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‰„e‰È'גֹו אחי יֹודּו אדמּו"ר1אּתה כ"ק ּבזה ּומבאר ¿»ְְֵֶֶַַַָָָ
אֹור' ּב'ּתֹורה ּבּדרּוׁשים2הּזקן (ועלּֿדרֿזה ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשעדין3ׁשּלאחריֿזה ּבאּלה והן הּנדּפסים ּבּדרּוׁשים הן , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ה' את אֹודה הּפעם ׁשם על הּוא ּדיהּודה ,4ּבכתבֿיד), ְִִֵֶֶַַַַַָָ

הּׁשבטים עבֹודת ענין מבאר ׁשּתחּלה אּלא הּבּטּול. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָענין
ראּובן ּדענין ּבזה, ּומבאר ולוי. ׁשמעֹון ראּובן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּלפניו,

ׁשם על היא5הּוא ה' ּבעבֹודת ּדענינֹו גֹו', ה' ראה ּכי ְְֲִִִֵַַַָָָ
ּדהּנה ּבאלקּות. היינּו6הראּיה מּקרֹוב, היא ראּיה ְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָֹ

ּכמֹו לעֹולם, ׁשּבקרּוב אלקּות ּבעניני היא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָֹׁשהעבֹודה
ּדעלֿידי7ׁשּכתּוב אּלה, ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּגדלּו מה הוי', ּבגדלּות והּׂשגה ּבהבנה ְְְְְְֲֲִַַַַַָָָָָָָההתּבֹוננּות
8מעׂשימעׂשי רּבּו יתּבר9ּומה ׁשהּוא אי ּובכללּות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וכּו' עלמין ּכל ּבדר10ממּלא ׁשהיא זֹו התּבֹוננּות הּנה , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּפּולחנא לית ה', אהבת לענין מביאה ולכן וקרּוב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָראּיה

ּדרחימּותא הּקרּוב11ּכפּולחנא עלֿידי היא ּדאהבה ,12. ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשם על הּוא ּבעבֹודת13וׁשמעֹון וענינֹו גֹו', ה' ׁשמע ּכי ְְְְֲִִִֵַַַַָָ
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ואומר: יהודה בנו את מברך הוא לבניו, אבינו יעקב של ברכותיו בין

'B‚ EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È1לך יודו שלך Êa‰האחים ¯‡·Óe ¿»«»«∆¿»≈»∆
‡B¯'כ"ק ‰¯B˙'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡2חב"ד חסידות של היסוד מספרי «¿«»≈¿»

ושמות בראשית הספרים על חסידות מאמרי גם(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ובו מבואר ¿«∆∆∆
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈLe¯ca3 «¿ƒ∆¿«¬≈∆
רבותינו של החסידות מאמרי

הבאים, בדורות חב"ד נשיאי

פסוק על הזקן, אדמו"ר אחרי

ÌÈLe¯ca Ô‰מאמרי ≈«¿ƒ
Ô‰Âהחסידות ÌÈÒt„p‰«ƒ¿»ƒ¿≈

,(„ÈŒ·˙Îa ÔÈ„ÚL ‰l‡a¿≈∆∆¬«ƒƒ¿«»
ÌL ÏÚ ‡e‰ ‰„e‰Ècƒ»«≈
'‰ ˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰4 «««∆∆
ויצא: בפרשת בתורה כמסופר

בן יעקב) אשת (לאה ותלד ..."

על ה', את אודה הפעם ותאמר

והודאה יהודה...", שמו קראה כן

‰ÏehÈaהיא ÔÈ�Úבשונה כי ƒ¿««ƒ
מקום יש שבה והשגה מהבנה

של ולמציאות לישות ביטוי לתת

כאשר היינו הודאה, האדם,

לדעה ומסכים מודה האדם

שונה היא אם גם מסויימת,

להתבטלות ביטוי היא מדעתו,

גם וכך והמציאות הישות

מודה האדם כאשר – ה' בעבודת

לקדושֿברוךֿהוא ומסכים

האישית. המציאות של התבטלות כאן יש אותו, ומבין יודע שאינו למרות

¯‡·Ó ‰lÁzL ‡l‡הנ"ל אור' 'תורה בספר הזקן ÔÈ�Úאדמו"ר ∆»∆¿ƒ»¿»≈ƒ¿«
ÂÈ�ÙlL ÌÈË·M‰ ˙„B·Úיהודה ÈÂÏÂ.שלפני ÔBÚÓL Ô·e‡¯ , ¬««¿»ƒ∆¿»»¿≈ƒ¿¿≈ƒ

ÌL ÏÚ ‡e‰ Ô·e‡¯ ÔÈ�Úc ,‰Êa ¯‡·Óe5'B‚ '‰ ‰‡¯ Èk ¿»≈»∆¿ƒ¿«¿≈«≈ƒ»»
בעניי" ה' ראה כי אמרה כי ראובן שמו "ותקרא ויצא בפרשת בתורה ,כמסופר

B�È�Úcראובן e˜Ï‡a˙של ‰i‡¯‰ ‡È‰ '‰ ˙„B·Úaודרכו (ועניינו ¿ƒ¿»«¬«ƒ»¿ƒ»∆¡…
אדם כל ושל דבר כל של שהשם בחסידות כמבואר בשמו, רמוזים ה' בעבודת

ומהותו) בתכנו קשור אלא וסתמי מקרי דבר p‰c‰איננו .6‡È‰ ‰i‡¯ ¿ƒ≈¿ƒ»ƒ
·B¯wÓמקרובאחד היא שראיה הוא ושמיעה ראיה בין המרכזיים ההבדלים ƒ»

רואה שהוא לדבר האדם בין ומוחשי קרוב קשר נוצר דבר רואה אדם וכאשר

ולא מסויים דבר אודות על שומע אדם וכאשר מרחוק היא ששמיעה בעוד

מדובר בה באלוקות הראיה ולענייננו, רחוק. הוא לדבר שלו הקשר אותו רואה

ÌÏBÚÏכאן ·e¯˜aL ˙e˜Ï‡ È�È�Úa ‡È‰ ‰„B·Ú‰L e�ÈÈ‰שכן «¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈¡…∆¿≈»»

בגדולת להתבונן – שונים באופנים להיות יכולה אלוקות בענייני ההתבוננות

תופסים לא העולמות כל כמה ועד מהעולם ונשגב מרומם הוא כמה עד ה'

נראית שהיא כפי ה' בגדולת להתבוננות או לגביו כלל נחשבים ולא מקום

עצמו, העולם מתוך e˙kL·וניכרת BÓk7ÌÎÈ�ÈÚ ÌB¯Ó e‡Nוהביטו ¿∆»¿»≈≈∆
בארץ וכן הגשמיים בשמים

הנבראים שאר וכל הגשמית

הזה מתוךe‡¯eשבעולם ¿
בעולם a¯‡ההתבוננות ÈÓƒ»»

È„ÈŒÏÚc ,‰l‡≈∆¿«¿≈
‰�·‰a ˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿«¬»»
‰Ó ,'ÈÂ‰ ˙eÏ„‚a ‰‚O‰Â¿«»»¿«¿¬»»«

EÈNÚÓ eÏ„b8ea¯ ‰Óe »¿«¬∆»«
EÈNÚÓ9בגדולת הכרה היינו «¬∆

בענייני התבוננות ידי על ה'

עשה שהקדושֿברוךֿהוא העולם

התבוננות ומתוך ("מעשיך")

רבים הם ה' שמעשי בכך

הכרה לידי באים וגדולים,

יש זו בהתבוננות ה'. בגדולת

רבים באופןeÏÏÎ·e˙פרטים ƒ¿»
להתבוננות הכוונה ≈‡CÈכללי

Ïk ‡lÓÓ C¯a˙È ‡e‰L∆ƒ¿»≈¿«≈»
ÔÈÓÏÚהעולמות כל את »¿ƒ
'eÎÂ10בחסידות כמבואר ¿

ומקיים ומהווה מחיה שהקב"ה

אור באמצעות (גם) העולם את

העולמות, את הממלא אלוקי

מהעולמות שלמעלה אור שהוא עלמין" כל ה"סובב מאור בשונה כלומר,

אור מלמעלה, עליהם ו'מקיף' 'סובב' אלא העולמות בתוך מתלבש ואיננו

ערכו, לפי מהם ואחד אחד בכל הנבראים, בתוך מתלבש עלמין" כל ה"ממלא

BÊ ˙e��Ba˙‰ ‰p‰'ה בגדולת להכרה כך מתוך להגיע כדי העולם בענייני ƒ≈ƒ¿¿
‰i‡¯ C¯„a ‡È‰Lלעינינו נראים העולם ענייני והםe¯˜Â·שהרי ∆ƒ¿∆∆¿ƒ»¿≈
לנו ומוחשיים זוÔÎÏÂקרובים ‰',התבוננות ˙·‰‡ ÔÈ�ÚÏ ‰‡È·Ó ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««¬«

בזוהר נאמר וחשיבותה מעלתה ÁÏeÙk�‡שעל ‡�ÁÏet ˙ÈÏ≈¿»»¿¿»»
‡˙eÓÈÁ¯cהאהבה כעבודת עבודה 11È„ÈŒÏÚאין ‡È‰ ‰·‰‡c , ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ«¿≈

·e¯w‰12אוהב האדם וכאשר והתקרבות דבקות היא האהבה של מהותה «≈
האהבה רגש את שמעוררת ההתבוננות וגם בו ודבק אליו מתקרב הוא ה' את

באור התבוננות ולכן ולאדם לעולם האלוקות של בקירוב התבוננות היא

מביאה הנבראים, בתוך תתלבש שהקדושֿברוךֿהוא ובכך עלמין" כל ה"ממלא

אהבה. ÌLלידי ÏÚ ‡e‰ ÔBÚÓLÂ13'B‚ '‰ ÚÓL Èkבתורה כמסופר ¿ƒ¿«≈ƒ»«
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‰‚ÂÓ È˙Ï·

‰„e‰È'גֹו אחי יֹודּו אדמּו"ר1אּתה כ"ק ּבזה ּומבאר ¿»ְְֵֶֶַַַָָָ
אֹור' ּב'ּתֹורה ּבּדרּוׁשים2הּזקן (ועלּֿדרֿזה ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ׁשעדין3ׁשּלאחריֿזה ּבאּלה והן הּנדּפסים ּבּדרּוׁשים הן , ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ה' את אֹודה הּפעם ׁשם על הּוא ּדיהּודה ,4ּבכתבֿיד), ְִִֵֶֶַַַַַָָ

הּׁשבטים עבֹודת ענין מבאר ׁשּתחּלה אּלא הּבּטּול. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָענין
ראּובן ּדענין ּבזה, ּומבאר ולוי. ׁשמעֹון ראּובן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָׁשּלפניו,

ׁשם על היא5הּוא ה' ּבעבֹודת ּדענינֹו גֹו', ה' ראה ּכי ְְֲִִִֵַַַָָָ
ּדהּנה ּבאלקּות. היינּו6הראּיה מּקרֹוב, היא ראּיה ְְְְֱִִִִִֵֶַָָָָֹ

ּכמֹו לעֹולם, ׁשּבקרּוב אלקּות ּבעניני היא ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָֹׁשהעבֹודה
ּדעלֿידי7ׁשּכתּוב אּלה, ּברא מי ּוראּו עיניכם מרֹום ׂשאּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּגדלּו מה הוי', ּבגדלּות והּׂשגה ּבהבנה ְְְְְְֲֲִַַַַַָָָָָָָההתּבֹוננּות
8מעׂשימעׂשי רּבּו יתּבר9ּומה ׁשהּוא אי ּובכללּות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

וכּו' עלמין ּכל ּבדר10ממּלא ׁשהיא זֹו התּבֹוננּות הּנה , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּפּולחנא לית ה', אהבת לענין מביאה ולכן וקרּוב ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָראּיה

ּדרחימּותא הּקרּוב11ּכפּולחנא עלֿידי היא ּדאהבה ,12. ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשם על הּוא ּבעבֹודת13וׁשמעֹון וענינֹו גֹו', ה' ׁשמע ּכי ְְְְֲִִִֵַַַַָָ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

ואומר: יהודה בנו את מברך הוא לבניו, אבינו יעקב של ברכותיו בין

'B‚ EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È1לך יודו שלך Êa‰האחים ¯‡·Óe ¿»«»«∆¿»≈»∆
‡B¯'כ"ק ‰¯B˙'a Ô˜f‰ ¯"eÓ„‡2חב"ד חסידות של היסוד מספרי «¿«»≈¿»

ושמות בראשית הספרים על חסידות מאמרי גם(ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ובו מבואר ¿«∆∆∆
‰ÊŒÈ¯Á‡lL ÌÈLe¯ca3 «¿ƒ∆¿«¬≈∆
רבותינו של החסידות מאמרי

הבאים, בדורות חב"ד נשיאי

פסוק על הזקן, אדמו"ר אחרי

ÌÈLe¯ca Ô‰מאמרי ≈«¿ƒ
Ô‰Âהחסידות ÌÈÒt„p‰«ƒ¿»ƒ¿≈

,(„ÈŒ·˙Îa ÔÈ„ÚL ‰l‡a¿≈∆∆¬«ƒƒ¿«»
ÌL ÏÚ ‡e‰ ‰„e‰Ècƒ»«≈
'‰ ˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰4 «««∆∆
ויצא: בפרשת בתורה כמסופר

בן יעקב) אשת (לאה ותלד ..."

על ה', את אודה הפעם ותאמר

והודאה יהודה...", שמו קראה כן

‰ÏehÈaהיא ÔÈ�Úבשונה כי ƒ¿««ƒ
מקום יש שבה והשגה מהבנה

של ולמציאות לישות ביטוי לתת

כאשר היינו הודאה, האדם,

לדעה ומסכים מודה האדם

שונה היא אם גם מסויימת,

להתבטלות ביטוי היא מדעתו,

גם וכך והמציאות הישות

מודה האדם כאשר – ה' בעבודת

לקדושֿברוךֿהוא ומסכים

האישית. המציאות של התבטלות כאן יש אותו, ומבין יודע שאינו למרות

¯‡·Ó ‰lÁzL ‡l‡הנ"ל אור' 'תורה בספר הזקן ÔÈ�Úאדמו"ר ∆»∆¿ƒ»¿»≈ƒ¿«
ÂÈ�ÙlL ÌÈË·M‰ ˙„B·Úיהודה ÈÂÏÂ.שלפני ÔBÚÓL Ô·e‡¯ , ¬««¿»ƒ∆¿»»¿≈ƒ¿¿≈ƒ

ÌL ÏÚ ‡e‰ Ô·e‡¯ ÔÈ�Úc ,‰Êa ¯‡·Óe5'B‚ '‰ ‰‡¯ Èk ¿»≈»∆¿ƒ¿«¿≈«≈ƒ»»
בעניי" ה' ראה כי אמרה כי ראובן שמו "ותקרא ויצא בפרשת בתורה ,כמסופר

B�È�Úcראובן e˜Ï‡a˙של ‰i‡¯‰ ‡È‰ '‰ ˙„B·Úaודרכו (ועניינו ¿ƒ¿»«¬«ƒ»¿ƒ»∆¡…
אדם כל ושל דבר כל של שהשם בחסידות כמבואר בשמו, רמוזים ה' בעבודת

ומהותו) בתכנו קשור אלא וסתמי מקרי דבר p‰c‰איננו .6‡È‰ ‰i‡¯ ¿ƒ≈¿ƒ»ƒ
·B¯wÓמקרובאחד היא שראיה הוא ושמיעה ראיה בין המרכזיים ההבדלים ƒ»

רואה שהוא לדבר האדם בין ומוחשי קרוב קשר נוצר דבר רואה אדם וכאשר

ולא מסויים דבר אודות על שומע אדם וכאשר מרחוק היא ששמיעה בעוד

מדובר בה באלוקות הראיה ולענייננו, רחוק. הוא לדבר שלו הקשר אותו רואה

ÌÏBÚÏכאן ·e¯˜aL ˙e˜Ï‡ È�È�Úa ‡È‰ ‰„B·Ú‰L e�ÈÈ‰שכן «¿∆»¬»ƒ¿ƒ¿¿≈¡…∆¿≈»»

בגדולת להתבונן – שונים באופנים להיות יכולה אלוקות בענייני ההתבוננות

תופסים לא העולמות כל כמה ועד מהעולם ונשגב מרומם הוא כמה עד ה'

נראית שהיא כפי ה' בגדולת להתבוננות או לגביו כלל נחשבים ולא מקום

עצמו, העולם מתוך e˙kL·וניכרת BÓk7ÌÎÈ�ÈÚ ÌB¯Ó e‡Nוהביטו ¿∆»¿»≈≈∆
בארץ וכן הגשמיים בשמים

הנבראים שאר וכל הגשמית

הזה מתוךe‡¯eשבעולם ¿
בעולם a¯‡ההתבוננות ÈÓƒ»»

È„ÈŒÏÚc ,‰l‡≈∆¿«¿≈
‰�·‰a ˙e��Ba˙‰‰«ƒ¿¿«¬»»
‰Ó ,'ÈÂ‰ ˙eÏ„‚a ‰‚O‰Â¿«»»¿«¿¬»»«

EÈNÚÓ eÏ„b8ea¯ ‰Óe »¿«¬∆»«
EÈNÚÓ9בגדולת הכרה היינו «¬∆

בענייני התבוננות ידי על ה'

עשה שהקדושֿברוךֿהוא העולם

התבוננות ומתוך ("מעשיך")

רבים הם ה' שמעשי בכך

הכרה לידי באים וגדולים,

יש זו בהתבוננות ה'. בגדולת

רבים באופןeÏÏÎ·e˙פרטים ƒ¿»
להתבוננות הכוונה ≈‡CÈכללי

Ïk ‡lÓÓ C¯a˙È ‡e‰L∆ƒ¿»≈¿«≈»
ÔÈÓÏÚהעולמות כל את »¿ƒ
'eÎÂ10בחסידות כמבואר ¿

ומקיים ומהווה מחיה שהקב"ה

אור באמצעות (גם) העולם את

העולמות, את הממלא אלוקי

מהעולמות שלמעלה אור שהוא עלמין" כל ה"סובב מאור בשונה כלומר,

אור מלמעלה, עליהם ו'מקיף' 'סובב' אלא העולמות בתוך מתלבש ואיננו

ערכו, לפי מהם ואחד אחד בכל הנבראים, בתוך מתלבש עלמין" כל ה"ממלא

BÊ ˙e��Ba˙‰ ‰p‰'ה בגדולת להכרה כך מתוך להגיע כדי העולם בענייני ƒ≈ƒ¿¿
‰i‡¯ C¯„a ‡È‰Lלעינינו נראים העולם ענייני והםe¯˜Â·שהרי ∆ƒ¿∆∆¿ƒ»¿≈
לנו ומוחשיים זוÔÎÏÂקרובים ‰',התבוננות ˙·‰‡ ÔÈ�ÚÏ ‰‡È·Ó ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««¬«

בזוהר נאמר וחשיבותה מעלתה ÁÏeÙk�‡שעל ‡�ÁÏet ˙ÈÏ≈¿»»¿¿»»
‡˙eÓÈÁ¯cהאהבה כעבודת עבודה 11È„ÈŒÏÚאין ‡È‰ ‰·‰‡c , ƒ¿ƒ»¿«¬»ƒ«¿≈

·e¯w‰12אוהב האדם וכאשר והתקרבות דבקות היא האהבה של מהותה «≈
האהבה רגש את שמעוררת ההתבוננות וגם בו ודבק אליו מתקרב הוא ה' את

באור התבוננות ולכן ולאדם לעולם האלוקות של בקירוב התבוננות היא

מביאה הנבראים, בתוך תתלבש שהקדושֿברוךֿהוא ובכך עלמין" כל ה"ממלא

אהבה. ÌLלידי ÏÚ ‡e‰ ÔBÚÓLÂ13'B‚ '‰ ÚÓL Èkבתורה כמסופר ¿ƒ¿«≈ƒ»«
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 מגק...............שבת קודשלערב סדר הדלקת נרות   )לד



eb'ו jig` jecei dz` dcedi

היא הּׁשמיעה ּדהּנה ּבאלקּות. הּׁשמיעה ּבחינת הּוא ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָֹה'
אלקּות ּבעניני היא ׁשעבֹודתֹו היינּו ּדוקא, ְְְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָֹמרחֹוק
רק היא ּבזה ׁשהעבֹודה מהעֹולם, ּומרחקים ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻֻהּמבּדלים
מהבנתֹו הּמרחקים ּדברים ׁשּיׁש ּומבין ּׁשּׁשֹומע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻמה
ליראת מביאה הרחּוק ּבבחינת זֹו ּדהתּבֹוננּות ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָָוהּׂשגתֹו,

ׁשם14ה' על לוי ּבא ואחרּֿכ אלי,15. איׁשי יּלוה הּפעם ְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
הּוא ה' ּבעבֹודת ּדענינֹו והתאחדּות, חּבּור מּלׁשֹון ְְְְְֲֲִִִִֶַַַָׁשהּוא
צוּתא מּלׁשֹון מצוֹות הּמצֹות, מעׂשה ּׁשעלֿידי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָמה

יתּבר.16וחּבּור ּומהּותֹו עצמּותֹו עם 'חד' האדם נעׂשה , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
לאחרי ּדוקא ּבא זה ּׁשענין מה הענינים, קׁשר לבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָויׁש
ׁשהאהבה מּכיון ּכי הּיראה, וקו האהבה ּבקו ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהעבֹודה
היא והּיראה מצֹותֿעׂשה, רמ"ח ּכל ויסֹוד ׁשרׁש ְְְֲִִִִִֵֶַָָֹהיא

לאּֿתעׂשה מצֹות שס"ה ּכל ויסֹוד ענין17ׁשרׁש ּכללּות , ְְְֲִִִֶֶַַָָֹֹ
הּמצוֹות, ּכל ּכללּות ּכֹולל ׁשהּוא טֹוב, ועׂשה מרע ְְֲִֵֵֵֶַַָָָסּור
יּלוה לבחינת ויראה אהבה הקּדמת עלֿידי ּבאים ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָלפיכ
והיא וחּבּור. צוּתא מּלׁשֹון הּמצוֹות קּיּום אלי, ְְְְְִִִִִִִֵַַַָאיׁשי
ׁשּלפניה. הּמּדֹות ב' התּכּללּות עלֿידי הּבאה הג' ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמּדה

ּדאיׁשי ּדוקא, אלי איׁשי יּלוה ּׁשּכתּוב מה ּפרּוׁש18וזהּו ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ב' ׁשּלמעלה, ואׁש ׁשּלמּטה אׁש על ּדקאי ׁשּלי, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאׁש

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ב.)14 י, עקב ארי' גור גם וראה שם. הערכים ס' לד.)15ראה שם, ובכ"מ.)16ויצא ג. מה, בחוקותי לקו"ת פ"ד.)17ראה תניא

ועוד.)18 ב. מח, שם תו"א גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

זה את גם לי ויתן ה'... שמע כי ותאמר בן (לאה) "ותלד שמעון: הולדת על

שמעון" שמו את ‰ÚÈÓM‰ותקרא ˙�ÈÁa ‡e‰ '‰ ˙„B·Úa B�È�ÚÂ ,¿ƒ¿»«¬«¿ƒ««¿ƒ»
˙e˜Ï‡a.לראייה ולא לשמיעה שדומה באלוקות והשגה התבוננות היינו ∆¡…

‰ÚÈÓM‰ ‰p‰cהיא מקרוב, שהיא לראייה Âc˜‡,בניגוד ˜BÁ¯Ó ¿ƒ≈«¿ƒ»ִ≈»«¿»
‡È‰ B˙„B·ÚL e�ÈÈ‰«¿∆¬»ƒ
ÌÈÏc·n‰ ˙e˜Ï‡ È�È�Úa¿ƒ¿¿≈¡…«À¿»ƒ

ÌÏBÚ‰Ó ÌÈ˜Á¯Óeכאשר ¿À»ƒ≈»»
שהקדושֿ בכך מתבונן האדם

ונשגב ומרומם נעלה ברוךֿהוא

ומהנבראים, מהעולם

‰„B·Ú‰Lוההתבוננות ∆»¬»
Ó‰וההשגה ˜¯ ‡È‰ ‰Êa»∆ƒ««

LiL ÔÈ·Óe ÚÓBMM∆≈«≈ƒ∆≈
ÌÈ˜Á¯n‰ ÌÈ¯·c¿»ƒ«¿À»ƒ

B˙‚O‰Â B˙�·‰Óאין אבל ≈¬»»¿«»»
קרובה והשגה הבנה בכך לו

דבר לראיית הדומה ומוחשית

בהבנה מדובר אלא בעיניים

ורחוקה, מופשטת והשגה

˙�ÈÁ·a BÊ ˙e��Ba˙‰c¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ«
˜eÁ¯‰ֿהקדושֿברוך כמה עד »ƒ

ורחוק ומרומם נעלה הוא

'‰ ˙‡¯ÈÏ ‰‡È·Ó14כי ¿ƒ»¿ƒ¿«
רתיעה היא והפחד היראה מהות

ההתבוננות ולכן והתרחקות

גורמת מהאלוקות בריחוק

יראה. «»»¿CkŒ¯Á‡Âומעוררת
ÈÂÏ ‡aשמעון בא אחריו ראשון, ראובן נולד יעקב בני שבהולדת כשם »≈ƒ

כפי ה' בגדולת האדם מתבונן בתחילה – ה' בעבודת גם כך לוי, בא ואחריו

לאחר בקירוב, שהיא (ראובן) ראייה בבחינת העולם, ענייני מתוך ניכרת שהיא

בעולם, מהתלבשות שלמעלה בדרגות ה' גדולת את ומשיג מבין הוא מכן

נעלית לדרגה עולה הוא מכן ולאחר בריחוק שהיא (שמעון) שמיעה בבחינת

זה בשם שנקרא לוי בחינת – ÌLיותר ÏÚ15,ÈÏ‡ ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰ «≈«««ƒ»∆ƒƒ≈«
‡e‰Lהליווי B·Úa„˙עניין B�È�Úc ,˙e„Á‡˙‰Â ¯eaÁ ÔBLlÓ ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬¿ƒ¿»«¬«

‡zÂˆ ÔBLlÓ ˙BÂˆÓ ,˙Bˆn‰ ‰NÚÓ È„ÈŒÏÚM ‰Ó ‡e‰ '‰«∆«¿≈«¬≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿»
'eaÁÂ16'„Á¯יחד Ì„‡‰ ‰NÚ� ומאוחד, מחובר כלומר ÌÚאחד, ¿ƒ«¬∆»»»«ƒ

C¯a˙È B˙e‰Óe B˙eÓˆÚבעצמו .הקדושֿברוךֿהוא «¿«ƒ¿»≈
‰Ê ÔÈ�ÚM ‰Ó ,ÌÈ�È�Ú‰ ¯L˜ ¯‡·Ï LÈÂעם התאחדות של ¿≈¿»≈∆∆»ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿»∆

המצוות מעשה ידי על ‰B·Ú„‰הקדושֿברוךֿהוא È¯Á‡Ï ‡˜Âc ‡a»«¿»¿«¬≈»¬»
לעיל ‰È‡האמורה ‰·‰‡‰L ÔÂÈkÓ Èk ,‰‡¯i‰ Â˜Â ‰·‰‡‰ Â˜a¿«»«¬»¿««ƒ¿»ƒƒ≈»∆»«¬»ƒ

„BÒÈÂ L¯L ‡È‰ ‰‡¯i‰Â ,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯ Ïk „BÒÈÂ L¯L…∆ƒ»ƒ¿¬≈¿«ƒ¿»ƒ…∆ƒ
‰NÚzŒ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘ Ïk17ובלשון..." התניא: בספר הזקן רבנו »ƒ¿…«¬∆

להן אין ובלעדה נמשכות הן וממנה עשה מצוות רמ"ח כל שרש היא האהבה

באמת בו לדבקה וחפץ ה' שם את האוהב הוא באמת המקיימן כי אמיתי קיום

אברין רמ"ח שהם פקודין רמ"ח בקיום אם כי באמת בו לדבקה אפשר ואי

במלך למרוד ירא כי תעשה לא לשס"ה שרש היא והיראה כביכול... דמלכא

הוא. ברוך הקדוש המלכים מלכי

שמתבושש מזו פנימית יראה או

כבודו...". עיני למרות מגדולותו

ושמירת עשה מצוות וקיום

הוא תעשה לא «¿eÏÏk˙מצוות
‰NÚÂ Ú¯Ó ¯eÒ ÔÈ�Úƒ¿«≈»«¬≈
˙eÏÏk ÏÏBk ‡e‰L ,·BË∆≈¿»
CÎÈÙÏ ,˙BÂˆn‰ Ïk»«ƒ¿¿ƒ»
˙Óc˜‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a»ƒ«¿≈«¿»«

ידי‡‰·‰ על (שבאה «¬»
קירוב) מתוך «¿ÈÂ¿ƒ¯‡‰התבוננות

מתוך התבוננות ידי על (שבאה

‡ÈLÈריחוק) ‰ÂlÈ ˙�ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«ƒ»∆ƒƒ
ÈÏ‡עם והתאחדות התחברות ≈«

ידי, על Ìeiƒ̃הקדושֿברוךֿהוא
˙BÂˆn‰מצוות בפועל, «ƒ¿

.¯eaÁÂ ‡zÂˆ ÔBLlÓƒ¿«¿»¿ƒ
סדר מדוע מבואר כאן עד

(ראובן), אהבה הוא הדברים

כך ואחר (שמעון) יראה כך אחר

בתחילת כי - (לוי) התחברות

היא ההתבוננות העבודה

בקירוב שהיא כפי באלוקות

ומזה מהעולם ומרחוק למעלה שהיא כפי באלוקות מתבונן כך אחר לעולם,

שגם ומבאר מוסיף וכעת המצוות. קיום שורש שהם ויראה אהבה לידי באים

באה המצוות קיום ידי על וההתאחדות ההתחברות העניין, ומהות בתוכן

מהם. וכתוצאה ויראה לאהבה וההתאחדותÈ‰Â‡בהמשך ההתחברות ¿ƒ
˙eÏlk˙‰ È„ÈŒÏÚ ‰‡a‰ '‚‰ ‰cn‰'ב‰È�ÙlL ˙Bcn‰ «ƒ»««»»«¿≈ƒ¿«¿«ƒ∆¿»∆»

וחיבור שילוב היא (רחמים) התפארת שמידת וקבלה בחסידות כמבואר

(בדומה והיראה הגבורה ומידת והאהבה החסד מידת של ("התכללות")

שליש צבע היוצרים צבעים שני של תפארת,לשילוב נקראת זו מידה ולכן י

צבעים). כמה של משילוב נוצר יופי כי יופי, ÂlÈ‰לשון ·e˙kM ‰Ó e‰ÊÂ¿∆«∆»ƒ»∆
ÈÏ‡ ÈLÈ‡"אישי" הביטוי את ואומר מדייק ÈLÈ‡cוהפסוק ,‡˜Âc18 ƒƒ≈««¿»¿ƒƒ

‰ÏÚÓlL L‡Â ‰hÓlL L‡ ÏÚ È‡˜c ,ÈlL L‡ Le¯tחכמינו ≈≈∆ƒ¿»≈«≈∆¿«»¿≈∆¿«¿»
שלמטה, אש של חיבור היה המזבח גבי על הקרבנות שבהקרבת אומרים ז"ל

בדרך השמים מן שירדה אש שלמעלה, אש עם למטה, אדם בני שהדליקו אש

מלמעלה, והארה מלמטה התעוררות של שילוב ישנו ה' בעבודת גם וכך נס.

של וחיבור שילוב c‡‰·‰היינו ˙Bcn‰ מלמטה)·' קירוב, (בדרך «ƒ¿«¬»
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e"nyzd ,igie zyxt zay

יּלוה ענין ּבא יחד ּומּׁשניהם ויראה, ּדאהבה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמּדֹות
יעקב על קאי זה ּדפסּוק הענין, ּוכפׁשטּות אלי, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאיׁשי
ּדאהבה הּמּדֹות ב' הּכֹוללת הּמּדה היא ׁשּמּדתֹו ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָאבינּו,

הּפעם19ויראה מּלׁשֹון יהּודה, ּבא ּׁשאחרּֿכ מה וזהּו . ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ
הּוא ההֹודאה ּדענין הוי', את ּכמֹואֹודה הּבּטּול, ּבחינת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

אחרּֿכ מג'4ׁשּכתּוב למעלה והיא מּלדת, וּתעמֹוד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ענינים הם הּנ"ל העבֹודֹות ג' ּכי הּנ"ל. העבֹודה ְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָאֹופּני
ּבּטּול הּוא ענינֹו יהּודה מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו', ּתנּועה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשל

ְְִַּבתכלית.

‰p‰Â20אחר אינּה21ּבמקֹום האדם ׁשּבּטּול מׁשמע, ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהּוא להפ אּלא ּבעבֹודה, נעלית הכי ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּדרּגא

העבֹודה ויסֹוד העבֹודה הּוא22התחלת הענין א . ְְֲֲִִַַַָָָָָָָ
ׁשם ּדרגֹות20(ּכּמבאר ב' יׁש ּדבבּטּול ענין23) ּדיׁשנֹו . ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

לפני העבֹודה, ּבתחּלת להיֹות ׁשּצרי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָהּבּטּול
הּבּטּול ויׁשנֹו וכּו', ויראה אהבה ּבעבֹודת ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָׁשּמתחילים
לית ּדאהבה, העבֹודה אחרי הּבא העבֹודה, ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבׁשלימּות
ּדיראה והעבֹודה ּדרחימּותא, ּכפּולחנא ְְְְְְְֲִִִָָָָָָָָּפּולחנא
זה ּדאחרי ּבׁשלמּות. הג' ּדמּדה והעבֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבׁשלמּות,
ׁשּדוקא ,אחי יֹודּו אּתה ּדיהּודה העבֹודה ׁשלמּות ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּבאה

גו' אֹויבי ּבערף יד להיֹות יכֹול ּכּמבאר1עלֿידיֿזה , ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבּדרּוׁשים .24הענין ְְִִַָָ

‰p‰Âּבפעל ּבמעׂשה הֹוראה ללמד צריכים זה מענין ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
הגם ּכי מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

האבֹות25ׁשּידּוע ׁשּבחינת לּׁשבטים, אבֹות ּבין ההפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
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פמ"ה.)19 תניא גם סע"ג.)20ראה שם, תו"א א.)21ראה מז, שם פמ"א.)22תו"א תניא גם ש.ז.)23ראה ויגש ד"ה גם ראה

ועוד.)24ובכ"מ. ד. מה, שם, וארא.)25תו"א ר"פ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia

‰‡¯ÈÂ,(מלמעלה ריחוק, ‡ÈLÈ(בדרך ‰ÂlÈ ÔÈ�Ú ‡a „ÁÈ Ì‰È�MÓe ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆««»ƒ¿«ƒ»∆ƒƒ
ÈÏ‡,הקדושֿברוךֿהוא עם האדם של מלאה והתאחדות התחברות ≈«

‰Ê ˜eÒÙc ,ÔÈ�Ú‰ ˙eËLÙÎe"אלי אישי ÏÚמתייחס˜‡È"ילוה ¿«¿»ƒ¿»¿»∆»≈«
‡È‰ B˙cnL ,e�È·‡ ·˜ÚÈהתפארת ·'מידת ˙ÏÏBk‰ ‰cn‰ «¬…»ƒ∆ƒ»ƒ«ƒ»«∆∆

‰·‰‡c ˙Bcn‰של (מידתו «ƒ¿«¬»
שלÈÂ19¯‡‰אברהם) (מידתו ¿ƒ¿»

יצחק).

CkŒ¯Á‡M ‰Ó e‰ÊÂלאחר ¿∆«∆««»
ולוי שמעון נולדa‡ראובן, »

ÌÚt‰ ÔBLlÓ ,‰„e‰È¿»ƒ¿«««
ÔÈ�Úc ,'ÈÂ‰ ˙‡ ‰„B‡∆∆¬»»¿ƒ¿«
˙�ÈÁa ‡e‰ ‰‡„B‰‰«»»¿ƒ«

Ïeha‰בתחילת לעיל כמבואר «ƒ
ּכמֹו ‡Œ¯Áהמאמר, ·e˙kL ְ∆»««

Ck4הפסוקבהמשך„BÓÚzÂ »««¬
˙„lÓהביטול של עניינו כי ƒ∆∆

למציאותו ביטוי שום שאין הוא

הבטל, האדם בחינתÈ‰Â‡של ¿ƒ
הביטולי בחינת שהיא הודה

ÈpÙB‡ '‚Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈
Ï"p‰ ‰„B·Ú‰,אהבה של »¬»««

יעקב (כדברי והתחברות יראה

והוא לו יודו יהודה של שאחיו

מהם). גבוהה בדרגה Èkƒיהיה
Ï"p‰ ˙B„B·Ú‰ אהבה‚' »¬««

והתחברות (גבורה) ויראה (חסד)

ÏL(תפארת) ÌÈ�È�Ú Ì‰≈ƒ¿»ƒ∆
'eÎÂ ‰Úe�zהמידות פעולת ¿»¿

אדם שכאשר כזו בצורה היא

נמצא הוא למשל, אוהב,

כלומר אהבה, של ב'תנועה'

שלו המציאות כל שעה שבאותה

וקירוב אהבה של בנטיה היא

ביטוי היא מסוימת ב'תנועה' מצוי שהוא והעובדה אחרות, מידות לגבי גם וכך

במובן קשורה המידות של והתגלות התעוררות ולכן שלו העצמית למציאות

ומציאות ישות של בביטוי ‰e‡מסויים B�È�Ú ‰„e‰È ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈¿»ƒ¿»
מתוך הודאה של באופן הרוחנית ÈÏÎ˙a˙העבודה Ïehaביטוי כל ומבלי ƒ¿«¿ƒ

העצמית. למציאות

‰p‰Â20עבודה היא וביטול הודאה בדרך שהעבודה לעיל האמור לכאורה ¿ƒ≈
לאלוקות מההתחברות ולמעלה וביראה באהבה מהעבודה (למעלה מאד נעלית

למבואר סותר המצוות, ידי ‡Á¯על ÌB˜Óa21לרבנו אור' 'תורה בספר ¿»«≈
שם �ÈÏÚ˙הזקן ÈÎ‰ ‡b¯c‰ d�È‡ Ì„‡‰ ÏehaL ,ÚÓLÓ«¿«∆ƒ»»»≈»««¿»¬ƒ«¬≈

„BÒÈÂ ‰„B·Ú‰ ˙ÏÁ˙‰ ‡e‰L CÙ‰Ï ‡l‡ ,‰„B·Úa»¬»∆»¿≈∆∆«¿»«»¬»ƒ
‰„B·Ú‰22הריחוק תחושת כי מאלוקות, מהריחוק דווקא נובעת וההודאה »¬»

של ביטול לאחר ורק האישית, המציאות של והכיפוף הביטול את גורמת

בקנה הדברים עולים ואיך יותר. גבוהות לדרגות לבוא ניתן והמציאות הישות

שהביטול כאן האמור עם אחד

ביותר? גבוהה דרגא הוא

¯‡·nk) ‡e‰ ÔÈ�Ú‰ C‡«»ƒ¿»«¿…»
ÌL20LÈ Ïeh··c ב') »ƒ¿ƒ≈

˙B‚¯c23B�LÈc ביטול. ¿»¿∆¿
והוא נמוכה »¿ÔÈ�Úƒבדרגה

ha‰ÏeוההודאהCÈ¯vL «ƒ∆»ƒ
‰„B·Ú‰ ˙lÁ˙a ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿ƒ«»¬»

בריחוקכאשר עדיין הוא האדם

ÌÈÏÈÁ˙nLמאלוקות, È�ÙÏƒ¿≈∆«¿ƒƒ
‰‡¯ÈÂ ‰·‰‡ ˙„B·Úa«¬««¬»¿ƒ¿»
Ïeha‰ B�LÈÂ ,'eÎÂ¿¿∆¿«ƒ
,‰„B·Ú‰ ˙eÓÈÏLaL∆ƒ¿≈»¬»
‰„B·Ú‰ È¯Á‡ ‡a‰«»«¬≈»¬»
‡�ÁÏet ˙ÈÏ ,‰·‰‡c¿«¬»≈¿»»

‡˙eÓÈÁ¯c ‡�ÁÏeÙkאין ¿¿»»ƒ¿ƒ»
האהבה, כעבודת עבודה

‰‡¯Èc ‰„B·Ú‰Â¿»¬»¿ƒ¿»
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ז e"nyzd ,igie zyxt zay

יּלוה ענין ּבא יחד ּומּׁשניהם ויראה, ּדאהבה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּמּדֹות
יעקב על קאי זה ּדפסּוק הענין, ּוכפׁשטּות אלי, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹאיׁשי
ּדאהבה הּמּדֹות ב' הּכֹוללת הּמּדה היא ׁשּמּדתֹו ְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָאבינּו,

הּפעם19ויראה מּלׁשֹון יהּודה, ּבא ּׁשאחרּֿכ מה וזהּו . ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ
הּוא ההֹודאה ּדענין הוי', את ּכמֹואֹודה הּבּטּול, ּבחינת ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָ

אחרּֿכ מג'4ׁשּכתּוב למעלה והיא מּלדת, וּתעמֹוד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
ענינים הם הּנ"ל העבֹודֹות ג' ּכי הּנ"ל. העבֹודה ְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָאֹופּני
ּבּטּול הּוא ענינֹו יהּודה מהּֿׁשאיןּֿכן וכּו', ּתנּועה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשל

ְְִַּבתכלית.

‰p‰Â20אחר אינּה21ּבמקֹום האדם ׁשּבּטּול מׁשמע, ¿ƒ≈ְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ׁשהּוא להפ אּלא ּבעבֹודה, נעלית הכי ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּדרּגא

העבֹודה ויסֹוד העבֹודה הּוא22התחלת הענין א . ְְֲֲִִַַַָָָָָָָ
ׁשם ּדרגֹות20(ּכּמבאר ב' יׁש ּדבבּטּול ענין23) ּדיׁשנֹו . ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹ

לפני העבֹודה, ּבתחּלת להיֹות ׁשּצרי ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָהּבּטּול
הּבּטּול ויׁשנֹו וכּו', ויראה אהבה ּבעבֹודת ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָׁשּמתחילים
לית ּדאהבה, העבֹודה אחרי הּבא העבֹודה, ְְֲֲֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּבׁשלימּות
ּדיראה והעבֹודה ּדרחימּותא, ּכפּולחנא ְְְְְְְֲִִִָָָָָָָָּפּולחנא
זה ּדאחרי ּבׁשלמּות. הג' ּדמּדה והעבֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָּבׁשלמּות,
ׁשּדוקא ,אחי יֹודּו אּתה ּדיהּודה העבֹודה ׁשלמּות ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָּבאה

גו' אֹויבי ּבערף יד להיֹות יכֹול ּכּמבאר1עלֿידיֿזה , ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבּדרּוׁשים .24הענין ְְִִַָָ

‰p‰Âּבפעל ּבמעׂשה הֹוראה ללמד צריכים זה מענין ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
הגם ּכי מּיׂשראל. ואחד אחד ּכל ְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבעבֹודת

האבֹות25ׁשּידּוע ׁשּבחינת לּׁשבטים, אבֹות ּבין ההפרׁש ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
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eb'ח jig` jecei dz` dcedi

ּבחינת אבל ודֹור, ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ירּוׁשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָהיא
ּבֹו ׁשאין אדם ל יׁש ולוי וׁשמעֹון ראּובן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָהּׁשבטים
היא ׁשם הּכּונה מּכלֿמקֹום, אּלּו, ּומדרגֹות ְְִִִֵֵַַַָָָָָּבחינֹות
ּבכל עּקרית עבֹודה היא האבֹות ׁשעבֹודת עבֹודתֹו, ְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָלעּקר
מהּׁשבטים אחד ּכל עבֹודת מהּֿׁשאיןּֿכן מּיׂשראל, ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאחד
ּבכללּות אבל מּיׂשראל. אחד ּבכל עּקרית עבֹודה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָאינּה
אחד ּבכל ּגם הּׁשבטים ּכל עבֹודת ׁשּיׁשנּה ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָמּובן
ׁשמעֹון ּדראּובן הּנ"ל העבֹודֹות ועלּֿדרֿזה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּיׂשראל,

ּבפרׁשתנּו ּׁשּכתּוב מּמה ּגם וכּמּובן ויהּודה. איׁש26לוי ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּכללן ׁשּלא יכֹול רׁש"י ּופרׁש אֹותם, ּבר ּכברכתֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאׁשר
ׁשּכל היינּו אֹותם, ּבר לֹומר ּתלמּוד הּברכֹות ּבכל ְְְְֵֶַַַַַָָָָָֻּכּלם
ּכן ואם הּׁשבטים, ׁשאר ּברּכת ּגם קּבל מהּׁשבטים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאחד
אחד לכל ׁשּיכת מהּׁשבטים אחד ּכל ׁשעבֹודת ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמּובן
יעקב ּבני הם הּׁשבטים ׁשּכל ּובפרט מּיׂשראל. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואחד
ּבנׁשמתֹו נכללּו יׂשראל ּכל אׁשר יעקב), ּברּכת ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֹ(וקּבלּו

הּקדׁש' ּב'אּגרת ּכּמבאר יעקב, היתה27ׁשל ׁשּנׁשמתֹו ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ׁשּביׂשראל. הּנׁשמֹות מּכל ּכלּולה ׁשהיתה ּכללית ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָָָנׁשמה
נקראים יׂשראל עם ׁשּכל ּבמה ּגם נרמז ּדזה לֹומר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָויׁש
רמז עלּֿפי ּובפרט יעקב, ׁשל ׁשמֹו יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבׁשם

אֹותּיֹות28הּידּוע רּבֹוא ׁשּׁשים יׁש ראׁשיּֿתבֹות ּדיׂשראל ְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָ
נׁשמֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּכל על מרּמז זה ׁשּׁשם היינּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָלּתֹורה,
ּומּכל לּתֹורה. אֹותּיֹות רּבֹוא ׁשּׁשים ּכנגּדן ׁשּיׁש ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָיׂשראל

הּנ"ל. לעבֹודֹות ּבנֹוגע מּובן ְֲֵֶַַַַָזה

‰p‰Âּדבחינת הּבּטּול ּוׁשלמּותּה, זֹו עבֹודה עלֿידי ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵֵַַַָָ
יעקב, ּברּכת להמׁש ּבאים ה', את אֹודה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּפעם

עּמים יּקהת ולֹו ׁשילה יבֹוא ּכי מל29עד הּוא ׁשילה , ְְִִִִִֶֶַַַָֹֹ
ׁשּלֹו, ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח מל רׁש"י ּכפרּוׁש ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמׁשיח,
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,¯B„Â ¯Bc ÏÎa Ì‰È¯Á‡התפילות בכל אומרים ישראל בני כל ולכן «¬≈∆¿»»
יעקב" ואלוקי יצחק אלוקי אברהם, "אלוקי הוא «¬‡·Ïשהקדושֿברוךֿהוא

Ba ÔÈ‡L Ì„‡ EÏ LÈ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÌÈË·M‰ ˙�ÈÁa¿ƒ««¿»ƒ¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ≈¿»»∆≈
el‡ ˙B‚¯„Óe ˙B�ÈÁaואילו הנשמות לכל ומקור שורש הם האבות רק כי ¿ƒ«¿≈≈

אחרים, צדיקים גם וכך השבטים

הרוחניים שהעניינים בהכרח לא

ואחד אחד לכל נמשכים שלהם

ישראל, איןÌB˜ÓŒÏkÓמבני ƒ»»
שיש לעיל לאמור סותר זה

מעניינו בפועל הוראה ללמוד

ולא מהשבטים שהוא יהודה של

כי ÌLמהאבות, ‰�ek‰««»»»
האבות עניין שדווקא במבואר

לכל בירושה בא השבטים) (ולא

ישראל wÚÏ¯בני ‡È‰ƒ¿ƒ«
B˙„B·Úאחד כל של הרוחנית ¬»

‰‡·B˙ואחד, ˙„B·ÚL∆¬«»»
˙È¯wÚ ‰„B·Ú ‡È‰ƒ¬»ƒ»ƒ

‡Á„ומרכזית ÏÎa¿»∆»
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈«∆≈≈
„Á‡ Ïk ˙„B·Ú¬«»∆»
‰„B·Ú d�È‡ ÌÈË·M‰Ó≈«¿»ƒ≈»¬»
„Á‡ ÏÎa ˙È¯wÚƒ»ƒ¿»∆»

Ï·‡ .Ï‡¯NiÓזאת עם ƒƒ¿»≈¬»
˙eÏÏÎaולא כללי באופן ƒ¿»

העיקרית העבודה «Ô·eÓבתור
Ïk ˙„B·Ú d�LiL∆∆¿»¬«»

ÌÈË·M‰עבודת רק ולא «¿»ƒ
‡Á„האבות ÏÎa Ìb«¿»∆»

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,Ï‡¯NiÓƒƒ¿»≈¿«∆∆∆
Ô·e‡¯c Ï"p‰ ˙B„B·Ú‰»¬««ƒ¿≈

‰„e‰ÈÂ ÈÂÏ ÔBÚÓLולכן ƒ¿≈ƒƒ»
מכך ללמוד ואחד אחד כל על

למעשה. Ìbהוראה Ô·enÎÂ¿«»«
e�˙L¯Ùa ·e˙kM ‰nÓ26 ƒ«∆»¿»»»≈

אבינו יעקב של הברכות בסיום

בניו ‡L¯לכל LÈ‡ƒ¬∆
ÏBÎÈ È"L¯ L¯Ùe ,Ì˙B‡ C¯a B˙Î¯·kהייתכןÌlk ÔÏÏk ‡lL ¿ƒ¿»≈«»≈≈«ƒ»∆…¿»»À»

˙BÎ¯a‰ ÏÎa?לו המיוחדת הברכה את רק קיבל מהשבטים אחד וכל ¿»«¿»
Ïa˜ ÌÈË·M‰Ó „Á‡ ÏkL e�ÈÈ‰ ,Ì˙B‡ C¯a ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«≈«»«¿∆»∆»≈«¿»ƒƒ≈
„Á‡ Ïk ˙„B·ÚL Ô·eÓ Ôk Ì‡Â ,ÌÈË·M‰ ¯‡L ˙k¯a Ìb«ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ≈»∆¬«»∆»

ÌÈË·M‰Óשאליו המסויים השבט עבודת רק ולא האבות עבודת רק ולא ≈«¿»ƒ
האדם Ï‡¯NiÓשייך „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙ÎiLשבט לאיזה הבדל מבלי «∆∆¿»∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
שייך. k¯a˙הוא eÏa˜Â) ·˜ÚÈ È�a Ì‰ ÌÈË·M‰ ÏkL Ë¯Ù·eƒ¿»∆»«¿»ƒ≈¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿«

¯‡·nk ,·˜ÚÈ ÏL B˙ÓL�a eÏÏÎ� Ï‡¯NÈ Ïk ¯L‡ ,(·˜ÚÈ«¬…¬∆»ƒ¿»≈ƒ¿¿¿ƒ¿»∆«¬…«¿…»
'L„w‰ ˙¯b‡'a27התניא אבינוB˙ÓLpLשבספר יעקב ‰È˙‰של ¿ƒ∆∆«…∆∆ƒ¿»»¿»

Ï‡¯NÈaL ˙BÓLp‰ ÏkÓ ‰ÏeÏk ‰˙È‰L ˙ÈÏÏk ‰ÓL�בכל ¿»»¿»ƒ∆»¿»¿»ƒ»«¿»∆¿ƒ¿»≈
הדורות.

‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂהקשר ¿≈«¿∆
ליעקב ישראל בני כל של המיוחד

ÏkLאבינו ‰Óa Ìb ÊÓ¯�ƒ¿»«¿«∆»
ÌLa ÌÈ‡¯˜� Ï‡¯NÈ ÌÚ«ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈
,·˜ÚÈ ÏL BÓL ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆«¬…
ÊÓ¯ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·eƒ¿»«ƒ∆∆

Úe„i‰28ŒÈL‡¯ Ï‡¯NÈc «»«¿ƒ¿»≈»≈
‡Ba¯ ÌÈML LÈ ˙B·z≈≈ƒƒƒ
e�ÈÈ‰ ,‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡ƒ«»«¿

‰Ê ÌML"ישראל"Ên¯Ó ∆≈∆¿«≈
‡Ba¯ ÌÈML Ïk ÏÚ,רבבות «»ƒƒƒ
אלף מאות שש ¿BÓL�ƒ˙היינו

Ï‡¯NÈישראל בני כל היינו ƒ¿»≈
(שבאופן הכלל מן יוצא מבלי

אלף מאות לשש מתחלקים כללי

לניצוצות שמתחלקות נשמות

משש יותר יש שבפועל כך רבים

ירבו) כן יהודים, אלף מאות

Ôc‚�k LiLשישים כנגד ∆≈¿∆¿»
הנשמות ¯Ba‡ריבוא ÌÈMLƒƒƒ

‰¯BzÏ ˙Bi˙B‡זה ודבר ƒ«»
לעיל האמור את יותר עוד מדגיש

אבינו, יעקב של שמו ש"ישראל",

מישראל ואחד אחד לכל קשור

השבטים, כל של עניינם גם ולכן

שייך עצמו, יעקב של רק ולא

מישראל. ואחד אחד «ÏkÓeƒלכל
˙B„B·ÚÏ Ú‚B�a Ô·eÓ ‰Ê∆»¿≈««¬

Ï"p‰לוי שמעון, ראובן, של ««
מהם ללמוד שצריך ויהודה

מדובר שלא (אף למעשה הוראה

בעבודת אלא האבות בעבודת

השבטים).

,d˙eÓÏLe BÊ ‰„B·Ú È„ÈŒÏÚ ‰p‰Âהביטול עבודת ידי על היינו ¿ƒ≈«¿≈¬»¿≈»
והמושל הנעלית בדרגה הביטול עבודת ידי על ובפרט כללי מת,באופן

,'‰ ˙‡ ‰„B‡ ÌÚt‰ ˙�ÈÁ·c Ïeha‰לעיל ÌÈ‡aכמבואר , «ƒƒ¿ƒ««««∆∆»ƒ
·˜ÚÈ ˙k¯a CLÓ‰Ïלעולם שלו תהיה שהמלוכה Èkליהודה, „Ú ¿∆¿≈ƒ¿««¬…«ƒ

ÌÈnÚ ˙‰wÈ BÏÂ ‰ÏÈL ‡B·È29,אליו יתאספו ‰e‡והעמים ‰ÏÈL »ƒ…¿ƒ¿««ƒƒ…
,BlL ‰ÎeÏn‰L ÁÈLn‰ CÏÓ È"L¯ Le¯Ùk ,ÁÈLn‰ CÏÓ∆∆«»ƒ«¿≈«ƒ∆∆«»ƒ«∆«¿»∆

- הפסוק על בפירושו רש"י דברי BÏוכהמשך ÈL BÏÈL ‰„b‡ L¯„Óeƒ¿»«»»ƒ«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

e"nyzd ,igie zyxt zay

ׁשּנאמר לֹו ׁשי ׁשילֹו אּגדה לּמֹורא,30ּומדרׁש ׁשי יֹובילּו ְֱִִִֶֶַַַַַָָָָ
יהיה הּמׁשיח ּבזמן ּכי עּמים, יּקהת ולֹו נאמר ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָועלֿזה

ּב ּגם אלקּות הרמּב"םּגּלּוי ׁשּכתב ּכמֹו העֹולם, 31אּומֹות ְְְֱִֶַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ה' את לעבד ּכּלֹו העֹולם ּכל יתּקן 32ׁשאז ְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֻֻ

ה' ּבׁשם כּלם לקרא ּברּורה ׂשפה עּמים אל אהפ אז ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻּכי
הּמלּוכה לה' והיתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו אחד, ׁשכם ,33לעבדֹו ְְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָ

ּביׂשראל ּגם עלּיה ׁשּתהיה ּבכּמה34ועד וכּמבאר , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
רּבנּו35מקֹומֹות מׁשה את ּגם ּתֹורה ילמד ׁשּמׁשיח ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

לבא ּדלעתיד הּגּלּוי ּכי הּׁשבטים, וכלֿׁשּכן ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹוהאבֹות
עלֿידי וכּו', האבֹות ּבזמן ּׁשהיה מּמה למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָיהיה
עלמא ּדהוה ׁשנין אלפי ׁשית ּבמׁש ועבֹודתינּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעׂשינּו

ּדידן.36וכּו' ּובעגלא מּמׁש ּבימינּו ּבמהרה יהיה זה וכל , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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¯Ó‡pL30‰ÊŒÏÚÂ ,‡¯BnÏ ÈL eÏÈ·BÈשהוא) דוד בית מלכות על ∆∆¡«ƒ««»¿«∆
יהודה ÌÈnÚ)משבט ˙‰wÈ BÏÂ ¯Ó‡�יתאספו שהעמים המשיח בימות ∆¡«¿ƒ¿««ƒ

והמשמעות תחתיו, ויהיו אליו

הדברים של הפנימית הרוחנית

- ‰ÁÈLnהיא ÔÓÊa Èkƒƒ¿««»ƒ«
Ìb ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…«
BÓk ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a¿»»¿

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL31Ê‡L ∆»«»«¿«∆»
בני רק לגילוילא יזכו ישראל

בימות אלא ה' את וידעו אלוקות

‰ÌÏBÚהמשיח Ïk Ôw˙È¿À«»»»
Blkהעולם אומות ÚÏ·„גם À«¬…

·e˙kL BÓk '‰ ˙‡32Èk ∆¿∆»ƒ
‰ÙN ÌÈnÚ Ï‡ CÙ‰‡ Ê‡»∆¡…∆«ƒ»»

ÌlÎ ‡¯˜Ï ‰¯e¯aכל ¿»ƒ¿…À»
הכלל מן יוצא בלי העמים

ÌÎL B„·ÚÏ '‰ ÌLa¿≈¿»¿¿∆
„Á‡– אחת" ודעה אחד ("צד ∆»

ציון), ‰ÎeÏn‰מצודת '‰Ï ‰˙È‰Â ·e˙kL BÓÎe33‰È‰zL „ÚÂ , ¿∆»¿»¿»««¿»¿«∆ƒ¿∆
Ï‡¯NÈa Ìb ‰iÏÚ34גבוהה בדרגה ה' וידיעת אלוקות לגילוי שיזכו ¬ƒ»«¿ƒ¿»≈

הגלות, שבזמן מזו יותר BÓB˜Ó˙הרבה ‰nÎa ¯‡·nÎÂ35ÁÈLnL ¿«¿…»¿«»¿∆»ƒ«
ÌÈË·M‰ ÔkLŒÏÎÂ ˙B·‡‰Â e�a¯ ‰LÓ ˙‡ Ìb ‰¯Bz „ÓÏÈ¿«≈»«∆…∆«≈¿»»¿»∆≈«¿»ƒ
משה מדרגת פחותה שדרגתם

לא שהשבטים כאמור והאבות,

הרוחניים ענייניהם את הורישו

הבאים, הדורות ‰Èelbלכל Èkƒ«ƒ
‡·Ï „È˙ÚÏcשיהיה ƒ¿»ƒ»…

המשיח מלך ∆¿È‰Èƒ‰באמצעות
ÔÓÊa ‰È‰M ‰nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«∆»»ƒ¿«

'eÎÂ ˙B·‡‰האבות ולכן »»¿
תורה ילמדו רבינו משה ואפילו

הללו הנעלים והגילויים ממשיח,

יהיו המשיח בימות לבוא, לעתיד

e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬≈
˙ÈL CLÓa e�È˙„B·ÚÂ«¬»≈¿∆∆ƒ
‡ÓÏÚ ‰Â‰c ÔÈ�L ÈÙÏ‡«¿≈¿ƒ«¬≈»¿»

'eÎÂ36השנים אלפי ששת ¿
בזמן היינו קיים, העולם שבהם

Ï‚Ú·e‡הגלות, LnÓ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂבמהרהÔ„Èc ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈»¿»≈«»«¬»»ƒ»
שלנו. המושגים לפי במהרה כלומר שלנו,
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ׁשּנאמר לֹו ׁשי ׁשילֹו אּגדה לּמֹורא,30ּומדרׁש ׁשי יֹובילּו ְֱִִִֶֶַַַַַָָָָ
יהיה הּמׁשיח ּבזמן ּכי עּמים, יּקהת ולֹו נאמר ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָועלֿזה

ּב ּגם אלקּות הרמּב"םּגּלּוי ׁשּכתב ּכמֹו העֹולם, 31אּומֹות ְְְֱִֶַַַַָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ה' את לעבד ּכּלֹו העֹולם ּכל יתּקן 32ׁשאז ְְֲֶֶֶַַָָָָָֹֻֻ

ה' ּבׁשם כּלם לקרא ּברּורה ׂשפה עּמים אל אהפ אז ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻּכי
הּמלּוכה לה' והיתה ׁשּכתּוב ּוכמֹו אחד, ׁשכם ,33לעבדֹו ְְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָ

ּביׂשראל ּגם עלּיה ׁשּתהיה ּבכּמה34ועד וכּמבאר , ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
רּבנּו35מקֹומֹות מׁשה את ּגם ּתֹורה ילמד ׁשּמׁשיח ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

לבא ּדלעתיד הּגּלּוי ּכי הּׁשבטים, וכלֿׁשּכן ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָֹוהאבֹות
עלֿידי וכּו', האבֹות ּבזמן ּׁשהיה מּמה למעלה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָיהיה
עלמא ּדהוה ׁשנין אלפי ׁשית ּבמׁש ועבֹודתינּו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמעׂשינּו

ּדידן.36וכּו' ּובעגלא מּמׁש ּבימינּו ּבמהרה יהיה זה וכל , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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Ìb ˙e˜Ï‡ Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…«
BÓk ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡a¿»»¿

Ì"aÓ¯‰ ·˙kL31Ê‡L ∆»«»«¿«∆»
בני רק לגילוילא יזכו ישראל

בימות אלא ה' את וידעו אלוקות

‰ÌÏBÚהמשיח Ïk Ôw˙È¿À«»»»
Blkהעולם אומות ÚÏ·„גם À«¬…

·e˙kL BÓk '‰ ˙‡32Èk ∆¿∆»ƒ
‰ÙN ÌÈnÚ Ï‡ CÙ‰‡ Ê‡»∆¡…∆«ƒ»»

ÌlÎ ‡¯˜Ï ‰¯e¯aכל ¿»ƒ¿…À»
הכלל מן יוצא בלי העמים

ÌÎL B„·ÚÏ '‰ ÌLa¿≈¿»¿¿∆
„Á‡– אחת" ודעה אחד ("צד ∆»

ציון), ‰ÎeÏn‰מצודת '‰Ï ‰˙È‰Â ·e˙kL BÓÎe33‰È‰zL „ÚÂ , ¿∆»¿»¿»««¿»¿«∆ƒ¿∆
Ï‡¯NÈa Ìb ‰iÏÚ34גבוהה בדרגה ה' וידיעת אלוקות לגילוי שיזכו ¬ƒ»«¿ƒ¿»≈

הגלות, שבזמן מזו יותר BÓB˜Ó˙הרבה ‰nÎa ¯‡·nÎÂ35ÁÈLnL ¿«¿…»¿«»¿∆»ƒ«
ÌÈË·M‰ ÔkLŒÏÎÂ ˙B·‡‰Â e�a¯ ‰LÓ ˙‡ Ìb ‰¯Bz „ÓÏÈ¿«≈»«∆…∆«≈¿»»¿»∆≈«¿»ƒ
משה מדרגת פחותה שדרגתם

לא שהשבטים כאמור והאבות,

הרוחניים ענייניהם את הורישו

הבאים, הדורות ‰Èelbלכל Èkƒ«ƒ
‡·Ï „È˙ÚÏcשיהיה ƒ¿»ƒ»…

המשיח מלך ∆¿È‰Èƒ‰באמצעות
ÔÓÊa ‰È‰M ‰nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«∆»»ƒ¿«

'eÎÂ ˙B·‡‰האבות ולכן »»¿
תורה ילמדו רבינו משה ואפילו

הללו הנעלים והגילויים ממשיח,

יהיו המשיח בימות לבוא, לעתיד

e�ÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬≈
˙ÈL CLÓa e�È˙„B·ÚÂ«¬»≈¿∆∆ƒ
‡ÓÏÚ ‰Â‰c ÔÈ�L ÈÙÏ‡«¿≈¿ƒ«¬≈»¿»

'eÎÂ36השנים אלפי ששת ¿
בזמן היינו קיים, העולם שבהם

Ï‚Ú·e‡הגלות, LnÓ e�ÈÓÈa ‰¯‰Óa ‰È‰È ‰Ê ÏÎÂבמהרהÔ„Èc ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿≈»¿»≈«»«¬»»ƒ»
שלנו. המושגים לפי במהרה כלומר שלנו,
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה גרשון מענדל שי'

וזוגתו הרבנית תחי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם, בו כתוב ר"פ מפעולותיהם במשך ימים שעברו, ובטח במכתבם הבא 

פעולתם  ואופן  לפועל  מהכח  שלהן  ובהמשכה  שי',  הבע"ב  ובין  בינם  השקו"ט  של  הנקודות  גם  תהיינה 

בקהלתם עתה.

ויהי רצון שיהי' כל זה בהצלחה גדולה ובעבודה מסודרה בהנוגע לאנשים נשים וטף, והרי זכות 

הרבים מסייעתם, וברכות רבותינו נשיאינו - זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בעניני  ע"ד האפשריות לפרסם במכ"ע הנקראים מאחב"י, איזה סיפורים  ג"כ  בודאי מתענינים 

יהדות וחסידות וכו' - מובן שצריכים להיות בהעתקה מתאימה לאופי הקוראים של כל עתון ועתון בפרט.

בברכה לבשו"ט מתוך שמחה וטוב לבב,

מ. שניאורסאהן



י

.`"ypz'd ± dgnyl jtdi ± zaha dxyr ,igie zyxt 'd mei *zgiyn .c"qa

± dgpn zltz ixg`l ±

לה'"‡ רצון "יום הוא התענית יום שקבעו1. יום –
ותשומתֿ רצונו עוז וביתר שאת ביתר לגלות הקב"ה

cg`eלבו cg` lklועלֿאחתֿכמהֿוכמה llklמישראל

הכללי לענין בנוגע ובמיוחד עניניהם, בכל ישראל
ישראל לכלל zexecdשנוגע lkaשכבר הדורות הן ,

ועלֿאחתֿכמהֿ לבוא, העתידים הדורות והן עברו,
– בגופים נשמות זה, דורנו zizin`dוכמה dle`bd

l`xyi ipa lkc dnilydeותיכף ממש, בפועל שתבוא ,

ממש. ומיד
שיחתיוםה'פרשתויחי,עשרהבטבת-יהפךלשמחה-ה'תנש"א

ענין הדגשת לבאר יש לכך, dle`bdובהתאם

כללות (א) פרטים: כמה בו שיש – היום של בתוכנו
בתורה מהקריאה מובן שתוכנו התענית, דיום הענין
דעשרה התענית של הפרטי ענינו (ב) וההפטרה,
תענית נקבע שבגללו מהמאורע מובן שתוכנו בטבת,

כדלקמן. השבוע, פרשת (ג) זה,

התענית:· יום .
מדות י"ג בציבור בתורה קורין התענית ביום

ריקן" חוזרות ש"אינן שכאשר2הרחמים, היינו, ,

שקורין הרחמים מדות די"ג הקריאה שומע הקב"ה
מישראל, ציבור נמצאים שבו שבעולם מקום בכל
מקור הרחמים", "אב הקב"ה, של רחמיו מתעוררים

הציבור3הרחמים על מישראל, ואחד אחד כל על ,4

מוחל "אני – להם ולסלוח למחול ישראל, כלל ועל

הקריאה2להם" וחותם בסיום שכתוב "וסלחת5(כמו
ונחלתנו"). ולחטאתנו לעוננו

בטלים - הרחמים מדות י"ג התגלות שעלֿידי וכיון
מארצנו") גלינו חטאינו ("מפני הגלות סיבת החטאים,
כפי והשלימה, האמיתית הגאולה ומיד תיכף באה –

בסוף תשובה לעשות ישראל שסוף תורה ש"הבטיחה
נגאלין"cineגלותן .6הן

הקיצין" כל "כלו שכבר לאחרי עשו7ובפרט וכבר ,
תשובה מהרהור [החל נעשה8תשובה שעלֿידיֿזה ,

האשה את להמקדש בנוגע דין' כה'פסק גמור, צדיק
גמור צדיק שאני מנת רק9על (לא שנוגע פסקֿדין –

נפשות ובדיני נפשות, לדיני גם) אלא ממונות, לדיני
– זה] משידוך להוולד שעתידים הדורות לכל – גופא

נגאלין". הן ש"מיד ובודאי בודאי הרי

שענין‚ להוסיף, ויש .mingxd(הרחמים מדות (י"ג
באה שעלֿידיֿזה הגלות, סיבת לביטול רק (לא קשור

עם גם אלא) dnvrהגאולה, dle`bdעצמה שהגאולה –

שכתוב כמו רחמים, של באופן milecb"10היא mingxa

jvaw`."

ביותר מודגש זה וסיוםdxhtdaוענין המשך שהיא
הקריאה:

אחר הולך (ש"הכל ההפטרה וחותם סיום
עוד11החיתום" ישראל נדחי מקבץ ה' אד' "נאום – (

לנקבציו" עליו .12אקבץ

ויחי ש"פ משיחות בקונטרס נכלל זו משיחה עיקרי חלק (*

הענינים באו וכאן שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגה בטבת ועשרה
(המו"ל). הנ"ל בקונטרס נכללו שלא

ספ"ב.1) אגה"ת וראה ה. נח, ישעי'
יט.2) לג, תשא פרש"י ב. יז, ר"ה
שמ"3) שמדתxewnולהעיר, זה על גם הרחמנות נמשכת הרחמים"

ש אומרת שבתורה אסור`xeqהדין דעה בו שאין מי ("כל עליו לרחם
זה שעל נשיאינו רבותינו פתגם כידוע – א)) לג, (ברכות עליו" לרחם
שמבארים היינו, יותר, עוד הרחמנות גדולה עליו" לרחם ש"אסור

l"fgש zpeekבמעמד שישאר (לא היא עליו", לרחם ש"אסור באמרם
כדי אלא) ח"ו, כזה, eilrומצב zepngxd lceb z` xxerlהגילוי ע"י –

הרחמים.xewnnוההמשכה
מ"ד)4) פ"ב אבות (להחיד"א) לאדן (ככר ד"צבור" מהר"ת להעיר

ר') האות הוא שלו (שהר"ת השלישי והסוג בינונים, צדיקים –

(צב הוא"ו ע"י וצדיקים לבינונים אותו ג'eשמחברים ובצירוף ר),
כמארז"ל – מיוחד כח בה שיש ציבור*, של מציאות נעשית הסוגים
הן שנאמר רבים, של בתפלתם מואס הקב"ה "אין רע"א) ח, (ברכות

ימאס". ולא כביר אֿל
מפושעי בה שאין תענית "כל – לתענית בנוגע ביותר ומודגש (*
סממני עם הכתוב ומנאה רע ריחה חלבנה שהרי תענית, אינה ישראל

ב). ו, (כריתות קטורת"

ט.5) לד, תשא
ה"ה.6) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
ב.7) צז, סנהדרין
מלבד8) נוספים תנאים יש תשובה של ענינים שבכמה ואף

בלבד), פרוטה שוה (אפילו ממון בגזילת ולדוגמא: תשובה, ההרהור
גזל" אשר הגזילה את "והשיב גם צ"ל אלא התשובה, מספיקה לא
שבשביל היינו, הגאולה, את ח"ו מעכב זה אין – כג) ה, (ויקרא
התשובה שלימות תהי' (ואח"כ בלבד תשובה הרהור מספיק הגאולה
תשובה ההרהור שאפילו – מזה ויתירה וכיו"ב). הגזילה השבת ע"י
אלקים "פדה שמבקשים כפי הגאולה, את לעכב צריך אינו כשלעצמו

צרותיו", מכל ישראל מכלk"g`eאת ישראל את יפדה "והוא *

עוונותיו".
בספר הכתובים (כסדר תהלים מזמורי וחמש מאה לאחרי (*

זל"ז בסמיכות אמירתם בסדר יתירה ובהדגשה ק"ל). – כ"ה תהלים:
יום בכל אפים ובנפילת בטבת, דעשרה הסליחות בהתחלת –

ס"ט). הנ"ל קונטרס בארוכה (ראה תחנון שאומרים
פ"ח9) אישות הל' רמב"ם האו"ז). גירסת (ע"פ ב מט, קידושין
ה"ה.

ז.10) נד, ישעי'
א.11) יב, ברכות
ח.12) נו, ישעי'
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שגילוי – הרחמים) מדות (י"ג להקריאה והשייכות
מן ישראל דבני הקיבוץ פועל הרחמים מדות י"ג
אלא עוד ולא אקבצך", גדולים "ברחמים הגלות,

על רחמים הרחמים, מעלת גודל cg`eשמצד cg` lk

ישראלבא דבני הקיבוץ נעשה שיהיה, ומצב מעמד יזה
ממש בידיו ש"אוחז לנקבציו", עליו ש"אקבץ באופן

enewnn yi` yi`שנאמר כמו תלוקטו13, cg`lואתם

cg`"ישראל ,14בני

רב", "ערב בבחינת שהם אלה גם עמהם [ולוקחים
עלה רב ערב "וגם מצרים ביציאת שכתוב מה עלֿדרך

"עמ15אתם" שנקראים ,j"16משה של שלך) (עם
ומצב במעמד בהיותם שגם כך, כדי ועד רבינו,

("שחת" של16בלתיֿרצוי שמו עליהם הקב"ה מייחד ,(

"עמ רבינו, עםjמשה ביחד באים הם שגם ובודאי ,"
המדבר ודור רבינו דעה"17משה "דור ועלֿדרךֿזה18, ,

בודאי שהם הדורות, שבכל ישראל בני לכל בנוגע
"גואל רבינו, משה של גואל19"עמך" הוא ראשון

],20אחרון"

בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחד, כולם ובצירוף
(לשון21ובבנותינו" "קהל של אחת מציאות נעשית ,
גדול" "ישובו22יחיד) כזה ובאופן לארצנו23הנה"22, ,

ולבית הקודש ולהר הקודש עיר לירושלים הקדושה,
המקדש.

בטבת:„ דעשרה התענית .

ירושלים על המצור דהתחלת למאורע בנוגע
נ בטבתשבגללו דעשרה התענית 25נאמר24קבע

לחודש.. בעשור העשירי אלjnq"בחודש בבל מלך

כמו וחיזוק, סמיכה מלשון דייקא, "סמך" – ירושלים"
"jneq"הנופלים לכל שהתוכן26ה' מרומז שבזה ,

לירושלים וסמיכה חיזוק הוא שבזה .27(הפנימי)

של לתוכנו והשייכות הקשר גם יומתק [ועלֿפיֿזה
"בחודש – ירושלים" אל בבל מלך "סמך שבו הזמן

xeyra ixiyrdיהיה "העשירי – ].ycew"28לחודש"

בזה: וההסברה

" של ומצב במעמד כשנמצאים כדיmiltepגם עד ,"
שזה ירושלים, על מצור עושה הרשע שנבוכדנאצר כך,
בקשר ישראל של בעבודתם חסרון שיש מורה
שם ועל יראה שם על ירושלים, לחומת ובשייכות

היראה29שלם שלימות ,30" אזי –jneq'הlkl

מישראל ואחד אחד לכל ומסייע שעוזר הנופלים",
שלו ה') (יראת ירושלים תהיה שסוףֿכלֿסוף

שגם ועד ה"סייגים"znegבשלימות, ירושלים,
לתורה" סייג ("עשו החומה31שבתורה בדוגמת שהם (

בשלימות, היא העיר, את המקיפה

בבל,dfÎiptl32ועוד דמלך המצור את מבטל –

אין עצמו שמצד בו", החוצב ביד "כגרזן אלא שאינו
יום בהתחלת שאומרים הפיוט ובנוסח חיים, רוח בו

ברצ החרש ביד "כגרזן לאורהכיפורים: דבק ותו
yxt ezevxaeהגרזן של ענינו מבטל שהקב"ה היינו, ,"

בבל), (מלך

שמנצל מזה, כדיofxbdויתירה בבל) rwal(מלך

אשר ועד – וגלות מצור עניני כל ולבטל ַָ("אּפהאקן")
לנהורא חשוכא עדיין33אתהפכא כשנמצאים שגם –

נעשה laaבגלות, jln"בכיפה jneql)34(ה"מושל

riiqne xferl" ישראל, בבלjnqלבני milyexiמלך l`,"

שנמצאים הגלות זמן דסוף ומצב במעמד כמודגש
ישראל לבני ומסייעת שעוזרת חסד של במלכות

להם. בהמצטרך

ב.13) כז, שם
ג.14) ל, נצבים פרש"י
לח.15) יב, בא
ז.16) לב, תשא
וש"נ.17) יג. פי"ט, במדב"ר ראה
וש"נ.18) ג. שם, במדב"ר ראה
ויחי.19) פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ו. פ"ב, שמו"ר ראה
דבר20) בעיניך יקשה "ולא יא: מט, פרשתנו אוה"ח זהראה

ע"ה, המלך דוד של מזרעו יהודה משבט המשיח מלך הלא באומרך
עליהם מלך דוד ועבדי דכתיב המשיח, מלך עצמו דוד וי"א
יש לוי, משבט הבא משה שהוא אומרים אנו היאך וא"כ כמשמעו*,
ישראל שבטי מי"ב כלולה היא ע"ה משה נשמת בחינת כי לדעת לך
שרש בעולם תתגלה לבוא ולעתיד .. היא במשה דוד של שבטו וענף ..
ינון והוא דוד והוא המשיח, מלך עצמו שהוא שבמשה המלכות

ושילה".
ואילך. 206 ע' חל"ה לקו"ש בארוכה ראה (*

ט.21) יו"ד, בא
ז.22) לא, ירמי'
לשון23) "הנה ח) יח, קרח ופרש"י (ספרי ממארז"ל להעיר
שמחה".
ה"ב.24) פ"ה תעניות הל' רמב"ם
אֿב.25) כד, יחזקאל

יד.26) קמה, תהלים
ס"ח.27) הנ"ל קונטרס גם ראה
לב.28) כז, בחוקותי
יו"ד).29) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית – הר תוד"ה
ובכ"מ.30) ג. ו, שה"ש ב. ס, ר"ה דרושי ד. כט, ראה לקו"ת
מ"א.31) פ"א אבות
"והוא32) ואח"כ צרותיו", מכל ישראל את אלקים "פדה כהסדר

שלאחרי היינו, ,(8 הערה (כנ"ל עוונותיו" מכל ישראל את יפדה
מהעונות, לפדותם עסקיו"* מכל "פונה דבנ"י, הצרות כל שמבטל

בשלימות. תהי' שלהם ש"ירושלים" ומצב למעמד ולהביאם
העליונים "מניח רפמ"א): (תניא הזקן רבינו ובלשון (*

השמים את הלא וכמ"ש וסוכ"ע, ממכ"ע "איהו אשר – והתחתונים"
כו'". ישראל עמו על מלכותו "ומייחד – מלא" אני הארץ ואת

א.33) ד, זח"א ראה
סע"א.34) יא, מגילה
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שגילוי – הרחמים) מדות (י"ג להקריאה והשייכות
מן ישראל דבני הקיבוץ פועל הרחמים מדות י"ג
אלא עוד ולא אקבצך", גדולים "ברחמים הגלות,

על רחמים הרחמים, מעלת גודל cg`eשמצד cg` lk

ישראלבא דבני הקיבוץ נעשה שיהיה, ומצב מעמד יזה
ממש בידיו ש"אוחז לנקבציו", עליו ש"אקבץ באופן

enewnn yi` yi`שנאמר כמו תלוקטו13, cg`lואתם

cg`"ישראל ,14בני

רב", "ערב בבחינת שהם אלה גם עמהם [ולוקחים
עלה רב ערב "וגם מצרים ביציאת שכתוב מה עלֿדרך

"עמ15אתם" שנקראים ,j"16משה של שלך) (עם
ומצב במעמד בהיותם שגם כך, כדי ועד רבינו,

("שחת" של16בלתיֿרצוי שמו עליהם הקב"ה מייחד ,(

"עמ רבינו, עםjמשה ביחד באים הם שגם ובודאי ,"
המדבר ודור רבינו דעה"17משה "דור ועלֿדרךֿזה18, ,

בודאי שהם הדורות, שבכל ישראל בני לכל בנוגע
"גואל רבינו, משה של גואל19"עמך" הוא ראשון

],20אחרון"

בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו יחד, כולם ובצירוף
(לשון21ובבנותינו" "קהל של אחת מציאות נעשית ,
גדול" "ישובו22יחיד) כזה ובאופן לארצנו23הנה"22, ,

ולבית הקודש ולהר הקודש עיר לירושלים הקדושה,
המקדש.

בטבת:„ דעשרה התענית .

ירושלים על המצור דהתחלת למאורע בנוגע
נ בטבתשבגללו דעשרה התענית 25נאמר24קבע

לחודש.. בעשור העשירי אלjnq"בחודש בבל מלך

כמו וחיזוק, סמיכה מלשון דייקא, "סמך" – ירושלים"
"jneq"הנופלים לכל שהתוכן26ה' מרומז שבזה ,

לירושלים וסמיכה חיזוק הוא שבזה .27(הפנימי)

של לתוכנו והשייכות הקשר גם יומתק [ועלֿפיֿזה
"בחודש – ירושלים" אל בבל מלך "סמך שבו הזמן

xeyra ixiyrdיהיה "העשירי – ].ycew"28לחודש"

בזה: וההסברה

" של ומצב במעמד כשנמצאים כדיmiltepגם עד ,"
שזה ירושלים, על מצור עושה הרשע שנבוכדנאצר כך,
בקשר ישראל של בעבודתם חסרון שיש מורה
שם ועל יראה שם על ירושלים, לחומת ובשייכות

היראה29שלם שלימות ,30" אזי –jneq'הlkl

מישראל ואחד אחד לכל ומסייע שעוזר הנופלים",
שלו ה') (יראת ירושלים תהיה שסוףֿכלֿסוף

שגם ועד ה"סייגים"znegבשלימות, ירושלים,
לתורה" סייג ("עשו החומה31שבתורה בדוגמת שהם (

בשלימות, היא העיר, את המקיפה

בבל,dfÎiptl32ועוד דמלך המצור את מבטל –

אין עצמו שמצד בו", החוצב ביד "כגרזן אלא שאינו
יום בהתחלת שאומרים הפיוט ובנוסח חיים, רוח בו

ברצ החרש ביד "כגרזן לאורהכיפורים: דבק ותו
yxt ezevxaeהגרזן של ענינו מבטל שהקב"ה היינו, ,"

בבל), (מלך

שמנצל מזה, כדיofxbdויתירה בבל) rwal(מלך

אשר ועד – וגלות מצור עניני כל ולבטל ַָ("אּפהאקן")
לנהורא חשוכא עדיין33אתהפכא כשנמצאים שגם –

נעשה laaבגלות, jln"בכיפה jneql)34(ה"מושל

riiqne xferl" ישראל, בבלjnqלבני milyexiמלך l`,"

שנמצאים הגלות זמן דסוף ומצב במעמד כמודגש
ישראל לבני ומסייעת שעוזרת חסד של במלכות

להם. בהמצטרך

ב.13) כז, שם
ג.14) ל, נצבים פרש"י
לח.15) יב, בא
ז.16) לב, תשא
וש"נ.17) יג. פי"ט, במדב"ר ראה
וש"נ.18) ג. שם, במדב"ר ראה
ויחי.19) פ' הפסוקים שער א. רנג, זח"א ו. פ"ב, שמו"ר ראה
דבר20) בעיניך יקשה "ולא יא: מט, פרשתנו אוה"ח זהראה

ע"ה, המלך דוד של מזרעו יהודה משבט המשיח מלך הלא באומרך
עליהם מלך דוד ועבדי דכתיב המשיח, מלך עצמו דוד וי"א
יש לוי, משבט הבא משה שהוא אומרים אנו היאך וא"כ כמשמעו*,
ישראל שבטי מי"ב כלולה היא ע"ה משה נשמת בחינת כי לדעת לך
שרש בעולם תתגלה לבוא ולעתיד .. היא במשה דוד של שבטו וענף ..
ינון והוא דוד והוא המשיח, מלך עצמו שהוא שבמשה המלכות

ושילה".
ואילך. 206 ע' חל"ה לקו"ש בארוכה ראה (*

ט.21) יו"ד, בא
ז.22) לא, ירמי'
לשון23) "הנה ח) יח, קרח ופרש"י (ספרי ממארז"ל להעיר
שמחה".
ה"ב.24) פ"ה תעניות הל' רמב"ם
אֿב.25) כד, יחזקאל

יד.26) קמה, תהלים
ס"ח.27) הנ"ל קונטרס גם ראה
לב.28) כז, בחוקותי
יו"ד).29) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית – הר תוד"ה
ובכ"מ.30) ג. ו, שה"ש ב. ס, ר"ה דרושי ד. כט, ראה לקו"ת
מ"א.31) פ"א אבות
"והוא32) ואח"כ צרותיו", מכל ישראל את אלקים "פדה כהסדר

שלאחרי היינו, ,(8 הערה (כנ"ל עוונותיו" מכל ישראל את יפדה
מהעונות, לפדותם עסקיו"* מכל "פונה דבנ"י, הצרות כל שמבטל

בשלימות. תהי' שלהם ש"ירושלים" ומצב למעמד ולהביאם
העליונים "מניח רפמ"א): (תניא הזקן רבינו ובלשון (*

השמים את הלא וכמ"ש וסוכ"ע, ממכ"ע "איהו אשר – והתחתונים"
כו'". ישראל עמו על מלכותו "ומייחד – מלא" אני הארץ ואת

א.33) ד, זח"א ראה
סע"א.34) יא, מגילה
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(מושל‰ בבל דמלך והסיוע להעזר באים ומזה .
בענין – ירושלים" אל בבל מלך "סמך – בכיפה)

dle`bd:

והשלימה האמיתית בגאולה גלויות לקיבוץ בנוגע
מצינו לנקבציו") עליו mlerd("אקבץ zene`y

האומות" בין לישראל) (הקב"ה יסייעו35(ש"פיזרן (
שכתוב כמו – האומות מבין ישראל בני 36בקיבוץ

בתוכם הם שישראל (הגוים אחיכם37"והביאו כל את (

הגוים ה'".38מכל בית גו' וברכב בסוסים לה' מנחה

ש אלא עוד mnvrולא mlerd zene`לבני יצטרפו
אותם בהביאם שכתוב39ישראל כמו כל40– "והיה

[שעליהם ירושלים על הבאים הגוים מכל הנותר
אל41נאמר פליטים מהם ושלחתי אות בהם "ושמתי

ועלו הגוים"] מכל אחיכם כל את והביאו גו' הגוים
את ולחוג צבאות ה' למלך להשתחוות בשנה שנה מדי

הסוכות". חג

– התענית דיום ההפטרה בסיום הכתוב ובלשון
יקרא תפלה בית ביתי minrd"כי lkl"42.

אקבץ "עוד בכתוב גם מרומז זה שענין לומר, ויש
– ממש) ההפטרה וחותם (שבסיום לנקבציו" עליו
העולם שבכל הקדושה ניצוצות קיבוץ על גם 43שרומז

העולם דאומות הפעולות גם נכללים שבזה (בבל),
דידהו" הצדקה44ב"מצוות מצות שביניהם [כולל45,

להם בהמצטרך ישראל לבני והסיוע העזר – ובמיוחד
בקיום לעסוק פנויים שיהיו כדי גשמיים בענינים

ומצוות העולם46התורה שבכל בזה להשלימות ועד ,[

ש"והיתה בגלוי נראה יהיה המלוכה"47כולו .48לה'

Â"יעקב "ויחי ויחי, פרשת – השבוע פרשת .49:

קשורה – יעקב" "ויחי יעקב, של (מציאותו) חיותו
של שמו על (שנקרא מישראל ואחד אחד כל עם

כידוע מכל50יעקב), כלולה יעקב).. (של ש"נשמתו
שכל היינו, עולם", ועד מעולם שבישראל הנשמות

יעקב מנשמת ניצוץ היא .51נשמה

יעקב) מנשמת ניצוץ הוא יהודי (שכל זה וענין
בנוגע ביותר :dle`bdlמודגש

כתיב בתורה המפורשת הגאולה "דרך52בנבואת
על שקאי מיעקב", giyndכוכב jln53,זה עם וביחד .

ז"ל חכמינו זה54למדו icediמפסוק lkyנמשל
.55ל"כוכב"

בספרים המבואר עלֿפי – בזה שבנשמת56והתיווך
מלך מנשמת ניצוץ יש מישראל ואחד אחד כל

.57המשיח

המשיח מלך של שנשמתו – לאידך גם מובן ומזה
על ובנויה l`xyinמיוסדת cg`e cg` lk ly mdizenyp,

ב.35) פז, פסחים
כ.36) סו, ישעי'
עה"פ.37) ומצו"ד רד"ק
ל)האיים38) (ועד גו' ולוד פול "תרשיש יט) (שם, לפנ"ז כמ"ש

הרחוקים".
אקח39) מהם "וגם כא) (שם, שלאח"ז בפסוק ממ"ש להעיר

" ללוים", `mzeלכהנים mi`iand minrd onכהנים אקח המובאים ומן
וידוע גלוי ולפני אונסין, מחמת בעכו"ם עתה שמוטמעים ולוים,
לפני" משמשין ויהיו מתוכן אותן ואברור שבהם, והלוים הכהנים
לכהנים אקח מהם וגם פירש ז"ל "וא"א הרד"ק: ובפי' עה"פ). (פרש"י
לכהנים". עובדים יהיו הגוים מגדולי כי .. הכהנים לצורך – ללוים

טז.40) יד, זכרי'
יטֿכ.41) שם, ישעי'
ז.42) נו, שם
א.43) ו, בראשית תו"א (ראה האומות" לבין "פיזרן זה שבשביל
ובכ"מ).
א.44) נט, סנהדרין
וש"נ.45) ואילך. 157 ע' ח"ה לקו"ש ראה
ליעודים46) בנוגע ה"א) פ"ט תשובה (הל' הרמב"ם כמ"ש

שובע כגון .. הזה* בעולם הדברים אותן "כל שבתורה, הגשמיים
וזהב". כסף וריבוי ושלום

ובכ"מ), בתחלתו. עה"ת (פרש"י ישראל" "בשביל שנברא (*

סע לז, (סנהדרין כמארז"ל מישראל, אחד כל אחדבשביל "כל "א)
העולם". נברא בשבילי לומר חייב ואחד

בסופו.47) עובדי'
עשו",48) הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ש"ועלו לאחרי

עה"פ), (פרש"י לישראל" עשו אשר אדום) (מלכות עשו מהר "לפרוע
ובלשון הדורות, במשך לישראל שהרעו הממלכות לשאר בנוגע ועד"ז

בגוים "יודע מג), לב, (האזינו יקום" עבדיו דם "כי epipirlהכתוב

ודרכי חסד בדרכי – יו"ד) עט, (תהלים השפוך" עבדיך דם נקמת
מאוה"ע אחד ובאף מישראל, אחד באף פגיעה ללא ופשיטא, שלום,

לבנ"י. לסייע וממשיכים שסייעו
את49) לגלות יעקב "ביקש פרשתנו: ריש מפרש"י גם להעיר

(בשיעור הפרשה בהמשך כמ"ש "האספוaxrcהקץ", בטבת) עשרה
את לגלות "ביקש הימים", באחרית אתכם יקרא אשר את לכם ואגידה
יהודה) שבט של (בברכתו הענין ובהמשך ובפרש"י), א (מט, הקץ"
יו"ד (שם, שלו" שהמלוכה המשיח "מלך שילה", יבוא כי "עד –

ובפרש"י).
ס"ז.50) אגה"ק
בה51) ועביד סיהרא לגבי אתכניש "יעקב א: רמט, זח"א גם ראה

איבא בי' אית דלא בעלמא דרא לך ולית לעלמא, (נשמות) פירין
דיעקב".
יז.52) כד, בלק
ה"ה.53) פ"ד תענית ירושלמי
ה"ו.54) פ"ד שני מעשר ירושלמי
לפתרון55) בנוגע הוא זה שלימוד ורומזmelgולהעיר, ששייך ,

אתmelglשנמשלzelbdלפתרון ה' "בשוב א) קכו, (תהלים כמ"ש ,
ובכ"מ). ואילך. ג כח, וישב תו"א (ראה כחולמים" היינו ציון שיבת

פינחס.56) ס"פ עינים מאור
ש"57) "ודודiyp`ולהעיר, כמ"ש* המשיח, מלך של (תוארו "
ר"תiyp`עבדי לעולם") רבי),`עקבiלyיצוצוpלהם מע' (קה"י בינו

כיון מישראל, לכאו"א (ומשיח) ד"נשיא" השייכות מודגשת שבזה
יעקב. מנשמת ניצוץ היא מישראל כאו"א של שנשמתו

עשרה מתברך שממנה ויגש ש"פ הפטרת – כה. לז, יחזקאל (*
ס"ז). לקמן (וראה זה בטבת

`"ypz'd - dgnyl jtdi - zaha dxyr ,igie zyxt 'd mei zgiy

מעמדו על הבט מבלי מזה, ויתירה שהוא, שבט מאיזה
ומצב מעמד בכל [שהרי, ומצוות התורה בקיום ומצבו

הוא" אברהם58"ישראל של בנו לה"אבות", ומתייחס ,
"בחור ליעקב, ובמיוחד כולל ויעקב, יצחק

שלימה"59שבאבות" ש"מטתו ו"מה60, בחיים61, זרעו
בחיים" הוא יהודי62אף של מציאותו שעצם כך, ,[

ענין – המשיח מלך עם קשורה יעקב") ("ויחי
הגאולה.

