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LbiÂ'גֹו יהּודה הּגׁשת1אליו הּוא הענין ּתכן הּנה , «ƒ«ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ויֹוסף יהּודה יחּוד ּדהינּו ליֹוסף ועל2ֿיהּודה . ְְְְְְְִֵֵַַָָ

הּפרׁשה ּבהפטרת יהיּו3ּדרֿזה לבא ׁשּלעתיד מסּפר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
יהיה אחד ּומל אפרים, ועץ יהּודה עץ עצים, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשני

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוד, ׁשהּוא עליהם4לכּלם מל ּדוד ועבּדי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
עּקר הּוא ּדאפרים לעֹולם. להם נׂשיא עבּדי ודוד ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָגֹו'

ּבֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו יֹוסף, ׁשל הּקטן5ׁשבטֹו אחיו ואּולם ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשבט את ׁשּכלל הּדגל ראׁש היה והּוא מּמּנּו, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹיגּדל

ׁשּכתּוב (ּוכמֹו הּוא6מנּׁשה ודוד גֹו'), מנּׁשה מּטה ועליו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכן ּגם הּוא ההפטרה, ׁשּתכן ונמצא יהּודה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשבט
ּתחת יהיּו ׁשּׁשניהם ויהּודה, ּדיֹוסף והאיחּוד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהחּבּור

נצחית היא הּתֹורה והּנה אחד. מּובן,7מל ּומּזה , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ואחת אחד לכל נצחית הֹוראה יׁשנּה זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבענין
(לעתיד להיֹות העתיד ּדבר על הּסּפּור ּדגם ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּיׂשראל,
וקלֿוחמר וכלֿׁשּכן עכׁשו, ּגם וׁשּי נצחי הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלבא)
ּומּכיון ליהּודה). יֹוסף (הּגׁשת ּבעבר היּו ׁשּכבר ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהענינים
ּבּה ׁשּכתּוב ּכמֹו ליׂשראל, הֹוראה ּבתֹור נּתנה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהּתֹורה

יׂשראל ּבני אל ּדּבר יׂשראל ּבני את ׁשעּקרּה8צו מּובן, , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבעּקר היא וההֹוראה מּיׂשראל, אחד לכל הֹוראה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהּוא

מּיׂש ואחד אחד ּכל ׁשל נבראתיענינֹו ּׁשאני מה ראל, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
קֹוני את .9לׁשּמׁש ְִֵֶַ
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'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1ÔÈ�Ú‰ ÔÎz ‰p‰ הרוחנית, המשמעות לפי «ƒ«≈»¿»ƒ≈…∆»ƒ¿»
הדברים של eÁÈ„הפנימית e�È‰c ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰ ‡e‰«»«¿»¿≈¿«¿ƒ

ÛÒBÈÂהתאחדות ‰„e‰È2להלן שיבואר ËÙ‰a¯˙כפי ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ . ¿»¿≈¿«∆∆∆¿«¿»«
‰L¯t‰3‡·Ï „È˙ÚlL ¯tÒÓהמשיח ÌÈˆÚ,בימות È�L eÈ‰È «»»»¿À»∆¿»ƒ»…ƒ¿¿≈≈ƒ

‰„e‰È ıÚאת המסמל עץ ≈¿»
יהודה ≈¿ıÚÂשבטֿמלכות

ÌÈ¯Ù‡ֿשבט את המסמל עץ ∆¿«ƒ
יוסף בן אפרים CÏÓeמלכות ,∆∆
ÌlÎÏ ‰È‰È „Á‡בעוד כי ∆»ƒ¿∆¿À»

ואפרים יהודה קודמת שבתקופה

לעתיד שונות, ממלכות שתי היו

מלכותו תחת יתאחדו הם לבוא

אחד מלך Âc„,של ‡e‰L∆»ƒ
·e˙kL BÓk4בהמשך ¿∆»

ויגש פרשת של ההפטרה

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

ÛÒBÈ ÏL BË·L ¯wÚשהיו ƒ«ƒ¿∆≈
ואפרים, מנשה בנים, שני לו

החשוב הוא אפרים שניהם ומבין

Baיותר ·e˙kL BÓk ,5 ¿∆»
ÌÏe‡Âהוא שמנשה למרות ¿»
‰ÔËwהבכור ÂÈÁ‡שהוא »ƒ«»…
e‰Â‡אפרים ,epnÓ Ïc‚Èƒ¿«ƒ∆¿
‰Ï‚cאפרים L‡¯ ‰È‰»»…«∆∆

‰M�Ó Ë·L ˙‡ ÏÏkL∆»«∆≈∆¿«∆
בני של שהחנייה בתורה ככתוב

לפי הייתה במדבר ישראל

(דגל 'דגלים' ארבעה של חלוקה

ראובן, מחנה דגל יהודה, מחנה

דן)דג מחנה ודגל אפרים מחנה ל

שלושה היו מהם אחד שבכל

שם על נקרא 'דגל' וכל שבטים,

הדגל, ראש שהיה אחד שבט

לו טפל היה ומנשה אפרים מחנה דגל ראש היה אפרים שבט – ולענייננו

·e˙kL BÓÎe)6'B‚ ‰M�Ó ‰hÓ ÂÈÏÚÂ,לאפרים טפל שמנשה היינו ¿∆»¿»»«≈¿«∆
e‰È„‰כאמור) Ë·MÓ ‡e‰ „Â„Â יהודה, ומלכות אפרים מלכות כן ואם ¿»ƒƒ≈∆¿»

יהודה משבט שהוא דוד ממשלת תחת יהיה אפרים שבט שגם כך יתאחדו

ניגש יהודה כאשר יהודה", אליו "ויגש הכתוב נאמר בו מהמצב בשונה (וזאת

תחת היה ויהודה למלך, משנה היה אפרים) של (אביו שיוסף בשעה ליוסף

Ôkממשלתו). Ìb ‡e‰ ,‰¯ËÙ‰‰ ÔÎzL ‡ˆÓ�Âהפרשה תוכן כמו ¿ƒ¿»∆…∆««¿»»«≈
CÏÓ ˙Áz eÈ‰È Ì‰È�ML ,‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈc „eÁÈ‡‰Â ¯eaÁ‰«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿≈∆ƒ¿««∆∆

.„Á‡∆»
‡È‰ ‰¯Bz‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«»ƒ

˙ÈÁˆ�7שהיא ולמרות ƒ¿ƒ
שהתרחשו במאורעות עוסקת

המשמעות שנים, אלפי לפני

התורה דברי כל של הרוחנית

לנצח Ô·eÓ,קיימת ‰fÓe ,ƒ∆»
‰Ê ÔÈ�ÚaLיהודה גישת של ∆¿ƒ¿»∆

ממלכות בין ואחדות ליוסף

ענייני בכל (כמו ואפרים יהודה

‰B¯‡‰התורה) d�LÈ∆¿»»»
˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÁˆ�ƒ¿ƒ¿»∆»¿««
¯etq‰ Ì‚c ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿««ƒ
˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ¯·c ÏÚ«»»∆»ƒƒ¿

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

זאת בכל �ˆÈÁבפועל ‡e‰ƒ¿ƒ
CiLÂרוחנית Ìbמבחינה ¿«»«

ŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ ,ÂLÎÚ«¿»¿»∆≈¿«
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eÈ‰בפועל˙Lb‰) ¯·Úa »∆»»«»«
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BÓk ,Ï‡¯NÈÏ ‰‡¯B‰»»¿ƒ¿»≈¿
È�a ˙‡ Âˆ da ·e˙kL∆»»«∆¿≈
È�a Ï‡ ¯ac Ï‡¯NÈƒ¿»≈«≈∆¿≈

Ï‡¯NÈ8d¯wÚL ,Ô·eÓ , ƒ¿»≈»∆ƒ»»
‡e‰סתם הדברים סיפור לא

בסיפור העיקרית המטרה אלא

לשמש ÏÎÏהיא ‰‡¯B‰»»¿»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL B�È�Ú ¯wÚa ‡È‰ ‰‡¯B‰‰Â¿«»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
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‰‚ÂÓ È˙Ï·

LbiÂ'גֹו יהּודה הּגׁשת1אליו הּוא הענין ּתכן הּנה , «ƒ«ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ויֹוסף יהּודה יחּוד ּדהינּו ליֹוסף ועל2ֿיהּודה . ְְְְְְְִֵֵַַָָ

הּפרׁשה ּבהפטרת יהיּו3ּדרֿזה לבא ׁשּלעתיד מסּפר ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
יהיה אחד ּומל אפרים, ועץ יהּודה עץ עצים, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשני

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוד, ׁשהּוא עליהם4לכּלם מל ּדוד ועבּדי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֻ
עּקר הּוא ּדאפרים לעֹולם. להם נׂשיא עבּדי ודוד ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָגֹו'

ּבֹו ׁשּכתּוב ּכמֹו יֹוסף, ׁשל הּקטן5ׁשבטֹו אחיו ואּולם ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
ׁשבט את ׁשּכלל הּדגל ראׁש היה והּוא מּמּנּו, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹיגּדל

ׁשּכתּוב (ּוכמֹו הּוא6מנּׁשה ודוד גֹו'), מנּׁשה מּטה ועליו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָ
ּכן ּגם הּוא ההפטרה, ׁשּתכן ונמצא יהּודה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמּׁשבט
ּתחת יהיּו ׁשּׁשניהם ויהּודה, ּדיֹוסף והאיחּוד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהחּבּור

נצחית היא הּתֹורה והּנה אחד. מּובן,7מל ּומּזה , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָ
ואחת אחד לכל נצחית הֹוראה יׁשנּה זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבענין
(לעתיד להיֹות העתיד ּדבר על הּסּפּור ּדגם ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּיׂשראל,
וקלֿוחמר וכלֿׁשּכן עכׁשו, ּגם וׁשּי נצחי הּוא ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלבא)
ּומּכיון ליהּודה). יֹוסף (הּגׁשת ּבעבר היּו ׁשּכבר ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָהענינים
ּבּה ׁשּכתּוב ּכמֹו ליׂשראל, הֹוראה ּבתֹור נּתנה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהּתֹורה

יׂשראל ּבני אל ּדּבר יׂשראל ּבני את ׁשעּקרּה8צו מּובן, , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ּבעּקר היא וההֹוראה מּיׂשראל, אחד לכל הֹוראה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָהּוא

מּיׂש ואחד אחד ּכל ׁשל נבראתיענינֹו ּׁשאני מה ראל, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
קֹוני את .9לׁשּמׁש ְִֵֶַ
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ויחי).)1 מד, (ויגש פרשתנו א))2ריש (צג, פ"ט שם ובתו"ח א. מד, פרשתנו בתו"א יהודה אליו ויגש ד"ה א). (רו, פרשתנו זהר

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

(לקמן ה. סו"ס המאמר שלפני שיחות וראה ד. פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר וראה ועוד. .61 ע' ה'ש"ת סה"מ – (מתדבא"ר)

יב). בסופה.)9ע' קידושין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

'B‚ ‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ1ÔÈ�Ú‰ ÔÎz ‰p‰ הרוחנית, המשמעות לפי «ƒ«≈»¿»ƒ≈…∆»ƒ¿»
הדברים של eÁÈ„הפנימית e�È‰c ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰ ‡e‰«»«¿»¿≈¿«¿ƒ

ÛÒBÈÂהתאחדות ‰„e‰È2להלן שיבואר ËÙ‰a¯˙כפי ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ . ¿»¿≈¿«∆∆∆¿«¿»«
‰L¯t‰3‡·Ï „È˙ÚlL ¯tÒÓהמשיח ÌÈˆÚ,בימות È�L eÈ‰È «»»»¿À»∆¿»ƒ»…ƒ¿¿≈≈ƒ

‰„e‰È ıÚאת המסמל עץ ≈¿»
יהודה ≈¿ıÚÂשבטֿמלכות

ÌÈ¯Ù‡ֿשבט את המסמל עץ ∆¿«ƒ
יוסף בן אפרים CÏÓeמלכות ,∆∆
ÌlÎÏ ‰È‰È „Á‡בעוד כי ∆»ƒ¿∆¿À»

ואפרים יהודה קודמת שבתקופה

לעתיד שונות, ממלכות שתי היו

מלכותו תחת יתאחדו הם לבוא

אחד מלך Âc„,של ‡e‰L∆»ƒ
·e˙kL BÓk4בהמשך ¿∆»

ויגש פרשת של ההפטרה

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

ÛÒBÈ ÏL BË·L ¯wÚשהיו ƒ«ƒ¿∆≈
ואפרים, מנשה בנים, שני לו

החשוב הוא אפרים שניהם ומבין

Baיותר ·e˙kL BÓk ,5 ¿∆»
ÌÏe‡Âהוא שמנשה למרות ¿»
‰ÔËwהבכור ÂÈÁ‡שהוא »ƒ«»…
e‰Â‡אפרים ,epnÓ Ïc‚Èƒ¿«ƒ∆¿
‰Ï‚cאפרים L‡¯ ‰È‰»»…«∆∆

‰M�Ó Ë·L ˙‡ ÏÏkL∆»«∆≈∆¿«∆
בני של שהחנייה בתורה ככתוב

לפי הייתה במדבר ישראל

(דגל 'דגלים' ארבעה של חלוקה

ראובן, מחנה דגל יהודה, מחנה

דן)דג מחנה ודגל אפרים מחנה ל

שלושה היו מהם אחד שבכל

שם על נקרא 'דגל' וכל שבטים,

הדגל, ראש שהיה אחד שבט

לו טפל היה ומנשה אפרים מחנה דגל ראש היה אפרים שבט – ולענייננו

·e˙kL BÓÎe)6'B‚ ‰M�Ó ‰hÓ ÂÈÏÚÂ,לאפרים טפל שמנשה היינו ¿∆»¿»»«≈¿«∆
e‰È„‰כאמור) Ë·MÓ ‡e‰ „Â„Â יהודה, ומלכות אפרים מלכות כן ואם ¿»ƒƒ≈∆¿»

יהודה משבט שהוא דוד ממשלת תחת יהיה אפרים שבט שגם כך יתאחדו

ניגש יהודה כאשר יהודה", אליו "ויגש הכתוב נאמר בו מהמצב בשונה (וזאת

תחת היה ויהודה למלך, משנה היה אפרים) של (אביו שיוסף בשעה ליוסף

Ôkממשלתו). Ìb ‡e‰ ,‰¯ËÙ‰‰ ÔÎzL ‡ˆÓ�Âהפרשה תוכן כמו ¿ƒ¿»∆…∆««¿»»«≈
CÏÓ ˙Áz eÈ‰È Ì‰È�ML ,‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈc „eÁÈ‡‰Â ¯eaÁ‰«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿≈∆ƒ¿««∆∆

.„Á‡∆»
‡È‰ ‰¯Bz‰ ‰p‰Â¿ƒ≈«»ƒ

˙ÈÁˆ�7שהיא ולמרות ƒ¿ƒ
שהתרחשו במאורעות עוסקת

המשמעות שנים, אלפי לפני

התורה דברי כל של הרוחנית

לנצח Ô·eÓ,קיימת ‰fÓe ,ƒ∆»
‰Ê ÔÈ�ÚaLיהודה גישת של ∆¿ƒ¿»∆

ממלכות בין ואחדות ליוסף

ענייני בכל (כמו ואפרים יהודה

‰B¯‡‰התורה) d�LÈ∆¿»»»
˙Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÈÁˆ�ƒ¿ƒ¿»∆»¿««
¯etq‰ Ì‚c ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿««ƒ
˙BÈ‰Ï „È˙Ú‰ ¯·c ÏÚ«»»∆»ƒƒ¿

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

זאת בכל �ˆÈÁבפועל ‡e‰ƒ¿ƒ
CiLÂרוחנית Ìbמבחינה ¿«»«

ŒÏ˜Â ÔkLŒÏÎÂ ,ÂLÎÚ«¿»¿»∆≈¿«
¯·kL ÌÈ�È�Ú‰ ¯ÓÁÂ»…∆»ƒ¿»ƒ∆¿»

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

Ï‡¯NÈ8d¯wÚL ,Ô·eÓ , ƒ¿»≈»∆ƒ»»
‡e‰סתם הדברים סיפור לא

בסיפור העיקרית המטרה אלא

לשמש ÏÎÏהיא ‰‡¯B‰»»¿»
,Ï‡¯NiÓ „Á‡∆»ƒƒ¿»≈
Ï‡¯NiÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÏL B�È�Ú ¯wÚa ‡È‰ ‰‡¯B‰‰Â¿«»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈

-ולא הוא ענינו ועיקר ובתפקדו, בחייו טפל �·¯‡˙Èבפרט È�‡M ‰Ó«∆¬ƒƒ¿≈ƒ
˜È�Bבמטרה ˙‡ LnLÏ9להיות צריכה ההוראה ולכן ה' את ולעבוד ¿«≈∆ƒ
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eb'ו dcedi eil` ybie

¯e‡·eּפרׁשתנּו ּבדרּוׁשי ּכמבאר ׁשעניני10הענין, , ≈ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ
(אֹו ּדתלמּוד הענינים ב' הם ויֹוסף ְְְְְִִֵֵַָָָיהּודה

ּבּגמרא ּדאיפליגּו ּומעׂשה, אֹו11לּמּוד) ּגדֹול ּתלמּוד אי ְְְְֲִִִִֶַַַָָָ
ּבאחיו ּגבר ּדיהּודה ּגדֹול. ׁשעּקר12מעׂשה הּמלך והּוא , ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּגם וזהּו ּבפעל. הּמעׂשה יהיה אי לפסק הּוא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹענינֹו
ּדענין ּדייקא, ּדוד ועבּדי ּביּה ּדכתיב ּדוד ׁשל ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָענינֹו

ּדוקא ּבפעל למעׂשה ׁשּי הּוא13העבּדּות ענינֹו ויֹוסף . ְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹ
לאּפׁשא ׁשל ּבאפן הּוא הּתלמּוד ענין ׁשהרי ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָֹּתלמּוד,

ענינֹו14לּה ׁשּזהּו והּׂשגה, ּבהבנה לּמּוד עלֿידי ׁשּמֹוסיף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הֹוספה מּלׁשֹון יֹוסף אפרים,15ׁשל ׁשל ענינֹו זהּו וכן , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

גֹו' הפרני מּלׁשֹון הּוא אפרים והֹוספה.16ׁשהרי רּבּוי , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָ
והינּו יתאחדּו, ׁשּׁשניהם היא הּכּונה ּתכלית ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָוהּנה
הּמעׂשה ּופעּלת ּבמעׂשה, הּתלמּוד ּפעּלת ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַַַֻֻׁשּתהיה
עלּֿפי מּובנת ּבּתלמּוד הּמעׂשה ּדפעּלת ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַֻּבּתלמּוד.

תרס"ו ּבהמׁש יֹודע17הּמבאר ּתֹורה הּלֹומד ּדכאׁשר , ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבטל הּוא אז הרי ּבלּמּודֹו, ּתלּוי יהיה ּבפעל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּמעׂשה
ׁשּזה ׁשּיֹודע מּׁשּום ההלכה, אמּתת אל ּומכּון ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלגמרי
ּפֹועל הּתלמּוד ּגיסא לאיד ועלּֿדרֿזה למעׂשה. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָנֹוגע
ההלכֹות ידיעת להיֹות ּׁשּצרי מה רק לא והינּו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹּבמעׂשה,
לא אׁשר ואּלה יעׂשּון אׁשר הּמעׂשה את לידע מנת ְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹעל

להיֹו ׁשּצרי אּלא ּבהבנהתעׂשינה, לּמּוד ׁשל ענין ּגם ת ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
איֿאפׁשר ׁשהרי לּה), לאּפׁשא ׁשל (ּבאפן כּו' ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׂשגה
ההלכֹות, וטעמי ּפרטי לידע ּבלי למעׂשה הלכֹות ְְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלפסק

ּבראׁשֹונים .18ּכדאיתא ְִִִִָָ

‰p‰Âמחּוץ הּוא הּמעׂשה ענין הרי זה ּבאּור לפי ¿ƒ≈ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַ
הענינים ב' יׁשנם יֹותר ּבפרטּיּות אמנם ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָלאדם,
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לקו"ש)10 וראה ועוד. תשמ"ו. (תש"ח). תרצ"ט והב') (הא' דוד ועבדי תרע"ח. ויגש ד"ה ב). שמח, ב (כרך פרשתנו ריש אוה"ת

ואילך. 258 ע' כה א.)11חלק יז, ב"ק ב. מ, ב.)12קידושין ה, ס"ח.)13דה"א שם לקו"ש שם. דוד ועבדי וד"ה ויגש ד"ה ראה

ב.)14וש"נ. יב, זח"א פ"ב.)15ראה תשמ"ו דוד ועבדי ד"ה ב. צג, שם תו"ח א. מד, פרשתנו תו"א נב.)16ראה מא, ע')17מקץ

תכא. ע' ואילך. כל)18שצ הרא"ש רפ"ב.תשובות לאדה"ז ת"ת להל' בקו"א הובא ס"ט. לא ל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

e�˙L¯t ÈLe¯„a ¯‡·Ók ,ÔÈ�Ú‰ ¯e‡·eשל החסידות מאמרי ≈»ƒ¿»«¿…»ƒ¿≈»»»≈
הפרשה על נשיאינו ·'10רבותינו Ì‰ ÛÒBÈÂ ‰„e‰È È�È�ÚL ,∆ƒ¿¿≈¿»¿≈≈

e‚ÈÏÙÈ‡c ,‰NÚÓe („enÏ B‡) „eÓÏ˙c ÌÈ�È�Ú‰נחלקו »ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬∆¿ƒ¿ƒ
‡¯Óba11È‡האם„eÓÏzהתורה יותרÏB„bלימוד ‡Bוחשוב «¿»»ƒ«¿»
‰NÚÓהמצוות ÏB„bקיום «¬∆»

מהתלמוד יותר .חשוב
ÂÈÁ‡a ¯·b ‰„e‰Èc12 ƒ»»«¿∆»

..." הימים: דברי בספר ככתוב

ניתנה ישראל... בכור ראובן

ישראל... בן יוסף לבני בכורתו

ולנגיד באחיו גבר יהודה כי

ליוסף", והבכורה ¿e‰Â‡ממנו
B�È�Úיהודה ¯wÚL ÍÏn‰«∆∆∆ƒ«ƒ¿»

˜ÒÙÏ ‡e‰ולהורותCÈ‡ ƒ¿…≈
.ÏÚÙa ‰NÚn‰ ‰È‰Èƒ¿∆««¬∆¿…«
„Âc ÏL B�È�Ú Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»∆»ƒ

dÈa ·È˙Îcבו שכתוב ƒ¿ƒ≈
‡˜ÈÈc „Âc Èc·ÚÂודוד ¿«¿ƒ»ƒ«¿»

כעבד דווקא ÔÈ�Úcמתואר ,¿ƒ¿«
‰NÚÓÏ CiL ˙ec·Ú‰»«¿«»¿«¬∆

‡˜Âc ÏÚÙa13עיקר שהרי ¿…««¿»
הבנה איננו העבד של עניינו

המשימות מילוי אלא והשגה

בפועל במעשה עליו .המוטלות
,„eÓÏz ‡e‰ B�È�Ú ÛÒBÈÂ¿≈ƒ¿»«¿
‡e‰ „eÓÏz‰ ÔÈ�Ú È¯‰L∆¬≈ƒ¿«««¿
dÏ ‡Lt‡Ï ÏL ÔÙ‡a14 ¿…∆∆¿«»»»

הלימוד בעניין ולהרבות להוסיף

„enÏ È„ÈŒÏÚ ÛÈÒBnL∆ƒ«¿≈ƒ
e‰fL ,‰‚O‰Â ‰�·‰a«¬»»¿«»»∆∆

ÛÒBÈ ÏL B�È�Úבשם שנקרא ƒ¿»∆≈
אחר" בן לי ה' "יוסף שם על זה

‰ÙÒB‰והוא ÔBLlÓ15, ƒ¿»»
ÏL B�È�Ú e‰Ê ÔÎÂ¿≈∆ƒ¿»∆
ÌÈ¯Ù‡ È¯‰L ,ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ∆¬≈∆¿«ƒ
'B‚ È�¯Ù‰ ÔBLlÓ ‡e‰16הפרני "כי שם על נקרא שאפרים ככתוב ƒ¿ƒ¿«ƒ

אלקים" אותי) ÙÒB‰Â‰.(הרבה Èea¯ ,ƒ¿»»
Ì‰È�ML ‡È‰ ‰�ek‰ ˙ÈÏÎz ‰p‰Â(יוסף) והתלמוד (דוד) המעשה ¿ƒ≈«¿ƒ««»»ƒ∆¿≈∆

˙lÚÙe ,‰NÚÓa „eÓÏz‰ ˙lÚt ‰È‰zL e�È‰Â ,e„Á‡˙Èƒ¿«¬¿«¿∆ƒ¿∆¿À«««¿««¬∆¿À«
„eÓÏza ‰NÚn‰להלן שיבואר eÓÏza„כפי ‰NÚn‰ ˙lÚÙc . ««¬∆««¿ƒ¿À«««¬∆««¿

Â"Ò¯˙ CLÓ‰a ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ˙�·eÓ17מהורש"ב ,לאדמו"ר ∆∆«ƒ«¿…»¿∆¿≈
ÈeÏz ‰È‰È ÏÚÙa ‰NÚn‰L Ú„BÈ ‰¯Bz „ÓBl‰ ¯L‡Îc¿«¬∆«≈»≈«∆««¬∆¿…«ƒ¿∆»

B„enÏaלידי להגיע מנת על אלא מופשט עיון לשם איננו שהלימוד כלומר ¿ƒ
למעשה הלכה È¯Ó‚Ïמסקנה ÏËa ‡e‰ Ê‡ È¯‰ מנת, על הלימוד כי ¬≈»»≈¿«¿≈

מתוך הוא למעשה הלכה לפסוק

עול מקבלת הנובעת רבה יגיעה

לא שמא ויראה שמים מלכות

(בשונה האמת אל לכווין יצליח

יש שם ועיון הבנה לשם מלימוד

של למציאותו מקום נתינת

והיגיעה הביטול ובזכות הלומד)

לפסק להגיע מצליח הלומד

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

ÏÚBtומשפיע,‰NÚÓa ≈««¬∆
CÈ¯vM ‰Ó ˜¯ ‡Ï e�È‰Â¿«¿…««∆»ƒ
˙BÎÏ‰‰ ˙ÚÈ„È ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ««¬»
˙‡ Ú„ÈÏ ˙�Ó ÏÚ«¿»≈«∆
ÔeNÚÈ ¯L‡ ‰NÚn‰««¬∆¬∆«¬

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

CÈ¯vLתלמוד ‡l‡ ,∆»∆»ƒ
˙BÈ‰Ïולא) המעשה לצורך גם ƒ¿

עצמו) הלימוד בשביל »Ìbרק
‰�·‰a „enÏ ÏL ÔÈ�Úƒ¿»∆ƒ«¬»»
ÏL ÔÙ‡a) 'eÎ ‰‚O‰Â¿«»»¿…∆∆

dÏ ‡Lt‡Ïלהוסיף ¿«»»»
‡LÙ‡ŒÈ¯ולחדש È¯‰L ,(∆¬≈ƒ∆¿»

‰NÚÓÏ ˙BÎÏ‰ ˜ÒÙÏƒ¿…¬»¿«¬∆
ÈÓÚËÂ ÈË¯t Ú„ÈÏ ÈÏa¿ƒ≈«¿»≈¿«¬≈

˙BÎÏ‰‰ההלכות פרטי וידיעת «¬»
ההלכות בטעמי ועיון והבנה

והשגה והבנה עיון מתוך לימוד מחייבת המעשה) È‡„k˙‡(לצורך כפי, ƒ¿ƒ»
.ÌÈ�BL‡¯a18שמובא »ƒƒ

‰Ê ¯e‡a ÈÙÏ ‰p‰Âשהמעשה הוא למעשה תלמוד בין והאיחוד שהחיבור ¿ƒ≈¿ƒ≈∆
מכוון התלמוד כי במעשה פועל והתלמוד ביטול, מתוך שיהיה בתלמוד פועל

המעשה את Ì„‡Ïומנחה ıeÁÓ ‡e‰ ‰NÚn‰ ÔÈ�Ú È¯‰כי עצמו ¬≈ƒ¿«««¬∆ƒ»»»
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g"nyz ,zah 'd ,ybie zyxt zay

ּגאּלה סמיכת ׁשּלֹו, הּתפּלה ּבעבֹודת היינּו עצמֹו, ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻּבאדם
ויהּודה19לתפּלה יֹוסף ענין ׁשּזהּו ענין20, ׁשּיׁשנֹו , ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבתכלית היא זֹו ׁשּתפּלה העמידה, ּתפּלת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָהּתפּלה,
יהּודה21הּבּטּול ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ּבֹו20, ׁשּכתּוב ּכמֹו ,22 ְְְִִֶֶֶֶַָָָ

ׁשעלֿידי מּלדת, וּתעמד גֹו' ה' את אֹודה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּפעם
ולפניֿ (וּתעמד), ּובּטּול לעמידה ּבאים (אֹודה) ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹההֹודאה

ליֹוסף ׁשּי ׁשּזה הּגאּלה, ענין יׁשנֹו ׁשהרי20זה והֹוספה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
היא הּגאּלה ּכאׁשר ּובפרט הֹוספה, ׁשל ענין היא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֻֻּגאּלה

לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ׁשל23ּבאפן מציאּות ׁשאין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּגאּלה סמיכת ענין וזהּו ּבׁשלֹום, היא הּגאּלה אּלא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻֻקרב
הענינים שּב' ויֹוסף, יהּודה וחּבּור יחּוד ּדהינּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָלתפּלה,
לזה זה סמּוכים הם ּותפּלה, ּגאּולה ּומעׂשה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּדתלמּוד
ודוד לעתיד, ׁשּיהיה הּיחּוד ענין וזהּו יחד. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּומתאחדים

לעֹולם. להם נׂשיא ְְִִֶַָָָעבּדי

Ì�Ó‡ּדהּגׁשת הּסּפּור ּתכן ּבכללּות להבין צרי עדין »¿»ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹ
יהּודה ּדברי ּכל ּבּכתּוב ׁשּמסּפר ליֹוסף, ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֻיהּודה

לֹו ׁשאמר ּד1ליֹוסף, עבּד נא אדֹוניידּבר ּבאזני בר ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכל את סּפר ואחרּֿכ ,ּבאזנ ּדברי יּכנסּו רׁש"י ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּופרׁש
מּדּוע ולכאֹורה אז. עד אֹותם ׁשארעּו המארעֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹּפרטי
להבין, צרי ועֹוד הּדברים. ּפרטי ּבכל הּכתּוב ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָהארי

ּכתיב יהּודה ּדברי להתאּפק24ּדלאחר יֹוסף יכֹול ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ולכאֹורה יהּודה, מּדברי ּתֹוצאה היה ׁשּזה ּומׁשמע ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוגֹו',
ׁשהרי מּקדם, יֹוסף ידע ליֹוסף יהּודה ּׁשּסּפר מה רב ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהרי
ּגרם אי ּכן ואם מּקדם, ּׁשארע מה על חזר ּדבריו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּברב
להתאּפק יכֹול היה ׁשּלא ּביֹוסף ּכ ּכל ּגדֹול ׁשּנּוי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹזה

ְוכּו'.
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ב.)19 ד, ועוד.)20ברכות תרס"ו). (בהמשך תרס"ח תרס"ו. ויגש ד"ה תרכ"ט. ליוסף יהודה הגשת ענין ד"ה ב. רה, פרשתנו זהר

סה"מ)21 שס. ע' בהעלותך ב'תרפט. ע' יתרו אוה"ת וראה רע"א. לג, ברכות צה. סו"ס או"ח (ואדה"ז) טושו"ע א. י, שבת ראה

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

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

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ידו שעל השכל מכוח בשונה האדם, נפש של חיצוני לבוש הוא המעשה כוח

עצמו מהאדם וחלק פנימי כוח שהוא הלימוד BÈ˙¯הוא ˙eiË¯Ùa Ì�Ó‡ ,»¿»ƒ¿»ƒ≈
,BlL ‰lÙz‰ ˙„B·Úa e�ÈÈ‰ ,BÓˆÚ Ì„‡a ÌÈ�È�Ú‰ '· Ì�LÈ∆¿»»ƒ¿»ƒ»»»«¿«¿«¬««¿ƒ»∆

‰lÙ˙Ï ‰l‡b ˙ÎÈÓÒ19ממצרים הגאולה את להזכיר חכמים תיקנו ¿ƒ«¿À»ƒ¿ƒ»
סמוך ישראל" "גאל ולברך

ובכך עשרה שמונה לתפילת

גאולה ∆∆e‰fLלתפילהלסמוך
‰„e‰ÈÂ ÛÒBÈ ÔÈ�Ú20 ƒ¿«≈ƒ»

שיוסף ובחסידות בזוהר כמבואר

הוא ויהודה גאולה, בחינת הוא

היה כאשר כן ואם תפילה בחינת

זו הייתה יהודה" אליו "ויגש

גאולה והתקרבות סמיכת

ÔÈ�Úותפילה B�LiL ,∆∆¿ƒ¿«
‰„ÈÓÚ‰ ˙lÙz ,‰lÙz‰«¿ƒ»¿ƒ«»¬ƒ»
שמונהֿעשרה ,תפילת
˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ BÊ ‰lÙzL∆¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ

Ïeha‰21חייב האדם ובה «ƒ
מבחינה וגם תנועה ללא לעמוד

עשרה שמונה בתפילת רוחנית,

הביטול לתכלית מגיע האדם

(ומבואר לקדושֿברוךֿהוא

האצילות) עולם כנגד ,שהיא
e‰fLהוא ÏLהביטול B�È�Ú ∆∆ƒ¿»∆
‰„e‰È20·e˙kL BÓk , ¿»¿∆»

Ba22לו ניתן "יהודה" ששמו

שאמרה לאה אימו ידי על

'B‚ '‰ ˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰«««∆∆
È„ÈŒÏÚL ,˙„lÓ „ÓÚzÂ««¬…ƒ∆∆∆«¿≈

(‰„B‡) ‰‡„B‰‰כאשר «»»∆
שכלו פי על פועל לא אדם

את מבטל אלא האישיים והבנתו

של ורצונו דעתו בפני דעתו

ÌÈ‡a»ƒהקדושֿברוךֿהוא
Ïeh·e ‰„ÈÓÚÏ«¬ƒ»ƒ

‰ÊŒÈ�ÙÏÂ ,(„ÓÚzÂ)לתפילה fL‰כהקדמה ,‰l‡b‰ ÔÈ�Ú B�LÈ ««¬…¿ƒ¿≈∆∆¿ƒ¿««¿À»∆∆
ÛÒBÈÏ CiL20‰ÙÒB‰ ÏL ÔÈ�Ú ‡È‰ ‰l‡b È¯‰L ,‰ÙÒB‰Â «»¿≈¿»»∆¬≈¿À»ƒƒ¿»∆»»

והגבלה גלות של מצב שהיה הקודם המצב לעומת L‡k¯וחידוש Ë¯Ù·e ,ƒ¿»«¬∆
ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ� ÌBÏLa ‰„Ùc ÔÙ‡a ‡È‰ ‰l‡b‰23כמבואר «¿À»ƒ¿…∆¿»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ

קרב באמצעות (גאולה) פדייה יש זה, פסוק על רבים חסידות במאמרי

על גובר המנצח הצד בה פדייהומלחמה ויש ממנו עצמו ופודה שכנגד הצד

‰l‡b‰בשלום ‡l‡ ·¯˜ ÏL ˙e‡ÈˆÓ ÔÈ‡L ‰È‡והפדייה, ∆≈¿ƒ∆¿»∆»«¿À»ƒ
ÌBÏLaומרצון בשלום משלים שכנגד l‡b‰והצד ˙ÎÈÓÒ ÔÈ�Ú e‰ÊÂ , ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿À»

ÌÈ�È�Ú‰ 'a˘ ,ÛÒBÈÂ ‰„e‰È ¯eaÁÂ „eÁÈ e�È‰c ,‰lÙ˙Ïƒ¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆»ƒ¿»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÎeÓÒ Ì‰ ,‰lÙ˙e ‰Ïe‡b ,‰NÚÓe „eÓÏ˙cכך ¿«¿«¬∆¿»¿ƒ»≈¿ƒ∆»∆

אלא לזה זה קרובים רק שאינם

ביניהם, וההבדלים השוני למרות

זה עם זה מתחברים

e‰ÊÂ .„ÁÈ ÌÈ„Á‡˙Óeƒ¿«¬ƒ««¿∆
„eÁi‰ ÔÈ�Úליוסף יהודה בין ƒ¿««ƒ

יהודה מלכות בין והחיבור

אפרים ∆¿È‰iL∆ƒ‰ומלכות
,„È˙ÚÏלהיותשיהפ כו ∆»ƒ

יהודה מלכות תחת אחת ממלכה

Èc·Ú „Â„Âמשבט שהוא ¿»ƒ«¿ƒ
ÌÏBÚÏ.יהודה Ì‰Ï ‡ÈN�»ƒ»∆¿»

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ì�Ó‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
¯etq‰ ÔÎz ˙eÏÏÎaƒ¿»…∆«ƒ
,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È ˙Lb‰c¿«»«¿»¿≈
È¯·c Ïk ·e˙ka ¯tÒnL∆¿À»«»»ƒ¿≈
BÏ ¯Ó‡L ,ÛÒBÈÏ ‰„e‰È1 ¿»¿≈∆»«

ליוסף Ec·Úיהודה ‡� ¯a„È¿«∆»«¿¿
L¯Ùe È�B„‡ È�Ê‡a ¯·c»»¿»¿≈¬ƒ≈≈
,E�Ê‡a È¯·c eÒ�kÈ È"L«̄ƒƒ»¿¿»«¿»¿¿
Ïk ˙‡ ¯tÒ CkŒ¯Á‡Â¿««»ƒ≈∆»
eÚ¯‡L ˙BÚ¯‡Ó‰ ÈË¯t¿»≈«¿…»∆≈¿
‰¯B‡ÎÏÂ .Ê‡ „Ú Ì˙B‡»«»¿ƒ¿»
ÏÎa ·e˙k‰ CÈ¯‡‰ ÚecÓ««∆¡ƒ«»¿»

ÌÈ¯·c‰ ÈË¯tגם ופירט ¿»≈«¿»ƒ
וכיצד ליוסף יהודה ניגש כיצד

מה כל את וגם אליו דיבר בדיוק

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

·È˙k ‰„e‰È24ÏBÎÈ ‡ÏÂ ¿»¿ƒ¿…»
'B‚Â ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ≈¿ƒ¿«≈¿
לאחיו יוסף התוודע ,ובהמשך
·¯ È¯‰ ‰¯B‡ÎÏÂ ,‰„e‰È È¯·cÓ ‰‡ˆBz ‰È‰ ‰fL ÚÓLÓe«¿«∆∆»»»»ƒƒ¿≈¿»¿ƒ¿»¬≈…

ÛÒBÈÏהדברים ‰„e‰È ¯tqM ‰Óאליו שניגש לאחר ÛÒBÈכעת, Ú„È «∆ƒ≈¿»¿≈»«≈
Ôk Ì‡Â ,Ì„wÓ Ú¯‡M ‰Ó ÏÚ ¯ÊÁ ÂÈ¯·c ·¯a È¯‰L ,Ì„wÓƒ…∆∆¬≈¿…¿»»»«««∆≈«ƒ…∆¿ƒ≈

‰Ê Ì¯b CÈ‡כעת הדברים על ÛÒBÈaהחזרה Ck Ïk ÏB„b ÈepL ≈»«∆ƒ»»»¿≈
'eÎÂ ˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡lLיוסף התוודע זה שבגלל כך כדי ועד ∆…»»»¿ƒ¿«≈¿
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ז g"nyz ,zah 'd ,ybie zyxt zay

ּגאּלה סמיכת ׁשּלֹו, הּתפּלה ּבעבֹודת היינּו עצמֹו, ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֻּבאדם
ויהּודה19לתפּלה יֹוסף ענין ׁשּזהּו ענין20, ׁשּיׁשנֹו , ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ּבתכלית היא זֹו ׁשּתפּלה העמידה, ּתפּלת ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָהּתפּלה,
יהּודה21הּבּטּול ׁשל ענינֹו ׁשּזהּו ּבֹו20, ׁשּכתּוב ּכמֹו ,22 ְְְִִֶֶֶֶַָָָ

ׁשעלֿידי מּלדת, וּתעמד גֹו' ה' את אֹודה ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּפעם
ולפניֿ (וּתעמד), ּובּטּול לעמידה ּבאים (אֹודה) ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹההֹודאה

ליֹוסף ׁשּי ׁשּזה הּגאּלה, ענין יׁשנֹו ׁשהרי20זה והֹוספה, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
היא הּגאּלה ּכאׁשר ּובפרט הֹוספה, ׁשל ענין היא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֻֻּגאּלה

לי מּקרב נפׁשי ּבׁשלֹום ּדפדה ׁשל23ּבאפן מציאּות ׁשאין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּגאּלה סמיכת ענין וזהּו ּבׁשלֹום, היא הּגאּלה אּלא ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֻֻקרב
הענינים שּב' ויֹוסף, יהּודה וחּבּור יחּוד ּדהינּו ְְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָלתפּלה,
לזה זה סמּוכים הם ּותפּלה, ּגאּולה ּומעׂשה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָּדתלמּוד
ודוד לעתיד, ׁשּיהיה הּיחּוד ענין וזהּו יחד. ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָּומתאחדים

לעֹולם. להם נׂשיא ְְִִֶַָָָעבּדי

Ì�Ó‡ּדהּגׁשת הּסּפּור ּתכן ּבכללּות להבין צרי עדין »¿»ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָֹ
יהּודה ּדברי ּכל ּבּכתּוב ׁשּמסּפר ליֹוסף, ְְְְְִֵֵֶַָָָָָֻיהּודה

לֹו ׁשאמר ּד1ליֹוסף, עבּד נא אדֹוניידּבר ּבאזני בר ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּכל את סּפר ואחרּֿכ ,ּבאזנ ּדברי יּכנסּו רׁש"י ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּופרׁש
מּדּוע ולכאֹורה אז. עד אֹותם ׁשארעּו המארעֹות ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹּפרטי
להבין, צרי ועֹוד הּדברים. ּפרטי ּבכל הּכתּוב ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָָָהארי

ּכתיב יהּודה ּדברי להתאּפק24ּדלאחר יֹוסף יכֹול ולא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֹ
ולכאֹורה יהּודה, מּדברי ּתֹוצאה היה ׁשּזה ּומׁשמע ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָוגֹו',
ׁשהרי מּקדם, יֹוסף ידע ליֹוסף יהּודה ּׁשּסּפר מה רב ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהרי
ּגרם אי ּכן ואם מּקדם, ּׁשארע מה על חזר ּדבריו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹּברב
להתאּפק יכֹול היה ׁשּלא ּביֹוסף ּכ ּכל ּגדֹול ׁשּנּוי ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹזה

ְוכּו'.
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ידו שעל השכל מכוח בשונה האדם, נפש של חיצוני לבוש הוא המעשה כוח
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eb'ח dcedi eil` ybie

C‡חּיים ּבתֹורת ּבארּכה ּכּמבאר הּוא, הענין «ְְְֲִִַַַַָָָָֹֻ
ׁשעלֿידי25ּפרׁשתנּו היה יהּודה ּבדברי ּדהחּדּוׁש , ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

לדרּגתֹו, אֹודֹותם ׁשּדּבר הענינים ּכל את העלה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָּדבריו
אֹותם והעלה אּלּו, ּפרטים ּבכל וזּכּו ּברּור ׁשּפעל ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָוהינּו
אֹודֹות ּבדבריו הזּכיר יהּודה ּדהּנה ּומקֹורם. ְְְְְְְִִִִֵָָָָָָלׁשרׁשם
ועד רצּוי, ּבלּתי ּדבר זה היה ׁשּבחיצֹונּיּות יֹוסף ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָמכירת

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּביהּודה אפּלּו ירידה ּפעל וּירד26ׁשּזה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
יֹוסף ׁשּמכירת טענּו (ּכי מּגדּלתֹו ׁשהֹורידּוהּו גֹו' ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָֻיהּודה
עלֿידי אמנם ּבהם). מחה ׁשּלא מחמת ּבאׁשמתֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיתה
לׁשרׁשם אֹותם העלה אּלּו, ּבענינים יהּודה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשּדּבר
אז ּדוקא ולכן נעלים. ענינים הם הרי ׁשּׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּומקֹורם
ׁשאמר ּכמֹו נעלה, ּדבר היתה יֹוסף ׁשּמכירת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָנתּגּלה

ויׂשמני27יֹוסף וגֹו' לפניכם אלקים ׁשלחני למחיה ּכי ְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ
הּבּטּול מעלת מחמת יהּודה ּדוקא ּכי וגֹו'. לפרעה ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָֹלאב
עלֿידיֿזה ולכן ּביֹוסף. זה ענין ּגּלּוי לפעל יכֹול ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּלֹו,
להתאּפק יֹוסף יכֹול ולא ׁשּיהיה חדׁש, ענין ּביֹוסף ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּפעל

ׁשּז הּבכּיה, ענין אצלֹו והיה הּמֹוחין,וכּו', מּמֹותרי ּבא ה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
יכֹולים הּמֹוחין ׁשאין ּכזה ּגּלּוי עלֿידי ּבא ׁשּזה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהיינּו
החּדּוׁש וזהּו להתאּפק. יכֹול היה לא ולכן אֹותֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלסּבל
ׁשּבכלל, אף ּכי להתאּפק, יכֹול היה לא יֹוסף ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשאפּלּו
הּבאּור וכּידּוע והּׁשבטים, מהאבֹות למעלה הּוא ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָיֹוסף

להיֹות28ּבזה ּכדי צאן רֹועי היּו והּׁשבטים ׁשהאבֹות ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
ּדבּוק להיֹות ּבכחֹו היה יֹוסף מהּֿׁשאיןּֿכן ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָֹּבהתּבֹודדּות,
מׁשנה ּבהיֹותֹו ּגם ,יתּבר ּומהּותֹו ּבעצמּותֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹּבאלקּות,
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ÌÈiÁ ˙¯B˙a ‰k¯‡a ¯‡·nk ,‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡האמצעי לאדמו"ר «»ƒ¿»«¿…»«¬À»¿««ƒ
e�˙L¯t25ÂÈ¯·c È„ÈŒÏÚL ‰È‰ ‰„e‰È È¯·„a LecÁ‰c כעת, »»»≈¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»»»∆«¿≈¿»»
יוסף ‰ÌÈ�È�Úודהיה‰ÏÚ‰באזני Ïk acL¯והמאורעות‡˙ ∆¡»∆»»ƒ¿»ƒ∆ƒ≈

e�È‰Â ,B˙b¯„Ï Ì˙B„B‡ליוסף ידועים היו כבר הדברים רוב שאמנם »¿«¿»¿«¿
יהודה בדברי אבל לכן קודם

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

ÈzÏaובגלוי ¯·c ‰Ê ‰È‰»»∆»»ƒ¿ƒ
ÏÚt ‰fL „ÚÂ ,Èeˆ»̄¿«∆∆»«
BÓk ‰„e‰Èa elÙ‡ ‰„È¯È¿ƒ»¬ƒƒ»¿

·e˙kL26'B‚ ‰„e‰È „¯iÂ ∆»«≈∆¿»
e‰e„È¯B‰LאחיוB˙l„bÓ ∆ƒƒ¿À»

Èk)אחיו˙¯ÈÎnL e�ÚË ƒ»¬∆¿ƒ«
B˙ÓL‡a ‰˙È‰ ÛÒBÈ≈»¿»¿«¿»
Ì‰a ‰ÁÓ ‡lL ˙ÓÁÓ≈¬«∆…ƒ»»∆
"וירד הפסוק על רש"י וכפירוש

אחיו "שהורידוהו יהודה":

אביהם, בצרת כשראו מגדולתו

אילו למכרו, אמרת אתה אמרו

שומעים היינו להשיבו אמרת

È„ÈŒÏÚלך" Ì�Ó‡ .(»¿»«¿≈
ÌÈ�È�Úa ‰„e‰È ¯acL∆ƒ≈¿»¿ƒ¿»ƒ

el‡יוסף באזני ‰ÏÚ‰כעת , ≈∆¡»
Ì¯B˜Óe ÌL¯LÏ Ì˙B‡»¿»¿»¿»
שורשם את גילוי לידי והביא

‰Ìומקורם È¯‰ ÌML∆»¬≈≈
ÌÈÏÚ� ÌÈ�È�Úכפי ורק ƒ¿»ƒ«¬ƒ

הם למטה ונשתלשלו שירדו

רצויים בלתי ÔÎÏÂדברים .¿»≈
Ê‡ ‡˜Âcשהם כפי הדברים את גילה שיהודה ומקורםלאחר בשורשם «¿»»

‰ÏÚ� ¯·c ‰˙È‰ ÛÒBÈ ˙¯ÈÎnL ‰lb˙�התגלה ואילך, זה (ומשלב ƒ¿«»∆¿ƒ«≈»¿»»»«¬∆
ונעלה), חיובי דבר היתה יוסף מכירת שבעצם למטה כאן Ó‡L¯גם BÓk¿∆»«

ÛÒBÈ27כאשר ולכן רצוי בלתי דבר היה מכירתו ובגלוי בחיצוניות שאמנם ≈
כי בעיניכם יחר ואל תעצבו "אל אבל מפניו", "נבהלו לאחיו התוודע יוסף

- הנה" אותי B‚Â'מכרתם ÌÎÈ�ÙÏ ÌÈ˜Ï‡ È�ÁÏL ‰ÈÁÓÏ Èkƒ¿ƒ¿»¿»«ƒ¡…ƒƒ¿≈∆¿
'B‚Â ‰Ú¯ÙÏ ·‡Ï È�ÓNÈÂ.בגלוי גם לטובה היה שהכול מתברר וכעת «¿ƒ≈ƒ¿»¿«¿…¿

לי יהודה בין החיבור ידי על נפעל זה יהודה")ודבר אליו ("ויגש אמנםÈkוסף ƒ

זאת בכל יהודה, של ממעלתו גדולה יוסף של מעלתו כללי «¿»Âc˜‡באופן
‰„e‰Èהודאה ÏÚÙÏמלשון ÏBÎÈ ,BlL Ïeha‰ ˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ ¿»≈¬««¬««ƒ∆»ƒ¿…

ÛÒBÈa ‰Ê ÔÈ�Ú Èelbהוספה ÛÒBÈaמלשון ÏÚt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ÔÎÏÂ . ƒƒ¿»∆¿≈¿»≈«¿≈∆»«¿≈
של וגילוי L„Áהוספה ÔÈ�Úלאחיו התנכר יוסף שבו הקודם מהמצב ושינוי ƒ¿»»»

אלא הכירוהו, לא ∆¿È‰iL∆ƒ‰והם
˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏBÎÈ ‡ÏÂ¿…»≈¿ƒ¿«≈

'eÎÂויסתיר יגביל לא ומעתה ¿
אחיו אל יתוודע אלא עצמו ,את
‰iÎa‰ ÔÈ�Ú BÏˆ‡ ‰È‰Â¿»»∆¿ƒ¿««¿ƒ»

נוסף, חידוש הבכיfL‰שהוא ∆∆
,ÔÈÁBn‰ È¯˙BnÓ ‡a»ƒ¿≈«ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡a ‰fL e�ÈÈ‰«¿∆∆»«¿≈
ÔÈÁBn‰ ÔÈ‡L ‰Êk Èelbƒ»∆∆≈«ƒ

ÏaÒÏ ÌÈÏBÎÈולהכילB˙B‡ ¿ƒƒ¿…
שהמוח רגילים שבדברים ובעוד

ונעצר נשלט הרגש ומכיל, סובל

שגדול דבר הרי המוח, ידי על

לסבול יוכל שהמוח מכדי וחזק

המוח מגדרי יוצא אותו, ולהכיל

מוחין"הרגילים ל"מותרי והופך

בכי, ‰È‰וגורם ‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈…»»
ÏBÎÈיוסף.˜t‡˙‰Ï »¿ƒ¿«≈

LecÁ‰ e‰ÊÂוההוספה ¿∆«ƒ
זה בעניין elÙ‡L∆¬ƒהמיוחדת

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

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

הזה העולם שענייני מנת על וזאת יתירה, טרחה דורשת שאיננה במלאכה

באלוקות דבוקים להיות להם יפריעו לא ÛÒBÈהגשמי ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,«∆≈≈≈
,˙e˜Ï‡a ˜e·c ˙BÈ‰Ï BÁÎa ‰È‰באלוקות נמוכות בדרגות רק ולא »»¿…ƒ¿»∆¡…

היית שלו הדבקות B˙BÈ‰aהאלא Ìb ,C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚa¿«¿«ƒ¿»≈«ƒ¿
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓÏ ‰�LÓבענייני ביותר גדולות טרדות לו שהיו ולמרות ƒ¿∆¿∆∆ƒ¿«ƒ

באלוקות דבוק להיות להמשיך ממנו מנעו לא הטרדות כל הזה, העולם

לא כלל שהעולם כך מהעולם נעלה אלוקי אור בו האיר כי הדבקות בתכלית

באלוקות המוחלטת בדביקותו פגעו לא העולם ענייני וכל בעיניו .נחשב
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ּבּמדרׁש וכדאיתא מצרים. ׁשאמר29למל מה על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
יֹותר30יעקב הרּבה צּדיק ׁשהּוא חי, ּבני יֹוסף עֹוד רב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹ

ואףֿעלּֿפיֿ יעקב. על יֹוסף מעלת מחמת ׁשּזהּו ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמּמּנּו,
יהּודה, אליו ּדוּיּגׁש ּבאפן יהּודה ּדברי לאחר הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹכן,
אֹור ּגּלּוי ּפעל זה ּבּטּול הרי הּנ"ל, הּבּטּול ּתכלית ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָּדהינּו
ׁשּלא עד יֹוסף, ׁשל מּמדרגתֹו ּגם ׁשּלמעלה ּכ ּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנעלה
ּבית נׁשמע ׁשהּקֹול ועד להתאּפק, יכֹול יֹוסף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהיה

כּו'31ּפרעה נהֹורין ּכל מיּניּה ואתּגליין ּדאתּפריעּו ּביתא , ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹ
הּפסּוק על ּבּזהר ּומהּותֹו32(ּכדאיתא לעצמּותֹו עד ,( ְְְִִַַַַַַַָָֹ

.ְִֵָיתּבר

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂנזּכה אּלּו, ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּדיהּודה החּבּור ּבפעל, הּנ"ל ׁשּבהפטרה הּיעּוד לקּיּום מּמׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹּבקרֹוב

ּביד לאחדים לוהיּו עד לעֹולם,33ואפרים, להם נׂשיא עבּדי ודוד ויהיה , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מּמׁש. ּומּיד ותכף לבב, וטּוב ְְְְִִֵֵֶַַָָָּובׂשמחה
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יז.)33 לז, יחזקאל
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L¯„na ‡˙È‡„ÎÂ29·˜ÚÈ ¯Ó‡L ‰Ó ÏÚ30לו בישרו כאשר ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»««∆»««¬…
- בחיים BÈ˙¯שיוסף ‰a¯‰ ˜Ècˆ ‡e‰L ,ÈÁ È�a ÛÒBÈ „BÚ ·«̄≈¿ƒ«∆«ƒ«¿≈≈

·˜ÚÈ ÏÚ ÛÒBÈ ˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ e‰fL ,epnÓשיעקב לעיל, האמורה ƒ∆∆∆≈¬««¬«≈««¬…
לדבוק לו יפריעו לא העולם שענייני כדי העולם מענייני ופרוש צאן רועה היה

דבוק היה ויוסף באלוקות,

בענייני טרדותיו למרות באלוקות

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,העולם .¿««ƒ≈
נעלה היה שיוסף למרות

לכן קודם גם ≈¬‰¯Èמהשבטים
ÔÙ‡a ‰„e‰È È¯·c ¯Á‡Ï¿««ƒ¿≈¿»¿…∆
,‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂc¿«ƒ«≈»¿»
Ïeha‰ ˙ÈÏÎz e�È‰c¿«¿«¿ƒ«ƒ
ÏÚt ‰Ê Ïeha È¯‰ ,Ï"p‰««¬≈ƒ∆»«
Ck Ïk ‰ÏÚ� ¯B‡ Èelbƒ«¬∆»»
B˙‚¯„nÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ«¿≈»

ÛÒBÈ ÏLממה ולמעלה ∆≈
לסבול יכול היה בעצמו שיוסף

‰È‰ולהכיל ‡lL „Ú ,«∆…»»
˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ ÛÒBÈוהאור ≈»¿ƒ¿«≈

אל חוץ, כלפי גם התגלה הנעלה

- מזו ויתירה »¿ÚÂ„אחיו,

‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL� ÏBw‰L31ÔÈÈÏb˙‡Â eÚÈ¯t˙‡c ‡˙Èa , ∆«ƒ¿«≈«¿…≈»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»
'eÎ ÔÈ¯B‰� Ïk dÈpÈÓכל ממנו והתגלו ונפתחו) (נפרמו שנפרעו בית ƒ≈»¿ƒ

‰eÒt˜האורות ÏÚ ¯‰fa ‡˙È‡„k)32,(האורות שהתגלו היינו ƒ¿ƒ»«…«««»
הדרגות שבכל -Ú„העליונים האורות כל ומקור B˙eÓˆÚÏלשורש «¿«¿

e‰Óe.C¯a˙È B˙ «ƒ¿»≈
È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈
,el‡ ÌÈ�È�Ú ÏÎa ¯eac‰«ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
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ּבּמדרׁש וכדאיתא מצרים. ׁשאמר29למל מה על ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ
יֹותר30יעקב הרּבה צּדיק ׁשהּוא חי, ּבני יֹוסף עֹוד רב ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַֹ

ואףֿעלּֿפיֿ יעקב. על יֹוסף מעלת מחמת ׁשּזהּו ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹמּמּנּו,
יהּודה, אליו ּדוּיּגׁש ּבאפן יהּודה ּדברי לאחר הרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹכן,
אֹור ּגּלּוי ּפעל זה ּבּטּול הרי הּנ"ל, הּבּטּול ּתכלית ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָּדהינּו
ׁשּלא עד יֹוסף, ׁשל מּמדרגתֹו ּגם ׁשּלמעלה ּכ ּכל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנעלה
ּבית נׁשמע ׁשהּקֹול ועד להתאּפק, יכֹול יֹוסף ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהיה

כּו'31ּפרעה נהֹורין ּכל מיּניּה ואתּגליין ּדאתּפריעּו ּביתא , ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָֹ
הּפסּוק על ּבּזהר ּומהּותֹו32(ּכדאיתא לעצמּותֹו עד ,( ְְְִִַַַַַַַָָֹ

.ְִֵָיתּבר

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂנזּכה אּלּו, ענינים ּבכל הּדּבּור ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּדיהּודה החּבּור ּבפעל, הּנ"ל ׁשּבהפטרה הּיעּוד לקּיּום מּמׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָֹּבקרֹוב

ּביד לאחדים לוהיּו עד לעֹולם,33ואפרים, להם נׂשיא עבּדי ודוד ויהיה , ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
מּמׁש. ּומּיד ותכף לבב, וטּוב ְְְְִִֵֵֶַַָָָּובׂשמחה
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ואילך.)29 222 ע' ל חלק לקו"ש וראה יא. פרשתנו תנחומא ג. פצ"ד, כח.)30ב"ר מה, טז.)31פרשתנו א.)32שם, רי, פרשתנו

יז.)33 לז, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

L¯„na ‡˙È‡„ÎÂ29·˜ÚÈ ¯Ó‡L ‰Ó ÏÚ30לו בישרו כאשר ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»««∆»««¬…
- בחיים BÈ˙¯שיוסף ‰a¯‰ ˜Ècˆ ‡e‰L ,ÈÁ È�a ÛÒBÈ „BÚ ·«̄≈¿ƒ«∆«ƒ«¿≈≈

·˜ÚÈ ÏÚ ÛÒBÈ ˙ÏÚÓ ˙ÓÁÓ e‰fL ,epnÓשיעקב לעיל, האמורה ƒ∆∆∆≈¬««¬«≈««¬…
לדבוק לו יפריעו לא העולם שענייני כדי העולם מענייני ופרוש צאן רועה היה

דבוק היה ויוסף באלוקות,

בענייני טרדותיו למרות באלוקות

ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â,העולם .¿««ƒ≈
נעלה היה שיוסף למרות

לכן קודם גם ≈¬‰¯Èמהשבטים
ÔÙ‡a ‰„e‰È È¯·c ¯Á‡Ï¿««ƒ¿≈¿»¿…∆
,‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂc¿«ƒ«≈»¿»
Ïeha‰ ˙ÈÏÎz e�È‰c¿«¿«¿ƒ«ƒ
ÏÚt ‰Ê Ïeha È¯‰ ,Ï"p‰««¬≈ƒ∆»«
Ck Ïk ‰ÏÚ� ¯B‡ Èelbƒ«¬∆»»
B˙‚¯„nÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ«¿≈»

ÛÒBÈ ÏLממה ולמעלה ∆≈
לסבול יכול היה בעצמו שיוסף

‰È‰ולהכיל ‡lL „Ú ,«∆…»»
˜t‡˙‰Ï ÏBÎÈ ÛÒBÈוהאור ≈»¿ƒ¿«≈

אל חוץ, כלפי גם התגלה הנעלה

- מזו ויתירה »¿ÚÂ„אחיו,

‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL� ÏBw‰L31ÔÈÈÏb˙‡Â eÚÈ¯t˙‡c ‡˙Èa , ∆«ƒ¿«≈«¿…≈»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«¿»
'eÎ ÔÈ¯B‰� Ïk dÈpÈÓכל ממנו והתגלו ונפתחו) (נפרמו שנפרעו בית ƒ≈»¿ƒ

‰eÒt˜האורות ÏÚ ¯‰fa ‡˙È‡„k)32,(האורות שהתגלו היינו ƒ¿ƒ»«…«««»
הדרגות שבכל -Ú„העליונים האורות כל ומקור B˙eÓˆÚÏלשורש «¿«¿
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מתוך פירוש רש"י

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

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

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

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

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

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

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

בילדותיך יהיה לך לנועם כטל זה שהוא נעים ונוח:

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

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

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

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

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

עמודי שש וגו' )שה"ש ה'(:
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מאידיש) (תרגום

ניסא‡ פירסומי – פרסום של ובאופן הכריזו שכבר כפי היום, בפרשת להתחיל יש לראש לכל אודות1. -

" היה שבו שעברה, בשנה טבת, ה' זה, ביום שאירע gvpהמאורע ocic"2הספרים של הנצחון ,3.

יותר: ובפרטיות

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

ומוסיף4ומפורסם ליובאוויטש, חב"ד חסידי אגודת ספריית של ממדיה נתרחבו שבה זו, למדינה לבסוף והגיעו ,(
"יעקב ז"ל, חכמינו כלשון אשר, אדמו"ר, מו"ח כ"ק הוא והנהלתו זו אגודה נשיא עלֿידי הזה, היום עד 5והולך

בחיים" הוא אף בחיים זרעו מה . . מת לא ומשמש"6אבינו עומד כאן אף ומשמש עומד להלן "מה ,7.

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

והולך" ד"מוסיף באופן דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק המניעות1החסידות כל על התגברות כדי תוך ,

עמדי"והעיכובים היו ברבים כי גו' נפשי בשלום ד"פדה ובאופן שלום, ודרכי נועם בדרכי אבשלום8, אנשי שגם ,

דוד של לנצחונו .9התפללו

גו'" ודור דוד בכל ונעשים נזכרים האלה שלאחריֿזה10ו"הימים בשנה זה יום בבוא כלומר, ועלֿדרךֿזה11, ,
" בשנה, שנה "mixkfpמדי ועלֿידיֿזה "miyrpהראשונה בפעם שהיו הענינים אותם סגולה"12" ל"יום להקבע -

הספרים. של לנצחונם הקשור בכל רצון" ו"עת

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

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

לעד" בארון לספרֿתורה13ו"נתנהו עד מזה, זה ומגיהים ומעתיקים שכותבים התורה, ספרי לכל המקור שהוא ,

רבינו .14דמשה

בהקדמתו הרמב"ם ובלשון שבעלֿפה, דתורה הענינים פרטי כל – הספרים כל את כולל זה וספרֿתורה
שנאמר ניתנו, בפירושן מסיני למשה לו שניתנו המצוות "כל תורה": "משנה לוחות15לספרי את לך ואתנה

לעשות "עת מפני [אשר, פה" שבעל תורה . . פירושה זו והמצוה שבכתב, תורה זו תורה והמצוה, והתורה האבן
לכותבם התירו גו'" כפי16לה' הרמב"ם, של לחיבורו עד וכו', הגאונים בדברי ופירושיהן וגמרא, משנה היינו, ,[

. . החיבורים אלו מכל המתבררים דברים לחבר וראיתי הספרים אלו בכל ש"בנותי לספרו בהקדמתו שכותב
רבינו של ערוך' ה'שולחן חיבור יוסף', דה'בית ערוך' ה'שולחן חיבור ולאחריֿזה קצרה", ודרך ברורה בלשון
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השבת1) ביום ובפרט אזלינן, דמינייהו – חנוכה ימי כהוראת
– חנוכה דימי ("ויכולו") והשלימות העילוי נעשה שבו שלאחריהם,
אור", ותורה מצוה "נר ומצוותי', לתורה השייכים הענינים שכל

חנוכה. דנרות הפעולה אופן ובדוגמת ע"ד להיות צריכים
תשמ"ז.2) טבת י"ב שיחת וראה ג. פכ"ד, ויק"ר – חז"ל ל'
י"ב3) עד ההיקף ימי בשבעת (והמשכם טבת ה' שיחות גם ראה

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

(4.1066 ע' ח"ד לקו"ש גם ראה
"אלה5) - אדמו"ר) מו"ח דכ"ק הראשון (שמו ליוסף בנוגע ועד"ז

חי". יוסף "עוד כו) מה, (פרשתנו הכתוב כלשון – יוסף" יעקב תולדות
ב.6) ה, תענית
סע"ב.7) יג, סוטה

יט.8) נה, תהלים
ה"ח.9) פ"א סוטה ירושלמי
כח.10) ט, אסתר – הכתוב ל'
שכבר11) לאחרי – יותר עוד ובגלוי בפועל השמחה מודגשת שבו

למקומם שהושבו ככולם) (רובם הספרים של שבויים" ה"פדיון גם הי'
ynn lretaכסלו ב' אבי", בית אל בשלום "ושבתי לסדר שני ביום ,

.(2ֿ18 ובהערות ואילך, 15 ע' ויצא ש"פ משיחות קונטרס גם (ראה
דוד12) לב בספר ונתבאר הובא שובבים, תיקון בספר רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
אֿב.13) יד, מב"ב – הי"ד לספר בהקדמתו הרמב"ם לשון
שם.14) ובהנסמן וילך ר"פ עה"ת צפע"נ גם ראה
יב.15) כד, משפטים
וש"נ.16) אֿב. ס, גיטין

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

בטעמיהן (הלכות עתיד17הזקן ותיק שתלמיד מה כל לדורותיהם, ישראל גדולי כל וספרי דינים פסקי וכן ,(
מסיני למשה (שניתן ).18לחדש

הוא והכלל שהעיקר אףֿעלֿפי dxezוהנה, xtqספרֿתורה כתיבת למצות בנוגע גם הרי, הרא"ש19– כתב ,20

ספרֿתורה שכותבין האידנא אבל בו, ולומדין ספרֿתורה כותבין שהיו הראשונים "בדורות עיקרו זה שחיוב
לכתוב משגת ידו אשר ישראל איש כל על היא מצותֿעשה ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו iynegומניחין

diyexite `xnbe dpyn dxezהיא התורה כתיבת מצות כי ובניו, הוא בהן daלהגות cenllכדכתיב ,21ipa z` dcnle

mdita dniy l`xyi,לכן בוריים, על והדינים המצוות פירוש ידע והפירוש הגמרא ועלֿידי ,md mdשאדם הספרים
ערוך' ב'שולחן הביתֿיוסף פוסק וכן לכותבם". וגמרא22מצווה ומשנה תורה חומשי לכתוב מצוה ש"האידנא

.23ופירושיהן"

צורך שאין אלה, שיכוליaezklובדורותינו מכיון ספריםספרים, להשיג שיוצאיםmiqtcpdם לומר, יש –
נעשה עלֿידם שגם הנדפסים, ספרים קניית עלֿידי גם zilkzeידיֿחובה xwir,"בפיהם שימה גו' "ולמדה המצוה,

התורה וידיעת .24לימוד

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

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

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

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

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

תורה. בספר בקריאה לזהירות כלל בדומה שלא זה הרי וכו', כבוד של באופן להיות צריך שהלימוד אף

והאותיות הענין קדושת אם) כי הלימוד, תוכן הבנת (לא עיקרה בספרֿתורה שהקריאה – החילוק ונקודת
בשביל26כו' הוא הספרים בשאר הלימוד ואילו העיון, עלֿידי בוריים, על והדינים המצוות פירוש לדעת

להקדיש איֿאפשר כו' והשגה בהבנה הלימוד שבזמן הדברים מטבע והרי, כו', בשכלו היטב להבין וההעמקה
באופן הוא כדבעי הלימוד – ואדרבה הלימוד, ספרי של שלימותן על ושמירה לזהירות תשומתֿהלב מלוא

השימוש מרוב ונקרעים בלים הלימוד שספרי עד וכו', למשנהו אחד ומספר ושוב, הלוך עלֿדרך27שמדפדף ,

המשנה בה".28לשון ובלה . . בה והפך בה "הפך

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

בוריים". על והדינים המצוות "פירוש יודעים שעלֿידם דוקא, הספרים בשאר הלימוד
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אדה"ז.17) לשו"ע ההקדמה לשון
(18.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ב. יט, מגילה ראה
תורה19) ספר לכתוב מישראל ואיש איש כל על עשה "מצות

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

תורה.20) ספר הל' ריש קטנות הלכות
יט.21) לא, דברים
ס"ב.22) סע"ר יו"ד
ש"ך23) סק"ח. שם ופרישה (דרישה דעות לכמה – מזה ויתירה

ולא כו', וגמרא משנה בחומשים רק היא "האידנא" המצוה סק"ה) שם
בס"ת.
ואילך.24) 17 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה ראה – בזה השקו"ט פרטי
יו"ד25) שו"ע ה"ו. פ"י ס"ת הל' רמב"ם בסופה. מגילה ראה

ס"ד. סרפ"ב
ומברך26) לתורה עולה קאמר, מאי ידע שלא עםֿהארץ גם ולכן,

וש"נ). ספ"ב. לאדה"ז ת"ת (הל' התורה ברכת
(27. . מדעתו שלא בהן ללמוד אסור חבירו של "ספרים ולכן,

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

ל שלא ואילךפרשה אילך ומושך הרבה ששוהה מפני מעולם, מדה
ורק וש"נ), סכ"ה. ופקדון מציאה הל' חו"מ (שם הספר" ומקלקל
דהכי אדעתא ודאי כי, בהם, ללמוד מתירים יש חכם לתלמיד בנוגע

וש"נ). סכ"ו. (שם אצלו הפקידו
מכ"א.28) פ"ה אבות



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

בטעמיהן (הלכות עתיד17הזקן ותיק שתלמיד מה כל לדורותיהם, ישראל גדולי כל וספרי דינים פסקי וכן ,(
מסיני למשה (שניתן ).18לחדש

הוא והכלל שהעיקר אףֿעלֿפי dxezוהנה, xtqספרֿתורה כתיבת למצות בנוגע גם הרי, הרא"ש19– כתב ,20

ספרֿתורה שכותבין האידנא אבל בו, ולומדין ספרֿתורה כותבין שהיו הראשונים "בדורות עיקרו זה שחיוב
לכתוב משגת ידו אשר ישראל איש כל על היא מצותֿעשה ברבים, בו לקרות כנסיות בבתי אותו iynegומניחין

diyexite `xnbe dpyn dxezהיא התורה כתיבת מצות כי ובניו, הוא בהן daלהגות cenllכדכתיב ,21ipa z` dcnle

mdita dniy l`xyi,לכן בוריים, על והדינים המצוות פירוש ידע והפירוש הגמרא ועלֿידי ,md mdשאדם הספרים
ערוך' ב'שולחן הביתֿיוסף פוסק וכן לכותבם". וגמרא22מצווה ומשנה תורה חומשי לכתוב מצוה ש"האידנא

.23ופירושיהן"

צורך שאין אלה, שיכוליaezklובדורותינו מכיון ספריםספרים, להשיג שיוצאיםmiqtcpdם לומר, יש –
נעשה עלֿידם שגם הנדפסים, ספרים קניית עלֿידי גם zilkzeידיֿחובה xwir,"בפיהם שימה גו' "ולמדה המצוה,

התורה וידיעת .24לימוד

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

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

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

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

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

תורה. בספר בקריאה לזהירות כלל בדומה שלא זה הרי וכו', כבוד של באופן להיות צריך שהלימוד אף

והאותיות הענין קדושת אם) כי הלימוד, תוכן הבנת (לא עיקרה בספרֿתורה שהקריאה – החילוק ונקודת
בשביל26כו' הוא הספרים בשאר הלימוד ואילו העיון, עלֿידי בוריים, על והדינים המצוות פירוש לדעת

להקדיש איֿאפשר כו' והשגה בהבנה הלימוד שבזמן הדברים מטבע והרי, כו', בשכלו היטב להבין וההעמקה
באופן הוא כדבעי הלימוד – ואדרבה הלימוד, ספרי של שלימותן על ושמירה לזהירות תשומתֿהלב מלוא

השימוש מרוב ונקרעים בלים הלימוד שספרי עד וכו', למשנהו אחד ומספר ושוב, הלוך עלֿדרך27שמדפדף ,

המשנה בה".28לשון ובלה . . בה והפך בה "הפך

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

בוריים". על והדינים המצוות "פירוש יודעים שעלֿידם דוקא, הספרים בשאר הלימוד
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אדה"ז.17) לשו"ע ההקדמה לשון
(18.252 ע' חי"ט בלקו"ש הנסמן ב. יט, מגילה ראה
תורה19) ספר לכתוב מישראל ואיש איש כל על עשה "מצות

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

תורה.20) ספר הל' ריש קטנות הלכות
יט.21) לא, דברים
ס"ב.22) סע"ר יו"ד
ש"ך23) סק"ח. שם ופרישה (דרישה דעות לכמה – מזה ויתירה

ולא כו', וגמרא משנה בחומשים רק היא "האידנא" המצוה סק"ה) שם
בס"ת.
ואילך.24) 17 ע' חכ"ג לקו"ש בארוכה ראה – בזה השקו"ט פרטי
יו"ד25) שו"ע ה"ו. פ"י ס"ת הל' רמב"ם בסופה. מגילה ראה

ס"ד. סרפ"ב
ומברך26) לתורה עולה קאמר, מאי ידע שלא עםֿהארץ גם ולכן,

וש"נ). ספ"ב. לאדה"ז ת"ת (הל' התורה ברכת
(27. . מדעתו שלא בהן ללמוד אסור חבירו של "ספרים ולכן,

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

ל שלא ואילךפרשה אילך ומושך הרבה ששוהה מפני מעולם, מדה
ורק וש"נ), סכ"ה. ופקדון מציאה הל' חו"מ (שם הספר" ומקלקל
דהכי אדעתא ודאי כי, בהם, ללמוד מתירים יש חכם לתלמיד בנוגע

וש"נ). סכ"ו. (שם אצלו הפקידו
מכ"א.28) פ"ה אבות



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

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

הציבור עם פרשיותיו להשלים יחיד דכל לחיוב שבת29בנוגע כל כולה התורה כל ש"שומע לכך שנוסף ,

תרגום" ואחד מקרא שנים השבוע אותה פרשת שבוע בכל לעצמו לקרות חייב היה30בציבור, שהאריז"ל מצינו –

כשר ספרֿתורה מתוך פעמים) ב' פסוק (כל הפרשה לקרוא שלו31נוהג ערוך' ב'שולחן הזקן רבינו מביא וכן .32

שבת". וערב שבת ערב בכל כשר בספרֿתורה מקרא שנים שיקרא טוב פה בעל טעמים בפסקי רגיל שהוא ש"מי

רב" "מעשה – בפועל המנהג שקורין33ואףֿעלֿפיֿכן, נשיאינו, רבותינו אצל וכן ישראל, גדולי אצל גם –
אלא כשר, ספרֿתורה מתוך (לא מקרא דוקאשנים הנדפסים חומשים מתוך העילוי34) יותר עוד מודגש שבזה ,

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

ובהקדמה:‰ – בהנ"ל מובן עלֿפיֿזה .

בכבודו שמוסיפים בזה הוא, ומרגליות, טובות אבנים כמו ערך, יקר דבר של נצחונו – העולם הנחות עלֿפי
– היותר ולכל בו, ישתמשו שלא ועלֿאחתֿכמהֿוכמה בו, יגעו שלא מכובד, הכי במקום שמירתו עלֿידי

לזמן. מזמן לראותו

המקדש: בית לבנין בנוגע – קדושה בעניני גם דוגמתו ומצינו

ויגש פרשת השבוע, דפרשת חסידות היה35בדרושי שהמשכן המשכן, לגבי המקדש דבית העילוי מבואר ,

ארזים" בתינו "קורות "ואהיה36מארזים, רק (לא קבע דדירת העילוי בו שניתוסף המקדש, ובית הצומח. מין ,

היהlde`a"37מתהלך ,(mipa`n(דומם בחינת (ביטול, דיהודה העילוי ובדוגמת עלֿדרך – הדומם מין דוקא,
יהודה" אליו ד"ויגש הענין שבמקום לבוא, לעתיד צומח) בחינת וריבוי, תוספת (לשון יוסף שיהודה38לגבי ,

בהפטרה שכתוב כמו מיוסף, למעלה להיות יהודה יתעלה ממנו, השפעה לקבל ליוסף לוקח39נגש אני "הנה
אותם ונתתי גו' יוסף עץ (מיהודהeilrאת דוד ועבדי גו' אחד לעץ ועשיתים יהודה עץ את ממנו) (למעלה

לעולם" להם נשיא גו' עליהם מלך .40דוקא)

אלא ומרגליות, טובות מאבנים בנוהו לא מכלֿמקום, – דוקא מאבנים להיות הוצרך המקדש שבית אף והנה,
ולתפארת" "לכבוד גדול דכהן כהונה בבגדי ואפוד לחושן נועדו ומרגליות, טובות אבנים ואילו סתם. .41מאבנים

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

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

יותר בכבודmceakaניתוסף גם ניתוסף שעלֿידיֿזה ועד לימוד), מרוב הספר ויקרע יבלה אם (גם הספרים של
שימה גו' "ולמדה כאמור, ותכליתה, שעיקרה וכו'), הקודש בארון לשומרו (שחייבים הספרֿתורה של והשלימות

הנדפסים. בספרים הלימוד עלֿידי בפיהם",

רבה בתנאֿדביֿאליהו כדאיתא – ז"ל חכמינו יודע43ובלשון ואיני וישראל תורה לעולם, קדמו דברים "שני
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ספי"ג.29) תפלה הל' רמב"ם סע"א. ח, ברכות
רסרפ"ה.30) שבת הל' או"ח ואדה"ז שו"ע
הלימוד.31) הנהגת שער פע"ח ו'. ליל ענין הכוונות שער

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

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

המקרא. עם ביחד בחומשים שנדפס
ועוד.35) שם. תו"ח – ובארוכה פרשתנו. ריש תו"א

יז.36) א, שה"ש
ו.37) ז, ש"ב
פרשתנו.38) ריש
יטֿכה.39) לז, יחזקאל
לגבי40) חנוכה שלאחרי דשבת העילוי מודגש זה שבענין וי"ל,

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

בֿמ.41) כח, תצוה
רסרפ"ב.42) יו"ד שו"ע בסופן. ס"ת הל' רמב"ם
וראה43) ועוד). .61 ע' ה'שי"ת (סה"מ בדא"ח בכ"מ כ"ה

ד. פ"א, ב"ר ופל"א. פי"ד תדבא"ר

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

שישראל – הנביא אליהו – אני אומר ישראל, בני אל דבר ישראל בני את צו אומר כשהוא קודם, מהם איזה
הוא התורה של שענינה מכיון קדמו", ש"ישראל מכריזה עצמה שהתורה היינו, l`xyiקדמו", ipal ieeivd,

כבודם גם (ובמילא, ומטרתם שתכליתם מכריזים עצמם שהספרים בנידוןֿדידן, בהם,44ודוגמתו הלימוד – (

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

Âביתר התורה בלימוד והוספה חיזוק לידי לבוא צריך ולהבא שמכאן – לפועל בנוגע האמור מכל המורם .

נצח". (דהספרים) "דידן הספרים, של האמיתי לנצחונם הבוחן" "אבן וזהו עוז, וביתר שאת
ברבים לימוד – ובמיוחד כולל לתורה, עתים בקביעות להוסיף – ועוסקים45ובפשטות שיושבים "עשרה ,

התלמידים"46בתורה" ו"פלפול חברים" "דיבוק מתוך ,47.

מעשה" לידי שמביא תלמוד ("גדול מעשה לידי המביא לימוד – לראש אשר48ולכל המעשה את לדעת ,(

ובפנימיות כו', כליו ונושאי ערוך' ב'שולחן הרמב"ם, בספר ההלכות, ללימוד עד תעשינה, לא אשר ואלה יעשון
שעלֿידיֿזה החסידות, תורת אהבתו49התורה, יחודו, ה', אמונת רגע, בכל תמידי שחיובן המצוות לקיים יכולים

כו' שכתוב50ויראתו כמו שלם".51, בלבב ועבדהו אביך אלקי את "דע

תאמרנה" עצמותי "כל מציאותו, בכל שחודר באופן הוא עצמו שהלימוד – עיקר זה וגם "ערוכה52ועוד, ,
אברים" רמ"ח שברגל53בכל לעקב עד שבראש מהמוח ז"ל54, חכמינו ובלשון כו', וההתלהבות החיות בכל ,55

בזמן (גם זמן ובכל אחד שבכל התורה ש"עסק היינו, כו'", כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה
קבלה כאילו . . בסיני למשה שנאמר ממש ה' דבר הוא האחרון) זה דגלות ומכופל כפול בחושך גם הגלות,

סיני" מהר התורה56היום דברכת בנוסח כמודגש ,mei lkayהוה לשון התורה", "נותן –57.

התורה, בלימוד להוסיף מישראל רבים לעורר כלומר, הזולת, על לפעולה ובנוגע לעצמו, בנוגע – זה וכל
כמוך" לרעך "ואהבת הציווי עלֿפי הזולת, על ההשפעה פעולת "58שכן, היא ,lecb llk"מזה59בתורה ויתירה ,

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

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

יוסף" ומוצאיהם69ה"בית שרשיהם בביאור הנוהגים הדינים כל כולל ספר לחבר "הסכמתי בהקדמתו שכתב כמו ,
הסברות בין ואכריע הלכה אפסוק . . טורים ארבעה לספר לסומכו . . הפוסקים סברות חילוקי כל עם מהגמרא
והרא"ש והרמב"ם הרי"ף . . עליהם נשען יוסף' ה'בית אשר ההוראה עמודי (משלשת מהם ששנים במקום . .

"שולחן – קצרה" ודרך ברורה ש"בלשון בחיבורו ובפרט כמותם", הלכה נפסוק אחת לדעה מסכימים ז"ל)
ופירושיהן" וגמרא ומשנה תורה חומשי לכתוב מצוה ש"האידנא כאמור, פוסק, שבו .70ערוך",

ה שנת היא זו שנה ze`nוהנה, yngשל בארץsqeiÎzia'd'להולדתו בזה ההתעוררות התחילה שכבר כפי –

הספרדים. ישראל בני אחינו אצל הקודש
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סנהדרין44) (הל' ברמב"ם היומי שיעור וחותם מסיום גם להעיר
ומשפטי'". חוקי' פי על לעשות אלא התורה כבוד "אין ספכ"ד)

אלא45) נקנית התורה שאין ש"יושביםdxeaga"לפי באופן ולא ,"
ב. סג, (ברכות כו'" שמטפשים . . בתורה ועוסקים (ביחיד) בבד בד

ה"י). פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ.
מ"ו.46) פ"ג אבות
מ"ו.47) פ"ו שם
ולהעיר48) – ה"בֿג. שם לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ. ב. מ, קידושין

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

גדול. מעשה יהי' לבוא
רפ"ב.49) יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
(בסופה).50) החינוך ספר בריש המחבר אגרת
ב.51) קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
א).52) (מז, פל"ז תניא וראה יו"ד. לה, תהלים
ה"ט.53) שם לאדה"ז ת"ת הל' רע"א. נד, עירובין

(54" ה) כו, (תולדות בקולי",awrוכמ"ש אברהם שמע אשר
ע' תש"ח סה"מ (ראה כו' שמע שברגל ה"עקב" שגם הפירוש כידוע

נב). ע' ח"ו "התמים" .254
וש"נ.55) א. כב, ברכות
ס56) יתרו ב.תו"א ז,
ובכ"מ.57) א. כג, תזריע לקו"ת
יח.58) יט, קדושים
עה"פ.59) ופרש"י תו"כ
א).60) (מא, פל"ב תניא וראה א. לא, שבת
בית69) כל את גו' יוסף "ויכלכל – לפרשתנו מהשייכות להעיר

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

הנפש". מזון זה מספר נזונין יהיו כך הגוף, מזון הכל
פסוקות70) הלכות גם הזה "בזמן כי, – הב"י של חיבורו גם כולל

משנה בכלל והגהותיו והש"ע הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של
וש"נ). רפ"ב. לאדה"ז ת"ת (הל' יחשבו"
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Âביתר התורה בלימוד והוספה חיזוק לידי לבוא צריך ולהבא שמכאן – לפועל בנוגע האמור מכל המורם .
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ברבים לימוד – ובמיוחד כולל לתורה, עתים בקביעות להוסיף – ועוסקים45ובפשטות שיושבים "עשרה ,

התלמידים"46בתורה" ו"פלפול חברים" "דיבוק מתוך ,47.

מעשה" לידי שמביא תלמוד ("גדול מעשה לידי המביא לימוד – לראש אשר48ולכל המעשה את לדעת ,(

ובפנימיות כו', כליו ונושאי ערוך' ב'שולחן הרמב"ם, בספר ההלכות, ללימוד עד תעשינה, לא אשר ואלה יעשון
שעלֿידיֿזה החסידות, תורת אהבתו49התורה, יחודו, ה', אמונת רגע, בכל תמידי שחיובן המצוות לקיים יכולים

כו' שכתוב50ויראתו כמו שלם".51, בלבב ועבדהו אביך אלקי את "דע

תאמרנה" עצמותי "כל מציאותו, בכל שחודר באופן הוא עצמו שהלימוד – עיקר זה וגם "ערוכה52ועוד, ,
אברים" רמ"ח שברגל53בכל לעקב עד שבראש מהמוח ז"ל54, חכמינו ובלשון כו', וההתלהבות החיות בכל ,55

בזמן (גם זמן ובכל אחד שבכל התורה ש"עסק היינו, כו'", כאן אף ובזיע וברתת וביראה באימה להלן "מה
קבלה כאילו . . בסיני למשה שנאמר ממש ה' דבר הוא האחרון) זה דגלות ומכופל כפול בחושך גם הגלות,

סיני" מהר התורה56היום דברכת בנוסח כמודגש ,mei lkayהוה לשון התורה", "נותן –57.

התורה, בלימוד להוסיף מישראל רבים לעורר כלומר, הזולת, על לפעולה ובנוגע לעצמו, בנוגע – זה וכל
כמוך" לרעך "ואהבת הציווי עלֿפי הזולת, על ההשפעה פעולת "58שכן, היא ,lecb llk"מזה59בתורה ויתירה ,

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

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

יוסף" ומוצאיהם69ה"בית שרשיהם בביאור הנוהגים הדינים כל כולל ספר לחבר "הסכמתי בהקדמתו שכתב כמו ,
הסברות בין ואכריע הלכה אפסוק . . טורים ארבעה לספר לסומכו . . הפוסקים סברות חילוקי כל עם מהגמרא
והרא"ש והרמב"ם הרי"ף . . עליהם נשען יוסף' ה'בית אשר ההוראה עמודי (משלשת מהם ששנים במקום . .

"שולחן – קצרה" ודרך ברורה ש"בלשון בחיבורו ובפרט כמותם", הלכה נפסוק אחת לדעה מסכימים ז"ל)
ופירושיהן" וגמרא ומשנה תורה חומשי לכתוב מצוה ש"האידנא כאמור, פוסק, שבו .70ערוך",

ה שנת היא זו שנה ze`nוהנה, yngשל בארץsqeiÎzia'd'להולדתו בזה ההתעוררות התחילה שכבר כפי –

הספרדים. ישראל בני אחינו אצל הקודש
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סנהדרין44) (הל' ברמב"ם היומי שיעור וחותם מסיום גם להעיר
ומשפטי'". חוקי' פי על לעשות אלא התורה כבוד "אין ספכ"ד)

אלא45) נקנית התורה שאין ש"יושביםdxeaga"לפי באופן ולא ,"
ב. סג, (ברכות כו'" שמטפשים . . בתורה ועוסקים (ביחיד) בבד בד

ה"י). פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ.
מ"ו.46) פ"ג אבות
מ"ו.47) פ"ו שם
ולהעיר48) – ה"בֿג. שם לאדה"ז ת"ת הל' וש"נ. ב. מ, קידושין

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

גדול. מעשה יהי' לבוא
רפ"ב.49) יסוה"ת הל' רמב"ם ראה
(בסופה).50) החינוך ספר בריש המחבר אגרת
ב.51) קנו, קו"א תניא וראה ט. כח, דה"א
א).52) (מז, פל"ז תניא וראה יו"ד. לה, תהלים
ה"ט.53) שם לאדה"ז ת"ת הל' רע"א. נד, עירובין

(54" ה) כו, (תולדות בקולי",awrוכמ"ש אברהם שמע אשר
ע' תש"ח סה"מ (ראה כו' שמע שברגל ה"עקב" שגם הפירוש כידוע

נב). ע' ח"ו "התמים" .254
וש"נ.55) א. כב, ברכות
ס56) יתרו ב.תו"א ז,
ובכ"מ.57) א. כג, תזריע לקו"ת
יח.58) יט, קדושים
עה"פ.59) ופרש"י תו"כ
א).60) (מא, פל"ב תניא וראה א. לא, שבת
בית69) כל את גו' יוסף "ויכלכל – לפרשתנו מהשייכות להעיר

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

הנפש". מזון זה מספר נזונין יהיו כך הגוף, מזון הכל
פסוקות70) הלכות גם הזה "בזמן כי, – הב"י של חיבורו גם כולל

משנה בכלל והגהותיו והש"ע הטור כמו הפוסקים הגאונים פסקי של
וש"נ). רפ"ב. לאדה"ז ת"ת (הל' יחשבו"
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בכל ואשכנזים) (ספרדים ישראל בני כל בין עוז וביתר שאת ביתר ותגדל תלך זו שהתעוררות ויהיֿרצון,
שהם. מקום

יוסף' ה'בית של תורתו בלימוד להוסיף – לראש חיבורו71ולכל ובמיוחד והן הטור, על הארוך חיבורו הן ,

כו'" מתרומות "תרומות פסוקות, הלכות ערוך, שולחן יעשון.72הקצר, אשר המעשה את לדעת הארוך, מחיבורו

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

שעלֿידיֿזה – בזה וכיוצא בטבת), (בעשרים הסתלקותו ליום ועלֿדרךֿזה תורהsqezipהרמב"ם, יהדות, בעניני
ynnומצוותיה, lretaניתוספו הרמב"ם של הולדתו עם בקשר החגיגות שבעקבות במוחש שראו כפי ,itl`

micedi'יוסף ה'בית להולדת מאות החמש שנת עם בקשר ההתעוררות שגם חזקה והתקווה הרמב"ם, ללומדי
יוסף'. ה'בית של ספריו בלימוד הוספה לידי תביא

לפועל: בנוגע – ובפשטות

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

" המהווים דינים פסקי – הוא כן כשמו אשר, חיים", "אורח לחלק בנוגע מיוחדת והדגשה -miig gxe`"

כו' ושעל צעד כל על מורהֿהוראה רב לשאול איֿאפשר שהרי היוםֿיום, בחיי מישראל ואחד אחד דכל
ערוך') ה'שולחן חלקי שאר –73(מהֿשאיןֿכן

רמה" ביד יוצאים ישראל "בני אשר, הרמ"א, הגהות – ערוך' דה'שולחן ה"מפה" גם כידוע74כולל הרמז75,
ש"יד הצחות) דרך שלdnx(על פסקיֿהדינים על קאי "`"nxd– ופשיטא ערוך', ה'שולחן כלי נושאי וכן ,

של חיבורו – חיים' 'אורח חלק ערוך' ה'שולחן לכל ובנוגע בטעמיהן, הלכות הזקן, רבינו של ערוך' 'שולחן
ישראל. בתפוצות חיבורו שנתקבל זכה חיים", החפץ "האיש להיותו אשר, ברורה', ה'משנה

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

אלקיכם" לה' אתם "בנים ישראל, איש על בזה) וכיוצא הרע ישראל"76לשון בכורי "בני – מזה ויתירה ואין77, ,
ישראל בני נגד פלסתר כתבי לכתוב או להכות חסֿושלום, יד, דהרמת הענין שלילת לומר ].78צריך

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

בפיהם". שימה גו' "ולמדה בספרים, הלימוד – ועלֿידיֿזה הספרים, רכישת את
מצוה" גוררת שנת79ו"מצוה עם ובשייכות בקשר התורה, מקצועות בכל הספרים שאר על מיוחדת הנחה –

שעלֿידם בספרים הלימוד עלֿידי הזאת", התורה דברי כל את לעשות ושמרו גו' הזאת התורה את "תקרא הקהל,
בוריים". על והדינים המצוות "פירוש יודעים

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

יותר: ובפרטיות

סידור, לחומש, (נוסף יהדות של היסוד ספרי להיות צריכים מישראל ואחד אחד כל של פרטי בית בכל
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התורה71) סודות (מלבד בו שיש מישרים", "מגיד חיבורו וכן
כו'. למעשה הלכה הנהגות עניני גם כו')

א.72) סז, גיטין – חז"ל ל'
השתדלות73) צ"ל מוריֿהוראה לרבנים בנוגע שגם ולהעיר,

מא' הסיפור כידוע – "אורחֿחיים" בחלק לבקיאות בנוגע יתירה
לו ואמר "סמיכה", לקבלת בקשר הרגצ'ובי להגאון שבא הרבנים
שאלה כשמתעוררת כי, תורה, ספר קריאת בהלכות ובדיוק גם שיבחן
בעת בשאלה משא"כ כו', בספרים לעיין זמן שהות יש ההלכות, בשאר

לפסוק בהכרח הס"ת כבוד שמפני .cinקרה"ת,

ח.74) יד, בשלח
או"ח75) לשו"ע חת"ס בהגהות (הובא סק"ג או"ח חת"ס שו"ת

ועוד. סי"ח. חמישאה מהדורא ומשיב שואל שו"ת סתכ"ט).
א.76) יד, ראה פ'
כב.77) ד, שמות
עשו".78) ידי והידים יעקב קול "הקול כב) כז, (תולדות וכמ"ש

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

מ"ב.79) פ"ד אבות
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היוםֿיום, לחיי הנוגעים בענינים הלכה ספרי – ובמיוחד כולל וכו'), התניא ספר גם – חסידי ובבית תהלים,
יעשון. אשר המעשה את לדעת כדי קרובות, לעתים בהם שילמדו

לחתןֿכלה בנוגע וכסא80וכן "מטה הבית, כלי להכין ההשתדלות עם שביחד – יהודי בית לבנות שמתכוונים
ומנורה" יהיו81ושולחן שבבית לראש) לכל – (ואדרבה להשתדל יש ,ycew ixtqשנעשה ועד כו', בהם שילמדו ,

ספרים" מלא ובלשון82"בית ה"ספרים", של בתוכנם חדורים תשמישו וכלי הבית מציאות שכל – הפירוש כולל ,
ז"ל לחכמים"83חכמינו ועד "בית -84.

מנחה, קרבן סידור נותנים ולכלה ש"ס, – לחתן מתנה שנותנים מקומות וכמה בכמה ישראל מנהג וידוע
שהנשים אלה, (ובימינו המדוברת בשפה ישראל לנשי השייכים דינים כמה בו שהובאו עבריֿטייטש, עם סידור
הלכה ספרי להן יתנו – כזו במתנה שיתביישו יתכן ואולי ל"עבריֿטייטש", זקוקות ואינן וכו', ויודעות לומדות
וכו'), המדינה לשפת מתורגם או הקודש, בלשון קצרה", ודרך ברורה "בלשון הבית להנהגת השייכים בענינים

משובח. זה הרי המרבה וכל

ישמעו למען גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל, שנת עם בקשר – זה בכל יתירה והדגשה
גו'". לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען

ל" בנוגע – ובמיוחד – גם אלא ונשים, לאנשים בנוגע רק הכתובshולא בהמשך כמודגש ,"85"mdipaeאשר
הימים". כל אלקיכם ה' את ליראה ולמדו ישמעו ידעו לא

לכלל שהגיעו ביותר, הקטנים (גם וילדה ילד שלכל פעמים כמה המדובר אודות פעם עוד לעורר יש ולכן,
קודש ספרי יהיו כו') לדבר מתחיל משהתינוק שיהיוmdlynהבנה, ספרים ותהלים, חומש סידור, כמו: ,mzeyxa

mzeixg`eויניחום ,mxcgaוכן בהם, וילמדו שיתפללו עלֿידיֿזה ותפילה, תורה של חדר יעשוהו שבוודאי –

פעמים כמה (כמדובר חול יום בכל צדקה יתנו שבה קופתֿצדקה בחדרם שתהיה עלֿידיֿזה צדקה, של חדר
שיקו וצדקה, תפילה תורה בית להיות צריך פרטי, חדר וכל פרטי, בית ושכנתישכל מקדש לי "ועשו בו יים

"מקדש86בתוכם" בדוגמת ).88מעט"87,

ויקרעו שיתקלקלו מחשש בספרים להשתמש להרבות יחששו שלא לילדים יסבירו מכיון89ובוודאי - ָ
ספרים להם שיקנו להם mixcedneשיבטיחו miycg.יותר עוד

‡Èלבתים בנוגע ספרים" מלא ל"בית – מישראל ואחד אחד דכל הפרטי לביתו בנוגע ספרים" מלא ומ"בית .
ציבוריים:

מישראל, וכמה לכמה המיועד וציבורי מרכזי בית – ספרים" "מלא להיות צריך בישראל פרטי בית כל אם
זה. לבית הנכנסים אלה אצל התורה בלימוד יתוסף שעלֿידיֿזה ספרים", "מלא להיות שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה

להשתדל יש – בזה וכיוצא וצדקה, תפילה לתורה ציבורי בית ויקימו שהקימו ומקום מקום בכל ובפשטות:
ספרים" מלא "בית – ספרים הרבה עוד יהיו וכו', תהילים ספרי חומשים, סידורים, המוכרחים, לספרים שנוסף
הציבור לתועלת הקיימת) הספריה את להרחיב (או תורנית ספריה להקים כלומר, התורה, מקצועות בכל –

ספרים90כולו בריבוי והלימוד העיון עלֿידי באיכות, והן בכמות הן התורה, בלימוד ולהרבות להוסיף שיוכלו ,

התורה. מקצועות בכל
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יהודה.80) בענין פרשתנו סוף מתו"א להעיר
יו"ד.81) ד, מ"ב – הכתוב ל'
ועוד.82) ב. קרח תנחומא – חז"ל ל'
מ"ד.83) פ"א אבות
יהודה84) "ואת ובפרש"י) כח (מו, בפרשתנו ממ"ש גם להעיר

שמשם תלמוד בית לו "לתקן גושנה", לפניו להורות גו' לפניו שלח
צריכים מסויים במקום ההתיישבות שלפני היינו, הוראה", תצא
בנוגע גם ודוגמתו הוראה", תצא שמשם תלמוד "בית שם לעשות
"בית תלמוד", "בית בו לעשות יש שתחלה פרטי, בבית להתיישבות

לחכמים". ועד
יג.85) לא, וילך
ח.86) כה, תרומה
א.87) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל ראה

העילוי88) חנוכה, שלאחרי לשבת מהשייכות גם להעיר
המזבח חנוכת ע"ש הוא חנוכה של ענינו שהרי, – דחנוכה והשלימות
מהמשכן, שלמעלה (השלישי) ביהמ"ק לחנוכת הכנה וגם והמשכן,
בנוגע ועבודתינו מעשינו ע"י – ס"ה) (כנ"ל ויגש פ' בדרושי כמבואר

בתוכם". "ושכנתי הפרטי, לביהמ"ק
שיקלקלו89) החשש יותר שגדול ביותר, לקטנים בנוגע ועד"ז

עלי "ודגלו הפסוק על ד) פ"ב, (שהש"ר כמארז"ל – הספרים ויקרעו
אהבה", עלי ודילוגו . . האזכרה על מדלג התינוק "אפילו אהבה",
ישראל, בשביל היא (ספרים) התורה שמציאות מכיון – הדבר וטעם

ס"ה. כנ"ל בנ"י", אל דבר בנ"י, את "צו
זה90) לעד, עומדת "צדקתו סע"א) נ, (כתובות ממארז"ל להעיר

לאחרים". ומשאילן ספרים הכותב
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היוםֿיום, לחיי הנוגעים בענינים הלכה ספרי – ובמיוחד כולל וכו'), התניא ספר גם – חסידי ובבית תהלים,
יעשון. אשר המעשה את לדעת כדי קרובות, לעתים בהם שילמדו

לחתןֿכלה בנוגע וכסא80וכן "מטה הבית, כלי להכין ההשתדלות עם שביחד – יהודי בית לבנות שמתכוונים
ומנורה" יהיו81ושולחן שבבית לראש) לכל – (ואדרבה להשתדל יש ,ycew ixtqשנעשה ועד כו', בהם שילמדו ,

ספרים" מלא ובלשון82"בית ה"ספרים", של בתוכנם חדורים תשמישו וכלי הבית מציאות שכל – הפירוש כולל ,
ז"ל לחכמים"83חכמינו ועד "בית -84.

מנחה, קרבן סידור נותנים ולכלה ש"ס, – לחתן מתנה שנותנים מקומות וכמה בכמה ישראל מנהג וידוע
שהנשים אלה, (ובימינו המדוברת בשפה ישראל לנשי השייכים דינים כמה בו שהובאו עבריֿטייטש, עם סידור
הלכה ספרי להן יתנו – כזו במתנה שיתביישו יתכן ואולי ל"עבריֿטייטש", זקוקות ואינן וכו', ויודעות לומדות
וכו'), המדינה לשפת מתורגם או הקודש, בלשון קצרה", ודרך ברורה "בלשון הבית להנהגת השייכים בענינים

משובח. זה הרי המרבה וכל

ישמעו למען גו' והטף והנשים האנשים העם את "הקהל הקהל, שנת עם בקשר – זה בכל יתירה והדגשה
גו'". לעשות ושמרו גו' ילמדו ולמען

ל" בנוגע – ובמיוחד – גם אלא ונשים, לאנשים בנוגע רק הכתובshולא בהמשך כמודגש ,"85"mdipaeאשר
הימים". כל אלקיכם ה' את ליראה ולמדו ישמעו ידעו לא

לכלל שהגיעו ביותר, הקטנים (גם וילדה ילד שלכל פעמים כמה המדובר אודות פעם עוד לעורר יש ולכן,
קודש ספרי יהיו כו') לדבר מתחיל משהתינוק שיהיוmdlynהבנה, ספרים ותהלים, חומש סידור, כמו: ,mzeyxa

mzeixg`eויניחום ,mxcgaוכן בהם, וילמדו שיתפללו עלֿידיֿזה ותפילה, תורה של חדר יעשוהו שבוודאי –

פעמים כמה (כמדובר חול יום בכל צדקה יתנו שבה קופתֿצדקה בחדרם שתהיה עלֿידיֿזה צדקה, של חדר
שיקו וצדקה, תפילה תורה בית להיות צריך פרטי, חדר וכל פרטי, בית ושכנתישכל מקדש לי "ועשו בו יים

"מקדש86בתוכם" בדוגמת ).88מעט"87,

ויקרעו שיתקלקלו מחשש בספרים להשתמש להרבות יחששו שלא לילדים יסבירו מכיון89ובוודאי - ָ
ספרים להם שיקנו להם mixcedneשיבטיחו miycg.יותר עוד

‡Èלבתים בנוגע ספרים" מלא ל"בית – מישראל ואחד אחד דכל הפרטי לביתו בנוגע ספרים" מלא ומ"בית .
ציבוריים:

מישראל, וכמה לכמה המיועד וציבורי מרכזי בית – ספרים" "מלא להיות צריך בישראל פרטי בית כל אם
זה. לבית הנכנסים אלה אצל התורה בלימוד יתוסף שעלֿידיֿזה ספרים", "מלא להיות שצריך עלֿאחתֿכמהֿוכמה

להשתדל יש – בזה וכיוצא וצדקה, תפילה לתורה ציבורי בית ויקימו שהקימו ומקום מקום בכל ובפשטות:
ספרים" מלא "בית – ספרים הרבה עוד יהיו וכו', תהילים ספרי חומשים, סידורים, המוכרחים, לספרים שנוסף
הציבור לתועלת הקיימת) הספריה את להרחיב (או תורנית ספריה להקים כלומר, התורה, מקצועות בכל –

ספרים90כולו בריבוי והלימוד העיון עלֿידי באיכות, והן בכמות הן התורה, בלימוד ולהרבות להוסיף שיוכלו ,

התורה. מקצועות בכל
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יהודה.80) בענין פרשתנו סוף מתו"א להעיר
יו"ד.81) ד, מ"ב – הכתוב ל'
ועוד.82) ב. קרח תנחומא – חז"ל ל'
מ"ד.83) פ"א אבות
יהודה84) "ואת ובפרש"י) כח (מו, בפרשתנו ממ"ש גם להעיר

שמשם תלמוד בית לו "לתקן גושנה", לפניו להורות גו' לפניו שלח
צריכים מסויים במקום ההתיישבות שלפני היינו, הוראה", תצא
בנוגע גם ודוגמתו הוראה", תצא שמשם תלמוד "בית שם לעשות
"בית תלמוד", "בית בו לעשות יש שתחלה פרטי, בבית להתיישבות

לחכמים". ועד
יג.85) לא, וילך
ח.86) כה, תרומה
א.87) כט, מגילה טז. יא, יחזקאל ראה

העילוי88) חנוכה, שלאחרי לשבת מהשייכות גם להעיר
המזבח חנוכת ע"ש הוא חנוכה של ענינו שהרי, – דחנוכה והשלימות
מהמשכן, שלמעלה (השלישי) ביהמ"ק לחנוכת הכנה וגם והמשכן,
בנוגע ועבודתינו מעשינו ע"י – ס"ה) (כנ"ל ויגש פ' בדרושי כמבואר

בתוכם". "ושכנתי הפרטי, לביהמ"ק
שיקלקלו89) החשש יותר שגדול ביותר, לקטנים בנוגע ועד"ז

עלי "ודגלו הפסוק על ד) פ"ב, (שהש"ר כמארז"ל – הספרים ויקרעו
אהבה", עלי ודילוגו . . האזכרה על מדלג התינוק "אפילו אהבה",
ישראל, בשביל היא (ספרים) התורה שמציאות מכיון – הדבר וטעם

ס"ה. כנ"ל בנ"י", אל דבר בנ"י, את "צו
זה90) לעד, עומדת "צדקתו סע"א) נ, (כתובות ממארז"ל להעיר

לאחרים". ומשאילן ספרים הכותב
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·Èאת ולהרחיב להוסיף – ליובאוויטש חב"ד חסידי אגודת לספריית ישיר באופן השייך נוסף לענין ומכאן .
עצמה, הספריה

לאחרי דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק הספריה, של ומנהלה מייסדה בהוראת בשעתה שפורסם כפי – קריאה
זו למדינה הספריה מטובם91העתקת שיואילו והמוציאיםֿלאור, ספרים, מחברי הרבנים, מכבוד שמבקשים -

ליובאוויטש. חב"ד חסידי אגודת של הגדולה לספריה תשורה בתור העתק לשלוח

משפחה קרובי מעזבון כו', נדירים מדפוסים מיוחדים, ספרים ברשותם שיש ספרים מאספני מבקשים וכן
ש הגדולה לספריה לתרמם – כו') ללימוד להם זקוקים (שאין בזה ליובאוויטש,וכיוצא חב"ד חסידי אגודת ל

והכלל. הציבור לטובת

לספרים וגם התורה, מקצועות בכל לספרים הכוונה היתה הספרים, תרומות אודות הנ"ל שבקריאה ולהוסיף,
המשנה (כמאמר ה' בעבודת להוסיף יכולים אלה ספרים גם כי, כו', מקצועות בשאר שברא92וכתביֿעת מה "כל

יש שלפעמים לתורה, שבניגוד אלה לספרים אפילו – מזה ויתירה לכבודו"), אלא בראו לא בעולמו הקב"ה
לאפיקורס" שתשיב מה "ודע בבחינת בהם, גם להסתכל אלא93צורך אינו אלה ספרים בסוגי השימוש כי, (אם

לתורתו" או ה' לעבודת בהן "להשתמש שיודעים לכך, הראויים ).94לאותם

משלוח על ותודה אישור למכתב ימתינו לא שהמנדבים כך, מלמפרע, נתונה – והכלל הציבור תודת – ותודה
בזה וכיוצא ספרים שתרומת ולהעיר ואחד. אחד לכל ולאשר להשיב כלל גרמא הזמן שאין מכיון הספרים,

קידושין בדיני שמצינו עלֿדרך בזה יש – חשובה מתנה95לספריה מקבל דקא הנאה בההיא . . חשוב ש"באדם
נפשה". ליה ומקניא גמרה מינה,

‚È,זה רצון" ו"עת סגולה" ש"יום ויהיֿרצון .
רצון" "עת חצות, לאחרי השבת ביום ובפרט דרעוין"96- "רעוא סעודת97, זה, שבתֿקודש במוצאי והמשכו ,

משיחא" מלכא דדוד "סעודתא מלכה, חסידים98מלוה התוועדות על שהכריזו כפי ,99- להספרים בקשר

התורה, ופנימיות דתורה נגלה התורה, בלימוד להוסיף כאמור, – השלימות ובתכלית המתאים באופן ינוצל
והוספה יוסף', ה'בית להולדת שנה מאות החמש שנת עם בקשר ערוך' ה'שולחן בלימוד מיוחדת והוספה
ולספריה ציבוריים, ומוסדות בבתים ועלֿאחתֿכמהֿוכמה לילדים, גם יהודי, בית בכל תורניים ספרים ברכישת

ישראל כלל עבור ליובאוויטש, חב"ד חסידי אגודת של .100המרכזית

אור" ותורה מצוה ד"נר האור נצחון – והכללי העיקרי נצח" ה"דידן את יותר עוד ויזרז ימהר זה על101וכל
– התורה דלימוד השלימות תכלית יהיה שאז, צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה הגלות, חושך

גו'"oeivn"כי תורה בשובך102תצא עינינו "ותחזינה – טוב') ו'יום בשבת (גם התפילה כוללoeivl[ובנוסח – ["

ד"ציון". הפנימיות הקדשים, שבקודש הספרֿתורה

"בתיבת כי, – ויהודה יוסף אודות מדובר שבה השבוע לפרשת מהשייכות גם בחינתoeivולהעיר מרומז
כתיב הנה כי ציון, בתיבת נרמז כן גם ויהודה יוסף, בגימטריא ציון כי יהודה, ובחינת הוא103יוסף ציון מצודת

הפסוק נדרש ועלֿזה ויהודה, יוסף מרומז ציון דבתיבת הרי יהודה, משבט הוא ודוד דוד, באחד104עיר אחד
נגש יהודה שבחינת יהודה, אליו ויגש וזהו כנ"ל, אחת בתיבה נרמזו יהודה ובחינת יוסף שבחינת פירוש יגשו,
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ועוד.91) שצה. ע' חי"א מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק לדוגמא: ראה
ספ"ו.92) אבות
מי"ד.93) פ"ד שם
ואילך.94) 196 ע' חי"ב לקו"ש בארוכה וראה ספ"ח. תניא
אה"ע95) שו"ע הכ"ב. פ"ה אישות הל' רמב"ם א. ז, קידושין

ס"ט. סכ"ז
ועוד.96) תרנ"ד. תפלתי ואני ד"ה וראה א. קכט, זח"ג
ועוד.97) בסופו. תרס"ו המשך וראה סע"ב. פח, זח"ב
הבדלה98) בכוונת האריז"ל סידור ספכ"ד. השבת שער פע"ח
ומוצ"ש.
חסידים,99) התוועדות של מעלתה בביאור הזקן רבינו מפתגם להעיר

ישראל. של שרם מיכאל, מלאך של מפעולתו יותר גדולה שפעולתה
מיכאל מלאך לגבי העילוי ע"ד ההדגשה טעם בביאור לומר ויש

– מיכאל) מלאך של כביכול, בכבודו, פגיעה זה הרי (דלכאורה,
טובה", "רוב מהשתלשלות, שלמעלה הברכה המשכת שגם להורות

בגימטריא "מיכאל" של עלw"`בחינתו מורה ק' שמספר [כידוע
ולא "חד בחי' על מורה ק"א ומספר דהשתלשלות, השלימות
בחינתו – החסד בחי' ע"י נמשכת – ג)] כב, ראה (לקו"ת בחושבן"

המקבל. בכלי – מיכאל של
יוסף100) ויבא גו' יוסף "וילקט יד) (מז, בפרשתנו ממ"ש להעיר

ישראל לכל להשפיע כדי האוצרות כל אסיפת פרעה", ביתה הכסף את
ואילך). ב מד, פרשתנו תו"א (ראה

כג.101) ו, משלי
ג.102) ב, ישעי'
ז.103) ה, ש"ב
ח.104) מא, איוב
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כנ"ל" אחת בתיבה באחד אחד בבחינת יוסף ההפטרה105לבחינת ובלשון דוד39, ועבדי גו' אחד לעץ "ועשיתים
לעולם". להם נשיא גו' עליהם מלך

עין" כהרף המקום עיכבן "לא ומיד, שתיכף – זריזות106ובפשטות של באופן "אחישנה"107, משיח108, בא –
ה' מלחמות וילחם . . אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית "מלך מקדשgvpieצדקנו, ויבנה . .

ה את ויתקן . . ישראל נדחי ויקבץ ביחדבמקומו, ה' את לעבוד כולו שנאמר109עולם עמים110, אל אהפוך אז כי
אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה .111שפה

הארץ) (מיטב גושן בארץ מצרים בארץ ישראל "וישב נעשה – האחרונים הגלות ברגעי לפניֿזה, )112ועוד

מאד" וירבו ויפרו בה בפרשת113ויאחזו בתורה) הפסק (בלי תיכף שקורין וכפי ויגש, פרשת וחותם כסיום ,

שנותיו מבחר "טוב", בגימטירא שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי בזמן114ויחי, ששייך כפי ,

משיח115הגלות עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה והעיקרי, האמיתי דטוב השלימות תכלית – ומיד ותיכף ,
ממש. בימינו במהרה צדקנו,
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בביאור105) ועיי"ש ואילך. א תתקפג, ה') (כרך פרשתנו אוה"ת
לשיעור שייך זה שפסוק – ציון" זו "באר השדה", באר ד"והנה הענין

וש"נ). .11 הערה (כנ"ל הספרים חזרו שבו כסלו, דב' היומי
מא.106) יב, בא ופרש"י מכילתא
ו"כהנים107) סע"א), לט, (סנהדרין הוא" כהן ש"אלקיכם ובפרט

וש"נ). א. כ, (שבת הן" זריזין
א.108) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
לכל109) יקרא תפלה בית "ביתי – לביהמ"ק בנוגע ועד"ז

לקיים אוה"ע בכל הפעולה ע"י – לזה וההכנה ז). נו, (ישעי' העמים"
ובדוגמת ע"ד ספ"ח), מלכים הל' (רמב"ם נח בני שנצטוו מצוות

וש"נ). .226 ע' ל חלק לקו"ש (ראה אוה"ע על יוסף של פעולתו
ט.110) ג, צפני'
ספי"א.111) מלכים הל' רמב"ם
ובפרש"י.112) יא שם, ו. מז, שם ובפרש"י. יח מה, פרשתנו
ס"י.113) תשמ"ז ויגש ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה
ובכ"מ.114) טבת. י"ח – יום" "היום ויחי. ר"פ בעה"ט ראה
להחזיק115) הנתינתֿכח היא למצרים שירידתו – יוסף של בכחו

לכם ולהחיות גו' לפניכם אלקים שלחני "למחי' בגלות, גם מעמד
חלק בלקו"ש בארוכה נתבאר – הֿז. מה, (פרשתנו גדולה" לפליטה

ואילך). 222 ע' ל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zexeka(iying meil)

å ìéàBä`ed dfBäáBb áBø,mc` lyamc`ìBãâ.eixa`a qpp epi`y ¦§§§¨
eBðéðî áBø eäæéàly zenvr ,znd zenvr lyäMîçå íéøNò äàî ¥¤¦§¨¥¨¤§¦©£¦¨

.mc`d ixa` dpenye mirax` miz`nn aex mdy mixa`
`xnbd dywn:,àáøì àðéáø déì øîàd ikeàúà àðééðî àðz ¨©¥©¦¨§¨¨©¨¦§¨¨£¨
,ïðéòeîLàìmirax` miiz`n `ed mixa`d oipny xg`n `ld §©§¦©

zvxzn .dynge mixyr d`n `ed mpiipn aexy eil`n oaen dpenye
:`xnbdïì òîLî à÷`pzdkyecigàéðúãmc` ,zxg` `ziixaa ¨©§©¨©§©§¨
etebyíéúàî àlà Ba ïéàL øñç,cala mixa`åeteby mc` okøúé ¨¥¤¥¤¨¨©¦§¨¥

ãçàå íéðBîLe íéúàî Ba LiL,mixa`äàî ïéðîì ïéìBò ïlek ¤¤¨©¦§¦§¤¨¨¦§¦§©¥¨
,äMîçå íéøNò`nhl df aexl mitxhvn mixizid eixa` s`e ¤§¦©£¦¨

ipta sebe seb lk ly zenvr aex xg` mikled oi`y o`kne .lde`a
`l` ,envrìéæ[zkll yi-]éLðéàc àaeø øúawx mda yiy ¦¨©¨§¦§¥

mi`nhn zenvr oi` mlerle .mixa` dpenye mirax` miz`n
xzei jixv oi` mlerle ,mixa` dyinge mixyr d`nn zegta lde`a

.mixa` xzi mc`a oiae mixa` xqg mc`a oia ,df oipnn
lr mixizi mixa` dy`l yiy didy dyrnn dgked d`ian `xnbd

:yi`d ixa`ìL åéãéîìúa äNòî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥©£¤§©§¦¨¤
e÷ìML ìàòîLé éaø[elya-],Cìnì äôéøN äáéiçúpL úçà äðBæ ©¦¦§¨¥¤¨§¨©©¤¦§©§¨§¥¨©¤¤

e ,dtixya dezindy xg`líéðLe íéMîçå íéúàî da eàöîe e÷ãä§¨§¨¨©¦©£¦¦§©¦
.jk lr el extiqe l`rnyi iaxl e`ae ,mixa`ànL ,íäì øîà̈©¨¤¤¨

íz÷ãa äMàayiy,mixa` drax` cer daéñBäLáeúkä dì ó §¦¨§©§¤¤¦¨©¨
úBúìã éðLe íéøéö éðL.mgxd gzta §¥¦¦§¥§¨

:mixg` mi`pz ixacn l`rnyi iax ixacl reiq d`ian `xnbd
L íLk ,øîBà øæòìà éaø ,àéðzyiì íéøévly zlcCk úéayi ©§¨©¦¤§¨¨¥§¥¤¦¦§©¦¨

øîàpL ,äMàì íéøéöodkd ilr ly ezlka(hi c '` l`eny),òøëzå' ¦¦¨¦¨¤¤¡©©¦§©
,'äéøéö äéìò eëôäð ék ãìzå.mixiv dy`l yiy o`kneòLBäé éaø ©¥¤¦¤¤§¨¤¨¦¤¨©¦§ª©

L íLk ,øîBàyiCk úéaì úBúìcyiøîàpL ,äMàì úBúìcaei`) ¥§¥¤§¨©©¦¨§¨¨¦¨¤¤¡©
(h b.'éðèá éúìc øâñ àì ék'ezcil mei z` aei` lliw eizexv aexny ¦Ÿ¨©©§¥¦§¦

yiy o`kne ,ezxivi z` akrl en` oha zezlc exbqp `ly lr
.dy`l zezlc,øîBà àáé÷ò éaøyi el` zezlce mixiv caln ©¦£¦¨¥

ik ,'gztn' `xwpd sqep xa` dy`lL íLkyiCk úéaì çzônyi §¥¤©§¥©©©¦¨

øîàpL ,äMàì çzôî(ak l ziy`xa)dpeixd zra lgx lrçzôiå' ©§¥©¨¦¨¤¤¡©©¦§©
,'dîçø úà.gztn ici lr zgztp dgizt dkixvy dxebq zlce ¤©§¨

:`xnbd dywnìixacàáé÷ò éaømixa` dying dy`l yiy §©¦£¦¨
,yi` lr mixiziàéL÷dyrndn eilr [dyw-]éaø éãéîìúc ©§¨§©§¦¥©¦

ìàòîLéeli`e ,mixa` mipye miying miz`n wx dy`a e`vny ¦§¨¥
zvxzn .mixa` dylye miying miz`n dl yi `aiwr iax ixacl

:`xnbdçîzî éçeîzà ,àøèeæc éãééà àîìcmeyn `ny - ¦§¨©§¥§§¨¦§¥¦§¨
.dwilyd zngn genip `ed ,ohw xa` `ed gztndy

:el` mixa` ly zn z`neha oic d`ian `xnbdïleëå ,áø øîà- ¨©©§¨
,dy`a mixizid mixa`d zyng lkïéànèî ïéàmnvr ipta,ìäàa ¥§©§¦§Ÿ¤

Lokøîàplde` z`neha(ci hi xacna)úeîé ék íãà äøBzä úàæ' ¤¤¡©Ÿ©¨¨¨¦¨
,'ìäàa`weec rnyn 'mc`'e,íãà ìëì äåMä øácxa` wxy §Ÿ¤¨¨©¨¤§¨¨¨

.lde`a `nhn yi`a mb `vnpy
:`xnbd dywnééaà déì øîà,axlåikàkéì Léàá,mixiv [oi`-] ¨©¥©©¥§§¦¥¨

áéúëäå(b `k diryi).'äãìBé éøéök éðeæçà íéøéö'`apzdy dryay §¨§¦¦¦£¨¦§¦¥¥¨
mdy laa iyp` eppe`ziy xn` ,laa zeprxet lr `iapd ediryi
izlc ixivy ,zcll zrxekd dy` enk ,mixeqi aexn mixiva mitwzp

xn` ji`e ,yi`l mb mixiv yiy o`kne .gztdl miwxtzn dphaax
wx yi yi`l :`xnbd zvxzn .dy`a wx mpyi mixivyøNá éøéö¦¥¨¨

.mvr mda yiy mixa` wx miaygp mixa`d oipnae ,mvr `la
:ax lr `xnbd dywn ceráéúëäå(fh i l`ipc),eëôäð äàøna éðãà' §¨§¦£Ÿ¦©©§¨¤¤§

.'éøéöektdp cgt aexny xn`e cxgp j`lnd z` l`ipc d`xyky ¦©
mixiv yiy ax xn` ji`e ,yi`a mb mixiv yiy o`kne ,eixiv eilr

:`xnbd zvxzn .dy`l wxénð àëä,lirl uexizk uxzl yi ¨¨©¦
wx yi yi`lyøNá éøéö.mvr mb yi dy` ixiva wxe ,mvr `la ¦¥¨¨

:mixa` miaygp mpi` yi` ixivy dgiken `xnbdénð éëä̈¦©¦
,àøazñîcixdéëä àîéz àì éàyi` ixiv mby xn`z `l` ¦§©§¨§¦Ÿ¥¨¨¦

oipn lr dywi ,mixa` miaygpäðîLe íéòaøàå íéúàîmixa` ¨©¦§©§¨¦§Ÿ¨
,zeld`a dpynd dhxity,dì úçkLî éëéäepi` ixdLéàa àì ¥¦©§©©¨Ÿ§¦

.äMàa àìåxkda `l`xyan wx md eixive ,yi`a df oipn xn`p g §Ÿ§¦¨
.xen`d oipna millkp mpi` ok lre ,mvrn `le
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יז g"nyz'd zah 'd ,ybie zyxt zay zegiyn

כנ"ל" אחת בתיבה באחד אחד בבחינת יוסף ההפטרה105לבחינת ובלשון דוד39, ועבדי גו' אחד לעץ "ועשיתים
לעולם". להם נשיא גו' עליהם מלך

עין" כהרף המקום עיכבן "לא ומיד, שתיכף – זריזות106ובפשטות של באופן "אחישנה"107, משיח108, בא –
ה' מלחמות וילחם . . אביו כדוד במצוות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית "מלך מקדשgvpieצדקנו, ויבנה . .

ה את ויתקן . . ישראל נדחי ויקבץ ביחדבמקומו, ה' את לעבוד כולו שנאמר109עולם עמים110, אל אהפוך אז כי
אחד" שכם ולעבדו ה' בשם כולם לקרוא ברורה .111שפה

הארץ) (מיטב גושן בארץ מצרים בארץ ישראל "וישב נעשה – האחרונים הגלות ברגעי לפניֿזה, )112ועוד

מאד" וירבו ויפרו בה בפרשת113ויאחזו בתורה) הפסק (בלי תיכף שקורין וכפי ויגש, פרשת וחותם כסיום ,

שנותיו מבחר "טוב", בגימטירא שנה", עשרה שבע מצרים בארץ יעקב "ויחי בזמן114ויחי, ששייך כפי ,

משיח115הגלות עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה והעיקרי, האמיתי דטוב השלימות תכלית – ומיד ותיכף ,
ממש. בימינו במהרה צדקנו,
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11

בביאור105) ועיי"ש ואילך. א תתקפג, ה') (כרך פרשתנו אוה"ת
לשיעור שייך זה שפסוק – ציון" זו "באר השדה", באר ד"והנה הענין

וש"נ). .11 הערה (כנ"ל הספרים חזרו שבו כסלו, דב' היומי
מא.106) יב, בא ופרש"י מכילתא
ו"כהנים107) סע"א), לט, (סנהדרין הוא" כהן ש"אלקיכם ובפרט

וש"נ). א. כ, (שבת הן" זריזין
א.108) צח, סנהדרין כב. ס, ישעי'
לכל109) יקרא תפלה בית "ביתי – לביהמ"ק בנוגע ועד"ז

לקיים אוה"ע בכל הפעולה ע"י – לזה וההכנה ז). נו, (ישעי' העמים"
ובדוגמת ע"ד ספ"ח), מלכים הל' (רמב"ם נח בני שנצטוו מצוות

וש"נ). .226 ע' ל חלק לקו"ש (ראה אוה"ע על יוסף של פעולתו
ט.110) ג, צפני'
ספי"א.111) מלכים הל' רמב"ם
ובפרש"י.112) יא שם, ו. מז, שם ובפרש"י. יח מה, פרשתנו
ס"י.113) תשמ"ז ויגש ש"פ משיחות קונטרס בארוכה ראה
ובכ"מ.114) טבת. י"ח – יום" "היום ויחי. ר"פ בעה"ט ראה
להחזיק115) הנתינתֿכח היא למצרים שירידתו – יוסף של בכחו

לכם ולהחיות גו' לפניכם אלקים שלחני "למחי' בגלות, גם מעמד
חלק בלקו"ש בארוכה נתבאר – הֿז. מה, (פרשתנו גדולה" לפליטה

ואילך). 222 ע' ל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zexeka(iying meil)

å ìéàBä`ed dfBäáBb áBø,mc` lyamc`ìBãâ.eixa`a qpp epi`y ¦§§§¨
eBðéðî áBø eäæéàly zenvr ,znd zenvr lyäMîçå íéøNò äàî ¥¤¦§¨¥¨¤§¦©£¦¨

.mc`d ixa` dpenye mirax` miz`nn aex mdy mixa`
`xnbd dywn:,àáøì àðéáø déì øîàd ikeàúà àðééðî àðz ¨©¥©¦¨§¨¨©¨¦§¨¨£¨
,ïðéòeîLàìmirax` miiz`n `ed mixa`d oipny xg`n `ld §©§¦©

zvxzn .dynge mixyr d`n `ed mpiipn aexy eil`n oaen dpenye
:`xnbdïì òîLî à÷`pzdkyecigàéðúãmc` ,zxg` `ziixaa ¨©§©¨©§©§¨
etebyíéúàî àlà Ba ïéàL øñç,cala mixa`åeteby mc` okøúé ¨¥¤¥¤¨¨©¦§¨¥

ãçàå íéðBîLe íéúàî Ba LiL,mixa`äàî ïéðîì ïéìBò ïlek ¤¤¨©¦§¦§¤¨¨¦§¦§©¥¨
,äMîçå íéøNò`nhl df aexl mitxhvn mixizid eixa` s`e ¤§¦©£¦¨

ipta sebe seb lk ly zenvr aex xg` mikled oi`y o`kne .lde`a
`l` ,envrìéæ[zkll yi-]éLðéàc àaeø øúawx mda yiy ¦¨©¨§¦§¥

mi`nhn zenvr oi` mlerle .mixa` dpenye mirax` miz`n
xzei jixv oi` mlerle ,mixa` dyinge mixyr d`nn zegta lde`a

.mixa` xzi mc`a oiae mixa` xqg mc`a oia ,df oipnn
lr mixizi mixa` dy`l yiy didy dyrnn dgked d`ian `xnbd

:yi`d ixa`ìL åéãéîìúa äNòî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥©£¤§©§¦¨¤
e÷ìML ìàòîLé éaø[elya-],Cìnì äôéøN äáéiçúpL úçà äðBæ ©¦¦§¨¥¤¨§¨©©¤¦§©§¨§¥¨©¤¤

e ,dtixya dezindy xg`líéðLe íéMîçå íéúàî da eàöîe e÷ãä§¨§¨¨©¦©£¦¦§©¦
.jk lr el extiqe l`rnyi iaxl e`ae ,mixa`ànL ,íäì øîà̈©¨¤¤¨

íz÷ãa äMàayiy,mixa` drax` cer daéñBäLáeúkä dì ó §¦¨§©§¤¤¦¨©¨
úBúìã éðLe íéøéö éðL.mgxd gzta §¥¦¦§¥§¨

:mixg` mi`pz ixacn l`rnyi iax ixacl reiq d`ian `xnbd
L íLk ,øîBà øæòìà éaø ,àéðzyiì íéøévly zlcCk úéayi ©§¨©¦¤§¨¨¥§¥¤¦¦§©¦¨

øîàpL ,äMàì íéøéöodkd ilr ly ezlka(hi c '` l`eny),òøëzå' ¦¦¨¦¨¤¤¡©©¦§©
,'äéøéö äéìò eëôäð ék ãìzå.mixiv dy`l yiy o`kneòLBäé éaø ©¥¤¦¤¤§¨¤¨¦¤¨©¦§ª©

L íLk ,øîBàyiCk úéaì úBúìcyiøîàpL ,äMàì úBúìcaei`) ¥§¥¤§¨©©¦¨§¨¨¦¨¤¤¡©
(h b.'éðèá éúìc øâñ àì ék'ezcil mei z` aei` lliw eizexv aexny ¦Ÿ¨©©§¥¦§¦

yiy o`kne ,ezxivi z` akrl en` oha zezlc exbqp `ly lr
.dy`l zezlc,øîBà àáé÷ò éaøyi el` zezlce mixiv caln ©¦£¦¨¥

ik ,'gztn' `xwpd sqep xa` dy`lL íLkyiCk úéaì çzônyi §¥¤©§¥©©©¦¨

øîàpL ,äMàì çzôî(ak l ziy`xa)dpeixd zra lgx lrçzôiå' ©§¥©¨¦¨¤¤¡©©¦§©
,'dîçø úà.gztn ici lr zgztp dgizt dkixvy dxebq zlce ¤©§¨

:`xnbd dywnìixacàáé÷ò éaømixa` dying dy`l yiy §©¦£¦¨
,yi` lr mixiziàéL÷dyrndn eilr [dyw-]éaø éãéîìúc ©§¨§©§¦¥©¦

ìàòîLéeli`e ,mixa` mipye miying miz`n wx dy`a e`vny ¦§¨¥
zvxzn .mixa` dylye miying miz`n dl yi `aiwr iax ixacl

:`xnbdçîzî éçeîzà ,àøèeæc éãééà àîìcmeyn `ny - ¦§¨©§¥§§¨¦§¥¦§¨
.dwilyd zngn genip `ed ,ohw xa` `ed gztndy

:el` mixa` ly zn z`neha oic d`ian `xnbdïleëå ,áø øîà- ¨©©§¨
,dy`a mixizid mixa`d zyng lkïéànèî ïéàmnvr ipta,ìäàa ¥§©§¦§Ÿ¤

Lokøîàplde` z`neha(ci hi xacna)úeîé ék íãà äøBzä úàæ' ¤¤¡©Ÿ©¨¨¨¦¨
,'ìäàa`weec rnyn 'mc`'e,íãà ìëì äåMä øácxa` wxy §Ÿ¤¨¨©¨¤§¨¨¨

.lde`a `nhn yi`a mb `vnpy
:`xnbd dywnééaà déì øîà,axlåikàkéì Léàá,mixiv [oi`-] ¨©¥©©¥§§¦¥¨

áéúëäå(b `k diryi).'äãìBé éøéök éðeæçà íéøéö'`apzdy dryay §¨§¦¦¦£¨¦§¦¥¥¨
mdy laa iyp` eppe`ziy xn` ,laa zeprxet lr `iapd ediryi
izlc ixivy ,zcll zrxekd dy` enk ,mixeqi aexn mixiva mitwzp

xn` ji`e ,yi`l mb mixiv yiy o`kne .gztdl miwxtzn dphaax
wx yi yi`l :`xnbd zvxzn .dy`a wx mpyi mixivyøNá éøéö¦¥¨¨

.mvr mda yiy mixa` wx miaygp mixa`d oipnae ,mvr `la
:ax lr `xnbd dywn ceráéúëäå(fh i l`ipc),eëôäð äàøna éðãà' §¨§¦£Ÿ¦©©§¨¤¤§

.'éøéöektdp cgt aexny xn`e cxgp j`lnd z` l`ipc d`xyky ¦©
mixiv yiy ax xn` ji`e ,yi`a mb mixiv yiy o`kne ,eixiv eilr

:`xnbd zvxzn .dy`l wxénð àëä,lirl uexizk uxzl yi ¨¨©¦
wx yi yi`lyøNá éøéö.mvr mb yi dy` ixiva wxe ,mvr `la ¦¥¨¨

:mixa` miaygp mpi` yi` ixivy dgiken `xnbdénð éëä̈¦©¦
,àøazñîcixdéëä àîéz àì éàyi` ixiv mby xn`z `l` ¦§©§¨§¦Ÿ¥¨¨¦

oipn lr dywi ,mixa` miaygpäðîLe íéòaøàå íéúàîmixa` ¨©¦§©§¨¦§Ÿ¨
,zeld`a dpynd dhxity,dì úçkLî éëéäepi` ixdLéàa àì ¥¦©§©©¨Ÿ§¦

.äMàa àìåxkda `l`xyan wx md eixive ,yi`a df oipn xn`p g §Ÿ§¦¨
.xen`d oipna millkp mpi` ok lre ,mvrn `le
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
È·‡ „ÂÚ‰" ˜ÂÒÙ‰ Ë˘Ù ÏÚ ˙¯¯ÂÚ˙Ó‰ ‰Ï‡˘‰

"ÈÁ
מתייחס שרש"י כך על פעמים מספר דובר כבר

להתעורר היכולה וקושיא שאלה לכל התורה על בפירושו

מקרא של פשוטו רש"י1בלימוד אין שבהם ובמקומות ,

שהוא לכך הוכחה הדבר מהווה הפסוק, על לקושי מתייחס

במקום בפירושו לכך התייחס אוmcewכבר בתורה,

בדרך קושיא זו אין דבר, של .hytdשלאמיתו

בסיפור בפרשתנו: להבין יש זה התוודעות2לפי על

לאחיו אמר שיוסף הפסוקים מספרים כאשר לאחיו, יוסף

חי" אבי העוד יוסף שאלה,3"אני מיד מתעוררת –

אינו (ורש"י התורה ממפרשי חלק עלֿידי אמנם, שהוזכרה,

והיא: אליה) מתייחס

dyxtd ly dpkezעל ליוסף יהודה דברי הוא עתה עד

החשש (מפני למצרים בנימין את לשלוח יעקב של סירובו

ומת" אביו את "ועזב שאם4של יהודה, של חששו ועל (

בכך לעמוד יעקב יוכל לא אצלו, בנימין את יוסף ישאיר

ומת" הנער אין כי כראותו יוסף5"והיה .hlwכל את היטב

יוסף יכול ש"ולא כך כדי עד ללבו נגעו והם הללו הדברים

וגו'" הוא2להתאפק זאת כל שלאחר יתכן כיצד כך, אם .

חי"? אבי "העוד עדיין ישאל

לתשובת חיכה שיוסף מוצאים, איננו להבין: יש 6כן

ש"ול שראה לאחר מיד חי". אבי "העוד שאלתו על אאחיו

מפניו" נבהלו כי אותו לענות אחיו לדבר3יכלו המשיך ,

"ויאמר – וגו'",7אליהם יוסף אני ויאמר אלי... נא גשו ...

וסיים מצרים, ארץ כל על למושל נתמנה כיצד להם וסיפר

ועלו "מהרו במילים דבריו `iaאת l`אותו והביאו "...

מצרים .8לארץ

חי שאביו בוודאות ידע שיוסף לומר כן אם הכרח

אחרת. כוונה מסתתרת חי" אבי "העוד ובמילים

.·
Y "ÌÈ¯·„· Ì‰ÓÚ Ò�Î‰Ï È„Î" :Ï‡�·¯·‡‰ È¯·„

‰Ê· È˘Â˜‰Â
אומר לוודא9האברבנאל כדי זו שאלה שאל לא שיוסף

ידע יוסף בדברים": עמהם להכנס "כדי אלא חי, שיעקב

חיפש ולכן יוסף", "אני להם יאמר כאשר יתביישו שאחיו

הראשון והדבר אחרים, דברים על גם עמם לשוחח דרך

על גם אותם לשאול בדעתו שהיה תוך לאביו, בקשר היה

"ולא מפני לכך הגיע שלא אלא האחרים, המשפחה בני

מפניו" נבהלו כי אותו לענות אחיו .3יכלו

שזהו אכן סבור שרש"י לומר היינו יכולים זה פי על

כבר שהרי בפירוש, זאת כותב הוא אין ולכן הפסוק, פשט

הפסוק על זה: ענין לכן קודם איכה"10הסביר לו "ויאמר

עמו ליכנס אלא הוא היכן היה יודע "איכה, רש"י: אומר

הוא לכך ובדומה להשיב...". נבהל יהא שלא בדברים

הפסוק על בדברי11מסביר עמו "להכנס – אחיך" הבל "אי

ההם. לפסוקים פירושו על רש"י מסתמך וכאן נחת...".

לאחר כי בעניננו, כך כל מובן איננו זה פירוש אבל

הישארות של השפעתה אודות יהודה של המפורטים דבריו

לשאול צריך יוסף היה לא יעקב, על במצרים בנימין

היה צריך אלא בדברים, עמו להכנס כדי חי" אבי "העוד

וכו'. משפחותיהם על מיד אותם לשאול

.‚
‰Ï‡˘ ‡ÏÂ ‰‰ÈÓ˙ Y "ÈÁ È·‡ „ÂÚ‰" :˙¯Á‡ ‡¯·Ò
ולומר אחר באופן הנ"ל השאלות על לענות אפשר

" שאלהdשהמילים אינן ה'ה"א') (בתוספת חי" אבי עוד

)m`dמספר רש"י שמפרש כמו תמיהה, אלא חי") "אבי
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ע"ד1) ביאור שישנו אף – הפשט ע"ד ביאור (לרש"י) שאין במקומות כי

ובשוה"ג 2 הערה 1 ע' ח"ה בלקו"ש (נסמן וכיו"ב ידעתי" "לא כותב – הדרש

שם).

ואילך.2) א מה,

ג.3) שם,

כב.4) מד,

לא.5) שם,

פירש6) שלא (ע"ד מענתם הכתוב פירש שלא אלא שענו לומר ואין

ז) מג, (מקץ אח" לכם היש חי אביכם "העוד יוסף שאלת במקומו הכתוב

" מפורש כי – יט)) מד, (פרשתנו אח" או אב לכם `eig"היש elki `le

zeprl."

ואילך.7) ד שם,

דוד8) בפני ועד"ז עה"פ. יקר כלי הרלב"ג, (כפי' לפרש דוחק ולכן

בנימין החזרת המבוקש, להשיג כדי רק זה שאמרו יוסף שחשש להחיד"א)

שקר דבר מוציא הי' היראה מפני מת, ואחיו כ): (מד, לעיל רש"י מ"ש (ע"ד

שקר). שזה ידע יוסף והרי – אביכםxwireכו' "השלום אותם שאל כבר הרי :

גו' "שלום לו וענו חי" העודנו igגו' epcer'הי לא ואז כזֿכח), מג, (מקץ "

לשקר. טעם שום להם

הג').9) (בתי' כאן הארוך בטור הוא ועד"ז

ט.10) ג, בראשית

ט.11) ד, שם

ybie zyxt - zegiyÎihewl

" הפסוק על אנכי"dפעמים: אחי רש"י:11שומר אומר

נוספים במקומות וכן הוא", תימה גם12"לשון וכך .

חי". אבי ש"עוד כך על והתפלא תמה שיוסף בעניננו,

רק הוא כאן פסוקנו לבין שהובאה הדוגמא בין ההבדל

הדומים) המקומות ברוב (וכך הנ"ל zlhanשבדוגמא

שהוא סבר קין ידה: עלֿ המובעת האפשרות את התמיהה

eppi`תמיהה שזוהי זה, במקרה כן לא אך אחי". "שומר

אצלו שמתעוררת אלא עדיין, חי שיעקב יודע יוסף קיימת:

רש"י פירש כבר וכך כך, על oklתמיהה mcewהפסוק 13על

קיימות" שהן תמיהות "יש – יולד" שנה מאה "הלבן

זו סברא על המתעוררות .14השאלות

שנה" ומאת "שלשים בן ההיא בעת היה יעקב ,15(א)

ויצחק אברהם משנות פחות הפלא16הרבה מהו כך, אם .

חי"? אבי "העוד

"אני דבריו לבין זו שאלה בין הקשר מהו ועיקר: (ב)

יוסף"?

ועוד לאחיו, תמיהתו על יוסף מספר מה לשם ,cin(ג)

חי"? אבי העוד יוסף "אני אליהם– מתוודע שהוא רגע באותו

בעיקר שאדרבה, לומר היה ניתן שאלה, זו היתה (אילו

מיד אותם שאל ולכן חי אביו אם לדעת לו חשוב היה

ו"העוד חי עדיין שיעקב ידע הוא אם אבל חי", אבי "העוד

קשה לעיל, שהוסבר כפי לתמיהה, ביטוי רק הוא חי" אבי

כא מיד זו תמיהה להם לגלות הנחיצות היתה מה שרלהבין

יוסף"). "אני להם מספר הוא

.„
ÈÁ‰ ÏÚ ÔÈÓÂÁ�˙ Ï·˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡

בפשטות: בזה, והביאור

הפסוק על רש"י מפרש לכן קודם "וימאן17כבר

שמת, וסבור החי על תנחומין מקבל אדם "אין להתנחם":

החי". על ולא הלב מן שישתכח גזירה נגזרה המת שעל

"ויתאבל – בנו18ולפיכך על miax(יעקב) mini."

קיימת (ולכן יוסף "אני לאחיו: יוסף דברי כוונת וזוהי

חי" אבי העוד יוסף19התמיהה) – יוסף" ש"אני כיוון –

ש יוצא mitevxחי, mipy mizye mixyrעליו יעקב הצטער

"מכל יותר אותו אהב כי "ויתאבל", מכך יותר ואפילו –

הרי20בניו" כן, ואם וכלל. כלל רגיל בלתי נורא, צער –

צער לשאת יעקב היה יכול כיצד ביותר גדול פלא זה

להשאר21גדול הכל ולמרות רבות, שנים במשך – כלֿכך

בחיים.

תמיהתו את לגלות יוסף היה צריך מדוע מובן זה לפי

את דבריו בהמשך להדגשתו הקדמה היתה זו לאחיו. זו

למצרים.22הדחיפות יעקב הבאת של

ב" רק איננה elreהמהירות exdn"...אבי כדי23אל

הטובה הבשורה את האפשרי בהקדם ליעקב להודיע

"רדה גם אלא עליו, מצערו יחדל ומיד חי, עדיין שיוסף

הנה",mzxdne24"23תעמוד"`lאלי אבי את והורדתם

של ענין שזהו zeytpכיוון zpkqדי אין שכזה, צער לאחר .

יעקב" רוח חי",25ב"ותחי בני יוסף "עוד הבשורה ידי על

ואראנו". "אלכה של הענין במהירות גם צורך יש ועדיין

.‰
ÌÈ¯ˆÓÏ Â˙ÂÁÈÏ˘ È·‚Ï ÛÒÂÈ ˙˘‚„‰

יוסף, של הלשון אריכות גם תוסבר לעיל האמור לפי

חזר אבי..." אל ועלו "מהרו לשבטים אומרו yelyשטרם

minrtלמחיה" דבר: אותו `miwelעל ipgly,"לפניכם

"miwel` ipglyieהנה אותי שלחתם אתם "לא לפניכם...",

.miwel`d"...26כי

את רואה ואיננו פוגש איננו שיעקב רגע שבכל כיון

השאלה: נשאלת לגביו, נפשות סכנת של חשש קיים יוסף

אל ועלו "מהרו לשבטים בדבריו יוסף מסתפק כיצד

יעקב את משם ויביאו ישראל לארץ ילכו שהם אבי...",

עליו היה והלוא במהירותcinללכתenvraלמצרים,

היה אב כיבוד מפני כי יעקב, את ולראות ישראל לארץ

חייב הענין כאשר ובמיוחד (מתחילה) ליעקב ללכת עליו

זקן היה כבר ויעקב גדולה, במהירות ובנוסף27להתבצע ,

יותר. מוקדם רב זמן מתבצע הענין כל היה לכך
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ועוד.12) טו. כט, ויצא לח. שם, לו. כז, תולדות כה. יח, וירא רש"י

להביא13) רש"י שהוצרך מה וצע"ק שם). ועוד רא"ם (ראה יז יז, לך

לא למה קשה שבלאה"כ אלא דכאן, הפסוק הביא ולא מנביאים דוגמאות

יא ג, בראשית לפנ"ז מש"נ שם).i"yxtkeהביא מפרשיו (ראה "בתמי'" שם

ואכ"מ.

במה14) כו' שאל – סע"א) כח, (מגילה חז"ל בלשון – השאלה על נוסף

בחיי. קצת א"ל ימים הארכת

ט.15) מז, פרשתנו

ולהעיר16) כה). לה, (וישלח שנה וקפ ז) כה, (ח"ש שנה i"yxnקעה

.38 הערה 504 ע' לקמן וראה ב. כז, תולדות

לה.17) לז, וישב

לד.18) שם,

כאן.19) עה"ת ש"ך גם ראה

ג.20) לז, וישב

כאן.21) ועוד המור, צרור ספורנו, גם ראה

כאן.22) עקידה גם ראה

ט.23) מה,

יג.24) שם,

כזֿכח.25) שם,

הֿח.26) שם,

ועוד.27) כ. מד, פרשתנו כז. מג, מקץ
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" הפסוק על אנכי"dפעמים: אחי רש"י:11שומר אומר

נוספים במקומות וכן הוא", תימה גם12"לשון וכך .

חי". אבי ש"עוד כך על והתפלא תמה שיוסף בעניננו,

רק הוא כאן פסוקנו לבין שהובאה הדוגמא בין ההבדל

הדומים) המקומות ברוב (וכך הנ"ל zlhanשבדוגמא

שהוא סבר קין ידה: עלֿ המובעת האפשרות את התמיהה

eppi`תמיהה שזוהי זה, במקרה כן לא אך אחי". "שומר

אצלו שמתעוררת אלא עדיין, חי שיעקב יודע יוסף קיימת:

רש"י פירש כבר וכך כך, על oklתמיהה mcewהפסוק 13על

קיימות" שהן תמיהות "יש – יולד" שנה מאה "הלבן

זו סברא על המתעוררות .14השאלות

שנה" ומאת "שלשים בן ההיא בעת היה יעקב ,15(א)

ויצחק אברהם משנות פחות הפלא16הרבה מהו כך, אם .

חי"? אבי "העוד

"אני דבריו לבין זו שאלה בין הקשר מהו ועיקר: (ב)

יוסף"?

ועוד לאחיו, תמיהתו על יוסף מספר מה לשם ,cin(ג)

חי"? אבי העוד יוסף "אני אליהם– מתוודע שהוא רגע באותו

בעיקר שאדרבה, לומר היה ניתן שאלה, זו היתה (אילו

מיד אותם שאל ולכן חי אביו אם לדעת לו חשוב היה

ו"העוד חי עדיין שיעקב ידע הוא אם אבל חי", אבי "העוד

קשה לעיל, שהוסבר כפי לתמיהה, ביטוי רק הוא חי" אבי

כא מיד זו תמיהה להם לגלות הנחיצות היתה מה שרלהבין

יוסף"). "אני להם מספר הוא

.„
ÈÁ‰ ÏÚ ÔÈÓÂÁ�˙ Ï·˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡

בפשטות: בזה, והביאור

הפסוק על רש"י מפרש לכן קודם "וימאן17כבר

שמת, וסבור החי על תנחומין מקבל אדם "אין להתנחם":

החי". על ולא הלב מן שישתכח גזירה נגזרה המת שעל

"ויתאבל – בנו18ולפיכך על miax(יעקב) mini."

קיימת (ולכן יוסף "אני לאחיו: יוסף דברי כוונת וזוהי

חי" אבי העוד יוסף19התמיהה) – יוסף" ש"אני כיוון –

ש יוצא mitevxחי, mipy mizye mixyrעליו יעקב הצטער

"מכל יותר אותו אהב כי "ויתאבל", מכך יותר ואפילו –

הרי20בניו" כן, ואם וכלל. כלל רגיל בלתי נורא, צער –

צער לשאת יעקב היה יכול כיצד ביותר גדול פלא זה

להשאר21גדול הכל ולמרות רבות, שנים במשך – כלֿכך

בחיים.

תמיהתו את לגלות יוסף היה צריך מדוע מובן זה לפי

את דבריו בהמשך להדגשתו הקדמה היתה זו לאחיו. זו

למצרים.22הדחיפות יעקב הבאת של

ב" רק איננה elreהמהירות exdn"...אבי כדי23אל

הטובה הבשורה את האפשרי בהקדם ליעקב להודיע

"רדה גם אלא עליו, מצערו יחדל ומיד חי, עדיין שיוסף

הנה",mzxdne24"23תעמוד"`lאלי אבי את והורדתם

של ענין שזהו zeytpכיוון zpkqדי אין שכזה, צער לאחר .

יעקב" רוח חי",25ב"ותחי בני יוסף "עוד הבשורה ידי על

ואראנו". "אלכה של הענין במהירות גם צורך יש ועדיין

.‰
ÌÈ¯ˆÓÏ Â˙ÂÁÈÏ˘ È·‚Ï ÛÒÂÈ ˙˘‚„‰

יוסף, של הלשון אריכות גם תוסבר לעיל האמור לפי

חזר אבי..." אל ועלו "מהרו לשבטים אומרו yelyשטרם

minrtלמחיה" דבר: אותו `miwelעל ipgly,"לפניכם

"miwel` ipglyieהנה אותי שלחתם אתם "לא לפניכם...",

.miwel`d"...26כי

את רואה ואיננו פוגש איננו שיעקב רגע שבכל כיון

השאלה: נשאלת לגביו, נפשות סכנת של חשש קיים יוסף

אל ועלו "מהרו לשבטים בדבריו יוסף מסתפק כיצד

יעקב את משם ויביאו ישראל לארץ ילכו שהם אבי...",

עליו היה והלוא במהירותcinללכתenvraלמצרים,

היה אב כיבוד מפני כי יעקב, את ולראות ישראל לארץ

חייב הענין כאשר ובמיוחד (מתחילה) ליעקב ללכת עליו

זקן היה כבר ויעקב גדולה, במהירות ובנוסף27להתבצע ,

יותר. מוקדם רב זמן מתבצע הענין כל היה לכך
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ועוד.12) טו. כט, ויצא לח. שם, לו. כז, תולדות כה. יח, וירא רש"י

להביא13) רש"י שהוצרך מה וצע"ק שם). ועוד רא"ם (ראה יז יז, לך

לא למה קשה שבלאה"כ אלא דכאן, הפסוק הביא ולא מנביאים דוגמאות

יא ג, בראשית לפנ"ז מש"נ שם).i"yxtkeהביא מפרשיו (ראה "בתמי'" שם

ואכ"מ.

במה14) כו' שאל – סע"א) כח, (מגילה חז"ל בלשון – השאלה על נוסף

בחיי. קצת א"ל ימים הארכת

ט.15) מז, פרשתנו

ולהעיר16) כה). לה, (וישלח שנה וקפ ז) כה, (ח"ש שנה i"yxnקעה

.38 הערה 504 ע' לקמן וראה ב. כז, תולדות

לה.17) לז, וישב

לד.18) שם,

כאן.19) עה"ת ש"ך גם ראה

ג.20) לז, וישב

כאן.21) ועוד המור, צרור ספורנו, גם ראה

כאן.22) עקידה גם ראה

ט.23) מה,

יג.24) שם,

כזֿכח.25) שם,

הֿח.26) שם,

ועוד.27) כ. מד, פרשתנו כז. מג, מקץ



ybieכ zyxt - zegiyÎihewl

מספר בהדגשה, הקדמתו ע"י יוסף ענה זו שאלה ועל

אלא וברצונו בבחירתו איננה במצרים שהימצאותו פעמים,

– אלוקים" d"awd"שלחני ly ezegilyaה"משביר להיות

הארץ" עם לכל מכאן.28(בר) ללכת רשות לו אין ולפיכך ,

.Â
ÂÓÈÈ˙Ò‰ ·˜ÚÈ ˘�ÂÚ Ï˘ ÌÈ�˘‰ ·"Î

" של לנחיצות נוספת אבי..."exdnסיבה אל ועלו

לכן קודם בנו29כבר על יעקב שאבילות רש"י ציין

מצות יעקב קיים לא שבהן שנים כ"ב כנגד היתה יוסף

יעקב עונש של השנים שכ"ב ביודעו ולכן ואם, אב כיבוד

" השבטים מן יוסף דרש אבי...".exdnהסתיימו, אל ועלו

"לא להיות ומוכרח צריך הסתיים, העונש שזמן כיוון

עין" כהרף אפילו .30עכבם

אל ועלו "מהרו באומרו יוסף דברי יותר יובהרו וכך

ia`יעקב של שצערו לכך בנוסף כי, – "אבינו" ולא – "

בו, קשורה שהמהירות אז יוסף להם רמז גם ליוסף, קשור

מפני ("אבי"), אב כיבוד מצות לקיים יוסף של ביכולתו

קיים לא שיעקב כך על העונש של השנים כ"ב עברו שכבר

שלו. אב כיבוד מצות

ה': בעבודת מכך ההוראה

"שמאל של בכיוון להשתמש צריך שבהם מקרים ישנם

כאן31דוחה" שנדרשת לדעת צריך אבל ועונש. גבורה –

הצורך. מכפי יותר זו במידה להשתמש שלא יתירה זהירות

מגיע כאשר והגבורה,rbxdמיד הדחיה את מוכרחים שאין

של באופן וקירובzexidnחייבים, חסד של בכיוון לפעול

מקרבת". "ימין –

(c"lyz ybie t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ו.28) מב, מקץ

תולדות.29) ס"פ ישן רש"י שם. וישב

מא.30) יב, בא (ממכילתא) רש"י ראה

סי"ז.31) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' ב. קז, סנהדרין א. מז, סוטה
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המשך ביאור למס' בכורות ליום ראשון עמ' א



כי

צוארי  על  ויפול   – יד-טו  מה,  בראשית 
צואריו על  בכה  ובנימן  ויבך  אחיו   בנימין 
דברו  כן  ואחרי  עלהם  ויבך  אחיו  לכל  וינשק 

אחיו אתו

יוד,  אות  חסר  "עלהם"  עה"פ,  הזוהר  לשון  מבאר  קיא. 
לרמז על גלות יו"ד שבטים וכו', – לא שרתה רוח הקדש על 

השבטים דנענשו על מכירת יוסף – מדה כנגד מדה
ויפול1 על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, 
ועל  ראשון  מקדש  על  דבכה  אוקמוה  הא  אמר,  יצחק  רבי 

מקדש שני.
נרדפנו,  צוארינו  על  ה(  ה,  )איכה  דכתיב  אוקמוה,  והא2 
נרדפנו,  עלמא  דכל  ושפירו  צואר  דאיהו  מקדשא  בי  על 
שבקוה  לא  דהא  לנו,  הונח  ולא  זמנין,  תרין  לי'  למבני  יגענו 
כל  דאשתצי,  כיון  צואר  מה  לבתר.  אתבני  ולא  ואתרחב  לן 
כיון דאיהו אשתצי  נמי בי מקדשא  גופא אשתצי עמי', הכי 
ואתחשך, כל עלמא הכי נמי אתחשך, ולא נהיר שמשא ולא 

שמיא וארעא וככביא.
בגין3 כך בכה יוסף על דא, ולבתר דבכה על דא, בכה על 
שבטין דאתגלו, כד אתחריב בי מקדשא כלהו שבטין אתגלו 
ויבך  אחיו  לכל  וינשק  הה"ד  עממיא,  ביני  ואתבדרו  מיד, 
עליהם, עליהם ודאי, על כלם בכה, על בי מקדשא דאתחריב 
בגלותא  דאתגלו  השבטים  עשרת  אחוי  ועל  זמנין,  תרין 
ואתבדרון ביני עממיא, ואחרי כן דברו אחיו אתו, ולא כתיב 
ויבכו, דהא איהו בכה דנצנצה בי' רוחא קדישא, ואינון לא בכו 

דלא שרא עלייהו רוח קודשא.
זוהר ח"א דף רט ע"ב

לכאורה גם בנימין גלה, וא"כ הם י"א שבטים.
י"ל כי הבכי' על גלות בנימין נכלל בהבכי' שבכה על צוארי 
בנימין, א"כ הבכי' דויבך עליהם הוא רק על י' שבטים )והיינו 

1( ]תרגום ללה"ק[ ויפול על צוארי בנימן אחיו ויבך, ובנימן בכה על צואריו, רבי יצחק 

אמר הא אוקמוה, הרי כבר פירשו חז"ל על מה שנאמר צוארי בלשון רבים, שבכה יוסף 

לפי שראה ברוח הקודש ששני המקדשים העתידים ליבנות בחלקו של בנימין עתידים 

ליחרב.

2( ]תרגום ללה"ק[ וכבר פירשוה חז"ל מה דכתיב על צוארינו נרדפנו פירושו שנרדפנו 

על בית המקדש שהוא צואר ויופי של כל העולם, יגענו לבנותו שתי פעמים, ולא הניחו 

אותו לנו, כי נחרבו ולא נבנו אחר כך. ועוד דמיון הבית המקדש לצואר כמו שצואר כיון 

שנכרת, כל הגוף נכרת עמו, כמו כן בית המקדש כיון שהוא נכרת ונחרב, כל העולם גם כן 

נחשך אורו, והשמש לא האיר והשמים והארץ והכוכבים לא השפיעו את כחם.

3( ]תרגום ללה"ק[ ובשביל זה בכה יוסף על ב' החורבנות, ואחר שבכה על זה בכה על 

העמים.  בין  ונתפזרו  גלו  השבטים  כל  המקדש  הבית  נחרב  כאשר  כי  שגלו,  השבטים 

הה"ד וינשק לכל אחיו ויבך עליהם, עליהם ודאי פירוש על הכל בכה, על בית המקדש 

שנחרב ב' פעמים, ועל אחיו עשרת השבטים שגלו ונתפזרו בין העמים. ואחרי כן דברו 

אחיו אתו, ולא כתיב ויבכו כי הוא בכה לפי שנצנצה בו רוח הקודש, והם לא בכו כי לא 

שרתה עליהם רוח הקודש.

מה שעלהם כתוב חסר י' לרמז על גלות י' שבטים(.
או י"ל לוי אינו נחשב במנין השבטים, ובמנין הי"ב שבטים 
נכנסו אפרים ומנשה, ואפרים הם בני יוסף ולא אחיו, א"כ מה 

שבכה על אחיו שבטים הוא רק על י'.
ואמר דאיהו בכה דנצנצה בי' רוחא קדישא ואינון לא בכו 
דלא שרא עלייהו רוח קודשא, א"כ בנימין שבכה נצנצה בו 
הי' על משכן  בנימין  )ובפרש"י בחומש4 שבכיית  רוה"ק  ג"כ 
שילה שבחלקו של יוסף שעתיד ליפול, והוא מגמרא דמגילה 
פ"ק5(. אך ביוסף הי' ב' בכיות, א' על חורבן ב' בהמ"ק, ב' על 
גלות ישראל, ובבנימין הי' רק בכי' על חורבן משכן שילה, ולא 
על גלות ישראל, כי בחורבן משכן שילה לא גלו ישראל וכו'6.

פנימיות  בבחי'  זה  שהי'  היינו  דוקא  בי'  בי',  נצנצה  ואמר 
רוח  עלייהו  שרא  דלא  בכו  לא  אחים(  הי'  )היינו  ואינון  בי', 
קודשא, היינו אפילו הרוח קודשא דעטרה דגבורה7, שזה הי' 
זו,  בבנימין שלכן בכה הוא, הנה הי' אחים הם למטה מבחי' 

לכן גם בחי' זו דרוח קודשא לא שרא עלייהו.
ונקט שרא עלייהו, ולא נצנצה בהם, היינו שאפילו בבחי' 

מקיף לא הי' עליהם, וביוסף הי' אפילו בבחי' פנימי ג"כ.
היו עשרה,  כי הם  הוא  עלייהו,  עוד מה שנקט שרא  וי"ל 
ועל עשרה הרי שורה אור השכינה שבבחי' בלי גבול ותכלית 
כו'8  עירין  בגזירת  בד"ה  פכ"ג  באגה"ק  וכמ"ש  מקיף  בבחי' 

ע"ש.
יוסף,  במכירת  שחטאו  מפני  והוא  עלייהו,  שרא  לא  הנה 
רוח  ותחי  כמ"ש9  אביהם  מיעקב  שכינה  שנסתלקה  וגרמו 
ועיין  יוסף.  את  כשמכרו  ממנו  שנסתלקה  אביהם  יעקב 

בתרגום יונתן10 ובפרש"י שם11.
אפילו  קודשא  רוח  עלייהו  שרא  לא  מדה  כנגד  מדה  לכן 

כשנתועדו מיוסף.
ואם גירסתינו מדוייקת היא, הנה שינוי הלשון מה שביוסף 

נקט רוחא קדישא, ובהם נקט רוח קודשא.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזוהר בראשית, פ' ויגש ע' קצה

4( עי' בביאור על פרש"י בלקוטי שיחות חלק י' פ' ויגש )א( עמוד 146. ]מובא גם בילקוט 
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5( טז:

6( עיין בפנים בלקוטי לוי יצחק ביאור הענין עפ"י קבלה.

7( עיין בזה בלקוטי לוי יצחק כאן.

עצומה  הארה  היא  ההשראה  שרוי'...,  שכינה  בתורה  ועוסקין  שיושבין  עשרה  וז"ל   )8

מאור ה' המאיר בה בלי גבול ותכלית, ואינו יכול להתלבש בנפש גבולית כ"א מקיף עלי' 

ועד רגלה, כמו שאמרו חז"ל אכל בי עשרה שכינתא שריא כלומר  מלמעלה מראשה 

עליהם מלמעלה.

9( בראשית מה, כז.

ַיֲעקב  ֲעלוֹי  ְוָתַבת  יֹוֵסף  ַית  ינּו  ְדַזבִּ ִעַדן  בְּ ִמיֵנּה  ְלַקת  ְדִאיְסתַּ ְנבּוָאה  רּוַח  ַרת  ּושְׁ וז"ל:   )10

ֲאבּוהֹון.

11( וז"ל: שרתה עליו שכינה שפרשה ממנו.
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י"א שבט תש"ח, 22 בינואר

חבילת מזון? לא בשבת!

הימצאו  מקום  על  מידע  להשיג  ונסיונות  בעלי,  אחרי  חיפושים  של  חודשים  חמישה  לאחר 
ולברר אם קיבל את הדברים ששלחתי על שמו לקייב ולדנייפרופטרובסק, בירורים שעליהם תמיד 
נעניתי ש"הוא איננו", ובעוד אני מחפשת עצות כיצד לפעול )עם מי להתייעץ לא היה לי, משום 
שהכל חששו לקחת חלק בעניין( – קיבלתי הודעה מבית–הכלא שביקטרינוסלב, ובה נאמר כי "ל. 

ז. שניאורסאהן"1 נמצא שם בתא שמספרו כך וכך, וכי אני יכולה להעביר אליו מצרכי מזון וכסף.

לכל–לראש שימחה אותי הידיעה על כך שהוא עודנו בחיים, ושנית – שיש ביכולתי להעביר 
הייתי  אותם  הרשמיים,  והסידורים  הקשיים  כל  לאחר   – סוף–כל–סוף  להעביר.  שניתן  מה  אליו 

מוכרחה לעבור – העברתי אליו חבילת מזון.

מועד קבלת החבילות נקבע לפי סדר האלף–בית הרוסי, והתפרס על–פני עשרה ימים. בפעם 
הראשונה בעלי אכן קיבל את החבילה, וקיבלתי על כך קבלה בחתימתו. בפעם השנייה חל תורו 
של בעלי, על–פי האות הראשונה של שמו, ביום השבת. הכנתי אפוא את הכל מערב שבת, ובשבת 

בבוקר לקחתי עמי נערה רוסייה כדי שתטלטל את החבילה.

יותר מארבעה קילוגרמים של מזון לא הותר להעביר לבית–הכלא, ובמשקל זה נכלל גם לחם. 
לולא הייתי באה באותו יום - היה עלי להמתין עשרה ימים נוספים. מארבעת הקילוגרמים של לחם 
ששלחתי לו - נטלו פעמיים "מעשר"... ומאחר שהיה ברור שהוא לא אכל דבר ממאכלי בית–הכלא 

- סברתי שלכל הדעות מותר לי להעביר אליו מזון בשבת.

לאחר המתנה מייגעת מהשעה שבע בבוקר עד השעה שבע בערב, כשכבר החשיך לחלוטין, 
נמסר לי פתק - שתוכנו אף הוקרא בקול רם על–ידי המפקד, בנוכחותם של אנשים רבים שעמדו 
אף הם בתור )אם–כי הם לא הבינו את פירושו של הפתק שהוקרא(: "מכיוון שהיום שבת, סירבתי 

לקבל את החבילה"!...

בנסיונות שכאלה ניתן לעמוד רק באמצעות החוסן הרוחני ויראת–השמים של בעלי.

ייסורים  וסבל  בלבד  ומים  שחור  לחם  על  בעלי  חי  שבהם  חודשים  שישה  לאחר   - זאת  כל 
גדולים, וביודעו שעליו להמתין זמן ניכר עד שיוכל לקבל חבילה נוספת!

בעמל רב הצלחתי לשכנע את האחראי למסור לו את החבילה כעבור שלשה ימים - אם–כי 
בעלי נהנה מאי–קבלת חבילת המזון בשבת יותר ממה שנהנה  מקבלתה לפני הזמן הקבוע...

לאחר–מכן כונה בעלי על–ידי פקידי הכלא: "האיש שאינו מקבל חבילות בשבת".

1(  לויק זלמנוביץ שניאורסאהן – שמו המלא של רלוי"צ בגרסתו הרוסית.

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



כג

שני  ימי  פרעה  אל  יעקב  ויאמר   – ט  מז, 
מגורי שלשים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי 
שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי בימי 

מגוריהם

א. יש לבאר דברי יעקב לפרעה בבואו מצרימה1 – "ויאמר 
יעקב אל פרעה )במענה לשאלת פרעה "כמה ימי שני חייך"( 
ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה מעט ורעים היו ימי שני 
 – מגוריהם"  בימי  אבותי  חיי  שני  ימי  את  השיגו  ולא  חיי 

ולכאורה תמוה:
יודע  חייו,  שני  ימי  מספר  מיעקב  שומע  כשפרעה  א( 
זאת  יודיעו  שיעקב  צורך  ואין  מעט,  או  הוא  רב  אם  בעצמו 

)משא"כ "רעים"(?
"שלושים  חייו,  שני  ימי  שמספר  יעקב  דברי  ועיקר:  ב( 
גם(  אלא  מיותרים,  רק  )לא  הם  “מעט",  הוא  שנה",  ומאת 
על  יתרות  שנים  עשר  להיותם  )לכאורה(,  המציאות  היפך 
)כפי שנקבע בזמן המבול,  שלימות מספר שנות חיי האדם 

ומאז “כבר קצרו שנותם"( “והיו2 ימיו מאה ועשרים שנה".
שאלה זו מתחזקת יותר ע"פ המבואר במפרשים3 שפרעה 
שאל את יעקב "כמה ימי שני חייך", מפני ש"זרקה בו שיבה 
והי' נראה זקן מאד ופרעה תמה על זקנותו כי אין רוב אנשי 
זמנו מאריכים ימים כל כך שכבר קצרו שנותם", ועפ"ז תמוה 
עוד יותר שיעקב משיבו שימי שני חייו, מאה ושלושים שנה, 
)הידועה לפרעה( שאין מאריכים  מעט, היפך המציאות  הם 
ימים כל כך, שבגללה תמה פרעה על זקנותו של יעקב ושאלו 

“כמה ימי שני חייך"!
לכאורה יש לומר, ש"מעט" הוא ביחס לשנות חיי אבותיו, 
שחיו  אבותי",  חיי  שני  ימי  את  השיגו  “ולא  לאח"ז  כמ"ש 
)קע"ה4 ו(ק"פ שנים5. כלומר, כשפרעה תמה על אריכות ימיו 
של יעקב, השיב לו יעקב שאריכות ימיו עד עתה )ק"ל שנה( 

1( בפרשת ויגש )מז, ט(.

2( בראשית ו, ג.

3( רמב"ן, רשב"ם, דעת זקנים מבעלי התוס', ספורנו )עה"פ(, ועוד.

4( כיון ש"קיצר הקב"ה ה' שנים משנותיו" )שהי' צריך לחיות ק"פ שנה, כמו יצחק( כדי 

“שלא יראה את עשו בן בנו יוצא לתרבות רעה ואין זו שיבה טובה שהבטיחו הקב"ה" 

)פרש"י תולדות כה, ל(.

שאמר  שבגלל  שם(  זקנים  בדעת  הובא   – )מדרש  במדרז"ל  המבואר  ע"פ  ובפרט   )5

“מעט ורעים גו'" נחסרו ל"ג* שנה משנותיו )שהי' ראוי לחיות ק"פ שנה(.

*( כמנין התיבות מ"ויאמר פרעה" עד “בימי מגוריהם" )וראה תורה שלמה עה"פ(. 

חשיב “מעט" לגבי מספר השנים שנשאר לו לחיות, כשנות 
חיי אבותיו, ק"פ שנה )והזקנה שקפצה עליו היא מפני היותם 
“רעים" בגלל הצרות שעברו עליו(6. אבל מפירוש רש"י "ולא 
השיגו בטובה" )שמתייחס ל"רעים" ולא ל"מעט"7(, משמע, 
שק"ל שנותיו מעצמו )לא רק ביחס לק"פ שנות אבותיו( הם 

“מעט".
מעט" )אף   .  . ויש לומר הביאור בזה – ש"ימי שני מגורי 
אף  כלומר,  באיכות,  הוא  שנה"(  ומאת  “שלושים  שהם 
שבכמות רבים הם, מועטים הם באיכות, להיותם ימים חסרים 
ושלמים9(,  מלאים  ימים  שפירושו  בימים"8,  ד"בא  )היפך 
ויתירה מזה,  מפני החסרון בטובה )שאינם מלאים בטובה(, 
ש"רעים היו", וענין זה נשלם ב"ויחי יעקב בארץ מצרים שבע 
עשרה שנה", "כאילו כל ימיו בטובה"10 )ויש לומר, שעל ידם 
לתכלית  הגיע  שנותיו  שבקמ"ז  אבותיו,  חיי  שנות  גם  השיג 

השלימות11, כולל גם השלימות דק"פ שנה12(.
וההסברה בזה ]הסיבה שבק"ל שנות יעקב לא הי' הענין 
שכיון   – הענינים  בפנימיות  באברהם[  כמו  בימים"  ד"בא 
מוכן  הי'  יוסף13  ומשנולד  הגאולה,  הו"ע  יעקב  של  שענינו 

לחזור מבית לבן לארץ מגורי אביו, לישב בשלוה.

6( רמב"ן דעת זקנים שם.

ויש לומר, שהכרחו של רש"י לפרש כן )בפשוטו של מקרא(, כיון** שאצל פרעה   )7

לא יתקבל שכיון שאבותיו חיו ק"פ שנה בטוח הוא שיחי' ק"פ שנה, עד כדי כך, שחושב 

המספר דק"ל שנה )אריכות ימים מופלגה( ל"מעט".

**( ולא מפני ש"אולי ישיגם ויחי' יותר מהם" )כקושיית הרמב"ן(, כי, כוונתו שלא יתמה 

על אריכות ימיו “כי מעט הם כנגד שנות אבותיו שחיו יותר" )כתירוץ הרמב"ן(.

8( חיי-שרה כד, א.

חיי-שרה  לה  חלק  שיחות  לקוטי  רפט.  עמוד  א  חלק  מלוקט  המאמרים  ספר  ראה   )9

תנש"א ס"ד.

10( תדבא"ר פ"ה.

)מאה שנה(,  ושבע שנים", כתר  ועשרים שנה  דחיי שרה, “מאה שנה  11( כהשלימות 

)ע"י  שהמוחין  מזה,  ויתירה  שנים(,  )שבע  ומדות  שנה(  עשרים  ובינה,  )חכמה  מוחין 

התורה( היא )לא רק באופן של עשרים שנה, אלא( בהשלמות דארבעים שנה )קמ"ז(, 

ובינה, ודעת שנחלק לחו"ג*(  ארבעים מורה על השלימות דד' מוחין )חכמה  שמספר 

כפי שכ"א מהם כלול מעשר, תכלית השלימות דהמוחין )וראה הערה 18(.

*( “שיש בו מבחי' פנימיות הכתר ממש שלמעלה מגדר התחלקות קוין ומשו"ז כולל 

בחי' הגוין דחו"ג" )סה"מ עת"ר ע' קכג(.

12( ע"ד שמצינו בנוגע לרבי בון )ירושלמי ברכות פ"ב ה"ח( ורבי אלעזר בן עזרי' )ברכות 

יב, סע"ב. כח, רע"א(.

13( ראה פרש"י ויצא ל, כה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויגש
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ãî(çé)Ecáò àð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé åéìà Lbiå©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧©§§³
:äòøôk EBîë ék Ecáòa Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã̈¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬¨−§©§«Ÿ

i"yx£È�„‡ È�Ê‡a ¯·„ .ÂÈÏ‡ LbiÂ.∑ּבאזני ּדברי .(ב"ר)יּכנסּו «ƒ«≈»»»¿»¿≈¬…ƒְְְְִֶַָָָ
Et‡ ¯ÁÈŒÏ‡Â∑אליו ׁשּדּבר למד אּתה Ú¯Ùk‰.קׁשֹותמּכאן EBÓÎ Èk∑.ּפׁשּוטֹו זהּו ,ּכמל ּבעיני אּתה חׁשּוב ¿«ƒ««¿ִִֵֵֵֶַָָָָָƒ»¿«¿…ְְְֵֶֶֶַַָָ

ּפרעה ׁשּלקה ּכמֹו ּבצרעת עליו ללקֹות סֹופ ׁשעּכבּהּומדרׁשֹו: אחת לילה על ׂשרה זקנּתי ידי אחר:(ב"ר)על ּדבר . ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
מקּים, ואינֹו ּגֹוזר ּפרעה עליו?.מה עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא זֹו וכי ּכן, אּתה אף עֹוׂשה, ואינֹו מבטיח ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

אדֹוני ואת אֹות אהרג ּתקניטני, אם ּכפרעה", כמֹו "ּכי אחר: רמב"ן.(ב"ר)ּדבר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

(èé):çà-Bà áà íëì-Léä øîàì åéãáò-úà ìàL éðãà£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ£¥¨¤¬−̈¨«
i"yx£ÂÈ„·ÚŒ˙‡ Ï‡L È�„‡∑(ב"ר),מבּקׁשים היינּו ּבּת אּלה, ּכל לׁשאל ל היה לּמה עלינּו, ּבאת ּבעלילה מּתחּלה ¬…ƒ»«∆¬»»ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹ

ּדבר מּמ ּכחדנּו לא אדני", אל "וּנאמר כן: ּפי על ואף מבּקׁש? אּתה אחֹותנּו רמב"ן.אֹו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

(ë)åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà eðì-Lé éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ¨´¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´
:Báäà åéáàå Bnàì Bcáì àeä øúeiå úî¥½©¦¨¥̧¯§©²§¦−§¨¦¬£¥«

i"yx£˙Ó ÂÈÁ‡Â∑,מּפיו ׁשקר ּדבר מֹוציא היה הּיראה אצלי'מּפני הביאּוהּו יאמר קּים, ׁשהּוא לֹו אמר 'אם .אמר: ¿»ƒ≈ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
Bn‡Ï Bc·Ï∑האם אחמאֹותּה עֹוד לֹו .אין ¿«¿ƒֵֵֵָָָ

(àë)éãáò-ìà øîàzåéðéò äîéNàå éìà eäãøBä E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½«¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−
:åéìòרמב"ן ¨¨«

¯È�Baיח eÚ·a ¯Ó‡Â ‰„e‰È d˙ÂÏ ·¯˜e¿≈¿»≈¿»«¬«¿»ƒƒ
‡ÏÂ È�Ba¯ Ì„˜ ‡Ób˙t Cc·Ú ÔÚk ÏÏÓÈ¿«∆¿««¿»ƒ¿»»√»ƒƒ¿»
:z‡ Ôk ‰Ú¯ÙÎ È¯‡ Cc·Úa CÊ‚e¯ Û˜˙Èƒ¿≈¿»¿«¿»¬≈¿«¿…∆»¿

‰‡È˙יט ¯ÓÈÓÏ È‰Bc·Ú ˙È ÏÈ‡L È�Baƒ̄ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿≈»«ƒ
:‡Á‡ B‡ ‡a‡ ÔBÎÏ¿«»»»

e·¯כ ‡·Ò ‡a‡ ‡�Ï ˙È‡ È�Ba¯Ï ‡�¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒƒ»»«»»»«
‡e‰ ¯‡zL‡Â ˙ÈÓ È‰eÁ‡Â ¯ÈÚÊ ÔÈ˙·ÈÒƒ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿ƒ¿»«

:dÏ ÌÈÁ¯ È‰e·‡Â dn‡Ï È‰B„BÁÏaƒ¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ≈

ÈeL‡Âכא È˙ÂÏ È‰B˙ÈÁ‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»¬ƒƒ¿»ƒ∆¡«≈
:È‰BÏÚ È�ÈÚ≈ƒ¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

טעם „·¯.(יח) Ec·Ú ‡� ¯a„Èּכי לאמר ַַ¿«∆»«¿¿»»ִֵֹ

עליו יהיּו לא ידּבר, מּועטים ְְְִִִֵַָָָָֹּדברים

הּתמּורה הּוא ּדבר ּכי ּבעיני, והּנכֹון ְְְְִֵַַַַָָָָֹלטרח.

ּכי ּבֹו, אחיו ּבנימין להחליף ּפניו יחּלה ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָאׁשר

ּפּיּוס ּדבריו ּוׁשאר אחר, ּדבר מּמּנּו יבּקׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלא

אל יאמר .ּבעבּד אּפ יחר ואל לזה. ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָֹּובּקׁשה

אּפ ּכפרעה.יחר כמֹו ּכי .לפני ּדּברי על ּבי ְְְְְִִִִֶַַַַַָָֹ

אני ּכאלּו לפני מדּבר אני ּגדֹול ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָּובמֹורא

פרעה: לפני ְְְִֵֵַַֹמדּבר

ÂÈ„·Ú.(יט) ˙‡ Ï‡L È�„‡טעם ידעּתי לא ¬…ƒ»«∆¬»»ְִַַַָֹ

ּׁשהיה מה ּבסּפּור יהּודה ּדברי ְְְֲִִִֵֶַַָָָלאריכּות

ו') צ"ג (ב"ר רז"ל ּׁשאמרּו ּומה ּביניהם. ְְֵֵֶֶַַַָָּכבר

עינ לׂשּום ׁשאמרּת עין ׂשימת היא זֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָוכי

להביא ׁשּיצּוה הּמֹוׁשל ּכי טענה, אינּה ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָעליו,

אֹותֹו לפטר מנת על יעׂשה לא לפניו, ְְְֲִֶַַָָָָָֹֹאדם

ׁשּיגנב הּגנבה על ׁשּכן וכל ׁשּיעׂשה, הרעֹות ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמן

ּומּתחּלה ּבֹו. יׁשּתה אׁשר הּגביע הּמל ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמּבית

ׁשלֹום לֹו וקרא לטֹובה עליו עינֹו ׂשם ְְְֵָָָָָָָָּכבר

ועׂשה כ"ט), מ"ג (לעיל ּבני יחנ אלהים ְְְְְְֱִִִֵַָָָֹּבדבר

הּמלכּות, ּבבית לפניו מׁשּתה לכבֹודֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָֻלכּלם

ּכאׁשר ּבר להם ונתן להם, מּׂשאֹות ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָוהרּבה

ּכאׁשר לֹו, ׁשהביאּו הּכסף מן יֹותר ׂשאת, ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַיּוכלּון

לֹו: ּלעׂשֹות ּומה א'), מ"ד (לעיל ְְֲִֵֵַַַּפרׁשּתי

¯L‡Âרק ׁשאינם הּפׁשט, ּדר על לי יראה «¬∆ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

יהּודה חׁשב ּכי רחמיו, להעיר ְְֲֲִִִַַַָָָָּתחנּונים

וכאׁשר לֹו, אמר ּכאׁשר ירא הּוא האלהים ְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹּכי

על אֹותם לנחם חטא ּכירא חמלה עּמהם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנהג

כ"ג): מ"ג (לעיל להם ׁשעׂשה ְֵֶֶַַַָָָהּצער

‰ÊÂהּגדנּו ּבאנס אנחנּו לֹו אמר הּסּפּור, ענין ¿∆ְְְְֲִִִֶַַַַַָֹ

הֹודינּו ולא אדני, ׁשאלת מּפני זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹֹּבאחינּו

הראׁשֹונה, ּכמצות לפני להֹורידֹו ּכן ְְְְְִִִֵֶַָָָָּגם

אביו, את לעזב הּנער יּוכל לא ּכי אמרנּו ְֲִִֶַַַַַַַָָֹֹרק

רעב, זלעפֹות מּפני אֹותֹו נביא ּבנפׁשנּו ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָאבל

ל תֹוסיפּון לא אמרּת רצהּכי ולא ּפני. ראֹות ְְְִִִַָָָָָָֹֹ

לׁשּוב ּבסּכנה ּכּלנּו היֹותינּו עד לׁשמע ְְֱִִֵַַַָָָָָֹֻאבינּו

ּובדאגה, ּבפחד הֹודה ואז אכל, מעט ְְְְְִִֶַַַָָָָֹֹלׁשּבר

מרה. ּבנפׁש ימּות הּנער אין ּכי ּכראֹותֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָועּתה

ועל עלינּו לרחם לפני ּתחּנתי נא ּתּפל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹולכן

ּכי עֹולם לעבד הּנער ּתחת אֹותי וקח ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָהּזקן,

טעם וזה צדקה. ּתהיה ּול מּמּנּו, אני ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָטֹוב

עבדי והֹורידּו ׁשּיהיה ויּתכן הּפרׁשה. ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכל

והֹורדּת לכבֹוד, ּכּנּוי אבינּו עבּד ׂשיבת ְְְְְִִֵֶַַַָָָאת

עּמ וחטאת וכן אבינּו, עבּד ׂשיבת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָאת

ט"ז): ה' ְ(ׁשמֹות

LÈÂזֹו ׁשאמרּו רּבֹותינּו ּדר על עֹוד לֹומר ¿≈ְֵֶֶֶַַַָ

ּכפרעה, כמֹו ּכי יאמר עין, הׂשמת ְְֲִִִַַַַָָֹֹהיא

ּפי על ּכי ,ּובתּיּור ּבדּבּור ׁשּתעמד ְְְְֲִִִִֶַַָֹראּוי

ּופחד יזּכיר, ּכאׁשר ּגדֹול ּבאנס אֹותֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹהבאנּו

ׁשהיה ּדבריו ּבסתר יׁש אבל יֹותר. לֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶָָָָָָלפרׁש

ּכי להעלילם, מאּתֹו ּתחּבּולה הּגביע ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָמעׂשה

אמרּו וכ ּכרחם. על לראֹותֹו יבּקׁש ְְְְְִֵַַָָָָָָלּמה

יהּודה לֹו אמר ח') (צ"ג רּבה ְְִִֵַַָָָּבבראׁשית

מדינֹות ּכּמה עלינּו ּבאת ׁשּבעלילה ל ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּתדע

ּכמֹו אֹותם ׁשאלּת ּכלּום אכל, ליקח ְְְְִֶַַָָָָֹירדּו

אֹו מבּקׁשים אנּו ּבּת ׁשּמא לנּו, ְְְְִִֶֶַַָָָָָׁשּׁשאלּת

נרמז היה זה ּכי יאמרּו מבּקׁש. אּתה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹאחֹותנּו

ְִָָּבדבריו:

ÂÈÏÚ.(כא) È�ÈÚ ‰ÓÈN‡Âאברהם רּבי אמר ¿»ƒ»≈ƒ»»ְִַַַָָָ

ּבּכתּוב מצאתי ולא אֹותֹו. ׁשאראה ְְִֶֶֶַַַַָָָֹהּטעם

עיני וׂשמּתי ּבלבד, הראּיה על עין ְְְְִִִִִִֵַַַַַָָׂשימת

ועינ קחּנּו ו'), כ"ד (ירמיה לטֹובה ְְְְֲִֵֵֶֶֶָָָעליהם

ל"ט (ׁשם רע מאּומה לֹו ּתעׂש ואל עליו ְְִַַַָָָָָׂשים

ׁשּיּקחּנּו, אחר ׁשּיראּנּו אֹותֹו צּוה לא ּכי ְִִִִֶֶֶֶַַָָֹי"ב),

להם נדר אבל לֹו. ויטיב אֹותֹו ׁשּיׁשמר ְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹאּלא

נזּכר לא ואם ּולׁשמרֹו, עליו לחמל ְְְְֲִִֵַַָָָֹֹיֹוסף

האּל הּדברים ּבכל ׁשם יקּצר ּכאׁשר הּבפרּוׁש, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָ

מאסר הזּכיר ולא ּבפניו. יהּודה סּפר ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹאׁשר

אֹו מּוסר ּדר אּתם, מרּגלים ועלילת ְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשמעֹון

מלכּות: ְֵַַאימת

ybie zyxt - cn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk h"k oey`x meil inei xeriy

(áë)áæòå åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£Ÿ́¤¨¦®§¨©¬
:úîå åéáà-úà¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב רמב"ן.אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåíëzà ïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®
:éðt úBàøì ïeôñú àì¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãàרמב"ן £Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§
:eðzà epðéà ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìéרמב"ן ¨«§¨¦¬¦§¦«

(çë)åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−
:äpä-ãò©¥«¨

(èë)ízãøBäå ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®§«©§¤¯
:äìàL äòøa éúáéN-úà¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר)הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג B‚Â'.ׁשהּׂשטן È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑אני אצלי, ּכׁשהּוא עכׁשו, ¿»»»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְְֲִִֶֶַָ
אחיו, ועל אּמֹו על ּבֹו אחדמתנחם ּביֹום מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה זה, ימּות .ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d zegiy ihewl)

הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג כט)ׁשהּׂשטן מד, ׁשל(רש"י ּבדבריו ּבדברייעקבּכאן, לעיל, ואּלּו מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

"יהּודה ּכתב אסֹונֹותּדֹואגים, ׁשני התרחׁשּו יעקב ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדרְך אּמֹו ׁשהרי ּבּדרְך, ימּות ׁשמא אנּו ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מה סּכנה. מקֹום היא הּדרְך ׁשעבּורֹו ּכן, אם ּומּובן ּבּדרְך, נטרף ואחיו ּבּדרְך מתה אּמֹו ּבּדרְך: קׁשּורים ׁשהיּו ּבנימין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבמׁשּפחת

לא. ותּו ּבעלמא חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ּבּדרְך, נטרף לא ׁשּיֹוסף ידע יהּודה ּכן רמב"ןּׁשאין ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ÓÈÏeÚ‡כב ÏekÈ ‡Ï È�Ba¯Ï ‡�¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ�‡כד ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡�˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:È�Ba¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה ‡�Ï e�e·Ê e·ez ‡�e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ�‡כו ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek� ‡Ï ‡�¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek� ‡Ï È¯‡ ˙BÁ�Â ‡�nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡�nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡�eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז ÔezÚ„È Ôez‡ ‡�Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ù�e¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÓÂ˙.(כב) ÂÈ·‡ ˙‡ ·ÊÚÂאברהם רּבי ּפרׁש ¿»«∆»ƒ»≈ְִֵַַַָָ

יּוכל לא אֹומר היה ּכן ואם אביו. ְִִֵֵֵַָָָֹּומת

אֹו ומת, ּבנֹו את ועזב ּבנֹו את לעזב ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹאבינּו

יתלּו לא ּכי אביו, את הּנער ׁשּיעזב נּוכל ְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹֹלא

יחזיקּוהּו הם ּכי ּבּנער, אביהם על ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָהחמלה

לא ּפרּוׁש אבל לרע. טֹוב ּבין ידע לא ְְֲֵֵֵֶֶַַָֹֹּכילד

נערּותֹו מּפני אביו, את לעזב הּנער ְֲֲִִֵֶַַַַַַָֹיּוכל

אהבֹו, אׁשר אביו ּבחיק ׁשעׁשּועים ילד ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָוהיֹותֹו

הּנער: ימּות ּבּדר ויבא יעזבּנּו ְְְִֶֶֶַַַַַַָָֹואם

‡˙(כד) BÏ „bpÂ È·‡ Ec·Ú Ï‡ e�ÈÏÚ Èkƒ»ƒ∆«¿¿»ƒ««∆≈
.È�„‡ È¯·cמּיד אליו ּבבֹואם ּכי אמר ƒ¿≈¬…ƒְִִֵַָָָָ

אחיהם ּבלא ּפניו לראֹות יֹוסיפּו ׁשּלא לֹו ְְֲִִִִִֶֶָָֹֹהּגידּו

ׁשמעֹון לֹו מּניח והיה לׁשּלחֹו, אבה ולא ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹהּקטן,

ׁשברּו ׁשבּו אבינּו וּיאמר טעם וזה ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻּבמאסרֹו.

לׁשּלחֹו להֹודֹות רצה לא ּכי אכל, מעט ְְְְִֶַַָָָֹֹלנּו

הרעב: ׁשּדחקֹו עד אמרנּו אׁשר ְְְֲֶֶַַָָָָָָּבכל

‡ÈzL.(כז) ÈÏ ‰„ÏÈ ÌÈ�L Èk ÌzÚ„È Ìz‡«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ¿ƒ
ּבזה ּטעם מה לאּמֹו, יחיד ׁשהּוא יאמר ְִִִֶֶַַַַָָֹאם

ּכּמה לֹו ׁשּיׁש אחרי ׁשאֹולה, ּברעה ׂשיבתֹו ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּתרד

ּתבּכה לא מתה, ּכבר ואּמֹו ּבנים, ּובני רּבים ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹּבנים

אּׁשה לקח לא יעקב ּכי הּטעם, אבל ּבפניו. ְֲֲִִַַַַַָָָָָָָֹֹעליו

ּכי אׁשּתי, לי ילדה טעם וזה רחל, רק ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמּדעּתֹו

רק ּברצֹוני אׁשּתי היא אׁשר מאּׁשה לי נֹולדּו ְְְֲִִִִִִִֵֶַָֹלא

לי, יחידים הם ּכאּלּו ּבהם אהבתי וׂשמּתי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָׁשנים,

וזה מת, ואחיו אלי, הם ּפילגׁשים ּכבני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוהּׁשאר

אהבּתי: אׁשר יחידי ּבני ְְְְֲִִִִֶַַָלבּדֹו

ÔÎÏÂּוכלאה ּכרחל ללאה, רחל הּכתּוב יקּדים ¿»≈ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָ

(רּות יׂשראל ּבית את ׁשּתיהם ּבנּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָאׁשר

(לעיל הּׂשדה ּוללאה לרחל וּיקרא י"א), ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָד'

ואמרּו ּבמחׁשבּתֹו. הּקֹודמת היא ּכי ד'), ְְְְְִִֶֶַַַָל"א

(להּלן הּזה ּבּסדר יאמר לכ ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהמפרׁשים

ּתּקרא היא ּכי יעקב, אׁשת רחל ּבני י"ט) ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹמ"ו

זה היה ּולדעּתי מרמה. ּבלא ּבאמת ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹאׁשּתֹו

ּוכבר הּׁשפחֹות. ּבין ׁשם ׁשהזּכירּה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָמּפני

ל"ג): ל"א (לעיל ּכן ְְְִִֵֵַהזּכרּתי

È˙·ÈN.(כט) ˙‡ Ìz„¯B‰Â ÔBÒ‡ e‰¯˜Âאם ¿»»»¿«¿∆∆≈»ƒִ

ׂשיבתי את ּתֹורידּו ּכאחיו אסֹון ְְִִִִֵֵֶָָָָיקראהּו

ּכן ׁשּיקרּנּו אסֹון, וקרהּו אֹו ׁשאֹולה. ְְְְִֵֶֶָָָָָָּברעה

,ּבּדר ללכת נּסה ולא ור נער היֹותֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּפני
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(áë)áæòå åéáà-úà áæòì øòpä ìëeé-àì éðãà-ìà øîàpå©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£Ÿ́¤¨¦®§¨©¬
:úîå åéáà-úà¤¨¦−¨¥«

i"yx£˙ÓÂ ÂÈ·‡Œ˙‡ ·ÊÚÂ∑מתה ּבּדר אּמֹו ׁשהרי ,ּבּדר ימּות ׁשּמא אנּו ּדֹואגים אביו, את יעזב רמב"ן.אם ¿»«∆»ƒ»≈ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

(âë)éãáò-ìà øîàzåíëzà ïèwä íëéçà ãøé àì-íà E ©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²£¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®
:éðt úBàøì ïeôñú àì¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«

(ãë)éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecáò-ìà eðéìò ék éäéå©«§¦Æ¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬
:éðãàרמב"ן £Ÿ¦«

(äë):ìëà-èòî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

(åë)eðãøéå eðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ§¨©½§
:eðzà epðéà ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ¥¤¬¦¨«

(æë)íéðL ék ízòãé ízà eðéìà éáà Ecáò øîàiå©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´§©§¤½¦¬§©−¦
:ézLà él-äãìéרמב"ן ¨«§¨¦¬¦§¦«

(çë)åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî ãçàä àöiå©¥¥³¨«¤¨Æ¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−
:äpä-ãò©¥«¨

(èë)ízãøBäå ïBñà eäø÷å éðt íòî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®§«©§¤¯
:äìàL äòøa éúáéN-úà¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨

i"yx£ÔBÒ‡ e‰¯˜Â∑(ב"ר)הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג B‚Â'.ׁשהּׂשטן È˙·N ˙‡ Ìz„¯B‰Â∑אני אצלי, ּכׁשהּוא עכׁשו, ¿»»»ְְְִֵֶַַַַַָָָָ¿«¿∆∆≈»ƒ¿ְְְֲִִֶֶַָ
אחיו, ועל אּמֹו על ּבֹו אחדמתנחם ּביֹום מתּו ׁשּׁשלׁשּתן עלי ּדֹומה זה, ימּות .ואם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(216 'nr d zegiy ihewl)

הּסּכנה ּבׁשעת מקטרג כט)ׁשהּׂשטן מד, ׁשל(רש"י ּבדבריו ּבדברייעקבּכאן, לעיל, ואּלּו מּמׁש, ׁשל סּכנה ׁשעת ׁשּיׁש ּפרׁש , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

"יהּודה ּכתב אסֹונֹותּדֹואגים, ׁשני התרחׁשּו יעקב ׁשל לדעּתֹו ּדהּנה לפרׁש, ויׁש מתה". ּבּדרְך אּמֹו ׁשהרי ּבּדרְך, ימּות ׁשמא אנּו ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

מה סּכנה. מקֹום היא הּדרְך ׁשעבּורֹו ּכן, אם ּומּובן ּבּדרְך, נטרף ואחיו ּבּדרְך מתה אּמֹו ּבּדרְך: קׁשּורים ׁשהיּו ּבנימין ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבמׁשּפחת

לא. ותּו ּבעלמא חׁשׁשא ּכאן ׁשּיׁש אמר ולכן ּבּדרְך, נטרף לא ׁשּיֹוסף ידע יהּודה ּכן רמב"ןּׁשאין ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

ÓÈÏeÚ‡כב ÏekÈ ‡Ï È�Ba¯Ï ‡�¯Ó‡Â«¬«¿»¿ƒƒ»ƒ≈»
È‰e·‡ ˙È ˜BaLÈ Ì‡Â È‰e·‡ ˙È ˜aLÓÏ¿ƒ¿«»¬ƒ¿ƒƒ¿»¬ƒ

:˙ÈÓeƒ

‡ÔBÎeÁכג ˙BÁÈ ‡Ï Ì‡ CÈc·ÚÏ z¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ»≈¬
:Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÔeÙÒB˙ ‡Ï ÔBÎnÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ¿»¿¿∆¡≈«»

ÈeÁÂ�‡כד ‡a‡ Cc·ÚÏ ‡�˜ÈÏÒ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿»¿«¿»«»¿«≈»
:È�Ba¯ ÈÓb˙t ˙È dÏ≈»ƒ¿»≈ƒƒ

ÈÚÊ¯כה ‡�Ï e�e·Ê e·ez ‡�e·‡ ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»¿≈
:‡¯e·ÈÚƒ»

‡eÁ�‡כו ˙È‡ Ì‡ ˙ÁÈÓÏ Ïek� ‡Ï ‡�¯Ó‡Â«¬«¿»»ƒ¿≈»ƒƒ»»
ÈÊÁÓÏ Ïek� ‡Ï È¯‡ ˙BÁ�Â ‡�nÚ ‡¯ÈÚÊ¿≈»ƒ»»¿≈¬≈»ƒ¿∆¡≈
:‡�nÚ È‰B˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ ‡�eÁ‡Â ‡¯·‚ Èt‡«≈«¿»¿»»¿≈»≈ƒƒ»»

‡¯Èכז ÔezÚ„È Ôez‡ ‡�Ï ‡a‡ Cc·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»«»»»«¿«¿¬≈
:È˙z‡ ÈÏ ˙„ÈÏÈ ÔÈ¯¿̇≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ

ÏË˜Óכח Ì¯a ˙È¯Ó‡Â È˙ÂlÓ „Á ˜Ù�e¿««ƒ¿»ƒ«¬»ƒ¿«ƒ¿«
:ÔÚk „Ú dzÊÁ ‡ÏÂ ÏÈË¿̃ƒ¿»¬ƒ≈«¿»

dpÚ¯ÚÈÂכט ÈÓ„˜ ÔÓ ÔÈc ˙È Û‡ Ôe¯a„˙Â¿«¿¿«»≈ƒ√»«ƒ«¿ƒ≈
:ÏB‡LÏ ‡˙LÈ·a È˙·N ˙È Ôe˙Á˙Â ‡˙BÓ»¿«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÓÂ˙.(כב) ÂÈ·‡ ˙‡ ·ÊÚÂאברהם רּבי ּפרׁש ¿»«∆»ƒ»≈ְִֵַַַָָ

יּוכל לא אֹומר היה ּכן ואם אביו. ְִִֵֵֵַָָָֹּומת

אֹו ומת, ּבנֹו את ועזב ּבנֹו את לעזב ְְְֲִֵֶֶַַָָָֹאבינּו

יתלּו לא ּכי אביו, את הּנער ׁשּיעזב נּוכל ְֲִִִֶֶַַַַַָֹֹֹלא

יחזיקּוהּו הם ּכי ּבּנער, אביהם על ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָהחמלה

לא ּפרּוׁש אבל לרע. טֹוב ּבין ידע לא ְְֲֵֵֵֶֶַַָֹֹּכילד

נערּותֹו מּפני אביו, את לעזב הּנער ְֲֲִִֵֶַַַַַַָֹיּוכל

אהבֹו, אׁשר אביו ּבחיק ׁשעׁשּועים ילד ְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָוהיֹותֹו

הּנער: ימּות ּבּדר ויבא יעזבּנּו ְְְִֶֶֶַַַַַַָָֹואם

‡˙(כד) BÏ „bpÂ È·‡ Ec·Ú Ï‡ e�ÈÏÚ Èkƒ»ƒ∆«¿¿»ƒ««∆≈
.È�„‡ È¯·cמּיד אליו ּבבֹואם ּכי אמר ƒ¿≈¬…ƒְִִֵַָָָָ

אחיהם ּבלא ּפניו לראֹות יֹוסיפּו ׁשּלא לֹו ְְֲִִִִִֶֶָָֹֹהּגידּו

ׁשמעֹון לֹו מּניח והיה לׁשּלחֹו, אבה ולא ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹהּקטן,

ׁשברּו ׁשבּו אבינּו וּיאמר טעם וזה ְְְֲִִֶֶַַַַָָֹֻּבמאסרֹו.

