àáéö äpäå Làøäî èòî øáò ãåãå§¨¦À¨©³§©Æ¥¨½Ÿ§¦¥¬¦¨²©¬©§¦−¤¦§¨®§¤̧¤£Ÿ¦¹£ª¦À©£¥¤Á
:ïéé ìáðå õé÷ äàîe íé÷enö äàîe íçì íéúàîáàáéö øîàiå Cl älà-äî àáéö-ìà Cìnä øîàiå ¨©̧¦¤¹¤¥¨¯¦¦²¥¬¨©−¦§¥¬¤¨«¦©Ÿ̄¤©¤²¤¤¦−̈¨¥´¤¨®©´Ÿ¤¦Â¨

íçläìå ákøì Cìnä-úéáì íéøBîçä(éø÷ íçläå)ì ïéiäå íéøòpä ìBëàì õéwäå:øaãna óòiä úBzL ©£¦¸§¥©¤¹¤¦§ÀŸ§©¤³¤§©¤³¤§©©Æ¦Æ¤¡´©§¨¦½§©©¾¦¦§¬©¥̈−©¦§¨«
âéðãà-ïa äiàå Cìnä øîàiåéì eáéLé íBiä øîà ék íìLeøéa áLBé äpä Cìnä-ìà àáéö øîàiå E ©´Ÿ¤©¤½¤§©¥−¤£Ÿ¤®©¸Ÿ¤¦¹̈¤©¤À¤¦¥Æ¥´¦¨©½¦¦´¨©½©À¨¦³¦Æ

:éáà úeëìîî úà ìàøNé úéaãàáéö øîàiå úLáéôîì øLà ìk Eì äpä àáöì Cìnä øîàiå ¥´¦§¨¥½¥−©§§¬¨¦«©³Ÿ¤©¤Æ¤Æ§¦½̈¦¥´§½−Ÿ£¤´¦§¦®¤©³Ÿ¤¦¨Æ
éðéòa ïç-àöîà éúéåçzLä:Cìnä éðãà EäàöBé Léà íMî äpäå íéøeça-ãò ãåc Cìnä àáe ¦§©£¥½¦¤§¨¥¬§¥¤−£Ÿ¦¬©¤«¤¨²©¤¬¤¨¦−©©¦®§¦¥´¦¨Á¦̧¥¹

:ìl÷îe àBöé àöé àøb-ïá éòîL BîLe ìeàL-úéa úçtLnîåéãáò-ìk-úàå ãåc-úà íéðáàa ìwñéå ¦¦§©´©¥¨À§Æ¦§¦´¤¥½̈Ÿ¥¬¨−§©¥«©§©¥³¨£¨¦Æ¤¨¦½§¤¨©§¥−
:BìàîOîe Bðéîéî íéøabä-ìëå íòä-ìëå ãåc Cìnäæíéîcä Léà àö àö Bìì÷a éòîL øîà-äëå ©¤´¤¨¦®§¨¨¨Æ§¨©¦Ÿ¦½¦¦−¦§Ÿ«§Ÿ¨©¬¦§¦−§©§®¥¬¥²¦¬©¨¦−

:ìòiìaä Léàåçéìò áéLäåzçz zëìî øLà ìeàL-úéá éîc | ìk ýåýé E(éø÷ åézçz)ýåýé ïziå §¦¬©§¦¨«©¥¦Á¨¤̧§Ÿ̈¹´Ÿ§¥´¥¨À£¤³¨©Æ§¨Æ©§½̈©§½̈©¦¥³§Ÿ̈Æ
ða íBìLáà ãéa äëeìnä-úàpäå E:äzà íéîc Léà ék Eúòøa EèCìnä-ìà äéeøö-ïa éLéáà øîàiå ¤©§½̈§©−©§¨´§¤®§¦§Æ§¨´¨¤½¦²¦¬¨¦−¨«¨©¸Ÿ¤£¦©³¤§¨Æ¤©¤½¤

ñ:BLàø-úà äøéñàå àp-äøaòà Cìnä éðãà-úà äfä únä áìkä ìl÷é änìéél-äî Cìnä øîàiå ¨´¨§©¥º©¤³¤©¥Æ©¤½¤£Ÿ¦−©¤®¤¤§§¨−̈§¨¦¬¨¤Ÿ«©´Ÿ¤©¤½¤©¦¬
ék äéeøö éða íëìå(éø÷ äk)ékå ìl÷é(éø÷ ék)øîà ýåýéñ:ïk äúéNò òecî øîàé éîe ãåc-úà ìl÷ Bì §¨¤−§¥´§¨®´Ÿ´Ÿ§©¥À³Ÿ¦³§Ÿ̈Æ¨³©Æ©¥´¤¨¦½¦´Ÿ©½©−©¨¦¬¨¥«

àéäzò-ék óàå éLôð-úà Lwáî éònî àöé-øLà éðá äpä åéãáò-ìk-ìàå éLéáà-ìà ãåc øîàiå©¸Ÿ¤¨¦³¤£¦©Æ§¤¨£¨½̈¦¥¬§¦²£¤¨¨¬¦¥©−§©¥´¤©§¦®§©̧¦©¹̈
:ýåýé Bì-øîà ék ìl÷éå Bì eçpä éðéîéä-ïaáééðåòa ýåýé äàøé éìeà(éø÷ éðéòa)äáBè éì ýåýé áéLäå ¤©§¦¦À©¦³Æ¦©¥½¦¬¨©−§Ÿ̈«©²¦§¤¬§Ÿ̈−§¥¦®§¥¦®§¥¦̧§Ÿ̈¬¦Æ½̈

:äfä íBiä Búìì÷ úçzâéìwñéå ìl÷éå CBìä Búnòì øää òìöa Cìä éòîLå Cøca åéLðàå ãåc Cìiå ©¬©¦§¨−©¬©¤«©¥¤̄¨¦²©£¨−̈©¨®¤§¦§¦¿Ÿ¥Á§¥̧©¨¹̈§ª¨À¨Æ©§©¥½©§©¥³
ô:øôòa øtòå Búnòì íéðáàä£¨¦Æ§ª¨½§¦©−¤¨¨«

i"yx

(‡).ıÈ˜ ‰‡ÓÂ:דבילתא מנן ומאה Î‰(È)(תרגום:)
.ÏÏ˜È:יקלל ÂÏ.כן ¯Ó‡ שהוא‰' כמותו אדם אפשר

מאת לו שנאמר לא אם המלך את יקלל לסנהדרין, ראש

·È�ÈÚ.(È·)הקב"ה: '‰ ‰‡¯È:עיני דמעת

cec zcevn
(‡).˘‡¯‰Ó:הזיתים הר ÍÏ.(·)של ‰Ï‡ ‰Ó:לומר רצה

אלה: כל הבאתה ‰ÍÏÓ.למה ˙È·Ï:וילדיו ‰ÛÚÈ.לנשיו
הדרך: ÈÏ.(‚)מעמל Â·È˘È ÌÂÈ‰רבות מהומות בראותם

היה שלא מה אביו, על וקם אחיו את הרג האח המלך, בבני
שאול: ·ÌÈ¯ÂÁ.(‰)בבני „Ú:בחורים לעיר סמוך

(Â).Ï˜ÒÈÂ:'וגו דוד על אבנים צאˆ‡.(Ê)זרק לומר: רצה
בעצתך הנה כאומר: דמים, השופך האיש אתה ממלכותך,

בושת: ואיש אבנר עון‰˘È·.(Á)נהרג גמול עליך השיב ה'
לשתמלוך בנו, בושת איש נהרג בעצתך כי שאול, בית דמי

·¯Í˙Ú.תחתיו: Í�‰Â:למעשיך הראויה בהרעה אתה הנה
(Ë).ÏÏ˜È ‰ÓÏ:ולבניו לשאול הרגת אתה וכי כאומר:
(È).ÌÎÏÂ ÈÏ ‰Óדברים תעשו כן אם ולמה לכם, עשיתי ומה לי, עשיתם מה בינינו, אשר והשנאה האיבה מה לומר: רצה

בהם: אחפוץ לא ÏÏ˜È.אשר ‰Îמדוע לשמעי יאמר ומי לזה, רוחו העיר והוא קלל, לו אמר ה' כי הוא, כה יקלל, אשר הלא
מקום: של שלוחו הוא הלא כן, Â‚Â'.(È‡)עשית È�· רואים‰�‰ והנכם אביו, על חס שהבן הטבע בדרך הלא לומר: רצה

זאת: עשתה ה' שיד נראה ומזה נפשי, מבקש Ú˙‰.שהוא ÈÎ Û‡Âהימיני מבני הוא ושמעי ומעונה, בורח שאני עתה שכן ומכל
המה שיותר לאויבים, לי המה לו,אשר הניחו ולזה בטני, מבן נרדף מזלי קושי בראותם מקום, של גזירתו בי לעשות מוכנים

לו: אמר ה' אנוש:·È�ÈÚ.(È·)כי מחרפת הזלה עיני, הקללה:È˘‰Â·.בדמעת במקום טובה ה' לי ישיב הזה, העלבון בעבור

oeiv zcevn
(‡).„ÓˆÂוהוא יחד, וחבורים צמודים שהולכים שם על זוג,

טו)מלשון יט פתיל:(במדבר צמיד :.ÌÈ˘Â·Áבאוכף חגורים
כמו בהם, ג)לרכוב כב חמורו:(בראשית את ויחבוש :‰‡Ó

.ÌÈ˜ÂÓˆ:יבשים ענבים אשכלות ˜ıÈ.מאה ‰‡ÓÂמאה
יבשים: תאנים דבריÏÏ˜ÓÂ.(‰)ונאד:Ï·�Â.לטרין ענין

וכן וחרפה, יג)קלון ג בניו:(שמואלֿא להם מקללים כי :

(·È).ÈÏÂ‡כמו ד)הלואי, לז ישמע:(ישעיהו אולי :(‚È).ÚÏˆ·
כמו ובצד, כו)בעבר כז המשכן:(שמות צלע :.Â˙ÓÂÚÏ:נגדו

.¯ÙÚÂוכן בעפר, אמר ביאור ולתוספת עפר, י)זרק פ :(תהלים

שרשיה: ותשרש



glקו wxt mildz - miaezk

mildzglfÎ`

.çìà:øékæäì ãåãì øBîæîá:éðøqéú Eúîçáe éðçéëBú Etö÷a-ìà ýåýéâévç-ékúçðzå éá eúçð E ¦§−§¨¦´§©§¦«§Ÿ̈À©§¤§§¬«¦¥®¦©«£¨«§¬§©§¥«¦¦−¦¤¦´£¦®©¦§©−
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i"yx

(‡).¯ÈÎÊ‰Ï „Â„Ï ¯ÂÓÊÓצרה בשעת לאומרו

כל וכנגד הקב"ה לפני ישראל של צרתם להזכיר

אמרו: בנטיית�Â˙Á.(‚)ישראל נופל נחת ל' נזרקו

כתיב החצים נזרקים הקשת דריכת ידי שעל ולפי קשת

וכן בי ט"ו)נחתו אריק(שמות לכתוב לו היה חרבי אריק

ריק התער מתערה חרב שכשמוציאין לפי אלא תערי

וכן בחרב הריקות תולה לכך י"ח)ממנה ונחתה(לעיל

היתה שאם בתיבה שורש הנו"ן ואין נחושה קשת

וכן נחתו של נו"ן אבל בי ננחתו לומ' לו היה שורש

של נו"ן כמו לפרקים ונופל' שורש אינ' ותנחת של

נידר נישך ניגף יאמר כשמתפעל נקם, נדר, נשך, נגף,

בתיבה בא שהדגש ננקם ננדר ננשך ננגף כמו ניקם

נדף עלה וכן נו"ן, כ"ז)במקום נגרה(ויקרא עיני (איכה,

וכןג') ננחתו כמו נחתו יאמר כן ננגרה ננדף כמו

נחושה קשת כ"ה)ונחתה שדרך(ש"ב וננחתה כמו

כחש כגון מקומות ברוב דגשות כמנהג להתנהג החי"ת

כחש כך וידבר מגזרת דבר כמו דגוש וממשקל לו

שרה ותכחש י"ח)מגזרת כאשר(בראשית כיחש יאמר ולא

יאמר כאשר בירך יאמר ולא ברך המברך מן יאמר

ניכר בחי"ת אבל ברי"ש ניכר דגשות שאין לפי דיבר

וכן ל"ב)דגשות כאן(דברים אף דיבר כיפר כמו שיחת

והנו"ן נגש נתן נחת מגזר' נתנו נגשו כמו נחתו יאמר

וכן מתפעל כשהיא במקומה דגש לכנס נופל (ש"איסוד

יאמרב') כאשר וחתת נחת מגזרת חתים גבורי' קשת

דרכיהם ונשמו שמם נשם מן סבב נסב כ"ו)מן (ויקרא

עליה ונבלה(שם)ושממו ה' בלל שם כי נבל בלל וכן

שפתם י"א)שם בלשון(בראשית וחתת נחת יאמר כן

Í„È.פעל: ÈÏÚ ˙Á�˙Âוכן בי נחתו לחציך פירש

היא שלך יד החצים לירות בקשת דרך מה פתרונו

ובזה ותרד לשון ותנחת חצים עלי להפיל בקשת נחתה

וכן בתבה שורש י"ח)הנו"ן נחושה(לעיל קשת ונחתה

בתיבה שורש הנו"ן תמימותÌ˙Ó.(„):(סא"א)אין

בלע"ז: 'ל�È˙ÈÂÚ.(Ê)כבדים:Â„·ÎÈ.(‰)אינטרי"ן

בלע"ז: אישטורדיש"ון עוית, אחזתו

cec zcevn
(‡).¯ÈÎÊ‰Ïביס המדוכא את להזכיר נעשה הזה וריןהמזמור

האלה: כדברים לה' משמשתÍ˙ÓÁ·Â.(·)להתפלל אל מלת
תיסרני: בחמתך אל אמר כאלו ·È.(‚)בשתים Â˙Á�ירדו כבר

בזה: ודי ידך מכת עלי ירדה וכבר היסורים חצי ‡ÔÈ(„)בי
.ÌÂ˙Óעלי הבאים מהיסורים בבשרי ושלם תם מקום אין

כעסך: È˙‡ËÁ.מפני È�ÙÓ:חטאתי מפני הבאים מהיסורים
(‰).È˘‡¯ Â¯·Úעמוקים במים בא כאלו העון מרבית המשיל

ממעל: הראש את Î·„.ועוברים ‡˘ÓÎבי אשר הכח מערך כבדים שהמה עד עונותי כבדו כן כבד משא לשאת שא"א כמו
מליצה: מלשון והוא לשאתם אוכל Â‚Â'.(Â)ולא Â˘È‡·‰הבאישו לזה והליחה הדם והוציאו החבורות נמקו כי בעבור ר"ל

בשרי: שטות:‡È˙ÏÂ.את רוח בו נכנס אא"כ עבירה עובר אדם אין כי עונותי שחוח:�È˙ÈÂÚ.(Ê)ר"ל ואלך גופי ˜Â„¯נתעקם
.È˙ÎÏ‰:הצרות בחשכת ואלך

oeiv zcevn
(·).È�ÁÈÎÂ˙.È�¯ÒÈ˙:ועונש פורעניות �Â˙Á.(‚)ענין

.˙Á�˙Âעלינו יחת מי כמו ירידה כ"א)ענין ענין�Â˜Ó.(Â):(שם
תחתיה:È˙Â¯Â·Á.המסה: הדם שנצרר מכה והוא חבורה מל'
.È˙ÏÂ‡:ושוטה אויל כמו�È˙ÈÂÚ.(Ê)מלשון עקום ענין

החיל אנשי י"ב)והתעותו שחיה˘È˙ÂÁ.:(קהלת מלשון
שחרות:˜Â„¯.וכפיפה: ענין

xe` ldi
כי לךה רבות ממני. יכבדו כבד כמשא ראשי עברו עונותי

יכבדו כבד כמשא שנאמר כמשמעו משא ע"א דמ"ח פמ"ד לך
לעניי שאת למהוי תיטיב אם הלא קס"ב עמוד זח"א ממני.
לברך אסבול אנא ממני יכבדו כבד כמשא כבדים דאינון
זה פי' ע"ב דרל"ב פינחס פ' זח"ג עלייהו. ומאריך בעלמא
שהכבד כבד כמשא ופי' עונותם. כל את השעיר ונשא ענין על
לב כבד מענין ע"ב רכ"ד דף וע"ש כו'. מכביד ס"מ שהוא
הנשימה אברי בין מפסקת פרסא כי ידוע עוד ואפ"ל ומוח.
פרסא עוד יש ללב מוח ובין כו'. הכבד ובין והלב הריאה שהן
מבדיל. ויהי רקיע יהי וזהו כו' מוחא על דמחפיא קרומא

ועתה פרסות. ב' ע"י והמוח הראש מן רחוק הכבד ונמצא
עביות שבחי' כו' כבד כמשא ראשי עברו העונות ע"י כי אומר
שנעשה פרעה לב כבד נאמר ובפרעה הראש. על מתגבר הכבד
מחמת הקב"ה של דבריו מקבל הי' ולא כו' הכבד כמו לבו
מהכבד. כבדות יש הראש על אפילו והכא ככבד לבו קושי

א': מ"ה ח"ב א'. כ' ח"א ילקוט
רבוובמדרש עוונותינו כי מפסוק העיר זה פסוק על תלים

צ"ט של"ה בר"ח. וע' ו'. פסוק ט' סי' בעזרא ראש. למעלה
ב"ב. וע' א'. שמ"ט ב'. רצ"ח א'. רכ"ד ב'.



קז `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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.ìàòîLé éaø éøác¦§¥©¦¦§¨¥
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úøèôðzxhet ynn cle zcil wxy oicd did m` xnelk ,dxekan ¦§¤¤
ok` ,dxekan dixg` miclepd z`éøáãk äéäìà) ,Eìáà] (à ¨¨¦§¨¤£¨

[eøîày ,minkgãìåeä ïîéñxveedl ligzdy gikend oniqd - ¨§¦¨©¨¨
,dxekan dndad zxhtp eci lre ,cleäwc äîäáae` fr oebk ¦§¥¨©¨

`ed ,dyak,óepéècle `ed df mce ,mgxd on `veid mc epiidc ¦
,`veie genipyaednda,äqb`id clel oniq ,oez` e` dxt oebk ¦©¨
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המשך בעמוד כק

oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

äùòîá éìúã àáåø`ny yginl `ki`e ,draxda ilzc dndad xeair oebk Ð

.wtq jklid ,xkf dilr dlr `lïë øîåà éðéà éðàåoeyla jilr wleg ipi` Ð

.dixnbl dixaq oia `ki` i`n yxtn onwle .xg` oeyla `l` ,izrenyéàîá
éâìôéî÷"exn` la`" ipzwc ,ryedi iaxc dixnbe l`rnyi iax Ð?óåðéèá

éâéìô øèåôdil ieync l`rnyi iaxc Ð

dzpy jeza siph inp i`c xaq ,xeka i`ce

.`xhtin `làøîåçì`yix iab oebk Ð

ded `aex xza opilf` ded i`c ,`zrnyc

jli`e o`kn (`dc) i`ce heyt dil opieyn

ieyne `xnegl herinl yiig jklid ,(ded)

Ð herinl yiig i` ,`kd la` .wtq dil

dil ieyn dzpy za elit`c ,`ed `lew

.wtqäéøîâdil zi`) "exn` la`" Ð

.(ixirfcäéøáñip`e" Ð"ok xne` ipi`

.'ekäùù óåñá óåðéèãdepi`xy Ð

.iriay ycg zlgza sphl dligzdyïéà
íåé íéùìùî úåçô óåðéèdpi`c Ð

.mei miyly cr xkf zlawnäéøîâìÐ

iaxc` ,dyy za dtpihy opirci `lc

i`ce dzpy za :xn`c ,bilt l`rnyi

dcli elit` :edi` dil xn`we .odkl

jeza siph `nlc ,wtq dzpy jeza

dxfge ,clepyn drax` e` miycg dyly

`lc opifgc `kide .dzpy jeza dclie

dyy seqa dtpihe dyy seq cr siph

`edd Ð dixaqa ryedi iax xn`ck

e`l sepih `eddc .`ed `ilrn xeka

`l Ð did sepih m`c .`ed xenb sepih

dpya cg` mei cr dzpy jeza dcli ded

,ixirfk ,iriay ycg lk ied sepihc .dipy

dzlk ixd Ð xeaird ini miycg dynge

iycg lkc xgnl cr clz `le ,dzpy

zclei jk xg`e .minly opira xeair

:(a,gl) dcp zkqna opixn`ck .xgnl

miiz`n `ixhniba "oeixd dl 'd ozie"

ly miycg dryze .cg`e miray

,mini miraye miiz`n eed mei miyely

`xw azk cg`e miray miiz`n meiae

.zcleicäéøáñì`pifgc ab lr s`e Ð

Ð dyy seq cr siph `lc`witq inp

.ixirfc dil zilc ,`ed
äéøîâì

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

àúøååçîmrhne Ð `herinl yiigc dil `xiaq xi`n iaxk l`rnyi iax

rxzi`e ,dcli `ly zwfgac dwfgl ,zexarzn oi`c `herin jenq

yixa xn`ck `blte `blt `l` ied `lc ,xeka i`ce eayegl oi` Ð `aex dil

wxta d`neh wtqa opixdhnc `de .izkx`d mye ,(`,hiw) zenaic `xza wxt

meyn epiid (`,et oileg) "mcd ieqk"

zrc ea oi`y xaca xdhil dheqn opitlic

wtq exn` m` :mzd xn`w ikdle .l`yil

?xzidl xeqi` wtq exn`i ,xdhl d`neh

àðéáø:dniz Ð opax `niz elit` xn`

zenaic `xza wxt yixa ikd ipyn `lc

maiizz `le `ypz `lc oizipzn` (`,hiw)

yie !dzxv `id [zxaern] `ny rczy cr

ilz aiyg `l mc`c yinyzc :xnel

minrtc .dndac yinyz enk dyrna

xkeyd"a xn`ck ,riaxdl jixv dndac

xzen :(`,`v `rivn `aa) "milretd z`

.zxtetya legknk qipkdléáøåryedi

`w `d :xn`z m`e Ð sepihl oiyyeg xaq

yiig `l ryedi iaxc onwl opiwqn

:d`ln dzvic oizipznn wiicck ,`herinl

ok m`e ,zyyeg dpi` xne` ryedi iax

,cere ?zetphnc `herinl `kd yiig ikid

`l xi`n iax elit` `kdc `peeb i`d ikac

zenaic `xza wxt yixa xn`ck ,yiig

ied dwfge `aex `ki`c `kidc (a,hiw)

`aex `ki` `kde .`herinc herin herind

`ly zwfga `idy dwfge ,zetphn oi`c

ied `l mewn lknc :xnel yie !dclii`ce

`penn zwfg `ki`c ,odkl ozipy xeka

.di`xd eilr exiagn `ivende ,`ticrc

aexd xg` `penna lif`c axl elit`e

ogbp `vnpe exiagl xey xkendc `idda

miw :xn`c meyn epiid ,(`,en `nw `aa)

yi ,inp i` .aexd on ip`y i`ytpa il

oennl oiraez el oi`y oenn oia wlgl

:dniz zvw `id edine .oiraez el yiy

oiprle dceare dfiba zewll oiprlc

,xeka i`ce aiyg Ð gafnl axwil

oiprle .dwfge `aex xza opilf`c

aygi odkl ezpizp:uxzl d`xpe !wtq

meyn Ð zetphncherinl opiyiig ikdlc

onfl zeribnyk zexarzn zenda aexc

.(zexarzn) ea xarzdl zeie`xy

àìå÷ì,ozpi odkl elit`e Ð yiig `l

iab ,edine .gafnl axwc oeik

cia oenn cinrdl ol dedc ,dyw dxeng

ax elit`c ,`aex xza lfip `le milra

aexd xg` oenna oikled oi`c `kd dcen

.dxedh dnda eh` dxeng xfbc :xnel yie !lirl izyxitckúéòáéàå,yiig `l `lewl xninl ira dedc ,inp `xwirn Ð yiig `xnegl oia `lewl oia `ni`

yiigcn ,`ziixe`cn epiid Ð `herinl yiig xi`n iaxc `dc o`kn wcwcl oi` mewn lkne .yiig mewn lka xi`n iaxl la` ,l`rnyi iaxl epiidc rnyn

riiqny ,xarzdl zeie`xd onfl zeribnyk zexarzn aex `ki`c meyn ,inp i` .aexd xg` oenna opilf` `lc .odkl epzep `ly epiidc ,lwdl elit` `kd

eh` zenewn x`y xfb `le ,`herin eh` `aex xfbe ,`herinl yiig xi`n iaxc xn` ,iwiipe` zia zpiab iab (a,cl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtae .herinl

miycwe gqt :xi`n iaxl jixtc inp (`,ai) oilegc `nw wxtae .`herin eh` dxifb mrhn ,opaxcn `l` `ziixe`cn e`l inp mewn eze`ac rnyn .mewn eze`

gqta Ð de`z xyaa xfb elit`e ,`herinl yiig opaxcnc rnyn .`pngx `xyc xninl `ki` i`n de`z xya :xn`w `le ?`pngx `xyc xninl `ki` i`n

my cinrdl elki `ly it lr s`e .xyt` `lc ,xfb `l miycwe`lc `kid ,xyt` Ð xyt`c `kid ,`ziixe`ca inp ikd .xyt`c `kid decinrd ,mzxifb

mewn mey e`xy oeik ,xyt`c `kid xefble yegl minkgl did `l Ð xyt` `ll xyt` oia welig oi` `ziixe`cac `zi` m`c .xyt` `l Ð wecal xyt`

xizdl dvex cere .wepiz iab xdhcn ,`ziixe`cn herinl xi`n iax yiigc d`xp ,herinl zriiqn dwfgc `kid ,edine .xyt` `lc `kid oebk ,eyg `ly

"adfd" wxtac :xn`z m`e .oilwlewn odiyrn aex oi`c ab lr s`c ,ohwe dhey yxg zhigy xg` epa z`e eze` hegyl (a,et oileg) "mcd ieqik" wxta

jenqc ?`ziixe`c lah epi` dnle .mdixacl wefig eyr :xn`wc ,xi`n iaxl elit` opaxcn ied i`ncc rnyn ,od oiyneg dyng iab (a,dp `rivn `aa)

ryxa mc` mey wifgdl oi`c ,cere .(`,`l zekxa) uena dqipkdy ,dcar `irye` iaxk `nlcc ,dwfg df oi`c :xnel yie !lah zwfgl mixyrn oi`c herin

.oixyrn oi`y herin liaya
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קט oifge` mipy` cenr k sc ± oey`x wxtzereay

äùòîá éìúã àáåø`ny yginl `ki`e ,draxda ilzc dndad xeair oebk Ð

.wtq jklid ,xkf dilr dlr `lïë øîåà éðéà éðàåoeyla jilr wleg ipi` Ð

.dixnbl dixaq oia `ki` i`n yxtn onwle .xg` oeyla `l` ,izrenyéàîá
éâìôéî÷"exn` la`" ipzwc ,ryedi iaxc dixnbe l`rnyi iax Ð?óåðéèá

éâéìô øèåôdil ieync l`rnyi iaxc Ð

dzpy jeza siph inp i`c xaq ,xeka i`ce

.`xhtin `làøîåçì`yix iab oebk Ð

ded `aex xza opilf` ded i`c ,`zrnyc

jli`e o`kn (`dc) i`ce heyt dil opieyn

ieyne `xnegl herinl yiig jklid ,(ded)

Ð herinl yiig i` ,`kd la` .wtq dil

dil ieyn dzpy za elit`c ,`ed `lew

.wtqäéøîâdil zi`) "exn` la`" Ð

.(ixirfcäéøáñip`e" Ð"ok xne` ipi`

.'ekäùù óåñá óåðéèãdepi`xy Ð

.iriay ycg zlgza sphl dligzdyïéà
íåé íéùìùî úåçô óåðéèdpi`c Ð

.mei miyly cr xkf zlawnäéøîâìÐ

iaxc` ,dyy za dtpihy opirci `lc

i`ce dzpy za :xn`c ,bilt l`rnyi

dcli elit` :edi` dil xn`we .odkl

jeza siph `nlc ,wtq dzpy jeza

dxfge ,clepyn drax` e` miycg dyly

`lc opifgc `kide .dzpy jeza dclie

dyy seqa dtpihe dyy seq cr siph

`edd Ð dixaqa ryedi iax xn`ck

e`l sepih `eddc .`ed `ilrn xeka

`l Ð did sepih m`c .`ed xenb sepih

dpya cg` mei cr dzpy jeza dcli ded

,ixirfk ,iriay ycg lk ied sepihc .dipy

dzlk ixd Ð xeaird ini miycg dynge

iycg lkc xgnl cr clz `le ,dzpy

zclei jk xg`e .minly opira xeair

:(a,gl) dcp zkqna opixn`ck .xgnl

miiz`n `ixhniba "oeixd dl 'd ozie"

ly miycg dryze .cg`e miray

,mini miraye miiz`n eed mei miyely

`xw azk cg`e miray miiz`n meiae

.zcleicäéøáñì`pifgc ab lr s`e Ð

Ð dyy seq cr siph `lc`witq inp

.ixirfc dil zilc ,`ed
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àúøååçîmrhne Ð `herinl yiigc dil `xiaq xi`n iaxk l`rnyi iax

rxzi`e ,dcli `ly zwfgac dwfgl ,zexarzn oi`c `herin jenq

yixa xn`ck `blte `blt `l` ied `lc ,xeka i`ce eayegl oi` Ð `aex dil

wxta d`neh wtqa opixdhnc `de .izkx`d mye ,(`,hiw) zenaic `xza wxt

meyn epiid (`,et oileg) "mcd ieqk"

zrc ea oi`y xaca xdhil dheqn opitlic

wtq exn` m` :mzd xn`w ikdle .l`yil

?xzidl xeqi` wtq exn`i ,xdhl d`neh

àðéáø:dniz Ð opax `niz elit` xn`

zenaic `xza wxt yixa ikd ipyn `lc

maiizz `le `ypz `lc oizipzn` (`,hiw)

yie !dzxv `id [zxaern] `ny rczy cr

ilz aiyg `l mc`c yinyzc :xnel

minrtc .dndac yinyz enk dyrna

xkeyd"a xn`ck ,riaxdl jixv dndac

xzen :(`,`v `rivn `aa) "milretd z`

.zxtetya legknk qipkdléáøåryedi

`w `d :xn`z m`e Ð sepihl oiyyeg xaq

yiig `l ryedi iaxc onwl opiwqn

:d`ln dzvic oizipznn wiicck ,`herinl

ok m`e ,zyyeg dpi` xne` ryedi iax

,cere ?zetphnc `herinl `kd yiig ikid

`l xi`n iax elit` `kdc `peeb i`d ikac

zenaic `xza wxt yixa xn`ck ,yiig

ied dwfge `aex `ki`c `kidc (a,hiw)

`aex `ki` `kde .`herinc herin herind

`ly zwfga `idy dwfge ,zetphn oi`c

ied `l mewn lknc :xnel yie !dclii`ce

`penn zwfg `ki`c ,odkl ozipy xeka

.di`xd eilr exiagn `ivende ,`ticrc

aexd xg` `penna lif`c axl elit`e

ogbp `vnpe exiagl xey xkendc `idda

miw :xn`c meyn epiid ,(`,en `nw `aa)

yi ,inp i` .aexd on ip`y i`ytpa il

oennl oiraez el oi`y oenn oia wlgl

:dniz zvw `id edine .oiraez el yiy

oiprle dceare dfiba zewll oiprlc

,xeka i`ce aiyg Ð gafnl axwil

oiprle .dwfge `aex xza opilf`c

aygi odkl ezpizp:uxzl d`xpe !wtq

meyn Ð zetphncherinl opiyiig ikdlc

onfl zeribnyk zexarzn zenda aexc

.(zexarzn) ea xarzdl zeie`xy

àìå÷ì,ozpi odkl elit`e Ð yiig `l

iab ,edine .gafnl axwc oeik

cia oenn cinrdl ol dedc ,dyw dxeng

ax elit`c ,`aex xza lfip `le milra

aexd xg` oenna oikled oi`c `kd dcen

.dxedh dnda eh` dxeng xfbc :xnel yie !lirl izyxitckúéòáéàå,yiig `l `lewl xninl ira dedc ,inp `xwirn Ð yiig `xnegl oia `lewl oia `ni`

yiigcn ,`ziixe`cn epiid Ð `herinl yiig xi`n iaxc `dc o`kn wcwcl oi` mewn lkne .yiig mewn lka xi`n iaxl la` ,l`rnyi iaxl epiidc rnyn

riiqny ,xarzdl zeie`xd onfl zeribnyk zexarzn aex `ki`c meyn ,inp i` .aexd xg` oenna opilf` `lc .odkl epzep `ly epiidc ,lwdl elit` `kd

eh` zenewn x`y xfb `le ,`herin eh` `aex xfbe ,`herinl yiig xi`n iaxc xn` ,iwiipe` zia zpiab iab (a,cl dxf dcear) "oicinrn oi`" wxtae .herinl

miycwe gqt :xi`n iaxl jixtc inp (`,ai) oilegc `nw wxtae .`herin eh` dxifb mrhn ,opaxcn `l` `ziixe`cn e`l inp mewn eze`ac rnyn .mewn eze`

gqta Ð de`z xyaa xfb elit`e ,`herinl yiig opaxcnc rnyn .`pngx `xyc xninl `ki` i`n de`z xya :xn`w `le ?`pngx `xyc xninl `ki` i`n

my cinrdl elki `ly it lr s`e .xyt` `lc ,xfb `l miycwe`lc `kid ,xyt` Ð xyt`c `kid ,`ziixe`ca inp ikd .xyt`c `kid decinrd ,mzxifb

mewn mey e`xy oeik ,xyt`c `kid xefble yegl minkgl did `l Ð xyt` `ll xyt` oia welig oi` `ziixe`cac `zi` m`c .xyt` `l Ð wecal xyt`

xizdl dvex cere .wepiz iab xdhcn ,`ziixe`cn herinl xi`n iax yiigc d`xp ,herinl zriiqn dwfgc `kid ,edine .xyt` `lc `kid oebk ,eyg `ly

"adfd" wxtac :xn`z m`e .oilwlewn odiyrn aex oi`c ab lr s`c ,ohwe dhey yxg zhigy xg` epa z`e eze` hegyl (a,et oileg) "mcd ieqik" wxta

jenqc ?`ziixe`c lah epi` dnle .mdixacl wefig eyr :xn`wc ,xi`n iaxl elit` opaxcn ied i`ncc rnyn ,od oiyneg dyng iab (a,dp `rivn `aa)

ryxa mc` mey wifgdl oi`c ,cere .(`,`l zekxa) uena dqipkdy ,dcar `irye` iaxk `nlcc ,dwfg df oi`c :xnel yie !lah zwfgl mixyrn oi`c herin

.oixyrn oi`y herin liaya
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zexeka(oey`x meil)

,ïéòhe÷îì úãìBé ïðéøîà àì déøîâìzligza ztphndy `vnpe ¦§¨¥Ÿ¨§¦©¤¤¦§¨¦
cle dl clep m`e ,dzpy jeza aey zcll dleki dpi` iriay ycg
sepih did `l sepihdy gken ,dzpy jeza oiicr `idyk dpewd lv`

eli`e .xeka i`cee `ed dzr clepy cleede ,xenbïðéøîà déøáñì¦§¨¥¨§¦©
,ïéòhe÷îì úãìBésepihdy yeygl yi ,dzpy jeza dcliy s`e ¤¤¦§¨¦

clepy cled okle ,xenb sepih `ed iriayd ycegd zligza didy
.xeka wtq `ed dzpy seqa

:sqep xe`iaàîéà úéòaéàåitl oiay xnel lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
'dixaq' itl oiae 'dixnb'úãìBé ïðéøîà àìzclei `l` ,oirhewnl Ÿ¨§¦©¤¤

,minly oeixd iycg dyng xg` wxBleëk íBiä úö÷îa àëäå§¨¨§¦§¨©§
éâìôéî÷`ed dpeixd ly oexg`d meid zvwn m` ewlgp o`ke - ¨¦§§¦

,dpyd ly oexg`d meid `edy meia ea zcll dleki `linne elekk
meid `edy zxgnl wx zcll dlekie ,elekk meid zvwn oi` `ny e`

.dipyd dpyd ly oey`xd,Bleëk íBiä úö÷î ïðéøîà déøáñì¦§¨¥¨§¦©¦§¨©§
zcll dleki ,iriayd ycegd zligza dtpihy reci m` s` okle

dpyd seqa,xeka `ed dpyd seqa clepy cled m` wtzqdl yie ,
e,Bleëk íBiä úö÷î ïðéøîà àì déøîâìdtpihy reciy s` okle ¦§¨¥Ÿ¨§¦©¦§¨©§

dzpy jeza zcleiy dcild mewn lkn ,iriayd ycegd zligza
i`ce `ed dzr clepy clede ,xenb sepih did `l sepihdy dgiken

.xeka
:`ziixaa epipy(`"r lirl):äcî éãéì éúàa àì éðà àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨£¦Ÿ¨¦¦¥¦¨

,Bæ'åë òeãiL ìk àlà`ly lke .melk odkl o`k oi` ,dxkiay ¤¨Ÿ¤¨©
dna zxxan `xnbd .milral enena lk`i ,wtq .odkl ef ixd ,dxkia

:ryedi iax lr wleg `aiwr iaxéaøì àáé÷ò éaø ïéa àkéà éàî©¦¨¥©¦£¦¨§©¦
.òLBäé§ª©

:`xnbd daiyneäééðéa àkéà øèBt áìç ,àøeqî àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦¨¨¨¥¦¨¥©§
algd m`d ,dcliy mcew alg dpzpy dndaa mdipia zwelgn yi -

,dxekan dxehte dcli xaky gikenàáé÷ò éaøreciy lk' xn`y ©¦£¦¨
'dxkayøáñmbyøèBt áìçoky ,dxekanáBø øçà Clä ¨©¨¨¥©¥©©

,úBãìBé ïk íà àlà úBáìBç ïéà úBîäa áBøå ,úBîäaxn`y dne §¥§§¥¥§¤¨¦¥§
sepih ici lr wxy xaeq ipi` eyexit 'ef dcn icil iz`a `l ip`'
zexyt` cer yi dtpihy reci `l m` mb `l` ,dxkia m` xxazn

xxal.zalegy ote`a epiide ,dxkia m`øáñ òLBäé éaøåalgy §©¦§ª©¨©
c ,xhet epi`,úBãìBé ïéàL ét ìò óà úBáìBçc àèeòéî àkéà àä̈¦¨¦¨§§©©¦¤¥§

cleed okle ,dxkia `l oiicre herind on `id ef dnday yeygl yie
.xeka wtq aygp xkend lv` clepd oey`xd

:`xnbd dywnLééç éîeyyeg ok` m`d -,èeòéîì òLBäé éaø ¦¨¦©¦§ª©§¦
ïðúäådpyna epipy ixde -(.hiw zenai)`id dkldy dy` iabl §¨§©

la` ,mig` el eid `le ,mipa ila dlra zne ,mid zpicnl dlrae
úBîç dì äúéäzexyt` oi`e ,myn d`viy mewna [dlra m`-] ¨§¨¨£

,dlral mitqep mig` dcli zengd m`d xxalúLLBç dðéà- ¥¨¤¤
dlra ig` `edy oeike oa dzeng dcli `ny yeygl dkixv dpi`

la` .meaia aiigzzäàéìî äàöédzeng mrn dkldyk m` - ¨§¨§¥¨
,zxaern dzeng dzidúLLBçdzeng dcli `ny yeygl dl yi - ¤¤

.`ypidl dxeq`e ,meaia zaiig `id ixde ,oa,øîBà òLBäé éaøs` ©¦§ª©¥

,zxaern dzeng dzidy ote`aïðéøîàå .úLLBç dðéàepxn`e - ¥¨¤¤§¨§¦©
,yxcnd ziaaòLBäé éaøc àîòè éàî`ny yeygl dkixv dpi`y ©©£¨§©¦§ª©

c meyn ,oa zengd dclièeòéîe ,úBãìBé úBøaeòî áBø øáñ÷odn ¨¨©§¨§¦
e ,úBìétîjeznBãìBiä ìk,úyi,úBá÷ð äöçîe íéøëæ äöçî ©¦¨©§¤¡¨§¨¦¤¡¨§¥

CBîñ[sxv-]íéøëæ eäì eåäå ,úBá÷ðc äöçîì úBìétîc àèeòéî §¦¨§©¦§¤¡¨¦§¥§¨§§¨¦
àèeòéî,mixkf zeclei zexaerndn herin wxy `vnpe -àèeòéîìe ¦¨§¦¨

ïðéLééç àìiaxy ,ef dpyna x`ean `vnp .herinl oiyyeg oi`e - Ÿ¨§¦©
x`al xyt` cvik ,dyw ok m`e ,herinl yyeg epi` ryedi
ixde ,xhet epi` alg ezhiyly ,`ziixaa `aiwr iax mr ezwelgna
herinl yeygl oi`e ,ecliy xg` `l` alg zepzep opi` zenda aex

.ecliy mcew zealegy zenda
:`xnbd zvxznCeôéà àlàxe`iad z` jetdl jixv ok` - ¤¨¥

myky xaq ryedi iaxy yxtle ,`aiwr iaxe ryedi iax zwelgna
xhet epi` algy xn` `aiwr iaxe ,xhet alg mb jk ,xhet sepihy
dxkiay reci m`y ,`ed jk eixac xe`iae .herinl miyyegy meyn
iax lr wleg epi` dfae melk odkl o`k oi` ,sepih ici lr elit`
m` s` ,wtq yi m`e ,odkl df ixd dxkia `ly reci m`e ,ryedi

.xeka wtq aygp dcle alg zpzep
iax zwelgna xe`iad zkitdl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbd

:`aiwr iaxe ryediàéðúäå,`ziixaa epipy jk ok`e -øèBt áìç §¨©§¨¨¨¥
.øèBt Bðéà áìç ,øîBà àáé÷ò éaø ,òLBäé éaø éøác¦§¥©¦§ª©©¦£¦¨¥¨¨¥¥

zecle lr dnda xyrn aeiga zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:zg` dpya eclepy dndaìL äãìiL äéiãb ,ïðaø eðza LúBð ¨©¨¨§¦¨¤¨§¨¨Ÿ¨

,zg` mrtaeãìé äéúBða ìëådpy dze`aìLìL LLzg` lk - §¨§¤¨¨§¨Ÿ¨Ÿ
,zeicb dxyr mizy eicgi zepen odizepae zepady `vnp ,zepa yly

zg` dpya eclep odizepae zepad lky oeikeøécì úBñðëð ïlek¨¦§¨©¦
éúéàø éðà ,ïBòîL éaø øîà .øOòúäìdiicbCBúa äøOéòL §¦§©¥¨©©¦¦§£¦¨¦¦¤¦§¨§

.dúðL,`nw `pz ea xaicy dfk dxwn d`xy ezpeek zehytae §¨¨
`pz ixacl oerny iax ixac oia lcadd dn `xnbd x`az jenqae

.`nw
:`xnbd zl`eyìL éðúéîì éì änììL LLdkixv recn - ¨¨¦§¦§¥¨Ÿ¨Ÿ

icy oeik ixde ,zepa yly ecli zepadn zg` lky cinrdl `ziixad
y ote`a cinrdl xyt` ,dnda xyrn aeigl ick xyraãç ãéìBz¦©

ðéàå ,úìz eäéépéîézøz ézøz Cyly cilez zepadn zg` wxy - ¦©§§¨§¦¨©§¥©§¥
zeckp ray od eicgie ,zepa izy zg` lk ecilei zexg`d izye ,zepa

.dnda xyrna zeaiigne ,zedn` ylye
:`xnbd daiynìL àìa àéâñ àìc àãç àkéàc éãééàLab` - ©§¥§¦¨£¨§Ÿ©§¨§Ÿ¨Ÿ

,zepa yly clz zepadn zg` zegtly jixvy jkeäìek àðz̈¨§
ìL eãìécìL LL.zepa yly ecliy oleky `pzd dpy - §¨§¨Ÿ¨Ÿ

:`xnbd dywnìL éðúéîì éì änìåììk Ldkxved llka recn - §¨¨¦§¦§¥¨Ÿ§¨
eidiy okzi ixde ,yly dcli odn zg`y ote`a cinrdl `ziixad

c ote`a ,xyreäééãäa ãéìBúå éäéà øcäéúå ézøz eälek ecìéì¦§§©§¥§¤§©¦¦§¦©£¥
zg` lky -clze xefgz dnvr m`de ,zeicb izy wx clz zepadn

yye zepa rax`] zeicb xyr eidi eicgie ,zg` za cer odnr
.[zeckp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zexeka(ipy meil)

zaiig eznda m`d xxal lhen eilre ,dpewd lr lhen xekad
avn z` dpewl ricedl xkend z` aiignd oic oi`e ,dxekaa
ericed `ly dnn xeka epi`y gikedl xyt` i` okle ,dndad

.jk lr xkend

äðùî
:mc zkizg dlitdy dnda ly oicd z` zxxan dpyndéaø©¦

íc úøøç äòôML äqb äîäa ,øîBà á÷òé ïa øæòéìàdlitdy - ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¥¨©¨¤¨§¨£¨©¨
,mca genipy dndad mgxa cle didy oniq `ede ,mc zkizg

,ef dxxg epnn dzyrpeøáwz Bæ éøäs` ,dxxgd z` mixaew - £¥¦¨¥
dxhtpy ercie dlitd dndady mqxtl ick ,dyecw mey da oi`y

,dxekad onäøBëaä ïî äøeèôeepi` ,xkf clz o`kn xg`l m` - §¨¦©§¨
.yecw

àøîâ
:dxeaw dperh `idy mrhae ,dxxgd ly d`nehd ipica dpc `xnbd

àéiç éaø éðzdxxgdy ,awri oa xfril` iax myaäànèî dðéà ¨¥©¦¦¨¥¨§©§¨
,àOîa àìå òbîa àìenk `ynae rbna `nhn ltpdy s` ,xnelk Ÿ§©¨§Ÿ§©¨

.d`nhn dpi` ef dxxg mewn lkn ,dliap:`xnbd dywnøçàîe¥©©
,àOîa àìå òbîa àì äànèî dðéàccle da oi`y ,jkn rnyne §¥¨§©§¨Ÿ§©¨§Ÿ§©¨

ok m` ,genipyøáwz éànàxeawl jixvy dpyna epipy recn - ©©¦¨¥
.dze`
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oifge` mipya cenr k sc ± oey`x wxtzereay

ïéòèå÷îì úãìåé ïðéøîà àì äéøîâì.dyy seq hwp `l jkld Ðäéøáñì
ïðéøîàxg` mei zvwn .dy`n dnda xnb `lc Ðdxearl iying ycg ly oe

Ð oeygxna dxarzpe ,ixirfc ol zi` elit` ,jkld .meia ea zcleie ,dlekk

.ezpy iedc ,xc` ly oexg` meia zcleiíåéä úö÷îe` ,iying ycg xnby Ð

:opiqxb ikd .sepih ly`l dixnblopixn`

.elekk meid zvwnéáø ïéá àëéà éàî
òùåäé éáøì àáé÷òin ikdn xivaac Ð

dcli?øèåô áìçelit` ,zaleg m` Ð¦

`l l`xyi ziaa dclepy e` .dzpy jeza

`id ixde ,dzpy xg`l cr zclei depi`x

.zalegøèåô óåðéè øáñ òùåäé éáøÐ

.alg `leäúåîç äì äúéädy` Ð

zne ,mid zpicnl dlrae `id dkldy

dl yie ,el oi` g`e mipa `la dlra

.myn z`viy dnewna dzengäðéà
úùùåç`iede dingl oa clep `ny Ð

.mail dwewfäàéìî úàöédzidy Ð

Ð myn ef dzviyk zxaern dzeng

.zyyegúåáé÷ð äöçîåzwwef dpi`y Ð

.meaiilêåôéà àìàiaxc ,`zvxz Ð

.algl oicd `ede ,xhet sepih :xaq ryedi

reciy lk :xninl `aiwr iax `z`e

o`k oi` Ð sepih ici lr elit`e ,dxkiay

.zaleg elit`e Ð wtq ,'ek odklàéðúäå
.`zegipa Ðäééãâdkxcc meyn hwp Ð

.cg` xeaira daxd zeclee cliléðà
äúðù êåúá äøùéòù äééãâ éúéàøÐ

ylyd dcliy dpy dze` jeza ,xnelk

olek eqpkpy cr ,eclie zepad exfg Ð zepa

.mdizepae od dpy dze`a xyrzdl xicl

.`nw `pzl dipin `wtp i`n ira onwle
àîéì
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áìçoiwxita onwlc .xhet epi` algc mz epiax wqt Ð ediipia `ki` xhet

iebn dwipn dnda gwela xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxk opiwqn (`,ck)

`l cegl alg mrhn la` .dcli ok m` `l` `ngxn `lc ,dxekad on dxehtc

jk jezne .ezwipne dil `ngxnc `pifgc ,dcda cle `ki`c e`l i` `xhtin

,`zkld ikdc mz epiax wcwcn

dwfg `ki`c `kid `herinl opiyiigc

.dcli `ly zwfga `idy ,`kd ik ,dcda

xdhnc xi`n iaxk ol `niiw `l elit`e

(a,gi dcp) migthn zewepiz aexc `idda

xingdl Ð dwfgl `herin jenq mrhn

`nw wxtac ab lr s`e .opiyiig `din

iaxk dkld oi`c rnyn (a,`i) oilegc

xi`n iaxl :xn`wc ,xingdl elit` xi`n

rnyn ?`xya lik` ikid `herinl yiigc

opilk` ikid" xn`w `lc ,ok dkld oi`c

ezriiqn dwfgc `kid mewn lkn ,"`xyia

cnrdc ,dwfg `ki` `kde ,opiyiig Ð

`herin jenqe ,dcli `ly zwfga dnda

.dwfgl zeclei opi`y it lr s`e zealegc

aexc (a,b) oilegc `nw wxt opixn`c `de

`le ,od oignen dhigy lv` oiievn

dwfgl oignen oi`c `herin jenq :opixn`

`ly cr zcner xeqi` zwfga dndac

gikye ,`ed ievn `aex `edd Ð dhgyp

:(a,a) oihib yixa epivny oiprk .`aeh

Ð `herinl yiigc xi`n iaxl elit`e

`l herinde ,ixinb xnbn ipiicc ixtq mzq

opixn`ck ,xi`n iax dil yiig `le giky

yi oke .(`,al dcp) "mizek zepa" yixa

oi`y minc (a,`kw) zenaic `idda xnel

`le ,zxzen ezy` caricc ,seq mdl

zwfgl mihlnpc `herin jenq :opixn`

Ð dlgzkl my exingdy dne .yi` zy`

`l inp qqebe .yi` zy`c `xneg meyn

`iydl eilr cirdl `aex xza dia opilf`

ilaqn `aexc `xz`a mbe .ezy` z`

,ilaqn xcde iycwn herine ,iycwn xcde

alg :xn`c ryedi iaxl `kd jixtc `d` denzl yie .(a,p) ipy wxta oiyecwa l`ppg epiax zqxib itl ,xingdl `herinl opiyiig Ð `xizdl dwfge `aex `ki`c

?dyw i`ne ."jeti`" xnel jk jezn wgece ,mixkfc `herinl yiig `lc ,yxtnck zyyeg dpi` d`iln dzvi :(`,hiw) zenaia ryedi iax xn`c `dn ,xhet epi`

elig yic `gken inp mzdc oizipzn oigxk lre !yiig jkitle ,dwfg `ki` zealegc `herin icda la` ,`herin icda dwfg `kil zenaic `idda`lc `yixc ,w

opireny`l dil ded daxc`c ,`yixa oicd `ede `tiqa biltc xnel oi`c .ryedi iax dilr bilt `le ,dwfgl herin jenq mrhn mzd yxtn 'ek maiizz `le `ypz

,ol iywzc oky lk Ð jitnc i`nlc :dniz edin .uxzln yg `l Ð `kti` `ziixa gkync oeik :xnel yie !`tiqa oky lke ,dwfg `ki`c ab lr s`e `yixa biltc

`yixa la` ,`tiqa `l` ryedi iax bilt `lc rnyn zenaic `iddae ,dcda dwfg `ki`c ab lr s`e `hernl yiig `l `nl` Ð xhet alg :ryedi iax xn` o`kc

irna oileg `edy ,dxekaa yecw epi`y zwfga cle cnrd ,daxc`y .dcli `ly zwfga `idy dn dcda dwfg `ki`c ,herin aiyg `lc opixn` ded i`e !dcen

`kilc ab lr s`e ,`herinl yiig `nl` Ð xhet epi` alg xaqc l`ilnb oa oerny oax ok m`c ,dyw la` ."jeti`" xnel jixvc `d mbe ,xity iz` ded f` Ð en`

cere .herinl yiigc mrhn xi`n iax xfbck mewn eze` eh` zenewn x`y xfb `le ,herinl yiig `lc rnyn (a,n dxf dcear) "minlvd lk" yixae .dcda dwfg

yxtnck ,herinl yiigc meyn xi`n iaxc `nrhe .xi`n iaxk `nzqc ,iwiipe` zia zepiaba xi`n iaxk xaq opgei iaxc rnyn (a,hl my) "oicinrn oi`" seqac :`iyw

dcda dwfg `ki`c ab lr s` ,mpii iab mzd xi`n iax xn`wck ,miceygd herinl yiig `le ,izek zhigyn lk` opgei iaxc (a,d) oilegc `nw wxtae .`wxt `edda

cer la` .opaxe xi`n iaxc `zbelt "minlvd lk" yixa ,zwelgn jk xg`e mzq mzdc ,cere .`herinl opiyiig `lc `aeh inzq `ki`c :xnel yie !dhgyp `lc

mizekd lk wifgdl oi`c :uxzl yie !lgx xg` jexk xifg d`xc `edd iab ,l`ilnb oa oerny oaxk dkld dil zi` opgei iaxc rnyn (`,ck zexeka) onwlc :dyw

mda oi` mixac ipy :ipzwc .opaxk xaq opgei iaxc rnyn ,migthn zewepiz aex iab (`,t oiyecw) "oiqgei dxyr" wxtac :dyw cere .ecal ryxdl `l` miryxk

rnync ,`idda dizeek opgei iax xaq l`ilnb oa oerny oaxc dizlinc xn`ck mlerlc xninl epivn edine !l`yil zrc oda yiy enk minkg me`yre l`yil zrc

mrhn `xhtin `l `iddc ,[dwipn depi`x jk xg` m`] dcil mcew alg dl dedc opifgc `kid ,dpin `wtpe .dcli ok m` `l` wipdl `ngxn `lc mrhn xhtcnc

`dn dcda dwfg `ki`c `kid herinl mz epiaxl `zyd di`x oi`e ,xhet alg xaq l`ilnb oa oerny oax iedc xyt` df itle .`ngxn `lc `nrh e`l i` ,alg

m`) yxtne .ied `witq Ð ddy `l `d ,ltp epi` mc`a mei miyely ddyy lk :xn`c l`ilnb oa oerny oaxc ,dyw edine .l`ilnb oa oerny oaxk dkld opiwqtc

inp `iyw l`ilnb oa oerny oaxc `iyw e`lae !herinl yiig `l "minlvd lk" yixae .miltp herinl yiig `nl` ,ix` elk` e` bbd on ltp elit` Ð (xnelk e`l

!mzd gkenck ,l`ilnb oa oerny oaxk ol `niiw (`,elw) zayc `iddae ,"`xyia opilk` ikid" jixt `lc oilega rnynck ,herinl opiyiig `lc ,`zkld` `zkld

s`e ,miyly jez zne li`ed dnaia exingd opaxcn `l` .(`,fl zenai) "ulegd"a gkenck ,wgcd zrya opiknq opaxc`e ,opaxk weqtl epl did oicd onc :xnel yie

e` bbd on ltpy it lr` elk`lwdl `ai `ly ,zelia` oiprl mb wtqk ede`yr jkle .lewlwe frl icil `aie ,zne wdity mlerd exn`ie xacd rwzyi `ny ,ix

`l Ð `d `l i`c ,l`ilnb oa oerny oaxk ecinrd dndaa mini dpeny ddy `lae .la`a lwind ixack dkld mewn lkay ,cere .zecra
`niiw
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קיי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr k sc zexeka(oey`x meil)

,ïéòhe÷îì úãìBé ïðéøîà àì déøîâìzligza ztphndy `vnpe ¦§¨¥Ÿ¨§¦©¤¤¦§¨¦
cle dl clep m`e ,dzpy jeza aey zcll dleki dpi` iriay ycg
sepih did `l sepihdy gken ,dzpy jeza oiicr `idyk dpewd lv`

eli`e .xeka i`cee `ed dzr clepy cleede ,xenbïðéøîà déøáñì¦§¨¥¨§¦©
,ïéòhe÷îì úãìBésepihdy yeygl yi ,dzpy jeza dcliy s`e ¤¤¦§¨¦

clepy cled okle ,xenb sepih `ed iriayd ycegd zligza didy
.xeka wtq `ed dzpy seqa

:sqep xe`iaàîéà úéòaéàåitl oiay xnel lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
'dixaq' itl oiae 'dixnb'úãìBé ïðéøîà àìzclei `l` ,oirhewnl Ÿ¨§¦©¤¤

,minly oeixd iycg dyng xg` wxBleëk íBiä úö÷îa àëäå§¨¨§¦§¨©§
éâìôéî÷`ed dpeixd ly oexg`d meid zvwn m` ewlgp o`ke - ¨¦§§¦

,dpyd ly oexg`d meid `edy meia ea zcll dleki `linne elekk
meid `edy zxgnl wx zcll dlekie ,elekk meid zvwn oi` `ny e`

.dipyd dpyd ly oey`xd,Bleëk íBiä úö÷î ïðéøîà déøáñì¦§¨¥¨§¦©¦§¨©§
zcll dleki ,iriayd ycegd zligza dtpihy reci m` s` okle

dpyd seqa,xeka `ed dpyd seqa clepy cled m` wtzqdl yie ,
e,Bleëk íBiä úö÷î ïðéøîà àì déøîâìdtpihy reciy s` okle ¦§¨¥Ÿ¨§¦©¦§¨©§

dzpy jeza zcleiy dcild mewn lkn ,iriayd ycegd zligza
i`ce `ed dzr clepy clede ,xenb sepih did `l sepihdy dgiken

.xeka
:`ziixaa epipy(`"r lirl):äcî éãéì éúàa àì éðà àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨£¦Ÿ¨¦¦¥¦¨

,Bæ'åë òeãiL ìk àlà`ly lke .melk odkl o`k oi` ,dxkiay ¤¨Ÿ¤¨©
dna zxxan `xnbd .milral enena lk`i ,wtq .odkl ef ixd ,dxkia

:ryedi iax lr wleg `aiwr iaxéaøì àáé÷ò éaø ïéa àkéà éàî©¦¨¥©¦£¦¨§©¦
.òLBäé§ª©

:`xnbd daiyneäééðéa àkéà øèBt áìç ,àøeqî àðéðç éaø øîà̈©©¦£¦¨¦¨¨¨¥¦¨¥©§
algd m`d ,dcliy mcew alg dpzpy dndaa mdipia zwelgn yi -

,dxekan dxehte dcli xaky gikenàáé÷ò éaøreciy lk' xn`y ©¦£¦¨
'dxkayøáñmbyøèBt áìçoky ,dxekanáBø øçà Clä ¨©¨¨¥©¥©©

,úBãìBé ïk íà àlà úBáìBç ïéà úBîäa áBøå ,úBîäaxn`y dne §¥§§¥¥§¤¨¦¥§
sepih ici lr wxy xaeq ipi` eyexit 'ef dcn icil iz`a `l ip`'
zexyt` cer yi dtpihy reci `l m` mb `l` ,dxkia m` xxazn

xxal.zalegy ote`a epiide ,dxkia m`øáñ òLBäé éaøåalgy §©¦§ª©¨©
c ,xhet epi`,úBãìBé ïéàL ét ìò óà úBáìBçc àèeòéî àkéà àä̈¦¨¦¨§§©©¦¤¥§

cleed okle ,dxkia `l oiicre herind on `id ef dnday yeygl yie
.xeka wtq aygp xkend lv` clepd oey`xd

:`xnbd dywnLééç éîeyyeg ok` m`d -,èeòéîì òLBäé éaø ¦¨¦©¦§ª©§¦
ïðúäådpyna epipy ixde -(.hiw zenai)`id dkldy dy` iabl §¨§©

la` ,mig` el eid `le ,mipa ila dlra zne ,mid zpicnl dlrae
úBîç dì äúéäzexyt` oi`e ,myn d`viy mewna [dlra m`-] ¨§¨¨£

,dlral mitqep mig` dcli zengd m`d xxalúLLBç dðéà- ¥¨¤¤
dlra ig` `edy oeike oa dzeng dcli `ny yeygl dkixv dpi`

la` .meaia aiigzzäàéìî äàöédzeng mrn dkldyk m` - ¨§¨§¥¨
,zxaern dzeng dzidúLLBçdzeng dcli `ny yeygl dl yi - ¤¤

.`ypidl dxeq`e ,meaia zaiig `id ixde ,oa,øîBà òLBäé éaøs` ©¦§ª©¥

,zxaern dzeng dzidy ote`aïðéøîàå .úLLBç dðéàepxn`e - ¥¨¤¤§¨§¦©
,yxcnd ziaaòLBäé éaøc àîòè éàî`ny yeygl dkixv dpi`y ©©£¨§©¦§ª©

c meyn ,oa zengd dclièeòéîe ,úBãìBé úBøaeòî áBø øáñ÷odn ¨¨©§¨§¦
e ,úBìétîjeznBãìBiä ìk,úyi,úBá÷ð äöçîe íéøëæ äöçî ©¦¨©§¤¡¨§¨¦¤¡¨§¥

CBîñ[sxv-]íéøëæ eäì eåäå ,úBá÷ðc äöçîì úBìétîc àèeòéî §¦¨§©¦§¤¡¨¦§¥§¨§§¨¦
àèeòéî,mixkf zeclei zexaerndn herin wxy `vnpe -àèeòéîìe ¦¨§¦¨

ïðéLééç àìiaxy ,ef dpyna x`ean `vnp .herinl oiyyeg oi`e - Ÿ¨§¦©
x`al xyt` cvik ,dyw ok m`e ,herinl yyeg epi` ryedi
ixde ,xhet epi` alg ezhiyly ,`ziixaa `aiwr iax mr ezwelgna
herinl yeygl oi`e ,ecliy xg` `l` alg zepzep opi` zenda aex

.ecliy mcew zealegy zenda
:`xnbd zvxznCeôéà àlàxe`iad z` jetdl jixv ok` - ¤¨¥

myky xaq ryedi iaxy yxtle ,`aiwr iaxe ryedi iax zwelgna
xhet epi` algy xn` `aiwr iaxe ,xhet alg mb jk ,xhet sepihy
dxkiay reci m`y ,`ed jk eixac xe`iae .herinl miyyegy meyn
iax lr wleg epi` dfae melk odkl o`k oi` ,sepih ici lr elit`
m` s` ,wtq yi m`e ,odkl df ixd dxkia `ly reci m`e ,ryedi

.xeka wtq aygp dcle alg zpzep
iax zwelgna xe`iad zkitdl zriiqnd `ziixa d`ian `xnbd

:`aiwr iaxe ryediàéðúäå,`ziixaa epipy jk ok`e -øèBt áìç §¨©§¨¨¨¥
.øèBt Bðéà áìç ,øîBà àáé÷ò éaø ,òLBäé éaø éøác¦§¥©¦§ª©©¦£¦¨¥¨¨¥¥

zecle lr dnda xyrn aeiga zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:zg` dpya eclepy dndaìL äãìiL äéiãb ,ïðaø eðza LúBð ¨©¨¨§¦¨¤¨§¨¨Ÿ¨

,zg` mrtaeãìé äéúBða ìëådpy dze`aìLìL LLzg` lk - §¨§¤¨¨§¨Ÿ¨Ÿ
,zeicb dxyr mizy eicgi zepen odizepae zepady `vnp ,zepa yly

zg` dpya eclep odizepae zepad lky oeikeøécì úBñðëð ïlek¨¦§¨©¦
éúéàø éðà ,ïBòîL éaø øîà .øOòúäìdiicbCBúa äøOéòL §¦§©¥¨©©¦¦§£¦¨¦¦¤¦§¨§

.dúðL,`nw `pz ea xaicy dfk dxwn d`xy ezpeek zehytae §¨¨
`pz ixacl oerny iax ixac oia lcadd dn `xnbd x`az jenqae

.`nw
:`xnbd zl`eyìL éðúéîì éì änììL LLdkixv recn - ¨¨¦§¦§¥¨Ÿ¨Ÿ

icy oeik ixde ,zepa yly ecli zepadn zg` lky cinrdl `ziixad
y ote`a cinrdl xyt` ,dnda xyrn aeigl ick xyraãç ãéìBz¦©

ðéàå ,úìz eäéépéîézøz ézøz Cyly cilez zepadn zg` wxy - ¦©§§¨§¦¨©§¥©§¥
zeckp ray od eicgie ,zepa izy zg` lk ecilei zexg`d izye ,zepa

.dnda xyrna zeaiigne ,zedn` ylye
:`xnbd daiynìL àìa àéâñ àìc àãç àkéàc éãééàLab` - ©§¥§¦¨£¨§Ÿ©§¨§Ÿ¨Ÿ

,zepa yly clz zepadn zg` zegtly jixvy jkeäìek àðz̈¨§
ìL eãìécìL LL.zepa yly ecliy oleky `pzd dpy - §¨§¨Ÿ¨Ÿ

:`xnbd dywnìL éðúéîì éì änìåììk Ldkxved llka recn - §¨¨¦§¦§¥¨Ÿ§¨
eidiy okzi ixde ,yly dcli odn zg`y ote`a cinrdl `ziixad

c ote`a ,xyreäééãäa ãéìBúå éäéà øcäéúå ézøz eälek ecìéì¦§§©§¥§¤§©¦¦§¦©£¥
zg` lky -clze xefgz dnvr m`de ,zeicb izy wx clz zepadn

yye zepa rax`] zeicb xyr eidi eicgie ,zg` za cer odnr
.[zeckp
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zexeka(ipy meil)

zaiig eznda m`d xxal lhen eilre ,dpewd lr lhen xekad
avn z` dpewl ricedl xkend z` aiignd oic oi`e ,dxekaa
ericed `ly dnn xeka epi`y gikedl xyt` i` okle ,dndad

.jk lr xkend

äðùî
:mc zkizg dlitdy dnda ly oicd z` zxxan dpyndéaø©¦

íc úøøç äòôML äqb äîäa ,øîBà á÷òé ïa øæòéìàdlitdy - ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¥¨©¨¤¨§¨£¨©¨
,mca genipy dndad mgxa cle didy oniq `ede ,mc zkizg

,ef dxxg epnn dzyrpeøáwz Bæ éøäs` ,dxxgd z` mixaew - £¥¦¨¥
dxhtpy ercie dlitd dndady mqxtl ick ,dyecw mey da oi`y

,dxekad onäøBëaä ïî äøeèôeepi` ,xkf clz o`kn xg`l m` - §¨¦©§¨
.yecw

àøîâ
:dxeaw dperh `idy mrhae ,dxxgd ly d`nehd ipica dpc `xnbd

àéiç éaø éðzdxxgdy ,awri oa xfril` iax myaäànèî dðéà ¨¥©¦¦¨¥¨§©§¨
,àOîa àìå òbîa àìenk `ynae rbna `nhn ltpdy s` ,xnelk Ÿ§©¨§Ÿ§©¨

.d`nhn dpi` ef dxxg mewn lkn ,dliap:`xnbd dywnøçàîe¥©©
,àOîa àìå òbîa àì äànèî dðéàccle da oi`y ,jkn rnyne §¥¨§©§¨Ÿ§©¨§Ÿ§©¨

ok m` ,genipyøáwz éànàxeawl jixvy dpyna epipy recn - ©©¦¨¥
.dze`
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `k sc zexeka(ipy meil)

:`xnbd dpcdúðL CBúa úãìBéå úøæBç dðéà úôpèî øáñ÷ àîéì¥¨¨¨©§©¤¤¥¨¤¤§¤¤§§¨¨
dpi` ztphnd dnday xaq `ziixad ly `pzdy xn`p m`d -
dleki dpi`y oicd `ede ,sepihd xg` dpy jyna zcll dleki

.sepihk `id dcil ixdy dcil xg`l dpy zcll
elit` :`xnbd dwiqnøîBì éöîéz íàd dndayúøæBç úôpèî ¦¦§¥©§©¤¤¤¤
,dúðL CBúa úãìBéåd dnda mewn lknúãìBéxenb cledðéà éàcå §¤¤§§¨¨¤¤©©¥¨

.dúðL CBúa úãìBéå úøæBçdcliy diicb lr xaecn o`ky oeike ¤¤§¤¤§§¨¨
ztqep za dclie dxfg dnvr `idy `pzd hwp `l okl ,dpy dze`a

.dpy dze`a
:`ziixaa epipy'åë äéiãb éúéàø éðà ïBòîL éaø øîàdxyiry ¨©©¦¦§£¦¨¦¦§¦¨

:`nw `pz lr oerny iax wleg dna zxxan `xnbd .dzpy jeza
àkéà éàîyiy weligd dn -.ïBòîL éaøì àn÷ àpz ïéa ©¦¨¥©¨©¨§©¦¦§

etpih zepady ote`a ewqr `nw `pze oerny iaxy :`xnbd daiyn
`pz zrcle ,ef dpy jeza zeclei aeye ,ozcill iyiyd ycegd seqa
oerny iax eli`e ,dpyd ly oexg`d meia wx zcll zeleki `nw
wcwc okle ,dpyd ly oexg`d meid iptl mb zcll zelekiy xaq
zcll epiznd `ly eixacn rnyn ,'dzpy jeza dxyir'y xn`e

li `l` ,ozcil zpyl oexg` meiasqep df hxte ,dpyd jeza ec
.`nw `pz ixac lr eixaca

:mzwelgn mrh z` `xnbd zx`aneéøéòæc eäééðéa àkéàyi - ¦¨¥©§¦§¦¦
dnday xn`y ,ixirf zxaqa oerny iaxl `nw `pz oia lcad

,mei miyely z`ln cr xkf zlawn dpi` dtpihyúéà àn÷ àpz©¨©¨¦
éøéòæc déìetpih zepady ote`ay hwp okle ,ixirf zrck xaeq - ¥¦§¦¦

dze` ly oexg`d meia `l` zcll zeleki opi` ,iyiyd ycegd seqa
cere xarzzy cr yceg oizndl dkixv sepihd xg` ixdy ,dpy

,xeair iycg dyngéøéòæc déì úéì ïBòîL éaøåxaeq epi` - §©¦¦§¥¥¦§¦¦
ycegd rvn`a exarzd sepihd xg`ly okzi ok m`e ,ixirf zxaqk
mipyd ycegd rvn`a elk xeaird iycg zyngy `vnpe ,iriayd
`weec `le 'dpyd jeza' mini dnk xyrzdle ciledl zelekie ,xyr

.oexg`d meia
:mzwelgnl sqep mrh d`ian `xnbdàîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨

oerny iaxl oiae `nw `pzl oia ,mlek zrcly -éøéòæc eäì úéà¦§¦§¦¦
cr xkf zlawn dpi` dtpihy dnday ixirf zxaq z` mdl yi -

,mei miyely z`lnéâìôéî à÷ ïéòhe÷îì úãìBéa àëäåo`ke - §¨¨§¤¤¦§¨¦¨¦§§¦

iyingd ycegd mlypy mcew clz dnday okzi m`d ewlgp
,dpeixdl,ïéòhe÷îì úãìBé dðéà àn÷ àpúìetpih zepady oeike §©¨©¨¥¨¤¤¦§¨¦

opi`y `vnp ,xkf elaw `l eixg` ycege ,iyiyd ycegd seqa
eli`e ,dpyd ly oexg`d meia `l` zclle aeyl zelekiéaøì§©¦

ïBòîLdndaúãìBéjeza' xak zcll zeleki okle ,oirhewnl ¦§¤¤
oexg`d meia `weec `le xyr mipyd ycegd jyna xnelk ,'dzpy

.dpyd ly
:mzwelgnl sqep mrh d`ian `xnbdàîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨

dnda ,oerny iaxl oiae `nw `pzl oia -,ïéòhe÷îì úãìBé dðéà¥¨¤¤¦§¨¦
éâìôéî÷ Bleëk íBiä úö÷îa àëäåmeid zvwn m`d ewlgp o`ke - §¨¨§¦§¨©§¨¦§§¦

oke ,meia ea xarzdl dlekie mly meik aygp sepihd ly oexg`d
zcll dlekie mly meik aygp oeixdd ly oexg`d meid zvwn m`d

,meia ea,Bleëk íBiä úö÷î ïðéøîà àì àn÷ àpúìzepad ,dzrne §©¨©¨Ÿ¨§¦©¦§¨©§
minly mei miyely xg` xkf zelawn iyiyd ycegd seqa etpihy
oeixd iyceg dyng mdl e`lniy cr zeclei opi`e ,zrl zrn
eli`e ,dpyd ly oexg`d meia zecleiy `vnpe ,zrl zrn minly

,Bleëk íBiä úö÷î ïðéøîà ïBòîL éaøìmei jyna jkitle §©¦¦§¨§¦©¦§¨©§
ini ly oexg`d meid zligzae ,xkf zlawn xak dtepihl miyelyd
,iyiyd ycegd seqa etpih m` s`y `vnpe ,zclei `id dpeixd

.oexg`d meia wx `le ,'dpyd jeza' zcll zeleki
oica ewlgp df xe`ia itle ,mzwelgnl sqep xe`ia d`ian `xnbd

:dnda xyrnàîéà úéòaàåmzwelgn x`al lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
,jkàîìò éleëc,oerny iaxl oiae `nw `pzl oia -úö÷î ïðéøîà §¥¨§¨¨§¦©¦§¨

,Bleëk íBiäly oexg`d meia eclep zeckpdy mlek itl xaecne ©§
,dpydéâìôéî÷ øOòúäì øécì ñðëð ïîæ øqeçîa àëäåo`ke - §¨¨¦§©§©¦§¨©¦§¦§©¥¨¦§§¦

xicl zqpkp mini dpeny dl e`ln `ly dnda m`d ewlgp
xqegn `nw `pz zrcl ,daxwdl die`x dpi` oiicry s` ,xyrzdl
ycegd seqa etpih m`y `vnpe ,xyrzdl xicl qpkp epi` onf
zetxhvn odizepa oi` dpya oexg`d meia zecleiy oeik iyiyd
epiid 'xyrzdl zeqpkp olek'y `ziixaa xn`y dne ,xyrzdl
zxyrzn dicb d`xy xn`y oerny iax eli`e .zxaern dpya
eclepy s`e ,xyrzdl xicl qpkp onf xqegny xaq ,'dzpy jeza'
,o`v dxyr oipnl mei eze`a otxvl ozip ,dpya oexg`d meia

.xyrna aiigzdle
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zexeka(iriax meil)

àáé÷ò éaøå ìàòîLédcli `l m` mb ,`aiwr iax zrcly ,df oica ¦§¨¥§©¦£¦¨
.xeka epi` eixg` `ad cled ,dkizg dlitd `l` ,ynn cle dndad
oky ax xn` df lr `l ok m`e .df lib jeza mb zeidl leki dfe

.zwelgn ea yiy oicn ueg xn` ixdy ,dkld
:`xnbd dkiynnàlàax ixac z` yxtpá÷òé ïa øæòéìà éaøcà ¤¨©§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

dipyd dpyna xn`y awri oa xfril` iax ly epic lr -(:`k lirl),
,xeka epi` okn xg`l `ad cled ,mc zkizg dlitdy dnday
oi` :`xnbd dgec .eixack dkldy ax xn` df lre .xawiz dkizgde

y llk yiy xg`n ,ok yxtlúðLîly eixacy -ïa øæòéìà éaø ¦§©©¦¡¦¤¤¤
,á÷òémdá÷,mihren mixac -é÷ðådkld xn`y dn lky - ©£Ÿ©§¨¦
,ezenk.eixack dkldy eprinydl jixv ax did `le

:`xnbd dkiynnàlàok xn` axy yxtpïa ïBòîL ïaøcà ¤¨©§©¨¦§¤
ìàéìîbdgec .`ed dpa i`ce zwpind dnday epizpyna xn`y ©§¦¥

ixdy ,ok xnel oi` :`xnbdâéìt âìôîlr df oica `ed wlgp - ¦§¨§¦
minkgàúééøáaoldl(.ck)`id jky ax xn` df oic lr `l ok m`e . §¨©§¨

.ea ewlgpy oicn ueg xn` ixdy ,dkldd
:`xnbd dkiynnàlàok xn` axy ,yxtpïa éñBé éaøcà ¤¨©§©¦¥¤