Êבפרשת גם מודגש הגאולה שענין להוסיף, ויש .
ויגש: פרשת – בטבת עשרה מתברך שממנה השבוע
בזהר איתא – יהודה" אליו "ויגש הכתוב 63בפירוש

(יוסף) גאולה סמיכת ענין הוא ליוסף יהודה שהגשת
(יהודה). לתפילה

בזה: הענין לומר ויש

"גאל שברכת פירושה, לתפילה, גאולה סמיכת
מ"אדנֿי החל לתפילה, סמוכה להיות צריכה ישראל"

תהלתך" יגיד ופי תפתח אריכתא64שפתי ש"כתפילה ,

.65דמיא"

הגאולה, על לתפילה בנוגע גם מובן ומזה
על לתפילה ממש בסמיכות להיות צריכה שהגאולה
הגאולה, על בתפילה מבקשים שכאשר – הגאולה
ועלֿדרךֿזה חול), (ביום ישראל" "גואל בברכת
ויו"ט), בשבת גם -) לציון" שכינתו "המחזיר בברכת
על ובקשות התפילות ריבוי בשאר בזה וכיוצא

בפועל הגאולה באה ללאzekinqaהגאולה, לתפילה,
מיל הילוך כדי הפסק שלילת רק לא כלל, 66הפסק

הפסק לא אפילו אלא דינים), בכמה שמצינו (כפי
גאולה סמיכת כבדין אחת, אות או תיבה דאמירת

לתפילה.

שעוד – מזה (נוספת)iptl67ויתירה ובקשה תפילה
ולאחרי בפועל, הגאולה כבר באה הגאולה, על

התפילה תהיה ד"68הגאולה לאjzldzבאופן – "

באה כבר שהגאולה (כיון הגאולה על ובקשה תפילה
אלא dicedeבפועל), gay"תהלתך") על69להקב"ה (

"כימי והשלימה, האמיתית דהגאולה והנפלאות הנסים
מצרים מארץ נפלאות"70צאתך .71אראנו

יאמרו הגאולה שלאחרי עיקר, זה וגם ועוד
והנורא" הגבור הגדול "האֿל התפילה) (בהתחלת

שאמר אופן ירמיה73ש"אתאdyn72–iptlבאותו
בהיכלו מקרקרין נכרים `xnואמר `l ,eize`xep di`

`xepבבניו משתעבדים נכרים אמר דניאל אתא ,di`

xeab xn` `l ,eizexeabבהקב"ה שיודעין מתוך ..

הוא eaשאמיתי eafik `l"74–zenilyd zilkza75.

Áיש – הגאולה את יותר עוד ולמהר לזרז כדי .

ה"שקולה הצדקה, בענין המצוות"76לסיים כל ,77כנגד

הגאולה" את .78ו"מקרבת

לצדקה, ליתן שליחותֿמצוה ואחד אחד לכל ויתנו
כנהוג – לו מוסיפין המוסיף וכל מדיליה, ובהוספה

רע"א.58) מד, סנהדרין
רפע"ו.59) ב"ר
לא.60) מז, ויחי פרש"י
ב.61) ה, תענית
בתחלתו.62) הנ"ל קונטרס בארוכה ראה
וש"נ.63) זו. שנה ויגש ש"פ משיחות קונטרס וראה ויגש. ר"פ
יז.64) נא, תהלים
ב.65) ד, ברכות
כ"ד66) (עד) או רגעים ח"י – מיל בשיעור הדעות מפרטי להעיר

ס"י). סתנ"ט או"ח אדה"ז שו"ע (ראה רגעים
כמ"ש67) כד), סה, (ישעי' אענה" ואני יקראו "טרם מ"ש ע"ד

ה"ז: פ"ז תשובה הל' מרמב"ם ולהעיר – התענית. ביום עננו בברכת
ונענה מובןcin"צועק ומזה אענה". ואני יקראו טרם והי' שנאמר ,

נגאלין", הן "מיד לגאולה, בנוגע (בה"ה) לפנ"ז שכותב ה"מיד" שגם
אענה". ואני יקראו ד"טרם באופן הוא

עבר),68) (לשון ישראל" "גאל לתפילה: גאולה דסמיכת כהסדר
תהלתך". יגיד ופי תפתח שפתי "אדנֿי ואח"כ

ספר69) וחותם בסיום שאמרmildz–zeldzכמ"ש ותשבחות
בשם ישראל", זמירות "נעים משיחא), מלכא (דוד ישראל מלך דוד

הנשמה "כל – מישראל* הללויֿה".lldzכאו"א יֿה
כאילו .. תהלים מזמורי אמירת לנו ש"נחשבת – מזה ויתירה (*
שלאחרי רצון" ב"יהי כאו"א (שאומר בעצמו" ישראל מלך דוד אמרם

תהלים). אמירת
לסמכה70) (שצריכים ישראל" "גאל ברכת של שתוכנה להעיר,

ברכות (ירושלמי מצרים" יציאת של וקילוסין "תשבחות הוא לתפילה)
שם). ברכות הסומך זה ד"ה בפרש"י הובא – פ"א

טו.71) ז, מיכה
והנורא"72) הגבור הגדול האֿל יז) יו"ד, (עקב אמר משה "אתא

ב). סט, (יומא
שם.73) יומא
(74.. ליושנה עטרה החזירו הגדולה כנסת ש"אנשי לאחרי וגם

(יומא נוראותיו" הן ואלו .. גבורתו היא זו אדרבה ואמרו אינהו אתו
בנוגע אלא אינה ליושנה העטרה החזרת הרי – ד"הגבורdxin`lשם)

בנוגע ולא ד"הגבורdpeekdlוהנורא", הכוונה היתה משה (שבזמן
בזמן משא"כ והנגלה*, הנראה טוב של לענינים בנוגע והנורא"
ליושנה העטרה החזרת תהי' הגאולה ולאחרי והגלות), החורבן

zenilyaבנוגע גם ,dpeekdl.

לקרותו יכולים שאז טובים", חסדים "גומל הברכה: כהמשך (*

את המכה באב משא"כ האהבה, התגלות ע"ש "חסיד", בתואר (גם)
ונורא גדול מלך ("כמשל מאהבה היא עצמה שההכאה שאף בנו,
עליו נופל לא אהבתו"), מרוב יחידו בנו צואת ובעצמו בכבודו הרוחץ
– (תניא וצדיק" חכם רחמן "אב אם, כי "חסיד", התואר זו) (בשעה

.(15 ע' תש"ד סה"ש וראה סכ"ב. אגה"ק
יאמרו75) לבוא לעתיד שהרי – יותר נעלה באופן גם לומר ויש

החורבן על גם להקב"ה שיודו א), יב, (ישעי' בי" אנפת כי ה' "אודך
כיון שבדבר.f`yוהגלות, הטוב יתגלה

פל"ז.76) תניא וראה ה"א. פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב
הגאולה.77) באה ידה שעל התשובה מצות גם כולל
שם.78) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
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עבר),68) (לשון ישראל" "גאל לתפילה: גאולה דסמיכת כהסדר
תהלתך". יגיד ופי תפתח שפתי "אדנֿי ואח"כ

ספר69) וחותם בסיום שאמרmildz–zeldzכמ"ש ותשבחות
בשם ישראל", זמירות "נעים משיחא), מלכא (דוד ישראל מלך דוד

הנשמה "כל – מישראל* הללויֿה".lldzכאו"א יֿה
כאילו .. תהלים מזמורי אמירת לנו ש"נחשבת – מזה ויתירה (*
שלאחרי רצון" ב"יהי כאו"א (שאומר בעצמו" ישראל מלך דוד אמרם

תהלים). אמירת
לסמכה70) (שצריכים ישראל" "גאל ברכת של שתוכנה להעיר,

ברכות (ירושלמי מצרים" יציאת של וקילוסין "תשבחות הוא לתפילה)
שם). ברכות הסומך זה ד"ה בפרש"י הובא – פ"א

טו.71) ז, מיכה
והנורא"72) הגבור הגדול האֿל יז) יו"ד, (עקב אמר משה "אתא

ב). סט, (יומא
שם.73) יומא
(74.. ליושנה עטרה החזירו הגדולה כנסת ש"אנשי לאחרי וגם

(יומא נוראותיו" הן ואלו .. גבורתו היא זו אדרבה ואמרו אינהו אתו
בנוגע אלא אינה ליושנה העטרה החזרת הרי – ד"הגבורdxin`lשם)

בנוגע ולא ד"הגבורdpeekdlוהנורא", הכוונה היתה משה (שבזמן
בזמן משא"כ והנגלה*, הנראה טוב של לענינים בנוגע והנורא"
ליושנה העטרה החזרת תהי' הגאולה ולאחרי והגלות), החורבן

zenilyaבנוגע גם ,dpeekdl.

לקרותו יכולים שאז טובים", חסדים "גומל הברכה: כהמשך (*

את המכה באב משא"כ האהבה, התגלות ע"ש "חסיד", בתואר (גם)
ונורא גדול מלך ("כמשל מאהבה היא עצמה שההכאה שאף בנו,
עליו נופל לא אהבתו"), מרוב יחידו בנו צואת ובעצמו בכבודו הרוחץ
– (תניא וצדיק" חכם רחמן "אב אם, כי "חסיד", התואר זו) (בשעה

.(15 ע' תש"ד סה"ש וראה סכ"ב. אגה"ק
יאמרו75) לבוא לעתיד שהרי – יותר נעלה באופן גם לומר ויש

החורבן על גם להקב"ה שיודו א), יב, (ישעי' בי" אנפת כי ה' "אודך
כיון שבדבר.f`yוהגלות, הטוב יתגלה

פל"ז.76) תניא וראה ה"א. פ"א פאה ירושלמי א. ט, ב"ב
הגאולה.77) באה ידה שעל התשובה מצות גם כולל
שם.78) תניא וראה א. יו"ד, ב"ב
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כמנהג התענית, ביום יתירה ובהדגשה בכגוןֿדא,
בצדקה אז להוסיף .79ישראל

הגאולה וזירוז קירוב – העיקר והוא ויהיֿרצון
לתפילה, גאולה סמיכת של באופן ממש, בפועל
להגאולה תיכף באים זהֿעתה, הגאולה על שמהתפילה
ברחמים", לציון בשובך עינינו ש"תחזינה בפועל,

פניך" את ישרים (שבו80ו"ישבו המקדש בבית –

אלקיך" ה' פני את זכורך כל השלישי81"יראה (82,

ידיך" כוננו אדנֿי ממש.83"מקדש ומיד ותיכף ,

ואחד אחד לכל נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
אותםמהנוכ לתת דולר, של שטרות שתי שיחיו חים

לצדקה]. חילופם) (או

וש"נ.79) סקט"ו. סתקס"ו החיים כף ראה
יד.80) קמ, תהלים

טז.81) טז, ראה פ'
שני82) ודבית ראשון דבית דהמשכן, השלימות גם תהי' שבו

א). רכא, זח"ג (ראה
יז.83) טו, בשלח

.`"ypz'd (dgnyl jtdi zaha dxyre) igie zyxt zay zegiyn .c"qa

ראשון‡ ספר בראשית, ספר וחותם סיום .1

ונתחזק" חזק "חזק מכריזים שלאחריֿזה – שבתורה
ישראל מספר2(כמנהג החל הספרים, כל וחותם בסיום

החיזוק על שרומז בראשית), ספר הראשון,
בפרשת3וההתחזקות הוא – עניניהם בכל ישראל דבני

" awriויחי, igie"4.

בזה: והענין
משיחותשבתפרשתויחי-יהפךלשמחה-ה'תנש"א

ל"(ויחי) אברהםawriבנוגע לגבי גם עילוי מצינו "

בגמרא כדאיתא – וכי5ויצחק מת.. לא אבינו "יעקב
קברייא.. וקברו חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי

שנאמר דורש, אני יעקב6מקרא עבדי תירא אל ואתה
ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ואל ה' נאום
בחיים זרעו מה לזרעו, הוא מקיש שבים, מארץ זרעך

הוא "חי יעקב", "ויחי – בחיים" הוא .mlerl"7אף

מת" לא אבינו ש"יעקב למדו ז"ל שחכמינו וכיון
"מקיש שהכתוב מזה יעקב") erxfl("ויחי `edמה ,

erxfבחיים`ed s`בפרשתנו מהכתוב (ולא 8בחיים"

envrבנוגע awrilלא "ומיתה עמיו", אל ויאסף "ויגוע

בו" מו9נאמרה – ("יעקב) יעקב" ד"ויחי שהענין בן,
ב" תלוי מת") לא ש"זרעוerxfאבינו שעלֿידיֿזה ,"

בחיים". הוא "אף בחיים"

ביעקב נאמר זה שענין הטעם שזהו לומר ויש
כי, – ויצחק באברהם ולא מת"), לא אבינו ("יעקב

"miiga erxfשייך "awriaמטתו") בשלימות שזרעו
מהם10שלימה" שיצאו ויצחק אברהם מהֿשאיןֿכן ,(

ועשו ד"11ישמעאל הענין גם ולכן, ,miiga `ed"

ביעקב שייך בחיים") ש"זרעו עלֿידיֿזה (שנעשה
.12דוקא

בזה מדת13וההסברה היא יעקב של מדתו –zn`d,

שכתוב ליעקב"14כמו אמת האמת15"תתן ותכונת ,

עד מעלה (מלמעלה הדרגות בכל וחודרת שנמשכת
"זרעו ולכן והשלימות, התוקף בכל מטה) למטה

הדורות כל סוף עד זרעו וזרע זרעו בחיים",16(שכולל (

(ראשון).1) ראשית מלשון – "בראשית" – בשמו כמרומז
ע'2) חכ"ה בלקו"ש הנסמן ובנ"כ. קלט סו"ס או"ח שו"ע ראה
.474

של3) באופן הוא גופא שהחיזוק – ונתחזק") חזק ("חזק וג"פ
ה זימני "בתלת וש"נ).חזקה, רע"ב. קו, (ב"מ חזקה" וי

בסדר4) (רמב"ם יעקב" "ויחי בשם הפרשה נקראת שבכ"מ להעיר
אהבה). ספר בסוף השנה כל תפלות

ב.5) ה, תענית
יו"ד.6) ל, ירמי'
שם.7) תענית פרש"י
לג.8) מט,

ויאסף,9) "ויגוע מקרא) של (פשוטו הפסוק על רש"י כפירוש
שכוונתו – מת" לא אבינו יעקב חז"ל ואמרו בו, נאמרה לא ומיתה
אני ("מקרא מהפסוק זה למדו שבתענית אלא, שם, בתענית למארז"ל
"וכן שם: תענית יעקב תוד"ה גם וראה לזרעו". הוא ש"מקיש דורש")

וימת". כתיב ולא ויגוע מדכתיב משמע
לא.10) מז, פרשתנו פרש"י
א.11) נו, פסחים
(טפי12) יעקב נקט "מש"ה שם: לתענית מהרש"א חדא"ג ראה

ביעקב אלא שייך דלא בהקישא, בקרא שהוזכר כמו ויצחק) מאברהם
ועשו". ישמעאל זרעו משום ויצחק באברהם משא"כ לזרעו, להקישו

וש"נ.13) .8 ע' חכ"ו לקו"ש גם ראה
בסופו.14) מיכה
הוא15) ליעק"ב ש"אמ"ת ז') (ס"ע שם לתענית לוי"צ תורת ראה

מ"ת". ל"א יעק"ב תיבות
ח"ו16) חסר אם שהרי, מישראל, ואחד אחד כל – גופא ובזה

אמת. זה אין אחד), (בדור מישראל אחד אצל

`"ypz'd - dgnyl jtdi - igie zyxt zay zegiyn

בעולם (גם יעקב דחיי הנצחיות מתגלה ועלֿידיֿזה
בחיים".17הזה הוא "אף ,(

תוכן מובן zewfgzddeועלֿפיֿזה wefigdחזק ("חזק
l`xyiונתחזק") ipac,בראשית ספר וחותם שבסיום

גםoey`xספר oey`xd(ובמילא wefigd(והעיקרי
בראשית דספר וחותם) (סיום הסךֿהכל – שבתורה

של חייהם תולדות מסופר "מעשהzea`d18שבו אשר, ,
(ונתינתֿכח) סימן "mipal"19אבות –awri igieמה" ,"

ש" מרומז שבזה – בחיים" הוא אף בחיים "erxfזרעו

יעקב, l`xyiשל ipan cg`e cg` lkוהנשים האנשים ,

zexecdוהטף, lk seq cr20ובכל והמצבים הזמנים בכל ,
" הוא חייםmiigaהמקומות, ,"miizin`שכתוב כמו ,21

חיים" אלקיכם בה' הדבקים תורתו,22"ואתם עלֿידי ,

חיים" נאמר23"תורת עליהם ומצוותיה בהם".24, "וחי

בדברי· מצינו הרי לשאלה: מקום יש לכאורה .

כמה שיש זה) בדורנו (וגם הדורות בכל ישראל ימי
עלֿפי ההנהגה בגלוי אצלם רואים שלא ישראל מבני
אומרים איך כן, ואם היוםֿיום, בחיי ומצוות התורה

זרעו (כל בחיים"?25ש"זרעו (

הגמרא: בדברי מפורש – לזה והמענה

– מת" לא אבינו ש"יעקב אומרת שהגמרא לאחרי
כלומר, כו'", ספדנייא ספדו בכדי "וכי שאלה: באה

הרי מת", לא אבינו ש"יעקב לומר אפשר lretaאיך

ielbae."קברייא וקברו חנטייא וחנטו ספדנייא "ספדו
" – זה על yxecוהתירוץ ip` `xwnשנאמ אל, ואתה ר

הנני כי ישראל תחת ואל ה' נאום יעקב עבדי תירא
הוא מקיש שבים, מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך
כיון כלומר, בחיים", הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו,

דורש", אני zn`dש"מקרא `ed ok,("בחיים (ש"הוא
" – כו'" חנטייא ש"חנטו mdlוזה dncpחי אבל שמת,

.7הוא"

שכיון – בחיים" ל"זרעו בנוגע גם מובן ומזה
`xwa yxetny26בכל ישראל דבני ומצב שהמעמד

תקויים שבהם הגלות של האחרון לדור (עד הדורות
מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני "כי ההבטחה

בודאי בחיים", ש"זרעו באופן הוא ed`שבים") ok

zn`dמבני כמה שיש שטוענים כאלה ישנם ואם ,

בחיי ומצוות תורה עלֿפי מתנהגים שאינם ישראל
ש" אלא זה אין – mdlהיוםֿיום dncpֿחס שחסר "

ש"זרעו היא האמת אבל בחיים", ד"זרעו בענין ושלום
בחיים".

הוא אף בחיים זרעו ש"מה כיון ועוד: זאת
בענין וחסרון חלישות שיש הטענה הרי, בחיים",

מזרעו באחד אפילו – לומר (ויש בחיים" ),25ד"זרעו

בחיים", ד"הוא בענין רחמנאֿליצלן, פגיעה, היא
!awricבחיים

בחיים" "זרעו ומצב מעמד (שבכל בזה וההסברה
רבותינו מאמר עלֿפי – בחיים") הוא "אף ועלֿידיֿזה

שחטא27ז"ל וכפסקֿדיןl`xyi28"אףֿעלֿפי הוא",
או29הרמב"ם מצוה לבטל הרע יצרו שתקפו "מי

להיות רוצה הוא עבירה.. הואl`xyinלעשות ורוצה
הוא ויצרו העבירות, מן ולהתרחק המצות כל לעשות

בפועל שהנהגתו היינו, אינהשתקפו", התורה היפך
ענין ואילוipevigאלא הרע", יצרו ש"תקפו epevxמפני

ולכן, כו'", המצות כל לעשות מישראל.. "להיות הוא
"ישראל ובגלוי, בפועל ומצבו מעמדו על הבט מבלי

כולה התורה לכל שייכות לו ויש כמו30הוא", ,

משה31שכתוב לנו צוה –dyxen"תורה יעקב" קהלת
"dyexi,אם כי היורש, של בהנהגתו תלויה אינה "

יעקב של מזרעו להיותו יורש, בתור 32במציאותו

יעקב"). ("קהלת

מהרש"א17) חדא"ג וראה בדבר. חידוש אין לעוה"ב בנוגע שהרי
ויצחק". מאברהם טפי יעקב נקט אמאי .. בנפש מת שלא "אם שם:

(ע"ז18) ישרים" שנקראו ויעקב יצחק אברהם "ספר הישר", "ספר
א). כה,
ו.19) פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
הנשמות20) מכל כלולה .. יעקב) (של "נשמתו ס"ז: אגה"ק ראה

עולם". ועד מעולם שבישראל
ד.21) ד, ואתחנן
צדיקים22) כולם ועמך .. יעקב "ויחי א): (רטז, פרשתנו זהר ראה

חיים" גו' הדבקים ואתם דכ' דמלכא בגופא דמתדבקין בגין מ"ט ..

שנד). ע' פרשתנו באוה"ת (הובא
ספל"ד.23) דר"נ אבות ראה
ה.24) יח, אחרי
(25.16 הערה לעיל ראה

הדרש26) שהרי, – דורש") אני ("מקרא דרש של באופן רק ולא
בחיים" הוא ש"אף מלמדנו שהדרש היינו, לזרעו", הוא "מקיש הוא
כיון בדרש, צורך אין ל"זרעו" בנוגע אבל בחיים", ש"זרעו כמו

בקרא. שמפורש
רע"א.27) מד, סנהדרין
עם28) שרית "כי ע"ש דיעקב, המעלה שם – דייקא "ישראל"

השם שגם לכך נוסף כט), לב, (וישלח ותוכל" אנשים ועם אלקים
"עקב" של ומצב במעמד שגם שרומז עקב, יו"ד אותיות הוא "יעקב"
ראשונה אות – היו"ד וחודר נמשך עשו") בעקב אוחזת ש"ידו (ועד
(האזינו נחלתו" חבל יעקב עמו הוי' "חלק הוי', דשם התיבה) (ראש

יו"ד. – יהודי של מציאותו שזוהי ועד ט), לב,
ספ"ב.29) גירושין הל'
ב"30) גם אותיותl`xyiומרומז ריבוא ששים יש ר"ת – (הוא)"

עמוקו (מגלה קפו).לתורה אופן ת
ד.31) לג, ברכה
ותורה32) ביעקב עדות "ויקם כמ"ש תורה, ענינו שיעקב להעיר,

ה). עח, (תהלים בישראל" שם
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ראשון‡ ספר בראשית, ספר וחותם סיום .1

ונתחזק" חזק "חזק מכריזים שלאחריֿזה – שבתורה
ישראל מספר2(כמנהג החל הספרים, כל וחותם בסיום

החיזוק על שרומז בראשית), ספר הראשון,
בפרשת3וההתחזקות הוא – עניניהם בכל ישראל דבני

" awriויחי, igie"4.

בזה: והענין
משיחותשבתפרשתויחי-יהפךלשמחה-ה'תנש"א

ל"(ויחי) אברהםawriבנוגע לגבי גם עילוי מצינו "

בגמרא כדאיתא – וכי5ויצחק מת.. לא אבינו "יעקב
קברייא.. וקברו חנטייא וחנטו ספדנייא ספדו בכדי

שנאמר דורש, אני יעקב6מקרא עבדי תירא אל ואתה
ואת מרחוק מושיעך הנני כי ישראל תחת ואל ה' נאום
בחיים זרעו מה לזרעו, הוא מקיש שבים, מארץ זרעך

הוא "חי יעקב", "ויחי – בחיים" הוא .mlerl"7אף

מת" לא אבינו ש"יעקב למדו ז"ל שחכמינו וכיון
"מקיש שהכתוב מזה יעקב") erxfl("ויחי `edמה ,

erxfבחיים`ed s`בפרשתנו מהכתוב (ולא 8בחיים"

envrבנוגע awrilלא "ומיתה עמיו", אל ויאסף "ויגוע

בו" מו9נאמרה – ("יעקב) יעקב" ד"ויחי שהענין בן,
ב" תלוי מת") לא ש"זרעוerxfאבינו שעלֿידיֿזה ,"

בחיים". הוא "אף בחיים"

ביעקב נאמר זה שענין הטעם שזהו לומר ויש
כי, – ויצחק באברהם ולא מת"), לא אבינו ("יעקב

"miiga erxfשייך "awriaמטתו") בשלימות שזרעו
מהם10שלימה" שיצאו ויצחק אברהם מהֿשאיןֿכן ,(

ועשו ד"11ישמעאל הענין גם ולכן, ,miiga `ed"

ביעקב שייך בחיים") ש"זרעו עלֿידיֿזה (שנעשה
.12דוקא

בזה מדת13וההסברה היא יעקב של מדתו –zn`d,

שכתוב ליעקב"14כמו אמת האמת15"תתן ותכונת ,

עד מעלה (מלמעלה הדרגות בכל וחודרת שנמשכת
"זרעו ולכן והשלימות, התוקף בכל מטה) למטה

הדורות כל סוף עד זרעו וזרע זרעו בחיים",16(שכולל (

(ראשון).1) ראשית מלשון – "בראשית" – בשמו כמרומז
ע'2) חכ"ה בלקו"ש הנסמן ובנ"כ. קלט סו"ס או"ח שו"ע ראה
.474

של3) באופן הוא גופא שהחיזוק – ונתחזק") חזק ("חזק וג"פ
ה זימני "בתלת וש"נ).חזקה, רע"ב. קו, (ב"מ חזקה" וי

בסדר4) (רמב"ם יעקב" "ויחי בשם הפרשה נקראת שבכ"מ להעיר
אהבה). ספר בסוף השנה כל תפלות

ב.5) ה, תענית
יו"ד.6) ל, ירמי'
שם.7) תענית פרש"י
לג.8) מט,

ויאסף,9) "ויגוע מקרא) של (פשוטו הפסוק על רש"י כפירוש
שכוונתו – מת" לא אבינו יעקב חז"ל ואמרו בו, נאמרה לא ומיתה
אני ("מקרא מהפסוק זה למדו שבתענית אלא, שם, בתענית למארז"ל
"וכן שם: תענית יעקב תוד"ה גם וראה לזרעו". הוא ש"מקיש דורש")

וימת". כתיב ולא ויגוע מדכתיב משמע
לא.10) מז, פרשתנו פרש"י
א.11) נו, פסחים
(טפי12) יעקב נקט "מש"ה שם: לתענית מהרש"א חדא"ג ראה

ביעקב אלא שייך דלא בהקישא, בקרא שהוזכר כמו ויצחק) מאברהם
ועשו". ישמעאל זרעו משום ויצחק באברהם משא"כ לזרעו, להקישו

וש"נ.13) .8 ע' חכ"ו לקו"ש גם ראה
בסופו.14) מיכה
הוא15) ליעק"ב ש"אמ"ת ז') (ס"ע שם לתענית לוי"צ תורת ראה

מ"ת". ל"א יעק"ב תיבות
ח"ו16) חסר אם שהרי, מישראל, ואחד אחד כל – גופא ובזה

אמת. זה אין אחד), (בדור מישראל אחד אצל

`"ypz'd - dgnyl jtdi - igie zyxt zay zegiyn

בעולם (גם יעקב דחיי הנצחיות מתגלה ועלֿידיֿזה
בחיים".17הזה הוא "אף ,(

תוכן מובן zewfgzddeועלֿפיֿזה wefigdחזק ("חזק
l`xyiונתחזק") ipac,בראשית ספר וחותם שבסיום

גםoey`xספר oey`xd(ובמילא wefigd(והעיקרי
בראשית דספר וחותם) (סיום הסךֿהכל – שבתורה

של חייהם תולדות מסופר "מעשהzea`d18שבו אשר, ,
(ונתינתֿכח) סימן "mipal"19אבות –awri igieמה" ,"

ש" מרומז שבזה – בחיים" הוא אף בחיים "erxfזרעו

יעקב, l`xyiשל ipan cg`e cg` lkוהנשים האנשים ,

zexecdוהטף, lk seq cr20ובכל והמצבים הזמנים בכל ,
" הוא חייםmiigaהמקומות, ,"miizin`שכתוב כמו ,21

חיים" אלקיכם בה' הדבקים תורתו,22"ואתם עלֿידי ,

חיים" נאמר23"תורת עליהם ומצוותיה בהם".24, "וחי

בדברי· מצינו הרי לשאלה: מקום יש לכאורה .

כמה שיש זה) בדורנו (וגם הדורות בכל ישראל ימי
עלֿפי ההנהגה בגלוי אצלם רואים שלא ישראל מבני
אומרים איך כן, ואם היוםֿיום, בחיי ומצוות התורה

זרעו (כל בחיים"?25ש"זרעו (

הגמרא: בדברי מפורש – לזה והמענה

– מת" לא אבינו ש"יעקב אומרת שהגמרא לאחרי
כלומר, כו'", ספדנייא ספדו בכדי "וכי שאלה: באה

הרי מת", לא אבינו ש"יעקב לומר אפשר lretaאיך

ielbae."קברייא וקברו חנטייא וחנטו ספדנייא "ספדו
" – זה על yxecוהתירוץ ip` `xwnשנאמ אל, ואתה ר

הנני כי ישראל תחת ואל ה' נאום יעקב עבדי תירא
הוא מקיש שבים, מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך
כיון כלומר, בחיים", הוא אף בחיים זרעו מה לזרעו,

דורש", אני zn`dש"מקרא `ed ok,("בחיים (ש"הוא
" – כו'" חנטייא ש"חנטו mdlוזה dncpחי אבל שמת,

.7הוא"

שכיון – בחיים" ל"זרעו בנוגע גם מובן ומזה
`xwa yxetny26בכל ישראל דבני ומצב שהמעמד

תקויים שבהם הגלות של האחרון לדור (עד הדורות
מארץ זרעך ואת מרחוק מושיעך הנני "כי ההבטחה

בודאי בחיים", ש"זרעו באופן הוא ed`שבים") ok

zn`dמבני כמה שיש שטוענים כאלה ישנם ואם ,

בחיי ומצוות תורה עלֿפי מתנהגים שאינם ישראל
ש" אלא זה אין – mdlהיוםֿיום dncpֿחס שחסר "

ש"זרעו היא האמת אבל בחיים", ד"זרעו בענין ושלום
בחיים".

הוא אף בחיים זרעו ש"מה כיון ועוד: זאת
בענין וחסרון חלישות שיש הטענה הרי, בחיים",

מזרעו באחד אפילו – לומר (ויש בחיים" ),25ד"זרעו

בחיים", ד"הוא בענין רחמנאֿליצלן, פגיעה, היא
!awricבחיים

בחיים" "זרעו ומצב מעמד (שבכל בזה וההסברה
רבותינו מאמר עלֿפי – בחיים") הוא "אף ועלֿידיֿזה

שחטא27ז"ל וכפסקֿדיןl`xyi28"אףֿעלֿפי הוא",
או29הרמב"ם מצוה לבטל הרע יצרו שתקפו "מי

להיות רוצה הוא עבירה.. הואl`xyinלעשות ורוצה
הוא ויצרו העבירות, מן ולהתרחק המצות כל לעשות

בפועל שהנהגתו היינו, אינהשתקפו", התורה היפך
ענין ואילוipevigאלא הרע", יצרו ש"תקפו epevxמפני

ולכן, כו'", המצות כל לעשות מישראל.. "להיות הוא
"ישראל ובגלוי, בפועל ומצבו מעמדו על הבט מבלי

כולה התורה לכל שייכות לו ויש כמו30הוא", ,

משה31שכתוב לנו צוה –dyxen"תורה יעקב" קהלת
"dyexi,אם כי היורש, של בהנהגתו תלויה אינה "

יעקב של מזרעו להיותו יורש, בתור 32במציאותו

יעקב"). ("קהלת

מהרש"א17) חדא"ג וראה בדבר. חידוש אין לעוה"ב בנוגע שהרי
ויצחק". מאברהם טפי יעקב נקט אמאי .. בנפש מת שלא "אם שם:

(ע"ז18) ישרים" שנקראו ויעקב יצחק אברהם "ספר הישר", "ספר
א). כה,
ו.19) פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
הנשמות20) מכל כלולה .. יעקב) (של "נשמתו ס"ז: אגה"ק ראה

עולם". ועד מעולם שבישראל
ד.21) ד, ואתחנן
צדיקים22) כולם ועמך .. יעקב "ויחי א): (רטז, פרשתנו זהר ראה

חיים" גו' הדבקים ואתם דכ' דמלכא בגופא דמתדבקין בגין מ"ט ..

שנד). ע' פרשתנו באוה"ת (הובא
ספל"ד.23) דר"נ אבות ראה
ה.24) יח, אחרי
(25.16 הערה לעיל ראה

הדרש26) שהרי, – דורש") אני ("מקרא דרש של באופן רק ולא
בחיים" הוא ש"אף מלמדנו שהדרש היינו, לזרעו", הוא "מקיש הוא
כיון בדרש, צורך אין ל"זרעו" בנוגע אבל בחיים", ש"זרעו כמו

בקרא. שמפורש
רע"א.27) מד, סנהדרין
עם28) שרית "כי ע"ש דיעקב, המעלה שם – דייקא "ישראל"

השם שגם לכך נוסף כט), לב, (וישלח ותוכל" אנשים ועם אלקים
"עקב" של ומצב במעמד שגם שרומז עקב, יו"ד אותיות הוא "יעקב"
ראשונה אות – היו"ד וחודר נמשך עשו") בעקב אוחזת ש"ידו (ועד
(האזינו נחלתו" חבל יעקב עמו הוי' "חלק הוי', דשם התיבה) (ראש

יו"ד. – יהודי של מציאותו שזוהי ועד ט), לב,
ספ"ב.29) גירושין הל'
ב"30) גם אותיותl`xyiומרומז ריבוא ששים יש ר"ת – (הוא)"

עמוקו (מגלה קפו).לתורה אופן ת
ד.31) לג, ברכה
ותורה32) ביעקב עדות "ויקם כמ"ש תורה, ענינו שיעקב להעיר,

ה). עח, (תהלים בישראל" שם
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הקודש ללשון מתורגם
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ÌÈ¯Ù‡Ï ˙Â·È˘Á
בניו,1בפרשתנו שני את יוסף העמיד כיצד מסופר

יד הניח ויעקב שיברכם, כדי יעקב לפני ומנשה, אפרים

זאת ראה כאשר מנשה. על שמאלו ויד אפרים על ימינו

כן לא אביו אל יוסף ויאמר בעיניו... ש"וירע מסופר יוסף,

ויעקב ראשו", על ימינך שים הבכור (מנשה) זה כי אבי

יגדל הקטן אחיו ואולם הוא... גם ידעתי בני "ידעתי ענה

מנשה". לפני אפרים את וישם ממנו...

משאר יותר גדולה ברכה מקבל בכור להבין: יש

השאר פני על ונעלה חשוב שהוא מפני כך,2הילדים אם .

ממנשה יותר חשוב שאפרים יגדל3כיון הקטן ("אחיו

בכור יהיה שמנשה מלמעלה נקבע איפוא, מדוע, ממנו"),

אפרים? לגבי

ממנו", יגדל הקטן ש"אחיו זאת עם שיחד מכך, יוצא

שבזכותה אפרים, עלֿפני מעלה למנשה גם בכורed`יש

ל בקשר אך נעלהzkxaawriיוסף. שבו הענין יותר חשוב

מנשה". לפני אפרים את "וישם ולפיכך מנשה, על אפרים

.·
˙ÂÚËÓ ˙Ú·Â� ‰��È‡ ·˜ÚÈÏ ÛÒÂÈ ˙�ÚË

ובמיוחד צדיקים, שעל כך, על רבות פעמים דובר כבר

ובמיוחד ח"ו, שטעו לומר אין והשבטים, האבות על

בתורת הכתובים אמיתיים`znבענינים בודאי שהם ,4

וכיוון5ונצחיים הוראה, (מלשון) היא מהווים6ש"תורה" ,

הדורות. בכל יהודי לכל נצחית הוראה גם הדברים

על ימינך שים הבכור זה "כי יוסף שטענת מובן, מכך

ח"ו, לו שהיתה מטעות נבעה לא מנשה), (של ראשו"

מסברתו אלא ממנו", יגדל הקטן ש"אחיו ידיעתו ומחוסר

הבכור" "זה הוא שבגללה מנשה, של שמעלתו יוסף של

אפרים. ממעלת יותר מכריעה א') בסעיף שנתבאר (כפי

הן יחד, גם הענינים ששני ברור, דלעיל הדברים מן

יעקב שיטת והן מאפרים, חשוב שמנשה יוסף של סברתו

של ועבודתו מבטו מנקודת אמת: הם יותר, חשוב שאפרים

sqeiיותר חשוב מנשה של7– ועבודתו מבטו ומנקודת ,

awri,יותר נעלה אפרים –

שני יולד ש"וליוסף לעובדה שבקשר רואים, אנו ולכן

רב כח הבכור של ובידו מנשה", ש"הבכור נאמר בנים"

הבנים משאר .8יותר

ל ביחסם כן לא בניך...awriאך "שני נאמר: שלגביו ,

ilיהיו ושמעון כראובן ומנשה אפרים –il"9הם...

יעקב10אפרים בכור – כ"ראובן" והוא למנשה, .11קודם

.‚
˙Â˘‚¯ ÌÈ‡Ë·Ó "ÌÈ¯Ù‡"Â "‰˘�Ó" ˙ÂÓ˘‰

ÌÈ¯ˆÓ· ÛÒÂÈ Ï˘ ÌÈÎÂÙ‰
יוסף שלגבי העובדה וכן לאפרים, מנשה בין ההבדל

החשוב, הוא אפרים – יעקב ולגבי יותר, חשוב מנשה –

שבין בשוני המסתתרת הפנימית המשמעות מן יובנו

שמותיהם.

את אלקים נשני "כי שם על "מנשה" – השמות שני

אבי" בית כל ואת עמלי הפרני12כל "כי שם על ו"אפרים"

עניי" בארץ שעוררה13אלקים הרגשות את מבטאים –

קצוות מבטאים שהם אלא למצרים, ירידתו יוסף אצל

זה: בענין מנוגדים

אבי", בית ש"נשני... ליוסף מזכיר "מנשה" השם

מלשכוח אותו ש"מזיז" במקום נמצא "בית14שהוא את

תשוקתו את ומבטא אלא15אבי", לשכוח, שלא יוסף של

הפרני – "אפרים" זאת לעומת אבי". ל"בית להתקשר
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יגֿכ.1) מח, פרשתנו

ובדרז"ל2) עז. ויתר שאת יתר גו' אתה בכורי ראובן ג: מט, פרשתנו ראה

עה"פ.

בשרש,3) כי מאפרים, שיגדל מנשה את לברך יכול הי' לא שיעקב עד

ובכ"מ). תרכ"ו. הב' תברכו כה ד"ה א. יט, ראה (לקו"ת למנשה קודם אפרים

שם.4) ובפרש"י לב) (לא, מויצא וצ"ע

[המתורגם]5) לקו"ש וראה נצחית. היא והתורה (רפי"ז): התניא בלשון

וש"נ. ואילך, 240 ע' ח"ה

ב.6) נג, זח"ג

ל7) יעקב שבברכת יומתק גו'"sqeiועפ"ז הנערים את יברך גו' "המלאך

מנשה – שם) לדוד משכיל וראה שם. רש"י (בלשון טוֿטז) mcew(מח,

הי' שזה אף – יד).ixg`lלאפרים (שם, ידיו" את ש"שכל

וירא.8) פ' ל"ת יתרו. פ' (להאריז"ל) המצות שער ראה

ה.9) מח, פרשתנו

בתלמוד.10) יעקב לפני רגיל הי' דאפרים א), (מח, פרשתנו מרש"י להעיר

ג. פ"ב, ויק"ר וראה

רפ"ג.11) פס"ר ד. פ"ו, ב"ר וראה הגדול. מדרש עה"פ. אלשיך ראה

נא.12) מא, מקץ

נב.13) שם,

(משא"כ14) ב"נשני" פרש"י העדר מתורץ עפ"ז – לג. לב, וישלח רש"י

כב. כו, תולדות מפרש"י שמובן ב"הפרני" לא וכן וכו'). הרשב"ם הראב"ע,

שם15) על – "מנשה" שם לנתינת הטעם מובן אביוedypyעפ"ז בית כל

עה"פ). האלשיך (כקושיית

`"ypz'd - dgnyl jtdi - igie zyxt zay zegiyn

פרשת‚ וחותם בסיום מרומז זה שענין לומר, ויש .
במצרים" בארון "ויישם – יעקב" :33"ויחי

זמן כל יוסף" "עצמות היו – במצרים" "בארון
כתיב ממצרים ובצאתם במצרים, ישראל בני 34שהיו

השביע השבע כי עמו יוסף עצמות את משה "ויקח
אתכם אלקים יפקוד פקד לאמר ישראל בני את
בסוף שכתוב כמו אתכם", מזה עצמותי את והעליתם

פקד35פרשתנו לאמר ישראל בני את יוסף "וישבע
מזה". עצמותי את והעליתם אתכם אלקים יפקוד

רומז יוסף" ש"עצמות – הרמז דרך על לומר ויש
הדברzeinvrdעל עצם מלשון ד36(עצמות (l`xyi ipa

"נוהג שכתוב כמו יוסף, שם על נקראים ישראל (כל
יוסף" במצרים",37כצאן בארון ד"ויישם והפירוש ,(

"מצירים שיש ד"מצרים", ומצב במעמד שגם הוא,
הרע"),38לישראל" יצרו ד"תקפו המיצר וכולל (החל

בשלימות יוסף") ("עצמות ישראל דבני ה'עצם' נמצא
" –oex`aמכל סגור ארון בתוך שמונח דבר כמו ,"

בו. לפגוע יכול אינו דבר ששום הצדדים

ועוד:

כמאמר הברית, ארון עם קשור יוסף של ארונו
ז"ל במדבר39רבותינו ישראל שהיו שנים אותן "כל

לומר ויש זה", עם זה מהלכין הללו.. ארונות שני היו
ישראל דבני ה'עצם' על המגין שהארון – בזה הרמז

והלוחות, הספרֿתורה נמצאים שבו הברית, ארון הוא
"zexg"הלוחות אותיות40על ,dwiwgdמיניה ש"הם ,

עד בו", שנחקקו האבן עם ממש אחד דבר והן וביה,
ביניהם להפריד של41שאיֿאפשר שהקשר היינו, ,

בו חקוקה שהתורה באופן הוא התורה עם יהודי
מעמדו על הבט ומבלי אחת, למציאות עמו ומתאחדת
היא הברית לארון שייכותו כאשר (גם בגלוי ומצבו

יהודי42בהעלם בין חסֿושלום להפריד שייך לא (

הזהר ובלשון האמיתית, מציאותו שזוהי כיון 43לתורה,

וקודשאֿבריךֿהוא אורייתא cg"ישראל `lek."

נעשה„ שבו לאופן בנוגע הוראה למדים ומזה .
l`xyi ipac wefigdכל" הגלות, בזמן במצרים, ("חזק")

מצרים" שם על נקראו (גליות) לגלות38המלכיות עד ,

בערך שלא הגלות ואריכות קושי שמצד האחרון, זה
יותר: גדול בחיזוק צורך יש הגליות, לשאר

הגל בזמן ישראל דבני עלֿידיהחיזוק נעשה ות
" awriההכרזה igieזרעו מה מת.. לא אבינו ש"יעקב ,"

הדגשת כלומר, בחיים", הוא אף ezlrnבחיים

zizin`d(יעקב של (זרעו מישראל ואחד אחד כל של
עלeze`ivnמצד הבט מבלי שלכן, הוא", ש"ישראל

וצריך יכול בגלוי, ומצבו מעלתוzelblמעמדו את
התורה ויקיים בתשובה, שישוב (עלֿידיֿזה האמיתית

שעלֿידיֿזה – בפועל) במעשה miwfgnומצוותיה

egex z` miccerneזרעו") חיים של ומצב למעמד לבוא
גם אמיתיים ielbaeבחיים") lreta.

ואילך.33) 85 ע' חכ"ו ואילך. 476 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
יט.34) יג, בשלח
כה.35) נ,
(36– האדם בגוף והגידיםmvryכמו הבשר (לא הוא הגוף מבנה

העצמות. ע"י כו')
ובפרש"י.37) ב פ, תהלים
ה.38) פט"ז, ב"ר
סע"א.39) יג, סוטה

טז.40) לב, תשא
ובכ"מ.41) חוקת. ור"פ בחוקותי ר"פ לקו"ת
מהענין42) וראהzfipbcלהעיר רפ"ד. ביהב"ח הל' (רמב"ם הארון

ואילך). 156 ע' חכ"א לקו"ש
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הקודש ללשון מתורגם

.‡
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ÌÈ¯Ù‡Ï ˙Â·È˘Á
בניו,1בפרשתנו שני את יוסף העמיד כיצד מסופר

יד הניח ויעקב שיברכם, כדי יעקב לפני ומנשה, אפרים

זאת ראה כאשר מנשה. על שמאלו ויד אפרים על ימינו

כן לא אביו אל יוסף ויאמר בעיניו... ש"וירע מסופר יוסף,

ויעקב ראשו", על ימינך שים הבכור (מנשה) זה כי אבי

יגדל הקטן אחיו ואולם הוא... גם ידעתי בני "ידעתי ענה

מנשה". לפני אפרים את וישם ממנו...

משאר יותר גדולה ברכה מקבל בכור להבין: יש

השאר פני על ונעלה חשוב שהוא מפני כך,2הילדים אם .

ממנשה יותר חשוב שאפרים יגדל3כיון הקטן ("אחיו

בכור יהיה שמנשה מלמעלה נקבע איפוא, מדוע, ממנו"),

אפרים? לגבי

ממנו", יגדל הקטן ש"אחיו זאת עם שיחד מכך, יוצא

שבזכותה אפרים, עלֿפני מעלה למנשה גם בכורed`יש

ל בקשר אך נעלהzkxaawriיוסף. שבו הענין יותר חשוב

מנשה". לפני אפרים את "וישם ולפיכך מנשה, על אפרים

.·
˙ÂÚËÓ ˙Ú·Â� ‰��È‡ ·˜ÚÈÏ ÛÒÂÈ ˙�ÚË

ובמיוחד צדיקים, שעל כך, על רבות פעמים דובר כבר

ובמיוחד ח"ו, שטעו לומר אין והשבטים, האבות על

בתורת הכתובים אמיתיים`znבענינים בודאי שהם ,4

וכיוון5ונצחיים הוראה, (מלשון) היא מהווים6ש"תורה" ,

הדורות. בכל יהודי לכל נצחית הוראה גם הדברים

על ימינך שים הבכור זה "כי יוסף שטענת מובן, מכך

ח"ו, לו שהיתה מטעות נבעה לא מנשה), (של ראשו"

מסברתו אלא ממנו", יגדל הקטן ש"אחיו ידיעתו ומחוסר

הבכור" "זה הוא שבגללה מנשה, של שמעלתו יוסף של

אפרים. ממעלת יותר מכריעה א') בסעיף שנתבאר (כפי

הן יחד, גם הענינים ששני ברור, דלעיל הדברים מן

יעקב שיטת והן מאפרים, חשוב שמנשה יוסף של סברתו

של ועבודתו מבטו מנקודת אמת: הם יותר, חשוב שאפרים

sqeiיותר חשוב מנשה של7– ועבודתו מבטו ומנקודת ,

awri,יותר נעלה אפרים –

שני יולד ש"וליוסף לעובדה שבקשר רואים, אנו ולכן

רב כח הבכור של ובידו מנשה", ש"הבכור נאמר בנים"

הבנים משאר .8יותר

ל ביחסם כן לא בניך...awriאך "שני נאמר: שלגביו ,

ilיהיו ושמעון כראובן ומנשה אפרים –il"9הם...

יעקב10אפרים בכור – כ"ראובן" והוא למנשה, .11קודם

.‚
˙Â˘‚¯ ÌÈ‡Ë·Ó "ÌÈ¯Ù‡"Â "‰˘�Ó" ˙ÂÓ˘‰

ÌÈ¯ˆÓ· ÛÒÂÈ Ï˘ ÌÈÎÂÙ‰
יוסף שלגבי העובדה וכן לאפרים, מנשה בין ההבדל

החשוב, הוא אפרים – יעקב ולגבי יותר, חשוב מנשה –

שבין בשוני המסתתרת הפנימית המשמעות מן יובנו

שמותיהם.

את אלקים נשני "כי שם על "מנשה" – השמות שני

אבי" בית כל ואת עמלי הפרני12כל "כי שם על ו"אפרים"

עניי" בארץ שעוררה13אלקים הרגשות את מבטאים –

קצוות מבטאים שהם אלא למצרים, ירידתו יוסף אצל

זה: בענין מנוגדים

אבי", בית ש"נשני... ליוסף מזכיר "מנשה" השם

מלשכוח אותו ש"מזיז" במקום נמצא "בית14שהוא את

תשוקתו את ומבטא אלא15אבי", לשכוח, שלא יוסף של

הפרני – "אפרים" זאת לעומת אבי". ל"בית להתקשר
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יגֿכ.1) מח, פרשתנו

ובדרז"ל2) עז. ויתר שאת יתר גו' אתה בכורי ראובן ג: מט, פרשתנו ראה

עה"פ.

בשרש,3) כי מאפרים, שיגדל מנשה את לברך יכול הי' לא שיעקב עד

ובכ"מ). תרכ"ו. הב' תברכו כה ד"ה א. יט, ראה (לקו"ת למנשה קודם אפרים

שם.4) ובפרש"י לב) (לא, מויצא וצ"ע

[המתורגם]5) לקו"ש וראה נצחית. היא והתורה (רפי"ז): התניא בלשון

וש"נ. ואילך, 240 ע' ח"ה

ב.6) נג, זח"ג

ל7) יעקב שבברכת יומתק גו'"sqeiועפ"ז הנערים את יברך גו' "המלאך

מנשה – שם) לדוד משכיל וראה שם. רש"י (בלשון טוֿטז) mcew(מח,

הי' שזה אף – יד).ixg`lלאפרים (שם, ידיו" את ש"שכל

וירא.8) פ' ל"ת יתרו. פ' (להאריז"ל) המצות שער ראה

ה.9) מח, פרשתנו

בתלמוד.10) יעקב לפני רגיל הי' דאפרים א), (מח, פרשתנו מרש"י להעיר

ג. פ"ב, ויק"ר וראה

רפ"ג.11) פס"ר ד. פ"ו, ב"ר וראה הגדול. מדרש עה"פ. אלשיך ראה

נא.12) מא, מקץ

נב.13) שם,

(משא"כ14) ב"נשני" פרש"י העדר מתורץ עפ"ז – לג. לב, וישלח רש"י

כב. כו, תולדות מפרש"י שמובן ב"הפרני" לא וכן וכו'). הרשב"ם הראב"ע,

שם15) על – "מנשה" שם לנתינת הטעם מובן אביוedypyעפ"ז בית כל

עה"פ). האלשיך (כקושיית

`"ypz'd - dgnyl jtdi - igie zyxt zay zegiyn

פרשת‚ וחותם בסיום מרומז זה שענין לומר, ויש .
במצרים" בארון "ויישם – יעקב" :33"ויחי

זמן כל יוסף" "עצמות היו – במצרים" "בארון
כתיב ממצרים ובצאתם במצרים, ישראל בני 34שהיו

השביע השבע כי עמו יוסף עצמות את משה "ויקח
אתכם אלקים יפקוד פקד לאמר ישראל בני את
בסוף שכתוב כמו אתכם", מזה עצמותי את והעליתם

פקד35פרשתנו לאמר ישראל בני את יוסף "וישבע
מזה". עצמותי את והעליתם אתכם אלקים יפקוד

רומז יוסף" ש"עצמות – הרמז דרך על לומר ויש
הדברzeinvrdעל עצם מלשון ד36(עצמות (l`xyi ipa

"נוהג שכתוב כמו יוסף, שם על נקראים ישראל (כל
יוסף" במצרים",37כצאן בארון ד"ויישם והפירוש ,(

"מצירים שיש ד"מצרים", ומצב במעמד שגם הוא,
הרע"),38לישראל" יצרו ד"תקפו המיצר וכולל (החל

בשלימות יוסף") ("עצמות ישראל דבני ה'עצם' נמצא
" –oex`aמכל סגור ארון בתוך שמונח דבר כמו ,"

בו. לפגוע יכול אינו דבר ששום הצדדים

ועוד:

כמאמר הברית, ארון עם קשור יוסף של ארונו
ז"ל במדבר39רבותינו ישראל שהיו שנים אותן "כל

לומר ויש זה", עם זה מהלכין הללו.. ארונות שני היו
ישראל דבני ה'עצם' על המגין שהארון – בזה הרמז

והלוחות, הספרֿתורה נמצאים שבו הברית, ארון הוא
"zexg"הלוחות אותיות40על ,dwiwgdמיניה ש"הם ,

עד בו", שנחקקו האבן עם ממש אחד דבר והן וביה,
ביניהם להפריד של41שאיֿאפשר שהקשר היינו, ,

בו חקוקה שהתורה באופן הוא התורה עם יהודי
מעמדו על הבט ומבלי אחת, למציאות עמו ומתאחדת
היא הברית לארון שייכותו כאשר (גם בגלוי ומצבו

יהודי42בהעלם בין חסֿושלום להפריד שייך לא (

הזהר ובלשון האמיתית, מציאותו שזוהי כיון 43לתורה,

וקודשאֿבריךֿהוא אורייתא cg"ישראל `lek."

נעשה„ שבו לאופן בנוגע הוראה למדים ומזה .
l`xyi ipac wefigdכל" הגלות, בזמן במצרים, ("חזק")

מצרים" שם על נקראו (גליות) לגלות38המלכיות עד ,

בערך שלא הגלות ואריכות קושי שמצד האחרון, זה
יותר: גדול בחיזוק צורך יש הגליות, לשאר

הגל בזמן ישראל דבני עלֿידיהחיזוק נעשה ות
" awriההכרזה igieזרעו מה מת.. לא אבינו ש"יעקב ,"

הדגשת כלומר, בחיים", הוא אף ezlrnבחיים

zizin`d(יעקב של (זרעו מישראל ואחד אחד כל של
עלeze`ivnמצד הבט מבלי שלכן, הוא", ש"ישראל

וצריך יכול בגלוי, ומצבו מעלתוzelblמעמדו את
התורה ויקיים בתשובה, שישוב (עלֿידיֿזה האמיתית

שעלֿידיֿזה – בפועל) במעשה miwfgnומצוותיה

egex z` miccerneזרעו") חיים של ומצב למעמד לבוא
גם אמיתיים ielbaeבחיים") lreta.

ואילך.33) 85 ע' חכ"ו ואילך. 476 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
יט.34) יג, בשלח
כה.35) נ,
(36– האדם בגוף והגידיםmvryכמו הבשר (לא הוא הגוף מבנה

העצמות. ע"י כו')
ובפרש"י.37) ב פ, תהלים
ה.38) פט"ז, ב"ר
סע"א.39) יג, סוטה

טז.40) לב, תשא
ובכ"מ.41) חוקת. ור"פ בחוקותי ר"פ לקו"ת
מהענין42) וראהzfipbcלהעיר רפ"ד. ביהב"ח הל' (רמב"ם הארון

ואילך). 156 ע' חכ"א לקו"ש
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היתרון על והודיה שבח מהווה – עניי" בארץ אלקים

במצרים. ליוסף שנגרמו ("הפרני") וההתעלות

ואפרים" "מנשה בשמות המבוטאים הענינים שני

דרכים בשתי בני16ֿקשורים בעבודת הקיימות שונות

בגלות: – עניי" ב"ארץ ישראל

שמירה ע"י הסביבה מהשפעת היזהרות היא: אחת דרך

נמצאו שבו המצב (דהיינו, אבי", "בית עם הקשר iptlעל

נמצא שהוא תמיד לעצמו מזכיר היהודי לגלות). הירידה

הוא כך ידי ועל אבי", "בית את אותו שמשכיח `eppiבמצב

זאת. שוכח

ופועל נמצא הוא היא: אחרת עניי",jezaדרך ארץ

אבי" "בית של שהזכרון למצב עד – הגלות חושך בתוך

– כלֿכך אצלו קיים יגעmyeאינו הוא הגלות, בתוך ,

כך ידי ועל הקדושה, באור הגלות חושך את להאיר ועובד

ש" כך כדי עד העובד, לאדם גם התעלות ipxtdנגרמת

שם). (דוקא עניי" בארץ אלקים

.„
"ÌÈ¯Ù‡" Y ‰ÈÏÚ Í¯ÂˆÏ ‰„È¯È :˙ÂÏ‚‰ ˙¯ËÓ

כי (ממנשה)", ממנו יגדל ש"אפרים לכך הסיבה זוהי

בכלל, גלות של ותכליתה למצרים, הירידה של תכליתה

מן הגבוהה לדרגה התעלות עליה, צורך ירידה היא:

שוכחים שאין בכך די אין הירידה, לפני היו שבה הדרגה

ובעיק גם, יש אלא אבי", "בית לתוספתאת להביא ר,

תיגרם הירידה ידי שעל כך הגלות, בתוך :zelrzdויתרון

עניי". בארץ אלקים "הפרני

שב"לידה" כיוון הבכור, הוא מנשה שני, 17מצד

מנשה קודם ולמעשה, בגלוי בעבודה כלומר ובהתגלות,

כדי עניי", ב"ארץ ולעבוד לפעול אפשר שיהא כדי לאפרים.

טוב" "עשה אלקים", "הפרני של לדרגה יש18להגיע ,

הגלות, חושך של איֿהשפעתו את ולהבטיח לדאוג תחילה

מרע" אבי".17"סור "בית עם והתקשרות תמידית זכירה ע"י ,

לכן "אפרים", העליה, היא שהכוונה כיוון zkxaaאך

awri19מלמעלה כח ונתינת בברכה הגלות,20, לעבודת

מנשה". לפני אפרים את "וישם אפרים: יותר חשוב

.‰
Â˙„Â·Ú È"Ú È„Â‰È‰ ˙ÂÏÚ˙‰· ÌÈ�ÙÂ‡ ‰˘Ï˘

˙ÂÏ‚·
ענין: של לעומקו

הגלות ב(חושך) עבודתו עלֿידי היהודי בהתעלות

ענינים: כמה ישנם

את לפועל מוציאה הירידה שלאswez(א) הנשמה,

מנוגד ודבר אויב שכל כמו הגלות, מחושך מושפע להיות

הניצחון מידת את לפועל "צמאה21מוציא שנאמר: כפי .

יהי) (והלואי ציה... בארץ שהיא) מפני (דוקא נפשי... לך

חזיתיך" בקודש .22כן

כוחה מתגלה גדולה ירידה באמצעות עומק: ביתר (ב)

בכוחו ולכן הגבלות. כל לו שאין הנשמה, של יותר העמוק

לא שהגלות כך בשלימות, להישאר רק לא היהודי, של

סביבתו על להשפיע בכוחו אדרבה, אלא לירידה, לו תגרום

לאור. הגלות חושך להפיכת עד לדרגתו, ולהעלותה

הנגרמים יתרונות שהם הנ"ל, הענינים לשני בנוסף

dnvrלנשמה cvnה יתרונות הם שכן ,miniiwכבר

לכך בנוסף הרי בגלות, העבודה ע"י מתגלים ורק בנשמה,

והוא: יותר, נעלה ענין בגלות עבודתה ע"י לנשמה מתווסף

הפיכת ע"י לjyeg(ג) בנשמה`xeהגלות מתהווה

ש בעלֿתשובה,`eppiיתרון כדוגמת עצמה, מצד בה נמצא

אצל קיים שאיננו דבר מזדונות, שנוצרו זכויות גם לו שיש

.23הצדיק

.Â
"¯Á‡ Ô· ÈÏ '‰ ÛÒÂÈ"· ˙Â‚¯„ È˙˘

לאפרים: מנשה בין ההבדל יובן הנ"ל לפי

ומוציאים יוסף, של בניו הם ואפרים, מנשה שניהם,

בן לי ה' "יוסף שם על "יוסף" ועבודתו: ענינו את לפועל

כלומר,24אחר" ,ztqezdהעבודה באמצעות המתהווה

כוחות אחרא", "סטרא – ה"אחר" של (הפיכתו בגלות.

ל"בן" – שתי25הטומאה קיימות עצמו זה ובענין ,(

:26דרגות
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יג.16) מח, פרשתנו אלימלך מנועם להעיר

כו.17) כה, תולדות מרש"י להעיר

ומנשה18) כראובן הוא דאפרים ,11 בהערה שצויינו במקומות ראה

גבורה. – ושמעון חסד, – דראובן פרשתנו) (ריש ובתו"א כשמעון,

(19.3 הערה לעיל בהנסמן ראה – בשרש שהוא כמו היינו

מצד20) שבהעבודהmc`dוכן דאף .lretaהנה – (כנ"ל) קודם מנשה

שהירידהdpkddב הידיעה צ"ל בגלות שיורד קודם כי קודם. אפרים להעבודה

אבי") "בית ישכח שלא – (סו"מ העבודה התחלת גם עי"ז ורק עלי', צורך היא

כדבעי. תהי'

המשך21) ואילך). א (שכג, פרזונו צדקת ד"ה שמות חיים תורת ראה

פי"א. השי"ת לגני באתי

וש"נ.22) נב. סי' הוספות כש"ט – הבעש"ט תורת ב. סג, תהלים

נפה"ב23) ע"י בנפה"א שנעשה מאדך ובכל נרוצה אדם: בכל ודוגמתו

שבה ההוספה – ה' אהבת ע' הערכיםֿחב"ד ס' בארוכה וראה גֿד. לט, (תו"א

נה"ב, ).p"yeע"י

כד.24) ל, ויצא

ובכ"מ.25) אֿב. שפו, פרשתנו עה"פ. אוה"ת

ע26) ב' יש שביוסף שפד) (ע' תרס"ו מהמשך שהי'להעיר כמו נינים:

ביותר. הצליח דוקא שאז כו' מאביו נתרחק וכאשר כו', יעקב אצל
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שהוסבר כפי אבי", "בית של הזכרון חיזוק – "מנשה"

של תוקפה התגלות באמצעותdnypdלעיל, יוסף ע"י

יתרון על המורה "אפרים" זאת ולעומת במצרים. עבודתו

החושך" "מן הנוצר (דוקא)envrהאור אלקים "הפרני –

עניי". בארץ

התעלות היא ביותר הנשגבה שההתעלות efוכיון

ממנשה. אפרים נעלה לפיכך עצמו, החושך מן הנוצרת

.Ê
·˜ÚÈ Ï˘ Â˙ÂÓÈÏ˘ ˙‡ ÌÈÚÈ·Ó ‰˘�ÓÂ ÌÈ¯Ù‡ ‡˜Â„

ההסבר מנשהלפי קשור מדוע להבין יותר קשה דלעיל

צריך היה לכאורה, שהרי, ליעקב, ואפרים ליוסף דוקא

ההיפך: זה, הסבר לפי להיות,

צריך שנתבאר), (כפי אבי" "בית את שמזכיר "מנשה",

אלקים "הפרני – אפרים ואילו ליעקב, יותר קשור להיות

ליוסף, קשור להיות צריך – עניי" הנוצרתztqezlבארץ

אחר" בן לי ה' "יוסף של העבודה ?27באמצעות

של פירושו את תחילה להבין עלינו זה, את להבין כדי

עד8הפסוק מצרים בארץ לך הנולדים בניך שני "ועתה

ושמעון כראובן ומנשה אפרים הם לי מצרימה אליך בואי

מובן אינו וכאן – לי" :28יהיו

"ועתה בקיצור לומר לכאורה, מספיק, היה זה בפסוק

לי". יהיו ושמעון כראובן הם לי ומנשה אפרים בניך שני

אליך בואי עד מצרים בארץ לך "הנולדים הפירוט מה לשם

מצרימה"?

רק איננו זה שפירוט כך, על כתשובה לומר, oniqיש

הוא אלא השבטים, למנין ייכנסו יוסף מבני אלו המציין

ליעקב שייכים הם שדוקא לכך והסבר סיבה גם מהווה

מצרים", "בארץ ליוסף נולדו שהם כיוון הם"): ("לי

" לכך `jilובנוסף i`ea cr."הם "לי ולפיכך: מצרימה",

וגודלו במצרים, נולדו שהם העובדה ע"י כלומר,

שבה התנהגוl`בסביבה הם זאת ולמרות יעקב, נמצא

" כך ע"י יעקב, מתבטאתilכנכדי בהם דוקא – הם"

יעקב של האמיתית "מטתו29שלימותו נאמר (שעליו ,

שלימה").

.Á
‰˘�ÓÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ¯Ù‡ ‡Ë·Ó ‰Ê ÔÈ�Ú

בענין יעקב הקדים מדוע נבין זה אפריםdfלפי את

ב'): בסעיף שצויין (כפי למנשה

אבי" "בית עם שהקשר לכך רומז כפינפl`מנשה סק,

אופן בגלל לפיכך, בהרחבה. לעיל עבודהdfשהוסבר של

" של האמיתי המצב קיים מצרימה",crאיננו אליך בואי

אבי". "בית של הזכרון קיים תמיד שהרי

" של האמיתי מתבטאcrהמצב מצרימה" אליך בואי

הימצאות על המראה אפרים, של עבודתו באופן יותר

("בית יעקב עם הקשר נראה איננו חוץ כלפי עניי", ב"ארץ

שניכר כך עבודתו, את עובד הוא זאת כל ולמרות אבי"),

יעקב. של נכדו שהוא בו,

.Ë
Y "‰ˆ˜‰ Ï‡ ‰ˆ˜‰ ÔÓ ÁÈ¯·Ó" Y ·˜ÚÈ Ï˘ Â˙„ÈÓ

ÛÒÂÈ È"Ú ˙ÈÏ‚˙Ó
בחסידות האמת,30מוסבר מידת הוא שיעקב ,

הקצה" אל הקצה מן הקצה31ה"מבריחה מן מקשרת ,

מתקיימת בפועל ביותר. התחתון לקצה ועד ביותר העליון

האצילות, עולם בדרגת הוא יעקב כי יוסף, עלֿידי זו מידה

יעקב דרגת את ומביא מוריד ויוסף העולמות מכל הנעלה

ועד יותר, ה"נמוכים" עולמות תוך אל – "אצילות" –

הקצה – הזה xzeiaלעולם oezgzd.

למצרים יעקב של שירידתו לכך הפנימית הסיבה (זוהי

– הנמוכים העולמות את המסמלים – וגבולות מיצרים –

יוסף). באמצעות נגרמה

ה לקצה בקשר גם "אתהפכאoeilrוכך עלֿידי דוקא :

`keygלי ה' "יוסף – לנהורא" הנמוכים) העולמות (של

xg` oaהחושך מן האור יתרון נעשה זאת עלֿידי דוקא – "

יעקב) של דרגתו (שהיא מאצילות יותר .32נעלה

מוסבר זה היה33לפי שבהם השנים, עשרה שבע מדוע

היו במצרים, xzeiaיעקב zeaehdכפי חייו, שנות בין

" שנה"igieשנאמר עשרה שבע מצרים בארץ .34יעקב

יעקב הגיע למצרים הירידה עלֿידי שדוקא מפני וזאת
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שעחֿשפא.27) ע' ירמי' אוה"ת וראה

טו.28) מח, רמב"ן עה"פ. ועוד אלשיך גם ראה

מטתו29) (דוקא) לא.dnilyדיעקב מח, פרשתנו פרש"י ה. פל"ו, (ויק"ר

ועוד). א. נו, פסחים וראה

אוה"ת30) ואילך. קסח ע' להצ"צ ואילך. ג כט, (לאדהאמ"צ) ביאוה"ז

ואילך). ב תתשמז, – ו' כרך ואילך. ב (שפה, וביאורו פורת בן ד"ה פרשתנו

ואילך. ב תתשכב, ו') (כרך ואילך. ב תתקצג, ה') (כרך שם

ספי"ג.31) תניא ע"ב. ריש קעה, זח"ב

שנד,32) שם מאוה"ת ג"כ ולהעיר שם. פורת בן ד"ה אוה"ת בארוכה ראה

סע"א. תתשכג, ו' כרך סע"א.

שם.33) ו') וכרך ה' (כרך אוה"ת שם. ביאוה"ז

נת'34) יב. ע' יום (היום אדה"ז תורת עה"פ. (ועוד) בעה"ט פרשתנו. ריש

ב. רטז, פרשתנו זהר גם וראה ואילך). 160 ע' ח"י בלקו"ש בארוכה
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שהוסבר כפי אבי", "בית של הזכרון חיזוק – "מנשה"

של תוקפה התגלות באמצעותdnypdלעיל, יוסף ע"י

יתרון על המורה "אפרים" זאת ולעומת במצרים. עבודתו

החושך" "מן הנוצר (דוקא)envrהאור אלקים "הפרני –

עניי". בארץ

התעלות היא ביותר הנשגבה שההתעלות efוכיון

ממנשה. אפרים נעלה לפיכך עצמו, החושך מן הנוצרת

.Ê
·˜ÚÈ Ï˘ Â˙ÂÓÈÏ˘ ˙‡ ÌÈÚÈ·Ó ‰˘�ÓÂ ÌÈ¯Ù‡ ‡˜Â„

ההסבר מנשהלפי קשור מדוע להבין יותר קשה דלעיל

צריך היה לכאורה, שהרי, ליעקב, ואפרים ליוסף דוקא

ההיפך: זה, הסבר לפי להיות,

צריך שנתבאר), (כפי אבי" "בית את שמזכיר "מנשה",

אלקים "הפרני – אפרים ואילו ליעקב, יותר קשור להיות

ליוסף, קשור להיות צריך – עניי" הנוצרתztqezlבארץ

אחר" בן לי ה' "יוסף של העבודה ?27באמצעות

של פירושו את תחילה להבין עלינו זה, את להבין כדי

עד8הפסוק מצרים בארץ לך הנולדים בניך שני "ועתה

ושמעון כראובן ומנשה אפרים הם לי מצרימה אליך בואי

מובן אינו וכאן – לי" :28יהיו

"ועתה בקיצור לומר לכאורה, מספיק, היה זה בפסוק

לי". יהיו ושמעון כראובן הם לי ומנשה אפרים בניך שני

אליך בואי עד מצרים בארץ לך "הנולדים הפירוט מה לשם

מצרימה"?

רק איננו זה שפירוט כך, על כתשובה לומר, oniqיש

הוא אלא השבטים, למנין ייכנסו יוסף מבני אלו המציין

ליעקב שייכים הם שדוקא לכך והסבר סיבה גם מהווה

מצרים", "בארץ ליוסף נולדו שהם כיוון הם"): ("לי

" לכך `jilובנוסף i`ea cr."הם "לי ולפיכך: מצרימה",

וגודלו במצרים, נולדו שהם העובדה ע"י כלומר,

שבה התנהגוl`בסביבה הם זאת ולמרות יעקב, נמצא

" כך ע"י יעקב, מתבטאתilכנכדי בהם דוקא – הם"

יעקב של האמיתית "מטתו29שלימותו נאמר (שעליו ,

שלימה").

.Á
‰˘�ÓÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ¯Ù‡ ‡Ë·Ó ‰Ê ÔÈ�Ú

בענין יעקב הקדים מדוע נבין זה אפריםdfלפי את

ב'): בסעיף שצויין (כפי למנשה

אבי" "בית עם שהקשר לכך רומז כפינפl`מנשה סק,

אופן בגלל לפיכך, בהרחבה. לעיל עבודהdfשהוסבר של

" של האמיתי המצב קיים מצרימה",crאיננו אליך בואי

אבי". "בית של הזכרון קיים תמיד שהרי

" של האמיתי מתבטאcrהמצב מצרימה" אליך בואי

הימצאות על המראה אפרים, של עבודתו באופן יותר

("בית יעקב עם הקשר נראה איננו חוץ כלפי עניי", ב"ארץ

שניכר כך עבודתו, את עובד הוא זאת כל ולמרות אבי"),

יעקב. של נכדו שהוא בו,

.Ë
Y "‰ˆ˜‰ Ï‡ ‰ˆ˜‰ ÔÓ ÁÈ¯·Ó" Y ·˜ÚÈ Ï˘ Â˙„ÈÓ

ÛÒÂÈ È"Ú ˙ÈÏ‚˙Ó
בחסידות האמת,30מוסבר מידת הוא שיעקב ,

הקצה" אל הקצה מן הקצה31ה"מבריחה מן מקשרת ,

מתקיימת בפועל ביותר. התחתון לקצה ועד ביותר העליון

האצילות, עולם בדרגת הוא יעקב כי יוסף, עלֿידי זו מידה

יעקב דרגת את ומביא מוריד ויוסף העולמות מכל הנעלה

ועד יותר, ה"נמוכים" עולמות תוך אל – "אצילות" –

הקצה – הזה xzeiaלעולם oezgzd.

למצרים יעקב של שירידתו לכך הפנימית הסיבה (זוהי

– הנמוכים העולמות את המסמלים – וגבולות מיצרים –

יוסף). באמצעות נגרמה

ה לקצה בקשר גם "אתהפכאoeilrוכך עלֿידי דוקא :

`keygלי ה' "יוסף – לנהורא" הנמוכים) העולמות (של

xg` oaהחושך מן האור יתרון נעשה זאת עלֿידי דוקא – "

יעקב) של דרגתו (שהיא מאצילות יותר .32נעלה

מוסבר זה היה33לפי שבהם השנים, עשרה שבע מדוע

היו במצרים, xzeiaיעקב zeaehdכפי חייו, שנות בין

" שנה"igieשנאמר עשרה שבע מצרים בארץ .34יעקב

יעקב הגיע למצרים הירידה עלֿידי שדוקא מפני וזאת
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שעחֿשפא.27) ע' ירמי' אוה"ת וראה

טו.28) מח, רמב"ן עה"פ. ועוד אלשיך גם ראה

מטתו29) (דוקא) לא.dnilyדיעקב מח, פרשתנו פרש"י ה. פל"ו, (ויק"ר

ועוד). א. נו, פסחים וראה

אוה"ת30) ואילך. קסח ע' להצ"צ ואילך. ג כט, (לאדהאמ"צ) ביאוה"ז

ואילך). ב תתשמז, – ו' כרך ואילך. ב (שפה, וביאורו פורת בן ד"ה פרשתנו

ואילך. ב תתשכב, ו') (כרך ואילך. ב תתקצג, ה') (כרך שם

ספי"ג.31) תניא ע"ב. ריש קעה, זח"ב

שנד,32) שם מאוה"ת ג"כ ולהעיר שם. פורת בן ד"ה אוה"ת בארוכה ראה

סע"א. תתשכג, ו' כרך סע"א.

שם.33) ו') וכרך ה' (כרך אוה"ת שם. ביאוה"ז

נת'34) יב. ע' יום (היום אדה"ז תורת עה"פ. (ועוד) בעה"ט פרשתנו. ריש

ב. רטז, פרשתנו זהר גם וראה ואילך). 160 ע' ח"י בלקו"ש בארוכה
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הקצה אל ביותר) (העליון הקצה מן "מבריח לשלימותו,

ביותר)". (התחתון

.È
È�· È"Ú ¯˙ÂÈ ÌÏ˘ÂÓ ÔÙÂ‡· ˙Úˆ·˙Ó ·˜ÚÈ ˙„Â·Ú

‰˘�ÓÂ ÌÈ¯Ù‡ ,ÛÒÂÈ
במנין יוסף של במקומו באים ומנשה שאפרים כיוון

"תולדות של "מעין" הם יוסף, כמו שהם ברור, השבטים,

יוסף" – של35יעקב השפעתו את ולהביא להוריד כדי ,

על יתרון להם יש זו בעבודה – מצרים ארץ תוך אל יעקב

יוסף: פני

(עולמות ל"מצרים" יורד הוא כאשר גם יוסף, אצל

האצילות, יעקב, של מדרגתו בגלוי מאירה עדיין בי"ע)

(בי"ע) מ"מצרים" מקום,36הנעלית אין שכך, וכיוון ,

עליו, מצרים של וההסתר ההעלם להשפעת מלכתחילה,

מצרים. על שולט הוא – ואדרבה

הירידה התהוותה לא עדיין יוסף עבודת שעלֿידי יוצא,

ביותר), התחתון (הקצה ממש מצרים של לחושך האמיתית

הקדושה. לאור החושך מתנגד שם

כל הענינים. של בפשטותם גם רואים אנו לכך [בדומה

על גזירות של אפשרות היתה לא בחיים, יוסף היה עוד

לא עדיין כאילו "מתecxiבניֿישראל, כאשר ורק למצרים,

למצרים" נכנסו היום אותו "כאילו אז – ].37יוסף"

ביותר) (העליון הקצה מן ה"מבריח יעקב, של שלמותו

ביותר)" (התחתון הקצה באמצעות38אל דוקא מתהווה

מצרים בארץ לך הנולדים בניך אליךcr"שני בואי

נמצא איננו שבו במקום העבודה עלֿידי – מצרימה"

של חשכה בתוך דוקא מתגלית, איננה ודרגתו יעקב,

לה. ומתנגד הקדושה את המסתיר מצרים,

.‡È
ÌÈ�È�Ú‰ ˙˘ÂÏ˘Ï ÌÈÓÈ‡˙Ó Y ÛÒÂÈ È�·Â ÛÒÂÈ ,·˜ÚÈ

˙ÂÏ‚· ‰„Â·Ú‰ ÔÂ¯˙È·˘
עבודת (א) לעיל: המנויים העבודה אופני שלושת

יוסף, (ב) העצמית. דרגתו לפי ממצרים הנעלה יעקב,

יוסף בני (ג) יעקב של השפעתו באור מצרים את המאיר

מתאימים, – שהוא כמות מצרים חושך תוך אל היורדים –

בהתעלות הנכללים הענינים לשלושת כללי, באופן

ה': בסעיף שנמנו כפי לגלות, הירידה באמצעות שנגרמת

שמפני הראשון, יכולהswezבענין איננה הנשמה

חושך (אך הנשמה, של בדרגתה לירידה לגרום הגלות

כאילו שנשארים יוצא, משתנה), איננו עצמו הגלות

מה, יעקבdlrnlבריחוק כמו הגלות, הנעלה39מן ,

למצרים .40מירידה

והתנגדויות, הגבלות אין הנשמה שלתוקף השני, הענין

לעבודת דומה לאור, הגלות חושך את להפוך שבכוחה כך

תוך41יוסף אל יעקב של דרגתו את ומביאה המורידה ,

האצילות דרגת של גילויה באמצעות וגורמת, מצרים,

יעקב) של (מצרים)42(דרגתו שלמטה העולמות בתוך

לנהורא". חשוכא ל"אתהפכא

מן המתהווה האור envrויתרון jyegdמתהווה ,

במקום43(בעיקר מצרים, חושך בתוך עבודה באמצעות (

לך הנולדים "בניך – נגלית איננה יעקב39 של שהשפעתו

מצרים אליך...".crבארץ בואי

.·È
·˜ÚÈÏ ÌÈ¯Ù‡Â ,ÛÒÂÈÏ ¯Â˘˜ ‰˘�Ó

(ולכן ליוסף מנשה של השייכות יובן לעיל האמור לפי

ליעקב ואפרים יוסף), בכור :44הוא

של הזכרון את לגלות הוא מנשה של שענינו כיוון
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אוה"ת35) וראה .30 בהערה שצויינו במקומות בארוכה ראה ב. לז, וישב

לאפרים. בנוגע (סק"א) שם ירמי'

שהבירור36) – (ועוד) 30 בהערה שצויינו ואוה"ת בביאוה"ז בארוכה ראה

ממש". אצילות בבחי' להיות לאצילות מבריאה "להעלות הוא דיוסף

לקו"ש37) – בכ"ז בארוכה וראה ג. שמות תנחומא ד. פ"א, שמו"ר

ואילך. 33 ע' ח"ו [המתורגם]

[שהםf"crראה38) השבטים במעלת – (32 הערה 164 (ע' ח"י לקו"ש

מעולם בירור ועבודתם לגביcexitdבבי"ע, [34 בהערה בהנסמן ראה – כו'

זה ד(גם) סע"א), (קכא, פרשתנו הרמון מפלח ג"כ ולהעיר עיי"ש. יוסף,

mihaydyמן להבריח שבכחו יעקב מבחי' שרשם מצד הוא בבריאה מאירים

כו'. הקצה אל הקצה

תתשמז,39) ו') (כרך ואילך. ב (שפח, פורת בן לד"ה ביאור אוה"ת ראה

הוא שיעקב ואילך), שםziy`xב (ראה דבי"ע מבירורים למעלה הקו,

א). תתשמח,

דמצרים.40) החושך מן למעלה נשאר למצרים בירידתו (גם) ולכן

דוקא כי – למצרים שירד קודם מדריגתו לגבי יתרון בזה יש שמ"מ אלא

בזה ניכר בתקפו, האור נשאר החושך במקום שגם (שביכלתוoexziעי"ז האור

.163 ע' שם לקו"ש בארוכה ראה – החושך) במקום גם להאיר

הבירורים41) הם שע"י הקו, סיום הוא שיוסף ,39 שבהערה אוה"ת ראה

גו' (יוסף `xgדבי"ע oa.(

מצד42) החושך דהפיכת החושך`xeכהחילוק envrוהפיכת cvn

א'שכה ע' ח"ג תער"ב ע'jli`e(המשך ח"ט [המתורגם] לקו"ש גם וראה .

ואילך). 64

החושך43) מן בהאור יתרון נעשה אור, מצד היא החושך כשהפיכת גם

כאשר הוא החושך) שורש אמיתית (מצד זה יתרון אמיתית אבל – עצמו

(בענין שם תער"ב בהמשך מהמבואר כמובן עצמו, מצד היא החושך הפיכת

עיי"ש). דוקא, בשרשן אלא נמתקין הגבורות אין

(44.(16 הערה לעיל (צויין אלימלך מנועם ג"כ להעיר

igie zyxt - zegiyÎihewl

ובאמצעות אבי", מצרים,z`f"בית של חשכה את להפוך

יוסף כעבודת ואת45הריהו יעקב עניני את בגלוי המורידה ,

ל"אתהפכא". גורם וכך שלמטה, העולמות אל השפעתו

הבא האור יתרון היא יעקב של שלימותו jyegdאך on

envrאפרים עלֿידי המתבצע דבר היא46, שעבודתו ,

עניי". בארץ אלקים "הפרני

.‚È
ÂÏÏ‰ ‰„Â·Ú‰ È�ÙÂ‡ È�˘· „Â·ÚÏ ÍÈ¯ˆ È„Â‰È ÏÎ
כצאן "נוהג – יוסף של שמו על נקרא ישראל עם

קיימות47יוסף" להיות צריכות יהודי כל שאצל ברור, מכך .

של עבודתו והן מנשה של עבודתו הן העבודות, שתי

:48אפרים

ולהשתוקק לעצמו לאחל יהודי צריך לראש לכל

ירידתו מגלות. הנעלה במצב – אבי" ב"בית להימצא

צריכה הגלות) את לזכך (כדי העולם של ולהסתר להעלם

הדיבור" פי על "אנוס שהוא מפני מיד49להיות ולפיכך, .

שאליו הגלות, במקום שליחותו את משלים הוא כאשר

למקום "בורח" הריהו העליונה, ההשגחה אותו שלחה

תורה קדושה, לעניני לחלוטין להתמסר בו שיוכל

.50ועבודה

היהודי נמצא עוד שכל לדעת, יש שני מצד אך

מנשה, של בעבודתו להסתפק לו אסור בגלות, בשליחותו

שרק לכך יושפעed`לדאוג ולא אבי", "בית את ישכח לא

הסביבה. מן

שלefעבודה המצב היווצרות לתכלית, הכנה היא

עניי" בארץ אלקים בנר51"הפרני הגלות חושך הארת –

חו להפיכת עד אור, ותורה ו"מצוה לאור, הגלות dlilשך

יאיר" .52כיום

(l"yz igie t"y zgiyn)
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לא45) יעקבאבל בחי' האיר ביוסף כי במנשהielibaממש, משא"כ ,

" שנולד הענינים, (כפשטות אבי" "בית של כו' זכרון רק אליךcrשהי' בואי

מצרימה").

שם46) ירמי' מהאוה"ת (38 ובהערה ח' סעיף לעיל בהמבואר (וכן וצע"ק

(שהם השבטים מן למעלה יוסף, כמו מאצילות הוא שאפרים – ח) (סק"א,

בבי"ע).

שם.47) ומצו"ד רש"י ב. פ, תהלים

(48) יברך "בך – יעקב מברכת אלקיםe`k"`ולהעיר ישימך גו' מ)ישראל

כ). מח, (פרשתנו וכמנשה" כאפרים

שהעבודה49) לזה סתירה מזה ואין – ב. פט, שבת וראה פסח. של הגדה

בעומר ל"ג בשיחת כמשנ"ת שמחה, מתוך צ"ל בפנים) (דלקמן דאפרים

ועוד. תשל"ח.

ההוראה50) שזוהי תשל"ח, שמיני ש"פ מוצאי שיחת בארוכה ראה

באורך. ע"ש כו', למלך משנה שהי' אף ב) ב, (עזרא לא"י שעלה ממרדכי

מנשה51) ע"ש ולא ועוד) יט. לא, (ירמי' אפרים ע"ש נק' דבנ"י להעיר

טז). מח, פרשתנו (רמב"ן

יאיר52) שהחושך והיינו – יב קלט, envrתהלים cvn'ס (ראה

תקצז, ע' לחושך ביחס אור ערך ע'p"yeהערכיםֿחב"ד ח"ג תער"ב המשך .

א'שמו).
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ובאמצעות אבי", מצרים,z`f"בית של חשכה את להפוך

יוסף כעבודת ואת45הריהו יעקב עניני את בגלוי המורידה ,

ל"אתהפכא". גורם וכך שלמטה, העולמות אל השפעתו

הבא האור יתרון היא יעקב של שלימותו jyegdאך on
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עניי". בארץ אלקים "הפרני

.‚È
ÂÏÏ‰ ‰„Â·Ú‰ È�ÙÂ‡ È�˘· „Â·ÚÏ ÍÈ¯ˆ È„Â‰È ÏÎ
כצאן "נוהג – יוסף של שמו על נקרא ישראל עם

קיימות47יוסף" להיות צריכות יהודי כל שאצל ברור, מכך .
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ולהשתוקק לעצמו לאחל יהודי צריך לראש לכל

ירידתו מגלות. הנעלה במצב – אבי" ב"בית להימצא

צריכה הגלות) את לזכך (כדי העולם של ולהסתר להעלם

הדיבור" פי על "אנוס שהוא מפני מיד49להיות ולפיכך, .

שאליו הגלות, במקום שליחותו את משלים הוא כאשר

למקום "בורח" הריהו העליונה, ההשגחה אותו שלחה
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היהודי נמצא עוד שכל לדעת, יש שני מצד אך
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שרק לכך יושפעed`לדאוג ולא אבי", "בית את ישכח לא

הסביבה. מן

שלefעבודה המצב היווצרות לתכלית, הכנה היא

עניי" בארץ אלקים בנר51"הפרני הגלות חושך הארת –

חו להפיכת עד אור, ותורה ו"מצוה לאור, הגלות dlilשך
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מצרימה").
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(שהם השבטים מן למעלה יוסף, כמו מאצילות הוא שאפרים – ח) (סק"א,

בבי"ע).

שם.47) ומצו"ד רש"י ב. פ, תהלים

(48) יברך "בך – יעקב מברכת אלקיםe`k"`ולהעיר ישימך גו' מ)ישראל
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יאיר52) שהחושך והיינו – יב קלט, envrתהלים cvn'ס (ראה
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' טבת, תשי"ט

ברוקלין.

הרה"צ הרה"ח בנש"ק וכו' מו"ה משה שליט"א הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום הראשון, וכמדומה שימים אלו נשלח לכת"ר מענה מהנהלת ישיבת 

תומכי תמימים.

בהזדמנות זו, אאשר קבלת ספרו אש דת חלק ו', ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים ירבה חיילים 

לאורייתא ויהי רצון שיוסיף בזה בהנקודה התיכונה ע"ד גודל ההכרח על כאו"א מבנ"י ללמוד פנימיות 

התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, וההדגשה בזה על הענין דלימוד באופן דהשגה והבנה, וכדין 

לימוד תורה שבע"פ שנחשב ללימוד דוקא באם מבינים ומשיגים, יעוין מג"א שו"ע או"ח סי' נו"ן, הובא 

בלקו"ת לרבנו הזקן בויקרא ד"ה לא תשבית )ה, ב(, וכבר מפורסמים דברים חוצבים להבות אש מהרח"ו 

שלו,  חיים  עץ  בקונטרס  מוהרש"ב  לאדמו"ר  בארוכה  הענינים  ומבוארים  ההקדמות,  לשער  בהקדמתו 

ובודאי שלדכוותי' אין הענין דורש אריכות כלל וכלל.

בכבוד וברכה.



כב

רבי אליעזר, חכמים, רבן גמליאל

שהכהנים  משעה  בערבית,  שמע  את  קורין  מאימתי 
נכנסין לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה, 
רבן  חצות.  עד  אומרים,  וחכמים  אליעזר.  רבי  דברי 

גמליאל אומר, עד שיעלה עמוד השחר1.

— שמותי הוא2, מתלמידי בית שמאי,  רבי אליעזר 
גבורה. ודעתו להחמיר, שהשיעור הוא זמן קצר. והוא 

כנגד קו השמאל, גבורה, חד קציר3.
)ותנן דברי רבי אליעזר, דברי דייקא, כי דיבור הוא 

קשה4, בחינת גבורה. דבר"י - מספר גבור"ה(.
להקל,  ודעתו  חסד.  מהלל5,  יצא   — גמליאל  רבן 
חד  חסד,  הימין,  קו  כנגד  והוא  ארוך.  הוא  שהשיעור 

אריך.
ורבן  בין רבי אליעזר  הם כמו מכריעים   — חכמים 
גמליאל, ושיעורם הוא בינוני. והוא כנגד קו האמצעי, 

תפארת, חד בינוני.
ותפארת נוטה יותר לחסד מאשר לגבורה6, לכן בעצם 
הדין סבורים גם הם עד עמוד השחר, ורק כדי להרחיק 

מעבירה סבירא להו עד חצות.
)ליקוטים ואגרות עמ' קס, הערות לזהר א עמ' סה(

וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך7, 
אמר רבי אליעזר הגדול, אלו תפילין שבראש8.

ש"ם הוי"ה — מספר אליעז"ר הגדו"ל.
)הערות לזהר א עמ' סח(

רבי אליעזר הגדול אומר, מי ימלל גבורות ה' כו'9.
רבי אליעזר - בחינתו גבורות ודינים, כי היה מתלמדי 

שמאי10, גבורות.
ונקרא הגדול, כי גדול הוא בבינה11, כדכתיב12 הבו 
רברבן,  אתוון  דרך  על  הוא  גדול  וגם,  לאלקינו.  גודל 

1( ברכות פ"א מ"א.
2( שבת קל, ב.

3( הקדמת תיקוני זהר )פתח אליהו(.
4( רש"י תשא לב, ז.

5( שבת טו, א.
6( פרי עץ חיים שער הלולב פ"א.

7( תבוא כח, י.
8( מנחות לה, ב.

9( פרקי דרבי אליעזר ריש פ"ג.
10( שבת קל, ב.

11( מאורי אור מערכת גדל. 
12( האזינו לב, ג. 

שהן בבינה13. 
והיינו בחינת הגבורות והדינים של בינה, על דרך מה 

שכתוב14 אני בינה לי גבורה. 
אליעז"ר – מספרו אלקינ"ו גבור"ה. 

היא  אליעזר  דרבי  בפרקי  דרשותיו  שתחלת  זהו 
בפסוק15 מי ימלל גבורות ה'.

)הערות לזהר א עמ' סה(

רבי אליעזר בן יעקב

מאן תנא מדות, רבי אליעזר בן יעקב היא16.

מדו"ת.  ק"ב  מספר  הוא   — יעק"ב  ב"ן  אליעז"ר 
והוא מה שמשנתו ק"ב ונקי17, והוא תני מדו"ת.

)תורת לוי יצחק עמ' רפב(

מה קול בעזרה, קול בן לוי לוקה ובגדיו נשרפין, שישן 
לו על משמרו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, פעם אחת 

מצאו את אחי אמא ישן, ושרפו את כסותו18.

אליעז"ר ב"ן יעק"ב עם משנתו, ק"ב19 — הוא מספר 
קו"ל בעזר"ה קו"ל ב"ן לו"י.