לׁשּלחֹו להֹודֹות רצה לא ּכי אכל, מעט ְְְְִֶַַָָָֹֹלנּו

הרעב: ׁשּדחקֹו עד אמרנּו אׁשר ְְְֲֶֶַַָָָָָָּבכל

‡ÈzL.(כז) ÈÏ ‰„ÏÈ ÌÈ�L Èk ÌzÚ„È Ìz‡«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ»¿»ƒƒ¿ƒ
ּבזה ּטעם מה לאּמֹו, יחיד ׁשהּוא יאמר ְִִִֶֶַַַַָָֹאם

ּכּמה לֹו ׁשּיׁש אחרי ׁשאֹולה, ּברעה ׂשיבתֹו ְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשּתרד

ּתבּכה לא מתה, ּכבר ואּמֹו ּבנים, ּובני רּבים ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹּבנים

אּׁשה לקח לא יעקב ּכי הּטעם, אבל ּבפניו. ְֲֲִִַַַַַָָָָָָָֹֹעליו

ּכי אׁשּתי, לי ילדה טעם וזה רחל, רק ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמּדעּתֹו

רק ּברצֹוני אׁשּתי היא אׁשר מאּׁשה לי נֹולדּו ְְְֲִִִִִִִֵֶַָֹלא

לי, יחידים הם ּכאּלּו ּבהם אהבתי וׂשמּתי ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָׁשנים,

וזה מת, ואחיו אלי, הם ּפילגׁשים ּכבני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָוהּׁשאר

אהבּתי: אׁשר יחידי ּבני ְְְְֲִִִִֶַַָלבּדֹו

ÔÎÏÂּוכלאה ּכרחל ללאה, רחל הּכתּוב יקּדים ¿»≈ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָ

(רּות יׂשראל ּבית את ׁשּתיהם ּבנּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָאׁשר

(לעיל הּׂשדה ּוללאה לרחל וּיקרא י"א), ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָד'

ואמרּו ּבמחׁשבּתֹו. הּקֹודמת היא ּכי ד'), ְְְְְִִֶֶַַַָל"א

(להּלן הּזה ּבּסדר יאמר לכ ּכי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹהמפרׁשים

ּתּקרא היא ּכי יעקב, אׁשת רחל ּבני י"ט) ְֲִִִֵֵֵֵֶַָָֹמ"ו

זה היה ּולדעּתי מרמה. ּבלא ּבאמת ְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָֹאׁשּתֹו

ּוכבר הּׁשפחֹות. ּבין ׁשם ׁשהזּכירּה ְְְְִִִֵֵֶַָָָָמּפני

ל"ג): ל"א (לעיל ּכן ְְְִִֵֵַהזּכרּתי

È˙·ÈN.(כט) ˙‡ Ìz„¯B‰Â ÔBÒ‡ e‰¯˜Âאם ¿»»»¿«¿∆∆≈»ƒִ

ׂשיבתי את ּתֹורידּו ּכאחיו אסֹון ְְִִִִֵֵֶָָָָיקראהּו

ּכן ׁשּיקרּנּו אסֹון, וקרהּו אֹו ׁשאֹולה. ְְְְִֵֶֶָָָָָָּברעה

,ּבּדר ללכת נּסה ולא ור נער היֹותֹו ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּפני



ybieכו zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'l ipy meil inei xeriy

(ì)BLôðå eðzà epðéà øòpäå éáà Ecáò-ìà éàák äzòå§©À̈§Ÿ¦Æ¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®§©§−
:BLôðá äøeL÷§¨¬§©§«

ß elqk 'l ipy mei ß

(àì)éãáò eãéøBäå úîå øòpä ïéà-ék BúBàøk äéäåE §¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸£¨¤¹
:äìàL ïBâéa eðéáà Ecáò úáéN-úà¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨

i"yx£˙ÓÂ ¯Úp‰ ÔÈ‡ŒÈk B˙B‡¯k ‰È‰Â∑מּצרתֹו .אביו ¿»»ƒ¿ƒ≈«««»≈ִִָָָ

(áì)àì-íà øîàì éáà íòî øòpä-úà áøò Ecáò ék¦³©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ¦³Ÿ
éìà epàéáà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå E £¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«

i"yx£¯Úp‰Œ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk∑נתקּׁשרּתי ואני מּבחּוץ ּכּלם הם אחי, מּׁשאר יֹותר לּתגר נכנס אני לּמה ּתאמר: ואם ƒ«¿¿»«∆«««ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ
עֹולמֹות ּבב' מנּדה להיֹות חזק רמב"ן.ּבקׁשר ְְְְִֶֶֶָָָֻ

(âì)øòpäå éðãàì ãáò øòpä úçz Ecáò àð-áLé äzòå§©À̈¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®§©©−©
:åéçà-íò ìòé©¬©¦¤¨«

i"yx£'B‚Â Ec·Ú ‡�Œ·LÈ∑(ב"ר)לגבּורה,ׁש מּמּנּו: מעּלה אני ּדבר ּולׁשּמׁשלכל .ּולמלחמה ≈∆»«¿¿¿ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻ

(ãì)éà-ékäàøà ït ézà epðéà øòpäå éáà-ìà äìòà C ¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´¦¦®¤µ¤§¤´
:éáà-úà àöîé øLà òøáרמב"ן ¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äî(à)àø÷iå åéìò íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈©¦§¾̈
òcåúäa Bzà Léà ãîò-àìå éìòî Léà-ìë eàéöBä¦¬¨¦−¥«¨¨®§Ÿ¨³©¦Æ¦½§¦§©©¬

:åéçà-ìà óñBé¥−¤¤¨«
i"yx£ÌÈ·vp‰ ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈŒ‡ÏÂ∑עליו נּצבים מצרים ׁשיהיּו לסּבל יכל היה ׁשאחיולא וׁשֹומעין ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒְְְְְִִִִִִִֶֶֶָָָָָָָֹֹֹ

להם ּבהּודעֹו .מתּבּיׁשין ְְְְִִִֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(262 'nr hi zegiy ihewl)

מתּבּיׁשיןמצריםּׁשּיהיּו ׁשאחיו וׁשֹומעין עליו א)נּצבים מה, על(רש"י מֹורה "נּצבים" ואּלּו "עֹומדים", הּכתּוב נקט ּכלל ּבדרְך ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

רׁש"י ּפרּוׁש ּדרְך ועל מיחדת. כז)עמידה טז, "נּצבים"(קרח אּלא הּמצרים, ׁשל סתם עמידה זֹו אין ּכאן ואף זקּופה". ּבקֹומה "נּצבים, ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

אנׁשים "ׁשלׁשה ּובּפסּוק מתּבּיׁשים. האחים ּכיצד ׁשֹומעים הם - יֹוסף אחי לגּבי וירא)עליו"נּצביםהם ּפרׁשת רׁש"י(ריׁש הצרְך לא ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻ

סתם. עמידה ּכאן ּׁשאין ּומּובן ּבמלאכים, מדּבר ׁשהרי רמב"ןלפרׁש, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

ÓÈÏeÚÂ‡ל ‡a‡ Cc·Ú ˙ÂÏ È˙ÈÓk ÔÚÎe¿«¿≈ƒ¿««¿»«»¿≈»
:dLÙ�k dÏ ‡·È·Á dLÙ�Â ‡�nÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒ»»¿«¿≈¬ƒ»≈¿«¿≈

ÈÓe˙לא ‡ÓÈÏeÚ ˙ÈÏ È¯‡ ÈÊÁÈ „k È‰ÈÂƒ≈«∆¡≈¬≈≈≈»ƒ
‡�e·‡ Cc·Ú ˙·ÈN ˙È CÈc·Ú Ôe˙ÁÈÂ¿«¬«¿»»ƒ««¿»»»

:ÏB‡LÏ ‡�BÂ„a¿»»ƒ¿

‡a‡לב ÔÓ ‡ÓÈÏeÚa ·¯ÚÓ Cc·Ú È¯‡«≈«¿»¿»«¿≈»ƒ«»
ÈËÁ È‰‡Â C˙ÂÏ dp˙È‡ ‡Ï Ì‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ»«¿ƒ≈¿»»»¡ƒ»≈

:‡iÓBÈ Ïk ‡a‡Ï¿«»»«»

ÓÈÏeÚ‡לג ˙BÁz Cc·Ú ÔÚk ·˙È ÔÚÎe¿«≈∆¿««¿»¿≈»
:È‰BÁ‡ ÌÚ ˜qÈ ‡ÓÈÏeÚÂ È�Ba¯Ï ‡c·Ú«¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¬ƒ

ÓÈÏeÚÂ‡לד ‡a‡ ˙ÂÏ ˜q‡ ÔÈcÎ‡ È¯‡¬≈∆¿≈∆«¿««»¿≈»
ÁÎzLÈ Èc eLÈ·a ÈÊÁ‡ ‡ÓÏc ÈnÚ È‰B˙ÈÏ≈ƒƒƒƒ¿»∆¡≈¿ƒƒƒ¿¿«

:‡a‡ ˙È»«»

ÔÈÓÈ˜cא ÏÎÏ ‡�qÁ˙‡Ï ÛÒBÈ ÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿«»»¿…¿»¿ƒ
Ì˜ ‡ÏÂ ÈÂlÚÓ L�‡ ÏÎ e˜Èt‡ ‡¯˜e È‰BlÚƒ»ƒ¿»«ƒ»¡«≈ƒ»»¿»»
:È‰BÁ‡ ˙ÂÏ ÛÒBÈ Ú„È˙‡ „k dnÚ L�‡¡«ƒ≈«ƒ¿¿«≈¿«¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אסֹון, יקראּנּו ּפן ד') (מ"ב למעלה ׁשאמר ְְְְִֶֶֶַַָָָָּוכמֹו

אדם ּבידי ּכמתים מקרית, מות אסֹון ּפרּוׁש ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָּכי

:ּבּדר האויר ּבׁשּנּוי אֹו רעה ְְֲִִֶֶַַָָָָוחּיה

‰Úp¯.(לב) ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èkּכי יאמר ƒ«¿¿»«∆«««ִַֹ

זה ּבכל ּגם ּכי עליו, ׁשאֹולה ּביגֹון ְְְִֵֵֶַָָָָָירד

ׁשּנעׂשיתי עד לׁשּלחֹו הּזקן רצה לא לֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשאמרנּו

נא יׁשב ּכן ועל ּבי, ּובטח עליו, ערב ְִֵֵֵֵַַָָָָָלֹו

עבדי והֹורידּו ּפרּוׁש יהיה ואם ּתחּתיו. ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָעבּד

הּזקן מיתת הּגֹורמים אנחנּו יאמר ְְְֲִִִֵַַַַַָֹּכפׁשּוטֹו,

ּבֹו: ערבּתי אני ּכי ְְֲִִִַָָָּברעה,

ואמר ‡·È.(לד) Ï‡ ‰ÏÚ‡ CÈ‡ Èkלהֹודיעֹו ְַָƒ≈∆¡∆∆»ƒְִ

אל מעלֹותֹו עֹולם, עבד להיֹות יבחר ְְֲִִִֵֶֶֶַָּכי

ּברעתֹו, לראֹות יּוכל ׁשּלא הּנער ּבלּתי ְְְִִִִֶַַַַָָָֹאביו

והזּכיר הּיֹום. ּכל עליו ויתאֹונן ּתמיד יבּכה ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָּכי

ׁשּיעׂשה אֹותֹו יחׁשד ׁשּלא ּבעבּורזה מרמה ְֲֲֲִֶֶֶֶַַַָֹֹ

הּנער: מן יֹותר לברח ידע ְִִֵֵֶַַַַַֹׁשהּוא

‰ÌÈ·vp(א) ÏÎÏ ˜t‡˙‰Ï ÛÒBÈ ÏÎÈ ‡ÏÂ¿…»…≈¿ƒ¿«≈¿…«ƒ»ƒ
.ÂÈÏÚהּמצרים ׁשּיהיּו לסּבל יכֹול לא »»ְְְִִִִֶַָֹֹ

ּבהּודעֹו מתּבּיׁשין ׁשאחיו וׁשֹומעין עליו ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָנּצבים

להתאּפק, אמר אברהם ורּבי רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָלהם,

ׁשּיצאּו עד טעמֹו עליו, הּנּצבים לכל ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹלסּבל.

אבל להֹוציאם. לקרא והצר עליו הּנּצבים ְְְְֲִִִִַַָָָָָָֹֻּכל

וכן להתחּזק, לאתחּסנא, ּתרּגם ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֻאנקלּוס

וכן י"ב), י"ג (ש"א העלה ואעלה ְְֲֵֶֶַַַָָָָֹואתאּפק

חּזּוק: מקֹום ּבכל התאּפקּות לׁשֹון ְְְְְִִַָָּכל

ÔBÎp‰Âּומן ּפרעה מּבית ׁשם ׁשהיּו ּבעיני, ¿«»ְְִִֵֵֶַַָָֹ

ּפניו יחּלּו רּבים אנׁשים ְְֲִִִִַַַָָָהּמצרים

ּתחנּוני על רחמיהם נכמרּו ּכי לבנימין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָֹלמחל

וּיקרא לכּלם. להתחּזק יֹוסף יכֹול ולא ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֻיהּודה,

אדּבר ּכי מעלי נכרי איׁש ּכל הֹוציאּו ְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָלעבדיו

ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

(á):äòøt úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מּמׁש ּבית לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל "ּביתּביתֹו ּכמֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבלע"ז מישנד"ה יהּודה", "ּבית .יׂשראל", ְְְִֵֵַַָָ

(â)eìëé-àìå éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®§Ÿ¨«§³
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈ�tÓ eÏ‰·�∑הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)éðà øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡�ŒeLb∑ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם והראהראה ¿»≈«ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מהּול ׁשהּוא .(ב"ר)להם ֶֶָָ

(ä)äzòå|éúà ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)íéðL Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´¨¦½
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙�L ‰ÊŒÈk∑הרעב מּׁשני רמב"ן.עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)õøàa úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−¨¨®¤
äèéìôì íëì úBéçäìe:äìãb §©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ß zah '` iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
õøà-ìëa ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−§¨¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

ÌÈ¯ˆÓב eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L�‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג „Ú‰ ÛÒBÈ ‡�‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
Ôez�aÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡�‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה ÔBÎÈ�ÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒ�z˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ È�ÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È Ôez�aÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו ‡Ú¯‡ B‚a ‡�Ùk ÔÈ�L ÔÈz¯z Ô�„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈ�L LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ È�ÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

ÔÓח Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï È�ÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M�‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

את נתן מעליו ּובצאתם מעליו, ויצאּו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעּמהם,

ּפרעה ּבית ואנׁשי מצרים וּיׁשמעּו ּבבכי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַֹקֹולֹו

החיצֹונה. ּבחצר עֹודם ּכי מעליו ִִִֵֵֶַַָָָָָָהּמּוצאים

מׁשרתיו עליו הּנּצבים ּפרּוׁש ּכי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָויּתכן

הּקֹוצרים על הּנּצב הּנער ּכמֹו לפניו, ְְְְִִִַַַַַַָָָָהעֹומדים

ל'), ה' (מ"א הּנּצבים ׂשרי ו'), ב' ִִֵַָָ(רּות

ו'): א' (אּיֹוב ה' על ְְִִֵַַלהתיּצב

ואמרiÂ˜¯‡,וטעם ּבכעס קֹולֹו ׁשהרים ְַַ«ƒ¿»ְְִֵֶַַַָ

האנׁשים ּבלּתי מעלי, איׁש כל הֹוציאּו ְְְֲִִִִִִֵָָָָָָָלמׁשרתיו

ּכדי מּׁשם ׁשהֹוציאם ּבהֹוצאה, וטעם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאּלה:

ּתהיה ּכי המכירה, להם ּבהזּכירֹו יׁשמעּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּלא

למכׁשֹול, אליו וגם ּפרעהלהם עבדי ׁשּיאמרּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

יגּורּו לא ּבֹוגדּות, אנׁשי אּלּו עליהם, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹּומצרים

ּבאחיהם, ּבגדּו ּבארמנֹותינּו, ידרכּו ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹּבארצנּו

ּובעּמֹו, ּבּמל ּיעׂשּו מה ּבגדּו, ּבאביהם ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָּגם

עֹוד: יאמינּו לא ּביֹוסף ְְֲִֵַַֹוגם

‰‡¯ı.(ו) ·¯˜a ·Ú¯‰ ÌÈ˙�L ‰Ê Èkהזּכיר ƒ∆¿»«ƒ»»»¿∆∆»»∆ְִִ

ּכי לֹומר הם, ּגם וידעּו ּׁשעבר מה ְְִֵֶֶַַַַָָָלהם

ּברעב ׁשנים ׁשּתי עליה עברּו אׁשר ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָהארץ

הּׁשער ונתיּקר ּבידם ּׁשהיה מה ּכל ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָואכלּו

לא ׁשנים, חמׁש עליהם יעברּו ועֹוד ְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹמאד,

ה' ׁשלחני לא אם ּכלל מחיה ּבּה לכם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹּתהיה

ְִֵֶלפניכם:



כז ybie zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

(á):äòøt úéa òîLiå íéøöî eòîLiå éëáa Bì÷-úà ïziå©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓLiÂ∑,מּמׁש ּבית לׁשֹון זה ואין ּביתֹו, ּובני עבדיו ּכלֹומר, ּפרעה, ׁשל "ּביתּביתֹו ּכמֹו אּלא «ƒ¿«≈«¿…ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּבלע"ז מישנד"ה יהּודה", "ּבית .יׂשראל", ְְְִֵֵַַָָ

(â)eìëé-àìå éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®§Ÿ¨«§³
:åéðtî eìäáð ék Búà úBðòì åéçà¤¨Æ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«

i"yx£ÂÈ�tÓ eÏ‰·�∑הּבּוׁשה .מּפני ƒ¿¬ƒ»»ְִֵַָ

(ã)éðà øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥¯¤¤¨²§¨¬¥©−©¦¨®©ÀŸ¤£¦Æ
:äîéøöî éúà ízøëî-øLà íëéçà óñBé¥´£¦¤½£¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÈÏ‡ ‡�ŒeLb∑ותחנּונים רּכה ּבלׁשֹון להם קרא נכלמים', אחי 'עכׁשו אמר: לאחֹור, נסֹוגים אֹותם והראהראה ¿»≈«ְְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָ
מהּול ׁשהּוא .(ב"ר)להם ֶֶָָ

(ä)äzòå|éúà ízøëî-ék íëéðéòa øçé-ìàå eáöòz-ìà §©¨´©¥¨´§À§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−
:íëéðôì íéýìû éðçìL äéçîì ék äpä¥®¨¦´§¦§½̈§¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«

i"yx£‰ÈÁÓÏ∑למחיה לכם .להיֹות ¿ƒ¿»ְְְִִֶָָ

(å)íéðL Lîç ãBòå õøàä áø÷a áòøä íéúðL äæ-ék¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´¨¦½
:øéö÷å Léøç-ïéà øLà£¤¬¥«¨¦−§¨¦«

i"yx£·Ú¯‰ ÌÈ˙�L ‰ÊŒÈk∑הרעב מּׁשני רמב"ן.עברּו ƒ∆¿»«ƒ»»»ְְִֵָָָָ

(æ)õøàa úéøàL íëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²§¥¦−¨¨®¤
äèéìôì íëì úBéçäìe:äìãb §©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«

ß zah '` iyily mei ß

(ç)íéýìûä ék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzòå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−¨«¡Ÿ¦®
õøà-ìëa ìLîe Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½¥−§¨¤¬¤

:íéøöî¦§¨«¦
i"yx£·‡Ï∑ּולפטרֹון .לחבר ¿»ְְְֵַָ

ÌÈ¯ˆÓב eÚÓLe ‡˙ÈÎ·a dÏ˜ ˙È ·‰ÈÂƒ«»»≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«ƒ
:‰Ú¯t ˙Èa L�‡ ÚÓLe¿«¡«≈«¿…

ÔÚkג „Ú‰ ÛÒBÈ ‡�‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»≈««¿«
d˙È ‡·˙‡Ï È‰BÁ‡ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ Ìi˜ ‡a‡«»«»¿»»ƒ¬ƒ«¬»»»≈

:È‰BÓ„˜ ÔÓ eÏÈ‰a˙‡ È¯‡ Ìb˙tƒ¿»¬≈ƒ¿¿ƒƒ√»ƒ

È˙ÂÏד ÔÚÎ e·È¯˜ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
Ôez�aÊ Èc ÔBÎeÁ‡ ÛÒBÈ ‡�‡ ¯Ó‡Â e·È¯˜e¿ƒ«¬«¬»≈¬ƒ«ƒ¿

:ÌÈ¯ˆÓÏ È˙È»ƒ¿ƒ¿»ƒ

‡¯Èה ÔBÎÈ�ÈÚa Û˜˙È ‡ÏÂ ÔeÒ�z˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒƒ¿¿»ƒ¿»¿≈≈¬≈
ÈÈ È�ÁlL ‡Ói˜Ï È¯‡ ‡Î‰ È˙È Ôez�aÊ«ƒ¿»ƒ»»¬≈¿«»»«¿«ƒ¿»

:ÔBÎÈÓ„√̃»≈

BÚÂ„ו ‡Ú¯‡ B‚a ‡�Ùk ÔÈ�L ÔÈz¯z Ô�„ È¯‡¬≈¿««¿≈¿ƒ«¿»¿«¿»¿
:‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ˙ÈÏ Èc ÔÈ�L LÓÁ»≈¿ƒƒ≈¿»«¬»»

L‡¯‡ז ÔBÎÏ ‰‡eLÏ ÔBÎÈÓ„˜ ÈÈ È�ÁlLÂ¿«¿«ƒ¿»√»≈¿«»»¿¿»»
:‡a¯ ‡·ÊÈLÏ ÔBÎÏ ‡Ói˜Ïe ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«»»¿¿≈»»«»

ÔÓח Ô‰l‡ ‡Î‰ È˙È ÔezÁÏL Ôez‡ ‡Ï ÔÚÎe¿«»«¿«¿»ƒ»»∆»≈ƒ
ÏÎÏ ÔBa¯Ïe ‰Ú¯ÙÏ ‡a‡Ï È�ÈeLÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿«ƒ¿«»¿«¿…¿ƒ¿»
:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlLÂ d˙Èa M�‡¡«≈≈¿«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

את נתן מעליו ּובצאתם מעליו, ויצאּו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעּמהם,

ּפרעה ּבית ואנׁשי מצרים וּיׁשמעּו ּבבכי ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַֹקֹולֹו

החיצֹונה. ּבחצר עֹודם ּכי מעליו ִִִֵֵֶַַָָָָָָהּמּוצאים

מׁשרתיו עליו הּנּצבים ּפרּוׁש ּכי ְְְִִִִֵֵַָָָָָָויּתכן

הּקֹוצרים על הּנּצב הּנער ּכמֹו לפניו, ְְְְִִִַַַַַַָָָָהעֹומדים

ל'), ה' (מ"א הּנּצבים ׂשרי ו'), ב' ִִֵַָָ(רּות

ו'): א' (אּיֹוב ה' על ְְִִֵַַלהתיּצב

ואמרiÂ˜¯‡,וטעם ּבכעס קֹולֹו ׁשהרים ְַַ«ƒ¿»ְְִֵֶַַַָ

האנׁשים ּבלּתי מעלי, איׁש כל הֹוציאּו ְְְֲִִִִִִֵָָָָָָָלמׁשרתיו

ּכדי מּׁשם ׁשהֹוציאם ּבהֹוצאה, וטעם ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָהאּלה:

ּתהיה ּכי המכירה, להם ּבהזּכירֹו יׁשמעּו ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּלא

למכׁשֹול, אליו וגם ּפרעהלהם עבדי ׁשּיאמרּו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

יגּורּו לא ּבֹוגדּות, אנׁשי אּלּו עליהם, ְְְֲִִֵֵֵֶַַָֹּומצרים

ּבאחיהם, ּבגדּו ּבארמנֹותינּו, ידרכּו ולא ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָֹּבארצנּו

ּובעּמֹו, ּבּמל ּיעׂשּו מה ּבגדּו, ּבאביהם ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָּגם

עֹוד: יאמינּו לא ּביֹוסף ְְֲִֵַַֹוגם

‰‡¯ı.(ו) ·¯˜a ·Ú¯‰ ÌÈ˙�L ‰Ê Èkהזּכיר ƒ∆¿»«ƒ»»»¿∆∆»»∆ְִִ

ּכי לֹומר הם, ּגם וידעּו ּׁשעבר מה ְְִֵֶֶַַַַָָָלהם

ּברעב ׁשנים ׁשּתי עליה עברּו אׁשר ְְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָהארץ

הּׁשער ונתיּקר ּבידם ּׁשהיה מה ּכל ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָואכלּו

לא ׁשנים, חמׁש עליהם יעברּו ועֹוד ְְְֲִֵֵֶַַָָֹֹמאד,

ה' ׁשלחני לא אם ּכלל מחיה ּבּה לכם ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹּתהיה

ְִֵֶלפניכם:



ybieכח zyxt - dn - mebxz cg`e `xwn mipye zah '` iyily meil inei xeriy

(è)ða øîà äk åéìà ízøîàå éáà-ìà eìòå eøäîE ©«£»©«£´¤¨¦¼©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´
éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàì íéýìû éðîN óñBé¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²§¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−

:ãîòz-ìà©©«£«Ÿ
i"yx£È·‡ŒÏ‡ eÏÚÂ∑הארצֹות מּכל ּגבֹוהה יׂשראל .ארץ «¬∆»ƒְְֲִִֵֶֶָָָָָ

(é)éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàá záLéåéðáe E §¨«©§¨´§¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−§¥´
éðáðàöå E:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe Eרמב"ן ¨¤®§«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«

(àé)Løez-ït áòø íéðL Lîç ãBò-ék íL Eúà ézìkìëå§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈¦²¨¥¬¨¦−¨¨®¤¦¨¥²
:Cì-øLà-ìëå Eúéáe äzà©¨¬¥«§−§¨£¤¨«

i"yx£L¯ezŒÔt∑ּומעׁשיר "מֹוריׁש לׁשֹון: תתמסּכן, רמב"ן."ּדלמא ∆ƒ»≈ְְְְֲִִִִַַַָ

(áé)øaãîä éô-ék ïéîéðá éçà éðéòå úBàø íëéðéò äpäå§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´¦§¨¦®¦¦−©«§©¥¬
:íëéìà£¥¤«

i"yx£˙B‡¯ ÌÎÈ�ÈÚ ‰p‰Â∑הּקדׁש ּבלׁשֹון אליכם" המדּבר "ּכיֿפי ועֹוד: ּככם. מהּול ׁשאני אחיכם, וׁשאני ּבכבֹודי ¿ƒ≈≈≈∆…ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
·�ÔÈÓÈ.(ב"ר) ÈÁ‡ È�ÈÚÂ∑(טז לא(מגילה ׁשהרי אחי ּבנימין על ׂשנאה לי ׁשאין ׁשּכׁשם לֹומר, יחד ּכּלם את הׁשוה ¿≈≈»ƒƒ¿»ƒְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ

עליכם ׂשנאה ּבלּבי אין ּכ ּבמכירתי, רמב"ן.היה ְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָ

(âé)øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà éáàì ízãbäå§¦©§¤´§¨¦À¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîe íúéàø§¦¤®¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨

(ãé)-ìò äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö-ìò ìtiå©¦²Ÿ©©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©
:åéøàeö©¨¨«

i"yx£j·iÂ ÂÈÁ‡ŒÔÓÈ�· È¯‡eˆŒÏÚ ÏtiÂ∑מקּדׁשֹות ׁשני ליחרבעל וסֹופן ּבנימין ׁשל ּבחלקֹו להיֹות .ׁשעתידין «ƒ…««¿≈ƒ¿»ƒ»ƒ«≈¿¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ ‰Îa ÔÓÈ�·e∑.ליחרב וסֹופֹו יֹוסף ׁשל ּבחלקֹו להיֹות ׁשעתיד ׁשילה, מׁשּכן רׁש"י,(על ׁשל ּדּיּוקֹו ּדעּתי, ולענּיּות ƒ¿»ƒ»»««»»ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ

רק רמז ׁשּלא אחת, ּפעּלה ּבכה", "ּובנימן רק ּכתיב ּדלא ּבנימין ּכן ּׁשאין מה הרמז, זה על ּפעּלֹות ב' עׂשה ּולכ מקּדׁשֹות, אּׁשני מׁשמע ּתרּתי וּיבּך", "וּיּפל ּכתיב: ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻּדביֹוסף

ּדרׁש ּבדר הּוא ׁשּׁשם יֹונתן, ּתרּגּום ּבבאּור ועּין אחד. חרּבן .)על ְְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

Ô�„kט dÏ Ôe¯ÓÈ˙Â ‡a‡ ˙ÂÏ B˜Òe eÁB‡¿¿««»¿≈¿≈ƒ¿«
ÌÈ¯ˆÓ ÏÎÏ ÔBa¯Ï ÈÈ È�ÈeL ÛÒBÈ C¯a ¯Ó‡¬«¿»≈«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ

:·kÚ˙˙ ‡Ï È˙ÂÏ ˙eÁ¿»ƒ»ƒ¿«»

‡zי ÈÏ ·È¯˜ È‰˙e ÔL‚„ ‡Ú¯‡a ·È˙˙Â¿≈≈¿«¿»¿…∆¿≈»ƒƒ«¿
:CÏ Èc ÏÎÂ C¯B˙Â C�ÚÂ CÈ�· È�·e CÈ�·e¿»¿≈¿»¿»»¿»¿»ƒ»

Ùk�‡יא ÔÈ�L LÓÁ „BÚ È¯‡ Ônz C˙È ÔeÊ‡Â¿≈»»«»¬≈¬≈¿ƒ«¿»
:CÏ Èc ÏÎÂ C˙Èa L�‡Â z‡ ÔkÒÓ˙˙ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ¿«¿««¿∆¡«≈»¿»ƒ»

‡¯Èיב ÔÈÓÈ�· ÈÁ‡ È�ÈÚÂ ÔÊÁ ÔBÎÈ�ÈÚ ‡‰Â¿»≈≈¬»¿≈≈»ƒƒ¿»ƒ¬≈
:ÔBÎnÚ ÏlÓÓ ‡�‡ ÔBÎ�LÈÏÎ¿ƒ»¿¬»¿«≈ƒ¿

ÈÂ˙יג ÌÈ¯ˆÓa È¯˜È Ïk ˙È ‡a‡Ï ÔeeÁ˙e¿«¿«»»»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»
:‡Î‰ ‡a‡ ˙È Ôe˙Á˙Â ÔeÁB˙Â Ôe˙ÈÊÁ Èc Ïk»ƒ¬≈¿¿«¬»«»»»

Î·e‡יד È‰eÁ‡ ÔÓÈ�· È¯‡eˆ ÏÚ ÏÙ�e¿«««¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒ¿»
:d¯‡eˆ ÏÚ ‡Îa ÔÓÈ�·eƒ¿»ƒ¿»««¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔLb.(י) ı¯‡· z·LÈÂּבאביו יֹודע יֹוסף היה ¿»«¿»¿∆∆∆ְִֵֵַָָָ

ׁשם אׁשר מצרים ּבארץ לעמד ירצה ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא

ּכי מעּתה לֹו ׁשלח ּכן על לּמלכּות, ְִִֵֵַַַַַַָָָהּבירה

מחּבר ,ּובני אּתה וטעם יֹוׁשיבּנּו. ּגׁשן ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבארץ

ּובני ּובני אּתה אלי רדה העליֹון, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָּבּפסּוק

:ל אׁשר וכל ּובקר וצאנ ְְְְְֲֶֶָָָָֹבני

ואמר E˙È·e.(יא) ‰z‡ L¯ez Ôt,ּכבֹוד ּדר ְַָ∆ƒ»≈«»≈¿ֶֶָ

אלהים ׁשלחני למחיה ּכי אמר לאחיו ְְְְֱִִִִִֶַַָָָָֹּכי

ולא מתים ׁשהיּו ׁשארית, לכם ולׂשּום ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹלפניכם,

רצה לא לאביו אבל ׁשארית, להם ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָֹיּׁשאר

ּכנען ּבארץ ּתתעּכב ׁשאם ואמר ּכן. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלאמר

ּכנען לארץ ל לׁשלח אּוכל לא אני ּכי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּתּורׁש,

ׁשאני אֹותי יחׁשדּו ּכי ,הּמל מּגנזי רב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַלחם

ולׁשּוב ּכסף אֹוצרֹות ׁשם לי לעׂשֹות ׁשם ְְְֲִֶֶַָָָמֹוכרֹו

ּכי וידעּו ּובבֹואכם מֹולדּתי, ואל ארצי ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַאל

רׁשּות: הּמל לי יּתן ואחי אבי ְְִִִֵֶֶֶַַַַָאּתם

‡ÌÎÈÏ.(יב) ¯a„Ó‰ ÈÙ Èk,הּקדׁש ּבלׁשֹון ƒƒ«¿«≈¬≈∆ְֶַָֹ

הראב"ע,ּד (רּׁש"י, המפרׁשים עת ְְִִַַַַָָ

ׁשאמר ויּתכן אנקלּוס. ּתרּגּום והּוא ְְְְְְִֵֶַַַַָָָֻוהרד"ק),

ראיה אינּנה ּכי ּולפּיּוס, לאמתלא ּכ ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָלהם

ּכי הּקדׁש, ּבלׁשֹון ּבמצרים אחד אדם ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשידּבר

לא אברהם ּכי ּכנען, ׂשפת הּוא ּדעּתי ְְְְִִַַַַַַָָֹעל

היא, ארמית ּכי ּומחרן ּכׂשּדים מאּור ְֲִִִִִֵֵֵַָָָהביאֹו

לבד, אחד לאיׁש לׁשֹון ואינּנּו עד, הּזה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּגל

יֹודעים ּבמצרים ורּבים ּכנען. לׁשֹון הּוא ְְְְְְֲִִִִַַַַָאבל

ׁשּדר הּמֹוׁשל, ּכי ואף הּוא, קרֹוב ּכי ְִִֵֶֶֶַַָאֹותֹו

ּוכמֹו הּלׁשֹונֹות, לדעת והמֹוׁשלים ְְְְְִִַַַַַָָהּמלכים

הּקדׁש ּבלׁשֹון ׁשאמר ּבנבּוכדנצר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּתראה

רּוחי וּתּפעם חלמּתי חלֹום ג') ב' ְֲִִִִֵֶַָָָָ(ּדנּיאל

חרטּומים ׁשם ׁשהיּו ּבעבּור החלֹום, את ְֲֲִֶֶַַַַַָָָלדעת

רּבים מּלׁשֹונֹות וכׂשּדים ּומכּׁשפים ְְְְְְִִִִִַַַַָואּׁשפים

לֹו ענּו והם אֹותֹו. יבינּו וכּלם ְְְִִִֵֵָָָָֻּומּיׂשראל,

ּכי ארמית, לּמל הּכׂשּדים וידּברּו ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָּבארמית,

ראׁשֹונה הּיֹוׁשבים אליו הּקרֹובים היּו ְְִִִֵֵַַָָָהם

.הּמל אל לדּבר הרׁשּות היה ולהם ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמלכּות,

יבֹואּו למצרים מּׁשם יֹוסף ּבא ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָועֹוד,

ׁשמֹו ּבהזּכירֹו ראיה להם היה ויֹותר ְְְְְִִֵֶַַָָָָָרּבים.

מכרּתם אׁשר אחיכם יֹוסף אני הּמכירה, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָוענין

מצרימה: ְְִִַָאֹותי

ÔBÎp‰Âרֹואֹות עיניכם והּנה יאמר ּכי ּבעיני ¿«»ְְִִֵֵֵֵֶַַֹ

הּמֹוׁשל אני ּכי בנימין אחי ְְֲִִִִִֵֵֵַָָועיני

אני ּכי מּפי לכם הּמּגיד מצרים לכל ְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָוהאדֹון

אם לכלּכלֹו, אלי אבי להֹוריד ּומצּוה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָאחיכם

אׁשר ּכל ואת הּכבֹוד ּכל את לאבי ּתּגידּו ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּכן

ּכי אלי, להֹורידֹו ּותמהרּו ּבעיניכם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַראיתם

ּולהחיֹותֹו להּצילֹו ּכח ּבי ויׁש אמת, ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָֹהּדברים

ּובּגמרא ּדּברּתי. אני פי ּכי ּכמֹו והּוא ְְְְֲִִִִִַַָָָָָּברעב.

לּבי: כן ּכפי אמרּו, (ט"ז:) מגּלה ְְְְִִִִֵֶֶַָָּבמּסכת
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צּואריו על ּבכה ּובנימין וּיבּך, אחיו בנימין צּוארי על יד)וּיּפל ּבנימין,(מה, ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבּתי חרּבן על ּבכה יֹוסף ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשילה מׁשּכן חרּבן על ּבכה ּבחלק(רׁש"י)ּובנימין החרּבן על אחד ּכל ּבכה לא מּדּוע ולכאֹורה, לֹומר,ׁשּלֹו?. ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ

ׁשל הּמקּדׁש' 'חרּבן את ׁשרֹואה מי אתחברֹוּדהּנה ׁשרֹואה מי אְך ולבּכֹות. מּצבֹו על להצטער צריְך - הּדבר את לתּקן ּבידֹו ואין , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

הּפרטי הּמקּדׁש' מחדׁש.ׁשּלֹו'חרּבן לבנֹותֹו ּכדי ולפעל לעׂשֹות עליו אּלא ּובאנחה, ּבבכי להסּתּפק יכֹול אינֹו - ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(åè)åéçà eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬¤−̈
:Bzà¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)áèéiå óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL� Ïw‰Â∑מּמׁש ּבית לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית רמב"ן.ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeðòè eNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ e�ÚË∑ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)íëì äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגיםארץ ּבּה ÏÁ·.ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ≈∆
ı¯‡‰∑הּוא 'מיטב' לׁשֹון חלב, .ּכל »»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨Ÿ́£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
:íúàáe íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−¨¤«

i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑לֹומר eNÚ.להםמּפי, ˙‡Ê∑הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר רמב"ן.ּכ ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)íéøöî õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤¦§©−¦
:àeä íëì̈¤¬«

(àë)ét-ìò úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥¨−©¨«¤

(áë)ìL ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëìL §ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´
:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

Ôkטו ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜L�e¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È�ÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

c‡יז CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È e�eÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח ÔBÎÈza L�‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

ÔBÎÏיט e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈL�ÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

Ïkכ ·Ë È¯‡ ÔBÎÈ�Ó ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎ�ÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

ÛÒBÈכא ÔB‰Ï ·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ‰Ú¯t ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú∆¿»«≈««¿…ƒ«¿¿»ƒ

:‡Á¯‡Ï¿»¿»

Le·Ïc‡כב ÔeÏËˆ‡ ¯·‚Ï ·‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»ƒ¿»
LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ�·Ïe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈

:ÔÈLe·Ïc ÔeÏËˆ‡ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּגיד יֹוסף היה ּכי יֹוסף. אחי ּבאּו וטעם ְֲִִֵֵֵַַַָָָ(טז)

ּפרעה נכּבדיםלבית אחים לֹו יׁש ּכי ְְְִִִִֵֵַַָֹ

ׁשמעּו ועּתה מּׁשם, גּנב ּגנֹוב ּכי העברים ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻּבארץ

ּבעיני וּייטב אמר. ּכאׁשר יֹוסף אחי ּבאּו ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכי

ּובעיני להםפרעה הּדבר היה ּכי עבדיו. ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

מּבית עבד נכרי איׁש ּבהם ׁשּימׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹלחרּפה

אחים אליו ּבבֹוא ועּתה ,למל יצא ְְְֲִִִֵַַָָָָָֹהאסּורים

לפני להתיּצב הגּון הּוא ּכי ונֹודע ְְְְְִִִִִֵֵַַָָנכּבדים,

ּבּדבר: ּכּלם ׂשמחּו ְְִַָָָָָֻמלכים,

eNÚ.(יט) ˙‡Ê ‰˙Èeˆ ‰z‡Âהּדבר אמר ¿«»À≈»…¬ַַָָָ

אינּנּוּבצּואה ּכי יֹוסף מֹוסר מּדעּתֹו לֹו, ְְִִֵֵֵֶַַָָ

מאּומה, אּתֹו ידע ולא ,הּמל ּבהֹון יד ְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשֹולח

לׁשלח ירצה לא אּולי ּפרעה חׁשב ּכן ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹֹעל

מצּוה אני לֹו אמר ּכן על ּדבר, ְְֲִִֵֶַַַָָָָלאביו

ּפנים: ּכל על זאת ׁשּתעׂשה ְֲִֶֶַַָָֹאֹות
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ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr i zegiy ihewl)

צּואריו על ּבכה ּובנימין וּיבּך, אחיו בנימין צּוארי על יד)וּיּפל ּבנימין,(מה, ׁשל ׁשּבחלקֹו הּמקּדׁש ּבּתי חרּבן על ּבכה יֹוסף ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ

יֹוסף ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשילה מׁשּכן חרּבן על ּבכה ּבחלק(רׁש"י)ּובנימין החרּבן על אחד ּכל ּבכה לא מּדּוע ולכאֹורה, לֹומר,ׁשּלֹו?. ויׁש . ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ

ׁשל הּמקּדׁש' 'חרּבן את ׁשרֹואה מי אתחברֹוּדהּנה ׁשרֹואה מי אְך ולבּכֹות. מּצבֹו על להצטער צריְך - הּדבר את לתּקן ּבידֹו ואין , ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻ

הּפרטי הּמקּדׁש' מחדׁש.ׁשּלֹו'חרּבן לבנֹותֹו ּכדי ולפעל לעׂשֹות עליו אּלא ּובאנחה, ּבבכי להסּתּפק יכֹול אינֹו - ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻ

(åè)åéçà eøac ïë éøçàå íäìò jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬¤−̈
:Bzà¦«

i"yx£ÔÎ È¯Á‡Â∑עּמהם ׁשלם ולּבֹו ּבֹוכה ׁשראּוהּו ‡Bz.מאחר ÂÈÁ‡ e¯ac∑מּמּנּו ּבֹוׁשים היּו .ׁשּמּתחּלה ¿«¬≈≈ְִִֵֵֶֶֶַַָָָƒ¿∆»ƒְִִִִֶֶָָ

(æè)áèéiå óñBé éçà eàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈£¥´¥®©¦©Æ
:åéãáò éðéòáe äòøô éðéòa§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«

i"yx£‰Ú¯t ˙Èa ÚÓL� Ïw‰Â∑מּמׁש ּבית לׁשֹון וזהּו ּפרעה', 'ּבבית רמב"ן.ּכמֹו: ¿«…ƒ¿«≈«¿…ְְְְְִֵֶַַַָֹ

(æé)éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøt øîàiåeðòè eNò úàæ E ©³Ÿ¤©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ
:ïòðk äöøà eàá-eëìe íëøéòa-úà¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£ÌÎ¯ÈÚaŒ˙‡ e�ÚË∑ּתבּואה. «¬∆¿ƒ¿∆ְָ

(çé)íëì äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà-úà eç÷e§¯¤£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À
:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeè-úà¤Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ ·eËŒ˙‡∑ּכמצּולה לעׂשֹותּה סֹופּה ּנּבא, מה יֹודע ואינֹו נּבא ּגׁשן, ּדגיםארץ ּבּה ÏÁ·.ׁשאין ∆∆∆ƒ¿«ƒְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ≈∆
ı¯‡‰∑הּוא 'מיטב' לׁשֹון חלב, .ּכל »»∆ְֵֵֶַָ

(èé)íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNò úàæ äúéeö äzàå§©¨¬ª¥−¨Ÿ́£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦
:íúàáe íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì úBìâò£¨À§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−¨¤«

i"yx£‰˙Èeˆ ‰z‡Â∑לֹומר eNÚ.להםמּפי, ˙‡Ê∑הּוא ׁשּברׁשּותי להם, אמר רמב"ן.ּכ ¿«»À≈»ִִֶַָ…¬ְֱִִֶֶָָֹ

(ë)íéøöî õøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìò ñçz-ìà íëðéòå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤¦§©−¦
:àeä íëì̈¤¬«

(àë)ét-ìò úBìâò óñBé íäì ïziå ìàøNé éða ïë-eNòiå©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧¨¤¬¥²£¨−©¦´
:Cøcì äãö íäì ïziå äòøô©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥¨−©¨«¤

(áë)ìL ïúð ïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëìL §ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³¨©Æ§´
:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ

Ôkטו ¯˙·e ÔB‰ÈÏÚ ‡Î·e È‰BÁ‡ ÏÎÏ ˜L�e¿«¿»¬ƒ¿»¬≈»«≈
:dnÚ È‰BÁ‡ eÏÈlÓ«ƒ¬ƒƒ≈

elÚטז ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t ˙È·Ï ÚÓzL‡ ‡Ï˜Â¿»»ƒ¿¿«¿≈«¿…¿≈««
È�ÈÚ·e ‰Ú¯Ù È�ÈÚa ¯ÙLe ÛÒBÈ ÈÁ‡¬≈≈¿«¿≈≈«¿…¿≈≈

:È‰Bc·Ú«¿ƒ

c‡יז CÈÁ‡Ï ¯Ó‡ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¡«¿«»»
eÏÈ·B‡ eÏÈÊ‡Â ÔBÎ¯ÈÚa ˙È e�eÚË e„È·ÈÚƒƒ¿»¿ƒ¿∆¡ƒƒ

:ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»«

eÏeÚÂיח ÔBÎÈza L�‡ ˙ÈÂ ÔBÎe·‡ ˙È e¯·„e¿»»¬¿»¡«»≈¿
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ·eË ˙È ÔBÎÏ Ôz‡Â È˙ÂÏ¿»ƒ¿∆≈¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡Ú¯‡„ ‡·eË ˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»»¿«¿»

ÔBÎÏיט e·ÈÒ e„È·ÈÚ ‡c ‡„wÙÓ z‡Â¿«¿¿«»»»ƒƒƒ¿
ÔBÎÈL�ÏÂ ÔBÎÈÏÙËÏ ÔÏ‚Ú ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó≈«¿»¿ƒ¿«ƒ∆¿»¿«¿≈¿ƒ¿≈

:Ôe˙È˙Â ÔBÎe·‡ ˙È ÔeÏh˙Â¿ƒ¿»¬¿≈

Ïkכ ·Ë È¯‡ ÔBÎÈ�Ó ÏÚ ÒeÁ˙ ‡Ï ÔBÎ�ÈÚÂ¿≈¿»¿«»≈¬≈«»
:‡e‰ ÔBÎÏc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿

ÛÒBÈכא ÔB‰Ï ·‰ÈÂ Ï‡¯NÈ È�a ÔÎ e„·ÚÂ«¬»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈
ÔÈ„ÂÊ ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ‰Ú¯t ¯ÓÈÓ ÏÚ ÔÏ‚Ú∆¿»«≈««¿…ƒ«¿¿»ƒ

:‡Á¯‡Ï¿»¿»

Le·Ïc‡כב ÔeÏËˆ‡ ¯·‚Ï ·‰È ÔB‰lÎÏ¿»¿¿«ƒ¿«ƒ¿¿«»ƒ¿»
LÓÁÂ ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó ˙Ïz ·‰È ÔÓÈ�·Ïe¿ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿««¬≈

:ÔÈLe·Ïc ÔeÏËˆ‡ƒ¿¿«»ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

מּגיד יֹוסף היה ּכי יֹוסף. אחי ּבאּו וטעם ְֲִִֵֵֵַַַָָָ(טז)

ּפרעה נכּבדיםלבית אחים לֹו יׁש ּכי ְְְִִִִֵֵַַָֹ

ׁשמעּו ועּתה מּׁשם, גּנב ּגנֹוב ּכי העברים ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻּבארץ

ּבעיני וּייטב אמר. ּכאׁשר יֹוסף אחי ּבאּו ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּכי

ּובעיני להםפרעה הּדבר היה ּכי עבדיו. ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

מּבית עבד נכרי איׁש ּבהם ׁשּימׁשל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֹלחרּפה

אחים אליו ּבבֹוא ועּתה ,למל יצא ְְְֲִִִֵַַָָָָָֹהאסּורים

לפני להתיּצב הגּון הּוא ּכי ונֹודע ְְְְְִִִִִֵֵַַָָנכּבדים,

ּבּדבר: ּכּלם ׂשמחּו ְְִַָָָָָֻמלכים,

eNÚ.(יט) ˙‡Ê ‰˙Èeˆ ‰z‡Âהּדבר אמר ¿«»À≈»…¬ַַָָָ

אינּנּוּבצּואה ּכי יֹוסף מֹוסר מּדעּתֹו לֹו, ְְִִֵֵֵֶַַָָ

מאּומה, אּתֹו ידע ולא ,הּמל ּבהֹון יד ְְְִֵֶֶַַַָָָֹׁשֹולח

לׁשלח ירצה לא אּולי ּפרעה חׁשב ּכן ְְְִִֵֶַַַַַָֹֹֹעל

מצּוה אני לֹו אמר ּכן על ּדבר, ְְֲִִֵֶַַַָָָָלאביו

ּפנים: ּכל על זאת ׁשּתעׂשה ְֲִֶֶַַָָֹאֹות
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(âë)áehî íéàNð íéøîç äøNò úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´
:Cøcì åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNòå íéøöî¦§¨®¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−©¨«¤

i"yx£˙‡Êk ÁÏL∑.'וגֹו חמֹורים עׂשרה החׁשּבֹון? ּומהּו הּזה, ּכי(ּכחׁשּבֹון על מֹורה הּדמיֹון, ּובכ"ף הּמיּתרת "ּכזאת" ׁשּמּלת רצֹונֹו »«¿…ְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ

אתֹונֹות, ועׂשר חמֹורים עׂשרה מּׂשא ׁשהּוא הּזה, ּכחׁשּבֹון ּכלֹומר וגֹו'', ּכזאת ּבעגלֹות ׁשלח 'ּולאביו קרא: קאמר הכי רק אתנת, ועׂשר חמֹורים עׂשרה לֹו ׁשלח לא ְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹמעֹולם

מהרׁש"ל הּגאֹון ּבׁשם להבין. וקל ואתֹונֹות, חמֹורים ׁשּום ולא העגלֹות", את "וּירא אּלא: נכּתב, מצינּו ּדלא ׁשּפיר אתי ÌÈ¯ˆÓ.)והּׁשּתא ·ehÓ∑מצינּו ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹƒƒ¿»ƒִָ
ּפּול' ׁשל 'ּגריסין אּגדה: ּומדרׁש הימּנּו, נֹוחה זקנים ׁשּדעת יׁשן יין לֹו ׁשּׁשלח ÌÁÏÂ.ּבּגמרא ¯a∑ּכתרּגּומֹו. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ»»∆∆ְְַ

ÔBÊÓe∑רא"ם(לפּתן ּגרסת רמב"ן.)ּכ »ְְִִֵַַָָ

(ãë)eæbøz-ìà íäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©Ÿ́¤£¥¤½©¦§§−
:Cøca©¨«¤

i"yx£C¯ca eÊb¯zŒÏ‡∑,הלכה ּבדבר ּתתעּסקּו ּגּסה,אל ּפסיעה ּתפסיעּו אל אחר: ּדבר .הּדר עליכם ּתרּגז ׁשּלא «ƒ¿¿«»∆ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּדבר על ּבּדר יריבּו ׁשּמא ּדֹואג היה נכלמים, ׁשהיּו לפי לֹומר: יׁש מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ּולפי לעיר. ּבחּמה ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָותּכנסּו

לׂשנאתֹו לנּו וגרמּת עליו הרע לׁשֹון סּפרּת אּתה נמּכר, יד על ולֹומר: זה עם זה להתוּכח רמב"ן.מכירתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

(äë):íäéáà á÷òé-ìà ïòðk õøà eàáiå íéøönî eìòiå©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤§©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«

(åë)õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç óñBé ãBò øîàì Bì eãbiå©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´©½§¦¬¥−§¨¤´¤
:íäì ïéîàä-àì ék Baì âôiå íéøöî¦§¨®¦©¨´¨¦½¦¬Ÿ¤«¡¦−¨¤«

i"yx£ÏLÓ ‡e‰ŒÈÎÂ∑הּוא BaÏ.מֹוׁשלואׁשר ‚ÙiÂ∑,הּדברים אל ּפֹונה לּבֹו היה לא מּלהאמין, והל לּבֹו, נחלף ¿ƒ…≈ֲֵֶַ«»»ƒְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּוכמֹו: מׁשנה, ּבלׁשֹון טעמן מפיגין ג)לׁשֹון הפּוגֹות",(איכה מח)"מאין 'וריחיּה(ירמיה מתרּגמינן: נמר", לא "וריחֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹ

ּפג' רמב"ן.לא ָָ

ÔÈ�ÈÚËכג ÔÈ¯ÓÁ ‡¯ÒÚ ‡„k ÁÏL È‰e·‡ÏÂ¿«¬ƒ¿«¿»«¿»¬»ƒ¿ƒƒ
¯e·ÈÚ Ô�ÈÚË Ô�˙‡ ¯ÒÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡·ehÓƒ»¿ƒ¿»ƒ«¬««¿»¿ƒ»ƒ

:‡Á¯‡Ï È‰e·‡Ï ÔÈ„ÂÊe ÌÁÏe¿≈¿»ƒ«¬ƒ¿»¿»

Ï‡כד ÔB‰Ï ¯Ó‡Â eÏÊ‡Â È‰BÁ‡ ˙È ÁlLÂ¿««»¬ƒ«¬»«¬«¿»
:‡Á¯‡a Ôev�˙ƒ̇¿«¿»¿»

„ÔÚ�Îכה ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÌÈ¯ˆnÓ e˜ÈÏÒe¿ƒƒƒ¿»ƒ«¬¿«¿»ƒ¿««
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ¿««¬…¬

˜Ìiכו ÛÒBÈ ÔÚk „BÚ ¯ÓÈÓÏ dÏ e‡ÈeÁÂ¿«ƒ≈¿≈«¿«≈«»
BÂ‰Â ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ ÏÎa ËÈlL ‡e‰ È¯‡Â«¬≈«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ«¬
:ÔB‰Ï ÔÈÓÈ‰ ‡Ï È¯‡ daÏ ÏÚ Ô‚Èt ‡ilÓƒ«»»¿»«ƒ≈¬≈»≈ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Êk‡˙.(כג) ÁÏL ÂÈ·‡Ïe,הּזה ּכחׁשּבֹון ¿»ƒ»«¿…ְֶֶַַ

לׁשֹון וגֹו', חמֹורים עׂשרה החׁשּבֹון ְְְֲֲִֶַַָָּומהּו

אבל החׁשּבֹון. על ׁשּירמז נכֹון ואינּנּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹרּׁש"י.

ּולאביו ׁשעּורֹו ויהי הּמנחה, ּכזאת ׁשּיאמר ְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹֹיּתכן

והּכ"ף וגֹו', חמֹורים עׂשרה הּמנחה זאת ְְְֲֲִִַַַָָָָָֹׁשלח

ּכמֹו ּכן, לדּבר הּלׁשֹון ּדר רק יתרה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּכאּלּו

עבּד לי עׂשה האּלה ּכּדברים אליו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוּתדּבר

י"ט): ל"ט ְֵ(לעיל

B‡הּזאת ּכּצידה צידה ׁשלח ּולאביו ְִֵֵַַַַָָָָֹֹיאמר

ּכאׁשר רק להׁשוֹותן, ולא לאחיו, נתן ְְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָֹאׁשר

לאביו ׁשלח ּכן ּבלכּתם, לּדר צידה להם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתן

הּנכֹון. והּוא ּבבֹואֹו. לּדר ּומזֹון ּולחם ְְֶֶֶֶַַָָָּבר

ונֹוׂשא הּמּׂשא ּכי ואתֹונֹות, חמֹורים ְְְֲֲִִִִֵַַַָוהזּכיר

זכרים לׁשלח והּמנהג לֹו. ׁשלח הּכל ְְְְִִִַַַַַַָָָָֹֹהּמּׂשא,

ט"ז): ל"ב (לעיל אביו עׂשה ּכאׁשר ְְֲִֵֵֶַָָָּונקבֹות

C¯ca.(כד) eÊb¯z Ï‡,ּותנּועה רתת לׁשֹון רגז «ƒ¿¿«»∆ְְֶֶֶָֹ

לב הרב, על הּפחד מן ּבבֹואֹו ְִֵַַַַַַָֹֹוּיאמר

ב' (ׁשם וחלּו ורגזּו ס"ה), כ"ח (ּדברים ְְְְִַָָָָָרּגז

ּומימי ט"ז), ג' (חבקּוק ארּגז ותחּתי ְְְֲֵֶֶַַָָכ"ה),

י"ח). י"ב (יחזקאל ּתׁשּתה ּובדאגה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָּברגזה

להם ׁשאמר הּזה ּבּפסּוק ּבעיני הּנכֹון ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָולכן

:ּבּדר ּתפחדּו אל ְֲִֵֶַַָיֹוסף

ÔÈ�Ú‰Âוטּוב ּומזֹון ולחם ּבר נׂשאם ּבעבּור ּכי ¿»ƒ¿»ְְְֲִֶֶַָָָָ

ּבּדר אּולי יפחדּו הּבּצרּות ּבימי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָמצרים

ּבׁשּובם ׁשּכן וכל לסטים, עליהם יבֹואּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָּבלכּתם

אמר ולכן לּדבר, ימהרּו ולא רכּוׁשם ּכל ְְְְֲִֵַַַָָָָָָֹעם

ׁשּנאמר ּכמֹו לבֹוא, וימהרּו ּבזריזּות ׁשּילכּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָלהם

יפחדּו ואל אבי, אל ועלּו מהרּו ט') ְְְֲֲֲִִֶַַַָָ(ּבפסּוק

הּמֹוׁשל ׁשהּוא עליהם, ׁשמֹו ּכי ּבּדר ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָּכלל

ּבידֹו, ההם הארצֹות ּכל וחּיי מצרים ארץ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבכל

לׁשלֹום: ויבֹואּו וילכּו הּכל ייראּו ְְְְְִִֵַָָָֹּומּמֹוראֹו

BaÏ.(כו) ‚ÙiÂ,מּלהאמין והל לּבֹו נחלף «»»ƒְְֱֲִִִֶַַַָ

לׁשֹון הּדברים, אל ּפֹונה לּבֹו היה ְְִִֶֶַָָָֹלא

י"ד.), ּביצה (ּגמרא מׁשנה לׁשֹון טעמן, ְְְְֲִִִֵַָָָָָמפיגין

לא וריחֹו מ"ט), ג' (איכה הפגֹות מאין ְְֲֵֵֵֵָֹֻּוכמֹו

לא וריחיה מתרּגם י"א) מ"ח (ירמיה ְְְְְִֵֵָָָָֹֻנמר

רּׁש"י: לׁשֹון ְִַָּפג,

ep�È‡Â,ּובּטּול ׁשביתה ּפּוגה לׁשֹון ּכי נכֹון, ¿≈∆ְְִִִָָָ

ב' (איכה ל פּוגת ּתּתני אל ְְִִֵַַָָּכמֹו

הפגֹות מאין תדמה ולא נגרה עיני וכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָֹֻי"ח),

ׁשביתה מאין ּתמיד ׁשּנּגרה מ"ט), ג' ְְִִִֵֵֶָָָָ(ׁשם

מפ וכן אֹותֹווהפסק, ׁשּמפּזרין טעמן, יגין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָ

א' (חבּקּוק ּתֹורה ּתפּוג ּכן על וכן ְְֲִֵֵֵַַַָָּומתּבּטל.

ׁשּנתּבּטל לּבֹו, וּיפג זה, וגם ותּפסק. ּתּבטל ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָד'),

הּלב ּתנּועת ּפסקה ּכי נׁשימתֹו, ּופסקה ְְְְִִִֵַַָָָָָלּבֹו

ּכמת: ְְֵָָוהיה

‰ÊÂוהזּכר ּפתאם, הּׂשמחה ּבבֹוא ידּוע הענין ¿∆ְְְְְְִִִַַַָָָָֹֻ

הּזקנים זה יסּבלּו לא ּכי הרפּואֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶַָֹּבספרי

ּבבֹוא מהם רּבים ׁשּיתעּלפּו הּכח, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַֹוחלּוׁשי

נרחב הּלב יהיה ּכי ּפתאם, ּבפתע ׂשמחה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלהם

ּומתּפּזר יֹוצא הּתֹולדי והחם ּפתאם, ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹֹונפּתח

ּבהתקררֹו: הּלב ויאפס הּגּוף ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָּבחיצֹוני

‰p‰Âהאמין לא ּכי ואמר ּכמת. הּזקן נפל ¿ƒ≈ְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹ

הּיֹום מן ּגדֹול זמן ׁשעמד להּגיד ְְִִֶֶַַַָָָָלהם,

להם, האמין ׁשּלא ּבעבּור ּדֹומם ׁשֹוכב ְֱֲִֵֵֶֶֶַָֹוהּוא

וירּגילּו לֹו ׁשּיצעקּו הּזה ּבעּלּוף הּידּוע ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָּכי

ּבנחת ּבֹו ׁשּתּקבע עד ההיא ּבּׂשמחה ְְִִִֶַַַַַַָָאֹותֹו

יֹוסף ּדברי ּכל את אליו וידּברּו טעם וזה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָרּוח,

היּו ּכי העגלֹות, את וּירא אליהם ּדּבר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאׁשר

לפניו ּומביאים יֹוסף ּדברי ּבאזניו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָצֹועקים

נׁשמתֹו וחזרה אליו רּוחֹו ׁשבה אז ְְְֲִֵָָָָָָָָָהעגלֹות,

אביהם: יעקב רּוח וּתחי וזהּו ְְְֲֲִִֶֶַַַָָֹוחיה,

ÒeÏ˜�‡Âּבעבּור נבּואה, רּוח ּוׁשרת ּתרּגם ¿À¿¿ְְְֲִֵַַַָ

ּכן ודרׁש זה, הֹוסיף אמת ְֱִֵֶֶֶַַָָָׁשהּדבר

אביהם". יעקב "ויחי אמר ׁשּלא רּוח. ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָֹֹּבמּלת

(יׁשעיה עלי אלהים ה' רּוח מענין ְְְֱֲִִֵַַַַָָָָֹועׂשאֹו

(ׁשם ורּוחֹו ׁשלחני אלהים ה' ועּתה א'), ְְְֱִִַַָָָֹס"א

כ"ז (ּבּמדּבר ּבֹו רּוח אׁשר איׁש ט"ז), ְֲִִֶַַָמ"ח

י"ח):

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'a iriax meil inei xeriy

(æë)íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½
éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾

:íäéáà á÷òé çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk ׁשּנאמר:∑‡˙ וזהּו ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק היה ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר נאמר: ולא יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את ÚÈ˜·."וּירא Áe¯ ÈÁzÂ∑,ׁשכינה עליו ׁשרתה ְְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«¿ƒ««¬…ְְִָָָָָ
מּמּנּו רמב"ן.ׁשּפרׁשה ְִֶֶָָ

ß zah 'a iriax mei ß

(çë)epàøàå äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬§¤§¤−
:úeîà íøèa§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©©¦§©´
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ÁˆÈ˜.ּכמֹו ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑אדם חּיב ¿≈»»«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָָָ
זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבאברהםּבכבֹוד ולא ּביצחק ּתלה רמב"ן.לפיכ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

ÏÈlÓכז Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e·� Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

ÛÒBÈכח ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏË�e¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÛÒBÈ.(כז) È¯·c Ïk ˙‡ ÂÈÏ‡ e¯a„ÈÂיראה «¿«¿≈»≈»ƒ¿≈≈ֵֶָ

ּכל ליעקב הּגד ׁשּלא הּפׁשט ּדר על ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹֹֻלי

ּכיי חׁשב אבל יֹוסף, את מכרּו אחיו ּכי ְֲִִֵֶֶַָָָָָָמיו

לקחּוהּו אֹותֹו והּמֹוצאים ּבּׂשדה ּתֹועה ְְְִֶֶַַָָָָהיה

רצּו לא אחיו ּכי מצרים, אל אֹותֹו ְְִִִֶֶַָָָֹּומכרּו

ּפן לנפׁשם יראּו ּכי אף חּטאתם, לֹו ְְְְִִֶַַַַָָָָלהּגיד

וׁשמעֹון ּבראּובן עׂשה ּכאׁשר ויקּללם, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹיקצף

הּטֹוב ּבמּוסרֹו ויֹוסף ג'ֿז'). מ"ט (להּלן ְְְְִֵֵַַָָולוי

לֹו: להּגיד רצה ְִַָָֹלא

CÎÏeצּוה אבי לאמר יֹוסף אל ויצּוּו נאמר ¿»ְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹ

יעקב ידע ואּלּו וגֹו', לאמר מֹותֹו ְְְֲִִֵֵַַָֹֹלפני

אביהם ּפני ׁשּיחּלּו להם ראּוי היה הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבענין

ּפניו יּׂשא ּכי מּפיו, יֹוסף את לצּוֹות ְְִִִִֵֶַָָָּבמֹותֹו

ולא ּבסּכנה היּו ולא ּדברֹו, את ימרה ְְְְְְֶֶַַָָָָֹֹֹולא

ּדברים: מּלּבם לבּדֹות ְְְְִִִִִָָָיצטרכּו

ÁˆÈ˜.(א) ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï ÌÈÁ·Ê ÁaÊiÂחּיב «ƒ¿«¿»ƒ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ

לפיכ זקנֹו, מּכבֹוד יֹותר אביו ּבכבֹוד ְְְְִִִִֵֵָָָָאדם

ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ּבאברהם, ולא ּביצחק ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּתלה

ּבלי אבֹותיו לאלהי לֹומר ׁשהראּוי ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמסּפיק,

התהּלכּו אׁשר האלהים ׁשאמר ּכמֹו אדם, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיחד

ט"ו), מ"ח (להּלן ויצחק אברהם לפניו ְְְְְֲִַַַָָָָָָֹאבתי

אבי ואלהי אברהם אבי אלהי אמר ְְֱִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּובתפּלתֹו

זבחים וּיזּבח יאמר אֹו י'), ל"ב (לעיל ְְְְִִִֵַַַָָֹיצחק

וּיבן ז') י"ב (לעיל ּבאברהם ׁשאֹומר ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָלה'

יֹותר: ּבֹו לפרׁש ּצר ּומה לה'. ְְִֵֵֵֶַַַָֹמזּבח

Ï·‡אֹותֹו לנּו יגּלּו סֹוד ּבֹו יׁש הּזה הּפסּוק ¬»ְֵֶַַַָָ

ּכאׁשר ּכי ה'), (צ"ד רּבה ּבבראׁשית ְֲִִִֵֶַַָָׁשם

יתחיל הּגלּות ּכי ראה מצרים לרדת יעקב ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבא

רּבים זבחים וזבח מּמּנּו ּופחד ּובזרעֹו, ְְְְִִִֶַַַַָָָּבֹו

מתּוחה הּדין מּדת ּתהא ׁשּלא יצחק אביו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹלפחד

ּב ׁשהּוא ׁשבע ּבבאר זה ועׂשה ּתפּלהּכנגּדֹו. ית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

לחרן. ּבלכּתֹו רׁשּות נטל ּומּׁשם ְְְְֲִֶַַָָָָָלאבֹותיו,

עֹולֹות היּו ׁשּלא להֹודיע זבחים, הּכתּוב ְְְִִֶַַַָָָָֹואמר

ורּבֹותינּו הקריב. עֹולֹות אברהם ּכי ְְְֲִִִֵַַַָָָּכאבֹותיו,

נח ּבני הקריבּו לא קט"ז.) (זבחים ְְְְִִִֵַָָֹֹאמרּו

מפרׁש ּכתּוב ּובנח הקריבּו, עֹולֹות ְְְְִִִַָָָֹֹׁשלמים,

יעקב אבל ּבּמזּבח, עלת וּיעל כ') ח' ְְֲֲִֵֵַַַַַַָֹֹֹ(לעיל

אליו להׁשלים ׁשלמים הקריב ה' ּפחד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָמּפני

וּיקרא ּכהנים (ּתֹורת ׁשּדרׁשּו ּכמֹו הּמּדֹות, ְְְֲִִִֶַַַָָָֹּכל

והּנה ּבעֹולם. ׁשלֹום ׁשּמּטילין ׁשלמים א') ְְִִִִֵֶַָָָָט"ז

ׁשהיא הּגבּורה ּבמּדת ּכּונתֹו ּתחּלת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהיתה

ּבבראׁשית ׁשהזּכירּו הּטעם וזהּו אליו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּקרֹובה

יֹותר אביו ּבכבֹוד אדם ׁשחּיב ה') (צ"ד ְִִֵֶַַָָָָָרּבה

ּבלׁשֹון ׁשם ׁשאמרּו הּטעם והּוא זקנֹו, ְְְְְִֵֶַַַָָָמּכבֹוד

ואחר הּתלמיד ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ּבתחּלה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָאחר

הרב: ּבכבֹוד ׁשֹואלין ְֲִִַָָּכ

È˙È‡¯Â‰�w‰ Ôa ‡È�eÁ� Èa¯ ÏL BL¯„Óa ¿»ƒƒ¿ƒ¿»∆«ƒ¿¿»∆«»»
הּזה ּבּלׁשֹון קל"ה) הּבהיר ִֵֶֶַַַָָ(ספר

ל"א (לעיל יצחק אביו ּבפחד יעקב ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹוּיּׁשבע

ּפחד ּבאמּונת ּכ ׁשּנׁשּבע אדם יׁש וכי ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָנ"ג),

ונׁשּבע ּכח ליעקב נתן לא עדין אּלא ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹֹֹאביו,

ּבפחד יעקב וּיּׁשבע ׁשּנאמר לאביו, ׁשּנתן ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּבּכח

(מ"א ּביה ּדכתיב הּוא ניהּו ּומאי יצחק, ְְִִִִִֵַָָאביו

העלה, את וּתאכל ה' אׁש וּתּפל ל"ח) ִֵֶַַַָָֹֹֹי"ח

אׁש אלהי ה' ּכי כ"ד) ד' (ּדברים ְְֱִִִֵֶָֹּוכתיב

ּומּדבריהם ּבּמדרׁש. ּכאן עד וגֹו'. הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָֹאכלה

לה', זבחים וּיזּבח אמר לא כן ׁשּמּפני ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹנלמד

ׁשּנאמר ּבחלקֹו, יעקב זכה ּכבר ׁשעּתה ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹלפי

לאברהם חסד ליעקב אמת ּתּתן כ') ז' ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ(מיכה

והצר קדם, מימי לאבתינּו נׁשּבעּת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻאׁשר

עּתה: ְֵַָָלפרׁש

‰p‰Âיצחק אלהי אליו נראה הּקרּבנֹות ּבזכּות ¿ƒ≈ְְְְֱִִִֵֵַָָָָָֹ

רפה, הּדין ּבמּדת הּלילה ּבמראֹות ְְְְִִִַַַַַָָָָאביו

מה והּוא הּלילה, ּבמראֹות אלהים ׁשאמר ְְְְֱִֶֶַַַַַָָֹזהּו

האל הּוא ּכי ,אבי אלהי האל אנכי ֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּׁשאמר

ּבית האל אנכי ּבחרן לֹו אמר אׁשר אל ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבית

י"ג), ל"א (לעיל מּצבה ׁשם מׁשחּת אׁשר ְְֲֵֵֵֶַַָָָָאל

הּמּדה, והיא הּׁשם הּוא ,אבי אלהי ְְֱִִִֵֵַַָָֹוהּוא

ּבדינֹו יזּכה ּכי ּבמצרים יירא ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָֹוהבטיחֹו

ּגם אעל ואנכי טעם וזהּו העּנּוי, אחר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹויּגאל

ָֹעלה:

·˙ÎÂכז (ּבפרק הּנבֹוכים מֹורה ּבּספר הרב ¿»«ְְִֵֵֶֶֶַַַָ

ארד אנכי ּתרּגּום ּכי הראׁשֹון) ְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבחלק

אנא עלה, ּגם אעל ואנכי מצרימה ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹעּמ

ּבזה הרב ונפלא .אסיקינ ואנא עּמ ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאיחֹות

ּכל ׂשם אנקלּוס ּכי ואמר אנקלּוס, ּדעת ְְְְְִַַַַָָָֻֻעל

אׁשר סּפּור ּבכל הּגׁשמּות להרחיק ְְְְְֲִִֶַַַָמאֹודֹו

הּמֹורים הּׁשמֹות מאּלּו ימצא אׁשר וכל ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבּתֹורה,

הּתנּועה ענין יׂשים הּתנּועה, מּמיני מין ְְְִִִִִֵַַַַָָָעל

וּירד ּומתרּגם מהאל, לׁשמירה אֹו נברא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלכבֹוד

ּנא ארדה ה', ואתגלי כ') י"ט (ׁשמֹות ְְְְְִֵֵָָה'

ואיחזי, ּכען אתגלי כ"א) י"ח (לעיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַואראה

איחֹות: אנא ּכאן ּתרּגם לּמה ּכן ְְֲִִֵֵֵָָָָואם

L¯Ùeהענין ּבתחּלת ׁשאמר ּבעבּור ּכי הרב ≈«ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

הּלילה, ּבמראת ליׂשראל אלהים ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָֹֹֹוּיאמר

ּכאׁשר הּמאמר לסּפר לאנקלּוס קׁשה היה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹֻלא

אמירה סּפּור הּוא ּכי הּלילה, ּבמראֹות ְְְֱֲִִִֶַַַָָָנאמר
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(æë)íäìà øac øLà óñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ£¤´¦¤´£¥¤½
éçzå Búà úàNì óñBé çìL-øLà úBìâòä-úà àøiå©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾

:íäéáà á÷òé çeø−©©«£¬Ÿ£¦¤«
i"yx£ÛÒBÈ È¯·cŒÏk ׁשּנאמר:∑‡˙ וזהּו ערּופה', 'עגלה ּבפרׁשת מּמּנּו, ּכׁשּפרׁש עֹוסק היה ּבּמה להם, מסר סימן ≈»ƒ¿≈≈ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ּפרעה' ׁשלח 'אׁשר נאמר: ולא יֹוסף", ׁשלח אׁשר העגלֹות את ÚÈ˜·."וּירא Áe¯ ÈÁzÂ∑,ׁשכינה עליו ׁשרתה ְְְֱֲֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ«¿ƒ««¬…ְְִָָָָָ
מּמּנּו רמב"ן.ׁשּפרׁשה ְִֶֶָָ

ß zah 'a iriax mei ß

(çë)epàøàå äëìà éç éða óñBé-ãBò áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−¨®¥«§¨¬§¤§¤−
:úeîà íøèa§¤¬¤¨«

i"yx£„BÚ חי∑¯· ּבני יֹוסף ועֹוד הֹואיל וחדוה, ׂשמחה עֹוד לי .רב «ְְְְְִִִִֵֶַַָָ

åî(à)çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà-ìëå ìàøNé òqiå©¦©³¦§¨¥Æ§¨£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©©¦§©´
:÷çöé åéáà éýìûì íéçáæ§¨¦½¥«Ÿ¥−¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ú·M ‰¯‡a∑ּבתחּלתּה למ"ד ּבמקֹום ּתבה ּבסֹוף ה"א ׁשבע, לבאר ÁˆÈ˜.ּכמֹו ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï∑אדם חּיב ¿≈»»«ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ≈…≈»ƒƒ¿»ַָָָ
זקנֹו, מּבכבֹוד יֹותר אביו ּבאברהםּבכבֹוד ולא ּביצחק ּתלה רמב"ן.לפיכ ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָָֹ

ÏÈlÓכז Èc ÛÒBÈ ÈÓb˙t Ïk ˙È dnÚ eÏÈlÓe«ƒƒ≈»»ƒ¿»≈≈ƒ«ƒ
ÏhÓÏ ÛÒBÈ ÁÏLc ‡˙l‚Ú ˙È ‡ÊÁÂ ÔB‰nÚƒ¿«¬»»¬«»»ƒ¿«≈¿ƒ«
:ÔB‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙ÂÏ ‰‡e·� Áe¯ ˙¯Le d˙È»≈¿««¿»¿««¬…¬

ÛÒBÈכח ÔÚk „Ú ‡Â„Á ÈÏ ÈbÒ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈«ƒƒ∆¿»«¿«≈
:˙eÓ‡ ‡Ï „Ú dpÊÁ‡Â ÏÈÊ‡ Ìi˜ È¯a¿ƒ«»¡≈¿∆¡ƒ≈«»≈

Ï·‡¯א ‡˙‡Â dÏ Èc ÏÎÂ Ï‡¯NÈ ÏË�e¿«ƒ¿»≈¿»ƒ≈«¬»ƒ¿≈
:˜ÁˆÈ È‰e·‡ d‰Ï‡Ï ÔÈÁ·c Á·„e Ú·L»«¿«ƒ¿ƒ≈»≈¬ƒƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÛÒBÈ.(כז) È¯·c Ïk ˙‡ ÂÈÏ‡ e¯a„ÈÂיראה «¿«¿≈»≈»ƒ¿≈≈ֵֶָ

ּכל ליעקב הּגד ׁשּלא הּפׁשט ּדר על ְְֲִֶֶֶַַַַָָֹֹֻלי

ּכיי חׁשב אבל יֹוסף, את מכרּו אחיו ּכי ְֲִִֵֶֶַָָָָָָמיו

לקחּוהּו אֹותֹו והּמֹוצאים ּבּׂשדה ּתֹועה ְְְִֶֶַַָָָָהיה

רצּו לא אחיו ּכי מצרים, אל אֹותֹו ְְִִִֶֶַָָָֹּומכרּו

ּפן לנפׁשם יראּו ּכי אף חּטאתם, לֹו ְְְְִִֶַַַַָָָָלהּגיד

וׁשמעֹון ּבראּובן עׂשה ּכאׁשר ויקּללם, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹיקצף

הּטֹוב ּבמּוסרֹו ויֹוסף ג'ֿז'). מ"ט (להּלן ְְְְִֵֵַַָָולוי

לֹו: להּגיד רצה ְִַָָֹלא

CÎÏeצּוה אבי לאמר יֹוסף אל ויצּוּו נאמר ¿»ְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹ

יעקב ידע ואּלּו וגֹו', לאמר מֹותֹו ְְְֲִִֵֵַַָֹֹלפני

אביהם ּפני ׁשּיחּלּו להם ראּוי היה הּזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבענין

ּפניו יּׂשא ּכי מּפיו, יֹוסף את לצּוֹות ְְִִִִֵֶַָָָּבמֹותֹו

ולא ּבסּכנה היּו ולא ּדברֹו, את ימרה ְְְְְְֶֶַַָָָָֹֹֹולא

ּדברים: מּלּבם לבּדֹות ְְְְִִִִִָָָיצטרכּו

ÁˆÈ˜.(א) ÂÈ·‡ È‰Ï‡Ï ÌÈÁ·Ê ÁaÊiÂחּיב «ƒ¿«¿»ƒ≈…≈»ƒƒ¿»ַָ

לפיכ זקנֹו, מּכבֹוד יֹותר אביו ּבכבֹוד ְְְְִִִִֵֵָָָָאדם

ואינּנּו רּׁש"י. לׁשֹון ּבאברהם, ולא ּביצחק ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּתלה

ּבלי אבֹותיו לאלהי לֹומר ׁשהראּוי ְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמסּפיק,

התהּלכּו אׁשר האלהים ׁשאמר ּכמֹו אדם, ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּיחד

ט"ו), מ"ח (להּלן ויצחק אברהם לפניו ְְְְְֲִַַַָָָָָָֹאבתי

אבי ואלהי אברהם אבי אלהי אמר ְְֱִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹּובתפּלתֹו

זבחים וּיזּבח יאמר אֹו י'), ל"ב (לעיל ְְְְִִִֵַַַָָֹיצחק

וּיבן ז') י"ב (לעיל ּבאברהם ׁשאֹומר ּכמֹו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָלה'

יֹותר: ּבֹו לפרׁש ּצר ּומה לה'. ְְִֵֵֵֶַַַָֹמזּבח

Ï·‡אֹותֹו לנּו יגּלּו סֹוד ּבֹו יׁש הּזה הּפסּוק ¬»ְֵֶַַַָָ

ּכאׁשר ּכי ה'), (צ"ד רּבה ּבבראׁשית ְֲִִִֵֶַַָָׁשם

יתחיל הּגלּות ּכי ראה מצרים לרדת יעקב ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּבא

רּבים זבחים וזבח מּמּנּו ּופחד ּובזרעֹו, ְְְְִִִֶַַַַָָָּבֹו

מתּוחה הּדין מּדת ּתהא ׁשּלא יצחק אביו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹלפחד

ּב ׁשהּוא ׁשבע ּבבאר זה ועׂשה ּתפּלהּכנגּדֹו. ית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

לחרן. ּבלכּתֹו רׁשּות נטל ּומּׁשם ְְְְֲִֶַַָָָָָלאבֹותיו,

עֹולֹות היּו ׁשּלא להֹודיע זבחים, הּכתּוב ְְְִִֶַַַָָָָֹואמר

ורּבֹותינּו הקריב. עֹולֹות אברהם ּכי ְְְֲִִִֵַַַָָָּכאבֹותיו,

נח ּבני הקריבּו לא קט"ז.) (זבחים ְְְְִִִֵַָָֹֹאמרּו

מפרׁש ּכתּוב ּובנח הקריבּו, עֹולֹות ְְְְִִִַָָָֹֹׁשלמים,

יעקב אבל ּבּמזּבח, עלת וּיעל כ') ח' ְְֲֲִֵֵַַַַַַָֹֹֹ(לעיל

אליו להׁשלים ׁשלמים הקריב ה' ּפחד ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָמּפני

וּיקרא ּכהנים (ּתֹורת ׁשּדרׁשּו ּכמֹו הּמּדֹות, ְְְֲִִִֶַַַָָָֹּכל

והּנה ּבעֹולם. ׁשלֹום ׁשּמּטילין ׁשלמים א') ְְִִִִֵֶַָָָָט"ז

ׁשהיא הּגבּורה ּבמּדת ּכּונתֹו ּתחּלת ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהיתה

ּבבראׁשית ׁשהזּכירּו הּטעם וזהּו אליו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּקרֹובה

יֹותר אביו ּבכבֹוד אדם ׁשחּיב ה') (צ"ד ְִִֵֶַַָָָָָרּבה

ּבלׁשֹון ׁשם ׁשאמרּו הּטעם והּוא זקנֹו, ְְְְְִֵֶַַַָָָמּכבֹוד

ואחר הּתלמיד ּבׁשלֹום ׁשֹואלין ּבתחּלה ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָאחר

הרב: ּבכבֹוד ׁשֹואלין ְֲִִַָָּכ

È˙È‡¯Â‰�w‰ Ôa ‡È�eÁ� Èa¯ ÏL BL¯„Óa ¿»ƒƒ¿ƒ¿»∆«ƒ¿¿»∆«»»
הּזה ּבּלׁשֹון קל"ה) הּבהיר ִֵֶֶַַַָָ(ספר

ל"א (לעיל יצחק אביו ּבפחד יעקב ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹוּיּׁשבע

ּפחד ּבאמּונת ּכ ׁשּנׁשּבע אדם יׁש וכי ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָנ"ג),

ונׁשּבע ּכח ליעקב נתן לא עדין אּלא ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹֹֹאביו,

ּבפחד יעקב וּיּׁשבע ׁשּנאמר לאביו, ׁשּנתן ְְֱֲִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹּבּכח

(מ"א ּביה ּדכתיב הּוא ניהּו ּומאי יצחק, ְְִִִִִֵַָָאביו

העלה, את וּתאכל ה' אׁש וּתּפל ל"ח) ִֵֶַַַָָֹֹֹי"ח

אׁש אלהי ה' ּכי כ"ד) ד' (ּדברים ְְֱִִִֵֶָֹּוכתיב

ּומּדבריהם ּבּמדרׁש. ּכאן עד וגֹו'. הּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָֹאכלה

לה', זבחים וּיזּבח אמר לא כן ׁשּמּפני ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹנלמד

ׁשּנאמר ּבחלקֹו, יעקב זכה ּכבר ׁשעּתה ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹלפי

לאברהם חסד ליעקב אמת ּתּתן כ') ז' ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ(מיכה

והצר קדם, מימי לאבתינּו נׁשּבעּת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֻאׁשר

עּתה: ְֵַָָלפרׁש

‰p‰Âיצחק אלהי אליו נראה הּקרּבנֹות ּבזכּות ¿ƒ≈ְְְְֱִִִֵֵַָָָָָֹ

רפה, הּדין ּבמּדת הּלילה ּבמראֹות ְְְְִִִַַַַַָָָָאביו

מה והּוא הּלילה, ּבמראֹות אלהים ׁשאמר ְְְְֱִֶֶַַַַַָָֹזהּו

האל הּוא ּכי ,אבי אלהי האל אנכי ֱִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹּׁשאמר

ּבית האל אנכי ּבחרן לֹו אמר אׁשר אל ְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֹּבית

י"ג), ל"א (לעיל מּצבה ׁשם מׁשחּת אׁשר ְְֲֵֵֵֶַַָָָָאל

הּמּדה, והיא הּׁשם הּוא ,אבי אלהי ְְֱִִִֵֵַַָָֹוהּוא

ּבדינֹו יזּכה ּכי ּבמצרים יירא ׁשּלא ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָֹוהבטיחֹו

ּגם אעל ואנכי טעם וזהּו העּנּוי, אחר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָֹויּגאל

ָֹעלה:

·˙ÎÂכז (ּבפרק הּנבֹוכים מֹורה ּבּספר הרב ¿»«ְְִֵֵֶֶֶַַַָ

ארד אנכי ּתרּגּום ּכי הראׁשֹון) ְִִִֵֵֵֶַַָָֹּבחלק

אנא עלה, ּגם אעל ואנכי מצרימה ְְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹעּמ

ּבזה הרב ונפלא .אסיקינ ואנא עּמ ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאיחֹות

ּכל ׂשם אנקלּוס ּכי ואמר אנקלּוס, ּדעת ְְְְְִַַַַָָָֻֻעל

אׁשר סּפּור ּבכל הּגׁשמּות להרחיק ְְְְְֲִִֶַַַָמאֹודֹו

הּמֹורים הּׁשמֹות מאּלּו ימצא אׁשר וכל ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבּתֹורה,

הּתנּועה ענין יׂשים הּתנּועה, מּמיני מין ְְְִִִִִֵַַַַָָָעל

וּירד ּומתרּגם מהאל, לׁשמירה אֹו נברא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָלכבֹוד

ּנא ארדה ה', ואתגלי כ') י"ט (ׁשמֹות ְְְְְִֵֵָָה'

ואיחזי, ּכען אתגלי כ"א) י"ח (לעיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַואראה

איחֹות: אנא ּכאן ּתרּגם לּמה ּכן ְְֲִִֵֵֵָָָָואם

L¯Ùeהענין ּבתחּלת ׁשאמר ּבעבּור ּכי הרב ≈«ְְֲִִִִֶַַַַַָָָ

הּלילה, ּבמראת ליׂשראל אלהים ְְְְְֱִִֵֶַַַַָָֹֹֹוּיאמר

ּכאׁשר הּמאמר לסּפר לאנקלּוס קׁשה היה ְְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹֻלא

אמירה סּפּור הּוא ּכי הּלילה, ּבמראֹות ְְְֱֲִִִֶַַַָָָנאמר
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ּגדֹול הפרׁש יׁש ּכי ׁשהיה, מעׂשה סּפּור ְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹלא

הּלילה, ּבמראה אֹו ּבחלֹום ּׁשּיאמר מה ְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹּבין

מה ּובין ּובמראה, ּבמחזה ּׁשּיאמר מה ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַֹּובין

לאמר, אלי ה' ּדבר ויהי מחלט, ּבדבר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֹֻּׁשּיאמר

אמר וכן ּדבריו. אּלּו לאמר, אלי ה' וּיאמר ְְֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹאֹו

אנקלּוס ׁשהרחיק מ"ז) א' ּבמו"נ ְְְְְִִֶַָָֻ(הרמּב"ם

הּגעת ּפרּוׁשּה ויׂשים מקֹום ּבכל ְְְִִֵַַַָָָָָָהּׁשמיעה

ויתרּגם ּתפּלה, קּבּול אֹו לּבֹורא ההּוא ְְִִִֵֵַַַַָָָהּדבר

אקּבל וקּבלא ל"ג), כ"ט (לעיל ה' קדם ְְְֲֳִֵֵַַַָָָׁשמיע

כ"ב): כ"ב (ׁשמֹות ְְְִֵקבילּתיּה

Ì‡Âאנקלּוס יברח לּמה הרב, ּכדברי הּדבר ּכן ¿ƒְְְְְִִֵֵַַַָָָָָֻ

ּכן, ּגם הּׁשמיעה וירחיק הּתנּועה, ְְְְִִִֵַַַַָָמן

מן יברח ולא ּגׁשמּות, על ׁשּתֹורה ְְְְִִִִֶֶַַַָֹמּיראתֹו

מקֹום ּבׁשּום הּקריאה מן ולא והּדּבּור ְְְְֲִִִִַַָָָָֹהאמירה

מחלט, ּבמאמר ּבין ּבמראה ּבין ּבחלֹום ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָֻּבין

וקרא ה', ּומּליל ה', ואמר יתרּגם ּבכּלם ְְְְְִֵֵַַַָָָָֻּכי

ּגׁשמּות, על ּתֹורה היא ּגם והיא למׁשה, ְְְִִֶֶַַַה'

ואמר אֹו ה', קדם מן ויתאמר לתרּגם לֹו ְְְְְְֳִִֵֵַַַָָָָוהיה

ּבענין הראּוי ּכפי ה', וּיתרעי אֹו ּדה', ְְְְְִִִִֵַָָָָָָיקרא

א' (מו"נ ּובאמירה ּבּדּבּור הרב ׁשּפרׁש ְֲִִֵֶַַַַָָּכמֹו

ס"ד).

‰nÏÂ,הראּיה ירחיק ולא ּבּׁשמיעה ירחיק ¿»»ְְְְְִִִִַַַָָָֹ

אמר ואׁשר ה'. וחזא אֹותּה ְֲֲִֵֶֶַַַָָָׁשּתרּגם

ׂשכל הּׂשגת ענין על יֹורה ּכי מ"ז) (ׁשם ְִִֵֶֶַַַַַָָָהרב

ׁשהּוא ׁשּכן ּכל העין, הּׂשגת על יֹורה ֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָּכאׁשר

ּבּׂשכל ההּׂשגה על ּתאמר היא ּכי ּבּׁשמיעה, ְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹזה

לקֹול אברם וּיׁשמע ּכגֹון מקֹומֹות, ּברב ְְְְְְִַַַָָָֹּוברצֹון

(ּתהּלים ּתחנּוני קֹול ׁשמע ב'), ט"ז (לעיל ְְְֲִִֵַַַָָׂשרי

תפּלה תרּבּו ּכי ּגם ב'), ׁשמעכ"ח אינּני ְְִִִֵֵֶַַַָֹ

(ש"א טֹוב מּזבח ׁשמע הּנה ט"ו), א' ְְְִִֵֶַַַָֹ(יׁשעיה

ה' ּבקֹול ּתׁשמע ׁשמֹוע אם והיה כ"ב), ְְְִִַַָָָט"ו

(מ"א ׁשמע לב וכן א'), כ"ח (ּדברים ְְֱִֵֵֵֶַָֹֹאלהי

רּבם: וכן ט'), ְֵָֻג'

‰p‰Âהּׁשמיעה מן לירא לֹו היה לא אנקלּוס ¿ƒ≈ְְְִִִַָָָָֹֻ

והרצֹון הּדבר קּבלת על רק ּתֹורה ְֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

אבל מקֹום, ּבׁשּום הראּיה מן ּברח ולא ְְְֲִִַָָָָָֹּבֹו,

מּׂשג ׁשהּדבר מקֹום ּבכל ּכפׁשּוטּה אֹותּה ְְְִִֵֶַָָָָָָָֻּתרּגם

ּבראּיה מּׂשג אינּנּו ּכאׁשר אבל ּבלבד, ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבראּיה

יתרּגם והתּבֹוננּות הׁשּגחה צרי והּוא ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָּבלבד

ל"ב) כ"ט (לעיל אמר ּכאׁשר ּבֹו, הראּוי ְְֲִֵֶַַָָָּכפי

עּמי עני את ראיתי ראה ּבעניי, ה' ראה ְְֳִִִִִִֶַָָָָָֹּכי

יׂשראל ּבני את אלהים וּירא ז'), ג' ְְְְֱִִֵֵֶַַָֹ(ׁשמֹות

את ׁשּיראה ּבהם הראּיה ׁשאין כ"ה), ב' ְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָ(ׁשם

וזה אֹותֹו, וידע ּבענינם ׁשּיׁשּגיח אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּגּופם

ּבדעת ׁשעלה ּכטעם לא הּתֹורה, ּבכל ְְְְֶַַַַַַָָָָֹּדרּכֹו

האחרים מקֹומֹות והּׁשני ּבידֹו ונׁשּתּבׁש ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָהרב

וחזא ל"א) כ"ט י"ב, ו' (לעיל אֹותם ְְֲִֵֵֶַָָׁשּתרּגם

אֹותֹו: הׁשלים ולא ְְִִֵָֹאליו

ÔBLÏ·eוּיעבר ותרּגם אנקלּוס, ּכּנה העברה ƒ¿ְְְְֲֲִִֵַַַָָָֹֻ

ואעבר ו') ל"ד (ׁשמֹות ּפניו על ְְֲַַַָָה'

העֹובר הּדבר ׁשּיהיה אּפֹוהי, על ׁשכינּתיּה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָה'

ּבּבֹורא ּתנּועה לׁשֹון יזּכיר ולא לדעּתֹו, ְְְְְְְִִֵַַַָָֹנברא

ה' ּתרּגם אי ּכן ואם הרב. ּׁשהזּכיר מה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָּכפי

ה' ג') ל"א (ּדברים לפני עבר הּוא ְְֱִֵֶֶָָֹֹאלהי

ּתנּועה מין זה והּנה ,קדמ עבר הּוא ְְֱֳִִֵֶֶַָָָָֹאלהי

וכן אנקלּוס. מּמּנּו יירא ולא מעׂשה, ְְְְְֲִִִֵֶֶַָֹֻּבסּפּור

(ׁשמֹות הּגדלה הּיד את יׂשראל וּירא ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹּבּפסּוק

גבּורתא ית יׂשראל וחזא ּבֹו ּתרּגם ל"א) ְְְֲִִֵֵַַָָָָי"ד

אׁשר לׁשֹון מּפני הּגבּורה ּבֹו נֹופל רּבתא, ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָידא

יראעׂש היה ולא רּבתא ידא ּבֹו והׁשאיר ה, ְְְְְִִֵַָָָָָָָֹ

וכן ּכלל, אֹותּה יכּנה ולא הּיד מן ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּומתּפחד

(ׁשם אלהים ּבאצּבע ּכתּובים ּבתרּגּום ְְְְְֱִִֶַַַָָֹנהג

דה': ּבאצּבעא י"ח) ְְְֶַָל"א

‰Óeיׂשים ּכי ס"ה) א' (ּבמו"נ הרב ּבֹו ּׁשּתרץ «ְִִֵֵֶַָָ

ּפתח אׁשר נברא ּכלי האצּבע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֻאנקלּוס

הּנה ּכי אמת, אינּנּו הּבֹורא, ּבחפץ ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַהּלּוחֹות

ּכתב ב') ל"ג (ּדברים למֹו ּדת אׁש ְִִִֵַָָָָמימינֹו

ׁשּתֹורה הּכֹותבת הּימין מן ּפחד ולא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹימיניּה,

(ׁשמֹות ּתרּגם ועֹוד האצּבע, מן וכן ּגׁשמּות, ְְְְְְִִֵֵֶַַַָעל

ו') ּפסּוק (ׁשם ואמר ,ימינ ארימּת י"ב) ְְְְֲִֵַָָָָט"ו

החזקה יד ותרּגם סנאה, ּתברת ה' ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָימינ

(ׁשם ואמר ּתקיפא, יד ית כ"ד) ג' ְְְְִִַַָָָָָ(ּדברים

וכן מרממא, ּובאדרעא ּתקיפא ּבידא ל"ד) ְְְְְְִִֵֶַַָָָָד'

ותתקיף מ"א) ל"ב (ׁשם ידי ּבמׁשּפט ְְְְְִִִֵֵָָָֹותאחז

ּתדירא י"ב) י"א (ׁשם ּתרּגם וכן ידי, ְְְְְִִִֵֵָָָָּבדינא

ּדׁשּתא: מריׁשא ּבּה אלהי ה' ְֱֵֵֵֵֶַָָָָעיני

‰p‰Âוהּנה וּיחלם הענין ּבתחּלת ּכתּוב ּביעקב ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָָֹֹ

י"ב), כ"ח (לעיל וגֹו' ארצה מּצב ְְְֵַָָָֻֻסּלם

דה' יקרא והא ותרּגם מּמּנּו אנקלּוס ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֻּופחד

ּבעבּור ה', והא ּתרּגם ולא עלֹוהי, ְְְְֲֲִִֵֵַַָֹמעּתד

(ׁשם עּמ אנכי והּנה ותרּגם ּבחלֹום, ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָֹׁשהּוא

אּנא והא אמר ולא ,ּבסעד מימרי והא ְְְְְֲִֵַַָָָָָָֹט"ו)

על ואף ,עּמ איחֹות אנא ׁשּתרּגם ּכמֹו ,ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָעּמ

ּכמֹוהּו ּבחלֹום ׁשּנאמר ּדבר, סּפּור ׁשהּוא ֱֲִִֶֶֶַַָָָּפי

(ׁשמֹות ּפי עם אהיה ואנכי ותרּגם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֹּבׁשוה.

ּבוּיאמר ואמר ,ּפּומ עם יהי ואנא י"ב) ְְְֲִֵֶַַַָָָֹד'

י"ב) ג' (ׁשם האֹות ל וזה עּמ אהיה ְְְִִֶֶֶָָָּכי

:עּמ מימרי יהא ְְֲִִֵֵֵָארי

„BÚÂו ותרּגם ּבחלֹומֹות אנקלּוס ּיבאנזהר ¿ְְְְְֲִִֵַַָָֹֻ

(לעיל הּלילה ּבחלם אבימל אל ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָָֹֹאלהים

(לעיל ּבחלם לבן אל אלהים וּיבא ג'), ְֱֲִֵֶַַָָָֹֹֹכ'

ואם ה', קדם מן מימר ואתא כ"ד), ְֲֳִִֵַַָָל"א

קֹודמת הּביאה ּתהא ׁשּלא ׁשחׁשׁש ְִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּתאמר

ּבׁשלמה הּנה מּמׁש, ׁשהיא ּבּה ויחׁשב ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹלחלֹום

ׁשלמה אל ה' נראה ּבגבעֹון ה') ג' (מ"א ְְְְִִֶָָֹֹּכתּוב

ה' אתגלי יֹונתן אֹותֹו ותרּגם הּלילה, ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָּבחלֹום

אֹותֹו יסּפרּו ּבחלֹום, נאמר הּדבר ואם ְְְְֱֲִִֶַַַַָָֹֹלׁשלמה.

עליהם יקׁשה ואל ההּוא, ּבחלֹום נאמר ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַּכאׁשר

הּגׁשמּות, על יֹורה מאמר ׁשהּוא ּפי על ְֲִֶֶַַַַַַָאף

ּגם מּמׁש. ׁשאינֹו להם יתרץ ּבחלֹום היֹותֹו ְֱֲִֵֵֶֶַַַָָָּכי

ראּוי ּבחלֹום נראה הּוא ּכי ׁשּיאמר הּדבר ְֲִִֵֶַַַָָָָֹּכן

ּבֹו ּׁשּנאמר מה ּכי הּוא, ּבאׁשר אֹותֹו ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַׁשּיסּפרּו

אבל מּמׁש ׁשאינֹו ילּמד הּלילה, ּבחלֹום ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא

ּתחׁשב ואל ּכן. מּמּנּו לֹו ׁשּנדמה חלֹום ְְְֲִִֵֶֶֶַַֹהּוא

יאמר ׁשּלא מּפני עּזיאל ּבן ליֹונתן זה ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשהיה

וארא ּכי ּבחלֹומֹות, ראּיה לׁשֹון ְְֲֲִִִֵֶַַָָָּבארמית

וחזית, מתרּגם כ"ב) מ"א (לעיל ְְְֲֲִֵֵַַָֹֻּבחלמי

ל"א): ב' (ּדנּיאל הוית חזה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָּובנבּוכדנצר

ÔÎÂעל ּכי תלּנתיכם עלינּו לא אנקלּוס ּתרּגם ¿≈ְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹֻֻ

מימרא על אלהין ח') ט"ז (ׁשמֹות ְְֱֵֵַָָה'

וכן הּגׁשמּות, מן ּופחד יראה ּכאן ואין ְְְְִִֵֵַַַַַָָדה',

כ"א (ּבּמדּבר ּובמׁשה ּבאלהים העם ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹוידּבר

ּביני וכן דה', מימרא על עמא ואתרעם ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָה')

ּכל ּובין אלהים ּבין י"ב), ט' (לעיל ְֱִֵֵֵֵֵֶָֹּוביניכם

דה', ּומימרא מימרי ּבין ט"ז), (ׁשם חּיה ְְֵֵֵֵֶֶַַָָָנפׁש

(ׁשם ה' יצף ּתרּגם וכן הרּבה, ּבהן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָּוכּיֹוצא

(ׁשם עד אלהים דה', מימרא יס מ"ט) ְֱִִֵֵַַָָֹל"א

נ') יראתל"א ּבהן לֹו ואין סהיד, דה' ְְְִֵֵֵֶַַָָָמימרא

ׁשּיאמר ּבכאן, ענין למימרא אין וגם ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹהּגׁשמּות,

באלהים לי הּׁשבעה וכן ויעיד, ׁשּיצּפה ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָֹּבֹו

ואין דה', ּבמימרא לי קים כ"ג) כ"א ְְְִֵֵֵַַָָ(ׁשם

אלהים, ּבמאמר נׁשּבע אני מזּכירין ְְְְֱֲֲִִִִִִִַַַַַָֹהּנׁשּבעים

ידּוע וסֹודם לאנקלּוס, רּבים ּבאּלּו ְְְְְְִֵֵַַַָָֻוכּיֹוצא

ְִִַַלּמׂשּכילים:

ÔÎÂ(כ"ז א' (ּבמו"נ הרב אמר עמידה ּבלׁשֹון ¿≈ְְֲִִַַָָָ

ּבֹו לפרׁש ּכּונתֹו עּזיאל ּבן יֹונתן ְִֵֵֶֶַָָָָָָֻׁשּׂשם

י"ד (זכריה רגליו ועמדּו ּתרּגם ּולכ ְְְְְְְִִֵַַָָָָקּיּום,

עסק ּדבר ּכל ּתרּגם וכן ּבגבּורּתיה, ויתגּלי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָד')

יתירא לא אנקלּוס והּנה ּגבּורתא, ְְְְְְְִִֵֵָָָֹֻּותנּועה

ּׁשם לפני עמד הנני ותרּגם עמידה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָֹמּלׁשֹון

קדמ קאים אנא הא ו') י"ז (ׁשמֹות הּצּור ְֲֳִַַָָָָָעל

ּכי (ׁשם) הרב ּׁשאמר ּומה טינרא. על ִִֶַַַַַָָָָָָּתמן

הּׁשכינה ּגּלּוי הּתנּועה ענין יׂשים ְְְְְִִִִַַַָָָֻאנקלּוס

הּכבֹוד מן אנקלּוס הּנה נברא, ּכבֹוד ְְְְְִִִֵֵַָָָֻוהראֹות

וּירא ויתרּגם האּלה, ּכּלׁשֹונֹות ּבֹו מּלתת ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָיברח

י"ט) ט"ז (ּבּמדּבר העדה ּכל אל ה' ְְִֵֶַָָָָכבֹוד

ה' ואתגלי ׁשּיאמר ּכמֹו דה', יקרא ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֹואתגלי

יקרא ואיתחזי יתרּגם ולא כ'), י"ט ְְְְְְְִֵֵַַָָֹ(ׁשמֹות

ואתגלי, ב') ג' (ׁשם ּבּמלאכים יתרּגם וכן ְְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָּדה',

נברא ּובכבֹוד ּבּמלאכים אנקלּוס ידּבר ְְְְְְְִִִִֵַַַָָֻואם

א' (ּבמו"נ הרב ׁשאמר ּכמֹו הּגׁשמּות ְְְְְְִֵֶַַַַָָּבעניני

ׁשּיראה הראּיה מן יתירא ׁשּלא ראּוי היה ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹכ"ו),

ּכי ׁשעׂשה ּכמֹו ואתחזי, ּבהם ויתרּגם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהאדם

ל"א) ל"ב (לעיל ּפנים אל ּפנים אלהים ְֱִִִִִֵֶָָָֹראיתי

ׁשּיהיה וׁשלֹום וחס דה', מלאכא חזיתי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָארי

חּוץ נברא ּכבֹוד אֹו ׁשכינה הּנקרא ְְְְִִִַַָָָָָהּדבר

ּכאן, הרב חׁשב ּכאׁשר יתּבר הּנכּבד ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמהּׁשם

מּס רּבים איןּובפרקים אם ּתרּגם והּוא פרֹו, ְְְְִִִִִִִֵֵַָ

ׁשכינּת לית אם ט"ו) ל"ג (ׁשמֹות הלכים ְְְְִִִֵֶָָֹּפני

עּמֹו ּבלכת יחּפץ לא ּומׁשה ּביננא, ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹמהלכא

ׁשּכבר ,יתּבר הּנכּבד מהּׁשם חּוץ נברא ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָּכבֹוד

יל מלאכי הּנה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְִִֵֵֵַַַָָָָאמר

,ּבכ מתרּצה היה ולא ל"ד) ל"ב (ׁשם ְְְְִֶֶַָָָָָֹלפני

ּבעצמֹו האל עּמֹו ׁשּיל מבּקׁש היה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל

ׁשּׁשמע אחר וכן י"ד). ל"ג (ׁשם ְְִֵֶַַַָָּובכבֹודֹו

הּזה הּדבר את ּגם לֹו, ואמר ּבקֹולֹו ְְֵֶֶַַַַַָָָהּׁשם

יל מׁשה אמר י"ז), (ׁשם אעׂשה ּדּברּת ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָאׁשר

ּכען ּתה ט') ל"ד (ׁשם ּבקרּבנּו אדני ְְְְֲִֵַָָָָֹנא

לראת תּוכל לא ּתרּגם וכן ּביננא, דה' ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֹֹׁשכינּתא

אּפי למחזי תּכֹול לא כ') ל"ג (ׁשם ּפני ְֱִֵֵֶֶַָָָָאת

יֹונתן ואמר אנׁשא. יחזינני לא ארי ְְְֱֲֲִִִִֵַַַָָָָָָׁשכינּתי

דה' יקרא ּברי י"ב) ג' (יחזקאל עּזיאל ְְְְִִֵֵֶֶַָָֻּבן

ירצה הּזה הּכבֹוד ואם ׁשכינּתיה, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָמאתר

ּכמֹו ויהיה ואמּתֹו, הּבֹורא עצם הּכתּוב ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָּבֹו

ׁשּפרׁש י"ח), ל"ג (ׁשמֹות ּכבד את נא ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹהראני
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הגּדרתם התחלת ּכבר ׁשהם נפׁש, ׁשבעים עם יצא יעקב ּדהּנה לֹומר, ויׁש הארצֹות. מּׁשאר ּבקדּׁשתּה עדין מבּדלת יׂשראל ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻארץ

האבֹות. לׁשלׁשת ׁשהבטחה הארץ אביו, מגּורי ארץ ּכנען, ארץ הּוא להם הראּוי הּמקֹום ולכאֹורה עצמֹו. ּבפני ּכעם יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשל
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הזּכיר הּנה ס"ג), נ"ג, א' (מו"נ ּכן הרב ְִִִֵֵַָּבֹו

ׁשהּוא יאמר ואם ׁשכינתיה. ּובית אתר ְְְֲִִֵֵֶַָֹּבֹו

ּוכבֹוד ּבּפסּוק הרב ׁשל ּכדעּתֹו נברא ְְְְְִֶַַַָָָּכבֹוד

וזּולתֹו, ל"ה) מ' (ׁשמֹות הּמׁשּכן את מלא ְְְִֵֶַָָָה'

לכבֹוד והּמתּפּלל והמבר ,ּברּו ּבֹו יקּבעּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָאי

ּדברים רּבֹותינּו ּובדברי אלילים, ּכעֹובד ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַָָנברא

.יתּבר האל ׁשהּוא הּׁשכינה ׁשם על יֹורּו ְְִִִֵֵֶַַַַָָָרּבים

עּזיאל ּבן ויֹונתן לאנקלּוס האּלה הענינים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻאבל

חן. לּיֹודעים וסֹודם ּבּקּבלה ידּועים ְְְְִִִֵַַַָָָָּדברים

מּלת ּכל אנקלּוס יתרּגם סיני הר ְְְְְֲִִֵַַַַַַָֻּובמעמד

ּדה', מימרא אֹו יקרא ּבּפרׁשה הּנזּכר ְְְְֱִִֵַַָָָָָָָֹאלהים

יאמ לא המיחד הּׁשם הּפרׁשה ּתזּכיר רוכאׁשר ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

אזּכיר ועֹוד מּמּנּו, ּובחכמה ּבהׁשּגחה והּכל ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּכן,

ּומה י"ט). כ' (ׁשמֹות יתּבר הּׁשם ּבעזרת ְְְְִֵֶֶַַַַָזה

הּדברים ּכל את אלהים וידּבר אנקלּוס ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻּׁשּתרּגם

ּבזה טעמֹו ה', ּומליל א') כ' (ׁשם ֲֵֵֶֶַַָָָהאּלה

ּכל אל ה' ּדּבר ּבפנים ּפנים ׁשּנאמר ְֱִִִִֶֶֶֶַָָָמּׁשּום

יבין: והּמׂשּכיל י"ט). ד', ה' (ּדברים ְְְְְִִִֶַַַָָקהלכם

Ï·‡רצה ,עמ איחֹות אנא ּכאן ּׁשאמר מה ¬»ֲִֵֶַַָָָָָָ

ׁשירה (מכילתא ּׁשאמרּו מה ּבֹו ְְְְִִִֶַָָָֹלרמז

אנכי ׁשּנאמר עּמהם ׁשכינה למצרים ּגלּו ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹג')

עּמהם ׁשכינה לעילם ּגלּו מצרימה, עּמ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָארד

כסאי וׂשמּתי ל"ח) מ"ט (ירמיה ְְְְְֱִִִִֶֶַַָׁשּנאמר

ּכמֹו ׁשוים, והירידה האמירה והּנה ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָּבעילם,

אּלא לתרּגם יכֹול היה ולא למעלה, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּפרׁשּתי

זֹו). ּפסקא (ריׁש רמזּתי ּכאׁשר ּפנים ּבׁשּום ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכן

אנא והא לתרּגם יּתכן לא ּביעקב ׁשם ְְְְֲֲֲִֵֵַַָָָָָֹֹאבל

עליו נּצב ה' והּנה ּכתּוב ׁשם ּכי ּבעבּור ,ְֲִִִִֵַָָָָָָעמ

ׁשּמצא ּומּפני יבין. והּמׂשּכיל י"ג). כ"ח ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ(לעיל

מּמּנּו ּברח מּמׁש, ּכפׁשּוטֹו ׁשאינֹו ְְְִִֵֶֶַַָָֻאנקלּוס

.ּבסעּד מימרי ואמר ּבלבד עזר ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָועׂשאֹו

ּבמׁשה ׁשאמר ּכמֹו ,עּמ מימרי אמר ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹולא

נפלאֹות: מּתֹורתֹו יראנּו והאל י"ב). ג' ְְְְִִֵֵַָָָ(ׁשמֹות

ÚÈ˜·.(ב) ·˜ÚÈ ¯Ó‡iÂהּׁשם לֹו ׁשאמר אחר «…∆«¬…«¬…ֵֶַַַַָ

יהיה יׂשראל אם ּכי יעקב עֹוד ׁשמ יּקרא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹֹלא

ההּוא. הּנכּבד ּבּׁשם ׁשּיקראּנּו ראּוי היה ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשמ

ּפעמים, ׁשלׁשה הּזאת ּבּפרׁשה נזּכר הּוא ְְְְִִֵַַַָָָָָֹוכן

עם יׂשּור לא עּתה ּכי לרמז יעקב קראֹו ְְֲֲִִִַַָָָָֹֹֹאבל

ּבבית יהיה אבל ויּוכל, אנׁשים ועם ְְְְֱֲֲִִִִֵֶָָָֹאלהים

הּגלּות מעּתה ּכי עלה, ּגם ׁשּיעלּנּו עד ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹעבדים

ו טעם וזה ּבֹו. יׂשראלהתחיל ּבני ׁשמֹות אּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

ּכי ח'), (ּפסּוק ּובניו יעקב מצרימה ְְֲִִִַַַָָָָָֹהּבאים

הּבנים יפרּו ּכי ׁשּמה, יבֹואּו יׂשראל ּבני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשם

הּוא יעקב אבל ּוכבֹודם, ׁשמם ויגּדל ְְְְְְֲֲִִַַָָָֹוירּבּו

ׁשם: ּברדּתֹו ְְִַָָעּתה

¯ÈkÊ‰Âיׂשראל ּבני ׁשמֹות עם ואֹונן ער הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְְְִִֵֵֵַָָָ

מּדברנּו הּידּוע לּסֹוד מצרימה, ְְְִִִֵַַַַַָָָָהּבאים

יבין והּמׂשּכיל ח'). ל"ח (לעיל ּכבר ְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּכתבנּו

ּבּפקּודים הזּכירם וכן הּפסּוק, ּכל וטעם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָזה.

ואֹונן ער יהּודה ּבני י"טֿכ') כ"ו ְְְְִֵֵַָָָ(ּבּמדּבר

יהּודה בני וּיהיּו ּכנען, ּבארץ ואֹונן ער ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוּימת
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לארץ לחּוצה לצאת ׁשּנזקק על מצר ג)ׁשהיה מו, היתה(רש"י לא האבֹות ּבזמן והרי זֹו, יציאה על הצטער מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹ

הגּדרתם התחלת ּכבר ׁשהם נפׁש, ׁשבעים עם יצא יעקב ּדהּנה לֹומר, ויׁש הארצֹות. מּׁשאר ּבקדּׁשתּה עדין מבּדלת יׂשראל ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֻֻארץ

האבֹות. לׁשלׁשת ׁשהבטחה הארץ אביו, מגּורי ארץ ּכנען, ארץ הּוא להם הראּוי הּמקֹום ולכאֹורה עצמֹו. ּבפני ּכעם יׂשראל ּבני ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻׁשל

אׂשימָך ּגדֹול לגֹוי "ּכי ׁשאּדרּבה: נענה זה לארץ.ׁשםועל ּבחּוץ ּדוקא ," ְְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
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i"yx£ÔÚ�k ı¯‡a eLÎ¯ ¯L‡∑:אמר הּמכּפלה. ּבמערת חלקֹו ּבׁשביל לעׂשו הּכל נתן ארם ּבפּדן ּׁשרכׁש מה אבל ¬∆»¿¿∆∆¿««ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ואמר ּכרי, ּכמין ּכסף וׁשל זהב ׁשל צּבּורין לֹו העמיד לי". ּכריתי "אׁשר וזהּו: לי', ּכדאי אינן לארץ חּוצה ְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ'נכסי
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הזּכיר הּנה ס"ג), נ"ג, א' (מו"נ ּכן הרב ְִִִֵֵַָּבֹו

ׁשהּוא יאמר ואם ׁשכינתיה. ּובית אתר ְְְֲִִֵֵֶַָֹּבֹו

ּוכבֹוד ּבּפסּוק הרב ׁשל ּכדעּתֹו נברא ְְְְְִֶַַַָָָּכבֹוד

וזּולתֹו, ל"ה) מ' (ׁשמֹות הּמׁשּכן את מלא ְְְִֵֶַָָָה'

לכבֹוד והּמתּפּלל והמבר ,ּברּו ּבֹו יקּבעּו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָאי

ּדברים רּבֹותינּו ּובדברי אלילים, ּכעֹובד ְְְְְֱִִִִִֵֵֵַָָנברא

.יתּבר האל ׁשהּוא הּׁשכינה ׁשם על יֹורּו ְְִִִֵֵֶַַַַָָָרּבים

עּזיאל ּבן ויֹונתן לאנקלּוס האּלה הענינים ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻֻאבל

חן. לּיֹודעים וסֹודם ּבּקּבלה ידּועים ְְְְִִִֵַַַָָָָּדברים

מּלת ּכל אנקלּוס יתרּגם סיני הר ְְְְְֲִִֵַַַַַַָֻּובמעמד

ּדה', מימרא אֹו יקרא ּבּפרׁשה הּנזּכר ְְְְֱִִֵַַָָָָָָָֹאלהים

יאמ לא המיחד הּׁשם הּפרׁשה ּתזּכיר רוכאׁשר ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻ

אזּכיר ועֹוד מּמּנּו, ּובחכמה ּבהׁשּגחה והּכל ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹּכן,

ּומה י"ט). כ' (ׁשמֹות יתּבר הּׁשם ּבעזרת ְְְְִֵֶֶַַַַָזה

הּדברים ּכל את אלהים וידּבר אנקלּוס ְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻּׁשּתרּגם

ּבזה טעמֹו ה', ּומליל א') כ' (ׁשם ֲֵֵֶֶַַָָָהאּלה

ּכל אל ה' ּדּבר ּבפנים ּפנים ׁשּנאמר ְֱִִִִֶֶֶֶַָָָמּׁשּום

יבין: והּמׂשּכיל י"ט). ד', ה' (ּדברים ְְְְְִִִֶַַַָָקהלכם

Ï·‡רצה ,עמ איחֹות אנא ּכאן ּׁשאמר מה ¬»ֲִֵֶַַָָָָָָ

ׁשירה (מכילתא ּׁשאמרּו מה ּבֹו ְְְְִִִֶַָָָֹלרמז

אנכי ׁשּנאמר עּמהם ׁשכינה למצרים ּגלּו ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָֹג')

עּמהם ׁשכינה לעילם ּגלּו מצרימה, עּמ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָארד

כסאי וׂשמּתי ל"ח) מ"ט (ירמיה ְְְְְֱִִִִֶֶַַָׁשּנאמר

ּכמֹו ׁשוים, והירידה האמירה והּנה ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָּבעילם,

אּלא לתרּגם יכֹול היה ולא למעלה, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּפרׁשּתי

זֹו). ּפסקא (ריׁש רמזּתי ּכאׁשר ּפנים ּבׁשּום ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכן

אנא והא לתרּגם יּתכן לא ּביעקב ׁשם ְְְְֲֲֲִֵֵַַָָָָָֹֹאבל

עליו נּצב ה' והּנה ּכתּוב ׁשם ּכי ּבעבּור ,ְֲִִִִֵַָָָָָָעמ

ׁשּמצא ּומּפני יבין. והּמׂשּכיל י"ג). כ"ח ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ(לעיל

מּמּנּו ּברח מּמׁש, ּכפׁשּוטֹו ׁשאינֹו ְְְִִֵֶֶַַָָֻאנקלּוס

.ּבסעּד מימרי ואמר ּבלבד עזר ענין ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָועׂשאֹו

ּבמׁשה ׁשאמר ּכמֹו ,עּמ מימרי אמר ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹולא

נפלאֹות: מּתֹורתֹו יראנּו והאל י"ב). ג' ְְְְִִֵֵַָָָ(ׁשמֹות

ÚÈ˜·.(ב) ·˜ÚÈ ¯Ó‡iÂהּׁשם לֹו ׁשאמר אחר «…∆«¬…«¬…ֵֶַַַַָ

יהיה יׂשראל אם ּכי יעקב עֹוד ׁשמ יּקרא ְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹֹלא

ההּוא. הּנכּבד ּבּׁשם ׁשּיקראּנּו ראּוי היה ,ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשמ

ּפעמים, ׁשלׁשה הּזאת ּבּפרׁשה נזּכר הּוא ְְְְִִֵַַַָָָָָֹוכן

עם יׂשּור לא עּתה ּכי לרמז יעקב קראֹו ְְֲֲִִִַַָָָָֹֹֹאבל

ּבבית יהיה אבל ויּוכל, אנׁשים ועם ְְְְֱֲֲִִִִֵֶָָָֹאלהים

הּגלּות מעּתה ּכי עלה, ּגם ׁשּיעלּנּו עד ֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹעבדים

ו טעם וזה ּבֹו. יׂשראלהתחיל ּבני ׁשמֹות אּלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ

ּכי ח'), (ּפסּוק ּובניו יעקב מצרימה ְְֲִִִַַַָָָָָֹהּבאים

הּבנים יפרּו ּכי ׁשּמה, יבֹואּו יׂשראל ּבני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּבׁשם

הּוא יעקב אבל ּוכבֹודם, ׁשמם ויגּדל ְְְְְְֲֲִִַַָָָֹוירּבּו

ׁשם: ּברדּתֹו ְְִַָָעּתה

¯ÈkÊ‰Âיׂשראל ּבני ׁשמֹות עם ואֹונן ער הּכתּוב ¿ƒ¿ƒְְְְִִֵֵֵַָָָ

מּדברנּו הּידּוע לּסֹוד מצרימה, ְְְִִִֵַַַַַָָָָהּבאים

יבין והּמׂשּכיל ח'). ל"ח (לעיל ּכבר ְְְְְִִֵֶַַַָָָׁשּכתבנּו

ּבּפקּודים הזּכירם וכן הּפסּוק, ּכל וטעם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָזה.

ואֹונן ער יהּודה ּבני י"טֿכ') כ"ו ְְְְִֵֵַָָָ(ּבּמדּבר

יהּודה בני וּיהיּו ּכנען, ּבארץ ואֹונן ער ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוּימת



ybieלד zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iying meil inei xeriy

(æ)àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá éðáe åéðäº̈§¥³¨¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬
:äîéøöî Bzà¦−¦§¨«§¨

i"yx£ÂÈ�a ˙B�·e∑לוי ּבת ויֹוכבד אׁשר ּבת רמב"ן.סרח ¿»»ְִֵֵֶֶֶַַַָ

ß zah 'b iying mei ß

(ç)åéðáe á÷òé äîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨©«£´Ÿ¨¨®
:ïáeàø á÷òé øëa§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ ÌÈ‡a‰∑ּבאּו אׁשר ּכתב לא אׁשר על לתמּה ואין "ּבאים", הּכתּוב: להם קֹורא הּׁשעה ׁשם .על «»ƒƒ¿«¿»ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(è):éîøëå ïøöçå àelôe CBðç ïáeàø éðáe§¥−§¥®£¬©−§¤§¬Ÿ§©§¦«

(é)ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå ïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe§¥´¦§À§¥¯§¨¦²§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−
:úéðòðkä-ïa¤©§©«£¦«

i"yx£˙È�Ú�k‰ŒÔa∑ל ׁשּנׁשּבע עד לצאת רֹוצה ּדינה היתה לא ׁשכם, את ּכׁשהרגּו לכנעני. ׁשּנבעלה ּדינה, ּהּבן ∆«¿«¬ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
ׁשּיּׂשאּנה .(ב"ר)ׁשמעֹון ְִִֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(228 'nr d zegiy ihewl)

לכנעני ׁשּנבעלה ּדינה, י)ּבן מו, ּונׂשאּום(רׁש"י וׁשבט ׁשבט ּכל עם נֹולדּו ׁשּתאֹומֹות הּסבּור יהּודה, רּבי ּלפי לז,הינּו וּיׁשב (רׁש"י ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

נחמיהלה) רּבי לפי אְך ּבני(ׁשם). ׁשהיּו אּלה ׁשּבכל לֹומר הּפׁשט הפְך זה הרי ּכנענּיֹות, נׁשים עם התחּתנּו ׁשהּׁשבטים ׁשאֹומר , ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

נאנסה ׁשאּמֹו מּפני הּכנענית" "ּבן הּכתּוב מכּנהּו יעקב, ׁשל ּבּתֹו ּבן ׁשהיה ׁשאּול, ודוקא זה, ּפרט הּכתּוב הזּכיר לא מּמׁש ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּכנענּיֹות

ּכנעני. ידי ְְֲִֵַַעל

(àé):éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáe§¥−¥¦®¥«§¾§¨−§¨¦«

(áé)øò úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå øò äãeäé éðáe§¥´§À̈¥¯§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³
:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiå ïòðk õøàa ïðBàå§¨Æ§¤´¤§©½©©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«

(âé):ïøîLå áBéå äeôe òìBz øëùOé éðáe§¥−¦¨¨®¨¬ª¨−§¬§¦§«Ÿ

(ãé):ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

(åè)älà|úàå íøà ïcôa á÷òéì äãìé øLà äàì éða ¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈§¥−
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðécìLå íéL:L ¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§¨−§¦¬§¨«

i"yx£Bz· ‰�Èc ˙‡Â 'B‚Â ‰‡Ï È�a ‰l‡∑ּתחּלה מזרעת 'אּׁשה :ללּמד ּביעקב, ּתלה והּנקבה ּבלאה ּתלה הּזכרים ≈∆¿≈≈»¿¿≈ƒ»ƒְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
נקבה' יֹולדת ּתחּלה מזריע איׁש זכר, LÏLÂ.יֹולדת ÌÈLÏL∑,יֹוכבד זֹו אּלא ל"ב? אּלא מֹוצא אּתה אי ּובפרטן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ¿…ƒ¿»…ְִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הֹורתּה ואין ּבמצרים, לידתּה ּבמצרים", ללוי אֹותּה ילדה "אׁשר ׁשּנאמר: לעיר, ּבכניסתן החֹומֹות ּבין ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשּנֹולדה
רמב"ן.ּבמצרים ְְִִַ

È‰B�aז ˙�·e d˙�a dnÚ È‰B�· È�·e È‰B�a¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
:ÌÈ¯ˆÓÏ dnÚ ÏÈÚ‡ dÚ¯Ê ÏÎÂ¿»«¿≈»≈ƒ≈¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆÓÏח elÚc Ï‡¯NÈ È�a ˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«ƒ
:Ô·e‡¯ ·˜ÚÈ„ ‡¯Îea È‰B�·e ·˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»¿«¬…¿≈

ÈÓ¯ÎÂ:ט Ô¯ˆÁÂ ‡elÙe CB�Á Ô·e‡¯ È�·e¿≈¿≈¬«¿∆¿…¿«¿ƒ

ÔÈÎÈÂי „‰‡Â ÔÈÓÈÂ Ï‡eÓÈ ÔBÚÓL È�·e¿≈ƒ¿¿≈¿»ƒ¿…«¿»ƒ
:‡˙È�Ú�k ¯a Ïe‡LÂ ¯ÁˆÂ¿…«¿»«¿«¬≈»

È¯¯Óe:יא ˙‰˜ ÔBL¯b ÈÂÏ È�·e¿≈≈ƒ≈¿¿»¿»ƒ

Á¯ÊÂיב ı¯ÙÂ ‰ÏLÂ Ô�B‡Â ¯Ú ‰„e‰È È�·e¿≈¿»≈¿»¿≈»»∆∆»»«
ı¯Ù È�· BÂ‰Â ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a Ô�B‡Â ¯Ú ˙ÈÓeƒ≈¿»¿«¿»ƒ¿«««¬¿≈∆∆

:ÏeÓÁÂ Ô¯ˆÁ∆¿…¿»

ÔB¯ÓLÂ:יג ·BÈÂ ‰eÙe ÚÏBz ¯Î˘OÈ È�·e¿≈ƒ»»»À»¿¿ƒ¿

Ï‡ÏÁÈÂ:יד ÔBÏ‡Â „¯Ò ÔeÏ·Ê È�·e¿≈¿À∆∆¿≈¿«¿¿≈

‡¯Ìטו ÔcÙa ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈc ‰‡Ï È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈»ƒ¿ƒ«¿«¬…¿««¬»
d˙�·e È‰B�a LÙ� Ïk dz¯· ‰�Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»¿«≈»∆∆¿ƒ¿»≈

:˙Ï˙e ÔÈ˙Ïz¿»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ג'ֿד') ב' (א'. הּימים ּובדברי ְְְְְִִִֵַָָלמׁשּפחֹותם.

ואֹונן ער יהּודה ּבני אמר ּבּמסּפר, ְְְְְִֵֵַַָָָָָָמנאם

הּכנענית, ׁשּוע מּבת לֹו נֹולד ׁשלׁשה ְְְֲִִֵַַַַַָָוׁשּלה,

ּכל זרח ואת ּפרץ את ּלֹו ילדה ּכּלתֹו ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָָותמר

חמּׁשה: יהּודה ְְֲִֵָָּבני

ÂÈ�a.(ז) ˙B�·eּבת ויֹוכבד אׁשר ּבת ׂשרח ¿»»ְֵֶֶֶַַַָ

אבל ּבבנֹותיו. ּירּבה ּומה רּׁש"י. לׁשֹון ְְְֲִִִֵֶַַַָָלוי,

יאמר הרּבים ּביחּוסי ּכׁשּידּבר הּכתּוב ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדר

ּפסּוק (להּלן חׁשים דן ּובני רּבים, לׁשֹון ְְְְִִִֵַַָָָָֻּביחיד

ח'), כ"ו (ּבּמדּבר אליאב פּלּוא ּובני ְְֱִִֵַַָָכ"ג),

אׁשר. ּבת סרח ּבניו, ּובנֹות ּדינה, ּבנֹותיו, ְְְִֵֵֶַַָָָָָוכן

ׁשאמר ּכמֹו הּכתּוב יזּכירּנה לא יֹוכבד ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל

ּכדעת אליה ירמז אבל וׁשׁש, ׁשּׁשים נפׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

קכ"ג.): (ב"ב ֵַרּבֹותינּו

LÏLÂ.(טו) ÌÈLÏLמֹוצא אּתה אי ּובפרטן ¿ƒ¿»ְִִֵַָָָ

ybie zyxt - en - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'b iying meil inei xeriy

(æè):éìàøàå éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeíúçà çøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦¨−§¤´©£Ÿ¨®
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨¨−§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úàרמב"ן ¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ È�a∑ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "אׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

È¯Úטז ÔBaˆ‡Â È�eL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È�·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰�ÓÈ ¯L‡ È�·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È�·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈

·¯dzיח ‰‡ÏÏ Ô·Ï ·‰Èc ‰tÏÊ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿≈»¿«≈
:‡LÙ� È¯NÚ ˙ÈL ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…ƒ∆¿≈«¿»

ÔÓÈ�·e:יט ÛÒBÈ ·˜ÚÈ ˙z‡ ÏÁ¯ È�a¿≈»≈ƒ««¬…≈ƒ¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּנֹולדה יֹוכבד זֹו אּלא ּוׁשּתים, ׁשלׁשים ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָאּלא

נ"ט) כ"ו (ּבּמדּבר ׁשּנאמר לעיר, ְְֱִִִִֶֶַַָָָָּבכניסתן

ילדה ּבמצריםאׁשר לידתּה ּבמצרים, ללוי אתּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

רּבֹותינּו ׁשּטת היא זֹו ּבמצרים, הֹורתּה ְְְִִִִֵֵַַַָָואין

י"ב.): ָ(סֹוטה

Èa¯Âאם ּתימה, זה ּכי ואמר הׁשיב אברהם ¿«ƒְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנעׂשה הּפלא הּכתּוב הזּכיר לא לּמה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכן

ּוׁשלׁשים מאה ּבת והיא מׁשה ׁשהֹולידה ְְִִִִֵֶֶַָָָעּמּה

ּבת ׁשהיתה ׂשרה ּדבר הזּכיר ולּמה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָׁשנה,

ׁשעׂשּו עד הּצער זה לנּו ּדי ולא ְְִִֶֶַַַַַָָֹּתׁשעים.

יֹוכבד ּתֹורה ׂשמחת ּביֹום ּפּיּוטים ְְְִִִִֶֶַַַָָהּפיטנים

מאתים ּבת היא והּנה התנחמי, אחרי ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָאּמי

ּכ חיה הּׁשילֹוני אחּיה וכי ׁשנה. ְֲֲִִִִִִַַָָָָָָוחמּׁשים

אּלּו יחיד, ּדברי אֹו הּגדה, ּדר ׁשנים, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָוכ

ְָָּדבריו:

‰p‰Âּדברי ּבסתירת ּבעיניו חכם יהיה ּפן ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ואֹומר, אליו. לענֹות צרי אני ְֲֲִִֵֵַַַָָרּבֹותינּו,

ּגדֹול ּפלא יֹוכבד ּבדבר יהיה ּפנים ּכל על ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכי

ּכי הּתֹורה, יסֹוד ׁשהם הּנסּתרים הּנּסים ְְִִִִִִֵֶַַַָָמן

ּכמֹו אליו, מתיחסת לא עצמֹו, לוי ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹהיא

אתּה ילדה אׁשר נ"ט) כ"ו (ּבּמדּבר ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשּכתּוב

את כ') ו' (ׁשמֹות ּכתּוב ועֹוד ּבמצרים. ְְְְְִִִֵֶָָללוי

אֹותּה הֹוליד ּכי נאמר אם והּנה ּדדתֹו. ְִִִִֵֶֶַָָֹֹיֹוכבד

לידתּה והיתה ּבניו, ּכל הֹוליד ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָּבבחרּותֹו

ּבלדת היא הּנה מעט, למצרים רדּתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָאחר

אֹו רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכּמנין מאד זקנה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה

לֹו: ָקרֹוב

Ì‡Âּבמצרים ׁשבּתֹו אחר לֹו ׁשּנֹולדה יאמר ¿ƒְְְְִִִֶַַַַָֹ

אֹותּה ׁשהֹוליד נחׁשב והּנה רּבים, ְֲִִִִֵֶַַָָֹימים

והּוא ׁשנה, וׁשבע חמּׁשים למצרים רדּתֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָאחר

מ"ג ּבן היה ּברדּתֹו ּכי ׁשנה, מאה ּבן ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָיהיה

ׁשּיהיה ּפלאים, ׁשני ּבזה יהיּו והּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשנים,

(לעיל הּכתּוב הזּכיר אׁשר ּכאברהם זקן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָהּוא

(לעיל ּוכתיב יּולד, ׁשנה מאה הלבן י"ז) ְְְִִֵֵֵֶַָָָָי"ז

ּבלדת זקנה היא ותהיה זקן, ואדני י"ב) ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹי"ח

ע" ּבת לסֹוףמׁשה לידתּה עֹוד נאחר ואם ג, ְְְִֵֵֶַַָָ

אברהם: מּׁשל ּגדֹול ּפלא יהיה הּנה לוי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָימי

Ï·‡,ּבּתֹורה ּוברּור אמת ׁשהּוא ּדבר ל אמר ¬»ֱֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּיתנּבא נביא ידי על הּנעׂשים הּנּסים ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּכי

הּׁשם ּבמלאכּות נגלה מלא אֹו מּתחּלה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּכן

צּדיק לעזר מאליהן והּנעׂשים הּכתּוב, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹיזּכירם

אֹו ּבּתֹורה יזּכירֹו לא רׁשע להכרית ְְְִִַַַָָָֹאֹו

החכם ּבפי יּוצק רֹותח זהב וזהּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבּנביאים,

ּפנחס ּבענין רּבֹותינּו על ּׁשהׁשיב מּמה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּזה

הרּבה: ּבמקֹומֹות וזּולתֹו י"ב) כ"ה ְְְְִִֵַַָָ(ּבּמדּבר

‰nÏÂהּתֹורה יסֹודֹות ּכל הּכתּוב, יזּכירם ¿»»ְְִֵַַַָָָ

אין הּתֹורה ועם הם. נסּתרים ְְְִִִִֵֵַַָָּבנּסים

ׁשהרי ּומנהג, טבע לא נּסים רק ענינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבכל

לא ּכי ּומֹופתים, אֹותֹות ּכּלם הּתֹורה ְִִִֵַָָֹֻיעּודי

העריֹות מן אחת על הּבא ּבּטבע, וימּות ֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּכרת

ּכברזל הּׁשמים יהיּו ולא חלב, האֹוכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹאֹו

ּכל וכן הּׁשביעית, ּבּׁשנה זרענּו מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָּבטבעם

הצלחת וכל ההן ּבּטֹובֹות הּתֹורה ְְִֵֵַַַַָָָָיעּודי

מלּכנּו ּדוד ּתפּלֹות וכל ּבצדקתם, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָהּצּדיקים

ּבהם ׁשאין אּלא ונפלאֹות, נּסים ּתפּלֹותינּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכל

הזּכרּתי ּכאׁשר עֹולם ׁשל ּבטבעֹו מפרסם ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָֻׁשּנּוי

ּבעזרת אפרׁשּנּו ועֹוד א'), י"ז (לעיל ּכבר ְְְְְְֲֵֶֶֶַָָזה

י"א): כ"ו וּיקרא ב', ו' (ׁשמֹות ְְִֵַַָהּׁשם

‰p‰Â.ּׁשאמרּתי מה על נאמן עד ל אּתן ¿ƒ≈ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ

עד לארץ יׂשראל ּבֹוא מעת ּכי ְְִִֵֵֵֶַַָָָָידענּו,

וׁשבעים מאֹות ּכׁשלׁש היה ּדוד אדֹוננּו ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָלדת

ׂשלמֹון ּדֹורֹות, לארּבעה יתחּלקּו והּימים ְְְְְְִִַַַַָָָָָׁשנה.

צ"ג מהם אחד לכל ויּגיע ויּׁשי, ועֹובד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּובעז

והיּו לאברהם, קרֹוב זקנים ּכּלם והּנה ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֻׁשנה,

ּכדר ׁשּלא מֹותֹו ּבׁשנת אחד ּכל ּכלמֹולידים ְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ

ואם ׁשנה. מאה ּבזמּנם החּיים אין ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהארץ,

יהיּו ּכּמנהג, ּבבחרּותֹו מהם אחד ְְְֲִִִֵֶֶַַָָהֹוליד

ּבהם ויהי מאברהם, יֹותר מאד זקנים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹהאחרים

ּבדֹור האדם ימי ּכי מאד, יֹותר ּגדֹול ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹהּפלא

למחציתם. חזרּו ּדוד ּובׁשנֹות ארּכים, ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻאברהם

ימים לׂשלמֹון ׁשהיּו אפׁשר ּכי יֹותר, חיּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָואּולי

הּקּבלה אנׁשי נתנּו ולכן לארץ, ּבבֹואם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָרּבים

נס והּוא רּבים, ימים לעֹובד אמת חכמי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָוהם

הּבאה הּצּדקת ּבן הּמלּוכה לאבי נעׂשה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנסּתר

ּבאּמֹו יזּכירּו וכן הּׁשכינה. ּכנפי ּתחת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָלחסֹות

רּבים: ימים ִִֶַָֹאר

¯·Îeּכאׁשר אינּנּו ּבאברהם הּפלא ּכי ּפרׁשּתי ¿»ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּבעלי וזּולתֹו הּנזּכר החכם ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹיחׁשב

טרם יצחק את הֹוליד אברהם ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהּמקרא,

עברּו לא והּנה ׁשנה, וחמׁש ׁשבעים ְְְְִִִֵֵָָָָֹמֹותֹו

ּדֹור ּבכל והאנׁשים ּבימיו, חלקים ׁשני ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָעליו

חלקי ׁשלׁשת עליהם עבֹור עד ּבהם הּזקנה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאין

הּילדּות הרֹופאים יחּׁשבּו ּכאׁשר ְְְְְֲִֶַַַַָָימֹותם,

האּלה ּובּדֹורֹות והּזקנה. והאיׁשּות ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָוהּבחרּות

יחׁשבּו לא ׁשנה ּכׁשבעים ּבהם הּימים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹאׁשר

ׁשּׁשים: אחר עד זקן הרֹופאים ְִִִֶַַַָֹלֹו

„BÚÂאחרי רּבים ּבנים הֹוליד אברהם ּכי ¿ְֲִִִִֵַַַָָָ

הּפלא ויהיה יצחק, מּלדת ׁשנה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָארּבעים

לימי האל ׁשהחזירֹו נאמר ואם ּכפלים. ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּכפלי

הּכתּוב הזּכיר לא ּכי עליו, יקׁשה ְְִִִִֶַַָָָָֹּבחּורּותיו

ּומפרסם ּגלּוי נס והּוא הּזה, הּגדֹול ְְְֵֶֶֶַַַָָָֻהּפלא

הּטבע: מן ְִֵֶֶַַּבהפ

ÔÓeמהם הּזה, ּבּדֹור האנׁשים ּכי הּידּוע ƒֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשנה ׁשבעים מלאת עד ּבזקנתם ְְְְִִִִֶַָָָָֹׁשּיֹולידּו

ּבהם התקֹומם ּכפי ויֹותר, ׁשנה ׁשמֹונים ְְְְִִִֵֵֶָָָאֹו

זמן, להם אין הּנׁשים וגם טבעם. לפי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּלחּות

הּתימה רק ּתלדנה, הארח להן היֹות עֹוד ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכל

ׁשּלא מּפני ׁשם, ּפרׁשּתי ּכאׁשר וׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאברהם

ועֹוד מּזה. זה הֹולידּו ועּתה ּבנעּוריהם ְְְִִִִֵֶֶֶַָהֹולידּו

ּכּנׁשים ארח מּמּנה חדל ּכי ּפלא היה ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבׂשרה

ּתלדנה:ואחר לא כן י ְְֲֵֵֵֵַָֹ

‰p‰Âותתקּים אביה, ּכימי יֹוכבד ימי יהיּו אם ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכמׁשּפט לזקנתּה קרֹוב עד הּלחּות ְְְְִִַַַַָָָָּבּה

נתנּו אׁשר ּבּזמן ּתֹוליד אם ּפלא אינּנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּנׁשים,

את לגאל האלהים ׁשרצה מּפני רּבֹותינּו, ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלּה

הּקץ, הּגיע ולא האּלה האחים ידי על ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹיׂשראל

אּמם. זקנה ּכי עד רּבים ימים לדתם ְִִִִִֵֵַַָָָָָָאחר

ּדבר: מה' יּפלא ְִֵֵָָָֹולא

‡L˙(יחֿיט) ÏÁ¯ È�a .'B‚Â ‰tÏÊ È�a ‰l‡≈∆¿≈ƒ¿»¿¿≈»≈≈∆
.'B‚Â ·˜ÚÈּבני למנֹות הּכתּוב ּדר «¬…¿ְְִֵֶֶַָ

ּבסדר ׁשאמר ּכמֹו ּבתחּלה, יחד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּגבירֹות

ּובסדר כ"גֿכ"ה) ל"ה (לעיל יעקב ְְְֲִֵֵֶַַַֹוּיׁשלח

ב'ֿד'), א' (ׁשמֹות יׂשראל ּבני ׁשמֹות ְְְְְִֵֵֵֶָואּלה

והּצעיר ּכבכֹורתֹו הּבכֹור ּכתֹולדֹותם למנֹותם ְְְְְְִִִַַָָָָאֹו

ויחי ּבסדר ּבברּכתם עׂשה ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכצעירתֹו

מסּפרם למנֹות ׁשּבא מּפני ּבכאן אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹיעקב,

המרּבה הקּדים מצרימה, ירדּו נפׁש ּבׁשבעים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֻּכי

הּלחינֹות ּבתֹו רחל הזּכיר ּולכ ְְְְְִִִֵַַָָָּבּנפׁשֹות,

יעקב, אׁשת ואמר ּבכבֹוד, להזּכירּה ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֻוהצר

כ"ז): מ"ד ל"ד, (ל"א למעלה הזּכרּתי ְְְְֲִִֶַַַָּכאׁשר
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(æè):éìàøàå éãBøàå éøò ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬©«£¦−§©§¥¦«

(æé)å äåLéå äðîé øLà éðáeíúçà çøNå äòéøáe éåLé §¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬§¦¨−§¤´©£Ÿ¨®
:ìàékìîe øáç äòéøá éðáe§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«

(çé)ãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨¨−§¥¨´¦®©¥³¤
:Lôð äøNò LL á÷òéì älà-úàרמב"ן ¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤

(èé):ïîéðáe óñBé á÷òé úLà ìçø éða§¥³¨¥Æ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«
i"yx£·˜ÚÈ ˙L‡ ÏÁ¯ È�a∑ּבית ׁשל עּקרֹו ׁשהיתה אּלא "אׁשת", ּבהן נאמר לא .ּובכּלן ¿≈»≈≈∆«¬…ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

È¯Úטז ÔBaˆ‡Â È�eL ÈbÁÂ ÔBÈÙˆ „‚ È�·e¿≈»ƒ¿¿«ƒƒ¿∆¿≈ƒ
:ÈÏ‡¯‡Â È„B¯‡Â«¬ƒ¿«¿≈ƒ

ÚÈ¯·e‰יז ÈÂLÈÂ ‰ÂLÈÂ ‰�ÓÈ ¯L‡ È�·e¿≈»≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
:Ï‡ÈkÏÓe ¯·Á ‰ÚÈ¯· È�·e ÔB‰˙Á‡ Á¯NÂ¿∆«¬«¿¿≈¿ƒ»∆∆«¿ƒ≈
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ׁשּנֹולדה יֹוכבד זֹו אּלא ּוׁשּתים, ׁשלׁשים ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָאּלא

נ"ט) כ"ו (ּבּמדּבר ׁשּנאמר לעיר, ְְֱִִִִֶֶַַָָָָּבכניסתן

ילדה ּבמצריםאׁשר לידתּה ּבמצרים, ללוי אתּה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

רּבֹותינּו ׁשּטת היא זֹו ּבמצרים, הֹורתּה ְְְִִִִֵֵַַַָָואין

י"ב.): ָ(סֹוטה

Èa¯Âאם ּתימה, זה ּכי ואמר הׁשיב אברהם ¿«ƒְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשּנעׂשה הּפלא הּכתּוב הזּכיר לא לּמה ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכן

ּוׁשלׁשים מאה ּבת והיא מׁשה ׁשהֹולידה ְְִִִִֵֶֶַָָָעּמּה

ּבת ׁשהיתה ׂשרה ּדבר הזּכיר ולּמה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָׁשנה,

ׁשעׂשּו עד הּצער זה לנּו ּדי ולא ְְִִֶֶַַַַַָָֹּתׁשעים.

יֹוכבד ּתֹורה ׂשמחת ּביֹום ּפּיּוטים ְְְִִִִֶֶַַַָָהּפיטנים

מאתים ּבת היא והּנה התנחמי, אחרי ְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָאּמי

ּכ חיה הּׁשילֹוני אחּיה וכי ׁשנה. ְֲֲִִִִִִַַָָָָָָוחמּׁשים

אּלּו יחיד, ּדברי אֹו הּגדה, ּדר ׁשנים, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָוכ

ְָָּדבריו:

‰p‰Âּדברי ּבסתירת ּבעיניו חכם יהיה ּפן ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ

ואֹומר, אליו. לענֹות צרי אני ְֲֲִִֵֵַַַָָרּבֹותינּו,

ּגדֹול ּפלא יֹוכבד ּבדבר יהיה ּפנים ּכל על ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָּכי

ּכי הּתֹורה, יסֹוד ׁשהם הּנסּתרים הּנּסים ְְִִִִִִֵֶַַַָָמן

ּכמֹו אליו, מתיחסת לא עצמֹו, לוי ּבת ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹהיא

אתּה ילדה אׁשר נ"ט) כ"ו (ּבּמדּבר ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשּכתּוב

את כ') ו' (ׁשמֹות ּכתּוב ועֹוד ּבמצרים. ְְְְְִִִֵֶָָללוי

אֹותּה הֹוליד ּכי נאמר אם והּנה ּדדתֹו. ְִִִִֵֶֶַָָֹֹיֹוכבד

לידתּה והיתה ּבניו, ּכל הֹוליד ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָּבבחרּותֹו

ּבלדת היא הּנה מעט, למצרים רדּתֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָאחר

אֹו רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּכּמנין מאד זקנה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹמׁשה

לֹו: ָקרֹוב

Ì‡Âּבמצרים ׁשבּתֹו אחר לֹו ׁשּנֹולדה יאמר ¿ƒְְְְִִִֶַַַַָֹ

אֹותּה ׁשהֹוליד נחׁשב והּנה רּבים, ְֲִִִִֵֶַַָָֹימים

והּוא ׁשנה, וׁשבע חמּׁשים למצרים רדּתֹו ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָאחר

מ"ג ּבן היה ּברדּתֹו ּכי ׁשנה, מאה ּבן ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָיהיה

ׁשּיהיה ּפלאים, ׁשני ּבזה יהיּו והּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָׁשנים,

(לעיל הּכתּוב הזּכיר אׁשר ּכאברהם זקן ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָהּוא

(לעיל ּוכתיב יּולד, ׁשנה מאה הלבן י"ז) ְְְִִֵֵֵֶַָָָָי"ז

ּבלדת זקנה היא ותהיה זקן, ואדני י"ב) ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹי"ח

ע" ּבת לסֹוףמׁשה לידתּה עֹוד נאחר ואם ג, ְְְִֵֵֶַַָָ

אברהם: מּׁשל ּגדֹול ּפלא יהיה הּנה לוי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָימי

Ï·‡,ּבּתֹורה ּוברּור אמת ׁשהּוא ּדבר ל אמר ¬»ֱֶֶַַָָָָָֹ

ׁשּיתנּבא נביא ידי על הּנעׂשים הּנּסים ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָּכי

הּׁשם ּבמלאכּות נגלה מלא אֹו מּתחּלה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָּכן

צּדיק לעזר מאליהן והּנעׂשים הּכתּוב, ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹיזּכירם

אֹו ּבּתֹורה יזּכירֹו לא רׁשע להכרית ְְְִִַַַָָָֹאֹו

החכם ּבפי יּוצק רֹותח זהב וזהּו ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּבּנביאים,

ּפנחס ּבענין רּבֹותינּו על ּׁשהׁשיב מּמה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּזה

הרּבה: ּבמקֹומֹות וזּולתֹו י"ב) כ"ה ְְְְִִֵַַָָ(ּבּמדּבר

‰nÏÂהּתֹורה יסֹודֹות ּכל הּכתּוב, יזּכירם ¿»»ְְִֵַַַָָָ

אין הּתֹורה ועם הם. נסּתרים ְְְִִִִֵֵַַָָּבנּסים

ׁשהרי ּומנהג, טבע לא נּסים רק ענינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹּבכל

לא ּכי ּומֹופתים, אֹותֹות ּכּלם הּתֹורה ְִִִֵַָָֹֻיעּודי

העריֹות מן אחת על הּבא ּבּטבע, וימּות ֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָיּכרת

ּכברזל הּׁשמים יהיּו ולא חלב, האֹוכל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹאֹו

ּכל וכן הּׁשביעית, ּבּׁשנה זרענּו מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָּבטבעם

הצלחת וכל ההן ּבּטֹובֹות הּתֹורה ְְִֵֵַַַַָָָָיעּודי

מלּכנּו ּדוד ּתפּלֹות וכל ּבצדקתם, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָהּצּדיקים

ּבהם ׁשאין אּלא ונפלאֹות, נּסים ּתפּלֹותינּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָוכל

הזּכרּתי ּכאׁשר עֹולם ׁשל ּבטבעֹו מפרסם ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָֻׁשּנּוי

ּבעזרת אפרׁשּנּו ועֹוד א'), י"ז (לעיל ּכבר ְְְְְְֲֵֶֶֶַָָזה

י"א): כ"ו וּיקרא ב', ו' (ׁשמֹות ְְִֵַַָהּׁשם

‰p‰Â.ּׁשאמרּתי מה על נאמן עד ל אּתן ¿ƒ≈ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ

עד לארץ יׂשראל ּבֹוא מעת ּכי ְְִִֵֵֵֶַַָָָָידענּו,

וׁשבעים מאֹות ּכׁשלׁש היה ּדוד אדֹוננּו ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָלדת

ׂשלמֹון ּדֹורֹות, לארּבעה יתחּלקּו והּימים ְְְְְְִִַַַַָָָָָׁשנה.

צ"ג מהם אחד לכל ויּגיע ויּׁשי, ועֹובד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּובעז

והיּו לאברהם, קרֹוב זקנים ּכּלם והּנה ְְְְְִִֵֵַָָָָָָָֻׁשנה,

ּכדר ׁשּלא מֹותֹו ּבׁשנת אחד ּכל ּכלמֹולידים ְְִִִֶֶֶֶַָָָֹ

ואם ׁשנה. מאה ּבזמּנם החּיים אין ּכי ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהארץ,

יהיּו ּכּמנהג, ּבבחרּותֹו מהם אחד ְְְֲִִִֵֶֶַַָָהֹוליד

ּבהם ויהי מאברהם, יֹותר מאד זקנים ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹהאחרים

ּבדֹור האדם ימי ּכי מאד, יֹותר ּגדֹול ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹהּפלא

למחציתם. חזרּו ּדוד ּובׁשנֹות ארּכים, ְְְְֲֲִִִִַַָָָָָֻאברהם

ימים לׂשלמֹון ׁשהיּו אפׁשר ּכי יֹותר, חיּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָואּולי

הּקּבלה אנׁשי נתנּו ולכן לארץ, ּבבֹואם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָרּבים

נס והּוא רּבים, ימים לעֹובד אמת חכמי ְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָוהם

הּבאה הּצּדקת ּבן הּמלּוכה לאבי נעׂשה ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָנסּתר

ּבאּמֹו יזּכירּו וכן הּׁשכינה. ּכנפי ּתחת ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָלחסֹות

רּבים: ימים ִִֶַָֹאר

¯·Îeּכאׁשר אינּנּו ּבאברהם הּפלא ּכי ּפרׁשּתי ¿»ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

מּבעלי וזּולתֹו הּנזּכר החכם ְְֲֲִִֵֶַַַָָָָֹיחׁשב

טרם יצחק את הֹוליד אברהם ּכי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהּמקרא,

עברּו לא והּנה ׁשנה, וחמׁש ׁשבעים ְְְְִִִֵֵָָָָֹמֹותֹו

ּדֹור ּבכל והאנׁשים ּבימיו, חלקים ׁשני ְְְְֲֲִִֵָָָָָָָָעליו

חלקי ׁשלׁשת עליהם עבֹור עד ּבהם הּזקנה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאין

הּילדּות הרֹופאים יחּׁשבּו ּכאׁשר ְְְְְֲִֶַַַַָָימֹותם,

האּלה ּובּדֹורֹות והּזקנה. והאיׁשּות ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָוהּבחרּות

יחׁשבּו לא ׁשנה ּכׁשבעים ּבהם הּימים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֹאׁשר

ׁשּׁשים: אחר עד זקן הרֹופאים ְִִִֶַַַָֹלֹו

„BÚÂאחרי רּבים ּבנים הֹוליד אברהם ּכי ¿ְֲִִִִֵַַַָָָ

הּפלא ויהיה יצחק, מּלדת ׁשנה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָארּבעים

לימי האל ׁשהחזירֹו נאמר ואם ּכפלים. ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹּכפלי

הּכתּוב הזּכיר לא ּכי עליו, יקׁשה ְְִִִִֶַַָָָָֹּבחּורּותיו

ּומפרסם ּגלּוי נס והּוא הּזה, הּגדֹול ְְְֵֶֶֶַַַָָָֻהּפלא

הּטבע: מן ְִֵֶֶַַּבהפ

ÔÓeמהם הּזה, ּבּדֹור האנׁשים ּכי הּידּוע ƒֲִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשנה ׁשבעים מלאת עד ּבזקנתם ְְְְִִִִֶַָָָָֹׁשּיֹולידּו

ּבהם התקֹומם ּכפי ויֹותר, ׁשנה ׁשמֹונים ְְְְִִִֵֵֶָָָאֹו

זמן, להם אין הּנׁשים וגם טבעם. לפי ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּלחּות

הּתימה רק ּתלדנה, הארח להן היֹות עֹוד ְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָֹוכל

ׁשּלא מּפני ׁשם, ּפרׁשּתי ּכאׁשר וׂשרה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבאברהם

ועֹוד מּזה. זה הֹולידּו ועּתה ּבנעּוריהם ְְְִִִִֵֶֶֶַָהֹולידּו

ּכּנׁשים ארח מּמּנה חדל ּכי ּפלא היה ְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבׂשרה

ּתלדנה:ואחר לא כן י ְְֲֵֵֵֵַָֹ

‰p‰Âותתקּים אביה, ּכימי יֹוכבד ימי יהיּו אם ¿ƒ≈ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכמׁשּפט לזקנתּה קרֹוב עד הּלחּות ְְְְִִַַַַָָָָּבּה

נתנּו אׁשר ּבּזמן ּתֹוליד אם ּפלא אינּנּו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָהּנׁשים,

את לגאל האלהים ׁשרצה מּפני רּבֹותינּו, ְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלּה

הּקץ, הּגיע ולא האּלה האחים ידי על ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹיׂשראל

אּמם. זקנה ּכי עד רּבים ימים לדתם ְִִִִִֵֵַַָָָָָָאחר

ּדבר: מה' יּפלא ְִֵֵָָָֹולא

‡L˙(יחֿיט) ÏÁ¯ È�a .'B‚Â ‰tÏÊ È�a ‰l‡≈∆¿≈ƒ¿»¿¿≈»≈≈∆
.'B‚Â ·˜ÚÈּבני למנֹות הּכתּוב ּדר «¬…¿ְְִֵֶֶַָ

ּבסדר ׁשאמר ּכמֹו ּבתחּלה, יחד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּגבירֹות

ּובסדר כ"גֿכ"ה) ל"ה (לעיל יעקב ְְְֲִֵֵֶַַַֹוּיׁשלח

ב'ֿד'), א' (ׁשמֹות יׂשראל ּבני ׁשמֹות ְְְְְִֵֵֵֶָואּלה

והּצעיר ּכבכֹורתֹו הּבכֹור ּכתֹולדֹותם למנֹותם ְְְְְְִִִַַָָָָאֹו

ויחי ּבסדר ּבברּכתם עׂשה ּכאׁשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכצעירתֹו

מסּפרם למנֹות ׁשּבא מּפני ּבכאן אבל ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹיעקב,

המרּבה הקּדים מצרימה, ירדּו נפׁש ּבׁשבעים ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָֻּכי

הּלחינֹות ּבתֹו רחל הזּכיר ּולכ ְְְְְִִִֵַַָָָּבּנפׁשֹות,

יעקב, אׁשת ואמר ּבכבֹוד, להזּכירּה ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֻוהצר

כ"ז): מ"ד ל"ד, (ל"א למעלה הזּכרּתי ְְְְֲִִֶַַַָּכאׁשר
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(ë)úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî õøàa óñBéì ãìeiå©¦¨¥´§¥»§¤´¤¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½
:íéøôà-úàå äMðî-úà ïà ïäk òøô éèBt-úa©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ¤§©¤−§¤¤§¨«¦

(àë)Làøå éçà ïîòðå àøb ìaLàå øëáå òìa ïîéðá éðáe§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´¨®Ÿ
:cøàå íétçå íétîª¦¬§ª¦−¨¨«§§

(áë)äòaøà Lôð-ìk á÷òéì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNò̈¨«

(âë):íéLç ïã-éðáe§¥¨−ª¦«

(ãë):ílLå øöéå éðeâå ìûöçé éìzôð éðáe§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−§¥¬¤§¦¥«

(äë)ãìzå Bza ìçøì ïáì ïúð-øLà ääìá éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨¨−§¨¥´¦®©¥¯¤
:äòáL Lôð-ìk á÷òéì älà-úà¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

(åë)pä-ìkãálî Bëøé éàöé äîéøöî á÷òéì äàaä Lô ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½¦§©−
:LLå íéML Lôð-ìk á÷òé-éðá éLð§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«

i"yx£·˜ÚÈÏ ‰‡a‰ LÙp‰ŒÏk∑,הוה לׁשֹון אּלא עבר לׁשֹון זֹו הּבאה ואין למצרים, לבא ּכנען מארץ ׁשּיצאּו »«∆∆«»»¿«¬…ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
ב)ּכמֹו: ׁשּכׁשּיצאּו(אסתר לפי ּבאל"ף, למּטה טעמֹו לפיכ הּצאן", עם ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ּוכמֹו ּבאה", היא "ּבערב ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ

לׁשֹון הּוא ׁשבעים", מצרימה הּבאה יעקב לבית הּנפׁש "ּכל והּׁשני: וׁשׁש. ׁשּׁשים אּלא היּו לא ּכנען, מארץ ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלבא
להם ונּתֹוספה ּבניו ּוׁשני יֹוסף ׁשם ׁשּמצאּו ׁשבעים, היּו ׁשם ׁשּמּׁשּבאּו לפי ּבּבי"ת, למעלה טעמֹו לפיכ ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָעבר,

החֹומֹות. ּבין ּברׁש"י(יֹוכבד צמאֹונ לרּוֹות ּתמצא ּומּׁשם יֹונתן, לתרּגּום ּבּבאּור הּׁשבטים',)ועּין עם נֹולדּו 'ּתאֹומֹות האֹומר: ּולדברי . ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
לֹומר אנּו היּוצריכים נפׁשֹות ׁשׁש עׂשו רּבה: ּבוּיקרא מצאתי ּכאן. נמנּו לא ׁשהרי למצרים, ירידתן לפני ׁשּמתּו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹ

ּביתֹו", "נפׁשֹות אֹותן: קֹורא והּכתּוב לֹו,לֹו, היּו ׁשבעים יעקב, הרּבה. לאלהּות עֹובדין ׁשהיּו לפי רּבים, לׁשֹון ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
אחד לאל עֹובדים ׁשהיּו לפי "נפׁש", אֹותן: קֹורא רמב"ן.והּכתּוב ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(æë)Lôpä-ìk íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé éðáe§¥¬¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§¨®¦¨©¤¯¤
:íéòáL äîéøöî äàaä á÷òé-úéáì§¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ß zah 'c iyiy mei ß

(çë)äðLb åéðôì úøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ§¨−̈®§¨
:ïLb äöøà eàáiå©¨−Ÿ©¬§¨«¤

i"yx£ÂÈ�ÙÏ ˙¯B‰Ï∑ּבּה יתיּׁשב האי ּולהֹורֹות מקֹום לֹו לפּנֹות ּומדרׁש∑ÂÈ�ÙÏ.ּכתרּגּומֹו, לׁשם. ׁשּיּגיע קדם ¿…¿»»ְְְְְִֵֵַַַָָָ¿»»ְְִִֶֶַַַָֹ
הֹוראה ּתצא ׁשּמּׁשם ּתלמּוד, ּבית לֹו לתּקן לפניו", "להֹורֹות .אּגדה: ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

ÈÏÈc„˙כ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ÛÒBÈÏ e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒƒ«
˙È ÔB‡„ ‡a¯ Ú¯Ù ÈËBt ˙a ˙�Ò‡ dÏ≈»¿««ƒ∆««»¿»

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰M�Ó¿«∆¿»∆¿»ƒ

ÔÓÚ�Âכא ‡¯b ÏaL‡Â ¯Î·Â ÚÏa ÔÓÈ�· È�·e¿≈ƒ¿»ƒ∆«»∆∆¿«¿≈≈»¿«¬»
:c¯‡Â ÌÈtÁÂ ÌÈtÓ L‡¯Â ÈÁ‡≈ƒ»…Àƒ¿Àƒ»»¿¿

Ïkכב ·˜ÚÈÏ e„ÈÏÈ˙‡c ÏÁ¯ È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈»≈¿ƒ¿¿ƒ¿«¬…»
:¯NÚ ‰Úa¯‡ ‡LÙ�«¿»«¿¿»¬»

ÌÈLÁ:כג Ô„ È�·e¿≈»Àƒ

ÌlLÂ:כד ¯ˆÈÂ È�e‚Â Ï‡ˆÁÈ ÈÏzÙ� È�·e¿≈«¿»ƒ«¿¿≈¿ƒ¿≈∆¿ƒ≈

dz¯aכה ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰Èc ‰‰Ï· È�a ÔÈl‡ƒ≈¿≈ƒ¿»ƒ«»»¿»≈¿«≈
:‡Ú·L ‡LÙ� Ïk ·˜ÚÈÏ ÔÈl‡ ˙È ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»ƒ≈¿«¬…»«¿»ƒ¿»

�È˜Ùכו ÌÈ¯ˆÓÏ ·˜ÚÈÏ ‡lÚc ‡LÙ� Ïk»«¿»¿≈»¿«¬…¿ƒ¿«ƒ»¿≈
ÔÈzL ‡˙LÙ� Ïk ·˜ÚÈ È�· ÈLpÓ ¯a dk¯È«¿≈«ƒ¿≈¿≈«¬…»«¿»»ƒƒ

:˙ÈLÂ¿ƒ

ÌÈ¯ˆÓaכז dÏ e„ÈÏÈ˙‡ Èc ÛÒBÈ È�·e¿≈≈ƒƒ¿¿ƒ≈¿ƒ¿«ƒ
elÚc ·˜ÚÈ ˙È·Ï ‡˙LÙ� Ïk ÔÈ¯˙ ‡˙LÙ�«¿»»¿≈»«¿»»¿≈«¬…¿«

:ÔÈÚ·L ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

ÛÒBÈכח ˙ÂÏ È‰BÓ„˜ ÁÏL ‰„e‰È ˙ÈÂ¿»¿»¿«√»ƒ¿«≈
:ÔL‚„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔL‚Ï È‰BÓ„˜ ‰‡pÙÏ¿«»»√»ƒ¿∆«¬¿«¿»¿…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

האֹומר ּולדברי ׁשלמה, רּבנּו ּכתב ְְְִֵֵֵַַָָֹֹ(כו)

צריכים הּׁשבטים, עם נֹולדּו ְְְְִִִִַָּתאֹומֹות

ׁשהרי למצרים ירידתם קדם ׁשּמתּו לֹומר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאנּו

אמרּו ׁשהרי לזה, צרי ואין ּכאן. נמנּו ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָֹלא

לאחיֹותיהם אֹומר יהּודה רּבי כ"א) פ"ד ְְְִֵֵֶַַָ(ב"ר

הּתאֹומֹות אּלה היּו והּנה הּׁשבטים, ְְְְִִִֵֵֶַַָָנּׂשאּו

נׁשי מּלבד עליהן, אמר והּכתּוב ּבניו, ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָנׁשי

אמר הּכתּוב מּזה יהּודה ורּבי יעקב. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹבני

יעקב ּבני נׁשי מּלבד לאמר ּטעם מה ּכי ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַֹֹּכן,

רק ירכֹו, יֹוצאי ׁשאמר אחרי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָהּכנענּיֹות,

יאמר ירכֹו מּיֹוצאי הן ּגם ּבניו נׁשי ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹּבעבּור

לא ּכאׁשר ּבכאן אֹותן ּפרסם לא אבל ְְֲֲִֵֵֶַָָָֹֹּכן,

ּכי ועֹוד, הּׁשבטים. עם לדתן ּבעת ְְְְִִִִִֵֵַָָָָהזּכירן

ויתרּבּו יֹולידּו אׁשר רק הּנה הזּכיר ְְְֲִִִִֵֶַַָֹלא

ּברּבּוי הּנעׂשה הּגדֹול הּנס להֹודיע ְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָּבמצרים,

ׁשבעים ּבזה והם ּבמצרים, רּבּו אׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָהעצּום

אׁשּתֹו עם האיׁש ּכי יּמנּו לא ּונׁשיהם ְְִִִִִֵֶֶָָָֹנפׁש,

אחד: ֶָהּוא
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(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
:ãBò åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨¨−«

i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑אביו לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ּבעצמֹו ‡ÂÈÏ.הּוא ‡¯iÂ∑יֹוסף «∆¿…≈∆¿«¿ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ«≈»≈»ֵ
אביו אל BÚ„.נראה ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑:וכן ּבכּיה, הרּבֹות לד)לׁשֹון רּבּוי(איוב לׁשֹון עֹוד", יׂשים איׁש על לא "ּכי ְִִֶָָ«≈¿¿««»»ְְְְְִִִִִֵַַָָֹ

נפל לא יעקב אבל הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם אינֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּוא:
ׁשמע את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי רמב"ן.על ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

(ì)éúBàø éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ§¦´
éðt-úà:éç EãBò ék E ¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו הּבא,ּפׁשּוטֹו ולעֹולם הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: »»«»«ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּפעם אּלא אמּות לא חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנסּתּלקה

.אחת ַַ

(àì)äãébàå äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨
ïòðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàä¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íø÷áe íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯§¨¨²
:eàéáä íäì øLà-ìëåרמב"ן §¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåäzò-ãòå eðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´§©©½¨
úáòBú-ék ïLb õøàa eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬

:ïàö äòø-ìk íéøöî¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑ּבמלאכה ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשם ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם B‚Â'.אחרת, ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑אלהּות להם ׁשהם .לפי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

eÓc˜Ï˙כט ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙ�e dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ�‡ל ˙ÈÓ ‡�‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡�‡ ÌÁ�Ó ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡�Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡�˙‰·‡ Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡�ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡�Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÂÈÏ.(כטֿל) ‡¯iÂ.אביו אל נראה יֹוסף «≈»≈»ְִִֵֶָָ

הרּבית לׁשֹון עֹוד, צּואריו על ְְְְֵַַַַַָָָוּיבּך

יֹוסף צּואר על נפל לא יעקב אבל ְֲֲִֵַַַַַָָָֹֹּבכּיה,

קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נּׁשקֹו, ולא ְְְְְִֵֵֶַָָָֹּבנֹו

טעם ידעּתי ולא רּׁש"י. לׁשֹון ׁשמע, ְְְְְִִִַַַַַַָֹקריאת

נפל ּכאׁשר ׁשּנתראּו ּבּידּוע ּכי אליו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבוּירא

ׁשּיּפל ּכבֹוד ּדר אינּנּו ּכי ועֹוד, צּוארֹו. ְִִֵֶֶֶֶַַָָֹעל

לֹו ׁשּיׁשּתחוה אבל אביו צּוארי על ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָיֹוסף

י"ב) מ"ח (להּלן ּכּכתּוב ידיו, ׁשּינּׁשק ְְֵֶַַַָָָָאֹו

לאּפיו, וּיׁשּתחּו ּברּכיו מעם אתם יֹוסף ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹוּיֹוצא

וכן לֹו. להׁשּתחות יֹותר ראּויה הּזֹו ְְְְְֲִֵֵַַַָָָֹוהּׁשעה

אינּנּו הּוא, עּקר על ּתֹוספת ּבּכתּוב עֹוד ִֵֶֶֶַַָָָּכל

(אּיֹוב עֹוד יׂשים איׁש על לא הרּבה, ְְִִִֵַַָֹּכמֹו

ולא חּטאיו ּכפי עליו ׁשּיׂשים כ"ג), ְְִִֶַָָָָָֹל"ד

ֵיֹותר:

ÔBÎp‰Âּכבדים יׂשראל עיני היּו ּכבר ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָ

ּבמרּכבת יֹוסף ּוכׁשּבא מּזקן, ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹקצת

מצרים, מלכי ּכדר הּמצנפת ּפניו ועל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשנה

הּכירּוהּו, לא אחיו וגם לאביו נּכר היה ְְִִִִֶַָָָָָֹֹלא

אל נתראה ּכאׁשר ּכי הּכתּוב הזּכיר ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָלפיכ

צּוארֹו על אביו נפל והּכירֹו ּבֹו ׁשהּביט ְִִִִִִֶַַַָָָָאביו

עד ּתמיד עליו יבּכה ּכאׁשר עֹוד, עליו ְֲִִֶֶַַָָָָָָָּובכה

אמּותה אמר ּכ ואחר ראהּו. ּכׁשּלא הּזה ְְֶֶַַַַַָָָָָָֹהּיֹום

:ּפני את ראֹותי אחרי ְֲִֵֶֶַַַָָהּפעם

¯·„Âהאב אם מצּויה, ּדמעתֹו מי הּוא ידּוע ¿»»ְְִִִַָָָָָ

הּיאּוׁש לאחר חי ּבנֹו את הּמֹוצא ְְֵֵֵֶַַַַַַָהּזקן

ּתחּוׁש ואל .הּמֹול הּבכֹור הּבן אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַָָוהאבל,

ידּבר מּמּנּו ּכי יׂשראל, וּיאמר אמרֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבעבּור

מ"חֿנ') מ"א (לעיל וכן ׁשמֹו, ויזּכיר ְְְְְְֲִֵֵַַֹויחזר

ּוליֹוסף וגֹו' ׁשנים ׁשבע אכל ּכל את ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹוּיקּבץ

ּתמיד רּבים ּבמקֹומֹות וכן בנים. ׁשני ְְְִִִִֵֵַָָָֻיּלד

ּובּמקרא: ְִַַָָּבּתֹורה

Ó˜�‰(לב) ÈL�‡ Èk Ô‡ˆ ÈÚ¯ ÌÈL�‡‰Â¿»¬»ƒ…≈…ƒ«¿≈ƒ¿∆
.eÈ‰לא אבל רֹועים, ׁשהם להם אמר »ֲִֵֶֶַָָָֹ

עצמם ּבׁשל ּגם ּכי אחרים, ׁשל ּבהמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּירעּו

אּלא אֹותם, ירעּו ּבית ּובני עבדים להם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָיׁש

מקנה אנׁשי ּכי טעם וזה ּבמקנה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשעׁשרם

ּבמקנה מאד רּבה ועבּדה עׁשר להם והיה ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֻהיּו,

לכבֹוד: רק להזּכיר רצה לא ּכי להם, אׁשר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹרב
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(èë)åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìòiå Bzákøî óñBé øñàiå©¤§³Ÿ¥Æ¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−
:ãBò åéøàeö-ìò jáiå åéøàeö-ìò ìtiå åéìà àøiå äðLb®§¨©¥¨´¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨¨−«

i"yx£Bz·k¯Ó ÛÒBÈ ¯Ò‡iÂ∑אביו לכבֹוד להזּדרז לּמרּכבה הּסּוסים את אסר ּבעצמֹו ‡ÂÈÏ.הּוא ‡¯iÂ∑יֹוסף «∆¿…≈∆¿«¿ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ«≈»≈»ֵ
אביו אל BÚ„.נראה ÂÈ¯‡eˆŒÏÚ j·iÂ∑:וכן ּבכּיה, הרּבֹות לד)לׁשֹון רּבּוי(איוב לׁשֹון עֹוד", יׂשים איׁש על לא "ּכי ְִִֶָָ«≈¿¿««»»ְְְְְִִִִִֵַַָָֹ

נפל לא יעקב אבל הרגיל, על יֹותר ּבבכי והֹוסיף הרּבה ּכאן: אף חטאיו, על נֹוספֹות עּלֹות עליו ׂשם אינֹו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהּוא:
ׁשמע את קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נׁשקֹו, ולא יֹוסף צּוארי רמב"ן.על ְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

(ì)éúBàø éøçà íòtä äúeîà óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ§¦´
éðt-úà:éç EãBò ék E ¤¨¤½¦¬«§−¨«

i"yx£ÌÚt‰ ‰˙eÓ‡∑,ּכתרּגּומֹו הּבא,ּפׁשּוטֹו ולעֹולם הּזה ּבעֹולם מיתֹות: ׁשּתי למּות הייתי סבּור ּומדרׁשֹו: »»«»«ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
ּפעם אּלא אמּות לא חי, ׁשעֹוד עכׁשו, .מיתת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּיתּבעני אֹומר והייתי ׁשכינה, מּמּני ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹׁשּנסּתּלקה

.אחת ַַ

(àì)äãébàå äìòà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà óñBé øîàiå©¸Ÿ¤¥³¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨
ïòðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå äòøôì§©§®Ÿ§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©

:éìà eàä¬¥¨«
i"yx£Á‡ ÂÈÏ‡ ‰¯Ó‡Â'B‚Â È∑:לֹו אֹומר וגֹו'ועֹוד צאן רֹועי .""והאנׁשים ¿…¿»≈»««¿ְְְֲִֵַָָֹ

(áì)íø÷áe íðàöå eéä äð÷î éLðà-ék ïàö éòø íéLðàäå§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®§Ÿ¨¯§¨¨²
:eàéáä íäì øLà-ìëåרמב"ן §¨£¤¬¨¤−¥¦«

(âì):íëéNòn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék äéäå§¨¾̈¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«

(ãì)éãáò eéä äð÷î éLðà ízøîàåäzò-ãòå eðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´§©©½¨
úáòBú-ék ïLb õøàa eáLz øeáòa eðéúáà-íb eðçðà-íb©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ§¤´¤½¤¦«£©¬

:ïàö äòø-ìk íéøöî¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ
i"yx£ÔLb ı¯‡a e·Lz ¯e·Úa∑ּבמלאכה ּבקיאין אּתם ׁשאין לֹו ּוכׁשּתאמרּו מרעה, ארץ ׁשהיא לכם, צריכה והיא «¬≈¿¿∆∆…∆ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשם ויֹוׁשיבכם מעליו ירחיקכם B‚Â'.אחרת, ÌÈ¯ˆÓ ˙·ÚB˙ŒÈk∑אלהּות להם ׁשהם .לפי ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָƒ¬«ƒ¿«ƒ¿ְֱִֵֶֶָָ

eÓc˜Ï˙כט ˜ÈÏÒe È‰Bk˙¯ ÛÒBÈ ÒÈwËÂ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿≈¿«»
ÏÚ ÏÙ�e dÏ ÈÏb˙‡Â ÔL‚Ï È‰e·‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬ƒ¿…∆¿ƒ¿¿ƒ≈¿««

:„BÚ d¯eˆ ÏÚ ‡Î·e d¯e«̂¿≈¿»««¿≈

ÓÊ�‡ל ˙ÈÓ ‡�‡ el‡ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈ƒ¬»»ƒƒ¿»
È¯‡ CÈt‡ ˙È È˙ÈÊÁc ¯˙a ‡�‡ ÌÁ�Ó ‡„‰»»¿«≈¬»»««¬≈ƒ»«»¬≈

:Ìi˜ z‡ ÔÚk „Ú«¿««¿«»

‡q˜לא È‰e·‡ ˙È·Ïe È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿≈¬ƒ∆«
Èc ‡a‡ ˙È·e ÈÁ‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁ‡Â¿≈«≈¿«¿…¿≈«≈««≈«»ƒ

:È˙ÂÏ elÚ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·¿«¿»ƒ¿«««¿»ƒ

‰BÂלב È˙È‚ È¯Ó È¯·‚ È¯‡ ‡�Ú ÈÚ¯ ‡i¯·‚Â¿À¿«»»≈»»¬≈À¿≈»≈≈≈¬
:e‡È˙È‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿«¿ƒ

Ó‰לג ¯ÓÈÈÂ ‰Ú¯t ÔBÎÏ È¯˜È È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿≈¿«¿…¿≈«»
:ÔBÎÈ„·BÚ»≈

CÈc·Úלד BÂ‰ È˙È‚ È¯Ó È¯·b Ôe¯ÓÈ˙Â¿≈¿À¿≈»≈≈≈¬«¿»
‡�˙‰·‡ Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ ÔÚk „ÚÂ ‡�ÓÏeÚÓ≈≈»»¿«¿««¬«¿»«¬»»»»
ÔÈ˜Á¯Ó È¯‡ ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôe·˙È˙ Èc ÏÈ„a¿ƒƒ≈¿¿«¿»¿∆¬≈¿«¬ƒ

:‡�Ú ÈÚ¯ Ïk È‡¯ˆÓƒ¿»≈»»≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡ÂÈÏ.(כטֿל) ‡¯iÂ.אביו אל נראה יֹוסף «≈»≈»ְִִֵֶָָ

הרּבית לׁשֹון עֹוד, צּואריו על ְְְְֵַַַַַָָָוּיבּך

יֹוסף צּואר על נפל לא יעקב אבל ְֲֲִֵַַַַַָָָֹֹּבכּיה,

קֹורא ׁשהיה רּבֹותינּו ואמרּו נּׁשקֹו, ולא ְְְְְִֵֵֶַָָָֹּבנֹו

טעם ידעּתי ולא רּׁש"י. לׁשֹון ׁשמע, ְְְְְִִִַַַַַַָֹקריאת

נפל ּכאׁשר ׁשּנתראּו ּבּידּוע ּכי אליו, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבוּירא

ׁשּיּפל ּכבֹוד ּדר אינּנּו ּכי ועֹוד, צּוארֹו. ְִִֵֶֶֶֶַַָָֹעל

לֹו ׁשּיׁשּתחוה אבל אביו צּוארי על ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָיֹוסף

י"ב) מ"ח (להּלן ּכּכתּוב ידיו, ׁשּינּׁשק ְְֵֶַַַָָָָאֹו

לאּפיו, וּיׁשּתחּו ּברּכיו מעם אתם יֹוסף ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹוּיֹוצא

וכן לֹו. להׁשּתחות יֹותר ראּויה הּזֹו ְְְְְֲִֵֵַַַָָָֹוהּׁשעה

אינּנּו הּוא, עּקר על ּתֹוספת ּבּכתּוב עֹוד ִֵֶֶֶַַָָָּכל

(אּיֹוב עֹוד יׂשים איׁש על לא הרּבה, ְְִִִֵַַָֹּכמֹו

ולא חּטאיו ּכפי עליו ׁשּיׂשים כ"ג), ְְִִֶַָָָָָֹל"ד

ֵיֹותר:

ÔBÎp‰Âּכבדים יׂשראל עיני היּו ּכבר ּכי ּבעיני ¿«»ְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָ

ּבמרּכבת יֹוסף ּוכׁשּבא מּזקן, ְְְְִִֵֶֶֶֶָָֹקצת

מצרים, מלכי ּכדר הּמצנפת ּפניו ועל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמׁשנה

הּכירּוהּו, לא אחיו וגם לאביו נּכר היה ְְִִִִֶַָָָָָֹֹלא

אל נתראה ּכאׁשר ּכי הּכתּוב הזּכיר ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָלפיכ

צּוארֹו על אביו נפל והּכירֹו ּבֹו ׁשהּביט ְִִִִִִֶַַַָָָָאביו

עד ּתמיד עליו יבּכה ּכאׁשר עֹוד, עליו ְֲִִֶֶַַָָָָָָָּובכה

אמּותה אמר ּכ ואחר ראהּו. ּכׁשּלא הּזה ְְֶֶַַַַַָָָָָָֹהּיֹום

:ּפני את ראֹותי אחרי ְֲִֵֶֶַַַָָהּפעם

¯·„Âהאב אם מצּויה, ּדמעתֹו מי הּוא ידּוע ¿»»ְְִִִַָָָָָ

הּיאּוׁש לאחר חי ּבנֹו את הּמֹוצא ְְֵֵֵֶַַַַַַָהּזקן

ּתחּוׁש ואל .הּמֹול הּבכֹור הּבן אֹו ְְְֵֵֵֶַַַַָָוהאבל,

ידּבר מּמּנּו ּכי יׂשראל, וּיאמר אמרֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבעבּור

מ"חֿנ') מ"א (לעיל וכן ׁשמֹו, ויזּכיר ְְְְְְֲִֵֵַַֹויחזר

ּוליֹוסף וגֹו' ׁשנים ׁשבע אכל ּכל את ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹוּיקּבץ

ּתמיד רּבים ּבמקֹומֹות וכן בנים. ׁשני ְְְִִִִֵֵַָָָֻיּלד

ּובּמקרא: ְִַַָָּבּתֹורה

Ó˜�‰(לב) ÈL�‡ Èk Ô‡ˆ ÈÚ¯ ÌÈL�‡‰Â¿»¬»ƒ…≈…ƒ«¿≈ƒ¿∆
.eÈ‰לא אבל רֹועים, ׁשהם להם אמר »ֲִֵֶֶַָָָֹ

עצמם ּבׁשל ּגם ּכי אחרים, ׁשל ּבהמֹות ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָׁשּירעּו

אּלא אֹותם, ירעּו ּבית ּובני עבדים להם ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָיׁש

מקנה אנׁשי ּכי טעם וזה ּבמקנה. ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָׁשעׁשרם

ּבמקנה מאד רּבה ועבּדה עׁשר להם והיה ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹֻהיּו,

לכבֹוד: רק להזּכיר רצה לא ּכי להם, אׁשר ְְְֲִִֶֶַַַָָָָֹרב
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æî(à)íðàöå éçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹§Ÿ¨³
:ïLb õøàa ípäå ïòðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø÷áe§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©§¦¨−§¤¬¤«¤

(á):äòøô éðôì íâviå íéLðà äMîç ç÷ì åéçà äö÷îe¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´£¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ
i"yx£ÂÈÁ‡ ‰ˆ˜Óe∑,ּגּבֹורים נראים ׁשאין לגבּורה, ׁשּבהם הּפחּותים מן ƒ¿≈∆»ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָ

אֹותם ּובנימין. יׂששכר לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, הם: ואּלה מלחמּתֹו, אנׁשי אֹותם יעׂשה ּגּבֹורים, אֹותם יראה ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשאם
"ּולגד יהּודה", קֹול ה' ׁשמע וּיאמר, ליהּודה "וזאת ּכפל: הּגּבֹורים ׁשמֹות אבל ּכׁשּברכם. ׁשמֹותם מׁשה ּכפל ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹׁשּלא
רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון זה לאׁשר, וכן לזבלּון וכן ּדן", אמר "ּולדן נפּתלי", אמר "ּולנפּתלי ּגד", מרחיב ּברּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻאמר

ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל. ארץ אּגדת צב)ׁשהיא החּלׁשים,(ב"ק הם ׁשמֹותם מׁשה ׁשּכפל ׁשאֹותם מצינּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּבבבא ּכדאיתא ּבּדבר, יׁש טעם אּלא חּלׁשּות, מּׁשּום הכּפל לא ׁשמֹו, ׁשהכּפל ויהּודה ּפרעה. לפני הביא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻואֹותן

ּבּה ׁשנינּו ּדספרי ּובבריתא ׁשּלנּוקּמא. ּבּגמרא ּכמֹו הּברכה" .ּב"וזאת ְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(396 'nr eh zegiy ihewl)

ׁשּלנּו ּבבלית ּבגמרא אבל יׂשראל, ארץ אגּדת ׁשהיא רּבה, ּבראׁשית לׁשֹון ב)זהּו מז, הּוא(רש"י ּיׂשראל ּבארץ הּלּמּוד סגנֹון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשמֹות ׁשּנכּפלּו יׂשראל ארץ אגּדת מפרׁש לכן ירּוׁשלמי. ּתלמּוד מּסגנֹון ּכּנראה ותמציתי, ׁשהכּפלתהּגּבֹוריםקצר נמצא זה לפי ּכי , ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

הּבבלית, הּגמרא ואּלּו ׁשמֹותם. הכּפלּו ּומפרסמים ּגּבֹורים להיֹותם - עצמֹו ּבפני ענין אּלא הּברכה, ּבלׁשֹון אריכּות אינֹו ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָֻֻהּׁשמֹות

ׁשּׁשמֹות מפרׁש יֹותר, ארְך אּלּו.החּלׁשיםׁשּסגנֹונּה ׁשבטים ּולהגּביר לחּזק ּכדי הּברכה ּבלׁשֹון האריְך ׁשּמׁשה הינּו נכּפלּו, ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

(â)äòøt-ìà eøîàiå íëéNòn-äî åéçà-ìà äòøt øîàiå©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´¤©§ÀŸ
éãáò ïàö äòø:eðéúBáà-íb eðçðà-íb E Ÿ¥¬ŸÆ£¨¤½©£©−§©£¥«

(ã)äòøî ïéà-ék eðàa õøàa øeâì äòøt-ìà eøîàiå©«Ÿ§´¤©§ÀŸ¨´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´¦§¤À
éãáòì øLà ïàvìäzòå ïòðk õøàa áòøä ãáë-ék E ©ŸÆ£¤´©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²

éãáò àð-eáLé:ïLb õøàa Eרמב"ן ¥«§¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤

(ä)éáà øîàì óñBé-ìà äòøt øîàiåéçàå Eeàa E ©Ÿ́¤©§½Ÿ¤¥−¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬
éìà:Eרמב"ן ¥¤«

(å)éðôì íéøöî õøàéáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåä EE ¤³¤¦§©¸¦Æ§¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−
éçà-úàå-éLðà ía-Léå zòãé-íàå ïLb õøàa eáLé E §¤©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥

:éì-øLà-ìò äð÷î éøN ízîNå ìéç©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«
i"yx£ÏÈÁŒÈL�‡∑צאן לרעֹות ּבאּמנּותן ׁשּלי∑ÈÏŒ¯L‡ŒÏÚ.ּבקיאין צאן .על «¿≈«ƒְְְִִִָָֹֻ«¬∆ƒִֶַֹ

(æ)Cøáéå äòøô éðôì eäãîòiå åéáà á÷òé-úà óñBé àáiå©¨¥³¥Æ¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤
:äòøt-úà á÷òé©«£−Ÿ¤©§«Ÿ

i"yx£·˜ÚÈ C¯·ÈÂ∑ּבלע"ז שלודי"ר לפרקים, הּמלכים לפני הּנראים ּכל ּכדר ׁשלֹום ׁשאלת רמב"ן.היא «¿»∆«¬…ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ

ÈÁ‡Âא ‡a‡ ¯Ó‡Â ‰Ú¯ÙÏ ÈeÁÂ ÛÒBÈ ‡˙‡Â«¬»≈¿«ƒ¿«¿…«¬««»¿««
‡Ú¯‡Ó B˙‡ ÔB‰Ï Èc ÏÎÂ ÔB‰¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ¿»¿¿¿¿»ƒ¿¬≈«¿»

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a Ôep‡ ‡‰Â ÔÚ�Î„ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿…∆

‚·¯ÔÈב ‡LÓÁ ¯·c È‰BÁ‡ ÔÓ ˙ˆ˜Óeƒ¿«ƒ¬ƒ¿««¿»À¿ƒ
:‰Ú¯t Ì„˜ ÔepÓÈ˜‡Â«¬≈ƒ√»«¿…

e¯Ó‡Âג ÔBÎÈ„·BÚ ‰Ó È‰BÁ‡Ï ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¬ƒ»»≈«¬»
Û‡ ‡�Á�‡ Û‡ CÈc·Ú ‡�Ú ÈÚ¯ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…»≈»»«¿»«¬«¿»«

:‡�˙‰·‡¬»»»»

·‡¯Ú‡ד ‡·˙Bz‡Ï ‰Ú¯t ˙ÂÏ e¯Ó‡Â«¬»¿««¿…¿ƒ»»¿«¿»
È¯‡ CÈc·ÚÏ Èc ‡�ÚÏ ‡ÈÚ¯ ˙ÈÏ È¯‡ ‡�È˙‡¬≈»¬≈≈«¬»¿»»ƒ¿«¿»¬≈
ÔÚk Ôe·˙È ÔÚÎe ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ‡�Ùk ÛÈw«̇ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿»«¿«≈¿¿«

:ÔL‚„ ‡Ú¯‡a CÈc·Ú«¿»¿«¿»¿…∆

CÈÁ‡Âה Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿≈¿≈»¬¿«»
:C˙ÂÏ B˙‡¬¿»»

ÈtL„a¯ו ‡È‰ CÓ„˜ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒ√»»ƒƒ¿«ƒ
Ôe·˙È CÈÁ‡ ˙ÈÂ Ce·‡ ˙È ·È˙B‡ ‡Ú¯‡a¿«¿»≈»¬¿»«»≈¿
ÔÈ¯·b ÔB‰a ˙È‡Â zÚ„È Ì‡Â ÔL‚„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿…∆¿ƒ»«¿¿¿ƒ¿À¿ƒ
:ÈÏ Èc ÏÚ È˙È‚ È�a¯ ÔeppÓ˙e ‡ÏÈÁc¿≈»¿«ƒ«»≈≈≈«ƒƒ

˜„Ìז dpÓÈ˜‡Â È‰e·‡ ·˜ÚÈ ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ≈»«¬…¬ƒ«¬ƒƒ≈√»
:‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e ‰Ú¯t«¿…»ƒ«¬…»«¿…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Ô‡vÏ(ד) ‰Ú¯Ó ÔÈ‡ Èk e�‡a ı¯‡a ¯e‚Ï»»»∆»ƒ≈ƒ¿∆«…
.EÈ„·ÚÏ ¯L‡הּזה ּבּטעם ּתמּה אני ¬∆«¬»∆ֲִֵֶַַַַַָ

ּכבד ּכי מרעה אין ּבמצרים ּגם ּכי לֹו, ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשאמרּו

יֹותר, אֹו ּכנען ּבארץ ּכמֹו מצרים ּבארץ ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָהרעב

ּכי אמרּו ואּולי הּגזרה. עּקר היתה עליה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּכי

האנׁשים יאכלּו הרעב ּכבד מּפני ּכנען ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּבארץ

אבל לּבהמה, מחיה יׁשאירּו ולא הּׂשדה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹעׂשב

האנׁשים ּבּה יחיּו ׁשבר ּבּה יׁש מצרים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ּבארץ ׁשהיה ויּתכן מעט. מרעה ּבּה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָותּׁשאר

היאֹוריםמצ מּפני ּבאחּו מעט מרעה רים ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

ְֲִָָוהאגמים:

‡EÈÏ.(ה) e‡a EÈÁ‡Â EÈ·‡,ּדברים הכנסת »ƒ¿«∆»≈∆ְְִַַָָ

ּבאּו ואחי אבי ּכי ׁשמעּתי הּנה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָּכאֹומר

ׁשּיאמר, ּבעיני והּנכֹון היא. לפני מצרים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹוארץ

ועלי ,ּכבֹוד לׁשמע ּבאּו, אלי ואחי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָאבי

ּכי טֹובה עּמהם ׁשּתעׂשה ראה יהבם. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָהׁשליכּו

:יד לאל ויׁש הּדבר, ְְְֵֵֶַָָָָעלי

Ú¯t‰.(ז) ˙‡ ·˜ÚÈ C¯·ÈÂׁשאלת היא «¿»∆«¬…∆«¿…ְִֵַ

מלכים לפני הּנראין ּכל ּכדר ְְְְִִִִֵֶֶַָָָׁשלֹום

ׁשאין ּכן, נראה ואינֹו רּׁש"י. לׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָלפרקים,

ּבׁשלֹום אדם ׁשּיׁשאל הּמלּוכה מּוסר ְְְִִִֶֶֶַַַָָָמּדר
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Èe‰·יא È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡�ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
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:‰Ú¯t«¿…

Ïkיב ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
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Ùk�‡יג ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡�Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ÁÎzL‡cיד ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ�·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יׁש ּכלּום פ"ט.) (ׁשּבת ׁשאמרּו ּוכמֹו ,ְְְֵֶֶֶַַָָהּמל

ּברכה היה אבל לרּבֹו. ׁשלֹום ׁשּנֹותן ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָעבד

לפני הּבאים והחסידים הּזקנים ׁשּדר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּמׁש,

וכבֹוד ּונכסים ּבעׁשר אֹותם לבר ְְְְְִִֵֶַָָָָָהּמלכים

(מ"א הּכתּוב ׁשאמר ּוכענין מלכּותם, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוהתנּׂשא

ּובצאתֹו לעלם. ּדוד הּמל אדני יחי ל"א) ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹא'

מּלפניו, רׁשּות לּטל אֹותֹו ּובר חזר ְְְִִִֵֵַָָָָָֹמּלפניו

ׁשּיעלה כ"ו) נׂשא (ּתנחּומא רּבֹותינּו ְְְֲֵֶֶַַַָָָֹואמרּו

לרגלֹו: ְְִַנילּוס

ÈiÁ.(ט) È�L ÈÓÈ eÈ‰ ÌÈÚ¯Â ËÚÓלא ¿«¿»ƒ»¿≈¿≈««ֹ

הּוא ּמּוסר מה אבינּו, הּזקן טעם ְִִֵַַַַַָָָָידעּתי

ולא לאמר ּטעם ּומה ,הּמל אל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּיתאֹונן

עֹוד אּולי ּכי אבֹותי, חּיי ׁשני ימי את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַהּׂשיגּו

מהם: יֹותר ויחיה ְְִִֵֵֵֶֶַיּׂשיגם

‰‡¯�Âׂשיבה ּבֹו זרקה אבינּו יעקב ּכי לי ¿ƒ¿∆ְֲִִִֵַָָָָֹ

ּתמּה ּופרעה מאד, זקן נראה ְְְְִֵַַָָָָָֹֹוהיה

מאריכים זמּנֹו אנׁשי רב אין ּכי זקנּותֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַַֹעל

ׁשאל ולכן ׁשנֹותם, קצרּו ׁשּכבר ,ּכ ּכל ְְְְִֵֶַָָָָָָָָימים

ּכמֹות ראיתי לא ּכי ,חּיי ׁשני ימי ּכּמה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹלֹו

ימיו ּכי יעקב ענה אז מלכּותי, ּבכל ְְֲִִֵַַָָָָָָָֹזקן

מעט ּכי ּבהם יתמּה ואל ׁשנה, ּומאת ְְְְְִִִֶַַַַָָָׁשלׁשים

מּפני אבל יֹותר, ׁשחיּו אבֹותיו ׁשנֹות ּכנגד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָהם

ׂשיבה ּבֹו זרקה ואנחה ּבעמל רעים ְְֱֲִֵַָָָָָָָָָהיֹותם

מאד: זקן ְְְִֵָָֹונראה

‡fÁ‰וטעם(יא) Ì‰Ï ÔziÂ ÛÒBÈ ·LBiÂ ְַַ«≈≈«ƒ≈»∆¬À»
.'B‚Âהארץ ּבמיטב אֹותם ׁשהֹוׁשיב ¿ְִֵֶֶַָָָ

ּכגרים ׁשּיהיּו רצה לא ּכי להם, ׁשּנתן ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּובאחּזה

וכרם ׂשדה ונחלת ּבּתים, להם וקנה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ

אמרּו הם ּכי ּפרעה מרׁשּות וזה להם, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹנתן

הרעב ּוכׁשּיעבר לדּור, לא ּבאנּו, ּבארץ ְֲֶֶַָָָָָָָָֹֹלגּור
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i"yx£ı¯‡‰ŒÏÎa ÔÈ‡ ÌÁÏÂ∑,הראׁשֹון לענין הרעבחֹוזר ׁשני עיפּות,∑dÏzÂ.לתחּלת לׁשֹון 'וּתלאה', ּכמֹו ¿∆∆≈¿»»»∆ְְְִִִִֵֵַָָָָָָ«≈«ְְְֲִֵֶַ
לֹו: ודֹומה כו)ּכתרּגּומֹו, זּקים(משלי הּירה .""ּכמתלהלּה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַֹ

(ãé)íéøöî-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé èwìéå©§©¥´¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ
óñBé àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïòðk õøàáe§¤´¤§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²

:äòøô äúéa óñkä-úà¤©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ

CÈiÁ:ח È�L ÈÓBÈ ‰nk ·˜ÚÈÏ ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…¿«¬…«»≈¿≈«»

˙È˙e·˙Bט È�L ÈÓBÈ ‰Ú¯ÙÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿«¿…≈¿≈»«
ÈÓBÈ BÂ‰ ÔÈLÈ·e ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈ�L ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒƒƒ¬≈
ÈiÁ È�L ÈÓBÈ ˙È e˜Èa„‡ ‡ÏÂ ÈiÁ È�L¿≈««¿»«¿ƒ»≈¿≈«≈

:ÔB‰˙e·˙Bz ÈÓBÈa È˙‰·‡¬»»«¿≈»¿

˜„Ìי ÔÓ ˜Ù�e ‰Ú¯t ˙È ·˜ÚÈ CÈ¯·e»ƒ«¬…»«¿…¿«ƒ√»
:‰Ú¯t«¿…

Èe‰·יא È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ·È˙B‡Â¿≈≈»¬ƒ¿»¬ƒƒ«
¯ÈtL„a ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ‡�ÒÁ‡ ÔB‰Ï¿«¬»»¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ
„Èwt È„ ‡Ók ÒÒÓÚ¯„ ‡Ú¯‡a ‡Ú¯‡a¿«¿»¿«¿»¿«¿¿≈¿»ƒ«ƒ

:‰Ú¯t«¿…

Ïkיב ˙ÈÂ È‰BÁ‡ ˙ÈÂ È‰e·‡ ˙È ÛÒBÈ ÔÊÂ¿»≈»¬ƒ¿»¬ƒ¿»»
:‡ÏÙË ÌeÙÏ ‡ÓÁÏ È‰e·‡ ˙Èa≈¬ƒ«¿»¿«¿»

Ùk�‡יג ÛÈw˙ È¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÎa ˙ÈÏ ‡ÓÁÏÂ¿«¿»≈¿»«¿»¬≈«ƒ«¿»
ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ È‰ÏzL‡Â ‡„ÁÏ«¬»¿ƒ¿«¿≈«»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡�Ùk Ì„˜ ÔÓ ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡„ ‡nÚÂ¿«»¿«¿»ƒ¿««ƒ√»«¿»

ÁÎzL‡cיד ‡tÒk Ïk ˙È ÛÒBÈ ËÈwÏÂ¿«ƒ≈»»«¿»¿ƒ¿¿«
‡¯e·ÈÚa ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ¿««¿ƒ»
˙È·Ï ‡tÒk ˙È ÛÒBÈ È˙È‡Â ÔÈ�·Ê Ôep‡ Ècƒƒ»¿ƒ¿«¿ƒ≈»«¿»¿≈

:‰Ú¯t«¿…

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יׁש ּכלּום פ"ט.) (ׁשּבת ׁשאמרּו ּוכמֹו ,ְְְֵֶֶֶַַָָהּמל

ּברכה היה אבל לרּבֹו. ׁשלֹום ׁשּנֹותן ְְֲֵֶֶֶַָָָָָָעבד

לפני הּבאים והחסידים הּזקנים ׁשּדר ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָמּמׁש,

וכבֹוד ּונכסים ּבעׁשר אֹותם לבר ְְְְְִִֵֶַָָָָָהּמלכים

(מ"א הּכתּוב ׁשאמר ּוכענין מלכּותם, ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוהתנּׂשא

ּובצאתֹו לעלם. ּדוד הּמל אדני יחי ל"א) ְְְֲִִִֵֶֶַָָֹֹא'

מּלפניו, רׁשּות לּטל אֹותֹו ּובר חזר ְְְִִִֵֵַָָָָָֹמּלפניו

ׁשּיעלה כ"ו) נׂשא (ּתנחּומא רּבֹותינּו ְְְֲֵֶֶַַַָָָֹואמרּו

לרגלֹו: ְְִַנילּוס

ÈiÁ.(ט) È�L ÈÓÈ eÈ‰ ÌÈÚ¯Â ËÚÓלא ¿«¿»ƒ»¿≈¿≈««ֹ

הּוא ּמּוסר מה אבינּו, הּזקן טעם ְִִֵַַַַַָָָָידעּתי

ולא לאמר ּטעם ּומה ,הּמל אל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹׁשּיתאֹונן

עֹוד אּולי ּכי אבֹותי, חּיי ׁשני ימי את ְְֲִִִֵֵֵֶַַַהּׂשיגּו

מהם: יֹותר ויחיה ְְִִֵֵֵֶֶַיּׂשיגם

‰‡¯�Âׂשיבה ּבֹו זרקה אבינּו יעקב ּכי לי ¿ƒ¿∆ְֲִִִֵַָָָָֹ

ּתמּה ּופרעה מאד, זקן נראה ְְְְִֵַַָָָָָֹֹוהיה

מאריכים זמּנֹו אנׁשי רב אין ּכי זקנּותֹו ְְְֲִִִִֵֵַַַַֹעל

ׁשאל ולכן ׁשנֹותם, קצרּו ׁשּכבר ,ּכ ּכל ְְְְִֵֶַָָָָָָָָימים

ּכמֹות ראיתי לא ּכי ,חּיי ׁשני ימי ּכּמה ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹלֹו

ימיו ּכי יעקב ענה אז מלכּותי, ּבכל ְְֲִִֵַַָָָָָָָֹזקן

מעט ּכי ּבהם יתמּה ואל ׁשנה, ּומאת ְְְְְִִִֶַַַַָָָׁשלׁשים

מּפני אבל יֹותר, ׁשחיּו אבֹותיו ׁשנֹות ּכנגד ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶָָָהם

ׂשיבה ּבֹו זרקה ואנחה ּבעמל רעים ְְֱֲִֵַָָָָָָָָָהיֹותם

מאד: זקן ְְְִֵָָֹונראה

‡fÁ‰וטעם(יא) Ì‰Ï ÔziÂ ÛÒBÈ ·LBiÂ ְַַ«≈≈«ƒ≈»∆¬À»
.'B‚Âהארץ ּבמיטב אֹותם ׁשהֹוׁשיב ¿ְִֵֶֶַָָָ

ּכגרים ׁשּיהיּו רצה לא ּכי להם, ׁשּנתן ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻּובאחּזה

וכרם ׂשדה ונחלת ּבּתים, להם וקנה ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ

אמרּו הם ּכי ּפרעה מרׁשּות וזה להם, ְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹנתן

הרעב ּוכׁשּיעבר לדּור, לא ּבאנּו, ּבארץ ְֲֶֶַָָָָָָָָֹֹלגּור



ybieמ zyxt - fn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'd ycew zayl inei xeriy

i"yx£ÌÈ¯·L Ì‰Œ¯L‡ ¯·Ma∑את לֹו רמב"ן.הּכסףנֹותנין «∆∆¬∆≈…¿ƒְִֶֶֶַ

(åè)eàáiå ïòðk õøàîe íéøöî õøàî óñkä íziå©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ
úeîð änìå íçì eðl-äáä øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë̈¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ¨«¨¨´¤½¤§¨¬¨¨−

:óñk ñôà ék Ecâð¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
i"yx£ÒÙ‡∑'ׁשלים' רמב"ן.ּכתרּגּומֹו: »≈ְְְִַ

(æè)íëéð÷îa íëì äðzàå íëéð÷î eáä óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¨´¦§¥¤½§¤§¨¬¨¤−§¦§¥¤®
:óñk ñôà-íà¦¨¥−¨«¤

(æé)íçì óñBé íäì ïziå óñBé-ìà íäéð÷î-úà eàéáiå©¨¦´¤¦§¥¤»¤¥¼©¦¥´¨¤Á¥̧¤¹¤
íìäðéå íéøîçáe ø÷aä äð÷îáe ïàvä äð÷îáe íéñeqa©¦À§¦§¥¬©²Ÿ§¦§¥¬©¨−̈©«£Ÿ¦®©§©«£¥³

:àåää äðMa íäð÷î-ìëa íçla©¤̧¤Æ§¨¦§¥¤½©¨¨−©¦«
i"yx£ÌÏ‰�ÈÂ∑:לֹו ודֹומה וינהגם, נא)ּכמֹו לּה",(ישעיה מנהל כג)"אין ינהלני(תהלים מנּוחֹות מי .""על «¿«¬≈ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ

(çé)eøîàiå úéðMä äðMa åéìà eàáiå àåää äðMä ízzå©¦Ÿ»©¨¨´©¦¼©¨¸Ÿ¥¹̈©¨¨´©¥¦À©³Ÿ§
äîäaä äð÷îe óñkä íz-íà ék éðãàî ãçëð-àì BìÆ«Ÿ§©¥´¥«£Ÿ¦½¦µ¦©´©¤½¤¦§¥¬©§¥−̈
:eðúîãàå eðúiåb-íà ézìa éðãà éðôì øàLð àì éðãà-ìà¤£Ÿ¦®³Ÿ¦§©Æ¦§¥´£Ÿ¦½¦§¦¬¦§¦¨¥−§©§¨¥«

i"yx£˙È�M‰ ‰�Ma∑הרעב לׁשני B‚Â'.ׁשנית ÛÒk‰ ÌzŒÌ‡ Èk∑יד אל הּכל ּובא והּמקנה, הּכסף ּתם אׁשר ּכי «»»«≈ƒְִִֵֵָָָƒƒ««∆∆¿ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
‡e�˙iÂbŒÌ.אדני ÈzÏa∑'ּגוּיתנּו לא 'אם רמב"ן.ּכמֹו: ֲִֹƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈ְְִִֵָֹ

Ú¯‡Óe‡טו ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ‡tÒk ÌÈÏLe¿ƒ«¿»≈«¿»¿ƒ¿«ƒ≈«¿»
¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ È‡¯ˆÓ ÏÎ B˙‡Â ÔÚ�Î„ƒ¿«««¬»ƒ¿»≈¿«≈¿≈«
È¯‡ CÏ·˜Ï ˙eÓ� ‰ÓÏe ‡ÓÁÏ ‡�Ï ·‰«»»«¿»¿»¿¿ƒ¿»¬≈

:‡tÒk ÌÈÏL¿ƒ«¿»

ÔBÎÏטז Ôz‡Â ÔBÎÈ˙È‚ e·‰ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈≈¿∆≈¿
:‡tÒk ÌÈÏL Ì‡ ÔBÎÈ˙È‚a¿≈≈ƒ¿ƒ«¿»

ÔB‰Ïיז ·‰ÈÂ ÛÒBÈ ˙ÂÏ ÔB‰È˙Èb ˙È ei˙È‡Â¿«¿ƒ»≈≈¿«≈ƒ«¿
È˙È‚·e ‡�Ú È˙È‚·e ‡˙ÂÒeÒa ‡ÓÁÏ ÛÒBÈ≈«¿»¿»»»¿≈≈»»¿≈≈
ÔB‰È˙Èb ÏÎa ‡ÓÁÏa Ôep�ÊÂ ÔÈ¯ÓÁ·e ÔÈ¯B˙ƒ«¬»ƒ¿»ƒ¿«¿»¿»≈≈

:‡È‰‰ ‡zLa¿«»«ƒ

zLa‡יח d˙ÂÏ B˙‡Â ‡È‰‰ ‡zL ˙ÓÈÏLe¿ƒ««»«ƒ«¬¿»≈¿«»
ÔÈ‰l‡ È�Ba¯ ÔÓ ÈqÎ� ‡Ï dÏ e¯Ó‡Â ‡˙È�ƒ̇¿≈»«¬»≈»¿«≈ƒƒƒ∆»≈

ÌÈÏL‡Ï È�Ba¯ ˙ÂÏ ‡¯ÈÚ· È˙È‚Â ‡tÒk ¿ƒ«¿»¿≈≈¿ƒ»¿«ƒƒ»
:‡�Ú¯‡Â ‡�˙iÂb ÔÈ‰l‡ È�Ba¯ Ì„˜ ¯‡zL‡ƒ¿»«√»ƒƒ∆»≈¿ƒ»»»¿«¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

את הֹוׁשב ליֹוסף, אמר ּופרעה לארצנּו, ְְְְֵֵֵֶַַַָָֹנׁשּוב

ּבארץ הּתֹוׁשבים הארץ ּכאנׁשי ׁשּיֹוׁשיבם ,ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָאבי

ֶּגׁשן:

B‚Â'.(יד) ÛÒk‰ Ïk ˙‡ ÛÒBÈ ËwÏÈÂסּפר «¿«≈≈∆»«∆∆¿ִֵ

הּפרׁשה ּבכל הענין וגמר זה ְְְִֶַַַָָָָָָָָהּכתּוב

ּובדעת, ּבתבּונה ּבחכמה יֹוסף מעלֹות ְְְְְֲִִֵַַַַָָָלהֹודיע

ּבית הּכסף ּכל ׁשהביא אמּונים איׁש היה ְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָוכי

ּומטמֹוני ּכסף אֹוצרֹות לעצמֹו עׂשה ולא ְְְְְְֵֶֶַַַָָֹֹּפרעה,

ּכנען, לארץ לׁשּלחֹו אֹו מצרים ּבארץ ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָמסּתרים

וקנה הּכסף ּכל ּבֹו הּבֹוטח לּמל נתן ְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָאבל

חן ּבזה ּומצא הּגּופֹות, ּגם האדמה את ֲֵֶֶַַָָָָָָלֹו

את הּמצליח הּוא הּׁשם ּכי העם ּבעיני ּכן ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּגם

ְֵָיראיו:

ı¯‡Óe(טו) ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÛÒk‰ ÌziÂ«ƒ…«∆∆≈∆∆ƒ¿«ƒ≈∆∆
ÛÒBÈ Ï‡ ÌÈ¯ˆÓ ÏÎ e‡·iÂ ÔÚ�k.'וגֹו ¿«««»…»ƒ¿«ƒ∆≈ְ

ּכי ּבעבּור ּכנען, מארץ הּכסף ּתם ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַוהזּכיר

ּכי זה, לֹו יזּכירּו יֹוסף אל ּבבֹואם ְְְִִִִֵֶֶַַָמצרים

ולא ּכנען מארץ ּגם הּכסף ׁשּתם אחרי ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹאמרּו

ּכי נגּד נמּות לּמה לׁשּבר, אלי עֹוד ְְְִִֵֶֶָָָָֹיבֹואּו

ּביד הּתבּואה ותּׁשאר חּנם ּותמיתנּו ּכסף ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָאפס

קֹונה: ְֵֶואין

‰È�M˙.(יח) ‰�Ma ÂÈÏ‡ e‡·iÂ,הרעב לׁשני «»…≈»«»»«≈ƒְִֵָָָ

ׁשנים חמׁש ועֹוד יֹוסף ׁשאמר ּפי על ְְִִֵֵֶַַַָָָואף

מּכיון ו'), מ"ה (לעיל וקציר חריׁש אין ְְֲִִִֵֵֵֶָָָאׁשר

לרגלֹו ּברכה ּבאתה למצרים יעקב ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָֹׁשּבא

וכל לזרע ׁשנינּווהתחילּו וכן הרעב, ה ְְְְְִִִִֵַָָָָָָֹ

וכ רּׁש"י. לׁשֹון ג'), (י' ּדסֹוטה ְְְְְִֶַָָָּבתֹוספּתא

רּבי אמר י"א) (פ"ט רּבה ּבבראׁשית ְְִִִֵַַַַָָֻהזּכר

ּכיון רעב, עׂשה ׁשנים ׁשּתי חנינא ּברּבי ְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָָיֹוסי

ואימתי הרעב, ּכלה למצרים אבינּו יעקב ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּירד

וכּו': יחזקאל ּבימי ְְְְִֵֵֶָחזרּו

Ì‡Âויבֹוא ּכפתרֹונֹו יֹוסף ּדברי נתקּימּו לא ּכן ¿ƒְְְְְְִִִֵֵֵַָֹ

נאמר ואּולי ּבחכמתֹו. אֹותֹו לחׁשד ְְְְֲִַַַָָָָֹֹהענין

אבל יֹוסף, ּכדבר ּכנען ּבארץ הרעב ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיה

לעיני היאֹור אל אבינּו יעקב ירד ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבמצרים

ׁשעלה עּמֹו ּכל וראּו מצרים ּכל ּולעיני ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּפרעה

לרגלי היא ה' ּברּכת ּכי וידעּו לקראתֹו, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָהּנילּוס

אביו את יֹוסף ויכלּכל יהיה ּכן ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּנביא.