,íleLîäoldl dpyna xn`y(:ck),xekad zexryn yelzl xzeny ©§¨
z` xnel ax jxved `l df oicl mby zegcl yi .dhigyd mewna

llkdc ,ok dkldyàðîéæ àãç áø øîà àäok xn` xak ixdy - ¨¨©©£¨¦§¨

,axáø øîàc(my oldl).íleLîä ïa éñBé éaøk àúëìärecne §¨©©¦§§¨§©¦¥¤©§¨
jxved df oic lr `l i`ce `l` .df llka aey df lr xefgl jxved

.ok xnel ax
:`xnbd dkiynnàlàok xn` axy yxtpíeî ìòa øòOàlr - ¤¨©§©©©
oldl epipyy dn(.dk)jk xg`e ,xypy men lra xeka ly xry oica

i` :`xnbd dgec .xrydn zepdil xzen m` ,zn e` xekad hgyp
y itl ,ok xnel xyt`éâéìt âìôéîdf oicaìàììäî ïa àéá÷ò ¦§¨§¦¦£©§¨¤©£©§¥

ïðaøå,d`pda xryd z` xizn l`lldn on `iawry .my dpyna §©¨¨
ixdy ,dkld oky ax xn` df oic lr `l ok m`e .mixqe` minkge

.zwelgn ea yiy xacn ueg xn`
:`xnbd dwiqníìBòìax ixacy yxtl ep` migxken zn`a - §¨

,dkldd jky xn`yìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcà`ed epizpynay ©§©¨¦§¤©§¦¥
ewlgpy oldl `ziixadn jk lr eywdy dn oiprle .ok xn`y

,`xnbd zayiin ,eixac lr minkgïì òîLî à÷ àäårinyde - §¨¨©§©¨
,dfa ax eplàúééøác`le `ziixaa wx d`aedy zwelgny - §¨©§¨

,dpynaàéä àúâeìt àìdf oi` jkle ,zwelgnk daeyg dpi` - Ÿ§§¨¦
ixack dkld `l` ,zwelgn ea yiy xacn ueg ax xn`y dn llka

oax.l`ilnb oa oerny
:`xnbd dywnøa ïé÷øét déìeëa àúëìä áø øîàc ïåéëå§¥¨§¨©©¦§§¨§¥¦§¦©
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המשך ביאור למס' בקורות ליום רביעי עמ' ב  

oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

äúðù êåúá 'åë úôðèî øáñ÷ àîéì.dtepihl dzpy jeza ,xnelk Ð

`l ,ryedi iaxe l`rnyi iaxc `zbelt iab lirlc "dzpy jeza" i`d la`

.`zkld yixa ziyixtck ,dclep dnvr `idy dcill dzpy jeza `l` ied

éøéòæã àä åäééðéá àëéàly oexg` meia zepad etpihy oebk ixiinwe Ð

zlgz meia `le ,ozcill miycg dyy

miyly zadi ik ,`zydc .iriay ycg

`vnp ,xeairc miycg dynge sepihc

od zeqpkpe ,ozpy ly oexg` meia eclic

zg` dpyac ,xyrzdl xicl ozepae

.eclepéøéòæã äéì úéì ïåòîù éáøåÐ

,"dzpy jeza dxyiry" :xn`w ikdle

jeza mini dxyr e` minei e` mei ,xnelk

mei cr clil eakir `ly .eclepy dpy

seql etpihy it lr s` ,ozpy ly oexg`

.dyy:xg` yexitdiicb izi`x ip`

dzpy jeza dxyiryjeza ,xnelk Ð

cvik .dclep dnvr `idy dpy dze`?

dclie ,dxarzp ycg dl didy xg`lc

exfge ,zepad dyly miycg dyng seql

seql eclie ,oycg seql exarzpe zepad

.dpy ixd Ð miycg dyngøáñ÷ àîéì
äúðù êåúá 'åëå úôðèî,xnelk Ð

dnc .dclep dnvr `idy dpyd jeza

ikdle ,sepihk ied dyy seql dcliy

oebk ixiin `nw `pze .dipy dpya miiycg cr e` ycg cr cer zclei dpi`

i`de .ibilt i`na yxtn onwle ,oerny iaxk ,dclepy dzpy jeza dxyiry

ryedi iaxe l`rnyi iaxc `zbelt iab ,lirlc `eddk miyxtn "dzpy jeza"

.ibltinw 'eke ztphna :`zkld yixa opixn`céøéòæã äéì úéà àî÷ àðú
jeza iceliile xcdinl `id `ivn `l ikdle ,dciln lecb sepih jl oi` Ð

zgkync xaq ,ikdl zigp `lc oerny iaxe .minei e` mei xg`l cr dzpy

c `d dil zilc ,dzpy jeza dclie `xcdc dlxninl opivn `zyde .ixirf

"jeza" i`dc .dzpy jeza zcleie zxfeg zclei elit`c xaq `nw `pzc

.minei e` mei seqa `l` ,`wec ynn jez e`lc oiwxit yixa lirl miyxtn

edl zgkyn ikid zepac :dia wiicc o`nl `kxit `ki`c ,xwir epi` df oeyl

dyng xg`l eclie ozcill miyly meia exairy oebk Ð ozpy jeza eclic

jiiy] !dzpy jeza clze xcdizc dl zgkyn inp ,ikd i` ,oexg` meia miycg

[a,k sclàéðúäå.`zegipa Ðúåðá ùìù äééãâdizepa lke ,cg` qxka Ð

eed `l mixkf eed i`c Ð dawp oeyl "yly" hwp ikdl .yly yly ecli

.xyr iyiit `l eze ,zexeka dyly `ki`c ,ixyrznøéãì íéñðëð ïìåë
ãçé øùòúäìzepa ylyd ,lel`l lel`n oiclep zeidl oileki olekc Ð

,iccd` ixyrin eed `l Ð zg` dpya miclep eed `l i`c .odizepa ryze

,lel` xg`l eclepy oze` oitxhvn oi`e ,xyrnl dpyd y`x lel`a cg`ac

dly zepa zeidl oileki jpde .(a,fp zexeka) "dnda xyrn" wxta yxtnck

miycg dyy seql exarzpe lel`a cg`a zepad eclepy oebk ,zg` dpya

.lel` mcew ecliezepa yly `pzinl il dnlezepa ylyd edlek eclic Ð

.'ekäúðù êåúá úãìåéå úøæåç äðéà úôðèî øáñ÷ àîéìzryn Ð

zepa yly dclie li`ed ,clil dleki dpi` inp i`de .dpy seq cr sepih

`dey inp ztphnc `pin` jzrc `wlqc Ð ztphn hwp ikdle .dpyd zlgza

ryedi iaxk i` `nw `pzk i` `nzq dpin inp hytinl irae .zcleik clil

m` elit` :ipyne .ztphna lirl biltcÐ zcleie zxfeg ztphn xnel ivniz

.`id lkd ixac .zxfeg dpi` i`ce dcliyéøéòæã åäééðéá àëéàetpihy oebke Ð

`pyil hwp `lc `nw `pz .iriay ycg zlgza ,ozcill dyy seql zepad

oxeair inie .ipiny ycg y`x cr xkf ilawn `l ezc ,ixirfc dil zi` Ð "jez"c

c gkzyi` .oinily miycg dyngzgkyne .dipy dpya cg` mei cr ecli `l

dzidy oebk Ð dpiwfd on ueg zepae zedni` xicl cgi zeqpkp ikd elit` dl

oerny iaxe .a` ycg y`x oiicr odly diipy dpya cg` meic ,zxaern dpy

.mini zray cr od onf ixqegne eclep dpy ly oexg` meia "ozpy jez" hwpc

.ixyrznc cr od onf xqegn :xaq oerny iaxe
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`niiw`ixa `edyk elke`l ehgeyl xizp m`y ,dteb `id meync ,cere .`d

.`zerix `ki` `zydc ,dzin ly weditl aexwe dleg `edyk ehgeyl leki Ð

herinl iyiigc `dn ,herinl yiig `l l`ilnb oa oerny iaxc wcwcl oi`e

iaxe ,awp ded siiq mewna `ny (`,f) zeknc `nw wxta oetxh iaxe `aiwr iax

miaxn od s` :xn`w l`ilnb oa oerny

`ed mzd `nlicc .l`xyia minc iktey

,xyti` `lk opiaygc meyn Ð yiig `lc

iax elit`e ,mlerl mc` bxdi `l ok m`y

oilegc `nw wxta xn`wck dcen xi`n

`aiwr iaxl :xninl irac `de .(a,`i)

ivn ded Ð herinl yiig `le ,xhet algc

`ny yiigc ,zeknc `iddn iieyw`l

oa oerny oaxe ,ded awp siiq mewna

dvx `lc `l` ,yiig `lc xn`w l`ilnb

yxtl mz epiaxl d`xp oi` ,cere .jix`dl

,`herinl iyiigc meyn ediinrh llk

`nw wxta xyt` `l aiyg `icdac

eidykc ,opax ixn` `l` .(a,`i) oilegc

siiq mewna m` mzi`x :micrl mil`ey

Ð mircei ep` oi` :mixne` mde ,ded awp

eid `l m`y it lr s` ,mzecr dlha

:xne` df dedc icin .bxdp did oil`ey

oi`c ,ebxd oxix`a :xne` dfe ,ebxd siiqa

edl opiliiy `l i`c ab lr s` ,oekp df

,edine .iccd` iygkn ied ediipin opiliiy i` `nlicc opiyiig `le ,bxdp ded

gen ly mexw dlbzpy oebk ,xyti`c ,xyti` `lk eayegl `iyew df oi`

cinrdl wgecy itl Ð xyti` `l dil opiaygc oilegae .mly oiicr ede`xe

.diytp` miwene wigcc `xwl diway :xaq xhtc o`ne .weqtd ea

àîéìdcliy ef oky lke Ð dzpy jez zcleie zxfeg dpi` ztphn xaqw

e`l `dc ,hrn dzpy xg` mb `l` ,`wec e`l dzpy jezae .mixenb zeclee

aiyg `l `nw `pze ,dizepa mr xyrzz ok m`y ,diicbd dclep dpy dze`a

iaxk iedc qxhpewa yxite .dzpy xg`y mei Ð dzpy za ,xnelk `l` .dl

zcleie zxfeg l`rnyi iaxl `dc ,enr oicde .l`rnyi iaxn `ticre ,l`rnyi

:qxhpewa dywde .wtq jli`e o`kn dil zi` `dc ,diipy dpy ly oey`x meia

,lel`a dl dclie oqipa `id dclepy oebk dnwel ,odnr zqpkp dpi`c oeik

il xefgl dl xyt`c`dc ,dipyila wc `le !`ad lel` mcew dizepa mr cl

zxarzn dnda oi`y oicd `ede ,ixirfc dil zi` `nw `pzc opixn` jenqa

iycg dyngn cal mei miyly jixv ok m` .mei miylyn zegta dclepy xg`

.xc`a dynge mixyra dclepy xninl dil dede xeairdàðúdil zi` `nw

rnyn .minly miycg dyng dxeair inic qxhpewa yxit o`k mb Ð ixirfc

,llk ok xnel xyt` i`e .lirl epyxity enk ,mei miyly ly Ð xnel dvexy

lel`a cg`n lkd zepnl jixvc .elekk meid zvwna ediizbelt iwenc i`nle

y`x lel`a cg`c ,dpald zpyl d`ad dpy ly lel`a cg`l ef dpy ly

iycg eid ok m` `l` oipr meya dl zgkyn `le ,dnda xyrnl dpyd

,elekk meid zvwn opixn` `l `nw `pzl `zyde .dpald iycg itk xeaird

oeikc .dclepy mei miyly z`ln cr xkf dlaw `l lel`a cg`a dclepyke

edpi` inly `zyde .dza oky lk Ð mei miylyn zegt sepih oi` ixirf xn`c

zvwn oi`c oeik ,zrl zrn mei miyly opirac ,ixyz ly ipy meia mei miyly

ly miycg dynge .xarzdl xyt` meia eae .`ed xqg lel`e ,elekk meid

zrl zrn mei miyly aFWg .dcli meia eae ,xc` ly ipy mei inly xeair£

.exarzp meia eae ,oqip ly iyily meia elkie ,xkf elawiy mcew dizepal

iaxe .ecli meia eae ,lel` ly iyily meia oxeair iycg dyng elky `vnpe

,ixyz ly cg` meia mei miyly milke ,elekk meid zvwn opixn`c xaq oerny

,hay ly oexg` meia xeaird iycg dyng elky `vnpe .dxarzp meia eae

oexg` meia elkie ,zepal mei miyly aeyg .dcli meia eae ,elekk meid zvwnc

a`a dryze mixyra milky `vnpe ,exarzp meia eae ,xqg `edy xc` ly

dwc dnda ly xeaird iycgc yxity lr denzl oi`e .xeaird iycg dyng

s` dxengc ,dcpc `nw wxta inlyexia ogky` inp ikdc ,dpald iycg itl

zpy itl oxeair iycg xyr mipyy minrt oirhewnl zclei dpi`y it lr

zd xn`wc .dpald zpy itl minrt ,dngdira `p`c `lin `ira izxng :dil xn` ?ok dn :dil xn` ,ziran dizng ,axc dinw aizi ded iy` xa `iig iax :m

,dpald zenin zzget dpi` Ð zgity :ok ipze .oeck cr `id `ira :dil xn` aiyge .olt meia :dil xn` ?xkf dilr dlr izni` :dil xn` .ophvz `ly (`praxn)

mixeey dpnn ,iax zia ly zexwa :iel oa ryedi iax xn`c ,bilt ryedi iaxc dizlin lke :my xn` jk xg`e .dngd zeni lr ztqen dpi` Ð ztqend
yie
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קיג oifge` mipy` cenr `k sc ± oey`x wxtzereay

äúðù êåúá 'åë úôðèî øáñ÷ àîéì.dtepihl dzpy jeza ,xnelk Ð

`l ,ryedi iaxe l`rnyi iaxc `zbelt iab lirlc "dzpy jeza" i`d la`

.`zkld yixa ziyixtck ,dclep dnvr `idy dcill dzpy jeza `l` ied

éøéòæã àä åäééðéá àëéàly oexg` meia zepad etpihy oebk ixiinwe Ð

zlgz meia `le ,ozcill miycg dyy

miyly zadi ik ,`zydc .iriay ycg

`vnp ,xeairc miycg dynge sepihc

od zeqpkpe ,ozpy ly oexg` meia eclic

zg` dpyac ,xyrzdl xicl ozepae

.eclepéøéòæã äéì úéì ïåòîù éáøåÐ

,"dzpy jeza dxyiry" :xn`w ikdle

jeza mini dxyr e` minei e` mei ,xnelk

mei cr clil eakir `ly .eclepy dpy

seql etpihy it lr s` ,ozpy ly oexg`

.dyy:xg` yexitdiicb izi`x ip`

dzpy jeza dxyiryjeza ,xnelk Ð

cvik .dclep dnvr `idy dpy dze`?

dclie ,dxarzp ycg dl didy xg`lc

exfge ,zepad dyly miycg dyng seql

seql eclie ,oycg seql exarzpe zepad

.dpy ixd Ð miycg dyngøáñ÷ àîéì
äúðù êåúá 'åëå úôðèî,xnelk Ð

dnc .dclep dnvr `idy dpyd jeza

ikdle ,sepihk ied dyy seql dcliy

oebk ixiin `nw `pze .dipy dpya miiycg cr e` ycg cr cer zclei dpi`

i`de .ibilt i`na yxtn onwle ,oerny iaxk ,dclepy dzpy jeza dxyiry

ryedi iaxe l`rnyi iaxc `zbelt iab ,lirlc `eddk miyxtn "dzpy jeza"

.ibltinw 'eke ztphna :`zkld yixa opixn`céøéòæã äéì úéà àî÷ àðú
jeza iceliile xcdinl `id `ivn `l ikdle ,dciln lecb sepih jl oi` Ð

zgkync xaq ,ikdl zigp `lc oerny iaxe .minei e` mei xg`l cr dzpy

c `d dil zilc ,dzpy jeza dclie `xcdc dlxninl opivn `zyde .ixirf

"jeza" i`dc .dzpy jeza zcleie zxfeg zclei elit`c xaq `nw `pzc

.minei e` mei seqa `l` ,`wec ynn jez e`lc oiwxit yixa lirl miyxtn

edl zgkyn ikid zepac :dia wiicc o`nl `kxit `ki`c ,xwir epi` df oeyl

dyng xg`l eclie ozcill miyly meia exairy oebk Ð ozpy jeza eclic

jiiy] !dzpy jeza clze xcdizc dl zgkyn inp ,ikd i` ,oexg` meia miycg

[a,k sclàéðúäå.`zegipa Ðúåðá ùìù äééãâdizepa lke ,cg` qxka Ð

eed `l mixkf eed i`c Ð dawp oeyl "yly" hwp ikdl .yly yly ecli

.xyr iyiit `l eze ,zexeka dyly `ki`c ,ixyrznøéãì íéñðëð ïìåë
ãçé øùòúäìzepa ylyd ,lel`l lel`n oiclep zeidl oileki olekc Ð

,iccd` ixyrin eed `l Ð zg` dpya miclep eed `l i`c .odizepa ryze

,lel` xg`l eclepy oze` oitxhvn oi`e ,xyrnl dpyd y`x lel`a cg`ac

dly zepa zeidl oileki jpde .(a,fp zexeka) "dnda xyrn" wxta yxtnck

miycg dyy seql exarzpe lel`a cg`a zepad eclepy oebk ,zg` dpya

.lel` mcew ecliezepa yly `pzinl il dnlezepa ylyd edlek eclic Ð

.'ekäúðù êåúá úãìåéå úøæåç äðéà úôðèî øáñ÷ àîéìzryn Ð

zepa yly dclie li`ed ,clil dleki dpi` inp i`de .dpy seq cr sepih

`dey inp ztphnc `pin` jzrc `wlqc Ð ztphn hwp ikdle .dpyd zlgza

ryedi iaxk i` `nw `pzk i` `nzq dpin inp hytinl irae .zcleik clil

m` elit` :ipyne .ztphna lirl biltcÐ zcleie zxfeg ztphn xnel ivniz

.`id lkd ixac .zxfeg dpi` i`ce dcliyéøéòæã åäééðéá àëéàetpihy oebke Ð

`pyil hwp `lc `nw `pz .iriay ycg zlgza ,ozcill dyy seql zepad

oxeair inie .ipiny ycg y`x cr xkf ilawn `l ezc ,ixirfc dil zi` Ð "jez"c

c gkzyi` .oinily miycg dyngzgkyne .dipy dpya cg` mei cr ecli `l

dzidy oebk Ð dpiwfd on ueg zepae zedni` xicl cgi zeqpkp ikd elit` dl

oerny iaxe .a` ycg y`x oiicr odly diipy dpya cg` meic ,zxaern dpy

.mini zray cr od onf ixqegne eclep dpy ly oexg` meia "ozpy jez" hwpc

.ixyrznc cr od onf xqegn :xaq oerny iaxe
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`niiw`ixa `edyk elke`l ehgeyl xizp m`y ,dteb `id meync ,cere .`d

.`zerix `ki` `zydc ,dzin ly weditl aexwe dleg `edyk ehgeyl leki Ð

herinl iyiigc `dn ,herinl yiig `l l`ilnb oa oerny iaxc wcwcl oi`e

iaxe ,awp ded siiq mewna `ny (`,f) zeknc `nw wxta oetxh iaxe `aiwr iax

miaxn od s` :xn`w l`ilnb oa oerny

`ed mzd `nlicc .l`xyia minc iktey

,xyti` `lk opiaygc meyn Ð yiig `lc

iax elit`e ,mlerl mc` bxdi `l ok m`y

oilegc `nw wxta xn`wck dcen xi`n

`aiwr iaxl :xninl irac `de .(a,`i)

ivn ded Ð herinl yiig `le ,xhet algc

`ny yiigc ,zeknc `iddn iieyw`l

oa oerny oaxe ,ded awp siiq mewna

dvx `lc `l` ,yiig `lc xn`w l`ilnb

yxtl mz epiaxl d`xp oi` ,cere .jix`dl

,`herinl iyiigc meyn ediinrh llk

`nw wxta xyt` `l aiyg `icdac

eidykc ,opax ixn` `l` .(a,`i) oilegc

siiq mewna m` mzi`x :micrl mil`ey

Ð mircei ep` oi` :mixne` mde ,ded awp

eid `l m`y it lr s` ,mzecr dlha

:xne` df dedc icin .bxdp did oil`ey

oi`c ,ebxd oxix`a :xne` dfe ,ebxd siiqa

edl opiliiy `l i`c ab lr s` ,oekp df

,edine .iccd` iygkn ied ediipin opiliiy i` `nlicc opiyiig `le ,bxdp ded

gen ly mexw dlbzpy oebk ,xyti`c ,xyti` `lk eayegl `iyew df oi`

cinrdl wgecy itl Ð xyti` `l dil opiaygc oilegae .mly oiicr ede`xe

.diytp` miwene wigcc `xwl diway :xaq xhtc o`ne .weqtd ea

àîéìdcliy ef oky lke Ð dzpy jez zcleie zxfeg dpi` ztphn xaqw

e`l `dc ,hrn dzpy xg` mb `l` ,`wec e`l dzpy jezae .mixenb zeclee

aiyg `l `nw `pze ,dizepa mr xyrzz ok m`y ,diicbd dclep dpy dze`a

iaxk iedc qxhpewa yxite .dzpy xg`y mei Ð dzpy za ,xnelk `l` .dl

zcleie zxfeg l`rnyi iaxl `dc ,enr oicde .l`rnyi iaxn `ticre ,l`rnyi

:qxhpewa dywde .wtq jli`e o`kn dil zi` `dc ,diipy dpy ly oey`x meia

,lel`a dl dclie oqipa `id dclepy oebk dnwel ,odnr zqpkp dpi`c oeik

il xefgl dl xyt`c`dc ,dipyila wc `le !`ad lel` mcew dizepa mr cl

zxarzn dnda oi`y oicd `ede ,ixirfc dil zi` `nw `pzc opixn` jenqa

iycg dyngn cal mei miyly jixv ok m` .mei miylyn zegta dclepy xg`

.xc`a dynge mixyra dclepy xninl dil dede xeairdàðúdil zi` `nw

rnyn .minly miycg dyng dxeair inic qxhpewa yxit o`k mb Ð ixirfc

,llk ok xnel xyt` i`e .lirl epyxity enk ,mei miyly ly Ð xnel dvexy

lel`a cg`n lkd zepnl jixvc .elekk meid zvwna ediizbelt iwenc i`nle

y`x lel`a cg`c ,dpald zpyl d`ad dpy ly lel`a cg`l ef dpy ly

iycg eid ok m` `l` oipr meya dl zgkyn `le ,dnda xyrnl dpyd

,elekk meid zvwn opixn` `l `nw `pzl `zyde .dpald iycg itk xeaird

oeikc .dclepy mei miyly z`ln cr xkf dlaw `l lel`a cg`a dclepyke

edpi` inly `zyde .dza oky lk Ð mei miylyn zegt sepih oi` ixirf xn`c

zvwn oi`c oeik ,zrl zrn mei miyly opirac ,ixyz ly ipy meia mei miyly

ly miycg dynge .xarzdl xyt` meia eae .`ed xqg lel`e ,elekk meid

zrl zrn mei miyly aFWg .dcli meia eae ,xc` ly ipy mei inly xeair£

.exarzp meia eae ,oqip ly iyily meia elkie ,xkf elawiy mcew dizepal

iaxe .ecli meia eae ,lel` ly iyily meia oxeair iycg dyng elky `vnpe

,ixyz ly cg` meia mei miyly milke ,elekk meid zvwn opixn`c xaq oerny

,hay ly oexg` meia xeaird iycg dyng elky `vnpe .dxarzp meia eae

oexg` meia elkie ,zepal mei miyly aeyg .dcli meia eae ,elekk meid zvwnc

a`a dryze mixyra milky `vnpe ,exarzp meia eae ,xqg `edy xc` ly

dwc dnda ly xeaird iycgc yxity lr denzl oi`e .xeaird iycg dyng

s` dxengc ,dcpc `nw wxta inlyexia ogky` inp ikdc ,dpald iycg itl

zpy itl oxeair iycg xyr mipyy minrt oirhewnl zclei dpi`y it lr

zd xn`wc .dpald zpy itl minrt ,dngdira `p`c `lin `ira izxng :dil xn` ?ok dn :dil xn` ,ziran dizng ,axc dinw aizi ded iy` xa `iig iax :m

,dpald zenin zzget dpi` Ð zgity :ok ipze .oeck cr `id `ira :dil xn` aiyge .olt meia :dil xn` ?xkf dilr dlr izni` :dil xn` .ophvz `ly (`praxn)

mixeey dpnn ,iax zia ly zexwa :iel oa ryedi iax xn`c ,bilt ryedi iaxc dizlin lke :my xn` jk xg`e .dngd zeni lr ztqen dpi` Ð ztqend
yie
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zexeka(ipy meil)

xicl qpkp onf xqegn oerny iax zrcly di`x d`ian `xnbd
:xyrzdlàéðúäå,`ziixaa epipy oke -äãeäé ïa ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¤§¨

e ,øOòúäì øécì ñðëð ïîæ øqeçî ,ïBòîL éaø íeMî øîBàoica ¥¦©¦¦§§©§©¦§¨©¦§¦§©¥
dfBpîæ éðôì LBã÷ øBëa äî ,øBëak àeä éøädlg xekay myk - £¥©§©§¨¦§¥§©

ie`x epi`y s` ,en` mgxn ez`ivi mr cin xeka zyecw eilr
,mini dpeny oa didiy cr daxwdlBpîæ øçàì áø÷åezaxwde - §¨¥§©©§©

,ipinyd meia onf xg`l wx `idóà,dnda xyrn oica,ïîæ øqeçî ©§©§©
.Bpîæ øçàì áø÷å Bpîæ éðôì LBã÷xyrzdl xicl qpkpy epiidc ¨¦§¥§©§¨¥§©©§©
.ezaxwd oiprl onf xqegn `edy s`

`le xekan dnda xyrn ,oerny iax cnl recn zx`an `xnbd
:`xnbd dywn .miycw x`ynéìécàåøBëaî óoerny iaxy cr - §©§¨¦¦§

xqegn lr elit` dlg ezyecwy xekan dnda xyrn oic z` cnel
,onféìéðócnliy -,íéLãwîdlg dyecw oi`y ,minlyn epiidc ¥¦¦¨¨¦

y xeaqi `linne .mini dpeny ipa eidiy cr mdilronf xqegn oi`
.xyrzn

:`xnbd zvxznóìéîì déì äåä øBëaî àøazñîxzei xazqn - ¦§©§¨¦§£¨¥§¥©
,xeka oicn dnda xyrn oic z` cenll yiyïkLdrax`a miey md ¤¥

.` ,mipic,ìàBbo`ivedl mictp mpi` dnda xyrne xekay ,epiidc ¥
.a .mictp men mda ltp m` miycw x`y eli`e ,oilegl,íeî,epiidc

men ilra eid m` s` mdilr dlg sebd zyecw dnda xyrne xekay
dlg `l miycw x`yl men lra yicwnd eli`e ,meyicwdy mcew

.b .cala minc zyecw `l` sebd zyecw mdilr,úøeîzepiidc §©
lr dyecw dlgy s` ,zxg` dndaa dnda xyrne xeka xinndy
x`y eli`e ,gafnd lr daixw ozxenz oi` mewn lkn ,dxenzd

.c .ozenk daixw ozxenz miycw,äìéëàxyrne xekay epiidc £¦¨
,milral xyrnde ,odkl xekad ,oilk`p ,men mda ltpy dnda

.ectiy cr oilk`p opi` men mda ltpy miycw x`y eli`e
:`xnbd dywnäaøcàc ,jtidd xnel yi -déì äåä íéLãwî ©§©¨¦¨¨¦£¨¥

óìéîì,miycw x`yn dnda xyrn cenll oerny iaxl didy - §¥©
ïkL.` ,mipic dnka miycw x`yl deey dnda xyrn,øëæepiidc ¤¥¨¨

xkf lr oia lg dnda xyrnyaex ly mpic oke ,dawp lr oiae
.a .xkf lr `l` dlg dpi` dxeka zyecw eli`e ,miycwd,LBã÷̈

lr] eilra edeyicwiy cr ,eil`n yecw epi` dnda xyrny epiidc
eil`n yecw xeka eli`e ,miycwd x`y oke ,[hayd zgz dxard ici

.b .en` mgxn `veiyk,úBðznazepznn cg` `ed xekay epiidc ©©¨
`l` odkl zepzn mpi` ,miycwd x`ye dnda xyrn eli`e ,dpedk

.c .gafnl zepaxw,èeLtdnda lk lr lg dnda xyrny epiidc ¨
cled lr wx dlg dxeka eli`e ,miycwd x`y oke ,dxeka dpi`y s`

.xekad
:`xnbd dwiqnøéîb 'äøáòä' 'äøáòä' ïBòîL éaø àlàcnl - ¤¨©¦¦§©£¨¨©£¨¨¨¦

.dxard oeyl dxn`p mdipyay ,dey dxifba xekan dnda xyrn
:`xnbd zl`ey .sepih ,dwc dndaa cled oniq :dpyna epipyéëéä¥¦

éîcaygp dn -.'óepéè':`xnbd daiynéøîàãk ,àáø øîà ¨¥¦¨©¨¨¦§¨§¦
àúìöc àúåòø`zlv xird ly zendad irexy dfk sepih - ¨£¨¨§¨§¨

eilr mixne`'àúeiç øöà'.wenip ekezay xaerde xvrp mgxd - ¨©©¨
,øîà ìàeîLeenk d`xpd sepihàîãc éòeaòamc zereara` - §¥¨©©§¥¦§¨

.dngxn zhlet dndadyéøöåBúBàøäì Csepihd z`,íëçì §¨¦§©§¤¨¨
eixg` `ad cled z` xhetd ,cle ly iegin ea yi ok` m`d rawiy

.dxekan
:`xnbd ddnzòãé àðî íëçzrcl leki oipn mkg cinlz - ¨¨§¨¨©

:`xnbd daiyn .cle oniqk aygp sepih dfi` xikdle,àtt áø øîà̈©©¨¨
epiid ,el ze`xdl exn`y 'mkg'íëç äòBørceiy ,iwa drex - ¤¨¨

.cle yi sepih dfi`a oigadl
:clel xaerd aygp aly dfi`a zxxan `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

eøîà éøäl yxcpd onfdy minkgäMàa ãìåeä úøéöézligzn - £¥¨§§¦©©¨¨¨¦¨
`ed ,'cle'k aygpy cr oeixdd,íBé íéòaøàxg` dlitd m` wxe ©§¨¦

la` ,dxekan xeht eixg` `ad clede ,dcil d`nh `id ,df onf
.cala mink aygp `ed okl mcewéòa[l`y-],àcñç áøzxivi ¨¥©¦§¨

cledänëa äîäaaxaerd aygp oeixdd zligz xg`l onf dnk - ©§¥¨§©¨
.dxekan eixg` `ad z` xhet en` ezlitd m`y ,clek dndad ly

:wtqd z` heytl dqpn `tt ax,ééaàì àtt áø déì øîàikeåàì ¨©¥©¨¨§©©¥¨
éøéòæc eðééä,ixirf ixac eaeqp df oecip lr `l m`d -éøéòæ øîàc ©§¦§¦¦§¨©§¦¦

ìMî úBçt óepéè ïéà,íBé íéL,xnel ixirf zpeeky `tt ax oiade ¥¦¨¦§Ÿ¦
epi` ,xkf dilr `ay zrn mei miyely exary mcew dtpih m`y
exariy cr cle dirna xvep oi`y oeik ,dxekan xhetd sepih aygp

mei miyely.
:iia` dgecøîzéà ìa÷ì àeääzlaw oiprl exn`p ixirf ixac - ©§©¥¦§©

dndad oi` dtepihn mei miyely mixaery cry ,sepihd xg`l xkf
xvep xeaird zligzn onf dnk di`x eixacn oi` la` ,xkf zlawn

.cle
epizpyn(:hi lirl)rcei epi`e miakek caerd on dnda gwela dwqr

dn `xnbd dpc dzr .l`xyid lv` clepy cleed oic dn ,dxka m`
zxne` .xkend lv` dxkia m` rcei epi`e ,l`xyin gwela oicd

:`xnbdeðéöîd ly epic dn.íéáëBk ãáBòî ç÷Bì:`xnbd zxxan ¨¦¥©¥¥¨¦
,ìàøNiî ç÷Bì,dxka m` rcei epi`eéàîoey`xd dcle oic dn - ¥©¦¦§¨¥©

.l`xyid lv` clepy
:df oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian,áø øîàoey`xd dcle ¨©©

`ed,éàcå øBëaoeik ,jkl mrhdeäøkác àúéà íàcok` m` - §©©§¦¦¨§¦§¨
,xkend cia dcli xakdéì çazLéî äåä éçeazLéàxkend did - ¦§©¥£¨¦§©©¥

giayn `ed jkay ,dcli xaky oeik dzepwl el i`cky dpewl xne`
mc` lke ,dpey`xd dzcila zpkzqn dnda ixdy ,egwn z`
,df hxt xkend el xn` `ly oeike ,dcli xaky dnda zepwl sicrn

.d`pwy mcew dcli `ly gken,øîà ìàeîLe`ed oey`xd cled §¥¨©
.÷ôñ øBëa,dcliy xnel gazyd `l xkendy jkn di`x oi`e §¨¥

y meyn wzyy okzi ixdyøáñdpewdy ,xkendìa à÷ äèéçLéò ¨©¦§¦¨¨¨¥
déì,zecle zcll ick `le ,dxya zlik` jxevl dndad z` jixv - ¥

.dcli xaky dndaa gay oi` dhigyd jxevle,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©
`ed oey`xd cleedàîòè éàî .ïéàcå ïéleç,jkl mrhd edne - ¦©¨¦©©£¨

c meynäøka àìc àúéà íàdcle z` dcli `l oiicr ok` m` - ¦¦¨§Ÿ¦§¨
,xkend lv` oey`xddéì òãBî äåä éòeãBà àøeqéà àkéàc ïåék¥¨§¦¨¦¨¥£¨©¥

yyeg xkend did i`cea ,dxeka xeqi` ef dndaa yiy oeik -
yie ,dcli `l oiicry el ricen dide ,xeqi`a dpewd z` liykdl
epi`y gxkda ,el riced `ly oeike ,cleeiy clea xeka ipic bedpl

.xeka
:`xnbd zxne`ïðçBé éaøc déúååk àéðzzriiqnd `ziixa epipy - ©§¨§¨¥§©¦¨¨
opgei iax ixacl.ïéleç øîàcFpA z`e Fz`' xeqi` iabl epipy jky §¨©¦Ÿ§¤§

'cg` mFiA EhgWz `l(gk ak `xwie)xkend ,dpya mipnf drax`ay , Ÿ¦§£§¤¨
e` dn` z` meid xkny gwell ricedl aiig ,mei eze`a dpae dnda
,ef dnda hegyl xeq` dzre ehgyp `nye ,dhigyl dpa z`

`ziixad zxne`e(.bt oileg),BòéãBä àì íàxkend riced `l m` - ¦Ÿ¦
,dhigyl ef dnda ly dpa z` e` dn` z` meid xkny gwellCìBä¥

gweldòðîð Bðéàå ,èçBLåxefgle dhgeyln rpndl jixv epi` - §¥§¥¦§¨
rnyn o`kne .dpa e` dn` z` meid xkn m`d xkend lv` xxale
xkend did i`cea ,dpewd lr xeqi` did m`y ,opgei iax ixack
yyg o`k oi` i`ceay gken ericed `ly jkne ,jk lr ericen

.xeqi`
:`xnbd zl`eyìàeîLe áøc àúáeéz éåäéz àîéìxn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨§©§¥

lre ,xeka i`ce `edy xaeqd ax lr `kxit didz z`f `ziixany
xkend zwizyn egiked `le ,xeka wtq `edy xaeqd l`eny
oi`y exaq l`enye ax :`xnbd zvxzn .dpewl xeqi` oi` i`ceay
oial ,'epa z`e eze`' xeqi` iptn xidfdl xkend aeig z` zencl

c meyn ,xeka `di ezndan cleeiy cleedy xidfdl eaeigíúä- ¨¨
,'epa z`e eze`' xeqi` iabl myàúléî àéìz øëBîazaeg - §¥©§¨¦§¨

z` xkn `ly gken ,xidfd `ly oeike ,xkend lr zlhen dxdf`d
eli`e ,ef dnda ly dpa e` dn`àëäclepd cleed iabl ,o`k - ¨¨

,l`xyin dgwly dndanàúléî àéìz ç÷Bìazyxtd aeig - §¥©©§¨¦§¨
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åðîæ éðôì ùåã÷.mgxn ezyecw ixdy Ðåðîæ éðôì ùåã÷ øùòî óàÐ

.xicl qpkp onf xqegncíéùã÷î óìéìxqegn oyicwdl leki oi`y ,minlyn Ð

d`lde ipinyd meine" :mipdk zxeza opixn`ck ,odilr dlg dyecw oi`y .onf

'dl dy` oaxwl dvxi,dy`l `l` il oi` "

yicwdl s` oipn?."oaxwl" :xnel cenlz

äìéëà úøåîú íåî ìàåâ ïëùxeka Ð

xacna) xn`p xekaac ,oictp oi` xyrne

`l" :(fk `xwie) xyrnae "dctz `l" :(gi

oiyecwe .onena oictp miycw la` ,"l`bi

ok oi`y dn ,dxenb dyecw onena

:(a,ci) lirlc oiwxita opixn`ck ,miycwa

'ek oycwdl reaw men mcwy miycwd lk

oi` xyrne xekae .xyrne xekan ueg

ycw dctz `l" :aizkc ,daixw ozxenz

od :opixn`e ,'ebe "wexfz mnc z` md

dxenz zkqna ,daixw ozxenz oi`e oiaixw

x`y la` .(`,`k) "miycw el`" wxta

oiwxita opixn`ck ,daixw ozxenz miycw

el` Ð "jiycw wx" :(a,ci) lirlc

.zexenzdäìéëàoilk`p xyrne xeka Ð

miycw la` .odkl dfe l`xyil df ,onena

.oictp Ð men oda ltpyùåã÷ øëæ èåùô
úåðúîá,heyta oibdep miycwe xyrn Ð

mikixve ,mixkf zeidl oikixv mpi`e

,dpedk zepznn mpi`e ,micia myicwdl

yxtnck ,milral oilk`p minlye xyrne

(`,ep zexeka) "dnda xyrn" wxta

heyt e`l xeka la` .minly ied xyrnc

jixv oi`e ,mixkfa `l` bdep epi`e ,`ed

dpedk zepznne ,yecw mgxnc ,eyicwdl

.`edäøáòä äøáòäxht lk zxarde" Ð

zgz xeari xy` lk" ,"mixkfd mgx

."haydàúåéç øöàdngx xvrp Ð

.xaerd wenipeàîã éòåáòázhlet Ð

.mc ly zereara`íëçì åúåàøäìÐ

.dxekad on xhtize did xaer m` rcil

íåé íéòáøàmirax` mei zltndc Ð

xiva .xedhe d`neh ini ayil dkixv

.`ed `nlra `in Ð `kdnäîäáá
äîëáon `xhtine `ed cle :`nipc ,sepihd cr xkf dlawyn dzdy Ð

dxekadéøéòæã åðééä åàì ?mei miylyc :xn` ikdc `pin` jzrc `wlqc Ð

oi` :ixirf xn`w ikde) .`veie wenip cg`e miyly meiae ,ze`xadl cled dedy

.(mei miylyn zegt xg` cle zxarzn dpi`y ,dcila akrn sepihìá÷ì
øîúéàinia la` .mei miyly cr xkf lawn dpi` oey`x xaer z` dlitdyn Ð

.ixii` `l cled zxiviéåâä ïî ç÷åì åðéöî.oizipzn ipzck ,epic dn Ð

äéì çáúùî éçåáúùéàcer jixv oi`e dxkia xaky ,dpgw :xne` xkend Ð

.odkl dcle ozil÷ôñira dhigyl :xaqc Ð ikda xken dgay` `lc i`de Ð

.dlåòéãåä àì íàeae ,hegyl dxt xkny xken ,dpya miwxt drax`a Ð

`l m`e .hegyl izxkn Dn` :ericedl jixv Ð hegyl xg`l dpa xkn meia¦¨

dhgyp meid m` l`yle xefgl jixv epi`e ,oal hgeye gwel jled Ð ericed

.m`dàðîçø àìú øëåîá íúäoileg zhigya opixn`ck ,ericedl jixvy Ð

miwxt drax` Ð cgeind mei epiidc ,fexk oerh cgeind mei Ð "cg` mei" :(a,bt)

.hegyl izxkn dn` :fixkdl xken oerhiy jkl oicgein dpyaç÷åìá àëä
àúìéî àéìúeilr ely dndady inc ,"jp`vae jxwaa" :(eh mixac) aizkc Ð

.eizexeka yixtdläðùîøá÷ú åæ éøä`nyc ,d`pda dxeq`c .dxxgd Ð

.ez`ivia dxekaa yecwe ,wenipy did xkf cleàøîâòâîá äàîèî äðéà
àùîáåxawz i`n` .wenip cle `ny opiyiig `lc meyn Ð jzrc `wlq `zyd .dliapk Ð?
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.onf xg`l ecliy odn yie ,oirhewnl ecliy :yexit ,eiykr ecliy epnn yie

.ibilt `l ,xnelk .dxedh dndaa o`k d`nh dndaa o`k :mixne` jk xg`e

migxi xetqz xenyz zeli` lleg rlq ilri zcl zr zrcid" aizk `d :jixte

zclei dpi`c Ð "dp`lnz migxi xetqz" yexite ,"dpzcl zr zrcie dp`lnz

dndak dxedh dig :ipyne !oirhewnl

.oirhewnl zclei dpi`c ,xnelk .d`nh

,oirhewnl zclei dxedh dnda la`

.dxedh dndaa `zbelt oizrnyae

óà`de Ð epnf iptl yecw onf xqegn

:(a,hi) "miycw el`" wxt dxenza xn`c

:oerny iax xn`e ,ifg `lc onf xqegn ixd

gkenck ,dnda xyrna epiid Ð yecw

x`ya la` .opaxe oerny iax ibiltc ,`kd

.oerny iax elit` dcen miycw

ïëù:inp xn`w `lc `d Ð 'ek men l`eb

x`yk ux`l dvegn mi`a oi`e

mzd `id `zbeltc meyn Ð miycw

.(`,`k) dxenz `xnbaäìéëàyxit Ð

zvwe .oeict `la onena oilk`py :qxhpewa

:yxtl d`xpe !`ed "l`eb" llkn `d :dyw

,oiycwend ileqt x`yn dzlik` dpeync

filhi`a mixknpe filhi`a oihgyp oi`c

,`ed `ziixe`cne .`xhila milwype

seqae (`,g) dxenzc `nw wxta rnynck

,zgcpd xir iab (a,aiw oixcdpq) "wlg"

Ð "dnda" aizkcn xyrne xeka hrnnc

xeka e`vi ,jznda zxeza lk`py in

:opzc ,jznda zxeza oilk`p oi`y xyrne

ueg filhi`a oixknp oiycwend ileqt lk

.xyrne xekad onäøáòädxard

inp slinl `ki`c iab lr s`e Ð ixinb

`nw wxta xn`ck ,miycwn "zgz" "zgz"

`kd ,oipniq zvwn da yiy dnda (`,ai)

,dxardn ith slinl jiiy yeciw oiprl

"hayd zgz xeari xy` lk" rnync

.yeciw oeyl

éçåáúùàyxit Ð dil gazyn

`le ,dxkia xaky :qxhpewa

xn` inp i` ,ieb la` .cer dcila okzqz

cenll yie .zn` eixaca oi` Ð ikd dil

cere .ok xne` egwn giaydlc ,on`p epi` enez itl giqn elit` iebc ,eyexitn

.dxekad on dxhtp xaky epiid `kdc "igeazyi`"c :yxtl yiéáøxn` opgei

iaxe ax :opixn` (a,c) dviaae .opgei iaxk wqt zelecb zeklda Ð i`ce oileg

l`eny :opixn` (a,fn oiaexir) "ede`ivedy in" wxtae .opgei iaxk dkld Ð opgei

.opgei iaxk dkld Ð opgei iaxeíúäxkend rceiy Ð `zlin `ilz xkena

`l gwelc .ericen epi` m` "xer iptle"c e`la xaere ,hegyl dpewy gwela

.dza e` dn` xkny dizrcl diweq`l dil irai`àëä`zlin `ilz gwela

.dxekaa zaiig `id m` ezndaa xewgl eilry Ð

äîäádnda" wxta `pzc it lr s` Ð xawz ef ixd mc zxxg drtyy dqb

,mialkl dpkilyi `ily dlitdy zxkand :(`,fr oileg) "dywnd

,ip`y `kd Ð zeawpc dvgnl dncpc `herin jenqpc meyn :mzd yxtnck

`xnba wgec epi`y dne .dxekad on dxhtpy dnqxtl ick :`xnba yxtnck

`le rbna `l d`nhn dpi`c xg`n ike :xn`wc ,`iig iaxc meyn `l` ok xnel

mrh did jixv ikd e`la Ð 'ek dnqxtl ick :ipyne ?xawz i`n` `yna

oeik ,meqxt mrhn xawzy jk lk dil `gip `l `iig iax xn`c` `l` .meqxtc

.ilhac meyn ,dxeaw `ira `l yecwd xac dcliy rcei elit`c
iax
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `k sc zexeka(ipy meil)

xicl qpkp onf xqegn oerny iax zrcly di`x d`ian `xnbd
:xyrzdlàéðúäå,`ziixaa epipy oke -äãeäé ïa ïBòîL éaø §¨©§¨©¦¦§¤§¨

e ,øOòúäì øécì ñðëð ïîæ øqeçî ,ïBòîL éaø íeMî øîBàoica ¥¦©¦¦§§©§©¦§¨©¦§¦§©¥
dfBpîæ éðôì LBã÷ øBëa äî ,øBëak àeä éøädlg xekay myk - £¥©§©§¨¦§¥§©

ie`x epi`y s` ,en` mgxn ez`ivi mr cin xeka zyecw eilr
,mini dpeny oa didiy cr daxwdlBpîæ øçàì áø÷åezaxwde - §¨¥§©©§©

,ipinyd meia onf xg`l wx `idóà,dnda xyrn oica,ïîæ øqeçî ©§©§©
.Bpîæ øçàì áø÷å Bpîæ éðôì LBã÷xyrzdl xicl qpkpy epiidc ¨¦§¥§©§¨¥§©©§©
.ezaxwd oiprl onf xqegn `edy s`

`le xekan dnda xyrn ,oerny iax cnl recn zx`an `xnbd
:`xnbd dywn .miycw x`ynéìécàåøBëaî óoerny iaxy cr - §©§¨¦¦§

xqegn lr elit` dlg ezyecwy xekan dnda xyrn oic z` cnel
,onféìéðócnliy -,íéLãwîdlg dyecw oi`y ,minlyn epiidc ¥¦¦¨¨¦

y xeaqi `linne .mini dpeny ipa eidiy cr mdilronf xqegn oi`
.xyrzn

:`xnbd zvxznóìéîì déì äåä øBëaî àøazñîxzei xazqn - ¦§©§¨¦§£¨¥§¥©
,xeka oicn dnda xyrn oic z` cenll yiyïkLdrax`a miey md ¤¥

.` ,mipic,ìàBbo`ivedl mictp mpi` dnda xyrne xekay ,epiidc ¥
.a .mictp men mda ltp m` miycw x`y eli`e ,oilegl,íeî,epiidc

men ilra eid m` s` mdilr dlg sebd zyecw dnda xyrne xekay
dlg `l miycw x`yl men lra yicwnd eli`e ,meyicwdy mcew

.b .cala minc zyecw `l` sebd zyecw mdilr,úøeîzepiidc §©
lr dyecw dlgy s` ,zxg` dndaa dnda xyrne xeka xinndy
x`y eli`e ,gafnd lr daixw ozxenz oi` mewn lkn ,dxenzd

.c .ozenk daixw ozxenz miycw,äìéëàxyrne xekay epiidc £¦¨
,milral xyrnde ,odkl xekad ,oilk`p ,men mda ltpy dnda

.ectiy cr oilk`p opi` men mda ltpy miycw x`y eli`e
:`xnbd dywnäaøcàc ,jtidd xnel yi -déì äåä íéLãwî ©§©¨¦¨¨¦£¨¥

óìéîì,miycw x`yn dnda xyrn cenll oerny iaxl didy - §¥©
ïkL.` ,mipic dnka miycw x`yl deey dnda xyrn,øëæepiidc ¤¥¨¨

xkf lr oia lg dnda xyrnyaex ly mpic oke ,dawp lr oiae
.a .xkf lr `l` dlg dpi` dxeka zyecw eli`e ,miycwd,LBã÷̈

lr] eilra edeyicwiy cr ,eil`n yecw epi` dnda xyrny epiidc
eil`n yecw xeka eli`e ,miycwd x`y oke ,[hayd zgz dxard ici

.b .en` mgxn `veiyk,úBðznazepznn cg` `ed xekay epiidc ©©¨
`l` odkl zepzn mpi` ,miycwd x`ye dnda xyrn eli`e ,dpedk

.c .gafnl zepaxw,èeLtdnda lk lr lg dnda xyrny epiidc ¨
cled lr wx dlg dxeka eli`e ,miycwd x`y oke ,dxeka dpi`y s`

.xekad
:`xnbd dwiqnøéîb 'äøáòä' 'äøáòä' ïBòîL éaø àlàcnl - ¤¨©¦¦§©£¨¨©£¨¨¨¦

.dxard oeyl dxn`p mdipyay ,dey dxifba xekan dnda xyrn
:`xnbd zl`ey .sepih ,dwc dndaa cled oniq :dpyna epipyéëéä¥¦

éîcaygp dn -.'óepéè':`xnbd daiynéøîàãk ,àáø øîà ¨¥¦¨©¨¨¦§¨§¦
àúìöc àúåòø`zlv xird ly zendad irexy dfk sepih - ¨£¨¨§¨§¨

eilr mixne`'àúeiç øöà'.wenip ekezay xaerde xvrp mgxd - ¨©©¨
,øîà ìàeîLeenk d`xpd sepihàîãc éòeaòamc zereara` - §¥¨©©§¥¦§¨

.dngxn zhlet dndadyéøöåBúBàøäì Csepihd z`,íëçì §¨¦§©§¤¨¨
eixg` `ad cled z` xhetd ,cle ly iegin ea yi ok` m`d rawiy

.dxekan
:`xnbd ddnzòãé àðî íëçzrcl leki oipn mkg cinlz - ¨¨§¨¨©

:`xnbd daiyn .cle oniqk aygp sepih dfi` xikdle,àtt áø øîà̈©©¨¨
epiid ,el ze`xdl exn`y 'mkg'íëç äòBørceiy ,iwa drex - ¤¨¨

.cle yi sepih dfi`a oigadl
:clel xaerd aygp aly dfi`a zxxan `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

eøîà éøäl yxcpd onfdy minkgäMàa ãìåeä úøéöézligzn - £¥¨§§¦©©¨¨¨¦¨
`ed ,'cle'k aygpy cr oeixdd,íBé íéòaøàxg` dlitd m` wxe ©§¨¦

la` ,dxekan xeht eixg` `ad clede ,dcil d`nh `id ,df onf
.cala mink aygp `ed okl mcewéòa[l`y-],àcñç áøzxivi ¨¥©¦§¨

cledänëa äîäaaxaerd aygp oeixdd zligz xg`l onf dnk - ©§¥¨§©¨
.dxekan eixg` `ad z` xhet en` ezlitd m`y ,clek dndad ly

:wtqd z` heytl dqpn `tt ax,ééaàì àtt áø déì øîàikeåàì ¨©¥©¨¨§©©¥¨
éøéòæc eðééä,ixirf ixac eaeqp df oecip lr `l m`d -éøéòæ øîàc ©§¦§¦¦§¨©§¦¦

ìMî úBçt óepéè ïéà,íBé íéL,xnel ixirf zpeeky `tt ax oiade ¥¦¨¦§Ÿ¦
epi` ,xkf dilr `ay zrn mei miyely exary mcew dtpih m`y
exariy cr cle dirna xvep oi`y oeik ,dxekan xhetd sepih aygp

mei miyely.
:iia` dgecøîzéà ìa÷ì àeääzlaw oiprl exn`p ixirf ixac - ©§©¥¦§©

dndad oi` dtepihn mei miyely mixaery cry ,sepihd xg`l xkf
xvep xeaird zligzn onf dnk di`x eixacn oi` la` ,xkf zlawn

.cle
epizpyn(:hi lirl)rcei epi`e miakek caerd on dnda gwela dwqr

dn `xnbd dpc dzr .l`xyid lv` clepy cleed oic dn ,dxka m`
zxne` .xkend lv` dxkia m` rcei epi`e ,l`xyin gwela oicd

:`xnbdeðéöîd ly epic dn.íéáëBk ãáBòî ç÷Bì:`xnbd zxxan ¨¦¥©¥¥¨¦
,ìàøNiî ç÷Bì,dxka m` rcei epi`eéàîoey`xd dcle oic dn - ¥©¦¦§¨¥©

.l`xyid lv` clepy
:df oica mi`xen` zwelgn `xnbd d`ian,áø øîàoey`xd dcle ¨©©

`ed,éàcå øBëaoeik ,jkl mrhdeäøkác àúéà íàcok` m` - §©©§¦¦¨§¦§¨
,xkend cia dcli xakdéì çazLéî äåä éçeazLéàxkend did - ¦§©¥£¨¦§©©¥

giayn `ed jkay ,dcli xaky oeik dzepwl el i`cky dpewl xne`
mc` lke ,dpey`xd dzcila zpkzqn dnda ixdy ,egwn z`
,df hxt xkend el xn` `ly oeike ,dcli xaky dnda zepwl sicrn

.d`pwy mcew dcli `ly gken,øîà ìàeîLe`ed oey`xd cled §¥¨©
.÷ôñ øBëa,dcliy xnel gazyd `l xkendy jkn di`x oi`e §¨¥

y meyn wzyy okzi ixdyøáñdpewdy ,xkendìa à÷ äèéçLéò ¨©¦§¦¨¨¨¥
déì,zecle zcll ick `le ,dxya zlik` jxevl dndad z` jixv - ¥

.dcli xaky dndaa gay oi` dhigyd jxevle,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©
`ed oey`xd cleedàîòè éàî .ïéàcå ïéleç,jkl mrhd edne - ¦©¨¦©©£¨

c meynäøka àìc àúéà íàdcle z` dcli `l oiicr ok` m` - ¦¦¨§Ÿ¦§¨
,xkend lv` oey`xddéì òãBî äåä éòeãBà àøeqéà àkéàc ïåék¥¨§¦¨¦¨¥£¨©¥

yyeg xkend did i`cea ,dxeka xeqi` ef dndaa yiy oeik -
yie ,dcli `l oiicry el ricen dide ,xeqi`a dpewd z` liykdl
epi`y gxkda ,el riced `ly oeike ,cleeiy clea xeka ipic bedpl

.xeka
:`xnbd zxne`ïðçBé éaøc déúååk àéðzzriiqnd `ziixa epipy - ©§¨§¨¥§©¦¨¨
opgei iax ixacl.ïéleç øîàcFpA z`e Fz`' xeqi` iabl epipy jky §¨©¦Ÿ§¤§

'cg` mFiA EhgWz `l(gk ak `xwie)xkend ,dpya mipnf drax`ay , Ÿ¦§£§¤¨
e` dn` z` meid xkny gwell ricedl aiig ,mei eze`a dpae dnda
,ef dnda hegyl xeq` dzre ehgyp `nye ,dhigyl dpa z`

`ziixad zxne`e(.bt oileg),BòéãBä àì íàxkend riced `l m` - ¦Ÿ¦
,dhigyl ef dnda ly dpa z` e` dn` z` meid xkny gwellCìBä¥

gweldòðîð Bðéàå ,èçBLåxefgle dhgeyln rpndl jixv epi` - §¥§¥¦§¨
rnyn o`kne .dpa e` dn` z` meid xkn m`d xkend lv` xxale
xkend did i`cea ,dpewd lr xeqi` did m`y ,opgei iax ixack
yyg o`k oi` i`ceay gken ericed `ly jkne ,jk lr ericen

.xeqi`
:`xnbd zl`eyìàeîLe áøc àúáeéz éåäéz àîéìxn`p m`d - ¥¨¤¡¥§§¨§©§¥

lre ,xeka i`ce `edy xaeqd ax lr `kxit didz z`f `ziixany
xkend zwizyn egiked `le ,xeka wtq `edy xaeqd l`eny
oi`y exaq l`enye ax :`xnbd zvxzn .dpewl xeqi` oi` i`ceay
oial ,'epa z`e eze`' xeqi` iptn xidfdl xkend aeig z` zencl

c meyn ,xeka `di ezndan cleeiy cleedy xidfdl eaeigíúä- ¨¨
,'epa z`e eze`' xeqi` iabl myàúléî àéìz øëBîazaeg - §¥©§¨¦§¨

z` xkn `ly gken ,xidfd `ly oeike ,xkend lr zlhen dxdf`d
eli`e ,ef dnda ly dpa e` dn`àëäclepd cleed iabl ,o`k - ¨¨

,l`xyin dgwly dndanàúléî àéìz ç÷Bìazyxtd aeig - §¥©©§¨¦§¨
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xcde"קטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ak sc zexeka(iyily meil)

oi` mewn lkne ,genipy cle dxxga yi mlerl :`xnbd zvxzn
,cle da didy gikedl ,dxawl epwizy `l` ,cled lr dxeka yyg

L dîñøôì éãkm`d.äøBëaä ïî äøèôp §¥§©§§¨¤¦§§¨¦©§¨
:`xnbd ddnzàeä àélòî ãìåc àøîéîì,xenb cle dxxga yiy - §¥§¨§¨¨§©§¨

,àOîa àìå òbîa àì ànèî ïéà éànàå`nhn ltpd `lde §©©¥§©¥Ÿ§©¨§Ÿ§©¨
.dliapk

:`xnbd zvxznda eòâð áBøa ìehéa íeMî ,ïðçBé éaø øîà- ¨©©¦¨¨¦¦§¨§¨
mcd aexa lhazn ,genipd cledy itl `ed d`nhn dpi`y mrhd

.m`d mgxn enr mi`veid 'mipepb'e
:ezhiyl md opgei iax ixacy zx`an `xnbdàãæàå[jlde-] -éaø §¨§¨©¦

ïBòîL éaøå á÷òé ïa øæòéìà éaø ,ïðçBé éaø øîàc ,déîòèì ïðçBé¨¨§©§¥§¨©©¦¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦¦§
,ãçà øác eøîà.aexa lha genipd cledy ¨§¨¨¤¨

:ok exn`y ep`vn okid `xnbd d`ianàä ,á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨
ïøîàcmc aexa lhazp dxxgay cledy ,`iig iax ixac epx`iay - ©£©¨

.awri oa xfril` iax zrca eixac xn` `iig iaxe ,mipeebe
:`xnbd zxxan.àéä éàî ,ïBòîL éaø:`xnbd daiynïðúc ©¦¦§©¦¦§©

dcp zkqna(.ek)àéìMä ,,dy` dzlitdy ,ekeza xaerdy mexw - ©¦§¨
`vnpeúéaa,da xkip cle oi`e,àîè úéaäld` dyrp ,xnelk ©©¦©©¦¨¥

,ekezay dn lk `nhne zndàìiptnLzaygpàlà ,ãìå àéìMä Ÿ¤©¦§¨¨¨¤¨
iptnãìå àìa àéìL ïéàLdne ,dligzn cle da did `ily lky - ¤¥¦§¨§Ÿ¨¨

mgxn `ilyd d`viy ixg` genipy itl `ed ,eiykr `vnp `ly
.dndadïBòîL éaøe wleg÷Bnéð ãìå ,øîBà[genip-]àlL ãò ©¦¦§¥¨¨¦©¤Ÿ

àöémcd aexa lhazde ,oevigd zial `ilyd d`viy mcewn cer - ¨¨
.ziad `nhp `le ,enry

cg` ziaa dzidy drya dngx gztpe ,dirna dxaer zny dy`
mieqn lceb xaerl did m` ,zia eze`n de`ivede my dcli `le
d`nehd oky ,mlerd xie`l znd xaerd `vi my eli`k ziad `nhp
xaerd lceb xeriya dpcd dpyn d`ian `xnbd .dlere zrwea

:df oicl jxvpdíúä ïðzzeld`a(c"n f"t),úçéút íéìôpì ïéà §©¨¨¥©§¨¦§¦©
,ä÷étk Làø eìébòiL ãò øáwäz` mi`nhn miltpd oi` ,xnelk ©¤¤©¤©§¦Ÿ©¦¨

ziadenk lecb mdly y`xd ok m` `l` ,mgxd xaw zgizt zryn
.'dwit'

:`xnbd zxxanä÷étk éàî:`xnbd daiyn .'dwit' idn -áø øîà ©©¦¨¨©©
ä÷éôk ,àðeä[zrwt enk-]øîö ìL. ¨§¦¨¤¤¤

:dpeekd dwit dfi`l zxxan `xnbdáøì áø øa àéiç déì øîà̈©¥¦¨©©§©
Léøt ,éaø ,àðeädwitl jzpeek m`d ,epl x`a -ìLihegdéúL ¨©¦¨¥¤§¦

,[cbad jxe`-],zewc dihegy itl ,dphw `idyáøò ìL Bà¤¥¤
.[agexd-]déì øîàc ,dfa ewlgp mi`pz ,`ped axàéðz`ztqeza ¨©¥©§¨
(g"t zeld`)k y`x elbry cr xawd zgizt miltpl oi` ,ìL ä÷ét¦¨¤

.áøò ìL ,øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,éúLdkiynn §¦¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¤¥¤
,my `ztqezd÷Bãö éaøa øæòéìà éaøe wleg,øîBà`l m` s` ©¦¡¦¤¤§©¦¨¥

ziad z` `ed `nhn ,dwitk y`x librdúBiôéôè eàøiMî- ¦¤¥¨§¦¦
dkeza ze`xl xyt`y xeriya dy`d ly dngx gztpy dryn

.'zeitith'
:`xnbd zl`eyéàî' [yexit edn-]úBiôéôè:`xnbd daiyn .'øîà ©§¦¦¨©

eéä Ck ,÷Bãö éaøa øæòéìà éaø íeMî ìàeîL øîà äãeäé áø©§¨¨©§¥¦©¦¡¦¤¤§©¦¨¨¨
éìLeøéa ïéLøôî,í,'dwit jezn dwit' ly oewixhep `ed 'zeitith' §¨§¦¦¨©¦

,dyexite,äéîéî ìéèäì úòøBkL äãéøôkxzei rexkl dkxce §¦§¨¤©©§¨¦¥¤¨
mi`xpe ,c`n dngx gztp drixkd jezne ,zeige zenda x`yn

,mgxd jezay mihnwdä÷ét CBzî ä÷ét úéàøðåly lebird - §¦§¥¦¨¦¦¨
.dndad ly dzaewp zia ly lebird jxc zi`xp mgxd zia

mxeriye ,'dwit' xeriya zeielzd zekld dnk zx`an `xnbd
:dpeyézòîL ,àðeä áø øîàizeaxnúB÷ét ézLzekld izy - ¨©©¨¨©§¦§¥¦

,'dwit' xeriya zeielzdúçàdwitk dxeriy ,odnúçàå ,éúL ìL ©©¤§¦§©©
dwitk dxeriy dipyde -Løôì éì ïéàå ,áøò ìLexn`p dn oiprl ¤¥¤§¥¦§¨¥

.el` zekldéîéc áø àúà ék,laal l`xyi ux`nøîàmyaéaø ¦£¨©¦¦¨©©¦

ìL ,ïðçBéúB÷ét L'dwit' xeriya zeielzd zekld -,ézòîLúçà ¨¨¨Ÿ¦¨©§¦©©
kúçàå ,éúL ìLkúçàå ,áøò ìLkïéàwñ ìL äìBãb ä÷ét ìL ¤§¦§©©¤¥¤§©©¤¦¨§¨¤©¨¦

,miar mihegn miieyrd miwy -.Løôì éì ïéàå§¥¦§¨¥
ïéáø àúà ékl`xyi ux`n,ïðçBé éaøc déîMî dLøétäMà ìL ¦£¨¨¦¥§¨¦§¥§©¦¨¨¤¦¨
éúL ìLk,dirna dxaer zny dy` oiprl xn`p ,'izy' xeriy - §¤§¦

zryn ziad `nhp ,izy ly dwitk lecb ltpd ly ey`x m`y
.mgxd xaw zgiztáøò ìLk äîäa ìLoiprl xn`p 'axr' xeriy - ¤§¥¨§¤¥¤

lecb xaerd y`x m`y ,xawd gztpe dirna xaer zny dnda
aygpy itl ,dliapa rbep enk ea rbepd `nhp ,axr ly dwitk
itl `nh epi`e ,clepk aygp epi` ,df lceb el oi` m` la` ,clepk

xeriy .drela d`neh `idyàéðzãk ,ïéàwñ ìL äìBãb ä÷ét- ¦¨§¨¤©¨¦§§©§¨
`ztqeza epipyy dn oiprl xn`p(`"d f"t n"a milk),Lebxtràaä©¨

ñøtä úéaî,zn z`neh wtq da yiy dcy -[å]`ad xtr yeb ok ¦¥©§¨§
íénòä õøàîyi ,ux`l dveg xtr lke ,l`xyi ux`l uegn - ¥¤¤¨©¦

,xaw ea didy mewnn `ed `a ile` ea wtzqdlBøeòéLjxvpd ¦
ezngn e`nhpy miycwe dnexz etxyiye ,ld`a `nhiy ick yebl,

`edä÷éôk[zrwtk-]ïéàwñ ìL äìBãb,miar mdihegy ,miwy - §¦¨§¨¤©¨¦
Lz`f dwit lcebïéôeöønä íúBçk àeäzenzegd lcebk - ¤§¨©©§¦

,mze` mixbeqyk inbn miieyrd milecbd miwyd lr miyery
å,elceba dfl dnec xeriyBðLémbúéáçä úôeâî ìL ïBéìòä ãva §¤§©©¨¤§¤§©¤¨¦

úéîçläziaa miieyrd qxg ly zeiag mda miqkny miieqikd - ©©§¦
dlrnlne ,ziagd lk z` eqkiy ick md miagx dhnlny ,mgl
,mze` feg`l elkeiy ick ,ci zia ly agex cr mixvwzne mikled
epi` ,df xeriy yebl oi` m`e .oeilrd cvd `xwp ,xvwd cvde

.`nhn
:ux`d mrn gwipd mibc ly xiv zxdh ote`a dpc `xnbdLéø øîà̈©¥

øéö ç÷Blä ,äàéNð äãeäé éaø íeMî Lé÷ìbcd on `veid lden - ¨¦¦©¦§¨§¦¨©¥©¦
,min mr eze` miaxrne ,eze` miglenyk,õøàä íòî`nh `edy ¥©¨¨¤

epi` xivd mpn`e ,e`nihe xiva ux`d mrd rbpy yegl yie ,opaxcn
mind j` ,rexb lke` ,xnelk ,'`nlra drif' `ed oky d`neh lawn

jkitl ,d`neh milawn ea miaxerndíéna B÷éMîz` xagn - ©¦©©¦
,dewn inl xivdåjka,CLôp änî øBäèokyeäðéð àaeø àiî éà §¨¦©©§¨¦©¨¨¦§

mda xivd lhazpe xivdn miaexn xiva miaxernd mind m` -
,mzenk d`neh lawne,ä÷Mä eäì ãéáòc ïåékeäì éøäèexdhp - ¥¨§¨¦§©¨¨¨£¦§

,ea miaxernd minde xivdeäðéð øéö àaeø éàå`ed aexd m`e - §¦¨¦¦§
dy meyn xedh mewn lkn ,el dliren 'dwyd' oi`y ,xivdøéö¦

envr,àeä äàîeè éìea÷ øa àìon z`veid drif `l` epi` oky Ÿ©©¥§¨
,mibcdàkéà éàîwx ,yi yyg dfi`e -ðä íeMîàiîc àèeòéî C ©¦¨¦¨¨¦¨§¨

dliren 'dwyd' oi`e ,xiva miaxern mde d`neh lawl miie`xd
,aexa elhazpy itl mdlðäàaeøa eäì eìèa Celhazp dl` min - ¨¨¨§§§¨

.d`nh zaexrzd oi` jkitle ,xivd aexa
:dwydd dliren dn oiprl zx`an `xnbdàì ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨Ÿ

eðL,xivl dwydd dlirenyàlài`yx didiy oiprlïäa ìBaèì ¨¤¨¦§¨¤
Bzét,`edy zenkàì äøéã÷ì ìáàdwydd lr jenql oi` la` - ¦£¨¦§¥¨Ÿ

dxicway mind mr axrzn xy`ky iptn ,dxicwa eaxrl ickàöî̈¨
,øBòéðå Bðéî úà ïéîmind z` mi`ven xiva mirelad mind ,xnelk ¦¤¦§¥

mi`nhd mind miwfgzne ,xivd lr miAx md cgiae ,dxicwd jezay¦
.mz`nehl mixfege ,ea miiexy eidy lehiad avnn

:dinxi iax ixac lr dywn iia`áéúé[ayi-]àäì øîà÷å ,éîéc áø ¨¦©¦¦§¨¨©§¨
àzòîL,dinxi iax ly z`fd dkldd z` -ééaà déì øîà- §©§¨¨©¥©©¥

,inic axl iia` dywdäøBòéðå äøæç äìèaL äàîeè éëåike - §¦§¨¤¨§¨¨§¨§¥¨
xefgle dlehian wfgzdle xxerzdl dleki ,aexa dlhazpy d`neh

.dz`nehl
:dinxi iax ixack dpyndn giken inic axdéì øîà,iia`l inic ax ¨©¥

àøañz àì zàå,oicd `ed oky xeaq jpi` dz` ike -ïðúäå- §©§Ÿ¦§§¨§¨§©
zenexz zkqna(a"n d"t)äìôpL äàîè äîeøz äàñ§¨§¨§¥¨¤¨§¨
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קיז oifge` mipy` cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

:éðùîåäîñøôì éãëopiwfgn dxxgl opixawcnc .dxekad on dxehty m`l Ð¨¥

.`ed `ilrn clec `xninl Ð dxekan dil zxhtc oeik :jixtwe .clek dil

d`nhn dpi` i`n`e?áåøá ìåèéáaexa xyad lhay Ð d`nhn dpi` ikdl Ð

.enr oi`veiy mipepbe mcäá åòâðlehia meyn ,rbna `nhn `lc oxn`c `d Ð

.aexaúéáá àéìùädy`d dlitdy Ð

.da xkip cle oi`e `ilyàîè úéáäÐ

cle `la `ily oi`c Ð `nrh ipzwck

.`nhn ok it lr s`e ,wenipy `l`éáø
÷åîéð ãìåä øîåà ïåòîùopinwene Ð

ziad xn`c oerny iaxc `nrhc ,mzd

,da erbp aexa lehia meyn Ð xedh

.(`,fk) "zltnd" wxta dcp zkqna

øá÷ä úçéúôdxaer zny dy` Ð

xaw gztpe xaynd lr dayie ,dirna

de`ivede ,cled `vi `le df ziaa mgxd

eli`k oey`xd ziad `nh Ð xg` zial

oicd `ede .drwea d`nehc ,my clep

ltpl `l` ,miltpl epi` Ð xawd zgizt

.ey`x ary ,xak ey`x librdyìù ä÷éô
øîö.l"iyenl* =ùéøô éáøjixvc Ð

axr ly dwit e` ,dphwy Ð izy ly dwit

.dlecby Ðàéðú äéì øîà.da ibiltc Ð

úåéôéôè åàøéùîwecv xa xfrl` iax Ð

`ly ab lr s` :xn`e ,`nw `pz` bilt

xawd zgizt yi ,dwitk y`x elibrd

dngx jeza e`xiy jk lk dngx gztiyn

.zeitithíéî ìéèäì úòøåëù åæ äãøôë
jezne dige dndan xzei zrxeke Ð

mihnw oi`xpe ,c`n dngx gztp drixk

.mgxaä÷éô êåúî ä÷éôepiide Ð

.dwit epiid ,"itit" ipnif ixz Ð "zeitith"

ùøôì éì ïéàå.yxtl rcei ipi` Ðìù
äùà.xawd zgizt dl zeidl oic Ð

äîäá ìùdrela d`nehk `dz `ly Ð

m` ,ltp ly dliap meyn rbn z`nehl

on e`ivedl ea rbpe ci drexd hiyed

.mgxdáøò ìùëy`x librdyn Ð

drela `nh Ð e`l i`e .axr ly dwitk

zny dnda :opzck .`inhn `le ,`id

eci z` drexd hiyede dirn jeza dxaer

"dywnd dnda" wxta ,xedh Ð ea rbpe

.(a,r oileg)ùåâ`nhl exeriy ,xtr Ð

.miycwe dnexz eilr sexyle ld`a

ïéà÷ñ ìù äìåãâ ä÷éôë,oitevxn Ð

oze` oilrepyke ,inb ly milecb oi`wq

.oze` oinzegìù ïåéìòä ãöá åðùéå
úéîçìä úéáç úôåâîepyiy ,xnelk Ð

oiyery ieqik ly oeilrd cva mzeg eze`l

zeqkl dhnln agx qxg ly zeiagl

fg`iy ick dlrnl xvwzne jlede ,ziagd

cv ixw dlke jledy cv eze`e .micia

.mgl ziaa oiyery = zingld .oeilrdíéîá å÷éùîrbn zngn `nhp `ny Ð

.ux`d mrøåäèåÐ `aex `in i`e .ea miaxern min i`cec ,jytp dnn Ð

,dwyda dliah edl `wlq `ine .mind zngn d`neh lawne ,aexa xivd lihae

jezay mind mr oiwyepe ,eit lr dewnd in mixaery cr dewna ilkd ozepy

edl `wlq `in Ð dewna dxdh edl zil dwyne lke`c ab lr s`e .ilkd

iz`vn oeyxb epiax zaeyza .oixedh Ð olzye e`nhpy dnexz ilizy :(f dpyn h wxt zenexz) opzc ,d`nehn dxdhn drixfc .olhepe xfege orxfy ink iedc ,dwyd

.jkäàîåè éìåá÷ øá åàì øéö.oze` oiglenyk mibcd on d`veiy `ed `nlra drifc Ðàéîã àèåòéî êä íåùî.edl `ipdn `l dwyde ,d`neh ilawnc Ð

.`nh xivd ied `le ,`aexa edl ilha Ð dwyd `wlq `l lke`ae ,xiv `aexe li`edåðù àì.ezit lahl `l` ,xivd xzene aexa elhac Ðúà ï÷úì ìáà
øåñà äøéã÷ä.eze` oi`nhne xivd lr oiaxe ,cgi oitxhvne ,dxicway min oi`ven xivd jezay mindy Ðøåòéðå åðéî úà ïéî àöîxfege ,lehia zxezn Ð