)תורת לוי יצחק עמ' רפב(

רבי אלכסנדראי

אמר רבי אלכסנדראי, כל אדם שמתה אשתו בימיו 
עולם חשך בעדו, שנאמר20 אור חשך באהלו ונרו עליו 

ידעך21.
אלכסנדרא"י - מספרו שלו"ם.

יש  בבית  אור  כשיש  כי  אור,  בחינת  גם  הוא  שלום 
שלום  מצד  שהוא  שבת,  נר  בענין  כידוע  בית,  שלום 
חשך  אור  אז  ר"ל,  אדם,  של  אשתו  וכשמתה  בית22. 

באהלו ונרו ידעך.
)תורת לוי יצחק עמ' קפח( 

13( זח"א ג, א )אותיות גדולת – בינה. אותיות בינוניות – ז"א. אותיות 
קטנות – מלכות(.
14( משלי ח, יד.

15( תהלים קו, ב.
16( יומא טז, א.
17( גיטין סז, א.

18( מדות פ"א מ"ב.
19( גיטין שם. 
20( איוב יח, ו.

21( סנהדרין כב, א.
22( שבת כג, ב.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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הרבנית נחקרת

יום השבת, הגיעו לביתנו  כשבועיים לאחר שהובא בעלי בחזרה לדנייפרופטרובסק1, בעצם 
שלושה אנשי נ.ק.וו.ד. כדי לערוך חיפוש נוסף, והפעם ביתר שאת. את כל ספריו וכתביו של בעלי, 
בקשותיי  לאחר  למכוניתם.  עמם  העלו  כבר  הם  שלו2,  חייו  על  מאשר  יותר  תמיד  שמר  עליהם 
הנמרצות אליהם להשאיר את הספרים בבית, הם התייעצו טלפונית עם האחראים עליהם, ובסופו 

של דבר החזירו את הספרים לידי. רק מידיו של היטלר3 לא יכולתי להצילם...4

מיד לאחר שלקחו את בעלי מן הבית לפני פסח - בבוקר שלמחרת - העבירוהו לקייב23, אל 
יהודי אחד ראה  ביותר.  יחד עם הפושעים הגדולים  והושיבוהו שם  "נארקומווסקי"5,  בית–הכלא 
לראותו  התרגש  הוא  שומרים.  שני  בליווי  השנייה,  במחלקה  הרכבת,  אל  אותו  מובילים  כיצד 
נושאים את כפיהם על  יהודי: "כשהכהנים  לו אחד השומרים לאותו  והתקרב מעט לעברו. אמר 

הדוכן - אסור להסתכל... איש אל יתקרב אל הקרון ואל יספר מאומה"!

ככל שהיה רצונו של אותו יהודי עז למסור לי דרישת–שלום זו, בתקופה שבלבי קיננו ספקות 
אם בעלי נמצא בין החיים - הפחד מנע ממנו לעשות זאת, והוא סיפר לי על כך רק לאחר שבעלי 

היה כבר בגלות, בזמן שאני עצמי כבר ראיתי אותו.

מטרת החיפוש השני היתה מתוך תקוה למצוא ברשותי חומר נוסף כלשהו, כדי שניתן יהיה 
להרבות עוד יותר בחומרת חטאיו של בעלי. איזה חומר בדיוק - אינני יודעת.

לספר  אותי  לשכנע  שעות  מספר  במשך  ניסו  ושם  הנ.ק.וו.ד.,  למטה  זומנתי  החיפוש  לאחר 
להם מה דיבר בעלי בימים–טובים, כשאנשים היו באים להיוועד אתו, וכן על קשרי המכתבים שלו 
עם חוץ–לארץ וכדומה, ומה כותבים הילדים, בעיקר הבן6 מאמריקה7. למעשה, על–אף כל הנסיונות 

להפחיד אותי - תשובותיי לא הוסיפו להם דבר, והמצב נותר כפי שהיה.

5 בפברואר 1948, כ"ה שבט תש"ח 

דרישות שלום מבית–הכלא

דרישת–שלום  אולם  אישית,  בעלי  לראות את  ההזדמנות  לי  ניתנה  לא  זו  כל תקופה  במשך 
נאגאייב8, מאדם ששהה בחג הפסח בתא אחד עם בעלי  זה מכתב ממפרץ  כתובה קיבלתי. היה 
בבית–הכלא בקייב. כפי שבעלי סיפר לאחר–מכן, היה זה פרופסור נוצרי, שעמד לאבד את עצמו 

לדעת, ובעלי הוריד אותו מחבל התלייה המוכן.

1( ראה ברשימה שבהערה 2: "ישבתי... בתחלה בדניּפרָאּפעטרָאווסק ואח"כ בקיוב ואח"כ עוד הפעם בדניּפרָאּפעטרָאווסק".
2(  להעיר ממכתב כ"ק אדמו"ר מתחילת חודש תמוז ה'תשל"ד למו"ה איסר קליובגאנט )אגרות-קודש חכ"ט ע' קצא(: "אמי זצ"ל הפקידה 

אצל אחיו ז"ל במוסקבא ס' מדרש רבה )פורמט גדול( ב' כרכים שעל הגליון שלהם היו הערות רבות של אאמו"ר זצ"ל, היש אופן לברר הנעשה 
אתם וכו'? מובן עד כמה שהנ"ל נוגע וכו' וכו'". וראה שיחת וא"ו תשרי תש"נ ס"ב; ס"ד )תורת מנחם התוועדויות תש"נ ח"א ע' 61 ואילך; ע' 

64 ואילך(.
3(  הכוונה היא כנראה לכך שהכתבים שנשארו בדנייפרופטרובסק אבדו לאחר הכיבוש הנאצי של העיר.

4(  ראה שיחת ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב תש"נ )התוועדויות תש"נ ח"ד ע' 150( הערה 51: "ולהעיר על דבר פלא – שספריו הנדפסים הם )בעיקר( 
מהכתבים שכתב בהיותו בגלות, שדוקא הם נתפרסמו לרבים )בהשגחה פרטית(, ואילו רוב הכתבים )אלפי גליונות!( שכתב בשבתו על כסא 

הרבנות בעירו, לא הגיעו לידינו )לעת-עתה(".
5(  בית-הכלא המסונף לקומיסר העממי. 

6(  הכוונה לכ"ק אדמו"ר זי"ע. 
7(  "אמריקה" – כנראה הכוונה לארצות המערב בכלל.

8(  מפרץ ליד העיר מאגאדאן שבמזרח רוסיה, לחופו הצפוני של ים אוחוצק. במהלך הרדיפות בתקופת סטאלין שימש מפרץ זה כנקודת מעבר 
לאסירים בדרכם למחנות קולימה ומאגאדאן.

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



כד

שבע  מצרים  בארץ  יעקב  ויחי   – כח  מז, 
עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו שבע שנים 

וארבעים ומאת שנה

א. כיון שסיום וחותם ספר ראשון שבתורה הוא במעמדם 
בארץ  יעקב  )“ויחי  מצרים  בארץ  ישראל  בני  של  ומצבם 
התחלת  נעשה  שמזה  במצרים"(,  בארון  “ויישם  מצרים", 
)שקורין  שמות1  ספר  בהתחלת  בההמשך  ]כמודגש  הגלות 

1( “מתכיפין התחלה להשלמה" )נוסח מרשות לחתן בראשית(.

הבאים  ויחי( "ואלה שמות בני ישראל  במנחת שבת פרשת 
מצרימה", והמשכו בהתחלת שעבוד מצרים לאחרי ש"וימת 
כל  על  בחיזוק  צורך  יש   – ויישם בארון במצרים"2[   .  . יוסף 
]ובלשון  הגאולה  אל  הגלות  מן  לעלי'  עד  הגלות,  משך  זמן 

2( כי “כל זמן שיוסף הי' קיים לא הי' להם משוי של מצריים, מת יוסף נתנו עליהם משוי, 

למצרים"  נכנסו  יום  אותו  כאילו  יוסף(,  למיתת  ובהמשך  )לאחרי  הבאים  כתיב  לפיכך 

)שמו"ר פ"א, ד(.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויחי

דרישת–שלום זו נעמה לי מאוד. כותב המכתב דיווח על מצב בריאותו של בעלי, וכתב שלעולם 
לא ישכח את "ל.ז."9 - את ראשו החריף ואת הידע הנרחב שלו. הם היו ארבעה אנשים בתא אחד, 
וכל שלושת האחרים חיו רק בכוח השפעתו של בעלי, שעודד אותם לבל יפלו ברוחם מכל העובר 

עליהם.

האיש התפעל גם מעוז–רוחו של בעלי: כמו על כל העצירים, נצטווה גם בעלי להסיר את זקנו. 
בין האסירים היו רבנים ויהודים מבוגרים יראי–שמים שניסו למנוע את גילוח הזקן, אך מאום לא 
עזר להם - הפקודה הוצאה אל הפועל וכולם יצאו כשהם מגולחים. אולם כשהגיע תורו של "ש."10 
- הכריז בתוקף רב: "את זקני לא תטלו ממני!", והללו נבהלו מפניו ולא נגעו בו. ואכן, כפי שראיתי 
בעצמי לאחר–מכן, היה בעלי האסיר המזוקן היחיד. מטבע הדברים, רבים היו היהודים החסידיים 

ויראי–השמים שקינאו בו על כך...

אליו  להעביר  האפשרות  לי  וניתנה  לדנייפרופטרובסק23,  בעלי  הוחזר   1939 אוגוסט  בסוף 
חבילת מזון פעם בעשרה ימים, אך מלבד זאת לא היתה לי כל אפשרות לדעת מה נעשה עמו. היו 
בבית–הכלא רופאים ממכרינו שראו אותו, וכן בעלי–תפקידים אחרים שראו אותו בכל יום, אולם 
לי הם לא אמרו אף לא מלה אחת. ומשנמצאו אי–אלו מעובדי המקום שאכן היו מוסרים דרישות–

שלום ממנו - התברר לאחר–מכן שהן לא היו אמינות.

אולם דרישת–שלום אחת אכן קיבלתי מבעלי, באחד מימי השבת. היה זה כשבעלי הובא אל 
העיר, והורד מן הרכבת במרחק מספר קילומטרים מן העיר11. נכח שם אחד ממכרינו, שסימן לבעלי 
באמצעות שיעול מעושה כי הוא מזהה אותו, וקיבל על כך מענה - גם הוא באמצעות שיעול. לפי 

דרישת–שלום זו, שנמסרה לי מיד, בעלי נראה היטב, ונראה היה כי הוא עומד איתן.

כפי שסיפר לי אחר כך, הוא סבר באותה עת שבודאי הוא עומד להשתחרר, ולכן היה מצב–
רוחו טוב בהרבה. אולם לאחר–מכן הכל השתנה ונעשה גרוע יותר.

9(  לויק זלמנוביץ.

10(  שניאורסאהן.
11( ברשימה הנ"ל קרוב לסופה: "בדניּפרָאּפעטרָאווסק ישבתי בב' בתי אסורים שונים, שבתוך העיר ומחוץ לעיר".

זכרונות אם המלכות הרבנית הדצקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
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חז"ל3 "ראובן ושמעון נחתין ראובן ושמעון סלקין", שהירידה 
וחותם  בסיום  כמ"ש  דהגאולה[,  העלי'  בשביל  היא  דהגלות 
)כל כ"ד ספרי קודש( דברי הימים “ה' אלקי השמים . . פקד 
עלי לבנות לו בית בירושלים גו' מי בכם מכל עמו ה' אלקיו 
עמו ויעל", העלי' מן הגלות אל הגאולה לבנות בית המקדש 
מן  האחרון  הזה  הבית  כבוד  יהי'  “גדול  כמ"ש  יותר,  נעלה 

הראשון", שקאי )גם ו(בעיקר על בית המקדש השלישי.
ותוכן החיזוק על כל זמן משך הגלות הוא – “ויחי יעקב":

התיכון  בריח  האמצעי,  קו  הוא  תורה,  שענינו  יעקב, 
עד  ומדרגות  המעלות  מרום  הקצה,  אל  הקצה  מן  שמבריח 
סוף כל דרגין4, היינו, שנמשך ויורד למטה כמו שהוא למעלה 
ללא שינויים, ועי"ז מתגלה תוקף מציאותו, מציאות אמיתית 
)“תתן אמת ליעקב"5( ונצחית )“יעקב אבינו לא מת"(, ולכן, 
ממנו ועל ידו נמשך החיזוק לכל בני ישראל על כל זמן משך 
ומצב  מעמד  אצלם  נעשה  בגלות  בירידתם  שגם  הגלות, 
מודגש  שבזה  התורה,  ע"פ  אמיתיים  חיים  יעקב",  ד"ויחי 
שמתגלה  כפי  ישראל,  דבני  והנצחיות  האמיתיות  התוקף 
גאולה  והשלימה,  האמיתית  דגאולה  והשלימות  בהעילוי 
המקדש  ובית  שלישית  גאולה  נצחי,  המקדש  ובית  נצחית 

השלישי, הקשורים עם )השלישי שבאבות( יעקב6.
מט, א – ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו 
באחרית  אתכם  יקרא  אשר  את  לכם  ואגידה 

הימים

צריך להבין דיוק לשון חז"ל “ונסתלקה ממנו שכינה":
הלא המכוון בזה הוא לתת טעם למה לא גילה יעקב את 
“קץ הימין" והו"ל לכאורה לומר: “ונתכסה )הקץ( ממנו"7 או 
גם  השכינה"?  ש"נסתלקה  בזה  טעם  הנתינת  ומהי   – כיו"ב 
ששרתה  הרי  נבואה,  עניני  כו"כ  תומ"י  להם  אמר  הרי  צ"ל 

עליו השכינה.
והענין הוא:

יעקב ביקש "לגלות לבניו )היינו – את הידוע לו( את הקץ", 
כי כפי ראות עיניו )שהוא ראה אותם כפי “שעמדו בעולמו" 
 – ד"האספו"  במצב  שיהיו  )אחרי  ראויים  שהם  חשב  הוא( 

הכנה מסויימת( שיגלה להם את הקץ8.
תתאספו  כאשר  לכם":  ואגידה  "האספו  אמר  ולכן 
ותתאחדו – "ואגידה )ואגלה( לכם וגו' באחרית הימים", את 

קץ הימין.

3( ויק"ר פל"ב, ה. וש"נ.

4( תניא סוף פרק יג. שם אגרת הקודש סימן ו. ובכמה מקומות.

5( מיכה בסופו. וראה אגרת הקודש שם.

6( להעיר ממ"ש בפרשתנו בברכת יעקב ליוסף: “ברכות אביך גברו על ברכות הורי עד 

העולם,  קצות  ד'  עד  מגעת  מצרים  בלי  פרוצה  “ברכה  כו(,  )מט,  עולם"  גבעות  תאות 

. . זהו שאמר  וליצחק  וגו', מה שלא אמר לאברהם אבינו  שנאמר ופרצת ימה וקדמה 

ישעי' והאכלתיך נחלת יעקב אביך" )פירוש רש"י על הפסוק(.

7( וכבבראשית רבה ר"פ צח.

8( ובמכ"ש מזה שיעקב חשב אפילו בהנוגע לעשו שכבר נתברר )תורה אור ריש פרשת 

וישלח(, ולכן כבר אפשר להיות הגאולה, שלכן אמר “ויהי לי גו' וחמור" – וחמור זה מלך 

המשיח )ב"ר פע"ה, ו. וראה לקוטי שיחות חלק א עמוד 70 ואילך(.

“ונסתלקה ממנו )מה שהוא באותה שעה – מבקש לגלות 
הקץ לבניו9( שכינה": היכולת להשכין בענין זה – גילוי הקץ – 
למטה )שזהו פירוש לשון “שכינה", “ששוכנת ומתלבשת"10(.

כלומר: יעקב עצמו שרתה עליו שכינתו ית' )הגילוי דאור 
אין סוף ברוך הוא( גם לאחרי כן, שהרי אמר להם דברי נבואה, 
כנ"ל; וגם ה"קץ" עצמו לא נתכסה ממנו11 – אלא שנסתלקה 

ה"שכינה" )ענין הגילוי למטה( של בחי' הקץ.
)ולא  שכינה"  ממנו  "נסתלקה  הגמרא  בלשון  הדיוק  וזהו 
גילוי הקץ  להשכין ולהמשיך  נסתם ממנו הקץ(, כי רק הכח 

)למטה( נסתלק ממנו.
וזוהי גם הוראה בעבודתנו אנו:

ישנם כאלו החושבים חשבונו של עולם בירידת הדורות 
ואומרים: איך אפשרי כי דורנו דור יתום זה יהי' שייך להגילויים 
של הגאולה העתידה, גילויים שלא זכו להם בדורות הנעלים 

הקודמים? ואכשר דרא, בתמי'?
ועל זה באה ההוראה, כי ע"י שיעקב ביקש לגלות לבניו קץ 
הימין נתן כח לכל בני ישראל בכל הזמנים, להזמן ש"נסתלקה 
זה,  גדול שבדורנו  והעלם היותר  ועד לסילוק  ממנו שכינה", 
כאשר החושך הוא כפול ומכופל – אשר גם עכשיו ישנו הכח 
התמידי לפעול, בשעתא חדא וברגעא חדא, שיוכלו “לגלות 

את הקץ" בגאולה האמיתית והשלימה12.
וכו', זה גופא  ובאמת, הנה זה שטוענים שאין הדור ראוי 
רז"ל13  וכמאמר  המשיח,  גילוי  זמן  הוא  עכשיו  כי  הוכחה 
שמשיח בא בהיסח הדעת: כאשר נמצאים במצב כזה שאין 
הדעת והשכל הגלוי רואה שום מקום איך תבא הגאולה, הרי 

"היסח הדעת" זה סימן מובהק הוא לגאולה הקרובה.
הגאולה  ע"ד  ח"ו  ולחכות  לחשוב  שאין   – הכוונה  אין  כי 
באמונת  גדול  עיקר  אדרבה,  הדעת".  "היסח  שיהי'  בכדי 
ישראל – "אחכה לו בכל יום שיבא", כ"א הכוונה אשר מבלי 
לזה,  מקום  רואה  אין  הגלוי  והשכל  שהדעת  זה  על  הבט 
מאמינים אנו בתוקף האמונה שלמעלה מטעם ודעת – וזהו 
בא  דוד  בן   – זו  אמונה  וע"י  הדעת"14.  “היסח  של  העבודה 

בקרוב ממש.
לקוטי שיחות חלק י' ויחי )ב( עמוד 167 ואילך

9( עד"ז פירש בתורה תמימה על הפסוק.

10( תניא פרק מא.

11( ומודגש זה על ידי השינוי מלשון המדרש ב"ר רפצ"ח: הקץ ונתכסה ממנו.

12( ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק י' בשיחה ב' לפרשת תולדות ובשיחה א' לפרשת 

ויצא, שבעל תשובה – שעבודתו היא “בחילא סגיא" – הוא עבודת יעקב )ובניו(, והיא 

חדא"ג  א.  פח,  )פסחים  בית"  שקראו  “כיעקב   – השלישי  המקדש  בית  בנין  המביאה 

מהרש"א שם(.

13( סנהדרין צז, א.

14( ראה אגרת הקודש סימן ד. – אין סתירה למ"ש בפנים ממ"ש באגה"ק שם שבחי' זו 

היא מתנה מלמעלה, כי )א( תוקף אמונה זו באה לא מצד עבודת האדם כ"א מלמעלה, 

היסח  )של  אתעדל"ע  גופא:  שם  באגה"ק  )ב(  האמונה:  את  לעורר  היא  בזה  והעבודה 

הדעת( היא באתעדל"ת דוקא.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויחי
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æî(çë)éçéåéäéå äðL äøNò òáL íéøöî õøàa á÷òé ©§¦³©«£ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§©¬¤§¥−¨¨®©§¦³
:äðL úàîe íéòaøàå íéðL òáL åéiç éðL á÷òé-éîé§¥©«£ŸÆ§¥´©½̈¤´©¨¦½§©§¨¦¬§©−¨¨«

i"yx£·˜ÚÈ ÈÁÈÂ∑?סתּומה זֹו ּפרׁשה מּצרתלּמה יׂשראל ׁשל ולּבם עיניהם נסּתמּו אבינּו, יעקב ׁשּנפטר ׁשּכיון לפי «¿ƒ«¬…ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
ׁשהתחילּו מּמּנּוהּׁשעּבּוד, ונסּתם לבניו הּקץ את לגּלֹות ׁשּבּקׁש אחר: ּדבר .(בב"ר)לׁשעּבדם. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(423 'nr eh zegiy ihewl)

סתּומה זֹו ּפרׁשה כח)לּמה מז, למצרים(רש"י ּביאתֹו ׁשּמעת (היינּו, ׁשּבעֹולם" צרֹות ּכל מּמּנּו "ׁשּסתם נֹוסף: ּפרּוׁש מּובא ּבּמדרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

הּכללי לּתכן הּקׁשּור לדבר רֹומזת סתּומה' ׁש'ּפרׁשה נֹותנת הּדעת ׁשּכן זה, ּבפרּוׁש מאן רׁש"י אבל ויּסּורים). צרֹות עֹוד סבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹלא

הּפרׁשה ׁשל הראׁשֹונים לּפסּוקים קׁשּור זה ּפרּוׁש ואּלּו ּבּה. הּקׁשּורים והמארעֹות יעקב ׁשל ּפטירתֹו - ׁשהּוא הּפרׁשה, ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹׁשל

רמב"ןּבלבד. ְִַ

(èë)àø÷iå úeîì ìàøNé-éîé eáø÷iå|øîàiå óñBéì Bðáì ©¦§§´§¥«¦§¨¥»¨¼©¦§¨´¦§´§¥À©³Ÿ¤
éðéòa ïç éúàöî àð-íà Bìéëøé úçz Eãé àð-íéN E Æ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥¤½¦«¨¬¨«§−©´©§¥¦®

:íéøöîa éðøa÷ú àð-ìà úîàå ãñç éãnò úéNòå§¨¦³¨¦¨¦Æ¤´¤¤«¡¤½©¨¬¦§§¥−¦§¦§¨«¦
i"yx£˙eÓÏ Ï‡¯NÈŒÈÓÈ e·¯˜iÂ∑(ב"ר).אבֹותיו לימי הּגיע לא למּות', 'קריבה ּבֹו: ׁשּנאמר מי קמ"ז.(ּכל ויעקב ק"פ חי יצחק «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

ת' חי אביו 'קריבה', נאמר: פ')ּבדוד ע'(ס"א חי והּוא ÛÒBÈÏ.)ׁשנים B�·Ï ‡¯˜iÂ∑לעׂשֹות ּבידֹו יכלת ׁשהיה E„È.למי ‡�ŒÌÈN∑ ְְְֱִִִִֶַַַָָָָ«ƒ¿»ƒ¿¿≈ְְְֲִֶֶַָָָֹƒ»»¿
Ó‡Â˙.והּׁשבע „ÒÁ∑,אמת ׁשל חסד הּוא הּמתים עם ׁשעֹוׂשין ּגמּולחסד לתׁשלּום מצּפה ˙˜È�¯a.ׁשאינֹו ‡�ŒÏ‡ ְִַָ∆∆∆¡∆ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַ«»ƒ¿¿≈ƒ
ÌÈ¯ˆÓa∑ּכּנים עפרּה להיֹות ּגּופי(סֹופּה ּתחת וׁשּלא.)ּומרחׁשין מחּלֹות. ּגלּגּול ּבצער אּלא חּיים, לארץ חּוצה מתי וׁשאין ¿ƒ¿»ƒְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

אלילים עבֹודת מצרים רמב"ן.(ב"ר)יעׂשּוני ְֱֲֲִִִִִַַַ

(ì)éðzøá÷e íéøönî éðúàNðe éúáà-íò ézáëLå§¨«©§¦Æ¦£Ÿ©½§¨©̧¦Æ¦¦§©½¦§©§©−¦
:Eøáãë äNòà éëðà øîàiå íúøá÷a¦§ª«¨¨®©Ÿ©¾¨«Ÿ¦−¤§¤¬¦§¨¤«

i"yx£È˙·‡ŒÌÚ Èz·ÎLÂ∑:הּמקרא לתחּלת למעלה מחּבר זֹו סֹופיוי"ו ואני לי, והּׁשבע ירכי" ּתחת יד נא "ׂשים ¿»«¿ƒƒ¬…«ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָֻ
ּכתיב ׁשהרי ּבּמערה, אבֹותי עם הׁשּכיבני אבתי", עם "וׁשכבּתי לֹומר: ואין מּמצרים. ּתּׂשאני ואּתה אבֹותי עם ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָֹלׁשּכב
ולא הּגויעה היא אבֹותיו', עם 'ׁשכיבה לׁשֹון מקֹום ּבכל מצינּו ועֹוד, ּבקברתם". ּוקברּתני מּמצרים "ּונׂשאתני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָָֹֻאחריו:

ּכמֹו: ב)הּקבּורה, א ּכ:(מלכים ואחר אבֹותיו", עם ּדוד ּדוד"וּיׁשּכב ּבעיר .""וּיּקבר ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

(àì)eçzLiå Bì òáMiå éì äòáMä øîàiåLàø-ìò ìûøNé ©ÀŸ¤¦¨«§¨Æ¦½©¦¨©−®©¦§©¬¦§¨¥−©¬Ÿ
:ähnä©¦¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ eÁzLiÂ∑ּבעיּדניּה ליּהּתעלא ‰hn‰.סגיד L‡¯ŒÏÚ∑,הּׁשכינה לצד עצמֹו אמרּוהפ מּכאן «ƒ¿«ƒ¿»≈ְְֲִִֵֵַָָ«…«ƒ»ְְְְִִַַַַָָָָ

È¯NÚכח Ú·L ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a ·˜ÚÈ ‡ÈÁÂ«¬»«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈
‰‡Ó È‰BiÁ È�L ·˜ÚÈ ÈÓBÈ BÂ‰Â ÔÈ�L¿ƒ«¬≈«¬…¿≈«ƒ¿»

:ÔÈ�L Ú·Le ÔÈÚa¯‡Â¿«¿¿ƒ¿«¿ƒ

d¯·Ïכט ‡¯˜e ˙ÓÓÏ Ï‡¯NÈ ÈÓBÈ e·È¯˜e¿ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»ƒ¿≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ dÏ ¯Ó‡Â ÛÒBÈÏ¿≈«¬«≈ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
ÈnÚ „aÚ˙Â Èk¯È ˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈeL CÈ�ÈÚa¿≈»«ƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿≈ƒƒ
:ÌÈ¯ˆÓa È�p¯a˜z ÔÚÎ ‡Ï ËBL˜e e·ÈËƒ¿»¿«ƒ¿¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÌÈ¯ˆnÓל È�pÏh˙Â È˙‰·‡ ÌÚ ·ekL‡Â¿ƒ¿ƒ¬»»«¿ƒ¿ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ
„aÚ‡ ‡�‡ ¯Ó‡Â ÔB‰z¯·˜a È�p¯a˜˙Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒƒ¿À¿¿«¬«¬»∆¿≈

:CÓb˙Ùk¿ƒ¿»»

Ï‡¯NÈלא „È‚Òe dÏ ÌÈi˜Â ÈÏ Ìi˜ ¯Ó‡Â«¬«««ƒ¿«ƒ≈¿ƒƒ¿»≈
:‡Ò¯Ú LÈ¯ ÏÚ«≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

NÚ¯‰(כח) Ú·L ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ·˜ÚÈ ÈÁÈÂ«¿ƒ«¬…¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«∆¿≈
.‰�Lּכי י"ד) מ"ג (לעיל הזּכרּתי ּכבר »»ְְְְִִִֵַָ

החּיה ּביד הּיֹום ּגלּותנּו היא למצרים יעקב ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֹרדת

ּבני ּכי הרׁשעה, רֹומי ז') ז' (ּדנּיאל ְְְִִִִִֵֵָָָָָהרביעית

יֹוסף ּבמכירת ׁשם רדּתם סּבבּו עצמם הם ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹיעקב

וחׁשב הרעב, מּפני ׁשם ירד ויעקב ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאחיהם,

ּפרע ּכי לֹו, אֹוהב ּבבית ּבנֹו עם אֹוהבלהּנצל ה ְְְְִִִֵֵֵֵַָֹ

מּׁשם לעלֹות סבּורים והיּו לֹו, ּוכבן יֹוסף ְְְֲִִֵֵֶַָָאת

(לעיל ׁשאמרּו ּכמֹו ּכנען, מארץ הרעב ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּככלֹות

לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו ּבארץ לגּור ד') ְִִֵֶֶַָָָָֹמ"ז

והּנה ּכנען. ּבארץ הרעב כבד ּכי לעבדי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָאׁשר

ׁשם ּומת הּגלּות, עליהם אר אבל עלּו, ֲֵֵֶַַָָָָָָֹלא

העלּוהּו, וׂשריו ּפרעה וזקני עצמֹותיו, ְְְְְְֱִֵֶַַָָָָֹועלּו

ּכבד: אבל עּמֹו ְִֵֵֶָָועׂשּו

ÔÎÂהסיבֹונּו אחינּו ואדֹום. רֹומי עם אנחנּו ¿≈ְֱֲֲִִִֵֶַַ

הרֹומּיים. עם ּברית ּכרתּו ּכי ּבידם, ְְְִִִִִִֵָָָָָּביאתנּו

אליהם ּברח ׁשני לבית האחרֹון הּמל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָואגריּפס

ירּוׁשלים, אנׁשי נלּכדּו הרעב ּומּפני ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָלעזרה,

ּכׁשאר קּצֹו נֹודע לא מאד, עלינּו אר ְְְִִֵַַַָָָָֹֹוהּגלּות

יבׁשּו אֹומרים ּכמתים ּבֹו ואנחנּו ְְְְֲִִֵַַַָָֻהּגלּיֹות.

העּמים מּכל אֹותנּו ויעלּו לנּו, נגזרנּו ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָעצמֹותינּו

ּבראֹותם ּכבד אבל להם ויהיה לה', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָמנחה

ונחיה יקימנּו ה', ּבנקמת נראה ואנחנּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַּכבֹודנּו.

ְָָלפניו:

eÓÏ˙.(כט) Ï‡¯NÈ ÈÓÈ e·¯˜iÂ,ּפתרֹונֹו «ƒ¿¿¿≈ƒ¿»≈»ְִ

קרא למּות יׂשראל ימי קרבּו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָּכאׁשר

לימיו. האחרֹונה ּבּׁשנה והּוא ליֹוסף, ְְְְֲִֵַַָָָָָָלבנֹו

הּכחֹות אפיסת ּבעצמֹו הרּגיׁש ּכי ְְְְְֲִִִִִַַַָֹוענינֹו,

ּכי ידע אבל חֹולה, ואינּנּו החלׁשה, ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֻויתרֹון

ליֹוסף. לבנֹו קרא ולכן ימים, יארי ְְְֲִִִֵֵַָָָָֹלא
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חֹולה ׁשל מראׁשתיו למעלה מ)ׁשהּׁשכינה נדרים י ולא(שבת ׁשלמה מּטתֹו ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על אחר: ּדבר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבצדקֹו עֹומד הּוא והרי הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, הּוא. מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה .רמב"ןהיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

çî(à)äpä óñBéì øîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤§¥½¦¥¬
éáà-úàå äMðî-úà Bnò åéðá éðL-úà çwiå äìç E ¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−§¤

:íéøôà¤§¨«¦
i"yx£ÛÒBÈÏ ¯Ó‡iÂ∑,ּבתלמּוד יעקב לפני רגיל היה אפרים אֹומרים: ויׁש קצר. מקרא זה והרי הּמּגידים, מן אחד «…∆¿≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּגׁשן, ּבארץ יעקב לֹוּוכׁשחלה להּגיד למצרים אביו אצל אפרים הל.BnÚ ÂÈ�· È�LŒ˙‡ ÁwiÂ∑ׁשּיברכם ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«ƒ«∆¿≈»»ƒְְְֵֵֶָ
לפני .מֹותֹויעקב ְֲִֵַֹ

(á)ða äpä øîàiå á÷òéì ãbiåéìà àa óñBé E÷fçúiå E ©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ
:ähnä-ìò áLiå ìàøNé¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«

i"yx£„biÂ∑לׁשֹון קצרי מקראֹות והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, Ï‡¯NÈ.הּמּגיד ˜fÁ˙iÂ∑ׁשהּוא ּפי על 'אף אמר: ««≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ִֶַַַָ
עבדי כל "וירדּו לּמלכּות: ּכבֹוד חלק מׁשה וכן לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחֹולקים מּכאן ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבני,

אלי" יא)אּלה וגֹו'"(שמות מתניו "ויׁשּנס אלּיהּו: וכן יח), א .(מלכים ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

(â)õøàa æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−§¤´¤
:éúà Cøáéå ïòðk§¨®©©§¨−¤Ÿ¦«

(ã)ézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåíénò ìä÷ì E ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−¦§©´©¦®
éøçà Eòøæì úàfä õøàä-úà ézúðå:íìBò úfçà E §¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬¨«

i"yx£ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙�e∑ּוקהל "ּגֹוי לי: ׁשאמר ּפי על ואף ועּמים, קהל עֹוד מּמּני לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשעתיד לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, לבד ׁשנים הרי ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי", ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּגֹוים",

ליח מּׁשבטי לאחד נֹותן אני מּתנה אֹותּה ועּתה, .לק, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

(ä)éðá-éðL äzòåéàa-ãò íéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬
éìàïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬§¦§−

:éì-eéäé¦«§¦«
i"yx£EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑,אלי ּבֹואי אצללפני ׁשּבאתי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו .ּכלֹומר «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

Ì‰ŒÈÏ∑ּכנגּדֹו איׁש ּבארץ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר .ּבחׁשּבֹון ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

(å)íL ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe«©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´¥¯
:íúìçða eàøwé íäéçà£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑עֹוד ּתֹוליד יהאאם ולא נכללים, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ּבני, ּבמנין יהיּו לא «¿¿¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÛÒBÈÏא ¯Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈
È‰B�a ÔÈ¯z ˙È ¯·„e Ú¯Ó ·ÈÎL Ce·‡ ‡‰»¬¿ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰M�Ó ˙È dnÚƒ≈»¿«∆¿»∆¿»ƒ

‡˙‡ב ÛÒBÈ C¯a ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿«¬…«¬«»¿»≈¬»
:‡Ò¯Ú ÏÚ ·È˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Û˜˙‡Â C˙ÂÏ¿»»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ≈««¿»

ÈÏג ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈ¯·e ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד CÏ LÈtÓ ‡�‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈË·L ˙L�ÎÏ Cp�z‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»

:ÌÏÚ ˙�ÒÁ‡ C¯˙a CÈ�·Ïƒ¿»«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡a‡ה CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈ�a ÔÈ¯z ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰L�Óe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»

ÏÚו ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a „ÈÏB˙ Èc CÈ�·e¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰z�ÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ליֹוסף, והּגד חלה, למצרים יֹוסף ׁשּוב ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֻואחרי

וכן ׁשּיברכם. ּכדי ּבניו ׁשני עם לפניו ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּובא

וׁשם א'), ב' (מ"א למּות דוד ימי ְְְְִִֵַָָָוּיקרבּו

ּכל ּבדר הל אנכי נאמר ב') ּפסּוק ְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹ(ׁשם

ּכן: ּבנפׁשֹו ידע ּכי ְְִֵֶַַָָָהארץ,

BÏ.(לא) Ú·MiÂ ÈÏ ‰Ú·M‰היה לא ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ָָֹ

האהּוב הּצּדיק ּבבנֹו חֹוׁשד ׁשּימרהיעקב לֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

הבטיחֹו אׁשר הּדבר ועל אביו מצות ְְְֲִִִִֶַַַַָָָעל

ּכן עׂשה אבל ,כדברי אעׂשה אנכי ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹואמר

לֹו יּתן לא אּולי ּפרעה, ּבעיני הענין ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלחּזק

את ׁשלח לֹו ויאמר מּמּנּו להּפרד ְְְְִִֵֶֶַַָֹרׁשּות

ׁשּיחּפץ אֹו ׁשם, ויעלּוהּו עבדי ואת ְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָֹאחי

להם לכבֹוד ּבארצֹו הּנביא ׁשּיּקבר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּפרעה

נכֹון יהיה לא ּכי הׁשּביעֹו, ולכן ְְְְְִִִִִֵֶָָֹולזכּות,

יצטר יֹוסף וגם ׁשבּועתֹו, על ְְְְֲִִֵֵַַַָָלהעבירֹו

וכן הּׁשבּועה, מּפני ּבענין להׁשּתּדל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָיֹותר

עלה ו') נ' (להּלן ׁשאמר ּכמֹו הּדבר ְְֲֵֶַַַָָָָָָהיה

:הׁשּביע ּכאׁשר אבי את ְְֲִִִֶֶֶַָֹּוקבר
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חֹולה ׁשל מראׁשתיו למעלה מ)ׁשהּׁשכינה נדרים י ולא(שבת ׁשלמה מּטתֹו ׁשהיתה על הּמּטה", ראׁש "על אחר: ּדבר . ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּבצדקֹו עֹומד הּוא והרי הּגֹוים לבין ׁשּנׁשּבה ועֹוד, הּוא. מל יֹוסף ׁשהרי רׁשע, ּבּה .רמב"ןהיה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

çî(à)äpä óñBéì øîàiå älàä íéøácä éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ©§¨¦´¨¥½¤©Ÿ́¤§¥½¦¥¬
éáà-úàå äMðî-úà Bnò åéðá éðL-úà çwiå äìç E ¨¦−Ÿ¤®©¦©º¤§¥³¨¨Æ¦½¤§©¤−§¤

:íéøôà¤§¨«¦
i"yx£ÛÒBÈÏ ¯Ó‡iÂ∑,ּבתלמּוד יעקב לפני רגיל היה אפרים אֹומרים: ויׁש קצר. מקרא זה והרי הּמּגידים, מן אחד «…∆¿≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ּגׁשן, ּבארץ יעקב לֹוּוכׁשחלה להּגיד למצרים אביו אצל אפרים הל.BnÚ ÂÈ�· È�LŒ˙‡ ÁwiÂ∑ׁשּיברכם ּכדי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ«ƒ«∆¿≈»»ƒְְְֵֵֶָ
לפני .מֹותֹויעקב ְֲִֵַֹ

(á)ða äpä øîàiå á÷òéì ãbiåéìà àa óñBé E÷fçúiå E ©©¥´§©«£½Ÿ©¾Ÿ¤¦¥²¦§¬¥−¨´¥¤®©¦§©¥Æ
:ähnä-ìò áLiå ìàøNé¦§¨¥½©¥−¤©©¦¨«

i"yx£„biÂ∑לׁשֹון קצרי מקראֹות והרּבה מי, ּפרׁש ולא ליעקב, Ï‡¯NÈ.הּמּגיד ˜fÁ˙iÂ∑ׁשהּוא ּפי על 'אף אמר: ««≈ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָֹֹ«ƒ¿«≈ƒ¿»≈ִֶַַַָ
עבדי כל "וירדּו לּמלכּות: ּכבֹוד חלק מׁשה וכן לּמלכּות. ּכבֹוד ׁשחֹולקים מּכאן ּכבֹוד', לֹו אחלק הּוא, מל ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּבני,

אלי" יא)אּלה וגֹו'"(שמות מתניו "ויׁשּנס אלּיהּו: וכן יח), א .(מלכים ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

(â)õøàa æeìa éìà-äàøð écL ìû óñBé-ìà á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¥½¥¬©©²¦§¨«¥©¬§−§¤´¤
:éúà Cøáéå ïòðk§¨®©©§¨−¤Ÿ¦«

(ã)ézúðe Eúéaøäå Eøôî éððä éìà øîàiåíénò ìä÷ì E ©Ÿ́¤¥©À¦«§¦³©§§Æ§¦§¦¦½§©¦−¦§©´©¦®
éøçà Eòøæì úàfä õøàä-úà ézúðå:íìBò úfçà E §¨̧©¦¹¤¨¨¯¤©²Ÿ§©§£¬©«£¤−£ª©¬¨«

i"yx£ÌÈnÚ Ï‰˜Ï EÈz˙�e∑ּוקהל "ּגֹוי לי: ׁשאמר ּפי על ואף ועּמים, קהל עֹוד מּמּני לצאת ׁשעתידים ּבּׂשרני ¿«ƒƒ¿««ƒְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשעתיד לּמדני, ּבן. לי נֹולד לא וׁשּוב מּבנימין, לבד ׁשנים הרי ּגֹוים", "קהל ּבנימין, על לי אמר "ּגֹוי", ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹּגֹוים",

ליח מּׁשבטי לאחד נֹותן אני מּתנה אֹותּה ועּתה, .לק, ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָ

(ä)éðá-éðL äzòåéàa-ãò íéøöî õøàa Eì íéãìBpä E §©¿̈§¥«¨¤ÁÁ©«¨¦¸§¹§¤´¤¦§©À¦©Ÿ¦¬
éìàïBòîLå ïáeàøk äMðîe íéøôà íä-éì äîéøöî E ¥¤²¦§©−§¨¦¥®¤§©¸¦Æ§©¤½¦§¥¬§¦§−

:éì-eéäé¦«§¦«
i"yx£EÈÏ‡ È‡aŒ„Ú 'B‚Â EÏ ÌÈ„ÏBp‰∑,אלי ּבֹואי אצללפני ׁשּבאתי עד מּמּני מּׁשּפרׁשּת ׁשּנֹולדּו .ּכלֹומר «»ƒ¿¿«…ƒ≈∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

Ì‰ŒÈÏ∑ּכנגּדֹו איׁש ּבארץ חלק לּטל הם, ּבני ׁשאר .ּבחׁשּבֹון ƒ≈ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

(å)íL ìò eéäé Eì íäéøçà zãìBä-øLà EzãìBîe«©§§²£¤©¬§¨©«£¥¤−§´¦«§®©´¥¯
:íúìçða eàøwé íäéçà£¥¤²¦¨«§−§©«£¨¨«

i"yx£'B‚Â Ez„ÏBÓe∑עֹוד ּתֹוליד יהאאם ולא נכללים, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ּבתֹו אּלא ּבני, ּבמנין יהיּו לא «¿¿¿ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ÛÒBÈÏא ¯Ó‡Â ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«¬«¿≈
È‰B�a ÔÈ¯z ˙È ¯·„e Ú¯Ó ·ÈÎL Ce·‡ ‡‰»¬¿ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ

:ÌÈ¯Ù‡ ˙ÈÂ ‰M�Ó ˙È dnÚƒ≈»¿«∆¿»∆¿»ƒ

‡˙‡ב ÛÒBÈ C¯a ‡‰ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈÏ ÈeÁÂ¿«ƒ¿«¬…«¬«»¿»≈¬»
:‡Ò¯Ú ÏÚ ·È˙ÈÂ Ï‡¯NÈ Û˜˙‡Â C˙ÂÏ¿»»¿«¿«ƒ¿»≈ƒ≈««¿»

ÈÏג ÈÏb˙‡ ÈcL Ï‡ ÛÒBÈÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿≈≈««ƒ¿¿ƒƒ
:È˙È CÈ¯·e ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÊeÏ·¿¿«¿»ƒ¿»«»ƒ»ƒ

CpbÒ‡Âד CÏ LÈtÓ ‡�‡ ‡‰ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ»¬»«≈»¿«¿ƒ»
‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡Â ÔÈË·L ˙L�ÎÏ Cp�z‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆≈»«¿»»»

:ÌÏÚ ˙�ÒÁ‡ C¯˙a CÈ�·Ïƒ¿»«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡a‡ה CÏ e„ÈÏÈ˙‡c CÈ�a ÔÈ¯z ÔÚÎe¿«¿≈¿»¿ƒ¿¿ƒ»¿«¿»
Ôep‡ ÈÏÈc ÌÈ¯ˆÓÏ C˙ÂÏ È˙ÈÓ „Ú ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ«≈≈¿»»¿ƒ¿«ƒƒƒƒ
:ÈÓ„˜ ÔB‰È ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯k ‰L�Óe ÌÈ¯Ù‡∆¿«ƒ¿«∆ƒ¿≈¿ƒ¿¿√»»

ÏÚו ÔB‰È CÏÈc ÔB‰È¯˙a „ÈÏB˙ Èc CÈ�·e¿»ƒƒ«¿≈ƒ»¿«
:ÔB‰z�ÒÁ‡a ÔB¯˜˙È ÔB‰eÁ‡ ÌeL¬ƒ¿¿¿«¬«¿¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ליֹוסף, והּגד חלה, למצרים יֹוסף ׁשּוב ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָֻואחרי

וכן ׁשּיברכם. ּכדי ּבניו ׁשני עם לפניו ְְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָּובא

וׁשם א'), ב' (מ"א למּות דוד ימי ְְְְִִֵַָָָוּיקרבּו

ּכל ּבדר הל אנכי נאמר ב') ּפסּוק ְֱִֵֶֶֶַָָָָֹֹ(ׁשם

ּכן: ּבנפׁשֹו ידע ּכי ְְִֵֶַַָָָהארץ,

BÏ.(לא) Ú·MiÂ ÈÏ ‰Ú·M‰היה לא ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ָָֹ

האהּוב הּצּדיק ּבבנֹו חֹוׁשד ׁשּימרהיעקב לֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹ

הבטיחֹו אׁשר הּדבר ועל אביו מצות ְְְֲִִִִֶַַַַָָָעל

ּכן עׂשה אבל ,כדברי אעׂשה אנכי ְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹואמר

לֹו יּתן לא אּולי ּפרעה, ּבעיני הענין ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹלחּזק

את ׁשלח לֹו ויאמר מּמּנּו להּפרד ְְְְִִֵֶֶַַָֹרׁשּות

ׁשּיחּפץ אֹו ׁשם, ויעלּוהּו עבדי ואת ְְְֲֲֶֶֶֶַַַָָֹאחי

להם לכבֹוד ּבארצֹו הּנביא ׁשּיּקבר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹּפרעה

נכֹון יהיה לא ּכי הׁשּביעֹו, ולכן ְְְְְִִִִִֵֶָָֹולזכּות,

יצטר יֹוסף וגם ׁשבּועתֹו, על ְְְְֲִִֵֵַַַָָלהעבירֹו

וכן הּׁשבּועה, מּפני ּבענין להׁשּתּדל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָיֹותר

עלה ו') נ' (להּלן ׁשאמר ּכמֹו הּדבר ְְֲֵֶַַַָָָָָָהיה

:הׁשּביע ּכאׁשר אבי את ְְֲִִִֶֶֶַָֹּוקבר
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וכל נחלתֹו", ּתרּבּו "לרב ּכדכתיב: ּגלגלֹותם, למנין הארץ ׁשנחלקה ּפי על ואף הּנחלה, לענין ּבּׁשבטים ׁשם ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֻלהם
ׁשבטים נקראּו לא מקֹום מּכל הּבכֹורֹות, מן חּוץ ּבׁשוה נטל ואיׁש אּלּואיׁש הּׁשבטים,(אּלא ׁשמֹות למנין הארץ ּגֹורל להּטיל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

ולזה לזה ּודגלים וׁשבט, ׁשבט לכל רמב"ן.)ונׂשיא ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָ

(æ)éðàå|Cøca ïòðk õøàa ìçø éìò äúî ïctî éàáa ©«£¦´§Ÿ¦´¦©À̈¥Á¨Á¨©̧¨¥¹§¤³¤§©̧©Æ©¤½¤
Cøãa íM äøa÷àå äúøôà àáì õøà-úøák ãBòa§¬¦§©¤−¤¨´Ÿ¤§¨®¨¨«¤§§¤³¨¨Æ§¤´¤

:íçì úéa àåä úøôà¤§½̈¦−¥¬¨«¤
i"yx£'B‚Â ÔctÓ È‡·a È�‡Â∑,לאּמ עׂשיתי ּכ ולא ּכנען ּבארץ להּקבר להֹוליכני עלי מטריח ׁשאני ּפי על ואף «¬ƒ¿…ƒƒ«»¿ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

לחם לבית סמּו מתה מׁשה∑ı¯‡Œ˙¯·k.ׁשהרי רּבי ּכדברי ׁשּבת, ּתחּום ּכמּדת אּמה, אלּפים והם ארץ, מּדת ְֲֵֵֵֶֶֶָָƒ¿«∆∆ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ
ׁש ּתאמר ולא ּומנּקבתהּדרׁשן. חלּולה ׁשהארץ היה, הּגריד עת ּבחברֹון. ּולקברּה מּלהֹוליכּה ּגׁשמים עלי עּכבּו ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻ

ÌM.ּככברה ‰¯a˜‡Â∑,לארץ להכניסּה לחם לבית אפּלּו הֹולכּתיה עליולא ּבלּב ׁשּיׁש לוידעּתי ּדע אבל , ְִָָ»∆¿¿∆»»ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ
רחל יצאת ׁשם, ּדר עֹוברים והיּו נבּוזראדן, אֹותם ּכׁשּיגלה לבניה לעזרה ׁשּתהא ׁשם, קברּתיה הּדּבּור ּפי ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָׁשעל

ׁשּנאמר: רחמים, עליהם ּומבּקׁשת ּובֹוכה קברּה לא)על והּקדֹוׁש(ירמיה וגֹו'", נׁשמע ּברמה מׁשיבּה:"קֹול הּוא ּברּו ְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
וׁשבּו וגֹו' ה' נאם לפעּלת ׂשכר יֹום"יׁש חריׁשת ׁשעּור ּכדי ארעא', 'ּכרּוב ּתרּגם: ואּונקלֹוס לגבּולם". ספרים(ּבנים ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֻֻ

ארץ 'ּכריב)אחרים: ּכדאמרינן: ּבלע"ז, קוריאד"א אחת, מחרׁשה ּכדי אֹותֹו קֹורין ׁשהיּו קצב להם ׁשהיה אני, ואֹומר , ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ
ּכרבא' מּבי ּתעלא דמּסיק 'ּכּמה רמב"ן.ותני' ְְְֲִִִֵַַַָָָָָ

Ú¯‡a‡ז ÏÁ¯ ÈÏÚ ˙˙ÈÓ ÔctÓ È˙ÈÓa ‡�‡Â«¬»¿≈ƒƒ«»≈«¬«»≈¿«¿»
ÏÚÈÓÏ ‡Ú¯‡„ ‡·e¯k „BÚa ‡Á¯‡a ÔÚ�Î„ƒ¿««¿»¿»¿¿»¿«¿»¿≈«
˙Èa ‡È‰ ˙¯Ù‡ Á¯‡a Ônz dz¯·˜e ˙¯Ù‡Ï¿∆¿»¿»ƒ««»¿…«∆¿»ƒ≈

:ÌÁÏ»∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‡Ì‰È¯Á.(ו) z„ÏB‰ ¯L‡ Ez„ÏBÓeאם «¿¿¬∆«¿»«¬≈∆ִ

אּלא ּבני ּבמנין יהיּו לא ּבנים עֹוד ְְְִִִִֶַַָָָֹּתֹוליד

ולא נכללין, יהיּו ּומנּׁשה אפרים ׁשבטי ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹּבתֹו

הּנחלה. לענין הּׁשבטים ּכׁשאר ׁשם להם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָיהא

למנין יׂשראל ארץ ׁשּנתחּלקה ּפי על ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָואף

(ּבּמדּבר נחלתֹו ּתרּבה לרב ּכדכתיב ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָּגּולּגלֹותם,

מן חּוץ ּבׁשוה, נטל איׁש וכל נ"ד), ְְִִֶַָָָכ"ו

אּלא ׁשבטים נקראּו לא מקֹום מּכל ְְְְִִִֶַָָָָֹהּבכֹורֹות,

רּׁש"י: לׁשֹון ְִֵַאּלּו,

‰ÊÂליֹוסף הּבכֹורה אין ּכן ׁשאם נכֹון, אינּנּו ¿∆ְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּבניו ׁשּיּקראּו ּבלבד הּכבֹוד לענין ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָאּלא

ּובּגמרא ּבנחלתם. אֹומר והּכתּוב ְְְְֲִֵַַַָָָָָָׁשבטים,

ולא וׁשמעֹון לראּובן הּקׁשּתים לּנחלה ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָֹאמרּו

(ו'.). ּבהֹוריֹות ּכדאיתא וכּו', אחר ְְְְִִֵַָָָָלדבר

קכ"ג.) (ב"ב מקֹום ּבכל רּבֹותינּו ְְְִִֵַָָוהזּכירּו

ּכאחד ׁשנים ּפי וירׁש לּנחלה ּבכֹור יֹוסף ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיה

להּקרא ּבכֹורתֹו היתה ולא ּבכֹור, ּכל ְְְְְְְִִֵַָָָָָֹּכמׁשּפט

הרב. ּכדברי ּבלבד ְְְְִִִֵַַָָׁשבטים

‰fÓeׁשבטי לכל הארץ חּלקּו ׁשּלא עֹוד נלמד ƒ∆ְְְְִִִֵֶֶָָָֹֹ

הּבכֹורה מה ּכן ׁשאם לגלּגלֹותם, ְְְְִֵֶֶַַָָָָֻהארץ

ו ּבירּׁשה. אחדהּזאת לכל ׁשּנתנּו נאמר אם ְְְְִֶֶַַַָָָָֹֹֻ

איׁשי מּכל ּכאחד ׁשנים ּפי יֹוסף מּבני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָואחד

ולא ּכלל, ּבּכתּוב זה הזּכר לא הּׁשבטים, ְְְְְִֶַַַָָָָֹֹֻׁשאר

ׁשאמר אּלא ליֹוסף ּבכֹורה ׁשּיּתן ּביעקב ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹמצינּו

אמר ּומּזה לי, יהיּו וׁשמעֹון ּכראּובן ְְְְְִִִִִֵֶַָָּבכאן

יֹוסף לבני ּבכרתֹו נּתנה א') ה' (דהי"א ְְְִִֵֵַָָָֹהּכתּוב

ׁשבטים ּכׁשני לגמרי היּו ּכן אם יׂשראל, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבן

ּבכל חכמים ּדברי הם וכ ּבכֹורתֹו, ְְְְְֲִִִֵֵָָָָוהיא

קכ"ג.): (ב"ב ָמקֹום

Ï·‡ׁשארץ הרב, ׁשאמר ּכמֹו ּכלל אינּנּו הענין ¬»ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

עׂשר ׁשנים נתחּלקה, לּׁשבטים ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

ׁשמעֹון ׁשבט ונטל מּמּנה, עׂשּו ׁשוים ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָחלקים

ׁשּמרּבה יהּודה ּכׁשבט ׁשּבהם ְְְְֵֶֶֶֶֶַָָָֻֻהממעט

ּכראּובן ּומנּׁשה אפרים ונטלּו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָֻּבאכלּוסין,

יׁש ּפרק ּבּגמרא העלּו וכ ּבׁשוה. ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָוׁשמעֹון

י"ג) מ"ז (יחזקאל וכתּוב (ׁשם). ְְְֲִֵֶָָנֹוחלין

יֹוסף יׂשראל ׁשבטי עׂשר לׁשני ּבארץ ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּתתנחלּו

כ"ב) מ"ט (להּלן אנקלּוס אמר וכ ְְְְֲִַַָָָָֻחבלים.

חּולקא יקּבלּון מּבנֹוהי יפקּון ׁשבטין ְְְְְְִִִִֵַָָָּתרין

וטעם הּנחלה, ּבקּבלת ׁשוים ׁשּיהיּו ְְְְְֲֲִִֶַַַַַַַַָָָָואחסנּתא,

הּפׁשּוט: ירּׁשת ואחסנּתא, ּבכֹור, חלק ְְְְֲֵֶַַַַָָָָֻֻחלקא,

‰Óeלרב נ"ד) כ"ו (ּבּמדּבר הּכתּוב ּׁשאמר «ְִֶַַַַָָָָ

ּבּתי לענין ּתמעיט, ולמעט נחלתֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָּתרּבה

ׁשהּׁשבט הּכתּוב, ּדּבר ּבּפרׁשה הּנזּכרים ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאבֹות

מצרים, יֹוצאי ׁשל אבֹות לבּתי חלקֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָמחּלק

אב ּובית ּגדֹול חלק לֹו נֹותנין מרּבה אב ְְִֵֵֵֶֶָָָֻּובית

יֹורׁשים ּומתים קטן, חלק לֹו נֹותנין ְְְִִִֵֵֶָָָֹממעט

ורּׁש"י קל"ב), (ּפנחס ּבספרי ּכמפרׁש ְְְְְִִִִִַַַַָָֹהחּיים

נ"ה): כ"ו (ּבּמדּבר ּפנחס ּבפרׁשת ְְְְִִִִַַָָָָהזּכירֹו

ÏÏk‰Âואם לּנחלה, ּבכֹור ׁשהיה יֹוסף ּבענין ¿«¿»ְְְְֲִִֵֶַַַָָָ

ּכּמזּכר לׁשבטים הארץ יׂשראל ְְְְִִִִֵֶַָָָָָֻחּלקּו

וׁשמעֹון ּכראּובן לֹו נתנּו קכ"א:) (ב"ב ְְְְְִִֵַָָָּבּגמרא

לגלּגלֹותם, ׁשחּלקּוהּו נאמר אּולי ואם ְְְְְְִִֶֶַַָָֹֻּבׁשוה.

ּבמסּפרם. ּכפלים להם נתנּו הּכתּוב, מן ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָּכּנגלה

ׁשני וחלק האנׁשים, ׁשאר ּכדין ּפׁשּוט ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָחלק

ּכפלים וׁשמעֹון, ּכראּובן טעם ויהיה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָּבכֹורה.

הּׁשבטים ּכׁשאר יֹוסף ׁשּיהיה אבל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָּבמסּפרם,

ׁשבטים, ׁשני להּקרא הּבכֹורה ותהיה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבּנחלה,

ּבׁשּום אפׁשר ׁשאי ּדבר זה הרב, ְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּכמאמר

ִָּפנים:

ÌM.(ז) ‰¯a˜‡Âולא רּׁש"י ּבפרּוׁש ּכתּוב »∆¿¿∆»»ְְִֵַָֹ

להכניסּה לחם לבית אפּלּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָהֹולכּתיה

לארץ ּבחּוצה וכי מהּו, ידעּתי ולא ְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹלארץ.

וׁשם מתה ּבארץ ׁשהרי וׁשלֹום, חס ְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָנקּברה

עלי מתה ּבּפרׁשה, ּכאן ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָנקּברה,

(לעיל מפרׁש עֹוד ּכתּוב וׁשם ּכנען, ּבארץ ְְְְְֵֵֶֶַַָָָָֹרחל

ּכנען ּבארץ אׁשר לּוזה יעקב וּיבא ו') ְְֲֲֶֶֶַַַַָָֹֹל"ה

וּיסעּו ט"ז) ּפסּוק (ׁשם ּוכתיב אל, ּבית ְְִִִֵֵַָָהיא

אפרתה, לבֹוא הארץ ּכברת עֹוד ויהי אל ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּבית

לחם ּבית ּובין אל ּבית ּבין ּבּדר ֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָּומתה

יׂשראל: ּבארץ ְְְִֵֶֶֶָָָאפרתה

‰¯a˜‡Â.ÌMאבל עלי, ּבלבב ׁשּיׁש וידעּתי »∆¿¿∆»»ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ׁשם קברּתיה הּדּבּור ּפי ׁשעל ל ְְְִִִֶַַַַָָּדע

והיּו נבּוזראדן ּכׁשּיגלם לבניה לעזרה ְְְְְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתהא

ּובּקׁשה קברּה על יצתה ׁשם ּדר ְְְְִִִֶֶַָָָָָעֹוברים

י"דֿט"ז) ל"א (ירמיה ׁשּנאמר עליהם, ְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַָרחמים

והּקדֹוׁש ּבניה, על מבּכה רחל נׁשמע ּברמה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָקֹול

וגֹו' לפעּלת ׂשכר יׁש מׁשיבּה הּוא ְְְִִֵֵָָָָָֻּברּו

רּׁש" לׁשֹון לגבּולם, בנים י:וׁשבּו ְְְִִִַָָָ

CÈ¯ˆÂלּטעם ּבּמקרא רמז ׁשּיהיה ּפנים ּכל על ¿»ƒְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ

מה זהּו וׁשּמא זֹו. ּבאּגדה ׁשאמר ְְֶֶֶֶַַַַָָָָהּזה

ואקּברה ,ּבּדר רחל עלי מתה הּכתּוב ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׁשאמר

ּבניה ּבּה יעברּו אׁשר ּבּדר ּכלֹומר ,ּבדר ְְְֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשם

מתה לא היא ּכי לטֹובתם, קברּתיה וׁשם ְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹמתה

וׁשם ּבנימין ּבארץ עיר ׁשהיא ּברמה רק ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּדר

והּכתּוב מתה, עתיד ׁשל ּבדר אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָנקּברה,

ּבהם: ירמז רק ּבעתידֹות יפרׁש ְְֲִִֵֶַַָָֹֹלא

ÏÚÂ,ּכמתנּצל ּכן לֹו אמר ּכן ּגם הּפׁשט ּדר ¿«ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבקבּורת חפצֹו ּבראֹות ליֹוסף יחר ְְְְִִִֵֶֶַַֹׁשּלא

קבר וכאׁשר ׁשם, אּמֹו קבר ׁשּלא על ְְֲִֶֶַַַַַָָָָָֹהּמערה

ּבארץ מתה ּכי לֹו אמר ּולכ לאה, את ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשם

ּתהיה ּכאׁשר לארץ ּבחּוצה נקּברה ולא ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹּכנען

ּבפתע ּבּדר ּומתה ליעקב, מצרים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹקבּורת

יעזב אי ּכי ׁשם, לקברּה יכֹול ולא ְְְְֲִִֵַָָָָֹֹֹּפתאם

עּמּה מהרה ויל ּבּדר מקנהּו ואת ּבניו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאת

והרפּואֹות הרֹופאים ואּיה הּמכּפלה, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָלמערת
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(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ È�aŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ׁשכ ונסּתּלקה לברכם, מאפרים,ּבּקׁש לצאת ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי מּמּנּו, ינה ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

מּמנּׁשה ּובניו l‡ŒÈÓ‰.ויהּוא ¯Ó‡iÂ∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו .מהיכן ְְִֵֶַָָ«…∆ƒ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

(è)äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

i"yx£‰Êa∑הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו Ó‡iÂ¯.הראה »∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«…«
ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡�ŒÌÁ˜∑הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו רּוחי(הושע ּתרּגלּתי אנכי זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי "ואנכי : »∆»≈««¬»¬≈ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

זרֹועֹותיו על ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל רמב"ן.ּביעקב ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

ß zah 'f ipy mei ß

(é)íúà Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³Ÿ¨Æ
íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà: ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

(àé)éðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåäpäå ézìlô àì E ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦§¦¥̧
:Eòøæ-úà íb íéýìû éúà äàøä¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

i"yx£‡ÏÈzÏlÙ∑עֹוד ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון "הביאי(ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲִִַָָָ
פלילה עׂשי ."עצה, ְֲִִֵָָ

(áé):äöøà åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà óñBé àöBiå©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨
i"yx£Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑ידיו לסמ לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם יֹוסף הֹוציאם ׁשּנׁשקם לאחר «≈≈…»ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּולברכם ÂÈt‡Ï.עליהם eÁzLiÂ∑אביו מּלפני לאחֹוריו .ּכׁשחזר ְְֲֵֶָָ«ƒ¿«¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ

(âé)ìàîOî Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé çwiå©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ
-úàå ìàøNé:åéìà Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−¥¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ B�ÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡∑,הּבכֹור ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
לברכה .מיּמן ְְִָָָֻ

(ãé)àeäå íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ§´
ék åéãé-úà ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬

:øBëaä äMðî§©¤−©§«
i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑מנּׁשה ּכי היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

עליו ימינֹו ׁשת לא כן ּפי על ואף .הּבכֹור, ְְְִִֵַַַָָָֹ

‡ÔÈl:ח ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ È�a ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ È�a È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈ È�ÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈM�Â d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈ�a ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

ÏÚיב „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú¯‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

d�ÈÓÈaיג ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq· ‰M�Ó ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡�ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

¯LÈ‡יד ÏÚ ÈeLÂ d�ÈÓÈ ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰L�Ó È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰M�Ó„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡¯Îea¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפי על ואף עלי. טעם וזה אֹותּה. ְְֲִֶַַַַַַָָֹלחנט

רק מּׁשם רחֹוקה אינּה הּמכּפלה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמערת

ּבּמקנה מאד ּכבד יעקב היה יֹום, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹּכחצי

ּבימים רק ׁשם יּגיעּו ולא ּבית ּובני ְְְִִִֵַַַַָָָֹהּגדֹול

עד רּבים ימים ההּוא ּבּדר עׂשה וכן ְִִִֵֶֶַַַַַָָָרּבים,

כ"ז.) (מו"ק חכמים וׁשנּו אביו. אל ְֲִִֶָָָּבֹואֹו

הּכבֹוד: מּפני לעֹולם נׁשים ׁשל ְְְִִֵֶַָָָֹולא

È�‡Âיֹוסף וגם התנּצלּות, ּדברי אּלּו ׁשהיּו סבּור «¬ƒְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

וכבֹוד ּבארץ, ונקּברה ּבּדר ׁשּמתה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיֹודע

ׁשּלא ליעקב הּכּונה אבל ּבמֹותּה, לּה ְְֲֲֶַַַָָָָָָָֹֹעׂשה

ׁשּתי ׁשם יקּבר ׁשּלא ּכדי לּמערה אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹהֹולי

הּנּׂשאת היא ולאה מאבֹותיו, יבֹוׁש ּכי ְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָאחיֹות,

ּבּנדר אֹותּה ּבאהבתֹו ורחל ּבהּתר, ראׁשֹונה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָלֹו

לקחּה: לּה נדר ְֲֶַָָָָאׁשר

Êa‰.(ט) ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ Ô˙� ¯L‡היה לא ¬∆»«ƒ¡…ƒ»∆ָָֹ

ּבמצרים ּכי לאביו להֹודיע צרי ְְְְִִִִִִֵַַָָיֹוסף

לֹו היה לא מּמּנּו ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לֹו, ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָֹנֹולדּו

בני ׁשני ּכבר לֹו אמר והּוא ּובנים, ְְְִִֵֶַָָָָָאּׁשה
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(ç):älà-éî øîàiå óñBé éða-úà ìûøNé àøiå©©¬§¦§¨¥−¤§¥´¥®©−Ÿ¤¦¥«¤
i"yx£ÛÒBÈ È�aŒ˙‡ Ï‡¯NÈ ‡¯iÂ∑ׁשכ ונסּתּלקה לברכם, מאפרים,ּבּקׁש לצאת ואחאב ירבעם ׁשעתיד לפי מּמּנּו, ינה ««¿ƒ¿»≈∆¿≈≈ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

מּמנּׁשה ּובניו l‡ŒÈÓ‰.ויהּוא ¯Ó‡iÂ∑?לברכה ראּויין ׁשאינן אּלּו יצאּו .מהיכן ְְִֵֶַָָ«…∆ƒ≈∆ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָ

(è)äæa íéýìû éì-ïúð-øLà íä éða åéáà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¨¦½¨©´¥½£¤¨«©¦¬¡Ÿ¦−¨¤®
:íëøáàå éìà àð-íç÷ øîàiå©Ÿ©¾¨«¤¨¬¥©−©«£¨«£¥«

i"yx£‰Êa∑הּקדׁש רּוח עליו ונחה הּדבר, על רחמים יֹוסף ּובּקׁש ּכתּבה, ּוׁשטר ארּוסין ׁשטר לֹו Ó‡iÂ¯.הראה »∆ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻ«…«
ÌÎ¯·‡Â ÈÏ‡ ‡�ŒÌÁ˜∑הּכתּוב ׁשאמר יא)זהּו רּוחי(הושע ּתרּגלּתי אנכי זרֹועתיו", על קחם לאפרים, ּתרּגלּתי "ואנכי : »∆»≈««¬»¬≈ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ

זרֹועֹותיו על ׁשּלקחם עד אפרים, ּבׁשביל רמב"ן.ּביעקב ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹ

ß zah 'f ipy mei ß

(é)íúà Lbiå úBàøì ìëeé àì ï÷fî eãák ìàøNé éðéòå§¥¥³¦§¨¥Æ¨«§´¦½Ÿ¤¬Ÿ©−¦§®©©¥³Ÿ¨Æ
íäì ÷açéå íäì ÷Miå åéìà: ¥½̈©¦©¬¨¤−©§©¥¬¨¤«

(àé)éðô äàø óñBé-ìà ìàøNé øîàiåäpäå ézìlô àì E ©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½§¬Ÿ¨¤−´Ÿ¦¨®§¦§¦¥̧
:Eòøæ-úà íb íéýìû éúà äàøä¤§¨¬Ÿ¦²¡Ÿ¦−©¬¤©§¤«

i"yx£‡ÏÈzÏlÙ∑עֹוד ּפני ׁשאראה מחׁשבה לחׁשב לּבי מלאני ּכמֹו:∑ÈzÏlÙ.לא מחׁשבה, טז)לׁשֹון "הביאי(ישעיה …ƒ»¿ƒְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹƒ»¿ƒְְֲִִַָָָ
פלילה עׂשי ."עצה, ְֲִִֵָָ

(áé):äöøà åétàì eçzLiå åékøa íòî íúà óñBé àöBiå©¥¬¥²Ÿ−̈¥¦´¦§¨®©¦§©¬§©−̈¨«§¨
i"yx£Ì˙‡ ÛÒBÈ ‡ˆBiÂ∑ידיו לסמ לׂשמאל, וזה לימין זה ליּׁשבם ּכדי ּברּכיו, מעם יֹוסף הֹוציאם ׁשּנׁשקם לאחר «≈≈…»ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

ּולברכם ÂÈt‡Ï.עליהם eÁzLiÂ∑אביו מּלפני לאחֹוריו .ּכׁשחזר ְְֲֵֶָָ«ƒ¿«¿«»ְְֲִִִֵֶַַָָָ

(âé)ìàîOî Bðéîéa íéøôà-úà íäéðL-úà óñBé çwiå©¦©´¥»¤§¥¤¼¤¤§©³¦¦«¦Æ¦§´Ÿ
-úàå ìàøNé:åéìà Lbiå ìûøNé ïéîéî BìàîNá äMðî ¦§¨¥½§¤§©¤¬¦§Ÿ−¦¦´¦§¨¥®©©¥−¥¨«

i"yx£Ï‡¯NÈ Ï‡ÓOÓ B�ÈÓÈa ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡∑,הּבכֹור ׁשיהא וכון חברֹו, ׂשמאל ּכנגד ימינֹו חברֹו, לקראת הּבא ∆∆¿«ƒƒƒƒ¿…ƒ¿»≈ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
לברכה .מיּמן ְְִָָָֻ

(ãé)àeäå íéøôà Làø-ìò úLiå Bðéîé-úà ìàøNé çìLiå©¦§©Á¦§¨¥̧¤§¦¹©¨̧¤©³Ÿ¤§©¸¦Æ§´
ék åéãé-úà ìkN äMðî Làø-ìò BìàîN-úàå øéòvä©¨¦½§¤§Ÿ−©´Ÿ§©¤®¦¥Æ¤¨½̈¦¬

:øBëaä äMðî§©¤−©§«
i"yx£ÂÈ„ÈŒ˙‡ ÏkN∑מנּׁשה ּכי היה יֹודע ּכי ּומּדעת, לכ ידיו את הׂשּכיל וחכמה, ּבהׂשּכל 'אחּכימּנּון', ּכתרּגּומֹו: ƒ≈∆»»ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

עליו ימינֹו ׁשת לא כן ּפי על ואף .הּבכֹור, ְְְִִֵַַַָָָֹ

‡ÔÈl:ח ÔÓ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ È�a ˙È Ï‡¯NÈ ‡ÊÁÂ«¬»ƒ¿»≈»¿≈≈«¬««ƒ≈

ÈÈט ÈÏ ·‰Èc Ôep‡ È�a È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»
:ÔepÎ¯·‡Â È˙ÂÏ ÔÚk Ôep·¯˜ ¯Ó‡Â ‡Î‰»»«¬«»≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈»≈ƒ

ÈÊÁÓÏי ÏekÈ ‡Ï e·ÈqÓ Ô¯˜È Ï‡¯NÈ È�ÈÚÂ¿≈≈ƒ¿»≈¿»»ƒ≈»ƒ¿∆¡≈
ÛÈt‚Â ÔB‰Ï ˜ÈM�Â d˙ÂÏ ÔB‰˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿¿»≈¿«ƒ¿¿«ƒ

:ÔB‰Ï¿

Ï‡יא CÈt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈¿∆¡≈«»»
:CÈ�a ˙È Û‡ ÈÈ È˙È ÈÊÁ‡ ‡‰Â ˙È¯·Ò¿»ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»«»¿»

ÏÚיב „È‚Òe È‰BÓ„˜ ÔÓ ÔB‰˙È ÛÒBÈ ˜Èt‡Â¿«≈≈»¿ƒ√»ƒ¿≈«
:‡Ú¯‡ ÏÚ È‰Bt‡«ƒ««¿»

d�ÈÓÈaיג ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÔB‰ÈÂ¯z ˙È ÛÒBÈ ¯·„e¿«≈»«¿≈»∆¿«ƒƒƒ≈
dÏ‡Óq· ‰M�Ó ˙ÈÂ Ï‡¯NÈ„ ‡Ï‡ÓqÓƒ¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿«∆ƒ¿»≈

:d˙ÂÏ ·È¯˜Â Ï‡¯NÈ„ ‡�ÈÓÈÓƒƒ»¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»≈

¯LÈ‡יד ÏÚ ÈeLÂ d�ÈÓÈ ˙È Ï‡¯NÈ ËÈLB‡Â¿ƒƒ¿»≈»¿ƒ≈¿«ƒ«≈»
‡LÈ¯ ÏÚ dÏ‡Óq ˙ÈÂ ‡¯ÈÚÊ ‡e‰Â ÌÈ¯Ù‡„¿∆¿«ƒ¿¿≈»¿»¿»≈«≈»
‰L�Ó È¯‡ È‰B„ÈÏ ÔepÓÈkÁ‡ ‰M�Ó„ƒ¿«∆«¿ƒƒƒƒ¬≈¿«∆

:‡¯Îea¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפי על ואף עלי. טעם וזה אֹותּה. ְְֲִֶַַַַַַָָֹלחנט

רק מּׁשם רחֹוקה אינּה הּמכּפלה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמערת

ּבּמקנה מאד ּכבד יעקב היה יֹום, ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֹֹּכחצי

ּבימים רק ׁשם יּגיעּו ולא ּבית ּובני ְְְִִִֵַַַַָָָֹהּגדֹול

עד רּבים ימים ההּוא ּבּדר עׂשה וכן ְִִִֵֶֶַַַַַָָָרּבים,

כ"ז.) (מו"ק חכמים וׁשנּו אביו. אל ְֲִִֶָָָּבֹואֹו

הּכבֹוד: מּפני לעֹולם נׁשים ׁשל ְְְִִֵֶַָָָֹולא

È�‡Âיֹוסף וגם התנּצלּות, ּדברי אּלּו ׁשהיּו סבּור «¬ƒְְְְִִֵֵֵֶַַָָ

וכבֹוד ּבארץ, ונקּברה ּבּדר ׁשּמתה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיֹודע

ׁשּלא ליעקב הּכּונה אבל ּבמֹותּה, לּה ְְֲֲֶַַַָָָָָָָֹֹעׂשה

ׁשּתי ׁשם יקּבר ׁשּלא ּכדי לּמערה אֹותּה ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹֹהֹולי

הּנּׂשאת היא ולאה מאבֹותיו, יבֹוׁש ּכי ְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָאחיֹות,

ּבּנדר אֹותּה ּבאהבתֹו ורחל ּבהּתר, ראׁשֹונה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָלֹו

לקחּה: לּה נדר ְֲֶַָָָָאׁשר

Êa‰.(ט) ÌÈ‰Ï‡ ÈÏ Ô˙� ¯L‡היה לא ¬∆»«ƒ¡…ƒ»∆ָָֹ

ּבמצרים ּכי לאביו להֹודיע צרי ְְְְִִִִִִֵַַָָיֹוסף

לֹו היה לא מּמּנּו ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לֹו, ְְֲִֵֵֵֶֶֶָָֹנֹולדּו

בני ׁשני ּכבר לֹו אמר והּוא ּובנים, ְְְִִֵֶַָָָָָאּׁשה
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(åè)éúáà eëläúä øLà íéýìûä øîàiå óñBé-úà Cøáéå©§¨¬¤¤¥−©Ÿ©®¨«¡Ÿ¦¿£¤Á¦§©§¸£Ÿ©³
éãBòî éúà äòøä íéýìûä ÷çöéå íäøáà åéðôì§¨¨Æ©§¨¨´§¦§½̈¨«¡Ÿ¦Æ¨«Ÿ¤´Ÿ¦½¥«¦−

:äfä íBiä-ãòרמב"ן ©©¬©¤«

(æè)àøwéå íéøòpä-úà Cøáé òø-ìkî éúà ìàbä Càìnä©©§¨Á©Ÿ¥̧Ÿ¦¹¦¨À̈§¨¥»¤©§¨¦¼§¦¨¥³
áø÷a áøì ebãéå ÷çöéå íäøáà éúáà íLå éîL íäá̈¤Æ§¦½§¥¬£Ÿ©−©§¨¨´§¦§¨®§¦§¬¨−Ÿ§¤¬¤

:õøàä̈¨«¤
i"yx£È˙‡ Ï‡b‰ C‡Ïn‰∑להׁשּתּלח הרגיל ּבחלֹום:מלא האלהים מלא אלי "וּיאמר ׁשּנאמר: ּכענין ּבצרתי, אלי ««¿»«…≈…ƒְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

אל" ּבית האל אנכי וגֹו' ‡˙ÌÈ¯Úp‰Œ.יעקב C¯·È∑ואפרים ואין∑eb„ÈÂ.מנּׁשה ורבים, ׁשּפרים הּללּו ּכּדגים ְֲִֵֵֵַָָֹֹ¿»≈∆«¿»ƒְְְִֶֶַַ¿ƒ¿ְְִִִֵֶַַָָָָ
ּבהם ׁשֹולטת הרע .עין ִֶֶֶַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(152 'nr gl mgpn zxez)

הארץ ּבקרב לרב טז)וידּגּו ּדאתּגליא'.ארץ(מח, 'עלמא היינּו היאים– ׁשהּברכה ּבחסידּות, ּומבאר ּדאתּכּסיא'. 'עלמא היינּו – ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ּב'יחּודא עילאה' 'יחּודא המׁשכת ענין והּוא ּדאתּכּסיא'. ּב'עלמא הּמאירים אֹורֹות אֹותם יתּגּלּו ּדאתּגליא' ּב'עלמא ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשּגם

רמב"ןּתּתאה'. ַָָ

ß zah 'g iyily mei ß

(æé)íéøôà Làø-ìò Bðéîé-ãé åéáà úéLé-ék óñBé àøiå©©´§¥À¦«¨¦̧¨¦¯©§¦²©¬Ÿ¤§©−¦
-Làø ìòî dúà øéñäì åéáà-ãé Cîúiå åéðéòa òøiå©¥©́§¥¨®©¦§´Ÿ©¨¦À§¨¦¬Ÿ¨²¥©¬«Ÿ

:äMðî Làø-ìò íéøôà¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«
i"yx£ÂÈ·‡Œ„È CÓ˙iÂ∑ּבנֹו ראׁש מעל ּבידֹוהרימּה רמב"ן.ּותמכּה «ƒ¿…«»ƒְְְִֵֵַָָָָֹ

(çé)íéN øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìà óñBé øîàiå©Ÿ̄¤¥²¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ¦¬
ðéîé:BLàø-ìò E §¦«§−©Ÿ«

‡·‰˙Èטו eÁÏÙ Èc ÈÈ ¯Ó‡Â ÛÒBÈ ˙È CÈ¯·e»ƒ»≈«¬»¿»ƒ¿»¬»»«
È�˙È‡cÓ È˙È ÔÊc ÈÈ ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ È‰BÓ„√̃»ƒ«¿»»¿ƒ¿»¿»¿«»ƒƒ¿ƒ»ƒ

:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú«»»≈

È˙טז C¯·È ‡LÈa ÏkÓ È˙È ˜¯Ù Èc ‡Î‡ÏÓ«¿»»ƒ¿«»ƒƒ»ƒ»¿»≈»
È˙‰·‡ ÌeLÂ ÈÓL ÔB‰· È¯˜˙ÈÂ ‡iÓÏeÚ≈«»¿ƒ¿¿≈¿¿ƒ¿¬»»«
È�· B‚a ÔebÒÈ ‡nÈ È�e�Îe ˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡«¿»»¿ƒ¿»¿≈«»ƒ¿¿¿≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡L�‡¡»»««¿»

ÏÚיז d�ÈÓÈ „È È‰e·‡ ÈeL È¯‡ ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¬≈«ƒ»ƒ«¿ƒ≈«
‡„È „ÚÒe È‰B�ÈÚa LÈ‡·e ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ≈̄»¿∆¿«ƒ¿≈¿≈ƒ¿≈¿»
ÌÈ¯Ù‡„ ‡LÈ¯ ÏÚÓ d˙È ‰‡„Ú‡Ï È‰e·‡„¿»ƒ¿«¬»»»«≈«≈»¿∆¿«ƒ

:‰M�Ó„ ‡LÈ¯ ÏÚ d˙eÁp‡Ï¿«»««≈»ƒ¿«∆

„ÔÈיח È¯‡ ‡a‡ ÔÎ ‡Ï È‰e·‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈¿»ƒ»≈«»¬≈≈
:dLÈ¯ ÏÚ C�ÈÓÈ ÂL ‡¯Îea¿»«¿ƒ»«≈≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּפרּוׁש ּכי לי ונראה מצרים. ּבארץ ל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָהּנֹולדים

הּׁשם לי ׁשּנתנם ׁשאמרּת, הּזה ּבענין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבזה,

אמרּת אׁשר והם מצרימה, אלי ּבֹוא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹקדם

אל ּבאה הּנערה ּובזה וכן ,ל ׁשהם ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעליהם

אלהים. לי נתן ואמר י"ג). ב' (אסּתר ְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמל

הּמל לי ׁשּנתן עד נּסים הּׁשם לי ִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשעׂשה

מּמּנה: האּלה הּבנים לי והיּו ְִִִִֵֶֶַָָָָָָהאּׁשה

Ó‡iÂ¯.(טו) ÛÒBÈ ˙‡ C¯·ÈÂּכי הּטעם, «¿»∆∆≈«…«ִַַַ

את ּבר אֹותֹו ּבאהבתֹו יֹוסף את ְְֲֵֵֵֶֶַַָָלבר

והיתה אחר, זרע ליֹוסף היה לא ּכי ויּגיד ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּבניו.

ׁשּיּקראּו אֹו הּנערים. אּלה ּבברּכת ּברּכתֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּכל

יברכּו ּומּברּכתם אחיהם ׁשם על ּבניו ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשאר

הם: ֵַּגם

‡e‰Âּומֹולדּת אֹומר הּנביא ּכי ּבעיני, הּנכֹון ¿ְְְִִֵֵַַַַָָ

ּודברֹו יהיּו, ל אחריהם הֹולדּת ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָאׁשר

ּבנים כן אחרי הֹוליד אבל לריק, יהיה ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹלא

ּבתריהֹון, ּדתֹוליד ּובנין ׁשאמר אנקלּוס ְְְְְְִִֵֶַַַַָֻּכדעת

ּכמֹו עתיד, ּבמקֹום עבר הֹולדּת אׁשר ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָויהיה

ורּבים כ"ב), (ּפסּוק האמֹורי מּיד לקחּתי ְְֱֲִִִִֶַַַָָָאׁשר

היּו ׁשּכבר יראה הּפׁשט ּדר על ּכי ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמּלבּדֹו.

מצרימה אליו ּבֹואֹו אחרי ׁשהֹוליד ּבנים ְְֲִִִֵֵֶַַָָָלֹו

ׁשני "ועּתה אמר ולא ,להארי ּׁשהצר ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֻמּמה

ּכראּובן ּומנּׁשה אפרים ל הּנֹולדים ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָבני

ל ּתֹוליד אׁשר ּומֹולדּת לי יהיּו ְְְְְְֲִִִִֶַוׁשמעֹון

נ') מ"א (לעיל ּׁשאמר מה טעם וזה ְְְִֵֶֶַַַַָיהיּו".

בני ׁשני יּלד הרעב,ּוליֹוסף ׁשנת ּתבֹוא ּבטרם ם ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

אחרים, ּבנים עֹוד לֹו נֹולדּו הרעב אחרי ְֲֲִִִֵֵַָָָָּכי

:צר ּבהם אין ּכי אֹותם יזּכיר לא ְְִִֵֶֶַַָָָֹֹוהּכתּוב

ÌÈ‰Ï‡‰Ì‰¯·‡ ÂÈ�ÙÏ È˙·‡ eÎl‰˙‰ ¯L‡ »¡…ƒ¬∆ƒ¿«¿¬…«¿»»«¿»»
.˜ÁˆÈÂאלהי אל הּנביא יקרא ¿ƒ¿»ְֱִִֵֶַָָֹ

עּמהם ועׂשה והּגבּורה הּגדּלה לֹו אׁשר ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָָֻאבֹותיו

לאלהי וּיקרא הּנֹוראֹות, ואת הּגדֹולֹות ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹאת

ויּתכן מעֹודֹו. אֹותֹו רֹועה הּוא אׁשר ְֱֲִֵֵֶֶֶָָהאמת

אבי ורע רע מּגזרת אֹותי, הרֹועה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׁשּיהיה

ההיא ּבּמּדה ּכי י') כ"ז (מׁשלי ּתעזב ְֲִִִִֵַַַַָֹאל

העֹונה הּוא הּגֹואל והּמלא ורעּות, ְְְֵֵֶַַַָָָׁשלֹום

ּבית האל אנכי לֹו וׁשאמר צרתֹו, ּבעת ְְִֵֵֵֶַָָָָָֹאֹותֹו

(ׁשמֹות עליו ׁשּנאמר והּוא י"ג), ל"א (לעיל ְְְֱֵֵֶֶַָָאל

ּבקרב אמר ּולכ ּבקרּבֹו. ׁשמי ּכי כ"א) ְְְְְִִִֶֶַָָכ"ג

לּמׂשּכיל: מבאר זה והרי ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹהארץ,

Ï‡Âעם הּזה, הּיֹום עד מעֹודי עליו יקׁשה ¿«ְִִֵֶֶַַַַָָ

לאלהי זבחים וּיזּבח ּבּפסּוק ּׁשּכתבנּו ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹמה

ינחהּו מעֹודֹו ּכי א'), מ"ו (לעיל יצחק ְְְִִִֵֵֵַָָאביו

עד הּמּדה לֹו נתיחד לא אבל אמת, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָֹּבדר

לארץ, ּבחּוצה היֹותֹו מּפני אבֹותיו לארץ ְְְֱֲִֵֶֶֶָָָָׁשּובֹו

ּבדר לבן עם להתנהג ׁשהצר ּבעבּור ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָֻּגם

האמת: ּדר ואינּנּו ְְְֱֵֶֶֶֶַָֹּפתלּתל

וטעם ÈÓL.(טז) Ì‰· ‡¯wÈÂאברהם רּבי אמר ְַַ¿ƒ»≈»∆¿ƒְִַַַָָָ

הם ּכאׁשר אפרים ׁשם על יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּנקראּו

נכֹון ואינּנּו ויעקב. יצחק אברהם זרע ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹנקראים

נקראּו לא והּנה בהם אמר הּכתּוב ׁשםּכי על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ

והּנכֹון יֹוסף. ּבית ׁשּיּקראּו ּבעבּור ואּולי ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָמנּׁשה,

יצחק אברהם ׁשם ויהיה ּוׁשמם זרעם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיעמד

לעֹולם: ּבהם נזּכר ְְְֲִֶַָָָֹויעקב

ÂÈ�ÈÚa.(יז) Ú¯iÂאת אֹוהב היה יֹוסף אּולי «≈«¿≈»ֵֵֶַָָ

חרה לכן ּבכֹור היֹותֹו ּבעבּור יֹותר ְְֱֲֵֵֶַַָָָמנּׁשה

ּבהם, אביו ׁשּטעה חׁשב ּכי ּבעיני והּנכֹון ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָלֹו.