הּׂשבע ׁשני ּבׁשאר הּטף לפי לחם אחיו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָואת

אביו מֹות אחרי ּגם ּכי אביו, חּיּות ימי ְְֲִִִֵֵַַַָָָוכל

(להּלן טּפכם ואת אתכם אכלּכל אנכי ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאמר

כ"א): נ'

ÌÚÂהחלֹום היה לא ּכן ׁשאם ּתמּה אני זה ּכל ¿ƒֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

הענין ולא הּגזרה את לֹו הראּו ּכי ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹאמת,

ּבתֹוספּתא ׁשם וראיתי ּבהם. והּנעׂשה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָהּנהיה

אבינּו יעקב ׁשּמת ּכיון יֹוסי רּבי אמר ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּדסֹוטה

ּבספרי ׁשנינּו ועֹוד וכּו'. ליׁשנֹו הרעב ְְְְְְִִִַָָָָָָחזר

ּבּמה ּפרעה, את יעקב ויבר ל"ח) ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ(עקב

ׁשלמּו כן ּפי על אף הרעב, ׁשני ׁשּנמנע ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָּברכֹו,

אנכי ּתיראּו אל ועּתה ׁשּנאמר מיתתֹו, ְְֱִִִֶֶַַַַַָָָֹאחר

(מ"ה להּלן האמּור ּכלּכּול מה אתכם, ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָאכלּכל

ּכלּכּול אף מדּבר, הּכתּוב רעבֹון ּבׁשני ְְְְִִֵֵַַַָָי"א)

רּבי מדּבר. הּכתּוב רעבֹון ּבׁשני ּכאן ְְְִִֵֵַַַָָָָָהאמּור

ׁשּדברי הּׁשם קּדּוׁש זה אין אֹומר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַׁשמעֹון

מיתתן. לאחר ונּטלין ּבחּייהם קּימין ְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָצּדיקים

את אני רֹואה ׁשמעֹון ּברּבי אלעזר רּבי ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָאמר

הּׁשם קּדּוׁש ׁשּזה אּבא, מּדברי יֹוסי רּבי ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָּדברי

ּברכה ּבעֹולם ׁשהּצּדיקים זמן ּבעֹולם,ׁשּכל ְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

העֹולם, מן ּברכה נסּתּלקה העֹולם מן ְְְְְִִִִַַָָָָָָָנסּתּלקּו

הּׁשנים חמׁש הרעב הׁשלים והּנה ּכאן. ְְִִִִֵֵַַָָָָָָעד

ַָהּנֹותרֹות:

˙Ú„Âהּׁשנים ׁשּתי אּלּו ׁשהיּו אברהם רּבי ¿««ְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ּכתב, וכ למצרים, יעקב ּבֹוא ְְְְֲִִַַַַַָָֹלאחר

יעקב, ּבזכּות הרעב נסּתּלק ּכי ּבּדרׁש ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָֹמצינּו

היה ולא ׁשנים ׁשלׁש רעב ׁשהיה יּתכן ְִִֵֶַָָָָָָָָָֹּגם

ּכי ּכלל, נכֹונים ּדבריו ואין ׁשעברּו. ד' ְְְְְְִִֵֶָָָָּכמֹו

ׁשנים, הּׁשבע ּכל יׁשוה וׁשברֹו החלֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָמסּפר

הּׁשנים ׁשל ענינם הּכתּוב יזּכיר כן היה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָואּלּו

ֵֶָהאּלה:

Ï·‡הּכסף ּכל את יֹוסף לּקט הּפׁשט ּדר על ¬»ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבחמׁש ּכנען ּובארץ מצרים ּבארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּנמצא

יּתכן אי ּכי ּפרעה, אל אֹותֹו והביא ְְִִִִֵֵֵֶַָָֹׁשנים
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכסף אבל אחת, ּבׁשנה והּמקנה הּכסף ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּתם

הּדבר כן ּכי ׁשנים חמׁש ּכל להם ְִִִִֵֵֶַָָָָָָהסּפיק

נתחּדׁש ׁשּלא ּובעבּור עֹולם, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹּבמנהגֹו

סּפר לא הּׁשנים אּלה ּבכל אחד ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹונׁשּתּנה

הּכסף ּכל את יֹוסף וילּקט רק הּכתּוב ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבהם

יֹוסף, אל ׁשּבאּו סּפר הּכסף ׁשּתם ואחרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוגֹו',

ּבמקניהם להם ונתן הּׁשּׁשית, ּבּׁשנה זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהיה

ולא חּיּותם לפי ׁשּיאכלּו ּבֹו נהלם רק ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹלחם,

להם נדר אׁשר ההיא הּׁשנה וּתּתם ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלׂשבעה,

הּׁשנה והיא מקניהם, ּבכל ּבּלחם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלנהלם

ואמרּו לּה הּׁשנית ּבּׁשנה אליו וּיבאּו ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּׁשּׁשית,

ׁשּיאכילםלֹו ּבּלחם אדמתם ואת אֹותם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיקנה

הארץ ׁשּתהיה ואחר הּׁשביעית, הּזאת ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּׁשנה

האדמה, תּׁשם ׁשּלא זרע להם יּתן ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלפרעה

להם ויהיה הרעב ׁשני ׁשבע כלּו ּכי ידעּו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכי

לפי לחם יֹוסף ויכלּכל טעם וזה וקציר. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָזרע

צרּכם ּכדי הרעב ּבׁשנֹות להם ׁשּנתן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּטף,

ּכן: ירמז הּטף לפי ּכי ְְִִִֵֶֶַָֹלחם,

‡„e�˙Ó.(יט) ˙‡Â e�˙‡ אמרּו˜�‰ הּנה ¿≈…»¿∆«¿»≈ְִֵָ

ׁשּגם לפרעה,לֹו לעבדים יקנה ּגּופם ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

אדמתכם, ואת הּיֹום אתכם קניתי הן אמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכן

מצרים אדמת ּכל את יֹוסף וּיקן אמר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאבל

אמר ולא ׂשדהּו, איׁש מצרים מכרּו ּכי ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹלפרעה

האדמה: רק ּגּופם ְֲִֶֶַָָָָׁשּיקנה

ÌÚh‰Âלעבדים אֹותם ׁשּיקנה לֹו אמרּו הם ּכי ¿«««ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

והּוא ּכרצֹונֹו, הּמל מלאכת ְְְִֵֶֶֶֶַעֹוׂשי

עּמהם והתנה האדמה, את לקנֹות רק רצה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹלא

ּבּתי אריסי ּבה ויהיּו לעֹולם אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשּיעבדּו

קניתי הן להם אמר כן ואחרי לפרעה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאבֹות

לעבדים לא לפרעה, אדמתכם ואת הּיֹום ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָֹֹאתכם

לֹו: ּתהיּו האדמה עם רק לי, אמרּתם ְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָּכאׁשר

‰p‰Âהּקרקע אדֹון ׁשהּוא הּמל ׁשּיּטל ראּוי ¿ƒ≈ְֲִֶֶֶֶַַַַָֹ

אבל החמיׁשית, ואּתם הּידֹות ְְֲֲִִֶַַַַַָָארּבע
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(èé)éðéòì úeîð änìeðúà-äð÷ eðúîãà-íb eðçðà-íb E ¨¯¨¨´§¥¤À©£©̧§Æ©©§¨¥½§¥«Ÿ¨¬
íéãáò eðúîãàå eðçðà äéäðå íçla eðúîãà-úàå§¤©§¨¥−©¨®¤§¦«§¤º£©³§§©§¨¥̧Æ£¨¦´
:íLú àì äîãàäå úeîð àìå äéçðå òøæ-ïúå äòøôì§©§½Ÿ§¤¤À©§¦«§¤Æ§´Ÿ¨½§¨«£¨−̈¬Ÿ¥¨«

i"yx£Ú¯ÊŒÔ˙Â∑,האדמה ׁשּבאלזרע מּכיון וקציר", חריׁש אין אׁשר ׁשנים חמׁש "ועֹוד יֹוסף: ׁשאמר ּפי על ואף ¿∆∆«ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ
הרעב, וכלה לזרע והתחילּו לרגלֹו, ּברכה ּבאה למצרים, ּדסֹוטהיעקב ּבּתֹוספתא ׁשנינּו ˙ÌL.וכן ‡Ï∑ּתהא לא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ…≈»ְֵֹ

חרּוׁש ׁשאינֹו ּבּור ׂשדה לׁשֹון ּתבר, לא רמב"ן.ׁשממה, ְְְֵֵֵֶָָָֹֹ

(ë)eøëî-ék äòøôì íéøöî úîãà-ìk-úà óñBé ï÷iå©¦̧¤¥¹¤¨©§©³¦§©¸¦Æ§©§½Ÿ¦¨«§³
õøàä éäzå áòøä íäìò ÷æç-ék eäãN Léà íéøöî¦§©¸¦Æ¦´¨¥½¦«¨©¬£¥¤−¨¨¨®©§¦¬¨−̈¤

:äòøôì§©§«Ÿ
i"yx£‰Ú¯ÙÏ ı¯‡‰ È‰zÂ∑לֹוקנּויה. «¿ƒ»»∆¿«¿…ְָ

(àë)íéøöî-ìeáâ äö÷î íéøòì Búà øéáòä íòä-úàå§¤̧¨½̈¤«¡¦¬Ÿ−¤«¨¦®¦§¥¬§«¦§©−¦
:eäö÷-ãòå§©¨¥«

i"yx£B˙B‡ ¯È·Ú‰ ÌÚ‰Œ˙‡Â∑,לעיר מעיר להיֹוסף ׁשאין ּבחברּתּה.לזּכרֹון זֹו עיר ׁשל והֹוׁשיב ּבארץ, חלק עֹוד ם ¿∆»»∆¡ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
קֹורין יהיּו ׁשּלא אחיו, מעל חרּפה להסיר ׁשּנתּכּון יֹוסף, ׁשל ׁשבחֹו להֹודיע אּלא זאת, לכּתב הּכתּוב הצר ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹֻולא

'ּגֹולים' ס)אֹותם: B‚Â'.(חולין ÌÈ¯ˆÓŒÏe·‚ ‰ˆ˜Ó∑ועד ּגבּולּה מקצה מצרים, ּבמלכּות אׁשר הערים לכל עׂשה ּכן ִָƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּגבּולּה .קצה ְְֵָ

(áë)úàî íéðäkì ÷ç ék äð÷ àì íéðäkä úîãà ÷ø©²©§©¬©«Ÿ£¦−´Ÿ¨¨®¦Á¸Ÿ©«Ÿ£¦¹¥¥´
àì ïk-ìò äòøt íäì ïúð øLà íwç-úà eìëàå äòøt©§ÀŸ§¨«§³¤ª¨Æ£¤̧¨©³¨¤Æ©§½Ÿ©¥¾¬Ÿ

:íúîãà-úà eøëî̈«§−¤©§¨¨«
i"yx£ÌÈ�‰k‰∑,ּכהן לׁשֹון ּכל מדין",הּכֹומרים, "ּכהן ּכמֹו: ּגדּלה, לׁשֹון ׁשהם מאֹותן חּוץ הּוא, לאלהּות מׁשרת «…¬ƒְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֻ

אֹון" ÌÈ�‰kÏ."ּכהן ˜Á∑ליֹום לחם וכ ּכ .חק ֵֹ…«…¬ƒְְֶֶָָֹ

(âë)íBiä íëúà éúéð÷ ïä íòä-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨½̈¥Á¨¦̧¦¤§¤¬©²
-úà ízòøæe òøæ íëì-àä äòøôì íëúîãà-úàå§¤©§©§¤−§©§®Ÿ¥«¨¤´¤½©§©§¤−¤

:äîãàä̈«£¨¨«
i"yx£‡‰∑:ּכמֹו הּנה, טז)ּכמֹו: נתּתי(יחזקאל ּבראׁש ּדרּכ הא אני .""וגם ≈ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹ

‡Ûיט ‡�Á�‡ Û‡ CÈ�ÈÚÏ ˙eÓ� ‰ÓÏ¿»¿¿≈»«¬«¿»«
‡ÓÁÏa ‡�˙Ú¯‡ ˙ÈÂ ‡�˙È È�˜ ‡�˙Ú¯‡«¿»»»¿≈»»»¿»«¿»»»¿«¿»
·‰Â ‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú ‡�˙Ú¯‡Â ‡�Á�‡ È‰�e¿≈¬«¿»¿«¿»»»«¿ƒ¿«¿…¿«
:¯e·˙ ‡Ï ‡Ú¯‡Â ˙eÓ� ‡ÏÂ ÈÁÈ�Â ‡Ú¯Ê ¯a««¿»¿≈≈¿»¿¿«¿»»¿

Ú¯ÙÏ‰כ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È ÛÒBÈ ‡�˜e¿»≈»»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿…
ÛÈ˜˙ È¯‡ dÏ˜Á ¯·b ÌÈ¯ˆÓ e�ÈaÊ È¯‡¬≈«ƒƒ¿«ƒ¿««¿≈¬≈¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ‡Ú¯‡ ˙Â‰Â ‡�Ùk ÔB‰ÈÏÚ¬≈«¿»«¬««¿»¿«¿…

ÈÙÈqÓכא È¯˜Ï È¯wÓ d˙È ¯aÚ‡ ‡nÚ ˙ÈÂ¿»«»«¿«»≈ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ¿»≈
:dÙBÒ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ ÌeÁz¿ƒ¿«ƒ¿«≈

ÏÁ˜‡כב È¯‡ ÔÈaÊ ‡Ï ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ¿«¿»¿À»«»»«ƒ¬≈√»»
ÔB‰˜ÏÁ ˙È ÔÈÏÎ‡Â ‰Ú¯t ˙ÂlÓ ‡i¯nÎÏ¿À»«»ƒ¿««¿…¿»¿ƒ»√»¿
˙È e�ÈaÊ ‡Ï Ôk ÏÚ ‰Ú¯t ÔB‰Ï ·‰Ècƒ«¿«¿…«≈»«ƒ»

:ÔB‰Ú¯‡«¿¬

ÓBÈ‡כג ÔBÎ˙È ˙È�·Ê ‡‰ ‡nÚÏ ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿«»»¿≈ƒ»¿»
‡Ú¯Ê ¯a ÔBÎÏ ‡‰ ‰Ú¯ÙÏ ÔBÎÚ¯‡ ˙ÈÂ ÔÈ„≈¿»«¿¬¿«¿…≈¿««¿»

:‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚ¯Ê˙Â¿ƒ¿¿»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הּכסף אבל אחת, ּבׁשנה והּמקנה הּכסף ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּתם

הּדבר כן ּכי ׁשנים חמׁש ּכל להם ְִִִִֵֵֶַָָָָָָהסּפיק

נתחּדׁש ׁשּלא ּובעבּור עֹולם, ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַָָֹּבמנהגֹו

סּפר לא הּׁשנים אּלה ּבכל אחד ּדבר ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹונׁשּתּנה

הּכסף ּכל את יֹוסף וילּקט רק הּכתּוב ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָּבהם

יֹוסף, אל ׁשּבאּו סּפר הּכסף ׁשּתם ואחרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוגֹו',

ּבמקניהם להם ונתן הּׁשּׁשית, ּבּׁשנה זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהיה

ולא חּיּותם לפי ׁשּיאכלּו ּבֹו נהלם רק ְְְֲִִֶֶֶַַָָֹֹלחם,

להם נדר אׁשר ההיא הּׁשנה וּתּתם ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלׂשבעה,

הּׁשנה והיא מקניהם, ּבכל ּבּלחם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָלנהלם

ואמרּו לּה הּׁשנית ּבּׁשנה אליו וּיבאּו ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֹהּׁשּׁשית,

ׁשּיאכילםלֹו ּבּלחם אדמתם ואת אֹותם ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיקנה

הארץ ׁשּתהיה ואחר הּׁשביעית, הּזאת ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּׁשנה

האדמה, תּׁשם ׁשּלא זרע להם יּתן ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹלפרעה

להם ויהיה הרעב ׁשני ׁשבע כלּו ּכי ידעּו ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָּכי

לפי לחם יֹוסף ויכלּכל טעם וזה וקציר. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָזרע

צרּכם ּכדי הרעב ּבׁשנֹות להם ׁשּנתן ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָהּטף,

ּכן: ירמז הּטף לפי ּכי ְְִִִֵֶֶַָֹלחם,

‡„e�˙Ó.(יט) ˙‡Â e�˙‡ אמרּו˜�‰ הּנה ¿≈…»¿∆«¿»≈ְִֵָ

ׁשּגם לפרעה,לֹו לעבדים יקנה ּגּופם ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

אדמתכם, ואת הּיֹום אתכם קניתי הן אמר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָוכן

מצרים אדמת ּכל את יֹוסף וּיקן אמר ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאבל

אמר ולא ׂשדהּו, איׁש מצרים מכרּו ּכי ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹלפרעה

האדמה: רק ּגּופם ְֲִֶֶַָָָָׁשּיקנה

ÌÚh‰Âלעבדים אֹותם ׁשּיקנה לֹו אמרּו הם ּכי ¿«««ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

והּוא ּכרצֹונֹו, הּמל מלאכת ְְְִֵֶֶֶֶַעֹוׂשי

עּמהם והתנה האדמה, את לקנֹות רק רצה ְְְֲִִִֶֶַָָָָָָָֹלא

ּבּתי אריסי ּבה ויהיּו לעֹולם אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָׁשּיעבדּו

קניתי הן להם אמר כן ואחרי לפרעה, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹאבֹות

לעבדים לא לפרעה, אדמתכם ואת הּיֹום ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָֹֹאתכם

לֹו: ּתהיּו האדמה עם רק לי, אמרּתם ְְֲֲֲִִִֶֶַַַָָָּכאׁשר

‰p‰Âהּקרקע אדֹון ׁשהּוא הּמל ׁשּיּטל ראּוי ¿ƒ≈ְֲִֶֶֶֶַַַַָֹ

אבל החמיׁשית, ואּתם הּידֹות ְְֲֲִִֶַַַַַָָארּבע
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(ãë)úãiä òaøàå äòøôì úéLéîç ízúðe úàeáza äéäå§¨¨Æ©§½Ÿ§©¤¬£¦¦−§©§®Ÿ§©§©´©¨¿Ÿ
íëézáa øLàìå íëìëàìe äãOä òøæì íëì äéäé¦«§¤´¨¤Á§¤̧©©¨¤¯§¨§§¤²§©«£¤¬§¨«¥¤−

:íëtèì ìëàìå§¤«¡¬Ÿ§©§¤«
i"yx£‰„O‰ Ú¯ÊÏ∑ׁשנהׁשּבכל.ÌÎÈz·a ¯L‡ÏÂ∑והּׁשפחֹות העבדים ּבבּתיכםולאכל ּבנים∑ÌÎtË.אׁשר ¿∆««»∆ְֶָָָ¿«¬∆¿»≈∆ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ«¿∆ִָ

.קטּנים ְִַ

(äë)íéãáò eðééäå éðãà éðéòa ïç-àöîð eðúéçä eøîàiå©«Ÿ§−¤«¡¦¨®¦§¨¥Æ§¥¥´£Ÿ¦½§¨¦¬£¨¦−
:äòøôì§©§«Ÿ

i"yx£ÔÁŒ‡ˆÓ�∑ׁשאמרּת ּכמֹו זאת לנּו Ú¯ÙÏ‰.לעׂשֹות ÌÈ„·Ú e�ÈÈ‰Â∑:ׁשנה ּבכל הּזה הּמס לֹו לחקלהעלֹות ƒ¿»≈ְְֲֶַַָָָֹ¿»ƒ¬»ƒ¿«¿…ְְְֲֶַַַַָָָֹ
יעבר .ׁשּלא ֲֶַֹֹ

(åë)úîãà-ìò äfä íBiä-ãò ÷çì óñBé dúà íNiå©¨´¤Ÿ¨´¥¿§ŸÁ©©¸©¤¹©©§©¬
çì äòøôì íéøöîàì ícáì íéðäkä úîãà ÷ø Lî ¦§©²¦§©§−Ÿ©®Ÿ¤©º©§©³©«Ÿ£¦Æ§©½̈¬Ÿ

:äòøôì äúéä̈«§−̈§©§«Ÿ

(æë)dá eæçàiå ïLb õøàa íéøöî õøàa ìûøNé áLiå©¥¯¤¦§¨¥²§¤¬¤¦§©−¦§¤´¤®¤©¥¨«£´½̈
:ãàî eaøiå eøôiå©¦§¬©¦§−§«Ÿ

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Ï‡¯NÈ ·LiÂ∑ּגׁשן ּבארץ מצרים,והיכן? מארץ ·d.ׁשהיא eÊÁ‡iÂ∑אחּזה :לׁשֹון «≈∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿«ƒְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹ«≈»¬»ְֲָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(406 'nr eh zegiy ihewl)

מצרים מארץ ׁשהיא ּגׁשן, ּבארץ כז)והיכן? מז, להם",(רש"י לא ּבארץ זרעָך יהיה גר "ּכי לאברהם אמר הּקּב"ה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

נאמר ּכאן האחּוזהׁשהתיּׁשבּוואּלּו היתה ּגׁשן וארץ הארץ) ּבמיטב (ועֹוד לׁשֹוןׁשּלהםּבמצרים ּדּיּוק ׁשּזהּו ּומתרץ, בּה). (וּיאחזּו ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

יׂשראל "וּיׁשב מצריםהּכתּוב אפֹואּבארץ ּגרּו יׂשראל ּובני ּכנען, מארץ לא מצרים, מארץ היא ּגׁשן הּכל, למרֹות ּגׁשן": ּבארץ ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹ

ּכנען. לארץ מחּוץ - להם" לא ְְְִֶֶֶֶֶַַָֹ"ּבארץ

סימן יהללא"ל פסוקים ויגשק"ו פרשת חסלת

ÔÓכד „Á Ôe�z˙Â ‡zÏÏÚ ÈÏBÚ‡a È‰ÈÂƒ≈¿»≈¬«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÔBÎÏ ‡‰È ÔÈ˜ÏÁ Úa¯‡Â ‰Ú¯ÙÏ ‡LÓÁ«¿»¿«¿…¿«¿«√»ƒ¿≈¿
ÔBÎÈz·a L�‡ÏÂ ÔBÎÏÎÈÓÏe ‡Ï˜Á Ú¯Ê ¯·Ï¿«¿««¿»¿≈«¿¿∆¡«¿»≈

:ÔBÎÏÙËÏ ÏÎÈÓÏe¿≈«¿«¿¿

È�ÈÚaכה ÔÈÓÁ¯ ÁkL� ‡�zÓi˜ e¯Ó‡Â«¬»«ƒ¿»»«¿««¬ƒ¿≈≈
:‰Ú¯ÙÏ ÔÈc·Ú È‰�e È�Baƒ̄ƒ¿≈«¿ƒ¿«¿…

ÏÚכו ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡¯Ê‚Ï ÛÒBÈ d˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«≈ƒ¿≈»«»»≈«
‡LÓÁ ÔÓ „Á ÔÈ·‰È ÔB‰Èc ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿«ƒƒ»¬ƒ«ƒ«¿»
ÔB‰È„BÁÏa ‡i¯nÎ„ ‡Ú¯‡ „BÁÏ ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿«¿»¿À»«»ƒ¿≈

:‰Ú¯ÙÏ ˙Â‰ ‡Ï»¬«¿«¿…

Ú¯‡a‡כז ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a Ï‡¯NÈ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»
:‡„ÁÏ e‡È‚Òe eLÈÙ�e d· e�ÈÒÁ‡Â ÔL‚„¿…∆¿«¬ƒ«¿ƒ¿ƒ«¬»

æî÷ 'îòá äñôãð ùâéå úùøôì äøèôä

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבעל חלק אּתם ׁשּתּטלּו עּמכם אתחּסד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָאני

לאריס, הראּוי החלק יּטל ּופרעה ְְִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהּקרקע

את לעזב ּתּוכלּו ׁשּלא לֹו קנּויים ּתהיּו ְְְֲֲִִֶֶַָֹֹאבל

והאדמה לֹו ּׁשּנדרּו מה טעם וזה ְְְֲֶֶַַַַָָָָָהּׂשדֹות.

לֹו אמרּו ּולכ לעֹולם. תׁשם ׁשּלא תׁשם, ְְְֵֵֶָָָָָֹֹלא

לּטל עלינּו ׁשהקלּת אדני, ּבעיני חן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹֹנמצא

והיינּו ּבהם, לחיֹות ׁשּנּוכל הּידֹות ְְְִִֶֶַַַַָָָארּבע

את ׁשּנעבד נדרנּו ּכאׁשר לפרעה, ְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָֹֹעבדים

לרצֹונֹו: ְֲִָָָהאדמה



מג

לשבת פרשת ויגש תהלים  שיעורי 

יום ראשון - כ"ט כסלו
פרק כ

מפרק קמ  
עד סוף פרק קמד 

יום רביעי - ב' טבת
פרק כ

מפרק י 
עד סוף פרק יז

יום שני - ל' כסלו
פרק כ

מפרק קמה 
עד סוף פרק קנ

יום חמישי - ג' טבת
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שלישי - א' טבת
פרק כ 

מפרק א 
עד סוף פרק ט

יום שישי - ד' טבת
מפרק כג 

עד סוף פרק כח

שבת קודש - ה' טבת
פרק כ 

מפרק כט עד סוף פרק לד

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 



elqkמד h"k oey`x mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו כ"ט ראשון יום
פרקד

,16 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äøåúäù øçàîå,h 'nr cr:íéîå ãñç

pä úBðéça øNò ìk íéLéaìî äéúBöîe äøBzäL øçàîeLô ¥©©¤©¨¦§¤¨©§¦¦¨¤¤§¦©¤¤
dìâø ãòå dLàøî äéøáà â"éøz ìëådylye ze`n yy lk - §¨©§©¥¨¤¨¥Ÿ¨§©©§¨

dbixcnl cr ytpay xzeia milrpd zegekdn ,ytpd "ixa`" xyr

,ytpay xzeia dpezgzd'ä úà íéiçä øBøöa äøeøö dlk éøä11 £¥ª¨§¨¦§©©¦¤
Lnî 'ä øBàå ,Lnî©¨§©¨
dLàøî dLéaìîe dôéwî©¦¨©§¦¨¥Ÿ¨
:áeúkL Bîk ,dìâø ãòå§©©§¨§¤¨

"Ba äñçà éøeö"12,xac - ¦¤¡¤
`ed ixd ,mc`d lr oibny

,eiccv lkn eze` siwn

ïBöø äpvk" :áéúëe§¦©¦¨¨
"epøèòz13BðBöø àeäL , ©§§¤¤§

íéLaìîä Cøaúé Búîëçå§¨§¨¦§¨¥©§ª¨¦
.äéúBöîe BúøBúa- §¨¦§¤¨

epevx ik m`y ,ixd xaqed

md d"awd ly eznkge

dpaddn ixnbl dlrnl

"ecxi" md ,ziyep`d

zeevne dxeza eyalzde

mipipra ze`hazn ody itk

lkei ociÎlry ick ,miinyb

cg`zdle xywzdl mc`d

.ynn d"awd mr

:eøîà ïëìå:l"f epinkg - §¨¥¨§
äáeLúa úçà äòL äôé"¨¨¨¨©©¦§¨
íìBòa íéáBè íéNòîe©£¦¦¨¨
íìBò éiç ìkî äfä©¤¦¨©¥¨

"àaä14,,dxe`kl ,oky - ©¨
rbxy xacd ixyt` cvik

miyrne daeyza cg`

dti didi ,dfdÎmlera miaeh

- ?`adÎmlerd iig lk xy`n xzeiïéðäpL àeä àaä íìBò ék¦¨©¨¤¤¡¦
äðéëMä åéfî15,eifn zepdpe `adÎmlera zeayei zenyp - ¦¦©§¦¨

,dpikyd,äâOää âeðòz àeäLizin`d beprzd ,oky .ziwl`d - ¤©£©©¨¨
,xacd z` mipianyk `edì øLôà éàåelôà ,àøáð íeL §¦¤§¨§¦§¨£¦

,âéOäì ,íéðBéìòäîzenleray miipgexd mi`xapd mb - ¥¨¤§¦§©¦
,oiadl mzexyt`a oi` ,zenype mik`lnk ,mipeilrdékBæéà íà ¦¦¥

,'ä øBàî äøàä,'d xe`n cala dx`d wx -íLa àø÷ð ïëìå ¤¨¨¥§¨¥¦§¨§¥
;"äðéëMä åéæ",dpikydn dx`d `l` ef oi` ik --LBãwä ìáà ¦©§¦¨£¨©¨

,ììk déa àñéôz äáLçî úéì ¯ Bîöòáe BãBáëa àeä-Ceøä¦§§©§¥©£¨¨§¦¨¥§¨
øLàk íà ék,icedi ly eytp -äøBza úLaìúîe àñéôz ¦¦©£¤§¦¨¦§©¤¤©¨

àeä-Ceøa-LBãwäa úLaìúîe ïäa àñéôz àéä éæà ,äéúBöîe¦§¤¨£©¦§¦¨¨¤¦§©¤¤§©¨¨
éøa-àLã÷å àúéøBàc ,Lnî.ãç àlk àeä-C"zqtez" - ©¨§©§¨§ª§¨§¦ª¨©

d"awda zyalzne "zqtez" `id f` ,zeevnae dxeza zyalzne

zg` dry dti ,okl .cg` xac md d"awde dxez ,oky ,ynn

,oky .`adÎmlerd iig lkn dfdÎmlera miaeh miyrne daeyza

eli`e ,cala ziwl` dx`d dnypd dpiane dbiyn `adÎmlera

Îmlera miaeh miyrne daeyz iciÎlrd"awa icedi xywzn ,dfd

.envräøBzäL óàå§©¤©¨
íéøáãa äLaìúð¦§©§¨¦§¨¦

íéiîLb íéðBzçz- ©§¦©§¦¦
oeeik :dyw dxe`kl

,xen`k ,dyalzd dxezdy

,biyn ,miinyb mixaca

z` wx elkya mc`d ,ixd

mda miinybd mipiprd

z` `le ,dxezd zyaeln

ly epevxe eznkg mvr

jk lr daeyzd - ?d"awd

:`idúà ÷açîk äæ éøä£¥¤¦§©¥¤
ïéàL ,ìLî Cøc Cìnä©¤¤¤¤¨¨¤¥

Løôä,lcad lk oi` - ¤§¥
Búeáø÷úä úìòîa§©£©¦§¨§
ïéa ,Cìna Búe÷áãe§¥©¤¤¥

àeäLk B÷açî,jlnd - §©§§¤
ïéa ãçà Leáì Leáì̈§¤¨¥
änk Leáì àeäL¤¨©¨
óebL øçàî ,íéLeáì§¦¥©©¤

;íëBúa Cìnämb jk - ©¤¤§¨
biyn mc` ly elkyyk

epevxy s` ,dxezd "lky"

d"awd ly eznkge

ly miyeala o`k miyaeln

"qtez" `ed ,miinyb mipipr

z` ,dfÎiciÎlr ,lekiak

jlndztqep dlrn ,lyndn oaen mb jk .envr d"awd z` ,

jxazi epevxe eznkgn f` swen mc`d ly elky :dxezd zpada

xezay"`ipz"d xne` df itlk ,(iyingd wxta x`aziy enk) d

:oldlCBz úLaìî àéäL íb ,BòBøæa B÷açî Cìnä íà ïëå§¥¦©¤¤§©§¦§©¤¦§ª¤¤
,åéLeaìî:"ewagn jlnd" dxez iciÎlry ,jkl di`x `iane - ©§¨

Bðéîéå" :áeúkL Bîk,d"awd ly -"éð÷açú16äøBzä àéäL , §¤¨¦¦§©§¥¦¤¦©¨
,ïéîiî äðzpLdpzip `id ik ,d"awd ly "epini" z`xwp dxezd - ¤¦§¨¦¨¦

,d"awd ly "zipnid eci"n:íéîe ãñç úðéça àéäLx`ean - ¤¦§¦©¤¤©¦
xaqedy itk) min lre cqg lr fnex "oini"y ,dlawd zxeza

.y` lre dxeab lr - "l`ny"e ,(minl dlynp dxezdy ,lirl

dn - ipyd oiprd okÎmb epyi dxezay ,mi`ex ep` xen`d weqtdn

siwn jlnd ,"ewagn jlnd"yeze``edy dxezd lkyy ,erexfa

z` siwn - (d"awd mr cg` xace) d"awd ly eznkge epevx
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íéøîà éèå÷éì
øçàîå
ìëå ùôðä 'éçá øùò ìë íéùéáìî äéúåöîå äøåúäù
äøåøö äìåë éøä äìâø ãòå äùàøî äéøáà â"éøú
äôé÷î ùîî 'ä øåàå ùîî 'ä úà íééçä øåøöá
åá äñçà éøåö ù"îë äìâø ãòå äùàøî äùéáìîå

èêøáúé åúîëçå åðåöø àåäù åðøèòú ïåöø äðöë áéúëå
äòù äôé åøîà ïëìå .äéúåöîå åúøåúá íéùáåìîä
ééç ìëî äæä íìåòá íéáåè íéùòîå äáåùúá úçà
äðéëùä åéæî ïéðäðù àåä àáä íìåò éë àáä íìåò
'éôà àøáð íåùì øùôà éàå äâùää âåðòú àåäù
ïëìå 'ä øåàî äøàä åæéà íà éë âéùäì íéðåéìòäî
åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìáà äðéëùä åéæ íùá àø÷ð
àñéôú øùàë íà éë ììë äéá àñéôú äáùçî úéì
(*ïäá àñéôú àéä éæà äéúåöîå äøåúá úùáìúîå
.ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã ùîî ä"á÷äá úùáìúîå
äæ éøä íééîùâ íéðåúçú íéøáãá äùáìúð äøåúäù óàå
åúåáø÷úä úìòîá ùøôä ïéàù î"ã êìîä úà ÷áçîë
ïéá ãçà ùåáì ùåáì àåäùë å÷áçî ïéá êìîá åúå÷éáãå
.íëåúá êìîä óåâù øçàî íéùåáì äîë ùåáì àåäù
êåú úùáåìî àéäù íâ åòåøæá å÷áçî êìîä íà ïëå
äðúðù äøåúä àéäù éð÷áçú åðéîéå ù"îë åéùåáìî

:íéîå ãñç 'éçá àéäù ïéîéî

(*úáéú àúéì é"ëáïäá
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כט.11. כה, א ג.12.שמואל יח, יג.13.תהלים ה, יז.14.תהלים ד, ב.15.אבות טז, ג.16.ברכות ח, השירים שיר

elqk 'l ipy mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ל' שני יום
פרקה ,h 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå ä ÷øôcr,18 'nr.äðôå ãö

:dletk dlrn dpyi dxez cenilay jk .dxez cneld icedid

mc`d ly ezpaddtiwnztwenedlrn dpyi jkae ,dxezd lkya

enk ,zeevnd x`y iabl dxezd zbyde zpada ztqep zcgein

.iyingd wxta x`aziy

.ä ÷øtixd ,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
d"awd z` mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df

,jlnd mb - ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe

.dxez ecenil zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd

oaen - oiprd ly oey`xd wlgd

cnel icediyk ,oky ,epl xaqene

oiprd z` elkya biyne dxez

siwn `ed - cnel `edy dxeza

ly eznkge epevx z` elkya

ipyd wlgd eli`e ,d"awd

ly eznkge epevxy - oipray

icedid z` mitiwn d"awd

yxec - dxez ecenil zrya

.xaqde xe`ia

iyingd wxtaxiaqi ,epiptly

iehiad z` ,dagxda owfd epax

gzt" xn`nay "`qitz"

zil"y xn`p ea ,"edil`

oi` - "ja `qitz daygn

,ja "qetzl" dlekiy daygn

,epcnl xak jk lr .d"awa

`ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiy daygn mey oi`y zexnly

"qtezowfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd ly eznkge epevxa "

siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd lkyay ,iyingd wxta ,xiaqi

elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian `ed eze` oiprd) "lkyen"d z`

dxez ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k `a ,xac ly exwira .cneld ly

:zeevn iabl

y oiprd wx miiw zeevnaepevx,devnd z` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

siwn ,zeevn iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e

z` mc`d ly elkyeznkge epevx.dxeza oipr oian `edy drya d"awd ly

áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe,dagxd xzia xiaqdl -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§
:eäiìà øîàL "àñéôz"edil` xn`y "`qitz" iehiad - §¦¨¤¨©¥¦¨

:("edil` gzt" mqxetnd exn`na)"'eë Ca àñéôz äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨¨
oiivl dvex `edyk .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn oi` -

iehiaa ynzyn `ed ,d"awd z` oiadl dleki daygn mey oi`y

jkl xywda .d"awa "qetzl" dleki daygn mey oi`y ,"`qitz"

z`f zexnly ,epxkfd xakxyt`dxez iciÎlr d"awa qetzl

iehiad ahid oiadl ,`eti` ,epilr .envr d"awd mr cg` xac `idy

daygn s`y ,"`qitz"dpi`jkÎiciÎlre ,d"awa "qetzl" dleki

dxez iciÎlr cvik mb oiapxyt`.ea qetzlìëN ìk ,äpä¦¥¨¥¤
,ìkNî äæéà BìëNa âéOîe ìékNnLk,ilky oipr -ìëOä éøä §¤©§¦©¦§¦§¥¤ª§¨£¥©¥¤
,BìëNa Bôéwîe ìkNnä úà ñôBzxac ecia wifgny ink - ¥¤©ª§¨©¦§¦§

z` dtiwn eci ixd ,miieqn

dpadl qgia mb jk .xacd

,oian `edy xacd ,zilky

elkye ,elky jeza `vnp

,xacd z` siwnìkNnäå- §©ª§¨
,oian `edy xacdñtúð¦§¨

ìëOä CBúa Laìîe ówîeª¨§ª¨§©¥¤
,BìékNäå BâéOäLcr - ¤¦¦§¦§¦

,owfd epax xiaqd o`k

"qtez" iyep`d lkydy

- oian `edy "lkyen"a

ixg` wx zeidl leki df xac

,xacd z` ahid oian `edy

ebiydy" :"`ipz"d oeylk

jli`e o`kn ."elikyde

dpada sqep oipr xiaqi

:zilkydLaìî ìëOä íâå§©©¥¤§ª¨
ìkNna,cnel `edy lkyd z` siwn ,oian `edy xacd ,xnelk - ©ª§¨

,z`fe;BìëNa BñôBúå BâéOnL äòLaoipra rewy `edyk - §¨¨¤©¦§§§¦§
xacd f`y ,exey`l epian `edy iptl cer ,eihxt lkl epiadl

ixd .elky z` siwn `ede ,ezpadn oiicr dlrnl `ed cnel `edy

z` siwn lkyd :mipipr ipy mpyi ilky byen zpadl qgiay

,lkyd z` yialn "lkyen"d ,"lkyen"díãàLk :ìLî Cøc¤¤¨¨§¤¨¨
déøea ìò døeLàì àøîâa Bà äðLîa äëìä Bæéà âéOîe ïéáî¥¦©¦¥£¨¨§¦§¨¦§¨¨©£¨©§¨

,dkld dze`a elky z` ahid riwyn `edyk ,xnelk -BìëN éøä£¥¦§
éwîe ñôBz,dúBà ó,dkldd z` -dúBàa da Laìî BìëN íâå ¥©¦¨§©¦§§ª¨¨§¨

.äòLdkldd z` oiadl rbiizn `edyk -1,ea ynzydy lynd . ¨¨
:envr lynpd ,ok` ,`edBðBöøe Búîëç àéä ,Bæ äëìä ,äpäå§¦¥£¨¨¦¨§¨§
,àeä-Ceøa-LBãwä ìLlkyy ,iriaxd wxta epxkfdy enk - ¤©¨¨

,d"awd ly eznkg `ed dklddwqte,d"awd ly epevx - dkldd

:oicd didiy d"awd dvx jkCk ïáeàø ïòèiLkL ,BðBöøa äìòL¤¨¨¦§¤§¤¦§Ÿ§¥¨
Cøc Cëå.Cëå Ck íäéðéa ÷ñtä äéäé ¯ Cëå Ck ïBòîLå ìLî §¨¤¤¨¨§¦§¨§¨¦§¤©§©¥¥¤¨§¨
íà óàåik ,xacd okziy s` -äfä øácä äéäé àìå äéä àì §©¦Ÿ¨¨§Ÿ¦§¤©¨¨©¤
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מה elqk 'l ipy mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו ל' שני יום
פרקה ,h 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úôñåúìå ä ÷øôcr,18 'nr.äðôå ãö

:dletk dlrn dpyi dxez cenilay jk .dxez cneld icedid

mc`d ly ezpaddtiwnztwenedlrn dpyi jkae ,dxezd lkya

enk ,zeevnd x`y iabl dxezd zbyde zpada ztqep zcgein

.iyingd wxta x`aziy

.ä ÷øtixd ,dxez cnel icediyky ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxtd seqa ¤¤
d"awd z` mitiwn elkye `ed :xnelk .jlnd z` wagne siwn `ed eli`k df

,jlnd mb - ipy cvn .envr d"awd mr cg` xac mdy ,eznkge epevxe

.dxez ecenil zrya icedid z` miwagne mitiwn ,eznkge epevxe d"awd

oaen - oiprd ly oey`xd wlgd

cnel icediyk ,oky ,epl xaqene

oiprd z` elkya biyne dxez

siwn `ed - cnel `edy dxeza

ly eznkge epevx z` elkya

ipyd wlgd eli`e ,d"awd

ly eznkge epevxy - oipray

icedid z` mitiwn d"awd

yxec - dxez ecenil zrya

.xaqde xe`ia

iyingd wxtaxiaqi ,epiptly

iehiad z` ,dagxda owfd epax

gzt" xn`nay "`qitz"

zil"y xn`p ea ,"edil`

oi` - "ja `qitz daygn

,ja "qetzl" dlekiy daygn

,epcnl xak jk lr .d"awa

`ed dxez iciÎlr ixd ,d"awa "qetzl" dlekiy daygn mey oi`y zexnly

"qtezowfd epax .d"awd mr cg` xac mdy ,d"awd ly eznkge epevxa "

siwn iyep`d lkydy cala ef `l ,dxezd lkyay ,iyingd wxta ,xiaqi

elky z` siwn "lkyen"d mby `l` ,(oian `ed eze` oiprd) "lkyen"d z`

dxez ly dzlrn xiaqdl owfd epax o`k `a ,xac ly exwira .cneld ly

:zeevn iabl

y oiprd wx miiw zeevnaepevx,devnd z` miiwnd mc`d z` siwn d"awd ly

siwn ,zeevn iabl mixne` ep`y dnl sqepay ,dlrnd zniiw dxeza eli`e

z` mc`d ly elkyeznkge epevx.dxeza oipr oian `edy drya d"awd ly

áèéä øàa ,øeàa úôñBzìe,dagxd xzia xiaqdl -ìïBL §¤¤¥¨¥¥¥§
:eäiìà øîàL "àñéôz"edil` xn`y "`qitz" iehiad - §¦¨¤¨©¥¦¨

:("edil` gzt" mqxetnd exn`na)"'eë Ca àñéôz äáLçî úéì"¥©£¨¨§¦¨¨
oiivl dvex `edyk .d"awa ,ja "qetzl" dlekiy daygn oi` -

iehiaa ynzyn `ed ,d"awd z` oiadl dleki daygn mey oi`y

jkl xywda .d"awa "qetzl" dleki daygn mey oi`y ,"`qitz"

z`f zexnly ,epxkfd xakxyt`dxez iciÎlr d"awa qetzl

iehiad ahid oiadl ,`eti` ,epilr .envr d"awd mr cg` xac `idy

daygn s`y ,"`qitz"dpi`jkÎiciÎlre ,d"awa "qetzl" dleki

dxez iciÎlr cvik mb oiapxyt`.ea qetzlìëN ìk ,äpä¦¥¨¥¤
,ìkNî äæéà BìëNa âéOîe ìékNnLk,ilky oipr -ìëOä éøä §¤©§¦©¦§¦§¥¤ª§¨£¥©¥¤
,BìëNa Bôéwîe ìkNnä úà ñôBzxac ecia wifgny ink - ¥¤©ª§¨©¦§¦§

z` dtiwn eci ixd ,miieqn

dpadl qgia mb jk .xacd

,oian `edy xacd ,zilky

elkye ,elky jeza `vnp

,xacd z` siwnìkNnäå- §©ª§¨
,oian `edy xacdñtúð¦§¨

ìëOä CBúa Laìîe ówîeª¨§ª¨§©¥¤
,BìékNäå BâéOäLcr - ¤¦¦§¦§¦

,owfd epax xiaqd o`k

"qtez" iyep`d lkydy

- oian `edy "lkyen"a

ixg` wx zeidl leki df xac

,xacd z` ahid oian `edy

ebiydy" :"`ipz"d oeylk

jli`e o`kn ."elikyde

dpada sqep oipr xiaqi

:zilkydLaìî ìëOä íâå§©©¥¤§ª¨
ìkNna,cnel `edy lkyd z` siwn ,oian `edy xacd ,xnelk - ©ª§¨

,z`fe;BìëNa BñôBúå BâéOnL äòLaoipra rewy `edyk - §¨¨¤©¦§§§¦§
xacd f`y ,exey`l epian `edy iptl cer ,eihxt lkl epiadl

ixd .elky z` siwn `ede ,ezpadn oiicr dlrnl `ed cnel `edy

z` siwn lkyd :mipipr ipy mpyi ilky byen zpadl qgiay

,lkyd z` yialn "lkyen"d ,"lkyen"díãàLk :ìLî Cøc¤¤¨¨§¤¨¨
déøea ìò døeLàì àøîâa Bà äðLîa äëìä Bæéà âéOîe ïéáî¥¦©¦¥£¨¨§¦§¨¦§¨¨©£¨©§¨

,dkld dze`a elky z` ahid riwyn `edyk ,xnelk -BìëN éøä£¥¦§
éwîe ñôBz,dúBà ó,dkldd z` -dúBàa da Laìî BìëN íâå ¥©¦¨§©¦§§ª¨¨§¨

.äòLdkldd z` oiadl rbiizn `edyk -1,ea ynzydy lynd . ¨¨
:envr lynpd ,ok` ,`edBðBöøe Búîëç àéä ,Bæ äëìä ,äpäå§¦¥£¨¨¦¨§¨§
,àeä-Ceøa-LBãwä ìLlkyy ,iriaxd wxta epxkfdy enk - ¤©¨¨

,d"awd ly eznkg `ed dklddwqte,d"awd ly epevx - dkldd

:oicd didiy d"awd dvx jkCk ïáeàø ïòèiLkL ,BðBöøa äìòL¤¨¨¦§¤§¤¦§Ÿ§¥¨
Cøc Cëå.Cëå Ck íäéðéa ÷ñtä äéäé ¯ Cëå Ck ïBòîLå ìLî §¨¤¤¨¨§¦§¨§¨¦§¤©§©¥¥¤¨§¨
íà óàåik ,xacd okziy s` -äfä øácä äéäé àìå äéä àì §©¦Ÿ¨¨§Ÿ¦§¤©¨¨©¤
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íéøîà éèå÷éì
úôñåúìå ä ÷øôàñéôú ïåùì áèéä øàá øåàéá

äáùçî úéì åäéìà øîàù
âéùîå ìéëùîùë ìëù ìë äðä .'åë êá àñéôú
ìëùåîä úà ñôåú ìëùä éøä ìëùåî äæéà åìëùá
êåúá ùáåìîå ó÷åîå ñôúð ìëùåîäå åìëùá åôé÷îå

âå åìéëùäå åâéùäù ìëùäùáåìî ìëùä í
î"ã åìëùá åñôåúå åâéùîù äòùá ìëùåîá
àøîâá åà äðùîá äëìä åæéà âéùîå ïéáî íãàùë

é÷îå ñôåú åìëù éøä äéøåá ìò äøåùàìíâå äúåà ó
àéä åæ äëìä äðäå .äòù äúåàá äá ùáåìî åìëù

18ïåòèéùëù åðåöøá äìòù ä"á÷ä ìù åðåöøå åúîëç
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zahמו '` iyily mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת א' שלישי יום
פרקה ,18 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äìòî úàæå,i 'nr cr:[ç"òôá

zrcl ick ,"oeyri xy` dyrnd z` rcil" wx `ed dxezd oipr

oecipae - zeevnd z` miiwl cvikocicoicd z` weqtl ji` zrcl :

zricia ,dxe`kl ,zlrez lk oi` ,ok m`e - rx`i dfk xacyk

`id zn`d ,j` .didi `lye did `ly dxezÎoicl xywa dkldd

zrici mvr ,`l` ,jk `l

zilkz `ed dkld zpade

zpada ,oky ,envrlyk

epevx z` oian `ed dkldd

jke - d"awd ly eznkge

:xne` `ed,íB÷î ìkî¦¨¨
BðBöøa äìò CkL øçàî¥©©¤¨¨¨¦§
-LBãwä ìL Búîëçå§¨§¨¤©¨
äæ ïòèé íàL ,àeä-Ceøä¤¦¦§Ÿ¤
÷ñtä äéäé ,Ck äæå Ck̈§¤¨¦§¤©§©
òãBé íãàLk éøä ,Ck̈£¥§¤¨¨¥©
äæ ÷ñt BìëNa âéOîe©¦§¦§§©¤
äðLna äëeøòä äëìäk©£¨¨¨£¨©¦§¨

íé÷ñBt Bà àøîb Bàoicd wqt z` rcei `edyk xacd dpey - §¨¨§¦
mze`a mby xacd ixyt`y s` ,dxezd on `ly ,mixg` miwegn

,`edy enk oic wqt eze` ,dxwn eze`a ,wqtp mixg` miweg

`l` ,d"awd ly eznkge epevx ,la` ,df oi` - dxeza ,licadl

:dxezd on eizerici z` a`ey `edyk eli`e .ziyep` dpade drici

éwîe ñôBúå âéOî äæ éøäìL Búîëçå BðBöø BìëNa ó £¥¤©¦§¥©¦§¦§§§¨§¨¤
BðBöøa àìå déa àñéôz äáLçî úéìc ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥©£¨¨§¦¨¥§Ÿ¦§

,Búîëçå`le d"awa "qetzl" lkezy daygn oi` ,dxez ila - §¨§¨
,eznkge epevxaíúeLaìúäa íà ékly eznkge epevx ly - ¦¦§¦§©§¨

,d"awdúBëeøòä úBëìäa©£¨¨£
,eðéðôìoey`xd ewlg edf - §¨¥

oian `edyky ,oiprd ly

elkya siwn `ed ,dkld

ly eznkge epevx z`

:o`k miiw sqep oipr .d"awd

.íäa Laìî BìëN íâå- §©¦§§ª¨¨¤
epevxa yaeln elky

,d"awd ly eznkgae

ly eznkge epevx ,xnelk

.elky z` mitiwn d"awd

ïéàL àìôð ãeçé àeäå§¦¦§¨¤¥
Bkøòk àìå ,eäBîk ãeçé¦¨§Ÿ§¤§

,úeiîLâa ììk àöîðecg`zi ,mdipia jexr oi`y mixac ipyy - ¦§¨§¨§©§¦
,dfk cegi`a.äpôe ãö ìkî Lnî íéãçéîe íéãçàì úBéäì- ¦§©£¨¦§ª¨¦©¨¦¨©¦¨

lky mr mc`d ly elky cg`zn da ,dxez zpada xacdy enk

lkyy ,eiccv lkl - d"awd ly eznkge epevx `edy - dxezd

.mc`d lky z` siwn dxezd lkye dxezd lky z` siwn mc`d

úòéãé úåöîa øLà õ÷ ïéàì äàìôðå äìBãb äøúé äìòî úàæå§Ÿ©£¨§¥¨§¨§¦§¨¨§¥¥£¤§¦§©§¦©
,úBiNòî úBönä ìk ìò dúâOäå äøBzäzriciay dlrnd - ©¨§©¨¨¨©¨©¦§©£¦

,diyr iciÎlr zervaznd zeevnd lk iabl dxezd zbydeelôàå©£¦
äøBz ãeîìz úåöî ìò elôàå ,øeaãa úBéeìzä úBöî ìò©¦§©§§¦©£¦©¦§©©§¨

.øeaãaLxkfpy enk - ¤§¦
cenilay ,mcewd wxta

zpad zevn zniiw dxez

xeaicd zevne dxezd

xeaicd zevn :dxeza

miniiwn ,dta ,dxeza

mb j"pzd iweqt mixne`yk

yexit mipian `l m`

eli`e .obyene milnd

zevnay dlecbd dlrnd

zniiw dpi` ,dxezd zpad

efa mb ,zxg` devn meya

,dxeza xeaic lyìò ék¦©
øeaãaL úBönä ìk éãé§¥¨©¦§¤§¦

äNòîe,miiwn icediy - ©£¤
,diyre xeaic iciÎlr

Léaìî àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨©§¦
Lôpä úà,iwl` yeala -,dìâø ãòå dLàøî 'ä øBà dôéwîe ¤©¤¤©¦¨¥Ÿ¨§©©§¨

.ytpay dpezgzd dpigal cr dpeilrd dpigadn -úòéãéáe¦¦©

äøBzä,dxez oian icediyk -,'ä úîëça Laìî ìëOäL ãálî ©¨¦§©¤©¥¤§ª¨§¨§©
,jk lr sqep ,eze` dtiwn d"awd ly eznkg -'ä úîëç íb äpä¦¥©¨§©

,Baø÷aed znkg siwn elkyy ,dxez oiand mc`d ly -oeylae ,'i §¦§
:"`ipz"déwîe ñôBzå âéOî ìëOäM äîøLôàM äî BìëNa ó ©¤©¥¤©¦§¥©¦§¦§©¤¤§¨

úòéãéî âéOäìe ñtúì Bì¦§Ÿ§©¦¦¦©
BìëN éôk Léà ,äøBzä©¨¦§¦¦§
BúâOäå Búòéãé çëå§Ÿ©§¦¨§©¨¨

.ñ"cøôaiwlg drax`a - §©§¥
,yexc ,fnx ,hyt :dxezd

zpade zriciay ,ixd .ceq

dlrnl sqepa ,zniiw ,dxez

,zeevnd x`ya zniiwy

,ytpd z` siwn 'ied xe`y

dn `ide ,ztqep dlrn

,'ied xe` z` dtiwn ytpdy

lky siwn elkyy iciÎlr

eznkg `idy dxez ly

.d"awd ly epevxeéôìe§¦
,äøBzä úòéãéaL- ¤¦¦©©¨
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íéãçàì åéäå åîò úãçàúîå åìëùá úñôúðù ãò åìëù
êåøá óåñ ïéà íééçä ééçî äáø÷á íééçå ùôðì ïåæî äùòð
êúøåúå ù"æå äáø÷áù åúøåúå åúîëçá ùáåìîä àåä

"îëå éòî êåúáúåîùðä éùåáìù â"ô ã"î øòù ç"òá ù
å÷ñòù úåîùðì ïåæîä àéä äøåúäå úåöîä ïä ïãò ïâá
óã ìä÷éå øäæá ù"îëå äîùì äøåúá äæä íìåòá
úâùä é"ò 'äì åùôð øù÷ì éãë åðééä äîùìå é"ø
àéä ïåæîäå] ç"òøôá ù"îë åìëù éôë ùéà äøåúä
åøîà ïëìå íéôé÷î 'éçá íéùåáìäå éîéðô øåà 'éçá
úåöîäù éôì úåöîä ìë ãâðë ìå÷ù äøåú ãåîìúù ì"æø
ùôðì ùåáì íâå ïåæî àéä äøåúäå ãáì íéùåáì ïä
ïëù ìëå äãåîéìå äðåéòá äá ùáìúîù úìëùîä
øåà 'éçá äùòð øåáãä ìáäù øåáãá åéôá àéöåîùë

é÷î:[ç"òøôá ù"îë ó
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ט.2. מ, ˘ËÈÏ"‡:3.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ענין מפני מזון נעשה שהתורה נאמר שלא ולשמהˆ„„È"שולל אדרבא כי כנ"ל, ולא דלשמה,

כו'". א.4.היינו משנה א', פרק פאה



zahמח 'a iriax mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zewlgp dl` zetilw .xac lk zeiniptay dyecwd zeig lr ,d`nehd zegek

,"dbep" - z`xwp dtilwa zg` dbixcn :dipydn dhnl zg` ,zebixcn izyl

jxc mzeig z` "mikyen"d mixacd mze`e ,aeh mb da yiy dtilw idef

dfy itk .rxl mbe aehl mb mze` lvpl xyt` - dtilw dze` ly "dxzqd"d

xyt`y inyb xac lkl qgia

jtdp `ed f`e ,devn ea miiwl

,ea zeyrl xyt`e ,dyecwl

cxei `ed f`e ,dxiar ,dlilg

.xzei dkenp dbixcnldbixcnd

d`nh `id dtilway dipyd

,llk aeh da oi`e ixnbl

mzeig z` "mikyen"y mixacde

,da oi`y ,ef dtilw jxc

xyt` i` ,llk aeh ,xen`k

ektdiys` e` ,dyecwllvpl

mixac .miaeh mipipra mze`

mpi` - dlik`a mixeq` mdy

milekijtdidlla`) dyecwl

ipiprl mze` lvpl xyt`

mixeq`y mixace (dyecw

mb zexyt` oi` - d`pdalvpl

.aehl mze`

äNò äæ únòì äæ ,äpäå§¦¥¤§ª©¤¨¨
íéäìà1.cvd ,jtidd md diyeale dizegeke zindad ytpd - ¡Ÿ¦

.diyeale dizegeke ziwl`d ytpd znerl ,cbepndLôpL Bîk ék¦§¤¤¤
,úBLBã÷ úBøéôñ øNòî äìeìk úéäìàä,zegekd dxyr - ¨¡Ÿ¦§¨¥¤¤§¦§

,zexitqd xyrl mipeekndìLa úLaìúîe,íéLBã÷ íéLeáì äL ¦§©¤¤¦§Ÿ¨§¦§¦
,zeevne dxez ly dyrne xeaic ,daygn -àøèñc Lôpä Ck̈©¤¤§¦§¨

àøçà`xg` `xhq"d ly ytpd -byend zernyn) cbpky cvd ," ¨¢¨
(oldl xaqei "`xg` `xhq"dâð úBtìwîze`xwpd zetilwdn - ¦§¦Ÿ©

,aeh mb oda yi ,epxaqd xaky itky ,"dbep"íãa úLaìîä©§ª¤¤§©
,íãàämc`d mca ,oey`x wxta xkfenk ,zyaelnd ytpd - ¨¨¨

ef ytp mb ,eteb z` zeigdläìeìk,zakxene -ïéøúk øNòî §¨¥¤¤¦§¦
àúeáàñîc2,zegek dxyrn) d`neh ly "mixzk" dxyrn - ¦§¨£¨

.("mixzk" - "oixzk" mya mi`xwp dlawd oeylay:ïäLdxyr - ¤¥
:dl` zegekúBòø úBcî òáLd`nehay "cqg"d zcn :oebk - ¤©¦¨

- "zx`tz"d zcn ,qrka - "dxeab"d zcn ,dee`za z`hazn

,d`ld jke ,zex`tzdaíéøkæpä íéòø úBãBñé òaøàî úBàaä©¨¥©§©§¨¦©¦§¨¦
,ìéòì:zeceqi drax`n akxen xac lky myky ,oey`xd wxta - §¥

drax`n zindad ytpd mb zakxen jk ,xtre min ,gex ,y`

mdne ,mirx dizeceqi - dtilw ly ytp dzeidae ,miipgex zeceqi

,zerxd zecnd lk ze`aì ÷ìçpä ïãéìBnä ìëNåìLïäL ,L §¥¤©¦¨©¤§¨§¨Ÿ¤¥
;úBcnä øB÷î ¯ úòãå äðéa äîëç?zecnl xewn od recn -ék ¨§¨¦¨¨©©§©¦¦

Cøò éôì ïä úBcnä©¦¥§¦¤¤
,ìëOälecb "lky"dyk - ©¥¤

zepten "zecn"d - xzei

m`ae ,xzei milrp mixacl

- xzei ohw "lky"d

mikenp mixacl od "zecn"d

.xzeiïèwä ékclid - ¦©¨¨
,ohwdíéøác áäBàå ÷LBç¥§¥§¨¦

éôì ,Cøòä éúeçt íépè÷§©¦§¥¨¤¤§¦
âéOäì øö÷å ïè÷ BìëOL¤¦§¨¨§¨¨§©¦
,íäî øúBé íéø÷é íéøác§¨¦§¨¦¥¥¤
,cqgd zcny ,ixd -

d,dad`e dee`za z`hazn

mixacl ohwd clia zipten

oeikn ,jxr izegte mihert

.ohw elkyyïëåzcna - §¥
,dxeabdóv÷úîe ñòkúî¦§©¥¦§©¥

ïëå ,íépè÷ íéøácî¦§¨¦§©¦§¥
úeøàtúäazcn - §¦§¨£

,zx`tzd.úBcî øàLely ozelbzda lret lkydy ,ixd - §¨¦
dyly mi`xwp jk meyn .dpiidz dxev efi`a oze` ccene zecnd

zecnd rayl "xewn" - lkyd zegek3.elà úBðéça øNòå§¤¤§¦¥
ïäa áMçî íãàLk ,úBàîhäzeaygn ayeg mc`yk - ©§¥§¤¨¨§©¥¨¤

ji` ayeg `edyk :oebke ,mixen`d zegekd zxyrn cg`n zeraepd

,dnecke ,el a`z `edy miieqn xac biydløaãî Bàmixeaic - §©¥
,mixen`d zegekd zxyrn cg`n mi`adäNBò Bàgeka - ¤

,mixen`d zegekd dxyrn cg` zynynd dlert ,ely dyrnd

åéãéaL éiNònä çëå åéôaL Bøeaãå BçîaL BzáLçî éøä£¥©£©§¤§Ÿ§¦¤§¦§Ÿ©©©£¦¦¤§¨¨
"eáàñî éLeáì" íéàø÷ð ,åéøáà øàLe,miiwp `l miyeal - §¨¥¨¨¦§¨¦§¥§¨£

äNòî úòLa ïäa úBLaìúnL ,úBàîhä elà úBðéça øNòì§¤¤§¦¥©§¥¤¦§©§¨¤¦§©©£¤
.äáLçî Bà øeac Bàmiyrnde mixeaicd ,zeaygnd md el` - ¦©£¨¨

yiy ,ep` mircei ,ziwl`d ytpl qgia ?zindad ytpd iyeal mdy

,lirl xaqenk ,mde ,diyeal mdy miyrne mixeaic ,zeaygn dl

xyt` ,jkl m`zda .zeevne dxeza dyrnde xeaicd ,daygnd

,zeaygn md dl` ,dtilwd ony ytpl qgia mby ,xnel did

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

íéøîà éèå÷éì
äðäå å ÷øôåîë éë íéäìà äùò äæ úîåòì äæ

øùòî äìåìë úéäìàä ùôðù
íéùåã÷ íéùåáì äùìùá úùáìúîå úåùåã÷ úåøéôñ
úùáåìîä äâåð úåôéì÷î àøçà àøèñã ùôðä êë
ïäù àúåáàñîã ïéøúë øùòî äìåìë íãàä íãá
ì"ðä íéòø úåãåñé òáøàî úåàáä úåòø úåãî òáù
úòãå äðéá äîëç ïäù ùìùì ÷ìçðä ïãéìåîä ìëùå
ïè÷ä éë ìëùä êøò éôì ïä úåãîä éë úåãîä øå÷î
åìëùù éôì êøòä éúåçô íéðè÷ íéøáã áäåàå ÷ùåç
ñòëúî ïëå .íäî øúåé íéø÷é íéøáã âéùäì øö÷å ïè÷
úåãî øàùå úåøàôúäá ïëå íéðè÷ íéøáãî óö÷úîå
åà ïäá áùçî íãàùë úåàîèä åìà 'éçá øùòå

20åéôáù åøåáãå åçåîáù åúáùçî éøä äùåò åà øáãî
éùåáì íéàø÷ð åéøáéà øàùå åéãéáù ééùòîä çëå
ïäá úåùáìúîù úåàîèä åìà 'éçá øùòì åáàñî
ìë íä ïäå äáùçî åà øåáã åà äùòî úòùá
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ב.1. מז, ג חלק זוהר ראה יד. ז, א.2.קהלת ע, א; מא, לעיל3.שם, אומר, הוא האלקית, לנפש שביחס הזקן, רבנו של בלשונו אנו רואים

שהמדות מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל מסביר והוא המדות, שבעת את מכן ולאחר השכל, כוחות שלשה בתחילה - השלישי �Â„ÏÂ˙בפרק

מפני המדות, "מקור" הוא שהשכל ומסביר השכל, את מכן ולאחר המדות את בתחילה מזכיר הוא הבהמית, לנפש ביחס כאן, ואילו מהשכל.

הן Í¯Úשהמדות ÈÙÏשל והמדות השכל לבין האלקית הנפש של והמדות השכל בין יסודי הבדל יש שכן, הוא, בלשון השינוי טעם השכל.

כלומר: מהשכל, נובעות והמדות השכל. תואר שהוא "אדם", נקראת היא ולכן שכל, הוא האלקית, הנפש של מהותה עיקר הבהמית: הנפש

הן בה והמדות מדות, היא הבהמית, הנפש של מהותה עיקר ואילו מפניו. יראה או להקב"ה, אהבה בו יוצרת הקב"ה של בגדולתו התעמקותו

וכך לכך. נמשכת היא בטבעה כי אותן, לרצות כדי התאוות, של ב"טוב" להתבונן צריכה היא ואין גופניים, לעינוגים משיכה לה יש - טבעיות

מדריגת היא כך - השכל של הכללית מדריגתו כפי ולכן: המדות, בהתגלות כעזר רק משמש הבהמית הנפש של השכל המדות. בשאר גם

השכל. ערך לפי הן שהמדות מחמת רק - למדות "מקור" נקרא שהשכל ואומר בתחילה, המדות את הזקן רבנו כאן מונה כך ומשום המדות.

zah 'b iying mei Ð e wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ג' חמישי יום

,20 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë ìáà,`i 'nr cr:ä"ô óåñ

o`k xaecny xne`e owfd epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic

`l` ,zexiar lr wx `llkmixeaicd lke ,ayeg mc`y zeaygnd

y ,dyere xacn `edy ,miyrndempi`mpi`e d"awd ly enyl

oiicr md ixd - dxiare xeqi` ipipr mpi`y s` - ecarl ick mi`a

- "dtilw" ly miyeal

:owfd epax ly epeylaeïäå§¥
øLà íéNònä ìk íä¥¨©©£¦£¤

îMä úçz íéNòð,Llk - ©£¦©©©¤¤
myl miyrp md oi`y onf

ick e` ,dxez ly mipipr

,z"iyd z` cearløLà£¤
"çeø úeòøe ìáä ìkä"4, ©Ÿ¤¤§©
øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©

çlLa5eøéáz" ïäL , §©©¤¥§¦
,"'eë àçeøcmixac - §¨

.mda dxeay dyecwd gexy

ìëå íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦§¨
'äì àì øLà úBáLçnä©©£¨£¤Ÿ©
,BúãBáòìå BðBöøìå änä¥¨§¦§§©£¨

.zindad ytpd myl md `linne -ì Leøt eäfLàøèñ" ïBL ¤¤¥§¦§¨
,"àøçà,"`xg` `xhq" iehiad zernyn ef -,øçà ãö Leøt- ¨¢¨¥©©¥

,xg` - "`xg`" ,cv - zinx` oeyla "`xhq".äMãwä ãö BðéàL¤¥©©§ª¨
ixd ,"`xg` `xhq" xg` cv df ixd ,dyecwd cv epi` df m` -

ylk?dyecwd cv edne ."`xg` `xhq" `ed - dyecw epi`y xac

-ìL BúMãwî äëLîäå äàøLä àlà Bðéà äMãwä ãöå§©©§ª¨¥¤¨©§¨¨§©§¨¨¦§ª¨¤
øác ìò àlà äøBL àeä-Ceøa-LBãwä ïéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥©¨¨¤¤¨©¨¨

Lnî ìòôa ïéa ,Cøaúé Bìöà ìèaLxkip zeipeviga mby - ¤¨¥¤§¦§¨¥¥§Ÿ©©¨

,lha `edy,íéðBéìò íéëàìîkcinz micnery mik`ln enk - §©§¨¦¤§¦
,mzeyi lka d"awd l` zelhazdaçëa ïéawx `ed lehiady - ¥§Ÿ©

,d"awdl lha xacd ezeinipta ,geka,ähîì ìàøNé Léà ìëk§¨¦¦§¨¥§©¨
,dfÎmlera -àeä-Ceøa-LBãwä éaâì Lnî ìèa úBéäì BçëaL¤§Ÿ¦§¨¥©¨§©¥©¨¨

úMã÷ ìò BLôð úøéñîa¦§¦©©§©§ª©
.íMäoldl xiaqiy enk - ©¥

yi icedi lky ,"`ipz"a

lr eytp z` xeqnl egeka

mivexyk :myd yeciw

cnyl icedi gixkdl

lw" mb ixd ,dlilg

lr eytp z` xqen "milway

ji`y ,ixd .myd zyecw

icedi ly eavn didi `ly

dpd ,zipevig dpigan

`ed ,eznypa ,ezeinipta

`l` ,d"awdl xeqn cinz

ly onfa dlbzn dfy

- jky oeikn ."ytp zexiqn"

.d"awd ly ezyecw icedi lka dxeyì"æø eøîà ïëìå6elôàL , §¨¥¨§©©¤£¦
,'eë äéeøL äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà,oky .eilr - ¤¨¤¥§¥©¨§¦¨§¨

:ezeipeviga mb d"awd l` ezelhazd zxkip ,dxez cnel icediyk

dpikyde - d"awd ly eznkge epevx oiadl ,elky z` riwyn `ed

.eilr f` dxey"àéøL àzðéëL äøNò éa ìë"å7.íìBòì- §¨¥£¨¨§¦§¨©§¨§¨
,dxez f` micnel mpi`yk mb ,cgi mi`vnp micedi dxyry mewna

,dnily dcr md cgi micedi dxyr ,oky .cinz dpikyd my dxey

.dpikyd z`xydl ilk `id dnily dcre

ãøôð øác àeä àlà ,Cøaúé Bìöà ìèa BðéàM äî ìk ìáà£¨¨©¤¥¨¥¤§¦§¨¥¤¨¨¨¦§¨
Bîöò éðôa,envrl cxtp xac `ed eli`k d`xp `ed -ìa÷î Bðéà ¦§¥©§¥§©¥

ìL BúMãwî úeiçàeä-Ceøa-LBãwälawn `ed okidn ,`l` - ©¦§ª¨¤©¨¨
,dyecwd on ezeig z` lawi xac lky gxkdd on ixd ?ezeig z`

aezky enk8dign dz`e" :

z`mlekdyecwe zewl` ,"

z` dignlkdepax xiaqn -

ea oi`y df ,"cxtp"dy ,owfd

lawn epi` ,d"awdl lehia

ly zeiniptdn zeig

dzeipevign m` ik ,dyecwd

zxaer `idy ixg` ,cala

,"zeig lawn epi`" :xne` `edy dn edf .zeax zexzqd jxc zcxeie

,dîöòáe dãBáëa dúeîöòå dúeäîe äMãwä úéîéðt úðéçaî¦§¦©§¦¦©§ª¨¨¨§©§¨¦§¨§©§¨
,íéøBçà úðéçaî àlàdzernyn ,a"k wxta ,oldl xaqeiy itk - ¤¨¦§¦©£©¦

,aeh invr oevx jezn xac edyinl zzl ,`id zinipt drtyd ly

edyinl xac mipzepyk :epiid - miixeg` zpigaa drtyd eli`e

xac ozep edyinyk :lynl .aeh oevx jezn `le ziccv daiq llba

z` milnqn mc` ly eipt .epnn eipt z` dptn edixd ,e`peyl

ezeinipty myke ,ezeinipt

z`hazn dpi` mc`d ly

,e`peyl ozep `edy dpzna

epnn dptn `ed jk meyne

zrya zeinybd eipt z` mb

qgia mb jk - dyrn

:ziwl` drtydl

cvl zrtyen drtyddyk

d"awdy ,zinipt drtyd ef ixd ,dyecwddvexritydl ,lekiak ,

on `ly cvl ,"`xg` `xhq"l zrtyend drtydd eli`e .el

`ide ,inipt oevx ila ,cala zipevig drtyd ef ixd ,dyecwd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìáä ìëä øùà ùîùä úçú íéùòð øùà íéùòîä
àçåøã åøéáú ïäù çìùá øäæá ù"îëå çåø úåòøå
äîä 'äì àì øùà úåáùçîä ìëå íéøåáãä ìë ïëå 'åë
ãö 'éô àøçà àøèñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå åðåöøìå
äàøùä àìà åðéà äùåã÷ä ãöå äùåã÷ä ãö åðéàù øçà
äøåù ä"á÷ä ïéàå ä"á÷ä ìù åúùåã÷î äëùîäå
ùîî ìòåôá ïéá 'áúé åìöà ìèáù øáã ìò àìà
äèîì ìàøùé ùéà ìëë çëá ïéá íéðåéìò íéëàìîë
åùôð úøéñîá ä"á÷ä éáâì ùîî ìèá úåéäì åçëáù
áùåéù ãçà 'éôàù ì"æø åøîà ïëìå .'ä úùåã÷ ìò
äøùò éá ìëå 'åë äéåøù äðéëù äøåúá ÷ñåòå

íìåòì àéøù àúðéëù

åìöà ìèá åðéàù äî ìë ìáà
úåéç ìá÷î åðéà åîöò éðôá ãøôð øáã àåä àìà 'úé
äúåäîå äùåã÷ä úéîéðô 'éçáî ä"á÷ä ìù åúùåã÷î
íééøåçà 'éçáî àìà äîöòáå äãåáëá äúåîöòå
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טבת ג' חמישי יום

,20 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äî ìë ìáà,`i 'nr cr:ä"ô óåñ

o`k xaecny xne`e owfd epax `a - zexiar ly miyrne mixeaic

`l` ,zexiar lr wx `llkmixeaicd lke ,ayeg mc`y zeaygnd

y ,dyere xacn `edy ,miyrndempi`mpi`e d"awd ly enyl

oiicr md ixd - dxiare xeqi` ipipr mpi`y s` - ecarl ick mi`a

- "dtilw" ly miyeal

:owfd epax ly epeylaeïäå§¥
øLà íéNònä ìk íä¥¨©©£¦£¤

îMä úçz íéNòð,Llk - ©£¦©©©¤¤
myl miyrp md oi`y onf

ick e` ,dxez ly mipipr

,z"iyd z` cearløLà£¤
"çeø úeòøe ìáä ìkä"4, ©Ÿ¤¤§©
øäfa áeúkL Bîëe§¤¨©Ÿ©

çlLa5eøéáz" ïäL , §©©¤¥§¦
,"'eë àçeøcmixac - §¨

.mda dxeay dyecwd gexy

ìëå íéøeacä ìë ïëå§¥¨©¦¦§¨
'äì àì øLà úBáLçnä©©£¨£¤Ÿ©
,BúãBáòìå BðBöøìå änä¥¨§¦§§©£¨

.zindad ytpd myl md `linne -ì Leøt eäfLàøèñ" ïBL ¤¤¥§¦§¨
,"àøçà,"`xg` `xhq" iehiad zernyn ef -,øçà ãö Leøt- ¨¢¨¥©©¥

,xg` - "`xg`" ,cv - zinx` oeyla "`xhq".äMãwä ãö BðéàL¤¥©©§ª¨
ixd ,"`xg` `xhq" xg` cv df ixd ,dyecwd cv epi` df m` -

ylk?dyecwd cv edne ."`xg` `xhq" `ed - dyecw epi`y xac

-ìL BúMãwî äëLîäå äàøLä àlà Bðéà äMãwä ãöå§©©§ª¨¥¤¨©§¨¨§©§¨¨¦§ª¨¤
øác ìò àlà äøBL àeä-Ceøa-LBãwä ïéàå ,àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨§¥©¨¨¤¤¨©¨¨

Lnî ìòôa ïéa ,Cøaúé Bìöà ìèaLxkip zeipeviga mby - ¤¨¥¤§¦§¨¥¥§Ÿ©©¨

,lha `edy,íéðBéìò íéëàìîkcinz micnery mik`ln enk - §©§¨¦¤§¦
,mzeyi lka d"awd l` zelhazdaçëa ïéawx `ed lehiady - ¥§Ÿ©

,d"awdl lha xacd ezeinipta ,geka,ähîì ìàøNé Léà ìëk§¨¦¦§¨¥§©¨
,dfÎmlera -àeä-Ceøa-LBãwä éaâì Lnî ìèa úBéäì BçëaL¤§Ÿ¦§¨¥©¨§©¥©¨¨

úMã÷ ìò BLôð úøéñîa¦§¦©©§©§ª©
.íMäoldl xiaqiy enk - ©¥

yi icedi lky ,"`ipz"a

lr eytp z` xeqnl egeka

mivexyk :myd yeciw

cnyl icedi gixkdl

lw" mb ixd ,dlilg

lr eytp z` xqen "milway

ji`y ,ixd .myd zyecw

icedi ly eavn didi `ly

dpd ,zipevig dpigan

`ed ,eznypa ,ezeinipta

`l` ,d"awdl xeqn cinz

ly onfa dlbzn dfy

- jky oeikn ."ytp zexiqn"

.d"awd ly ezyecw icedi lka dxeyì"æø eøîà ïëìå6elôàL , §¨¥¨§©©¤£¦
,'eë äéeøL äðéëL ¯ äøBza ÷ñBòå áLBiL ãçà,oky .eilr - ¤¨¤¥§¥©¨§¦¨§¨

:ezeipeviga mb d"awd l` ezelhazd zxkip ,dxez cnel icediyk

dpikyde - d"awd ly eznkge epevx oiadl ,elky z` riwyn `ed

.eilr f` dxey"àéøL àzðéëL äøNò éa ìë"å7.íìBòì- §¨¥£¨¨§¦§¨©§¨§¨
,dxez f` micnel mpi`yk mb ,cgi mi`vnp micedi dxyry mewna

,dnily dcr md cgi micedi dxyr ,oky .cinz dpikyd my dxey

.dpikyd z`xydl ilk `id dnily dcre

ãøôð øác àeä àlà ,Cøaúé Bìöà ìèa BðéàM äî ìk ìáà£¨¨©¤¥¨¥¤§¦§¨¥¤¨¨¨¦§¨
Bîöò éðôa,envrl cxtp xac `ed eli`k d`xp `ed -ìa÷î Bðéà ¦§¥©§¥§©¥

ìL BúMãwî úeiçàeä-Ceøa-LBãwälawn `ed okidn ,`l` - ©¦§ª¨¤©¨¨
,dyecwd on ezeig z` lawi xac lky gxkdd on ixd ?ezeig z`

aezky enk8dign dz`e" :

z`mlekdyecwe zewl` ,"

z` dignlkdepax xiaqn -

ea oi`y df ,"cxtp"dy ,owfd

lawn epi` ,d"awdl lehia

ly zeiniptdn zeig

dzeipevign m` ik ,dyecwd

zxaer `idy ixg` ,cala

,"zeig lawn epi`" :xne` `edy dn edf .zeax zexzqd jxc zcxeie

,dîöòáe dãBáëa dúeîöòå dúeäîe äMãwä úéîéðt úðéçaî¦§¦©§¦¦©§ª¨¨¨§©§¨¦§¨§©§¨
,íéøBçà úðéçaî àlàdzernyn ,a"k wxta ,oldl xaqeiy itk - ¤¨¦§¦©£©¦

,aeh invr oevx jezn xac edyinl zzl ,`id zinipt drtyd ly

edyinl xac mipzepyk :epiid - miixeg` zpigaa drtyd eli`e

xac ozep edyinyk :lynl .aeh oevx jezn `le ziccv daiq llba

z` milnqn mc` ly eipt .epnn eipt z` dptn edixd ,e`peyl

ezeinipty myke ,ezeinipt

z`hazn dpi` mc`d ly

,e`peyl ozep `edy dpzna

epnn dptn `ed jk meyne

zrya zeinybd eipt z` mb

qgia mb jk - dyrn

:ziwl` drtydl

cvl zrtyen drtyddyk

d"awdy ,zinipt drtyd ef ixd ,dyecwddvexritydl ,lekiak ,

on `ly cvl ,"`xg` `xhq"l zrtyend drtydd eli`e .el

`ide ,inipt oevx ila ,cala zipevig drtyd ef ixd ,dyecwd
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

ìáä ìëä øùà ùîùä úçú íéùòð øùà íéùòîä
àçåøã åøéáú ïäù çìùá øäæá ù"îëå çåø úåòøå
äîä 'äì àì øùà úåáùçîä ìëå íéøåáãä ìë ïëå 'åë
ãö 'éô àøçà àøèñ ïåùì 'éô åäæù åúãåáòìå åðåöøìå
äàøùä àìà åðéà äùåã÷ä ãöå äùåã÷ä ãö åðéàù øçà
äøåù ä"á÷ä ïéàå ä"á÷ä ìù åúùåã÷î äëùîäå
ùîî ìòåôá ïéá 'áúé åìöà ìèáù øáã ìò àìà
äèîì ìàøùé ùéà ìëë çëá ïéá íéðåéìò íéëàìîë
åùôð úøéñîá ä"á÷ä éáâì ùîî ìèá úåéäì åçëáù
áùåéù ãçà 'éôàù ì"æø åøîà ïëìå .'ä úùåã÷ ìò
äøùò éá ìëå 'åë äéåøù äðéëù äøåúá ÷ñåòå

íìåòì àéøù àúðéëù

åìöà ìèá åðéàù äî ìë ìáà
úåéç ìá÷î åðéà åîöò éðôá ãøôð øáã àåä àìà 'úé
äúåäîå äùåã÷ä úéîéðô 'éçáî ä"á÷ä ìù åúùåã÷î
íééøåçà 'éçáî àìà äîöòáå äãåáëá äúåîöòå
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ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò

øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò

úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à

øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

,"miixeg` zpiga" z`xwpäâøãîì äâøãnî íéãøBiLdbixcnn - ¤§¦¦©§¥¨§©§¥¨
,dpezgzl dpeilrìzLäa ,úBâøãî úBááøCøc úBîìBòä úeìL ¦§©§¥§¦§©§§¨¨¤¤

ìeìòå älòxaqedy itke ,(d`vezd) aaeqne (mxebd) daiq jxc - ¦¨§¨
dpezgzd dbixcnl mxebe daiq `id dpeilrd dbixcndyk ,xak

,ef dxeva ,j` .dpnn d`ad

oia zekiiye jxr oiicr yi

dpezgzd dbixcnd

dbixcnd `idy ,dzlirl

mpyi o`k eli`e ,dpeilrd

jk lr sqepíéîeöîöå§¦§¦
,íéaød`ad dbixcnd - ©¦

lk zcxei ,mevnvd ixg`

llk jxr dl oi`y ,jk

,mevnvd iptly dbixcnl

dxen`d dyecw ly zeigde

,jk lk dcxièòîúpL ãò©¤¦§©¥
,úeiçäå øBàä Ck ìk̈¨¨§©©
ãò ,èeòî øçà èeòî¦©©¦©
íöîöúäì ìBëiL¤¨§¦§©§¥
úeìb úðéçáa Laìúäìe- §¦§©¥¦§¦©¨

,dyecwd ony zeigd

xac eze`a zelba z`vnp

xacd :epiid .dign `idy

itk ely zeigl lha epi`

"lyen" `ed `l` ,yxcpd

mc` :lynl .zeigd lr

eiab lr yi - zelba `vnpd

.epevxk lertle eizegek z` zelbl leki epi` `ede ,eilr lyeny in

zelb zpigaa `id dyecwd ony zeigd,ãøôpä øác BúBà CBz- ¨¨©¦§¨
zeigd zyalzn eae dyecwd onBúBéçäìxacd z` zeigdl - §©£

,cxtpdälçzák ñôàå ïéà úBéäì øæçé àlL ,Léì ïéàî Bîi÷ìe§©§¥©¦§¥¤Ÿ©£Ÿ¦§©¦§¤¤§©§¦¨
.àøápL íãwîezybxdae ,d"awdl lha epi`y xac lky ,ixd - ¦Ÿ¤¤¦§¨

,cala dyecwd zeiniptn `l ,ezeig z` lawn - cxtp xack `ed

.minevnve miyeal daxda dzeyalzd iciÎlr wx `l`àø÷ð ïëìå§¨¥¦§¨
.àøçà àøèñå úBtìwä íìBò ,Bàìîe äfä íìBòzexnl - ¨©¤§Ÿ¨©§¦§¦§¨¨¢¨

oeikn `l` ,dfdÎmlerd z` mb dignd `id `id dyecwdy

ze`ivnk ,envrl xack envr z` yibxn inybd dfdÎmlerdy

ly mler `xwp `ed okl ,d"awdl lehiad ea d`xp `le ,zcxtp

,`xg` `xhqe zetilw,íéòøå íéL÷ äfä íìBò äNòî ìk ïëìå§¨¥¨©£¥¨©¤¨¦§¨¦
óBñ áî øòL íéiç õòa áeúkL Bîk ,Ba íéøáBb íéòLøäå§¨§¨¦§¦§¤¨§¥©¦©©

.ã ÷øtddbdmlerdy ,jk lr owfd epax cner ,d`ad "ddbd"a - ¤¤
d"awdy zexnl ,"`xg` `xhq"e "zetilw" ly mler `xwp dfd

Îmlera mb ,mewn lka ixd `vnpdfedfy "dlaw"a xaqeny enke ,

:zenlerd zrax` ly zexitqd xyra yalznd "seq oi` xe`"d

Îmlerd ,epnler mb `ln ociÎlre ,diyr ,dxivi ,d`ixa ,zeliv`

dfdÎmlerdy dcaerl xzeq df oi` ,j` - "seq oi` xe`"a ,dfd

:"`xg` `xhq"e "zetilw" ly mler `xwpBëBúa úBéä íò]- ¦¡§

,dfdÎmlera opyiy zexnl,äMã÷c äiNòc úBøéôñ øNò,oky - ¤¤§¦©£¦¨¦§ª¨
mbe ,inybd dfdÎmlerd ,ep` epnler mb ea lelk diyrd mler

dyecw ly diyrd mler ly zexitqd xyre ,ipgexd diyrd mler

,epnlera mb ze`vnpCBúáe ,âî øòL íéiç õòa áeúkL Bîëe§¤¨§¥©¦©©§
elà äiNòc úBøéôñ øNò¤¤§¦©£¦¨¥
,äøéöéc úBøéôñ øNò ïä¥¤¤§¦¦¦¨

ïëBúáezexitqd xyra - §¨
,dxivi lyúBøéôñ øNò¤¤§¦

ïëBúáe ,äàéøácxyra - ¦§¦¨§¨
,d`ixa ly zexitqdøNò¤¤

,úeìéöàc úBøéôñ§¦©£¦
ïëBúaLzexitqd xyra - ¤§¨

,zeliv`cóBñ-ïéà-øBà¥
-øBà àöîðå ;àeä-Ceøä§¦§¨
àìî àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨§Ÿ
,äðBzçzä Bælä õøàä ìë̈¨¨¤©¨©©§¨
øNòa BúeLaìúä éãé ìò©§¥¦§©§§¤¤
:úBîìBò òaøàc úBøéôñ§¦§©§©¨
-äøéöé-äàéøa-úeìéöà£¦§¦¨§¦¨

õòa áeúkL Bîk ,äiNò£¦¨§¤¨§¥
á ÷øt æî øòL íéiç©¦©©¤¤
[:ë ÷øt íéìebìb øôñáe§¥¤¦§¦¤¤
had ilan ,z`f zexnle -

mb `ln "seq oi` xe`"y

Îmleradfdlha `ed oi` ,

xack d`xpe ,d"awdl

,dnvrl "ze`ivn"k ,cxtp

,oky ,"`xg` `xhq"e zetilw ly mler dfdÎmlerd `xwp okle

d"awdl df lehia xqgyk ,d"awdl lhay dn wx zlnqn dyecw

mixeaic ,zeaygndy xaqed o`k cr ."`xg` `xhq" `xwp df -

mde ,"`xg` `xhq" mi`xwp ,dyecw - mzxhn oi`y miyrne

ndad ytpd ly diyealytpd ly dl` miyealy `vei df itle .zi

a md ,zindaddze`- `id ,dnvr zindad ytpd enk dbixcn

,mxa ."`xg` `xhq"e "dtilw"n md diyeal mbe ,"dtilw" ly ytp

,xaqed xaky itke ,ziwl`d ytpd iyealn jtidd mzeida

ytpd zbixcnn dlrnl `id ,ziwl`d ytpd iyeal ly mzbixcn

ixd mikixv ,ef ytp zbixcna dilr minxeb mde ,dnvr ziwl`d

:epiide ,iktdd cva `l` ,zindad ytpd iyeall qgia mb jk xnel

xy`n xzei dpezgz dbixcna md ,zindad ytpd ly dl` miyeal

dpezgz dbixcnl zindad ytp z` micixen mde ,dnvr ef ytp

dtilway ,oldl xiaqdl `a owfd epaxe .dnvr `id xy`n xzei

iyeal oia xy`e ,dipydn dhnl zg` ,zebixcn izy opyi dnvr

- zexiar ly dyrne xeaic ,daygn iyeal mpyi ,zindad ytpd

,oky ,dnvr zindad ytpd xy`n mzbixcna daxda dhnl mde

iyeal eli`e ,aehdn mb oiicr da yiy ,"dbep ztilw"n `id ef ytp

iciÎlre ,llk aehdn oda oi`y "zetilw" oze`n md zexiard

dpezgz dbixcnl zcxei `id - dl` miyeala ytpd zeyalzd
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íéøîà éèå÷éì
úåìùìúùäá úåâøãî úåááø äâøãîì äâøãîî íéãøåéù
èòîúðù ãò íéáø íéîåöîöå ìåìòå äìò êøã úåîìåòä
ìåëéù ãò èåòéî øçà èåòéî úåéçäå øåàä êë ìë
øáã åúåà êåú úåìâ 'éçáá ùáìúäìå íöîöúäì
øåæçé àìù ùéì ïéàî åîéé÷ìå åúåéçäì ãøôðä

àøáðù íãå÷î äìçúáë ñôàå ïéà úåéäìïëìå
àøçà àøèñå úåôéì÷ä íìåò åàåìîå äæä íìåò àø÷ð
íéøáåâ íéòùøäå íéòøå íéù÷ æ"äåò äùòî ìë ïëìå

àéúåôéì÷äù àìà *ã"ô óåñ á"î øòù ç"òá ù"îë åá
éúùì úå÷ìçð ïäúåâøãî

äâøãîä åæî äèîì åæ
'åôéì÷ ùìù àéä äðåúçúä
ïéàå éøîâì úåòøå úåàîèä
åàø÷ðå ììë áåè íäá
çåø ìà÷æçé úáëøîá
ïäîå 'åâå ìåãâ ïðòå äøòñ
úåùôð úåëùîðå úåòôùð

ìëúåîåàéãáåòíéìåìâíåé÷å
íééç éìòá ìë úåùôðå íôåâ
äìéëàá íéøåñàå íéàîèä
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טבת ד' שישי יום
פרקז ,`i 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùôð êà æ ÷øô,22 'nr cr.ïðáø éçãáå

ääâä
'éôñ øùò åëåúá úåéä íò

øòù ç"òá ù"îëå äùåã÷ã äéùòã
ïä åìà äéùòã 'éôñ øùò êåúáå â"î
'éôñ øùò ïëåúáå äøéöéã 'éôñ øùò

úåìéöàã 'éôñ øùò ïëåúáå äàéøáã
øåà àöîðå ä"á ñ"à øåà ïëåúáù
åæìä õøàä ìë àìî ä"á ñ"à

øùòá åúåùáìúä éãé ìò äðåúçúä
ù"îë ò"éáà úåîìåò òáøàã 'éôñ
íéìåâìâ øôñáå á"ô æ"î øòù ç"òá

:'ë ÷øô

dnvr `id xy`n xzei9:ì úB÷ìçð ïä úBtìwäL àlàézL ¤¨¤©§¦¥¤§¨¦§¥
ìL àéä ,äðBzçzä äâøãnä .Bfî ähîì Bæ ,úBâøãîúBtì÷ L ©§¥§©¨¦©©§¥¨©©§¨¦¨Ÿ§¦

úákøîa eàø÷ðå ,ììk áBè íäa ïéàå ,éøîâì úBòøå úBàîhä©§¥§¨§©§¥§¥¨¤§¨§¦§§§¤§¤¤
ìà÷æçé10mixacd mixkfp da ,`iapd l`wfgi dfgy "dakxn"a - §¤§¥

,mdipia ,zewl` lr miqknd

lr mifnxnd mixac dyly

ode ,el` zetilw yly

:my ze`xwp"äøòñ çeø"©§¨¨
."'Bâå ìBãb ïðò"åy`"e - §¨¨¨§

od el` yly ."zgwlzn

ze`nhd zetilwd yly
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,lek`l yxec sebdy - dlik` :enk ,miiwzdle zeigl leki sebd oi`

,mpn` ,gxkdd on .zeigl zn`a leki `ed oi` dlik`d icrlae

,z`f dyriyàlà:`ed ,o`k xqgy dn -ì dðéà BúðekLíL ¤¨¤©¨¨¥¨§¥
Bôeâa 'ä úà ãáòì éãk íéîLdkixv ,epxn`y dnl m`zdae - ¨©¦§¥©£Ÿ¤§

zrya icedi ly ezpeek ,ixd

lkeiy ,zeidl ,dlik`

geka z"iyd z` cearl

,mxa .`idd dlik`d

dpeekykef,dxqgàìŸ
éôéãò,miticr mpi` - £¦¥

úBáLçîe øeac äNòî©£¤¦©£¨
úéðeiçä Lôpî elà¥¦¤¤©¦¦
ìkäå ,dîöòa úéîäaä©§¥¦§©§¨§©Ÿ

ìkì øLàkytpd - ©£¤©Ÿ
,dzaygne dxeaic ,diyrne

äâøãnî CLîðå òtLð¦§¨§¦§¨¦©§¥¨
àøèñå úBtì÷aL úéðMä©¥¦¤¦§¦§¦§¨

àéäL ,àøçàxcqa - ¨¢¨¤¦
,zetilwdúéòéáø ätì÷§¦¨§¦¦

÷pä,"dâð útì÷" úàø- ©¦§¥§¦©Ÿ©
xe` oiicr da xi`ny meyn

,dyecwd,äfä íìBòaL¤¨¨©¤
,"äiNòä íìBò" àø÷pä©¦§¨¨¨£¦¨
èòî ÷ø ,òø Blëk Baøª§ª©©§©

dëBúa áøòî áBè,oky - §Ÿ̈§¨
aeh zaxernd "dbep" ztilw

zenlera mb zniiw ,rxe

deedn cg` mlera :mlerl mler oia lcad yiy `l` ,xzei mipeilr

.aehdn rxd my lcaen ok ,herind - "rx"de ,aexd - "aeh"d

,dvgn lr dvgn `ed ,"dbep" ztilw ly ,rxde aehd ,xg` mlera

`id "dbep" ztilw ea mler cer epyie .rx zivgne aeh zivgn

mlera eli`e .aeh dherin wxe rx daexadfdly dlek lk hrnk ,

ohphw wlg ,cere z`f .aeh `ed ohphw wlge rx `id "dbep" ztilw

,rxa axern - aeh ly dfäpnnL]ztilway aehd hrnn - ¤¦¤¨
,"dbep"Bîk ,ìàøNéaL úéîäaä LôpaL úBáBè úBcî úBàä¦¤©¤¤©§¥¦¤§¦§¨¥§

.[ìéòì øàaúpLipaa zeirahd zeaehd zecndy ,oey`x wxta - ¤¦§¨¥§¥
,oky ,zindad ytpdn ze`a ,micqg zelinbe zepngxk ,l`xyi

,`eti` ,cvik - rxd one dtilwd on `id zindad ytpdy zexnl

,"dbep" ztilwn d`a `idy oeikn ,`l` - ?zeaeh zecn dpnn ze`a

zecnd zeraep ,zindad ytpay aeh eze`n ixd ,aeh mb da yiy

"dbep" ztilway oeikne .l`xyi ipa rahay zeirahd zeaehd

rxd mr aehd axern,miyrna ynzydl ,mc`d zlekia yi -

itk ,rxl mbe aehl mb ,dpnn mikynpd zeaygnae mixeaica

`ed - miny myl dyrp `ed m` envr xac eze`y ,oldl xaqeiy

e` xeaica mb jke ,rx ly dyrn `ed - jtidle ,dyecw ly dyrn

.daygnaàéäå,"dbep" ztilw -ìL ïéa úòvîî äðéçaúBtì÷ L §¦§¦¨§ª©©¥¨Ÿ§¦

íéîòt ,ïëìå .äMãwä úâøãîe úðéça ïéáe éøîâì úBàîhä©§¥§©§¥¥§¦©©§¥©©§ª¨§¨¥§¨¦
ìLa úììëð àéäLíéiç õòa áeúkL Bîk] úBàîhä úBtì÷ L ¤¦¦§¤¤§¨Ÿ§¦©§¥§¤¨§¥©¦

ä íLa ã ÷øt Léø èî øòLäìBòå úììëð àéäL íéîòôe ,[øäf ©©¥¤¤§¥©Ÿ©§¨¦¤¦¦§¤¤§¨
eðéäc ,äMãwä úâøãîe úðéçáa- ?dyecwa zllkp `id izn - ¦§¦©©§¥©©§ª¨§©§

da áøòîä áBhäLk§¤©©§Ÿ̈¨
øøaúð,lcape -òøäî ¦§¨¥¥¨©

ììëðå äìBòå øáBâå§¥§¤§¦§¨
.äMãwa,oiprd zxaqdl - ©§ª¨

,owfd epax dzr ynzyn

e` dyrn ly `nbeca

ly zeigd mday ,xeaic

`id ,xeaicd e` dyrnd

,xnelk ,"dbep" ztilwn

lvpl zexyt`d o`k dpyi

,rxl mbe aehl mb dze`

z` dyer `edy dryae

,dyecw ly dpeeka dyrnd

eli`e ,dyecwa zllkp `id

z` dyer `edy drya

- eteb beprz myl dyrnd

rxl zeigd z` cixen `ed

zetilwd ylyny xenb

.ixnbl ze`nhdCøc ïBâk§¤¤
àøNa ìëBàä :ìLî̈¨¨¥¦§¨

àøBúc àðîLmc`yk - §¥¨§¨
,ony xey xya lke`äúBLå§¤

íOáî ïéé`ed oi` ,`l` - ©¦§ª¨
,dpeeka m` ik ,dee`z myl z`f dyer'äì Bzòc áéçøäì§©§¦©§©

,BúøBúìexzei aeh oiadle z"iyd z` cearl xzei aeh lkeiy ick - §¨
,dxez,"'eë àçéøå àøîç" :àáø øîàãk`ax xn`y enk -2oii , ¦§¨©¨¨©§¨§¥¨

`ed okle ,xzei aeh oiadl lkeiy ,mc` ly ezrc miaigxn aeh gixe

oiadl zrcd zagxd el didzy ick ,aeh oiie aeh xya ixg` ytgn

ly dpeeka od eziizye ezlik`y ,zxne` z`f ,dxeza xzei aeh

,dyecwBàe` dyecw myl dpeeka ,irvn` `id dlik`dy wx `l -

dlik`dy `l` ,devn myldnvrony xya lke` `ed ,devn `id

,devnd z` miiwl ick aeh oii dzeyeâðò úåöî íi÷ì éãk ìéáLa¦§¦§¥§©¥¦§©Ÿ¤
áBè íBéå úaLxya zlik`a aeh meie zay bprl devn oky - ©¨§

zepeekdn zg` myl od dizyde dlik`d m` ,ixd ,oii ziizyae

,zexen`dútìwî òtLð äéäL ïéiäå øNaä úeiç øøaúð éæà£©¦§¨¥©©¨¨§©©¦¤¨¨¦§¨¦§¦©
;ïaø÷ëe äìBòk 'äì äìBòå ,dâðler" enk -zeigd f`y ,oaxwe "d Ÿ©§¤©§¨§¨§¨

.dyecwa zllkp - dizyde dlik`d gekn dyry dyrnd lyïëå§¥
f` dler ,dyecw ly dpeeka md m` :xacn mc`y xeaica mb jk -

:enk ,dyecwl dl` mixeaicay zeigdàúeçéãác àúlî øîBàä̈¥¦§¨¦§¦¨
dpeeka ,dgica rinynd -BúøBúìe 'äì Baì çnNìe Bzòc çwôì§©¥©©§§©¥©¦©§¨

,BúãBáòå,z"iyd z` cearl ick -,äçîNa úBéäì íéëéøvL- ©£¨¤§¦¦¦§§¦§¨
`ed okle ,dgny jezn zeidl mikixv myd zceare dxez cenil
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íéøîà éèå÷éì
àì åôåâá 'ä úà ãåáòì éãë íéîù íùì äðéà åúðååëù

22úéðåéçä ùôðî åìà úåáùçîå øåáã äùòî éôéãò
êùîðå òôùð ìëì øùàë ìëäå äîöòá úéîäáä
äôéì÷ àéäù àøçà àøèñå úåôéì÷áù úéðùä äâøãîî
àø÷ðä äæä íìåòáù äâåð úôéì÷ úàø÷ðä úéòéáø
áøåòî áåè èòî ÷ø òø åìåëë åáåø äéùòä íìåò
úéîäáä ùôðáù úåáåè úåãî úåàá äðîîù] äëåúá
ùìù ïéá úòöåîî 'éçá àéäå [ìéòì ù"îë ìàøùéáù
äùåã÷ä úâøãîå 'éçá ïéáå éøîâì úåàîèä úåôéì÷
úåàîèä úåôéì÷ ùìùá úììëð àéäù íéîòô ïëìå
íéîòôå [øäæä íùá ã"ô ùéø è"î øòù ç"òá ù"îë]
åðééäã äùåã÷ä úâøãîå 'éçáá äìåòå úììëð àéäù
äìåòå øáåâå òøäî øøáúð äá áøåòîä áåèäùë
àøåúã àðéîù àøùá ìëåàä î"ã ïåâë äùåã÷á ììëðå
øîàãë åúøåúìå 'äì åúòã áéçøäì íùåáî ïéé äúåùå
âðò úåöî íéé÷ì éãë ìéáùá åà 'åë àçéøå àøîç àáø
òôùð äéäù ïééäå øùáä úåéç øøáúð éæà è"éå úáù
øîåàä ïëå .ïáø÷ëå äìåòë 'äì äìåòå äâåð úôéì÷î
'äì åáì çîùìå åúòã ç÷ôì àúåçéãáã àúìéî
åîëå äçîùá úåéäì íéëéøöù åúãåáòå åúøåúìå
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ב.2. עו, יומא

zah 'd ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ה' קודש שבת יום

,22 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî êà,ai 'nr cr.çöðì

xiabdl ick ,dgica rinyn

,dgnyd z`äNòL Bîëe§¤¨¨
åéãéîìúì àáø3øîàL ¨¨§©§¦¨¤¨©

àúeçéãác àúlî íäéðôì¦§¥¤¦§¨¦§¦¨
älçzcenll ayiy iptl - §¦¨

dgica mdiptl xne` `ax did ,eicinlz mr.ïðaø éçãáemzrce - ¨§¥©¨¨

dgeca dzyrp eicinlz ly

aeh elkeiy ick ,mdilr

.mcenil z` oiadl xzei

dxhna zxn`p dgicayk

el` milnay zeigd ixd ,efk

.dyecwa zllkpe rxdn zcxtp ,"dbep" ztilwn d`ad

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Cà`aeqe xya llef `ed - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
ick ,oiiàeäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì,de`zd - §©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

daL íéòøä úBãBñé òaøàî íénä ãBñé úðéçaytpay - §¦©§©©¦¥©§©§¨¨¦¤¨
,zindadäåàzä úcî epnnL,oey`xd wxta xaqedy enk - ¤¦¤¦©©©£¨

mirxd zeceqid drax`ny

ze`a ,zindad ytpd ly

de`ze ,zerxd zecnd lk

,mind ceqin d`aìò äpä¦¥©
øNaä úeiç ãøBé äæ éãé§¥¤¥©©¨¨

aL ïéiäå,Baø÷lk`y - §©©¦¤§¦§
,dzyeäòL éôì ììëðå§¦§¨§¦¨¨

ìLaL øeîb òøaúBtì÷ L §©¨¤§¨Ÿ§¦
,úBàîhäaeh oda oi`y - ©§¥

,llkBôeâåmc`d ly - §
,de`z myl dzye lk`y

ïäì äNòð,zetilwl - ©£¤¨¤
äákøîe Leáìenk - §¤§¨¨

ixnbl dlha `idy dakxn

,o`k mb jk ,dilr akexl

,mc`d ly eteb dyrp

yealk ,dyrn zrya

lha - dakxnke ,dtilwl

wx edf la` ,dtilwléôì§¦
,BúøBúìe 'ä úãBáòì øæçéå íãàä áeLé øLà ãò ,äòL,oky - ¨¨©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ©£©§¨

zeigd zcxtp ,myd zcearle dxezl xfege daeyz dyer mc`yk

,dyecwl dlere zxfege zetilwdnïééå øzä øNa äéäL éôì ék¦§¦¤¨¨§©¤¥§©¦
,øLk,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyl mcixed ezee`za mc`de - ¨¥

Bnò úBìòìå øæçì íéìBëé Cëìdzye lk`y mc` eze` mr cgi - §¨§¦©£Ÿ§©£¦
,mze`,'ä úãBáòì BáeLagekd z` f` lvpn `ed ,ixdy - §©£©

dxez cnel `ed ezervn`ae ,dizydne dlik`dn el sqeezipy

.z"iyd z` caereì eäfL,"øzî"e "øzä" ïBLxzeny xac - ¤¤§¤¥ª¨
zilelind mzernyny ,"xzen" e` "xzid" `xwp ezeyrl e` elk`l

,xyw zxzd -íéðBöéçä éãéa øeñàå øeL÷ BðéàL øîBìk- §©¤¥¨§¨¦¥©¦¦
epi`yxeywuegn ody iptn ,"mipevig" ze`xwpd ,zetilwd icia

zetilwd zeyxa `vnp epi` xzid ly xac .dyecwd zeyxl

- jk ick cr odicia xeyw epi`e "mipevig"døæçì ìëeé àlL¤Ÿ©©£Ÿ

.'äì úBìòìå,"dtilw"n raep `ed ik m` ,"xzid" ly xac -leki §©£©
.dyecwa zelrzdle xefgl÷øzxfeg zeigdyk mb ,mxa - ©

,daeyza xfeg mc`dy iciÎlr ,dyecwløàLð epnî eîéLøäL¤¨§¦¦¤¦§¨
,óebadyrn zryae ,de`z myl xzend xac lk` mc`yk - ©

ixd ,xenb rx xacd dyrp

wlg dyrp df dry dze`a

eze`yk mb okle - etebn

zcearle dxezl xfeg mc`

z` mb ez` dlrne ,myd

oiicr x`yp - zeigd

,eteba rxdn "myex"ìòå§©
éøö ïkèeaçì óebä C ¥¨¦©§¦
,øáwä,ezen ixg` -Bîk ©¤¤§

ïn÷ì øàaúiL4.heaigy - ¤¦§¨¥§©¨
miyperd lk enk `ed xawd

jkfl ick mi`ad dlrnly

xawd heaige ,dnypd z`

z` jkfl cgeina oeekn

"myex" eze`n mc`d

mibeprzdn eteba x`ypy

.miny myl `ly miiptebd

dlik`ay zeigd ,xen`k

,zllkp ,de`z myl dizye

cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly xenb rxa ,dry itl

,daeyz dyri mc`dyepnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦¤©¤¨§¦¤
BzLà íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlL ,úéîäa äåàúa§©£¨©£¦¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦¦§

.äøBäèyly ly xenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - §¨
lk ,mxa .daeyza xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd

dyer `edy `l` ,diyra xzen envr xacdy drya `ed xen`d

,miny myl `le de`z myl z`fúBøeñà úBìëàîa ïk ïéàM äî©¤¥¥§©£¨£
ïäL ,úBøeñà úBàéáemd zeida -mnvr,mixeq` mixacìMîL ¦£¤¥¦¨Ÿ

íéðBöéçä éãéa íéøeL÷e íéøeñà íä ¯ éøîâì úBàîhä úBtì÷§¦©§¥§©§¥¥£¦§¦¦¥©¦¦
,dyecwd zeyxl uegny zetilwd icia -ïéàå ,íìBòìzeigd - §¨§¥

,dl` mixacayíMî íéìBò,zetilwdn -íîBé àáé ék ãò- ¦¦¨©¦¨Ÿ¨
,dpnlriz zetilwdyáeúkL Bîk ,çöðì úånä òláéå5úàå" : ¦ª©©¨¤¨¤©§¤¨§¤

;"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø-elri ,dplhaiz zetilwdyk ©©ª§¨©£¦¦¨¨¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

àúìéî íäéðôì øîàù åéãéîìúì àáø äùòù
.ïðáø éçãáå äìçú àúåçéãáã

éììåæá àåäù éî êà
úéîäáä åùôðå åôåâ úåàú úàìîì ïéé éàáåñå øùá
äáù íéòøä úåãåñé òáøàî íéîä ãåñé 'éçá àåäù
ïééäå øùáä úåéç ãøåé äæ é"ò äðä äåàúä úãî åðîîù
úåôéì÷ ùìùáù øåîâ òøá äòù éôì ììëðå åáø÷áù
ãò äòù éôì äáëøîå ùåáì ïäì äùòð åôåâå úåàîèä
éôì éë åúøåúìå 'ä úãåáòì øåæçéå íãàä áåùé øùà

áéúåìòìå øåæçì íéìåëé êëì øùë ïééå øúéä øùá äéäù
øîåìë øúåîå øúéä ïåùì åäæù 'ä úãåáòì åáåùá åîò
øåæçì ìëåé àìù íéðåöéçä éãéá øåñàå øåù÷ åðéàù
ïë ìòå óåâá øàùð åðîî åîéùøäù ÷ø 'äì úåìòìå

èåáéçì óåâä êéøöïë ïéàù äî ïî÷ì ù"îë øá÷ä
úåôéì÷ ùìùî ïäù úåøåñà úåàéáå úåøåñà úåìëàîá
íéðåöéçä éãéá íéøåù÷å íéøåñà íä éøîâì úåàîèä
úåîä òìåáéå íîåé àáé éë ãò íùî íéìåò ïéàå íìåòì
ãò åà õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå ù"îë çöðì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ר"ח.3. גי' א. קיז, ח.4.פסחים ב.5.פרק יג, זכרי'



נג zah 'd ycew zay mei Ð f wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ה' קודש שבת יום

,22 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àåäù éî êà,ai 'nr cr.çöðì

xiabdl ick ,dgica rinyn

,dgnyd z`äNòL Bîëe§¤¨¨
åéãéîìúì àáø3øîàL ¨¨§©§¦¨¤¨©

àúeçéãác àúlî íäéðôì¦§¥¤¦§¨¦§¦¨
älçzcenll ayiy iptl - §¦¨

dgica mdiptl xne` `ax did ,eicinlz mr.ïðaø éçãáemzrce - ¨§¥©¨¨

dgeca dzyrp eicinlz ly

aeh elkeiy ick ,mdilr

.mcenil z` oiadl xzei

dxhna zxn`p dgicayk

el` milnay zeigd ixd ,efk

.dyecwa zllkpe rxdn zcxtp ,"dbep" ztilwn d`ad

,ïéé éàáBñå øNa éììBæa àeäL éî Cà`aeqe xya llef `ed - ©¦¤§§¥¨¨§§¥©¦
ick ,oiiàeäL ,úéîäaä BLôðå Bôeb úåàz úàlîì,de`zd - §©Ÿ©£©§©§©§¥¦¤

daL íéòøä úBãBñé òaøàî íénä ãBñé úðéçaytpay - §¦©§©©¦¥©§©§¨¨¦¤¨
,zindadäåàzä úcî epnnL,oey`xd wxta xaqedy enk - ¤¦¤¦©©©£¨

mirxd zeceqid drax`ny

ze`a ,zindad ytpd ly

de`ze ,zerxd zecnd lk

,mind ceqin d`aìò äpä¦¥©
øNaä úeiç ãøBé äæ éãé§¥¤¥©©¨¨

aL ïéiäå,Baø÷lk`y - §©©¦¤§¦§
,dzyeäòL éôì ììëðå§¦§¨§¦¨¨

ìLaL øeîb òøaúBtì÷ L §©¨¤§¨Ÿ§¦
,úBàîhäaeh oda oi`y - ©§¥

,llkBôeâåmc`d ly - §
,de`z myl dzye lk`y

ïäì äNòð,zetilwl - ©£¤¨¤
äákøîe Leáìenk - §¤§¨¨

ixnbl dlha `idy dakxn

,o`k mb jk ,dilr akexl

,mc`d ly eteb dyrp

yealk ,dyrn zrya

lha - dakxnke ,dtilwl

wx edf la` ,dtilwléôì§¦
,BúøBúìe 'ä úãBáòì øæçéå íãàä áeLé øLà ãò ,äòL,oky - ¨¨©£¤¨¨¨¨§©£Ÿ©£©§¨

zeigd zcxtp ,myd zcearle dxezl xfege daeyz dyer mc`yk

,dyecwl dlere zxfege zetilwdnïééå øzä øNa äéäL éôì ék¦§¦¤¨¨§©¤¥§©¦
,øLk,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyl mcixed ezee`za mc`de - ¨¥

Bnò úBìòìå øæçì íéìBëé Cëìdzye lk`y mc` eze` mr cgi - §¨§¦©£Ÿ§©£¦
,mze`,'ä úãBáòì BáeLagekd z` f` lvpn `ed ,ixdy - §©£©

dxez cnel `ed ezervn`ae ,dizydne dlik`dn el sqeezipy

.z"iyd z` caereì eäfL,"øzî"e "øzä" ïBLxzeny xac - ¤¤§¤¥ª¨
zilelind mzernyny ,"xzen" e` "xzid" `xwp ezeyrl e` elk`l

,xyw zxzd -íéðBöéçä éãéa øeñàå øeL÷ BðéàL øîBìk- §©¤¥¨§¨¦¥©¦¦
epi`yxeywuegn ody iptn ,"mipevig" ze`xwpd ,zetilwd icia

zetilwd zeyxa `vnp epi` xzid ly xac .dyecwd zeyxl

- jk ick cr odicia xeyw epi`e "mipevig"døæçì ìëeé àlL¤Ÿ©©£Ÿ

.'äì úBìòìå,"dtilw"n raep `ed ik m` ,"xzid" ly xac -leki §©£©
.dyecwa zelrzdle xefgl÷øzxfeg zeigdyk mb ,mxa - ©

,daeyza xfeg mc`dy iciÎlr ,dyecwløàLð epnî eîéLøäL¤¨§¦¦¤¦§¨
,óebadyrn zryae ,de`z myl xzend xac lk` mc`yk - ©

ixd ,xenb rx xacd dyrp

wlg dyrp df dry dze`a

eze`yk mb okle - etebn

zcearle dxezl xfeg mc`

z` mb ez` dlrne ,myd

oiicr x`yp - zeigd

,eteba rxdn "myex"ìòå§©
éøö ïkèeaçì óebä C ¥¨¦©§¦
,øáwä,ezen ixg` -Bîk ©¤¤§

ïn÷ì øàaúiL4.heaigy - ¤¦§¨¥§©¨
miyperd lk enk `ed xawd

jkfl ick mi`ad dlrnly

xawd heaige ,dnypd z`

z` jkfl cgeina oeekn

"myex" eze`n mc`d

mibeprzdn eteba x`ypy

.miny myl `ly miiptebd

dlik`ay zeigd ,xen`k

,zllkp ,de`z myl dizye

cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd yly ly xenb rxa ,dry itl

,daeyz dyri mc`dyepnî eàöiL òøæ úBtèaL úeiçä ïëå§¥©©¤§¦¤©¤¨§¦¤
BzLà íò LéîLz úòLa Bîöò Lc÷ àlL ,úéîäa äåàúa§©£¨©£¦¤Ÿ¦¥©§¦§©©§¦¦¦§

.äøBäèyly ly xenb rxa ,dry itl ,zeigd zllkp f` mby - §¨
lk ,mxa .daeyza xefgi mc`dy cr ,ixnbl ze`nhd zetilwd
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ב.6. לד, א.7.ברכות כט, השנה ראש

ה'תש"גכט כסלו, ה חנוכהיום שלישי

חומש: מקץ, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק ד. ועוד יש . . . ח, לא תעשה.

די עבירות פון די אידען )אין דער צייט פון די יונים( זיינען געווען: דאס חבר'ן זיך 
זייער קולטור, חילול שבת ומועד, עסען טריפות, ניט היטען  יונים, לערנען  מיט די 
די אידישע טהרה. די שטרָאף-צרה איז געווען דער גייסטיגער חורבן פון בית המקדש, 
הריגה און שקלַאפעריי אין גלות. דורך תשובה און מסירת נפש איז געקומען די גרויסע 

ג-טליכע וואונדער-ישועה, דער נס חנוכה.

ת  ּבָ ְרּבּוָתם, ִחּלּול ׁשַ ָוִנים, ִלּמּוד ּתַ דּות ִעם ַהּיְ ָוִנים( ָהיּו: ַהִהְתַיּדְ ְזַמן ַהּיְ הּוִדים )ּבִ ֶחְטֵאי ַהּיְ
ית  ל ּבֵ נֹו ָהרּוָחִני ׁשֶ הּוִדית. ָהֹעֶנׁש ָהָיה ֻחְרּבָ ֳהָרה ַהּיְ ִמיַרת ַהּטָ ּומֹוֵעד, ֲאִכיַלת ְטֵרפֹות ְוִאי ׁשְ
ֶלא ָהֱאֹלִקית  ָאה ְיׁשּוַעת ַהּפֶ ׁשּוָבה ּוְמִסיַרת ֶנֶפׁש ּבָ לּות. ַעל ְיֵדי ּתְ ּגָ ְעּבּוד ּבַ ׁש, ֲהִריָגה ְוׁשִ ְקּדָ ַהּמִ

ה. דֹוָלה – ֵנס ַהֲחֻנּכָ ַהּגְ

ה'תש"גא טבת, ר"ח, ו חנוכהיום רביעי

חומש: מקץ, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה שלשה . . . 16 לבושים אלו.

ל.  ֶהם ֶאת ַהַהּלֵ ֵאין ּגֹוְמִרים ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ ם ּבַ ה ָוסֹוף, ּגַ ִחּלָ ל – ּתְ ַהּלֵ ִחיד ְמָבֵרְך – ּבְ ר ַהּיָ נֹוֲהִגים ֲאׁשֶ
ין ְמִניִחים  ִפּלִ ל ַהּתְ ַבת "ַעל". ּכָ ָמַטת ּתֵ ַהׁשְ יָך", ּבְ ל ַמֲעׂשֶ אֹוְמִרים הּוא: "ְיַהְללּוָך ה' ֱאֹלֵקינּו ּכָ ח ׁשֶ ּסַ ַהּנֻ

ה. ִפּלָ ל ַהּתְ עּוִרים לֹוְמִדים ַאַחר ִסּיּום ּכָ ֹקֶדם מּוָסף, ֲאָבל ַהּשִׁ

ה'תש"גב טבת, ז חנוכהיום חמישי

חומש: מקץ, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ולכן נמשלה . . . ט ומצותי'.

מלחמת היונים היתה "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך" וכמאמר )ב"ר פט"ז( 
כתבו כו' שאין לכם חלק באלקי ישראל. כל המלחמה היתה נגד אלקות, זָאל מען לערנען 
תורה, זָאל מען מקיים זיין מצות  המשפטים והעדות, רק שלא להזכיר שהיא תורת ה' 

ושהמצות הם חקי רצונו ית', ניט דערמָאנען אין תומ"צ דעם ענין פון גטליכקייט.

ה  ית ַרּבָ ֵראׁשִ י ְרצֹוֶנָך", ּוְכַמֲאַמר )ּבְ יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ּכִ ָוִנים ָהְיָתה "ְלַהׁשְ ִמְלֶחֶמת ַהּיְ
ְלְמדּו  ּיִ ְלָחָמה ָהְיָתה ֶנֶגד ֱאֹלקּות. ׁשֶ ל ַהּמִ ָרֵאל". ּכָ ֱאֹלֵקי ִיׂשְ ֵאין ָלֶכם ֵחֶלק ּבֶ ְתבּו כּו' ׁשֶ ה טז( "ּכִ ָרׁשָ ּפָ
י  ְצֹות ֵהם ֻחּקֵ ַהּמִ ם ְוׁשֶ ִהיא ּתֹוַרת ַהּשֵׁ יר ׁשֶ ּלֹא ְלַהְזּכִ ִטים ְוָהֵעדּות, ַרק ׁשֶ ּפָ ׁשְ מּו ִמְצֹות ַהּמִ ַקּיְ ּיְ ּתֹוָרה, ׁשֶ

ְצֹות ֶאת ִעְנַין ָהֱאֹלקּות. ּתֹוָרה ּוַבּמִ יר ּבַ ֵרְך, ֹלא ְלַהְזּכִ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ה'תש"גג טבת, ח חנוכהיום ששי

חומש: מקץ, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: ולכן אמרו . . . חסד ומים.

יִנים", ָצִריְך  ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ֵאין ּכְ ה": "ּכִ ָנן ִמְצַות ֵנר ֲחֻנּכָ נּו ַרּבָ ְתִחיל "ּתָ ִדּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּבְ ּבְ
יִנים". ל ַהּדִ ַדאי ּכָ י ּכְ ִלְהיֹות "ּכִ
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היום יום . . . נו

ִניִמית א"א"  הּוא ּפְ ה ָנבֹוא": "ׁשֶ ְתִחיל "ְוַעּתָ ְמִחי", ָסִעיף ַהּמַ י ְוׂשִ ְתִחיל "ָרּנִ אּור ְלִדּבּור ַהּמַ ם, ּבֵ ׁשָ
ִניִמית א"ס" ]=ֵאין סֹוף[. ִהיא ּפְ ין[, ָצִריְך ִלְהיֹות "ׁשֶ ]=ֲאִריְך ַאְנּפִ

ה'תש"גד טבתשבת

חומש: מקץ, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק ה. ותוספות . . . בפע"ח.

נשיאי חב"ד פלעגן מעביר זיין איין פרשה ָאדער צוויי דָאנערשטָאג ביינאכט אור ליום 
ששי. פרייטָאג אחר חצות פלעגט מען ָאנהויבען נָאכַאמָאל פון ָאנהויב, און מעביר זיין 
די גַאנצע סדרה מיט דער הפטורה. שבת אינדערפריה פאר'ן דאוונען פלעגט מען מעביר 
זיין נָאכַאמָאל פון שביעי. ווען עס איז אויסגעקומען צוויי הפטורות, האט מען געזאגט 

הפטורת הסדרה ביום ששי, און די אנדערע הפטורה )פון שר"ח, מ"ח וכו'( שבת.

ֶעֶרב,  י ּבָ יֹום ֲחִמיׁשִ ַנִים ּבְ ְרּגּום" ֶקַטע ֶאָחד אֹו ׁשְ ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ "ד ָנֲהגּו לֹוַמר "ׁשְ יֵאי ַחּבַ ְנׂשִ
ָתּה  ִחּלָ ה ִמּתְ ָרׁשָ ל ַהּפָ י ַאַחר ֲחצֹות ָהיּו ׁשּוב ַמְתִחיִלים ְלַהֲעִביר ֶאת ּכָ ּשִׁ יֹום ׁשִ י; ּבְ ּשִׁ אֹור ְליֹום ׁשִ
י ַהְפטֹורֹות,  ּתֵ ָחלּו ׁשְ ׁשֶ ִביִעי. ּכְ ה ָנֲהגּו ְלַהֲעִביר ׁשּוב ִמּשְׁ ִפּלָ ּבֶֹקר ִלְפֵני ַהּתְ ת ּבַ ּבָ ִעם ַהַהְפטֹוָרה; ׁשַ
ת ֹראׁש ֹחֶדׁש, ָמָחר  ּבָ ל ׁשַ י, ְוֶאת ַהַהְפטֹוָרה ָהַאֶחֶרת )ׁשֶ ּשִׁ יֹום ׁשִ ה ּבְ ָרׁשָ ָהיּו אֹוְמִרים ֶאת ַהְפטֹוַרת ַהּפָ

ת. ּבָ ׁשַ ֹחֶדׁש ְוכּו'( ּבְ

דֹוָלה  ִקיָדה ּגְ י ָהֹרב ַעל ְיֵדי ׁשְ א ַעל ּפִ ֲחלֹום, ּבָ ּמֹוִדיִעים ּבַ ִעְנְיֵני תֹוָרה ׁשֶ ַהֲחלֹומֹות ַהּטֹוִבים ּבְ
יִגיָעה ֲעצּוָמה,  ב ּבִ ּלֵ ּבַ ֲעבֹוָדה ׁשֶ דֹוָלה, אֹו עֹוֵסק ּבַ ִקיָדה ּגְ ׁשְ ּתֹוָרה ּבִ ר עֹוֵסק ּבַ ַכֲאׁשֶ ּיֹום. ּדְ ּתֹוָרה ּבַ ּבַ
ְמֹבָאר  ים ָהֶעְליֹוִנים[ ּכַ א ]=ֵמַחּיִ ְלֵעּלָ י ּדִ ים ֵמַחּיֵ ָמתֹו עֹוָלה ְלַמְעָלה ְוׁשֹוֶאֶבת ָלּה ַחּיִ ְיָלה ִנׁשְ ּלַ ר ּבַ ֲאׁשֶ ה ּכַ ִהּנֵ
ִפי  ְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה, ִאיׁש ִאיׁש ּכְ ּתֹוָרה אֹו ּבִ ּבַ ַגְלָיא ׁשֶ י תֹוָרה ּבְ ה ָאז מֹוִדיִעים לֹו ִחּדּוׁשֵ ּזַֹהר, ִהּנֵ ּבַ

ֲעבֹוַדת ַהּיֹום. ִקיַדת ֲעבֹוָדתֹו ּבַ ׁשְ

ה'תש"גה טבתיום ראשון

חומש: ויגש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק ו. והנה . . . 20 דרוחא כו'.

ווען משיח וועט קומען, וועט מען זעהן די מעלה פון הודאה און תמימות, ווָאס אלע 
גלויבען באמונה טהורה אין ג-ט ב"ה און אין זיין תורה ומצות. תלמוד - פַארשטַאנד - 
איז דער גרעסטער פַארשטַאנד הָאט א גרעניץ. ָאבער הודאה - גלויבען - גלויבען איז 
א געפיהל ָאהן א גרעניץ. מלך המשיח וועט געבען צו פַארשטעהן דעם מעשה גדול פון 

דער תמימות - הַארציגער ערענסטער עבודה.

ֱאמּוָנה ְטהֹוָרה  ַהּכֹל ַמֲאִמיִנים ּבֶ ל הֹוָדָאה ּוְתִמימּות, ׁשֶ ֲעָלה ׁשֶ יַח ָיבֹוא, ִיְראּו ֶאת ַהּמַ ר ָמׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ
ֶלת;  ּה ֻמְגּבֶ יֹוֵתר ִהּנָ ה ּבְ ְלמּוד – ֲהָבָנה – ֲהֵרי ַהֲהָבָנה ָהֲעֻמּקָ ּלֹו. ּתַ רּוְך הּוא ּוַבּתֹוָרה ּוִמְצֹות ׁשֶ ה' ּבָ ּבַ
ה  ֲעׂשֶ יר ִוְיָבֵאר ֶאת ַה"ּמַ יַח ַיְסּבִ ׁשִ ל. ֶמֶלְך ַהּמָ י ֻמְגּבָ ְלּתִ ַאְך הֹוָדָאה – ֱאמּוָנה – ֱאמּוָנה ִהיא ֶרֶגׁש ּבִ

ִמימּות – ֲעבֹוָדה ְלָבִבית ּוְרִציִנית. ל ַהּתְ דֹול" ׁשֶ ּגָ

יום 
שישי

שבת 
קודש

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב כסלו כ"ט ראשון יום ? הרוב אחר בממון הולכים מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ÂÎ ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰éøác ìëa :ìBãb øwò äæå§¤¦¨¨§¨¦§¥
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הט"ו)להלן לשון(פכ"ח "אחר אפילו שהולכים הרמב"ם כתב

aex."להם הידועים המקום אנשי

הרוב אחר בממון הולכין שאין היא הלכה הרי להבין: ויש

א) צב, הרשב"ם(ב"ב של לשחיטה),וכהסברו ד"ה אין(שם, שאם

מחברו והמוציא מחצה על כמחצה זה הרי הרוב אחר הולכים

הראיה? עליו

לבאר: ויש

עמדת כאשר רק אמור הרוב אחר בממון הולכים שאין הכלל

שהרוב מאחר חבית. לחבירו המוכר ולדוגמה: ידועה. המיעוט

חבית לכד גם קורא המיעוט ורק כד, ולכד חבית לחבית קורא

בטענה כד לקונה נותן המוכר אם הרי ידועה), זה מיעוט (ודעת

חבית לתבוע יכול הקונה אין 'חבית', באומרו נתכוין שלכך

ממון להוציא טענה זו אין כי חבית, לחבית קורא שהרוב בנימוק

א)מבעליו כז, .(ב"ק

הרוב דעת - ידועה לא המיעוט דעת המכירה בעת אם אמנם,

אפשר אי שונה, המיעוט שדעת כך אחר יתברר אם ואף קובעת,

אין כי הרוב", אחר בממון הולכין "אין בטענת המקח את לבטל

היתה לא זו דעה שהרי המיעוט כדעת היתה המוכר שדעת לומר

המקח. בשעת ידועה

הרמב"ם שהדגיש כח)וזהו "לשון(בפרק אחר ללכת שיש וכתב

המקום אנשי בלבדmirecidרוב הרוב דעת כאשר כי להם",

הרוב. אחר הולכים בממון גם המקח, בעת ידועה

.(c spr ,`q 'iq wgvi lgp)

ה'תשע"ב כסלו ל' שני יום טוב ויום בשבת מתנה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,úaLa ïúBpä Bà øëBnä©¥©¥§©¨

éøö ïéàååéOòî Z BúBà ïéknL ét ìò óà ,áBè íBéa øîBì C §¥¨¦©§©©¦¤©¦©£¨

øçàì ïéáúBëå ,íi÷ ïéðwä Z úaLa Bãiî eðwL éî ìk ïëå .ïéîi÷©¨¦§¥¨¦¤¨¦¨§©¨©¦§¨©¨§§¦§©©

.ïéðúBðå úaMä©©¨§§¦

ט)במשנה , לחברו(ביצה לשלוח שמותר שמאי בית אמרו

יכול הלל בית ולפי לאכילה, המוכנים מזון דברי רק טוב ביום

ונמצא ביו"ט לשחוט מותר שהרי חיים בעלי אפילו לשלוח

ממתנתו. ליהנות שיכול

לסוכה המשנה יא)ובפירוש ה'(ג "אמר הרמב"ם: כתב

נתנו אם משלכם, לכם בקבלה ובא הראשון, ביום לכם ולקחתם

הוא כלל להחזיר, מנת על שהיא אע"פ מותר זה הרי במתנה לו

מתנה שמה להחזיר מנת על מתנה meiaאצלנו dpzn ozil xzene

."aeh,נפש מאוכל חוץ בדיניהם, זהים טוב ויום ששבת ומאחר

מתנה ליתן מותר כך ביו"ט, מתנה ליתן שמותר כשם כי נמצא

שבת בהלכות ואמנם יבֿטו)בשבת. דברים(כג, הרמב"ם מנה

שכירות, וממכר, קניין (הלוואה, יכתוב שמא מחשש שנאסרו

מתנה. הזכיר ולא בחליפין) והקנאה

בשבת מתנה לתת לכתחילה מותר הרמב"ם לשיטת כן ואם

דרכו אין מתנה הנותן כי יכתוב, שמא לחשוש ואין טוב ויום

מתנה לתת הרמב"ם אסר כאן מכירה בהלכות אבל לכתוב,

ביו"ט! או בשבת

קאפח: הגר"י וביאר

נהנים שאין דברים גם לתת לכתחילה מותר הרמב"ם לשיטת

תפילין (כמו טוב ביום שם)מהם בביצה הגמרא נתינת(כדברי או

(מאחר סוכות של הראשון בחג להחזיר מנת על במתנה הלולב

מתנות שהנותן נשמע לא מעולם כי לכתוב שיבואו חשש שאין

לומר יש כורחנו ועל מסירה). אישור או קבלה יבקש כאלה

מיטלטלין או קרקע במתנת מדובר כאן מכירה שבהלכות

מתנה ורק מתנה שטר כך על לכתוב שהדרך חשובים או גדולים

מתנות אבל יכתוב, שמא טוב ביום או בשבת לתת אסור כזו

בשבת לתת לכתחילה מותר וכדו', מצוה בר מתנות כמו קטנות,

טוב. ביום או

מתנה לתת מותר להלכה meiאך jxevl `edy xac wxe j`

zay e` aeh'אברהם ה'מגן פסקו כך סקי"ב). שכג ואדמו"ר(סי'

ס"ח)הזקן .(שם

ה'תשע"ב טבת א' שלישי יום דמלכותא דינא

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰Cìnä BúBà ïéc íà¦¦©¤¤

éôk ïéOBò ...øèLa áúBkL éî àlà ò÷øwa äkæé àlL BètLîe¦§¨¤Ÿ¦§¤©©§©¤¨¦¤¥¦§¨¦§¦

.Cìnä ètLî¦§©©¤¤

רישום ללא דירה מכירת של תוקפה לגבי הפוסקים דנו

והפוסקים הקונה. של דעתו בסמיכות חסרון מצד בטאבו,

('דינא המלכות דין שכאשר זו, הלכה לאור בכך לדון הוסיפו

משפט כפי עושים שטר ללא קנין שאין קובע דינא') דמלכותא

ע"ו)המלך עמ' ירושלים, פס"ד הלכתי(ראה תוקף אין לכאורה זה ולפי .

הסכמת מצד חסרון אין אם (אף בטאבו רישום ללא למכירה

הקונה).

לדעת דינא': דמלכותא 'דינא לגבי הפוסקים נחלקו אמנם,

שסטהרמ"א אךסי"א)(חו"מ תורה, דין לעקור המלכות דין בכוח

סקל"ט)הש"ך עג דבר(סי' כנגד תוקף המלכות לדין שאין סובר

בתורה. המפורש

תורה מדין שהרי הרמ"א כדעת לכאורה מוכח זו ומהלכה

הגוי (כי בהם זכה הגוי בנכסי ראשון החזיק הישראל כאשר

המלך דין מועיל זאת ולמרות כהפקר) ונעשו מהם עצמו סילק

יקנה. השטר את והמקבל בזכייתו ממש שאין לקבוע

עדיין הראשון הישראל שלנו במקרה כי זאת, לדחות יש אך

המעות את לפרוע עליו מוטל כי תורה, מדין בקרקע זכה לא



נז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב כסלו כ"ט ראשון יום ? הרוב אחר בממון הולכים מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ÂÎ ˜¯Ù ,‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰éøác ìëa :ìBãb øwò äæå§¤¦¨¨§¨¦§¥

ì øçà ïéëìBä ïzîe àOî.âäðnä øçàå íB÷nä BúBàa íãà éða ïBL ©¨©¨§¦©©§§¥¨¨§©¨§©©©¦§¨

הט"ו)להלן לשון(פכ"ח "אחר אפילו שהולכים הרמב"ם כתב

aex."להם הידועים המקום אנשי

הרוב אחר בממון הולכין שאין היא הלכה הרי להבין: ויש

א) צב, הרשב"ם(ב"ב של לשחיטה),וכהסברו ד"ה אין(שם, שאם

מחברו והמוציא מחצה על כמחצה זה הרי הרוב אחר הולכים

הראיה? עליו

לבאר: ויש

עמדת כאשר רק אמור הרוב אחר בממון הולכים שאין הכלל

שהרוב מאחר חבית. לחבירו המוכר ולדוגמה: ידועה. המיעוט

חבית לכד גם קורא המיעוט ורק כד, ולכד חבית לחבית קורא

בטענה כד לקונה נותן המוכר אם הרי ידועה), זה מיעוט (ודעת

חבית לתבוע יכול הקונה אין 'חבית', באומרו נתכוין שלכך

ממון להוציא טענה זו אין כי חבית, לחבית קורא שהרוב בנימוק

א)מבעליו כז, .(ב"ק

הרוב דעת - ידועה לא המיעוט דעת המכירה בעת אם אמנם,

אפשר אי שונה, המיעוט שדעת כך אחר יתברר אם ואף קובעת,

אין כי הרוב", אחר בממון הולכין "אין בטענת המקח את לבטל

היתה לא זו דעה שהרי המיעוט כדעת היתה המוכר שדעת לומר

המקח. בשעת ידועה

הרמב"ם שהדגיש כח)וזהו "לשון(בפרק אחר ללכת שיש וכתב

המקום אנשי בלבדmirecidרוב הרוב דעת כאשר כי להם",

הרוב. אחר הולכים בממון גם המקח, בעת ידועה

.(c spr ,`q 'iq wgvi lgp)

ה'תשע"ב כסלו ל' שני יום טוב ויום בשבת מתנה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ï ˜¯Ù ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰,úaLa ïúBpä Bà øëBnä©¥©¥§©¨

éøö ïéàååéOòî Z BúBà ïéknL ét ìò óà ,áBè íBéa øîBì C §¥¨¦©§©©¦¤©¦©£¨

øçàì ïéáúBëå ,íi÷ ïéðwä Z úaLa Bãiî eðwL éî ìk ïëå .ïéîi÷©¨¦§¥¨¦¤¨¦¨§©¨©¦§¨©¨§§¦§©©

.ïéðúBðå úaMä©©¨§§¦

ט)במשנה , לחברו(ביצה לשלוח שמותר שמאי בית אמרו

יכול הלל בית ולפי לאכילה, המוכנים מזון דברי רק טוב ביום

ונמצא ביו"ט לשחוט מותר שהרי חיים בעלי אפילו לשלוח

ממתנתו. ליהנות שיכול

לסוכה המשנה יא)ובפירוש ה'(ג "אמר הרמב"ם: כתב

נתנו אם משלכם, לכם בקבלה ובא הראשון, ביום לכם ולקחתם

הוא כלל להחזיר, מנת על שהיא אע"פ מותר זה הרי במתנה לו

מתנה שמה להחזיר מנת על מתנה meiaאצלנו dpzn ozil xzene

."aeh,נפש מאוכל חוץ בדיניהם, זהים טוב ויום ששבת ומאחר

מתנה ליתן מותר כך ביו"ט, מתנה ליתן שמותר כשם כי נמצא

שבת בהלכות ואמנם יבֿטו)בשבת. דברים(כג, הרמב"ם מנה

שכירות, וממכר, קניין (הלוואה, יכתוב שמא מחשש שנאסרו

מתנה. הזכיר ולא בחליפין) והקנאה

בשבת מתנה לתת לכתחילה מותר הרמב"ם לשיטת כן ואם

דרכו אין מתנה הנותן כי יכתוב, שמא לחשוש ואין טוב ויום

מתנה לתת הרמב"ם אסר כאן מכירה בהלכות אבל לכתוב,

ביו"ט! או בשבת

קאפח: הגר"י וביאר

נהנים שאין דברים גם לתת לכתחילה מותר הרמב"ם לשיטת

תפילין (כמו טוב ביום שם)מהם בביצה הגמרא נתינת(כדברי או

(מאחר סוכות של הראשון בחג להחזיר מנת על במתנה הלולב

מתנות שהנותן נשמע לא מעולם כי לכתוב שיבואו חשש שאין

לומר יש כורחנו ועל מסירה). אישור או קבלה יבקש כאלה

מיטלטלין או קרקע במתנת מדובר כאן מכירה שבהלכות

מתנה ורק מתנה שטר כך על לכתוב שהדרך חשובים או גדולים

מתנות אבל יכתוב, שמא טוב ביום או בשבת לתת אסור כזו

בשבת לתת לכתחילה מותר וכדו', מצוה בר מתנות כמו קטנות,

טוב. ביום או

מתנה לתת מותר להלכה meiאך jxevl `edy xac wxe j`

zay e` aeh'אברהם ה'מגן פסקו כך סקי"ב). שכג ואדמו"ר(סי'

ס"ח)הזקן .(שם

ה'תשע"ב טבת א' שלישי יום דמלכותא דינא

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰Cìnä BúBà ïéc íà¦¦©¤¤

éôk ïéOBò ...øèLa áúBkL éî àlà ò÷øwa äkæé àlL BètLîe¦§¨¤Ÿ¦§¤©©§©¤¨¦¤¥¦§¨¦§¦

.Cìnä ètLî¦§©©¤¤

רישום ללא דירה מכירת של תוקפה לגבי הפוסקים דנו

והפוסקים הקונה. של דעתו בסמיכות חסרון מצד בטאבו,

('דינא המלכות דין שכאשר זו, הלכה לאור בכך לדון הוסיפו

משפט כפי עושים שטר ללא קנין שאין קובע דינא') דמלכותא

ע"ו)המלך עמ' ירושלים, פס"ד הלכתי(ראה תוקף אין לכאורה זה ולפי .

הסכמת מצד חסרון אין אם (אף בטאבו רישום ללא למכירה

הקונה).

לדעת דינא': דמלכותא 'דינא לגבי הפוסקים נחלקו אמנם,

שסטהרמ"א אךסי"א)(חו"מ תורה, דין לעקור המלכות דין בכוח

סקל"ט)הש"ך עג דבר(סי' כנגד תוקף המלכות לדין שאין סובר

בתורה. המפורש

תורה מדין שהרי הרמ"א כדעת לכאורה מוכח זו ומהלכה

הגוי (כי בהם זכה הגוי בנכסי ראשון החזיק הישראל כאשר

המלך דין מועיל זאת ולמרות כהפקר) ונעשו מהם עצמו סילק

יקנה. השטר את והמקבל בזכייתו ממש שאין לקבוע

עדיין הראשון הישראל שלנו במקרה כי זאת, לדחות יש אך

המעות את לפרוע עליו מוטל כי תורה, מדין בקרקע זכה לא



v"ndqeנח ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

תורה מדין כאשר אך הקודמת). בהלכה הרמב"ם (כדברי ללוקח

מדין להפקיע תוקף המלכות לדין אין מוחלט באופן בקרקע זכה

תורה דין פי על גמורה מכירה התבצעה כאשר זה ולפי תורה.

מדין להפקיע בטאבו רישום המחייב המלכות דין בכוח אין

בשםתורה יב סי' אמת דברי חייא)(ראה .מעשה

שזה וסוברים הרמב"ם על החולקים ראשונים יש אמנם

את לפרוע צריך ואינו לחלוטין בקרקע זוכה הראשון שהחזיק

בקרקע זכה תורה שמדין אפילו ולשיטתם ללוקח, המעות

זכותו את להפקיע המלכות דין בכוח שם)לגמרי, אמת .(דברי

המלכות לדין דומה אינו זו בהלכה האמור כי שכתבו ויש

הוא הכסף קנין את המפקיע דמלכותא' 'דינא כי בזמנינו, הנהוג

בעלות העברת כלל תיעשה שלא מקפידה המלכות כאשר רק

אי על מקפידות הרשויות אין בזמנינו אך בטאבו, רישום ללא

מצידם מחשיבים אינם זאת שבלעדי רק בטאבו בעלות העברת

עומד בתקפו הקנין ולכן המכר, ז)את יח, שביעית ארץ .(מעדני

ה'תשע"ב טבת ב' רביעי יום חצר קנין

:Á ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰äðB÷ íãà ìL Bøöç£¥¤¨¨¨

.íL ãîBò BðéàL ét ìò óà .Bzòcî àlL Bì¤Ÿ¦©§©©¦¤¥¥¨

מטעם א) בעליה. עבור לקנות חצר יכולה סיבות משתי

עבורו לקנות שליח למנות יכול שאדם כשם חפץשליחות:

לקנין שלו כ'שליח' האדם של הקרקע נחשבת כך (ראהמסוים,

א). ויב, ב י, מציעא ויכולהבבא כידו נחשבת החצר 'יד': מטעם ב)

הגמרא לידו. ממש הגיע כאילו החפץ את לו א.לקנות עז, (גטין

ב) סד, ביחסב"ק בתורה (המופיעים מפסוקים זאת לומדת

משליח יותר פועלת החצר השני הטעם ולפי וגניבה) לגירושין

חפצים האדם, של הפרטי השטח הוא שהבית היות כי

בידו. כמוחזקים הם בו המוחזקים

ליד? חצר בין ההשוואה היא כמה ועד

עולא ב)לדעת שם, החצר(בגיטין בצד לעמוד הקונה צריך

קונה החצר כי סבור אושעיא רב ואילו לחצרו מגיע כשהחפץ

'משתמרת', חצר שתהא ובלבד בקרבתה נמצא כשאינו גם

בביטחון. נשמרים בה המוחזקים שהחפצים כלומר

הגמרא א)ועוד: כא, כחצר(גטין מלשמש בהמה או עבד פוסלת

בתוספות מבואר הדבר ובטעם לנוע. שביכולתם ד"המשום (שם

שלאטו) מגופו זזה (שאינה ליד הדמיון את מאבד נייד שדבר

כפשוטה. היא ויד חצר בין שההשוואה ומכאן בעליה).

הגמרא א)והנה, עט, בתרא ברכוש(בבא (שימוש במעילה דנה

השימוש האם חצרו: באמצעות קנה שההקדש בחפצים הקדש)

היא והמסקנה מעילה, נחשב הקדש של בבור שהצטברו במים

רבים ראשונים מדוע? מעילה. בכך ועוד)שאין כי(רמב"ן כתבו

מעילה כאן אין אך החפץ, את לו הקנתה אכן ההקדש חצר

באמירה להקדש שהוקנו חפצים על רק חל מעילה שדין משום

אינה כלל ההקדש חצר שונה: הסבר נתנו והתוספות בפה.

יד מצינו ולא איתרבאי, יד משום "דחצר עבורו, לקנות יכולה

הרחבה מהווה שחצר היא התוספות שכוונת ואפשר להקדש".

שיש אדם בני עבור רק קניין אמצעי להוות ויכולה האדם יד של

היא שבעלותו כהקדש, רוחנית ישות עבור לא אך ידיים, להם

לחצר. להרחיבה ניתן לא ולכן מופשט מושג

ה'תשע"ב טבת ג' חמישי יום לה לסרב אפשר שאי מתנה

:„ÈŒ‚È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰òøî áéëL§¦§©
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.ïäa øæçì ìBëé Bðéà ÷úML ïåéëå ,ïä¥§¥¨¤¨©¥¨©£Ÿ¨¤

כתב מרע השכיב שכאשר היינו צווח", כך ואחר "שתק אם

– במתנה חפץ שאינו 'צווח' מכן ולאחר לאחד נכסיו כל את

מרע שכיב "שדברי כיון מרע, השכיב של נכסיו כל את קנה

מרשותו ולהוציאם בו לחזור יכול ואינו וכמסורין", ככתובין

אותם יתן כן אם אלא בהם לזכות יוכל לא אחד אף וממילא

אותם יפקיר או בשתק)במתנה כאן ד"ה א, קלח, ב"ב .(רשב"ם

החושן' ה'קצות ד)והקשה ס"ק רמ"ה :(סי'

ואם הנותן. מיתת לאחר אלא קונה אינה מרע שכיב מתנת

שלושים לאחר אלא תקנה ולא זו פרה "משוך שבאומר כשם כן,

זכה לא שעדיין כיון הפרה את לקבל לסרב המקבל יכול יום",

– לקבל והסכים שתק אם אף מרע, שכיר במתנת גם כך בה,

של בחייו בו לחזור ויוכל המקבל 'צווחת' תועיל לא מדוע

בה? זכה לא עדיין שהרי הנותן,

הרא"ש שיטת פי על סי"ט)ותירץ פ"א אף(גיטין כי הסובר

כאשר הרי הנותן, מיתת לאחר רק הקנין חל מרע שכיב שבמתנת

הנתינה, משעת למפרע חלה הנתינה – המיתה בשעת בה זוכה

בו. לחזור יכול המקבל אין ולכן

הרשב"א שאמנם ב)ומוסיף, יד, ב)והר"ן(גיטין י, חולקים(שם

למפרע חל הקנין אין מרע שכיב שבמתנת וסוברים הרא"ש על

את לקבל בפירוש ירצה אם אף ולכן מיתה, לאחר רק אלא

י לאהמתנה, עדיין אז שהרי הנותן מיתת קודם בו לחזור וכל

בה. זכה

המשפט' ב'נתיבות הביא זה סק"ו)ולפי האורים משפט את(שם,

יוסף' ה'נימוקי משזכה)(ב"בדברי ד"ה הרי"ף, מדפי ב, כיס"ב, שאף ,

כאשר מועילה אינה במתנה חפץ שאינו המקבל 'צווחת'

הסכים הנותן מיתת לאחר מיד כי מיתה, לאחר היתה השתיקה

שאינו ואמר 'צווח' אם אבל במתנה, לזכות בשתיקתו המקבל

מועילה לכן, קודם ששתק אף הנותן, בחיי עוד במתנה חפץ

צווח כך ואחר "שתק הרמב"ם כוונת גם וזו קנה. ולא 'צווחתו'

שהמקבל אחרי הנותן, מיתת לאחר היתה שהשתיקה – קנה"

המתנה. את קנה כבר

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ב טבת ד' שישי יום אחד שם אנשים, שני

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ‰�˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰,òaúì íéðL eàä§©¦¦§Ÿ©

;íäì äàøiL Bîk ïéðicä eOòé ...äiáBè BîL ÷æçî ïäî ãçà ìëå§¨¤¨¥¤ª§¨§¦¨©£©©¨¦§¤¥¨¤¨¤

.Bì ïéðúBð Z øîà äæ ìòL äèBð ïzòcL éî ìk̈¦¤©§¨¨¤©¤¨©§¦

ה'תוספתא' לדברי לכאורה סותרת זו פשוט)הלכה גט פ' (ב"ב

לשחרר וציוה זהה שם בעלי עבדים שני שבבעלותו אדם לגבי

אוהב היה 'לזה אומרים שאין הכוונה, למי ציין ולא מהם אחד

אלא האהוב) את לשחרר שכוונתו (ומסתבר אוהב' היה לא ולזה

משלם אחד וכל לחופשי, יוצאים (שניהם ביניהם חולקין מספק

לפי הולכים כן שלפנינו, בהלכה ומדוע עבד). חצי דמי ליורשים

דעת? אומדן

לחלק: ויש

אהבתו מחמת מיוזמתו שחררו שהאדון הכרח אין בעבד

הדבר את לתלות אין ולכן פדאוהו, שאחרים יתכן אלא אליו

לאדון. העבד שבין הדעת בקרבת

שמעון' בין ליוסף דינרים מאתיים 'תנו האומר לגבי אמנם

היה לזה אומרים אין התכוין שמעון' בן 'יוסף לאיזה ידוע ואין

אין בזה ומדוע בשווה. חולקים אלא אוהב היה לא ולזה אוהב

דעת? אומדן אחר הולכים

הלוואה בהחזרת אלא במתנה שם המדובר שאין לומר ויש

עשוי אדם כי הדעת בקירוב זאת לתלות אין ולכן פיקדון, או

אליו מהקרוב דווקא לאו .משנה)(מגידללוות

ולוה מלוה בהלכות קשה: ה"ח)ועדיין הרמב"ם(פכ"ד כתב

מנה, לו חייב שמעון' בן ש'יוסף בו שכתוב חוב שטר שהמוציא

מאף לגבות יכול המלוה אין זה בשם אנשים שני ישנם ובעיר

מחברו שהמוציא בנימוק לדחותו יכול אחד כל כי מהם אחד

מלשלם היורשים ייפטרו לא כאן מדוע כן ואם הראיה. עליו

הזוכה? שאתה ראיה הבא מהם: אחד לכל ויאמרו לשניהם

אלא מהם לאחד חייבים בוודאי שהיורשים כיון לומר: ויש

לחייב אין שם אך כדין, שלא מפסידים אינם למי, ידוע שלא

ואינו הלווה שאיננו יתכן שהרי מספק לשלם משניהם אחד אף

מאומה משנה)חייב .(לחם

ה'תשע"ב טבת ה' קודש שבת השותפות חלוקת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰úeôzL íäéðéa LiL ìkŸ¤¥¥¥¤ª¨

Lé íà :Bcáì B÷ìç ìhìå ÷ìçì ïéôzMä ïî ãçà Lwáe ,ò÷ø÷a§©§©¦¥¤¨¦©ª¨¦©£Ÿ§¦Ÿ¤§§©¦¥

.Bnò ïé÷ìBçå ïéôzMä øàL úà äôBk Z äwìç ïéc ò÷ø÷ dúBàa§¨©§©¦£ª¨¤¤§¨©ª¨¦§§¦¦

שני של משותפות בעלות תחת שנמצאים מטלטלים או קרקע

או מחברו שדה חצי אדם קנה אם (לדוגמה, יותר או אדם בני

שותף שכל חלוקה, כדי בה יש אם – יחד) שדה שקנו שניים

את לכפות מהשותפים אחד לכל זכות תמיד יש - חלק יקבל

השותפות. את לחלק היתר

את לפרק לשותפות חבריו את השותף שכופה זו כפייה

שהשותפות מכך נובעת זו זכות ואין תורה. מדין היא השותפות

לא וזה נהנה "זה של הדין מצד או נזק, מהם לאחד גורמת

ש"קרקע משום אלא אפילוחסר", ולכן לחלוקה". משועבדת

את כופים – נזק השותפים מן לאחד גורם השותפות פירוק אם

קסה)הפירוק אות רמה .(יד

שכתב מי ל"ב)ויש וברירה תנאי דיני דוד, על(יד שכופים שלמדים

שני את לבכור לתת תורה שאמרה ממה ביורשים, החלוקה

האחים ששאר אף אחד"), ("במצר בסמיכות זה אצל זה חלקיו

לכך מסכימים ה"ב)אינם פי"ב שכנים הארץ(הל' מחלוקת למדים וכן

לארץ. אבותינו שבאו בשעה הגורל, פי על

(fhz 'nr ,e"h zicenlz dictelwivp`)
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לשחרר וציוה זהה שם בעלי עבדים שני שבבעלותו אדם לגבי

אוהב היה 'לזה אומרים שאין הכוונה, למי ציין ולא מהם אחד

אלא האהוב) את לשחרר שכוונתו (ומסתבר אוהב' היה לא ולזה

משלם אחד וכל לחופשי, יוצאים (שניהם ביניהם חולקין מספק

לפי הולכים כן שלפנינו, בהלכה ומדוע עבד). חצי דמי ליורשים

דעת? אומדן

לחלק: ויש

אהבתו מחמת מיוזמתו שחררו שהאדון הכרח אין בעבד

הדבר את לתלות אין ולכן פדאוהו, שאחרים יתכן אלא אליו

לאדון. העבד שבין הדעת בקרבת

שמעון' בין ליוסף דינרים מאתיים 'תנו האומר לגבי אמנם

היה לזה אומרים אין התכוין שמעון' בן 'יוסף לאיזה ידוע ואין

אין בזה ומדוע בשווה. חולקים אלא אוהב היה לא ולזה אוהב

דעת? אומדן אחר הולכים

הלוואה בהחזרת אלא במתנה שם המדובר שאין לומר ויש

עשוי אדם כי הדעת בקירוב זאת לתלות אין ולכן פיקדון, או

אליו מהקרוב דווקא לאו .משנה)(מגידללוות

ולוה מלוה בהלכות קשה: ה"ח)ועדיין הרמב"ם(פכ"ד כתב

מנה, לו חייב שמעון' בן ש'יוסף בו שכתוב חוב שטר שהמוציא

מאף לגבות יכול המלוה אין זה בשם אנשים שני ישנם ובעיר

מחברו שהמוציא בנימוק לדחותו יכול אחד כל כי מהם אחד

מלשלם היורשים ייפטרו לא כאן מדוע כן ואם הראיה. עליו

הזוכה? שאתה ראיה הבא מהם: אחד לכל ויאמרו לשניהם

אלא מהם לאחד חייבים בוודאי שהיורשים כיון לומר: ויש

לחייב אין שם אך כדין, שלא מפסידים אינם למי, ידוע שלא

ואינו הלווה שאיננו יתכן שהרי מספק לשלם משניהם אחד אף

מאומה משנה)חייב .(לחם

ה'תשע"ב טבת ה' קודש שבת השותפות חלוקת
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שני של משותפות בעלות תחת שנמצאים מטלטלים או קרקע

או מחברו שדה חצי אדם קנה אם (לדוגמה, יותר או אדם בני

שותף שכל חלוקה, כדי בה יש אם – יחד) שדה שקנו שניים

את לכפות מהשותפים אחד לכל זכות תמיד יש - חלק יקבל

השותפות. את לחלק היתר

את לפרק לשותפות חבריו את השותף שכופה זו כפייה

שהשותפות מכך נובעת זו זכות ואין תורה. מדין היא השותפות

לא וזה נהנה "זה של הדין מצד או נזק, מהם לאחד גורמת

ש"קרקע משום אלא אפילוחסר", ולכן לחלוקה". משועבדת

את כופים – נזק השותפים מן לאחד גורם השותפות פירוק אם

קסה)הפירוק אות רמה .(יד

שכתב מי ל"ב)ויש וברירה תנאי דיני דוד, על(יד שכופים שלמדים

שני את לבכור לתת תורה שאמרה ממה ביורשים, החלוקה

האחים ששאר אף אחד"), ("במצר בסמיכות זה אצל זה חלקיו

לכך מסכימים ה"ב)אינם פי"ב שכנים הארץ(הל' מחלוקת למדים וכן

לארץ. אבותינו שבאו בשעה הגורל, פי על

(fhz 'nr ,e"h zicenlz dictelwivp`)
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ixack `lye ,yiwl yix zrcke ,mc`d z` xikdl ozip mhegd mr
:`xnbd dgec .cal zgctd it lr cled z` xikdl ozipy opgei iax
ic xeka iabl okle ,cala zgcta mc`d z` xikdl ozip zn`a

j` ,'xiki' oic miiwziy ick zgctd z`vedaäMà úeãò éðàL- ¨¦¥¦¨
xacd dpey,yi` zy` dxiznd zecraïðaø da eøéîçàc`ly §©§¦¨©¨¨

.lrad ly eipt lk z` micrd e`xiy cr dxkd aygz
:`xnbd ddnzeøéîçà éîe,dy` zecra minkg exingd m`d - ¦©§¦

àäå-,daxc` ixdeïðzzenai zkqna(.akw)yúBéäì e÷æçeä §¨§©§§¦§
íéàéOî-xizdl ozipy minkg elaiwzny zecr it lr dy` ©¦¦

elit` ,dlra,ãò étî ãòzecrd z` ernyyk elit`e,äMà étî ¥¦¦¥¦¦¦¨
e`ãáò étîe`,äçôL étîixd ,zeiecr x`yl mileqt mdy ¦¦¤¤¦¦¦§¨

:`xnbd zvxzn .zeiecr x`yan xzei ef zecra eliwdyeìéwà ék¦©¦
ïðaøepiid ,ef zecra minkg eliwdy dn -dôBñazii`xy xg`l - ©¨¨§¨

on`p epi`y inl elit` oin`dl eliwd ,dxexa dxeva dzid zecrd
,llk jxcala`,dúlçúa,dnvr zecrd zii`xa,ïðaø eìéwà àì ¦§¦¨¨Ÿ©¦©¨¨

okle ,dxexa dpi`y zecr lr jenql `ly exingd ,daxc` `l`
:sqep uexiz .mhegd mr miptd sevxt lr `l` micirn oi`y exn`

àîéà úéòaéàå,jk ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
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dxiknס zekld - elqk h"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd zah 'dÎelqk h"k -

ה'תשע"ב כסלו כ"ט ראשון יום

dxikn zFkld¦§§¦¨
ועּׂשרים חמּׁשה 1ּפרק

¤¤£¦¨§¤§¦

ּתׁשמיׁשין‡. לֹו ׁשּיׁש ּדבר את2הּמֹוכר מכר לא - ְִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּפרׁש ּכן אם אּלא מכר3הּתׁשמיׁשין, ּכיצד? הּבית4. -5את ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

הּבית ׁשּסביבֹות הּיציע את מכר ׁשהּוא6לא ּפי על אף , ְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ּבּמה7ּפתּוח הּיציע8לתֹוכֹו. רחב ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

יתר אֹו אּמֹות מּזה9ארּבע ּפחֹות אבל ּבכלל10; הּוא הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָ
וכן ּבארּבה11הּבית. לתֹוכֹו הּפתּוחה הּבית ּגּבי ׁשעל העלּיה ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֻ

הּבית הּבית12ּבמעזיבת ּבכלל הּוא הרי -13. ְְֲֲִִִִֵַַַַַַַ
החדר·. את מכר לא - הּבית את מּמּנּו14הּמֹוכר ,15ׁשּלפנים ְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

לֹו ׁשּמצר ּפי על החיצֹונים16אף הּגג17מצרים את ולא ;18, ְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
עּׂשרה מעקה לֹו ׁשּיׁש אּמֹות,19ּבזמן ארּבע רחב ּבֹו ויׁש טפחים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

הּבֹור20ולא ּבּקרקע21את הּבנּוי22החפּור הּדּות את ולא , ְְְֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
לֹו23ּבּבֹור ׁשּמכר ּפי על אף ׁשּבארנּו.24, ּכמֹו והרּום, העמק ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

.‚ּכדי25וצרי הּלֹוקח, מן דר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּׁשּיר לּדּות אֹו זה ּבבֹור ּבעין26להּכנס - הּמֹוכר ׁשּכל ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

אמר27יפה ואם מן28מֹוכר. חּוץ הּבית ל מכרּתי לֹו: ְְְִִִִֵַַַַָָָָ
צרי אין - הּדּות אֹו הּמֹוכר29הּבֹור וכן .דר לֹו לקנֹות ְְִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבלבד דּות אֹו לֹו30ּבֹור לקנֹות צרי הּלֹוקח אין - ְְִִִֵֵַַַָ
הּדּות31דר עד מֹוכר ׁשל ּביתֹו לתֹו נכנס אּלא ,32 ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָ

.33ּוממּלא ְֵַ
לפנים34ׁשני„. זה אֹו35ּבּתים לׁשנים ׁשניהם מכר מּזה, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

זה על זה ּדר להם אין - לׁשנים ׁשניהם צרי36נתן ואין ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
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ב1) וכן נכללין, [ושאינן] (בשאינן) הבית במכירת הנכללים הדברים בו והמרחץ.נתבארו הבד ובית החצר דברים2)מכירת
שמכר. המסויים הדבר עם הקשורים מסויימים, צרכים לסיפוק תשמישיו.3)המשמשים ואת הדבר את שמוכר מפורש, שהתנה

סא.4) בתרא בבבא הבית.5)משנה תשמישי בדבר כלום פירש ולא ורשב"ם) גרשום (רבינו יוסף6)סתם רב של כפירושו
(רי"ף). כותל" של עוביו בתוך כן שעושים ויש ... במקדש שהיה כמו מבחוץ הבית כתלי סביבות שעושין חדר כמו "והוא שם.
הוא אם אבל הכותל, בעובי או מבחוץ הוא אם דווקא זה וכל כותלים". שני בין חלל הוא "יציע שם: במשנה רבינו פירש וכן
הבית גבי שעל עלייה כלומר "אפתא" הוא שיציע בגמרא אחר פירוש שם ויש משנה). (כסף הבית בכלל נמכר - הבית בפנים

כן. הלכה ואין בטילה7)(רי"ף), אינה זה ועם ב), קטן סעיף ריד, (סמ"ע, לתוכו" נכנסים הבית מן אלא אחר, פתח לה "שאין
שם). (גמרא הוא וחשוב הואיל שם), (משנה הבית (שם).8)לגבי זוטרא מר של מקום9)מימרא וקובע חשוב הוא שאז

חשוב.10)לעצמו. פי11)שאינו על אף הבית, בכל מכורה אינה כן ואם שבמשנה "יציע" זהו שם בגמרא האחר לפירוש
והיא "יציע" אינה זו עלייה זה ולפי יוסף, כרב להלכה פסקו ורבינו הרי"ף אבל אמות. ארבע רחבה אם - לתוכו פתוחה שהיא

אמות. ארבע שרחבה פי על אף לתוכו פתוחה אם הבית וזה12)בכלל ויוצא. נכנס וממנו העלייה אותה של קרקעיתה "שהיא
(רי"ף). פיתחה" הבית.13)הוא מן חלק שהיא לפי אמות. ארבע שרחבה פי על מהבית14)אף לפנים חדר לבנות היו "רגילין

דיבורלהצניע הרשב"ם מדברי ו, קטן סעיף ריד סימן (סמ"ע והיציע" הבית כתשמיש בו לדור תשמישן ואין וכליהם, ממונם שם
החדר). את ולא באופן15)המתחיל וגם משנה) (מגיד אמות ארבע רחב שאינו בחדר גם שהמדובר נראה רבינו לשון מסתימת

הבית. כשל תשמישו שאין מכיוון שם), הרשב"ם שכתב (כמו לבית פתוח הבית.16)שהוא של הגבולות את לו כלומר,17)ציין
אומרים: שאנו לפי הבית, במכירת כלול הוא אין כן פי על אף בתוכם, ה"חדר" את אף כוללים שהגבולות באופן לחדר, מחוץ
סא: שם הגמרא מסקנת היא כן יז) הלכה כא פרק למעלה (וראה מהמידה למעלה אותם הרחיב כלומר, לו", הרחיב "מצרים

שם.18) הבית.19)משנה כלפי בטל ואינו חשוב, מקום הוא סד.20)שאז שם תשמיש21)משנה והוא מים, לאגירת עשוי
עצמו. הבית של מזה המים.22)נפרד את שמחזיקה קשה, את23)קרקע מחזיק שאינו תיחוח, מעפר היא הבור קרקע אם

הקרקע, פני על לבור מעל בולט שהבניין קצת נראה לרמב"ם המשניות ומפירוש המים, להחזקת אבנים של כותל בו בונים המים,
טו. הלכה כד פרק למעלה וראה הקרקע". על בנוי והדות בקרקע, חפירה הוא "בור (שם): דבריו הם מפורש24)שכך כך וכתב

המכירה. כמותו.25)בשטר הלכה סה.) (שם בגמרא ופסקו עקיבא וכרבי שם במשנה זה להדגיש26)גם רבינו כוונת כי ייתכן,
להלן וגם א. בהלכה זה לפני המובאים ו"גג", ב"חדר" לו אבל ודות", ב"בור אלא זה אין דרך", לו ליקח "צריך שאמרו שמה

כן. לכתוב רבינו דקדק ד הלכה כו (שם27)פרק הגמרא מסקנת כן שמכר. בשטח חלק לעצמו שייר ולא בצמצום, מוכר ואינו
עקיבא. רבי דברי בטעם עקיבא.28)סה:) רבי גם מודה שבזה שם, במשנה הוא כך29)כן בין שהרי מיותר, היה זה שתנאי

שהתכוון אומרים אנו לרבות" באה יתירה "לשון שכל המקובל, לכלל ובהתאם זה, על להתנות צריך היה ולא שלו, הם ודות" ה"בור
הדרך. את גם לעצמו להשאיר להתנות זה דברים לעצמו.30)בריבוי הבית את ומאותו31)ועיכב עקיבא. כרבי במשנה שם

הדרך. את גם לו ומכר מוכר, יפה בעין שמוכר האמור, "הבור".32)הטעם תימן: הדות.33)בכתבֿיד או הבור מן מים
סה.34) שם לז).35)ברייתא קטן סעיף ריד (סמ"ע, החיצונה דרך אם כי החוצה לצאת לפנימי אפשר כשם36)ואי כלומר,

ואף לעבור. דרך לו שייתן החיצון, את לפייס הוא וחייב החיצוני דרך לעבור זכות לפנימי אין כך לפנימי, דריסה לחיצון שאין
שמכר כאן - מוכר הוא יפה בעין שמוכר מפני עליו, דרך לפנימי היה החיצוני, את לעצמו והשאיר הפנימי את רק מכר שאם פי על
דרך להם אין ולפיכך לזה, רעה עין הוא לזה, יפה עין שהוא ומה לזה, טובה היא כך לזה, טובה שעינו כשם לשניים, שניהם את
בדרך הפנימי שזכה כיוון לעצמו, החיצוני את והשאיר הפנימי את מכר מקודם אלא כאחד, לשניהם מכר לא אם ואמנם זה. על זה

dxikn zekld - elqk h"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החיצֹון נתן אם אבל37לֹומר הּפנימי. מכר38ּומכר אם ְֲִִִִִַַַַַַָָָָ
לֹו יׁש - הּפנימי ונתן ּבעין40ּדר39החיצֹון - הּנֹותן ׁשּכל ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
יֹותר נֹותן הּמֹוכר41יפה .42מן ִֵֵֵַָָ

מכר43הּמֹוכר‰. - הּבית הּתּנּור44את ואת45את ְִֵֶֶֶַַַַַַָ
מלּבנֹות46הּכירים ואת ּבטיט47, הּמחּברין ואת48הּפתחים , ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻ
הּנגר49הּדלת הּמנעּול50ואת הּמפּתח51ואת לא אבל ,52. ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
הּמכּתׁשת53ּומכר את55הּקבּועה54את לא אבל , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האצטרּביל56הּמּטלטלת את ּומכר הּכלי57. את לא אבל , ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
כפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו, יֹורד עץ58ׁשהּקמח ולא59ׁשל . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מלּבנֹות60מכר ולא62ּכרעי61את מלּבנֹות63הּמּטה, את ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּבטיט64החּלֹונֹות מחּברין ׁשהן ּפי על אף ׁשהן65, מּפני , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
ּובזמן66לנֹוי כּלן67. הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' מה וכל 'הּוא 68ׁשאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ

ְִמכּורין.
.Âׁשיחין69הּמֹוכר ּבֹורֹות מכר - החצר 71ּומערֹות70את ְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּבּתים72ׁשּבתֹוכּה וכל ּובּתים75והּפנימים74החיצֹונים73, , ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ
החֹול ּבהן לתֹוכּה76ׁשּיׁש הּפתּוחֹות והחנּיֹות אבל77, ; ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֻ

לתֹוכּה ּפתּוחֹות ּפתּוחֹות78ׁשאינן היּו עּמּה. נמּכרֹות אינן - ְְְְִִֵֵֶָָָָָָ
ּולכאן עּמּה;79לכאן נמּכרֹות - לתֹוכּה ּתׁשמיׁשן רב אם : ְְְְְִִִִַָָָָָָֹ

הּמּטלטלין את מכר ולא עּמּה. נמּכרֹות אינן - לאו 80ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
הרי - ּׁשּבתֹוכּה' מה וכל 'היא ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹוכּה.
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מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר אף מסתלקת זו זכות אין - המוכר אין37)על שוודאי
זה. אחרי מיד שמסיק כמו מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון, על דרך לפנימי שם.38)לו הגמרא מסקנת

החיצון.40)לפנימי.39) שיש41)על הרי נותן, יפה בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים, החכמים אף שהרי
הבית. מבעל לטובה ביחס הקונה, על מתנה למקבל תחילה42)עדיפות החיצון את מכר אם אבל כאחד, ונתן שמכר ודווקא

על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו והשאיר החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה לא הפנימי, את נתן כן ואחרי
דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין מוכר שהרי החיצון,

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד החיצון סה.43)על שם לכל44)משנה קבוע כלל נתן מכר, המתחיל דיבור שם ברשב"ם
סעיף ריד סימן ערוך בשולחן הוא וכן מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים בית תשמישי "כל הבאות: ההלכות

להלן).45)יא. ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע משנה)46)המחובר ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
- הכיריים" את ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה פי על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם ויש
הרשב"ם שם וכתב כ. שער האי לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי

קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים המדובר זו נוסחא מלמטה47)שלפי הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים
סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת בוודאי48)ולמעלה הם בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא

ספק ובכל ספק, זה הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות. רק מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל
למוכר. היינו לנתבע, לקולא פוסקים אנו שם.49)בממונות (סמ"ע50)משנה בכותל הקבוע בריח והוא סה:) (שם ברייתא

א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר על כך ונקרא מב), קטן קבוע51)סעיף והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
שם). מן52)(רשב"ם אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל כיוון - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מפתח). והוא המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו סה.).53)הפותחת (שם וברייתא בו54)משנה וכותשים ששוחקים "כלי

המשניות). בפירוש (רבינו אבן" מכתשת כגון הגסים שם).55)הדברים (רשב"ם ומטלטלין56)בקרקע בקרקע קבועה שאינה
למקום. ממקום לפעמים (רבינו57)אותה בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש (רבינו הריחיים מעמידים שעליו עץ של בסיס

סביב59)סל.58)גרשום). שעושים מעץ "עגול שלו: המשניות בפירוש הוא וכן במשנה. שהובאה "קלת" המלה פירוש והוא
הקמח". מן כלום יתפזר שלא כדי להלן).60)הריחיים, ראה רשב"ם ודעת מיגאש, בן (ר"י הבית את שמכר חתיכות61)זה

(ואילו הבית בכלל הם אם סט.) בתרא (בבא בגמרא והסתפקו בקרקע, תדבק שלא המיטה, תחת שנותנים לקרקע, המחוברות עץ
לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל דינו ולפיכך בתיקו, זאת והשאירו שם). גמרא בית, בכלל אינם בוודאי - למטה המחוברים
מכורים בוודאי - לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים שאינם במלבנות והסתפקו מיטה, במוכר המדובר שם הרשב"ם ולדעת

נפתרה.63)רגלי.62)איתה. שלא (שם) בגמרא בעייה זו רבועית.64)אף בצורה החלונות מסביב נראה65)עמודים כך
שם, ורשב"ם הנתבע. לטובת בממון: ספק כבכל רבינו בה דן נפתרה, שלא ומאחר בטיט. במחוברין היא שהבעייה שם, בגמרא
נפתרה - ביתידות) (במחוברות הבעייה שגם ודעתו קנה. בוודאי - בטיט המחוברות אבל ביתידות, במחוברין היא שהבעייה פירש

שקנה. - לומר" תמצי "אם שם).66)בדרך (גמרא הבית תשמישי בכלל כך כל (שם).67)ואינם וברייתא אלו68)משנה כל
מקור אין כן ואם בברייתא, ולא במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף הנ"ל ובברייתא במשנה שנויים ושהם לעיל אותם ששלל
הדברים יתר מכל זה, בעניין גרועים, שאינם רבינו סובר - שבתוכו" מה וכל "הוא אמר: אם הבית, בכלל נמכרים הם שגם מפורש

בזה. נכללים - זה לבית המיוחדים תשמישים שרק (שם) רשב"ם ודעת משנה). (מגיד במשנה שם69)השנויים וברייתא משנה
ונעיצין).70)סז. חריצין המתחיל דיבור נ: קמא בבא (רש"י וצר ארוך בור הוא בתקרה71)שיח ומכוסים מרובעים בורות

שם). להיות72)(רש"י החצרות שדרך מפני אותם מכר חצר, מכר - ב) הלכה (למעלה ודות בור מכר שלא בית למוכר בניגוד
מיגאש). בן (ר"י בכך הבית דרך ואין בורות שם.73)בהן (רשב"ם74)ברייתא אליו פתוחים אבל החצר, בשפת הנמצאים

החיצונים). המתחיל דיבור סימן75)שם (סמ"ע החיצון הבית דרך הן והיציאה והכניסה לחצר פתח להם שאין אף החצר, בפנים
הר"ן). בשם ב קטן סעיף ר"ח).76)רטו בשם שם (רשב"ם הזכוכית (רשב"ם77)לתעשיית זו חצר לבני אלא מוכרים שאין

הרבים.78)שם). לרשות הרבים.79)אלא ולרשות נמכרים80)לתוכה שאינם אותם הבלתיֿקבועים, הבית תשמישי היינו,
שם). (רשב"ם הבית תשמישי שאינם סתם מטלטלין שכן וכל החצר, עם גם נמכרים אינם - ה) הלכה (למעלה הבית עם



סי dxikn zekld - elqk h"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

החיצֹון נתן אם אבל37לֹומר הּפנימי. מכר38ּומכר אם ְֲִִִִִַַַַַַָָָָ
לֹו יׁש - הּפנימי ונתן ּבעין40ּדר39החיצֹון - הּנֹותן ׁשּכל ; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
יֹותר נֹותן הּמֹוכר41יפה .42מן ִֵֵֵַָָ

מכר43הּמֹוכר‰. - הּבית הּתּנּור44את ואת45את ְִֵֶֶֶַַַַַַָ
מלּבנֹות46הּכירים ואת ּבטיט47, הּמחּברין ואת48הּפתחים , ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָֻ
הּנגר49הּדלת הּמנעּול50ואת הּמפּתח51ואת לא אבל ,52. ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
הּמכּתׁשת53ּומכר את55הּקבּועה54את לא אבל , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָֹ

האצטרּביל56הּמּטלטלת את ּומכר הּכלי57. את לא אבל , ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
כפיפה ּכמֹו ׁשהּוא לתֹוכֹו, יֹורד עץ58ׁשהּקמח ולא59ׁשל . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹ

מלּבנֹות60מכר ולא62ּכרעי61את מלּבנֹות63הּמּטה, את ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָֹ

ּבטיט64החּלֹונֹות מחּברין ׁשהן ּפי על אף ׁשהן65, מּפני , ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֻ
ּובזמן66לנֹוי כּלן67. הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' מה וכל 'הּוא 68ׁשאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻ

ְִמכּורין.
.Âׁשיחין69הּמֹוכר ּבֹורֹות מכר - החצר 71ּומערֹות70את ְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּבּתים72ׁשּבתֹוכּה וכל ּובּתים75והּפנימים74החיצֹונים73, , ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָ
החֹול ּבהן לתֹוכּה76ׁשּיׁש הּפתּוחֹות והחנּיֹות אבל77, ; ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָֻ

לתֹוכּה ּפתּוחֹות ּפתּוחֹות78ׁשאינן היּו עּמּה. נמּכרֹות אינן - ְְְְִִֵֵֶָָָָָָ
ּולכאן עּמּה;79לכאן נמּכרֹות - לתֹוכּה ּתׁשמיׁשן רב אם : ְְְְְִִִִַָָָָָָֹ

הּמּטלטלין את מכר ולא עּמּה. נמּכרֹות אינן - לאו 80ואם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
הרי - ּׁשּבתֹוכּה' מה וכל 'היא ׁשאמר ּובזמן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבתֹוכּה.
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מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד לשני החיצוני את גם כך אחר כשמכר אף מסתלקת זו זכות אין - המוכר אין37)על שוודאי
זה. אחרי מיד שמסיק כמו מהמוכר, יותר יפה בעין נותן הנותן, שהרי החיצון, על דרך לפנימי שם.38)לו הגמרא מסקנת

החיצון.40)לפנימי.39) שיש41)על הרי נותן, יפה בעין שנותן מודים מוכר, רעה בעין שמוכר הסוברים, החכמים אף שהרי
הבית. מבעל לטובה ביחס הקונה, על מתנה למקבל תחילה42)עדיפות החיצון את מכר אם אבל כאחד, ונתן שמכר ודווקא

על הדרך את אבד - הפנימי את לעצמו והשאיר החיצון את שמכר תיכף שהרי בדרך, הפנימי זכה לא הפנימי, את נתן כן ואחרי
דרך בלי והיינו שבידו, מה אלא לו לתת יכול לא לשני, הפנימי את זה אחרי כשנתן כן ואם מוכר, יפה בעין מוכר שהרי החיצון,

מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד החיצון סה.43)על שם לכל44)משנה קבוע כלל נתן מכר, המתחיל דיבור שם ברשב"ם
סעיף ריד סימן ערוך בשולחן הוא וכן מכורים" אינם והמטלטלין בית, בכלל מכורים הקבועים בית תשמישי "כל הבאות: ההלכות

להלן).45)יא. ועיין משנה, המגיד כתב וכן (רשב"ם. לקרקע משנה)46)המחובר ומגיד (רשב"ם לקרקע מחוברים הם אף
- הכיריים" את ולא התנור את "ולא הנוסחא שלפנינו שבמשנה פי על ואף קדרות. שתי לשפיתת מלמעלה חללים שני בהם ויש
הרשב"ם שם וכתב כ. שער האי לרב והממכר המקח ובספר ברי"ף ברשב"ם, הוא וכן כיריים" מכר תנור, "מכר הנוסחא: בכי"מ הרי

קנה. לא בוודאי שבתלושים לקרקע, במחוברים המדובר זו נוסחא מלמטה47)שלפי הבית למזוזות מסביב עץ של עמודים
סט.). בתרא (בבא עליהן שוקף והדלת מרובע, בצורת בוודאי48)ולמעלה הם בטיט, מחוברים הם שאם הסיקו (שם) בגמרא

ספק ובכל ספק, זה הרי שב"יתידות" "בטיט", הדגיש והרמב"ם ביתידות. רק מחוברים שהם באופן שם והסתפקו הבית. בכלל
למוכר. היינו לנתבע, לקולא פוסקים אנו שם.49)בממונות (סמ"ע50)משנה בכותל הקבוע בריח והוא סה:) (שם ברייתא

א). נגר ערך (ערוך, לקצהו הכותל מקצה שנגרר על כך ונקרא מב), קטן קבוע51)סעיף והוא שם). (ברייתא הבית את בו לנעול
שם). מן52)(רשב"ם אותו מזיזין שאין היינו הדלת, מן להוציאו מאוד שקל כיוון - שם) (גמרא בדלת קבוע שהוא פי על אף

מפתח). והוא המתחיל דיבור שם (רשב"ם ולטלטלו סה.).53)הפותחת (שם וברייתא בו54)משנה וכותשים ששוחקים "כלי

המשניות). בפירוש (רבינו אבן" מכתשת כגון הגסים שם).55)הדברים (רשב"ם ומטלטלין56)בקרקע בקרקע קבועה שאינה
למקום. ממקום לפעמים (רבינו57)אותה בקרקע קבוע והוא המשניות). בפירוש (רבינו הריחיים מעמידים שעליו עץ של בסיס

סביב59)סל.58)גרשום). שעושים מעץ "עגול שלו: המשניות בפירוש הוא וכן במשנה. שהובאה "קלת" המלה פירוש והוא
הקמח". מן כלום יתפזר שלא כדי להלן).60)הריחיים, ראה רשב"ם ודעת מיגאש, בן (ר"י הבית את שמכר חתיכות61)זה

(ואילו הבית בכלל הם אם סט.) בתרא (בבא בגמרא והסתפקו בקרקע, תדבק שלא המיטה, תחת שנותנים לקרקע, המחוברות עץ
לנתבע. לקולא ממונות: בדיני ספק ככל דינו ולפיכך בתיקו, זאת והשאירו שם). גמרא בית, בכלל אינם בוודאי - למטה המחוברים
מכורים בוודאי - לה המחוברים ואילו למיטה, מחוברים שאינם במלבנות והסתפקו מיטה, במוכר המדובר שם הרשב"ם ולדעת

נפתרה.63)רגלי.62)איתה. שלא (שם) בגמרא בעייה זו רבועית.64)אף בצורה החלונות מסביב נראה65)עמודים כך
שם, ורשב"ם הנתבע. לטובת בממון: ספק כבכל רבינו בה דן נפתרה, שלא ומאחר בטיט. במחוברין היא שהבעייה שם, בגמרא
נפתרה - ביתידות) (במחוברות הבעייה שגם ודעתו קנה. בוודאי - בטיט המחוברות אבל ביתידות, במחוברין היא שהבעייה פירש

שקנה. - לומר" תמצי "אם שם).66)בדרך (גמרא הבית תשמישי בכלל כך כל (שם).67)ואינם וברייתא אלו68)משנה כל
מקור אין כן ואם בברייתא, ולא במשנה לא נזכרו שלא המלבנות ואף הנ"ל ובברייתא במשנה שנויים ושהם לעיל אותם ששלל
הדברים יתר מכל זה, בעניין גרועים, שאינם רבינו סובר - שבתוכו" מה וכל "הוא אמר: אם הבית, בכלל נמכרים הם שגם מפורש

בזה. נכללים - זה לבית המיוחדים תשמישים שרק (שם) רשב"ם ודעת משנה). (מגיד במשנה שם69)השנויים וברייתא משנה
ונעיצין).70)סז. חריצין המתחיל דיבור נ: קמא בבא (רש"י וצר ארוך בור הוא בתקרה71)שיח ומכוסים מרובעים בורות

שם). להיות72)(רש"י החצרות שדרך מפני אותם מכר חצר, מכר - ב) הלכה (למעלה ודות בור מכר שלא בית למוכר בניגוד
מיגאש). בן (ר"י בכך הבית דרך ואין בורות שם.73)בהן (רשב"ם74)ברייתא אליו פתוחים אבל החצר, בשפת הנמצאים

החיצונים). המתחיל דיבור סימן75)שם (סמ"ע החיצון הבית דרך הן והיציאה והכניסה לחצר פתח להם שאין אף החצר, בפנים
הר"ן). בשם ב קטן סעיף ר"ח).76)רטו בשם שם (רשב"ם הזכוכית (רשב"ם77)לתעשיית זו חצר לבני אלא מוכרים שאין

הרבים.78)שם). לרשות הרבים.79)אלא ולרשות נמכרים80)לתוכה שאינם אותם הבלתיֿקבועים, הבית תשמישי היינו,
שם). (רשב"ם הבית תשמישי שאינם סתם מטלטלין שכן וכל החצר, עם גם נמכרים אינם - ה) הלכה (למעלה הבית עם
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הּמרחץ81ּכּלן את מכר לא - ּכ ּובין ּכ ּבין 82מכּורין. ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ
הּבד ּבית .84ׁשּבתֹוכּה83ולא ְְֵֶַַָֹ

.Êהּבד85הּמֹוכר ּבית מכר86את האבן87- הּגדֹולה88את ְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבארץ הּכלֹונסאֹות89הּבנּויה ואת זיתים, עליה 90ׁשּטֹוחנים ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

היקבים ואת הּזיתים, טחינת ּבעת ּבהן ׁשּסֹומכין ארז ,91ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּכלים והם92ואת הּכתּוׁשין, הּזיתים את ּבהן ׁשּנֹותנין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

העליֹונה הרחים את מכר לא אבל ּובזמן93הּמפרכֹות; . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּכ ּבין מכּורין. ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכֹו' מה וכל 'הּוא ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאמר

מכר לא - ּכ הּכֹובׁשין94ּובין ּבהן95את ׁשּמכּבׁשין ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
הּגלּגל96הּזיתים את ולא את97, ולא הּקֹורה, את ולא , ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

הּמרצּופין98הּׂשּקין את ולא ,99. ְְִִֶַַַַֹ
.Áלֹו ּתׁשמיׁשיו100אמר וכל הּבד ּבית :101- ל מֹוכר אני ְְֲִִֵֵַַַַָָָָ
היּו102ּכּלן לּה103מכּורין. 106ׁשּׁשֹוטחים105חנּיֹות104חּוצה ְְֲִִֶָָָָֻֻ

הּׁשמׁשמין אֹו הּזיתים אם107ּבהן לֹו108: 110מצרים109מצר ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ
לאו111החיצֹונים ואם הּכל; קנה - אּלא112ׁשּלהן קנה לא - ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ּׁשּבתֹוכּה .113מה ְֶַָ
.Ëהּמרחץ114הּמֹוכר הּנסרים115את ּבית את מכר -116 ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

עליהן היקמים117ׁשּיֹוׁשבין ּבית ואת ערּמים, 118ּכׁשהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ
הּספסלין ּבית ואת הּמים, ּבהן עליהן119ׁשּנֹוטלין ׁשּיֹוׁשבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּוילאֹות ּבית ואת לבּוׁשים, ּכׁשהן הּמרחץ 120ּבחצר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
אבלּבה121ׁשּמסּתּפגין עצמן,122ן; הּנסרים את מכר לא ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

את ולא עצמן, הּספסלין את ולא עצמן, היקמים ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹואת
- ּׁשּבתֹוכֹו' מה וכל 'הּוא לֹו ׁשאמר ּובזמן עצמן. ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָהּוילאֹות

ּכ ּובין ּכ ּבין מכּורין. ּכּלן הּברכֹות123הרי מכר לא - ְְֲִֵֵֵֵַַָָָָֹֻ
החּמה ּבימֹות ּבין מים לֹו ּבימֹות124המסּפקֹות ּבין ְְִִִֵֵַַַַַָ

העצים ּכּנּוס ּבית ולא אמר125הּגׁשמים, ואם מרחץ126. לֹו: ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
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המטלטלים.81) התשמישים ואינו82)כל עצמו בפני שם לו ויש המרחץ), את לא המתחיל דיבור שם (רשב"ם חצר בכלל שאינו
א). קטן סעיף שם (סמ"ע חצר בכל מהזיתים.83)מצוי שמן עוצרים שבו במרחץ.84)בית שיש הטעם אותו משנה85)מפני

סז: שם הזיתים86)וברייתא את כותשים היו בתחילה כך: פו.) מנחות במסכת במשנה שנמצא (כפי היה השמן עצירת תהליך
אח דעה (לפי בריחיים אותם טוחנים או שמןבמכתשת, הוא זה ושמן מאליהם, זבים היו והם בסל, אותם שמים כך אחר רת),

בריחיים, אותם טוחנים היו כן ואחרי השני, השמן הוא ידה על הנסחט והשמן קורה, הזיתים על טוענים היו כן אחרי ראשון.
שלישי. שמן היה וזה הקורה, את עליהם תשמישים87)וטוענים זו: הלכה של הכלל את (שם) הרשב"ם מביא זה בעניין אף

בכללו. אינם קבועים ושאינם הבד, בית בכלל הם בגמרא88)קבועים, אמרו שעליה שבמשנה, "ים" למלה רבינו של פירושו זה
הזיתים". בתוכו שטוחנים "יםֿהאבן המשניות: בפירוש כתב וכן (=עדשה), "טלפחא" מיגאש.89)שהיא ר"י גם כתב כן

הוא90) וכן הקורה, את בהם להעמיד הגת בראש אותם שנועצים עמודים והם שבמשנה, "בתולות" המלה את בגמרא פירשו כך
המשניות. (דיבור91)בפירוש והתוספות משנה). ומגיד (רשב"ם לתוכם יורד שהשמן בקרקע, נקבים או בורות והם שם. ברייתא

ולא הבד. בכלל הם מחוברים שאינם ואף הזיתים. בהם שמביאים סלים הם שאלו מפרשים הערוך, בשם יםֿטלפחא) המתחיל
עימו. שנמכר הוא ופשוט הבד, של עיקרו שזה מפני עצמה, היקבֿהגת את הם92)הזכירו אם אף כי וייתכן בקרקע. המחוברים

למעלה. וראה הבד, בית אגב הם בטלים - שלמעלה.93)תלושים, הגדולה" "האבן והיא מכורה. - התחתונה הריחיים אבל
פסק94) ורבינו מכורים. והקורה והגלגל (=הכובשים) העבירים גם - שבתוכו" מה וכל "הוא לו אמר שאם מפורש שם במשנה

משנה). וכסף משנה (מגיד במשנה גם כן גרס ואולי שם. שבמשנה.95)כברייתא "עבירין" למלה הגמרא פירוש בפירוש96)זה
וכובשן". האבן נתלית ועליהם הכתושים, הזיתים בהם ששמים האמתחות, על אותן "שמכבידים רבינו: כתב המשנה

המשניות).97)" (פירוש יוצא" והשמן הכתושים, הזיתים על ומכביד אותה ומגביה האבן לא98)שמגלגל ובמשנה שם. ברייתא
והמרצופין99)הוזכרו. עיזים, של מנוצה הם שהשקים אלא הזיתים, את בהם לשאת שקים והם במשנה. ולא בברייתא זה אף
זה.100)מעור. בעניין למרחץ הבד בית השוו (שם) וטריא בשקלא אבל מרחץ, בעניין סח. שם אפילו101)ברייתא משמע

דהו. כל יב).102)תשמיש קטן סעיף רטו סימן (סמ"ע בכלל ומרצופין שקים ואף הקודמת בהלכה למעלה המנויים כל
מסויימת.103) עובדה של רקע על פרטיה, כל על זו הלכה העלו (שם) הבד.104)בגמרא לבית גם105)מחוץ בהם שמוכרין

יג). קטן סעיף שם, (סמ"ע חנויות נקראים ולכך ויין, פת כגון מאכל בבית106)צרכי שמנם להוציא כך ידי על ולהכינם לייבשם
שמן.107)הבד. מהן שעוצרים זרעונים, מין והוא בעברית, שם108)"שומשום" (סמ"ע תשמישיו" "וכל התנאי: על נוסף

יד). קטן לו.109)סעיף הגבולות.111)גבולות.110)ציין בתוך כלולות הן שגם באופן לחנויות, מצר112)מחוץ שלא
תשמישיו". "וכל מפורש: התנה לא או המצרים לה.113)לו שמחוצה החנויות את לא סז:114)אבל שם וברייתא משנה

ומפורש115) לבושים. בו שעומדים וחיצוני להלבשה, בינוני לרחיצה, פנימי חדרים: משלושה מורכב והוא בו, לרחוץ העשוי בית
החיצוניים". ובתים הפנימיים הבתים את מכר המרחץ את "המוכר ג: פרק בתרא בבא לוחות116)בתוספתא בו שמצניעים בית

הבגדים".117)עץ. עליהם ששמים "לוחות רבינו: הביא שלו המשניות הם118)בפירוש היקמים, את בו שמחזיקים מקום
מיגאש). בן ר"י בשם משנה (מגיד ואחד אחד כל לפני מים בהם ונותנים המרחץ בבית בהם שמשתמשים עץ של ספסלאות

הביא119) וברי"ף בברייתא. ברשב"ם דגרסי" וכ"אית "כיסאות", המשניות: בפירוש רבינו כתב וכן הספסלים. בו שמחזיקים מקום
"ספסלים". רבינו כגירסת במשנה גם "בלניות".120)כן במשנה: לפנינו אבל הרי"ף. וכגירסת הוילאות. בו שמחזיקים מקום

הערווה".121) את לכסות סינרים או "יריעות רבינו: כתב המשניות ובפירוש הרחיצה, אחרי מהגוף המים את בהם שסופגים
התשמישים122) לא אבל ניידי, דלא הנכסים בכלל הם ומחוברים הקבועים התשמישים שרק לכלל בהתאם (שם). וברייתא משנה

שבתוכו".123)המטלטלין. מה "כל אמר: אם אף על124)כלומר, להעלות היה ואפשר מועטים הם המים שהםשאז הדעת
החמה). בימות בין המתחיל דיבור סח. שם (רשב"ם המרחץ אגב של125)בטלים אוצרות את "ולא (ובמשנה בברייתא כן

מפני העצים", את ולא הבית את לא מכר "לא בתוספתא: מפורש וכך הבית. את ולא העצים את לא מכר, שלא היינו, עצים").
יח). קטן סעיף (סמ"ע אחרים לעניינים גם להשתמש אפשר בעצים שהרי כך, כל למרחץ מיוחד תשמיש זה בברייתא126)שאין

dxikn zekld - elqk h"k oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

על אף מכּורין, ּכּלן הן הרי - ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכל
לֹו חּוצה ׁשהן .127ּפי ִֵֶָ

ועּׂשרים ׁשּׁשה 1ּפרק
¤¤¦¨§¤§¦

ּומערֹות,‡. ׁשיחין ּובֹורֹות ּבּתים, מכר - העיר את ְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר
ׁשּבּה הּׁשלחין ּובית הּבּדים, ּובית וׁשֹובכֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּומרחצאֹות,
הּׂשדֹות ואת לּה, הּמּקפין החרׁשין ואת לּה, ְְְְֳִִִֶֶֶַַַָָָָָֻוהּסמּוכין
ׁשּפניהם ודגים ועֹופֹות חּיה ׁשל הּביברין ואת לּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהידּועֹות
מכר לא אבל מּמּנה; רחֹוקים ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכנגּדּה,
מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּמּטלטלין
ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי - 'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
החרׁשין ולא ּבנֹותיה, את ולא ׁשיריה, את לא מכר לא -ְְְְֳִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
החלק את ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא מּמּנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּמקצין
ׁשאין ודגים ועֹופֹות חּיה ּביברי את ולא ּבּיּבׁשה, לּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיׁש

ּכנגּדּה. ְְְֵֶֶָּפניהם
לגדר,·. הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

לצרּכּה. ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה את ּומכר לצרּכּה. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את ּומכר להּקצר. ׁשהּגיע ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהמחּברת
ׁשהּקנים ּפי על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמחיצת
אף ּבטיט, העּׂשּויה הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים. עבים ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה
ואת מרּכב ׁשאינֹו החרּוב את ּומכר קבּועה. ׁשאינּה ּפי ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻעל
הּדקלים ּכל ּומכר עבים. ׁשהן ּפי על אף הּׁשקמה, ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבתּולת
ולא לגדר, סדּורֹות ׁשאינן האבנים את מכר לא אבל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּבּה.
ׁשהן ּפי על אף העמרין, ּגּבי על מּנחֹות ׁשאינן האבנים ֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאת
ּתחת מּנחין ׁשאינן ׁשּבּכרם הּקנים את ולא ;לכ ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּוכנֹות
ולא ;לכ ּומּוכנים וחלקים מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּגפנים,
צריכה ׁשהיא ּפי על אף הּקרקע, מן העקּורה הּתבּואה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָאת
ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכּה' מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּׂשדה.