.d`nehlàúòîù éàäì.dinxi iaxc Ð
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éáøoerny iaxl ecen opaxc ab lr s` Ð cg` xac exn` oerny iaxe xfril`

lkn ,(`,fk) "zltnd" wxt dcpa xn`ck ,oevigd zial ltqa ede`ivedyk lhac

,oerny iaxe awri oa xfril` iaxn `l` "cg` xac exn`" gky` `l mewn

`l awri oa xfril` iaxc `zlinc ab lr s`e .dcil zlgza lha mdipylc

`ed `iig iaxc `l` ,lhac llk `wiic

"`iig iax ipz"c xnel yi Ð ikd xn`wc

dizlina ea dpey didy epiid ,xn`wc

rbna d`nhn dpi`c awri oa xfril` iaxc

.`ztqeza `icda `zi` ikde .`yna `le

ãòopzc `d Ð dwitk y`x elibriy

dnda :(a,r oileg) "dywnd" wxta

eci drexd hiyede ,dirna dxaer zny

jci` oke .dwitk librd `lyk Ð xedh

dirna dcle zny dy` :mzd ipzwc

`viy cr dxedh dy`d 'ek digd dhyte

meyn dxedhc `xnba rnyne ,cled

`ny d`nh digde ,drela d`neh `iedc

e`le xecfextl ueg ey`x cle `ivei

inp dwitk y`x librd `lyk Ð dzrc`

,dwitk ied mlerlc xnel oi`c .ixii`

`l` `nhn `l `dc .xawd zgizt mcewe

.xecfextl ueg ey`x `ivei `ny dxifb

ab lr s` ,dxedh okl mcewc rnyn

`dc ,okl mcew `ed xawd zgiztc

celik ied xecfextl ueg y`x z`ivia

.ixnblãöáÐ ziagd ztebn ly oeilrd

oiyery ci zia oirk dtebn dze`a yi

lit oixewy dze` oirk lebr `ede ,dfge`l

.frla l"iinêðäoliha `inc `herin

oixeqi` x`yl inc `le Ð `aexa edl

mrh" xnz` `lc .mrh ozepa `edy

dliha dliap oke .d`neh oiprl "xwirk

lyazpe xfg elit` ,d`neh oiprl dhegya

.cgia lkdéìéèáelit`e Ð `aexa edl

mrhn mewn lkn ,dvgn lr dvgn eid

.dwyd edl `wlq Ð lha `lc

ìáàxeripe epin z` oin `vn `l dxicwl

cib" wxta opixn`c `dl inc `l Ð

"dax unewd" wxtae (a,w oileg) "dypd

dxf dcearc `xza wxtae (`,bk zegpn)

epi`ye ,epi`y ink epin z` wlq :(`,br)

epin oi` mzdc .elhane eilr dax epin

i`e axrzpy xeqi`d gkn `l` xq`p

Ð epyiy mewn lkae ,elicadl xyt`

la` .wlq :xnel jiiy jkitl ,`ed xzid

min rbn zngn `nhn envr epinc `kid

.wlq ea xnel jiiy oi` Ð mi`nhd

øåòéðåmindy :qxhpewd yxit Ð

`le .eze` oi`nhne xivd lr miaxe mixfeg

`l` .`ed d`neh ileaw xa e`l xivc ,wc

on xivd lHA ikd inwnc Ð xerip edf¦¥

dlgz ody enkl exerip mindy eiykre ,xiv aex zngn oiwyn z`neh mind

.xiva eaxrzpy mcewáéúéaxd dywd Ð 'ek `zrny `dl xn`we inic ax

`xza wxtae .d`neh zxxer dxdh elit`c inic axl dil zi` `kdc :mixt` iax

dxrnd :xn`wc .xeqi` xxer oi` xeqi` elit`c dil zi` (`,br) dxf dcearc
oii
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zexeka(iyily meil)

äàîìly oi`q,ïéøBäè ïéleç,oilega dnexzd dlhazd dfae §¥¨¦§¦
,d`na dler dnexzd okyíBøéz ,øîBà øæòéìà éaømixi - ©¦¡¦¤¤¥¥
,zaexrzd jezn zg` d`qá÷øúåawxil dze` gipie -oick §¦§©

,dlik`a dxeq`y d`nh dnexzäàñ àéä øîBà éðàLäìôpL ¤£¦¥¦§¨¤¨§¨
,äúìòL äàñ àéädnexz ly d`q dze`y milez ,xnelk ¦§¨¤¨§¨

d`nh dnexze ,zaexrzd jezn dnxedy d`qd `id ,dltpy
,awxiz okle ,dlik`a dxeq`äìòz ,íéøîBà íéîëçålhazz - ©£¨¦§¦©£¤

lk`dl `id die`xe ,d`na dnexzd dlhazp ,xnelk ,dnexzd
,mkeza daxrzpy oilegd mr cgiíéãewéð ìëàéúå,yaeia - §¥¨¥¦¦

zrayn cg` zaexrzd lr `eai `ly xdfi mewn lkn ,xnelk
`nhz `ly ick ,d`neh lawl milke`d z` mixiyknd miwynd

,day oilegd z` zaexrzay d`nhd dnexzdúBéì÷ Bàe` - §¨

exykei `l df ote`a mby ,dwyn ila y`a zaexrzd z` elvi
,d`neh lawl mixedhdúBøéô éîa LBléz Bàz` eyeli e` - ¦§¥¥

,mizez in e` migetz in oebk ,zexit ina zaexrzd ly gnwd
,d`neh lawl mixiykn mpi` zexit iny `ed oicde÷lçúz Bà¦§©¥

zaexrzdìdnkãçà íB÷îa àäé àlL ãáìáe ,úBqéò §¦§©¤Ÿ§¥§¨¤¨
[zg` dqira-]äöéakm` s` ,df ote`ay ,d`nhd dnexzd on ©¥¨

`l mewn lkn ,min zpizp ici lr d`neh lawl oilegd exykei
lke` `nhn dviakn zegt lke` oi`y itl ,dnexzd mze` `nhz

.xg`
di`xd z` miiqne ,xfril` iax zhiy z` x`al inic ax siqen

:dinxi iax ixacldìò éðúådze` lr diepyd `ziixaa epipye - §¨¥£¨
,dpynïéleç ïúBà¨¦
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oifge` mipya cenr ak sc ± oey`x wxtzereay

ïéøåäè ïéìåç äàîì.dzlitpa oz`nih `le exyked `ly ÐíåøéúÐ

dnexze 'ek xne` ip`y ,d`nh dnexz oick Ð awxize ,d`q myn mexi

.dlik`a dxeq` d`nhäìòúdxifb meyne .dileg mr lk`ize ,lhaiz Ð

.mipdkl lk`ze d`q dpnn mixi e` .mipdkl minc oziíéãå÷éð,yaeia Ð

.(h ryedi) "micewp did yai" enk

d`nh da yiy ab lr s` ,eiykrc

z` d`nhn oi` Ð dxedhe`la dxedhd

lk`ize dxedha dliha d`nhe .xykd

.micewipúåéì÷åixykzin `lc ,inp Ð

.d`neh ilawn `leúåøéô éîá ùåìéú åà
oi` zexit inc .mizeze migetz in enk Ð

.oixiyknäî øæòéìà éáøì ïéìåç ïúåà
íäéìò àäúlk`i Ð dnexz oia oileg oia ,edleka opixn` `d ,opaxlc Ð

.zeilw e` micewp
àìà
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`kdc :xnel yie !lha oey`x oey`x Ð elek meid lk elit` xeal ziagn jqp oii

elit`c ,opgei iaxl dyw edine .opgei iaxc dinyn mzde ,yiwl yixc dinyn

zxxer d`nehc `ziixae oizipznn jenqa opiwiicc ,`liwc oilegc d`neha

xxerl el yi xeqi`c oky lk Ð 'eke oi`nh oileg aw `iai `ny :xn`wc ,d`neh

dileka `id `hiytc `zline !xeqi`

wxtae .xeqi` xxern xeqi`c cenlzd

d`q ozpc opixn` inp (a,at zenai) "lxrd"

epnn xzi la` ,eaex cr xyk Ð d`q lhpe

.lha oey`x oey`x opixn` `le ,`l Ð

ly d`q :(`,anw zay) "lhep" wxtae

`le ,oileg ly d`n jezl dltpy dnexz

Ð zxg` dltpy cr dzelrdl witqd

lkn ,xq` `lc idp oey`x d`qcmeyn mzdc ,jk lk di`x myn oi` ,edine !xeq`

(a,fp mixcp) "wxid on xcepd" wxta ogky` cere .mixdl jixvc ,lhazp `l mewn

,`iyew myn oi` ,edine .xeqi`d z` oilrn xzid ilecib elit` dil zi` opgei iaxc

mc iab (a,`r) dcpc `xza wxta ogky`ck .iweqt wqtina dxf dcearc `idd cinrne ,wqtd `ki`c `kidl wqtd `la lcbc xzid oia wlgl mz epiax libxy dn itl

lr oithepd eax `nyc `edde .wqta ixii` mzd Ð lha oey`x oey`x mind jezl mc :opixn`c (`,gr migaf) "zeaexrzd" wxtae ,wqt `ll wqt oia wlgnc ,dqeaz

m`c ,ipnf ixz "xecb" el mixne` dvxtp :hwpc (`,a) `xza `aa yixae (`,w `nw `aa) `nw "lfebd"a mz epiax yxtn jk jezne .wqtd `la eaxi `ny epiid Ð oilgefd

d`xpe !xeripe xfegc opixn` wqtd `la elit`c ,"lxrd" wxtae ,oizrnyc `dn dyw la` .wqtd yiy oeik ,xeq`l oitxhvn oi` Ð minrtd ipy oia miz`n ztqez yi

lv` iegc yic ,mzd ip`y Ð mc zaexrzc `idde .eliwd opaxcac Ð (a,`r) dcpc `xza wxta dqeaz mc iabe .wqtda elit` ,xerip zeidl el yi `zkec lkac ,iaxl

yiy onf lk epiid Ð lha oey`x oey`x :xn`wc (`,br) dxf dcearc opgei iaxc `idde .zi`xpe zxfeg dpi` aey Ð zltepyk dtihe dtih lk zigcpy oeikc .miycw

Ð xeqi` dax m` la` .xzid lyl eaex cr Ð d`xp jqp oiic "lha oey`x" oeyl dfe .i`w mzdc oizipznc edyn xeqi``e .mrh zpizp `kilc xeqi`d lr miyy xzida

c o`nc d`xpe .oixeripe mixfeg milhaznd oixeqi`y ,xeq`xaca `ny e` ,oixeqi` x`ya oky lk Ð lha oey`x oey`x `xzid ebl `xeqi`a xengd jqp oiia dil zi`

cr oey`x oey`x lha epi` jqp oii mby ,d`xp cere .miyy xzida oi`y jk lk xeqi`d daxyk xeripe xfeg oixeqi` x`yac ,oixeqi` x`yan xzei jqp oiia eliwd df

xeqi` zaexrzd zlgzay :yexit ,`xeqi` ebl `xzida e` ,yxt`y enk ziagn ith dicenr yitpc `kid `l` oiwelg opi`e .oixeqi` x`y oke ,miyy cr `l` ,eaex

wqtpa elit` `nye .xzid ly miyy `diy jk lk daxyk xzen oixeqi` x`yae .xeq`Ð mler cr ekezl xzid siqei m` jqp oiiae .xeqi` iabl xzidc miyy oi` xzide

opixn` `lc .alga xyaa enk oixeqi` x`ya dliap ziyrp dnvr dkizg yxtnc o`nl elit` ,dliap mrh zrleay xya zkizga enk .lha oey`x oey`x opixn` `l

lha jkl ,xzid ly miyy `ki` inp seqalc oeik :xn`z m`e .lirez diax la` ,ohgql xyti`c meyn ,dhilt el lirez `ly oiprl `l` dliap ziyrp dnvr dkizg

.xevxvn ith yitpc ab lr s`e ,i`d ilek dicenr yitp `lc ,xeal ziagn hwp `wecc :xnel yi ?miyy yi seqal mby oeik ,lha oey`x meyn `ixi` i`n Ð jqp oiid

on oii miyy yiy it lr s` ,lha epi` zg` zaa ltp m`y Ð "lha oey`x oey`x" xn`w ikdle .xzida miyy yi elit` ,lha `l Ð `aeh dicenr yitpc `kid la`

oey`x oey`x" xwir il d`xp oke .dihwp `zeaxle ,[lah] oky lkc opirny dpine ,lha jqp oii `ny e` .epina oiipr meya lha epi` lah la` ,jqp oii `wec `nye .xzidd

xzidd xeripe xfeg Ð `xeqi` ebl `xzid elit` ,oixeq` x`ya la` .`edy lka Ð `xeqi` ebl `xzidae .`xzid ebl `xeqi`a ,ziyixtck miyy cr `wecc ,"lha

in :opzc ,dl ixinb ikdc ,mink oiaygpe zexit in oilha dnl denzl oi` Ð eaex cr d`q lhpe d`q ozpa ,oilrny mewna zexit ine .miyy ea `diy cr dax `edyk

oey`x oey`x" ici lr ixyc o`n ,ziyixtc i`nle .oixerpe oixfeg Ð aex `ki` ike ,zelrdl mink md ixd Ð oilrnc `peeb i`dke .oilrn oi` minrt oilrn minrt zexit

xzend oiidy mz epiax wqt ixdy ,mpii mzqae ieb jeykya d`pd xzid eiykr oibdepy oze`l ,e`l i` ok dkld i` icin ol `wtp `le .miyy cr `l` ixy `l "lha

epiaxe .oilw oixeqi`k d`pda xzenc oeik ,edyna xeq`l jqp oiic `xneg ea xingdl `ly ,eixac il d`xpe .`ed heyt xace ,`edy lka xqe`y xnel epl oi` ,d`pda

oi`xpe .min ly oeziw my ltpa `l` ixy `le ,"lha oey`x oey`x" dil zilc oiaxk ol `niiw :myl wqt mzinic ax lr welgl `a m` ,oiaxk dkld xne`y dna eixac

welgl `a oiax m` ,gikedl icia oi` df la` .dxfga el yi oia` ,`knq xa e`l `wneq wgvi ,`knq xa oia` :eteqa (a,cq zenai) "eznai lr `ad"a opixn`ck ,wgvi axe

elit`e .ziagn ith dicenr yitpca Ð inic axle ,wgvi axl xeal ziagn dxirc `kid `wec Ð min ici lr lehia jixvdy dne ,welgl `a `ly xnel yi ik .`l m`

dcedi iaxa l`eny axc `idd ipznc o`nle .[oiax] (`ax) xac ziagn dxrnae .wgvi ax lr wleg oiax oi`y xnel lkep ,`wec ziag inic axl yxtn `lc dnly epiaxl

ax xeaqiy izyxity dfe .min my oi`y onf lk lha `l ikdle .`xeqi` ebl `xzida inic axk dpyn cinrie ,inic axk xaq ivn Ð `zipzn` min ly oeziw my ltpc

.dlgz irac l`eny axc dizlin gikedl oi`y epiid Ð dlgz ira `l `zipzn` dil ipznc o`nl dcedi iaxa l`eny axc yxtp m` zeidl leki ,inic axk l`eny

jk xg`e dlgz obfn irac rnync ,dfa df maxre obfnc ,dinwlc opgei iaxc dze` lr wlegy xnel jxhvp `ly ick ,dlgz ira inp edi`c `ed zn` mewn lkn la`

axc `l dil zil ok m` ,`xzid ebl `xeqi`a edyna dil `xiaq dlgz min irac oeikc ."lha oey`x oey`x" l`eny ax xaeqy xnel lkep `l aey jk yxtp m` .oaxr

dil `xiaqe ,bilt `l ,inp i` .oaxre obfnc opgei iaxc `idd` bilte ,dlgz era `lc ,oizrnyc dheyt irzynck `l` ,jk yxtl jixv oi`c ,edin .wgvi axc `le inic

ilehia ipd lke ."eaxre ebfn" :`l` ,`wec ixnbl rnyn iedlc ,"eaxr jk xg`e ebfn" migqta opiqxb `l `dc ,`wec `yixa dbifn hwp `le .dlgz oaxr oicd `edc

z` xizdle lhal oeekzp `lya cinrdl oileki Ð df oinn cere awe xg` oinn aw `iai `nyc oizrnyc `idde ,xeal ziagn dxrnd ,oaxre obfnc ,oizrny `iddc

`la `wec Ð dlgz ira `lc o`nl seqal la` .ltpl oiekzna opzp oia wlgl oi` dlgz min ly oeziw ltpae .lha ied `l ok `l m`y ,`nhd z` xdhl e` xeqi`d

.dil zil `xen` `eddc xnel yi Ð elhane eilr dax epin epi`ye epi`y enk epin z` wlq opixn` xn`w `lc opiniiwc ,xivc `iddae .xn`w oiekzn

íåøéú:yxtn mz epiaxe !zeyrl milibx mc` ipa oi`y dna rinydl epl oi`e ?awxl dze` migipne ,mivtg mpi`e oztixya zepdil oixzeny ,opiwqr iphteya eh` :dywe ."sxyz" :ipz inlyexia Ð awxize

dlrz opax ixn`ck ,leha ici lr dxizdl did `xaqe li`ed ,dilkinl iz`Ð d`pda zixy i`c .oeawx oirk ,d`pd `la epiid Ð opzc "sxyz"e yxtn eply `xnbde .cg` lkd Ð "sxyz"e "awxz"c

xg` :ipzwc ,wxt eze`a dpyy zxg` `aaa ok enke .inlyexi cenlzde eply cenlzdn ,l`xyi ux` ipa lye laa ipa ly zwelgnc :yxtl yi cere .d`pd `la ,sxyz e` awxz e` :xn`w ikde .'ek lk`ize

mixtqae ,dvlgy dphw iab (lirl yxity) (a,cw zenai) "dvilg zevn" wxta ogky` inp oke .ikd ipz `ki`e ikd ipz `ki`c xyt`e ,awxze mexiz :`ztqeza ipzw ,sxyize mexiz xne` xfril` iax ecedy

awxzc oeike :xn`z m`e .zeipynae inlyexia ok `qxbd oi` Ð aexk igitqn ueg oixeq` migitqd lkc `idda (a,`p migqt) "ebdpy mewn" yixae ."dxiyk" :opiqxb inlyexiae ,"dleqt dzvilg" :opiqxb eply

i`n` Ð d`pda `xiq`e`kil `xqzn mixn ikc ,`kde .hayd lfb meyn mixdl jixve ,d`ne cg`a dnexze .mixdl jixv oi`e ,miz`ne cg`a milha mxkd i`lke dlxr i`d :inlyexia yxtn `d ?mexiz

.opax belt `lc xnel yi Ð hayd lfbäìòú:dlxr zkqn ly `xza wxta opzc `de ."dlrz" opaxle ,"mexiz" xfrl` iaxl ipzwck .dnxd oeyl `le ,`ed lehia oeyl "dlrz" :qxhpewa yxit Ð lk`ize

oeyl eda opipz ikd elit`e ,mixdl jixv oi` mxkd i`lke dlxr :`tiq ipzwc ,rcze .inc xity Ð inc dil aidi i`e .odkc cqtd meyn mzd Ð mixdl jixve ,d`ne cg`a oiler xyrn znexze dnexzd

,edine .hayd lfb meyn inlyexia `nrh inp yxtnck ,cqtd meyn mrhd yxity enr oicde .qxhpewd oeyl o`k cr .miz`ne cg`a elri :ipzwe 'ek mxkd i`lk ly ozlz iliag el eidy in :ipzc ."diilr"

dnexza rncn xfril` iaxlc ,rnecna (`,ai) dxenzc `nw wxtae (`,anw zay) "lhep" wxta opaxe xfrl` iax ibilt `l o`k crc .minca xhtdl leki oi`c xazqn did ,df meyn dpwz xwirc ab lr s`

.da yi dnexz zyecwc `hiyt la` .oeayg itl opaxle ,i`ceãáìáåd`n dqira] (ipy) eidi `ly jixv .cg`e d`nn cg` wlg `id dnexzdy .dnexzd on dviak :yexit Ð dviak cg` mewna `di `ly

,edine .dleha ici lr dxdh d`nh dnexzdy ,micia dnexz `nhnk dnece .lkd d`nhn ixdy ,xykedy dxedh ly d`na lhail leki d`nhd oi`e ,d`nh dnexzdn dviak da did ok m`y ,[mivia cg`e¨£¨

dn"e .dlr yxtnck ,cere awa mi`nh oileg aw lhal drhi `ly opira `l` ?oileg `nhn m` yi `citw dn Ð mixfl zxzen oileg lkde dnexzd dlhazp xaky oeikc .xqzin ied `l dicegl `nrh i`dn

yginl `kil Ð oixedh aexa oi`nh oileg herin lhazna mzdc :xnel yie !ikdl inp yegip Ð oixedh oileg aexa elhazpy inp mi`nh oileg :xn`z m`e .opaxc` oia xfril` iax` oia i`w `lerc "mrh

e` ,opaxl lkd ,mixfl dlik`l opixyc xg`n ixnbl rwt d`neh myc `ed xeaq `kd la` .oixedha oiaxernd oi`nh oileg on rwt `l d`neh myc reci ik .dfd oinn cere awe ,oi`nh oileg aw `iai `ny¥¥

.mda zaxern dnexzdy it lr s` ,xfril` iaxl d`nd
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קיט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ak sc zexeka(iyily meil)

äàîìly oi`q,ïéøBäè ïéleç,oilega dnexzd dlhazd dfae §¥¨¦§¦
,d`na dler dnexzd okyíBøéz ,øîBà øæòéìà éaømixi - ©¦¡¦¤¤¥¥
,zaexrzd jezn zg` d`qá÷øúåawxil dze` gipie -oick §¦§©

,dlik`a dxeq`y d`nh dnexzäàñ àéä øîBà éðàLäìôpL ¤£¦¥¦§¨¤¨§¨
,äúìòL äàñ àéädnexz ly d`q dze`y milez ,xnelk ¦§¨¤¨§¨

d`nh dnexze ,zaexrzd jezn dnxedy d`qd `id ,dltpy
,awxiz okle ,dlik`a dxeq`äìòz ,íéøîBà íéîëçålhazz - ©£¨¦§¦©£¤

lk`dl `id die`xe ,d`na dnexzd dlhazp ,xnelk ,dnexzd
,mkeza daxrzpy oilegd mr cgiíéãewéð ìëàéúå,yaeia - §¥¨¥¦¦

zrayn cg` zaexrzd lr `eai `ly xdfi mewn lkn ,xnelk
`nhz `ly ick ,d`neh lawl milke`d z` mixiyknd miwynd

,day oilegd z` zaexrzay d`nhd dnexzdúBéì÷ Bàe` - §¨

exykei `l df ote`a mby ,dwyn ila y`a zaexrzd z` elvi
,d`neh lawl mixedhdúBøéô éîa LBléz Bàz` eyeli e` - ¦§¥¥

,mizez in e` migetz in oebk ,zexit ina zaexrzd ly gnwd
,d`neh lawl mixiykn mpi` zexit iny `ed oicde÷lçúz Bà¦§©¥

zaexrzdìdnkãçà íB÷îa àäé àlL ãáìáe ,úBqéò §¦§©¤Ÿ§¥§¨¤¨
[zg` dqira-]äöéakm` s` ,df ote`ay ,d`nhd dnexzd on ©¥¨

`l mewn lkn ,min zpizp ici lr d`neh lawl oilegd exykei
lke` `nhn dviakn zegt lke` oi`y itl ,dnexzd mze` `nhz

.xg`
di`xd z` miiqne ,xfril` iax zhiy z` x`al inic ax siqen

:dinxi iax ixacldìò éðúådze` lr diepyd `ziixaa epipye - §¨¥£¨
,dpynïéleç ïúBà¨¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zexeka(iying meil)

:`xnbd dgecàéøéà éãéî,yxtl yi ixd ,`id di`x ike -éàä ¦¦¦§¨©
àúéàãk éàäå àúéàãk,epiipr itl `ed oicd ,dxwn lkay - ¦§¦¨§©¦§¦¨

mewnay itl ,`ed dpa i`cey ep` mixne` ok` ,ipyd dxwnay
,oey`xd dxwna la` .xg` cle wipze ad`z `l i`ce dpa `vnpy
dad`y okzi ,df cle `l` my oi`y oeik ,`ed dpay di`x oi`y
dxehte ,dcli xak i`cey `l` ,di`x oi`e ,dpa epi` m` s` dwipde

.dxekad onéàîeexn`y edn l`yz m`e -,ïëåmiey mpi` ixd ©§¥
`l` ok exn` `ly ,ayiil yi .ixnbläøBëác äøeètàdf oiprl - ©§¨¦§¨

.dcli xak i`cey ,dxekan `id dxehty
dna wtzqd `ed mby mdn d`xpy opgei iax ixacn d`ian `xnbd
:l`ilnb oa oerny oax ly eixac yexita daiyid ipa ewtzqdy

CeøkL øéæç äàø ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîàjledy - ¨©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¨¨£¦¤¨
`ed weaceìçø øçà,ezwipn `ideäøeètlgxdäøBëaä ïî- ©©¨¥§¨¦©§¨

.xeka epi` i`ce ,okn xg`l clzy cledyå,xifgk d`xpd df cle §
ãò ,äìéëàa øeñàyàáéedil`äøBéåoicíëì ÷ãö`ed xzen m` ¨©£¦¨©¨Ÿ§¤¤¤¨¤
.xeq` e` dlik`a

xn` cg` cvn :dfl df mixzeq eixac dxe`kly `xnbd dywn
,äøBëaä ïî øeèt`ed df oiceïàîki`ce ,mi`pzdn in zrck - ¨¦©§¨§©

,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøkdwipde dad` `ny miyyeg `ly xn`y §©¨¦§¤©§¦¥
xg` ly cle `ny yeygl yi minkg zrcl ixdy .xg` ly cle
wtq ,okn xg`l clzy cled ok m`e] mlern dcli `l ef lgxe ,`ed

xn` ipy cvn eli`e .[`ed xeka,äìéëàa øeñàåwqty dfn d`xpy §¨©£¦¨
,ïðaøkjkle ,`ed xifg oa `l` ,ef lgx ly dpa epi` `ny miyyegy §©¨¨

miyyeg oi`y ,l`ilnb oa oerny oax zrcl la` .dlik`a xeq`
ixd ,dlik`a xeq` recn ,`ed zxg` ly dpa `nyon clepy lk

lirl epipyy enk .dlik`a `ed xzen ,xifgk d`xpy s` ,lgxd(:d)

.xedh xedhd on `veid lky
:zeywdl `xnbd dtiqenïðaøk éà ,eúåcled xq`y dn m` - §¦§©¨¨

,minkgk wqety meyn `ed dlik`aéàîz` miiqy df edn - ©
dlik`a xeq`y xn`e ,eixac.íëì ÷ãö äøBéå àáé ãòoeylny ©¨Ÿ§¤¤¤¨¤

cr wtqn `ed xqe`e ,reci epi`y oica wtq o`k yiy rnyn d`xed
lk oi` minkg zrcl ixde .wtqd heytl wcv oic dxeie edil` `aiy

e ,xifg ly e` `ed lgx ly dpa m` `ed wtqd `l` ,oica wtqãò©
déì éòaéî øác Eì òãeiLcr dlik`a xeq`y xnel el dide - ¤¦¨©§¨¨¦¨¥¥

.`ed in ly dpa xacd jl rceiy
:yxtl `xnbd dqpn,àîéz éëåydéì à÷tñî,opgei iaxléà §¦¥¨§©§¨¥¦

éà ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìädkld.ïðaøkxeq`y xn` jkle £¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§©¨¨
.dkldd ink ,wtqd heytie edil` `aiy cr dlik`a

:`xnbd dgecdéì à÷tñî éà,minkgk dkld `ny wtzqd m` - ¦§©§¨¥
éànày xn` recn -äøBëaä ïî äøeètminkg zrcl ixde ,i`cea ©©§¨¦©§¨

.`ed xeka wtq okn xg`l clzy cledeúåyexit zegcl yi cere - §
,dfdéì à÷tñî éîoaxk dkld m` wtzqdy ok xnel xyt` m`d - ¦§©§¨¥

,minkgk e` l`ilnb oa oernyäpç øa øa äaø øîàäåyéaø øîà §¨¨©©¨©©©¨¨©©¦

äðML íB÷î ìk ,ïðçBé-[zeipynd z` xciqy] iax `iadyz` ¨¨¨¨¤¨¨
ixacî õeç ,BúBîk äëìä ,eðéúðLîa ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøoicd ©¨¦§¤©§¦¥§¦§¨¥£¨¨§¥

`xza `aa zkqna xn`y(:brw)oiprlå .áøòxn`y dnn ueg ok ¨¥§
oihib zkqna(.cr)a didy dyrn oiprlå .ïãéödn oiprln ueg ok ¦Ÿ§

oixcdpq zkqna xn`y(.`l)el oi`y xn`y oic lra iabläéàøe` §¨¨
z` milawny ,micr e` di`x `ian onf xg`le ,eixack `iadl micr

a dpyna my xn`pd `ed df oice .eixac.äðBøçà©£¨
:opgei iax ixac xe`iaa `xnbd dwiqndéì àèéLt íìBòìiaxl §¨§¦¨¥

y ,opgeidéì à÷tñî eäéî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk äëìä`l` - £¨¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§©§¨¥
,daiyid ipa ewtzqpy dna wtzqdyøáñ éàxaeq m`d -ïaø ¦¨©©¨

,ìàéìîb ïa ïBòîLepi`y cle dwipn dnda oi`y dwfg yiy xn`y ¦§¤©§¦¥
la` ,dcli `l oiicry dndaa `l` df oi`y ,dlyúãìBé`id m` - ¤¤

,dcli xakúîçøî`id dwipnedpi` dwfgde ,zxg` ly cle mb §©¤¤
.dpa `edy i`ce df oi` ok m`e ,xara xak dcliy `l` dgikenBà

l`ilnb oa oerny oax zrclyúîçøî dðéà.`ed dpa i`cee ,llk ¥¨§©¤¤
lgxdy s` ,dlik`a xeq` ,xifgl dnecd df cle oey`xd cvd itle
lre .ef lgx ly dpa epi` `ny yegl yiy itl ,dxekad on dxeht
,wtqd heytl wcv oic dxeie edil` `aiy cr xn`e opgei iax miiq df
`linne ,llk zxg` ly cle dwipne zade` dpi`y `id dwfgd m`
aed`l `id dleki xak dcli m`y e` ,dlik`a xzen df cle `di
,dpa epi` `ny ,wtqn xeq` cled x`yie ,zxg` ly cle mb wipdle

.`ed xifg ly cle `l`
:`xnbd dywnéëä éà,opgei iax ly eixac yexit edf m` -ãò ¦¨¦©
øéæç ïðéòîLàcoerny oax zrca wtqd eprinydl jxved recn - §©§§¦©£¦

.dixg` jexky xifgl dnecd cle dwipnd lgx oiprl l`ilnb oa
el did xzeiïðéòîLéìdwipnd lgx oiprl ewitq eprinydl -äìè ¦©§¦©¨¤

,dixg` jexkdeoiprlBða úàå BúBà íeMî déìò é÷ìéîì- §¦§¥£¥¦§¤§
ipa eyxity enke ,cg` meia mdipy z` ehgy m` zewln aiigzdl

.df wtqn `veid oicd z` lirl daiyid
:`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà øéæçeprinydl jxved opgei iax - £¦¦§§¦¨¥

meyn ,xifg dwipnd lgx iabl wtqd z`ïðéòîLà éàcoiprläìè §¦©§§¦©¨¤
,epa z`e eze` meyn zewln aeig iable,àðéîà äåäyàöîz íà £¨¨¦¨¦¦§¨

øîBìcvd enk xnel dvxz m` elit`y -øáñcoa oerny oax ©§¨©
,l`ilnbúîçøî úãìBédwipne `id zade` ,dcli xaky dnday - ¤¤§©£¨

`wec edf .dly mpi`y zecle mbdðéîcoind eze`ny zeclea - §¦¨
la` .lgxe miyak oebk ,md dlyàì dðéî àìc,xg` oinn zecle - §Ÿ¦¨Ÿ

,xifgl dnecd cle dwipne zade` z`vnp m` df itle .dwipn dpi`
jkle .`ed dpa i`ceïðéòîLàcle dwipnd lgx iabl ,wtqd z` ©§§¦©

l dnecd,øéæç,epcnllénð dðéî åàìc eléôàå (úîçøîc)mby - £¦¦§©¤¤©£¦§¨¦¨©¦
,dpinn epi`y cle lràîçøî àîìc øîéîì àkéàcxnel cv yi - §¦¨§¥©¦§¨§©£¨

.dpa epi`y elit` dwipde dad`y
:`xnbd dtiqeneðééäådn edf -ïðçBé éaø øîàc,xg` mewnaéòa §©§§¨©©¦¨¨¨¥
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xcde"קכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bk sc zexeka(iriax meil)

,ïäéìò àäz äî øæòéìà éaøìxnelklky epipy ixd opax zrcl , §©¦¡¦¤¤©§¥£¥¤
iaxl la` ,d`neh lawl elkei `l oilegdy ote`a lk`z zaexrzd
`idy mileze zg` d`q zaexrzdn `ivedl yiy xaeqd xfril`
lkei `ly x`yd lr citwdl jixv m`d xxal yi ,dltpy d`qd

.`l e` dkezay d`nhd dnexzd on d`neh lawldaiyn
,`ziixadmixzepd zexitd xfril` iaxl mbBà ,ïéãewð eìëàé¥¨§¦¦

àlL ãáìáe úBqéòì ÷lçúz Bà ,úBøéô éîa eLBlé Bà ,úBéì÷§¨¦§¥¥¦§©¥§¦¦§©¤Ÿ
,ãçà íB÷îa äöéak àäé.opax zrca x`eanke §¥©¥¨§¨¤¨

äî ,àleò øîàådíòh`le d`neh elawi `ly citwdl jixvy §¨©¨©©©
d`nhd dnexzd opaxl ixde ,mixenb oilegk zaexrza mibdep
d`q dze`y xne` mb lehiad caln xfril` iaxle ,ixnbl dlhazp

,zaexrzdn d`vi xakíB÷nî íéàîè ïéleç á÷ àéáé ànL äøéæb§¥¨¤¨¨¦©¦§¥¦¦¨
å ,øçàa maxriäæ ïénî ãBòå á÷,ef zaexrzn -eäðéìháéà øáñ ©¥§©¨¦¦¤¨©¡©§¦§
àaeøaaexa mi`nhd oilegd ly awd z` lhal lkei jkay xeaqe - §¨

,mixedhd oilegdåixdy ,ok epi` zn`aeäMî éàä àkéàc ïåék- §¥¨§¦¨©©¤
xy`ky `vnp ,d`nhd dnexzd on hrn zaexrza yiy xg`n

,mi`nh oileg ly xg` aw mr dze` axrnBðéî úà ïéî àöî̈¨¦¤¦
øBòéðådzrne ,mi`nhd oileg awl d`nh dnexz hrnd sxhvn - §¥

ok ici lre ,dvgn lr dvgn wx d`neh ly herin o`k oi` aey
.ez`nehl xfge eilr dzidy lehiad zxezn edyn eze` xxerzp
xxerzdl dleki ,dlhazpy d`nehy iia`l inic ax giken o`kne
,xiva elhazpy mi`nh min okle .dz`nehl xefgle lehiad avnn
ly mind mr min mze` etxhvi xy`k oky ,dxicwa maxrl oi`
,dpey`xd mz`nehl exfgie mlehia zxezn exxerzi ,liyazd

.dinxi iaxke
:`xnbd dgecdéì øîàike ,inic axl iia`íày ep`vnäàîeè ¨©¥¦§¨
äàîeè úøøBòmby jkn gikedl yi.äàîeè úøøBò äøäè,xnelk ¤¤§¨¨¢¨¤¤§¨

`ed yygd `ler ixacay itl ,xiv oicl `ler ixacn dgked oi`
jeza dlhazdy d`nehd xxerzz mci lre ,mi`nh oileg `iaiy
mgekay oipne mixedh md dxicwd ly mind ,xiva la` ,zaexrzd

.mz`nehl mxifgdle ,xiva elhazpy mi`nhd mind z` xxerl
ie`xd dxt xt`a dpcd dpynn ,dinxi ax lr dywn `xnbd

:leqt xt`a axrzpy ,d`fdldéáéúéà,dinxi iaxl iia` dywd - ¥¦¥
dxt zkqna epipy(f"n h"t),øôàd dnec` dxt lyøLk,d`fdl ¥¤¨¥

äì÷î øôàa áøòúpL,xg` xt` -,ànèì áBøä øçà ïéëìBäm`y ¤¦§¨¥§¥¤¦§¤§¦©©¨§©¥
rbep oick da rbepd z` zaexrzd d`nhn dxtd xt`n `ed aexd

dxt ina.àaeø éà[aexd m`e-]éàå .ànèî àì ,àeä äì÷î øôà ¦¨¥¤¦§¤Ÿ§©¥§¦
éîc déúéàc ïàîk äàîeè úøîàd`nehdy xaeq dz` m`e - ¨§©§¨§©§¦¥¨¥

,dil` ztxhvn zxg` d`neh d`vn m` okle ,zniiw zaygpéäð§¦
,ànèî àì òbîácàOîa ànèìepi` df axern xt` mpn` - ¦§©¨Ÿ§©¥§©¥§©¨

,eay xedhd wlga wx rbpy oilez ea rbepd lky iptn ,rbna `nhn
z` mb `yp axernd xt`d z` `yepd oky ,`yna `nhi mewn lkn
,`yna mb mi`nhn z`hg xt`e z`hg ine ,eay `nhd wlgd

`nei zkqna x`eank(.ci).
:`xnbd zvxzndìò øîzéà àälr yxcnd ziaa xn`p ixd - ¨¦§©£¨

,ef dpyn,àðéðç éaøa éñBé éaø øîàepipyy dn`ed aexd m`y ¨©©¦¥§©¦£¦¨
y ,`ed xacd xe`ia ,xedh dlwn xt`,òbîa ànèlî øBäèìáà ¨¦§©¥§©¨£¨

ànèî`edàOîa.dinxi iax lr o`kn `iyew oi` okle . §©¥§©¨
:dinxi iax lr zeywdl siqen iia`äìéáð ,àcñç áø øîàäå§¨¨©©¦§¨§¥¨

äèeçMa äìéèazekizg izya daxrzpy ,dliap xya ly dkizg - §¥¨©§¨

,dhegy dnda xya ly`id efi`e dliapd `id efi` xkip oi`e
,dhegydzekizga herind `idy dliapd zkizg dlhazp

,aexd ody dhegyd,d`nhn dpi` aeyeoin' zaexrz `idy itl
,'epin epi`yaLokì] (äèåçù äùòéúù äìéáðì) øLôà éàzkizg ¤¦¤§¨©

d xyadäNòézL äèeçMzxez dilr legzy -[äìéáðoiprl §¨¤¥¨¤§¥¨
dliapd oinn dpi`y enk 'dhegy'd daeyg jkitle ,d`neh

xaeqd dcedi iax zrcl mb ,da dliha dliapde(.bk zegpn)oiny
daeyg oiicr dlhazpy d`nehdy zxn` m`e .lha epi` epina

dyw ,zniiw `id eli`kéäð[mpn`-],ànèî àì òbîácmewn lkn §¦¦§©¨Ÿ§©¥
,àOîa ànèì`le ,dliha dliapdy eixac `cqg ax mzq recne §©¥§©¨

.rbn oiprl wx dlhay hxit
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l inic axàcñç áøãa ïezà ¨©¥©¦§©¦§¨

dì eúéðúîm`e ,`cqg ax mya z`fd dkldd z` mipey mz` - ©§¦¨
rbna `l d`nhn dpi`y xnel oiekzpy i`cea ok xn` `cqg ax
yxtl `xen` ly ekxce ,did `xen` `cqg axy itl ,`yna `le

,yxtl el did ,cala rbn z`nehl ezpeek dzid m`e ,eixacïðà£©
dì ïðéðúî àéiç éaøãaz`fd dkldd z` mipey epgp` la` - ¦§©¦¦¨©§¦©¨

jk lk yxtl `pzd jxc oi`e ,`iig iax myac ,àéiç éaø éðz- ¨¥©¦¦¨
,`ziixaa `iig iax dpyBæa Bæ úBìéèa äèeçLe äìéáð`idy itl §¥¨§¨§¥¨

'epin epi`ya oin' zaexrz,dìò øîzéàå,z`f dkld lr xn`pe - §¦§©£¨
ànèî ìáà òbîa ànèlî øBäè ,àðéðç éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦£¦¨¨¦§©¥§©¨£¨§©¥

.àOîa`id daeyg oiicr ,dlhazpy d`nehdy itl ,dfa mrhde §©¨
etqezip m` ,xiva elhazpy mi`nhd mina mb df mrhne ,zniiwk
d`nehd dxxerzpe epin z` oin `vn ,mixedh min mdilr

.dlhazpy
:dinxi iax zhiy lr inic axl iia` dywn,ïðúc àäåøæòéìà éaø §¨¦§©©¦¡¦¤¤

äqb äîäa ,øîBà á÷òé ïaoiicry`ldcliíc úøøç äòôML ¤©£Ÿ¥§¥¨©¨¤¨§¨£¨©¨
,da genipy cle da didy oniq `ede ,mc zkizg dlitdy -Bæ éøä£¥

øáwzxeka da did eli`k dxxgd z` mixaew -ïî äøèôðå ¦¨¥§¦§§¨¦
äøBëaä,xeka ipic ea oi` clzy `ad cled -éðúå[dpye-]éaø ©§¨§¨¥©¦

àéiç,`ziixaa,àOîa àìå òbîa àì äànèî dðéàlirl x`azde ¦¨¥¨§©§¨Ÿ§©¨§Ÿ§©¨
(.ak)mi`veid mipepbe mc aexa dlhazpy iptn `ed dfa mrhdy

,dyw ,zniiw eli`k zaygp dlhazdy d`nehdy jixacle .dnr
éànà,ok oicd recn -,ànèî àì òbîa[ã] éäð(ã)mewn lkn ©©§¦§§©¨Ÿ§©¥

.àOîa ànèz÷ézLéàlr daeyz ecia dzid `le ,inic ax wzy - §©¥§©¨¦§¦
.iia` ziiyew

:zvxzn `xnbd la`äàîeè dì àéåäc àëä éðàL (éàcå) àîìc¦§¨©©¨¦¨¨§¨§¨¨§¨
äçeøñ,dgexq d`neh `idy ,dxxga o`k xacd dpey ile` - §¨

okle ,dlik`l cer ie`x epi`e ytrzd dxxga didy cledy ,xnelk
.`nhn epi`

:df uexiz lr `xnbd dywnäàîeè øîàc ,àãt øaì àçéðä̈¦¨§©¨¨§¨©§¨
øbì ãò äøeîçz`neh `idy ,dxeng d`neh z`nhn dliapd - £¨©©¥

la` ,mc`l ,xnelk ,ayez xbl dlik`l die`x `idy onf lk ,`yn
dpi` aey ,mc` zlik`l die`x dpi` aeyy cr jk lk dgxq m`

,`yna d`nhnáìkì ãò äl÷ äàîeèåd`nhn oiicr la` - §§¨©¨©©¤¤
`le ixnbl ytrzzy cr ,rbn z`neh `idy ,dlw d`neha dliapd

oky ,oaen xacd jkitle ,alk zlik`l s` die`x didzàéæç àì àä̈Ÿ©§¨
øbìjkitle ,`id dgexqy itl xb zlik`l die`x dpi` ef dxxg - ©¥

lhazp cledy itl d`nhn dpi` rbna mbe ,`yna d`nhn dpi`
,enr mi`veid mipepbe mc aexa,øîàc ïðçBé éaøì àlà¤¨§©¦¨¨§¨©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr k sc zexeka(oey`x meil)

ycegd ly sepihdy dgiken dpyd seq ly dcild oi` ixdy
.xeka wtq cled okle ,xenb sepih did `l iriayd

:sqep xe`iaàîéà úéòaéàå,xnel lkez dvxz m`e -àîìò éleëc §¦¨¥¥¨§¥¨§¨
,dixaq itl oiae dixnb itl oia ,mlek zrcl -éøéòæc eäì úéà- ¦§¦§¦¦

mei miyely xkf zlawn dpi` dtpihy dnday ,ixirf zrck mixaeq
,sepihd xg`àëäå,'dixaq'e 'dixnb' ,o`ke -ïéòhe÷îì úãìBéa §¨¨§¤¤¦§¨¦

éâìôéî÷ycegd mlypy mcew zclei dnda minrtl m`d ewlgp - ¨¦§§¦
,dpeixdl iyingd
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קכי oifge` mipy` cenr bk sc ± oey`x wxtzereay

øæòéìà éáøì àìàixnbl oixedhk edl opiayg in ,"xne` ip`y" :xn`c Ð

.eyeli e` micewp eplk`i :xn`weíòè äîopaxl ,oixenb oileg edl opiayg `lÐ

"xne` ip`y" dil zi`e li`ed Ð xfril` iaxl ,dlhac oeik Ðàéáé àîù äøéæâ
'åëoileg x`y aw dil ded ik yginl `ki` ,ixnbl oixedh edl opiayg i`c Ð

cere awa dl axrne ,dl iziin Ð oi`nh

`aexa `nw awl dlhai` :xaqwe ,df oinn

cere aw i`da `ki`c oeike .cere aw i`dc

d`nh dnexzd on `nh d`nn cg` edyn

`nh `ven eiykr Ð opilhae my eltpy

dxedh zxezn xeripe ,ipy `nh z` oey`x

`le `blte `blt edl eede ,df mr sxhvne

dxfg dlhay d`neh ,`nl` .lhain

!dxdh zxezn dxeripeíà äéì øîà
øøåòé äøäè äàîåè úà úøøåò äàîåè

äàîåèä úàmin ,xnelk .dinza Ð

min exxeri j`id Ð mixedhy ,dxcway

`nhl xivayäéáéúéà.dinxi iaxl Ð

øùë øôà.dnec` dxt lyÐäì÷î øôà
.`nlrc xt` Ðàîèì,da rbepd z` Ð

xacna) "`nhi dcpd ina rbepde" :aizkck

.(hiäàîåè úøîà éàåznd Ðzlha

dizi`c o`nk `l` ,ixnbl dlha `l aexa

ztxhvn izixg` d`neh zgkyn i`c ,inc

,`nhn `l rbna xt` i`dc idp .dcda

rbp dlwn xt`a opixn` xedh eaexc oeikc

,`nhil `din `yna la` .aexd `edy

,hiqde `yp d`nehd mewn lkn `dc

oi`nhn z`hg xt`e z`hg inc ol `niiwe

!(`,ci) `neic `nw wxta `ynaäìéèá
äèåçùádaxrzpy dliap zkizg Ð

aexa dlap dlhaÐ zehegy zekizg izya

Ð i`de ,lha epin epi`ya oinc ,`nhln

.`ed epin epi`ya oinäèåçùì øùôà éàã
äìéáð äùòéúùi`y" qixbc o`ne Ð

Ð "dhegy dyrizy dliapl xyt`

`dzy dliapl xyt` `dc ,`id `zyay

oebk ,melk `nhz `ly ,dhegy zxez dl

,dpin d`neh dgxt Ð dl `gxqn ik

unewd" wxta zegpna yxtn ikde ."dliap" diexw xbl die`xd :onwl opixn`ck

.(`,bk) "daxizixg` d`neh zgkyn i`c ,`inc `zi`c o`nk dlhay d`nehÐ

dliap zkizg xg` opilf` `lc `nhn `l rbnac idp ,inp ikd Ð dxeripe dxfg

.dhegyc mizyaàùîá àìå òâîá àì äàîèî äðéàmeyn :lirl `pniwe`e Ð

`nhz Ð inc `zi`c o`nk aexa zlhaznd d`neh i`e .da erbp aexa lehia

!`ynaäøåîç äàîåè.`yn epiidc Ðøâì ãòxb zlik`l die`x `idy cr Ð

.`yna d`nhn `l ez Ð xbl die`x dpi`e dgxq m` la` .ayez
ìáà
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øáñ!dlgzkl [xeqi`] oilhan oi` `d ?lirei dn !dniz Ð `aexa edpilha`

eltp :(a,cp) oihiba xn`c o`nl ,lhean epi` Ð elha m` bbey elit`e

bbeya :mzd xn`c o`nl `ki` ,edin !elri `l cifna oia bbeya oia ,ervtzpe

.lhal xzeny xeaqyk ,bbey aiyg `d `nye .elriéàåo`nk d`neh zxn`

rnyn qxhpewd yexit jeznÐ 'ek dizi`c

,d`neh zxxer d`neh oi`c wcwcl `ay

dpi` dfe .`zilc o`nk d`neh opiaygcn

lr zeywdl iia` `aiy ,cenlzd zibeq

,cere .d`neh zxxer d`nehcyxitc envr

`l elit` `l` !oizipznn dil iywizc

mewn lkn ,`zi`c o`nk d`neh `aiyg

i`c ,d`neh zxxery d`neh lr `ed oica

.`zi`c o`nk d`neh `ied `l inp

äìéáðoiprl :wiqne Ð dhegya dlha

.`nhn Ð `yn oiprl la` ,rbn

,cg` mewna zifk dliapa yiyk oigxk lre

,`nhn `l `yna Ð ikd e`l i`c

(a,ckw oileg) "ahexde xerd"a gkenck

,mqiwa magzy dliapc mizif i`vg ipyc

,xedh Ð elek meid lk `iade jiled elit`

.zvw dfa df weace ccexnc `kid `l`

?xedh i`n` ,mizifd lka rbpc i` :dnize

`inec ,xedhc rnyn eleka rbp elit`c

zaa elek rbp `lc `kid ,edine .`ync

xyt`Ðdfa rbpe xfge dfa rbp `l` ,zg`

rcei oi` rbepy mrt lkac oeik ,xedhc

wtq inp ied `le .d`neha rbep `diy

.aexa dlhac oeik ,cigid zeyxa d`neh

dliap cgi lkd genipyk :yxtl yi cere

xity `iz`e .ccexn enk iede ,dhegye

.(my) "ahexde xerd"c `aiwr iaxl elit`

,ccexna elit` mzd biltc ab lr s`c

la` ,xera epiid Ð `yna `nhn `lc

,dcen `aiwr iax elit` Ð mqiwa ccexna

ipya `aiwr iax dcene :mzd xn`wck

`edy ohiqde mqiwa magzy mizif i`vg

`di `l elit`e .ccexna dil iwene ,`nh

rbna elit` `l` ,`wec mzdc ohiqd

`kdc i`da mewn lkn ,`yna `nhn ded `l Ð `nhn `l rbna i`c ,`nhn

ccexna xeaig `kd aiygc oeikc :dniz zvwe .aexa lhac ,rbna `nhn `l

Ð `inc `zi`c o`nk d`nehc meyn ,`yna `nhnc `nrh `eddn ,mqiwa

`kd iz` `lc oeike :xn`z m`e .wlgl yie !rbna `nhz diteb `nrh `eddn

zilew oebk ilin ipdc :xnel yie ?`aiwr iaxl `yna `nhn ikid ,rbn llkl

l`rnyi iax ibiltc ,xerd lr mizif i`vg ipy oebk e` ,rbil leki oi`y ,dnezg

`ed rbn xae ,cg` mewna d`neh xeriy my `ki`c ,`kd la` .`aiwr iaxe

oiprlc `py i`n :xn`z m`e .dia `pixw rbn llkl `a Ð edfi` reci oi`c `l`

"zeaexrz"d wxta yiwl yix xn`ck ,df z` df oilhan oixeqi` elit`c !ipdn xeqi` oiprle ,dliap zifk `yep ixd seq seqc meyn ,aexa lehia ipdn `l `yn z`neh

df oilhan oixeqi` dpin rny :dpin wiice ,eplhaie exiag lr oin daxi `ly xyt` i` ,`nlr ilekl xeht Ð olk`e dfa df ollay `nhe xzepe lebitc (`,gr migaf)

icka lke` did elit` ,xeht didi Ð `nh `ynac ab lr s` ,dhegyde dliapd dgenip m` inp ikde ,xeqi`d z` lhanc `nlr ilekl `hiyt xzidac rnyn .df z`

lhazn xeqi`c rnyn .ip`y dixa :ipyne !`aexa lhaile :(a,hv) oilega jixt dypd cib iabe .qxt zlik` icka dliap zifk lk` ixd jytp dnc ab lr s` ,qxt zlik`

miawa exiag ly oihig aw axrzp :dlr iziin ,dqir iabl glne min lhail iab (`,gl) dvia seqae ."ekxcy lk"e "ekxcy z`" e` ,dixa ied `l ik mewn lka aexa

,rbnl ince .xzid aexa lha `nw `nw Ð drilad ziaa qpkpyk edyne edyn lk dlik` oiprlc :xnel yie !liha lhain opaxl ,lha `l dcedi iaxlc idpc ,ely

oiprl xefb `l Ð `yn oiprl opax xefbc idp mewn lkn ,aexa lhazp `dc ,opaxcn `l` `zil diteb `yn z`nehc xazqnc ab lr s`e .xedhc rbpe xfge rbpyk

.ziyixtc `nrhn ,inc `lc ,xeqi`àçéðä,`ed aexa lehia mrhne ?`vi `ly cr cled wenipc ,lirlc oerny iaxc `iddn jixt `l i`n` dniz Ð 'ek `ct xal

ded `iddne .awri oa xfril` iaxc `nrhk oerny iaxc `nrhc rnyn ,cg` xac exn`c xn`w inp lirle .(`,fk dcp) "zltnd" wxta `icda opgei iax yxtnck

iiegcl ivn dedc :xnel yie !`zilc o`nk d`neh `nl` Ð ld`a d`nhn dpi`cne .xbl die`xc `nrh jiiy `l zn z`neh iabc ,`ct xal elit` iieyw`l ivn

`le ,zenvr zxez `le xya zxez `l eilr oi` `ilyay ltp i`dc .dxev leala meyn `nrh yxtnc ,(a cenr my) "zltnd" wxta opgei iaxc` biltc yiwl yixk

o`k yi mly znc `nrhn ,inp i` .dcpa izyxity enk oilezzn `kd `kil ezc ,xedh Ð dcild mca epnn edy lk lhpyk opgei iaxl jkitl .xity opinhnc `ed

.lid`ne xfege lid`n oi` :xn`c o`nk dcpc `idd iiepyl ivn dedc :xnel yi cere .dxev leala mrhn dil xdhn yiwl yixe .mlyäàîåèÐ xbl cr dxeng

.aexa lehiac `nrh `la Ð `ct xal la` .alkl cr ef zg`e ef zg` :dil zi`c ,ezxaq itl Ð aexa lehia meyn `nrh opgei iax lirl jixhvi`c `däàîåèdlw

,yxit qxhpewae .alkl lek`ln lqtiy cr `nh mc` lke`l cgeind lk :(e dpyn g wxt) zexdh opzck ,alkl crc edlekl dil `hiyt dlw d`neha Ð alkl cr

`ct xal inp zi` ,eyexitl `zyde .a` `edy ,rbp dcild mca :opixn`c Ð rbna `nhn mc zxxg oi`c `de .rbn epiid Ð dlw d`nehe ,`yn Ð dxeng d`nehc

:jenqa `nrh yixc `dc ,xbl cr `ede .dxeng d`neh `xew ,`yn oia rbn oia ,dliap z`neh lkc ,d`xp oi`e .da erbp aexa lehia meyn :lirl opgei iax xn`c `d
dpi`yk
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ïäéìò àäz äî øæòéìà éaøì¯eìëàé,ïéãewð,úBéì÷ Bà §©¦¡¦¤¤©§¥£¥¤¥¨§¦¦§¨
BàeLBléàlL ãáìáe ,úBqéòì ÷lçúz Bà ,úBøéô éîa ¦§¥¥¦§©¥§¦¦§©¤Ÿ

äøéæb íòh äî :àleò øîàå .ãçà íB÷îa äöéak àäé§¥©¥¨§¨¤¨§¨©¨©©©§¥¨
ãBòå á÷å ,øçà íB÷nî íéàîè ïéleç á÷ àéáé ànLïénî ¤¨¨¦©¦§¥¦¦¨©¥§©§¦¦
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.`yna d`nhn `l ikdl ,xbl die`xrbp dcild mca :opixn`c `l inp rbnae

.aexd `edyáìëì àéæç àä.dinxi iaxl `iyw !`yna `nhze Ðäçéøñä
àø÷éòî`ifgc ab lr s` ,`idd .drilzde miign dixa` exazypy oebk Ð

mlern `dc ,`yna d`nhn `l Ð alkl

`xwirn i` la` .`yn z`nehl dcxi `l

ez Ð `yn z`neh dl `zgpe ,xbl `ifg

i`e .alkn lqtizy cr dpin wilq `l

`iywa dl opinwen i`n` ,inp lirl :`iyw

jd `nhn `l ikdl :ivexzl dil ded `d

,`id dgexq `xwirnc Ð `yna mc zxxg

e`l :uixz !da dcen opgei iax elit`e

ab` xbl `ifg `dc ,`id `xwirn dgexq

iwen ikde .ohaa dzidy onf lk ,dini`

.onwløåäè øéö,mina ewiydy oebk Ð

.`nh Ð `edy lk min ekezl ltpy

dvgn axrl ux`d inr ecygp :yxtnck

`vn Ð `edy lk dia litp ike ,mxiva min

.mi`nhe ,xivd lr min eaxe ,epin z` oin

dxfg dlhay d`neh dil zilc o`nle

dwyd xg`l ea eltpy dil iwen ,dxeripe

.`edy lk ux`d mr in.dvgnl aexw Ð

ïðáøã ïé÷ùî úàîåè`nw wxta Ð

.(`,fh) migqtcäðùîàîù ïéùùåç ïéà
äéä úøçà ìù äðáeixg` `ad `diy Ð

dcli `l dnda jd :`nipc ,wtq xeka

,dzxiag oa z` ef dad`y `l` ,mlern

`ki` `d Ð alg dl yic meyn i`e

.zeclei opi`y ab lr s` zealegc `herin

,`ed dpa i`ce `l` ,opixn` `l i`ce `d

.dxekad on dxehteúåøéëáî,zexega Ð

.eiykr `l` ecli `lyàîù ïéùùåç ïéà
åæ ìöà åì àá åæ ìù äðáyegilc Ð

mze` i`ce `l` .zexeka wtqa edlekl

zexeka eed zexikand lv` mikexkd

opi`y xg` mikexkd oze`e ,oi`cee

.oi`cee oiheyt eed i`ceea Ð zexikan

àøîâé÷ðå á÷axl jixhvi` `l Ð

xkfed `ly ,hrn Ð iwpe aw .opireny`l

iwp Ð xn`y dne ,oihren zenewna `l`

mleynd oa iqei iaxc .ezenk dkldy ,`ed

edpip `zkld Ð men lra xeka xrye

.onwl yxtne ,oizipznaàúâåìô åàì
àéäoeike .`zbelt `aiyg `l Ð

`zkld Ð dilr ibilt `l oizipznac
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iab (a,p) "oniq `a" wxta dcpae (`,`k) zezixka df lr (xaca) dlwe dxeng

.zbl ltpy lfeb

úçàyxtl oi` Ð alkl cr ef zg`e ef

dcya xyae" :opgei iaxc `nrhc

,"eze` oekilyz alkl elk`z `l dtixh

.`niiw [alk` e`l] (alkl) dlik` `iddc

z`e" :(h a mikln) aizkcn ,yxtl yi `l`

Ð "l`rxfi wlga mialkd elk`i lafi`

dpine .dlik` dny mialk zlik` `nl`

lr aygc (`,`l) migafc ipy wxta gken

ied Ð xgnl mialkd edelk`iy zpn

.lebitêãéàå`xwirn dgexq ihernl

wxtc `ibeq jeznc :dnize Ð opgei iaxc

rnyn (a,fq) dxf dcear zkqnc `xza

`kixv `l `xwirn dgexqc opgei iaxl

:opgei iax xn`wc `iddac ,ihernl `xw

olek ixacn :`pdk ax xn`e ,eynne enrh

dl iwenc ,xzen mbtl mrh ozep cnlp

iaxc `nrh yxtne ,oerny iaxk mzd

:xn`we .xbl die`xc `xw i`dn oerny

Ð mbtl mrh xq`c o`n ,xnelk ,jci`e

,jci`e .`xwirn dgexq ihernl `edd

`l `xwirn dgexq Ð oerny iax ,xnelk

dlik` xeqi` oiprlc :xnel yie !`xw jixv

.`ed `xtr `xwirn ,`xw jixv `l i`ce

`nhinc `pin` ded d`neh oiprl la`

dedc icin ,dlik`l `ifg `lc ab lr s`c

.daife rxf zakye uxy`

ïðúe wxt) oixiykn zkqna Ð mzd

xiv :xne` xfril` iax .(b dpyn

.mina ewiydy oebk :qxhpewa yxit .xedh

ixiin ux`d inr ly xivac ,enr oicde

.dpyn jdc `yixe ,`zrny gkenck ,`kd

,dwyd `la xedh `diy xnel xyt` i`e

ileaw xa e`le ,xiv `aex ied dinzqc

.dwyd erac lirl oxn` `dc .`ed d`neh

xiv" `pz `le ,"xedh xiv" `pzcn cere)

.("dwyda xdhpy [mzq] (`nh)

ìôðùÐ `nh `edy lk min ekezl

axrl ux`d inr ecygp :yxtnck

Ð `edy lk dia ltp ike .oxiva min dvgn

lr min eaxe ,epin z` oin `vn

d`neh dil zilc o`nle .`nhe xivd

eltpy dil iwen Ð dxerpe dxfg dlhay

.`edy lk ux`d mr in dwyd xg`l dia

mr ly min yxitc jde .qxhpewa yxit jk

meyn Ð mi`nh min yxit `le ,ux`d

:xn`z m`e .mzq min ipzw oizipznc

mr ly min ea eltpy dl iwenc o`nle

,ozlgzn enk ,`nhc `hiyt Ð ux`d

`aex `nlc opiyiig `l` !xedh inp dwyd `lae ,`aexa edl ilha min `herinc lirl exn` `d Ð xiv `aex i` ?ozlgzn dwyd ira mrh dfi`nc .dwyd irac

,dteb `id opireny`l i`e !mixedhd min oze` oi`nhne mixfeg elld mi`nh min ixd Ð `edy lk mi`nh min dwyd xg`l dia iltp ,diteb `nrh i`dne .`in

ezlgzn :jzrc `wlqc .ezlgzl eteq inc `lc :xnel yie !xedhe mina ewiyn Ð ux`d mrn xiv gweld :ipzinl dil ded yexita Ð dwyd ira ux`d mr ly xivc

mi`nh el eltpyc `pin` ded Ð xedh jytp dnc ,dwyd `kd la` .hrn md mindy xnel dlzpy ici lr d`neh zwfgn `vi `l Ð mi`nh mink xivd dyrp

inr ecygp zxne` z`f :ongp ax dpin wiice ,`ed mi`nh min "`edy lk" i`d iwenc o`nl ,`zyde .dwfgn ep`ivep `l aex min `nyc `yyg meyn ,`edy lk

,`nh did ok enkc .`edy lk min ea eltpyk `nh did `l aex ea did m`y `xninl e`l Ð min dvgn ea oiaxrny minrt ,xnelk ,odipia min dvgn axrl ux`d

.`ed xiv `aex izk` `dc ,`edy lk min `nhn ded `l (m`) ok m` ,oihren m` ik axrl oilibx eid `l ozlgzn m`y ,`xninl `l` .ziyixtckàìàiaxc`

dcp) "zltnd" wxta `nrh yxtnc ,yiwl yixk xaq ax `nlcc xnel oi`e !lirlc `iliyc oerny iaxc opax ibilt bltin `d :xn`z m`e Ð 'ek awri oa xfril`

xn`c o`nk xaq oerny iax `nlcc :xnel yie !aexa lha `l oerny iaxl `nl` Ð dxev lealac `nrh i`c ,ith dywc oky lkc .ezxev dlalazpc meyn :(a,fk

`l ,inp i` .rbn z`neh elit` ,dxeng d`neh ixw dliap z`neh lkc ,lirl izyxity enke ,aexa lehiac `nrhl opikxv `l diciclc .xbl cr dxeng d`neh

.envr xac eze`a `icda eilr ewlgp `lc oeik ,`zbelt aiygúðùî,awri oa xfril` iaxk dkld wqety zenewn yiy it lr s` Ð iwpe aw awri oa xfril` iax

.dkld weqtl jxved jkitl ,dizek xazqn `lc yi Ð (`,q zenai) "eznai lr `ad" wxta diteb axe ,(a,aq oiaexir) "ixkpd mr xcd" yixa ogky`ck
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קכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bk sc zexeka(iriax meil)
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dliapdãòelit` die`x didz `l aeye ixnbl ytrzzyìzlik` ©©
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.xacd dyw
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df weqt jxvpàøwéòî äçéøñäc àëéä éèeòîìdliap hrnl - §©¥¥¨§¦§¦¨¥¦¨¨

dixa` exayp diigay oebk ,mc` zlik`l die`x dzid `l mlerny
zxez dilr dlg `l mlerny iptn d`nhn dpi`y ,erilzde
dzid dzligzny ote`l df weqtn cenll oi` jkitle ,d`neh

.dytrzd jk xg`e dlik`l die`x
:`xnbd zxxanCãéàådliap mihrnn df weqtny xaeqd `ct xa - §¦¨

jxvp df weqt ixd ,ok yxec j`id ,dytrzpe dlik`l die`x dzidy
:`xnbd daiyn .dlik`l die`x dzid `l mlerny dliap hrnl

y dliapéèeòîì àø÷ àëéøö àì àøwéòî äçéøñäjixv oi` - ¦§¦¨¥¦¨¨Ÿ§¦¨§¨§©¥
ixdy ,d`neh da oi`y cnll ick weqtàeä àîìòa àøôòixd - ©§¨§¨§¨

xaeq jkitle ,d`neh zxez da zkiiy `le xtr enk daeyg `id
jk xg`e dlik`l die`x dzidy dnda oiprl yxcp weqtd gxkday
.dliap z`neh dpnn drwty ,mc` zlik`l die`x dpi`e dytrzd

:opgei iax ixaca dxizq dywn `xnbdïðzepizpyna(:`k lirl),éaø §©©¦
äòôML äqb äîäa ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà,íc úøøçBæ éøä ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¥¨©¨¤¨§¨£¨©¨£¥

øáwzéðúå ,äøBëaä ïî úøèôðå[dpye-]àéiç éaø,`ziixaa ¦¨¥§¦§¤¤¦©§¨§¨¥©¦¦¨
dxxgdyïðçBé éaø øîàå ,àOîa àìå òbîa àì äànèî dðéà¥¨§©§¨Ÿ§©¨§Ÿ§©¨§¨©©¦¨¨

,`iig iax ixac xe`iaada eòâð áBøa ìehéa íeMîexn`y dn - ¦¦§¨§¨
mcd aexa `ed lhazn cled genipyky itl `ed d`nhn dpi`y

dywe .m`d mgxn enr `veidàéøéà éàîopgei iax hwp recn - ©¦§¨
`weecììk éæçúéà àìc éì ÷etéz ,áBøa ìehéa íeMî-mb ixd ¦¦§¦¦§Ÿ¦§£¥§¨

xyt` df `ladie`x dzid `ly meyn d`nhn dpi`y yxtl
.dcen opgei iax mb dfay ,mc` zlik`l mlern

:`xnbd zvxzndénéà ábà àøwéòî éæçúéà énð àädf cle mb - ¨©¦¦§£¥¥¦¨¨©©¦¥
,dlik`l ezligzn ie`x did ,dxxga axernddzid `l m` oky

die`x dxxgd dzid ,dze` mihgey eide dxxgd z` dlitn dndad
.m`d xya mr cgi dlik`l

:ux`d mrn gwipd xiv oica oecl zxfeg `xnbdíúä ïðzzkqna - §©¨¨
oixiykn(b"n e"t),øBäè øéö ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaølden - ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦¨

mrn gwipy ,mina axernd ,mze` miglenyk mibcd on `veid
,dewn ina dwyd ici lr eze` xdihe ,ux`dBëBúì ìôpLixg` ¤¨©§

dwyddàîè ,àeäL ìk íéî.ez`nehl xivd xfg - ©¦¨¤¨¥
úøîBà úàæ ,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàef dpynn - ¨©©©§¨¨©©¨©£©Ÿ¤¤

y ,epcnl,eãLçðmilibx ,xnelk[íéî] äöçî áøòì õøàä énò ¤§§©¥¨¨¤§¨¥¤¡¨©¦
øéöaelhazp xaky it lr s` oky ,ez`nehl xivd xfg okle ,mdly §¦

,xiva min edyn cer ltpy zrk mewn lkn ,mcewn ekeza mind
.mz`nehl md mixfeg ok ici lre ,aex zeidl mind ektdp

:ongp ax ixac lr `xnbd dywnéì änìåongp ax hwp dnl - §¨¨¦
axrl miceygyäöçî,xiva min,énð äöçnî øéöa eléôàéðäå ¤¡¨£¦¨¦¦¤¡¨©¦§¨¥

ìéèa àì àbìôe àbìt déì äåä ,eäMîmiceyg eid m` mb ixde - ©¤£¨¥©§¨©§¨Ÿ¨¦

cer mdilr eltpy ici lr mewn lkn ,min dvgnn zegt wx ea axrl
dnewnl zxfeg ,xivd mr dvgne dvgn mind eidpy cr ,min edyn

.'dvgn lr dvgn'a lehia oi`y itl ,dlhazpy d`nehd
:`xnbd zvxznäöçî ãò ,àîéàyiy ongp ax xn` jk ok` - ¥¨©¤¡¨

min dvgnl aexw axrl ecygp ux`d inry dpynd on cenll
mpi`e dvgn lr dvgn eyrp min edyn cer my ltp m` okle ,xiva

ilha.cer m
:sqep uexiz `xnbd zvxzn,àîéà úéòaéàon wiic ongp ax i`cea ¦¨¥¥¨

eid m`y itl ,xiva min dvgn axrl ux`d inr ecygpy dpynd
eyrpy cr min cer ekezl ltp m` elit` ,dfn zegt ea miaxrn

oky ,ez`nehl xfeg xivd oi` ,dvgn lr dvgn mindíò úàîeè§©©
õøàän dxifb `id,ïðaøcok enkeïé÷Lî úàîeèmiwyny oicd - ¨¨¤§©¨¨§©©§¦

n `ed ,d`neh milawn,ïðaøcmilawn oiwynd oi` dxezd ony §©¨¨
e ,d`nehïðaø da eøæb àì àbìôe àbìôa ,ïðaø eøæb àaeøawx - §¨¨§©¨¨§©§¨©§¨Ÿ¨§¨©¨¨

mewna la` ,d`neh mdilr minkg exfb ,aexd md mindy mewna
.d`neh mdilr exfb `l dvgn lr dvgn wx mdy

äðùî
äøëéá íà òåãé ïéàù äîäá ìù äðéã úøàáî åðéðôìù äðùîä
ãìåéù ãìåäå ,øáë äãìéù àéä äçëåä ,ä÷éðî àéä íàù ,àì åà

.äøåëá ÷ôñá åðéà ïëî øçàì äì
,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøç÷Blädpewd -äîäadä÷éðîz` ©¨¦§¤©§¦¥¥©¥©§¥¨§¦¨

,dnr `vnpd clel ,dalg,íéáëBk ãáBòä ïîdpa m` rcei epi`e ¦¨¥¨¦
`ed.`l e`,äéä úøçà ìL dða ànL ïéLLBç ïéà`l oiicr `ide ¥§¦¤¨§¨¤©¤¤¨¨

`l` ,dxeka wtqa didi okn xg`l clzy cled ,`linne ,llk dcli
epi` i`ce ,okn xg`l clzy clede ,`ed dpa i`cey ep` mixne`

.xeka
`id dgkedy ,cle dwipnd dnda oipra dpynd zxne` sqep oic

m` oke :dly cle `edyñðëðziad lra,Bøãò CBúìxcra el eide ¦§©§¤§
oiicry zenda ,zg`d .zcll zecnery ,zenda ly zeveaw izy

.xara ecli xaky zenda ,dipyde .mlern ecli `lúà äàøå§¨¨¤
úBøékánä,zeclei mdy dpey`x mrtd mdl efy zendad - ©©§¦

mdy ,md zexeka mdizecleeúB÷éðî.mdnry zeclel malgnåz` §¦§
úBøékáî ïðéàLmd mby ,mdl dpey`x dpi` ef dcily zendad - ¤¥¨©§¦

úB÷éðîeclep zecledn in rcei epi`e .mdnry zeclel malgn §¦
y ,`ed oicd .zexikan mpi`yn clep mdn ine ,zexikandnïéà¥

Bæ ìL dða ànL ïéLLBç,dxikand -Bæ ìöà Bì àadpi`y - §¦¤¨§¨¤¨¥¤
.dxikanBæ ìL dða ànL Bà,dxikan dpi`y -Bæ ìöà Bì àa- ¤¨§¨¤¨¥¤

mry zeclede ,en`n wpeie jexk cle lky milez `l` .dxikand
opi`y mry el`e ,zexeka i`ce md ixd ,mdn zewpeie zexikand

.zexeka mpi` i`ce ,zexikan

àøîâ
dmipecipa dkldd wqt oipra ,ax ly dreny d`ian `xnb

.epizpyn oecipa dkldd xxazz jk jezne ,df wxtay zeipynay
:`xnbd zxne`déleëa àúëìä ,áøc déîMî ïîçð áø øîà̈©©©§¨¦§¥§©¦§§¨§¥

ïé÷øétoia .md dkld ,df wxtay zeipyna mixkfend mipicd lk - ¦§¦
`ll ,mzqa md mi`aen m` oiae ,mieqn `pz mya md mixkfen m`

.`pz myøaueg -àúâeìtî.zwelgn mda yiy mipicn - ©¦§§¨
ax jxved ,df wxta miiepyd mipicdn oic dfi` oiprl zxxan `xnbd

:`xnbd zxne` .df llk xnelàðéîà ,úLL áø øîàip` xeaq - ¨©©¥¤£¦¨
,xnelàzòîL àäì øîà áø áéëLå íééð ékdreny xn` axy - ¦¨¦§¨¦©¨©§¨§©§¨

,eixac lr denzl yiy itl .oeyil akype mpnpy drya ,efàééäà- ©¥¨
da oi`y dpynk dkldy df llk xnel jxved oic dfi` oiprl

.zwelgnàLéøà àîéìéàdf wxta xkfend oey`xd oicd lry - ¦¥¨©¥¨
(:hi lirl)`l oiicry `ed i`cey ,mieqn lib yiy l`rnyi iax xn`y

.`ed xeka i`ce df lib xg` clepy oey`xd clede ,dndad dcli
ixd .ef dpynk dkldy ax xn` df lreéaø [éâéìt âìôî] (éâéìôî)¦§©§¦¦©¦

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

המשך בעמוד כיב



xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ck sc zexeka(iying meil)

éì änì íleLîä ïa éñBé éaøk äëìäaey xnel ax jxved recn - £¨¨§©¦¥¤©§¨¨¨¦
oa iqei iax ixac ixde ,mleynd oa iqei iaxk dkldy ,yexita
wxta miiepyd mipicd lkk dklddy xn`y llkd llka mleynd

.zwelgn mda oi`e df
:`xnbd zvxznøîà éày wxïé÷øét déleëc àúëìälky - ¦¨©¦§§¨§¥¦§¦

.md dkld ,df wxta miiepyd mipicdøîà àìåy mbéaøk àúëìä §Ÿ¨©¦§§¨§©¦
,àðéîà äåä .íleLîä ïa éñBézeipynk dkldy xn`y dny ¥¤©§¨£¨¨¦¨

,df wxtayéà÷ íleLîä ïa éñBé éaøcàiax ixacl wx ezpeek - ©§©¦¥¤©§¨¨¥
,dywz m`e .mleynd oa iqeiïé÷øét déleëa éàîeedn ok m` - ©§¥¦§¦

`l` df oi` ixde ,wxtd zeipynay mipicd lka dkldy ax xn`y
,ayiil yi .cg` oicøîà ézøz éñBé éaøcipy xn` iqei iaxy - §©¦¥©§¥¨©

mewn zeyrl ick xekad xriy z` yelzl xzeny .` .mipic
mewn z` ze`xl ick xekad xriy yelzl xzeny .a .dhigyl
mireh epiid ,epizpynay l`ilnb oa oerny oax ixac oiprle .mend
eixac lr minkg miwleg oky .dkld oky df lr xn` `ly xeaql

,`ziixaaàéä àúâeìt àúééøác àúâeìôediepyd zwelgn s` - §§¨§¨©§¨§§¨¦
ea yiy xacn ueg' ax xn`y dn oiprl zwelgn dny `ziixaa

l jxved jkle .'.zwelgnïðéòîLày yexitaéñBé éaøk äëìäoa ©§§¦©£¨¨§©¦¥
e ,mleyndïðéòeîLàìdkldy xn`y dny ,dfa eprinyde - §©§¦©

,df wxtay zeipyndkéà÷ ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøcàclr ezpeek - §©§©¨¦§¤©§¦¥¨¥
oa iqei iax ixac lry itl ,epizpynay l`ilnb oa oerny oax ixac

.eixack dkldy yexita xn` xak mleyndàúééøác àúâeìôe§§¨§¨©§¨
àéä àúâeìt åàìixac llka dpi` `ziixaa zxkfend zwelgne - ¨§§¨¦

.'zwelgn ea yiy xacn ueg' ax
oerny oax ixac lr minkg da ewlgpy `ziixad z` d`ian `xnbd

:`xnbd zxxan .l`ilnb oaàúééøa éàî,epeekzd `ziixa efi`l - ©¨©§¨
.`ziixaa l`ilnb oa oerny oax lr miwleg minkgy exn`yk

:`xnbd zx`anàéðúc,`ziixaa epipyy -äîäa ç÷Blä`idy §©§¨©¥©§¥¨
ä÷éðîdnr `vnpd cle,íéáëBk ãáBòä ïî`ed dpa m` rcei oi`e §¦¨¦¨¥¨¦

cled ,`l e`åéøçà àaä`ed ixd ,okn xg`l ef dndan cleeiy - ©¨©£¨
.÷ôqî øBëa`idy jkne ,mlern dcli `l oiicry okziy itl §¦¨¥

,xak dcliy gikedl oi` dwipnúîçønL éðtîmb `id zade` - ¦§¥¤§©¤¤
,mzwipne mixg` zecleúãìBé dðéàL ét ìò óàoiicry elit` - ©©¦¤¥¨¤¤

.dcli `lBú÷æça øácä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaødwfgy - ©¨¦§¤©§¦¥¥©¨¨§¤§¨
clzy clede ,dcli xaky ,ezwipde cled z` dad`y jkn `id