ּברּכתֹו ּתבא לא ּדעת ּבבלי ּברּכתֹו היתה ְְְְְִִִִִַַָָָָָֹֹואם

וכאׁשר ּכראּוי, הּקדׁש ּברּוח אינּנה ּכי ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעליהם

נתּפּיס: י"ט), (ּפסּוק ידעּתי בני ידעּתי לֹו ְְְְִִִִֵַַַַָָָָאמר

igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g iyily meil inei xeriy

(èé)àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå íòì-äéäé¦«§¤§¨−§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
i"yx£ÈzÚ„È È�· ÈzÚ„È∑הּבכֹור B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚlŒ‰È‰È ‡e‰ŒÌb∑ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מּמּנּו, לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶֶַָָָָ

ידֹו על נס עֹוׂשה epnÓ.הּוא Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â∑וילּמד הארץ את ׁשּינחיל מּמּנּו, לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד ֵֶַָ¿»»ƒ«»…ƒ¿«ƒ∆ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ליׂשראל ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ.ּתֹורה ‰È‰È BÚ¯ÊÂ∑,ּוׁשמֹו ׁשמעֹו ּבצאת יתמּלא העֹולם וירחּכׁשּיעמּכל ּבגבעֹון חּמה יד ְְִֵָָ¿«¿ƒ¿∆¿…«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

אּילֹון .ּבעמק ְֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr i zegiy ihewl)

הּגֹוים מלא יהיה וזרעֹו מּמּנּו יגּדל הּקטן אחיו יט)ואּולם זֹו(מח, ּבברכה הּבכֹור, מנּׁשה, את יעקב ּברְך לא מּדּוע לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

ׁשענינּה היינּו ּבארץ"), הּגפן את "הּמבריְך (ּכמֹו 'המׁשכה' ּפרּוׁשּה 'ּברכה' ּדהּנה והענין, הּקטן. מאחיו ׁשּיגּדל – להמׁשיְךעצמּה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ולא מּמקֹורֹו, ּכְךלחּדׁשּדבר ׁשּלא מּכיון מאפרים, יגּדל ׁשּמנּׁשה ּבברכתֹו לפעל יעקב יכֹול היה לא לכן ּבּמקֹור. קּים ׁשאינֹו ּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ּבּמקֹור. הּמּצב ַַַָָהּוא

(ë)øîàì ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ
éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîëå íéøôàk íéýìû EîNé§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬

:äMðî§©¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ C¯·È Ea∑"וכמנּׁשה ּכאפרים אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ּבברכתם יברכם ּבניו, את לבר .הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡ ÌNiÂ∑לפני הּנׂשיאיםּבברכתֹו, ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו רמב"ן.מנּׁשה, «»∆∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻ

(àë)íéýìû äéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³¡Ÿ¦Æ
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënò¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

(áë)éçà-ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàåézç÷ì øLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³¨©̧§¦Æ
ãiî:ézL÷áe éaøça éøîàä ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

i"yx£EÏ Èz˙� È�‡Â∑,ּבקבּורתי להתעּסק טֹורח ׁשאּתה ׁשכם,לפי זֹו זֹו? ואי ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ל נתּתי אני וגם «¬ƒ»«ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
כד)ׁשּנאמר: ּבׁשכם"(יהושע קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני העלּו אׁשר יֹוסף עצמֹות EÈÁ‡ŒÏÚ."ואת „Á‡ ÌÎL∑ׁשכם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ¿∆««««∆ְֶ

ל ּתהיה היא אחימּמׁש, על יתרה אחד ÈzL˜·e.חלק Èa¯Áa∑נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי את ולוי ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא אחד", "ׁשכם אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר להם, להזּדּוג סביבֹותיהם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכל

ּבּמקרא: ּדֹומים לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ּו'ׁשכם', חלקים, כא)ׁשני ּתׁשית(תהלים ׁשכם", תׁשיתמֹו "ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לחלקים. לפני ס)ׂשֹונאי ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה חלקֹו,(הושע איׁש ירּצחּוֿׁשכמה", ג)"ּדר אחד"(צפניה ׁשכם ."לעבדֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

È¯Ó‡‰ „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡∑פיו ּבאמרי אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר אמֹורי. מעׂשה ׁשעׂשה עׂשו, Èa¯Áa.מּיד ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ¿«¿ƒ
ÈzL˜·e∑חכמתי ולענּיּות(ּותפּלתיהיא זה. על עליהם ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש אפׁשר ּדאי ׁשּכתב ּברא"ם ועּין ¿«¿ƒְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לׁשמעֹון ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, לפרׁש אפׁשר אי הכי ּבלאו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדעּתי,

ודֹוק ליֹוסף, ולא רמב"ן.)ולוי, ְְְְִֵֵֹ

‡Ûיט ‡�Ú„È È¯· ‡�Ú„È ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰B�·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

C¯·Èכ Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈ¯·e¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰M�ÓÎÂ ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ C�ÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰M�Ó Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

È‰ÈÂכא ˙È‡Ó ‡�‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È·‰È ‡�‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ� Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··e¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‰e‡.(כ) ÌBia ÌÎ¯·ÈÂ,ההּוא ּבּיֹום טעם «¿»¬≈««ַַַַ

מנּׁשה לׂשּום ּבֹו יפצר ׁשּיֹוסף ְְֲֵֵֶֶַַַָּבעבּור

ימינֹו יד להסיר רצה לא ּכי הּגיד ְְִִִִִִַָָָֹראׁשֹון,

אּלא עֹוד ולא מנּׁשה, ראׁש על אפרים ְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹֹמראׁש

יֹוסף ּבפני ההּוא ּבּמעמד ּבפרּוׁש ואמר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשחזר

וכמנּׁשה: ּכאפרים אֹותם ְְְְְְִִֶֶַַָָּבברכֹו

ÌNiÂ.‰M�Ó È�ÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ּברכֹותיו.‡˙ ּבכל «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆ְְִָָ

ידּבר, יֹוסף אל יׂשראל. יבר ּב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָוטעם

לּמתּבר ויאמר יׂשראל עם יבר ּבזרע ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכי

וכמנּׁשה: ּכאפרים אלהים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַֹיׂשימ

‡EÈÁ.(כב) ÏÚ „Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙� È�‡Â«¬ƒ»«ƒ¿¿∆««««∆
ׁשני ועׂשאם יֹוסף ּבני את ׁשּבר ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחרי

כ"א.), (ּפסּוק לֹו ואמר יֹוסף על חזר ְְִֵַַַָָָָׁשבטים,

ּבּגלּות עּמכם אלהים והיה מת, אנכי ְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹהּנה

מאד, ותרּבּו ותפרּו צרה, מּכל אתכם ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹלהּציל

אֹותּה לנחל אבֹותיכם ארץ אל אתכם ,ויׁשיב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

האחד החלק ההיא ּבארץ ל נתּתי ּכבר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואני

להיֹות הּבכֹורה, חלק והּוא לתת, ּבידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָאׁשר

מּיד אֹותֹו ׁשּלקחּתי מּיֹום אחי על יתר ְִִִֵֶֶַַַַָָּבֹו

ּובקׁשּתי: ּבחרּבי ְְְְֱִִִַַָהאמֹורי

‰ÊÂהֹודיעֹו ּכי אֹותֹו, ואהבתֹו ליֹוסף ּפיּוס ּכּלֹו ¿∆ְְֲִִִֵַָֻ

מעּתה ּבניו להיֹות הּבכֹורה לֹו ְְִֵֶַַַָָָָָׁשּנתן

ּבדגלי ּגם ׁשבטים ׁשני להעׂשֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָמתּברכים

לֹו אׁשר החלק וגם הּנׂשיאים, וחנּכת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָֻהּמדּבר



לי igie zyxt - gn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'g iyily meil inei xeriy

(èé)àeä-íb ézòãé éðá ézòãé øîàiå åéáà ïàîéå©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦©¬
epnî ìcâé ïèwä åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå íòì-äéäé¦«§¤§¨−§©´¦§¨®§À̈¨¦³©¨ŸÆ¦§©´¦¤½

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«
i"yx£ÈzÚ„È È�· ÈzÚ„È∑הּבכֹור B‚Â'.ׁשהּוא ÌÚlŒ‰È‰È ‡e‰ŒÌb∑ּברּו ׁשהּקדֹוׁש מּמּנּו, לצאת ּגדעֹון ׁשעתיד »«¿ƒ¿ƒ»«¿ƒְֶַ«ƒ¿∆¿»¿ְִִִֵֶֶֶַָָָָ

ידֹו על נס עֹוׂשה epnÓ.הּוא Ïc‚È ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ÌÏe‡Â∑וילּמד הארץ את ׁשּינחיל מּמּנּו, לצאת יהֹוׁשע ׁשעתיד ֵֶַָ¿»»ƒ«»…ƒ¿«ƒ∆ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
ליׂשראל ÌÈBb‰Œ‡ÏÓ.ּתֹורה ‰È‰È BÚ¯ÊÂ∑,ּוׁשמֹו ׁשמעֹו ּבצאת יתמּלא העֹולם וירחּכׁשּיעמּכל ּבגבעֹון חּמה יד ְְִֵָָ¿«¿ƒ¿∆¿…«ƒְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

אּילֹון .ּבעמק ְֵֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(38 'nr i zegiy ihewl)

הּגֹוים מלא יהיה וזרעֹו מּמּנּו יגּדל הּקטן אחיו יט)ואּולם זֹו(מח, ּבברכה הּבכֹור, מנּׁשה, את יעקב ּברְך לא מּדּוע לׁשאל: יׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹֹֹ

ׁשענינּה היינּו ּבארץ"), הּגפן את "הּמבריְך (ּכמֹו 'המׁשכה' ּפרּוׁשּה 'ּברכה' ּדהּנה והענין, הּקטן. מאחיו ׁשּיגּדל – להמׁשיְךעצמּה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָ

ולא מּמקֹורֹו, ּכְךלחּדׁשּדבר ׁשּלא מּכיון מאפרים, יגּדל ׁשּמנּׁשה ּבברכתֹו לפעל יעקב יכֹול היה לא לכן ּבּמקֹור. קּים ׁשאינֹו ּדבר ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ּבּמקֹור. הּמּצב ַַַָָהּוא

(ë)øîàì ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia íëøáéå©§¨̧£¥¹©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ
éðôì íéøôà-úà íNiå äMðîëå íéøôàk íéýìû EîNé§¦«§´¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬

:äMðî§©¤«
i"yx£Ï‡¯NÈ C¯·È Ea∑"וכמנּׁשה ּכאפרים אלהים יׂשימ" לבנֹו: איׁש ויאמר ּבברכתם יברכם ּבניו, את לבר .הּבא ¿¿»≈ƒ¿»≈ְְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ÌÈ¯Ù‡Œ˙‡ ÌNiÂ∑לפני הּנׂשיאיםּבברכתֹו, ּובחנּכת ּבדגלים להקּדימֹו רמב"ן.מנּׁשה, «»∆∆∆¿«ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻ

(àë)íéýìû äéäå úî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®§¨¨³¡Ÿ¦Æ
:íëéúáà õøà-ìà íëúà áéLäå íënò¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤£«Ÿ¥¤«

(áë)éçà-ìò ãçà íëL Eì ézúð éðàåézç÷ì øLà E ©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®£¤³¨©̧§¦Æ
ãiî:ézL÷áe éaøça éøîàä ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«

i"yx£EÏ Èz˙� È�‡Â∑,ּבקבּורתי להתעּסק טֹורח ׁשאּתה ׁשכם,לפי זֹו זֹו? ואי ּבּה, ׁשּתּקבר נחלה ל נתּתי אני וגם «¬ƒ»«ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
כד)ׁשּנאמר: ּבׁשכם"(יהושע קברּו מּמצרים יׂשראל ּבני העלּו אׁשר יֹוסף עצמֹות EÈÁ‡ŒÏÚ."ואת „Á‡ ÌÎL∑ׁשכם ְְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ¿∆««««∆ְֶ

ל ּתהיה היא אחימּמׁש, על יתרה אחד ÈzL˜·e.חלק Èa¯Áa∑נתּכּנסּו ׁשכם, אנׁשי את ולוי ׁשמעֹון ּכׁשהרגּו ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ¿«¿ƒ¿«¿ƒְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבניו ׁשּיּטלּו הּבכֹורה, היא אחד", "ׁשכם אחר: ּדבר ּכנגּדן. מלחמה ּכלי יעקב וחגר להם, להזּדּוג סביבֹותיהם ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּכל

ּבּמקרא: ּדֹומים לֹו יׁש והרּבה ּכתרּגּומֹו, הּוא, חלק לׁשֹון ּו'ׁשכם', חלקים, כא)ׁשני ּתׁשית(תהלים ׁשכם", תׁשיתמֹו "ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
לחלקים. לפני ס)ׂשֹונאי ׁשכם",(שם ו)"אחּלקה חלקֹו,(הושע איׁש ירּצחּוֿׁשכמה", ג)"ּדר אחד"(צפניה ׁשכם ."לעבדֹו ְְְְְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

È¯Ó‡‰ „iÓ ÈzÁ˜Ï ¯L‡∑פיו ּבאמרי אביו צד ׁשהיה אחר: ּדבר אמֹורי. מעׂשה ׁשעׂשה עׂשו, Èa¯Áa.מּיד ¬∆»«¿ƒƒ«»¡…ƒְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָ¿«¿ƒ
ÈzL˜·e∑חכמתי ולענּיּות(ּותפּלתיהיא זה. על עליהם ּכעס ׁשהרי מּדעּתֹו, עׂשּו לא ּדהא ולוי, ׁשמעֹון ׁשל חרּבם על לפרׁש אפׁשר ּדאי ׁשּכתב ּברא"ם ועּין ¿«¿ƒְְְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

לׁשמעֹון ׁשּיּנתן ראּוי הּטעם מּזה אדרּבא, והלא ּובקׁשּתם, ּבחרּבם ולוי ׁשמעֹון ׁשּלקחּוהּו מּפני ליֹוסף ׁשּנתנֹו על יהיה טעם ּנתינת ּדמה עליהם, לפרׁש אפׁשר אי הכי ּבלאו ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּדעּתי,

ודֹוק ליֹוסף, ולא רמב"ן.)ולוי, ְְְְִֵֵֹ

‡Ûיט ‡�Ú„È È¯· ‡�Ú„È ¯Ó‡Â È‰e·‡ ·È¯ÒÂ¿»≈»ƒ«¬«¿«¿»¿ƒ¿«¿»«
È‰eÁ‡ Ì¯·e ÈbÒÈ ‡e‰ Û‡Â ‡nÚÏ È‰È ‡e‰¿≈¿«»¿«ƒ¿≈¿«»ƒ
ÔÈËÈlL ÔB‰È È‰B�·e dpÓ ÈbÒÈ ‡¯ÈÚÊ¿ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿ƒ¿«ƒƒ

:‡iÓÓÚa¿«¿«»

C¯·Èכ Ca ¯ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ÔepÎÈ¯·e¿≈ƒ¿»«¿≈«»¿»≈
‰M�ÓÎÂ ÌÈ¯Ù‡k ÈÈ C�ÈeLÈ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿≈«¿«ƒ»¿»¿∆¿«ƒ¿ƒ¿«∆

:‰M�Ó Ì„˜ ÌÈ¯Ù‡ ˙È ÈÂLÂ¿«≈»∆¿«ƒ√»¿«∆

È‰ÈÂכא ˙È‡Ó ‡�‡ ‡‰ ÛÒBÈÏ Ï‡¯NÈ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»≈¿≈»¬»»ƒƒ≈
‡Ú¯‡Ï ÔBÎ˙È ·È˙ÈÂ ÔBÎcÚÒa ÈÈc ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿≈¿»≈»¿¿«¿»

:ÔBÎ˙‰·‡c«¬»«¿

‡CÈÁכב ÏÚ ¯ÈzÈ „Á ˜ÏeÁ CÏ ˙È·‰È ‡�‡Â«¬»¿»ƒ»«««ƒ««»
È˙BÏˆa ‰‡¯BÓ‡„ ‡„ÈÓ ˙È·ÈÒ� Ècƒ¿≈ƒƒ»∆¡»»ƒ¿ƒ

:È˙eÚ··e¿»ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰‰e‡.(כ) ÌBia ÌÎ¯·ÈÂ,ההּוא ּבּיֹום טעם «¿»¬≈««ַַַַ

מנּׁשה לׂשּום ּבֹו יפצר ׁשּיֹוסף ְְֲֵֵֶֶַַַָּבעבּור

ימינֹו יד להסיר רצה לא ּכי הּגיד ְְִִִִִִַָָָֹראׁשֹון,

אּלא עֹוד ולא מנּׁשה, ראׁש על אפרים ְְְִֵֶֶֶַַַָֹֹֹמראׁש

יֹוסף ּבפני ההּוא ּבּמעמד ּבפרּוׁש ואמר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָׁשחזר

וכמנּׁשה: ּכאפרים אֹותם ְְְְְְִִֶֶַַָָּבברכֹו

ÌNiÂ.‰M�Ó È�ÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ּברכֹותיו.‡˙ ּבכל «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆ְְִָָ

ידּבר, יֹוסף אל יׂשראל. יבר ּב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָוטעם

לּמתּבר ויאמר יׂשראל עם יבר ּבזרע ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹּכי

וכמנּׁשה: ּכאפרים אלהים ְְְְְְֱִִִִֶֶַַֹיׂשימ

‡EÈÁ.(כב) ÏÚ „Á‡ ÌÎL EÏ Èz˙� È�‡Â«¬ƒ»«ƒ¿¿∆««««∆
ׁשני ועׂשאם יֹוסף ּבני את ׁשּבר ְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָאחרי

כ"א.), (ּפסּוק לֹו ואמר יֹוסף על חזר ְְִֵַַַָָָָׁשבטים,

ּבּגלּות עּמכם אלהים והיה מת, אנכי ְֱִִִִֵֵֶַָָָָָֹֹהּנה

מאד, ותרּבּו ותפרּו צרה, מּכל אתכם ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹלהּציל

אֹותּה לנחל אבֹותיכם ארץ אל אתכם ,ויׁשיב ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָֹ

האחד החלק ההיא ּבארץ ל נתּתי ּכבר ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָואני

להיֹות הּבכֹורה, חלק והּוא לתת, ּבידי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָאׁשר

מּיד אֹותֹו ׁשּלקחּתי מּיֹום אחי על יתר ְִִִֵֶֶַַַַָָּבֹו

ּובקׁשּתי: ּבחרּבי ְְְְֱִִִַַָהאמֹורי

‰ÊÂהֹודיעֹו ּכי אֹותֹו, ואהבתֹו ליֹוסף ּפיּוס ּכּלֹו ¿∆ְְֲִִִֵַָֻ

מעּתה ּבניו להיֹות הּבכֹורה לֹו ְְִֵֶַַַָָָָָׁשּנתן

ּבדגלי ּגם ׁשבטים ׁשני להעׂשֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָמתּברכים

לֹו אׁשר החלק וגם הּנׂשיאים, וחנּכת ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָֻהּמדּבר
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èî(à)íëì äãébàå eôñàä øîàiå åéða-ìà á÷òé àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ§©¦´¨¨¤½
:íéîiä úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬©¨¦«

i"yx£ÌÎÏ ‰„Èb‡Â∑(ב"ר),הּקץ את לגּלֹות אחריםּבּקׁש ּדברים לֹומר והתחיל ׁשכינה, מּמּנּו רמב"ן.ונסּתּלקה ¿«ƒ»»∆ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(á)íëéáà ìûøNé-ìà eòîLå á÷òé éða eòîLå eöáwä: ¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤¦§¨¥¬£¦¤«

(â)øúéå úàN øúé éðBà úéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤
:æò̈«

i"yx£È�B‡ ˙ÈL‡¯Â∑מּימיו קרי ראה ׁשּלא ׁשּלֹו, ראׁשֹונה טּפה ּכמֹו:∑‡È�B.(ב"ר)היא יב)ּכחי, אֹון(הושע "מצאתי ¿≈ƒƒְִִִִִֶֶָָָָָָֹƒְִִָָֹ
מ)לי", אֹונים"(ישעיה "ּולאין אֹונים", N‡˙."מרב ¯˙È∑ּכּפים נׂשיאּות לׁשֹון ּבכהּנה, אחי על יתר להיֹות היית .ראּוי ְִִִֵֵֹ∆∆¿≈ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ

ÊÚ ¯˙ÈÂ∑:ּכמֹו ב)ּבמלכּות, א אּלה?(שמואל ּכל להפסיד ל ּגרם ּומי למלּכֹו", עז רמב"ן."ויּתן ¿∆∆»ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ

(ã)éáà éákLî úéìò ék øúBz-ìà íénk æçtzìlç æà E ©³©©©̧¦Æ©©½¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬¦©−§¨
:äìò éòeöé§¦¬¨¨«

i"yx£ÌÈnk ÊÁt∑להראֹות מהרּת אׁשר והּבהלה ּכּמיםהּפחז ,ּכעס ««««ƒְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָ
לכ למרּוצתם, הּממהרים הּפחז∑‡BzŒÏ˙¯.הּללּו ּומהּו ,ל ראּויֹות ׁשהיּו הּללּו היתרֹות ּכל לּטל ּתרּבה אל ְְְֲִִַַַָָָָ««ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

ּפחזּת? zÏlÁ.אׁשר Ê‡ EÈ·‡ È·kLÓ ˙ÈÏÚ Èk∑,הּׁשכינה והיא יצּועי, על ׁשעלה ׁשם להיֹותאֹותֹו ּדרּכּה ׁשהיה ְֲֶַָָƒ»ƒ»ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ«¿»ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
יצּועי על נקּוד∑ÊÁt.עֹולה היה עבר, לׁשֹון היה ואּלּו ּפּת"ח, נקּוד וכּלֹו למעלה טעמֹו לפיכ הּוא, ּדבר ׁשם ְִַָ««ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָָָָָָֻ

למּטה וטעמֹו ּפּת"ח וחציֹו קמ"ץ ּוסדינין,∑ÈÚeˆÈ.חציֹו לבדין ידי על אֹותֹו ׁשּמּציעים ׁשּום על מׁשּכב, לׁשֹון ְְְְְֲֶֶַַַָָָָ¿ƒְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָ
לֹו: ּדֹומים סג)והרּבה עלֿיצּועי",(תהלים קלב)"אםֿזכרּתי יצּועי(שם עלֿערׂש רמב"ן.""אםֿאעלה ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ÈeÁ‡Âא eLpk˙‡ ¯Ó‡Â È‰B�·Ï ·˜ÚÈ ‡¯˜e¿»«¬…ƒ¿ƒ«¬«ƒ¿«»«¬«≈
:‡iÓBÈ ÛBÒa ÔBÎ˙È Ú¯ÚÈ Èc ˙È ÔBÎÏ¿»ƒ¿««»¿¿«»

‡ÔÙÏeב eÏÈa˜Â ·˜ÚÈ È�a eÚÓLe eLpk˙‡ƒ¿«»¿»¿≈«¬…¿«ƒ¿«
:ÔBÎe·‡ Ï‡¯NÈ ÔÓƒƒ¿»≈¬

‰Â‰ג CÏ Èt˜z LÈ¯Â ÈÏÈÁ z‡ È¯Îea Ô·e‡¿̄≈¿ƒ«¿≈ƒ¿≈»¿ƒ»¬»
‡z�‰k ‡˙e¯ÈÎa ÔÈ˜ÏeÁ ‡˙Ïz ·qÓÏ ÈÊÁ»≈¿ƒ«¿»»»ƒ¿≈»¿À¿»

:‡˙eÎÏÓe«¿»

Ì¯aד ‡iÓÎ ‡‰ CÈt‡ Ï·˜Ï ‡zÏÊ‡c ÏÚ««¬«¿»»√≈«»»¿«»¿«
È¯‡ ·q˙ ‡Ï ¯ÈzÈ ˜ÏBÁ ‡˙È�‰‡ ‡Ï»«¬≈»»«ƒ»ƒ»¬≈
‡zÏÁ‡ ÔÎa Ce·‡ È·kLÓ ˙Èa ‡z˜ÏÒ¿∆¿»≈ƒ¿¿≈»¿≈¬∆¿»

:‡z˜ÏÒ È¯a ÈÈeeLÏ¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

הארץ יכּבׁשּו ּכאׁשר ּבֹו ׁשּיזּכה לֹו נתן ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבּנחלה

לֹו, אמר והּנה ּובמלחמה. ּובקׁשת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָּבחרב

,ל לעׂשֹות ׁשּיכלּתי הּטֹובה ּכל עּמ ְְְֲִִִִֶַַָָָָֹעׂשיתי

ּברׁשּות אין ּכי לעׂשֹותּה, יכֹול ׁשהייתי ְְֲִִִִֵֵֶַָָָלעת

לגזל ּבידֹו ׁשאין אחד, ׁשכם רק ּבארץ ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹיעקב

היתה הּבכֹורה רק נחלתֹו, את מּבניו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָמאחד

אֹותּה נתן והּנה ּבעיניו, לטֹוב אֹותּה לתת ְְְִֵֵֵַָָָָָלֹו

ֵָאליו:

‰‡È¯Ó.וטעם „iÓהארץ לקחּו יׂשראל ּכי ְַַƒ«»¡…ƒְְִִֵֶָָָָ

ׁשני ועֹוג סיחֹון ּכי האמֹורי, מּיד ְְְֱִִִִִֵַָָּתחּלה

הראׁשֹונה והּמלחמה היּו, האמֹורי ְְְֱִִִֵַַָָָָָָמלכי

היתה הארץ ּבכּבּוׁש להם ׁשהיתה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָוהּגדֹולה

מלחמת היא האמֹורי, עם יֹוסף ׁשל ְְֱִִִִֵֶֶֶָָָלבניו

ּכדכתיב הּגדֹול, הּנס נעׂשה ּובם עּמם, ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֻיהֹוׁשע

ּתת ּביֹום לה' יהֹוׁשע ידּבר אז י"ב) י' ְְְְֵֵַַַַָֻֻ(יהֹוׁשע

ּומּיד וגֹו', יׂשראל ּבני לפני האמרי את ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹה'

ּכמֹו יֹוסף, לבני ונחלה חלק היה ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָהאמֹורי

ּבן מכיר ּבני וּילכּו ל"ט) ל"ב (ּבּמדּבר ְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּכתּוב

אׁשר האמרי את וּיֹורׁש וּילּכדּוה ּגלעדה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹמנּׁשה

ּכמֹו האמֹורי, ּבגבּול נחלּו אפרים ּבני וגם ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָּבּה.

לׁשבת האמרי וּיֹואל ל"ה) א' (ׁשֹופטים ְֱִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּכתּוב

ּבית יד וּתכּבד ּובׁשעלבים ּבאּילֹון חרס ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָּבהר

למס: וּיהיּו ְִֵַַָיֹוסף

ÈzL˜·e.וטעם Èa¯Áaּתּכבׁש לא הארץ ּכי ְַַ¿«¿ƒ¿«¿ƒִִֵֶָָָֹ

למה ירמז ּובקׁשת. ּבחרב רק ְְְְִֶֶֶֶֶַַָֹלהם

היתה לא י"טֿכ') י"א (יהֹוׁשע הּכתּוב ְְֶַַַָָָָֹֻּׁשאמר

החּוי ּבלּתי יׂשראל ּבני אל הׁשלימה אׁשר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַָָעיר

מאת ּכי בּמלחמה לקחּו הּכל את גבעֹון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹיׁשבי

את הּמלחמה לקראת לּבם לחּזק היתה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָה'

החרימם: למען ְְֲִִֵַַַָָיׂשראל

ÒÁÈÂהיא זכּותֹו ּכי אליו, והּקׁשת החרב ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶֶֶַַָ

הּנלחם והיא מלחמה עּמם ְְְִִִִַָָָָָָהעֹוׂשה

הּכתּוב ׁשאמר ּוכענין עצמם, הם לא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹלהם,

ארץ ירׁשּו בחרּבם לא ּכי ד') מ"ד ְְְְִִִֶַָָָֹ(ּתהּלים

ּוזרֹוע ימינ ּכי ּלמֹו הֹוׁשיעה לא ְְְְֲִִִָָָֹּוזרֹועם

ּכי האבֹות, ּבזכּות וזהּו רציתם, ּכי ּפני ְְְְִִִִֶֶָָָָואֹור

ליצחק, ּוזרֹוע לאברהם, ימינ האמת ּדר ְְְְְְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָעל

ליעקב: ּפני ְְֲֶַָֹואֹור

·B¯˜Âׁשּיעׂשּו ּכדר יעקב ׁשעׂשה עֹוד אלי ¿»ְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ארץ ּכנגד ּבחרב ידֹו נטה ְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָהּנביאים.

לבניו, נכּבׁשת להיֹותּה חּצים ׁשם וזרק ְְְְֱִִִִִֶֶַָָָָָָהאמֹורי

הּמל ידי על ידיו וּיׂשם אליׁשע ׁשעׂשה ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכענין

ט"זֿי"ז), י"ג (מ"ב וּיֹור ירה אליׁשע ְֱִֵֶַַָֹוּיאמר

ירמזּנּו ּכן, הּכתּוב סּפר ׁשּלא ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹואף

לקחּתי, אמרֹו טעם ׁשּזה ויּתכן הּזה. ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּפסּוק

לבניו: הארץ לּקחה מאז ְְִֵֶָָָָָָֻּכי

‰ÌÈÓi.(א) ˙È¯Á‡aּכי הּמׁשיח, ימֹות הם ¿«¬ƒ«»ƒְִִֵַַָ

עד ׁשאמר ּכמֹו ּבדבריו, אליו ירמז ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹיעקב

י'.). (ּבפסּוק עּמים יקהת ולֹו ׁשילה יבא ְְְִִִִַַָָֹֹּכי

את לגּלֹות ׁשּבּקׁש נ"ו.) (ּפסחים אמרּו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָורּבֹותינּו

הּכל לדברי ּכי ׁשכינה, מּמּנּו ונסּתּלקה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹהּקץ

הם: הּמׁשיח ימֹות הּימים ְֲִִִֵַַַַָָאחרית

‡z‰.(ג) È¯Îa Ô·e‡¯הּזה הּפסּוק ׁשעּור ¿≈¿…ƒ«»ִֶַַָ

אֹוני וראׁשית וכחי ּבכֹורי אּתה ְְְְִִִִֵֵַָֹראּובן

ּכחי ּבכֹור אּתה וענינֹו עּזי. ויתר ׂשאתי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹֻיתר

ּומעלה, ׂשאת ּביתרֹון ּבהיֹותי אֹוני ְְְְְֲִִִִִֵֵַָוראׁשית

י"ג (אּיֹוב אתכם ּתבעת ׂשאתֹו הּלא ְְְִֵֵֶֶַַַָֹּכּלׁשֹון

י"ז), מ"א (ׁשם אלים יגּורּו מּׂשאתֹו ִִֵֵָָי"א),

למלחמה, עז יתרֹון ּובהיֹותי ּוגדּלה, ְְְְְְִִִִָָָֹֻרֹוממּות

ועזּוז י'), ב' (ש"א למלּכֹו עז ויּתן ְְְְֱִֶֶַֹּכמֹו

כ"ה): מ"ב (יׁשעיה ְְְִַָָָמלחמה

Bz˙¯.(ד) Ï‡ ÌÈnk ÊÁt,ּדבר ׁשם ּפחז ««««ƒ««ֵַַָָ

ט' (ׁשֹופטים ּופחזים ריקים אנׁשים ְֲֲִִִִִֵָֹמן

ורּבֹותינּו הּדעת, קּלי ונמהרים, ריקים ְְְִִִֵֵֵַַַַַָד'),

נסּתּכלּתי ט':) (נדרים ּתדיר ּבֹו ְְְְְִִִִִִַַַָָמׁשּתּמׁשים

קפץ ּכלֹומר עלי, יצרי ּופחז ׁשּלי ְְְִִִֶַַַַָָָָָּבבבּואה

אפיחזיהּו נ"ז.) (סנהדרין עֹוד ואמרּו עלי, ְְְְְֲֲִִִִִֶַַָָיצרי

עּמא ּדעּתם. קּלּות ּכלֹומר מגּלי, ּדקא ְְְְֵַַַַַָָָהּוא

עדין לאּודניה ּפּומיה ּדאקּדמיה ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּפחיזא
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(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑וּיאמרּו" יֹוסף: ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְְֵֵֶַַַַַָֹ

אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא הרי יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ונהרגהּו", לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאיׁש
וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה אתּֿבני נער "והּוא ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׂשנאתן היתה לא הרי הּׁשפחֹות, ּבני ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתאמר:
אחים אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון ,ּכרח על מהם, הּגדֹולים אחיהם ּבפני מדּברים היּו לא ּוזבּולּון .יׂששכר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÒÓÁ ÈÏk∑אֹותּה חמסּתם ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו מּברּכת ּבידכם, הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות ¿≈»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
מכי"ר∑Ì‰È˙¯ÎÓ.הימּנּו יוני ּבלׁשֹון ּסיף זין. ּכלי "מכרתיהם"(תנחומא)לׁשֹון אחר: ּדבר מגּורתם(ב"ר). נהגּוּבארץ ֵֶ¿≈…≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו: חמס, ּבכלי טו)עצמן אּונקלֹוס(יחזקאל ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי רמב"ן."מכרתי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

(å)ék éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³
:øBL-eøwò íðöøáe Léà eâøä ítàá§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

i"yx£ÈLÙ� ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר),מׁשה לפני הּמדינית את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ּכׁשּנתקּבצּו זמרי, מעׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ׁשּנאמר:ואמרּו ּבּדבר, ׁשמי יּזכר אל ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

יעקב ּבן ּכתב ולא לּׁשמעֹוני" ביתֿאב נׂשיא ּבןֿסלּוא קר∑ÌÏ‰˜a."זמרי לוי,ּכׁשּיקהיל ׁשל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹƒ¿»»ְְְִִִִֵֶֶֶַַֹ
אהרן ועל מׁשה על העדה ּכל È„·k.את „ÁzŒÏ‡∑ּבןֿקהת ּבןֿיצהר "קרח ׁשּנאמר: ׁשמי, עּמהם יתיחד אל ׁשם ְֲֵֶֶַַַָָָֹֹ«≈«¿…ƒְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נאמר: הּדּוכן, על קרח ּבני ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי אבל יעקב', 'ּבן נאמר: ולא ו)ּבןֿלוי", א הימים "ּבןֿקרח,(דברי ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ
ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי ּבןֿקהת È„·k.ּבןֿיצהר, „ÁzŒÏ‡∑ּכמדּבר לפרׁש צרי אּתה ּכרח ועל הּוא, זכר לׁשֹון ּכבֹוד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ«≈«¿…ƒְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

הּכבֹוד ּכמֹו:אל עּמהם, ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, יד)ואֹומר: ּבקבּורה"(ישעיה אּתם ‰¯‚e."לאֿתחד Ìt‡· Èk ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹƒ¿«»»¿
LÈ‡∑:ּבגדעֹון אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא ּכּלם חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור ו)אּלּו את(שופטים "והּכית ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּכל איׁש, קֹורא הרּבה אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ורֹוכבֹו "סּוס ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמדין
וכן: עליו, ׁשּכעסּו 'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, יט)אחד אכל"(יחזקאל אדם טרף לטרף Ì�ˆ¯·e."וּילמד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ¿…»

¯BLŒe¯wÚ∑י את לעקר לׁשֹוןרצּו ּבלע"ז, אשריטו"ר עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, ׁשּנקרא ֹוסף ƒ¿ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
יא) ּתעּקר(יהושע סּוסיהם .""את ְֵֵֶֶַ
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ׁשכם ואנׁשי חמֹור ו)אּלּו מט, אמר(רש"י יעקב ּכאׁשר עּמֹו: ונּמּוקֹו הענין. לכל ׁשּגרם עצמֹו, חמֹור ּבן ׁשכם את ּגם הזּכיר לא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

הארץ" ּביֹוׁשב להבאיׁשני אֹותי "עכרּתם ולוי ל)לׁשמעֹון לד, העריֹות"(וישלח מן עצמן ּגדרּו "האּמֹות ׁשהרי ׁשכם, להריגת התּכּון לא , ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

Ú¯‡aה ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»

C‰ÓÏו ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ� ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È ÔÓ ˙È˙Á� ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡�Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·e ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קּלי נמהרים פ"ח.), (ׁשּבת קימיתּו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָּבפחזּותיכּו

חּפזֹון: מן הפּו ׁשהּוא ויּתכן ְִִִֵֶַַָָָּדעת.

¯Ó‡Èעלית ּכי ּבֹו, ּתֹותר אל ּכּמים הּבא ׁשטף …«ִִִֶֶַַַַַָָָ

,ּדעּת וקּלּות ּבפחזּותי אבי ְְְְְֲִִֵֵַַַָָמׁשּכבי

ׁשּל הּפחז עלה יצּועי ּכאׁשר אֹותם חּללּת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָאז

ּכלׁשֹון וזה וׁשֹוטפים. העֹולים ּכּמים ְְְְִִִִֶֶַַָׁשהּוא

מי את עליהם מעלה ה' הּנה ּבּמים, ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּכתּוב

אפיקיו ּכל על ועלה והרּבים העצּומים ְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָהּנהר

וׁשטף ּביהּודה וחלף ּגדֹותיו ּכל על ְְְְִַַַַָָָָָָוהל

ח'):וע ז' ח' (יׁשעיה בר ְְְַַָָ

e�È˙Ba¯Âחּללּת אז נ"ה.) ׁשּבת (עּין אמרּו ¿«≈ְְִֵַַַָָָָ

לעלֹות ׁשּדרּכּה ׁשכינה עלה, ְְְֲִִֶַַָָָָיצּועי

א') ה' (דהי"א אֹומר והּכתּוב יצּועי, ְְִֵַַָעל

המחּלל, הּוא ׁשהּיצּוע אביו, יצּועי ְְְְִֵֶַַַַָָָֻּובחּללֹו

יּתכן ּכּנּוי ּבדר ואם ׁשם. אֹותֹו יכּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָואּולי

אעלה אם ּכלׁשֹון עצמֹו, יעקב העֹולה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָֹׁשּיהיה

אז ויאמר, ג'). קל"ב (ּתהּלים יצּועי ערׂש ְְְִִֶֶַַָָֹעל

וכן ּכבֹוד, ּדר ּבנסּתר ּדּבר רק אֹותי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָחּללּת

על העֹולה ּבחּללֹו ּכּנּוי, אביו, יצּועי ְְְְְִִֵֶַַַָָּובחּללֹו

אביו: ְִֵָיצּועי

ÔÓeּכמֹו נראה ּפׁשּוטֹו ּכפי הּזה הּכתּוב ƒְְְְִִֶֶַַָ

כ"ב), ל"ה (לעיל וּיׁשלח ּבסדר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַׁשּפרׁשּתי

ּכדי מאביו ּבלהה את לפסל נתּכּון ראּובן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכי

על ּבכֹורתֹו, וימעיטּו ּבנים עֹוד לֹו ּתלד ְְְִִֵֵֶַַָָֹׁשּלא

ׁשּיחׁשב ּדעת וקּלּות ּפחיזּות ׁשהּוא לֹו אמר ְְְִֵֶֶַַַַַָֹּכן

הפסד: רק יתרֹון מּמּנּו לֹו יבא ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹלהרויח

‡ÌÈÁ.(ה) ÈÂÏÂ ÔBÚÓL,אחוה ּבעלי יאמר ƒ¿¿≈ƒ«ƒְֲֵַַַָֹ

עליהם ילּמד אחֹותם. על לּבם יחם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָּכי

ּׁשעׂשּו, מה עׂשּו האחוה על ּבקנאתם ּכי ְְְְִִֶַַַָָָָָָזכּות

החטא ולא ּגדֹול, לענׁש ראּוים ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶַַָֹֹלֹומר

חמס: הּוא ּכי לּמחל ִִֵָָָָראּוי

ÔBÎp‰Âאחים ולוי ׁשמעֹון ּכי ׁשאמר ּבעיני ¿«»ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

לזה זה ּומתאחים ּדֹומים ְְִִִִֶֶַָּגמּורים

ּומעׂשיהם: ֲֲֵֶַַָָּבעצתם

¯·Îeקצף יעקב ּכי י"ג) ל"ד (לעיל ּפרׁשּתי ¿»ְְֲִִֵֵַַַָֹ

העיר אנׁשי ּבהרגם ולוי ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֵַַָָָעל

ׁשעׂשּו להםּבעבּור חטאּו לא הם ּכי חמס, ְֲִֵֶֶַָָָָָֹ

ה' אל יׁשּובּו ואּולי ונּמלּו, ּבּברית ּובאּו ְְְְִִֶַַָָָֹּכלל

ּומן אברהם, ּבית אנׁשי ּבכלל ּכּלם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻויהיּו

ׁשּלא לֹו חרה ועֹוד ּבחרן. עׂשּו אׁשר ְְֲֶֶֶֶַָָָָָֹהּנפׁש

חּלּול ויהיה הּדבר נעׂשה ּבעצתֹו ּכי ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹיאמרּו

טעם וזה וׁשד. חמס הּנביא ׁשּיעׂשה ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשם

התנּצלּות הּבא), (ּבּפסּוק נפׁשי ּתבא אל ְְְְִִַַַַַָָָָֹֹּבסדם

ּובקהלם ּבמרמה, ּבעּנֹותם ּבסֹודם היה ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹׁשּלא

ולכן והרגּום. העיר על ּכׁשּבאּו נתיחד ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹלא

ּברזיהֹון אנקלּוס ּתרּגם וכן ועברתם. אּפם ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֻיקּלל

וכּו': למה ּבאתּכנׁשיהֹון נפׁשי הות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָלא

Ì‰È˙¯ÎÓ.ּופרּוׁש ÒÓÁ ÈÏkאנקלּוס ּדעת על ֵ¿≈»»¿≈…≈∆ְְַַַֻ

רּׁש"י, (הראב"ע, המפרׁשים ְְְִִַַָָָוכל

מכרתי וכן מגּורֹותיהם, חמס ּכלי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹוהרד"ק)

ארץ על וכן ג'), ט"ז (יחזקאל ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹֹּומלדתי

ּפרּוׁשֹו ּכי אמרּו י"ד), כ"ט (ׁשם ְְִֵָָָָמכּורתם

יהיה ּכן ואם מגּורֹותיהם. ּבארץ חמס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשעׂשּו

ּבמגּורֹותיהם. להם חמס ּכלי הּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשעּור

ּבּה ׁשּגרּו מגּורֹותיהם", "ארץ אֹותּה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָויקרא

כן: ֲֵֵַאחרי

Ï·‡,מגּורֹותיהם הם חמס ּכלי יאמר ּדעּתי לפי ¬»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

מ"ז (לעיל מגּורי ימי ּכלׁשֹון ְְְְִֵֵֵֶַַחּייהם,

מגּוריהם, הם עצמם החמס ּכלי ּכי יאמר, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹט'),

לחם לֹו ערבה לזה ודֹומה ויזּונּו, יחיּו ּבם ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָּכי
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(ä):íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîL¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«
i"yx£ÌÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL∑וּיאמרּו" יֹוסף: ועל ׁשכם על אחת ּבעצה ƒ¿¿≈ƒ«ƒְְְְֵֵֶַַַַַָֹ

אם ּבהריגתֹו. הסּכימּו לא הרי יהּודה, אֹו ראּובן ּתאמר: אם הם? מי ונהרגהּו", לכּו ועּתה וגֹו' אחיו אל ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאיׁש
וגֹו'", זלּפה ואתּֿבני בלהה אתּֿבני נער "והּוא ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׂשנאתן היתה לא הרי הּׁשפחֹות, ּבני ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתאמר:
אחים אביהם ׁשּקראם הם, ולוי ׁשמעֹון ,ּכרח על מהם, הּגדֹולים אחיהם ּבפני מדּברים היּו לא ּוזבּולּון .יׂששכר ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

ÒÓÁ ÈÏk∑אֹותּה חמסּתם ואּתם היא, ׁשּלֹו אּמנּות זֹו. היא עׂשו מּברּכת ּבידכם, הּוא חמס רציחה, ׁשל זֹו אּמנּות ¿≈»»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
מכי"ר∑Ì‰È˙¯ÎÓ.הימּנּו יוני ּבלׁשֹון ּסיף זין. ּכלי "מכרתיהם"(תנחומא)לׁשֹון אחר: ּדבר מגּורתם(ב"ר). נהגּוּבארץ ֵֶ¿≈…≈∆ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו: חמס, ּבכלי טו)עצמן אּונקלֹוס(יחזקאל ׁשל ּתרּגּום וזה ,"ּומלדתי רמב"ן."מכרתי ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

(å)ék éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà íãña§Ÿ̈Æ©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³
:øBL-eøwò íðöøáe Léà eâøä ítàá§©¨Æ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«

i"yx£ÈLÙ� ‡·zŒÏ‡ Ì„Òa∑(ב"ר),מׁשה לפני הּמדינית את להביא ׁשמעֹון ׁשל ׁשבטֹו ּכׁשּנתקּבצּו זמרי, מעׂשה זה ¿…»«»…«¿ƒְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
?ל הּתירּה מי יתרֹו ּבת אסּורה, ּתאמר אם מּתרת'? אֹו אסּורה 'זֹו לֹו: ׁשּנאמר:ואמרּו ּבּדבר, ׁשמי יּזכר אל ְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻ

יעקב ּבן ּכתב ולא לּׁשמעֹוני" ביתֿאב נׂשיא ּבןֿסלּוא קר∑ÌÏ‰˜a."זמרי לוי,ּכׁשּיקהיל ׁשל מּׁשבטֹו ׁשהּוא ח, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹƒ¿»»ְְְִִִִֵֶֶֶַַֹ
אהרן ועל מׁשה על העדה ּכל È„·k.את „ÁzŒÏ‡∑ּבןֿקהת ּבןֿיצהר "קרח ׁשּנאמר: ׁשמי, עּמהם יתיחד אל ׁשם ְֲֵֶֶַַַָָָֹֹ«≈«¿…ƒְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

נאמר: הּדּוכן, על קרח ּבני ּכׁשּנתיחסּו הּימים ּבדברי אבל יעקב', 'ּבן נאמר: ולא ו)ּבןֿלוי", א הימים "ּבןֿקרח,(דברי ְְְְְְֱֱֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ
ּבןֿיׂשראל" ּבןֿלוי ּבןֿקהת È„·k.ּבןֿיצהר, „ÁzŒÏ‡∑ּכמדּבר לפרׁש צרי אּתה ּכרח ועל הּוא, זכר לׁשֹון ּכבֹוד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָ«≈«¿…ƒְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָ

הּכבֹוד ּכמֹו:אל עּמהם, ּתתיחד אל ּכבֹודי, אּתה, יד)ואֹומר: ּבקבּורה"(ישעיה אּתם ‰¯‚e."לאֿתחד Ìt‡· Èk ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹƒ¿«»»¿
LÈ‡∑:ּבגדעֹון אֹומר הּוא וכן אחד. ּכאיׁש אּלא ּכּלם חׁשּובין ואינן ׁשכם, ואנׁשי חמֹור ו)אּלּו את(שופטים "והּכית ƒְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּכל איׁש, קֹורא הרּבה אנׁשים ּופׁשּוטֹו: מדרׁשֹו. זהּו בּים", רמה ורֹוכבֹו "סּוס ּבמצרים: וכן אחד", ּכאיׁש ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמדין
וכן: עליו, ׁשּכעסּו 'איׁש' ּכל הרגּו' 'ּבאּפם לעצמֹו, יט)אחד אכל"(יחזקאל אדם טרף לטרף Ì�ˆ¯·e."וּילמד ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹƒ¿…»

¯BLŒe¯wÚ∑י את לעקר לׁשֹוןרצּו ּבלע"ז, אשריטו"ר עּקרּו, לֹו". הדר ׁשֹורֹו "ּבכֹור ׁשּנאמר: ׁשֹור, ׁשּנקרא ֹוסף ƒ¿ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
יא) ּתעּקר(יהושע סּוסיהם .""את ְֵֵֶֶַ
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ׁשכם ואנׁשי חמֹור ו)אּלּו מט, אמר(רש"י יעקב ּכאׁשר עּמֹו: ונּמּוקֹו הענין. לכל ׁשּגרם עצמֹו, חמֹור ּבן ׁשכם את ּגם הזּכיר לא ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

הארץ" ּביֹוׁשב להבאיׁשני אֹותי "עכרּתם ולוי ל)לׁשמעֹון לד, העריֹות"(וישלח מן עצמן ּגדרּו "האּמֹות ׁשהרי ׁשכם, להריגת התּכּון לא , ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

Ú¯‡aה ÔÈ¯ab ÔÈ¯·b ÔÈÁ‡ ÈÂÏÂ ÔBÚÓLƒ¿¿≈ƒ«ƒ«¿ƒƒ»ƒ¿««
:‡¯e·‚ e„·Ú ÔB‰˙e·˙Bz»¿¬»¿»

C‰ÓÏו ÔB‰Lpk˙‡a ÈLÙ� ˙Â‰ ‡Ï ÔB‰Ê¯a¿»¿»¬««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿«
eÏË˜ ÔB‰Ê‚¯· È¯‡ È¯˜È ÔÓ ˙È˙Á� ‡Ï»¿»ƒƒ¿»ƒ¬≈¿»¿¿¿»

:‰‡�Ò ¯eL eÚ¯z ÔB‰˙eÚ¯·e ÏBË¿̃ƒ¿¿«»«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

קּלי נמהרים פ"ח.), (ׁשּבת קימיתּו ְְְְֲִִִֵַַַַַָָּבפחזּותיכּו

חּפזֹון: מן הפּו ׁשהּוא ויּתכן ְִִִֵֶַַָָָּדעת.

¯Ó‡Èעלית ּכי ּבֹו, ּתֹותר אל ּכּמים הּבא ׁשטף …«ִִִֶֶַַַַַָָָ

,ּדעּת וקּלּות ּבפחזּותי אבי ְְְְְֲִִֵֵַַַָָמׁשּכבי

ׁשּל הּפחז עלה יצּועי ּכאׁשר אֹותם חּללּת ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָאז

ּכלׁשֹון וזה וׁשֹוטפים. העֹולים ּכּמים ְְְְִִִִֶֶַַָׁשהּוא

מי את עליהם מעלה ה' הּנה ּבּמים, ֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּכתּוב

אפיקיו ּכל על ועלה והרּבים העצּומים ְְֲֲִִִַַַָָָָָָָָהּנהר

וׁשטף ּביהּודה וחלף ּגדֹותיו ּכל על ְְְְִַַַַָָָָָָוהל

ח'):וע ז' ח' (יׁשעיה בר ְְְַַָָ

e�È˙Ba¯Âחּללּת אז נ"ה.) ׁשּבת (עּין אמרּו ¿«≈ְְִֵַַַָָָָ

לעלֹות ׁשּדרּכּה ׁשכינה עלה, ְְְֲִִֶַַָָָָיצּועי

א') ה' (דהי"א אֹומר והּכתּוב יצּועי, ְְִֵַַָעל

המחּלל, הּוא ׁשהּיצּוע אביו, יצּועי ְְְְִֵֶַַַַָָָֻּובחּללֹו

יּתכן ּכּנּוי ּבדר ואם ׁשם. אֹותֹו יכּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָואּולי

אעלה אם ּכלׁשֹון עצמֹו, יעקב העֹולה ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָֹׁשּיהיה

אז ויאמר, ג'). קל"ב (ּתהּלים יצּועי ערׂש ְְְִִֶֶַַָָֹעל

וכן ּכבֹוד, ּדר ּבנסּתר ּדּבר רק אֹותי, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָחּללּת

על העֹולה ּבחּללֹו ּכּנּוי, אביו, יצּועי ְְְְְִִֵֶַַַָָּובחּללֹו

אביו: ְִֵָיצּועי

ÔÓeּכמֹו נראה ּפׁשּוטֹו ּכפי הּזה הּכתּוב ƒְְְְִִֶֶַַָ

כ"ב), ל"ה (לעיל וּיׁשלח ּבסדר ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַׁשּפרׁשּתי

ּכדי מאביו ּבלהה את לפסל נתּכּון ראּובן ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכי

על ּבכֹורתֹו, וימעיטּו ּבנים עֹוד לֹו ּתלד ְְְִִֵֵֶַַָָֹׁשּלא

ׁשּיחׁשב ּדעת וקּלּות ּפחיזּות ׁשהּוא לֹו אמר ְְְִֵֶֶַַַַַָֹּכן

הפסד: רק יתרֹון מּמּנּו לֹו יבא ולא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹלהרויח

‡ÌÈÁ.(ה) ÈÂÏÂ ÔBÚÓL,אחוה ּבעלי יאמר ƒ¿¿≈ƒ«ƒְֲֵַַַָֹ

עליהם ילּמד אחֹותם. על לּבם יחם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָּכי

ּׁשעׂשּו, מה עׂשּו האחוה על ּבקנאתם ּכי ְְְְִִֶַַַָָָָָָזכּות

החטא ולא ּגדֹול, לענׁש ראּוים ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶַַָֹֹלֹומר

חמס: הּוא ּכי לּמחל ִִֵָָָָראּוי

ÔBÎp‰Âאחים ולוי ׁשמעֹון ּכי ׁשאמר ּבעיני ¿«»ְְְִִִִֵֵֶַַַָ

לזה זה ּומתאחים ּדֹומים ְְִִִִֶֶַָּגמּורים

ּומעׂשיהם: ֲֲֵֶַַָָּבעצתם

¯·Îeקצף יעקב ּכי י"ג) ל"ד (לעיל ּפרׁשּתי ¿»ְְֲִִֵֵַַַָֹ

העיר אנׁשי ּבהרגם ולוי ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֵַַָָָעל

ׁשעׂשּו להםּבעבּור חטאּו לא הם ּכי חמס, ְֲִֵֶֶַָָָָָֹ

ה' אל יׁשּובּו ואּולי ונּמלּו, ּבּברית ּובאּו ְְְְִִֶַַָָָֹּכלל

ּומן אברהם, ּבית אנׁשי ּבכלל ּכּלם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻויהיּו

ׁשּלא לֹו חרה ועֹוד ּבחרן. עׂשּו אׁשר ְְֲֶֶֶֶַָָָָָֹהּנפׁש

חּלּול ויהיה הּדבר נעׂשה ּבעצתֹו ּכי ְְְֲֲִִִֶַַַָָָָֹיאמרּו

טעם וזה וׁשד. חמס הּנביא ׁשּיעׂשה ְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהּׁשם

התנּצלּות הּבא), (ּבּפסּוק נפׁשי ּתבא אל ְְְְִִַַַַַָָָָֹֹּבסדם

ּובקהלם ּבמרמה, ּבעּנֹותם ּבסֹודם היה ְְְְְִִֶַָָָָָָָֹׁשּלא

ולכן והרגּום. העיר על ּכׁשּבאּו נתיחד ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹלא

ּברזיהֹון אנקלּוס ּתרּגם וכן ועברתם. אּפם ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֻיקּלל

וכּו': למה ּבאתּכנׁשיהֹון נפׁשי הות ְְְְְְֲִִִֵַַַַָלא

Ì‰È˙¯ÎÓ.ּופרּוׁש ÒÓÁ ÈÏkאנקלּוס ּדעת על ֵ¿≈»»¿≈…≈∆ְְַַַֻ

רּׁש"י, (הראב"ע, המפרׁשים ְְְִִַַָָָוכל

מכרתי וכן מגּורֹותיהם, חמס ּכלי ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָֹֹוהרד"ק)

ארץ על וכן ג'), ט"ז (יחזקאל ְְְְִֵֵֶֶֶַַֹֹּומלדתי

ּפרּוׁשֹו ּכי אמרּו י"ד), כ"ט (ׁשם ְְִֵָָָָמכּורתם

יהיה ּכן ואם מגּורֹותיהם. ּבארץ חמס ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשעׂשּו

ּבמגּורֹותיהם. להם חמס ּכלי הּכתּוב ְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשעּור

ּבּה ׁשּגרּו מגּורֹותיהם", "ארץ אֹותּה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָויקרא

כן: ֲֵֵַאחרי

Ï·‡,מגּורֹותיהם הם חמס ּכלי יאמר ּדעּתי לפי ¬»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹ

מ"ז (לעיל מגּורי ימי ּכלׁשֹון ְְְְִֵֵֵֶַַחּייהם,

מגּוריהם, הם עצמם החמס ּכלי ּכי יאמר, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹט'),

לחם לֹו ערבה לזה ודֹומה ויזּונּו, יחיּו ּבם ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָּכי



igieלד zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

ז) ּפסּוק ׁשם יֹוׁשבי(רש"י (א) ׁשהרי לׁשכם, התּכּון לא איׁש" הרגּו באּפם "ּכי ׁשּכׁשאמר ּכן, אם מּובן, ּגדר'. 'ּפֹורץ אפֹוא, היה, ּוׁשכם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

"אּפם". מּצד הרגּוהּו לא (ב) הריגתֹו, על התרעמּו לא רמב"ןהארץ ְֲֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹ

(æ)á÷òéa í÷lçà äúL÷ ék íúøáòå æò ék ítà øeøà̈³©¨Æ¦´½̈§¤§¨¨−¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ
:ìàøNéa íöéôàå©«£¦¥−§¦§¨¥«

i"yx£ÊÚ Èk Ìt‡ ¯e¯‡∑קּבה לא אּקֹוב "מה ּבלעם: ׁשאמר וזהּו אּפם, את אּלא קּלל לא ּתֹוכחה ּבׁשעת אפּלּו »«»ƒ»ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
ÚÈa˜·.אל" Ì˜lÁ‡∑ל אין אחר: ּדבר חלּוקים. הם והרי הּׁשבטים, ּבמנין לוי יהא ׁשּלא מּזה, זה אפרידם ֵ¬«¿≈¿«¬…ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הּגרנֹות על מחּזר עׂשאֹו לוי ׁשל וׁשבטֹו נפֹוצים, ׁשּיהיּו ּכדי מּׁשמעֹון, אּלא ּתינֹוקֹות, ּומלּמדי וסֹופרים ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָענּיים
ּתפּוצתֹו לֹו נתן ּולמעׂשרֹות, ּכבֹודלתרּומֹות ּדר. ְְְְִֶֶַַַָָָ

(ç)äãeäééçà EeãBé äzàéáéà óøòa Eãé EeåçzLé E §À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤«Ÿ§¤®¦§©«£¬
éáà éða Eì:E §−§¥¬¨¦«

i"yx£EÈÁ‡ Ee„BÈ ‰z‡ ‰„e‰È∑הראׁשֹונים את ׁשהֹוכיח לפי ¿»«»«∆ְִִִִֶֶַָ
לאחֹוריו לּסֹוג יהּודה התחיל ּתמר(ּבקנטּורים, מעׂשה על יֹוכיחּנּו ּכמֹותם')ׁשּלא אּתה לא 'יהּודה, רּצּוי: ּבדברי יעקב ּוקראֹו , ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

‡EÈ·È.(ב"ר) Û¯Úa E„È∑:ּדוד כב)ּבימי ב ערף"(שמואל לי ּתּתה ‡·EÈ."ואֹויבי, È�a∑הרּבה מּנׁשים ׁשהיּו ׁשם על »¿¿…∆…¿∆ְְִִִֵֶַַָָֹ¿≈»ƒְִִֵֵֶַַָָ
יצחק ׁשאמר ּכדר ,'אּמ 'ּבני אמר: .לא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

(è)äéøàk õáø òøk úéìò éða óøhî äãeäé äéøà øeb³©§¥Æ§½̈¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²
:epîé÷é éî àéáìëe§¨¦−¦¬§¦¤«

i"yx£‰È¯‡ ¯eb∑:'ּגּור' ּבתחּלה, נתנּבא: ּדוד ה)על ב "ּבהיֹות(שמואל «¿≈ְְְִִִִִֵַַָָ
ׁשּתרּגם וזהּו עליהם, ּכׁשהמליכּוהּו אריה, ּולבּסֹוף, יׂשראל", את והּמביא הּמֹוציא היית אּתה עלינּו, מל ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאּול

ּבתחּלתֹו ּבׁשרּויא', יהי 'ׁשלטֹון וזהּו∑Û¯hÓ.אּונקלֹוס: אכלתהּו", רעה חּיה יֹוסף, טרף ּב"טרף ּׁשחׁשדּתי מּמה ְְְְְְִִִֵֵָָƒ∆∆ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
לאריה ׁשּנמׁשל ÈÏÚ˙.יהּודה È�a∑,ּתמר ּבהריגת וכן וגֹו'", "מהּֿבצע ואמרּת: עצמ את "צדקהסּלקּת ׁשהֹודה: ְְְְִֵֶַָָ¿ƒ»ƒ»ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

לפיכ B‚Â'.מּמּני", ı·¯ Ú¯k∑:ׁשלמה ה)ּבימי א וגֹו'"איׁש(מלכים ּגפנֹו ."ּתחת ְִִִֶָ»«»«¿ְְְִִֵַַַֹֹ

(é)àáé-ék ãò åéìâø ïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì«Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´©§¨®©µ¦«¨´Ÿ
:íénò úäwé Bìå äìéL¦½Ÿ§−¦§©¬©¦«

i"yx£‰„e‰ÈÓ Ë·L ¯eÒÈŒ‡Ï∑,ואיל ׁשּבבבל,מּדוד ּגלּיֹות ראׁשי אּלּו …»≈∆ƒ»ְִִֵֵֵֶֶָָָָָָֻ
הּמלכּות ּפי על ׁשּממּנים ּבּׁשבט, העם את ה)ׁשרֹודים ¯‚ÂÈÏ.(סנהדרין ÔÈaÓ ˜˜ÁÓe∑ארץ נׂשיאי אּלּו ּתלמידים, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ¿…≈ƒ≈«¿»ְְִִִֵֵֶֶַ

ÏÈL‰.יׂשראל ‡·ÈŒÈk „Ú∑ׁשהּמלּוכה הּמׁשיח, לֹו,מל ׁשי "ׁשילֹו", אּגדה: ּומדרׁש אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ׁשּלֹו, ְִֵָ«ƒ»…ƒ…ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
עו)ׁשּנאמר: לּמֹורא"(תהלים ׁשי ÌÈnÚ."יֹובילּו ˙‰wÈ BÏÂ∑,"יפעת" ּכמֹו: ּביסֹוד, היא עּקר ׁשהּיּו"ד העּמים, אסיפת ֱִֶֶַַַָ¿ƒ¿««ƒְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָ

וׁשל נֹוגף, ׁשל נּו"ן ּכגֹון נֹופל, עּקר נקראים והם זה, ּבלׁשֹון מׁשּמׁשֹות אֹותּיֹות וכּמה מּמּנּו, ׁשּנֹופלת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּופעמים
ואל"ף ,ּבאזניכם"נֹוׁש יג)ׁשּב"אחותי וׁשּב"אבחתֿחרב"(איוב כא). זין((יחזקאל לׁשֹון והּוא חרב', 'אימת ּופרּוׁשֹו: חרב לׁשֹון (מלכים,)והּוא ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

‡¯Èז ÔB‰˙ÓÁÂ ÛÈw˙ È¯‡ ÔB‰Ê‚¯ ËÈÏƒ»¿¿¬≈«ƒ¿≈«¿¬≈
:Ï‡¯NÈa Ôep¯c·‡Â ·˜ÚÈa Ôep‚ÏÙ‡ ‡ÈL«̃¿»¬«¿ƒ¿«¬…¿≈«»ƒ¿ƒ¿»≈

Ôe„BÈח Ca ‡˙˙È‰· ‡ÏÂ ‡˙È„B‡ z‡ ‰„e‰È¿»«¿≈»¿»¿≈¿»»
Ôe¯ca˙È C··„ ÈÏÚa ÏÚ Û˜˙z C„È CÈÁ‡«»¿»ƒ¿≈««¬≈¿»»ƒ¿«¿
ÔB‰ÈÂ CÓ„˜ Ï„˜ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰È C‡�Ò«¿»¿¿«¿ƒ¿«√»»ƒ
:Ce·‡ È�a CÓÏLa Ï‡LÓÏ ÔÈÓc˜Ó¿«¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»»¿≈»

a¯˙È‡ט ‡ÙBÒ·e ‡Èe¯L· È‰È ÔBËÏLƒ¿¿≈¿≈»¿»ƒ¿«»
È¯a ‡ÏË˜ ÔÈcÓ È¯‡ ‰„e‰È ˙È·cÓ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿≈¿»¬≈ƒƒ«¿»¿ƒ
‡È¯‡k ÛB˜˙· È¯LÈ Áe�È ‡z˜ÏÒ CLÙ�«¿»¿∆¿»¿«ƒ¿≈ƒ¿¿«¿»

:dpÚÊÚÊ˙„ eÎÏÓ ˙ÈÏÂ ‡˙ÈÏÎe¿≈»¿≈«¿ƒ¿«¿¿ƒ≈

ÙÒÂ¯‡י ‰„e‰È ˙È·cÓ ÔËÏL „·Ú È„ÚÈ ‡Ï»«¬≈»≈»¿«ƒ¿≈¿»¿«¿»
‡ÁÈLÓ È˙ÈÈc „Ú ‡ÓÏÚ „Ú È‰B�· È�aÓƒ¿≈¿ƒ«»¿»«¿≈≈¿ƒ»
ÔeÚnzLÈ dÏÂ ‡˙eÎÏÓ ‡È‰ dÏÈ„c¿ƒ≈ƒ«¿»¿≈ƒ¿«¿

:‡iÓÓÚ«¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

יחּלקם זה ּובעבּור ה'). כ"ד (אּיֹוב ְְְֲִִֵֶַַַָלּנערים

ׁשּלא ּביׂשראל ויפיצם יּוסדּו, ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹֹּביעקב

ּבתֹו ׁשמעֹון נחלת ּכי ּכן, להם ויהי ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָיּקהלּו,

ויהי א') י"ט (יהֹוׁשע ּכדכתיב יהּודה, ְְְְְְִִִֵַַָֻּבני

עריהם והיּו יהּודה, ּבני נחלת ּבתֹו ְְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָנחלתם

יהּודה ׁשבט ּבכל מּזֹו זֹו לוי,מחּלקֹות ונחלת , ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֻ

יׂשראל: ּבכל מנּפצֹות מקלט, ְְְְִִֵֵָָָָָֻערי

וטעם Ì�ˆ¯·e(ו) LÈ‡ e‚¯‰ Ìt‡· Èk ְַַƒ¿«»»¿ƒƒ¿…»
.¯BL e¯wÚׁשּכעסּו ּבאּפם החמס ׁשעׂשּו ƒ¿ְֲֶֶֶַָָָָָ

ּפׁשע לא ּבֹו, חפצים ׁשהם ּוברצֹונם, ׁשכם, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹעל

טעם ּכי אנקלּוס ואמר חּטאתם. ולא ְְְְִִַַַַַָָָָֹֻהּמּומתים

עלי צעדה ּבנֹות מן ּבׁשּורק, ׁשּור ּכמֹו ְְֲֲִֵָָָֻׁשֹור

סּנאה, עֹוד ּבֹו ותרּגם כ"ב). ּפסּוק (להּלן ְְְְִֵַַָָָׁשּור

י"ב). צ"ב (ּתהּלים ּבׁשּורי עיני וּתּבט ְְִִִִֵֵַַָמן

טּפם את חֹומה, מּקפת עיר ׁשעּקרּו ְְִִֶֶֶֶַַַַָָֻוהּטעם,

עּקרּו ויהיה אנׁשיה. הרגם אחרי נׁשיהם, ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָואת

ד'): ב' (צפניה ּתעקר ועקרֹון ְְְְִֵֵֶַָָמן

ÌÈ¯Á‡Âׁשֹור ּכי ריב"א) ּבׁשם (רד"ק ּפרׁשּו «¬≈ƒְְִִֵֵַַָ

ּוׁשכם לחמֹור רמז ּבּבהמֹות ְְֲֵֶֶֶַַָּגדֹול

לֹו הדר ׁשֹורֹו ּבכֹור ּכמֹו הארץ, נׂשיא ְְְְִֶָָָָּבנֹו

ּבהר אׁשר הּבׁשן ּפרֹות י"ז), ל"ג ְְֲִֶַַָָָָ(ּדברים

הּכתּובים יכּנּו וכן א'). ד' (עמֹוס ְְְְִֵַַָֹׁשמרֹון

ועּתּדים: ּבאילים הּגדֹולים ְְְִִִִֵַַַָֻהּׂשרים

ÔBÎp‰Âּכי אמר ּכמׁשמעֹו, ׁשהּכתּוב ּבעיני ¿«»ְְְִֵֶַַַַָָָ

ּוברצֹונם, אּפם, איׁש ּכל הרגּו ְְְִִַַָָָָָּבאּפם

עּקרּו האנׁשים ּבהריגת חמתם ׁשּׁשככה ְְֲֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָאחרי

ּבּבית אׁשר ּכל וקנינם למקניהם רמז ׁשֹור, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּבסֹודם ּכי לֹומר זה והזּכיר ּבּׂשדה. אׁשר ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָוכל

להם לעקר אפּלּו אּלה ּבכל נפׁשֹו ּבאה ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹֹלא

ואת מן ועּקרּו, ּכלל. ׁשללם ולבז וקנין ְְְְְְְְְִִִִֶֶָָָָָֹמקנה

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

ד) ׁשּנאמר:ב עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, אף ׁשמן", יא)"ואסּו לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים ל)"אליו (משלי ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אקהתא ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה, מּפני ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ּבׁשּוקי"עין ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', קי)דנהרּדעא עּמים(דף קהּית לֹומר: היה ויכל רמב"ן.. ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לׁשֹון הּכל א ו'). י"א (יהֹוׁשע ּתעּקר ְְֵֵֶַַַַָֹֻסּוסיהם

אחד: וענין ְְִֶֶָָָאחד

e‰ÈÓ„‰.(י) Ë·L ¯eÒÈ ‡Ïׁשּלא ענינֹו אין …»≈∆ƒ»ְִֵֶָֹ

ל"ו) כ"ח (ּדברים ּכתּוב ּכי לעֹולם, ְְִִָָָָיסּור

עלי ּתקים אׁשר מלּכ ואת את ה' ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹיֹול

והּנה ,ואבתי אּתה ידעּת לא אׁשר ּגֹוי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאל

וׂשרים. מל עֹוד להם אין ּבּגֹולה, ּומלּכם ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהם

לא והּנביא ּביׂשראל. מל אין רּבים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוימים

ּבׁשּום ּבּׁשבי ילכּו ׁשּלא יׂשראל את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיבטיח

יהּודה: עליהם ׁשּימל ּבעבּור ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹענין

Ï·‡אחד אל מיהּודה ׁשבט יסּור ׁשּלא ענינֹו ¬»ְִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

עליהם הּמֹוׁשל יׂשראל מלכּות ּכי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָמאחיו,

וכן עליו, מאחיו אחד ימׁשל ולא יהיה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹמּמּנּו

מחֹוקק ׁשּכל רגליו, מּבין מחֹוקק יסּור ְְְִֵֵֵֶַָָָֹלא

יהיה, מּמּנּו הּמל טּבעת ּבידֹו אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּביׂשראל

חֹותם ולֹו יׂשראל, ּבכל ויצּוה ימׁשל הּוא ְְְְִִִִֵֶַַָָֹּכי

ּכל יּקהת ולֹו ׁשילה יבא ּכי עד ְְְִִִַַַַָָֹֹהּמלכּות,

הּמׁשיח, וזהּו ּכרצֹונֹו, ּבכּלם לעׂשֹות ְְְֲִִִֶַַַַָָָֻהעּמים

הראׁשֹון הּמל ׁשהּוא לדוד ירמז הּׁשבט ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכי

אׁשר ּבנֹו הּוא וׁשילה מלכּות, ׁשבט לֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַֹאׁשר

העּמים: יּקהת ְִִַַָלֹו

‡ÏÂׁשילה ׁשּיהיה אברהם רּבי מאמר יּתכן ¿…ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדוד, קדם ׁשבט ליהּודה היה לא ּכי ִִִִֵֶֶָָָָָֹֹּדוד,

ּבתחּלה, ונֹוסע נכּבד ׁשּׁשבטֹו ּפי על אף ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּכי

(ּתהּלים ּכדכתיב ּומֹוׁשל, למל רק ׁשבט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַאין

ׁשבט ,מלכּות ׁשבט מיׁשר ׁשבט ז') ְִֵֵֵֶֶֶֶַֹמ"ה

(יחזקאל למׁשֹול ׁשבט ה'), י"ד (יׁשעיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָמׁשלים

י"ד): י"ט

·e˙k‰Âׁשבט המלי יעקב ּכי רמז הּזה ¿«»ְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

ליהּודה והֹוריׁש אחיו על ְְִִֶַָָָיהּודה

ּדוד ּׁשאמר מה והּוא יׂשראל. על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּממׁשלה

אבי ּבית מּכל ּבי יׂשראל אלהי ה' ְְֱִִִִִֵֵֵַַָָֹֹוּיבחר

ביהּודה ּכי לעֹולם יׂשראל על למל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלהיֹות

אבי ּובבני אבי ּבית יהּודה ּובבית לנגיד ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּבחר

כ"ח (דהי"א יׂשראל ּכל על להמלי רצה ְְְִִִֵַַָָָָּבי

ד'):

eÒÈ¯,ואמר ‡Ïאחר ׁשבט ימל ּכי לרמז ְַָ…»ְְִִִֵֵֶַֹֹ

להיֹות ׁשּיחל מעת אבל יׂשראל, ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָעל

ׁשבט אל מּמּנּו יסּור לא מלכּות ׁשבט ְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹליהּודה

ה' ּכי ה') י"ג ב' (ׁשם ׁשּנאמר וזה ְֱִֵֶֶֶַַָאחר.

יׂשראל על לדוד ממלכה נתן יׂשראל ְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאלהי

ּולבניו: לֹו ְְָָָלעֹולם

ÔÈ�ÚÂׁשאלת ׁשּדבר ּבעבּור ּכי היה, ׁשאּול ¿ƒ¿«ְְֲִֵֶַַַָָָ

הּקדֹוׁש אצל נתעב ההיא ּבעת ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמלכּות

הּׁשבט מן עליהם להמלי רצה לא הּוא, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּברּו

לעֹולמים, מּמּנּו יסּור ׁשּלא הּמלכּות לֹו ְְֲִִֶֶֶַַָָֹאׁשר

הּכתּוב רמז ולזה ׁשעה. מלכּות להם ְְְֶֶַַַַָָָָָָָונתן

ּבעברתי ואּקח ּבאּפי מל ל אּתן ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאמר

ּברצֹונֹו, ׁשּלא לֹו ׁשּנתנֹו י"א), י"ג ְְִֵֶֶַָֹ(הֹוׁשע

ונפסקה ּובניו הּוא ׁשּנהרג ּבעברתֹו, לקחֹו ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָולכן

הּמלכּות: ְִֶַַמּמּנּו

‰È‰Âונביא ׁשֹופט ׁשמּואל ׁשהיה מּפני זה ּכל ¿»»ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּומֹוׁשיע ה' ּפי על מלחמֹותיהם ְְֲִִִֵֵֶַַולֹוחם

ּכמֹו ּבימיו, מל לׁשאֹול להם היה ולא ְְְְִֶֶֶָָָָָָֹאֹותם,

י"ב (ש"א מלּככם אלהיכם וה' להם ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשאמר

את לא לֹו אמר הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְַַָָָֹֹי"ב),

ח' (ׁשם עליהם מּמל מאסּו אתי ּכי ְֲֲִִִֵֶָָָָֹֹמאסּו

קּימא: ׁשל מלכּות להם נתן לא ּולפיכ ְְִֶֶַַַָָָָָֹז'),

‰Óeלא נסּכלּת י"ג) י"ג (ׁשם הּכתּוב ּׁשאמר «ְְִֶַַָָָָָֹ

ה מצות את צּוׁשמרּת אׁשר אלהי ' ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹ

עד יׂשראל אל ממלכּת את ה' הכין עּתה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּכי

מלכּות לזרעֹו היה חטא לא ׁשאם ְְְִֶַַָָָָָֹעֹולם,

יׂשראל. אל טעם וזה ּכּלם. על לא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּביׂשראל,

ּבנימין על אּמֹו, ׁשבטי על מֹול היה ְְִִִִֵֵַַַָָָאּולי

ּכׁשני ואפרים יהּודה ּכי ּומנּׁשה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָואפרים

ּתחת מל היה אֹו ּביׂשראל, נחׁשבים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָעממים

יהּודה: מל ְֶֶַָיד

ÈÙÏeיׂשראל על הּמֹולכים הּמלכים היּו ּדעּתי ¿ƒְְְְִִִִֵַַַַָָָ

על עֹוברים ּדוד אחרי הּׁשבטים ְְְֲִִִִֵַַַָָָמּׁשאר

סֹומכים היּו והם נחלה, ּומעבירים אביהם ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָּדעת

לירבעם ׁשּמׁשח הּנביא הּׁשילֹוני אחּיה ּדבר ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָעל

לא א זאת למען ּדוד זרע את ואעּנה ְְִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹואמר

האריכּו וכאׁשר ל"ט). י"א (מ"א הּימים ְֱֲִִֶֶַַָָכל

מל הּׁשבטים מּׁשאר עליהם להמלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

יהּודה מלכּות אל חֹוזרים היּו ולא מל ְְְְִֶֶֶַַַָָֹאחר

ּוכמֹו ּבהם, ונענׁשּו הּזקן צּואת על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָעברּו

מּמּני: ולא המליכּו הם ד') (ח' הֹוׁשע ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשאמר

‰ÊÂ,ׁשני ּבבית ׁשּמלכּו החׁשמֹונאים ענׁש היה ¿∆ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

נׁשּתּכחּו הם ואלמלא עליֹון, חסידי היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָּכי

נענׁשּו כן ּפי על ואף מּיׂשראל, והּמצֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּתֹורה

הּזקן חׁשמֹונאי ּבני ארּבעת ּכי ּגדֹול, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹענׁש

ּגבּורתם ּכל עם זה אחר זה הּמֹולכים ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָהחסידים

והּגיד ּבחרב. אֹויביהם ּביד נפלּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָוהצלחתם

ּכל ג':) (ב"ב רז"ל ּׁשאמרּו למה ּבּסֹוף ְְֶֶַַַַָָָֹהענׁש

עבּדא קאתינא חׁשמֹונאי מּבית ּדאמר ְְְֲִִֵַַַַָָָָָמאן

ּפי על ואף הּזה. ּבעֹון ּכּלם ׁשּנכרתּו ְְְִִֶֶֶַַַָָֻהּוא,

אבל הּצדֹוקים, מן ענׁש ׁשמעֹון ּבזרע ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹׁשהיה

עברּו לא הּצּדיק חׁשמֹונאי מּתתיה זרע ְְְִִֶַַַַַַָָָֹּכל

יהּודה מּזרע היּו ולא ׁשּמלכּו זה ּבעבּור ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

לגמרי, והמחֹוקק הּׁשבט והסירּו ּדוד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומּבית

מּד ענׁשם הּקדֹוׁשוהיה ׁשהמׁשיל מּדה, ּכנגד ה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

הכריתּום: והם עבדיהם את עליהם הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָּברּו

¯LÙ‡Âּבמלכּותם חטא עליהם ׁשהיה ּכן ּגם ¿∆¿»ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָ

(ּבּמדּבר ונצטּוּו ּכהנים ׁשהיּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹמּפני

הּמזּבח ּדבר לכל ּכהּנתכם את ּתׁשמרּו ז') ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֻי"ח

אּתן מּתנה עבדת ועבדּתם לּפרכת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּולמּבית

לעבד רק למל להם היה ולא ּכהּנתכם, ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻאת

ה': עבֹודת ֲֶַאת

È˙È‡¯Â(ה"ב (פ"ג הֹוריֹות ּבמּסכת ּבירּוׁשלמי ¿»ƒƒְְִִֶֶַַָ

רּבי אמר ּכהנים, מלכים מֹוׁשחין ְְֲִִִִֵַַָָֹאין

מיהּודה, ׁשבט יסּור לא ׁשם על ענּתֹוריא ְְְִֵֵֶַַָָָָֹיהּודה

ימים יארי למען אּבא ּבר' חּיא רּבי ְְֲִִִִַַַַַַַָָָָאמר

(ּדברים יׂשראל ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָעל

לּכהנים יהיה לא ּבתריה ּכתיב מה כ'), ְְְֲִִִֵֶַַַֹֹי"ז

ׁשאין ּבכאן ׁשנּו הּנה א'). י"ח (ׁשם ְְִִִֵֵֶַָָָהּלוּים

ּופרׁש אהרן, ּבני הּכהנים מן מלכים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָֹֹמֹוׁשחין

הּׂשררה ׁשאין יהּודה, לכבֹוד ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָָּתחּלה

ּפי על אף ּולפיכ ההּוא, הּׁשבט מן ְִִִֵֶַַַַָָָסרה

הּׁשבטים מּׁשאר מל עליהם מקּימים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׂשראל

יהיה ׁשּלא אֹותן מֹוׁשחין אין הּׁשעה צר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּכפי

ׁשֹופטים ּכמֹו אּלא מלכּות, הֹוד ְְְֲִֵֶֶַָעליהם

יהיּו: ְְְִִוׁשֹוטרים

e¯ÈkÊ‰Âּבעצמן ׁשהן ּפי על ׁשאף הּכהנים ¿ƒ¿ƒְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

אֹותן מֹוׁשחין אין למׁשיחה, ְְְִִִִֵָָראּויים

ּוכמֹו הּׁשבטים, ׁשאר ׁשּכן וכל מלכּות, ְְְְְְִֵֵֶַַָָָלׁשם

מֹוׁשחין ׁשאין י"א:) (הֹוריֹות ּבּגמרא ְְְִֵֶֶַָָָָׁשאמרּו

ּפרׁש אּבא ּבר חּיא ורּבי ּדוד. ּבית מלכי ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאּלא

לּכהנים יהיה ׁשּלא הּתֹורה מן מנּוע ְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשהּוא

ּבמלכּות. ונחלה חלק לוי ׁשבט ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּלוּים

והגּון: ראּוי ּדבר ְְָָָָוהּוא

BÏÂ.ÌÈnÚ ˙‰wÈׁשּנאמר העּמים, אסיפת ¿ƒ¿««ƒֱֲִִֶֶַַַָ

ודֹומה(י ידרׁשּו, ּגֹוים אליו י') י"א ׁשעיה ְְְְִִֵֶַָָ

(מׁשלי אם ליּקהת ותבּוז לאב ּתלעג עין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָלֹו

זקנתּה. מּפני ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ י"ז), ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָל'

קהיאתא ּדמּקהּו ק"י:) (יבמֹות ְְְְִַַַָָָָּובּתלמּוד

עּמים, קהּית לֹומר ויכֹול ּדנהרּדעא. ְְְְְִִִַַַַָָָָּבׁשּוקה

רּׁש"י: ְִַלׁשֹון

B�È‡Â,אם אסיפת אם, ּביּקהת לפרׁש נראה ¿≈ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָ

לׁשֹון אּלא אינֹו קהיאתא" "מּקהּו ְְְִֵֶַָָָָּולׁשֹון

ּבּה ּומפרכים מקׁשים ׁשהיּו וקׁשיֹות ְְְְְְִִִֶַָָָֻּפרכּות

יּקרא ּבּדבר הּמתקּׁשה ּכי הרּבה, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻקׁשיֹות

ּבמדרׁש ׁשאמרּו ּכמֹו חכמים, ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִִֶֶָָָ"קֹוהה"

ׁשהיּו חרב, אחזי ּכּלם ח') ג' (שה"ש ֲִֵֶֶֶָָָֻֻחזית

מעׂשה ּבא ׁשאם ּכחרב, הלכה ׁשֹונים ֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻּכּלם

וכן להם. קֹוהה הלכה ּתהא לא ידיהם ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹאל

(נזיר ּבּגמרא אמרּו ּומּמּנּו רּבים, ׁשם ְְִִִֶַַָָָָָעֹוד

ּבֹו ׁשהקׁשה וטהר, קהה יהֹוׁשע ר' ְְְִִִֵֶַָָֻס"ה.)

עד המטּמאים ּדברים ּכל וׁשּבר רּבים ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּדברים

יׁשנֹות ּבנסחאֹות מצינּו וכן ּבהכרח. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּטהר

אזּוזי ּדקהי מאן (נ"ב:) מציעא ּבבבא ְְְְֲִִֵַָָָָָָָּבּגמרא

לקּבל ּומתקּׁשה ּבֹו ׁשּמדקּדק רעה, נפׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמיקרי

מחברֹו: ֲֵֵאֹותֹו

ÈÏÚ·e(ּג'ּנאח ּבן יֹונה ור' (הרד"ק, הּדקּדּוק «¬≈ְְִֶַַַַַַָָ

לׁשֹון ּבֹו ּופרׁשּו יקה, ׁשּׁשרׁשֹו ּביּקהת ְְְְְְִִֵֶַָאֹומרים

ׁשּיׁשמעּו עּמים, יּקהת הּמצוה, וקּבּול ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָמׁשמעּות

ּתבּוז עליהם, יצּוה אׁשר ּכל ויעׂשּו ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָאליו

מצותּה: לקּבל אם ְְְִִֵֵַַָָליקהת



לה igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

ד) ׁשּנאמר:ב עּמים, אסיפת עּמים", "יּקהת זה, אף ׁשמן", יא)"ואסּו לֹו:(ישעיה ודֹומה ידרׁשּו", ּגֹוים ל)"אליו (משלי ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
אקהתא ּומקהּו 'דיתבי ּובּגמרא: זקנתּה, מּפני ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ אם", ליּקהת ותבז לאב ּתלעג ּבׁשּוקי"עין ְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֻ

יבמֹות ּבמּסכת [דפּומּבדיתא]', קי)דנהרּדעא עּמים(דף קהּית לֹומר: היה ויכל רמב"ן.. ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

לׁשֹון הּכל א ו'). י"א (יהֹוׁשע ּתעּקר ְְֵֵֶַַַַָֹֻסּוסיהם

אחד: וענין ְְִֶֶָָָאחד

e‰ÈÓ„‰.(י) Ë·L ¯eÒÈ ‡Ïׁשּלא ענינֹו אין …»≈∆ƒ»ְִֵֶָֹ

ל"ו) כ"ח (ּדברים ּכתּוב ּכי לעֹולם, ְְִִָָָָיסּור

עלי ּתקים אׁשר מלּכ ואת את ה' ְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹיֹול

והּנה ,ואבתי אּתה ידעּת לא אׁשר ּגֹוי ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאל

וׂשרים. מל עֹוד להם אין ּבּגֹולה, ּומלּכם ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָהם

לא והּנביא ּביׂשראל. מל אין רּבים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוימים

ּבׁשּום ּבּׁשבי ילכּו ׁשּלא יׂשראל את ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹיבטיח

יהּודה: עליהם ׁשּימל ּבעבּור ְְְֲֲִִֵֶֶַָָֹענין

Ï·‡אחד אל מיהּודה ׁשבט יסּור ׁשּלא ענינֹו ¬»ְִִֵֶֶֶֶָָָָֹ

עליהם הּמֹוׁשל יׂשראל מלכּות ּכי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָמאחיו,

וכן עליו, מאחיו אחד ימׁשל ולא יהיה, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹמּמּנּו

מחֹוקק ׁשּכל רגליו, מּבין מחֹוקק יסּור ְְְִֵֵֵֶַָָָֹלא

יהיה, מּמּנּו הּמל טּבעת ּבידֹו אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּביׂשראל

חֹותם ולֹו יׂשראל, ּבכל ויצּוה ימׁשל הּוא ְְְְִִִִֵֶַַָָֹּכי

ּכל יּקהת ולֹו ׁשילה יבא ּכי עד ְְְִִִַַַַָָֹֹהּמלכּות,

הּמׁשיח, וזהּו ּכרצֹונֹו, ּבכּלם לעׂשֹות ְְְֲִִִֶַַַַָָָֻהעּמים

הראׁשֹון הּמל ׁשהּוא לדוד ירמז הּׁשבט ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּכי

אׁשר ּבנֹו הּוא וׁשילה מלכּות, ׁשבט לֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַֹאׁשר

העּמים: יּקהת ְִִַַָלֹו

‡ÏÂׁשילה ׁשּיהיה אברהם רּבי מאמר יּתכן ¿…ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּדוד, קדם ׁשבט ליהּודה היה לא ּכי ִִִִֵֶֶָָָָָֹֹּדוד,

ּבתחּלה, ונֹוסע נכּבד ׁשּׁשבטֹו ּפי על אף ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָּכי

(ּתהּלים ּכדכתיב ּומֹוׁשל, למל רק ׁשבט ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַאין

ׁשבט ,מלכּות ׁשבט מיׁשר ׁשבט ז') ְִֵֵֵֶֶֶֶַֹמ"ה

(יחזקאל למׁשֹול ׁשבט ה'), י"ד (יׁשעיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַָמׁשלים

י"ד): י"ט

·e˙k‰Âׁשבט המלי יעקב ּכי רמז הּזה ¿«»ְֲִִִֵֶֶַַַָֹ

ליהּודה והֹוריׁש אחיו על ְְִִֶַָָָיהּודה

ּדוד ּׁשאמר מה והּוא יׂשראל. על ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָהּממׁשלה

אבי ּבית מּכל ּבי יׂשראל אלהי ה' ְְֱִִִִִֵֵֵַַָָֹֹוּיבחר

ביהּודה ּכי לעֹולם יׂשראל על למל ְְְְִִִִֵֶֶַָָָלהיֹות

אבי ּובבני אבי ּבית יהּודה ּובבית לנגיד ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָּבחר

כ"ח (דהי"א יׂשראל ּכל על להמלי רצה ְְְִִִֵַַָָָָּבי

ד'):

eÒÈ¯,ואמר ‡Ïאחר ׁשבט ימל ּכי לרמז ְַָ…»ְְִִִֵֵֶַֹֹ

להיֹות ׁשּיחל מעת אבל יׂשראל, ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָעל

ׁשבט אל מּמּנּו יסּור לא מלכּות ׁשבט ְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹליהּודה

ה' ּכי ה') י"ג ב' (ׁשם ׁשּנאמר וזה ְֱִֵֶֶֶַַָאחר.

יׂשראל על לדוד ממלכה נתן יׂשראל ְְְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹאלהי

ּולבניו: לֹו ְְָָָלעֹולם

ÔÈ�ÚÂׁשאלת ׁשּדבר ּבעבּור ּכי היה, ׁשאּול ¿ƒ¿«ְְֲִֵֶַַַָָָ

הּקדֹוׁש אצל נתעב ההיא ּבעת ְְִִֵֵֶַַַַָָָהּמלכּות

הּׁשבט מן עליהם להמלי רצה לא הּוא, ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּברּו

לעֹולמים, מּמּנּו יסּור ׁשּלא הּמלכּות לֹו ְְֲִִֶֶֶַַָָֹאׁשר

הּכתּוב רמז ולזה ׁשעה. מלכּות להם ְְְֶֶַַַַָָָָָָָונתן

ּבעברתי ואּקח ּבאּפי מל ל אּתן ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשאמר

ּברצֹונֹו, ׁשּלא לֹו ׁשּנתנֹו י"א), י"ג ְְִֵֶֶַָֹ(הֹוׁשע

ונפסקה ּובניו הּוא ׁשּנהרג ּבעברתֹו, לקחֹו ְְְְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָָָולכן

הּמלכּות: ְִֶַַמּמּנּו

‰È‰Âונביא ׁשֹופט ׁשמּואל ׁשהיה מּפני זה ּכל ¿»»ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָ

ּומֹוׁשיע ה' ּפי על מלחמֹותיהם ְְֲִִִֵֵֶַַולֹוחם

ּכמֹו ּבימיו, מל לׁשאֹול להם היה ולא ְְְְִֶֶֶָָָָָָֹאֹותם,

י"ב (ש"א מלּככם אלהיכם וה' להם ְְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשאמר

את לא לֹו אמר הּוא ּברּו והּקדֹוׁש ְְַַָָָֹֹי"ב),

ח' (ׁשם עליהם מּמל מאסּו אתי ּכי ְֲֲִִִֵֶָָָָֹֹמאסּו

קּימא: ׁשל מלכּות להם נתן לא ּולפיכ ְְִֶֶַַַָָָָָֹז'),

‰Óeלא נסּכלּת י"ג) י"ג (ׁשם הּכתּוב ּׁשאמר «ְְִֶַַָָָָָֹ

ה מצות את צּוׁשמרּת אׁשר אלהי ' ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָֹ

עד יׂשראל אל ממלכּת את ה' הכין עּתה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּכי

מלכּות לזרעֹו היה חטא לא ׁשאם ְְְִֶַַָָָָָֹעֹולם,

יׂשראל. אל טעם וזה ּכּלם. על לא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻּביׂשראל,

ּבנימין על אּמֹו, ׁשבטי על מֹול היה ְְִִִִֵֵַַַָָָאּולי

ּכׁשני ואפרים יהּודה ּכי ּומנּׁשה, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָואפרים

ּתחת מל היה אֹו ּביׂשראל, נחׁשבים ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָעממים

יהּודה: מל ְֶֶַָיד

ÈÙÏeיׂשראל על הּמֹולכים הּמלכים היּו ּדעּתי ¿ƒְְְְִִִִֵַַַַָָָ

על עֹוברים ּדוד אחרי הּׁשבטים ְְְֲִִִִֵַַַָָָמּׁשאר

סֹומכים היּו והם נחלה, ּומעבירים אביהם ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָּדעת

לירבעם ׁשּמׁשח הּנביא הּׁשילֹוני אחּיה ּדבר ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָעל

לא א זאת למען ּדוד זרע את ואעּנה ְְִֶֶֶַַַַַַַָָֹֹואמר

האריכּו וכאׁשר ל"ט). י"א (מ"א הּימים ְֱֲִִֶֶַַָָכל

מל הּׁשבטים מּׁשאר עליהם להמלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל

יהּודה מלכּות אל חֹוזרים היּו ולא מל ְְְְִֶֶֶַַַָָֹאחר

ּוכמֹו ּבהם, ונענׁשּו הּזקן צּואת על ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָעברּו

מּמּני: ולא המליכּו הם ד') (ח' הֹוׁשע ְְִִִִֵֵֶֶַַָֹׁשאמר

‰ÊÂ,ׁשני ּבבית ׁשּמלכּו החׁשמֹונאים ענׁש היה ¿∆ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

נׁשּתּכחּו הם ואלמלא עליֹון, חסידי היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָּכי

נענׁשּו כן ּפי על ואף מּיׂשראל, והּמצֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּתֹורה

הּזקן חׁשמֹונאי ּבני ארּבעת ּכי ּגדֹול, ְְְִֵֵֶַַַַַַָָֹענׁש

ּגבּורתם ּכל עם זה אחר זה הּמֹולכים ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָהחסידים

והּגיד ּבחרב. אֹויביהם ּביד נפלּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָוהצלחתם

ּכל ג':) (ב"ב רז"ל ּׁשאמרּו למה ּבּסֹוף ְְֶֶַַַַָָָֹהענׁש

עבּדא קאתינא חׁשמֹונאי מּבית ּדאמר ְְְֲִִֵַַַַָָָָָמאן

ּפי על ואף הּזה. ּבעֹון ּכּלם ׁשּנכרתּו ְְְִִֶֶֶַַַָָֻהּוא,

אבל הּצדֹוקים, מן ענׁש ׁשמעֹון ּבזרע ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹׁשהיה

עברּו לא הּצּדיק חׁשמֹונאי מּתתיה זרע ְְְִִֶַַַַַַָָָֹּכל

יהּודה מּזרע היּו ולא ׁשּמלכּו זה ּבעבּור ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָֹאּלא

לגמרי, והמחֹוקק הּׁשבט והסירּו ּדוד, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומּבית

מּד ענׁשם הּקדֹוׁשוהיה ׁשהמׁשיל מּדה, ּכנגד ה ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

הכריתּום: והם עבדיהם את עליהם הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָּברּו

¯LÙ‡Âּבמלכּותם חטא עליהם ׁשהיה ּכן ּגם ¿∆¿»ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָ

(ּבּמדּבר ונצטּוּו ּכהנים ׁשהיּו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹמּפני

הּמזּבח ּדבר לכל ּכהּנתכם את ּתׁשמרּו ז') ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָֻי"ח

אּתן מּתנה עבדת ועבדּתם לּפרכת ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹּולמּבית

לעבד רק למל להם היה ולא ּכהּנתכם, ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻאת

ה': עבֹודת ֲֶַאת

È˙È‡¯Â(ה"ב (פ"ג הֹוריֹות ּבמּסכת ּבירּוׁשלמי ¿»ƒƒְְִִֶֶַַָ

רּבי אמר ּכהנים, מלכים מֹוׁשחין ְְֲִִִִֵַַָָֹאין

מיהּודה, ׁשבט יסּור לא ׁשם על ענּתֹוריא ְְְִֵֵֶַַָָָָֹיהּודה

ימים יארי למען אּבא ּבר' חּיא רּבי ְְֲִִִִַַַַַַַָָָָאמר

(ּדברים יׂשראל ּבקרב ּובניו הּוא ממלכּתֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָעל

לּכהנים יהיה לא ּבתריה ּכתיב מה כ'), ְְְֲִִִֵֶַַַֹֹי"ז

ׁשאין ּבכאן ׁשנּו הּנה א'). י"ח (ׁשם ְְִִִֵֵֶַָָָהּלוּים

ּופרׁש אהרן, ּבני הּכהנים מן מלכים ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָֹֹמֹוׁשחין

הּׂשררה ׁשאין יהּודה, לכבֹוד ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶַָָָָּתחּלה

ּפי על אף ּולפיכ ההּוא, הּׁשבט מן ְִִִֵֶַַַַָָָסרה

הּׁשבטים מּׁשאר מל עליהם מקּימים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיׂשראל

יהיה ׁשּלא אֹותן מֹוׁשחין אין הּׁשעה צר ְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹּכפי

ׁשֹופטים ּכמֹו אּלא מלכּות, הֹוד ְְְֲִֵֶֶַָעליהם

יהיּו: ְְְִִוׁשֹוטרים

e¯ÈkÊ‰Âּבעצמן ׁשהן ּפי על ׁשאף הּכהנים ¿ƒ¿ƒְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

אֹותן מֹוׁשחין אין למׁשיחה, ְְְִִִִֵָָראּויים

ּוכמֹו הּׁשבטים, ׁשאר ׁשּכן וכל מלכּות, ְְְְְְִֵֵֶַַָָָלׁשם

מֹוׁשחין ׁשאין י"א:) (הֹוריֹות ּבּגמרא ְְְִֵֶֶַָָָָׁשאמרּו

ּפרׁש אּבא ּבר חּיא ורּבי ּדוד. ּבית מלכי ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָאּלא

לּכהנים יהיה ׁשּלא הּתֹורה מן מנּוע ְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשהּוא

ּבמלכּות. ונחלה חלק לוי ׁשבט ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּלוּים

והגּון: ראּוי ּדבר ְְָָָָוהּוא

BÏÂ.ÌÈnÚ ˙‰wÈׁשּנאמר העּמים, אסיפת ¿ƒ¿««ƒֱֲִִֶֶַַַָ

ודֹומה(י ידרׁשּו, ּגֹוים אליו י') י"א ׁשעיה ְְְְִִֵֶַָָ

(מׁשלי אם ליּקהת ותבּוז לאב ּתלעג עין ְְְְְִִִִֵֵַַַָָלֹו

זקנתּה. מּפני ׁשּבפניה קמטים לקּבּוץ י"ז), ְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָל'

קהיאתא ּדמּקהּו ק"י:) (יבמֹות ְְְְִַַַָָָָּובּתלמּוד

עּמים, קהּית לֹומר ויכֹול ּדנהרּדעא. ְְְְְִִִַַַַָָָָּבׁשּוקה

רּׁש"י: ְִַלׁשֹון

B�È‡Â,אם אסיפת אם, ּביּקהת לפרׁש נראה ¿≈ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָ

לׁשֹון אּלא אינֹו קהיאתא" "מּקהּו ְְְִֵֶַָָָָּולׁשֹון

ּבּה ּומפרכים מקׁשים ׁשהיּו וקׁשיֹות ְְְְְְִִִֶַָָָֻּפרכּות

יּקרא ּבּדבר הּמתקּׁשה ּכי הרּבה, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֻקׁשיֹות

ּבמדרׁש ׁשאמרּו ּכמֹו חכמים, ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִִֶֶָָָ"קֹוהה"

ׁשהיּו חרב, אחזי ּכּלם ח') ג' (שה"ש ֲִֵֶֶֶָָָֻֻחזית

מעׂשה ּבא ׁשאם ּכחרב, הלכה ׁשֹונים ֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻּכּלם

וכן להם. קֹוהה הלכה ּתהא לא ידיהם ְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹאל

(נזיר ּבּגמרא אמרּו ּומּמּנּו רּבים, ׁשם ְְִִִֶַַָָָָָעֹוד

ּבֹו ׁשהקׁשה וטהר, קהה יהֹוׁשע ר' ְְְִִִֵֶַָָֻס"ה.)