ְִמכּורין.
ּבית‚. ׁשהיא הּקנים מחיצת מכר לא - ּכ ּובין ּכ ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבין

מכר ולא ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹרבע,
ּכגֹון עצמֹו, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבּׂשמים ׁשל קטּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָערּוגה
ּבזמן הּׁשֹומרה את ולא ּפלֹוני. ׁשל ורּדא ּבי לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּקֹורין
ולא ּבארץ. קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, עּׂשּויה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
הן ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל סּדן ולא הּמרּכב החרּוב את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמכר
את ולא הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ולא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדּקים.

ׁשלמים. ּבין חרבים ּבין ,ְֲִִֵֵֵֵַָהּׁשֹוב
ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן דר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי

אֹותֹו אֹו הּגת אֹותֹו אֹו הּדּות אֹותֹו אֹו הּבֹור אֹותֹו ַַַַַעד
'חּוץ ואמר ּפרׁש ואם הּׂשדה. ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹוב

[דר].מאּלּו' לֹו לּקח צרי אינֹו - ִִֵֵֵֶֶַָ
לּלֹוקח‰. לֹו ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

קנה - מּתנה הּנֹותן אבל אּלּו. את לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלפרׁש
הּבד. ּבבית ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית, ּבין ּבּׂשדה, ּבין ּכּלן; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאת
ּכל המקּבל קנה - ּבמּתנה קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּכללֹו

ׁשּיפרׁש. עד לּה, ְְֵֶַַָָָֻהמחּבר
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה - ּבּׂשדה החזיק הּגר, ּבנכסי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻוהּמחזיק
ּכּלן. הקּדיׁש - הּׂשדה ְִִֶֶַָָֻאת

.Êבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמענינים
ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו; ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג. על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ּבית ׁשּקֹורין אֹו לבּדֹו, לּבית ּבית אּלא קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן
לׁשֹון אחר הֹולכין - ּגּביו ׁשעל ּולכל סביבֹותיו וכל ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹלּבית
אֹו עיר אֹו ּׂשדה אֹו חצר ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָאנׁשי
הּכל. ּבפי הערּוכֹות הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹֹמּטלטלין

.Áלׁשֹון אחר הֹולכין ּומּתן מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול: עּקר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
ׁשאין מקֹום אבל הּמנהג. ואחר הּמקֹום ּבאֹותֹו אדם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּבני
ויׁש ּכ קֹורין יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא מנהג ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻידּוע
אּלּו. ּבפרקים חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוּׂשים - ּכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּקֹורין
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ואת‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר
ואת אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנים
ואת עליה, ויֹורדין לּספינה ּבהן ׁשעֹולין והאסּכלה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכבׁש
והיא הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה; הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
לּיּבׁשה; הּקרֹובים הּמים על ּבּה ׁשהֹולכים הּקטּנה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָהּספינה
הּמּלחים ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא
את ולא ּבהן, העֹוּׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת
לֹו ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. הּסחֹורה את ולא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּמרצּופין,
מכּורין. ּכּלן הרי - מֹוכר' אני ּׁשּבתֹוכּה מה וכל ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ'היא

ׁשאינן·. ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר
מכר הּקרֹון. את מכר לא - הּפרדֹות את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות
מכר לא - הּבקר את מכר הּבקר; את מכר לא - הּצמד ֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאת
ּבקר. לּצמד מקצתן ׁשּקֹורין ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

לא‚. - הּפרה את מכר הּפרה; את מכר - העל את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר
את מכר הּבקר; את מכר - העגלה את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סח. שם127)שם בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים מצרים לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ
גירסת - תשמישיו" וכל המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
מיימוני). (הגהות המרחץ לבית הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ]. הוא וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף

שנזכר1) במה המכר מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין, ושאינן העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה שאר1)בפרק בכל וכן נכללין, ושאינן הספינה במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

הדברים. שאר ואם עבדים ואם בהמות אם המטלטלין
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על אף מכּורין, ּכּלן הן הרי - ל מֹוכר אני ּתׁשמיׁשיו ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻוכל
לֹו חּוצה ׁשהן .127ּפי ִֵֶָ
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ּומערֹות,‡. ׁשיחין ּובֹורֹות ּבּתים, מכר - העיר את ְִִִִֵֶַַָָָָהּמֹוכר
ׁשּבּה הּׁשלחין ּובית הּבּדים, ּובית וׁשֹובכֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָּומרחצאֹות,
הּׂשדֹות ואת לּה, הּמּקפין החרׁשין ואת לּה, ְְְְֳִִִֶֶֶַַַָָָָָֻוהּסמּוכין
ׁשּפניהם ודגים ועֹופֹות חּיה ׁשל הּביברין ואת לּה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהידּועֹות
מכר לא אבל מּמּנה; רחֹוקים ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּכנגּדּה,
מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָהּמּטלטלין
ּכ ּובין ּכ ּובין מכּורין. ּכּלן הרי - 'ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֵֶָָָָָֻּׁשּבתֹוכּה
החרׁשין ולא ּבנֹותיה, את ולא ׁשיריה, את לא מכר לא -ְְְְֳִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹ
החלק את ולא ּבּים, לּה ׁשּיׁש החלק את ולא מּמּנה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻהּמקצין
ׁשאין ודגים ועֹופֹות חּיה ּביברי את ולא ּבּיּבׁשה, לּה ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיׁש

ּכנגּדּה. ְְְֵֶֶָּפניהם
לגדר,·. הּסדּורֹות האבנים את מכר - הּׂשדה את ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמֹוכר

לצרּכּה. ׁשהן מּפני העמרים, על ׁשּמּנחֹות האבנים ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻואת
ּכדי הּגפנים ּתחת הּמּנחין החלקים הּקנים את ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּומכר
הּתבּואה את ּומכר לצרּכּה. ׁשהן מּפני הּכרם, את ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלהעמיד
את ּומכר להּקצר. ׁשהּגיע ּפי על אף לּקרקע, ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָֻהמחּברת
ׁשהּקנים ּפי על אף רבע, מּבית ּפחּותה ׁשהיא הּקנים ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמחיצת
אף ּבטיט, העּׂשּויה הּׁשֹומרה את ּומכר וחזקים. עבים ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּלּה
ואת מרּכב ׁשאינֹו החרּוב את ּומכר קבּועה. ׁשאינּה ּפי ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻעל
הּדקלים ּכל ּומכר עבים. ׁשהן ּפי על אף הּׁשקמה, ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָּבתּולת
ולא לגדר, סדּורֹות ׁשאינן האבנים את מכר לא אבל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּבּה.
ׁשהן ּפי על אף העמרין, ּגּבי על מּנחֹות ׁשאינן האבנים ֲֳִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאת
ּתחת מּנחין ׁשאינן ׁשּבּכרם הּקנים את ולא ;לכ ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמּוכנֹות
ולא ;לכ ּומּוכנים וחלקים מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּגפנים,
צריכה ׁשהיא ּפי על אף הּקרקע, מן העקּורה הּתבּואה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָאת
ּכּלן הרי - ּׁשּבתֹוכּה' מה וכל 'היא לֹו ׁשאמר ּובזמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּׂשדה.

ְִמכּורין.
ּבית‚. ׁשהיא הּקנים מחיצת מכר לא - ּכ ּובין ּכ ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבין

מכר ולא ּוקטּנים. ּדּקים ׁשּבּה ׁשהּקנים ּפי על אף ְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹרבע,
ּכגֹון עצמֹו, ּבפני ׁשם לּה ׁשּיׁש ּבּׂשמים ׁשל קטּנה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָערּוגה
ּבזמן הּׁשֹומרה את ולא ּפלֹוני. ׁשל ורּדא ּבי לּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּקֹורין
ולא ּבארץ. קבּועה ׁשהיא ּפי על אף ּבטיט, עּׂשּויה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
הן ואפּלּו ׁשקמה, ׁשל סּדן ולא הּמרּכב החרּוב את ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻמכר
את ולא הּגת, את ולא ׁשּבּה, הּבֹור את מכר ולא ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדּקים.

ׁשלמים. ּבין חרבים ּבין ,ְֲִִֵֵֵֵַָהּׁשֹוב
ּבּה„. ׁשּיל ּכדי הּלֹוקח, מן דר לֹו לקנֹות הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוצרי

אֹותֹו אֹו הּגת אֹותֹו אֹו הּדּות אֹותֹו אֹו הּבֹור אֹותֹו ַַַַַעד
'חּוץ ואמר ּפרׁש ואם הּׂשדה. ּבתֹו לֹו ׁשּנׁשארּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָהּׁשֹוב

[דר].מאּלּו' לֹו לּקח צרי אינֹו - ִִֵֵֵֶֶַָ
לּלֹוקח‰. לֹו ׁשהיה מּפני ּבמֹוכר; אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּמה

קנה - מּתנה הּנֹותן אבל אּלּו. את לֹו אין ּפרׁש, ולא ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹלפרׁש
הּבד. ּבבית ּבין ּבחצר, ּבין ּבבית, ּבין ּבּׂשדה, ּבין ּכּלן; ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻאת
ּכל המקּבל קנה - ּבמּתנה קרקע הּנֹותן ּדבר: ׁשל ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָּכללֹו

ׁשּיפרׁש. עד לּה, ְְֵֶַַָָָֻהמחּבר
.Â.ּבכּלן זכה - ּבּׂשדה מהן אחד וזכה ׁשחלקּו, האחין ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֻוכן

והּמקּדיׁש ּבכּלן. זכה - ּבּׂשדה החזיק הּגר, ּבנכסי ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻוהּמחזיק
ּכּלן. הקּדיׁש - הּׂשדה ְִִֶֶַָָֻאת

.Êבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל אין ולֹוקח ּבמֹוכר ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשמֹות ולא מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום אּלא אמּורים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹמענינים
ׁשּנהגּו ּבמקֹום אבל עצמֹו; ּבפני ודבר ּדבר לכל ְְְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָידּועים
הּמנהג. על וסֹומכין מכּור, זה הרי - ּכ מכר ּכ ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּמֹוכר
ּבית ׁשּקֹורין אֹו לבּדֹו, לּבית ּבית אּלא קֹורין ׁשאין מקֹום ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכן
לׁשֹון אחר הֹולכין - ּגּביו ׁשעל ּולכל סביבֹותיו וכל ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָֹלּבית
אֹו עיר אֹו ּׂשדה אֹו חצר ּבמֹוכר הּדין וכן הּמקֹום. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָאנׁשי
הּכל. ּבפי הערּוכֹות הּׁשמֹות אחר הֹולכין ּבּכל - ְְְְֲִִִִֵַַַַַַָֹֹמּטלטלין

.Áלׁשֹון אחר הֹולכין ּומּתן מּׂשא ּדברי ּבכל ּגדֹול: עּקר ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָוזה
ׁשאין מקֹום אבל הּמנהג. ואחר הּמקֹום ּבאֹותֹו אדם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּבני
ויׁש ּכ קֹורין יׁש אּלא מיחדין, ׁשמֹות ולא מנהג ּבֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֻידּוע
אּלּו. ּבפרקים חכמים ׁשּפרׁשּו ּכמֹו עֹוּׂשים - ּכ ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּקֹורין

ועּׂשרים ׁשבעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

ואת‡. הּנס, ואת הּתרן, את מכר - הּספינה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמֹוכר
ואת אֹותּה, הּמנהיגין הּמׁשֹוטין ּכל ואת ׁשּלּה, ְְְְֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָהעגנים
ואת עליה, ויֹורדין לּספינה ּבהן ׁשעֹולין והאסּכלה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּכבׁש
והיא הּבּצית, את מכר לא אבל ׁשּבתֹוכּה; הּמים ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבית
לּיּבׁשה; הּקרֹובים הּמים על ּבּה ׁשהֹולכים הּקטּנה ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָָָָָהּספינה
הּמּלחים ּבּה ׁשּצדין הּקטּנה הּספינה והיא הּדּוגית, מכר ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָֹולא
את ולא ּבהן, העֹוּׂשין העבדים את מכר ולא הּדגים; ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת
לֹו ׁשאמר ּובזמן ׁשּבתֹוכּה. הּסחֹורה את ולא ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּמרצּופין,
מכּורין. ּכּלן הרי - מֹוכר' אני ּׁשּבתֹוכּה מה וכל ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֻ'היא

ׁשאינן·. ּבזמן הּפרדֹות, את מכר לא - הּקרֹון את ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּמֹוכר
מכר הּקרֹון. את מכר לא - הּפרדֹות את מכר עּמֹו; ְְִֶֶַַַַַָָָָָֹקׁשּורֹות
מכר לא - הּבקר את מכר הּבקר; את מכר לא - הּצמד ֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹאת
ּבקר. לּצמד מקצתן ׁשּקֹורין ּבמקֹום ואפּלּו הּצמד, ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

לא‚. - הּפרה את מכר הּפרה; את מכר - העל את ֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹהּמֹוכר
את מכר הּבקר; את מכר - העגלה את מכר העל. את ֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹמכר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

סח. שם127)שם בגמרא שהצריכו ומה ח). הלכה למעלה (ראה החיצונים מצרים לו מצר שלא פי על ואף למרחץ. מחוץ
גירסת - תשמישיו" וכל המרחץ בית אמר אם "תנינא שם שאמרו [ומה במרחץ. ולא הבד, בבית מדובר שם - המצרים לו להרחיב
מיימוני). (הגהות המרחץ לבית הבד בית בין הבדל שאין שם הרשב"ם ודעת בכי"מ]. הוא וכן הבד" "בית שם ורא"ש הרי"ף

שנזכר1) במה המכר מן המתנה חילוף ומשפט שדות, במכירת וכן נכללין, ושאינן העיר במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו
המקומות. מנהג ודין זה ובפרק כה שאר1)בפרק בכל וכן נכללין, ושאינן הספינה במכירת הנכללין הדברים בו נתבארו

הדברים. שאר ואם עבדים ואם בהמות אם המטלטלין
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אּלּו ּבכל ראיה הּדמים ואין העגלה. את מכר לא - ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹהּבקר
בהן. וכּיֹוצא ְְִֵֶַַָָהּדברים

האּכף,„. ואת הּמרּדעת את מכר - החמֹור את הּמֹוכר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֻוכן
מרּכבת ולא הּׂשק את מכר לא אבל עליו; ׁשאינן ּפי על ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹאף

הּמכר. ּבׁשעת עליו היּו ואפּלּו ְֲִִִֶֶַַַַָָָָהּנׁשים,
.‰- טֹועה ׁשהּדעת ּבכדי טעה ׁשאם ראיה. הּדמים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָואין

ואם ולֹוקח; הּמֹוכר ּכל ּכדין מקח, ּבּטּול אֹו אֹונאה לֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
מּתנה ׁשּזה הּמקח, ּבטל לא - טֹועה הּדעת ׁשאין ּבכדי ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹטעה
בזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּׂשּקים. ּבלא החמֹור אּלא לֹו ואין לֹו, ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹנתן

הּדמים. מן ראיה ּבֹו מביאין ְְִִִִֵַָָָאין
.Âהם אפּלּו ׁשעליה, ּכלים מכר - הּׁשפחה את ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּמֹוכר

ולא הּטּבעֹות ולא הּנזמים ולא הּׁשירים מכר לא אבל ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹֹמאה;
מה וכל 'ׁשפחה לֹו אמר ואם ׁשּבצּוארּה. הּקטלאֹות ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָאת
ׁשל ּכלים עליה ׁשּיׁש ּפי על אף מכּורין, ּכּלן הרי - ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּׁשעליה'

מנה. ֵֶָָמאה
.Êּפרה ,ל מֹוכר אני מעּברת ׁשפחה לחברֹו: ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהאֹומר

מניקה ׁשפחה הּולד. את לֹו מכר - ל מֹוכר אני ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻמעּברת
את לֹו מכר לא - ל מֹוכר אני מניקה ּפרה ,ל מֹוכר ֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאני
הּסיח; את לֹו מכר - ל מֹוכר אני מניקה חמֹורה ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָהּולד.

לחלבּה. חמֹורה קֹונה אדם ֲֲֵֶֶַָָָָָׁשאין
.Áאני זה חמֹור ראׁש אֹו זה עבד ראׁש לחברֹו: ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַָֹֹהאֹומר

ׁשהּנׁשמה איבר ּבכל הּדין וכן חציֹו. מכר זה הרי - ל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמֹוכר
מֹוכר אני זה חמֹור יד אֹו זה עבד יד לֹו: אמר ּבֹו. ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָּתלּויה
הּנׁשמה ׁשאין איבר ּבכל הּדין וכן ּביניהם. מׁשּמנין - ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָל
מכר לא - ל מֹוכר אני זֹו ּפרה ראׁש לֹו: אמר ּבֹו. ְֲִֵַַָָָָָָֹֹּתלּויה
ּבּמטּבחים. ּתמיד נמּכרת ראׁשּה ׁשהרי ּבלבד; הראׁש ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּלא

.Ë;הרגלים את מכר לא - גּסה ּבבהמה הראׁש את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹמכר

מ הראׁש. את מכר לא - הרגלים את -מכר הּקנה את כר ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּקנה. את מכר לא - הּכבד את מכר הּכבד; את מכר ֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹלא
הרגלים; את מכר - הראׁש את מכר דּקה: ּבבהמה ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹאבל
- הּקנה את מכר הראׁש. את מכר לא - הרגלים את ְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹמכר
הּקנה. את מכר לא - הּכבד את מכר הּכבד; את ֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמכר

.Èהאׁשּפה את מכר מימיו. את מכר לא - הּבֹור את ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהּמֹוכר
- ׁשֹוב מכר ּדבֹורים. מכר - ּכּורת מכר זבלּה. את מכר -ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּיֹונים. את ִֶַַָמכר
.‡Èׁשהּוא אּלּו, ּבדברים הּגדֹול העּקר מעיני ילּוז ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאל

ודבר. ּדבר לכל ּביחּוד הידּועים והּׁשמֹות הּמדינה ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָמנהג
ולא ּביחּוד לֹו אֹומרים ׁשהּכל ׁשם ולא מנהג ׁשאין ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּובמקֹום
ּכמֹו חכמים, ׁשּבארּו הּכללֹות אּלּו אחר הֹולכין - ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָׁשּתּוף

ְֵֶַׁשּבארנּו.

ה'תשע"ב כסלו ל' שני יום

ועּׂשרים ׁשמֹונה 1ּפרק
¤¤§¨§¤§¦

לחברֹו‡. ּכֹור2האֹומר ּבית והיּו4עפר3: ,ל מֹוכר אני ְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָ
קטּנים ּגאיֹות הּׂשדֹות טפחים5ּבתֹו עּׂשרה על6עמּקים אף , ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָֻ

מים7ּפי ּבהן -8ׁשאין טפחים עּׂשרה ּגבֹוהים סלעים אֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
נמּדדין מעֹותיו9אין לּתן רֹוצה אדם ׁשאין ּכֹור; הּבית ּבכלל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

מקֹומֹות ׁשלׁשה אֹו ּכׁשנים ונראין אחד, ולֹוקח10ּבמקֹום . ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
דמים ּבלא ּכֹור הּבית ּבכלל והּסלעים הּגאיֹות היּו11אּלּו .12 ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

עּמּה נמּדדין - מּכאן .13ּפחֹות ְִִִִָָָָ
אמּורים·. ּדברים ּבהן14ּבּמה היה ּכׁשּלא ּבית15? אּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

קּבין והיּו16ארּבעה ,17ּבתֹו מבלעין קּבין הארּבעה ְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֻ
רּבּה19קּבין18חמׁשת ּבתֹו ּומבלעין אבל20, ּׂשדה; ׁשל ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ
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או1) הלוקח כשהזכירו והשיעור המדידה בעניין התלויים המשפטים כל וכן עימו נמדד דבר זה אי הקרקע משפטי בו נתבארו
זה. אחר הנמשך וכל [מידה], (מודה) קב:2)המוכר בתרא בבבא מידת3)משנה והנה, סאה. שלושים בו לזרוע שראוי שטח

וחמש שבעים הוא סאה שלושים שהוא כור, כן ואם הכל), בסך מאות וחמש (=אלפיים חמישים על חמישים היא סאה, על סאה
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב וכן אמה. אם4)אלף (שם) ותוספות הרשב"ם בין ודברים דין ויש לזריעה, ראוי שהוא היינו,

לדע סתם, כור בית אמר שאם זו, הלכה בקביעת הכרחי פרט לצרכיםזה זו בקרקע לשימוש הלוקח התכוון שמא הרשב"ם, ת
התחתונה. על וידו לתכניתו, מפריע אינו לקמן המתואר השדה מצב שאז לזריעה, ולא ארמית5)אחרים למלה עברי תרגום

שבמשנה. רשות6)"נקעים" מהווים הם שאז טפחים, ארבעה כשרחבם המדובר עמה) נמדדין אין המתחיל (דיבור רשב"ם לדעת
א. הלכה שבת מהלכות י"ד בפרק ראה שבת. בדיני קג.).7)נפרדת (שם הגמרא בהם.8)מסקנת לזרוע אפשר לא9)והרי

במכר. הצדדים בין שנקבע השטח, למידת אלו, סלעים או גאיות עצמם.10)מצטרפים, בפני רשות הם אלו וסלעים גאיות שהרי
וסובר11) איתה. ונמכרים בה נכללים אבל השדה, עם נמדדין אינן - עימה" נמדדין "אינן המשנה מלשון רבינו זאת למד כי ייתכן

בן ר"י דברי הביא משנה והמגיד כו). ופרק כה פרק (למעלה ומרחץ עיר בית, שדה, בכלל הנמכרים לכל דומים הם כי רבינו
דמים. בלא שלו שהם שדה, לקונה הדין והוא פדיון בלי והגאיות הסלעים לוקח מהקדש שדה שהפודה שם.12)מיגאש משנה

עצמם.13) בפני רשות קג.14)שאינם שם יצחק רבי של מימרא השדה. עם נמדדים - טפחים מעשרה פחותים וסלעים שגאיות
יחד.15) הסלעים או הגאיות וסמ"ע16)בכל טרשין, המתחיל דיבור (רשב"ם אחרות למידותֿשטח זה ערך ולפי לכור, היינו,

מזה. יותר על מוותר אדם שאין - קבים ושמונים מאה הוא הכור שהרי וחמישה, מארבעים אחד חלק היינו - ח) קטן סעיף שם
(שם).17) חמא בר עוקבא רב שהוסיף רומי.18)הסתייגות, בדפוס הוא וכן "עשרת" הגירסה: הייתה הכסףֿמשנה לפני
סעיף19) שם (סמ"ע השדה כל את לו מקלקל שנמצא מזה, ביותר ולא ג). הלכה (להלן יחידי כסלע נחשב שאז מזה, בפחות ולא

יב). (ולא20)קטן אבא" בר חייא רב "אמר שם: מינכן יד כתב נוסחת וכפי שם. יוחנן, רבי בשם אבא בר חייא רב של מימרא
שיהיו וצריך והרא"ש. הרי"ף גירסת וכן להוסיף. אלא לחלוק אבא בר חייא רב בא לא זה ולפי כלפנינו) אמר", אבא בר חייא "רב
אחד קב ועוד קבים, ארבעה אלא בה כשאין כור, לבית סאה עשר שישה דהיינו, שדה, של ברובה המובלעת וארוכה צרה רצועה

י. קטן סעיף שם בסמ"ע ראה קבים, חמישה ביחד ביניהם, זריעה בר

dxikn zekld - elqk 'l ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הרּבה מפּזרין ׁשהיּו אֹו קּבין, ארּבעה על יתר אֹו21היתה , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
מבלעין נמּדדין22אינן אינן - עּׂשרה ּבהן ׁשאין ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

רּבן נבלעין היּו מעּוטן24ּבמעּוטּה23עּמּה. אֹו25אֹו ּברּבּה, ְְְִִִִִָָָָָָָֻֻ
מחלקין חּוט26ׁשהיּו עּגּול27ּכמֹו ּכמֹו אֹו ּכמֹו28ׁשוה אֹו ְְְְִִֶֶָָָֻ

ּבּצדדין29מׁשּלׁש ׁשהיּו אֹו עקּלתֹון30, דר ׁשהיּו אֹו ּכל31, - ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
והּמֹוציא32ספקאּלּו וכן33, הראיה. עליו היּו34מחברֹו 35אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ

מלמעלה אֹו36עפר מּלמּטה, ועפר37וסלע מלמעלה סלע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
ספק זה הרי - .38מּלמּטה ְֲִֵֵֶַָָ

רבע39היה‚. ּבית אפּלּו יחידי, סלע נמּדד40ּבּה אין - לכֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
היה ואם לּמצר41עּמּה. ׁשהּוא42סמּו ּכל אפּלּו זה43, אין - ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

עּמּה הפסיק44נמּדד לּמצר45. סלע ּבין ספק46עפר זה הרי -47. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבּה48אמר„. היּו אפּלּו ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּכבית לֹו: ְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
ּגבֹוהים סלעים אֹו יֹותר, אֹו טפחים עּׂשרה עמּקֹות ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָֻּגאיֹות

עּמּה נמּדדין אּלּו הרי - יֹותר אֹו טפחים .49עּׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָ
מּדה50האֹומר‰. ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית לחברֹו: ֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָ

א51ּבחבל מנּכה, - ׁשהּוא ּכל ּפחת הּדמים52ם מן ואם53לֹו ; ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לֹו54הֹותיר יחזיר - ׁשהּוא .55ּכל ֲִִֶַָ

.Â56אמרל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית הרי57: ּכמי58- זה ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָ
ואמר יתר59ׁשּפרׁש ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור ּבית ואם60: . ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

רבע ׁשהּוא ועּׂשרים, מארּבעה אחד הּמּדה מן לכל61ּפחת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּגיעֹו62סאה - סאה לכל רבע ּכ הֹותיר אֹו ּכן63, על יתר . ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

ּכּלן הרבעים ּכל על עּמֹו יחׁשב וכל64- הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹֻ
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קבים.21) מחמישה שדה.22)יותר של ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה קג.).23)לא (שם בגמרא בעייה
שהייתה24) כגון, הרוב, בתוך מפוזר ממנו קטן חלק ורק השדה של מיעוט בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח שרוב היינו,

השטח שכללות אחרי השדה, רוב בתוך כמפוזר נחשב זה אם והשאלה השדה. ברוב וצרה השדה של במיעוט רחבה הרצועה
של רובה בתוך מובלעין של התנאי נתמלא לא כאילו זה הרי השדה של במיעוטו רק הוא השטח שרוב מכיוון או בו, נמצאת

רשב"ם25)השדה. כתב וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת שהנוסחה כתב משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב רומי בדפוס הוא כן
היא. בעייא וחדא "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן "והכי קג:).26)שם: קג.ֿ (שם בגמרא בעיות של שורה

הסלעים שאם הבעייה, השימושועניין את כן, על ומפסיד, שביניהם, בשטח המחרשה את להעביר מכביד זה אלו צורות להם יש
השדה. ביתר "כשורה".27)אף "כשיר".28)בגמרא: שם:29)בגמרא האי רב כגירסת אבל בגמרא, בגירסתנו אינה זו מלה

רגלים. שלוש והיינו, (מגידֿמשנה), אחרים30)"כחצובה" לצדדים מהסלעים יוצאים שקרניים והיינו, "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. מעוקם.31)של קו של בצורה מפוזרים בגמרא.32)הסלעים נפתרו לא האלו הבעיות אחד33)שכל כל על נאמר

הלוקח ואם התמורה, כסף את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין, שילם לא הלוקח שאם (ריח). הטור שמפרש כמו מהצדדים
שהיא. כמו הקרקע את לקבל הוא מוכרח שילם שהובאה34)כבר (אחרי אשי רב בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף

הנ"ל). הברייתא על מוסבת שהיא מיגאש ור"י הרשב"ם פירשוה ושלכן יחידי, סלע בעניין הברייתא גבוהים35)שם סלעים היינו,
כ),36)עשרה. קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו הסלע ידי על מופרעת היניקה כי אם זה, בעפר לזרוע מה במידת ואפשר כלומר,

(ר"ן). זה בעפר לזרוע אפשר מסויימים בעפר37)וזרעים ולזרוע אותו לעקור בנקל אפשר למעלה, רק הוא הסלע שאם מפני
כא). קטן סעיף שם, (סמ"ע (שם).38)שתחתיו נפתרה שלא בעייה היא זו שם.39)אף האי40)ברייתא רב גירסת לפי

אלא אינם אם עימה שנמדדים טפחים, עשרה גבוהים שאינם בסלעים והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו תם, ורבינו
עימה נמדדת אינה - לכור הקב רובע בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת גדולה אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה

משנה). מגיד - השדה.42)שם.41)(רשב"א גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק השדה44)אפילו שבתוך הסלעים שרק
לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב בסופה, הנמצאים אלה אבל השדה, לגבי פפא.45)בטלים רב של בעייה נשאר46)שם, אם

לא. או למיצר, לקרוב עוד נחשב זה סלע אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע בין עפר של קטן נפתרה47)שטח לא הבעייה
קב:48)בגמרא. שם סלעים49)משנה בין שהוא כמות "משמע - עפר" כור "כבית אלא עפר", כור "בית לו אמר שלא מפני

ומכיוון משנה). ומגיד כור, כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר כור בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין
שאמר מאחר בזה חילוק שאין נראה - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת בהם יש אם בין כאן רבינו חילק שלא
כשאמר המשנה של הרישא על רק מוסב זה קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי שאמר ומה עפר". כור "כבית
שהיא עימה", נמדדין מכאן "פחות המשנה של הפיסקא אחרי נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן עפר", כור "בית
אחרים ספרים לנוסחת מתאים וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבת יצחק רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו קג:50)שלא שם ולא51)משנה פחות לא החבל במידת שמודדים כמו - בצמצום "כלומר,
לכתחילה שמעלה קרקע". אותה מדידת על הקפדה על מורה בחבל "ומידה כתב: המשניות בפירוש ורבינו שם). (רשב"ם יותר"

כור. הבית משיעור ההנחה הפחת.52)את אינה53)בערך זו - ח) הלכה י"ג פרק (למעלה בקרקעות אונאה שאין פי על אף
פחות אפילו ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל רבא: של הידוע לכלל בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות, אלא אונאה,
הטעות". את ומחזיר המקח "נקנה זה שבמקרה רבינו שדעת ב, הלכה ט"ו פרק למעלה וראה צ.). בתרא (בבא חוזר אונאה מכדי

משנה. במגיד כור.54)וראה מבית יותר קד.56)למוכר.55)שיש שם וגמרא קג: שם לא57)משנה בדבריו, הוסיף ולא
כשני. או כראשון דינו אם בגמרא, בעייה המהווה סתם", כור "בית וזהו יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" מסקנת58)"מידה

קד.). (שם שם.59)הגמרא במשנה הובא "שנתפייסו60)זה המשניות: בפירוש רבינו של ובלשונו כור, בית בערך היינו,
כור". "בית הזכיר סוף סוף שהרי מופרזת, במידה לא אבל יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך המידה". בקרוב שניהם

הקב.61) שהם62)רבע הקב רבעי שלושים זהו כור, ובבית בסאה. ועשרים מארבעה אחד הוא הקב ורבע קבים, שישה היא
הקב. ומחצית קבים הפחת63)שבעה את לא מהשני, לתבוע יכול אחד ואין שהוא, כמו קיים שהמקח היינו, שקיבל, מה קיבל

היתרון. את על64)ולא שיותר במה רק לא חשבון לעשות חייבים הראוייה, המידה על יותר יתרון או חיסרון יש שאם היינו,



סה dxikn zekld - elqk 'l ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הרּבה מפּזרין ׁשהיּו אֹו קּבין, ארּבעה על יתר אֹו21היתה , ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ
מבלעין נמּדדין22אינן אינן - עּׂשרה ּבהן ׁשאין ּפי על אף , ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

רּבן נבלעין היּו מעּוטן24ּבמעּוטּה23עּמּה. אֹו25אֹו ּברּבּה, ְְְִִִִִָָָָָָָֻֻ
מחלקין חּוט26ׁשהיּו עּגּול27ּכמֹו ּכמֹו אֹו ּכמֹו28ׁשוה אֹו ְְְְִִֶֶָָָֻ

ּבּצדדין29מׁשּלׁש ׁשהיּו אֹו עקּלתֹון30, דר ׁשהיּו אֹו ּכל31, - ְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
והּמֹוציא32ספקאּלּו וכן33, הראיה. עליו היּו34מחברֹו 35אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָ

מלמעלה אֹו36עפר מּלמּטה, ועפר37וסלע מלמעלה סלע ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ
ספק זה הרי - .38מּלמּטה ְֲִֵֵֶַָָ

רבע39היה‚. ּבית אפּלּו יחידי, סלע נמּדד40ּבּה אין - לכֹור ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
היה ואם לּמצר41עּמּה. ׁשהּוא42סמּו ּכל אפּלּו זה43, אין - ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

עּמּה הפסיק44נמּדד לּמצר45. סלע ּבין ספק46עפר זה הרי -47. ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבּה48אמר„. היּו אפּלּו ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּכבית לֹו: ְֲֲִִֵֵַָָָָָָ
ּגבֹוהים סלעים אֹו יֹותר, אֹו טפחים עּׂשרה עמּקֹות ְְְֲֲִִִֵֵָָָָָֻּגאיֹות

עּמּה נמּדדין אּלּו הרי - יֹותר אֹו טפחים .49עּׂשרה ְְֲֲִִִִֵֵֵָָָָָ
מּדה50האֹומר‰. ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית לחברֹו: ֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָ

א51ּבחבל מנּכה, - ׁשהּוא ּכל ּפחת הּדמים52ם מן ואם53לֹו ; ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
לֹו54הֹותיר יחזיר - ׁשהּוא .55ּכל ֲִִֶַָ

.Â56אמרל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית הרי57: ּכמי58- זה ְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָ
ואמר יתר59ׁשּפרׁש ּבין חסר ּבין עפר, ּכֹור ּבית ואם60: . ְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ

רבע ׁשהּוא ועּׂשרים, מארּבעה אחד הּמּדה מן לכל61ּפחת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּגיעֹו62סאה - סאה לכל רבע ּכ הֹותיר אֹו ּכן63, על יתר . ְְְִִִֵֵַַָָָָָֹ

ּכּלן הרבעים ּכל על עּמֹו יחׁשב וכל64- הֹוסיפּו; אֹו ׁשחסרּו ְְְְִִִֶַַָָָָָֹֹֻ
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קבים.21) מחמישה שדה.22)יותר של ברובה ולא מזה, בפחות אלא קבים בחמישה קג.).23)לא (שם בגמרא בעייה
שהייתה24) כגון, הרוב, בתוך מפוזר ממנו קטן חלק ורק השדה של מיעוט בתוך מפוזר אלו קבים ארבעת של השטח שרוב היינו,

השטח שכללות אחרי השדה, רוב בתוך כמפוזר נחשב זה אם והשאלה השדה. ברוב וצרה השדה של במיעוט רחבה הרצועה
של רובה בתוך מובלעין של התנאי נתמלא לא כאילו זה הרי השדה של במיעוטו רק הוא השטח שרוב מכיוון או בו, נמצאת

רשב"ם25)השדה. כתב וכן "ומיעוטן" היא המדוייקת שהנוסחה כתב משנה המגיד אבל תימן. יד ובכתב רומי בדפוס הוא כן
היא. בעייא וחדא "תיקו". מהו ברובה, ומיעוטן במיעוטה רובן גרסינן "והכי קג:).26)שם: קג.ֿ (שם בגמרא בעיות של שורה

הסלעים שאם הבעייה, השימושועניין את כן, על ומפסיד, שביניהם, בשטח המחרשה את להעביר מכביד זה אלו צורות להם יש
השדה. ביתר "כשורה".27)אף "כשיר".28)בגמרא: שם:29)בגמרא האי רב כגירסת אבל בגמרא, בגירסתנו אינה זו מלה

רגלים. שלוש והיינו, (מגידֿמשנה), אחרים30)"כחצובה" לצדדים מהסלעים יוצאים שקרניים והיינו, "איצטדין", שם: בגמרא
השדה. מעוקם.31)של קו של בצורה מפוזרים בגמרא.32)הסלעים נפתרו לא האלו הבעיות אחד33)שכל כל על נאמר

הלוקח ואם התמורה, כסף את ממנו להוציא יכול המוכר אין עדיין, שילם לא הלוקח שאם (ריח). הטור שמפרש כמו מהצדדים
שהיא. כמו הקרקע את לקבל הוא מוכרח שילם שהובאה34)כבר (אחרי אשי רב בשם שהובאה קג:), (שם בגמרא בעייה היא אף

הנ"ל). הברייתא על מוסבת שהיא מיגאש ור"י הרשב"ם פירשוה ושלכן יחידי, סלע בעניין הברייתא גבוהים35)שם סלעים היינו,
כ),36)עשרה. קטן סעיף שם, (סמ"ע שתחתיו הסלע ידי על מופרעת היניקה כי אם זה, בעפר לזרוע מה במידת ואפשר כלומר,

(ר"ן). זה בעפר לזרוע אפשר מסויימים בעפר37)וזרעים ולזרוע אותו לעקור בנקל אפשר למעלה, רק הוא הסלע שאם מפני
כא). קטן סעיף שם, (סמ"ע (שם).38)שתחתיו נפתרה שלא בעייה היא זו שם.39)אף האי40)ברייתא רב גירסת לפי

אלא אינם אם עימה שנמדדים טפחים, עשרה גבוהים שאינם בסלעים והמדובר שהוא". כל "אפילו בגמרא: ולפנינו תם, ורבינו
עימה נמדדת אינה - לכור הקב רובע בית כשיעור אלא אינה אפילו - אחת גדולה אבן הייתה שאם אמר זה ועל קבים, ארבעה

משנה). מגיד - השדה.42)שם.41)(רשב"א גבול אחת.43)ליד קטנה אבן רק השדה44)אפילו שבתוך הסלעים שרק
לגבה. בטלים אינם לגבול, קרוב בסופה, הנמצאים אלה אבל השדה, לגבי פפא.45)בטלים רב של בעייה נשאר46)שם, אם

לא. או למיצר, לקרוב עוד נחשב זה סלע אם (שם), בעייה היא שאז לגבול, הסלע בין עפר של קטן נפתרה47)שטח לא הבעייה
קב:48)בגמרא. שם סלעים49)משנה בין שהוא כמות "משמע - עפר" כור "כבית אלא עפר", כור "בית לו אמר שלא מפני

ומכיוון משנה). ומגיד כור, כבית המתחיל דיבור שם (רשב"ם ממש" עפר כור בית ולא עפר כור כבית - גאיות] [ובין עפר בין
שאמר מאחר בזה חילוק שאין נראה - ב בהלכה שחילק כמו מזה, יותר או קבים ארבעת בהם יש אם בין כאן רבינו חילק שלא
כשאמר המשנה של הרישא על רק מוסב זה קבין" ארבעת בית שאמרו "טרשים קג.) (שם יצחק רבי שאמר ומה עפר". כור "כבית
שהיא עימה", נמדדין מכאן "פחות המשנה של הפיסקא אחרי נקבעה יצחק רבי של זו שמימרא מזה נראה וכן עפר", כור "בית
אחרים ספרים לנוסחת מתאים וזה - כור" "כבית של הסיפא על גם מוסבת יצחק רבי שמימרת רשב"ם ודעת המשנה. של מהרישא

מהמשנה. הפיסקא את שם גרסו קג:50)שלא שם ולא51)משנה פחות לא החבל במידת שמודדים כמו - בצמצום "כלומר,
לכתחילה שמעלה קרקע". אותה מדידת על הקפדה על מורה בחבל "ומידה כתב: המשניות בפירוש ורבינו שם). (רשב"ם יותר"

כור. הבית משיעור ההנחה הפחת.52)את אינה53)בערך זו - ח) הלכה י"ג פרק (למעלה בקרקעות אונאה שאין פי על אף
פחות אפילו ושבמניין, ושבמשקל שבמידה דבר "כל רבא: של הידוע לכלל בהתאם חוזרת, לעולם וטעות טעות, אלא אונאה,
הטעות". את ומחזיר המקח "נקנה זה שבמקרה רבינו שדעת ב, הלכה ט"ו פרק למעלה וראה צ.). בתרא (בבא חוזר אונאה מכדי

משנה. במגיד כור.54)וראה מבית יותר קד.56)למוכר.55)שיש שם וגמרא קג: שם לא57)משנה בדבריו, הוסיף ולא
כשני. או כראשון דינו אם בגמרא, בעייה המהווה סתם", כור "בית וזהו יתר", ובין חסר "בין ולא בחבל" מסקנת58)"מידה

קד.). (שם שם.59)הגמרא במשנה הובא "שנתפייסו60)זה המשניות: בפירוש רבינו של ובלשונו כור, בית בערך היינו,
כור". "בית הזכיר סוף סוף שהרי מופרזת, במידה לא אבל יותר, או פחות קצת אם הקפדה אין ולפיכך המידה". בקרוב שניהם

הקב.61) שהם62)רבע הקב רבעי שלושים זהו כור, ובבית בסאה. ועשרים מארבעה אחד הוא הקב ורבע קבים, שישה היא
הקב. ומחצית קבים הפחת63)שבעה את לא מהשני, לתבוע יכול אחד ואין שהוא, כמו קיים שהמקח היינו, שקיבל, מה קיבל

היתרון. את על64)ולא שיותר במה רק לא חשבון לעשות חייבים הראוייה, המידה על יותר יתרון או חיסרון יש שאם היינו,
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על ׁשהֹוסיף וכל הּדמים, מן לֹו ינּכה - ּכֹור מּבית ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּפחת
לֹו. יחזיר - ּכֹור ֲִֵַּבית

.Êלֹו מחזיר הּוא ּפחּותה65ּומה הּתֹוספת היתה אם ? ְְֲִִֶֶַַַָָָ
קּבין הּמכירה66מּתׁשעה ּכׁשעת דמים לֹו מחזיר ליּפֹות67- , ְְְְֲִִִִִִִַַַַַָָָ
הּמֹוכר לּׂשדה68ּכח סמּוכה הּתֹוספת היתה ואם ׁשל; אחרת ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

אֹותּה סֹומ ׁשהרי קרקע; הּתֹוספת אֹותּה לֹו מחזיר - ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמֹוכר
על יתרה הּתֹוספת היתה ּכלּום. מפסיד ואינֹו ּׂשדֹותיו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשאר

קּבין נֹותנין69ּתׁשעה והּנׁשאר70- ּוסאה, סאה לכל 71רבע ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָֹ
ּכל לֹו נֹותן - קּבין ּתׁשעה ּבֹו יׁש אם הרבעים, על ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָיתר

לֹו ונֹותנֹו הּקרקע, מן הּיתר עם ּכּלן ּכּׁשעה72הרבעים ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻ
מּמּנּו .73ׁשּלקחּה ְִֶֶָָ

.Áאמּורים ּדברים ממּכר74ּבּמה ּבׁשעת ּבזֹול ּכׁשהיא ? ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָ
הּיתר החזרת ּבׁשעת ּביקר75והֹוקירה היתה אם אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

הּתֹוספת76והּוזלה דמי לֹו לּתן רצית אם לּלֹוקח: אֹומרין - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּממּכר77ּכּלּה ּכפי דמים לֹו ּתן קרקע78- לֹו לּתן רצית ואם , ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ
עכׁשו ׁשּׁשוה ּכמֹו לֹו ּתן -79. ְְֵֶַָָָ

.Ëׁשאם ּבּׂשדה: קּבין ּתׁשעה ּכדין - ּבגּנה קב חצי ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָודין
לֹו מחזיר אינֹו - הרבעים על קב מחצי ּפחֹות ּבגּנה ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָהֹותיר

דמים קב80אּלא חצי הֹותיר הרבעים81; ּכל את לֹו מחזיר - ְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ
ּבדמים הּיתר החזרה82עם עת ׁשל הּזֹול ּכׁשעת קרקע .83אֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

.Èּׂשד ּגּנה84המכר ונעּׂשית85ונעּׂשית גּנה אֹו לֹוקח, ּביד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ
ספק86ּׂשדה זה הרי ּבעת87- ׁשהיתה ּכּדין לֹו מחּׁשב אם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

עּתה ׁשהּוא ּכּדין אֹו .88הּמכר ִֶֶֶַַַָ
.‡Èמּדה89האֹומר ,ל מֹוכר אני עפר ּכֹור ּבית לחברֹו: ֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָ

יתר90ּבחבל ּבין חסר ּבין אֹו91, אני92, ּכֹור ּבית ׁשאמר: ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּל - ּבחבל מּדה יתר, ּבין חסר ּבין ,ל אחר93מֹוכר ְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּבּלׁשֹונֹות ּכּדין94הּפחּות אּלא לֹו ואין אם95, חסר אם , ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ֵָיתר.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קד:). שם (גמרא יתר או שחסר מה כל על אלא או65)המידה, בדמים האם המידה, על יתרון שיש במקרה למוכר, הלוקח
קג:). (משנה יא.).66)בקרקע? בתרא (בבא "שדה" להיקרא: הראוייה קרקעי שטח בשעת67)מידת בזול הייתה אם היינו,

מוכר, של כוחו ייפו ולא קד. שם הדברים ומקור ח). הלכה בתחילת להלן (ראה הזול לפי לו נותן - כך אחר והוקרה המכירה
תקנת לפי להכריחני רוצה אתה ואם שלך, קרקע לקנות רוצה איני אני לו: אומר הלוקח שהרי ביוקר, שיקנה הלוקח את להכריח
לוקח רצה, שאם לומר אלא אינו - המוכר" כוח "לייפות רבינו שאמר ומה מיגאש)) בן (ר"י הזול בשער אותה לי תן חכמים,

כדלהלן. שייפו68)הקרקע אלא בחזרה, שלו הקרקע את לקבל צריך היה בעצם כי הקרקע, את הלוקח לו מחזיר - רצה שאם
בשבילו. ערך נטול והוא שדה, מלהיות פחות הוא שהיתרון כיוון דמים, לקבל כוחו את להיקרא69)חכמים ראוייה היא שאז

בחזרה. שלו הקרקע את מקבל הוא אם כלום, מפסיד המוכר ואין יא.), (שם ומנכים70)שדה מחשבין אלא ללוקח, נותנים אין
קבים. לתשעה מצרפים היתר את ורק ללוקח, שייך להיות ראוי שהיה החלק את התוספת "ואי71)מן קד: שם רבינו דברי מקור

אבל כולם". הרבעים כל לבד יותר קבין ט' "שצריך שברשב"ם: מפרשים" ה"יש וכפירוש הדרי" קבין לתשעת יתירא מילתא איכא
קרקע הלוקח לו יתן לא למה - הרבעים עם ביחד קבין תשעה בת שדה כשיש - למוכר ראוי דבר כל שהרי עיון צריכים הדברים

חוץ קבין תשעה שיהיו עד דמים לו לתת הלוקח את נכריח משנה).ולמה (מגיד לו".72)מהרבעים "ונותנה תימן: יד בכתב
להלן]. וראה הלוקח, ביד משאירה המוכר אם ממה73)[כלומר, הוא וחומר [וקל ח). הלכה תחילת (כדלהלן הזול כשער כלומר,

את כפו לא כן פי על ואף המוכר, לטובת שתיקנו חכמים תקנת לפי הדמים, מחזיר שהלוקח קבין מתשעה בפחות למעלה שאמרו
הלוקח אלא הדמים, הלוקח שיחזיר חכמים תיקנו שלא קבין מתשעה ביותר - הזול כשער אלא עכשיו של כשער לקנות הלוקח
היוקר]. כשער לקנותה הלוקח את להכריח יכול המוכר שאין וכמה כמה אחת על - הקרקע את בחזרה לקבל המוכר את מכריח

כנ"ל.74) בפחות, ובין קבין בתשעה בין הזול. כשער דמים לו שמחזיר לוקח של כוחו חכמים להכריח75)שייפו רוצה והמוכר
זולא דהווה - ממנו שלקח כשער לו נותן ללוקח) (=מוכר לו נותן "כשהוא שם: בתרא בבא היוקר. כשער לקבלה הלוקח את

השתא". לה ויקרא בזול.76)מעיקרא לו למכרה המוכר את להכריח רוצה קבין77)והלוקח תשעה התוספת הייתה אם בין
כדלעיל. דמיה, מקבל המוכר רצה שאם מזה פחות הייתה אם ובין למוכר להחזירה המוכר78)שצריך את להכריח יכול ואינך

עכשיו. של הזול כשער לך בהיותה79)למכרה שהוזלה פי על אף בחזרה שלו הקרקע את לקבל לסרב יכול המוכר אין כלומר,
הלוקח. ז.80)בידי בהלכה כנ"ל המכירה, שעת של הזול כשער לו משלם אבל הקרקע. לקבל להכריחו יכול חוץ81)ואינו

כנ"ל. כנ"ל82)מהרבעים, בזול, לו למכרה המוכר את להכריח יכול ואינו ביוקר, הלוקח מקבלה והוזלה, ביוקר הייתה ואם
ח. ח.83)הלכה בהלכה כנ"ל הלוקח, ביד שהוזלה לאחר לקבלה, לסרב יכול המוכר מחזיר84)ואין קבין תשעה בה אין שאם

דמים. הלוקח קב.85)לו חצי בה שיש כיוון דמים, לו להחזיר הלוקח את לכוף אין עתה, שהיא וכפי מים. בה שנתגלו כגון,
המעיין.86) בו שייבש נפתרה.87)כגון, לא שם את88)שהבעייה כופין שאין ונראה זה. ספק של דינו מהו רבינו פירש ולא

משנה. במגיד ועיין הראייה. עליו מחבירו שהמוציא קה.89)הלוקח, שם בגמרא אפילו90)כחכמים מחזיר או מנכה זה שלפי
ה). הלכה (למעלה שהוא סתירה91)כל והרי ו), הלכה (למעלה מחילה זו הרי וארבעה מעשרים אחד יתר או חסר אם זה שלפי

הלשון92)בדבריו. אחרי שהולכים ננס בן לשיטת בניגוד באחרונה, ואיזו בראשונה נאמרה לשון איזו הפרש שאין כלומר,
שבלשונות.93)האחרונה. הפחות אחרי הולכין ולפיכך עיקר, היא לשון איזו לנו שספק והטעם, קה. שם הגמרא, לשון

הפחות94) וכו' שאמר וזהו שבשעורין, הפחות וכו' הלוקח יקח אבל ננס, כבן הלכה "ואין רבינו: כתב שם המשנה בפירוש
להלן. ראה רשב"ם. כדעת דעתו הרי ודעת95)שבלשונות". ריח). סימן (ב"ח הראייה" שעליו מחבירו, המוציא כדין "כלומר:

ר וכדעת קמא" מרא "חזקת לו יש שהמוכר לפי מחבירו המוציא הוא שהלוקח זרשב"ם בפרק וראה קב: מציעא בבבא נחמן ב
למעלה. ראה המשניות. בפירוש רבינו בדברי מפורש וכן ב. הלכה שכירות מהלכות
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.·Èּובּמצרים ּבּסימנין לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ּפחת96מכר , ְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
הּגיעֹו - ׁשתּות הֹותיר אֹו -97ׁשתּות ׁשתּות על יתר ּפחת ; ְְְִִִִֵֵַָ

הֹוסיף הּדמים; מן לֹו לֹו98ינּכה יּתן - ׁשתּות על יתר לֹו ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּפחֹות ּבּׂשדה הּנׁשאר אם הּׁשּיּור. לפי הּכל קרקע, אֹו ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹדמים
סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה קּבין, ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמּתׁשעה

הּדמים לֹו מחזיר - הּמֹוכר .99לּׂשדה ְֲִִִֵֵַַַָ
.‚Èמצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ּׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו אמר אפּלּו ּבּה, הרּגל ,101מאתים'100ּוכבר ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻ
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ּׂשדה ּכמֹו יפה ׁשהּוא ּכלֹומר, - החׁשּבֹון לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָוזה

מאתים ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש .102אחרת ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
.„Èּפלֹוני ּכֹור ּבית לחברֹו: על103האֹומר אף ,ל מֹוכר אני ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ

לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין לֹו104ּפי מכר ׁשּלא הּגיעֹו; - ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּמֹוכר צרי לפיכ ּכֹור. ּבית הּנקרא מקֹום להביא105אּלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּלי ּכרם לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור. ּבית נקרא ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָראיה
ּפלֹוני גפנים106ּבמקֹום ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ,ל מֹוכר 107אני ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

לחברֹו: האֹומר וכן ּכרם. אֹותֹו קֹורין ׁשּיהיּו והּוא הּגיעֹו; -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָ
רּמֹונים ּבֹו אין אפּלּו ,ל מֹוכר אני זה הּגיעֹו;108ּפרּדס - ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָ

בהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפרּדס. ׁשּיּקרא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹוהּוא
.ÂËּכמֹו מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום - האּלּו הּדברים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָוכל

ואחר הּמנהג, אחר הּל - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבארנּו;
הּמקֹום אנׁשי רב להן.109לׁשֹון הידּועים ְְְִֵֶַַַָָֹ

ועּׂשרים ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

ּתֹורה:‡. ּדין ממּכר, ממּכרן ואין מקח מּקחן אין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָׁשלׁשה
החרׁש ׁשּיהיה ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחרׁש,

חּייו. ּכדי מּׁשּום קּימין, ּומעּׂשיו ונֹותן נֹוּׂשא ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּקטן
מדּבר,·. ולא ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוּׂשא ּכיצד ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹהחרׁש

הּמּטלטלין ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַאֹו

יתקּימּו לא ּבמּטלטלין ואף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹֹּברמיזה,
ּבּדבר. ּומתיּׁשבין רּבֹות ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָמעּׂשיו

מקח‚. מקחֹו - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלם
ּבין ּבמּטלטלין ּבין ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּוממּכרֹו
ּבכתב יכּתב אֹו לגּטין, ׁשּבֹודקין ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבקרקע.

ָידֹו.
ואין„. ממּכר ממּכרֹו ואין מקח מקחֹו אין - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשֹוטה

לׁשֹוטים, אּפֹוטרֹוּפֹוס מעמידים ּדין ּובית קּימֹות. ְְְֲִִִִֵַַַַָָמּתנֹותיו
לקטּנים. ׁשּמעמידין ְְֲִִִִֶֶֶַַּכדר

ּבעת‰. - הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי
ּככל ולאחרים לעצמֹו וזֹוכה קּימין, מעּׂשיו ּכל ׁשפּוי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבסֹוף ׁשּמא היטב, הּדבר לחקר העדים ּוצריכין ּדעת. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבן

ּׁשעּׂשה. מה עּׂשה ׁשטּותֹו ּבתחּלת אֹו ְְְִִֶַַָָָָׁשטּותֹו
.Âּומּׁשׁש ּכלּום; לאחרים הקניתֹו אין - ׁשנים ׁשׁש עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָקטן

מקח, מקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע אם ׁשּיגּדיל, עד ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשנים
ּבדבר ּבין מרּבה, ּבדבר ּבין קּימת. ּומּתנתֹו ממּכר, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּוממּכרֹו
זה ודבר מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבריא, ּבמּתנת ּבין ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּועט;
יּמצא ולא יּבטל, ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּדברי
אבל ּבמּטלטלין; והּכל מּמּנּו. יּקח ולא לֹו, ׁשּימּכר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹֹֹמי

ׁשּיגּדיל. עד נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ְְְְִֵֵֵֶַַַַֹּבקרקע
.Êאבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אפּלּו ּכלּום, מעּׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

קּים. - ּבמּטלטלין ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָמקחֹו
.Áאינֹו אֹו ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע אם הּקטן את ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבֹודקין

ׁשבע, ּבן והּוא יֹודע ׁשהּוא ונבֹון, חכם קטן ׁשּיׁש לפי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹודע;
מּׂשא ּבטיב יֹודע אינֹו עּׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשאפּלּו אחר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָויׁש
אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ׁשאין ּומּתן מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומּתן.
ּפחֹות הּגדֹול: ּכדין ּדינֹו - וטעה ּבמּטלטלין ונתן ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּנּׂשא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למכירה.96) העומדת הקרקע של והגבולות הסימנים את לו שהגדיר יכול97)גבולות, הלוקח שאין מחילה, זו הרי כלומר,
חסר הן כור "בית לו אמר או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי על ואף יתר. אם חזרה לתבוע המוכר ולא חסר, אם ניכוי לתבוע
הרי המצרים, לו שסימן כאן - ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק הותיר או פיחת אם אלא מחילה שם אין יתר" הן
פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו בתחילת לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין לך, מכורה "שדה לו כאומר זה

שם). (רשב"ם מחילה זו שאין משתות יותר הותיר וכנראה98)או הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו, הרמב"ם מסקנת
והמגיד משנה, (כסף שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן השתות, את אף להחזיר שחייב משתות יותר יש שאם זה, לעניין אף

בצריךֿעיון). הדבר את העלה זֿט.99)משנה הלכה למעלה רבינו שכתב "עשרים,101)במידתה.100)כמו יש: בגמרא
שיש משנה המגיד וכתב ברבע. הוא שההפרש והיינו, זהותי, הוא היחס אבל וחמישים" ומאה "מאתיים, במקום עשרה" וחמש

המקח. קיים למחצית עד שאף וכן102)אומרים (רשב"ם. כן שווה אינה דבר של שלאמיתו פי על אף התכוון, מקחו ולהשביח
שם). ב"ח - רבינו מדברי זה103)נראה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו "האומר שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן

החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור בית לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם דווקא ומשמע גרסינן". וזה
א). קטן סעיף ריח כור.104)סימן להוכיח105)חצי צריך שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר: שם בברייתא

שם. עיין כא, הלכה כא פרק למעלה רבינו כתב וכן כך. נקרא למעלה.106)שזה ראה פלוני", כור "בית כביטוי - זה ביטוי
"כרם".107) השם את הנותן הרב108)שזה בשם מקובצת (שיטה רימונים" פרדס "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו

יד. הלכה כד פרק למעלה וראה בעניין109)יהונתן). - ה) הלכה כו פרק (למעלה הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע המיעוט וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב, אחר שהולכים מודים הכל הלשון,

האזל). (אבן ב הלכה כז וממכר.1)פרק במקח פרטיהן וכל והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו



סז dxikn zekld - elqk 'l ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èּובּמצרים ּבּסימנין לֹו: ואמר ּכֹור, ּבית לֹו ּפחת96מכר , ְְִִִִֵֵַַַַָָָָ
הּגיעֹו - ׁשתּות הֹותיר אֹו -97ׁשתּות ׁשתּות על יתר ּפחת ; ְְְִִִִֵֵַָ

הֹוסיף הּדמים; מן לֹו לֹו98ינּכה יּתן - ׁשתּות על יתר לֹו ְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּפחֹות ּבּׂשדה הּנׁשאר אם הּׁשּיּור. לפי הּכל קרקע, אֹו ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָֹדמים
סמּו היה ולא קב, מחצי ּפחֹות ּובגּנה קּבין, ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָֹמּתׁשעה

הּדמים לֹו מחזיר - הּמֹוכר .99לּׂשדה ְֲִִִֵֵַַַָ
.‚Èמצריה ואת אֹותּה יֹודע ׁשהּלֹוקח ּׂשדה לחברֹו ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמֹוכר

ּבמׁשיחתּה 'יׁש לֹו אמר אפּלּו ּבּה, הרּגל ,101מאתים'100ּוכבר ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻ
עליו. וקּבל ידעּה ׁשהרי הּגיעּתּו, - וחמּׁשים מאה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָונמצאת
ּׂשדה ּכמֹו יפה ׁשהּוא ּכלֹומר, - החׁשּבֹון לֹו ׁשהזּכיר ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָוזה

מאתים ּבמׁשיחתּה ׁשּיׁש .102אחרת ְִִִֵֶֶֶַַָָָ
.„Èּפלֹוני ּכֹור ּבית לחברֹו: על103האֹומר אף ,ל מֹוכר אני ְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָ

לת אּלא ּבמׁשיחתֹו ׁשאין לֹו104ּפי מכר ׁשּלא הּגיעֹו; - ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
הּמֹוכר צרי לפיכ ּכֹור. ּבית הּנקרא מקֹום להביא105אּלא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ׁשּלי ּכרם לחברֹו: האֹומר וכן ּכֹור. ּבית נקרא ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָראיה
ּפלֹוני גפנים106ּבמקֹום ּבֹו ׁשאין ּפי על אף ,ל מֹוכר 107אני ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

לחברֹו: האֹומר וכן ּכרם. אֹותֹו קֹורין ׁשּיהיּו והּוא הּגיעֹו; -ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָ
רּמֹונים ּבֹו אין אפּלּו ,ל מֹוכר אני זה הּגיעֹו;108ּפרּדס - ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַָ

בהן. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפרּדס. ׁשּיּקרא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹוהּוא
.ÂËּכמֹו מנהג, ׁשם ׁשאין ּבמקֹום - האּלּו הּדברים ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָוכל

ואחר הּמנהג, אחר הּל - מנהג ׁשּיׁש ּבמקֹום אבל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָׁשּבארנּו;
הּמקֹום אנׁשי רב להן.109לׁשֹון הידּועים ְְְִֵֶַַַָָֹ

ועּׂשרים ּתׁשעה 1ּפרק
¤¤¦§¨§¤§¦

ּתֹורה:‡. ּדין ממּכר, ממּכרן ואין מקח מּקחן אין ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָׁשלׁשה
החרׁש ׁשּיהיה ּתּקנּו חכמים אבל והּקטן. הּׁשֹוטה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהחרׁש,

חּייו. ּכדי מּׁשּום קּימין, ּומעּׂשיו ונֹותן נֹוּׂשא ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָוהּקטן
מדּבר,·. ולא ׁשֹומע ׁשאינֹו חרׁש ונֹותן? נֹוּׂשא ּכיצד ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַֹהחרׁש

הּמּטלטלין ולֹוקח מֹוכר - ּכלּום ׁשֹומע ואינֹו מדּבר ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַאֹו

יתקּימּו לא ּבמּטלטלין ואף ּבקרקע. לא אבל ְְְְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָֹֹּברמיזה,
ּבּדבר. ּומתיּׁשבין רּבֹות ּבדיקֹות אֹותֹו ׁשּבֹודקין עד ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָמעּׂשיו

מקח‚. מקחֹו - ׁשּנׁשּתּתק מי אֹו מדּבר, ואינֹו ׁשּׁשֹומע ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָאּלם
ּבין ּבמּטלטלין ּבין ּבּכל, קּימֹות ּומּתנֹותיו ממּכר ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹּוממּכרֹו
ּבכתב יכּתב אֹו לגּטין, ׁשּבֹודקין ּכדר ׁשּיּבדק והּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹּבקרקע.

ָידֹו.
ואין„. ממּכר ממּכרֹו ואין מקח מקחֹו אין - ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשֹוטה

לׁשֹוטים, אּפֹוטרֹוּפֹוס מעמידים ּדין ּובית קּימֹות. ְְְֲִִִִֵַַַַָָמּתנֹותיו
לקטּנים. ׁשּמעמידין ְְֲִִִִֶֶֶַַּכדר

ּבעת‰. - הּנכּפין אּלּו ּכגֹון ׁשפּוי, ועת ׁשֹוטה עת ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָמי
ּככל ולאחרים לעצמֹו וזֹוכה קּימין, מעּׂשיו ּכל ׁשפּוי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
ּבסֹוף ׁשּמא היטב, הּדבר לחקר העדים ּוצריכין ּדעת. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבן

ּׁשעּׂשה. מה עּׂשה ׁשטּותֹו ּבתחּלת אֹו ְְְִִֶַַָָָָׁשטּותֹו
.Âּומּׁשׁש ּכלּום; לאחרים הקניתֹו אין - ׁשנים ׁשׁש עד ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָקטן

מקח, מקחֹו - ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע אם ׁשּיגּדיל, עד ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשנים
ּבדבר ּבין מרּבה, ּבדבר ּבין קּימת. ּומּתנתֹו ממּכר, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻּוממּכרֹו
זה ודבר מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ּבין ּבריא, ּבמּתנת ּבין ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּועט;
יּמצא ולא יּבטל, ׁשּלא ּכדי ׁשּבארנּו, ּכמֹו חכמים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמּדברי
אבל ּבמּטלטלין; והּכל מּמּנּו. יּקח ולא לֹו, ׁשּימּכר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָֹֹֹמי

ׁשּיגּדיל. עד נֹותן ולא מֹוכר אינֹו - ְְְְִֵֵֵֶַַַַֹּבקרקע
.Êאבל אּפֹוטרֹוּפֹוס; לֹו ׁשאין ּבקטן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אפּלּו ּכלּום, מעּׂשיו אין - אּפֹוטרֹוּפֹוס לֹו היה ְְֲֲִִֵַַָָָאם
לקּים רצה ׁשאם האּפֹוטרֹוּפֹוס; מּדעת אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבמּטלטלין,

קּים. - ּבמּטלטלין ּומּתנתֹו ּוממּכרֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָמקחֹו
.Áאינֹו אֹו ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע אם הּקטן את ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָּבֹודקין

ׁשבע, ּבן והּוא יֹודע ׁשהּוא ונבֹון, חכם קטן ׁשּיׁש לפי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָיֹודע;
מּׂשא ּבטיב יֹודע אינֹו עּׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשאפּלּו אחר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָויׁש
אּפֹוטרֹוּפֹוס, לֹו ׁשאין ּומּתן מּׂשא ּבטיב הּיֹודע קטן ְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָּומּתן.
ּפחֹות הּגדֹול: ּכדין ּדינֹו - וטעה ּבמּטלטלין ונתן ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָׁשּנּׂשא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למכירה.96) העומדת הקרקע של והגבולות הסימנים את לו שהגדיר יכול97)גבולות, הלוקח שאין מחילה, זו הרי כלומר,
חסר הן כור "בית לו אמר או סתם, כור" "בית לו אמר שאם פי על ואף יתר. אם חזרה לתבוע המוכר ולא חסר, אם ניכוי לתבוע
הרי המצרים, לו שסימן כאן - ו) הלכה (למעלה וארבעה מעשרים אחד חלק הותיר או פיחת אם אלא מחילה שם אין יתר" הן
פיחת שאם מועיל כור" "בית דבריו בתחילת לו שאמר ומה קטנה" שהיא בין גדולה, שהיא בין לך, מכורה "שדה לו כאומר זה

שם). (רשב"ם מחילה זו שאין משתות יותר הותיר וכנראה98)או הקודמים, אלו עם זה דין המשווה עצמו, הרמב"ם מסקנת
והמגיד משנה, (כסף שווים הם עניין שלכל בחיסרון, וכן השתות, את אף להחזיר שחייב משתות יותר יש שאם זה, לעניין אף

בצריךֿעיון). הדבר את העלה זֿט.99)משנה הלכה למעלה רבינו שכתב "עשרים,101)במידתה.100)כמו יש: בגמרא
שיש משנה המגיד וכתב ברבע. הוא שההפרש והיינו, זהותי, הוא היחס אבל וחמישים" ומאה "מאתיים, במקום עשרה" וחמש

המקח. קיים למחצית עד שאף וכן102)אומרים (רשב"ם. כן שווה אינה דבר של שלאמיתו פי על אף התכוון, מקחו ולהשביח
שם). ב"ח - רבינו מדברי זה103)נראה - לך מוכר אני זה כור בית לחבירו "האומר שם): מקובצת (בשיטה הראב"ד כתב כן

החושן, (קצות שלם כור בית לו לתת צריך סתם, כור בית לו אמר אם אבל "פלוני", או "זה" אומר אם דווקא ומשמע גרסינן". וזה
א). קטן סעיף ריח כור.104)סימן להוכיח105)חצי צריך שהמוכר נראה ומזה כור", בית שנקרא "והוא נאמר: שם בברייתא

שם. עיין כא, הלכה כא פרק למעלה רבינו כתב וכן כך. נקרא למעלה.106)שזה ראה פלוני", כור "בית כביטוי - זה ביטוי
"כרם".107) השם את הנותן הרב108)שזה בשם מקובצת (שיטה רימונים" פרדס "שלחיך יג): ד, השירים (שיר שנאמר כמו

יד. הלכה כד פרק למעלה וראה בעניין109)יהונתן). - ה) הלכה כו פרק (למעלה הרוב אחר בממון הולכים שאין פי על אף
למעלה וראה המקובלת, הלשון שזוהי יודע המיעוט וגם העולם, לכל הלשון קובע שהוא הרוב, אחר שהולכים מודים הכל הלשון,

האזל). (אבן ב הלכה כז וממכר.1)פרק במקח פרטיהן וכל והשיכור והקטן והשוטה החרש דיני בו נתבארו
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ׁשתּות על יתר ההֹוניה, מחזיר - ׁשתּות מחילה, - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָמּׁשתּות
הּקטן מּקח ׁשאין אֹומר, ואני ׁשּבארנּו. ּכמֹו מקח, ּבטל -ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
אבל ;המׁשי אֹו ּבׁשמׁש אּלא קּימין ּבמּטלטלין ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָָּוממּכריו
ׁשּפרע, מי מקּבל אינֹו - ּבֹו וחזר המּקח על מעֹות נתן ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָאם

ׁשּפרע. מי מקּבלין - ּבֹו ׁשחזרּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָואחרים
.Ë,הּמּטלטלין מקֹום הּׂשּכיר אֹו הּקטן מּיד קנּו אם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָָוכן

ּבּדין, הּקטן מידי מֹוציאין ׁשאין הּלֹוקח; קנה לא - ּבֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹוחזר
העדים ואין ּבׁשטר, ׁשהּקנין ּכלּום; הּקטן מּיד קנין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואין

ּגדֹול. אדם ׁשל ׁשטר על אּלא ְְִֶֶַָָָָָחֹותמין
.Èהּמקֹום מהם וּׂשכר מּידֹו, וקנּו מּטלטלין, ׁשּקנה קטן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן

ּבהן ׁשּזֹוכין ּבּדרכים זֹוכה ׁשאינֹו לפי ,ׁשּימׁש עד קנה לא -ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
אּמֹות ארּבע ולא קטן ׁשל חצר ׁשאין לּדבר: ראיה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּגדֹולים.
ידֹו, מּדין ולא ׁשליחּות מּדין ׁשּנתרּבּו מּפני לֹו, קֹונין ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָֹׁשּלֹו
ּגדֹול הּמקֹום ּׂשכירּות אֹו הּקנין יהיה ולא ׁשּיתּבאר, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכמֹו
ּתקנה - מּידּה חצרּה ׁשּנתרּבתה הּקטּנה, אבל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמחצרֹו.
מקֹום. ּבּׂשכירּות אֹו מּידּה קנּו אם מאחרים ְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָהּמּטלטלין

.‡Èוהחזיק ּדמים ונתן קרקע ׁשּקנה ׁשּקטן לי, ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָיראה
ּבקרקע ממּכרֹו ׁשאין ּפי על אף ּבידֹו, ּתעמד - ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָֹּבּקרקע
ׁשּלא לאדם וזכין הּוא, ּבפנינּו ׁשאינֹו ּכמי ׁשהּקטן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּכלּום;

ּבפניו. אּלא לֹו חבין ואין ְְְִֵֶָָָָָָּבפניו,
.·Èׁשלׁש אחר ּׂשערֹות ׁשּתי הּזכר והביא ׁשהגּדיל, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָקטן

יֹודע ׁשאינֹו ּפי על אף עּׂשרה, ׁשּתים אחר והּבת ׁשנה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָעּׂשרה
ּומּתנתֹו ממּכר ּוממּכרֹו מקח מקחֹו - ּומּתן מּׂשא ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָּבטיב
עד קּימין מעּׂשיו אין - ּבקרקע אבל ּבמּטלטלין; ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָָמּתנה

ׁשהגּדיל. אחר ּומּתן מּׂשא ּבטיב יֹודע ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיהיה
.‚Èׁשּירׁש קרקע אבל ׁשּלֹו; ּבקרקע אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָּבּמה

ׁשּיהיה עד ממּכר ממּכרֹו אין - מֹוריׁשיו מּׁשאר אֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָמאבֹותיו
ּבטיב ויֹודע ּׂשערֹות ׁשּתי ׁשהביא ּפי על אף ׁשנה, עּׂשרים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבן
אחר נֹוטה ׁשּדעּתֹו מּפני ּבזֹול, ימּכר ׁשּמא ּומּתן; ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמּׂשא

העֹולם. ּבדרכי דעּתֹו נתיּׁשבה לא ועדין ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָֹהּמעֹות,
.„Èּבין ּבריא מּתנת ּבין עּׂשרים, מּבן ּפחֹות ּכׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּתנתֹו

הניה לֹו הּגיע לא ׁשאּלּו קּימת; זֹו הרי - מרע ׁשכיב ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹמּתנת
ואמרּו ּתמיד, מצּוי ׁשאינֹו דבר והּוא נתן, לא - ְְְְִֵֶַָָָָָָָֹגדֹולה

נׁשמעין. דבריו ׁשּיהיּו ּכדי מּתנתֹו, ּתתקּים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָחכמים:
.ÂËּכׁשהּוא אביו קרקע מֹוכר ׁשהּוא אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּבּמה

סימני לֹו ּכׁשּנֹולדּו אֹו ּׂשערֹות ׁשּתי ּכׁשהביא עּׂשרים? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָּבן
- סריס נעּׂשה ולא ּׂשערֹות ׁשּתי הביא לא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֹסריס;
עד ּבנכסיו, ואפּלּו ממּכר, ּבקרקע ממּכרֹו ואין הּוא, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָקטן

ׁשנֹותיו. לרב ְְְִֶַָֹׁשּיגּדיל
.ÊËּובאּו ומת, אביו ּבנכסי ּבין ּבנכסיו ּבין ׁשּמכר ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָמי

- לבדקֹו ּובקׁשּו הּמכר, ּבׁשעת קטן ׁשהיה וערערּו ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָקרֹוביו
ּבּמיתה. מׁשּתּנין ׁשהּסימנים ועֹוד, לנּולֹו. להם ׁשֹומעין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָאין
ּכן אם אּלא הּׁשטר על חֹותמין העדים ׁשאין היא, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָוחזקה

ּגדֹול. ׁשהּמֹוכר ּבוּדאי ְְֵֶַַַָָידעּו

.ÊÈּומֹוציא חֹוזר - אביו קרקע ׁשּמכר עּׂשרים מּבן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּפחֹות
מן ּומֹוציא עּׂשרים. אחר ּבין עּׂשרים קדם ּבין הּלֹוקח, ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַֹמּיד
ׁשּנטע אֹו הֹוצאֹות הֹוציא ואם ׁשאכל. הּפרֹות ּכל ְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלֹוקח
רּבֹותי. הֹורּו הּזה ּכּדין הּׁשאר. את ּומחזיר לֹו ׁשמין - ְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָוזרע
אביו, מּנכסי קרקע ׁשּמכר קטן ׁשאפּלּו אֹומר, ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָואני
ׁשּכיון לחזר; יכֹול אינֹו - מחה לא עּׂשרים ּבן ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּוכׁשּנעּׂשה
ּבן ּכׁשהּוא לפניו זֹו ּבקרקע הּלֹוקח ונׁשּתּמׁש הּמעֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּלקח
רצה ׁשהרי הּלֹוקח, ּבידי נתקּימה - מחה ולא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעּׂשרים

ְְִָּבממּכרֹו.
.ÁÈּומּתנֹותיו ממּכר, ּוממּכרֹו מקח, מקחֹו - קּימין.הּׁשּכֹור ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ

ואינֹו ׁשעֹוּׂשה הּׁשּכֹור והּוא לֹוט, ׁשל לׁשכרּותֹו הּגיע ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַואם
אֹו ּכׁשֹוטה הּוא והרי ּכלּום, מעּׂשיו אין - עֹוּׂשה מה ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָיֹודע

ׁשׁש. מּבן ּפחֹות ְִֵֶָָָּכקטן
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הּלֹוקח‡. ּבהן וזכה מּטלטלין, אֹו קרקע ׁשּמכר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמֹוכר
אין - לֹוקח רצה ואם העליֹונה; על הּלֹוקח יד מּדעּתֹוֿ ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא
לפיכ לבעליה. ּתחזר - רצה לא ואם ּבֹו, לחזר יכֹול ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹהּמֹוכר
ּולעֹולם עּמֹו. הּלֹוקח ׁשאין ּפי על אף לּמֹוכר ׁשטר ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָּכֹותבין
רעתּה. מּפני ּׂשדהּו מכר ואפּלּו הּסֹופר, ּׂשכר נֹותן ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָהּלֹוקח

.·- לֹו נּתנה אֹו מּתנה נתן אֹו מכר, אֹו ׁשּקנה העבד ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָוכן
אּלּו הרי - מעּׂשיו לקּים רצה אם העליֹונה; על האדֹון ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָיד
ּבלבד ּובדברים מעּׂשיו. ּכל ּבטלּו - רצה לא ואם ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָֹקּימין,
מּמּנּו לקנֹות צרי ואינֹו מבּטל, אֹו האדֹון ׁשּמקּים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא

ְּכלּום.
ּבין‚. ּבעלּה ּבנכסי ּבין מּתנה, נתנה אֹו ׁשּמכרה האּׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָוכן

לּה ׁשּיחד ּבדברים ּבין לֹו, ׁשהכניסה ּברזל צאן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבנכסי
ּבמּטלטלין, ּבין ּבקרקעֹות ּבין מלֹוג, ּבנכסי ּבין ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻּבכתּבתּה
העליֹונה; על הּבעל יד - מּתנה] [לּה נּתנה אֹו לקחה אם ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָוכן
אבל הּכל. יבּטל - לבּטל רצה אם יקּים, - לקּים רצה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹואם
אׁשּתֹו לֹו ׁשהכניסה קרקע ּבין נתן, אֹו ׁשּמכר ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּבעל
ׁשּיחד קרקע ּבין מּׁשּלֹו ׁשּום לּה ׁשהכניס קרקע אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבכתּבתּה
ׁשּקּימה אחר האּׁשה מּיד ׁשּקנּו ּפי על אף ּבכתּבתּה, ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻלּה

ּׁש מה ּכל הרי - אֹומרת:מעּׂשיו ׁשהיא מּפני ּבטל; עּׂשה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
לבעלי. עּׂשיתי רּוח ְְִִִַַַַָנחת

.„- ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקעֹות ּבין מלֹוג, נכסי נתן אֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמכר
קּימה ואם מבּטלה, - לבּטל רצתה העליֹונה; על האּׁשה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיד

הּלקֹוחֹות. קנּו - ֲַַָָָמעּׂשיו
מּטלטלין‰. אֹו ּברזל צאן נכסי ׁשל מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּבעל

אֹו ּומכר עבר אם רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף מּׁשּלֹו, לּה ִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנתן
וכן מּידם. להֹוציא יכֹולה האּׁשה ואין הּלקֹוחֹות, קנּו - ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָנתן
יד ּתחת ׁשהן ּפי על אף נכסיו, ּכל למּכר לּבעל לֹו ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹיׁש
ּכן אם אּלא טֹורפת; - לטרף ּתבֹוא ואם הּכתּוּבה. ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשעּבּוד

מּידּה. וקנּו ּתחּלה לּלֹוקח ְְְִִֵַַָָָָָָּכתבה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בנכסי1) האפוטרופוסין ודין הבעל, עם האשה ודין אדון, עם העבד דין וכן מדעתו, שלא לאחר דבר המוכר משפטי בו נתבארו
ההלכות. ונסתיימו קודש, ביום הנותן או המוכר בדין הפרק ונסתיים יתומים.

dpzne dikf zekld - zah '` iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Âלא - לבעלּה ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּידֹו, ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹקנה,
ּבין יתֹומים, ּבנכסי לקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָאיׁשּות.
אֹותם ׁשּמּנּו ּבין האּפֹוטרֹוּפֹוסין, וכן ּבמּטלטלין, ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבקרקע
ּוממּכרן מקח מקחן - יתֹומים אבי אֹותן ׁשּמּנה ּבין ּדין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבית
ּדבר נֹותן אדם ׁשאין ּכלּום; אינּה מּתנתם אבל ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָָממּכר,

ׁשּלֹו. ֵֶֶׁשאינֹו
.Êאף טֹוב, ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

מּידֹו ׁשּקנּו מי ּכל וכן קּימין. מעּׂשיו - אֹותֹו ׁשּמּכין ּפי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּבׁשּבת

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מכירה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסליקּו

ה'תשע"ב טבת א' שלישי יום

dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨
ל ההלכֹות אּלּו יקנהענין היא ההפקר מן זֹוכה ּדין ידע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מּתנה זֹו ואי מּתנה. ּומקּבל מּתנה נֹותן ודין יקנה. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּובּמה
חֹוזרת. אינּה זֹו ואי ְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת

אּלּו: ּבפרקים אּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

זכה‡. - ּבֹו הּמחזיק ּכל וכן2ההפקר, והּנהרֹות3. הּמדּברֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּבהן4והּנחלים ּכל ּכגֹון5, זכה. - ּבהן הּקֹודם וכל הפקר, - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

יער ׁשל אילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים בהן.6העּׂשבים וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּיּמים·. מן ּדגים אֹו7הּצד עֹופֹות ׁשּצד אֹו הּנהרֹות, ּומן ְִִִִֶַַַַָָָָ

חּיֹות ׁשּלא8מיני ּובלבד זכה. ּבעלים, להם ואין הֹואיל - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
חברֹו ּבּׂשדה קנה9יצּוד - ׁשם צד ואם הּדגים10. היּו ואם . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָ

על11ּבביברים אף ׁשּבביברים, ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבעל ׁשל זה הרי - צידה מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּפי

גזלן12הּביברים זה הרי - מּׁשם והּצד ,13. ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
מצֹודתֹו14אבל‚. מּתֹו ּדגים ּכׁשהּוא15הּלֹוקח חברֹו 16ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּים מּמצֹודתֹו17ּבתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו פרּוסה18, ּכׁשהיא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
אסּור זֹו הרי - סֹופרים19ּבּמדּבר ואם20מּדברי 22היה21. ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

ּכלי גזלן23הּמצֹודה זה הרי - הּמצֹודה מּתֹו ולקח ,24. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
מצֹודה„. אף25הּפֹורס עֹוף, אֹו חּיה ּבּה וצד חברֹו ּבּׂשדה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ

זה ּדבר לעּׂשֹות רׁשּות לֹו ׁשאין ּפי קנה26על היה27- ואם .28 ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּׂשדהּו ּבתֹו הּׂשדה ּבעל -30ואמר29עֹומד ּׂשדי לי זכתה : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּׂשדה ּבעל ּכלּום.31קנה הּמצֹודה לבעל ואין , ְְְְֵֶַַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עם1) גוי ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם, זכה בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו הלכה2)ישראל נדרים מהלכות ב בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים

כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות. בין במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד
שלו". ונעשה לעצמו קנהו בו וזכה היו3)הקודם לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים הפקר, של שנייה צורה היינו,

יג: קמא בבא וראה לאיש. הלכה4)שייכים עניים מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז) ח, (דברים הכתוב מלשון
ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק בסמוך.5)ב רבינו שמפרש כמו בהם, שמוצאים ז:6)מה במכות נראה וכן הפקר הוא יער

ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל על מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז). (מגדל לשם" ליכנס ולמזיק לניזק רשות "יער
פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי ולא למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו לשון [ומסתימת ופירות.
אותו של הן הרי ומחוברין השבטים, כל של הן הרי שבהרים") "תלושין פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין שאמר: ח
כרבי לפסוק כוונתו השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים חכמים ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט",

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה מגיד וראה הנ"ל, אלעזר בן לו7)שמעון שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,

ג. הלכה ממון נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים כנ"ל.8)דינים הפקר, שהם וביערות לו9)במדברות שאין לפי
קיד.). קמא (בבא חבירו בשדה להתהלך לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל ורק ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס

(10- חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד עומד אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר קניין. עשה אם
ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא בצידה עומד אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של חצרו [ביבר11)שאין

ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי (בבא12)הוא מדעתו שלא אפילו לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים הם שהרי
שם). משנה13)מציעא (לחם ג בהלכה הראב"ד שמפרש כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול" "לא על עובר כלומר,

קמא.14)שם). וכתנא נט: בגיטין הדגים.15)משנה ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט היא: זו בכתב16)מצודה
"כשהיא". תימן: שלמעלה.17)יד לביברים, החיות.18)בניגוד לתפיסת מחטים ובה חוט ידי על היא זו מצודה אבל19)גם

מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן" הזוכה ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר שיהא ממש, גזל משום בו אין
להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית שאין לפי יב), הלכה שם).20)גזילה (משנה שלום" דרכי וסא.21)"מפני ס: גיטין

"הייתה".22) תימן: יד קיבול.23)בכתב בית לה (גיטין24)שיש לו קונים אדם של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר
יוסי). ורבי קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה וראה25)שם, ג, בהלכה למעלה כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם מצודה

ב.26)להלן. בהלכה למעלה שכתב ג.27)כמו בהלכה למעלה שכתב כמו שלום, דרכי משום סופרים, בבא28)מדברי
יא. שה29)מציעא משתמרת שאינה בשדה ואבידההמדובר גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו בצד לעמוד צריך אינו במשתמרת רי
ח). במצודה.30)הלכה ניצודים היו כבר והעוף שהחיה "דרכי31)לאחר משום כאן ואין המצודה, בעל של קניינו ובטל

השדה כשבעל ובייחוד ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס לא אבל הפקר, בשדה מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
רגלה הייתה אם לבין כדרכה רצה החכה אם בין רבינו חילק ולא משנה. מגיד ראה בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח עומד
וכגוזלות שבור כצבי ודינם במצודה, ניצודים היו כשכבר המדובר כאן שהרי - יא) הלכה (שם גזילה בהלכות שחילק כמו שבורה
משנה כסף משנה, ובמגיד בראב"ד וראה שדהו) בצד עומד אם משתמרת, שאינה פי על (אף השדה לבעל שנקנים פרחו שלא
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.Âלא - לבעלּה ּברזל צאן נכסי נתנה אֹו ׁשּמכרה ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹהאּׁשה
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּידֹו, ּולהֹוציא לחזר לּה ויׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹקנה,
ּבין יתֹומים, ּבנכסי לקחּו אֹו ׁשּמכרּו ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָאיׁשּות.
אֹותם ׁשּמּנּו ּבין האּפֹוטרֹוּפֹוסין, וכן ּבמּטלטלין, ּבין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבקרקע
ּוממּכרן מקח מקחן - יתֹומים אבי אֹותן ׁשּמּנה ּבין ּדין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבית
ּדבר נֹותן אדם ׁשאין ּכלּום; אינּה מּתנתם אבל ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָָממּכר,

ׁשּלֹו. ֵֶֶׁשאינֹו
.Êאף טֹוב, ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, הּנֹותן אֹו ְְְִֵֵֵַַַַַָָהּמֹוכר

מּידֹו ׁשּקנּו מי ּכל וכן קּימין. מעּׂשיו - אֹותֹו ׁשּמּכין ּפי ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
ונֹותנין. הּׁשּבת לאחר וכֹותבין קּים, הּקנין - ְְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּבׁשּבת

דׁשמּיא ּבסּיעּתא מכירה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַָָָסליקּו

ה'תשע"ב טבת א' שלישי יום

dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨
ל ההלכֹות אּלּו יקנהענין היא ההפקר מן זֹוכה ּדין ידע ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָ

מּתנה זֹו ואי מּתנה. ּומקּבל מּתנה נֹותן ודין יקנה. ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּובּמה
חֹוזרת. אינּה זֹו ואי ְֵֵֶֶֶֶָחֹוזרת

אּלּו: ּבפרקים אּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָּובאּור

ראׁשֹון 1ּפרק
¤¤¦

זכה‡. - ּבֹו הּמחזיק ּכל וכן2ההפקר, והּנהרֹות3. הּמדּברֹות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ׁשּבהן4והּנחלים ּכל ּכגֹון5, זכה. - ּבהן הּקֹודם וכל הפקר, - ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

יער ׁשל אילנֹות ׁשל והּפרֹות והעצים בהן.6העּׂשבים וכּיֹוצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּיּמים·. מן ּדגים אֹו7הּצד עֹופֹות ׁשּצד אֹו הּנהרֹות, ּומן ְִִִִֶַַַַָָָָ

חּיֹות ׁשּלא8מיני ּובלבד זכה. ּבעלים, להם ואין הֹואיל - ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
חברֹו ּבּׂשדה קנה9יצּוד - ׁשם צד ואם הּדגים10. היּו ואם . ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָ

על11ּבביברים אף ׁשּבביברים, ועֹוף חּיה וכן ּבעלים, ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ּבעל ׁשל זה הרי - צידה מחּסר והּוא ּגדֹול ּביבר ׁשהּוא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻּפי

גזלן12הּביברים זה הרי - מּׁשם והּצד ,13. ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָ
מצֹודתֹו14אבל‚. מּתֹו ּדגים ּכׁשהּוא15הּלֹוקח חברֹו 16ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ

הּים מּמצֹודתֹו17ּבתֹו חּיה ׁשּלקח אֹו פרּוסה18, ּכׁשהיא ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
אסּור זֹו הרי - סֹופרים19ּבּמדּבר ואם20מּדברי 22היה21. ְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

ּכלי גזלן23הּמצֹודה זה הרי - הּמצֹודה מּתֹו ולקח ,24. ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
מצֹודה„. אף25הּפֹורס עֹוף, אֹו חּיה ּבּה וצד חברֹו ּבּׂשדה ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָ

זה ּדבר לעּׂשֹות רׁשּות לֹו ׁשאין ּפי קנה26על היה27- ואם .28 ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּׂשדהּו ּבתֹו הּׂשדה ּבעל -30ואמר29עֹומד ּׂשדי לי זכתה : ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּׂשדה ּבעל ּכלּום.31קנה הּמצֹודה לבעל ואין , ְְְְֵֶַַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עם1) גוי ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם, זכה בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו הלכה2)ישראל נדרים מהלכות ב בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים

כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות. בין במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד
שלו". ונעשה לעצמו קנהו בו וזכה היו3)הקודם לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים הפקר, של שנייה צורה היינו,

יג: קמא בבא וראה לאיש. הלכה4)שייכים עניים מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז) ח, (דברים הכתוב מלשון
ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק בסמוך.5)ב רבינו שמפרש כמו בהם, שמוצאים ז:6)מה במכות נראה וכן הפקר הוא יער

ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל על מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז). (מגדל לשם" ליכנס ולמזיק לניזק רשות "יער
פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי ולא למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו לשון [ומסתימת ופירות.
אותו של הן הרי ומחוברין השבטים, כל של הן הרי שבהרים") "תלושין פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין שאמר: ח
כרבי לפסוק כוונתו השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים חכמים ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט",

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה מגיד וראה הנ"ל, אלעזר בן לו7)שמעון שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,

ג. הלכה ממון נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים כנ"ל.8)דינים הפקר, שהם וביערות לו9)במדברות שאין לפי
קיד.). קמא (בבא חבירו בשדה להתהלך לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל ורק ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס

(10- חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד עומד אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר קניין. עשה אם
ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא בצידה עומד אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של חצרו [ביבר11)שאין

ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי (בבא12)הוא מדעתו שלא אפילו לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים הם שהרי
שם). משנה13)מציעא (לחם ג בהלכה הראב"ד שמפרש כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול" "לא על עובר כלומר,

קמא.14)שם). וכתנא נט: בגיטין הדגים.15)משנה ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט היא: זו בכתב16)מצודה
"כשהיא". תימן: שלמעלה.17)יד לביברים, החיות.18)בניגוד לתפיסת מחטים ובה חוט ידי על היא זו מצודה אבל19)גם

מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן" הזוכה ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר שיהא ממש, גזל משום בו אין
להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית שאין לפי יב), הלכה שם).20)גזילה (משנה שלום" דרכי וסא.21)"מפני ס: גיטין

"הייתה".22) תימן: יד קיבול.23)בכתב בית לה (גיטין24)שיש לו קונים אדם של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר
יוסי). ורבי קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה וראה25)שם, ג, בהלכה למעלה כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם מצודה

ב.26)להלן. בהלכה למעלה שכתב ג.27)כמו בהלכה למעלה שכתב כמו שלום, דרכי משום סופרים, בבא28)מדברי
יא. שה29)מציעא משתמרת שאינה בשדה ואבידההמדובר גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו בצד לעמוד צריך אינו במשתמרת רי
ח). במצודה.30)הלכה ניצודים היו כבר והעוף שהחיה "דרכי31)לאחר משום כאן ואין המצודה, בעל של קניינו ובטל

השדה כשבעל ובייחוד ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס לא אבל הפקר, בשדה מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
רגלה הייתה אם לבין כדרכה רצה החכה אם בין רבינו חילק ולא משנה. מגיד ראה בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח עומד
וכגוזלות שבור כצבי ודינם במצודה, ניצודים היו כשכבר המדובר כאן שהרי - יא) הלכה (שם גזילה בהלכות שחילק כמו שבורה
משנה כסף משנה, ובמגיד בראב"ד וראה שדהו) בצד עומד אם משתמרת, שאינה פי על (אף השדה לבעל שנקנים פרחו שלא



dpzneע dikf zekld - zah '` iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשּזֹו32ּדגים‰. הּספינה; ּבעל קנה - הּספינה לתֹו ׁשּקפצּו ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ
היא הּמׁשּתּמרת המהּלכת33ּכחצר חצר ואינּה ׁש34. הּמים, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

עצמּה מחמת הֹולכת ואינּה אֹותּה, ׁשּמֹוליכין .35הן ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
.Âׁשּנתּגּיר36ּגר אחר יּׂשראל הֹוליד ולא לֹו37ׁשּמת אין - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

ּבעל ואין זכה. - ּבנכסיו והחזיק הּקֹודם ּכל אּלא ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיֹורׁשין,
לסּלקֹו38הּמצר ּכמּתנה39יכֹול ׁשּזֹו .41היא40ּבדמים, ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

.Êּומצר42ׁשּתי הּגר ּבנכסי החזיק43ּׂשדֹות ּביניהן: אחד ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
קנאּה - לקנֹותּה מהן ואת44ּבאחת אֹותּה לקנֹות ּבּה החזיק . ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

קנה לא חברּתּה אבל קנה, ּבּה ׁשהחזיק זֹו - .45חברּתּה ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
ּכדי ּבּה מהן;46החזיק אחת קנה לא - חברּתּה את לקנֹות ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

החזיק ׁשּלא מּפני - ואֹותּה ּבּה, החזיק ׁשּלא מּפני - ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹֹחברּתּה
החזיק לקנֹותּה. ּכדי את47ּבּה ולקנֹות לקנֹותּה ּכדי ּבּה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָ

ׁשּביניהן הּמצר ואת לקנֹות48חברּתּה ּבּמצר ׁשהחזיק אֹו , ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ

ספק49ׁשּתיהן זה הרי ּכדי50- ּבּה והחזיק אחד ּבא ואם ; ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
האחרֹון זכה - .51לקנֹותּה ְֲִַָָָָ

.Áמּזה52וכן לפנים זה ּבּתים מהן53ׁשני ּבאחד ׁשהחזיק ,54 ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָ
ּבֹו ׁשהחזיק זה אּלא קנה לא - הּׁשני את ולקנֹות ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלקנֹותֹו
זה אף - הּׁשני את לקנֹות ּכדי מהן ּבאחד החזיק ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבלבד.

קנה. לא ּבֹו ֱִֶֶָָֹׁשהחזיק
.Ëהּקרקע56ּבׁשטר55הּמחזיק את לקנֹות ּכדי הּגר מּנכסי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

קנה לא - ׁשטר ּבאֹותֹו לצר57הּכתּובה ּבלבד, הּׁשטר 58אּלא ְְְְְִֶַַַָָָָָָָֹֹ
צלֹוחיתֹו ּפי בזה.60וכּיֹוצא59על ְְִִֵֶַַָ

.Èׁשהּכיׁש62המצּינת61ּׂשדה ּכיון - מּכֹוׁש63ּבמצריה ּבּה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ואם64אחד ּכּלּה; את קנה קֹונה65- - ּבמצריה מצּינת אינּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻ

מּכֹוׁש ּבאֹותֹו הּצמד66מּמּנה ׁשּיל חריׁשה67ּכדי ּבׁשעת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
הּמצר68ויחזר ּתחּומין70והחצב69. ּבֹו מפסיקין71ׁשּמתחמין ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹ
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משנה. ט:32)ולחם מציעא אמירתו.33)בבא ובלי בחצרו החצר בעל עמידת בלי כאמור, (למעלה34)וקונה, קונה שאינה
יג). הלכה מכירה מהלכות ג שם.35)פרק בגמרא ועוד.36)כן נג. שם וגמרא מב. בתרא בבבא שלא37)משנה היינו,

השולחן ובלשון משנה). (מגיד שנתגייר טרם שהולידו כיוון שנתגייר, אחר בקדושה, הייתה שלידתו פי על אף שנתגייר, אחרי הוליד
שהורתו, כאן המתחיל דיבור שם ותוספות יז:ֿיח. קידושין וראה בקדושה". ולידתו שהורתו בן, הניח "ולא א): סעיף (רעב ערוך

גיורא. דאיסור בעובדא קמט. בתרא הגר.38)ובבא שדה עם הגובל השדה, שכנים39)בעל מהלכות י"ב (פרק מצרא בעל כדין
ה). א).40)הלכה הלכה שם י"ג (פרק מצרא בעל דין אין כמו41)ובמתנה - לטעון, יכול המצר בעל אין שבמתנה, שכשם

אף - אחר במקום ולא זה במקום ורק מתנה לו לתת רצה זה שרק בגבולי", תיכנס ואל אחר במקום לך "קנה - במכר טוען שהוא
משנה. בלחם ראה אחר, במקום הפקר נכסי למצוא יכול אינו שהרי כן, הדבר אסי42)בהפקר רב של מימרא נג. בתרא בבא

יוחנן. רבי רבינו43)בשם פירוש וראה השדות, בין גבול המהווים וגדר, נקע או ד) סעיף רעה, סימן (רמ"א שדות בין משעול
המצר. המתחיל דיבור נה. שם לה),44)גרשום סביב (=בגבולות במצריה המצויינת ששדה י הלכה כדלהלן כולה, קנה כלומר,
כולה. קנה אחד מכוש שהכיש רחוקות45)כיוון במדינות הנמצאים ואף הרבה, שדות קנה אחד בשדה החזיק אם במכר, אבל

מיימוני (הגהות אחת לחטיבה השדות כל את מצרף הדמים שמתן משום יט), הלכה מכירה מהלכות א פרק ולמעלה כז. (קידושין
למלך). משנה ועיין משנה, (מגיד אותו מקנה אחרת שדעת מפני זה בעניין כמכר היא הרי דמתנה שכתבו ויש שם), ורשב"ם

קנה).46) לא אותה אף המתחיל דיבור שם, (רשב"ם מדעתו" שלא קונה אדם (שם).47)"שאין בגמרא והבעייה48)בעייה
המתחיל דיבור שם, (רשב"ם המצר את גם קנה לא אולי או המצר, את גם לקנות שנתכוון כיוון השניה, השדה את אף קנה אם היא

דלמא). השדות.49)או של (=החבל) ה"אפסר" הוא שהמצר מאחר שתיהן, קנה שמא שם, בעייה זו לא50)אף הבעייה כי
(מגיד51)נפתרה. נגדה לעמוד יכולה המפוקפקת הראשון חזקת ואין ברורה, מימרא52)משנה).שחזקתו שם, בתרא בבא

אבוה. בר רבה בשם נחמן רב החיצוני.53)של אל עוברים הפנימי שמן חיצוני, ואחד פנימי בחיצוני,54)אחד בין בפנימי, בין
לפנימי. שמשועבד החיצון אף קנה בפנימי החזיק אם שלפיה, רשב"ם, לגירסת בניגוד הרי"ף. גירסת לפי הוא קמא55)כן בבא

שם.56)מט: רש"י כפירוש חוב שטר ולא הגר, של מתנה שטר או קניין, בגמרא57)שטר הובא כן קניין, בה עשה לא שהרי
קנה שלא הדבר שפשוט הרי - אחזיק" לא הא ובארעא [בשטר] דמחזיק הוא דארעא אדעתא וכו' גר של בשטרותיו "המחזיק שם:

השטר. בהגבהת הנייר.58)הקרקע של אפשרי לקרקע59)שימוש כוונתו אם בסתם, בשטר שהחזיק באופן הסתפקו שם בגמרא
שוודאי כלל, הסתפקו לא הקרקע, לקנות בוודאי שנתכוון באופן ואילו הבעייא. נפשטה ולא לשטר, גם שנתכוון או השטר קנה ולא
אומרים יש אבל השטר. קנה הקרקע, את לקנות כדי שהמחזיק כתב שהוא צדדים, משני תמוהים רבינו דברי כן ואם השטר. קנה לא
של שחצרו להלכה, פוסקים שאנו מה לפי אבל - יא.) מציעא (בבא מדעתו שלא לו קונה אדם של שחצרו סוברת אינה זו שסוגיא
השטר קנה - השטר לקנות כלל נתכוון לא אם שאפילו ספק אין ח), הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק מדעתו שלא לו קונה אדם

אדעתא). המתחיל דיבור נד. בתרא בבא תוספות ועיין ג, קטן סעיף ערה סימן הנייר.60)(ש"ך של דומים בבא61)שימושים
משנה). (מגיד כמותו מעשה עשה נחמן שרב מפני שמואל נגד כרב נד. גרשום62)בתרא (רבינו וגלויים בולטים שגבולותיה

מהלכות א (פרק שדות כמה אחד במכוש קונה דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי והמדובר המסויימת). המתחיל דיבור שם
ז). הלכה למעלה וראה יט הלכה חפר.63)מכירה אחת.64)היכה, שם.65)חפירה שאמרו66)גמרא מה רבינו מפרש כן

אחד. במכוש קונה הוא כמה עד כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל פפא רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם:
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש יחד.67)ורשב"ם החורשים שוורים של68)שני מסויים באורך אחד תלם עושה שהצמד

אחד. במכוש קונה הוא זה אורך ושיעור וחוזר. - האורך כל לא - רבי69)השדה, בשם אסי רב של מימרא נה. שם =הגבול.
בתרא70)יוחנן. (בבא השבטים חלקי יהושע תיחם ובו ולכאן, לכאן נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש צמח

ח). משנה מכלאים א בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל תחומין.71)נו.) שעושים

dpzne dikf zekld - zah '` iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

הּמצר עד אּלא קנה לא - ּבּׂשדה הּמחזיק וכל הּגר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבנכסי
החצב. עד ֶַָָאֹו

.‡Èלפאה הּמפסיק הּגר72ּכל ּבנכסי מפסיק היה73- ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
בּה וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל עד74ׁשם אּלא קנה לא - ְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּבת ּברׁשּות הּמפסיק וכל האּמה. עד אֹו מפסיק75הּנחל - ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָ
הּגר הּיחיד76ּבנכסי רׁשּות הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ׁשהיה ּכגֹון ,77 ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכרמלית רׁשּות78אֹו ּביניהם היה אפּלּו לגּטין79, .80ׁשחֹולקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Èּדבר הּגר81ּכל ּבנכסי מפסיק - לטמאה .82הּמפסיק ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻ
ּבצּדה בּבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ׁשּנכנס ּכגֹון ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּכיצד?

הּטמאה83אחרת למקֹום הּגיע אם יֹודע ואינֹו ,84- לאו אם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, אֹותֹו ׁשּמחזיקין מקֹום ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻּכל

עצמֹו. ּבפני ְְְִֵַָֻמחלק

.‚Èאחד,85ּבקעה ּגר ׁשל וכּלן רּבֹות, ּׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש גדֹולה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
ּביניהן היה מּדברים86ולא דבר ולא חצב ולא מצר לא ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹ

את לקנֹות הּבקעה ּבמקצת והחזיק אחד ּובא ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּמפסיקין,
אֹותֹו. קֹונה הּגר אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - ְִֵֵֶַַַָָֹֻּכּלּה

.„Èמּטלטלין קנה אֹו ליּׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעּכּו"ם
ּבמׁשיכה קֹונה - ּבדמים87מּיּׂשראל אֹו ּבמׁשיכה .88ּומקנה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ

ּבׁשטר אּלא מּיּׂשראל אֹותֹו קֹונה אינֹו - הּקרקע ,89אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבׁשטר אּלא ליּׂשראל אֹותֹו מקנה ּדעּתֹו90ואינֹו ׁשאין ;91 ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּׁשטר על אּלא לפיכ92סֹומכת מן93. ּׂשדה ׁשּלקח יּׂשראל , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּדמים ונתן וקדם94העּכּו"ם אחר95, יּׂשראל ּבא ּבּה ׁשּיחזיק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ּבּדר ּבּה אחרֹון,96והחזיק זכה - ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּדמים את לראׁשֹון ׁשּלקח97ונֹותן מעת ׁשהעּכּו"ם מּפני . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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ראה72) חברתה, על משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה לתת וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בבבא73)בפרק אמרו שכן מפאה, וחומר בקל רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין

מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן ואם - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין והחצב "המצר נה. בתרא
משנה). (מגיד הגר ב74)בנכסי פרק פאה לפאה, ב.שמפסיקים הלכה שם ורבינו א, שיעור75)משנה חצי הוציא לעניין

כד). הלכה שבת מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות
מפסיקים76) שהם והחצב המצר כלומר לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר בקל נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף

משנה). (מגיד לפאה מפסיקים שהם בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת, מפסיקים אינם הגר, הלכות77)בנכסי
שם. שאינו78)שבת החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות שבת ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

מפסיקה, שהכרמלית שכן וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא המתחיל דיבור נו. בתרא בבא (רשב"ם פטור" "מקום אלא
משנה. לחם ועיין יא), הלכה שבת מהלכות י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני כרשות יותר חשובה הכרמלית שהרי

להלן.79) וראה שם. ברשב"ם עיין פטור, מקום אפילו לזרוק80)היינו, מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל שאם היינו,
ואם המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט, שמה
אמות ארבע בו שיש מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל
אף לווי שם לו שיש מקום ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים עשרה שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על
פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין מהלכות ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על
הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא רבא שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין, לעניין רשות חולק
שבנכסי הדין הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין והחצב המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם, שהשווה

גיטין. מלעניין מפסיק יותר נו:81)הגר בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות לומר82)משנה רצו נו.) (שם שהרי
בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין אלו כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי שמפסיקין והחצב שהמצר

שדה83)הגר. לאיזה יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש לבקעה שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
שהוא כאן - ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא אליעזר כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס,

משנה). (לחם טהור הוא אליעזר, דרבי לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם אותה84)מסופק נמצאת שבה הבקעה אותה כלומר,
הטמאה.. מרינוס.85)השדה רבי של מימרא נו. בתרא דבר86)בבא שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר, [ביניהם,

ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן לא שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל המפסיק,
מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו, בדברי שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה עבודהֿזרה87)(למעלה אשי, כרב ולא כאמימר

למה88)עא. בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף משנה (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה כלומר,
משנה ומגיד שקילו המתחיל דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה. או בדמים או אלא קונה הגוי שאין יג. בבכורות שנאמר

משנה. רב89)וכסף של מימרא לה: בתרא בבבא הדברים מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק (למעלה הכסף נתינת עם
רשב"ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין ולא קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו אין "גוי רב: בשם יהודה

שם). משנה (מגיד באלימות להחזיק יבוא בחזקה יקנה שאם הדבר: וטעם מחמת90)שם. הבא "ישראל רב: של במימרא שם
(כסף הגוי מן הקונה היינו גוי מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת כנ"ל ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי הוא הרי גוי

שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה91)משנה וכסף משנה מגיד וראה למלך, (משנה הגוי מן הקונה הישראל של
אף92)שם). שכותבים, במקום שהרי השטר, את כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו הגוי וייקחנו יחזור שמא

משנה). לחם - ד הלכה שם א פרק (למעלה בשטר אלא קונה אינו מישראל בשם93)ישראל יהודה רב של מימרא נד: שם
כשמואל. בה עשה נחמן שרב עובדא, שם וכן נגמר94)שמואל, אצלו שהרי רבינו), בדברי (כדלהלן הקרקע מן הגוי שנסתלק

שם). (גמרא שטר בלי הגוי על דעתו סמכה שלא מאחר בזה קונה אינו שהישראל אלא הכסף, קבלת ידי על אבל95)הקניין
משנה). (מגיד בזה רבינו על חולקים ויש השני, של מזו גרועה אינה שלו שהחזקה ההפקר, מן הוא קנה - בה והחזיק הראשון קדם

אֿב.96) הלכה ב בפרק להלן שיבואר כמו הרגילה, מזו שונה הגר בנכסי שחזקה והממכר97)מפני המקח בספר האי רב כתב כן
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lybe zxecdn jezn

הּמצר עד אּלא קנה לא - ּבּׂשדה הּמחזיק וכל הּגר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבנכסי
החצב. עד ֶַָָאֹו

.‡Èלפאה הּמפסיק הּגר72ּכל ּבנכסי מפסיק היה73- ּכיצד? . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
בּה וכּיֹוצא הּמים אּמת אֹו נחל עד74ׁשם אּלא קנה לא - ְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹ

ׁשּבת ּברׁשּות הּמפסיק וכל האּמה. עד אֹו מפסיק75הּנחל - ְְְְִִִַַַַַַַַַָָָָ
הּגר הּיחיד76ּבנכסי רׁשּות הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין ׁשהיה ּכגֹון ,77 ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּכרמלית רׁשּות78אֹו ּביניהם היה אפּלּו לגּטין79, .80ׁשחֹולקת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָ

.·Èּדבר הּגר81ּכל ּבנכסי מפסיק - לטמאה .82הּמפסיק ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֻ
ּבצּדה בּבקעה וטמאה זֹו, לבקעה אדם ׁשּנכנס ּכגֹון ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּכיצד?

הּטמאה83אחרת למקֹום הּגיע אם יֹודע ואינֹו ,84- לאו אם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
אחר ּכמקֹום הּוא הרי לטמאה, אֹותֹו ׁשּמחזיקין מקֹום ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֻּכל

עצמֹו. ּבפני ְְְִֵַָֻמחלק

.‚Èאחד,85ּבקעה ּגר ׁשל וכּלן רּבֹות, ּׂשדֹות ּבּה ׁשּיׁש גדֹולה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
ּביניהן היה מּדברים86ולא דבר ולא חצב ולא מצר לא ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֹ

את לקנֹות הּבקעה ּבמקצת והחזיק אחד ּובא ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָָָהּמפסיקין,
אֹותֹו. קֹונה הּגר אֹותֹו ׁשם על הּנקרא ּכל - ְִֵֵֶַַַָָֹֻּכּלּה

.„Èמּטלטלין קנה אֹו ליּׂשראל, מּטלטלין ׁשּמכר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָעּכּו"ם
ּבמׁשיכה קֹונה - ּבדמים87מּיּׂשראל אֹו ּבמׁשיכה .88ּומקנה ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָ

ּבׁשטר אּלא מּיּׂשראל אֹותֹו קֹונה אינֹו - הּקרקע ,89אבל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבׁשטר אּלא ליּׂשראל אֹותֹו מקנה ּדעּתֹו90ואינֹו ׁשאין ;91 ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

הּׁשטר על אּלא לפיכ92סֹומכת מן93. ּׂשדה ׁשּלקח יּׂשראל , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
הּדמים ונתן וקדם94העּכּו"ם אחר95, יּׂשראל ּבא ּבּה ׁשּיחזיק ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

הּגר ּבנכסי ׁשּמחזיקין ּבּדר ּבּה אחרֹון,96והחזיק זכה - ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּדמים את לראׁשֹון ׁשּלקח97ונֹותן מעת ׁשהעּכּו"ם מּפני . ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
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ראה72) חברתה, על משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה לתת וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בבבא73)בפרק אמרו שכן מפאה, וחומר בקל רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין

מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן ואם - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין והחצב "המצר נה. בתרא
משנה). (מגיד הגר ב74)בנכסי פרק פאה לפאה, ב.שמפסיקים הלכה שם ורבינו א, שיעור75)משנה חצי הוציא לעניין

כד). הלכה שבת מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות
מפסיקים76) שהם והחצב המצר כלומר לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר בקל נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף

משנה). (מגיד לפאה מפסיקים שהם בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת, מפסיקים אינם הגר, הלכות77)בנכסי
שם. שאינו78)שבת החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות שבת ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

מפסיקה, שהכרמלית שכן וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא המתחיל דיבור נו. בתרא בבא (רשב"ם פטור" "מקום אלא
משנה. לחם ועיין יא), הלכה שבת מהלכות י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני כרשות יותר חשובה הכרמלית שהרי

להלן.79) וראה שם. ברשב"ם עיין פטור, מקום אפילו לזרוק80)היינו, מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל שאם היינו,
ואם המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט, שמה
אמות ארבע בו שיש מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל
אף לווי שם לו שיש מקום ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים עשרה שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על
פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין מהלכות ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על
הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא רבא שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין, לעניין רשות חולק
שבנכסי הדין הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין והחצב המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם, שהשווה

גיטין. מלעניין מפסיק יותר נו:81)הגר בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות לומר82)משנה רצו נו.) (שם שהרי
בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין אלו כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי שמפסיקין והחצב שהמצר

שדה83)הגר. לאיזה יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש לבקעה שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
שהוא כאן - ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא אליעזר כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס,

משנה). (לחם טהור הוא אליעזר, דרבי לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם אותה84)מסופק נמצאת שבה הבקעה אותה כלומר,
הטמאה.. מרינוס.85)השדה רבי של מימרא נו. בתרא דבר86)בבא שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר, [ביניהם,

ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן לא שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל המפסיק,
מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו, בדברי שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה עבודהֿזרה87)(למעלה אשי, כרב ולא כאמימר

למה88)עא. בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף משנה (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה כלומר,
משנה ומגיד שקילו המתחיל דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה. או בדמים או אלא קונה הגוי שאין יג. בבכורות שנאמר

משנה. רב89)וכסף של מימרא לה: בתרא בבבא הדברים מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק (למעלה הכסף נתינת עם
רשב"ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין ולא קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו אין "גוי רב: בשם יהודה

שם). משנה (מגיד באלימות להחזיק יבוא בחזקה יקנה שאם הדבר: וטעם מחמת90)שם. הבא "ישראל רב: של במימרא שם
(כסף הגוי מן הקונה היינו גוי מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת כנ"ל ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי הוא הרי גוי

שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה91)משנה וכסף משנה מגיד וראה למלך, (משנה הגוי מן הקונה הישראל של
אף92)שם). שכותבים, במקום שהרי השטר, את כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו הגוי וייקחנו יחזור שמא

משנה). לחם - ד הלכה שם א פרק (למעלה בשטר אלא קונה אינו מישראל בשם93)ישראל יהודה רב של מימרא נד: שם
כשמואל. בה עשה נחמן שרב עובדא, שם וכן נגמר94)שמואל, אצלו שהרי רבינו), בדברי (כדלהלן הקרקע מן הגוי שנסתלק

שם). (גמרא שטר בלי הגוי על דעתו סמכה שלא מאחר בזה קונה אינו שהישראל אלא הכסף, קבלת ידי על אבל95)הקניין
משנה). (מגיד בזה רבינו על חולקים ויש השני, של מזו גרועה אינה שלו שהחזקה ההפקר, מן הוא קנה - בה והחזיק הראשון קדם

אֿב.96) הלכה ב בפרק להלן שיבואר כמו הרגילה, מזו שונה הגר בנכסי שחזקה והממכר97)מפני המקח בספר האי רב כתב כן
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הּׁשטר ׁשּיּגיע עד קנה לא ויּׂשראל רׁשּותֹו, סּלק ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּדמים
מדּבר ּכנכסי אּלּו נכסים ונמצאּו ּבהן98לידֹו, הּמחזיק ׁשּכל , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

זכה. -ָָ
.ÂËידּוע מׁשּפט ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָּבּמה

אבל ;יזּכה99לּמל ׁשּלא ּומׁשּפטֹו הּמל אֹותֹו ּדין אם ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
וכּיֹוצא ּדמים הּנֹותן אֹו ּבׁשטר ׁשּכֹותב מי אּלא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּבּקרקע

ׁשּכל ;הּמל מׁשּפט ּכפי עֹוּׂשין - אּלּו הּמל100ּבדברים ּדיני ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ּדנין.101ּבממֹון ּפיהן על ְִִֶַָָ

ׁשני 1ּפרק
¤¤¥¦

ׁשּמכרּה‡. וּׂשדה ההפקר, ונכסי יֹורׁשים, לֹו ׁשאין גר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָנכסי
ׁשוה: ּדינם ּכּלם - ּבּה החזיק לא ועדין ליּׂשראל ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהעּכּו"ם
ׁשּבארנּו ּכמֹו החזקה, מּדרכי ּבדר ּבהם הּמחזיק ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל

הּפרֹות. מאכילת חּוץ קנה, - מכירה ְְְֲִִִֵֵַַָָָּבהלכֹות
ּבאכילת·. ּבּה והחזיק מחברֹו, קרקע הּלֹוקח ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכיצד?

נכסי אֹו הפקר ּבנכסי אבל ׁשּבארנּו; ּכמֹו קנה, - ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּפרֹותיה
גּוף קנה לא - ׁשנים ּכּמה האילן ּפרֹות אכל אפּלּו ֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹהּגר,
אֹו הארץ ּבגּוף מעּׂשה ׁשּיעּׂשה עד הּקרקע, גּוף ולא ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהאילן
ּפרֹות ׁשאכלה אחת, ּבאּׁשה ּומעּׂשה ּבאילן. עבֹודה ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹיעבד
ּבעבֹודה ּבאילן והחזיק אחד ּובא ׁשנה, עּׂשרה ׁשלׁש ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָּדקל
זה ואמרּו: חכמים, לפני מעּׂשה ּובא האילן; ּבגּוף ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעבד

קנה. ֲַָָָהאחרֹון
קנה‚. לא - הּלֹוקח ּבהן החזיק ׁשאם רּבים, ּדברים ְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹיׁש

הפקר ּבנכסי אֹו הּגר ּבנכסי מהן ּבאחד החזיק ואם ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָעדין,
אֹו הּגר ּבנכסי ּבנּויין ּגדֹולים פלטרים הּמֹוצא ּכיצד? קנה. -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָ
אחד, ּכּיּור ּבהן ּכּיר אֹו אחד סּיּוד ּבהן וסּיד הפקר, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָּבנכסי

קנה. - הּפתח ּכנגד יֹותר אֹו אּמה ְְֵֶֶֶַַַָָָּכגֹון
ּבנכסי„. מּצעֹות והּמּציע קנה. - הּגר ּבנכסי צּורה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּצר

המפּצל קנה. - הּגר ּבנכסי הּׂשדה את הּנר קנה. - ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָהּגר
הּגר: ּבנכסי ּתמרים וכּפֹות אילנֹות ּׂשריגי אֹו הּגפן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָזמֹורֹות
העצים להאכיל ּדעּתֹו ואם קנה; - האילן לעבד ּדעּתֹו ְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָֹאם

קנה. לא - ְִֵָָָֹלבהמה
ׁשּנתּכּון‰. חזקתֹו הרי - ּומּכאן מּכאן ּכֹורת היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּכיצד?

אּלא מתּכּון אינֹו - אחת מרּוח ּכֹורת היה האילן; ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלעבֹודת
אם הּׂשדה: מן ואבנים ועּׂשבים עצים המלּקט וכן ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָלעצים.

קנה. לא - לעצים ואם קנה; - הארץ לתּקן ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹּדעּתֹו
.Âלתּקן ׁשּנתּכּון ּבחזקת זֹו הרי - והּדק הּגס לּקט ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַּכיצד?

ׁשּנתּכּון ּבחזקת זה הרי - הּדק ולא הּגס לּקט הארץ; ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹאת
- הארץ לתּקן ּדעּתֹו אם הארץ: ּפני הּמׁשוה וכן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלעצים.
קנה. לא - גרן ּבֹו ׁשּיעמיד מקֹום להׁשוֹות ּדעּתֹו ואם ְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹֹקנה;

.Êלמקֹום ונֹותנֹו ּגבֹוּה מּמקֹום עפר לֹוקח היה ְְְִֵֵַַַָָָָָָָּכיצד?

על מקּפיד ׁשאינֹו ראינּוהּו הארץ; מתּקן זה הרי - ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּנמּו
הקּפדה ּבלא מקֹום ּבכל והּצרֹורֹות העפר מׁשלי אּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹזה,
לדיׁש. מקֹום להׁשוֹות אּלא מתּכּון ׁשאינֹו ּבחזקת זה הרי -ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
ואם קנה; - הארץ לתּקן אם הארץ: לתֹו מים הּפֹותח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוכן

קנה. לא הּדגים ִַָָָָֹלצּוד
.Áזה הרי - ּבלבד הּמים ּבֹו ׁשּיּכנסּו מקֹום עּׂשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ׁשנ עּׂשה הארץ; לתּקן ואחדמתּכּון להכניס אחד ּפתחים, י ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּדגים. לצּוד מתּכּון זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶַָָלהֹוציא

.Ëוהעמיד אחר ּובא הּגר, ּבנכסי ּגדֹולים פלטרין ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָהּבֹונה
ּבגּוף עּׂשה לא ׁשהראׁשֹון האחרֹון; קנה - ּדלתֹות ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹלהם
הארץ על אבנים גל ׁשעּׂשה ּכמי הּוא והרי ּכלּום, ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָהארץ
רחב ׁשהּוא מּפני זה, ּבגדר הֹועיל לא ׁשהרי קֹונה, ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹׁשאינֹו
עד לֹו מֹועלת הּבנין אֹותֹו צּורת ואין ּומפּלׁש, ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר

ּדלתֹות. ְֲִֶַָׁשּיעמיד
.Èׁשהׁשלי ׁשּבעת קנה; לא - הּתלמים לתֹו הּזרע ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמפיץ

הּבא ׁשבח - והׁשּביח ׁשּצמח ּובעת ּכלּום, הׁשּביח לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹהּזרע
קֹונה. ואינֹו הּוא, ְֵֵֵֶָמאליו

.‡Èאחרת מחיצה ועּׂשה זה ּובא הּגר, ּבנכסי מחיצה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהיתה
והרי הּתחּתֹונה מחיצה נבלעה ואפּלּו קנה, לא - ּגּבּה ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָָָֹעל
- ׁשהֹועיל ּובעת הֹועיל, לא ׁשּבנה ׁשּבעת קּימת; ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהעליֹונה

הּמעּׂשה. ּבא ֲֵֵֶַַָָמאליו
.·È,לקנֹות ּדעּתֹו אין והּוא ּובהפקר הּגר ּבנכסי ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַהּמחזיק

קנה. לא - וגדר ׁשּבנה ּפי על ְִֶַַַָָָָָֹאף
.‚Èעדר קנה. לא - ׁשּלֹו ׁשהן ּוכסבּור הּגר ּבנכסי ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהעֹודר

ּבמעּׂשיו ונתּכּון הֹואיל - אחר ּגר ׁשל ּוכסבּור זה גר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָּבנכסי
קנה. זה הרי ההפקר, מן לזּכֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָאּלּו

.„Èיּׂשראל ּבא הּגר ּוכׁשּמת הּגר, ּביד יּׂשראל מׁשּכֹון ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה
הּגר ׁשּמת ׁשּכיון מּידֹו; אֹותֹו מֹוציאין - זה ּבמׁשּכֹון ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהחזיק

ׁשעּבּודֹו. ְִַָּבטל
.ÂËוהחזיק אחר יּׂשראל ּובא יּׂשראל, ּביד הּגר מׁשּכֹון ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהיה

את קנה והאחרֹון מעֹותיו, ּכנגד הראׁשֹון מּמּנּו לֹוקח - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבֹו
ְַָהּׁשאר.

.ÊËּבחצר הּמׁשּכֹון היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
ׁשּלא לֹו קֹונה חצרֹו - ּבחצרֹו היה אם אבל ֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָֹהראׁשֹון;
האחרֹון לזה ואין מציאה, ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּדעּתֹו,

ְּכלּום.
.ÊÈעבדים ּבהן והיּו נכסיו, את יּׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָּגר

הרי - הּקטּנים העבדים אבל חֹורין; ּבני עצמן קנּו - ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָּגדֹולים
דרכי ּבארנּו ּוכבר ּבהם. זכה - ּבהן הּמחזיק וכל ּכבהמה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהן

העבדים. את בהם ׁשּיקנּו ְֲֲִִֶֶֶַָָָָָהחזקה
.ÁÈלא ׁשעדין וׁשמעּו נכסיו, את יּׂשראל ּובזּבזּו ׁשּמת, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּגר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל ובא ישראל ביד הגר למשכון דומה זה והרי לגוי, שנתן מעותיו על הראשון, הלוקח ביד כמשכון זה שקרקע לפי יד. שער
סימן ג פרק בתרא בבבא (רא"ש טו הלכה ב פרק להלן רבינו שכתב כמו מעותיו, כנגד הראשון ממנו שלוקח בו, והחזיק אחר

א.98)סה). הלכה למעלה ראה הפקר. שם.99)כלומר, בתרא דמלכותא100)בבא "דינא שמואל: של הידוע לכלל בהתאם
ועוד. שם, בתרא בבא כשרים101)דינא" גויים של השטרות שכל י: גיטין במשנה הוא וכן באיסורים, לא אבל בממון, דווקא

נשים. מגיטי חוץ דינא", דמלכותא "דינא אחר1)משום הנמשך וכל החזקה, ומהות ההפקר בנכסי קונה חזקה זו אי בו נתבאר

dpzne dikf zekld - zah 'a iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חּיבין ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת
קנה. לא - ּובראׁשֹונה קנה, - ּבּׁשנּיה הּמחזיק ּכל ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֹאׁשּתֹו,

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבאחד‡. אּלא ּבּה זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנֹותן
רֹוצה מּטלטלין אם ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמן

ּדב ׁשּימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו להגּביּה,לּתן ּדרּכֹו ׁשאין ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבהן; נקנין ׁשהּמּטלטלין הּדברים מּׁשאר ּבאחד יקנה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּמחזיק ּכדר ׁשּיחזיק עד - לֹו נתן עבדים אֹו קרקע ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָואם
לא ּבדברים אבל לידֹו. מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח,
ּבֹו. לחזר יכֹול עדין מהן אחד ּכל אּלא המקּבל, ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹזכה

הּפּקדֹון·. לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשּיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל
ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחר, ּדבר צרי ְְְִֵֵֵֶַַָָָואין
קנה,‚. - לזה ּתנהּו ּביד לי ׁשּיׁש מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן

ׁשּיׁש ּבחֹוב הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין
ּבין אצלֹו, חֹוב ׁשהיה ּבין מּתנה; לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אצלֹו, ּפּקדֹון ְְְִֵֶֶֶַָָָׁשהיה
לגּלֹות„. אּלא ּוממּכר מקח לענין עדים צריכים ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשם

ּבמחילֹות ּכ ּוכפירה, טענה ׁשם היתה אם ּבלבד ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָהּדבר
המׁשּקרים. מּפני אּלא עדים צריכין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּתנֹות

.‰ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּממּכר, לסּים צרי ׁשּמֹוכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם
אֹו ,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו הּכֹותב ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּנֹותן.
ולא הֹואיל - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּכתב
יכֹול ואינֹו ּכלּום; קנה לא ידּוע, ואינֹו לֹו ׁשּנתן הּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹסּים
ׁשּנתן הּמקֹום לֹו ׁשּסּים עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלֹומר
הֹואיל - ּפלֹונית' ּבּׂשדה וכ ּכ 'חלק לֹו אמר אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלֹו.
חלק אֹותֹו נֹוטל החלק, סּים ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוסּים

ּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות ְִֶֶַָָָמן
.Âׁשהתנה ּבין נֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

- הּתנאי נתקּים אם ּבּה: וזכה המקּבל והחזיק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמקּבל,
הּמּתנה, ּבטלה - הּתנאי נתקּים לא ואם הּמּתנה; ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹנתקּים

ּכראּוי. הּתנאי ׁשּיהיה והּוא ׁשאכל. ּפרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָויחזיר
.Êּוממּכר ּבמקח אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש ּתנאין ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבר

קֹודם ּותנאי ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָצרי
מאּלּו אחד חסר ואם לקּימֹו. ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמעּׂשה,

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי -ְְְִֵֵַַַָָ
.Áואינֹו ּדמי, 'מעכׁשו' ּכאֹומר - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָוכל

ּדעּתי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכ הּתנאי. לכּפל ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי

ּולהקּדים הּתנאי לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו, ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹנֹוטה.
זה לדבר ואין ּבלבד. ּובקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ללאו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהן

ְָָראיה.
.Ëּבין מּתנה. זֹו הרי - להחזיר מנת על מּתנה ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהּנֹותן

אֹו קצּוב, לזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, להחזיר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהתנה
- ּפלֹוני ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהם, אחד ׁשל חּייו ימי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ּכל ּפרֹות ואֹוכל ּבקרקע. ּבין ּבמּטלטלין ּבין מּתנה, זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהרי

הּמּתנה. ְַַַָָזמן
.Èמנת על ּבמּתנה ל נֹותן אני זה ׁשֹור לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

אמר ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּתחזירהּו,
התנ ׁשּלא קדֹוׁש; אינֹו - לי ׁשּתחזירהּו מנת על עליולֹו: ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר ׁשּיחזיר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
.‡Èהּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנת לעּכּו"ם לּתן ליּׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּור

אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלגר
ּבין - ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה; ולא ּבמכירה - לנכרי ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֹמכר
ׁשּנאמר: להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמכירה

.עּמ וחי ותֹוׁשב ְִֵַָָָּגר
.·È;והאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנֹותן

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל לּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,ּבּה רׁשּות לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה האדֹון קנה - ּבֹו רׁשּות לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּולעבד
עּמהן והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבעל.
האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ּבגּופּה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּנֹותן

הּבעל. קנה ְַַַָָֹולא
.„Èהּמעֹות הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

מנת על אֹו ּבהן, ׁשּתלּבׁשי מנת על ּבמּתנה ל נתּונים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהאּלּו
לא - הּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי מה ותעּׂשי ּבהם, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתׁשּתי
ּבהן ׁשּתאכל מנת על לעבד: אמר אם וכן הּבעל. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקנה
מנת על אֹו לחרּות, בהם ׁשּתצא מנת על ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָותׁשּתה
לא - ׁשּל אדֹון רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצה מה ּכל בהם ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתעּׂשה

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. ְֵֵֶַָָָָָֹקנה
.ÂËוקנה חֹורין, ּבן ויצא קנה, - לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָהּנֹותן

לא - מּטלטלין אפּלּו ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם הּנכסים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשאר
ּבּגט, ּבֹו ׁשּיר ׁשהרי ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָקנה

ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר ׁשּלא ְְְִִֵֶַָָֹֹּומּתֹו

ה'תשע"ב טבת ב' רביעי יום

רביעי 1ּפרק
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וזכה‡. הּמּתנה את והּוא2המקּבל לידֹו ׁשּבאה ואחר בּה, ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
בּה' רֹוצה 'איני ואמר ּבֹו חזר מקּבלּה'3ׁשֹותק 'איני אֹו ,4, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואשה.1)זה. ועבד גוי כגון המקבלים ומהות ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו ואינו1)נתבאר מתנה המקבל בו נתבאר
לא אומר וזה נתתיה אומר זה נחלקו אם ודין רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה הזוכה ודין לידו, הגיעה שלא או בה רוצה

בהיפך. שאומר או הראוי.2)קיבלתיה נכסיו3)בקניין הכותב שמואל אמר יהודה רב "אמר קלז: בתרא בבא בה". אפשי "אי
מעיקרא. שתק אם וצווח", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי אי הלה ואמר ורבינו4)לאחר שם. שבברייתא מתנה" "אינה היינו

אינה היא, בטלה בה, אפשי "אי מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות שהובאה כד. ובכריתות לב. בגיטין הספרים כגירסת גרס
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חּיבין ּכּלן - מעּברת ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן, לֹו ׁשּיׁש אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻֻמת,
ראׁשֹונה ׁשּׁשמּועה ׁשמעּו ּכ ואחר ּכּלן, החזירּו ְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָֻלהחזיר.
הּפילה אֹו מּקדם, ּבנֹו מת אֹו מת, ּובראׁשֹונה היתה ְְֱִִִִֵֵֶֶָָָָָֹאמת
קנה. לא - ּובראׁשֹונה קנה, - ּבּׁשנּיה הּמחזיק ּכל ְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֹאׁשּתֹו,

ׁשליׁשי 1ּפרק
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ּבאחד‡. אּלא ּבּה זֹוכה המקּבל אין - לחברֹו מּתנה ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּנֹותן
רֹוצה מּטלטלין אם ּבמּקחֹו: ּבהן זֹוכה ׁשהּקֹונה הּדרכים ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָמן

ּדב ׁשּימׁש אֹו ׁשּיגּביּה, עד - לֹו להגּביּה,לּתן ּדרּכֹו ׁשאין ר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבהן; נקנין ׁשהּמּטלטלין הּדברים מּׁשאר ּבאחד יקנה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
ׁשּמחזיק ּכדר ׁשּיחזיק עד - לֹו נתן עבדים אֹו קרקע ְְְֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָואם
לא ּבדברים אבל לידֹו. מּתנה ׁשטר ׁשּיּגיע עד אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח,
ּבֹו. לחזר יכֹול עדין מהן אחד ּכל אּלא המקּבל, ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹזכה

הּפּקדֹון·. לֹו נתן אֹו עליו, לֹו ׁשּיׁש חֹוב לחברֹו ֲִֵֵֶַַַַָָָָָמחל
ּבלבד, ּבדברים הּנקנית מּתנה זֹו הרי - אצלֹו מפקד ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשהיה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אחר, ּדבר צרי ְְְִֵֵֵֶַַָָָואין
קנה,‚. - לזה ּתנהּו ּביד לי ׁשּיׁש מנה לחברֹו: האֹומר ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוכן

ׁשּיׁש ּבחֹוב הּמנה ׁשּנתן ּבין ּבֹו. לחזר יכֹול מהן אחד ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹואין
ּבין אצלֹו, חֹוב ׁשהיה ּבין מּתנה; לֹו ׁשּנתנֹו ּבין אצלֹו, ְְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָלֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אצלֹו, ּפּקדֹון ְְְִֵֶֶֶַָָָׁשהיה
לגּלֹות„. אּלא ּוממּכר מקח לענין עדים צריכים ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכׁשם

ּבמחילֹות ּכ ּוכפירה, טענה ׁשם היתה אם ּבלבד ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָָָהּדבר
המׁשּקרים. מּפני אּלא עדים צריכין אין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָּומּתנֹות

.‰ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּממּכר, לסּים צרי ׁשּמֹוכר ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּכׁשם
אֹו ,'ל נתּונה מּנכסי 'קרקע לחברֹו הּכֹותב ּכיצד? ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַַָָָהּנֹותן.
ולא הֹואיל - מּמקצתן' חּוץ ל קנּויין נכסי 'ּכל לֹו ְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹׁשּכתב
יכֹול ואינֹו ּכלּום; קנה לא ידּוע, ואינֹו לֹו ׁשּנתן הּדבר ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹסּים
ׁשּנתן הּמקֹום לֹו ׁשּסּים עד ,'ׁשּבנכסי ּפחּות לי 'ּתן לֹו ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלֹומר
הֹואיל - ּפלֹונית' ּבּׂשדה וכ ּכ 'חלק לֹו אמר אם אבל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָלֹו.
חלק אֹותֹו נֹוטל החלק, סּים ׁשּלא ּפי על אף הּׂשדה, ְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹוסּים

ּׂשדה. ׁשּבאֹותּה הּפחּות ְִֶֶַָָָמן
.Âׁשהתנה ּבין נֹותן ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על מּתנה הּנֹותן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל

- הּתנאי נתקּים אם ּבּה: וזכה המקּבל והחזיק ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָהמקּבל,
הּמּתנה, ּבטלה - הּתנאי נתקּים לא ואם הּמּתנה; ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָֹנתקּים

ּכראּוי. הּתנאי ׁשּיהיה והּוא ׁשאכל. ּפרֹות ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָויחזיר
.Êּוממּכר ּבמקח אֹו ּבמּתנֹות ׁשּיׁש ּתנאין ׁשּכל ּבארנּו, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכבר

קֹודם ּותנאי ללאו, קֹודם והן ּכפּול, ּתנאי ׁשּיהיה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָצרי
מאּלּו אחד חסר ואם לקּימֹו. ׁשאפׁשר ּתנאי ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָלמעּׂשה,

ּתנאי. ׁשם אין ּוכאּלּו ּבטל, הּתנאי -ְְְִֵֵַַַָָ
.Áואינֹו ּדמי, 'מעכׁשו' ּכאֹומר - מנת' 'על האֹומר ְְְְְֵֵֵֵֵַַָָָָָוכל

ּדעּתי ולזה הּגאֹונים, מקצת הֹורּו ּכ הּתנאי. לכּפל ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֹצרי

ּולהקּדים הּתנאי לכּפל צרי ׁשאין הֹורּו, ורּבֹותי ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָֹנֹוטה.
זה לדבר ואין ּבלבד. ּובקּדּוׁשין ּבגּטין אּלא ללאו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָהן

ְָָראיה.
.Ëּבין מּתנה. זֹו הרי - להחזיר מנת על מּתנה ְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָהּנֹותן

אֹו קצּוב, לזמן להחזירּה ׁשהתנה ּבין מּיד, להחזיר ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשהתנה
- ּפלֹוני ׁשל חּייו ימי ּכל אֹו מהם, אחד ׁשל חּייו ימי ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ּכל ּפרֹות ואֹוכל ּבקרקע. ּבין ּבמּטלטלין ּבין מּתנה, זֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהרי

הּמּתנה. ְַַַָָזמן
.Èמנת על ּבמּתנה ל נֹותן אני זה ׁשֹור לחברֹו: ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר

אמר ּומחזר. מקּדׁש זה הרי - והחזירֹו הקּדיׁשֹו ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשּתחזירהּו,
התנ ׁשּלא קדֹוׁש; אינֹו - לי ׁשּתחזירהּו מנת על עליולֹו: ה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לֹו. הראּוי ּדבר ׁשּיחזיר ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
.‡Èהּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנת לעּכּו"ם לּתן ליּׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָאסּור

אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר לּגר ׁשּנאמר: ּתֹוׁשב. ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָלגר
ּבין - ּתֹוׁשב לגר אבל ּבמּתנה; ולא ּבמכירה - לנכרי ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֹמכר
ׁשּנאמר: להחיֹותֹו, מצּוה ׁשאּתה מּפני ּבנתינה, ּבין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבמכירה

.עּמ וחי ותֹוׁשב ְִֵַָָָּגר
.·È;והאדֹון הּבעל קנה - לאּׁשה אֹו לעבד מּתנה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנֹותן

לּפרֹות. אֹותּה קֹונה והּבעל לּגּוף, קֹונה ׁשהאדֹון ְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
.‚È,ּבּה רׁשּות לבעלּה ׁשאין מנת על לאּׁשה מּתנה ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָנתן

וקנה האדֹון קנה - ּבֹו רׁשּות לרּבֹו ׁשאין מנת על ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָּולעבד
עּמהן והתנה לעבד, אֹו לאּׁשה מּתנה הּנֹותן אבל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבעל.
האדֹון קנה לא - וכ לכ ׁשּתהיה מּתנה ׁשל ּבגּופּה ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהּנֹותן

הּבעל. קנה ְַַַָָֹולא
.„Èהּמעֹות הרי לּה: ואמר לאּׁשה מּתנה הּנֹותן ְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָָּכיצד?

מנת על אֹו ּבהן, ׁשּתלּבׁשי מנת על ּבמּתנה ל נתּונים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהאּלּו
לא - הּבעל רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצי מה ותעּׂשי ּבהם, ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתׁשּתי
ּבהן ׁשּתאכל מנת על לעבד: אמר אם וכן הּבעל. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקנה
מנת על אֹו לחרּות, בהם ׁשּתצא מנת על ּבהן, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָותׁשּתה
לא - ׁשּל אדֹון רׁשּות ּבלא ּׁשּתרצה מה ּכל בהם ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּתעּׂשה

בזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן האדֹון. ְֵֵֶַָָָָָֹקנה
.ÂËוקנה חֹורין, ּבן ויצא קנה, - לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָהּנֹותן

לא - מּטלטלין אפּלּו ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם הּנכסים. ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹׁשאר
ּבּגט, ּבֹו ׁשּיר ׁשהרי ּגמּור, חרּות ּגט זה ׁשאין ּכלּום; ְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָקנה

ּכלּום. קנה לא נׁשּתחרר ׁשּלא ְְְִִֵֶַָָֹֹּומּתֹו

ה'תשע"ב טבת ב' רביעי יום

רביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

וזכה‡. הּמּתנה את והּוא2המקּבל לידֹו ׁשּבאה ואחר בּה, ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
בּה' רֹוצה 'איני ואמר ּבֹו חזר מקּבלּה'3ׁשֹותק 'איני אֹו ,4, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ואשה.1)זה. ועבד גוי כגון המקבלים ומהות ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו ואינו1)נתבאר מתנה המקבל בו נתבאר
לא אומר וזה נתתיה אומר זה נחלקו אם ודין רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה הזוכה ודין לידו, הגיעה שלא או בה רוצה

בהיפך. שאומר או הראוי.2)קיבלתיה נכסיו3)בקניין הכותב שמואל אמר יהודה רב "אמר קלז: בתרא בבא בה". אפשי "אי
מעיקרא. שתק אם וצווח", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי אי הלה ואמר ורבינו4)לאחר שם. שבברייתא מתנה" "אינה היינו

אינה היא, בטלה בה, אפשי "אי מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות שהובאה כד. ובכריתות לב. בגיטין הספרים כגירסת גרס
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ּבטלה' היא 'הרי ּבּה'5אֹו לי נראה זה 'מּום ׁשאמר אֹו ,6- ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּכלּום אמר ּכ7לא ּבֹו, לחזר יכֹול הּנֹותן ׁשאין ּוכׁשם . ְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

ׁשאמר זֹו מּתנה ׁשּזכה. אחר ּבֹו לחזר יכֹול אינֹו ְֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהמקּבל
הפקר, היא הרי - לידֹו ׁשּבאת אחר בּה' רֹוצה 'איני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהמקּבל
אחר המקּבל הפקירּה ׁשהרי ּבּה; זכה - ּבּה הּקֹודם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָוכל

אבל ּבּה. המקּבל,8ׁשּזכה קנה לא - מעּקרֹו צֹווח היה אם ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָֹ
הראׁשֹונים.9וחֹוזרת לּבעלים ְְִִִֶֶַָָ

על10המזּכה·. ּבמּתנה ׁשהחזיקלחברֹו ּכיון - אחר ידי ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
הּקרקע ׁשטר הּגיע אֹו הּמּטלטלין ׁשּמׁש ּכגֹון אחר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַַָָּבּה
הּגיע ׁשּלא ּפי על אף חברֹו, זכה ּבּקרקע, החזיק אֹו ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלידֹו

אבל ּבֹו. לחזר יכֹול הּנֹותן ואין לידֹו, -11הּמּתנה המקּבל ְְְֲֲֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ
רצה אם העליֹונה: על אינֹו12ידֹו - רצה לא אם מקּבל; - ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ

ׁשּזכין אּלא13מקּבל. לֹו חבין ואין ּבפניו, ׁשּלא לאדם ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
לא אם אבל ירצה, אם מּתנה, לֹו ׁשּתּנתן הּוא ּוזכּות ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבפניו;

ּכרחֹו. ּבעל לאדם מּתנה נֹותנין אין - ְְְְְִִֵֶַַָָָָָירצה
ואחר14זּכה‚. ׁשתק, המקּבל ּוכׁשּׁשמע אחר, ידי על לֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ספק זה הרי - מקּבלּה' 'איני ואמר צוח ׁשּׁשתק15ּכ זה אם ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
רצה ּבֹו16ּכבר חזר וצוח ׁשחזר וזה מּפני17, ׁשּׁשתק אֹו ;18 ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכלּום לידֹו הּגיע לא הֹוכיח19ׁשעדין ׁשּצוח וזה על20, סֹופֹו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָֹ
אין21ּתחּלתֹו - לעצמֹו ּבּה וזכה אחר קדם אם :לפיכ .22 ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

רֹוצה 'איני ׁשאמר וכיון זכה, המקּבל ׁשּמא מּידֹו; ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמֹוציאין
ׁשּבארנּו ּכמֹו הפקירּה, הרי מן23ּבּה' ּולקחּה ׁשּקדם וזה , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

מּיד ּותפּׂשּוה הראׁשֹונים הּבעלים חזרּו ואם זכה. - ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָההפקר
ׁשּמא מּידם; אֹותּה מֹוציאין אין - ּבּה וזכה ׁשּקדם ְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָזה
על סֹופֹו הֹוכיח רֹוצה' 'איני ׁשאמר וכיון זכה, לא ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהמקּבל
היא הראׁשֹונים ּבעלים ּוברׁשּות אֹותּה, קנה ולא ְְְְִִִִִִָָָָָָֹּתחּלתֹו,

עדין. ֲִֶֶַַקּימת
הּמאה„. לֹו וׁשלח לׁשמעֹון, דינרין מאה לּתן ׁשרצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָראּובן

'זכה לֹו אמר אם לוי: ידי זּו24על אֹוּבמאה לׁשמעֹון', ז ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָ
ּבֹו25'ּתן לחזר יכֹול אינֹו - לׁשמעֹון' זּוז אם26מאה אבל ; ְְֲֲִִֵֵֵַָָָֹ

הֹול' לֹו עד27אמר ּבֹו לחזר יכֹול - לׁשמעֹון' זּוז מאה ְְֲִֵֵַַַָָָֹ
ׁשמעֹון. ליד הּמאה ְְִִֵֶַַַַָׁשּיּגיע

.‰לׁשמעֹון,28הל להֹוליכן עּמֹו ׁשּנׁשּתּלחּו זּוז ּבמאה לוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָ
לראּובן יחזיר - מצאהּו ולא ׁשמעֹון מת29ּובּקׁש ׁשמעֹון30. ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָֹ

לראּובן יחזיר - ראּובן ליֹורׁשיו31ּבחּיי ראּובן32אֹו מת . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַָ
ליֹורׁשיו אֹו לׁשמעֹון הּמאה יּתן - ׁשמעֹון ׁשּמצוה33ּבחּיי ;34 ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּבריא והּוא הּדברים ׁשאמר ּפי על ואף הּמת, ּדברי ,35לקּים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
עדין ׁשליח ׁשל ּבידֹו הּמאה .36ׁשהרי ְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

.Âגדֹול הּזֹוכה ׁשּיהיה עד לחברֹו ּבמּתנה זֹוכה אדם 37אין ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
אּׁשה ואחד איׁש ואחד ּדעת. איׁש38ּובן אׁשת ואפּלּו ,39, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
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הפקר והם אותם, קנה לא שהוא אלא לבעלים שיחזרו אינו קיימין" ש"דבריו שם בכריתות הגמרא וכמסקנת קיימין" דבריו - מתנה
הפקר. והם לעתיד אלא המתנה לבעל וחוזר לעבר הכוונה (ועיין5)אין ביניהם מחלק אינו ורבינו היא" "בטלה שם בגמרא

המגיד כתב וכן כלום. אמר לא היא", "בטילה סתם אמר אם אבל בטילה, שאמר "או שכתב יג הלכה להלן נראה וכן ראב"ד).
שם. נראה6)משנה זה "מום עתה וכשאומר וקיבל, הסכים ודאי אז ששתק ומכיוון מיד אותו ראה שוודאי גלוי במום המדובר

משנה). כסף (ראה למפרע המתנה את לבטל יכול אינו בה" אלא7)לי למפרע, המתנה לבטל עבר, של לשונות אינן אלו שכל
להבא. של ממל.8)לשונות בר אבא רבי מסקנת קלח. בתרא כאן).9)בבא המתחיל דיבור (שם התוספות פירוש לפי

במשנה.10) יא: קלח.11)גיטין בתרא מחה.12)בבא ולא שתק או לידו, המתנה קבלת עם מיד מפורש גיטין13)הסכים
במשנה. החכמים14)שם בין זה נושא על מחלוקת ובה ידו, על המובאת וברייתא יצחק, בר נחמן רב של מימרא שם. בתרא בבא

לט: בחולין רבא של הפירוש לפי גמליאל, בן שמעון הביאו15)ורבן (שם) ובחולין התנאים, בין הכריעו לא שם בתרא בבבא
להכריע. בה רצו שלא הסכמה.16)עובדא, שפירושה שתיקה כל כמו זו א.17)ששתיקה בהלכה שכתב כמו כדברי18)ודינו

שם). בתרא (בבא למחות.19)רבא או לצווח מה על עדיין לו לשלילה.21)גילה.20)ואין הייתה דעתו כששתק אז שאף
בממון.22) ספק כל א.23)כדין כיוון24)בהלכה לידו, הגיע שלא פי על אף המקבל, זכה שוודאי ספק כל אין זו בלשון

ועוד. יד. יא: גיטין ראה השליח, ליד זכו".25)שבא כאומר תנו האומר "כל יא: לחזור26)גיטין יכול שאינו זה, לעניין רק
זה כל אולם יא. הלכה להלן כמפורש לידו, שיגיע עד זוכה אינו אלא כן, הדבר אין זכייה לעניין אבל כזכה", - "תן אמרו בו,
לחזור יכול "אינו רבינו שכתב ומה א). הלכה עבדים מהלכות ו פרק (ראה מיד זכה - "זכה" באומר אבל "תן", באומר אלא אינו

"זכה". על ולא "תן" על אלא כתב לא - מיד27)בו" לזכות לו שנותן ולא להולכה, שליח רק אותו עושה שהנותן ומשמעותו
שדווקא וכו'" ליתן שרצה "ראובן לכתוב רבינו ודקדק מרע). שכיב בדין יב הלכה י פרק להלן (וראה ולב: יד: שם המקבל, בשביל
כשהנפקד פיקדון בהחזרת וכן ב) הלכה ולוה מלוה מהלכות ט"ז (פרק בו לחזור יכול אינו חוב בפריעת אבל כן, הדין במתנה

ראב"ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק עכשיו עד בו "הולך".28)כפר לו כשאמר והמדובר הקודמת להלכה המשך
שם בברייתא הדברים המקבל.29)יד:ומקור בשביל השליח זכה ולא כזכי, לאו הולך שם.30)שהרי כנ"ל,31)ברייתא

ליורשיו. ולא לשמעון רק התכוון והנותן שמעון, עדיין זכה שמעון.32)שלא מיתת אחרי ראובן מת אם ראובן שהרי33)של
שם רש"י (עיין היורשים זכו וממנו המת", דברי לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני שמעון, בהם זכה ראובן, מיתת עם מיד

לג). קטן סעיף קכה סימן מאיר.34)וש"ך רבי בשם ברייתא שם להלן35)גיטין ראה מרע, שכיב ובדין שם. פפא רב כדברי
יב. הלכה י הוכיחו36)פרק הא, המתחיל דיבור ע. כתובות [בתוספות המת. דברי לקיים ובידו זה של בחייו לראובן החזיר שלא

ט), אות מיימוני בהגהות כג הלכה י"א פרק להלן (וראה כך לשם שליש ליד נמסר אם אלא המת דברי לקיים מצוה אמרו שלא
רבינו]. לדברי מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו מרע בשכיב לתקן הוצרכו למה כן לא במשנה37)שאם עט: עירובין

יצחק. רב של מימרא מב. שם.38)וקידושין אשתו".39)עירובין ידי "על שם: עירובין

dpzne dikf zekld - zah 'a iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וׁשפחה ראּוי40ועבד ואין הֹואיל זֹוכה; אינֹו העּכּו"ם אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
לעֹולם ליּׂשראל41לׁשליחּות זֹוכה אינֹו ּכ ׁשאין42, ּוכׁשם . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

לעּכּו"ם ׁשליח נעּׂשה לעּכּו"ם43יּׂשראל זֹוכה אינֹו ּכ ,44. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
.Êצרֹור45קטן לֹו ונֹוטלֹו47וזֹורקֹו46ׁשּנֹותנין אגֹוז ,48- ְְְְְְֱִֶָָ

לעצמֹו ּפחֹות49זֹוכה לאחרים; זֹוכה ואינֹו לא50, - מּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ
לֹו לא זֹוכה אינֹו הּׁשֹוטה וכן לאחרים. ולא לעצמֹו 51זכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
זכה - ּדעת ּבן ידי על לׁשֹוטה והמזּכה לאחרים. .52ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

זֹוכה החרׁש ּבהלכֹות54לעצמֹו53אבל ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ
.55ּגזלה ְֵָ

.Áאחד56זכין יֹום ּבן אפּלּו ּולגדֹול57לקטן ּבפניו58, ּבין ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָ
ּבפניו ׁשּלא וחצרֹו59ּבין מּדעּתֹו.60. ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לחצרֹו הּמּתנה ׁשהּגיע ּכיון ׁשם, עֹומד ׁשאינֹו ּפי על 61אף ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
אחר ּבּה זכה ּכאּלּו -62. ְִֵַָָָ

.Ëאמּורים ּדברים הּמׁשּתּמרת63ּבּמה ּבחצר אבל64? ; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מׁשּתּמרת ׁשאינּה ׁשּיהיה65ּבחצר עד - וחרּבתֹו ּׂשדהּו ּכגֹון , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבצּדּה ּׂשדי66עֹומד לי זכתה ארּבע67ויאמר: וכן 69אּמֹות68. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ּבצּדן עֹומד ׁשהּוא אדם לֹו70ׁשל ּבסמטא71קֹונין ּבצּדי72, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

הרּבים ּבעלים73רׁשּות לּה ׁשאין ּבחצר ּברׁשּות74אֹו אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ
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אבל40) לאחרים, לזכות יכול אינו עבדו ידי על שרק הרי כידו", שידן מפני הכנענים, ושפחתו עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק וראה לאחרים. לזכות הוא יכול אחר של כנעני עבד ידי לפי41)על אשי רב מדברי להוציא

שליחות. לו יש אחר לעניין אבל לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא: מציעא בבבא אחת מטעם42)לשון היא שזכייה
אחרונה.43)שליחות. בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא שישראל44)מסקנת שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי לגוי רבא.45)זוכה של מימרא סה. הרע.47)אבן.46)גיטין מן לברוח הוא יודע שיודע48)הרי הרי
בטוב. אבל49)לבחור שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק כאן משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן

יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין התורה,51)שם.50)במציאה מן
קיג: ביבמות שאמרו ממה הדבר ומקור יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי מפני ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל
על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא מסוגיית שהביאו ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן (קצות לקנות יד לו אין ששוטה
מהלכות כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים שנתינת כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח מדובר ששם פי
מכירה מהלכות כ"ט (פרק חייהם כדי משום וממכר במקח וחרש בקטן חכמים תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
לו שאין מפני הוא וממכר, במקח קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן קניין להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה

חרש]. לגבי להלן וראה במתנה, לא ואף התורה, מן קניין (סמ"ע52)שום ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן גרוע אינו שוודאי
אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה זכתה שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל). קטן סעיף רמג
שבלי לגוי זכין ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן שזכין עב. מציעא בבבא שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
מעשה. ידי על אלא ממילא יהיה לא זה יתרפא אם ואף יתרפא, אם יודע מי שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה

ו. קטן סעיף שם החושן בקצות התורה.53)וראה מן ובמתנה שלום, דרכי מפני במציאה כאמור, מה54)והיינו, מתוך [נלמד
קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה מהלכות כ"ט פרק (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו מקח שמקחו חכמים שתיקנו
חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש שוטה בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא במתנה התורה מן
לאחרים לזכות אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן סעיף שם החושן בקצות ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו יש

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, עוז55)אינו מגדל ועיין הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה יז פרק
משנה). הספרים56)ולחם וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה במשנה, קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,

ליה אית שליחות ליה דלית גב על אף - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
שם. מציעא לבבא סופרים בדקדוקי ראה יד. כתבי בכמה הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא מקנה57)זכייה" אדם דאמר למאן [שהרי

י]. הלכה מכירה מהלכות כ"ב פרק למעלה וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף מזכין לעולם בא שלא במשנה58)לדבר קנו: שם
אליעזר. רבי לדברי גם - שם בברייתא מאיר רבי ולפי יהושע. רבי ב.59)לפי הלכה למעלה וראה יא: בגיטין בבא60)משנה

חנינא. בר יוסי רבי של מימרא מט: ג.61)קמא הלכה גירושין מהלכות ה בפרק ראה חצרו, לאוויר זכה62)או כאילו כלומר,
י:). מציעא (בבא היא שליחות מטעם שחצר שליח, ידי על שם.63)בה עומד שאינו פי על אף לו, קונה יא.64)שחצרו שם

הר"ן). בשם משנה (כסף ידו על הנשלח דבר המשמר כשליח נחשבת היא (שם).65)שאז לשליח דומה אינו שאז66)שאז
בתוך לעמוד צריך אם המפרשים בין מחלוקת שיש ח. הלכה גזילה מהלכות י"ז פרק משנה במגיד וראה ידו. על משתמרת היא
יא: מציעא בבבא פפא כרב ודלא שדהו בצד שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם לעמוד שאפשר או השדה

משנה). (מגיד פפא כרב פוסקים ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון התירוץ כפי שבחצר67)אלא רבינו דעת
וכו'". שדי לי זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה שאמרו כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת שאינה

דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור שם ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב מימרא68)וכן י. מציעא בבא
במתנה. וגם במציאה גם שקונות (שם) הירושלמי בשם ורא"ש ברדלא, כהן אבא משום לקיש ריש של69)של קומה שיעור

ורגליים. ידיים בפישוט אמות,70)אדם בארבע - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם צריך משתמרת, שאינה שבחצר פי על ואף
שאינה בחצר שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני באמירה צורך אין
לה]. קרוב שעומד כיוון אמר, שלא פי על אף בה, זכה שוודאי אמות, ארבע בתוך אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת,

ט).71) הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים יריבו שלא כדי היא חכמים רשות72)תקנת של זווית קרן או צדדי, רחוב
רבים". דחקי "לא שבסימטא י: מציעא בבבא ששת רב של מימרא והיא שם). משנה (מגיד לא73)הרבים שם וגם שם. גמרא

לא:). (כתובות רבים הרי"ף.74)שכיחי גירסת ולפי פפא, רב תשובת שם,
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וׁשפחה ראּוי40ועבד ואין הֹואיל זֹוכה; אינֹו העּכּו"ם אבל . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
לעֹולם ליּׂשראל41לׁשליחּות זֹוכה אינֹו ּכ ׁשאין42, ּוכׁשם . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

לעּכּו"ם ׁשליח נעּׂשה לעּכּו"ם43יּׂשראל זֹוכה אינֹו ּכ ,44. ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
.Êצרֹור45קטן לֹו ונֹוטלֹו47וזֹורקֹו46ׁשּנֹותנין אגֹוז ,48- ְְְְְְֱִֶָָ

לעצמֹו ּפחֹות49זֹוכה לאחרים; זֹוכה ואינֹו לא50, - מּזה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹ
לֹו לא זֹוכה אינֹו הּׁשֹוטה וכן לאחרים. ולא לעצמֹו 51זכה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
זכה - ּדעת ּבן ידי על לׁשֹוטה והמזּכה לאחרים. .52ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

זֹוכה החרׁש ּבהלכֹות54לעצמֹו53אבל ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָ
.55ּגזלה ְֵָ

.Áאחד56זכין יֹום ּבן אפּלּו ּולגדֹול57לקטן ּבפניו58, ּבין ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָ
ּבפניו ׁשּלא וחצרֹו59ּבין מּדעּתֹו.60. ׁשּלא לֹו קֹונה אדם ׁשל ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

לחצרֹו הּמּתנה ׁשהּגיע ּכיון ׁשם, עֹומד ׁשאינֹו ּפי על 61אף ֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
אחר ּבּה זכה ּכאּלּו -62. ְִֵַָָָ

.Ëאמּורים ּדברים הּמׁשּתּמרת63ּבּמה ּבחצר אבל64? ; ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ
מׁשּתּמרת ׁשאינּה ׁשּיהיה65ּבחצר עד - וחרּבתֹו ּׂשדהּו ּכגֹון , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּבצּדּה ּׂשדי66עֹומד לי זכתה ארּבע67ויאמר: וכן 69אּמֹות68. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹ
ּבצּדן עֹומד ׁשהּוא אדם לֹו70ׁשל ּבסמטא71קֹונין ּבצּדי72, אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָ

הרּבים ּבעלים73רׁשּות לּה ׁשאין ּבחצר ּברׁשּות74אֹו אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָ
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אבל40) לאחרים, לזכות יכול אינו עבדו ידי על שרק הרי כידו", שידן מפני הכנענים, ושפחתו עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק וראה לאחרים. לזכות הוא יכול אחר של כנעני עבד ידי לפי41)על אשי רב מדברי להוציא

שליחות. לו יש אחר לעניין אבל לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא: מציעא בבבא אחת מטעם42)לשון היא שזכייה
אחרונה.43)שליחות. בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא שישראל44)מסקנת שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי לגוי רבא.45)זוכה של מימרא סה. הרע.47)אבן.46)גיטין מן לברוח הוא יודע שיודע48)הרי הרי
בטוב. אבל49)לבחור שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק כאן משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן

יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין התורה,51)שם.50)במציאה מן
קיג: ביבמות שאמרו ממה הדבר ומקור יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי מפני ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל
על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא מסוגיית שהביאו ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן (קצות לקנות יד לו אין ששוטה
מהלכות כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים שנתינת כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח מדובר ששם פי
מכירה מהלכות כ"ט (פרק חייהם כדי משום וממכר במקח וחרש בקטן חכמים תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
לו שאין מפני הוא וממכר, במקח קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן קניין להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה

חרש]. לגבי להלן וראה במתנה, לא ואף התורה, מן קניין (סמ"ע52)שום ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן גרוע אינו שוודאי
אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה זכתה שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל). קטן סעיף רמג
שבלי לגוי זכין ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן שזכין עב. מציעא בבבא שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
מעשה. ידי על אלא ממילא יהיה לא זה יתרפא אם ואף יתרפא, אם יודע מי שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה

ו. קטן סעיף שם החושן בקצות התורה.53)וראה מן ובמתנה שלום, דרכי מפני במציאה כאמור, מה54)והיינו, מתוך [נלמד
קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה מהלכות כ"ט פרק (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו מקח שמקחו חכמים שתיקנו
חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש שוטה בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא במתנה התורה מן
לאחרים לזכות אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן סעיף שם החושן בקצות ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו יש

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, עוז55)אינו מגדל ועיין הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה יז פרק
משנה). הספרים56)ולחם וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה במשנה, קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,

ליה אית שליחות ליה דלית גב על אף - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
שם. מציעא לבבא סופרים בדקדוקי ראה יד. כתבי בכמה הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא מקנה57)זכייה" אדם דאמר למאן [שהרי

י]. הלכה מכירה מהלכות כ"ב פרק למעלה וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף מזכין לעולם בא שלא במשנה58)לדבר קנו: שם
אליעזר. רבי לדברי גם - שם בברייתא מאיר רבי ולפי יהושע. רבי ב.59)לפי הלכה למעלה וראה יא: בגיטין בבא60)משנה

חנינא. בר יוסי רבי של מימרא מט: ג.61)קמא הלכה גירושין מהלכות ה בפרק ראה חצרו, לאוויר זכה62)או כאילו כלומר,
י:). מציעא (בבא היא שליחות מטעם שחצר שליח, ידי על שם.63)בה עומד שאינו פי על אף לו, קונה יא.64)שחצרו שם

הר"ן). בשם משנה (כסף ידו על הנשלח דבר המשמר כשליח נחשבת היא (שם).65)שאז לשליח דומה אינו שאז66)שאז
בתוך לעמוד צריך אם המפרשים בין מחלוקת שיש ח. הלכה גזילה מהלכות י"ז פרק משנה במגיד וראה ידו. על משתמרת היא
יא: מציעא בבבא פפא כרב ודלא שדהו בצד שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם לעמוד שאפשר או השדה

משנה). (מגיד פפא כרב פוסקים ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון התירוץ כפי שבחצר67)אלא רבינו דעת
וכו'". שדי לי זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה שאמרו כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת שאינה

דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור שם ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב מימרא68)וכן י. מציעא בבא
במתנה. וגם במציאה גם שקונות (שם) הירושלמי בשם ורא"ש ברדלא, כהן אבא משום לקיש ריש של69)של קומה שיעור

ורגליים. ידיים בפישוט אמות,70)אדם בארבע - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם צריך משתמרת, שאינה שבחצר פי על ואף
שאינה בחצר שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני באמירה צורך אין
לה]. קרוב שעומד כיוון אמר, שלא פי על אף בה, זכה שוודאי אמות, ארבע בתוך אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת,

ט).71) הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים יריבו שלא כדי היא חכמים רשות72)תקנת של זווית קרן או צדדי, רחוב
רבים". דחקי "לא שבסימטא י: מציעא בבבא ששת רב של מימרא והיא שם). משנה (מגיד לא73)הרבים שם וגם שם. גמרא

לא:). (כתובות רבים הרי"ף.74)שכיחי גירסת ולפי פפא, רב תשובת שם,
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חברֹו75הרּבים ּבּׂשדה מּתנה76אֹו ׁשּיּגיע עד זֹוכה אינֹו - ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּוקטּנה חצרּה77לידֹו. לּה אבל78ּתזּכה ׁשּלּה; אּמֹות וארּבע ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

לֹו79הּקטן ׁשּיזּכה עד אֹו לידֹו מּתנה ׁשּתּגיע עד זֹוכה אינֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ֵַאחר.

.Èּדברים81ּכגט80הּמּתנה למסר יכֹול אדם ׁשאין .לׁשליח82, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ויחּתמּו ׁשּיכּתבּו ּופלֹוני לפלֹוני אמרּו לׁשלׁשה: אמר ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּכיצד?

ּכלּום זה אין - לפלֹוני ויּתנּוה מּתנה אמרּו83ּבׁשטר ואם ; ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
אמר אם וכן קנה. לא - למקּבל ונתנּו וכתבּו העדים ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָֹלאֹותן
אינן - לפלֹוני ּותנּוהּו מּתנה ּבׁשטר וחתמּו ּכתבּו ְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָלׁשנים:
ּכמֹו ּכֹותבין, עצמן הן אּלא לכּתב, לסֹופר לֹומר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹיכֹולין

.84ּבגט ְֵ
.‡Èנתּתי85הּכֹותב' אֹו86ּבׁשטר לפלֹוני', ּפלֹונית ּׂשדה ְְְִִִִִֵֶַַָָָ

'נתּתיה ּבּה87ׁשּכתב זֹוכה הרי - ׁשּלֹו' היא 'הרי אֹו לֹו', ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
אבל לידֹו. הּׁשטר 'אּתנּנה88ּכׁשּיּגיע ּבׁשטר ּכתב לֹו',89אם ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

המקּבל זכה לא - העדים עליו ׁשהעידּו ּפי על עד90אף , ְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
וכֹותבין לֹו', ּותנּו מּתנה ׁשטר 'ּכתבּו לעדים 91ׁשּיאמר ְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשאין לֹו; הּמּתנה92ונֹותנין ׁשטר ׁשּיּגיע עד זֹוכה המקּבל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשּבארנּו93לידֹו ּכמֹו אחרים, ידי על ּבֹו לֹו ׁשּיזּכה עד אֹו ,94. ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָ
.·Èלא95האֹומר' אֹומר והּוא לפלֹוני', ּפלֹונית ּׂשדה 'נתּתי ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

לי' חֹוׁשׁשין96נתן אחר97- ידי על לֹו זּכה אם98ׁשּמא אבל . ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
לֹו' ונתּתי 'ּכתבּתי נתן99אמר ולא ּכתב 'לא אֹומר והּוא , ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹ

ּדין ּבעל הֹודאת - ּכן ׁשאמר הּוא מּתנה המקּבל אם 100לי': ְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבן ואם ּׂשדהּו; ּפרֹות אֹוכל והּנֹותן הּוא, עדים ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָּכמאה
אֹומר והּוא זֹו', ּׂשדה לאבי נתּת 'לא ׁשאמר הּוא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהמקּבל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

אמות]".75) [ארבע רבנן תקינו לא רבים דחקי דקא הרבים "רשות ששת: רב בדברי פפא.76)שם לרב לפי77)שם, יא. שם
ינאי. רבי משום יוחנן וכרבי האחרונה, שלפני זו או הכל, ולדברי האחרונה, נחשבת78)הלשון שחצרה התורה גילתה שבקטנה

בקטן. כן שאין מה ומתנה, מציאה כגון השטחים, ליתר גם מזה ולומדים גט. לעניין כיד,79)כידה אצלו נחשבת אינה שהחצר
מטעם אינה שזכייה הרי ח), הלכה (למעלה לקטן שזכין פי על ואף לקטן. שליחות שאין כשליחות, נחשבת להיות יכולה אינה וגם
מהלכות כ"ט ובפרק כאן הראב"ד בהשגת (וראה הקטן עבור וזוכה הקניין פעולת שעושה ממש לשליח חצר דומה אינה - שליחות

יא). קטן סעיף רמג סימן החושן וקצות יב הלכה ואביי.80)מכירה כרב ולא וכרבא, כשמואל כט. ב81)גיטין פרק וראה
ו. הלכה גירושין מסויימת.82)מהלכות פעולה שיעשה במקום למישהו, מסויימים דברים יאמר אינם83)שהשליח שדברים

אמר אם שכן וכל שם. גירושין בהלכות וראה עא.). (שם לאחרים שיאמרו להם אמר אם אפילו סו:) גיטין (משנה לשליח נמסרים
קנה לא - ולחתום לכתוב לאחרים שיאמרו ביתֿדין אותם שעשה ונראה שלושה שהם פי על שאף לאשתי". גט "תנו רק: להם
אם שכן "וכל הראב"ד בשם הטור [וכתב ה. הלכה גירושין מהלכות ב פרק משנה בלחם וראה אמרו" מ"אומר עדיף זה שאין
הנכונה, היא הטור שנוסחת נראה כן. הנוסחא אין בראב"ד שלפנינו פי על ואף תנו" להם אומר אם הדין והוא בעצמם הם חתמו
אלא כמאמרו עשו לא שאם שכן כל - קנה לא וכתבו לעדים אמרו ואם שאמר למה מועיל לא אמרו" "אומר אם פירושו: וזהו
בעצמם" הם חתמו אם שכן "וכל אלו מלים נפלו הנראה (ולפי נצטוו לא זה על שהרי כלום, עשו לא שוודאי בעצמם, הם חתמו
באומר גם כלומר תנו" להם אומר אם הדין "והוא משנה) לחם ועיין המגידֿמשנה, דברי תוך אל הנ"ל הראב"ד מלשון בטעות
לכתיבה שליח ולעשות כך, על נצטוו לא שהרי בעצמם, חתמו הם אם מועיל ולא ביתֿדין שעשאם הדבר שברור אומרים תנו, להם

הבאה]. בהערה להלן וראה כנ"ל. לשליח, נמסרים אינם שדברים יכולים, אינם כן גיטי84)גם במשנה לשנייםשם "אמר סו.ֿסו: ן
מועיל לא וכו'", ולפלוני לפלוני "אמרו מפורש אומר שאפילו רבינו כתב שכבר פי על [ואף ויתנו". יכתבו אלו הרי לאשתי גט תנו
שהרי וחתמו", "כתבו באומר חידוש יש - לכתוב לסופר לומר יכולים שאינם וכו'", וחתמו "כתבו שבאומר הוא וחומר קל אם -

לטעות, מקום ויש כותבים", עצמם הן "הרי וחתמו", ב"כתבו ואילו כנ"ל, בעצמם, וחתמו כתבו אם מועיל לא אמרו", ב"אומר
שליח. למנות יכולים אינם זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח, גם לעשות יכולים - מעשה לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון
לשלושה לאומר בניגוד כלומר, לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא עוז): במגדל (הובא הראב"ד וכתב
לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות יכולים שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים ואינם ביתֿדין, אותם שעשה תנו,
"יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום שם, גיטין במשנה מפורש וכן בעצמם. שיכתבו כוונתו אלא ביתֿדין, עשאם

שמח]. באור בברייתא.85)וראה מ: עבר.86)גיטין -87)לשון ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף. גירסת זוהי
הווה. לשון והוא "נתונה", שם: ובגמרא א). קטן סעיף רמה, סימן (סמ"ע עבר מלשון (שם).88)שניהם מאיר כרבי ולא כחכמים

עתיד.89) לתת.90)לשון הבטחה אלא נתינה כאן המקבל,91)שאין ליד מידו השטר נותן אם שרק לו", "אתננה הלשון אפילו
שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם אבל "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב צריך מיד, מתקיימת שהמתנה
"אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה - המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים כשנותן עתה מתקיימת המתנה

משנה). לידו,92)(כסף השטר את שמוסרים אחרי אלא זוכה, המקבל שאין אחרי טובה, היא "אתננה" הלשון: אף וממילא
משנה). (כסף "אתננה" בלשון הנותן כיוון זו זכה93)ולשעה ולא כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק [ראה

וראה לידו. שיגיע שם].עד וברי"ף ט: גיטין ב.94)ברש"י הלכה הברייתא.95)למעלה המשך כשהמקבל96)שם, המדובר,
ז). קטן סעיף רמה (סמ"ע קיבלה שלא האמת שמספר אלא במתנה (תוספות97)רוצה וודאי אלא ספק, שאינו "חשש" לשון יש

דברי עם כלל מתחשבים שאין והיינו, כלום", אמר "לא י): פרק בתרא (בבא התוספתא לשון וכן חיישינן). המתחיל דיבור שם
וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר", "דאיכא לשון המחבר מביא ד, סעיף רמה, סימן משפט חושן בשולחןֿערוך ברם המקבל.

"שמא". המלה פירוש זהו ולכאורה, שביניהם98)גמורה. הסתירה את לסלק זה ידי על יכולים אנו וכך כלל. זה על ידע לא וזה
שניהם. דברי את בזה.99)ולאמת לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי נתן בעצמו שהוא מדגיש שהנותן הוא100)היינו,

משנה (מגיד נתן שכבר סבור שהוא ופעמים שייתן, לפני לתת מחשבה לו הייתה שהנותן לפי הנותן, מן יותר זכור שהוא המקבל
הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר הנתבע, של ולא התובע של ההודאה את מקבלים שלעולם מפרשים, ויש התוספות). בשם

dpzne dikf zekld - zah 'a iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

עד ׁשליׁש ידי על הּפרֹות את מּניחין - לֹו' ונתּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּכתבּתי
הּוא היא הּדבר .101ׁשּיּודע ִֵֶַַַָָָ

.‚Èמּתנה אינּה ידי ׁשּתחת זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל
ּבטלה ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה אני ׁשֹומר אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידי,
ּבאנס ּכרחי ּבעל אּלא קּבלּתיה ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה

קּימין ּדבריו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבטעּות, ונׁשּבע102אֹו ; ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
הּסת ׁשבּועת זה לבעליה.103על ותחזר , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

.„Èׁשּלא' ׁשאמר אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר הּנֹותן ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹטען
'אּתה104מּדעּתי אֹומר וזה ,'ּביד היא 'ּגזּולה אֹו נתּתיה', ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

נׁשּבע - לי' ונפטר.105נתּת הּסת ׁשבּועת המקּבל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

גלּויה‡. ׁשּתהיה צרי חֹולה, ּבין ּבריא ּבין מּתנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנֹותן
ּכלּום; אינּה - לֹו ּותנּו ּבּסתר ּכתבּו לעדים: אמר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּומפרסמת.
אחר וימּכר ׁשּיחזר אחרים, ממֹון לאּבד ּכדי מערים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּזה

ִֵֶׁשּיּתן.
לנּו·. ואמר ּבֹו: ּכתּוב ׁשאין קרקע מּתנת ׁשטר ּכל ,ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ

גלּויה מּתנה לֹו וכתבּו ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים ׁשבּו הּנֹותן ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּפלֹוני
מּתנה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - אּלּו ּבענינים וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּומפרסמת,

המקּבל. זכה ולא היא, ְְְִֵֶֶַַָָֹֻמסּתרת
מסּתרת‚. הראׁשֹונה אחת, ּׂשדה על מּתנֹות ׁשּתי ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹותב

היתה ואפּלּו קנה. אחרֹון - ּומפרסמת ּגלּויה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻוהאחרֹונה
ּגּלּוי, ענין ולא סתירה ענין לא ּבּה ואין סתם, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹהראׁשֹונה

קנה. האחרֹון - סתם מּתנה ְֲֶַַָָָָָָָאּלא
הּמּתנה„. - נתן ּכ ואחר מֹודעה ׁשהּמֹוסר ּבארנּו, ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּכבר

אּלא ּבמּתנה הֹולכין ׁשאין אנס. זה ׁשאין ּפי על אף ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבטלה,
- ּבּה רֹוצה ׁשאינֹו דעּתֹו וגּלה הֹואיל הּנֹותן; ּדעת ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ׁשאין מֹוכיחין הּדברים ׁשהיּו מי ,לפיכ ּבטלה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּתנתֹו
ונמצאת גלּויה מּתנה ׁשּנתנּה אפּלּו זֹו, מּתנה לּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדעּתֹו
ּבטלֹות: הּמּתנֹות ׁשּתי הרי - מסּתרת מּתנה מּקדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנתנּה
ׁשהּדבר מּפני - והּׁשנּיה מסּתרת; ׁשהיא מּפני - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהראׁשֹונה
ּכמֹו ׁשּנמצאה הּמּתנה זֹו קדמה והרי רֹוצה, ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹוכיח

לּה. ָָָמֹודעה
נּׂשאת‰. איני לֹו: אמרה אּׁשה. לּׂשא ׁשרצה ּבאחד, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמעּׂשה

על וצוח הּגדֹול ּבנֹו ׁשמע .נכסי ּכל לי ׁשּתכּתב עד ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹל
נכסי ּכל לֹו וכתבּו והחבאּו לכּו לעדים: אמר ריקן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּמּניחֹו

מעּׂשה ּובא ּונּׂשאּה. נכסיו ּכל לּה ּכתב ּכ ואחר ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבמּתנה.
ק לא והאּׁשה קנה לא הּבן ואמרּו: חכמים, ׁשהרילפני נתה; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ

דעּתֹו גּלה ׁשהרי הּוא, ּבּדבר ּוכאנּוס לּה, ּכתב ּברצֹונֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלא
ׁשהיא מּפני ּבטלה ׁשהיא ּפי על אף הראׁשֹונה, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמּתנה

אּלּו. ּבענינים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֻמסּתרת.
.Âּׂשדה על ּכתּובין והן אחד, ּביֹום ׁשּזמּנן ׁשטרֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני

לכּתב הּמקֹום אנׁשי ּדר אם ּבמּתנה: ּבין ּבמכר ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאחת,
ׁשעֹות לכּתב הּמקֹום ּדר אין ואם זכה; הּקֹודם ּכל - ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשעֹות
ּׂשדה להעמיד נֹוטה ׁשּדעּתם ּכל לּדּינים: מסּור הּדבר הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

יעמידּו. - ּבידֹו ְְִַָזֹו
.Êקנה אּלא קנין, ּבֹו ׁשאין ּבׁשטר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמה

מּׁשניהם הּוא מי יֹודעין אנּו ׁשאין זה, ּבׁשטר זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּׂשדה
מהן ׁשטר ּבכל היה אם אבל ּתחּלה; לידֹו ׁשטרֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשהּגיע
אם וכן העדים. ויׁשאלּו זכה, הּקנין לֹו ׁשּקדם ּכל - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקנין
קנה - ּתחּלה מּתנתֹו ׁשטר לידֹו הּגיע ׁשּזה עדים ׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהיּו

ִָהראׁשֹון.
.Á,אחד קֹונה ּבׁשם אחת ּׂשדה על הּיֹוצאים ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשני

אם מּתנה: ואחד מכר אחד ׁשטר היה אם ׁשוה: זמּנם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָואין
ּבּטל לא - מכר ׁשאחריו והּׁשני מּתנה הראׁשֹון הּׁשטר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה
חזר אחריּות לֹו להֹוסיף לֹומר: ׁשּיׁש הראׁשֹון; את ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון
אחריּות, ׁשם ּכתּוב היה ׁשּלא ּפי על אף מכר. ּבׁשם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכתב
והּׁשני מכר הראׁשֹון אם וכן הּוא. סֹופר טעּות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאחריּות
מּתנה ׁשטר לֹו ּכתב ׁשּלא ראׁשֹון; מּזמן הּׂשדה קנה - ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּתנה

הּמצר. ּבן ּדין ּומּׁשּום ּכחֹו, ליּפֹות ְִִֶֶֶֶַַָֹאּלא
.Ëהֹוסיף אם ּבמּתנה: ׁשניהם אֹו ּבמכר הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו

מּפני אּלא הּׁשני ּכתב ׁשּלא קּים, הראׁשֹון הרי - ּכלּום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשני
הראׁשֹון, את ׁשני ׁשטר ּבּטל - הֹוסיף לא ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהּתֹוספת;
ׁשאכל הּפרֹות ּכל ,לפיכ הּׁשני. מּזמן אּלא אחריּות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואין
היה ואם אֹותם. מחזיר - ׁשני זמן עד ראׁשֹון מּזמן ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָהּלֹוקח
נֹותן הּמֹוכר אֹו הּנֹותן - ׁשנה ּבכל לּמל חק ּׂשדה אֹותּה ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

הּׁשני. הּׁשטר זמן עד החק ְְִֵַַַַַָֹאֹותֹו
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סֹוף‡. מראין הּדברים היּו אם הּנֹותן. ּדעת אֹומדין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלעֹולם
ּכיצד? ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף האמד, ּפי על עֹוּׂשין - ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּדעּתֹו
נכסיו ּכל וכתב ׁשּמת, וׁשמע הּים, למדינת ּבנֹו ׁשהל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של הודאתו לבין זה קיבל101)של שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על
שם). (גיטין הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן המתנה את שלפנינו):102)זה נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין

דבריו - מתנה אינה רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע היא בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
א. הלכה למעלה וראה אצל103)קיימן". שבועה מצינו לא ואמנם רוח", "רעיון הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד

המקבל של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה אך לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי הדין, בעל הודאת
את לגבות עלרוצים ואף ז. סעיף רמה סי' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו להישבע צריך ולפיכך מהשדה, חובם

- בעדים אלא נאמן אינו אחרים של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב ב הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק פי
משנה). (לחם הנותן של ברשותו ושנשארו במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן, של הנכסים שהיו שידוע שלא104)כאן,

לו105)מרצוני. כשיש ובקרקעות, א, הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין כיוון בכול, כופר כל כדין
א. הלכה שם י"א פרק ועיין שנים, שלוש הנמשך1)חזקת וכל מסותרת, תהיה שלא שצריך המתנה עשיית איכות בו נתבאר

הנמשך. וכל במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת שדה על שטרות שתי ודין זה, האומדנות1)אחר משפטי בו נתבאר
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lybe zxecdn jezn

עד ׁשליׁש ידי על הּפרֹות את מּניחין - לֹו' ונתּתי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ'ּכתבּתי
הּוא היא הּדבר .101ׁשּיּודע ִֵֶַַַָָָ

.‚Èמּתנה אינּה ידי ׁשּתחת זֹו ואמר: ׁשּטען מּתנה ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָמקּבל
ּבטלה ׁשאמר: אֹו ּבֹו, וכּיֹוצא עליה אני ׁשֹומר אּלא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבידי,
ּבאנס ּכרחי ּבעל אּלא קּבלּתיה ׁשּלא לפי מּתחּלתּה, ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהיתה

קּימין ּדבריו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא ּבטעּות, ונׁשּבע102אֹו ; ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
הּסת ׁשבּועת זה לבעליה.103על ותחזר , ְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

.„Èׁשּלא' ׁשאמר אֹו עליה', אּתה 'ׁשֹומר ואמר הּנֹותן ְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹטען
'אּתה104מּדעּתי אֹומר וזה ,'ּביד היא 'ּגזּולה אֹו נתּתיה', ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

נׁשּבע - לי' ונפטר.105נתּת הּסת ׁשבּועת המקּבל ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ
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גלּויה‡. ׁשּתהיה צרי חֹולה, ּבין ּבריא ּבין מּתנה, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּנֹותן
ּכלּום; אינּה - לֹו ּותנּו ּבּסתר ּכתבּו לעדים: אמר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻּומפרסמת.
אחר וימּכר ׁשּיחזר אחרים, ממֹון לאּבד ּכדי מערים ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּזה

ִֵֶׁשּיּתן.
לנּו·. ואמר ּבֹו: ּכתּוב ׁשאין קרקע מּתנת ׁשטר ּכל ,ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלפיכ

גלּויה מּתנה לֹו וכתבּו ּוברחֹובֹות ּבּׁשוקים ׁשבּו הּנֹותן ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָּפלֹוני
מּתנה ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - אּלּו ּבענינים וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּומפרסמת,

המקּבל. זכה ולא היא, ְְְִֵֶֶַַָָֹֻמסּתרת
מסּתרת‚. הראׁשֹונה אחת, ּׂשדה על מּתנֹות ׁשּתי ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּכֹותב

היתה ואפּלּו קנה. אחרֹון - ּומפרסמת ּגלּויה ְְְְְֲֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֻוהאחרֹונה
ּגּלּוי, ענין ולא סתירה ענין לא ּבּה ואין סתם, ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָֹֹהראׁשֹונה

קנה. האחרֹון - סתם מּתנה ְֲֶַַָָָָָָָאּלא
הּמּתנה„. - נתן ּכ ואחר מֹודעה ׁשהּמֹוסר ּבארנּו, ְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָּכבר

אּלא ּבמּתנה הֹולכין ׁשאין אנס. זה ׁשאין ּפי על אף ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּבטלה,
- ּבּה רֹוצה ׁשאינֹו דעּתֹו וגּלה הֹואיל הּנֹותן; ּדעת ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ׁשאין מֹוכיחין הּדברים ׁשהיּו מי ,לפיכ ּבטלה. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּתנתֹו
ונמצאת גלּויה מּתנה ׁשּנתנּה אפּלּו זֹו, מּתנה לּתן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּדעּתֹו
ּבטלֹות: הּמּתנֹות ׁשּתי הרי - מסּתרת מּתנה מּקדם ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻׁשּנתנּה
ׁשהּדבר מּפני - והּׁשנּיה מסּתרת; ׁשהיא מּפני - ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻהראׁשֹונה
ּכמֹו ׁשּנמצאה הּמּתנה זֹו קדמה והרי רֹוצה, ׁשאינֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמֹוכיח

לּה. ָָָמֹודעה
נּׂשאת‰. איני לֹו: אמרה אּׁשה. לּׂשא ׁשרצה ּבאחד, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמעּׂשה

על וצוח הּגדֹול ּבנֹו ׁשמע .נכסי ּכל לי ׁשּתכּתב עד ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹל
נכסי ּכל לֹו וכתבּו והחבאּו לכּו לעדים: אמר ריקן. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשּמּניחֹו

מעּׂשה ּובא ּונּׂשאּה. נכסיו ּכל לּה ּכתב ּכ ואחר ְְְְֲֶַַַַַָָָָָָָָָָָּבמּתנה.
ק לא והאּׁשה קנה לא הּבן ואמרּו: חכמים, ׁשהרילפני נתה; ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹ

דעּתֹו גּלה ׁשהרי הּוא, ּבּדבר ּוכאנּוס לּה, ּכתב ּברצֹונֹו ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹלא
ׁשהיא מּפני ּבטלה ׁשהיא ּפי על אף הראׁשֹונה, ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּמּתנה

אּלּו. ּבענינים ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֻמסּתרת.
.Âּׂשדה על ּכתּובין והן אחד, ּביֹום ׁשּזמּנן ׁשטרֹות ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשני

לכּתב הּמקֹום אנׁשי ּדר אם ּבמּתנה: ּבין ּבמכר ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאחת,
ׁשעֹות לכּתב הּמקֹום ּדר אין ואם זכה; הּקֹודם ּכל - ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹׁשעֹות
ּׂשדה להעמיד נֹוטה ׁשּדעּתם ּכל לּדּינים: מסּור הּדבר הרי -ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

יעמידּו. - ּבידֹו ְְִַָזֹו
.Êקנה אּלא קנין, ּבֹו ׁשאין ּבׁשטר אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּבּמה

מּׁשניהם הּוא מי יֹודעין אנּו ׁשאין זה, ּבׁשטר זֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּׂשדה
מהן ׁשטר ּבכל היה אם אבל ּתחּלה; לידֹו ׁשטרֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשהּגיע
אם וכן העדים. ויׁשאלּו זכה, הּקנין לֹו ׁשּקדם ּכל - ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹקנין
קנה - ּתחּלה מּתנתֹו ׁשטר לידֹו הּגיע ׁשּזה עדים ׁשם ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהיּו

ִָהראׁשֹון.
.Á,אחד קֹונה ּבׁשם אחת ּׂשדה על הּיֹוצאים ׁשטרֹות ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשני

אם מּתנה: ואחד מכר אחד ׁשטר היה אם ׁשוה: זמּנם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָואין
ּבּטל לא - מכר ׁשאחריו והּׁשני מּתנה הראׁשֹון הּׁשטר ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה
חזר אחריּות לֹו להֹוסיף לֹומר: ׁשּיׁש הראׁשֹון; את ְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָהאחרֹון
אחריּות, ׁשם ּכתּוב היה ׁשּלא ּפי על אף מכר. ּבׁשם ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכתב
והּׁשני מכר הראׁשֹון אם וכן הּוא. סֹופר טעּות ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאחריּות
מּתנה ׁשטר לֹו ּכתב ׁשּלא ראׁשֹון; מּזמן הּׂשדה קנה - ְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹמּתנה

הּמצר. ּבן ּדין ּומּׁשּום ּכחֹו, ליּפֹות ְִִֶֶֶֶַַָֹאּלא
.Ëהֹוסיף אם ּבמּתנה: ׁשניהם אֹו ּבמכר הּׁשטרֹות ׁשני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָהיּו

מּפני אּלא הּׁשני ּכתב ׁשּלא קּים, הראׁשֹון הרי - ּכלּום ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבּׁשני
הראׁשֹון, את ׁשני ׁשטר ּבּטל - הֹוסיף לא ואם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹהּתֹוספת;
ׁשאכל הּפרֹות ּכל ,לפיכ הּׁשני. מּזמן אּלא אחריּות לֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָואין
היה ואם אֹותם. מחזיר - ׁשני זמן עד ראׁשֹון מּזמן ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָהּלֹוקח
נֹותן הּמֹוכר אֹו הּנֹותן - ׁשנה ּבכל לּמל חק ּׂשדה אֹותּה ְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעל

הּׁשני. הּׁשטר זמן עד החק ְְִֵַַַַַָֹאֹותֹו

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

סֹוף‡. מראין הּדברים היּו אם הּנֹותן. ּדעת אֹומדין ְְְְִִִִֵַַַַַָָָלעֹולם
ּכיצד? ּפרׁש. ׁשּלא ּפי על אף האמד, ּפי על עֹוּׂשין - ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹּדעּתֹו
נכסיו ּכל וכתב ׁשּמת, וׁשמע הּים, למדינת ּבנֹו ׁשהל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמי
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של הודאתו לבין זה קיבל101)של שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על
שם). (גיטין הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן המתנה את שלפנינו):102)זה נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין

דבריו - מתנה אינה רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע היא בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
א. הלכה למעלה וראה אצל103)קיימן". שבועה מצינו לא ואמנם רוח", "רעיון הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד

המקבל של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה אך לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי הדין, בעל הודאת
את לגבות עלרוצים ואף ז. סעיף רמה סי' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו להישבע צריך ולפיכך מהשדה, חובם

- בעדים אלא נאמן אינו אחרים של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב ב הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק פי
משנה). (לחם הנותן של ברשותו ושנשארו במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן, של הנכסים שהיו שידוע שלא104)כאן,

לו105)מרצוני. כשיש ובקרקעות, א, הלכה ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין כיוון בכול, כופר כל כדין
א. הלכה שם י"א פרק ועיין שנים, שלוש הנמשך1)חזקת וכל מסותרת, תהיה שלא שצריך המתנה עשיית איכות בו נתבאר

הנמשך. וכל במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת שדה על שטרות שתי ודין זה, האומדנות1)אחר משפטי בו נתבאר
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מּתנתֹו אין - ּבנֹו ּבא ּכ ואחר גמּורה, גלּויה מּתנה ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָלאחר
היה לא - קּים ׁשּבנֹו ידע ׁשאּלּו מֹוכיחין, ׁשהּדברים ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹקּימת;
ּבין ׁשהּוא, ּכל מּנכסיו ׁשּיר אם ,לפיכ נכסיו. ּכל ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָנֹותן

קּימת. מּתנתֹו - ּבמּטלטלין ּבין ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָקרקע
ׁשהיה·. ּבין מּבניו, לאחד מּתנה נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָוכן

הּמּטל קטן ּבן היה אפּלּו מרע, ׁשכיב ׁשהיה ּבין ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻּבריא
ּבכל הּוא והרי אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עּׂשהּו לא - ְְֲֲִֵֶַַַָָָָָֹּבעריסה
אּלא נתּכּון ׁשּלא הּוא, ּדעת אמּדן מאחיו. ּכאחד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהּנכסים
ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם לֹו. נׁשמעין אחיו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלהיֹות

ּבּמּתנה. הּבן זכה - ְְְִִֵַַַַָָָָּבמּטלטלין
אם‚. אבל הּבנים; ּבין לבן ׁשּכתב אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּמה

אֹו הּבנֹות, ּבין לבת אֹו הּבנֹות, ּבין לבן נכסיו ּכל ְְְֵֵֵַַַַָָָָָָּכתב
ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף הּיֹורׁשין, ׁשאר ּבין הּיֹורׁשין מן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלאחד

מּת - קּימת.ּכלּום נתֹו ְְֶֶַַָ
מרע,„. ׁשכיב ּבין ּבריא ּבין לאׁשּתֹו, נכסיו ּכל הּכֹותב ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוכן

על אּפֹוטרֹוּפא אּלא עּׂשאּה לא - מּידֹו ׁשּקנּו ּפי על ְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹאף
אֹו אחרת, מאּׁשה אֹו מּמּנה ּבניו יֹורׁשיו ׁשהיּו ּבין ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָיֹורׁשיו.
ּבין קרקע ּבין ׁשהּוא, ּכל ׁשּיר ואם יֹורׁשין. ׁשאר אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָאחיו

לּה. ׁשּכתב ּכל קנתה - ְְְִִֶַַָָָָָמּטלטלין
נכסיו‰. ּכל ּכתב אם אבל ּבנּׂשּואה; אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָּבּמה

- ּכלּום ׁשּיר ׁשּלא ּפי על אף לגרּוׁשה, אֹו ארּוסה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹלאׁשּתֹו
קּימת. ּומּתנתֹו אדם, ּבני ּכׁשאר היא ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

.Âקנה האחר זה - ּולאחר מּבניו לאחד נכסיו ּכל ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּכֹותב
לֹו ׁשּנתנֹו והּבן לבניו; החצי ונׁשאר ּבמּתנה, הּנכסים ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָחצי

אחיו. ׁשאר על מּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס -ְְִֶַַָָָ
.Êקנה האחר זה - ּולאחר לאׁשּתֹו נכסיו ּכל ּכתב אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָוכן

מחצה. על אּפֹוטרֹוּפא ואׁשּתֹו ְְְֱֱִֶֶַַָָָמחצה,
.Áאּבדה - ּבמּתנה ּבעלּה נכסי ּכל ׁשּקנתה אּׁשה ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָּכל

ּכל והלכּו עליו, חֹוב ׁשטר יצא אם ,לפיכ ותּקרע. ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָָָֻּכתּבתּה,
ולא כלּום, ּבלא היא ּתּׁשאר - הּמּתנה ׁשּקדם ּבחֹובֹו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹהּנכסים
ׁשּבהנאה הּוא, ּדעת ׁשאמּדן החֹוב; ׁשּקדמה ּבכתּבתּה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻֻּתּקח
זכּות ּכל אּבדה נכסיו ּכל לּה ׁשּכתב זֹו ּבׁשמּועה לּה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָׁשּבאה

זֹו. מּמּתנה חּוץ ּבּנכסים לּה ְִִֵֶַַָָָָׁשּיׁש
.Ëּבריא ּבין נקבֹות, ּבין זכרים ּבין לבניו, נכסיו הּכֹותב ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָוכן

- ׁשהּוא ּכל קרקע עּמהן לאׁשּתֹו וכתב מרע, ׁשכיב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבין
אּבדה מחתה, ולא הּבנים ּבין ׁשּתף אֹותּה ועּׂשה ְְְֲִִִֵַָָָָָָָָֹֻהֹואיל
מּנכסיו אבל ּכלּום; אּלּו מּנכסים טֹורפת ואינּה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָֻּכתּבתּה,

ּכתּבתּה. מהן נֹוטלת - אּלּו אחר לֹו ְֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּיבֹואּו
.Èקרקע לעצמֹו ׁשּׁשּיר אֹו ּבלבד, מּטלטלין עּמהן לּה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּכתב

ׁשאפּלּו היא, הּגאֹונים ותּקנת קּימת. ּכתּבתּה - ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻּכל
ּׁשּׁשּיר מּמה אֹומרת: היא ׁשהרי ׁשהּוא. ּכל מּטלטלים ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָׁשּיר
נכסים לׁשאר ּתרד ּׁשּׁשּיר למה ׁשּתרד ּומּתֹו גֹובה; ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאני

ְְִֹותטרף.
.‡Èּומת עּמהן, חלק לאׁשּתֹו וכתב לבניו, נכסיו ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּכֹותב

מחלק ּכתּבתּה ּתגּבה זֹו הרי - אביו ּבחּיי הּבנים מן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד
מהן. מּלטרף אּלא ּכתּבתּה אּבדה ׁשּלא ׁשּמת; ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻזה

.·È,לאחר ּבין לבנּה ּבין נכסיה ּכל וכתבה להּנּׂשא, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָהרֹוצה
ּבטלה; מּתנתּה - ּבעלּה ׁשּמת אֹו ונתּגרׁשה נּׂשאת, ּכ ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָואחר
להבריח אּלא נכסיה ּכל ּכתבה ולא היא, מברחת ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּזֹו
לּה. יחזרּו להן צריכה ּוכׁשּתהיה יירׁשּנה, ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמּבעלּה
את מּתנה המקּבל קנה - ּבעלּה ּבחּיי היא מתה אם ,ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
קּימת; מּתנתּה - מּטלטלין אפּלּו ּכלּום, ׁשּירה ואם ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹהּכל.