.xeka epi` i`ce ,okn xg`l
:`ziixad dtiqenñðëpä ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø äéä ïëå§¥¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥©¦§¨
äìéla Bøãò CBúìøNòk äàøå ,e`äøNò Lîçkmwlge ,zenda §¤§©©§¨§¨¨§¤¤©£¥¤§¥

eidúBøékáî,mlern ecli `l oiicry -åmwlgúBøékáî ïðéàL- ©§¦§¤¥¨©§¦
mleky d`xe ,xara ecli xaky,úBãìBélki `l dkiygd zngne §

e .zendadn zg` lk ly cled `ed in oigadlàöîe ,íékLä øçîì§¨¨¦§¦¨¨
d zecledyúBéeìz íéøëæzewpeie zekexk -úBøékáî ïéàLa- §¨¦§§¤¥©§¦

.xara ecli xaky zendadnåd zecledúBéeìz úBá÷ðzekexk - §§¥§
zewpeieúBøékána.dpey`x dcild mdl efy zendadn -Bðéà ©©§¦¥

dða ànL LLBçxkfdBæ ìL,dxikand -Bæ ìöà Bì àadpi`y - ¥¤¨§¨¤¨¥¤
,md mdipa zexikan opi`y lv`y mixkfdy `ed i`ce `l` ,dxikan

.zexikandn eclepy md zeaiwpde ,zexeka mpi`e
oax zrcl dwipny dndaa yiy dwfgd xe`iaa zwtzqn `xnbd

:l`ilnb oa oernyeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -øác ¦©§¨§¨¨
÷c Bú÷æçaìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîàoerny oax xn`y dn - §¤§¨§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥

.dcli i`ce ,cle dwipne zade`y dnday dwfg yiy l`ilnb oa
,eyexit m`dúîçøî dðéàc,xg` cle dwipne zade` -àlà §¥¨§©¤¤¤¨
úãìBé ïk íà.cle dnvra dcli -ãéìBàc àëéä àäm` la` - ¦¥¤¤¨¥¨§¦

,xara xak dcliéîeçøì ïðéLééç`id zade` `ny miyyeg - ¨§¦©§©¥
zade`y dnda dpwyke .dpa epi`y s` ,xg` cle mb dwipne
`ed df cley dwfg oi` la` ,dcli i`cey `id dwfg ,cle dwipne

.dlyàîìc Bàwxy ,`id dwfgdàîçøî dãécdly z` - ¦§¨¦¨§©£¨
.dwipne `id zade`dãéc àìcmlerl ,xg` cle la` -àì §Ÿ¦¨Ÿ

àîçøîdf cley ,`id dwfgd ok m`e .ezwipne ezade` dpi` - §©£¨
.`ed dly

:`xnbd zl`eydpéî à÷ôð éàîìixdy ,df wtqn `vei oic dfi` - §©¨§¨¦¨
:`xnbd zayiin .dxekan dxeht i`ce ef dnda miccvd ipy itl
oiprl welig yi la` ,miccvd ipy oia welig oi` xeka oiprl ok`

Bða úàå BúBà íeMî dìò à÷ìîìmb ehgy m` zewln aiigzdl - §¦§¨£¨¦§¤§
y .mei eze`a ,dwipny cled z` mbe dndad z`úøîà éàdwfgdy ¦¨§©

,`idçøî dãécàî,dwipne zade` `id dly z` wx mlerly - ¦¨§©£¨
àîçøî àì dãéc àìc,dwipne zade` dpi` dly epi`y clee - §Ÿ¦¨Ÿ§©£¨

é÷ì.`ed dpa i`cey itl ,zewln aiigzn -úøîà éàådwfgdy ¨¥§¦¨§©
dcliy xg`e ,xak dcliy wx `idàîçøî énð dãéc àìcdleki - §Ÿ¦¨©¦§©£¨

,dly mpi`y zecle mb wipdle aed`l `idé÷ì àìaiigzi `l - Ÿ¨¥
epi` ezwipde ezad`y it lr s` `ny `ed wtqy xg`n ,zewln

,wtzqdl yi df oiprle .dpaéàîoerny oax ly ezpeek dzid dn - ©
.ezwfga xacd xn`y ,l`ilnb oa

gikedl epizpynay l`ilnb oa oerny oax ixacn d`ian `xnbd
dgiken .llk mixg` zecle dwipne zade` dpi`y `id dwfgdy

:`xnbd,òîL àz,epizpyna epipy,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ¨§©©¨¦§¤©§¦¥¥
äîäa ç÷Bläcle dwipndànL LLBç Bðéà ,íéáëBk ãáBòä ïî ©¥©§¥¨¦¨¥¨¦¥¥¤¨

,äéä úøçà ìL dða`id dwfgdy x`ean ixd .`ed dpa i`ce `l` §¨¤©¤¤¨¨
:`xnbd dgec .llk mixg` zecle dwipne zade` dpi`yéðz÷ éî- ¦¨¨¥

zxg` ly dpa `ny miyyeg oi`y aezk m`dàeä.dfd cled -
ixdéðz÷ äéä.did zxg` ly dpa `ny miyyeg oi`y aezk - ¨¨¨¨¥

y yxtl xyt`e,øîà÷ éëäe ,dxhtp i`ce dxeka xeht oiprlyBðéà ¨¦¨¨©¥
úøçà ìL dða ànL LLBçon i`cea dxeht dpi` ok m`e ,df `ed ¥¤¨§¨¤©¤¤

dly epi` df cley yeygl oi`y itl ,dxekadíà àlàdì äéä ïk ¤¨¦¥¨¨¨
ãìåxg`àøwéòî.dligzn - ¨¨¥¦¨¨

:gikedl `xnbd dtiqen,òîL àzoax ixaca dpyna epipy cer ¨§©
,l`ilnb oa oerny,úB÷éðî úBøékánä úà äàøå Bøãò CBúa ñðëð¦§©§¤§§¨¨¤©©§¦§¦

Bì àa Bæ ìL dða ànL LLBç Bðéà ,úB÷éðî úBøékáî ïðéàL úàå§¤¤¥¨©§¦§¦¥¥¤¨§¨¤¨
.Bæ ìöà Bì àa Bæ ìL dða ànL Bà Bæ ìöàlv`y el` `l` ¥¤¤¨§¨¤¨¥¤

i`ce ,zexikan mpi`y lv`y el`e ,md zexeka i`ce ,zexikand
zade` dcliy xg`y cvd itl :`xnbd zl`ey .zexeka mpi`

,mixg` ly zecle mb `id dwipneéànàzg`y oiyyeg oi` recn - ©©
,ecli mleky df dxwna ixde ,dly epi`y cle dwipnàîìc Leçéì¥¦§¨

íéçø éîeçø.dly epi`y cle dwipde dad` `ny yeygl yi - ©¥¨¦
.mixg` ly cle dwipne zade` dpi` mlerly ,gken `l`

wipdle aed`l `id dleki ,dcliy xg`y ,df cvl mb :`xnbd dgec
la` .mixg` ly cle `l` my oi`yk wx edf ,mixg` ly cle

dãéc íB÷îamlerl ,dly cle mb mewna `vnpyk -à÷áL àì ¦§¦¨Ÿ¨§¨
dãéc,dpa z` aefrz `l -dãéc àìc àîçøîecle wipze ad`ze - ¦¨§©£¨§Ÿ¦¨

i`ce ,df mewna `vnp dly cled mby ,df ote`a ,okle .zxg` ly
oi` zrke ,xara dcliyk la` .`ed dly dwipn `idy cledy `ed
e` ,`ed dpa i`ce m` wtzqdl yi oiicr ,cg` cle `l` df mewna

.xg` cle dwipde dad` `ny
:gikedl `xnbd dtiqen,òîL àze`aedy xg`y ,`ziixad ixacn ¨§©

dy ,dwipn dnda gwel iabl l`ilnb oa oerny oax ixacøác̈¨
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oiprde .mlern dcli `l oiicry okzie ,xg` oinn zecle mb `id
`ed wtzqdy ipyd,äìéëàì`ed xeq`y heyt minkg zrcly ©£¦¨

.`ed d`nh dnda cle `l` ,dpa epi` `ny ,dlik`aå`ny wtzqd §
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì eléôàmeyn ,mrhde .dlik`a xeq` `di £¦§©¨¦§¤©§¦¥

elit`yøîBì àöîz íàl`ilnb oa oerny oaxyúãìBé ,øáñ ¦¦§¨©¨©¤¤
àîçøîmpi`y zecle mb dwipne zade` ,xara dcliy dnday - §©£¨

edf `ny wtzqdl yi dlya wxdðéîcoind eze`n mdy zeclea - §¦¨
la` .dlydðéî åàìc,dpinn mpi`y zecle -àìdpi` i`ce - §¨¦¨Ÿ

xzene ,`ed dpa i`ce lgx xg` jexkd xifg ok m`e .dwipne zade`
.dlik`a,àîìc Bà,àîçøî énð dðéî åàìcdpay i`ce df oi`e ¦§¨§¨¦¨©¦§©£¨

.dlik`a `ed xeq` `linne .`ed:`xnbd dwiqne÷ézecnri - ¥
.ehytp `ly ,wtqa el` zel`y

äðùî
ezyilze xekad xriya zewqrzdd oica zwqer epiptly dpynd

.miniieqn mipte`a,øîBà íleLîä ïa éñBé éaømixwn ipy yi ©¦¥¤©§¨¥
`ed oey`xd ,xekad xriy z` yelzl xzenyèçBMäcnerd - ©¥

hegyl,øBëaä úàz` zeakrn dhigyd mewnay zexryde ¤©§
,dhigydäNBòdptn -`edõéôBwa íB÷îly dlecb oikq - ¤¨©¦
,migahïkéîe ïkéî,dhigyl el mikxvpd zenewnd icivn -åok ¦¨¦¨§
ìBúL`edøòOä úà`ll hegyl lkeiy ick dhigyd mewnay ¥¤©¥¨

,yyg lkepæéæé àlL ãáìáeylzy xriylBîB÷nî,xg` mewnl ¦§©¤Ÿ§¦¤¦§
.xnvd x`y mr jaeqn enewna epgipi `l`

:mleynd oa iqei iax siqenïëågipdle yelzl xzeny dxwn cer yi §¥
d ,`ede .xnvd x`y mr jaeqn xriyd z`ìBzøòOä úà Lly ¥¤©¥¨

mkgd lkeiy ick ,xekadúBàøìz`íB÷îdíeîici lr xzqend ¦§§
.`l e` reaw men `ed m` dxeie ,xriyd

àøîâ
:epizpyn oica dkldd wqt z` d`ian `xnbdäëìä ,áø øîà̈©©£¨¨

,íleLîä ïa éñBé éaøkjxevl ,xekad xriy z` yelzl xzeny §©¦¥¤©§¨
.xriyd mewna `vnpd mend zii`x jxevle ,ezhigy

jezne ,aeh meia ,dhigy jxevl yelzl xzen m` zxxan `xnbd
:mleynd oa iqei iax ly enrh xwir xxazi jkdépéî eòael`y - ¨¦¥

daiyid ipaBcâðk ,àðeä áøîoa iqei iax ixacl dnecd ote`a - ¥©¨§¤§
hegyl `aa `ede ,xekad zhigy jxevl yelzl xizdy ,mleynd

oileg znda,áBè íBéaeäîiqei iax xaeq dfa mb m`d ,epic dn - §©
.dhigyd mewnay xriyd z` yelzl xzeny mleynd oa

m`d :wtqd iccv z` `xnbd zyxtnàîòèenrh -ïa éñBé éaøc ©£¨§©¦¥¤
íleLîäzfifby s` ,dhigy jxevl yelzl epizpyna xizdy ©§¨

ezd on dxeq` xekad`ed ,dxøáñ÷c íeMîdy xaeqy -ìBzL ¦§¨¨©¥
,ciaeðééä åàìllka epi` -ææBbxn`py ,dxez dxq`y xekamixac) ¨©§¥
(hi ehdyeryk la` ,ilka `l` epi` ffeby itl .'Lp`v xFkA fbz `le'§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤

.dfifb `le `id dyilz ,cia oke,df itløeñà ,áBè íBéayelzl §¨
,xnvd z` ffeb llka epi`y s` ,dhigy jxevl cia xriyd z`

meyn ,zek`ln h"ln zg` `idydéì äåäcdf ixdy -øác ø÷Bò ©£¨¥¥¨¨
,Bìecébîcvde .`ziixe`cn xeq`e `id xvew zk`ln ly dcleze ¦¦

,`ed ipydàîìc Bà,`ny -àîìòa,mlera mixwnd x`ya - ¦§¨§¨§¨
,cia dyilz oiprlíleLîä ïa éñBé éaø øáñdyìBzL,ciaeðééä ¨©©¦¥¤©§¨¥©§

`ed ixd -,ææBb.miycwa xeq`eéøLc àîòè eðééäåmrhde - ¥§©§©£¨§¨¦
meyn ,`ed epizpyna iqei iax xizdydéì äåäcdf ixdy -øác ©£¨¥¨¨

,ïéekúî ïéàLoiekzn epi` ,zexrydn mewnd iepit ly df dyrnay ¤¥¦§©¥
.xzen oiekzn oi`y xace ,mylezlemb df mrhláBè íBéadptnyk §
,dhigyd jxevl zexryn mewndïéekúî ïéàL øácepi`y ,`ed ¨¨¤¥¦§©¥

e ,elecibn xac xewrl `le fefbl `l oiekzn.øzeî¨
eäì øîà,daiyid ipal `ped ax mdl aiyd -deìéiL eìéæekl - ¨©§¦©§©

el`yeìàððç áøìoa iqei iax ixac xwir lr ,ax ly ecinlz didy §©£©§¥
ax xn` m` ,xeka zhigy jxevl dyilz oiprl epizpyna mleynd

e .`l e` ezenk dkldyøîà éày mkl xn`i m`e -éñBé éaøk äëìä ¦¨©£¨¨§©¦¥
íleLîä ïae ,il` eaey ,xeka iableëì èBLôéàmzwtzqdy dn ¤©§¨¤§§

.aeh mei oiprl
eúà,daiyid ipa e`a -deìéiLdkld m` ,l`ppg ax z` el`ye - £©§©

e .mleynd oa iqei iax ixack,áø øîà éëä ,eäì øîàyäëìä ¨©§¨¦¨©©£¨¨
eúà .íleLîä ïa éñBé éaøke`ae exfg -,àðeä áøc dén÷ìexn`e §©¦¥¤©§¨£§©¥§©¨

mleynd oa iqei iaxk dkldy ,ax mya l`ppg ax mdl xn` jky el
e .xeka iableäì øîàmby ,ewtzqdy dn z` `ped ax mdl hyte - ¨©§

Bcâðk`edy ,xeka zhigy jxevl xriyd zyilzl dnecd dxwna - §¤§
dhigy jxevl xriyd zyilz.øzeî ,áBè íBéa§¨

:`xnbd dtiqenénð øîzéày ,daiyid ipa exn` mb jk -áø øîà ¦§©©¦¨©©
áøc déîMî ,àéîìL øa äéððçy ,ax mya -,áBè íBéa Bcâðk £©§¨©§¨§¨¦§¥§©§¤§§
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oifge` mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

éáéøá éàçà.dlh dil iraiz :execa aeyge lecb mc` Ðéâéìô äìèá àäã
'it`c dxehtc `hiyt y"xc `ail`e .opaxc `ail` dxekal dil `irainw Ð

dlik` oiprle .dpin e`lc oky lke ,dcli ok m` `l` `ngxn ded `l dpinc

.opaxl oky lke ,oerny oaxl elit`e dil `iranàì äðéî åàìã,`ngxn Ð

.dxekad on dxehte ,`id dcic i`ce `de

àîçøî éîð äðéî åàìã àîìã åàÐ

.wtqn xeka eixg` `adeøîåì éöîéú íà
'åë`ngxn dpi` zclei dil `xiaq i` Ð

(ok) m` `l` .`ed dpac ,xzen i`ce `d Ð

xhtc i`de ,`ngxn zclei :xnel ivniz

Ð dcic [e`l] i`d i`c meyn dxekan dil

dxza jixqc i`d la` ,dil ded `pixg`

ilin ipd Ð `ed dcicc ol `hiyt `l

xifg i`de ,`l Ð dpin e`lc la` ,dpinc

.dlik`a xzene ,`ed dpa i`ceäðùî
õéôå÷á íå÷î äùåòxryd z` dptn Ð

.oikqd zhigy mewnl o`kne o`knùìåúå
øòùä úàjzg mewnl o`kle o`kl Ð

`ed ffeb :opixn` `le .dclg meyn ,oikqd

.xekad z`åðæéæé àìù ãáìáå`ly Ð

epgipi `l` .miycwa ciar dfifb :exn`i

.o`kne o`kn xnvd mr jaeqnúåàøì
íåî.mkgl eze`xdl Ðàøîâåãâðë

áåè íåéá,dhigy meyn ,oileg zndaa Ð

`l e` carinl iraææåâ åðééä åàìÐ

:(eh mixac) aizkc ,xeq`c `ed dfib ,xekae

."febz `le"ekyene edptn `l` ,yelzl Ð

.ylzp ylzp m` ,jli`e jli`áøì äåìééù
ìàððçekl xn` i` .axc dicinlz Ð

.iqei iaxk dkld axc dinynàðèéùô
åëì.`nrh `p` Ð

øúåî
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èçåùä,"uitewl" ipz :opixn` `xnba Ð uitewa mewn dyer xekad z`

ipzw `lcn ,uitewa hegyl jxcc rnyn .uitew jxevl ,xnelk

`vnpy oikq iab ,ok rnyn `l (`,r) "mixac el`" wxt migqta :dnize .oikqa

gqtl ifg oikqc meyn .liahne dpey Ð uitewde ,cin da hgey Ð xyr drax`a

la` ,xyr dyelyn edeliahde ,hegyl

zxiay meyn ea yic ,gqtl ifg `l uitew

meyn uitew `kd hwpc :yxtl d`xpe !mvr

dkixve ,oikqn ith mewn ziiyr irac

yxity enk `le .lecb mewn ziiyr

.dclg meyn df mewn ziiyrc qxhpewd

,`kd hwpinl dil ded oikq Ð ok m`c

`irac ,cere .dclgl ith yginl `ki`c

wxta `idxnv zgz :(a,l) oilegc ipy

jxc `l` .`hiyti` `le ?edn ,jaeqn

xzei gep `diy ick uitewl mewn zeyrl

jezgl gep uitew oi`y itl ,hegyle jezgl

xeka hwp inp df mrhne .mewn ziiyr `la

miycwdy itl Ð miycw [mzq] `le

oi`e ,mipnefn oipikq my yi ,dxfra oihgyp

hwpc :xnel yi cere .mewn ziiyr mikixv

jxc mbe .dfd onfa bdepy itl Ð xeka

cr eze` `dyny jezn ,lecb exnv zeidl

lk" wxta opzc `idd ik .men ea letiy

dyrn :(`,dl zexeka) "oiycwend ileqt

jixve .lclecn exrye owf milgx ly xkfa

meyn ,cere .mi`lhn ith mewn ziiyr

.aizk xekaa Ð "febz `le"c e`lc

åðééäåoi`y xac dil dedc ixyc `nrh

Ð oizipznc yleze Ð oiekzn

dyer `l` ,xn`w oiekzne yleza e`l

`nrh i` la` .ylzp Ð ylzp m` ,mewn

zeidl leki Ð ffeb epiid e`l ylezc meyn

.`ibeqd yxtl d`xp jk ,oiekzna ylezc

mei lr df le`yl jiiy dn :denzl yie

.xeq` e` xzen m` ,aeh meia edn oiekzn oi`y :edl `irainw dteb `d ,edine !ixyc edl `hiyt Ð oiekzn oi`ya i`e ,xeq`c edl `hiyt Ð oiekzna i` ?aeh

mbe ,xn`w oiekzn oi`ya `ny e` .ffeb epiid e`l ylezc meyn ,xn`w oiekzna Ð "xryd z` yleze" oizipzn ipzwc `d :le`yl oileki eid aeh mei e`lac ,`iywe

dxifb ,diyix wiqta e` oiekzna xeq` opaxcn mewn lkn ,ffeb epiid e`l ylez (xnel ivniz) elit`c :yxtl d`xpe !ffeb epiid ylezc meyn ,diyix wiqtk `di `ly

.zewln oiprl `l m` ,oizipznc dhytk icin irainl ivn `l xeka oiprle .xn`w diyix wiqt epi`e oiekzn oi`yk Ð oizipzn ipzwc "yleze" mlerle ,ffeb eh` ylez

`ki`c ,aeh meia la` .oiekzn oi`y xac ixyc `ed Ð `ziixe`c `xeqi` `kile ,ffeb epiid e`l ylezc ,xeka `wec `nlcc ?edn aeh meia ecbpk :edl `irainwe

meyn xekaa ixyc ikid ike ,ffeb epiid ylezc ,`ziixe`c `xeqi` `ki` inp xekaa `nlc e` .oiekzn oi`ya opixy `l Ð elecibn xac xwerc `ziixe`c `xeqi`

:ipyne .xeq` oiekzn oi`y xac ,dcedi iaxk dkld :ax xn`c `dn jixte .xzen aeh meia ecbpk :ax xn`wc ,jenqa gken oke .aeh meia inp ixy Ð oiekzn oi`c

ipzwc "yleze" ok m` ,ffeb epiid e`l ylez i`c xnel ivniz m`e .ci xg`lk elecibn xac xwer dil dedc Ð ixyc `nrh epiid aeh meiae ,ffeb epiid e`l ylezc

xaq `l mleynd oa iqei iaxe ,mleynd oa iqei iaxk xaq ax :opixn`c `pyil jci`le ?ci xg`lc meyn oiekzn aeh meia ecbpk ixy ikid Ð oiekzna ied oizipzna

oiekzn oi` ixyc ,ffeb epiid ylezc mixne` epiid elit` xizn mleynd oa iqei iax la` .ffeb epiid e`l ylezc meyn ,oiekzn oi`c ,xekaa ixy axc epiid Ð axk

oiekzn oi`y xac ixaqc ogky` i`pz dnke .`zbelt ied `lc rnyn ,lirl mleynd oa iqei iaxk dkld :ax xn`wc (`lc) `de .dxt iab ogky`ck ,mewn lka

,dizeek ax wiqtc mrhn `nlcc :xnel yie !dxixbc `ziixaa (a,bk) dviaae ,(fÐe dpyn h wxt) mi`lkc oizipznae ,(a,bl) mc efg`y xeka iab oizlikna onwl ,xeq`

szeya `dc ,xnel jixv oke .envr xac eze` lr ewlgp ok m` `l` `zbelt ixw `lc ,lirl ziyixtck ,cere .ibiltc ogky` `l Ð ffeb epiid e`l ylezc meyn

.szeyl ylez oia wlgp `l m` ,ffeb epiidc ylez oicd `ede ."jp`v fb" ixwn `nl` Ð aiignc o`nl `ki`c ,(`,flw) fbd ziy`x oiprl oilega opaxe iqei iax ewlgp

xfrl` iax xn` `de :jixte .`id ziad wca iycwc dxt ip`y :ipyne .xzen oiekzn epi`y xac mleynd oa iqei iax xaqc ,dxtn di`x iziinc onwl :xn`z m`e

inp ixy Ð opaxca oiekzn oi`c ixyc ikid ikc ,wcwcl dvexy dpin rny !opaxc `xeqi` `ki` `de :jixte .opaxcn :ipyne !dceare dfiba oixeq` ziad wca iycw

la` ,mewn meya `ziixe`c elld oixeqi` oi`c .ci xg`lk elecibn xac xwerle ,ffeb epiid e`l ylezc ipdl llk enc `l opaxcnc `iddc xnel yie !`ziixe`ca

` `ziixe`cnc ab lr s`c .dxenb dfiba ixii` dxtawca iycw eyr ixnble oewz `ziixe`c oirk Ð opax oewzc lkc ,eixacl dceare dfiba ziad zia iycw xeqi` oi

`ed gztl e` ,ciwt cwtinc :yexit ,ixye jixv `ed mcl ?zaya dlgza leral edn :edl `irai`c ,(a,d) zeaezkc `nw wxtn ixacl di`xe .gafn iycwk ziad

,lwlwna oiekzn oi`y xac dcedi iax ixy `nl` .gzt lv` `ed lwlwnc dcedi iaxk dkld ,ied `w `linn `gzte jixv `ed mcl xnel ivnz m` ?xeq`e ,jixv

iab (`,i) dbibgc `nw wxt seqa gkenck ,`ed lwlwnc ab lr s`e ,dxixba oiekzn oi`a dcedi iax xq`c `de .dicegl lwlwna opaxc `xeqi` `ki`c ab lr s`c

mewna oia wlgl yi Ð mc z`veda lwlwnk ied oiekzn oi`y xacc meyn ,xeciw dcedi iax xq` (`,bk dvia) "aeh mei" wxtae ,dxtrl `l` jixv oi`e `neb xteg

.dfwd mc` dedc icin ,mcd z`veda dndad zipdp Ð xeciw iabe .xg` cvn zeneb deyny ,owzn `ny :yxtl `ki` dxixb iab ,inp i` .devn oi`y mewnl devn

xn`w dlgzkl inp `yixc "oke" ipzcn rnyne .xn`w dlgzklc wiqne ,caric e` dlgzkl [irac] ,"mend mewn z` ze`xl xryd z` ylez oke" iab oicd `ede

dyr inp i`c ,xnelk ,caric e` .mend mewn ze`xl dlgzkl inp xizp Ð dhigy meyn epxzdy oze`a `l` ,xn`w oiekzna yelziy dlgzkl e`l Ð `tiqa enk

ecbpk ixyc onwlc xnel jixv ,oiekzna yelzl elit` ixy ffeb epiid e`l ylez m`c yxtp m`e .`ibeqd lk zayiizne ,izyxity enk d`xp ok .enewnn epfifi `l Ð

.aeh meia ezhigy lwlwzz `ly minkg exizdy ,ixy inp (my) yelzl oiekzna elit` Ð ci xg`lk elecibn xac xwer dil dedc meyn aeh meia

éàmeyn e` ,oiekzn oi`y xac meyn e` ,xzen aeh meia ecbpk oipr lka `d ?jka citwn did dn :xn`z m`e Ð ekl heyti` mleynd oa iqei iaxk dkld xn`

`le ,minkg exingdy .ffeb epiid e`l ylezc ab lr s`e ,xekaa opixq` ded `l` ,ezenk dkld did `l m`c :xnel yie !onwlck ,ci xg`lk elecibn xac xwer

.aeh mei zhigy oewiz jxev meyn ci xg`lk elecibn xac xwera exizi `l ok enk Ð xeka zhigy oewiz jxev meyn exizd
`ixkeqn

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

øéæç äàø :éaéøa éàçàCeøkLéàî eäî ,ìçø øçà ©©§¦¦¨¨£¦¤¨©©¨¥©©
,äøBëáì àîéìéà déì àéòaéî÷àéòaéî÷åàúëìä éà déì ¨¦¨£¨¥¦¥¨¦§¨§¨¦¨£¨¥¦¦§§¨

ïðaøk àúëìä éà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk¯déì éòaéz §©¨¦§¤©§¦¥¦¦§§¨§©¨©¦¨¥¥
!äìè¯äìéëàì ,ïðaøc àaélàå äøBëáì déì àéòaéî÷ ék ¨¤¦¨¦¨£¨¥¦§¨§©¦¨§©¨©©£¦¨

äøBëáì ;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc àaélàå¯ïðaøì eléôàå §©¦¨§©¨¦§¤©§¦¥¦§¨©£¦§©¨©
àîçøî ék ,àîçøî éøîàc¯dðéî àìc ,dðéîc¯Bà ,àì §¨§¦§©£¨¦§©£¨§¦¨§¨¦¨¨

äìéëàì àîçøî éîð dðéî àìc àîìc¯ïaøì eléôàå ¦§¨§¨¦¨©¦§©£¨©£¦¨©£¦§©¨
àîçøî úãìBé øáñ øîBì àöîz íà ,ìàéìîb ïa ïBòîL¦§¤©§¦¥¦¦§¨©¨©¤¤§©£¨

¯dðéî åàìc ,dðéîc¯éîð dðéî åàìc àîìc Bà ,àì §¦¨§¨¦¨¨¦§¨§¨¦¨©¦
.e÷éz àîçøîäðùî:øîBà íleLîä ïa éñBé éaø §©£¨¥©¦¥¤©§¨¥

øBëaä úà èçBMä¯ïkéî õéôB÷a íB÷î äNBòïkéîe ©¥¤©§¤¨§¦¦¨¦¨
ìBúåLøòOä úààlL ãáìáe ,ìBz ïëå .BîB÷nî epæéæéL §¥¤©¥¨¦§©¤Ÿ§¦¤¦§§¥¥

.íeî íB÷î úBàøì øòOä úààøîâäëìä :áø øîà ¤©¥¨¦§§¨©©£¨¨
:àðeä áøî dépéî eòa .íleLîä ïa éñBé éaøkBcâðkíBéa §©¦¥¤©§¨¨¦¥¥©¨§¤§§

íleLîä ïa éñBé éaøc àîòè eäî ,áBè¯:øáñ÷c íeMî ©©£¨§©¦¥¤©§¨¦§¨¨©
ìBz;ææBb eðééä åàì Lø÷Bò déì äåäc ,øeñà áBè íBéáe ¥¨©§¥§¨©£¨¥¥
øácïa éñBé éaø øáñ àîìòa :àîìc Bà .Bìecébî ¨¨¦¦¦§¨§¨§¨¨©©¦¥¤

ìBz íleLîäéøLc àîòè eðééäå ;ææBb eðééä L¯déì äåäc ©§¨¥©§¥§©§©£¨§¨¥©£¨¥
øzeî ïéekúî ïéàL øác áBè íBéáe ,ïéekúî ïéàL øác̈¨¤¥¦§©¥§¨¨¤¥¦§©¥¨
éaøk äëìä øîà éà ,ìàððç áøì deìééL eìéæ :eäì øîà£©§¦©§§©£©§¥¦¨©£¨¨§©¦

,íleLîä ïa éñBéèeLôéà,eäì øîà ,deìééL eúà .eëì ¥¤©§¨¦§§£©§£©§
:eäì øîà ,àðeä áøc dén÷ì eúà .íleLîä ïa éñBé éaøk äëìä :áø øîà éëäBcâðkáBè íBéa ¨¦¨©©£¨¨§©¦¥¤©§¨£§©¥§©¨£©§§¤§§
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קכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ck sc zexeka(iying meil)

éáéøa éàçà,execa aeyge lecb mc` didy -CeøkL øéæç äàø £©§¦¦¨¨£¦¤¨
ìçø øçà,dpnn wpeieeäî.`ed dpay ep` milez m`de ,epic dn - ©©¨¥©

:`xnbd zl`eydéì àéòaéî÷ éàî.wtzqd dn oiprl -àîéìéà ©¨¦©§¨¥¦¥¨
wtzqdyäøBëáìxeka m` ,okn xg`l ef lgx clzy cled oiprl - ¦§¨

.`eddéì àéòaéî÷å,md ely wtqd iccve -ïaøk àúëìä éà §¨¦©§¨¥¦¦§§¨§©¨
,ìàéìîb ïa ïBòîL,dxekad on dxehty xaeqy,ïðaøk àúëìä éà ¦§¤©§¦¥¦¦§§¨§©¨¨

.mlern dcli `l oiicre ,xg` ly cle `id dwipny okzi mzrcly
,dyw ok m`y meyn ,ok yxtl oi` :`xnbd dgecäìè déì éòaéz¦¨¥¥¨¤

oiprl wtzqdl el did xzei ,xifg oiprl wtzqdl jxved recn -
l`ilnb oa oerny oax ewlgp df lry .lgx xg` jexkd dlh

.minkge
:`xnbd zyxtn `l`déì àéòaéî÷ ékiaixa i`g` wtzqdy dn - ¦¨¦©§¨¥

,cg`d .mixac ipy oiprl ,`edìoipr,äøBëalgx clzy cled m` §§¨
.`ed xeka okn xg`l efïðaøc àaélàåwx `ed df wtqe -zrc itl §©¦¨§©¨¨

.minkg,ipydeìxzid oipr,äìéëàxzen xifgk d`xpd df cle m` §£¦¨
.dlik`aå`ed df wtqàaélàezrc itl -.ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøc §©¦¨§©¨¦§¤©§¦¥

wtzqdy dn :`xnbd zx`anäøBëáì,`edoa oerny oax zrcly ¦§¨
ixdy ,xeka epi` okn xg`l clzy cledy ,`ed heyt ,l`ilnb

.xg` ly cle dwipn dpi` i`ce ezrclå`ny ,wtzqdïðaøì eléôà §£¦§©¨¨
àîçøî éøîàc`y cle mb dwipne zade` dnday -`ny .dly epi §¨§¦§©£¨

,àîçøî ékwxdðéîcla` ,dly oindn mdy zecle -dðéî àìc ¦§©£¨§¦¨§Ÿ¦¨
,dpinn mpi`y zecle -àìok m`e .dwipne zade` dpi` mlerl - Ÿ

,okn xg`l clzy clede ,`ed dly cle i`ce lgx oinn epi`y xifg
.xeka epi` i`ce,àîìc Bààîçøî énð dðéî àìcdwipne zade` - ¦§¨§Ÿ¦¨©¦§©£¨

oiprde .mlern dcli `l oiicry okzie ,xg` oinn zecle mb `id
`ed wtzqdy ipyd,äìéëàì`ed xeq`y heyt minkg zrcly ©£¦¨

.`ed d`nh dnda cle `l` ,dpa epi` `ny ,dlik`aå`ny wtzqd §
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøì eléôàmeyn ,mrhde .dlik`a xeq` `di £¦§©¨¦§¤©§¦¥

elit`yøîBì àöîz íàl`ilnb oa oerny oaxyúãìBé ,øáñ ¦¦§¨©¨©¤¤
àîçøîmpi`y zecle mb dwipne zade` ,xara dcliy dnday - §©£¨

edf `ny wtzqdl yi dlya wxdðéîcoind eze`n mdy zeclea - §¦¨
la` .dlydðéî åàìc,dpinn mpi`y zecle -àìdpi` i`ce - §¨¦¨Ÿ

xzene ,`ed dpa i`ce lgx xg` jexkd xifg ok m`e .dwipne zade`
.dlik`a,àîìc Bà,àîçøî énð dðéî åàìcdpay i`ce df oi`e ¦§¨§¨¦¨©¦§©£¨

.dlik`a `ed xeq` `linne .`ed:`xnbd dwiqne÷ézecnri - ¥
.ehytp `ly ,wtqa el` zel`y

äðùî
ezyilze xekad xriya zewqrzdd oica zwqer epiptly dpynd

.miniieqn mipte`a,øîBà íleLîä ïa éñBé éaømixwn ipy yi ©¦¥¤©§¨¥
`ed oey`xd ,xekad xriy z` yelzl xzenyèçBMäcnerd - ©¥

hegyl,øBëaä úàz` zeakrn dhigyd mewnay zexryde ¤©§
,dhigydäNBòdptn -`edõéôBwa íB÷îly dlecb oikq - ¤¨©¦
,migahïkéîe ïkéî,dhigyl el mikxvpd zenewnd icivn -åok ¦¨¦¨§
ìBúL`edøòOä úà`ll hegyl lkeiy ick dhigyd mewnay ¥¤©¥¨

,yyg lkepæéæé àlL ãáìáeylzy xriylBîB÷nî,xg` mewnl ¦§©¤Ÿ§¦¤¦§
.xnvd x`y mr jaeqn enewna epgipi `l`

:mleynd oa iqei iax siqenïëågipdle yelzl xzeny dxwn cer yi §¥
d ,`ede .xnvd x`y mr jaeqn xriyd z`ìBzøòOä úà Lly ¥¤©¥¨

mkgd lkeiy ick ,xekadúBàøìz`íB÷îdíeîici lr xzqend ¦§§
.`l e` reaw men `ed m` dxeie ,xriyd

àøîâ
:epizpyn oica dkldd wqt z` d`ian `xnbdäëìä ,áø øîà̈©©£¨¨

,íleLîä ïa éñBé éaøkjxevl ,xekad xriy z` yelzl xzeny §©¦¥¤©§¨
.xriyd mewna `vnpd mend zii`x jxevle ,ezhigy

jezne ,aeh meia ,dhigy jxevl yelzl xzen m` zxxan `xnbd
:mleynd oa iqei iax ly enrh xwir xxazi jkdépéî eòael`y - ¨¦¥

daiyid ipaBcâðk ,àðeä áøîoa iqei iax ixacl dnecd ote`a - ¥©¨§¤§
hegyl `aa `ede ,xekad zhigy jxevl yelzl xizdy ,mleynd

oileg znda,áBè íBéaeäîiqei iax xaeq dfa mb m`d ,epic dn - §©
.dhigyd mewnay xriyd z` yelzl xzeny mleynd oa

m`d :wtqd iccv z` `xnbd zyxtnàîòèenrh -ïa éñBé éaøc ©£¨§©¦¥¤
íleLîäzfifby s` ,dhigy jxevl yelzl epizpyna xizdy ©§¨

ezd on dxeq` xekad`ed ,dxøáñ÷c íeMîdy xaeqy -ìBzL ¦§¨¨©¥
,ciaeðééä åàìllka epi` -ææBbxn`py ,dxez dxq`y xekamixac) ¨©§¥
(hi ehdyeryk la` ,ilka `l` epi` ffeby itl .'Lp`v xFkA fbz `le'§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤

.dfifb `le `id dyilz ,cia oke,df itløeñà ,áBè íBéayelzl §¨
,xnvd z` ffeb llka epi`y s` ,dhigy jxevl cia xriyd z`

meyn ,zek`ln h"ln zg` `idydéì äåäcdf ixdy -øác ø÷Bò ©£¨¥¥¨¨
,Bìecébîcvde .`ziixe`cn xeq`e `id xvew zk`ln ly dcleze ¦¦

,`ed ipydàîìc Bà,`ny -àîìòa,mlera mixwnd x`ya - ¦§¨§¨§¨
,cia dyilz oiprlíleLîä ïa éñBé éaø øáñdyìBzL,ciaeðééä ¨©©¦¥¤©§¨¥©§

`ed ixd -,ææBb.miycwa xeq`eéøLc àîòè eðééäåmrhde - ¥§©§©£¨§¨¦
meyn ,`ed epizpyna iqei iax xizdydéì äåäcdf ixdy -øác ©£¨¥¨¨

,ïéekúî ïéàLoiekzn epi` ,zexrydn mewnd iepit ly df dyrnay ¤¥¦§©¥
.xzen oiekzn oi`y xace ,mylezlemb df mrhláBè íBéadptnyk §
,dhigyd jxevl zexryn mewndïéekúî ïéàL øácepi`y ,`ed ¨¨¤¥¦§©¥

e ,elecibn xac xewrl `le fefbl `l oiekzn.øzeî¨
eäì øîà,daiyid ipal `ped ax mdl aiyd -deìéiL eìéæekl - ¨©§¦©§©

el`yeìàððç áøìoa iqei iax ixac xwir lr ,ax ly ecinlz didy §©£©§¥
ax xn` m` ,xeka zhigy jxevl dyilz oiprl epizpyna mleynd

e .`l e` ezenk dkldyøîà éày mkl xn`i m`e -éñBé éaøk äëìä ¦¨©£¨¨§©¦¥
íleLîä ïae ,il` eaey ,xeka iableëì èBLôéàmzwtzqdy dn ¤©§¨¤§§

.aeh mei oiprl
eúà,daiyid ipa e`a -deìéiLdkld m` ,l`ppg ax z` el`ye - £©§©

e .mleynd oa iqei iax ixack,áø øîà éëä ,eäì øîàyäëìä ¨©§¨¦¨©©£¨¨
eúà .íleLîä ïa éñBé éaøke`ae exfg -,àðeä áøc dén÷ìexn`e §©¦¥¤©§¨£§©¥§©¨

mleynd oa iqei iaxk dkldy ,ax mya l`ppg ax mdl xn` jky el
e .xeka iableäì øîàmby ,ewtzqdy dn z` `ped ax mdl hyte - ¨©§

Bcâðk`edy ,xeka zhigy jxevl xriyd zyilzl dnecd dxwna - §¤§
dhigy jxevl xriyd zyilz.øzeî ,áBè íBéa§¨

:`xnbd dtiqenénð øîzéày ,daiyid ipa exn` mb jk -áø øîà ¦§©©¦¨©©
áøc déîMî ,àéîìL øa äéððçy ,ax mya -,áBè íBéa Bcâðk £©§¨©§¨§¨¦§¥§©§¤§§
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oifge` mipya cenr ck sc ± oey`x wxtzereay

éáéøá éàçà.dlh dil iraiz :execa aeyge lecb mc` Ðéâéìô äìèá àäã
'it`c dxehtc `hiyt y"xc `ail`e .opaxc `ail` dxekal dil `irainw Ð

dlik` oiprle .dpin e`lc oky lke ,dcli ok m` `l` `ngxn ded `l dpinc

.opaxl oky lke ,oerny oaxl elit`e dil `iranàì äðéî åàìã,`ngxn Ð

.dxekad on dxehte ,`id dcic i`ce `de

àîçøî éîð äðéî åàìã àîìã åàÐ

.wtqn xeka eixg` `adeøîåì éöîéú íà
'åë`ngxn dpi` zclei dil `xiaq i` Ð

(ok) m` `l` .`ed dpac ,xzen i`ce `d Ð

xhtc i`de ,`ngxn zclei :xnel ivniz

Ð dcic [e`l] i`d i`c meyn dxekan dil

dxza jixqc i`d la` ,dil ded `pixg`

ilin ipd Ð `ed dcicc ol `hiyt `l

xifg i`de ,`l Ð dpin e`lc la` ,dpinc

.dlik`a xzene ,`ed dpa i`ceäðùî
õéôå÷á íå÷î äùåòxryd z` dptn Ð

.oikqd zhigy mewnl o`kne o`knùìåúå
øòùä úàjzg mewnl o`kle o`kl Ð

`ed ffeb :opixn` `le .dclg meyn ,oikqd

.xekad z`åðæéæé àìù ãáìáå`ly Ð

epgipi `l` .miycwa ciar dfifb :exn`i

.o`kne o`kn xnvd mr jaeqnúåàøì
íåî.mkgl eze`xdl Ðàøîâåãâðë

áåè íåéá,dhigy meyn ,oileg zndaa Ð

`l e` carinl iraææåâ åðééä åàìÐ

:(eh mixac) aizkc ,xeq`c `ed dfib ,xekae

."febz `le"ekyene edptn `l` ,yelzl Ð

.ylzp ylzp m` ,jli`e jli`áøì äåìééù
ìàððçekl xn` i` .axc dicinlz Ð

.iqei iaxk dkld axc dinynàðèéùô
åëì.`nrh `p` Ð
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èçåùä,"uitewl" ipz :opixn` `xnba Ð uitewa mewn dyer xekad z`

ipzw `lcn ,uitewa hegyl jxcc rnyn .uitew jxevl ,xnelk

`vnpy oikq iab ,ok rnyn `l (`,r) "mixac el`" wxt migqta :dnize .oikqa

gqtl ifg oikqc meyn .liahne dpey Ð uitewde ,cin da hgey Ð xyr drax`a

la` ,xyr dyelyn edeliahde ,hegyl

zxiay meyn ea yic ,gqtl ifg `l uitew

meyn uitew `kd hwpc :yxtl d`xpe !mvr

dkixve ,oikqn ith mewn ziiyr irac

yxity enk `le .lecb mewn ziiyr

.dclg meyn df mewn ziiyrc qxhpewd

,`kd hwpinl dil ded oikq Ð ok m`c

`irac ,cere .dclgl ith yginl `ki`c

wxta `idxnv zgz :(a,l) oilegc ipy

jxc `l` .`hiyti` `le ?edn ,jaeqn

xzei gep `diy ick uitewl mewn zeyrl

jezgl gep uitew oi`y itl ,hegyle jezgl

xeka hwp inp df mrhne .mewn ziiyr `la

miycwdy itl Ð miycw [mzq] `le

oi`e ,mipnefn oipikq my yi ,dxfra oihgyp

hwpc :xnel yi cere .mewn ziiyr mikixv

jxc mbe .dfd onfa bdepy itl Ð xeka

cr eze` `dyny jezn ,lecb exnv zeidl

lk" wxta opzc `idd ik .men ea letiy

dyrn :(`,dl zexeka) "oiycwend ileqt

jixve .lclecn exrye owf milgx ly xkfa

meyn ,cere .mi`lhn ith mewn ziiyr

.aizk xekaa Ð "febz `le"c e`lc

åðééäåoi`y xac dil dedc ixyc `nrh

Ð oizipznc yleze Ð oiekzn

dyer `l` ,xn`w oiekzne yleza e`l

`nrh i` la` .ylzp Ð ylzp m` ,mewn

zeidl leki Ð ffeb epiid e`l ylezc meyn

.`ibeqd yxtl d`xp jk ,oiekzna ylezc

mei lr df le`yl jiiy dn :denzl yie

.xeq` e` xzen m` ,aeh meia edn oiekzn oi`y :edl `irainw dteb `d ,edine !ixyc edl `hiyt Ð oiekzn oi`ya i`e ,xeq`c edl `hiyt Ð oiekzna i` ?aeh

mbe ,xn`w oiekzn oi`ya `ny e` .ffeb epiid e`l ylezc meyn ,xn`w oiekzna Ð "xryd z` yleze" oizipzn ipzwc `d :le`yl oileki eid aeh mei e`lac ,`iywe

dxifb ,diyix wiqta e` oiekzna xeq` opaxcn mewn lkn ,ffeb epiid e`l ylez (xnel ivniz) elit`c :yxtl d`xpe !ffeb epiid ylezc meyn ,diyix wiqtk `di `ly

.zewln oiprl `l m` ,oizipznc dhytk icin irainl ivn `l xeka oiprle .xn`w diyix wiqt epi`e oiekzn oi`yk Ð oizipzn ipzwc "yleze" mlerle ,ffeb eh` ylez

`ki`c ,aeh meia la` .oiekzn oi`y xac ixyc `ed Ð `ziixe`c `xeqi` `kile ,ffeb epiid e`l ylezc ,xeka `wec `nlcc ?edn aeh meia ecbpk :edl `irainwe

meyn xekaa ixyc ikid ike ,ffeb epiid ylezc ,`ziixe`c `xeqi` `ki` inp xekaa `nlc e` .oiekzn oi`ya opixy `l Ð elecibn xac xwerc `ziixe`c `xeqi`

:ipyne .xeq` oiekzn oi`y xac ,dcedi iaxk dkld :ax xn`c `dn jixte .xzen aeh meia ecbpk :ax xn`wc ,jenqa gken oke .aeh meia inp ixy Ð oiekzn oi`c

ipzwc "yleze" ok m` ,ffeb epiid e`l ylez i`c xnel ivniz m`e .ci xg`lk elecibn xac xwer dil dedc Ð ixyc `nrh epiid aeh meiae ,ffeb epiid e`l ylezc

xaq `l mleynd oa iqei iaxe ,mleynd oa iqei iaxk xaq ax :opixn`c `pyil jci`le ?ci xg`lc meyn oiekzn aeh meia ecbpk ixy ikid Ð oiekzna ied oizipzna

oiekzn oi` ixyc ,ffeb epiid ylezc mixne` epiid elit` xizn mleynd oa iqei iax la` .ffeb epiid e`l ylezc meyn ,oiekzn oi`c ,xekaa ixy axc epiid Ð axk

oiekzn oi`y xac ixaqc ogky` i`pz dnke .`zbelt ied `lc rnyn ,lirl mleynd oa iqei iaxk dkld :ax xn`wc (`lc) `de .dxt iab ogky`ck ,mewn lka

,dizeek ax wiqtc mrhn `nlcc :xnel yie !dxixbc `ziixaa (a,bk) dviaae ,(fÐe dpyn h wxt) mi`lkc oizipznae ,(a,bl) mc efg`y xeka iab oizlikna onwl ,xeq`

szeya `dc ,xnel jixv oke .envr xac eze` lr ewlgp ok m` `l` `zbelt ixw `lc ,lirl ziyixtck ,cere .ibiltc ogky` `l Ð ffeb epiid e`l ylezc meyn

.szeyl ylez oia wlgp `l m` ,ffeb epiidc ylez oicd `ede ."jp`v fb" ixwn `nl` Ð aiignc o`nl `ki`c ,(`,flw) fbd ziy`x oiprl oilega opaxe iqei iax ewlgp

xfrl` iax xn` `de :jixte .`id ziad wca iycwc dxt ip`y :ipyne .xzen oiekzn epi`y xac mleynd oa iqei iax xaqc ,dxtn di`x iziinc onwl :xn`z m`e

inp ixy Ð opaxca oiekzn oi`c ixyc ikid ikc ,wcwcl dvexy dpin rny !opaxc `xeqi` `ki` `de :jixte .opaxcn :ipyne !dceare dfiba oixeq` ziad wca iycw

la` ,mewn meya `ziixe`c elld oixeqi` oi`c .ci xg`lk elecibn xac xwerle ,ffeb epiid e`l ylezc ipdl llk enc `l opaxcnc `iddc xnel yie !`ziixe`ca

` `ziixe`cnc ab lr s`c .dxenb dfiba ixii` dxtawca iycw eyr ixnble oewz `ziixe`c oirk Ð opax oewzc lkc ,eixacl dceare dfiba ziad zia iycw xeqi` oi

`ed gztl e` ,ciwt cwtinc :yexit ,ixye jixv `ed mcl ?zaya dlgza leral edn :edl `irai`c ,(a,d) zeaezkc `nw wxtn ixacl di`xe .gafn iycwk ziad

,lwlwna oiekzn oi`y xac dcedi iax ixy `nl` .gzt lv` `ed lwlwnc dcedi iaxk dkld ,ied `w `linn `gzte jixv `ed mcl xnel ivnz m` ?xeq`e ,jixv

iab (`,i) dbibgc `nw wxt seqa gkenck ,`ed lwlwnc ab lr s`e ,dxixba oiekzn oi`a dcedi iax xq`c `de .dicegl lwlwna opaxc `xeqi` `ki`c ab lr s`c

mewna oia wlgl yi Ð mc z`veda lwlwnk ied oiekzn oi`y xacc meyn ,xeciw dcedi iax xq` (`,bk dvia) "aeh mei" wxtae ,dxtrl `l` jixv oi`e `neb xteg

.dfwd mc` dedc icin ,mcd z`veda dndad zipdp Ð xeciw iabe .xg` cvn zeneb deyny ,owzn `ny :yxtl `ki` dxixb iab ,inp i` .devn oi`y mewnl devn

xn`w dlgzkl inp `yixc "oke" ipzcn rnyne .xn`w dlgzklc wiqne ,caric e` dlgzkl [irac] ,"mend mewn z` ze`xl xryd z` ylez oke" iab oicd `ede

dyr inp i`c ,xnelk ,caric e` .mend mewn ze`xl dlgzkl inp xizp Ð dhigy meyn epxzdy oze`a `l` ,xn`w oiekzna yelziy dlgzkl e`l Ð `tiqa enk

ecbpk ixyc onwlc xnel jixv ,oiekzna yelzl elit` ixy ffeb epiid e`l ylez m`c yxtp m`e .`ibeqd lk zayiizne ,izyxity enk d`xp ok .enewnn epfifi `l Ð

.aeh meia ezhigy lwlwzz `ly minkg exizdy ,ixy inp (my) yelzl oiekzna elit` Ð ci xg`lk elecibn xac xwer dil dedc meyn aeh meia

éàmeyn e` ,oiekzn oi`y xac meyn e` ,xzen aeh meia ecbpk oipr lka `d ?jka citwn did dn :xn`z m`e Ð ekl heyti` mleynd oa iqei iaxk dkld xn`

`le ,minkg exingdy .ffeb epiid e`l ylezc ab lr s`e ,xekaa opixq` ded `l` ,ezenk dkld did `l m`c :xnel yie !onwlck ,ci xg`lk elecibn xac xwer

.aeh mei zhigy oewiz jxev meyn ci xg`lk elecibn xac xwera exizi `l ok enk Ð xeka zhigy oewiz jxev meyn exizd
`ixkeqn
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xcde"קכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zexeka(iyiy meil)

.øzeî,epizpyna xizdy mleynd oa iqei iax ly enrh ,df itle ¨
.xzen oiekzn oi`y xacy iptn `ed

dywn .oiekzn oi`y xac oica ax ly ezrc z` zxxan `xnbd
:`xnbdéëä áø øîà éîedippg ax xn`y drenyd dpekp m`d - ¦¨©©¨¦

,aeh meia dhigy jxevl xriyd mewn zeptl xzeny ,ax ly enya
oiekzn epi`y xac j` zexry zyilz icil ribi m` s`y meyne

.xzen,áøc déîMî éMà øa àéiç áø øîà àäåàúééæðc àiøëBñî §¨¨©©¦¨©©¦¦§¥§©§§©¨§©§¨¨
micba i`la ici lr `idy ,xkiy ly e` oii ly ziagd fxa znizq -

,ozytndé÷ecäì øeñà,dti mzqizy ick gka micbad z` wcdl - ¨§©¥
àáè àîBéazhigq icil `a `ed ,wecidd ici lry iptn ,aeh meia - §¨¨¨

ixde .dietx dxeva micbad i`la z` gipi `l` ,eay oiidn cbad
dyer `l` ,epnn oiid z` hegql oiekzn epi` ,cbad z` wcdnyk
ax xq` ok it lr s`e ,fxaay awpd z` ahid mezql ick wx ok
meia xeq` oiekzn oi`y xacy `ed xaeqy ixd ,aeh meia ok zeyrl
`ay s` ,aeh meia dhigyd mewn z` zeptl xizdy okzi ji`e .aeh

.dyilz icil
xac x`yl ,dnizqd wecid ly df oic zencl oi` :`xnbd zvxzn

y itl ,oiekzn epi`yàéääa,dnizqd wecida -ïBòîL éaø eléôà §©¦£¦©¦¦§
xaeqy(cere .ak zay),xzen oiekzn epi`y xacyäãBîxeq`y `ed ¤

.cbad z` wcdlcixdeäééåøz éøîàc àáøå ééaà,mdipy exn`y - §©©¥§¨¨§¨§¦©§©§
cúeîé àìå déLéø ÷éñôa ïBòîL éaø äãBîy`x z` jzega - ¤©¦¦§¦§¦¥¥§Ÿ¨

df dyrn ici lry oeiky ,zenzy ezpeeka oi`y xne`e ,dndad
ok enke .xzen oiekzn oi`y xacy dfa mixne` oi` ,zenz i`ce
oi` ,cbad hgqiy `ed i`cey oeik ,ziagay awpa cbad wecid¦©¥
miccvl xriyd z` dptna ok oi`y dn .oiekzn epi`y meyn xizdl
mb ax xizd jkle ,zexry eylziy i`ce df oi` ,dhigyd jxevl
gikedl oi` ziagd znizq wecid oiprl ax ixacny ,`vnp .aeh meia

.xeq` oiekzn oi`y xacy ezrcy
:zeywdl `xnbd dtiqenàäå,yexita xn` axy epivn ixde - §¨

oi`y xacyzrce ,`ed mi`pz zwelgn df oic xwiry .xeq` oiekzn
dcedi iax(.bk dvia)oerny iax zrce ,xeq` oiekzn oi`y xacyzay)

(.`kiaxk dkld m` l`enye ax ewlgpe .xzen oiekzn oi`y xacy
e .oerny iaxk e` dcedi,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàyäëìä ¨©©¦¨©©¦¨©©£¨¨

äãeäé éaøk.xeq` oiekzn epi`y xacyøîà énà øa ïðç áøå §©¦§¨§©¨¨©©¦¨©
,ìàeîLyïBòîL éaøk äëìädtiqene .xzen oiekzn oi`y xacy §¥£¨¨§©¦¦§
:`xnbdéøáb àìa éðúî ïéáà øa àéiç áøåmzwelgn z` dpy - §©¦¨©¨¦©§¥§Ÿ©§¥

exn`y dreny it lr wx `le ,yexita ok ewlgpy l`enye ax ly
,dpy jke ,mnya mixg`ìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä ,øîà áø©¨©£¨¨§©¦§¨§¥

.ïBòîL éaøk äëìä ,øîàxacy ax zrcy oeiky ,dyw ok m`e ¨©£¨¨§©¦¦§
jxevl aeh meia xriyd z` zeptl xizd cvik ,xeq` oiekzn oi`y

.xeq` ,yelzl oiekzn epi`y s` ixde ,dhigy
,dzr cr `xnbd dpiady itk ax ly enrh oi` :`xnbd zayiin

,àlàìBúå .øeñà ïéekúî ïéàL øác ,áø øáñ íìBòìLmrhde - ¤¨§¨¨©©¨¨¤¥¦§©¥¨§¥
cia ylezy meyn `ed ,iqei iax ixack ax xizdy epzpyna yleza

eðééä åàìllka epi` -áBè íBéáe .ææBbaeh meia wqty dne - ¨©§¥§
l,df mrhn xizdl jiiy oi` myy s` ,xryd z` zeptl xizdeðééä©§

éøLc àîòèmeyn ,xzidl wqty enrh edf -déì äåäcixdy - ©£¨§¨¦©£¨¥
dfãé øçàìk Bìecébî øác ø÷Bòyelzl jxcd oi`y ,iepiya - ¥¨¨¦¦¦§©©¨

.xq`p epi` xvew meyn s` jkle .ilk ici lr `l` ,cia xriyd
ep` mixne` ,ilka `le cia ylzpd xac lka m` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .elecibn xac zxiwre ,dfifb llka df oi`yåm`d §
ìBúL,ciaeðééä åàìllka epi` -,àéðúäå .ææBbìBzäðkä úà Ló ¥¨©§¥§¨©§¨©¥¤©¨¨

,bbeya zaya ,serd spkn dlecb dvep ylzy mc` -åokn xg`l §
BîèBwä,dvepd y`x z` jzg -åjk xg`BèøBnäz` wilgd - ©§§©§

,dicivay zexrydn dvepd ly dpwdìL áéiçøîàå .úBàhç L ©¨¨Ÿ©¨§¨©
Lé÷ì Léøy ,el` miyrna dyry zek`lnd z` x`alìBz,áéiç L ¥¨¦¥©¨

íeMîzk`ln ly dclezææBbe .xnvd z`íeMî ,áéiç íèB÷ ¦¥¥©¨¦
zk`ln ly dclezCzçîe .xerd z`íeMî ,áéiç èøîîdclez §©¥§¨¥©¨¦

zk`ln ly÷çîîdf mbe ,xerd zwlgd `ed epipry .xerd z` §©¥
dyilz lr mb ffeb meyn aiigy ,ok m` x`ean .dpwd z` wilgd
dyilzye ,ffeb llka epi` ylezy meyn xhtiy mixne` oi`e ,cia

:`xnbd zvxzn .`id ci xg`lke ,jka jxcd oi` ciaéðàLdpey - ¨¦
n dvepd zyilz `idðkó,serditl ,dndadn xriyd zyilzn §©

déçøBà eðééäc,serd spkn zevepd z` yelzl ,jxcd `id jky - §©§§¥
mey o`k oi`y ,ci xg`lk dpi`e `ed ffeb zk`ln llka jkle .cia
df oi` ,jka jxcd oi`y ,cia dnda xriy zyilz ok oi`y dn .iepiy

.ffeb llka
epi`y xac oipra mleynd oa iqei iax ly ezrc z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .oiekznøáñ áøcîåax wqty jkn -éñBé éaøk §¦§©¨©§©¦¥
,íleLîä ïamby ,rnyn,áøk dì øáñ íleLîä ïa éñBé éaø ¤©§¨©¦¥¤©§¨¨©¨§©

:`xnbd dywn .xeq` oiekzn oi`y xacyøáñåxaeq m`d -éaø §¨©©¦
àéðúäå .øeñà ïéekúî ïéàL øác ,íleLîä ïa éñBéoiprl `ziixaa ¥¤©§¨¨¨¤¥¦§©¥¨§¨©§¨

yi m`e ,zenec` dizexry lk zeidl zekixvy dpicy ,dnec` dxt
zxqda dpwz dl oi`e ,ixnbl `id dleqt ,zexegy zexry izy da
,xegy zexryd ly oeilrd mwlg wx m` la` .zexegyd zexryd
zxfeg ,xegyd wlgd xqei m` la` ,dleqt ,dilr mdy onf lk

da yi m`y ,`ziixaa exn` jke .dxiykdlúBøòN ézLopi`y §¥§¨
y `l` ,ixnbl zexegyíéãàî ïøwéòjenqd] zexryd zligzy - ¦¨¨©£¦

,`ed mec` [xyalïLàøåg cvl zexryd ly oteqe -,ueøéçLî- §Ÿ¨©§¦
,`ed xegyíéøtñîa ææBb ,øîBà íleLîä ïa éñBé éaøwlg z` ©¦¥¤©§¨¥¥§¦§¨©¦

,dxiyk `dzy zpn lr ,xegyd zexrydLLBç Bðéàådfa xaery §¥¥
oiekzn epi`y iptn ,`ed xzeny mrhde .miycwa dfifb xeqi` lr
ok m`e .dxtd owzl wx ezpeek `l` ,xriyd zgiwl jxevl dfibl
oiekzn oi`y xac m`y .xzen oiekzn oi`y xacy xaeqy x`ean

.mixtqna elld zexryd z` fefbl xeq`l el did ,xeq`
:`xnbd zvxznéðàLdn zexryd zfifb `id dpey -,äøtitl ¨¦¨¨

àéä äféb úa åàìc.xnv dl oi`y itl ,llk dfib da jiiy `ly - §¨©¦¨¦
:df uexiz `xnbd dgecàéðúäådxezd dxn`y dn lr ,`ziixaa §¨©§¨

(hi eh mixac)ðàö øBëa æâú àìå EøBL øëáa ãáòú àì'å ,'E,exn` Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤§
dxe`klyéì ïéà,xeq` didiy xewnïàöå ,äãBáòa øBL àlà ¥¦¤¨©£¨§Ÿ

,äféâadfib xeqi`e ,xey lr xn`p dcear xeqi`y ,weqtd oeylke §¦¨
.o`v lr xn`púà ïzéì ïépîdceard xeqi`äæ ìL øeîàä- ¦©¦¦¥¤¨¨¤¤

mb bdep didiy ,xeyaäæa.o`va -åokúàdfibd xeqi`àäøeî ¨¤§¤¨¨
äæ ìLmb bdep didiy ,o`va -äæa.xeyd zexrya -øîBì ãeîìz ¤¤¨¤©§©

,epcnlne aezkd `a -,'æBâú àìå ãBáòú àì''`le' dlina e"`edy Ÿ©£§Ÿ¨
df micnlp mdipyy epcnll ,oey`xd oipr lr `ed siqene ,xzein
dfny ,dyw aeye .xriyd zfifba dxeq` dxt mb ok m`e .dfn
gken ,mixtqna xegyd zexryd wlg z` fefbl iqei iax xizdy

.xzen oiekzn epi`y xacy xaeqy
:ycg uexiz `xnbd zvxznéðàL ,àlà`id dpey -äøt,dnec` ¤¨¨¦¨¨

meyn ,dfib xeqi` da bdep oi`y ,zepaxwd lk x`yn÷ãa éLã÷c§¨§¥¤¤
àéä úéaäx`yl miyicwny zeycwdd lk x`yk `id ixdy - ©©¦¦

itl ,sebd zyecw `idy gafn zyecw da oi`e ,ycwnd zia ikxv
jkle .ziad xdl uegn ztxype zhgyp `l` ,gafnl daixw dpi`y
iax xqe` oiekzn oi`y xacay s` ,dffebl mleynd oa iqei iax xizd

.dnec` dxta dfib xeqi` oi`y itl ,iqei
,j` ,sebd zyecw dnec` dxtl oi`y xn`p m` s` :`xnbd dywn

,øæòìà éaø øîàäåmby,úéaä ÷ãa éLã÷miyecw mpi`y §¨¨©©¦¤§¨¨¨§¥¤¤©©¦
,gafnd lr daxwdl sebd zyecwa.äãBáòå äféâa ïéøeñàdaiyn £¦§¦¨©£¨

`l` epi` xfrl` iax xn`y df oic :`xnbd,ïðaøcîminkg exfby ¦§©¨¨
mb dceare dfib xizdl e`eai `ny dceare dfib xeqi` mdilr

on la` .sebd iycwaziad wca zyecwa dfib xeqi` oi` dxezd
epi`y xacy `ed xaeqy s` ,mixtqna fefbl iqei iax xizd jkle]

:le`yl `xnbd dtiqen .[xeq` oiekznàkéàäåmipt lk lr ixde - §¨¦¨
yiïðaøc àøeqéàfefbl iqei iax xizd recne ,dnec` dxt fefbl ¦¨§©¨¨

:`xnbd daiyn .mixtqnaàlà,xnel migxkenäøt éðàL,dnec` ¤¨¨¦¨¨
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.øzeî,epizpyna xizdy mleynd oa iqei iax ly enrh ,df itle ¨
.xzen oiekzn oi`y xacy iptn `ed

dywn .oiekzn oi`y xac oica ax ly ezrc z` zxxan `xnbd
:`xnbdéëä áø øîà éîedippg ax xn`y drenyd dpekp m`d - ¦¨©©¨¦

,aeh meia dhigy jxevl xriyd mewn zeptl xzeny ,ax ly enya
oiekzn epi`y xac j` zexry zyilz icil ribi m` s`y meyne

.xzen,áøc déîMî éMà øa àéiç áø øîà àäåàúééæðc àiøëBñî §¨¨©©¦¨©©¦¦§¥§©§§©¨§©§¨¨
micba i`la ici lr `idy ,xkiy ly e` oii ly ziagd fxa znizq -

,ozytndé÷ecäì øeñà,dti mzqizy ick gka micbad z` wcdl - ¨§©¥
àáè àîBéazhigq icil `a `ed ,wecidd ici lry iptn ,aeh meia - §¨¨¨

ixde .dietx dxeva micbad i`la z` gipi `l` ,eay oiidn cbad
dyer `l` ,epnn oiid z` hegql oiekzn epi` ,cbad z` wcdnyk
ax xq` ok it lr s`e ,fxaay awpd z` ahid mezql ick wx ok
meia xeq` oiekzn oi`y xacy `ed xaeqy ixd ,aeh meia ok zeyrl
`ay s` ,aeh meia dhigyd mewn z` zeptl xizdy okzi ji`e .aeh

.dyilz icil
xac x`yl ,dnizqd wecid ly df oic zencl oi` :`xnbd zvxzn

y itl ,oiekzn epi`yàéääa,dnizqd wecida -ïBòîL éaø eléôà §©¦£¦©¦¦§
xaeqy(cere .ak zay),xzen oiekzn epi`y xacyäãBîxeq`y `ed ¤

.cbad z` wcdlcixdeäééåøz éøîàc àáøå ééaà,mdipy exn`y - §©©¥§¨¨§¨§¦©§©§
cúeîé àìå déLéø ÷éñôa ïBòîL éaø äãBîy`x z` jzega - ¤©¦¦§¦§¦¥¥§Ÿ¨

df dyrn ici lry oeiky ,zenzy ezpeeka oi`y xne`e ,dndad
ok enke .xzen oiekzn oi`y xacy dfa mixne` oi` ,zenz i`ce
oi` ,cbad hgqiy `ed i`cey oeik ,ziagay awpa cbad wecid¦©¥
miccvl xriyd z` dptna ok oi`y dn .oiekzn epi`y meyn xizdl
mb ax xizd jkle ,zexry eylziy i`ce df oi` ,dhigyd jxevl
gikedl oi` ziagd znizq wecid oiprl ax ixacny ,`vnp .aeh meia

.xeq` oiekzn oi`y xacy ezrcy
:zeywdl `xnbd dtiqenàäå,yexita xn` axy epivn ixde - §¨

oi`y xacyzrce ,`ed mi`pz zwelgn df oic xwiry .xeq` oiekzn
dcedi iax(.bk dvia)oerny iax zrce ,xeq` oiekzn oi`y xacyzay)

(.`kiaxk dkld m` l`enye ax ewlgpe .xzen oiekzn oi`y xacy
e .oerny iaxk e` dcedi,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàyäëìä ¨©©¦¨©©¦¨©©£¨¨

äãeäé éaøk.xeq` oiekzn epi`y xacyøîà énà øa ïðç áøå §©¦§¨§©¨¨©©¦¨©
,ìàeîLyïBòîL éaøk äëìädtiqene .xzen oiekzn oi`y xacy §¥£¨¨§©¦¦§
:`xnbdéøáb àìa éðúî ïéáà øa àéiç áøåmzwelgn z` dpy - §©¦¨©¨¦©§¥§Ÿ©§¥

exn`y dreny it lr wx `le ,yexita ok ewlgpy l`enye ax ly
,dpy jke ,mnya mixg`ìàeîLe ,äãeäé éaøk äëìä ,øîà áø©¨©£¨¨§©¦§¨§¥

.ïBòîL éaøk äëìä ,øîàxacy ax zrcy oeiky ,dyw ok m`e ¨©£¨¨§©¦¦§
jxevl aeh meia xriyd z` zeptl xizd cvik ,xeq` oiekzn oi`y

.xeq` ,yelzl oiekzn epi`y s` ixde ,dhigy
,dzr cr `xnbd dpiady itk ax ly enrh oi` :`xnbd zayiin

,àlàìBúå .øeñà ïéekúî ïéàL øác ,áø øáñ íìBòìLmrhde - ¤¨§¨¨©©¨¨¤¥¦§©¥¨§¥
cia ylezy meyn `ed ,iqei iax ixack ax xizdy epzpyna yleza

eðééä åàìllka epi` -áBè íBéáe .ææBbaeh meia wqty dne - ¨©§¥§
l,df mrhn xizdl jiiy oi` myy s` ,xryd z` zeptl xizdeðééä©§

éøLc àîòèmeyn ,xzidl wqty enrh edf -déì äåäcixdy - ©£¨§¨¦©£¨¥
dfãé øçàìk Bìecébî øác ø÷Bòyelzl jxcd oi`y ,iepiya - ¥¨¨¦¦¦§©©¨

.xq`p epi` xvew meyn s` jkle .ilk ici lr `l` ,cia xriyd
ep` mixne` ,ilka `le cia ylzpd xac lka m` zxxan `xnbd

:`xnbd dywn .elecibn xac zxiwre ,dfifb llka df oi`yåm`d §
ìBúL,ciaeðééä åàìllka epi` -,àéðúäå .ææBbìBzäðkä úà Ló ¥¨©§¥§¨©§¨©¥¤©¨¨

,bbeya zaya ,serd spkn dlecb dvep ylzy mc` -åokn xg`l §
BîèBwä,dvepd y`x z` jzg -åjk xg`BèøBnäz` wilgd - ©§§©§

,dicivay zexrydn dvepd ly dpwdìL áéiçøîàå .úBàhç L ©¨¨Ÿ©¨§¨©
Lé÷ì Léøy ,el` miyrna dyry zek`lnd z` x`alìBz,áéiç L ¥¨¦¥©¨

íeMîzk`ln ly dclezææBbe .xnvd z`íeMî ,áéiç íèB÷ ¦¥¥©¨¦
zk`ln ly dclezCzçîe .xerd z`íeMî ,áéiç èøîîdclez §©¥§¨¥©¨¦

zk`ln ly÷çîîdf mbe ,xerd zwlgd `ed epipry .xerd z` §©¥
dyilz lr mb ffeb meyn aiigy ,ok m` x`ean .dpwd z` wilgd
dyilzye ,ffeb llka epi` ylezy meyn xhtiy mixne` oi`e ,cia

:`xnbd zvxzn .`id ci xg`lke ,jka jxcd oi` ciaéðàLdpey - ¨¦
n dvepd zyilz `idðkó,serditl ,dndadn xriyd zyilzn §©

déçøBà eðééäc,serd spkn zevepd z` yelzl ,jxcd `id jky - §©§§¥
mey o`k oi`y ,ci xg`lk dpi`e `ed ffeb zk`ln llka jkle .cia
df oi` ,jka jxcd oi`y ,cia dnda xriy zyilz ok oi`y dn .iepiy

.ffeb llka
epi`y xac oipra mleynd oa iqei iax ly ezrc z` zxxan `xnbd

:`xnbd zl`ey .oiekznøáñ áøcîåax wqty jkn -éñBé éaøk §¦§©¨©§©¦¥
,íleLîä ïamby ,rnyn,áøk dì øáñ íleLîä ïa éñBé éaø ¤©§¨©¦¥¤©§¨¨©¨§©

:`xnbd dywn .xeq` oiekzn oi`y xacyøáñåxaeq m`d -éaø §¨©©¦
àéðúäå .øeñà ïéekúî ïéàL øác ,íleLîä ïa éñBéoiprl `ziixaa ¥¤©§¨¨¨¤¥¦§©¥¨§¨©§¨

yi m`e ,zenec` dizexry lk zeidl zekixvy dpicy ,dnec` dxt
zxqda dpwz dl oi`e ,ixnbl `id dleqt ,zexegy zexry izy da
,xegy zexryd ly oeilrd mwlg wx m` la` .zexegyd zexryd
zxfeg ,xegyd wlgd xqei m` la` ,dleqt ,dilr mdy onf lk

da yi m`y ,`ziixaa exn` jke .dxiykdlúBøòN ézLopi`y §¥§¨
y `l` ,ixnbl zexegyíéãàî ïøwéòjenqd] zexryd zligzy - ¦¨¨©£¦

,`ed mec` [xyalïLàøåg cvl zexryd ly oteqe -,ueøéçLî- §Ÿ¨©§¦
,`ed xegyíéøtñîa ææBb ,øîBà íleLîä ïa éñBé éaøwlg z` ©¦¥¤©§¨¥¥§¦§¨©¦

,dxiyk `dzy zpn lr ,xegyd zexrydLLBç Bðéàådfa xaery §¥¥
oiekzn epi`y iptn ,`ed xzeny mrhde .miycwa dfifb xeqi` lr
ok m`e .dxtd owzl wx ezpeek `l` ,xriyd zgiwl jxevl dfibl
oiekzn oi`y xac m`y .xzen oiekzn oi`y xacy xaeqy x`ean

.mixtqna elld zexryd z` fefbl xeq`l el did ,xeq`
:`xnbd zvxznéðàLdn zexryd zfifb `id dpey -,äøtitl ¨¦¨¨

àéä äféb úa åàìc.xnv dl oi`y itl ,llk dfib da jiiy `ly - §¨©¦¨¦
:df uexiz `xnbd dgecàéðúäådxezd dxn`y dn lr ,`ziixaa §¨©§¨

(hi eh mixac)ðàö øBëa æâú àìå EøBL øëáa ãáòú àì'å ,'E,exn` Ÿ©£Ÿ¦§Ÿ¤§Ÿ¨Ÿ§Ÿ¤§
dxe`klyéì ïéà,xeq` didiy xewnïàöå ,äãBáòa øBL àlà ¥¦¤¨©£¨§Ÿ

,äféâadfib xeqi`e ,xey lr xn`p dcear xeqi`y ,weqtd oeylke §¦¨
.o`v lr xn`púà ïzéì ïépîdceard xeqi`äæ ìL øeîàä- ¦©¦¦¥¤¨¨¤¤

mb bdep didiy ,xeyaäæa.o`va -åokúàdfibd xeqi`àäøeî ¨¤§¤¨¨
äæ ìLmb bdep didiy ,o`va -äæa.xeyd zexrya -øîBì ãeîìz ¤¤¨¤©§©

,epcnlne aezkd `a -,'æBâú àìå ãBáòú àì''`le' dlina e"`edy Ÿ©£§Ÿ¨
df micnlp mdipyy epcnll ,oey`xd oipr lr `ed siqene ,xzein
dfny ,dyw aeye .xriyd zfifba dxeq` dxt mb ok m`e .dfn
gken ,mixtqna xegyd zexryd wlg z` fefbl iqei iax xizdy

.xzen oiekzn epi`y xacy xaeqy
:ycg uexiz `xnbd zvxznéðàL ,àlà`id dpey -äøt,dnec` ¤¨¨¦¨¨

meyn ,dfib xeqi` da bdep oi`y ,zepaxwd lk x`yn÷ãa éLã÷c§¨§¥¤¤
àéä úéaäx`yl miyicwny zeycwdd lk x`yk `id ixdy - ©©¦¦

itl ,sebd zyecw `idy gafn zyecw da oi`e ,ycwnd zia ikxv
jkle .ziad xdl uegn ztxype zhgyp `l` ,gafnl daixw dpi`y
iax xqe` oiekzn oi`y xacay s` ,dffebl mleynd oa iqei iax xizd

.dnec` dxta dfib xeqi` oi`y itl ,iqei
,j` ,sebd zyecw dnec` dxtl oi`y xn`p m` s` :`xnbd dywn

,øæòìà éaø øîàäåmby,úéaä ÷ãa éLã÷miyecw mpi`y §¨¨©©¦¤§¨¨¨§¥¤¤©©¦
,gafnd lr daxwdl sebd zyecwa.äãBáòå äféâa ïéøeñàdaiyn £¦§¦¨©£¨