עד המטּמאים ּדברים ּכל וׁשּבר רּבים ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּדברים

יׁשנֹות ּבנסחאֹות מצינּו וכן ּבהכרח. ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻׁשּטהר

אזּוזי ּדקהי מאן (נ"ב:) מציעא ּבבבא ְְְְֲִִֵַָָָָָָָּבּגמרא

לקּבל ּומתקּׁשה ּבֹו ׁשּמדקּדק רעה, נפׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמיקרי

מחברֹו: ֲֵֵאֹותֹו

ÈÏÚ·e(ּג'ּנאח ּבן יֹונה ור' (הרד"ק, הּדקּדּוק «¬≈ְְִֶַַַַַַָָ

לׁשֹון ּבֹו ּופרׁשּו יקה, ׁשּׁשרׁשֹו ּביּקהת ְְְְְְִִֵֶַָאֹומרים

ׁשּיׁשמעּו עּמים, יּקהת הּמצוה, וקּבּול ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָמׁשמעּות

ּתבּוז עליהם, יצּוה אׁשר ּכל ויעׂשּו ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָָאליו

מצותּה: לקּבל אם ְְְִִֵֵַַָָליקהת
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(àé)BLáì ïéia ñak Bðúà éða ä÷øOìå Bøéò ïôbì éøñà«Ÿ§¦³©¤̧¤Æ¦½§©«¥¨−§¦´£Ÿ®¦¥³©©̧¦Æ§ª½
:Búeñ íéáðò-íãáe§©£¨¦−«

i"yx£‰¯ÈÚ ÔÙbÏ È¯Ò‡∑יין מֹוׁשכת ׁשּתהא יהּודה ארץ על נתנּבא …¿ƒ«∆∆ƒ…ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
אחד אתֹון ּבן אחד, ּומּׂשֹורק אחת מּגפן ויטענּנּו אחד, עיר לּגפן יאסר יהּודה איׁש ארּכה,∑N¯˜‰.ּכמעין, זמֹורה ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ≈»ְֲָָֻ

ּבלע"ז ÔÈia.קורייר"א Òak∑יין רּבּוי לׁשֹון זה ּבּמקראלׁש∑eÒ˙‰.ּכל ּדמיֹון לֹו ואין הּוא, ּבגד מין ∑‡È¯Ò.ֹון ְַַƒ≈««ƒְִִֶַָ…ְְְְִִִֵֶֶַָ…¿ƒ
ּדגמתֹו: אֹוסר, קיג)ּכמֹו ּדל",(תהלים מעפר קכג)"מקימי ואּונקלֹוס(שם זה. ּכענין אתנֹו", "ּבני וכן: ּבּׁשמים", "הּיֹוׁשבי ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ

ּבמל יׂשראלּתרּגם אּלּו ׂשרקה, ירּוׁשלים. זֹו עירה, יׂשראל. הם ּגפן, ב)הּמׁשיח: ׂשֹורק"(ירמיה נטעּתי ."ואנכי ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
B�B˙‡ È�a∑יחזקאל ּבספר האיתֹון" "ׁשער לׁשֹון: היכלּה, צּדיקים.(מ)יבנּון אּלּו ּגפן, אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד , ¿ƒ¬ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אתֹונֹות "רֹוכבי ׁשם: על ּבאלפן, אֹוריתא עבדי אתֹונֹו, ׁשּצּבּועֹוּבני לבּוׁשּוהי, טב ארּגון יהא ּבּיין, ּכּבס צחֹורֹות". ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
רּבֹותינּו ואף ּבּה. עיניו ליּתן הּזכר את ּבהן ּומסיתה לֹובׁשּתן ׁשהאּׁשה סּותה, לׁשֹון הּוא וצבעֹונין ליין, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹּדֹומה

ּכתּבֹות ּבמּסכת ׁשכרּות הסתת לׁשֹון ּבּגמרא קיא)ּפרׁשּו לֹומר:(דף ּתלמּוד מרוה'? אינֹו ּתאמר ׁשּמא הּיין, 'ועל : ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹֻ
.""סּותה ֹ

(áé):áìçî íépL-ïáìe ïéiî íéðéò éìéìëç©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«
i"yx£ÈÏÈÏÎÁ∑:וכן ּכתרּגּומֹו, אדם, כג)לׁשֹון חכלילּות(משלי "למי «¿ƒƒְְְְְְִִֵֶַַֹ

מאדימין עיניהם יין, ׁשֹותי ּדר ׁשּכן וכן∑ÏÁÓ·.עינים", צאן, לעדרי טֹוב מרעה ּבארצֹו ׁשּיהא חלב, מרב ֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַ≈»»ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ׁשּמּׁשם הרים, לׁשֹון עינים, ּתרּגּומֹו: ּולפי חלב. מרב יהא ּולבןֿׁשּנים יין, מרב יהא עינים אדם הּמקרא: ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹּפירּוׁש
הּוא ארּמי ולׁשֹון ׁשּלֹו, יקבים נעוֹוהי, הּיקבים: וקּלּוח מעינֹות לׁשֹון אחרים: ּבפנים ּתרּגמֹו ועֹוד למרחֹוק. ְְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָצֹופים

זרה עבֹודה עד)ּבמּסכת "ׁשּנ(דף ּתרּגם: ּבקעתּה, יחורן ארּתחּו'. 'נעוה הּסלעים: ׁשּני לׁשֹון: רמב"ן.ים", ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(âé)Búëøéå úiðà óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì ïìeáæ§ª¾§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
:ïãéö-ìò©¦«Ÿ

i"yx£ÌÈnÈ ÛBÁÏ ÔÏe·Ê∑ארצֹו ּתהיה יּמים חֹוף ּבלע"ז,∑ÛBÁ.על מרק"א 'ספר', מח)ּכתרּגּומֹו: יהיה(יבמות והּוא ¿À¿«ƒְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַ
ּוממציא ּבפרקמטיא עֹוסק זבּולן ׁשהיה ּפרקמטיא, ׁשם מביאֹות ׁשאנּיֹות הּנמל ּבמקֹום אנּיֹות, חֹוף על ּתדיר ְְְְְְְְְְֳֳִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻמצּוי

יּׂששכר, לׁשבט מׁשה:(תנחומא)מזֹון ׁשאמר הּוא ּבּתֹורה. עֹוסקים לג)והם ּבאהלי",(דברים ויּׂששכר ּבצאת זבּולן "ׂשמח ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֻ
ּבאהלים ּבּתֹורה עֹוסק ויּׂששכר ּבפרקמטיא, יֹוצא Ô„ÈˆŒÏÚ.זבּולן B˙Î¯ÈÂ∑לצידֹון סמּו יהיה ּגבּולֹו .סֹוף ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹֻ¿«¿»«ƒ…ְְְִִֶָ

B˙Î¯ÈÂ∑הּמׁשּכן "ּולירּכתי ּכמֹו: ."סֹופֹו, ¿«¿»ְְְְְִֵַַָ

‰dÏÎÈיא Ôe�·È ‡nÚ dz¯˜Ï Ï‡¯NÈ ¯ÁÒÈ«¿«ƒ¿»≈¿«¿≈«»ƒ¿≈¿≈
‡˙È¯B‡ È„·ÚÂ dÏ ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡i˜Ècˆ ÔB‰È¿«ƒ«»¿¿≈¿»¿≈«¿»
È‰BLe·Ï ·Ë ÔÂb¯‡ È‰È dnÚ ÔÙÏe‡a¿¿«ƒ≈¿≈«¿¿»«¿ƒ
:ÔÈ�BÚ·ˆÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ‡ÏÈÓ ‡ÏÈÓ d˙eÒk¿≈≈»≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ

�È‰BÂÚיב ÔeÙeËÈ È‰BÓ¯Îa È‰B¯eË Ôe˜nÒÈ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¬ƒ
:‡�Ú È¯„Ú·e ¯e·ÈÚa d˙Ú˜a Ô¯eÁÈ ¯ÓÁa«¬»¿«¿»ƒ¿¬≈¿ƒ¿∆¿≈»»

LaÎÈיג ‡e‰Â È¯LÈ ‡iÓÓÈ ¯ÙÒ ÏÚ ÔÏe·Ê¿À«¿««¿«»ƒ¿≈¿¿«≈
dÓeÁ˙e ÏeÎÈÈ ‡nÈ ·eËÂ Ô�ÈÙÒa ÔÈÊBÁÓ¿ƒƒ¿ƒ«¿«»≈¿≈

:ÔB„Èˆ ÏÚ ÈËÓ È‰È¿≈»≈«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÔBÎp‰Âהּבסר האכל מּלׁשֹון ׁשהּוא ּבעיני ¿«»ְְִֵֵֶֶַַָֹֹ

כ"ט), ל"א (ירמיה ׁשּניו ְְְִִִֶָָָּתקהינה

וענין יצהר, ּכיּו"ד ּבֹו והּיּו"ד קהה, ְְְְְְְִִַַָָוׁשרׁשֹו

והּׁשב החלׁשה ׁשבטּכּלם יסּור ׁשּלא יאמר ירה, ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻֻ

חלׁשת לֹו אׁשר ּבנֹו ׁשּיבֹוא עד מיהּודה ְְֲִֵֶֶַַָָֻנֹוגׂש

חרב, לפי ּכּלם את ׁשּיחליׁש ּוׁשבירתם ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻהעּמים

ׁשּנחלׁש י'), י' (קהלת הּברזל קהה אם ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹוכן

ּבלׁשֹון ׁשעמדה ּכסּכין לכרת, יכֹול ְְְְְִִִֵֶַָָָֹואינֹו

ונעׂשּו קצת ׁשּנׁשּבר אֹו כ"ח:), (ּביצה ְְְֲֲִִֵֶַַָָָחכמים

ּפגימֹות: ְִּבֹו

ÔÎÂשה"ש) חזית ּבמדרׁש ׁשם עֹוד מצאתי ¿≈ְְִִִַָָָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש להם הֹופיע נ"ז) ִֶַַָָָא'

קֹוהה נפׁשם והיתה עדן ּגן מּבׂשמי טֹוב ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָריח

ּנאכל, מה לנּו ּתן מׁשה רּבנּו לֹו אמרּו ְֱֵֵֶֶַַַָָֹֹלאכל,

ּכל הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לי אמר ּכ להם ִֶַַַָָָָָָָאמר

עמדּו מ"ג), י"ב (ׁשמֹות ּבֹו יאכל לא נכר ְְֵֶַָָֹֹּבן

קֹוהה נפׁשם והיתה מּביניהם הּנכרים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָוהפריׁשּו

נחלׁשת נפׁשם ׁשהיתה והענין, וכּו'. ְְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַָָָָָֹלאכל

הּפסח מן לאכל ּתאותם מרב ּבגּופם ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּומׁשּתּברת

הּטֹוב: הריח ּבֹו ְִֵֶַַַָׁשּנדּבק

ÔÎÂנחלׁשת להם, קֹוהה הלכה ּתהא לא ¿≈ְֱֲֵֶֶֶֶָָָָֹ

מקׁשים קהיאתא, ּומקהּו ּבידם. ְְְְִִֶֶַַָָָָָורֹופפת

והעּיּון, הּצער מרב הּנפׁש מחליׁשֹות ְְֲִִֵֶֶַַַַַָֹֻקׁשיֹות

ּפרי ּכלׁשֹון ּומפרכין, ׁשּמׁשּברין לׁשֹון הּוא ְְְְְִִִִֶַָָָאֹו

(מכילתא אמרּו וכ י"ג.). (קּדּוׁשין אחא ְְְְֲִִִַָָָָרב

ׁשּבר ׁשניו, את הקהה אּתה אף י"ח) ְִֵֵֶַַַַָָֹּבא

מחליׁש הּבסר ּכי ,ּבדברי ּתחליׁשם אֹו ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹאֹותם,

ענין והּׁשבירה ׁשהחליׁשּות אּלא מׁשּבר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָואינֹו

ׁשניהם: את ּתכלל והּקהּיה ְְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשוה,

ÌÈ�ÈÚ.(יב) ÈÏÈÏÎÁ,רּׁש"י) המפרׁשים אמרּו «¿ƒƒ≈«ƒְְְִִַַָָ

אדמימּות, ענין ׁשהּוא והרד"ק) ְְְִִֶַַַַָראב"ע,

למי וכמֹוהּו יין, ׁשתּית מרב עיניו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׁשּיתאּדמּו

והּנראה כ"ט). כ"ג (מׁשלי עינים ְְְְִִִִֵֵֶַַָחכללּות

ה ׁשהּוא (יחזקאלּבעיני עיני ּכחלּת מן ,פּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ

רּבים. ּכמנהג הּלמ"ד ּבֹו ונכּפלה מ'), ְְְְְִִִֶַַַָָכ"ג

ּומרּגל הּידּוע העינים מכחֹול ּכענין ְְְְְִִִֵַַַַָָָֻוהּוא

ׁשמֹו וכן מ"ב). פי"ג (ּכלים רּבֹותינּו ְְְְִִֵֵֵֵַּבדברי

העינים ּכחּול ׁשהּוא יאמר ּכחל". "אל ְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹּבערבי

ּבּפּו אֹותם ּכֹוחלים אחרים ּכאׁשר ּכי הּיין, ֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָמן

ּבּיין, הּוא אֹותם יכחל ּכן ּכחל", ה"אל ְִִֵֶֶַַָָָֹֹׁשהּוא

ּבתמרּוקים, ׁשּניהם מלּבנים ׁשהאחרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָּוכמֹו

הּיין לרּבּוי והּמׁשל ּבחלב, אֹותם ילּבן ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָּכן

אנקלּוס: הזּכיר ּכאׁשר ּבארצֹו, ְְְְְְֲִִֶֶַַָָֻוהחלב

ÔÎÂ,(כ"ט כ"ג (מׁשלי עינים חכללּות למי ¿≈ְְְִִִִֵֵַָ

ּביין ּכחּלֹות ׁשעיניו יאמר ּכחלילּות, ְְְֲִִֵֶַַַָֹֻּכמֹו

למי יאמר, אֹו ׁשכרּותֹו. להסּתיר יּוכל ְְְְְִִִַַַֹֹולא

ּתמיד, עיניו לכחל ׁשּיצטר עינים, ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹחכלילּות

עיניהם את יחׁשי הּיין ּכי הּיין, על ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַלמאחרים

ויצטר ּבחֹוריהן, ותּמקנה ּדמעה ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָויֹורידּו

הּכתּוב יסּפר ּתדיר. ּבמכחֹול עיניו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשּיהיּו

ּבּמדנים מּבחּוץ לֹו הּבאֹות ּברעֹות הּיין ְְִִִִַַַַַָָָָּבגנּות

ויזּכיר ואבֹוי, אֹוי ּבביתֹו וׁשּיׁשמע ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָּובּפצעים

עיניו חׁשּכת ּבגּופֹו מּמּנּו לֹו ההוה ההּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהּנזק

נכֹון: וענין ּפרּוׁש וזה הרּבים, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָותחלּואיהם

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

(ãé):íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦
i"yx£Ì¯b ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ∑ּכחמֹור ּתֹורה על סֹובל עצמֹות, ּבעל חמֹור ƒ»»¬…»∆ֲֲֲֵַַַָָֹ

ּכבד מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין ‰ÌÈ˙tLn.חזק ÔÈa ı·¯∑ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ואין ּובּלילה, ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור ְִִֵֶַַָָָָ…≈≈«ƒ¿¿»ƒְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
ּפרקמטיא ׁשם ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי הּתחּומין, ּבין רֹובץ לנּוח, .רֹוצה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

(åè)BîëL èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ
:ãáò-ñîì éäéå ìañì¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰Á�Ó ‡¯iÂ∑להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ראה ««¿¿À»ƒְְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹ
ÏaÒÏ.ּפרֹות BÓÎL ËiÂ∑ּתֹורה יׂשראל∑È‰ÈÂ.על אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑ּתֹורה ׁשל הֹוראֹות להם לפסק ֵ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ«¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר: עּבּורין, יב)וסדרי א הימים מאתים",(דברי ראׁשיהם יׂשראל, מהּֿיעׂשה לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
א וכל העמיד, סנהדראֹות ראׁשי ּפיהםמאתים על BÓÎL.חיהם ËiÂ∑הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ«≈ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

הּספר על יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל", ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאזנכם".
עֹובד למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב .ויהיה ְְְְִֵֵֶַַָָָ

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑'ה ידין "ּכי ּכמֹו: מּפלׁשּתים, עּמֹו נקמת ינקם »»ƒ«ְְְְְִִִִִִִַַָֹ

Ï‡¯NÈ.עּמֹו" ÈË·L „Á‡k∑עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל ּכּלםּכל ואת ַ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִִֵֶֶָָָָֻ
ׁשּבא ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ׁשבטי "ּכאחד לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ׁשמׁשֹון ועל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻידין,

רמב"ן.מיהּודה ִָ

(æé)-éáwò CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ¦§¥
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

i"yx£ÔÙÈÙL∑,נֹוׁשף ׁשהּוא ׁשם על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ג)ּכמֹו: עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ÒeÒŒÈ·wÚ."ואּתה CLp‰∑ּדרּכֹו ּכ ְְְֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈ְַָ

סּוס" עּקבי הּנֹוׁש" לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ‡BÁ¯.ׁשל B·Î¯ ÏtiÂ∑ ְְְִִֵֵֶַָָָָָ«ƒ……¿»
ּבׁשמׁשֹון: מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע טז)ׁשּלא ואּונקלֹוס(שופטים מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני את וגֹו' "וּילּפת ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ

צפעֹוני, והּוא לנׁשיכתֹו, רפּואה ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי הּכלּתרּגם: ׁשעֹוׂשה ׁשם על חּורמן וקרּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
יארב 'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', רמב"ן.חרם. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָֹ

ÔÈaיד dz�ÒÁ‡Â ÔÈÒÎ�a ¯ÈzÚ ¯Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
:‡iÓeÁz¿«»

‡¯Èטו ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁe�È È‰B�L·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈

Ôcיז ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡�˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈
¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈
:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BnÚ.(טז) ÔÈ„È Ôcעּמֹו ה' ידין ּכי ּכמֹו »»ƒ«ְִִַָ

דינא ה' ידין ארי ל"ו), ל"ב ְְֲִִִֵָָ(ּדברים

מּגֹוי ריבי וריבה ה' ׁשפטני ּכלׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַָָדעּמיּה,

(יׁשעיה אלמנה ריב א'), מ"ג (ּתהּלים חסיד ְְְְִִִִַַָָָָֹלא

ּכל עּמֹו, נקמת ינקם ּדן ּכי יאמר, י"ז). ְְִִִַַַָָֹֹא'

ּכאחד: יׂשראל ְְְִִֵֵֶָָׁשבטי

ÌÚh‰Âּכּמה יׂשראל לכל הרעּו ּפלׁשּתים ּכי ¿«««ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

החּלּוּפעמים, ענת ּבן ׁשמּגר ּבימי ּכי ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

(ׁשם ּכתּוב יפּתח ּובימי ל"א), ג' ְְִִִֵָָָ(ׁשֹופטים

עבּדֹון אחרי וגם ּפלׁשּתים, ּביד וּימּכרם ז') ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַי'

ּפלׁשּתים ּביד ה' וּיּתנם י"ג), י"ב (ׁשם הּלל ְְְְִִִִֵֵֶַַָּבן

ּבּׁשֹופטים היה ולא א'), י"ג (ׁשם ׁשנה ְְְִִַַָָָָָָֹארּבעים

ּפי על ואף ּכלל. ׁשּנּצחם אֹו ׁשהכניעם ְְְְִִִִִֶֶַַָָָמי

ּפלׁשּתים את וּי ל"א) ג' (ׁשם ּבׁשמּגר ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשּכתּוב

נקמה אינּנה הּבקר, ּבמלמד איׁש מאֹות ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשׁש

ּבׁשמׁשֹון ּכתּוב ּכן על רּבה, מּכה אינּנה ְְִִֵֵֶַַַָָָָּכי

יׂשראל את להֹוׁשיע יחל והּוא ה'), י"ג ְְְִִֵֵֶַָָָ(ׁשם

ּכי מהם, יׂשראל נקמת ולקח ּפלׁשּתים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָמּיד

המית: ּפלׁשּתים סרני וכל רב, עם מהם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהרג

לאÔÈ„È,והזּכיר ׁשֹופט הּזה הּנֹוקם היה ּכי ְְִִ»ƒִֵֵֶַַָָֹ

ׁשאמר אנקלּוס ּדעת ׁשּזה ואפׁשר .ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמל

עּמיּה: יתּפרק ְְְִִֵֵַּביֹומֹוהי

ÔÎzÈÂּכמיחד יׂשראל, ׁשבטי ּכאחד ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

ּבֹו ׁשּנאמר יהּודה הּוא ְְֱִֶֶֶַַָָׁשּבּׁשבטים,

זה ּגם ּכי ,איבי ּבערף יד ח') ּפסּוק ְְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ(לעיל

וינּצחם: אֹויביו על ְְְִִֵַַַָיגּבר

ונכּפלהÔÙÈÙL.(יז) עקב ׁשּיׁשּוף לּנחׁש ׁשם ¿ƒ…ְְְִֵֵֶַָָָָָ

ּבמּסכת ּבירּוׁשלמי ואמרּו העי"ן. ְְְְְִִֶֶַַַַָָּבֹו

ּוׁשפיפֹון הּוא קטן מין מ"ג) (פ"ח ְְִִָָּתרּומֹות

לּבקע לארץ רׁשּות ונּתנה לׂשערה ודֹומה ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָׁשמֹו

היה ׁשּלא ּבעבּור לנחׁש, ׁשמׁשֹון ודּמה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָֹמּפניו.

ּכאׁשר ּבּמלחמה אֹויביו על ּבא ְְְֲִִֶַַַָָָָׁשמׁשֹון

יֹוצא לבּדֹו הּוא רק הּמלכים, אֹו ְְְִִֵַַַַָהּׁשֹופטים

על מּמאּורתֹו הּיֹוצא צפעֹוני ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָעליהם,

ׁשאינֹו ׁשּבּנחׁשים הּקטן הּמין אֹו ,ּדר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהֹולכי

ארח: להֹולכי ּכלל ְְְִֵַָָֹנּכר

ÒeÒ,וטעם È·wÚ CLp‰העּמּוּדים לׁשני רמז ְַַ«≈ƒ¿≈ְִִֵֶֶַָ

ט"זאׁשר (ׁשֹופטים עליהם נכֹון הּבית ְֲֲִִֵֶֶַַָ

ּפסּוק (ׁשם הּגג על אׁשר אלפים ּוׁשלׁשת ְֲֲִֶֶַַַָָָכ"ט),

יּׁש ּכאׁשר אחֹור, הּנֹופל הרֹוכב הם ֲִֵֵֵֶַַָָֹכ"ז),

ורגליו ראׁשֹו הּסּוס יגּביּה הּסּוס ּבעקבי ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹהּנחׁש

אחֹור: רֹוכבֹו וּיּפל ְִִִַָָֹהראׁשֹונים



לז igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'h iriax meil inei xeriy

(ãé):íéútLnä ïéa õáø íøb øîç øëùOé¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬©¦§§¨«¦
i"yx£Ì¯b ¯ÓÁ ¯Î˘OÈ∑ּכחמֹור ּתֹורה על סֹובל עצמֹות, ּבעל חמֹור ƒ»»¬…»∆ֲֲֲֵַַַָָֹ

ּכבד מּׂשא אֹותֹו ׁשּמטעינין ‰ÌÈ˙tLn.חזק ÔÈa ı·¯∑ּוכׁשהּוא ּבּבית, לינה לֹו ואין ּובּלילה, ּבּיֹום הּמהּל ּכחמֹור ְִִֵֶַַָָָָ…≈≈«ƒ¿¿»ƒְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָ
ּפרקמטיא ׁשם ׁשהֹולי העירֹות ּבתחּומי הּתחּומין, ּבין רֹובץ לנּוח, .רֹוצה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

(åè)BîëL èiå äîòð ék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´¨¥®¨©¥³¦§Æ
:ãáò-ñîì éäéå ìañì¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«

i"yx£·BË Èk ‰Á�Ó ‡¯iÂ∑להֹוציא וטֹובה מברכת ארץ לחלקֹו ראה ««¿¿À»ƒְְְְְִֶֶֶֶֶָָָֹ
ÏaÒÏ.ּפרֹות BÓÎL ËiÂ∑ּתֹורה יׂשראל∑È‰ÈÂ.על אחיו BÚ·„.לכל ÒÓÏ∑ּתֹורה ׁשל הֹוראֹות להם לפסק ֵ«≈ƒ¿ƒ¿…ָֹ«¿ƒְְִֵֶָָָ¿«≈ְִֶֶָָָֹ

ׁשּנאמר: עּבּורין, יב)וסדרי א הימים מאתים",(דברי ראׁשיהם יׂשראל, מהּֿיעׂשה לדעת לעּתים, בינה יֹודעי יּׂששכר "ּומּבני ְְְְְֱֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
א וכל העמיד, סנהדראֹות ראׁשי ּפיהםמאתים על BÓÎL.חיהם ËiÂ∑הּטּו" ׁשמים", "וּיט ּכמֹו ׁשכמֹו, הׁשּפיל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ«≈ƒ¿ְְְִִִִֵַַַָ

הּספר על יֹוׁשבים ׁשהם מחֹוזֹות, ולכּבׁש מלחמֹות לסּבל", ׁשכמֹו "וּיט אחרים: ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאזנכם".
עֹובד למס ּתחּתיו ּכבּוׁש האֹויב .ויהיה ְְְְִֵֵֶַַָָָ

(æè):ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc̈−¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«
i"yx£BnÚ ÔÈ„È Ôc∑'ה ידין "ּכי ּכמֹו: מּפלׁשּתים, עּמֹו נקמת ינקם »»ƒ«ְְְְְִִִִִִִַַָֹ

Ï‡¯NÈ.עּמֹו" ÈË·L „Á‡k∑עּמֹו ּכאחד יהיּו יׂשראל ּכּלםּכל ואת ַ¿««ƒ¿≈ƒ¿»≈ְְְְִִִֵֶֶָָָָֻ
ׁשּבא ּדוד הּוא ׁשּבּׁשבטים, ּכּמיחד יׂשראל", ׁשבטי "ּכאחד לפרׁש: יׁש ועֹוד זֹו. נבּואה נּבא ׁשמׁשֹון ועל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻידין,

רמב"ן.מיהּודה ִָ

(æé)-éáwò CLpä çøà-éìò ïôéôL Cøã-éìò Lçð ïã-éäé§¦¨Æ¨¨´£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ¦§¥
:øBçà Báëø ìtiå ñeñ½©¦¬Ÿ«Ÿ§−¨«

i"yx£ÔÙÈÙL∑,נֹוׁשף ׁשהּוא ׁשם על ּכן ׁשּקרּוי אני ואֹומר נחׁש, הּוא ¿ƒ…ְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָ
ג)ּכמֹו: עקב"(בראשית ּתׁשּופּנּו ÒeÒŒÈ·wÚ."ואּתה CLp‰∑ּדרּכֹו ּכ ְְְֵֶַָָ«…≈ƒ¿≈ְַָ

סּוס" עּקבי הּנֹוׁש" לנחׁש ודּמהּו נחׁש, ‡BÁ¯.ׁשל B·Î¯ ÏtiÂ∑ ְְְִִֵֵֶַָָָָָ«ƒ……¿»
ּבׁשמׁשֹון: מצינּו ודגמתֹו ּבֹו, נגע טז)ׁשּלא ואּונקלֹוס(שופטים מתּו". הּגג וׁשעל וגֹו' הּתו עּמּודי ׁשני את וגֹו' "וּילּפת ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻ

צפעֹוני, והּוא לנׁשיכתֹו, רפּואה ׁשאין נחׁש מין ׁשם חּורמן', 'ּכחיוי הּכלּתרּגם: ׁשעֹוׂשה ׁשם על חּורמן וקרּוי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
יארב 'יכמֹון', ּפתן, ּכמֹו 'ּוכפתנא', רמב"ן.חרם. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָֹ

ÔÈaיד dz�ÒÁ‡Â ÔÈÒÎ�a ¯ÈzÚ ¯Î˘OÈƒ»»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬«¿≈≈
:‡iÓeÁz¿«»

‡¯Èטו ‡Ú¯‡ ˙ÈÂ ·Ë È¯‡ ‡˜ÏeÁ ‡ÊÁÂ«¬»»»¬≈«¿»«¿»¬≈
ÈˆÈLÈÂ ‡iÓÓÚ ÈÊBÁÓ LaÎÈÂ ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ¿«¿»≈ƒƒ«≈»≈«¿«»ƒ≈≈
dÏ ÔB‰È ÔB‰a Ôe¯‡zL‡„e ÔB‰È¯ic ˙È»«»≈¿ƒ¿«¬¿¿≈

:ÔÈqÓ È˜qÓe ÔÈÁÏt«¿ƒ«¿≈«ƒ

È‰BÓBÈaטז ‡¯·b Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙È Ôc ˙È·cÓƒ¿≈»ƒ¿¿«ƒ«¿»¿ƒ
‡iË·L ‡„Ák ÔeÁe�È È‰B�L·e dnÚ ˜¯t˙Èƒ¿¿≈«≈ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿«»

:Ï‡¯NÈ„¿ƒ¿»≈

Ôcיז ˙È·cÓ Ìe˜ÈÂ ¯Áa˙Èc ‡¯·‚ È‰È¿≈«¿»¿ƒ¿¿«ƒƒ¿≈»
Û˜˙z d˙ÁÓe ‡iÓÓÚ ÏÚ ÈÓ¯˙z d˙ÓÈ‡≈¿≈ƒ¿¿≈««¿«»¿»≈ƒ¿≈
‡Á¯‡ ÏÚ È¯LÈ ÔÓ¯eÁ ÈÂÈÁk È‡zLÏÙaƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»ƒ¿≈«»¿»
È¯ab Ïh˜È ‡ÏÈ·L ÏÚ ÔBÓÎÈ ‡�˙ÙÎe¿ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿«≈ƒ»≈
¯wÚÈ ÔÈ‡Ï‚¯ ÌÚ ÔÈL¯t È‡zLÏt ˙È¯MÓ«ƒ¿«¿ƒ¿»≈»»ƒƒ«¿»ƒ¿«≈
:‡¯BÁ‡Ï ÔB‰È·ÎB¯ ¯bÓÈÂ ÔÈk˙¯e ÔÂÒeÒ»»¿ƒƒƒ«≈¿≈«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

BnÚ.(טז) ÔÈ„È Ôcעּמֹו ה' ידין ּכי ּכמֹו »»ƒ«ְִִַָ

דינא ה' ידין ארי ל"ו), ל"ב ְְֲִִִֵָָ(ּדברים

מּגֹוי ריבי וריבה ה' ׁשפטני ּכלׁשֹון ְְְְִִִִִִֵֵַָָדעּמיּה,

(יׁשעיה אלמנה ריב א'), מ"ג (ּתהּלים חסיד ְְְְִִִִַַָָָָֹלא

ּכל עּמֹו, נקמת ינקם ּדן ּכי יאמר, י"ז). ְְִִִַַַָָֹֹא'

ּכאחד: יׂשראל ְְְִִֵֵֶָָׁשבטי

ÌÚh‰Âּכּמה יׂשראל לכל הרעּו ּפלׁשּתים ּכי ¿«««ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ

החּלּוּפעמים, ענת ּבן ׁשמּגר ּבימי ּכי ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ

(ׁשם ּכתּוב יפּתח ּובימי ל"א), ג' ְְִִִֵָָָ(ׁשֹופטים

עבּדֹון אחרי וגם ּפלׁשּתים, ּביד וּימּכרם ז') ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַי'

ּפלׁשּתים ּביד ה' וּיּתנם י"ג), י"ב (ׁשם הּלל ְְְְִִִִֵֵֶַַָּבן

ּבּׁשֹופטים היה ולא א'), י"ג (ׁשם ׁשנה ְְְִִַַָָָָָָֹארּבעים

ּפי על ואף ּכלל. ׁשּנּצחם אֹו ׁשהכניעם ְְְְִִִִִֶֶַַָָָמי

ּפלׁשּתים את וּי ל"א) ג' (ׁשם ּבׁשמּגר ְְְְִִֶֶַַַָָָׁשּכתּוב

נקמה אינּנה הּבקר, ּבמלמד איׁש מאֹות ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשׁש

ּבׁשמׁשֹון ּכתּוב ּכן על רּבה, מּכה אינּנה ְְִִֵֵֶַַַָָָָּכי

יׂשראל את להֹוׁשיע יחל והּוא ה'), י"ג ְְְִִֵֵֶַָָָ(ׁשם

ּכי מהם, יׂשראל נקמת ולקח ּפלׁשּתים, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָמּיד

המית: ּפלׁשּתים סרני וכל רב, עם מהם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהרג

לאÔÈ„È,והזּכיר ׁשֹופט הּזה הּנֹוקם היה ּכי ְְִִ»ƒִֵֵֶַַָָֹ

ׁשאמר אנקלּוס ּדעת ׁשּזה ואפׁשר .ְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמל

עּמיּה: יתּפרק ְְְִִֵֵַּביֹומֹוהי

ÔÎzÈÂּכמיחד יׂשראל, ׁשבטי ּכאחד ׁשּיהיה ¿ƒ»≈ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

ּבֹו ׁשּנאמר יהּודה הּוא ְְֱִֶֶֶַַָָׁשּבּׁשבטים,

זה ּגם ּכי ,איבי ּבערף יד ח') ּפסּוק ְְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ(לעיל

וינּצחם: אֹויביו על ְְְִִֵַַַָיגּבר

ונכּפלהÔÙÈÙL.(יז) עקב ׁשּיׁשּוף לּנחׁש ׁשם ¿ƒ…ְְְִֵֵֶַָָָָָ

ּבמּסכת ּבירּוׁשלמי ואמרּו העי"ן. ְְְְְִִֶֶַַַַָָּבֹו

ּוׁשפיפֹון הּוא קטן מין מ"ג) (פ"ח ְְִִָָּתרּומֹות

לּבקע לארץ רׁשּות ונּתנה לׂשערה ודֹומה ְְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָׁשמֹו

היה ׁשּלא ּבעבּור לנחׁש, ׁשמׁשֹון ודּמה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָֹמּפניו.

ּכאׁשר ּבּמלחמה אֹויביו על ּבא ְְְֲִִֶַַַָָָָׁשמׁשֹון

יֹוצא לבּדֹו הּוא רק הּמלכים, אֹו ְְְִִֵַַַַָהּׁשֹופטים

על מּמאּורתֹו הּיֹוצא צפעֹוני ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַָעליהם,

ׁשאינֹו ׁשּבּנחׁשים הּקטן הּמין אֹו ,ּדר ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהֹולכי

ארח: להֹולכי ּכלל ְְְִֵַָָֹנּכר

ÒeÒ,וטעם È·wÚ CLp‰העּמּוּדים לׁשני רמז ְַַ«≈ƒ¿≈ְִִֵֶֶַָ

ט"זאׁשר (ׁשֹופטים עליהם נכֹון הּבית ְֲֲִִֵֶֶַַָ

ּפסּוק (ׁשם הּגג על אׁשר אלפים ּוׁשלׁשת ְֲֲִֶֶַַַָָָכ"ט),

יּׁש ּכאׁשר אחֹור, הּנֹופל הרֹוכב הם ֲִֵֵֵֶַַָָֹכ"ז),

ורגליו ראׁשֹו הּסּוס יגּביּה הּסּוס ּבעקבי ְְְְְִִֵַַַַַַָָָֹהּנחׁש

אחֹור: רֹוכבֹו וּיּפל ְִִִַָָֹהראׁשֹונים



igieלח zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy

(çé):ýåýé éúée÷ EúòeLéì¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
i"yx£'‰ È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏ∑:לֹומר וסֹופֹו עיניו, את ּפלׁשּתים ׁשּינּקרּו א(שם)נתנּבא נא וחּזקני נא "זכרני ƒ»¿ƒƒƒְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

רמב"ן."הּפעם ַַַ

ß zah 'i iying mei ß

(èé):á÷ò ãâé àeäå epãeâé ãeãb ãb̈−§´§¤®§−¨ª¬¨¥«
i"yx£ep„e‚È „e„b „b∑ואם מנחם. חּברֹו וכ הם, ּגדּוד לׁשֹון ּכּלם »¿¿∆ְְְְְְִִֵֵַָָֻ

צרי ּדבר, ׁשם 'ּגדּוד', לֹומר יׁש ּדלתי"ן, ּב' ּבלא ּגדּוד אין ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹּתאמר:
אמר: וכן אֹותּיֹות. ׁשּתי אּלא יסֹודּה ואין ּבסֹופּה, להּכפל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבת ּתבה ּדר ׁשּכן ּדלתי"ן, כו)ׁשני (משלי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

מּגזרת: לנּוד", ז)"ּכּצּפר נדּודים".(איוב ה)"וׂשבעּתי יגּוד,(שופטים אף צהרים". "יׁשּוד מּגזרת: ׁשדּוד", נפל "ׁשם ְְְְְֳִִִִִִִִַַַַַַָָָָָָָָָֹ
יג ּכמֹו: ּכפּול, אינֹו יפעל ּבלׁשֹון מדּבר ּוכׁשהּוא הם. אחת מּגזרה ּוגדּוד, ּוכׁשהּואיגּודּנּו יׁשּוב. יׁשּוד, ירּום, ינּוד, ּוד, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מפעיל: ּובלׁשֹון יתעֹודד. יתּבֹולל, יתרֹומם, יתנֹודד, יתּגֹודד, ּכמֹו: ּכפּול, הּוא אחרים, מפעיל אֹו (תהליםמתּפעל, ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָ
יעֹודד",קמו) ואלמנה מט)"יתֹום אליו",(ישעיה יעקב נח)"לׁשֹובב אינֹו(שם ּכאן, האמּור יגּודּנּו אף נתיבֹות". "מׁשֹובב ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּכמֹו: הימּנּו, יגּוד ּכמֹו אּלא אחרים, ׁשּיפעילּוהּו י)לׁשֹון ּגדּודים(ירמיה יגּודּנּו", ּגדּוד "ּגד מּמּני. יצאּו יצאּוני", "ּבני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
הארץ ׁשּנכּבׁשה עד חלּוץ ּכל לּמלחמה אחיהם עם הּירּדן ׁשּיעברּו הימּנּו, Ú˜·.יגּודּו „e‚È ‡e‰Â∑ּגדּודיו ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ¿»»≈ְָָ

איׁש מהם יּפקד ולא הּירּדן, ּבעבר ׁשּלקחּו לנחלתם עקבם על יׁשּובּו,∑Ú˜·.יׁשּובּו ׁשהלכּו, ּובמסּלֹותם ּבדרּכם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ»≈ְְְְִִֶַָָָָ
עז)ּכמֹו: וכן(תהלים נֹודעּו", לא א)"ועּקבֹותי השירים תרציא"ס(שיר לע"ז ּבלׁשֹון הּצאן", רמב"ן."ּבעקבי ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹ

(ë):Cìî-épãòî ïzé àeäå Bîçì äðîL øLàî¥«¨¥−§¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤
i"yx£BÓÁÏ ‰�ÓL ¯L‡Ó∑,ׁשמן יהא אׁשר ׁשל מחלקֹו הּבא מאכל ≈»≈¿≈»«¿ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבמנחֹות ׁשּׁשנינּו ּכמֹו רגלֹו", ּבּׁשמן "וטבל מׁשה: ּברכֹו וכן ּכמעין, ׁשמן מֹוׁש והּוא ּבחלקֹו מרּבים זיתים ְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּיהיּו
פה) הצר(דף אחת ּפעם וכּו': לׁשמן לּודקּיא אנׁשי .כּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(316 'nr ek zegiy ihewl)

לחמֹו ׁשמנה כ)מאׁשר הראתה(מט, אׁשר ּבת ׂשרח ׁשהרי אׁשר, ּבחינת ידי על היתה מצרים ׁשּגאּלת יצחק', לוי ּב'לּקּוטי מבאר ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻ

ּו יֹוסף, עצמֹות את לקח ואז קבּור, יֹוסף היכן יֹוסףלמׁשה אֹותם הׁשּביע ׁשהרי לצאת, יכלּו לא זה ּובלי מּמצרים, יצאּו יׂשראל בני ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹ

הפצת היינּו נפלאֹות), אראּנּו מצרים מארץ צאתָך (ּכימי אׁשר ּבחינת ידי על ּתבֹוא העתידה הּגאּלה ׁשאף להֹוסיף, ויׁש ּכְך. ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֻעל

אׁשר. ׁשל ענינֹו ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ה'ּׁשמן' הּתֹורה, ּפנימּיּות ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעינֹות

(àë):øôL-éøîà ïúpä äçìL äìià éìzôð©§¨¦−©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤
i"yx£‰ÁÏL ‰Ïi‡∑,ּפרֹותיה לבּׁשל קּלה ׁשהיא ּגינֹוסר, ּבקעת זֹו «»»¿À»ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לרּוץ מׁשּלחת אּילה ׁשלחה", "אּילה לרּוץ, קּלה ׁשהיא זֹו .ּכאּילה ְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָָֻֻ
¯ÙLŒÈ¯Ó‡ Ô˙p‰∑:נתנּבא סיסרא מלחמת על אחר: ּדבר ד)ּכתרּגּומֹו. איׁש(שופטים אלפים עׂשרת עּמ "ולקחּת «…≈ƒ¿≈»∆ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ÈÈ:יח ˙È¯aÒ C�˜¯eÙÏ¿¿»»«»ƒ¿»

È˙יט Ôe¯·ÚÈ „k ÔÈ�iÊÓ ˙È¯MÓ „b ˙È·cÓƒ¿≈»«ƒ¿«¿«¿ƒ«««¿»
ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÒÎ�·e ‡·¯˜Ï ÔB‰ÈÁ‡ Ì„˜ ‡�c¯È«¿¿»√»¬≈ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ

:ÔB‰Ú¯‡Ï Ôe·e˙È¿¿«¿¬

È˜e�Ù˙aכ ‡È·¯Ó ‡e‰Â dÚ¯‡ ‡·Ë ¯L‡c¿»≈»»«¿≈¿¿«¿»¿«¿≈
:ÔÈÎÏÓ«¿ƒ

d·„Úכא ÈÓ¯˙È ‡·Ë Ú¯‡a ÈÏzÙ�«¿»ƒ¿««»»ƒ¿¿≈«¿≈
Ô„BÓ ÔB‰È ÔÈ¯ÈÙ ‡„aÚÓ È‰z dz�ÒÁ‡Â¿«¬«¿≈¿≈¿«¿»≈ƒ¿«

:ÔB‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Óe¿»¿ƒ¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

‰'.(יח) È˙Èe˜ E˙ÚeLÈÏּבכל היה לא ƒ»¿ƒƒƒְָָָֹ

אֹויביו ּביד ׁשּנפל מי יׂשראל ְְְְִִֵֵֶַַָָָׁשֹופטי

ׁשמׁשֹון ּכדכתיבזּולתי הּזה, הּנחׁש ׁשהּוא ְְְִִִִֶֶַַָָָ

והֹוׁשיעם הּׁשפט עם ה' והיה י"ח) ב' ְְְִִִֵַָָָֹ(ׁשֹופטים

האחרֹון היה והּוא הּׁשֹופט. ימי ּכל איביהם ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹמּיד

נלחם ולא היה נביא ׁשמּואל ּכי ְְְְִִִִֵַָָָָֹלּׁשֹופטים,

ראה וכאׁשר הּמלכים, מלכּו ּובימיו ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָלהם,

אמר נפסקה ּכי ׁשמׁשֹון ּתׁשּועת ְְְְִִִִַַַָָָהּנביא

ּוׁשפיפֹון, נחׁש ליׁשּועת לא ה', קּויתי ְְִִִִִִַָָָֹליׁשּועת

ּתׁשּועת ּתׁשּועת ּכי ּבׁשֹופט, לא אּוׁשע ּב ְְְְְִִֵֵֶַַָָֹּכי

ִָעֹולמים:

ep„e‚È.(יט) „e„b „bּדר על רּׁש"י ּפרׁש »¿¿∆ִֵֶֶַַַ

ואֹותֹו מּמּנּו יגּוד ּגדּוד ּכי יתנּבא ְְְְְִִִֵֶַָֻאנקלּוס,

אׁשר לּדר ׁשּיחזר עקבֹו, על עקב יגּוד ְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹהּגדּוד

ּכמֹו ׁשּיהיה והּנכֹון ארצֹו. אל לׁשלֹום לֹו ְְְְְִֶֶֶַַָָָּבא

יאמר, ט"ז). ג' (חבּקּוק יגּודּנּו לעם ְְֲֲֶַַַַֹלעלֹות

מלחמֹות לֹו ׁשּיהיּו ּתמיד, יגּודּנּו ּגדּוד ְְְְִִִִֶֶָָּכי

יגּוד והּוא ּבארצֹו, עליו ּגדּוד ּופׁשט ְְְְַַַָָָָרּבֹות

אֹותֹו וירּדף עליו ׁשּיתּגּבר עקבֹו, על ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹאֹותֹו

אֹותם ׁשּבח ּבׁשּתם. עקב על יׁשּובּו ְְִֵֵַַָָָָָוהם

למלחמה: עליהם הּבאים ּכל ונּצּוח ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָּבגבּורה

‰ÊÂל"ג (ּדברים ּבהם רּבנּו מׁשה ּברּכת ּכענין ¿∆ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ׁשּירׁש ּבעבּור ׁשכן, ּכלביא ּגד מרחיב ּברּו ְְֲִִֵֶַַַָָָָָכ')

מא ּוגדֹולה ידים רחבת ּבעברארץ והיא ד ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ

עּמֹון ּגדּודי ּתמיד עליהם ּבאים היּו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָהּירּדן,

ּבּנחלה הּתֹובעים הרעים ׁשכניו ְְֲִִֵַַַָָָָָּומֹואב

טרּפֹו, על ׁשכן ּכלביא והּוא עליהם, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָּופֹוׁשטים

ּפרּוׁש וזה ייחת. לא ּומהמֹונם יירא לא ְֲִִִֵֵֶַָָָֹֹמּקֹולם

ּבמּסכת ׁשאמרּו הירּוׁשלמי מן למדּתיו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָנאה

אתי ּגיסא יגּודּנּו, ּגדּוד ּגד ה"י) (פ"ח ְְֵֵֶָָָָסֹוטה

יבֹוא הּגיס ּכי לֹומר לּה, מגּיס והּוא ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּגיסּתא

עליהם יגּוד והּוא עליו ּולגּיס חיל ְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָֹלאסף

ּבארצם: ּגדּודיו ְְְְִַָָָויביא

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah 'i iying meil inei xeriy

ּברגליו" ׁשּלח "ּבעמק ׁשּלּוח לׁשֹון ׁשם נאמר וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו וגֹו'" נפּתלי ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.מּבני Ô˙p‰∑על ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ַ
סֹוטה ּבמּסכת הּמערה, על עׂשו ּכׁשערער יעקב: קבּורת יֹום על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. ּוברק ּדבֹורה ׁשרּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹידם

יג) חבלֹו(דף יּפל עדביּה', 'יתרמי ותרּגּומֹו: וׁשבח, נאים אמרים חלקֹו על יֹודה רמב"ן.והּוא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(áë):øeL-éìò äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé úøt ïa¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈£¥«
i"yx£˙¯t Ôa∑,ׁשמעֹון לרּבי נמטּיּה אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, ּבן ≈…»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

מציעא ּבבא קיח)ּבסֹוף ÔÈÚŒÈÏÚ.(דף ˙¯t Ôa∑העין על נטּוי חּנֹו ְְִָָָ≈…»¬≈»ƒִִַַָָ
אֹותֹו eLŒÈÏÚ¯.הרֹואה ‰„Úˆ ˙B�a∑צעדה הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה על צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות ָָ»»¬»¬≈ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ואחת אחת מּׁשםּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל להבין(ּבמקֹום וקל חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ּכי לֹומר, צרי ּכן אחר, על)ּדבר "עליֿׁשּור", . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
כד)ּכמֹו:ראּיתֹו, הּמקרא(במדבר ליּׁשב נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי קרֹוב", ולא ׁשּבֹו∑t¯˙."אׁשּורּנּו ּתי"ו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ…»ֶָ

ּכמֹו: הּלׁשֹון, ּתּקּון ג)הּוא האדם"(קהלת ּבני לׁשּור.∑eL¯."עלּֿדברת ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ּדבר לׁשּור, ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
ּבנֹות ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין 'ּתרין עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות אּונקלֹוס: ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָותרּגּום
מדרׁשי ויׁש ּורבּיה. ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי 'ּברי הּירּדן. עברי ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמנּׁשה,
ּבניהם לפני ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת עׂשו ׁשּבא ּבׁשעה הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻאּגדה
ּבאּמי', עיניו יּתן ׁשּמא רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר וּיׁשּתחוּו". ורחל יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ּוברחל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהׁשּתחוֹות,
עׂשו, ׁשל "עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו והּוא לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹיצא

לגדּלה זכית ,לפיכ.¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙B�a∑יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב להסּתּכל ְְִִִָָָָֻ»»¬»¬≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבהם ׁשֹולטת הרע עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר ואף הרע, עין רמב"ן.ּבזרעֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«
i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, וימררּוהּו «¿»¬À»…ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ

חּייהם" את "וימררּו לׁשֹון: ׁשאם∑ea¯Â.לאסרֹו, ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו ְְְְֲֵֶֶַַָָ»…ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו היה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָּכן

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ב)ליּנקד, לׁשֹון(ירמיה ׁשהּוא מעט", "רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
ו הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא אתהּורמּו, מׁשֹוממים הם הּוא, מאליהם רּבּו, רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. ידי על הּוׁשמּו, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו מעצמם, נתרֹוממּו .עצמם, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
ÌÈvÁ ÈÏÚa∑עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי לׁשֹון: פלּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ׁשּלׁשֹונם «¬≈ƒƒְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.נחלה ֲַָ

Èˆ�c·כב ÔÙ‚k C¯a˙È„ È¯a ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ È¯a¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰B�aÓ Ôe˜tÈ ÔÈË·L ÔÈ¯z ‡iÓ„ ‡�ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡z�ÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»

ÔÈ¯·bכג dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓw�Â d˙È e¯¯Ó˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈ¯abƒ»ƒ«¬≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÏe‡Âהּגלעדי יפּתח מלחמת על הּנביא ירמז ¿«ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ערי ּכל ירׁשּו ּגד ּבני ּכי עּמֹון, ּבני ְְְִִֵֵֵַָָָָעם

עּמֹון ּבני והיּו עּמֹון, ּבני ארץ וחצי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּגלעד

עבר ּכמעט והּוא ּגלעד, ּבאנׁשי נלחמים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּתמיד

ּגדֹולה מּכה עריהן ואת אֹותן והּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָעליהם

ההּוא הענין והיה ל"ג), י"א (ׁשֹופטים ְְְְִִַָָָָֹמאד

ּדבר הזּכיר ּכאׁשר הּנביא הזּכירֹו ּגדֹול, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָנס

ְִׁשמׁשֹון:

ÁÏL‰.(כא) ‰Ïi‡ ÈÏzÙ�ּבמֹוׁשלי מנהג «¿»ƒ«»»¿À»ְְְִֵָ

הענין, וכ האלים, לזה זה לׁשלח ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹארץ

יגּדלּו הּצפֹון מל ּבארץ ׁשּנֹולדּו האּילֹות ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָּכי

הּבׂשֹורה ּכתב ויקּׁשרּו הּנגב מל ּבהיכלי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאֹותן

למעֹונּה ותׁשּוב מהר ּתרּוץ והיא ְְְְְִִֵֶַַָָָָּבקרניה

ּכלֹומר ׁשפר, אמרי טעם וזה ּבהן, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָויתּבּׂשרּו

טֹובֹות: ּבׂשֹורֹות מבּׂשר ׁשלּוחה ְְְֵַַָָָאּילה

ÔÈ�Ú‰Âּבירּוׁשלמי מזּכר והּוא ידּוע, הּזה ¿»ƒ¿»ְְְִִֶַַַָָֻ

אמרּו ה"ב), (פ"ט ׁשביעית ְְְִִֶֶַָּבמּסכת

למבּדקיּה ּבעית ואי חזרין, לֹון אזלין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָאין

אינּון ּבסֹוף רחיקא לארע ויׁשלחּון טבין ְְְְְְְְִִִֵַַָָאיתּו

קרניהֹון וחפי טבין ואיתי ּכן עבד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָחזרין,

ּובס לאפריקי ּוׁשלחּון עׂשרהּבכסף ּתלת ֹוף ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשה לאתריהֹון. חזרּון י"גׁשנין לאחר ּתירּום ְְְְְִִִֵֶַַַָ

חזרּו: ּומּיד ְִָָָָׁשנה,

,ÏLn‰Â,ל"ג (ּדברים רצֹון ׂשבע נפּתלי ּכי ¿«»»ְְְִִִַַָָָ

ּתבא ּומּמּנּו טּוב ּכל ּומלא ִֵֶָָָֹכ"ג.)

ּפרֹות ארצֹו עׂשתה ּכי יׂשראל לכל ְְְְְִִֵֵַָָָָָּבׂשֹורה

ּגּנֹוסר ּבפרֹות רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָלׂשבעה,

י"ז): ויחי ְְִַַָ(ּתנחּומא

ÛÒBÈ.(כב) ˙¯t Ôaלׁשֹון והּוא חן, ּבן ≈…»≈ְֵֵָ

נמטיה אּפריֹון קי"ט.) (ב"מ ְְֲִִֵַָָארמי

נטּוי חּנֹו עין, עלי ּפרת ּבן ׁשמעֹון. ְְֲִִִִֵֵַָָָֹלרּבי

ורחֹוק רּׁש"י. לׁשֹון אֹותֹו, הרֹואה העין ְְִִַַַָָָָעל

ׁשּלׁשֹונֹות ההּוא, הּלׁשֹון אל לסמכֹו מאד ְְְְֶֶַַָָֹהּוא

לׁשֹונֹות, ּוׁשאר ּפרסי אֹו יוני ּבתלמּוד ְְְְְְִִֵֶַַָָָּכאּלה

לפי ּכי ועֹוד, הּקדׁש. ּבלׁשֹון חבר להם ְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹאין

וׁשבח. ּברכה לׁשֹון רק אינּנּו מּמּנּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנמצא

(ס' רּבה ּבבראׁשית וכן ׁשרׁש, ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַָֹוהּנּו"ן

ולא ּוׁשפּופין ּדויין רבקה, את ויברכּו ְְְְְְִִִֵֶַָָֹי"ג)

ׁשהּוא לי ודֹומה ּבּפה. אּלא מפרנין ְְְִִֶֶֶֶַָָָהיּו

ליתמי, ּפרנא נ"ד.) (ּכתּבֹות ּׁשאמרּו ְְְְְִִִֶַַָָֻמּמה

ליתֹומים, הּוא ׁשהׁשּביחֹו הּׁשבח ְְִִִֵֶֶֶַַַׁשּפרּוׁשֹו

ּפֹורנא ּגֹובה אּׁשה ּפֹורנא, הּכתּבה עֹוד ְְְְִַָָָָָָֻּוקראֹו

ּבית ׁשבח ׁשהיא הּכתּבה ס"ז.), (ׁשם ְִֵֵֶֶֶַַָָֻמהם

מהר, ז') פ' (ב"ר ׁשאמרּו ּוכמֹו ְְִֶַָָָֹאביה,

ְָּפראנּון:

t¯˙,אבל Ôaּפֹורּיה מּלׁשֹון אנקלּוס ּכדעת אֹו ֲָ≈…»ְְְְִִַַָֻ

(עּין הּדקּדּוק ּבעלי ּכדברי אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָוענפה,

מּלׁשֹון ּפרת ׁשעׂשּו בנה) ׁשרׁש הּׁשרׁשים ְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹספר

אמרּו והם ה'), ל"א (יחזקאל פארתו ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָֹֹוּתארכנה

פ' (ּתהּלים ּדֹומה לֹו והביאּו נטע, ּכמֹו ּבן ְְְִִִִֵֵֶֶַּכי

אּמצּתה ּבן ועל ימינ נטעה אׁשר וכּנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָט"ז)

רּבֹות ּפארֹות ׁשּבֹו נטע אמר ּכאּלּו והענין .ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּל

ֵיֹוסף:

ÏÚÂהּוא יֹוסף ּכי יאמר ּכמׁשמעֹו, ּבן ּדעּתי ¿«ְְְִִֵֵַַַָֹ

על ׁשתּול אילן ּפארֹות ּכמֹו ׁשהּוא ְְִֵֵֶַָָּבן

ּבנֹות, ועׂשתה מימיו, יכּזבּו לא אׁשר ְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָֹהּמעין

ּבּׁשמים. הּגבֹוהֹות החֹומֹות על אֹותן ְֲִַַַַַָָָָצעדה
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ּברגליו" ׁשּלח "ּבעמק ׁשּלּוח לׁשֹון ׁשם נאמר וכן ּבזריזּות, ׁשם והלכּו וגֹו'" נפּתלי ‡ÙLŒÈ¯Ó¯.מּבני Ô˙p‰∑על ְְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ«…≈ƒ¿≈»∆ַ
סֹוטה ּבמּסכת הּמערה, על עׂשו ּכׁשערער יעקב: קבּורת יֹום על ּדרׁשּוהּו ורּבֹותינּו ׁשירה. ּוברק ּדבֹורה ׁשרּו ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹידם

יג) חבלֹו(דף יּפל עדביּה', 'יתרמי ותרּגּומֹו: וׁשבח, נאים אמרים חלקֹו על יֹודה רמב"ן.והּוא ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

(áë):øeL-éìò äãòö úBða ïéò-éìò úøt ïa óñBé úøt ïa¥³Ÿ̈Æ¥½¥¬Ÿ̈−£¥¨®¦¨¾¨«£−̈£¥«
i"yx£˙¯t Ôa∑,ׁשמעֹון לרּבי נמטּיּה אּפרין ארּמי: לׁשֹון והּוא חן, ּבן ≈…»ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָ

מציעא ּבבא קיח)ּבסֹוף ÔÈÚŒÈÏÚ.(דף ˙¯t Ôa∑העין על נטּוי חּנֹו ְְִָָָ≈…»¬≈»ƒִִַַָָ
אֹותֹו eLŒÈÏÚ¯.הרֹואה ‰„Úˆ ˙B�a∑צעדה הרּבה, ּו'בנֹות' ּביפיֹו, להסּתּכל החֹומה על צֹועדֹות היּו מצרים ּבנֹות ָָ»»¬»¬≈ְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָ

ואחת אחת מּׁשםּכל לראֹותֹו ׁשּתּוכל להבין(ּבמקֹום וקל חֹומה ׁשּור, הּוא ראׁשֹון לפרּוׁש ּכי לֹומר, צרי ּכן אחר, על)ּדבר "עליֿׁשּור", . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָָ
כד)ּכמֹו:ראּיתֹו, הּמקרא(במדבר ליּׁשב נֹוטה וזה רּבים, יׁש אּגדה ּומדרׁשי קרֹוב", ולא ׁשּבֹו∑t¯˙."אׁשּורּנּו ּתי"ו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ…»ֶָ

ּכמֹו: הּלׁשֹון, ּתּקּון ג)הּוא האדם"(קהלת ּבני לׁשּור.∑eL¯."עלּֿדברת ּבׁשביל "עליֿׁשּור", אחר: ּדבר לׁשּור, ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
ּבנֹות ׁשם על "ּבנֹות" וכתב וכּו'', מּבנֹוהי יּפקּון ׁשבטין 'ּתרין עליֿׁשּור", צעדה "ּבנֹות אּונקלֹוס: ׁשל ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָותרּגּום
מדרׁשי ויׁש ּורבּיה. ּפרּיה לׁשֹון "ּפרת", יֹוסף', ּדיסּגי 'ּברי הּירּדן. עברי ּבׁשני חלק ׁשּנטלּו צלפחד, ּבנֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹמנּׁשה,
ּבניהם לפני ללכת האּמהֹות קּדמּו ּבכּלן יעקב, לקראת עׂשו ׁשּבא ּבׁשעה הּלׁשֹון: על המתיּׁשבים ּבֹו ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻאּגדה
ּבאּמי', עיניו יּתן ׁשּמא רמה, עינֹו זה, 'רׁשע יֹוסף: אמר וּיׁשּתחוּו". ורחל יֹוסף "נּגׁש ּכתיב: ּוברחל ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָלהׁשּתחוֹות,
עׂשו, ׁשל "עליֿעין" יֹוסף, ,עצמ הגּדלּת ּפרת", "ּבן אביו: ׁשּברכֹו והּוא לכּסֹותּה, קֹומתֹו וׁשרּבב לפניה ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹיצא

לגדּלה זכית ,לפיכ.¯eLŒÈÏÚ ‰„Úˆ ˙B�a∑יׁשלט ׁשּלא לענין ּדרׁשּוהּו ועֹוד מצרים. על ּבצאת ּב להסּתּכל ְְִִִָָָָֻ»»¬»¬≈ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ּבהם ׁשֹולטת הרע עין ׁשאין ּכדגים, ּברכם ואפרים, מנּׁשה ּכׁשּבר ואף הרע, עין רמב"ן.ּבזרעֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

(âë):íévç éìòa eäîèNiå eaøå eäøøîéå©§¨«£ª−¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«
i"yx£ea¯Â e‰¯¯ÓÈÂ∑ואׁשּתֹו ּפֹוטיפר וימררּוהּו אחיו, וימררּוהּו «¿»¬À»…ְְְְֲֲִִֶַַַָָָ

חּייהם" את "וימררּו לׁשֹון: ׁשאם∑ea¯Â.לאסרֹו, ּפעלּו, לׁשֹון הּזה הּלׁשֹון ואין ריב, אנׁשי אחיו לֹו נעׂשּו ְְְְֲֵֶֶַַָָ»…ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
לֹו היה ּכן הּוא, חּצים רבּית לׁשֹון אם ואף וגֹו'", רבּו אׁשר מריבה מי "הּמה ּכמֹו: ורבּו, ליּנקד: לֹו היה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָּכן

ּכמֹו: ּפעלּו, לׁשֹון אּלא ואינֹו ב)ליּנקד, לׁשֹון(ירמיה ׁשהּוא מעט", "רּמּו וכן הּוׁשּמּו, לׁשֹון ׁשהּוא ׁשמים", "ׁשּמּו ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ
ו הּורמּו ׁשּלׁשֹון אּלא אתהּורמּו, מׁשֹוממים הם הּוא, מאליהם רּבּו, רּמּו, ׁשמּו, ּולׁשֹון אחרים. ידי על הּוׁשמּו, ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹֹ

'ונקמֹוהי' אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן נדּמּו, ּכמֹו אי", יֹוׁשבי "ּדּמּו וכן: ריב. אנׁשי נעׂשּו מעצמם, נתרֹוממּו .עצמם, ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ
ÌÈvÁ ÈÏÚa∑עּמֹו לחלק ראּויים ׁשהיּו אֹותן הּמחצה", "וּתהי לׁשֹון: פלּגֹותא', 'מרי ותרּגּומֹו: ּכחץ, ׁשּלׁשֹונם «¬≈ƒƒְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

.נחלה ֲַָ

Èˆ�c·כב ÔÙ‚k C¯a˙È„ È¯a ÛÒBÈ ÈbÒÈ„ È¯a¿ƒ¿ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿…∆ƒ¿≈
È‰B�aÓ Ôe˜tÈ ÔÈË·L ÔÈ¯z ‡iÓ„ ‡�ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ

:‡z�ÒÁ‡Â ‡˜ÏeÁ ÔeÏa˜È¿«¿»»¿«¬«¿»

ÔÈ¯·bכג dÏ e˜ÈÚ‡Â È‰BÓw�Â d˙È e¯¯Ó˙‡Â¿ƒ¿«¿»≈¿«¿ƒ¿»ƒ≈À¿ƒ
:‡˙B‚ÏÙ ÈÏÚa ÔÈ¯abƒ»ƒ«¬≈«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ÈÏe‡Âהּגלעדי יפּתח מלחמת על הּנביא ירמז ¿«ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָֹ

ערי ּכל ירׁשּו ּגד ּבני ּכי עּמֹון, ּבני ְְְִִֵֵֵַָָָָעם

עּמֹון ּבני והיּו עּמֹון, ּבני ארץ וחצי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָהּגלעד

עבר ּכמעט והּוא ּגלעד, ּבאנׁשי נלחמים ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָּתמיד

ּגדֹולה מּכה עריהן ואת אֹותן והּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָעליהם

ההּוא הענין והיה ל"ג), י"א (ׁשֹופטים ְְְְִִַָָָָֹמאד

ּדבר הזּכיר ּכאׁשר הּנביא הזּכירֹו ּגדֹול, ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָנס

ְִׁשמׁשֹון:

ÁÏL‰.(כא) ‰Ïi‡ ÈÏzÙ�ּבמֹוׁשלי מנהג «¿»ƒ«»»¿À»ְְְִֵָ

הענין, וכ האלים, לזה זה לׁשלח ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹארץ

יגּדלּו הּצפֹון מל ּבארץ ׁשּנֹולדּו האּילֹות ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָּכי

הּבׂשֹורה ּכתב ויקּׁשרּו הּנגב מל ּבהיכלי ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאֹותן

למעֹונּה ותׁשּוב מהר ּתרּוץ והיא ְְְְְִִֵֶַַָָָָּבקרניה

ּכלֹומר ׁשפר, אמרי טעם וזה ּבהן, ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָויתּבּׂשרּו

טֹובֹות: ּבׂשֹורֹות מבּׂשר ׁשלּוחה ְְְֵַַָָָאּילה

ÔÈ�Ú‰Âּבירּוׁשלמי מזּכר והּוא ידּוע, הּזה ¿»ƒ¿»ְְְִִֶַַַָָֻ

אמרּו ה"ב), (פ"ט ׁשביעית ְְְִִֶֶַָּבמּסכת

למבּדקיּה ּבעית ואי חזרין, לֹון אזלין ְְְְְִִִִִֵֵָָָָאין

אינּון ּבסֹוף רחיקא לארע ויׁשלחּון טבין ְְְְְְְְִִִֵַַָָאיתּו

קרניהֹון וחפי טבין ואיתי ּכן עבד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָחזרין,

ּובס לאפריקי ּוׁשלחּון עׂשרהּבכסף ּתלת ֹוף ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָ

ׁשה לאתריהֹון. חזרּון י"גׁשנין לאחר ּתירּום ְְְְְִִִֵֶַַַָ

חזרּו: ּומּיד ְִָָָָׁשנה,

,ÏLn‰Â,ל"ג (ּדברים רצֹון ׂשבע נפּתלי ּכי ¿«»»ְְְִִִַַָָָ

ּתבא ּומּמּנּו טּוב ּכל ּומלא ִֵֶָָָֹכ"ג.)

ּפרֹות ארצֹו עׂשתה ּכי יׂשראל לכל ְְְְְִִֵֵַָָָָָּבׂשֹורה

ּגּנֹוסר ּבפרֹות רּבֹותינּו ׁשהזּכירּו ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָלׂשבעה,

י"ז): ויחי ְְִַַָ(ּתנחּומא

ÛÒBÈ.(כב) ˙¯t Ôaלׁשֹון והּוא חן, ּבן ≈…»≈ְֵֵָ

נמטיה אּפריֹון קי"ט.) (ב"מ ְְֲִִֵַָָארמי

נטּוי חּנֹו עין, עלי ּפרת ּבן ׁשמעֹון. ְְֲִִִִֵֵַָָָֹלרּבי

ורחֹוק רּׁש"י. לׁשֹון אֹותֹו, הרֹואה העין ְְִִַַַָָָָעל

ׁשּלׁשֹונֹות ההּוא, הּלׁשֹון אל לסמכֹו מאד ְְְְֶֶַַָָֹהּוא

לׁשֹונֹות, ּוׁשאר ּפרסי אֹו יוני ּבתלמּוד ְְְְְְִִֵֶַַָָָּכאּלה

לפי ּכי ועֹוד, הּקדׁש. ּבלׁשֹון חבר להם ְְְִִִֵֶֶֶֶַָֹאין

וׁשבח. ּברכה לׁשֹון רק אינּנּו מּמּנּו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנמצא

(ס' רּבה ּבבראׁשית וכן ׁשרׁש, ּבֹו ְְְִִֵֵֶַַָֹוהּנּו"ן

ולא ּוׁשפּופין ּדויין רבקה, את ויברכּו ְְְְְְִִִֵֶַָָֹי"ג)

ׁשהּוא לי ודֹומה ּבּפה. אּלא מפרנין ְְְִִֶֶֶֶַָָָהיּו

ליתמי, ּפרנא נ"ד.) (ּכתּבֹות ּׁשאמרּו ְְְְְִִִֶַַָָֻמּמה

ליתֹומים, הּוא ׁשהׁשּביחֹו הּׁשבח ְְִִִֵֶֶֶַַַׁשּפרּוׁשֹו

ּפֹורנא ּגֹובה אּׁשה ּפֹורנא, הּכתּבה עֹוד ְְְְִַָָָָָָֻּוקראֹו

ּבית ׁשבח ׁשהיא הּכתּבה ס"ז.), (ׁשם ְִֵֵֶֶֶַַָָֻמהם

מהר, ז') פ' (ב"ר ׁשאמרּו ּוכמֹו ְְִֶַָָָֹאביה,

ְָּפראנּון:

t¯˙,אבל Ôaּפֹורּיה מּלׁשֹון אנקלּוס ּכדעת אֹו ֲָ≈…»ְְְְִִַַָֻ

(עּין הּדקּדּוק ּבעלי ּכדברי אֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַַָוענפה,

מּלׁשֹון ּפרת ׁשעׂשּו בנה) ׁשרׁש הּׁשרׁשים ְִִֵֶֶֶַָָָָֹֹספר

אמרּו והם ה'), ל"א (יחזקאל פארתו ְְְְְֱֵֵֶֶַַָָָֹֹוּתארכנה

פ' (ּתהּלים ּדֹומה לֹו והביאּו נטע, ּכמֹו ּבן ְְְִִִִֵֵֶֶַּכי

אּמצּתה ּבן ועל ימינ נטעה אׁשר וכּנה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָט"ז)

רּבֹות ּפארֹות ׁשּבֹו נטע אמר ּכאּלּו והענין .ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּל

ֵיֹוסף:

ÏÚÂהּוא יֹוסף ּכי יאמר ּכמׁשמעֹו, ּבן ּדעּתי ¿«ְְְִִֵֵַַַָֹ

על ׁשתּול אילן ּפארֹות ּכמֹו ׁשהּוא ְְִֵֵֶַָָּבן

ּבנֹות, ועׂשתה מימיו, יכּזבּו לא אׁשר ְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָֹהּמעין

ּבּׁשמים. הּגבֹוהֹות החֹומֹות על אֹותן ְֲִַַַַַָָָָצעדה
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(ãë)á÷òé øéáà éãéî åéãé éòøæ efôiå BzL÷ ïúéàa áLzå©¥³¤§¥¨Æ©§½©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ
:ìàøNé ïáà äòø íMî¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤¦§¨¥«

i"yx£BzL˜ Ô˙È‡a ·LzÂ∑ּבחזק efÙiÂ.חזקֹו∑˜BzL.נתיּׁשבה «≈∆¿≈»«¿ְְְִֶַָֹ«¿ְָ«»…
ÂÈ„È ÈÚ¯Ê∑זאת מּופז". "זהב לׁשֹון: ידֹו, על טּבעת נתינת היא זֹו ¿…≈»»ְְִִַַַַַָָָָֹ

יׂשראל, ׁשל עּקרן יׂשראל", אבן "רעה להיֹות עלה ּומּׁשם יעקב, אביר ׁשהּוא הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מידי לֹו ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהיתה
אׁשר החלֹומֹות נביאּותּה' ּבהֹון 'ותבת וּתׁשב, ּתרּגמֹו: ּכ הּוא אף ואּונקלֹוס, מלכּות. לׁשֹון הראׁשה, אבן ְְְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלׁשֹון

הּוא, ּתֹוספת ּבסתרא', אֹוריתא דקּים 'על להם ּתרּגּוםחלם רֹוחצנּה', ּבתקפא 'וׁשוי ׁשּבּמקרא, עברי מּלׁשֹון ולא ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻ
היתה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשאיתנֹו ּבׁשביל נבּואתֹו וּתׁשב העברי: על הּתרּגּום לׁשֹון וכ קׁשּתֹו", "ּבאיתן ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשל

ּפז לׁשֹון ידיו", זרעי "וּיפּזּו :לכ דרעֹוהי', על דהב יתרמא 'ּבכן ּולמבטח. לקׁשת Ï‡¯NÈ.לֹו Ô·‡∑לׁשֹון ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ∆∆ƒ¿»≈ְ
'אבהן ּובן, אב ּובניונֹוטריקֹון: יעקב רמב"ן.ּובנין': ְְֲֲִִֵַָָָָָֹ

(äë)éáà ìàîíéîL úëøa jëøáéå écL úàå jøæòéå E ¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦¨£́¤½¨¦§³Ÿ¨©̧¦Æ
:íçøå íéãL úëøa úçz úöáø íBäz úëøa ìòî¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ¨©−¦¨¨«©

i"yx£EÈ·‡ Ï‡Ó∑יעזרּך והּוא זאת, ל ÈcL.היתה ˙‡Â∑ועם ≈≈»ƒְְְְְֶַָָָֹ¿≈««ְִ
יברכּך והּוא ,אדֹונת לדברי ׁשמעּת ּכׁשּלא ,לּב היה הּוא ּברּו ÌÁ¯Â.הּקדֹוׁש ÌÈ„L ˙Î¯a∑'ּדאּבא ּברכתא ְְְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹƒ¿…»«ƒ»»«ְְִַָָָ

יׁשּכלּו לא והּנקבֹות להריֹון, הראּויה טּפה מזריעים הּזכרים ׁשּיהיּו והּיֹולדֹות, הּמֹולידים יתּברכּו ּכלֹומר ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹּודאּמא',
עּבריהן להּפיל ׁשּלהן, רחם ּכאן,∑ÌÈ„L.את ׁשדים אף יׁשּתדי', 'איׁשּתדאי מתרּגמינן: יּירה" ׁשם"ירה על ְִֵֶֶֶֶֶֶַָָֻ»«ƒְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּכחץ יֹורה .ׁשהּזרע ְֵֶֶֶַַ

(åë)éáà úëøaúòáb úåàz-ãò éøBä úëøa-ìò eøáb E ¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½©©«£©−¦§´Ÿ
:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò¨®¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«

i"yx£'B‚Â e¯·b EÈ·‡ ˙Î¯a∑,הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּברכני הּברכֹות ƒ¿…»ƒ»¿¿ְְִֵֶַַַָָָ
הֹורי את ׁשּבר הּברכֹות על והלכּו ÌÏBÚ.ּגברּו ˙Ú·b ˙Â‡zŒ„Ú∑ּגבעֹות ּגבּולי סֹוף עד ּגברּו ׁשּלי ׁשהּברכֹות לפי ְְְְֵֶֶַַַַָָָ««¬«ƒ¿…»ְְְְְִִִֵֶֶַַָָ

מה וגֹו'" וקדמה יּמה "ּופרצּת ׁשּנאמר: העֹולם, קצֹות ארּבע עד מּגעת מצרים, ּבלי ּפרּוצה ּברכה לי ׁשּנתן ְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָעֹולם,
ראה אׁשרֿאּתה הארץ ּכל את ּכי וגֹו' ּוראה עיני נא "ׂשא לֹו: אמר לאברהם ּוליצחק. אבינּו לאברהם אמר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹּׁשּלא
האל אתּֿכלֿהארצֹות אּתן ּולזרע ּכיֿל" לֹו: אמר ליצחק ּבלבד. יׂשראל ארץ אּלא הראהּו ולא אּתנּנה", ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹל

יׁשעיה: ׁשאמר זהּו וגֹו'", אתֿהּׁשבּועה נח)והקימתי אברהם'(ישעיה 'נחלת אמר: ולא ,"אבי יעקב נחלת והאכלּתי". ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹ
˙Â‡z∑סרּוק ּבן מנחם חּברֹו ּכ הריֹון,∑‰È¯B.אשמול"ץ, ּכמֹולׁשֹון אּמי, ּבמעי ג)ׁשהֹורּוני ּגבר"(איוב ."הרה «¬«ְְִֵֶַָָ«ְְְִִִִֵֵֶֶָָָֹ

˙Â‡zŒ„Ú∑:ּכמֹו קצֹות, לד)עד קדמה",(במדבר לגבּול לכם ח)"והתאּויתם חמת"(שם לבא "ּתתאּו :.ÔÈÈ‰z∑ּכּלם ««¬«ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹƒ¿∆»ָֻ
יֹוסף ‡ÂÈÁ.לראׁש ¯ÈÊ�∑.אחֹור נזרּו יׂשראל", ּבני מּקדׁשי "ויּנזרּו ּכמֹו: מאחיו, ׁשּנבּדל דאחֹוהי', 'ּפריׁשא ְֵֹ¿ƒ∆»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ

יֹורה ׁשהּזרע ׁשם על 'קׁשת', וקֹוראֹו אדֹוניו, ּבאׁשת יצרֹו ּכביׁשת על קׁשּתֹו", ּבאיתן "וּתׁשב ּדרׁשּו: ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָורּבֹותינּו
ÂÈ„È".ּכחץ ÈÚB¯Ê efÙiÂ"∑,וּיפּוצּו ידיוּכמֹו: אצּבעֹות מּבין הּזרע ÚÈ˜·.ׁשּיצא ¯È·‡ È„ÈÓ∑לֹו ׁשּנראתה ְֵ«»…¿≈»»ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָƒ≈¬ƒ«¬…ְֲִֶָ

ּבסֹוטה ּכדאיתא וכּו', אביו ׁשל ּדיֹוקנֹו לו)ּדמּות ּו"גבעֹות",(דף וחמּדה, ּתאוה לׁשֹון עֹולם", "ּתאות ּתרּגם ואּונקלֹוס . ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
לקּבלם והזקיקתֹו אּמֹו ׁשחּמדתן הּברכֹות והם ארץ", "מצקי .לׁשֹון: ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ

‡È¯B˙‡כד Ìi˜„ ÏÚ d˙e‡È·� ÔB‰a ˙·˙Â¿»«¿¿ƒ≈«¿«««¿»
‡Ó¯˙È ÔÎa d�ˆÁB¯ ‡Ù˜e˙· ÈeLÂ ‡¯˙Òa¿ƒ¿»¿«ƒ¿¿»¬»≈¿≈ƒ¿¿»
ÛÈ˜˙e ‡˙eÎÏÓ ÔÈÒÁ‡Â È‰BÚ¯c ÏÚ ·‰„¿««¿»ƒ¿«¬ƒ«¿»¿≈
Èc ·˜ÚÈ„ ‡ÙÈwz Ï‡ Ì„˜ ÔÓ dÏ ˙Â‰ ‡c»¬«≈ƒ√»≈«ƒ»¿«¬…ƒ
:Ï‡¯NÈ„ ‡Ú¯Ê ÔÈ�·e Ô‰·‡ ÔÊ d¯ÓÈÓ·¿≈¿≈«¬»»¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈

ÈcLכה ˙ÈÂ CcÚÒ· È‰È Ce·‡„ ‡‰Ï‡ ¯ÓÈÓ≈«¡»»¿»¿≈¿«¿»¿»««
‡iÓL„ ‡lhÓ Ô˙Á�c ÔÎ¯a CpÎ¯·ÈÂƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿«¬»ƒ«»ƒ¿«»
Ú¯lÓ ‡Ú¯‡ ÈwÓÚnÓ Ôc‚�c ÔÎ¯a ‡lÚlÓƒ¿≈»ƒ¿«¿«¿«ƒ«¬«≈«¿»ƒ¿»

:Cn‡„e Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»¿ƒ»

„ÈÏÈכו ‡˙k¯a ÏÚ ÔÙÒBzÈ Ce·‡„ ‡˙k¯aƒ¿¿»¿»ƒ¿»«ƒ¿¿»ƒƒ
ÔÓc ‡i·¯·¯ Ô‰Ï e„ÈÓÁc È˙‰·‡ eÎÈ¯a»ƒ¬»»««¬ƒ¿∆«¿¿«»¿ƒ
ÛÒBÈ„ ‡LÈ¯Ï ÔÈl‡ Ïk ÔÈÂ‰È ‡ÓÏÚ»¿»∆∆¿«»ƒ≈¿≈»¿≈

:È‰BÁ‡„ ‡LÈ¯t ‡¯·‚Ïe¿«¿»»ƒ»«¬ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ּבּבנֹות, ּפארה מן ּתצאנה אׁשר הּבּדים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוכּנה

ּדר והּוא הּגדֹולֹות, לּפארֹות ּבנֹות הן ְְְִֵֵֶֶַַָּכי

אבל ּפרת, אל ּבן נסמ ולא ּפרת. לבן ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹֹֹצחּות

ל"א (יחזקאל ּבּלבנֹון ארז אּׁשּור ּכמֹו ְְְְֵֶֶֶַַָהּוא

כ"א), ּפסּוק (לעיל ׁשלּוחה אּילה נפּתלי ְְְִֵַַָָָָָג'),

נקּוד ּולפיכ כ"ז). ּפסּוק (להּלן זאב ְְְְִִִֵַָָָָָּבנימין

ּפארֹות לֹו ׁשּיׁש נטע ּפרּוׁשֹו היה אּלּו ּכי ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָּבצרי,

ּכמֹו חּבּוב, ּדר ּבן, ואמר ּבסּגֹול. ְְְְִִֵֶֶֶַָָמׁשּפטֹו

ט'.): ּפסּוק (לעיל עלית ּבני ְְִִִֵֶֶָָָמּטרף

ÏÚÂׁשּיהיה יֹוסף ּבברּכת ׁשּנפרׁש ראּוי הּכלל ¿«ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מּמּנּו, הּיֹוצאים הּׁשבטים לׁשני זכר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּבּה

ׁשהזּכיר מּפני אבל ּובנֹות, ּפרת לׁשֹון ְְְְֲִִִֵֶָָָֹוהּוא

עׂשר, ׁשנים אּלא אינם יׂשראל וׁשבטי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָלוי,

ׁשבטים ׁשנים ּבברּכתֹו ּכן מּמּנּו יעׂשה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹלא

רּבנּו ּבמׁשה וכן להם. ירמז אבל ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹחלּוקים

ל"ג (ּדברים ולראם לׁשֹור אֹותֹו ּדּמה ְְְְְְִִִִֵָָָּבברּכתֹו

מהם אחד ּכל ּכי הּקרנים, ּבֹו והזּכיר ְְְִִִִֵֶֶַַַָָי"ז),

ּובעבּור קרנים. יתחּלקּו ׁשּמּמּנּו אחד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָּגּוף

והם ּבפרּוׁש אמר ׁשמעֹון, הזּכיר לא ְְְְִִִֵֵֶַָָֹׁשּׁשם

(ׁשם): מנּׁשה אלפי והם אפרים ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָרבבֹות

ÚÈ˜·.(כד) ¯È·‡ È„ÈÓמאת לֹו היתה זאת ƒ≈¬ƒ«¬…ְֵֵָָֹ

יעקב אביר ׁשהּוא הּוא ּברּו ֲֲִֶַַָָֹהּקדֹוׁש

עּקרן יׂשראל, אבן רֹועה להיֹות זכה ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָּומּׁשם

רּׁש"י. לׁשֹון הראׁשה, האבן לׁשֹון יׂשראל, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָֹׁשל

ועם יעזרּך, והּוא ל זאת היתה אבי ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹמאל

ׁשמעּת ּכׁשּלא לּב היה הּוא ּברּו ְְְִֶַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש

לׁשֹונֹו. זה ּגם יברכּך, והּוא אדֹונת ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָלדברי

igie zyxt - hn - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

ß zah `"i iyiy mei ß

(æë):ììL ÷lçé áøòìå ãò ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¨¤−¤§©¥¬¨¨«
i"yx£Û¯ËÈ ·‡Ê ÔÈÓÈ�a∑יטרף,זאב אׁשר עתידיןהּוא ׁשּיהיּו על נּבא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ

חטפנין: כא)להיֹות ּבּגבע(שופטים ּבפילגׁש אׁשּתֹו", איׁש לכם ה."וחטפּתם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סביב, ּבאֹויביו נֹוצח ׁשּיהיה ׁשאּול על יד)ונּבא א "וׁשאּול(שמואל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ירׁשיע" יפנה אׁשר ּובכל וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, וּיּלחם הּמלּוכה Ú„.לכד ÏÎ‡È ¯˜aa∑הּמתרּגם וׁשלל, ּבּזה לׁשֹון ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«…∆…««ְְְְִַָָָָֻ
עברית: ּבלׁשֹון ּדֹומה לֹו יׁש ועֹוד לג)'עדאה', ּבתחּלת(ישעיה ׁשעמד אֹומר, הּוא ׁשאּול ועל עדֿׁשלל", חּלק "אז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּפריחתן(ּבקרן אחרים: יׂשראל)ספרים ׁשל ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ∑ידי על יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹ¿»∆∆¿«≈»»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לבבל ׁשּיגלם ÏÏL.נבּוכדנּצאר, ˜lÁÈ∑בית "הּנה ׁשּנאמר: המן, ׁשלל את יחּלקּו מּבנימין ׁשהם ואסּתר מרּדכי ְְְְֵֶֶֶַַַָ¿«≈»»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּמקּדׁש ּבקדׁשי הּכהנים ׁשלל על ּתרּגם ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי .המן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(çë)øac-øLà úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧
Cøáéå íäéáà íäìCøa Búëøák øLà Léà íúBà ¨¤³£¦¤Æ©§¨¤́½̈¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬

:íúàŸ¨«
i"yx£Ì˙B‡ C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ∑:ּפרּוׁשֹו ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש והלא ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ויבר" לֹומר: ּתלמּוד ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ּבענין. ּׁשּנאמר מה אביהם", להם אׁשרּֿדּבר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ"וזאת
ּבמׁשמע ּכּלם B˙Î¯·k.אֹותם", ¯L‡ LÈ‡∑ואחד אחד ּכל על לבא העתידה ‡˙Ì.ּברכה C¯a∑לֹו היה לא ְְַָָָֻƒ¬∆¿ƒ¿»ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ≈«…»ָָֹ

ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי אתם"? ּבר" לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו אׁשר "איׁש אּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלֹומר,
ּבר" לֹומר: ּתלמּוד הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכל אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל חטיפתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּולבנימין

."אתם ָֹ

(èë)eøá÷ énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
:ézçä ïBøôò äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúàŸ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬©«¦¦«

i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡�∑,ּגניזתן מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּכגֹון: הכנסה, לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון אסיפה יט)ׁשּיׁש הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש כב)"ואין "ואספּתֹו(דברים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

,"ּבית ּתֹו כג)אל וכל(ויקרא אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם הּגׁשמים. מּפני לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת את "ּבאסּפכם ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הכנסהא לׁשֹון היא אף ּבמיתה האמּורה אבֹותי∑‡È˙B·‡ŒÏ.סיפה רמב"ן.עם ְְְֲֲִִִַַָָָָָָ∆¬»ֲִַ

dz�ÒÁ‡·eכז ‡z�ÎL È¯Lz dÚ¯‡a ÔÈÓÈ�aƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ·¯˜Ó ÔB‰È ‡È�Ù·e ‡¯Ùˆa ‡Lc˜Ó È�a˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ¯ ÔcÚ·e ‡�a¯˜ ‡i�‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ¯‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ¯˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

Â„‡כח ¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc ¯·b ÔB‰˙È CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È C¯a d˙k¯·Î¿ƒ¿¿≈»≈»¿

L�k˙Óכט ‡�‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נמׁש אבי מאל מ"ם ּכי אמר אברהם ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָורּבי

יברכּך: והּוא ׁשּדי ְְְֲִֵֶַַָָלואת

ÏÚÂלּברכה ּדֹומה הּזאת הּברכה האמת ּדר ¿«ְְֱֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אביר ּכי הּנערים, את למעלה ּבר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָאׁשר

אביר ּבּכתּוב ּבא ולא אמת, אלהי הּוא ְֱֱֲֲִֵֶַַָָֹֹֹיעקב

אֹו יעקב אביר רק וזּולתם, יצחק אֹו ְְְֲֲִִַַַָָָָָֹאברהם

יעקב. הּוא כ"ד), א' (יׁשעיה יׂשראל ְְְֲֲִִֵַַָָֹאביר

והּגבּורה. הּגדּלה יעקב, אביר מידי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹֻוהּנה

יׂשראל, אבן רֹועה יעקב, אביר מידי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּׁשם

ּפינה לראׁש ׁשהיתה הראׁשה האבן ְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹהיא

אבן ונקרא ה', מאת כ"ב) קי"ח ְְְִִִֵֵֶֶָ(ּתהּלים

יׂשראל, ּכנסת חכמים ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָיׂשראל

ּבנין ׁשהּוא אבן, וטעם הראׁשה. האבן ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא

ּבּגבּורה העז ּכי רֹועה, וענין הּכל. ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹמׁשלים

ּכדכתיב הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבימינֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָמתעּלה

חביֹון וׁשם לֹו מּידֹו קרנים ד') ג' ְְְֲִִֶַַַָָ(חבּקּוק

וחביֹון העז. חביֹון ּבימינֹו וׂשם ּכלֹומר ְְְְְִִֶֶַָָֹֹֻעּזה,

הּנח הּמתעּלה הּכח אצילּותֹו,הּוא ּבמקֹום ּבא ְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹ

אׁשר וכּנה ט"ז) פ' (ּתהּלים ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָוזהּו

הרֹועה האלהים ,אבי מאל ,ימינ ְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָֹנטעה

הּברכה ודעת ויברכּך. ׁשּדי ואת מעֹודי, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹותי

אבן ׁשרֹועה מחסד יעקב אביר מידי ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹּכי

עזרֹו, ויבא רצֹון יפיק אביו ּומאלהי ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹיׂשראל

מבר הּוא והּנה ּברכתֹו. ּתהיה ׁשּדי ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹועם

ּגברּו אבי ּברכֹות טעם וזה ּובארץ. ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבּׁשמים

ׁשלם הּבנין ּכי כ"ו), (ּפסּוק הֹורי ּברכֹות ְְִִִֵַַַָָָעל

רּבי ׁשל מּמדרׁשֹו הּזה הענין העליתי ּכ ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבֹו.