חֹוזרת. אינּה - ׁשּנתּגרׁשה ּפי על ְְְִִֵֶֶֶַַָָָואף
.‚Èּכל ויחזרּו הּמּתנה מּׁשּתבטל נכסיהם, ּכל הּנֹותנין ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּכל

מחזיר מּתנה המקּבל אין הראׁשֹונים לּבעלים ְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהּנכסים
ּבפ מּתנה האדם נתן ׁשאפּלּו ּכלּפרֹות; להחזיר מנת על רּוׁש ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּכמֹו הּמּתנה, זמן ּכל ּפרֹות אֹוכל זה הרי - ּפלֹוני חּיי ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָימי
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.„Èלבני אּלּו יּנתנּו ואמר: הּים, מּמדינת ּכלים ׁשּׁשלח ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמי
ספרים ּכגֹון לבנים, הראּוי ולּבנֹות. לּבנים יּנתנּו אּלּו הרי -ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָָ
מׁשי ּכלי ּכגֹון לבנֹות, והראּוי לּבנים; - מלחמה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָּוכלי
לזכרים ראּויין היּו הּבנֹות. יּטלּום - זהב וחלי ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָהּצבּועים
לביתֹו ּכלים המׁשּלח וכן הּזכרים. אֹותן יּטלּו - ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָולנקבֹות
ּבנֹותיו; אֹותן יּטלּו - לבנֹות הראּויין ּכלים ּבהן והיּו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָסתם,
ׁשהיּו אֹו ּבנֹות, לֹו אין ואם ׁשלח. ׁשּלהן הּוא ּדעת ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאמּדן
ׁשּלהן נֹוטה ׁשהּדעת בניו; נׁשי אֹותן יּטלּו - נּׂשּואֹות ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּבנֹותיו

ַָׁשלח.
.ÂËוהּוא הּבית. קנה - ּבבית לבתּולה גדֹול ּבנֹו ְְְְִִִִַַַַַָָָָהּמּׂשיא

אחר ּבן האב הּׂשיא ולא הּבן, לזה ראׁשֹונים נּׂשּואין ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּיהיּו
ּודברים ּכלּום. לֹו ׁשּיחד הּבית ּבזה האב ׁשּיר ולא לֹו, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹקדם
הּזה ּבּדבר חכמים ונגעּו הם, טעם להם ׁשאין ּכהלכה ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאּלּו
הּבית, והקנהּו ּגמר ואהבתֹו ּׂשמחתֹו ׁשּמרב הּדעת, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֻמאמּדן
אפּלּו ׁשם ׁשּיר אם ,לפיכ ּכלּום. לעצמֹו ּבּה ׁשּיר לא ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹׁשהרי
על אף ּבית, ּוכלי ּבית לֹו יחד הּבית. קנה לא - אחד ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּפ
אֹוצר ׁשם לֹו היה אֹו לעצמֹו, אחד ּכלי ּבּבית ׁשּׁשּיר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּפי

קנה. לא הּבית אבל הּבית, ּכלי קנה - ּבֹו ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹוכּיֹוצא
.ÊËאם וכן קנה. לא עלּיה קנה, ּבית - ועלּיה ּבית לֹו ְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹיחד

ׁשני קנה. לא אכסדרה קנה, ּבית - ואכסדרה ּבית לֹו ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָֹיחד
ּבֹו. ׁשּנּׂשא האחד אּלא קנה לא - מּזה לפנים זה ְִִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹּבּתים

.ÊÈ,ׁשּדּוכין ּביניהם ׁשהיה ׁשּׁשנים ּבנּׂשּואין, ּבארנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכבר
אּתה ּכּמה ואמרּו: ּבּתֹו, ידי על וזה ּבנֹו ידי על זה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָּופסק
!וכ ּכ ?לבּת נֹותן אּתה וכּמה !וכ ּכ ?לבנ ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָנֹותן
עד זֹו ּבאמירה קֹונין ואין ּבאמירה. קנּו - וקּדׁשּו ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָועמדּו
ׁשּיהיּו ּוצריכין לכנס. ּדעּתֹו - הּפֹוסק ׁשּכל נּׂשּואין; ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשעת
מקנה אדם ׁשאין ּברׁשּותֹו; מצּויין ּפֹוסקין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּדברים
נּתנּו לא אּלּו ּודברים ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעֹולם, ּבא ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹדבר

ּבהן. ׁשּיטרף עד ּכׁשטר אינן לפיכ ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלהּכתב,
.ÁÈּבין ּדינר, ּבאלף קּדׁשּה אפּלּו האּׁשה, את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהמקּדׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלא באמירה או בלבד הדעת בגילוי נקנין שהן הדברים ומשפטי זה, אחר נתכווין ולמי הייתה למה הנותן כוונת שאומדין במתנה
זה. אחר והנמשך ביניהם, העניין נגמר ולא לארוסתו איש שבין והסבלונות הקידושין ומשפט בקניין,

dpzne dikf zekld - zah 'b iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

היא ׁשּמתה ּבין הּוא ׁשּמת ּבין הּוא, ׁשחזר ּבין היא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזרה
גמּורה מּתנה הן הרי אּלא לעֹולם, חֹוזרין הּקּדּוׁשין אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרה. להם ֲֵֶֶָָָׁשאין
.ËÈ.הּמעֹות חֹוזרין - טעּות קּדּוׁשי היּו ְְִִִֵַָָָואם
.Îׁשאין יֹודע אדם מּתנה. הּמעֹות - אחֹותֹו ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמקּדׁש

לׁשם ונתן גמר אּלא טֹועה, זה ואין ּבעריֹות, ּתֹופסין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּדּוׁשין
ַָָמּתנה.

.‡Î,מּועטין ּבין מרּבין ּבין חמיו, לבית סבלֹונֹות ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֻהּׁשֹולח
הּוא ׁשּמת ּבין אכל, ׁשּלא ּבין ארּוסין סעּדת ׁשם ׁשאכל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבין
ּכּלן, הּסבלֹונֹות יחזרּו - האיׁש ּבֹו ׁשחזר אֹו היא, ׁשּמתה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין

והּמׁשקה. הּמאכל מן ְְֲִֶַַַַָחּוץ
.·Îּבבית ׁשם להׁשּתּמׁש לּה ׁשּׁשלח מּועטים ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
מׁשּתּלמין;אב אינן - אבדּו אֹו ּובלּו ּבהן נׁשּתּמׁשה אם יה: ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּדין; ּבבית אֹותם וגֹובה הּכל, חֹוזר - קּימין היּו אם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
ּבלבד. נֹוי דר אּלא ׁשלחם ׁשּלא ידּוע ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּדבר

.‚Îוהּמׁשקה הּמאכל ואפּלּו הּכל; חֹוזר - ּבּה היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹחזרה
דמי היּו ׁשאם הּגאֹונים, הסּכימּו ּוכבר ּבזֹול. ּדמיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹותנת
חזרה אם ארּבעה, מׁשּתּלמת - ׁשּׁשה [ׁשוה] ּומׁשקה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמאכל
ּבּה. ּתחזר ׁשּלא לדעת אּלא זֹו מּתנה לּה נתן ׁשּלא ְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבּה;

.„Îאדם ּכל ׁשּיעּׂשה הּמדינה מנהג היה ׁשאם רּבֹותי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהֹורּו
ולחּזנין לּׁשּמׁשים מעֹות יחּלק אֹו לרעיו, ויאכיל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻסעּדה
- ּבּה וחזרה העם, ּכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר ועּׂשה ּבהן, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָוכּיֹוצא
הּגֹורם וכל ממֹון, לאּבד לֹו גרמה ׁשהרי הּכל; ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלמת
ּכּמה עדים לֹו ׁשּיהיּו והּוא מׁשּלם. - חברֹו ממֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלאּבד

ונֹוטל. נׁשּבע זה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶָהֹוציא,

ה'תשע"ב טבת ג' חמישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אּׁשה2מנהג‡. אדם ׁשּיּׂשא ׁשּבזמן הּמדינֹות, ּברב ּפׁשּוט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ
על ּבהן ׁשּיתחּזק ּכדי מעֹות, ּומיּדעיו רעיו לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשּלחין
והמיּדעים הרעים אֹותן ּובאים ּבאׁשּתֹו, ׁשּמֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻההֹוצאה

הח עם וׁשֹותין ואֹוכלין לֹו הּמׁשּתהׁשּׁשלחּו ימי ּבׁשבעת תן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּמעֹות ואּלּו הּמדינה. ּכמנהג הּכל ּבמקצתן, ׁשּמׁשּלחין3אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשֹוׁשבינּות וׁשֹותין4נקראין ואֹוכלין הּמעֹות ׁשּׁשלחּו ואֹותם ; ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ
ׁשֹוׁשבינין. נקראים החתן ְְִִִִִֶָָָעם

ׁשּלא5הּׁשֹוׁשבינּות·. ידּועים, הּדברים גמּורה. מּתנה אינּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבזה ויׁשּתה ׁשּיאכל ּבׁשביל דינרין עּׂשרה זה ולא6ׁשלח ; ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

יחזר - אּׁשה הּוא יּׂשא ׁשאם היה, ׁשּבדעּתֹו מּפני אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלח
ולא אּׁשה זה נּׂשא אם ,לפיכ לֹו. ׁשּׁשלח ּכמֹו לֹו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹויׁשלח

ּבּדין ּתֹובעֹו זה הרי - הּׁשֹוׁשבינּות לֹו מּמּנּו.7החזיר ּומֹוציא ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַ
הּוא‚. ׁשּנּׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד לתבעֹו יכֹול ּכיצד?8ואין . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבתּולה ׁשּנּׂשא ואחר9ראּובן ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
אלמנה ׁשמעֹון נּׂשא לֹו10ּכ להחזיר לתּבע יכֹול אינֹו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹ

ּבבתּולה, אּלא ל מחזיר איני לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּׁשֹוׁשבינּות;
יכֹול אינֹו - אלמנה ּבנּׂשּואי לֹו ׁשלח אם וכן לי. ׁשּנתּת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכמֹו

ּבתּולה. ּבנּׂשּואי לֹו להחזיר ְְְְְֲִִֵַָָלתבעֹו
ׁשמעֹון11עּׂשה„. ועּׂשה ּובפרהסיא, ּבגלּוי מׁשּתה ראּובן ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

אֹו -12ּבצנעה, ּבפרהסיא וׁשמעֹון ּבצנעה, ראּובן ׁשעּׂשה ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
אּלא עּמ עֹוּׂשה איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לתבעֹו; יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָאינֹו

עּמי. ׁשעּׂשית ְִִִֶֶֶָָּכדר
ואכל‰. ׁשֹוׁשבינּות ׁשמעֹון לֹו וׁשלח אּׁשה, ׁשּנּׂשא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָראּובן

עּמֹו עצמן,13וׁשתה ראּובן ּכנּׂשּואי ׁשמעֹון נּׂשא ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
רצה ולא ׁשמעֹון לֹו ׁשּקרא אֹו עּמֹו; וׁשתה ואכל ראּובן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹּובא

טבלא14לבֹוא קֹול וׁשמע ּבּמדינה ׁשהיה אֹו ּבמקֹום15; , ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
וׁשמע יבֹוא, הּׁשֹומע ּכל אּלא אחד אחד לקרֹות ּדרּכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין

ּכּלּה הּׁשֹוׁשבינּות לֹו להחזיר חּיב - ּבא ידע16ולא ׁשהרי ;17 ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ולא אחד אחד לקרֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום לֹו קרא אֹו ּבא, ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹֹולא

ָּבא.
.Âמנּכין18לא - ּבּמדינה ראּובן ּׁשאכל19היה מה דמי לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּׁשֹוׁשבינּות ׁשאר לֹו ּומחזיר אצלֹו, ׁשמעֹון אם20וׁשתה וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
קראהּו ולא ּבּמדינה הֹודיעֹו21היה לא ויׁש22אֹו לֹו; מנּכין - ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּתרעמת עליו הֹודיעֹו.23לֹו ׁשּלא מּפני ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
.Êנהגּו24וכּמה לֹו25מנּכין? ׁשלח אחד ּדינר אם ּבנּכּוי: ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משפט1) ביניהם ויש - חתונתן ביום מעות לזה זה החברים ששולחים המדינות ברוב מנהג והוא - השושבינות משפטי בו נתבארו
בזה. הנמשך וכל להשתלם, דעת על אלא גמורה מתנה שאינן לפי ובגמרא2)ודין קמד: בתרא בבא במשנה השושבינות דין

קמה: שם).3)שם מהמשנה טו, הלכה (להלן בלבד" במעות אלא שושבינות דיני נאמרו רשב"ם4)ש"לא וראה ריעות. מלשון
האחין. גרסינן הכי המתחיל דיבור קמה:5)שם שם וגמרא "בזוז6)משנה תימן: יד ובכתב "בזוז", אברבנאל: יד [בכתב
זוזא"]. "עד שם: בגמרא וראה שם.7)אחד". וברייתא כמו8)משנה מעולים, ולא גרועים לא ממש, התנאים באותם כלומר,

עימו "עשו שם: בברייתא דבריו ומקור להלן. לומרשמפרש יכול בראשונה, עימו לעשות וביקש שנייה), אשתו (=בנישואי בשנייה
צריך אבל גדולה. לשמחה לתבעו יכול אינו קטנה בשמחה עימו עשה שאם מוכח ומזה עמך". אעשה אחרת, אשה לכשתינשא לו

זו. בבא רבינו שהשמיט מרובה.9)עיון מועטת.10)ששמחתה בברייתא.11)ששמחתה הוזכר12)שם לא זה אף
השושבינות.13)בברייתא. כל לו מחזיר בוודאי כלום,14)בזה לו מנכה ואינו השושבינות כל לו שמחזיר ספק אין בזה גם

בא. ולא לו קרא בתרא15)שהרי בבבא הגירסא הייתה רבינו שלפני [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס מכים שעליו חלק לוח
אחרת]. גירסה ולפנינו לבוא)". עליו (=הרי למיתא ליה איבעי טבלא, קול ושמע בעיר) (=היה במתא "הווה כלומר,16)קמה:

כלל. ניכוי אחד.17)בלי כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי היה18)על אם שדווקא שם, המימרא ראשית מתוך נלמד
לבוא. צריך בגמרא.19)במדינה במדינה.20)שם היה לא שהרי לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת, עליו לו ואין

במקום21) והיינו, ליה". אית תרעומת אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי ידע, "לא מינכן: כתבֿיד כגירסת שם גרס שרבינו נראה
ואחד. אחד כל לקרות קול22)שדרכן שמע שאם שם מהרישא ונלמד ואחד. אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי על

הודיעו. שלא על תרעומת עליו לו יש שמע, לא שאם מוכח ומזה - לבוא עליו היה בגמרא.23)טבלא כך25)שם.24)שם



עט dpzne dikf zekld - zah 'b iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

היא ׁשּמתה ּבין הּוא ׁשּמת ּבין הּוא, ׁשחזר ּבין היא ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחזרה
גמּורה מּתנה הן הרי אּלא לעֹולם, חֹוזרין הּקּדּוׁשין אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

חזרה. להם ֲֵֶֶָָָׁשאין
.ËÈ.הּמעֹות חֹוזרין - טעּות קּדּוׁשי היּו ְְִִִֵַָָָואם
.Îׁשאין יֹודע אדם מּתנה. הּמעֹות - אחֹותֹו ְְֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהמקּדׁש

לׁשם ונתן גמר אּלא טֹועה, זה ואין ּבעריֹות, ּתֹופסין ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּדּוׁשין
ַָָמּתנה.

.‡Î,מּועטין ּבין מרּבין ּבין חמיו, לבית סבלֹונֹות ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָֻהּׁשֹולח
הּוא ׁשּמת ּבין אכל, ׁשּלא ּבין ארּוסין סעּדת ׁשם ׁשאכל ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבין
ּכּלן, הּסבלֹונֹות יחזרּו - האיׁש ּבֹו ׁשחזר אֹו היא, ׁשּמתה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻּבין

והּמׁשקה. הּמאכל מן ְְֲִֶַַַַָחּוץ
.·Îּבבית ׁשם להׁשּתּמׁש לּה ׁשּׁשלח מּועטים ּכלים ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
מׁשּתּלמין;אב אינן - אבדּו אֹו ּובלּו ּבהן נׁשּתּמׁשה אם יה: ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ

ּדין; ּבבית אֹותם וגֹובה הּכל, חֹוזר - קּימין היּו אם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
ּבלבד. נֹוי דר אּלא ׁשלחם ׁשּלא ידּוע ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשהּדבר

.‚Îוהּמׁשקה הּמאכל ואפּלּו הּכל; חֹוזר - ּבּה היא ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹחזרה
דמי היּו ׁשאם הּגאֹונים, הסּכימּו ּוכבר ּבזֹול. ּדמיו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָנֹותנת
חזרה אם ארּבעה, מׁשּתּלמת - ׁשּׁשה [ׁשוה] ּומׁשקה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמאכל
ּבּה. ּתחזר ׁשּלא לדעת אּלא זֹו מּתנה לּה נתן ׁשּלא ְֲֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹּבּה;

.„Îאדם ּכל ׁשּיעּׂשה הּמדינה מנהג היה ׁשאם רּבֹותי, ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָהֹורּו
ולחּזנין לּׁשּמׁשים מעֹות יחּלק אֹו לרעיו, ויאכיל ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֻסעּדה
- ּבּה וחזרה העם, ּכל ׁשעֹוּׂשין ּכדר ועּׂשה ּבהן, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָוכּיֹוצא
הּגֹורם וכל ממֹון, לאּבד לֹו גרמה ׁשהרי הּכל; ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמׁשּלמת
ּכּמה עדים לֹו ׁשּיהיּו והּוא מׁשּלם. - חברֹו ממֹון ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלאּבד

ונֹוטל. נׁשּבע זה ׁשאין ְְִִֵֵֶֶָהֹוציא,

ה'תשע"ב טבת ג' חמישי יום

ׁשביעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אּׁשה2מנהג‡. אדם ׁשּיּׂשא ׁשּבזמן הּמדינֹות, ּברב ּפׁשּוט ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֹ
על ּבהן ׁשּיתחּזק ּכדי מעֹות, ּומיּדעיו רעיו לֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמׁשּלחין
והמיּדעים הרעים אֹותן ּובאים ּבאׁשּתֹו, ׁשּמֹוציא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֻההֹוצאה

הח עם וׁשֹותין ואֹוכלין לֹו הּמׁשּתהׁשּׁשלחּו ימי ּבׁשבעת תן ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּמעֹות ואּלּו הּמדינה. ּכמנהג הּכל ּבמקצתן, ׁשּמׁשּלחין3אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

ׁשֹוׁשבינּות וׁשֹותין4נקראין ואֹוכלין הּמעֹות ׁשּׁשלחּו ואֹותם ; ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ
ׁשֹוׁשבינין. נקראים החתן ְְִִִִִֶָָָעם

ׁשּלא5הּׁשֹוׁשבינּות·. ידּועים, הּדברים גמּורה. מּתנה אינּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּבזה ויׁשּתה ׁשּיאכל ּבׁשביל דינרין עּׂשרה זה ולא6ׁשלח ; ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

יחזר - אּׁשה הּוא יּׂשא ׁשאם היה, ׁשּבדעּתֹו מּפני אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשלח
ולא אּׁשה זה נּׂשא אם ,לפיכ לֹו. ׁשּׁשלח ּכמֹו לֹו ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹויׁשלח

ּבּדין ּתֹובעֹו זה הרי - הּׁשֹוׁשבינּות לֹו מּמּנּו.7החזיר ּומֹוציא ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַ
הּוא‚. ׁשּנּׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד לתבעֹו יכֹול ּכיצד?8ואין . ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ּבתּולה ׁשּנּׂשא ואחר9ראּובן ׁשֹוׁשבינּות, ׁשמעֹון לֹו וׁשלח , ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
אלמנה ׁשמעֹון נּׂשא לֹו10ּכ להחזיר לתּבע יכֹול אינֹו - ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹ

ּבבתּולה, אּלא ל מחזיר איני לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּׁשֹוׁשבינּות;
יכֹול אינֹו - אלמנה ּבנּׂשּואי לֹו ׁשלח אם וכן לי. ׁשּנתּת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכמֹו

ּבתּולה. ּבנּׂשּואי לֹו להחזיר ְְְְְֲִִֵַָָלתבעֹו
ׁשמעֹון11עּׂשה„. ועּׂשה ּובפרהסיא, ּבגלּוי מׁשּתה ראּובן ְְְְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָ

אֹו -12ּבצנעה, ּבפרהסיא וׁשמעֹון ּבצנעה, ראּובן ׁשעּׂשה ְְְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ
אּלא עּמ עֹוּׂשה איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לתבעֹו; יכֹול ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָאינֹו

עּמי. ׁשעּׂשית ְִִִֶֶֶָָּכדר
ואכל‰. ׁשֹוׁשבינּות ׁשמעֹון לֹו וׁשלח אּׁשה, ׁשּנּׂשא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָראּובן

עּמֹו עצמן,13וׁשתה ראּובן ּכנּׂשּואי ׁשמעֹון נּׂשא ּכ ואחר , ְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ
רצה ולא ׁשמעֹון לֹו ׁשּקרא אֹו עּמֹו; וׁשתה ואכל ראּובן ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹּובא

טבלא14לבֹוא קֹול וׁשמע ּבּמדינה ׁשהיה אֹו ּבמקֹום15; , ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
וׁשמע יבֹוא, הּׁשֹומע ּכל אּלא אחד אחד לקרֹות ּדרּכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין

ּכּלּה הּׁשֹוׁשבינּות לֹו להחזיר חּיב - ּבא ידע16ולא ׁשהרי ;17 ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ולא אחד אחד לקרֹות ׁשּדרּכן ּבמקֹום לֹו קרא אֹו ּבא, ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹֹולא

ָּבא.
.Âמנּכין18לא - ּבּמדינה ראּובן ּׁשאכל19היה מה דמי לֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

הּׁשֹוׁשבינּות ׁשאר לֹו ּומחזיר אצלֹו, ׁשמעֹון אם20וׁשתה וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
קראהּו ולא ּבּמדינה הֹודיעֹו21היה לא ויׁש22אֹו לֹו; מנּכין - ְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹ

ּתרעמת עליו הֹודיעֹו.23לֹו ׁשּלא מּפני ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
.Êנהגּו24וכּמה לֹו25מנּכין? ׁשלח אחד ּדינר אם ּבנּכּוי: ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משפט1) ביניהם ויש - חתונתן ביום מעות לזה זה החברים ששולחים המדינות ברוב מנהג והוא - השושבינות משפטי בו נתבארו
בזה. הנמשך וכל להשתלם, דעת על אלא גמורה מתנה שאינן לפי ובגמרא2)ודין קמד: בתרא בבא במשנה השושבינות דין

קמה: שם).3)שם מהמשנה טו, הלכה (להלן בלבד" במעות אלא שושבינות דיני נאמרו רשב"ם4)ש"לא וראה ריעות. מלשון
האחין. גרסינן הכי המתחיל דיבור קמה:5)שם שם וגמרא "בזוז6)משנה תימן: יד ובכתב "בזוז", אברבנאל: יד [בכתב
זוזא"]. "עד שם: בגמרא וראה שם.7)אחד". וברייתא כמו8)משנה מעולים, ולא גרועים לא ממש, התנאים באותם כלומר,

עימו "עשו שם: בברייתא דבריו ומקור להלן. לומרשמפרש יכול בראשונה, עימו לעשות וביקש שנייה), אשתו (=בנישואי בשנייה
צריך אבל גדולה. לשמחה לתבעו יכול אינו קטנה בשמחה עימו עשה שאם מוכח ומזה עמך". אעשה אחרת, אשה לכשתינשא לו

זו. בבא רבינו שהשמיט מרובה.9)עיון מועטת.10)ששמחתה בברייתא.11)ששמחתה הוזכר12)שם לא זה אף
השושבינות.13)בברייתא. כל לו מחזיר בוודאי כלום,14)בזה לו מנכה ואינו השושבינות כל לו שמחזיר ספק אין בזה גם

בא. ולא לו קרא בתרא15)שהרי בבבא הגירסא הייתה רבינו שלפני [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס מכים שעליו חלק לוח
אחרת]. גירסה ולפנינו לבוא)". עליו (=הרי למיתא ליה איבעי טבלא, קול ושמע בעיר) (=היה במתא "הווה כלומר,16)קמה:

כלל. ניכוי אחד.17)בלי כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי היה18)על אם שדווקא שם, המימרא ראשית מתוך נלמד
לבוא. צריך בגמרא.19)במדינה במדינה.20)שם היה לא שהרי לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת, עליו לו ואין

במקום21) והיינו, ליה". אית תרעומת אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי ידע, "לא מינכן: כתבֿיד כגירסת שם גרס שרבינו נראה
ואחד. אחד כל לקרות קול22)שדרכן שמע שאם שם מהרישא ונלמד ואחד. אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי על

הודיעו. שלא על תרעומת עליו לו יש שמע, לא שאם מוכח ומזה - לבוא עליו היה בגמרא.23)טבלא כך25)שם.24)שם



dpzneפ dikf zekld - zah 'b iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשהרי26ׁשמעֹון ּכלּום, לֹו מחזיר אינֹו ּׁשאכל;27- מה ּדמי זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
סלע עד הּדינר על יתר מחצה28ואם לֹו מנּכה -29. ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

Á.30וׁשעּור המׁשּלח ּדעת אֹומדין - ּולמעלה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָמּסלע
מחצה לֹו מנּכה - חׁשּוב אדם אם צר31הּׁשֹוׁשבינּות: ואם ; ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָ

מה ׁשעּור אּלא לֹו מנּכה אינֹו - ּבהֹוצאתֹו ּומדקּדק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעין
וׁשתה הּׁשאר.32ּׁשאכל לֹו ּומׁשּלם , ְְְֵֶַַַָָָָ

.Ëאֹו33מת אּׁשה, ׁשּיּׂשא קדם ּבתֹו34ׁשמעֹון ּומת ׁשּנּׂשא ְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
ׁשמעֹון ליֹורׁשי להחזיר חּיב ראּובן אין - הּמׁשּתה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָימי
עּמֹו. ואּׂשמח ׁשֹוׁשביני לי ּתנּו להם: אֹומר ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָּכלּום;

.Èעּמֹו35לפיכ ּׂשמח אם קרא36, אֹו ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר ְְְִִִִֵַַַָָָָָ
ּבא ולא ּבּמדינה37לֹו היה ׁשּלא אֹו הֹודיעֹו38, ׁשּלא אֹו ,39- ְְִִֶֶַָָָָֹֹֹ

ראּובן חּיב ׁשמעֹון, מת ּכ ואחר הּמׁשּתה ימי וׁשלמּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָהֹואיל
ּכּלּה אֹו ליֹורׁשיו; הּׁשֹוׁשבינּות לא40להחזיר אם ּבנּכּוי אֹו , ְְְְְֲִִִִַַָָֹֻ

ּבּמדינה עּמֹו היה לא אֹו .41הֹודיעֹו ְִִִַָָָֹ
.‡Èימי42מת וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון נּׂשא ּכ ואחר ראּובן ְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָ

ׁשּנהגּו מקֹום ּכֹופיןהּמׁשּתה: - מּיֹורׁשין הּׁשֹוׁשבינּות לגּבֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָ

ּבנּכּוי להחזיר ראּובן אין43יֹורׁשי - נהגּו ׁשּלא ּומקֹום ; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַָָֹ
ּכלּום. מׁשּלמין ְְְְִִַַהּיֹורׁשין

.·Èימי44מת וׁשלמּו אּׁשה, ׁשמעֹון ׁשּנּׂשא אחר ראּובן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבכל45הּמׁשּתה הּׁשֹוׁשבינּות ּומׁשּלמין יֹורׁשיו את ּכֹופין - ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָ

חּיב היה ּכּלּה ואם לׁשּלם. אביהן נתחּיב ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻמקֹום;
ּבנּכּוי. מׁשּלמין - ּבנּכּוי ואם ּכּלּה; מׁשּלמין - ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָֻלׁשּלם

.‚Èּדין,46חמּׁשה ּבבית נגּבית ּבׁשֹוׁשבינּות: נאמרּו דברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָ
מלוה ּכמֹו אּלא ּבעֹונתּה47ׁשאינּה אּלא מׁשּתּלמת ואינּה .48 ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

ראׁשֹון נּׂשּואי ׁשּלא49ּכעין ּפי על אף הּוא, ּתנאי ּכמֹו ׁשּזה ; ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַֹ
ׁשלחּה זה ּדעת ׁשעל אפּלּו50ּפרׁש רּבית. מּׁשּום ּבּה ואין . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

מנת על ׁשּלא מּתר; - עּׂשרה לֹו והחזיר דינר לֹו ְְֱֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻׁשלח
מׁשּמטּתּה51להֹוסיף הּׁשביעית ואין ׁשלח. יכֹול52לֹו ׁשאינֹו ; ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

הּוא ׁשּנּׂשא ּכדר ׁשּיּׂשא עד ּולתבעֹו אֹותֹו ואין53לּגּׂש . ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
ׁשנים ּפי ּבּה נֹוטל ׁשהּוא54הּבכֹור מּפני לּיֹורׁשין; ּכׁשּתחזר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו55ראּוי ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבראּוי, נֹוטל הּבכֹור ואין ,56. ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָ
.„Èּתׁשּורה ּכׁשּמטה58לחברֹו57הּׁשֹולח מעֹות לֹו ׁשּנתן אֹו , ְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ
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גננא. בני נהגו שכן אביי, שם שושבינות.26)אמר רק27)בתור לו שלח אם אחד, דינר בעד חתן בסעודת אדם אוכל כרגיל
יותר.28)דינר. בריווח אותו מאכילים הוא29)שאז שמא חוששין ואין המשלח, דעת אומדין אין קטן הוא שהסכום [ומכיוון

משנה]. לחם עיין עין, השושבינות30)צר ושיעור המשלח דעת "אומדין ביחד: קשור שהכול טעות, הוא כאן ח הלכה [ציון
אדם שהוא באופן מחצה, היא כמה לדעת בכדי לו, שלח כמה מחשבין כן וכמו עין. צר הוא אם דעתו אומדין כלומר, (רש"ש).

ס]. סימן העזר אבן יוסף בבית נראה וכן כנ"ל. מחובר הכול רומי ובדפוס תימן בכתבֿיד וכן הרי31)חשוב. גדול שמסכום אף
מקבל. שהוא ממה יותר להעניק מוכן והוא מדוייק. חשבון לעשות חשוב אדם של מדרכו אין שאכל, ממה יותר הרבה המחצית

באופן32) אלא אינו זה למעלה, כמבואר ומחצה דינר לו מנכה דינרין שלושה שלח שאם פי על ואף יותר. ולא אחד דינר [כלומר,
מהלכות יח בפרק רבינו שכתב מה כעין בדיוק, מחשבין - ומחשבין שאומדין כאן אבל כלל, מחשבין ואין אומדין שאין הנ"ל

שם]. עיין הכל, את מנפה לנפות בא שאם יא, הלכה בגמרא.33)מכירה קמד: קמה.)34)שם (שם יוסף רב דברי מתוך יוצא
השושבינות. את לדרוש אפשר המשתה ימי שבעת כל שכלו אחרי (שם).35)שדווקא יוסף רב של נתחייב36)מימרא שכבר

השושבינות. השושבינות.37)להחזיר כל לו מחזיר זה שבמקרה ה הלכה למעלה בניכוי38)כאמור השושבינות לו שמחזיר
ו). הלכה (למעלה ושתה שאכל (שם).39)מה לו מנכה בזה בא.40)שגם ולא לו ליורשים,41)כשקרא לשלם חייב שאינו

עצמו. לשושבין משלם שהיה כמה כן42)אלא למד רבינו אולם שובינות. בעניין למנהג בגמרא מקור שאין הראב"ד העיר כבר
ליורשי שאומר מפני להחזיר חייב ראובן אין שמעון מת שאם ט) בהלכה שנאמר (מה משם שלמדו כשם בקידושין סבלונות מדיני
להחזיר חייבת האשה אין הבעל מת שאם קידושין לעניין שם שאמרו כמו נלמד וזה בו, ואשמח ראובן שושביני לי תנו שמעון:
שאמרו ממה במנהג, שתלוי ראובן מת של זה דין רבינו למד כן כמו - עימו ואשמח בעלי לי תנו להם שאומרת מפני המתנות
מיגאש. ר"י כתב וכן מחזירין". אין להחזיר שלא שנהגו מקום מחזירין, קידושין להחזיר שנהגו "מקום האשה מתה שאם שם

ושתה43) שאכל מה דמי לו מנכין במדינה ראובן היה לא שאם ו) (הלכה למעלה כתב וכבר שם, אכל ולא היה לא אביהם שהרי
אצלו. חייבים44)שמעון - האב שנתחייב שכיוון הפשוטה, הסברה על ומסתמך מיגאש הר"י דברי את מביא המגידֿמשנה

(בבבא יוחנן רבי בשם אסי רב של המימרא והיא: זו, להלכה מפורש מקור למצוא אפשר באמת אבל חובו, את לשלם היורשים
ימי שבעת אחרי ראובן כשמת הנ"ל באופן והיינו מבניו, השושבינות נגבית השושבין, מת שאם ושם למשנה, כפירוש שם) בתרא

יא). הלכה (למעלה במנהג תלוי זה - אחר באופן שהרי שאם45)המשתה, י). הלכה (למעלה מת כך ואחר עימו ששמח כגון או
ט). הלכה (למעלה חייב ראובן אין המשתה ימי בתוך ומת שמח קמה:46)לא שם בגמרא שלה וההנמקה קמה. שם ברייתא

כמתנה.47) ולא לחבירו.48)כלומר, הנישואין עונת ה.49)כשמגיעה והלכה ג הלכה למעלה רבינו שכתב שיחזיר50)כמו
(מגיד עימי ששמחת כדרך עימך, לשמוח רוצה שאני [עתה] לקבל רוצה איני לו: לומר "שיכול לכן קודם ולא נישואיו בעת לו

וריעות.51)משנה). ידידות מחמת הטוב, מרצונו לו והוסיף פחות, לתת גם היה אחרי52)שיכול השושבינות את לתבוע ויכול
משמטתו53)שמיטה. השביעית שאין לשביעית, מאוחר הפירעון שזמן היינו, שנים, לעשר חבירו את למלווה דומה זה והרי

הנישואין היו אם ואמנם השביעית. השנה בהגיע עכשיו אותו ליגוש יכול שאינו אחרי ט), הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט (פרק
משנה). (מגיד זמנה הגיע שהרי בסופה, משמטתה השביעית - השביעית בירושה.54)בשנה כפול חלק שנוטל בכור, כדין

א).55) הלכה נחלות מהלכות ג (פרק ראוי הוא הרי אחרים ביד שהוא וחוב מיתתו, בעת המוריש ביד מוחזק בהלכות56)שאינו
שם. להביא".57)נחלות אין ותשורה מכלינו אזל הלחם "כי ז): ט, (שמואלֿא שנאמר כמו אוכלים ממיני שלוחה מנחה [היא

בסתם]. לו שלח אלא מתנה שהיא פירש אוכלים,58)ולא ממיני שתשורה לפי בו. הפציר ולא לקבל, מיאן שלא פי על [ואף
יין]. כדי לחבירו שולח בדין טו הלכה להלן שכתב וכמו מתנה, היא לעולם

dpzne dikf zekld - zah 'b iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתּקח,59ידֹו ׁשּלא אפׁשר ׁשאי נׁשּבע וזה לּקח, ממאן והּוא , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּלקח עד ּבֹו ּפי60והפציר על אף - ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

הּוא לחזר יכֹול ואינֹו מּתנה, אּלּו הרי ּפרׁש, ולתּבע,61ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
מלוה. ׁשהּוא ׁשּיפרׁש ְְִֵֶֶַָָעד

.ÂËהּׁשֹולח ּבעת62וכן ּופרֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ
חסדים; גמילּות ׁשהיא מּפני ּדין, ּבבית נגּבין אין - ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַָהּנּׂשּואין

ּבלבד ּבמעֹות אּלא ׁשֹוׁשבינּות דיני נאמרּו .63ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

אֹו‡. ּבראׁשֹו החֹוׁשׁש אֹו הּגּדם, אֹו הּפּסח אֹו ְִִֵֵֵֵַַַַַֹהּסֹומא
לכל ּכבריא הּוא הרי - בהן וכּיֹוצא ברגלֹו אֹו בידֹו אֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָבעינֹו

ּומּתנֹותיו. ּבממּכרֹו אֹו ּבמּקחֹו ְְְְְִִַָָָָָּדבריו
מחמת·. ּכחֹו וכׁשל הּגּוף ּכל ּכח ׁשּתׁשׁש החֹולה ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאבל

נֹופל הּוא והרי ּבּׁשּוק, רגליו על להּל יכֹול ׁשאינֹו עד ְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהחלי
מּתנֹותיו ּומׁשּפטי מרע, ׁשכיב [הּנקרא] הּוא - הּמּטה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָעל
לּתן ואמר ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ּכיצד? ּבריא. ּכמּתנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאינם

ּכ ּכתבלפלֹוני לא ּבין ּכתב ּבין ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ,וכ  ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
קנין; צרי ואינֹו להם, ּׁשּנתן מה ּבכל ּכׁשּימּות הּכל זכּו -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּדברי זה ודבר הן. וכמסּורין ּככתּובין מרע ׁשכיב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּדברי
ּכׁשל אֹותּה עּׂשּו מּדבריהם, אּלא ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָסֹופרים.
ּדבריו ׁשאין ּכׁשּידע עליו ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹורה,

ִַָקּימים.
מּמּנּו;‚. קֹונין ּבׁשּבת אפּלּו - מּמּני' 'קנּו אמר אם ,ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָלפיכ

.צרי אינֹו הּקנין ְִִֵֶֶַָָׁשּזה
הּׁשֹומע„. ּכל אּלא עדי', 'אּתם לֹומר צרי מרע ׁשכיב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואין

מיתה. ּבׁשעת מׁשּטה אדם ׁשאין עד; זה הרי ּדבריו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאת
זכה‰. - אּמֹו ׁשּבמעי לעּבר מּתנה לתת ׁשּצּוה מרע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשכיב

ּכמֹו ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהעּבר;
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Â- נקבה ואם מנה, יּטל - זכר אׁשּתי ילדה אם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמר:
נֹוטלת - נקבה ילדה מנה; נֹוטל - זכר וילדה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמאתים,
והּנקבה מנה, נֹוטל הּזכר - ּונקבה זכר ילדה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָמאתים;

ּכּפחּות נֹוטל - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ילדה ְְְְְִִֵַַַָָָָֻמאתים;
ְִֵֶֶׁשּבׁשניהם.

.Êּדֹומה להם: ואמר למי? נכסיו לֹו: ׁשאמרּו מרע ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשכיב
ׁשאין אֹו ּבן לֹו ׁשאין עכׁשו מעּברת, ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻׁשּיׁש
ׁשהיתה אֹו ּבן לֹו ׁשּיׁש ונֹודע לפלֹוני; נכסיו מעּברת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאׁשּתֹו
- ּכ אחר הּבן מת אֹו ׁשהּפילה ּפי על אף מעּברת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאׁשּתֹו

מּתנה. מּתנתֹו ְֵַַָָָאין
.Áואין מיתה. לאחר אּלא קֹונה אינּה מרע ׁשכיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

ּבמּטלטלי, ּבין ּבמּקרקעי ּבין לֹו, ׁשּצּוה ּבּדבר זֹוכה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר
מיתה. לאחר ְִֶַַָָאּלא

.Ëוהּבנֹות האלמנה ּומזֹון האּׁשה לכתּבת מֹוציאין ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֻלפיכ
הּנכסים נתחּיבּו ּבמיתתֹו ׁשהרי להם; לתת ׁשּצּוה אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּיד
לאחר אּלא יקנּו לא להם ׁשּנתן ואּלּו ּובּמזֹונֹות, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּכתּבה

ִָמיתה.
.Èּבמקצת ׁשהיתה ּבין קנין, ּבּה ׁשּכתּוב מרע ׁשכיב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתנת

גמר לא ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - נכסיו ּבכל ׁשהיתה ּבין ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
אּלא ּתקנה לא זֹו ּומּתנה והֹואיל ּבׁשטר; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלהקנֹותֹו
ּבטלה. הּמּתנה והרי מיתה, לאחר ׁשטר אין - מיתה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלאחר

.‡È:ׁשּכתּוב ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי מּמּנּו קנּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹואם
קּימת. היא הרי - זֹו מּתנה על מֹוסיף מּמּנּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָוקנינּו

.·Èקדם ּומת מנה', לפלֹוני ּותנּו 'ּכתבּו ׁשאמר מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשכיב
גמר לא ׁשּמא נֹותנין; ואין ּכֹותבין אין - לֹו ויּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיכּתבּו

מיתה. לאחר ׁשטר ואין ּבׁשטר, אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלהקנֹותֹו
.‚Èׁשאמר ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי 'ּכתבּו' אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹואם

אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו ּכתבּו 'ואף ואמר לפלֹוני', מנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ'ּתנּו
מיתה. לאחר ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְִִִִַַָּכֹותבין

.„Èׁשּיר ולא סתם, מּתנה נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשכיב
ּכחֹו. את ליּפֹות ּכדי מּידֹו קנּו ואפּלּו חֹוזר. - עמד אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּכלּום,
ׁשאמד לׁשנים. ׁשּכתבם ּבין לאחד נכסיו ּכל ׁשהקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבין
ּכלּום יקנּו ׁשּלא ׁשּנתּכּון אּלא הּכל, זה נתן ׁשּלא הּוא, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדעת

מֹותֹו. לאחר ְֶַַָאּלא
.ÂËזֹו הרי - מּטלטלין ּבין קרקע ּבין לעצמֹו, ּכלּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַׁשּיר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(59- מלאכה לו להמציא או איתו שותפות עשיית או הלוואה ידי על גם בידו להחזיק אלא דווקא צדקה לו לתת מצווה שאינו
ז]. הלכה עניים מתנות מהלכות ח בפרק כמפורש לבריות, יצטרך שלא עד ידו את לחזק זאת60)כדי בצורה נתן אם [דווקא

תיקנו שלכך ונראה טו). הלכה ולהלן א הלכה (למעלה בשושבינות כמו הלוואה זו הרי סתם מעות נתן אם אבל הפצרה, של
שמשלוח במשנה), יד: ביצה ועיין טו, הלכה מגילה מהלכות ב (פרק אוכלים מיני או תבשיל או בשר שישלח בפורים מנות במשלוח
יד הפושט לעני שנותנן כיוון מעות, שהן פי על שאף לאביונים, למתנות פרט כנ"ל. להלוואה הם מעות ואילו למתנה הוא זה

כוונתו בוודאי פירות אפילו לחבירו הנותן שעני זה, לפי ומסתבר, להלוואה. ולא למתנה כוונתו בוודאי להחזיר.ומבקש, מנת על
יש פירות בנתינת שגם הרי שושבינות", עושין ואין וכו' עני "מעשר יז: הלכה עניים מתנות מהלכות ו בפרק רבינו כתב ולפיכך
שביעית "דמי י): הלכה שם ו (פרק כתב בעני, מדובר שלא ויובל, שמיטה בהלכות ואילו עני. הוא שהנותן כיוון שושבינות, דין
שושבינות דין אין בפירות אבל שושבינות, דין יש בדמים שרק שביעית", "דמי לכתוב דקדק שושבינות", בהן עושין ואין וכו'
שם) (עיין שני מעשר בדמי שהמדובר נראה בעני, מדובר לא שם שאף כא), הלכה ג (פרק שני מעשר בהלכות כן וכמו כנ"ל.
המדבר עני מעשר שדין התוספתא דברי מדוקדקים וכן שושבינות. דין אין בפירות אבל שושבינות", בהן עושין ש"אין כתב ועליהם
וראה ז. פרק בשביעית ביחד נשנו בדמים, בהם שהמדובר ושביעית, שני מעשר דיני ואילו שם, פאה במסכת לחוד נשנה בפירות

.[40 עמוד שם בפאה כפשוטה, "הוא".61)בתוספתא תיבת חסרה תימן יד המשנה.62)בכתב בסוף קמד: הראב"ד63)שם
הנישואין בעת שלא מדובר שכאן כרשב"ם, מפרש שהוא לפי מחוור, אינו זה שדבר טו) והלכה יא (הלכה ההלכות שתי על כתב

שמח. באור ועיין ליין, מעות בין הבדל אין זה ולפי אצלו, אוכל כשאינו נידון1)או זה ואי כבריא נידון אדם זה אי נתבאר
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה מרע שכיב בין שיש והחילוק במתנות, דיניהן חילופי לעניין מרע כשכיב
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ּתּקח,59ידֹו ׁשּלא אפׁשר ׁשאי נׁשּבע וזה לּקח, ממאן והּוא , ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשּלקח עד ּבֹו ּפי60והפציר על אף - ּבהן ּכּיֹוצא ּכל וכן , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

הּוא לחזר יכֹול ואינֹו מּתנה, אּלּו הרי ּפרׁש, ולתּבע,61ׁשּלא ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹ
מלוה. ׁשהּוא ׁשּיפרׁש ְְִֵֶֶַָָעד

.ÂËהּׁשֹולח ּבעת62וכן ּופרֹות ׁשמן וכּדי יין ּכּדי לחברֹו ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַ
חסדים; גמילּות ׁשהיא מּפני ּדין, ּבבית נגּבין אין - ְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַָהּנּׂשּואין

ּבלבד ּבמעֹות אּלא ׁשֹוׁשבינּות דיני נאמרּו .63ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

אֹו‡. ּבראׁשֹו החֹוׁשׁש אֹו הּגּדם, אֹו הּפּסח אֹו ְִִֵֵֵֵַַַַַֹהּסֹומא
לכל ּכבריא הּוא הרי - בהן וכּיֹוצא ברגלֹו אֹו בידֹו אֹו ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָבעינֹו

ּומּתנֹותיו. ּבממּכרֹו אֹו ּבמּקחֹו ְְְְְִִַָָָָָּדבריו
מחמת·. ּכחֹו וכׁשל הּגּוף ּכל ּכח ׁשּתׁשׁש החֹולה ְֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹאבל

נֹופל הּוא והרי ּבּׁשּוק, רגליו על להּל יכֹול ׁשאינֹו עד ְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהחלי
מּתנֹותיו ּומׁשּפטי מרע, ׁשכיב [הּנקרא] הּוא - הּמּטה ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָעל
לּתן ואמר ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ּכיצד? ּבריא. ּכמּתנת ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאינם

ּכ ּכתבלפלֹוני לא ּבין ּכתב ּבין ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ,וכ  ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹ
קנין; צרי ואינֹו להם, ּׁשּנתן מה ּבכל ּכׁשּימּות הּכל זכּו -ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּדברי זה ודבר הן. וכמסּורין ּככתּובין מרע ׁשכיב ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּדברי
ּכׁשל אֹותּה עּׂשּו מּדבריהם, אּלא ׁשאינֹו ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָסֹופרים.
ּדבריו ׁשאין ּכׁשּידע עליו ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּתֹורה,

ִַָקּימים.
מּמּנּו;‚. קֹונין ּבׁשּבת אפּלּו - מּמּני' 'קנּו אמר אם ,ְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָלפיכ

.צרי אינֹו הּקנין ְִִֵֶֶַָָׁשּזה
הּׁשֹומע„. ּכל אּלא עדי', 'אּתם לֹומר צרי מרע ׁשכיב ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָואין

מיתה. ּבׁשעת מׁשּטה אדם ׁשאין עד; זה הרי ּדבריו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאת
זכה‰. - אּמֹו ׁשּבמעי לעּבר מּתנה לתת ׁשּצּוה מרע ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשכיב

ּכמֹו ּבנֹו, אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהעּבר;
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.Â- נקבה ואם מנה, יּטל - זכר אׁשּתי ילדה אם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָֹאמר:
נֹוטלת - נקבה ילדה מנה; נֹוטל - זכר וילדה ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָמאתים,
והּנקבה מנה, נֹוטל הּזכר - ּונקבה זכר ילדה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָמאתים;

ּכּפחּות נֹוטל - ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ילדה ְְְְְִִֵַַַָָָָֻמאתים;
ְִֵֶֶׁשּבׁשניהם.

.Êּדֹומה להם: ואמר למי? נכסיו לֹו: ׁשאמרּו מרע ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשכיב
ׁשאין אֹו ּבן לֹו ׁשאין עכׁשו מעּברת, ׁשאׁשּתֹו אֹו ּבן לֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֻׁשּיׁש
ׁשהיתה אֹו ּבן לֹו ׁשּיׁש ונֹודע לפלֹוני; נכסיו מעּברת ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֻאׁשּתֹו
- ּכ אחר הּבן מת אֹו ׁשהּפילה ּפי על אף מעּברת, ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻאׁשּתֹו

מּתנה. מּתנתֹו ְֵַַָָָאין
.Áואין מיתה. לאחר אּלא קֹונה אינּה מרע ׁשכיב ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

ּבמּטלטלי, ּבין ּבמּקרקעי ּבין לֹו, ׁשּצּוה ּבּדבר זֹוכה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָאחר
מיתה. לאחר ְִֶַַָָאּלא

.Ëוהּבנֹות האלמנה ּומזֹון האּׁשה לכתּבת מֹוציאין ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֻלפיכ
הּנכסים נתחּיבּו ּבמיתתֹו ׁשהרי להם; לתת ׁשּצּוה אּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּיד
לאחר אּלא יקנּו לא להם ׁשּנתן ואּלּו ּובּמזֹונֹות, ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּכתּבה

ִָמיתה.
.Èּבמקצת ׁשהיתה ּבין קנין, ּבּה ׁשּכתּוב מרע ׁשכיב ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמּתנת

גמר לא ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין - נכסיו ּבכל ׁשהיתה ּבין ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹנכסיו
אּלא ּתקנה לא זֹו ּומּתנה והֹואיל ּבׁשטר; אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹלהקנֹותֹו
ּבטלה. הּמּתנה והרי מיתה, לאחר ׁשטר אין - מיתה ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָלאחר

.‡È:ׁשּכתּוב ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי מּמּנּו קנּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹואם
קּימת. היא הרי - זֹו מּתנה על מֹוסיף מּמּנּו ְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָוקנינּו

.·Èקדם ּומת מנה', לפלֹוני ּותנּו 'ּכתבּו ׁשאמר מרע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשכיב
גמר לא ׁשּמא נֹותנין; ואין ּכֹותבין אין - לֹו ויּתנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשּיכּתבּו

מיתה. לאחר ׁשטר ואין ּבׁשטר, אּלא ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָלהקנֹותֹו
.‚Èׁשאמר ּכגֹון המקּבל, ּכח ליּפֹות ּכדי 'ּכתבּו' אמר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹואם

אּלּו הרי - לֹו' ּותנּו ּכתבּו 'ואף ואמר לפלֹוני', מנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָ'ּתנּו
מיתה. לאחר ונֹותנין וחֹותמין ְְְְְְִִִִַַָּכֹותבין

.„Èׁשּיר ולא סתם, מּתנה נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשכיב
ּכחֹו. את ליּפֹות ּכדי מּידֹו קנּו ואפּלּו חֹוזר. - עמד אם ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּכלּום,
ׁשאמד לׁשנים. ׁשּכתבם ּבין לאחד נכסיו ּכל ׁשהקנה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹּבין
ּכלּום יקנּו ׁשּלא ׁשּנתּכּון אּלא הּכל, זה נתן ׁשּלא הּוא, ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹּדעת

מֹותֹו. לאחר ְֶַַָאּלא
.ÂËזֹו הרי - מּטלטלין ּבין קרקע ּבין לעצמֹו, ּכלּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַׁשּיר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

(59- מלאכה לו להמציא או איתו שותפות עשיית או הלוואה ידי על גם בידו להחזיק אלא דווקא צדקה לו לתת מצווה שאינו
ז]. הלכה עניים מתנות מהלכות ח בפרק כמפורש לבריות, יצטרך שלא עד ידו את לחזק זאת60)כדי בצורה נתן אם [דווקא

תיקנו שלכך ונראה טו). הלכה ולהלן א הלכה (למעלה בשושבינות כמו הלוואה זו הרי סתם מעות נתן אם אבל הפצרה, של
שמשלוח במשנה), יד: ביצה ועיין טו, הלכה מגילה מהלכות ב (פרק אוכלים מיני או תבשיל או בשר שישלח בפורים מנות במשלוח
יד הפושט לעני שנותנן כיוון מעות, שהן פי על שאף לאביונים, למתנות פרט כנ"ל. להלוואה הם מעות ואילו למתנה הוא זה

כוונתו בוודאי פירות אפילו לחבירו הנותן שעני זה, לפי ומסתבר, להלוואה. ולא למתנה כוונתו בוודאי להחזיר.ומבקש, מנת על
יש פירות בנתינת שגם הרי שושבינות", עושין ואין וכו' עני "מעשר יז: הלכה עניים מתנות מהלכות ו בפרק רבינו כתב ולפיכך
שביעית "דמי י): הלכה שם ו (פרק כתב בעני, מדובר שלא ויובל, שמיטה בהלכות ואילו עני. הוא שהנותן כיוון שושבינות, דין
שושבינות דין אין בפירות אבל שושבינות, דין יש בדמים שרק שביעית", "דמי לכתוב דקדק שושבינות", בהן עושין ואין וכו'
שם) (עיין שני מעשר בדמי שהמדובר נראה בעני, מדובר לא שם שאף כא), הלכה ג (פרק שני מעשר בהלכות כן וכמו כנ"ל.
המדבר עני מעשר שדין התוספתא דברי מדוקדקים וכן שושבינות. דין אין בפירות אבל שושבינות", בהן עושין ש"אין כתב ועליהם
וראה ז. פרק בשביעית ביחד נשנו בדמים, בהם שהמדובר ושביעית, שני מעשר דיני ואילו שם, פאה במסכת לחוד נשנה בפירות

.[40 עמוד שם בפאה כפשוטה, "הוא".61)בתוספתא תיבת חסרה תימן יד המשנה.62)בכתב בסוף קמד: הראב"ד63)שם
הנישואין בעת שלא מדובר שכאן כרשב"ם, מפרש שהוא לפי מחוור, אינו זה שדבר טו) והלכה יא (הלכה ההלכות שתי על כתב

שמח. באור ועיין ליין, מעות בין הבדל אין זה ולפי אצלו, אוכל כשאינו נידון1)או זה ואי כבריא נידון אדם זה אי נתבאר
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה מרע שכיב בין שיש והחילוק במתנות, דיניהן חילופי לעניין מרע כשכיב
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הּכתיבה. מּזמן ׁשּקֹונה ּבריא, ּכמּתנת ּוסתמּה ּבמקצת, ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָמּתנה
מרע ׁשכיב ׁשּמּתנת מּידֹו; ׁשּקנּו והּוא חֹוזר. אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָלפיכ

עמד. לא ּבין עמד ּבין קנין, צריכה ְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹּבמקצת
.ÊËאֹומדין אנּו ׁשהרי סתם; ּבׁשּנתן אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּבּמה

לֹו להקנֹות אּלא נתּכּון לא וׁשּיר, הֹואיל ואֹומרין: ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹּדעּתֹו
ּבריא. ּבמּתנת ְְִִֵַַַָמחּיים

.ÊÈ,מרע ׁשכיב ּבמּתנת ּבפרּוׁש הּמקצת לֹו נתן אם ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָאבל
- עמד ואם קנין. צרי אינֹו - מיתה לאחר אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשאינֹו
קנין ּבּה היה ואם הּמקצת. זה קנה - עמד לא ואם ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹחֹוזר;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכחֹו, מיּפה היה ּכן אם אּלא קנה לא -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

.ÁÈׁשּנתן ּופרׁש נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ּבׁשכיב ּתטעה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאל
אּלא מרע, ׁשכיב מּתנת זה ׁשאין מחּיים; והקנה מעכׁשו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהּכל
המקּבל ליד הּׁשטר הּגיע ׁשאם הּבריאים, מּתנֹות ּכל ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּכׁשאר

ּבֹו. לחזר יכֹול ואין הּכל, קנה - הּנֹותן מּיד ׁשּקנּו ְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹאֹו
.ËÈּבחּיים' ּבּה וכתב מרע, ׁשכיב ּכׁשהּוא מּתנה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָהּנֹותן

הֹואיל - ּבמקצת ּבין ּבּכל ּבין ּובּמות', 'מחּיים אֹו ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּובּמות',
ׁשּכתּוב ׁשּזה מרע. ׁשכיב מּתנת זֹו הרי 'ּובּמות', ּבֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוכתּוב
ׁשּכתּוב וזה מיתה; לאחר אּלא יקנה ׁשּלא - 'ּובּמות' ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּה
זה. מחלי ׁשּיחיה ּדעּתֹו את ליּׁשב סימן - 'מחּיים' ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבּה

.Îנכסים ּכל ׁשהן ּגלּוי ׁשהּדבר הּנכסים, ׁשּנתן מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשכיב
אינֹו - ועמד מּידֹו קנּו ואם ּבמקצת, ּכמּתנה זה הרי - לֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּיׁש
ּבמדינת אחרים נכסים לֹו נׁשארּו ׁשּמא אנּו, חֹוׁשׁשין ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָחֹוזר;
ׁשאין מחזק ׁשהיה אֹו אּלּו', ׁשהן נכסי 'ּכל ׁשּיאמר עד ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻהּים.

ּבּכל. הּמּתנה ּתהיה ּכ ואחר אּלּו, אּלא נכסים ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלֹו
.‡Îאם רֹואין: - לאחרים נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָׁשכיב

ואם ּבכּלן; חֹוזר - עמד ּכּלן, קנּו - מת ּכתבם: ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻּכמחּלק
אחד ּכל על מּידֹו וקנּו וכתב, חזר ׁשּׁשּיר אחר ,ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכנמל
ׁשהרי ּבאחרֹון; אּלא חֹוזר אינֹו - עמד ּכּלן, קנּו - מת ְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻואחד:

הּנׁשארים. הּנכסים ּכל לֹו ְְִִִַַַָָָָנתן
.·Îואינֹו ּבּנכסים, חֹוזר - ועמד לעבּדֹו נכסיו ּכל ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָָהּכֹותב

חֹורין. ּבן ׁשם עליו יצא ׁשהרי ּבעבד; ֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָחֹוזר
.‚Îדעּתֹו ׁשהיתה ּכגֹון מיתה, מחמת ׁשּצּוה מרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשכיב

על אף ּדבריו, מּכלל זה ּדבר ונּכר וּדאי, מת ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָנֹוטה
חֹוזר. - עמד אם ּבמקצת, מּידֹו ׁשּקנּו ְְִִִִֵֶַָָָָּפי

.„Îוה ּבּים, ּבקֹולר,והמפרּׂש והּיֹוצא ּבׁשּירא, ּיֹוצא ְְְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָ
ּכל - חליֹו עליו והכּביד החלי עליו ׁשּקפץ והּוא ְְְְְְֳִִִֶֶַַָָָָָָָָֻוהמסּכן,
ּככתּובין דבריו והרי מיתה, מחמת ּכמצּוה מארּבעּתן ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחד
קנּו אפּלּו ועמד, נּצל ואם מת; אם אֹותן ּומקּימין ְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָוכמסּורין,

מיתה. מחמת מצּוה ּכל ּכדין חֹוזר, - ּבמקצת ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָמּידֹו
.‰Îהל ולא עמד לא אם לחלי, מחלי ׁשּנּתק מרע ְְְֳֳִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשכיב

מּתנה. מּתנתֹו - ּבּׁשּוק מׁשענּתֹו ְְְִַַַַַָָָעל
.ÂÎוהל מּמּנּו ׁשּמת החלי ּובין ּבֹו ׁשּצּוה החלי ּבין ְֳֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָעמד

חלי מחמת אם רֹופאים: ּפי על אֹותֹו אֹומדין - מׁשענּתֹו ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַעל

קּימת. מּתנתֹו אין - לאו ואם קּימת; מּתנתֹו - מת ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון
ּבטלּו אּלא אמד, צרי אינֹו - מׁשענת ּבלא ּבּׁשּוק הל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹואם

הראׁשֹונֹות. ְִַָָמּתנֹותיו
.ÊÎהּזה החלי ׁשּמּתֹו ּבּה ּכתּוב ׁשאין מרע ׁשכיב ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָמּתנת

ּפי על אף להם, לׁשאל מצּויין העדים ואין מת, ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּצּוה
מיתתֹו ׁשאין ּבטלה. הּמּתנה הרי - מת המצּוה זה ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהרי
חלה ּכ ואחר נרּפא, הּמּתנה ּבֹו ׁשּנתן מחלי ׁשּמא ְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָראיה;
ׁשּיביא עד הּיֹורׁשין, ּבחזקת הּנכסים לפיכ ומת. אחר ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָחלי

מת. זֹו מּתנה ּבֹו ׁשּנתן הּזה החלי ׁשּמּתֹו ְֳִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָראיה

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּתֹודיעּו‡. ולא זֹו מּתנה ּתגּלּו לא ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹׁשכיב
ואינּה קּימת, מּתנה זֹו הרי - מיתה לאחר אּלא אדם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָבּה
אמר הרי מֹותֹו, אחר ׁשהּוא ׁשהקנה, ׁשּבעת מסּתרת; ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻמּתנה

אֹותּה'. ַָ'ּגּלּו
הּמּתנה',·. את 'ּגּלּו לֹומר צרי אין מיתה מחמת ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָמצּוה

ׁשּמא לּה חֹוׁשׁשין אין - סתם ּכתּובה ׁשהיא ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
היא. ְִֶֶֻמסּתרת

מקצת‚. אֹו נכסי, ּכל ּפלֹוני יּטל ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָֹׁשכיב
מּתנה לׁשֹון ּכּלן - 'יקנה' אֹו 'יזּכה', אֹו 'יחזיק', אֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֻנכסי,
- לירׁשֹו ׁשראּוי מי על 'יירׁש' אֹו 'יחסן' אמר אם וכן ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהיא.

קנה. זה ֲֵֶָָהרי
לא„. - ּבהן' 'יּׁשען ּבהן', 'יעמד ּבהן', פלֹוני 'יהנה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאמר

ָָקנה.
לירׁשֹו‰. ראּוי אינֹו אם לאחר: נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָׁשכיב

מּׁשּום נֹוטלן - לירׁשֹו ראּוי ואם מּתנה; מּׁשּום נֹוטלן -ְְְְְִִִַָָָָָָ
אחת הּזה הּיֹורׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻירּׁשה.
אחיו, מּכלל אחד אֹו בניו, ּבני מּכלל אחד אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמּבנֹותיו,
מּבניו לאחד ּכתבהּו אם אבל יֹורׁשין; מּׁשאר בהן ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָוכּיֹוצא

ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּפֹוטרֹוּפֹוס, אּלא עּׂשהּו לא -ְְְֵֶֶַַָָָֹ
.Âׁשּמא הן? למי נכסי מיתתֹו: ּבׁשעת לֹו ׁשאמרּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמי

- לירׁשֹו ראּוי אם רֹואין: למי? אּלא להן: ואמר ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָלפלֹוני?
מּתנה. מּׁשּום נֹוטלן - לאו ואם ירּׁשה; מּׁשּום ְְְְִִִַָָָָָָֻנֹוטלן

.Êואינֹו הֹואיל - ּבקדּׁשה הֹורתֹו ׁשאין ּבן לֹו ׁשּיׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָֻּגר
ּכל לֹו לּתן יכֹול אינֹו ּכ ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיֹורׁשֹו,

ׁשּלׁשֹוןנכס מקצתן. ולא נכסיו ּכל לא מרע, ׁשכיב ּבמּתנת יו ְְְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָֹֹ
נמצא יקנה, ּתאמר ואם הן; אחד יֹורׁש לגּבי ּומּתנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻירּׁשה

אביו. את יֹורׁש ִֵֶֶָזה
.Á.קּימת מּתנתֹו - הּגרים מּׁשאר לגר נתן אם ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפיכ
.Ëּתנּוהּו ,וכ ּכ אצלי לפלֹוני לֹו ׁשּיׁש ׁשהֹודה מרע ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָׁשכיב

ּתנּוהּו לפלֹוני, ּבידי הּוא ּפּקדֹון פלֹוני ּכלי ׁשאמר: אֹו ְְְְְִִִִִִֶַָָָלֹו;
ּפלֹוני ּביד לי ׁשּיׁש חֹוב הּוא; ּפלֹוני ׁשל ּפלֹונית חצר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָלֹו;
בהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּבכל - הּוא ּפלֹוני ׁשל ׁשּלי, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאינֹו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וגר,1) ועבד כגוי המקבלים ואיכות באמירתו, מועיל שהוא הלשון ומשפט מתנתו, להסתיר שציווה מרע שכיב משפטי בו נתבארו
כתב אם כן גם וכן זה, אחר והנמשך מעשיו מתוך ניכרת שהיא או בפירוש מרע השכיב חזרת ודיני במתנה, רוצה המקבל ואם

לזה. והדומה מרשותו, הכתב יצא ולא נכסיו חלוקת

dpzne dikf zekld - zah 'c iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבקדּׁשה הֹורתֹו ׁשאין לבנֹו הּגר הֹודה ואפּלּו הֹודיה. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהֹודאתֹו
לֹו. נֹותנין - לעּכּו"ם מרע ׁשכיב הֹודה אפּלּו קּימין. ּדבריו -ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ

.Èׁשֹומעין אין - מּתנה לעּכּו"ם לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מּנכסיו. עברה לעבר ׁשּצּוה ּכמי ׁשּזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹלֹו;

.‡È:ׁשאמר אֹו חֹורין, ּבן אֹותֹו עּׂשּו עבּדי ּפלֹוני ְְֲִִִֶֶַַַָָאמר:
את ּכֹופין - חֹורין ּבן הּוא הרי אֹו חֹורין, ּבן אֹותֹו ֲִִִִִֵֶֶֶָעּׂשיתי
מצֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשעבד אֹותֹו; ּומׁשחררין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָהּיֹורׁשין

.·Èלּה עֹוּׂשין - רּוח קרת לּה עּׂשּו ׁשפחתי ּפלֹונית ְְֲִִִִַַַָָָָֹאמר:
מּכל ּבּה רֹוצה ׁשהיא עבֹודה אּלא עֹובדת ואינּה רּוח, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקרת

מקֹום. ּבאֹותֹו לעבדים הידּועֹות ְְֲֲִַַָָָהעבֹודֹות
.‚Èאיני הּלה: ואמר לאחר, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכיב

קנה. לא - ּבהן ֶֶָָָֹרֹוצה
.„Èּככתּובין מרע ׁשכיב ׁשּדברי קנה; - צוח ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשתק

ּבהן. לחזר יכֹול אינֹו ׁשּׁשתק וכיון הן, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכמסּורין
.ÂËהאחרֹון - לאחר וכתב וחזר לזה, ׁשּכתב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשכיב

ּבין ּבמקצת, ּבין ּבּכל ּבין ׁשּימּות. עד לחזר לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה;
וזּכה וכתב לראׁשֹון, וזּכה ּכתב ואפּלּו לאחר. ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָלעצמֹו
מּתנת עדין ׁשּזּכה, מרע ׁשּׁשכיב קנה; האחרֹון - ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָלאחרֹון

היא. מרע ְְִִַׁשכיב
.ÊËלאחר אין - מּידֹו וקנּו וזּכה ׁשּכתב מרע ׁשכיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

ּבין לעצמֹו, ולא לאחר לא ּבֹו לחזר יכֹול ואינֹו ּכלּום, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹקנין
מקצת. ׁשּנתן ּבין הּכל ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתן

.ÊÈּכל נתן ּכיצד? ּבּכל. חזר - ּבמקצת ׁשחזר מרע ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשכיב
ונתן וחזר ּכחֹו, את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לראׁשֹון, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנכסיו
קנה, הּׁשני - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצתן

ׁשּמת. ּבין ׁשעמד ּבין ּכלּום, קנה לא הראׁשֹון ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל
.ÁÈ,לאחר ּכּלן נתן ּכ ואחר מּידֹו, וקנּו נכסיו מקצת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָֻנתן

הראׁשֹון קנה - מת אם ּכחֹו: את ליּפֹות ּכדי מּידֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹוקנּו
קנה, ראׁשֹון - עמד ואם הּׁשאר; את הּׁשני וקנה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמקצת,

קנה. לא ִֵָָֹׁשני
.ËÈאֹו ּכלּום, ׁשּיר ולא נכסיו ּכל ׁשהקּדיׁש מרע ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹׁשכיב

לענּיים, חּלקן אֹו ּבּכל.הפקיר חֹוזר - עמד אם ְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ

.Î.ּכּבריא קּים ממּכרֹו - מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַַָָָָמכר
.‡Î- עמד אם קּימֹות, עצמן הּמעֹות אם נכסיו: ּכל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר

לחזר. יכֹול אינֹו - הּמעֹות הֹוציא ואם ְֲִִֵֵַַָָֹחֹוזר;
.·Îּכׁשּנתן ּבריא ׁשהיה ּבּה נתּפרׁש ולא סתם, ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּתנה

והרי הייתי, מרע ׁשכיב אֹומר: הּוא מרע, ׁשכיב ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
היה, ּבריא אֹומר: מּתנה ּומקּבל ּבמּתנתי; ואחזר ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹעמדּתי,
היה. ׁשּבריא ראיה להביא המקּבל על - לחזר יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואינֹו
ותעמד ויּפטר, הּסת ׁשבּועת הּנֹותן נׁשּבע - ראיה מצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלא

הּנֹותן. ּבחזקת ְְְֵֶַַַַַהּקרקע
.‚Îׁשּיכֹול מּתֹו - המקּבל ּביד מּטלטלין היּו אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל

מּתנה לֹו ּכׁשּנתן היה ׁשּבריא הּסת יּׁשבע הן', 'ׁשּלי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלֹומר
זֹו.

.„Îּפי על אף ירכֹו, על קׁשּורה מּתנה ונמצאת ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמי
הרי - להם ׁשּנתן אּלּו ּכח ליּפֹות מּידֹו וקנּו ּבעדים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיא

.ונמל ּכתבּה אֹומר: ׁשאני ּכלּום; אינּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָזֹו
.‰Îמן ׁשאינֹו ּבין הּיֹורׁשין מן ּבין לאחר, ּבּה זּכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָואם

ׁשכיב מּתנת ּככל קּימין, ׁשּבּה הּדברים ּכל - ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהּיֹורׁשין
ְַמרע.

.ÂÎּבׁשם אֹו אחר, ּבׁשם עצמֹו על חֹוב ׁשטר ׁשּכתב מי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
הּׁשט ונתן הּיֹורׁשין, מן [אֹו] מּבניו ׁשליׁש,אחד יד על ר ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ

ׁשאמר אֹו ּכלּום, לֹו ּפרׁש ולא ,אצל זה יהיה לֹו: ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואמר
אינּה זֹו הרי - ומת ּתעּׂשה, מה ל ׁשאמר עד הּנח ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלֹו:

ְּכלּום.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בחלום1) ליורש נאמר אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים, בהן המודה או חובות או מעות הנותן מרע שכיב משפטי בו נתבארו
מתנה השולח מרע שכיב ודין נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו היתומים אמרו אם ודין אחרים, של שהן
דינן, כיצד חוב עליהן שיצא או המתנות, לשעורי הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות הנותן ודין לידו, הגיע ולא לאחר

ממש. בו שאין דבר הנותן מרע שכיב פפא.2)ודין רב של פירושו ולפי במשנה, יג. פרק3)גיטין למעלה שכתב מה לעומת
להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר שכיוון מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני ותנו "כתבו אמר: שאם יב הלכה ח

מיתה. לאחר שטר ואין בשטר סתם.4)אלא מנה בין זו" "מנה כאן5)בין ומדובר בש"ס. מקומות בכמה ועוד שם, בגמרא
הלכה שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד, מנה לאחד בנותן אף או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו, כל במחלק
בחליפין נקנית אינה מטבע שהרי יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה (שם קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי כן, לא שאם יז),

יח. סעיף רנג סימן שולחןֿערוך וראה א), הלכה מכירה מהלכות ו רב.6)(פרק לדעת בניגוד שם, הגמרא טמון7)מסקנת
נותנים,8)איֿשם. בעין, כסף יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה) (הובא הרשב"א לדעת ברם לו. שיש הגלוי מהרכוש נותנים אלא

נראה וכן מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם, את לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם אבל
שם). ועיין משנה, (מגיד ח הלכה ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו בשם9)מדברי רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא

מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף נחמן. ישראל,10)רב שביד בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
ואף בהם, לישראל אמון אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח): קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל

ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע עליו, סומכת דעתו אין מרע שאינה11)השכיב מהלוואה, הוא וחומר קל
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ּבקדּׁשה הֹורתֹו ׁשאין לבנֹו הּגר הֹודה ואפּלּו הֹודיה. ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻהֹודאתֹו
לֹו. נֹותנין - לעּכּו"ם מרע ׁשכיב הֹודה אפּלּו קּימין. ּדבריו -ְְְְְֲִִִִַַַָָָָ

.Èׁשֹומעין אין - מּתנה לעּכּו"ם לּתן ׁשּצּוה מרע ׁשכיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מּנכסיו. עברה לעבר ׁשּצּוה ּכמי ׁשּזה ְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹלֹו;

.‡È:ׁשאמר אֹו חֹורין, ּבן אֹותֹו עּׂשּו עבּדי ּפלֹוני ְְֲִִִֶֶַַַָָאמר:
את ּכֹופין - חֹורין ּבן הּוא הרי אֹו חֹורין, ּבן אֹותֹו ֲִִִִִֵֶֶֶָעּׂשיתי
מצֹות. ּבמקצת יׁשנֹו ׁשעבד אֹותֹו; ּומׁשחררין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָהּיֹורׁשין

.·Èלּה עֹוּׂשין - רּוח קרת לּה עּׂשּו ׁשפחתי ּפלֹונית ְְֲִִִִַַַָָָָֹאמר:
מּכל ּבּה רֹוצה ׁשהיא עבֹודה אּלא עֹובדת ואינּה רּוח, ְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקרת

מקֹום. ּבאֹותֹו לעבדים הידּועֹות ְְֲֲִַַָָָהעבֹודֹות
.‚Èאיני הּלה: ואמר לאחר, נכסיו ּכל ׁשּכתב מרע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשכיב

קנה. לא - ּבהן ֶֶָָָֹרֹוצה
.„Èּככתּובין מרע ׁשכיב ׁשּדברי קנה; - צוח ּכ ואחר ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשתק

ּבהן. לחזר יכֹול אינֹו ׁשּׁשתק וכיון הן, ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹוכמסּורין
.ÂËהאחרֹון - לאחר וכתב וחזר לזה, ׁשּכתב מרע ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשכיב

ּבין ּבמקצת, ּבין ּבּכל ּבין ׁשּימּות. עד לחזר לֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹקנה;
וזּכה וכתב לראׁשֹון, וזּכה ּכתב ואפּלּו לאחר. ּבין ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָלעצמֹו
מּתנת עדין ׁשּזּכה, מרע ׁשּׁשכיב קנה; האחרֹון - ְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָָלאחרֹון

היא. מרע ְְִִַׁשכיב
.ÊËלאחר אין - מּידֹו וקנּו וזּכה ׁשּכתב מרע ׁשכיב ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

ּבין לעצמֹו, ולא לאחר לא ּבֹו לחזר יכֹול ואינֹו ּכלּום, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַָָֹֹֹקנין
מקצת. ׁשּנתן ּבין הּכל ְִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנתן

.ÊÈּכל נתן ּכיצד? ּבּכל. חזר - ּבמקצת ׁשחזר מרע ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֹׁשכיב
ונתן וחזר ּכחֹו, את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לראׁשֹון, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹנכסיו
קנה, הּׁשני - ּכחֹו את ליּפֹות ּכדי מּידֹו וקנּו לאחר, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹמקצתן

ׁשּמת. ּבין ׁשעמד ּבין ּכלּום, קנה לא הראׁשֹון ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאבל
.ÁÈ,לאחר ּכּלן נתן ּכ ואחר מּידֹו, וקנּו נכסיו מקצת ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָֻנתן

הראׁשֹון קנה - מת אם ּכחֹו: את ליּפֹות ּכדי מּידֹו ְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹוקנּו
קנה, ראׁשֹון - עמד ואם הּׁשאר; את הּׁשני וקנה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּמקצת,

קנה. לא ִֵָָֹׁשני
.ËÈאֹו ּכלּום, ׁשּיר ולא נכסיו ּכל ׁשהקּדיׁש מרע ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֹׁשכיב

לענּיים, חּלקן אֹו ּבּכל.הפקיר חֹוזר - עמד אם ְְֲִִִִִִֵַַַָָֹ

.Î.ּכּבריא קּים ממּכרֹו - מרע ׁשכיב ּכׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַַָָָָמכר
.‡Î- עמד אם קּימֹות, עצמן הּמעֹות אם נכסיו: ּכל ְְִִַַַַַָָָָָָָָמכר

לחזר. יכֹול אינֹו - הּמעֹות הֹוציא ואם ְֲִִֵֵַַָָֹחֹוזר;
.·Îּכׁשּנתן ּבריא ׁשהיה ּבּה נתּפרׁש ולא סתם, ׁשהיא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹמּתנה

והרי הייתי, מרע ׁשכיב אֹומר: הּוא מרע, ׁשכיב ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָאֹו
היה, ּבריא אֹומר: מּתנה ּומקּבל ּבמּתנתי; ואחזר ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹעמדּתי,
היה. ׁשּבריא ראיה להביא המקּבל על - לחזר יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹואינֹו
ותעמד ויּפטר, הּסת ׁשבּועת הּנֹותן נׁשּבע - ראיה מצא ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹלא

הּנֹותן. ּבחזקת ְְְֵֶַַַַַהּקרקע
.‚Îׁשּיכֹול מּתֹו - המקּבל ּביד מּטלטלין היּו אם ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל

מּתנה לֹו ּכׁשּנתן היה ׁשּבריא הּסת יּׁשבע הן', 'ׁשּלי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלֹומר
זֹו.

.„Îּפי על אף ירכֹו, על קׁשּורה מּתנה ונמצאת ׁשּמת ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָמי
הרי - להם ׁשּנתן אּלּו ּכח ליּפֹות מּידֹו וקנּו ּבעדים, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשהיא

.ונמל ּכתבּה אֹומר: ׁשאני ּכלּום; אינּה ְְְְֲִִֵֵֶַָָָזֹו
.‰Îמן ׁשאינֹו ּבין הּיֹורׁשין מן ּבין לאחר, ּבּה זּכה ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָואם

ׁשכיב מּתנת ּככל קּימין, ׁשּבּה הּדברים ּכל - ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהּיֹורׁשין
ְַמרע.

.ÂÎּבׁשם אֹו אחר, ּבׁשם עצמֹו על חֹוב ׁשטר ׁשּכתב מי ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָוכן
הּׁשט ונתן הּיֹורׁשין, מן [אֹו] מּבניו ׁשליׁש,אחד יד על ר ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָ

ׁשאמר אֹו ּכלּום, לֹו ּפרׁש ולא ,אצל זה יהיה לֹו: ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואמר
אינּה זֹו הרי - ומת ּתעּׂשה, מה ל ׁשאמר עד הּנח ְֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹלֹו:

ְּכלּום.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בחלום1) ליורש נאמר אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים, בהן המודה או חובות או מעות הנותן מרע שכיב משפטי בו נתבארו
מתנה השולח מרע שכיב ודין נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו היתומים אמרו אם ודין אחרים, של שהן
דינן, כיצד חוב עליהן שיצא או המתנות, לשעורי הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות הנותן ודין לידו, הגיע ולא לאחר

ממש. בו שאין דבר הנותן מרע שכיב פפא.2)ודין רב של פירושו ולפי במשנה, יג. פרק3)גיטין למעלה שכתב מה לעומת
להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר שכיוון מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני ותנו "כתבו אמר: שאם יב הלכה ח

מיתה. לאחר שטר ואין בשטר סתם.4)אלא מנה בין זו" "מנה כאן5)בין ומדובר בש"ס. מקומות בכמה ועוד שם, בגמרא
הלכה שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד, מנה לאחד בנותן אף או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו, כל במחלק
בחליפין נקנית אינה מטבע שהרי יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה (שם קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי כן, לא שאם יז),

יח. סעיף רנג סימן שולחןֿערוך וראה א), הלכה מכירה מהלכות ו רב.6)(פרק לדעת בניגוד שם, הגמרא טמון7)מסקנת
נותנים,8)איֿשם. בעין, כסף יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה) (הובא הרשב"א לדעת ברם לו. שיש הגלוי מהרכוש נותנים אלא

נראה וכן מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם, את לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם אבל
שם). ועיין משנה, (מגיד ח הלכה ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו בשם9)מדברי רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא

מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף נחמן. ישראל,10)רב שביד בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
ואף בהם, לישראל אמון אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח): קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל

ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע עליו, סומכת דעתו אין מרע שאינה11)השכיב מהלוואה, הוא וחומר קל



dpzneפד dikf zekld - zah 'c iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ׁשלׁשּתן וכן12למעמד לפלֹוני13. ּפלֹוני ׁשטר ּתנּו אמר: אם ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ
ּבּׁשטר ׁשּיׁש ּבּמה זכה ּכתב14- ּוכאּלּו ּפי16ּומסר15, על אף , ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ואין הּׁשטר. מׁש זה18הּיֹורׁש17ׁשּלא ׁשטר למחל יכֹול ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשטר נֹותן אֹו הּמֹוכר מה ּומּפני מרע. ׁשכיב ּבמּתנת ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשּנתן
מחּול - הּיֹורׁש ּומחלֹו וחזר לחברֹו, מרע19חֹוב ּוׁשכיב ; ְְְְֲִֵֵַַַַָָָ

ׁשּקנין מּפני למחל? יכֹול הּיֹורׁש אין חֹוב, ׁשטר ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנתן
מּדבריהם ּבׁשטר הּׁשטר20הראיה זה עדין הּיֹורׁש לפיכ , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּפי על אף מרע, ׁשכיב ּומּתנת ּומֹוחלֹו; הּתֹורה מן הּוא ְְְֲִִִֶַַַַַַָׁשּלֹו
ממֹון קנה ּוכאּלּו ּתֹורה, ּכׁשל אֹותּה עּׂשּו מּדבריהם, ְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָׁשהיא
קנין, ּבֹו לּיֹורׁש נׁשאר ולא לידֹו והּגיע הּתֹורה מן ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשּבׁשטר

מֹוחל. אינֹו ְִֵֵָּולפיכ
מרע‚. 'ּתנּו'21ׁשכיב אמר אם ּבידי, לפלֹוני מנה 22ׁשאמר: ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָ

ׁשּמא נֹותנין; אין - 'ּתנּו' אמר לא נֹותנין, 'מנה23- אמר לא ְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
להן ׁשּיׁש יֹורׁשיו על יאמרּו ׁשּלא ּכדי אּלא ּבידי' לפלֹוני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹיׁש

.24ממֹון ָ
.„הֹודאה25לפיכ ּדר זה אמר אם חׁשׁש26, ׁשם היה ולא , ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

'ּתנּו'. אמר ׁשּלא ּפי על אף נֹותנין - ְְֲִִֶַַַַָָָֹהערמה

ּבׁשּדה27ּכּיֹוצא‰. מעֹות ׁשהטמין אביהם את ראּו 28ּבֹו: ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ
הן': ׁשני מעּׂשר 'ׁשל הן', ּפלֹוני 'ׁשל ואמר ּומגּדל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּתבה

ּכמֹוסר ּכמערים29אם אם קּימין; ּדבריו אמר30- לא - ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹ
ְּכלּום.

.Âאחד31וכן ּבא אביכן32אם את ראיתי אני להם: ואמר ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
הם', ּפלֹוני 'ׁשל ואמר ּומגּדל, ּתבה ּבׁשּדה מעֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָׁשהטמין

מעּׂשר ּבּבית33'ׁשל טמּונין היּו אם אמר34הן': לא - ְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹ
ּבּׂשדה35ּכלּום קּימין36; ּדבריו ׁשאּלּו37- ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו . ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּכלּום. אמר לא - לאו ואם קּימין; ּדבריו - לּטל ְְְִִִַַָָָָָָֹֹיכֹול
.Êידע38הרי ולא אביו לֹו ׁשהּניח מעֹות על מצטער ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּפלֹוני ּבמקֹום הם, וכ ּכ ּבחלֹום: לֹו ואמרּו החּביאם, ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָהיכן
ּפלֹוני ּבמקֹום ּומצאן הן, ׁשני מעּׂשר וׁשל הן, ּפלֹוני וׁשל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָהן,
ואמרּו מעּׂשה, היה זה - לֹו ׁשּנאמר ּובּמנין לֹו ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר

מֹורידין. ולא מעלין לא חלֹומֹות ּדברי ְְֲֲֲִִִִִֵַָֹֹחכמים:
.Áמרע ואמרּו40ׁשהֹודה39ׁשכיב מנה, ּבידֹו לפלֹוני ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ

'ּפרעּתיו' אבינּו לנּו ואמר חזר נאמנין,41יתֹומים: - ְְְְֱִִִִֶַַַָָָָָ
הּסת.42ונׁשּבעין ׁשבּועת זה על ְְְִִֵֶֶַַָ
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מועי אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא בבבא (ועיין מועיליםבעין כן, פי על ואף בהלוואה), ולא בפיקדון אלא ל
גיורא. איסור בעניין קמט. בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון מועילים שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע שכיב דברי

וכן12) ג). הלכה ג פרק (למעלה בבריא המועיל שלושתן", ב"מעמד מסר כאילו הם מרע שכיב דברי כלומר, שם. הרי"ף מדברי
שם). בתרא (בבא בגמרא נחמן.13)מבואר רב של הלכה פסק קנא. במה14)שם גם אלא השטר, של בנייר רק לא כלומר,

בו. הזה.15)שכתוב השטר על מתנה קונה16)שטר שאינו מפורש ששם פי על ואף יא. הלכה מכירה מהלכות ו בפרק ראה
פירש שלא פי על אף מרע, בשכיב כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני שטר "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב אם אלא
שאף גיטין לעניין גם אמרו וכן ביטוי, לידי מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו שהכביד תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה
כמו זה באופן אף ונותנים כותבים מרע, בשכיב - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי" גט "כתבו האומר שבריא פי על

הר"ן). בשם משנה (כסף יב הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו נחמן.17)שכתב רב של מימרא קמז: היורש,18)שם דווקא
שם). בתרא (בבא שמת מי בפרק ברי"ף מפורש וכך ממתנתו, בו לחזור גם יכול הוא הרי עצמו השכיבֿמרע כמפורש19)אבל

יב. הלכה מכירה מהלכות ו רבינו20)בפרק של וכלשונו טו), הלכה להלן (וראה ריאלי דבר אינו בו הכתוב התוכן כלומר,
התורה. מן קניין בו אין ולפיכך ביד", נתפסת הראייה "ואין י): הלכה מכירה מהלכות ו פרק של21)(למעלה מימרא קעד: שם

ושמואל. ממון.22)רב להם שיש יורשיו על יאמרו שלא כדי כן עושה שמא חשש אין בגמרא.23)ששוב בלשון24)שם
בניו". את להשביע שלא עשוי "אדם שם: (הובאה25)הגמרא שם אחרת ממימרא זאת והוכיח פשוט, גט בפרק ברי"ף הוא כן

כן אמרו לא שאם הרי נאמנין", פרעתיו אבא לנו ואמר חזר יתומים ואמרו בידי לפלוני מנה שאמר מרע "שכיב ח): הלכה להלן
הערמה. דרך כן אמר לבין הודאה דרך כן אמר בין חילק ולפיכך נותנין, רצינית.26)- הודאה היא שזו מדבריו שניכר היינו,

ונטען טוען מהלכות ז בפרק רבינו בדברי כמפורש הודאה, בדרך הודה אם אפילו "השבעה" טענת יש שהודה שבבריא פי על ואף
פרק (למעלה כלל מרע בשכיב ואינה בבריא ישנה "השטאה" טענת שהרי ראייה, והא כך. כל חוששים אין מרע בשכיב - א הלכה

כאן. משנה לחם ועיין ד). הלכה הקודמת.27)ח להלכה כדוגמא זו הלכה נתן שם, הרי"ף ואף ל. בסנהדרין ארון28)ברייתא
ל"השבעה".29)מסויים. כך כל חוששים אין ולפיכך שם). (רש"י צוואה כעשיר.30)בלשון יראוהו זה31)שלא אף

על אף דלהלן בהא נאמנות ישנה כן כמו נאמן, - כמוסר דבריו אמר שאם למעלה שאמרנו ממה שחוץ לומר ורוצה שם. בברייתא
כן. מוכיח שהעניין אלא כמוסר מפורש אמר שלא אפילו32)פי ממון להוציא יכולים שניים אבל "מיגו", צריך באחד דווקא

"מיגו". שני".33)בלי "מעשר תימן: יד אליו.34)בכתב להגיע יכול אינו שהעד עד35)במקום פי על ממון מוציאין שאין
בעצמו.36)אחד. ליטול יכול שהוא ולפיכך37)במקום כרצונו, בהם ולעשות בעצמו ליטלם הוא שיכול מיגו, לו יש שהרי

העד בפני הכסף שהטמין מאחר "השבעה", של חשש אין כמוסר, דבריו אמר שלא פי על ואף כן. לו אמר אביהם כי לאמר נאמן
שם).הז יוסף (נימוקי לו מסר אמת דברי בוודאי משם, ליטלו יכול שהעד ובמקום שם.38)ה בברייתא זה בתרא39)אף בבא

רבה. של מימרא שכתב40)קעה. וכמו הודאה, בדרך שהיה בזה, להדגיש רצה רבינו אבל שאמר". מרע "שכיב שם: בגמרא
ד. הלכה (תוספות41)למעלה לו שפרע נזכר כך ואחר לו חייב שעודנו היה סבור בידי" לפלוני "מנה להם שאמר בעת כלומר:

כך אחר שפרע אמר ואם שם). (תוספות בריא ולא בזה, נאמן עליו, מיושבת דעתו שאין מרע, שכיב ורק חזר) המתחיל דיבור שם
מיימוני). בהגהות וראה שם, (תוספות בריא היה אם אפילו ידו42)נאמן זזה שלא טוען כשהתובע והיינו, הכל. כופר כל כדין

הלכה ונטען טוען מהלכות א (פרק שמא טענת על היסת נשבעים אין אחרת כי פרעתי, אמר שלא לו וברי אביהם של ידו מתחת
ז).

dpzne dikf zekld - zah 'c iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëאבינּו43אמר לנּו ואמר חזר יתֹומים: ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְִִַַַָָָָָָ
נאמנין44'ּפרעּתיו' אין -45. ְְֱִִֵֶַָ

.Èּבידי46אמר לפלֹוני מנה נתּנּו47: יתֹומים: ואמרּו אין48, - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
'ּתנּו' אמר לא ׁשהרי לּתן49נאמנין; ׁשחּיבין ידעּו ּומּנין ,50? ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.‡Èונׁשּבעין נאמנין, - 'נתּנּו' יתֹומים ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָאמר
ׁשּנתנּו. הּסת ְְֵֶֶַָׁשבּועת

.·Èמרע הֹול51ׁשכיב לֹו: ואמר לאחד מנה מנה52ׁשּנתן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנתן ּבׁשעה היה קּים אם ׁשּמת: ּומצאֹו והל לפלֹוני, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

מרע הּׁשכיב לֹו;53לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו מי ליֹורׁשי יּנתנּו - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָ
וכמסּורין54ׁשּדברי ּככתּובין מרע היה55ׁשכיב לא ואם הן. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָֹ

למת56קּים קנין ׁשאין מׁשּלח; ליֹורׁשי יחזרּו -57. ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָ
.‚Èמרע ּתנּו58ׁשכיב ּוׁשלׁש59ׁשאמר: לפלֹוני, זּוז מאתים ְְְְְִִִִֶַַַָָ

אֹומרין: אין - לפלֹוני זּוז מאֹות וארּבע לפלֹוני, זּוז ְְְְְִִִִִֵֵֵַַמאֹות
זכה ּבּׁשטר לפיכ60הּקֹודם .61- מאֹות ּתׁשע הּניח לא אם , ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
לפי הּנמצא ואם62חֹולקין להן. ּׁשּכתב ׁשטר63מה עליו יצא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
מּכּלן ּגֹובה - להן64חֹוב ּׁשּכתּוב מה ּכפי ואחד אחד מּכל ,65. ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

הּמאתים66ּכיצד ּבעל - וחמּׁשים מאֹות ארּבע החֹוב היה ? ְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָ
הארּבע ּובעל וחמּׁשים, מאה מאֹות הּׁשלׁש ּובעל מאה, ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָנֹותן

מאתים. נֹותן ִֵֵַָמאֹות
.„Èואחריו67אבל לפלֹוני, זּוז מאתים ּתנּו אמר: ׁשלׁש68אם ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ

הּקֹודם ּכל - לפלֹוני מאֹות ארּבע ואחריו לפלֹוני, 69מאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

מן ּגֹובה - חֹוב ׁשטר עליו יצא אם ,לפיכ זכה. ְְְִִִֶַַָָָָָָָָּבּׁשטר
מּׁשלפני ּגֹובה - לֹו אין מּׁשּלפניו; ּגֹובה - לֹו אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהאחרֹון;

ָָפניו.
.ÂËמרע ּפלֹוני70ׁשכיב יאכל זה, ּבבית ּפלֹוני ידּור ׁשאמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

ׁשּלא ּכלּום; אמר לא - זה ּדקל ּדבר71ּפרֹות להם הקנה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ו והאכילה ׁשהּדירה מּמׁש, ּבֹו הןׁשּיׁש הרי ּבהן כּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נקנין ׁשאין ּוכׁשנה אבל72ּכדּבּור זה73. ּבית ּתנּו אמר: אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לפלֹוני זה דקל ּתנּו אֹו: ּפלֹוני, זמן עד ּבֹו ׁשּידּור ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָלפלֹוני
הּגּוף להם הקנה ׁשהרי קּימין; ּדבריו - ּפרֹותיו ׁשּיאכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי

בזה.74לּפרֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר והּגּוף , ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

הּבנֹות‡. אין - לבני אּלּו נכסים ׁשאמר: מרע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשכיב
ּפי על אף הּבן, ּובן ּבן אֹו ּובת, אחד ּבן לֹו היה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבכללם.
אּלא נֹותנין אין - רּבים לׁשֹון ׁשהּוא 'לבני', אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּבנים. נקרא האחד ׁשהּבן ְְִִִֵֶֶַָָָָלבנֹו;
ׁשּׁשמֹו·. אחד ּובא ומת, לטֹובּיה', 'נכסי ׁשאמר מרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשכיב

טֹובּיה רב ׁשמֹו החזק ואם נֹוטלן. - הּוא' 'אני ואמר ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֻטֹובּיה
ּבׁשמֹו אֹותֹו וקֹורא ּבֹו ּגס מרע ׁשכיב היה ואם נֹוטלן. אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

נֹוטלן. -ְָ
אם‚. טֹובּיה, ׁשמֹו מחזק מהן אחד וכל לתּבע, ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבאּו
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שם.43) בגמרא המסקנה לפי רבה של המימרא כנ"ל.44)המשך שפרע כך אחר נזכר ודאי45)כלומר, "תנו", שאמר שכיוון
ודאי כך אחר שפרע אביהם להם שאמר טוענים אם אולם, כך. אחר שנזכר לומר נאמן ואינו פרע, שלא וידע בדבר היטב דקדק

יד. קטן סעיף שם ש"ך וראה הגמרא.46)נאמנים, בסוגיית שם בתרא חשש47)בבא יש כן לא שאם הודאה, בדרך והיינו,
להלן. ראה מזה, ידעו לא שהיתומים אלא כדלהלן, "תנו" אמר כשלא המדובר שהרי "השבעה" בעצמם,48)של פרעו שהם

פרע. שאביהם הייתה שטענתם הקודמות, להלכות שנתברר49)בניגוד אלא ג הלכה למעלה כמבואר "השבעה", של חשש ויש
כנ"ל. הודאה, בדרך הייתה שאמירתו בדרך50)לבסוף הייתה שאמירתו ידעו לא ואםשהרי לבסוף, הדבר שנתברר עד הודאה

הדין) (=בית לו "אמרו יז. מציעא בבבא שאמרו מה לכך דוגמא נתנו. לא ובוודאי בניו את להשביע שלא כן שאמר סברו ודאי כן
ברור פסקֿדין הוא לו" תן ש"צא לפי נאמן", אינו פרעתי ואמר לו ליתן אתה חייב - נאמן פרעתי, ואמר חובך) (=לבעל לו תן צא
ברור שלא כיוון פרע לא שוודאי פרעתי, לומר נאמן אינו ולפיכך ברור פסקֿדין אינו לו" ליתן אתה "חייב אבל ליתן, שעליו ויודע

בראב"ד. וראה משנה). (מגיד לשלם שצריך יד:51)לו שיגיע52)גיטין עד זוכה המקבל ואין כזכי", לאו ש"הולך הוא וכלל
שם). (גמרא כזכי" "הולך אמרו מרע בשכיב אבל בבריא אלא אינו זה - ד) הלכה ד פרק (למעלה היה53)לידו יכול שאז

בעבורו. לזכות שם.54)השליח הרי"ף לאחר55)מדברי אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת פי על ואף קניין. צריך ואינו
שיקנה דעתו בוודאי לשליח המנה ונתן שטרח כיוון - מרע? השכיב בחיי המקבל מת הרי וכאן ח) הלכה ח פרק (למעלה מיתה

יוסף). בית בשם לו קטן סעיף קכה סימן משפט בחושן (ש"ך לשליח.56)מיד השכיבֿמרע שנתן הרי"ף57)בשעה מדברי
קלח.58)שם. בתרא מיתה.59)בבא מחמת במצווה או שיור, ללא נכסיו כל במחלק להוציא60)והיינו, יכול אדם שאין

זה. אחרי בזה המקבלים שמות את לפרט לו היה שהכרחי אלא אחת, בבת לכולם לתת בעצם התכוון והוא כאחד, משפטים שני

משנה). (מגיד קדימה דין כאן יש - זה, אחרי בזה לפרט ולא יחד, לכוללם יכול שהיה בכולם, שווה הסכום שאם אומרים ויש
הרי"ף.61) לזה62)מדברי לתת הנפטר, של רצונו על אותנו מעמידה זו שחלוקה הרי"ף, שמסביר כמו האחוזים, לפי היינו,

עיין חוב, ולעניין ח. הלכה אישות מהלכות י"ז פרק עיין כתובה, ולעניין השני. מן וחצי פעם או מלוהכפליים מהלכות כ בפרק
ד. הלכה שם.63)ולוה הברייתא ליורשים,64)המשך נכסיו הניח כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה את קיבלו שכולם אחרי

הרשב"א). בשם יד הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח כדלהלן.65)שאם האחוזים לפי הרי"ף,66)היינו, מדברי
שם.67)שם. הברייתא, והאיחור.68)לשון הקדימה את מדגיש הוא לחלוקת69)שכאן בעיזבונו מספיק סכום אין שאם

אחריו. שבאים לאלו קודם המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח נחמן.70)כולם, רב של מימרא קמז: הר"י71)שם מדברי
פירות. אכילת על אחר טעם נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם גם72)מיגאש. כן ואם בקניין. בבריא אף כלומר,

שם). (גמרא מועילה אינה קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, שם.73)האמירה המימרא מכירה74)המשך מהלכות כג פרק ראה
א. הניתן1)הלכה הדבר שיעור באר שלא אם המקבלים, הם מי באר שלא אם בדבריו, באר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו כוונתו לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם



פה dpzne dikf zekld - zah 'c iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Ëאבינּו43אמר לנּו ואמר חזר יתֹומים: ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְִִַַַָָָָָָ
נאמנין44'ּפרעּתיו' אין -45. ְְֱִִֵֶַָ

.Èּבידי46אמר לפלֹוני מנה נתּנּו47: יתֹומים: ואמרּו אין48, - ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ
'ּתנּו' אמר לא ׁשהרי לּתן49נאמנין; ׁשחּיבין ידעּו ּומּנין ,50? ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

.‡Èונׁשּבעין נאמנין, - 'נתּנּו' יתֹומים ואמרּו 'ּתנּו', ְְְְְְֱִִִִֶַַָָָָָאמר
ׁשּנתנּו. הּסת ְְֵֶֶַָׁשבּועת

.·Èמרע הֹול51ׁשכיב לֹו: ואמר לאחד מנה מנה52ׁשּנתן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשּנתן ּבׁשעה היה קּים אם ׁשּמת: ּומצאֹו והל לפלֹוני, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָזה

מרע הּׁשכיב לֹו;53לֹו ׁשּנׁשּתּלחּו מי ליֹורׁשי יּנתנּו - ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָ
וכמסּורין54ׁשּדברי ּככתּובין מרע היה55ׁשכיב לא ואם הן. ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָֹ

למת56קּים קנין ׁשאין מׁשּלח; ליֹורׁשי יחזרּו -57. ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָ
.‚Èמרע ּתנּו58ׁשכיב ּוׁשלׁש59ׁשאמר: לפלֹוני, זּוז מאתים ְְְְְִִִִֶַַַָָ

אֹומרין: אין - לפלֹוני זּוז מאֹות וארּבע לפלֹוני, זּוז ְְְְְִִִִִֵֵֵַַמאֹות
זכה ּבּׁשטר לפיכ60הּקֹודם .61- מאֹות ּתׁשע הּניח לא אם , ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
לפי הּנמצא ואם62חֹולקין להן. ּׁשּכתב ׁשטר63מה עליו יצא ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָ
מּכּלן ּגֹובה - להן64חֹוב ּׁשּכתּוב מה ּכפי ואחד אחד מּכל ,65. ְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

הּמאתים66ּכיצד ּבעל - וחמּׁשים מאֹות ארּבע החֹוב היה ? ְֲִִִֵֵַַַַַַַַַָָָ
הארּבע ּובעל וחמּׁשים, מאה מאֹות הּׁשלׁש ּובעל מאה, ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָנֹותן

מאתים. נֹותן ִֵֵַָמאֹות
.„Èואחריו67אבל לפלֹוני, זּוז מאתים ּתנּו אמר: ׁשלׁש68אם ְְְְֲֲִִִִַַַָָָָ

הּקֹודם ּכל - לפלֹוני מאֹות ארּבע ואחריו לפלֹוני, 69מאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

מן ּגֹובה - חֹוב ׁשטר עליו יצא אם ,לפיכ זכה. ְְְִִִֶַַָָָָָָָָּבּׁשטר
מּׁשלפני ּגֹובה - לֹו אין מּׁשּלפניו; ּגֹובה - לֹו אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהאחרֹון;

ָָפניו.
.ÂËמרע ּפלֹוני70ׁשכיב יאכל זה, ּבבית ּפלֹוני ידּור ׁשאמר: ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

ׁשּלא ּכלּום; אמר לא - זה ּדקל ּדבר71ּפרֹות להם הקנה ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
ו והאכילה ׁשהּדירה מּמׁש, ּבֹו הןׁשּיׁש הרי ּבהן כּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

נקנין ׁשאין ּוכׁשנה אבל72ּכדּבּור זה73. ּבית ּתנּו אמר: אם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לפלֹוני זה דקל ּתנּו אֹו: ּפלֹוני, זמן עד ּבֹו ׁשּידּור ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָלפלֹוני
הּגּוף להם הקנה ׁשהרי קּימין; ּדבריו - ּפרֹותיו ׁשּיאכל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכדי

בזה.74לּפרֹות ּכּיֹוצא ּכל וכן מּמׁש. ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר והּגּוף , ְְֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

עּׂשר אחד 1ּפרק
¤¤©©¨¨

הּבנֹות‡. אין - לבני אּלּו נכסים ׁשאמר: מרע ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשכיב
ּפי על אף הּבן, ּובן ּבן אֹו ּובת, אחד ּבן לֹו היה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּבכללם.
אּלא נֹותנין אין - רּבים לׁשֹון ׁשהּוא 'לבני', אמר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָׁשהּוא

ּבנים. נקרא האחד ׁשהּבן ְְִִִֵֶֶַָָָָלבנֹו;
ׁשּׁשמֹו·. אחד ּובא ומת, לטֹובּיה', 'נכסי ׁשאמר מרע ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשכיב

טֹובּיה רב ׁשמֹו החזק ואם נֹוטלן. - הּוא' 'אני ואמר ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֻטֹובּיה
ּבׁשמֹו אֹותֹו וקֹורא ּבֹו ּגס מרע ׁשכיב היה ואם נֹוטלן. אינֹו -ְְְְְְִִִֵֵַַָָָ

נֹוטלן. -ְָ
אם‚. טֹובּיה, ׁשמֹו מחזק מהן אחד וכל לתּבע, ׁשנים ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻּבאּו
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שם.43) בגמרא המסקנה לפי רבה של המימרא כנ"ל.44)המשך שפרע כך אחר נזכר ודאי45)כלומר, "תנו", שאמר שכיוון
ודאי כך אחר שפרע אביהם להם שאמר טוענים אם אולם, כך. אחר שנזכר לומר נאמן ואינו פרע, שלא וידע בדבר היטב דקדק

יד. קטן סעיף שם ש"ך וראה הגמרא.46)נאמנים, בסוגיית שם בתרא חשש47)בבא יש כן לא שאם הודאה, בדרך והיינו,
להלן. ראה מזה, ידעו לא שהיתומים אלא כדלהלן, "תנו" אמר כשלא המדובר שהרי "השבעה" בעצמם,48)של פרעו שהם

פרע. שאביהם הייתה שטענתם הקודמות, להלכות שנתברר49)בניגוד אלא ג הלכה למעלה כמבואר "השבעה", של חשש ויש
כנ"ל. הודאה, בדרך הייתה שאמירתו בדרך50)לבסוף הייתה שאמירתו ידעו לא ואםשהרי לבסוף, הדבר שנתברר עד הודאה

הדין) (=בית לו "אמרו יז. מציעא בבבא שאמרו מה לכך דוגמא נתנו. לא ובוודאי בניו את להשביע שלא כן שאמר סברו ודאי כן
ברור פסקֿדין הוא לו" תן ש"צא לפי נאמן", אינו פרעתי ואמר לו ליתן אתה חייב - נאמן פרעתי, ואמר חובך) (=לבעל לו תן צא
ברור שלא כיוון פרע לא שוודאי פרעתי, לומר נאמן אינו ולפיכך ברור פסקֿדין אינו לו" ליתן אתה "חייב אבל ליתן, שעליו ויודע

בראב"ד. וראה משנה). (מגיד לשלם שצריך יד:51)לו שיגיע52)גיטין עד זוכה המקבל ואין כזכי", לאו ש"הולך הוא וכלל
שם). (גמרא כזכי" "הולך אמרו מרע בשכיב אבל בבריא אלא אינו זה - ד) הלכה ד פרק (למעלה היה53)לידו יכול שאז

בעבורו. לזכות שם.54)השליח הרי"ף לאחר55)מדברי אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת פי על ואף קניין. צריך ואינו
שיקנה דעתו בוודאי לשליח המנה ונתן שטרח כיוון - מרע? השכיב בחיי המקבל מת הרי וכאן ח) הלכה ח פרק (למעלה מיתה

יוסף). בית בשם לו קטן סעיף קכה סימן משפט בחושן (ש"ך לשליח.56)מיד השכיבֿמרע שנתן הרי"ף57)בשעה מדברי
קלח.58)שם. בתרא מיתה.59)בבא מחמת במצווה או שיור, ללא נכסיו כל במחלק להוציא60)והיינו, יכול אדם שאין

זה. אחרי בזה המקבלים שמות את לפרט לו היה שהכרחי אלא אחת, בבת לכולם לתת בעצם התכוון והוא כאחד, משפטים שני

משנה). (מגיד קדימה דין כאן יש - זה, אחרי בזה לפרט ולא יחד, לכוללם יכול שהיה בכולם, שווה הסכום שאם אומרים ויש
הרי"ף.61) לזה62)מדברי לתת הנפטר, של רצונו על אותנו מעמידה זו שחלוקה הרי"ף, שמסביר כמו האחוזים, לפי היינו,

עיין חוב, ולעניין ח. הלכה אישות מהלכות י"ז פרק עיין כתובה, ולעניין השני. מן וחצי פעם או מלוהכפליים מהלכות כ בפרק
ד. הלכה שם.63)ולוה הברייתא ליורשים,64)המשך נכסיו הניח כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה את קיבלו שכולם אחרי

הרשב"א). בשם יד הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח כדלהלן.65)שאם האחוזים לפי הרי"ף,66)היינו, מדברי
שם.67)שם. הברייתא, והאיחור.68)לשון הקדימה את מדגיש הוא לחלוקת69)שכאן בעיזבונו מספיק סכום אין שאם

אחריו. שבאים לאלו קודם המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח נחמן.70)כולם, רב של מימרא קמז: הר"י71)שם מדברי
פירות. אכילת על אחר טעם נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם גם72)מיגאש. כן ואם בקניין. בבריא אף כלומר,

שם). (גמרא מועילה אינה קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, שם.73)האמירה המימרא מכירה74)המשך מהלכות כג פרק ראה
א. הניתן1)הלכה הדבר שיעור באר שלא אם המקבלים, הם מי באר שלא אם בדבריו, באר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו כוונתו לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם
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ּבהן אין קֹודם. חכם ּתלמיד - חכם ּתלמיד מהם אחד ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהיה
קֹודם. הּוא - קרֹוב אֹו ׁשכן מהן אחד והיה חכם, ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּתלמיד
אֹו קרֹובים ׁשניהם קֹודם. ׁשכן - קרֹוב ואחד ׁשכן אחד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָהיה
הּדּינין יעּׂשּו - חכמים ּתלמידי ׁשניהם אֹו ׁשכנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשניהם
- אמר זה ׁשעל נֹוטה ׁשּדעּתן מי ּכל להם; ׁשּיראה ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּכמֹו

רּבים. היּו אם וכן לֹו. ְְִִִֵַָנֹותנין
חֹולקין„. - ּופלֹוני ּופלֹוני לפלֹוני נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָׁשכיב

מאה. הן אפּלּו ְֲִֵֵֶָָּבׁשוה,
מחצה,‰. נֹוטל ּפלֹוני חֹולקין: - ּולבני לפלֹוני נכסי ְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָאמר:

לי נכסי לאׁשּתֹו: ׁשאמר ּבאחד ּומעּׂשה מחצה. ּבניו ְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָוכל
מחצה. הּבנים וכל מחצה, היא ּתּטל חכמים: ואמרּו ;ְְְְְֱֱֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹולבני

.Âּפלֹוני ּבני נֹוטלין - ּפלֹוני ולבני ּופלֹוני לפלֹוני : ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָאמר
מחצה. הראׁשֹונים והּׁשנים ְְֱֱִִִֶֶַַָָָמחצה,

.Êּתנּו מחצה. יּטל - ּבנכסי ּפלֹוני יחלק ׁשאמר: מרע ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשכיב
מי ויׁש עּׂשר. מּׁשּׁשה אחד יּטל - ּבנכסי לפלֹוני ְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹחלק

הּנכסים. רביע יּטל ְְִִִֶַַָָֹׁשהֹורה:
.Áלי ׁשּיׁש הּיין ּבבֹור לפלֹוני חלק ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשכיב

מעּוט, הרי - לחבית חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. רביע יּטל -ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
נֹוטל - לּקדרה חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. ׁשמינית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹויּטל
- לּטפיח חלק ּבֹו לֹו ּתנּו אמר: הּיין. מן עּׂשר מּׁשנים ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָחלק
דעּתֹו גּלה ׁשהרי ׁשּבּבֹור; הּיין מן עּׂשר מּׁשּׁשה חלק ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָנֹוטל

נתּכּון. מּועט ְְִֵֵֶֶַָׁשּלחלק
.Ë.אחר לדין האּלּו הּׁשעּורין מן ּגֹומרין ְְְִִִִִֵֵֵַַָואין
.Èנֹוטלת - הּבנים מן ּכאחד אׁשּתי ּתּטל ׁשאמר: מרע ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשכיב

מצ - הּצּואה אחר ּבנים לֹו נֹולדּו ואם מּבניו. טרפיןּכאחד ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָָ
ּכיצד? ּכּלן. עם חלק ונֹוטלת הּצּואה, ּבׁשעת ׁשהיּו אּלּו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻעם
ׁשנים לֹו נֹולדּו זמן ּולאחר הּצּואה, ּבׁשעת בנים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָהיּו
הּממֹון. ּכל ׁשתּות ׁשהּוא החמּׁשה, מן ּכאחד נֹוטלת -ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָ

.‡Èּבׁשעת לֹו ׁשהיּו ּבנכסים אּלא עּמהם נֹוטלת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָואינּה
לּה אין - הּצּואה זמן אחר לֹו ׁשּבאּו נכסים אבל ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָָָהּצּואה.

ּברׁשּותֹו. ּבא ׁשּלא דבר מקנה אדם ׁשאין חלק; ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבהן
.·Èנֹוטל - לפלֹוני לי ׁשּיׁש מּטלטלין ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשכיב

אמר: ּבהן. וכּיֹוצא ּוּׂשעֹורים חּטים לא אבל ּתׁשמיׁשֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּכלי
הּכל. נֹוטל - ׁשּלי מּטלטלין ְְִִִֵֶַַָֹּכל

.‚Èהּתחּתֹונה רחים לא אבל הּמּטלטלין, ּבכלל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָֹוהעבדים
לארץ. מחּברת היא ׁשהרי ּבּה, ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֻוכּיֹוצא

.„Èוכּיֹוצא הּתחּתֹונה רחים אף נֹוטל - הּמּטלטל ּכל ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָאמר:
ָּבּה.

.ÂËהּמּטלטלין ּכל נֹוטל - לפלֹוני נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשכיב
והעֹופֹות. והּבהמה והעבדים והּבגדים הּקרקעֹות ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָוכל
ספר אבל הּנכסים. ּבכלל הּכל - ספרים ׁשאר עם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָֹוהּתפּלין
,לפיכ אינֹו; אֹו נכסים ּבכלל הּוא אם ספק ּבֹו יׁש - ְְְִִִִֵֵֵַָָָָּתֹורה

מּידֹו. מֹוציאין אין - ּתפסֹו ְִִִִֵָָאם
.ÊËּכראּוי ּבכֹורי לפלֹוני זּוז מאתים ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָׁשכיב

ּבכֹורתֹו. ונֹוטל נֹוטלן - ְְְֵָָלֹו

.ÊÈּבכֹורה חלק רצה העליֹונה: על ידֹו - 'ּבבכֹורתֹו' ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָאמר
נֹוטל. - זּוז מאתים רצה נֹוטל, -ִֵֵַָָָ

.ÁÈּכראּוי אׁשּתי לפלֹונית זּוז מאתים ּתנּו אמר: אם ְְְְִִִִִִֵַַָָָָוכן
ידּה - 'ּבכתּבתּה' אמר ואם ּכתּבתּה. ונֹוטלת נֹוטלּתן - ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָֻֻלּה

העליֹונה. ְֶַָָעל
.ËÈ- לֹו ּכראּוי חֹובי ּבעל לפלֹוני זּוז מאתים ּתנּו ְְִִִִַַַַָָָָאמר:

חֹובֹו. אּלא לֹו אין - 'ּבחֹובֹו' אמר חֹובֹו. את ונֹוטל ְְְֵֵֶֶַָָָנֹוטלן
.Îויּׂשא לפלֹוני זּוז מאֹות ארּבע ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָׁשכיב

מהן איזה ּכל מּתנֹות, ׁשּתי לֹו ׁשּנתן ּכמי זה הרי - ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָבּתי
הּבת יּׂשא ולא הּמעֹות לּקח רצה אם ,לפיכ יּקח. ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹׁשּירצה
- זּוז מאֹות ארּבע לֹו ּותנּו ּבּתי יּקח אמר: אם אבל יּקח. -ְְֲִִִִִֵַַַַַָָ

הּבת. ׁשּיּקח עד ּבּמעֹות יזּכה ולא ּתנאי, זה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֹהרי
.‡Îלבּתי זּוז מאֹות ארּבע ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִִִֵֶַַַַָׁשכיב

ּבׁשּומת להֹוסיף העיר אנׁשי ּדר אם לכתּבתּה, אֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻּבכתּבתּה,
אּלא נֹוטלת אינּה - ּבמאתים מנה ׁשוה ולכּתב ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהּנדּוניא
אּלא סתם, זּוז מאֹות ארּבע אמר לא ׁשהרי זּוז; ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמאתים
ּבכתּבתּה ׁשּומתֹו ּׁשּתהיה מה לּה ּתנּו ּכלֹומר: ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻֻּבכתּבתּה.

זּוז. מאֹות ְֵַַארּבע
.·Î;ּכלים וכ ּכ ּבגדים, וכ ּכ לבּתי נדּוניא ּתנּו ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָאמר:

לּה ונֹותנין ליתֹומים, הרוח - ּכן אחר והּכלים הּבגדים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּוזלּו
א אם וכן הּזֹול. הּייןּכׁשער ּדמי זּוז מאֹות ארּבע ּתנּו מר: ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָ

מאֹות ארּבע לּה ונֹותנין ליתֹומים, הרוח - הּיין והּוקר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָלבּתי,
לפלֹוני ּתנּו ואמר: ּבקֹולר יֹוצא ׁשהיה ּבאחד, מעּׂשה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָזּוז.
יּטל חכמים: ואמרּו ּפלֹוני; מקֹום ׁשל מהּיין זּוז מאֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹארּבע
מן לֹו לּתן זה נתּכּון ׁשּלא הּיין. אֹותֹו מּדמי זּוז מאֹות ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹארּבע
וזה לדמים; אּלא נתּכּון ולא זּוז, מאֹות ארּבע מׁשקל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּיין
ׁשאמר: ּבאחד מעּׂשה וׁשּוב ּכחֹו. את ליּפֹות ּכדי ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּיחדן,
ּתּטל חכמים: אמרּו דקל; חצאי ׁשני והּניח לבּתי, ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּדקל
מעּׂשה וׁשּוב דקל. ׁשּקרא והם נתּכּון, ׁשּלזה חצאים. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשני
ונמצא ּכֹורין, מאה הּמחזיק ּבית לפלֹוני ּתנּו ׁשאמר: ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבאחד
ואמרּו ועּׂשרים; מאה מחזיק המצּוה לזה ׁשּיׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּבית
היתה; לזה ׁשּכּונתֹו מראין ׁשהּדברים זה. ּבבית זכה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָחכמים:
אּלּו. ּבדברים ּכּיֹוצא ּכל וכן נֹותן. יפה ּבעין - הּנֹותן ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּכל

.‚Îאֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשקל לבני ּתנּו ׁשאמר: מרע ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָׁשכיב
מסּפיק ׁשאינֹו ונמצא ׁשקל, אּלא להם ּתּתנּו אל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאמר:
ׁשּלא צרּכן; ּכל להם נֹותנים - ׁשּבת ּבכל סלע אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלהם
ירויחּו ׁשּמא אֹותם, לזרז אּלא ּבניו, את להרעיב זה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּכּון

מּדי. יֹותר ְִֵַָָּבהֹוצאה
.„Îסֹופדין אין - ּתסּפדּוהּו אל ואמר: ׁשּצּוה מרע ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשכיב

על ׁשּיחּוס לֹו ׁשֹומעין אין - מּנכסיו ּתקּברּוהּו אל ְְְְִִִֵֶַַָָָאֹותֹו.
ּבלא להּניחֹו ׁשאסּור הּצּבּור, על עצמֹו ויּפיל ּבניו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹממֹון

מּנכסיו. לקברֹו הּיֹורׁשין את ּכֹופין אּלא ְְְְְִִִֶֶַָָָָָקבּורה,

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דינן,1) מה לאחר ואחריו לאחר נכסיו הנותן כל וכן בהן, והתנה מהן לאחד או ליורשיו נכסיו שנתן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

dpzne dikf zekld - zah 'c iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבת על אמר אם וכן הּבנים. ׁשאר יירׁשּוהּו ולא לבּדֹו, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹאֹותֹו
ּדבריו - יֹורׁשין ׁשאר אֹו האחין, ּבין אח אֹו הּבנֹות, ְְְִִֵֵַַָָָָָָּבין

ִַָקּימין.
קּימין.·. ּדבריו אין - הּבריא ְֲִִֵַַָָָָָאבל
אין‚. - לפלֹוני ואחריו לפלֹוני, נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשכיב

ראׁשֹון. ּׁשּׁשּיר מה אּלא ִִִֵֵֶֶַַָלּׁשני
מּכלל„. ּבן ׁשהיה ּכגֹון לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָואם

הּוא הרי ליֹורׁש מּתנה לׁשֹון ׁשּכל ּכלּום; לּׁשני אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבנים
ׁשאמר ּפי על ואף הפסק, לּה אין וירּׁשה ירּׁשה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻּכלׁשֹון

לפלֹוני'. ְְֲִִַָ'ואחריו
לזה:‰. וכתב זה, ּדר על ּבריא מּתנת ׁשּנתן הּבריא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאבל

ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני אין - לפלֹוני ואחרי ,ל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנכסי
ראּוי היה ׁשּלא ּבין לירׁשֹו ראּוי הראׁשֹון ׁשהיה ּבין ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראׁשֹון,

ְְָלירׁשֹו.
.Âוהיה לפלֹוני, ואחרי ,ל נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשכיב

נֹותן אני ירּׁשה מּׁשּום לא ואמר: ּופרׁש לירׁשֹו, ראּוי ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻראׁשֹון
הּׁשני - הפסקּתיה והרי ּבמּתנה, אּלא הפסק, לּה ׁשאין ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָל
יד על הּמעֹות נתן אם ,לפיכ הראׁשֹון. ּׁשּמׁשּיר מה ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָקֹונה
מּׁשּום ולא ׁשּבת, ּבכל ׁשקל לבני ּתנּו ׁשאמר: אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשליׁש,
יהיה מֹותם אחר הּנכסים מן והּנׁשאר להם, נֹותנם אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻירּׁשה
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשקל, אּלא להם נֹותנין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפלֹוני

להם.מ סּפיק ְִֶַָ
.Ê;ׁשני קנה - ראׁשֹון מת לפלֹוני: ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָנכסי

ראׁשֹון ּבחּיי ׁשני מת הּׁשני; יֹורׁשי ׁשל אּלּו הרי - ׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַמת
ראׁשֹון. יֹורׁשי ׁשל הּנכסים יהיּו -ְְְִִִֵֶַָ

.Áאסּור ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואף
ׁשּימּות עד הּפרֹות אֹוכל אּלא ּגּופֹו, ולּתן למּכר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלראׁשֹון

הּׁשני. ְְִִֵֶַויזּכה
.Ëמֹוציא הּׁשני אין - ּבמּתנה ונתן ּומכר הראׁשֹון עבר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָואם

אּלא הּפרֹות מן ולא הּגּוף מן לא לּׁשני ׁשאין הּלקֹוחֹות; ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּיד
רׁשע. נקרא - למּכר לראׁשֹון עצה הּמּׂשיא וכל ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹהּנׁשאר.
ּכלים אֹו לחרּות, הראׁשֹון והֹוציאן עבדים ּבהן היה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָואפּלּו

קּימין. מעּׂשיו - למת ּתכריכים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָועּׂשאן
.Èמּתנה נתן אֹו הראׁשֹון ּבׁשּמכר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

אֹו מּתנה לבנֹו נתנן אֹו הראׁשֹון מכרן אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָלאחרים;
ׁשכיב מּתנת נתנֹו אם וכן ּכלּום. עּׂשה לא - מּיֹורׁשיו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלאחד
ׁשכיב מּתנת ׁשאין ּכלּום; עּׂשה לא - לאחרים אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמרע,

הּׁשני. יקנה ּוכׁשּימּות מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמרע
.‡Èּדין לבית ּובאּו אּׁשה, ּכתּבת אֹו הראׁשֹון על חֹוב ְְִִִֵַַָָָָָֻהיה

ּבית אין - קּים ׁשהראׁשֹון ּפי על אף אּלּו, מּנכסים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהּפרע
ׁשמין ּבלבד הּפרֹות מן אּלא הּנכסים, מּגּוף אֹותם מגּבין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּדין
מּנכסים לגּבֹות ואׁשּתֹו חֹובֹו ּבעל ּובא הראׁשֹון, מת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלהם.
אֹו אּפֹותיקי, עּׂשאן אפּלּו ּכלּום. להם מגּבין אין - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָאּלּו
ּכלּום, אּלּו מּנכסים ּגֹובין אינן - ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָֻׁשּייחדן

ׁשני. ׁשל הן הרי ֲִֵֵֵֶֶָאּלא
.·Èואחרי ,ל נכסי ּפנּויה: לאּׁשה ׁשאמר מרע ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָׁשכיב

מֹוציא הּׁשני ואין הּוא, לֹוקח ּבעל - ונּׂשאת ועמדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָלפלֹוני,
ואחרי ,לי נכסי נּׂשּואה: ּכׁשהיא לּה אמר ואם הּבעל. ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָמּיד
ׁשּזכתה ׁשּכיון הּבעל; מּיד מֹוציא הּׁשני - ומתה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפלֹוני,
לּה אמר ּכאּלּו נמצא נּׂשּואה, ּכׁשהיא זה ּתנאי על ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבנכסים
מכרה אם ,לפיכ הּבעל. לא ּפלֹוני, יקנה אחרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבפרּוׁש:
יעמדּו - ּבעלּה ּתחת ּומתה ּבעלּה, ּתחת ּכׁשהיא אּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָנכסים
מּפני הּלֹוקח מּיד הּבעל יֹוציא ׁשאם הּלֹוקח. ּביד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנכסים
הּבעל, מּיד מֹוציא הּׁשני הרי - נּׂשּואה ּכׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמכרה
לֹו ואין לֹו, מכרה ׁשהרי הּׁשני, מּיד ּומֹוציא חֹוזר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהּלֹוקח
ממֹון ׁשהֹוציא מי ּבׁשלׁשּתן ואין ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ׁשאמר: ּבאחד מעּׂשה ּבידֹו. ּתעמד ּולפיכ הּלֹוקח, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּומתה נּׂשּואה, ּבת לֹו והיתה ליֹורׁשי, ואחריה לאּמי, ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָנכסי
הּזקנה; מתה ּכ ואחר אביה, אם ּובחּיי ּבעלּה ּבחּיי ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָהּבת
ׁשהן מּפני נכסים, אֹותן יֹורׁש הּבעל אין חכמים: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואמרּו
ׁשּמתה. אחר אּלא האּׁשה ּבהן זכתה ולא לאׁשּתֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹראּויין
הּנכסים; יֹורׁשין היּו ּבת, אֹו ּבן הּבת הּניחה אם ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָאבל
ּוכׁשּתמּות אמר: ואּלּו יֹורׁשין. יֹורׁשי ואפּלּו יֹורׁשין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמׁשמע
אחר אֹותן יֹורׁש הּבעל היה מעכׁשו, לבּתי הן הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּזקנה

אׁשּתֹו. ְִִַמיתת
.‚Èּבן ׁשל הּגּוף הרי - מֹותֹו ּולאחר לבנֹו נכסיו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָהּכֹותב

אינֹו האב :לפיכ ׁשּימּות. עד לאב והּפרֹות הּׁשטר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּזמן
למּכר, יכֹול אינֹו והּבן לּבן; נתּונין ׁשהן מּפני למּכר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיכֹול

מחּבריםמּפ ּפרֹות והּניח האב מת האב. ּברׁשּות ׁשהן ני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ּבן, ׁשל הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּקרקע
יֹורׁשין. ׁשל הן הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּבנֹו.
מֹוציא האב ּוכׁשּימּות ׁשּימּות, עד מכּורין - ּומכר האב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָָעבר
ׁשמין - מחּברין ּפרֹות ׁשם היּו ואם הּלקֹוחֹות. מּיד ְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּבן
ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ּדמיהם. הּבן ונֹותן לּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹותם
לּלֹוקח אין - ּומכר הּבן עבר לֹוקח. ׁשל הן הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּבצר
ואחר הּבן ּומת האב, ּבחּיי הּבן מכר האב. ׁשּימּות עד ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּכלּום
אּלא לאב ׁשאין הּלֹוקח; קנה האב ּכׁשּימּות - האב מת ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכ

הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין ְְְְִִֵֵֵַַַּפרֹות,
.„Èהרי - מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבּה ׁשּכתּוב ּבריא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

מיתה; לאחר אּלא קֹונה ׁשאינֹו מרע, ׁשכיב ּכמּתנת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיא
אינֹו מהּיֹום, הּגּוף ׁשּקנה ּפי על ׁשאף אּלּו: ּדברים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע

מיתה. לאחר אּלא ּפרֹות ואֹוכל ּבֹו ְְִֵֵֶֶַַָָזֹוכה
.ÂËּפלֹונית ּׂשדה ּפלֹוני ׁשּיקנה ּבֹו ׁשּכתּוב מּתנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשטר

קנין, ּבֹו היה ׁשּלא ּבין קנין ּבּׁשטר ׁשהיה ּבין מיתה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלאחר
ׁשּמחּיים מֹוכיח הּזמן היה, חי זה ּובזמן זמן ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכיון
ּבדעּתֹו היה ׁשאּלּו מיתה; לאחר אּלא זֹוכה ואינֹו לֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהקנה
זמן. ּבֹו ּכֹותב היה לא מיתה, לאחר זה ּבׁשטר לֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלהקנֹות
- מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבֹו ּכתּוב ׁשאין ּפי על אף ,ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
והּממּכרֹות הּמּתנֹות ּבכל ׁשּכֹותבין וזה מיתה. לאחר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
הּדבר להרויח - הּזמן ּבּׁשטר ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ'מעכׁשו'

.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו, ְִִִֵֶַַָּכֹותבין
.ÊËהרי - ּובּמות' 'מחּיים ּבּׁשטר וכתב מּתנה ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבריא
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ּבת על אמר אם וכן הּבנים. ׁשאר יירׁשּוהּו ולא לבּדֹו, ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹאֹותֹו
ּדבריו - יֹורׁשין ׁשאר אֹו האחין, ּבין אח אֹו הּבנֹות, ְְְִִֵֵַַָָָָָָּבין

ִַָקּימין.
קּימין.·. ּדבריו אין - הּבריא ְֲִִֵַַָָָָָאבל
אין‚. - לפלֹוני ואחריו לפלֹוני, נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשכיב

ראׁשֹון. ּׁשּׁשּיר מה אּלא ִִִֵֵֶֶַַָלּׁשני
מּכלל„. ּבן ׁשהיה ּכגֹון לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָואם

הּוא הרי ליֹורׁש מּתנה לׁשֹון ׁשּכל ּכלּום; לּׁשני אין - ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּבנים
ׁשאמר ּפי על ואף הפסק, לּה אין וירּׁשה ירּׁשה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻֻּכלׁשֹון

לפלֹוני'. ְְֲִִַָ'ואחריו
לזה:‰. וכתב זה, ּדר על ּבריא מּתנת ׁשּנתן הּבריא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאבל

ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני אין - לפלֹוני ואחרי ,ל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנכסי
ראּוי היה ׁשּלא ּבין לירׁשֹו ראּוי הראׁשֹון ׁשהיה ּבין ְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֹראׁשֹון,

ְְָלירׁשֹו.
.Âוהיה לפלֹוני, ואחרי ,ל נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָׁשכיב

נֹותן אני ירּׁשה מּׁשּום לא ואמר: ּופרׁש לירׁשֹו, ראּוי ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָֹֻראׁשֹון
הּׁשני - הפסקּתיה והרי ּבמּתנה, אּלא הפסק, לּה ׁשאין ,ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָל
יד על הּמעֹות נתן אם ,לפיכ הראׁשֹון. ּׁשּמׁשּיר מה ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָקֹונה
מּׁשּום ולא ׁשּבת, ּבכל ׁשקל לבני ּתנּו ׁשאמר: אֹו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשליׁש,
יהיה מֹותם אחר הּנכסים מן והּנׁשאר להם, נֹותנם אני ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻירּׁשה
ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשקל, אּלא להם נֹותנין אין - ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלפלֹוני

להם.מ סּפיק ְִֶַָ
.Ê;ׁשני קנה - ראׁשֹון מת לפלֹוני: ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָנכסי

ראׁשֹון ּבחּיי ׁשני מת הּׁשני; יֹורׁשי ׁשל אּלּו הרי - ׁשני ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַמת
ראׁשֹון. יֹורׁשי ׁשל הּנכסים יהיּו -ְְְִִִֵֶַָ

.Áאסּור ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני ׁשאין ּפי על ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָואף
ׁשּימּות עד הּפרֹות אֹוכל אּלא ּגּופֹו, ולּתן למּכר ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלראׁשֹון

הּׁשני. ְְִִֵֶַויזּכה
.Ëמֹוציא הּׁשני אין - ּבמּתנה ונתן ּומכר הראׁשֹון עבר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָואם

אּלא הּפרֹות מן ולא הּגּוף מן לא לּׁשני ׁשאין הּלקֹוחֹות; ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹמּיד
רׁשע. נקרא - למּכר לראׁשֹון עצה הּמּׂשיא וכל ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָֹהּנׁשאר.
ּכלים אֹו לחרּות, הראׁשֹון והֹוציאן עבדים ּבהן היה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָואפּלּו

קּימין. מעּׂשיו - למת ּתכריכים ְְֲֲִִִֵַַַַָָָָועּׂשאן
.Èמּתנה נתן אֹו הראׁשֹון ּבׁשּמכר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

אֹו מּתנה לבנֹו נתנן אֹו הראׁשֹון מכרן אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָלאחרים;
ׁשכיב מּתנת נתנֹו אם וכן ּכלּום. עּׂשה לא - מּיֹורׁשיו ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹלאחד
ׁשכיב מּתנת ׁשאין ּכלּום; עּׂשה לא - לאחרים אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמרע,

הּׁשני. יקנה ּוכׁשּימּות מיתה, לאחר אּלא קֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמרע
.‡Èּדין לבית ּובאּו אּׁשה, ּכתּבת אֹו הראׁשֹון על חֹוב ְְִִִֵַַָָָָָֻהיה

ּבית אין - קּים ׁשהראׁשֹון ּפי על אף אּלּו, מּנכסים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהּפרע
ׁשמין ּבלבד הּפרֹות מן אּלא הּנכסים, מּגּוף אֹותם מגּבין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּדין
מּנכסים לגּבֹות ואׁשּתֹו חֹובֹו ּבעל ּובא הראׁשֹון, מת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלהם.
אֹו אּפֹותיקי, עּׂשאן אפּלּו ּכלּום. להם מגּבין אין - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָאּלּו
ּכלּום, אּלּו מּנכסים ּגֹובין אינן - ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָֻׁשּייחדן

ׁשני. ׁשל הן הרי ֲִֵֵֵֶֶָאּלא
.·Èואחרי ,ל נכסי ּפנּויה: לאּׁשה ׁשאמר מרע ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָׁשכיב

מֹוציא הּׁשני ואין הּוא, לֹוקח ּבעל - ונּׂשאת ועמדה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָלפלֹוני,
ואחרי ,לי נכסי נּׂשּואה: ּכׁשהיא לּה אמר ואם הּבעל. ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַָָָָמּיד
ׁשּזכתה ׁשּכיון הּבעל; מּיד מֹוציא הּׁשני - ומתה ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָלפלֹוני,
לּה אמר ּכאּלּו נמצא נּׂשּואה, ּכׁשהיא זה ּתנאי על ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּבנכסים
מכרה אם ,לפיכ הּבעל. לא ּפלֹוני, יקנה אחרי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבפרּוׁש:
יעמדּו - ּבעלּה ּתחת ּומתה ּבעלּה, ּתחת ּכׁשהיא אּלּו ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָנכסים
מּפני הּלֹוקח מּיד הּבעל יֹוציא ׁשאם הּלֹוקח. ּביד ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָנכסים
הּבעל, מּיד מֹוציא הּׁשני הרי - נּׂשּואה ּכׁשהיא ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּמכרה
לֹו ואין לֹו, מכרה ׁשהרי הּׁשני, מּיד ּומֹוציא חֹוזר ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָוהּלֹוקח
ממֹון ׁשהֹוציא מי ּבׁשלׁשּתן ואין ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ׁשאמר: ּבאחד מעּׂשה ּבידֹו. ּתעמד ּולפיכ הּלֹוקח, ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
ּומתה נּׂשּואה, ּבת לֹו והיתה ליֹורׁשי, ואחריה לאּמי, ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָנכסי
הּזקנה; מתה ּכ ואחר אביה, אם ּובחּיי ּבעלּה ּבחּיי ְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָהּבת
ׁשהן מּפני נכסים, אֹותן יֹורׁש הּבעל אין חכמים: ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָואמרּו
ׁשּמתה. אחר אּלא האּׁשה ּבהן זכתה ולא לאׁשּתֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹראּויין
הּנכסים; יֹורׁשין היּו ּבת, אֹו ּבן הּבת הּניחה אם ְְֲִִִִִֵַַַַָָָָאבל
ּוכׁשּתמּות אמר: ואּלּו יֹורׁשין. יֹורׁשי ואפּלּו יֹורׁשין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמׁשמע
אחר אֹותן יֹורׁש הּבעל היה מעכׁשו, לבּתי הן הרי ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָהּזקנה

אׁשּתֹו. ְִִַמיתת
.‚Èּבן ׁשל הּגּוף הרי - מֹותֹו ּולאחר לבנֹו נכסיו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָהּכֹותב

אינֹו האב :לפיכ ׁשּימּות. עד לאב והּפרֹות הּׁשטר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּזמן
למּכר, יכֹול אינֹו והּבן לּבן; נתּונין ׁשהן מּפני למּכר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיכֹול

מחּבריםמּפ ּפרֹות והּניח האב מת האב. ּברׁשּות ׁשהן ני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
אצל קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ּבן, ׁשל הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּקרקע
יֹורׁשין. ׁשל הן הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּבנֹו.
מֹוציא האב ּוכׁשּימּות ׁשּימּות, עד מכּורין - ּומכר האב ְְִִֶֶַַַָָָָָָָָעבר
ׁשמין - מחּברין ּפרֹות ׁשם היּו ואם הּלקֹוחֹות. מּיד ְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּבן
ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין היּו ּדמיהם. הּבן ונֹותן לּלֹוקח, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָאֹותם
לּלֹוקח אין - ּומכר הּבן עבר לֹוקח. ׁשל הן הרי - ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלהּבצר
ואחר הּבן ּומת האב, ּבחּיי הּבן מכר האב. ׁשּימּות עד ְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּכלּום
אּלא לאב ׁשאין הּלֹוקח; קנה האב ּכׁשּימּות - האב מת ְֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָּכ

הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות וקנין ְְְְִִֵֵֵַַַּפרֹות,
.„Èהרי - מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבּה ׁשּכתּוב ּבריא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

מיתה; לאחר אּלא קֹונה ׁשאינֹו מרע, ׁשכיב ּכמּתנת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהיא
אינֹו מהּיֹום, הּגּוף ׁשּקנה ּפי על ׁשאף אּלּו: ּדברים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע

מיתה. לאחר אּלא ּפרֹות ואֹוכל ּבֹו ְְִֵֵֶֶַַָָזֹוכה
.ÂËּפלֹונית ּׂשדה ּפלֹוני ׁשּיקנה ּבֹו ׁשּכתּוב מּתנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשטר

קנין, ּבֹו היה ׁשּלא ּבין קנין ּבּׁשטר ׁשהיה ּבין מיתה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלאחר
ׁשּמחּיים מֹוכיח הּזמן היה, חי זה ּובזמן זמן ּבֹו ׁשּכתּוב ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּכיון
ּבדעּתֹו היה ׁשאּלּו מיתה; לאחר אּלא זֹוכה ואינֹו לֹו, ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהקנה
זמן. ּבֹו ּכֹותב היה לא מיתה, לאחר זה ּבׁשטר לֹו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלהקנֹות
- מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבֹו ּכתּוב ׁשאין ּפי על אף ,ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָלפיכ
והּממּכרֹות הּמּתנֹות ּבכל ׁשּכֹותבין וזה מיתה. לאחר ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
הּדבר להרויח - הּזמן ּבּׁשטר ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָ'מעכׁשו'

.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּבֹו, ְִִִֵֶַַָּכֹותבין
.ÊËהרי - ּובּמות' 'מחּיים ּבּׁשטר וכתב מּתנה ׁשּנתן ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָּבריא
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וזה 'מחּיים'; ּבֹו ּכתּוב ׁשהרי מחּיים, גמּורה מּתנה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזֹו
ּוכמֹו עֹולם', ועד 'מעּתה ׁשאֹומר ּכמי - 'ּובּמות' ּבֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב

זה. הּוא הּׁשטר ְֵֶַָנֹויי
.ÊÈמּתנה יקּבלּו לא מעּׂשה ואנׁשי הּגמּורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָֹהּצּדיקים

והרי ּבנדיבים. לא ׁשמֹו, ּברּו ּבה' ּבֹוטחים אּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹמאדם,
יחיה. מּתנת וּׂשֹונא ְְֱִֵֶֶַַָֹנאמר:

דׁשמּיא ּבסּיעּתא ּומּתנה זכּיה הלכֹות להֹו ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָסליקּו

ה'תשע"ב טבת ה' קודש שבת יום
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הּׁשּתפין. ּבין הּקרקעֹות חּלּוק ּדין לידע ההלכֹות אּלּו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻענין

מּׁשכנֹו מהם אחד ּכל נזק ׁשּלֹו1והרחקת הּמצר .2ּומּבעל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הּמצר. ּבעל ְִֶֶַַַודין

אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּדינין ּכל ְִִִִֵֵֵַָָָּובאּור

ראׁשֹון 3ּפרק
¤¤¦

מאחד4אחד‡. ׁשּקנּו ׁשנים אֹו ּׂשדהּו, חצי מחברֹו הּקֹונה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
בּה ׁשהחזיקּו אֹו ּבמּתנה, להן ׁשּנּתנה אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּׂשדה,

ההפקר ּכללֹו5מן גר, נכסי אֹו ּביניהם6, ׁשּיׁש ּכל ּדבר: ׁשל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
חלקֹו ולּטל לחלק הּׁשּתפין מן אחד ּובּקׁש ּבקרקע, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻׁשּתפּות

אם חלּקה7לבּדֹו: ּדין קרקע ּבאֹותּה ׁשאר8יׁש את ּכֹופה - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻ
אחד אין - חלּקה ּדין ּבּה אין ואם עּמֹו; וחֹולקין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻהּׁשּתפין

ּבמּטלטלין הּדין וכן לחלק. חברֹו את לכף יכֹול ּבּמה9מהן . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
אמּורים חלקֹו10ּדברים את מּכיר מהן אחד ּבׁשאין ?11 ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

הּמקֹום; ּבכל מׁשּתּמׁש ּכּלן יד אּלא ּבֹו, ׁשּתפין ׁשהן ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻֻּבּמקֹום
ּבּה ׁשאין ּפי על אף חלקֹו, מּכיר מהן אחד היה אם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבל

להבּדיל חברֹו את מהן אחד ּכל ּכֹופה - חלּקה ּבין12ּדין ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
חברֹו לחלק .13חלקֹו ְְֲֵֵֶֶ

הּׁשּתפין14אחד·. דין15מן ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום לחברֹו ׁשאמר ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
אֹו ּכלי:16חלּקה, אֹו ׁשפחה ּכגֹון ׁשּיחלקּו, אפׁשר ׁשאי ּבדבר ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֻ

מּמּני קנה אֹו ,וכ ּבכ חלק לי הּזה17מכר הּדין18ּבּׁשער - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
אבל מּמּנּו. לקנֹות אֹו לחברֹו למּכר הּנתּבע את וכֹופין ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹעּמֹו,
אינֹו - יקנה ּבּמה ימצא לא אֹו לקנֹות, רֹוצה הּתֹובע אין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאם
ׁשהרי הּזֹול; ּכּׁשער אפּלּו מּמּנּו, לקנֹות חברֹו את לכף ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹיכֹול
ׁשאמּכר אּלא ׁשאקנה, רצֹוני אין לֹו: לֹומר יכֹול .19חברֹו ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹ

להם20לפיכ ׁשהּניח עׁשיר, ואחד עני אחד אחין, ׁשני : ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
האב עּׂשאן אם הּבד: ּבית אֹו מרחץ -21אביהם לּׂשכר ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מתנות יקבלו ולא להם שיש במה להסתפק לחסידים שראוי בביאור הפרק ונסתיים לזה. הדומה וכל מותו, לאחר נכסיו והנותן
יחיה. מתנות ושונא בו.1)שנאמר וכיוצא ראייה היזק רכוש.2)כולל נזקי השותפין3)כולל חלוקת משפטי בו נתבארו

זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו חלק ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר או לחלוק לזה זה כופין דברים ב.4)באלו בתרא בבא
במשנה. יא. ושם ג.) (שם יוחנן רבי בשם אסי רבי של פירושו (אור5)לפי שם חננאל רבינו ובפירוש ז: מציעא בבבא נראה כן

זו.6)שמח). שותפות הוקמה איך הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", המסכת: בראש המשנה יא.7)כלשון שם משנה
ב. שם במשנה יוחנן רבי בשם אסי רבי של פירושו לפי ג. ד.8)ושם הלכה להלן - חלוקה דין יא.9)פרטי שם במשנה

ה. הלכה להלן וראה מטלטלין. שהם דברים גם אשי10)מפורטים רב של מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי"ף,
אם "וכן י: הלכה ב פרק להלן רבינו כתב וכן אשי) רב המתחיל דיבור שם תוספות (וראה והחזיק" שלו בתוך זה "שהלך ג. שם

להלן. ועיין בחבירו". לחזור יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי על אף וכו' בחלקו והחזיק בעצמו זה שם11)הלך ברי"ף
להלן. וראה חבירו", של בחלקו להשתמש יכול "ואינו התקיימה12)נוסף: הרי - חלקו ואחד אחד כל מכירים ששניהם מאחר כי

כל הרי כי שחלקו, אחר עוד לחזור יכולים אינם בקניין, זאת עשו שלא פי על ואף בחצר. עוד שותפים ואינם ביניהם חלוקה כאן
שהוברר אומרים אנו ואין הם" לקוחות שחלקו "האחים להלכה פוסקים שאנו פי על ואף שיתחלקו עד רק מתחילה הייתה השותפות
לו המיועד חלקו קיבל ואחד אחד כל כי קובעים אנו מעכשיו מקום מכל - לו המיוחד חלקו קיבל ואחד אחד שכל למפרע הדבר

י). הלכה ב פרק להלן האזל (אבן קניין צריכים אינם ולפיכך ביניהם, לכשיתחלקו השותפות התחלת בעת הבדלה13)מתחילה
ב פרק (כדלהלן אמות ארבע גבוהה להיות שצריכה ראייה, היזק בו שיש מקום בין הבדל שיש אלא היא, מחיצה טז)זו הלכה

משנה). (מגיד שהוא כל בגובה לה שדי ראייה, היזק בו שאין מקום אם14)לבין נחמן ורב יהודה רב פלוגתת ושם, יג. שם
שם. שהובאה וכברייתא יג:) (שם אמימר שפסק כמו יהודה, כרב והלכה להלן), (ראה אגוד" או "גוד אלה15)אומרים היינו,

או "גוד של דין יש ובכולם ההפקר. מן זכו מתנה, לה ניתנה ירשו, שדה, שקנו שניים שדה, חצי מחבירו קונה למעלה: שנזכרו
אמרו לא וממכר במקח אבל ומתנה, בירושה אלא אגוד" או "גוד אמרו שלא וכתב זה על חולק ג הלכה להלן והראב"ד אגוד".

שם. ועיין ניחלק, שלא נשתתפנו, כן דעת על לו: אומר השני שהרי יג.16)כן, שם נחמן, לרב רבא מדברי "גוד17)נלמד זהו
כלומר, אמשוך, אגוד: קנה. כלומר, משוך, גוד: הכסףֿמשנה): נוסחת לפי ב, גד (ערך הערוך וכפירוש שם. שבגמרא אגוד" או

מכור. היינו לחבירו18)אקנה, ובין קונה, שהוא במקרה לעצמו, בין השער, את הקובע הוא הוא החלוקה את התובע כן ואם
וראה השער את קובע הקונה שלעולם, אקוץ, אגוד: קוץ. גוד: שפירש דינא, אית המתחיל דיבור שם לרש"י (בניגוד הוא כשיקנה
במגיד (ראה זה על חולקים ויש החפץ, של האמיתי שוויו על העולה שער גם לקבוע שאפשר רבינו מדברי ונראה משנה). כסף

שהוא19)משנה). אגוד וגם יקנה, שהאחר גוד, גם הצדדים: בשני כן לומר שיוכל אגוד", או "גוד האומר בתובע תלוי והכול
בניגוד שם הרי"ף הכריע כן מכור". או קנה "או לו להגיד לתובע מפריע זה אין לקנות, יכול ואינו עני הוא הנתבע אם אבל יקנה.

משנה). (מגיד זה על החולקים יג.20)לדעת שם והובאה קעב. שם תלוי21)משנה שהכול נראה רבינו דברי מפשטות
אומרים ויש משנה). (כסף המוריש האב משכיריםבהתנהגות להשכיר, וראויים גדולים הם שאם ובקטנם, בגדלם תלוי שהעיקר

דיבור יג: שם בתוספות וראה משנה. (מגיד להשכיר לכופו יכול אינו להשכיר, ראויים שאינם קטנים, הם ואם לאמצע. והשכר
אם). המתחיל
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לאמצע ּבּׁשּתפּות22הּׂשכר לעמד ׁשּירצּו זמן ּכל עּׂשאן23, ;24 ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
אּלא אֹותם, להּׂשּכיר אחיו לכף יכֹול אינֹו - לעצמֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹהאב
אֹומר עׁשיר והרי אביהם. ׁשהׁשּתּמׁש ּכדר ּבהם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
ל קנה הּבד; ּבבית אֹותם ועּׂשה ּובֹוא זיתים, ל קח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָלעני:

ּבּמרחץ וירחצּו ויבֹואֹו את25עבדים, ּכֹופה העני ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
חלקֹו לקנֹות אֹו26העׁשיר מּמּני קנה לֹו: אמר ּכן אם אּלא . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וקֹונה לוה והריני לי, מֹוכר27מכר -28אֹו וקֹונין לאחרים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ
מֹוכר הריני אּלא קֹונה, איני מהן: אחד ּכל אמר עּמֹו. ֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּדין
איני מהם: אחד ּכל אמר לאחרים. אֹותּה מֹוכרין - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלקי
ׁשאין אֹו חברֹו, חלק ׁשּיקנה רֹוצה מהן אחד ּכל אּלא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָמֹוכר,
אּלא חלקֹו, למּכר ולא חברֹו חלק לקנֹות לא רֹוצה מהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹאחד
הּמקֹום היה אם עֹוּׂשין? הן היא - ּבּגּוף ׁשּתפין ֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻיּׁשארּו

לּׂשכר אינֹו29עּׂשּוי ואם ּׂשכרֹו; וחֹולקין אֹותֹו מּׂשּכירין - ְְְְְְִִִִֵַָָָָ
ׁשנה ׁשנה ּבּה ׁשֹוכנין - הּוא חצר אם לּׂשכר: ,30עּׂשּוי ְְִִֵָָָָָָָָָ

ׁשהרי ראּיה, הּזק מּפני ּכאחת, ׁשניהם ׁשּיׁשּכנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאיֿאפׁשר
חלּקה ּדין ּבּה יֹום31אין ׁשלׁשים ּכל לטרח עּׂשּוי אדם ואין , ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹֻ

- הּוא מרחץ ואם לׁשנה; מּׁשנה אּלא לחצר, מחצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָלפּנֹות
יֹום ּבכל ּתמיד ׁשניהם לּה ׁשראּוי32נכנסין ּדבר ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

ּתמיד ּבֹו אֹו33להׁשּתּמׁש מרחץ ּכגֹון לּׂשכר, עּׂשּוי ואינֹו , ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

יֹום אּתה הׁשּתּמׁש לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - ּתֹורה ספר אֹו ְִֵֵֵֶַַַַָָָָמּצע
ּבֹו. להׁשּתּמׁש רֹוצה אני יֹום ּבכל לֹו: אֹומר ׁשהרי יֹום, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָואני

ּדין‚. ּבּה ׁשאין ּׂשדה אֹו חצר מקצת מחברֹו הּׂשֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד
אחד34חלּקה ּכל - ּבׁשּתפּות אחד מקֹום ׁשּׂשכרּו ׁשנים אֹו , ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

חלקי, מּמּני ּׂשכר אֹו לֹו: ולֹומר חברֹו את לכף יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹמהן
חלק לי הּׂשּכר חֹולקין.35אֹו - חלּקה ּדין ּבּה יׁש ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻ

ּכל„. חלּקה? דין זהּו יּגיע36אי הּׁשּתפין, לפי יחלק ׁשאּלּו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻ
אין37לּפחּות אם אבל עליו; קרּוי הּכל ׁשּׁשם חלק ׁשּבהם ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכיצד חלּקה. ּדין ּבּה אין - החלק על נקרא הּכל ּכל38ׁשם ? ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
אּמֹות39חצר ארּבע ּבּה אינּה40ׁשאין - אּמֹות ארּבע על ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

קּבין ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ּׂשדה וכל חצר. 41קרּויה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּׂשדה קרּויה אינּה ּגּנה42- וכל חצי43. זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

וכל גּנה. קרּויה אינּה - זריעת45ּפרּדס44קב ּכדי ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לפיכ ּפרּדס. קרּוי אינֹו - קּבין את46ׁשלׁשה חֹולקין אין : ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

מן ואחד אחד לכל אּמֹות ארּבע ׁשּיהיה עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהחצר,
ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשּיהיה עד הּׂשדה, את ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּׁשּתפין;
חצי ּבּה ׁשּיהא עד הּגּנה, את ולא ואחד]; אחד [לכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקּבין
ּבית ּבֹו ׁשּיהא עד הּפרּדס, את ולא ואחד; אחד לכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹקב

אמּורים ּדברים ּבּמה ואחד. אחד לכל קּבין ּבארץ47ׁשלׁשה ? ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרשב"א).22) בשם משנה (מגיד השני החלק את להשכיר יפריע זה הרי כי בחלקו, להשתמש רוצה שהוא לומר, יכול העשיר ואין
מאחר23) בספק, זאת השאיר מיגאש ור"י אגוד", או "גוד לו שיאמר זה ידי על השותפות את לבטל יכול העשיר ירצה אם אבל

מגידֿמשנה. וראה חלוקה, דין בו שיש כדבר דינו ואולי לשכר עומד שם.24)שהדבר העני25)משנה שאין פי על אף כלומר,
עבדים או זיתים לקחת תוכל מצידי יכול, אינך אם לי איכפת מה העשיר: לו אומר - המרחץ בבית או הבד בבית להשתמש יכול

בהם. להכריחו.26)ולהשתמש יכול אינו - אגוד" או "גוד הצדדים: משני אפשרות נותן שאינו לו27)שכל שאין פי על אף
מאחרים. שילווה ידי על "אגוד" בכלל הוא הרי לשלם לו שאין כנעני עבד שגם יג. שם נראה וכן שאין28)משלו. אף כלומר:

סעיף קעא, סימן ערוך (שולחן זה על חולקים ויש לאחרים. מכירה ידי על זאת לו שיאפשר מהשותף לבקש הוא יכול כסף, לו
כדעת29)ו). אלא הכסףֿמשנה של כפירושו האב עשאה דווקא לאו האב" עשאם "אם למעלה שאמר שמה משמע מכאן

המגידֿמשנה. שכתב וכמו לאו או להשכיר ראוי אם תלוי שהכול מיגאש30)האומרים הר"י למד לזמנים, החלוקה עיקרון את
כך ועל ופשוט, לבכור השייך בחפץ יעשו מה רבא, לשאלת אגוד", או "גוד אומרים שאין הסובר יג.) שם ) נחמן רב מתשובת
והראב"ד משנה). (מגיד אגוד או גוד של אפשרות שאין למקום הדין והוא יומיים. וזה אחד יום בו משתמש שזה נחמן רב ענה
נע להיות מוכן אינו שהוא לטעון, יכול שהשני שנים, לחלוקת השני את להכריח יכול האחד שאין ואומר זה על חולק בהשגתו

תחלוק. או ראייה היזק תסבול או אלא: עליו, תהא מה יפנה, להיכן לו אין אם ועוד, אף31)ונד. חלוקה, על לכוף ואיֿאפשר
ראייה. היזק שיש פי בה32)על משתמשים לעצמו האב שעשה שבמרחץ למעלה) והובאה יג. (שם בברייתא אלו לדברים מקור

שהניח ופשוט בבכור עושים מה שם ששאלו ממה ראייה ועוד מיגאש). ר"י בשם משנה (מגיד אביהם בה שהשתמש כדרך ביחד
וראה מיגאש, (ר"י יחד להשתמש יכולים ששניהם מפני בעייה, כל הייתה לא ופשוט שבפשוט מכלל - טמאה ובהמה עבד להם
מיגאש). (ר"י לימים אותו שמחלקים אומרים יש יחד, בו להשתמש ראוי אינו ואם ופשוט). בכור המתחיל דיבור שם בתוספות

נפרדים.33) לזמנים בשימוש השותפים בין חלוקה לקיים אפשר הרי לזמן, מזמן רק בשדה34)שאם ולא בחצר לא כלומר,
חלוקה"). דין בה שאין חצר או שדה "מקצת הסדר: היפך ט סעיף קעא סימן משפט חושן חולק35)(ובשולחןֿערוך הראב"ד

השותף שיכול מפני ובמקחֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה, בירושה אלא אגוד או גוד של אלו, להלכות מקום אין ולדעתו, זה על
בטענה השותף טענת את לדחות יכול התובע כי סובר ורבינו ככה. שימשיכו בשותפות, לכתחילה קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון,
בשם משנה (מגיד רוחו לפי אינו שזה לו נתברר כן אחרי ורק זה, עם בשותפות להיות שיוכל אמנם חשב השכירות שבזמן נגדית,

יא.36)הרשב"א). בתרא בבבא הוא37)משנה אף - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים, הרבה יש אם היינו,
ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את הוא מעכב לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל שם.38)צריך -39)משנה ובית

ה). אות מיימוני (הגהות א).40)כחצר הלכה ב פרק (להלן פתחים של אמות מארבע וחצי41)חוץ קבין) (=שישה סאה היינו
שם) המשניות בפירוש (רבינו אמה וחמישים מאות שבע אלפים שלושת של שטח והוא סאה רוחב על אורך שלא42).סאה

השדה). את ולא המתחיל דיבור שם (תוספות מזה קטן בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע ירקות,43)כדאי בה שזורעין
קטן. בשטח אף חשובה יב.44)והיא שם בסוף45)גמרא כמבואר אחר, אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י כרם

משנה). (מגיד יא.46)ההלכה שם יב.47)משנה שם גמרא
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לאמצע ּבּׁשּתפּות22הּׂשכר לעמד ׁשּירצּו זמן ּכל עּׂשאן23, ;24 ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ
אּלא אֹותם, להּׂשּכיר אחיו לכף יכֹול אינֹו - לעצמֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֹהאב
אֹומר עׁשיר והרי אביהם. ׁשהׁשּתּמׁש ּכדר ּבהם ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
ל קנה הּבד; ּבבית אֹותם ועּׂשה ּובֹוא זיתים, ל קח ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָלעני:

ּבּמרחץ וירחצּו ויבֹואֹו את25עבדים, ּכֹופה העני ואין . ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָ
חלקֹו לקנֹות אֹו26העׁשיר מּמּני קנה לֹו: אמר ּכן אם אּלא . ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

וקֹונה לוה והריני לי, מֹוכר27מכר -28אֹו וקֹונין לאחרים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ
מֹוכר הריני אּלא קֹונה, איני מהן: אחד ּכל אמר עּמֹו. ֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהּדין
איני מהם: אחד ּכל אמר לאחרים. אֹותּה מֹוכרין - ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָחלקי
ׁשאין אֹו חברֹו, חלק ׁשּיקנה רֹוצה מהן אחד ּכל אּלא ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָָָמֹוכר,
אּלא חלקֹו, למּכר ולא חברֹו חלק לקנֹות לא רֹוצה מהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹֹֹאחד
הּמקֹום היה אם עֹוּׂשין? הן היא - ּבּגּוף ׁשּתפין ֲִִִִֵֵַַַָָָָָֻיּׁשארּו

לּׂשכר אינֹו29עּׂשּוי ואם ּׂשכרֹו; וחֹולקין אֹותֹו מּׂשּכירין - ְְְְְְִִִִֵַָָָָ
ׁשנה ׁשנה ּבּה ׁשֹוכנין - הּוא חצר אם לּׂשכר: ,30עּׂשּוי ְְִִֵָָָָָָָָָ

ׁשהרי ראּיה, הּזק מּפני ּכאחת, ׁשניהם ׁשּיׁשּכנּו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאיֿאפׁשר
חלּקה ּדין ּבּה יֹום31אין ׁשלׁשים ּכל לטרח עּׂשּוי אדם ואין , ְְְֲִִִֵֵַָָָָָָֹֻ

- הּוא מרחץ ואם לׁשנה; מּׁשנה אּלא לחצר, מחצר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָלפּנֹות
יֹום ּבכל ּתמיד ׁשניהם לּה ׁשראּוי32נכנסין ּדבר ּכל וכן . ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָָ

ּתמיד ּבֹו אֹו33להׁשּתּמׁש מרחץ ּכגֹון לּׂשכר, עּׂשּוי ואינֹו , ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

יֹום אּתה הׁשּתּמׁש לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - ּתֹורה ספר אֹו ְִֵֵֵֶַַַַָָָָמּצע
ּבֹו. להׁשּתּמׁש רֹוצה אני יֹום ּבכל לֹו: אֹומר ׁשהרי יֹום, ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָואני

ּדין‚. ּבּה ׁשאין ּׂשדה אֹו חצר מקצת מחברֹו הּׂשֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאחד
אחד34חלּקה ּכל - ּבׁשּתפּות אחד מקֹום ׁשּׂשכרּו ׁשנים אֹו , ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

חלקי, מּמּני ּׂשכר אֹו לֹו: ולֹומר חברֹו את לכף יכֹול ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹמהן
חלק לי הּׂשּכר חֹולקין.35אֹו - חלּקה ּדין ּבּה יׁש ואם . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻ

ּכל„. חלּקה? דין זהּו יּגיע36אי הּׁשּתפין, לפי יחלק ׁשאּלּו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻ
אין37לּפחּות אם אבל עליו; קרּוי הּכל ׁשּׁשם חלק ׁשּבהם ֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכיצד חלּקה. ּדין ּבּה אין - החלק על נקרא הּכל ּכל38ׁשם ? ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
אּמֹות39חצר ארּבע ּבּה אינּה40ׁשאין - אּמֹות ארּבע על ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

קּבין ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ּׂשדה וכל חצר. 41קרּויה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּׂשדה קרּויה אינּה ּגּנה42- וכל חצי43. זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

וכל גּנה. קרּויה אינּה - זריעת45ּפרּדס44קב ּכדי ּבֹו ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לפיכ ּפרּדס. קרּוי אינֹו - קּבין את46ׁשלׁשה חֹולקין אין : ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

מן ואחד אחד לכל אּמֹות ארּבע ׁשּיהיה עד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהחצר,
ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשּיהיה עד הּׂשדה, את ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּׁשּתפין;
חצי ּבּה ׁשּיהא עד הּגּנה, את ולא ואחד]; אחד [לכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹקּבין
ּבית ּבֹו ׁשּיהא עד הּפרּדס, את ולא ואחד; אחד לכל ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹקב

אמּורים ּדברים ּבּמה ואחד. אחד לכל קּבין ּבארץ47ׁשלׁשה ? ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הרשב"א).22) בשם משנה (מגיד השני החלק את להשכיר יפריע זה הרי כי בחלקו, להשתמש רוצה שהוא לומר, יכול העשיר ואין
מאחר23) בספק, זאת השאיר מיגאש ור"י אגוד", או "גוד לו שיאמר זה ידי על השותפות את לבטל יכול העשיר ירצה אם אבל

מגידֿמשנה. וראה חלוקה, דין בו שיש כדבר דינו ואולי לשכר עומד שם.24)שהדבר העני25)משנה שאין פי על אף כלומר,
עבדים או זיתים לקחת תוכל מצידי יכול, אינך אם לי איכפת מה העשיר: לו אומר - המרחץ בבית או הבד בבית להשתמש יכול

בהם. להכריחו.26)ולהשתמש יכול אינו - אגוד" או "גוד הצדדים: משני אפשרות נותן שאינו לו27)שכל שאין פי על אף
מאחרים. שילווה ידי על "אגוד" בכלל הוא הרי לשלם לו שאין כנעני עבד שגם יג. שם נראה וכן שאין28)משלו. אף כלומר:

סעיף קעא, סימן ערוך (שולחן זה על חולקים ויש לאחרים. מכירה ידי על זאת לו שיאפשר מהשותף לבקש הוא יכול כסף, לו
כדעת29)ו). אלא הכסףֿמשנה של כפירושו האב עשאה דווקא לאו האב" עשאם "אם למעלה שאמר שמה משמע מכאן

המגידֿמשנה. שכתב וכמו לאו או להשכיר ראוי אם תלוי שהכול מיגאש30)האומרים הר"י למד לזמנים, החלוקה עיקרון את
כך ועל ופשוט, לבכור השייך בחפץ יעשו מה רבא, לשאלת אגוד", או "גוד אומרים שאין הסובר יג.) שם ) נחמן רב מתשובת
והראב"ד משנה). (מגיד אגוד או גוד של אפשרות שאין למקום הדין והוא יומיים. וזה אחד יום בו משתמש שזה נחמן רב ענה
נע להיות מוכן אינו שהוא לטעון, יכול שהשני שנים, לחלוקת השני את להכריח יכול האחד שאין ואומר זה על חולק בהשגתו

תחלוק. או ראייה היזק תסבול או אלא: עליו, תהא מה יפנה, להיכן לו אין אם ועוד, אף31)ונד. חלוקה, על לכוף ואיֿאפשר
ראייה. היזק שיש פי בה32)על משתמשים לעצמו האב שעשה שבמרחץ למעלה) והובאה יג. (שם בברייתא אלו לדברים מקור

שהניח ופשוט בבכור עושים מה שם ששאלו ממה ראייה ועוד מיגאש). ר"י בשם משנה (מגיד אביהם בה שהשתמש כדרך ביחד
וראה מיגאש, (ר"י יחד להשתמש יכולים ששניהם מפני בעייה, כל הייתה לא ופשוט שבפשוט מכלל - טמאה ובהמה עבד להם
מיגאש). (ר"י לימים אותו שמחלקים אומרים יש יחד, בו להשתמש ראוי אינו ואם ופשוט). בכור המתחיל דיבור שם בתוספות

נפרדים.33) לזמנים בשימוש השותפים בין חלוקה לקיים אפשר הרי לזמן, מזמן רק בשדה34)שאם ולא בחצר לא כלומר,
חלוקה"). דין בה שאין חצר או שדה "מקצת הסדר: היפך ט סעיף קעא סימן משפט חושן חולק35)(ובשולחןֿערוך הראב"ד

השותף שיכול מפני ובמקחֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה, בירושה אלא אגוד או גוד של אלו, להלכות מקום אין ולדעתו, זה על
בטענה השותף טענת את לדחות יכול התובע כי סובר ורבינו ככה. שימשיכו בשותפות, לכתחילה קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון,
בשם משנה (מגיד רוחו לפי אינו שזה לו נתברר כן אחרי ורק זה, עם בשותפות להיות שיוכל אמנם חשב השכירות שבזמן נגדית,

יא.36)הרשב"א). בתרא בבבא הוא37)משנה אף - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים, הרבה יש אם היינו,
ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את הוא מעכב לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל שם.38)צריך -39)משנה ובית

ה). אות מיימוני (הגהות א).40)כחצר הלכה ב פרק (להלן פתחים של אמות מארבע וחצי41)חוץ קבין) (=שישה סאה היינו
שם) המשניות בפירוש (רבינו אמה וחמישים מאות שבע אלפים שלושת של שטח והוא סאה רוחב על אורך שלא42).סאה

השדה). את ולא המתחיל דיבור שם (תוספות מזה קטן בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע ירקות,43)כדאי בה שזורעין
קטן. בשטח אף חשובה יב.44)והיא שם בסוף45)גמרא כמבואר אחר, אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י כרם

משנה). (מגיד יא.46)ההלכה שם יב.47)משנה שם גמרא
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ּבּה וכּיֹוצא ּבּה48יּׂשראל וכּיֹוצא ּבבבל אבל חֹולקין49; אין - ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּכדי ּבּה ׁשּיהיה עד הּׂשדה, לזה50את יֹום וחריׁשת51חריׁשת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּפרּדס את ולא לזה; ּוׁשלׁשים52יֹום ׁשּׁשה ּבֹו ׁשהיה עד , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אדם עבֹודת ּכדי לזה], אילנֹות ּוׁשלׁשים [וׁשּׁשה לזה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָאילנֹות

וּׂשדה אחד; ּביֹום ׁשּיהא53אחד עד - ּבכלי אֹותּה ׁשּמׁשקין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
לזה. אחד ויֹום לזה אחד יֹום הּפֹועל ׁשּימּלא ּכדי ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּה

הּמֹורן54אין‰. את ולא הּטרקלין, את את55חֹולקין ולא , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹֹ
את ולא הּמרחץ, את ולא הּבד, ּבית את ולא ,ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּׁשֹוב

לזה ּוכדי לזה ּכדי מהן חלק ּבכל ׁשּיהא עד אם56הּטּלית, . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ואם מרחץ. ּכדי מהן חלק ּבכל ׁשּיהא עד - חלקּו ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָמרחץ
ּבטּלית וכן עצמֹו. ּבפני ׁשֹוב חלק ּכל ׁשּיהא עד - ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשֹוב

אין הּדברים. ּכל מעלין57ּובׁשאר - לזה ּוכדי לזה ּכדי 58ּבהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
קנה אֹו לי מכר אֹו לחברֹו: לֹומר [לֹו] ויׁש ּבדמים, ְְְְֲִִֵֵֵַַָֹאֹותֹו

אמר ׁשא59מּמּני. ּפי על אף זה, חלק מהם: החלקיןאחד ין ֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּיתר60ׁשוים את אּתה וטל הּפחּות את אּטל אני אין61, - ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

מּתנה לּקח רצֹוני אין לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; אּלא62ׁשֹומעין , ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבדמים. מעלין אנּו הרי ּבׁשוה חלּקה ּדין ּבּה ואין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֻהֹואיל

ׁשני 1ּפרק
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ונמצאת‡. ּבית לֹו ּבֹונה ואחד אחד ׁשּכל הּכפרים, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחצרֹות
יׁש הרי - הּבּתים ּבני לכל מׁשּתפת הּבּתים ׁשני ׁשּבין ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהחצר
הּפתח; ּכל ּברחב לפניו אּמֹות ארּבע ופתח ּפתח ְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלכל
אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם החצר: מן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָוהּנׁשאר
חֹולקין אין - לאו ואם אֹותּה; חֹולקין - וׁשּתף ׁשּתף ְְְְְִִִֵָָָָָֻֻלכל
- אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע לּה ׁשאין חצר ׁשּכל ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָאֹותּה.
לזה ׁשּתפין, ׁשני היּו ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו חצר, קרּויה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻאינּה
מֹודדין - ּבּתים ׁשני לֹו ׁשּיׁש זה אחד: ּבית ולזה ּבּתים ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשני
הּפתח, רחב ּכל על ובית ּבית לכל אּמֹות ארּבע החצר מן ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹלֹו
לֹו נֹותנין - אחד ּבית לֹו ׁשּיׁש וזה אּמֹות; עּׂשר היה ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאפּלּו
החצר: מן והּנׁשאר ּפתחֹו; לפני ּפתחֹו ּברחב אּמֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹארּבע
על אּמֹות ארּבע לזה ׁשּיהא ּכדי אּמֹות, ׁשמֹונה ּבּה יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָאם
מן חּוץ אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ולזה אּמֹות ְְְְִֶַַַַַַַַַַָארּבע
אין - מּזה ּפחֹות וחֹולקין; חלּקה, ּדין ּבּה יׁש - ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֻהּפתחים

חלּקה. ּדין ֲִָָֻּבּה
ארּבע·. לֹו יׁש - רּוחֹותיו מּכל רּבים ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבית

ארּבע אּלא לֹו אין - ּפתח לֹו יחד ואם רּוח. לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמֹות
ּפתחֹו. ּכנגד ְְִֶֶַאּמֹות

אין‚. - ּבמּׂשאֹו לתֹוכּה להּכנס לֹו אפׁשר אם ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאכסדרה:
ׁשּלא אּמֹות. ארּבע לּה יׁש - לאו ואם אּמֹות; ארּבע ְְְִֵֶַַַַַַָָָֹלּה
ׁשם לפרק אּלא אּמֹות, ארּבע ופתח ּפתח לכל ׁשּיׁש ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאמרּו

ַָמּׂשאֹו.
חמּׁשה„. היּו אּמֹות. ארּבע להם יׁש - מרּפסת אֹו ׁשער ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבית

לּה אין - לחצר ּפתּוחה והּמרּפסת לּמרּפסת, ּפתּוחים ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּבּתים
אּמֹות. ארּבע ְֶַַַָאּלא

אּמֹות.‰. ארּבע לֹו אין - ּתרנגֹולים ׁשל ְְְִֵֶַַַַלּול
.Âּכלּפי ׁשּקרּויֹו ּבין מקרה, ׁשאינֹו וחציֹו מקרה חציֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֻֻּבית,

אּמֹות. ארּבע לֹו אין - חּוץ ּכלּפי ׁשּקרּויֹו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶַַַַּפנים
.Êאין - ּפּצימיו את ּפרץ אּמֹות. ארּבע לֹו יׁש - סתּום ְְִִֵֵֶַַַַַָָָּבית

אּמֹות. ארּבע ְַַַלֹו
.Áלֹו אין - אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

לזה אּמֹות ארּבע ּבחצר יׁש אם אּלא ּבחצר. אּמֹות ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָארּבע
ׁשל והּזבל חֹולקין. - הּזה הּבית ּפתח עד לזה אּמֹות ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָוארּבע
לפי - מל ׁשל אכסניא אבל הּפתחים. לפי מתחּלק ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָחצר

אדם. ְֵָָּבני
.Ëעל אף חלּקה ּדין ּבֹו ׁשאין ּדבר לחלק ׁשרצּו ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהּׁשּתפין

אף הּקדׁש, ּובכתבי חֹולקין. - ׁשמֹו את מפסידין ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּפי
ּבכר אמּורים? ּדברים ּבּמה יחלקּו. לא - ׁשרצּו ּפי ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹעל

חֹולקין. - ּכריכֹות ּבׁשּתי אבל ְְְֲִִִֵֶָָאחד;
.Èעל אף לחלקֹו, ׁשּתפין ׁשרצּו חלּקה דין ּבֹו ׁשאין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻמקֹום

קנין ׁשּזה ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ּכל - מּידם ׁשּקנּו ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּפי
רצה ׁשּזה מּידם קנּו אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּדברים
ּבהם. לחזר יכֹולים אינן - ּפלֹוני ּברּוח רצה וזה ּפלֹוני ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּברּוח
והחזיק ּבעצמֹו וזה ּבחלקֹו, והחזיק ּבעצמֹו זה הל אם ְְְְְְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָוכן
יכֹול מהם אחד אין - מּידם קנּו ׁשּלא ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּבחלקֹו,

ּבחברֹו. ֲֲֵַַֹלחזר
.‡Èגֹורל ׁשעלה ּכיון - ּגֹורל ּביניהם ועּׂשּו ׁשחלקּו, ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָהאחין

מּזה זה ׁשּׁשמעּו להם, ׁשּנעּׂשית ּבהניה ּכּלן. קנּו מהן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלאחד
לחברֹו. ּומקנה מהן אחד ּכל ּגמר עליו, ׁשהסּכימּו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָלּדבר

.·Èלהם ואין מּזה, זה ּכלקֹוחֹות הן הרי - ׁשחלקּו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאחין
על זה חּלֹונֹות ולא זה, על זה סּלמֹות ולא זה, על זה ְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּדר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ישראל.48) שבארץ לזה דומה ושווייה חשובה כך.49)שהקרקע כל חשובה אינה יב.50)שהקרקע שם יוסף רב מסקנת
בעונת51) חרישה ליום או החרישה, בעונת חרישה ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י מיום לפחות פועל שאין

אחד, יום עבודת של שיעור חלק בכל שיהיה שהעיקר כתב המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין לא ורבינו הזריעה.
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או שם.52)"בחרישה קטינא בר רבא הר"ח53)מימרת וכפירוש נחמן, רב מימרת שם

שם). התוספות קושיית בזה וסרה משנה (לחם ישראל בארץ לגינה בהקבלה בבבל, והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות
יא.54) שם המשניות).55)משנה בפירוש (רבינו ארמונים" ממיני וחלק56)"מין חלק כל של השיעורים כמה פורש ולא

אלו. יג:57)בדברים שם בסמוך.58)ברייתא כמבואר אגוד, או גוד של העיקרון לפי גמליאל59)והיינו, בן שמעון כרבן
מיימוני (הגהות פחות ואני שיעור אתה טול לו לומר שיכול קמא כתנא ופוסקים חולקים ויש שם). (רי"ף טעמו" ש"מסתבר שם

ט) קטן.60).אות ואחד גדול מהם אחד כשיעור.61)ויש בו שנימקו62)ויש כמו יחיה", מתנות "ושונא לכתוב: בהתאם
שם). (גמרא לי אין - הדבר מחיר וכסף ומתנה. זכייה הלכות בסוף למעלה וראה שם. חלוקת1)בגמרא משפטי בו נתבארו

שיש ומה חלוקה, דין בו שאין דבר לחלוק השותפין רצו אם וכן מהם, אחד לכל בית כל מיוחדים בתים לבעלי המשותפת החצר
זה. אחר והנמשך שחלקו, אחר הנזקין משמירת זה על זה לשותפין

mipky zekld - zah 'd ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

נׁשאר לא ׁשחלקּו, ׁשּכיון זה; על זה הּמים אּמת ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹזה,
לאחין: לֹומר יׁש לפיכ חברֹו. ּבחלק זכּות מהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלאחד
הּמים אּמת ּבּה מעביר היה - לאחד ּכּלּה הּׂשדה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
יׁש - חלקי זה ׁשּנעּׂשית עּתה, אבל למקֹום; מּמקֹום ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
על הּמׁשקיף החּלֹון סֹותם וכן מעלי. הּמים אּמת להסיר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָלי
ּתׁשמיׁשֹו. מבּטל ׁשהּוא ּפי על אף הּסּלם, ּבצד ּובֹונה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻחלקֹו,
נׁשאר לא - וחלקּו מאחד, ּׂשדה ׁשּקנּו ּבׁשנים הּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא
מחלקֹו הּמים אּמת ּומפסיק חברֹו, ּבחלק זכּות מהם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלאחד

החּלֹונֹות. ְֵַַוסֹותם
.‚È- אחין מּׁשני אֹו אנׁשים מּׁשני ּׂשדה ׁשּקנּו ׁשנים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל

מן ּדבר לׁשּנֹות ולא הּמים, אּמת להפסיק מהן לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאין
הּמֹוכרין. ּבהן ׁשהחזיקּו ְְֱִִִֶֶֶַַָָהּנזקים

.„Èּברצֹונם ׁשחלקּוה אֹו חלּקה, ּדין ּבּה ׁשּיׁש הּׁשּתפין ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻחצר
את לכף מהן אחד לכל יׁש - חלּקה ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאף
ּבׁשעה חברֹו יראהּו ׁשּלא ּכדי ּבאמצע, הּכתל לבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחברֹו
חזקה לֹו ואין הּוא. הּזק - ראּיה ׁשהּזק ּבחלקֹו; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמׁשּתּמׁש
מחיצה ּבלא רּבֹות ׁשנים ּכ ׁשעמדּו ּפי על אף אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחצר,

ׁשּירצה. עת ּבכל מחיצה לעּׂשֹות ּכֹופהּו -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
.ÂË?רחּבֹו יהיה וכּמה ׁשניהם. מּׁשל - הּכתל מקֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹרחב

ּביניהם מחיצה לעּׂשֹות נהגּו ואפּלּו הּמדינה. ּכמנהג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּכל
ויראה ּבֹו ׁשּיסּתּכל אויר יהיה ׁשּלא ּובלבד ּובהּוצין. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבקנים

חברֹו. ֲֵֶאת
.ÊË,ּבגּנה וכן אּמֹות. מארּבע ּפחֹות אין הּכתל? גבּה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכּמה

עּׂשרה גבֹוהה ּבמחיצה חברֹו מּגּנת ּגּנתֹו להבּדיל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכֹופהּו
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל צרי אין - ּבבקעה אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָטפחים.
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל רצה ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָחברֹו,
ּבסיד אּמה ּכמֹו חזית ועֹוּׂשה ּובֹונה. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָחברֹו
הּכתל נפל אם ,לפיכ ׁשּלֹו. ׁשהּכתל להֹודיע ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמּבחּוץ,
ּבֹונים - ׁשניהם מּדעת עּׂשּו ואם ׁשּלֹו. והאבנים הּמקֹום -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
נפל אם ,לפיכ ּומּכאן. מּכאן חזית ועֹוּׂשין ּבאמצע, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹהּכתל

ׁשניהן. ׁשל והאבנים הּמקֹום - ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹהּכתל
.ÊÈּגּנֹות עם מערבת והיתה סתם, לחברֹו ּגּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹוכר

ואפּלּו ּביניהם, הּכתל את לבנֹות הּלֹוקח את ּכֹופין - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹאחרֹות
אם אבל ּבּגּנֹות. לגּדר ׁשּלא ׁשּנהגּו סתםּבמקֹום ּבקעה מכר ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא לגּדר, אֹותֹו מחּיבים אין -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
.ÁÈאֹו ּבחצרֹות הּמבּדילין ּכתלים לבנֹות ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָמקֹום

וזה טפחים, ׁשלׁשה נֹותן זה - ּגזית ׁשאינן ּבאבנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּגּנֹות
וזה ּומחצה, טפחים נֹותן זה - ּבגזית טפחים. ׁשלׁשה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנֹותן
נֹותן וזה טפחים, נֹותן זה - ּבכפיסין ּומחצה. טפחים ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָנֹותן
טפח נֹותן וזה ּומחצה, טפח נֹותן זה - ּבלבנים ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָטפחים.
והֹואיל הּסיד. עם הּכתל עבי - האּלּו הּׁשעּורין וכל ְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּומחצה.
הּמקֹום הרי - הּכתל נפל אם ׁשניהם, מּׁשל הּכתל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומקֹום
אֹו מהן, אחד לרׁשּות נפל ואפּלּו ׁשניהם. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהאבנים
לֹו ׁשּמכר וטען לרׁשּותֹו, האבנים ּכל את מהן אחד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפּנה

הן הרי אּלא נאמן, אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו חלקֹו ְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָחברֹו
ראיה. ׁשּיביא עד ׁשניהם ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַָָָּברׁשּות

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לכל‡. יׁש - ׁשּנפל ׁשּתפין, ׁשני ּבין הּמבּדיל חצר, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכתל
אּמֹות, ארּבע ּגבּה עד לבנֹותֹו חברֹו על לכף מּׁשניהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹאחד
אין - אּמֹות ארּבע על יתר אבל זה; את זה יראּו ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי
ארּבע על יֹותר הּכתל והגּביּה האחד רצה אֹותֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמחּיבין
הּכתל ּכנגד ּגבֹוּה אחד ּכתל ּובנה חברֹו ּבא אם ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּמֹות,
ּכתלֹו. ׁשּכנגד ּבּגבּה חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּביניהן
ּובא אּמֹות, עּׂשר והגּביהֹו ׁשּביניהן ּכתל אחד ּבנה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
ּבית, לֹו לעּׂשֹות ּבצּדֹו אֹו ּכנגּדֹו אחד ּכתל ּובנה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹחברֹו
חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - אּמֹות ׁשׁש האחר הּכתל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהגּביּה
מּמעּׂשיו נראה ׁשהרי אּמֹות; ארּבע על ׁשּמֹוסיף אּמֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבׁשּתי
מקֹום ׁשּביניהן הּכתל ּבראׁש חקק אם וכן ּבהן. רֹוצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא
ׁשהּקֹורֹות גדֹולה קֹורה עליו ׁשּבנה אֹו הּקֹורֹות, ּבֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָָלהּניח
ּכּלן האּמֹות ּבׁשׁש חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנׁשענין
ּכל ּבנה ׁשּלא ּפי על אף אּמֹות, הארּבע על חברֹו ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהֹוסיף
הּזה. הּגבּה ּבכל רֹוצה ׁשהּוא דעּתֹו גּלה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל;

חברֹו·. ּובין ּבינֹו ׁשּמבּדיל הּכתל ׁשּבנה הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
ואמר ּבהֹוצאה, חלקֹו לּתן חברֹו ותבע אּמֹות, ארּבע ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
ׁשּנתן הּסת ונׁשּבע ׁשּנתן, ּבחזקת זה הרי - חלקי' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'נתּתי
ּבא אם אבל נתן. ׁשּלא הּתֹובע ראיה ׁשּיביא עד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹונפטר,
על ׁשהֹוסיף הּגבּה ׁשאר ּבהֹוצאת חלקֹו לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
אינֹו - 'נתּתי' ואמר ּכנגּדֹו, אֹו לֹו ׁשּסמ מּפני אּמֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָארּבע
ונֹוטל לֹו נתן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע חברֹו אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנאמן;
ׁשּנתן זה ראיה ׁשּיביא עד ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ּכל ּכדין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו,

לֹו.
וגדר‚. חברֹו ועמד חברֹו, חרבֹות ּבין חרּבה לֹו ׁשהיה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמי

זֹו חרּבה ׁשּנמצאת עד ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרּוח
ההֹוצאה לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין אין - גדּורה רּוחֹותיה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשלׁש
לרׁשּות ּפתּוחה חרּבתֹו והרי לֹו, הֹועיל לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹּכלּום;
עד רביעית, רּוח לֹו ּגדר אם ,לפיכ ּכׁשהיתה. ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהרּבים
ונֹותן הּכל, את עליו מגלּגלין - ּגדר מּקפת חרּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנמצאת
אּמֹות. ארּבע עד רּוחֹות ּבארּבע זה ׁשהֹוציא ההֹוצאה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָחצי

ׁשניהם. ׁשל הּכתל מקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹּובלבד
יראה„. - ּבנה ּובחלקֹו ׁשּבנה, זה ׁשל הּכתל היה אם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל

הּדּינין; ׁשּיראּו ּכמֹו מּועט דבר אּלא עליו מגלּגלין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלי,
ּבּכתל להׁשּתּמׁש יכֹול אינֹו עצמֹוׁשהרי הּנּקף אם וכן ים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

חצי ונֹותן דעּתֹו, גּלה הרי - רביעית רּוח ׁשּגדר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא
וכן ׁשניהם. ׁשל הּכתלים היּו אם רּוחֹות, ׁשלׁש ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוצאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
לדירה,‰. עּׂשּויין גּגיהן והיּו זה, ּבצד זה ּבּתים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

לחצי מעקה עֹוּׂשה זה - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני היּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המחיצה1) מגדירת לזה זה לעשות לשכנים שיש ממה הדינין וקצת נפלו, אם השותפין בין שיש המחיצות משפטי בו נתבארו
המשותף. הרשות ומתיקון
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נׁשאר לא ׁשחלקּו, ׁשּכיון זה; על זה הּמים אּמת ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹזה,
לאחין: לֹומר יׁש לפיכ חברֹו. ּבחלק זכּות מהן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלאחד
הּמים אּמת ּבּה מעביר היה - לאחד ּכּלּה הּׂשדה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻּכׁשהיתה
יׁש - חלקי זה ׁשּנעּׂשית עּתה, אבל למקֹום; מּמקֹום ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
על הּמׁשקיף החּלֹון סֹותם וכן מעלי. הּמים אּמת להסיר ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָלי
ּתׁשמיׁשֹו. מבּטל ׁשהּוא ּפי על אף הּסּלם, ּבצד ּובֹונה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָֻחלקֹו,
נׁשאר לא - וחלקּו מאחד, ּׂשדה ׁשּקנּו ּבׁשנים הּדין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹוהּוא
מחלקֹו הּמים אּמת ּומפסיק חברֹו, ּבחלק זכּות מהם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָלאחד

החּלֹונֹות. ְֵַַוסֹותם
.‚È- אחין מּׁשני אֹו אנׁשים מּׁשני ּׂשדה ׁשּקנּו ׁשנים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל

מן ּדבר לׁשּנֹות ולא הּמים, אּמת להפסיק מהן לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאין
הּמֹוכרין. ּבהן ׁשהחזיקּו ְְֱִִִֶֶֶַַָָהּנזקים

.„Èּברצֹונם ׁשחלקּוה אֹו חלּקה, ּדין ּבּה ׁשּיׁש הּׁשּתפין ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻחצר
את לכף מהן אחד לכל יׁש - חלּקה ּבּה ׁשאין ּפי על ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאף
ּבׁשעה חברֹו יראהּו ׁשּלא ּכדי ּבאמצע, הּכתל לבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹחברֹו
חזקה לֹו ואין הּוא. הּזק - ראּיה ׁשהּזק ּבחלקֹו; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּמׁשּתּמׁש
מחיצה ּבלא רּבֹות ׁשנים ּכ ׁשעמדּו ּפי על אף אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּבחצר,

ׁשּירצה. עת ּבכל מחיצה לעּׂשֹות ּכֹופהּו -ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
.ÂË?רחּבֹו יהיה וכּמה ׁשניהם. מּׁשל - הּכתל מקֹום ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹרחב

ּביניהם מחיצה לעּׂשֹות נהגּו ואפּלּו הּמדינה. ּכמנהג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּכל
ויראה ּבֹו ׁשּיסּתּכל אויר יהיה ׁשּלא ּובלבד ּובהּוצין. ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבקנים

חברֹו. ֲֵֶאת
.ÊË,ּבגּנה וכן אּמֹות. מארּבע ּפחֹות אין הּכתל? גבּה ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּכּמה

עּׂשרה גבֹוהה ּבמחיצה חברֹו מּגּנת ּגּנתֹו להבּדיל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכֹופהּו
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל צרי אין - ּבבקעה אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָטפחים.
מּבקעת ּבקעתֹו להבּדיל רצה ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָחברֹו,
ּבסיד אּמה ּכמֹו חזית ועֹוּׂשה ּובֹונה. ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָחברֹו
הּכתל נפל אם ,לפיכ ׁשּלֹו. ׁשהּכתל להֹודיע ּכדי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמּבחּוץ,
ּבֹונים - ׁשניהם מּדעת עּׂשּו ואם ׁשּלֹו. והאבנים הּמקֹום -ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ
נפל אם ,לפיכ ּומּכאן. מּכאן חזית ועֹוּׂשין ּבאמצע, ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹהּכתל

ׁשניהן. ׁשל והאבנים הּמקֹום - ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹהּכתל
.ÊÈּגּנֹות עם מערבת והיתה סתם, לחברֹו ּגּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמֹוכר

ואפּלּו ּביניהם, הּכתל את לבנֹות הּלֹוקח את ּכֹופין - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹאחרֹות
אם אבל ּבּגּנֹות. לגּדר ׁשּלא ׁשּנהגּו סתםּבמקֹום ּבקעה מכר ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹ

ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא לגּדר, אֹותֹו מחּיבים אין -ְְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
.ÁÈאֹו ּבחצרֹות הּמבּדילין ּכתלים לבנֹות ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָמקֹום

וזה טפחים, ׁשלׁשה נֹותן זה - ּגזית ׁשאינן ּבאבנים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבּגּנֹות
וזה ּומחצה, טפחים נֹותן זה - ּבגזית טפחים. ׁשלׁשה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָָנֹותן
נֹותן וזה טפחים, נֹותן זה - ּבכפיסין ּומחצה. טפחים ְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָנֹותן
טפח נֹותן וזה ּומחצה, טפח נֹותן זה - ּבלבנים ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָטפחים.
והֹואיל הּסיד. עם הּכתל עבי - האּלּו הּׁשעּורין וכל ְְֱֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּומחצה.
הּמקֹום הרי - הּכתל נפל אם ׁשניהם, מּׁשל הּכתל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּומקֹום
אֹו מהן, אחד לרׁשּות נפל ואפּלּו ׁשניהם. ׁשל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָוהאבנים
לֹו ׁשּמכר וטען לרׁשּותֹו, האבנים ּכל את מהן אחד ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּפּנה

הן הרי אּלא נאמן, אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו אֹו חלקֹו ְְְֱֲֲֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָחברֹו
ראיה. ׁשּיביא עד ׁשניהם ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַָָָּברׁשּות

ׁשליׁשי 1ּפרק
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לכל‡. יׁש - ׁשּנפל ׁשּתפין, ׁשני ּבין הּמבּדיל חצר, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכתל
אּמֹות, ארּבע ּגבּה עד לבנֹותֹו חברֹו על לכף מּׁשניהם ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹאחד
אין - אּמֹות ארּבע על יתר אבל זה; את זה יראּו ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי
ארּבע על יֹותר הּכתל והגּביּה האחד רצה אֹותֹו. ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹמחּיבין
הּכתל ּכנגד ּגבֹוּה אחד ּכתל ּובנה חברֹו ּבא אם ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹאּמֹות,
ּכתלֹו. ׁשּכנגד ּבּגבּה חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּביניהן
ּובא אּמֹות, עּׂשר והגּביהֹו ׁשּביניהן ּכתל אחד ּבנה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
ּבית, לֹו לעּׂשֹות ּבצּדֹו אֹו ּכנגּדֹו אחד ּכתל ּובנה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָֹחברֹו
חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - אּמֹות ׁשׁש האחר הּכתל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהגּביּה
מּמעּׂשיו נראה ׁשהרי אּמֹות; ארּבע על ׁשּמֹוסיף אּמֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּבׁשּתי
מקֹום ׁשּביניהן הּכתל ּבראׁש חקק אם וכן ּבהן. רֹוצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא
ׁשהּקֹורֹות גדֹולה קֹורה עליו ׁשּבנה אֹו הּקֹורֹות, ּבֹו ְְִֶֶַַַַָָָָָָלהּניח
ּכּלן האּמֹות ּבׁשׁש חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - עליה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻנׁשענין
ּכל ּבנה ׁשּלא ּפי על אף אּמֹות, הארּבע על חברֹו ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהֹוסיף
הּזה. הּגבּה ּבכל רֹוצה ׁשהּוא דעּתֹו גּלה ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל;

חברֹו·. ּובין ּבינֹו ׁשּמבּדיל הּכתל ׁשּבנה הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחד
ואמר ּבהֹוצאה, חלקֹו לּתן חברֹו ותבע אּמֹות, ארּבע ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
ׁשּנתן הּסת ונׁשּבע ׁשּנתן, ּבחזקת זה הרי - חלקי' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'נתּתי
ּבא אם אבל נתן. ׁשּלא הּתֹובע ראיה ׁשּיביא עד ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹונפטר,
על ׁשהֹוסיף הּגבּה ׁשאר ּבהֹוצאת חלקֹו לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
אינֹו - 'נתּתי' ואמר ּכנגּדֹו, אֹו לֹו ׁשּסמ מּפני אּמֹות, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָארּבע
ונֹוטל לֹו נתן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע חברֹו אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹנאמן;
ׁשּנתן זה ראיה ׁשּיביא עד ונֹוטלין, הּנׁשּבעין ּכל ּכדין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו,

לֹו.
וגדר‚. חברֹו ועמד חברֹו, חרבֹות ּבין חרּבה לֹו ׁשהיה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמי

זֹו חרּבה ׁשּנמצאת עד ּוׁשליׁשית, ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָרּוח
ההֹוצאה לֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין אין - גדּורה רּוחֹותיה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשלׁש
לרׁשּות ּפתּוחה חרּבתֹו והרי לֹו, הֹועיל לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָֹּכלּום;
עד רביעית, רּוח לֹו ּגדר אם ,לפיכ ּכׁשהיתה. ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהרּבים
ונֹותן הּכל, את עליו מגלּגלין - ּגדר מּקפת חרּבתֹו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנמצאת
אּמֹות. ארּבע עד רּוחֹות ּבארּבע זה ׁשהֹוציא ההֹוצאה ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָחצי

ׁשניהם. ׁשל הּכתל מקֹום ׁשּיהיה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַֹּובלבד
יראה„. - ּבנה ּובחלקֹו ׁשּבנה, זה ׁשל הּכתל היה אם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל

הּדּינין; ׁשּיראּו ּכמֹו מּועט דבר אּלא עליו מגלּגלין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלי,
ּבּכתל להׁשּתּמׁש יכֹול אינֹו עצמֹוׁשהרי הּנּקף אם וכן ים. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

חצי ונֹותן דעּתֹו, גּלה הרי - רביעית רּוח ׁשּגדר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא
וכן ׁשניהם. ׁשל הּכתלים היּו אם רּוחֹות, ׁשלׁש ׁשל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוצאה

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
לדירה,‰. עּׂשּויין גּגיהן והיּו זה, ּבצד זה ּבּתים ׁשני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָוכן

לחצי מעקה עֹוּׂשה זה - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני היּו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָאפּלּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

המחיצה1) מגדירת לזה זה לעשות לשכנים שיש ממה הדינין וקצת נפלו, אם השותפין בין שיש המחיצות משפטי בו נתבארו
המשותף. הרשות ומתיקון
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ׁשּלא וזה גּגֹו, לחצי מעקה עֹוּׂשה וזה ּבֹו, דר ׁשהּוא ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹגּגֹו
ּפי על ואף זה. את זה יראּו ׁשּלא ּכדי ּומעּדיף, זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַֹּכנגד
לחברֹו: לֹומר אחד ּכל יכֹול אֹותֹו, רֹואין הרּבים רׁשּות ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּבני
ואּתה ּגּגי, על ׁשאעמד ּבעת ּבּיֹום אּלא אֹותי רֹואין אין ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאּלּו

ּתמיד. אֹותי ִִֶָרֹואה
.Âארּבע גבֹוּה מעקה לֹו עֹוּׂשה - חברֹו לחצר הּסמּו ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָּגג

לארּבע זקּוק אינֹו - הּגּגין מּׁשאר לגג ּגג ּבין אבל ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָאּמֹות.
הּזק ּבּגּגֹות אין לפיכ ּבּגּגֹות, ּדרין אדם ּבני ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאּמֹות;
ּגבֹוהה הּגּגין ׁשני ּבין מחיצה לעּׂשֹות צרי אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָראּיה.
לרׁשּותֹו. נכנס אם ּכגּנב אֹותֹו ׁשּיתּפס ּכדי טפחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹעּׂשרה

.Êהריני העליֹון: יאמר לא - מּזֹו למעלה זֹו חצרֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּתי
ועֹולה, מּלמּטה ׁשניהם ּבֹונים אּלא ועֹולה; מּכנגּדי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָּבֹונה
חצרֹו היתה ואם ומעלה. מּכנגּדֹו לבּדֹו העליֹון ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּובֹונה
ּכלל. לּתחּתֹון זקּוק העליֹון אין - חברֹו ׁשל מּגּגֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָלמעלה

.Áאֹותֹו ּכֹופין - ונפל חברֹו, לגּנת סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי
ׁשֹומעין אין - ׁשּל הן והרי ,הּגיעּו לֹו: אמר אבניו. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָלפּנֹות
אֹותם ּפּנה אם 'הן': לֹו ואמר הּגּנה, ּבעל בהן רצה ואם ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָלֹו.