`l` epi` xfrl` iax xn`y df oic :`xnbd,ïðaøcîminkg exfby ¦§©¨¨
mb dceare dfib xizdl e`eai `ny dceare dfib xeqi` mdilr

on la` .sebd iycwaziad wca zyecwa dfib xeqi` oi` dxezd
epi`y xacy `ed xaeqy s` ,mixtqna fefbl iqei iax xizd jkle]

:le`yl `xnbd dtiqen .[xeq` oiekznàkéàäåmipt lk lr ixde - §¨¦¨
yiïðaøc àøeqéàfefbl iqei iax xizd recne ,dnec` dxt fefbl ¦¨§©¨¨

:`xnbd daiyn .mixtqnaàlà,xnel migxkenäøt éðàL,dnec` ¤¨¨¦¨¨
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oifge` mipy` cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

øúåî.`ed oiekzn oi`y `nrhc meyn Ðàúééæðã àéøëåñîly `fxa Ð

.dti awpd mezqzy ick zeiplhne zxerp dizeaiaq oikxeky ,ziagøåñà
äé÷åãäìmeyl oiekzn epi`c ab lr s`e .dhigq meyn ,gka ziagd jeza Ð

oiekzn oi`y xac :(a,`n) zay zkqna xn`c oerny iaxl elit` ,xeq` dhigq

.xzenúåîé àìåÐ dl wcdnc oeike Ð

z` zeptl la` .dhigq `la dl xyt` `l

.dyilz `la xyt` Ð xrydéáøë äëìä
äãåäéxac :axl dil `xiaq `nl` Ð

!xeq` oiekzn oi`yéøáâ àìáax `la Ð

.opg axe `iigææåâ åðééä åàì ùìåúåÐ

.xekaa iqei iaxk dkld ax xn` ikdl

ãé øçàìë`l` ,xnv yelzl jxc oi`c Ð

.fefblðëä úà ùìåúäódvep ylezy Ð

.serd spk on dlecbåîèå÷äåxg`l Ð

.ey`x mhw eylzyåèøåîäåÐ

dpwd on hxene oiccvd on dwilgny

.xryd÷çîîå êúçîå ææåâmirax`n Ð

.(`,br) zay zkqna zek`ln zea`

.wilgn=wgnnäéçøåà åðééäãjxcy Ð

.dffbl `le yelzl ser zvepàøéáñ áøãî
éñåé éáøãë äéìylezc ,xeka iabl Ð

.ffeb epiid e`láøë äì øáñ éîð éñåé éáø
.xeq` oiekzn oi`y xacc Ð:ïðéñøâ éëä

øéçùî ïùàøå íéãàî ïø÷éòoke Ð

.(` wxt) dxt zkqnc `ztqezaææåâÐ

on xiiyne ,mixtqna xigyny y`xd z`

dfib meyn yyeg epi`e ,jli`e mic`nd

meyl oiekzn oi`c meyn ,`nl` .miycwa

oleky zexry izy .ixy Ð owzl `l` dfib

ir la` ,ixnbl dxta zelqet zexegyoxw

.dpwza xyt` Ð xigyn oy`xe mic`n

`xiq` `l jkld ,xnv zextl oi`y Ð

.dfibaæåâú àìå ãåáòú àìsqen e"ie Ð

.dfn df mdipy ecnlie ,oey`x oipr lr

àéä úéáä ÷ãá éùã÷ã`dc (dl yie) Ð

.dfiba zxzen jkld ,gafnl daixw dpi`

àçéëù àìã`l `giky `lc `zline Ð

.opax exfbíéø÷é äéîãlk dinc oi`e Ð

.odilr dllgl mipnefn jkõéôå÷ìÐ

.uitewd jxevløîà÷ äìçúëìi`de Ð

xzenc ikid ikc ,i`w ylez` Ð "oke"

jl `hiyt `dc ,dhigyd jxevl yelzl

ze`xl inp ikd Ð xn`w dlgzkl `yixc

"oke" i`de ,xn`w caric e` .mend mewn

in oke :xn`w ikde ,i`w "epfifi `l"` Ð

,mend mewn z` ze`xl xryd z` ylzy

.enewnn epfifi `l inpïæåàá êáåñîäÐ

.men did ofe`aeåéìò úçëåî åúèéçùã
.oeeki` dfibl e`lc Ðùìåúà åàì àìà

.xn`w dlgzkle Ðäðùîøéúîz` Ð

.odkl d`pda xnvd
íéîëçå
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àéøëåñî("i`d" ligznd xeac `,e) zeaezkc `nw wxta epyxit Ð `ziifpc

.("i`d" ligznd xeac `,`iw zay) ["mivxy dpeny"] ("iazk lk") seqae

äåäãxzen `diy o`kn cenll oi` Ð ci xg`lk elecibn xac xwer dil

ixyc `dc yixt lirl `dc ,aeh meia hegyl ick ser ly x`evn dvep yelzl

inp oeylle .oiekzn oi`y meyn Ð `kd

ied `l dvepa Ð oiekzna elit`c yxity

z` yleza jenqa ipzwck ,ci xg`lk

,dvep o`k jixv oi`c ab lr s`e .serd

oi` Ð dtebl dkixv dpi`y dk`ln iede

dtebl dkixv dpi`y dk`ln cenll

.ci xg`lknøîàåaiig yiwl yix

s` ?dywn `ed dn :dniz Ð ffeb meyn

meyn dia aiign `l xeka oiprlc ab lr

meyn aiigl yi zay oiprl ,"febz `l"

elecibn xac xwer lkk ,ffebc dclez

eci hiyed :(`,br) oileg enk .miig ilraa

oiprl ,dirnay xaer lclice dnda irnl

meyn aiign `l oiycwenae ,[aiig] zay

dclez meyn zaya aiig sehiw oke .ffeb

ab lr s` ,xaegnd on ylez oke ,xvewc

`l xnerl mcew dxivw oiprl sehiwc

wxta hwl oiprle ,(`,`i migqt) aiign

ded i`e .(`,flw oileg) "fbd ziy`x"

opixn`c `d` jixtc `kd opiyxtn

,`gip ded Ð ci xg`lk aeyg ylezc

oi`e .ci xg`lk `lc `kdn di`x iziinc

e`l yleze :xn`wcn ,ok rnyn oeyld

!'ek serd z` ylezd `ipz `de ?ffeb epiid

e`l ylezc oxn`c `d` jixtc rnyn

.ffeb epiidáøãîoa iqei iaxk dl xaq

:xn`c Ð axk dl xaq iqei iax mleynd

xaeq did m`y .xeq` oiekzn oi`y xac

axl dil `pn Ð xzen oiekzn oi`y xacc

e`l ylezc meyn ezenk dkld `diy

meyn iqei iax ixy ik `nlic ?ffebk epiid

!ffeb epiid yleze ,xzen oiekzn oi`y xac

dil zi`c (meyn) axl dil miw `l`

.xeq` oiekzn oi`y xac iqei iaxl

ïø÷éòdid jk Ð mic`n oy`xe xigyn

oy`x hwpc yxtl yie .mixtqa aezk

dnec` dleky ab lr s` ,`zeaxl mic`n

qixb qxhpewae .dfifb dperh Ð uegan

.dxtc `ztqez jezn `kti`

ææåâ,xnelk Ð yyeg epi`e mixtqna

.oiekzn `la zexryd x`yn fefbi elit`

zqxibl ,jxevd on xzei fefbi envr el` s`

wcwcn dide ."xigyn oy`x" qxhpewd

qxhpewae .xzen oiekzn oi`y xac xaqwc

oiekzn oi`c meyn ixyc `dn wiicc yxit

x`yk df oi`c .owzl `l` ,dfifb meyl

dpeekac oeikc ,`nlra "oiekzn oi`" oeyl

qxhpewd yexitl ayiil yie .mixtqna ffeb

xac mleynd oa iqei iax xaqe :jixt ikdc

ylezc mrhn ixye ,xeq` oiekzn oi`y

elit`c ,dxt iab ogky` `d ?ffeb epiid e`l

ick dyerc meyn Ð ffeb iedc mixtqna

dil ded inp xeka iab .ixy dxtd xiykdl

oewiz jxevl dyerc oeik ,oipr lka ixyinl

oi` ,edine !ffeb aeyg df oi`c ,dhigy

.ffeb epiid e`l ylezc meyn dinrh ied oia ,xzen oiekzn oi`y xac meyn dinrh ied oia ,zeywdl leki oipr lkac ,llk d`xp df yexitøòùxypy men lra xeka

:(a,e) lirl opiyxcc `de .diedy`l iz` `nlc dxifb Ð `xnba yxtn ,ixq`c opax elit`e .`ziixe`cn ixy oiycwend ileqt zfibc `gken `zrny jd dlek Ð 'ek

`ed miycwend ileqt ly onc ixynl `edd :"mink epktyz ux`d lr" iab (a,el) oilegc ipy wxta opixn`c :iaxl dnize .febz `le "gafz" epiid Ð dfib `le "gafz"

`d ?dceare dfiba ixiq`c meyn [d`pda] onc xeq`l oizrc` wqiz ikide .ol rnyn `w ,dxeaw irail inp onc Ð dceare dfiba ixiq`e li`ed :jzrc `wlqc .`z`c

elit` ,cere .dfib xypk mcc oiekznc ,`cg !xeq` Ð oiekznc ffeb la` ,xypa epiid Ð `ziixe`cn `ixyc `d :`niz ike !zxzen dnvr dfibd elit`
yleza
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íleLîä ïa¯.áøk dì øáñ íleLîä ïa éñBé éaø ¤©§¨©¦¥¤©§¨¨©¨§©
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zexeka(iyiy meil)

ïéøñBà íéîëçå`ny yegl yiy itl .miign ylzpy xnvdn zepdl ©£¨¦§¦
xg` zepdl elkeiy ick ,xekad z` hegyln zedydl e`eai
dfib icil e`eai miizpiae ,hgyizy cr ylziy xnvdn dhigyd

md el` .dceareéñBé éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøác,dcedi iaxl ¦§¥©¦§¨¨©©¦¥
äæa àì,xekad hgypyk -ìàììäî ïa àéá÷ò øézäminkge Ÿ¨¤¦¦£©§¨¤©£©§¥

.exq`e eilr ewlgpàlàoiprl ewlgpøòNxekaøLpL íeî ìòa ¤¨§©©©¤¨©
,eiigaïBlça Bçépäå,d`pda `ed xeq` i`ce xekad iigay meyn §¦¦©©

úî Ck øçàå,envrn xekadäæay `edøézî ìàììäî ïa àéá÷ò §©©¨¥¨¤£©§¨¤©£©§¥©¦
.d`pda xeq` zny xekal xaegnd xnvdy s` ,d`pda xnvd z`

.ïéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦
ylzpy xnva wx `ed mixqe` minkgy dn lk :dpynd dtiqen

n ixnbl cxtedy xg`n ,oelga egipde miignla` .xekadøîö¤¤
øBëaa ìcìeãîäxnva `ed axern oiicre ,xekad on ylzpy - ©§§¨©§

y ,welig yi dfa ,xaegndúàxnvdäfébä íò äàøpLd`xpy - ¤¤¦§¤¦©¦¨
`ed ixd ,dhigyd xg`l ffeby dfibd x`yn wlg `edyøzeî¨

.xnvd x`yk ,d`pdaäfébä íò äàøð BðéàL úàåxnvd la` - §¤¤¥¦§¤¦©¦¨
,dzr ffbpy xnvd x`yk epi`y xkip dfibd xg`lyøeñà`ed ¨

.d`pda

àøîâ
oa `iawr ly mzwelgna iqei iax ly ezrc z` zxxan `xnbd
ylzpy xnv iabl epizpyna xn` iqei iaxy .minkge l`lldn
.l`lldn oa `iawr xizd dfa `ly ,xekad hgyp okn xg`le

:`xnbd zwiicnììkî,dfn renyl yi -øñàcoa `iawry - ¦§¨§¨©
.df xnvn zepdl xq` l`lldn

iax xn` dpynd jynday itl .ok xnel okzi `ly :`xnbd dywn
zn okn xg`le ylzpy xnva xizn l`lldn oa `iawry ,iqei

e .xekadàzLäm`y ,`ed oky lk dzrn -úîa,xekadéøL- ©§¨§¥¨¦
s` ,miign ylzpy xnvdn zepdl l`lldn oa `iawr xizd
enk xawidl epicy ,d`pda xeq` xekaa xaegn oiicry xnvdy

yk .envr xekad,BèçL,d`pda xzen ea xaegnd xnvdy §¨
àéòaéîz` l`lldn oa `iawr xizd dfay xnel jixv m`d - ¦©§¨

oa `iawr xizd dfa mby i`ce ixd ,miign ylzpy xnvd
.l`lldn

:`xnbd zx`anàlà,iqei iax ixac z` yxtl yi jkäæa àì- ¤¨Ÿ¨¤
,xekad hgypaïéøñBà íéîëçå àéá÷ò øézä`iawr ewlgp - ¦¦£©§¨©£¨¦§¦

a `l` ,minkgeìkä éøác ,BèçLc micen minkg mb -éøL- §¨¦§¥©Ÿ¨¦
e .miign ylzpy xnvdn zepdl xzenyéâéìt ékminkge `iawr ¦§¦¦

`edúîaminkge dfa mb xizn `iawry ,dhigy `la xekad §¥
.mixqe`

ewlgpy dn llka `ed ,men ea yiy xeka lk m`d zxxan `xnbd
e` dhigy xg`l d`pda xzen epnn ylzpy xnvd m` mi`pzd
:`xnbd zxne` .mzwelgn mrh mb x`azi jk jezne .`l e` ,dzin

,Lé÷ì Léø øîà éqà éaø øîàd lkú÷Bìçî,minkgl `iawr oia ¨©©¦©¦¨©¥¨¦©£¤
`l` dpi`äçîeî BøézäLaici lr jkl jnqedy mkgdy xekaa - §¤¦¦§¤

xzene ,`ed reaw meny wqte ,eay mend z` d`x mikenq oic zia
okn xg`le .oilegk `ed ixde ,dvxiy mewn lka elk`le ehgyl

,ewlgp dfae ,xnvd epnn ylzpøáñ øîcmixaeq minkgy - §©¨©
yïðéøæbm`y ,miign ylzpy xnvd z` xeq`l xefbl yi dfa mby - ¨§¦©

yegl yi ,d`pda exizpì éúà àîìcdééeäLmilrad e`eai `ny - ¦§¨¨¥§©¨
miizpia lcbiy xnvdn zepdl ick ,ehgeyln xekad z` zedydl
.bbeya dceare dfib xeqi` icil e`eaie ,[ehgeyl xak milekiy s`]

øîeawre -l`lldn oa `iøáñyïðéøæb àìoi`y itl ,xefbl oi`y - ©¨©Ÿ¨§¦©
ick epdyi `l dhigya xak xzen `edy oeik ,epdyi `ny yegl

.ylziy xnvdn zepdlìáàoiicry men lra xekan ylzpy xnva £¨
ìkä éøác ,äçîeî Bøézä àìy mlek micen -øeñàzepdl Ÿ¦¦§¤¦§¥©Ÿ¨

epdyi `ny yegl yiy ,mz xekan xypy xnvk df ixdy ,xnvdn
axw epi`e `ed oaxw oiicry itl ,miizpia ylziy xnvdn dpdie

epxizi dgnene ,men ea leti miizpiay el gepe ,gafnd iab lr `l`
.mewn lka elk`le ehgeyl

men lra iabl iqei iaxe minkg da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
ixac lr zeywdl yi ,mzwelgn yexit jezne ,mininza axrzpy
xeq` xnvdy mlek micen dgnen exizd `lay xn`y yiwl yix

:`xnbd dywn .d`pdaúLL áø áéúî,`ziixaa epipyy dnn ¨¦©¥¤
zendaïéîeî éìòa,minkg zrc ,zeninz zendaa eaxrzpy ©£¥¦

,oinend ilra el` zendayïéøñBàaxwidln zendad x`y z` md §¦
,gafnd iab lrïäL ìëamen zlra zg` dnda wx m` elit` - §¨¤¥

.zexeq` olek ,zeninz sl`a daxrzpøwáé ,øîBà éñBé éaøå- §©¦¥¥§ª©
.zexzen x`yde ,dxeq` `id wxe mend zlra `id in ewcai

:`xnbd zxne` .iqei iax ixac z` oiadl dqpn `xnbdda ïðéåäå- ©£¦©¨
daiyid ipa,iqei iax ixac zpada epzpe e`ypéàîiax xn`y edn - ©

iqeiàîéìà .øwáéewcaiy eyexit m` -àeä íeî ìòác`ed in - §ª©¦¥¨§©©
,mend lradéì÷Léìåeidi x`yde ,zaexrzd llkn ede`iveie - §¦§§¥

ok m`y itl ,ok yxtl okzi `l ixd .daxwdl mixzenììkî- ¦§¨
,dfn rnynàn÷ àpúce df lr wlgåàì øîàm` lirei `ly - §©¨©¨¨©¨

`ed in exxai m`y itl ,epi` df i`ce ixde ,men lrad `ed in exxai
.daxwdl md mixzene wtqd llkn e`vi x`yd lk ,mend lra

`l`,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàixac z` yxtl yi ¨©©©§¨¨©©¨©£©
zendaa men zlra dnda daxrzpy xaecn `ly ,`ziixad

`l` ,zeninzïðé÷ñò íeî ìòa øBëa úféâa àëäo`k xaecn - ¨¨§¦©§©©¨§¦©
,men lra xekan exypy xnv zekizgaïéleç éféâa eáøòúpL- ¤¦§¨§§¦¥¦

epnny mend lra xekade .oileg zenda ly xnva axrzp df xnve
ly xnvd oiprl iqei iaxe `nw `pz ewlgpe .epiptl `vnp xnvd ffbp
mlek micen ,xeq` df xnv m` la` ,xeq` e` `ed xzen m` xekad

.dxeq` zaexrzd lkyàn÷ àpz ïàîeoey`xd `pzd `ed ine - ©©¨©¨
,oileg ly xnvd x`y z` mb xqe`e xeq` df xnvy xn`yéaø©¦

øîàc ,àéä äãeäéa mby epizpynaïðaø éøñà eèçLðmixqe` - §¨¦§¨©¦§£¨§¦©¨¨
axrzpy xnvd x`y mb jkle .miign ylzpy xnvdn zepdl minkg

.d`pda xeq` ,df xnv eaéñBé éaøådfa jleddéîòèì-,ezhiyl §©¦¥§©§¥
øîàcay ,epizpynaïðaø eøL eèçLðzepdl minkg mixizn - §¨©¦§£¨©¨¨

xnvdn zepdl exq`y `ed zna wxe ,miign ylzpy xnvdn
.miign ylzpyéðz÷å`ziixaa xn`p iqei iax ixacae -øweáé- §¨¨¥§©

,wecal yiyeéàîxn`y dna yexitd edne -åàì ,øweáém`d - ©§©¨
mend z` ewcaiy ,eyexit jky gxken `lòeá÷ íeî éà,`edéà ¦¨©¦

.àeä øáBò íeîxnvd lke ,edehgyi ,`ed reaw meny `vni m`e ¥
xzid el yi xekad on ylzpy df xnv mby itl ,d`pda xzen didi
xnvd lke ,ehgeyl xzid oi` ,`ed xaer men m`e .dhigy xg`l

y ,iqei iax ixaca x`ean ok m`e .d`pda xeq`àlL áb ìò óà©©©¤Ÿ
äçîeî Bøézädzr wx ixdy ,d`pda `ed xzen ,xnvd xypy mcew ¦¦§¤

reaw men `ed m` miwceae dgnenl eze` mi`xn axrzpy xg`l
lky ,xn`y yiwl yix ixac lr dywe .`l e` eilr hegyl xzeny
,d`pda xeq` xnvdy mlek micen ,dgnen exizdy mcew ylzpy

.dhigy xg`l mb
yix ixac z` exzqi `ly ote`a ,iqei iax ixac z` zayiin `xnbd

:`xnbd dgec .yiwlàì ,àáø øîà`ed m`d ewcaiy yexitd oi` - ¨©¨¨Ÿ
men`l` ,`l e` reawøweáé,df men lr exxaie ewcai -éàm` - §©¦
xakäçîeî Bøézä,axrzpy xnvd ylzpy mcewïéàmileki - ¦¦§¤¦

.d`pda xzen xnvd lke ,ehgeyléàåm`e -àìdgnen exizd §¦Ÿ
,xnvd ylzpy mcew,àìlk x`y oke ,d`pda xeq` df xnv Ÿ

.zaexrzd
ax ly eyexit itl iqei iax ixacn `iyewd z` `xnbd dzgc jka
men lra ly xnv lr xaecn `ziixaay ,dea` xa dax mya ongp

.axrzpy
,dheytk `ziixad z` eyxit mixg` mi`xen`y ,`xnbd dtiqen
.xnv iabl `le ,zeninz zendaa daxrzpy men zlra dnda oiprl
.yiwl yix ly epic oiprl ef `ziixan gikedl llk mewn oi` df itle
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oifge` mipya cenr dk sc ± oey`x wxtzereay

ïéøñåà íéîëçåick xekal iiedyl iz` Ð miign zxyepd xnv zixy i`c Ð

oiycwend ileqte .ea cearie fefbiy dlwz icil dia iz`e ,dry lk xnv xiyzy

.dfib `le Ð "gafz" :(a,e) lirlc `wxita opixn`ck ,dceare dfiba ixiq`àì
àéá÷ò øéúä äæá.xn`w i`n `xnba yxtn Ðúî êë øçàå.hgyp `l Ð

ìãìåãîäla` ,xerd on ylzpy Ð

.ltep epi`e xnvd x`y mr `ed jaeqnúà
äæéâä íò äàøðùepffbie ephgyiyk Ð

mr dey lclecn xnv `di ,dhigy xg`l

Ð dpnid yxityk d`xp epi`e ,dfibd x`y

.dfibd x`yk xzeníò äàøð åðéàùå
äæéâälkl xkipe ,i`cn xzei ueg `viy Ð

xypy ink Ð dfibd on `ed lcaeny

,opaxk Ð `nzqe .dhigy mcew ixnbl

.`iawrc dilr ibiltcàøîâììëî
øñàãxnv eze`c ,zna `zyd .dinza Ð

`kid ,dxeaw irac ,xeq` ea xaegnd

ixy oelga gpene xypcåèçùxnvc Ð

inp oelga gpenc `irain ,ixy ea xaegnd

.`iawrc `ail` ixyàìà:xn`w ikdl Ð

minkge" meyn Ð `iawr xizd dfa `l

."oixqe`äçîåî åøéúäùá,xekal Ð

i` dxifb :ixaq opaxc .xnvd zxiyp mcew

iz` `nlc Ð d`pda xnvl dil zixy

,epnid zxyep xnvd `dzy ick ,diiedyl

.dceare dfib icil iz` jk oiae jk oia

.xeq` Ð dgnen exizdc ab lr s` ,jkld

`l ez Ð dgnen exizdc oeik :xaq `iawre

.dil idynøåñà ìëä éøáãdil dedc Ð

,onwl opixn`ck ,dcen `iawr mzae .mzk

,diiedyl iz` Ð xnv ixy zxn` i`c

jk oiae jk oiay ,jka el gepe .epaixwi `ly

.gafn zyecwn dil rwtne men ea leti

mcew dgnen exizd `lc oeikc ,cere

.xzid cv mey dia ded `l izk` Ð dxiyp

àåäù ìëá ïéøñåàcg` axrzp m` Ð

.gafnl oixeq` olek Ð mininz sl`a odn

àì øáñ àî÷ àðúã ììëî.dinza Ð

`ki` `witq i`n ,exiknc oeikøåëá úæéâá
íåî ìòá.oelga dgipde miign dxypy Ð

ø÷åáé,ephgyi Ð `ed reaw men m` Ð

.xzen lkd `dieäãåäé éáøå:xaq Ð

`ail` opaxl ,`nl` .dhigya dpwz `kil

oia welig `kil Ð ehgya ixyc ,iqei iaxc

exizd `l oia okl mcew dgnen exizd

oiicr ipzw `kd `dc ,okl mcew dgnen

Ð welig oi` ehgya opaxcne .xweai

`ll exizd oia welig oi` zna inp `iawrl

zn oia biltn `l `iawr `dc ,exizd

!hEgyl.ongp axc Ðú÷åìçî`pzc Ð ¨

ynn oiig oinen ilraa ,iqei iaxe `nw

e`vn `le wcayke ,mixg`a eaxrzpy

.men lraläàîåè ú÷æçá àåä íìåòì
s` ,dcya ca`py xawd `vnp `l m` Ð

.`ed ez`neha Ð dcyd lk wcapy it lr

Ð men lrad `vnp `lc oeik ,inp `kde

,xi`n iaxk Ð `nw `pze .oixeq` olek

`l elit` ,el ice xweai :xaq iqei iaxe

.minkgk ,`vnpøôåçribny cr wcea Ð

.`ed dywy ,xaw dyrp `l dhnle rlq eze`n i`cec .rlqläìåúáì åà.dcar `ly dyw rwxw `vniy cr Ðàöîå ÷ãáùáxq`c `nw `pze .men lrad Ð

Ð `nw `pz .wtq `kil jd `vnc oeike ,`yixn ibq xewaa Ð xweai :xaq iqei iaxe .dwica oikixv mixg`d lke ,`ed xg` men lra `vnpy df `ny yiig ,edlekl

axe ,oerny oaxk.iaxk Ð iqei iäàîåè éáâ àîìùáe` axer xninl `ki` Ð dl gkyn `l inp i`c meyn ,eice dlezal e` rlql ribny cr wcea :opax ixn` Ð

.iqei iax ixy ded `l `peeb i`d ikae lf` `kidl men lrac ,oixqe` opax elit` Ð `kd la` .dlhp xakrêãéàå.`a` xa `iig iax Ðäãù àîìùáoax xn` Ð
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o`nl `ki` in ylez :jixtc `de .dninz dlern xnv ylez iab onwl gkenck
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ileqt mc `xw il dnl oilegc `edda

s` `lde ?d`pda ixyc oiycwend

ziyrpyn d`pda xzen mc miycwa

`di dnl devn `kilc mzde ,ezevn

ixiq`e li`ed" xn`w i`n ,cere ?xeq`

xzen dhigy xg`l `de ?"dceare dfiba

.xzen lkd jli`e dgiafnc ,cearle fefbl

`l inp alge !ixii` dhigy mca mzde

`le miign (`l`) "xya" aizkcn opixq`

lirl yixcc o`nl enk ,dhigy xg`l

dlik` xzid mda jl oi` :(a,eh) ipy wxta

ixyc ,cere .jli`e dgiaf zryn `l`
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קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zexeka(iyiy meil)

ïéøñBà íéîëçå`ny yegl yiy itl .miign ylzpy xnvdn zepdl ©£¨¦§¦
xg` zepdl elkeiy ick ,xekad z` hegyln zedydl e`eai
dfib icil e`eai miizpiae ,hgyizy cr ylziy xnvdn dhigyd

md el` .dceareéñBé éaø Bì øîà .äãeäé éaø éøác,dcedi iaxl ¦§¥©¦§¨¨©©¦¥
äæa àì,xekad hgypyk -ìàììäî ïa àéá÷ò øézäminkge Ÿ¨¤¦¦£©§¨¤©£©§¥

.exq`e eilr ewlgpàlàoiprl ewlgpøòNxekaøLpL íeî ìòa ¤¨§©©©¤¨©
,eiigaïBlça Bçépäå,d`pda `ed xeq` i`ce xekad iigay meyn §¦¦©©

úî Ck øçàå,envrn xekadäæay `edøézî ìàììäî ïa àéá÷ò §©©¨¥¨¤£©§¨¤©£©§¥©¦
.d`pda xeq` zny xekal xaegnd xnvdy s` ,d`pda xnvd z`

.ïéøñBà íéîëçå©£¨¦§¦
ylzpy xnva wx `ed mixqe` minkgy dn lk :dpynd dtiqen

n ixnbl cxtedy xg`n ,oelga egipde miignla` .xekadøîö¤¤
øBëaa ìcìeãîäxnva `ed axern oiicre ,xekad on ylzpy - ©§§¨©§

y ,welig yi dfa ,xaegndúàxnvdäfébä íò äàøpLd`xpy - ¤¤¦§¤¦©¦¨
`ed ixd ,dhigyd xg`l ffeby dfibd x`yn wlg `edyøzeî¨

.xnvd x`yk ,d`pdaäfébä íò äàøð BðéàL úàåxnvd la` - §¤¤¥¦§¤¦©¦¨
,dzr ffbpy xnvd x`yk epi`y xkip dfibd xg`lyøeñà`ed ¨

.d`pda

àøîâ
oa `iawr ly mzwelgna iqei iax ly ezrc z` zxxan `xnbd
ylzpy xnv iabl epizpyna xn` iqei iaxy .minkge l`lldn
.l`lldn oa `iawr xizd dfa `ly ,xekad hgyp okn xg`le

:`xnbd zwiicnììkî,dfn renyl yi -øñàcoa `iawry - ¦§¨§¨©
.df xnvn zepdl xq` l`lldn

iax xn` dpynd jynday itl .ok xnel okzi `ly :`xnbd dywn
zn okn xg`le ylzpy xnva xizn l`lldn oa `iawry ,iqei

e .xekadàzLäm`y ,`ed oky lk dzrn -úîa,xekadéøL- ©§¨§¥¨¦
s` ,miign ylzpy xnvdn zepdl l`lldn oa `iawr xizd
enk xawidl epicy ,d`pda xeq` xekaa xaegn oiicry xnvdy

yk .envr xekad,BèçL,d`pda xzen ea xaegnd xnvdy §¨
àéòaéîz` l`lldn oa `iawr xizd dfay xnel jixv m`d - ¦©§¨

oa `iawr xizd dfa mby i`ce ixd ,miign ylzpy xnvd
.l`lldn

:`xnbd zx`anàlà,iqei iax ixac z` yxtl yi jkäæa àì- ¤¨Ÿ¨¤
,xekad hgypaïéøñBà íéîëçå àéá÷ò øézä`iawr ewlgp - ¦¦£©§¨©£¨¦§¦

a `l` ,minkgeìkä éøác ,BèçLc micen minkg mb -éøL- §¨¦§¥©Ÿ¨¦
e .miign ylzpy xnvdn zepdl xzenyéâéìt ékminkge `iawr ¦§¦¦

`edúîaminkge dfa mb xizn `iawry ,dhigy `la xekad §¥
.mixqe`

ewlgpy dn llka `ed ,men ea yiy xeka lk m`d zxxan `xnbd
e` dhigy xg`l d`pda xzen epnn ylzpy xnvd m` mi`pzd
:`xnbd zxne` .mzwelgn mrh mb x`azi jk jezne .`l e` ,dzin

,Lé÷ì Léø øîà éqà éaø øîàd lkú÷Bìçî,minkgl `iawr oia ¨©©¦©¦¨©¥¨¦©£¤
`l` dpi`äçîeî BøézäLaici lr jkl jnqedy mkgdy xekaa - §¤¦¦§¤

xzene ,`ed reaw meny wqte ,eay mend z` d`x mikenq oic zia
okn xg`le .oilegk `ed ixde ,dvxiy mewn lka elk`le ehgyl

,ewlgp dfae ,xnvd epnn ylzpøáñ øîcmixaeq minkgy - §©¨©
yïðéøæbm`y ,miign ylzpy xnvd z` xeq`l xefbl yi dfa mby - ¨§¦©

yegl yi ,d`pda exizpì éúà àîìcdééeäLmilrad e`eai `ny - ¦§¨¨¥§©¨
miizpia lcbiy xnvdn zepdl ick ,ehgeyln xekad z` zedydl
.bbeya dceare dfib xeqi` icil e`eaie ,[ehgeyl xak milekiy s`]

øîeawre -l`lldn oa `iøáñyïðéøæb àìoi`y itl ,xefbl oi`y - ©¨©Ÿ¨§¦©
ick epdyi `l dhigya xak xzen `edy oeik ,epdyi `ny yegl

.ylziy xnvdn zepdlìáàoiicry men lra xekan ylzpy xnva £¨
ìkä éøác ,äçîeî Bøézä àìy mlek micen -øeñàzepdl Ÿ¦¦§¤¦§¥©Ÿ¨

epdyi `ny yegl yiy ,mz xekan xypy xnvk df ixdy ,xnvdn
axw epi`e `ed oaxw oiicry itl ,miizpia ylziy xnvdn dpdie

epxizi dgnene ,men ea leti miizpiay el gepe ,gafnd iab lr `l`
.mewn lka elk`le ehgeyl

men lra iabl iqei iaxe minkg da ewlgpy `ziixa d`ian `xnbd
ixac lr zeywdl yi ,mzwelgn yexit jezne ,mininza axrzpy
xeq` xnvdy mlek micen dgnen exizd `lay xn`y yiwl yix

:`xnbd dywn .d`pdaúLL áø áéúî,`ziixaa epipyy dnn ¨¦©¥¤
zendaïéîeî éìòa,minkg zrc ,zeninz zendaa eaxrzpy ©£¥¦

,oinend ilra el` zendayïéøñBàaxwidln zendad x`y z` md §¦
,gafnd iab lrïäL ìëamen zlra zg` dnda wx m` elit` - §¨¤¥

.zexeq` olek ,zeninz sl`a daxrzpøwáé ,øîBà éñBé éaøå- §©¦¥¥§ª©
.zexzen x`yde ,dxeq` `id wxe mend zlra `id in ewcai

:`xnbd zxne` .iqei iax ixac z` oiadl dqpn `xnbdda ïðéåäå- ©£¦©¨
daiyid ipa,iqei iax ixac zpada epzpe e`ypéàîiax xn`y edn - ©

iqeiàîéìà .øwáéewcaiy eyexit m` -àeä íeî ìòác`ed in - §ª©¦¥¨§©©
,mend lradéì÷Léìåeidi x`yde ,zaexrzd llkn ede`iveie - §¦§§¥

ok m`y itl ,ok yxtl okzi `l ixd .daxwdl mixzenììkî- ¦§¨
,dfn rnynàn÷ àpúce df lr wlgåàì øîàm` lirei `ly - §©¨©¨¨©¨

`ed in exxai m`y itl ,epi` df i`ce ixde ,men lrad `ed in exxai
.daxwdl md mixzene wtqd llkn e`vi x`yd lk ,mend lra

`l`,deáà øa äaø øîà ïîçð áø øîàixac z` yxtl yi ¨©©©§¨¨©©¨©£©
zendaa men zlra dnda daxrzpy xaecn `ly ,`ziixad

`l` ,zeninzïðé÷ñò íeî ìòa øBëa úféâa àëäo`k xaecn - ¨¨§¦©§©©¨§¦©
,men lra xekan exypy xnv zekizgaïéleç éféâa eáøòúpL- ¤¦§¨§§¦¥¦

epnny mend lra xekade .oileg zenda ly xnva axrzp df xnve
ly xnvd oiprl iqei iaxe `nw `pz ewlgpe .epiptl `vnp xnvd ffbp
mlek micen ,xeq` df xnv m` la` ,xeq` e` `ed xzen m` xekad

.dxeq` zaexrzd lkyàn÷ àpz ïàîeoey`xd `pzd `ed ine - ©©¨©¨
,oileg ly xnvd x`y z` mb xqe`e xeq` df xnvy xn`yéaø©¦

øîàc ,àéä äãeäéa mby epizpynaïðaø éøñà eèçLðmixqe` - §¨¦§¨©¦§£¨§¦©¨¨
axrzpy xnvd x`y mb jkle .miign ylzpy xnvdn zepdl minkg

.d`pda xeq` ,df xnv eaéñBé éaøådfa jleddéîòèì-,ezhiyl §©¦¥§©§¥
øîàcay ,epizpynaïðaø eøL eèçLðzepdl minkg mixizn - §¨©¦§£¨©¨¨

xnvdn zepdl exq`y `ed zna wxe ,miign ylzpy xnvdn
.miign ylzpyéðz÷å`ziixaa xn`p iqei iax ixacae -øweáé- §¨¨¥§©

,wecal yiyeéàîxn`y dna yexitd edne -åàì ,øweáém`d - ©§©¨
mend z` ewcaiy ,eyexit jky gxken `lòeá÷ íeî éà,`edéà ¦¨©¦

.àeä øáBò íeîxnvd lke ,edehgyi ,`ed reaw meny `vni m`e ¥
xzid el yi xekad on ylzpy df xnv mby itl ,d`pda xzen didi
xnvd lke ,ehgeyl xzid oi` ,`ed xaer men m`e .dhigy xg`l

y ,iqei iax ixaca x`ean ok m`e .d`pda xeq`àlL áb ìò óà©©©¤Ÿ
äçîeî Bøézädzr wx ixdy ,d`pda `ed xzen ,xnvd xypy mcew ¦¦§¤

reaw men `ed m` miwceae dgnenl eze` mi`xn axrzpy xg`l
lky ,xn`y yiwl yix ixac lr dywe .`l e` eilr hegyl xzeny
,d`pda xeq` xnvdy mlek micen ,dgnen exizdy mcew ylzpy

.dhigy xg`l mb
yix ixac z` exzqi `ly ote`a ,iqei iax ixac z` zayiin `xnbd

:`xnbd dgec .yiwlàì ,àáø øîà`ed m`d ewcaiy yexitd oi` - ¨©¨¨Ÿ
men`l` ,`l e` reawøweáé,df men lr exxaie ewcai -éàm` - §©¦
xakäçîeî Bøézä,axrzpy xnvd ylzpy mcewïéàmileki - ¦¦§¤¦

.d`pda xzen xnvd lke ,ehgeyléàåm`e -àìdgnen exizd §¦Ÿ
,xnvd ylzpy mcew,àìlk x`y oke ,d`pda xeq` df xnv Ÿ

.zaexrzd
ax ly eyexit itl iqei iax ixacn `iyewd z` `xnbd dzgc jka
men lra ly xnv lr xaecn `ziixaay ,dea` xa dax mya ongp

.axrzpy
,dheytk `ziixad z` eyxit mixg` mi`xen`y ,`xnbd dtiqen
.xnv iabl `le ,zeninz zendaa daxrzpy men zlra dnda oiprl
.yiwl yix ly epic oiprl ef `ziixan gikedl llk mewn oi` df itle
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xcde"קלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ek sc zexeka(ycew zay meil)

àän ylz m` la` -éøL ,íeî ìòa,d`pda xnvd xzen - ¨©©¨¦
`ed ,mz epi`e men lra `edy lky rnyn `pzd ixac znizqne

e ,xzenäçîeî Bøézä àlL ét ìò óà.df menlyix ixac lr dywe ©©¦¤Ÿ¦¦§¤
.d`pda `ed xeq` dgnen exizd `l m`y xn`y ,yiwl

dy :`xnbd zvxznàðz,ef `ziixa lyBøézä àìc àëéä ìk ©¨¨¥¨§Ÿ¦¦
,déì éø÷ íz ,äçîeîmzk epic dgnen exizd `ly cry itl §¤¨¨¥¥

clepy it lr s` `ziixaa exn`y dne .mewn lka ehgeyl xeq`y
dgnenl mend z` d`xd ylzy xg`ly it lr s` ,eyexit ,men ea
xeq` xnvd mewn lkn ,dhigyl exizde ,`ed reaw meny xn`e

.d`pda
zxxane ,lirl z`aend `ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbd
.mi`pz zwelgna miiepy mdy e` ,md minkqen yiwl yix ixac m`

:`xnbd dywnàîéìyiwl yix ixacy.éàpúk,`ziixaa epipyy ¥¨§©¨¥
ìBzäL ét ìò óà ,íz øBëaî øîö Lokn xg`l,íeî Ba ãìBp ©¥¤¤¦§¨©©¦¤©

,BèçLexnvdøeñàla` .d`pdaìzL íeî ìòa øBëaepnî L §¨¨§©©¤¨©¦¤
,xnvúî Ck øçàå,dhigy `laøézî ìàììäî ïa àéá÷òz` §©©¨¥£©§¨¤©£©§¥©¦

.dfa mb xnvdíéøñBà íéîëçå,`nw `pz zrc idef .xnvdn zepdl ©£¨¦§¦
zne men lra xekan ylza ewlgp minkge l`lldn oa `iawry

.xekad
:`ziixad dtiqenäæa àì ,äãeäé éaø øîà,xekad zna -øézä ¨©©¦§¨Ÿ¨¤¦¦

àlà ,ìàììäî ïa àéá÷òwxBçépäå øLpL íeî ìòa øBëa øòNa £©§¨¤©£©§¥¤¨¦§©§©©¤¨©§¦¦
íéîëçå ,øézî ìàììäî ïa àéá÷ò äæa ,BèçL Ck øçàå ,ïBlça©©§©©¨§¨¨¤£©§¨¤©£©§¥©¦©£¨¦

.ïéøñBàxeq` xnvdy `iawr dcen ,hgyp `le xekad zn m` la` §¦

.d`pda
:df oipra drc cer `ziixad d`ianàaà äãBî ,éñBé éaø øîà- ¨©©¦¥¤©¨

enyy ia`àzôìç[`iawr lr ewlgpy minkgd on cg` `edy]äæa £©§¨¨¤
,xekad hgyp jk xg`e men lra xekan ylzpy xnva -àeäL¤

øzeî.d`pdaãeçééa ìáàxexiaae zn`a -,íéîëç eøîàoiprl ¨£¨§¦¨§£¨¦
y ,men lra xekan ylzpy xnv,ïBlça epçépé,exaewl xdni `le ©¦¤©©

äå÷z Lé ànL,el yiy dewzdy iqei iax yxtne ,d`pda exizdl ¤¨¥¦§¨
m`y jka `ed.øzeî ìkä éøác ,BèçLewlgp `ly iqei iax siqene §¨¦§¥©Ÿ¨

a `l`úîy ,hgyp `le xekadøézî ìàììäî ïa àéá÷ò,zna mb ¥£©§¨¤©£©§¥©¦
íéøñBà íéîëçå.zna ©£¨¦§¦

p dna zxxan `xnbd:`xnbd dywn .`nw `pze iqei iax ewlg
dxe`kl,àn÷ àpz eðééä éñBé éaø,iqei iaxl oiae `nw `pzl oiay ©¦¥©§©¨©¨

xekad hgypa la` ,xekad zna `l` minkge `iawr ewlgp `l
iaxy rnyn `ziixad ixacne .xzen xnvdy `iawrl minkg micen

.ziyily drc xnel `a iqei
:`xnbd zyxtnåàì àlày ,xnel epl yi i`ce `l` -Bøézä ¤¨¨¦¦

eäééðéa àkéà äçîeîxzid jixv m`d `id mdipia zwelgndy - §¤¦¨¥©§
.`l e` dgnenàn÷ àpúc,d`pda xeq` mz xekan ylzpy xn`y §©¨©¨

,øáñ,men lraa mbyïéà äçîeî Bøézä,d`pda `ed xzen -éàå ¨©¦¦§¤¦§¦
àì,dgnen exizdy mcew ylzp m` la` -àì,d`pda xnvd xzip ŸŸ

.mzn ylzpk `ed ixd `l`,øîéîì éñBé éaø àúàåhgypy lky ©£¨©¦¥§¥©
,xekadäçîeî Bøézä àìc áb ìò óà`ed xzen ,ylzpy mcew ©©©§Ÿ¦¦§¤

,mi`pz zwelgna miiepy yiwl yix ixacy ,ok m` `vnpe .d`pda
rnyn eixacny ,mzqa eixac z` xnel yiwl yixl el did `le

.`ed mkqen oicy
:`xnbd dgecàì ,àáø øîà`pze iqei iaxy yxtl gxkd oi` - ¨©¨¨Ÿ

,xnel xyt` `l` ,yiwl yix ixaca ewlgp `nwàîìò éleëc- §¥¨§¨
c ,men lra xekan ylzpa micen mlekyäçîeî Bøézä éàmcew ¦¦¦§¤

,ylzpy,ïéàeBøézä àì éà,dgnen,àì.yiwl yix ixacke ¦¦Ÿ¦¦Ÿ
åy ,jk yxtl yi ,iqei iaxe `nw `pz ly mzwelgn xe`iaaìLL §¨Ÿ

ú÷Bìçîyiøáñ àn÷ àpúc .øácaminkge `iawryúîa éâéìt ©£Ÿ©¨¨§©¨©¨¨©§¦¦§¥
,xekadì ïécä àeäåBèçLenvrn zn `le xekad hgypa mbe - §©¦¦§¨

minkg zrcle ,d`pda xnvd xzen `iawr zrcly ,md miwelg
.xeq`úîa éâìôéî÷c éàäåyecig yi hgypay s` ,hgypa `le §©§¨¦§§¦§¥

evxy oeikn `ed ,hgypa mb xeq` minkg zrcly ,xzeiEòéãBäì§¦£

z`àéá÷òc Bçk.zna mb xizny `iawr ly eyecig -äãeäé éaøå Ÿ©£©§¨§©¦§¨
,øáñy,úîaìkä éøácxnvdy dcen `iawr mb -øeñà.d`pda ¨©§¥¦§¥©Ÿ¨

eéâéìt ékwx ,minkge l`lldn oa `iawrayBèçL,xekal ¦§¦¦§§¨
.mixqe` minkge ,xizn `iawryøîéîì éñBé éaø àúàådrc ©£¨©¦¥§¥©

y ,ziyilyìkä éøác ,BèçLay micen minkg mb -,øzeîeék ¦§¨¦§¥©Ÿ¨¦
éâéìt,minkg `iawrúîaminkge ,dfa mb xizn `iawry ,xekad §¦¦§¥

.mixqe`
oipra ,dcedi iaxk e` iqei iaxk dkld m`d zxxan `xnbd
hgypa e` xekad zna ewlgp m`d ,minkge `iawr ly mzwelgn

:xekad,äãeäé éaøk äëìä ,ïîçð áø øîàmicen xekad znay ¨©©©§¨£¨¨§©¦§¨
.minkge `iawr miwleg hgypae ,d`pda xeq` xnvdy mlek

,dkldd `id jky di`xdedéúååk àúøéçáa ïðúe ìéàBäxg`n - ¦§©¦§¦¨¨§¨¥
,milecbd itn ecirdy mixac dleky ,zeiecr zkqna eixack epipye

.mzenk dkldeïðúc(e"n d"t my)Bçépäå øLpL íeî ìòa øBëa øòN , ¦§©§©§©©¤¨©§¦¦
øézî ìàììäî ïa àéá÷ò ,BèçL Ck øçàå ,ïBlçaxnvd z` ©©§©©¨§¨£©§¨¤©£©§¥©¦

,d`pda.ïéøñBà íéîëçåhgypa wxy dcedi iax ixack df ixd ©£¨¦§¦
.minkge `iawr ewlgp xekad

:dcedi iaxk dkldy epizpynn di`x cer d`ian `xnbdáø øîà̈©©
à÷éc énð ïéúéðúî ,÷çöé øa ïîçðwcwcl yi epizpynn mb - ©§¨©¦§¨©§¦¦©¦©§¨

.dcedi iax ixackïðúc,dpynd seqa epipyy -ìcìeãîä øîö ¦§©¤¤©§§¨
øBëaaxnvd mr `ed axern oiicr la` ,xekad on ylzpy - ©§

y .xaegndäfébä íò äàøpL úàdzre ,miign yelz didy xnvd - ¤¤¦§¤¦©¦¨
ipta xkip eppi`e ,dfibd x`yk `ed d`xp dlek z` fefbiy xg`l

,miign yelz didy envrøzeî.dfibd lk x`yk d`pda `edúàå ¨§¤
äàøð BðéàLyelz didy envr ipta `ed xkip `l` ,xnvd x`yk ¤¥¦§¤

,miignøeñà.d`pda `ed ¨
:`xnbd zxxanépî.epizpyn diepy in zrck -àîéìéàzrckéaø ©¦¦¥¨©¦

,éñBéxizn `iawr ,znae ,lkd ixacl xzen xekad hgypay ¥
.mixqe` minkgeéàîáe,xekad zn ote` dfi`a -àîéìéàxaecny §©¦¥¨

,BèçLaixdïéalàéá÷òeïéaléãéàå éãéà ,ïðaøxnvd mb - ¦§¨¥£©§¨¥©¨¨¦¦§¦¦
,xnvd x`yk d`xp epi`y xnvd mbe ,xaegnd xnvd x`yk d`xpy

éøL àøLîmr llk axern epi`e oelga egipd m` mb ixdy ,d`pda ¦§¨¨¦
wxy dpyna exn` recne ,xnvdn zepdl mzrcl xzen ,xnvd x`y

.xzen dfibd x`yk d`xpy dnàlàåxaecny yxtpúîaxekad §¤¨§¥
zny xekal xaegnd xnvdy itl ,dywi oiicr ixd ,dhigy `la

.envr xekad enk ,xawidl epicå,ok m`ïðaø éà,`idéãéàå éãéà §¦©¨¨¦¦§¦¦
éøñà øñéîxnvd oick ,xnvd x`yk d`xpy xnvd mb xeq`l yi - ¥¨¨§¦

wlgk d`xp epi`y xnvd z` mbe ,xekad zzin zrya xaegn didy
la` ,xnvdn zepdl xzen hgypa wx ,mzrcly itl ,xnvd x`yn

.miign ylzpy xnvd xzip `l xekad znaàéá÷ò éàå,`id §¦£©§¨
déì éòaéî àëtéày xnvdy ,jetd zeidl jixv did oicd -äàøð ¦§¨¦¨¥¥¦§¤

,äfébä íòdidi,øeñà,dzin zrya xaegnd xnvd x`y enk ¦©¦¨¨
déì äøñà÷ äúéîcxnvd lk z` zxqe` xekad zziny - §¦¨¨¨§¨¥

d`xpy dn mb jkle ,dxeawa `edy envr xekad oick ,xaegnd
y xnvde .xq`dl el yi xaegnd xnvdn wlgkíò äàøð Bðéà¥¦§¤¦

,äfébädidi,øzeîoeikLéìz àøwéòîcxak did `ed dligzny - ©¦¨¨§¥¦¨¨§¦
,xekad zne ,oelga gpen dide miign ylzpy xnvk df ixde .yelz
dny ,dpyna exn` recne .d`pda `ed xzen `iawr zrcly
xeq` envr ipta xkipy dne ,xzen `ed xnvd x`yn wlgk d`xpy

.d`pda `ed
:`xnbd dgikenàèéLt àlàixack `id epizpyny `ed heyt - ¤¨§¦¨

,äãeäé éaø.ewlgp xekad hgypayéàîae.xaecn ote` dfi`a - ©¦§¨§©
àîéìéàxaecnyúîaixd ,xekadàéá÷òì ïéaeéãéà ,ïðaøì ïéa ¦¥¨§¥¥©£©§¨¥§©¨¨¦¦
éãéàåzrya xaegn didy xnvd x`yn wlgk d`xpy xnvd mb - §¦¦

,envr ipta xkipy xnvd mbe ,dzinéøñà øñéîmd mixeq` - ¥¨¨§¦
xizd `l `iawr mby itl xeq` envr ipta xkipy xnvd .d`pda
`ed xeq` ,xnvd x`yk d`xpy xnvde .hgypa `l` ,xekad zna

.dzin zrya xekal xaegn didy xnvd x`ykåàì àlàlr - ¤¨¨
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קלג oifge` mipy` cenr ek sc ± oey`x wxtzereay

éøù íåî ìòá àä`iawr ,inp i` .opax exy ehgya :xn`c ,`ed iqei iaxe Ð

.yiwl yixl `iywe ,exizd `lc ab lr s` .`idäéì éø÷ íúlr s`" i`ne Ð

.reaw men :xn`e ,mkgl ok xg` d`xpy it lr s` Ð "men ea clepy itàîéì
.`id i`pz yiwl yixc `d Ðøåñàelit` mzac Ðez`c ,dcen `iawr

,cere .gafn zyecwn irewt`le diiedyl

ab lr s` .xzid mey ea oi` oiicr ixdy

,ylzpl oicd `ed Ð "ylez" hwpc

.`zrnyc `tiqa yxtnckäæá àìÐ

.ehgya `l` ,`iawr xizd znyéáø øîà
àúôìç åîùù àáà äãåî éñåé`edy Ð

dcene .`iawr lr oiwlegd minkgd on

.xzen `edy ehgyy dfa `edìáà
íéîëç åøîà ãåçééáxexaae zn`ay Ð

men lra xeka xryl oelga epgipi :exn`

.xypyäå÷ú ùé àîùxzen `di `ny Ð

m`y Ð yi dewz dne :yxtne .zepdil

.xzen lkd ixac ehgyìáà=.zn`a

"oiaxrn lka" wxta oiaexira exiage

.eteqa (`,gl)ãåçééá=exiage .xexaa

myy cegiia ercie :(`,cp) `nei zkqna

.fpbp oex`àî÷ àðú åðééä éñåé éáøÐ

ehgye mz xekan xnv ylezd :xn`wc

ixacl xzen Ð ehgye men lra `d ,xeq`

`pzle ,iqei iaxc dcena ibilt znae .lkd

.ibilt zna inp `nwéà øáñ àî÷ àðú
àì àì éà ïéà äçîåî åøéúälrac Ð

yiwl yix zvxzcke .zvxz ikd jigxk

`pzc dizlinc `yixn dipiaze` ik ,lirl

`d Ð mz xekan xnv ylezd :ipzwc `nw

lk :xn`e yiwl yix dvxze .ixy men lra

.dil ixw "mz" Ð dgnen xizd `lc `kid

xnv ylezd :dizlin rnyn ikd ,`nl`

exizd `ly men lra epiidc ,mz xekan

lra xeka `d .lkd ixacl xeq` Ð dgnen

epnn ylzy ,dgnen exizd epiidc ,men

exizd `lc ab lr s` :xaq iqei iaxe .'ek

i`nn .opax exy xypyk ,inp dgnen

dewz yi :rnync ,"dewz yi" xn`wcn

izk`c llkn Ð ephgyie dgnen epxizie

.xypyk dgnen exizd `lúîá éâéìô
åèçùì ïéãä àåäåogky` `lcn Ð

ixac ehgy :`nipc `nw `pzc dizlina

.xzen lkdäãåäé éáøë äëìäÐ

.zna `le ,ibilt ehgyacoia d`xp oia Ð

gpen elit` `dc .ixy ixyin Ð d`xp `l

exy opax elit`c iqei iax xn`w oelga

.ehgyaéøñà øñéî éãéàå éãéà ïðáø éà
dxeaw oerh Ð ea xaegny eze`c Ð

ixq` opax Ð epnn yelzde ,lkd ixacl

.oelga gpen elit` diléáø àèéùô àìà
àéä äãåäé.ibilt ehgya :xn`c Ðéãéà

éãéàå.d`xp `l oia d`xp oia Ðòîùå
éâéìô åèçùá äðéîzivn `lcn Ð

ol mzqcne ,izixg` `peeba dil znwen

.dizeek `zkld dpin rny Ð dcedi iaxk

äîéîú äìåòî øîö ùìåúä,miign Ð

`l men zlra zhigy xg`l edn opaxl

dfib icil iz`e ,diiedyl iz` Ð dil zixy i`c ,xeq` opaxl i`ceec ,jl iraiz

.dceareéøùã ïàî àëéà éî!`ed ryx i`cee `d opaxc `ail` Ð
ø÷éòã
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øåëáryxc meyn ,"oelga egipde" ipzw `l `kd Ð epnn ylzy men lra

."oelga egipde" ipzw xypa la` .xzl`l zepdil ezrce ylezy ,`ed

àðúã`pvixzc oeikc :qxhpewa yxit Ð `l `l i` oi` exizd i` xaq `nw

c `kid lkc lirllra" dil ixwc `tiq ok m` ,dil ixw "mz" dgnen exizd `l

`iywe .dgnen zxzd `la ixiin Ð "men

ik epiid Ð lirl ikd uxizc `dc ,eyexitl

.`nlr ilekk yiwl yixl mwezi`c ikid

jytp dnn xnel opikxvc ,`zyd la`

iedzc ,`kti` xnel `xazqn Ð i`pzk

d`xpe !dihytk `nw `pzk dizlin

meyn ,eiykr cenlzd xaeqc :yxtl

lry Ð "dewz yi `ny" iqei iax xn`wc

,ecia dfy ,jk xne` did `l dhigyd jnq

xn`w dgnen zxzda la` .`ny o`k oi`e

,exizdl mkg el wwcfiy dewz yi `ny

xnii inc ,xexa xac jk lk df oi`e

`pwqna ,mewn lkne .dgnen dil wwcfnc

.dhigya ixiinwc Ð dewz yi `ny xn`w

ùìåúäyi Ð dninz dlern xnv

:mda aezky i"yxn yexit

rnyn .dhgye zictp jk xg`e dnnedy

`l` ,xeka oirk `dzy ick ok dcinrdy

ira `de :dnize .zenza dzid dyilzdy

liren oi`e .dkxrde dcnrd xnv i`d

wxta gkenck ,dndad zcnrd xnvl

`d iab (`,dlw oileg) "fbd ziy`x"

bdep fbd ziy`x oi`c mzd xn`wc

ly `le "jp`v" aizkc meyn miycwa

.ziad wca iycw ihernl dl iwene ,ycwd

yie !dkxrde dcnrd ira `de :jixte

dil zi`c ,yiwl yixk dil `xiaqc :xnel

iycwc opaxl (a,al) dxenzc `xza wxta

ikde .dkxrde dcnrd llka eid `l gafn

ipy wxta dizeek xaqc ax ogky` inp

iycwc :xnel yi cere .(`,eh zexeka)

lha Ð sebd zyecw mdilr yiy ,gafn

,ylzpy eze` elit` ,dndad ab` xnvd

inc `le ,aiyg dkxrde dcnrd xae

xnv i`d aiyg ,inp i` .ziad wca iycwl

`l dler ly xtey oke .`xwirn men lrak

lrnc oeikc meyn ,`vi rwz m`e ,rwzi
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.d`te dgky oer dceeznïðú øùð ïðàäå`le ,`iawr ixy xypa `nl` Ð

!oiyelzaåùàø éôìë êåôä åø÷éòoi`xp oiy`x ipye ,ezirvn`a letky Ð

.uegaêòîúî åðéàùmr dey epi`y Ð

.dlrnl dler d`xp `l` ,dfibdéàî
ïúð áøë øîà àì àîòè,i`ce `d Ð

mr d`xp epi`" Ð jrnzn epi`c oeik

!dia `pixw "dfibdíåùì øùôà éàù éôì
úåìãìåãîä ïéîéð àìá äæéâzelery Ð

jl oi` Ð xqzin `peeb i`d ik i`e .dlrnl

`l ikdl ,xingn ith ozp iax .zxzen dfib

.yiwl yixk xn` `l `nrh i`n :ira

äîäá ç÷åìä êìò ïøãä

äðùîøåëáá ìôèéì .äîë ãòonfa Ð

xdfeny ,odkl eppziy mcew ,dfd

.eqpxtle egxk lra elv` eakrlïúé àì
åì.yxtn `xnba Ðíåî ìòá äéä íà

il edpz :onfd jeza odkd el xne`e Ð

.xzen Ð eplke`yíú ïéáziay onfa Ð

.miiw ycwndíåî ìòá ïéá.dfd onfa Ð

àøîâ'åâå êòîãå êúàìî:dil jinqe Ð

opiyxce ,'ebe "jp`vl jxeyl dyrz oke"

ikc .jp`vl oke Ð "il ozz jipa xeka" :ikd

,miyly xg`l ezevn jipa xekac ikid

ycg oan eiecte" :(gi xacna) aizkck

.miyly xg`l o`v xeka s` Ð "dctz

ok Ð mixeka epiidc ,"jrnce jz`ln"

,miyng xg`l mixekac ikid ikc .jxeyl

oi`e ,zlyazn d`eazd gqta ixdy

mgld izy e`iaiy cr mixeka oi`ian

"l`rnyi iax" wxta opixn`ck ,zxvra

.(a,gq zegpn)íã÷îãì íã÷îãÐ

,oey`x weqta oincew "jrnce jz`ln"

weqta mcewd "jxey"` edl opiyxc jkld

.ipyøçàîãåxg`nc "jipa xeka" Ð

"jp`v"` dil opiyxc Ð oey`x weqta

.ipy weqta xge`ndêéîñãì äéì êéîñã
."jxey" l` jinq "jipa xeka"e ÐÐ

"jipa xeka" jdc `inec Ð zxg` diiyrc

.opiraíéîëçì àìà áåúëä êøñî àì
diiyr xeriy jl dlib `le li`ed Ð

jl eyxtiy jxqn minkgl i`ce ,siqezy

.jlz mdixg`e ,mrhdäìåôéè=

.dzgxhúå÷ã äéðéùùdleki dpi`e Ð

Ð m`d mr `dz `l m`e ,ayr lek`l¥

.zenzúéáá òééñîä ïäëë äàøðù
úåðøâäie`x xeka oi` dfd onfay itl Ð

lrc oeike .men ea letiy cr melkl

xn`e ,mei miyng ea lthil `inx l`xyi

,eppef`e il edpz" :onfd jeza odkd dil

ink dnec Ð "dpd` `ly it lr s`e

eppziy calae ,gxehd on elivne exkeyy

dil ifge li`ed ,"eplke`y il oz" :xn`e ,men lra did m` la` .zenexzd el epziy ick zexfle yecl zepxbd ziaa riiqny odkl dnece .xg` odkl `le el

.riiqnd odkk ied `l Ðíéòåøä úéáá.zexekad mdl ozil ick ,i`w mipdk` Ðúåðøâä úéáámeyn Ð miele ,zenexz iptn Ð mipdk .i`w edlek` Ð

.ipr xyrn meyn Ð miipre ,oey`x xyrníéçáèîä úéáá.daiwe miigl rexf meyn ,i`w mipdk` Ðïñðå÷ì.miza ilrad z` Ðáåéçä ìò øåèôä ïî
:ziad lra xaq Ð `qpw meyn dpin yextle `xcdc dil zxn` i`e .riiqnd odkl dpnn yxted cg`e ,xenb lah ly cg` oi`q ipy mdl edi `nyc Ð

.`ed `qpw `l` .`ziixe`cn dxeht idi`e ,jci`c dlr dpnn yixtne ,`ed xenb lah
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ä÷ãá`rivn `aa) dca` letih oiprl `ki` `zbelt jd ik Ð mei miyly

.(`,gk

êúàìîmein mini miyng epiidc Ð jxeyl dyrz ok xg`z `l jrnce

,zxvrd cr d`eazd leyia onf xnby .gqta xnerd z`ad

.ycwna ycg xizdl mgld izy oi`iany

ied `le ,`ed miyng meia i`d :xn`z m`e

xg`lc "il ozz jp`v"e "jipa xeka" oirk

!miylyéëåxnel cenlz `l dzin `niz

wxta dl aiyg `lc .`wec e`l Ð 'eke

icda (`,bt oixcdpq) "oitxypd od el`"

.dzin [oerl] `ed aexw `l` .dzinay el`

àîìãlr xehtd on iyext`l iz`

zenewn dnka Ð 'ek aeigd

!opixfb `le ,mexzie xefgie ,dnexz :opixn`

Ð odkl dpey`x dnexzdy oeik mzd

ozp elit`e .opaxc dipyc rci rcin

mkg el xn`iy mcew odkl xak dpey`xd

odkd oi`cn mewn lkn ,mexzle xefgl

dipyc rci rcin Ð dpey`xd z` el xifgn

odkl ozpy `ed xeaq o`k la` .`id opaxc

dnkae .odk dakrne ,ereiq xky zxeza
zenewn
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קלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zexeka(ycew zay meil)

øwéòcdler oaxwéúà äøtëì åàì`hg lr xtkl ick `a epi` - §¦¨¨§©¨¨¨¥
yi jkle .zxg` daegl e` dacpl d`a `l` ,edylkm`y yegl

,d`pda xzen didi xnvddì éäLî.daixwdln zedydl `eai - ©§¥¨
,àîìc BàäNòà àøtëî énð äìBòc ïåékzxtkn mb dlery oeik - ¦§¨¥¨§¨©¦§©§¨©£¥

,dyr zevn lehia lr `iddì éäLî àì`eaiy yegl oi` - Ÿ©§¥¨
jixv oi` ok m`e ,el` mixac zxtka `ed dvexy oeik ,dzedydl

.ylzpy xnvd z` xeq`l
lirl d`aedy `ziixadn wtqd z` heytl dqpn `xnbd(`"r).

:`xnbd dgikenòîL àz,`ziixaa epipyy dnn di`xìBzäL ¨§©©¥
íeî Ba ãìBpL ét ìò óà ,íz øBëaî øîöe,BèçLxnvdøeñà ¤¤¦§¨©©¦¤©§¨¨

'eke ylezd exn`y `ziixad oeylny :`xnbd zwiicn .d`pda
y rnynìBúc àîòèL`ed ,d`pda xeq` xnvdy mrhd lky - ©£¨§¥

,miycwa dfib xeqi` lr xare micia ylzy meynàäm`ìúðL ¨¦§©
,eil`n xnvdéøL.d`pdaåoi` ,llk dxtkl `a epi`y ,xekaa m` ¨¦§

,xnv elv` daxziy ick ddyi `ny miyyegàìc ,äìBò ïkL ìë̈¤¥¨§Ÿ
dì éäLî,dyr lr `id zxtkn ixdy ,ddyi `ny miyyeg oi`y - ©§¥¨

.d`pda xzen didi xnvde
xyt`y itl ,xzen ylzpy `ziixadn di`x oi` :`xnbd dgec

yìúð eléôà ïécä àeäL,eil`n xnvdøeñà énð,d`pdaéàäå ©¦£¦¦§©©¦¨§©
ìBz éðz÷c,Lylzpa mby xzei lecb yecig `ziixad drinyd `le §¨¨¥¥

ick `ed ,xeq` eil`n,àéá÷òc Bçk EòéãBäìmzn yleza wxy §¦£Ÿ©£©§¨
la` ,d`pda `ed xeq`íeî ìòáác,men lran ylzpy xnva - ¦§©©

ìBúa eléôàL,miciaéøL énð.`iawr zrcl £¦§¥©¦¨¥
:`xnbd dywnïðz 'øLð' ïðàäå`iawr ixac z` e`iadyk ixde - §¨£©¨©§©

,xizd eil`n xypa wxy rnyne ,xyp `l` exn` `l ,epizpyna
.`l micia yleza la`

:`xnbd zayiinàðzhwp dpynd ly `pzdy dn -,øLðick `ed ¨¨¨©
ïðaøc ïçk EòéãBäìe .eil`n xypa mb mixqe`yàðz`pzdy dne - §¦£Ÿ¨§©¨¨¨¨
hwp `ziixad lyìBz,Lick `ed,àéá÷òc Bçk EòéãBäì`edy ¥§¦£Ÿ©£©§¨

.micia yleza mb xizn
:dpyna epipy'åë ìcìeãîä øîöla` xekadn ylzpy ,xekaa ¤¤©§§¨

welig yiy ,xekad hgype ,xnvd x`y mr `ed axerne jaeqn oiicr
xnvd x`yk ,xzen `ed f`y ,dfibd x`yn wlgk d`xpy xnvd oia

oial ,xekad zhigya xzipy xaegndwlgk d`xp epi`y xnvd
.d`pda xeq` `edy ,dfibd x`y mr cg`

llka epi` dne dfibd x`yk d`xp llka edn ,x`al d`a `xnbd
:`xnbd zxxan .mi`xen` dfa ewlgpy d`iane ,dféîc éëéä- ¥¦¨¥

xnvdy xaecn ote` dfi`aäàøð Bðéàcg` wlgkíòx`y.äfébä ¥¦§¤¦©¦¨
:`xnbd zxne`BøwéòL ìk ,Lé÷ì Léø øîà øæòìà éaø øîàly ¨©©¦¤§¨¨¨©¥¨¦Ÿ¤¦¨

xnvd,BLàø étìk Ceôäedf ,`ed dlrn itlk xnvd ly exwiry ¨§©¥Ÿ
yelz didy xkipy itl ,xnvd x`y mr d`xp epi`y exn`y dn
mr d`xp llka `ed ixd ,dlrn itlk jetd exwir oi` m`e .miign

e .xnvd,øîà àéòLBà øa ïúð áøyäfébä íò Còîúî BðéàL ìk ©¨¨©©§¨¨©Ÿ¤¥¦§©¥¦©¦¨
ixd ,dlrnl `ed hlea `l` ,xnvd x`y mr deya akey epi`y -

.dfibd mr d`xp epi` llka `ed
:`xnbd zl`eyøa ïúð áøk øîà àì àîòè éàî ,Lé÷ì Léøå§¥¨¦©©£¨Ÿ¨©§©¨¨©

,àéòLBàs` ,jetd xnvd oi` m`y ,rnyn yiwl yix ixacny ©§¨
`ed oiicr ,dlrnl `ed hlea `l` ,xnvd x`y mr dey epi`y
df mby ,`id `xnbd zl`ye .xzene ,xnvd x`y mr d`xp llka

.d`pda exqe`l yie ,dfibd x`y mr cg` wlgk d`xp epi`
:`xnbd zayiinéàL éôì ,Lé÷ì Léø øáñ÷ ,àòléà éaø øîà̈©©¦¦¨¨¨¨©¥¨¦§¦¤¦

,úBìcìeãîä ïéîéð àìa äféâì øLôàodn yi ,xnv zfib lkay ¤§¨§¦¨§Ÿ¦¦©§§¨
oaiygp m`e ,xnvd x`y mr deya opi`e dlrnl zeleryepi` llka

.dlek zxzend dfib jl oi` ,dfibd mr d`xp

äîäá ç÷åìä êìò ïøãä

äîë ãò ¯ éòéáø ÷øô

äðùî
zpizpzepzn zpizpk ceak jxca zeidl dkixv dpedk zepzn

letihd onf xnbpy xg`l wx el` zepzn mdl mipzep okle ,miklnl
mdaly eleciba gexhl milrad lr lhen onf dnk dpc epizpyn .