קצ"ג, הּבהיר ספר (עּין הּקנה ּבן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָנחּוניא

יבין: והּמׂשּכיל ְְִִַַָקמ"ח).

‡·˙È.(כט) Ï‡ È˙‡ e¯·˜לׁשֹון אבֹותי, עם ƒ¿…ƒ∆¬…»ְֲִַ

ויּתכן עם. ואינּנּו הּמערה, אל ּפרׁש ולא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹרּׁש"י.

אֹותי קברּו קצר, הּזה הּמקרא לׁשֹון ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

אמר כן ּכי הּמערה, אל אבֹותי אל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוׂשאּוני

אתֹו וּיּׂשאּו מּמצרים, ּונׂשאתני ל') מ"ז ְְְְִִִִִֵַַַָֹ(לעיל

"אל" ׁשּיׁשּמׁש ויּתכן י"ג). נ' (להּלן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָבניו

ּכמֹו אבֹותי, עם אֹותי קברּו רּבים, ְְְֲִִִִִַַָּבפנים

י"ח), י"ח (וּיקרא תּקח לא אחתּה אל ְְֲִִִֶַָָָָֹֹואּׁשה

ואל ּכמֹו ּבּמערה, הּמערה, אל אחֹותּה. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָעם

הּנה כ"א), כ"ה (ׁשמֹות העדת את ּתּתן ְִִֵֵֵֶָָָֹֻהארן

וכן כ"ב). י' (ש"א הּכלים אל נחּבא ְְִֵֵֶֶַָהּוא

וגֹו' אברהם קבר כן ואחרי י"ט) כ"ג ְְְְֲֵֵֵַַַָָָ(לעיל

מערת: ְֶַָאל

¯Ó‡Âאל אֹותי קברּו טעם ּכי אברהם רּבי ¿»«ְְִִִִֶַַַַָָ

יעקבאבֹותי היה ולא יֹוסף, עם ׁשּילכּו ְְֲֲִֵֵֶַָָָֹֹ

אֹותֹו ׁשּיקּברּו עּתה לכּלם צּוה אבל ,לכ ְְְְֲִִִֶַָָָָָָֻצרי
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(æë):ììL ÷lçé áøòìå ãò ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéða¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¨¤−¤§©¥¬¨¨«
i"yx£Û¯ËÈ ·‡Ê ÔÈÓÈ�a∑יטרף,זאב אׁשר עתידיןהּוא ׁשּיהיּו על נּבא ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָ

חטפנין: כא)להיֹות ּבּגבע(שופטים ּבפילגׁש אׁשּתֹו", איׁש לכם ה."וחטפּתם ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּנאמר: סביב, ּבאֹויביו נֹוצח ׁשּיהיה ׁשאּול על יד)ונּבא א "וׁשאּול(שמואל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ירׁשיע" יפנה אׁשר ּובכל וגֹו', ּובאדֹום ּבמֹואב, וּיּלחם הּמלּוכה Ú„.לכד ÏÎ‡È ¯˜aa∑הּמתרּגם וׁשלל, ּבּזה לׁשֹון ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«…∆…««ְְְְִַָָָָֻ
עברית: ּבלׁשֹון ּדֹומה לֹו יׁש ועֹוד לג)'עדאה', ּבתחּלת(ישעיה ׁשעמד אֹומר, הּוא ׁשאּול ועל עדֿׁשלל", חּלק "אז ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

ּפריחתן(ּבקרן אחרים: יׂשראל)ספרים ׁשל ÏÏL.ּוזריחתן ˜lÁÈ ·¯ÚÏÂ∑ידי על יׂשראל ׁשל ׁשמׁשן מּׁשּתׁשקע אף ְְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָֹ¿»∆∆¿«≈»»ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לבבל ׁשּיגלם ÏÏL.נבּוכדנּצאר, ˜lÁÈ∑בית "הּנה ׁשּנאמר: המן, ׁשלל את יחּלקּו מּבנימין ׁשהם ואסּתר מרּדכי ְְְְֵֶֶֶַַַָ¿«≈»»ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּמקּדׁש ּבקדׁשי הּכהנים ׁשלל על ּתרּגם ואּונקלֹוס לאסּתר", נתּתי .המן ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

(çë)øac-øLà úàæå øNò íéðL ìàøNé éèáL älà-ìk̈¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®Â§ÂŸ£¤¦¤̧
Cøáéå íäéáà íäìCøa Búëøák øLà Léà íúBà ¨¤³£¦¤Æ©§¨¤́½̈¦²£¤¬§¦§¨−¥©¬

:íúàŸ¨«
i"yx£Ì˙B‡ C¯·ÈÂ Ì‰È·‡ Ì‰Ï ¯acŒ¯L‡ ˙‡ÊÂ∑:ּפרּוׁשֹו ּכ אּלא קנטרן? אּלא ּברכם, ׁשּלא מהם יׁש והלא ¿…¬∆ƒ∆»∆¬ƒ∆«¿»∆»ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ויבר" לֹומר: ּתלמּוד ולוי? ׁשמעֹון לראּובן, ּבר ׁשּלא יכל ּבענין. ּׁשּנאמר מה אביהם", להם אׁשרּֿדּבר ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹֹ"וזאת
ּבמׁשמע ּכּלם B˙Î¯·k.אֹותם", ¯L‡ LÈ‡∑ואחד אחד ּכל על לבא העתידה ‡˙Ì.ּברכה C¯a∑לֹו היה לא ְְַָָָֻƒ¬∆¿ƒ¿»ְְֲִֶֶַָָָָָָָָֹ≈«…»ָָֹ

ארי, ּגבּורת ליהּודה ׁשּנתן לפי אתם"? ּבר" לֹומר: ּתלמּוד מה אֹותֹו". ּבר ּכברכתֹו אׁשר "איׁש אּלא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹלֹומר,
ּבר" לֹומר: ּתלמּוד הּברכֹות? ּבכל ּכּלם ּכללן ׁשּלא יכל אּילה, ׁשל קּלּותֹו ּולנפּתלי זאב, ׁשל חטיפתֹו ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻּולבנימין

."אתם ָֹ

(èë)eøá÷ énò-ìà óñàð éðà íäìà øîàiå íúBà åöéå©§©´À̈©³Ÿ¤£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬
:ézçä ïBøôò äãNa øLà äøònä-ìà éúáà-ìà éúàŸ¦−¤£Ÿ¨®¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬©«¦¦«

i"yx£ÈnÚŒÏ‡ ÛÒ‡�∑,ּגניזתן מקֹום אל הּנפׁשֹות ׁשּמכניסין ׁשם על ∆¡»∆«ƒְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּכגֹון: הכנסה, לׁשֹון ׁשהיא עברי ּבלׁשֹון אסיפה יט)ׁשּיׁש הּביתה",(שופטים אֹותם מאּסף איׁש כב)"ואין "ואספּתֹו(דברים ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

,"ּבית ּתֹו כג)אל וכל(ויקרא אתֿמעׂשיכם. ּבאסּפכם הּגׁשמים. מּפני לּבית הכנסתם הארץ", ּתבּואת את "ּבאסּפכם ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
הכנסהא לׁשֹון היא אף ּבמיתה האמּורה אבֹותי∑‡È˙B·‡ŒÏ.סיפה רמב"ן.עם ְְְֲֲִִִַַָָָָָָ∆¬»ֲִַ

dz�ÒÁ‡·eכז ‡z�ÎL È¯Lz dÚ¯‡a ÔÈÓÈ�aƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿»¿«¬«¿≈
ÔÈ·¯˜Ó ÔB‰È ‡È�Ù·e ‡¯Ùˆa ‡Lc˜Ó È�a˙Èƒ¿¿≈«¿¿»¿«¿»¿«¿»¿¿»¿ƒ
ÔÈ‚lÙÓ ÔB‰È ‡LÓ¯ ÔcÚ·e ‡�a¯˜ ‡i�‰k«¬«»»¿»»¿ƒ««¿»¿¿«¿ƒ

:‡iL„˜ ¯‡MÓ ÔB‰˜ÏeÁ ¯˙BÓ«¿¿ƒ¿«»¿«»

Â„‡כח ¯ÒÚ ÔÈ¯z Ï‡¯NÈ„ ‡iË·L ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿«»¿ƒ¿»≈¿≈¬«¿»
Èc ¯·b ÔB‰˙È CÈ¯·e ÔB‰e·‡ ÔB‰Ï ÏÈlÓc¿«ƒ¿¬»ƒ»¿¿«ƒ

:ÔB‰˙È C¯a d˙k¯·Î¿ƒ¿¿≈»≈»¿

L�k˙Óכט ‡�‡ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔB‰˙È „wÙe«≈»¿«¬«¿¬»ƒ¿¿≈
Èc ‡z¯ÚÓa È˙‰·‡ ˙ÂÏ È˙È e¯·˜ ÈnÚÏ¿«ƒ¿»»ƒ¿«¬»»»ƒ¿«¿»ƒ

:‰‡zÁ ÔB¯ÙÚ Ï˜Á·«¬«∆¿ƒ»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

נמׁש אבי מאל מ"ם ּכי אמר אברהם ְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָורּבי

יברכּך: והּוא ׁשּדי ְְְֲִֵֶַַָָלואת

ÏÚÂלּברכה ּדֹומה הּזאת הּברכה האמת ּדר ¿«ְְֱֶֶֶַַַָָָָָָֹ

אביר ּכי הּנערים, את למעלה ּבר ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָאׁשר

אביר ּבּכתּוב ּבא ולא אמת, אלהי הּוא ְֱֱֲֲִֵֶַַָָֹֹֹיעקב

אֹו יעקב אביר רק וזּולתם, יצחק אֹו ְְְֲֲִִַַַָָָָָֹאברהם

יעקב. הּוא כ"ד), א' (יׁשעיה יׂשראל ְְְֲֲִִֵַַָָֹאביר

והּגבּורה. הּגדּלה יעקב, אביר מידי ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹֻוהּנה

יׂשראל, אבן רֹועה יעקב, אביר מידי ְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמּׁשם

ּפינה לראׁש ׁשהיתה הראׁשה האבן ְְִִֶֶֶָָָָָָֹֹהיא

אבן ונקרא ה', מאת כ"ב) קי"ח ְְְִִִֵֵֶֶָ(ּתהּלים

יׂשראל, ּכנסת חכמים ׁשאמרּו ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָיׂשראל

ּבנין ׁשהּוא אבן, וטעם הראׁשה. האבן ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא

ּבּגבּורה העז ּכי רֹועה, וענין הּכל. ְְְְִִִֶַַַַָָֹֹמׁשלים

ּכדכתיב הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּבימינֹו ְְְִִִִִֶֶַַָָמתעּלה

חביֹון וׁשם לֹו מּידֹו קרנים ד') ג' ְְְֲִִֶַַַָָ(חבּקּוק

וחביֹון העז. חביֹון ּבימינֹו וׂשם ּכלֹומר ְְְְְִִֶֶַָָֹֹֻעּזה,

הּנח הּמתעּלה הּכח אצילּותֹו,הּוא ּבמקֹום ּבא ְְְֲִִִֶֶַַַַַָֹ

אׁשר וכּנה ט"ז) פ' (ּתהּלים ׁשּנאמר ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָוזהּו

הרֹועה האלהים ,אבי מאל ,ימינ ְְֱִִִֵֵֶֶָָָָָֹנטעה

הּברכה ודעת ויברכּך. ׁשּדי ואת מעֹודי, ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָאֹותי

אבן ׁשרֹועה מחסד יעקב אביר מידי ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַֹּכי

עזרֹו, ויבא רצֹון יפיק אביו ּומאלהי ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹיׂשראל

מבר הּוא והּנה ּברכתֹו. ּתהיה ׁשּדי ְְְְְִִִִֵֶַַָָֹועם

ּגברּו אבי ּברכֹות טעם וזה ּובארץ. ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָּבּׁשמים

ׁשלם הּבנין ּכי כ"ו), (ּפסּוק הֹורי ּברכֹות ְְִִִֵַַַָָָעל

רּבי ׁשל מּמדרׁשֹו הּזה הענין העליתי ּכ ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבֹו.

קצ"ג, הּבהיר ספר (עּין הּקנה ּבן ְְִֵֵֶֶַַַָָָָנחּוניא

יבין: והּמׂשּכיל ְְִִַַָקמ"ח).

‡·˙È.(כט) Ï‡ È˙‡ e¯·˜לׁשֹון אבֹותי, עם ƒ¿…ƒ∆¬…»ְֲִַ

ויּתכן עם. ואינּנּו הּמערה, אל ּפרׁש ולא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹרּׁש"י.

אֹותי קברּו קצר, הּזה הּמקרא לׁשֹון ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָׁשּיהיה

אמר כן ּכי הּמערה, אל אבֹותי אל ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָוׂשאּוני

אתֹו וּיּׂשאּו מּמצרים, ּונׂשאתני ל') מ"ז ְְְְִִִִִֵַַַָֹ(לעיל

"אל" ׁשּיׁשּמׁש ויּתכן י"ג). נ' (להּלן ְְְִֵֵֶֶַַָָָָבניו

ּכמֹו אבֹותי, עם אֹותי קברּו רּבים, ְְְֲִִִִִַַָּבפנים

י"ח), י"ח (וּיקרא תּקח לא אחתּה אל ְְֲִִִֶַָָָָֹֹואּׁשה

ואל ּכמֹו ּבּמערה, הּמערה, אל אחֹותּה. ְְְְֲִֶֶַַָָָָָעם

הּנה כ"א), כ"ה (ׁשמֹות העדת את ּתּתן ְִִֵֵֵֶָָָֹֻהארן

וכן כ"ב). י' (ש"א הּכלים אל נחּבא ְְִֵֵֶֶַָהּוא

וגֹו' אברהם קבר כן ואחרי י"ט) כ"ג ְְְְֲֵֵֵַַַָָָ(לעיל

מערת: ְֶַָאל

¯Ó‡Âאל אֹותי קברּו טעם ּכי אברהם רּבי ¿»«ְְִִִִֶַַַַָָ

יעקבאבֹותי היה ולא יֹוסף, עם ׁשּילכּו ְְֲֲִֵֵֶַָָָֹֹ

אֹותֹו ׁשּיקּברּו עּתה לכּלם צּוה אבל ,לכ ְְְְֲִִִֶַָָָָָָֻצרי
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(ì)àøîî éðt-ìò-øLà äìtënä äãNa øLà äøòna©§¨º̈£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬©§¥−
ïøôò úàî äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïòðk õøàa§¤´¤§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ

:øá÷-úfçàì ézçä©«¦¦−©«£ª©¨«¤

(àì)änL BzLà äøN úàå íäøáà-úà eøá÷ änĹ̈¨¨«§º¤©§¨À̈§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨
ézøá÷ änLå BzLà ä÷áø úàå ÷çöé-úà eøá÷̈«§´¤¦§½̈§¥−¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦

:äàì-úàרמב"ן ¤¥¨«

(áì):úç-éða úàî Ba-øLà äøònäå äãOä äð÷î¦§¥¯©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«

(âì)ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷òé ìëéå©§©³©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®
:åénò-ìà óñàiå òåâiå©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ÛÒ‡iÂ∑רגליו ÛÒ‡iÂ.הכניס ÚÂ‚iÂ∑יעקב לברכה: זכרֹונם רּבֹותינּו ואמרּו ּבֹו, נאמרה לא ּומיתה «∆¡…«¿»ְְִִַָ«ƒ¿««≈»∆ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
לא ה)מתאבינּו רמב"ן.(תענית ִֵָֹ

‡Ètל ÏÚ Èc ‡zÏÙk Ï˜Á· Èc ‡z¯ÚÓaƒ¿«¿»ƒ«¬«»∆¿»ƒ««≈
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ‡¯ÓÓ«¿≈¿«¿»ƒ¿»«ƒ¿««¿»»»
:‡¯e·˜ ˙�ÒÁ‡Ï ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡Ï˜Á«¿»ƒ∆¿…ƒ»»¿«¬»«¿»

‡d˙zלא ‰¯N ˙ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»«¿»»¿»»»ƒ¿≈
Ôn˙Â d˙z‡ ‰˜·¯ ˙ÈÂ ˜ÁˆÈ ˙È e¯·˜ Ônz«»¿»»ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿≈¿«»

:‰‡Ï ˙È ˙È¯·¿̃»ƒ»≈»

È�aלב ÔÓ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á È�È·Ê¿ƒ≈«¿»¿«¿»ƒ≈ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

L�Îeלג È‰B�a ˙È ‡„wÙÏ ·˜ÚÈ ÈˆÈLÂ¿≈≈«¬…¿«»»»¿ƒ¿«
:dnÚÏ LÈ�k˙‡Â „È‚�˙‡Â ‡Ò¯ÚÏ È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

אּולי ּפחד ּכי ליֹוסף, הׁשּביע ּכאׁשר הּמערה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָאל

הארץ מן לצאת ליֹוסף רׁשּות ּפרעה יּתן ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹלא

יֹוסף ׁשהצר ּתראה והלא ּבארצֹו. יתעּכב ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹֹֻׁשּלא

מּפרעה עליו ׁשּיבּקׁשּו ּפרעה ּבית ּפני ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָֹֹלחּלֹות

ו'), נ' (להּלן הׁשּביע ּכאׁשר ענה והּוא ,ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּיל

ּבזה: יתרּצה הּׁשבּועה ּבעבּור ְְֲִִֶֶַַַָָּכי

וטעם ÁˆÈ˜.(לא) ˙‡ e¯·˜ ‰nLׁשּלא ְַַ»»»¿∆ƒ¿»ֶֹ

עּמֹו עׂשו היֹות ּבעבּור קברּתי, ְֱֲִִֵַַַָָָאמר

להזּכירֹו. עּתה ירצה ולא אביהם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָֹּבקבּורת

ׁשּמה לאמר להארי עּתה יצטר ׁשּלא ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹועֹוד,

אׁשּתֹו, רבקה את קברּו וׁשּמה יצחק את ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָקברנּו

להם והזּכיר אּמֹו. ּבקבּורת הּוא היה לא ְְְִִִִִֶַָָָֹּכי

הּמקֹום, לגּדל ּבּה, והּנקּברים הּמערה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּבצּואתֹו

ׁשם: לקברֹו ׁשּיזּדרזּו ְְְְְִֵֶָָָּכדי

fÁ‡Ï˙ואמר ‰„O‰ ˙‡ Ì‰¯·‡ ‰�˜ ¯L‡ ְַָ¬∆»»«¿»»∆«»∆«¬À«
ׁשּיהיה˜·¯, צּוה אברהם ּכי להֹודיע »∆ְְְִִִִֶֶַַָָָ

עֹולם. לאחּזת להם הּקברֹות ּבית ההּוא ְֲֵֶַַַַַָָָָֻהּמקֹום

אתֹו וּיקּברּו ּכׁשאמר י"ג) (נ' למּטה ְְְְֲִֶַַַָָָֹאבל

אברהם קנה אׁשר הּמכּפלה ׂשדה ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמערת

ּביעקב ּכי לרמז הּכתּוב נתּכּון קבר, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֻלאחּזת

ולא קנאּה לׁשלׁשּתם ּכי הּצּדיק, ּכּונת ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹנׁשלמה

יֹוסף צּוה לא ּכן ועל איׁש. עֹוד ּבּה ְְְִִִֵֵַָָֹיקּברּו

אבֹותיו: עם ּבּמערה אֹותֹו ְְְֲִִֶַָָָׁשּיקּברּו

È˙È‡¯Âיֹוחאי ּבן ׁשמעֹון לרּבי ּבּמכילתא ¿»ƒƒְְְְִִִֶַַַָ

יֹוסף להם ׁשאמר י"ט) ְֵֶֶַַַָָ(ּבׁשּלח

מקֹום ּבכל אֹותי קברּו אֹותי מעלין ְְְֲִִִִֶֶַַָָּוכׁשאּתם

אבֹותי, לקבּורת נכנס ׁשאיני אני מקּבל ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֻׁשּתרצּו,

אבֹות ׁשלׁשה אּלא אבֹות לקבר נכנס ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָׁשאין

אברהם את קברּו ׁשּמה ׁשּנאמר אּמהֹות, ְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָָוׁשלׁש

ּכריתי אׁשר ּבקברי ה') נ' (להּלן ואֹומר ְְְְְֲִִִִֵֶַָָוגֹו',

ּפֹוסק: הּוא ּבי ִִֵלי,

ÔÎzÈÂאת קברּתי וׁשּמה ּבאמרֹו להם ׁשרמז ¿ƒ»≈ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָ

ואמר ּבּמערה, הּוא החזיק ׁשּכבר ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָלאה,

ּבקבּורתֹו ּובניו הּוא יערער ׁשּלא עׂשו ּכנגד ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹזה

והּוא הּבכֹור, הּוא ּכי ׁשּלֹו ׁשהּמערה ְְְְִִֶֶַַָָֹלטען

ׁשהל ּפי על ואף אבֹותיו, עם להּקבר ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהראּוי

מּׁשם אֹותֹו נֹוׂשאים יהיּו אחרת, ארץ ְְִִִֶֶֶֶֶַָאל

להּקבר ירצה ּכי יעקב, את ּבניו יּׂשאּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹּכאׁשר

ּבּקבּורה, אּתם ּוליחד הּקדֹוׁשים אבֹותיו ְְְֲִִִֵַַַָָָעם

ּכי יעקב, ׁשם יּקבר לא עׂשו ׁשם יּקבר ְֲִִִִֵֵֵַָָָָָֹֹואם

וזהּו אחד. קבּורה ּבית מׁשּפחֹות לׁשּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָאין

לי, ּכריתי אׁשר ּבקברי ּׁשאמר מה ּכן ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָּגם

ּבֹו: להחזיק הּקבר לֹו ּכרה ְְֲִֶֶֶַַָָָׁשּכבר

‰ÊÂּפרׁשים ּגם רכב ּגם עּמֹו וּיעל טעם ¿∆ִִֶֶַַַַַַַָָ

ּובניו. עׂשו זדֹון ידע ּכי ט'), נ' ְְִֵַַָָָָָ(להּלן

הּימים ּדברי ּבספר מצינּו ּכי מעׂשה, היה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָוכן

וזּולתֹו יֹוסיפּון) ספר (והּוא ּגּוריֹון ּבן ְְְְִֵֵֶֶָליֹוסף

אליפז ּבן צפֹו ּבא ּכי הּקדמֹונּיֹות, ְְְֱִִִִִֵֶַַָָמּספרי

עד זה על קטטה עּמהם ועׂשה עׂשו ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּבן

יד וּתגּבר מלחמה עםׁשערכּו ּותפשֹו יֹוסף ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

ׁשם ועמד למצרים והביאּום ּגדּודיו ְְְְְֱִִִִֶַַַָָָמבחר

ּבמֹותֹו מּׁשם ּוברח יֹוסף, ימי ּכל ְְְִִִֵֵַָָָָּבתפיסה

ּברֹומא, ּכּתים על ּומל ּכאנפניא לארץ ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָוהל

והּוא אּטליא, ארץ ּכל על המל ְְְִֶֶַַַַָָֻּובּסֹוף

ּבנה אׁשר והּוא רֹומה, על ראׁשֹון מל ְֲֲִֶֶַַָָָָאׁשר

ּברֹומא. נבנּו מאׁשר והּגדֹול הראׁשֹון ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָההיכל

הענין מּזה הזּכירּו י"ג.) (סֹוטה רּבֹותינּו ְְְִִִִֵֶַַָָָוגם

ּבּמערה: עׂשו ְְִֵַַָָָָמּקטטת

·e˙k‰Âיֹוסף וּיׁשב י"ד) נ' (להּלן ּבכאן ׁשאמר ¿«»ְְֵֶַַַָָָָָ

אּתֹו העלים וכל ואחיו הּוא ְְְְִִִֶַָָָָֹמצרימה

לרמז ּבא אביו, את קברֹו אחרי אביו את ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹלקּבר

,ּבּדר ולא ּבּמלחמה מּכּלם אחד מת ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֻׁשּלא

עּמֹו: ׁשעלּו יֹוסף ּוזכּות הּנביא זכּות להם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָׁשעמד

‡ÏÂאֹותֹו לׂשאת אביו צּוה ּכאׁשר יֹוסף צּוה ¿…ֲִִִֵֵֶַָָָָ

ּבית יּניחּוהּו לא ּכי עּתה, ּבארץ ְְִִֵֶַַָָָָֹלקברֹו

ילכּו ׁשאם ועֹוד, להם. הּוא לכבֹוד ּכי ְְְְִִֵֶֶַָָֹּפרעה

הארץ אנׁשי ויגנבּו יגזלּו אביו ּובית אחיו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָעּמֹו

ׁשּיֹוליכּוהּו ּכבֹוד ּדר ואינּנּו להם, אׁשר ּכל ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָאת

אחרים: ֲִֵָׁשם

¯Ó‡iÂ˙Ó ÈÎ�‡ ÂÈÁ‡ Ï‡ ÛÒBÈּפסּוק (ׁשם «…∆≈∆∆»»…ƒ≈ָָ

האריכּו ּכי היּו, חּיים אחיו ּכי ֱִִִִֶֶַָָכ"ד),

יֹותר ואמרימים ּבלוי. רֹואה אּתה ּכאׁשר מּמּנּו, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

יׂשראל, ּבני את יֹוסף וּיׁשּבע כ"ה) ּפסּוק ְְְִֵֵֵֶַַַָָָ(ׁשם

ּבניהם ּכל הׁשּביע זקנים ׁשאחיו ּבראֹותֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָּכי

לעת ּבניהם ּבני את ּגם ׁשּיצּוּו אביו ּבית ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָוכל

הּגלּות: יֹודעים ּכּלם ּכי ְְִִַַָָָֻֻהּגאּלה,

ÛÒ‡iÂ.(לג) ÚÂ‚iÂ,ּבֹו נאמרה לא ּומיתה «ƒ¿««≈»∆ְִֶֶָָֹ

אבינּו יעקב ה'.) (ּתענית רּבֹותינּו ְְֲֲִִֵַַַָָֹואמרּו

הרי רּבֹותינּו, ּולדעת רּׁש"י. לׁשֹון מת, ְְֲִֵֵֵַַַַֹלא

כ"א) מ"ח (לעיל ּבעצמֹו מיתה הזּכיר ְְְְֲִִִֵַַָֹיעקב

לא ואּולי עּמכם. אלהים והיה מת אנכי ְְֱִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹהּנה

ּכבֹוד לתת רצה ׁשּלא אֹו ּבנפׁשֹו, הּוא ְְֵֶַַָָָָָֹידע

יֹוסף אחי וּיראּו ט"ו) נ' (להּלן וכן ְְְְֲִִֵֵֵַַָלׁשמֹו.

ׁשּלא אֹו הּוא, מת להם ּכי אביהם, מת ֲִִִֵֵֶֶֶָֹּכי

ּכלל: ּבזה הם ְְֵֶָָָידעּו

ÔÈ�ÚÂצרּורֹות הּצּדיקים נפׁשֹות ּכי הּזה הּמדרׁש ¿ƒ¿«ְְְִִִִֶַַַַָָ

הּיֹום, ּכל עליו ּתחֹופף וזֹו החּיים, ְְְִִֵַַַָָָּבצרֹור

ערּומה, יפׁשטּנה ׁשּלא הּׁשני לבּוׁשּה ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָֹלֹובׁשת

ויּובן מזּמנֹות. לעּתים ּתתלּבׁש אֹו ְְְְְֲִִִֵַַַָֹֻּכיעקב,

ּובמּסכת (קנ"ב:) ׁשּבת ּבמּסכת הּזה ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָהענין

(ק"ג.): ְֻּכתּבֹות

האבֹות, ּדברי ּבסּפּור ּבראׁשית ספר ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָונׁשלם

ּתצמחנה ּבטרם וחדׁשֹות, ראׁשֹונֹות ְְְְֲִִִֶֶַַַָָלהּגיד

ערבֹות, רֹוכב ראׁשית ּכל ּוליֹוצר ְְֲִֵֵֵַָָָּבּלבבֹות.

נתּכנּו ולֹו לרבבֹות, והֹודאֹות רּבֹות, ְְְְְְִִִַָָּתהּלֹות

נׂשּגבֹות, ודעֹות עמּקֹות מגּלה וסּבֹות, ְְְְֲֲִִִֵֶַָֻעלילֹות

ּבדר אֹותי הּמֹולי הּמחׁשבֹות, לאֹור ְְִִִֶֶַַַָָּומֹוציא

טֹובֹות: לחּיבים הּגֹומל נתיבֹות, ּבתֹו ְְְִִֵַַַָָָצדקה

עֹולם לבֹורא ׁשבח ונׁשלם ְְְִֵֶַַָָּתם

igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

(á)åéáà-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®
:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ Ë�ÁÏ∑הּוא ּבׂשמים מרקחת .ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑יֹום ארּבעים לֹו ׁשּמלאּו עד חניטתֹו, ימי לֹו ‡˙B.הׁשלימּו ek·iÂ'B‚Â∑לחניטה ארּבעים «ƒ¿¿ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ«ƒ¿…¿ְֲִִַַָָ
מתּברכין נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה לרגלֹו, ּברכה להם ׁשּבאה לפי לבכּיה, .ּוׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(ã)øîàì äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ
:øîàì äòøô éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ

(ä)øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
àp-äìòà äzòå éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©¨−¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
i"yx£ÈÏ È˙È¯k ¯L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, "אׁשר(שמות ּכמֹו: הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". "ּכיֿיכרה ¬∆»ƒƒƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ

כו)קניתי", ּדגּור,(ר"ה ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ועֹוד ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
'ט לעׂשו: ואמר ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא וזהב ּכסף ּכל יעקב ּבּמערה'ׁשּנטל חלק ּבׁשביל זה .ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(å)éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiå:EòéaLä øLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«
i"yx£EÚÈaL‰ ¯L‡k∑,מּניח הייתי לא הּׁשבּועה, ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְֲִִִִִִַַָָֹֹ

לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ׁשּנׁשּבעּתי הּׁשבּועה על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא הּׁשבּועה'! על 'עבר לֹומר: ירא ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹאבל
סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, ׁשבעים על עדף מּכיר ׁשאני לו)הּקדׁש, .(דף ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

(æ)äòøô éãáò-ìk Bzà eìòiå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³©§ŸÆ
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

(ç)íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáæò íø÷áe§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

(è):ãàî ãák äðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ

(é)íL-eãtñiå ïcøiä øáòa øLà ãèàä ïøb-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈
:íéîé úòáL ìáà åéáàì Nòiå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«

i"yx£„Ë‡‰ Ô¯b∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין יג)מּקף ׁשם(סוטה על …∆»»»ְְֲִֵֵַַָָָָָֻ
יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּתלּוי יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, יׁשמעאל ּונׂשיאי ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּמארע,

והּקיפּוהּו ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן קֹוציםעמדּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻ

È‰BlÚא ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙ�e¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜L�e¿≈≈

Ë�ÁÓÏב ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eË�ÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ih�Á ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

Èa˙ד ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈ�ÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה ‡�‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È�˜˙‡c È¯·˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È ¯a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe È�p¯a˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:·e˙È‡Â¿≈

Ók‡ו Ce·‡ ˙È ¯B·˜e ˜Ò ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

e˜ÈÏÒeז È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
È·Ò ÏÎÂ d˙È· È·Ò ‰Ú¯Ù È„·Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח È‰e·‡ ˙È·e È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú¯‡a e˜·L ÔB‰È¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט ÔÈL¯t Û‡ ÔÈk˙¯ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa·¯‡י Èc „Ë‡„ È¯„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â ·¯ „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡�„¯È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡Ï·‡ È‰e·‡Ï „·ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ



מג igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah `"i iyiy meil inei xeriy

ð(à):Bì-÷Miå åéìò jáiå åéáà éðt-ìò óñBé ìtiå©¦¬Ÿ¥−©§¥´¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«

(á)åéáà-úà èðçì íéàôøä-úà åéãáò-úà óñBé åöéå©§©̧¥³¤£¨¨Æ¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®
:ìàøNé-úà íéàôøä eèðçiå©©«©§¬¨«Ÿ§¦−¤¦§¨¥«

i"yx£ÂÈ·‡Œ˙‡ Ë�ÁÏ∑הּוא ּבׂשמים מרקחת .ענין «¬…∆»ƒְְְִִִַַַָ

(â)íéèðçä éîé eàìîé ïk ék íBé íéòaøà Bì-eàìîiå©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−§¥´©«£ª¦®
:íBé íéòáL íéøöî Búà ekáiå©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«

i"yx£BÏŒe‡ÏÓiÂ∑יֹום ארּבעים לֹו ׁשּמלאּו עד חניטתֹו, ימי לֹו ‡˙B.הׁשלימּו ek·iÂ'B‚Â∑לחניטה ארּבעים «ƒ¿¿ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ«ƒ¿…¿ְֲִִַַָָ
מתּברכין נילּוס מי והיּו הרעב ׁשּכלה לרגלֹו, ּברכה להם ׁשּבאה לפי לבכּיה, .ּוׁשלׁשים ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֹ

(ã)øîàì äòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáòiå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ¥®Ÿ
:øîàì äòøô éðæàa àð-eøac íëéðéòa ïç éúàöî àð-íà¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬©§−Ÿ¥«Ÿ

(ä)øLà éøá÷a úî éëðà äpä øîàì éðòéaLä éáà̈¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼§¦§¦À£¤̧
àp-äìòà äzòå éðøa÷z änL ïòðk õøàa éì éúéøk̈¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©¨−¨¦§§¥®¦§©À̈¤«¡¤¨²

:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨
i"yx£ÈÏ È˙È¯k ¯L‡∑:ּכמֹו כא)ּכפׁשּוטֹו, "אׁשר(שמות ּכמֹו: הּלׁשֹון, על מתיּׁשב עֹוד ּומדרׁשֹו איׁש". "ּכיֿיכרה ¬∆»ƒƒƒְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָ

כו)קניתי", ּדגּור,(ר"ה ּכרי לׁשֹון מדרׁשֹו ועֹוד ּכירה. למכירה, קֹורין היּו הּים, לּכרכי ּכׁשהלכּתי עקיבא: רּבי אמר ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
'ט לעׂשו: ואמר ּכרי, אֹותֹו ועׂשה לבן מּבית ׁשהביא וזהב ּכסף ּכל יעקב ּבּמערה'ׁשּנטל חלק ּבׁשביל זה .ל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

(å)éáà-úà øá÷e äìò äòøt øîàiå:EòéaLä øLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬¦§¦¤«
i"yx£EÚÈaL‰ ¯L‡k∑,מּניח הייתי לא הּׁשבּועה, ּבׁשביל לא ואם «¬∆ƒ¿ƒ∆ְְְֲִִִִִִַַָָֹֹ

לׁשֹון על אגּלה ׁשּלא ,ל ׁשּנׁשּבעּתי הּׁשבּועה על אעבר ּכן, אם יאמר: ׁשּלא הּׁשבּועה'! על 'עבר לֹומר: ירא ְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֹאבל
סֹוטה ּבמּסכת ּכדאיתא ּבֹו, מּכיר אינ ואּתה לׁשֹון, ׁשבעים על עדף מּכיר ׁשאני לו)הּקדׁש, .(דף ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

(æ)äòøô éãáò-ìk Bzà eìòiå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìòiå©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹¨©§¥³©§ŸÆ
:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦

(ç)íðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´
:ïLb õøàa eáæò íø÷áe§¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤

(è):ãàî ãák äðçnä éäéå íéLøt-íb áëø-íb Bnò ìòiå©©©́¦½©¤−¤©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ

(é)íL-eãtñiå ïcøiä øáòa øLà ãèàä ïøb-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©´Ÿ¤¨«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈
:íéîé úòáL ìáà åéáàì Nòiå ãàî ãáëå ìBãb ãtñî¦§¥²¨¬§¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«

i"yx£„Ë‡‰ Ô¯b∑:ּדרׁשּו ורּבֹותינּו היה. אטדין יג)מּקף ׁשם(סוטה על …∆»»»ְְֲִֵֵַַָָָָָֻ
יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּתלּוי יֹוסף ׁשל ּכתרֹו ׁשראּו וכיון למלחמה, יׁשמעאל ּונׂשיאי ּכנען מלכי ּכל ׁשּבאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהּמארע,

והּקיפּוהּו ּכתריהם, ּבֹו ותלּו ּכּלן קֹוציםעמדּו ׁשל סיג הּמּקף ּכגרן .ּכתרים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֻֻ

È‰BlÚא ‡Î·e È‰e·‡ Èt‡ ÏÚ ÛÒBÈ ÏÙ�e¿«≈««≈»ƒ¿»«ƒ
:dÏ ˜L�e¿≈≈

Ë�ÁÓÏב ‡˙ÂÒ‡ ˙È È‰Bc·Ú ˙È ÛÒBÈ „ÈwÙe«ƒ≈»«¿ƒ»«¿»»¿∆¿«
:Ï‡¯NÈ ˙È ‡˙ÂÒ‡ eË�ÁÂ È‰e·‡ ˙È»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ¿»≈

eÓÈÏLג Ôk È¯‡ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ dÏ eÓÈÏLe¿ƒ≈«¿¿ƒƒ¬≈≈¿ƒ
:ÔÈÓBÈ ÔÈÚ·L È‡¯ˆÓ d˙È BÎ·e ‡ih�Á ÈÓBÈ≈¬ƒ«»¿»≈ƒ¿»≈«¿ƒƒ

Èa˙ד ÌÚ ÛÒBÈ ÏÈlÓe d˙ÈÎ· ÈÓBÈ e¯·ÚÂ«¬»≈¿ƒ≈«ƒ≈ƒ≈
ÔÈÓÁ¯ ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t«¿…¿≈»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‰Ú¯t Ì„˜ ÔÚÎ eÏÈlÓ ÔBÎÈ�ÈÚa¿≈≈«ƒ¿«√»«¿…¿≈»

È‡Ó˙ה ‡�‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ ÈÏÚ ÌÈi˜ ‡a‡«»«ƒ»«¿≈«»¬»»ƒ
Ônz ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡a ÈÏ ˙È�˜˙‡c È¯·˜a¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒƒ¿«¿»ƒ¿«««»
‡a‡ ˙È ¯a˜‡Â ÔÚk ˜Ò‡ ÔÚÎe È�p¯a˜zƒ¿¿ƒ»ƒ¿«∆«¿«¿∆¿«»«»

:·e˙È‡Â¿≈

Ók‡ו Ce·‡ ˙È ¯B·˜e ˜Ò ‰Ú¯t ¯Ó‡Â«¬««¿…«¿»»¿»
:CÏÚ ÌÈi˜„¿«ƒ¬»

e˜ÈÏÒeז È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ ÛÒBÈ ˜ÈÏÒe¿≈≈¿ƒ¿«»»ƒ¿ƒ
È·Ò ÏÎÂ d˙È· È·Ò ‰Ú¯Ù È„·Ú Ïk dnÚƒ≈»«¿≈«¿…»≈≈≈¿…»≈

:ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿»ƒ

BÁÏ„ח È‰e·‡ ˙È·e È‰BÁ‡Â ÛÒBÈ ˙Èa ÏÎÂ¿…≈≈«¬ƒ≈»ƒ¿
‡Ú¯‡a e˜·L ÔB‰È¯B˙Â ÔB‰�ÚÂ ÔB‰ÏÙË«¿¿¿»¿¿≈¿»¿«¿»

:ÔL‚„¿∆

Â‰Â‰ט ÔÈL¯t Û‡ ÔÈk˙¯ Û‡ dnÚ e˜ÈÏÒe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ«»»ƒ«¬»
:‡„ÁÏ ‰‡ÈbÒ ‡˙È¯LÓ«¿ƒ»«ƒ»«¬»

Úa·¯‡י Èc „Ë‡„ È¯„‡ ˙Èa „Ú B˙‡Â«¬«≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿ƒ¿»
‡„ÁÏ ÛÈw˙Â ·¯ „tÒÓ Ôn˙ e„ÙÒe ‡�„¯È„¿«¿¿»¿»«»ƒ¿≈«¿«ƒ«¬»

:ÔÈÓBÈ ‡Ú·L ‡Ï·‡ È‰e·‡Ï „·ÚÂ¿»««¬ƒ∆¿»«¿»ƒ
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(àé)ãèàä ïøâa ìáàä-úà éðòðkä õøàä áLBé àøiå©©¿§¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§Ÿ̧¤Æ¨«¨½̈
ìáà dîL àø÷ ïk-ìò íéøöîì äæ ãák-ìáà eøîàiå©Ÿ́§½¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´

:ïcøiä øáòa øLà íéøöî¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«

(áé):íeö øLàk ïk Bì åéðá eNòiå©©«£¬¨−̈®¥−©«£¤¬¦¨«
i"yx£Ìeˆ ¯L‡k∑?צּום אׁשר .מהּו «¬∆ƒ»ֲִֶַָ

(âé)úøòîa Búà eøa÷iå ïòðk äöøà åéðá Búà eàNiå©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´Ÿ½¦§¨©−
-úfçàì äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà äìtënä äãN§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧¤©¨¤¹©«£ª©

:àøîî éðt-ìò ézçä ïøôò úàî øá÷¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬©§¥«
i"yx£ÂÈ�· B˙‡ e‡NiÂ∑מּבנֹות ׁשהם מּבניכם, אחד ולא מצרי איׁש לא מּטתי יּׂשא 'אל צּום: ׁשּכ ּבניו, ּבני ולא «ƒ¿…»»ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹ

אּתם', אּלא ּכאן.(ב"ר)ּכנען, נקּבעּו ּדגלים ׁשל מחנה למּסע ּוכסדרן רּוחֹות, לד' וכן למזרח ג' מקֹום: להם וקבע ְְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ
וזהּו: ּתחּתיהם. יהיּו ואפרים מנּׁשה ,מל ׁשהּוא יּׂשא, לא ויֹוסף הארֹון, את לׂשאת עתיד ׁשהּוא יּׂשא, לא ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלוי

עלּֿדגל מּטתֹו"איׁש ליּׂשא אביהם להם ׁשּמסר ּבאֹות ּבאתת", .ֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr k zegiy ihewl)

יּׂשא לא יג)לוי נ, לבאר,(רש"י ויׁש לוי. מּׁשבט ׁשהיה אף מּמצרים, יֹוסף עצמֹות את נׂשא עצמֹו ׁשּמׁשה מצינּו כן ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ

'מעל' הּוא ׁשּכן יּׂשא", לא "לוי ולכן והּגלּות; הּׁשעּבּוד צרת להתחלת ּתרמּו מּמצרים ארֹונֹו ּונׂשיאת יעקב ׁשל ּפטירתֹו ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּדהּנה

סּבה ּכל ואין הּגאּלה; מּתהליְך חלק היתה זאת, לעּמת יֹוסף, ׁשל ארֹונֹו נׂשיאת ׁשבטֹו. על חל לא ׁשהּׁשעּבּוד מּכְך ּכּנראה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻלּגלּות,

יׂשראל. ׁשל ּגֹואלם למׁשה, ּובפרט זה, לׁשבט ּבמיחד ראּוי הּדבר - אדרּבה לוי. ּבּה יׁשּתּתף ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֻׁשּלא

(ãé)Bzà íéìòä-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨¨«Ÿ¦¬¦−
:åéáà-úà Bøá÷ éøçà åéáà-úà øa÷ì¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

i"yx£Bz‡ ÌÈÏÚ‰ŒÏÎÂ ÂÈÁ‡Â ‡e‰∑מצרים הקּדים ּובהליכתן אּתֹו, העֹולים לּמצרים אחיו הקּדים ּכאן, ּבחזרתן ¿∆»¿»»…ƒƒְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
הּכבֹוד ׁשראּו לפי אּלא ואחיו", יֹוסף ּבית "ּכל :ּכ ואחר וגֹו'" פרעה עבדי ּכל אּתֹו "וּיעלּו ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹלאחיו,

ּכבֹוד ּבהם נהגּו יעקב, ׁשל ּבארֹונֹו ּכתריהם ׁשּתלּו ּכנען, מלכי .ׁשעׂשּו ְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

(åè)eðîèNé eì eøîàiå íäéáà úî-ék óñBé-éçà eàøiå©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬¦§§¥−
:Búà eðìîb øLà äòøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬¨©−§Ÿ«

i"yx£Ì‰È·‡ ˙ÓŒÈk ÛÒBÈŒÈÁ‡ e‡¯iÂ∑ׁשלחנֹו על לסעד רגילים ׁשהיּו יֹוסף, אצל ּבמיתתֹו הּכירּו "וּיראּו"? מהּו «ƒ¿¬≈≈ƒ≈¬ƒ∆ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
קרבן לא יעקב ּומּׁשּמת אביו, ּכבֹוד ּבׁשביל מקרבן והיה יֹוסף e�ÓËNÈ.(ב"ר)ׁשל eÏ∑מתחּלק 'לּו' יׂשטמנּו, ׁשּמא ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹƒ¿¿≈ְְְִִֵֵֶַָ

הֹואלנּו", "ולּו ׁשמעני", "לּו ,"כדבר יהי "לּו ּכגֹון: 'הלואי', ּולׁשֹון ּבּקׁשה ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' יׁש הרּבה: ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָלענינים
ׁשקל אנכי "ולּו למצותי", הקׁשבּת "לּו חכמּו", "לּו ּכגֹון: ו'אּולי', 'אם' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש מתנּו". ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹ"לּו

ּבּמקרא, ּדֹומה עֹוד לֹו ואין יׂשטמנּו", "לּו 'ׁשּמא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'לּו' ויׁש ּכמֹו:עלּֿכּפי". 'אּולי', לׁשֹון והּוא ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ּבּקׁשה, לׁשֹון 'אּולי' ויׁש הּוא. 'ׁשּמא' לׁשֹון אחרי", האּׁשה לאֿתל "אּולי"אלי ּבעניי", ה' יראה "אּולי ּכגֹון: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻ

צּדיקם חמּׁשים יׁש "אּולי 'אם': לׁשֹון 'אּולי' ויׁש ."כדבר יהי "לּו ּכמֹו: הּוא הרי אֹותי", ה' ."יׁשיב ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָ

(æè)éáà øîàì óñBé-ìà eeöéå:øîàì BúBî éðôì äeö E ©§©¾¤¥−¥®Ÿ¨¦´¦½̈¦§¥¬−¥«Ÿ
i"yx£ÛÒBÈŒÏ‡ eeˆÈÂ∑למׁשה צּוה יׂשראל", אלּֿבני "ויצּום ּכמֹו «¿«∆≈ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ

מי ואת ּכן. לֹו לֹומר יֹוסף אל ׁשליח להיֹות ׁשלּוחם, אל "ויצּוּו" זה: אף יׂשראל, ּבני אל ׁשלּוחים להיֹות ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּולאהרן
בלהה" ּבני את נער "והּוא ׁשּנאמר: אצלֹו, רגילין ׁשהיּו ּבלהה, ּבני את ˆe‰.צּוּו? EÈ·‡∑(סה יבמות ּבּדבר(ב"ר. ׁשּנּו ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ»ƒƒ»ִַָָ

ּבעיניו יֹוסף נחׁשד ׁשּלא ּכן, יעקב צּוה לא ּכי הּׁשלֹום, .מּפני ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹ

È·a˙יא ‡Ï·‡ ˙È ‰‡�Ú�Î ‡Ú¯‡ ·˙È ‡ÊÁÂ«¬»»≈«¿»¿«¬»»»∆¿»¿≈
È‡¯ˆÓÏ ÔÈc ÛÈwz Ï·‡ e¯Ó‡Â „Ë‡„ È¯„‡ƒ¿≈¿»»«¬»»≈«ƒ≈¿ƒ¿»≈
‡¯·Úa Èc ÌÈ¯ˆÓ Ï·‡ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»≈ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»

:‡�c¯È„¿«¿¿»

Ôep„wÙ:יב È„ ‡Ók Ôk dÏ È‰B�· e„·ÚÂ«¬»¿ƒ≈≈¿»ƒ«≈ƒ

e¯·˜eיג ÔÚ�Î„ ‡Ú¯‡Ï È‰B�a d˙È eÏË�e¿»»≈¿ƒ¿«¿»ƒ¿««¿»
˙È Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓa d˙È»≈ƒ¿»«¬«»∆¿»ƒ¿««¿»»»
ÏÚ ‰‡zÁ Ô¯ÙÚ ÔÓ ‡¯e·˜ ˙�ÒÁ‡Ï ‡Ï˜Á«¿»¿«¬»«¿»ƒ∆¿…ƒ»»«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

ÏÎÂיד È‰BÁ‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓÏ ÛÒBÈ ·˙Â¿«≈¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ¿»
¯·˜c ¯˙a È‰e·‡ ˙È ¯a˜ÓÏ dnÚ e˜ÈÏÒcƒ¿ƒƒ≈¿ƒ¿«»»ƒ»«ƒ¿«

:È‰e·‡ ˙È»»ƒ

e¯Ó‡Âטו ÔB‰e·‡ ˙ÈÓ È¯‡ ÛÒBÈ ÈÁ‡ BÊÁÂ«¬¬≈≈¬≈ƒ¬«¬»
·È˙È ‡·˙‡Â ÛÒBÈ e··„ ‡�Ï ¯hÈ ‡ÓÏcƒ¿»ƒ«»»¿»≈«¬»»»≈

:d˙È ‡�ÏÓ‚ Èc ‡˙LÈa Ïk ˙È ‡�Ï»»»»ƒ¿»ƒ¿«¿»»≈

˜„Ìטז „wt Ce·‡ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ ˙ÂÏ e„ÈwÙe«ƒ¿«≈¿≈»»«≈√»
:¯ÓÈÓÏ d˙BÓ≈¿≈»

igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i ycew zayl inei xeriy

(æé)éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkíúàhçå E Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³§©¨¨Æ
éáà éýìû éãáò òLôì àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ékE ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®

:åéìà íøaãa óñBé jáiå©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
i"yx£EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ ‡� ‡N∑עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי .אם »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

(çé):íéãáòì Eì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©Ÿ́§½¦¤¬§−©«£¨¦«
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

(èé):éðà íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−¨«¦
i"yx£È�‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑הייתי אם ּבתמיהה, אני? ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְְֲִִִִִִִֶָָָ

והיא לטֹובה, חׁשבּה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם והלא יכֹול? אני ּכלּום לכם, להרע ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻרֹוצה
לכם? להרע יכל לבּדי .אני ְְֲִִֶַַָָָֹ

(ë)ç ízàåïòîì äáèì dáLç íéýìû äòø éìò ízáL §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ß zah a"i ycew zay ß

(àë)íëtè-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤©§¤®
:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

i"yx£ÌaÏŒÏÚ ¯a„ÈÂ∑ידיכם ועל עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא עד הּלב: על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
אחי ואמר ּבהן, ונׁשּתּבח ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות מה אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָנֹודע

נרֹות עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את ׁשהֹורג אח ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף וכּו'הם, אחד נר לכּבֹות יכלּו .לא ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(áë)äàî óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½¥¨¬
:íéðL øNòå̈¤−¤¨¦«

(âë)lL éða íéøôàì óñBé àøiåäMðî-ïa øéëî éða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ¤§©¤½
:óñBé ékøa-ìò eãléª§−©¦§¥¬¥«

i"yx£ÛÒBÈ Èk¯aŒÏÚ∑ּברּכיו ּבין ּגּדלן .ּכתרּגּומֹו «ƒ¿≈≈ְְְְִִֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(247 'nr k zegiy ihewl)

יֹוסף ּברּכי על יּלדּו . . מכיר ּבני כג)ּגם יֹוסף(נ, ּגזירינּון אתילידּו עּזיאל)ּכד ּבן יֹונתן הּסנּדק(ּתרּגּום היה ׁשּיֹוסף ּבניהיינּו ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ּברּכיו על ׁשּנּמֹולּו יֹונתן)מכיר, אחים,(ּפרּוׁש ׁשני ׁשל ּבסנּדקאּות אחד אדם לכּבד ׁשּלא הּוא יׂשראל מנהג הרי ּכְך, על והקׁשּו . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבּה" אדם ׁשנה לא ׁש"מעֹולם לּקטרת, א)ּבדֹומה כו, יכֹול(יֹומא ּדאתרא' ׁש'ּמרא סֹופר', ה'חתם ׁשל חּדּוׁשֹו ּפי על לתרץ ויׁש . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

הארץ, על הּׁשּליט היה יֹוסף ּכאן: ואף ּכרצֹונֹו. קטרת להקטיר יכֹול הּגדֹול ׁשהּכהן ּכׁשם אחד, מאח יֹותר עבּור ּכסנּדק ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלׁשּמׁש

אחים. לׁשני סנּדק להיֹות לֹו הּתר ולכן ּדאתרא', ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻ'מרא

(ãë)ã÷ôé ã÷t íéýìûå úî éëðà åéçà-ìà óñBé øîàiå©³Ÿ¤¥Æ¤¤½̈¨«Ÿ¦−¥®¥«Ÿ¦º¨¯Ÿ¦§´Ÿ
øLà õøàä-ìà úàfä õøàä-ïî íëúà äìòäå íëúà¤§¤À§¤«¡¨³¤§¤Æ¦¨¨´¤©½Ÿ¤¨¾̈¤£¤¬

:á÷òéìe ÷çöéì íäøáàì òaLð¦§©²§©§¨¨¬§¦§¨−§©«£«Ÿ

ÔÚkיז ˜B·L eÚ·a ÛÒBÈÏ Ôe¯ÓÈz ÔÈ„k¿≈≈¿¿≈¿»¿¿«
‡˙LÈ· È¯‡ ÔB‰‡ËÁÏÂ CÈÁ‡ ‡·BÁÏ¿»«»¿«¬»¬¬≈ƒ¿»
‡‰Ï‡ È„·Ú ‡·BÁÏ ÔÚk ˜B·L ÔÚÎe CeÏÓ‚¿»¿«¿¿«¿»«¿≈¡»»
:dnÚ ÔB‰˙eÏlÓa ÛÒBÈ ‡Î·e Ce·‡„¿»¿»≈¿«»¿ƒ≈

e¯Ó‡Âיח È‰BÓ„˜ eÏÙ�e È‰BÁ‡ Û‡ eÏÊ‡Â«¬»«¬ƒ¿»√»ƒ«¬»
:ÔÈc·ÚÏ CÏ ‡�Á�‡ ‡‰»¬«¿»»¿«¿ƒ

ÏÁc‡יט È¯‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÛÒBÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»ƒ«¬¬≈«¬»
:‡�‡ ÈÈ„«¿»¬»

ÈÈכ Ì„˜ ÔÓ ‡LÈa ÈÏÚ Ôez·LÁ Ôez‡Â¿«¬«¿¬«ƒ»ƒ√»¿»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈk „aÚnÏ ÏÈ„a ‡·ËÏ ˙·MÁ˙‡ƒ¿«¿«¿»»¿ƒ¿∆¿«¿»»≈

:ÈbÒ ÌÚ ‡Ói˜Ï¿«»»««ƒ

ÈÂ˙כא ÔBÎ˙È ÔeÊ‡ ‡�‡ ÔeÏÁc˙ ‡Ï ÔÚÎe¿«»ƒ«¬¬»≈»¿¿»
ÏÚ ÔÈÓeÁ�z ÏlÓe ÔB‰˙È ÌÁ�Â ÔBÎÏÙË«¿¿¿«≈»¿«≈«¿ƒ«

:ÔB‰aÏƒ¿

‡·È‰eכב ˙È·e ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓa ÛÒBÈ ·È˙ÈÂƒ≈≈¿ƒ¿«ƒ≈»ƒ
:ÔÈ�L ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ÛÒBÈ ‡ÈÁÂ«¬»≈¿»«¬«¿ƒ

È�aכג Û‡ ÔÈ‡˙ÈÏz ÔÈ�a ÌÈ¯Ù‡Ï ÛÒBÈ ‡ÊÁÂ«¬»≈¿∆¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ«¿≈
:ÛÒBÈ Èa¯Â e„ÈÏÈ˙‡ ‰M�Ó ¯a ¯ÈÎÓ»ƒ«¿«∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ≈

k„Ó¯כד ÈÈÂ ˙È‡Ó ‡�‡ È‰BÁ‡Ï ÛÒBÈ ¯Ó‡Â«¬«≈«¬ƒ¬»»ƒ«»ƒ¿«
‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ÔBÎ˙È ˜qÈÂ ÔBÎ˙È ¯ÈÎc¿ƒ»¿¿ƒ«»¿ƒ«¿»»»
:·˜ÚÈÏe ˜ÁˆÈÏ Ì‰¯·‡Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿»¿«¬…



מה igie zyxt - p - mebxz cg`e `xwn mipye zah a"i ycew zayl inei xeriy

(æé)éçà òLt àð àN àpà óñBéì eøîàú-äkíúàhçå E Ÿ«Ÿ§´§¥À¨´¿̈¨´Â̈¤´©©¤³§©¨¨Æ
éáà éýìû éãáò òLôì àð àN äzòå Eeìîâ äòø-ékE ¦«¨¨´§¨½§©¨Æ¨´½̈§¤¬©©§¥−¡Ÿ¥´¨¦®

:åéìà íøaãa óñBé jáiå©¥¬§§¥−§©§¨¬¥¨«
i"yx£EÈ·‡ È‰Ï‡ È„·Ú ÚLÙÏ ‡� ‡N∑עבדיו והם קּים אלהיו מת, אבי .אם »»¿∆««¿≈¡…≈»ƒְֱֲִִֵֵַָָָָָֹ

(çé):íéãáòì Eì eppä eøîàiå åéðôì eìtiå åéçà-íb eëìiå©¥«§Æ©¤½̈©¦§−§¨¨®©Ÿ́§½¦¤¬§−©«£¨¦«
i"yx£ÂÈÁ‡ŒÌb eÎÏiÂ∑הּׁשליחּות על .מּוסף «≈¿«∆»ְִַַָ

(èé):éðà íéýìû úçúä ék eàøéz-ìà óñBé íäìà øîàiå©Ÿ̄¤£¥¤²¥−©¦¨®¦²£©¬©¡Ÿ¦−¨«¦
i"yx£È�‡ ÌÈ‰Ï‡ ˙Á˙‰ Èk∑הייתי אם ּבתמיהה, אני? ּבמקֹומֹו ׁשּמא ƒ¬««¡…ƒ»ƒְְֲִִִִִִִֶָָָ

והיא לטֹובה, חׁשבּה הּוא ּברּו והּקדֹוׁש רעה, עלי חׁשבּתם ּכלכם אּתם והלא יכֹול? אני ּכלּום לכם, להרע ְְְְְְְֲֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻרֹוצה
לכם? להרע יכל לבּדי .אני ְְֲִִֶַַָָָֹ

(ë)ç ízàåïòîì äáèì dáLç íéýìû äòø éìò ízáL §©¤¾£©§¤¬¨©−¨¨®¡Ÿ¦Æ£¨¨´§Ÿ½̈§©À©
:áø-íò úéçäì äfä íBik äNò£²©¬©¤−§©«£¬Ÿ©¨«

ß zah a"i ycew zay ß

(àë)íëtè-úàå íëúà ìkìëà éëðà eàøéz-ìà äzòå§©¨Æ©¦½̈¨«Ÿ¦²£©§¥¬¤§¤−§¤©§¤®
:íaì-ìò øaãéå íúBà íçðéå©§©¥´½̈©§©¥−©¦¨«

i"yx£ÌaÏŒÏÚ ¯a„ÈÂ∑ידיכם ועל עבד, ׁשאני עלי מרּננים היּו לכאן, ירדּתם ׁשּלא עד הּלב: על הּמתקּבלים ּדברים «¿«≈«ƒ»ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ
אחי ואמר ּבהן, ונׁשּתּבח ראה ּבחּורים ׁשל ּכת אֹומרֹות? הּברּיֹות מה אתכם? הֹורג ואני חֹורין, ּבן ׁשאני ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָנֹודע

נרֹות עׂשרה אחר: ּדבר אחיו? את ׁשהֹורג אח ל יׁש אֹותם, הרג ּולבּסֹוף וכּו'הם, אחד נר לכּבֹות יכלּו .לא ְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹ

(áë)äàî óñBé éçéå åéáà úéáe àeä íéøöîa óñBé áLiå©¥³¤¥Æ§¦§©½¦−¥´¨¦®©§¦´¥½¥¨¬
:íéðL øNòå̈¤−¤¨¦«

(âë)lL éða íéøôàì óñBé àøiåäMðî-ïa øéëî éða íb íéL ©©³§¥Æ§¤§©½¦§¥−¦¥¦®©À§¥³¨¦Æ¤§©¤½
:óñBé ékøa-ìò eãléª§−©¦§¥¬¥«

i"yx£ÛÒBÈ Èk¯aŒÏÚ∑ּברּכיו ּבין ּגּדלן .ּכתרּגּומֹו «ƒ¿≈≈ְְְְִִֵַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(247 'nr k zegiy ihewl)

יֹוסף ּברּכי על יּלדּו . . מכיר ּבני כג)ּגם יֹוסף(נ, ּגזירינּון אתילידּו עּזיאל)ּכד ּבן יֹונתן הּסנּדק(ּתרּגּום היה ׁשּיֹוסף ּבניהיינּו ׁשל ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ּברּכיו על ׁשּנּמֹולּו יֹונתן)מכיר, אחים,(ּפרּוׁש ׁשני ׁשל ּבסנּדקאּות אחד אדם לכּבד ׁשּלא הּוא יׂשראל מנהג הרי ּכְך, על והקׁשּו . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּבּה" אדם ׁשנה לא ׁש"מעֹולם לּקטרת, א)ּבדֹומה כו, יכֹול(יֹומא ּדאתרא' ׁש'ּמרא סֹופר', ה'חתם ׁשל חּדּוׁשֹו ּפי על לתרץ ויׁש . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ

הארץ, על הּׁשּליט היה יֹוסף ּכאן: ואף ּכרצֹונֹו. קטרת להקטיר יכֹול הּגדֹול ׁשהּכהן ּכׁשם אחד, מאח יֹותר עבּור ּכסנּדק ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹלׁשּמׁש

אחים. לׁשני סנּדק להיֹות לֹו הּתר ולכן ּדאתרא', ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֻ'מרא
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÷fçúðå ÷æç ÷æç£©£©§¦§©¥
סימן פה אל פ"ה פסוקים ויחיפ"ה פרשת חסלת

k„Ó¯כה ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ È�a ˙È ÛÒBÈ ÈÓB‡Â¿≈≈»¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿«
:‡kÓ ÈÓ¯b ˙È Ôe˜q˙Â ÔBÎ˙È ÈÈ ¯ÈÎc¿ƒ¿»»¿¿«¿»«¿«ƒ»

eË�ÁÂכו ÔÈ�L ¯ÒÚÂ ‰‡Ó ¯a ÛÒBÈ ˙ÈÓeƒ≈«¿»«¬«¿ƒ«¬»
˜ÊÁ :ÌÈ¯ˆÓa ‡�B¯‡· È‰eÓNÂ d˙È»≈¿»ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ

î÷ 'îòá äñôãð éçéå úùøôì äøèôä

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב טבת, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הששי, בו כותב ר"פ מאשר עבר עליו, ומסיים אשר רוצה הוא לחזור לדרך 

היהדות.

ואשרי חלקו אשר החליט לטוב האמיתי, טוב הן בגשמיות והן ברוחניות, שיחי' באורח חיים ע"פ 

הוראת תוה"ק תורת חיים, ובטוח הוא ע"פ מרז"ל אשר אפילו כשאדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשין 

אותו הרבה מלמעלה, ובפרט כשיוסיף בפעולות האמורות מצדו.

ומ"ש שיש כאלו הצוחקים וכו', מהנכון אשר לא יכנס עמהם בכל וויכוח כלל וכלל, כי לפעמים 

אלה הצוחקים, הסיבה היא שחשים הם בנפשם פנימה, שאין הנהגה שלהם כדבעי, שהרי אבותיהם ואבות 

אבותיהם, במשך של שלשת אלפים שנה ות"ק שנה הולכים הם בדרך התורה והמצוה, ורק הם נטו מזה, 

וחשים, ואף שלפעמים אין מבינים זה בשכל, שהנטי' היתה משום שלא רצו להלחם נגד היצר, ומנסים 

לכסות על הרגש זה ע"י צחוק ולעג וכו' ורואים במוחש אשר כשאין נכנסים לוויכוח והולכים בדרך התורה 

והמצוה מבלי לשים לב להלועגים, הרי סו"ס גם הלועגים והצוחקים מפסיקים את זה, ומתקרבים גם הם 

צעד אחר צעד לתורה ולמצותי' עליהם נאמר וחי בהם.

בהתועדות  ומשתתף  במכתבו  שמזכיר  חב"ד  אגודת  צעירי  עם  קרובות  לפעמים  שנפגש  תקותי 

שלהם ועל כגון דא נאמר איש את רעהו יעזורו.

בקשר עם מצב הכספי שיש לו חובות.

הנה בכל יום חול קודם תפלת השחר יפריש איזו פרוטות לצדקה ומה טוב גם לפני תפלת מנחה, 

וישמור על התקנה לאמר בכל יום אחר תפלת שחרית השיעור תהלים חדשי - כמו שנחלק התהלים לימי 

החדש - ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו שתהיינה כשרות כדין.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



מז

לשבת פרשת ויחי תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ו' טבת
מפרק לה  

עד סוף פרק לח 

יום רביעי - ט' טבת
מפרק מט 

עד סוף פרק נד

יום שני - ז' טבת
מפרק לט 

עד סוף פרק מג

יום חמישי - י' טבת
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שלישי - ח' טבת
מפרק מד 

עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א טבת
מפרק ס 

עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב טבת
פרק כ 

מפרק סו עד סוף פרק סח

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו,  אשר 
קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו 
לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג. 
יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן 
מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(, 

... בשר  ועד 
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óåâá äùáìúðå äæä íìåòì äãøé øáëù øçàî

:íãå øùá
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א.8. ה, א.9.ברכות ט, טו.10.חגיגה א, עורים".11.קהלת "פוקח לספר נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק הקדמת

zah 'f ipy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ז' שני יום
פרקח ,24 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ç ÷øô,bi 'nr cr.ùåã÷ä

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàî ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©©£©
òãBä àìa øeqà,dzid dlik`d zpeeke ,zrcl ilan -ìíL ¦§Ÿ©§¥

,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîL,xzid ly lk`n df did el - ¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦
dnvr dlik`d dzid

;rxdn aehd z` dcixtn

iciÎlry ,xaqed xaky itk

cxtp miny myl dlik`

zeigay rxd on aehd

xaecn o`k ,mxa .lk`nd

ly lk`n zlik` lrxeqi`

,miny myläNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨
çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©

àéää äìéëàdid m`ay - £¦¨©¦
xac zlik`l qgia xaecnd

dlik` dze` gekae ,xzend

dzid - lltzne cnel `ed

dler lk`nd ly zeigd

lk`nd zeida ,dyecwl

;dltzle cenill lvepnïéà¥
äìBò daL úeiçä©©¤¨¨
äøBzä úBáúa úLaìúîe¦§©¤¤§¥©¨
,øzää Bîk älôzäå- §©§¦¨§©¤¥

?dnl jk lkedøeqà éðtî¦§¥¦¨
zexywzd iptn ,xnelk -

df lk`nàøèqä éãéa¦¥©¦§¨
ìMî àøçàúBtì÷ L ¨¢¨¦¨Ÿ§¦

.úBàîhädpi`y ,ixnbl - ©§¥
.dyecwl zelrzdl lk`nay zeigl dyxnøeqà àeä elôàå©£¦¦

,ïðaøc,`ziixe`cn xeqi` `ed oi`e ,ezeyrl exq` minkgdy - §©¨¨
'eë äøBz éøácî øúBé íéøôBñ éøác íéøeîçL1.mb ,`linne - ¤£¦¦§¥§¦¥¦¦§¥¨

xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd zetilwa xeyw edexq` minkgy xac

rciy ilan ,miny myl ea ynzyd m` mb ,dyecwl ezelrdl

xacdyxeq`.íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä íb ,ïëìå§¨¥©©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦
,ïéàøëð ïéãMî ãL àeä ,íéøeñàä,ieb ly cy -òøä øöé àeäL ¨£¦¥¦¥¦ª§¨¦¤¥¤¨©

ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä úBnà ìL.úBàîhä úBtì÷ L- ¤ª¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥
milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn okle

xaecn mday" :epiax w"k zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig

.["cere bpx b"gfaíéøáãì äeàúnä çëå òøä øöiä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤¦§¨¦
,Búåàz úàlîì íéøznä`lnl ick z`f dyer `edy zexnl - ©ª¨¦§©Ÿ©£¨

,xzend xacd mb ok iciÎlr "cxei" ,xaqed xaky itke ,eytp ze`z

ylyny rxd l`z`f zexnl ,mxa ;ixnbl ze`nhd zetilwdàeä
ïéàãeäé ïéãMî ãL2,,"icedi" rxdÎxvi -øæçì ìBëiL éôì ¥¦¥¦§¨¦§¦¤¨©£Ÿ

ìéòìãk äMãwì3.,j` ,eytp ze`z `lnl ick lk`yk mby - ©§ª¨§¦§¥
,dyecwl zeigd dlrzn ,xzid ly lk`na xaecny ,oeikn

rxdÎxvid eli`e ;z"iyd z` cearle dxez cenll xfeg mc`dyk

.xf rxdÎxvi `l` ,llk icedi rxdÎxvi epi` ,xeqi` ly xacl

,mc`d lawn df rxdÎxvi

zee`za ezerwzyd llba

`ed oci lr ,"zexzen"

xacl oevx ea xvepe ,mybzn

irah epi`y xac ,xeqi` ly

.icedil,íB÷î ìkî Cà- ©¦¨¨
,xzid ly milk`na mb

`lnl ick mze` lk`yk

oiicr zniiwy ,eytp ze`z

exifgdl zexyt`d

la` ,dyecwløæçL íã÷Ÿ¤¤¨©
,äMãwìzxfg iptl - ©§ª¨

,daeyza mc`dàøèñ àeä¦§¨
øçà íâå .ätì÷e àøçà̈¢¨§¦¨§©©©

,Ckmc`dy xg`l s` - ¨
z` xifgde daeyza xfg

,dyecwl lk`nd zeig

epnî eîéLøämyexd - ¨§¦¦¤
,jkn,óeba ÷eác øàLð- ¦§¨¨©

,mc`dìkî ék úBéäì¦§¦¦¨
ä÷Lîe ìëàîmc`y - ©£¨©§¤

,dzeye lke`óëz äNòð©£¤¥¤
.BøNaî øNáe ícoeikne - ¨¨¨¦§¨

de`z myl lk`y dryay

"myex" ea x`yp - xyae mc eteba sqezip - rx did xacdyk -

.dyecwl lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfgy ixg`l mb ,jkn

éøö ïëìåøáwä èeaçì óebä C4,,sebl cgein yper `edy - §¨¥¨¦©§¦©¤¤
ìawL Búàîhî Bøäèìe BúBwðì,sebd -äfä íìBò úàðäa §©§©£¦ª§¨¤¦¥©£¨©¨©¤

.ïéàãeäé ïéãLå dâð útì÷ úàîhî åéâeðòúårxdÎxvid - §©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©§¥¦§¨¦
.mixzen mibeprzl mc`d z` dxbnd icedidàlL éî ïk íà àlà¤¨¦¥¦¤Ÿ

åéîé ìk äfä íìBòî äðäðez`pdy e` ,zn`a dpdp `l ok`y e` - ¤¡¤¥¨©¤¨¨¨
n dzid `ldfdÎmlerddid dyry dn lky meyn ,wxdevn myl

,dyecwe.LBãwä eðaøkxn`y `iypd dcedi iax -5zrya §©¥©¨
Îmlerdn dpdp `ly ,ezewlzqddfdin ,ixd .dphw rav`a `l s`

,eiig ini jyn lka dfdÎmlerdn dpdp `ly`edyperl wewf epi`

efk dbxca epi`y in eli`e ;eteb z` zewpl ick xawd heaig ly df

dwacpy d`nehdn ezewpl ick ,"xawd heaig" yperl eteb wewf -

oipr owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze dfdÎmlerd ze`pd iciÎlr ,ea

:miny myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk ,xeaicd yeal
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íéøîà éèå÷éì
ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ

óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä
ø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
åúàîåèî åøäèìå åúå÷ðì øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úôéì÷ úàîåèî åéâåðòúå äæä íìåò úàðäá ìáé÷ù
ìë æ"äåòî äðäð àìù éî ë"àà ïéàãåäé ïéãùå äâåð

.ùåã÷ä åðéáøë åéîé
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יב.1. יד, רבה במדבר ב. פ"ח, סנהדרין א.2.משנה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר קנא,4.פרק ב. חלק זוהר חייםראה רבי ובמיוחד א.

ב. נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף א.5.וויטאל קד, כתובות



מט zah 'f ipy mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ז' שני יום
פרקח ,24 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåòå ç ÷øô,bi 'nr cr.ùåã÷ä

íLa íéàø÷ð CëlL ,úBøeñà úBìëàîa úàæ ãBòå .ç ÷øt¤¤§Ÿ§©£¨£¤§¨¦§¨¦§¥
,"øeqà",xeyw xnelk -ìëàî ìëàL éî óàL éðtî ¦¦§¥¤©¦¤¨©©£©
òãBä àìa øeqà,dzid dlik`d zpeeke ,zrcl ilan -ìíL ¦§Ÿ©§¥

,àéää äìéëà çëa 'ä ãáòì ,íéîL,xzid ly lk`n df did el - ¨©¦©£Ÿ§Ÿ©£¦¨©¦
dnvr dlik`d dzid

;rxdn aehd z` dcixtn

iciÎlry ,xaqed xaky itk

cxtp miny myl dlik`

zeigay rxd on aehd

xaecn o`k ,mxa .lk`nd

ly lk`n zlik` lrxeqi`

,miny myläNòå ìòt íâå§©¨©§¨¨
çëa ìltúäå àø÷å ,ïk¥§¨¨§¦§©¥§Ÿ©

àéää äìéëàdid m`ay - £¦¨©¦
xac zlik`l qgia xaecnd

dlik` dze` gekae ,xzend

dzid - lltzne cnel `ed

dler lk`nd ly zeigd

lk`nd zeida ,dyecwl

;dltzle cenill lvepnïéà¥
äìBò daL úeiçä©©¤¨¨
äøBzä úBáúa úLaìúîe¦§©¤¤§¥©¨
,øzää Bîk älôzäå- §©§¦¨§©¤¥

?dnl jk lkedøeqà éðtî¦§¥¦¨
zexywzd iptn ,xnelk -

df lk`nàøèqä éãéa¦¥©¦§¨
ìMî àøçàúBtì÷ L ¨¢¨¦¨Ÿ§¦

.úBàîhädpi`y ,ixnbl - ©§¥
.dyecwl zelrzdl lk`nay zeigl dyxnøeqà àeä elôàå©£¦¦

,ïðaøc,`ziixe`cn xeqi` `ed oi`e ,ezeyrl exq` minkgdy - §©¨¨
'eë äøBz éøácî øúBé íéøôBñ éøác íéøeîçL1.mb ,`linne - ¤£¦¦§¥§¦¥¦¦§¥¨

xyt` i`e ,ixnbl ze`nhd zetilwa xeyw edexq` minkgy xac

rciy ilan ,miny myl ea ynzyd m` mb ,dyecwl ezelrdl

xacdyxeq`.íéøácì äeàúnä çëå òøä øöiä íb ,ïëìå§¨¥©©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤©§¨¦
,ïéàøëð ïéãMî ãL àeä ,íéøeñàä,ieb ly cy -òøä øöé àeäL ¨£¦¥¦¥¦ª§¨¦¤¥¤¨©

ìMî íäéúBLôpL ,íìBòä úBnà ìL.úBàîhä úBtì÷ L- ¤ª¨¨¤©§¥¤¦¨Ÿ§¦©§¥
milawnd ,mixeq` mixacl ,mdly rxd xvide ,md miee`zn okle

xaecn mday" :epiax w"k zxrd] ze`nhd zetilwd ylyn mzeig

.["cere bpx b"gfaíéøáãì äeàúnä çëå òøä øöiä ïk ïéàM äî©¤¥¥©¥¤¨©§Ÿ©©¦§©¤¦§¨¦
,Búåàz úàlîì íéøznä`lnl ick z`f dyer `edy zexnl - ©ª¨¦§©Ÿ©£¨

,xzend xacd mb ok iciÎlr "cxei" ,xaqed xaky itke ,eytp ze`z

ylyny rxd l`z`f zexnl ,mxa ;ixnbl ze`nhd zetilwdàeä
ïéàãeäé ïéãMî ãL2,,"icedi" rxdÎxvi -øæçì ìBëiL éôì ¥¦¥¦§¨¦§¦¤¨©£Ÿ

ìéòìãk äMãwì3.,j` ,eytp ze`z `lnl ick lk`yk mby - ©§ª¨§¦§¥
,dyecwl zeigd dlrzn ,xzid ly lk`na xaecny ,oeikn

rxdÎxvid eli`e ;z"iyd z` cearle dxez cenll xfeg mc`dyk

.xf rxdÎxvi `l` ,llk icedi rxdÎxvi epi` ,xeqi` ly xacl

,mc`d lawn df rxdÎxvi

zee`za ezerwzyd llba

`ed oci lr ,"zexzen"

xacl oevx ea xvepe ,mybzn

irah epi`y xac ,xeqi` ly

.icedil,íB÷î ìkî Cà- ©¦¨¨
,xzid ly milk`na mb

`lnl ick mze` lk`yk

oiicr zniiwy ,eytp ze`z

exifgdl zexyt`d

la` ,dyecwløæçL íã÷Ÿ¤¤¨©
,äMãwìzxfg iptl - ©§ª¨

,daeyza mc`dàøèñ àeä¦§¨
øçà íâå .ätì÷e àøçà̈¢¨§¦¨§©©©

,Ckmc`dy xg`l s` - ¨
z` xifgde daeyza xfg

,dyecwl lk`nd zeig

epnî eîéLøämyexd - ¨§¦¦¤
,jkn,óeba ÷eác øàLð- ¦§¨¨©

,mc`dìkî ék úBéäì¦§¦¦¨
ä÷Lîe ìëàîmc`y - ©£¨©§¤

,dzeye lke`óëz äNòð©£¤¥¤
.BøNaî øNáe ícoeikne - ¨¨¨¦§¨

de`z myl lk`y dryay

"myex" ea x`yp - xyae mc eteba sqezip - rx did xacdyk -

.dyecwl lk`nd zeig z` xifgde daeyza xfgy ixg`l mb ,jkn

éøö ïëìåøáwä èeaçì óebä C4,,sebl cgein yper `edy - §¨¥¨¦©§¦©¤¤
ìawL Búàîhî Bøäèìe BúBwðì,sebd -äfä íìBò úàðäa §©§©£¦ª§¨¤¦¥©£¨©¨©¤

.ïéàãeäé ïéãLå dâð útì÷ úàîhî åéâeðòúårxdÎxvid - §©£¨¦ª§©§¦©Ÿ©§¥¦§¨¦
.mixzen mibeprzl mc`d z` dxbnd icedidàlL éî ïk íà àlà¤¨¦¥¦¤Ÿ

åéîé ìk äfä íìBòî äðäðez`pdy e` ,zn`a dpdp `l ok`y e` - ¤¡¤¥¨©¤¨¨¨
n dzid `ldfdÎmlerddid dyry dn lky meyn ,wxdevn myl

,dyecwe.LBãwä eðaøkxn`y `iypd dcedi iax -5zrya §©¥©¨
Îmlerdn dpdp `ly ,ezewlzqddfdin ,ixd .dphw rav`a `l s`

,eiig ini jyn lka dfdÎmlerdn dpdp `ly`edyperl wewf epi`

efk dbxca epi`y in eli`e ;eteb z` zewpl ick xawd heaig ly df

dwacpy d`nehdn ezewpl ick ,"xawd heaig" yperl eteb wewf -

oipr owfd epax xiaqn ,oldl .eibeprze dfdÎmlerd ze`pd iciÎlr ,ea

:miny myl `ly mixzen mixeaic mixacnyk ,xeaicd yeal
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íéøîà éèå÷éì
ãåòå ç ÷øôêëìù úåøåñà úåìëàîá úàæ

óàù éðôî øåñéà íùá íéàø÷ð
ãåáòì íéîù íùì òãåä àìá øåñéà ìëàî ìëàù éî
ììôúäå àø÷å ïë äùòå ìòô íâå àéää äìéëà çëá 'ä
úùáìúîå äìåò äáù úåéçä ïéà àéää äìéëà çëá
äøåñéà éðôî øúéää åîë äìôúäå äøåúä úåáéúá
øåñéà àåä 'éôàå úåàîèä úåôéì÷ ùìùî à"ñä éãéá
'åë äøåú éøáãî øúåé íéøôåñ éøáã íéøåîçù ïðáøã
íéøåñàä íéøáãì äåàúîä çëå òøä øöéä íâ ïëìå
â"åò úåîåà ìù òøä øöé àåäù ïéàøëåð ïéãùî ãù àåä
ø"äöéä ë"àùî úåàîèä úåôéì÷ ùìùî íäéúåùôðù
àåä åúåàú úàìîì íéøúåîä íéøáãì äåàúîä çëå
.ìéòìãë äùåã÷ì øåæçì ìåëéù éôì ïéàãåäé ïéãùî ãù
íâå äôéì÷å à"ñ àåä äùåã÷ì øæçù íãå÷ î"î êà
ìëî éë úåéäì óåâá ÷åáã øàùð åðîî åîéùøä ë"çà
ïëìå åøùáî øùáå íã óëéú äùòð ä÷ùîå ìëàî
åúàîåèî åøäèìå åúå÷ðì øá÷ä èåáéçì óåâä êéøö
úôéì÷ úàîåèî åéâåðòúå äæä íìåò úàðäá ìáé÷ù
ìë æ"äåòî äðäð àìù éî ë"àà ïéàãåäé ïéãùå äâåð

.ùåã÷ä åðéáøë åéîé
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יב.1. יד, רבה במדבר ב. פ"ח, סנהדרין א.2.משנה רעז, א. רנג, ג. חלק ז.3.זהר קנא,4.פרק ב. חלק זוהר חייםראה רבי ובמיוחד א.