יציאֹותי היל אמר: ואפּלּו ּבֹו; לחזר יכֹול ואינֹו קנה, -ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
קנה; לא - ּפּנה לא אם אבל לֹו. ׁשֹומעין אין - אבני ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָֹֹֹואּטל

לדחֹותֹו. אּלא לֹו אמר ְִֶֶַָָֹׁשּלא
.Ëהּמעין ונתקלקל אחד, מּמעין מים המסּפקֹות ּגּנֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחמׁש

עם מתּקנת הּתחּתֹונה נמצאת העליֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשנּיה, עם מתּקנת אינּה והראׁשֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן,
לביב מים ׁשּׁשֹופכין חצרֹות חמׁש וכן ּולמּטה. מהּׁשנּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹולא
נמצאת הּתחּתֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן - הּביב ונתקלקל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחד,
אינּה והּתחּתֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ּכּלן, עם מתּקנת ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהעליֹונה

ּולמעלה. מהּׁשנּיה ולא הּׁשנּיה, עם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמתּקנת
.Èּכדי לסּכר, מהן אחד רצה הּסדר. על מׁשקין - הּנהר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבני

רֹוצה ואחר יפּתח, ּכ ואחר ּתחּלה ויׁשקה הּמים, לֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּיחזר
- לאּמה הּקרֹוב ּובֹור זכה. הּמתּגּבר ּכל - ּתחּלה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָלהׁשקֹות

ׁשלֹום. ּדרכי מּפני ראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַָמתמּלא
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ואחד‡. ּדין, מּבית אֹותֹו מֹוציאין - למיתה ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָמי
מּמּנּו. רחֹוק והּסּוס ּבידֹו, והּסּודרין ּדין ּבית ּפתח על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָעֹומד
על ּפלֹונית, ּבמיתה להרג יֹוצא ּפלֹוני לפניו: יֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָוהּכרּוז
ּופלֹוני ּפלֹוני, ּבזמן ּפלֹוני ּבמקֹום ּפלֹונית עברה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָׁשעבר
אמר עליו. וילּמד יבֹוא - זכּות לֹו ׁשּיֹודע מי עדיו. ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּופלֹוני
וזה ּבּסּודרין, מניף זה - זכּות עליו ללּמד לי יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאחד:
נמצא אם ּדין. לבית הּנּדֹון את ּומחזיר רץ הּסּוס על ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָהרֹוכב
להריגה. ויצא יחזר - לאו ואם אֹותֹו; ּפֹוטרין - זכּות ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָֹלֹו
ּפי על אף זכּות, עצמי על ללּמד לי יׁש ּבעצמֹו: הּוא ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָאמר
ּוׁשנּיה; ראׁשֹונה ּפעם אֹותֹו מחזירין - ּבדבריו מּמׁש ְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשאין
- ּדין לבית ּוכׁשּיחזר טענֹותיו, נסּתּתמּו הּפחד מּפני ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּמא
מּמׁש נמצא ולא החזירּוהּו טעם. ויאמר ּדעּתֹו ְְְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּתתיּׁשב
יׁש ּבּׁשליׁשית: אמר ׁשליׁשית. ּפעם אֹותֹו מֹוציאין - ְְְִִִִִִִֵַַַַָָָּבדבריו
מחזירין - ּבדבריו מּמׁש יׁש אם זכּות, עצמי על ללּמד ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָלי
ּתלמידי ׁשני לֹו מֹוסרין לפיכ ּפעמים. ּכּמה אפּלּו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָאֹותֹו
- ּבדבריו מּמׁש יׁש אם .ּבּדר ּדבריו ׁשּׁשֹומעין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָחכמים
נמצא לא אם אֹותֹו. מחזירין אין - לאו ואם אֹותֹו; ְְֲֲִִִִִִִֵַַָָֹמחזירין

ההֹור הם ועדיו אֹותֹו. מֹוציאין - זכּות ּבכללֹו אֹותֹו גין ְְְְִִִֵֵַָָ
חּיבין - עדיו הרגּוהּו ׁשּלא ורֹוצח ּבּה. ׁשּיתחּיב ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמיתה
אּמֹות ּכעּׂשר ההריגה מּמקֹום רחֹוק אדם. ּכל ּביד ְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָלהמיתֹו
וכל מתוּדין. הּמּומתין ּכל ּדר ׁשּכן התוּדה! לֹו: ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָאֹומרים
להתוּדֹות יֹודע אינֹו אם הּבא. לעֹולם חלק לֹו יׁש - ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּמתוּדה

אפּלּו עֹונֹותי. ּכל על ּכּפרה מיתתי ּתהא אמר: לֹו: אֹומרים -ְְֱֲֲִִִִֵַַַָָָָֹ
מתוּדה. הּוא ּכ עליו, העידּו ׁשּׁשקר ּבעצמֹו ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָידע

ׁשל·. ּבכֹוס לבֹונה ׁשל קרט אֹותֹו מׁשקין ׁשּמתוּדה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹואחר
ּבּמיתה יהרג ּכ ואחר ויׁשּתּכר, עליו ּדעּתֹו ׁשּתּטרף ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָיין,

ּבּה. חּיב ֶַָָׁשהּוא
והּסיף‚. הּנסקל, ּבּה ׁשּיּסקל והאבן והּלבֹונה, הּיין ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזה

והעץ הּנחנק, ּבֹו ׁשחֹונקין והּסּודר הּנהרג, ּבֹו ְְְֱֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהרג
הרּוגי לפני ּבהן ׁשּמניפין והּסּודרין הּנתלה, עליו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּתֹולין
ּומי צּבּור. מּׁשל ּבאין הּכל - להּצילֹו ׁשרץ והּסּוס ּדין, ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹּבית

ויתנּדב. יבֹוא - להתנּדב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָׁשּירצה
ׁשהרגּו„. ּדין ּבית וכל הּנהרג. אחר יֹוצאין ּדין ּבית ְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאין

לא ּבכלל זה הרי הּיֹום. אֹותֹו ּכל לאכל אסּורים - ְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָֹֹנפׁש
ּדין, ּבית הרּוגי על הּקרֹובים מברין ואין הּדם. על ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֹתאכלּו
ּבהן ואין אסּורין אּלּו ּודברים הּדם. על תאכלּו לא ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמּׁשּום

ְַמלקּות.
ּבדינֹו,‰. מעּינין - מֹועד ׁשל ּבחּלֹו מיתה ׁשּנתחּיב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֻמי

סמּו ּדינֹו את ּגֹומרין ּכ ואחר וׁשֹותין, ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵֶַַָָואֹוכלין
אֹותֹו. והֹורגין החּמה, ְְְִִִַַַָלׁשקיעת

.Âקרֹוביהן ּובאין עליהן. מתאּבלין אין - ּדין ּבית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָהרּוגי
להֹודיע הּדּינים, ׁשלֹום ואת העדים ׁשלֹום את ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָוׁשֹואלים
ׁשאין ּפי על ואף ּדנּו. אמת ׁשּדין ּכלּום, עליהן ּבלּבם ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
אּלא אנינּות ׁשאין עליהם; אֹוננים הן הרי - אבלּות ְֲֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָנֹוהגין

ֵַּבּלב.
.Êסֹותרין אין - אחר ּדין לבית ּובא ּוברח, ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָמי

אנּו מעידין ויאמרּו: ׁשנים ׁשּיעמדּו מקֹום ּכל אּלא ּדינֹו. ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹאת
ּופלֹוני ּופלֹוני ּפלֹוני, ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ּפלֹוני איׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַאת
אבל ּברֹוצח; אמּורים? ּדברים ּבּמה יהרג. זה הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעדיו
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ויעידּו הראׁשֹונים עדיו ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשאר
ׁשל ּדין ּבבית ׁשּיעידּו והּוא ּבידם. ויהרגּוהּו ּדינֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנגמר

ּוׁשלׁשה. ְְִֶָעּׂשרים
.Áּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיה ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמי

ּפנים. ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יּׂשראל ׁשּבארץ ּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבית
אין - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותן היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
והם לארץ ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יּׂשראל. ּבארץ ְְִֵֶֶַָָעּתה

ה'תשע"ב כסלו ל' שני יום
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והריגה‡. ּוּׂשרפה, סקילה, ּדין: לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָארּבע
ּומּפי ּבּתֹורה; הן מפרׁשין - ּוּׂשרפה סקילה וחנק. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבסיף,
היא - סתם ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, רּבנּו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָמׁשה
עיר אנׁשי וכן ּבסיף. מיתתֹו - חברֹו את וההֹורג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחנק,

ּבסיף. מיתתן - ְִִִַַַַָָהּנּדחת
.·- מהם מיתה ּבּהּכל להרג ּדין לבית היא עּׂשה מצות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

אּלא מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין ּבּה. ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמי
ּבלבד. ְְִִַַּבסיף

.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
מן חּוץ תעּׂשה. לא מצות על עברּו ולא עּׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
תעּׂשה, לא מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהמכּׁשף,

תחּיה. לא מכּׁשפה ְְֱֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
הּסיף,„. מן חמּורה ּוּׂשרפה הּׂשרפה, מן חמּורה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָסקילה

- מיתֹות ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ׁשעבר ּבין זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ּבחמּורה. ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנּדֹון
ּדינֹו נגמר אפּלּו מיתֹות. ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעברה
נּדֹון - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ואחר ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָלּקּלה,

ֲַָּבחמּורה.
מיתֹות.‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָואחד
.Âמהן אחד ּכל נּדֹון - ּבזה זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּבהן. ֶֶַַָָּבּקּלה
.Êמי נֹודע ולא העם ׁשאר עם ׁשּנתערב ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמי

ׁשּנגמר מי עם ׁשּנתערב ּדינֹו נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּוא
ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ּפטּורין. ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ְְְְִִִִִִֵֶַָֹֻּדינֹו

ּבפניו. אּלא אדם ְֶֶָָָָָׁשל
.Áעד לאסרֹו ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו על ׁשעמד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹמי

ּבכל עדיו אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּימיתּוהּו
רׁשּות ואין ּדינֹו. ׁשּנגמר מאחר ּבּה, להמיתֹו ׁשּיכֹולין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמיתה
העדים יד נקטעה אם ,לפיכ ּתחּלה. להמיתֹו העם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָלׁשאר
אחרים. ּביד יהרג - מּתחּלה ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור. -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
חּוץ ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻּבּמה
אחריו רֹודפין - ּדינֹו ׁשּנגמר נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמן

אֹותֹו. ׁשּממיתין עד אדם ּכל ּוביד ּדבר ְְְִִֶַַָָָָָָּבכל
.Ëאבֹותיהם ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל

אחד ּדין: ּבית להן מתּקנין קברֹות ׁשני אּלא יּׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבכלל

הלכה זה ודבר ולּנחנקין. לּנהרגין ואחד ולּנּׂשרפין, ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלּנסקלין
העצמֹות את מלּקטין היּו - הּבּׂשר נתאּכל הּׁשמּועה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּפי
להן לעּׂשֹות לקרֹוביהן ויׁש אבֹותיהן. ּבקברֹות אֹותן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָוקֹוברין

ותכריכין. ְְִִַָארֹון
.Èולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין

אּלּו הרי - ׁשנים ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.
דנין אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל הֹורגין. -ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
אחד. ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת עם נֹואף ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחת,
ּבחנק והּוא הֹואיל ּכהן, ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהן הֹורגין אין - ּבּׂשרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡Èׁשּיהיה והּוא הּבית. ּבפני אּלא נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ממרא: ּבזקן ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבית
ׁשּבז למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי וגֹומר. הּכהן אל ׁשמע מןלבלּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

והּוא נפׁשֹות. ּדיני יׁש - הּמזּבח ּגּבי על מקריב ּכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּיׁש
ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ְְִִִֵֶֶַָׁשּיהיה

.·Èהּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּבית ּכׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה,
והּמקֹום יּׂשראל. ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ּבלׁשּכת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹוׁשבין
אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל - ּבֹו יֹוׁשבין ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיּו
למקֹום. מּמקֹום ּגלּו הּׁשּורה, ּוכׁשּנתקלקלה ּדוד. ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמלכי
ּבית עמד לא ּומּׁשם לטבריא, וסֹופן ּגלּו, מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹולעּׂשרה
לחזר עתידין ׁשּבטבריא היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּדין

לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ְְְִִִִֶַָָָָּתחּלה,
.‚Èנפׁשֹות דיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים

ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיּׂשראל,
ּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ׁשם היּו ולא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹהּסנהדרין,

.„Èּדיני ּדנין - יּׂשראל ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן
ּבארץ, סמּוכין הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא לארץ. ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנפׁשֹות
לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו

ה'תשע"ב טבת א' שלישי יום

עּׂשר חמּׁשה ּפרק
יוםשני־שלישיל'כסלו־א'טבת
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אּמֹות‡. ארּבע הּסקילה מּבית רחֹוק הּנסקלין? מצות ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּכיצד
מּלפניו. ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמפׁשיטין
הּסקילה ּובית אחד. ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻואין
אסּורֹות. וידיו ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות. ׁשּתי ְְְְֲֵֵֶַָָָָָגבֹוּה
נהּפ והּוא מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָואחד
סקל נאמר: ׁשהרי יצא. - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו על ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונֹופל
עליו האבן את ׁשּנפל הּנסקל הׁשוה הּנה יּירה. ירה אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹיּסקל
מת לא ואם הארץ. על ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל הּנדחף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעם
מּׂשא ׁשם, מּנחת ׁשהיתה אבן העדים מגּביהין - זֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמּדחיפה
על האבן ּומׁשלי ידֹו את מרּפה הּׁשני והעד אדם, ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשני
יּׂשראל. ּבכל רגימתֹו - לאו ואם יצא, - ּבֹו מת אם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָלּבֹו.
העם ּכל ויד להמיתֹו, בראׁשנה ּבֹו ּתהיה העדים יד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ֲַָָֹּבאחרנה.
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ויעידּו הראׁשֹונים עדיו ׁשּיבֹואּו עד - מיתֹות חּיבי ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָׁשאר
ׁשל ּדין ּבבית ׁשּיעידּו והּוא ּבידם. ויהרגּוהּו ּדינֹו, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָׁשּנגמר

ּוׁשלׁשה. ְְִֶָעּׂשרים
.Áּוברח לארץ, ּבחּוצה ׁשהיה ּדין ּבבית ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמי

ּפנים. ּכל על ּדינֹו את סֹותרין - יּׂשראל ׁשּבארץ ּדין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלבית
אין - ּבפניהם ּדינֹו ׁשּנגמר עצמן ּדין ּבית אֹותן היּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָואם
והם לארץ ּבחּוצה ׁשּגמרּוהּו ּפי על אף ּדינֹו, את ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָסֹותרין

יּׂשראל. ּבארץ ְְִֵֶֶַָָעּתה

ה'תשע"ב כסלו ל' שני יום

עּׂשר ארּבעה ¨¨¨¨§©¤¤ּפרק

והריגה‡. ּוּׂשרפה, סקילה, ּדין: לבית נמסרּו מיתֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָארּבע
ּומּפי ּבּתֹורה; הן מפרׁשין - ּוּׂשרפה סקילה וחנק. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבסיף,
היא - סתם ּבּתֹורה האמּורה מיתה ׁשּכל למדּו, רּבנּו ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָמׁשה
עיר אנׁשי וכן ּבסיף. מיתתֹו - חברֹו את וההֹורג ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָחנק,

ּבסיף. מיתתן - ְִִִַַַַָָהּנּדחת
.·- מהם מיתה ּבּהּכל להרג ּדין לבית היא עּׂשה מצות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ

אּלא מהן, ּבאחת להרג לּמל רׁשּות ואין ּבּה. ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמי
ּבלבד. ְְִִַַּבסיף

.‚- ּדין ּבית אֹותֹו המיתּו ׁשּלא ּדין ּבית מיתת מחּיב ְִִִִֵֵֵֶַַָֹֻּכל
מן חּוץ תעּׂשה. לא מצות על עברּו ולא עּׂשה, מצות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹֹּבּטלּו
תעּׂשה, לא מצות על עברּו - המיתּוהּו לא ׁשאם ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹהמכּׁשף,

תחּיה. לא מכּׁשפה ְְֱֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
הּסיף,„. מן חמּורה ּוּׂשרפה הּׂשרפה, מן חמּורה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָסקילה

- מיתֹות ּבׁשּתי ׁשּנתחּיב מי וכל החנק. מן חמּורה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָוהּסיף
ׁשעבר ּבין זֹו, אחר זֹו עברֹות ׁשּתי ׁשעבר ּבין ּבחמּורה. ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָנּדֹון
ּדינֹו נגמר אפּלּו מיתֹות. ׁשּתי עליה ׁשחּיב אחת ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָעברה
נּדֹון - ּדינֹו ונגמר החמּורה על עבר ּכ ואחר ְְְֲִִִַַַַַַַַָָָָלּקּלה,

ֲַָּבחמּורה.
מיתֹות.‰. ּבארּבע אֹותן ּדנין האּׁשה ואחד האיׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָואחד
.Âמהן אחד ּכל נּדֹון - ּבזה זה ׁשּנתערבּו מיתֹות חּיבי ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכל

ׁשּבהן. ֶֶַַָָּבּקּלה
.Êמי נֹודע ולא העם ׁשאר עם ׁשּנתערב ּדינֹו ׁשּנגמר ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמי

ׁשּנגמר מי עם ׁשּנתערב ּדינֹו נגמר ׁשּלא מי אֹו מאּלּו, ְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּוא
ּדינֹו ּגֹומרין ׁשאין לפי ּפטּורין. ּכּלן - הּוא מי נֹודע ולא ְְְְִִִִִִֵֶַָֹֻּדינֹו

ּבפניו. אּלא אדם ְֶֶָָָָָׁשל
.Áעד לאסרֹו ּדין ּבית יכלּו ולא נפׁשֹו על ׁשעמד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹמי

ּבכל עדיו אֹותֹו הֹורגין - ּבּה חּיב ׁשהּוא ּבּמיתה ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּימיתּוהּו
רׁשּות ואין ּדינֹו. ׁשּנגמר מאחר ּבּה, להמיתֹו ׁשּיכֹולין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמיתה
העדים יד נקטעה אם ,לפיכ ּתחּלה. להמיתֹו העם ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָָָלׁשאר
אחרים. ּביד יהרג - מּתחּלה ּגּדמין העדים היּו ואם ּפטּור. -ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
חּוץ ּדין ּבית מיתֹות מחּיבי ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָֻּבּמה
אחריו רֹודפין - ּדינֹו ׁשּנגמר נפׁש הֹורג אבל הרֹוצח; ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמן

אֹותֹו. ׁשּממיתין עד אדם ּכל ּוביד ּדבר ְְְִִֶַַָָָָָָּבכל
.Ëאבֹותיהם ּבקברי אֹותן קֹוברין אין - ּדין ּבית הרּוגי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָּכל

אחד ּדין: ּבית להן מתּקנין קברֹות ׁשני אּלא יּׂשראל, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבכלל

הלכה זה ודבר ולּנחנקין. לּנהרגין ואחד ולּנּׂשרפין, ְְְְְְֱֱֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָלּנסקלין
העצמֹות את מלּקטין היּו - הּבּׂשר נתאּכל הּׁשמּועה. ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָמּפי
להן לעּׂשֹות לקרֹוביהן ויׁש אבֹותיהן. ּבקברֹות אֹותן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָוקֹוברין

ותכריכין. ְְִִַָארֹון
.Èולא ּולהמּתין, נפׁשֹות ּבדיני להתיּׁשב ּדין ּבית ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָֹצריכין

אּלּו הרי - ׁשנים ּבׁשבע נפׁש ׁשהרגּו ּדין ּבית וכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיאיצּו.
ויֹום יֹום ּבכל להרג להם ארע אם כן, ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹחּבלנין.
דנין אּלא אחד, ּביֹום ׁשנים לעֹולם ּדנין אין אבל הֹורגין. -ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומיתה אחת ּבעברה ׁשניהם היּו למחר. והּׁשני הּיֹום ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָזה
אחד. ּביֹום ׁשניהם ּדנין - נֹואפת עם נֹואף ּכגֹון ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחת,
ּבחנק והּוא הֹואיל ּכהן, ּבת ּבֹועל הּנֹואף היה אם ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלפיכ

אחד. ּביֹום ׁשניהן הֹורגין אין - ּבּׂשרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָוהיא
.‡Èׁשּיהיה והּוא הּבית. ּבפני אּלא נפׁשֹות ּדיני ּדנין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאין

ממרא: ּבזקן ׁשּנאמר ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלׁשּכה ׁשם הּגדֹול ּדין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּבית
ׁשּבז למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי וגֹומר. הּכהן אל ׁשמע מןלבלּתי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ

והּוא נפׁשֹות. ּדיני יׁש - הּמזּבח ּגּבי על מקריב ּכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָֹׁשּיׁש
ּבמקֹומֹו. הּגדֹול ּדין ּבית ְְִִִֵֶֶַָׁשּיהיה

.·Èהּגדֹול ּדין ּבית היּו הּמקּדׁש, ּבית ּכׁשּנבנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּתחּלה,
והּמקֹום יּׂשראל. ּבעזרת ׁשהיתה הּגזית ּבלׁשּכת ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָיֹוׁשבין
אּלא ּבעזרה יׁשיבה ׁשאין היה, חל - ּבֹו יֹוׁשבין ְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹׁשהיּו
למקֹום. מּמקֹום ּגלּו הּׁשּורה, ּוכׁשּנתקלקלה ּדוד. ּבית ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָלמלכי
ּבית עמד לא ּומּׁשם לטבריא, וסֹופן ּגלּו, מקֹומֹות ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֹולעּׂשרה
לחזר עתידין ׁשּבטבריא היא, וקּבלה עּתה. עד ּגדֹול ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּדין

לּמקּדׁש. נעּתקין ּומּׁשם ְְְִִִִֶַָָָָּתחּלה,
.‚Èנפׁשֹות דיני ּבטלּו ׁשני ּבית חרּבן קדם ׁשנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻארּבעים

ׁשּגלּו מּפני קּים; הּמקּדׁש ׁשהיה ּפי על אף ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּיּׂשראל,
ּבּמקּדׁש. ּבמקֹומן ׁשם היּו ולא ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹהּסנהדרין,

.„Èּדיני ּדנין - יּׂשראל ּבארץ נפׁשֹות ּדיני ׁשּדנין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבזמן
ּבארץ, סמּוכין הּסנהדרין ׁשּיהיּו והּוא לארץ. ּבחּוצה ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָנפׁשֹות
לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת ׁשהּסנהדרין ׁשּבארנּו. ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּכמֹו

ה'תשע"ב טבת א' שלישי יום

עּׂשר חמּׁשה ּפרק
יוםשני־שלישיל'כסלו־א'טבת
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אּמֹות‡. ארּבע הּסקילה מּבית רחֹוק הּנסקלין? מצות ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָּכיצד
מּלפניו. ערותֹו ּומכּסין ּבגדיו, סקילה המחּיב את ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻמפׁשיטין
הּסקילה ּובית אחד. ּבחלּוק אּלא ערּמה, נסקלת האּׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻואין
אסּורֹות. וידיו ועדיו, הּוא לׁשם עֹולה קֹומֹות. ׁשּתי ְְְְֲֵֵֶַָָָָָגבֹוּה
נהּפ והּוא מאחֹוריו, מתניו על ּדֹוחפֹו העדים מן ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָואחד
סקל נאמר: ׁשהרי יצא. - ּבּה מת אם לארץ. לּבֹו על ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונֹופל
עליו האבן את ׁשּנפל הּנסקל הׁשוה הּנה יּירה. ירה אֹו ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹיּסקל
מת לא ואם הארץ. על ּבעצמֹו הּוא ׁשּנפל הּנדחף ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹעם
מּׂשא ׁשם, מּנחת ׁשהיתה אבן העדים מגּביהין - זֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻמּדחיפה
על האבן ּומׁשלי ידֹו את מרּפה הּׁשני והעד אדם, ּבני ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשני
יּׂשראל. ּבכל רגימתֹו - לאו ואם יצא, - ּבֹו מת אם ְְְְִִִִִֵֵָָָָָָלּבֹו.
העם ּכל ויד להמיתֹו, בראׁשנה ּבֹו ּתהיה העדים יד ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ֲַָָֹּבאחרנה.
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ׁשער·. על אּלא אֹותֹו סֹוקלין אין - זרה עבֹודה ְֲִֵֵֶַַַָָָָעֹובד
סֹוקלין - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשרּבּה עיר היתה ואם ּבֹו. ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֻׁשעבד
אל הּׁשמּועה: מּפי קּבלה זה ודבר ּדין. ּבית ּפתח על ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותֹו

ּבֹו. ּדינֹו ׁשּנגמר ולא ּבֹו, ׁשעבד ׁשער זה - ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹׁשערי
ארכּבֹותיו,‚. עד ּבזבל אֹותֹו מׁשּקעין היּו הּנּׂשרפין: ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֻמצות

עדיו ּוׁשני צּוארֹו. על וכֹורכין הר לתֹו קׁשה סּודר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָונֹותנים
את ּפֹותח ׁשהּוא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו, מֹוׁש זה -ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
והּוא ּבהן, וכּיֹוצא העֹופרת ואת הּבדיל את ּומּתיכים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּפיו.

מעיו. ּבני את וּׂשֹורפת יֹורדת והיא ּפיו, לתֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָזֹורק
.„ּכדר ּבסיף, ראׁשֹו את מּתיזין הּנהרגין: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָֹמצות

עֹוּׂשים. ְִִֶַָׁשהּמלכים
עד‰. ּבזבל המחּיב את מׁשּקעין הּנחנקין: ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֻמצות

צּוארֹו. על וכֹורכין הר לתֹו קׁשה סּודר ונֹותנין ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻארכּבֹותיו,
נפׁשֹו. ׁשּתצא עד אצלֹו, מֹוׁש וזה אצלֹו, מֹוׁש ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַזה

.Â.ּכֹוכבים עבֹודת ועֹובד המגּדף את לתלֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
ּובעֹובד אמּור. מגּדף הרי - ּתלּוי אלהים קללת ּכי ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ואין נתלה, והאיׁש מגּדף. הּוא יי את נאמר: ּכֹוכבים ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָעבֹודת

ּכי ׁשּנאמר: נתלית. מותהאּׁשה מׁשּפט חטא באיׁש יהיה ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
אתֹו. ותלית ְְִָָָֹוהּומת

.Êאת מׁשּקעין אֹותן ׁשּסֹוקלין אחר הּנתלין? מצות ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָּכיצד
לזֹו, זֹו ידיו ׁשּתי ּומּקיפין מּמּנה, יֹוצא ועץ ּבארץ, ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהּקֹורה
- לן ואם מּיד. אֹותֹו ּומּתירין החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְְִִִִִִֵַַַַָָָָותֹולהּו
העץ. על נבלתֹו תלין לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, ּבלא עליו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹעֹוברין

.Á.ההריגה ּביֹום ּדין ּבית הרּוגי ּכל את לקּבר עּׂשה ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּומצות
ּדין ּבית הרּוגי ולא ההּוא. ּבּיֹום ּתקּברּנּו קבֹור ּכי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
תעּׂשה. ּבלא עליו עֹובר - מתֹו את הּמלין ּכל אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבלבד,
עליו. עֹובר אינֹו - ותכריכין ארֹון לֹו להביא לכבֹודֹו ְְְְֱִִִִִֵֵַָָָָהלינֹו

.Ë,הּתלּוׁש על אּלא לּקרקע, המחּבר אילן על ּתֹולין ְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻאין
נקּבר עליו ׁשּנתלה ׁשהעץ קציצה. מחּסר יהא ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכדי
עליו ׁשּנתלה העץ זה ויאמרּו: רע זּכרֹון לֹו יהא ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹעּמֹו,
הּנהרג, ּבֹו ׁשּנהרג והּסיף ּבּה, ׁשּנסקל האבן וכן ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּפלֹוני.
הּנהרג, ּבתפיּׂשת נקּברים הּכל - ּבהן ׁשחֹונקין ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹוהּסּודרין

עצמֹו. ּבּקבר לא ְֲֶֶַַָֹאבל
.Èעל הּבא הן: ואּלּו עּׂשר, ׁשמֹונה ׁשּבּתֹורה הּנסקלין ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָּכל

ועל המארסה, נערה ועל ּכּלתֹו, ועל אב, אׁשת ועל ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהאם,
הּבהמה את הּמביאה והאּׁשה ּבהמה. עם והּׁשֹוכב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּזכּור.
.לּמל מּזרעֹו והּנֹותן ּכֹוכבים. עבֹודת ועֹובד והמגּדף. ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעליה.
והמכּׁשף. והּמּדיח. והּמסית. יּדעֹוני. ּובעל אֹוב. ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַַּובעל
ּומֹורה. סֹורר ּובן אּמֹו. אֹו אביו ּומקּלל הּׁשּבת. את ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהמחּלל

.‡Èּתחת ׁשּזנתה ּכהן ּבת הן: ואּלּו עּׂשרה, הּנּׂשרפין ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹּכל
ּבת ועל ּבנֹו. ּבת ועל ּבּתֹו, ּבת ועל ּבּתֹו, על ּובא ְְְְְִִַַַַַַַַָָּבעלּה.
אם ועל חמֹותֹו, ועל ּבנּה. ּבת ועל ּבּתּה, ּבת ועל ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָאׁשּתֹו,
אבל אׁשּתֹו; ּבחּיי עליהן ׁשּבא והּוא חמיו. אם ועל ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָחמֹותֹו,
העריֹות. ּבכלל ּבלבד, ּבכרת הן הרי - אׁשּתֹו מיתת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָלאחר

.·È.והּנּדח הרֹוצח ׁשנים: ְְֱִִִֵֶַַַַָָָהּנהרגין
.‚Èהחֹובל איׁש. אׁשת על הּבא הן: ואּלּו ׁשּׁשה, ְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּנחנקין

ּונביא ממרא. וזקן מּיּׂשראל. נפׁש וגֹונב ּבאּמֹו. אֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּבאביו

ּבית הרּוגי ּכל נמצאּו זרה. עבֹודה ּבׁשם והּמתנּבא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּׁשקר.
ּוׁשלׁשים. ׁשּׁשה ְִִִָּדין

ה'תשע"ב טבת ב' רביעי יום

עּׂשר ׁשּׁשה ¨¨¨¦¤¤ּפרק

עּׂשה‡. מצות ּכ מיתה, המחּיב את להמית ׁשּמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכׁשם
והּכהּו הּׁשפט והּפילֹו ׁשּנאמר: מלקּות. המחּיב את ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻלהלקֹות
היא מיתה ּבמקֹום - ּבׁשלׁשה ׁשּמלקּות ּפי על ואף ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָלפניו.

ֶֶעֹומדת.
ׁשלׁשה·. ּבפני הּתֹורה מן מקֹום ּבכל הּזה ּבזמן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמלקין

הדיֹוטֹות. ּבפני לא אבל ְְְֲִִֵֶָֹסמּוכין,
אינּה‚. מקֹום, ּבכל לארץ חּוצה ּדּיני ׁשּמלקין מלקּיֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוכל

מרּדּות. מּכת ְֶַַַָאּלא
ּבעדים„. אּלא לֹוקה אדם העדיםאין ּובֹודקין והתראה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

על עבר נפׁשֹות. ּבדיני ׁשעֹוּׂשים ּכדר ּובחקירה, ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבדריׁשה
זה, דבר ּתעּׂשה אל לֹו: ואמרּו ּבֹו והתרּו לעּׂשה, ׁשּנּתק ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָלאו
קּים ולא ועבר ּתלקה, - ׁשּבֹו עּׂשה תקּים ולא ּתעּׂשּנּו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאם
היא, ּבספק ׁשהתראה ּפי על אף לֹוקה. זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעּׂשה

היא. התראה ספק התראת יּפטר, - יקּים ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשאם
ּכגֹון‰. ּכאחת, ּדין ּבית ּומיתת מלקּות ּבּה ׁשּיׁש עברה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָעבר

למיתה ּבֹו התרּו אם זרה: לעבֹודה ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשּׁשחט
מּזה; ּגדֹול ּבדין נתחּיב ׁשהרי לֹוקה, ואינֹו אֹותֹו סֹוקלין -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָ

לֹוקה. - ּבלבד למלקּות ּבֹו התרּו ְְְְְִִִֶַַואם
.Âאבל מעּׂשה; ּבׁשעת אּלא למלקּות עדים ׁשני צרי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו

חלב אחד: עד אמר ּכיצד? יחזק. אחד ּבעד - עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהאּסּור
זֹונה אֹו ּגרּוׁשה אּלּו, ּפרֹות הם הּכרם ּכלאי זה, הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּכליֹות
זה הרי - ּבֹו ׁשהתרּו אחר ּבעדים ּבעל אֹו ואכל זֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָאּׁשה
ּדברים ּבּמה אחד. ּבעד האּסּור ׁשעּקר ּפי על אף ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלֹוקה,
אם אבל האּסּור; ׁשּקבע ּבעת העד הכחיׁש ׁשּלא ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹאמּורים?
אחר ּבעל אֹו ואכל ּגרּוׁשה, אינּה וזֹו זה, חלב אינֹו ְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאמר:
עדים. ׁשני האּסּור ׁשּיקּבעּו עד לֹוקה, אינֹו - ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשהכחיׁש

.Êואחר האּסּור, ּבקביעּות האחד העד ׁשהעיד ּבעת ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשתק
אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - העד להכחיׁש טען ּבֹו והתרּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשעבר

ֶלֹוקה.
.Áאיל העּמּוד על ידיו ׁשּתי ּכֹופת אֹותֹו? מלקין ְְִֵֵֵֵַַַַָָָָּכיצד

ואם נקרעּו, - נקרעּו אם ּבבגדיו. אֹוחז הּכנסת וחּזן ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָואיל
על מּכהּו ׁשאינֹו לּבֹו. את מגּלה ׁשהּוא עד נפרמּו. - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַנפרמּו
נתּונה והאבן לכסּותֹו. ולא - והּכהּו ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִֶֶֶֶַָָָֹּכסּותֹו,
ּבידֹו, עגל ׁשל ּורצּועה עליה. עֹומד הּמּכה ׁשהחּזן ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָמאחֹוריו,
חמֹור ׁשל רצּועֹות ּוׁשּתי לארּבעה. ּוׁשנים לׁשנים ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָּכפּולה
ׁשּתהא ּכדי וארּכה טפח, הרצּועה ורחב ּבּה. ויֹורדֹות ְְְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹעֹולֹות
טפח. ארּכּה ּבּה ׁשאֹוחז רצּועֹות ׁשל ויד ּכרסֹו. ּפי עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמּגעת

.Ë.ּבכח וחסר ּבדעה יתר להיֹות צרי הּמּכה ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהאיׁש
ּבכל אחת ּבידֹו ּומּכה ידיו, ּבׁשּתי הרצּועֹות את ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָּומגּביּה
ּוׁשני ּדּדיו, ּבין חזהּו] [על מּלפניו ׁשליׁש ּומלקהּו ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹּכחֹו.
זה. ּכתף על ּוׁשליׁש זה, ּכתף על ׁשליׁש מאחֹוריו: ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשליׁשים
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.Èוהּפילֹו ׁשּנאמר: מּטה. אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד אינֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמּכה
ׁשּיהיה לא ּבֹו, ׁשֹופט ׁשל עיניו ׁשּיהּו - לפניו והּכהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּׁשפט
ּכאחד. ׁשנים מּכים ׁשאין מּכאן, ּומּכהּו. אחר ּבדבר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּביט

.‡Èלא אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול
ׁשּיגמר ּומתּכּון .מּכת את יי והפלא לעּׂשֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹתׁשמר
לתחּלת חֹוזר - גמר לא ואם הּמלקּיֹות. עם ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹֻהּפסּוקים
והּׁשני ההּכאה. ּכל ׁשּתּגמר עד וקֹורא וחֹוזר וקֹורא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמקרא,
ׁשּמּכה זמן ּכל הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבּדּינים

מּכה. הּוא ּפיו על -ִֶַַ
.·Èעל אחת רצּועה הֹוסיף ואם ּפטּור. - ידֹו ּתחת ְְִִֵַַַַַָָָמת

עבר החּזן הרי - מת לא ואם ּגֹולה. החּזן הרי - ומת ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאמד
לכל הּדין והּוא יסיף. לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא מצות ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹעל

ׁשּנתנהמּכ זה, אם ּומה תעּׂשה. ּבלא ׁשהּוא חברֹו, את ה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
רׁשעֹו; על להּכֹותֹו ׁשּלא הּכתּוב צּוה להּכֹותֹו, רׁשּות ְְְְִִֶַַַַָָָֹּתֹורה
חברֹו, את הּמּכה ּכל ,לפיכ האדם. ּכל לׁשאר וחמר ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקל
אבל לֹוקה. - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה עבד, הּכה ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאפּלּו
- ממֹון לׁשּלם חּיב והּוא הֹואיל ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה יׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָָאם
מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ולֹוקה, מׁשּלם אדם ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָאין
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ּכדי‡. ׁשּנאמר: ּכחֹו. ּכפי מלקּות? המחּיב את מלקין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻּכיצד
על מֹוסיפין ׁשאין - ארּבעים ׁשּנאמר: וזה ּבמסּפר. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרׁשעתֹו
ּפֹוחתין אבל ּכׁשמׁשֹון. ּובריא חזק היה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִַָָָָָָָָהארּבעים,
מת. הּוא ּבוּדאי - רּבה מּכה לחּלׁש יּכה ׁשאם ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָלחּלׁש;
אֹותֹו מּכין ּביֹותר הּבריא ׁשאפּלּו חכמים: אמרּו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָלפיכ
אּלא הּכהּו ׁשּלא נמצא אחת, לֹו יֹוסיף ׁשאם ותׁשע; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשים

לֹו. הראּויֹות ְְִַָָארּבעים
אין·. לקּבל, יכֹול הּוא ּכּמה החֹוטא את ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאֹומדין

ׁשּיכֹול אמדּוהּו להׁשּתּלׁש. הראּויֹות ּבמּכֹות אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאֹומדין
ׁשּיהיּו ּכדי ואחת עּׂשרים ילקה אֹומרין: אין - עּׂשרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַלקּבל
לקּבל אמדּוהּו עּׂשרה. ׁשמֹונה ילקה אּלא להׁשּתּלׁש, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיכֹולין
יכֹול אינֹו ואמרּו: חּלׁש, ראּוהּו ללקֹות ּומּׁשהתחיל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָארּבעים,
הרי - ׁשּלקה עּׂשרה הׁשּתים אֹו הּתׁשע אּלּו על יֹותר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלקּבל
ראּוהּו ׁשּלקה ואחר עּׂשרה, ׁשּתים לקּבל אמדּוהּו ּפטּור. ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
על יֹותר לֹוקה ואינֹו ּפטּור, זה הרי - יֹותר לקּבל ויכֹול ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחזק

ֶָֹהאמד.
עד‚. הלקּוהּו ולא עּׂשרה, ׁשּתים ׁשּילקה הּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹאמדּוהּו

אינֹו - עּׂשרה ׁשמֹונה לקּבל יכֹול למחר הּוא והרי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלמחר,
ׁשּתים למחר ׁשּילקה אמדּוהּו עּׂשרה. ׁשּתים אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָלֹוקה
לקּבל חזק הּוא והרי ׁשליׁשי, יֹום עד לקה ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעּׂשרה,
האמד ּבׁשעת ׁשהרי עּׂשרה; ׁשמֹונה לֹוקה - עּׂשרה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשמֹונה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זמן. לאחר אּלא ללקֹות אמדּוהּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלא

ּבין„. הרּבה עברֹות על ּבין הרּבה, מלקּיֹות ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֻמי
אמדּוהּו אם הרּבה: מלקּיֹות עליו ׁשחּיבין אחד מעּׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
וחֹוזר ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה - אחד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד

הּוא ׁשּיכֹול ואמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻולֹוקה.
נפטר. וחמׁש ארּבעים ׁשּלקה ּכיון - וחמׁש ארּבעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלקּבל
אֹו ּתׁשע אֹו ׁשלׁש והּכהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו אם ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָאבל
אֹותֹו ואֹומדין וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹׁשלׁשים
ּבהן. חּיב ׁשהּוא מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻלמלקּות

ההּכאה,‰. מּכח נתקלקל ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: יֹותר. אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמימי ּבין ּברעי ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַּבין
נתקלקל אם אבל ּפטּור. ׁשּנקלה ּכיון - לעיני אחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָונקלה
ּדין מּבית מּׁשּיצא נתקלקל אפּלּו ההּכאה, מּקדם הּפחד ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמן
ׁשאמדּוהּו. האמד ּכל לֹוקה זה הרי - מּבערב ואפּלּו ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹללקֹות,
ּבין ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה מלקּיֹות, לׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאמדּוהּו
אֹותֹו; ּפֹוטרין - ּבּׁשנּיה הרצּועה נפסקה ּפטּור. - ְְְְְְִִִִַַָָָָָָּבּׁשנּיה
האמד ולֹוקה ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ּבראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹנפסקה

ִֵַהּׁשני.
.Â- ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו

אֹותֹו. מחזירין ואין ְֲִִֵַָּפטּור,
.Êונקלה ׁשּנאמר: לכׁשרּותֹו. חֹוזר - ולקה ׁשחטא מי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

מחּיבי ּכל אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה ּכיון - לעיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאחי
ּכריתתן. מידי נפטרּו - ׁשּלקּו ְְְִִִֵֵֶָָָָּכרת

.Á,העם ּכל ּכׁשאר ּבׁשלׁשה, לֹוקה - ׁשחטא ּגדֹול ְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּכהן
לגדּלתֹו. ְְִֵָֻוחֹוזר

.Ëחֹוזר ואינֹו אֹותֹו, מלקין - ׁשחטא היׁשיבה ראׁש ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
הּסנהדרין, מּׁשאר ּכאחד להיֹות חֹוזר אינֹו ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלּׂשררּותֹו.

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ְֲִִִֶֶַַֹֹׁשּמעלין
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עליו‡. ׁשחּיבין תעּׂשה לא על העֹובר ּכל הּלֹוקין: הן ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
וחמץ ודם חלב אֹוכל ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּכרת
מיתה עליו ׁשחּיבין תעּׂשה לא על העֹובר ּכל וכן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבפסח.
ּתרּומה ׁשאכל טמא וכהן טבל אֹוכל ּכגֹון ׁשמים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבידי
אֹוכל ּכגֹון מעּׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש לאו על העֹובר ּכל וכן ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹורה.
מעּׂשה, ּבֹו ׁשאין לאו אבל ׁשעטנז. לֹובׁש אֹו ּבחלב ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּׂשר
לֹוקה. אינֹו - ׁשוא ׁשמע ונֹוּׂשא ונֹוטר ונֹוקם רכיל הֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָּכגֹון

מּנׁשּבע·. חּוץ עליו, לֹוקין אין - מעּׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכל
מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו וכל ּבׁשם. חברֹו את ּומקּלל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּוממר

ּבׁשּב מלאכה תעּׂשה לא תנאף, לא ּכגֹון ּדין, איןּבית - ת ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ולא תגזל לא ּכגֹון לתׁשלּומין, ׁשּנּתן לאו וכל עליו. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֹלֹוקין
לא ּכגֹון לעּׂשה, ׁשּנּתק לאו וכל עליו. לֹוקין אין - ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹתגנב
לֹוקין אין - ּׂשד ּפאת תכּלה לא הּבנים, על האם ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹתּקח
- ׁשּבכללֹות לאו ועל ׁשּבהן. עּׂשה קּים לא אם אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעליו,
עליהן. לֹוקין - ׁשּבּתֹורה הּלאוין ּכל ּוׁשאר עליו. לֹוקין ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

ענינים‚. ׁשּכֹולל אחד לאו זה ׁשּבכללֹות? לאו זהּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאי
תעּׂשה לא נאמר: אם וכן הּדם. על תאכלּו לא ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹהרּבה,
ואחד אחד לכל לאו לֹו יחד ולא הֹואיל ּופלֹוני, ּפלֹוני ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹדבר
אֹותּה חּלק ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל על לֹוקין אין - ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמהן
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.Èוהּפילֹו ׁשּנאמר: מּטה. אּלא יֹוׁשב, ולא עֹומד אינֹו ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֻֻהּמּכה
ׁשּיהיה לא ּבֹו, ׁשֹופט ׁשל עיניו ׁשּיהּו - לפניו והּכהּו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּׁשפט
ּכאחד. ׁשנים מּכים ׁשאין מּכאן, ּומּכהּו. אחר ּבדבר ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמּביט

.‡Èלא אם לֹוקה: ׁשּזה זמן ּכל קֹורא ׁשּבּדּינים ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּגדֹול
ׁשּיגמר ּומתּכּון .מּכת את יי והפלא לעּׂשֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹתׁשמר
לתחּלת חֹוזר - גמר לא ואם הּמלקּיֹות. עם ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹֻהּפסּוקים
והּׁשני ההּכאה. ּכל ׁשּתּגמר עד וקֹורא וחֹוזר וקֹורא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמקרא,
ׁשּמּכה זמן ּכל הּכה! לחּזן: אֹומר והּׁשליׁשי מֹונה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבּדּינים

מּכה. הּוא ּפיו על -ִֶַַ
.·Èעל אחת רצּועה הֹוסיף ואם ּפטּור. - ידֹו ּתחת ְְִִֵַַַַַָָָמת

עבר החּזן הרי - מת לא ואם ּגֹולה. החּזן הרי - ומת ְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹהאמד
לכל הּדין והּוא יסיף. לא ׁשּנאמר: תעּׂשה, לא מצות ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָֹֹֹעל

ׁשּנתנהמּכ זה, אם ּומה תעּׂשה. ּבלא ׁשהּוא חברֹו, את ה ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹ
רׁשעֹו; על להּכֹותֹו ׁשּלא הּכתּוב צּוה להּכֹותֹו, רׁשּות ְְְְִִֶַַַַָָָֹּתֹורה
חברֹו, את הּמּכה ּכל ,לפיכ האדם. ּכל לׁשאר וחמר ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹקל
אבל לֹוקה. - ּפרּוטה ׁשוה ּבּה ׁשאין הּכאה עבד, הּכה ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָאפּלּו
- ממֹון לׁשּלם חּיב והּוא הֹואיל ּפרּוטה, ׁשוה ּבּה יׁש ְְְִִֵֵֶַַָָָָָאם
מקֹומֹות. ּבכּמה ׁשּבארנּו ּכמֹו ולֹוקה, מׁשּלם אדם ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָאין

ה'תשע"ב טבת ג' חמישי יום

עּׂשר ׁשבעה ¨¨¨§¦¤¤ּפרק

ּכדי‡. ׁשּנאמר: ּכחֹו. ּכפי מלקּות? המחּיב את מלקין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֻּכיצד
על מֹוסיפין ׁשאין - ארּבעים ׁשּנאמר: וזה ּבמסּפר. ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָרׁשעתֹו
ּפֹוחתין אבל ּכׁשמׁשֹון. ּובריא חזק היה אפּלּו ְְְֲֲֲִִִִִַָָָָָָָָהארּבעים,
מת. הּוא ּבוּדאי - רּבה מּכה לחּלׁש יּכה ׁשאם ְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָלחּלׁש;
אֹותֹו מּכין ּביֹותר הּבריא ׁשאפּלּו חכמים: אמרּו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָלפיכ
אּלא הּכהּו ׁשּלא נמצא אחת, לֹו יֹוסיף ׁשאם ותׁשע; ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשלׁשים

לֹו. הראּויֹות ְְִַָָארּבעים
אין·. לקּבל, יכֹול הּוא ּכּמה החֹוטא את ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָּכׁשאֹומדין

ׁשּיכֹול אמדּוהּו להׁשּתּלׁש. הראּויֹות ּבמּכֹות אּלא ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָאֹומדין
ׁשּיהיּו ּכדי ואחת עּׂשרים ילקה אֹומרין: אין - עּׂשרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַלקּבל
לקּבל אמדּוהּו עּׂשרה. ׁשמֹונה ילקה אּלא להׁשּתּלׁש, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָיכֹולין
יכֹול אינֹו ואמרּו: חּלׁש, ראּוהּו ללקֹות ּומּׁשהתחיל ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָארּבעים,
הרי - ׁשּלקה עּׂשרה הׁשּתים אֹו הּתׁשע אּלּו על יֹותר ְְְֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלקּבל
ראּוהּו ׁשּלקה ואחר עּׂשרה, ׁשּתים לקּבל אמדּוהּו ּפטּור. ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה
על יֹותר לֹוקה ואינֹו ּפטּור, זה הרי - יֹותר לקּבל ויכֹול ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָחזק

ֶָֹהאמד.
עד‚. הלקּוהּו ולא עּׂשרה, ׁשּתים ׁשּילקה הּיֹום ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹאמדּוהּו

אינֹו - עּׂשרה ׁשמֹונה לקּבל יכֹול למחר הּוא והרי ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלמחר,
ׁשּתים למחר ׁשּילקה אמדּוהּו עּׂשרה. ׁשּתים אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָלֹוקה
לקּבל חזק הּוא והרי ׁשליׁשי, יֹום עד לקה ולא ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹעּׂשרה,
האמד ּבׁשעת ׁשהרי עּׂשרה; ׁשמֹונה לֹוקה - עּׂשרה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹׁשמֹונה
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זמן. לאחר אּלא ללקֹות אמדּוהּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹלא

ּבין„. הרּבה עברֹות על ּבין הרּבה, מלקּיֹות ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַֻמי
אמדּוהּו אם הרּבה: מלקּיֹות עליו ׁשחּיבין אחד מעּׂשה ְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻעל
וחֹוזר ּומתרּפא, לֹוקה - לאו ואם ּופטּור; לֹוקה - אחד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹאמד

הּוא ׁשּיכֹול ואמדּו מלקּיֹות, ׁשּתי נתחּיב ּכיצד? ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻולֹוקה.
נפטר. וחמׁש ארּבעים ׁשּלקה ּכיון - וחמׁש ארּבעים ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָלקּבל
אֹו ּתׁשע אֹו ׁשלׁש והּכהּו אחת, למלקּות אמדּוהּו אם ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָאבל
אֹותֹו ואֹומדין וחֹוזרין מתרּפא, זה הרי - האמד ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָֹׁשלׁשים
ּבהן. חּיב ׁשהּוא מלקּיֹות לכל ׁשּילקה עד ׁשנּיה, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻלמלקּות

ההּכאה,‰. מּכח נתקלקל ללקֹות ּוכׁשהתחיל ׁשאמדּוהּו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמי
ׁשּנאמר: יֹותר. אֹותֹו מּכין אין - רגלים ּבמימי ּבין ּברעי ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַּבין
נתקלקל אם אבל ּפטּור. ׁשּנקלה ּכיון - לעיני אחי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָונקלה
ּדין מּבית מּׁשּיצא נתקלקל אפּלּו ההּכאה, מּקדם הּפחד ְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹמן
ׁשאמדּוהּו. האמד ּכל לֹוקה זה הרי - מּבערב ואפּלּו ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹללקֹות,
ּבין ּבראׁשֹונה ּבין ונתקלקל, ולקה מלקּיֹות, לׁשּתי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻאמדּוהּו
אֹותֹו; ּפֹוטרין - ּבּׁשנּיה הרצּועה נפסקה ּפטּור. - ְְְְְְִִִִַַָָָָָָּבּׁשנּיה
האמד ולֹוקה ראׁשֹונה, מּמלקּות נפטר - ּבראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹנפסקה

ִֵַהּׁשני.
.Â- ּוברח הּמיתרים את וכרת ללקֹות, העּמּוד על ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָּכפתּוהּו

אֹותֹו. מחזירין ואין ְֲִִֵַָּפטּור,
.Êונקלה ׁשּנאמר: לכׁשרּותֹו. חֹוזר - ולקה ׁשחטא מי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

מחּיבי ּכל אף .אחי הּוא הרי ׁשּלקה ּכיון - לעיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻאחי
ּכריתתן. מידי נפטרּו - ׁשּלקּו ְְְִִִֵֵֶָָָָּכרת

.Á,העם ּכל ּכׁשאר ּבׁשלׁשה, לֹוקה - ׁשחטא ּגדֹול ְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּכהן
לגדּלתֹו. ְְִֵָֻוחֹוזר

.Ëחֹוזר ואינֹו אֹותֹו, מלקין - ׁשחטא היׁשיבה ראׁש ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹאבל
הּסנהדרין, מּׁשאר ּכאחד להיֹות חֹוזר אינֹו ּגם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָלּׂשררּותֹו.

מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ְֲִִִֶֶַַֹֹׁשּמעלין

ה'תשע"ב טבת ד' שישי יום
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עליו‡. ׁשחּיבין תעּׂשה לא על העֹובר ּכל הּלֹוקין: הן ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאּלּו
וחמץ ודם חלב אֹוכל ּכגֹון ּדין, ּבית מיתת ּבֹו ואין ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּכרת
מיתה עליו ׁשחּיבין תעּׂשה לא על העֹובר ּכל וכן ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹּבפסח.
ּתרּומה ׁשאכל טמא וכהן טבל אֹוכל ּכגֹון ׁשמים, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבידי
אֹוכל ּכגֹון מעּׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש לאו על העֹובר ּכל וכן ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָטהֹורה.
מעּׂשה, ּבֹו ׁשאין לאו אבל ׁשעטנז. לֹובׁש אֹו ּבחלב ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבּׂשר
לֹוקה. אינֹו - ׁשוא ׁשמע ונֹוּׂשא ונֹוטר ונֹוקם רכיל הֹול ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַָָּכגֹון

מּנׁשּבע·. חּוץ עליו, לֹוקין אין - מעּׂשה ּבֹו ׁשאין לאו ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכל
מיתת לאזהרת ׁשּנּתן לאו וכל ּבׁשם. חברֹו את ּומקּלל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּוממר

ּבׁשּב מלאכה תעּׂשה לא תנאף, לא ּכגֹון ּדין, איןּבית - ת ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ולא תגזל לא ּכגֹון לתׁשלּומין, ׁשּנּתן לאו וכל עליו. ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹֹלֹוקין
לא ּכגֹון לעּׂשה, ׁשּנּתק לאו וכל עליו. לֹוקין אין - ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹֹתגנב
לֹוקין אין - ּׂשד ּפאת תכּלה לא הּבנים, על האם ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹתּקח
- ׁשּבכללֹות לאו ועל ׁשּבהן. עּׂשה קּים לא אם אּלא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעליו,
עליהן. לֹוקין - ׁשּבּתֹורה הּלאוין ּכל ּוׁשאר עליו. לֹוקין ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

ענינים‚. ׁשּכֹולל אחד לאו זה ׁשּבכללֹות? לאו זהּו ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָאי
תעּׂשה לא נאמר: אם וכן הּדם. על תאכלּו לא ּכגֹון ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֹהרּבה,
ואחד אחד לכל לאו לֹו יחד ולא הֹואיל ּופלֹוני, ּפלֹוני ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָֹדבר
אֹותּה חּלק ּכן אם אּלא ואחד, אחד ּכל על לֹוקין אין - ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמהן
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ּכיצד? ׁשּנחלקּו. הּׁשמּועה מּפי נאמר אֹו אחרים, ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבלאוין
אינֹו - מבּׁשל ּובׁשל נא מּמּנּו ּתאכלּו אל ׁשּנאמר: זה ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻּכגֹון
הּוא ּובחדׁש אחת. אּלא ׁשּתים והמבּׁשל הּנא על ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻלֹוקה
ׁשלׁשּתן על וחּיב תאכלּו, לא וכרמל וקלי ולחם ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומר:
נאמר: הרי לחּלק. ׁשּזה למדּו הּׁשמּועה מּפי מלקּיֹות. ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשלׁש
על ואף קסמים. קסם ּבאׁש, ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב יּמצא ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹלא
ּבלאוין אֹותם חּלק הרי אחד, ּבלאו הענינים ּכל ׁשּכלל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּפי
אחד ׁשּכל מלּמד, תעֹוננּו. ולא תנחׁשּו לא ואמר: ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹאחרים,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עצמֹו. ּבפני ּבלאו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֹמהן
על„. ׁשנּיה ּפעם ולקה ּכרת, אּסּור על ּדין ּבבית ׁשּלקה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמי

חלב ואכל עליו, ולקה חלב ׁשאכל ּכגֹון עצמֹו, ּכרת ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָאֹותֹו
מלקין אין - ׁשליׁשית ּפעם אכל אם עליו, ולקה ׁשנּיה ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָּפעם
קֹומתֹו ּכפי צר מקֹום והּוא לכּפה, אֹותֹו מכניסין אּלא ְְְְִִִִֶַַָָָָאֹותֹו.
עד לחץ, ּומים צר לחם לֹו ונֹותנין ּבֹו, לׁשּכב יכֹול ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָואינֹו
עד ּׂשעֹורים, אֹותֹו מאכילין ּכ ואחר ויכלה. מעיו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיצרּו

נבקעת. ְְִֵֶַַׁשּכרסֹו
ּבֹו,‰. והתרּו ּדין, ּבית מיתת אֹו ּכרת אּסּור על ׁשעבר ְְִִִִִֵֵֶַַַָָמי

הֹורגין אין - התראה עליו קּבל ולא ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹוהרּכין
מ ואין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּכ,אֹותֹו, ועּׂשה חזר אֹותֹו. לקין ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ

ואין אֹותֹו ממיתין אין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו והרּכין ּבֹו, ְְְְְְְִִִִִֵֵַָֹוהתרּו
על אף ּבֹו, והתרּו ועבר, ׁשליׁשית ּפעם חזר אֹותֹו. ְְְְְִִִִַַַַַַַָָמלקין
עד לכּפה אֹותֹו ּכֹונסין - ׁשתק אֹו ּבראׁשֹו ׁשהרּכין ְְְְִִִִִֶַַָָֹּפי
אֹותן מּכין - ההתראה עליהן קּבלּו ׁשּלא אּלּו וכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּימּות.
ׁשל אּסּור על אפּלּו מקֹום. מּכל וחטאּו הֹואיל מרּדּות, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָמּכת

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - סֹופרים ְְְִִִֵַַַַּדברי
.Âוהּבֹועל ּבקֹוסם, והמקּלל הּמקּדׁש, מן ׁשרת ּכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָהּגֹונב

ּבהן, ּפֹוגעין הּקּנאין אּלא להן; נזקקין ּדין ּבית אין - ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָארּמית
אחיו היּו לא - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש ּכהן וכן זכה. - ׁשהֹורגן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹֻוכל
היּו ּכהּנה ּפרחי אּלא ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָֹֻהּכהנים
ּגזרת ּבגזירין. מחֹו את ּופֹוצעין לעזרה חּוץ אֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָֹמֹוציאין
האדם את מלקין ולא ּדין ּבית ממיתין ׁשאין היא, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּכתּוב
יהֹוׁשע ׁשהרג וזה עדים. ׁשנים ּפי על אּלא ּפיו, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻּבהֹודאת
היתה, ׁשעה הֹוראת - ּפיהם ּבהֹודאת עמלקי לגר ודוד ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָלעכן
ולא ממיתין אין - הּסנהדרין אבל היה. מלכּות דין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹאֹו
ׁשּמא זה. ּבדבר דעּתֹו נטרפה ׁשּמא ּבעברה. הּמֹודה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָמלקין
ׁשּתֹוקעין למּות, המחּכים הּוא, נפׁש מרי העמלין ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמן
זה ּכ ׁשּמא הּגּגֹות. מעל עצמן ּומׁשליכין ּבבטנם ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהחרבֹות
ּדבר: ׁשל ּוכללֹו ׁשּיהרג. ּכדי עּׂשה, ׁשּלא ּדבר ויאמר ְְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֹֹיבֹוא

היא. מל ְִֵֶֶַּגזרת

ה'תשע"ב טבת ה' קודש שבת יום

עּׂשר ּתׁשעה ¨¨¨§¦¤¤ּפרק

ּדין‡. ּבית מיתת ּבֹו ואין ּכרת ּבֹו ׁשּיׁש תעּׂשה לא ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹּכל
על הּבא א) הן: ואּלּו ועּׂשרים. אחד - עליהן ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלֹוקין
ד) אּמֹו. אחֹות על הּבא ג) אביו. אחֹות על הּבא ב) ֲֲֲִִַַַַָָָאחֹותֹו.
על הּבא ו) אחיו. אׁשת על הּבא ה) אׁשּתֹו. אחֹות על ְֲִִֵֶַַַַַַָָָָהּבא

ט) חלב. האֹוכל ח) הּנּדה. על הּבא ז) אביו. אחי ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאׁשת
ּביֹום האֹוכל יא) ּבּפסח. חמץ האֹוכל י) ּדם. ְֵֵֵֵֶַַָָָָָהאֹוכל
האֹוכל יג) הּכּפּורים. ּביֹום מלאכה העֹוּׂשה יב) ְְִִִִֵֶַַָָָָהּכּפּורים.
טז) קדׁש. ּבּׂשר ׁשאכל הּטמא טו) ּפּגּול. האֹוכל יד) ְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנֹותר.
יח) ּבחּוץ. קדׁשים הּׁשֹוחט יז) לעזרה. ׁשּנכנס ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּטמא
הּס כ) הּׁשמן. את המפּטם יט) ּבחּוץ. קדׁשים ְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמעלה

הּקטרת. את המפּטם כא) הּמׁשחה. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבׁשמן
ויׁש·. תעּׂשה ּבלא ׁשהן ׁשמים, ּבידי מיתה מחּיבין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻּכל

זר א) הן: ואּלּו עּׂשר. ׁשמֹונה - עליהן ׁשּלֹוקין מעּׂשה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבהן
ׁשאכל זר ב) טמאה. ּבין טהֹורה ּבין גדֹולה, ּתרּומה ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשאכל
ׁשּנכנסּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל זר ג) מעּׂשר. ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָּתרּומת
הּורם ׁשּלא טבל האֹוכל ה) חּלה. ׁשאכל זר ד) ִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלירּוׁשלים.
ׁשּלא עּסה האֹוכל ו) מעּׂשר. ּותרּומת גדֹולה ּתרּומה ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּמּנּו
ּכהן ח) טהֹורה. ּתרּומה ׁשאכל טמא ּכהן ז) חּלתּה. ְְְֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהּורמה
מן ׁשּיצא ּכהן ט) לעבֹודה. ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹׁשּנכנס
יא) ּכהנים. ּבעבֹודת ׁשעבד לוי י) עבֹודה. ּבׁשעת ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדׁש
ּכזר, הּוא הרי - ּבגדים מחּסר יב) ּבּמקּדׁש. ׁשּׁשּמׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֻזר
יין ׁשתּוי יד) ׁשּׁשּמׁש. טמא ּכהן יג) עבד. אם ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹולֹוקה
ׁשּׁשּמׁש. ּכּפּורים מחּסר טז) ׁשּׁשּמׁש. יֹום טבּול טו) ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֻׁשּׁשּמׁש.

ׁשּׁשּמׁש. ּבגדים קרּוע יח) ׁשּׁשּמׁש. ראׁש ּפרּוע ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹיז)
ׁשהּוא‚. ּפי על אף ורגלים, ידים קּדּוׁש ּבלא המׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָֹאבל

נביא וכן עּׂשה. מצות ׁשהיא מּפני לֹוקה, אינֹו - מיתה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָחּיב
ּדברי על והעֹובר עצמֹו, ּדברי על ׁשעבר אֹו נבּואתֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּכבׁש
ּבאין ׁשהן לֹוקה. אינֹו - ּבמיתה ׁשּׁשלׁשּתן ּפי על אף ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנביא,
עּׂשה מּכלל הּבא ולאו ּתׁשמעּון; אליו ׁשּנאמר: עּׂשה, ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָמּכלל

עליו. לֹוקין ואין ּכעּׂשה, הּוא הרי -ְֲֲִֵֵֵַָָ
מיתת„. ולא ּכרת לא ּבהן ׁשאין ׁשּבּתֹורה, תעּׂשה לא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּכל

הן: ואּלּו ּוׁשמֹונה. ׁשּׁשים מאה - עליהן ׁשּלֹוקין ּדין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּבית
אל הּפֹונה ג) לנֹוי. אליל העֹוּׂשה ב) אליל. העֹוּׂשה ְֱֱִִֶֶֶֶַָָא)
הּנֹוטע ה) מּצבה. הּמקים ד) הּמעּׂשים. מן ּבאחד ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָאלילים
עבֹודה ּבׁשם הּנֹודר ז) מּׂשּכית. אבן הּנֹותן ו) ּבּמקּדׁש. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָאילן
עיר הּבֹונה י) ּבּה. הּנהנה ט) ּבׁשמּה. הּנׁשּבע ח) ְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָזרה.
העֹובדי ּכחּקֹות העֹוּׂשה יב) מּמּנה. הּנהנה יא) ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּנּדחת.
החֹובר. טז) המנחׁש. טו) המעֹונן. יד) הּקֹוסם. יג) ְְִֵֵֵֵַַַַַָּכֹוכבים.
ּכגֹון ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשם הּמֹוחק יח) הּמתים. אל הּדֹורׁש ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַיז)
המכּבה יט) הּמקּדׁש. מן עץ ּׂשֹורף אֹו הּמזּבח מן אבן ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָהֹורס
לעזרה הּנכנס כא) ּבמעלֹות. עליו העֹולה כ) הּמזּבח. מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָאׁש
כג) הּבית. להר ׁשּנכנס ּבֹו וכּיֹוצא זב כב) טמאים. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָּבבגדים
הּקֹורע כה) האפֹוד. מעל חׁשן הּמזיח כד) ארֹון. ּבּדי ִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָהּמסיר
ׁשּנכנס ּכהן כז) הּזהב. מזּבח על הּמקריב כו) הּמעיל. ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹּפי
לׁשם. ׁשּנכנס מּום ּבעל כח) העבֹודה. ּבׁשעת ׁשּלא ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלהיכל
ערל לא) ׁשּׁשּמׁש. מּום ּבעל ל) לׁשם. ׁשּנכנס ׁשתּוי ְְִִֵֵֶֶַַַָָָכט)
ׁשּנכנס ּכהן לג) הלוּים. ּבעבֹודת ׁשעבד ּכהן לב) ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּׁשּמׁש.
ּבגדים. קרּוע לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּכהן לד) ראׁש. ּפרּוע ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹלּמקּדׁש
ּדמיהן. הּזֹורק לז) הּׁשֹוחטן. לו) מּומין. ּבעלי הּמקּדיׁש ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָלה)
ּכֹוככים עֹובדי קרּבנֹות הּמקריב לט) אמּוריהן. הּמקטיר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָלח)
מא) הּמקּדׁש. ּבזמן ּבקדׁשים מּום הּמּטיל מ) מּומין. ְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָּבעלי
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אֹו ּׂשאֹור הּמקטיר מג) אֹותן. הּגֹוזז מב) ּבקדׁשים. ְְְִִֵֵַַַָָָָהעֹובד
ּבלא הּמקריב מה) מחמץ. מנחֹות ׁשירי העֹוּׂשה מד) ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹדבׁש.
על ׁשמן הּנֹותן מז) ּכלב. מחיר אֹו אתנן הּמקריב מו) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמלח.
ׁשמן הּנֹותן מט) לבֹונה. עליה הּנֹותן מח) חֹוטא. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמנחת
ּבחּטאת הּמבּדיל נא) לבֹונה. עליו הּנֹותן נ) סֹוטה. ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָּבקרּבן
קדׁש ּבּׂשר האֹוכל נג) מזּבח. ּבקדׁשי הּממר נב) ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהעֹוף.
ׁשאכל ּכהן נה) הּמקּדׁשין. מּפסּולי האֹוכל נד) ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנטמא.
קדׁשי ּבּׂשר ׁשאכל זר נו) לעזרה. חּוץ קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבּׂשר
ּכהנת נח) ּבכֹור. ּבּׂשר ׁשאכל זר נז) ּדמים. מּתן אחר ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקדׁשים
ּבעלּה. מיתת לאחר אפּלּו וׁשֹוק, חזה ׁשאֹוכלת לזר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנּׂשאת
חּוץ קּלים קדׁשים האֹוכל ס) ּתרּומה. ׁשאכלה חללה ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָנט)
סב) ּדמים. זריקת קדם קּלים קדׁשים האֹוכל סא) ְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלירּוׁשלים.
אחר ׁשני מעּׂשר האֹוכל סג) לירּוׁשלים. חּוץ ּבכֹור ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהאֹוכל
ּבּכּורים ׁשאכל ּכהן סד) לירּוׁשלים. חּוץ הּבית ּפני ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשראה
ׁשאכל ּכהן סה) ּבעזרה. הּנחה קדם לירּוׁשלים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּׁשּנכנסּו
האֹוכל סו) ּבעזרה. ׁשהּניחם אחר לירּוׁשלים חּוץ ֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבּכּורים
ׁשאכל טמא סז) ׁשּיּפדה. קדם ּבירּוׁשלים ׁשּנטמא ׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמעּׂשר
ׁשני מעּׂשר האֹוכל סח) ּבירּוׁשלים. הּטהֹור ׁשני ֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמעּׂשר
אֹו קדׁש ּבּׂשר ׁשאכל ערל סט) הּקדׁשים. ּכל וכן ְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבאנינּות,
ּכליל ׁשהּוא ּדבר מּכל וכן ּכהן, מּמנחת האֹוכל ע) ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּתרּומֹות.
מּכל וכן הּנּׂשרפֹות, חּטאֹות מּבּׂשר האֹוכל עא) ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלאּׁשים.
ּבֹו הּׁשֹובר עג) החמץ. על ּפסח הּׁשֹוחט עב) ּׂשרפה. ְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּטעּון
חּוץ מּבּׂשרֹו הּמֹוציא עד) ּבּׁשני. ּבין ּבראׁשֹון ּבין ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָעצם,
האֹוכל עו) מחבּורתֹו. חּוץ מּבּׂשרֹו האֹוכל עה) ְֲֲִֵֵֵַָָָָָלחבּורתֹו.
עח) ּבמזיד. ההקּדׁש מן הּנהנה עז) מבּׁשל. אֹו נא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמּבּׂשרֹו
מעּׂשר אפּלּו מעּׂשר, מּמּנּו הפרׁש לא ׁשעדין טבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻהאֹוכל
נפׁש מּבּׂשר האֹוכל עט) ּתרּומֹותיו. ׁשהּורמּו ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָעני,
האֹוכל פ) ׁשּנׁשחטה. ּפי על אף לסקילה, ּדינּה ׁשּנגמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחּיה
טמא. ּדג האֹוכל פב) טמא. עֹוף האֹוכל פא) טמאה. ְְֵֵֵֵֵֵָָָָָָָּבהמה
האֹוכל פה) הארץ. ׁשרץ האֹוכל פד) העֹוף. ׁשרץ האֹוכל ֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָפג)
ׁשאינֹו ּפי על אף האדמה, רמּׂש האֹוכל פו) הּמים. ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשרץ
פח) ׁשּפרׁשּו. אחר ׁשּבּפרֹות ּתֹולעים האֹוכל פז) ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרבה.
החי. מן אבר האֹוכל צ) טרפה. האֹוכל פט) נבלה. ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל
צג) ּבחלב. ּבּׂשר האֹוכל צב) הּנׁשה. ּגיד האֹוכל ְִֵֵֶַָָָָָָָצא)
קדם חדׁשה מּתבּואה האֹוכל צד) ּבחלב. ּבּׂשר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהמבּׁשל

העמר. הּכרם.הבאת ּכלאי האֹוכל צו) ערלה. האֹוכל צה) ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אחר חמץ האֹוכל צח) ּבּפסח. חמץ ּתערבת האֹוכל ֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹצז)
ק) עּסתֹו. ׁשחּמץ ּוכגֹון ּברׁשּותֹו, חמץ המקּים צט) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָחצֹות.
נזיר קב) הּיין. מּגפן ׁשאכל נזיר קא) .נס יין ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשֹותה
קה) הּנתק. את המגּלח קד) למת. ׁשּנטמא נזיר קג) ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּגּלח.
ּבּנחל העֹובד קו) ּבאׁש. ׁשּכואן אֹו צרעת סימני ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהחֹות

ּבּׁשביעית. יּׂשראל ארץ הּזֹורע קז) העגלה. ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנתערפה
ּבלא ספיח הּקֹוצר קט) ּבּׁשביעית. האילן את הּזֹומר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹקח)
קיב) הּיֹובל. ּבׁשנת הּזֹורע קיא) ׁשּנּוי. ּבלא הּבֹוצר קי) ְְִִִֵֵֵַַַַַֹׁשּנּוי.
קיד) ׁשּנּוי. ּבלא ּבּה הּבֹוצר קיג) ׁשּנּוי. ּבלא ּבּה ְְִִֵֵַַָָֹֹהּקֹוצר
ולא ּכרמֹו המעֹולל קטו) לעני. נתנּה ולא ּׂשדה ּפאת ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהמכּלה
ּפרט קיז) לעני. נתנֹו ולא לקט המלּקט קטז) לעני. ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנתנּה
נתנֹו ולא הּׁשכחה עמר הּלֹוקח קיח) לעני. נתנֹו ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּכרמֹו
הּזֹורע קכ) האם. ׁשּלח ולא ּבנים על אם הּלֹוקח קיט) ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹלעני.
ּבארץ. הּכרם ּכלאי הּזֹורע קכא) ּבזרעים. ּבארץ ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלאים
הּמרּביע קכג) מקֹום. ּבכל ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב ְְְְִִִִִַַַַַַָָָקכב)
ּבכל ּבכלאים הּמנהיג קכד) מקֹום. ּבכל ּכלאים ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבהמה
קכו) מקֹום. ּבכל מלאכה ּבעת ּבהמה החֹוסם קכה) ְְְְֵֵֵַָָָָָָמקֹום.
חברֹו הממׁשּכן קכז) מקֹום. ּבכל ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָהּׁשֹוחט
ולא אלמנה החֹובל קכח) העבֹוט. לֹו החזיר ולא ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹֹּבידֹו
נפׁש. אכל ּבהן ׁשעֹוּׂשין ּכלים החֹובל קכט) הּמׁשּכֹון. ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהחזיר
הּכאה חברֹו הּמּכה קלא) ּתׁשלּומין. ּבֹו ׁשאין זֹומם עד ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָקל)
ּבעדּות ּומֹורה סֹורר ּבן קלב) ּפרּוטה. ׁשוה ּבּה ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשאין
קלד) ׁשקר. דברֹו ׁשּנמצא רע ׁשם הּמֹוציא קלג) ְְִִִֵֶֶֶַַָָָראׁשֹונה.
הּנׁשּבע קלו) לּׁשקר. הּנׁשּבע קלה) ּבה'. חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהמקּלל
ּבׁשּבת. לּתחּום חּוץ הּיֹוצא קלח) נדרֹו. המחּלל קלז) ְְְְְִֵֵַַַַַַָָלּׁשוא.
הראׁש. ּפאת הּמּקיף קמ) טֹוב. ּביֹום מלאכה העֹוּׂשה ְְְִֶַַַָָָָֹקלט)
הּקֹורח קמג) מת. על הּׂשֹורט קמב) זקן. ּפאת הּמּקיף ְִֵֵֵַַַַַַַָָקמא)
הּלֹובׁש קמה) קעקע. ּכתבת הּכֹותב קמד) הּמת. על ְֲֵֵֵֶַַַַַַֹֹראׁשֹו
איׁש קמז) הׁשחתה. ּדר מאכל אילני הּקֹוצץ קמו) ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשעטנז.
איׁש. מלּבּוׁש ׁשּלבׁשה אּׁשה קמח) אּׁשה. מלּבּוׁש ְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשּלבׁש
ּובעלּה. זֹונה אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן קנ) למת. ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹקמט)
חללה ׁשּקּדׁש ּכהן קנב) ּובעלּה. ּגרּוׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹקנא)
ׁשּלא ּפי על אף אלמנה ׁשּבעל ּגדֹול ּכהן קנג) ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּובעלּה.
הּנֹוּׂשא קנה) ׁשּנתקּדׁשה. אחר ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר קנד) ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָקּדׁשּה.
ּבת ׁשּנּׂשא ממזר קנז) הּקדׁשה. על הּבא קנו) ליבם. ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָזקּוקה
ּובעל. יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא ּדּכא ּפצּוע קנח) ּובעל. ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָיּׂשראל
קס) ועֹוף. חּיה ּבהמה זכרי ׁשאר וכן איׁש, המסרס ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָקנט)
רע ׁשם הּמֹוציא קסא) החזירּה. ולא אנּוסתֹו ׁשּגרׁש ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאֹונס
ּבדר העריֹות אל הּקרב קסב) החזירּה. ולא אׁשּתֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּגרׁש
על החׁשּוד וזהּו ערוה. גּלה ׁשּלא ּפי על אף הּזנּות, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּדרכי
עּמֹוני ּגר קסד) ּכֹוכבים. ּבעֹובדי הּמתחּתן קסג) ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָהעריֹות.
יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא מֹואבי ּגר קסה) ּובעל. יּׂשראל ּבת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנּׂשא
סּוסים. ׁשהרּבה מל קסז) נׁשים. ׁשהרּבה מל קסו) ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּובעל.

וזהב. ּכסף ׁשהרּבה מל ְְִֶֶֶֶֶָָָקסח)
ילקּו להם: וסימן וׁשבעה. מאתים הּלֹוקים ּכל ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָנמצאּו

ִָזרים.
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אֹו ּׂשאֹור הּמקטיר מג) אֹותן. הּגֹוזז מב) ּבקדׁשים. ְְְִִֵֵַַַָָָָהעֹובד
ּבלא הּמקריב מה) מחמץ. מנחֹות ׁשירי העֹוּׂשה מד) ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹדבׁש.
על ׁשמן הּנֹותן מז) ּכלב. מחיר אֹו אתנן הּמקריב מו) ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַמלח.
ׁשמן הּנֹותן מט) לבֹונה. עליה הּנֹותן מח) חֹוטא. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמנחת
ּבחּטאת הּמבּדיל נא) לבֹונה. עליו הּנֹותן נ) סֹוטה. ְְְְְִֵַַַַַַָָָָָּבקרּבן
קדׁש ּבּׂשר האֹוכל נג) מזּבח. ּבקדׁשי הּממר נב) ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהעֹוף.
ׁשאכל ּכהן נה) הּמקּדׁשין. מּפסּולי האֹוכל נד) ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשּנטמא.
קדׁשי ּבּׂשר ׁשאכל זר נו) לעזרה. חּוץ קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבּׂשר
ּכהנת נח) ּבכֹור. ּבּׂשר ׁשאכל זר נז) ּדמים. מּתן אחר ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹקדׁשים
ּבעלּה. מיתת לאחר אפּלּו וׁשֹוק, חזה ׁשאֹוכלת לזר ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּנּׂשאת
חּוץ קּלים קדׁשים האֹוכל ס) ּתרּומה. ׁשאכלה חללה ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָנט)
סב) ּדמים. זריקת קדם קּלים קדׁשים האֹוכל סא) ְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֹלירּוׁשלים.
אחר ׁשני מעּׂשר האֹוכל סג) לירּוׁשלים. חּוץ ּבכֹור ְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָהאֹוכל
ּבּכּורים ׁשאכל ּכהן סד) לירּוׁשלים. חּוץ הּבית ּפני ְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשראה
ׁשאכל ּכהן סה) ּבעזרה. הּנחה קדם לירּוׁשלים ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּׁשּנכנסּו
האֹוכל סו) ּבעזרה. ׁשהּניחם אחר לירּוׁשלים חּוץ ֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּבּכּורים
ׁשאכל טמא סז) ׁשּיּפדה. קדם ּבירּוׁשלים ׁשּנטמא ׁשני ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמעּׂשר
ׁשני מעּׂשר האֹוכל סח) ּבירּוׁשלים. הּטהֹור ׁשני ֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמעּׂשר
אֹו קדׁש ּבּׂשר ׁשאכל ערל סט) הּקדׁשים. ּכל וכן ְְֲֳִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבאנינּות,
ּכליל ׁשהּוא ּדבר מּכל וכן ּכהן, מּמנחת האֹוכל ע) ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּתרּומֹות.
מּכל וכן הּנּׂשרפֹות, חּטאֹות מּבּׂשר האֹוכל עא) ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָלאּׁשים.
ּבֹו הּׁשֹובר עג) החמץ. על ּפסח הּׁשֹוחט עב) ּׂשרפה. ְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּטעּון
חּוץ מּבּׂשרֹו הּמֹוציא עד) ּבּׁשני. ּבין ּבראׁשֹון ּבין ְִִִִֵֵֵֶֶַַָָעצם,
האֹוכל עו) מחבּורתֹו. חּוץ מּבּׂשרֹו האֹוכל עה) ְֲֲִֵֵֵַָָָָָלחבּורתֹו.
עח) ּבמזיד. ההקּדׁש מן הּנהנה עז) מבּׁשל. אֹו נא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻמּבּׂשרֹו
מעּׂשר אפּלּו מעּׂשר, מּמּנּו הפרׁש לא ׁשעדין טבל ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹֻהאֹוכל
נפׁש מּבּׂשר האֹוכל עט) ּתרּומֹותיו. ׁשהּורמּו ּפי על אף ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָעני,
האֹוכל פ) ׁשּנׁשחטה. ּפי על אף לסקילה, ּדינּה ׁשּנגמר ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָחּיה
טמא. ּדג האֹוכל פב) טמא. עֹוף האֹוכל פא) טמאה. ְְֵֵֵֵֵֵָָָָָָָּבהמה
האֹוכל פה) הארץ. ׁשרץ האֹוכל פד) העֹוף. ׁשרץ האֹוכל ֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָפג)
ׁשאינֹו ּפי על אף האדמה, רמּׂש האֹוכל פו) הּמים. ֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשרץ
פח) ׁשּפרׁשּו. אחר ׁשּבּפרֹות ּתֹולעים האֹוכל פז) ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָרבה.
החי. מן אבר האֹוכל צ) טרפה. האֹוכל פט) נבלה. ְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאֹוכל
צג) ּבחלב. ּבּׂשר האֹוכל צב) הּנׁשה. ּגיד האֹוכל ְִֵֵֶַָָָָָָָצא)
קדם חדׁשה מּתבּואה האֹוכל צד) ּבחלב. ּבּׂשר ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָָֹהמבּׁשל

העמר. הּכרם.הבאת ּכלאי האֹוכל צו) ערלה. האֹוכל צה) ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
אחר חמץ האֹוכל צח) ּבּפסח. חמץ ּתערבת האֹוכל ֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹצז)
ק) עּסתֹו. ׁשחּמץ ּוכגֹון ּברׁשּותֹו, חמץ המקּים צט) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָחצֹות.
נזיר קב) הּיין. מּגפן ׁשאכל נזיר קא) .נס יין ִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשֹותה
קה) הּנתק. את המגּלח קד) למת. ׁשּנטמא נזיר קג) ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּגּלח.
ּבּנחל העֹובד קו) ּבאׁש. ׁשּכואן אֹו צרעת סימני ְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהחֹות

ּבּׁשביעית. יּׂשראל ארץ הּזֹורע קז) העגלה. ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנתערפה
ּבלא ספיח הּקֹוצר קט) ּבּׁשביעית. האילן את הּזֹומר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹקח)
קיב) הּיֹובל. ּבׁשנת הּזֹורע קיא) ׁשּנּוי. ּבלא הּבֹוצר קי) ְְִִִֵֵֵַַַַַֹׁשּנּוי.
קיד) ׁשּנּוי. ּבלא ּבּה הּבֹוצר קיג) ׁשּנּוי. ּבלא ּבּה ְְִִֵֵַַָָֹֹהּקֹוצר
ולא ּכרמֹו המעֹולל קטו) לעני. נתנּה ולא ּׂשדה ּפאת ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהמכּלה
ּפרט קיז) לעני. נתנֹו ולא לקט המלּקט קטז) לעני. ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹנתנּה
נתנֹו ולא הּׁשכחה עמר הּלֹוקח קיח) לעני. נתנֹו ולא ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹֹֹּכרמֹו
הּזֹורע קכ) האם. ׁשּלח ולא ּבנים על אם הּלֹוקח קיט) ְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָֹלעני.
ּבארץ. הּכרם ּכלאי הּזֹורע קכא) ּבזרעים. ּבארץ ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכלאים
הּמרּביע קכג) מקֹום. ּבכל ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב ְְְְִִִִִַַַַַַָָָקכב)
ּבכל ּבכלאים הּמנהיג קכד) מקֹום. ּבכל ּכלאים ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָּבהמה
קכו) מקֹום. ּבכל מלאכה ּבעת ּבהמה החֹוסם קכה) ְְְְֵֵֵַָָָָָָמקֹום.
חברֹו הממׁשּכן קכז) מקֹום. ּבכל ּבנֹו ואת אֹותֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַַָָהּׁשֹוחט
ולא אלמנה החֹובל קכח) העבֹוט. לֹו החזיר ולא ְְְְֱֲִֵֶַַָָָָֹֹּבידֹו
נפׁש. אכל ּבהן ׁשעֹוּׂשין ּכלים החֹובל קכט) הּמׁשּכֹון. ְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹהחזיר
הּכאה חברֹו הּמּכה קלא) ּתׁשלּומין. ּבֹו ׁשאין זֹומם עד ְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָקל)
ּבעדּות ּומֹורה סֹורר ּבן קלב) ּפרּוטה. ׁשוה ּבּה ְְֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשאין
קלד) ׁשקר. דברֹו ׁשּנמצא רע ׁשם הּמֹוציא קלג) ְְִִִֵֶֶֶַַָָָראׁשֹונה.
הּנׁשּבע קלו) לּׁשקר. הּנׁשּבע קלה) ּבה'. חברֹו את ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָהמקּלל
ּבׁשּבת. לּתחּום חּוץ הּיֹוצא קלח) נדרֹו. המחּלל קלז) ְְְְְִֵֵַַַַַַָָלּׁשוא.
הראׁש. ּפאת הּמּקיף קמ) טֹוב. ּביֹום מלאכה העֹוּׂשה ְְְִֶַַַָָָָֹקלט)
הּקֹורח קמג) מת. על הּׂשֹורט קמב) זקן. ּפאת הּמּקיף ְִֵֵֵַַַַַַַָָקמא)
הּלֹובׁש קמה) קעקע. ּכתבת הּכֹותב קמד) הּמת. על ְֲֵֵֵֶַַַַַַֹֹראׁשֹו
איׁש קמז) הׁשחתה. ּדר מאכל אילני הּקֹוצץ קמו) ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשעטנז.
איׁש. מלּבּוׁש ׁשּלבׁשה אּׁשה קמח) אּׁשה. מלּבּוׁש ְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשּלבׁש
ּובעלּה. זֹונה אּׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן קנ) למת. ׁשּנטמא ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹקמט)
חללה ׁשּקּדׁש ּכהן קנב) ּובעלּה. ּגרּוׁשה ׁשּקּדׁש ּכהן ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹקנא)
ׁשּלא ּפי על אף אלמנה ׁשּבעל ּגדֹול ּכהן קנג) ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹּובעלּה.
הּנֹוּׂשא קנה) ׁשּנתקּדׁשה. אחר ּגרּוׁשתֹו הּמחזיר קנד) ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָקּדׁשּה.
ּבת ׁשּנּׂשא ממזר קנז) הּקדׁשה. על הּבא קנו) ליבם. ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָזקּוקה
ּובעל. יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא ּדּכא ּפצּוע קנח) ּובעל. ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָיּׂשראל
קס) ועֹוף. חּיה ּבהמה זכרי ׁשאר וכן איׁש, המסרס ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָקנט)
רע ׁשם הּמֹוציא קסא) החזירּה. ולא אנּוסתֹו ׁשּגרׁש ְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹאֹונס
ּבדר העריֹות אל הּקרב קסב) החזירּה. ולא אׁשּתֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשּגרׁש
על החׁשּוד וזהּו ערוה. גּלה ׁשּלא ּפי על אף הּזנּות, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּדרכי
עּמֹוני ּגר קסד) ּכֹוכבים. ּבעֹובדי הּמתחּתן קסג) ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָהעריֹות.
יּׂשראל ּבת ׁשּנּׂשא מֹואבי ּגר קסה) ּובעל. יּׂשראל ּבת ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנּׂשא
סּוסים. ׁשהרּבה מל קסז) נׁשים. ׁשהרּבה מל קסו) ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּובעל.

וזהב. ּכסף ׁשהרּבה מל ְְִֶֶֶֶֶָָָקסח)
ילקּו להם: וסימן וׁשבעה. מאתים הּלֹוקים ּכל ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָנמצאּו

ִָזרים.
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ה'תשע"ב כסלו כ"ט ראשון יום

ה'תשע"ב כסלו ל' שני יום

.·�¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הרנ"ב מּלהֹונֹותהּמצוה הזהרנּו ׁשּגם האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
לאֿ "וגר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבדברים, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹאתֿהּגר

הּמכלּתא(my)תֹונה" my)ּולׁשֹון mihtyn zyxt): ְְְִֶַָ
ואמר: הּלאו ונכּפל ּבדברים. ― לאֿתֹונה" ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹ"וגר

אתֹו" תֹונּו bl)"לא ,hi `xwie)ּובספרא .zyxt) ְְִָֹֹ
(miyecwעבֹודה עֹובד היית אמׁש לֹו: ּתאמר "ׁשּלא :ֲִֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּׁשכינה". ּכנפי ּתחת נכנסּת ועכׁשו ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָזרה

ה'תשע"ב טבת א' שלישי יום

ה'תשע"ב טבת ב' רביעי יום

ה'תשע"ב טבת ג' חמישי יום

ה'תשע"ב טבת ד' שישי יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוממּכר,
על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים ּבין ְְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּממּכר

"וכיּֿתמּכרּו(oipw)אפן יתעּלה: מּמהּֿׁשאמר זה ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
וגֹו'" לעמית ci)ממּכר ,dk `xwie),אמרּו`aa) ְְְֲִִֶַָָ

(:fn `rivnּכלֹומר ליד, מּיד הּנקנה "ּדבר :ְְְִִֶַַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר ְְְְִִֵֶַַָָָָָהּמׁשיכה".
ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָקֹונֹות,
אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה וכן ְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָחכמים:

(.hv my)ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ׁשּתּקנּו ּכדר :ְְְְְִִִִֶֶֶַָָ
ּבּׁשֹומרין dlihnמׁשיכה ozeyxl "dkiyn"dy) ְְִִַָ

(mixneyd iaeig odilrׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה .ְְִִֵֵֶֶָ
ּכמֹו ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ְְְְְִִִִֶַָָָָָׁשהתנּו
ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשּנתּבאר
― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. הּקרקעֹות ְְְְְֲִַַַַָָָָָָנקנֹות
זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר לּפסּוקים. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַָָהסמיכּון
הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ידיעת ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:
ּופרק ד' ּופרק מּקּדּוׁשין א' ּבפרק וסּוג, ְְִִִֶֶֶֶֶֶָָּבכלֿסּוג

מ ּופרק(aa`)ח' ה' ּופרק ד' ּופרק ג' ּופרק מציעא ְִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ּבתרא.(aa`)ו' ְִֶֶַָ

ה'תשע"ב טבת ה' קודש שבת יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשבתקודשכ"טכסלוֿה'טבת

― 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) ְִֶַָָ
(xecl xecnּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ח' ִַָ
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:ìôúéçà íëéìò õòé äëë-ék íénä-úàáëøBà-ãò ïcøiä-úà eøáòiå Bzà øLà íòä-ìëå ãåc í÷iå ¤©©½¦¦¨²¨¨©¬£¥¤−£¦«Ÿ¤©¨´̈¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½©©©§−¤©©§¥®©´
:ïcøiä-úà øáò-àì øLà øcòð àì ãçà-ãò ø÷aäâëLáçiå Búöò äúNòð àì ék äàø ìôúéçàå ©ÀŸ¤©©©Æ´Ÿ¤§½̈£¤¬Ÿ¨©−¤©©§¥«©£¦´Ÿ¤¨À̈¦´´Ÿ¤¤§¨»£¨¼©©£´

ñ:åéáà øá÷a øáwiå úîiå ÷ðçiå Búéa-ìà åöéå Bøéò-ìà Búéa-ìà Cìiå í÷iå øBîçä-úàãëàa ãåãå ¤©£À©¹̈¨©¥³¤¤¥Æ¤¦½©§©¬¤¥−©¥¨©®©¾̈¨©¦¨¥−§¤¬¤¨¦«§¨¦−¨´
:Bnò ìàøNé Léà-ìëå àeä ïcøiä-úà øáò íìLáàå äîéðçîäëáàBé úçz íìLáà íN àNîò-úàå ©£¨®§¨§©§¨ÀŸ¨©Æ¤©©§¥½¾§¨¦¬¦§¨¥−¦«§¤£¨À̈¨¯©§¨²Ÿ©¬©−̈

:áàBé íà äéeøö úBçà Lçð-úa ìâéáà-ìà àa-øLà éìàøNiä àøúé BîLe Léà-ïá àNîòå àávä-ìò©©¨¨®©£¨¨´¤¦À§Æ¦§¨´©¦§§¥¦½£¤¨Æ¤£¦©´©¨½̈£¬§−̈¥¬¨«

i"yx

(ÊË).¯Â·Ú˙ ¯Â·Ú Ì‚Â:הירדן ÍÏÓÏ.את ÚÏÂ·È ÔÙ
אחיתופל: כדברי ויעשה לטובה, יעצתיו ÚÏ·È.שלא

ובבליעה: בסתר לו ¯Ï‚Â.(ÊÈ)יאמר ÔÈÚ·(:תרגום)

שם, אותם שחובטין צמר, בגדי כובסי קצרא, בעין

ברגל: אותם ‰ÍÒÓ.(ËÈ)שבועטים וילון:‡˙

.˙ÂÙ¯‰כמו כתושות, כב)חטין כז הריפות:(משלי בתוך :

(Î).ÌÈÓ‰ ÏÎÈÓ,כל במחברת פתרון לו יודע איני

הנהר: שבולת כמו ענינו, לפי �Á˘.(Î‰)ופתרונו ˙·
אמרו רבותינו דוד, אבי ישי א)הוא יז בתרא שמת(בבא :

נחש: של בעטיו עון, בלא

cec zcevn
(„È).‰Âˆ '‰Âבאמת היתה חושי שעצת לפי לא לומר: רוצה

באמת כי בעיניהם, עצתו ישרה ולזה אחיתופל, מעצת טובה
א הנרצה,עצת תכלית להגעת האמתי הדרך היתה חיתופל

הטובה אחיתופל עצת להפר גזר הוא כי זאת, היתה מה' אולם
Â‚Â'.(ÂË)וגו': ˙‡ÊÎÂ ˙‡ÊÎשתי להם אמר לומר: רוצה

ושלו: אחיתופל של ˙ÔÏ.(ÊË)העצות, Ï‡כעצת יעשה פן כי
לדוד אודיע לא למען ישרה, שעצתי אמרו ובערמה אחיתופל,

הלילה: ˙Â·Ú¯.להמלט ¯Â·Ú Ì‚Â:הירדן ÚÏÂ·È.את ÔÙפן
הלילה: אחריו ירדפו כאשר ולעמו, לדוד מה Ì‰Â(ÊÈ)ישחת

.ÂÎÏÈ:'וגו ילכו שהם ÂÏÎÂÈ.בכדי ‡Ï ÈÎ:בהם ירגישו פן העיר, לבוא עצמם להראות יוכלו לא ואחימעץ ÈÂ¯‡(ÁÈ)יהונתן
.Ì˙Â‡:רוגל בבחורים:ÂÎÏÈÂ.בעין אשר מאהבם אל רוגל מעין הלכו ולזה אותם, ראה הנער אשר הרגישו ‰‡˘‰.(ËÈ)כי

האיש: המסך:ÂÈÏÚ.אשת „·¯.על Ú„Â� ‡ÏÂ:להמסך שמתחת מהבאר, ניכר היה הביתה:‡È‰.(Î)לא שבאו להם הוגד כי
.Â˘˜·ÈÂ:לבקשם המים מיכל עברו או האשה. Â‚Â'.(Î·)בבית „Á‡ „Úהיה לא אחד אפילו הבוקר, אור כשבא לומר: רוצה

וגו': אשר Â¯ÈÚ.(Î‚)נעדר Ï‡:בירושלים אשר מלונו לבית לא בעירו, אשר ביתו אל לומר: ביתו:ÂˆÈÂ.רוצה אל צואה עשה
.˜�ÁÈÂ,במלכות מורד כדין למלך נכסיו עוד ויהיו במלכות, כמורד ויהרגו למלכותו, יחזור שדוד מעתה האמין כי עצמו, את חנק

ליורשיו: נכסיו להציל עצמו, חנק ‰ˆ·‡.(Î‰)ולזה ÏÚ:הצבא על ‡È˘.לשר Ô·כמו ומעולה, חשוב אדם בן לומר: רצה
טו) כו אתה:(שמואלֿא איש הלא :.ÈÏ‡¯˘È‰הימים יז)ובדברי ב ישמעאל:(א בארץ שהתגורר לפי הישמעאלי, אמרו�Á˘.אמר
ז"ל ב)רבותינו נה מבעלה(שבת ישי מאשת שנולדה לומר, (ויתכן עון. ומבלי נחש של בעטיו שמת על נחש, ונקרא ישי, הוא :

בשמואלֿא אמרנו וכאשר האב, מן גם אחותה היתה צרויה כי דוד, אחות אמר ולא צרויה, אחות אמר ולזה נחש, ושמו הראשון,
י): טז

oeiv zcevn
(„È).¯Ù‰Ï:לבטל(ÊË).ÚÏÂ·Èכמו השחתה, כענין (לקמן

ה':יט) נחלת תבלע למה :(ËÈ).ÍÒÓ‰כמו כווילון, (שמות

מסך:לו) ועשית :.ÁË˘˙Âכמו יד)ופרשה, כו משטח(יחזקאל :

כמו‰¯ÂÙ˙.חרמים: ונקלפים, כתושים כב)חטים כז :(משלי

ונקלפו נרפו כי רפיון, מלשון והוא בעלי, הרפות בתוך
‰ÌÈÓ.(Î)מקליפותיהם: ÏÎÈÓלו ואין המים, פלג ענינו

כמו�Ú„¯.(Î·)חבר: כו)נחסר, מ נעדר:(ישעיהו לא איש :

(‚Î).˘Â·ÁÈÂ:האוכף חגר



צט fi wxt aÎl`eny - mi`iap

aÎl`enyfidkÎci

æéãéøôäì äeö ýåýéå ìôúéçà úöòî ékøàä éLeç úöò äáBè ìàøNé Léà-ìëå íBìLáà øîàiå©³Ÿ¤©§¨Æ§¨¦´¦§¨¥½À̈£©Æ©´¨©§¦½¥£©−£¦®Ÿ¤©Ÿ̈´¦À̈§¨¥º
ñ:äòøä-úà íBìLáà-ìà ýåýé àéáä øeáòáì äáBhä ìôúéçà úöò-úàåè÷Bãö-ìà éLeç øîàiå ¤£©³£¦Ÿ Æ¤Æ©½̈§©£À¨¦¯§Ÿ̈²¤©§¨−¤¨¨¨«©´Ÿ¤©À¤¨³

:éðà ézöòé úàæëå úàæëå ìàøNé éð÷æ úàå íìLáà-úà ìôúéçà õòé úàæëå úàæk íéðäkä øúéáà-ìàå§¤¤§¨¨Æ©´Ÿ£¦½¨´Ÿ§¨ÀŸ¨©³£¦Ÿ Æ¤Æ¤©§¨½Ÿ§¥−¦§¥´¦§¨¥®§¨¬Ÿ§¨−Ÿ¨©¬§¦¨«¦
æèòláé ït øBáòz øBáò íâå øaãnä úBáøòa äìélä ïìz-ìà øîàì ãåãì eãébäå äøäî eçìL äzòå§©¿̈¦§´§¥¨Á§©¦̧§¨¦¹¥ÀŸ©¨³¤©©Æ§¨Æ§©§´©¦§½̈§©−£´©£®³¤§ª©´

:Bzà øLà íòä-ìëìe Cìnìæéíäå íäì äãébäå äçôMä äëìäå ìâø-ïéòa íéãîò õòîéçàå ïúðBäéå ©¤½¤§¨¨−̈£¤¬¦«¦¨¨̧©£¦©¹©Ÿ§¦´§¥Ÿ¥À§¨§¨³©¦§¨Æ§¦¦´¨¨¤½§¥Æ
:äøéòä àBáì úBàøäì eìëeé àì ék ãåc Cìnì eãébäå eëìéçéeëìiå íìLáàì ãbiå øòð íúà àøiå ¥§½§¦¦−©¤´¤¨¦®¦´¬Ÿ§²§¥¨−¨¬¨¦«¨©©³§Ÿ¨Æ©½©©©¥−§©§¨®Ÿ©¥§Á

:íL eãøiå Bøöça øàá Bìå íéøçáa Léà-úéa-ìà | eàáiå äøäî íäéðLèéNøôzå äMàä çwzå §¥¤̧§¥¹̈©¨´Ÿ¤¥¦´§©ª¦À§¬§¥²©£¥−©¥¬§¨«©¦©´¨¦À̈©¦§³Ÿ
:øác òãBð àìå úBôøä åéìò çèLzå øàaä éðt-ìò Cñnä-úàëäMàä-ìà íBìLáà éãáò eàáiå ¤©¨¨Æ©§¥´©§¥½©¦§©¬¨−̈¨¦®§¬Ÿ©−¨¨«©¨´Ÿ©§¥Á©§¨¸¤¨¦¹̈

eáLiå eàöî àìå eL÷áéå íénä ìëéî eøáò äMàä íäì øîàzå ïúðBäéå õòîéçà äià eøîàiå äúéaä©©À§¨©Ÿ§Æ©¥À£¦©Æ©Æ¦´¨½̈©³Ÿ¤¨¤Æ¨¦½̈¨§−¦©´©¨®¦©§©§Æ§´Ÿ¨½̈©¨ª−
ñ:íìLeøéàëäøäî eøáòå eîe÷ ãåc-ìà eøîàiå ãåc Cìnì eãbiå eëìiå øàaäî eìòiå ízëì éøçà | éäéå §¨¨«¦©§¦´©£¥´¤§À̈©©£Æ¥©§¥½©¥´§½©©¦−©¤´¤¨¦®©Ÿ§´¤¨¦À´§¦§³§¥¨Æ

:ìôúéçà íëéìò õòé äëë-ék íénä-úàáëøBà-ãò ïcøiä-úà eøáòiå Bzà øLà íòä-ìëå ãåc í÷iå ¤©©½¦¦¨²¨¨©¬£¥¤−£¦«Ÿ¤©¨´̈¨¦À§¨¨¨Æ£¤´¦½©©©§−¤©©§¥®©´
:ïcøiä-úà øáò-àì øLà øcòð àì ãçà-ãò ø÷aäâëLáçiå Búöò äúNòð àì ék äàø ìôúéçàå ©ÀŸ¤©©©Æ´Ÿ¤§½̈£¤¬Ÿ¨©−¤©©§¥«©£¦´Ÿ¤¨À̈¦´´Ÿ¤¤§¨»£¨¼©©£´

ñ:åéáà øá÷a øáwiå úîiå ÷ðçiå Búéa-ìà åöéå Bøéò-ìà Búéa-ìà Cìiå í÷iå øBîçä-úàãëàa ãåãå ¤©£À©¹̈¨©¥³¤¤¥Æ¤¦½©§©¬¤¥−©¥¨©®©¾̈¨©¦¨¥−§¤¬¤¨¦«§¨¦−¨´
:Bnò ìàøNé Léà-ìëå àeä ïcøiä-úà øáò íìLáàå äîéðçîäëáàBé úçz íìLáà íN àNîò-úàå ©£¨®§¨§©§¨ÀŸ¨©Æ¤©©§¥½¾§¨¦¬¦§¨¥−¦«§¤£¨À̈¨¯©§¨²Ÿ©¬©−̈

:áàBé íà äéeøö úBçà Lçð-úa ìâéáà-ìà àa-øLà éìàøNiä àøúé BîLe Léà-ïá àNîòå àávä-ìò©©¨¨®©£¨¨´¤¦À§Æ¦§¨´©¦§§¥¦½£¤¨Æ¤£¦©´©¨½̈£¬§−̈¥¬¨«

i"yx

(ÊË).¯Â·Ú˙ ¯Â·Ú Ì‚Â:הירדן ÍÏÓÏ.את ÚÏÂ·È ÔÙ
אחיתופל: כדברי ויעשה לטובה, יעצתיו ÚÏ·È.שלא

ובבליעה: בסתר לו ¯Ï‚Â.(ÊÈ)יאמר ÔÈÚ·(:תרגום)

שם, אותם שחובטין צמר, בגדי כובסי קצרא, בעין

ברגל: אותם ‰ÍÒÓ.(ËÈ)שבועטים וילון:‡˙

.˙ÂÙ¯‰כמו כתושות, כב)חטין כז הריפות:(משלי בתוך :

(Î).ÌÈÓ‰ ÏÎÈÓ,כל במחברת פתרון לו יודע איני

הנהר: שבולת כמו ענינו, לפי �Á˘.(Î‰)ופתרונו ˙·
אמרו רבותינו דוד, אבי ישי א)הוא יז בתרא שמת(בבא :

נחש: של בעטיו עון, בלא

cec zcevn
(„È).‰Âˆ '‰Âבאמת היתה חושי שעצת לפי לא לומר: רוצה

באמת כי בעיניהם, עצתו ישרה ולזה אחיתופל, מעצת טובה
א הנרצה,עצת תכלית להגעת האמתי הדרך היתה חיתופל

הטובה אחיתופל עצת להפר גזר הוא כי זאת, היתה מה' אולם
Â‚Â'.(ÂË)וגו': ˙‡ÊÎÂ ˙‡ÊÎשתי להם אמר לומר: רוצה

ושלו: אחיתופל של ˙ÔÏ.(ÊË)העצות, Ï‡כעצת יעשה פן כי
לדוד אודיע לא למען ישרה, שעצתי אמרו ובערמה אחיתופל,

הלילה: ˙Â·Ú¯.להמלט ¯Â·Ú Ì‚Â:הירדן ÚÏÂ·È.את ÔÙפן
הלילה: אחריו ירדפו כאשר ולעמו, לדוד מה Ì‰Â(ÊÈ)ישחת

.ÂÎÏÈ:'וגו ילכו שהם ÂÏÎÂÈ.בכדי ‡Ï ÈÎ:בהם ירגישו פן העיר, לבוא עצמם להראות יוכלו לא ואחימעץ ÈÂ¯‡(ÁÈ)יהונתן
.Ì˙Â‡:רוגל בבחורים:ÂÎÏÈÂ.בעין אשר מאהבם אל רוגל מעין הלכו ולזה אותם, ראה הנער אשר הרגישו ‰‡˘‰.(ËÈ)כי

האיש: המסך:ÂÈÏÚ.אשת „·¯.על Ú„Â� ‡ÏÂ:להמסך שמתחת מהבאר, ניכר היה הביתה:‡È‰.(Î)לא שבאו להם הוגד כי
.Â˘˜·ÈÂ:לבקשם המים מיכל עברו או האשה. Â‚Â'.(Î·)בבית „Á‡ „Úהיה לא אחד אפילו הבוקר, אור כשבא לומר: רוצה

וגו': אשר Â¯ÈÚ.(Î‚)נעדר Ï‡:בירושלים אשר מלונו לבית לא בעירו, אשר ביתו אל לומר: ביתו:ÂˆÈÂ.רוצה אל צואה עשה
.˜�ÁÈÂ,במלכות מורד כדין למלך נכסיו עוד ויהיו במלכות, כמורד ויהרגו למלכותו, יחזור שדוד מעתה האמין כי עצמו, את חנק

ליורשיו: נכסיו להציל עצמו, חנק ‰ˆ·‡.(Î‰)ולזה ÏÚ:הצבא על ‡È˘.לשר Ô·כמו ומעולה, חשוב אדם בן לומר: רצה
טו) כו אתה:(שמואלֿא איש הלא :.ÈÏ‡¯˘È‰הימים יז)ובדברי ב ישמעאל:(א בארץ שהתגורר לפי הישמעאלי, אמרו�Á˘.אמר
ז"ל ב)רבותינו נה מבעלה(שבת ישי מאשת שנולדה לומר, (ויתכן עון. ומבלי נחש של בעטיו שמת על נחש, ונקרא ישי, הוא :

בשמואלֿא אמרנו וכאשר האב, מן גם אחותה היתה צרויה כי דוד, אחות אמר ולא צרויה, אחות אמר ולזה נחש, ושמו הראשון,
י): טז

oeiv zcevn
(„È).¯Ù‰Ï:לבטל(ÊË).ÚÏÂ·Èכמו השחתה, כענין (לקמן

ה':יט) נחלת תבלע למה :(ËÈ).ÍÒÓ‰כמו כווילון, (שמות

מסך:לו) ועשית :.ÁË˘˙Âכמו יד)ופרשה, כו משטח(יחזקאל :

כמו‰¯ÂÙ˙.חרמים: ונקלפים, כתושים כב)חטים כז :(משלי

ונקלפו נרפו כי רפיון, מלשון והוא בעלי, הרפות בתוך
‰ÌÈÓ.(Î)מקליפותיהם: ÏÎÈÓלו ואין המים, פלג ענינו

כמו�Ú„¯.(Î·)חבר: כו)נחסר, מ נעדר:(ישעיהו לא איש :

(‚Î).˘Â·ÁÈÂ:האוכף חגר



hlק wxt mildz - miaezk

mildzhliÎe

.èìå:äìñ ávð íãà-ìk ìáä-ìk-Cà Ecâð ïéàë écìçå éîé äzúð | úBçôè äpäæ| íìöa-Cà ¦¥³§¨¸»̈©³¨¨©À§¤§¦´§©´¦¤§¤®©¨¤¬¤¨¹̈À̈¦¨¬¤«¨©§¤³¤
:íôñà-éî òãé-àìå øaöé ïeéîäé ìáä-Cà Léà-Cläúéç:àéä Eì ézìçBú éðãà éúéew-äî äzòå ¦§©¤¦À©¤¬¤¤«¡¨®¦¹§ÀŸ§«Ÿ¥©¬¦«Ÿ§¨«§©¨´©¦¦´¦£Ÿ¨®«¹©§¦À§´¦«

è:éðîéNz-ìà ìáð útøç éðìévä éòLt-ìkîé:úéNò äzà ék ét-çzôà àì ézîìàð ¦¨§¨©¬©¦¥®¦¤§©¬¹̈À̈©§¦¥«¦−¤«¡©§¦´Ÿ¤§©¦®¦−©¨´¨¦«¨

i"yx

(Â).˙ÂÁÙË הנמדד‰�‰ כדבר האדם ימי הם מדודים

קצובים: האדם ימי כן כאיןÈ„ÏÁÂ.בטפחי' וזקנתנו

בלע"ז: רדוייל חלודה ל' חלד, �ˆ·.נגדך, Ì„‡ ÏÎ
ומצבו: חייו הם הבל חי אדם ·ˆÌÏ.(Ê)כל Í‡

צלם פירשו ומנחם צלמות, ל' דונש פירשו בחושך,

האדם את עשה אלהים בצלם כי כמו ט')ממש ,(בראשי'

דבריו: יתכנו ‰·Ï.ולא Í‡ותאוה ההמיה כל הוא

הקציר:Èˆ·¯.שלהם: ימות כל בשדה ÏÂ‡תבואה

.ÌÙÒ‡ ÈÓ Ú„Èלפני שמא לבית אספם מי יודע אינו

ימות: ˜È˙ÈÂ.(Á)האסיף ‰Ó ‰˙ÚÂהשאלה היא מה

שמפשעי אלא אינו ממך ומייחל שואל אני אשר

�·Ï.(Ë)הצילני: ˙Ù¯Á,תשימני אל הנבל חרפת

אתם לי לומר יוכל שלא ומכאובות נגעים עליו גם הבא

להביא גרמה הזאת והתפלה לוקים אנו אין ואנו לוקים

עליהם: חלאים È˘Ú˙.(È)ייסורי ‰˙‡ ÈÎשהבאת

צרה: עלינו

cec zcevn
(Â).˙ÂÁÙË:בטפח הנמדד כדבר בעולםÈ„ÏÁÂ.קצובות זמני

יתמו: לא אשר שנותיך נגד כאין Â‚Â'.הוא Ï·‰ ÏÎ Í‡כל
הזמן: בפגעי נעדר לא איש אדם בכל היא ÏÒ‰.ההבלים ·ˆ�

חדל אדם מבני מי להיות ישתנה ולא לעולם נצב הזה הדבר
מפגעיו: הזמן Â‚Â'.(Ê)מהבלי ÌÏˆ· Í‡בחושך הלא האיש

ואינו צובר הוא כי רב עושר המון קובץ וריק ולהבל יהלך
יאספנו: אחר ואיש ימות פן כי הבית יאספם מי ה'ÚÂ˙‰.(Á)יודע אל תקותי א"כ יהיה מה המה הבל העולם וקניני הואיל

עליה: לך מיחל אהיה אשר הדבר הוא ÈÚ˘Ù.(Ë)ומה ÏÎÓתשים ואל פשעי על הבא העונש מן שתצילני תקותי ע"כ ר"ל
הנבל: בעיני לחרפה להיות עשית�‡È˙ÓÏ.(È)אותי אתה הלא אמרתי כי התרעמתי ולא כאלם הייתי העונש עלי בבוא הלא

במשפט: עול תעשה ולא

oeiv zcevn
(Â).Ï·‰בא בהבל כמו וצרות פורעניות ענין שהוא הבל יש

ילך ו')ובחושך וחושך:·ˆÌÏ.(Ê):(קהלת צלמות מלשון
.ÔÂÈÓ‰Èבהמון אוהב ומי כמו הממון קבוץ ה')ענין :(שם

.¯Â·ˆÈ:ותל צבור לבית:‡ÌÙÒÂ.מל' ˙È˙ÏÁÂ.(Á)יכניסם
תקותי:

xe` ldi
אומראךז גדול ה"ב דשבת פ"ט ירושלמי איש. יתהלך בצלם

כאילו השמועה בעל רואה יהא אומרה מפי שמועה האומר כל
הלימוד דעיקר אופנו על הדבר יגיד (שעי"ז כנגדו עומד הוא
וכיון מוריך את רואות עיניך והיו כדכתיב פנים בראיית מרבו
ומאי בוריו) על הדבר ויבין ידע לנגדו עומד השמועה שבעל
והיינו ידע לנגדו עומד (שהוא בצלם אך מנ"ל) (פי' טעמא
השמועה) האומר האיש (יתנהג איש יתהלך רבו) של צלם
ה"ח. דקדושין ובפ"ק דשקלים ספ"ב בירושלמי עוד וכ"ה
ומראה פי' לפניהם תשים אשר המשפטים ואלה בד"ה עמ"ש
עד דרביה אדעתיה אינש קאים לא בענין ועמ"ש פנים לו
זווג רק הדבור שע"י שההמשכה בענין ומ"ש שנין ארבעין
ע"י שיומשך א"א החכמה עצם אבל לבד הארה בחי' נשיקין
החכ' מעצמיות נמשך שבטפה גופני זווג מעלת וזהו הדבור
בבחי' בו מאיר עי"ז השמועה בעל שרואה שע"י י"ל לכן
נמשך שמשם השמועה בעל של החכמה מעצמיות מקיף
מעלת וזהו אופנו על הדבר יגיד ועי"ז הארה שהיא זו שמועה
כ"ז סי' באגה"ק מ"ש יובן ועד"ז מוריך. את רואות עיניך והיו
רבם רוח מבחי' חלקם לקבל לתלמידיו מאד נקל הלכך
ה' את בהם עבד אשר ואהבתו ויראתו אמונתו שהם העצמיות
אך בחי' וזהו עכ"ל. כו' לכלי חוץ המאיר בלבד זיוום ולא
השמועה. שהוא לבד זיוו ולא רבו של העצמיות היינו בצלם
השכלית. הנפש עצמיות שהוא צלם בפי' הרמב"ם וכמ"ש
ציור בחי' כפשוטו הוא צלם שפי' לעיל שנתבאר פי על ואף
שהן הנפש בחי' עשר שהוא רוחני אדם ציור ענינו מ"מ אדם.

זה ידי שעל וזהו פ"ג. ח"א בתניא כמ"ש הנפש עצמיות
מבחי' ולמעלה האור ריבוי ענינו ההילוך כי איש יתהלך
העומדים בין מהלכים לך ונתתי ע"פ בת"א וכמ"ש עמידה
עצמיות שהוא רבו של בצלם בחי' ע"י לאיש נמשך זה והילוך
הארה רק שהיא לבד השמועה ע"י משא"כ המשפיע ומהות
שבה החכמה מעצמיות נמשך האור וריבוי הולדה כל כי כו'
עמה"מ יוסף. פורת בן ע"פ ועמ"ש א"ס אור הארת מלובש
א'. קי"ו ב'. צ"ה ר"ח א'. קנ"ו ג' ק"כ א'. צ"ו ג' מ"א
להבין אפשר הנ"ל ומירושלמי ב'. צ"ז ת"ז ג'. כ"א גלגולים
שלא על הארץ אבדה מה על ע"פ פב"ת בנדרים משארז"ל
הקב"ה של שמועותיו היא התורה כי תחלה. בתורה ברכו
אבל בפיך שמתי אשר ודברי שיהיו אומרו מפי דבר וצ"ל
ולא ממש עיניו נגד שהוא השמועה בעל רואה שיהי' צריך
ממקור ימשיך ועי"ז תמיד לנגדי ה' שויתי כמ"ש כו' כנגד
התפלה ע"י והיינו בתורה ברכו נק' וזה התורה ומקור החכמה
ברכו שלא משא"כ בנפש. הוי' שם גילוי שיהי' בא"י שהיא
כו'. השמועה בעל רואה ואינו לבד השמועה שלומדים בתורה
אדם נעשה מ"ש פי' כו'. איש יתהלך בצלם אך ענין וזהו
מ"ש ענין שהוא כו' בצלמו האדם את ויברא וכתיב בצלמנו
הע"ס שבבחי' והיינו כו' הוי' כבוד כו' אדם כמראה דמות
כדי בזה שנתלבש ממש א"ס אור מלובש הכלים שהם
מקיפים ג' ל' ט"ס צ' פרט ודרך כו' לישראל תורה להשפיע

איש: יתהלך דוקא ועי"ז כו' למקיף מקיף מ"ם

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia

א: עמ' ט לרב:דף המסייעת ברייתא הגמרא ּפרסמביאה עתידה הכי, נּמי ְֲִִִַַַָָָָּתניא
רֹומי, ּביד בדבר,ׁשּתּפֹול טעמים ּגזירתושני ועֹוד, ּכניׁשּתא. ּבי ּדסתרי חדא, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

סֹותרין, ּביד ּבֹונין ׁשּיּפלּו הּוא כמומלְך וזה מובן. זה שאין יהּודהאף רב ּדאמר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ
העֹולם ּבכל הרׁשעה רֹומי מלכּות ׁשּתפׁשֹוט עד ּבא ּדוד ּבן אין רב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאמר

ׁשּנאמרּכּוּלֹו חדׁשים, המשיחּתׁשעה ימות ב)על ה עת(מיכה עד יּתנם 'לכן ְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יׂשראל', ּבני על יׁשּובּון אחיו ויתר ילדה, ישראליֹולדה בני את שיתן ודורש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

רומי שמלכות כיון כן ואם חדשים. תשעה שהוא ילדה' יולדה 'עת זמן כמו הרומיים ביד

להיפך. ולא פרס את תכבוש שהיא מוכח המשיח, ביאת קודם שתשלוט זו היא

רּבנן, מזוזה'ּבׁשעריָך'תיבתּתנּו חיוב לגבי ט)הכתובה ו ש(דברים ללמדנו אחדבאה ְִֶֶַָָָָָ
ּבּתים, חצירֹותׁשערי ׁשערי הבתים,ואחד מדינֹותשלפני ׁשערי המוקפותואחד ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אלו,הרים שערים דרך רק היא מהן לצאת ׁשעריוהדרך לואחד יׁשהכניסה עיירֹות, ְֲֲֵֵֶַָָ
לּמקֹום מצוה חֹובת והטעם,ּבהן במזוזה. הם חייבים 'ּוכתבּתם- ׁשּנאמר מּׁשּום ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּובׁשעריָך' ּביתָך מזזֹות הללו.על השערים כל על לחייב רבים, לשון ְְִֵֶֶַָֻ
ּבארטבין מעׂשה יהּודה רּבי אומנותאמר שם מזּוזֹות- ּבֹודק ׁשהיה אחד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

קסּדֹור ּומצאֹו צּפֹורי ׁשל העליֹון בכשפיםאחדשוטר-ּבּׁשּוק שעוסק בו וחשד ְְְִִֶֶֶַַָָָ
זּוז. אלף מּמּנּו נותניןונטל אין אף ולכן הגויים, לעיני המזוזה בעסק סכנה שיש ומכאן ְִֶֶֶַָ

זה. מטעם נכרים בה שדרים העיר בשערי מזוזה

הגמרא: ניּזֹוקין,מקשה אין מצוה ׁשלּוחי אלעזר, רּבי פוטריםומדועוהאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הגמרא: מתרצת מצוה. קיום במקום סכנה אין הרי סכנה, מחשש ּדקביעממזוזה ְִִֵַָהיכא

ׁשאני חוששיםהיּזקא תמיד, מצויות המושל שעלילות לפנינו, מזומן שההיזק במקום - ִֵֶַָ
לדבר, וראיה מצוה. קיום במקום אף אתּדכתיבלהיזק למשוח הנביא שמואל כשנצטוה ְִִ

שאול במקום למלך ב)דוד טז א' ׁשאּול,(שמואל וׁשמע אלְך איְך ׁשמּואל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹ'וּיאמר
כך,והרגני', אחר ּבאתי',וכתוב לה' לזּבֹוח ואמרּת ּבידָך ּתּקח ּבקר עגלת ה' תחבולה'וּיאמר לעשות ה' לו שאמר ומזה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מצוה. שהיה ואף סכנה במקום לילך שאין לו הראה וכו' בקר עגלת שיקח

ּובית הּכנסת ּבית אידְך, ּבנגעיםּתניא מטּמאין האּׁשה ּובית אםהּׁשּוּתפין בתים נגעי טומאת מקבלים נגע.- בהם נראה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הגמרא: הגמרא:ּפׁשיטא.שואלת ּדתימאמשיבה מהפסוקמהּו לה)לדרוש יד הּבית(ויקרא לֹו אׁשר לאמר'ּובא לּכהן והּגיד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

שתיבת ּבּבית', לי נראה לו'לֹו'ּכנגע השייך בית דווקא בנגעים נטמא בית איזה ללמדנו לּהבאה וכןולא האשה, להן,של ולא 'לֹו' ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹ
נטמא, השותפין בית לןשאין מׁשמע נגעים.קא טומאת פרשת בכלל אלו שאף ְַַָָ

הגמרא: נּמישואלת הכי הגמרא:ואימא מיישבת הם. פטורים 'שאכן קרא, צרעתאמר נגע אחּוּזתכם'ונתּתי ארץ (שםּבבית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
לד) אחוזתכם.יד בארץ אשר בית כל משמע ,

הגמרא: שדרשתאּלאשואלת מיטמא,כיון בית בפסוק'לֹו'שכל משיבהלילּמההכתוב אותו. כתבה התורה דרשה איזו לשם - ִֶָָָ
על מכאן למדים לֹו,הגמרא: ּביתֹו ׁשּמייחד לֹודהיינומי ׁשאין ואֹומר ּכליו להׁשאיל רֹוצה להשאיל,ׁשאינֹו הּקדֹוׁשכלים ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּביתֹו את ּכׁשּמפּנה מפרסמֹו הּוא הנגע,ּברּוְך דין את ולפסוק לראות הכהן שיכנס לאחרים,קודם ּכליו למׁשאיל ּפרט ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ביתו. על נגעים מביא הוא ברוך הקדוש שאין

מה והמקדשתניא, הבית מהר חלק איזה הּבית- הר יהּודה. ׁשל ּבחלקֹו מזרח,היה בצד שיש הפנוי המקום שבתוךהּלׁשכֹות- ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָ
המזבח.והעזרֹותהחיל, מקום עד ממזרח והיינו כהנים, ועזרת ישראל ועזרת נשים עזרת ּבנימין- ׁשל ּבחלקֹו היה מערב,ּומה בצד ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָ
אליו,אּולם וצמוד ההיכל לפני העשוי בנין הזהב,והיכל- ומזבח השלחן המנורה נתונים שבו הּקדׁשים- קדׁשי ּורצּועהּובית . ְְְִֵֵֵַָָָָָָ

אמה ברוחב נוסף שטח יהּודהוהיא ׁשל מחלקֹו יֹוצאה המזבח,היתה של דרומי צד לאורך מערב, ׁשלבכךונכנסתכלפי לחלקֹו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
בנימין,ּבנימין, של בחלקו היה כולו המזבח זוּובּהשהרי ברצועה להיותהיה- ּבנּויצריך המזבח,מזּבח סביבות לכל יסוד שיהיה בכך ְְִִִֵַָָָָָ

לבנימין, שייך שלא בחלק המזבח יהיה שלא כדי היסוד, את אלו מזבח מצידי נחסר יהודה, של חלקו הרצועה שהיתה ְִִָּובנימיןומאחר
יהיה,הּצּדיק שכך הקודש ברוח שצפה יֹום,אחר ּבכל לבלעּה עליה מצטער ושיהיההיה בחלקו תיפול זו רצועה שגם רוצה שהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

סביביו, בכל יסוד יב)ׁשּנאמרלמזבח לג הּיֹום'(דברים ּכל עליו תמיד.'חפף הדבר על ומצטער מתחכך ּבנימין- זכה לפיכְך ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לּגבּורה אּוׁשּפיזכן ונעׂשה בחלקו,הּצּדיק העדות ארון שהיה לשכינה, מארח ּכתפיו(שם)ׁשּנאמר- ארצו'ּובין בגובה ׁשכן'- ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ובנימין. יהודה של בחלקם שהיתה בדבריו שמפורש וכמו לשבטים, נתחלקה שירושלים סובר זה ותנא השכינה. תשרה -
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א: עמ' ט לרב:דף המסייעת ברייתא הגמרא ּפרסמביאה עתידה הכי, נּמי ְֲִִִַַַָָָָּתניא
רֹומי, ּביד בדבר,ׁשּתּפֹול טעמים ּגזירתושני ועֹוד, ּכניׁשּתא. ּבי ּדסתרי חדא, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

סֹותרין, ּביד ּבֹונין ׁשּיּפלּו הּוא כמומלְך וזה מובן. זה שאין יהּודהאף רב ּדאמר ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ
העֹולם ּבכל הרׁשעה רֹומי מלכּות ׁשּתפׁשֹוט עד ּבא ּדוד ּבן אין רב, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָאמר

ׁשּנאמרּכּוּלֹו חדׁשים, המשיחּתׁשעה ימות ב)על ה עת(מיכה עד יּתנם 'לכן ְְֱֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
יׂשראל', ּבני על יׁשּובּון אחיו ויתר ילדה, ישראליֹולדה בני את שיתן ודורש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

רומי שמלכות כיון כן ואם חדשים. תשעה שהוא ילדה' יולדה 'עת זמן כמו הרומיים ביד

להיפך. ולא פרס את תכבוש שהיא מוכח המשיח, ביאת קודם שתשלוט זו היא

רּבנן, מזוזה'ּבׁשעריָך'תיבתּתנּו חיוב לגבי ט)הכתובה ו ש(דברים ללמדנו אחדבאה ְִֶֶַָָָָָ
ּבּתים, חצירֹותׁשערי ׁשערי הבתים,ואחד מדינֹותשלפני ׁשערי המוקפותואחד ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

אלו,הרים שערים דרך רק היא מהן לצאת ׁשעריוהדרך לואחד יׁשהכניסה עיירֹות, ְֲֲֵֵֶַָָ
לּמקֹום מצוה חֹובת והטעם,ּבהן במזוזה. הם חייבים 'ּוכתבּתם- ׁשּנאמר מּׁשּום ְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּובׁשעריָך' ּביתָך מזזֹות הללו.על השערים כל על לחייב רבים, לשון ְְִֵֶֶַָֻ
ּבארטבין מעׂשה יהּודה רּבי אומנותאמר שם מזּוזֹות- ּבֹודק ׁשהיה אחד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

קסּדֹור ּומצאֹו צּפֹורי ׁשל העליֹון בכשפיםאחדשוטר-ּבּׁשּוק שעוסק בו וחשד ְְְִִֶֶֶַַָָָ
זּוז. אלף מּמּנּו נותניןונטל אין אף ולכן הגויים, לעיני המזוזה בעסק סכנה שיש ומכאן ְִֶֶֶַָ

זה. מטעם נכרים בה שדרים העיר בשערי מזוזה

הגמרא: ניּזֹוקין,מקשה אין מצוה ׁשלּוחי אלעזר, רּבי פוטריםומדועוהאמר ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
הגמרא: מתרצת מצוה. קיום במקום סכנה אין הרי סכנה, מחשש ּדקביעממזוזה ְִִֵַָהיכא

ׁשאני חוששיםהיּזקא תמיד, מצויות המושל שעלילות לפנינו, מזומן שההיזק במקום - ִֵֶַָ
לדבר, וראיה מצוה. קיום במקום אף אתּדכתיבלהיזק למשוח הנביא שמואל כשנצטוה ְִִ

שאול במקום למלך ב)דוד טז א' ׁשאּול,(שמואל וׁשמע אלְך איְך ׁשמּואל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹ'וּיאמר
כך,והרגני', אחר ּבאתי',וכתוב לה' לזּבֹוח ואמרּת ּבידָך ּתּקח ּבקר עגלת ה' תחבולה'וּיאמר לעשות ה' לו שאמר ומזה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

מצוה. שהיה ואף סכנה במקום לילך שאין לו הראה וכו' בקר עגלת שיקח

ּובית הּכנסת ּבית אידְך, ּבנגעיםּתניא מטּמאין האּׁשה ּובית אםהּׁשּוּתפין בתים נגעי טומאת מקבלים נגע.- בהם נראה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
הגמרא: הגמרא:ּפׁשיטא.שואלת ּדתימאמשיבה מהפסוקמהּו לה)לדרוש יד הּבית(ויקרא לֹו אׁשר לאמר'ּובא לּכהן והּגיד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ

שתיבת ּבּבית', לי נראה לו'לֹו'ּכנגע השייך בית דווקא בנגעים נטמא בית איזה ללמדנו לּהבאה וכןולא האשה, להן,של ולא 'לֹו' ְְְְִִִֶֶַַָָָָֹֹ
נטמא, השותפין בית לןשאין מׁשמע נגעים.קא טומאת פרשת בכלל אלו שאף ְַַָָ

הגמרא: נּמישואלת הכי הגמרא:ואימא מיישבת הם. פטורים 'שאכן קרא, צרעתאמר נגע אחּוּזתכם'ונתּתי ארץ (שםּבבית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
לד) אחוזתכם.יד בארץ אשר בית כל משמע ,

הגמרא: שדרשתאּלאשואלת מיטמא,כיון בית בפסוק'לֹו'שכל משיבהלילּמההכתוב אותו. כתבה התורה דרשה איזו לשם - ִֶָָָ
על מכאן למדים לֹו,הגמרא: ּביתֹו ׁשּמייחד לֹודהיינומי ׁשאין ואֹומר ּכליו להׁשאיל רֹוצה להשאיל,ׁשאינֹו הּקדֹוׁשכלים ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּביתֹו את ּכׁשּמפּנה מפרסמֹו הּוא הנגע,ּברּוְך דין את ולפסוק לראות הכהן שיכנס לאחרים,קודם ּכליו למׁשאיל ּפרט ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ביתו. על נגעים מביא הוא ברוך הקדוש שאין

מה והמקדשתניא, הבית מהר חלק איזה הּבית- הר יהּודה. ׁשל ּבחלקֹו מזרח,היה בצד שיש הפנוי המקום שבתוךהּלׁשכֹות- ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָ
המזבח.והעזרֹותהחיל, מקום עד ממזרח והיינו כהנים, ועזרת ישראל ועזרת נשים עזרת ּבנימין- ׁשל ּבחלקֹו היה מערב,ּומה בצד ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָ
אליו,אּולם וצמוד ההיכל לפני העשוי בנין הזהב,והיכל- ומזבח השלחן המנורה נתונים שבו הּקדׁשים- קדׁשי ּורצּועהּובית . ְְְִֵֵֵַָָָָָָ

אמה ברוחב נוסף שטח יהּודהוהיא ׁשל מחלקֹו יֹוצאה המזבח,היתה של דרומי צד לאורך מערב, ׁשלבכךונכנסתכלפי לחלקֹו ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
בנימין,ּבנימין, של בחלקו היה כולו המזבח זוּובּהשהרי ברצועה להיותהיה- ּבנּויצריך המזבח,מזּבח סביבות לכל יסוד שיהיה בכך ְְִִִֵַָָָָָ

לבנימין, שייך שלא בחלק המזבח יהיה שלא כדי היסוד, את אלו מזבח מצידי נחסר יהודה, של חלקו הרצועה שהיתה ְִִָּובנימיןומאחר
יהיה,הּצּדיק שכך הקודש ברוח שצפה יֹום,אחר ּבכל לבלעּה עליה מצטער ושיהיההיה בחלקו תיפול זו רצועה שגם רוצה שהיה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ

סביביו, בכל יסוד יב)ׁשּנאמרלמזבח לג הּיֹום'(דברים ּכל עליו תמיד.'חפף הדבר על ומצטער מתחכך ּבנימין- זכה לפיכְך ְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לּגבּורה אּוׁשּפיזכן ונעׂשה בחלקו,הּצּדיק העדות ארון שהיה לשכינה, מארח ּכתפיו(שם)ׁשּנאמר- ארצו'ּובין בגובה ׁשכן'- ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ובנימין. יהודה של בחלקם שהיתה בדבריו שמפורש וכמו לשבטים, נתחלקה שירושלים סובר זה ותנא השכינה. תשרה -

i"yx

.úåðéãî éøòù ãçàztwen dpicn yi

oi`e ze`qxt dnka mixrie mixd

oebk mixry jxc `l` dpnn oi`vei

:xbd ux`.ïéáèøàáixn`e yi`d my

:zepne`d my lr dl.øåãñ÷my

:xhey `ede heicxq oebk `ed zeciwt

.à÷æéä òéá÷ãzepnefn lyend zelilr

:cinz.êìà êéàt"r cec z` geynl

:xeaicd.åì åúéá ãçééîù éîìilky

oli`yn epi`e el oicgein eyinyz

lr mi`a mirbpdy xnelk eipkyl

:oird zexvúåëùìäå úéáä øä
.úåøæòäåziad xd agex igxfnd cv

dlek l`xyi zxfre dlek miyp zxfr

mipdkdzqixc ilbxmewn lydn``"i

gafnd mye l`xyi ilbxn oldl

oinipa ly ewlga axrnle myn ligzn

d`vei gafnd ayen mewnay `l`

oxwl dqpkpe dcedi ly ewlgn drevx

:zinexczigxfn.óôåçjkgzndmc`k

xifp oeyl eze`z biyn epi`y zngn

:(.an sc xifp) (ey`x segi `l)

.ïëæéôùåà:ewlga oezp oex`d didy



xcde"קב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc zexeka(oey`x meil)

àøîâ
:aewxrd mewn okid zx`and `ziixa d`ian `xnbdàðzepipy - ¨¨

,`ziixaaïBéìòä õô÷,ezaekx` epiidc ,oeilrd zenvrd xyw - ¨©¨¤§
,jxide weyd xeaig mewn myyïBzçzä õô÷ àìåxeaig `le - §Ÿ¨©©©§

,zeqxtl jenqd oezgzdBcâðëedf xeaig mewne -,økéð ìîba §¤§©¨¨¦¨
.ueg itlk zhlead mvr daekx`d cbpk el yiy meyn

äðùî
:dk cr zeipyna exkfedy minend lk ly mpic dn zx`an dpynd

ïéîeî elà ìò,dk cr zeipyna exkfedyøBëaä úà ïéèçBL- ©¥¦£¦¤©§
,daxwd `ll dpicna xeka hegyl xzenïécôð ïéLc÷enä éìeñôe§¥©§¨¦¦§¦

ïäéìòmzectl ozipe ,elqtp ,el` minenn cg` mda ltpy miycw - £¥¤
.mzyecwn

àøîâ
ddnz .dpicna xeka oihgey el` minen lry ,dpyna epipy

:`xnbdéì änì ez àä,aey df oic eprinydl `pzd jxved dnl - ¨¨¨¦
àLéø déì àðz àälirl ok epipy xak ixde -(.fl)ïéîeî elà ìò' ¨¨¨¥¥¨©¥¦
,'øBëaä úà ïéèçBL:`xnbd zvxzn .minend z` dhxiteàôéñ £¦¤©§¥¨

àëéøèöéàxen`d z` eprinydl ick df oic letkl jxved `pzd - ¦§§¦¨
y ,`tiqa.ïäéìò ïécôð ïéLc÷enä éìeñt:dywne `xnbd dayàä §¥©§¨¦¦§¦£¥¤¨

,àèéLt énðc dpyna epcnly xg` ikïðéèçL èçLéîxekay - ©¦§¦¨¦§¨¨£¦©
,uega ehgyl ozip el` minen ea eltpyàéòaéî ÷øôéîjixv ike - ¦§¨¦©§¨

hgydl xeka mixizn el` minen m` ixde ,ezectl ozipy epcnll
.mdilr zectl xyt`y i`cae ,uega

:xg` ote`a `xnbd zayiinàðúc éãééà àlàlirl(.n)ìLäL ¤¨©§¥§¨¨§Ÿ¨
minenéñBäó,`li`Bì eøîàåminkgeðòîL àì`l`elà úà ¦§¨§Ÿ¨©§¤¥

exkfedyzeipyna,lirläàãéçéc éúàå éðz÷åjk xg`e -(:n)ay §¨¨¥§¨¥¦¦¨¨
qepbihp` oa `pipg iax enk micigi mi`pz epny minen dpene `pzd
okl ,minkg ewlg mdilr mby `pin` dede ,l`ilnb oa `pipg iaxe

`pzd ayeäleëa dì íéúñ à÷åmzqa dpye -ïéîeî elà ìò' §¨¨¦¨§§©¥¦
,'ïäéìò ïécôð ïéLc÷enä éìeñôe øBëaä úà ïéèçBLeprinydl £¦¤©§§¥©§¨¦¦§¦£¥¤

.mixenb minen miaygp micigi mi`pz epny el` mineny

äðùî
elàåmixacïäéìò ïéèçBL ïéàL,xekaLc÷na àì,epick eaixwdl §¥¤¥£¦£¥¤Ÿ©¦§¨

,oaxwd z` milqet el` mixac ik,äðéãna àìåxenb menk mpi` ik §Ÿ©§¦¨
.uega ehgyl xizdløåøåeçzepal zetihk d`xpy ,oird ileg - ©©§¨

,oiraïéòeá÷ ïéàL íénäåote`a `l j` oirdn miblefd min e` - §©©¦¤¥§¦
.mdil`n mixaere ,reawúBiîéðtä ïéèeçå,zeixeg`d miikipg oke - §¦©§¦¦

,zelecbd mipiyd zereaw mdayeîbôpL,zvw mdn xqgpy -ìáà ¤¦§§£¨
eø÷òpL àì.xenb men df ixd exwrpyk ik ,mnewnn ixnblìòáe Ÿ¤¤¤§©©

áøb,miptane uegan gl `ede ,`ed oigy oin -úìaé ìòáeyiy - ¨¨©©©¤¤
,xrye mvr da oi`e ,oiray oald wlga zlai elúéææç ìòáeoin - ©©£¨¦

.xaer men `ede ,`ed oigyï÷æ,dpwf zngn crexe zzex `edy - ¨¥
íäBæîe ,äìBçå.rx egixy -äøéáò Ba äãáòpLåici lr raxpy - §¤§¨§¤¤¤§¨£¥¨

,mc`,íãà úéîäLådricide ,zindy e` raxpy micr ipy oi`y s` §¤¥¦¨¨
wx `id jk lríeèîeèå .íéìòaä ét ìò Bà ãçà ãò ét ìòipniqy ©¦¥¤¨©¦©§¨¦§§

,dawp e` xkf `ed m` oigadl xyt` i`e ,miqekn ezeawpe ezexkf
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המשך בעמוד כ



קג oifge` mipy` cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

àøîâïåéìòä õô÷weyd xeag mewn ,ezaekx` epiid Ð oeilrd .xyw = utw Ð

.zeqxtl jenq oezgzd utw `le ,jxideøëéð ìîâá åãâðëel yi lnbdy Ð

:izrny xg` oeyl .oileg zhigya ixen oeyl .uegl hlea mvr daekx`d cbpk

.mewxr eze` cr zrbn lnb apfy oebkäàãéçéã éúàå éðú÷åoxn`c meyn Ð

el` z` `l` 'ek eprny `l :lirl

`z`e `pz xcde .dpaia dpny mipey`xd

ixn`w i`cigi `l` ,`nzq mpi`y oinena

iaxe qepbihp` oa `pipg iax oebk ,edl

opax ibilt jzrc `wlqe .l`ilnb oa `pipg

lr :edlek` mzqe xcd ikdl Ð ediilr

.'ek oihgey oinen el`äðùîúìáé ìòáå
,mvr da oi`ca Ð 'ek lirl `pniwe`ck Ð

da oi`e .xenb men `ied Ð mvr `ki` i`c

Ð eteba i`c .oir ly oala da yie ,xry

.`ed `nlra lezlzúéææçå áøâipin Ð

.oigyíäåæî.gixqn Ðåá äãáòðùå
äøéáò.raxpy Ðìò íãà úéîäù åà

ãçà ãò éô`l ,cg` cr `l` oi`y Ð

.dgibpa `le driaxaåîöò éô ìòÐ

eed i`c .exn` milra `l` ,cr my oi`y

elit` ,dliwqa ied Ð xaca micr ipy

.xqzin d`pdañåðéâåøãðàå íåèîåèåÐ

.iycw `le od dawp wtq ,iycwe xkf wtq

äæî ìåãâ íåî êì ïéàqepibexcp`` Ð

xekak iede ,menk ied zeawp mewnc .i`w

dfiba xeq`e ,dpicna hgype ,men lra

.dceareøåëá åðéà íéøîåà íéîëçåÐ

.carpe ffbpe ,`ed dnvr ipta dixac

àøîâàì áøâåxenb men ied Ðáéúëäå
àúééøåàá áøâzxEr" iab (ak `xwie) Ð©¤¤

!"ztli e` axb e`" :aizkc ,"xeay e`åúå
àì úéææç`ed xenb men Ðaizkde

!`ziixe`añøç äæ.qxgk dywy oigy Ð

úéøöîä úéææçlr `aedy oigy Ð

.mixvndúôôìî,ea dweac Ð

.sitle Ð "xagie" (el zeny) opinbxznck

àø÷ã ååä áøâ àúìú àìà,oinen iab Ð

mipta yai Ð qxgd df :dia opiyxcc

.ueganeíéøöîãzellwa i`d epiidc Ð

.uegan gle mipta yai Ð "qxgae axbae"

ied i`e ,iqzin `l Ð miptan yaic oeike

.xenb men inp ied xekaaïéúéðúîãgl Ð

.uega gle miptançøåôi`d epiid Ð

.gxet ied hlead xacc ,dlrnl d`xpy

úåòåáòáà áéúëå,raep oeyl epiidc Ð

.gl did uegan :rnyncéìéî éðä àðîÐ

.ycwna eze` oihgey oi`cïî ïàöä ïî
íéáùëäon m`e" :"`xwie"a aizk `xw Ð

,'ebe "mifrd on e` miaykd on epaxw o`vd

oke .o`vd lk `le Ð "o`vd on" :opiyxcc

.edlekãáòð.dxf dcear ede`yry Ð

äö÷åîdcear jxevl yxtede dvwedy Ð

.dxfçâåð:opikxte .zne ,mc`d z` Ðéðäå
åäðéð àìè÷ éðágbep`e raxpe raex` Ð

:ipyne .i`wcg` cr `l` my oi`y oebk

,onvrn eced onvr milrad e` ,xaca

Ð qpwa dcenc ,zendad oilwqp oi` aeyc

.xehtàéä äá÷ð àîìéã.dxfra oileg iziinwe ,dxekaa dyecw dpi` `ide .dyicwn epi`e xeka myl daixwne Ðäéìò èçùéå,`ziixe`a uexg aizk `dc Ð

."uexg e` xeay e` zxEr" :(ak `xwie) aizkcñøçä äæ áøâ øî øîàã ïåéë.`ed rbp ,uixg uxgin i`ce Ðáéúëå,lty epiidc ,"wenr" :(bi `xwie) mirbpa Ð ©¤¤

.axb oky lke ,axbk qi`n `lc ab lr s` ,men `ied inp xya mewna rnync ,uixg azkil ,jklid .lvd on lty dwenr zi`xpy dng d`xnkàîìéãopiwiic inp Ð

.dnda ly zeawpk jk lk uixg xkpin `lc `kid Ð `nen ied `l xya mewna uexgc
åà
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`kd hwpc rnync ,xnel yie !"`txdl lkez `l xy`" dia aizkc ,`ed reaw

inp ztli elit`e ,men iede miptane uegan yai qxg `edy axbc :"ef s` ef"

opixn`wck ,miptan yaie uegan gl `edy

s` ef" hiwp zellw iabe .men ied ,jenqa

dywc qxga elit`e ,axba dwliy ,"ef

.[ithàìàiabc `xwc Ð 'ek eed `zlz

yai Ð qxgd df :dia opiyxcc ,oinen

uegan gl Ð mixvnc .uegane miptan

`l miptan yaic oeike ,miptan yaie

p m`e .iqzn`ny Ð miixvnd epnn e`txz

oigy `d :denzl yie .did qp dyrn

o`n ,zellwc `xwc diyixa azkpc mixvn

`edda d`etx mdl oi`y qxge axbc ?edip
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oifge` mipya cenr `n sc ± oey`x wxtzereay

äéì à÷ôñî é÷åôñ àîìéã åà:xn`wc i`de .`ed dawp m` `ed xkf m` Ð

ixd Ð xeka wtq xnel `vniz m` :xn`w "xnel `vniz m`" Ð "enr enen"

.enr enen'åë äéìò à÷ìéîìmen lra xekac ,iwl Ð `ed xeka zxn` i` Ð

.dil opiwln `l `witqn Ð `ed wtq m`e .dceare dfiba xeq` inpéîð éà
ïäëì äéáúéîìepzep Ð `ed xeka m` Ð

Ð `ed wtq m`e .df mena elke`e ,odkl

xeka wtq oick ,df mena l`xyi elke`

exiagn `ivendc ,milral enena lk`pd

.di`xd eilrøîåì àöîéú íà àîìéã
øîà÷ixd Ð `ed xeka m` ,xnelk Ð

opiqxb ikd .enr enen:mipdk zxezaøëæ
äá÷ð àìå,xwa zler iab aizk "xkf" Ð

.dawp `le Ð rnyne ,"epaixwi minz xkf"

äèîì øëæ øîåà àåäùë.o`v zlera Ð

øîåì ãåîìú ïéàùditebl jixv `lc Ð

.dl `hirni` `dc ,dawp ihernlàéöåäì
ñåðéâåøãðàå íåèîåè.`z`c `ed Ðéðî

qepibexcp`e mehneh hirni`c i`d Ð

.`xza "xkf"nàî÷ àðú àîéìéàÐ

wtq qepibexcp`e mehneh `d ,oizipznc

.`edà÷éôñ éèåòîì àø÷ àëéøèöéàå
`l` !`iny inw wtq `kil `d .dinza Ð

hirnnw `ed envr ipta dixac meyn i`ce

.`nw `pzk `lce ,diléàøúá ïðáø àìà
.`ed dixac edl `hiytc ,oizipznc Ð

wetiz .carpe ffbp `l` ,xeka epi` :ixn`we

cgn dawpe qepibexcp`e mehneh Ð dil

cg `l` aizk `l xeka iab `dc ,"xkf"

mehneh ,edlek dipin hrnnwe ,"xkf"

."xkf" cgn ,qepibexcp`eàèéùô àìà
ìàòîùé éáøãëopiracke ,dl opinwen Ð

opivn `l opax jpdk `dc ,iyextl

.`ed xkfc dil `hiyte .`nwe`låðééä
éèåòîì êéøèöéàãm` dyecw mey yecw `l Ð `ed xkfc ab lr s`c Ð

ol `wtp `l `nw "xkf"ne .ixy dceare dfiba elit`e ,dler meyl diycw`

l`rnyi iax dil hirnn `le "xkf" cg aizk xeka iab `dc ,dyecwn ihernl

.hgyil `l` men meyn ixy `lc ,dfibnäéì à÷ôñî é÷åôñ éà àìàm` Ð

ihernl `xwc ,[l`rnyi iaxc] diail` jd `nwezin `l ez Ð dawp m` xkf

dil znwen o`nke .iz` `l(c) wtqéàøúá ïðáø íìåòìwetiz :zxn`wce Ð

ixz xeka iabc ,`id `l Ð edl `wtp `xw cgn xeka iab `dc ,`xw cgn il

.iaizkøëæä."yicwz xkfd" Ðíéøëæä'dl mixkfd jl didi xy`" Ð."

ú÷åìçî.qepibexcp`a Ð `ed dixa i`xza opax ixn`wc Ðíåèîåè ìáà
÷ôñ ìëä éøáã.dpicna `le ycwna `l hgyp epi`e .dfiba xeq`e Ðàìà

äúòî!dy` jxra e` yi` jxra e` ,mc`a jxri oikxra Ð `ed wtqc Ð
äîìà
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àîéìéà:xn`z m`e Ð `witq ihernl `xw iz`e `ed `witq (xaq) `nw `pz

mihega ied `nlic ?`witq meyn `nw `pzc `nrhc dil `pn

men ied `le ,ycwna oihgey oi`c oiprl men iedc ,ennbpye enbtpy zeiniptd

ziixaa l`rnyi iax xn`wcnc :xnel yie !i`ce xeka mlerle ,dpicna hgyil`

`nw `pzlc llkn ,enr enene `ed xeka

.xeka i`ce ied `l

éúàå`peeb i`d ikÐ`witq ihernl`xw

iab (`,cr) `neic `xza wxta jixt

(`,`k) "dhigy mc" wxta zezixkae ,iek

aedvdzlgz iab (a,ak) oilegc `nw wxtae

izkec x`yl inc `le .dfaye dfay

`xza wxta onwl ,`xwn wtq opihrnnc

ixiyr `le `pngx xn` i`ce ixiyr :(a,gp)

zxda wtq :(a,dq) xifp seqa zxda oke ,wtq

dil hrnnc ,mcw oal xry wtq dncw

aezkd gzte li`ed "e`nhl e` exdhl"n

mehnehe .jk didy minrt .dlgz dxdha

xkf mdn yiy ,ihernl xity jiiy ded inp

`edy onf lk aezkd exhte ,dawp mdn yie

qepibexcp`e aedvd zlgze iek la` .wtq

m` dig m` iek `ilb `iny inwc ,miey olek

,ohw e` lecb aeyg aedv zlgz m`e ,dnda

:xn`z m`e .dawp e` xkf qepibexcp` m`e

`witq qepibexcp`c dil `xiaqc ax `d

(`,gk dcp) "zltnd" seqa yxtnck ,`ed

seqa xn`wcne .mce`ae oaela `nhnc

`lc ,iqei iaxkdkld :(`,bt zenai) "lxrd"

ipta dixae ,dawp e` xkf m` ea erixkd

e`l Ð `ziixaa iqei iax xn`wc envr

z`ia oiprl ax dil hrnn ikd elit`e ,`wec

xkf Ð "dawp cre xkfn" aizkcn ycwn

mehneh `le ,zi`ce dawp ,i`ce

?`witqihernl`xwiz`ikide .qepibexcp`e

iab aizkc `xizi "xkfd"n qepibexcp` dil hrnnc ,xity jixt `kdc :xnel yie

ok m` ,mixkf x`yn dpeync meyn ,xkf `ed elit` ihernl `a m`e .dler

`pzk `iz` `l `nl` dawp `le `ed xkf dpin rnyÐ "xkfd"n dil opihrnncn

azkinl ivn dedc ,iaizk iherin ixz axc `idda la` .`ed `witq :xn`c `nw

cge mehnehl ediipin cg `z`e ,"mc` cr dawp"n e` ,"mc` cre xkfn"

Ðdawp `ed m`e ,ihernl "xkf"n `iz`Ðxkf `ed qepibexcp` m`e .qepibexcp`l

`daxlxitydilzi` ,df mrh itle .dpeyn`edymrhn ,ihernl "dawp cr" iz`

yecwe ,ded`witqÐmehnehala`,qepibexcp`azwelgn :jenqa`cqgaxxn`c

,df e` df e` i`ce `edy ,mehnehl `herin inewe`l ol zilc :yexit .`witqn `ed

cere .`xezi `ki`c meynÐmehnehl `herin ax iwe`c `de .dqekn `edy`l`

hrnl ick "xkf" aezkl jxvedy oeikc ,axc iherin ixz jpd ikixvc :yxtl yi

dawp `ed m` ihernl "dawp cr"e ,dpeyn xkf `edy itl ,xkf `ed m` qepibexcp`

opinwenc ax xaqmewnlkne ."mc` cr" azknl ivndedcyxtp `le .xkf`le (la`)`wec dawp e` ,dawp `le `wecxkf xn`z`ly ick ,mdipy aezkl jixv jgxklrÐ

oicndicic`witq ihernl ,ediiexz ikixvdiceglmehnehmeyn inp xninl epivne .`cqgaxcdilzilcopgei iax ogky`inp onwlc .`cqgaxk`le ,mehnehl`herin inp

m`Ðdawp oicne ,xkf`vnpjkxg`m`Ðxkf`iddcaxldilzile .odmilewye ,dawpx`yne`xkfx`yndpeyn`edyitl ,qepibexcp` oicd`ede .dawp`vnpjkxg`

dilhirnnc`ziixandi`x iziine ,jxri oikxradzrn`l` :onwljixtwc ,denzlyie .`xezi `ki`cmeynmehnehhrnn (`,c) dbibgc`nw wxta iia` oke .`cqg axc

?`iyew i`n .mehneh o`kn inq :ipyne ."dawp m` xkfd"n dy`e yi` jxrnediiexz ikixv inp mzdc :xnel yie !cg `l` jixv `l qepibexcp` meync ,xezi `ki` mzd

i`n ,qepibexcp`e mehneh `ivedl "dawp m` xkf m`"n jixtc `de :xn`z m`e .dawp jxra didie ,dawpn rxb `l :`pin` ded ,ihernl "xkfd" aizk i`c ,qepibexcp`l

aizkc"dawp e`xkf"qxbc :wgvi epiax xne`e !(`,gkdcp) "zltnd"wxtaxn`wck ,herin`ed"m`"c ,"dawpm`xkfm`" iherin ixz`ki`minly iab`d`nlic ?`iyew

el`"wxtadxenzae ,(a,eh) ipywxta lirle ,mipdkzxezamzddilyixcÐxwa inlyaaizkc"dawpm`xkfm`"la` .mipdkzxezadilyixc ikdc ,o`v inlya`xwa

hxt "fr e`" ,mi`lkl hxtÐ "ayk e`" enk ,hrnl "e`" iede ,`herin cg `l`aizk`l`xw i`dac ,`cqg axl xity jixt`zyde .oinen ilra cle zeaxl :(a,fi) "miycw

.dncpléèòî÷å.qepibexcp`e dawp meyn "edlek" hwp ,mehneh o`kn inq :xn`c ,jenqac inp `cqg axle .qepibexcp`e mehnehdawpÐ edlek :yexitÐdipin edlek

éàÐ`ed men lrac oeikc ,`xw irail `lditeb `nrh i`dn :dnize .ihernl `xw jixhvi`c epiid ,enr enene `ed xekac :yexitÐdil `hiythytin `nlya zxn`

dcearedfiba elit`e ,dlermyldiycwm`dyecwmeyyicw`lÐ`edxkfcablrs`c ,ihernl`xwjixhvi`c epiid :xn`w ikdcqxhpewayxite !gafn iablleqt

.epeyl o`k cr .hgyil `l`men meyndil ixy `lc ,dfibn l`rnyi iax dil hirnn`le ,"xkf" cg aizk xeka iab `dc ,dyecwn ihernl ol`wtp `l`nw "xkf"ne .ixy

yie !opax da exfb sebd zyecwa `tlginc gafn zyecw :xn`c ,(`,ci) ipy wxta lirl dil gkenck ,opaxcn `l` dceare dfiba xiq` `l `xwirn men :eyexitl dywe

`xw i`d `z`c xnel jixv df itle .men ded ely zeawpc ,dil `piaxwn `l `ed xkfc ab lr s`c Ð ihernl `xw jixhv`c epiid :mda aezky i"yxn mixg` miyexit

m` :xn`zm`e .dxenza qtzpmenlrac ,men lranrxbc opireny`l ,ihernljixhvi`c :uxize .lirlc`axe iia`c`yxcn iwet`l ,`nendedxyamewna :opirny`l

,drxzc ,my`ldawp ied elit` ,qtzpc jzrc `wlqc .dxenza qtzp oi`c ihernl ,jixhvi` xity ?`witq ihernl `xw iz`e ,`witq`nw `pzl `nili` :jixtw i`n ,ok

y oeike .(a,hi) "miycw el`" wxta dxenza oerny iaxc opaxlie`xc gqtd zxenz enk ,die`x dyecw dxenz dyer mbe .dxenza qtzinc rnyn ,sebd zyecw da yi

yie !dxenb dawp `le xenb xkf `l epi`y itl ,`witq ied elit` `kd `xw dil hrnnc qepibexcp` iabe .drexe ,diegc dyecwl dxenza qtzp ikd elit`e ,daixw dpi`y

,xkfa `xezi azkinl dil ded `l dawp ied elit`Ðdxenz oicn ehrnl i`c .`ed dawp wtqc oeik ,dler zaxwdn dihrnlÐ "xkf" `xw jixhvi`cn :jixt ikdc xnel

wxtc iqei iax oebk ,`ed xkf :ixaqc ,ipixg` i`pzk `iz` `nlic ?l`rnyi iaxl dil `hiyt hytinc wiic ikid :xn`z m`e .xenb xkf epi`c mrhn dil hrnnc rnync
"lxrd"
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קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc zexeka(oey`x meil)

:l`rnyi iax ly enrha `xnbd zwtzqnàîòè éàî ,àáø éòä¥¨¨©©£¨
ìàòîLé éaøclecb men oi` ik uega qepibexcp` hegyl xiznd §©¦¦§¨¥

m`d ,qepibexcp`nàeä øBëa ñBðéâBøcðà déì àèéLt èLôéî¦§¨§¦¨¥©§§¦§
Bnò Bîeîezyecw eilr dlge xkf `ed qepibexcp`y el heyt - ¦

okle ,ezeawp mewn zngn men lrak aygpy xaeqy `l` ,dxeka
,uega ehgyl xzendéì à÷tñî é÷etñ àîìéc Bàs` `ny e` - ¦§¨©¥§©§¨¥

,dawp e` xkf `ed m` wtzqn l`rnyi iaxøîBì àöîéz íàå§¦¦§¨©
øîà÷elit` exizdl mrh ztqez `ed men lra `edy xn`y dne - ¨¨©

s`y ezpeeke ,xeka `edy cvd lrøîBì àöîéz íàqepibexcp`y ¦¦§¨©
xkf i`ce `ede,àeä øBëamewn lknBnò Bîeî éøäehgyl xzene §£¥¦

:`xnbd zx`an .uegadpéî à÷ôð éàîì`vi oic dfi` oiprl - §©¨§¨¦¨
,l`rnyi iax ly enrha `ax oc jkly ,df oecipn weligà÷ìéîì§¦§¨

äãBáòå äféb íeMî déìòxekaa dceare dfib lr zewln aiigl - £¥¦¦¨©£¨
xeka `ed m`y ,qepibexcp`wtq wx `ed m`e ,eilr dwel ,i`ce
.wtqn eilr dwel epi` ,xekaénð éà,df oecipa ielz sqep oic - ¦©¦

ïäkì dáúéîìaiegn ,xeka i`ce `ed m`y ,odkl epzil aiig m` - §¥§¨©Ÿ¥
,xeka wtq `ed m` j` ,df men zngn elke`e ehgeye odkl epzil
leki `l` ,di`xd eilr exiagn `ivend ik odkl epzil aiegn epi`

.milral enena lk`pd xeka wtq oick elke`l l`xyid
:wtqd z` heytl di`x `xnbd d`ian,òîL àzéàòléà éaø ¨§©©¦¦§©

,Bnò Bîeîe àeä øBëa ñBðéâBøcðà ,ìàòîLé éaø íeMî øîBàoeike ¥¦©¦¦§¨¥©§§¦§¦
,ef oeyla i`rli` iax e`iadydéì àèéLt èLôéî dpéî òîL- §©¦¨¦§¨§¦¨¥

eilr dlge ,xkf `ed qepibexcp`y l`rnyi iaxl heyt didy
.ezeawp mewn zngn men lrak aygpy `l` ,dxeka zyecw

:`xnbd dgecøîà÷ øîBì àöîéz íà àîìéãåiax zpeek `ny - §¦§¨¦¦§¨©¨¨©
xzen ,xeka i`ce `edy xnel dvxz m` elit`y xnel l`rnyi

.men lra `ed ixd ik ,uega ehgyl
:wtqd z` heytl `ziixan zxg` di`x `xnbd d`ian,òîL àz̈§©

on d`ad dler oaxw iabl weqta xn`py dnn ,`ziixaa epipy
xwad(b ` `xwie)micnl 'EPaixwi minY xkf xwAd on FpAxw dlr m`'¦Ÿ¨¨§¨¦©¨¨¨¨¨¦©§¦¤

`weecyøëædlerl xyk,äá÷ð àìåeäLkàee xfeg [aezkd-]øîBà ¨¨§Ÿ§¥¨§¤¥
ähîìo`v zler iabl oldl -(i ` my)on FpAxw o`Sd on m`e' §©¨§¦¦©Ÿ¨§¨¦

dlrl miGrd on F` miaUMdøëæ,'EPaixwi minYøîBì ãeîìz ïéàL ©§¨¦¦¨¦¦§Ÿ¨¨¨¨¦©§¦¤¤¥©§©
,dawp hrnl aey zkxvp dpi` df weqta 'xkf' zaizy -gxkdaeäî©

øîBì ãeîìz,epcnll d`a `id dn -íeèîeè àéöBäì ©§©§¦§
ñBðéâBøcðàåjk lr dpce .i`ce xkf wx `l` ,dlerl mixyk mpi`y §©§§¦

:`xnbdépî`a weqtdy dyxcy ef `ziixa diepy in zrck - ©¦
,dlerl qepibexcp`e mehneh leqtlàîéìéàdiepyy xn`p m` - ¦¥¨

zrckàn÷ àpzqepibexcp`e mehneh hegyl xq`y epizpyna ©¨©¨
qepibexcp`y xaqy meyn enrh ixd ,uegae ycwnaàeä à÷éôñ- §¥¨

,dywi ok m`e ,uega ehgyl xeq` okle ,`ed dawp wtq xkf wtq
à÷éôñ éèeòîì àø÷ éúàåhrnl `a dlera xen`d weqtd ike - §¨¥§¨§©¥§¥¨

dn gxkdae ,dawp e` xkf `ed m` wtq oi` d"awd lv` ixd ,df wtq
,dnvr ipta dixak aygpy meyn `ed ehrnl aezkd jxvedy

.`nw `pz zrck zipyp `l ef `ziixay `vnpeàlà,xn`z dn ¤¨
zrck zipyp ef `ziixayéàøúa ïðaøseqa e`aedy minkg - ©¨¨©§¨¥

mdy ,carpe ffbp `l` llk xeka epi` qepibexcp`y mixaeqd dpynd
hrnl aezkd jxved eze`e ,dnvr ipta dixak aygpy exaq i`ce
aezkd jxved dnl ,dywi mdixacl mb mle` .dlerl xyk epi`y
mehneh hrnl ick 'xkf' zaiz letkl dler oaxwa xen`d

ixd ,dawpe qepibexcp`eé÷ôð àø÷ ãçîmzyly z` hrnl ozip - ¥©§¨¨§¦
,weqta dxn`py zg` 'xkf' zaiznàeä øëæ ãç øBëa éab àäc§¨©¥§©¨¨

áéúëceà÷eäéépéî eälek éèòîîwx xn`p xeka iabl mb ixdy - ¦§¦¨§©£¦§¦©§
.qepibexcp`e mehneh mbe dawp mb epnn ehrine ,'xkf' zg` mrt

àlàgxkdaàèéLtzrck `l` zipyp `l ef `ziixayéaø ¤¨§¦¨©¦
ìàòîLé,ezeawp mewn zngn men lrak aygp qepibexcp`y xn`y ¦§¨¥

.dler oaxwn leqty hrnl aezkd jxved ezhiylyåo`kny `vnp §
oky ,l`rnyi iax ly enrh edn heytl yiéaø àîìùa úøîà éà¦¨§©¦§¨¨©¦

déì àèéLt èLôéî ìàòîLéxn`z m` wx zpaen ef `ziixa - ¦§¨¥¦§¨§¦¨¥
eilr dlge xkf i`ce `ed qepibexcp`y l`rnyi iaxl heyt didy

,ezeawp zngn men lrak aygpy `l` ,dxeka zyecweðééä©§
éøèöéàcéèeòîì àø÷ Cie`x epi`y ehrnl aezkd jxved okly - §¦§§¦§¨§©¥

.xkf i`ce `edy s` ,dlerldéì à÷tñî úøîà éà àlàmle` - ¤¨¦¨§©§©§¨¥
,dawp e` xkf `ed qepibexcp` m` wtzqn l`rnyi iaxy xn`z m`

dywi ixdéøèöàà÷éôñ éèeòîì àø÷ Cxen`d weqtd ike - ¦§§¦§¨§©¥§¥¨
xkf `ed m` wtq oi` d"awd lv` ixde ,wtq hrnl `a dlerae`

l`rnyi iax zrcl gxkda ehrnl aezkd jxvedy dfne .dawp
aygpy `l` ,dxeka zyecw eilr dlge xkf i`ce aygp qepibexcp`

.ezeawp zngn men lrak
:`xnbd dgecíìBòìzrck diepy `ziixad zn`a -éàøúa ïðaø §¨©¨¨©§¨¥

xeka epi` qepibexcp`e mehnehy mixaeqd dpynd seqay minkg -
zg` mrt wx xn`p xeka iabl ixdy dywedy dne ,carpe ffbp `l`
dnl ok m`e ,qepibexcp`e mehneh mbe dawp mb epnn ehrine ,'xkf'
hrnl 'xkf' xnele letkl dler oaxwa xen`d aezkd jxved

,cg` weqtn mzyly hrin `le dawpe qepibexcp`e mehnehef oi`
`iyewáéúk éàø÷ ézøz øBëa éaâåipy exn`p xeka iabl mb ik - §©¥§©§¥§¨¥§¦

ea xn`p ,miherin(hi eh mixac)Lp`vaE LxwaA clEi xW` xFkAd lM'¨©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§
øëfä,'jidl` 'dl WiCwYåmb ea xn`p(ai bi zeny)xbW xhR lke' ©¨¨©§¦©¡Ÿ¤§§¨¤¤¤¤

Ll didi xW` dndAíéøëfä`l ,df herin aezkd ltky ilele ,'dl §¥¨£¤¦§¤§©§¨¦©
oaxwa mb okle ,dxeka zyecwn qepibexcp`e mehneh mihrnn eid
mehneh mb hrnl 'xkf' miinrt xnele letkl aezkd jxved dler

.qepibexcp`e
:dpyna epipyíéøîBà íéîëçå'åë øBëa Bðéà.carpe ffbp `l` ©£¨¦§¦¥§

:`xnbd zx`anú÷Bìçî ,àcñç áø øîàiaxe `nw `pz ly ef ¨©©¦§¨©£¤
dpynd seqa exn`y minkg mr xeka wtq `edy mixaeqd l`rnyi
wx `ed ,dxeka zyecw eilr dlg `le dnvr ipta dixak aygpy

àeä à÷éôñ ìkä éøác íeèîeèa ìáà ,ñBðéâBøcðàamlek zrcl - §©§§¦£¨§§¦§¥©Ÿ§¥¨
,dawp wtq xkf wtq `edà÷éôqî LBã÷å,xkf `vnie rxwi `ny §¨¦§¥¨

.dpicna `le ycwna `l hgyp epi`e dfiba xeq` okle
:`xnbd zl`eyàáø déì øîà,`cqg axläzòî àlàxg`n - ¨©¥¨¨¤¨¥©¨

ok m` ,dawp wtq xkf wtq aygp mehneh jixac itlyCøòé ïéëøòa©£¨¦¥¨¥
dy` jxr e` yi` jxr e` wtqn ozil aiig didi mehneh jixrnd -,
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc zexeka(iying meil)

nbd dywn:`xéøö' øîàc ïàîì àçéðäàlà ,'øãpä úà èøôì C ¨¦¨§©§¨©¨¦§¨¥¤©¤¤¤¨
éøö ïéà' øîàc ïàîì,øîéîì àkéà éàî 'øãpä úà èøôì C`ld §©§¨©¥¨¦§¨¥¤©¤¤©¦¨§¥©

:`xnbd zvxzn .ehxtiy ilan mkgd el xiziy yeygl yiïðéøcîc§©§¦©
déì[eze` mixicn-]aipt,íéaø.dxzd el oi` miax ipta xcpy xcpe ¥¦©¦

:`xnbd dywnBì ïéà íéaøa øceäL øãð' øîàc ïàîì àçéðä̈¦¨§©§¨©¤¤¤©¨©¦¥
øîàc ïàîì àlà ,'äøôämiax ipta xcipy xcp mby,äøôä Bì Lé £¨¨¤¨§©§¨©¤£¨¨

.øîéîì àkéà éàî:`xnbd zvxznïðéøcîc ©¦¨§¥©§©§¦©
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xcde"קו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zexeka(ipy meil)

àéðz äîlàoikxr zyxta xn`py dnny ,`ziixaa epipy dnle - ©¨¨©§¨
(b fk `xwie)zaizay '`"d' ze` xezi 'xkGd LMxr dide''øëfä'cnln §¨¨¤§§©¨¨©¨¨

,ekxra aiig i`ce xkf jixrn wxyàìåjixrndíeèîeè §Ÿ§
.ñBðéâBøcðàå§©§§¦

:`xnbd zvxzníeèîeè ïkéî énñzaiz z` ef `ziixan xqd - ©¥¦¨§
,dixak aygpy meyn qepibexcp` `l` hrnzp `l ok` ik ,'mehneh'
,dawp jxrn daexnd xkf jxra wtqn aiig mehneh jixrnd la`

.xkf jxrk `xnegl ekixrdl yi wtqny
:`ziixad jyndn `cqg ax lr dywn `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

,my `ziixad jyndaìBëémehneh jixrndy xnel ziid ¨
mpn` qepibexcp`eàäé àìaiig,Léà Cøòaàäé ìáàaiigCøòa Ÿ§¥§¥¤¦£¨§¥§¥¤

äMà,hrnzp `l `ed dy` jxrn ik ,yi` jxrn zegtdãeîìz ¦¨©§
øîBìaezkd epcnln -(c,b fk my)LMxr dide'øëfäe ,'ebeäá÷ð íà ©§¨¨¤§§©¨¨§¦§¥¨

dawp jixrnd wxy micnl 'm`e' zaiz xeziny ,'ebe LMxr dide `id¦§¨¨¤§§
,dy` jxra aiig `edàìåjixrnd.ñBðéâBøcðàå íeèîeèdzrne §Ÿ§§©§§¦

,dawp e` xkf m` wtq eze`ivn mehnehy `cqg ax ixack m` ,dyw
e` xkf `ed m` zewitq oi` d"awd lv` `ld ,aezkd ehrin recn
dnne ,dawpk e` xkfk e` ekxra aiigzi ekixrndy oica dide ,dawp
`ed mehnehy x`ean hrnzd mehneh s`y `ziixaa epipyy

.`cqg axk `lce ,dixak
:zvxzne `xnbd dgecíeèîeè ïkéî énñz` ef `ziixan xqd - ©¥¦¨§

aygpy meyn qepibexcp` `l` hrnzp `l ok` ik ,'mehneh' zaiz
.xkf jxra wtqn aiig mehneh jixrnd la` ,dixak

:minly oaxw oipra dxen`d `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbd
,òîL àz,`ziixaa epipyminly oaxw iabl xn`py dnn(` b `xwie) ¨§©

aixwn `Ed xwAd on m`'äá÷ð íà øëæ íà,'EPaixwi minYmicnl ¦¦©¨¨©§¦¦¨¨¦§¥¨¨¦©§¦¤
`l` oaxwl mi`ian oi`yéàcå øëæe`íeèîeè àìå ,úéàcå äá÷ð ¨¨©©§¥¨©¨¦§Ÿ§

.ñBðéâBøcðàåwtq `ed mehnehy `cqg ax ixack m` ,dyw dzrne §©§§¦
minly oaxwl `ld ,aezkd ehriny epipy recn ,dawp wtq xkf
did `l m` s`e ,e`iadl leki jytp dnne ,dawp oiae xkf oia xyk
ixd ik ,mehneh hrnn aezkd did `l ,miieqn oin `l` `iadl ozip
zxaeq gxkdae ,dawp e` xkf `ed m` reci xacd d"awd lv`
e`iadl xyt` i`y hrnzp okle ,dixak aygp mehnehy `ziixad

.`cqg axk `lce ,oaxwl
:zvxzne `xnbd dgecíeèîeè ïkéî énñz` ef `ziixan xqd - ©¥¦¨§

eze` mi`ian oi`y qepibexcp` `l` hrnzp `l ik ,'mehneh' zaiz
wtq xkf wtq `edy mehneh la` ,dixak aygpy meyn minlyl

.minly oaxwl jytp dnn e`iadl xyt` dawp
zler oaxw oipra dxen`d `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbd

:xwa,òîL àzon d`ad dler oipra xn`py dnn ,`ziixaa epipy ¨§©
xwad(b ` `xwie)micnl 'EPaixwi minY xkf xwAd on FpAxw dlr m`'¦Ÿ¨¨§¨¦©¨¨¨¨¨¦©§¦¤

`weecyøëædlerl xyk,äá÷ð àìåeàeäLk[aezkd-]øîBà ¨¨§Ÿ§¥¨§¤¥
ähîìo`v zler iabl jynda -(i ` my)on FpAxw o`Sd on m`e' §©¨§¦¦©Ÿ¨§¨¦

dlrl miGrd on F` miaUMdøëæzaiz jka lteke ,'EPaixwi minY ©§¨¦¦¨¦¦§Ÿ¨¨¨¨¦©§¦¤
,'xkf'øîBì ãeîìz ïéàLik ,dawp hrnl zkxvp ef daiz oi`y - ¤¥©§©

gxkdae ,xwa zlera dhrnzp xakøîBì ãeîìz äîdf weqt dn - ©©§©
,epcnll `añBðéâBøcðàå íeèîeè àéöBäìoaxwl mixyk mpi`y §¦§§©§§¦

mehnehy `cqg ax ixack m` dzrne .i`ce xkf wx `l` ,dler
q xkf wtqk aygplv` ixd ,ehrnl aezkd jxved recn ,dawp wt

xak ixd dawp `ed m`e ,dawp e` xkf `ed m` reci xacd d"awd
aygp mehnehy `ziixad zxaeq gxkdae .xwa zlera hrnzp

.oaxwl e`iadl xyt` i`y hrnl aezkd jxved okle ,dixak
:zvxzne `xnbd dgecíeèîeè ïkéî énñz` ef `ziixan xqd - ©¥¦¨§

qepibexcp` mi`ian oi`y `l` hrnzp `l ok` ik ,'mehneh' zaiz
jxved `l ,wtq `edy mehneh la` ,dixak aygp `ed wxy ,dlerl

.ehrnl aezkd
:zeter oaxw oipra dxen`d `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbd

,òîL àzon ede`iady ser oaxw ,`ziixaa epipyãáòpäser - ¨§©©¤¡¨

,el eegzydy oebk ,dxf dcear eze` ecaryeonäö÷enäser - ©§¤
,dxf dcear zaexwzl dvwedyïðúàäåmelyzk dpefl ozipy ser - §¨¤§¨

,dnr zepfløéçnäå,alk xigna ozipy ser -íeèîeèå §©§¦§§
,ñBðéâBøcðàåmiie`x mpi` el` zetery oeik ,ycwna oze` ewlne §©§§¦

md ixde ,dliap icin mxdhl mzwiln dlired `l ,daxwdlïlek¨
äòéìaä úéaà íéãâa ïéànèîly drilad ziaa mdy drya - §©§¦§¨¦©¥©§¦¨

.mlke`d mc`d,øîBà øæòéìà éaømdy miycw zeteríeèîeè ©¦¡¦¤¤¥§
ñBðéâBøcðàå,ewlnpy,äòéìaä úéaà íéãâa ïéànèî ïéà`l` §©§§¦¥§©§¦§¨¦©¥©§¦¨

meyn ,ewlnpy miycw zeter x`yk dliap icin oz`iven ozwiln
,daxwdl oixyk qepibexcp`e mehneh zetery xfril` iax xaqy

äéäL,øîBà øæòéìà éaø,llkøîàpL íB÷î ìkoeyl dxeza ¤¨¨©¦¡¦¤¤¥¨¨¤¤¡©
'äá÷ð'e 'øëæ',dnda zepaxwa oebkàéöBî äzàhrnn -íeèîeè ¨¨§¥¨©¨¦§

,íäéðéaî ñBðéâBøcðàå,dixak `l` ,dawp `le xkf `l mpi`y oeik §©§§¦¦¥¥¤
åd oaxwa mle`äzà ïéà 'äá÷ð'e 'øëæ' Ba øîàð àìå ìéàBä óBò §¦§Ÿ¤¡©¨¨§¥¨¥©¨

,íäéðéaî ñBðéâBøcðàå íeèîeè àéöBîoaxwk maixwdl xyt`e ¦§§©§§¦¦¥¥¤
gken ser oaxwl leqt mehnehy exn`y minkg ixacne .ser
`l recn dawp wtq xkf wtq `ed m` ik ,dixak `ed mehnehy
oiae xkf `ed m` oia zeter oaxwa ixdy ,jytp dnn dwiln ea lirez

.xyk oaxwd dawp m`
:zvxzne `xnbd dgecíeèîeè ïkéî énñz` ef `ziixan xqd - ©¥¦¨§

dwilnd oi`y epipy qepibexcp` ser lr wxe ,'mehneh' zaiz
la` ,oaxwl xyk epi`e dixak aygpy meyn ,dliap icin ezxdhn
,jytp dnn ser oaxwl xyk dawp wtq xkf wtq `edy mehneh

.dwiln ea dlirene
:oaxw zxenz oipra dxen`d `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbd

,òîL àz,oaxw zxenz iabl `ziixaa epipy,øîBà øæòìà éaø ¨§©©¦¤§¨¨¥
dndaíéàìkäå ,äôéøhä,mipey mipin ipyn dclepy -àöBéå ©§¥¨§©¦§©¦§¥
ïôBãd`vi `l dzcilay -oteca jzg jxc `l` mgxd gzt jxc ¤

`idy dnda e` ,mgxd,ñBðéâBøcðàå íeèîeèel` lkíéLBã÷ àì §§©§§¦Ÿ§¦
.ïéLéc÷î àìå:`xnbd zyxtn,ìàeîL øîàåxfrl` iax zpeek §Ÿ©§¦¦§¨©§¥

,xneläøeîúa íéLBã÷ àìzendan zg` lr oaxw xind m` - Ÿ§¦¦§¨
,dyecw mdilr dlg `l ,el`äøeîz úBNòì ïéLéc÷î àìåm`e - §Ÿ©§¦¦©£§¨

`idy zxg` dndaa mze` exinde ,zeyecw eid xak el` zenda
x`ean ixd .mda exindy dndad z` oiyicwn mpi` ,oaxwl dxyk
ax ixack m`e ,dxenz zyecw eilr dlg `l mehneh mby `ziixaa
eilr dlg `l recn ,dawp wtq xkf wtq `ed mehnehy `cqg
gxkdae ,dawp `ed m` oia xkf `ed m` oia jytp dnn dyecwd

.dixak `edy x`ean
:zvxzne `xnbd dgecíeèîeè ïkéî énñz` ef `ziixan xqd - ©¥¦¨§

`ny e` ,dixak `ed mehneh m` gikedl oi` ok m`e ,'mehneh' zaiz
.dawp wtq xkf wtq

:oaxw zxenz oipra zxg` `ziixan `cqg ax lr dywn `xnbdàz̈
,òîL,`ziixaa epipyäMîç ,øîBà øæòìà éaøzepexqg ipin §©©¦¤§¨¨¥£¦¨

y mdl minxeb zendaaàìeidiïéLéc÷î àìå íéLBã÷,dxenza Ÿ§¦§Ÿ©§¦¦
.ñBðéâBøcðàå íeèîeèå ïôBã àöBéå íéàìkäå äôéøhä ,ïä elàå§¥¥©§¥¨§©¦§©¦§¥¤§§§©§§¦
,dxenz zyecw eilr dlg `l mehneh mby `ziixaa x`ean ixd
`l recn ,dawp wtq xkf wtq `ed mehnehy `cqg ax ixack m`e
:`iyewd z` zwfgne `xnbd dtiqen .jytp dnn dyecw eilr dlg

énð àëä àîéz éëådi`xd z` dgcp ef `ziixaa mby xn`z m`e - §¦¥¨¨¨©¦
rl epigcy enkxn`pe liíeèîeè ïkéî énñz` `ziixadn xqd - ©¥¦¨§

xfrl` iax ixdy ,ok xnel xyt` i` ef `ziixaa .'mehneh' zaiz
'mehneh' z` xiqz m`e ,zepexqg dyng dpnäòaøà eäì eåä- ¨§©§¨¨

.dyng `le zepexqg drax` `l` dpen epi`y `vnp
xnel yi ef `ziixaa mb :`xnbd dgecíBúé ìéiòå íeèîeè ÷étà- ©¦§§©¥¨

wtq xkf wtq `edy oeik ,'mehneh'd z` zepexqgd oipnn `ved
epiidc ,'mezi'd z` oipnl sqede ,dxenz zyecw eilr lge dawp
epipy jkle ,oaxwl dleqt `ide ,dcil zrya dn` dzny dnda

.drax` `le zepexqg dyng
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המשך בעמוד קל



קז oifge` mipy` cenr an sc ± oey`x wxtzereay

øëæä àéðú äîìà`le :ol `wtp `"dc `ieaixne ,"xkfd jkxr dide" Ð

."ipiq xda" zyxta yxtnck ,oiey oi` dy`e yi` jxr .mehnehäá÷ð íàÐ

,`xw dil hirnn `l `witq meyn .mehneh `le :ol `wtp "m`"c `ieaixn

.dil hirnn dixa meyn i`ce `l` .`kil `iny inw `witqcïàëî éîñ
íåèîåè`l` hrnn `l `xwn Ð

mehneh la` .dixa meyne ,qepibexcp`

.xkfk jxrp `xnegle ,jxrpíà øëæ íà
äá÷ðmeyne .(b `xwie) aizk minlya Ð

oia xkf oia ,cere .`xw hrnn `l wtq

.`ed dixa i`ce `l` .minlyl xyk dawp

äá÷ð àìå øëæädler iabc jd epiidc Ð

.mehneh `ivedl ,lirl ziyixtc

wtq meync ,`ed dixa Ð `xw dihrncne

.`xw hrnn `lòáåøä`lc ,opiqxb `l Ð

.zetera jiiyãáòðäzepaxwa dlek Ð

.ixiinw zetercúéáà íéãâá íéàîèî
äòéìáä,xedh ser zlap x`yk Ð

i`e .dliap iede ,dwiln dpi` ezwilnc

dwiln dpi` i`n` ,`ed dixa e`ldn

ixd dawp m`e ,xyk `ed xkf m` ,jytp

,cere !aezkd wlg `l zetera `dc ,xyk

:xn`wc ,diaeze`l `ki` xfril` iaxcn

dz` ,dawpe xkf `ven dz`y mewn lk

dil hrnn in `witq .mehneh `iven

`xw`kide ,`ed dixa i`ce `l`

`lc zetera la` ,dihrn dihrnc

.dihrn `l Ð dihrnïéùåã÷ àì
äøåîúádlgy dxenz elit` ,xnelk Ð

.odilr dlg dpi` Ð reaw men lra lr

yi" wxta dxenz zkqna yxtn `nrhe

.(`,fi) "zepaxwaéùåòá ïéùã÷î àìå
äøåîúoiyer oi` Ð oiyecw md m`y Ð

Ð oiyecw onvr ody inc ikide .dxenz

ab` iycwc ,miycw zecle eidy oebk

`l i`n` ,`ed wtq mehneh i`e .on`

jytp dnn yecwíåúé,jpdl inc Ð

Ð mezi inc ikide .eclepyn oileqty

ipy wxta oileg zhigya yxtnck

yixt df ,dcil zrya en` dzny :(a,gl)

.miigl yixt dfe dzinléàðúë àîéìÐ

wtq dil `xiaqc `ki`c ,`cqg axc `d

.iedåéìò äìç äùåã÷ ïéàdixac Ð

.`ed wtqc ibilt `l mehneha la` .`ed

àéöåäìñåðéâåøãðàå íåèîåèÐ

jiiy o`kn] .`ed dixa inp mehnehc

[a cenrläéøáá íåèîåè àîìò éìåëã
à÷ôñî àì`cqg axl mewizc Ð

.i`xza opaxk dil `xiaq ,`ed dixa dil `xiaqc `pz `edd :`nizc ,i`pzk

éàðú éðä àìàzexkf mewna lihn `nlr ilekc :ibilt ikda ,`ziixac Ð

ltkp Ð ezexkf dktdp `ny opiyiig :xaq `nw `pze .yecwe ,ied xkf Ð

mewna min `ivene ,miptan ecibzeidl zeawp libxy.dawp
éáøå
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xn`e ,weye dfga dlik`n s` :xn`c o`nl `ki`e ,xkf qepibexcp`e (`,`t zenai) "lxrd"

hrnnc ,jenqac zeziixac i`pzk e` .[xkfk] dliwq eilr oiaiig :mzd xfril` iax

,izyxity dn itlc :xnel yie !dil hrnn `xezin e` ,qepibexcp`e mehneh "xkfd"n

oeik ,l`rnyi iaxk dinewe`l dil xazqinc ,`gip Ð dil hrnn `w menc `nrhnc

.ixnbl `nwezin dizeekc

jiiy][mcewd cenrløëæäÐ mixkfd

ivn inp "mixkfd" `la :xn`z m`e

oiprl jenqa enk ,"xkfd"n qepibexcp` hrnl

mehneh iab (`,gk) "zltnd" wxta dcpae ,oikxr

:xnel yie !mce` e` oael e`xy qepibexcp`e

`aeh i`xwc ,yi zexg` zeyxc cer `nyc

,"xkfz jpwn lk" (cl zeny) oebk ,xekaa iaizk

zexeka) `nw wxta opixn`c `de .ikixv edleke

`kd ip`y ,ililbd iqei iax `niz elit` :(`,h

hrin `d !dipin xnble [:jixte] ."mixkfd" aizkc

!izixg` `yxcl miwen `kde ."mixkfd" `pngx

`kdc i`xza opaxk `xiaq `lc :xnel yi.

jiiy][mcewd cenrlìáàixac mehneh

`lc mrhn e`l Ð 'ek `ed `witq lkd

yecwc `cqg ax xn`w `witq ihernl `xw iz`

mdn yie xkf mdn yiy ,mehneh iabc .`witqn

`l `l` .lirl izyxitck jiiy `lc ,dawp

aiygc ,mehneha `herin inewe`l dil xazqin

biltc opgei iaxe .dxenb dawp e` xenb xkf dil

oi`e `ed dixac xaqwc ,onwl `cqg axc dilr

:xn`z m`e .xkf `vnp elit`e ,eilr dlg dyecw

cvik" yixc `iddn `cqg ax` jixt `l i`n`e

axwi Ð xkf m`"c (a,ck dxenz) "oinixrn

:mzd xn`wc ,"minly igaf Ð dawp m`e ,dler

dlg dyecw oi` Ð qepibexcp`e mehneh dcli

miycw zecle xaqwc :mzd yxtne .mdilr

miyecw md on` irna i`c ,miyecw md oziieda

`cqg axle .dini`c dyecw edpiytz `d Ð

yecw mehneh didi Ð `ed `witq mehneh xn`c

m`" xn` yexita ixdy ,miyecw oziieda elit`

lr s`e !"minly igaf dawp m`e dler axwi xkf

jixt i`n` ,mehneh o`kn inq :xninl `ki`c ab

!oizipznn jxtinl dil ded ?zeziixan jenqa

dlg dyecw oi` :yxit `cqg axc ,xnel yie

,dyecw ediilr letz oziieda mewn lkne ,odilr

xkf m` i`ce iedc oeikc ,miycw zecle lka enk

pyn `lc `de .dawp e`eit zyecw oi` :mzd i

jiiy `lc oileg zndaa dnwele ,mdilr dlg

oia i`wc dil rnync meyn Ð en` zyecw dil

da ixii`c miycwc dnda` oia ,oilegc dnda`.