.df onf ipicae ,odkl ezpizp mcew xekad
änk ãòonfïéáéiç ìàøNédfd onfaøBëaa ìthéìmgxk lra ©©¨¦§¨¥©¨¦¦©¥©§

,odkl ezpizp mcewadndadìL ,äwcáe .íBé íéLdndad,äqb ©©¨§Ÿ¦©©¨
ìL äwca ,øîBà éñBé éaø .íBé íéMîç.íéLãç äL £¦¦©¦¥¥©©¨§Ÿ¨¢¨¦

:odkd eywanyk letihd onf jeza ezpizpa xzidde xeqi`d ipte`
ïîfä CBúa ïäkä Bì øîà,eleciba gexhl aiegnyéì eäðz ¨©©Ÿ¥§©§©§¥¦

,men ea letiy cr eplcb`eBì epðzé àì äæ éøädpdn jkay oeik £¥¤Ÿ¦§¤
epziy ick ok dyery d`xpe ,elcbl dgxihdn exhety l`xyid z`

.`xnba x`eank xeq` dfe ,elíàåxekaBì øîàå àeä íeî ìòa §¦©©§¨©
odkdíéîz äéä íà ,Lc÷nä úòLáe .øzeî ,epìëBàL éì eäðz§¥¦¤§¤¨¦§©©¦§¨¦¨¨¨¦

e,øzeî ,epáø÷àå éì ïz Bì øîàl yi el` mipte`a ixdyd`pd e ¨©¥¦§©§¦¤¨
zgxihn elivdl dvexk d`xp epi`e ezaxwda e` ezlik`a ,cin

.el epziy ick letihd
:sqep oicøBëaädidiy dligzkl ezeevnäðLa äðL ìëàðjeza - ©§¤¡¨¨¨§¨¨

,dpey`xd ezpyíz ïéaeaixwdln enr epizni `l ,ycwnd onfa ¥¨
,daxwdl dvxed f`y mini dpeny oa didyn dpyn xzei elke`le

eíeî ìòa ïéameidn dpey`xd ezpy jeza lk`i ,dfd onfa s` ¥©©
,dlik`l ie`x `edyøîàpL(k eh mixac)éäìà 'ä éðôì'epìëàz E ¤¤¡©¦§¥¡Ÿ¤Ÿ§¤

.'äðLá äðL̈¨§¨¨
:men lra xeka miiwl ozipy onfd oipra sqep oicCBúa íeî Bì ãìBð©§
Lãç øNò íéðL ìk Bîéi÷ì éàMø ,BúðLehgeyl aiig epi`e §¨©©§©§¨§¥¨¨Ÿ¤

mend ltp m`e .cin elke`ledfd onfa xekaaøNò íéðL øçàì)§©©§¥¨¨
éàMø Bðéà ,(Lãçl`xyidìL àlà Bîéi÷ìíBé íéLeplk`i f`e Ÿ¤¥©©§©§¤¨§Ÿ¦

.odkd

àøîâ
:`xnbd zxxan .dpyna e`aedy letihd ipnfl xewndéðä àðî§¨¨¥

éléînfl oipn -lthl mikixv milrady dpyna exn`py el` mip ¦¥
.xekaa

miweqta xn`p(hk-gk ak zeny)LipA xFkA ,xg`z `l Lrnce Lz`ln'§¥¨§§¦§£Ÿ§©¥§¨¤
mFIA ,FO` mr didi mini zraW ,Lp`vl LxWl dUrY oM .iN oYY¦¤¦¥©£¤§Ÿ§§Ÿ¤¦§©¨¦¦§¤¦¦©

.'il FpYY ipinXd©§¦¦¦§¦
:df oic cnlp el` miweqtny zx`an `xnbdøîàc ,àðäk áø øîà̈©©©£¨§¨©

àø÷(gk ak my)éða øBëa','éì ïzz Exn`p eixg`le(hk ak my)ïk' §¨§¨¤¦¤¦¥
äNòzaeig onfy el` miweqt zekinqn cenll yie ,'Lp`vl 'ebe ©£¤§Ÿ¤

`edy mc` xeka ziict onfk `ed ,[dwc dnda] o`vd xekaa letihd
.mei miyly xg`lxn`p oke(gk ak my)'øçàú àì Eòîãå Eúàìî'§¥¨§§¦§£Ÿ§©¥

xn`p eixg`le ,mixekiad md 'jz`ln'e(hk ak my)äNòz ïk'¥©£¤
ì,'EøBLxeyd xekaa letihd aeig onfy ef zekinqn cenll yie §§

onfn mei miyng xg`l zxvra mi`ad mixekian ,[dqb dnda]
.gqta `edy mleyia

:`xnbd zl`eyàðà Ceôéàz` cnlpe cenild z` jetdp `ny - ¥£¨
dndad z`e ,mei miyng xg`l epzpiy mixekian dwcd dndad

.mei miyly xg`l epzpie mc` xekan cnlp dqbd
:`xnbd daiynàøazñîjinqdl yiy oeik ,epxn`y ote`a cenll ¦§©§¨

íc÷îcz` -,oey`xd weqta mcewd 'Lz`ln'íc÷îì'jxey'l - §ª§¨§¥¨§§ª§¨
,ipyd weqta mcewdjenql yi okeøçàîc-'jipa xeka' z` ¦§ª¨

,oey`xd weqta xge`ndøçàîãì.ipyd weqta xge`nd 'jp`v'l - §¦§ª¨
:`xnbd dgecäaøcàcenll yiéîñcéîñãì déì Cdéì Cz` - ©§©¨§¨¦¥¦§¨¦¥

ok ,il ozz jipa xeka' mda xn`py oeike ,miweqta dfl df mikenqd
'jxey' `edy dqb dnda xeka z` cenll yi `linn ,'jxeyl dyrz
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המשך בעמוד כלח



קלו
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zexeka(iyiy meil)

meyn ,da oi` opaxcn dfib xeqi` s`yàçéëL àìcdxty - §Ÿ§¦¨
oeike .minkg exfb `l ievn epi`y xacae ,daxd dievn dpi` dnec`
oi`y xacy `ed xaeqy s`y ,iqei iax ly ezrc zx`ean ,oky
,`id ziad wca iycw dnec` dxty itl ,xzen o`k ,xeq` oiekzn

.dfibd dxq`p `l minkg ixacn s`e
dxtd cera xriyd z` fefbl iqei iax xizd recn :`xnbd zl`ey

,dzyecwadlçéìå,zern lr dzyecw z` llgl leki ixd - §¦©¨
ïéleçì d÷tìå,oilegl d`ivei df ici lre -dæâéìå,dpffbi f`e - §©§¨§¦§¦§¨

øãäåe xefgi okn xg`le -dLc÷éì.dnec` dxtl aey dyicwie - ©£©¦©§¨
y iptn ,lwpa ok zeyrl leki oi`y :`xnbd daiyn,ïéø÷é äéîc̈¤¨§¨¦

eilr didi ,zern lr dllgl dvxi m`e ,daxd dey dnec` dxty
.diey cbpk daxd zern `iadl

:`xnbd zl`eyìàeîLãk dì ãáòéìådl zeyrl leki ixde - §¦£©¨§¦§¥
,l`eny ixackäåL ìò BìléçL äðî äåL Lc÷ä ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤
,ìleçî äèeøtgexhl jixv oi`e ,zg` dhext lr dpllgi o`k mbe §¨§¨

.daxd zern `iadl
:`xnbd dgecìàeîL øîàc øeîéàxn` izny ,xnel epl yiy - ¥§¨©§¥

`weec ,epic z` l`enyBìléçLla` .eieyn zegt lr llig xaky - ¤¦§
øîà éî älçzëìi`ce ixd ,dligzkl ok zeyrl xizd m`d - §©§¦¨¦¨©

`l` llgl oi` dligzkly ,oky oeike .ok zeyrl xeq` dligzkly
iax xizd jkl ,`ed lecb gxehe ,md mixwi dnec` dxt ince ,eieya

.dzyecwa dcera ,zexegyd zexryd fefbl mleynd oa iqei
zvxzn .mleynd oa iqei iax zrca sqep xe`ia d`ian `xnbd

:`xnbdàîéà úéòaéàiqei iax ixac z` ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
mlerly .jk ,mixtqna dxtd xriy z` fefbl xizdy mleynd oa

e .xzen oiekzn oi`y xacy `ed xaeqïa éñBé éaøk dì øáñ áø©¨©¨§©¦¥¤
,íleLîämeyn dhigy jxevl xekad xry z` zeptl xzeny ©§¨

,ffeb llka epi` ylezyå,ok it lr s`àì íleLîä ïa éñBé éaø §©¦¥¤©§¨Ÿ
,áøk dì øáñeli`e .ffeb llka epi` ylezy meyn wx xizd axy ¨©¨§©

,xriyd zeptl xzen ,ffeb llka ylez m` mb mleynd oa iqei iaxl
epi`a xqe`y axk `le ,xzen oiekzn epi`y xacy xaeqy meyn

.oiekzn`l la` ,mleynd oa iqei iax ixack wqt ax ,df itle
epi`y xacy meyn `ed mleynd oa iqei iax ly enrhy ,enrhn

.ffeb llka epi` ylezy meyn `ed ax ly enrhe ,xzen oiekzn
epipy .dpynd dxizdy xriyd zyilz ote` z` zx`an `xnbd

:epzpynaìBúå.BîB÷nî epæéæé àlL ãáìáe øòOä úà Lzx`an §¥¤©¥¨¦§©¤Ÿ§¦¤¦§
:`xnbdeðL àì ,Lé÷ì Léø øîà éMà áø øîàexn` `l - ¨©©©¦¨©¥¨¦Ÿ¨

,xriyd z` yelzl xzeny epizpynaàlà`id dyilzdyk,ãia ¤¨©¨
ìáà`id dyilzd m`øeñà ,éìka.dhigy jxevl mb £¨©§¦¨

:eixac lr `xnbd dywnéðz÷äådpynd ixac jynda ixde - §¨¨¨¥
y xn`p,ïkéîe ïkéî õéôBwa íB÷î äNBòmb yelzl xzeny ixd ¤¨©¦¦¨¦¨

:`xnbd daiyn .migah ly dagx oikq `idy uitew ici lréðz- §¦
lr dyrp mewnd iepity dpeekd oi`y ,dyxtle dpyna zepyl yi

`l` ,'uitewa' `qxibdn rnyny itk ,uitewd iciõéôBwìjxevl - ©¦
dyilzde iepitd z`yk wx `ed xzidd mlerle ,uitewa dhigyd

.ecia dyer
z` yelzl dligzkl xzen mend zii`x jxevl m` zxxan `xnbd

:epzpyna epipy .xriydìBz ïëå.íeî úBàøì øòOä úà L §¥¥¤©¥¨¦§
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéàm`d ,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§

älçzëìz` ze`xl ick xriyd z` yelzl dligzkl xzeny ,`ed §©§¦¨
mend.Bàz` ylezd oke ,epipyy dne ,yelzl xeq` dligzkly

oiprl wx `ed ,mend z` ze`xl xriyd,ãáòécz` ylze xar m`y ¦£©
ylzy xriyd z` fifdl el xeq` ,mend zii`x jxevl xriyd

.zexryd x`y mr jaeqn egipdl eilr `l` ,enewnn
:`xnbd zhyetòîL àz ,äéîøé éaø øîàdi`x rnye `a - ¨©©¦¦§§¨¨§©

,`ziixaa epipyy ,`ziixanïæBàa Caeñîä øîöyie ,xekad ly ¤¤©§¨¨¤
,ofe`a menìBz ,øîBà íleLîä ïa éñBé éaøBL,xnvlúà äàøîe ©¦¥¤©§¨¥§©§¤¤

Bîeî.mkgldpéî òîLy ,dfn renyl yi -älçzëìyelzl xzen §©¦¨§©§¦¨
:`xnbd dwiqn .mend zii`x jxevl ,xriyd z`dpéî òîLok` - §©¦¨

.ef `ziixan wtqd heytl yi
:`xnbd dtiqenàðéðz énð ïðà óà ,éøî áø øîàdnn mby - ¨©©¨¦©£©©¦§¦¨

,epipyy .wtqd z` heytl yi epzpyna epipyyìBzä ïëåúà L §¥©¥¤
.íeî íB÷î úBàøì øòOä,xxal yieéàîdpyna exn` dn oiprl - ©¥¨¦§§©

'ïëå',el mcwy oicl dey df oicy rnynyàîéìéà,yxtp m` - §¥¦¥¨
,dpynd zligza xn`py oicd oiprl ok exn`yúà eæéæé àlL¤Ÿ¨¦¤

BîB÷î,ylzpy xg`l xriyd lyàzLä,le`yl yi dzrn -äîe §©§¨©
,èçBM,dhigy jxevl xriyd z` dptndåéìò úçëBî BúèéçLc ¥¦§¦¨©©¨¨

ylzy mewna `ed hgeyy mi`exy itl ,ok dyer dhigyd jxevly
`ed ffeby exaqie mi`exd erhiy jk lk yegl oi`e ,xriyd z` epnn

y exn` ok it lr s`e ,envr jxevlepæéæé àìylezy xriyl Ÿ§¦¤
ick xriyd z` dptnyk .enewnnúBàøìz`íB÷îd,íeîoi`y ¦§§

xzeny dfn ecnliy mi`exl yegl yie ,df jxevl ylzy cin xkip
,envr jxevl yelzl,àéòaéî`ly yexita z`f xnel jixv m`d ¦©§¨

.`ed oky lk ixde ,oey`xd oica enk epfifiåàì àlài` `l` - ¤¨¨
y ,m` ik xnel xyt`ìBzàL'oke' exn` dnvr dyilzd oiprly - ©¥

,ok m`e .`yixd oicl `tiqd oic dey dfaydpéî òîLyälçzëì §©¦¨§©§¦¨
:`xnbd dwiqn .`yixa enk mend zii`x jxevl yelzl xzenòîL§©

dpéî.ok heytl yi epizpynn mb ok` - ¦¨

äðùî
,eiiga men lra xekan ylzpy xnv oica zwqer epiptly dpynd
,ig epcera la` .dhigy e` dzin xg`l d`pd xzid el yi m`
,ehgeyln oizndl e`eai `ny exfby ,opaxcn d`pda xeq` xnvd
xekaa oke .dceare dfib icil e`eaie ,ylziy xnvdn zepdil ick
cr ,ycwna eaixwdln epdyi `ny ,d`pda xnvd xeq`l exfb ,mz
e` zzin xg`l la` .mizpia xnvdn dpdiy ick ,men ea letiy

.`ed dxifbd llka m` mi`pz ewlgp ,men lrad zhigy
:dpynd zxne`øòNly xnv e`øLpL íeî ìòa øBëaxekad on ¥¨§©©¤¨©

,eiigaïBlça Bçépäå,ig xekady lky itl ,epnn dpdp `l oiicry - §¦¦©©
.xnvdn zepdil xeq`BèçL Ck øçàådxizn ef dhigye ,xekal §©©¨§¨

xnvd oicae .d`pda eilry xnvde xerd z`e ,dlik`a xyad z`
ewlgpe ,minkgl l`lldn oa `iawr oia zwelgn epivn miign xypy

y ,ewlgp df ote`ay mixne` yiy .ewlgp ote` dfi`a mi`pzàéá÷ò£©§¨
øézî ìàììäî ïa.miign ylzpy xnvdn mb zepdil dhigy xg`l ¤©£©§¥©¦
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המשך ביאור למס' בקורות ליום שישי עמ' א  
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zexeka(iyiy meil)

:`xnbd zxne`÷élñ ékdlr xy`k -ïéáø,l`xyi ux`l laan ¦©¦¨¦
ì døîààzòîLxa dax mya ongp ax ly eyexit z` xn` - ©§¨¦§©§¨

xnv iabl `id `ziixaa `nw `pze iqei iax ly mzwelgny ,dea`
,oileg xnva axrzpy men lra lyäéîøé éaøc dén÷iax iptl - ©¥§©¦¦§§¨
,dinxi iax z`f rnyyke .dinxiøîà,jk lréàLtè éàìáa- ¨©©§¨¥¦§¨¥

,miilaad md miythàëBLçc àòøàa éáúéc íeMîoeik - ¦§¨§¦§©§¨©£¨
,dkeyge dwenr `idy laaa md miayeiyïëMçîc àzòîL éøîà̈§¦§©§¨¦§©§¨

`ed wegc df yexity itl .mipekp mpi`y miyexit md miyxtn -
`ed wegce ,axrzpy men lra xeka exn`y ,`ziixad oeyla c`n

m`d ,xn`e dinxi iax siqede .axrzpy `ed xnvdy yxtlàìŸ
eäì òéîLlaa ipa erny `l -làaà øa àéiç éaø øîàc àä §¦©§¨§¨©©¦¦¨©©¨

yøîàmyaïðçBé éaø`nw `pze iqei iax ly mzwelgn xe`iaa ¨©©¦¨¨
,zeninz zendaa daxrzpy men zlra dndaa xaecny ,`ziixaa
dna ok m`y df lr eywdy dne ,dligza `xnbd dxaqy itke

dy ,yxit df lr ,iqei iaxe `nw `pz ewlgpú÷Bìçî,`id÷ãaLa ©£¤§¤¨©
,zaexrzay zendad lk z`àöî àìå,`ed oecipde .men lk mda §Ÿ¨¨

reciy oeiky e` .men oda `vn `ly oeik ,zexzen olek m`d
zwfga od ixd ,men `ven epi` zrky s` ,men did odn zg`ay

.zexeq` olek oiicre ,men zlra dnda oda yiyåopgei iax x`ia §
minkge `nw `pzyïðaøå øéàî éaøc àúâeìôa éâìôéî÷ewlgpy ¨¦§§¦¦§§¨§©¦¥¦§©¨¨

.xg` mewnaïðúcdpyna(.`q dcp),d`neh ea dca`py mewn iabl ¦§©
milb ipya df lb axrzpe ,mipa` ly lb eilr ltpy zn zifk oebk

,e`vn `le ,d`nehd eay lbd z` ytige ,mixedhøéàî éaø äéäL¤¨¨©¦¥¦
,øîBàyBúàîeèa àeä íìBòì ,äàîeè ú÷æça äéäL øác ìk- ¥¨¨¨¤¨¨§¤§©§¨§¨§§¨

,d`neh wtq llka lkd ,d`nehd d`vnp `ly onf lkyãò©
äàîehä òcååzLy `vi f` wxe ,d`nehd `vnizy cr -mewnd x` ¤¦©©©§¨

.d`neh yyg iciníéîëçåe miwleg,íéøîBàyøôBç`edãò ©£¨¦§¦¥©
äìeúáì Bà òìñì òébnL,mlern dcarp `ly dyw rwxw `idy - ¤©¦©§¤©¦§¨

oeik ,xedh lkd d`neh da `vn `l m`e ,mdizgz znd oi` i`cey
iabl `ziixaa iqei iaxe `nw `pz ewlgp ok enke .`vn `le wcay
`nw `pzy .men `vn `le wcae mininza daxrzpy men zlra
my did i`cey oeiky ,xi`n iaxk xaeq ,ody lka oixqe` xn`y
lke ,mend zlra z` `vniy cr men lra wtq llka mlek ,men
xaeq ,xweai xn`y iqei iaxe .gafnl mixeq` mlek ,`vn `ly
,men `vn `le zaexrzay zendad lk z` wca m`y ,minkgk

.gafnl mixyk mlek
mzwelgn xe`iaa opgei iax mya exn`y xg` yexit d`ian `xnbd
dnda daxrzpy ote`a `ed mbe ,`ziixaa iqei iaxe `nw `pz ly

:zeninz zendaa men zlraøîà éqà éaømyaïðçBé éaø,yxtl ©¦©¦¨©©¦¨¨
dyú÷Bìçî,`id iqei iaxe `nw `pz oiaàöîe ÷ãaLkzg`a ©£¤§¤¨©¨¨

.dligzn didy mend edfy xexiaa rcei oi` la` ,men zendadn
,ca`y mend `ed `vny df meny zelzl yi m`d ,`ed oecipde
yegl yiy e` .mwceal jixv oi`e ,wtq llkn x`yd e`vi `linne
okle md men ilra wtq llka mlek oiicre ,df `ed xg` men `ny

.mlek z` wecal yi oiicråy opgei iax x`iaàúâeìôa éâìôéî÷ §¨¦§§¦¦§§¨
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå éaøc.xg` mewna ewlgpyàéðúc §©¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨

,`ziixaaøá÷ da ãáàL äãNoi` dzre ,xaw da didy reciy - ¨¤¤¨©¨¤¤
y in ,`ed okid reciàîè ,dëBúa ñðëðllka dcyd lky itl ,`ed ¦§©§¨¨¥

m`e .`id d`neh wtq,øá÷ dëBúa àöîðy indëBúì ñðëð- ¦§¨§¨¤¤¦§©§¨
,dcyd x`yløBäèitl ,`ed,ãáàL øá÷ àeä ,øîBà éðàLeàeä ¨¤£¦¥¤¤¤¨©

d,àöîpL øá÷md el` .xg` xaw cer ea did `ny yegl oi`eéøác ¤¤¤¦§¨¦§¥
.éaøla`ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøe wleg,øîBà`vnpy xg` mby ©¦©¨¦§¤©§¦¥¥

,xaw dadlek äãOä ìk ÷ãaézlke ,xg` xaw cer da oi` m` ¦¨¥¨©¨¤¨
i`cey mixne` oi`e ,`ed d`neh wtq llka lkd oiicr ,wca `ly

xg` xaw `ny miyyeg `l` ,`vnpy xawd `ed ca`py xawd
`nw `pz ewlgp ok enke .e`vn `l oiicr ca`y xawd z`e ,`ed
on zg`a men `vne ,daxrzpy men zlra oiprl `ziixaa iqei iaxe
oa oerny oaxk xaeq ody lka oixqe` xn`y `nw `pzy .zendad
z` wecai `ly cr jkle ,men cer did `ny miyyegy l`ilnb
iqei iaxe .daxwda mixeq`e ,minen ilra wtq llka md ixd ,mlek
mendy ep` milez ,men `vn m` jkle iaxk xaeq ,xweai xn`y
`linne ,men cer did `ny yegl oi`e ,ca`y mend `ed `vny

.daxwda mixzen x`yd
lk yxtl `a` xa `iig iaxe iq` iax ekxved recn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .ipyd ly eyexit mr enikqd `le ,xg` yexit cg`

éqà éaøåm`d `ed oecipde ,mend z` `vne wcay xaecny yxity §©¦©¦
,`ed xg` meny miyyegøa àéiç éaøk øîà àì àîòè éàî©©£¨Ÿ¨©§©¦¦¨©

,àaà,wtq llkn e`vi m`d `ed oecipde ,`vn `le wcaa xaecny ©¨
l xi`n iaxe minkg ewlgpy enke ,men lra wtqa md oiicry e`oipr

.ca`py zn zifk
:`xnbd zayiinCì øîà,`vnp `ly men zencl oi` ,iq` iax ¨©¨

y itl .d`vnp `ly d`nehläàîeè éab àîìLamipaen dca`py ¦§¨¨©¥§¨
,d`nehd z` `vn `le ytig m`y ,minkg ixacøîéàzelzl yi - ¥©

y xnele,dìèðe áøBò àay e`,dìèðe øaëò àamewnd jkle ¨¥§¨¨¨©§¨§¨¨
.xedhàëä àlàxizdl oi` ,d`vnp `le men da didy dnda iabl ¤¨¨¨

y itl ,mlek z`ìéæà àëéäì íeî ìòazlra dnlrp okidl - ©©§¥¨¨¦
.oinen ilra wtq llkn e`vi `l ,`vn `l m` mb jkle ,mend

d`nehl men deydy `a` xa `iig iax ixacy `vnp df itl
:`xnbd zayiin .miywenCãéàåmen deyd oky `a` xa `iig iax - §¦¨

,men iabl mby yxti ,dca`py d`nehløîéàxnele zelzl yi - ¥©
yäåä øáBò íeî,eil`n xaery men df didy -éqzéàå`ede - ¥£¨§¦©¥

.oinen ilra wtq llkn mlek e`vie ,`txp
:`xnbd zl`eyàaà øa àéiç éaøå`le wcaa xaecny yxity §©¦¦¨©©¨

,`vnéqà éaøk øîà àì àîòè éàîoecipde ,`vne wcaa xaecny ©©£¨Ÿ¨©§©¦©¦
:`xnbd daiyn .`ed xg` meny miyyeg m`d `edCì øîàiax ¨©¨

,d`vnpy d`nehl ,`vnpe ca`py men zencl oi`y ,`a` xa `iig
y itläãN àîìLay oeiky oaen ,xaw e`vne xaw da ca`pydkøc ¦§¨¨¨¤©§¨

da øa÷éîìyyegl yi ,da xeawl jxcdy -éàä da øá÷c éëéä ék §¦§©¨¦¥¦§¨©¨©
y yeygl yi ,df zn da exawy reciy -àðéøçà Lðéà øá÷- ¨©¦©©£¦¨

miyyegy l`ilnb oa oerny oax xaeq jkle .xg` zn mb da exawy
.ca`py xawd df oi`yàlàoiprlíéLã÷zeninz zenda - ¤¨¨¨¦
,gafnl oaixwdl dvexyéîéé÷å ïì é÷ãác ïåékzereci eidy oeik - ¥¨§¨§¦¨§¨§¦

e`vne ,men da didy zg` dnda mda daxrzpe ,men mda oi`y
m`d ,men mr zg`àîeî eäa ìtéîì eäéékøcmda letiy jxcd - ©§©§§¥©§¨

mendy zelzl yi i`cee ,men mda dyriy jxcd oi` i`ce ,men
.`ed xg` men `ny yegl oi`e ,ca`y mend `ed `vnpy

:`xnbd zx`anCãéàå`pz xaeq men oiprl mby yxity iq` iax - §¦¨
y meyn edf ,`ed xg` men `ny yegl yiy `nwéçbðîc ábà©©¦§©§¦

éããäà,exiag z` cg` md migbepy oeiky -àîeî eäa çéëL- ©£¨¥§¦©§¨
oi`e ,`ed xg` men `ny miyyeg jkle ,men oda didiy `ed ievn

.ca`y mend df
lr dpnn zeywdl yi dxe`kly ,zxg` `ziixa d`ian `xnbd
mlek micen ,dgnen exizdy mcew ylzpay xn`y ,yiwl yix ixac

:`xnbd dywn .d`pda xeq` `edy,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
ìBzäL ét ìò óà ,íz øBëaî øîö Lokn xg`líeî Ba ãìBp ©¥¤¤¦§¨©©¦¤©

,BèçLexnvdøeñà`ziixad ixacny `xnbd zwiicn .d`pda §¨¨
,rnyníúc àîòèq` xnvdy mrhd lky -iptn `ed ,d`pda xe ©£¨§¨
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קלז
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dk sc zexeka(iyiy meil)

meyn ,da oi` opaxcn dfib xeqi` s`yàçéëL àìcdxty - §Ÿ§¦¨
oeike .minkg exfb `l ievn epi`y xacae ,daxd dievn dpi` dnec`
oi`y xacy `ed xaeqy s`y ,iqei iax ly ezrc zx`ean ,oky
,`id ziad wca iycw dnec` dxty itl ,xzen o`k ,xeq` oiekzn

.dfibd dxq`p `l minkg ixacn s`e
dxtd cera xriyd z` fefbl iqei iax xizd recn :`xnbd zl`ey

,dzyecwadlçéìå,zern lr dzyecw z` llgl leki ixd - §¦©¨
ïéleçì d÷tìå,oilegl d`ivei df ici lre -dæâéìå,dpffbi f`e - §©§¨§¦§¦§¨

øãäåe xefgi okn xg`le -dLc÷éì.dnec` dxtl aey dyicwie - ©£©¦©§¨
y iptn ,lwpa ok zeyrl leki oi`y :`xnbd daiyn,ïéø÷é äéîc̈¤¨§¨¦

eilr didi ,zern lr dllgl dvxi m`e ,daxd dey dnec` dxty
.diey cbpk daxd zern `iadl

:`xnbd zl`eyìàeîLãk dì ãáòéìådl zeyrl leki ixde - §¦£©¨§¦§¥
,l`eny ixackäåL ìò BìléçL äðî äåL Lc÷ä ,ìàeîL øîàc§¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤
,ìleçî äèeøtgexhl jixv oi`e ,zg` dhext lr dpllgi o`k mbe §¨§¨

.daxd zern `iadl
:`xnbd dgecìàeîL øîàc øeîéàxn` izny ,xnel epl yiy - ¥§¨©§¥

`weec ,epic z` l`enyBìléçLla` .eieyn zegt lr llig xaky - ¤¦§
øîà éî älçzëìi`ce ixd ,dligzkl ok zeyrl xizd m`d - §©§¦¨¦¨©

`l` llgl oi` dligzkly ,oky oeike .ok zeyrl xeq` dligzkly
iax xizd jkl ,`ed lecb gxehe ,md mixwi dnec` dxt ince ,eieya

.dzyecwa dcera ,zexegyd zexryd fefbl mleynd oa iqei
zvxzn .mleynd oa iqei iax zrca sqep xe`ia d`ian `xnbd

:`xnbdàîéà úéòaéàiqei iax ixac z` ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨
mlerly .jk ,mixtqna dxtd xriy z` fefbl xizdy mleynd oa

e .xzen oiekzn oi`y xacy `ed xaeqïa éñBé éaøk dì øáñ áø©¨©¨§©¦¥¤
,íleLîämeyn dhigy jxevl xekad xry z` zeptl xzeny ©§¨

,ffeb llka epi` ylezyå,ok it lr s`àì íleLîä ïa éñBé éaø §©¦¥¤©§¨Ÿ
,áøk dì øáñeli`e .ffeb llka epi` ylezy meyn wx xizd axy ¨©¨§©

,xriyd zeptl xzen ,ffeb llka ylez m` mb mleynd oa iqei iaxl
epi`a xqe`y axk `le ,xzen oiekzn epi`y xacy xaeqy meyn

.oiekzn`l la` ,mleynd oa iqei iax ixack wqt ax ,df itle
epi`y xacy meyn `ed mleynd oa iqei iax ly enrhy ,enrhn

.ffeb llka epi` ylezy meyn `ed ax ly enrhe ,xzen oiekzn
epipy .dpynd dxizdy xriyd zyilz ote` z` zx`an `xnbd

:epzpynaìBúå.BîB÷nî epæéæé àlL ãáìáe øòOä úà Lzx`an §¥¤©¥¨¦§©¤Ÿ§¦¤¦§
:`xnbdeðL àì ,Lé÷ì Léø øîà éMà áø øîàexn` `l - ¨©©©¦¨©¥¨¦Ÿ¨

,xriyd z` yelzl xzeny epizpynaàlà`id dyilzdyk,ãia ¤¨©¨
ìáà`id dyilzd m`øeñà ,éìka.dhigy jxevl mb £¨©§¦¨

:eixac lr `xnbd dywnéðz÷äådpynd ixac jynda ixde - §¨¨¨¥
y xn`p,ïkéîe ïkéî õéôBwa íB÷î äNBòmb yelzl xzeny ixd ¤¨©¦¦¨¦¨

:`xnbd daiyn .migah ly dagx oikq `idy uitew ici lréðz- §¦
lr dyrp mewnd iepity dpeekd oi`y ,dyxtle dpyna zepyl yi

`l` ,'uitewa' `qxibdn rnyny itk ,uitewd iciõéôBwìjxevl - ©¦
dyilzde iepitd z`yk wx `ed xzidd mlerle ,uitewa dhigyd

.ecia dyer
z` yelzl dligzkl xzen mend zii`x jxevl m` zxxan `xnbd

:epzpyna epipy .xriydìBz ïëå.íeî úBàøì øòOä úà L §¥¥¤©¥¨¦§
:`xnbd zwtzqneäì àéòaéàm`d ,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§

älçzëìz` ze`xl ick xriyd z` yelzl dligzkl xzeny ,`ed §©§¦¨
mend.Bàz` ylezd oke ,epipyy dne ,yelzl xeq` dligzkly

oiprl wx `ed ,mend z` ze`xl xriyd,ãáòécz` ylze xar m`y ¦£©
ylzy xriyd z` fifdl el xeq` ,mend zii`x jxevl xriyd

.zexryd x`y mr jaeqn egipdl eilr `l` ,enewnn
:`xnbd zhyetòîL àz ,äéîøé éaø øîàdi`x rnye `a - ¨©©¦¦§§¨¨§©

,`ziixaa epipyy ,`ziixanïæBàa Caeñîä øîöyie ,xekad ly ¤¤©§¨¨¤
,ofe`a menìBz ,øîBà íleLîä ïa éñBé éaøBL,xnvlúà äàøîe ©¦¥¤©§¨¥§©§¤¤

Bîeî.mkgldpéî òîLy ,dfn renyl yi -älçzëìyelzl xzen §©¦¨§©§¦¨
:`xnbd dwiqn .mend zii`x jxevl ,xriyd z`dpéî òîLok` - §©¦¨

.ef `ziixan wtqd heytl yi
:`xnbd dtiqenàðéðz énð ïðà óà ,éøî áø øîàdnn mby - ¨©©¨¦©£©©¦§¦¨

,epipyy .wtqd z` heytl yi epzpyna epipyyìBzä ïëåúà L §¥©¥¤
.íeî íB÷î úBàøì øòOä,xxal yieéàîdpyna exn` dn oiprl - ©¥¨¦§§©

'ïëå',el mcwy oicl dey df oicy rnynyàîéìéà,yxtp m` - §¥¦¥¨
,dpynd zligza xn`py oicd oiprl ok exn`yúà eæéæé àlL¤Ÿ¨¦¤

BîB÷î,ylzpy xg`l xriyd lyàzLä,le`yl yi dzrn -äîe §©§¨©
,èçBM,dhigy jxevl xriyd z` dptndåéìò úçëBî BúèéçLc ¥¦§¦¨©©¨¨

ylzy mewna `ed hgeyy mi`exy itl ,ok dyer dhigyd jxevly
`ed ffeby exaqie mi`exd erhiy jk lk yegl oi`e ,xriyd z` epnn

y exn` ok it lr s`e ,envr jxevlepæéæé àìylezy xriyl Ÿ§¦¤
ick xriyd z` dptnyk .enewnnúBàøìz`íB÷îd,íeîoi`y ¦§§

xzeny dfn ecnliy mi`exl yegl yie ,df jxevl ylzy cin xkip
,envr jxevl yelzl,àéòaéî`ly yexita z`f xnel jixv m`d ¦©§¨

.`ed oky lk ixde ,oey`xd oica enk epfifiåàì àlài` `l` - ¤¨¨
y ,m` ik xnel xyt`ìBzàL'oke' exn` dnvr dyilzd oiprly - ©¥

,ok m`e .`yixd oicl `tiqd oic dey dfaydpéî òîLyälçzëì §©¦¨§©§¦¨
:`xnbd dwiqn .`yixa enk mend zii`x jxevl yelzl xzenòîL§©

dpéî.ok heytl yi epizpynn mb ok` - ¦¨

äðùî
,eiiga men lra xekan ylzpy xnv oica zwqer epiptly dpynd
,ig epcera la` .dhigy e` dzin xg`l d`pd xzid el yi m`
,ehgeyln oizndl e`eai `ny exfby ,opaxcn d`pda xeq` xnvd
xekaa oke .dceare dfib icil e`eaie ,ylziy xnvdn zepdil ick
cr ,ycwna eaixwdln epdyi `ny ,d`pda xnvd xeq`l exfb ,mz
e` zzin xg`l la` .mizpia xnvdn dpdiy ick ,men ea letiy

.`ed dxifbd llka m` mi`pz ewlgp ,men lrad zhigy
:dpynd zxne`øòNly xnv e`øLpL íeî ìòa øBëaxekad on ¥¨§©©¤¨©

,eiigaïBlça Bçépäå,ig xekady lky itl ,epnn dpdp `l oiicry - §¦¦©©
.xnvdn zepdil xeq`BèçL Ck øçàådxizn ef dhigye ,xekal §©©¨§¨

xnvd oicae .d`pda eilry xnvde xerd z`e ,dlik`a xyad z`
ewlgpe ,minkgl l`lldn oa `iawr oia zwelgn epivn miign xypy

y ,ewlgp df ote`ay mixne` yiy .ewlgp ote` dfi`a mi`pzàéá÷ò£©§¨
øézî ìàììäî ïa.miign ylzpy xnvdn mb zepdil dhigy xg`l ¤©£©§¥©¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dk sc zexeka(iyiy meil)

:`xnbd zxne`÷élñ ékdlr xy`k -ïéáø,l`xyi ux`l laan ¦©¦¨¦
ì døîààzòîLxa dax mya ongp ax ly eyexit z` xn` - ©§¨¦§©§¨

xnv iabl `id `ziixaa `nw `pze iqei iax ly mzwelgny ,dea`
,oileg xnva axrzpy men lra lyäéîøé éaøc dén÷iax iptl - ©¥§©¦¦§§¨
,dinxi iax z`f rnyyke .dinxiøîà,jk lréàLtè éàìáa- ¨©©§¨¥¦§¨¥

,miilaad md miythàëBLçc àòøàa éáúéc íeMîoeik - ¦§¨§¦§©§¨©£¨
,dkeyge dwenr `idy laaa md miayeiyïëMçîc àzòîL éøîà̈§¦§©§¨¦§©§¨

`ed wegc df yexity itl .mipekp mpi`y miyexit md miyxtn -
`ed wegce ,axrzpy men lra xeka exn`y ,`ziixad oeyla c`n

m`d ,xn`e dinxi iax siqede .axrzpy `ed xnvdy yxtlàìŸ
eäì òéîLlaa ipa erny `l -làaà øa àéiç éaø øîàc àä §¦©§¨§¨©©¦¦¨©©¨

yøîàmyaïðçBé éaø`nw `pze iqei iax ly mzwelgn xe`iaa ¨©©¦¨¨
,zeninz zendaa daxrzpy men zlra dndaa xaecny ,`ziixaa
dna ok m`y df lr eywdy dne ,dligza `xnbd dxaqy itke

dy ,yxit df lr ,iqei iaxe `nw `pz ewlgpú÷Bìçî,`id÷ãaLa ©£¤§¤¨©
,zaexrzay zendad lk z`àöî àìå,`ed oecipde .men lk mda §Ÿ¨¨

reciy oeiky e` .men oda `vn `ly oeik ,zexzen olek m`d
zwfga od ixd ,men `ven epi` zrky s` ,men did odn zg`ay

.zexeq` olek oiicre ,men zlra dnda oda yiyåopgei iax x`ia §
minkge `nw `pzyïðaøå øéàî éaøc àúâeìôa éâìôéî÷ewlgpy ¨¦§§¦¦§§¨§©¦¥¦§©¨¨

.xg` mewnaïðúcdpyna(.`q dcp),d`neh ea dca`py mewn iabl ¦§©
milb ipya df lb axrzpe ,mipa` ly lb eilr ltpy zn zifk oebk

,e`vn `le ,d`nehd eay lbd z` ytige ,mixedhøéàî éaø äéäL¤¨¨©¦¥¦
,øîBàyBúàîeèa àeä íìBòì ,äàîeè ú÷æça äéäL øác ìk- ¥¨¨¨¤¨¨§¤§©§¨§¨§§¨

,d`neh wtq llka lkd ,d`nehd d`vnp `ly onf lkyãò©
äàîehä òcååzLy `vi f` wxe ,d`nehd `vnizy cr -mewnd x` ¤¦©©©§¨

.d`neh yyg iciníéîëçåe miwleg,íéøîBàyøôBç`edãò ©£¨¦§¦¥©
äìeúáì Bà òìñì òébnL,mlern dcarp `ly dyw rwxw `idy - ¤©¦©§¤©¦§¨

oeik ,xedh lkd d`neh da `vn `l m`e ,mdizgz znd oi` i`cey
iabl `ziixaa iqei iaxe `nw `pz ewlgp ok enke .`vn `le wcay
`nw `pzy .men `vn `le wcae mininza daxrzpy men zlra
my did i`cey oeiky ,xi`n iaxk xaeq ,ody lka oixqe` xn`y
lke ,mend zlra z` `vniy cr men lra wtq llka mlek ,men
xaeq ,xweai xn`y iqei iaxe .gafnl mixeq` mlek ,`vn `ly
,men `vn `le zaexrzay zendad lk z` wca m`y ,minkgk

.gafnl mixyk mlek
mzwelgn xe`iaa opgei iax mya exn`y xg` yexit d`ian `xnbd
dnda daxrzpy ote`a `ed mbe ,`ziixaa iqei iaxe `nw `pz ly

:zeninz zendaa men zlraøîà éqà éaømyaïðçBé éaø,yxtl ©¦©¦¨©©¦¨¨
dyú÷Bìçî,`id iqei iaxe `nw `pz oiaàöîe ÷ãaLkzg`a ©£¤§¤¨©¨¨

.dligzn didy mend edfy xexiaa rcei oi` la` ,men zendadn
,ca`y mend `ed `vny df meny zelzl yi m`d ,`ed oecipde
yegl yiy e` .mwceal jixv oi`e ,wtq llkn x`yd e`vi `linne
okle md men ilra wtq llka mlek oiicre ,df `ed xg` men `ny

.mlek z` wecal yi oiicråy opgei iax x`iaàúâeìôa éâìôéî÷ §¨¦§§¦¦§§¨
ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøå éaøc.xg` mewna ewlgpyàéðúc §©¦§©¨¦§¤©§¦¥§©§¨

,`ziixaaøá÷ da ãáàL äãNoi` dzre ,xaw da didy reciy - ¨¤¤¨©¨¤¤
y in ,`ed okid reciàîè ,dëBúa ñðëðllka dcyd lky itl ,`ed ¦§©§¨¨¥

m`e .`id d`neh wtq,øá÷ dëBúa àöîðy indëBúì ñðëð- ¦§¨§¨¤¤¦§©§¨
,dcyd x`yløBäèitl ,`ed,ãáàL øá÷ àeä ,øîBà éðàLeàeä ¨¤£¦¥¤¤¤¨©

d,àöîpL øá÷md el` .xg` xaw cer ea did `ny yegl oi`eéøác ¤¤¤¦§¨¦§¥
.éaøla`ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøe wleg,øîBà`vnpy xg` mby ©¦©¨¦§¤©§¦¥¥

,xaw dadlek äãOä ìk ÷ãaézlke ,xg` xaw cer da oi` m` ¦¨¥¨©¨¤¨
i`cey mixne` oi`e ,`ed d`neh wtq llka lkd oiicr ,wca `ly

xg` xaw `ny miyyeg `l` ,`vnpy xawd `ed ca`py xawd
`nw `pz ewlgp ok enke .e`vn `l oiicr ca`y xawd z`e ,`ed
on zg`a men `vne ,daxrzpy men zlra oiprl `ziixaa iqei iaxe
oa oerny oaxk xaeq ody lka oixqe` xn`y `nw `pzy .zendad
z` wecai `ly cr jkle ,men cer did `ny miyyegy l`ilnb
iqei iaxe .daxwda mixeq`e ,minen ilra wtq llka md ixd ,mlek
mendy ep` milez ,men `vn m` jkle iaxk xaeq ,xweai xn`y
`linne ,men cer did `ny yegl oi`e ,ca`y mend `ed `vny

.daxwda mixzen x`yd
lk yxtl `a` xa `iig iaxe iq` iax ekxved recn zx`an `xnbd
:`xnbd zl`ey .ipyd ly eyexit mr enikqd `le ,xg` yexit cg`

éqà éaøåm`d `ed oecipde ,mend z` `vne wcay xaecny yxity §©¦©¦
,`ed xg` meny miyyegøa àéiç éaøk øîà àì àîòè éàî©©£¨Ÿ¨©§©¦¦¨©

,àaà,wtq llkn e`vi m`d `ed oecipde ,`vn `le wcaa xaecny ©¨
l xi`n iaxe minkg ewlgpy enke ,men lra wtqa md oiicry e`oipr

.ca`py zn zifk
:`xnbd zayiinCì øîà,`vnp `ly men zencl oi` ,iq` iax ¨©¨

y itl .d`vnp `ly d`nehläàîeè éab àîìLamipaen dca`py ¦§¨¨©¥§¨
,d`nehd z` `vn `le ytig m`y ,minkg ixacøîéàzelzl yi - ¥©

y xnele,dìèðe áøBò àay e`,dìèðe øaëò àamewnd jkle ¨¥§¨¨¨©§¨§¨¨
.xedhàëä àlàxizdl oi` ,d`vnp `le men da didy dnda iabl ¤¨¨¨

y itl ,mlek z`ìéæà àëéäì íeî ìòazlra dnlrp okidl - ©©§¥¨¨¦
.oinen ilra wtq llkn e`vi `l ,`vn `l m` mb jkle ,mend

d`nehl men deydy `a` xa `iig iax ixacy `vnp df itl
:`xnbd zayiin .miywenCãéàåmen deyd oky `a` xa `iig iax - §¦¨

,men iabl mby yxti ,dca`py d`nehløîéàxnele zelzl yi - ¥©
yäåä øáBò íeî,eil`n xaery men df didy -éqzéàå`ede - ¥£¨§¦©¥

.oinen ilra wtq llkn mlek e`vie ,`txp
:`xnbd zl`eyàaà øa àéiç éaøå`le wcaa xaecny yxity §©¦¦¨©©¨

,`vnéqà éaøk øîà àì àîòè éàîoecipde ,`vne wcaa xaecny ©©£¨Ÿ¨©§©¦©¦
:`xnbd daiyn .`ed xg` meny miyyeg m`d `edCì øîàiax ¨©¨

,d`vnpy d`nehl ,`vnpe ca`py men zencl oi`y ,`a` xa `iig
y itläãN àîìLay oeiky oaen ,xaw e`vne xaw da ca`pydkøc ¦§¨¨¨¤©§¨

da øa÷éîìyyegl yi ,da xeawl jxcdy -éàä da øá÷c éëéä ék §¦§©¨¦¥¦§¨©¨©
y yeygl yi ,df zn da exawy reciy -àðéøçà Lðéà øá÷- ¨©¦©©£¦¨

miyyegy l`ilnb oa oerny oax xaeq jkle .xg` zn mb da exawy
.ca`py xawd df oi`yàlàoiprlíéLã÷zeninz zenda - ¤¨¨¨¦
,gafnl oaixwdl dvexyéîéé÷å ïì é÷ãác ïåékzereci eidy oeik - ¥¨§¨§¦¨§¨§¦

e`vne ,men da didy zg` dnda mda daxrzpe ,men mda oi`y
m`d ,men mr zg`àîeî eäa ìtéîì eäéékøcmda letiy jxcd - ©§©§§¥©§¨

mendy zelzl yi i`cee ,men mda dyriy jxcd oi` i`ce ,men
.`ed xg` men `ny yegl oi`e ,ca`y mend `ed `vnpy

:`xnbd zx`anCãéàå`pz xaeq men oiprl mby yxity iq` iax - §¦¨
y meyn edf ,`ed xg` men `ny yegl yiy `nwéçbðîc ábà©©¦§©§¦

éããäà,exiag z` cg` md migbepy oeiky -àîeî eäa çéëL- ©£¨¥§¦©§¨
oi`e ,`ed xg` men `ny miyyeg jkle ,men oda didiy `ed ievn

.ca`y mend df
lr dpnn zeywdl yi dxe`kly ,zxg` `ziixa d`ian `xnbd
mlek micen ,dgnen exizdy mcew ylzpay xn`y ,yiwl yix ixac

:`xnbd dywn .d`pda xeq` `edy,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
ìBzäL ét ìò óà ,íz øBëaî øîö Lokn xg`líeî Ba ãìBp ©¥¤¤¦§¨©©¦¤©

,BèçLexnvdøeñà`ziixad ixacny `xnbd zwiicn .d`pda §¨¨
,rnyníúc àîòèq` xnvdy mrhd lky -iptn `ed ,d`pda xe ©£¨§¨

,mz xekan ylzpy
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קלח

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

xaecny yxtl epigxkéàå .BèçLazrckàéá÷ò,`idéãéàå éãéà ¦§¨§¦£©§¨¦¦§¦¦
envr ipta xkipd xnvd oiae ,dfibd lk x`yk d`xpy xnvd oia -

,miign ylzpyéøL àøLîmby itl ,mixzen zeidl mdl yi - ¦§¨¨¥
ixnbl cxtpy xnvd mbe ,dhigyd ici lr xzen xaegnd xnvd

.dhigy xg`l d`pda xzen ,oelga gpeneåàì àlàepigxk lr - ¤¨¨
zrck,àéä ïðaødndady enk dhigya xzip xaegnd xnvde ©¨¨¦

jkle .ezxizn dhigy oi` ,miign cxtpy xnvd la` ,zxzip dnvr
`ed xzen xaegnd xnvd x`yn wlgk d`xpy xnvdy ,exn`

.xzid el oi` ,miign ylzpy envr ipta xkipy xnvde ,d`pdaåm` §
okdpéî òîLyéâéìt BèçLaok`y :`xnbd dwiqn .minkge `iawr §©¦¨¦§¨§¦¦

dpéî òîL.epizpynn ok cenll yi - §©¦¨
oiae mzn oia xekan ylzpy xnvy ,minkg zrcl dpc `xnbd
ylzpy xnva oicd edn ,ezhigy xg`l mb d`pda xeq` ,men lran
d`pda `ed xzen m`d ,zepaxwd ehgyp jk xg`e zepaxw x`yn

:`xnbd zwtzqn .`l e`ìBzä ,éàpé éaø éòaäìBòî øîö L ¨¥©¦©©©¥¤¤¥¨
,äîéîz,dlerd dhgyp okn xg`leeäîylzpy xnvd m`d - §¦¨©

wtqd ceqie .`l e` ,xaegnd xnvd x`y enk d`pda xzen miign
daxziy ick daixwdln dlerd z` ddyi `nyyegl yi m`d ,`ed

.ok miyyeg oi`y e` ,epnn dpdi okn xg`le xnvd elv`
:`xnbd dywnìBzL,miciaéøLc ïàî àkéà éîin yi m`d - ¥¦¦¨©§¨¥

x ixd ,xnvdn zepdl xizny.dfib xeqi` lr xary `ed ryàlà¤¨
,zeywdl yi jky `xnbd zxne`ìúpL øîöLeil`näìBòî ¤¤¤¦§©¥¨

.eäî ,äîéîz§¦¨©
x`ya `le dler iabl wx `ped ax wtzqd recn zx`an `xnbd

:`xnbd zx`an .zepaxwdíLàå úàhçcylzpy xnva - §©¨§¨¨
,mininz my`e z`hg zepaxwnCì éòaéz àìd`pda xzen `ed m` Ÿ¦¨¥¨

itl ,d`pda `ed xzen i`cey ,`l e`eúà äøtëìc ïåéëc- §¥¨¦§©¨¨¨
i`ce ,milrad zxtk jxevl md mi`a el` zepaxwy xg`nyàìŸ

eäì eäLîzepdl mileki m` mb ,mze` midyn milrad oi` - ©§§
.mzxtk xdnl md mivexy itl ,miizpia mlv` daxziy xnvdn

:`xnbd dtiqenøNòîe øBëácxyrne xekan ylzpy xnva - ¦§©£¥
,mininzénðitl ,d`pda xeq` xnvd i`cey ,wtzqdl oi`ïåéëc ©¦§¥¨

eúà äøtëì åàìc`l` ,dxtk jxevl mi`a mpi`y xg`ny - §¨§©¨¨¨
xyr el yiyk yicwdl `ed gxken xyrne ,eil`n yecw xekad

y yegl yi i`ce ,zendaeäì eäLîylzpy xnvd z` xizp m`y - ©§§
daxziy ick ,maixwdln zedydl e`eai ,mininz mcera mdn

.ylzpd xnvd mlv`,Cì éòaéz ékaäìBòcylzpy xnva - ¦¦¨¥¨§¨
`ed wtqde ,dler zepaxwnéàîe` d`pda xzen xnvd m`d - ©

.`l
n m`d :wtqd iccv z` `xnbd zx`anïåék¥¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ek sc zexeka(ycew zay meil)

.miyly xg`l ozpiy ,el jenqd mc` xekan
:df oicl xg` xewnàø÷ øîà ,àáø øîà àlà(hk ak zeny)oM' ¤¨¨©¨¨¨©§¨¥

äNòz'dyrz' zaizae 'Lp`vl LxWléñBääéiNò áeúkä Eì ó ©£¤§Ÿ§§Ÿ¤¦§©¨£¦¨
úøçà[ztqep-],EøBLadnda xekaa siqedl yiy jkn cenll yie ©¤¤§§

letihd onf didiy epiide ,mc` ziict onfn xzei onf ztqez cer dqb
.mei miyng

:`xnbd zl`eyïézéL àîéàå-epcnll d`a ef ztqez `ny §¥¨¦¦
.mc` xekaa yiy mei miyelyn ueg mei miyely cer siqedl

:`xnbd daiyníéîëçì àlà áeúkä Eøñî àì-dlib `ly oeik Ÿ§¨§©¨¤¨©£¨¦
eplaezkd,dqb dnda xekaa siqedl epl yi dnkoipr xqn i`ce

`ed epnfy eyxit mde ,df onf `ed dnk epl eyxtiy minkgl df
.mei miyng

:`ax zyxck `ziixa d`ian `xnbdéða øBëa' éëä énð àéðzE ©§¨©¦¨¦§¨¤
ðàöì äNòz ïk ,éì ïzz,'Eletihd onfy epcnl ef zekinqn ¦¤¦¥©£¤§Ÿ¤

.mei miyly `edy mc` xeka onfk `ed dwc dndaaìBëéyóà ¨©
ìEøBL,mei miyly `ed onfdøîBì ãeîìzok'äNòz'jxeyl §§©§©©£¤

éñBä,EøBLa úøçà äéiNò áeúkä Eì óeàlà áeúkä Eøñî àì ¦§©¨£¦¨©¤¤§§Ÿ§¨§©¨¤¨
.íéîëçì,`ziixad zniiqneïéáéiç ìàøNé änk ãò eøîà ïàkî ©£¨¦¦¨¨§©©¨¦§¨¥©¨¦

ìL äwc äîäáa ,øBëaa ìthäìíBé íéLeéaø .íBé íéMîç äqba §¦©¥©§¦§¥¨©¨§Ÿ¦©©¨£¦¦©¦
a ,øîBà éñBédndadäwcmilrad lthiìLéðtî .íéLãç äL ¥¥©©¨§Ÿ¨¢¨¦¦§¥

.äaeøî dìethL¤¦¨§¤
`ziixaaeàðz,jkl xaqdúBwc äéðéML éðtîlek`l dleki dpi`e ¨¨¦§¥¤¦¤¨©

epilr okl ,zenz ,dplik`zy m`d mr `dz `l m`e ,ayr
odkl dpzil f` wxe wfgzzy cr dn` mr dxi`ydl.

:dpyna epipyàì äæ éøä ,éì eäðz ,ïîfä CBúa ïäkä Bì øîà íà¦¨©©Ÿ¥§©§©§¥¦£¥¤Ÿ
.Bì ïzé¦¥

:`xnbd zxxanàîòè éàî.el ozi `lyéðtî ,úLL áø øîà ©©£¨¨©©¥¤¦§¥
úBðøbä úéáa òéiñîä ïäëk äàøpLxeka l`xyidn ywand odk - ¤¦§¤§Ÿ¥©§©¥©§¥©§¨

zceara riiqny odkk d`xp ,letihd ini jeza dfd onfa mz

ixdy ,oldl x`eank xeq` dfe ,zenexzd z` el epziy ick d`eazd
d`xp okle ,men ea letiy mcew mz xekan d`pd odkl oi` dfd onfa
ze`vedne letihd zgxihn l`xyid z` livdl dvexy ezywaa

.xekad z` el oziy ick ,dlecib
e` odkl dpedk zepzn zzl xeqi`d oipra `ziixa d`ian `xnbd

:milral miriiqnd iellíéiðòäå íiåìäå íéðäkä ,ïðaø eðz̈©¨¨©Ÿ£¦§©§¦¦§¨£¦¦
íéòéiñîäcg` lk ly reiqd ipte` md el`e .mzceara milral ©§©§¦

miriiqnd mipdkd :mdníéòBøä úéáaz` lik`dl e` xenyl §¥¨¦
,zexekad z` lawl ick ,zendadåmiiprde miield mipdkd ok §

miriiqndúBðøbä úéáaick mipdkd ,d`eazd seqi` mewna - §¥©§¨
lawl ick miiprde ,oey`x xyrn lawl ick miield ,dnexz lawl

,ipr xyrnåmiriiqnd mipdkd okíéçaèîä úéáaz` lawl ick §§¥©¦§¨©¦
,daiwe miigl rexfdíàå .ïøëNa øNòîe äîeøz íäì ïéðúBð ïéà¥§¦¨¤§¨©£¥¦§¨¨§¦

øîBà áeúkä ïäéìòå ,eìléç ,ïk ïéNBò(g a ik`ln)mipdkl ezgkeza ¦¥¦§©£¥¤©¨¥
'éålä úéøa ízçL'zxyl ,oxd` mr izxky zixad z` mzgyd - ¦©¤§¦©¥¦

.ef zixa mzifiay ici lr ,ipcakle inyaøîBàå(al gi xacna)úàå' , §¥§¤
.'eúeîú àìå eìlçú àì ìàøNé éðá éLã÷:`xnbd zxxanéàî ¨§¥§¥¦§¨¥Ÿ§©§§Ÿ¨©

øîBàå:`xnbd zx`an .sqep weqt jixv dn xear -àîéz éëå §¥§¦¥¨
àì äúéîoi` dzin yper la` dzgyde xeqi` dfa yi mpn`y - ¦¨Ÿ

,jk lr,'eúeîú àìå eìlçú àì ìàøNé éðá éLã÷ úàå' ,òîL àz̈§©§¤¨§¥§¥¦§¨¥Ÿ§©§§Ÿ¨
ebdpi `l m`y rnyn ,ezeni `l ie`xk ebdpi m`y xn`py jkne

.dzina eypri ie`xkïñðB÷ì íéîëç eL÷áemilralúBéäìå ¦§£¨¦§§¨§¦§
ïäéìò ïéLéøôîdipy mrtíìMî äîeøzenk dnily zenk - ©§¦¦£¥¤§¨¦¨¥
,dligza enxzyéLeøôàì éúà àîìc ,íeñð÷ àì äî éðtîe- ¦§¥¨Ÿ§¨¦§¨¨¥§©§¥

dpey`xd dnexzdy exn`i ,yixtdle aeyl meaiigiy xg`n `ny
dnexz dzid `lef d`eazn yixtdl e`eaie ,lah dx`yp d`eazde

yixtny `vnpe ,llk dpwzp `ly zxg` d`eaz lr xak zpweznd
.áeiçä ìò øeètä ïî¦©§©©¦

:`ziixad dtiqenïäa Lé ïleëáe§¨¥¨¤
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÁLecÈ˜Ï ÔÈÈÂ ÌBi‰ „B·ÎÏÂ ‰ÏÈl‰ „B·ÎÏ ‰ceÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe ‰ÏÈlaL LecÈ˜Ï ÔÈÈ ˙B�˜Ï ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡L ÈÓ¦¤¥¨©¤¤¦§©¦§¦¤©©§¨§¨¦¨§¥§¨¦§©©§¨§¦§©§©¦§¦

ÔÈi‰ ÏÚ Ì‚Â ˙t‰ ÏÚ Lc˜Ï ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ÈÙÏ ÏkÏ Ì„B˜ ‰ÏÈl‰ LecÈ˜ È¯‰ ÌBÈaL¤©£¥¦©©§¨¥©Ÿ§¦¤¦©¨©©¦¤¨§©¥©©©§©©©©¦

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ó ‡l‡ B�È‡34˙t‰ ÔÓ ıeÁ ÏkÏ Ì„B˜ BlL ÔÈi‰ Ìb ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰ ‰Ê LecÈ˜ ¯wÈÚL ÔÂÈk ÌB˜Ó ÏkÓ ¥¤¨¦¦§¥§¦¦¨¨¥¨¤¦©¦¤¦©¨©©©¦¤¥©Ÿ¦©©

˙ÂˆÓ ¯wÈÚ ‡e‰ ˙t‰L ÈÙÏ ˙t‰ ÏÚ Lc˜ÈÂ ‰ÏÈl‰ LecÈ˜ ÏL ÔÈiÏ ˙Ó„B˜ ‡È‰ ‰�LÓ ÌÁÏ ˙t BÏ ÔÈ‡ Ì‡L¤¦¥©¤¤¦§¤¦¤¤§©¦¤¦©©§¨¦©¥©©©§¦¤©©¦©¦§©

˙t ‡Ïa ÏÏk ÔÓÈÈ˜Ï ¯LÙ‡ È‡L ˙aM‰ ˙ceÚÒ[eh„"Ú¯ ÔÓÈqa ·e˙kL BÓk36. §©©©¨¤¦¤§¨§©§¨§¨§Ÿ©§¤¨§¦¨

È¯ˆÂ ‰ÏÈl‰ LecÈ˜Ï ÔÈÈÂ ˙t BÏ LÈ Ì‡Â„B·ÎÏÂ ‰ÏÈÏ „B·ÎÏ ‰ceÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe (ÌBiaL LecÈ˜Ï ÔÈÈ ˙B�˜Ï) C §¦¥©§©¦§¦©©§¨§¨¦¦§©¦§¦¤©§¨¦¨§¥§¨¦§©§¨§¦§

„B·ÎÏ Ì„B˜ ÌBÈ „B·kL ‰ÏÈl‰ „B·ÎÏL ‰ceÚÒ ÈÎ¯ˆÏe (ÌBi‰ LecÈ˜Ï) ÔÈÓ„B˜ ÌBi‰ „B·ÎÏL ‰ceÚÒ ÈÎ¯ˆ È¯‰ ÌBÈ£¥¨§¥§¨¤¦§©§¦§¦©§¨§¥§¨¤¦§©©§¨¤§¥¦§

‰ÏÈÏ37ÌBÈaL LecÈ˜ ÔÎÂ) Ì„B˜ ÌBÈ‰ „eaÈkL ‰ÏÈÏa ÌÏÎ‡È ‡ÏÂ ÌBÈ‰ „Ú ÌÁÈpÈ ÌÈ„‚Ó È�ÈÓ ËÚÓ BÏ LiL ÈÓ ÔÎÂ ©§¨§¥¦¤¥§©¦¥§¨¦©¦¥©©§ŸŸ§¥©©§¨¤¦©¥§¥¦¤©

‰ÏÈl‰ „B·ÎÏL ‰ceÚÒ ÈÎ¯ˆÏ Ì„B˜[fh:( ¥§¨§¥§¨¤¦§©©§¨
ח סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק

1
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3

4

5

6

7

8

9

`zax `zkld

úô àìá ììë [åèאת בו ללפת משהו הוא הפת ובכלל -
יבשה יאכלה שלא כדי .35הפת

äìéìä ãåáëìù [æè:משגת ידו שאין במי הקדימה סדר -

הלילה קידוש לצורך משנה לחם לקידוש38א) יין ב) ,

צרכי39הלילה ה) היום, קידוש ד) היום, סעודת צרכי ג) ,
הלילה. סעודת

zetqede mipeiv

קודם34) לשבת נר (שלכן ס"ד רסג בסימן ועד"ז ס"ב, כדלעיל
על מקום מכל התורה, מן הוא היום שקידוש פי על ואף ליין):

הפת. על לקדש אפשר וגם סופרים, מדברי אלא אינו היין
עיקר35) בכלל והוא יבש, לחם לאכול לאדם צער דהוא

הם הסעודה שצרכי וי"ל ח), ס"ק עד סי' (בדה"ש הסעודה
לשבת. שמוסיפים התבשילים

תבשילין36) ומיני מעדנים מיני כל אדם אכל אפילו ה: סעיף
ג' חובת ידי יוצא אינו המינים מחמשת שהם אע"פ הרבה
שמברכין לחם שיאכל עד בשבת לסעוד אדם שחייב סעודות
הלחם הוא סעודה שעיקר (ועוד המזון וברכת המוציא עליו

האדם). יחיה שעליו
È"Òועד"ז ÁÙ˜ ÔÓÈÒ·. . עונג לשבת וקראת נאמר שבשבת :

שהלחם סעודה) עליו (שקובעים לחם אכילת בלא . . עונג ואין

הלחם. שם על נקרא סעודה שכל הסעודה עיקר הוא
Ò"·עד"ז37) ËÙ¯ ÔÓÈÒ·קודם היין על לקדש חכמים ותקנו :

קודם יום שכבוד לפי הלילה סעודת קודם כמו שחרית סעודת
עודף לילה כבוד יהא היין על ביום יקדש לא ואם לילה לכבוד

יום. כבוד על
הלילה38) לקידוש אפילו שקודם שבת לנר אפילו קודמת הפת

ס"ג), רסג (סימן
בלבד. פת מעט שבת לנר קודם משנה לחם אם שם ועיין

אף39) - הכוס על המזון לברכת קודם הלילה לקידוש ויין
להלן וראה א), ס"ק קו"א רצו (סימן הפת על לקדש כשיכול
יכול שאינו במקום לקידוש ליין קודם להבדלה שיין כא סעיף

מדינה. שכר על להבדיל

•
zay zekld - jexr ogley

Ëאלא הבל מוסיף שאינו בדבר בשבת להטמין אסרו לא
שאז התבשיל בה שנתבשל עצמה קדרה באותה כשמטמין
מותר אחרת לקדרה פינהו אם אבל ירתיחנה שמא לגזור יש
מותר הראשונה לקדרה והחזירו חזר אם ואפילו להטמינו
לא וחכמים השנייה קדרה בדופני קצת נתקרר (שכבר להטמינו
נתקרר ואם בו שנתבשל ראשון בכלי חם כשהוא אלא אסרו
מותר ראשון בכלי בעודו אפילו בו סולדת היד שאין עד קצת
יצטנן שלא כדי גמור צונן להטמין שמותר שכן וכל להטמינו)

צנתו. שתפיג כדי או ביותר

אסור הבל המוסיף בדבר אבל הבל מוסיף שאינו בדבר זה וכל
יום: מבעוד ואפילו גמור צונן אפילו להטמין

Èשאינו דבר בשאר או במוכין הקדרה בתוכה שטמן קופה

זיתים של פסולת גבי על יום מבעוד להעמידה אסור הבל מוסיף
שהם הבללפי מוסיפין והמוכין בהמוכין למעלה הבל מעלים

אבל הבל המוסיף בדבר כטמונה היא והרי בהם הטמונה בקדרה
מעלים אינם שהם שומשמין של פסולת גבי על להעמידה מותר

למעלה. ההבל

שם להטמינה שם שנתבשלה הכירה בתוך להעמידה מותר וכן
עומדת שהקדרה הכירה ששולי ואע"פ הבל מוסיף שאינו בדבר
מחמת הכירה חום שאין כיון מקום מכל מאד חמין הם שם
אינה והולכת מתקררת היא שעה וכל האש מחמת אלא עצמה
וכיוצא זיתים של לפסולת דומה ואינו הבל המוסיף דבר נקראת

מעצמם. הבל מוסיפים שהם בהם

יש אם אבל מהגחלים גרופה הכירה שתהא צריך מקום ומכל
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קלט

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

xaecny yxtl epigxkéàå .BèçLazrckàéá÷ò,`idéãéàå éãéà ¦§¨§¦£©§¨¦¦§¦¦
envr ipta xkipd xnvd oiae ,dfibd lk x`yk d`xpy xnvd oia -

,miign ylzpyéøL àøLîmby itl ,mixzen zeidl mdl yi - ¦§¨¨¥
ixnbl cxtpy xnvd mbe ,dhigyd ici lr xzen xaegnd xnvd

.dhigy xg`l d`pda xzen ,oelga gpeneåàì àlàepigxk lr - ¤¨¨
zrck,àéä ïðaødndady enk dhigya xzip xaegnd xnvde ©¨¨¦

jkle .ezxizn dhigy oi` ,miign cxtpy xnvd la` ,zxzip dnvr
`ed xzen xaegnd xnvd x`yn wlgk d`xpy xnvdy ,exn`

.xzid el oi` ,miign ylzpy envr ipta xkipy xnvde ,d`pdaåm` §
okdpéî òîLyéâéìt BèçLaok`y :`xnbd dwiqn .minkge `iawr §©¦¨¦§¨§¦¦

dpéî òîL.epizpynn ok cenll yi - §©¦¨
oiae mzn oia xekan ylzpy xnvy ,minkg zrcl dpc `xnbd
ylzpy xnva oicd edn ,ezhigy xg`l mb d`pda xeq` ,men lran
d`pda `ed xzen m`d ,zepaxwd ehgyp jk xg`e zepaxw x`yn

:`xnbd zwtzqn .`l e`ìBzä ,éàpé éaø éòaäìBòî øîö L ¨¥©¦©©©¥¤¤¥¨
,äîéîz,dlerd dhgyp okn xg`leeäîylzpy xnvd m`d - §¦¨©

wtqd ceqie .`l e` ,xaegnd xnvd x`y enk d`pda xzen miign
daxziy ick daixwdln dlerd z` ddyi `nyyegl yi m`d ,`ed

.ok miyyeg oi`y e` ,epnn dpdi okn xg`le xnvd elv`
:`xnbd dywnìBzL,miciaéøLc ïàî àkéà éîin yi m`d - ¥¦¦¨©§¨¥

x ixd ,xnvdn zepdl xizny.dfib xeqi` lr xary `ed ryàlà¤¨
,zeywdl yi jky `xnbd zxne`ìúpL øîöLeil`näìBòî ¤¤¤¦§©¥¨

.eäî ,äîéîz§¦¨©
x`ya `le dler iabl wx `ped ax wtzqd recn zx`an `xnbd

:`xnbd zx`an .zepaxwdíLàå úàhçcylzpy xnva - §©¨§¨¨
,mininz my`e z`hg zepaxwnCì éòaéz àìd`pda xzen `ed m` Ÿ¦¨¥¨

itl ,d`pda `ed xzen i`cey ,`l e`eúà äøtëìc ïåéëc- §¥¨¦§©¨¨¨
i`ce ,milrad zxtk jxevl md mi`a el` zepaxwy xg`nyàìŸ

eäì eäLîzepdl mileki m` mb ,mze` midyn milrad oi` - ©§§
.mzxtk xdnl md mivexy itl ,miizpia mlv` daxziy xnvdn

:`xnbd dtiqenøNòîe øBëácxyrne xekan ylzpy xnva - ¦§©£¥
,mininzénðitl ,d`pda xeq` xnvd i`cey ,wtzqdl oi`ïåéëc ©¦§¥¨

eúà äøtëì åàìc`l` ,dxtk jxevl mi`a mpi`y xg`ny - §¨§©¨¨¨
xyr el yiyk yicwdl `ed gxken xyrne ,eil`n yecw xekad

y yegl yi i`ce ,zendaeäì eäLîylzpy xnvd z` xizp m`y - ©§§
daxziy ick ,maixwdln zedydl e`eai ,mininz mcera mdn

.ylzpd xnvd mlv`,Cì éòaéz ékaäìBòcylzpy xnva - ¦¦¨¥¨§¨
`ed wtqde ,dler zepaxwnéàîe` d`pda xzen xnvd m`d - ©

.`l
n m`d :wtqd iccv z` `xnbd zx`anïåék¥¨
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

zay zekld - jexr ogley

.ÁLecÈ˜Ï ÔÈÈÂ ÌBi‰ „B·ÎÏÂ ‰ÏÈl‰ „B·ÎÏ ‰ceÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe ‰ÏÈlaL LecÈ˜Ï ÔÈÈ ˙B�˜Ï ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡L ÈÓ¦¤¥¨©¤¤¦§©¦§¦¤©©§¨§¨¦¨§¥§¨¦§©©§¨§¦§©§©¦§¦

ÔÈi‰ ÏÚ Ì‚Â ˙t‰ ÏÚ Lc˜Ï ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ÈÙÏ ÏkÏ Ì„B˜ ‰ÏÈl‰ LecÈ˜ È¯‰ ÌBÈaL¤©£¥¦©©§¨¥©Ÿ§¦¤¦©¨©©¦¤¨§©¥©©©§©©©©¦

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·„Ó ‡l‡ B�È‡34˙t‰ ÔÓ ıeÁ ÏkÏ Ì„B˜ BlL ÔÈi‰ Ìb ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰ ‰Ê LecÈ˜ ¯wÈÚL ÔÂÈk ÌB˜Ó ÏkÓ ¥¤¨¦¦§¥§¦¦¨¨¥¨¤¦©¦¤¦©¨©©©¦¤¥©Ÿ¦©©

˙ÂˆÓ ¯wÈÚ ‡e‰ ˙t‰L ÈÙÏ ˙t‰ ÏÚ Lc˜ÈÂ ‰ÏÈl‰ LecÈ˜ ÏL ÔÈiÏ ˙Ó„B˜ ‡È‰ ‰�LÓ ÌÁÏ ˙t BÏ ÔÈ‡ Ì‡L¤¦¥©¤¤¦§¤¦¤¤§©¦¤¦©©§¨¦©¥©©©§¦¤©©¦©¦§©

˙t ‡Ïa ÏÏk ÔÓÈÈ˜Ï ¯LÙ‡ È‡L ˙aM‰ ˙ceÚÒ[eh„"Ú¯ ÔÓÈqa ·e˙kL BÓk36. §©©©¨¤¦¤§¨§©§¨§¨§Ÿ©§¤¨§¦¨

È¯ˆÂ ‰ÏÈl‰ LecÈ˜Ï ÔÈÈÂ ˙t BÏ LÈ Ì‡Â„B·ÎÏÂ ‰ÏÈÏ „B·ÎÏ ‰ceÚÒ ÈÎ¯ˆ ÔÈÎ‰Ïe (ÌBiaL LecÈ˜Ï ÔÈÈ ˙B�˜Ï) C §¦¥©§©¦§¦©©§¨§¨¦¦§©¦§¦¤©§¨¦¨§¥§¨¦§©§¨§¦§

„B·ÎÏ Ì„B˜ ÌBÈ „B·kL ‰ÏÈl‰ „B·ÎÏL ‰ceÚÒ ÈÎ¯ˆÏe (ÌBi‰ LecÈ˜Ï) ÔÈÓ„B˜ ÌBi‰ „B·ÎÏL ‰ceÚÒ ÈÎ¯ˆ È¯‰ ÌBÈ£¥¨§¥§¨¤¦§©§¦§¦©§¨§¥§¨¤¦§©©§¨¤§¥¦§

‰ÏÈÏ37ÌBÈaL LecÈ˜ ÔÎÂ) Ì„B˜ ÌBÈ‰ „eaÈkL ‰ÏÈÏa ÌÏÎ‡È ‡ÏÂ ÌBÈ‰ „Ú ÌÁÈpÈ ÌÈ„‚Ó È�ÈÓ ËÚÓ BÏ LiL ÈÓ ÔÎÂ ©§¨§¥¦¤¥§©¦¥§¨¦©¦¥©©§ŸŸ§¥©©§¨¤¦©¥§¥¦¤©

‰ÏÈl‰ „B·ÎÏL ‰ceÚÒ ÈÎ¯ˆÏ Ì„B˜[fh:( ¥§¨§¥§¨¤¦§©©§¨
ח סעיף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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`zax `zkld

úô àìá ììë [åèאת בו ללפת משהו הוא הפת ובכלל -
יבשה יאכלה שלא כדי .35הפת

äìéìä ãåáëìù [æè:משגת ידו שאין במי הקדימה סדר -

הלילה קידוש לצורך משנה לחם לקידוש38א) יין ב) ,

צרכי39הלילה ה) היום, קידוש ד) היום, סעודת צרכי ג) ,
הלילה. סעודת

zetqede mipeiv

קודם34) לשבת נר (שלכן ס"ד רסג בסימן ועד"ז ס"ב, כדלעיל
על מקום מכל התורה, מן הוא היום שקידוש פי על ואף ליין):

הפת. על לקדש אפשר וגם סופרים, מדברי אלא אינו היין
עיקר35) בכלל והוא יבש, לחם לאכול לאדם צער דהוא

הם הסעודה שצרכי וי"ל ח), ס"ק עד סי' (בדה"ש הסעודה
לשבת. שמוסיפים התבשילים

תבשילין36) ומיני מעדנים מיני כל אדם אכל אפילו ה: סעיף
ג' חובת ידי יוצא אינו המינים מחמשת שהם אע"פ הרבה
שמברכין לחם שיאכל עד בשבת לסעוד אדם שחייב סעודות
הלחם הוא סעודה שעיקר (ועוד המזון וברכת המוציא עליו

האדם). יחיה שעליו
È"Òועד"ז ÁÙ˜ ÔÓÈÒ·. . עונג לשבת וקראת נאמר שבשבת :

שהלחם סעודה) עליו (שקובעים לחם אכילת בלא . . עונג ואין

הלחם. שם על נקרא סעודה שכל הסעודה עיקר הוא
Ò"·עד"ז37) ËÙ¯ ÔÓÈÒ·קודם היין על לקדש חכמים ותקנו :

קודם יום שכבוד לפי הלילה סעודת קודם כמו שחרית סעודת
עודף לילה כבוד יהא היין על ביום יקדש לא ואם לילה לכבוד

יום. כבוד על
הלילה38) לקידוש אפילו שקודם שבת לנר אפילו קודמת הפת

ס"ג), רסג (סימן
בלבד. פת מעט שבת לנר קודם משנה לחם אם שם ועיין

אף39) - הכוס על המזון לברכת קודם הלילה לקידוש ויין
להלן וראה א), ס"ק קו"א רצו (סימן הפת על לקדש כשיכול
יכול שאינו במקום לקידוש ליין קודם להבדלה שיין כא סעיף

מדינה. שכר על להבדיל

•
zay zekld - jexr ogley

Ëאלא הבל מוסיף שאינו בדבר בשבת להטמין אסרו לא
שאז התבשיל בה שנתבשל עצמה קדרה באותה כשמטמין
מותר אחרת לקדרה פינהו אם אבל ירתיחנה שמא לגזור יש
מותר הראשונה לקדרה והחזירו חזר אם ואפילו להטמינו
לא וחכמים השנייה קדרה בדופני קצת נתקרר (שכבר להטמינו
נתקרר ואם בו שנתבשל ראשון בכלי חם כשהוא אלא אסרו
מותר ראשון בכלי בעודו אפילו בו סולדת היד שאין עד קצת
יצטנן שלא כדי גמור צונן להטמין שמותר שכן וכל להטמינו)

צנתו. שתפיג כדי או ביותר

אסור הבל המוסיף בדבר אבל הבל מוסיף שאינו בדבר זה וכל
יום: מבעוד ואפילו גמור צונן אפילו להטמין

Èשאינו דבר בשאר או במוכין הקדרה בתוכה שטמן קופה

זיתים של פסולת גבי על יום מבעוד להעמידה אסור הבל מוסיף
שהם הבללפי מוסיפין והמוכין בהמוכין למעלה הבל מעלים

אבל הבל המוסיף בדבר כטמונה היא והרי בהם הטמונה בקדרה
מעלים אינם שהם שומשמין של פסולת גבי על להעמידה מותר

למעלה. ההבל

שם להטמינה שם שנתבשלה הכירה בתוך להעמידה מותר וכן
עומדת שהקדרה הכירה ששולי ואע"פ הבל מוסיף שאינו בדבר
מחמת הכירה חום שאין כיון מקום מכל מאד חמין הם שם
אינה והולכת מתקררת היא שעה וכל האש מחמת אלא עצמה
וכיוצא זיתים של לפסולת דומה ואינו הבל המוסיף דבר נקראת

מעצמם. הבל מוסיפים שהם בהם

יש אם אבל מהגחלים גרופה הכירה שתהא צריך מקום ומכל
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c"agקמ i`iyp epizeax zxezn

בבגדים הקדרה בה להטמין אסור קטומות הן אפילו גחלים בה
בגחלים נוגעת אינה אם אפילו הבל מוסיף שאין דבר בשאר או
גבי על שתלויה או ברזל של כסא גבי על שיושבת כגון כלל
מכל עצמן מחמת הבל מוסיפים אינן שהבגדים שאף לפי אבנים
מוסיפים למעלה הבל שמעלים שתחתיהם הגחלים מחמת מקום

הבל. המוסיף בדבר טמונה היא והרי בקדרה הבל הבגדים

על שנתן כגון בקדרה נוגעים הבגדים שאין בענין הוא ואם
הכלי על הבגדים ונתן הקדרה בצדי נוגע שאינו רחב כלי הקדרה
הבל מוסיף שאינו בדבר אפילו כלל הטמנה כאן שאין שנמצא
כלום בכך אין למעלה הבל מעלין שהגחלים שאף מותר זה הרי

דבר. בשום טמונה הקדרה שאין כיון

על יושבת היא אם אבל בגחלים נוגעת הקדרה תהא שלא והוא
שזהו לפי אוסרים יש לגמרי מגולה היא אם אף גחלים גבי
בגחלים נוגעת הקדרה שאף כיון הבל המוסיף בדבר כמטמין
שהקדרה שכל אומרים ויש הבל בה ומוסיפים מעלים והם
ופי התנור בתוך היא אם ואף הטמנה זו אין למעלה מגולה
בדבר הטמנה אסרו שלא לפי כלום בכך אין מכוסה התנור
אין לפיכך ברמץ יטמין שמא גזרה משום אלא הבל המוסיף
לדופני ומודבק המיטלטל דבר שהוא רמץ כעין אלא לאסור
אם (ואף להקדרה מודבקים אינן ופיה התנור דופני אבל הקדרה
מפסיק קצת אויר יהיה שלא אפשר אי וצר קטן הוא התנור

המנהג: וכן ביניהם)

‡Èבן כמאכל שנתבשל או קטומות הן כשהגחלים זה וכל
סמוך בקדרה חיה בשר חתיכת שנתן או יום מבעוד דרוסאי
שום בלא אף אסור הכל לדברי כן לא שאם ממש לחשכה

רנ"ג. בסי' שנתבאר כמו הטמנה

כלום מועיל אין להתבשל שממהרים קטניות ובמיני בצק במיני
שנתבאר כמו להתבשל) (שממהרין לחשכה סמוך חיין שהן מה

רנ"ד: בסי'

·Èאף ענין בכל מותר כיסויו סביב בטיט טוח התנור ואם

כמ"ש לחיתוי לחוש אין שאז הגחלים) (בתוך ממש בהטמנה
נוהגים שאין ובמקומות בטיט התנור פי לטוח נוהגים ולכן שם
ומיני הקטניות שיתבשלו וצריך הטמנה שם יהיה שלא צריך כן
קטומות: יהיו שהגחלים או דרוסאי בן כמאכל יום מבעוד בצק

‚Èמכבוד זהו כי בשבת חמין שיאכל כדי לשבת להטמין מצוה
צונן לאכול לו מותר לו מזיקין שהחמין מי אבל שבת ועונג
בשבת חמין אכילת ואוסר חכמים בדברי מאמין שאינו מי אבל

הוא: אפיקורס שמא חוששין

טֿיג סעיפים החמין הטמנת דיני רנז סימן ב חלק

על‡ קר תבשיל בין חם תבשיל בין יום מבעוד להטמין מותר
הבל המוסיף דבר גבי על כמטמין זה ואין רותחת קדרה גבי
נקרא הרותחת הקדרה שאין לפי יום מבעוד אפילו שאסור

ומתמעט: הולך חומה שהרי הבל מוסיף

ובו חמה דבר על קר דבר שבת בערב להשים מותר רנח סימן ב חלק

אחד סעיף

יחדן‡ שלא מקרה דרך יום מבעוד הקדרה בהם שטמן מוכין
הסתם שמן מוקצים שהם לפי בשבת לטלטלם אסור לכך
או קדרות בהם להטמין ולא לבדים מהם לעשות עומדים הם
אם אבל כלל כלי תורת עליהם ואין בשבת המותר תשמיש שאר
מותר לעולם בהם להטמין בדעתו שגמר דהיינו להטמנה יחדם
יש הרי לכך יחדם והוא להטמנה ראוים שהם דכיון לטלטלם
להם. המיוחד לתשמיש ראויים שהן מאחר כלי תורת עליהם

לטלטלן מותר לכך יחדן שלא אע"פ צמר בגיזי טמן אם אבל
הסתם מן אחת פעם בהם וכשמטמין כך כל חשובין הגיזין שאין
(והוא לסחורה לאוצר שנתנו הגיזין אבל להטמנה הן עומדות

להש עליהן דרךמקפיד בהן שטמן אלא) תשמיש שום בהן תמש
לעולם: לכך יחדם כן אם אלא בשבת לטלטלם אסור מקרה

א סעיף וטלטולם הטמנה דיני כמה רנט סימן ב חלק
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הפרק: שבתתוכן לתפלת חול תפלת בין ההבדל

ìåçáù äàìòäì úáùáù äàìòä ïéáù ùøôää êà
úà äàøù øôë ïá äîåã åðéà éë ,äìôú úòùáù

.'åë äàøù êøë ïáì êìîä
שה הזכיר לעיל החולהעלאה"[הנה ימות בתפלת "

" רק שבתמעיןהיא ההבדל"העלאת מהות מבאר ועתה ;

ביניהם:]

והתקרבותו האדם עליית ומעלת באיכות ההפרש
בששת בתפלה עלייתו לעומת השבת, ביום לאלקות
ישעי' נבואת בין ההבדל בדוגמת הוא - המעשה ימי
יחזקאל "למה אמרו חז"ל דהנה יחזקאל. לנבואת
דומה, ישעי' למה המלך; את שראה כפר לבן דומה,

המלך". את שראה כרך לבן

מלאכתו בערך השפלות בתכלית להיותו כפר ד"בן
המלך גדולת ורואה המלוכה לעיר כשבא בכפר, הבזוי'
ויתבטל חדא כשעה ישתומם ופרשיו, ורכבו
ערכו שפלות שבין ההבדל גודל מפני ממציאותו,

המלך. רוממות מעלת לגודל

והשרים העיר ואנשי במלך שרגיל כרך בן אבל
אך גדולתו, רוממות כ"כ בעיניו יפלא לא גדולים,
ביותר מכיר בהיותו כפר, בן על מעלתו יתרון בזאת
פנימיות בבחינת הוא לגביו וביטולו המלך, גדולת

המלך". במהות יכיר לא כפר בן משא"כ המלך,

ההתפעלות היא הכפר בן מעלת כלומר:
לו אין מאידך, אך המלך, בראיית שלו וההשתוממות
הוא כרך בבן ואילו המלך; גדלות במהות הכרה
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דוקא אך המלך, גדלות במהות הכרה לו שיש להיפך,
התפעלות גורמת המלך ראיית אין במלך רגילותו בגלל

אצלו.