ב. נה, הכוונות וספר הגלגולים, ספר בסוף א.5.וויטאל קד, כתובות



zahנ 'g iyily mei Ð g wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת ח' שלישי יום
פרקח ,bi 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen:ïäá å÷ñòù ,26 'îò ãò ...íéøáã ìòå

,øzäa íéìèa íéøác ìòå,mxeaica xeqi` oi`yk -íò ïBâk §©§¨¦§¥¦§¤¥§©
ãîìì ìBëé BðéàL õøàäeilr zlhen ,cenll lekiy in ,oky - ¨¨¤¤¥¨¦§Ÿ

"milha mixaca `le ma zxace" ly dyrdÎzevn zaeg cinz6,

yi eiable ,milha mixac `le dxez ixac wx xacl cinz aiig `ed

meynxeqi`mixac xacl

,ux`d mr ,eli`e .milha

yi ,cenll leki epi`y

mpi` ely milha mixacdy
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ב.6. יט, ב.7.יומא קנב, שבת דברי8.ראה שאמירת הקדושות, משיחותיו באחת נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק שאמר מה כאן, להוסיף כדאי

האויר את ומטהרים תורה תלמוד מצות מקיימים שבכך נוסף - תניא או משניות תהלים, החומש, מלות פה בעל לומר למשל: פה, בעל תורה

הקלע. כף מעונש להיפטר לאדם עוזר זה ב.9.- חלק ב; רלז, ב; סב, א. חלק זוהר גם ראה שמות. פרשת בתחילת להאריז"ל תורה לקוטי

א-ב. עוזר10.קנ, קפוא, אבר על שלג שפשוף שעל-ידי כמו הנפש, לקרירות רפואה משום יש שלג של שבגיהנם כאן, ללמוד שרוצים יש

העיר: הוא כך. משמע לא להאריז"ל תורה שבלקוטי ואומר זה, פירוש בנכונות מפקפק הרבי ברם, הרגיל. הדם הילוך �ÔÂÎלהחזרת Ì‡ ‚"Úˆ"

."Ì˘ ˙"Ï·˘ 'ÂÎ ‚Ï˘‰ ÔÈÏÊÂ‚ ‰ÓÏ Î"‡Â ;‡Â‰.11בשנת הזקן, מרבנו שנדפס הראשון הספר הוא תורה" תלמוד "הלכות ז. סעיף ג, פרק

שלו. ערוך בשולחן ונכלל צורף - מכן ולאחר בשקלוב, תקנ"ד,

zah 'h iriax mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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ìL íéøBçà úðéçaî¦§¦©£©¦¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå
'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë
ùàøáù çåîì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïä
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôð ïëùî íå÷î êà .ùàøáù
ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
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כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש כי,"ÏÂÚ‰הוא אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח

אומר הוא ל"דם", בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל"

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, עולה ˘ËÈÏ"‡:3.שהדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הטעם - "וכמובן

בנה"א". לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על
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i`ck - lltzne cnel

xetiqd z` o`k `iadl

ope`zd cg` ciqg :`ad

,owfd epax ipta mrt

zeaygn zeltep epzgly

.dpen` ipipra miwetwte

did `l icediy ,m"ekr alg ziizya lykp jpzg :owfd epax el xn`

lr sqepe ,icedi alg edfy ayg `edy s`e .dailgd zrya gkep

,zeipgexa xacd el wifd - cala opaxcn xeqi` `ed m"ekr alg jk

el xfry ,"oewiz" el ozp owfd epax .dpen`a eizewitq o`kne

.zipgexd ezlgnn `txidl

è ÷øtlkay ziwl`d ytpd ihxt z` owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
,zindad ytpd ihxt z` .diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg`

.diyeal dylye dizegek zxyr lr ,l`xyin cg` lkay ,dtilwdny ytpd

:el` zeytp izy oia mc`a zllegznd dnglnd z` xiaqi ,iriyzd wxta

Lôð ïkLî íB÷î ,äpäå§¦¥§¦§©¤¤
dâð útìwnL úéîäaä©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©
àeä ìàøNé Léà ìëa§¨¦¦§¨¥

,áladlbzn ,ala ,my - ©¥
ritydl ,zindad ytpd

xkfedy itk ,oky ,sebd lr

zakxen ,mincewd miwxta

xwira zindad ytpd

,de`z ,qrkk - "zecn"n

onewne ,dnecke zex`tzd

,ala `ed ,el` zecn ly

éìàîN ììça,alay - ¤¨¨§¨¦
áéúëe ,íc àìî àeäL1: ¤¨¥¨§¦
."Lôpä àeä ícä ék"llga z`vnp ytpdy ,oaen o`kny - ¦©¨©¤¤

,mc `lnd ,alay il`nyd,ïëìåytpd ly dnewin llba - §¨¥
,ala zindadïäéîBãå ñòëå úeøàtúäå úBåàzä ìklke - ¨©©£§¦§¨£§©©§¥¤

,zecnd x`yíâå .óebä ìëa úBèMtúî ïä áläîe ,ála ïä¥©¥¥©¥¥¦§©§§¨©§©
LàøaL çnì äìBò2,ïäa íkçúäìe ïäa øäøäìe áMçì ,- ¤©Ÿ©¤¨Ÿ§©¥§©§¥¨¤§¦§©¥¨¤

aeygl ,egen l` dler `id ,eala de`z zxxerzny ixg`

ef eze`z yeninl ribdl ji` mkgzdle3,,ála BøB÷î ícäL Bîk§¤©¨§©¥
ìëì èMtúî áläîe¥©¥¦§©¥§¨
çnäì äìBò íâå ,íéøáàä̈¥¨¦§©¤§©Ÿ©

.LàøaLmcdy myk - ¤¨Ÿ
`ed myne ,ala exewn

iwlg x`y lkl hytzn

- ef ytp mb jk ,sebd

- mc`d mca zyaelnd

`id aldne ,ala dxewn

iwlg x`y lkl zhytzn

.sebdïkLî íB÷î Cà©§¦§©
ïéçîa àeä úéäìàä Lôð¤¤¨¡Ÿ¦§Ÿ¦

,LàøaLly dnewin - ¤¨Ÿ
gena `ed ziwl`d ytpd

ytpd ly dzedn xwiry ,mincewd miwxta xkfedy itk ,y`xay

,y`xa `ed "lky"d mewne ,"lky"d `ed ziwl`díMîe- ¦¨
,y`xay gendnála íâå ,íéøáàä ìëì úèMtúîzpkey - ¦§©¤¤§¨¨¥¨¦§©©¥
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úôéì÷ úàîåèá úéäìàä åùôðáù ã"áç 'éçá àîèîå
'éçáî 'éìëä úøéáùá äîù åìôðù åìà úåîëçáù äâåð
ë"à àìà ïç éòãåéì òåãéë äùåã÷ã äîëç ìù íééøåçà
ñðøôúäì éãë åðééäã ïäá êåúçì íåãø÷ ïúåà äùåò
úãåáòì ïäá ùîúùäì òãåéù åà 'ä ãåáòì çåéøá ïäî
ì"æ ï"áîøå í"áîøä ìù åîòè åäæå åúøåúì åà 'ä

:ïäá å÷ñòù ïúòéñå

äðäå è ÷øôúôéì÷îù úéîäáä ùôð ïëùî íå÷î
ììçá áìá àåä ìàøùé ùéà ìëá äâåð
ïëìå ùôðä àåä íãä éë áéúëå íã àìî àåäù éìàîù
áìäîå áìá ïä ïäéîåãå ñòëå úåøàôúäå úåàúä ìë
ùàøáù çåîì äìåò íâå óåâä ìëá úåèùôúî ïä
åøå÷î íãäù åîë ïäá íëçúäìå ïäá øäøäìå áùçì
çåîäì äìåò íâå íéøáàä ìëì èùôúî áìäîå áìá
ïéçåîá àåä úéäìàä ùôð ïëùî íå÷î êà .ùàøáù
ììçá áìá íâå íéøáàä ìëì úèùôúî íùîå ùàøáù
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כג.1. יב, בביטוי2.דברים משתמש כי,"ÏÂÚ‰הוא אם - והשכל המחשבה נובעת כשמהן למדות, עליה משום בכך יש כי - שבראש" למוח

אומר הוא ל"דם", בקשר להלן כך המדות. ממהות למעלה הוא השכל, מהות עצם שהרי, - המדות של ביצוען לשם רק כאן בא שה"שכל"

למוח. עולה ביותר המזוקק שהדם עליה, משום בכך יש לדם גם שכן, למוח, עולה ˘ËÈÏ"‡:3.שהדם ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הטעם - "וכמובן

בנה"א". לקמן שפי' ע"ד הוא - בפ"ע המוח הדגשת על



zahנב 'i iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י' חמישי יום

,26 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...áéúë äðä êà,28 'nr cr:÷"äåæáù

ziwl`d ytpd dlbzneéðîéä ììça,alay -,íc Ba ïéàL ¤¨¨©§¨¦¤¥¨
áeúkL Bîëe4."Bðéîéì íëç áì" :,ziwl`d ytpl fnex "mkg" - §¤¨¥¨¨¦¦

- "epinil" ."liqk" z`xwpd ,(rxd xvid) zindad ytpl cebipa

ald oia lican `ed ,zindad ytpa enk ,o`k .alay ipnid llgd

ixg`l :mixa`d x`yl

ytpdy ,oiivn `edy

lka zhytzn ziwl`d

cgeina siqen `ed ,mixa`d

ytpd ,oky - "ala mbe"

`idy wx `l ziwl`d

x`ya enk ala zhytzn

mb `id `l` ,mixa`d

dlbzn:xnelk ,ala

.zecnaàéäåcvik - §¦
ziwl`d ytpd dlbzn

iciÎlr - ?ala - gendnyúáäìúî úáäìL étLøk 'ä úáäà©£©§¦§¥©§¤¤¦§©¤¤
íéìékNî áìa,mznkg geka miynzynd -íéðéáîä §¥©§¦¦©§¦¦

íéððBaúîexac lk oiadl ,"dpiad gek"a mb miynzyne - ¦§§¦
,eihxtlíçîa øLà ízòãa,"zrcd geka" mb miynzyn md - §©§¨£¤§Ÿ¨

miynzyn md ,xnelk ;mipian mdy dn z` yibxdle wnrzdl

,zrce dpia ,dnkg :zegekd zyely lka jk mylíéøáãa¦§¨¦
.äáäàä úà íéøøBònäwxta xaqedy itk ,z"iyd zlecba - ©§§¦¤¨©£¨

,ixd .eil` dad` zxxern ,z"iyd zlecba zeppeazddy ,iyilyd

zeppeazdd :gendn ziwl`d ytpd zehytzd `id ala ef dad`

.ala dad`d z` d`ian genaïëåald ybxl ,xzei inipt lyn - §¥
,y`xay gendn raepd,BðBàb øãäå 'ä úøàôúa ááì úçîN¦§©¥¨§¦§¤¤©£©§

`idy ,ef alÎzgny mb -

xy`n xzei inipt ybx

,ald l` gendn `a ,dad`

íëçä éðéò øLàkytpd - ©£¤¥¥¤¨¨
,ziwl`døLà,BLàøa £¤§Ÿ

,Búðéáe Búîëç çîa§Ÿ©¨§¨¦¨
íéìkzñî,inipt hana - ¦§©§¦

àkìîc àø÷éaeceaka - ¦¨¨§©§¨
,d"awd ,jlnd ly

Búlãb úøàôúå,`idy - §¦§¤¤§ª¨
ø÷ç ïéà ãòxyt` i` - ©¥¥¤

,eyxyl cr exwgl,úéìëúå óBñ ïéàåizlae iteqÎoi` `ed - §¥§©§¦
,laben.øçà íB÷îa øàáîkd"awd zlecba opeazn `ed - ©§Ÿ¨§¨©¥
ipiraly ezlecb z` elkya oian `edy wx `l :xnelk .elky

d`ex `ed eli`k - di`x ly dxeva `id ezpad ,m` ik ,d"awd

ef dgny mbe .ala dgny zxxern ,ef zilky di`x ,ixd - eipira

.gendn zraep,álaL úBLBã÷ úBcî øàL ïëå'd z`xi enk - §¥§¨¦§¤©¥
,dnecke.ïéçîaL úòc-äðéa-äîëçî ïä.genay - ¥¥¨§¨¦¨©©¤§Ÿ¦

áéúk äpä Cà5,"õîàé íàìî íàìe" :] -:o`k xirn epiax w"k ©¦¥§¦§Ÿ¦§Ÿ¤¡¨
'ek j`"el oi`e elya wqer '` lky mpipr oi` zeytpd 'ac 'it -

weqt - ["'ek un`i me`ln me`l `"k ,'ad zelerta zepiprzde wqr

- awri fnex l`xyi ipa ly mzeipgexay ,eyre awri lr xn`p df

- eyre ,ziwl`d ytpd lr

mde ,zindad ytpd lr

,zicinz dnglna micner

wfgzn mdn cg`yk

.ipyd lr xabzdl un`zne

øéò" àø÷ð óebä ék¦©¦§¨¦
"äpè÷6éðML Bîëe , §©¨§¤§¥

øéò ìò íéîçìð íéëìî§¨¦¦§¨¦©¦
äöBø ãçà ìkL ,úçà©©¤¨¤¨¤

dLáëì,dpevx cbp mb - §¨§¨
,äéìò Cìîìåribdle - §¦§Ÿ¨¤¨

`idy ,dilr dkelnl

znkqda xnelk ,oevxa

.xird iayez oevxaeíéøñ eéäiLå BðBöøk äéáLBé âéäðäì eðéäc§©§§©§¦§¤¨¦§§¤¦§¨¦
,íäéìò øæâé øLà ìëa BzòîLîìdnglna `ed xacdy myk - §¦§©§§¨£¤¦§Ÿ£¥¤

,zg` xir ly dyeaik lr mikln ipy oia,úBLôpä ézL Ck̈§¥©§¨
,ätìwänL úéîäaä úéðeiçäå úéäìàäzindad ytpd - ¨¡Ÿ¦§©¦¦©§¥¦¤¥©§¦¨

,dyecwe zewl`l cbepnd cvd `idy sebd z` dignd dtilwdny

,åéøáà ìëå óebä ìò Bæ íò Bæ úBîçìðxir"d `ed sebd - ¦§¨¦©©§¨¥¨¨
,"miayez"d - mixa`de "dphwdúéäìàäL,ziwl`d ytpd - ¤¨¡Ÿ¦

åéìò úìLBnä dcáì àéä àäzL dðBöøe döôç,sebd lr - ¤§¨§¨¤§¥¦§©¨©¤¤¨¨
íéøáàä ìëå ,ezâéäðîe©§¦©§¨¨¥¨¦
dzòîLîì íéøñ eéäé- ¦§¨¦§¦§©§¨

ebdpzi mixa`dy ,xnelk

ytpd ze`xed itl lreta

,ziwl`ddìöà íéìèáe§¥¦¤§¨
,éøîâìmixa`dy wx `l - §©§¥

zyixck lreta ebdpzi

`l` ,ziwl`d ytpd

ytpl mpevx z` exqniy

dvex jkn xzeie .ziwl`d

:ziwl`d ytpdäákøîe¤§¨¨
,äéìàeidi mixa`dy - ¥¤¨

"dakxn" enk dil` milha

enk `l ,xnelk .llk invr oevx dl oi`y ,dilr akexd iabl

ik ,eze` zlhan `idy `l` ,invr oevx dl yiy ,mzq zelhazda

wxe j` didi mpevx lke ,llk invr oevx didi `l mixa`ly m`

,ziwl`d ytpd ly dpevxäéúBðéça øNòì Leáì eéäéåly - §¦§§§¤¤§¦¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úáäà àéäå åðéîéì íëç áì ù"îëå íã åá ïéàù éðîéä
íéðéáîä íéìéëùî áìá úáäìúî úáäìù éôùøë 'ä
íéøøåòîä íéøáãá íçåîá øùà íúòãá íéððåáúîå
åðåàâ øãäå 'ä úøàôúá ááì úçîù ïëå .äáäàä úà
åúðéáå åúîëç çåîá åùàøá øùà íëçä éðéò øùàë
ø÷ç ïéà ãò åúìåãâ úøàôúå àëìîã àø÷éá íéìëúñî
úåãî øàù ïëå øçà íå÷îá øàåáîë úéìëúå óåñ ïéàå

.ïéçåîáù ã"áçî ïä áìáù úåùåã÷

äðä êàáéúë
åîëå äðè÷ øéò àø÷ð óåâä éë õîàé íåàìî íåàìå

úçà øéò ìò íéîçìð íéëìî éðùùäöåø ãçà ìëù
åðåöøë äéáùåé âéäðäì åðééäã äéìò êåìîìå äùáëì

åúòîùîì íéøñ åéäéùåêë .íäéìò øåæâé øùà ìëá
äôéì÷äîù úéîäáä úéðåéçäå úéäìàä úåùôðä éúù

íò åæ úåîçìðäöôç úéäìàäù åéøáà ìëå óåâä ìò åæ
ìëå åúâéäðîå åéìò úìùåîä äãáì àéä àäúù äðåöøå
éøîâì äìöà íéìèáå äúòîùîì íéøñ åéäé íéøáàä

äéúåðéçá øùòì ùåáì åéäéå äéìà äáëøîåäéùåáì 'âå
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ב.4. י, כג.5.קהלת כה, ב.6.בראשית לב, נדרים יד; ט, קהלת ראה

zah 'i iying mei Ð h wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ziwl`d ytpdäéLeáì 'âå,dyrne xeaic ,daygn -íéøkæpä §§¤¨©¦§¨¦
ìéòì7íìk eLaìúiL ,ziwl`d ytpd ly diyeale dizegek - §¥¤¦§©§ª¨

,eyalzi,ícáì íäî àìî Blk óebä äéäéå ,óebä éøáàa,oky - §¥§¥©§¦§¤©ª¨¥¥¤§©¨
la` ,ziwl`d ytpd iyeale zegeka eyalzi ok` mixa`dy ,okzi

minrtlzegeka mb eyalzi

ytpd iyealae,zindad

elek sebdy :xne` `ed okl

didi`lnzegeka wxe j`

`le ,ziwl`d ytpd iyeale

zegekl llk mewn x`yi

,zindad ytpd iyealeàìå§Ÿ
øæ øáòézindad ytpd - ©£Ÿ¨

,"xf" z`xwpíëBúa- §¨
,mixa`a,íBìLå ñçcr - ©§¨

,zillk dxeva xaec o`k

ziwl`d ytpd ly dpevxy

`ln didi sebd lky `ed

e`eai ,oldl .dpnn wx

:xzei hexita mixacd

LàøaL ïéçî úìz ,eðéäc§©§§¨Ÿ¦¤¨Ÿ
,y`xay oigend zyly -

,zrc ,dpia ,dnkgeéäé¦§
-äðéa-äîëçî íéàlîî§ª¨¦¥¨§¨¦¨
,úéäìàä LôðaL úòc©©¤§¤¤¨¡Ÿ¦
,Búðéáe 'ä úîëç àéäL- ¤¦¨§©¦¨

ly ezlecb oiadle mkgzdl

,d"awd,óBñ ïéàå ø÷ç ïéà ãò øLà Búlãâa ïðBaúäì- §¦§¥¦§ª¨£¤©¥¥¤§¥
,ezilkzl exwgl xyt` i`e ,ezlecbl,ïäî ãéìBäìednkgdn - §¦¥¤

,dpiae,úòcä éãé ìòzybxdl cr ,zrcd geka zewnrzd ici lr - ©§¥©©©
,micilen jkÎiciÎlry ,lkydäàøiä,d"awdn -'ä ãçôe Bçîa ©¦§¨§Ÿ©©

,Baìazeppeazdd iciÎlry ,iyilyd wxta xkfedy itk - §¦
iehiad - gena d`xi zclep ,d"awd ly ezlecba zewnrzdde

oian wx `ed ,wegxn `vnp mi`xi epnn xacdyk ,xn`p "d`xi"

epnn xacdyk ,xn`p "cgt" iehiad - ala cgte - elkya eze`

.ala cgt epnn mi`lnzne eze` mi`ex ,eil` aexw `vnp micgtn

,d"awd ly ezlecba zewnrzdde zeppeazddn :o`k mb jk

,ala cgt okn xg`le ,gena d`xi dlgz zxxerzn'ä úáäàå§©£©
Baìa äøòBa Làkzewnrzdde zeppeazdd iciÎlr ,zclep ok - §¥¥¨§¦

,ala zxrea dad` ,d"awd ly ezlecbaúBéäì ,úáäìL étLøk§¦§¥©§¤¤¦§
äöéôçå ä÷éLça BLôð äúìk íâå äôñëð,ick -Ba ä÷áãì ¦§§¨§©¨§¨©§©£¦¨©£¦¨§¨§¨
ãàîe Lôðå áì ìëa àeä-Ceøa óBñ-ïéàa:zepigad zylya - §¥¨§¨¥¨¤¤§Ÿ

weqta xn`py enk ,jc`n lkae jytp lka ,jaal lka8lka" ,

- "jytp lka" ,d"awdl dad`a `lenn didi aldy - "jaal

,mixa`d x`y lka hytzze ald zecb z` xearz ef dad`y

dad`dyk :oebk .dad` dze` zeyixcl m`zda ebdpzi mleky

miiwl zexidna milbxd f` zevx - mc`d ilbxa mb dribn d"awdl

d"awd l` ezad` llba ,ytp zexiqnl cr - "jc`n lka"e ,devn

,eytp z` xeqnl oken `edàaìc à÷îòî,ald wnern -ììçaL ¥¨§¨§¦¨¤§¨¨
,éðîéädl dad`d zxeve ,ziwl`d ytpd okyn my -ytpdy d"aw ©§¨¦

:`id ,da dvex ziwl`d

äáäà óeöø BëBz äéäiL9 ¤¦§¤¨©£¨
oiicr `id dad`d dlgz -

d`lnn dpi`e "sq"d lr wx

,llgd lk z`àìî- ¨¥
ilkk ,elek `ln mb didiy

ixd ,mina `lenn `edyk

,mina `ln ilkd llg lk

ald llg lk didi jk

,myd zad`a `lennLeãâå§¨
`l` ,`ln didiy wx `l -

,eizecb lr xaere yecb mb

,alay ipnid llga wx `l

,`l`íb èMtúzL ãò©¤¦§©¥©
éìàîOä ììçì,alay - ¤¨¨©§¨¦

zindad ytpd ly dnewn

ick z`fe ,rxdÎxvid lye

àøçà àøèñì àéôkàì§¦©§¨§¦§¨¨¢¨
,daL íéòøä íénä ãBñé- §©©¦¨¨¦¤¨

,"`xg` `xhq"d z` zetkl

on `ly xg`d cvd

min"d ceqi `idy ,dyecwd

,zindad ytpay "mirxd,dâð útìwnL äåàzä àéäL- ¤¦©©£¨¤¦§¦©Ÿ©
zcn d`a ,zindad ytpay mind ceqiny ,oey`xd wxta xaqenk

,"dbep" ztilwn mdy ,miipteb mibeprzl de`zdìdëôäìe dúBpL §©¨§¨§¨
,'ä úáäàì äfä íìBò éâeðòzîdzee`zd dzr cry mewnay - ¦©£¥¨©¤§©£©
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zindad ytpd zeida
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.de`znd gekl "miyeal"

z` jetdl ,zindad ytpd lr ziwl`d ytpd zlert iciÎlre

ytpd ly de`znd gek hytzn - 'd zad`l dfdÎmlerd ibeprz

,zevxl ,miaeh miyeala yalzne ,miklkelnd eiyealn ,zindad

,`eti` ,dvex ziwl`d ytpd .zewl`e dyecw ly mixac ,dwfgae
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ytpd dvex ,cere z`f .ziwl`d ytpdn mi`lenn eidi alde

:ziwl`deéäé ,çnaL äáLçnäå ,ätaL øeacä çk ìëå§¨Ÿ©©¦¤©¤§©©£¨¨¤©Ÿ©¦§
,dcáì úéäìàä Lôð ìL øeacäå äáLçnä éLeáì ïî íéàlîî§ª¨¦¦§¥©©£¨¨§©¦¤¤¤¨¡Ÿ¦§©¨

ïäL,ziwl`d ytpd ly ,dyrne xeaic ,daygnd iyeal - ¤¥
,BúøBúå 'ä úáLçî- ezxezae 'd zlecba aeygl ,xnelk - ©£¤¤§¨

,"daygnd yeal"déîet ÷éñt àì ,íBiä ìk BúçéN úBéäì¦§¦¨¨©Ÿ¨¦¥
.àñøbî,"xeaicd yeal" - dxez ceniln lcgi `l eity -çëå ¦¦§¨§Ÿ©

åéøáà ç"îø øàLe åéãéaL éiNònä,sebd ly -äNòîa äéäé ©©£¦¦¤§¨¨§¨§¨¥¨¨¦§¤§©£¥
,ãáì úBönä,eixa` x`yae eicia ,dyrnd gek lky ,xnelk - ©¦§§©

,cala zeevn meiwl lvepiàeäL,dyrnd gek -éLéìMä Leáì ¤§©§¦¦
.úéäìàä Lôð ìLseba leynz ziwl`d ytpdy ,zxne` z`f - ¤¤¤¨¡Ÿ¦

ly zecnae lkya wxe j` mi`lenn eidi ,eixa` lk mr sebdy .elek

.dly dyrne xeaic ,daygnd iyealae ,ziwl`d ytpdLôð Cà©¤¤

úéîäaä,Lnî Côäì dðBöø ,ätìwänLjtidd z` dvex `id - ©§¥¦¤¥©§¦¨§¨§¥¤©¨
wx `lenn didi sebdye seba leynz `idy - ziwl`d ytpd on

:`ed ,dtilwd ly df dpevx mxa .dpnnøabúiL íãàä úáBèì§©¨¨¨¤¦§©¥
,äpçvðéå äéìòllk dvex dppi` dtilwd :xnelk .dtilwd z` - ¨¤¨¦©§¤¨

,dpnn dztzi mc`dy

mc`dy dvex `id jtidl

,dze` gvpie dilr xabzi

øäfaL äðBfä ìLîk¦§©©¨¤©Ÿ©
LBãwä12:`aend lynk - ©¨

dpef xkyy jlna "xdef"a

epa z` zeztl dqpzy

ezpeek .dxiar xacl

,`id jlnd ly zizin`d

eznkg z` gikei epay

.dpefdn dztzi `le ezxeabe

dpefd mby ,ixd ,oaene

ly epevxy dvex dnvr

dlbi oadye ,rvazi jlnd

`le ezxeabe eznkg z`

xg`n ,`l` .dpnn dztzi

oa z` zeztl dciwtzy

zeyrl dilry ixd - jlnd

mb jk .dpen`a dzcear

leynz `idy dyxi `le dilr xabzi mc`dy dvex dnvr dtilwd

.ezaehl wx `ed - mc`d iezit ly dfd oeiqpd lke ,ea

ytpay rxd zkitd lr ,df wxta mi`aend mixacd zpadl

x"enc` w"k ixac siqedl i`ck - dyecwle aehl ,zindad

edfy ,"zewlzqdd xn`n"a ,ocr eznyp yhiee`aeiln v"iixden

- "mihy" .mihy ivr ly miyxwn mwed okyndy xacd xaqd

,"df znerl" ly "zehy" dpyi .lky itÎlr `ly ,"zehy" oeyln

on dhnl ody zee`za rewy mc`y dn - epiide ,dyecwd cbpky

zxne` `xnbdy enk ,oeibdd13ok m` `l` dxiar xaer mc` oi`"

zexqnzdd - dyecw ly "zehy" dpyie ."zehy gex ea qpkp
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íéøîà éèå÷éì
äðäå é ÷øôúéäìàä åùôð øéáâî íãàäùë

ãò úéîäáä íò êë ìë íçìðå
ììçî äáù òøä øòáîå ùøâîùù"îë éìàîùä

àø÷ð ùîî áåèì êôäð òøä ïéàå êáø÷î òøä úøòáå
÷éãöå øåîâ åðéàù ÷éãöïééãò åá ùéù åðééäã åì òøå

áåèì ìèáå óåôëù àìà éìàîùä ììçá òø øòæî èòî
úîçîåìåë åì êìéå åäùøâéå éë åì äîãð ïëìå åèåòéî

éøîâì åì êìäå óìç åìà úîàá ìáà éøîâìåáù òøä ìë
øåîâ ÷éãö äðä éë ïéðòä øåàéáå .ùîî áåèì êôäð äéä

áåèì åìù òøä êôäðùàåä åì áåèå ÷éãö àø÷ð ïëìå
ñåàîì åðééäã òøäî éøîâì íéàåöä íéãâáä úøñä é"ò

ãàîíãà éðá úåâåðòúá íá âðòúäì æ"äåò éâåðòúá
éðôî 'ä úãåáòì àìå ãáìá óåâä úåàú úàìîì
äî ìëå à"ñå äôéì÷äî íéòôùðå íéëùîð íúåéä

úéìëúá åàðåù àåä øåîâ ÷éãöä à"ñäî àåäùäàðùä
äáø äáäàá åúùåã÷å 'äì åúáäà ìãåâ úîçî

äæ íä éë ì"ðä äøúé äáéçå íéâåðòúáäæ úîåòì
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כא.1. כא, ˘ËÈÏ"‡:2.דברים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰להפך יכול הלבושים וכשמסיר הצואים: ולבושיו דק"נ, דנה"ב כח ענינים: ב' יש "...כי

בטוב". שמלבישו ע"י לטוב ˘ËÈÏ"‡:3.הכח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שנתקדש אפ"ל אם צע"ג - הצדיק על קאי דוקדושתו דברור את"ל "אפילו



zahנו a"i ycew zay mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

טבת י"ב קודש שבת יום

,eh 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äâøãî äðäå,30 'nr cr:[à"îá

ezad` lceb ly dcn dze`a `xg` `xhql d`py ,`linn

.zewl`láéúëãk4,éì eéä íéáéBàì ,íéúàðN äàðN úéìëz" : §¦§¦©§¦¦§¨§¥¦§§¦¨¦
,"'Bâå éááì òãå éðø÷çicbpn itlk z`f xne` jlnd cec - ¨§¥¦§©§¨¦§

,d`py dze`l di`xk .dlecb d`py mze` `pey `edy ,dyecwd

rce ipxwg" :xne` `ed

"iaallcebn :xnelk -

,d"awd ,jil` izad`

dn ,`linn ,xikz - ialay

icbpnl iz`py dlecb

.dyecwdìãb Cøò éôëe§¦¤¤Ÿ¤
ìãb Cøò Ck ,'äì äáäàä̈©£¨©¨¤¤Ÿ¤
àøçà àøèñì äàðOä- ©¦§¨§¦§¨¨¢¨

zetilwd ,"`xg` `xhq"

,xen`k ,ody zeipgexd

lk ly "zeig"de xewnd

,miiptebd mibeprzd

,úéìëúa òøa ñeànäå- §©¦¨©§©§¦
jk 'dl dad`d jxr itle

rxd z` eqe`in lceb mb

("`xg` `xhq") ipgex xac lr .miinybd mibeprzde zee`zd ly

zee`z lr eli`e ,"d`py" iehiad mi`zn ,mc`dn wegx `edy

mi`zn ,eipir cbpl ze`vnpe mc`d l` zeaexwd ("rx") zeinyb

cbpl cnerd ,`pey `edy xacn lrbpy mc`k ,"qe`in" iehiad

.eipir.äàðOä Bîk Lnî äáäàä Côä àeä ñeànä ék- ¦©¦¥¤¨©£¨©¨§©¦§¨
`xhq"e "dtilw"l qgia ,xen`k ,mi`zn "d`py" iehiady ,`l`

."qe`in" iehiad mi`zn - zeipteb zee`zl qgia eli`e ,"`xg`

xenbÎwicvl yiy d`pyd zilkzy ,xaqen ixd ,mipt lk lr

,xzeia dpeilrd dbxca `id 'dl ezad`y zngn `id ,"rx"l

- eay "wicv"d zbixcny ,"xenb wicv" `xwp `ed jk meyne

`ed .xzeia dpeilrde d`lnd dcna `id - "mibeprza dad`"d

eay rxd lk :aeha wx yecb `edy - "el aehe wicv" `xwp mb

- "xenb epi`y wicv"l qgia daeyzd z` oiap o`kn .aehl jtdp

yiy ixd ,mibeprza dad`a ea xqgy oeik,rxd on edyn oiicr ea

"`ipz"d xne` jk lre .llk df rxa yibxn `ed oi`y zexnl

:jyndaàøçà àøèqä àðBN BðéàL àeä ,øeîb BðéàL ÷écöå§©¦¤¥¨¤¥¥©¦§¨¨¢¨
,äàðOä úéìëúazetilwd ,"`xg` `xhq"d z` `pey epi`y - §©§¦©¦§¨

,d`py zilkz ,zeipgexd

ïk íb ñàBî Bðéà ïëìå§¨¥¥¥©¥
òøamibeprzae zee`za - ¨©

,miiptebd.úéìëúa- §©§¦
,xzeia dlecbd dcnaìëå§¨

ñeànäå äàðOä ïéàL¤¥©¦§¨§©¦
øàLð Eçøk ìò ,úéìëúa§©§¦©¨§£¦§¨
âeðòúå äáäà õîL äæéà¥¤¤¤©£¨§©£

ì,íL,rxl -eøñeä àìå §¨§Ÿ§
éøîâì "íéàBvä íéãâaä"©§¨¦©¦§©§¥

,ìëå ìkîmicba" - ¦Ÿ¨Ÿ
,rxdÎxvid - "mi`ev

oiicr ,dfdÎmlerd zee`z

ytpd gekn exqed `l

,"dbep" ztilwny zindad

."rx" `ed mb `xwpdLiL øçàî ,Lnî áBèì Ctäð àì ïëìå§¨¥Ÿ¤§©§©¨¥©©¤¥
,"íéàBvä íéãâa"a ïéãò äæéçà äæéà Bìdid de`zd geky - ¥¤£¦¨£©¦©§¨¦©¦

.mda yealàlàrecne ?llk rxa yibxn `ed oi` ,jk m` ,recn - ¤¨
iehia icil `a df rx hrn oi`?dnecke zee`zaàeäLhrn eze` - ¤

,rx,áéLç àìëe Bèeòîa ìèa.llk aygp df rx oi` aehd iabl - ¨¥§¦§¨¨¦
.Bì ¯ ìèáe óeôk ¯ òøå ÷écö àø÷ð ïëìårxd ,"el - rxe" - §¨¥¦§¨©¦§©¨¨¥

.aexd `ed eay aehdy iptn ,ezhilyle ,wicvl ,el "oezp"ïk ìòå- §©¥
y fnex ,eay rxd hrn,úéìëúa dðéà 'äì Búáäà íbm` ,oky - ©©£¨©¥¨§©§¦

rxd lr drityn dzid ,xzeia dpeilrd dzcna dzid dad`d

.aehl ixnbl jtdidl.øeîb BðéàL ÷écö àø÷ð ïëìå,xen`ke - §¨¥¦§¨©¦¤¥¨
,xnelk ,ezad` zbixcn z` "xenb epi`"e "xenb" mix`zd mipiivn

xeq"l qgia - "el rx"e "el aehe" mix`zde ;"aeh dyre"l qgia

.aehl rxd jtdp dnk cr - "rxn

Bæ äâøãî ,äpäå,"el rxe wicv"e "xenb epi`y wicv" -ú÷lçúî §¦¥©§¥¨¦§©¤¤
úBâøãî úBááøì,ze`haznd -òøä èeòî úðéça ïéðòa §¦§©§¥§¦§©§¦©¦¨©

øàLpä,wicva x`ypy rx hrn eze` zeki` -òaøàî úçàî ©¦§¨¥©©¥©§©
,íéòøä úBãBñéyi - §¨¨¦

yie ,mind ceqin ea x`ypy

.d`ld jke ,y`d ceqin -

zenka efn ef zepey od ok

elehia zcnae x`ypy rxd

x`ypy rxd xy` yi .aehl

dlecb zvw dcna `ed ea

jk ,rxd on miyy it lecb aehd ,"miyya lha" `edy `l` ,xzei

rxdy ,mb yi ,j` .llk ybxp enrh oi` ik ,miyya lha rxdy

,"sl`a lehia" `ed aehl elehiae ,miyyd wlgn zegt `ed x`ypy

xzei e` ,sl` cbpk cg`

:jknBìeha ïéðòáe§¦§©¦
Cøc ìò íéMLa Bèeòîa§¦§¦¦©¤¤
äááøe óìàa Bà ,ìLî̈¨§¤¤§¨¨
.ìLî Cøc ìò àöBiëå- §©¥©¤¤¨¨

,aehl lehiad zcna

daaxa ,sl`a ,miyya
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

éðø÷ç éì åéä íéáéåàì íéúàðù äàðù úéìëú áéúëãë
êøò éôëå 'åâå éááì òãåìãåâ êøò êë 'äì äáäàä ìãåâ

àåä ñåàéîä éë úéìëúá òøá ñåàéîäå à"ñì äàðùä
äáäàä êôäøåîâ åðéàù ÷éãöå .äàðùä åîë ùîî

åðéà ïëìå äàðùä úéìëúá à"ñä àðåù åðéàù àåä
ñàåîñåàéîäå äàðùä ïéàù ìëå úéìëúá òøá ë"â

íùì âåðòúå äáäà õîù äæéà øàùð ë"ò úéìëúá
àì ïëìå ìëå ìëî éøîâì íéàåöä íéãâáä åøñåä àìå

äæéà åì ùéù øçàî ùîî áåèì êôäðïééãò äæéçà
áéùç àìëå åèåòéîá ìèá àåäù àìà íéàåöä íéãâáá

óåôë òøå ÷éãö àø÷ð ïëìååúáäà íâ ïë ìòå .åì ìèáå
.øåîâ åðéàù ÷éãö àø÷ð ïëìå úéìëúá åðéà 'äì

äðäå
äâøãîèåòéî 'éçá ïéðòá úåâøãî úåááøì ú÷ìçúî åæ

íéòøä úåãåñé òáøàî úçàî øàùðä òøäïéðòáå
àöåéëå äááøå óìàá åà î"ãò íéùùá åèåòéîá åìåèéá
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גודל על ובי' פי' זהו באה"ר ומש"כ אהבה! שלפ"ז".‡‰·˙Âע"י... כב.4.- קלט, תהלים

zah a"i ycew zay mei Ð i wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,xenb epi`y wicvd ly eizebixcna miiwd ipeyd ielz ,dneckeïäå§¥
,úBøBcä ìëaL íéaøä íé÷écö úðéça íämdy miwicv mze` - ¥§¦©©¦¦¨©¦¤§¨©

,"xenb epi`y wicv" zpigaaàøîba àúéàãkmi`ven ep`y enk - ¦§¦¨©§¨¨
`xnba5:.àeä-Ceøa-LBãwä dén÷ éîéé÷ é÷écö éôìà øñéðîúc¦§¨¦©©§¥©¦¥¨§¥©¥©¨¨

miwicv sl` xyr dpeny -

jk lk .d"awd iptl miniiw

,miwicva zebixcn daxd

wicv" zbxca dl` lk j`

."xenb epi`yúìòî ìò Cà©©©£©
b ÷écöøîàL àeä ,øeî ©¦¨¤¨©

éàçBé ïa ïBòîL éaø6:- ©¦¦§¤©
:"xdef"d xagnéða éúéàø"¨¦¦§¥

,"'eë íéèòeî íäå äiìò- £¦¨§¥¨¦
mzbxcy dl` - "dilr ipa"

,mihren mde ,xzeia dlrp

éða" íéàø÷ð ïëlL¤¨¥¦§¨¦§¥
,"äiìòiptn -ïéëtänL £¦¨¤§©§¦
òøä,aehl -BúBà íéìòîe ¨©©£¦

øäfa àúéàãk ,äMã÷ì¦§ª¨¦§¦¨©Ÿ©
äîc÷äa7,aezky enk - ©©§¨¨

xtq ly "dncwd"a

,"xdef"déaø äöøLkL¤§¤¨¨©¦
éaø ìëéäì úBìòì àiç¦¨©£§¥©©¦

,éàçBé ïa ïBòîL- ¦§¤©
xa oerny iax ly "elkid"

ly dnewn ernyn ,i`gei

,"xenb wicv" zbixcn:øîàå ÷éôð àì÷ òîL`veid lew rny - ¨©¨¨¨¦§¨©
:fixkneeøéøî ïéîòèå àøBäðì ïëtäî àëBLç éc ïBëpî ïàî"©¦§¦£¨§©§¨¦§¨§©£¦§¦

:'eëå "àëä ïeúéé àì ãò à÷úîìjyeg z` jtdy mkn in - §¦§¨©¨¥¨¨§
exvie zindad eytp ly) xnd mrhd z`e ,dyecw ly xe`l mlerd

leki - o`kl ribdy iptl ,(dyecwd) zewiznle beprzl jtd (rxd

jyegd z` jtdny df `ed "xenb wicv"y ,ixd .o`kl qpkidl

siqen ,oldl .dyecwd xe`l zindad ytpd z` dlrn `ed ,xe`l

ipa" mi`xwp ,xzei dlrp beqa miwicvy dn lr sqep mrh owfd epax

"dilr8:

ãBòårecn ,sqep mrh -íúãBáò íbL éðtî ,äiìò éða íéàø÷ð §¦§¨¦§¥£¦¨¦§¥¤©£¨¨
Cøöì àeä ,äéúBöîe äøBzä íei÷a "áBè äNòå" úðéçáa¦§¦©©£¥§¦©¨¦§¤¨§Ÿ¤

,úBìònä íeø ãò äìòî äìòîe dBáb`id mzcear zxhn - ¨©©§¨©§¨©©©£
,xzeia zelrpd zebixcnle zelrnl cr cala d"awd mylàìå- §Ÿ

,dpi` mzcearáãì éãkãáìa Cøaúé Ba ä÷,ick -úBeøì- §¥§¨§¨¦§¨¥¦§©§©
,mzceara,'äì äàîvä íLôð ïBàîöxacdy enk `l ,xnelk - ¦§©§¨©§¥¨©

,dxez micnele zeevn miniiwnd ,ef dbixcna mpi`y dl`a `ed

dfrd mzweyze ,zewl`l mpe`nv z` "mieexn" md jkay iptn

xagzne wac zeevne dxez meiw iciÎlr ,oky - d"awa "wacidl"

.d"awa icedidáeúkL Bîk9,"íénì eëì àîö ìk éBä" :- §¤¨¨¨¥§©©¦

dlynpy dxez ecnli - zewl`l mi`nvd dl` lk :fixkn `iapd

.minl,øçà íB÷îa áeúkL Bîëe`ed "oe`nv"d zernyny - §¤¨§¨©¥
`iapd jixv did `l ,dxezl `ed "oe`nv"d m` ,oky .zewl`l

,dxezl - "minl ekl" zexedle !"ied" dfxkdd zxeva ynzydl

ixd - dxezl `nvy in ik

cenll eiptl dpken dxezd

in :`id dpeekd `l` !da

el dxen ,zewl`l `nvy

,oky ,dxez cenll ,`iapd

cg`zie waczi jkÎiciÎlr

ipa" eli`e .d"awd mr

,o`k xaecn mda "dilrd

:xzei zilrp dbxc md

mcenile zeevnd z` mneiw

ick wx mpi` dxezd z`

,zewl`l mpe`nv zeexl

dpicr dxeva yi jka ixdy

invrd ybxd ieeix meyn

,zinvrd mzaehe mdly

aexiwd "gieexdl" icky

mze` miyer md - d"awdl

eze`l mi`iand mipipr

- aexiwàlàmzcear - ¤¨
,`idíéðewza eLøôãk10: ¦§¥§©¦¦

ipewiz"a eyxity enk -

:l"f epinkg xn`n z` "xdf

,BðB÷ íò ãqçúnä ¯ ãéñç eäæéà:"mipewiz"a eyxite -ï÷ íò ¥¤¨¦©¦§©¥¦¦¥
ìéc,démr cqga bdpzn ciqgd :xnelk ,"ow" oeyln "epew" - ¦¥

ick ,d"awd - exewn ,ely "ow"déøa àLã÷ àãçéìàeä C §©£¨ª§¨§¦
,íéðBzçza dézðéëLemr d"awd ly "cegii"d z` `iadl - §¦§¥©©§¦

.mipezgzd zenlera mb xi`i df "cegii" xe`ye ,ezpikyBîëe§
àøák" :àöz úLøt àðîéäî àéòøa áeúkLøúa ìczLàc ¤¨§©§¨§¥§¨¨¨©¥¥¦§¨§¦§©¥¨©

,dénàå éBáà,en`e eia` zaehl lczynd oa enk -ïBì íéçøc £§¦¥§¨¦
,'eë déúîLðå déçeøå déLôðå déîøbî øéúéxzei mze` ade`y - ¨¦¦©§¥§©§¥§¥§¦§¨¥
,'eke eznype egex ,eytpe ,envr z` xy`näúéîì déîøb øñîe¨©©§¥§¦¨

,"'eë ïBì ÷øôéîì eäéìòen`e eia` z` zectl eytp z` xqene - £©§§¦§©
.iaydn,øçà íB÷îa øàaúpL Bîëely dceard jxc idefy - §¤¦§¨¥§¨©¥

ipyy owfd epax xiaqn oldl .d"awd ly enyl wx :"dilr ipa"

itk ,oky ,ipya cg` mixeywe min`ez ,"dilr ipa"a miyexitd

- "oiawep oiin z`lrd" iciÎlr dyrp ,dlawd zxeza xaqeny

dyecwl ezelrde rxd ceair ici lr - "oixekc oiin" zkynd

mpevxa yi z`fe - ,"c"n zkynd" zeevna jynp ,("o"n z`lrd")

,ilaw oipr `ed xaecndy oeikn .mzcear iciÎlr rval miwicv ly

,dxaqd xzia eze` oiap ,zeciqgd zxeza eagxle ewnerl xaqend

:mi`ad mixacd jyndaíäéðLe],"dilr ipa"a miyexitd ipy - §¥¤
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íéøîà éèå÷éì
íé÷éãö 'éçá íä ïäå î"ãòúåøåãä ìëáù íéáøä

ä"á÷ä 'éî÷ éîéé÷ é÷éãö éôìà øñéðîúã 'îâá àúéàãë
úìòî ìò êàéðá éúéàø é"áùø øîàù àåä øåîâ ÷éãö

äéìò éðá íéàø÷ð ïëìù 'åë íéèòåî íäå äéìòïéëôäîù
äîã÷äá øäæá àúéàãë äùåã÷ì åúåà íéìòîå òøä

ìëéäì úåìòì àééç éáø äöøùëùòîù éàçåé ïá ù"ø
àøåäðì ïëôäî àëåùç éã ïåëðî ïàî øîàå ÷éôð àì÷

åøéøî ïéîòèåãåòå :'åëå àëä ïåúéé àì ãò à÷úéîì
áåè äùòå 'éçáá íúãåáò íâù éðôî äéìò éðá íéàø÷ð
äìòî äìòîå äåáâ êøåöì àåä äéúåöîå äøåúä íåé÷á
úååøì ãáìá 'úé åá ä÷áãì éãë àìå úåìòîä íåø ãò
íéîì åëì àîö ìë éåä ù"îë 'äì äàîöä íùôð ïåàîö
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wx mzcear miyerd ,xzeia milrpd miwicvd zebixcn lr df

lkl zrbepd "dcewp" ,zn`a ,jka dpyi ixd ,cala d"awd myl

df ybx ekeza xxerl icedi lk leki zniieqn dcna .icedi

.d"awdl gex zgp `iadl dxhna zeevn meiwle dxez cenill

zgp `iadl :dweyze dad` dze` dpyi ,icedi ly eznypa ,oky

.df oevx zelble xxerl wx eilr ,d"awl gex
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כו.11. לו, יחזקאל

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

.zetxhvn cv eze`ay zendad oi` ,xyrl cg` cvay zendad
eléôà ,øîà ìàeîLewx yi m`ãçàå ïàkî Lîçå ïàkî Lîç §¥¨©£¦¨¥¦¨§¨¥¦¨§¤¨

òöîàa,oeiky ,xyrna maiigl miccvd ipy z` ztxvn zirvn`d ¨¤§©
jkitl ,o`iadl ick zendad mewnl zkll drexd jxcyïðéæç̈¦©

äðBî déa ïðéø÷å àëä éà÷c ïàîk äòBøìeli`k mi`ex ep` ± ¨¤§©§¨¥¨¨§¨¦©¥¤
cr cv lkl d`ex `ede ,rvn`ay dndad mewna `vnp drexd

cg` xcrk eci lr zepnp zendad lky aygpe ,lin xyr dyy.
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המשך ביאור למס' בכורות ליום שבת קודש עמ' ב

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

:`xnbdøáñ÷ íìBòìy dwexa oa opgei iaxìòaä úMeøé §¨¨¨©§©©©©
,àúééøBàc,laeia dxifgdl jixv lrad oi`e,ïðé÷ñò éàîa àëäå §©§¨§¨¨§©¨§¦©

éa BzLà BzLéøBäL ïBâkúBøáwä údgtynd ipa ea mixeawy §¤¦©¦§¥©§¨
,dl jiiy didy ,dly,äçtLî íât íeMîedgtynd ceak df oi`y ¦§©¦§¨¨

evl`ie mzgtynn epi`y xg` mc` cia mdizexaw zfeg` didzy
,mixg` ly xaw zfeg`a xawdlì ïðaø øeîàøcäéìå éîc ìB÷L- ¨©¨¨¦§§¥§¦©©

s` ,zexawd zia z` mdl xifgie ,ezy` zgtynn minc gwi lrady
.ok zeyrl jixv did `l oicd xwirny,Bøá÷ øëBnä ,àéðúãëå§¦§©§¨©¥¦§

,Bøá÷ Cøãåe`Bãîòî íB÷îäçtLî éða íéàa ,Bãtñä úéáe ,ly §¤¤¦§§©£¨¥¤§¥¨¦§¥¦§¨¨

,xkendBúBà íéøáB÷åexawaBçøk ìòamewn z` epnn dpewd ly §§¦§©¨§
,exaw.äçtLî íât íeMîlray ,z`f mb minkg epwz df mrhne ¦§©¦§¨¨

z` dzgtyn ipal xifgi ,dzgtyn ly zexaw zia ezy`n yxeid
.minc iekipa eieey z` eilr el enlyi mde zexawd ziaäkðé éàîe©§©¤

,íéîcä ïî íäìl dpeekd,BzLà øá÷ éîc,dzxeawa aiig lrady ¨¤¦©¨¦§¥¤¤¦§
.dxaw xear melyz dzgtyn ipan reazl leki epi`e
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כו.11. לו, יחזקאל

ה'תש"גו טבתיום שני

חומש: ויגש, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: וכן בכל . . . שנברא.

ִעְנָיִנים  ָגה, ֲאִפּלּו ּבְ ל ִעְנַין ְיִדיָעה ְוַהּשָׂ י ּכָ ֵלם", ּכִ ֵלב ׁשָ ע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביָך, ְוָעְבֵדהּו ּבְ ִתיב "ּדַ ּכְ
ִניִמית  רּות ּפְ ּדֹות ְוִהְתַקּשְׁ ֵברּור ְוִזּכּוְך ַהּמִ ָבר ּבְ ת ּדָ ֻעּלַ ֲעבֹוָדה, ַהְינּו ּפְ ים, ָצִריְך ָלבֹוא ּבַ ַהּיֹוֵתר ֲעֻמּקִ

ְלׁשֹון ַהֲחִסידּות ֲעבֹוָדה. ְקָרא ּבִ ַהּנִ

ה'תש"גז טבתיום שלישי

חומש: ויגש, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ולכן נקרא . . . סוף פ"ה.

ֵעת־ְלֵעת ]=ַהְיָמָמה[ ֹיאַמר אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה,  י ֵמַהּמֵ ּשִׁ ֵחֶלק ׁשִ ֶבר הּוא, ׁשֶ ֵטר ֵמִחּבּוט ַהּקֶ עּור ְלִהּפָ ַהּשִׁ
ׁש  ּיֵ ה ׁשֶ ּמָ ל ַהּיֹום, ּכַ ַלע הּוא, ַעל ְיֵדי ֲחָזָרה ּכָ ף ַהּקֶ ֵטר ִמּכַ ֶפׁש ְלִהּפָ ים כּו'. ִלְזּכֹות ְלִזּכּוְך ַהּנֶ ִהּלִ ּתְ

ה. ַעל ּפֶ ים ּבְ ִהּלִ ְנָיא ּתְ ָניֹות ּתַ יָכְלּתֹו, ִמׁשְ ּבִ

ה'תש"גח טבתיום רביעי

חומש: ויגש, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק ז. אך נפש . . . 22 ובדחי רבנן.

ִלּמּוִדים  ַבד  ִמּלְ ר  ֲאׁשֶ ים,  ַטּנִ ַהּקְ ְנָכָדיו  ִעם  ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ִדים  ַהְמַלּמְ ל  ּכָ ֶאת  ה  ִצּוָ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ
ִאים  ֹחֶדׁש ָהיּו ּבָ ה. ּוַפַעם ּבְ ִפּלָ ל ֵסֶדר ַהּתְ ׁשּוט( ׁשֶ רּוׁש ַהּפָ ּלֹות )ּפֵ רּוׁש ַהּמִ ֶהם ּפֵ ָהְרִגיִלים, ִיְלְמדּו ִעּמָ

ֶזה. ֵחן ּבָ ַמח ֶצֶדק" ְלִהּבָ ֶאל ַה"ּצֶ

ה'תש"גט טבתיום חמישי

חומש: ויגש, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך מי . . . יב לנצח.

ָנה  ֹראׁש ַהּשָׁ ת מּוָסף ּדְ ְתִפּלַ ֲחִוים ְלֶהֶבל ְוָלִריק" – ְוַגם ּבִ ּתַ ֵהם ִמׁשְ ח "ָעֵלינּו" לֹוַמר: "ׁשֶ ֻנּסָ נֹוֲהִגין ּבְ
ְלִלים כּו'". ָהְרִקיָקה ִהיא ַאַחר ָהֲאִמיָרה. ַטַעם ָהְרִקיָקה,  ּלֹא לֹוַמר "ּוִמְתּפַ ִקים ׁשֶ ן – ּוְמַדּיְ אֹוְמִרים ּכֵ

ה ֹרק, ְוֵאין רֹוִצים ֵלָהנֹות ֵמֹרק ֶזה. ּבּור ִמְתַהּוֶ י ִמּדִ ּכִ

ה'תש"גי טבתיום ששי
נּו. ֲעִנית, ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ּתַ

חומש: ויגש, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אך החיות . . . בשר ודם.

מענה הצ"צ על יחידות: כתיב יעזוב רשע דרכו ואיש און מחשבותיו גו', און הוא 
מלשון און בחולם, שפירושו כח ועוז. וכשם דיעזוב רשע דרכו זהו דבר המוכרח, אשר 
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היום יום . . . ס
בלא תשובה אי אפשר לגשת אל הקדש, הנה כמו כן צריך האיש און, כלומר איש החזק 
בדעת עצמו, לעזוב מחשבותיו; ולא יאמר איך זָאג אזוי, איך הַאלט אזוי, - כי כל "איך"  

ומציאות הוא מקור הרע וגורם פירוד לבבות.

ֹבָתיו ּגֹו'". ָאֶון הּוא  ְרּכֹו ְוִאיׁש ָאֶון ַמְחׁשְ ע ּדַ ִתיב "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ַמח ֶצֶדק" ַעל ְיִחידּות: ּכְ ַמֲעֶנה ַה"ּצֶ
ֹלא  ר ּבְ ְכָרח, ֲאׁשֶ ָבר ַהּמֻ ְרּכֹו" ֶזהּו ּדָ ע ּדַ "ַיֲעֹזב ָרׁשָ ם ּדְ רּוׁשֹו ּכַֹח ָוֹעז. ּוְכׁשֵ ּפֵ חֹוָלם, ׁשֶ ׁשֹון אֹון ּבְ ִמּלְ
ַדַעת  לֹוַמר ִאיׁש ֶהָחָזק ּבְ מֹו ֵכן ָצִריְך ָהִאיׁש ָאֶון, ּכְ ה ּכְ ת ֶאל ַהּקֶֹדׁש, ִהּנֵ ר ָלֶגׁשֶ ׁשּוָבה ִאי ֶאְפׁשָ ּתְ
ל "ֲאִני" ּוְמִציאּות  י ּכָ ְך", ּכִ ְך", "ֲאִני סֹוֵבר ּכָ בֹוָתיו; ְוֹלא ֹיאַמר "ֲאִני אֹוֵמר ּכָ ַעְצמֹו, ַלֲעֹזב ַמְחׁשְ

רּוד ְלָבבֹות. הּוא ְמקֹור ָהַרע ְוגֹוֵרם ּפֵ

ה'תש"גיא טבתשבת

חומש: ויגש, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: פרק ח. ועוד זאת . . . שעסקו בהן.

דעם מענשענס לעבען איז תלוי אין דעם אויר וואו ער געפינט זיך. ָאהן אויר קען 
מען ניט לעבען, און אין ווָאס פאר א אויר מען לעבט, אזא לעבען איז דָאס. ווען מען 
לעבט אין א תורה ומצות אויר, איז דער לעבען א געזונטער. ווען מען לעבט אין כפירה-
אויר, איז דָאס א קרַאנקער לעבען, און מען איז כסדר אין געפאהר קרַאנק צו ווערען 
מיט ָאנשטעקענדע מחלות. די ערשטע אלגעמיינע רפואה איז צו מאכען ריין די לופט. 
די ארבעט פון טהרת האויר ליגט אויף די יודעי ספר און יודעי תורה. טהרת האויר איז 
דורך אותיות התורה. ווען מ'שטעהט אין סטָאר, ָאדער ווען מען געהט אין גַאס, ָאדער 
ווען מ'פָאהרט אין סָאבוויי און מען זָאגט אותיות שבתורה, מַאכט מען מיט דעם ריין דעם 
אויר. יעדער איינער פון די יודעי ספר און יודעי תורה מוז הָאבען עּפעס אויסגעלערנט 
בעל פה: חומש, תהלים, משניות, תניא, אזוי, ַאז צו יעדער צייט און אין יעדען ָארט, 

זָאל ער קענען טרַאכטען און זָאגען די הייליגע אותיות שבתורה.

ר ִלְחיֹות, ּוְלִפי ָהֲאִויר ּבֹו ִנְמָצִאים –  ִלי ֲאִויר ִאי ֶאְפׁשָ ִביבֹו. ּבְ ּסְ ֲאִויר ׁשֶ לּוִיים ּבַ י ָהָאָדם ּתְ ַחּיֵ
ל  ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ִריִאים; ּכַ ים ּבְ ל ּתֹוָרה ּוִמְצֹות, ַהַחּיִ ֲאִויר ׁשֶ ים ּבַ ר ַחּיִ ֲאׁשֶ ים. ּכַ ְך ֵהם ַהַחּיִ ּכָ
ָלִלית  רּוָפה ַהּכְ קֹות. ַהּתְ ּבְ ַמֲחלֹות ִמּדַ ִמיִדית ַלֲחלֹות ּבְ ָנה ּתְ ים ִעם ַסּכָ ים חֹוָלִנּיִ ִפיָרה – ֲהֵרי ֵאּלּו ַחּיִ ּכְ
ֶלת ַעל יֹוְדֵעי ֵסֶפר ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה. ָטֳהַרת  ת ִטהּור ָהֲאִויר ֻמּטֶ ֻעּלַ ָהִראׁשֹוִנית ִהיא ְלַטֵהר ֶאת ָהֲאִויר. ּפְ
ר  ֲאׁשֶ ְרחֹוב, אֹו ּכַ ר הֹוְלִכים ּבָ ֲאׁשֶ ֲחנּות, אֹו ּכַ ְמָצִאים ּבַ ּנִ ׁשֶ ָהֲאִויר ִהיא ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה. ּכְ
ל ֶאָחד ִמּיֹוְדֵעי  ָכְך ֶאת ָהֲאִויר. ּכָ ל ּתֹוָרה, ְמַטֲהִרים ּבְ ית ְואֹוְמִרים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְחּתִ ֶבת־ַהּתַ ַרּכֶ נֹוְסִעים ּבָ
ְך  ּכָ ְנָיא,  ּתַ ָניֹות,  ים, ִמׁשְ ִהּלִ ּתְ ׁש,  ה: ֻחּמָ ַעל ּפֶ ּבְ ַמד  ּלָ ׁשֶ הּו  ְהֶיה לֹו ַמּשֶׁ ּיִ ׁשֶ ב  ְויֹוְדֵעי ּתֹוָרה ַחּיָ ֵסֶפר 

ּתֹוָרה. ּבַ דֹוׁשֹות ׁשֶ ָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום, יּוַכל ַלֲחׁשֹב ְולֹוַמר ֶאת ָהאֹוִתּיֹות ַהּקְ ּבְ ׁשֶ

ה'תש"גיב טבתיום ראשון

חומש: ויחי, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק ט. והנה מקום . . . 26 שבמוחין.

ְנָהג,  ַהּמִ ּוְכִפי  א.  יׁשָ ַקּדִ ֶחְבָרה  ּדְ אי  ְלַגּבַ "ּב[  ]ַהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִנְבַחר  ַנת תרמ"ח  ׁשְ ּבִ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ֲאָמר "ֵאין ַהּקָ ֶנֶסת. ָאַמר ָאז ַהּמַ ִלְוַית ַעם ַרב ְלֵבית ַהּכְ ְמַחת ּתֹוָרה ּבְ ׂשִ הֹוִבילּו אֹותֹו ּבְ
ְכָלם  יַח ׂשִ ה, ְצִריִכים ְלַהּנִ ְמָצִאים ַעּתָ ֲעֵלי מֹוִחין ַהּנִ ים ּבַ ם ָהֲאָנׁשִ ָבָריו: "ּגַ ְטרּוְנָיא", ְוִסּיּום ּדְ א ּבִ ּבָ
ְהֶיה  לֹום ָמָרה ּתִ י ַחס ְוׁשָ ְכָלם כּו' ַעד ּכִ י ׂשִ י ְיכֹוִלים ְלַהּטֹות ַעל ּפִ ַעם ְוַדַעת, ּכִ ְוֹלא ֵליֵלְך ַאֲחֵרי ַהּטַ
י  ֶכל ְוַטַעם ָוַדַעת, ּכִ ּלֹא ֵליֵלְך ַאַחר ַהּשֵׂ יָחא, ׁשֶ ְמׁשִ ִעְקבֹות ּדִ ה ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ר ּבַ ַאֲחרֹוָנה כּו', ְוֶזהּו ָהִעּקָ ּבָ

ָרֵאל". אֹלֵקי ִיׂשְ ׁשּוָטה ּבֵ ְתִמימּות ֶוֱאמּוָנה ּפְ ְצֹות ּבִ ם ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ִאם ְלַקּיֵ
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בחוץֿלארץ? זית עצי לעקור מותר האם

הזית עצי שעקירת כתב שהרמב"ם מהעובדה לכאורה,

"משום הגמרא מלשון ושינה הארץ", יישוב "משום אסורה

l`xyiיישוב ux`"(ק גם(ב"מ חל האיסור כי להסיק יש –

אין זה לשון לשינוי כי מעיר כבר משנה' ה'כסף ברם, בחו"ל.

ישראל בארץ נוהג זה שדין נפסק ערוך בשולחן ואכן, משמעות.

א)בלבד קסח, .(חו"מ

לדידו, כפשוטם. הרמב"ם דברי את מקבל שמח' ה'אור אך

יישוב "משום הלשון שהכוונהux`dסתימת לפרט מבלי ,"

לארץ. בחוץ גם חל שהאיסור משמעותה – ישראל לארץ

שכנים הלכות שבהמשך מהעובדה זאת להוכיח (פי"דניתן

הקרקע,ה"א) על בית לבנות רוצה הקונה שאם הרמב"ם אומר

יישוב "משום זוכה הקונה – אותה לזרוע רוצה המצר ובן

לעקירת באשר הוא כן העולם, בכל נוהג זה שדין כשם הארץ".

זית. עצי

בו. מצויים שיהודים במקום רק אמורים הדברים זאת, עם

יישוב "משום הגמרא l`xyiדברי ux`לשלול אפוא נועדו "

ביהודים. מיושבים שאינם בחו"ל מקומות

ה'תשע"ב טבת ז' שני יום שבשתיקה הסכמה

‡ÏÂ ÊÈf‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ :‡ ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰ƒ∆«ƒ¿…
.ÊÈf‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ È¯‰ Z ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¯zÏ‡Ï Ba ‰ÁÓƒ»¿«¿«««∆»≈¬≈∆¡ƒ«««ƒ

המזיק שותק, והוא בפניו חברו של בגדו על גחלת המניח

אלא הסכמה, מהווה הניזק ששתיקת אומרים ואין לשלם חייב

בדין יתבענו כך אחר כי למחות צורך רואה א)שאינו כז, .(ב"ק

מתפרשת המחאה אי הזיז בהוצאת כאן מדוע כן, ואם

כהסכמה?

לומר: ויש

יום בכל מועט נזק אלא ומוגדר, מבורר נזק נעשה לא כאן

וסמך ששתק מסתבר לא כזה, נזק לאמוד שקשה ומאחר ויום

המעשה בשעת מבורר הנזק בגחלת אך בדין, שיתבענו כך על

שירצה. מתי לתובעו ויכול

כהסכמה מתפרשת השתיקה אם אפילו להקשות: יש ועדיין

האומר והרי בחינם, היא שההסכמה לומר מניין הזיז, להוצאת

אמירתו ואין האוכל דמי את לתבוע יכול עמי' 'אכול לחברו

בחינם לאכול כהזמנה סי"ז)מתפרשת רמו חו"מ למרות(רמ"א

מתפרשת השכן למעשי המחאה אי ומדוע בידיו, שהאכילו

בחינם? כויתור

עמי', 'אכול שאמר מצידו, נעשית ההזמנה כאשר לחלק: ויש

להשתמש התחיל כשהלה אך בתשלום, לסעודה שדעתו מסתבר

שתיקת לשלם, בכוונתו שאין נראה וממעשיו חברו בחצר

בחינם. לשימוש כהסכמה מתפרשת הבעלים

לשלם צריך שותק והלה בפניו חברו משדה פירות והאוכל

מנת על לאכול שבכוונתו הנוטל דעת את לפרש יש ששם משום

במעשה נחשד אדם ואין למכירה עומדים הפירות שהרי לשלם,

תשלום. תמורת רק היא השותק הסכמת גם כנראה ולכן גזילה,

הנוטל דעת שאין מסתבר למכירה עומד הדבר אין כאשר אך

בחינם. כויתור מתפרשת שבשתיקה ההסכמה וגם לשלם

(b"wq bpw 'iq htynd zeaizp)

ה'תשע"ב טבת ח' שלישי יום ציבורי במקום עישון

Ï‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰el‡ ÔÈ˜Ê� È�ÈÓ ‰Úa¯‡ :„ ‰Î«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈
..˜·‡‰Â ,‡qk‰ ˙Èa ÁÈ¯Â ,ÔLÚ‰ :Ô‰L ,‰Ê ˜¯Ùa ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ¿∆∆∆∆≈∆»»¿≈«≈«ƒ≈¿»»»
ÔÈ‡L ..˜ÈÁ¯‰Ï e‰ÙBÎÂ ..‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈≈≈¬»»¿≈¿«¿ƒ∆≈

.ÏÁBÓ B�È‡L B˙˜ÊÁÂ ,el‡Ó ˜Ê� ˙Ï·BÒ Ì„‡ ÏL BzÚc«¿∆»»∆∆∆∆≈≈¿∆¿»∆≈≈
האדם על לאסור ניתן העשן, ובהם מסוימים, שבנזקים מכאן

בכך הורגל כאשר וגם לסביבתו. נזק הגורמת פעולה עשיית

לדרוש אפשר אלא בכך שהוחזק לטעון יכול אינו ארוכה תקופה

מהדבר. לחדול ממנו

רבים במחקרים והוכח מאחר כי לומר יש זו, הלכה יסוד ועל

יכול המעשן, בקרבת הנמצאים של לבריאות גם מזיק שהעישון

הלה אם ואף מכך. לחדול בסביבתו מהמעשן לדרוש אחד כל

הרמב"ם כדברי 'חזקה' לו תועיל לא זה, במקום לעשן רגיל

סובלת אדם של דעתו שאין לפי חזקה.. לו אין מאלו אחד "שכל

מוחל". שאינו וחזקתו מאלו, נזק

שיחדול. ממנו לדרוש אפשר בקביעות, מעשן אינו אם וגם

הרמ"א שכתב לז)(חו"מואף סע' קנה איסי' תדיר אינו העשן שאם

המחבר לדעת הרי – מהבית העשן יציאת את למנוע (שם)אפשר

הש"ך והכריע להתנגד, מהעשן הנפגעים השכנים (ס"קיכולים

בקביעות,יט) מעשן אינו המעשן אם גם כך, ואם המחבר. כדעת

ממנו. זאת למנוע יכולים

אהרן' 'חושן בספר כתב מזו שם)ויתירה שמחלוקת(חו"מ

ברור, אינו מהעשן הנגרם הנזק כאשר רק היא והרמ"א המחבר

שיכולים יודה הרמ"א גם – וודאי נזק גורם העשן כאשר אבל

בקביעות. אינו העשן אם גם להתנגד השכנים

נגד למחות יכול בריאותי לנזק החושש כל למעשה לכן

להתרחק או מכך לחדול ממנו ולדרוש ציבורי במקום המעשן

לאחרים. יגיע לא העשן שממנו למקום

(hl 'iq ,e"h xfril` uiv)
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ה'תשע"ב טבת ו' ראשון יום בחו"ל גם - הארץ' 'יישוב

ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ ¯‰� ÛËL :È ‰ÎÏ‰ „ ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰»«»»∆≈»
Z ÏËB� È�‡ È˙ÈÊ :‰l‰ ¯Ó‡Â ,B¯·Á ‰„O CB˙a ÌÏ˙Le¿»»¿¿≈¬≈¿»««»≈«¬ƒ≈
.ÔÓB˜Óa e„ÓÚÈ ‡l‡ ,ı¯‡‰ ·eMÈ ÌeMÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒƒƒ»»∆∆»««¿ƒ¿»

בחוץֿלארץ? זית עצי לעקור מותר האם

הזית עצי שעקירת כתב שהרמב"ם מהעובדה לכאורה,

"משום הגמרא מלשון ושינה הארץ", יישוב "משום אסורה

l`xyiיישוב ux`"(ק גם(ב"מ חל האיסור כי להסיק יש –

אין זה לשון לשינוי כי מעיר כבר משנה' ה'כסף ברם, בחו"ל.

ישראל בארץ נוהג זה שדין נפסק ערוך בשולחן ואכן, משמעות.

א)בלבד קסח, .(חו"מ

לדידו, כפשוטם. הרמב"ם דברי את מקבל שמח' ה'אור אך

יישוב "משום הלשון שהכוונהux`dסתימת לפרט מבלי ,"

לארץ. בחוץ גם חל שהאיסור משמעותה – ישראל לארץ

שכנים הלכות שבהמשך מהעובדה זאת להוכיח (פי"דניתן

הקרקע,ה"א) על בית לבנות רוצה הקונה שאם הרמב"ם אומר

יישוב "משום זוכה הקונה – אותה לזרוע רוצה המצר ובן

לעקירת באשר הוא כן העולם, בכל נוהג זה שדין כשם הארץ".

זית. עצי

בו. מצויים שיהודים במקום רק אמורים הדברים זאת, עם

יישוב "משום הגמרא l`xyiדברי ux`לשלול אפוא נועדו "

ביהודים. מיושבים שאינם בחו"ל מקומות

ה'תשע"ב טבת ז' שני יום שבשתיקה הסכמה

‡ÏÂ ÊÈf‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ :‡ ‰ÎÏ‰ Á ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰ƒ∆«ƒ¿…
.ÊÈf‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ È¯‰ Z ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¯zÏ‡Ï Ba ‰ÁÓƒ»¿«¿«««∆»≈¬≈∆¡ƒ«««ƒ

המזיק שותק, והוא בפניו חברו של בגדו על גחלת המניח

אלא הסכמה, מהווה הניזק ששתיקת אומרים ואין לשלם חייב

בדין יתבענו כך אחר כי למחות צורך רואה א)שאינו כז, .(ב"ק

מתפרשת המחאה אי הזיז בהוצאת כאן מדוע כן, ואם

כהסכמה?

לומר: ויש

יום בכל מועט נזק אלא ומוגדר, מבורר נזק נעשה לא כאן

וסמך ששתק מסתבר לא כזה, נזק לאמוד שקשה ומאחר ויום

המעשה בשעת מבורר הנזק בגחלת אך בדין, שיתבענו כך על

שירצה. מתי לתובעו ויכול

כהסכמה מתפרשת השתיקה אם אפילו להקשות: יש ועדיין

האומר והרי בחינם, היא שההסכמה לומר מניין הזיז, להוצאת

אמירתו ואין האוכל דמי את לתבוע יכול עמי' 'אכול לחברו

בחינם לאכול כהזמנה סי"ז)מתפרשת רמו חו"מ למרות(רמ"א

מתפרשת השכן למעשי המחאה אי ומדוע בידיו, שהאכילו

בחינם? כויתור

עמי', 'אכול שאמר מצידו, נעשית ההזמנה כאשר לחלק: ויש

להשתמש התחיל כשהלה אך בתשלום, לסעודה שדעתו מסתבר

שתיקת לשלם, בכוונתו שאין נראה וממעשיו חברו בחצר

בחינם. לשימוש כהסכמה מתפרשת הבעלים

לשלם צריך שותק והלה בפניו חברו משדה פירות והאוכל

מנת על לאכול שבכוונתו הנוטל דעת את לפרש יש ששם משום

במעשה נחשד אדם ואין למכירה עומדים הפירות שהרי לשלם,

תשלום. תמורת רק היא השותק הסכמת גם כנראה ולכן גזילה,

הנוטל דעת שאין מסתבר למכירה עומד הדבר אין כאשר אך

בחינם. כויתור מתפרשת שבשתיקה ההסכמה וגם לשלם

(b"wq bpw 'iq htynd zeaizp)

ה'תשע"ב טבת ח' שלישי יום ציבורי במקום עישון

Ï‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰el‡ ÔÈ˜Ê� È�ÈÓ ‰Úa¯‡ :„ ‰Î«¿»»ƒ≈¿»ƒ≈
..˜·‡‰Â ,‡qk‰ ˙Èa ÁÈ¯Â ,ÔLÚ‰ :Ô‰L ,‰Ê ˜¯Ùa ÌÈ¯eÓ‡‰»¬ƒ¿∆∆∆∆≈∆»»¿≈«≈«ƒ≈¿»»»
ÔÈ‡L ..˜ÈÁ¯‰Ï e‰ÙBÎÂ ..‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈≈≈¬»»¿≈¿«¿ƒ∆≈

.ÏÁBÓ B�È‡L B˙˜ÊÁÂ ,el‡Ó ˜Ê� ˙Ï·BÒ Ì„‡ ÏL BzÚc«¿∆»»∆∆∆∆≈≈¿∆¿»∆≈≈
האדם על לאסור ניתן העשן, ובהם מסוימים, שבנזקים מכאן

בכך הורגל כאשר וגם לסביבתו. נזק הגורמת פעולה עשיית

לדרוש אפשר אלא בכך שהוחזק לטעון יכול אינו ארוכה תקופה

מהדבר. לחדול ממנו

רבים במחקרים והוכח מאחר כי לומר יש זו, הלכה יסוד ועל

יכול המעשן, בקרבת הנמצאים של לבריאות גם מזיק שהעישון

הלה אם ואף מכך. לחדול בסביבתו מהמעשן לדרוש אחד כל

הרמב"ם כדברי 'חזקה' לו תועיל לא זה, במקום לעשן רגיל

סובלת אדם של דעתו שאין לפי חזקה.. לו אין מאלו אחד "שכל

מוחל". שאינו וחזקתו מאלו, נזק

שיחדול. ממנו לדרוש אפשר בקביעות, מעשן אינו אם וגם

הרמ"א שכתב לז)(חו"מואף סע' קנה איסי' תדיר אינו העשן שאם

המחבר לדעת הרי – מהבית העשן יציאת את למנוע (שם)אפשר

הש"ך והכריע להתנגד, מהעשן הנפגעים השכנים (ס"קיכולים

בקביעות,יט) מעשן אינו המעשן אם גם כך, ואם המחבר. כדעת

ממנו. זאת למנוע יכולים

אהרן' 'חושן בספר כתב מזו שם)ויתירה שמחלוקת(חו"מ

ברור, אינו מהעשן הנגרם הנזק כאשר רק היא והרמ"א המחבר

שיכולים יודה הרמ"א גם – וודאי נזק גורם העשן כאשר אבל

בקביעות. אינו העשן אם גם להתנגד השכנים

נגד למחות יכול בריאותי לנזק החושש כל למעשה לכן

להתרחק או מכך לחדול ממנו ולדרוש ציבורי במקום המעשן

לאחרים. יגיע לא העשן שממנו למקום

(hl 'iq ,e"h xfril` uiv)
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ה'תשע"ב טבת ט' רביעי יום הזולת? לטובת להפסיד צריך האם

¯ÎBÓ ÏL ·BÁ ÏÚa :‡È ‰ÎÏ‰ ‚È ˜¯Ù ÌÈ�Î˘ ˙ÂÎÏ‰««∆≈
¯ÊBÁ ¯ˆn‰ ÏÚa È¯‰ Z ¯ˆn‰ ÏÚa „iÓ ‰„O‰ Û¯hL∆»««»∆ƒ««««∆∆¬≈«««∆∆≈
.¯ÎBn‰ ÔÓ ÏËB�Â ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â ,B˜lqL Á˜Bl‰ ÔÓ Û¯BËÂ¿≈ƒ«≈«∆ƒ¿¿«≈«≈¿≈ƒ«≈

ב)והרמב"ן קח, כופים(ב"מ שמלכתחילה בנימוק כך, על חולק

והטוב', הישר 'ועשית בגלל רק המצר לבעל למכור הלוקח את

השני. לטובת להפסיד גם יצטרך כך שמשום מסתבר ולא

בן שאם מאחר משנה': ה'מגיד כתב הרמב"ם דעת ובביאור

הלוקח ביד נשארת השדה היתה לקנות, רוצה היה לא המצר

גם הרי טורפה, חוב הבעל כשהיה הנזק את סובל היה והוא

הנזק. את לסבול עליו עדיין מהשדה סילקו המצר שבעל לאחר

איסור אין מלכתחילה הרמב"ן, לדעת מבאר: האזל' וה'אבן

והטוב' הישר 'ועשית שמדין אלא הקרקע את לקנות הלוקח על

לבן ולמוכרה הקרקע את שרכש לאחר זכותו על לוותר עליו

והטוב' הישר 'ועשית את שקיים לאחר כי לומר אין ולכן המצר,

מכן. לאחר שיארע למה באחריות לשאת יצטרך

צריך היה והטוב' הישר 'ועשית מדין הרמב"ם, לדעת אך

וכלשונו מלכתחילה, זו שדה מלקנות להימנע ה"ה)הלוקח :(פי"ב

הרחוק", מן יותר המצר בן זה מקום שיקנה הוא וישר "טוב

שלא היתה 'הרחוק' ידי על השדה קניית שמלכתחילה היינו

כמו באחריות למצרן ולמכור לחזור חכמים חייבוהו ולכן כדין,

כיון בו, לשאת עליו נזק לו נגרם אם ואף באחריות, הוא שקנה

כדין. שלא עשה שמלכתחילה

צריך הלוקח אין הרמב"ם לדעת שגם מחדש, משנה' וה'כסף

ולגבות לחזור כך אחר יוכל שלא במקרה ולכן בנזק. לשאת

באחריות לשאת הלוקח יצטרך לא לשלם), לו אין (כי מהמוכר

היא והשאלה לפרוע, יכול המוכר כאשר ורק המצר, בן כלפי

משום לתבוע צריך שהלוקח הרמב"ם כתב אותו, יתבע מי

'לאו לו יאמר המוכר כי זאת, לעשות יכול אינו המצר שבעל

ולכן ביניהם), נערכה לא העיסקה (שהרי את' דידי דברים בעל

הלוקח. על התביעה חיוב את חכמים הטילו

ה'תשע"ב טבת י' חמישי יום השותפין חצר קנין

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰eöøiLk§¤¦§

Bøáç ïBîî ïäî ãçà ìk äð÷é äna Z ózzLäì ïéôzMä©ª¨¦§¦§©¥©¤¦§¤¨¤¨¥¤¨£¥

Búéáç äæå Bck äæ çépäå úeôzLa íB÷î eøëO . . ?Ba ózzLäì§¦§©¥¨§¨§ª¨§¦¦©¤©§¤¨¦

.ïéôzL elà éøä Z ïäa eôzzLpL¤¦§©§¨¤£¥¥ª¨¦

הגמרא ב)למסקנת פ"ד, משותף(ב"ב קונה אינה השותפין חצר

יניח כן אם אלא לשני), למכור רוצה מהם אחד (אם לשני אחד

את מניח המוכר שהשותף בשעה כי הלקוח, של קופתו לתוך

שלו, הוא זה מקום אשר הדבר שהוברר אומרים בחצר החפץ

המוכר מרשות החפץ יצא כן אם אלא חל הקנין אין והרי

הלקוח ב)לרשות ס"ק קעו סי' חו"מ המשפט .(נתיבות

השותפין הניחו שאם כאן הרמב"ם פסק טעם מה כן, ואם

המשותף? רכושם הדברים ונעשו קנו כדו, וזה חביתו זה בחצרם

החושן' ה'קצות א)ותירץ ס"ק קעו אינה(סי' השותפים חצר :

החפץ כל את לקנות רוצה הלוקח כאשר לשותף משותף קונה

להיות כדי נעשה הקנין כאשר אבל חצרszeyלעצמו, – בחפץ

המשפט' ב'נתיבות אך קונה. ב)השותפים ס"ק זה:(שם על תמה

חציו? לקניית החפץ כל קניית בין ההבדל מה

אחר: באופן הרמב"ם את מבאר וה'נתיבות'

אחד שכל בחצר לשותף משותף קונה אינה השותפים חצר

שלו חפץ שמניח בשעה כי חפציו, את בה להניח יכול מהם

שאינה המוכר כחצר זו והרי שלו הוא זה שמקום הדבר מתברר

רק בה להניח מנת על שכרו שהשותפים חצר אבל ללוקח. קונה

אחד של פרטית בבעלות חפצים ולא לשניהם משותפים דברים

החפץ את בה מניח המוכר כאשר כי לזה, מזה קונה החצר מהם,

אלא לו, נקנה המקום אין להניחו) רשאי (שאינו לו ששייך

הרי הקונה, השני, מבחינת ולכן שניהם, של במקום מונח החפץ

לו. וקונה כחצרו זו

ה'תשע"ב טבת י"א שישי יום נכרי עם שותפות

:È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ózzLäì øeñà̈§¦§©¥

.Búàøéa BòéaLéå ,äòeáL Bøáç Bì áiçúé ànL ,íéáëBk ãáBò íò¦¥¨¦¤¨¦§©¥£¥§¨§©§¦§¦§¨

ב)בגמרא סג, אֿלהים(סנהדרין "ושם שמהכתוב מבואר

רק לא הוא שהאיסור למדו פיך", על ישמע לא אחרים...

לעשות לנכרי לגרום אף אלא זרה עבודה בשם בעצמו להישבע

זאת.

והרי כך על מיוחד בלימוד צורך יש מדוע תמוה: ולכאורה

האוסר – מכשול" תתן לא עור "ולפני משום זאת לאסור יש

בשבועה הנכרי את מכשיל כאן וגם בעבירה, אחר להכשיל

זרה? בעבודה

לא אך זרה עבודה איסור על מצווה הנכרי שאמנם לומר ויש

באיסור הנכרי את מכשיל אינו ולכן בשמה, להישבע עליו נאסר

שם) סנהדרין יונה .(רבינו

רק חל זה איסור כי עור' 'לפני משום כאן שאין אומרים ויש

וכאן הסיוע, ללא העבירה את לעבור יכול אינו הלה כאשר

בעצמו נשבע בשםהנכרי ספ"א, ע"ז .הרמב"ן)(ר"ן

האם שבועה הנכרי לו שנתחייב במקרה ראשונים ונחלקו

הרשב"ם לדעת להשביעו: שם)מותר סנהדרין נאסר(תוס' אם

שכן כל שבועה, לו יתחייב שמא מלכתחילה עמו להשתתף

תם רבינו לדעת אך להשביעו. ב)שאסור נ, גיטין תוס' הפסוק(שם.

כדי לכתחילה הנכרי עם להשתתף אסרו וחכמים אסמכתא הוא

כ הנכרי אם אך מחמתו, ישבע שהנכרי למצב יבוא ברשלא

מידו. ממונו את להציל כדי להשביעו רשאי שבועה לו התחייב

בגמרא מצינו ב)וכן ו, מהנכרי(ע"ז חוב לגבות מותר זה שמטעם

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

שנפטר על לע"ז יודה שהגוי חשש שקיים אף אידם יום לפני

מהחוב.

הישראל כי מדרבנן, רק הוא האיסור טעם: עוד שהוסיפו ויש

גם ולכן וישלם, שיודה אלא לשקר ישבע שהנכרי מתכוון אינו

מתכוון' שאינו ו'דבר כוונה, בלא לכך גרם הישראל ישבע, אם

מדרבנן רק ואסור מהתורה אמותר יו"ד .עא)(אג"מ

אינם כי הנכרים עם שותפות בעשיית מקלים יש הזה ובזמן

לעושה כוונתם ע"ז שם שמזכירים ואף ע"ז, בשם נשבעים

נאסר לא וזה אחר, ודבר שמים שם שמשתפים אלא וארץ שמים

קנו)לנכרים סי' או"ח רמ"א שם. סנהדרין תוס' .(ראה

ה'תשע"ב טבת י"ב קודש שבת השותפים שבועת

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÈÙ˙Â˘Â ÔÈÁÂÏ˘ ˙ÂÎÏ‰ïéôzMä©ª¨¦

eðwz änìå ...÷ôñ úðòèa íäéøácî òaLð elàî ãçà ìk ...ïlkª¨¨¤¨¥¥¦§¨¦¦§¥¤§©£©¨¥§¨¨¦§

eç÷iM äî ìkL ,ïîöòì ïéøBî elàL éðtî ?Bæ äòeáL íéîëç£¨¦§¨¦§¥¤¥¦§©§¨¤¨©¤¦§

ïéðúBðå ïéàOBpL éðtî ,íäì àeä éeàø Z úBònä ìòa éñëpî¦¦§¥©©©¨¨¨¤¦§¥¤§¦§§¦

éãk ,÷ôñ úðòèa äòeáL ïéáiçL íéîëç íäì eðwz Cëéôì .ïéçøBèå§§¦§¦¨¦§¨¤£¨¦¤©¨¦§¨§©£©¨¥§¥

.äðeîàå ÷ãöa ïäéOòî ìk eOòiL¤©£¨©£¥¤§¤¤¤¡¨

חכמים ב)תקנו מח, כמו(שבועות חברו, בממון שהמתעסק

להשביעו הממון בעל יכול שותפו, של בממון שמתעסק שותף

טוען אינו הממון בעל אם ואף כדין. שלא מהממון לקח שלא

את להשביע השותף רשאי אלא משהו, ממנו נלקח בוודאי כי

היתר מורה חברו, בממון המתעסק כי ספק, בטענת גם שותפו

בו. טורח שהוא כיון מהממון לקחת לעצמו

המרדכי התקנה. טעם בביאור ראשונים תשעב)ונחלקו (שבועות

לקחת היתר לעצמם מורים אלה שאנשים כיוון כתב:

בעל של לחשד מקום ויש נטלו שאכן אפשרות יש מהשותפות,

להישבע. חכמים אותם חייבו ולכן הממון

אחרת: (קצת) היא הסיבה כאן, הרמב"ם דברי לפי ואילו

ליטול לעצמו היתר מורה שותפו של בחלק שהעוסק מאחר

אותו להשביע אפשרות ותקנו הרתעה ליצור רצו חלק, מאותו

" ספק, בטענת dpen`eגם wcva odiyrn lk eyriy ick".

כי מבוסס, בחשד צורך אין אמנם הרמב"ם לפי כי נמצא

בממון העוסק את להשביע ניתן יהיה מצב שבכל רצו חכמים

אם רק כי עולה המרדכי מדברי אך באמונה. שיעסוק כדי חברו

הט"ז ובאמת להשביע. ניתן לחשד, וסיבה עילה (חושןקיימת

צג) סימן צריכהמשפט לתובע זה, בנידון שבועה לחייב שכדי פסק

לחשד. הוכחה קצת להיות
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mipkyסד zekld - zah 'e oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriya"ryz'd zah a"iÎ'e -

ה'תשע"ב טבת ו' ראשון יום

mipkW zFkld¦§§¥¦
רביעי 1ּפרק

¤¤§¦¦

חברֹו‡. ׁשל מּביתֹו למעלה עלּיה לֹו ׁשהיתה ונפל2מי , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּכלּום לֹו נֹותן העלּיה ּבעל אין - הּבית מּכתלי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּכתל

וכֹופה3ּביציאֹותיו אבל4, ּכׁשהיה. לבנֹותֹו הּבית ּבעל 5את ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
ׁשּנפל. עלּיה ּכתל לבנֹות העלּיה לבעל ּכֹופה הּבית ּבעל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאין

הּבית6והּתקרה ּבעל ׁשל היא הרי - ּבית והּמעזיבה7ׁשל ,8 ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
העלּיה ּבעל ׁשל היא הרי - הּתקרה .9ׁשעל ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

והעלּיה10נפלּו·. הּבית חֹולקין11ׁשניהם, ׁשניהם הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּובעפר ּובאבנים ואם12ּבעצים .13- האבנים מקצת נׁשּתּברּו ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָ

אבני14רֹואין אֹו הּבית אבני אם להׁשּתּבר, ראּויה זֹו אי ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָ
על העליֹון נפל אם הּנפילה: מּדר ידּוע זה ודבר ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעלּיה.