äîìàqepibexcp`e mehneh `le xkfd `ipz

`l dicegl "xkf"n la` ,yixcw `xeziin Ð

wxt seqa zaya gkenck ,`iz` dcedi iaxke .(a,gk dcp) "zltnd" seqa xn`ck ,hrnnw

,`ed xkf qepibexcp` dcedi iax xn` lkl `l :`cqg ax xn`c ,(a,elw) "ilk `iad `l m`"

`xtq mzqe :yexit .'ek mehneh `le "xkfd" :`ipze ,jxri oikxra Ð ok xne` dz` m`y

iax :xn`wc ,`pipz inp op` s` :wgvi xa ongp ax xn`we .(`,`q zexeka) `id dcedi iax

ziy`xa) aizkc Ð dlin iab `py i`ne .z`hg in yeciwl qepibexcp`e dy`a lqet dcedi

opixn`ck ,dpzpe `le "ozpe"n ,dy` opihrnnc `kidn dil opihrnn `l` ,herin jixv `l yeciwae ,qepibexcp` hrnl xezii jixv oikxrac `py i`n :denzl yie ."xkf lk mkl lend" :(fi

:dcedi iax xaqwc ,xnel yie !`iyw dlin la` ,herin `ki` `nyc xninl opivn ded yeciwn ,edine !xkf oicl ozeaxl xezi jixv ,daxc` ,dlinae .(`,bn `nei) "itlwa sxh" wxta

`xaqnc meyn epiid ,oikxra `herin irac `de .`ieaixl "xkf lk"c `xezii jixv dlin oiprle .[yeciwl] (yecw) dil lqt ikdle ,`xaqn ,herin mey `la xkf llkn `ven qepibexcp`

`xtiq mzqc ab lr s` ,dcedi iaxk e`l Ð "xkf"n ihernl `xw jixhvi`c ,lirlc dlerc `ziixae .(jxra dinewe`l) dawpn dihrnc e`l i` ,dawp jxra zegtd lkl ecinrn iziid

`icda `ipz cere .opinwen Ð dizeek `xtiq mzq dinewe`l `ki`c dnk lk ,dcedi iax (`,c) oikxrc `iddc dil `hiyt ,mewn lkne .xezii mey `la dcedi iax elqet yeciwa `dc ,`id

dil liqt `lc mzd rnync ,(a,ar zenai) "lxrd" wxtn izyxity dhiy itl ,dyw edine .oikxrp `l la` oikixrn qepibexcp`e mehnehd :xne` dcedi iaxc (a,d) oikxrc `nw wxta

:yxtl d`xpe !ycwl dleqt dy`e ,dy` wtq `edy iptn ,leqt eyecw Ð ycwy qepibexcp` s` :xne` dcedi iax ,`ipzc .dy` wtq yi` wtq iedc ,wtqn `l` yecw oiprl dcedi iax

rnync ,"xkf lk"n aezkd edaix Ð dxenb dy`k i` ,dlin oiprle .dcedi iaxl `ed wtqce .zexkf lkjxrn aezkd ehrn oikxr oiprl.dpeyn `edy itl dy`e yi`íåèîåè
."oi`nhn oi`" xfril` iax hwp Ð "`nh" `nw `pz hwpc icii` `l` .`nrh yxtnck ,oixyk inp daxwdlc oicd `ed Ð drilad zia` micba oi`nhn oi` qepibexcp`eàúàåiax

mrhn dicicl hrnn mehnehc inp wiqnc elit`e .mehnehc `nrh enk ,`ed dixa qepibexcp` xaqwc `kd rnyn Ð `ed dixa inp mehneh xninl oerny iax meyn dcedi iax oa oerny

,opgei iaxl ,xkf i`ce dil aiyg oerny iaxc rnyn (`,`t zenai) "lxrd" wxtc :dnize .`ed dixac meyn mlerl ied qepibexcp`a mewn lkn ,zeawp mewna min lihnyk dawp `edy

dawp i`ce elit`c `pwqnd itl ,zeawp mewna min lihnd mehneh on `hrnin i`ce dawp la` ."xkf" dil `pihrnn xkf i`ce ied elit`c :xnel yie !weye dfga dlik`n s` :mzd xn`c

.zeawpl zexkf dktdp `ny yiig `lc oeik ,ied

ik
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"øëfä" :àéðz änlà¯ñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå¯ ©¨¨©§¨©¨¨§Ÿ§§©§§¦
Cøòa àäé àì ìBëé :òîL àz .íeèîeè ïkéî éîñ§¥¦¨§¨§©¨Ÿ§¥§¤¤
íà ...øëfä" :øîBì ãeîìz äMà Cøòa àäé ìáà ,Léà¦£¨§¥§¤¤¦¨©§©©¨¨¦

"äá÷ð¯!ñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå¯.íeèîeè ïkéî éîñ §¥¨§Ÿ§§©§§¦§¥¦¨§
"äá÷ð íà øëæ íà" :òîL àz¯äá÷ð éàcå øëæ ¨§©¦¨¨¦§¥¨¨¨©©§¥¨
!ñBðéâBøcðàå íeèîeè àìå ,úéàcå¯.íeèîeè ïkéî éîñ ©¨¦§Ÿ§§©§§¦§¥¦¨§

"øëfä" :òîL àz¯ähîì øîBà àeäLk ;äá÷ð àìå ¨§©©¨¨§Ÿ§¥¨§¤¥§©¨
"øëæ"¯àéöBäì øîBì ãeîìz äî ,øîBì ãeîìz ïéàL ¨¨¤¥©§©©©§©§¦

!ñBðéâBøcðàå íeèîeè¯:òîL àz .íeèîeè ïkéî éîñ §§©§§¦§¥¦¨§¨§©
íeèîeèå øéçnäå ïðúàäå äö÷enäå ãáòpäñBðéâBøcðàå ©¤¡©§©§¤§¨¤§¨§©§¦§§§©§§¦

¯:øîBà øæòéìà éaø .äòéìaä úéaà íéãâa ïéànèî ïlek¨§©§¦§¨¦©¥©§¦¨©¦¡¦¤¤¥
ñBðéâBøcðàå íeèîeè¯.äòéìaä úéaà íéãâa ïéànèî ïéà §§©§§¦¥§©§¦§¨¦©¥©§¦¨

äá÷ðe øëæ øîàpL íB÷î ìk :øîBà øæòéìà éaø äéäL¯ ¤¨¨©¦¡¦¤¤¥¨¨¤¤¡©¨¨§¥¨
ìéàBä ,óBòå ;íäéðéaî ñBðéâBøcðàå íeèîeè àéöBî äzà©¨¦§§©§§¦¦¥¥¤§¦

äá÷ðe øëæ Ba øîàð àìå¯íeèîeè àéöBî äzà ïéà §Ÿ¤¡©¨¨§¥¨¥©¨¦§
!íäéðéaî ñBðéâBøcðàå¯,òîL àz .íeèîeè ïkéî éîñ §©§§¦¦¥¥¤§¥¦¨§¨§©

íeèîeè ,ïôBc àöBéå íéàìkäå äôéøhä :øîBà øæòìà éaø©¦¤§¨¨¥©§¥¨§©¦§©¦§¥¤§
ñBðéâBøcðàå¯:ìàeîL øîàå ;ïéLéc÷î àìå íéLBã÷ àì §©§§¦Ÿ§¦§Ÿ©§¦¦§¨©§¥
íéLBã÷ àì¯ïéLéc÷î àìå ,äøeîúa¯!äøeîz úBNòì Ÿ§¦¦§¨§Ÿ©§¦¦©£§¨

¯:øîBà øæòìà éaø ,òîL àz .íeèîeè ïkéî éîñ§¥¦¨§¨§©©¦¤§¨¨¥
,äôéøhä :ïä elàå ,ïéLéc÷î àìå íéLBã÷ àì äMîç£¦¨Ÿ§¦§Ÿ©§¦¦§¥¥©§¥¨
,àîéz éëå .ñBðéâBøcðàå ,íeèîeèå ,ïôBc àöBéå ,íéàìkäå§©¦§©¦§¥¤§§§©§§¦§¦¥¨

íeèîeè ïkéî éîñ éîð àëä¯!äòaøà eäì eåä¯÷étà ¨¨©¦§¥¦¨§¨§©§¨¨©¥
øîBà éàòìéà éaø ,éàpúk àîéì .íBúé ìééòå íeèîeè§§¨¥¨¥¨§©¨¥©¦¤§©¥
.Bnò Bîeîe àeä øBëa ñBðéâBøcðà :ìàòîLé éaø íeMî¦©¦¦§¨¥©§§¦§¦
ïa ïBòîL éaø .åéìò äìç äMeã÷ ïéà :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥§¨¨¨¨¨©¦¦§¤
,"øëfä" øîBà àeä éøä :ïBòîL éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¦§£¥¥©¨¨

øëæ øîàpL íB÷î ìëå¯íeèîeè àéöBäì àlà Bðéà §¨¨¤¤¡©¨¨¥¤¨§¦§
íeèîeè ïkéî éîñ ,àîéz éëå .ñBðéâBøcðàå¯ïa ïBòîL éaø §©§§¦§¦¥¨§¥¦¨§©¦¦§¤

àpúc ;eäééðéa àkéà íeèîeè åàì àlà !ïðaø eðééä äãeäé§¨©§©¨©¤¨¨§¦¨¥©§§©¨
åéìò äìç äMeã÷ ïéà :øáñ àn÷¯ìáà ,ñBðéâBøãðàà ©¨¨©¥§¨¨¨¨¨©©§§¦£¨

íeèîeè¯ïBòîL éaø àúàå .à÷éôqî LBã÷å ,àeä à÷éôñ §§¥¨§¨¦§¥¨©£¨©¦¦§
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zexeka(ipy meil)

LBã÷ àìå ,àeä äiøa íeèîeè ,øîéîì äãeäé ïa.dxeka zyecwa ¤§¨§¥©§§¦¨§Ÿ¨
,dawp wtq xkf wtq e` dixa `ed m` mehneh xcba df oecipy `vnpe
oerny iaxy xnel epl yi ok m`e ,minkge oerny iax zwelgna ielz
qepibexcp` lr oiae mehneh lr oiae ,epzpyn seqay minkgk xaq
zrcly yxity `cqg axk `lce ,dixak `edy el` minkg exn`

.dixa epi` mehneh mlek
:`xnbd dgecàìielz epi` wtq `ed mehneh m` df oecip - Ÿ

yxtl yi oky ,minkge oerny iax zwelgnaíeèîeè ,àîìò éleëc§¥¨§¨§
à÷tñî àì äiøáa`ed mehnehy xnele ccvl oi` mlek zrcl - ¦§¦¨Ÿ§©§¨

a `l` ,dixaà÷tñîc àeä äá÷ðe øëæm` mzwelgn iccv - ¨¨§¥¨¦§©§¨
y ote`ay epiide ,dawp e` xkf `ed mehnehíB÷îa íéî ìéèî¥¦©¦¦§

éâéìt àì àîìò éleëc ,úeøëæewlgp `l minkge oerny iax - ©§§¥¨§¨Ÿ§¦¦
ci`ce,àeä øëæ,dxeka zyecw eilr dlgeéâéìt ék,ewlgp dna - §¨¨¦§¦¦

øáñ øî ,úea÷ð íB÷îa íéî ìéèîaiax lr miwlegd minkg - §¥¦©¦¦§©§©¨©
dyecw eilr dlgy micen mehnehae ,qepibexcp`a wx l`rnyi

epi` df mehnehy exaq ,wtqnc ,dawp i`ceäëôäð ànL ïðéLééç̈§¦©¤¨¤¤§¨
Búea÷ðì Búeøëæecib ltkpy `l` xkf `ed `ny miyyeg - ©§§©§

yecw `ed ixde ,dawp ly zeawp mewna min lihn okle ,miptan
,wtqnøáñ øîeiax mya xn`y dcedi oa oerny iax eli`e - ©¨©

,xaq dxekaa yecw epi`y mehneh hrin aezkdy oernyàìŸ
ïðéLééçmewna min lihny oeik `l` ,xkf `ed `ny df mehneha ¨§¦©

edfy ayiizn df itle .aezkd ehrin okle ,`ed dawp i`ce zeawp
`le dixa `edy xaeqy in oi` mehnehay ,xnel `cqg ax `ay
minkg `l` ,zexkf mewnn min lihna elit` llk dyecw eilr dlg
ax s` mewn lkne .dawp wtq xkf wtq `edy micen dpynd seqay
`l` ,wtq epi` mehnehy xaeqd [oerny iax] `pz yiy dcen `cqg

.dawp e` xkf e` i`ce `ed einin zlhd itl
,dcedi oa oerny iax ly ef `xaql xewn epivny d`ian `xnbd
oerny iax :zi`ce dawpk epic ezeawp mewna min lihnd mehnehy

xaeq dcedi oaàä ék[enk-],äîäáa øæòìà éaø äøBäcm`y ¦¨§¨©¦¤§¨¨¦§¥¨
y mehneh oey`x cle dcli,úea÷ð íB÷îa íéî ìéèîdf ixd,ïéleç ¥¦©¦¦§©§¦

.zi`ce dawp aygp df ote`ay meyn ,dxeka zyecw eilr oi`e
:df wqt lr dnz opgei iax,ïðçBé éaø da éäzxfrl` iax wqt ji` ¨¥¨©¦¨¨

,oerny iax zrck dawp i`ce mehnehyàn÷ àpúì Lç àìc ïàî©§Ÿ¨§©¨©¨
ìàòîLé éaøìedpyna `nw `pz ixacl `l yyeg epi` in ike - §©¦¦§¨¥

,`ed xkf `ny ,dpicna mehneh mihgey oi`y xn`yixacl `le
d qepibexcp`y dpyna xn`y l`rnyi iaxdlg `le men lra `e

xkf wtq `edy xaqe ,mehneha wlgp `ly rnyne ,dyecw eilr
i`ce epi` mehneh mlek zrcly ixd .wtqn dyecw eilr dlge

.dawp
ixacn wx xfrl` iax lr dywd dnl :opgei iax lr `xnbd zl`ey

,l`rnyi iaxe `nw `pzïðaøì Lç àìc ïàî ,énð ïðçBé éaø àîéìå§¥¨©¦¨¨©¦©§Ÿ¨§©¨¨
éàøúaseqa minkg zrcl xfrl` iax yyg `l ji` mb dywiy - ©§¨¥

,carpe ffbp `l` xeka epi` qepibexcp`y dpyndcmdilr ixdøîà §¨©
àcñç áølirl(:`n),ú÷Bìçîminkg mr l`rnyi iaxe `nw `pz ©¦§¨©£¤

wx `id dpynd seqayìkä éøác íeèîeèa ìáà ,ñBðéâBøcðàa§©§§¦£¨§§¦§¥©Ÿ
à÷éôñseqay minkg s`y `vnpe .dawp wtq xkf wtq `ed - §¥¨

lr mdn mb opgei iax dywd `l recne ,wtq mehnehy exaq dpynd
.dawp i`ce `ed mehnehy wqty xfrl` iax

:`xnbd daiynàcñç áøc déì àøéáñ àì ïðçBé éaøopgei iax - ©¦¨¨Ÿ§¦¨¥§©¦§¨
,dawp wtq xkf wtq lkd ixacl mehnehy `cqg axk xaeq epi`
`edy exaqe mehneha mb ewlgp dpynd seqa minkgy ezrc `l`
wx xfrl` iax lr dywd okle ,dxeka zyecw eilr lg `le ,dixak
seqay minkg ixacn `le ,dpyna l`rnyi iaxe `nw `pz ixacn

.dpynd
:df uexiz lr `xnbd dywndéì àøéáñ àì éàopgei iax ok` m` - ¦Ÿ§¦¨¥

mb ewlgp dpynd seqa minkgy ezrc `l` ,`cqg axk xaeq epi`
wqty xfrl` iax lr llk opgei iax dywd dn ok m` ,mehneha

,dxekaa yecw epi` mehnehyéàøúa ïðaøk øîàc àeä àîéì- ¥¨§¨©§©¨¨©§¨¥
k xaeq xfrl` iaxy xnel xyt` ixddpynd seqa minkg zrc

.dxekaa yecw epi` okle ,dixak `edy mehneh lr mb exn`y
iax ly epic z` cinrdl xyt`y opgei iax rci ok` :`xnbd zvxzn

e ,dpynd seqay minkgk xfrl`øîà÷ énð éëädzid jk lr mbe - ¨¦©¦¨¨©
,zeywdl opgei iax zpeekãçk ãéáòå éøz ÷éáL ïàîafr ji` - ©¨¦§¥§¨¦§©

exaqy l`rnyi iaxe `nw `pz ,mi`pz ipy zrc xfrl` iax
seqa minkgk ,cg` `pz zrck wqte ,xkf wtq `ed mehnehy

.dixa `ed mehnehy exaqy dpynd
:xfrl` iax ly ewqt z` zayiin `xnbdøæòìà éaøåwqty §©¦¤§¨¨

,dxekaa yecw epi` mehnehyàøáñ ïàîk.xaeq `ed in zrck - §©¨§¨
àä ék[enk-],Lé÷ì Léø øîàceøîà àìy minkgíeèîeèaygp ¦¨§¨©¥¨¦Ÿ¨§§

k÷ôñdawp wtq xkfíB÷îa Búea÷ðå Búeøëæå ìéàBä ,íãàa àlà ¨¥¤¨¨¨¨¦§©§§©§§¨
,ãçà,einin zlhd ici lr edn wecal xyt` i`eìáàmehneh ¤¨£¨
äîäaozipe ,ezeawp mewnn wegx ezexkf mewny oeik ,wtq ea oi` §¥¨

m` ,einin zlhd ici lr epin z` reawlúeøëæ íB÷îa íéî ìéèî¥¦©¦¦§©§
i`ce `ed,øëæm`eúea÷ð íB÷îa íéî ìéèîdf ixd.äá÷ð`vnpe ¨¨¥¦©¦¦§©§§¥¨

dpicna hgyp epi` mehnehy epzpyna xn`y `nw `pzy ,ezhiyl
zyecwa yecwe xkf i`ce `edy ,zexkf mewnn min lihna epiid
hrnzpe men lrak d`xpy meyn ycwna mb hgyp epi`e ,dxeka
`edy exn` qepibexcp` lr `weec minkge l`rnyi iaxe ,daxwdn

le ,wtqepi`y xfrl` iax xn`y dny ,ayiizn jkae .mehneh lr `
,zeawp mewna min lihny dfk mehneh lr epiid ,dxekaa yecw

.epzpynay mi`pzd lk zrck xaqe ,dawp aygp `edy
:xfrl` iax ly ezxaq z` xxal `xnbd dtiqené÷úîáø dì ó ©§¦¨©

àéòLBàlihny mehneh dnl ,xfrl` iax lr `irye` iax dywd - ©§¨
,dxekaa yecw epi`e dawpk aygp zeawp mewna minànL Leçéìå§¥¤¨

Búea÷ðì Búeøëæ äëôäð`l` ,xkf `ed `ny yeygl yi ixde - ¤¤§¨©§§©§
.dawp ly zeawp mewna einin lihn `ed okle ,miptan ecib ltkpy

:`iyewd z` `xnbd dgecdéì øîà,`irye` iaxl iia` aiyd - ¨©¥
,dinzaïàîkecib ltkp `ny yeygl yiy dywn dz` in zrck - §©
,miptlàèeòéîì Lééçc øéàî éaøk`edy xi`n iax zhiyk - §©¦¥¦§¨¦§¦¨

wqt xfrl` iax ixde ,herinl yeygl yiy xaeqd cigid `pzd
o`k yeygl oi` jkle ,herinl miyyeg oi`y mixaeqd minkgk

.zeawp eyrpe ektdzd mixkf `ny
:xfrl` iax lr `iyewd z` `xnbd zx`anáøå ïéáà øa ééaà©©¥©¨¦§©

eäééåøz éøîàc ïéáà øa àéððçziiyew dyw ok`y mdipy ex`ia - £©§¨©¨¦§¨§¦©§©§
oky ,xfrl` iax lr `irye` axïðaø àîéz eléôàm` elit` - £¦¥¨©¨¨

oi`e aexd xg` mikled mewn lkay minkgk xfrl` iax xeaqi
ik ,yeygl yi oiicr o`k ,herinl miyyegépzLéà épzLéàå ìéàBä¦§¦§©¥¦§©¥

herinl mb ea yeygl yi ,zenda aexn dpey xak mehnehy oeik -
l` iax wqt dnl ok m`e ,ezeawpl dktdp ezexkfy xg`xfr

xkfy yyg `le dawpk aygp zeawp mewna min lihnd mehnehy
.ezexkf dktdpy `l` `ed

,`ziixaa mi`pzd ewlgp envr df xaca ok` :`xnbd zvxznúéà¦
épzLéà àì øîàc úéàå épzLéà øîàcdndaay xne`y in yi - §¨©¦§©¥§¦§¨©Ÿ¦§©¥

jka mb zipzypy yeygl yi mehneh zeidl zipzypy oeik
lr ewlgpy ,`ziixaa minkg zxaq efe ,dzeawpl jtdzp dzexkfy
,xkf aygpy el eced mehneha j` ,qepibexcp` iabl wx l`rnyi iax
xkf xn`py mewn lky `ziixaa xn`y dcedi oa oerny iax eli`e
`ny miyyeg `ly xaq ,qepibexcp`e mehneh `ivedl `l` epi`
zeawp mewnn min lihn `edyk okle ,ezeawp zeidl ezexkf dktdp
jkle ,dpzypy oiyyeg oi`y xfrl` iax zxaq `id oke ,yecw epi`

.dxekaa yecw epi`e dawpk aygp
:`xnbd zxxanéàpz épzLéà àìå épzLéà àîéìxn`p m`d - ¥¨¦§©¥§Ÿ¦§©¥©¨¥

xaca mb dpzyp cg` xaca dpzype li`ed mixne` m` df oecipy
,mi`pz zwelgna ielz xg`LcéwL íeèîeè ,àéðúc,dy`åéLec÷ §©§¨§¤¦¥¦¨

ïéLec÷hb dkixve ,dy` ycwl lekie `ed xkf `ny ,`xnegl ¦¦
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oifge` mipya cenr an sc ± oey`x wxtzereay

:`cqg ax xn`c `de .`ed dawp i`ce `l` ,ikd opixn` `l :xaq oerny iaxe

i`xza opaxl `niz `lc ,opireny`l `z` `d Ð `ed wtq lkd ixac mehneh

,edine .mehneh mey lr dlg xeka zyecw `dz `le ,`ed dixa inp mehneh

mewna min lihn i`c ,dil zil wtq elit`c `pz `ki` ,`cqg axl dil `xiaq

.dawp Ð zeawp mewna m`e ,xkf Ð zexkf

,`cqg axc edl zi` `nlr ilekce

.mehneh lr dlg dyecwcéàä éëå
éàòìéà éáø äøåäãoerny iax xnelk Ð

.dil `xiaq d`xed jd ik dcedi oaïéìåç
i`ceec ,yicw `lc xn`w xeka iable Ð

,`ed `xen` i`rl` iax `de .`ed dawp

lirl ixii`c `ziixac i`d epiid e`le

.l`rnyi iax meynïðçåé éáø äá éäúÐ

.i`rl` iaxc d`xed jdaàî÷ àðúì àì
ìàòîùé éáøì àìå:ixn`c ,oizipznc Ð

`le ycwna `l hgyp epi` mehneh

l`rnyi iaxe .`ed `witqc meyn ,dpicna

zeawp dyrpc qepibexcp`a `l` ibilt `l

.uixg elyäéì àøéáñ àìopgei iaxl Ð

inp mehneh` i`xza opax `l` ,`cqg axc

.`ed dixac ixn`äéì àøéáñ àì éàÐ

dnzn `w i`n``ed i`rli` iax `d

!i`xza opaxk xn`céøú ÷áù`pz Ð

opax Ð cgk ciare ,l`rnyi iaxe `nw

.i`xzaíå÷îá åúåá÷ðå åúåøëæå ìéàåä
ãçà,min zlhda edpiwcainl `kile Ð

ixacl wtq mey da oi` dndaa [la`]

oizipznc `nw `pz xn`wc i`de .lkd

zexkf mewna min lihna Ð hgyp epi`

hgyp epi` jklid ,yecw i`cec ,xn`w

Ð daxwdl ifg `l inp ycwnae .dpicna

,zexkf el oi`y itl ,men lrak d`xpc

izkec dnka daxwdn dil opihrnn `dc

l`rnyi iaxe .mehneh `le Ð "xkfd"

i`xza opaxe .i`w qepibexcp``

ilek Ð mehneh la` .iniiw qepibexcp``

Ð zexkf mewna min lihnc ecen `nlr

i`rli` iaxe ,dawp Ð zeawp mewna ,xkf

.dxed edlekc `ail`øéàî éáøëÐ

d`cigil opiyiig in ,xnelk ,dinza

ïðáø àîéú åìéôà,ikd opikxt inp Ð

ipzyi` Ð mehneh oiprl ipzyi`e li`edc

.ezeawpl ezexkf dktdpcúéà éðùîå
éðúùéà øîàão`nl `ki` ,xnelk Ð

ipzyi` ipzyi`e li`ed opixn` :xn`c

lirl biltc ,`nw `pz epiidc .dndaa

yiig `lc dcedi oa oerny iaxc dilr

.dil `xiaq oerny iaxk xfrl` iaxe .dktdp `nyàîéì.`id i`pz ,opixn` `l e` ,ipzyi`e li`ed opixn` i` Ðïéùåã÷ åéùåã÷ ùã÷ùhb dkixve ,`xnegl Ð

.`ed xkf `nyùã÷úð.`ed dawp `nyc ,ezeg`ae en`a oebk ,mehneh ly eizeaexwa xeq` eycwy dfe .oiyecw eiyecw Ðõìåçåxg` my oi` m`y ,`xnegl Ð

.dil `wtqn inp dawpa `pz i`d `dc ,mehneh uilg `l Ð xg` my yi la` .dvilg eznai `ira ,`ed `l`åúùàì ïéöìåçå.`ed xkf `ny ,`id `xneg Ð

åúùà úà íéîáééîå,maiin `l mehneh la` .mehneh ly eig` i`d aqpc `ed `nlra dy` Ð `ed dawp m`e ,eig` maiin xity Ð `ed xkf i` ,jytp dnn Ð

i`c."my eig`l miwdl" dia `pixw `le ,dcil oa epàáé÷ò éáøë àîìò éìåëã åàì éàî,maiin `le uleg `l dng qixq :(a,hr) "lxrd" wxt zenaia xn`c Ð

.xyekd zry el dzid `ly ,znaiizn `le zvleg `l ezy`eéâéìô àäáå`lc ,maiin xity Ð `ed xkf i` :xaq ,jytp dnn ezy`l oinaiin xn`c o`nc Ð

.znaiizn oi` qixq zy`e ,qixq `di Ð xkf `vnie rxwi elit`y ,dng qixqa iwetql inp ipzyi` Ð mehneh iedinl ipzyi`e li`ed :opixn`ïéà øîàã ïàîå
éðúùéà íåèîåè éåäéîì éðúùéàå ìéàåä ïðéøîà øáñ úîáééúîmirbet e`vnpc ,ezy` znaiizn oi` jklid .xkf `vni elit` dng qixq iedinl iwetql inp Ð

edine .g` zy` xeqi`a rbet dnaiinde ,mipa dl yiy g` zy`k `ied ,mail dwewf ezy` oi` Ð `ed dng qixqc oeike ,oiyecw eiyecw Ð `ed xkfc oeikc .dexra

.dvilg `ira jklid ,`ed qixq e`l `nyc ,qixq `edy ol `hiyt `lc ,`ira dvilgéðúùéà àîù éøîà àîìò éìåëã àì`de ,dng qixqa dil opiwtqne Ð

dnn jklid .mixvn ly `ixcpqkl`a oi`txzn opina oky ,znaiizn dng qixq zy` :(`,t zenai) "lxrd" wxta xn`c ,`id xfril` iax Ð znaiizn opixn`c

.`aiwr iaxk Ð znaiizn `l xn`c o`ne .dneaiil ixy jytpàáé÷ò éáøë äéì úéàã àðú éàä ïàîå.znaiizn `le zvleg :xn`e Ðäéì éåùî éàãå ñéøñ
.dvilg ira `l dng qixq zy`a `aiwr iax `dc ,iraiz `l dvilg elit`e ,mehnehl Ðäãåäé éáøá éñåé éáø àìàÐ `ira dvilg jklid .xn`w `nyc Ð

.mipa dl yiy g` zy`a rbet `vnpe ,mail dwewf dpi`e ,`ed qixqe ,`ed xkf `nyc Ð znaiizn `le .qixq epi` `nye ,`ed xkf `nyc'åë òø÷é àîùmewnae Ð

`ira inp ezy` jklid .`ed qixq e`l `nyc ,melk `lea eznai `xhtin `le .uelgi Ð xg` my oi` la` .`ed dng qixq `ny (yegile) uelgi `lc xn`w oig`

.`ed qixq `nyc Ð znaiizn `le ,`ed qixq e`l `ny Ð dvilgçëúùéî øëæ òø÷îã ìë åèàdil `wtqn `l dawpae ,dng qixqa `l` dil `wtqn `lc Ð

åäééðéá éàîeig` zny mehneha iqei iaxl dcedi iax oia Ð!ixn`w uelgi `l ediiexz `d
ìåñôì
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éëla` :lirl `cqg ax xn`c `d ,`zyde Ð zeawp mewna min lihna ibilt

mewna min lihna exn` `l jgxk lr Ð `ed `witq lkd ixac mehneh

`pzc `ail`e .zeawp mewna min lihna la` ,`ed xkf i`ce `eddc ,zexkf

min lihn ded i`c ,mehneha `witq mey dil zilc Ð oerny iax la` ,`nw

m`e .i`ce dawp ied Ð zeawp mewna

opaxlc `cqg axl dil `pne :xn`z

iaxk ixaq `nlic ?`witqn yecw i`xza

oeik :xnel yie !llk yecw `le ,oerny

,qepibexcp`a ibiltc `nrh `eddnc

ibilt ivn `l ,`ed dixac meyn

ied `l `pz meyl `cqg axlc ,mehneha

`nw `pzl ecen `nzqn Ð dixa

enk ,`witqn `ed yecw ikc mehneha

onwl :xn`z m`e .l`rnyi iax el dceny

oa oerny iax hrnnc (`,fp) iriyz wxt

xyrnn qepibexcp`e mehneh dcedi

i`ce xkfd miycwa hrnnc meyn ,dnda

"zgz" "zgz"n xyrn silie ,zi`ce dawpe

`d ?df lv` df oipr dn Ð miycwn

`edy mrhn xkf llkn hrni` miycwa

la` ,zeawp mewna min lihnyk dawp

yie !dawpe xkf oia welig oi` Ð xyrn

o`kn inq :xne` `cqg axc ,xnel

.jenqac yiwl yix oke .mehneh

àìÐ mc`a `l` wtq mehneh exn`

`xiaqc dcedi iaxa oerny iaxk

,xn`w `nlr ilekc `ail` e`le .dil

`witqc oizipznc `nw `pzl `hiytc

.dpicna `le ycwna `l oihgey oi`c ,`ed

ïéîåî åìà ìò êìò ïøãä
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!LBã÷ àìå ,àeä äiøa íeèîeè :øîéîì äãeäé ïa¯,àì ¤§¨§¥©§§¦¨§Ÿ¨¨
àîìò éleëc¯äá÷ðe øëæ ,à÷tqî àì äiøáa íeèîeè §¥¨§¨§¦§¦¨¨¦©§¨¨¨§¥¨

úeøëæ íB÷îa íéî ìéèî .à÷tqîc àeä¯àîìò éleëc §¦©§¨¥¦©¦¦§©§§¥¨§¨
éâéìt ék ,àeä øëæc éâéìt àì¯íB÷îa íéî ìéèîa ¨§¦¦§¨¨¦§¦¦§¥¦©¦¦§

,Búeá÷ðì Búeøëæ äëtäð ànL ïðéLééç :øáñ øî ,úeá÷ð©§¨¨©¨§¦©¤¨¤¤§¨©§§©§
:øæòìà éaø äøBäc àä ék ;ïðéLééç àì :øáñ øîe¨¨©¨¨§¦©¦¨§¨©¦¤§¨¨

úeá÷ð íB÷îa íéî ìéèî äîäáa¯éaø da éäz .ïéleç ¦§¥¨¥¦©¦¦§©§¦¨¥¨©¦
àîéìå !ìàòîLé éaøìe àn÷ àpúì Lç àìc ïàî :ïðçBé¨¨©§¨¨§©¨©¨§©¦¦§¨¥§¥¨
áø øîàc ;éàøúa ïðaøì Lç àìc ïàî :éîð ïðçBé éaø©¦¨¨©¦©§¨¨§©¨©©§¨¥§¨©©

ú÷Bìçî :àcñç¯íeèîeèa ìáà ,ñBðéâBøcðàa¯éøác ¦§¨©£¤§©§§¦£¨§§¦§¥
!à÷éôñ ìkä¯.àcñç áøc déì àøéáñ àì ïðçBé éaø¯ ©Ÿ§¥¨©¦¨¨¨§¦¨¥§©¦§¨
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zexeka(ipy meil)

LBã÷ àìå ,àeä äiøa íeèîeè ,øîéîì äãeäé ïa.dxeka zyecwa ¤§¨§¥©§§¦¨§Ÿ¨
,dawp wtq xkf wtq e` dixa `ed m` mehneh xcba df oecipy `vnpe
oerny iaxy xnel epl yi ok m`e ,minkge oerny iax zwelgna ielz
qepibexcp` lr oiae mehneh lr oiae ,epzpyn seqay minkgk xaq
zrcly yxity `cqg axk `lce ,dixak `edy el` minkg exn`

.dixa epi` mehneh mlek
:`xnbd dgecàìielz epi` wtq `ed mehneh m` df oecip - Ÿ

yxtl yi oky ,minkge oerny iax zwelgnaíeèîeè ,àîìò éleëc§¥¨§¨§
à÷tñî àì äiøáa`ed mehnehy xnele ccvl oi` mlek zrcl - ¦§¦¨Ÿ§©§¨

a `l` ,dixaà÷tñîc àeä äá÷ðe øëæm` mzwelgn iccv - ¨¨§¥¨¦§©§¨
y ote`ay epiide ,dawp e` xkf `ed mehnehíB÷îa íéî ìéèî¥¦©¦¦§

éâéìt àì àîìò éleëc ,úeøëæewlgp `l minkge oerny iax - ©§§¥¨§¨Ÿ§¦¦
ci`ce,àeä øëæ,dxeka zyecw eilr dlgeéâéìt ék,ewlgp dna - §¨¨¦§¦¦

øáñ øî ,úea÷ð íB÷îa íéî ìéèîaiax lr miwlegd minkg - §¥¦©¦¦§©§©¨©
dyecw eilr dlgy micen mehnehae ,qepibexcp`a wx l`rnyi

epi` df mehnehy exaq ,wtqnc ,dawp i`ceäëôäð ànL ïðéLééç̈§¦©¤¨¤¤§¨
Búea÷ðì Búeøëæecib ltkpy `l` xkf `ed `ny miyyeg - ©§§©§

yecw `ed ixde ,dawp ly zeawp mewna min lihn okle ,miptan
,wtqnøáñ øîeiax mya xn`y dcedi oa oerny iax eli`e - ©¨©

,xaq dxekaa yecw epi`y mehneh hrin aezkdy oernyàìŸ
ïðéLééçmewna min lihny oeik `l` ,xkf `ed `ny df mehneha ¨§¦©

edfy ayiizn df itle .aezkd ehrin okle ,`ed dawp i`ce zeawp
`le dixa `edy xaeqy in oi` mehnehay ,xnel `cqg ax `ay
minkg `l` ,zexkf mewnn min lihna elit` llk dyecw eilr dlg
ax s` mewn lkne .dawp wtq xkf wtq `edy micen dpynd seqay
`l` ,wtq epi` mehnehy xaeqd [oerny iax] `pz yiy dcen `cqg

.dawp e` xkf e` i`ce `ed einin zlhd itl
,dcedi oa oerny iax ly ef `xaql xewn epivny d`ian `xnbd
oerny iax :zi`ce dawpk epic ezeawp mewna min lihnd mehnehy

xaeq dcedi oaàä ék[enk-],äîäáa øæòìà éaø äøBäcm`y ¦¨§¨©¦¤§¨¨¦§¥¨
y mehneh oey`x cle dcli,úea÷ð íB÷îa íéî ìéèîdf ixd,ïéleç ¥¦©¦¦§©§¦

.zi`ce dawp aygp df ote`ay meyn ,dxeka zyecw eilr oi`e
:df wqt lr dnz opgei iax,ïðçBé éaø da éäzxfrl` iax wqt ji` ¨¥¨©¦¨¨

,oerny iax zrck dawp i`ce mehnehyàn÷ àpúì Lç àìc ïàî©§Ÿ¨§©¨©¨
ìàòîLé éaøìedpyna `nw `pz ixacl `l yyeg epi` in ike - §©¦¦§¨¥

,`ed xkf `ny ,dpicna mehneh mihgey oi`y xn`yixacl `le
d qepibexcp`y dpyna xn`y l`rnyi iaxdlg `le men lra `e

xkf wtq `edy xaqe ,mehneha wlgp `ly rnyne ,dyecw eilr
i`ce epi` mehneh mlek zrcly ixd .wtqn dyecw eilr dlge

.dawp
ixacn wx xfrl` iax lr dywd dnl :opgei iax lr `xnbd zl`ey

,l`rnyi iaxe `nw `pzïðaøì Lç àìc ïàî ,énð ïðçBé éaø àîéìå§¥¨©¦¨¨©¦©§Ÿ¨§©¨¨
éàøúaseqa minkg zrcl xfrl` iax yyg `l ji` mb dywiy - ©§¨¥

,carpe ffbp `l` xeka epi` qepibexcp`y dpyndcmdilr ixdøîà §¨©
àcñç áølirl(:`n),ú÷Bìçîminkg mr l`rnyi iaxe `nw `pz ©¦§¨©£¤

wx `id dpynd seqayìkä éøác íeèîeèa ìáà ,ñBðéâBøcðàa§©§§¦£¨§§¦§¥©Ÿ
à÷éôñseqay minkg s`y `vnpe .dawp wtq xkf wtq `ed - §¥¨

lr mdn mb opgei iax dywd `l recne ,wtq mehnehy exaq dpynd
.dawp i`ce `ed mehnehy wqty xfrl` iax

:`xnbd daiynàcñç áøc déì àøéáñ àì ïðçBé éaøopgei iax - ©¦¨¨Ÿ§¦¨¥§©¦§¨
,dawp wtq xkf wtq lkd ixacl mehnehy `cqg axk xaeq epi`
`edy exaqe mehneha mb ewlgp dpynd seqa minkgy ezrc `l`
wx xfrl` iax lr dywd okle ,dxeka zyecw eilr lg `le ,dixak
seqay minkg ixacn `le ,dpyna l`rnyi iaxe `nw `pz ixacn

.dpynd
:df uexiz lr `xnbd dywndéì àøéáñ àì éàopgei iax ok` m` - ¦Ÿ§¦¨¥

mb ewlgp dpynd seqa minkgy ezrc `l` ,`cqg axk xaeq epi`
wqty xfrl` iax lr llk opgei iax dywd dn ok m` ,mehneha

,dxekaa yecw epi` mehnehyéàøúa ïðaøk øîàc àeä àîéì- ¥¨§¨©§©¨¨©§¨¥
k xaeq xfrl` iaxy xnel xyt` ixddpynd seqa minkg zrc

.dxekaa yecw epi` okle ,dixak `edy mehneh lr mb exn`y
iax ly epic z` cinrdl xyt`y opgei iax rci ok` :`xnbd zvxzn

e ,dpynd seqay minkgk xfrl`øîà÷ énð éëädzid jk lr mbe - ¨¦©¦¨¨©
,zeywdl opgei iax zpeekãçk ãéáòå éøz ÷éáL ïàîafr ji` - ©¨¦§¥§¨¦§©

exaqy l`rnyi iaxe `nw `pz ,mi`pz ipy zrc xfrl` iax
seqa minkgk ,cg` `pz zrck wqte ,xkf wtq `ed mehnehy

.dixa `ed mehnehy exaqy dpynd
:xfrl` iax ly ewqt z` zayiin `xnbdøæòìà éaøåwqty §©¦¤§¨¨

,dxekaa yecw epi` mehnehyàøáñ ïàîk.xaeq `ed in zrck - §©¨§¨
àä ék[enk-],Lé÷ì Léø øîàceøîà àìy minkgíeèîeèaygp ¦¨§¨©¥¨¦Ÿ¨§§

k÷ôñdawp wtq xkfíB÷îa Búea÷ðå Búeøëæå ìéàBä ,íãàa àlà ¨¥¤¨¨¨¨¦§©§§©§§¨
,ãçà,einin zlhd ici lr edn wecal xyt` i`eìáàmehneh ¤¨£¨
äîäaozipe ,ezeawp mewnn wegx ezexkf mewny oeik ,wtq ea oi` §¥¨

m` ,einin zlhd ici lr epin z` reawlúeøëæ íB÷îa íéî ìéèî¥¦©¦¦§©§
i`ce `ed,øëæm`eúea÷ð íB÷îa íéî ìéèîdf ixd.äá÷ð`vnpe ¨¨¥¦©¦¦§©§§¥¨

dpicna hgyp epi` mehnehy epzpyna xn`y `nw `pzy ,ezhiyl
zyecwa yecwe xkf i`ce `edy ,zexkf mewnn min lihna epiid
hrnzpe men lrak d`xpy meyn ycwna mb hgyp epi`e ,dxeka
`edy exn` qepibexcp` lr `weec minkge l`rnyi iaxe ,daxwdn

le ,wtqepi`y xfrl` iax xn`y dny ,ayiizn jkae .mehneh lr `
,zeawp mewna min lihny dfk mehneh lr epiid ,dxekaa yecw

.epzpynay mi`pzd lk zrck xaqe ,dawp aygp `edy
:xfrl` iax ly ezxaq z` xxal `xnbd dtiqené÷úîáø dì ó ©§¦¨©

àéòLBàlihny mehneh dnl ,xfrl` iax lr `irye` iax dywd - ©§¨
,dxekaa yecw epi`e dawpk aygp zeawp mewna minànL Leçéìå§¥¤¨

Búea÷ðì Búeøëæ äëôäð`l` ,xkf `ed `ny yeygl yi ixde - ¤¤§¨©§§©§
.dawp ly zeawp mewna einin lihn `ed okle ,miptan ecib ltkpy

:`iyewd z` `xnbd dgecdéì øîà,`irye` iaxl iia` aiyd - ¨©¥
,dinzaïàîkecib ltkp `ny yeygl yiy dywn dz` in zrck - §©
,miptlàèeòéîì Lééçc øéàî éaøk`edy xi`n iax zhiyk - §©¦¥¦§¨¦§¦¨

wqt xfrl` iax ixde ,herinl yeygl yiy xaeqd cigid `pzd
o`k yeygl oi` jkle ,herinl miyyeg oi`y mixaeqd minkgk

.zeawp eyrpe ektdzd mixkf `ny
:xfrl` iax lr `iyewd z` `xnbd zx`anáøå ïéáà øa ééaà©©¥©¨¦§©

eäééåøz éøîàc ïéáà øa àéððçziiyew dyw ok`y mdipy ex`ia - £©§¨©¨¦§¨§¦©§©§
oky ,xfrl` iax lr `irye` axïðaø àîéz eléôàm` elit` - £¦¥¨©¨¨

oi`e aexd xg` mikled mewn lkay minkgk xfrl` iax xeaqi
ik ,yeygl yi oiicr o`k ,herinl miyyegépzLéà épzLéàå ìéàBä¦§¦§©¥¦§©¥

herinl mb ea yeygl yi ,zenda aexn dpey xak mehnehy oeik -
l` iax wqt dnl ok m`e ,ezeawpl dktdp ezexkfy xg`xfr

xkfy yyg `le dawpk aygp zeawp mewna min lihnd mehnehy
.ezexkf dktdpy `l` `ed

,`ziixaa mi`pzd ewlgp envr df xaca ok` :`xnbd zvxznúéà¦
épzLéà àì øîàc úéàå épzLéà øîàcdndaay xne`y in yi - §¨©¦§©¥§¦§¨©Ÿ¦§©¥

jka mb zipzypy yeygl yi mehneh zeidl zipzypy oeik
lr ewlgpy ,`ziixaa minkg zxaq efe ,dzeawpl jtdzp dzexkfy
,xkf aygpy el eced mehneha j` ,qepibexcp` iabl wx l`rnyi iax
xkf xn`py mewn lky `ziixaa xn`y dcedi oa oerny iax eli`e
`ny miyyeg `ly xaq ,qepibexcp`e mehneh `ivedl `l` epi`
zeawp mewnn min lihn `edyk okle ,ezeawp zeidl ezexkf dktdp
jkle ,dpzypy oiyyeg oi`y xfrl` iax zxaq `id oke ,yecw epi`

.dxekaa yecw epi`e dawpk aygp
:`xnbd zxxanéàpz épzLéà àìå épzLéà àîéìxn`p m`d - ¥¨¦§©¥§Ÿ¦§©¥©¨¥

xaca mb dpzyp cg` xaca dpzype li`ed mixne` m` df oecipy
,mi`pz zwelgna ielz xg`LcéwL íeèîeè ,àéðúc,dy`åéLec÷ §©§¨§¤¦¥¦¨

ïéLec÷hb dkixve ,dy` ycwl lekie `ed xkf `ny ,`xnegl ¦¦
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xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zexeka(iyily meil)

eäééðéa àkéà íéçà íB÷îa àlL õBìçìå íéçà íB÷îa ìBñôì- ¦§¦§©¦§©£¤Ÿ¦§©¦¦¨¥©§
cer mehnehdn ueg yiy ote`a .` ,mipic ipya mdipia welig yi
dcedi iaxly ,ezy`l ulge mehnehd jlde ,zny lral mig`
lqt `le ,melk dzyr `l ezvilgy `vnp ,qixq i`cek mehnehy
iaxle .leki dnaiil mig`dn cg` dvx m`e ,mig`d on dnaid z`
lr dzlqet ezvilgy `vnp ,qixq wtq mehnehy dcedi iaxa iqei
g` oi` aeye ,dvilg ezvilge qixq epi` `ny yeygl yi ik ,mig`d
,cala mehnehd `l` znl mig` oi`y ote`a .a .dnaiil leki xg`
qixq aygp qehneh ik ,dvilg `la dxeht znd zy` dcedi iaxl
`ny ,wtqn dvilg dkixv iqei iaxle ,mig` znl oi` eli`ke ,i`ce

.qixq epi` mehnehd

ïéîåî åìà ìò êìò ïøãä

åìà ïéîåî ¯ éòéáù ÷øô
df wxt .daxwdl xekaa milqetd minend ex`azp mcewd wxta
cearl leki epi` el` minenn ea yiy odky ,mc` inen ipica wqer
z` milqet mdy minen .` :md minen ipin dyly .ycwnd ziaa
deaixwi `ly dndad z` milqet mbe ,ycwna cearln odkd
mpi`y minen .b .cearln cala mc`a oilqetd minen .a .gafnl
cg` ea yiy odk lky minkg exn` oird zi`xn iptn la` ,milqet

.ceari `l odn
men lra odk iabl dxeza xn`p(`k-fh `k `xwie)dWn l` 'd xAcie ,©§©¥¤¤

mEn Fa didi xW` mzxcl LrxGn Wi` xn`l oxd` l` xAC .xn`N¥Ÿ©¥¤©£Ÿ¥Ÿ¦¦©§£§ŸŸ¨£¤¦§¤
Wi` axwi `l mEn FA xW` Wi` lk iM .eidl` mgl aixwdl axwi `lŸ¦§©§©§¦¤¤¡Ÿ¨¦¨¦£¤Ÿ¦§¨¦
F` lbx xaW Fa didi xW` Wi` F` .rExU F` mxg F` gQt F` xEr¦¥¦¥©¨ª¨©¦£¤¦§¤¤¤¨¤
.KW` gFxn F` ztNi F` axb F` FpirA lNaY F` wc F` oAb F` .ci xaW¤¤¨¦¥©§©ª§¥¨¨©¤¤§©¨¤
'd iX` z` aixwdl WBi `l odMd oxd` rxGn mEn FA xW` Wi` lM̈¦£¤¦¤©©£Ÿ©Ÿ¥Ÿ¦©§©§¦¤¦¥
minen ex`azi df wxta .aixwdl WBi `l eidl` mgl z` FA mEn¥¤¤¡Ÿ¨Ÿ¦©§©§¦

.odilr mitqepde ,el`

äðùî
:ycwna dcearl odk milqety minend z` zhxtn dpyndïéîeî¦

elà,dxedh dnda xeka leqt iabl mcewd wxta exkfedyïéael` ¥¥
dïéòeá÷,mi`txzn mpi`yïéay el`íéøáBò,`txzdl micizre §¦¥§¦

íãàa ïéìñBtleqt `ed eteba mi`vnp mdy onf lky ,odka - §¦¨¨¨
.ycwna dcearl

ïäéìò øúéåyi mc`ae -exkfedy el` minen lr mitqep zepexqg §¨¥£¥¤
,mde ,dndaa `le mc`a wx milqet el`e ,dndaaïBìékäin - ©¦

agxe dlrnl xv `edy ,ziag ieqikk epiidc ,oelikk ieyr ey`xy
,dhnlïzôläådlrnl dagx `idy ,ztl y`xl dnec ey`xy - §©©§¨

,dhnl zccgzne zkledeïáwnäåepiidc ,zawnl dnec ey`xy - §©©¨¨
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המשך בעמוד קלא

oifge` mipy` cenr bn sc ± oey`x wxtzereay

ïéçà íå÷îá ìåñôì.dl ulge `ed jlde mipebd mig` enr yi m` Ð

maiil oig`d on cg` dvx ,oig`d on dlqt `le ,car melk e`l dcedi iaxl

ezvilg `nyc ,oig`d on dlqt Ð wtqa dil wifgnc iqei iaxle .maiin

.dpai `l aey Ð dpa `lc oeikc ,dnaiil leki oig`d on cg` oi`e dvilg

.dl oivlege oixfeg `l`àìù õåìçìå
ïéçà íå÷îá`l` oig` oi` m` Ð

`lea `xhtin dcedi iaxl .mehneh

.inc dizilke ,`ed qixq i`ce `dc ,melk

qixq e`l `ny ,dvilg `ira iqei iaxle

mewna Ð uelgi `l xn`wc i`de ,`ed

.xn`w oig`

ïéîåî åìà ìò êìò ïøãä

äðùîåìà ïéîåî,xekaa oixen`d Ð

.dcearl odkl oilqetïéá ïéòåá÷ ïéá
ïéøáåò.ea ody onf lk Ðïåìéëä

ïá÷îäå íúôéìäå.`xnba yxtn Ð

úôé÷ñå èå÷ù åùàøùåyxtn Ð

.`xnbaúåøèç éìòáåla` .`zbelt Ð

.lkd ixac Ð edleke mztile oelik jpd

úåøèç.y"aexclg =àøîâéàîàÐ

.mc`a oileqtúìáé àäå`aizk `lc Ð

.mc`aìåìáú ÷ã åúåinen iab oxn`c Ð

`nlyac .dndaa aizk `le ,`ed xeka

apfe oiheg enk ,dia opipnc jpi` edlek

lk"n Ð daekx`l zrbn dpi`y lbrd

`ki` lelaze wc `l` .iwtp "rx men

dndaae ,mc`a `pngx edpilbcn .jxtinl

!dndaa ilqt `l dpin rny Ð edpilb `l

.iccdn itli slin :ipyneñéàîã áøâÐ

xyaa rwyne ,qxgk `ed dywc ,ztlin

.oivixg dyereàðîçø åäðéáúëéìå
åäìåëì.dndaa e` mc`a e` ,inen Ð

àëäå àëä úôìéå áøâådxifbl axb Ð

.`ed dptenc axbc dlr iielbl ztlie ,dey

`kde `kd xeaye gqte xer azk i`n`

áúëéì àééäàedpiazkl ediipin ida Ð

dipin jci` slilc ,`pngxïéèåçå èåì÷
íãàá åäðúéìãqixtn epi` mc`c Ð

yi mc`c ,oiheg inen ea oibdep opi`e dqxt

`ed dndae .oihegd oi`xp oi`e mipiy el

oi`xpe ,dlrnl miipiy dl [oi`c] (zi`c)

.oznibta zlqtpe ,mihegdéîð äîäáá
éìñô àìminen `pngx azk ikdl Ð

enbtpy oihege ,helw da dpne ,dndaa

."uexg"n iwtpc ,ennbpyeíåøçå ïáâ
äîäáá åäðúéìel yiy epiid oabc Ð

dl zil dndae ,y"livxey oixewy mipiab

izy oia enhegy epiid mexge .mipiab

.mipird oia mheg dl oi` dndae ,eipir

êãéàá åäðúéìã êðäåikiiy `lc Ð

.jci`a azkil ,diaäá ùãçúðùÐ

.mexge oab Ð mc`a yecig `ki` `kde

.oihege helw Ð dndaaeéì äîìÐ

oinene .mc`a oileqt oinenc azkinl

ike" :(eh mixac) aizkc ,xekaa oileqt

.miycwa oileqt oinene .'ebe "men ea didi

éúà àì øåëáî íãài` ,xnelk Ð

mc` Ð jpda azk `le xekaa azk

`ed oic Ð xekal dn .iz` `l xekan

.axw envr `ed oky ,mend eplqtiy

éúà àì íéùã÷î íãà.ediipin ez` `l jpd Ð jpda azk `le miycwa azk i` ,xnelk Ðäáåøî ïúùåã÷mc` .minlye zeler zeny`e ze`hg Ð

.zevna daexn ezyecwïøäà ìù åòøæá äåùä ùéà.liqtin inp `nen `la Ð oxd` ly erxfa dey oi` `d ,`nen irac `ed Ð
éàî
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àäjiiye ,mc`a aizk `lc ,uexgn jxtinl ivn ied inp ikd Ð zlai `ki`

iaizk `l zexke wezp oke .dndaa enk mvr mewnae [uexg] (oiheg) mc`a

onwl yxtnc o`nl ,[dndaa] jiiyc ab lr s`e ,dndaa aizk `l oabe .mc`a

oi`y e` mivia el oi` :xn`z m`e .eipir ipiaba dl iwen `le dnewr ezxcyy

iab (`,n) lirl opzc ,zg` dvia `l` el

gexn"n `l` [df] oi`e ,[men] df ixd dnda

oi` :oiwxita onwl `nw `pz xn`wc "jy`

Ð zg` dvia `l` el oi`y e` mivia el

opitlie ,dxeza xen`d "jy` gexn" edf

gpiz Ð jenqac dey dxfba mc`n dnda

iaxe l`rnyi iaxl `l` ,`nw `pzl

,dil irain "jy` xqg" :ixn`c `aiwr

`nen dil iayg ediiteb edpi`c ?edl `pn

oinenn ol `wtp i`e !lirlc oiwxita

`nw `pzl ok m` ,oixfeg opi`e ielbay

inwen ded inp edpi`e ?ikdl `xw il dnl

"jy` xqg"c meyn e`l i` ,ikdl `xw

dndal mc` oia wlgl oi`c .dil iran

men aiyge oiqik ipy dl yi dndac meyn

llk mivia el oi` elit` `dc ,ith

!"jy` gexn"n ihernl dil iran (ihernl)

xnel jiiy `peeb i`d ika :xnel yi `nye

iaxck ,da ycgzpy xac liaya dpypc

elit` ,`zyd inp `gipe .jenqac l`rnyi

iwtp eedc ab lr s` ,eazkpy oinen yi

.xfeg epi`e ielbay menn

áøâÐ ihernl il dnl `pngx azkc

`ax xn`ckl jixhvi` `d :dniz

`pngx azk ikdlc (`,`n) lirlc oiwxita

ied `l xya mewna uexgc xninl Ð axb

,iaizk ztli ixze axb ixz ,edine !`nen

.iiept`l cg xzii`e ,dndaa cge mc`a cg

cvn `l` dpten ied `l jgxk lr la`

(a,dk) `nw `aa xn`c o`nl `ki`e ,cg`

cenlz :`ziixaa hwpcnc ,cere !oiaiync

il dnl ,"ztli ztli" "axb axb" xnel

rnyn ?ediieexza dey dxifb carnl

izkec ixz ipd lkac meyn ikd hiwpc

:xnel yie !iiept`l ztli icda axb aizk

witn `l lirlc `axc `yxc meync

`l `yxc itlc oeik ,`kdn d`ptd

cnll `l` ,ditebl axb `nwezin(mexgd)

.xya mewna [uexgd]ïáâ`lc mexge

onwlc `nw `pzl epiid Ð dndaa edpzi`

la` .mipir ipiaba "oab" iwenc ,oiwxita

el yiy :xn`c ,qepbihp` oa `pipg iaxl

xity jiiy Ð ze`xcy ipye oiab ipy

,jy` gexn inp xn`w `l ikdle .dndaa

lk :xn`c qepbihp` oa `pipg iaxl dizilc

.diail` ixii` `lc .mikeyg ei`xny

äîìmen mc`a men `pngx azkc il

Ð 'ek ikixv miycwa men xekaa

`lc rnync ,ikixv xn`wc i`nl :dniz

lk miycwae mc`a olpn Ð iccdn opitli

`ed xeka iabc ?xfeg epi`e ielbay men

"oinen el` lr" wxta lirl dil opiyxcc

mc` iabc oinen oke .hxte llkn (`,fl)

`lc `ki`c ,xekaa iaizk `lc miycwae

lelaz wc oebk ,"rx men lk"n iwtp

:xnel yie !oiwxit yixa qxhpewa yxitck

.ilb ilbc li`ed
xn``ax
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:`xnbd dtiqen .dhnl xv didpe jlede ,dlrnl agx dy`xyàðz̈¨
,df mena hxt cer yiy ,`ziixaaBLàø òöîàa ãîBò Bøàeöå- §©¨¥§¤§©Ÿ

`ly ,eiptl hlea `edy xeriyk eixeg`l ex`evn hlea ey`xy
.eixg`ln xzei hlea eiptly mc` lk ly ey`xk

:dpyna epipy.ïáwî:oawnd men d`xp cvik `xnbd zx`anéîãc ©¨¨§¨¥
àáwîì déLéømbe ,lebr etxry epiidc ,mecxwl dnec ey`xy - ¥¥§©¨¨

,xv ey`xhlea etxre ,hrn agx `edy mc` lk ly ey`xk `ly
.eixg`l

:dpyna epipy.èe÷L BLàøLå:`xnbd zx`an,åéðôlîepiide §¤Ÿ¨¦§¨¨
.oeqkl`a eiptln rteyn ey`xy

:`xnbd zx`an .ztiwqE :dpyna epipyåéøBçàîwlg xqgy - §¦¨¥£¨
d zernyne ,ey`x ixeg`n`ed 'ztiwq' myéLðéà éøîàãkxeviw - ¦§¨§¦¦§¥

,dfk men lra lr mixne`d miyp`d ixac lyàñét ìé÷L`edy - §¦¦¨
:`xnbd dtiqen .ey`xn dkizg dlhipy ink d`xpàðz,`ziixaa ¨¨

,oxd` ly erxfa dey epi`y meyn odk lqetd men cer yiyå`ed §
y.èeîLå èe÷L Bøàeö:`xnbd zx`an,èe÷Lernynàéáçc ©¨¨§¨¨§©§¨

àaçî.heny ey`x eli`k d`xpe eitzk oia lhen ey`xy -,èeîL ¦§¨¨
ernynéøàcèeîLå Cdaxd hlea etevxte ,wce jex` ex`ev - ©£¦§¨
.uegl

:dpyna epipyäãeäé éaø ,úBøèç éìòáe'eëminkge ,xiykn ©£¥£¨©¦§¨
ote`a :`xnbd zx`an .milqetdéa úéàczxhehga yiyk -,íöò §¦¥¤¤
àìñôc éâéìt àì àîìò élekmpi` minkg oiae dcedi iax oia - ¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨§¨

,dcearl odkd z` zlqete ,men zaygp `id i`cey miwlegék¦
éâéìtote`a wx `ed ewlgpy dne -déa úéìcda oi`y -øî ,íöò §¦¦§¥¥¤¤©
øáñmvr `la zxhehgy s` ,dcearl odkd z` milqet minkg - ¨©

c ,men zaygp dpi`àäodkd df zngn,ïøäà ìL Bòøæa äåL Bðéà ¨¥¨¤§©§¤©£Ÿ
øáñ øîe,zlqet dpi` mvr `la zxhehgy xaq dcedi iax eli`e - ©¨©

càeä àîìòa àøNéác àøe÷ø÷dpi`e ,ef `id xya zkizg wx - ¦§¨§¦§¨§¨§¨
.mipdkd x`yl qgia odkd seba iepiy zaygp

:dpyna epipy,[eëå] ìeñt çøwäly dhiy el oi`y lk gxw edfi` ©¥¥©¨
:`xnbd zx`an .xyk df ixd el yi m`e ,ofe`l ofe`n ztwn xry

eðL àì ,àáø øîà,dpedkl leqt gxwyàlàote`aBì ïéàLodkl ¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¥
ofe`l ofe`n xriy zxey gxwdåéøçàì,ey`x ixeg`a -åm` s`Lé §©£¨§¤

Bìxriyåéðôì,leqt ey`x znciwa -ìáày ote`aBì Léxriy §¨¨£¨¤
å] åéøçàìmb[åéðôì,ey`x rvn`a xriy el oi`y s`ìëå ,øLk §©£¨§§¨¨¨¥§¨

Bì LiL ïkLwx xriyåéøçàìåBì ïéàxriyåéðôì.xyk `edy ¤¥¤¤§©£¨§¥§¨¨
àôéqà éðúîc àkéàålr `ax ixac z` epyy daiyid ipan yie - §¦¨§©§¥©¥¨

,dpynd ly `tiqa epipyy dn,'øLk äæ éøä Bì Lé íàå'exn`e §¦¤£¥¤¨¥
jk lryeðL àì ,àáø øîà,dcearl xyk xriy hrn el yiy odky ¨©¨¨Ÿ¨
àlàote`aBì LiLwx xriy zxeyåéøçàì,ey`x ixeg`a -ïéàå ¤¨¤¤§©£¨§¥
Bìxriyåéðôì,ey`x znciwa -ìáày ote`aBì Léxriyïéa §¨¨£¨¤¥

åéøçàìeåéðôì ïéadf ixdìeñtswen ey`x xy`ky ,dcearl §©£¨¥§¨¨¨
,xzei dpebn `ed ,gxw `ed rvn`ae ,xriy zxeyaïkL ìëåote`a §¨¤¥

Bì LiLwx xriyBì ïéàå åéðôìxriyìå åéøçàote`a okBì ïéàã ¤¤§¨¨§¥§©£¨§§¥
ììk,xriyìeñôc.dcearl leqt `edy i`ce el` mipte` ipyay - §¨§¨

,ïðçBé éaø øîà,oldlc zepexqgd cg` mda yiy mipdkïéðçøwä ¨©©¦¨¨©©§¨¦
,migxwd -ïéñppäå,c`n mikenpd -ïéðâìáfäåzeblef mdipiry - §©©¨¦§©©§§¨¦

,reaw ote`a minïéìeñt,zepaxwd zcearlBòøæa äåL ïðéàL éôì §¦§¦¤¥¨¨¤§©§
.ïøäà ìL¤©£Ÿ

:`xnbd dywnàðéðz ïéðçø÷yxetn migxwd leqt ixd - ©§¨¦§¦¨
,epzpynaàðéðz ïéñpðoldl dpyna yxetn mikenpd leqt mbe - ©¨¦§¦¨

(:dn):`xnbd zvxzn .mileqt mdy epl rinydl jxved dnle ,
ïéðâìáædcearl mileqtyéøèöéàdéì Copgei iaxl,ïðéòeîLàì ©§§¨¦¦§§¦¥§©§¦©

,dpyna xkfed `l df oicyemigxwd leqt z` mb xikfdy dn
ik ,yecig yi mpica mby meyn `ed ,miqppdeàîéúc eäî`ny - ©§¥¨

wx mlqetl dpynd zpeeky xn`z,ïéòä úéàøî íeMîm` j` ¦©§¦¨©¦
opgei iax jxved okl ,dyra mixaer mpi` dcear ecare exar
epi`y meyn leqt `ed ixd el` zepexqg ea yiy odky epl rinydl

.dyra xaer ,dcear car m`e ,oxd` ly erxfa dey
:`xnbd zl`eyàðúéà ïéòä úéàøî íeMî àkéàc àëéä ìk àäå§¨¨¥¨§¦¨¦©§¦¨©¦¦§¨

éðz÷xde -dpynd ,oird zi`xn meyn wx `ed eleqty men lka i ¨¨¥
epipyy enk ,oird zi`xn meyn `ed leqtd mrhy yexita zxne`

(cenrd jynda),'ïéòä úéàøî éðtî ìeñt åéðéò éñéø eøLpLå'oeike §¤¨§¦¥¥¨¨¦§¥©§¦¨©¦
xnel dpynd zpeeky gken ,df mrh epipy `l miqppe migxw iably
xg` df oica eprinydl opgei iax siqed dne ,ixnbl mileqt mdy

.dpyna yxetn `edy
miaygp miqppe migxwy dpyndn dgked oi` :`xnbd zayiin

ik ,ixnbl mileqteäleëì ïécä àeäå àãç éðz àîéúc eäî`ny - ©§¥¨¨¥£¨§©¦§§
m` ewlgp mday zexhehg ilra oic z` `pzd dpyy xg`y xn`z
jkn cenll yi ixd ,oxd` rxfa dey epi`y ink maiygn mpexqg
mxebd iepiyk miaygp md dk cr dpynd dzpny minend wxy
zeipyna miiepnd minend lk la` ,oxd` ly erxfa dey didi `ly
enk ,oird zi`xn iptn wx `l` ,milqetd minen mpi` jli`e o`kn
odky epl rinydl opgei iax jxved okl ,jenqa dpynd dniiqy
meyn leqt `ed ixd ,miqpp e` migxw ly ,el` zepexqg ea yiy

.dyra xaer ,dcear car m`e ,oxd` ly erxfa dey epi`y
:dywne `xnbd dayà÷ àðúéîe øcäéî àkéàc àëéä ìk àäå§¨¨¥¨§¦¨¦§¨¦§¨¨

éðúå øãäwx `ed eleqte oldl zeipyna xkfend men lka ixde - ¨©§¨¥
leqtd mrhy yexita zxne`e zxfeg dpynd ,oird zi`xn meyn

epipyy enk ,oird zi`xn meyn `ed(.cn)ìeñt åépéL eìhépLå'§¤¦§¦¨¨
,'ïéòä úéàøî íeMîipta men lk lr ok zxne` dpyndy oeike ¦©§¦¨©¦

iptn leqt eipir iqix exypye' jenqa epipyy dn ik gken ,envr
dpyna exkfedy minend lr aeqp epi` 'oird zi`xnm`e ,zncewd

`iyewd daye ,ixnbl mileqt mdy xnel dpynd zpeeky `vnp ok
.dpyna yxetn `edy xg` df oica eprinydl opgei iax siqed dn

:xg` ote`a opgei iax ly eyecig z` zx`an `xnbd,àlàzpeek ¤¨
opgei iaxàéðúc àäî é÷etàìepipyy enk dkld oi`y xnel - §©¥¥¨§©§¨
,`ziixaaeøîà àìå ,íéøLk ïéðâìáfäå ïéñppäå ïéðçøwä ,àéðúc§©§¨©©§¨¦§©©¨¦§©©§§¨¦§¥¦§Ÿ¨§

qppde gxwd lr dpyna,ïéòä úéàøî íeMî àlà ,'ìeñt'jk lre ¨¤¨¦©§¦¨©¦
mileqt qppde gxwd `l` ,ok dkld oi`y xnel opgei iax `a

.oxd` ly erxfa dey mpi`y meyn dcearl
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oifge` mipya cenr bn sc ± oey`x wxtzereay

àëéà éàîerxfa dey oi`y meyn lqtpd odkl ,xenb mena lqtpd odk oia Ð

.jpd lke oztile oelik epiidc ,oxd` lyïéòä úéàøî íåùîjpd oebk Ð

eipir iqix exypy oebk ,ze`xl oiqe`ny ,oird zi`xn meyn oizipzna aiygwc

.eipiy elhpyeäùò.car m` "dyr"a xaer oxd` ly erxfa dey epi`y in Ð

odk ied oxd` rxfa deyd :rnyn ikdc

`ad e`le ,ceari `l dey epi`y ,cearie

.dyr Ð dyr llknàìëàìly ieqkl Ð

cgy ,(dlrnln) ziagagxe dlrnln

xxea df" wxta oixcdpqa exiage .dhnln

."`pcl `lk` ik" :(a,gk) "cg` el

àúôéìã àãéìâãâì,ztld y`xl Ð

.dhnl dlke zklede agx dy`xy

ùàøä òöîàáeixeg`l hlea ey`xy Ð

.eiptlkàá÷îìlebr etxry ,mecxwl Ð

.agexa xvweåéðôìî èå÷ùey`xy Ð

xbp ly ilk oirk ,oeqkl`a eiptln rteyn

.b"ebya oixewyåéøåçàîey`x daeby Ð

.eixeg`n xqgàñéô ìé÷ùink d`xpy Ð

.dkizg epnn lhipyàáçéî àéáçãÐ

ink dnece ,eitzk oia lhen ey`xy

.c"eyiiely` heny ey`xyàøå÷ø÷Ð

.dkizgåì ïéàù àìà åðù àìdhiy Ð

el yie ,eixg`l of`l of`n ztwn xry ly

.eiptløùë åéðôìå åéøçàì åì ùé ìáà
åéðôì åì ïéàå åéøçàì åì ùéù ïëù ìëå
`le eixg`l el yiya iep ied ithc Ð

y`xd lk aiaq el yiykn xzei ,eiptl

.gxw ied rvn`aeäì éðúîã àëéàå
àôéñàxyk el yic epy `l :oizipznc Ð

of`n ztwn dhiy eixg`l el yiy `l`

Ð eiptl inp el yi la` .eiptl `le ,of`l

.llk el oi`y oky lke ,leqtïéðâìáæÐ

.min zeblefe zeaf mdipiryàðéðú ïéñðð
.yxgde oiqppde gtwd :oizipzna Ð

äéì àëéøèöéà íéðâìáæ.opz `lc Ð

'åë àîéúã åäîåinp jpde ,xnelk Ð

edl liqtc `d :`nizc ednc ,ekixhvi`

,edl liqt oird zi`xn meyn Ð oizipzna

ikdl .iglt i` "dyr"a exar `le

dey epi`y meync opgei iax opirny`

.oxd` ly erxfaåéðéò éñéøexry Ð

.oird zaaayåäìåëì ïéãä àåäåÐ

jzrc `wlqc .jli`e zexhg ilran

dey epi`y inn `pwit`c `d :`pin`

`l` i`w `l Ð lirl oxd` ly erxfa

.`ziinw `aac jpde oawne oztile oelik`

íåùî éúéøçà àëéàã àëéä ìë àäå
àôéñ éðú÷ã äéì éðú øãä ïéòä úéàøî

'åë åéðéù åìèéðùå`prci `iddne Ð

`l` i`w `l ,oird zi`xn `pzc `yixc

dnl Ð i`w edlek` i`c .eipir iqix exyp`

`pzine xcdinl dilàìà`z`c `d Ð

.opgei iaxàúà àðú éàäî é÷åôàìÐ

.oird zi`xn meyn `l` edl liqt `lc

`zkldc opgei iax ol rnyn `we

.oxd` ly erxfa oiey oi`c meyn edl `lqtc ,oizipznkíéðäëä.(` `xwie) "mipdkd oxd` ipa ekxre" Ðíéðçø÷ä úà úåáøìdf weqt lr .dcearl mixyky Ð

.mipdk zxeza diz`vnäðùîíéðéáâ.y"livxey =ïéáëåù ïéðéáâù.eipt lr oilhene milecb eipiab zexryy Ðàøîâäáøä íéðéáâeipir zeab ipyy Ð

.efl ef oia wlg yxtd oi`e ,zetxhvnïáâ åà ùøãî åäæ."e`" yixc `le dilr bilt `qec iaxe .(`k my) dxeza xen`d "oab e`" edf :xn`w ikde Ðééçã àøîéîì
.qepbihp` oa `pipg iax liqtc ,ze`xcy izye oiab ipy el yiy in Ðãìåå åðéà.dcil d`nh dpi`e Ðäìéëàá øåñà`ipdn `le inc znke `ed ltpc dliapk Ð

.dhigy diläéìäéð àîø øáë.dcp zkqna Ðúà éîéùuxzl rcei epi` jzenk lecb mkg Ðezxcyy `l` ,xn`w ynn oipab ipya e`l Ð iig rnync ,oizipzn

.ynn oiab ipya `p` `pin`w ike .daxd ze`xcye oiabk ifgine ,dnewräðùîúçàë åéðéò éúù ìçåëälgek `edyke ,eipir izy oia mheg llk el oi`y Ð

.eakrn mhegd oi`e ,oirl oirn legknd jeynl leki legkna eipiräìòîì åéðéò éúù.`xnba yxtnck Ðùîù éëñ.dngd cbpk lkzqdl leki epi`y Ðïãâæ
ïøééöå.`xnba yxtn Ðåéðéò éñéø.eipir zaaay zexry Ðïéòä úéàøî éðôî.i`w eipir iqix exyp` Ðàøîâòå÷ù.eipir oia dlrnl Ðìåñã,d"iihx =

.ekxe`a xvwyíìåá.eiawp enzqp Ðóèåð.eztyn dhnln ielze jex` Ðäúâìôä.mexg ied jk lk rweyn epi`y it lr s` .zxn` i`cn xzei Ð
ïééæçã
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øîà.qxhpewd zqxib cal mixtqa zxg` `qxib yi Ð 'ek epy `l `ax

äîäáádhigy dil ipdn `lc :qxhpewa yxit Ð dlik`a xeq`

wxtac ,ok xnel xyt` i`e .mlerd xie`l `viyk ixii`c rnyn .ltp mrhn

zhigya axl ixzyin `lc ,en` irna `vnpa dl iwen (`,ck dcp) "zltnd"

dil ixye mzd dilr bilt l`enye ,en`

xeq` Ð xie`l `via la` .en` zhigya

mzd iniy ax jixte .l`enyl elit`

:qxhpewa my yxite .`kdc oizipznn

iax jdc ,l`enye axl ,jixt ediiexz`

,`ipzn dnda inen iab qepbihp` oa `pipg

.ixy heicdlc llkn Ð deabl dil lqtine

dil ipz `icdac ,mz epiax eilr dywde

,jixt `wec axl `l` !mc` inen iab `kd

.iig `lc [`nl`] ,cle epi` dy`a :xn`c

.iigc llkn Ð dcearl `kd dil lqtcne

.jixt `wec axlc rnyn okeéëñÐyny

yxitck ,yny ipq :`xnba yxtn

leki epi`e ynyd z` `peyy :qxhpewa

"ikq"e ,my zgxef dngdy mewn ze`xl

xe` epnn rpnpy ,yny ikeqg oeyl `ed

.ynydåøùðùåÐ eipir iqix epnn

milibxy zexryl "qix" `xewy rnyn

oaxc `edd ik ,drnc aexn oixyep zeidl

dka" iab (a,cw oixcdpq) "wlg"a l`ilnb

siwnd xer Ð "qix" ixwc oipnife ."dkaz

:(`,gl) lirlc oiwxtc `edd ik ,oird z`

`xa `xez :yxtne ,wcqpye awpy qix

.dipirc
iegn
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ì àîeî ïéa àkéà éàîïøäà ìL Bòøæa äåL BðéàL¯ ©¦¨¥¨§¤¥¨¤§©§¤©£Ÿ
àîeî ,äãBáò éìeçà íeMî àkéà¯,äãBáò ìéçî ¦¨¦©¥£¨¨©¥£¨

ìL Bòøæa äåL BðéàL ;"ìlçé àìå Ba íeî" :áéúëc¦§¦§Ÿ§©¥¤¥¨¤§©§¤
ïøäà¯äåL BðéàL ïéa àkéà éàî .äãBáò ìéçî àì ©£Ÿ¨©¥£¨©¦¨¥¤¥¨¤

ïéòä úéàøî íeMîe ïøäà ìL Bòøæa¯eäééðéa àkéà §©§¤©£Ÿ¦©§¦¨©¦¦¨¥©§
"ïBìék" .äNò¯"àúôì" .àìëàì déLéø éîãc¯éîãc £¥¦§¨¥¥¥§¨§¨©§¨§¨¥

òöîàa ãîBò Bøàeöå :àðz .àzôéìc àãéìbãâì déLéø¥¥§©§§¦¨§¦§¨¨¨§©¨¥§¤§©
" .BLàø"ïáwî¯"èe÷L BLàøLå" .ïáwîì déLéø éîãc Ÿ©¨¨§¨¥¥¥§©¨¨§¤Ÿ¨

¯"úôé÷ñe" .åéðôlî¯ìé÷L éLðéà éøîàãk ,åéøBçàî ¦§¨¨§¦©¥£¨¦§¨§¦¡¨¥¨¦
èe÷L .èeîLå èe÷L Bøàeöå :àðz .àñét¯àéáçc ¦¨¨¨§©¨¨§¨¨§©§¨

àaçîèeîL ,¯éøàcéaø úBøèç éìòáe" .èeîLå C ¦§¨¨©£¦§¨©£¥£¨©¦
íöò äéa úéàc .'åë "äãeäé¯éâéìt àì àîìò élek §¨§¦¥¤¤¥¨§¨¨§¦¦

Bðéà àä :øáñ øî ;íöò déa úéìc éâéìt ék ,àìñôc§¨§¨¦§¦¦§¥¥¤¤¨¨©¨¥
àøNéác àøB÷ø÷ :øáñ øîe ,ïøäà ìL Bòøæa äåL̈¤§©§¤©£Ÿ¨¨©©§¨§¦§¨
àlà eðL àì :àáø øîà ."ìeñt çøwä" .àeä àîìòa§¨§¨©¥¥©¨¨©¨¨Ÿ¨¤¨
åéøçàì Bì Lé ìáà ,åéðôì Bì Léå åéøçàì Bì ïéàL¯ ¤¥§©£¨§¥§¨¨£¨¥§©£¨

å ,øLkàkéàå .åéðôì Bì ïéàå åéøçàì Bì LiL ïkL ìë ¨¥§¨¤¥¤¥§©£¨§¥§¨¨§¦¨
Bì Lé íàå :àôéqà éðúîc¯:àáø øîà .øLk äæ éøä §©§¥©¥¨§¦¥£¥¤¨¥¨©¨¨

Bì Lé ìáà ,åéðôì Bì ïéàå åéøçàì Bì LiL àlà eðL àìŸ¨¤¨¤¥§©£¨§¥§¨¨£¨¥
åéðôì ïéa åéøçàì ïéa¯ììk Bì ïéàãe ,åéøçàì Bì ïéàå åéðôì Bì LiL ïkL ìëå ,ìeñt¯.ìeñôc ¥§©£¨¥§¨¨¨§¨¤¥¤¥§¨¨§¥§©£¨§¥§¨§¨

ïéðâìáfäå ïéñppäå ïéðçøwä :ïðçBé éaø øîà¯.ïøäà ìL Bòøæa äåL ïðéàL éôì ,ïéìeñt¯ïéðçø÷ ¨©©¦¨¨©©§¨¦§©©¨¦§©©§§¨¦§¦§¦¤¥¨¨¤§©§¤©£Ÿ©§¨¦
¯ïéñpð !àðéðz¯!àðéðz¯éøèöéà ïéðâìáæ.ïéòä úéàøî íeMî àîéúc eäîe ,ïðéòeîLàì déì C ¨¥¨©¨¦¨¥¨©§§¨¦¦§§¦¥§©§¦©©§¥¨¦©§¦¨©¦
¯úéàøî éðtî ìeñt åéðéò éñéø eøLpLå :éðú÷ àðúéà ïéòä úéàøî íeMî àkéàc àëéä ìk àäå§¨¨¥¨§¦¨¦©§¦¤¨¦¦§¨¨¨¥§¤¨§¦¥¥¨¨¦§¥©§¦

!ïéòä¯.eäleëì ïécä àeäå àãç éðz :àîéúc eäî¯à÷ ,àðúéîe øãäéî àkéàc àëéä ìk àäå ¨©¦©§¥¨¨¥£¨§©¦§§§¨¨¥¨§¦¨¦£©¦§¨¨
åépéL eìhépLå :éðúå øãä¯:àéðúc ,àéðúc àäî é÷etàì àlà !ïéòä úéàøî íeMî ìeñt ¨©§¨¥§¤¦§¦¨¨¦©§¦¨©¦¤¨§©¥¥¨§©§¨§©§¨
ïéðâìáfäå ïéñppäå ïéðçøwä¯àpz éàä ïàî .ïéòä úéàøî íeMî àlà ìeñt eøîà àìå ,íéøLk ©©§¨¦§©©¨¦§©©§§¨¦§¥¦§Ÿ¨§¨¤¨¦©§¦¨©¦©©©¨

é éaø ,àéðúc ,àéä äãeäé éaø"íéðäkä" :øîBà äãeä¯.ïéðçøwä úBaøìäðùîïéðéáb Bì ïéà ©¦§¨¦§©§¨©¦§¨¥©Ÿ£¦§©©©§¨¦¥§¦¦
ãçà ïéáb àlà Bì ïéà Bà¯.ïéáëBL ïéðéábL :øîBà àñBc éaø .äøBza øeîàä "ïab" eäæéaø ¥¤¨§¦¤¨¤¦¥¨¨©¨©¦¨¥¤§¦¦§¦©¦

ïéaâ éðL Bì LiL :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðçéúLeúBàøãL.àøîââ"å"ïaòîLî Bì ïéàc £¦¨¤©§¦§¥¤¥§¥©¦§¥¦§¨§¦¥§¥©§©
"ïab" :eäðéîøe¯Bì LiLïéðéábàlà Bì ïéà Bà ïéðéáb Bì ïéà ;äaøäïéábãeîìz ïépî ãçà §¦§¦¥¤¥§¦¦©§¥¥§¦¦¥¤¨§¦¤¨¦©¦©§

àäå éiçc àøîéîì .'åë "øîBà àñBc éaø" ."ïab Bà" Løãî eäæ :àáø øîà !"ïab Bà" :øîBì©¦¥£©¨¨¤¦§¨¦¥©¦¨¥§¥§¨§©¥§¨
äMàa :áø øîàå ,úBàøãL éúLe ïéaâ éðL dì LiL äiøa úìtnä :øîzéà¯äîäáa ,ãìåå Bðéà ¦§©©©¤¤§¦¨¤¥¨§¥©¦§¥¦§¨§¨©©§¦¨¥¨¨¦§¥¨

¯!äìéëàa øeñà¯øîàå ,áøì àéiç øa éîéL áø déìäéð àîø øákàlà zà éîéL :déì ¨©£¦¨§¨§¨¦£¥©¦¦©¦¨§©©£©¥¦¦©§¤¨
BúøãMLa.äne÷òäðùîçäíeøeäæéà .ìeñtíeøç¯ìçBkäåéðéò ézL .úçàk åéðéò ézL §¤¦§¨£¨¤¨¨¥¤¨©¥§¥¥¨§©©§¥¥¨

úà äàBø ,ähîì úçà Bðéòå äìòîì úçà Bðéò ,ähîì åéðéò ézLe ,äìòîìøãçääéiìòä úàå §©§¨§¥¥¨§©¨¥©©§©§¨§¥©©§©¨¤¤©¤¤§¤¨£¦¨
éëñ ,ãçàk,LîLïcâfäå,ïøéväå,eøLpLååéðéò éñéø¯.ïéòä úéàøî éðtî ìeñtàøîâeðz §¤¨¨¥¤¤§©©§¨§©¦¨§¤¨§¦¥¥¨¨¦§¥©§¦¨©¦¨

"íeøç" :ïðaø¯BîèBçLBîèBç ,ãìBñ BîèBç ;òe÷LíìBa:øîBì ãeîìz ïépî ,óèBð BîèBç , ©¨©¨¤§¨©§¥§¥§¥¦©¦©§©
:Bì eøîà .úçàk åéðéò ézL ìçBkä àlà íeøç ïéà :øîBà éñBé éaø ."íeøç Bà"zâìôä, ¨©¦¥¥¥¨¤¨©¥§¥¥¨§©©¨§¦§©§¨
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קיג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zexeka(iyily meil)

zl`ey .dpedkl mileqtd oia mipicd iwelig z` zx`an `xnbd
:`xnbdàkéà éàîyi mipic iwelig dfi` -àîeî ïéaodk oia - ©¦¨¥¨

,xenb men aygpy oexqg zngn lqtpyìoexqg ea yiy odk oia §
,ïøäà ìL Bòøæa äåL BðéàLminen mpi`y oztle oelik oebk ¤¥¨¤§©§¤©£Ÿ

:`xnbd daiyn .mixenbäãBáò éìeçà íeMî àkéàmdipia yi - ¦¨¦©¥£¨
on cg` ea yiy odk ici lr oaxwd zcear lelig iabl welig

aygpy oexqg odka yi m`y ,elld zepexqgd,àîeîcar m` ixd ¨
a,zepaxwd zcearäãBáò ìéçîoaxwde ,ezcear llgn `ed - ©¦£¨

,leqtáéúëcmen lra odk iabl(bk `k `xwie)iM WBi `l gAfOd l`e' ¦§¦§¤©¦§¥©Ÿ¦©¦
ìlçé àìå Ba íeîodkd z` lqet `edy oexqg j` ,'iWCwn z` §Ÿ§©¥¤¦§¨©
meyn wx dcearläãBáò ìéçî àì ,ïøäà ìL Bòøæa äåL BðéàL¤¥¨¤§©§¤©£ŸŸ©¦£¨

.xyk oaxwde ,ezcear llgn epi` -
:`xnbd zl`ey ceràkéà éàîyi mipic iwelig dfi` -ïéaodk ©¦¨¥

oexqg ea yiy,ïøäà ìL Bòøæa äåL BðéàLewx lqtpy odk oia ¤¥¨¤§©§¤©£Ÿ
ïéòä úéàøî íeMîiqix exypy oebk ,eze`xl qe`ny men meyn - ¦©§¦¨©¦

:`xnbd daiyn .eipiy elhpye eipiräNò eäééðéa àkéàyi - ¦¨¥©§£¥
s` zepaxwd zceara caery odkd xaer xeqi` dfi`a welig mdipia
dey epi` `ed ezngny oexqg el yiy odk ik ,el` zepexqg el yiy
lqtpy odk eli`e ,dyra xaer `ed dcear car m` ,oxd` ly erxfa

.dyra xaer epi` ,eze`xl qe`ny men meyn wx
:dpyna epipy.ïBìékcvik `xnbd zx`an .mc`a lqetd men `ede ¦

:oelikd men d`xpàìëàì déLéø éîãcly ieqkl dnec ey`x - §¨¥¥¥§©§¨
.dhnln agxe dlrnln xv `edy ,ziag

:dpyna epipy.àzôì:`ztld men d`xp cvik `xnbd zx`an ©§¨
àzôéìc àãéìbãâì déLéø éîãcztld y`xl dnec ey`xy - §¨¥¥¥§©§¨¦¨§¦§¨

:`xnbd dtiqen .dhnl xv didpe jlede ,dlrnl agx dy`xyàðz̈¨
,df mena hxt cer yiy ,`ziixaaBLàø òöîàa ãîBò Bøàeöå- §©¨¥§¤§©Ÿ

`ly ,eiptl hlea `edy xeriyk eixeg`l ex`evn hlea ey`xy
.eixg`ln xzei hlea eiptly mc` lk ly ey`xk

:dpyna epipy.ïáwî:oawnd men d`xp cvik `xnbd zx`anéîãc ©¨¨§¨¥
àáwîì déLéømbe ,lebr etxry epiidc ,mecxwl dnec ey`xy - ¥¥§©¨¨

,xv ey`xhlea etxre ,hrn agx `edy mc` lk ly ey`xk `ly
.eixg`l

:dpyna epipy.èe÷L BLàøLå:`xnbd zx`an,åéðôlîepiide §¤Ÿ¨¦§¨¨
.oeqkl`a eiptln rteyn ey`xy

:`xnbd zx`an .ztiwqE :dpyna epipyåéøBçàîwlg xqgy - §¦¨¥£¨
d zernyne ,ey`x ixeg`n`ed 'ztiwq' myéLðéà éøîàãkxeviw - ¦§¨§¦¦§¥

,dfk men lra lr mixne`d miyp`d ixac lyàñét ìé÷L`edy - §¦¦¨
:`xnbd dtiqen .ey`xn dkizg dlhipy ink d`xpàðz,`ziixaa ¨¨

,oxd` ly erxfa dey epi`y meyn odk lqetd men cer yiyå`ed §
y.èeîLå èe÷L Bøàeö:`xnbd zx`an,èe÷Lernynàéáçc ©¨¨§¨¨§©§¨

àaçî.heny ey`x eli`k d`xpe eitzk oia lhen ey`xy -,èeîL ¦§¨¨
ernynéøàcèeîLå Cdaxd hlea etevxte ,wce jex` ex`ev - ©£¦§¨
.uegl

:dpyna epipyäãeäé éaø ,úBøèç éìòáe'eëminkge ,xiykn ©£¥£¨©¦§¨
ote`a :`xnbd zx`an .milqetdéa úéàczxhehga yiyk -,íöò §¦¥¤¤
àìñôc éâéìt àì àîìò élekmpi` minkg oiae dcedi iax oia - ¥¨§¨Ÿ§¦¦§¨§¨

,dcearl odkd z` zlqete ,men zaygp `id i`cey miwlegék¦
éâéìtote`a wx `ed ewlgpy dne -déa úéìcda oi`y -øî ,íöò §¦¦§¥¥¤¤©
øáñmvr `la zxhehgy s` ,dcearl odkd z` milqet minkg - ¨©

c ,men zaygp dpi`àäodkd df zngn,ïøäà ìL Bòøæa äåL Bðéà ¨¥¨¤§©§¤©£Ÿ
øáñ øîe,zlqet dpi` mvr `la zxhehgy xaq dcedi iax eli`e - ©¨©

càeä àîìòa àøNéác àøe÷ø÷dpi`e ,ef `id xya zkizg wx - ¦§¨§¦§¨§¨§¨
.mipdkd x`yl qgia odkd seba iepiy zaygp

:dpyna epipy,[eëå] ìeñt çøwäly dhiy el oi`y lk gxw edfi` ©¥¥©¨
:`xnbd zx`an .xyk df ixd el yi m`e ,ofe`l ofe`n ztwn xry

eðL àì ,àáø øîà,dpedkl leqt gxwyàlàote`aBì ïéàLodkl ¨©¨¨Ÿ¨¤¨¤¥
ofe`l ofe`n xriy zxey gxwdåéøçàì,ey`x ixeg`a -åm` s`Lé §©£¨§¤

Bìxriyåéðôì,leqt ey`x znciwa -ìáày ote`aBì Léxriy §¨¨£¨¤
å] åéøçàìmb[åéðôì,ey`x rvn`a xriy el oi`y s`ìëå ,øLk §©£¨§§¨¨¨¥§¨

Bì LiL ïkLwx xriyåéøçàìåBì ïéàxriyåéðôì.xyk `edy ¤¥¤¤§©£¨§¥§¨¨
àôéqà éðúîc àkéàålr `ax ixac z` epyy daiyid ipan yie - §¦¨§©§¥©¥¨

,dpynd ly `tiqa epipyy dn,'øLk äæ éøä Bì Lé íàå'exn`e §¦¤£¥¤¨¥
jk lryeðL àì ,àáø øîà,dcearl xyk xriy hrn el yiy odky ¨©¨¨Ÿ¨
àlàote`aBì LiLwx xriy zxeyåéøçàì,ey`x ixeg`a -ïéàå ¤¨¤¤§©£¨§¥
Bìxriyåéðôì,ey`x znciwa -ìáày ote`aBì Léxriyïéa §¨¨£¨¤¥

åéøçàìeåéðôì ïéadf ixdìeñtswen ey`x xy`ky ,dcearl §©£¨¥§¨¨¨
,xzei dpebn `ed ,gxw `ed rvn`ae ,xriy zxeyaïkL ìëåote`a §¨¤¥

Bì LiLwx xriyBì ïéàå åéðôìxriyìå åéøçàote`a okBì ïéàã ¤¤§¨¨§¥§©£¨§§¥
ììk,xriyìeñôc.dcearl leqt `edy i`ce el` mipte` ipyay - §¨§¨

,ïðçBé éaø øîà,oldlc zepexqgd cg` mda yiy mipdkïéðçøwä ¨©©¦¨¨©©§¨¦
,migxwd -ïéñppäå,c`n mikenpd -ïéðâìáfäåzeblef mdipiry - §©©¨¦§©©§§¨¦

,reaw ote`a minïéìeñt,zepaxwd zcearlBòøæa äåL ïðéàL éôì §¦§¦¤¥¨¨¤§©§
.ïøäà ìL¤©£Ÿ

:`xnbd dywnàðéðz ïéðçø÷yxetn migxwd leqt ixd - ©§¨¦§¦¨
,epzpynaàðéðz ïéñpðoldl dpyna yxetn mikenpd leqt mbe - ©¨¦§¦¨

(:dn):`xnbd zvxzn .mileqt mdy epl rinydl jxved dnle ,
ïéðâìáædcearl mileqtyéøèöéàdéì Copgei iaxl,ïðéòeîLàì ©§§¨¦¦§§¦¥§©§¦©

,dpyna xkfed `l df oicyemigxwd leqt z` mb xikfdy dn
ik ,yecig yi mpica mby meyn `ed ,miqppdeàîéúc eäî`ny - ©§¥¨

wx mlqetl dpynd zpeeky xn`z,ïéòä úéàøî íeMîm` j` ¦©§¦¨©¦
opgei iax jxved okl ,dyra mixaer mpi` dcear ecare exar
epi`y meyn leqt `ed ixd el` zepexqg ea yiy odky epl rinydl

.dyra xaer ,dcear car m`e ,oxd` ly erxfa dey
:`xnbd zl`eyàðúéà ïéòä úéàøî íeMî àkéàc àëéä ìk àäå§¨¨¥¨§¦¨¦©§¦¨©¦¦§¨

éðz÷xde -dpynd ,oird zi`xn meyn wx `ed eleqty men lka i ¨¨¥
epipyy enk ,oird zi`xn meyn `ed leqtd mrhy yexita zxne`

(cenrd jynda),'ïéòä úéàøî éðtî ìeñt åéðéò éñéø eøLpLå'oeike §¤¨§¦¥¥¨¨¦§¥©§¦¨©¦
xnel dpynd zpeeky gken ,df mrh epipy `l miqppe migxw iably
xg` df oica eprinydl opgei iax siqed dne ,ixnbl mileqt mdy

.dpyna yxetn `edy
miaygp miqppe migxwy dpyndn dgked oi` :`xnbd zayiin

ik ,ixnbl mileqteäleëì ïécä àeäå àãç éðz àîéúc eäî`ny - ©§¥¨¨¥£¨§©¦§§
m` ewlgp mday zexhehg ilra oic z` `pzd dpyy xg`y xn`z
jkn cenll yi ixd ,oxd` rxfa dey epi`y ink maiygn mpexqg
mxebd iepiyk miaygp md dk cr dpynd dzpny minend wxy
zeipyna miiepnd minend lk la` ,oxd` ly erxfa dey didi `ly
enk ,oird zi`xn iptn wx `l` ,milqetd minen mpi` jli`e o`kn
odky epl rinydl opgei iax jxved okl ,jenqa dpynd dniiqy
meyn leqt `ed ixd ,miqpp e` migxw ly ,el` zepexqg ea yiy

.dyra xaer ,dcear car m`e ,oxd` ly erxfa dey epi`y
:dywne `xnbd dayà÷ àðúéîe øcäéî àkéàc àëéä ìk àäå§¨¨¥¨§¦¨¦§¨¦§¨¨

éðúå øãäwx `ed eleqte oldl zeipyna xkfend men lka ixde - ¨©§¨¥
leqtd mrhy yexita zxne`e zxfeg dpynd ,oird zi`xn meyn

epipyy enk ,oird zi`xn meyn `ed(.cn)ìeñt åépéL eìhépLå'§¤¦§¦¨¨
,'ïéòä úéàøî íeMîipta men lk lr ok zxne` dpyndy oeike ¦©§¦¨©¦

iptn leqt eipir iqix exypye' jenqa epipyy dn ik gken ,envr
dpyna exkfedy minend lr aeqp epi` 'oird zi`xnm`e ,zncewd

`iyewd daye ,ixnbl mileqt mdy xnel dpynd zpeeky `vnp ok
.dpyna yxetn `edy xg` df oica eprinydl opgei iax siqed dn

:xg` ote`a opgei iax ly eyecig z` zx`an `xnbd,àlàzpeek ¤¨
opgei iaxàéðúc àäî é÷etàìepipyy enk dkld oi`y xnel - §©¥¥¨§©§¨
,`ziixaaeøîà àìå ,íéøLk ïéðâìáfäå ïéñppäå ïéðçøwä ,àéðúc§©§¨©©§¨¦§©©¨¦§©©§§¨¦§¥¦§Ÿ¨§

qppde gxwd lr dpyna,ïéòä úéàøî íeMî àlà ,'ìeñt'jk lre ¨¤¨¦©§¦¨©¦
mileqt qppde gxwd `l` ,ok dkld oi`y xnel opgei iax `a

.oxd` ly erxfa dey mpi`y meyn dcearl
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xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zexeka(iriax meil)

L ét ìò óàe jk lk rewy epi`úçàk åéðéò ézL ìçBk Bðéàaygp ©©¦¤¥¥§¥¥¨§©©
.mexg

:dpyna epipy.ähîì åéðéò ézL [äìòîì åéðéò ézL]zl`ey §¥¥¨§©§¨§¥¥¨§©¨
:`xnbdéàîly df mena dpynd zpeek dn -äìòîì åéðéò ézM ©§¥¥¨§©§¨

àîéìéà .ähîì åéðéò ézLdpeekdyäìòîì åéðéò ézLiepiy oi`y §¥¥¨§©¨¦¥¨§¥¥¨§©§¨
epiide ,diewl di`xdy `l` ,mnewna od zereawe ,mipird zxeva

äìòîì éæçcmewndn dlrnl eipir izya d`ex `ed cinzy - §¨¥§©§¨
oke ,ecbpk cnerd,ähîì åéðéò ézL`l` ,onewna od zereawéæçc §¥¥¨§©¨§¨¥

ähîìcnerd mewndn dhnl eipir izya d`ex `ed cinzy - §©¨
oke ,ecbpkähîì úçà Bðéòå äìòîì úçà BðéòernynBðéò éàæçc ¥©©§©§¨§¥©©§©¨©£©¥

äìòîì úçà Bðéòå ähîì úçàdlrnl zg` epira d`ex `edy - ©©§©¨§¥©©§©§¨
,ecbpk cnerd mewndn dhnl dipyd epirae ,ecbpk cnerd mewndn
epir' ly df meny `vnp ok m` ,onewna zereaw eipir izyy s`

'dhnl zg` epire dlrnl zg`eðééäly mendøãçä úà äàBø' ©§¤¤©¤¤
,'úçàk äéiìòä úàåipyl mze` dwlig dpynd ixdy ,okzi df oi`e §¤¨£¦¨§©©

.minen
:`xnbd zx`an,àlà,mipird zriaw mewn iepiy ly menl dpeekd ¤¨

e'äìòîì åéðéò ézL'ernynäìòîì ïîéé÷czereaw eipir izyy - §¥¥¨§©§¨§¨§¨§©§¨
e ,libxd mnewnn dlrnl epiidc ,gvnd daeba,'ähîì åéðéò ézL'§¥¥¨§©¨

ernynähîì ïîéé÷c,libxd mnewnn dhnl zereaw eipir izyy - §¨§¨§©¨
ly mende,'ähîì úçà Bðéòå äìòîì úçà Bðéò'ernynéîéé÷c ¥©©§©§¨§¥©©§©¨§¨§¦

ähîì úçà Bðéòå äìòîì úçà Bðéòdlrnl dreaw zg` epiry - ¥©©§©§¨§¥©©§©¨
ipyde ,libxd dnewnnjk lre ,libxd dnewnn dhnl dreaw d

,sqep men yiy dpynd dtiqedénð ïøãñk éîéé÷åizy m` mby - §¨§¦§¦§¨©¦
,dpeyn ezii`xy `l` ,libxd mnewna zereaw eipirúà äàBøå§¤¤

,úçàk äéiìòä úàå øãçäzg` epire dlrnl dhian zg` epir ik ©¤¤§¤¨£¦¨§©©
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קטו oifge` mipy` cenr cn sc ± oey`x wxtzereay

äìòîì ïééæçã.dlrnl ze`ex dry lk la` ,xcqa onewna zecnery Ðøãç
äèîì.dlrnl diilr Ðäìòîì ïîéé÷ãipa x`yk `ly ,gvnd daeba Ð

.mc`ïøãñë ïîéé÷åz` d`ex la` ,xcqk onewna zecner opide ,xnelk Ð

.dhnl d`ex zg` epire dlrnl d`ex zg` epiry ,dilrd z`e xcgdåðéòáÐ

wc" azknl dil dedc ."epira lelaz"

`l` `kiiy `lc `prci `p`e ,"lelaz

.oiraøåò ùéà."yi`"c `ieaixn Ðøåò
.llk edpzile eipir elhipy rnyn Ð

àúééøåñçîla` ezi`xn dxqgy Ð

.zvwn d`ex÷ãzxqgn ,`"liih =

.lhip epi`e d`xndàúéìáìáîoal Ð

xvwn epi`e ,xegya qpkpe dxiqa wqetd

.llk zi`xndàúééðåùîzepeyny Ð

d`ex e` ,dhnl e` dlrnl oebk ,ocnrna

.zg`k diilre xcgàúåéäëepi`c Ð

.d`exùéàî àéúàminde xeexeg ipdc Ð

`pz edl witne ,edpip `zeidk oireawd

."yi`"n `ziixacáø éðú ùîù éëñ
ùîù éðñ óñåé,ynyd z` `peyy Ð

.my zgxef dngy mewn ze`xl leki epi`e

ïãéãî ãçå åäãéãî ãçoir el yiy Ð

oire ,icbp oiayeid el` oirl dnec zg`

eide ecbpk ayei did dcedi ax .ily zg`

.zepeyn eipiràðáëùoikex` eipiaby =

.eipir lr oiakeyeúåèåøú.zelebr =

úåéðøéöå.zehexzn xzei zelebr =

úåòîåã.hrn Ðúåôìåãxzei Ð

.zernecnúåãøåèenk ,zetlecn xzei Ð

."cxeh slc" :(fk ilyn)ïééøæä óà àðú
ïééîåúäå ïééôåìåocxefnc .men ied Ð

.eipiråäì éðú ïéîåî éáâ àäåi`dl Ð

men ied in ,oiinezdil liqt `l `de

!oird zi`xn meyn `l` oizipznøééúùéà
éîåãøâmeyn `l` ,men ied `l ,oiyxy Ð

.oird zi`xnäðùîåéøáàîeici oebk Ð

.eiweye eilbxeòîéö íîéöoizipzna Ð

.dl yxtnâåôñì.zenezqe zeveeky Ð

àøîâúåîà øùòjzrc `wlq `w Ð

.ely dn`aíåî ìòálecb etebc Ð

`l` eteb oi` mc` lk `dc ,eizerexfn

.ezn`a zen` ylyùø÷ ìù äîàá
àðéîà÷ly dn`a dn` xyr epiidc Ð

ezn`a ccnp `l miyxwd jxe`c ,miyxw

lirlc `wxita oxn`c `de .dyn ly

rav` ivg dyn ly lr dxizi zg` :(`,n)

ly i`cec ,xn`w ynn dyn lya e`l Ð

ycw ly dze` lr c`n dxizi dzid dyn

.dyn owizyäðè÷ òáöàëenheg m` Ð

xeriyk ,i`cn xzei oixa` x`y itl lecb

ikid .men ied Ð dphw rav` agex

dil opixrynipa mhegl enheg oiccen

.edenk oteba oikex`d mc`àæéæçeipf` =

x`.dhnl zetekzy cr c`n zekeùã÷îá
.men ied `lc Ðòîöäå íîéöäå çîöäå

,oinen mc`a edl aiygc oizipzne Ð

.oxd` ly erxfa dey epi`y itl xn`w

ïúåøëæjeza aegzd mvr epiid Ð

jezay mvr epiid mitlhd zexkf .miipxwd

.lbxd sk `id efc ,mitlhdïéãôð ïéàå
íäéìòdpi`y miycw x`y znda m` Ð

men ied `lc .jka zictp dpi` Ð xeka

.ileqti`l `l` ,xenbïäéìò úéãôðå!oictp oi` :xn`c ,`cqg axl `iywe Ðéøå÷òéà øå÷òãá éðú÷ã àúééøá.y`xa `neb zi`xpe ,zexkfd iyxye mipxw Ðáø
éîåâéà íåâéàã àãñç.ex`yp eiyxye dlrnln oikzgp Ðéîåâéà íåâéàãåzelqt elit` da jiiy in Ðäøô.dnec` Ðãåâéeceb" (c l`ipc) enk ,jezgi =

."`pli`éøéòæ äîâøúcr ribn oi` zexgyd m`e ,my ribn zexkf oi`y zerav` ylye mizyk oxw ly ecega yiy .ediizexkf ieelirn Ð jezgi [ipzwc] i`d Ð

.dleqt o`kn xzei la` ,jezgi Ð zexkfd mewn
äðùî
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axc ,yxtn mz epiaxe .zepeyn eid dna yxit `le ,zepeyn eipir eidy

yipi` `ped axe .(a,ck dcp) "zltnd" wxta xn`c ,ded execa jix` dcedi

eipir eid `l ikd meyne ,miciqgc `wxt zeiprz zkqna `zi`ck ,ded `veb

,mc` ipa mzq lyn jk lk zephw zexkp

eidy ,zexkp eid dcedi ax lyn la`

.dcedi ax citwd jkle ,daxd zelecb

zg`e dlecb zg` epirc ,iepiy epiide

oiprl `nen ied `lc ab lr s`e .dphw

lbr lyk dlecb `dzy cr ,dcear ileg`

dey df oi` mewn lkn ,fee` lyk dphw e`

.oxd` ly erxfaåéðéòyxit Ð zehexz

"dhexz ik" enk ,zelebr :qxhpewa

yxit "zeipxiv"e .dpal iab (fw) oixcdpqa

:dnize .zehexzn xzei zelebr :qxhpewa
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:miawpøæBçä ãenò ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðz- ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥©©¥
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.÷é÷,el`n cg` lk ly enen dn `ziixad zx`ane,ïéi÷íéöéaa ¦©¨©¥¦
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."KWg e`exn"éùåë åðééä.xegibde iyekd (`,dn zexeka) oizipzn ipzw `icda iyeke Ðäðùîíééìåñø÷á ùé÷îä,miptl eileqxwe uegl zenwer eizeakx`y Ð ¤
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:milbx in zlhd iabl exn`py zetqep zekld d`ian `xnbdøîà̈©

ñøç éìk ìò àì íéî íãà ïézLé àì ,àtt áøinin ly hiar - ©¨¨Ÿ©§¦¨¨©¦Ÿ©§¦¤¤
,jenqd xdpd l` mkilyn jk xg`y ,milbxíB÷î ìò àìå[rwxw-] §Ÿ©¨

äL÷,miltepe ,oexcn mewnl mithyp `l` mirlap mind oi`y ¨¤
meyn `ed xeqi`d mrhe .xdplìáác éøBãî éðä ,áø øîàc- §¨©©¨¥§¥§¨¤

,oexcna miieyr mdy laaa zenewníèéò ïéòì àiî éøcäî- ©§§¦©¨§¥¥¨
meia einina laeh lecb odky ,mhir oir oiirn l` mdinin mikilen

mixetikd(.`l `nei)yecw mewn l` miribn el` zenewn ininy oeike ,
,gegiz xtr lr `l` oizydl oi` okle .milbx in mda lihdl oi`

.mnewna milbxd in mirlapy
:milbx in zlhda zeripv iabl ztqep dkld d`ian `xnbdøîà̈©

à÷eðé étðàa àéãäì íe÷z àì àúzéà éàä ,ééaàlihz `l - ©©¥©¦§¨Ÿ¨§¤§¨§©§¥§¨
,`id dtvegy ,ynn wepizd iptl dcnera milbx in dy`dàñébà©¦¨

da ïì úéì.xeqi` jka oi` ohwd ly ecivl zcner m` la` - ¥¨¨
zxivr zngn znxbpd dpkqd lr zcnlnd `ziixa d`ian `xnbd

:miawpøæBçä ãenò ,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðz- ©§¨©¨¦§¤©§¦¥¥©©¥
d`evd z` etebl xifgne ,xvere xfege milecbl zeptzdl ligzny

,z`vl dligzd xakyï÷Bøãä éãéì íãà àéáî.mirn ileg -ïBléñ ¥¦¨¨¦¥©§¨¦
øæBçä,mxvere milbx in lihdl ligzny -éãéì íãà àéáîileg ©¥¥¦¨¨¦¥
.ïB÷øé¥¨

,Lé÷ì Léø øîà àðéè÷ áø øîà àðeä áø øa äaø øîàáø ícä ¨©©¨©©¨¨©©§¦¨¨©¥¨¦¨¨¤
,jkl jxvpyk mc fiwn epi`y ,eteba mc daxnd -äáø ïéçL.eteba §¦¨¤

äáø òøæ úáëLie`xd onfa ezhn ynyn epi`e dy` el yiy in - ¦§©¤©¨¨
,rxf zaky eteba daxneäáø úòøö.etebaäáø äàBödaxnd - ¨©©¨¨¨¨¨

zlgn ,eteba d`eväáø ï÷Bøãä.eteba,ïéáø íéìâø éîzlgnïB÷øé ©§¨¨¨¥©§©¦¨¦¥¨
äáø.eteba ¨¨

,minend oia dpyna epipy.åéìò äàa úéøö÷ çeø:`xnbd zxxan ©©§¦¨¨¨¨
eäéð éàî:`xnbd zx`an .df men `ed dn -àðz,`ziixaaïa çeø ©¦¨¨©¤
íéìôðcy ici lr zehy gex -.åéìò äàa §¨¦¨¨¨¨

:dpyna epipy.øáb ìòáe ïaLeàîä`ziixa d`ian `xnbd ©§§¨©©¤¤
:el` minen zx`andàðz,`ziixaaïaeLîmen `ed [oaye`n-] ¨¨§¨

,íéöéaa,milecb eiviayøáb ìòáemen `ed,ãéba.lecb eciby ©¥¦©©¤¤©¦
:el` minen zx`and ztqep `ziixaàðz,`ziixaaäæ ïaeLî ¨¨§¨¤

,ïéiwäïzáøbä,xab lra z`xwpd dlgnd ipte`n cg` -ìòa äæ ©©¨©§©§¨¤©©
.÷é÷,el`n cg` lk ly enen dn `ziixad zx`ane,ïéi÷íéöéaa ¦©¨©¥¦

,milecb eiviay -ãéba ,àzáøb.lecb ecib - §©§¨©¦
:`xnbd zx`anänk ãòå.men lral aygiy ick lecb cibd `di §©©¨

éåçîd`xd -äãeäé áøcibd ribn m` ,eteb lräaeëø ãòcr - ©§¥©§¨©§¨
.eikxa

lral aygiy cibd didi jxe` dfi`a dpcy `ziixa d`ian `xnbd
:menøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,àéðzribn cibd m`äaeëø ãò ©§¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥©§¨

,eikxa -ìeñtribn `ed m` la` ,dcearl odkdïî äìòîì ¨§©§¨¦
,éøîàc àkéà .øLk ,äaeëøribn m`,øLk ,äaeëø ãòm` wxe §¨¨¥¦¨§¨§¦©§¨¨¥

cr ribn `ed.ìeñt äaeëøä ïî ähîì§©¨¦¨§¨¨

äðùî
mipdka milqetd minend oia ,dxeza xn`p(k `k `xwie),'jy` gexn'

y odk :df men zedna zwelgn d`ian dpyndBì ïéàizyíéöéa ¥¥¦
,cg` qika odizy `l` ,miqik izyaBàj` ,miqik izy el yiyïéà¥

úçà äöéa àlà Bì,miqikdn zg`aäæ éøämen lra'CLà çBøî' ¤¨¥¨©©£¥¤§©¨¤
.äøBza øeîàä,øîBà ìàòîLé éaø`ed 'jy` gexn'eçBnépL ìk ¨¨©¨©¦¦§¨¥¥Ÿ¤¦

åéëLà.egenp eiviay -,øîBà àáé÷ò éaøxen`d 'jy` gexn' men £¨¨©¦£¦¨¥
`ed ,dxezaåéëLàa çeøL ìk.gex ze`lne zegetp eiviay -éaø Ÿ¤©©£¨¨©¦
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc zexeka(iying meil)

íé÷étä ìòáeeìwéòä:dpynd zx`an .minen ilra mdeäæéà ©©©¦¦¨¦¥¥¤
éwî àeäL ìk ,'ìwéòä'åéúBñøt óaxwn `ed ezaiyi zray lk - ¨¦¥Ÿ¤©¦©§¨

,efl ef eilbx zetkBæì Bæ úBL÷Bð åéúBakøà ïéàåmpi` eikxae - §¥©§ª¨§¨
,'miwitd lra' edfi`e .ueg itlk zenewry zngn ,efa ef zerbep

àöBé ä÷étBìãebîe` ecia lceb`dn z`vei dlebr xya zkizgy - ¦¨¥¦¨
.elbxa

:zerav`ae milbxa mitqep minenBáé÷òe hleaåéøBçàì àöBécr £¥¥©£¨
weyd iptl skd ivgy ,lbxd sk rvn`a xaegn weydy `vnpy

.eixeg`l divgeæåeà ìLk úBáçø åéúBñøtzeagx eizeqxty - ©§¨§¨§¤©¨
.magxn xzei mkxe`y ,mc` x`y ilbxk mpi`e ,zelebreåéúBòaöà¤§§¨

eilbxa e` eiciaBà ,Bæ ìò Bæ úBákøeîeizerav`yúBèeì÷- §¨©§
wx zexaegn eizerav` m` mpn` .men lra df ixd ,zexaegn

äìòîì,sebd cvl mzligza -÷øtä ãò,zerav`d ly irvn`d §©§¨©©¤¤
øLkmb zexaegn m` oke .dcearl odkddëúçå ,÷øtä ïî ähîì ¨¥§©¨¦©¤¤©£¨¨

,zerav`d cixtde -.øLk̈¥
äa äúéärav` ,elbxa e` ecia -úøúé,zxzein -Lé íà ,dëúçå ¨§¨¨§¤¤©£¨¨¦¤

darav`a -,íöòìeñtixd mvr da didy oeiky ,dcearl odkd ¨¤¤¨
,men lra dyrp epexqgay xa` dfåàì íàårav`a did `l m`e - §¦¨

`ed ixd odkd dkzg m`e ,xya zkizg `l` dpi` ,mvr ef.øLk̈¥
rav` el yiy odk,åéìâøáe åéãéa øúéel yiy epiideLLå LL- ¨¥§¨¨§©§¨¥¨¥

md eicgie ,lbx lkae ci lka zerav` yyòaøàå íéøNò,zerav` ¤§¦§©§©
.øéLëî äãeäé éaøïéìñBt íéîëçålka zerav`d oipny s`y ©¦§¨©§¦©£¨¦§¦

df ixd ,mc` lk ly zerav` oipnk mpi`y oeik ,dey milbxde micid
.men lra

odkåéãé ézLa èìBMämc` lkk epi`e ,eici izya dey egeky - ©¥¦§¥¨¨
,zil`nyd ecin dwfg zipnid eciyìñBt éaø,dcearl odkd ©¦¥

.ïéøéLëî íéîëçå©£¨¦©§¦¦

àøîâ
,eizeaekx`ae eileqxwa yiwnd ,dcearl mileqtd oia dpyna epipy
xewnd z` zxxany `ziixa d`ian `xnbd .lwirde ,miwitd lrae

:el` mileqtl dxeza,ïðaø eðzmipdk inen oipra xn`p(hi `k `xwie) ¨©¨¨
Fa didi xW` Wi` F`'éì ïéà ,'ìâø øáL,menl aygiyøáL àlà ¦£¤¦§¤¤¤¨¤¥¦¤¨¤¤

ïLéwä úBaøì ïépî ,ìâø,eileqxwa yiwnd -ïaìéwäå ,ìwéòäå- ¨¤¦©¦§©©¦¨§¨¦¥§©¦§¨
,elcebn z`vei dwity inøîBì ãeîìz(my)Bà'Fa didi xW` Wi` ©§©¦£¤¦§¤

'ìâø øáL.minen ilra miaygp el` mby ,zeaxl d`a 'e`' zaize ¤¤¨¤
:lbxa mitqep minen zhxtnd `ziixa d`ian `xnbdìòa ,àðz̈¨©©

.øðôeMäå [ïé÷étä] (ïéôé÷ä)eéaø øîà àaà øa àéiç éaø øîà ©¦¦§©§¨¨©©¦¦¨©©¨¨©©¦
'ïé÷étä ìòa' ,ïðçBéin `edäaøä úBúñk Bì LiLmvry - ¨¨©©©¦¦¤¤§¨©§¥

e ,ce`n dlecb elbxa leqxwd'øðôeL'in `edúBúñk Bì ïéàL §¨¤¥§¨
[leqxw zenvr-].øwéò ìk̈¦¨

:dpyna epipyéaø øîà .åéøBçàì àöBé Báé÷òå Bìcebî àöBé ä÷ét¦¨¥¦¨©£¥¥©£¨¨©©¦
,øæòìàd`xpy in `ed dfBìâø òöîàa àöBé B÷BLcner weydy - ¤§¨¨¥§¤§©©§

.eixeg`l dpnn ivge eiptl skdn ivg ,lbxd sk rvn`a
:dpyna epipyàì ,àtt áø øîà .æåeà ìLk úBáçø åéúBñøt©§¨§¨§¤©¨¨©©¨¨Ÿ

àîézlbxl `id dpeekdyà÷éãñ àìå äôéøècdpi`e dwc `idy - ¥¨¦§¦¨§Ÿ§¦¨
dzxev jk jezne ,zewelg opi`e zexaegn dizerav`y ,dwecq

,fee` ly lbx zxevk dlebrk àlàc ïåéelbxäôéøè,[dwc-]óà ¤¨¥¨§§¦¨©
à÷éãñc áb ìòdf ixd zewelg dizerav`e dwecq `idy elit` - ©©¦§¦¨

.men
:dpyna epipy.úBèeì÷ Bà Bæ áb ìò Bæ úBákøeî åéúBòaöà`xnbd ¤§§¨§¨©©§

:el` mileqtl xewnd z` zxxany `ziixa d`ian,ïðaø eðzxn`p ¨©¨¨
mipdk inena(hi `k `xwie)ãé øáL àlà éì ïéà ,'ãé øáL',men `idy ¤¤¨¥¦¤¨¤¤¨

dyk la`(äìòîì) úBákøeî úBòaöà,dzxag lr zg` zelereBà ¤§¨§¨§©§¨
úBèeì÷[zexaegn-]÷øtä ïî äìòîìmiipxtvd cvl,ïëúçåoipn §§©§¨¦©¤¤©£¨¨

:ddnze `ziixad ixac rvn`a dwiqtn `xnbd .men `edy il
úøîàäåzerav`d z` wlige jzg m`y dpyna zxn` ixde - §¨¨§©

odkd,øLk:`xnbd zx`an .elqetl `ziixad zywan ji`eàlà ¨¥¤¨

zehelw zerav` lr `id `ziixad zl`y,ïëúç àìåïépî`edy §Ÿ£¨¨¦©¦
.men:`ziixad daiyn jk lreøîBì ãeîìz(hi `k `xwie)øáL Bà' ©§©¤¤
,'ãé`ly zehelw mbe zeakxen zerav` mb leqtl `a 'e`'d xeziiy ¨

.odipia wlige jzg
:dpyna epipyíàå ,ìeñt ,íöò da Lé íà ,dëúçå úøúé Ba äúéä̈§¨§¤¤©£¨¨¦¤¨¤¤¨§¦

.øLk åàì:dxizi rav` jezig lqet izn zx`an `xnbdäaø øîà ¨¨¥¨©©¨
ãiä áb ìò úøtñpL àeäå ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øazcnery - ©©©¨¨©©¦¨¨§¤¦§¤¤©©©¨

dgnv m` la` ,ozi` cgi zxtqpe zerav`d x`y mr zg` dxeya
meyn lqet dkezig oi`e sqep xa` zaygp dpi` xg` mewna rav`

.men
:zn z`neh iabl dnec oic opgei iax mya d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

rav` ,`ziixaaå ,íöò da LiL äøéúém` elit`ïøBtö da ïéà §¥¨¤¤¨¤¤§¥¨¦¤
e ,xac lkl xa` zaygp `id ixd ,xya zvw da yi j`ànèî§©¥

zn z`nehaànèîe ,àOîáe òbîamb.ìäàaåxya ea oi` m` §©¨§©¨§©¥§Ÿ¤§
`ed ,llkäìBò[sxhvn-]äMîçå íéøNò äàî ïéðîìaex `edy ¤§¦§©¥¨¤§¦©£¦¨

,znd zenvrn dfd oipnk enr cgi eid m`y ,mc`d ixa` g"nx oipn
e .lde`a ze`nhn od xya `la elit`øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©

å ,ïðçBé éaø`weecáy rav`ãiä áb ìò úøtñðxa` zaygp `id ©¦¨¨§§¦§¤¤©©©¨
.lde`a `nhl

ze` zyxtne ax mya `xnin d`ian `xnbd:opgei iax ixac it lr d
äæ øác ,àcñç áø øîàjenqa `aeiyìBãbä eðéaø[ax-],Bøîà ¨©©¦§¨¨¨¤©¥©¨£¨

e.Bøæòa äéäé íB÷närav`úøúézn ly [dxizi-],íöò da LiL ©¨¦§¤§¤§§¤¤¤¤¨¤¤
åm` elit`,ïøBtö äa ïéà`ed ixdànèîzn z`nehòbîa §¥¨¦¤§©¥§©¨

.àOîáemle`ïéàå`edìäàa ànèî,xya zvw ea yi m` elit` §©¨§¥§©¥§Ÿ¤
.xa` aygp epi`y meyn

:ax ixac z` `xnbd zx`an,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨
å`weecãiä áb ìò úøtñð dðéàLáda oi`yk xa` zaygp dpi` §§¤¥¨¦§¤¤©©©¨

zaygp `idy ax dcen cid ab lr zxtqp `idyk mle` ,oxetv
.lde`a d`nhne xa`l

:df oic lr opgei iax zdinz z` d`ian `xnbd,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨
cid ab lr zxtqp dpi`e oxetv da oi`y dxizi rav`y mixne`d

,ld`a d`nhn dpi`e `ynae rbna d`nhneNòz` jkaíäéøác ¨¦§¥¤
ð éøáãkúeàéán oky .mrh `la mixack -,CLôp äîàeä øáà éà §¦§¥§¦©©§¨¦¥¤

ok m`,àeä øáà åàì éàå ,ànèz énð ìäàa`nhn epi` ok meyne §Ÿ¤©¦§©¥§¦¨¥¤
ok m` ,znd ld`a.énèéì àì énð àOîáe òbîa§©¨§©¨©¦Ÿ¦©¥

:ef ddinz lr mivexiz ipy d`ian `xnbdçBðî øa àðeä áø øîà̈©©¨©¨©
,à÷éà áøc déøa àçà áøc déîMîzaygp dpi` ef rav` mlerl ¦§¥§©£¨§¥§©¦¨

,`ynae rbna d`nhn `idy dne ,xa`leòâð äøBòOk íöò íeMî¦¤¤©§¨¨§
dadxeryk xeriy da yiy mvr oky ,d`nhn `idy [da exn`-] ¨

e .xa` dpi`yk s` `ynae rbna d`nhn,øîà àtt áøminkg exfb ©¨¨¨©
äøéæbdxizi rav`aúøtñð dðéàLdpi`y it lr s`y cid ab lr §¥¨¤¥¨¦§¤¤

,`yne rbna `nhz xa`eèàd rav` [meyn-]úøtñðzaygpy ¨¦§¤¤
xdhl e`eai zxtqp dpi`a xdhp m` oky ,oicd xwirn d`nhne xa`

.zxtqpa mb
:df uexiz lr `xnbd dywnéëä éàrav`ìäàa úøtñð dðéàL ¦¨¦¤¥¨¦§¤¤§Ÿ¤

ànèz énð.zxtqp mb lde`a xdhl e`eai `ly ick ,ef dxifb meyn ©¦§©¥
:`xnbd zvxzneäééìò eôøNéì àìc éëéä ék ,àøékéä ïðaø eãáò̈§©¨¨¤¥¨¦¥¦§Ÿ¦§§£©§
íéLã÷å äîeøzzxtqp dpi`y rav`a xkid zeyrl evx minkg - §¨§¨¨¦

erhi `ly ick ,dxifb meyn wx `l` oicd xwirn dpi` dz`nehy
miycw e` dnexz sexyl e`eaie dxezd on `id dz`nehy xnel

.dxedh `id dxezd ony dnexz sexyl xeq`e ,dzngn e`nhpy
:lde`a znd zenvr mi`nhn mipte` el`a zxxan `xnbdïðz§©

íúäzeld` zkqna(`"n a"t)ody znd zenvr ,Bðéða áBøsebd ly ¨¨¦§¨
,eteb zenvr oipn aex opi`y elit`åokìL Bðéðî áBølk mekq §¦§¨¤

d zenvrúî,epipa aex epi`y elit`Ba ïéàL ét ìò óàdf aexa ¥©©¦¤¥
xeriykòáBø,zenvr awïéàîèe .lde`a mi`nhn -ïðaø eðz ©§¥¦¨©¨¨

,`ziixaa'Bðéða áBø' eäæéàly zenvr ,zn lyCøéå íéé÷BL éðL ¥¤¦§¨§¥©¦§¨¥
,ãçà,epipa aexk zeaygp od sebd swid aex z` oda oi`y s`e ¤¨
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המשך בעמוד יי



קיט oifge` mipy` cenr dn sc ± oey`x wxtzereay

ïé÷éôä ìòáì÷éòäå.ueg itlkzenwery ,efl ef zeywep eizeaekx` oi`e ,efl ef eilbxzeqxtxagne ayeiyk ,eizeqxtsiwn`edylkÐ`yixa lwiryxtnwe .yxtnckÐ

åìãåâî äàöåé ä÷éô.elcebn d`vei dwitk lebr xya zkizg Ðåéøçàì äàöåé åáé÷òivge mipta cner lbxd ivgy ,elbx rvn`a cner eweyy ,`xnba yxtnckÐ

.xeg`læååà ìùë úåáçø.oagx lr xzi okx` oi`e ,fee` lyk odzeyelwyÐ÷øôä ãò.irvn`dwxtÐ÷øôä ïî äèîìdkzge olek oixaegny ,oxetvd cvl epiidcÐ

.xykÐmiwleqn ediyäøéúé.dxizirav`Ðìåñô íöò äáùé íà.`nlralezlz`l`aiyg`lc,xykÐe`lm`e .ea`vnpyxa`xqegn`edixdy ,dkzgeli`edÐ

òáøàå íéøùò ùù ùù`xw iablyxtnÐ

`pyil oizipzne ,edl hwp i`n` `xnba

.hwp `xwcàøîâïùé÷äyiwnd epiid Ð

.eileqxwaïáìé÷äå ì÷éòäådwit epiid Ð

.elcebn d`veiøðôåùäå ïé÷éôä ìòáÐ

.opiqxbäáøä úåúñëely `xnzqi`y Ð

.c`n dlecb `"liaw oixewyäôéøèÐ
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[cg`òáLålbxae cia zerav`,àñéb éàäîokláúkeidyLL' §¤©¥©¦¨¨©¥
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.men epi`yéñBé éaø Bì øîàike ,dcedi iaxl,äéàø íMî`ldCk ¨©©¦¥¦¨§¨¨¨
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zezixk(:bi)zxaeq epzpyn j` ,dcedi iax zhiya diepy ef `ziixay

.ezcear z` llgn oiin xekiy wxy
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lqtp epi` otec `vei odk la` ,gafnl leqt en` oha otec jxc
.dcearle)zendaäøéáò ïäa äãáòpL,mc`l eraxpeåxey ok ¤¤¤§¨¨¤£¥¨§
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íéaø úòcà déìlr xcipy xcpe ,miax zrc lr odkd z` mixicn - ¥©©©©¦
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,ezny cr mze` dwln didy meyn ,zewepiz cer cnli `ly miax
déøcäàågde-][exifàðéáøz` el xizdy xg`l zewepiz cnll §©§§¥©¦¨

meyn ,xcpddéúååk ÷ééc äåäc çkLà àìc`vnp `ly meyn - §Ÿ©§©©£¨¨¦§¨¥
.ecenlza edenk wcwcl rceiy in

:dpyna epipy'åë íéúnì ànhnäå`di `ly eilr lawiy cr leqt §©¦©¥©¥¦
:`xnbd zl`ey .miznl `nhnàëä àðL éàî`nhind odka ©§¨¨¨

miznläìa÷a déì ébñcxecil jixv epi`e miznl aey `nhi `ly §©¦¥§©¨¨
,df xacaíúä àðL éàîezexeq` miyp `yepadéì ïðéøcîc ©§¨¨¨§©§¦©¥

:`xnbd daiyn .cala dlawa el ic oi`e [exicdl jixvy-]íúä̈¨
dxeq` dy` `yepd odkaBô÷z Bøöéxeci `l m`e ,dyxbl `ly ¦§Ÿ§

odk j` .dpyxbi `le ezlaw lr xeari `ny yeygl yi odn d`pd
dlawa el ic ,dilr etwez exviy dxiar dpi`y miznl `nhind

.ezlaw lr xeari `n yeygl oi`e ,df e`hgl aeyi `ly

åìà ïéîåî êìò ïøãä

øåëá ùé ¯ éðéîù ÷øô
ipy iabl ,zexeka ibeq ipy lleke ,mc` xeka ipica wqer df wxt
s` ,en`l oey`x clepd xkf oa `ede ,'odkl xeka' .` :mipey mipic
,odkl mirlq dyng zpizpa ezectl jixvy ,eia`l xeka epi` m`

xn`py(fh gi xacna)zWng sqM LMxrA dCtY Wcg oAn eiEctE'§¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¤§§¤¤£¥¤
oey`x clepd xkf oa `ede ,'dlgpl xeka' .a .'milwWm` s` ,eia`l §¨¦

,eig` x`yn letk wlg eia` zyexia lhepy ,en`l xeka epi`
xn`py(fi `k mixac)`Ed iM Fl `vOi xW` lkA mipW iR Fl zzl'¨¤¦§©¦§Ÿ£¤¦¨¥¦

.'dxkAd hRWn Fl Fp` ziW`x¥¦Ÿ¦§©©§Ÿ¨

äðùî
da x`eaie ,`idy lk dcil el dncwy xeka ipic z` zx`an dpynd

:dxeka ipic iabl dfn df mipeyd mipa ipin drax` yiyLé`edy oa ¥
øBëawx,äìçpì,eia` zyexia mipy it lehilBðéàåk aygpøBëa §©©£¨§¥§
,ïäkì`edy oa yi .odkl mirlq dyng zpizpa epeict aeig oiprl ©Ÿ¥

ïäkì øBëa,eziict aeig oiprl -Bðéàåk aygp,äìçpì øBëalehil §©Ÿ¥§¥§©©£¨
`edy yi .eia` zyexia mipy itøBëaoiae äìçpìoiaLéå .ïäkì §©©£¨©Ÿ¥§¥

BðéàLk aygp.ïäkì àìå äìçpì àì øBëa ¤¥§Ÿ©©£¨§Ÿ©Ÿ¥
:mipte` dnk ea d`iane ,oey`xd oicd z` zhxtn dpyndeäæéà¥¤

øBëawx,äìçpì,mipy it eia` z` yxeiy,ïäkì øBëa Bðéàåaiigl §©©£¨§¥§©Ÿ¥
.` ,oad oeictl odkl milwy dyng zpizp,íéìôð øçà àaäoebk ©¨©©§¨¦

iycg dryz el e`ln mdn cg` ,mine`za zxaern dzidy dy`
,ltp `ed ixde ,eiycg e`ln `l oiicr ipyde ,zeigl ie`xe ,oeixdóà©

àöiL ét ìòltpd `ivedy -BLàø úà`edyk,éçz` xifgde ©¦¤¨¨¤Ÿ©
dzid m` oke .a .dxenb dcilk zaygp y`xd z`vede ,zne ey`x

,mine`za zxaernådid oey`x `veid cledäòLz ïael e`ln - §¤¦§¨
,oeixd iycg dryzBLàø àöiL`edyk,úîipyd `vi jk xg`e ¤¨¨Ÿ¥
dy` .b .ig `edykúìtnäezxevy xaeräîäa ïéîke`äiç ©©¤¤§¦§¥¨©¨

,óBòå,ig cle dcli jk xg`e,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøác ¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦
oad oeictn eixg` `ad cled z` xhet epi`úøevî Ba àäiL ãò©¤§¥¦©

,íãàeixg` clepy oad ,sere dig dndak eipt zxev mb m` j` ¨¨

.c .odkl mb xekak aygpìcðñ úìtnäenyy bc zxeva xaer - ©©¤¤©§¨
,mipt zxev el oi`y ,lcpqBàdlitdyàéìLcledy xer wy oirk - ¦§¨

,xkip epi`e genipy `l` ,cle ila `ily oi`e ,ea gpenBàdlitdy
íweøî øéôL,cled ly xer -,Czeçî àöBiäåedekzgy ¨¦§¨§©¥§¨

,elld zeltdd lka ,mixa` mixa` ede`ivedeíäéøçà àaäaygp ©¨©£¥¤
køBëawx,äìçpìdxekad oicy oeik ,eia` zyexia mipy it lehil §©©£¨

xrhvn a`dy in epiidc ,a`d ly 'epe` ziy`x'a ielz dlgp oiprl
,ezena eilr xrhvn a`d oi`y ltp did oey`xdy oeike ,ezena eilr

.eia` zyexia mipy it lhepe 'xeka'd `ed ipyd ixde`ad mewn lkn
mdixg`Bðéàk aygp,ïäkì øBëamirlq dyng zpizp aeig oiprl ¥§©Ÿ¥

xht' did dligza clepy ltp eze` seq seqy oeik ,oad oeictl odkl
.dngx z` gzt `edy ,en` ly 'mgx

.d :df oic ly sqep ote`øákL äMà àNðå ,íéða Bì eéä àlL éî¦¤Ÿ¨¨¦§¨¨¦¨¤§¨
,äãìéa dcli m` elit`,äøøçzLðå ,äçôL dãBòdcli xaky e` ¨§¨¨¦§¨§¦§©§§¨

a,äøéibúðå íéáëBk úãáBò dãBòm` mewn lknì úàaLîllk ¨¤¤¨¦§¦§©§¨¦¤¨¦
,ìàøNé,dxiibzd e` dxxgzydyäãìé`ed ixd ,il`xyid dlral ¦§¨¥¨§¨

,äìçpì øBëaziy`x' xn`p ,a`d iqkpa mipy it zyexi iably oeik §©©£¨
,mipy it yxei df epa ixd ,mipa eclep `l oiicr a`ly oeike ,'epe`

,ïäkì øBëa Bðéàåxht `edy xeka wx dxezd daiig df oiprly oeik §¥§©Ÿ¥
.dcli xak en` o`ke ,en`l mgx

:oexg`d ote`d lr wlegy in d`ian dpyndéìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦
,øîBàoey`xd dpa ,dxiibzde ,dieb dzeida dcli xaky df ote`a ¥

aygp ,zil`xyi dzeida dl clepdøBëaoiae äìçpìoia,ïäkì §©©£¨©Ÿ¥
øîàpL(a bi zeny)xFkA lk il WCw'øètlMa íçøipa,'ìàøNé ¤¤¡©©¤¦¨§¤¤¨¤¤¦§¥¦§¨¥

xeka `ede 'mgx xht'k epic cleedl cizrd cled mlerly eyxce
,zecle eiptl eclepy s` ,odkl,ìàøNiî íçø eøèôiL ãòoeike ©¤¦§§¤¤¦¦§¨¥

oa oiicr dcli `l dxiibzdy diebd e` dxxgzydy dgtydy
l`xyia dzeida dl clepy oey`xd dpa ixd ,zil`xyi dzeida

.oad oeicta aiige 'mgx xht' aygp
`ed oady ,ipyd oicd jiiy mday mipte` drax` d`ian dpynd

.` :dlgpl `le odkl xekaäMà àNðå ,íéða Bì eéäL éîztqep ¦¤¨¨¦§¨¨¦¨
Loiicr,äãìé àlxht `ed ixd ,ef dy`n el cleeiy oey`xd oad ¤Ÿ¨§¨

oeik ,a`d iqkpa mipy it zyexi oiprl xeka epi` j` .en`l mgx
b oke .a .'epe` ziy`x' xn`p a`d zlgp oiprly,dieb `ypy ie

e ,xiibzdeäøéibúð`idyk enr ezy`,úøaeòîd`ypy e` ¦§©§¨§¤¤
e dgty dzidykäøøçzLð`idyk,äãìéå ,úøaeòîcle eze` ¦§©§§¨§¤¤§¨§¨

dzid ezcile ,en`l oey`x clep ixdy ,'l`xyia mgx xht' aygp
mpi` care xb ixdy ,dlgpl xeka epi` j` ,l`xyi xak `edyk

.mzyexia wlg mdl oi`e mdia` xg` miqgiizn
,xeht ipyde oeicta aiig cg`d ,eaxrzdy zecle ipya oicd oke .b

dcliy oebkàéäzil`xyid -úðäëåoae ,mdizeclee eaxrzde ¦§Ÿ¤¤
ecliy e` ,oeictn xeht zpdkdàéäzil`xyid -,äiåìedpa mby ¦§¦¨

ecliy e` ,oeictn xehtàéädcli `l oiicry dy` -øákL äMàå ¦§¦¨¤§¨
,äãìéeci `le ,xeka epi` dpayine ,oeicta aiig zecled oian in r ¨§¨

aiig dxkiay zil`xyid dy`d ly dlra if` ,oeictn xeht mdn
rcei epi`y s` ,xeka oa el clep i`ce ik ,odkl oeictd inc z` zzl
in rcei epi`y oeik ,eia` z` yxei epi` mdn cg` s` mle` ,`ed in

.wtqn ezegcl mileki mixg`d miyxeide ,izin`d eia` `ed
.cdìòa øçàì äúäL àlL éî ïëå,dyxib e` zny ixg` -ìLäL §¥¦¤Ÿ¨£¨§©©©§¨§Ÿ¨

,íéLãçdfi`n zrcle ,dxarzd m` oigadl ick yxcpd onfd `edy ¢¨¦
df oa clep lra(.`n zenai),å ,úàOðådi`eyipn miycg dray xg` §¦¥§

miipydäãìé,dl xeka `edy oaíà òeãé Bðéàå`ed df cleïa ¨§¨§¥¨©¦¤
ïBLàøì äòLzel e`lny xg` clepy ,oey`xd lrad ly cle - ¦§¨¨¦

e` ,oeixd iycg dryzïBøçàì äòáL ïa íà,ipyd lrad ly cle - ¦¤¦§¨¨©£
oicd el` mipte` lkae ,oeixd iycg dray el e`lny xg` clepy

aygp cledy `edïäkì øBëamgx xht `edy oeik ,oeicta aiige §©Ÿ¥
,en`l,äìçpì øBëa Bðéàå.eia` `ed in rcei epi` ik §¥§©©£¨
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קכג oifge` mipy` cenr en sc ± oey`x wxtzereay

éìéî éðäå.miax zrc lr xcedy xcpl dxtd el oi`c Ðàçà áø äéøãàãÐ

.zewepiz cer cnli `lyé÷åðéá òùô.mizne oze` dwln Ðäìá÷á`la Ð

.dil opixcn ikdl ,etwez exvi miyp iab .xcp

åìà ïéîåî êìò ïøãä
äðùîäìçðì øåëá ùéit lehil Ð

.mipyïäëìodkl zzl Ðepeict

.mirlq yngíéìôð øçà àáä`viy Ð

cg` ,mine`z eidy oebk .ig ltp ly ey`x

ey`x ltp `ivede ,eiycg el elk cg`e ltp

Ð df `vie encwe exiag `ae ,exifgde ig

,eciqtd `l oey`xc ,dlgpl xeka oexg`d

dcil aeyg `ivedy ey`xc ab lr s`e

:aizk dlgp iabc Ð `nrh i`n .`ilrn

eilr dec eia` aly in Ð "epe` ziy`x"

oey`x ey`x `ivedy ltp `vi ,zn m`

eal oi`e ,`ed `niiw xa e`lc ,celik iede

cle i`d xeht odk oiprl la` .eilr dec

ixde ,`zlin `ilz "mgx xht"ac ,oexg`

.mgxd z` xht oey`xàöéù äòùú ïáå
úî åùàøied Ð eig` `vie ,exifgde Ð

oi`y ,aiyg `l oey`x `dc .dlgpl xeka

xht Ð odk oiprle .eilr dec [eia`] ald

,ig dryz oa oey`x `vi la` .`ed mgx

inp dlgpl xeka Ð zne exifgd jk xg`e

.eixg` `ad df ied `lúìôîä ïëå
'åë äîäá,iaiyg `l dlgpn xhtinl Ð

mgx xht la` .mdilr dec ald oi`c

.eed `diníãàä úøåöî åá àäéù ãò
xeka eixg` `ade ,mgx xht aiyg `l Ð

.odkl s`ìãðñ.mipt zxev el oi`y Ðåà
àéìù`l` ,cle `la `ily oi` ixdy Ð

.ied mgx xht edine ,genipyøéôùxer Ð

.cle ly ynní÷åøîzkqna yxtn Ð

ly enewix edn (`,dk) "zltnd"a dcp

.xityêúåçî'ek `vie mixa` mixa` Ð

`l jzegn y`x la` .mgx xht ied Ð

aex z`ivi mcew `vie eig` mcw m` .xht

.odkl xeka inp ipd Ð jzegnd ixa`

'åë äãìé øáëù`ilz dlgp oiprlc Ð

ziy`x" :(`k mixac) aizkc ,a`a `zlin

."mgx xht" Ð odk oiprle ."epe`äãåò
äçôùdcila dgty dcer elit` Ð

.eiykr dxxgzype ,dpey`xúéøëð
äøééâúðå`l dfl ixdy ,dlgpl xeka ied inp Ð dcli l`xyi cil zgayne Ð

."mgx xht" epi`c Ð `l odkle .mipa eidïäëìå äìçðìdl eclepd mipac Ð

.ixht `l dieb dzeidaúøáåòî äøééâúðeze` ied Ð dclie ,dnr dlrae Ð

`ly ezxedc Ð dlgpl `le .l`xyia `ed mgx xhtc Ð odkl xeka cle

:(bk l`wfgi) aizkc ,dixwt` `pngx ieb rxfe ,`ed dlgp xa e`le ,dyecwa

."mznxf miqeq znxfe"úðäëå àéäzpdk mr dcliy zxkan l`xyi za e` Ð

.l`xyi ly cle dfi` reci oi`e ,zxkanäéåìå àéä åàdpa xeht inp dielc Ð

.`nw wxta oxn`ck ,mirlq yngnäãìé øáëù äùàå àéä åàreci oi`e Ð

dyng aiig zxkan ly dlrac :ol rnyn `w `zeaxe .odkl xeka dpa efi`

dixa rci `l `dc ,dlgpl `le .dizi`c `kid lk el yi xkf oadc ,odkl mirlq

.`ed o`nc'åë äúäù àìù éî ïëå`le .envr dcti `ede ,odkl xeka inp Ð

.ied `l inp heyt elit`c :jixt `xnbae .zixi o`n rci `l `dc Ð dlgpl
àøîâ
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oia wlgl oi` ezy` ixcp oiprlc ,yxtl yie !`kd xnin` xn`ck ,dxtd el

lr oicd `ed Ð `ped axl dxtd el yi miaxac oeik .miax zrc lr oia miaxa

iabl `lf` `nlic yegile :`ped ax` mzd jixt ike .ezy` ixcpa miax zrc

xicnc iiepyl ivn ded Ð xcpd z` hxtl jixv xaqw :ipyne !dl ixye mkg

cere .jixv `lc `l` ,miax zrc lr dil

.xnin`c dil zil `ped axc :xnel yi

xn`c o`nl elit` :xnin` xn`wc `dc

`zbelt` e`l Ð 'ek miaxa xcedy xcp

yixa ongp axe `ped axc ,i`w i`xen`c

iaxc `zbelt` `l` ,(a,dl oihb) "gleyd"

.(`,en my) "gleyd" seqa opaxe dcedi

øîàxn`c o`nl elit` `zkld xnin`

:qxb (`,el oihiba) "gleyd" wxta Ð 'ek

zeknae .'ek "xn`c o`nl elit` `zkld"

xcp ,`zkld" :mixtq aexa opiqxb (`,fh)

i`nle ."dxtd el yi miaxa xcedy

xcp xn`c o`nl elit`" inp opiqxbc

weqtl eiykr `a `ly ,"miaxa xcedy

:wcwcl yi mewn lkn ,miaxa xceda

zrc lra dxtd el oi` weqtl jxvedcn

miaxac xaqy llkn Ð `nlr ilekl miax

oky lk Ð dxtd el oi` i`c .dxtd el yi

el did wqt oeyla `lye .miax zrc lra

ab lr s`e ."xn`c o`nl elit`" :xnel

(a,dl oihib) "gleyd" wxta opiwq`c

,miaxa dil opixcnc ongp axc `ail`

dizeek ol `niiwc ,ikd ol `xiaqc rnync

jixt `d Ð liyzi` `pic oiprle ,ipica

e`le .'ek xn`c o`nl `gipd :ikd xza

dicegl mzd iziinc oiwxtc oizipzn`

dixc`cn .ongp axc` inp i`w `l` ,i`w

zrc lr iwcxc ixwn `eddl `g` ax inp

.dxtd el yi miaxac xaqwc rnyn ,miax

zrc lr jxved jklc xnel xazqin `lc

`ly itl ,miaxa exicd xn` `le ,miax

xn`c sqei axe .eiptl mipnefn miax eid

(xn`) :(`,fw migqt) "migqt iaxr"a

rnyn ,`xky izy` `lc miaxa [xec`]

`niiw `l Ð dxtd el oi` miaxac xaqwc

.ikd olìáàÐ dxtd el yi devn xacl

`gip `nzqnc meync :mz epiax xne`

lr"c ,mz epiax xn` cere .miaxl edl

zrc lr :yxtnyk epiid ,"[miax] zrc

melk e`l Ð mzq "[miax] zrc lr" la` .mdipta `ly elit`e ,ipelte ipelt

.xizdl mkg leki Ð ezrc lr yxity it lr s`e ,cigi zrc lre .`ed

åìà ïéîåî êìò ïøãä
ùé.dia gztc i`n` hiwp `kd Ð 'ek dlgpl xeka edfi` 'ek dlgpl xeka

.(a,a) mixcp yixa yxtnck ,dipin wilqc` hwpc oipnife

úìôîäiab opzc lcpq :yxtn (`,ek dcp) "zltnd" wxta Ð 'ek lcpq

yecig dn :xn`z m`e .'eke eixg` `al Ð `zkld i`nl zexeka

oizipznc "eixg` `a"c jzrc `wlqc :xnel yie !`kd dl ipzw `icda `d ?`ed

`ed zelibxc .lcpqd mry eze` `le ,xg` xeaira cleiy eze` epiid Ð `kdc

cled xg` `a ixdy il wetizc ?`zkld i`nl :jixt ikdle .lcpqd mcew cleiy

mr clepd envr cle eze`lc ,yxtne !cle enr oi`y lcpq oi`c ,lcpqd mry

.lcpqd xg` `a `edy minrtc ,`iipznl jixhv` lcpqdàöåéäåÐ jzegn

xht `l y`x la` ,mgxd z` mixhet mikzegn mixa` aexc :qxhpewa yxit

.xhet y`xd Ð jzegn elit`c mzd xaq opgei iaxc ,(`,hk dcp) "zltnd" wxta `id i`xen`c `zbelt `zlin jde .jzegnaäøééâúð:qxhpewa yxit Ð zxaern

,dixwt` `pngx ieb rxfc ,`ed dlgp xa e`le ,dyecwa `ly ezxedc Ð dlgpl `le .`ed l`xyia mgx xhtc Ð odkl xeka cle eze` ied Ð dclie ,dnr dlrae

ecerac ab lr s`e .eia` aeyg epi`e ,inc clepy ohwk xiibzpy xbc meyn Ð `ed dlgp xa e`l ikd e`lac ,df mrh yxit mpgae ."mznxf miqeq znxfe" :aizkc

`d :opixn` (`,gv zenai) "dqep`d lr oi`yep" wxta ,edine .dxez xac eia` yxei ieb `dc ,dirxfl df oiprl dixwt` `pngx opixn` `le ,dlgp iab eia` aeyg ieb

rny .g` zy` meyn miaiig oi`e :ipzwe ,mizyl dwlgpe [did] zg` dtihc ,mine`z oig` ipy `dc ,rici `le dnifa itehyc meyn e`l Ð iebl a` oi` opax xen`c

e`l i`c :xnel yie !`ed dniz xace .inc clepy ohwkc `nrha ibq `le ,exiibzpc ab lr s` dixwt`c `nrhl jixvc .iebc dirxfl `pngx dixwt` ixewt` :dpin

mbe .`wec e`l Ð "oiaiig oi`"e ,`kil `xeqi` elit`c rnyn mzde .l`xyia itelg`l iz`c meyn ,iccdc iyp aqpnl xeq`l epl did Ð dirxfl dixwt`c `nrh

.oinaiin `le oivleg `l :ipzw mzde ,dvilg jixvdl epl did[a cenrl jiiy]éãééàå,ey`x hwpc xninl ivn ded dtebn Ð 'ek dryz oa `tiq ipzinl irac

.ith zehiyta dil wiic `tiq `l` .ied `l inp dlgpl xeka eixg` `ad Ð `niiw xa `d ,ltp `wec :rnync meyn
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àøîâíéìôðá øèåô ùàøä ïéàencwe ,exifgde ig ey`x `ivedy dpny oa Ð

.eaexe ey`x `viy cr exhet ltpd y`x oi`y ,odkl xeka ied Ð `vie eig`çåø
åéôàá íééçxa e`l i` la` .ey`x epiidc ,eit` xg` jld miig oa `edy in Ð

.dit` iaiyg `l Ð `ed `niiwåùàø àöéù ìôð àäéî éðú÷`ad xhet Ð

.odkn eixg`ïá àôéñ éðúîì éòáã éãééà
úî åùàø àöéù äòùúivn `lc Ð

edi`c ab lr s` ,`icda "eaex" ipzinl

ivn `l ikd`e .eaex `l` rnyn `l diteb

wcinl irac meyn ,"eaex" `tiqa ipzinl

Ð ig ey`x `d ,zn ey`xc `nrh :dpin

,oexg`d ied `l dlgpl xeka elit`

i`e .dcil ied i`ce Ð ig dryz oa ey`xc

ig eaex `d :rnyn ded "zn eaex" ipz ded

la` .dlgpl elit` xeka oexg` ied `l Ð

`zyd rnyn ied `l Ð ig ey`x `vi m`

ey`xc oiniiw op`e ,dlgpd ciqtn oexg`c

`yixa ey`x `pz ikd meyn .celik ied ig

ipzwc dteb `tiqc ab lr s`e ,`tiqae

.eaexe ey`x `l` ied `l "zn ey`x"éàîå
ïì òîùî à÷oizipzn Ðzxn` i`

y`xc opirny` Ð `wec ey`x `nlya

`l` .`yix eh` `tiq `pze ,exhet miltpd

y`xd oi`e ,`wec e`l ey`x zxn` i`

dpin opirny` `l `zyd Ð miltpa xhet

,zn ey`xc `nrh :opiwiicc `weic `l`

`l inp dlgpl xeka elit` Ð ig ey`x `d

,diyix ig dryz oa wit`c oeikc .ied

elit` ,dcil ied Ð `ed ltp e`le li`ed

.exifgdàðéðú àädnda" wxta Ð

ey`x xaer `ived :[`,gq oileg] "dywnd

elit` ,celik df ixd Ð en` zhigy zrya

.en` zhigya xzip epi`e ,exifgdäîäá
øåãæåøô äéì úéìoia dly mgx oi` Ð

ielbac ,dcil y`xd aiyg jkld ,dizekxi

z` miqkn dly mikixic ,dy` la` .`ed

.dcil y`x aiyg `l ,mgxdéîð àä
àðéðúin :[`,gk] dcp zkqna mc` iab Ð

exifgd elit`c .celi ied ey`x aex `viy

aiyg Ð mini d`n xg`l cr clep `le

d`neh ini dl opiayge ,oey`x mein celi

.oey`x mein dxdheåëøãë àöéÐ

i`cec ,eizelbxn jxc `vic `kid iwet`l

.eaex z`ivi cr celi aiyg `làúáåéú
ìàåîùãmiltpc "ey`x" i`cec Ð

!`wec oizipzncî"ëá [úøèåô]Ð

"mewn lka"e .zgct z`ivin dcil aiygc

.dinwl yxtnúçãô.gvn Ðïî õåç
äìçðä.oey`x ly eipt `vi ok m` `l` ,dlgpl xeka eixg` `adc Ðáéúëã
øéëé.mipt sevxta `l` `zil `xkide Ðäìçðì óà.`xkid ied inp zgctc Ð

daife dcpa d`nhn dpi` dieb.dcileíéðô úøëä åæeipt exkedy inc Ð

.dlgpl xeka ied Ð oey`xíèåçä íò.opgei iaxl `iywe Ðïéãéòî ïéàÐ

.`ed df e`l `nyc ,ezy` z` `iydlíá äúðò íäéðô úøëäzxkdc Ð

,aizk mit`epa `xwc dihyte .ira mipt sevxt ,`nl` .ozecr mdipt sevxt

zxeva xfnnd z` xv `ed jexa yecwdy ,mit`epa dzpr zecleed ipt zxkd
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àúáåéúivn ied `l Ð l`enyc

opzc `dn l`enyl iieyw`l

`ily :(`,fr oileg) "dywnd dnda" wxta
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`l mc` la` ,dndaa `wec epiidc .zvwn

oniqk :`tiq ipzwc `dc .mzdn opirny

epiid Ð dndaa cle oniq jk dy`a cle

oi`e .cle oniq `iedc ,`ily oiprl

wiic ikid "dywnd dnda"ac zeywdl
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.jzegn iwet`lééåúàìm`e Ð 'ek dcle zgct `viy zxeib opax epzc `d

,celik oda aeygc mixac x`yn ith ,`zlin jda df `ed yecig i`n :xn`z
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ïéà ,ìàeîLz`ivi,íéìôða øèBt Làøäelk `ly ,ltp ,xnelk §¥¥¨Ÿ¥¦§¨¦
en` mgx z` xhet epi` ,ig `edyk ey`x z` `ivedy s` ,eiycg el
`veid ,eig` `vie ey`x z` xifgd m` okle ,eteb aex mb `viy cr
y`xd z`ivi `niiw oa clea wxe .oeicta aiige xekad `ed ipy

:l`eny yxtne .mgx xhtk eze` daiygn dcalàîòè éàîdn - ©©£¨
leand zcixi iabl xn`py ,df oica mrhd(ak f ziy`xa)øLà ìk'Ÿ£¤
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åétàa,`niiw oa `edy ,miig gex ea yiy ote`a -áéLçc àeä §©¨©£¦
déLéøla` ,dcilk zaygp ey`x z`ivie ,ey`xl zeaiyg yi - ¥¥
Cãéà,miiwzdl ie`x epi`y in -déLéø áéLç àìzeaiyg oi` - ¦¨Ÿ£¦¥¥

.eaexe ey`x `vi m` `l` celi aygp epi`e ,ey`xl
:epizpynn l`eny lr `xnbd dywnïðzdpyna(`"r),øçà àaä' §©©¨©©

,úî BLàø àöiL äòLz ïáe ,éç BLàø àöiL íéìôðeixg` `ad §¨¦¤¨¨Ÿ©¤¦§¨¤¨¨Ÿ¥
,'odkl xeka oi`e dlgpl xekaàäéî éðz÷epipy mewn lkn - ¨¨¥¦¨

`viy ltpy ,dpyna'BLàø',oad oeictn eixg` clepd z` xhet Ÿ
ick ey`x z`ivia ic `l` ,eaex `viy jixv oi` ltpa s`y rnyne
ltp y`x z`ivi oi`y xn`y l`eny ixack `lye ,dcil aygzy

:`xnbd zvxzn .dcil zaygpéàîoeyl'BLàø'`viy ,dpynay ©Ÿ
mb,Baeøixacl mb dfae.xhet ltp l`eny

,'ey`x `vi' dpynd dxn` dnl ,ok m` :`xnbd ddnzéðúéìå- §¦§¥
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BLàø`edykéåä àì énð äìçpì øBëa åéøçà àaä ,éçepi` - Ÿ©©¨©£¨§©©£¨©¦Ÿ¨¥
dcil zaygp y`xd zcily oeik ,mipy it zyexi oiprl s` xeka
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`ivedy ,ltp iabl ,`yixa,'BLàø'yi zn`d itl mpn` .eaex `le Ÿ

`ad z` xhet epi` ,ey`x z` wx `ived m`e ,eaex z` `iveiy jxev
.l`eny ixacke ,oeictn eixg`

:df uexiz `xnbd dgecå,jixaclïì òîLî à÷ éàîrinyd dn - §©¨©§©¨
,zn `edyk eaexe ey`x `ivedy dryz oa iabl ,`tiqa `pzd epl
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xeka aygp eixg` clepd oi`e ,'dcil'k xacd aygp ey`x z`
ixd ,dyw ok m` ,dlgplàðéðzdpyna df oic epipy xak -(.gq oileg) §¦¨

`edy ,dhgypy dnda irna `vnpy xaer epiide ,'drewt oa' iabl
my epipy jke ,en` zhigya xzipàéöBä'z` xaerdBLàømgxn ¦Ÿ

,en` dhgypy mcew ,en`,'ãeìék äæ éøä ,BøéæçäL ét ìò óàoi`e ©©¦¤¤¡¦£¥¤§¨
zaygp dndaa xaerd y`x z`iviy ixd ,ezxizn en` zhigy
`ade ,dcilk aygpy ,ey`x `ivedy mc` xekaa oicd `ede ,dcil

.oad oeictn xeht eixg`
:dziiyew z` `xnbd dkiynnàîéz éëåxnel dvxz m`e - §¦¥¨

oilega dpyndyïðéòeîLày`x z`iviy wx epl drinyd - ©§¦©
a dcil zaygpe ,äîäaepizpynïì òîLî à÷eprinydl d`a - §¥¨¨©§©¨

s` dcil zaygp y`x z`iviy,íãàaoeik `ed epizpyna jxevde §¨¨
éìé àì äîäaî íãàcózciln mc` zcil cenll xyt` i` - §¨¨¦§¥¨Ÿ¨¦

meyn ,dndaøBãæBøt dì úéìccine ,ielb mgxd gzt dndaay - §¥¨§§
mgx gzt la` ,dcil xacd aygp okle ,xacd xkip ey`x `ivenyk

`xwp df mewne] dizekxi ici lr dqekn dy`ddide ,['xecfext'

ok enke .dcil zaygp y`xd z`ivi oi` dy`ay xnel mewn
y oeik ,dnda iabl ok eprinydl oilega dpynd dkxvedäîäa§¥¨

àôìé àì íãàîmc`d zcil oicn dndad oic z` cenll ozip `l - ¥¨¨Ÿ¨§¨
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`vi `ly s` ,dcil zaygp ey`x z`ivi okle ,md zeaeyg mc`
xnel mewn dide ,aeyg epi` dndad sevxt mle` ,sebd x`y
m`e .dteb aex `viy cr ,dcil zaygp dpi` xaerd y`x z`iviy
xacd aygp ey`x `ivedy ig xaery `ed epizpyna yecigd ok
,ok xnel xyt` i` ixd .dlgpl xeka aygp eixg` `ad oi`e ,dcil
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d`nehd ini z` mipen ,ixnbl `viy cr mini dnk ddy elit`e
.dcil zaygp mc`a y`xd z`iviy ixd ,ezgct z`ivin dxdhde
okzi `l ,'ey`x `vi' epizpyn dhwpy dna yecig oi`y oeike
dpeyl z` zFPWl dkixv dzid `l ok m`y ,eaex z`ivil dzpeeky§©
,zxhet cala ey`x z`iviy dzpeek i`ce `l` ,yecig mey `ll

eìàeîLc àúáeézz`iviy xaeqd ,l`eny lr epizpynn dyw - §§¨¦§¥
:`xnbd dwiqn .oad oeict iabl zxhet dpi` y`xdàúáeézok` - §§¨

`eny ixac lr `id `kxit.eixac egcpe ,l
x`y oial dlgp oia xeka zcil ixcba welig yiy d`ian `xnbd

:mipic,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàd z`iviúçctly egvn - ¨©©¦¦§¤¨¦©©©
,xaerdíB÷î ìëa úøèBt,oic lk iabl dpey`x dcilk zaygp - ¤¤§¨¨

,oldl x`aziy enke,äìçðä ïî õeçly ezgct wx d`vi m`y ¦©©£¨
yxeie xeka aygp eixg` clepde ,celik aygp epi` ,oey`xd xaerd

:`xnbd zx`ane .a`d iqkpa mipy itàîòè éàîoeik ,yiwl yixc ©©£¨
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yiwl yix xaeqe ,exikdl ozip m` `l` 'xeka' aygp epi`y ,cnll
.eipt lk e`viy cr ,exikdl xyt` i` oiicr ezgct z`iviay

:wlegd zrc z` `xnbd d`ian,øîà ïðçBé éaøåzgctd z`ivi §©¦¨¨¨©
dcil zaygp,äìçðì eléôà,dxkd zaygp zgctd zxkd s`y oeik £¦§©£¨

oey`xd ,`vie ipy encwe ,dxifgde ezgct z` oey`xd `ived m`e
.dligz ezgct d`vie xg`n ,xeka aygpd `ed

zxhet zgct' yiwl yix xn`y dn :`xnbd zxxan,'íB÷î ìëa§¨¨
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cled ly eixa` x`ye eipt e`vie ,dcliy zixkpk dpic ,ïéðúBð ïéà¥§¦
å ,äøäè éîéå äàîeè éîé dìokäãéì ïaø÷ äàéáî dðéàzcleik ¨§¥§¨¦¥¨¢¨§¥¨§¦¨¨§©¥¨

`vnpe ,'dcil'k zaygp cled ly zgctd z`vedy oeik ,zil`xyi
z`iviy xn`yk yiwl yix daix df oice .dzeieba dcild dzidy

.'mewn lka' dcilk zaygp zgctd
'xiki' oic m`d ,yiwl yixe opgei iax zwelgna oecl day `xnbd

:`xnbd dywn .zgctd z`ivia miiwzn,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
oeyl'øéké',xeka iabl dxez dxn`y,íéðt úøkä Bæaygp cledy ©¦©¨©¨¦

,eipt exkedy zrn wx xekaíéðt óeöøt ,íéðt úøkä àéä Bæéàå§¥¦©¨©¨¦©§¨¦
,íèBçä íòyixke ,dxkd zaygp dpi` cala zgct z`iviy ixd ¦©¤

,opgei iax ixacl :`xnbd zvxzn .yiwléðz,`ziixaa dpW - §¦§¥
miptd sevxt','íèBçä ãò.opgei iax ixacke ,llka mhegd oi`e ©©¤

:ztqep dpynn yiwl yixl zriiqn `xnbd,òîL àzdpyna epipy ¨§©
(.kw zenai)ezy` z` xizdl ick zny mc` lr micirnd micr ,
,`ypdlíéãéòî ïéà,zlawzn mzecr oi` -àlàmicirnyk ¥§¦¦¤¨

edexikdyìòicizii`xóeöøtd,íèBçä íò íéðt`lly oeik ©©§¨¦¦©¤
'xiki'y yiwl yix ixack edfe ,exikdl mileki mpi` mhegd zii`x

,o`k s` :`xnbd dgec .miptd lk zii`xa epiidéðzdpyna dpW - §¦§¥
,'íèBçä ãò'.'mhegd mr' `le ©©¤

:yiwl yixl ztqep di`x d`ian `xnbd,òîL àz`ziixaa epipy ¨§©
micrd e`x m` ,ezy` z` xizdl ,zny mc` lr zecr iablúçct©©©
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המשך בעמוד נט



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

ãeçì 'íéðt úøkä'å ãeçì 'øéké'oeik ,dy` xizdl zecr iabl - ©¦§§©¨©¨¦§
dzpr mdipR zxMd' weqtdn eyxcy enk ,'mipt zxkd' da jixvy©¨©§¥¤¨§¨
iabl la` ,mhegd mr znd lrad ipt z` crd d`xiy jixv ,'mÄ
mhegd ila zgctd `vzy ic ,cala 'xiki' `l` ea xn`p `ly xeka

.df oic miiwziy ick
xaky xb ly xeka oa zyexi iabl mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:ezeiba mipa el eid,øîzéày mc`ãáBò BúBéäa íéða Bì eéä ¦§©¨¨¦¦§¥
,øéibúðå ,íéáëBkel eidy mipad ,mitqep mipa ezexiba cilede ¨¦§¦§©¥

el eclepy mipad iabl ewlgpe ,llk eze` miyxei mpi` i`ce ezeiba
,xiibzdy xg`l,äìçðì øBëa Bì ïéà ,øîBà ïðçBé éaøcg` oi`e ©¦¨¨¥¥§§©£¨

.mipy it yxei eipanøBëa Bì Lé ,øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå§©¦¦§¤¨¦¥¤§
,äìçðìs` xeka aygp `ed ,xiibzdy xg`l oey`x clepy oade §©£¨

.ieb ezeida oa eia`l clep xaky
:mzwelgn mrh z` `xnbd zx`anøBëa Bì ïéà ,øîBà ïðçBé éaø©¦¨¨¥¥§

,äìçðìmeyn `ed enrhedéì äåä àäcoa ezeiba el did xaky - §©£¨§¨£¨¥
aygpy'BðBà úéLàø'`vnpe ,oey`xd epa epiidc ,egek ziy`x - ¥¦

it yxei epi`e ,'epe` ziy`x' epi` ezexib xg` oey`x el clepd oady
.mipy,øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåy,äìçðì øBëa Bì Léikøb §©¦¦§¤¨¦¥¤§§©£¨¥

,éîc ãìBpL ïè÷k øéibúpLel eid `l mlerny mc`k `ed ixde ¤¦§©¥§¨¨¤©¨¥
.'epe` ziy`x'k aygp ezexib xg`l oey`x el clepd epae ,mipa

el` zexaqa ewlgp xak yiwl yixe opgei iaxy zx`an `xnbd
:`xnbd zxne` .xg` mewnaeäééîòèì eãæàåekld ef zwelgnae - §¨§§©§©§

,xg` oecip iabl mzhiya yiwl yixe opgei iaxøîzéàcdzpypy - §¦§©
,yxcnd ziaa ef zwelgn,íéáëBk ãáBò BúBéäa íéða Bì eéä̈¨¦¦§¥¨¦

íéi÷ ,øîà ïðçBé éaø ,øéibúðåzevn el` mipaaéaøå ,äiáøe äiøt §¦§©¥©¦¨¨¨©¦¥§¦¨§¦¨§©¦
,øîà Lé÷ì ïa ïBòîLixd ,xiibzdy mcew el eclep el` mipay oeik ¦§¤¨¦¨©
e ,eil` miqgiizn mpi`íéi÷ àìaiige ,diaxe dixt zevn el` mipaa Ÿ¦¥

.xiibzdy xg`l da weqrl
:ewlgp dna `xnbd zx`anøîà ïðçBé éaøel eidy mipaa s`y ©¦¨¨¨©

ezeibaíéi÷weqta xen`d ieeivd miiwzny oeik ,diaxe dixt zevn ¦¥
(gi dn diryi)ì ,dàøá eäBú àì','døöé úáL`xa `ly epiidc Ÿ§¨¨¨¤¤§¨¨

ick `l` ,dwixe dnney cenrzy ick ux`d z` `ed jexa yecwd
z` miiw ixd ,ezeiba mipa `iady oeike ,mc` ipaa zayein didzy

.eci lr zayein ux`d ik eaeigàì ,øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå§©¦¦§¤¨¦¨©Ÿ
íéi÷zevn el` mipaa,äiáøe äiøty oeikãìBpL ïè÷k øéibúpL øb ¦¥§¦¨§¦¨¥¤¦§©¥§¨¨¤©
,éîceilr zlhene ,mipa el eid `l mlerny mc`k `ed xbd oice ¨¥

.diaxe dixt zevn dzr
yexita welgl yiwl yixe opgei iax ekxved recn zx`an `xnbd

:zenewnd ipyaàëéøöeeprinydl yiwl yixe opgei iax ekxvede - §¦¨
,el` mipic ipya mzwelgnàúéén÷ àäa øîzéà éàcm`y oeik - §¦¦§©§¨©©§¨

oa el didy xb iabl ,oey`xd oecipa wx zxn`p dzid mzwelgn
xeka aygp ezexib xg`l el clepy oey`xd oad m`d ,ezeiba

wxy ,xnel mewn did ,dlgplàäadf oecipa -ïBòîL éaø øîà÷ §¨¨¨©©¦¦§
Lé÷ì ïa,dlgpl xekad `ed ezexiba oey`x el clepd oadyíeMî ¤¨¦¦

cel eidy mipaeäðéð äìçð éða åàì íéáëBk ãáBò BúBéäámpi` - §¦§¥¨¦¨§¥©£¨¦§
,xiibzdy xg`l llk eze` miyxeiàäa ìáàmeiw iabl ,df oecipa - £¨§¨

xt zevn,eaxe eàîéàyiwl yixy xnel okzi -éaøì déì äãBî ¥¨¤¥§©¦
,ïðçBéixdy ,ezeiba mipa el eclepe xg`n ,diaxe dixtn xeht xby ¨¨

aezkd meyn wx `id ezevn lkì dàøa eäBú àì'c,'døöé úáL §Ÿ§¨¨¨¤¤§¨¨
àäåezeiba eipa zcil ici lr mb ixde -úáL déì ãáòz` miiw - §¨¨©¥¤¤

.mlerd aeyi zevn
:zx`ane `xnbd dkiynnàäa øîzéà éàådxn`p eli`e - §¦¦§©§¨

wxy ,xnel mewn did ,diaxe dixt iabl wx mzwelgnàäaoecipa - §¨
,dfïðçBé éaø øîà÷xg`l diaxe dixtn eze` mixhet ezeiba eipay ¨¨©©¦¨¨

zayl' ly ieeivd z` miiwy oeik ,clepy ohwk `edy s`e ,xiibzpy
,'dxviàäa ìáà,dlgpl xeka ly oecipd iabl j` -àîéà`ny - £¨§¨¥¨

y xn`z,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì déì äãBîoey`x el clepd oady ¤¥§©¦¦§¤¨¦
xby oeik ,ezeiba mipa el eidy s`e ,dlgpl xekad `ed ezexiba

`xaq yi el` mipic ipyn cg` lkay oeike .clepy ohwk xiibzdy
,o`kle o`klàëéøömzrc rinydl yiwl yixe opgei iax ekxved - §¦¨

.el` mipecip ipya
:dlgpl xeka iabl opgei iax ixac lr epizpynn dywn `xnbdïðz§©

(.en lirl),,äãìé øákL äMà àNðå ,íéða Bì eéä àlL éî`ypy e` ¦¤Ÿ¨¨¦§¨¨¦¨¤§¨¨§¨
a dcli xaky dy`,äøøçzLðå äçôL dãBòa dcliy e`dãBò ¨¦§¨§¦§©§§¨¨

ìàøNéì äúàaMîe ,äøéibúðå íéáëBk úãáBòdxiibzdy xg` - ¤¤¨¦§¦§©§¨¦¤¨¨§¦§¨¥
,l`xyi mr llka zeidl dqpkpeäãìé,l`xyid dlral oadãìå ¨§¨§¨¨

`ed oey`x clepd,äìçpì øBëaziy`x' `edy oeik ,mipy it yxil §©©£¨
,dlra ly 'epe`,ïäkì øBëa Bðéàåxaky oeik ,oad oeicta aiigzdl §¥§©Ÿ¥

,jytp dnn `xnbd dywne .dcliïànî äãìéxg`l dxarzd inn ¨§¨¦©
,dzexib e` dxexgyìàøNiî àîéìéàdxarzdy xn`p m` - ¦¥¨¦¦§¨¥

l`xyinäçôLå úøBib àéøéà éàî ,íéða Bì eéä àlLhwp recn - ¤Ÿ¨¨¦©¦§¨¦¤§¦§¨
,dieb e` dgty dcera dzid zncewd dzcily ote` `weec `pzd

ixde ,dlgpl xeka `ed dl clepd oad okl wxy rnynyeléôàm` £¦
`ypìàøNé úa,zil`xyi dzeida dcli xakyénðepic didi mb - ©¦§¨¥©¦

xeka epi`y s`e ,eia`l xeka `edy meyn ,dlgpl xeka `edy ,ok
.en`låàì àlàm` oicd `edy siqedl dpynd zpeek i`cea - ¤¨¨
dcliBì eéäL øbîenvraíéða,car e` ieb eceraøéibúðåmr cgi ¦¥¤¨¨¦§¦§©¥

,ezy`ådf ote` lréðz÷dcli exiibzdy xg` m`y dpyna aezk - §¨¨¥
`ed ixd ,sqep oa ezy` el,äìçpì øBëaxiibzdy xby meyn epiide §©©£¨

i iaxk `lye ,yiwl yixk dxe`kl gkene ,clepy ohwk.opge
:`xnbd zvxznàìote`a zwqer dpyndy yxtl gxkd oi` - Ÿ

ezeiba mipa el eidy s`y xnele ,dnr dy`d ly dlra xiibzdy
`l` ,dlgpl xeka `ed zexibd xg` clepy oey`xd epa mewn lkn

íìBòìdzexiba dcliy ote`a xaecn,íéða Bì eéä àlL ìàøNiî §¨¦¦§¨¥¤Ÿ¨¨¦
dzid m` s` ixdy ,dlgpl xeka `edy jka yecig lk oi` zn`ae
lra ly oey`xd epa did ,zil`xyi dcera xg` lran mipa zclei
ly oicdy meyn `ed dpynd z`f dazky mrhde ,dlgpl xeka df

déì àëéøèöéà 'ïäkì øBëa Bðéàå',eprinydl dpynd dkxved - §¥§©Ÿ¥¦§§¦¨¥
oey`xd oad oi` ,dzegtya e` dzeieba mipa dl eclepy oeiky

e ,oeicta aiig zexibd xg`l dl clepyé÷etàìhrnle `ivedl - §©¥
îeixacøîàc ,éìéìbä éñBé éaøcdcliy dy`y dpynd jynda ¦§©¦¥©§¦¦§¨©

aygp zexibd xg`l oey`xd dpa ,dxiibzde dzeiebaøBëaoia §
e äìçpìoiaøîàpL ,ïäkì(a bi zeny)xFkA lk il WCw'øètlMíçø ©©£¨©Ÿ¥¤¤¡©©¤¦¨§¤¤¨¤¤

aipa,'ìàøNémgx xht'k epic cleedl cizrd cled mlerly eyxce' ¦§¥¦§¨¥
,odkl xeka `edeãòmipa el ecleeiy,ìàøNiî íçø eøèôiLoeike ©¤¦§§¤¤¦¦§¨¥

,'l`xyia mgx xht' eid `l dzegtya e` dzeieba eclepy mipady
,oeicta aiig dzexiba clepy oey`xd oadàìc ïì òîLî à÷- ¨©§©¨§Ÿ

,oeicta aiig oey`xd oad oi` `l` ,eixack `ly `pzd eprinyd
.dzegtya e` dzeieba eidy s`e ,eiptl mipa dl eid xaky oeik

aygp xb ly epay ,yiwl yix ixacl `ziixan di`x d`ian `xnbd
:dlgpl xeka,òîL àz,`ziixaa epipyãáBò BúBéäa íéða Bì eéä ¨§©¨¨¦¦§¥

äìçpì øBëa Bì Lé ,øéibúðå ,íéáëBkezexib xg`ly oey`xd epa - ¨¦§¦§©¥¤§©©£¨
,clepy ohwk df oiprl aygp xby `ziixadn gkene ,mipy it yxei

:`xnbd dgec .dlgpl xeka aygp ezexiba oey`xd epaeøîà̈©
àîézéàå ,àðéáøok xn`y mixne` yie -àä ,àçà áø`ziixa - ©¦¨§¦¥¨©£¨¨

,eféàcåzhiyaøîàc ,àeä éìéìbä éñBé éaøyiy ,epzpyna ©©©¦¥©§¦¦§¨©
weqtdn yexcl'ìàøNéa íçø øèt'lg oad oeict aeig oi`yãò ¤¤¤¤§¦§¨¥©
mipa el ecleeiy,ìàøNiî íçø eøèôiLclepy oey`xd oad okle ¤¦§§¤¤¦¦§¨¥

,oeicta aiig dxiibzdy xg`l dy`léìéådãéc dpéî eäéà ó- §¨¦¦¦¨¦¨
,m`d ly xeka oicn a`d ly xeka oic z` ililbd iqei iax cnle
dzexiba oey`xd dpa ,m`a ielz `edy oad oeict iably myke
ezexiba clepy oey`xd epa ,a`d zyexi iabl jk ,mgx xhtk aygp

.a`d zlgpa letk wlg yxil ,'epe` ziy`x'k aygp
lirl dpyna(:b)`xnbde ,oad oeictn mixeht miiele mipdky x`azd

oeicta aiig xekad dpa m`d ,dcliy zpdk e` diel oica dzr dpc
:oadäãìiL äéiåì ,äáäà øa àcà áø øîà,xeka oaøeèt dða ¨©©©¨©©£¨§¦¨¤¨§¨§¨¨
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קכז oifge` mipy` cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

ãåçì øéëémieb .xkid zgct ied ,"mipt" aizk `lc Ðz` yxil dlgp ipa opi`

.(a,fi) oiyecwc `nw wxta ,exiibzpy xg` ieb mdia`äàøá åäåúì àìÐ

.dxvi zayl `l` ,mlerd z` `ed jexa yecwdðá åì åéä àìù éî'åë íéÐ

.oizipzn iab lirl ziyixtïàîî äãìéied Ð dcli l`xyil d`ayn :ipzwc Ð

.dlgpl xekaäçôùå úøåéâ àéøéà éàî
,dlgpl xeka ied ikd meyn :rnync Ð

`l dieb dzeida dl eidy mipa mze`c

.iaiygìàøùé úá åìéôàmipac Ð

xeka inp i`d ied ,mipa miaeyg mipey`xd

!m`a `le `zlin `ilz a`a `dc ,dlgpl

åàì àìàl`xyil d`ayn dcli i`d Ð

`l` ,xcdn mipa el eid `ly in` `l Ð

zxeib :xn`wc ,`id dytp it`a `zlin

mr dxiibzpe dieb dzeida mipa dl eidy

Ð l`xyi zxezl dz`ayn dclie ,dlra

!opgei iaxc `zaeize .dlgpl xeka ied

íéðá åì åéä àìù ìàøùéî íìåòìÐ

hwpinl jixhvi` `l dlgpl xeka meyne

xeka epi`c opirny`c meyn `l` .zxeib

."mgx xht" exwin mipey`xd mipac ,odkl

.ililbd iqei iaxcn iwet`leàäipzwc Ð

iablc ,`id ililbd iqei iax Ð dlgpl xeka

mgx exhtiy crc xeka dil aiyg odk

.l`xyiaéìéååäéà ó.lrad Ðäãéã äðéî
,mipey`x mipa iaiyg `l dablc ikid ik Ð

Ð "l`xyia" aizkc ,mgx xht i`d iede

i`d iede ,mipey`x iaiyg `l inp diabl

."epe` ziy`x"äéåì.iel za Ðåìéôà
éîð úéìàøùé`nw oiwxita oxn`c Ð

.oixeht mielde mipdkd :(a,b)íúåáà úéáì
diexwc `kdn `wtp a` zgtync Ð

xeht i`n`e ,m` zgtyn `le ,"dgtyn"

éåâî øáòéàãiabl qiig dil zilc Ð

ith zil`xyi m` xza oad jiiye ,l`xyi

.xeht jkld ,ieb dea` xzanàîéú àìå
úà ïéîäæî ïéà øîàã ïàîã àáéìà

ãìåä`ki`c (`,dn) zenai zkqna Ð

Ð l`xyi za lr `ad ieb xn`c o`nl

,dil opicy dini` xzac ,xyk cleed

.mirlq yngn xeht ikd meyneàìà
ïéîäæî øîàã ïàîì åìéôàdil opicycÐ

leqt ielc .xeht ikd elit` Ð ieb xza

.xeht Ð ielc `ny dil zi`e li`ed ,ixwin

íçø øèôáyng oiprl lif` m`d xg` Ð

.mirlqíéðá åì åéäù éîlirl ziyixt Ð

`zeax "zpdke `id" ipzwcn .oizipzn iab

xehtd mr axrzpc ab lr s`c ,opirny`

.aiig edi` Ðäøåèô úðäëã ììëîÐ

odk zaa Ð "zpdk" `dc oizrc `wlq `we

.xn`w÷éãá.zeklda epze` dqpn Ðåäî
`l e` dxekan xeht dpa ied in Ðåðééä

'åë àãà áøãdxeht diielc ikid ike Ð

.dxeht inp zpdkàîéé÷ äúùåã÷ás` Ð

dxza dpa opicy ike .iebl dlrapc ab lr

.xehte ,leqt ielk ied Ðøùòîä ïîÐ

.miell ozip oey`x xyrnäéì äìòáéàã
.iebl Ðäøæ àéåäzenaia opixn`ck Ð

oipn :(`,gq) "lecb odkl dpnl`" wxta

ieb dilr e`ay zil`xyie diel zpdkl

ik odk zae" :xnel cenlzÐ delqty care

Ð dl leqtl dlrapy oeik ,"xf yi`l didz

.dlqtÐ mzd ipzw inp dielc ab lr s`e

,odkl `ypiz `ly ,dl liqt `wc dnexzn

.`lqtin `l diel oicn la`äøæ äì àéåä
.iebn xari`c znwen `l inp oizipzn ,jkld .mirlq ynga aiig dpa Ð `id dxfc oeike Ðóñåé áøã äéøá øîì àçéðäl`xyin xari`ca `c` axcl miwenc Ð

.ikd inp oizipznl inwen Ðïäëî øáòéàã ïéúéðúî íìåòì.iebn xari`c diela `l` m` xza opilf` `lc .`xhtin `l Ð odkn xari` `lc odk za la` Ð
ïá
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åúåéäáãipa mpi` mieb :qxhpewa yxit Ð edpip dlgp ipa e`l miakek caer

,dlgp ipa mdc rnyn (a,fi) oiyecwc `nw wxtae .exiibzpyn dlgp

"edpip dlgp ipa e`l" `l` !dxez xac eia` z` yxei iebc oiyecwa opixn`c

.dxeka zxez epiid Ð `kd xn`wc

àäålr `ad" wxta Ð zay dil car

oeyla xn`w (`,aq zenai) "eznai

.edpip diaxe dixt ipa inp `xwirnc :xg`

rax`" wxtac ,xn`w aeig ipa e`le

`cwtin `lc gken (a,hp oixcdpq) "zezin

qgiizn erxfc :xnelk `l` .diaxe dixt`

xn`wc "zay dil car" epiide ,eixg`

lkdc (`,aq) zenaia xn`w car iabe .`kd

.qiig el oi`c micenàìå`ail` `niz

xn`c o`ne Ð 'ek oindfn oi` xn`c o`nc

,ieb xza dil icyc o`n epiid Ð oindfn

"oindfn" dil ixwc ,qxhpewa yxitck

zay oxn`ck ,md oindefn miebc meyn

da lihd deg lr ygp `ay drya :(`,enw)

o`ne .miebd on `ndef dwqt `le ,`ndef

cled l`xyi za lr `ad care ieb xn`c

xn`c o`n la` .iebc xza dil icy Ð xyk

,l`xyi za xza dil icy Ð xfnn cled

yxit qxhpewae .zexfnn dia jiiy ikdle

wxt seqa gken izyxity enke .`kti`

xn` ,'ebe xeage glga :(`,fi) zenaic `nw

dinw `zixn` ik .leqtl oleke :opgei iax

jpa z` xiqi [ik]" :dil xn` l`enyc

iexw Ð zil`xyin `ad jpa ,"ixg`n

,"jpa" iexw diebd on `ad jpa oi`e ,"jpa"

qgiiznc oeik ,ilqtin `l :yexit .dpa `l`

`xc `eddc l`xyi zepae .diebd xg`

`nw wxta gken oke .ixhvi` iiexhvi`

mxeb "jpa" dil ixwc i`dc ,(my) zenaic

.zexfnn eløîdinyn sqei axc dixa

dizeek Ð l`xyin mlerl [xn`] `axc

,(`,alw) "rexfd" yixa oilega opiwqt

zpdke diel oa xehtl `zyd opiknq `d`e

.mirlq yngn l`xyi zy`íéðúåðdl

,oxeba dy`l oiwleg oi` Ð zlke`e xyrn

wxta xn`ck ,mdizaa mdl oiwlgn la`

.(a,hv zenai) "dqep`d lr oi`yep"

àìàdl `ied [dil] dlirai`c oeik zpdk

drwt diel zyecw elit`e Ð dxf

,ziaypy odk zy` dieln drxbe .dpin

drwt `l Ð dnexzn `lqtinc ab lr s`c

la` .mirlq yng oiprl dzyecw dpin

,`iz` dtebn dzyecwc ,zpdk

.ixnbl dzyecw drwt Ð zllgznyk
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íéða Bì eéä ,øîúéà .ãeçì íéðt úøkäå ,ãeçì "øéké"©¦§§©¨©¨¦§¦§©¨¨¦
øéibúðå Búeéâa¯éaøå ,äìçðì øBëa Bì ïéà :øîBà ïðçBé éaø §¥§¦§©¥©¦¨¨¥¥§§©£¨§©¦

:øîBà ïðçBé éaø .äìçðì øBëa Bì Li :øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¥¥§§©£¨©¦¨¨¥
äìçðì øBëa Bì ïéà¯éaøå ,"BðBà úéLàø" déì äåä àäc ¥§§©£¨§¨£¨¥¥¦§©¦

äìçðì øBëa Bì Lé :øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL¯øéibúpL øb ¦§¤¨¦¥¥§§©£¨¥¤¦§©¥
íéða Bì eéä :øîzéàc ,eäééîòèì eãæàå .éîã ãìBpL ïè÷k§¨¨¤¨¨¥§¨§§©£©§§¦§©¨¨¦

øéibúðå Búeéâa¯éaøå ,äiáøe äiøt íéi÷ :øîà ïðçBé éaø §¥§¦§©¥©¦¨¨¨©¦¥§¦¨§¦¨§©¦
àì" íéi÷ :øîà ïðçBé éaø .íéi÷ àì :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL¦§¤¨¦¨©Ÿ¦¥©¦¨¨¨©¦¥Ÿ

ì dàøá eäúàì :øîà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøå ,"døöé úáL Ÿ§¨¨¨¤¤§¨¨§©¦¦§¤¨¦¨©Ÿ
äiáøe äiøt íéi÷¯,àëéøöe .éîc ãìBpL ïè÷k øéibúpL øb ¦¥§¦¨§¦¨¥¤¦§©¥§¨¨¤©¨¥§¦¨

àúéén÷ àäa øîúéà éàc¯,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà÷ àäa §¦¦§©§¨©©§¨§¨¨¨©©¦¦§¤¨¦
àäa ìáà ,eäðéð äìçð éða åàì ïúeéâác íeMî¯äãBî àîéà ¦¦§¥¨¨§¥©£¨¦§£¨§¨¥¨¤

ì dàøá eäú àì"c ïðçBé éaøì déìãáò àäå ,"døöé úáL ¥§©¦¨¨§ŸŸ§¨¨¨¤¤§¨¨§¨£©
àäa øîúéà éàå ;úáL déì¯ìáà ,ïðçBé éaø øîà÷ àäa ¥¤¤§¦¦§©§¨§¨¨¨©©¦¨¨£¨

àäa¯:ïðz .àëéøö ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaøì déì äãBî àîéà §¨¥¨¤¥§©¦¦§¤¨¦§¦¨§©
äçôL dãBò äãìé øákL äMà àNðå ,íéða Bì eéä àlL éî¦¤Ÿ¨¨¦§¨¨¦¨¤§¨¨§¨¨¦§¨
äãìé ìàøNéì äúàaMîe ,äøéibúðå äéBb dãBò ,äøøçzLðå§¦§©§§¨¨¨§¦§©§¨¦¤¨¨§¦§¨¥¨§¨

¯àîéìéà ïànî äãìé .ïäkì øBëa Bðéàå äìçðì øBëa dãìå§¨¨§§©£¨§¥§©Ÿ¥¨§¨¦©¦¥¨
íéða Bì eéä àlL ìàøNiî¯äçôLå úøBib àéøéà éàî ¦¦§¨¥¤Ÿ¨¨¦©¦§¨¦¤§¦§¨

åàì àlà !éîð ìàøNé úa eléôà¯íéða Bì eéäL øbî £¦©¦§¨¥©¦¤¨¨¦¥¤¨¨¦
!äìçðì øBëa :éðú÷å ;øéibúðå¯àlL ìàøNiî íìBòì ,àì §¦§©¥§¨¨¥§§©£¨¨§¨¦¦§¨¥¤Ÿ

é÷etàì ,déì àëéøèöéà "ïäkì øBëa Bðéà"å ;íéða Bì eéä̈¨¦§¥§©Ÿ¥¦§§¦¨¥§©¥
:øîàpL ,ïäkìå äìçðì øBëa :øîàc ,éìéìbä éñBé éaøcî¦§©¦¥©§¦¦§¨©§§©£¨§©Ÿ¥¤¤¡©

"ìàøNéa íçø øèt"¯à÷ ,ìàøNiî íçø eøèôiL ãò ¤¤¤¤§¦§¨¥©¤¦§§¤¤¦¦§¨¥¨
L àz .àìc ïì òîLîøéiâúðå Búeéâa íéða Bì eéä :òî¯Lé ©§©¨§¨¨§©¨¨¦§¥§¦§©¥¥

éàcå àä :àçà áø àîéúéàå àðéáø øîà !äìçðì øBëa Bì§§©£¨¨©¨¦¨§¦¥¨©©¨¨©©
"ìàøNéa íçø øèt" :øîàc ,àeä éìéìbä éñBé éaø¯ãò ©¦¥©§¦¦§¨©¤¤¤¤§¦§¨¥©

éìéå ,ìàøNiî íçø eøèôiLáø øîà .dãéc dpéî eäéà ó ¤¦§§¤¤¦¦§¨¥§¨¥¦¦¨¦¨¨©©
äãìiL äéiåì :äáäà øa àcà¯.íéòìñ Lîçî øeèt dða ©¨©©£¨§¦¨¤¨§¨§¨¨¥£¥§¨¦

éålîe ïäkî øaòéàc àîéìéà ïànî øaòéàc¯àéøéà éàî §¦©©¦©¦¥¨§¦©©¦Ÿ¥¦¥¦©¦§¨
!éîð úéìàøNé eléôà äéiåììàøNiî øaòéàc àlà¯ §¦¨£¦¦§§¥¦©¦¤¨§¦©©¦¦§¨¥

øaòéàc :àtt áø øîà !áéúk "íúáà úéáì íúçtLîì"§¦§§Ÿ¨§¥£Ÿ¨§¦¨©©©¨§¦©©
,ãìeä úà ïéîäæî ïéà :øîàc ïàîc àaélà àîéz àìå .éBbî¦§¨¥¨©¦¨§©§¨©¥§©£¦¤©¨¨

ãìeä úà ïéîäæî :øîàc ïàîì eléôà àlà¯ìeñt éåì ¤¨£¦§©§¨©§©£¦¤©¨¨¥¦¨
íìBòì :àáøc déîMî øîà óñBé áøc déøa øî .éø÷éî¦§¥¨§¥§©¥¨©¦§¥§¨¨§¨
"íçø øèt" :àø÷ øîàc íúä éðàLå ,ìàøNiî øaòéàc¯Bì eéäL éî :ïðz .àðîçø àìz íçø øèôa §¦©©¦¦§¨¥§¨¥¨¨§¨©§¨¤¤¤¤§¤¤¤¤§¨©£¨¨§©¦¤¨

,äiåìe àéä ,úðäëå àéä äãìéå ;úøaeòî äøøçzLð ,úøaeòî äøéibúð ;äãìé àlL äMà àNðå íéðä¦§¨¨¦¨¤Ÿ¨§¨¦§©§¨§¤¤¦§©§§¨§¤¤§¨§¨¦§Ÿ¤¤¦§¦¨
ìL dìòa éøçà äúäL àlL éî ïëå ;äãìé øákL äMàå àéäòeãé ïéàå ,äãìéå úàOðå ,íéLãç äL ¦§¦¨¤§¨¨§¨§¥¦¤Ÿ¨£¨©£¥©£¨§¨¢¨¦§¦¥§¨§¨§¥¨©

ïBøçàì äòáL ïa íà ïBLàøì äòLz ïa íà¯äiåìe äðeäëc ììkî .äìçðì øBëa Bðéàå ïäkì øBëa ¦¤¦§¨¨¦¦¤¦§¨¨©£§©Ÿ¥§¥§§©£¨¦§¨¦§¨§¦¨
éåìå ïäkî øaòéàc àîéìéà ïànî øaòéàc ;ïéøeèt¯ìàøNé úa eléôà äiåìe úðäk àéøéà éàî éëä éà §¦§¦©©¦©¦¥¨§¦©©¦Ÿ¥§¥¦¦¨¦©¦§¨Ÿ¤¤§¦¨£¦©¦§¨¥

éBbî øaòéàc àlà !éîð¯eäî éBbî äøaòúpL úðäk :äaø ïì ÷éãa ,àtt áø øîàäå äøeèt úðäk ©¦¤¨§¦©©¦Ÿ¤¤§¨§¨£©©©¨¨¥¨©¨Ÿ¤¤¤¦§©§¨¦©
äãìiL äiåì :øîàc ,äáäà øa àcà áøc eðééä åàì :déì àðéîàå¯øîàå íéòìñ Lîçî øeèt dða §¨¦¨¥¨©§§©©¨©©£¨§¨©§¦¨¤¨§¨§¨¨¥¨¥§¨¦©£©

äiåì àîìLa àúLä éëä :éì¯úeðæ úìéòa äìòápL Bà úéaLpL äiåì :àéðúc ,àîéé÷ dúMeã÷a¯ ¦¨¦¨§¨¦§¨¨§¦¨¦§¨¨©§¨§©§¨§¦¨¤¦§¥¤¦§£¨§¦©§
dì ìéòa éàc ïåék ,úðäk àlà .úìëBàå øNònä ïî dì ïéðúBð¯áøc déøa øîì àçéðä !äøæ àéåä §¦¨¦©©£¥§¤¤¤¨Ÿ¤¤¥¨§¦¨¥¨¨§¨¨¨¨¦¨§¨§¥§©

ìàøNiî øaòéàc øîàc ,àáøc déîMî óñBé¯éàîa ,àtt áøì àlà .ìàøNiî øaòéàãa dì é÷Bî ¥¦§¥§¨¨§¨©§¦©©¦¦§¨¥¥¨¦§¦©©¦¦§¨¥¤¨§©©¨§©
dì é÷Bî¯"úðäk" dì éø÷ éànàå ,ìàøNé úa àéäå ïäkî øaòéàc íìBòì¯.ïäk dðác ¥¨§¨§¦©©¦Ÿ¥§¦©¦§¨¥§©©¨¥¨Ÿ¤¤¦§¨Ÿ¥
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בכורות.  פרק שמיני - יש בכור דף מז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות



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

ììç ïa çépäå únL ïäk ,øîzéàe`ct `le ,dpedk ileqtn clepd - ¦§©Ÿ¥¤¥§¦¦©¥¨¨
,eia`,Bîöò úà úBcôì áéiç ïaä ,øîà àcñç áøl`xyi oick ©¦§¨¨©©¥©¨¦§¤©§

.dctp `ly.Bîöò úà úBcôì áéiç ïéà ,øîà àðeä áø øa äaø©¨©©¨¨©¥©¨¦§¤©§
:`xnbd zx`anøçàì áàä úîc àëéä ìkexaryìLíéLmei ¨¥¨§¥¨¨§©©§Ÿ¦

,llgd oad zcilnúBcôì áéiç ïaä ïéàc ,éâéìt àì ,àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¦§¥©¥©¨¦§
,BðBéãôa åéáà äëæ éøäL ,Bîöò úàaeig a`d lr lg xaky ¤©§¤£¥¨¨¨¦§¦§

,xg` odkl oeictd sqk z` ozep did `l edcet did eli`e ,ezectl
,df oenna dkf a`dy oeike ,envrl elhepe oeictd xear eyixtn `l`

.eiqkp x`y mr epal eyixen `ed ixdáàä úîc àëéä ,éâéìt ék¦§¦¦¥¨§¥¨¨
ìL CBúaíBé íéL,llgd epa zcilláéiç ïaä ,øîà àcñç áø §§Ÿ¦©¦§¨¨©©¥©¨

BðBéãôì åéáà äëæ àì àäc ,Bîöò úà úBcôì,eyixedl lkeiy ¦§¤©§§¨Ÿ¨¨¨¦§¦§
`ed oade ,ezectl aeig a`d lr lg `l mei miyly mcew ixdy
z` ozil aiig ,l`xyike llg `edy oeike ,envr oeicta aiigzdy

.xg` odkl oeictd sqkáéiç ïaä ïéà ,øîà àðeä áø øa äaø©¨©©¨¨©¥©¥©¨
Bîöò úBcôì,epeict xeara epyixtiy ic `l` ,xg` odkl ozil ¦§©§
déì øîàc,odkl llgd oadúéöî àìc àøáb çkî àðéúà §¨©¥¨¥¨¦Ÿ©©§¨§Ÿ¨¥

déãäa àðéc ééeòzLàìenr cenrl zleki `ly mc` gkn `a ip` - §¦§©¥¦¨©£¥
sqk z` lehil did lekie ,odk did ia` ixdy ,oeictd sqk lr oica

oeictdreazl lkez `l epnn izyxi ezekfe egek lky oeike ,envrl
.ipnn mb

:`xnbd dywnïðz,epzpyna,úøaeòî äøéibúðmcew dcli `le §©¦§©§¨§¤¤
df dcle ,okl,ïäkì øBëa,oeicta aiigeéànàå,oeicta `ed aiig §©Ÿ¥§©©
déì àîéì,odkl oad xn`i -úéöî àìc àøáb çkî àðéúà ¥¨¥¨¥¨¦Ÿ©©§¨§Ÿ¨¥

déãäa àðéc ééeòzLàì-enr cenrl zleki `ly mc` gkn `a ip` §¦§©¥¦¨©£¥
oi`y gkene .zeevnn xehte ,ieb `ed ia` ixdy ,oeictd sqk lr oica
zxaqk `lye ,ezectl aiig did `l eia`y meyn oeictn xhtp xeka

:`xnbd zvxzn .`ped ax xa daxdéì úéìc íéáëBk ãáBò éðàL̈¦¥¨¦§¥¥
ñééç,eia` xg` llk qgiizn epi` ezexibay ,iebd oa ly epic welg - ©¦

aiige ,a`d ly egkn `ak aygp epi` okle ,clepy ohwk epicy
lehil zekfd eia`ly oeik ,eia`l qgiizny odk oa llg j` ,oeicta

.envrl mlhep eyxeid epa mb jkitl ,envrl oeictd zern z`
únL ïäk ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ,àiðéñàé ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¨¦¦¨¨©©¦¦§¤¨¦Ÿ¥¤¥

ìL CBúaíéL,epa zcill meiúà úBcôì áéiç ïaä ,ììç ïa çépäå §§Ÿ¦§¦¦©¥¨¨©¥©¨¦§¤
,Bîöòoeik.BðBéãôa áàä äëæ àlLm` la`úîa`døçàì ©§¤Ÿ¨¨¨¨§¦§¥§©©
ìLíBé íéL,epa zcilnúBcôì áéiç ïaä ïéàz`äëæ éøäL ,Bîöò §Ÿ¦¥©¥©¨¦§©§¤£¥¨¨

.BðBéãôa áàä̈¨§¦§
:dpyna epipyìL dìòa éøçà äúäL àlL éî ïëå'åëå íéLãç äL §¥¦¤Ÿ¨£¨©£¥©§¨§Ÿ¨¢¨¦

dryz exeair m` reci oi`e ,oa dcli miycg dray xg`e ,z`ype
`ede miycg dray exeair e` ,oey`xd dlran `ede miycg
epi` j` .envr zectl aiige ,odkl xeka `ed ixd ,ipyd dlran

.mipy it lehil dlgpl xeka
y ,rnyn dpynd oeyln :`xnbd zwiicnàìc àeä äìçpì øBëa§©©£¨§Ÿ

éåä,en` ilran cg` lk zyexia mipy it lehil i`kf epi` wxy - ¨¥
ìé÷L èeLôk àä.heyt oa lkk mzyexia wlg lawn `ed mle` - ¨§¨¨¦
:`xnbd ddnzeéàä éaâìe dééçãéìå éàä éaâì ìéæéì ,éànàå§©©¥¦§©¥©§¦§£¥§©¥©

dééçãéìåedegci ,cg` lra ly ezyexi z` reazl `eaiyk ixde - §¦§£¥
iyxei z` reazl `eaiyke ,eia` `ed ipyd lrady dprha miyxeid
`ivedl lkei `le ,eia` `ed oey`xd lrady edegci ,ipyd lrad
.di`xd eilr exiagn `ivendy meyn ,cg` s`n dyexia ewlg z`

:`xnbd zx`an,äéîøé éaø øîàdray xg` clepy oad eze` ok` ¨©©¦¦§§¨
e ,heyt oak elit` dlgpa wlg lawn epi` miycgàëøöð àìŸ©§§¨

,'dlgpl xeka epi`'y ycgl dpyndàaì àlàcleeiy oal - ¤¨©¨
,øîà÷ éëäå ,åéøçàen` i`eypn miycg dray xg` clepy oad ©£¨§¨¦¨¨©

`ed ,ipyd lral,ïäkì øBëaaiige ,en`l mgx xht `ed ixdy §©Ÿ¥
zectl,envr z`åoad eli`ïéà ,åéøçà àaäk epic,äìçpì øBëa §©¨©£¨¥§©©£¨

x`yk heyt wlg `l` ,eig`n mipy it eia` zyexia lawn epi`e
,`ed epia` oa jl mcewd cled ,ipyd oal mixne` mig`d ik ,eig`

.xeka jpi` dz`e

e` wtqd oey`xd e` ,mdipyn cg` i`ceay oeik :`xnbd zl`ey
,dxekad wlg z` mdn cg` lawn `l recn ,xeka `ed ,eixg` `ad

éããäì äàLøä eázëìåxhy aezkl mdn cg` leki `lde - §¦§§©§¨¨©£¨¥
z` lawnde ,ewlg z` reazl egk z` dtii eae ,exiagl d`yxd
ip` m` ,miyxeil orhi ik ,mewn lkn dxekad z` razi d`yxdd
il epz ,xekad `ed ig` m`e ,il ribnd itk miltk il epz ,xekad

.dilr ipyxdy ig` liaya dxeka wlg
:`xnbd dtiqenàîéz éëåc aiydlïéúéðúîdidi cvik yxtl d`a §¦¥¨©§¦¦

oicd,äàLøäa àlLeäàLøäác ïn÷ dì ïðéî÷Bî àäixde - ¤Ÿ§©§¨¨¨§¦©¨©¨¦§©§¨¨
oldl(.hn)`ay ote`a jenqay dpynd z` l`eny cinrd

e`ay ote`a mb zewqer el` zeipyny gxkdae ,d`yxda
.ipyl cg`d d`yxd eazki `ly dnl dyw ok m`e ,d`yxda

df oicy epl ixde ,df ote`a d`yxd liren oi`y gxkdaedéì òéiñî§©©¥
,éàpé éaø øîàc ,éàpé éaøìecliy ,miyp` ipy ly miyp izy iabl §©¦©©§¨©©¦©©

mdipa e`ae ,zea`d ipy ezne ,odizeclee eaxrzde ,oa zg` lk
lkl mixne` oky ,zeyexid izyn mdig` mze` egce ,mzlgp yxil

`,ipyd yi`d ly epa `l` epig` `l dz` ,miwteqnd mig`dn cg
dligza m` ,i`pi iax xn`eeøkeä,[oa lk ly eia` `ed in erci-] §

åwxeáøòúð óBqáì,zecleedäæì äæ äàLøä ïéáúBkcg` - §§©¦§¨§§¦©§¨¨¤¨¤
d`yxdd z` lawnde ,ewlg z` reazl egek z` dtiine ,exiagl
m` la` .lirlcke ,jytp dnn mze` raeze zea`d iyxei lv` `a

,eáøòúð óBqáå eøkeä àìly eia` `ed in rcep `l dligzn `l` Ÿ§§©¦§¨§
,oa lk,äæì äæ äàLøä ïéáúBk ïéàd`yxd aezkl gk mc`l oi` ik ¥§¦©§¨¨¤¨¤

,mlern ea dkf `l oiicry xaca `l j` ,ea dkf xaky oenn lr `l`
mlern el dzid `l ,ozligzn miwteqnd mipad el`n cg` lke
epi` jkitle ,ezyexin ezegcl eig` elki mlerny ,eia` iqkpa dikf

.ewlg lr d`yxd xhy aezkl leki

äðùî
:odkle dlgpl xeka `ed cled izn zx`an dpyndeäæ éàaygpy ¥¤

øBëaoiaäìçpì,eia` zyexia mipy it lehil -eoiaïäkìjixvy - §©©£¨©Ÿ¥
dy` .zxg` dcil el dncwy s`e ,epeict z` odkl zzlúìtnä©©¤¤

øéôL`ede ,[cle zxev ea yiy xer-],íéî àìîe`,íc àìîe` ¨¦¨¥©¦¨¥¨
ïéðéðb àìîmipeeb daxd ea yiy -oke ,,íéáâçå íéâc ïéîk úìtnä ¨¥§¦¦©©¤¤§¦¨¦§£¨¦

,íéNîøe íéö÷Lx`y zcil znerl dcil zaygp dpi` mz`iviy §¨¦§¨¦
,miig ilra ly zexevúìtnäåcr xaerìxg`íéòaøà íBézrn §©©¤¤§©§¨¦

oey`xd oad elld mipte`d lka ,cle aygp epi`y ,dxarzdyàaä©¨
,íäéøçàaygp.ïäkìe äìçpì øBëa`l eiptl m`d dlitdy dn ik ©£¥¤§©©£¨©Ÿ¥

,a` ly epe` ziy`x `edy ,dlgpa mipy it lhepe ,clek aygp did
.mgx xht aygp `edy ,odkd lv` oeict oerhe

`edy oey`x cle :llk xeka epi`y ote` d`ian dpyndïôBc àöBé¥¤
,en` oha oteca jzg jxc `ved `l` ,mgxd gzt jxc clep `ly -

åoad,åéøçà àaä,mgxd jxc `viyïðéà ïäéðLmiaygpàì ,øBëa §©¨©£¨§¥¤¥¨§§Ÿ
äìçpì,dyexia mipy it lehil,ïäkì àìålv` ozectl jixv oi`y ©©£¨§Ÿ©Ÿ¥
.odkïBLàøä ,øîBà ïBòîL éaøxeka ,otec jxc `viy,äìçpì ©¦¦§¥¨¦©©£¨
éðMäåxeka aygp ,otec `veid xg` clepyìa ezectíéòìñ Lîç. §©¥¦¦¨¥§¨¦

àøîâ
,eixg` clepd clede ,otec jxc `vedy oey`x cley dpyna epipy
z` zx`an `xnbd .xeka ipic mdl oi` mdipy ,`nw `pz zrcl

cle :jkl xewndïBLàø,otec jxc `viyàì äìçpì,xekak aygp ¦©©£¨Ÿ
,dxeka zyexi iably meyn'Bì eãìéå'(eh `k mixac)ïðéòajixv - §¨§¨¦©

jxc `ved `l` ,dcil jxc clep `l dfe ,dcil jxc xekad cleeiy
.otecìa oeict aeig oipràì énð ,íéòìñ Lîçotec `veid aygp §¨¥§¨¦©¦Ÿ

oky ,xekakïðéòa 'íçø øèt'dfe ,mgxd gzt jxc cleeiy jixv - ¤¤¤¤¨¦©
cle s`e .dxekaa ycwzd `le ,mgxd gzt jxc `vi `léðL`ad ¥¦

,eixg`àì äìçpìmeyn ,xekak aygp,dxeka wlg yxily ©©£¨Ÿ
ïðéòa 'BðBà úéLàø',`ed ipy df eli`e ,oey`xd `ed `diy jixv - ¥¦¨¦©
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oifge` mipya cenr fn sc ± oey`x wxtzereay

ììç ïá.dxekaa aiige inc l`xyik Ðíéùìù øçàì,diict zevna epyi Ð

."ycg oan eiecte" :(gi xacna) aizkcåðåéãôá åéáà äëæ éøäùaidi inp i`c Ð

a`d dkfc oeike .`ed odk `dc ,diytpl dil liwye dil yixtn ded a`d (dil)

.eiqkp x`y mr epal eyixen Ð epeictaáàä äëæ àìa` aiigi` `l `dc Ð

,eia` zzin xg`l aiigzp oa `l` ,mlern

.xg` odkl diazinl dil aiigi`eøîàã
äéì`xab gkn `piz` :odkl llg i`d Ð

.dicda `pic iierzyi` zivn `lc odk

lhep did Ð eze` dcet eia` did m`y

.envrl oeictdúøáåòî äøééâúð`le Ð

.odkl xeka clee eze` ,mlern oiicr dcli

éàîà`xab gkn `piz` :dil `nil Ð

!`pic ziiv `lcñééç äéì úéìãiabl Ð

`a df oi`e ,qgi mey dil zil l`xyi

.inc clepy ohwkc ,egknàëøöð àìÐ

`l` ,dlgpl xeka epi` :ipzwc oizipzn

liwy `l edi` `l` .eixg` `ay `eddn

oey`x oa `l :el xne` oey`xd epac ,icin

.el xne` oexg`d epa oke ,dz`éëäå
ïäëì øåëá øîà÷dnn ,wtq i`d ied Ð

zectl aiige `ed mgx xht i`dc ,jytp

epi` ipyd (ipan) eixg` `ade .envr z`

wtq eze` :eig` dil oixn`c ,dlgpl xeka

.xeka jpi` dz`e ,`ed epia` oaåáúëìå
äæì äæ äàùøäeixg` `ade wtqd Ð

jlie ,ewlg lr exiagl d`yxd cg` aezki

xeka ip` m` :jytp dnn dxekad el razie

Ð xeka ig` m`e ,invr liaya il epz Ð

`ad e` wtqd e` `dc .ig` liaya il epz

.xeka eixg`àìù ïéúéðúî àîéú éëå
äàùøäá`l m` :xn`w ikde ,ixiin Ð

.dlgpl xeka o`k oi` Ð ze`yxd eazk

äàùøäáã ïî÷ì äéì ïðéî÷åî àä
éøééî÷`aa :l`eny xn` ,xn`c Ð

`ipdn `l d`yxd i`ce `l` .d`yxda

.`kd llkéàðé éáøì äéì òééñî:xn`cÐ

ly miyp izy oebk ,eaxrzp seqale exked

jk xg`e odizeclee exkedy miyp` ipy

Ð yxil olek oi`a odyk eiykre ,eaxrzp

e`l ixn` cg` lklc ,mdig` oze` oigec

.dz` epig`äæì äæ äàùøä ïéáúåëÐ

lrae .eia` iqkpa ewlg lr exiagl cg`d

,zea`d ipy iyxei lv` `a d`yxdd

,il epz Ð ip` mkig` m` :cg` lkl xne`e

ipal oke .ewlg il epz Ð mkig` df m`e

,oiazek oi` Ð mlern exked `l la` .ipyd

.[eia`] iqkpa mlern dikf mdl dzid `lc

,mlern exked `lca Ð inp oizipzne

cg` dkf `le ,xeka dfi` rcep `l mlernc

`aaa i`pi iaxc `d .dxeka zwfga mdn

.(`,fkw) "oilgep yi"a `xzaäðùîøéôù
.ynn cled xer =íéðéðâ.mipeeb =íéáâçå

dxn`p `ly :(a,ak) "zltnd"a dcp zkqna yxtn `nrhe .edpip clee e`l Ð

.mc` iablk dxivi odaíéòáøà íåéìihnc cr `ed `nlra `Inc ,dxarzpy Ð§©¨

.cleed zxivi ied mei mirax`c .xgnlåéøçà àáäå ïôåã àöåé,mgx jxc Ð

.`xnba yxtn `nrhe .xeka opi` odipyàøîâïðéòá åì åãìéå.dcil jxc Ð

ãçà øáãì øåëá`dc ,zecleel xeka epi`e mingxl xeka `edy ,df oebk Ð

.el mcew xkf cle el dedäéîòèì:(`,n) "otec `vei" wxt dcp zkqna xn`c Ð

ini eilr zayeie ,`ilrn dcil iedc ,otec `vei zeaxl Ð "clz dawp m`e"

opixnbc ,dil aiyg `ilrn dcil Ð inp "el eclie" iab ,jkld .dxdhe d`neh

.mzdnãçà øáãì øåëá.odkl xeka ied Ð mingxl xeka iedc ,ipy oebk Ð

mixkfle zecleel xeka ied `dc ,`ed cg` xacl xekac ab lr s` ,oey`x la`

.`pngx `lz "mgx xht"ac ,xeka ied `l ikd elit` Ð
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ïáäzectl oad aiig `l` .epeicta a`d dkf `l `dc Ð envr z` zectl aiig

dxiibzp :opzc oizipzn oke .a`a `aeig `kilc ab lr s` ,envrzxaern

zevnn opixnb (`,hk) oiyecwc `nw wxtac :dnize .(xyk) zxaern dxxgzyp

Ð dzectl oieevn mixg` oi`y dy` :"dctz" "dctz" opiyxcc a`d lr oad

i`d ,inp `kde .dnvr zectl deevn dpi`

`di `l Ð ezectl oieevn mixg` oi`y ,oa

i`d inc `lc :xnel yie !envr zectl aiig

oeict a` meya da jiiy `lc ,dy`l oa

Ð l`xyi a` el did m` ,`kd la` .llk

.ezectl aiig did

ïåùàøÐ opira el eclie `l dlgpl

rnyn qxhpewd yexit jezn

[yix] dcpac :dywe .xnb dcil oeylnc

yxtn (diyixa) (`,n) "otec `vei" wxt

dxdh inie d`neh ini eilr oiayei oi`c

dclie rixfz ik dy`" :aizkc meyn

la` .zrxfny mewnn clzy cr Ð "xkf

yxtl yi `l` !`l Ð "dcil" oeyln

iaxe .mzdn [dcil] dcil `kd xnbc

jenqa xn`ck ,dinrhl `kdc oerny

,"clz"n (my) otec `vei mzd iaxnc

m`e .dxdh inie d`neh ini eilr oiayeic

oerny iax dcenc xn`w mzdc :xn`z

xekan xnbc ,yecw epi`y miycw oiprl

xnbile :jixte ."mgx xht" dia aizkc

otec `vei opiaxnc ,mc`n dcil dcil

!zepzna xkf yecw heyt oky "clz"n

,slinl ol zi` xekan :ipyne,oiyitpc

xzep lebt miycw zenda en` oky

xekan slip inp `kd `zyde .`nhe

:xnel yie !xekan xeka oky ,dnda

mpi`e ,mc`n mc` oky ,iyitp jpi`c

xzep lebt mda jiiy `le ,miyecw

dia aizkc ,dpedkc mc` xekae .`nhe

oerny iax ivn `l Ð "mgx xht"

mc` xeka iabc ,dlgpl xekan slinl

.dcil aizk `l "mgx xht"c

åãìéåopiyxcc oeik :dniz Ð opira el

yi" wxta ok m` ,xekaa `xw

:opiyxcc (`,fkw `xza `aa) "oilgep

hrnn epi`c ,xkf `vnpe rxwpy mehneh

"mipa el eclie" :`xw xn`c ,dxeka wlga

epi`c i`de .dcil zryn oa `diy cr Ð

cr Ð "xekad dide"n yixc mipy it lhep

in" wxta oke .diieed zryn oa `diy

clepy oa :opiyxc (a,anw my) "zny

wlgn hrnn epi`c ,eia` zzin xg`l

epi`c `de ."el eclie" :aizkcn dxeka

."xiki" :aizkcn yixc ,mipy it lhep

eclie"n dil wetiz `zlin edlek ?i`n`e

:xnel yie !xekaa dil opinwenc oeik "el

opinwen ded ,i`xw ixz iaizkc e`l i`c

`ly xekaa ith inwe`l xazqn didc ,mipy it lhep epi`c xekaa `wec dil

`veiac ,rcz .dxeka wlga hrni `ly heyta ecinrdln ,dxekaa wlg lehi

dil opiyxc `le ,mipy it lhep epi`c oiprl dil opiyxc ,i`xw ixz `kilc ,otec

.hrnn epi`c xneløåëá`nrh i`dn :xn`z m`e Ð xeka ied cg` xacl

."mgx xht" :dia aizkc ab lr s`e ,mirlq yngl xeka otec `veidc diteb

oetxh iax ,eixg` `ade otec `vei :opzc ,(`,hi lirl) ipy wxt seqa ogky`ck

xacl xeka :dil `wtqnc ,`xnba yxtne .ea`zqiy cr erxi mdipy :xne`

:xnel yi !"mgx xht" :aizk inp mzdc ab lr s`e .e`l i` xeka ied i` ,cg`

ith dil hiyt eixg` `adc ab lr s`e .oetxh iaxn dwelg oerny iax zxaqc

xht"n dil hrnne ,dil rxb otec `vei mewn lkn ,oetxh iaxn xeka iedc

."mgx
`de
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ììç ïa çéðäå únL ïäk ,øîúéà¯ïaä :øîà àcñç áø ¦§©Ÿ¥¤¥§¦¦©¥¨¨©¦§¨¨©©¥
áéiç ïéà :øîà àðeä áø øa äaø ,Bîöò úà úBcôì áéiç©¨¦§¤©§©¨©©¨¨©¥©¨

ìL øçàì áàä úîc àëéä ìk .Bîöò úà úBcôìíéL¯ ¦§¤©§¨¥¨§¥¨¨§©©§¦
,Bîöò úà úBcôì áéiç ïaä ïéàc éâéìt àì àîìò éleëc§¥¨§¨¨§¦¦§¥©¥©¨¦§¤©§

éâéìt ék .BðBéãôa åéáà äëæ éøäL¯CBúa áàä úîc àëéä ¤£¥¨¨¨¦§¦§¦§¦¦¥¨§¥¨¨§
ìL,Bîöò úà úBcôì áéiç ïaä :øîà àcñç áø ,íBé íéL §¦©¦§¨¨©©¥©¨¦§¤©§

ïéà :øîà àðeä áø øa äaø .BðBéãôì åéáà äëæ àì àäc§¨Ÿ¨¨¨¦§¦§©¨©©¨¨©¥
àøáb çkî àðéúà :déì øîàc ,Bîöò úBcôì áéiç ïaä©¥©¨¦§©§§¨©¥¨¥¨¦Ÿ©©§¨
úøaeòî äøéibúð :ïðz .déãäa àðéc ééeòzLàì úéöî àìc§¨¨¥§¦§©¥¦¨©£¥§©¦§©§¨§¤¤

¯àìc àøáb çkî àðéúà :déì àîéì éànàå ;ïäkì øBëa§©Ÿ¥§©©¥¨¥¨¥¨¦Ÿ©©§¨§¨
!déãäa àðéc ééeòzLàì úéöî¯.ñééç déì úéìc ,éBb éðàL ¨¥§¦§©¥¦¨©£¥¨¥§¥¥¨¥