ïéðòäå[בנמשל],'åë ìåãâ ùòøá íéðôåàäå äðä éë ,
äìòîì ,ìãáåîå ùåã÷ úðéçá íúâùä éãé ìò
ïáì äîåã àåä ,ïéîìò ìë àìîîå ááåñ úðéçáî
êìîä éðôî åìåèéáù ,ìùî êøã ìò äàøù øôë

.åúâùä øãâî äìòîì åúåîîåø ùåãéç úîçî
גדול" "ברעש הם שהאופנים לעיל נתבאר
הקב"ה כיצד שמרגישים מחמת להקב"ה ובהשתוקקות
ומשיגים ומבינים העולמות מגדר לגמרי ומובדל קדוש
כלל בו השגה להם ואין ממנו הם רחוקים כמה עד
הכרה שום לו שאין כפר" "בן כמו שזהו ונמצא וכלל;
המלך. מרוממות מאד מתפעל ולפיכך המלך, במהות

.ìåçä éîé úðéçá åäæå
ומתדבק מתקשר האדם החול בימות שגם אף
החול שבימות היות מקום, מכל התפלה, בעת באלקות
לנבראים ומתצמצם יורד אלא בגילוי אינו האלקי האור
זוטא ד"מלך עבדיו, אצל שהולך המלך [וכמשל
שרואה כפר" "בן כמו אז הם שבנ"י נמצא, אקרי"],
של חיצוניות בבחינת רק מכירין ש"אין המלך, את
היינו האופנים; כעבודת הוא אז ועבודתם המלך"
שמרגישים באופן הוא התפלה בעת האלקי שההרגש
לגמרי. מהם ורחוק ומובדל קדוש הקב"ה כמה עד
והתפעלות, ב"רעש" היא החול בימות התפלה ולפיכך,
הריחוק הרגש מחמת - לאלקות גדול צמאון ומתוך

מאלקות.

âðò úåìâúä úðéçá àåä úáùá ïë ïéàù äî
,êáåèî åâðòúéå åòáùé êúåëìîá åçîùé ,ïåéìòä
ùåãéç ïéàù ,ìùî êøã ìò êøë ïáì äîåã àåä æà
ø÷é åéæî äðäðå âðòúî àìà ,êìîä úåîîåø åéðéòá

.åúìåãâ úøàôú
שהוא כפי להקב"ה ישראל בני מתקרבים בשבת
כסא על בהיכלו היושב כמלך - כביכול בעצמותו
- במלכותך") "ישמחו אומרים זה (שעל מלכותו
את שרואה כרך" "בן כמו הם בנ"י שבשבת ונמצא,
תפארת יקר מזיו ונהנה בפנימיותו שמכיר המלך,
מתוך היא והעבודה השרפים), (וכעבודת גדולתו

באלקות. ושמחה תענוג

ענג התגלות "בחינת זמן הוא שבשבת וזהו
האדם בנפש אלקות גילוי ישנו שבשבת העליון",

"ענג הוא שתענוגו תענוגהעליוןבאופן היינו ,"

.מאלקות

[לסיכום:

(כאשרהעלאה"ה החול בימות לאלקות האדם של "

כ רק היא בהסתר) הוא האלקי את"האור שראה כפר בן

אזהמלך מרגיש שהאדם המלך, במהות הכרה לו שאין "

הקב ורוממות מאלקות העולמות,"ריחוקו מכל למעלה ה

ו בהתפעלות היא אז תפלתו גדול"ולפיכך (כעבודתברעש "

לאלקות. הצמאון רגש מחמת האופנים),

""משא האדם ביכולת שאז בשבת, "לעלותכ

להקב כמלך"ולהתקרב בגילוי, (כשהוא ובעצמו בכבודו ה

הרי המלך, את הרואה כרך בן כמשל - כסאו) על היושב

מתוך היא אז האדם "עונגתפלת ישמחובאלקות,

מטובך ויתענגו ישבעו . . ]."במלכותך

.íééðòì ä÷ãö úáùá ùîù åøîà äæ ìòå
שכאשר הוא, זה במאמר הפשוט הפירוש הנה
לעניים, טובה זו הרי השבת, ביום מאירה השמש
בה ומתחממים ברור, יום להם ונוח בה "שמתעדנים

הצינה". ביום

שייך זה תענוג מדוע מובן, אינו דוקא,לשבתאך
דוקא.לענייםומדוע

מפרש:] כן [על

.äéôðëá àôøîå ä÷ãö ùîù áéúëãë ,ïéðòäå
בגמ' למדו לעניים" צדקה בשבת ד"שמש זה ענין

) שמי יראי לכם "וזרחה שבתמהכתוב שמש.)שומרי

היא בשבת השמש שזריחת בכנפי'", ומרפא צדקה
"רפואה". מביאה והיא "צדקה",

כאן האמורה שה"שמש" הוא, בזה הרוחני והתוכן
הוי'היא שם שמשגילוי "כי כמ"ש לשמש, [הנמשל

בשבת המאיר הוי', שם שגילוי והיינו, הוי'"]. - ומגן
הוא - עליו מתענג והאדם והשתלשלות, צמצומים בלי

להלן). שיבואר (כפי ולרפואה לצדקה הגורם הוא

שממשיך:] [וזהו

àôåø úðéçá ,àôøîä àåä ¯ 'éåä ïâîå ùîù éë
åäééîøâî ïåì úéìã íééðòì ä÷ãö àåä ïëìå ,íéìåç

.íåìë
הדברים: ונקודת הענין. ביאור ומרחיב הולך [ועתה

הוא כיצד בהם ומרגיש מתפעל כשהאדם החול, בימות

באור והצמצום הירידה (מחמת מאלקות מאוד רחוק
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דוקא אך המלך, גדלות במהות הכרה לו שיש להיפך,
התפעלות גורמת המלך ראיית אין במלך רגילותו בגלל

אצלו.

ïéðòäå[בנמשל],'åë ìåãâ ùòøá íéðôåàäå äðä éë ,
äìòîì ,ìãáåîå ùåã÷ úðéçá íúâùä éãé ìò
ïáì äîåã àåä ,ïéîìò ìë àìîîå ááåñ úðéçáî
êìîä éðôî åìåèéáù ,ìùî êøã ìò äàøù øôë

.åúâùä øãâî äìòîì åúåîîåø ùåãéç úîçî
גדול" "ברעש הם שהאופנים לעיל נתבאר
הקב"ה כיצד שמרגישים מחמת להקב"ה ובהשתוקקות
ומשיגים ומבינים העולמות מגדר לגמרי ומובדל קדוש
כלל בו השגה להם ואין ממנו הם רחוקים כמה עד
הכרה שום לו שאין כפר" "בן כמו שזהו ונמצא וכלל;
המלך. מרוממות מאד מתפעל ולפיכך המלך, במהות

.ìåçä éîé úðéçá åäæå
ומתדבק מתקשר האדם החול בימות שגם אף
החול שבימות היות מקום, מכל התפלה, בעת באלקות
לנבראים ומתצמצם יורד אלא בגילוי אינו האלקי האור
זוטא ד"מלך עבדיו, אצל שהולך המלך [וכמשל
שרואה כפר" "בן כמו אז הם שבנ"י נמצא, אקרי"],
של חיצוניות בבחינת רק מכירין ש"אין המלך, את
היינו האופנים; כעבודת הוא אז ועבודתם המלך"
שמרגישים באופן הוא התפלה בעת האלקי שההרגש
לגמרי. מהם ורחוק ומובדל קדוש הקב"ה כמה עד
והתפעלות, ב"רעש" היא החול בימות התפלה ולפיכך,
הריחוק הרגש מחמת - לאלקות גדול צמאון ומתוך

מאלקות.

âðò úåìâúä úðéçá àåä úáùá ïë ïéàù äî
,êáåèî åâðòúéå åòáùé êúåëìîá åçîùé ,ïåéìòä
ùåãéç ïéàù ,ìùî êøã ìò êøë ïáì äîåã àåä æà
ø÷é åéæî äðäðå âðòúî àìà ,êìîä úåîîåø åéðéòá

.åúìåãâ úøàôú
שהוא כפי להקב"ה ישראל בני מתקרבים בשבת
כסא על בהיכלו היושב כמלך - כביכול בעצמותו
- במלכותך") "ישמחו אומרים זה (שעל מלכותו
את שרואה כרך" "בן כמו הם בנ"י שבשבת ונמצא,
תפארת יקר מזיו ונהנה בפנימיותו שמכיר המלך,
מתוך היא והעבודה השרפים), (וכעבודת גדולתו

באלקות. ושמחה תענוג

ענג התגלות "בחינת זמן הוא שבשבת וזהו
האדם בנפש אלקות גילוי ישנו שבשבת העליון",

"ענג הוא שתענוגו תענוגהעליוןבאופן היינו ,"

.מאלקות

[לסיכום:

(כאשרהעלאה"ה החול בימות לאלקות האדם של "

כ רק היא בהסתר) הוא האלקי את"האור שראה כפר בן

אזהמלך מרגיש שהאדם המלך, במהות הכרה לו שאין "

הקב ורוממות מאלקות העולמות,"ריחוקו מכל למעלה ה

ו בהתפעלות היא אז תפלתו גדול"ולפיכך (כעבודתברעש "

לאלקות. הצמאון רגש מחמת האופנים),

""משא האדם ביכולת שאז בשבת, "לעלותכ

להקב כמלך"ולהתקרב בגילוי, (כשהוא ובעצמו בכבודו ה

הרי המלך, את הרואה כרך בן כמשל - כסאו) על היושב

מתוך היא אז האדם "עונגתפלת ישמחובאלקות,

מטובך ויתענגו ישבעו . . ]."במלכותך

.íééðòì ä÷ãö úáùá ùîù åøîà äæ ìòå
שכאשר הוא, זה במאמר הפשוט הפירוש הנה
לעניים, טובה זו הרי השבת, ביום מאירה השמש
בה ומתחממים ברור, יום להם ונוח בה "שמתעדנים

הצינה". ביום

שייך זה תענוג מדוע מובן, אינו דוקא,לשבתאך
דוקא.לענייםומדוע

מפרש:] כן [על

.äéôðëá àôøîå ä÷ãö ùîù áéúëãë ,ïéðòäå
בגמ' למדו לעניים" צדקה בשבת ד"שמש זה ענין

) שמי יראי לכם "וזרחה שבתמהכתוב שמש.)שומרי

היא בשבת השמש שזריחת בכנפי'", ומרפא צדקה
"רפואה". מביאה והיא "צדקה",

כאן האמורה שה"שמש" הוא, בזה הרוחני והתוכן
הוי'היא שם שמשגילוי "כי כמ"ש לשמש, [הנמשל

בשבת המאיר הוי', שם שגילוי והיינו, הוי'"]. - ומגן
הוא - עליו מתענג והאדם והשתלשלות, צמצומים בלי

להלן). שיבואר (כפי ולרפואה לצדקה הגורם הוא

שממשיך:] [וזהו

àôåø úðéçá ,àôøîä àåä ¯ 'éåä ïâîå ùîù éë
åäééîøâî ïåì úéìã íééðòì ä÷ãö àåä ïëìå ,íéìåç

.íåìë
הדברים: ונקודת הענין. ביאור ומרחיב הולך [ועתה

הוא כיצד בהם ומרגיש מתפעל כשהאדם החול, בימות

באור והצמצום הירידה (מחמת מאלקות מאוד רחוק
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c"agקמב i`iyp epizeax zxezn

- חי לא-ל עז בצמאון כלתה וגם נפשו ונכספה האלקי)

" בבחינת הוא וחולההרי השבת,"עני"" יום בהגיע אבל ;

" עליו הוי'זורח בנשמש משיגים ובו בגלוי את"" י

להקב ""ההתקרבות בנפשם שמתגלה באופן עונגה

"העליון מתרפא ממילא אזי - העוני;חליים" ומסתלק "

" שזריחת הוי'ונמצא, "שמש בבחינת היא "רפואה"

(וחולי"ל לצדקה"" החול."עניות"" דימות (

ומבאר:] שהולך וזהו

ìàøùé úñðë ìåçä úåîé ìë äðä éë ,øáãä øåàéáå
úåùéùàá éðåëîñ ù"îë ,äáäà úìåç úðéçáá àåä

.éðà äáäà úìåç éë íéçåôúá éðåãôø
למעליותא, גם חולי בתיאורישנו הכתוב וכלשון

באשישות "סמכוני להקב"ה ישראל כנסת אהבת
ישראל שכנסת אני", אהבה חולת כי בתפוחים רפדוני
בצמאון להקב"ה מתגעגעים שישראל דלהיות מבקשת,

"כי עד כזה אניעז לייןחולה הם זקוקים לאהבתו",
להשיב (מתפוחים) טוב וריח יין) לגיני הן ("אשישות"

. נפשם את

" בבחינת אהבה בין הקשר מהו ומבאר חולת[וממשיך

דוקא:]אהבה החול לימות "

äéîøâî äéì úéìã éðò úðéçáá àéäù éðôî åðééäå
,äãåã ìà úåìòì äùôð äúìë íâå äôñëðå ,íåìë
äìòîì àåäù ,ä"á óåñ ïéà 'ä øåàá ììëúäì

.ááåñå àìîî øãâî
היא "חולי" כדי עד לאלקות זה עצום צמאון סיבת
וזהו מהקב"ה, רחוק הוא כמה עד וההרגשה ההכרה -

העלם דמחמת החול, בימות ישראל כנסת של מצבה
עניים כמו הם ישראל בני בהם, האלקי האור והסתר
ובמילא בנפשם, אלקות גילוי שחסר כלום, להם שאין
ה'. באור להתכלל וגעגועים כיסופין ברגשי מתעוררים

ב"ה, סוף האין ברוממות מתבוננים כשהם ובפרט
למעלה ית' שהוא (וכנ"ל, כלל העולמות בגדר שאינו
מעורר זה ריחוק עלמין"), כל "סובב מגדר אפילו
מאד ויקר נפלא לדבר המשתוקק כאדם עצום, צמאון
הם הצמאון רגשי שאז להשיגו, ידו בהישג שאינו
יכול שלא המצב לסבול יכול אינו כי מאד, עזים

מבוקשו להשיג

שממשיך:] [וכפי

éðôî äìåç úðéçá àåä åæë ùôðä úåìëá äáäàå
äúìë íâå äôñëð ãéîú øùà ,"äëùåîî úìçåú"

.äééç éîé ìë äæì òéâú àìå
דרך על הוא אהבה" "חולת נק' זו שאהבה הטעם
שמייחל דאדם לב"; מחלה ממושכה "תוחלת מ"ש
יכול שאינו (מפני רב זמן שנמשך באופן מה לדבר

לב. ומכאוב חולי לידי בא הדבר), להשיג

מחמת באה זו שאהבה דהיות בעניננו, וכך
קדוש שהוא ב"ה סוף אין באור להכלל התשוקה
אי כי זה, לצמאון תרופה אין הרי מנבראים, ומובדל

) לנברא עצמואפשר לזהמצד להגיע "תוחלת) והיא ,
אלו בכיסופין האדם נשאר שתמיד ממושכה",
מתמרמר ובמילא צמאונו. לרוות שיוכל מבלי לאלקות,
שחפץ אדם "כמו אהבה, חולת בבחינת ומצטער
שיחלה משיגו, ואינו חמדה דבר באיזה ומשתוקק

לבבו".

éøéö÷ äæä íìåòá íéîëç éãéîìú åàø÷ð ïëìå
.éòéøîå

בתורה (שעוסקים רבנן - חולין "מאן אמרו בגמ'
על מצלינן חולי).. לידי ובאים העולם מן נהנים ואינם
מחמת קצרה שנפשם "לפי קצירי, נק' [חולים קצירי
מתפללים אנו כלומר, [חלושים]", מריעי ועל חליים"]

וחלשים. חולים שהם חכמים תלמידי עבור

" נק חכמים שתלמידי לכך הפנימי :]"חולים[והטעם

úðéçáî íéìá÷îä íä íéîëç éãéîìúù éðôî
ìëù ïéàåøå ,ùéì ïéàî ãìåðä úà ïéàåøù ,äîëç
.ïéà úðéçáî êåôéä àåä ùé úðéçá ìù úåìùìúùä

" בשם נק' הפנימיתלמידירבנן והפירוש חכמים",
מבחינת ומקבל "תלמיד" צ"ל שהאדם הוא, זה בביטוי
ז"ל למאמרם כאן מכוון החכמה וענין "חכמה".
דבר כל שרואה פירוש, הנולד, את הרואה חכם "איזהו
כו', ית' פיו ורוח ה' בדבר ליש מאין ונתהוה נולד איך
בטלים צבאם וכל והארץ השמים הרי לזאת ואי
חשיבי, ממש וכלא פיו, ורוח ה' בדבר ממש במציאות
לפי חכם תלמיד של הגדר כלומר, ממש", ואפס ואין
אין שבאמת שמכיר מי - הוא הענינים פנימיות
הם כי עצמם, מצד מציאות שום ונבראים לעולמות
ועולמות נבראים רואים שאנו ומה לאלקות, בטלים
מאלקות, נפרדת כמציאות "השתלשלות") (הנק'
הם הנבראים שבאמת האמת, היפך ה"ז "יש", בחינת
חשיבות [העדר ממש" ואפס ואין חשיבי ממש "כלא
"בחינת נק' אותם המהווה האלקי הכח לגבי הנבראים
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שהוא חכם, תלמיד של ענינו אתרואהוזהו

לעינים שנראית כפי הנבראים מציאות כיצד האמת,

"אין". באמת שהם האמת, היפך היא "יש") (בחינת

êôúùäì äáäà úìåç úðéçáá íùôð äìëú úàæì
.ùîî íùôð

צמאים הם כי חולים, נק' חכמים שתלמידי וזהו

ולהרגיש לראות אהבה", "חולת בבחינת הנפש, בכלות

האלקי האמת שנפשםאת עד ה', באור ולהיכלל ת

כיסופין. מתוך ממש משתפכת

áéúëãë ,äìôúá åæ äáäà øøåòì íãàä êéøö êëå
äùî ìçéå ù"îë åìç ùåøéôå ,ìà éðô àð åìç
'åë íéðôåàäå úðéçá àåäå ,'åë äìçäù ãîìî

.'åë ìåãâ ùòøá
האדם תפלת צ"ל אהבה דחולת זו בבחינה כך

שבעולמות האלקית החיות שאז מפני החול, בימות

לעורר צריך וזה והסתר, והעלם צמצום בבחינת היא

(כענין לאלקות אהבה" "חולת לרגשי האדם את

של רגש בזה שיש הנ"ל), דהאופנים גדול" ה"רעש

ומרירות. צער

" נאמר זה לפרשוחלוועל שיש א-ל", פני נא

אהבה], חולת בחינת עם שיתפלל [והיינו חולי לשון

" על רז"ל פירוש כדיויחלע"ד עד שהתפלל משה",

חולי.

ùîù éë ,íéìåç àôåø úðéçá àåä úáùá ìáà
êáåèî åâðòúéå åòáùé éë ,äéôðëá àôøîå ä÷ãö

.'ä ìò âðòúú æàå
תענוג לו ויש ה' על מתענג כשאדם בשבת,

כאדם - האהבה לחולי רפואה זה "הרי מאלקות,

מה כי לבבו, חולי שירפא נפשו, שחשקה מה שהשיג

רפואה הזה התענוג ונמצא רפואה, הוא בו שמתענג

ישראל, לכנסת הוא רפואה בשבת העונג כן כמו הוא;

החול". בימי שבעבודתו והמרירות הצער לאותו

ïåäì úéìã íééðòì ä÷ãö úáùá ùîù ïëìå
íùôð äúìë íâå äôñëð øùà ,åäééîøâîבימי]

ïâîåהחול] ùîù úðéçá àåä àôøî ùîùä éë ,
.'éåä

בשבת "שמש רז"ל מאמר יבואר הנ"ל כל ע"פ

השמש זריחת ענין מהו דלכאורה - לעניים" צדקה
אלא - לעניים רק היא והזריחה דוקא, בשבת
עניים שנקראים החול, בימות ישראל הם ש"עניים"
דימות והסתר ההעלם (מחמת "אור" להם שאין משום
בבחינת לאלקות, מאוד צמאים הם ובמילא החול),

האהבה". "חולת

ענין הוא בעולם, האלקי האור כשמאיר ובשבת,
" הוי'זריחת האהבה"שמש ה"חולת "נרפא" וממילא ,"

לבנ"י ניתן זו זריחה ידי על כי (כנ"ל), החול דימות
שמאיר לעניים", "צדקה והיינו מאלקות, להתענג

חשכם. ומסיר עיניהם

התלמידי [הם שמי יראי לכם "וזרחה נאמר זה ועל
אהבה" "חולת מחמת כנ"ל, "חולים" שנק' - חכמים
שזוהי בכנפי'", ומרפא צדקה שמש לאלקות] שלהם
אהבה" ה"חולת את ה"מרפא" הוי'" ד"שמש הזריחה

ת"ח. של

øùà ,äàìéò äîëç úðéçá ,ä"á óåñ ïéà øåà
'éùò äøéöé äàéøáá äùáìúðå äãøé äúøàä
äøå÷îì äìåòå úøæåç úáùáå ,ìåçä éîé úùùá

.äùøùå
אחד בקנה עולה בשבת הוי'" "שמש גילוי פירוש:
בראשית", ימי "ששת בפירוש לעיל שנתבאר מה עם
(הנק' ית' חכמתו בחינת המעשה ימי שבששת
שהיא עד למדריגה ממדריגה יורדת "ראשית")

בבחינת חוזרתעשי'מתלבשת היא בשבת משא"כ ,

ושרשה, "חכמהומשםלמקורה הנקרא השורש, (מן
וצמצומים) מירידות למעלה שהיא כפי עילאה",

(ובעולם). האדם בנפש האלקי האור מתגלה

עילאה", ב"חכמה מלובש ב"ה סוף אין אור כי
יש למטה, בגילוי מאירה ית' שחכמתו שבשבת, ונמצא

גילוי ב"הבכך סוף אין הוי'".אור "שמש -

:'åâå àéä ùã÷ éë úáùä úà íúøîùå ù"îëå
שבשבת וכיון העליון", קודש נק' ש"חכמה ידוע
ידי על האדם ובנפש בעולם ב"ה סוף אין אור מאיר
שבת נקראת כן על "קודש"), (בחינת עילאה" "חכמה

כי השבת את "ושמרתם שנאמר כמו קדש"קדש",

היא".
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שהוא חכם, תלמיד של ענינו אתרואהוזהו

לעינים שנראית כפי הנבראים מציאות כיצד האמת,

"אין". באמת שהם האמת, היפך היא "יש") (בחינת

êôúùäì äáäà úìåç úðéçáá íùôð äìëú úàæì
.ùîî íùôð

צמאים הם כי חולים, נק' חכמים שתלמידי וזהו

ולהרגיש לראות אהבה", "חולת בבחינת הנפש, בכלות

האלקי האמת שנפשםאת עד ה', באור ולהיכלל ת

כיסופין. מתוך ממש משתפכת

áéúëãë ,äìôúá åæ äáäà øøåòì íãàä êéøö êëå
äùî ìçéå ù"îë åìç ùåøéôå ,ìà éðô àð åìç
'åë íéðôåàäå úðéçá àåäå ,'åë äìçäù ãîìî

.'åë ìåãâ ùòøá
האדם תפלת צ"ל אהבה דחולת זו בבחינה כך

שבעולמות האלקית החיות שאז מפני החול, בימות

לעורר צריך וזה והסתר, והעלם צמצום בבחינת היא

(כענין לאלקות אהבה" "חולת לרגשי האדם את

של רגש בזה שיש הנ"ל), דהאופנים גדול" ה"רעש

ומרירות. צער

" נאמר זה לפרשוחלוועל שיש א-ל", פני נא

אהבה], חולת בחינת עם שיתפלל [והיינו חולי לשון

" על רז"ל פירוש כדיויחלע"ד עד שהתפלל משה",

חולי.

ùîù éë ,íéìåç àôåø úðéçá àåä úáùá ìáà
êáåèî åâðòúéå åòáùé éë ,äéôðëá àôøîå ä÷ãö

.'ä ìò âðòúú æàå
תענוג לו ויש ה' על מתענג כשאדם בשבת,

כאדם - האהבה לחולי רפואה זה "הרי מאלקות,

מה כי לבבו, חולי שירפא נפשו, שחשקה מה שהשיג

רפואה הזה התענוג ונמצא רפואה, הוא בו שמתענג

ישראל, לכנסת הוא רפואה בשבת העונג כן כמו הוא;

החול". בימי שבעבודתו והמרירות הצער לאותו

ïåäì úéìã íééðòì ä÷ãö úáùá ùîù ïëìå
íùôð äúìë íâå äôñëð øùà ,åäééîøâîבימי]

ïâîåהחול] ùîù úðéçá àåä àôøî ùîùä éë ,
.'éåä

בשבת "שמש רז"ל מאמר יבואר הנ"ל כל ע"פ

השמש זריחת ענין מהו דלכאורה - לעניים" צדקה
אלא - לעניים רק היא והזריחה דוקא, בשבת
עניים שנקראים החול, בימות ישראל הם ש"עניים"
דימות והסתר ההעלם (מחמת "אור" להם שאין משום
בבחינת לאלקות, מאוד צמאים הם ובמילא החול),

האהבה". "חולת

ענין הוא בעולם, האלקי האור כשמאיר ובשבת,
" הוי'זריחת האהבה"שמש ה"חולת "נרפא" וממילא ,"

לבנ"י ניתן זו זריחה ידי על כי (כנ"ל), החול דימות
שמאיר לעניים", "צדקה והיינו מאלקות, להתענג

חשכם. ומסיר עיניהם

התלמידי [הם שמי יראי לכם "וזרחה נאמר זה ועל
אהבה" "חולת מחמת כנ"ל, "חולים" שנק' - חכמים
שזוהי בכנפי'", ומרפא צדקה שמש לאלקות] שלהם
אהבה" ה"חולת את ה"מרפא" הוי'" ד"שמש הזריחה

ת"ח. של

øùà ,äàìéò äîëç úðéçá ,ä"á óåñ ïéà øåà
'éùò äøéöé äàéøáá äùáìúðå äãøé äúøàä
äøå÷îì äìåòå úøæåç úáùáå ,ìåçä éîé úùùá

.äùøùå
אחד בקנה עולה בשבת הוי'" "שמש גילוי פירוש:
בראשית", ימי "ששת בפירוש לעיל שנתבאר מה עם
(הנק' ית' חכמתו בחינת המעשה ימי שבששת
שהיא עד למדריגה ממדריגה יורדת "ראשית")

בבחינת חוזרתעשי'מתלבשת היא בשבת משא"כ ,

ושרשה, "חכמהומשםלמקורה הנקרא השורש, (מן
וצמצומים) מירידות למעלה שהיא כפי עילאה",

(ובעולם). האדם בנפש האלקי האור מתגלה

עילאה", ב"חכמה מלובש ב"ה סוף אין אור כי
יש למטה, בגילוי מאירה ית' שחכמתו שבשבת, ונמצא

גילוי ב"הבכך סוף אין הוי'".אור "שמש -

:'åâå àéä ùã÷ éë úáùä úà íúøîùå ù"îëå
שבשבת וכיון העליון", קודש נק' ש"חכמה ידוע
ידי על האדם ובנפש בעולם ב"ה סוף אין אור מאיר
שבת נקראת כן על "קודש"), (בחינת עילאה" "חכמה

כי השבת את "ושמרתם שנאמר כמו קדש"קדש",

היא".
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c"agקמד i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

הראשוןÂ‰�‰(ט) צמצום דבחי' ידוע הדברים ביאור
אור העלם בחי' שזהו עצמו אא"ס שצמצם
כו' סתרו חשך ישת כמ"ש העליון חשך נק' הוא העצמות
נכלל עצמותו שאור העלם לשון אלא ממש חשך ואינו
כמו השפע וגלוי האור מניעת ענין רק והוא בעצמו ונתעלם
זה והסתר העלם בחי' אמנם כידוע כו' בנך את חשכת לא
ית' מאתו השפע אור גלוי להיות שיוכל כדי רק היה
בע"ח וכמ"ש כלל ההשתלשלות מציאות היה לא שאל"כ
מגלה וז"ש הראשון צמצום שאחר הקו"ח ענין שזהו
חשך מבחי' דקו"ח האור גלוי דהיינו חשך מני עמוקות
ערוך שאין לפי כידוע אור נראה באורך וז"ש כו' סתרו
לבי"ע מאצי' ממש הוא וכך כו' למאציל האצי' בין כלל
צמצום להיות הוצרך ע"כ לאצי' בריאה בין ערך שאין
ממל' השפע אור יצא ואח"כ בתחלה האצי' אור והעלם
אצי' בין המפסיק הפרסא ענין והוא כידוע בבי"ע דאצי'
הא בחי' אור נראה באורך ענין עיקר שזהו רהלבריאה

שאמר והיינו כידוע ופרסא המסך דרך שבוקע דהארה
אור נהורא והדר כנ"ל הצמצום בחי' שהוא חשוכא ברישא
ממש ליש מאין שפלים רוח להחיות לעולמות השפע גלוי

הצמצום אחר אור גלוי שיצא לאחר הנה אך וד"ל כידוע
ושיעור במדה האלקי ושפע האור בא זה שמחמת וידוע
שנק' לעלול מעילה עולם בכל רבים בצמצומים
עד מיעוט אחר במיעוט והשפע האור של השתלשלות
האלקי אור והעלם הסתר והוא גמור צמצום בחי' שנעשה
דבי"ע נוגה בחי' והיינו אחרון היותר וצמצום הסתר בבחי'
וע"ז כו' גמור חשך ונק' לגמרי מוסתר האלקי אור ששם
שבלילה חשך כמו לילה קרא ולחשך כו' אלקים ויבדל א'
האור חשך ובלילה היום כל אל חסד כמו גמור חשך שהוא
(והוא יותר בלילה החיצונים שליטת זמן ולכך כו' הזה
הנ"ל הכתובים פשט שזהו היום אור אחר הבאה לילה
ערב ויהי כמ"ש חשוכא ברישא למ"ש סותר אינו ועכ"ז
ונמצא לאור) שקדם דחשך הצמצום ענין שזהו כו' תחלה
מ"מ כנ"ל ש"ע ברייתו בסדר לאור קדם שחשך דאע"פ
יצא הרי לו שקדם החשך ע"י האור נתצמצם שכבר לאחר
גבול בבחי' להיות האור של ההשתלשלות סיבת מזה
שלמטה לילה מדת שהוא גמור חשך שנק' אמתי וצמצום
וצמצום בחשך הוא זה דלילה חשך ששרש רק יום ממדת

וד"ל: כו' יום דמדת לאור שקדם העליון
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hÎc"ixz mixn`nd xtq

הסיבותÎ"„·Â(ד) וסיבות העילות עילות בחי' שני יש
לסיבות העילות עילת שבין ההפרש והנה כו'
של' השתלשלות בחי' הוא העילות עילת דהנה הוא הסיבות
עילתה משגת שעילה ועלול עילה ל' הוא העילות עילת
שלמעלה בחי' הוא הסיבות וסיבות השתלשלות בחי' וזהו
איזה כשזורעי' למטה עד"מ כ"ז ויובן מהשתלשלות,
למשל אם אבל השתלשלות בחי' זהו מצמיח ואח"כ תבואה
משם סחורה לקנות למרחקי' ולנסוע נדוד להרחיק כשצריך
השתלשלות בסדר בא לא השפע זה ג"כ במרחקי' ולמוכרם
מה נמשך משם וההדרגה השתלשלות מסדר מלמעלה כ"א
שהי' (בעת כו' למרחקי' לנסוע שיצטרך סיבות מסבב שהוא

והיינו בסחורה שמשתכר שמה אפ"ל (ועוד בלאדי) כ"פ
בחי' שנק' העילות עילות בחי' נק' הנ"ל משל
בו שיש אוצר איזה שמצא למשל אם אבל ההשתלשלות,
זהו כלל אליהם טרח ולא יגע לא אשר הרבה מעות
ג"כ נק' הנס וכן והדרגה) השתלשלות מסדר מלמעלה
הי' שמתחלה דפורי' נס כמשל השתלשלות מסדר מלמעלה
יקח ואח"כ ושתי את אחשורוש שיהרוג סיבה להיות צריך
יהי' שאח"כ כדי הוא וכ"ז המן את יגדל וב"כ אסתר את
הרע, המן עצת ע"י אחשורוש מגזירת שינצלו לישראל הנס
בחי' אבל ה', מאת היתה סיבה וכמו סיבה בחי' וזהו

וד"ל. כנ"ל העילות עילת בשם נק' ההשתלשלות
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âבד"ה בלק"ת ע' תורה, טל בחי' הוא בתורה זו בחי'
לשוני תען וזהו"ע בסופו, השלישי השמים האזינו
הזה והכח אמרתי, כטל תזל הקורא, אחר כעונה אמרתך

הוא התורה דבריבעסק בפיך דברי ואשים בחי' שהוא ע"י
בחי' הוא חי דצח"מ, בחי' ד' יש כי מדבר, מבחי' ממש,
חי, מבחי' שלמעל' מדבר נק' וכתר תחי' והחכ' כמ"ש חכ'
יתרו. פ' שבתו"א השלישי בחדש ד"ה שעל בהביאור ע'

ÔÎÏÂצלותא שעת התפילה משא"כ שלום, התורה נק'
ויש למעלה מלמטה היא התפילה כי קרבא, שעת
ע' כו', בעמלק להוי' מלחמה וכמ"ש כו' מעכבים מונעים
דבר בחי' היא התורה אבל השני, תצא כי סד"ה בלקו"ת
בלעם שגם ית', לפניו בטלים שכולם שמלמעלמ"ט הוי'
ומעלת בבחי' גם הוי', פי את לעבור אוכל לא אמר
(ע' לבב ובר כפיים נקי ה' בהר יעלה מי נאמר התפילה
על ה' וירד נא' במ"ת אבל באריכות), החינוך בס' מזה
ג"כ וזהו כ"כ. עדיין מזוכך הי' שלא הגם סיני הר

בניך שלום ורב שנא' בעולם שלום מרבים ת"ח מארז"ל
מאי כמארז"ל בנאים נק' שהת"ח בונייך, אלא בניך א"ת
ימיהם כל עולם של בבנינו שעוסקים ת"ח אלו בנאים
שלא ושבתה כו' תבואו כי בד"ה ע' ע"א), דקי"ד (בשבת
התפילה ע"י ולא דוקא התורה ע"י הוא זו שבחי' נדפס
ה', לימודי בניך וכל בד"ה ראה פ' בלק"ת עי' כו', לבד
מלמעלמ"ט הוי' דבר הוא שהתורה הנ"ל מטעם והיינו
במרומיו שלום עושה עמו ופחד המשל בו שנאמר
מכבין ואין אש של שר וגבריאל מים של שר שמיכאל
גבוה היותר בחי' שמתגלה הגילוי עוצם שמחמת זא"ז,
תען שיהי' זה באופן התורה עסק אך כו'. מתבטלים מהם
וזה כו', ממש לאוא"ס הביטול ע"י זהו אמרתך לשוני
מימיך, לי חלוק נהרא גינאי שאמר רפב"י של הכח הי'
עסק ע"י הוא זו שבחי' מתים, מחי' דבכו זוטרי וכן
תזריע פ' בלק"ת מזה וע' כנ"ל, ביטול בבחי' התורה

דרקיע. במתיבתא מיפלגי קא בד"ה

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

29

30

31

32

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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‡ˆÓ�Âוליפול לירד יכול לבד ביחו"ת הלא בעבודה כמו
כשיש כ"א כנ"ל עצמה מצד אמיתית אינה וגם
אשר התורה בעסק הוא מכן ויותר כן דיחו"ע, הביטול ג"כ
לשמה שלא ללימוד יבוא אהוי"ר בלי סתם התורה בלימוד
באהוי"ר כשלומד כ"א ממש דמותא באילנא ומתדבק ממש
וזהו כו'. חיים תורת בבחי' הוא ואז לשמה הלימוד יהי' אז
לפי והיינו כנ"ל עה"ד היא ותאנה לתאנה נמשלה שהתורה
דעה"ד בלבושים נתלבשה מל' בחי' שהוא שתושבע"פ
עץ בלי לבד אותה שלוקח ומי כו' והיתר איסור טו"ר
ה"ה סתם) לומד (רק לשמה ולא אהוי"ר בלי היינו החיים

בענין הנ"ל חקת דפ' בזהר וכמ"ש כו' ומורידה מפרידה
בעסק הוא כן כו' המל' בחי' שמפריד השמש שתחת העמל
דמותא. סמא בבחי' והיא ומורידה שמפרידה כנ"ל התורה
דחיי סמא בבחי' היא ואז החיים בעץ לחברה צריך כ"א

כו':
.¯ÂˆÈ˜,שיבוא סופו אהוי"ר בלא בלימוד אשר יבאר

לשלא גשמיים, בענינים ההתלבשות מחמת
הלימוד ע"י כי דמותא, סמא לו ונעשית ממש, לשמה
ורק ביטל דקדושה חכ' יש, דלעו"ז חכ' ומתגשם. מתגאה
הכונה. לאמיתית שמכוון כמותו שהלכה עמו הוי' אז

•

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

h"txz'd mixn`nd xtq

הּמלחמהp‰Â‰ז) ּכּבּוׁש ענין הּנה האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ירידת ענין ּדׁשרׁש ידּוע ּבהיֹות הּוא נּצּוח ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבדר

הּנפׁש את לברר ּבׁשביל רק הּוא חמרי ּבגּוף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנׁשמה
עצמּה, ּבׁשביל ולא ּולנּצחֹו החמרי והּגּוף ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָֹהּבהמית
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קמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰�‰Âבד"ה בלק"ת ע' תורה, טל בחי' הוא בתורה זו בחי'
לשוני תען וזהו"ע בסופו, השלישי השמים האזינו
הזה והכח אמרתי, כטל תזל הקורא, אחר כעונה אמרתך

הוא התורה דבריבעסק בפיך דברי ואשים בחי' שהוא ע"י
בחי' הוא חי דצח"מ, בחי' ד' יש כי מדבר, מבחי' ממש,
חי, מבחי' שלמעל' מדבר נק' וכתר תחי' והחכ' כמ"ש חכ'
יתרו. פ' שבתו"א השלישי בחדש ד"ה שעל בהביאור ע'

ÔÎÏÂצלותא שעת התפילה משא"כ שלום, התורה נק'
ויש למעלה מלמטה היא התפילה כי קרבא, שעת
ע' כו', בעמלק להוי' מלחמה וכמ"ש כו' מעכבים מונעים
דבר בחי' היא התורה אבל השני, תצא כי סד"ה בלקו"ת
בלעם שגם ית', לפניו בטלים שכולם שמלמעלמ"ט הוי'
ומעלת בבחי' גם הוי', פי את לעבור אוכל לא אמר
(ע' לבב ובר כפיים נקי ה' בהר יעלה מי נאמר התפילה
על ה' וירד נא' במ"ת אבל באריכות), החינוך בס' מזה
ג"כ וזהו כ"כ. עדיין מזוכך הי' שלא הגם סיני הר

בניך שלום ורב שנא' בעולם שלום מרבים ת"ח מארז"ל
מאי כמארז"ל בנאים נק' שהת"ח בונייך, אלא בניך א"ת
ימיהם כל עולם של בבנינו שעוסקים ת"ח אלו בנאים
שלא ושבתה כו' תבואו כי בד"ה ע' ע"א), דקי"ד (בשבת
התפילה ע"י ולא דוקא התורה ע"י הוא זו שבחי' נדפס
ה', לימודי בניך וכל בד"ה ראה פ' בלק"ת עי' כו', לבד
מלמעלמ"ט הוי' דבר הוא שהתורה הנ"ל מטעם והיינו
במרומיו שלום עושה עמו ופחד המשל בו שנאמר
מכבין ואין אש של שר וגבריאל מים של שר שמיכאל
גבוה היותר בחי' שמתגלה הגילוי עוצם שמחמת זא"ז,
תען שיהי' זה באופן התורה עסק אך כו'. מתבטלים מהם
וזה כו', ממש לאוא"ס הביטול ע"י זהו אמרתך לשוני
מימיך, לי חלוק נהרא גינאי שאמר רפב"י של הכח הי'
עסק ע"י הוא זו שבחי' מתים, מחי' דבכו זוטרי וכן
תזריע פ' בלק"ת מזה וע' כנ"ל, ביטול בבחי' התורה

דרקיע. במתיבתא מיפלגי קא בד"ה
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‡ˆÓ�Âוליפול לירד יכול לבד ביחו"ת הלא בעבודה כמו
כשיש כ"א כנ"ל עצמה מצד אמיתית אינה וגם
אשר התורה בעסק הוא מכן ויותר כן דיחו"ע, הביטול ג"כ
לשמה שלא ללימוד יבוא אהוי"ר בלי סתם התורה בלימוד
באהוי"ר כשלומד כ"א ממש דמותא באילנא ומתדבק ממש
וזהו כו'. חיים תורת בבחי' הוא ואז לשמה הלימוד יהי' אז
לפי והיינו כנ"ל עה"ד היא ותאנה לתאנה נמשלה שהתורה
דעה"ד בלבושים נתלבשה מל' בחי' שהוא שתושבע"פ
עץ בלי לבד אותה שלוקח ומי כו' והיתר איסור טו"ר
ה"ה סתם) לומד (רק לשמה ולא אהוי"ר בלי היינו החיים

בענין הנ"ל חקת דפ' בזהר וכמ"ש כו' ומורידה מפרידה
בעסק הוא כן כו' המל' בחי' שמפריד השמש שתחת העמל
דמותא. סמא בבחי' והיא ומורידה שמפרידה כנ"ל התורה
דחיי סמא בבחי' היא ואז החיים בעץ לחברה צריך כ"א

כו':
.¯ÂˆÈ˜,שיבוא סופו אהוי"ר בלא בלימוד אשר יבאר

לשלא גשמיים, בענינים ההתלבשות מחמת
הלימוד ע"י כי דמותא, סמא לו ונעשית ממש, לשמה
ורק ביטל דקדושה חכ' יש, דלעו"ז חכ' ומתגשם. מתגאה
הכונה. לאמיתית שמכוון כמותו שהלכה עמו הוי' אז
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הּמלחמהp‰Â‰ז) ּכּבּוׁש ענין הּנה האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ירידת ענין ּדׁשרׁש ידּוע ּבהיֹות הּוא נּצּוח ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹּבדר

הּנפׁש את לברר ּבׁשביל רק הּוא חמרי ּבגּוף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנׁשמה
עצמּה, ּבׁשביל ולא ּולנּצחֹו החמרי והּגּוף ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָֹהּבהמית
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חּיים ּבעץ ּתּקּון87וכדאיתא צריכה אינּה עצמּה ּדהּנׁשמה ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָ
הרי למּטה ירידתּה קדם ּגם הּנׁשמה ּדהלא ,וזּכּו ּברּור ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹֹולא
הּוא ּברּו סֹוף אין ּבאֹור ּדבּוקה והיא עדן ּבגן עֹומדת ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָהיא

אלּיהּו ׁשאמר ּוכמֹו הּדבקּות, ה'88ּבתכלית "חי נׁשמתֹו על ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָ
קדם הּנׁשמה על ׁשּקאי לפניו", עמדּתי אׁשר יׂשראל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאלקי
ׁשהיתה הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף להתלּבׁש למּטה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָירידתּה
לׁשֹון אבה, ענין הּוא ׁשאהבה ויראה, ּבאהבה ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָעֹומדת

היה89רצֹון לא הרי עדן ּבגן למעלה ׁשהיא ּכמֹו ּדהּנׁשמה , ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
יֹורדת הּנׁשמה ּכאׁשר א לבּדֹו, לה' ּפׁשּוט אחד רצֹון רק ְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלּה
יׁש הרי אז הּבהמית, ונפׁש ּגּופני ּבחמר ּומתלּבׁשת ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלמּטה
הּנפׁש ׁשל הרצֹון מּלבד אחר רצֹון הּבהמית ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלהּנפׁש
הּנפׁש ׁשל הּזר הרצֹון את לנּצח הּוא והעבֹודה ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאלקית,
על להתּגּבר והּוא ּדוקא, ּבמלחמה הּוא זה ונּצּוח ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָהּבהמית,
נכלל יהיה הרע הּיצר ּדגם ועז ּתקף ּבכל הּבהמית ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנפׁשֹו

ּכתיב ּדהּנה טֹוב, ּדיצר אלקי90ּבקדּׁשה ה' את "ואהבּת ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ
ז"ל רּבֹותינּו ואמרּו ,"לבב טֹוב91ּבכל ּביצר ,יצרי "ּבׁשני ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הרע הּיצר יבֹוא אי מּובן אינֹו ולכאֹורה הרע", ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָויצר
להסית הּוא הרע הּיצר ׁשל ענינֹו ּכל ׁשהרי ה', את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָלאהבה
ּכן ּגם ּדכּונתֹו והגם והּיׁשר, הּטֹוב מּדר האדם את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָּולהּדיח

הּוא ּכּונתֹו ּדפנימּיּות והינּו ׁשמים, לֹו,לׁשם יׁשמעּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹ
ּבּזהר ּכּונתֹו,92וכמבאר ּפנימּיּות רק זהּו אמנם זה, על מׁשל ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

ּבקּיּום האדם את ּומּדיח מסית הּוא הרי ּבחיצֹונּיּות ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָאבל
העׂשּיה ׁשּתהיה ּפנים ּכל על אֹו לעׂשֹותם, ׁשּלא ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּמצות
אינם הּבהמית והּנפׁש הרע הּיצר ּדהּנה ּבפנּיה, אֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּבהרּגׁשה
ּכי האסּור, ּדבר לעׂשֹות להסיתֹו ּפתאם ּבפתע להאדם ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָָָֹּבאים
מיט ווערט ער האדם, עם ּולהתרֹועע עּמֹו להזּדּוג ּבא ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאם

פריינד ּגּוטער א ּוכמאמריטאים ,93ּכ לֹו אֹומר "הּיֹום ְְְְֲִֵֶַַַַַָ
האדם אל הרע הּיצר הזּדּוגּות ּדתחּלת ,"ּכ לֹו אֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּולמחר
ּׁשעׂשית "מה לֹו ׁשאֹומר יעׂשה, אׁשר ּכל על לֹו ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמסּכים
ּגיזּונד", ּדעם היטין ּדארף "מי ונכֹון", ראּוי הּוא וכ ְְְְִִִֶַָָָָּכ
ועלין ּדארף "מי אנׁשים", ּבין איׁש א זיין ּדארף ְְֲִִִִֵֶַַַַָ"מי
מצוֹות, זיין מקּים טאקע ּדארף "מי אנדערין", ּדעם ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַּגיפעלין

ׁשעּור" א ּדא האט זא יעדער ראיֹותכאּבער לֹו ּוממציא , ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

האדם לֹוכד הּוא זה ידי ׁשעל זה מּלבד אׁשר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻודגמאֹות,
הּמצות ׁשל הּקּיּום ׁשּיהיה מאד מקררֹו הּוא הּנה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֹֹּברׁשּותֹו,

מלּמדה אנׁשים מצות ּבדר ּגם94ּבקרירּות ׁשּמסיתֹו עד , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֻ
אי ּכן ואם נפׁשֹו, להאׁשים תעׂשינה לא אׁשר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבדברים
ּדהּנה הּוא, הענין א ה'. את לאהבה יבֹוא אׁשר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָאפׁשר
וכל הרע, צּיּור ׁשּזהּו הּמּדֹות ענין הּוא יצר הרי הרע, ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּיצר
ּדהינּו הּמּדה, את המחּיב ׂשכל לּה ׁשּיׁש ּבהכרח הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמּדה
כן ּדכמֹו ּבּה, רֹוצה זה ּומּׁשּום הּדבר טּוב ּבׂשכלֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּמבין

הּבהמית ּדנפׁש רעֹות ּבהּמּדֹות ּגם והגםהּוא ׂשכל, ּבהם יׁש ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשהרי ׂשכל, ּכן ּגם ּבזה יׁש הרי מקֹום מּכל מּדֹות, ֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשעּקרֹו
ּומאחר הּדבר, טיב יֹודע ואינֹו לֹו נֹודע ׁשּלא ּדבר ירצה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹלא
ענין ּכן ּגם להבין יכֹול הרי הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם ׂשכל ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיׁש
ּבהתּבֹוננּות להתּבֹונן האלקית, ּדנפׁש העבֹודה וזהּו ְְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶָָָֹֹאלקי,
להּנפׁש ּגם מּׂשג להיֹות ׁשּיכֹולים ּכאּלּו ּבענינים ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻאלקי
מּׂשג ׁשּיהיה ּכזה ּבאפן ההתּבֹוננּות וׁשּתהיה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻהּבהמית,
ּכן ּגם הּבהמית הּנפׁש וירּגיׁש הּבהמית ּדנפׁש הּטבעי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַּבּׂשכל
לרצֹות הּבהמית הּנפׁש ּגם יבֹוא זה ידי ועל ּדאלקּות, ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹהּטֹוב
הּנפׁש ּדגם ,"יצרי ּבׁשני – לבב "ּבכל וזהּו ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּבאלקּות,
אינֹו ההתּבֹוננּות אם א ה', את לאהבה יבֹוא ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָהּבהמית
צריכים אזי עבד, יּוסר לא ּובדברים הּבהמית ּבהּנפׁש ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּפֹועל
על טֹוב יצר אדם ירּגיז "לעֹולם ענין והּוא ּבמּקל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלרּדֹותֹו

הרע" נקרא95יצר ׁשּזה קׁשים ּבדברים ההרּגזה והּוא , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּכחֹו ּכל להֹוציא האדם צרי זה נּצּוח ּובׁשביל ְְִִִִִֶַַָָָָָָָֹהּכאה,
הּנֹוגע ּדבר ּבעד הּנלחם ׁשל הּטבע ּכדר זֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָּבמלחמה
ּגם הּנה אז אׁשר ׁשּבנפׁשֹו, הּגבּורה ּכח ׁשּמעֹורר ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבנפׁשֹו
לֹו יׁש אׁשר וכל ׁשּלֹו, הּנעלמים ּבכחֹות הּוא ּגּבֹור – ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהחלׁש
ׁשמים, יראת ׁשל אֹוצר ענין וזהּו הּלזה, הּנּצּוח לנגד ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיבֹוז
מּפני ּביראה ההתּגּלּות ּבחינת הּוא ׁשמים יראת ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָָּכי
ׁשל נקּדה הינּו ׁשמים יראת ׁשל אֹוצר וענין ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻההתּבֹוננּות,
מן למעלה ׁשּזהּו האדם ּבלב וגנּוז הּצפּון ׁשמים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָיראת

ענין96הּׂשכל ׁשהּוא והּׂשגה ּבידיעה רק הּוא ּדהתּבֹוננּות , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּיראת נקּדת ענין הּוא ׁשמים יראת ׁשל ואֹוצר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֻהּׂשכל,
לב. ּתעלּומֹות הּנקרא והּוא הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשמים
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ב).87) (מח, לז פרק בתניא הובא א. פרק הצלם) (שער כו שער
המאמרים88) ספר ב. סח, ג חלק זוהר ראה א. יז, מלכיםֿא

.53 הערה 147 עמ' כה חלק שיחות לקוטי בהערה. 13 עמ' ה'ש"ת
ב.89) ט, ואתחנן ב. כו, נשא תורה לקוטי ג. לב, מקץ אור תורה

ישע). (משרש א עמ' ריש צב, צדק להצמח החקירה ספר ד. פח, מסעי

.166 עמ' תש"ד המאמרים ספר .(29 (עמ' ה פרק העבודה קונטרס
מקומות. ובכמה

ה.90) ו, ואתחנן
הפסוק.91) על רש"י ופירוש ספרי במשנה. א נד, ברכות
כט.92) פרק סוף ט. פרק סוף בתניא הובא א. קסג, ב חלק
ב.93) קה, שבת
מקומות.94) ובכמה ב). (נג, לט פרק תניא ראה יג. כט, ישעיה
א.95) ה, ברכות
א).96) (ס, מב פרק תניא ראה

שלו.יט. טוב ידיד נהיה הזולת,כ.הוא אצל חן למצוא צריך אנשים, בין כ)איש (ולהתנהג להיות צריך הבריאות, על לשמור צריך

(מדה). שיעור הרי יש דבר לכל אבל מצוות לקיים אמנם צריך
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.¯ev˜לברר הּוא למּטה הּנׁשמה ירידת ׁשל הּכּונה ּתכלית ƒְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
– לבב כּו' "ואהבּת ּדכתיב הּטבעית, ונפׁש ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָהּגּוף

י האדםּבׁשני את מסית הרע הּיצר הרי ולכאֹורה ,"צרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
האדם את ׁשּמקרר ,"ּכ לֹו אֹומר "הּיֹום הּיׁשר, מּדר ְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּומּדיחֹו

האלקית הּנפׁש הּנה מקֹום ּומּכל הּמצות, ּבקּיּום ּובפרט ְְְְֱִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּבכלל
ּבהתּבֹוננּות. העבֹודה ידי על הּבהמית הּנפׁש על לפעל ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹיכֹול
ּדברים ׁשל ּבמּקל לרּדֹותֹו צריכים אז יּוסר, לא ּבדברים ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶַָָָָֹואם

לב. ּתעלּומֹות ׁשמים יראת ׁשל מאֹוצר הּבאים ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָקׁשים
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פנו – תרצ"ג אלול – בורשה הרבי של התישבותו מאז

לבקר בבקשה וילנה במחוז החסידיות הקהילות אליו

עם להתראות להם לאפשר כדי שבמחוז, הערים באחת

הקדושה. ברכתו ולקבל מפיו תורה לשמוע הרבי,

הקיץ. לימות זו נסיעתו הרבי דחה שונות סיבות בגלל

האמורות לקהילות הידיעה הגיעה תרצ"ד אייר ובחודש

גלובאקע. בעיר הרבי יבקר סיון שבחודש

לגלובאקע הרבי נסע – תרצ"ד – סיון כ' ראשון ביום

ליב משה והרב פייגין יחזקאל הרב מזכיריו בלווית

בוילנה. שעות כמה שהו בדרכם רוטשטיין.

חסידים לרבי, חיכו המסע, שבדרך השונות בתחנות

– לינטופי בתחנת לנסיעה. הצטרף מהם וחלק ואנ"ש

הרבי, פני את מקבלים – בצהרים 2 בשעה שני ביום

של רבה ובראשם הסביבה מכל החסידיים הרבנים

מתחנה קופרשטוק. מענדל מנחם הרב הרה"ג גלובאקע

מעיירות במשלחות ויותר יותר הרכבת מתמלאת לתחנה

ובריקודים. בניגונים עצמו משמח והקהל שונות

קהל לגלובאקע. הרכבת מגיעה בערב שמונה בשעה

ובברכת הבא", "ברוך בברכת הרבי פני את מקבל רב

למכונית נכנס הרכבת, את הרבי יוצא תהיו" "ברוכים

שהוכנה האכסניא למקום עד הקהל ידי על שנדחפה

ומלוויו. הרבי עבור

הכנסת לבית הרבי נוסע שעה חצי כעבור

"אז הפסוק על חסידות מאמר ואומר הליובאוויטשי

אורך" כשחר .1יבקע

רב קהל מתאסף המאוחרת, השעה על הבט מבלי

ליד במיוחד שהוקם הגדול – אוהל מין – ב"שאלאש"

החסידות, מאמר על וחוזרים הרבי, של האכסניא דירת

בכתב המאמר יצא למחרת בלילה. מאוחרת לשעה עד

ושינן שלמד הרב הקהל בין רבים באקזמפלרים והופץ

אותו.

לפני עשרה אחת משעה וחמישי, רביעי שלישי, בימי

קצרות, הפסקות תוך בלילה, עשר לשעה עד הצהרים

ל"יחידות", הזורם האורחים קהל את הרבי מקבל

מהרבי, החסידות מאמר את שמעו שכבר אלה נכנסים

חסידות. אחרי באה ש"יחידות" חסידים בין המקובל כפי

הרבנים, בהתאחדות הרבה הנחיצות על מעורר הרבי

ודרכי היהדות עניני לחיזוק הקהילות ומנהיגי השו"בים

שבין השונים הסכסוכים ולהפשרת החסידים ומנהגי

החסידיות. הקהילות

מתקי זו התעוררות שו"ביםלאור רבנים, אסיפת ימת

את ויארגן שיכין זמני ועד ומוקם בתים, ובעלי

ההתאחדות.

הרבי, בפני הזמני הועד מתיצב סיון, כ"ד חמישי, ביום

מהם הנדרשת העבודה על דעתו את בפניהם המביע

א'). אות (ראה

חסידי לקהילות התעוררות במכתב גם פונה הרבי

האמורה. ההתאחדות אודות וילנה במחוז חב"ד

שבת קבלת לפני – שלח פרשת – קודש שבת בליל

על חסידות מאמר הרבי אומר הסטראשולי הכנסת בבית

נא". יגדל "ועתה הפסוק

ברחבה הרבי, אומר מנחה, אחרי קודש שבת יום

"ואני המאמר – השמים כיפת תחת – אכסניתו שליד

תפלתי".

את הרבי מקבל קרח, פרשת של השבוע כל במשך

משלחות מקבל הוא כן ל"יחידות". הבאים האורחים

בקהילותיהם הנעשה על לרבי המדווחות שונות מערים

השונות. בבעיות הרבי עם ומתיעצות

תפילת הרבי מתפלל קרח, פרשת קודש בשבת

מנחה לפני הליובאוויטשי. הכנסת בבית ומוסף שחרית

המופצים התעוררות דברי באכסניתו הרבי משמיע

מאמר וכן ג') אות (ראה הקודש בלשון בכתב מכן לאחר

יטוש". לא "כי החסידות

החסידי הרב את הרבי מבקר חקת פרשת א' ביום

בית גבאי בנוכחות קופרשטוק, מענדל מנחם הרב הרה"ג

העיר. מחשובי בתים ובעלי החסידיים המדרש

הגדולה והזכות הכבוד על לרבי מודים הנוכחים

על לרבי מודיעים והם בגלובאקע בביקורו להם שהעניק
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ואילך.1) שה עמוד ב. כרך המאמרים-קונטרסים ספר ראה כ"ז. בקונטרס נדפסו בגלובאקע שנאמרו המאמרים שאר וכן זה מאמר
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מהם הנדרשת העבודה על דעתו את בפניהם המביע

א'). אות (ראה

חסידי לקהילות התעוררות במכתב גם פונה הרבי

האמורה. ההתאחדות אודות וילנה במחוז חב"ד

שבת קבלת לפני – שלח פרשת – קודש שבת בליל

על חסידות מאמר הרבי אומר הסטראשולי הכנסת בבית

נא". יגדל "ועתה הפסוק

ברחבה הרבי, אומר מנחה, אחרי קודש שבת יום

"ואני המאמר – השמים כיפת תחת – אכסניתו שליד

תפלתי".

את הרבי מקבל קרח, פרשת של השבוע כל במשך

משלחות מקבל הוא כן ל"יחידות". הבאים האורחים

בקהילותיהם הנעשה על לרבי המדווחות שונות מערים

השונות. בבעיות הרבי עם ומתיעצות

תפילת הרבי מתפלל קרח, פרשת קודש בשבת

מנחה לפני הליובאוויטשי. הכנסת בבית ומוסף שחרית

המופצים התעוררות דברי באכסניתו הרבי משמיע

מאמר וכן ג') אות (ראה הקודש בלשון בכתב מכן לאחר

יטוש". לא "כי החסידות

החסידי הרב את הרבי מבקר חקת פרשת א' ביום

בית גבאי בנוכחות קופרשטוק, מענדל מנחם הרב הרה"ג

העיר. מחשובי בתים ובעלי החסידיים המדרש

הגדולה והזכות הכבוד על לרבי מודים הנוכחים

על לרבי מודיעים והם בגלובאקע בביקורו להם שהעניק
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ואילך.1) שה עמוד ב. כרך המאמרים-קונטרסים ספר ראה כ"ז. בקונטרס נדפסו בגלובאקע שנאמרו המאמרים שאר וכן זה מאמר
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ישיבה גלובאקע בעיר נוסדה טוב שלזכרון החלטתם

ליובאוויטש. תמימים תומכי ישיבת של ברוחה

שם מנין" ב"ליאדיער הרבי מתפלל מנחה תפלת

שיחת הרבי משמיע מנחה ואחרי רב קהל התאסף

ד'). אות (ראה התעוררות

הרבי משמיע שם מנין", ל"בלאהען הרבי סר למעריב

רבים ואברכים הנוער בני בפני נוספת התעוררות שיחת

ה'). אות (ראה שם שנאספו

מהישיבות התלמידים את הרבי מקבל הלילה בשעות

הרבי. עם להתראות לגלובאקע במיוחד שבאו השונות

בן של התנהגותו על ארוכה שעה אתם שוחח הרבי

להתאחד הישיבות תלמידי שעל איחולו ומביע ישיבה

שיחיו. הצעירים בקרב הדת לחיזוק תעמולתית בפעילות

עוזב בבוקר, שמונה בשעה – חוקת פרשת – ב' ביום

"צאתכם ברכת משמיע ענק כשקהל גלובאקע, את הרבי

ובשלום תצאון בשמחה "כי הידוע ובניגון לשלום",

תובלון".

ÔÈ‚ÈÈÙ Ï"Ê Ï‡ÂÓ˘ ¯"· Ï‡˜ÊÁÈ
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כותב הנני אשר בהחוברת מהרשום קורא ונמחקים19הנני לשון שגיאות יש מקומות בכמה כי אם ,

אבל הכתיבה, הידור את ומקלקל השיטין, בין נכתב והתיקון שלמה, שורה גם ולפעמים תיבות כמה
כ"ק של בהנהגותיו דברים כמה רשמתי כבר כי הכתוב, מכל גדול רוח נחת מקבל הנני זאת בכל

ראש ערב מנחה תפלת אאזמו"ר, כ"ק לאהלי נסיעתו השנה, ראש ערב הסליחות, מימי הרה"ק אאמו"ר

הכיפורים, יום ערב שובה, שבת תשובה, ימי עשרת השנה, ראש ימי השנה, דראש ערבית ותפלות השנה

הסעודות. בעת והשיחות הסיפורים הכיפורים, יום מוצאי הכיפורים, יום

ולשמחה. לששון ולשלום, טובים לחיים עלינו הבאים טובים בימים לי נשקפה טובה ותקוה

.·"�¯˙ ,˙È˘‡¯· ˘„Â˜ ˙·˘ È‡ˆÂÓ

הצדקנית הרבנית א"ז אמו כבוד של דירתה בבית קודש שבת סעודת אוכל הרה"ק אאמו"ר כ"ק

קוד שבת לסעודת תמידים קרואים הם הענדיל חנוך ור' – מצאשניק - אבא ר' והחסידים רבקה, ש,מרת ַ

) זה... שבת סיפורים הם ואלה שונים, סיפורים מספרים סעודה È˙Ú‰Ï˜ובכל Ô˙È� ‡Ï.(

– מרדכי מאיר ר' החסידים נכבדים, אורחים שני יבואו נח פרשת קודש שבת על כי נודעתי עתה

ממאזינקי - גורעוויטש הלוי שמואל ור' – שמועה.20מבאריסאוו בעלי והם – ַָ

∑
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רשימת גם ראה – רבינו של בע"פ משניות לימוד ע"ד (19

ואילך). 248 ע' תר"פֿתרפ"ז השיחות ספר .000 ע' (לקמן המאסר

א]). [שנא, סה ע' ז' חוברת "התמים .000 ע' (לקמן תרנ"ג רשימות

ע' תרפ"חֿתרצ"א השיחות ספר .000 ע' (לקמן מצוה הבר רשימת

.(278 ע' .276 ע' .272

ב]), [שנא, סו ע' שם "התמים" ,00 ע' (לקמן תרנ"ג ברשימות (20

,(238 ע' תר"פֿתרפ"ז השיחות ספר .000 ע' (לקמן המאסר וברשימת

ברשימת מועד. זרעים הסדרים בשני בקי הי' כבר תרנ"א שבקיץ

מלמד ר"ש* בא לערן איך ואס צייט דער "פאר :(000 ע' (לקמן רבינו

מכתב וראה משניות". סדרים צויי וי מעהרער גיוארין קלאר איך בין

שהי'שבהער אחת שעה מוגבלה יום בכל וחצי שעה לנו והי' ז"ל, ניסן

טהרות וסדר סדרים, ה' בקי (שהייתי בע"פ משניות חזירתי מקשיב

בלה"ק לי מספר שהי' לה"ק לכתוב שעה וחצי תרנ"ג) בשנת גמרתי

בספר". כותבם הייתי ואני שי' אנ"ש בקרב הידועים המעשיות

את יום כל שומע "הי' בנימין משה שר' תריב, ע' ח"ח ובאגרותֿקודש

– תרןֿתרנג – שנים שלש במשך קבועה שעה בע"פ משניות חזירתי

החסיד מלמדי עם לומד שהייתי הזמן על נוסף שלי מצוה הבר עד

אביו שם סט"ז. תרצ"ד הפסח חג בשיחת נזכר סקאבלא". ז"ל ר"נ

.(000 ע' (לקמן תרפ"ט יומן וראה שם). (אגרותֿקודש שמעון ברוך ר'

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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תרצ"ד ניסן ב"ה

אשר שי' הקרובים ומשלום משלומו לשמוע .שמחתי . .

לי גורמת זו נאה שמועה אשר דא"ח, בלימוד נוהגים כמנהגם

על שמורה במקום ובפרט מאד, במאד גדולה שמחה

הדבר, טוב עצם לבד אשר דחיי, באילנא פנימית התקשרות

בגשמיות טוב כי אור ולהאיר ישועות לפעול רב כחו הנה

וברוחניות.

או תקט"ז בשנת אשר נ"ע הבעש"ט ממורנו המעשה ידוע

אצל הפסח חג את לחוג קדישא החבריא בהתאסף תקי"ז,

בי"ג מצוה, למצת המים שאיבת הנה נ"ע, הבעש"ט מורנו

בדיקת בשעת אח"כ אמנם גדולה, בשמחה היתה מנחה אחר

צער רוב שגרם מה עצומה, במרירות הבעש"ט מורנו הי' חמץ

הבעש"ט של הקדוש רוחו מהלך בידעם קדישא, להחבריא

שש שהי' מצוה קיום של העבודה בזמן ובפרט בשמחה, להיות

והתבודד במהירות הבדיקה וסיים במרירות, הי' ואז ושמח,

ארוכה. שעה בחדרו

וצוה נ"ע הק' מתלמידיו מנין בחר בלילה מאוחרת בשעה

הסמוך בחדר מיוחדות בכוונות תקוןֿחצות לסדר אותם

רק התקון לאמר יפסיקו אזי שנשתתק, ירגישו ואם לחדרו,

עד גדולה, בכוונה אותם, שהורה המזמורים תהלים, יאמרו

אליו. נפשו ששבה שיראו

וע"פ היא, ר"ל וקטרוג צרה שעת הבינו הק' התלמידים

צוה אשר ככל וקיימו לטבול הלכו הבעש"ט מורנו הוראת

נשתתק, הבעש"ט שמורנו הרגישו התקון סדר באמרם עליהם,

נכנס כך בתוך עליהם, כמצוה תהלים באמירת מיד והתחילו

שמורנו הק' להחבריא והודיע הסופר זצ"ל ר"צ הרה"צ

חיים, תנועת שום בלי הרצפה על שוכב נ"ע הבעש"ט

ואמרו נפשם במר לבכות והתחילו מאד נבהלו הק' התלמידים

עצומות. בבכיות המזמורים

המנין (לבד הק' התלמידים ושאר המזרח כשהאיר

הדבר, להם ונודע הבעש"ט מורנו בבית לבקר באו הנבחר)

עד ההצלה, וכוונות ביחודים ועסקו למקוה ורצו מאד נבהלו

נחלש כה אבל הבעש"ט, ממורנו חיים רוח נשימת נשמע אשר

מהטבילה וכשעלה לביה"ט, בכסא אותו לשאת שהוכרחו עד

שהוא ראו וכולם בולטות, ועיניו כסיד לבנים הק' פניו היו

לגמרי. אחר בעולם

זו בתפלה אשר לתלמידיו, הבעש"ט אמר התפלה קודם

התבה, לפני עבר בעצמו והוא ר"ה, תפלת של הכוונות יכוונו

הק' התלמידים את שהבהיל מה עננו אמר הש"ץ ובחזרת

והצער, הפחד מרוב נקשן לדא דא וארכובותיהם נפלה, ורוחם

גדול. מאורע איזה שאירע הבינו רק זה, מה ידעו לא כי

ותוכן התלמידים. לפני תורה הבעש"ט אמר התפלה אחר

כאשר הוא הבטחון שעיקר הבטחון, מדת בענין הי' הדברים

בה' בוטח והוא לישועתו, ומוצא מבוא שום רואה אינו הבוטח

אשר ואמר הלבבות בחובת כמבואר הבטחון ענין וביאר לבדו.

יטעמו שלא להתלמידים וצוה השמחה הוא הבטחון חיזוק

בשמחה והי' לטבול הלך חצות וקודם היום, כל מאומה

מצוה. מצת לאפות הלך ואח"כ גדולה,

הכוונות לכוון הפעם עוד לתלמידיו צוה המנחה בתפלת

גדולה, במרירות הי' פסח קרבן אמירת בעת ואח"כ דר"ה,

במרירות בלולה גדולה בדבקות היתה דפסח ערבית ותפלת

גדולה. ודבקות במרירות הי' הסדר עריכת וכן ושמחה,

בלחישה ההגדה סדר ואמרו צער מלאי היו הק' התלמידים

ובמרירות.

להפסיק נ"ע הבעש"ט מורנו של מנהגו הי' ושנה שנה בכל

ההגדה מאמרי בפירושי תורה בדברי ההגדה אמירת בשעת

אדמו"ר כ"ק הוד וספר שחזר וספורים מאמרים כמה (וכידוע

נ"ע ממעזריטש המגיד מורנו מרבו ששמע מה נ"ע, הזקן

כן לא נ"ע) הבעש"ט מורנו אצל שהיו הישישים ומהחברים

בקול שהי' אף ההגדה ואמירתו כלל, הפסיק שלא זו בשנה

מה ותחנונים, בוכים בקול מהול הי' אבל כרגיל שמח ניגון

הק' ומורם רבם רוח ממצב הק' להתלמידים גדול צער שגרם

שהיו כרגיל, ההגדה סדר בפי' דבוריו מהעדר ובפרט בכלל,

הק'. פירושיו לשמוע תאבים

במחשבותיו איש איש ושקועים עסוקים ובעודם

מפי יוצא אדיר צחוק קול שמעו פתאום לפתע הנה והרהוריו,

הק' פניו והנה ויראו עיניהם וישאו נ"ע, הבעש"ט מורנו קדש

צוחק הוא עצומות עיניו קדש, כשלהבת לוהטים הבעש"ט של

הפוגות. מאין

רבה בשמחה ואמר הק' עיניו את הבעש"ט פתח כך בין

בתורה הבוחר הגדול שמו ברוך הוא ברוך טוב, מזל טוב, מזל

ישראלק'ס, זיינען עמו אפילו אז עמו, ובישראל עבדו ובמשה

מאכט. טוב שם בעל ישראליק ווידער בעסער, מאכען און

שינוי שנעשה ראו רק דבריו, הבינו לא הק' התלמידים

הרהיב לא מהם איש אבל אותם, עטר השמחה ואור גדול

פתאום נעשה ומדוע מתחלה, שהי' המרירות לסבת לשאול

לשמחה. ממרירות הזה הגדול שינוי

בדורו הראשון הי' נ"ע הבעש"ט מורנו אשר נודע הנה

בעת כי וכלכלה מחי' בעניני ישראל של בטובתן עצמו להכניס

דשנת הפרעות משנות שנים מיובל יותר כבר שעבר אף ההיא,

מרחף גדול פחד עדיין הי' ת"ך, שנת עד שנמשכו ת"חֿת"ט

מאד. ישראל וידל ישראל ראש על

בכפרים סובב הי' התבודדותו בזמן נ"ע הבעש"ט מורנו

ת"ח שנת קודם אשר וישובים כפרים מהם שונים, וישובים
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תרצ"ד ניסן ב"ה

אשר שי' הקרובים ומשלום משלומו לשמוע .שמחתי . .

לי גורמת זו נאה שמועה אשר דא"ח, בלימוד נוהגים כמנהגם

על שמורה במקום ובפרט מאד, במאד גדולה שמחה

הדבר, טוב עצם לבד אשר דחיי, באילנא פנימית התקשרות

בגשמיות טוב כי אור ולהאיר ישועות לפעול רב כחו הנה

וברוחניות.

או תקט"ז בשנת אשר נ"ע הבעש"ט ממורנו המעשה ידוע

אצל הפסח חג את לחוג קדישא החבריא בהתאסף תקי"ז,

בי"ג מצוה, למצת המים שאיבת הנה נ"ע, הבעש"ט מורנו

בדיקת בשעת אח"כ אמנם גדולה, בשמחה היתה מנחה אחר

צער רוב שגרם מה עצומה, במרירות הבעש"ט מורנו הי' חמץ

הבעש"ט של הקדוש רוחו מהלך בידעם קדישא, להחבריא

שש שהי' מצוה קיום של העבודה בזמן ובפרט בשמחה, להיות

והתבודד במהירות הבדיקה וסיים במרירות, הי' ואז ושמח,

ארוכה. שעה בחדרו

וצוה נ"ע הק' מתלמידיו מנין בחר בלילה מאוחרת בשעה

הסמוך בחדר מיוחדות בכוונות תקוןֿחצות לסדר אותם

רק התקון לאמר יפסיקו אזי שנשתתק, ירגישו ואם לחדרו,

עד גדולה, בכוונה אותם, שהורה המזמורים תהלים, יאמרו

אליו. נפשו ששבה שיראו

וע"פ היא, ר"ל וקטרוג צרה שעת הבינו הק' התלמידים

צוה אשר ככל וקיימו לטבול הלכו הבעש"ט מורנו הוראת

נשתתק, הבעש"ט שמורנו הרגישו התקון סדר באמרם עליהם,

נכנס כך בתוך עליהם, כמצוה תהלים באמירת מיד והתחילו

שמורנו הק' להחבריא והודיע הסופר זצ"ל ר"צ הרה"צ

חיים, תנועת שום בלי הרצפה על שוכב נ"ע הבעש"ט

ואמרו נפשם במר לבכות והתחילו מאד נבהלו הק' התלמידים

עצומות. בבכיות המזמורים

המנין (לבד הק' התלמידים ושאר המזרח כשהאיר

הדבר, להם ונודע הבעש"ט מורנו בבית לבקר באו הנבחר)

עד ההצלה, וכוונות ביחודים ועסקו למקוה ורצו מאד נבהלו

נחלש כה אבל הבעש"ט, ממורנו חיים רוח נשימת נשמע אשר

מהטבילה וכשעלה לביה"ט, בכסא אותו לשאת שהוכרחו עד

שהוא ראו וכולם בולטות, ועיניו כסיד לבנים הק' פניו היו

לגמרי. אחר בעולם

זו בתפלה אשר לתלמידיו, הבעש"ט אמר התפלה קודם

התבה, לפני עבר בעצמו והוא ר"ה, תפלת של הכוונות יכוונו

הק' התלמידים את שהבהיל מה עננו אמר הש"ץ ובחזרת

והצער, הפחד מרוב נקשן לדא דא וארכובותיהם נפלה, ורוחם

גדול. מאורע איזה שאירע הבינו רק זה, מה ידעו לא כי

ותוכן התלמידים. לפני תורה הבעש"ט אמר התפלה אחר

כאשר הוא הבטחון שעיקר הבטחון, מדת בענין הי' הדברים

בה' בוטח והוא לישועתו, ומוצא מבוא שום רואה אינו הבוטח

אשר ואמר הלבבות בחובת כמבואר הבטחון ענין וביאר לבדו.

יטעמו שלא להתלמידים וצוה השמחה הוא הבטחון חיזוק

בשמחה והי' לטבול הלך חצות וקודם היום, כל מאומה

מצוה. מצת לאפות הלך ואח"כ גדולה,

הכוונות לכוון הפעם עוד לתלמידיו צוה המנחה בתפלת

גדולה, במרירות הי' פסח קרבן אמירת בעת ואח"כ דר"ה,

במרירות בלולה גדולה בדבקות היתה דפסח ערבית ותפלת

גדולה. ודבקות במרירות הי' הסדר עריכת וכן ושמחה,

בלחישה ההגדה סדר ואמרו צער מלאי היו הק' התלמידים

ובמרירות.

להפסיק נ"ע הבעש"ט מורנו של מנהגו הי' ושנה שנה בכל

ההגדה מאמרי בפירושי תורה בדברי ההגדה אמירת בשעת

אדמו"ר כ"ק הוד וספר שחזר וספורים מאמרים כמה (וכידוע

נ"ע ממעזריטש המגיד מורנו מרבו ששמע מה נ"ע, הזקן

כן לא נ"ע) הבעש"ט מורנו אצל שהיו הישישים ומהחברים

בקול שהי' אף ההגדה ואמירתו כלל, הפסיק שלא זו בשנה

מה ותחנונים, בוכים בקול מהול הי' אבל כרגיל שמח ניגון

הק' ומורם רבם רוח ממצב הק' להתלמידים גדול צער שגרם

שהיו כרגיל, ההגדה סדר בפי' דבוריו מהעדר ובפרט בכלל,

הק'. פירושיו לשמוע תאבים

במחשבותיו איש איש ושקועים עסוקים ובעודם

מפי יוצא אדיר צחוק קול שמעו פתאום לפתע הנה והרהוריו,

הק' פניו והנה ויראו עיניהם וישאו נ"ע, הבעש"ט מורנו קדש

צוחק הוא עצומות עיניו קדש, כשלהבת לוהטים הבעש"ט של

הפוגות. מאין

רבה בשמחה ואמר הק' עיניו את הבעש"ט פתח כך בין

בתורה הבוחר הגדול שמו ברוך הוא ברוך טוב, מזל טוב, מזל

ישראלק'ס, זיינען עמו אפילו אז עמו, ובישראל עבדו ובמשה

מאכט. טוב שם בעל ישראליק ווידער בעסער, מאכען און

שינוי שנעשה ראו רק דבריו, הבינו לא הק' התלמידים

הרהיב לא מהם איש אבל אותם, עטר השמחה ואור גדול

פתאום נעשה ומדוע מתחלה, שהי' המרירות לסבת לשאול

לשמחה. ממרירות הזה הגדול שינוי

בדורו הראשון הי' נ"ע הבעש"ט מורנו אשר נודע הנה

בעת כי וכלכלה מחי' בעניני ישראל של בטובתן עצמו להכניס

דשנת הפרעות משנות שנים מיובל יותר כבר שעבר אף ההיא,

מרחף גדול פחד עדיין הי' ת"ך, שנת עד שנמשכו ת"חֿת"ט

מאד. ישראל וידל ישראל ראש על

בכפרים סובב הי' התבודדותו בזמן נ"ע הבעש"ט מורנו

ת"ח שנת קודם אשר וישובים כפרים מהם שונים, וישובים
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מושב שם הי' לא אשר ומהם יהודים. של מושב שם הי'

הכפרים, יושב[י] מצב אל התבונן הילוכו ובדרך כלל, יהודים

בעלי האדונים של רוחם ומהלך טבעם על ודרש חקר וגם

הוא טוב אשר מסקנא, לידי ובא חייהם וארחות הכפרים

שונים. ובישובים בכפרים יתיישבו ישראל שבני

שהי' בעת התגלותו, קודם האחרונות שנים בשלשת

ההתגלות בענין נ"ע בע"ש אדם ר' ובין בינו כתבים חליפות

ור' להתגלות מיאן הבעש"ט אשר במכתבים, בארוכה כמבואר

הבעש"ט התחיל ההיא בעת הנה זה, עבור מוכיחו בע"ש אדם

בכפרים שיתאחזו בנ"י את לעורר תעמולה, לעשות נ"ע

וישובים כפרים של שונים במקומות בקי ולהיותו ובישובים,

ומספר לעיר מעיר הולך הי' האחוזות, בעלי של ושמותיהם

אנשים הם יושבי' ואשר פלוני ישוב או פלוני כפר של בשבחה

אפשרות ויש המה, יושר בעלי האחוזות אדוני וגם ישרים,

בריוח. שמה להתפרנס ישראלית למשפחה

לפי כי רב, פרי עשתה נ"ע, הבעש"ט רבנו של זו תעמולתו

מאד, קשים היו בעיירות החיים תנאי אשר ההיא העת מצב

היו אוכל וצרכי דירה והוצאות המצב, בשפל הי' המסחר

בכפרים להתיישב נאותו אשר משפחות מאות נמצאו ביוקר,

שונים. ובישובים

בטובתן עצמו והכניס נ"ע הבעש"ט מורנו נתגלה כאשר

אנשי מצב בהטבת להתעסק עבודתו ראשית היתה ישראל של

וכדומה מלון בתי טחנות, נהרות, חוכרי (ישובניקעס) הישוב

הלואות מלוה הי' דרכים, ובפרשת בכפרים האדונים אצל

לטעון האדונים אל נוסע הי' שיסתדרו, עד בזה להמתעסקים

בפדיון עוסק והי' בזמנם, חכירה דמי שלמו שלא אלו עבור

את שלמו שלא בשביל במאסר, שמו שהאדונים שבויים

השכירות.

בלימוד בינוני איש נ"ע, הבעש"ט מחסידי שהי' מאלו אחד

ובערב ר"ל, בנים חשוך הי' עובדין, ממארי במעשיו תמים

ובהתקדש לחג, בהכנות עוסקים ואשתו [הוא] הי' הזה פסח

הכוס על קדש הבעל השלחן, אל לבדם שניהם ישבו החג ליל

ההגדה. לאמר והתחילו כוסה ג"כ שתתה ואשתו כדת

ו הצרות ע"ד שידע מה כל לאשתו ספר היסוריםהבעל

געתה הילוד הבן כל לגזרת וכשהגיע במצרים, אבותינו שסבלו

גאל הקב"ה הלא בוכי' את מה אישה לה אמר בבכי'. האשה

בבן, אותנו מזכה הי' הקב"ה אם האשה השיבה משם, אותנו

שגם בניו, עם מתנהג שהקב"ה כדרך עמו נוהגת הייתי לא

הגויים והאם ונלחצים, נדחקים הגויים בין בגלות הם עתה

ה' בעיני וישרים טובים הם אותנו ולוחצים הדוחקים

והוסיפה ישראל, על טוב להמליץ התחילה וכה מישראל,

אבותינו זכות לנו יזכור עת שבכל בתוה"ק כתוב הלא בטענה,

ויעקב. יצחק אברהם

כי הדין את מצדיק הוא ואשתו, הבעל ביניהם דברו וכה

עד הרחמים. מדת אי' אבל טוענת, והיא דרכיו, בכל ה' צדיק

עיפים ובהיותם ורביעי, שלישי לכוס ואח"כ שני לכוס שהגיעו

כי עד ששתו, היין עליהם פעל היום מעבודת ומעונים ויגעים

רבה. בשמחה ורקדו במחול יצאו

רעש נעשה ישראל, על טוב להמליץ האשה טענה כאשר

ישראל, על טוב להמליץ צדה על עמדו יושר מליצי למעלה,

לקטרג. התחילו רע ומלאכי

למעלה, שנעשה הרעש את נ"ע הבעש"ט מורנו כשראה

ידע לא כי גדולה, במרירות נפל כו' ואלו בזכות מהפכים שאלו

למעלה, גדולה שמחה שנעשה ראה פתאום אבל יגבר. מי

אחב"י, ממושבי אחד מושב על שהי' הקטרוגים כל ובטלו

ואשתו שהבעל איך שראה שמחה, מרוב וצחק לשמוח והתחיל

ישראל. של גאולתם על רבה בשמחה מרקדים

מתגעגעים הק' התלמידים אשר ראה, הבעש"ט מורנו

גזרה נגזרה ניסן י"ג יום אשר להם, ויספר דבר, פשר לדעת

מאחב"י, משפחות מאות כארבע שם אשר אחד מושב על קשה

לאידיהן) ראשון יום ההיא בשנה (שהי' פסח של א' ביום אשר

כדי שעשה מה ועשה גדול, בצער והי' ישראל, את הנכרים יכו

ולא הכל עשה כי ראה וכאשר בידו, עלתה ולא הגזרה לבטל

הבטחון. במדת התאמץ פעל,

כל אשר - ספורו את נ"ע הבעש"ט סיים - וכשראיתי

מאומה, הועילה לא הגזרה לבטל רחמים בהתעוררות עבודתנו

הבטחון. במדת נתעוררתי

ואשתו, מהבעל לעיל המסופר ראה, אשר את להם ויספר

לאחוז לתלמידיו ויצו השלחן על ויניחה מטפחתו את ויקח

הבעל את כולם ראו ומיד עיניהם, ולסגור המטפחת בקצה

ישראל. גאולת בשמחת מרקדים ואשתו

כ"ק הוד לנכדו זה מעשה סיפר הזקן אדמו"ר כ"ק הוד

נ"ע, המגיד מורנו מפי ששמע כפי נ"ע, צ"צ בעל הרב אאזמו"ר

מדת מצות אשר אז, הסביר הבעש"ט מורנו אשר ואמר

איזה לאדם כשמגיע - זיך אויף - עצמו על רק הוא הבטחון

הנ ח"ו, שביכלתו,צרה מה כל לעשות צריך התורה ע"פ ה

גם הוא זו מצוה ומשרשי ויושיע. יעזר שבודאי בה' ולבטוח

יהי' בשר, בעיני לישועה ומוצא מבוא שום שאין אדם כשרואה

חיזוק. מיני בכל בה' חזק בטחונו

במדת להשתמש אבל ובשרו, עצמו על הוא זה כל אבל

מגיע ח"ו אשר אדם רואה אם עבירה. הוא - זולתו על הבטחון

רע הוא הקב"ה, יעזר בודאי אשר ויאמר צער, איזה לאדם

עליו. רחמים ובבקשת בתפלה להתאמץ צריכים אלא גמור,

נדחינו ויקבץ גאלנו אשר בברכת בב"א יזכינו השי"ת

אכי"ר. גו"צ ע"י הארץ כנפות מארבע
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אל מלאכים ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

לי "ויהי יעקב ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעׂשו

עני ׁשּנאמר הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשֹור

לא עדין ׁשעׂשו והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹורֹוכב

"אל ׁשּבאנּו לנּו והתּברר לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָנתּברר.

עֹוד הּגאּלה אל ׁשהּדר יעקב הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעׂשו",

לאּטי". אתנהלה "ואני – ְְֲֲֲִִִֶַַָָֻארּכה
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ׁשהּדבר ולטען ּכ על להצטּדק עלּול רע מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיהּודי

ׁשּנֹולד לפני עֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי ּבאׁשמתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּבדר) ּבפסּוקנּו נמצאת זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . טּפׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה

לנּצח ּבכחֹו ׁשּיׁש ּומּובן "יׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּצחּות):

ׁשּיהיה עליו הכריז הּמלא אם ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאפילּו

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו ְְִִִֵָָָטּפׁש,

éùéìùàìéúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷ré àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
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òâð ék äfä íBiä ãr Cøiä ók-ìr øLà äLpä©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ
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אל מלאכים ׁשלח והּוא לּגאּלה, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹֻיעקב

לי "ויהי יעקב ּבדברי נרמז הּדבר מּוכן. הּוא ּגם אם לברר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹעׂשו

עני ׁשּנאמר הּמׁשיח, מל זה חמֹור רז"ל ואמרּו וחמֹור", ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשֹור

לא עדין ׁשעׂשו והׁשיבּו, חזרּו הּמלאכים א חמֹור. על ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹורֹוכב

"אל ׁשּבאנּו לנּו והתּברר לֹו, אמרּו ,"אחי אל "ּבאנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָנתּברר.

עֹוד הּגאּלה אל ׁשהּדר יעקב הבין ואז הרׁשע. עׂשו אֹותֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻעׂשו",

לאּטי". אתנהלה "ואני – ְְֲֲֲִִִֶַַָָֻארּכה
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:á÷réèëék EîL ãBò øîàé á÷ré àì øîàiå ©«£«Ÿ©ÀŸ¤³Ÿ©«£ŸÆ¥«¨¥¬Æ¦§½¦−
íéLðà-írå íéýìû-ír úéøN-ék ìûøNé-íà¦¦§¨¥®¦«¨¦¯¨¦¡Ÿ¦²§¦£¨¦−

:ìëezåìEîL àp-äãébä øîàiå á÷ré ìàLiå ©¨«©¦§©´©«£ÀŸ©¸Ÿ¤Æ©¦«¨¨´§¤½
f änì øîàiåì ìàLz ä:íL Búà Cøáéå éîL ©¾Ÿ¤¨¬¨¤−¦§©´¦§¦®©§¨¬¤Ÿ−¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz exzi t"y zgiy)

ÏÎezÂ . . ÌÈ˜Ï‡ ÌÚ ˙È¯N Èk(כט (לב, ƒ»ƒ»ƒ¡…ƒ«»

ׁשהּדבר ולטען ּכ על להצטּדק עלּול רע מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹיהּודי

ׁשּנֹולד לפני עֹוד עליו הכריז הּמלא ׁשהרי ּבאׁשמתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאינֹו

ּבדר) ּבפסּוקנּו נמצאת זֹו לאמתלא הּתׁשּובה . . טּפׁש ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּיהיה

לנּצח ּבכחֹו ׁשּיׁש ּומּובן "יׂשראל", ּבׁשם נקרא יהּודי ּכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּצחּות):

ׁשּיהיה עליו הכריז הּמלא אם ׁשּגם ּומּכאן, מלאכים. ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָאפילּו

חכם. להיֹות ּביכלּתֹו ְְִִִֵָָָטּפׁש,

éùéìùàìéúéàø-ék ìûéðt íB÷nä íL á÷ré àø÷iå©¦§¨¯©«£²Ÿ¥¬©¨−§¦¥®¦«¨¦³¦
:éLôð ìöpzå íéðt-ìà íéðt íéýìûáìBì-çøæiå ¡Ÿ¦Æ¨¦´¤¨¦½©¦¨¥−©§¦«©¦§©´

-ìr rìö àeäå ìûeðt-úà øár øLàk LîMä©¤½¤©«£¤¬¨©−¤§¥®§¬Ÿ¥−©©
:Bëøéâìãéb-úà ìûøNé-éðá eìëàé-àì ïk-ìr §¥«©¥¿Ÿ«Ÿ§¸§¥«¦§¨¥¹¤¦´

òâð ék äfä íBiä ãr Cøiä ók-ìr øLà äLpä©¨¤À£¤Æ©©´©¨¥½©−©´©¤®¦³¨©Æ



iyingקנב ,iriax - cl ,bl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:äLpä ãéâa á÷ré Cøé-óëaâìàá÷ré àOiå §©¤¤́©«£½Ÿ§¦−©¨¤«©¦¨̧©«£¹Ÿ
Léà úBàî òaøà Bnrå àa åNr äpäå àøiå åéðér¥À̈©©§Æ§¦¥´¥¨´½̈§¦¾©§©¬¥−¦®
ézL ìrå ìçø-ìrå äàì-ìr íéãìéä-úà õçiå©©´©¤©§¨¦À©¥¨Æ§©¨¥½§©−§¥¬

:úBçôMäáïäéãìé-úàå úBçôMä-úà íNiå ©§¨«©¨¯¤¤©§¨²§¤©§¥¤−
-úàå ìçø-úàå íéðøçà äéãìéå äàì-úàå äðLàø¦«Ÿ®̈§¤¥¨³¦«¨¤¸¨Æ©«£Ÿ¦½§¤¨¥¬§¤

:íéðøçà óñBéâäöøà eçzLiå íäéðôì øár àeäå ¥−©«£Ÿ¦«§−¨©´¦§¥¤®©¦§©³©̧§¨Æ
:åéçà-ãr BzLb-ãr íéîrt òáLãåNr õøiå ¤´©§¨¦½©¦§−©¨¦«©¨̧¨¥¨³

-ìr ìtiå eä÷açéå Búàø÷ìáéúëåøàåöéø÷åéøàeö ¦§¨Æ©§©§¥½©¦¬Ÿ©©¨−̈
:ekáiå eä÷LéåäíéLpä-úà àøiå åéðér-úà àOiå ©Ÿ¦ŸŸ̈¥ŸŸŸ©¦§«©¦¨´¤¥À̈©©³§¤©¨¦Æ

íéãìéä øîàiå Cl älà-éî øîàiå íéãìéä-úàå§¤©§¨¦½©−Ÿ¤¦¥´¤®̈©Ÿ©¾©§¨¦¾
:Ecár-úà íéýìû ïðç-øLà£¤¨©¬¡Ÿ¦−¤©§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(298 'nr eh zegiy ihewl)

ÌÈÓÚt Ú·L ‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ(ג (לג, «ƒ¿««¿»∆«¿»ƒ

אֹופּנים. ׁשני יׁש הרע ‡B¯ּבברּור Èelb C¯„aמאיר הּמברר – ְְִֵֵֵַַָ¿∆∆ƒְִֵֵַָ

נׁשאר הּוא ּכי למברר, ּיתרֹון יׁש זה ּבאפן ּגדֹול. אֹור הּמתּברר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹעל

הּמתּברר. אל יֹורד ואינֹו ‰˙eLaÏ˙ּבדרּגתֹו C¯„aיֹורד הּמברר – ְְְְִֵֵֵֶַַָָ¿∆∆ƒ¿«¿ְֵֵַָ

ּכפי עצמֹו, הּוא ּכי למתּברר, יתרֹון יׁש זה ּבאפן הּמתּברר. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלמקֹום

ּבאפן (ואּלּו לּקדּׁשה להתנּגד מפסיק ּובדרּגתֹו, ּבמּצבֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻׁשהּוא

הּמׁשמעּות זֹוהי ּובּטּול). ּדחּיה ּבדר הּברּור נפעל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהראׁשֹון

ו'התלּבׁש עׂשו אל ירד יעקב אּלּו: הׁשּתחואֹות ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּפנימית

הּמתּברר'. ְְִִֵֵַָּבלבּוׁשי

éòéáøå:ïéåçzLzå ïäéãìéå äpä úBçôMä ïLbzå©¦©¯§¨©§¨²¥¬¨§©§¥¤−©¦§©«£¤«¨
æóñBé Lbð øçàå eåçzLiå äéãìéå äàì-íb Lbzå©¦©¯©¥¨²¦«¨¤−¨©¦§©«£®§©©À¦©¬¥²

:eåçzLiå ìçøåçäfä äðçnä-ìk Eì éî øîàiå §¨¥−©¦§©«£«©¾Ÿ¤¦¬§²¨©©«£¤¬©¤−
:éðãà éðéra ïç-àöîì øîàiå ézLât øLàèøîàiå £¤´¨¨®§¦©¾Ÿ¤¦§Ÿ¥−§¥¥¬£Ÿ¦«©¬Ÿ¤

:Cì-øLà Eì éäé éçà áø éì-Lé åNréá÷ré øîàiå ¥−̈¤¦´¨®¨¦¾§¦¬§−£¤¨«©Ÿ́¤©«£ÀŸ
éðéra ïç éúàöî àð-íà àð-ìàéúçðî zç÷ìå E ©¨Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½§¨«©§¨¬¦§¨¦−

éðô éúéàø ïk-ìr ék éãiîíéýìû éðt úàøk E ¦¨¦®¦´©¥º¨¦´¦¨¤À¦§²Ÿ§¥¬¡Ÿ¦−
:éðöøzåàéCì úàáä øLà éúëøa-úà àð-ç÷ ©¦§¥«¦©¨³¤¦§¨¦Æ£¤´ª¨´½̈

:çwiå Ba-øöôiå ìë-éì-Lé éëå íéýìû éðpç-ék¦«©©¬¦¡Ÿ¦−§¦´¤¦®Ÿ©¦§©−©¦¨«
áé:Ecâðì äëìàå äëìðå ärñð øîàiåâéåéìà øîàiå ©−Ÿ¤¦§¨´§¥¥®¨§¥«§−̈§¤§¤«©Ÿ́¤¥À̈

úBìr ø÷aäå ïàväå íékø íéãìéä-ék rãé éðãà£Ÿ¦³Ÿ¥¸©Æ¦«©§¨¦´©¦½§©¬Ÿ§©¨−̈¨´
:ïàvä-ìk eúîå ãçà íBé íe÷ôãe éìrãéàð-øáré ¨¨®§¨Æ´¤½̈¨¥−¨©«Ÿ©«£¨¨¬

ìâøì éhàì äìäðúà éðàå Bcár éðôì éðãà£Ÿ¦−¦§¥´©§®©«£¦º¤§©«£¨´§¦¦À§¤¸¤
ãr íéãìéä ìâøìe éðôì-øLà äëàìnäàáà-øLà ©§¨¨³£¤§¨©Æ§¤´¤©§¨¦½©²£¤¨¬Ÿ

:äøérN éðãà-ìàåèEnr àp-äâévà åNr øîàiå ¤£Ÿ¦−¥¦«¨©´Ÿ¤¥½̈©¦«¨¨´¦§½
ïç-àöîà äf änì øîàiå ézà øLà írä-ïî¦¨−̈£¤´¦¦®©¸Ÿ¤Æ¨´¨¤½¤§¨¥−

:éðãà éðéraæèBkøãì åNr àeää íBia áLiå §¥¥¬£Ÿ¦«©Á̈¨Á©¸©¬¥¨²§©§−
:äøérNæéúéa Bì ïáiå äúkñ òñð á÷réå ¥¦«¨§©«£ŸÆ¨©´ª½Ÿ¨©¦¬¤−®̈¦

íB÷nä-íL àø÷ ïk-ìr úkñ äNr eäð÷îìe§¦§¥̧Æ¨¨´ª½Ÿ©¥²¨¨¬¥«©¨−
:úBkññçéøLà íëL øér íìL á÷ré àáiå ª«©¨ŸÁ©«£¸Ÿ¨¥¹¦´§¤À£¤Æ

:øérä éðt-úà ïçiå íøà ïctî Bàáa ïrðk õøàa§¤´¤§©½©§Ÿ−¦©©´£¨®©¦−©¤§¥¬¨¦«
èéBìäà íL-äèð øLà äãOä ú÷ìç-úà ï÷iå©¦¹¤¤¤§©´©¨¤À£¤³¨«¨¨Æ¨«¢½

:äèéN÷ äàîa íëL éáà øBîç-éða ãiîë-áviå ¦©¬§¥«£−£¦´§¤®§¥−̈§¦¨«©©¤
:ìàøNé éýìû ìû Bì-àø÷iå çaæî íLñ −̈¦§¥®©©¦̧§¨½¥−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(29 'nr `i mgpn zxez)

ÌÈk¯ ÌÈ„ÏÈ‰(יג (לג, «¿»ƒ«ƒ

"ועלּו הּיעּוד לקּיּום מּוכן לּמׁשיח, מּוכן היה ּכבר עצמֹו ְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָָֹיעקב

עׂשו" הר את לׁשּפט . . הּבא)מֹוׁשיעים ּפסּוק אבל(רש"י . ְֲִִִֵֶַַָָָָֹ

נׂשיא ּבכל זה ּומעין עדין. מּוכנים אינם יׂשראל, עם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ"הילדים",

ּתבֹות: (ראׁשי ‡·e�Èיׂשראל ·˜ÚÈ ÏL BˆBv�עצמֹו ׁשהּוא ׁשאף ,( ְִֵֵֵָָƒ∆«¬…»ƒְֶֶַַ

הּׁשקּועים מרעיתֹו, צאן עם ּבּגלּות הּוא מתעּכב לּגאּלה, ְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹֻמּוכן

הּוא חּב"ד נׂשיאי ׁשל ּכבֹוד ׁשּמנּוחתם הּטעם וזהּו ּבּגלּות. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעדין

על ׁשהֹולכים ידי על מרעיתם, לצאן לעזֹור ּכדי - לארץ ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבחּוץ

.הּמצטר ּכל על ּומבּקׁשים ְְְִִִֵַַַַָָה'ּצּיֹון'

éùéîçãìàäãìé øLà äàì-úa äðéã àözå©¥¥³¦¨Æ©¥½̈£¤¬¨«§−̈
:õøàä úBðáa úBàøì á÷réìáíëL dúà àøiå §©«£®Ÿ¦§−¦§¬¨¨«¤©©̧§Ÿ¹̈§¤¯

ákLiå dúà çwiå õøàä àéNð éeçä øBîç-ïa¤£²©«¦¦−§¦´¨®̈¤©¦©¬Ÿ¨²©¦§©¬
:äpréå dúàâá÷ré-úa äðéãa BLôð ÷aãzå Ÿ−̈©§©¤«¨©¦§©´©§½§¦−̈©©«£®Ÿ
-úà áäàiåáéúëøòðäéø÷áì-ìr øaãéå äørpä ©¤«¡©Æ¤©©«£¨½©§©¥−©¥¬

áéúëøòðäéø÷:äørpäãåéáà øBîç-ìà íëL øîàiå ©©«£¨«©Ÿ́¤§¤½¤£¬¨¦−
:äMàì úàfä äcìiä-úà éì-ç÷ øîàìäá÷réå ¥®Ÿ©¦²¤©©§¨¬©−Ÿ§¦¨«§©«£´Ÿ

eäð÷î-úà eéä åéðáe Bzá äðéc-úà ànè ék òîL̈©À¦³¦¥Æ¤¦¨´¦½¨¨²¨¬¤¦§¥−
:íàa-ãr á÷ré Løçäå äãOaåøBîç àöiå ©¨¤®§¤«¡¦¬©«£−Ÿ©Ÿ¨«©¥¥²£¬
:Bzà øaãì á÷ré-ìà íëL-éáàæeàa á÷ré éðáe £¦«§¤−¤©«£®Ÿ§©¥−¦«§¥´©«£ÀŸ¨³

íäì øçiå íéLðàä eávrúiå írîLk äãOä-ïî¦©¨¤Æ§¨§½̈©¦§©§Æ¨«£¨¦½©¦¬©¨¤−
ì ìûøNéá äNr äìáð ék ãàî-úa-úà ákL §®Ÿ¦´§¨º̈¨¨´§¦§¨¥À¦§©Æ¤©

:äNré àì ïëå á÷réçøîàì ízà øBîç øaãéå ©«£½Ÿ§¥−¬Ÿ¥«¨¤«©§©¥¬£−¦¨´¥®Ÿ
Bì dúà àð eðz íëzáa BLôð ä÷Lç éða íëL§¤´§¦À¨«§¨³©§Æ§¦§¤½§¸¨¬Ÿ¨²−

:äMàìèeðì-eðzz íëéúða eðúà eðzçúäå §¦¨«§¦§©§−Ÿ¨®§«Ÿ¥¤Æ¦§½̈
:íëì eç÷z eðéúða-úàåéõøàäå eáLz eðzàå §¤§Ÿ¥−¦§¬¨¤«§¦−̈¥¥®§¨¨̧¤Æ

:da eæçàäå äeøçñe eáL íëéðôì äéäzàéøîàiå ¦«§¤´¦§¥¤½§Æ§¨½¨§¥¨«£−¨«©³Ÿ¤
íëéðéra ïç-àöîà äéçà-ìàå äéáà-ìà íëL§¤Æ¤¨¦´¨§¤©¤½¨¤§¨¥−§¥«¥¤®

:ïzà éìà eøîàz øLàåáéøäî ãàî éìr eaøä ©«£¤¯Ÿ§²¥©−¤¥«©§¸¨©³§ŸÆ´Ÿ©

iyy - dl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éì-eðúe éìà eøîàz øLàk äðzàå ïzîe©½̈§¤̧§½̈©«£¤¬«Ÿ§−¥¨®§¦¬
-úàáéúëøòðäéø÷:äMàì ørpäâéá÷ré-éðá eðriå ¤©©«£−̈§¦¨«©©«£¸§¥©«£¹Ÿ

øLà eøaãéå äîøîa åéáà øBîç-úàå íëL-úà¤§¤̧§¤£¬¨¦²§¦§−̈©§©¥®£¤´
:íúçà äðéc úà ànèãéìëeð àì íäéìà eøîàiå ¦¥½¥−¦¨¬£Ÿ¨«©«Ÿ§´£¥¤À³Ÿ©Æ

-øLà Léàì eðúçà-úà úúì äfä øácä úBNrì©«£Æ©¨¨´©¤½¨¥Æ¤£Ÿ¥½§¦−£¤
:eðì àåä ätøç-ék äìør BìåèúBàð úàæa-Cà ´¨§®̈¦«¤§¨¬¦−¨«©§−Ÿ¥´

:øëæ-ìk íëì ìnäì eðîë eéäz íà íëìæèepúðå ¨¤®¦µ¦«§´¨½Ÿ§¦¬Ÿ¨¤−¨¨¨«§¨©³
eðáLéå eðì-çwð íëéúða-úàå íëì eðéúða-úà¤§Ÿ¥̧Æ¨¤½§¤§«Ÿ¥¤−¦©¨®§¨©´§

:ãçà írì eðééäå íëzàæéeðéìà eòîLú àì-íàå ¦§¤½§¨¦−§©¬¤¨«§¦¯Ÿ¦§§²¥¥−
:eðëìäå eðza-úà eðç÷ìå ìBnäìçéíäéøáã eáèéiå §¦®§¨©¬§¤¦¥−§¨¨«§©¦«§¬¦§¥¤−

:øBîç-ïa íëL éðéráe øBîç éðéraèéøçà-àìå §¥¥´£®§¥¥−§¤¬¤£«§«Ÿ¥©³
àeäå á÷ré-úáa õôç ék øácä úBNrì ørpä©©̧©Æ©«£´©¨½̈¦¬¨¥−§©©«£®Ÿ§´

:åéáà úéa ìkî ãaëðëBða íëLe øBîç àáiå ¦§½̈¦−Ÿ¥¬¨¦«©¨¬Ÿ£²§¤¬§−
:øîàì íøér éLðà-ìà eøaãéå íøér ørL-ìà¤©´©¦¨®©§©§²¤©§¥¬¦−̈¥«Ÿ

àëõøàá eáLéå eðzà íä íéîìL älàä íéLðàä̈«£¨¦̧¨¥¹¤§¥¦¯¥´¦À̈§¥«§³¨¨̧¤Æ
íäéðôì íéãé-úáçø äpä õøàäå dúà eøçñéå§¦§£´Ÿ½̈§¨¨²¤¦¥¬©«£©¨©−¦¦§¥¤®
:íäì ïzð eðéúða-úàå íéLðì eðì-çwð íúða-úà¤§Ÿ¨Æ¦©¨´§¨¦½§¤§Ÿ¥−¦¥¬¨¤«

áëì íéLðàä eðì eúàé úàæa-CàúBéäì eðzà úáL ©§ÂÂŸ¥¸Ÿ¨³¨«£¨¦Æ¨¤´¤¦½̈¦«§−
:íéìnð íä øLàk øëæ-ìk eðì ìBnäa ãçà írì§©´¤¨®§¦¬¨̧Æ¨¨½̈©«£¤−¥¬¦Ÿ¦«

âëCà íä eðì àBìä ízîäa-ìëå íðéð÷å íäð÷î¦§¥¤³§¦§¨¨Æ§¨§¤§½̈£¬−̈¥®©µ
:eðzà eáLéå íäì äúBàðãëøBîç-ìà eòîLiå ¥´¨¨¤½§¥«§−¦¨«©¦§§³¤£Æ

øëæ-ìk eìniå Bøér ørL éàöé-ìk Bða íëL-ìàå§¤§¤´§½¨«Ÿ§¥−©´©¦®©¦¸ŸÆ¨¨½̈
:Bøér ørL éàöé-ìkäëíúBéäa éLéìMä íBiá éäéå ¨«Ÿ§¥−©¬©¦«©§¦Á©¸©§¦¦¹¦«§¨´
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ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'nr a ycw zexb`)

Ba¯Á LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL . . eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¿

הּׁש"ס על ּבפרּוׁשֹו א)רׁש"י כט, הּדין(נזיר את מּפסּוקנּו לֹומד ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ׁשנה, י"ג ּבני היּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכן למצוֹות", עׂשרה ׁשלׁש "ּבן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשל

מּׁשמעֹון זה ּדין נלמד מּדּוע לׁשאל, ויׁש "איׁש". הּכתּוב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּוקראם

מצוֹות לגיל מּגיע ּכׁשּנער ּדהּנה לֹומר, ויׁש מראּובן. ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹולוי,

אּלא ּבאלקּות, ראּיה ראּובן, ׁשל הּנעלית ּבּדרּגה עֹומד הּוא ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאין

המׁשכת היא העבֹודה ּומּטרת ׁשמיעה. ּבחינת ׁשמעֹון, ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָּבדרּגת

ׁשם על ּכן (ׁשּנקרא לוי ּדרּגת העֹולם, עם וחּבּורֹו אלקי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאֹור

אלי"). איׁשי יּלוה ִִִֵֶַַַַָ"הּפעם

éùùáéEì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´
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קנג iyy - dl - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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ã ycew zegiyn zecewp ã(gqw 'nr a ycw zexb`)

Ba¯Á LÈ‡ . . ÈÂÏÂ ÔBÚÓL . . eÁ˜iÂ(כה (לד, «ƒ¿ƒ¿¿≈ƒƒ«¿

הּׁש"ס על ּבפרּוׁשֹו א)רׁש"י כט, הּדין(נזיר את מּפסּוקנּו לֹומד ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָ

ׁשנה, י"ג ּבני היּו זמן ּבאֹותֹו ׁשּכן למצוֹות", עׂשרה ׁשלׁש "ּבן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹׁשל

מּׁשמעֹון זה ּדין נלמד מּדּוע לׁשאל, ויׁש "איׁש". הּכתּוב ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָֹּוקראם

מצוֹות לגיל מּגיע ּכׁשּנער ּדהּנה לֹומר, ויׁש מראּובן. ולא ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹולוי,

אּלא ּבאלקּות, ראּיה ראּובן, ׁשל הּנעלית ּבּדרּגה עֹומד הּוא ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאין

המׁשכת היא העבֹודה ּומּטרת ׁשמיעה. ּבחינת ׁשמעֹון, ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָּבדרּגת

ׁשם על ּכן (ׁשּנקרא לוי ּדרּגת העֹולם, עם וחּבּורֹו אלקי ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹאֹור

אלי"). איׁשי יּלוה ִִִֵֶַַַַָ"הּפעם

éùùáéEì ÷çöéìe íäøáàì ézúð øLà õøàä-úàå§¤¨À̈¤£¤¬¨©²¦§©§¨¨¬§¦§−̈§´
éøçà Erøæìe äpðzà:õøàä-úà ïzà Eâéìriå ¤§¤®¨§©§£¬©«£¤−¤¥¬¤¨¨«¤©©¬©

:Bzà øac-øLà íB÷na íéýìû åéìrîãéá÷ré áviå ¥«¨−̈¡Ÿ¦®©¨−£¤¦¤¬¦«©©¥̧©«£¹Ÿ
Cqiå ïáà úávî Bzà øac-øLà íB÷na äávî©¥À̈©¨²£¤¦¤¬¦−©¤´¤®̈¤©©¥³

:ïîL äéìr ÷öiå Cñð äéìråèíL-úà á÷ré àø÷iå ¨¤̧¨Æ¤½¤©¦¬Ÿ¨¤−¨¨«¤©¦§¨̧©«£¹Ÿ¤¥´



iriayקנד - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ìà-úéa íéýìû íL Bzà øac øLà íB÷nä©¨À£¤Á¦¤̧¦¬¨²¡Ÿ¦−¥«¥«
æèàBáì õøàä-úøák ãBò-éäéå ìà úéaî eòñiå©¦§Æ¦¥´¥½©«§¦¬¦§©¨−̈¤¨´

:dzãìa L÷zå ìçø ãìzå äúøôàæééäéå ¤§®̈¨©¥¬¤¨¥−©§©¬§¦§¨«©§¦¬
éàøéz-ìà úãléîä dì øîàzå dzãìa dúL÷äá§©§Ÿ−̈§¦§¨®©¸Ÿ¤¨³©«§©¤̧¤Æ©¦´§¦½

:ïa Cì äæ-íâ-ékçéäúî ék dLôð úàöa éäéå ¦«©¤¬−̈¥«©§¦º§¥³©§¨Æ¦´¥½¨
:ïéîéðá Bì-àø÷ åéáàå éðBà-ïa BîL àø÷zåèéúîzå ©¦§¨¬§−¤¦®§¨¦−¨«¨¬¦§¨¦«©−̈¨
:íçì úéa àåä äúøôà Cøãa øáwzå ìçøëáviå ¨¥®©¦¨¥Æ§¤´¤¤§½̈¨¦−¥¬¨«¤©©¥¯

ìçø-úøá÷ úávî àåä dúøá÷-ìr äávî á÷ré©«£²Ÿ©¥−̈©§ª«¨®̈¦²©¤¬¤§ª«©¨¥−
:íBiä-ãràëäàìäî äìäà èiå ìûøNé òqiå ©©«©¦©−¦§¨¥®©¥´¨«¢½Ÿ¥−̈§¨

:øãr-ìcâîìáëàåää õøàa ìàøNé ïkLa éäéå §¦§©¥«¤©§¦À¦§³Ÿ¦§¨¥Æ¨¨´¤©¦½
òîLiå åéáà Lâìét ääìa-úà ákLiå ïáeàø Cìiå©¥¤́§¥½©¦§©¾Æ¤¦§−̈Æ¦¤¤́¨¦®½©¦§©−

ìàøNéô:øNr íéðL á÷ré-éðá eéäiåâëäàì éða ¦§¨¥«®©¦«§¬§¥©«£−Ÿ§¥¬¨¨«§¥´¥½̈
øëùOéå äãeäéå éåìå ïBòîLå ïáeàø á÷ré øBëa§¬©«£−Ÿ§¥®§¦§Æ§¥¦´¦«½̈§¦¨−̈

:ïeìáæeãë:ïîéðáe óñBé ìçø éðaäëääìá éðáe §ª«§¥´¨¥½¥−¦§¨¦«§¥³¦§¨Æ
:éìzôðå ïc ìçø úçôLåëäàì úçôL ätìæ éðáe ¦§©´¨¥½−̈§©§¨¦«§¥¬¦§¨²¦§©¬¥−̈

:íøà ïcôa Bì-ãlé øLà á÷ré éða älà øLàå ãb́̈§¨¥®¥µ¤§¥´©«£½Ÿ£¤¬ª©−§©©¬£¨«
æëòaøàä úéø÷ àøîî åéáà ÷çöé-ìà á÷ré àáiå©¨³Ÿ©«£ŸÆ¤¦§¨´¨¦½©§¥−¦§©´¨«©§©®

:÷çöéå íäøáà íL-øb-øLà ïBøáç àåäçëeéäiå ¦´¤§½£¤¨«¨¬©§¨−̈§¦§¨«©¦«§−
:äðL íéðîLe äðL úàî ÷çöé éîéèë÷çöé òåâiå §¥´¦§®̈§©¬¨−̈§Ÿ¦¬¨¨«©¦§©̧¦§¨³

Búà eøa÷iå íéîé òáNe ï÷æ åénr-ìà óñàiå úîiå©¨̧¨Æ©¥¨´¤¤©½̈¨¥−§©´¨¦®©¦§§´Ÿ½
:åéða á÷réå åNrôåìààeä åNr úBãìz älàå ¥¨¬§©«£−Ÿ¨¨«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈¬

:íBãàáäãr-úà ïrðk úBðaî åéLð-úà ç÷ì åNr ¡«¥¨²¨©¬¤¨−̈¦§´§¨®©¤¨À̈
-úa äðr-úa äîáéìäà-úàå ézçä ïBìéà-úa©¥Æ©«¦¦½§¤¨«¢¦«¨¨Æ©£½̈©

:éeçä ïBòáöâúBçà ìàrîLé-úa úîNa-úàå ¦§−©«¦¦«§¤¨§©¬©¦§¨¥−£¬
:úBéáðãäãìé úîNáe æôéìà-úà åNrì äãr ãìzå §¨«©¥¯¤¨¨²§¥−̈¤¡¦®̈¨´§©½¨§−̈

:ìàeòø-úàääãìé äîáéìäàåáéúëùéòé-úàéø÷-úà ¤§¥«§¨«¢¦«¨¨Æ¨«§½̈¤
øLà åNr éða älà çø÷-úàå íìré-úàå Leòé§¬§¤©§−̈§¤®Ÿ©¥µ¤§¥´¥½̈£¤¬

:ïrðk õøàa Bì-eãléååéða-úàå åéLð-úà åNr çwiå ª§−§¤¬¤§¨«©©¦©´¥¿̈¤Â̈Â̈§¤¨¨´
-úàå eäð÷î-úàå Búéa úBLôð-ìk-úàå åéúða-úàå§¤§Ÿ¨»§¤¨©§´¥¼§¤¦§¥´§¤
ïrðk õøàa Lëø øLà Bðéð÷-ìk úàå Bzîäa-ìk̈§¤§À§¥Æ¨¦§¨½£¤¬¨©−§¤´¤§®̈©

:åéçà á÷ré éðtî õøà-ìà CìiåæíLeëø äéä-ék ©¥¤́¤¤½¤¦§¥−©«£¬Ÿ¨¦«¦«¨¨¯§¨²
úàNì íäéøeâî õøà äìëé àìå åcçé úáMî áø̈−¦¤´¤©§¨®§¸Ÿ¨«§¹̈¤³¤§«¥¤Æ¨¥´

:íäéð÷î éðtî íúàçåNr øérN øäa åNr áLiå Ÿ½̈¦§¥−¦§¥¤«©¥³¤¥¨Æ§©´¥¦½¥−̈
:íBãà àeäèøäa íBãà éáà åNr úBãìz älàå ¬¡«§¥²¤«Ÿ§¬¥−̈£¦´¡®§©−

:øérNéúLà äãr-ïa æôéìà åNr-éða úBîL älà ¥¦«¥−¤§´§¥«¥¨®¡¦©À¤¨¨Æ¥´¤
:åNr úLà úîNa-ïa ìàeòø åNràééða eéäiå ¥½̈§¥¾¤¨§©−¥¬¤¥¨«©¦«§−§¥´
:æð÷e ízrâå Bôö øîBà ïîéz æôéìàáé| òðîúå ¡¦¨®¥¨´½̈§¬§©§−̈§©«§¦§©´

-úà æôéìàì ãìzå åNr-ïa æôéìàì Lâìéô äúéä̈«§¨´¦¤À¤¤«¡¦©Æ¤¥½̈©¥¬¤¤¡¦©−¤
:åNr úLà äãr éða älà ÷ìîrâééða älàå £¨¥®¥¾¤§¥¬¨−̈¥¬¤¥¨«§¥̧¤Æ§¥´

nL çøæå úçð ìàeòøúîNá éða eéä älà äfîe ä §¥½©¬©¨¤−©©¨´¦¨®¥´¤¨½§¥¬¨§©−
:åNr úLàãéäðr-úá äîáéìäà éða eéä älàå ¥¬¤¥¨«§¥´¤¨À§¥̧¨«¢¦«¨¨¯©£¨²

åNrì ãìzå åNr úLà ïBòáö-úaáéúëùéòé-úà ©¦§−¥´¤¥¨®©¥´¤§¥½̈
éø÷:çø÷-úàå íìré-úàå Leòé-úàåèéôelà älà ¤§¬§¤©§−̈§¤«Ÿ©¥−¤©¥´

óelà ïîéz óelà åNr øBëa æôéìà éða åNr-éðá§¥«¥¨®§¥³¡¦©Æ§´¥½̈©³¥¨Æ©´
:æð÷ óelà Bôö óelà øîBàæèóelà çø÷ óelà ½̈©¬§−©¬§©«©¬²Ÿ©©¬

íBãà õøàa æôéìà éôelà älà ÷ìîr óelà ízrb©§−̈©´£¨¥®¥´¤©¥³¡¦©Æ§¤´¤¡½
:äãr éða älàæéóelà åNr-ïa ìàeòø éða älàå ¥−¤§¥¬¨¨«§¥À¤§¥³§¥Æ¤¥½̈©¬

éôelà älà äfî óelà änL óelà çøæ óelà úçð©̧©Æ©´¤½©©¬©−̈©´¦¨®¥´¤©¥³
:åNr úLà úîNá éða älà íBãà õøàa ìàeòø§¥Æ§¤´¤¡½¥¾¤§¥¬¨«§©−¥¬¤¥¨«

çéóelà Leòé óelà åNr úLà äîáéìäà éða älàå§¥À¤§¥³¨«¢¦«¨¨Æ¥´¤¥½̈©¬§²©¬
äðr-úa äîáéìäà éôelà älà çø÷ óelà íìré©§−̈©´®Ÿ©¥´¤©¥º¨«¢¦«¨¨²©£−̈

:åNr úLàèéàeä íäéôelà älàå åNr-éðá älà ¥¬¤¥¨«¥¯¤§¥«¥¨²§¥¬¤©«¥¤−¬
:íBãàñ ¡«

ã ycew zegiyn zecewp ã(19 'nr ai zeniyx)

ÌB„‡ ‡e‰ ÂNÚ(א (לו, ≈»¡

מצוה, והיא ,"מלאכּת ּכל ועׂשית ּתעבד ימים "ׁשׁשת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכתיב

'וה'ּקא החּיּות ּברם, העֹולם. את ּומזּככת מבררת זֹו מלאכה ְְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכן

על ׁשרֹומז נּדה, ּדם ענין והּוא ׁשלילי. ּדבר היא זֹו ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָָּבמלאכה

מטּמא). אדם מראה ּדוקא (ולכן רצּוי ּבלּתי ּבאפן הּדם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרתיחת

הּוא מ"עׂשו ּבאה זֹו "‡„ÌBּורתיחה ׁשם על ּכן ׁשּנקרא ,"Ì„‡‰ ְִִֵָָָָ¡ְִֵֵֶַָ»»…

Ì„‡‰ימי ׁשז' שנט, עמ' לזח"ג יצחק לוי לּקּוטי (ּוראה הּזה". »»…ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ

אדֹום). מלכי ז' ּכמֹו הם ְְֱִֵֵַָנּדה

éòéáùëïèBì õøàä éáLé éøçä øérN-éðá älà¥³¤§¥«¥¦Æ©«Ÿ¦½«§¥−¨¨®¤¨¬
:äðrå ïBòáöå ìáBLåàëälà ïLéãå øöàå ïBLãå §−̈§¦§¬©«£¨«§¦¬§¥−¤§¦¨®¥´¤

:íBãà õøàa øérN éða éøçä éôelàáë-éðá eéäiå ©¥¯©«Ÿ¦²§¥¬¥¦−§¤¬¤¡«©¦«§¬§¥«
:òðîz ïèBì úBçàå íîéäå éøç ïèBìâëéða älàå −̈Ÿ¦´§¥¨®©«£¬−̈¦§¨«§¥̧¤Æ§¥´

:íðBàå BôL ìáérå úçðîe ïåìr ìáBLãëälàå ½̈©§¬̈¨©−©§¥¨®§−§¨«§¥¬¤
äðrå äiàå ïBòáö-éðá-úà àöî øLà äðr àeä §¥«¦§−§©¨´©«£¨®´£À̈£¤̧¨¨³¤

:åéáà ïBòáöì íéøîçä-úà Búòøa øaãna íîiä©¥¦Æ©¦§½̈¦§Ÿ¬¤©«£Ÿ¦−§¦§¬¨¦«
äë:äðr-úa äîáéìäàå ïLc äðr-éðá älàååëälàå §¥¬¤§¥«£−̈¦®Ÿ§¨«¢¦«¨−̈©£¨«§¥−¤

xihtn - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éðaæëälà §¥´¦®̈¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«¥−¤
:ï÷rå ïåræå ïäìa øöà-éðaçëõeò ïLéã-éðá älà §¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«¥¬¤§¥«¦−̈¬

:ïøàåèëìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà ©«£¨«¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈
:äðr óelà ïBòáö óelàìøöà óelà ïLc óelà ©¬¦§−©¬£¨«©¬¦²Ÿ©¬¥−¤

õøàa íäéôlàì éøçä éôelà älà ïLéc óelà©´¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤
:øérNôàìõøàa eëìî øLà íéëìnä älàå ¥¦«§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤

:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî éðôì íBãàáìCìîiå ¡®¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ
:äáäðc Bøér íLå øBòa-ïa òìa íBãàaâìúîiå ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨©−̈¨
:äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìaãìúîiå ®̈©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«©−̈¨
:éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBéäìúîiå ®̈©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«©−̈¨

ïéãî-úà äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLçª®̈©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ
:úéår Bøér íLå áàBî äãNaåìCìîiå ããä úîiå ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ

:ä÷øNnî äìîN åézçzæìCìîiå äìîN úîiå ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ
:øäpä úBáçøî ìeàL åézçzçììeàL úîiå ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨¨®

:øBaër-ïa ïðç ìra åézçz Cìîiåèììra úîiå ©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«©»̈¨»©´©
eòt Bøér íLå øãä åézçz Cìîiå øBaër-ïa ïðç̈¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬¦−¨®
:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«

îíúî÷îì íúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìr óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

àî:ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelàáîóelà ©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ©¬

:øöáî óelà ïîéz óelà æð÷âîìûécâî óelà §©²©¬¥−̈©¬¦§¨«©¬©§¦¥−
õøàa íúáLîì íBãà éôelà | älà íøér óelà©´¦®̈¥´¤©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤

:íBãà éáà åNr àeä íúfçà£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«
ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚ Ûel‡(מג (לו, «ƒ»

ÁÈLn‰ CÏnÏ (˙B¯ˆB‡) ˙BÈ¯ÂÒz Ì¯ÚÏ „È˙Ú ‡e‰Lּבראׁשית) ∆»ƒ«¬…«¿»ƒ»«∆∆«»ƒ«ְִֵ

ַָרּבה)

ׁשהּוא אדֹום, ּגלּות ׁשל הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּברּור הם ְֱִֵֵֶֶַָָָָֻה'אֹוצרֹות'

ּפעּלה מצינּו ּכסלו י"ט הּגאּלה ּבחג אף והּנה, זֹו. ּגלּות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻֻמּטרת

והגּדיל ה' "הפליא ּכֹותב הּזקן רּבנּו העֹולם: אּמֹות על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻוהׁשּפעה

ּבעיני . . ‰ÌÈnÚלעׂשֹות ÏÎÂ ÌÈ¯O‰ Ïkמדינֹות ּבכל אׁשר ְֲֵֵַ»«»ƒ¿»»«ƒְְֲִֶָ

על להׁשּפיע להׁשּתּדל החּיּוב ּדבר על למדים ּומּכאן ."ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמל

הרמּב"ם ּדין ּכפסק נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות לקּים העֹולם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻאּמֹות

ספ"ח) מלכים .(הלכֹות ְְִִָ

øéèôîîíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
óelà äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬

:úúéàî:ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà §¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ
áî:øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelàâîóelà ©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«©¬

íúáLîì íBãà éôelà | älà íøér óelà ìûécâî©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ
:íBãà éáà åNr àeä íúfçà õøàa§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

.ïîéñ ä"èéì÷ .íé÷åñô ã"ð÷ 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¤¦§¥§¥¦§¨¥
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:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
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קנה xihtn - el - glyie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïøëe ïøúéå ïaLàå ïcîç ïLéã éðaæëälà §¥´¦®̈¤§¨¬§¤§−̈§¦§¨¬§¨«¥−¤
:ï÷rå ïåræå ïäìa øöà-éðaçëõeò ïLéã-éðá älà §¥¥®¤¦§¨¬§©«£−̈©«£¨«¥¬¤§¥«¦−̈¬

:ïøàåèëìáBL óelà ïèBì óelà éøçä éôelà älà ©«£¨«¥−¤©¥´©«Ÿ¦®©³¨Æ©´½̈
:äðr óelà ïBòáö óelàìøöà óelà ïLc óelà ©¬¦§−©¬£¨«©¬¦²Ÿ©¬¥−¤

õøàa íäéôlàì éøçä éôelà älà ïLéc óelà©´¦¨®¥´¤©¥¯©«Ÿ¦²§©ª«¥¤−§¤¬¤
:øérNôàìõøàa eëìî øLà íéëìnä älàå ¥¦«§¥̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨§−§¤´¤

:ìàøNé éðáì Cìî-Cìî éðôì íBãàáìCìîiå ¡®¦§¥¬§¨¤−¤¦§¥¬¦§¨¥«©¦§´Ÿ
:äáäðc Bøér íLå øBòa-ïa òìa íBãàaâìúîiå ¤«¡½¤−©¤§®§¥¬¦−¦§¨«¨©−̈¨
:äøöaî çøæ-ïa ááBé åézçz Cìîiå òìaãìúîiå ®̈©©¦§´Ÿ©§½̈¨¬¤¤−©¦¨§¨«©−̈¨
:éðîézä õøàî íLç åézçz Cìîiå ááBéäìúîiå ®̈©¦§´Ÿ©§½̈ª−̈¥¤¬¤©¥«¨¦«©−̈¨

ïéãî-úà äknä ããa-ïa ããä åézçz Cìîiå íLçª®̈©¦§¸Ÿ©§¹̈£©´¤§©À©©¤³¤¦§¨Æ
:úéår Bøér íLå áàBî äãNaåìCìîiå ããä úîiå ¦§¥´½̈§¥¬¦−£¦«©−̈¨£¨®©¦§´Ÿ

:ä÷øNnî äìîN åézçzæìCìîiå äìîN úîiå ©§½̈©§−̈¦©§¥¨«©−̈¨©§¨®©¦§´Ÿ
:øäpä úBáçøî ìeàL åézçzçììeàL úîiå ©§½̈¨−¥«§Ÿ¬©¨¨«©−̈¨¨®

:øBaër-ïa ïðç ìra åézçz Cìîiåèììra úîiå ©¦§´Ÿ©§½̈©¬©¨−̈¤©§«©»̈¨»©´©
eòt Bøér íLå øãä åézçz Cìîiå øBaër-ïa ïðç̈¨´¤©§¼©¦§³Ÿ©§¨Æ£©½§¥¬¦−¨®
:áäæ éî úa ãøèî-úa ìàáèéäî BzLà íLå§¥̧¦§³§¥«©§¥Æ©©§¥½©−¥¬¨¨«

îíúî÷îì íúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈¦§«ŸŸ−̈
:úúé óelà äåìr óelà òðîz óelà íúîLa¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬§¥«

àî:ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelàáîóelà ©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ©¬

:øöáî óelà ïîéz óelà æð÷âîìûécâî óelà §©²©¬¥−̈©¬¦§¨«©¬©§¦¥−
õøàa íúáLîì íBãà éôelà | älà íøér óelà©´¦®̈¥´¤©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ§¤´¤

:íBãà éáà åNr àeä íúfçà£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«
ã ycew zegiyn zecewp ã(109 'nr ` h"nyz zegiyd xtq)

Ì¯ÈÚ Ûel‡(מג (לו, «ƒ»

ÁÈLn‰ CÏnÏ (˙B¯ˆB‡) ˙BÈ¯ÂÒz Ì¯ÚÏ „È˙Ú ‡e‰Lּבראׁשית) ∆»ƒ«¬…«¿»ƒ»«∆∆«»ƒ«ְִֵ

ַָרּבה)

ׁשהּוא אדֹום, ּגלּות ׁשל הּקדּׁשה נּצֹוצֹות ּברּור הם ְֱִֵֵֶֶַָָָָֻה'אֹוצרֹות'

ּפעּלה מצינּו ּכסלו י"ט הּגאּלה ּבחג אף והּנה, זֹו. ּגלּות ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָֻֻמּטרת

והגּדיל ה' "הפליא ּכֹותב הּזקן רּבנּו העֹולם: אּמֹות על ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֻוהׁשּפעה

ּבעיני . . ‰ÌÈnÚלעׂשֹות ÏÎÂ ÌÈ¯O‰ Ïkמדינֹות ּבכל אׁשר ְֲֵֵַ»«»ƒ¿»»«ƒְְֲִֶָ

על להׁשּפיע להׁשּתּדל החּיּוב ּדבר על למדים ּומּכאן ."ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמל

הרמּב"ם ּדין ּכפסק נח, ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות לקּים העֹולם ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻאּמֹות

ספ"ח) מלכים .(הלכֹות ְְִִָ

øéèôîîíúçtLîì åNr éôelà úBîL älàåÂ§¥Â¤§º©¥³¥¨Æ§¦§§Ÿ½̈
óelà äåìr óelà òðîz óelà íúîLa íúî÷îì¦§«ŸŸ−̈¦§Ÿ¨®©¬¦§¨²©¬©§−̈©¬

:úúéàî:ïðét óelà äìà óelà äîáéìäà óelà §¥«©¯¨«¢¦«¨¨²©¬¥−̈©¬¦«Ÿ
áî:øöáî óelà ïîéz óelà æð÷ óelàâîóelà ©¬§©²©¬¥−̈©¬¦§¨«©¬

íúáLîì íBãà éôelà | älà íøér óelà ìûécâî©§¦¥−©´¦¨®¥´¤©¥´¡À§«§Ÿ¨Æ
:íBãà éáà åNr àeä íúfçà õøàa§¤´¤£ª¨½̈¬¥−̈£¦¬¡«

.ïîéñ ä"èéì÷ .íé÷åñô ã"ð÷ 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¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
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:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤



קנו
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg

zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn

`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìùéå úùøôì äøèôäà ÷øô äéãáåòá

ààíéBba øéöå ýåýé úàî eðrîL äreîL íBãàì ýåýé éðãû øîà-äk äéãár ïBæç£−«Ÿ©§¨®«Ÿ¨©Á£Ÿ¨̧¡Ÿ¦¹¤«¡À§¨̧¨©¹§¥¥³§Ÿ̈Æ§¦Æ©¦´
:äîçìnì äéìr äîe÷ðå eîe÷ çlLáézúð ïè÷ äpä:ãàî äzà éeæa íéBba EâEaì ïBãæ ª½̈²§¨¬¨¨¤−¨©¦§¨¨«¦¥¬¨²Ÿ§©¦−©¦®¨¬©−̈§«Ÿ§³¦§Æ

:õøà éðãéøBé éî Baìa øîà BzáL íBøî òìñ-éåâçá éðëL EàéMäãøLpk déaâz-íà ¦¦¤½«Ÿ§¦¬§©§¥¤−©§´¦§®Ÿ¥´§¦½¦¬«¦¥−¦¨«¤¦©§¦´©©¤½¤
p÷ íéù íéáëBk ïéa-íàå:ýåýé-íàð EãéøBà íMî EäéããBL-íà Eì-eàa íéápb-íà §¦¥¬«¨¦−¦´Ÿ¦¤®¦¨¬¦«§−§ª§Ÿ̈«¦©¨¦³¨«§Æ¦´§¥

éà äìéì:úBììr eøéàLé àBìä Cì eàa íéøöa-íà íic eáðâé àBìä äúéîãð CåéàC ©½§¨¥´¦§¥½¨£¬¦§§−©¨®¦«Ÿ§¦Æ¨´½̈£−©§¦¬«Ÿ¥«¥µ
:åéðtöî eòáð åùr eùtçðæéLðà Eì eìëé EeàéMä Eúéøá éLðà ìk EeçlL ìeábä-ãr ¤§§´Ÿ¥½̈Ÿ¦§−©§ª¨«©©§´¦§ÀµŸ©§¥´§¦¤½¦¦²¨«§¬§−©§¥´

ézçz øBæî eîéùé Eîçì EîìL:Ba äðeáz ïéà Eçézãáàäå ýåýé-íàð àeää íBia àBìä §Ÿ¤®©§§À¨¦³Ÿ¨Æ©§¤½¥¬§−̈«£²©¬©−§ª§Ÿ̈®§©«£©§¦³
:åNr øäî äðeáúe íBãàî íéîëçèéøBaâ ezçååùr øäî Léà-úøké ïrîì ïîéz E £¨¦Æ¥«¡½§−̈¥©¬¥¨«§©¬¦¤−¥¨®§©¯©¦¨«¤¦²¥©¬¥¨−Ÿ

:ìèwîééçà ñîçî:íìBòì zøëðå äLeá Eqëz á÷ré EàéúBáL íBéa ãâpî Eãîr íBéa ¦¨«¤¥«£©²¨¦¬©«£−Ÿ§©§´¨®§¦§©−¨§¨«§Æ£¨«§´¦¤½¤§²§¬
:íäî ãçàk äzà-íb ìøBâ ecé íéìLeøé-ìrå åéørL eàa íéøëðå Bìéç íéøæáéàøz-ìàå ¨¦−¥®§¨§¦º¨´§¨À̈§©§«¨©̧¦Æ©´½̈©©−̈§©©¬¥¤«§©¥³¤

éçà-íBéáét ìcâz-ìàå íãáà íBéa äãeäé-éðáì çîNz-ìàå Bøëð íBéa E:äøö íBéa E §«¨¦̧Æ§´¨§½§©¦§©¬¦§¥«§−̈§´¨§¨®§©©§¥¬¦−§¬¨¨«
âéäðçìLz-ìàå Bãéà íBéa Búrøa äzà-íâ àøz-ìà íãéà íBéa énr-ørLá àBáz-ìà©¨³§©«©©¦Æ§´¥½̈©¥¯¤©©¨²§¨«¨−§´¥®§©¦§©¬§¨

:Bãéà íBéa BìéçáãéíBéa åéãéøN øbñz-ìàå åéèéìt-úà úéøëäì ÷øtä-ìr ãîrz-ìàå §¥−§¬¥«§©©«£ŸÆ©©¤½¤§©§¦−¤§¦¨®§©©§¥¬§¦−̈§¬
:äøöåè:ELàøa áeLé Eìîb Cl äNré úéùr øLàk íéBbä-ìk-ìr ýåýé-íBé áBø÷-ék ¨¨«¦«¨¬«§Ÿ̈−©¨©¦®©«£¤³¨¦̧Ÿ¨Æ¥¨´¤½̈§ª«§−¨¬§Ÿ¤«

æè:eéä àBìk eéäå eòìå eúLå ãéîz íéBbä-ìë ezLé éLã÷ øä-ìr íúéúL øLàk ék¦À©«£¤³§¦¤Æ©©´¨§¦½¦§¬¨©¦−¨¦®§¨´§¨½§¨−§¬¨«
æé:íäéLøBî úà á÷ré úéa eLøéå Lã÷ äéäå äèéìô äéäz ïBiö øäáeçéá÷ré-úéá äéäå §©¬¦²¦«§¤¬§¥−̈§¨´¨®Ÿ¤§¨«§Æ¥´©£½Ÿ¥−¨«¥¤«§¨¨Á¥«©£¸Ÿ

ì åNr úéáe äáäì óñBé úéáe Làåùr úéáì ãéøN äéäé-àìå íeìëàå íäá e÷ìãå L÷ ¥¹¥¯¥´¤«¨À̈¥³¥¨Æ§©½§¨§¬¨¤−©«£¨®§Ÿ¦«§¤³¨¦Æ§¥´¥½̈Ÿ
:øac ýåýé ékèéìt-úà äìôMäå åùr øä-úà áâpä eLøéåíéøôà äãN-úà eLøéå íézL ¦¬§Ÿ̈−¦¥«§¨«§¸©¤¹¤¤©´¥À̈Ÿ§©§¥¨Æ¤§¦§¦½§¨«§Æ¤§¥´¤§©½¦

:ãrìbä-úà ïîéðáe ïBøîL äãN úàåëíéðrðk-øLà ìûøNé éðáì äfä-ìçä úìâå §¥−§¥´«Ÿ§®¦§¨¦−¤©¦§¨«§¨ª´©¥«©Â¤Â¦§¥̧¦§¨¥³£¤§©«£¦Æ
:áâpä éør úà eLøé ãøôña øLà íéìLeøé úìâå úôøö-ãràëïBiö øäa íérLBî eìrå ©¨´§©½§¨ª¬§«¨©−¦£¤´¦§¨¨®¦§¾¥−¨¥¬©¤«¤§¨³«¦¦Æ§©´¦½

ì:äëeìnä ýåýéì äúéäå åùr øä-úà ètL ¦§−Ÿ¤©´¥¨®Ÿ§¨«§¨¬©«Ÿ̈−©§¨«
el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥

äzà ,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨©¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeäéøácî ãçà øáãå ,Eìû ék ,í÷éø áeLé àì øBçà E §¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨¦¥

:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨

eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§

Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨



קנז

,íçø.eðéîéá äøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨§¨¥

:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøä©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤

,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨

:ãåc ïâî̈¥¨¦
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל שישי, י"ג כסלו

אגרות קודש
 ב"ה,  טו"ב כסלו ה'תשכ"ט

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

.. ותשואות חן על הברכות - בקשר לתקופת הארבעים שנה.

ובלשון חכמינו ז"ל: מלתך כבר אמורה, פירוש כו' שברכתך כתובה, מואברכה )הקדוש-ברוך-הוא( 

מברכיך.

ויהי רצון תהא באופן של תוספת, שתוספתו של הקדוש-ברוך-הוא מרובה על העיקר.

נעמה ביותר והביאה שמחה רבה הידיעה אשר רבים מהמברכים צרפו להברכה וחיזקו ואישרו 

אותה על ידי עניין של תורה ומצוות - תרומה לצדקה, לימוד עניין בתורה וכו'.

ושלוש מעלות בזה, זו למעלה מזו: עשיית מצווה - מוסיפה )ָּבֶזה ּוְּבָבא( לא רק באדם העושה, כי 

אם בכל העולם כולו, יתירה מזה - באדם הגורם לעשייתה )ואפילו בלא הודע(. והעולה על כולנה - באם 

העשייה לזכותו ובעדו.

יחד  גם  ומעשה,  יעשה שניהם, תלמוד  כל אחד מציבור המברכים  ובאתי בהצעתי-בקשתי אשר 

- שהרי יש בזה מה שאין בזה. ולא עוד אלא שמעשה הצדקה מוסיף עילוי "בכל מעשה המצוות ותלמוד-

תורה כנגד כולן", ותלמוד-תורה שהיא חיי בני-ישראל ובדוגמת דגים במים - מובן שעל ידי הוספה בה 

בחיות האדם - ניתוסף חיות על ידי זה בכל מעשיו.

ובפרט שהימים - בין ימי הגאולה של אדמו"ר האמצעי - יו"ד כסלו - ושל אדמו"ר הזקן - י"ט 

כסלו - שגאולת שניהם הייתה )ושייכת( לקריאת )ותוכן( הכתוב: פדה בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו 

עימדי, וביארו חכמינו ז"ל פירושו: אמר הקדוש-ברוך-הוא כל העוסק בתורה ובגמילות-חסדים ומתפלל 

עם הציבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות העולם.

בברכת חג הגאולה ולבשורות טובות תמיד כל הימים.



לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם  קנח
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:206:258:218:258:538:579:469:4916:4116:4217:0717:0816:2117:18באר שבע )ח(

6:236:278:228:268:548:589:469:4916:3716:3717:0317:0416:0717:14חיפה )ח(

6:186:228:208:248:518:559:449:4716:4016:4117:0617:0716:0017:15ירושלים )ח(

6:236:288:228:268:558:599:479:5016:3816:3917:0417:0516:1917:16תל אביב )ח(

7:227:299:009:059:319:3610:1610:2016:0616:0516:3916:3915:4716:54אוסטריה וינה )ח(

5:485:488:558:569:279:2810:4110:4320:3220:3821:0221:0720:1921:21אוסטרליה מלבורן )ק(

7:207:268:599:049:319:3610:1710:2016:1416:1316:4616:4515:5516:49אוקראינה אודסה )ח( 

6:567:038:348:389:059:109:509:5415:4115:3916:1416:1315:2116:17אוקראינה דונייצק )ח(

7:107:168:468:509:189:2210:0210:0615:4915:4816:2316:2215:3016:26אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:447:519:159:209:479:5210:3010:3416:0616:0516:4216:4015:4716:44אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:367:439:089:139:409:4510:2210:2615:5915:5816:3516:3315:4016:37אוקראינה קייב )ח(

7:427:489:249:289:5610:0010:4110:4516:4416:4317:1617:1516:2517:30איטליה מילאנו )ח(

5:525:548:268:298:568:599:5910:0118:1618:1918:3818:4118:0018:45אקוואדור קיטו )ח(

5:315:318:338:349:059:0710:1810:2019:5620:0120:2420:2919:4220:43ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:005:599:159:169:459:4611:0211:0421:1121:1621:4221:4820:5721:52ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:077:128:579:019:309:3410:1910:2216:4616:4617:1417:1416:2817:18ארה״ב בולטימור )ח(

6:597:058:498:539:219:2510:0910:1316:3316:3217:0217:0216:1417:14ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

7:007:068:498:539:219:2510:0910:1316:3216:3217:0117:0116:1417:14ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:407:469:289:329:5910:0310:4710:5117:0417:0417:3417:3416:4617:46ארה״ב דטרויט )ח(

6:587:029:019:049:339:3610:2610:2917:2517:2617:5017:5117:0718:01ארה״ב היוסטן )ח(

6:396:438:378:419:099:1210:0010:0316:4716:4817:1417:1516:3017:25ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:506:548:568:599:289:3210:2210:2617:3217:3317:5617:5817:1518:08ארה״ב מיאמי )ח(

6:597:048:458:509:189:2210:0610:1016:2516:2416:5416:5416:0617:08ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:567:028:458:499:169:2010:0410:0816:2516:2516:5416:5416:0617:06ארה״ב שיקאגו )ח(

5:415:438:318:339:009:0210:0710:1019:0419:0819:2819:3218:4919:36בוליביה לה פאס )ח(

8:258:329:549:5910:2710:3111:0811:1316:3916:3717:1517:1416:1917:32בלגיה אנטוורפן )ח(

8:228:299:549:5810:2510:3011:0811:1216:4216:4117:1817:1716:2317:34בלגיה בריסל )ח(

7:568:049:179:239:499:5410:2810:3215:3615:3316:1616:1415:1516:18בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:066:078:589:009:309:3110:3910:4119:4719:5120:1120:1619:3220:24ברזיל ס.פאולו )ק(

5:545:558:458:479:169:1810:2510:2719:3219:3619:5720:0119:1720:08ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

7:437:509:139:189:449:4910:2610:3015:5815:5616:3416:3215:3816:50בריטניה לונדון )ח(

8:018:099:279:329:5810:0310:3810:4315:5615:5416:3416:3315:3616:52בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:548:029:229:279:539:5810:3410:3915:5815:5616:3516:3415:3816:38גרמניה ברלין )ח(

8:018:089:359:4010:0610:1110:4910:5316:2916:2817:0417:0316:1017:07גרמניה פרנקפורט )ח(

5:005:017:577:598:278:289:479:5018:5619:0019:2119:2618:4219:30דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:556:589:079:109:409:4310:3610:3918:0218:0418:2618:2717:4618:31הודו בומביי )ח(

6:486:529:029:069:349:3710:3110:3418:0118:0218:2418:2617:4418:30הודו פונה )ח(

7:107:178:488:529:209:2410:0410:0815:5715:5616:3016:2915:3816:33הונגריה בודפשט )ח(

7:097:158:579:019:309:3410:1810:2116:3916:3917:0817:0816:2017:12טורקיה איסטנבול )ח(

7:217:269:149:189:469:5010:3610:3917:0817:0917:3617:3716:5017:41יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:307:379:089:129:409:4510:2510:2916:1916:1716:5116:5016:0016:54מולדובה קישינב )ח(

6:486:529:059:099:359:3810:3210:3518:0518:0718:2918:3017:4918:34מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:415:408:558:569:289:2910:4510:4720:5821:0421:3121:3720:4621:41ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:336:378:408:449:119:1410:0510:0817:1517:1617:3917:4016:5717:44נפאל קטמנדו )ח(

6:506:539:189:209:509:5310:5210:5418:5919:0119:2119:2418:4319:28סינגפור סינגפור )ח(

7:217:298:508:559:219:2610:0310:0715:3015:2816:0716:0515:1016:09פולין ורשא )ח(

5:325:348:118:138:438:459:489:5118:2418:2818:4718:5118:0918:55פרו לימה )ח(

8:008:069:429:4610:1310:1710:5911:0317:0117:0017:3317:3216:4217:46צרפת ליאון )ח(

8:218:289:5710:0210:2910:3411:1311:1716:5916:5817:3317:3216:4017:48צרפת פריז )ח(

5:425:448:128:158:428:459:449:4617:5117:5418:1318:1617:3518:20קולומביה בוגוטה )ח(

7:307:359:159:199:479:5110:3410:3716:4516:4517:1617:1516:2717:28קנדה טורונטו )ח(

7:137:198:558:599:279:3110:1210:1616:1516:1416:4716:4615:5617:01קנדה מונטריאול )ח(

6:366:418:308:349:049:079:549:5716:3516:3517:0217:0216:1717:06קפריסין לרנקה )ח(

9:329:4110:5310:5911:2411:2912:0212:0717:0617:0317:4717:4516:4518:04רוסיה מוסקבה )ח(

8:478:5310:2510:2910:5711:0111:4211:4517:3517:3418:0818:0717:1618:11רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:507:569:309:3410:0110:0510:4610:5016:4116:4017:1417:1316:2217:27שוייץ ציריך )ח(

6:246:288:428:449:149:1710:1210:1517:5117:5318:1418:1617:3518:20תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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קנט לוח זמנים לשבוע פרשת וישלח בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:307:379:089:129:409:4510:2510:2916:1916:1716:5116:5016:0016:54מולדובה קישינב )ח(

6:486:529:059:099:359:3810:3210:3518:0518:0718:2918:3017:4918:34מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:415:408:558:569:289:2910:4510:4720:5821:0421:3121:3720:4621:41ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:336:378:408:449:119:1410:0510:0817:1517:1617:3917:4016:5717:44נפאל קטמנדו )ח(

6:506:539:189:209:509:5310:5210:5418:5919:0119:2119:2418:4319:28סינגפור סינגפור )ח(

7:217:298:508:559:219:2610:0310:0715:3015:2816:0716:0515:1016:09פולין ורשא )ח(

5:325:348:118:138:438:459:489:5118:2418:2818:4718:5118:0918:55פרו לימה )ח(

8:008:069:429:4610:1310:1710:5911:0317:0117:0017:3317:3216:4217:46צרפת ליאון )ח(

8:218:289:5710:0210:2910:3411:1311:1716:5916:5817:3317:3216:4017:48צרפת פריז )ח(

5:425:448:128:158:428:459:449:4617:5117:5418:1318:1617:3518:20קולומביה בוגוטה )ח(

7:307:359:159:199:479:5110:3410:3716:4516:4517:1617:1516:2717:28קנדה טורונטו )ח(

7:137:198:558:599:279:3110:1210:1616:1516:1416:4716:4615:5617:01קנדה מונטריאול )ח(

6:366:418:308:349:049:079:549:5716:3516:3517:0217:0216:1717:06קפריסין לרנקה )ח(

9:329:4110:5310:5911:2411:2912:0212:0717:0617:0317:4717:4516:4518:04רוסיה מוסקבה )ח(

8:478:5310:2510:2910:5711:0111:4211:4517:3517:3418:0818:0717:1618:11רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

7:507:569:309:3410:0110:0510:4610:5016:4116:4017:1417:1316:2217:27שוייץ ציריך )ח(

6:246:288:428:449:149:1710:1210:1517:5117:5318:1418:1617:3518:20תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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