ïäk :Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà àiðéñàé ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§©¦¦¨¨©©¦¦§¤¨¦Ÿ¥
ìL CBúa únLììç ïa çéðäå íéL¯úà úBcôì áéiç ïaä ¤¥§§¦§¦¦©¥¨¨©¥©¨¦§¤

ìL øçàì úî ;BðBéãôa áàä äëæ àlL ,BîöòíBé íéL¯ ©§¤Ÿ¨¨¨¨§¦§¥§©©§¦
ïëå" .BðBéãôa áàä äëæ éøäL ,Bîöò úBcôì áéiç ïaä ïéà¥©¥©¨¦§©§¤£¥¨¨¨¨§¦§§¥

ìL dìòa éøçà äúäL àlL éîøBëa .'åëå "íéLãç äL ¦¤Ÿ¨£¨©£¥©£¨§¨¢¨¦§
éaâì ìéæéì éànàå ,ìé÷L èeLôk àä ,éåä àìc àeä äìçðì§©£¨§¨¨¥¨§¨¨¥§©©¥¦§©¥

éàä¯éàä éaâìe ,dééçãéìå¯:äéîøé éaø øîà !dééçãéìå ©§¦§£¥§©¥©§¦§£¥¨©©¦¦§§¨
,ïäkì øBëa :øîà÷ éëäå ;åéøçà àaì àlà àëøöð àì̈¦§§¨¤¨©¨©£¨§¨¦¨¨©§©Ÿ¥

åéøçà àaäå¯.äìçðì øBëa ïéà¯!éããäì äàLøä eázëìå §©¨©£¨¥§§©£¨§¦§§©§¨¨©£¨¥
äàLøäa àlL ïéúéðúî ,àîéz éëå¯ïn÷ dì ïðéî÷Bî àä §¦¥¨©§¦¦¤Ÿ§©§¨¨¨§¦©¨©¨

eøkeä :éàpé éaø øîàc ,éàpé éaøì déì òéiñî !äàLøäác¦§©§¨¨§©©©¥§©¦©©§¨©©¦©©§
eáøòúð óBqáìe¯eøkeä àì ,äæì äæ äàLøä ïéáúBk §©¦§¨§§¦©§¨¨¤¨¤Ÿ§
eáøòúð óBqáe¯.äæì äæ äàLøä ïéáúBk ïéàäðùîéà ©¦§¨§¥§¦©§¨¨¤¨¤¥

,íc àìî ,íéî àìî øéôL úìtnä ïäkìå äìçðì øBëa eäæ¤§§©£¨§©Ÿ¥©©¤¤¨¦¨¥©¦¨¥¨
,íéNîøe íéö÷L íéáâçå íéâc ïéîk úìtnä ,ïéðéðb àìî̈¥§¦¦©©¤¤§¦¨¦©£¨¦§¨¦§¨¦

íéòaøà íBéì úìtnäå¯äìçðì øBëa íäéøçà àaä §©©¤¤§©§¨¦©¨©£¥¤§§©£¨
åéøçà àaäå ïôBc àöBé .ïäkìå¯àì ,øBëa ïðéà ïäéðL §©Ÿ¥¥¤§©¨©£¨§¥¤¥¨§Ÿ

ïBLàøä :øîBà ïBòîL éaø .ïäkì àìå äìçðì¯,äìçðì §©£¨§Ÿ©Ÿ¥©¦¦§¥¨¦§©£¨
éðMäå¯.íéòìñ Lîçìàøîâàì äìçðì ïBLàø¯eãìéå" §©¥¦§¨¥§¨¦¦§©£¨¨§¨§

àì éîð íéòìñ Lîçì ,ïðéòa "Bì¯éðL .ïðéòa "íçø øèt" ¨¥©§¨¥§¨¦©¦¨¤¤¤¤¨¥©¥¦
àì äìçðì¯àì éîð íéòìñ Lîçì ,ïðéòa "BðBà úéLàø" §©£¨¨¥¦¨¥©§¨¥§¨¦©¦¨

¯ïBòîL éaø" .øBëa éåä àì ãçà øáãì øBëa :øáñ÷̈¨©§§¨¨¤¨¨¨¥§©¦¦§
ïBLàøä :øîBà¯éðMäå ,äìçðì¯éaø ."íéòìñ Lîçì ¥¨¦§©£¨§©¥¦§¨¥§¨¦©¦

"ãìz" :øîàc ,déîòèì ïBòîL¯éðMäå .ïôBc àöBé úBaøì ¦§§©£¥§¨©¥¥§©¥¤§©¥¦
íéòìñ Lîçì¯.øBëa éåä ãçà øáãì øBëa :øáñ÷ §¨¥§¨¦¨¨©§§¨¨¤¨¨¥§
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בכורות.  פרק שמיני - יש בכור דף מז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc zexeka(ycew zay meil)

ììç ïa çépäå únL ïäk ,øîzéàe`ct `le ,dpedk ileqtn clepd - ¦§©Ÿ¥¤¥§¦¦©¥¨¨
,eia`,Bîöò úà úBcôì áéiç ïaä ,øîà àcñç áøl`xyi oick ©¦§¨¨©©¥©¨¦§¤©§

.dctp `ly.Bîöò úà úBcôì áéiç ïéà ,øîà àðeä áø øa äaø©¨©©¨¨©¥©¨¦§¤©§
:`xnbd zx`anøçàì áàä úîc àëéä ìkexaryìLíéLmei ¨¥¨§¥¨¨§©©§Ÿ¦

,llgd oad zcilnúBcôì áéiç ïaä ïéàc ,éâéìt àì ,àîìò éleëc§¥¨§¨Ÿ§¦¦§¥©¥©¨¦§
,BðBéãôa åéáà äëæ éøäL ,Bîöò úàaeig a`d lr lg xaky ¤©§¤£¥¨¨¨¦§¦§

,xg` odkl oeictd sqk z` ozep did `l edcet did eli`e ,ezectl
,df oenna dkf a`dy oeike ,envrl elhepe oeictd xear eyixtn `l`

.eiqkp x`y mr epal eyixen `ed ixdáàä úîc àëéä ,éâéìt ék¦§¦¦¥¨§¥¨¨
ìL CBúaíBé íéL,llgd epa zcilláéiç ïaä ,øîà àcñç áø §§Ÿ¦©¦§¨¨©©¥©¨

BðBéãôì åéáà äëæ àì àäc ,Bîöò úà úBcôì,eyixedl lkeiy ¦§¤©§§¨Ÿ¨¨¨¦§¦§
`ed oade ,ezectl aeig a`d lr lg `l mei miyly mcew ixdy
z` ozil aiig ,l`xyike llg `edy oeike ,envr oeicta aiigzdy

.xg` odkl oeictd sqkáéiç ïaä ïéà ,øîà àðeä áø øa äaø©¨©©¨¨©¥©¥©¨
Bîöò úBcôì,epeict xeara epyixtiy ic `l` ,xg` odkl ozil ¦§©§
déì øîàc,odkl llgd oadúéöî àìc àøáb çkî àðéúà §¨©¥¨¥¨¦Ÿ©©§¨§Ÿ¨¥

déãäa àðéc ééeòzLàìenr cenrl zleki `ly mc` gkn `a ip` - §¦§©¥¦¨©£¥
sqk z` lehil did lekie ,odk did ia` ixdy ,oeictd sqk lr oica

oeictdreazl lkez `l epnn izyxi ezekfe egek lky oeike ,envrl
.ipnn mb

:`xnbd dywnïðz,epzpyna,úøaeòî äøéibúðmcew dcli `le §©¦§©§¨§¤¤
df dcle ,okl,ïäkì øBëa,oeicta aiigeéànàå,oeicta `ed aiig §©Ÿ¥§©©
déì àîéì,odkl oad xn`i -úéöî àìc àøáb çkî àðéúà ¥¨¥¨¥¨¦Ÿ©©§¨§Ÿ¨¥

déãäa àðéc ééeòzLàì-enr cenrl zleki `ly mc` gkn `a ip` §¦§©¥¦¨©£¥
oi`y gkene .zeevnn xehte ,ieb `ed ia` ixdy ,oeictd sqk lr oica
zxaqk `lye ,ezectl aiig did `l eia`y meyn oeictn xhtp xeka

:`xnbd zvxzn .`ped ax xa daxdéì úéìc íéáëBk ãáBò éðàL̈¦¥¨¦§¥¥
ñééç,eia` xg` llk qgiizn epi` ezexibay ,iebd oa ly epic welg - ©¦

aiige ,a`d ly egkn `ak aygp epi` okle ,clepy ohwk epicy
lehil zekfd eia`ly oeik ,eia`l qgiizny odk oa llg j` ,oeicta

.envrl mlhep eyxeid epa mb jkitl ,envrl oeictd zern z`
únL ïäk ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ,àiðéñàé ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¨¦¦¨¨©©¦¦§¤¨¦Ÿ¥¤¥

ìL CBúaíéL,epa zcill meiúà úBcôì áéiç ïaä ,ììç ïa çépäå §§Ÿ¦§¦¦©¥¨¨©¥©¨¦§¤
,Bîöòoeik.BðBéãôa áàä äëæ àlLm` la`úîa`døçàì ©§¤Ÿ¨¨¨¨§¦§¥§©©
ìLíBé íéL,epa zcilnúBcôì áéiç ïaä ïéàz`äëæ éøäL ,Bîöò §Ÿ¦¥©¥©¨¦§©§¤£¥¨¨

.BðBéãôa áàä̈¨§¦§
:dpyna epipyìL dìòa éøçà äúäL àlL éî ïëå'åëå íéLãç äL §¥¦¤Ÿ¨£¨©£¥©§¨§Ÿ¨¢¨¦

dryz exeair m` reci oi`e ,oa dcli miycg dray xg`e ,z`ype
`ede miycg dray exeair e` ,oey`xd dlran `ede miycg
epi` j` .envr zectl aiige ,odkl xeka `ed ixd ,ipyd dlran

.mipy it lehil dlgpl xeka
y ,rnyn dpynd oeyln :`xnbd zwiicnàìc àeä äìçpì øBëa§©©£¨§Ÿ

éåä,en` ilran cg` lk zyexia mipy it lehil i`kf epi` wxy - ¨¥
ìé÷L èeLôk àä.heyt oa lkk mzyexia wlg lawn `ed mle` - ¨§¨¨¦
:`xnbd ddnzeéàä éaâìe dééçãéìå éàä éaâì ìéæéì ,éànàå§©©¥¦§©¥©§¦§£¥§©¥©

dééçãéìåedegci ,cg` lra ly ezyexi z` reazl `eaiyk ixde - §¦§£¥
iyxei z` reazl `eaiyke ,eia` `ed ipyd lrady dprha miyxeid
`ivedl lkei `le ,eia` `ed oey`xd lrady edegci ,ipyd lrad
.di`xd eilr exiagn `ivendy meyn ,cg` s`n dyexia ewlg z`

:`xnbd zx`an,äéîøé éaø øîàdray xg` clepy oad eze` ok` ¨©©¦¦§§¨
e ,heyt oak elit` dlgpa wlg lawn epi` miycgàëøöð àìŸ©§§¨

,'dlgpl xeka epi`'y ycgl dpyndàaì àlàcleeiy oal - ¤¨©¨
,øîà÷ éëäå ,åéøçàen` i`eypn miycg dray xg` clepy oad ©£¨§¨¦¨¨©

`ed ,ipyd lral,ïäkì øBëaaiige ,en`l mgx xht `ed ixdy §©Ÿ¥
zectl,envr z`åoad eli`ïéà ,åéøçà àaäk epic,äìçpì øBëa §©¨©£¨¥§©©£¨

x`yk heyt wlg `l` ,eig`n mipy it eia` zyexia lawn epi`e
,`ed epia` oa jl mcewd cled ,ipyd oal mixne` mig`d ik ,eig`

.xeka jpi` dz`e

e` wtqd oey`xd e` ,mdipyn cg` i`ceay oeik :`xnbd zl`ey
,dxekad wlg z` mdn cg` lawn `l recn ,xeka `ed ,eixg` `ad

éããäì äàLøä eázëìåxhy aezkl mdn cg` leki `lde - §¦§§©§¨¨©£¨¥
z` lawnde ,ewlg z` reazl egk z` dtii eae ,exiagl d`yxd
ip` m` ,miyxeil orhi ik ,mewn lkn dxekad z` razi d`yxdd
il epz ,xekad `ed ig` m`e ,il ribnd itk miltk il epz ,xekad

.dilr ipyxdy ig` liaya dxeka wlg
:`xnbd dtiqenàîéz éëåc aiydlïéúéðúîdidi cvik yxtl d`a §¦¥¨©§¦¦

oicd,äàLøäa àlLeäàLøäác ïn÷ dì ïðéî÷Bî àäixde - ¤Ÿ§©§¨¨¨§¦©¨©¨¦§©§¨¨
oldl(.hn)`ay ote`a jenqay dpynd z` l`eny cinrd

e`ay ote`a mb zewqer el` zeipyny gxkdae ,d`yxda
.ipyl cg`d d`yxd eazki `ly dnl dyw ok m`e ,d`yxda

df oicy epl ixde ,df ote`a d`yxd liren oi`y gxkdaedéì òéiñî§©©¥
,éàpé éaø øîàc ,éàpé éaøìecliy ,miyp` ipy ly miyp izy iabl §©¦©©§¨©©¦©©

mdipa e`ae ,zea`d ipy ezne ,odizeclee eaxrzde ,oa zg` lk
lkl mixne` oky ,zeyexid izyn mdig` mze` egce ,mzlgp yxil

`,ipyd yi`d ly epa `l` epig` `l dz` ,miwteqnd mig`dn cg
dligza m` ,i`pi iax xn`eeøkeä,[oa lk ly eia` `ed in erci-] §

åwxeáøòúð óBqáì,zecleedäæì äæ äàLøä ïéáúBkcg` - §§©¦§¨§§¦©§¨¨¤¨¤
d`yxdd z` lawnde ,ewlg z` reazl egek z` dtiine ,exiagl
m` la` .lirlcke ,jytp dnn mze` raeze zea`d iyxei lv` `a

,eáøòúð óBqáå eøkeä àìly eia` `ed in rcep `l dligzn `l` Ÿ§§©¦§¨§
,oa lk,äæì äæ äàLøä ïéáúBk ïéàd`yxd aezkl gk mc`l oi` ik ¥§¦©§¨¨¤¨¤

,mlern ea dkf `l oiicry xaca `l j` ,ea dkf xaky oenn lr `l`
mlern el dzid `l ,ozligzn miwteqnd mipad el`n cg` lke
epi` jkitle ,ezyexin ezegcl eig` elki mlerny ,eia` iqkpa dikf

.ewlg lr d`yxd xhy aezkl leki

äðùî
:odkle dlgpl xeka `ed cled izn zx`an dpyndeäæ éàaygpy ¥¤

øBëaoiaäìçpì,eia` zyexia mipy it lehil -eoiaïäkìjixvy - §©©£¨©Ÿ¥
dy` .zxg` dcil el dncwy s`e ,epeict z` odkl zzlúìtnä©©¤¤

øéôL`ede ,[cle zxev ea yiy xer-],íéî àìîe`,íc àìîe` ¨¦¨¥©¦¨¥¨
ïéðéðb àìîmipeeb daxd ea yiy -oke ,,íéáâçå íéâc ïéîk úìtnä ¨¥§¦¦©©¤¤§¦¨¦§£¨¦

,íéNîøe íéö÷Lx`y zcil znerl dcil zaygp dpi` mz`iviy §¨¦§¨¦
,miig ilra ly zexevúìtnäåcr xaerìxg`íéòaøà íBézrn §©©¤¤§©§¨¦

oey`xd oad elld mipte`d lka ,cle aygp epi`y ,dxarzdyàaä©¨
,íäéøçàaygp.ïäkìe äìçpì øBëa`l eiptl m`d dlitdy dn ik ©£¥¤§©©£¨©Ÿ¥

,a` ly epe` ziy`x `edy ,dlgpa mipy it lhepe ,clek aygp did
.mgx xht aygp `edy ,odkd lv` oeict oerhe

`edy oey`x cle :llk xeka epi`y ote` d`ian dpyndïôBc àöBé¥¤
,en` oha oteca jzg jxc `ved `l` ,mgxd gzt jxc clep `ly -

åoad,åéøçà àaä,mgxd jxc `viyïðéà ïäéðLmiaygpàì ,øBëa §©¨©£¨§¥¤¥¨§§Ÿ
äìçpì,dyexia mipy it lehil,ïäkì àìålv` ozectl jixv oi`y ©©£¨§Ÿ©Ÿ¥
.odkïBLàøä ,øîBà ïBòîL éaøxeka ,otec jxc `viy,äìçpì ©¦¦§¥¨¦©©£¨
éðMäåxeka aygp ,otec `veid xg` clepyìa ezectíéòìñ Lîç. §©¥¦¦¨¥§¨¦

àøîâ
,eixg` clepd clede ,otec jxc `vedy oey`x cley dpyna epipy
z` zx`an `xnbd .xeka ipic mdl oi` mdipy ,`nw `pz zrcl

cle :jkl xewndïBLàø,otec jxc `viyàì äìçpì,xekak aygp ¦©©£¨Ÿ
,dxeka zyexi iably meyn'Bì eãìéå'(eh `k mixac)ïðéòajixv - §¨§¨¦©

jxc `ved `l` ,dcil jxc clep `l dfe ,dcil jxc xekad cleeiy
.otecìa oeict aeig oipràì énð ,íéòìñ Lîçotec `veid aygp §¨¥§¨¦©¦Ÿ

oky ,xekakïðéòa 'íçø øèt'dfe ,mgxd gzt jxc cleeiy jixv - ¤¤¤¤¨¦©
cle s`e .dxekaa ycwzd `le ,mgxd gzt jxc `vi `léðL`ad ¥¦

,eixg`àì äìçpìmeyn ,xekak aygp,dxeka wlg yxily ©©£¨Ÿ
ïðéòa 'BðBà úéLàø',`ed ipy df eli`e ,oey`xd `ed `diy jixv - ¥¦¨¦©
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קל

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zexeka(ipy meil)

zwelgna `cqg ax ly epic z` zelzl yi m` zxxan `xnbd
:mi`pzéàpúk àîéìwtq aygp mehneh m` df oecipy xn`p m`d - ¥¨§©¨¥

epipy oky ,mi`pz zwelgna ielz ,dixak e` dawp wtq xkf
,`ziixaa,ìàòîLé éaø íeMî øîBà éàòléà éaøñBðéâBøcðà ©¦¦§©¥¦©¦¦§¨¥©§§¦

Bnò Bîeîe àeä øBëa,dxeka zyecw eilr dlge ,xkf i`ce `ed - §¦
.ezeawp mewn zngn men lrak aygpy `l`,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦

qepibexcp`åéìò äìç äMeã÷ ïéà.dixak `ed ik ,llkïBòîL éaø ¥§¨¨¨¨¨©¦¦§
àeä éøä ,ïBòîL éaø íeLî øîBà äãeäé ïa[aezkd-]øîBàiabl ¤§¨¥¦©¦¦§£¥¥

xeka(hi eh mixac)Lp`vaE LxwaA clEi xW` xFkAd lM'øëfäWiCwY ¨©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦
,'jidl` 'dlàéöBäì àlà Bðéà 'øëæ' øîàpL íB÷î ìëå[hrnl-] ©¡Ÿ¤§¨¨¤¤¡©¨¨¥¤¨§¦

,ñBðéâBøcðàå íeèîeè`le xkf `l mpi`e ,dnvr ipta dixak md ik §§©§§¦
.dawpminkg ,mehneh xcba minkge oerny iax ewlgpy ixd

exaq ,mehneha `le qepibexcp`a wx l`rnyi iax lr miwlegd
eilr dlg jkle ,dawp wtq xkf wtq `l` dixak epi` mehnehy
hrnl aezkd zyxcn cnly oerny iaxe ,wtqn xeka zyecw
okle ,dnvr ipta dixa `ed mehneh mby xaq ,qepibexcp`e mehneh

.aezkd ehrin
:di`xd z` zwfgne `xnbd dtiqenàîéz éëådgcpy xn`z m`e - §¦¥¨

xn`pe ,ef `ziixan di`xdíeèîeè ïkéî énñiax ixacn xqd - ©¥¦¨§
,mehneh iabl ewlgp `ly `vnpe ,'mehneh' zaiz z` oerny
m` ixdy ,ok xnel xyt` i` .dawp wtq xkf wtq `ed mlek zrcly

ik `vnp ,qepibexcp` iabl wx epic z` xn` oerny iaxy xn`péaø©¦
ïðaø eðééä äãeäé ïa ïBòîLixacl miey oerny iax ixacy - ¦§¤§¨©§©¨¨

,minkgeli`e ,dixak aygp qepibxcp`y exn` mdipy ixdy
.ewlgp dnae ,dawp wtq xkf wtq `ed mlek zrcl mehnehàlà¤¨

åàìi`ce `l` -eäééðéa àkéà íeèîeè`id mdipia zwelgnd - ¨§¦¨¥©§
,mehnehd oic iabløáñ àn÷ àpúcwx miwlegd minkg - §©¨©¨¨©

,exaq mehneha `le qepibexcp`aåéìò äìç äMeã÷ ïéà¥§¨¨¨¨¨
ñBðéâBøcðàà`ed ik ,dxeka zyecw dlg `l qepibexcp` lr wx - ©©§§¦

,dixakàeä à÷éôñ íeèîeè ìáà,`ed dawp wtq xkf wtq - £¨§§¥¨
à÷éôqî LBã÷ådlgy xkfk eaiygdl `xnegl ea mipc wtqne - §¨¦§¥¨

.dxeka zyecw eilràúàå[`ae-]ïBòîL éaø ©£¨©¦¦§
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שני עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc zexeka(ipy meil)

m` oke .wtqnLc÷úð,yi` ici lr mehnehdïéLec÷ åéLec÷wtqn ¦§©¥¦¨¦¦
mehneh ly eizeaexwa xeq` eycwy yi`de ,dawp mehnehd `ny

.ezeg`ae en`a oebk ,dfå,mipa `la eig` zn m`õìBçmehnehd §¥
dvilg zaiig eznai ,`ed `l` sqep g` oi` m`y ,`xnegl eznail

.xkf `ed `ny wtqn ,epnnå,mipa `la envr mehnehd zn m` §
BzLàì ïéöìBç.el zycewn dzide `ed xkf `ny ,wtqnåm` ok §¦§¦§§

,mehnehd ly eig` evx,BzLàì ïéîaéîezy` jk oiae jk oia ik §©§¦§¦§
dawp `ed m`e ,meaia zaiig `id ixd xkf `ed m`y ,mdl zxzen
dxeq` dpi`e ,ezy` ef dzid `le ,eiyeciw elg `l mlern ixd

.g` zy` zngn mdilrCãéà àéðúå,epipy zxg` `ziixaa eli`e - §©§¨¦¨
úöìBç íeèîeè úLàdzide ,xkf did zny dlra `ny ,`xnegl ¥¤§¤¤

,el zycewn.úîaééúî àìåzy` m` zeziixad ewlgpy ixd §Ÿ¦§©¤¤
.meaia zxzen mehneh

:mzwelgn z` `xnbd zx`anäeøáñ,x`al daiyid ipaéleëc ¨§¨§¥
àîìòmzrc ,el` zeziixa epyy mi`pzd ipy ,mlek -àáé÷ò éaøk ¨§¨§©¦£¦¨
øîàc(:hr zenai)änç ñéøñ,en` irnn qixq didy -àìå õìBç àì §¨©§¦©¨Ÿ¥§Ÿ
íaééî`le dvilg `l zaiig dpi` qixq zy` oke ,zny eig` zy`l §©¥

dvilga zaiig ezy` oi` ,ciledl ie`x did `ly iny oeik ,meai
e .meaiaeéâìôéî÷ àäa åàì éàîzeziixad zwelgn oi` m`d - ©¨§¨¨¦§§¦

,lirlc oecipaøîàc ïàîcmehnehy dpyy `pzdy -õìBç §©§¨©¥
,BzLà úà íéîaéîe BzLàì ïéöìBçå`ny miyyeg oi`y xaeq §§¦§¦§§©§¦¤¦§

e ,dng qixq `edépzLéà épzLéàå ìéàBä ïðéøîà àìmixne` oi` - Ÿ¨§¦©¦§¦§©¥¦§©¥
ehneh zeidl dpzyde xg`nyjkle ,dng qixq zeidl mb dpzyd m

`ed m`e ,znaiizn ezy` xkf `ed m` oky ,meaia zxzen ezy`
.weyay dy` mzqk zxzen `ide ,ezy` dzid `l mlern ixd dawp

åeli`øîàc ïàîmehneh ly ezy`y `ziixaa dpyy `pzd - §©§¨©
,úîaééúî àìå úöìBç`ny miyyeg oi` mzqay s` lry xaeq ¤¤§Ÿ¦§©¤¤

oky ,jkl miyyeg o`k mewn lkn ,`ed dng qixqìéàBä ïðéøîà̈§¦©¦
épzLéà épzLéàåmb dpzydy okzi mehneh zeidl dpzydy oeik - §¦§©¥¦§©¥

,xkf `edy cvd lr ixd ,jkl miyyegy oeike ,dng qixq zeidl
`id ixde ,meaid on dxeht ezy` qixqy meyn ,dnail eig`l xeq`

.devn mewna `ly g` zy` meyn mig`d lr dxeq`
:`xnbd dgecàì`l` ,zeziixad ewlgp jkaïðéøîà ,àîìò éleëc Ÿ§¥¨§¨¨§¦©

épzLéà épzLéàå ìéàBäoeik `ny yeygl yi mlek zrcl - ¦§¦§©¥¦§©¥
,ewlgp jkae .dng qixql mb dpzyd mehnehl dpzydyàä- ¨

k zxaeq ,znaiizn mehneh zy`y dxn`y `ziixadøæòéìà éaø©¦¡¦¤¤
xn`y(.t zenai)df oinn miqixq yi oky ,znaiizn dng qixq zy`y

,dng qixq dyrpy miyyeg m` s`y `vnpe ,mze`txl egilvdy
,meaia zxzene zaiig ezy` oiicråeli`àädxn`y `ziixad - §¨

k zxaeq ,znaiizn dpi`e zvleg mehneh zy`y,àáé÷ò éaøxn`y ©¦£¦¨
(:hr my).znaiizn dpi` dng qixq zy`y

:`xnbd zxxanàáé÷ò éaøc àaélà àpz ïàîe`pzd `ed ine - ©©¨©¦¨§©¦£¦¨
`ny ,znaiizn dpi`e zvleg mehneh zy`y `ziixad z` dpyy

rck xaeqe ,dng qixq `eddpi` dng qixq zy`y `aiwr iax z
.znaiiznàîéìéà`edy xn`p m` -,äãeäé éaødywiéàcå àä ¦¥¨©¦§¨¨©©

déì éeLî ñéøñi`ce `ed mehnehy xaeq dcedi iaxy epivn ixd - ¨¦§©¥¥
,dng qixqïðúczenaia(.`t),òø÷pL íeèîeè ,øîBà äãeäé éaø ¦§©©¦§¨¥§¤¦§©

,ezeexr z` dqknd xerd,øëæ àöîðåéðtî ,õBìçé àì äæ éøä §¦§¨¨¨£¥¤Ÿ©£¦§¥
ñéøñk àeäL,`aiwr iaxk xaeq `ed m`e ,uelgl ie`x epi`y dng ¤§¨¦

zvlegy epipy `ziixaa eli`e ,dvilg elit` dkixv epi` ezy` ixd
.znaiizn `leàlàk ef `ziixa gxkdaàéä äãeäé éaøa éñBé éaø ¤¨©¦¥§©¦§¨¦

,dng qixq wtq `l` epi` mehnehy xaeqd ,zipypéñBé éaø ,àéðúc§©§¨©¦¥
íeèîeè ,øîBà äãeäé éaøacer el yie ,mipa `la eig` zny §©¦§¨¥§

,mig`õBìçé àì,mehnehd,änç ñéøñ àönéå òøwé ànLxxazie Ÿ©£¤¨¦¨©§¦¨¥§¦©¨
dl yiy meai aeign dxht `ly `vnpe ,uelgle maiil ie`x epi`y
iaxa iqei ax xaqy oeike .uelgi xg` g` `l` ,mig` x`y iabl
,dvilgde meaid on dxeht dng qixq zy`y `aiwr iaxk dcedi
dpy jkitl ,dng qixq wtq `ed mehnehy ef `ziixaa xaqe
dpi`e qixq dlra `ny wtqn znaiizn dpi`y lirl `ziixaa
wtqn zvleg j` ,g` zy` xeqi`a maiind lr dxeq`e meail dwewf

.meaia zaiige qixq epi` dlra `ny
[lirl `ziixaa] hwp dnl :dcedi iaxa iqei iax lr `xnbd dywn
`ny yyg meyn wx mig`d x`y z` xhete uleg epi` mehnehy

,dng qixq `vnie rxwiàì äá÷ð çëzLî øëæ òø÷éîc ìk eèà̈¨§¦§©¨¨¦§§©§¥¨Ÿ
çëzLîokzi ixde ,xkf cinz `vnp rxwpy mehneh lk ike - ¦§§©

lirez `l df mrhn s`e ,melk dyer ezvilg oi`e ,dawp `vniy
iaxa iqei iax ok` :`xnbd zvxzn .mig`d x`y z` xehtl ezvilg

dcediénð øëæ énð éà ,äá÷ð àönéå òøwé ànL ,øîà÷ 'ànL'- ¤¨¨¨©¤¨¦¨©§¦¨¥§¥¨¦©¦¨¨©¦
yeygl yi ixd ,xkf `vniy cvd lr mbe,änç ñéøñ àöné ànL¤¨¦¨¥§¦©¨

z` xehtz `l ezvilg ok m`y ,uleg epi` el` zeyyg ipy zngne
.mig` x`y iabl dl yiy meai aeign dnaid

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîiqei iaxl dcedi iax oia lcadd dn - ©¥©§
daiyn .uleg epi` mehneh mdipy itl ixd ,eig` zny mehneha

:`xnbd,àáø øîà̈©¨¨
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שני עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zexeka(iyily meil)

,dzxagl cnlp dpnneáúk éàwx minen ipic z`ainen zyxt ¦¨©§
äîäáa ìeñt íãàa ìeñôc ìk àðéîà äåä ,íãàmen wxy - ¨¨£¨£¦¨¨§¨§¨¨¨¦§¥¨

enk minen la` ,dndaa lqet mc`a lqetyèeì÷,zexebq zeqxt - ¨
,zereqy mpi`yïéèeçå,zenebt miikipge -íãàa eäðúéìc- §¦§¥©§§¨¨

,mc`a mikiiy mpi`y,eìñôéì àì énð äîäáadnl oaen ok m`e ¦§¥¨©¦Ÿ¦§§
uexg oke helw da zepnl ick ,dndaa minend lk z` aezkl jixv

.mc`a mikiiy mpi`y ennbpye enbtpy oihegd z` llek `edyåok §
c le`yl oi`eälek àðîçø áBzëì[minend lk z`]äîäáa- ¦§©£¨¨§¦§¥¨

c meyn ,dnda inen zyxtaìeñt äîäáa ìeñôc ìk àðéîà äåä£¨£¦¨¨§¨¦§¥¨¨
,íãàaly minend la`ïab,eipir lrn zeab el oi`y -íeøçå- §¨¨¦¥§¨

,eipir izy oia hlea enheg oi`yäîäáa eäðúéìcmikiiy mpi`y - §¥©§¦§¥¨
,dndaa,eìñôéì àì énð íãàaz` aezkl jixv dnl oaen ok m`e §¨¨©¦Ÿ¦§§

c`a mb minendmewn oi` ok m`e .mexge oab inen ea zepnl ick ,m
inen ipic ecnlie ,zg` dyxta minend lk eazkp `l dnl zeywdl
z` letkl jxevd xxazd ik ,jtidl oke ,dnda inen ipicn mc`

.mdipya minend ihxt
:dywne `xnbd dayãça eälek àðîçø eäðéázëìådleki ixde - §¦§§¦§©£¨¨§§©

oebk ,mdn cg` inen ly dyxta minend lk z` aezkl dxezd
,mc` inen iabl mlek z` aezkzyðäåCãéàa eäðúéìc Cz`e - §¨¨§¥©§§¦¨

,enbtpy oihege helw oebk ,mc`a mikiiy mpi`y minendáBzëì¦§
.äîäáa àðîçøinen ly dyxta minend lk z` aezkzy e` ©£¨¨¦§¥¨

,dndaðäåCãéàa eäðúéìc Coebk ,dndaa mpi`y minend eli`e - §¨¨§¥©§§¦¨
,mexge oabå .íãàa áBzëìz`úôléå áøâaezkz,àëäå àëäod ¦§§¨¨§¨¨§©¤¤¨¨§¨¨

,dnda inen oiprl ode mc` inen oiprléããäî éôìéìåz` ecnlie - §¥§¦¥£¨¥
.dfl dfn dey dxifba ,mdipya mikiiyy minend lk

:`xnbd zvxznàlàoia minend lk z` dxezd dazky mrhd ¤¨
`ed ,dnda iabl oiae mc` iabléác àðúc ,ìàòîLé éaø éác àðúk§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥

äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé éaødxezaúéðLðådxn`pe dxfge - ©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥
,dipy mrt,da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLð àìab`e Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨

dazkyk okle ,dlek dyxtd lk zipyp da ycgzdy yecigd
helwd inen z` da ycgl ick dnda inen zyxt z` dxezd

.mc` inena exkfed xaky minend z` mb dazk ,oihegde
,xekaae miycwae mipdka ,dxeza minrt yly exn`p minen ileqt
:`xnbd zl`ey .ipydn cg` cenll xyt` i` recn zx`an `xnbd

àðîçø áúëc éì änì ,àáø øîàlka milqet mineny df oic ¨©¨¨¨¨¦§¨©©£¨¨
,elld mipecipd zyly,íãàa íeîdcearl mipdk ileqt iabl`xwie) §¨¨

(`k,,íéLã÷a íeîdaxwdn zepaxwd z` lqety(ak my),íeî §¨¨¦
,øBëáaezyecwn eriwtny(`k eh mixac). ¦§

:`ax x`anàëéøölka minen ileqt eprinydl aezkd jixv - §¦¨
,el` mipecipàðîçø áúk éàcleqtíãàa íeîileqt iabl wx - §¦¨©©£¨¨§¨¨

,odka `weec lqet meny xne` iziid ,odk,úBöîa äaøúð ïkLi`e ¤¥¦§©¨§¦§
jixv okle ,minena milqtp miycw x`ye xekay epnn cenll xyt`

.miycwe xekaa mb minen ileqt aezkl
meyn ,dnda xeka iabl wx minen ileqt aezkl xyt` did `l oke

yéúà àì äîäa øBëaî íãàxeka ileqtn cenll xyt` i`y - ¨¨¦§§¥¨Ÿ¨¥
,el` minena lqtp mc` mby dndaïkLlqtp xeka wxy xnel yi ¤¥

ik ,mda,çaæî éaâì áø÷ Bîöò àeäzceara caer wx odk eli`e ©§¨¥§©¥¦§¥©
ileqt aezkl jixv okle ,dcearl elqet epi` meny okzie ,oaxwd
aezkl jixv oke .dcearl odk ileqta epiidc ,mc` iabl mb minen

`ya s` minend ileqt z`y meyn ,miycw xàì øBëaî íéLã÷̈¨¦¦§Ÿ
éúàmiycw x`y mby dnda xeka ileqtn cenll xyt` i` - ¨¥

,minena milqtpïkLik mena lqtp xeka wxy xnel yiBúMeã÷ ¤¥§¨
ez`va `linn eilr dlgy dxeng xeka ly,íçøîx`y eli`e ¥¤¤

`ly xne` iziide ,dta meyicwdy ici lr wx dlg mzyecw miycw
x`y iabl mb minen ileqt aezkl jixv okle ,minena milqtp

.miycw

meyn ,miycw x`y iabl wx minen ileqt aezkl xyt` did `le
yéúà àì íéLãwî íãàmiycwa minen leqtn cenll xyt` i` - ¨¨¦¨¨¦Ÿ¨¥

,minena lqtp odk mbyïkLik ,mena milqtp miycw wxy xnel yi ¤¥
ïéáéø÷ ïîöò ïäokzie ,oaxwd zceara caer wx odk eli`e ,gafnl ¥©§¨§¥¦

iabl mb minen ileqt aezkl jixv okle ,dcearl elqet epi` meny
minend ipic z` aezkl jixv oke .dcearl odk ileqta epiidc ,mc`

y meyn ,xeka iabléúà àì íéLãwî øBëacenll xyt` i` - §¦¨¨¦Ÿ¨¥
,el` minena lqtp xeka mby miycw x`y ileqtnïkLxnel yi ¤¥

ik ,mena milqtp miycwd wxyäaeøî BúMeã÷daxd yiy meyn - §¨§¨
aezkl jixv okle ,minlye zeler zeny` ze`hg oebk ,miycw ibeq
minen ileqt aezkl xyt` i`e .dnda xeka iabl mb minen ileqt

.miycwa wx
c x`azp mpn` :xxal `ax jiynnàéúà àì àãçî àãçoi`y - £¨¥£¨Ÿ¨§¨
pdk inena ,exiagn cg` oic cenlli` okle ,miycw x`ye xeka mi

mle` ,mixg`l epnn cenlle cg`a wx minen ileqt aezkl xyt`
,le`yl yi oiicrézøzî àãç éúézipya wx dxezd aezkzy - ¥¥£¨¦©§¥

.iyilyd z` mdn cnlpe mipecip
oky ,cenll xyt` did `l ef jxca s` :`ax x`anéúéz éäîin - ¥¥¥¥

cenll xyt` didi mdny aezkz dxezd mze` mipecipd ipy el`n
y xn`z m` .iyilyd oecipd ly epic z`àðîçø ázëì àìipic Ÿ¦§Ÿ©£¨¨

minenðäî éúézå ,øBëáaCdnn ea milqet mineny cnlpe - ¦§§¥¥¥¨¨
xyt` ixd ,miycwe mc`a epiidc mixg`d ipya milqety epivny

y xnele zegclðäl äîC,odke miycw ,mipicd el`a epivny dn - ©§¨¨
,xn`p `ed mda `weec ,minen leqt mda xn`pyïúMeã÷ ïkL¤¥§¨¨

äaeøîzeny` ze`hg oebk ,mibeq daxd yi miycway meyn - §¨
,zeevn daxd yi odkae ,minlye zeleråy cerïéèeLôa ïéâäBð §£¦¦§¦

beq wx `edy xeka mle` ,mda milqet minen okle ,mixeka mpi`y
okzi ,mixekaa `l` bdep epi`e ,zeevn daxd ea oi`e ,zg` dyecw

.minen ea elqti `ly
y xn`z m`e[áBzëì àì]minen ileqtðäî éúézå ,íéLã÷aC- Ÿ¦§§¨¨¦§¥¥¥¨¨

odka minen leqtn epiidc ,mixg`d mipicd ipyn mpic cnlpe
ik xnele zegcl yi ixd ,xekaaeðäl äîCel`a epivny dn - ©§¨¨

`ed mda `weec ,minen leqt mda xn`py ,xekae odk ,mipicd
,xn`pïúMeã÷ ïkLmda dlg,ïäéìàîmiycwa ok oi`y dn ¤¥§¨¨¥£¥¤

lqet men oi`y okzie ,dta myicwdy ici lr wx dlg mzyecwy
.mda

y xn`z m`e[áBzëì àì]minen ileqtðäî éúézå ,íãàaC- Ÿ¦§§¨¨§¥¥¥¨¨
miycwa minen leqtn epiidc ,mixg`d mipicd ipyn epic cnlpe

xnele zegcl yi ixd ,xekaaeðäl äîC,mipicd el`a epivny dn - ©§¨¨
,xn`p `ed mda `weec ,minen leqt mda xn`py ,xekae miycw

,çaæî éaâì ïéáéø÷ ïîöò ïä ïkLodk mle` ,mena milqtp okle ¤¥¥©§¨§¥¦§©¥¦§¥©
epi`y okzi ,oaxwd zceara caer wx `ed `l` df xac ea jiiy `ly

:`ax miiqn .mena lqtpéëéøöminend leqt z` xnel jixv jkl - §¦¦
,gafnl miycw leqtae ,dcearl odk ileqta ,mipecipd zyly lka

.ezyecw riwtnd xeka leqtae
:dpyna epipy.íãàa ïäéìò øúémitqep zepexqg yiy epiidc ¨¥£¥¤¨¨¨

:`xnbd zl`ey .dndaa `le mc`a wx milqetyéléî éðä àðî§¨¨¥¦¥
milqet z`f lka ,minenk miaygp mpi` dnda iably zepexqg mby

:`xnbd zx`an .mc`aàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà(`k `k `xwie)ìk' ¨©©¦¨¨§¨©§¨¨
ïøäà òøfî íeî Ba øLà Léà,''d iX` z` aixwdl WBi `l odMd ¦£¤¦¤©©£Ÿ©Ÿ¥Ÿ¦©§©§¦¤¦¥

wxy ,yexcl yieïøäà ìL Bòøæa äåML Léàx`yl dnecy - ¦¤¨¤§©§¤©£Ÿ
minendn cg` ea didiy cr dcearl lqtp epi` `ed ,mipdkd
cg` iptn oxd` ly erxfl dnec epi`y in j` ,dyxta mixen`d
leqt `ed ixd ,men ea oi`y s` ,dpyna mixkfend miiepiyd

.dcearl
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קלי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc zexeka(ipy meil)

zwelgna `cqg ax ly epic z` zelzl yi m` zxxan `xnbd
:mi`pzéàpúk àîéìwtq aygp mehneh m` df oecipy xn`p m`d - ¥¨§©¨¥

epipy oky ,mi`pz zwelgna ielz ,dixak e` dawp wtq xkf
,`ziixaa,ìàòîLé éaø íeMî øîBà éàòléà éaøñBðéâBøcðà ©¦¦§©¥¦©¦¦§¨¥©§§¦

Bnò Bîeîe àeä øBëa,dxeka zyecw eilr dlge ,xkf i`ce `ed - §¦
.ezeawp mewn zngn men lrak aygpy `l`,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦

qepibexcp`åéìò äìç äMeã÷ ïéà.dixak `ed ik ,llkïBòîL éaø ¥§¨¨¨¨¨©¦¦§
àeä éøä ,ïBòîL éaø íeLî øîBà äãeäé ïa[aezkd-]øîBàiabl ¤§¨¥¦©¦¦§£¥¥

xeka(hi eh mixac)Lp`vaE LxwaA clEi xW` xFkAd lM'øëfäWiCwY ¨©§£¤¦¨¥¦§¨§§Ÿ§©¨¨©§¦
,'jidl` 'dlàéöBäì àlà Bðéà 'øëæ' øîàpL íB÷î ìëå[hrnl-] ©¡Ÿ¤§¨¨¤¤¡©¨¨¥¤¨§¦

,ñBðéâBøcðàå íeèîeè`le xkf `l mpi`e ,dnvr ipta dixak md ik §§©§§¦
.dawpminkg ,mehneh xcba minkge oerny iax ewlgpy ixd

exaq ,mehneha `le qepibexcp`a wx l`rnyi iax lr miwlegd
eilr dlg jkle ,dawp wtq xkf wtq `l` dixak epi` mehnehy
hrnl aezkd zyxcn cnly oerny iaxe ,wtqn xeka zyecw
okle ,dnvr ipta dixa `ed mehneh mby xaq ,qepibexcp`e mehneh

.aezkd ehrin
:di`xd z` zwfgne `xnbd dtiqenàîéz éëådgcpy xn`z m`e - §¦¥¨

xn`pe ,ef `ziixan di`xdíeèîeè ïkéî énñiax ixacn xqd - ©¥¦¨§
,mehneh iabl ewlgp `ly `vnpe ,'mehneh' zaiz z` oerny
m` ixdy ,ok xnel xyt` i` .dawp wtq xkf wtq `ed mlek zrcly

ik `vnp ,qepibexcp` iabl wx epic z` xn` oerny iaxy xn`péaø©¦
ïðaø eðééä äãeäé ïa ïBòîLixacl miey oerny iax ixacy - ¦§¤§¨©§©¨¨

,minkgeli`e ,dixak aygp qepibxcp`y exn` mdipy ixdy
.ewlgp dnae ,dawp wtq xkf wtq `ed mlek zrcl mehnehàlà¤¨

åàìi`ce `l` -eäééðéa àkéà íeèîeè`id mdipia zwelgnd - ¨§¦¨¥©§
,mehnehd oic iabløáñ àn÷ àpúcwx miwlegd minkg - §©¨©¨¨©

,exaq mehneha `le qepibexcp`aåéìò äìç äMeã÷ ïéà¥§¨¨¨¨¨
ñBðéâBøcðàà`ed ik ,dxeka zyecw dlg `l qepibexcp` lr wx - ©©§§¦

,dixakàeä à÷éôñ íeèîeè ìáà,`ed dawp wtq xkf wtq - £¨§§¥¨
à÷éôqî LBã÷ådlgy xkfk eaiygdl `xnegl ea mipc wtqne - §¨¦§¥¨

.dxeka zyecw eilràúàå[`ae-]ïBòîL éaø ©£¨©¦¦§
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc zexeka(iyily meil)

,dzxagl cnlp dpnneáúk éàwx minen ipic z`ainen zyxt ¦¨©§
äîäáa ìeñt íãàa ìeñôc ìk àðéîà äåä ,íãàmen wxy - ¨¨£¨£¦¨¨§¨§¨¨¨¦§¥¨

enk minen la` ,dndaa lqet mc`a lqetyèeì÷,zexebq zeqxt - ¨
,zereqy mpi`yïéèeçå,zenebt miikipge -íãàa eäðúéìc- §¦§¥©§§¨¨

,mc`a mikiiy mpi`y,eìñôéì àì énð äîäáadnl oaen ok m`e ¦§¥¨©¦Ÿ¦§§
uexg oke helw da zepnl ick ,dndaa minend lk z` aezkl jixv

.mc`a mikiiy mpi`y ennbpye enbtpy oihegd z` llek `edyåok §
c le`yl oi`eälek àðîçø áBzëì[minend lk z`]äîäáa- ¦§©£¨¨§¦§¥¨

c meyn ,dnda inen zyxtaìeñt äîäáa ìeñôc ìk àðéîà äåä£¨£¦¨¨§¨¦§¥¨¨
,íãàaly minend la`ïab,eipir lrn zeab el oi`y -íeøçå- §¨¨¦¥§¨

,eipir izy oia hlea enheg oi`yäîäáa eäðúéìcmikiiy mpi`y - §¥©§¦§¥¨
,dndaa,eìñôéì àì énð íãàaz` aezkl jixv dnl oaen ok m`e §¨¨©¦Ÿ¦§§

c`a mb minendmewn oi` ok m`e .mexge oab inen ea zepnl ick ,m
inen ipic ecnlie ,zg` dyxta minend lk eazkp `l dnl zeywdl
z` letkl jxevd xxazd ik ,jtidl oke ,dnda inen ipicn mc`

.mdipya minend ihxt
:dywne `xnbd dayãça eälek àðîçø eäðéázëìådleki ixde - §¦§§¦§©£¨¨§§©

oebk ,mdn cg` inen ly dyxta minend lk z` aezkl dxezd
,mc` inen iabl mlek z` aezkzyðäåCãéàa eäðúéìc Cz`e - §¨¨§¥©§§¦¨

,enbtpy oihege helw oebk ,mc`a mikiiy mpi`y minendáBzëì¦§
.äîäáa àðîçøinen ly dyxta minend lk z` aezkzy e` ©£¨¨¦§¥¨

,dndaðäåCãéàa eäðúéìc Coebk ,dndaa mpi`y minend eli`e - §¨¨§¥©§§¦¨
,mexge oabå .íãàa áBzëìz`úôléå áøâaezkz,àëäå àëäod ¦§§¨¨§¨¨§©¤¤¨¨§¨¨

,dnda inen oiprl ode mc` inen oiprléããäî éôìéìåz` ecnlie - §¥§¦¥£¨¥
.dfl dfn dey dxifba ,mdipya mikiiyy minend lk

:`xnbd zvxznàlàoia minend lk z` dxezd dazky mrhd ¤¨
`ed ,dnda iabl oiae mc` iabléác àðúc ,ìàòîLé éaø éác àðúk§¨¨§¥©¦¦§¨¥§¨¨§¥

äøîàpL äLøt ìk ,ìàòîLé éaødxezaúéðLðådxn`pe dxfge - ©¦¦§¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¨§¦§¥
,dipy mrt,da LcçúpL øác ìéáLa àlà úéðLð àìab`e Ÿ¦§¥¤¨¦§¦¨¨¤¦§©¥¨

dazkyk okle ,dlek dyxtd lk zipyp da ycgzdy yecigd
helwd inen z` da ycgl ick dnda inen zyxt z` dxezd

.mc` inena exkfed xaky minend z` mb dazk ,oihegde
,xekaae miycwae mipdka ,dxeza minrt yly exn`p minen ileqt
:`xnbd zl`ey .ipydn cg` cenll xyt` i` recn zx`an `xnbd

àðîçø áúëc éì änì ,àáø øîàlka milqet mineny df oic ¨©¨¨¨¨¦§¨©©£¨¨
,elld mipecipd zyly,íãàa íeîdcearl mipdk ileqt iabl`xwie) §¨¨

(`k,,íéLã÷a íeîdaxwdn zepaxwd z` lqety(ak my),íeî §¨¨¦
,øBëáaezyecwn eriwtny(`k eh mixac). ¦§

:`ax x`anàëéøölka minen ileqt eprinydl aezkd jixv - §¦¨
,el` mipecipàðîçø áúk éàcleqtíãàa íeîileqt iabl wx - §¦¨©©£¨¨§¨¨

,odka `weec lqet meny xne` iziid ,odk,úBöîa äaøúð ïkLi`e ¤¥¦§©¨§¦§
jixv okle ,minena milqtp miycw x`ye xekay epnn cenll xyt`

.miycwe xekaa mb minen ileqt aezkl
meyn ,dnda xeka iabl wx minen ileqt aezkl xyt` did `l oke

yéúà àì äîäa øBëaî íãàxeka ileqtn cenll xyt` i`y - ¨¨¦§§¥¨Ÿ¨¥
,el` minena lqtp mc` mby dndaïkLlqtp xeka wxy xnel yi ¤¥

ik ,mda,çaæî éaâì áø÷ Bîöò àeäzceara caer wx odk eli`e ©§¨¥§©¥¦§¥©
ileqt aezkl jixv okle ,dcearl elqet epi` meny okzie ,oaxwd
aezkl jixv oke .dcearl odk ileqta epiidc ,mc` iabl mb minen

`ya s` minend ileqt z`y meyn ,miycw xàì øBëaî íéLã÷̈¨¦¦§Ÿ
éúàmiycw x`y mby dnda xeka ileqtn cenll xyt` i` - ¨¥

,minena milqtpïkLik mena lqtp xeka wxy xnel yiBúMeã÷ ¤¥§¨
ez`va `linn eilr dlgy dxeng xeka ly,íçøîx`y eli`e ¥¤¤

`ly xne` iziide ,dta meyicwdy ici lr wx dlg mzyecw miycw
x`y iabl mb minen ileqt aezkl jixv okle ,minena milqtp

.miycw

meyn ,miycw x`y iabl wx minen ileqt aezkl xyt` did `le
yéúà àì íéLãwî íãàmiycwa minen leqtn cenll xyt` i` - ¨¨¦¨¨¦Ÿ¨¥

,minena lqtp odk mbyïkLik ,mena milqtp miycw wxy xnel yi ¤¥
ïéáéø÷ ïîöò ïäokzie ,oaxwd zceara caer wx odk eli`e ,gafnl ¥©§¨§¥¦

iabl mb minen ileqt aezkl jixv okle ,dcearl elqet epi` meny
minend ipic z` aezkl jixv oke .dcearl odk ileqta epiidc ,mc`

y meyn ,xeka iabléúà àì íéLãwî øBëacenll xyt` i` - §¦¨¨¦Ÿ¨¥
,el` minena lqtp xeka mby miycw x`y ileqtnïkLxnel yi ¤¥

ik ,mena milqtp miycwd wxyäaeøî BúMeã÷daxd yiy meyn - §¨§¨
aezkl jixv okle ,minlye zeler zeny` ze`hg oebk ,miycw ibeq
minen ileqt aezkl xyt` i`e .dnda xeka iabl mb minen ileqt

.miycwa wx
c x`azp mpn` :xxal `ax jiynnàéúà àì àãçî àãçoi`y - £¨¥£¨Ÿ¨§¨
pdk inena ,exiagn cg` oic cenlli` okle ,miycw x`ye xeka mi

mle` ,mixg`l epnn cenlle cg`a wx minen ileqt aezkl xyt`
,le`yl yi oiicrézøzî àãç éúézipya wx dxezd aezkzy - ¥¥£¨¦©§¥

.iyilyd z` mdn cnlpe mipecip
oky ,cenll xyt` did `l ef jxca s` :`ax x`anéúéz éäîin - ¥¥¥¥

cenll xyt` didi mdny aezkz dxezd mze` mipecipd ipy el`n
y xn`z m` .iyilyd oecipd ly epic z`àðîçø ázëì àìipic Ÿ¦§Ÿ©£¨¨

minenðäî éúézå ,øBëáaCdnn ea milqet mineny cnlpe - ¦§§¥¥¥¨¨
xyt` ixd ,miycwe mc`a epiidc mixg`d ipya milqety epivny

y xnele zegclðäl äîC,odke miycw ,mipicd el`a epivny dn - ©§¨¨
,xn`p `ed mda `weec ,minen leqt mda xn`pyïúMeã÷ ïkL¤¥§¨¨

äaeøîzeny` ze`hg oebk ,mibeq daxd yi miycway meyn - §¨
,zeevn daxd yi odkae ,minlye zeleråy cerïéèeLôa ïéâäBð §£¦¦§¦

beq wx `edy xeka mle` ,mda milqet minen okle ,mixeka mpi`y
okzi ,mixekaa `l` bdep epi`e ,zeevn daxd ea oi`e ,zg` dyecw

.minen ea elqti `ly
y xn`z m`e[áBzëì àì]minen ileqtðäî éúézå ,íéLã÷aC- Ÿ¦§§¨¨¦§¥¥¥¨¨

odka minen leqtn epiidc ,mixg`d mipicd ipyn mpic cnlpe
ik xnele zegcl yi ixd ,xekaaeðäl äîCel`a epivny dn - ©§¨¨

`ed mda `weec ,minen leqt mda xn`py ,xekae odk ,mipicd
,xn`pïúMeã÷ ïkLmda dlg,ïäéìàîmiycwa ok oi`y dn ¤¥§¨¨¥£¥¤

lqet men oi`y okzie ,dta myicwdy ici lr wx dlg mzyecwy
.mda

y xn`z m`e[áBzëì àì]minen ileqtðäî éúézå ,íãàaC- Ÿ¦§§¨¨§¥¥¥¨¨
miycwa minen leqtn epiidc ,mixg`d mipicd ipyn epic cnlpe

xnele zegcl yi ixd ,xekaaeðäl äîC,mipicd el`a epivny dn - ©§¨¨
,xn`p `ed mda `weec ,minen leqt mda xn`py ,xekae miycw

,çaæî éaâì ïéáéø÷ ïîöò ïä ïkLodk mle` ,mena milqtp okle ¤¥¥©§¨§¥¦§©¥¦§¥©
epi`y okzi ,oaxwd zceara caer wx `ed `l` df xac ea jiiy `ly

:`ax miiqn .mena lqtpéëéøöminend leqt z` xnel jixv jkl - §¦¦
,gafnl miycw leqtae ,dcearl odk ileqta ,mipecipd zyly lka

.ezyecw riwtnd xeka leqtae
:dpyna epipy.íãàa ïäéìò øúémitqep zepexqg yiy epiidc ¨¥£¥¤¨¨¨

:`xnbd zl`ey .dndaa `le mc`a wx milqetyéléî éðä àðî§¨¨¥¦¥
milqet z`f lka ,minenk miaygp mpi` dnda iably zepexqg mby

:`xnbd zx`an .mc`aàø÷ øîàc ,ïðçBé éaø øîà(`k `k `xwie)ìk' ¨©©¦¨¨§¨©§¨¨
ïøäà òøfî íeî Ba øLà Léà,''d iX` z` aixwdl WBi `l odMd ¦£¤¦¤©©£Ÿ©Ÿ¥Ÿ¦©§©§¦¤¦¥

wxy ,yexcl yieïøäà ìL Bòøæa äåML Léàx`yl dnecy - ¦¤¨¤§©§¤©£Ÿ
minendn cg` ea didiy cr dcearl lqtp epi` `ed ,mipdkd
cg` iptn oxd` ly erxfl dnec epi`y in j` ,dyxta mixen`d
leqt `ed ixd ,men ea oi`y s` ,dpyna mixkfend miiepiyd

.dcearl
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קלב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc zexeka(iriax meil)

eäì eðz ïéîeî éab,minen ilra x`y mr e`pyy men aygp m`d - ©¥¦¨§
ïðúäåiny epzpynaìeñt åéðéò éñéø eøLpLwxúéàøî éðtî §¨§©¤¨§¦¥¥¨¨¦§¥©§¦
,ïéòä:`xnbd zvxzn .men lra aygp epi`y gkeneàä ,àéL÷ àì ¨©¦Ÿ©§¨¨

ote`a epiid ,men lra epi`y dpyna epipyy dn -éîecøb øeizLàc§¦§©©§¥
`l` ,men lra aygp epi`e ,epir iqixa zexryd iyxy ex`ypy -

eli`e ,oird zi`xn meyn leqtàäaygpy `ziixaa epipyy dn - ¨
ote`a epiid ,men lraéîecøb øeizLéà àìcex`yp `ly -iqixa §Ÿ¦§©©§¥

.zexryd iyxy elit` eipir

äðùî
minenk miaygpy ,mc`d seb ixa` lceba miiepiy dpen dpynd

:mipdkak úBìBãb åéðéòeipirk úBpè÷ Bà ,ìâò ìLeipir,æåeà ìL ¥¨§§¤¥¤§©§¤©¨
ly erxfa dey didiy jixvy meyn ,dcearl elqety men df ixd

.oxd`
y odk okeBà åéøáàî ìBãb Bôebeteby,åéøáàî ïè÷qgi oi`y ¨¥¥¨¨¨¨¥¥¨¨

y in e` ,eilbxe eici oebk ,eixa` x`yl eteb xwir oia mi`znBîèBç§
Bà ,åéøáàî ìBãbenhegy,åéøáéàî ïè÷mi`zn mhegd lceb oi`y ¨¥¥¨¨¨¨¥¥¨¨

erxfa dey epi`y meyn ,dcearl leqt `ed ixd ,eixa` x`yl qgia
.oxd` ly

:dcearl milqetd odkd ipf`a miiepiy d`ian dpyndíîBvä©¥
.òîBväå:dpynd zx`aneúBpè÷ åéðæàL ìk ,òîBö eäæéà.cgeina §©¥©¥¤¥©Ÿ¤¨§¨§©

åéðæàL ìk ,íîBväåody cr zenezqe zeveekn.âBôñì úBîBc §©¥Ÿ¤¨§¨¦§
:dcearl milqetd odkd ita miiepiy d`ian dpyndäðBéìòä BúôN§¨¨¤§¨

ìò úôãBòezty,äðBzçzäe` ,xzeia dpeilrd dtyd zhleay ¤¤©©©§¨
eztyìò úôãBò äðBzçzäezty,íeî äæ éøä ,äðBéìòäleqte ©©§¨¤¤©¨¤§¨£¥¤

.dcearl
åodkìeñt ,åépéL eøLpL,men lra epi`y s` ,dcearléðtî §¤¨§¦¨¨¦§¥

.ïéòä úéàøî©§¦¨©¦
äéä úBnà øNò ,eðéaø äLî ,áø øîà àøîâ,edabøîàpLzeny) ¨©©Ÿ¤©¥¤¤©¨¨¤¤¡©

(hi nBNøt éî ,'ïkLnä ìò ìäàä úà Nøôiå'z` yxt in - ©¦§Ÿ¤¨Ÿ¤©©¦§¨¦§¨
,okynd lr ld`d zerixi,BNøt eðéaø äLîmy lirl xen`k'qt) Ÿ¤©¥§¨

(gi,'oMWOd z` dWn mwIe'áéúëe(fh ek my)CøBà úBnà øNò' ©¨¤¤¤©¦§¨§¦¤¤©¤
,'Løwädidy gxkda ,mdilr zerixid z` yextl lkiy oeike ©¨¤

.zen` xyr epiidc ,yxwd daeba zegtl
ccnp epiax dyn ly zen` xyr daeb xeriyy dpiad `xnbd

:`xnbd dywn okle ,envr epiax dyn ly zen`aáø déì øîà̈©¥©
ïk íà ,áøì àéiç øa éîéLxyr it lecb did epiax dyn ly eteby ¦¦©¦¨§©¦¥

y ixd ,eci zn`nBúéNòezaygdeeðéaø äLîìkïðúc ,íeî ìòa £¦§Ÿ¤©¥©©¦§©
m` `ed mipdk inenn cg`y epzpynaïè÷ Bà åéøáàî ìBãb Bôeb¨¥¥¨¨¨¨

,åéøáàîdidiy `ed ,eixa`l mc`d seb oia mi`znd qgidy oeike ¥¥¨¨
did epiax dyn ly eteby ixd ,envr ely zen` ylyk eteb jxe`

.men lra `edy `vnpe ,eicil qgia lecb
déì øîà,iniyl ax[àðéîà÷] (øîà÷) Lø÷ ìL änàa ,éîéL- ¨©¥¦¦§©¨¤¤¤¨¨¦¨

ely dn` itl dpeekd oi` zen` xyr dyn ly edaby izxn`y dn
ly ezn`e ,okynd iyxw z` eccn day dn`d itl `l` ,envr
ezn`l mi`zn did etebe ,ef dn`n daxda dlecb dzid zn`a dyn
dyn ly eteb jxe` didy epiidc ,eixa`l mc` lk seb ly qgik

.envr ely zen` ylyk epiax
:dpyna epipy,'åë ìBãb BîèBçd`ian `xnbd .men df ixd eixa`n §¨

:eixa`l qgia mhegd lceb z` mixryn ji` zx`and `ziixa,àðz̈¨

,äpè÷ òaöàkxzei eixa` x`yl qgia lecb enheg m`y epiide §¤§©§©¨
.men df ixd ,dphw rav` agex xeriyk ea sqepe ,i`cn

:dpyna epipy.ònéväå ínévämen dae `ziixa d`ian `xnbd ©¦¥§©¦¥©
:sqepçnévä óà ,àðz:`xnbd zxne` .men aygpéòãé eåä àì ¨¨©©¦¥©Ÿ£¨§¦

éàî ïðaøly mend edn -,çnéöy cràòéiè àeääì eòîLxgeq-] ©¨¨©¦¥©¨§§©©§¨
,[iaxrçnéö éòác ïàî øîà÷ äåäczepwl dvex in fixkn didy - ©£¨¨¨©©§¨¥¦¥©
,'gniv'àæéæç àéãb çëzLéàåeipf`y icbl dzid ezpeeky `vnpe - §¦§§©©§¨£¦¨

'gniv'd meny jkn ecnle ,dhn itlk zettkp ody cr c`n zekex`
itlk zetetk ody cr c`n zekex` eipf`y in `ed mc`a xen`d

.dhn
m` dnda ipxwa zepexqg iabl `cqg ax ly zexnin d`ian `xnbd

:mzngn zectl mixenb minen miaygp m`e gafn iabl milqetøîà̈©
,íéðø÷ dì LiL ìçøå ,íéðø÷ dì ïéàL æò ,àcñç áøit lr s` ©¦§¨¥¤¥¨©§©¦§¨¥¤¤¨©§©¦

,mipxw oi` lgxle mipxw yi frly `id zelibxdyì íéøLkdaxwd §¥¦§
lr.çaæî éaâ:`ziixan `cqg ax ixack dgiken `xnbdénð àéðz ©¥¦§¥©©§¨©¦

íéøác Lé ,éëäzepexqg -ïäLmi`xpå ïéîeîky mpic zn`aïðéà ¨¦¥§¨¦¤¥§¦§¥¨
å ,ïéîeîkelld zepexqg da yiy miycw znda oklíäéìò ïéèçBL §¦§£¦£¥¤
,Lc÷na,daxwdl dndad z` milqet elld zepexqg oi` ikìáà ©¦§¨£¨

äðéãna àìlka hgyil xekad z` mixizn opi` elld zepexqgy - Ÿ©§¦¨
.daxwdl eilr ezyecw oiicre ,menk mpi`y itl ,mewnæò ,ïä elàå§¥¥¥

,òîBväå ínéväå çnéväå ,íéðø÷ Bì LiL ìçøå ,íéðø÷ Bì ïéàL¤¥©§©¦§¨¥¤¤©§©¦§©¦¥©§©¦¥§©¥©
.`cqg ax ixacke daxwdl milqet mpi` elld zepexqgdy ixd

îénà øîà àcñç áø øîà,øy miycw znda,ïúBðø÷ eìhð ¨©©¦§¨¨©©¥©¦§©§¨
ïänò ïúeøëæå,mdnr dlhip miipxwd jeza daegzd mvrd s`y - §©§¨¦¨¤

äìeñt,oaxwl dndadíäéìò ïéãBt ïéàåzngn dze` oicet oi` - §¨§¥¦£¥¤
ea ltpyk wx `l` ,minz `edyk oaxw micet oi`y oeik ,df oexqg

.oaxwl leqtl iabl wx `l` ,xenb men aygp df oi` o`ke ,meneìhð¦§
dïänò íúeøëæå ,íééôìèsk `idy ,miitlhd jezay mvrd mbe - §¨©¦§©§¨¦¨¤

,mdnr dlhip ,lbxd,íäéìò ïécôðå ,ïéìeñt.xenb men aygp df ik §¦§¦§¦£¥¤
:`xnbd dywn,éáéúéî,`ziixa epipy,ïééôìèe ïééðø÷ eìhð ¥¦¥¦§©§©¦§¨©¦

.ïäéìò úécôðå ,äìeñt ,ïänò ïúeøëæåmr elhipy miipxwy ixd §©§¨¦¨¤§¨§¦§¥£¥¤
.`cqg ax ixack `lye ,diict oiprl s` xenb menk miaygp ozexkf

:`xnbd zvxznéøewòúéà øewòúéàc àä ,àéL÷ àì`ziixad - Ÿ©§¨¨§¦§©¦§©¥
`neb zi`xpy cr ,zexkfd iyxye mipxwd exwrpy ote`a zwqer

,xenb men aygp dfe ,exwrp epnny mewna y`xaíebéàc àä̈§¦
éîebéà,dlrnln ekzgp miipxwdy ote`a wqer `cqg ax eli`e - ¦¥

leqt wx `l` ,xenb men aygp epi` dfe ,y`xa ex`yp mdiyxye
.oaxwl

:`xnbd dywnéîebéà íebéàãeekzgp miipxwdy ote`a ike - §¦¦¥
oaxwd ,y`xa ex`yp mdiyxye ,dlrnlneäðéîøe ,ìeñtixde - ¨§¦§

dpynn jk lr dyw(a"n a"t dxt),dnec` dxt iabl da epipyy ,äøẗ¨
Lmle` ,zenec` dizexry lkãBâé ,íéøBçL äéôìèe äéðøw- ¤©§¤¨§¨¤¨§¦¨

dxtd lky ick ,mitlhaye mipxway xegyd mewnd z` jezgi
men aygp epi` miitlhde miipxwd jezigy ixd ,dnec` d`xz

:`xnbd zvxzn .oaxw lqetdéøéòæ dîbøzdpynd zpeeky x`al ©§§¨§¦¦
úeøëæ éeléòî,oxwd ly dcegn wlg eze` z` jezgl lekiy - ¥¦©§

,myl zqpkp zexkfd oi`y zerav` yly e` mizy xeriyk yi myy
`id m` la` ,jezgi zexkfd mewn cr dribn dpi` zexgyd m`e

.`cqg ax ixack ,dleqt dndad ,zexkfd mewnl dribn
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המשך ביאור למס' בכורות ליום רביעי עמ' א
"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc zexeka(iyily meil)

:`xnbd zxxanàpz éàä ïàîef `ziixa zipyp `pz dfi` zrck - ©©©¨
:`xnbd zx`an .dcearl migxw dxiykdy,àéä äãeäé éaø©¦§¨¦
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ãéî [âëשהגיע מיד כאן אבל השלחן: קונטרס הגהת -59.

åúãåòñ øîâ øçà [ãëבברכת שוב לחייבו שכדי היינו -

א. הדברים: ב' יכלול שעושה שההפסק צריך 'המוציא'
שנאסרה שכיון ב. כאחד, ולדבר לאכול לו אפשר שאי

סעודתו. כגמר נחשב טעימה אפילו עליו
באיסור או אכילה, איסור בלא בלבד קידוש באמירת אבל

המוציא. ומברך שב אינו קידוש אמירת בלא אכילה

zetqede mipeiv

(55‰"Ò „Ú˜ ÔÓÈÒקודם אפי' הסעודה לפני יין שתה אם :

הסעודה שבתוך היין על לברך א''צ לסעודה עצמו שקבע
. . הסעודה שלפני היין בברכת שנפטר

במקום אלא קידוש שאין לסעודה שייך והוא הואיל קידוש יין
קידש אפילו הכל לדברי הסעודה שבתוך היין פוטר סעודה
אלא לשתיה אינו זה שיין אע''פ לסעודה עצמו שקבע קודם

למצוה.
Ò"‡עד"ז56) ˆ˜ ÔÓÈÒ·לברך צריך המזון ברכת שסיים אחר :

בירך כבר אם אפילו המזון ברכת של הכוס על הגפן פרי בורא
ברכת אחר ושותה שאוכל מה שכל הסעודה שבתוך היין על
והיסח סילוק היא המזון שברכת לפי היא אחרת סעודה המזון
מברך. בעודו ולאכול לשתות אפשר אי וגם שלפניה למה הדעת
סילוק גם שהוא כיון לכו"ע, הפסק הוי המזון שברכת (אלא
(הערות הב' לדעה בקידוש משא"כ שלפניה, למה הדעת והיסח

לשוע"ר)). וציונים
(57Ê"Ò ÁÚ˜ ÔÓÈÒ:(סעודתו באמצע להתפלל שעמד מי (לגבי

הכנסת לבית הלך אפי' הכל לדברי לברך א''צ המוציא ברכת
עוד מלאכול דעתו הסיח שלא כל הרבה שם ושהה להתפלל
להפסיק מוכרח היה אפי' בסעודה הפסק חשובה התפלה ואין
ואע''פ אח''כ להתפלל ביום עוד שהות שאין מפני ולהתפלל
הפסק חשובה אינה מאומה לאכול לו אפשר אי התפלה שבשעת
זה משום הפסק שחשובה המזון לברכת דומה ואינו זה משום
המזון ברכת ובשעת הואיל המזון ברכת כוס על ברכה להצריך
הדעת והיסח סילוק הוא המזון שברכת לפי לשתות אפשר אי
קע''ט. בסי' שיתבאר כמו תפלה משא''כ ושתה שאכל מה על
זו, לדיעה המזון ברכת ע"י הפסק כדין קידוש ע"י הפסק (ודין
שיהיה כדי סעודות לב' הסעודה לחלק דעתו שבקידוש כיון

דעתו). כהסיח ודינו - לאחריה ולא הסעודה קודם קידוש
ט.58) סעיף
לדברי59) כלל המשך שאין למעיין מבואר כן שם: והעיר

אלו. תיבות ב' הוספת בלי השו"ע

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

îzpizp aeigíéòìñ Lîç.oad oeictl odkl ¥¨¥§¨¦
:xaecn ote` dfi`a zxxan `xnbdïànî øaòéàcdxarzd inn - §¦©©¦©

,ef dielàîéìéàxn`z m` -éålîe ïäkî øaòéàcm` ,[ieln e`-] ¦¥¨§¦©©¦Ÿ¥¦¥¦
,dyw okàéøéà éàî`weec dad` xa `c` ax hwp recn -,'äéiåì' ©¦§¨§¦¨

ixdeénð úéìàøNé eléôàxeht dpa ,iel e` odkn dxarzdy £¦¦§§¥¦©¦
.oad oeict zevnn mixeht miiele mipdk ixdy ,oad oeictnàlà¤¨

ote`a xaecn i`cea,ìàøNiî øaòéàcoeyl ixdy ,dyw ok m`e §¦©©¦¦§¨¥
l`xUi ipA zcr lM W`x z` E`U''íúBáà úéáì íúBçtLîì §¤Ÿ¨£©§¥¦§¨¥§¦§§¨§¥£¨

áéúkweqta(a ` xacna)`l` ,en` xg` qgiizn oad oi`y rnyne , §¦
.oeicta aiigzi l`xyi `edy oeike ,eia` xg`

:`xnbd zx`an,àtt áø øîàxaecn,íéáëBk ãáBòî øaòéàc ¨©©¨¨§¦©©¥¥¨¦
za lr `ad miakek caer ixdy ,eia` xg` qgiizn epi` dpay
,diel `idy ,en`l qgiizn `ed jky oeike ,l`xyi cled l`xyi

:xne`e `tt ax jiynn .oad oeictn xehteàîéz àìåxn`z l`e - §Ÿ¥¨
wx `ed df oicyàaélàezhiyl -øîàc ïàîc(.dn zenai)ïéà ©¦¨§©§¨©¥
,ãìeä úà ïéîäæîxyk ,l`xyi za lr `ay iebn clepd cle ,xnelk §©£¦¤©¨¨

wx qgiizn `ed ik ,zexfnna jlkelne mdefn aygp epi`e ,`ed
.oeictn xehte ,'iel'k cled oicy i`ce eixacly ,en`làlàdf oic ¤¨

`edãìeä úà ïéîäæî øîàc ïàîì eléôàiebn clepd cle - £¦§©§¨©§©£¦¤©¨¨
,iebd eia` xg` mb mikledy oeik ,zexfnna mdefn `ed zil`xyie

dl clepd oad ,iel za lr iebd `ayk mewn lknéøwéî ìeñt éåì¥¦¨¦§¥
`ed seq seqy oeik mewn lkne ,xfnn `ed ixdy ,leqt iel `xwp -

.oeictn xeht ,iel
:dad` xa `c` ax ixaca xg` yexit d`ian `xnbdáøc déøa øî©§¥§©

íìBòì ,àáøc déîMî øîà óñBéxaic dad` xa `c` ax zn`a - ¥¨©¦§¥§¨¨§¨
iel za lr,ìàøNiî øaòéàcepivny dne ,oad oeictn xeht dpay §¦©©¦¦§¨¥

rnyne 'mzea` zial mzegtynl' aezkd xn`y l`xyi ipa oipna
jynpd oad qegia miielzd mipic iabl epiid ,a`d xg` mikledy

,eia` xg`íúä éðàLå,oad oeict iabl ,my xacd dpey mle` - §©¦¨¨
àø÷ øîàc(a bi zeny)xFkA lk il WCw'øètlMíçø,'l`xUi ipaA §¨©§¨©¤¦¨§¤¤¨¤¤¦§¥¦§¨¥
wxy ixdàðîçø àìz íçø øèôacwd -z` dlz `ed jexa ye §¤¤¤¤§¨©£¨¨

qegi xg` wx mikled oi` oad oeict oiprl okle ,en`a xekaa aeigd
dpa ,diel e` zpdk `l` zil`xyi dpi` m`dyk mb `l` ,a`d

.oeictn xeht
:epzpynn `tt ax lr `xnbd dywnïðz(.en lirl),íéða Bì eéäL éî §©¦¤¨¨¦

,äãìé àlL äMà àNðå`ed ixd ,ef dy`n el cleeiy oey`xd oad §¨¨¦¨¤Ÿ¨§¨
e ,ezeiba dy` `yp m` oke ,oad oeicta aiige odkl xekaäøéibúð¦§©§¨

`idyk,úøaeòîe dgty dzidy e`,äãìéå ,úøaeòî äøøçzLð §¤¤¦§©§§¨§¤¤§¨§¨
dpay dy`a oicd oke ,oad oeict aeig iabl xeka aygp cle eze`
dcliy oebk ,dxekan xehtd xg` cle mr axrzde ,oad oeicta aiig

àéäzil`xyid -úðäëåe` ,oeictn xeht zpdkd oae ,cgiàéä ¦§Ÿ¤¤¦
,äiåìee` ,oeictn xeht dpa mbyàéädcli `l oiicry dy` - §¦¨¦

,äãìé øákL äMàåzecled oian in reci `ly s` ,xeka epi` dpay §¦¨¤§¨¨§¨
a` eze` mewn lkn ,oeictn xeht mdn ine ,oeicta aiigd xeka
zcil mvr ixdy ,ezectl aiig ,oeicta aiigd oa dcli ezy`y

.epa `ed in rcei epi` m` s` ,oeicta eze` zaiign xekadéî ïëå§¥¦
éøçà äúäL àlLznydìòadyxib e`ìLíéLãç äLmiyxcpd ¤Ÿ¨£¨©£¥©§¨§Ÿ¨¢¨¦

,dxarzd lra dfi`n oigadl ickíà òeãé ïéàå ,äãìéå ,úàOðå§¦¥§¨§¨§¥¨©¦
`ed df cleäòLz ïamiycgìd lradn dpeixd,ïBLàøe`íà ¤¦§¨§¦¦

`edäòáL ïamiycgìd lradn dpeixd,ïBøçà`ed df cleøBëa ¤¦§¨§©£§
ïäkì,oeicta aiigeäìçpì øBëa Bðéàåiqkpa mipy it yxei epi` - ©Ÿ¥§¥§©©£¨

,yxei `ed mdn dfi` rcei epi` ik ,a`doigec mdn cg` lk ly eipae

.xg`d lrad ly `l` ,epia` iyxein jpi` el mixne`e ,eze`
:`xnbd zwiicnììkî`id' e` 'zpdke `id'y ,dpyndn rnyn - ¦§¨

meyn ,odkl xeka epi` mpa 'dieleäpeäëc[odk za-]ïéøeèt äiåìe ¦§¨§¦¨§¦
,`ziixad zwqer ote` dfi`a xxal yie ,oad oeictnïànî øaòéàc§¦©©¦©

,ef diel e` zpdk dxarzd inn -éà ,éåìå ïäkî øaòéàc àîéìéà¦¥¨§¦©©¦Ÿ¥§¥¦¦
éëädywi ok m` -àéøéà éàîote` `weec `pzd hwp recn - ¨¦©¦§¨

n clep cledy,'äiåì'e 'úðäk'ixdeeléôàn clep `ed m`úa Ÿ¤¤§¦¨£¦©
ìàøNéénðmiiele mipdk ixdy ,oad oeictn xeht `ed ok mb - ¦§¨¥©¦

.oad oeictn mixehtàlàote`a xaecn gxkdaãáBòî øaòéàc ¤¨§¦©©¥¥
,íéáëBkm` j` ,mn` xg` mikledy meyn oeictn oixeht zeclede ¨¦

caern dxarzd m`y yxtl xyt` diela wx ixdy ,dywi ok
la` ,oeictn xeht dpa miakek,úðäkcaern dxarzde dzpify Ÿ¤¤

ike ,miakekäøeèt,`idäaø ïì ÷éãa ,àtt áø øîàäådqip - §¨§¨¨©©¨¨§¦¨©¨
,jk epze` l`ye ,epzxaq z` ogae daxãáBòî äøaòúpL úðäkŸ¤¤¤¦§©§¨¥¥

,eäî ,íéáëBk,`l e` oad oeicta aiig dpa m`ddéì àðéîàå- ¨¦©©£¦¨¥
,dl`y oeyla el izaydeeðééä åàìeixacl dey df oecip oi` ike - ¨©§

Lîçî øeèt dða ,äãìiL äiåì ,øîàc ,äáäà øa àcà áøc§©©¨©©£¨§¨©§¦¨¤¨§¨§¨¨¥¨¥
,íéòìñdiel oay myke ,miakek caern dxarzdy iel zaa xaecne §¨¦

xg` mikledy oeik xeht zpdk oa jk ,en` xg` mikledy oeik xeht
.en`éì øîàå,daxàzLä éëäzencl yiy jipira d`xp jk ike - §¨©¦¨¦©§¨

ixde ,diel oicl zpdkd oic z`àîìLaiabl wx oaen df oic -äiåì ¦§¨¨§¦¨
k ,miakek caern dxarzdydzpify xg` mb iàîéé÷ dúMeã÷a- ¦§¨¨¨§¨

,dzyecwa zcner `idàéðúc,`ziixaaúéaLpL äiåì,miebd oia §©§¨§¦¨¤¦§¥
,iebl dlrapy xazqneúeðæ úìéòa äìòápL Bà,dl leqtd mc`l ¤¦§£¨§¦©§
øNònä ïî dì ïéðúBð,miiell ozipd oey`x xyrn -,úìëBàå §¦¨¦©©£¥§¤¤

xeht dl clepy oad mb okle ,diel zyecwn dlqtp `ly gkene
.oad oeictnàlàiabl la` -úðäkixdy ,ok xnel xyt` i`ïåék ¤¨Ÿ¤¤¥¨

dì ìéòa éàc,dl xeq`d mc` dze` lra m`y -äøæ àéåä`id - §¦¨¦¨¨§¨¨¨
odkl `ypz m` s`e ,dpedkl dzlqet xeqi` z`ia ik ,dxf zaygp
miakek caern dl clepd dpa s` ok m` ,dnexz lek`ln dleqt

.oad oeictn xhtp epi`
ax ixacl wx dyw `id recn zx`ane ,dziiyew z` `xnbd zniiqn

:`ttàçéðäoad oeictn dxeht diely dad` xa `c` ax ixac - ¨¦¨
mipaenìxe`ia itøîàc ,àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî §©§¥§©¥¦§¥§¨¨§¨©

ote`a mb `ed xehtdy,ìàøNiî øaòéàc`edy oeikdì é÷Bî- §¦©©¦¦§¨¥¥¨
'diele `id' e` 'zpdke `id'y dpyna epipyy dn z` cinrdl leki

,oad oeictn oixehtìàøNiî øaòéàãadield e` zpdkdy ote`a - ¦§¦©©¦¦§¨¥
.dzyecwn dield e` zpdkd dnbtp `l okle ,l`xyin exarzd

,àtt áøì àlàoeictn iel za xehtl dad` xa `c` ax zpeeky ¤¨§©¨¨
dyw ok m` ,miakek caern dxarzdy ote`a wx oadaé÷Bî éàî §©¥

dì`id' e` 'zpdke `id'y dpyna epipyy dn cinri ote` dfi`a - ¨
.oad oeictn oixeht 'diele

:`xnbd zvxzníìBòìe` zpdky dpyna epipyy dn zn`a - §¨
,iel za e` odk zaa xaecn epi` ,oad oeictn zexeht ecliy diel

dy`a `l`øaòéàcdxarzdy -éànàå ,ìàøNé úa àéäå ïäkî §¦©©¦Ÿ¥§¦©¦§¨¥§©©
dì éø÷dpynd d`xw dnle -,'úðäk'meynïäk dðácoady - ¨¥¨Ÿ¤¤¦§¨Ÿ¥

`tt ax jl xn`i zn`a j` .odk `ede eia` xg` qgiizn dl clepd
oad f`y oeik ,l`xyil ecli m` odipa z` zexhet opi` iele odk zay
,miakek caerl ecli m` wxe ,l`xyi `edy ,a`d xg` qgiizn
oad diel `idy oeik ,en` xg` `l` ,eia` xg` qgiizn epi` oady
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ãéî [âëשהגיע מיד כאן אבל השלחן: קונטרס הגהת -59.

åúãåòñ øîâ øçà [ãëבברכת שוב לחייבו שכדי היינו -

א. הדברים: ב' יכלול שעושה שההפסק צריך 'המוציא'
שנאסרה שכיון ב. כאחד, ולדבר לאכול לו אפשר שאי

סעודתו. כגמר נחשב טעימה אפילו עליו
באיסור או אכילה, איסור בלא בלבד קידוש באמירת אבל

המוציא. ומברך שב אינו קידוש אמירת בלא אכילה

zetqede mipeiv

(55‰"Ò „Ú˜ ÔÓÈÒקודם אפי' הסעודה לפני יין שתה אם :

הסעודה שבתוך היין על לברך א''צ לסעודה עצמו שקבע
. . הסעודה שלפני היין בברכת שנפטר

במקום אלא קידוש שאין לסעודה שייך והוא הואיל קידוש יין
קידש אפילו הכל לדברי הסעודה שבתוך היין פוטר סעודה
אלא לשתיה אינו זה שיין אע''פ לסעודה עצמו שקבע קודם

למצוה.
Ò"‡עד"ז56) ˆ˜ ÔÓÈÒ·לברך צריך המזון ברכת שסיים אחר :

בירך כבר אם אפילו המזון ברכת של הכוס על הגפן פרי בורא
ברכת אחר ושותה שאוכל מה שכל הסעודה שבתוך היין על
והיסח סילוק היא המזון שברכת לפי היא אחרת סעודה המזון
מברך. בעודו ולאכול לשתות אפשר אי וגם שלפניה למה הדעת
סילוק גם שהוא כיון לכו"ע, הפסק הוי המזון שברכת (אלא
(הערות הב' לדעה בקידוש משא"כ שלפניה, למה הדעת והיסח

לשוע"ר)). וציונים
(57Ê"Ò ÁÚ˜ ÔÓÈÒ:(סעודתו באמצע להתפלל שעמד מי (לגבי

הכנסת לבית הלך אפי' הכל לדברי לברך א''צ המוציא ברכת
עוד מלאכול דעתו הסיח שלא כל הרבה שם ושהה להתפלל
להפסיק מוכרח היה אפי' בסעודה הפסק חשובה התפלה ואין
ואע''פ אח''כ להתפלל ביום עוד שהות שאין מפני ולהתפלל
הפסק חשובה אינה מאומה לאכול לו אפשר אי התפלה שבשעת
זה משום הפסק שחשובה המזון לברכת דומה ואינו זה משום
המזון ברכת ובשעת הואיל המזון ברכת כוס על ברכה להצריך
הדעת והיסח סילוק הוא המזון שברכת לפי לשתות אפשר אי
קע''ט. בסי' שיתבאר כמו תפלה משא''כ ושתה שאכל מה על
זו, לדיעה המזון ברכת ע"י הפסק כדין קידוש ע"י הפסק (ודין
שיהיה כדי סעודות לב' הסעודה לחלק דעתו שבקידוש כיון

דעתו). כהסיח ודינו - לאחריה ולא הסעודה קודם קידוש
ט.58) סעיף
לדברי59) כלל המשך שאין למעיין מבואר כן שם: והעיר

אלו. תיבות ב' הוספת בלי השו"ע
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c"agקלו i`iyp epizeax zxezn

zay zekld - jexr ogley

לא· אם השמשות בבין חצרות עירובי לערב מותר לפיכך
שיוכל כדי לעירוב ונצרך נחפז שהוא לפי יום מבעוד עירב
וכן שס"ו בסי' שיתבאר כמו מצוה דבר הוא וגם בחצר לטלטל
יום מבעוד טבלם לא אם השמשות בבין כלים להטביל מותר
לעשר מותר וכן אחרים כלים לו שאין לשבת להם צריך והוא
אסור אבל מצוה צורך שזהו בשבת יאכל מה לו אין אם פירות
חלה הפרשת בלא לאכול יכול שהרי לארץ בחוץ חלה להפריש
לעשר ומותר המשוייר מן ולהפריש השבת אחר עד מעט ולשייר
מטעם הבל מוסיף שאינו בדבר החמין את ולהטמין הדמאי את
שבת לצורך נר להדליק לנכרי לומר ומותר [רנ]"ז בסי' שנתבאר
בין להדליק לו לומר ומותר מצוה לצורך שזהו השמשות בין
שהעולם שמאחר אמו או אביו מיתת יום של נר השמשות
בענין גדול צורך שהוא וכל גדול כצורך זה הרי בזה נזהרים

ג לא צער לו יהיה יעשנו לא אע"פשאם השמשות בבין עליו זרו
על גזרו לא מרובה הפסד במקום וכן כלל שבת צורך בו שאין

השמשות. בבין שבות

לדבר אפילו השמשות בבין תחומין עירובי לערב אסור אבל
תט"ו בסי' שיתבאר מטעם מרובה והפסד גדול וצורך מצוה
קנין כקונה זה והרי שביתה שם קונה העירוב ידי שעל לפי ועוד
השמשות בבין אפילו קנין לקנות התירו ולא בשבת בידים
חמור הוא קנין לקנות זה (ששבות מרובה והפסד מצוה ולצורך
בנחמיה קבלה בדברי מפורש (שאיסורו השבותים) כל משאר
עירובו הרשות לדבר אפילו ועירב עבר אם מקום ומכל יג) סי'

תט"ו: בסימן כמ"ש עירוב

קיבל‚ כבר אם אבל שבת עליו קיבל לא כשעדיין זה וכל
או יום מבעוד שהתפלל שבת של ערבית בתפלת שבת עליו
פי על אף ברכו ענו הצבור שרוב או הצבור עם ברכו שענה
שאינו אע"פ כרחו בעל השבת עליו שחל עמהם ענה לא שהוא
שבות כל בעצמו לעשות לו אסור רס"ג בסי' כמ"ש לקבלו רוצה
כגון גדול וצורך מצוה לדבר אפילו השמשות בין קודם אפילו
מה לו אין אפילו הבל מוסיף שאינו בדבר לשבת חמין להטמין
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גדול לצורך או מצוה לדבר אבל הדחק שעת שם ואין הרשות
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בלא השמשות מבין יותר מחמירים אין לנכרי אמירה לענין אבל
מצוה לדבר נכרי ע"י מלאכה כל בו לעשות שמותר שבת קבלת

שנתבאר: כמו גדול צורך או

הקדש„ על מחול להוסיף התורה מן עשה שמצות אומרים יש

שנאמר וביציאתם ויו"ט שבתות בכניסת מלאכה עשיית באיסור
ערב עד (מערב בערב לחדש בתשעה נפשותיכם את ועניתם

יתחיל יכול שבתכם) בערבתשבתו לומר תלמוד בתשעה ויתענה
מתחיל כיצד הא בתשעה לומר תלמוד משתחשך יכול בערב אי
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שהרי לתוספת נחשב אינו השמשות בין אבל הקדש על מחול
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ברכו: באמירת אלא זה מזמור באמירת שבת תוספת לקבל
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ויציע‡ שבת ללילי שבת בערב שלחנו לסדר אדם צריך
שימצאנו הבית עניני כל ויתקן עליהם שיושבים המטות
ונוהגין השבת כבוד שזהו הכנסת מבית בבואו ומסודר ערוך
ואין השבת לכבוד השבת יום כל במפה ערוך הוא שהשלחן

העליונה מלבד השלחן על מפות ב' להיות נוהגין ויש לשנות
מגולה: השלחן נמצא הפת שכשמנערין משום הלחם שעל

א סעיף נקייה ובכסות ערוך בשולחן השבת לקדש רסב סימן ב חלק
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הפרק: שמיםתוכן אי התנאים פלוגתת תיווך ביאור

קדמה ארץ או לארץ קדמו

.'åâå éðåãà éá øîàéå äãåäé åéìà ùâéå
לגבי יוסף מעלת על מורה יוסף אל יהודה גישת
ויהודה מצרים מלך יוסף הי' שבפשטות דכמו יהודה,
הענינים, ברוחניות הוא כך מלך, לפני כעבד אליו נגש

יהודה. משל למעלה היא יוסף שמדריגת

כאשר לבא, שלעתיד נאמר, ויגש בהפטרת אך
לאחדים, ויהיו יוסף ו(מלכות) יהודה (מלכות) יתאחדו
יהי' יהודה מלך שדוד עליהם", מלך דוד "ועבדי הנה
תתעלה לבא שלעתיד מובן, שמזה יוסף, על גם מלך

מיוסף. למעלה להיות יהודה מדריגת

.'åâå íéæøà åðéúá úåøå÷ áéúë äðä
השירים בשיר מ"ש להקדים יש זה להבין כדי
שהדפנות המקדש בית על וקאי ארזים", בתינו "קורות
נשען שהבית הקורות ורק ועפר מאבנים היו שלו
ועל בסמוך], שממשיך [כפי ארזים מעצי היו עליהם

ארזים. בתינו קורות אמר זה

,íéîìåò úéáì ïëùîä ïéá ùøôää ì"é äðäå
íéãîåò íéèù éöò ù"îë íéæøàî 'éä ïëùîäù
äñëîäå ,['åë íéæøà òèð åðéáà á÷òé :é"ùøôëå]
íéùçú úåøåòå íéìéà úåøåòå íéæò úåòéøéî 'éä
øåñàù] à÷åã øôòå íéðáàî 'éä ÷"îäáäå ,'åë

ù"îë õò ìù úåàøãñëàå èìåá õò åá úåùòì
øôñá 'éòå ,äøéçáä úéá 'ìäî à"ô í"áîøä
æøà ìù úåàñðåìë åéäù ÷ø ,[áöú äåöî êåðéçä

.'åë íìåàä úø÷úá

ø÷éò íéæøàä åéä ïëùîá äî éðôî ,äæ ïéáäì êéøöå
ù"îëå] äèîì ïëùîä ò÷ø÷á ÷ø 'éä øôòäå ïéðáá
ùã÷îáå ,[ïëùîä ò÷ø÷á 'éäé øùà øôòä ïîå
åìéôàù ,ø÷éòä øôòäå íéðáàä åéäù ,àåä êåôäð
÷ø ,íéöò åéä àìå ,ïäî 'éä [äáéæòîäå] ââä
.ïéðáä ø÷éòì íéìôè åéäù ì"ðä æøà ìù úåàñðåìë

,úåðéçá 'ã íìåò ìëá ùéù òåãé äðä éë ,ïéðòäå
.øáãî éç çîåö íîåã

לד' מתחלקים הגשמי הזה שבעולם הנבראים

העולמות שכל ומאחר ומדבר. חי צומח דומם הסוגים

והטבעיים התכונות שכל מובן, מזה, זה "משתלשלים"

ונובעים משתלשלים הגשמיים בנבראים שמצינו

התכונות אותן נמצאים שם שגם עליונים, מעולמות

עולמות (שהם העליונים שבעולמות אלא והטבעיים,

רוחניות. תכונות הן רוחניים)

שכל מדבר, חי צומח דומם סוגים ד' לענין וכ"ה

לד' חלוקים כולם העולמות שבכל והנבראים הנמצאים

רוחני). באופן (כמובן, הללו סוגים
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בעלי'Â‰ÊÂ(יב) באו פי' לפניו באו בשמחה ה' את עבדו
ממש לפניו לבא למעלה מלמטה והתכללות
הגוף חומר מנרתק לגמרי ולצאת דכולא במקורא לידבק
וד"ל הנ"ל מטעם דוקא שברמשא רננה ע"י הוא שלהם
בכללות כנ"ל בלילה אויתיך נפשי דכתיב לילה מדת וזהו
צ"ת בחי' שזהו באצי' למעלה המל' עליות בחי' שהוא

בחי' שזהו בשכמל"ו ענין ג"כ והוא הנ"ל צדקתך דבחי'
שם והיינו דבי"ע בעולמות המל' אור המשכת אור גלוי
הא"ס דעולם בנצחיות ועד לעולם שיתברך מלכותו כבוד
כמו תכלית אין עד מטה למטה א"ס אור גילוי להיות
אור ב"פ ואהבת וזהו כו' שיעור אין עד למעלה שאא"ס
כנ"ל לגמרי הגוף מנרתק לצאת לבבך בכל ואו"י או"ח
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dxe` ixry

בעלי'Â‰ÊÂ(יב) באו פי' לפניו באו בשמחה ה' את עבדו
ממש לפניו לבא למעלה מלמטה והתכללות
הגוף חומר מנרתק לגמרי ולצאת דכולא במקורא לידבק
וד"ל הנ"ל מטעם דוקא שברמשא רננה ע"י הוא שלהם
בכללות כנ"ל בלילה אויתיך נפשי דכתיב לילה מדת וזהו
צ"ת בחי' שזהו באצי' למעלה המל' עליות בחי' שהוא

בחי' שזהו בשכמל"ו ענין ג"כ והוא הנ"ל צדקתך דבחי'
שם והיינו דבי"ע בעולמות המל' אור המשכת אור גלוי
הא"ס דעולם בנצחיות ועד לעולם שיתברך מלכותו כבוד
כמו תכלית אין עד מטה למטה א"ס אור גילוי להיות
אור ב"פ ואהבת וזהו כו' שיעור אין עד למעלה שאא"ס
כנ"ל לגמרי הגוף מנרתק לצאת לבבך בכל ואו"י או"ח
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c"agקלח i`iyp epizeax zxezn

בעליה מגופם ולצאת לעלות תשוקת' שעיקר במלאכים
שזה כו' נפשך ובכל לבבך בכל והיינו ממש ווהתכללות
בגופא לאשתאבא ממש לפניו באו ברננה לפניו באו ענין
הוא כ"ז הנה אך וד"ל כו' אמתית במס"נ ממש דמלכא
דבחי' לילה מדת בבחי' למעלה מלמטה ההעלאה בבחי'
דרמשא ברננה והוא כו' אויתיך דנפשי צדק שנק' המל'
בחי' אבל כנ"ל ברננה למעלה מלמטה לפניו באו כמ"ש
הבא אור וגלוי והירידה ההמשכה ובחי' ענין הוא יום מדת
בשמחה הויה את עבדו אמר וע"ז דוקא למטה מלמעלה
כמ"ש טוב כי האור הוא יום מדת כי דוקא בצפרא דשמחה

מאליו ונמשך בא טוב כי האור וזה יום לאור אלקים ויקרא
מצד ההעלם מן מתגל' הוא כי דוקא עצמו מצד וממילא
סיבת ע"י ולא בעצם הוא טוב כי באור כמ"ש הטוב עצם
הנ"ל דצדק לילה במדת כמו הרנה ע"י מלמטה ההעלאה
להיותו כלל לשם מגיע ושיר דרנה העלאה שאין לפי
עליון צדיק בענין כנ"ל העולמות ממקור מעלה למעלה
(ומ"ש המל' מבחי' שלמעלה דאצי' הויה שם בבחי' שהוא
המלאכי' על קאי לא דאצי' הויה בשמחה הויה את עבדו
ש"מ בשמחה בעבודתם הצדיקי' נשמות על אלא בשיר

כמשי"ת): דוקא
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ�Úא"א מהמ"ן משרתי' יוצר ומ"ד מ"ן [הבירורים]
נשמות נולדי' דוקא המ"ד המשכת ע"י כ"א שיתהוה

מחיצוניות. ומלאכי' מפנימיות נשמות ומלאכי',
חדשהÂ‰�‰(ג) המשכה צ"ל חדשות נשמות שיתהוו כדי

אצי' כי דוקא מאצי' שלמעלה ב"ה מאוא"ס
דהיינו הישנות, לחדש כדי רק והוא בכלי' אורות היא
שיומשך הוא חדשות נשמות הולדת אבל בבי"ע, שיומשך
השמש), תחת חדש כל אין סוד (וזהו האצי' בעולם גם
ע"י פנימיות גילוי שיהי' לע"ל היא זו המשכה עיקר והנה
ה' כנגד המה שנרנח"י כידוע שבנשמה יחידה בחי' וזהו
בכהאריז"ל וכמ"ש ומל' וז"א ואו"א וא"א ע"י מדריגות
זכה שדוד יחידה בחי' לגילוי אדם שום זכה לא שעדין
רוח לבחי' זכה ואלי' נפשי כו' לדוד כמ"ש נפש לבחי'
ויפח וכמ"ש נשמה לבחי' הראשון ואדם רוח ל' בו וכתי'
יחידה ובחי' ע"ש חי' לבחי' זכה ומשה נשמת, באפיו
הנה הפסוק נאמר שעליו לע"ל שיהי' דוקא למשיח יתגלה
מדריגות ה' בחי' שהוא מאד וגבה ונשא ירום עבדי ישכיל
בכל גבול בלי היא מאוד מאד וגבה ונשא ירום ישכיל
להיות א"א ובעוה"ז ע"י פנימיות בחי' יתגלה ועי"ז מאדך
בע"י שהיא שביוהכ"פ העלי' ואפי' ע"י פנימיות גילוי
ע"י בפנימיות לא אבל ע"י חיצוניות בבחי' כ"א אינה
מאד וגבה ולע"ל דאו"א, ממוחין רק הוא הגילוי וכעת
בחי' יתגלה לע"ל כי והוא הכתר אור התגלות שהוא

א"פ הוא שקו הקו שלפני מהעיגול שהוא (וי"ל מקיפי'
מסוכ"ע הוא חדשות נשמות וכללות בי"ע, נר"נ ע"ד
שבימי שמצינו וכדוגמא הכללי, מקיף מהקו שלמעלה
שהי' ר"מ כמו מקיפי' מבחי' נשמות קצת הי' התנאי'
מן שאמר ר"א או פנים, לו ומראה טהור טמא על אומר
ר"י והשיב כר"א, הלכה ואמרו ב"ק ויצא יוכיחו השמי'
דהנה הוא והענין היא, בשמי' לא בב"ק משגיחין אין
ניתנה שהתורה וזהו א"פ בבחי' לארץ משמי' התורה
וא"כ בז"א, שנמשכי' בינה שערי מ"ט כנגד פנים במ"ט

מקיפי' בבחי' דהיינו היא בשמי' ר"מלא נשמת אכן
(ומה חכ' בחי' שהוא חי' בחי' מהמקיף האור ממקור
לקבל ג"כ אוה"ע יכולי' המשפיע שמצד במ"א שמבואר
לקבל יכולי' אוה"ע אין אז החכ' צמצום דרך נמשך אם רק
ע"ש פנימיות בחי' הוא שהחכ' ונמצא אתברירו בחכ' כי
מל' בחי' רק שזהו י"ל לתודה, מזמור בד"ה בסידור
כאן) כמ"ש מקיפי' בבחי' המה דחכ' ט"ס אבל שבחכ'
שמו נהוראי ר' אלא שמו ר"מ לא ר"מ על וכמשארז"ל
והוא בהלכה חכמי' עיני מנהיר שהי' על מאיר שמו וקראו
טמא על לאמור יכול הי' ולכן האור, ממקור שהי' מפני
מקום תופס אינו המקיף מצד כי פנים, לו ומראה טהור
כמ"ש העיגול כמשל כלל התחלקות בו שאין גם ומה כלל
ולחוב לזכות להפוך יכול השכל כמו עוד ואפ"ל במ"א.

א'. מטעם כו' אוסיף לא ואח"כ כו' אמחה כמו
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡כי במצותיו, קדשנו אשר מברכים אנו דהנה הענין
כמ"ש רצון פרט הוא מצוה כל כי רצה"ע, הם המצות
כי רצון בשם נקרא ולכן רצוני, ונעשה שאמרתי לפני נח"ר
זה אין טעמים איזה שיש ומה גלוים טעמים במצות אין
וע"י הגלוי, משכל למעלה הוא הטעם ועיקר הטעם עיקר
לי, תהיון קודש ואנשי כמ"ש לקודש נש"י מתעלים המצות
כי הברית נטירת על קאי תאכלו לא טרפה בשדה ובשר
קדש ואנשי סו"מ, הוא ובכלל צדיק אקרי ברית דנטיר מאן
מתחלה כי עלי' צורך הירידה וזהו המצות, עשיית הוא
כמו לקדש, מתעלה ואח"כ טהרה בבחי' הנשמה היתה
לטהרם, להם תעשה וכה בהם דכתיב לוים בין ההפרש
ע"י היא העבודה ועיקר לי, לכהנו לקדשו כתיב ובכהנים
המצות נתלבשו ולכן קדש, בבחי' שהם מפני כהנים
סוכה וכן גשמי מקלף תפילין גשמי מצמר ציצית בגשמיות
דהיינו בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה נתאוה כי ולולב,
גילוי ממשיכים תומ"צ וע"י למטה, אלקות גילוי שיהי'
ג"כ המצות נשפלו ולכן למטה נשפלו ונש"י אלקות,
אינה הרי מ"מ קדש בשם נק' שהמצות דהגם למטה,

יהיו אם תפילין כמו ישראל, נשמות ע"י כ"א מצוה נעשית
וכשישראל קדושה תשמישי כ"א אינם השולחן על מונחים
היא אם אפי' סוכה וכן מצוה, נעשית אז תפילין מניח
ישראל כשיושב כ"א מצוה עדיין נק' אינה כתיקונה עשוי'
בשם נק' נש"י כי והטעם בסוכה, לישב אקב"ו מברכים אז
הצמיחה שעיקר דהגם חפץ, ארץ לי תהיו ואתם כמ"ש ארץ
כמ"כ הזריעה, לקבל מוכשרת ארץ צ"ל הרי מ"מ מהגרעין
אם אוה"ע כי ה', החפץ נגדל בהם אשר הארץ הם נש"י

אדרבה כי כלום ימשיכו לא מצוה חייביעשו ששבת גוי
לישראל, והנחילם ומע"ט מצות הקב"ה זרע וזהו מיתה,
שהם ונש"י מקדש ששרשם מצות שניהם, שצ"ל ונמצא
וזהו הם. גם מתעלים מצות מקיימים וכשנש"י חפץ, ארץ
אז המצות מקיימים דאם לקדה"ק, נכנס הי' שכה"ג מה
הקודש על וכפר עז"נ במצות פגם אם אבל לקדש, מתעלים
הוי' לפני שזהו לקדה"ק נכנס והי' הקדש, פגם על דהיינו
הי' הכה"ג ה' שם לומר שנופל שבכ"מ דהיינו תטהרו,
בנפש, טהרה עוד שימשך השם מזה גבוה מבחי' ממשיך
לקודש. שיגיע עד עבודה סדר מחדש עוד צ"ל ואח"כ

xteb ivr zaz jl dyr d"c
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miigd ur qxhpew

ÔÎÏÂועם התורה. פנימיות ללמוד כאו"א על וחובה מצוה
איסור בהלכות הוא הלימוד ענין עיקר כי היות
כמ"ש בירורים לברר בכדי וכו' וטהרה טומאה והיתר
דצריך בפע"ח מ"ש להבין ובד"ה הנ"ל כ"ו סי' באגה"ק
שהן במחדו"מ בפו"מ וקיומן התרי"ג כל בלימוד להרבות
וחובת מצוה חובת מ"מ כו'. שם אשר בירורין לברר בי"ע
שם באגה"ק כמ"ש התורה פנימיות ג"כ ללמוד הוא חובה
ומי כו'. כולנה על עולה ואדרבה ונשאה רבה מצוה שהיא
גם כי בנפשו מתחייב ה"ה התורה פנימיות לומד שאינו
בלבד זו ולא באורך. כנ"ל כו' הנופל יפול התורה בעסק
רוצה שאינו מי וכ"ש כו' אדרבה בירורים יברר שלא

באתר מתדבק ה"ה לבד הנגלה בלימוד כ"א הזה בלימוד
ועל בה ורק לעיל. שהובא דויחי בזהר וכמ"ש כו' דמותא
לברר תורתו בעסק בהם וחי אהוי"ר לידי יבוא ידה
ית' ביחודו ולייחדן נפשו ומקור נפשו להעלות בירורים
דוקא, במלח כו' במלח פת וכולן משארז"ל ג"כ וזהו כו'.

פ"ד: כנ"ל התורה פנימיות שהיא
.¯ÂˆÈ˜שלא התורה פנימיות הוא עה"ח אשר יסביר

ד' את לידע וענינה גשמיים בלבושים נתלבשה
שירדה האחרונים בדורות נתגלה בעיקר לאהוי"ר. ולבוא
לומדה שאינו מי ההעלמות. ונתרבו הנשמות מדרי'

זה. בלימוד הממאן וכ"ש מתחייב,
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡כי במצותיו, קדשנו אשר מברכים אנו דהנה הענין
כמ"ש רצון פרט הוא מצוה כל כי רצה"ע, הם המצות
כי רצון בשם נקרא ולכן רצוני, ונעשה שאמרתי לפני נח"ר
זה אין טעמים איזה שיש ומה גלוים טעמים במצות אין
וע"י הגלוי, משכל למעלה הוא הטעם ועיקר הטעם עיקר
לי, תהיון קודש ואנשי כמ"ש לקודש נש"י מתעלים המצות
כי הברית נטירת על קאי תאכלו לא טרפה בשדה ובשר
קדש ואנשי סו"מ, הוא ובכלל צדיק אקרי ברית דנטיר מאן
מתחלה כי עלי' צורך הירידה וזהו המצות, עשיית הוא
כמו לקדש, מתעלה ואח"כ טהרה בבחי' הנשמה היתה
לטהרם, להם תעשה וכה בהם דכתיב לוים בין ההפרש
ע"י היא העבודה ועיקר לי, לכהנו לקדשו כתיב ובכהנים
המצות נתלבשו ולכן קדש, בבחי' שהם מפני כהנים
סוכה וכן גשמי מקלף תפילין גשמי מצמר ציצית בגשמיות
דהיינו בתחתונים דירה לו להיות הקב"ה נתאוה כי ולולב,
גילוי ממשיכים תומ"צ וע"י למטה, אלקות גילוי שיהי'
ג"כ המצות נשפלו ולכן למטה נשפלו ונש"י אלקות,
אינה הרי מ"מ קדש בשם נק' שהמצות דהגם למטה,

יהיו אם תפילין כמו ישראל, נשמות ע"י כ"א מצוה נעשית
וכשישראל קדושה תשמישי כ"א אינם השולחן על מונחים
היא אם אפי' סוכה וכן מצוה, נעשית אז תפילין מניח
ישראל כשיושב כ"א מצוה עדיין נק' אינה כתיקונה עשוי'
בשם נק' נש"י כי והטעם בסוכה, לישב אקב"ו מברכים אז
הצמיחה שעיקר דהגם חפץ, ארץ לי תהיו ואתם כמ"ש ארץ
כמ"כ הזריעה, לקבל מוכשרת ארץ צ"ל הרי מ"מ מהגרעין
אם אוה"ע כי ה', החפץ נגדל בהם אשר הארץ הם נש"י

אדרבה כי כלום ימשיכו לא מצוה חייביעשו ששבת גוי
לישראל, והנחילם ומע"ט מצות הקב"ה זרע וזהו מיתה,
שהם ונש"י מקדש ששרשם מצות שניהם, שצ"ל ונמצא
וזהו הם. גם מתעלים מצות מקיימים וכשנש"י חפץ, ארץ
אז המצות מקיימים דאם לקדה"ק, נכנס הי' שכה"ג מה
הקודש על וכפר עז"נ במצות פגם אם אבל לקדש, מתעלים
הוי' לפני שזהו לקדה"ק נכנס והי' הקדש, פגם על דהיינו
הי' הכה"ג ה' שם לומר שנופל שבכ"מ דהיינו תטהרו,
בנפש, טהרה עוד שימשך השם מזה גבוה מבחי' ממשיך
לקודש. שיגיע עד עבודה סדר מחדש עוד צ"ל ואח"כ
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ÔÎÏÂועם התורה. פנימיות ללמוד כאו"א על וחובה מצוה
איסור בהלכות הוא הלימוד ענין עיקר כי היות
כמ"ש בירורים לברר בכדי וכו' וטהרה טומאה והיתר
דצריך בפע"ח מ"ש להבין ובד"ה הנ"ל כ"ו סי' באגה"ק
שהן במחדו"מ בפו"מ וקיומן התרי"ג כל בלימוד להרבות
וחובת מצוה חובת מ"מ כו'. שם אשר בירורין לברר בי"ע
שם באגה"ק כמ"ש התורה פנימיות ג"כ ללמוד הוא חובה
ומי כו'. כולנה על עולה ואדרבה ונשאה רבה מצוה שהיא
גם כי בנפשו מתחייב ה"ה התורה פנימיות לומד שאינו
בלבד זו ולא באורך. כנ"ל כו' הנופל יפול התורה בעסק
רוצה שאינו מי וכ"ש כו' אדרבה בירורים יברר שלא

באתר מתדבק ה"ה לבד הנגלה בלימוד כ"א הזה בלימוד
ועל בה ורק לעיל. שהובא דויחי בזהר וכמ"ש כו' דמותא
לברר תורתו בעסק בהם וחי אהוי"ר לידי יבוא ידה
ית' ביחודו ולייחדן נפשו ומקור נפשו להעלות בירורים
דוקא, במלח כו' במלח פת וכולן משארז"ל ג"כ וזהו כו'.

פ"ד: כנ"ל התורה פנימיות שהיא
.¯ÂˆÈ˜שלא התורה פנימיות הוא עה"ח אשר יסביר

ד' את לידע וענינה גשמיים בלבושים נתלבשה
שירדה האחרונים בדורות נתגלה בעיקר לאהוי"ר. ולבוא
לומדה שאינו מי ההעלמות. ונתרבו הנשמות מדרי'

זה. בלימוד הממאן וכ"ש מתחייב,
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הכלים. מקור – אלקים האורות, מקור – הוי' ונרתקה. שמש בדוגמת הם ואלקים הוי' שמות
היא העולמות בריאת ולכן האור. את לגלות יכולים הם האור, את מעלימים שהכלים ע"י דוקא

הוי'. דשם הבלי־גבול האור על שמסתיר אלקים שם ע"י

¯e‡·e"אלקים ה' ּומגן ׁשמׁש "ּכי ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין ≈ְְְֱִִִִִֵֵֶֶָָָֹ
אלקים אחד, ה' אלקינּו הוי' הּוא הוי' והּנה ְְֱֱֲֲִִֵֵֶָָָָָֹֹוכּו'.
לידע ּבכדי ּדהּנה הּטבע, ּבגימטרּיא אלקים ולכן טבע, ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהּוא

חד ּכּלא הּוא ואלקים ה' ּכי ׁשהּואדּולהבין האלקים ואׁשר , ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
אלקּות אֹוי טבע איז ּבאמת אז הוי', הּוא זהההּטבע יּובן , ֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

הּׁשמׁש, עצם הא' ּדברים, ב' יׁש ּבּׁשמׁש ּדהּנה ּומגן, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמּׁשמׁש
הּנקרא והּוא הּׁשמׁש ונרּתק הּמגן ׁשהּוא הּׁשמׁש, ּגלּגל ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָהב'
ואלקים, הוי' ּבחינת הּוא למעלה מּזה הּדגמא אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻחּמה,
הּכלים, מקֹור אלקים וׁשם האֹורֹות מקֹור הּוא ּדהוי' ְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָֹוידּוע
האֹורֹות, על ּומעלימים מגּבילים ׁשהם ידּוע הּנה ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָוהּכלים
הּׂשכל אֹותּיֹות ּוכמֹו האֹור, את מגּלים ׁשהּכלים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָהגם
את יֹודעים אנּו האֹותּיֹות ידי על ׁשהרי הּׂשכל, את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמגּלים
עצם על מעלימים ׁשהם מּובן ּגּופא מּזה מקֹום מּכל ֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּׂשכל,

וכּידּועהּׂשכ ידם, על הּׂשכל אֹור ּגּלּוי היה לא ּכן לא ּדאם ל, ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
הּדבר וטעם המקּבלים, לגּבי העלם הּוא הּגּלּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָּדאמּתית
ּכמֹו רק הּוא ּכח ּכל ׁשל העצמי ּומעלתֹו ּדאמּתּותֹו לפי ְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹהּוא

ּכמֹו ּכח ּדכל ּבכלי, ׁשּמתלּבׁש קדם הינּו ּבעצמּותֹו, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשהּוא
ּכמֹו העצמּות ּגּלּוי ּבבחינת הּוא ׁשם הּנה ּבעצמּותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָָׁשהּוא
ּגּלּוי ּבגדר אינֹו ׁשהּוא ּכמֹו העצמּות הּנה ּדבר ּובכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא,
ּבכלי מתלּבׁש ּדכאׁשר ּבכלי, ּכׁשּמתלּבׁש ּדוקא אם ּכי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָלמּטה
רק ונׁשאר האֹור עצם ּומתעּלם מתצמצם אז ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנה
ּכן ואם כּו', למּטה מאיר הּוא ואז האֹור ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָהתּפּׁשטּותֹו
מעלימים הם אלקים ׁשם ּבחינת ׁשהם הּכלים ּדבחינת ְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹיּובן
ׁשם ידי על הּוא העֹולמֹות ּבריאת ולכן האֹור, עצם ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָעל
ּדעצם אלקים", ּברא "ּבראׁשית ׁשּכתּוב ּכמֹו ּדוקא, ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹאלקים
התהּוּות מּזה ׁשּיהיה ּכלל הּנבראים ּבער אינֹו הוי' ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשם
הּוא והוי' ּומקֹום, ּבזמן מגּבלים הם ּדעֹולמֹות ְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻהעֹולמֹות,
ּדהיה ויהיה, הוה היה הּוא ּדהוי' והגם הּזמן, מן ְְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
ּכאחד ויהיה הוה היה הּוא ּבהוי' אמנם זמן, הּוא ויהיה ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹהוה
ׁשהּוא אלקים ׁשם ידי על רק ולזאת הּזמן, מן למעלה ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשהּוא
הּוא זה ידי על הּנה האֹור ׁשל וההסּתר ההעלם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּבחינת

העֹולמֹות, ׁשל ְִֶַַָָההתהּוּות
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האברכים אליכם, קורא הנני עמוק ולב מקרב

יחיו, וארבעים, שלשים בני כלומר לבינה, כח בין הבאים

התבוננו להטיבם. לב ותנו בהוה ומצבכם מעמדכם ראו

החומר תגבירו מתי עד ביתכם, בני ותכלית בתכליתכם

נותנים הנכם – ובכח במוח – לכם אשר כל הצורה! על

מזון ובעד ועושר, הון והשגת הגוף מזון בעד ורק אך

באיזה מסתפקים הנכם מאומה, עושים אתם אין הנפש

ויו"ט. בש"ק בביהכנ"ס ובביקור לצדקה פרוטות

מוסר משפט נפשי, למשפט עצמכם העמידו אברכים!

וראו התיצבו תבהלו, מתי ועד בתהו תלכו מתי עד כליות,

והבנים לשמצה הפרועים בבתיכם הנעשה ובהו התהו

מצוות. וללא תורה ללא מתחנכים והבנות

לכם נתן אלקינו ה' ואמהות! אבות ישראל, ובנות בני

– הברכה על יעמדו כולם – ובבנות בבנים – מתנות

אלקים. במתנות מזלזלים ואתם

וחפץ וכסף זהב של הון לו שיש אדם שבעולם בנוהג

דורש הוא – בנק – אוצר בית באיזה למשמרת להניחו

את להפקיד שיוכל בטוח הוא אם האוצר בית על וחוקר

שמה. כספו

בבנים לכם נתן אשר האלקים מתנת הנה ואתם!

והנכם לב, שימת בלי מפקירים אתם – ירבו כן – ובבנות

בבתי אחראים בלתי אנשים בידי אוצרותיכם את מוסרים

שמים. מלכות עול פורקי הם שמה המורים אשר ספר

השנים עמלים, אתם מי ובשביל למה וראו התבוננו

זרה ברוח מתגדלים והבנות הבנים ועוברות, חולפות

עול. ובפריקת
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העבר, את תבכו ואז הנפש חשבון יום הוא יום יבא

עמלנו. מי ובשביל מה על צורח, מר בקול תצעקו

ואינו דמיו איבוד על דואג "אדם החכם מאמר ישנו

עוד להוסיף צריכים אלה ובימינו ימיו", איבוד על דואג

בניו". איבוד על דואג "ואינו

על עצמכם, על רחמו ישראל, ובנות ישראל בני ובכן

ונפש נפשכם על לעמוד והתעודדו זרעכם, וזרע זרעם

מחזיקי־ לאגודות התאגדו ישראל בני ובנותיכם. בניכם

לאגודות תתאגדנה ישראל ובנות בחורים, ותפארת דת

ותנו ישראל, בנות לטהרת "דאמען־פאראיינען" נשים

אלקים. יראי מורים ידי על ילדיכם

בעוד יחיו וילדיכם עצמכם הצילו ישראל! ובנות בני

בניכם את תנו מה. לעשות בכחם אשר בעוד מועד,

יראות־ למחנות מסרו ובנותיכם אלקים, יראי למלמדים

אלקים.

ושארי והישיבות החדרים את חזקו לכם אשר בכל

ילדיכם ונפש בנפשכם כי היראים של החנוך מוסדות

ישראל בית כלל בתוך ואלינו אליכם פניו ה' ויאר הוא,

דמיטב מילי בכל מרובה וברכה חיים בשפעת ויחננו

בשר. ועד מנפש

rw`aelba xewiad
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למדינה לחוץ נסעו הורי וכבוד תרמ"ח, דשנת טובים והימים הנוראים הימים נשארתי8עברו ואני .

רבקה. מרת הצדקנית הרבנית זקנתי אמי כבוד של דירתה בבית לגור

בשנים. בא איש והוא מרדכי, יוסף ר' ושמו אחד איש דר הצדקנית הרבנית זקנתי אמי כבוד אצל

עשרים זה הנה כן ואחרי צדק, צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק בבית מרדכי יוסף ר' שמש שנה כעשרים

בחדר ישן הנני הורי נסעו וכאשר רבקה, מרת הרבנית זקנתי אמי כבוד בבית משמש שנים וששה שנה

מרדכי. יוסף ר' עם אחד

כל ואת צדק צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק בבית ושמע ראה אשר כל את לי מספר מרדכי יוסף ר'
יוסף לר' מספר ואני זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק בבית ושמע ראה אשר

ביאלטא. הרה"ק אאמו"ר מכ"ק שמעתי אשר הסיפורים מאותם ַמרדכי

* * *

הראשון: הסיפור

ואמו אביו והתרחקו גדול, שקרן נעשה לאט ולאט לגזם, שהתרגל כשרון בעל אחד בילד מעשה
הבין גם עמו, מדבר אינו איש כי ויראה נער, נעשה הילד עמו. לדבר חפץ לא איש כי מאתו, ואחיו

יכול. ולא תשובה לעשות וחפץ שקרן להיות גדולה בושה כי

דיבור ובכל להתרפאות יכול לא השקר ממחלת אבל הרבה, תורה למד והנער שנים כמה עברו

התרעם לא שקר זה כי לו ואמרו הבינו כי וגם שקר. או הגזמה דבר איזה הי' תורה בדברי גם שלו

יכול. ולא דרכו לעזוב חפץ פעמים וכמה זה, על

ותשובה רפואה לבקש אליו וילך גדול. וצדיק חכם תלמיד ישנו פלוני בעיר כי ושמע היום, ויהי

השקר. מחולי יתרפא במה

בכמה גדול ובקי גמרא הרבה יודע הוא כי וימצא תורה, בדברי הנער את בחן הצדיק חכם התלמיד
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מאמע די מוז גיזונד שואכין זיין צוליב ערטער, פערשידענע אין אויסלאנד אין הפסקות קורצע מיט צייט גאנצע די כמעט איז טאטע (דער ַַַיאהרן
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העבר, את תבכו ואז הנפש חשבון יום הוא יום יבא

עמלנו. מי ובשביל מה על צורח, מר בקול תצעקו

ואינו דמיו איבוד על דואג "אדם החכם מאמר ישנו

עוד להוסיף צריכים אלה ובימינו ימיו", איבוד על דואג

בניו". איבוד על דואג "ואינו

על עצמכם, על רחמו ישראל, ובנות ישראל בני ובכן

ונפש נפשכם על לעמוד והתעודדו זרעכם, וזרע זרעם

מחזיקי־ לאגודות התאגדו ישראל בני ובנותיכם. בניכם

לאגודות תתאגדנה ישראל ובנות בחורים, ותפארת דת

ותנו ישראל, בנות לטהרת "דאמען־פאראיינען" נשים

אלקים. יראי מורים ידי על ילדיכם

בעוד יחיו וילדיכם עצמכם הצילו ישראל! ובנות בני

בניכם את תנו מה. לעשות בכחם אשר בעוד מועד,

יראות־ למחנות מסרו ובנותיכם אלקים, יראי למלמדים

אלקים.

ושארי והישיבות החדרים את חזקו לכם אשר בכל

ילדיכם ונפש בנפשכם כי היראים של החנוך מוסדות

ישראל בית כלל בתוך ואלינו אליכם פניו ה' ויאר הוא,

דמיטב מילי בכל מרובה וברכה חיים בשפעת ויחננו

בשר. ועד מנפש
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למדינה לחוץ נסעו הורי וכבוד תרמ"ח, דשנת טובים והימים הנוראים הימים נשארתי8עברו ואני .

רבקה. מרת הצדקנית הרבנית זקנתי אמי כבוד של דירתה בבית לגור

בשנים. בא איש והוא מרדכי, יוסף ר' ושמו אחד איש דר הצדקנית הרבנית זקנתי אמי כבוד אצל

עשרים זה הנה כן ואחרי צדק, צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק בבית מרדכי יוסף ר' שמש שנה כעשרים

בחדר ישן הנני הורי נסעו וכאשר רבקה, מרת הרבנית זקנתי אמי כבוד בבית משמש שנים וששה שנה

מרדכי. יוסף ר' עם אחד

כל ואת צדק צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק בבית ושמע ראה אשר כל את לי מספר מרדכי יוסף ר'
יוסף לר' מספר ואני זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר כ"ק בבית ושמע ראה אשר

ביאלטא. הרה"ק אאמו"ר מכ"ק שמעתי אשר הסיפורים מאותם ַמרדכי

* * *

הראשון: הסיפור

ואמו אביו והתרחקו גדול, שקרן נעשה לאט ולאט לגזם, שהתרגל כשרון בעל אחד בילד מעשה
הבין גם עמו, מדבר אינו איש כי ויראה נער, נעשה הילד עמו. לדבר חפץ לא איש כי מאתו, ואחיו

יכול. ולא תשובה לעשות וחפץ שקרן להיות גדולה בושה כי

דיבור ובכל להתרפאות יכול לא השקר ממחלת אבל הרבה, תורה למד והנער שנים כמה עברו

התרעם לא שקר זה כי לו ואמרו הבינו כי וגם שקר. או הגזמה דבר איזה הי' תורה בדברי גם שלו

יכול. ולא דרכו לעזוב חפץ פעמים וכמה זה, על
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השקר. מחולי יתרפא במה
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כתיב כי אתה היודע השקרנות: בחולי החולה להבחור הצדיק ויאמר תרחק,9הלכות. שקר מדבר
עיני?10וכתיב לנגד יכון לא שקרים ודובר

רז"ל שקרניםהםאחתמארבעכתותשאמרו כי ידעתי וגם שלהשקרן, גודלחטאו ידעתי הבחור: 11ויאמר

תשובה. לעשות לי נותנים אינם השמים מן עצמי, את לעזור יכול אינני אבל השכינה, פני מקבלים שאינם

הרצון בפני העומד דבר לך אין הצדיק: ל12ויאמר באמת תרצה אם תשובתך.. יקבלו תשובה עשות

תשובה. לעשות באמת חפץ הוא כי הבחור ויען

לך. שאומר מה לעשות תקבל אם הצדיק: ויאמר

דבר מכל עצמו למנוע וכן לעשות, לו יאמר אשר כל שלם בלבב עליו מקבל הוא כי הבחור, ויען
לעשות. לא יצוונו אשר

שנים חמש במשך תדבר לא תורה בדברי מלבד אשר עצמך על קבל הבחור: אל הצדיק ויאמר
תתאלם כי העונש עצמך על תקבל אחת פעם אפילו עליו ותעבור הציווי את תשמור לא ובאם רצופות,

שנים. חמש במשך

הציווי. על יעבור באם והעונש הציווי, את עליו הוא מקבל כי הבחור, ויען

להעמיד זהיר להיות עליו ויצו שמים. יראת של ובהנהגה הלימוד סדר הבחור אל הצדיק ויאמר
משנתו. כשיעור תיכף אני מודה באמירת זהיר ולהיות השינה. לפני מטתו אצל מים וכד כלי

בחזקה. הציווי את שומר והוא חדשים כחמשה עברו לדרכו. הלך הבחור

בנסיונו. חזק עומד הבחור אבל להחטיאו, הבחור את מסית הרע היצר

וישכח אליו, מדבר איש כי לו ונדמה במטתו שכב משנתו בהקיצו הבחור אשר אירע פעם אמנם
נאלם. וכרגע בחדר? ההולך הוא מי ויקרא: הצדיק, שציווהו הציווי על

לדבר ויתחיל נתרפא, פתאום יום, אל מיום שנים החמשה וככלות אלם. הבחור הי' שנים חמשה
הדור. וצדיקי מגאוני אחד ויהי השקר, חולי מחליו, ויתרפא אדם. ככל
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ז. כג, משפטים (9

דובר). (ושם: ז קא, תהלים (10

א. קג, סנהדרין א. מב, סוטה (11

אדמו"ר כ"ק (הערת מקומו ידעתי לא ולע"ע בכ"מ, הובא (12

(אגרותֿקודש תשכ"ב מנ"א ג' ובמכתב .(12 ע' תש"ג המאמרים בספר

דעלמא מלין "כל (ושם: ע"ב ריש קסב, לזח"ב מציין רצג) ע' חכ"ב

ברעותא"). אלא תליין לא

∑
ycew zexb`

תרצ"ו סיון א' ב"ה

אטואצק

מוהר"ר אי"א וו"ח ידידי אל

שמוטקין שי' יהודא

וברכה. שלום

ועשה פעל אשר ואת שי' מאנ"ש פ"ש מכתבו לקרא נהניתי

. . . התלמיד עם דבר אשר ואת תהלים אמירת הנהגת בדבר

התעוררות בעניני מכתבים בחליפות עמו אתו יבא ובטח

באמת רעים אהבת יסוד זהו אשר ובפועל בלימוד וחיזוק

משוער. בלתי תועלת ומביא הגמור

במאד נכון הוא תי' התמימים נשי אגודת התיסדות בדבר

בגו"ר. טוב הפועל אל מהכח יביא כי יעזר והשי"ת מאד

פרנסתו לו ויזמין תי' זוג' ובריאות בריאותו יחזק השי"ת

בגו"ר. ובמנוחה בריוח

ישלח הסידורים ושאר אצלי אין ז"ל רש"ש של הסידור

אודיעו. ואז רשימה

שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם

פייגין יחזקאל
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‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ(יח עֹולם(מד, ׁשל צּדיקֹו לרּבי, נּגׁש יהּודי «ƒ«≈»¿»ְִִִִֶַַַָָ

ואֹומר: הּצּדיק) ‡„È�B(יֹוסף Èaמקּׁשר אני אדֹוני, הּוא הּצּדיק - ְִֵֵַַƒ¬ƒְֲֲִִִַַָֻ

(ּבי) ּבתֹוכי ׁשּימׁש לבּקׁש אני רּׁשאי ולכן אליו, ּומתּבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻאליו

מּמּנּו. Ec·Úaהׁשּפעה Et‡ ¯ÁÈ Ï‡Âעל הּצּדיק יתרעם נא אל - ְִֶַָָ¿«ƒ««¿¿«¿∆ְִִֵַַַַַָ

ׁשּלי. חסרֹותֿהער הּבּקׁשֹות עם זמּנֹו את מבזּבז ׁשאני ּכÈk ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ

‰Ú¯Ùk EBÓÎואתּגליין "ּדאתּפריעּו הּקּב"ה, על רֹומז ּפרעה - »¿«¿…ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹ

הּטֹוב וטבע הּטֹוב עצם הּקּב"ה, לגּבי נהֹורין". ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמיּניּה

ּכן. הּצּדיק אצל ואף ּתרעמת, ׁשּי לא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלהיטיב,
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éãár:äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úà Eáìék £¨¤¹¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨¦³

àì-íà øîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ¦³Ÿ
éìà epàéáà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå Eâìäzrå £¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«§©À̈

ìré ørpäå éðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®§©©−©©¬©

:åéçà-írãìéà-ékepðéà ørpäå éáà-ìà äìrà C ¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà ït ézà¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äîàåéìr íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîr-àìå éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨®̈§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäaáéëáa Bì÷-úà ïziå §¦§©©¬¥−¤¤¨«©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®
:ärøt úéa òîLiå íéøöî eòîLiåâóñBé øîàiå ©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³

åéçà eìëé-àìå éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ
áð ék Búà úBðrì:åéðtî eìäã-ìà óñBé øîàiå ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤

íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà¤¨²§¨¬¥©−©¦®̈©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½
:äîéøöî éúà ízøëî-øLàäeáörz-ìà | äzrå £¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À

äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra øçé-ìàå§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈
:íëéðôì íéýìû éðçìLåárøä íéúðL äæ-ék §¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈

Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä áø÷a§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−
:øéö÷åæíëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå §¨¦«©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa úéøàL§¥¦−¨®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב מּצד(מד, ּבאה יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְִֶַַָָָ

מהתחּלקּות ׁשּלמעלה מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ּבזה). זה מערבים יׂשראל ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ׁשהיא

ּכי הּמלּוכה, נּתנה ׁשּלֹו ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלכן

ּודבריו מהתחּלקּות. ׁשּלמעלה ּבכתר, מׁשרׁשת הּמלכּות ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻספירת

והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל לא ולכן ּביֹוסף, ּגם זה ענין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּפעלּו

אחיו. ֶֶָאל

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½

:íéøöî õøà-ìëa ìLîeèéáà-ìà eìrå eøäî ¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´¤¨¦¼
ða øîà äk åéìà ízøîàåíéýìû éðîN óñBé E ©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²

:ãîrz-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàìézáLéå §¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−©©«£«Ÿ§¨«©§¨´
éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàáéðá éðáe EE §¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−§¥´¨¤®

ðàöå:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe EàéíL Eúà ézìkìëå §«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈
Eúéáe äzà Løez-ït árø íéðL Lîç ãBò-ék¦²¨¥¬¨¦−¨¨®¤¦¨¥²©¨¬¥«§−

:Cì-øLà-ìëåáéúBàø íëéðér äpäåéçà éðérå §¨£¤¨«§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´
:íëéìà øaãîä éô-ék ïéîéðáâééáàì ízãbäå ¦§¨¦®¦¦−©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãé-ìr ìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ©

:åéøàeö-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©©¨¨«



קמג iyily ,ipy ,oey`x - dn ,cn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ùâéå úùøô

ãîçéåéìà Lbiåàð-øaãé éðãà éa øîàiå äãeäé ©¦©̧¥¹̈§À̈©Ÿ»¤»¦´£Ÿ¦¼§©¤¨̧
ék Ecára Età øçé-ìàå éðãà éðæàa øáã Ecár©§§³¨¨Æ§¨§¥´£Ÿ¦½§©¦¬©©§−§©§¤®¦¬

:ärøôk EBîëèéøîàì åéãár-úà ìàL éðãà ¨−§©§«Ÿ£Ÿ¦´¨©½¤£¨−̈¥®Ÿ
:çà-Bà áà íëì-Léäëeðì-Lé éðãà-ìà øîàpå £¥¨¤¬−̈¨«©Ÿ̧¤Æ¤£Ÿ¦½¤¨̧Æ

Bcáì àeä øúeiå úî åéçàå ïè÷ íéð÷æ ãìéå ï÷æ áà́̈¨¥½§¤¬¤§ª¦−¨¨®§¨¦´¥½©¦¨¥̧¯§©²
:Báäà åéáàå Bnàì(éåì)àëéãár-ìà øîàzåE §¦−§¨¦¬£¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½

:åéìr éðér äîéNàå éìà eäãøBäáë-ìà øîàpå «¦ª−¥¨®§¨¦¬¨¥¦−¨¨«©Ÿ̧¤Æ¤
-úà áærå åéáà-úà áærì ørpä ìëeé-àì éðãà£Ÿ¦½«Ÿ©¬©©−©©«£´Ÿ¤¨¦®§¨©¬¤

:úîå åéáàâë-ìà øîàzåéãárãøé àì-íà E ¨¦−¨¥«©¸Ÿ¤Æ¤£¨¤½¦¬Ÿ¥¥²
:éðt úBàøì ïeôñú àì íëzà ïèwä íëéçàãëéäéå £¦¤¬©¨−Ÿ¦§¤®¬Ÿ«Ÿ¦−¦§¬¨¨«©«§¦Æ

:éðãà éøác úà Bì-ãbpå éáà Ecár-ìà eðéìr ék¦´¨¦½¤©§§−¨¦®©©̧¤½¥−¦§¥¬£Ÿ¦«
(ìàøùé)äë:ìëà-èrî eðì-eøáL eáL eðéáà øîàiå©−Ÿ¤¨¦®ª−¦§¨¬§©«Ÿ¤

åëeðzà ïèwä eðéçà Lé-íà úãøì ìëeð àì øîàpå©¾Ÿ¤¬Ÿ©−¨¤®¤¦¥Á¨¦̧©¨³Ÿ¦¨̧Æ
ïèwä eðéçàå Léàä éðt úBàøì ìëeð àì-ék eðãøéå§¨©½§¦´Ÿ©À¦§Æ§¥´¨¦½§¨¦¬©¨−Ÿ

:eðzà epðéàæëízà eðéìà éáà Ecár øîàiå ¥¤¬¦¨«©²Ÿ¤©§§¬¨¦−¥¥®©¤´
ék ízrãé:ézLà él-äãìé íéðLçëãçàä àöiå §©§¤½¦¬§©−¦¨«§¨¦¬¦§¦«©¥¥³¨«¤¨Æ

:äpä-ãr åéúéàø àìå óøè óøè Cà øîàå ézàî¥«¦¦½¨«Ÿ©¾©−¨´ŸŸ̈®§¬Ÿ§¦¦−©¥«¨
èëïBñà eäø÷å éðt írî äæ-úà-íb ízç÷ìe§©§¤¯©¤¤²¥¦¬¨©−§¨¨´¨®

:äìàL ärøa éúáéN-úà ízãøBäåìéàák äzrå §«©§¤¯¤¥«¨¦²§¨−̈§«Ÿ¨§©À̈§Ÿ¦Æ
äøeL÷ BLôðå eðzà epðéà ørpäå éáà Ecár-ìà¤©§§´¨¦½§©©−©¥¤´¦¨®§©§−§¨¬

:BLôðá§©§«
ã ycew zegiyn zecewp ã(162 'nr a mgpn zxez)

‰„e‰È ÂÈÏ‡ LbiÂ(יח עֹולם(מד, ׁשל צּדיקֹו לרּבי, נּגׁש יהּודי «ƒ«≈»¿»ְִִִִֶַַַָָ

ואֹומר: הּצּדיק) ‡„È�B(יֹוסף Èaמקּׁשר אני אדֹוני, הּוא הּצּדיק - ְִֵֵַַƒ¬ƒְֲֲִִִַַָֻ

(ּבי) ּבתֹוכי ׁשּימׁש לבּקׁש אני רּׁשאי ולכן אליו, ּומתּבּטל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָֻאליו

מּמּנּו. Ec·Úaהׁשּפעה Et‡ ¯ÁÈ Ï‡Âעל הּצּדיק יתרעם נא אל - ְִֶַָָ¿«ƒ««¿¿«¿∆ְִִֵַַַַַָ

ׁשּלי. חסרֹותֿהער הּבּקׁשֹות עם זמּנֹו את מבזּבז ׁשאני ּכÈk ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָƒ

‰Ú¯Ùk EBÓÎואתּגליין "ּדאתּפריעּו הּקּב"ה, על רֹומז ּפרעה - »¿«¿…ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹ

הּטֹוב וטבע הּטֹוב עצם הּקּב"ה, לגּבי נהֹורין". ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָמיּניּה

ּכן. הּצּדיק אצל ואף ּתרעמת, ׁשּי לא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹלהיטיב,

,ïåùàøéðùàìeãéøBäå úîå ørpä ïéà-ék BúBàøk äéäå§¨À̈¦§²¦¥¬©©−©¨¥®§¦¸
éãár:äìàL ïBâéa eðéáà Ecár úáéN-úà Eáìék £¨¤¹¤¥©̧©§§¬¨¦²§¨−§«Ÿ¨¦³

àì-íà øîàì éáà írî ørpä-úà áør Ecár©§§Æ¨©´¤©©½©¥¦¬¨¦−¥®Ÿ¦³Ÿ
éìà epàéáà:íéîiä-ìk éáàì éúàèçå Eâìäzrå £¦¤̧Æ¥¤½§¨¨¬¦§¨¦−¨©¨¦«§©À̈

ìré ørpäå éðãàì ãár ørpä úçz Ecár àð-áLé¥«¤¨³©§§Æ©´©©©½©¤−¤©«Ÿ¦®§©©−©©¬©

:åéçà-írãìéà-ékepðéà ørpäå éáà-ìà äìrà C ¦¤¨«¦¥Æ¤«¡¤´¤¨¦½§©©−©¥¤´
:éáà-úà àöîé øLà òøá äàøà ït ézà¦¦®¤µ¤§¤´¨½̈£¤¬¦§−̈¤¨¦«

äîàåéìr íéávpä ìëì ÷tàúäì óñBé ìëé-àìå§«Ÿ¨¸Ÿ¥¹§¦§©¥À§³Ÿ©¦¨¦Æ¨½̈
Bzà Léà ãîr-àìå éìrî Léà-ìë eàéöBä àø÷iå©¦§¾̈¦¬¨¦−¥«¨®̈§Ÿ¨³©¦Æ¦½

:åéçà-ìà óñBé òcåúäaáéëáa Bì÷-úà ïziå §¦§©©¬¥−¤¤¨«©¦¥¬¤Ÿ−¦§¦®
:ärøt úéa òîLiå íéøöî eòîLiåâóñBé øîàiå ©¦§§´¦§©½¦©¦§©−¥¬©§«Ÿ©¸Ÿ¤¥³

åéçà eìëé-àìå éç éáà ãBòä óñBé éðà åéçà-ìà¤¤¨Æ£¦´¥½©¬¨¦−¨®§Ÿ¨«§³¤¨Æ
áð ék Búà úBðrì:åéðtî eìäã-ìà óñBé øîàiå ©«£´Ÿ½¦¬¦§£−¦¨¨«©¸Ÿ¤¥¯¤

íëéçà óñBé éðà øîàiå eLbiå éìà àð-eLb åéçà¤¨²§¨¬¥©−©¦®̈©ÀŸ¤£¦Æ¥´£¦¤½
:äîéøöî éúà ízøëî-øLàäeáörz-ìà | äzrå £¤§©§¤¬Ÿ¦−¦§¨«§¨§©¨´©¥¨´§À

äéçîì ék äpä éúà ízøëî-ék íëéðéra øçé-ìàå§©¦̧©Æ§¥´¥¤½¦«§©§¤¬Ÿ¦−¥®¨¦´§¦§½̈
:íëéðôì íéýìû éðçìLåárøä íéúðL äæ-ék §¨©¬¦¡Ÿ¦−¦§¥¤«¦¤²§¨©¬¦¨«¨−̈

Léøç-ïéà øLà íéðL Lîç ãBòå õøàä áø÷a§¤´¤¨¨®¤§Æ¨¥´¨¦½£¤¬¥«¨¦−
:øéö÷åæíëì íeNì íëéðôì íéýìû éðçìLiå §¨¦«©¦§¨¥³¦¡Ÿ¦Æ¦§¥¤½¨¬¨¤²

:äìãb äèéìôì íëì úBéçäìe õøàa úéøàL§¥¦−¨®̈¤§©«£´¨¤½¦§¥−̈§Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(aix 'nr a hweln mixn`nd xtq)

¯Úp‰ ˙‡ ·¯Ú Ec·Ú Èk(לב מּצד(מד, ּבאה יהּודה ׁשל ערבּותֹו ƒ«¿¿»«∆«««ְְִֶַַָָָ

מהתחּלקּות ׁשּלמעלה מּמׁש, אחד עצם הם יׂשראל ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָזה

ּבזה). זה מערבים יׂשראל ׁשּכל מּזה יֹותר נעלית ּדרּגה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ(ׁשהיא

ּכי הּמלּוכה, נּתנה ׁשּלֹו ּדוקא, יהּודה אצל זֹו ערבּות היתה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָלכן

ּודבריו מהתחּלקּות. ׁשּלמעלה ּבכתר, מׁשרׁשת הּמלכּות ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻספירת

והתוּדע להתאּפק יֹוסף יכל לא ולכן ּביֹוסף, ּגם זה ענין ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹּפעלּו

אחיו. ֶֶָאל

éùéìùçék äpä éúà ízçìL ízà-àì äzrå§©À̈«Ÿ©¤º§©§¤³Ÿ¦Æ¥½¨¦−
Búéa-ìëì ïBãàìe äòøôì áàì éðîéNéå íéýìûä̈«¡Ÿ¦®©§¦¥̧¦§¹̈§©§ÀŸ§¨Æ§¨¥½

:íéøöî õøà-ìëa ìLîeèéáà-ìà eìrå eøäî ¥−§¨¤¬¤¦§¨«¦©«£»©«£´¤¨¦¼
ða øîà äk åéìà ízøîàåíéýìû éðîN óñBé E ©«£©§¤´¥À̈³Ÿ¨©Æ¦§´¥½¨©¯¦¡Ÿ¦²

:ãîrz-ìà éìà äãø íéøöî-ìëì ïBãàìézáLéå §¨−§¨¦§¨®¦§¨¬¥©−©©«£«Ÿ§¨«©§¨´
éðáe äzà éìà áBø÷ úééäå ïLb-õøàáéðá éðáe EE §¤«¤À¤§¨¦³¨¨Æ¥©½©¾̈¨¤−§¥´¨¤®

ðàöå:Cì-øLà-ìëå Eø÷áe EàéíL Eúà ézìkìëå §«Ÿ§¬§¨«§−§¨£¤¨«§¦§©§¦³«Ÿ§Æ½̈
Eúéáe äzà Løez-ït árø íéðL Lîç ãBò-ék¦²¨¥¬¨¦−¨¨®¤¦¨¥²©¨¬¥«§−

:Cì-øLà-ìëåáéúBàø íëéðér äpäåéçà éðérå §¨£¤¨«§¦¥³¥«¥¤ÆŸ½§¥¥−¨¦´
:íëéìà øaãîä éô-ék ïéîéðáâééáàì ízãbäå ¦§¨¦®¦¦−©«§©¥¬£¥¤«§¦©§¤´§¨¦À

íúéàø øLà-ìk úàå íéøöîa éãBák-ìk-úà¤¨§¦Æ§¦§©½¦§¥−¨£¤´§¦¤®
:äpä éáà-úà ízãøBäå ízøäîeãé-ìr ìtiå ¦«©§¤²§«©§¤¬¤¨¦−¥«¨©¦²Ÿ©

:åéøàeö-ìr äëa ïîéðáe jáiå åéçà-ïîéðá éøàeö©§¥¬¦§¨«¦¨¦−©¥®§§¦̧§¨¦½¨−̈©©¨¨«



iyingקמד ,iriax - en - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

åèeøac ïë éøçàå íäìr jáiå åéçà-ìëì ÷Mðéå©§©¥¬§¨¤−̈©¥´§§£¥¤®§©´£¥¥½¦§¬
:Bzà åéçàæèeàa øîàì äòøt úéa òîLð ìwäå ¤−̈¦«§©´Ÿ¦§©À¥³©§ŸÆ¥½Ÿ−̈

:åéãár éðéráe äòøô éðéra áèéiå óñBé éçàæéøîàiå £¥´¥®©¦©Æ§¥¥´©§½Ÿ§¥¥−£¨¨«©³Ÿ¤
éçà-ìà øîà óñBé-ìà äòøteðrè eNr úàæ E ©§ŸÆ¤¥½¡¬Ÿ¤©¤−´Ÿ£®©«£Æ

:ïrðk äöøà eàá-eëìe íëøéra-úàçé-úà eç÷e ¤§¦´§¤½§−Ÿ©¬§¨§¨«©§¯¤
-úà íëì äðzàå éìà eàáe íëéza-úàå íëéáà£¦¤²§¤¨«¥¤−´Ÿ¥¨®§¤§¨´¨¤À¤

:õøàä áìç-úà eìëàå íéøöî õøà áeèèéäzàå Æ¤´¤¦§©½¦§¦§−¤¥¬¤¨¨«¤§©¨¬
úBìâr íéøöî õøàî íëì-eç÷ eNr úàæ äúéeöª¥−¨Ÿ́£®§«¨¤Á¥¤̧¤¦§©¹¦£¨À
:íúàáe íëéáà-úà íúàNðe íëéLðìå íëtèì§©§¤Æ§¦§¥¤½§¨¤¬¤£¦¤−¨¤«

ëõøà-ìk áeè-ék íëéìk-ìr ñçz-ìà íëðérå§¥´§¤½©¨−Ÿ©§¥¤®¦²¨¤¬¤
:àeä íëì íéøöîàëïziå ìàøNé éða ïë-eNriå ¦§©−¦¨¤¬«©©«£¥Æ§¥´¦§¨¥½©¦¥̧

äãö íäì ïziå äòøô ét-ìr úBìâr óñBé íäì̈¤¬¥²£¨−©¦´©§®Ÿ©¦¥¬¨¤²¥−̈
:Cøcìáëïîéðáìe úìîN úBôìç Léàì ïúð ílëì ©¨«¤§ª¨¬¨©²¨¦−£¦´§¨®Ÿ§¦§¨¦³

úðìL ï:úìîN úôìç Lîçå óñk úBàî L ¨©Æ§´¥´¤½¤§¨¥−£¦¬Ÿ§¨«Ÿ
âëáehî íéàNð íéøîç äøNr úàæk çìL åéáàìe§¨¦º¨©³§ŸÆ£¨¨´£Ÿ¦½«Ÿ§¦−¦´

åéáàì ïBæîe íçìå øa úàNð úðúà øNrå íéøöî¦§®̈¦§¤´¤£Ÿ¿ŸÂ«Ÿ§ÂŸ¨´¨¤¯¤¨²§¨¦−
:Cøcìãëíäìà øîàiå eëìiå åéçà-úà çlLéå ©¨«¤©§©©¬¤¤−̈©¥¥®©´Ÿ¤£¥¤½

:Cøca eæbøz-ìàäëõøà eàáiå íéøönî eìriå ©¦§§−©¨«¤©©«£−¦¦§¨®¦©¨¸ŸÆ¤´¤
:íäéáà á÷ré-ìà ïrðkåëóñBé ãBò øîàì Bì eãbiå §©½©¤©«£−Ÿ£¦¤«©©¦̧¹¥ÀŸµ¥´

ék Baì âôiå íéøöî õøà-ìëa ìLî àeä-éëå éç©½§¦¬¥−§¨¤´¤¦§®̈¦©¨´¨¦½¦¬
:íäì ïéîàä-àìæëóñBé éøác-ìk úà åéìà eøaãéå Ÿ¤«¡¦−¨¤«©§©§´¥À̈¥´¨¦§¥³¥Æ

çìL-øLà úBìârä-úà àøiå íäìà øac øLà£¤´¦¤´£¥¤½©©§Æ¤¨´£¨½£¤¨©¬
:íäéáà á÷ré çeø éçzå Búà úàNì óñBé¥−¨¥´Ÿ®©§¦¾−©©«£¬Ÿ£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(14 'nr f zegiy ihewl)

ÌÈ˜Ï‡‰ Èk ‰p‰ È˙‡ ÌzÁÏL Ìz‡ ‡Ï ‰zÚÂ(ח ּבספר(מה, ¿«»…«∆¿«¿∆…ƒ≈»ƒ»¡…ƒְֵֶ

לּנּזק לֹו אין - לזּולתֹו נזק ּגֹורם אדם ׁשּכאׁשר מבאר, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּתניא

הּנה ּבחירתֹו, רע על נענׁש ׁשהּמּזיק אף ׁשּכן הּמּזיק, על ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹֹלכעס

לׁשאל, ויׁש לּמקֹום. ׁשלּוחים והרּבה ּבּׁשמים, נגזר ּכבר הּנּזק ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹעל

רז"ל אמרּו מּדּוע ּכן ב)אם צב, קמא הּטֹוב(בבא הׁשּפעת לגּבי ְְְִֵֵַַַַַַַַָָ

הּוא ׁשהּׁשליח ּכיון - והּטעם לׁשקייּה", טיבּותא למריּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ"חמרא

הּׁשליח הּטֹוב ׁשּבהׁשּפעת לֹומר, ויׁש ּבחירה. ÛÈÒBÓּבעל ְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָƒ

אֹו צּדיק ּתפּלת ׁשּמֹועילה (ּכמֹו ׁשּמּלמעלה ּבהׁשּפעה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָלפעמים

נֹותן הּמׁשקה חמרא: תוד"ה ּוראה ÙÈ‰ּברכתֹו). ÔÈÚaׁשהּוא למי ְְְְִֵֵֶַַַָָ¿«ƒ»»ְִֶ

.יבר עין טֹוב . . ְִֶַָֹרֹוצה

éòéáøçëäëìà éç éða óñBé-ãBr áø ìàøNé øîàiå©¸Ÿ¤Æ¦§¨¥½©²«¥¬§¦−®̈¥«§¨¬
:úeîà íøèa epàøàååîà-ìëå ìàøNé òqiå §¤§¤−§¤¬¤¨«©¦©³¦§¨¥Æ§¨

éýìûì íéçáæ çaæiå òáM äøàa àáiå Bì-øLà£¤½©¨−Ÿ§¥´¨¨®©©¦§©´§¨¦½¥«Ÿ¥−

:÷çöé åéáàáúàøîa ìûøNéì | íéýìû øîàiå ¨¦¬¦§¨«©¸Ÿ¤¡Ÿ¦³§¦§¨¥Æ§©§´Ÿ
:éðpä øîàiå á÷ré | á÷ré øîàiå äìéläâøîàiå ©©½§¨©−Ÿ¤©«£´Ÿ©«£®Ÿ©−Ÿ¤¦¥«¦©¾Ÿ¤

éáà éýìû ìûä éëðàäîéøöî äãøî àøéz-ìà E ¨«Ÿ¦¬¨¥−¡Ÿ¥´¨¦®©¦¨Æ¥«§¨´¦§©½§¨
:íL EîéNà ìBãb éBâì-ékãEnr ãøà éëðà ¦«§¬¨−£¦«§¬¨«¨«Ÿ¦À¥¥³¦§Æ

äìr-íâ Eìrà éëðàå äîéøöîBãé úéLé óñBéå ¦§©½§¨§¨«Ÿ¦−©«©§´©¨®Ÿ§¥¾¨¦¬¨−
éðér-ìr:Eä-éðá eàNiå òáL øàaî á÷ré í÷iå ©¥¤«©¨¬̈©«£−Ÿ¦§¥´®̈©©¦§¸§¥«

íäéLð-úàå ítè-úàå íäéáà á÷ré-úà ìûøNé¦§¨¥¹¤©«£´Ÿ£¦¤À§¤©¨Æ§¤§¥¤½
:Búà úàNì äòøt çìL-øLà úBìâraåeç÷iå ¨«£¨¾£¤¨©¬©§−Ÿ¨¥¬Ÿ«©¦§´

ïrðk õøàa eLëø øLà íLeëø-úàå íäéð÷î-úà¤¦§¥¤À§¤§¨Æ£¤³¨«§Æ§¤´¤§©½©
:Bzà Bòøæ-ìëå á÷ré äîéøöî eàáiåæéðáe åéða ©¨−Ÿ¦§¨®§¨©«£−Ÿ§¨©§¬¦«¨º̈§¥³

Bzà àéáä Bòøæ-ìëå åéða úBðáe åéúða Bzà åéðá̈¨Æ¦½§Ÿ¨²§¬¨−̈§¨©§®¥¦¬¦−
:äîéøöîñ ¦§¨«§¨
ã ycew zegiyn zecewp ã(235 'nr l zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ ‰„¯Ó ‡¯Èz Ï‡(ג ÊpL˜˜(מו, ÏÚ ¯ˆÓ ‰È‰L ÈÙÏ «ƒ»≈¿»ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»≈≈«∆ƒ¿«

ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ˙‡ˆÏ(רש"י)אל" לֹומר לֹו היה זה לפי לׁשאל, יׁש »≈¿»»»∆ְְִִֵֶַַָָֹ

¯ÚËˆzאל" ולא וכּדֹומה, "‡¯Èzּכׁשּיהּודי ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ƒ¿«≈ְְֶַַֹƒ»ְְְְִִֵֵֶַ

על מצטער והּוא האמּתי, מקֹומֹו אינּה ׁשהּגלּות ּומרּגיׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָמּכיר

עצמּה זֹו ּתׁשּוקה הרי - למקֹומֹו לׁשּוב ּומׁשּתֹוקק ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָהּמצאֹו

הּדרּוׁשים הּכֹוחֹות את לֹו ּומעניקה לּגלּות מעל אֹותֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָמרֹוממת

הרמז זהּו ּופחד. מֹורא ללא קׁשייה ועם הּגלּות עם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהתמֹודד

ּדוקא רׁש"י: סּבהÌeMÓּבלׁשֹון ל אין הּגלּות על מצר ׁשאּתה ְְִִַַָƒְִֵֵֵַַַָָָָ

מּמּנּה. ְִֵֶַָלפחד

éùéîççäîéøöî íéàaä ìûøNé-éða úBîL älàå§¥̧¤§¯§¥«¦§¨¥²©¨¦¬¦§©−§¨
:ïáeàø á÷ré øëa åéðáe á÷réèCBðç ïáeàø éðáe ©«£´Ÿ¨®̈§¬Ÿ©«£−Ÿ§¥«§¥−§¥®£¬

:éîøëå ïøöçå àelôeéïéîéå ìûeîé ïBòîL éðáe ©−§¤§¬Ÿ§©§¦«§¥´¦§À§¥¯§¨¦²
:úéðrðkä-ïa ìeàLå øçöå ïéëéå ãäàå§−Ÿ©§¨¦´§®Ÿ©§¨−¤©§©«£¦«

àé:éøøîe úä÷ ïBLøb éåì éðáeáéør äãeäé éðáe §¥−¥¦®¥«§¾§−̈§¨¦«§¥´§À̈¥¯
ïrðk õøàa ïðBàå ør úîiå çøæå õøôå äìLå ïðBàå§²̈§¥−̈¨¤¤́¨®̈©©¨̧¨¥³§¨Æ§¤´¤§©½©

:ìeîçå ïøöç õøô-éðá eéäiåâéòìBz øëùOé éðáe ©¦«§¬§¥¤−¤¤§¬Ÿ§¨«§¥−¦¨®̈¨¬
:ïøîLå áBéå äeôeãé:ìàìçéå ïBìàå ãøñ ïeìáæ éðáe ª−̈§¬§¦§«Ÿ§¥−§ª®¤¬¤§¥−§©§§¥«

åèíøà ïcôa á÷réì äãìé øLà äàì éða | älà¥´¤§¥´¥À̈£¤̧¨«§¨³§©«£ŸÆ§©©´£½̈
ìL åéúBðáe åéða Lôð-ìk Bzá äðéc úàåíéL §¥−¦¨´¦®¨¤¯¤¨¨²§−̈§¦¬

ìLå:Læèéør ïaöàå éðeL ébçå ïBéôö ãâ éðáe §¨«§¥´½̈¦§¬§©¦−¦´§¤§®Ÿ¥¦¬
:éìàøàå éãBøàåæééåLéå äåLéå äðîé øLà éðáe ©«£¦−§©§¥¦«§¥´¨¥À¦§¨¯§¦§¨²§¦§¦¬

:ìàékìîe øáç äréøá éðáe íúçà çøNå äréøáe§¦−̈§¤´©£Ÿ¨®§¥´§¦½̈¤−¤©§¦¥«
çéãìzå Bzá äàìì ïáì ïúð-øLà ätìæ éða älà¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈§¥¨´¦®©¥³¤

:Lôð äøNr LL á÷réì älà-úàèéìçø éða ¤¥̧¤Æ§©«£½Ÿ¥¬¤§¥−¨«¤§¥³¨¥Æ

iriay ,iyy - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïîéðáe óñBé á÷ré úLàëõøàa óñBéì ãìeiå ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«©¦¨¥´§¥»§¤´¤
ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ

:íéøôà-úàå äMðî-úààëøëáå òìa ïîéðá éðáe ¤§©¤−§¤¤§¨«¦§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ
:cøàå íétçå íétî Làøå éçà ïîrðå àøb ìaLàå§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

áëäraøà Lôð-ìk á÷réì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNrâë:íéLç ïã-éðáeãëéðeâå ìûöçé éìzôð éðáe ¨¨«§¥−̈ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−

:ílLå øöéåäëïáì ïúð-øLà ääìá éða älà §¥¬¤§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈
:äráL Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzå Bza ìçøì§¨¥´¦®©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

åëàöé äîéøöî á÷réì äàaä Lôpä-ìkBëøé é ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLð ãálîæëéðáe ¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«§¥¬

Lôpä-ìk íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§®̈¦¨©¤¯¤
:íéráL äîéøöî äàaä á÷ré-úéáìñ §¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(223 'nr k zegiy ihewl)

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ� Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈

„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈ�Le ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י)הׁשלימה ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְְִִִִֶַַָ

ּגלּות ׁשל הּמּטרה ּדהּנה לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

"וּיאמן - יהּודי ּבכל ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמצרים

"ואמּונה ׁשּנקראת הּמלכּות, לספירת רֹומזת ּבכלל ואּׁשה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעם".

ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ּבנׁשמֹות מחּדירה היא ּכי זאת", ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר מּמלכּותֹו וקּימים חּיים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָהעֹולמֹות

האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ּביֹוכבד ואף ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעֹולמים".

אמּונה ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא יׂשראל, ּבני ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאצל

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
eàa ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©¨¬

:éìàáìeéä äð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöåâìäéäå §Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«§¨¾̈

:íëéNrn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«
ãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´

eáLz øeára eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ
:ïàö ärø-ìk íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ

æîàéçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
÷áe íðàöåïrðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø §Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©

:ïLb õøàa ípäåáäMîç ç÷ì åéçà äö÷îe §¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´
:ärøô éðôì íâviå íéLðàâ-ìà äòøt øîàiå £¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤

ïàö ärø äòøt-ìà eøîàiå íëéNrn-äî åéçà¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ
éãár:eðéúBáà-íb eðçðà-íb Eãäòøt-ìà eøîàiå £¨¤½©£©−§©£¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ

øLà ïàvì ärøî ïéà-ék eðàa õøàa øeâì̈´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´
éãárì-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøä ãáë-ék E ©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§

éãár àð:ïLb õøàa EäóñBé-ìà äòøt øîàiå ¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤©´Ÿ¤©§½Ÿ¤¥−
éáà øîàìéçàå Eéìà eàa E:Eåíéøöî õøà ¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ

éðôìéáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåä E-úàå E §¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤
éçà-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥

:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNå ìéçæóñBé àáiå ©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ
á÷ré Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤©«£−Ÿ

:ärøt-úàçéðL éîé änk á÷ré-ìà äòøt øîàiå ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬
éiç:Eèéøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½
ìLéiç éðL éîé eéä íérøå èrî äðL úàîe íéL §¦¬§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½

:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«
é:ärøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷ré Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b zegiy ihewl)

ÂÈ�ÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï(רש"י) ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿

על ואף יֹוסף, ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמסּתּבר

היה יֹוסף עּמֹו: ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים כן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי

לּיׁשיבה להקּדיׁש יכֹול היה ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹטרּוד

יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה יׁשיבה ׁשּתהיה רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים אחרים, ּבעּסּוקים טרּוד היה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא

הּתֹורה. ללּמּוד ורק א ְְְְִִֵַַַַָלהתמּסר

éòéáùàéíäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîrø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:ärøô äeö øLàkáéåéáà-úà óñBé ìkìëéå ©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ¤¨¦´
:óhä éôì íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤§¦¬©¨«

âédìzå ãàî árøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:árøä éðtî ïrðk õøàå íéøöî õøàãéèwìéå ¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´

õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤
-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïrðk§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤

:ärøô äúéa óñkäåèíéøöî õøàî óñkä íziå ©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»



קמה iriay ,iyy - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:ïîéðáe óñBé á÷ré úLàëõøàa óñBéì ãìeiå ¥´¤©«£½Ÿ¥−¦§¨¦«©¦¨¥´§¥»§¤´¤
ïà ïäk òøô éèBt-úa úðñà Bl-äãìé øLà íéøöî¦§©¼¦¼£¤³¨«§¨Æ¨«§©½©¬¦¤−©Ÿ¥´®Ÿ

:íéøôà-úàå äMðî-úààëøëáå òìa ïîéðá éðáe ¤§©¤−§¤¤§¨«¦§¥´¦§¨¦À¤³©¨¤̧¤Æ
:cøàå íétçå íétî Làøå éçà ïîrðå àøb ìaLàå§©§¥½¥¨¬§©«£−̈¥¦´¨®Ÿª¦¬§ª¦−¨¨«§§

áëäraøà Lôð-ìk á÷réì ãlé øLà ìçø éða älà¥µ¤§¥´¨¥½£¤¬ª©−§©«£®Ÿ¨¤−¤©§¨¨¬
:øNrâë:íéLç ïã-éðáeãëéðeâå ìûöçé éìzôð éðáe ¨¨«§¥−̈ª¦«§¥−©§¨¦®©§§¥¬§¦−

:ílLå øöéåäëïáì ïúð-øLà ääìá éða älà §¥¬¤§¦¥«¥µ¤§¥´¦§½̈£¤¨©¬¨−̈
:äráL Lôð-ìk á÷réì älà-úà ãìzå Bza ìçøì§¨¥´¦®©¥¯¤¤¥²¤§©«£−Ÿ¨¤¬¤¦§¨«

åëàöé äîéøöî á÷réì äàaä Lôpä-ìkBëøé é ¨Â©¤Â¤©¨¨̧§©«£³Ÿ¦§©¸§¨Æ«Ÿ§¥´§¥½
:LLå íéML Lôð-ìk á÷ré-éðá éLð ãálîæëéðáe ¦§©−§¥´§¥©«£®Ÿ¨¤−¤¦¦¬¨¥«§¥¬

Lôpä-ìk íéðL Lôð íéøöîá Bì-ãlé-øLà óñBé¥²£¤ª©¬§¦§©−¦¤´¤§®̈¦¨©¤¯¤
:íéráL äîéøöî äàaä á÷ré-úéáìñ §¥«©«£²Ÿ©¨¬¨¦§©−§¨¦§¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(223 'nr k zegiy ihewl)

LÏLÂ ÌÈLÏL . . LÙ� Ïk(טו BÓˆ‡(מו, ‰z‡ È‡ ÔË¯Ù·e »∆∆¿…ƒ¿»…ƒ¿»»ƒ«»≈

„·ÎBÈ BÊ ‡l‡ ,ÌÈ�Le ÌÈLÏL ‡l‡(רׁש"י)הׁשלימה ׁשהיא הינּו ∆»¿…ƒ¿«ƒ∆»∆∆ְְִִִִֶַַָ

ּגלּות ׁשל הּמּטרה ּדהּנה לבאר, ויׁש נפׁש. ׁשבעים ׁשל הּמנין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאת

"וּיאמן - יהּודי ּבכל ׁשּיׁש הּפׁשּוטה האמּונה ּגּלּוי היתה ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָמצרים

"ואמּונה ׁשּנקראת הּמלכּות, לספירת רֹומזת ּבכלל ואּׁשה ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהעם".

ׁשּכל האמּונה את יׂשראל ּבנׁשמֹות מחּדירה היא ּכי זאת", ְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

ּכל מלכּות מלכּות" - יתּבר מּמלכּותֹו וקּימים חּיים ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָהעֹולמֹות

האמּונה את וגּלה ּפעל מׁשה, ּבנּה, ּכן: ּביֹוכבד ואף ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹעֹולמים".

אמּונה ּבהם עֹוררה מּיּלדת, ּבתֹור עצמּה, והיא יׂשראל, ּבני ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאצל

ּומּגזרֹותיו. מּפרעה להתּפעל לא ּבה', ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹּובּטחֹון

éùùçëúøBäì óñBé-ìà åéðôì çìL äãeäé-úàå§¤§º̈¨©³§¨¨Æ¤¥½§¬Ÿ
:ïLb äöøà eàáiå äðLb åéðôìèëóñBé øñàiå §¨−̈®§¨©¨−Ÿ©¬§¨«¤©¤§³Ÿ¥Æ

àøiå äðLb åéáà ìûøNé-úàø÷ì ìriå Bzákøî¤§©§½©©²©¦§©¦§¨¥¬¨¦−®§¨©¥¨´
:ãBr åéøàeö-ìr jáiå åéøàeö-ìr ìtiå åéìà¥À̈©¦ŸÆ©©¨½̈©¥¬§§©©¨−̈«

ìéøçà írtä äúeîà óñBé-ìà ìûøNé øîàiå©Ÿ̄¤¦§¨¥²¤¥−¨´¨©¨®©©«£¥Æ
éðt-úà éúBàø:éç EãBr ék EàìóñBé øîàiå §¦´¤¨¤½¦¬«§−¨«©¸Ÿ¤¥³

äòøôì äãébàå äìrà åéáà úéa-ìàå åéçà-ìà¤¤¨Æ§¤¥´¨¦½¤«¡¤−§©¦´¨§©§®Ÿ
eàa ïrðk-õøàa øLà éáà-úéáe éçà åéìà äøîàå§«Ÿ§¨´¥½̈©©¯¥«¨¦²£¤¬§¤«¤§©−©¨¬

:éìàáìeéä äð÷î éLðà-ék ïàö érø íéLðàäå ¥¨«§¨«£¨¦Æ´Ÿ¥½Ÿ¦«©§¥¬¦§¤−¨®
:eàéáä íäì øLà-ìëå íø÷áe íðàöåâìäéäå §Ÿ¨¯§¨¨²§¨£¤¬¨¤−¥¦«§¨¾̈

:íëéNrn-äî øîàå äòøt íëì àø÷é-ék¦«¦§¨¬¨¤−©§®Ÿ§¨©−©©«£¥¤«
ãìéãár eéä äð÷î éLðà ízøîàåeðéøeòpî E ©«£©§¤À©§¥̧¦§¤¹¨³£¨¤¸Æ¦§¥´

eáLz øeára eðéúáà-íb eðçðà-íb äzr-ãrå§©©½¨©£©−§©£Ÿ¥®©«£À¥«§Æ
:ïàö ärø-ìk íéøöî úárBú-ék ïLb õøàa§¤´¤½¤¦«£©¬¦§©−¦¨¬Ÿ¥«Ÿ

æîàéçàå éáà øîàiå äòøôì ãbiå óñBé àáiå©¨´Ÿ¥»©©¥´§©§Ÿ¼©ÀŸ¤¨¦̧§©©¹
÷áe íðàöåïrðk õøàî eàa íäì øLà-ìëå íø §Ÿ¨³§¨¨Æ§¨£¤´¨¤½−̈¥¤´¤§¨®©

:ïLb õøàa ípäåáäMîç ç÷ì åéçà äö÷îe §¦−̈§¤¬¤«¤¦§¥´¤½̈¨©−£¦¨´
:ärøô éðôì íâviå íéLðàâ-ìà äòøt øîàiå £¨¦®©©¦¥−¦§¥¬©§«Ÿ©Ÿ̄¤©§²Ÿ¤

ïàö ärø äòøt-ìà eøîàiå íëéNrn-äî åéçà¤−̈©©«£¥¤®©«Ÿ§´¤©§ÀŸŸ¥¬ŸÆ
éãár:eðéúBáà-íb eðçðà-íb Eãäòøt-ìà eøîàiå £¨¤½©£©−§©£¥«©«Ÿ§´¤©§ÀŸ

øLà ïàvì ärøî ïéà-ék eðàa õøàa øeâì̈´¨»̈¤»¼̈¼¦¥´¦§¤À©ŸÆ£¤´
éãárì-eáLé äzrå ïrðk õøàa árøä ãáë-ék E ©«£¨¤½¦«¨¥¬¨«¨−̈§¤´¤§¨®©§©¨²¥«§

éãár àð:ïLb õøàa EäóñBé-ìà äòøt øîàiå ¨¬£¨¤−§¤¬¤«¤©´Ÿ¤©§½Ÿ¤¥−
éáà øîàìéçàå Eéìà eàa E:Eåíéøöî õøà ¥®Ÿ¨¦¬§©¤−¨¬¥¤«¤³¤¦§©¸¦Æ

éðôìéáà-úà áLBä õøàä áèéîa àåä E-úàå E §¨¤´¦½§¥©´¨½̈¤¥¬¤¨¦−§¤
éçà-éLðà ía-Léå zrãé-íàå ïLb õøàa eáLé E ©¤®¥«§Æ§¤´¤½¤§¦¨©À§¨§¤¨Æ©§¥

:éì-øLà-ìr äð÷î éøN ízîNå ìéçæóñBé àáiå ©½¦§©§¨²¨¥¬¦§¤−©£¤¦«©¨¥³¥Æ
á÷ré Cøáéå äòøô éðôì eäãîriå åéáà á÷ré-úà¤©«£´Ÿ¨¦½©©«£¦¥−¦§¥´©§®Ÿ©§¨¬¤©«£−Ÿ

:ärøt-úàçéðL éîé änk á÷ré-ìà äòøt øîàiå ¤©§«Ÿ©¬Ÿ¤©§−Ÿ¤©«£®Ÿ©¾̈§¥−§¥¬
éiç:Eèéøeâî éðL éîé äòøt-ìà á÷ré øîàiå ©¤«©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ§¥Æ§¥´§©½
ìLéiç éðL éîé eéä íérøå èrî äðL úàîe íéL §¦¬§©−¨¨®§©´§¨¦À¨Æ§¥Æ§¥´©©½

:íäéøeâî éîéa éúáà éiç éðL éîé-úà eâéOä àìå§´Ÿ¦¦À¤§¥Æ§¥Æ©¥´£Ÿ©½¦¥−§«¥¤«
é:ärøô éðôlî àöiå äòøt-úà á÷ré Cøáéå©§¨¬¤©«£−Ÿ¤©§®Ÿ©¥¥−¦¦§¥¬©§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(828 'nr b zegiy ihewl)

ÂÈ�ÙÏ ÁÏL ‰„e‰È ˙‡Â(כח eÓÏz„(מו, ˙Èa BÏ Ôw˙Ï(רש"י) ¿∆¿»»«¿»»¿«≈≈«¿

על ואף יֹוסף, ּבהנהגת ּבמצרים יׁשיבה היתה ׁשּכבר ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָמסּתּבר

היה יֹוסף עּמֹו: ונּמּוקֹו וטעמֹו נֹוספת. יׁשיבה יעקב הקים כן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי

לּיׁשיבה להקּדיׁש יכֹול היה ׁשּלא ּכ הּמדינה, עניני ּבנהּול ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹטרּוד

יהּודה, עֹומד ׁשּבראׁשּה יׁשיבה ׁשּתהיה רצה ויעקב זמּנֹו. ּכל ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת

יכֹול והּוא ׁשּיהיּו, ּככל נעלים אחרים, ּבעּסּוקים טרּוד היה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹׁשּלא

הּתֹורה. ללּמּוד ורק א ְְְְִִֵַַַַָלהתמּסר

éòéáùàéíäì ïziå åéçà-úàå åéáà-úà óñBé áLBiå©¥´¥»¤¨¦´§¤¤¨¼©¦¥̧¨¤³
ññîrø õøàa õøàä áèéîa íéøöî õøàa äfçà£ª¨Æ§¤´¤¦§©½¦§¥©¬¨−̈¤§¤´¤©§§¥®

:ärøô äeö øLàkáéåéáà-úà óñBé ìkìëéå ©«£¤−¦¨¬©§«Ÿ©§©§¥³¥Æ¤¨¦´
:óhä éôì íçì åéáà úéa-ìk úàå åéçà-úàå§¤¤½̈§¥−¨¥´¨¦®¤−¤§¦¬©¨«

âédìzå ãàî árøä ãáë-ék õøàä-ìëa ïéà íçìå§¤³¤¥Æ§¨¨½̈¤¦«¨¥¬¨«¨−̈§®Ÿ©¥¹©
:árøä éðtî ïrðk õøàå íéøöî õøàãéèwìéå ¤³¤¦§©¸¦Æ§¤´¤§©½©¦§¥−¨«¨¨«©§©¥´

õøàáe íéøöî-õøàá àöîpä óñkä-ìk-úà óñBé¥À¤¨©¤̧¤Æ©¦§¨³§¤«¤¦§©¸¦Æ§¤´¤
-úà óñBé àáiå íéøáL íä-øLà øáMa ïrðk§©½©©¤−¤£¤¥´«Ÿ§¦®©¨¥¬¥²¤

:ärøô äúéa óñkäåèíéøöî õøàî óñkä íziå ©¤−¤¥¬¨©§«Ÿ©¦´Ÿ©¤À¤¥¤´¤¦§©»¦»



xihtnקמו - fn - ybie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øîàì óñBé-ìà íéøöî-ìë eàáiå ïrðk õøàîe¥¤´¤§©¼©¼©¨ŸÁÁ¨¦§©¸¦¤¥³¥ŸÆ
:óñk ñôà ék Ecâð úeîð änìå íçì eðl-äáä̈«¨¨´¤½¤§¨¬¨¨−¤§¤®¦¬¨¥−¨«¤
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Ûh‰ ÈÙÏ ÌÁÏ . . ÂÈÁ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ÛÒBÈ ÏkÏÎÈÂ(יב (מז, «¿«¿≈≈∆»ƒ¿∆∆»∆∆¿ƒ«»

לחּיבים לגמל יֹוסף ׁשל מהנהגתֹו ללמד ׁשּיׁש ּבּזהר, ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹנאמר

יֹוסף אחי ּדהּנה לבאר, ויׁש רעה. ּתחת טֹובה לׁשּלם ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָטֹובֹות,

"ּפליטה - ּתֹועלת מּמעׂשיהם יצאה ּבפעל אבל לֹו, להרע ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהתּכּונּו

ׁשל החּיּובית הּתֹוצאה ּבגלל טֹובה, להם ׁשּלם לכן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּגדֹולה".

להרע, התּכּון הּמּזיק אמנם ונּזק: מּזיק לכל הּדין והּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמעׂשיהם.

אינֹו הּמּזיק ׁשהרי טֹובה, לּנּזק ּגרם ההּזק ׁשּמעׂשה ספק אין ֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאבל

עביד. לטב רחמנא ּדעביד מה וכל ה', ׁשליח ְְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָאּלא
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ïîéñ ì"àììäé íé÷åñô å"÷
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.(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¨
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.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d

.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l

.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½

:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì ùâéå úùøôì äøèôäæì ÷øô ìà÷æçéá

æìåè:øîàì éìà äåäé-øáã éäéåæèäãeäéì åéìò áúëe ãçà õò Eì-ç÷ íãà-ïá äzàå ©§¦¬§©§Ÿ̈−¥©¬¥«Ÿ§©¨´¤¨À̈©§Æ¥´¤½̈§³Ÿ¨¨Æ¦«½̈
ìàøNé úéa-ìëå íéøôà õò óñBéì åéìò áBúëe ãçà õò ç÷ìe åéøáç ìàøNé éðáìå§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§©Æ¥´¤½̈§´¨À̈§¥Æ¥´¤§©½¦§¨¥¬¦§¨¥−

:åéøáçæé:Eãéa íéãçàì eéäå ãçà õòì Eì ãçà-ìà ãçà íúà áø÷åçéeøîàé øLàëå £¥¨«§¨©¸Ÿ¹̈¤¨¯¤¤¨²§−§¥´¤¨®§¨¬©«£¨¦−§¨¤«§©«£¤Æ«Ÿ§´
éìà:Cl älà-äî eðì ãébú-àBìä øîàì Enò éða Eèéäåäé éðãà øîà-äk íäìà øac ¥¤½§¥¬©§−¥®Ÿ£«©¦¬¨−¨¥¬¤¨«©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼

åéìò íúBà ézúðå åøáç ìàøNé éèáLå íéøôà-ãéa øLà óñBé õò-úà ç÷ì éðà äpä¦¥Á£¦̧Ÿ¥¹©¤¥³¥Æ£¤´§©¤§©½¦§¦§¥¬¦§¨¥−£¥¨®§¨©¦Á¨̧¨¹̈
:éãéa ãçà eéäå ãçà õòì íúéNòå äãeäé õò-úàëíäéìò ázëz-øLà íéöòä eéäå ¤¥´§À̈©«£¦¦Æ§¥´¤½̈§¨¬¤−̈§¨¦«§¨¸¨«¥¦¹£¤¦§¯Ÿ£¥¤²

:íäéðéòì Eãéaàëïéaî ìàøNé éða-úà ç÷ì éðà äpä äåäé éðãà øîà-äk íäéìà øaãå §¨«§−§¥«¥¤«§©¥´£¥¤À«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡Ÿ¦¼¦¥̧£¦³Ÿ¥̧©Æ¤§¥´¦§¨¥½¦¥¬
:íúîãà-ìà íúBà éúàáäå áéáqî íúà ézöa÷å íL-eëìä øLà íéBbäáëéúéNòå ©¦−£¤´¨«§¨®§¦©§¦³Ÿ¨Æ¦¨¦½§¥«¥¦¬−̈¤©§¨¨«§¨¦´¦

ì ãBò eéäé àìå Cìîì ílëì äéäé ãçà Cìîe ìàøNé éøäa õøàa ãçà éBâì íúàéðL ÂŸÂ̈§¸¤¨³¨¨̧¤Æ§¨¥´¦§¨¥½¤¯¤¤¨²¦«§¤¬§ª−̈§¤®¤§³Ÿ¦«§Æ¦§¥´
ì ãBò eöçé àìå íéBâ:ãBò úBëìîî ézLâëìëáe íäéöewLáe íäéìelâa ãBò eànhé àìå ¦½§¸Ÿ¥¨¬²¦§¥¬©§¨−«§¯Ÿ¦©§´À§¦«¥¤Æ§¦´¥¤½§−Ÿ

íòì éì-eéäå íúBà ézøäèå íäá eàèç øLà íäéúáLBî ìkî íúà ézòLBäå íäéòLt¦§¥¤®§«©§¦´ŸÀ̈¦³Ÿ«§«Ÿ¥¤Æ£¤´¨«§´¨¤½§¦«©§¦³¨Æ§¨«¦´§½̈
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,eðçnNäøäîa ,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤¦§¥¨

.BãBák úà íéøçà ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé̈§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§££¥¦¤§

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøa :ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤¨©¨§¨¨¥¨¦

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©¨§¨§©¥©©¨

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc zexeka(iriax meil)

,øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç`l` ,miviaa men epi` 'jy` gexn'ìk £¦¨¤©§¦§¥Ÿ
ïéëeLç åéàønLxegy envr odkdy epiide ,jeyg ed`xny in - ¤©§¨£¦

.iyekk

àøîâ
xkfedy `pzd lr wlgp recn ,`pz lk ly enrh zx`an `xnbd

c meyn ,`nw `pz lr wlg l`rnyi iax :dpyna eiptldéì àéL÷©§¨¥
ìàòîLé éaøì,eivia exqgy inl dpeekd m`àäéòaéî ,'CLà øñç' §©¦¦§¨¥¨£©¨¤¦¨¥

déìokle .e`xewl jixv did -éðzdpeekdy ,l`rnyi iax dpy - ¥¨¦
inl.åéëLà eçøîpLmeyn ,l`rnyi iax lr wlg `aiwr iax ¤¦§§£¨¨
c,àáé÷ò éaøì déì àéL÷,eiky` egxnpy inl dpeekd m`éàä ©§¨¥§©¦£¦¨©

déì éòaéî 'CLà çBøîî'okle .e`xewléðzdpeekdy ,`aiwr iax ©§©¨¤¦¨¥¥¨¦
inl.åéëLàa çeøäL,`aiwr iax lr wlg qepbihp` oa `pipg iax ¤¨©©£¨¨

c meyn,ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøì déì àéL÷gexy inl dpeekd m` ©§¨¥§©¦£¦¨¤©§¦§
,eiky`adéì éòaéî 'CLà çeø' éàäokle .e`xewléðz`pipg iax ©©¨¤¦¨¥¥¨¦

inl dpeekdy ,qepbihp` oa.ïéëeLç åéàønLeøáñ÷,`pipg iax ¤©§¨£¦¨¨©
ïéLøBãå ïéôéñBîe ïéòøBb'` ze`e ,'gexn'n 'g ze` mixqgn - §¦¦¦§§¦

zaizn dxqgpy sl` ze`d mewna 'g ze`d z` mitiqene ,'jy`'n
zaizn dxqgpy 'g ze`d mewna mitiqen '` ze`d z`e ,'jy`'
,'jyg e`xn' e`xwl yiy `vnpe ['x'd xg`l dze` migipne] 'gexn'

.xegy odkd ly ed`xny dpeekde
epiid 'jy` gexn'y ,qepbihp` oa `pipg iax zhiy lr dywn `xnbd

`ld :xegy ed`xny ineðééäd' men'éLekoldl dpyna dpypd ©§¦
(:dn):`xnbd zvxzn .'jy` gexn' menn xg` men `edy rnyne ,

éLek éðz àì ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøly cxtp men dpy `l - ©¦£¦¨¤©§¦§Ÿ¨¥¦
.iyek

äðùî
odk :mc` ly eilbxe eicia miievnd minend z` zhxtn dpynd

dåéìeñø÷a Léwî,mipt itlk eileqxwe ueg itlk zenewr eikxay - ©¦§©§¨
,ezkild zra dfa df miywepe mirbet eileqxwy cråyiwnd ok §

åéúBakøàá`vnpe ,efn ef zewgexne ueg itlk zenewr eilbxy - §©§ª¨
zra efa ef zeywepe zerbet mdy cr ,efl ef zekenq dlrnl eikxay

.ezkild

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

המשך ביאור למס' בכורות ליום רביעי עמ' ב
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גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'

הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר

סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר

ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

zay axra

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר

השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם
השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

zay i`vena

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:
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Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

אומרים: הנרות הדלקת לאחר

eðéúBáàì úéNòL ,úBàìôpä ìòå ,íéqpä ìòå ,úBòeLzä ìò ïé÷éìãî eðà eìlä úBøpä©¥©¨¨©§¦¦©©§§©©¦¦§©©¦§¨¤¨¦¨©£¥

éðäk éãé-ìò ,äfä ïîæa íää íéîiaLã÷ eìlä úBøpä ,äkðç éîé úðBîL ìëå .íéLBãwä E ©¨¦¨¥¦§©©¤©§¥Ÿ£¤©§¦§¨§©§¥£ª¨©¥©¨Ÿ¤

ì ììäìe úBãBäì éãk ,ãáìa ïúBàøì àlà ,ïäa LnzLäì úeLø eðì ïéàå ,íä,ìBãbä EîL ¥§¥¨§§¦§©¥¨¥¤¨¦§¨¦§¨§¥§§©¥§¦§©¨

éqð ìòéúBàìôð ìòå EéúBòeLé ìòå EE. ©¦¤§©¦§§¤§©§¤

dkepg zexp zwlcd xcq

גם אפשר ערים, בניֿהבית ואם - הלילה כל במשך להדליק אפשר בדיעבד החמה. משקיעת הוא הנרות הדלקת זמן
לברך.

המצוה. נרות בכלל שאינו ניכר שיהיה כדי הנרות, שאר מתחת או מעל לעמוד צריך ה'שמש'

הכוכבים. צאת לאחר שעה חצי לפחות לדלוק צריכים הנרות

ובפתילות. בשמןֿזית להדליק המובחר מן מצוה הנרות. סוגי בכל להדליק אפשר

סדר נרות. שמונה - השמיני היום עד וכו' שניים השני ביום אחד, נר הראשון ביום החנוכיה. בימין מציבים הנרות את
לימין. משמאל להדליק וממשיכים (החדש) השמאלי הנר את קודם מדליקים תמיד - כלומר לימין, משמאל הוא ההדלקה

להדלקה. האחרון תמיד יהיה הימני הנר

ברכות את אומרים בזה, וכיוצא שמןֿזית כוסיות או רגילים נרות עם להדלקה, הנרות את להכין שמסיימים לאחר
ימי בשאר ואילו ברכות. שלוש מברכים החנוכה), באמצע זה אם (אפילו השנה שמדליקים הראשונה בפעם ההדלקה.
לאחר הראשונה). בפעם רק מברכים - "שהחיינו" - השלישית הברכה את - (וכנ"ל ברכות שתי רק מברכים החנוכה
שרים ההדלקה לאחר ראשון). מדליקים (אותו ה'שמש' באמצעות הנרות את מדליקים הברכות אמירת את שמסיימים

הללו". "הנרות נוסח את

zay axra

את מדליקים תחילה תמיד. המתפרסם השבת נרות הדלקת לזמן החנוכה, נרות הדלקת זמן את מקדימים שישי ביום
להשתמש יש החנוכה, נרות הדלקת זמן את שמקדימים מכיוון השבת. נרות את מדליקים אחרֿכך ורק החנוכה נרות

דקות. 70 לפחות שידלקו כדי - הנהוגים הדקים בנרות ולא יותר, גדולים בנרות חנוכה לנר

השבת את עליהם קיבלו שטרם הגברים יכולים - החנוכה נרות שהודלקו לפני שבת נרות הדליקה והאשה קרה אם
השקיעה. זמן לפני החנוכה נרות את להדליק

zay i`vena

נוהגים (יש חנוכה נרות מדליקים ואחרֿכך 'הבדלה', לערוך מזדרזים מביתֿהכנסת, מיד חוזרים חנוכה במוצאיֿשבת
היין). על להבדיל ואחרֿכך החנוכה נרות את להדליק לחול", קודש בין המבדיל "ברוך לומר:

dkepg zexp zwlcd zekxa

מברכים: הנרות הדלקת לפני

Ceøa:äkeðç øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥£¨

Ceøa:äfä ïîæa íää íéîia ,eðéúBáàì íéqð äNòL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¨¨¦¦©£¥©¨¦¨¥¦§©©¤

ומברכים: מוסיפים השנה) הראשונה בפעם כשמדליקים (או הראשון בערב

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

אומרים: הנרות הדלקת לאחר

eðéúBáàì úéNòL ,úBàìôpä ìòå ,íéqpä ìòå ,úBòeLzä ìò ïé÷éìãî eðà eìlä úBøpä©¥©¨¨©§¦¦©©§§©©¦¦§©©¦§¨¤¨¦¨©£¥

éðäk éãé-ìò ,äfä ïîæa íää íéîiaLã÷ eìlä úBøpä ,äkðç éîé úðBîL ìëå .íéLBãwä E ©¨¦¨¥¦§©©¤©§¥Ÿ£¤©§¦§¨§©§¥£ª¨©¥©¨Ÿ¤

ì ììäìe úBãBäì éãk ,ãáìa ïúBàøì àlà ,ïäa LnzLäì úeLø eðì ïéàå ,íä,ìBãbä EîL ¥§¥¨§§¦§©¥¨¥¤¨¦§¨¦§¨§¥§§©¥§¦§©¨

éqð ìòéúBàìôð ìòå EéúBòeLé ìòå EE. ©¦¤§©¦§§¤§©§¤



לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם  קנ
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:346:368:338:369:059:089:5710:0016:4816:5117:1417:1716:3117:28באר שבע )ח(

6:366:388:348:379:069:099:5710:0016:4316:4717:1017:1316:1617:24חיפה )ח(

6:316:338:328:349:039:069:559:5816:4616:5017:1317:1616:1017:25ירושלים )ח(

6:376:398:348:379:079:099:5810:0116:4516:4917:1117:1516:2817:26תל אביב )ח(

7:397:419:139:169:459:4710:2810:3016:0916:1416:4316:4815:5517:03אוסטריה וינה )ח(

5:525:569:029:069:349:3810:4910:5320:4720:4921:1721:1820:3121:32אוסטרליה מלבורן )ק(

7:367:389:129:159:459:4710:2910:3116:1716:2216:5016:5416:0316:58אוקראינה אודסה )ח( 

7:137:148:478:499:199:2110:0210:0515:4415:4916:1816:2215:3016:26אוקראינה דונייצק )ח(

7:277:288:599:019:319:3310:1410:1615:5215:5716:2716:3115:3816:35אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

8:018:029:299:3110:0110:0310:4210:4516:0916:1416:4516:4915:5516:53אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:537:559:229:249:549:5610:3510:3716:0216:0716:3816:4215:4816:46אוקראינה קייב )ח(

7:588:009:379:3910:0910:1110:5310:5616:4816:5217:2017:2416:3417:39איטליה מילאנו )ח(

6:026:058:368:399:069:0910:0910:1118:2618:2918:4918:5118:1118:55אקוואדור קיטו )ח(

5:375:418:408:449:139:1610:2610:3020:1020:1220:3820:4019:5420:54ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:046:089:229:269:529:5611:1011:1321:2621:2721:5821:5921:0922:03ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:227:239:109:129:429:4410:3010:3316:5116:5517:2017:2416:3717:28ארה״ב בולטימור )ח(

7:147:169:019:049:339:3510:2110:2316:3816:4217:0717:1116:2317:24ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

7:157:179:029:049:349:3610:2110:2416:3716:4117:0617:1116:2317:24ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:557:579:409:4310:1210:1410:5911:0117:0917:1417:3917:4416:5517:56ארה״ב דטרויט )ח(

7:117:139:129:159:449:4710:3710:3917:3217:3517:5718:0117:1718:11ארה״ב היוסטן )ח(

6:526:548:498:519:219:2310:1110:1416:5416:5817:2117:2416:3917:35ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:027:059:079:109:409:4210:3310:3617:3917:4318:0418:0817:2418:18ארה״ב מיאמי )ח(

7:137:158:589:009:319:3310:1810:2016:3016:3417:0017:0416:1517:18ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:117:138:589:009:299:3110:1610:1916:3016:3417:0017:0416:1517:15ארה״ב שיקאגו )ח(

5:495:528:408:439:099:1210:1710:2019:1619:1819:4019:4219:0019:46בוליביה לה פאס )ח(

8:438:4410:0810:1010:4010:4211:2111:2316:4116:4617:1817:2316:2717:42בלגיה אנטוורפן )ח(

8:408:4110:0810:1010:3910:4111:2011:2316:4516:5017:2117:2616:3117:43בלגיה בריסל )ח(

8:158:169:329:3410:0310:0510:4110:4315:3615:4216:1816:2315:2316:27בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:146:179:079:109:389:4110:4710:5119:5920:0120:2420:2619:4320:34ברזיל ס.פאולו )ק(

6:016:058:548:579:259:2810:3410:3719:4419:4720:0920:1119:2820:19ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

8:018:029:279:299:5810:0010:3910:4116:0016:0516:3716:4215:4616:59בריטניה לונדון )ח(

8:208:219:419:4310:1210:1410:5110:5315:5716:0316:3716:4215:4417:01בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:138:149:369:3810:0810:0910:4710:4916:0016:0516:3816:4315:4616:47גרמניה ברלין )ח(

8:188:199:499:5110:2010:2211:0111:0416:3216:3717:0817:1216:1817:16גרמניה פרנקפורט )ח(

5:075:108:058:088:358:389:5710:0019:0919:1119:3419:3618:5319:40דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:067:099:189:209:509:5310:4610:4918:1018:1418:3418:3717:5518:41הודו בומביי )ח(

7:007:029:139:169:459:4810:4110:4418:0918:1218:3218:3617:5418:40הודו פונה )ח(

7:277:289:019:039:339:3510:1710:1916:0016:0516:3416:3815:4616:42הונגריה בודפשט )ח(

7:247:269:109:129:429:4410:2910:3216:4416:4817:1317:1716:2917:21טורקיה איסטנבול )ח(

7:367:389:269:299:5810:0110:4710:5017:1417:1817:4217:4616:5917:50יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:477:489:219:239:549:5610:3710:4016:2216:2716:5517:0016:0817:04מולדובה קישינב )ח(

7:007:029:169:199:469:4910:4310:4618:1418:1718:3718:4017:5818:44מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:455:499:029:069:359:3910:5310:5721:1421:1521:4721:4820:5721:52ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:456:488:528:549:229:2510:1610:1917:2217:2517:4717:5017:0717:54נפאל קטמנדו )ח(

7:007:039:289:3110:0010:0311:0211:0519:0819:1119:3119:3418:5319:38סינגפור סינגפור )ח(

7:397:409:049:069:369:3810:1610:1815:3215:3716:1016:1415:1816:18פולין ורשא )ח(

5:415:448:208:238:528:569:5810:0118:3518:3818:5919:0118:2019:05פרו לימה )ח(

8:168:179:559:5710:2610:2811:1111:1317:0517:1017:3717:4216:5117:56צרפת ליאון )ח(

8:388:4010:1110:1310:4210:4511:2511:2717:0217:0717:3717:4216:4817:57צרפת פריז )ח(

5:525:558:228:258:528:559:539:5618:0118:0418:2318:2617:4518:30קולומביה בוגוטה )ח(

7:457:479:289:309:5910:0210:4510:4816:5016:5417:2117:2516:3517:38קנדה טורונטו )ח(

7:297:309:089:109:409:4210:2410:2716:1916:2416:5116:5616:0517:10קנדה מונטריאול )ח(

6:506:528:428:459:159:1810:0510:0816:4116:4517:0817:1216:2617:16קפריסין לרנקה )ח(

9:529:5311:0811:1011:3911:4012:1612:1817:0617:1217:4817:5416:5318:13רוסיה מוסקבה )ח(

9:049:0510:3810:4011:1011:1211:5411:5617:3817:4318:1218:1617:2418:20רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:068:089:439:4510:1410:1610:5811:0016:4516:5017:1817:2316:3117:37שוייץ ציריך )ח(

6:356:388:528:559:259:2710:2210:2518:0018:0318:2318:2617:4518:30תאילנד 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

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



קני לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:346:368:338:369:059:089:5710:0016:4816:5117:1417:1716:3117:28באר שבע )ח(

6:366:388:348:379:069:099:5710:0016:4316:4717:1017:1316:1617:24חיפה )ח(

6:316:338:328:349:039:069:559:5816:4616:5017:1317:1616:1017:25ירושלים )ח(

6:376:398:348:379:079:099:5810:0116:4516:4917:1117:1516:2817:26תל אביב )ח(

7:397:419:139:169:459:4710:2810:3016:0916:1416:4316:4815:5517:03אוסטריה וינה )ח(

5:525:569:029:069:349:3810:4910:5320:4720:4921:1721:1820:3121:32אוסטרליה מלבורן )ק(

7:367:389:129:159:459:4710:2910:3116:1716:2216:5016:5416:0316:58אוקראינה אודסה )ח( 

7:137:148:478:499:199:2110:0210:0515:4415:4916:1816:2215:3016:26אוקראינה דונייצק )ח(

7:277:288:599:019:319:3310:1410:1615:5215:5716:2716:3115:3816:35אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

8:018:029:299:3110:0110:0310:4210:4516:0916:1416:4516:4915:5516:53אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:537:559:229:249:549:5610:3510:3716:0216:0716:3816:4215:4816:46אוקראינה קייב )ח(

7:588:009:379:3910:0910:1110:5310:5616:4816:5217:2017:2416:3417:39איטליה מילאנו )ח(

6:026:058:368:399:069:0910:0910:1118:2618:2918:4918:5118:1118:55אקוואדור קיטו )ח(

5:375:418:408:449:139:1610:2610:3020:1020:1220:3820:4019:5420:54ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:046:089:229:269:529:5611:1011:1321:2621:2721:5821:5921:0922:03ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:227:239:109:129:429:4410:3010:3316:5116:5517:2017:2416:3717:28ארה״ב בולטימור )ח(

7:147:169:019:049:339:3510:2110:2316:3816:4217:0717:1116:2317:24ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

7:157:179:029:049:349:3610:2110:2416:3716:4117:0617:1116:2317:24ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:557:579:409:4310:1210:1410:5911:0117:0917:1417:3917:4416:5517:56ארה״ב דטרויט )ח(

7:117:139:129:159:449:4710:3710:3917:3217:3517:5718:0117:1718:11ארה״ב היוסטן )ח(

6:526:548:498:519:219:2310:1110:1416:5416:5817:2117:2416:3917:35ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:027:059:079:109:409:4210:3310:3617:3917:4318:0418:0817:2418:18ארה״ב מיאמי )ח(

7:137:158:589:009:319:3310:1810:2016:3016:3417:0017:0416:1517:18ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:117:138:589:009:299:3110:1610:1916:3016:3417:0017:0416:1517:15ארה״ב שיקאגו )ח(

5:495:528:408:439:099:1210:1710:2019:1619:1819:4019:4219:0019:46בוליביה לה פאס )ח(

8:438:4410:0810:1010:4010:4211:2111:2316:4116:4617:1817:2316:2717:42בלגיה אנטוורפן )ח(

8:408:4110:0810:1010:3910:4111:2011:2316:4516:5017:2117:2616:3117:43בלגיה בריסל )ח(

8:158:169:329:3410:0310:0510:4110:4315:3615:4216:1816:2315:2316:27בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:146:179:079:109:389:4110:4710:5119:5920:0120:2420:2619:4320:34ברזיל ס.פאולו )ק(

6:016:058:548:579:259:2810:3410:3719:4419:4720:0920:1119:2820:19ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

8:018:029:279:299:5810:0010:3910:4116:0016:0516:3716:4215:4616:59בריטניה לונדון )ח(

8:208:219:419:4310:1210:1410:5110:5315:5716:0316:3716:4215:4417:01בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:138:149:369:3810:0810:0910:4710:4916:0016:0516:3816:4315:4616:47גרמניה ברלין )ח(

8:188:199:499:5110:2010:2211:0111:0416:3216:3717:0817:1216:1817:16גרמניה פרנקפורט )ח(

5:075:108:058:088:358:389:5710:0019:0919:1119:3419:3618:5319:40דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:067:099:189:209:509:5310:4610:4918:1018:1418:3418:3717:5518:41הודו בומביי )ח(

7:007:029:139:169:459:4810:4110:4418:0918:1218:3218:3617:5418:40הודו פונה )ח(

7:277:289:019:039:339:3510:1710:1916:0016:0516:3416:3815:4616:42הונגריה בודפשט )ח(

7:247:269:109:129:429:4410:2910:3216:4416:4817:1317:1716:2917:21טורקיה איסטנבול )ח(

7:367:389:269:299:5810:0110:4710:5017:1417:1817:4217:4616:5917:50יוון אתונה )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת ויגש בערים שונות בעולם  
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
7:477:489:219:239:549:5610:3710:4016:2216:2716:5517:0016:0817:04מולדובה קישינב )ח(

7:007:029:169:199:469:4910:4310:4618:1418:1718:3718:4017:5818:44מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:455:499:029:069:359:3910:5310:5721:1421:1521:4721:4820:5721:52ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:456:488:528:549:229:2510:1610:1917:2217:2517:4717:5017:0717:54נפאל קטמנדו )ח(

7:007:039:289:3110:0010:0311:0211:0519:0819:1119:3119:3418:5319:38סינגפור סינגפור )ח(

7:397:409:049:069:369:3810:1610:1815:3215:3716:1016:1415:1816:18פולין ורשא )ח(

5:415:448:208:238:528:569:5810:0118:3518:3818:5919:0118:2019:05פרו לימה )ח(

8:168:179:559:5710:2610:2811:1111:1317:0517:1017:3717:4216:5117:56צרפת ליאון )ח(

8:388:4010:1110:1310:4210:4511:2511:2717:0217:0717:3717:4216:4817:57צרפת פריז )ח(

5:525:558:228:258:528:559:539:5618:0118:0418:2318:2617:4518:30קולומביה בוגוטה )ח(

7:457:479:289:309:5910:0210:4510:4816:5016:5417:2117:2516:3517:38קנדה טורונטו )ח(

7:297:309:089:109:409:4210:2410:2716:1916:2416:5116:5616:0517:10קנדה מונטריאול )ח(

6:506:528:428:459:159:1810:0510:0816:4116:4517:0817:1216:2617:16קפריסין לרנקה )ח(

9:529:5311:0811:1011:3911:4012:1612:1817:0617:1217:4817:5416:5318:13רוסיה מוסקבה )ח(

9:049:0510:3810:4011:1011:1211:5411:5617:3817:4318:1218:1617:2418:20רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:068:089:439:4510:1410:1610:5811:0016:4516:5017:1817:2316:3117:37שוייץ ציריך )ח(

6:356:388:528:559:259:2710:2210:2518:0018:0318:2318:2617:4518:30תאילנד 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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