והרסֹו ונהרס15הּתחּתֹון העליֹון ונפל הּתחּתֹון נׁשמט אֹו ,16. ְְְְְְֱֲִֶֶַַַַַַַַָָָ
נפל ּכיצד יֹודעין אינן הּׁשלמֹות17ואם האבנים חֹולקין - ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָ

ְְַוהּׁשבּורֹות.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשלימות,1) דיניהן וכל והעלייה הבית כגון תחתון, ממקום והשני עליון ממקום אדון הוא שהאחד השותפין משפטי בו נתבארו
ועשה לקוץ אילנות המוכר מדין לזה והנמשך הקרקע, בעל וזה האילן בעל שזה חבירו בשל ושתלן זיתיו נהר משטף לזה להדומה

יקצץ. טרם ברש"י2)פירות קיז. מציעא בבא וראה עלייה, ואחד בית קיבל שאחד באופן אביהם, ירושת שחלקו אחים כגון
שנים. של המתחיל -3)דיבור ביתו]" [את לבנות העלייה בעל אמר שנפלו שניים של והעלייה "הבית שם: במשנה אמרו שכן

משנה). (כסף העלייה בעל של השתתפותו בלי לבדו בונה הבית שבעל (כסף4)הרי לנכסיו שיורדין ביתֿהדין ידי על כלומר,
ונפחת גביו על אחר וגינת בסלע בנוי שהוא הבד בית בדין ד) הלכה מציעא דבבא י (פרק בירושלמי אלו דברים ומקור משנה).
גגו, את הבד בית בעל שיתקן עד למטה וזורע יורד הגינה שבעל שם במשנה שאמרו הגינה, של קרקעיתה היא הבד, בית של גגו
כופין אלא ולזרוע לירד צריך אין לפנינו הוא אם אבל לפנינו, הבד בית בעל כשאין אלא אינו זה שכל בירושלמי כך על ואמרו

לתקן. שווה5)אותו הבית - גביו על עלייה אין אם ואדרבה העלייה, בתיקון עניין כל הבית לבעל אין שהרי פשוט, דבר זהו
משנה). (מגיד קיז.).6)יותר מציעא (בבא העלייה.7)הנסרים מן ולא הבית מן חלק שהיא לתקנה, צריך הוא כלומר,

ג,8) (נחמיה הפסוק מלשון והוא שם) לרבינו המשניות (פירוש העלייה]" לבעל [כרצפה התקרה על שטוחין והעפר הטיט "והוא
שם). (רש"י ירושלים" "ויעזבו עליו.9)ח) מוטל תיקונה ולפיכך ברשותו הגומות את להשוות עשוייה שהיא לעשותה, צריך הוא

את גם לתקן חייב המשכיר, הוא שהתחתון, ד) הלכה שכירות מהלכות ו (פרק רבינו פסק ומשכיר שוכר שלעניין פי על ואף
נחלקו שלא רבינו סובר - קטז:) (שם במשנה חכמים וכדעת היא", התקרה חיזוק "שהמעזיבה מפני העליון שברשות המעזיבה
בבא והרשב"א שברשותו. המעזיבה את מתקן העלייה שבעל מודים הכול בשותפין אבל ומשכיר בשוכר אלא יוסי ורבי חכמים

משנה). (מגיד המעזיבה את לתקן התחתון על בשותפין שגם כתב ז. קטז:10)בתרא שם ביניהם11)משנה הסכימו ושניהם
מדובר שכאן - האבנים", מקצת נשתברו "ואם בסמוך: שכתב רבינו מדברי [ונראה ג. הלכה להלן וראה מחדש, לבנותם שלא
שתגיע הכמות על אלא לזה, וכמה לזה, ושבורות שלימות כמה על הבעייה אין כן ואם שבורות, שכולן או שלימות, שכולן באופן
נשברה) (=העלייה איתבור" "עלייתא בגמרא גרסינן לא מינכן וכתבֿיד ורש"י הרי"ף שבנוסחת להלן וראה מהם. אחד לכל

להלן]. עוד וראה כנ"ל, הוא הפירוש אלא נשברה) (=התחתונה איתבור" (וראה12)ו"תתייתא ואחד אחד לכל חצי כחלק, [חלק
נפיל, בחבסא אי ניחזי חולקין אמאי "רישא הקשו: שם ובגמרא מחצה). הוא ש"יחלוק" ז הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"א בפרק
רמב"ן). ועיין מינכן, ובכתבֿיד ברש"י ברי"ף, הנוסחא (כן דפנינהו" בצפרא וליחזינהו בליליא, דנפיל צריכא לא נפיל, בחבטא אי
שכתבנו וכמו מהם, אחד לכל שתגיע הכמות על אלא והשבורות השלימות האבנים על סכסוך כאן שאין סברה הגמרא כלומר:

נפ אם זה, שלפי כן, כמו וסברה כורחנולמעלה. על אלא בשווה. שחולקים חידוש כאן אין - שווים חלקים לשניהם שיש רש
ועיין בדבריו. והרשב"א הרמב"ן שהביא הנוסחא (לפי רש"י שפירש וכמו חבירו משל מרובה ועפרו ואבניו מחבירו גבוה שהאחד
ביניהם יתחלקו נפילה של שבמקרה השותפות מתנאי אחד שזהו לומר וצריך קסד). סימן ובב"ח שלמה ובמלאכת משנה במגיד
העליונים וודאי תחתיה, החומה נפלה אם נראה = נפיל" בחבסא אי "ניחזי הגמרא: מקשה זה ועל שם), ורשב"א רמב"ן (ועיין
לבעל והמקומיים העלייה לבעל הרחוקים - למרחוק העלייה נפלה אם = נפיל" בחבטא "אי הבית, לבעל והתחתונים העלייה לבעל
בלילה כשנפלה פירשה ולא כלשונה המשנה הביא רבינו אולם ידוע. ולא משם אותם ופינו בלילה שנפל מתרץ זה ועל הבית,
חלקים לשניהם כשיש משנתנו המפרשת א) הלכה מציעא דבבא י"א (פרק התוספתא על שסמך מפני בגמרא, שאמרו כמו ופינוה,
לשון וזה ופינוה. בלילה כשנפלה לפרש צורך ואין נפיל" בחבטא אי נפיל, בחבסא אי "ניחזי כלל קשה לא זה ולפי שווים,
במה ראשון] ובדפוס ווין בכתבֿיד הוא כן - ובעפר ובאבנים בעצים חולקין [שניהם שנפלו שניים של והעלייה "הבית התוספתא:
ברמב"ן עוד ועיין שלו", נוטל וזה שלו נוטל זה קטן, ואחד גדול אחד היה אם אבל שווין, שניהם שהיו בזמן אמורים דברים

רשב"א]. בשם משנה בגמרא.13)ובמגיד וטריא בשקלא פירושה ולפי שם, שאפילו14)משנה או ביום, הבית שנפל כגון,
פונו. לא עדיין אבל בלילה, משתברות.15)נפלו העליונות משתברות.16)שאז התחתונות והוסברה17)שאז שם, משנה

אותו. שישאלו ואיננו הלך שפינה וזה פונו, והאבנים בלילה שנפל כגון בגמרא,

mipky zekld - zah 'e oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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לבנֹות18אמר‚. הּבית לבעל העלּיה ׁשּיבנה19ּבעל ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבֹונה העלּיה ּבעל הרי - רֹוצה אינֹו והּוא ּגּביו, על ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעלּיתֹו
ּכל יּתן אׁשר עד ּבתֹוכֹו ודר ויֹוׁשב ּכׁשהיה, הּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

רֹוצה.20יציאֹותיו אם עלּיתֹו ויבנה יצא ּכ ואחר , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לבנֹות21ואם„. יכֹול מהן אחד נֹוטל22אין העלּיה ּבעל -23 ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשליׁשים.24ׁשליׁש ׁשני הּבית ּובעל הּקרקע, ְְְְִִִִֵַַַַַַַ
ּכׁשהיה25רצה‰. ּבֹונה - ּביתֹו לבנֹות הּבית ואם26ּבעל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

והרּבה אֹותן חּזק אם ּבּכתלים: לׁשּנֹות יֹותר27ּבא ּברחּבן ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּׁשהיּו לפחת28מּמה אֹו ּברחּבן למעט רצה לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

וכּיֹוצא לבנים להחזיר ּובּקׁש אבנים ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמחזקן,
ּבא29ּבהן לֹו. ׁשֹומעין אין לקֹורֹות30- הּתקרה את לׁשּנֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּׁשהיּו מּמה ּפחֹות ּברחּבן לפחת לֹו; ׁשֹומעין - וחזקין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכבדין
ּבחּלֹונֹות הרּבה לֹו. ׁשֹומעין אין ּבגבּה31- ׁשהֹוסיף 32אֹו ְְְִִִֵֶַַַָֹ

ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבחּלֹונֹות מעט לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹהּבית
וכן לֹו. ׁשֹומעין - רצה,33הּבית אם אֹותּה, ּבֹונה העלּיה ּבעל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

אין - ּולהחזיק להרחיב הּכתלים, לׁשּנֹות ּבא ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּכׁשהיתה.
אבל הּתחּתֹון; ּכתל על מכּביד ׁשהּוא מּפני לֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹׁשֹומעין
ׁשּנה אם העליֹונה: ּתקרה ּבקֹורֹות וכן לֹו. ׁשֹומעין - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָלמעט
אין - מהן לכבדים לֹו; ׁשֹומעין - ּׁשהיּו מּמה לקּלים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹותם
- העלּיה ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבחּלֹונֹות הרּבה לֹו. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹׁשֹומעים

אין - ּבגבהּה הרּבה אֹו ּבחּלֹונֹות מעט אם אבל לֹו; ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָׁשֹומעין
לֹו. ְִׁשֹומעין

.Âהּגיעּו34נתּדלּדלּו אם הּבית: לאויר וירדּו הּבית קֹורֹות ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָ
סֹותר35לתֹו - טפחים -37ּובֹונה36עּׂשרה הּגיעּו לא ואם ; ְְְֲִִִִֵֶָָָֹ

הּבית: ּבעל לֹו אמר ואפּלּו עליו. לעּכב העלּיה ּבעל ְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָיכֹול
- הּתקרה ׁשאתּקן עד ּבֹו ׁשּתדּור ּכדי מקֹום ל אּׂשּכר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאני
מּמקֹום ׁשאטרח רֹוצה איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין

.ּבית את ׁשּתתּקן ּכדי ְְְְֵֵֵֶֶַָלמקֹום
.Êזה38התנּו ּדבר ּכדי39ּביניהם הּבית ּבגבּה נׁשאר אם : ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

חבילה אדם ּתחת40ׁשּיּקח ּבּה ויּכנס ראׁשֹו על ּבינֹונית ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
להּכנס יכֹול אינֹו ואם סֹותר; אינֹו - ׁשּנעקמּו אּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָקֹורֹות
ּבעל ואין ּובֹונה, ּומתּקן סֹותר - ראׁשֹו את ׁשּיכף עד ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבּה

ּתחּלה. ּביניהם התנּו ׁשהרי לעּכב, יכֹול ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהעלּיה
.Áאחת42הּבד41ּבית וגּנה ההר ּבעבי ּבנּוי על43ׁשהּוא ְֳִִֵֶַַַַַָָָָָ
הּבד44ּגּביו ּבית ׁשמי ונפחתּו טפחים45, אֹו46ּכארּבעה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

זה ׁשּיעּׂשה עד למּטה, וזֹורע יֹורד הּגּנה ּבעל הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיֹותר
ּכּפין ּבּדֹו העליֹון47לבית ויתּקן ּכל48, ויזרע ּגּנתֹו קרקע ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ִָּגּנתֹו.
.Ëזֹו49ׁשּתי ּגב על זֹו עבי50גּנֹות ּבגבּה ּבינתים והּירק , ְְְְֳִִִֵֵַַַַַָָֹ

ׁשּביניהם ולּטל51הארץ ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהעליֹון ּכל : ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ
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יהודה.18) כרבי ולא וכחכמים קיז. שם בלבד.19)משנה הבית בעל חשבון מפני20)על דירה שכר לו להעלות צריך ואינו
הכותלש את לבנות הבית בעל את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב [ומה כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד הבית

לבנות אותו לכוף העלייה בעל ויכול שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא שהרי קיים, שהבית משום אלא זה אין - שנפל
בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא משתעבד הבית שרק המגידֿמשנה שהביא הרשב"א כדעת (ודלא שנפל הכותל
במגיד וראה הרשב"א, סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל אין הבית שנפל שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה העלייה
שיתקן הבד בית לבעל לכופו יכול וודאי - הבד בית של גגו ונפחת גביו על וגינה בסלע הבנוי הבד ובבית משנה). וכסף משנה

לכופו]. שיכול כתב ולא ח, בהלכה להלן רבינו זאת השמיט למה להבין יש אבל שם. בירושלמי מפורש וכן בברייתא21)גגו, שם
כמותו. שהכריע וכרבא נתן עניים.22)וכרבי אותו,23)שהם למכור שניהם שרוצים או שטח, על לזרוע רוצים שהם כגון,

טו. יד, קטן סעיף שם וסמ"ע לזה, ולא לזה לא המתחיל דיבור שם תוספות אוכלת24)וראה שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי
(תורת בקרקע לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת ראוי אינו שנה, תשעים לעמוד ראוי הבית היה שאם היינו, שליש, בקרקע

שם). עולא.25)חיים של משמו אדא בר אחא רב של מימרא כבסמוך.26)שם חוסנו ממידת למעט לו אסור כלומר,27)אבל
ברוחב. שהרבה שרוחבם28)או אבנים ועשאם יח) הלכה ב פרק (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם שאין לבנים שהיו כגון,

להלן. וראה (שם). טפחים הוא29)שישה כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל (שם) טפחים חמישה שרחבה מגזית כגון
שם. מציעא בבא שם.30)בגמרא הבית.31)מימרא של מהחוזק גורע זה ואף הנ"ל. חזק32)במימרא יותר נמוך שבית

לשנות,33)מגבוה. שלא לעיקרון להרבות,היינו, לו ומותר וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך: ביחס אבל
דלהלן. הפרטים כל נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר העלייה בכובד להרבות לו אסור העלייה בעל בתרא34)ואילו בבא

בקרקע. טבעו שהכתלים המפרש כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים נשארו שהכתלים היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו:
ו).35) קטן סעיף קסד סימן (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה ואין טפחים, מעשרה למטה לדור יכול אדם התקרה36)שאין את

משנה).37)הרעועה. (מגיד א בהלכה כמו המעזיבה את והעליון התקרה, את בונה הבית בעל חמא38)היינו, רב של במימרא
שם.39)שם. יהושע, רב של בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו העלייה תשפל שאם התנו כשחלקו (שם40)כלומר, רש"י

קנים". "חבילת מפרש: איסורייתא) המתחיל במשנה.41)דיבור קיז: מציעא מהם42)בבא להוציא זיתים, בו שעוצרים מקום
לאחר.43)שמנם. שייכת הגינה.44)והיא של קרקעיתה היא הבד בית שתקרת הבד.45)באופן בית כשמואל46)תקרת

לנו איכפת לא - טפחים מארבעה בפחות נפחת ואם (שם). למטה וחציו למעלה חציו זורע אדם שאין לפי קיח.). (שם כרב ולא
בתלמוד. מקומות בכמה שאמרו כמו טפחים מארבעה בפחות חשוב מקום לך שאין שייך48)תקרה.47)לפי המעזיבה שתיקון

א. הלכה למעלה רבינו כשיטת במשנה.49)לעליון, קיח: משל50)שם גבוהה האחת וקרקעית ההר, במורד סמוכות ששתיהן
גדל,51)חברתה. שלי שבאוויר הוא, שלי אומר והתחתון גדל, שבקרקעי הוא, שלי אומר העליון ביניהם: דיןֿודברים ונתעורר

ירק. כאן ואין למעלה עד בעפר ממלא רצה שאם



סה mipky zekld - zah 'e oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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לבנֹות18אמר‚. הּבית לבעל העלּיה ׁשּיבנה19ּבעל ּכדי , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ
ּבֹונה העלּיה ּבעל הרי - רֹוצה אינֹו והּוא ּגּביו, על ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעלּיתֹו
ּכל יּתן אׁשר עד ּבתֹוכֹו ודר ויֹוׁשב ּכׁשהיה, הּבית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

רֹוצה.20יציאֹותיו אם עלּיתֹו ויבנה יצא ּכ ואחר , ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָ
לבנֹות21ואם„. יכֹול מהן אחד נֹוטל22אין העלּיה ּבעל -23 ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ׁשליׁשים.24ׁשליׁש ׁשני הּבית ּובעל הּקרקע, ְְְְִִִִֵַַַַַַַ
ּכׁשהיה25רצה‰. ּבֹונה - ּביתֹו לבנֹות הּבית ואם26ּבעל . ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָ

והרּבה אֹותן חּזק אם ּבּכתלים: לׁשּנֹות יֹותר27ּבא ּברחּבן ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ
ּׁשהיּו לפחת28מּמה אֹו ּברחּבן למעט רצה לֹו; ׁשֹומעין - ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹ

וכּיֹוצא לבנים להחזיר ּובּקׁש אבנים ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָמחזקן,
ּבא29ּבהן לֹו. ׁשֹומעין אין לקֹורֹות30- הּתקרה את לׁשּנֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ּׁשהיּו מּמה ּפחֹות ּברחּבן לפחת לֹו; ׁשֹומעין - וחזקין ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹּכבדין
ּבחּלֹונֹות הרּבה לֹו. ׁשֹומעין אין ּבגבּה31- ׁשהֹוסיף 32אֹו ְְְִִִֵֶַַַָֹ

ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבחּלֹונֹות מעט לֹו; ׁשֹומעין אין - ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹהּבית
וכן לֹו. ׁשֹומעין - רצה,33הּבית אם אֹותּה, ּבֹונה העלּיה ּבעל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָ

אין - ּולהחזיק להרחיב הּכתלים, לׁשּנֹות ּבא ואם ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָּכׁשהיתה.
אבל הּתחּתֹון; ּכתל על מכּביד ׁשהּוא מּפני לֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹׁשֹומעין
ׁשּנה אם העליֹונה: ּתקרה ּבקֹורֹות וכן לֹו. ׁשֹומעין - ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָלמעט
אין - מהן לכבדים לֹו; ׁשֹומעין - ּׁשהיּו מּמה לקּלים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָאֹותם
- העלּיה ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבחּלֹונֹות הרּבה לֹו. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹׁשֹומעים

אין - ּבגבהּה הרּבה אֹו ּבחּלֹונֹות מעט אם אבל לֹו; ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָׁשֹומעין
לֹו. ְִׁשֹומעין

.Âהּגיעּו34נתּדלּדלּו אם הּבית: לאויר וירדּו הּבית קֹורֹות ְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָ
סֹותר35לתֹו - טפחים -37ּובֹונה36עּׂשרה הּגיעּו לא ואם ; ְְְֲִִִִֵֶָָָֹ

הּבית: ּבעל לֹו אמר ואפּלּו עליו. לעּכב העלּיה ּבעל ְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָיכֹול
- הּתקרה ׁשאתּקן עד ּבֹו ׁשּתדּור ּכדי מקֹום ל אּׂשּכר ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹאני
מּמקֹום ׁשאטרח רֹוצה איני לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו; ׁשֹומעין ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאין

.ּבית את ׁשּתתּקן ּכדי ְְְְֵֵֵֶֶַָלמקֹום
.Êזה38התנּו ּדבר ּכדי39ּביניהם הּבית ּבגבּה נׁשאר אם : ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ

חבילה אדם ּתחת40ׁשּיּקח ּבּה ויּכנס ראׁשֹו על ּבינֹונית ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
להּכנס יכֹול אינֹו ואם סֹותר; אינֹו - ׁשּנעקמּו אּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָקֹורֹות
ּבעל ואין ּובֹונה, ּומתּקן סֹותר - ראׁשֹו את ׁשּיכף עד ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבּה

ּתחּלה. ּביניהם התנּו ׁשהרי לעּכב, יכֹול ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָהעלּיה
.Áאחת42הּבד41ּבית וגּנה ההר ּבעבי ּבנּוי על43ׁשהּוא ְֳִִֵֶַַַַַָָָָָ
הּבד44ּגּביו ּבית ׁשמי ונפחתּו טפחים45, אֹו46ּכארּבעה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

זה ׁשּיעּׂשה עד למּטה, וזֹורע יֹורד הּגּנה ּבעל הרי - ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָיֹותר
ּכּפין ּבּדֹו העליֹון47לבית ויתּקן ּכל48, ויזרע ּגּנתֹו קרקע ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

ִָּגּנתֹו.
.Ëזֹו49ׁשּתי ּגב על זֹו עבי50גּנֹות ּבגבּה ּבינתים והּירק , ְְְְֳִִִֵֵַַַַַָָֹ

ׁשּביניהם ולּטל51הארץ ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהעליֹון ּכל : ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹֹֹ
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יהודה.18) כרבי ולא וכחכמים קיז. שם בלבד.19)משנה הבית בעל חשבון מפני20)על דירה שכר לו להעלות צריך ואינו
הכותלש את לבנות הבית בעל את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב [ומה כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד הבית

לבנות אותו לכוף העלייה בעל ויכול שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא שהרי קיים, שהבית משום אלא זה אין - שנפל
בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא משתעבד הבית שרק המגידֿמשנה שהביא הרשב"א כדעת (ודלא שנפל הכותל
במגיד וראה הרשב"א, סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל אין הבית שנפל שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה העלייה
שיתקן הבד בית לבעל לכופו יכול וודאי - הבד בית של גגו ונפחת גביו על וגינה בסלע הבנוי הבד ובבית משנה). וכסף משנה

לכופו]. שיכול כתב ולא ח, בהלכה להלן רבינו זאת השמיט למה להבין יש אבל שם. בירושלמי מפורש וכן בברייתא21)גגו, שם
כמותו. שהכריע וכרבא נתן עניים.22)וכרבי אותו,23)שהם למכור שניהם שרוצים או שטח, על לזרוע רוצים שהם כגון,

טו. יד, קטן סעיף שם וסמ"ע לזה, ולא לזה לא המתחיל דיבור שם תוספות אוכלת24)וראה שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי
(תורת בקרקע לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת ראוי אינו שנה, תשעים לעמוד ראוי הבית היה שאם היינו, שליש, בקרקע

שם). עולא.25)חיים של משמו אדא בר אחא רב של מימרא כבסמוך.26)שם חוסנו ממידת למעט לו אסור כלומר,27)אבל
ברוחב. שהרבה שרוחבם28)או אבנים ועשאם יח) הלכה ב פרק (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם שאין לבנים שהיו כגון,

להלן. וראה (שם). טפחים הוא29)שישה כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל (שם) טפחים חמישה שרחבה מגזית כגון
שם. מציעא בבא שם.30)בגמרא הבית.31)מימרא של מהחוזק גורע זה ואף הנ"ל. חזק32)במימרא יותר נמוך שבית

לשנות,33)מגבוה. שלא לעיקרון להרבות,היינו, לו ומותר וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך: ביחס אבל
דלהלן. הפרטים כל נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר העלייה בכובד להרבות לו אסור העלייה בעל בתרא34)ואילו בבא

בקרקע. טבעו שהכתלים המפרש כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים נשארו שהכתלים היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו:
ו).35) קטן סעיף קסד סימן (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה ואין טפחים, מעשרה למטה לדור יכול אדם התקרה36)שאין את

משנה).37)הרעועה. (מגיד א בהלכה כמו המעזיבה את והעליון התקרה, את בונה הבית בעל חמא38)היינו, רב של במימרא
שם.39)שם. יהושע, רב של בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו העלייה תשפל שאם התנו כשחלקו (שם40)כלומר, רש"י

קנים". "חבילת מפרש: איסורייתא) המתחיל במשנה.41)דיבור קיז: מציעא מהם42)בבא להוציא זיתים, בו שעוצרים מקום
לאחר.43)שמנם. שייכת הגינה.44)והיא של קרקעיתה היא הבד בית שתקרת הבד.45)באופן בית כשמואל46)תקרת

לנו איכפת לא - טפחים מארבעה בפחות נפחת ואם (שם). למטה וחציו למעלה חציו זורע אדם שאין לפי קיח.). (שם כרב ולא
בתלמוד. מקומות בכמה שאמרו כמו טפחים מארבעה בפחות חשוב מקום לך שאין שייך48)תקרה.47)לפי המעזיבה שתיקון

א. הלכה למעלה רבינו כשיטת במשנה.49)לעליון, קיח: משל50)שם גבוהה האחת וקרקעית ההר, במורד סמוכות ששתיהן
גדל,51)חברתה. שלי שבאוויר הוא, שלי אומר והתחתון גדל, שבקרקעי הוא, שלי אומר העליון ביניהם: דיןֿודברים ונתעורר

ירק. כאן ואין למעלה עד בעפר ממלא רצה שאם



mipkyסו zekld - zah 'e oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

מעּקרֹו ׁשּלֹו52אֹותֹו הּוא הרי ּובלבד53- את54, יאנס ׁשּלא ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
ּתחּתֹון55עצמֹו ׁשל - והּׁשאר היה56; ואינֹו57. לנֹופֹו, מּגיע ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָ

העליֹון יּטל לא - לעּקרֹו מֹוציאין58מּגיע אין - נטל ואם ; ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָֹֹ
האילן אבל מּידֹו. ׁשהּוא59אֹותֹו ּפי על אף הּמצר, על העֹומד ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

חֹולקין ׁשניהם הרי - מהן אחד ּׂשדה לתֹו ּבפרֹותיו.60נֹוטה ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ
.Èואמר61ׁשטף חברֹו, ּׂשדה ּבתֹו ּוׁשתלם זיתיו את נהר ְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָָ

מּׁשּום לֹו, ׁשֹומעין אין - נֹוטל אני זיתי הארץ62הּלה: ,63יּׁשּוב ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּבמקֹומן יעמדּו ואם64אּלא ּבגּוׁשיהן65. הּנהר ,66עקרן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכל הּזיתים ּבעל עם הּׂשדה ּבעל הּפרֹות יחלקּו - ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָּכׁשּׁשתלן
ׁשנים הּׂשדה67ׁשלׁש לבעל הּכל - ׁשלׁש ּולאחר לא68, ואם . ְְְִִֶַַַַַַָָָָֹֹ

מּיד הּקרקע לבעל הּכל - ּבגּוׁשיהן .69נעקרּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָֹ
.‡Èּבֹו הּמֹוכר70ּכּיֹוצא לעצים71, אם72זיתיו עּמֹו73: ּפסק ְִִִֵֵֵֵַַַָָ

הּקרקע לבעל הן הרי ׁשּיעּׂשּו הּפרֹות ּכל - מּיד ;74לקץ ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ
ׁשּיֹוציאּו75ואם הּפרֹות ּכל - ׁשּירצה זמן ּכל לקץ עּמֹו התנה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּפחֹות עּׂשּו אם סתם: מכר העצים. מרביעית76לבעל ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
ההֹוצאה77לסאה מן הּזיתים78חּוץ ּבעל ׁשל אּלּו הרי -79; ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

יחלקּו אּלּו הרי - ההֹוצאה מן חּוץ לסאה רביעית .80עּׂשּו ְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָֹ

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

לעּׂשֹות‡. חברֹו את ּכֹופה מהן אחד ּכל - הּׁשּתפין ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחצר

להם צריכה ׁשהחצר הּדברים ּכל וכן ודלת, ׁשער ּבית ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּה
אבל לעּׂשֹותם; הּמדינה ּבני ׁשּנהגּו דברים אֹו ּגדֹול, ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹצר
ּכֹופהּו. אינֹו - ּבֹו וכּיֹוצא וכּיּור צּיּור ּכגֹון הּדברים, ְְְְְִִִֵֵֵַַָָׁשאר
ּבּמה לֹו ׁשּנֹוח דעּתֹו הּׁשני ּגּלה אם מעצמֹו, מהן אחד ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָעּׂשה
חלקֹו ונֹותן הּכל, את עליו מגלּגלין - חברֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשעּׂשה

ַָָּבהֹוצאה.
מׁשעּבדין·. החצר ּבני - אחרת ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמי

הּדברים ּבׁשאר אבל ּומנעּול; ונגר ּדלת עּמהם לעּׂשֹות ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו
חצר ּבאֹותּה עּמהם ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין -ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּכל. על אֹותֹו מׁשעּבדין -ְְְִַַַֹ
אֹו‚. ּבהמה ּבּה להעמיד ׁשּבּקׁש ּבחצר הּׁשּתפין מן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד

ׁשאר וכן עליו. מעּכב חברֹו - ּתרנגֹולין ּבּה לגּדל אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָרחים,
- ּבחצרֹותיהן לעּׂשֹותן הּמקֹום אנׁשי ּדר ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
לפי הּכביסה, מן חּוץ זה, על זה מעּכבין הּׁשּתפין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻּבכּלן
הּנהר. ּגב על להתּבּזֹות יּׂשראל ּבנֹות ׁשל ּדרּכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאין

ּבני„. ּכל - מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי ואחד הּׁשּתפין חצר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאחד
אּלא ּבּמבֹוי להׁשּתּמׁש ׁשּלא זה על זה מעּכבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמבֹוי
ּבּמבֹואֹות. ּבהן להׁשּתּמׁש הּמדינה ּבני ׁשּדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבדברים

רחים‰. אֹו ּבהמה ׁשהעמיד ּבחצר הּׁשּתפין מן ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מעּכב זה הרי - ׁשּתפֹו ּבֹו מחה ולא ּבחצר, ּבהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוכּיֹוצא
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ויש52) בספק, נשאר זה כן ואם תיקו" מאי, לנופו, מגיע ואין לעיקרו "מגיע שם: בגמרא שנמצא ומה לנופו, מגיע שאינו אף
לה. גרס לא שרבינו נראה - כדלהלן העליון ייטול שלא קיט.53)לפסוק שם לקיש ריש פסק שכן שם, במשנה שמעון כרבי

כל אלא ירק". כאן אין עפר גינתו למלאות התחתון ירצה שאם לתחתון, שהכול שם יהודה כרבי שמעון רבי סובר הדין ומעיקר
תחתון. לגבי הוא מפקיר - וליטול ידו את לפשוט עליון שיכול קיט.54)מה שם ינאי רבי דבי יתפשט55)מימרת שלא כלומר,

שם). לרבינו המשניות (פרוש סכנה לידי שיגיע עד כך הירק56)כל ששורשי קיח:) (שם רבא שאמר ומה השורשים. [אפילו
הרי וליטול, ידו לפשוט יכול אינו אם אבל וליטול, ידו לפשוט יכול הוא אם אלא זה אין - יהודה רבי לדעת אפילו עליון של הם

והשאר]. המתחיל דיבור במשנה שם רש"י ועיין לתחתון, מפקירו נפתרה.57)הוא שלא ענן רב של בעייה קיט. לא58)שם
לתחתון, שהכול יהודה כרבי הלכה שהרי ועוד משנה). (כסף המוחזק הוא שהתחתון מפני בממון, ספק כל כדין שיחלוקו, פסק

התחתון). (=בחזקת בחזקתו הוא הרי לעליון מפקיר אם הוא שספק וכיוון לעליון מפקיר שהוא אלא כשמואל59)כנ"ל, קז. שם
אילן). המתחיל דיבור שם (תוספות שניהם של שהוא המצר, בתוך שורשיו אבל נוטים, ענפיו כלומר כרב. שהוא60)ולא כיוון

שניהם. של מקרקע קא.61)יונק שם להבא62)ברייתא אף עכשיו עד שנטע שהראשון א. קטן סעיף קסח סימן סמ"ע ראה
הנ שהביא זה ואילו בארץ.ייטע, במטעים להרבות מעוניינים ואנו מעצמו, נוטע היה לא לרשותו, הזיתים את של63)הר מימרא

ועיין א. סעיף קסח סימן ערוך בשולחן הוא וכן קא:), (שם זיתיו את ליטול ויכול לו, שומעים בחו"ל אבל שם. בגמרא יוחנן רבי
שמח. ה).64)אור קטן סעיף (סמ"ע בהם רוצה השדה בעל קא.65)אם שם לקיש ריש בשם שסביב66)מימרא העפר גושי

מעשר מהלכות י (פרק ערלה משום בהם ואין נעקרו שלא כמו הם והרי עפר, מאותו לחיות יכולים היו ניטעו לא אם ואף האילנות
יב). הלכה רבעי ונטע (מגיד67)שני זה של הקרקע בלי פירות לגדל יכולים אינם - בלבד מהגושים לחיות שיכולים פי על שאף

שהמוצא פי על ואף בהם. חלק לשניהם יש ולפיכך שם) (גמרא ערלה מחמת אסורים היו הגושים, ובלי הרשב"א). בשם משנה
י) הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"א (פרק ממנה הבעלים נתייאשו שוודאי שלו היא הרי נהר של ובשלוליתו ים של בזוטו אבידה
קרקע דין להם יש גושיהם עם שנעקרו וכיוון יד) הלכה שם ח (פרק מועיל הייאוש אין בקרקע אבל במטלטלין, אלא זה אין -

למלך). פירותיהם?68)(משנה אוכל הייתי לא האם שנים, שלוש לפני אותם נוטע אני הייתי אם הזיתים: לבעל אומר הוא שהרי
שם). (משנה69)(גמרא ים של זוטו כדין בייאוש השדה בעל בהם וזכה להם, מטלטלין דין - גושיהם בלי שנעקרו שכיוון

ד). קטן סעיף קסח סימן (סמ"ע הרביעית השנה עד בערלה אסורים הפירות שהרי ובשבחם, העצים בגוף והמדובר למלך).
הקרקע.70) לבעל הכל דלהלן בהא כן כמו השדה, לבעל הכל שנים שלוש שלאחר שאמרנו כשם ק:71)כלומר, מציעא בבא

לבניין72)במשנה. או פירות.להסקה לגדל ולא פשוט.73), כדבר שם, וטריא בשקלא במשמעות74)התברר הכל היינו,
בהם). חלק תמיד יש הזיתים שלבעל המגידֿמשנה, שהביא הרשב"א, כשיטת (ולא כדבר75)הלשון שם, וטריא בשקלא זה אף

מזה.76)פשוט. מקפידים הבעלים אין שמן.77)שאז הלוג רביעית מוציא אינו מהם שסאה עד כך, כל רעים של78)שהם
פזי. בן שמעון רבי של מימרא קא. ק: שם וכדומה, והעצירה, אם79)המסיקה מקפיד הקרקע בעל אין כך כל רעים שהם שלפי

שם). (גמרא לעצמו נוטלם הזיתים שם).80)בעל (משנה גדלה ארצי אומר וזה גדלו זיתי אומר זה בהם: חלק לשניהם שיש
וכן1) בחצרו, לעשות לחבירו למנוע האחד שיכול והדברים זה, את זה בו שכופין לעשותו בחצר לשותפין שיש מה בו נתבאר

mipky zekld - zah 'e oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

וכּיֹוצא זֹו ּבהמה ּבפני העמיד ואם ׁשּירצה. זמן ּכל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליו
ׁשהּׁשּתפין החזיק. - טפחים עּׂשרה גבֹוהה מחיצה ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻּבּה
ּדברים ּבּמה מחל. - והּניחֹו והֹואיל הּמחיצה, על ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָמקּפידין
העמיד אפּלּו חברֹו, ּבחצר אבל הּׁשּתפין; ּבחצר ֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֻאמּורים?
ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר החזיק. לא - מחיצה לֹו ועּׂשה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמּתֹו

מע לכל הּדין והּוא ׁשאלה. דר אּלא וכיריםזה ּתּנּור מיד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ל אין - החזיק ּתאמר: ׁשאם ּבהן. וכּיֹוצא ּתרנגֹולין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּומגּדל

לחברֹו. מקֹום ׁשּמׁשאיל ְֲִֵֶַַָָָאדם
.Âּביתֹו ּבתֹו חּלֹון לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש הּׁשּתפין מן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻאחד

ואם מּמּנּו. ּבֹו ׁשּמסּתּכל מּפני עליו, מעּכב חברֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלחצר
ּכנגד ּבית ּפתח ּבחצר, הּׁשּתפין יפּתחּו לא וכן יסּתם. - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּפתח
לרׁשּות אדם ּפֹותח אבל חּלֹון. ּכנגד חּלֹון אֹו ּבית ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפתח
לֹו: ׁשאֹומר מּפני חּלֹון; ּכנגד וחּלֹון ּפתח ּכנגד ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהרּבים

.אֹות ׁשרֹואין הרּבים רׁשּות מּבני ּכאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָהריני
.Êחצר ּפתח ּכנגד חנּות אדם יפּתח לא כן ּפי על ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹואף

הרּבים רׁשּות ּבני ׁשהרי ּתמיד; קבּוע הּזק ׁשּזה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחברֹו,
ּבפתח ּומּביט הּיֹום ּכל ּבחנּותֹו יֹוׁשב וזה וׁשבים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעֹוברים

ֲֵחברֹו.
.Áאינֹו - אחרת ּבחצר ּבית ׁשּלקח ּבחצר הּׁשּתפין מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד

על עלּיה ּבנה אפּלּו ׁשּלֹו. הּׁשּתפין לחצר ּפתחֹו לפּתח ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻיכֹול
ׁשּמרּבה לפי החצר, לתֹו ּפתח לּה יעּׂשה לא - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּגּבי
ונעּׂשּו אחד, ׁשכן לזה ׁשהיה ּכמי נעּׂשה .הּדר את ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעליהן
ּביתֹו. לתֹו עלּיה ּפתח הּוא ּפֹותח אבל הרּבה. ׁשכנים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו

חֹולק. - לׁשנים חדרֹו לחלק רצה ְְְֲִִִֵַַַָָֹואם
.Ëאצלֹו ׁשהביא הּׁשּתפין מן ׁשאחד למד: אּתה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמּכאן

מּפני עליו, לעּכב לחברֹו יׁש - אחרת ּבית אנׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלביתֹו
אחד, ּבית לבעל ּביתֹו הּמּׂשּכיר וכן .הּדר את עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמרּבה
ּכאחד עּמֹו לׁשּכן מיּדעיו אֹו קרֹוביו עּמֹו הביא ּכ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֻואחר

עליו. מעּכב הּמּׂשּכיר הרי - זה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּבבית
.Èיכֹול אינֹו - קטן הּׁשּתפין מן אחד ׁשל ּפתח ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיה

יכֹול אני קטן ּבפתח לֹו: אֹומר ׁשּתפֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהרחיבֹו;
ּבפתח מּמ להּסתר יכֹול ואיני ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת מּמ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהּסתר
אֹומר ׁשהרי ׁשנים; יעּׂשּנּו לא - ּגדֹול הּפתח היה ואם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּגדֹול.
יכֹול. איני - ּבׁשנים להּסתר, יכֹול אני אחד ּבפתח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו:

.‡Èורצה הרּבים לרׁשּות קטן ּפתח לֹו ׁשהיה מי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל
חברֹו אין - ׁשנים לעּׂשֹותֹו ורצה רחב היה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלהרחיבֹו,
הרּבים רׁשּות ּבני לֹומר צרי ואין עליו; מעּכב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכנגּדֹו

עליו. לעּכב יכֹולין ְְִֵֵֶַָָָׁשאינן
.·Èקֹורה אֹו לחי להן לעּׂשֹות זה את זה מבֹוי ּבני ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכֹופין

ַָלּמבֹוי.
.‚Èאֹותֹו ּכֹופין מבֹוי ּבני אין - לּמבֹוי ּפתח לֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָמי

ּבחבילתי ׁשאּכנס רצֹוני לֹומר: ׁשּיכֹול לּמבֹוי; ּדלת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלעּׂשֹות
הּמבֹוי ּבני ּובקׁשּו הרּבים, לרׁשּות המפּלׁש ּומבֹוי ּפתחי. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻעד

עליהם, מעּכבין הרּבים רׁשּות ּבני - ּדלתֹות להם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהעמיד
ּבֹו. ונכנסין הרּבים ּדֹוחקין ׁשּפעמים ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָמּפני

.„Èמבֹוי ּבני - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי ּפתח לפּתח ׁשּבּקׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמי
היה ואם .הּדר את עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמעּכבין

לכּתחּלה. ׁשּירצה ּפתח ּכל ּפֹותח - מפּלׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמבֹוי
.ÂËסתּום ּפתח לֹו זההיה הרי - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

מבֹוי ּבני - ּפּצימיו את ּפרץ ואם ׁשּירצה; עת ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפֹותחֹו
ּפתחֹו לסּתם ׁשּבּקׁש מבֹוי מּבני אחד וכן עליו. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמעּכבין
יבֹוא ׁשּמא עליו; מעּכבין מבֹוי ּבני - אחר למבֹוי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּולהחזירֹו
ּבני על הּקצּוב הּמס מן מחלקן ּומתמעט מס, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעליהם
הרי - הּמבֹוי ּבני על קצּוב הּמס ׁשאין מקֹום ,לפיכ ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמבֹוי.

ׁשּירצה. עת ּבכל ּפתחֹו סֹותם ְְְִִֵֵֶֶֶָזה
.ÊËּכּלן - מפּלׁש ׁשאינֹו למבֹוי הּפתּוחֹות חצרֹות ְְְֲֵֵֵֶַָָָָֻֻחמׁש

וכן לעצמּה. מׁשּתּמׁשת והחיצֹונה החיצֹונה, עם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁשֹות
ואינּה החיצֹונה, עם ּומׁשּתּמׁשת לעצמּה, מׁשּתּמׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה
ּכּלן עם מׁשּתּמׁשת הּפנימית נמצאת הּׁשאר. עם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻמׁשּתּמׁשת
אצטּבא ּבנה הּׁשנּיה ּבעל אם ,לפיכ לעצמּה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּומׁשּתּמׁשת
אבל עליו; לעּכב יכֹולה החיצֹונה אין - ּוסתמֹו ּפתחֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכנגד
הּדר את עליהן ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין הּפנימּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
ׁשּפתח הּׁשנּיה ּבעל וכן האצטּבא. מּקיפין ׁשהרי ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאר
מעּכבת החיצֹונה אין - החיצֹונה ּובין ּבינֹו ׁשני ּפתח ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלחצרֹו
אם אבל ולחּוץ. מּפתחֹו אּלא להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָעליו,
מעּכבת הּפנימית - הּׁשליׁשי ּובין ּבינֹו הּׁשני הּפתח ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּפתח
הראׁשֹון חצרֹו מּפתח אּלא ּבּמבֹוי להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו,

ּבכּלן. הּדין וכן ְְְִֵַַָֻולחּוץ.

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּובריח‡. ּדלתים חֹומה לעּׂשֹות זה את זה העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכֹופין
ּונביאים ּתֹורה ספר ולקנֹות הּכנסת, ּבית להן ולבנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלעיר,
הּצּבּור. מן לקרֹות ׁשּירצה מי ּכל ּבהן ׁשּיקרא ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּוכתּובים,

לּקח·. ּדין ּבית אֹותֹו ּכֹופין - יּׂשראל ּבארץ עיר ׁשּלקח ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמי
וכֹופין יּׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום רּוחֹותיה, מארּבע דר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹו
חריץ. ּובן חריץ ּביניהם לעּׂשֹות זה את זה ּבקעה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבני

אֹותֹו‚. מׁשעּבדין העיר ּבני - אחרת ּבעיר חצר לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
אבל הּמים; ואּמת ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות עּמהם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹלחּפר
ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין - הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבׁשאר

הּכל. על אֹותֹו מׁשעּבדין - העיר ּבאֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָֹעּמהם
לפי„. ּגֹובין - החֹומה לבנֹות העיר מאנׁשי ּגֹובין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשהן

יֹותר. נֹותן לחֹומה הּסמּו ּכל החֹומה. מן הּבּתים ְִִִֵֵַַַַַָָָָָקריבת
ּדירה‰. ּבית ּבּה ׁשּקנה אֹו חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּבעיר הּדר ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹוכל

החֹומה לתּקּון הּצריכין הּדברים ּבכל העיר ּבני עם נֹותן -ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּכּיֹוצא וכל הּמדינה, את הּׁשֹומרין הּפרׁשין ּוּׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּדלתֹות,

העיר. את ׁשּׁשֹומרין אּלּו ְְִִִִֵֶֶָָּבדברים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעשותו. לאחר האחד שמונעין ומה לעשות, לזה זה מבוי בני שכופין לעשות,1)מה זה את זה כופין העיר שבני מה בו נתבאר
החצרות בני בין שיש ממה קצת לזה ונמשך אחרת, עיר לבני או לקצתן מונעין שקצתן ומה פטורין, שקצתן לעשות לכולן שיש ומה

חבירו. מגינת לפנים גינה לו שיש מי וכן חבירו של מביתו לפנים בור לו שיש מי ודין בזה,
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וכּיֹוצא זֹו ּבהמה ּבפני העמיד ואם ׁשּירצה. זמן ּכל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליו
ׁשהּׁשּתפין החזיק. - טפחים עּׂשרה גבֹוהה מחיצה ְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻּבּה
ּדברים ּבּמה מחל. - והּניחֹו והֹואיל הּמחיצה, על ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָמקּפידין
העמיד אפּלּו חברֹו, ּבחצר אבל הּׁשּתפין; ּבחצר ֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֻאמּורים?
ׁשאין ידּוע, ׁשהּדבר החזיק. לא - מחיצה לֹו ועּׂשה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבהמּתֹו

מע לכל הּדין והּוא ׁשאלה. דר אּלא וכיריםזה ּתּנּור מיד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ל אין - החזיק ּתאמר: ׁשאם ּבהן. וכּיֹוצא ּתרנגֹולין ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּומגּדל

לחברֹו. מקֹום ׁשּמׁשאיל ְֲִֵֶַַָָָאדם
.Âּביתֹו ּבתֹו חּלֹון לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש הּׁשּתפין מן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻאחד

ואם מּמּנּו. ּבֹו ׁשּמסּתּכל מּפני עליו, מעּכב חברֹו - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלחצר
ּכנגד ּבית ּפתח ּבחצר, הּׁשּתפין יפּתחּו לא וכן יסּתם. - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֻּפתח
לרׁשּות אדם ּפֹותח אבל חּלֹון. ּכנגד חּלֹון אֹו ּבית ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפתח
לֹו: ׁשאֹומר מּפני חּלֹון; ּכנגד וחּלֹון ּפתח ּכנגד ּפתח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהרּבים

.אֹות ׁשרֹואין הרּבים רׁשּות מּבני ּכאחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָהריני
.Êחצר ּפתח ּכנגד חנּות אדם יפּתח לא כן ּפי על ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹואף

הרּבים רׁשּות ּבני ׁשהרי ּתמיד; קבּוע הּזק ׁשּזה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָחברֹו,
ּבפתח ּומּביט הּיֹום ּכל ּבחנּותֹו יֹוׁשב וזה וׁשבים, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָעֹוברים

ֲֵחברֹו.
.Áאינֹו - אחרת ּבחצר ּבית ׁשּלקח ּבחצר הּׁשּתפין מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד

על עלּיה ּבנה אפּלּו ׁשּלֹו. הּׁשּתפין לחצר ּפתחֹו לפּתח ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֻיכֹול
ׁשּמרּבה לפי החצר, לתֹו ּפתח לּה יעּׂשה לא - ּביתֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּגּבי
ונעּׂשּו אחד, ׁשכן לזה ׁשהיה ּכמי נעּׂשה .הּדר את ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעליהן
ּביתֹו. לתֹו עלּיה ּפתח הּוא ּפֹותח אבל הרּבה. ׁשכנים ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָלֹו

חֹולק. - לׁשנים חדרֹו לחלק רצה ְְְֲִִִֵַַַָָֹואם
.Ëאצלֹו ׁשהביא הּׁשּתפין מן ׁשאחד למד: אּתה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמּכאן

מּפני עליו, לעּכב לחברֹו יׁש - אחרת ּבית אנׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָלביתֹו
אחד, ּבית לבעל ּביתֹו הּמּׂשּכיר וכן .הּדר את עליו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּמרּבה
ּכאחד עּמֹו לׁשּכן מיּדעיו אֹו קרֹוביו עּמֹו הביא ּכ ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹֻואחר

עליו. מעּכב הּמּׂשּכיר הרי - זה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָּבבית
.Èיכֹול אינֹו - קטן הּׁשּתפין מן אחד ׁשל ּפתח ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיה

יכֹול אני קטן ּבפתח לֹו: אֹומר ׁשּתפֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהרחיבֹו;
ּבפתח מּמ להּסתר יכֹול ואיני ּתׁשמיׁש, ּבׁשעת מּמ ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהּסתר
אֹומר ׁשהרי ׁשנים; יעּׂשּנּו לא - ּגדֹול הּפתח היה ואם ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּגדֹול.
יכֹול. איני - ּבׁשנים להּסתר, יכֹול אני אחד ּבפתח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו:

.‡Èורצה הרּבים לרׁשּות קטן ּפתח לֹו ׁשהיה מי ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָאבל
חברֹו אין - ׁשנים לעּׂשֹותֹו ורצה רחב היה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלהרחיבֹו,
הרּבים רׁשּות ּבני לֹומר צרי ואין עליו; מעּכב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכנגּדֹו

עליו. לעּכב יכֹולין ְְִֵֵֶַָָָׁשאינן
.·Èקֹורה אֹו לחי להן לעּׂשֹות זה את זה מבֹוי ּבני ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכֹופין

ַָלּמבֹוי.
.‚Èאֹותֹו ּכֹופין מבֹוי ּבני אין - לּמבֹוי ּפתח לֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָמי

ּבחבילתי ׁשאּכנס רצֹוני לֹומר: ׁשּיכֹול לּמבֹוי; ּדלת ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָלעּׂשֹות
הּמבֹוי ּבני ּובקׁשּו הרּבים, לרׁשּות המפּלׁש ּומבֹוי ּפתחי. ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֻעד

עליהם, מעּכבין הרּבים רׁשּות ּבני - ּדלתֹות להם ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָלהעמיד
ּבֹו. ונכנסין הרּבים ּדֹוחקין ׁשּפעמים ְְְְֲִִִִִִֵֶַָָָמּפני

.„Èמבֹוי ּבני - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי ּפתח לפּתח ׁשּבּקׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמי
היה ואם .הּדר את עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמעּכבין

לכּתחּלה. ׁשּירצה ּפתח ּכל ּפֹותח - מפּלׁש ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמבֹוי
.ÂËסתּום ּפתח לֹו זההיה הרי - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻ

מבֹוי ּבני - ּפּצימיו את ּפרץ ואם ׁשּירצה; עת ּבכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּפֹותחֹו
ּפתחֹו לסּתם ׁשּבּקׁש מבֹוי מּבני אחד וכן עליו. ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹמעּכבין
יבֹוא ׁשּמא עליו; מעּכבין מבֹוי ּבני - אחר למבֹוי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָּולהחזירֹו
ּבני על הּקצּוב הּמס מן מחלקן ּומתמעט מס, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָעליהם
הרי - הּמבֹוי ּבני על קצּוב הּמס ׁשאין מקֹום ,לפיכ ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּמבֹוי.

ׁשּירצה. עת ּבכל ּפתחֹו סֹותם ְְְִִֵֵֶֶֶָזה
.ÊËּכּלן - מפּלׁש ׁשאינֹו למבֹוי הּפתּוחֹות חצרֹות ְְְֲֵֵֵֶַָָָָֻֻחמׁש

וכן לעצמּה. מׁשּתּמׁשת והחיצֹונה החיצֹונה, עם ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁשֹות
ואינּה החיצֹונה, עם ּומׁשּתּמׁשת לעצמּה, מׁשּתּמׁשת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשנּיה
ּכּלן עם מׁשּתּמׁשת הּפנימית נמצאת הּׁשאר. עם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻמׁשּתּמׁשת
אצטּבא ּבנה הּׁשנּיה ּבעל אם ,לפיכ לעצמּה. ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּומׁשּתּמׁשת
אבל עליו; לעּכב יכֹולה החיצֹונה אין - ּוסתמֹו ּפתחֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּכנגד
הּדר את עליהן ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין הּפנימּיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכל
ׁשּפתח הּׁשנּיה ּבעל וכן האצטּבא. מּקיפין ׁשהרי ,ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבאר
מעּכבת החיצֹונה אין - החיצֹונה ּובין ּבינֹו ׁשני ּפתח ְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלחצרֹו
אם אבל ולחּוץ. מּפתחֹו אּלא להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָעליו,
מעּכבת הּפנימית - הּׁשליׁשי ּובין ּבינֹו הּׁשני הּפתח ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָּפתח
הראׁשֹון חצרֹו מּפתח אּלא ּבּמבֹוי להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליו,

ּבכּלן. הּדין וכן ְְְִֵַַָֻולחּוץ.

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּובריח‡. ּדלתים חֹומה לעּׂשֹות זה את זה העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכֹופין
ּונביאים ּתֹורה ספר ולקנֹות הּכנסת, ּבית להן ולבנֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָלעיר,
הּצּבּור. מן לקרֹות ׁשּירצה מי ּכל ּבהן ׁשּיקרא ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּוכתּובים,

לּקח·. ּדין ּבית אֹותֹו ּכֹופין - יּׂשראל ּבארץ עיר ׁשּלקח ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָמי
וכֹופין יּׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום רּוחֹותיה, מארּבע דר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹו
חריץ. ּובן חריץ ּביניהם לעּׂשֹות זה את זה ּבקעה ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָּבני

אֹותֹו‚. מׁשעּבדין העיר ּבני - אחרת ּבעיר חצר לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי
אבל הּמים; ואּמת ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות עּמהם ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹלחּפר
ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין - הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבׁשאר

הּכל. על אֹותֹו מׁשעּבדין - העיר ּבאֹותּה ְְְְִִִֶַַַָָָֹעּמהם
לפי„. ּגֹובין - החֹומה לבנֹות העיר מאנׁשי ּגֹובין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשהן

יֹותר. נֹותן לחֹומה הּסמּו ּכל החֹומה. מן הּבּתים ְִִִֵֵַַַַַָָָָָקריבת
ּדירה‰. ּבית ּבּה ׁשּקנה אֹו חדׁש, עּׂשר ׁשנים ּבעיר הּדר ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹוכל

החֹומה לתּקּון הּצריכין הּדברים ּבכל העיר ּבני עם נֹותן -ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ּכּיֹוצא וכל הּמדינה, את הּׁשֹומרין הּפרׁשין ּוּׂשכר ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּדלתֹות,

העיר. את ׁשּׁשֹומרין אּלּו ְְִִִִֵֶֶָָּבדברים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לעשותו. לאחר האחד שמונעין ומה לעשות, לזה זה מבוי בני שכופין לעשות,1)מה זה את זה כופין העיר שבני מה בו נתבאר
החצרות בני בין שיש ממה קצת לזה ונמשך אחרת, עיר לבני או לקצתן מונעין שקצתן ומה פטורין, שקצתן לעשות לכולן שיש ומה

חבירו. מגינת לפנים גינה לו שיש מי וכן חבירו של מביתו לפנים בור לו שיש מי ודין בזה,
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.Âאנׁשי מּכל לֹוקחין - העיר לׁשמירת ׁשּצריכין הּדברים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל
ׁשאין חכמים; מּתלמידי חּוץ היתֹומים, מן ואפּלּו ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָהעיר,
אבל ׁשֹומרּתן. ׁשהּתֹורה ׁשמירה, צריכין חכמים ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָּתלמידי
ּכל ואם החכמים. מן אפּלּו - והרחֹובֹות הּדרכים ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָלתּקּון
חכמים ּתלמידי יצאּו לא - ּבעצמן ּומתּקנין יֹוצאין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹהעם
הארץ. עם לפני להזּדלזל חכמים ּתלמידי ּדר ׁשאין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעּמהן,

.Êמן אף ּגֹובין - לּמדינה מים ּבֹו להביא נהר חֹופרין ְְְִִִִִִַַַָָָָָהיּו
ּׂשדֹותיהם מּמּנּו ׁשּיׁשקּו ּכדי להם, זכּות ׁשּזֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָהיתֹומים;
- הּמים ּבאּו ׁשּלא ּדבר להם ארע אם ,לפיכ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹוכרמיהם.
מה ּכל להם מחזירין היתֹומים, מהן נהנּו ולא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהֹואיל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מהן. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹּׁשּנלקח
.Áחּיט לא ּביניהן להֹוׁשיב ׁשּלא זה את זה מבֹוי ּבני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּכֹופין

אחד ּבּמבֹוי ׁשם היה אּמנּיֹות. מּבעלי אחד ולא ּברסי, ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻֻולא
אֹו מרחץ ׁשם ׁשהיתה אֹו ּבֹו, מחּו ולא אּמן, מבֹוי ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹֻמּבני
אֹו ּכנגּדֹו אחרת מרחץ ועּׂשה חברֹו ּובא רחים, אֹו ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחנּות
חּיי. ּפֹוסק אּתה לֹו: ולֹומר למנעֹו יכֹול אינֹו - אחרת ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָטחֹון
יׁש ׁשהרי למנעֹו, יכֹולין אינן - אחר מבֹוי מּבני היה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָואפּלּו
לעּׂשֹות ׁשּבא אחרת מּמדינה ּגר אבל אּמנּות. אֹותּה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּביניהם
- זה ׁשל מרחץ מּצד מרחץ אֹו זה, ׁשל חנּותֹו ּבצד ְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַָָחנּות
אינֹו - הּמל מנת עּמהם נֹותן היה ואם למנעֹו. להן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָיׁש

למנעֹו. ְְָָיכֹול
.Ëיכֹולין הּמדינה ּבני אין - ּבעירֹות הּמחזירין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָרֹוכלין

ׁשּיהיּו ּכדי מחזירין, ׁשּיהיּו היא עזרא ׁשּתּקנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלעּכבן;
מקֹום קֹובעין אינן אבל יּׂשראל. לבנֹות מצּויין ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָהּבּׂשמים
- הּוא חכם ּתלמיד ואם העיר. ּבני מּדעת אּלא ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָויֹוׁשבין

ׁשּירצה. מקֹום ּבכל מקֹום ְְִֵֶֶַָָָקֹובע
.Èּבני - העירֹות ּבתֹו למּכר סחֹורתם ׁשּמביאין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹהּסֹוחרים

אין - ּבלבד הּׁשּוק ּביֹום מכרּו ואם עליהם. מעּכבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהעיר
על יחּזרּו לא אבל ּבּׁשּוק; ׁשּימּכרּו והּוא אֹותם. ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹמֹונעין
- ּבעיר מלוה להן יׁש ואם הּׁשּוק. ּביֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהּפתחים
ׁשּיפרעּו עד הּׁשּוק, יֹום ּבלא אפּלּו ּפרנסתם ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמֹוכרין

להן. וילכּו ְְֵֶָָחֹובן
.‡È,רֹופא להעּׂשֹות ׁשּבּקׁש מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻאחד

ּבני - ּכֹוכבים עֹובדי ׁשל ּתינֹוקֹות מלּמד אֹו גרּדי, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֻאּמן,
והּיֹוצאין. הּנכנסין עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמבֹוי

לא יּׂשּכירּנּו לא - הּׁשּתפין ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש מי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹֻוכן
ׁשּכֹותב יהּודי לסֹופר ולא לגרּדי, ולא לאּמן, ולא ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶַָֹֹֹֻלרֹופא,

ּכֹוכבים. עֹובדי ׁשל ּתינֹוקֹות למלּמדי ולא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹהּׁשטרֹות,
.·È:לֹו ולֹומר ּבידֹו למחֹות הּׁשכנים יכֹולין - ׁשּבחצר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָחנּות

עֹוּׂשה אּלא והּיֹוצאין; הּנכנסים מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹאין
למחֹות יכֹולין אינן אבל ּבּׁשּוק. ּומֹוכר ּבחנּותֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָמלאכּתֹו
מּקֹול אֹו הּפּטיׁש מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִִֵַַַָָֹּבידֹו
ּתינֹוקֹות ללּמד לֹו יׁש וכן ּכן. לעּׂשֹות החזיק ׁשהרי ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָהרחים;
למחֹות יכֹולין הּׁשּתפין ואין ּביתֹו, ּבתֹו ּתֹורה יּׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻׁשל
ׁשל הּתינֹוקֹות מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִֵֶַַָָֹּבידֹו

רּבן. ֵַָּבית
.‚Èּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּביתֹו לפנים ּבֹור לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָמי

אדם ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
ממּלא אּלא מּבֹורֹו, ּומׁשקה ּבהמּתֹו מכניס ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיֹוצאין.
ּבעל הּבֹור. על ּפֹותחת עֹוּׂשין ּוׁשניהם מּבחּוץ. ְְִִֵֶֶַַַַַַַַּומׁשקה
חׁשד מּׁשּום - חצר ּובעל מימיו; את לׁשמר ּכדי - ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹהּבֹור

מּדעּתֹו. אּלא לׁשם ּתּכנס ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶַָָָֹאׁשּתֹו,
.„Èּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּגּנתֹו לפנים גּנה לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָמי

ו נכנסין, אדם ּבני אדםׁשּדר ּבני ׁשּדר ּבׁשעה יֹוצא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
לּׂשדה מּתֹוכּה יּכנס ולא ּתּגרים. לתֹוכּה מכניס ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹיֹוצאין.
הּצד מן הּדר את החזירּו .הּדר את זֹורע והחיצֹון ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַאחרת.
רֹוצה, ׁשהּוא ּבׁשעה ויֹוצא נכנס זה הרי - ׁשניהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּדעת
וכל אחרת. לּׂשדה מּתֹוכּה יּכנס ולא ּתּגרים; לתֹוכּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּומכניס
מן ׁשּנתנּו הּדר ּבזריעת חברֹו על לעּכב לֹו יׁש מהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחד

ַַהּצד.

ה'תשע"ב טבת ז' שני יום

ׁשביעי 1ּפרק
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חצר2מי‡. ועּׂשה חברֹו ּובא ּבכתלֹו, חּלֹון לֹו 3ׁשהיתה ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ
ּכדי זה, חּלֹון סתם החּלֹון: לבעל לֹומר יכֹול אינֹו - ְְְְִֵֵֶַַַַַַָֹּבצּדֹו

ּבי ּתּביט זה4ׁשּלא ּבהּזק החזיק ׁשהרי ואם5; חברֹו6. ּבא ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
צרי - ראּיתֹו הּזק ׁשּיסּור ּכדי החּלֹון ּכנגד ּכתלֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָלבנֹות

אּמֹות ארּבע החּלֹון מּכנגד ּכתלֹו את ׁשּלא7להרחיק ּכדי , ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ
עליו .8יאפיל ֲִַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בשלימות.1) החלונות ענייני וכל האחר, על לאחד שיש החלונות משפטי בו מבואר2)נתבארו ושם במשנה. כב. בתרא בבא
יד. הלכה ב פרק למעלה וראה חזקה. דין בחלונות החצר3)שיש את עשה כלומר, חצר", "ועשה אלא חצר", "לעשות כתב [לא

פי על שאף כאן רבינו והשמיענו ו). הלכה להלן (ראה בו החזיק ולפיכך חבירו, של בכתלו חלון שיש זה על מיחה ולא ושתק
ושתק המצר, חבירו שעשה עד חזקה, דין היה ולא ראייה, היזק שום היה לא ואז החצר, את שעשה לפני מקודם, היה שהחלון
(בתחילת שכתב מיגאש ר"י מדברי ולהוציא בחזקה. קונה הוא כן פי על ואף להחזיק, מעשה עשה לא כן ואם בידו, מיחה ולא

לביןמס מעשה, שם שאין לפי חזקה, שם שאין השותפין, בחצר ראייה היזק בין החילוק שזהו אחד, תירוץ לפי בתרא) בבא כת
השותפין שבחצר אחר: באופן ביניהם לחלק מוכרחים כן ואם החלון. בפתיחת מעשה שעשה לפי ראייה, להיזק חזקה בו שיש חלון
החלון בעל אין בחלון ואילו ידו, על ניזוק חבירו שגם מפני מיחה, לא שלפיכך לטעון ויכול ראייה בהיזק זה את זה מזיקים שניהם
השותפין שבחצר ב) סימן א פרק בתרא (בבא הרא"ש שכתב כמו או אחר. תירוץ לפי שם מיגאש הר"י שכתב וכמו כלל, ניזוק

ומסתכל]. החלון ליד שעומד בשעה אלא מזיקו אינו בחלון ואילו תמידי היזק ראייה.4)הוא היזק להלן5)והיינו, שכתב [כמו
שם.]. עיין טענה, ובלי לאלתר, חזקה מועילה ההרחקות שבכל ד הלכה יא שם.6)פרק עוד7)משנה הוא אם אף בזה, ודי

כא). סעיף קנד, סימן ערוך (שולחן יותר ולא פחות לא החכמים: שיעורי הם שכך עליו, כב:8)מאפיל שם ברייתא

mipky zekld - zah 'f ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לבנֹות9היתה·. חברֹו את ּכֹופה - ּבּכתל למּטה החּלֹון ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אּמֹות ארּבע ּברחּוק א10ּכנגּדּה ארּבע הּבנין ,11ּמֹותּולהגּביּה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָ

החּלֹון12ּכדי מן ּבֹו יּביט .13ׁשּלא ְִִֵֶַַַֹ
ּכנגד14היתה‚. ּכתל חברֹו ּובנה ּבּכתל, למעלה החּלֹון ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

החּלֹון עד ׁשּבנה הּכתל מראׁש היה אם מּלמּטה: ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהחּלֹון
ּפי על אף למנעֹו יכֹול אינֹו - יֹותר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְִֵֵַַַַַַָָֹּגבּה
עליו האפיל לא ׁשהרי ּכלּום; החּלֹון מּכתל הרחיק ,15ׁשּלא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבראּיה מּזיקֹו עד16ואינֹו הּכתל מראׁש ּגבּה נׁשאר אם אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹ
ׁשּלא ּכדי הּכתל, למעט ּכֹופהּו - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהחּלֹון
הּכתל יגּביּה אֹו החּלֹון; מן ויׁשקיף הּכתל ראׁש על ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַֹֹֹֹיעמד
ארּבע החּלֹון מן רחֹוק הּכתל ויהיה אּמֹות, ארּבע החּלֹון ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָֹעל

ויראה. יציץ ולא יאפיל ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹאּמֹות,
אחד17ּבנה„. מן19ּבצד18ּכתל להרחיק צרי - החּלֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טפח אּמֹות20החּלֹון ארּבע הּכתל ּומגּביּה אֹו21, החּלֹון, 22על ְְִֶֶַַַַַַַַַַַַֹ
ויראה.23ּכֹונס ויציץ עליו יׁשב ׁשּלא ּכדי הּכתל, ראׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּביניהן24ּבנה‰. להיֹות צרי - החּלֹון צּדי מּׁשני ּכתלין ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
אּמֹות ארּבע הארּבע25רחב ּבאמצע והחּלֹון ו26, יסּכ27לא. ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַַָֹֹ

ּבֹו ׁשּיׁש הּכתל מן הּסּכּו הרחיק ּכן אם אּלא ּגּביהן, ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעל

עליו יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע מי28החּלֹון ,לפיכ .29 ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
חּלֹון ּבין ּגדֹולה חּלֹון ּבין חברֹו, לחצר חּלֹון לפּתח ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּבא
עליו. מעּכב החצר ּבעל - למּטה ּבין למעלה ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָקטּנה,
גבֹוהה, ׁשהיא ּפי על ואף ּבראּיה; לי ּתּזיק לֹו: אֹומר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהרי

ותראה. ּבסּלם ְְְֲִֶֶַָֻּתעלה
.Âּומחל30הרי חברֹו, לחצר חּלֹון החצר;31ׁשּפתח ּבעל לֹו ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּידע אֹו עּמֹו; וסּיע ׁשּבא ּכגֹון ׁשהּניחֹו, דעּתֹו ׁשּגּלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹו
אחר יכֹול ואינֹו ּבחּלֹון, החזיק זה הרי - ערער ולא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּנזק

לסּתם32ּכ עליו ּולערער וכיצד33לחזר חּלֹון34. ׁשל ּדינּה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
אם לפתחּה? ׁשהּניחּה לּכנס35זה, יכֹול אדם ׁשל ראׁשֹו ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

אֹו ׁשאין36מּמּנה, ּפי על אף אּמֹות מארּבע למּטה ׁשהיתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכנגּדּה לבנֹות יכֹול החצר ּבעל אין - מּמּנה נכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹראׁשֹו

הרחיק ּכן אם אּלא מּצּדיה, ּכמֹו37אֹו אּמֹות, ארּבע ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
.38ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.Êמּמּנה,39היתה נכנס אדם ׁשל ראׁשֹו ׁשאין קטּנה חּלֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
אּמֹות מארּבע למעלה לבנֹות40והיתה יכֹול החצר ּבעל -41 ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

לפּתח הּנחּתי לא ואֹומר: טֹוען ׁשהרי ּובצדדיה. ,42ּכנגּדּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפני עד43אּלא עלי ׁשּתחזיק אבל ּוגבֹוהה; קטּנה ׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.9) וברייתא כנ"ל.10)משנה יאפיל, שלא אלא11)כדי זה שאין אומרים ויש החלון לראש מעל אמות ארבע כלומר,
[וראה משנה). (מגיד בחלון להציץ יוכל כן, לא שאם יותר, להגביה יש - יותר הרחיק אם אבל כדין, אמות ארבע שהרחיק באופן

ד]. הלכה שם.12)להלן פנימה.13)ברייתא הבית לתוך החלון דרך שם.14)היינו, וברייתא באופן15)משנה והמדובר,
נב). קטן סעיף קנד סימן (סמ"ע ט הלכה ט פרק לקמן המובאת הדוושא. לטענת מקום ארבע16)שאין של הרחקה שישנה כיוון

והחלון. הכותל בין בגמרא.17)אמות פירושה ולפי כב: שם להלן18)ברייתא ויבואר אחר, דין הוא כתלים, שני בנה אם כי
ה. לדרום.19)הלכה הצפון מן השני והכותל למערב, ממזרח הוא החלון שבו שהכותל כגון למולו, ולא בגמרא20)בצידו

שם). סופרים בדקדוקי ה' בכתבֿיד הוא (וכן טפח" - "וכמה נוסף שם ורא"ש ברי"ף אבל חלון". רוחב "כמלוא אבל21)שם:
לעמוד שיוכל לפי אמות, ארבע גובה כאן מועיל לא במדיר, המתחיל דיבור שם ותוספות מציץ, והלא המתחיל דיבור שם לרש"י
ב) (בהלכה למעלה שכתבנו פי על [ואף המציאות. רקע על כרבינו שהכריע משנה במגיד וראה ולהציץ. ולשחות הכותל בסוף
ועיין הצד, שמן בכותל לא אבל שממול בכותל אלא זה אין - אמות מארבע יותר להגביה צריך אמות מארבע יותר הרחיק שאם

זביד.22)מגידֿמשנה]. כרב למעלה.23)שם צר אותו עושה כב:24)כלומר, שם בגמרא הסופי וכפירושה כב. שם משנה
מאפיל.25) הצל אחרת לרוחב26)כי מחוץ אמות ארבע שצריך הטור, כשיטת (ולא הארבע בכלל הוא החלון שרוחב היינו,

מכל לפחות, טפח, החלון מן הכתלים שני להרחיק צריך אמות, ארבע רחב החלון ואם נז). קטן סעיף קנד סימן סמ"ע - החלון
משנה). (מגיד למעלה כמבואר משנה).27)צד (מגיד למעלה שכתב ממה ונלמד פשוט, הוא אבל בתלמוד, כדין28)אינו

(למעלה ויראה יציץ שמא חשש גם יש כן לא שאם הסיכוך, גבי על לעלות אפשר כשאי והמדובר, אמות. ארבע שצריך מכנגד כותל
בֿג). הלכה29)הלכה להלן ראה זו, בסוגייה רבינו (כפירוש המצרית בחלון שאפילו שם שאמר אילעא, רבי וכדעת נט. שם

בידו. למחות החצר בעל יכול - אמות מארבע למעלה ואפילו ומפרשה30)וֿז) חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח: שם
בחל חזקה.רבינו לה יש כן פי על ואף ראייה, היזק בה שיש שנים31)ון שלוש בחזקת לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו

ה. הלכה ה פרק למעלה ראה בטענה, שנים.32)ולא בשלוש צורך אין רבינו לדעת שהרי מיד, אפילו בכל33)היינו, והיינו,
לבנות השני יכול שלא לעניין חזקה דין בהם שאין פי על שאף אמות, מארבע למעלה הוא אם ואף קטן, בחלון אף החלונות,

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, לעניין חזקה בהם יש ידו, על ונט.34)כותל נח: שם וגמרא חילקו35)משנה שם, במשנה
יכול אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה בה שיש צורית, חלון בין

בה. להיכנס יכול אדם של שראשו חלון היא צורית, חלון כן ואם בה, אילעאי,36)להיכנס ורבי זירא רבי מבדילים שם בגמרא
רבינו ולדעת חזקה; דין בה שאין אמות, מארבע למעלה שהוא חלון לבין חזקה דין בה שיש אמות, מארבע למטה שהוא חלון בין
דין בו יש אמות מארבע למעלה אף גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה) המתחיל דיבור שם התוספות כתבו (וכן
בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך, פירשו זירא) רבי אמר המתחיל דיבור (שם והרשב"ם כאן) (בהשגתו הראב"ד אך חזקה.

מיימוני. והגהות משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות מארבע למטה אף לפי37)קטן בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
המתאימים. אֿה.38)השיעורים הלכות שם.39)למעלה וגמרא התנאים40)משנה שני מצטרפים אם שרק לשיטתו, רבינו

חזקה. דין בה אין החלון.41)האלו, סתימת את לדרוש יכול אינו לערער42)אבל יכול אינו עצמה הפתיחה שעל ומשמע
או לכוף יכול לסתום.ואינו זה43)תו ולפי קבע, בו אין קטן החלון שאם כתב והרשב"ם ביותר. גדול ההיזקֿראייה אין שאז

הפתיחה. על אף למחות הוא יכול
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לבנֹות9היתה·. חברֹו את ּכֹופה - ּבּכתל למּטה החּלֹון ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אּמֹות ארּבע ּברחּוק א10ּכנגּדּה ארּבע הּבנין ,11ּמֹותּולהגּביּה ְְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָ

החּלֹון12ּכדי מן ּבֹו יּביט .13ׁשּלא ְִִֵֶַַַֹ
ּכנגד14היתה‚. ּכתל חברֹו ּובנה ּבּכתל, למעלה החּלֹון ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

החּלֹון עד ׁשּבנה הּכתל מראׁש היה אם מּלמּטה: ְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹהחּלֹון
ּפי על אף למנעֹו יכֹול אינֹו - יֹותר אֹו אּמֹות ארּבע ְְְִֵֵַַַַַַָָֹּגבּה
עליו האפיל לא ׁשהרי ּכלּום; החּלֹון מּכתל הרחיק ,15ׁשּלא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹ

ּבראּיה מּזיקֹו עד16ואינֹו הּכתל מראׁש ּגבּה נׁשאר אם אבל . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹֹ
ׁשּלא ּכדי הּכתל, למעט ּכֹופהּו - אּמֹות מארּבע ּפחֹות ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹהחּלֹון
הּכתל יגּביּה אֹו החּלֹון; מן ויׁשקיף הּכתל ראׁש על ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַַֹֹֹֹיעמד
ארּבע החּלֹון מן רחֹוק הּכתל ויהיה אּמֹות, ארּבע החּלֹון ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָֹעל

ויראה. יציץ ולא יאפיל ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָֹֹאּמֹות,
אחד17ּבנה„. מן19ּבצד18ּכתל להרחיק צרי - החּלֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

טפח אּמֹות20החּלֹון ארּבע הּכתל ּומגּביּה אֹו21, החּלֹון, 22על ְְִֶֶַַַַַַַַַַַַֹ
ויראה.23ּכֹונס ויציץ עליו יׁשב ׁשּלא ּכדי הּכתל, ראׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ

ּביניהן24ּבנה‰. להיֹות צרי - החּלֹון צּדי מּׁשני ּכתלין ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
אּמֹות ארּבע הארּבע25רחב ּבאמצע והחּלֹון ו26, יסּכ27לא. ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַַָֹֹ

ּבֹו ׁשּיׁש הּכתל מן הּסּכּו הרחיק ּכן אם אּלא ּגּביהן, ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעל

עליו יאפיל ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע מי28החּלֹון ,לפיכ .29 ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
חּלֹון ּבין ּגדֹולה חּלֹון ּבין חברֹו, לחצר חּלֹון לפּתח ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹׁשּבא
עליו. מעּכב החצר ּבעל - למּטה ּבין למעלה ּבין ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָקטּנה,
גבֹוהה, ׁשהיא ּפי על ואף ּבראּיה; לי ּתּזיק לֹו: אֹומר ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשהרי

ותראה. ּבסּלם ְְְֲִֶֶַָֻּתעלה
.Âּומחל30הרי חברֹו, לחצר חּלֹון החצר;31ׁשּפתח ּבעל לֹו ֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ׁשּידע אֹו עּמֹו; וסּיע ׁשּבא ּכגֹון ׁשהּניחֹו, דעּתֹו ׁשּגּלה ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָאֹו
אחר יכֹול ואינֹו ּבחּלֹון, החזיק זה הרי - ערער ולא ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּנזק

לסּתם32ּכ עליו ּולערער וכיצד33לחזר חּלֹון34. ׁשל ּדינּה ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ
אם לפתחּה? ׁשהּניחּה לּכנס35זה, יכֹול אדם ׁשל ראׁשֹו ְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹ

אֹו ׁשאין36מּמּנה, ּפי על אף אּמֹות מארּבע למּטה ׁשהיתה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּכנגּדּה לבנֹות יכֹול החצר ּבעל אין - מּמּנה נכנס ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹראׁשֹו

הרחיק ּכן אם אּלא מּצּדיה, ּכמֹו37אֹו אּמֹות, ארּבע ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
.38ׁשּבארנּו ְֵֶַ

.Êמּמּנה,39היתה נכנס אדם ׁשל ראׁשֹו ׁשאין קטּנה חּלֹון ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
אּמֹות מארּבע למעלה לבנֹות40והיתה יכֹול החצר ּבעל -41 ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

לפּתח הּנחּתי לא ואֹומר: טֹוען ׁשהרי ּובצדדיה. ,42ּכנגּדּה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפני עד43אּלא עלי ׁשּתחזיק אבל ּוגבֹוהה; קטּנה ׁשהיא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם.9) וברייתא כנ"ל.10)משנה יאפיל, שלא אלא11)כדי זה שאין אומרים ויש החלון לראש מעל אמות ארבע כלומר,
[וראה משנה). (מגיד בחלון להציץ יוכל כן, לא שאם יותר, להגביה יש - יותר הרחיק אם אבל כדין, אמות ארבע שהרחיק באופן

ד]. הלכה שם.12)להלן פנימה.13)ברייתא הבית לתוך החלון דרך שם.14)היינו, וברייתא באופן15)משנה והמדובר,
נב). קטן סעיף קנד סימן (סמ"ע ט הלכה ט פרק לקמן המובאת הדוושא. לטענת מקום ארבע16)שאין של הרחקה שישנה כיוון

והחלון. הכותל בין בגמרא.17)אמות פירושה ולפי כב: שם להלן18)ברייתא ויבואר אחר, דין הוא כתלים, שני בנה אם כי
ה. לדרום.19)הלכה הצפון מן השני והכותל למערב, ממזרח הוא החלון שבו שהכותל כגון למולו, ולא בגמרא20)בצידו

שם). סופרים בדקדוקי ה' בכתבֿיד הוא (וכן טפח" - "וכמה נוסף שם ורא"ש ברי"ף אבל חלון". רוחב "כמלוא אבל21)שם:
לעמוד שיוכל לפי אמות, ארבע גובה כאן מועיל לא במדיר, המתחיל דיבור שם ותוספות מציץ, והלא המתחיל דיבור שם לרש"י
ב) (בהלכה למעלה שכתבנו פי על [ואף המציאות. רקע על כרבינו שהכריע משנה במגיד וראה ולהציץ. ולשחות הכותל בסוף
ועיין הצד, שמן בכותל לא אבל שממול בכותל אלא זה אין - אמות מארבע יותר להגביה צריך אמות מארבע יותר הרחיק שאם

זביד.22)מגידֿמשנה]. כרב למעלה.23)שם צר אותו עושה כב:24)כלומר, שם בגמרא הסופי וכפירושה כב. שם משנה
מאפיל.25) הצל אחרת לרוחב26)כי מחוץ אמות ארבע שצריך הטור, כשיטת (ולא הארבע בכלל הוא החלון שרוחב היינו,

מכל לפחות, טפח, החלון מן הכתלים שני להרחיק צריך אמות, ארבע רחב החלון ואם נז). קטן סעיף קנד סימן סמ"ע - החלון
משנה). (מגיד למעלה כמבואר משנה).27)צד (מגיד למעלה שכתב ממה ונלמד פשוט, הוא אבל בתלמוד, כדין28)אינו

(למעלה ויראה יציץ שמא חשש גם יש כן לא שאם הסיכוך, גבי על לעלות אפשר כשאי והמדובר, אמות. ארבע שצריך מכנגד כותל
בֿג). הלכה29)הלכה להלן ראה זו, בסוגייה רבינו (כפירוש המצרית בחלון שאפילו שם שאמר אילעא, רבי וכדעת נט. שם

בידו. למחות החצר בעל יכול - אמות מארבע למעלה ואפילו ומפרשה30)וֿז) חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח: שם
בחל חזקה.רבינו לה יש כן פי על ואף ראייה, היזק בה שיש שנים31)ון שלוש בחזקת לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו

ה. הלכה ה פרק למעלה ראה בטענה, שנים.32)ולא בשלוש צורך אין רבינו לדעת שהרי מיד, אפילו בכל33)היינו, והיינו,
לבנות השני יכול שלא לעניין חזקה דין בהם שאין פי על שאף אמות, מארבע למעלה הוא אם ואף קטן, בחלון אף החלונות,

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, לעניין חזקה בהם יש ידו, על ונט.34)כותל נח: שם וגמרא חילקו35)משנה שם, במשנה
יכול אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה בה שיש צורית, חלון בין

בה. להיכנס יכול אדם של שראשו חלון היא צורית, חלון כן ואם בה, אילעאי,36)להיכנס ורבי זירא רבי מבדילים שם בגמרא
רבינו ולדעת חזקה; דין בה שאין אמות, מארבע למעלה שהוא חלון לבין חזקה דין בה שיש אמות, מארבע למטה שהוא חלון בין
דין בו יש אמות מארבע למעלה אף גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה) המתחיל דיבור שם התוספות כתבו (וכן
בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך, פירשו זירא) רבי אמר המתחיל דיבור (שם והרשב"ם כאן) (בהשגתו הראב"ד אך חזקה.

מיימוני. והגהות משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות מארבע למטה אף לפי37)קטן בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
המתאימים. אֿה.38)השיעורים הלכות שם.39)למעלה וגמרא התנאים40)משנה שני מצטרפים אם שרק לשיטתו, רבינו

חזקה. דין בה אין החלון.41)האלו, סתימת את לדרוש יכול אינו לערער42)אבל יכול אינו עצמה הפתיחה שעל ומשמע
או לכוף יכול לסתום.ואינו זה43)תו ולפי קבע, בו אין קטן החלון שאם כתב והרשב"ם ביותר. גדול ההיזקֿראייה אין שאז

הפתיחה. על אף למחות הוא יכול
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אמּורים ּדברים ּבּמה הּנחּתי. לא - הּבנין ?44ׁשארחיק ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָֹ
לתׁשמיׁש אם45ּבׁשּפתחּה אבל הרּוח; ּבּה ׁשּיּכנס ּכדי אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לאֹורה קטּנה46ּפתחּה היתה אפּלּו ּביֹותר,47, ּוגבֹוהה ּביֹותר ְְְְְְְֲִֵֵַָָָָָָָ
לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין החזיק, - ערער ולא ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהֹואיל
ׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע ׁשּירחיק עד מּצדדיה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכנגּדּה

וכן האֹורה. על לֹו מחל ׁשהרי עליו, לֹו48יאפיל ׁשהיתה מי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
ּובנה חברֹו ּובא מחזקת, ּבלא49חּלֹון מּצדדיה אֹו ּכנגּדּה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

לחזר יכֹול אינֹו - החּלֹון ּבעל וׁשתק סתמּה, אֹו ְְְֲֵַַַַַַַָָָָָָֹהרחקה,
- ׁשּׁשתק ׁשּכיון הּבנין; להרחיק אֹו החּלֹון לפּתח ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹּולערער
אּלא וׁשֹותק, ּבפניו אֹורֹו ׁשּסֹותמין עּׂשּוי אדם ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָמחל.

מחל. ּכן ִֵַָאם
.Áלבנֹות50מי חברֹו ּובא ּבכתלֹו, למּטה חּלֹונֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

זה ּבכתל אחרֹות חּלֹונֹות ל אפּתח אני לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבפניהן,
ּבעת לֹו: ואֹומר עליו, מעּכב זה הרי - מאּלּו למעלה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָעצמֹו
ואפּלּו אֹותֹו. ּותקלקל הּכתל את ּתרעיד החּלֹונֹות ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַֹׁשּתפּתח
ואעּׂשה חדׁש, ל אֹותֹו ואבנה הּכתל, ּכל אסּתר אני ְְְְְֱֲִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹאמר:

חּלֹונֹו ׁשאבנהּבֹו עד ּבֹו ׁשּתדּור ּבית ל ואּׂשּכר למעלה, ת ְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
מּמקֹום ׁשאטרח רצֹוני אין לֹו: ואֹומר עליו, לעּכב יכֹול -ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכלל51למקֹום טרח ׁשם היה לא אם ,לפיכ .52צרי ואין , ְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֹ
חברֹו ׁשּיהיה אֹותֹו וכֹופין עליו, לעּכב יכֹול אינֹו - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָלּפנֹות
מלמעלה; חּלֹון לֹו ועֹוּׂשה מּמּנּו, ׁשּלמּטה זה חּלֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָסֹותם

סדם מּדת וכן53ׁשּזֹו חברֹו54. ואין ּבֹו, נהנה ׁשּזה ּדבר ּכל ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
עליו. ּכֹופין - ּכלּום חסר ואין ְְְִִֵֵַָָָמפסיד

.Ëּבין55אבל חּלֹונֹו, מקֹום לׁשּנֹות ׁשרצה החּלֹונֹות ּבעל ְְֲֵֶַַַַַַָָָ

למּטה ּבין אפּלּו56למעלה אפּתח57; ואמר: גדֹולה, היתה ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָ
קטּנה וכן58אחרת עליו. מעּכב החצר ּבעל - זֹו ואסּתם ,59 ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשהּוא. ּכל ּבחּלֹון להרחיב יכֹול ְְִֵֶַַַָָאינֹו
.Èמּדעּתן61אחין60ׁשני חצר הּבנין62ׁשחלקּו וׁשמּו ,63 ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ

האויר ׁשּומת על הׁשּגיחּו ולא זה, ּכנגד זה והּגיע64והעצים , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
החצר ּתרּבץ ּבחלקֹו מהן האכסדרה65לאחד ולּׁשני אם66, , ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ּבֹונה67רצה - חלקֹו ּבסֹוף ּכתל לבנֹות החצר ּבפני68ּבעל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
ׁשמּו לא ׁשהרי עליו, ׁשּמאפיל ּפי על ואף ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהאכסדרה,

ֲִָהאויר.

ׁשמיני 1ּפרק
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ּכל‡. חברֹו חצר אויר על מּכתלֹו זיז להֹוציא ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָהמבּקׁש
ּבעת ּבראּיה מּזיקֹו ׁשהרי עליו; מעּכב החצר ּבעל - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
ּבֹו מחה ולא הּזיז את הֹוציא ּבֹו. ּומׁשּתּמׁש ּבֹו ְְִִִִֵֶֶֶַַָֹׁשּתֹולה

הּזיז. ּבעל החזיק הרי - החצר ּבעל ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָלאלּתר
רצה·. ואם ּכנגּדֹו; החצר ּבאויר החזיק - טפח הּזיז ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיה

הּזיז ּבעל - ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל הּזיז ּתחת לבנֹות החצר ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַָּבעל
החצר; ּבאויר החזיק לא - טפח ּבּזיז אין ואם עליו. ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעּכב
ּתׁשמיׁשֹו ּולבּטל ּתחּתיו לבנֹות החצר ּבעל ׁשּירצה עת ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוכל

עליו. לעּכב יכֹול הּזיז ּבעל אין - זיז ְִִֵֵֶַַַַָָָׁשל
ׁשל‚. חצרֹו ּבאויר ּומׁשּו טפח, רחב ׁשהֹוציא הּזיז ֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהיה

ּבארּבעה ּבֹו החזיק - ּבֹו מחה ולא טפחים, ארּבעה ְְְְְֱֲִִִֵֶַַָָָָָָֹחברֹו
ארּבעה ׁשּיעּׂשה עד הּזיז את להרחיב רצה ואם ארּבעה; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָעל
לבנֹות יכֹול החצר ּבעל ואין מרחיב. זה הרי - ארּבעה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָעל
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שמואל.44) של מימרא נט. (כסףֿמשנה).45)שם אור גם בה יש כי ויש46)אם משנה). (כסף הפותח של בדעתו תלוי והכל
מיימוני). (הגהות מבפנים ורחב מבחוץ צר שהוא כגון לאורה, עשוי שהוא בחלון ניכר שיהא שצריך שיהיה47)אומרים וצריך

הרמב"ן). בשם משנה (כסף מקדח כמלוא בסתימתו.48)לפחות חזקה דין יש כן החלון, בפתיחת חזקה דין שיש כשם כלומר:
כותל49) בבניין חזקה אין כאן בהשגתו הראב"ד ולדעת זה. בכלל החלון, מול כותל בניית אף רבינו, ולדעת "ולסתום", בגמרא:

(לחםֿמשנה). ז הלכה ח פרק להלן בסוכה, כמו יום, שלושים לאחר חמא.50)אלא רב של מימרא ז. שם51)שם בגמרא
עתיקים כתלים שלושה עם אחד חדש שכותל השיבו לבדו, הכותל סתירת על ואילו הבית, כל את שיסתור הטענה על כך השיבו

מעמד. יחזיקו בגמרא52)לא שאמרו כמו העצים ובית התבן בית גם זה ובכלל עליו, לעכב יכול שהוא כל טורח יש שאם מכלל
משנה). (לחם נט.53)שם בתרא בבבא וראה למעלה. מהמבואר ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש זה בקשר54)אין נט. שם

לשני. היזק שום כשאין אמות, מארבע למעלה החלון לשנות55)לפתיחת יכול הפתח בעל שאין ושם במשנה, ס. בתרא בבא
מפורש. הוזכר לא כי אם בחלון, רבינו, לדעת הדין, והוא שניים, לעשותו או להרחיבו הפתח, מארבע56)את למעלה היה שאם

משנה). (מגיד גאון משה רב דעת וכן למעלה, לעשותו אסור למטה היה ואם בראייה, יותר מזיקו ששם למטה לעשותו אסור אמות
החצר בעל ידע למטה, החלוןשכשהיה ליד תמיד מצוי ואינו כשעושהו אבל ממנו, ונשמר החלון ליד תמיד מצוי הכותל שבעל

משנה). (לחם ממנו לשמור ידע ולא החלון, יד על פתאום ולהופיע הסולם על לטפס דעתו על שעולה בעת ממנו להישמר יודע אינו
האמורים.57) הטעמים למטה.58)מפני או למעלה או אחר, בחלון.59)במקום הדין והוא בפתח, במשנה, ס. שם60)שם

חמא. כרב מיימוני).61)ז. (הגהות שותפים הדין וודאי62)והוא היו בביתֿדין, חולקים היו שאילו האוויר, את לשום ושכחו
האוויר. את מלשום דעתם מסיחים היו ולא כהוגן השומא את63)עושים בדמים לזה העלה הבניין את שקיבל שזה היינו,

הריק. המגרש נגד והעצים הבניין ששווים כלפי64)ההפרש, מכוונת זו דמים שהעלאת הדגישו אם אלא זה שאין אומרים יש
השומא בכלל האוויר גם - זה חלק נגד זה חלק סתם: שמו אם אבל השומא, בכלל האוויר אין ולכן והבניין, העצים של הייתרון

החצר.65)(מגידֿמשנה). גינת היא רבינו לדעת כן ואם "גינה". שם: רש"י ופירש "תרביצא", שם: שם:66)בגמרא בגמרא
כתלים שלושה לה שיש באכסדרא, שרק שם וכתב בתוספות, שם הר"י פירשה וכן "אכסדרה" רבינו ומפרשה "איספלידא",
כלום" שווה אינו אור בלי "שבית להאפיל, יכול אינו רגיל בבית אבל אור, הרבה בה יש שהרי להאפיל, יכול פרוצה, והרביעית

כז). סעיף קנד סימן בדנפשאי.67)(רמ"א המתחיל דיבור שם רש"י וראה בו, יחזיק שזה לפני מיד, יכול68)והיינו, זה ואין
מיימוני). (הגהות אבותיו שגרו כמו לגור רוצה שהוא לטעון, יכול היורש שאין האבות, חזקת על משפטינתבארו1)להסתמך

בכתלים. הקורות ונעיצת מים, המקלחות והצינורות והסולמות האחר, על לאחד שיש הזיזין

mipky zekld - zah 'f ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
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ּתחּתיו לֹו הּניח ּכן אם אּלא ּכלּום, הּזיז ּתחת חצרֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבאויר
ּבּזיז. ׁשּיׁשּתּמׁש ּכדי טפחים, עּׂשרה אויר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּגבּה

[חֹוזק„. (חוקין) ארּבעה לֹו ׁשאין קטן, סּלם ין],הּמעמיד ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
החזיק לא - ּׂשדהּו ּבתֹו אֹו חברֹו ׁשל חצר ּבתֹו ּכתלֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹּבצד
סּלם ּבצד ּבֹונה - החצר ּבעל ׁשּירצה זמן וכל זה; ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבנזק
ארּבעה לֹו ׁשּיׁש ּגדֹול, סּלם היה ואם ּתׁשמיׁשֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּומבּטל
ּולבּטלֹו לבנֹות ּבא ואם החזיק; - יתר אֹו [חֹוזקין] ְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָ(חוקין)
מחל ׁשהרי ּכּׁשעּור, ׁשּירחיק עד עליו מעּכב הּסּלם ּבעל -ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
להעמיד הּגג ּבעל ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ּגדֹול. סּלם להעמיד ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻלֹו
עליו. יחזיק ׁשּלא ּכדי למחֹות, יכֹול החצר ּבעל - ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻסּלם
אֹומרין ׁשהרי למנעֹו; יכֹול אינֹו - קטן סּלם העמיד אם ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻאבל

ּתּטלּנּו. - ׁשּתרצה זמן ּכל ּבזה, הפסד עלי אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלֹו:
ׁשם‰. ׁשּיקּלח ּכדי חברֹו, חצר על צּנֹור להֹוציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהרֹוצה

הּמים ׁשּיהיּו ּכדי ּכתלֹו, על מזחילה ׁשעּׂשה אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמים,
ואם עליו. מעּכב החצר ּבעל - חברֹו לחצר ויֹורדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנזחלין
הּצּנֹור לסּתם ּכ אחר רצה ּבּצּנֹור. זה החזיק - ּבֹו מחה ְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
לׁשּפ הּגג ּבעל ׁשהחזיק ׁשּכׁשם עליו; מעּכב החצר ּבעל -ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
גּגֹו מימי ׁשּיהיּו החצר ּבעל החזיק ּכ חברֹו, לחצר ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמימיו
הּצּנֹור לעקר הּגג ּבעל רצה לרׁשּותֹו. אצלֹו ּבאין חברֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשל
- לקּצרֹו ורצה אר ׁשהיה אֹו אחר, ּבצד ּולהחזירֹו זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּצד
ּבמימי אּלא החזיק ׁשּלא עליו; לעּכב יכֹול החצר ּבעל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ּבעל רצה אם וכן מקֹום. מּכל אצלֹו ּבאים הם והרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּגג,
עליו; לעּכב יכֹול הּגג ּבעל אין - הּצּנֹור ּתחת לבנֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחצר
החצר, ּבאויר ׁשּיחזיק ּכדי ּכזיז, לתׁשמיׁש עּׂשּוי הּצּנֹור ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאין

הּמים. לקּלּוח אּלא עּׂשּוי ְִִֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
.Âוהחזיק ּבֹו, מחה ולא חברֹו, חצר על גּגֹו מי ׁשהֹוריד ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמי

אחד למקֹום לקּבצם ורצה מנּטפין, הּמים אם זה: ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבדבר
מּמקֹום צּנֹור ּדר ּבאין היּו אם וכן עֹוּׂשה. - צּנֹור ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָולעּׂשֹותם
ואפּלּו עֹוּׂשה. - נֹוטפין והחזירן הּכתל רחב על וחּלקן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר,
לחצר ּבמהרה הּמים ׁשּירדּו עד צריף, ּכמין ּגּגֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָלבנֹות
חברֹו. לחצר לירד זה ׁשל מימיו החזקּו ׁשהרי ּבֹונה; - ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻחברֹו

.Êׁשניהם - ּבּה ׁשּתפין היּו אם וׁשמעֹון: ראּובן ׁשּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּכתל
ׁשהן, ּכל קֹורֹותיו ּומכניס זה מּצד חֹופר זה ּבֹו; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
ראּובן ׁשל הּכתל היה קֹורֹותיו. ּומכניס זה מּצד חֹופר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוזה
ּבכתל ׁשמעֹון חפר ּבֹו. להׁשּתּמׁש יכֹול ׁשמעֹון אין - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹלבּדֹו
- ּבֹו מחה ולא ראּובן וׁשתק אחת, קֹורה ּבּה והכניס ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹזה,
ׁשמעֹון ורצה קטּנה, היתה אפּלּו הּקֹורה. ּבמקֹום ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָהחזיק
סּכת הּקֹורה היתה מחליף. - ועבה גדֹולה ּבקֹורה ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֻלהחליפּה
ראּובן ׁשהרי סתם, ּבּה החזיק לא - יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹעראי:
לאחר עראי; ׁשהּוא מּפני אּלא ,והּנחּתי מחלּתי לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאֹומר:
החג ימי סּכת ואם עראי. זה ׁשאין החזיק, - יֹום ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשלׁשים
- ׁשבעה לאחר החזיק; לא - החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהיא:
החזיק. מּיד - ּבטיט ּבּכתל הּקֹורה ראׁש חּבר ואם ְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק.
מחה. ולא ראה אֹו עּמֹו, סּיע ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהּוא

.Áלהחזיק יכֹול אינֹו - אחת ּבקֹורה זה ּבכתל ׁשהחזיק ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמי
ּבּמה האחת. על אּלא לֹו מחל לא ׁשהרי ׁשנּיה; ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבקֹורה
חברֹו אּלא ׁשּלֹו, זה הּכתל ׁשאין ּכׁשהֹודה אמּורים? ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּדברים
ׁשּתף זה ׁשּכתל טען: אם אבל זֹו; קֹורה הכנסת על לֹו ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחל
נאמן, - אחת ּבקֹורה ּבּה והׁשּתּמׁש הֹואיל ּבּה, ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָאני
ׁשּתף ׁשהּוא הּסת ׁשבּועת ׁשּיּׁשבע אחר ּבכּלן, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻּומׁשּתּמׁש

הּכתל. ְֶַָֹּבכל
.Ëׁשמעֹון ּובצד הּכתל, ּבתֹו ראּובן ׁשל קֹורֹותיו ְְְְִֵֶֶַַָָֹהיּו

החזיק לא - הּקֹורֹות ראׁשי ּבהן להכניס חפּורין ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹמקֹומֹות
ׁשהּוא לטען יכֹול ואינֹו קֹורֹות, ּבּה להכניס ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּבהן
לטען: ראּובן ויכֹול ּתׁשמיׁש, ּבֹו לֹו אין ׁשהרי ּבֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֻׁשּתף
עד מּוכנים ׁשּיהיּו ּכדי ,ּבצּד אּלּו מקֹומֹות חפרּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשאני
הּקֹורֹות ותכניס ,ל ואמחל מּמּני ׁשּתבּקׁש אֹו מּמּני ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּתקנה
חפירה. ּבעת ּכתלי יתמטמט ׁשּלא ּכדי ּבּכתל, חפירה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבלא

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אּמת‡. יביא ולא מערה, ולא ׁשיח ולא ּבֹור אדם יחּפר ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹֹֹֹלא
לכּבס, ּבגדים ּבּה לׁשרֹות הּמים ּברכת יעּׂשה ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמים,
ׁשלׁשה מּכתל הרחיק ּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבצד
אֹו זה הּמים מקוה אֹו זה ּבֹור לכתל ּבסיד ויסיד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹטפחים,
ּכתל ויּזיקּו הּמים יבליעּו ׁשּלא ּכדי חברֹו, מּצד האּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכתל

ֲֵחברֹו.
הּסיד·. ואת הּמלח ואת הּזפת ואת הּגפת את ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַמרחיקין

ּבסיד. סד אֹו טפחים, ׁשלׁשה חברֹו ׁשל מּכתלֹו הּסלעים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָואת
ׁשּמתקּבץ הּגּמא ואת הּמחרׁשה ואת הּזרעים את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּומרחיקין

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל מן רגלים מימי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּה
מן‚. טפחים ׁשלׁשה הּכתל] [מן הרחים את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמרחיקין

יניד ׁשּלא ּכדי העליֹונה, מן ארּבעה ׁשהן הּתחּתֹונה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרחים
הרחים. ּבקֹול יבהלּנּו ׁשּלא ּכדי אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹאֹותֹו,

מּקרקעיתֹו,„. טפחים ׁשלׁשה הּכתל מן הּתּנּור את ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמרחיקין
הּכתל. יחם ׁשּלא ּכדי מּׂשפתֹו, ארּבעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהן

.‰צרי - ׁשּיתלּבנּו עד עליה ּבגדים מּכה ׁשהּכֹובס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבן
ׁשּבעת חברֹו; ׁשל מּכתל אּמֹות ארּבע אֹותּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלהרחיק

לּכתל. ּומּזיקין נּתזין הּמים עליה, מּכה ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכֹובס
.Âּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבצד מים אדם יׁשּתין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ּבכתל אמּורים? ּדברים ּבּמה טפחים. ׁשלׁשה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹהרחיק
האבנים היּו ואם טפח. ירחיק - אבנים ּבכתל אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלבנים;

הרחקה. ּבלא ּבצּדֹו מׁשּתין - סלע ְְְְְִִִֶַַַַָָֹצחיח
.Êׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע מהּׁשֹוב הּסּלם את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻמרחיקין

ותאכל לּׁשֹוב ותעלה הּסּלם, ׁשּמּניח ּבעת הּנמּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻּתקּפץ
ַָהּגֹוזלֹות.

.Áארּבע חברֹו ׁשל הּמזחילה מן הּכתל את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּומרחיקין
ּולתּקן סּלם לזקף הּמזחילה לבעל מקֹום ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻאּמֹות,

ּבּה. והחזיק הֹואיל ׁשּלֹו, ְְֱִִִֶֶַָָמזחילה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שווים1) בששניהם אם חבירו, את יזיק שלא כדי חבירו לרשות סמוך שלו בתוך לעשות רשאי אדם שאין הדברים מן קצת נתבארו
נשלמו. ולא התחתון. הבית בעל והשני עלייה בעל כשהאחד אם כאחד,



עי mipky zekld - zah 'f ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּתחּתיו לֹו הּניח ּכן אם אּלא ּכלּום, הּזיז ּתחת חצרֹו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבאויר
ּבּזיז. ׁשּיׁשּתּמׁש ּכדי טפחים, עּׂשרה אויר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹּגבּה

[חֹוזק„. (חוקין) ארּבעה לֹו ׁשאין קטן, סּלם ין],הּמעמיד ְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֻ
החזיק לא - ּׂשדהּו ּבתֹו אֹו חברֹו ׁשל חצר ּבתֹו ּכתלֹו ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹּבצד
סּלם ּבצד ּבֹונה - החצר ּבעל ׁשּירצה זמן וכל זה; ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבנזק
ארּבעה לֹו ׁשּיׁש ּגדֹול, סּלם היה ואם ּתׁשמיׁשֹו. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֻּומבּטל
ּולבּטלֹו לבנֹות ּבא ואם החזיק; - יתר אֹו [חֹוזקין] ְְְְֱֲִִִִִֵֶַָָָָ(חוקין)
מחל ׁשהרי ּכּׁשעּור, ׁשּירחיק עד עליו מעּכב הּסּלם ּבעל -ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֻ
להעמיד הּגג ּבעל ּכׁשּיבֹוא ,לפיכ ּגדֹול. סּלם להעמיד ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻלֹו
עליו. יחזיק ׁשּלא ּכדי למחֹות, יכֹול החצר ּבעל - ּגדֹול ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻסּלם
אֹומרין ׁשהרי למנעֹו; יכֹול אינֹו - קטן סּלם העמיד אם ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָָֻאבל

ּתּטלּנּו. - ׁשּתרצה זמן ּכל ּבזה, הפסד עלי אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָלֹו:
ׁשם‰. ׁשּיקּלח ּכדי חברֹו, חצר על צּנֹור להֹוציא ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָהרֹוצה

הּמים ׁשּיהיּו ּכדי ּכתלֹו, על מזחילה ׁשעּׂשה אֹו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמים,
ואם עליו. מעּכב החצר ּבעל - חברֹו לחצר ויֹורדין ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָנזחלין
הּצּנֹור לסּתם ּכ אחר רצה ּבּצּנֹור. זה החזיק - ּבֹו מחה ְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹלא
לׁשּפ הּגג ּבעל ׁשהחזיק ׁשּכׁשם עליו; מעּכב החצר ּבעל -ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
גּגֹו מימי ׁשּיהיּו החצר ּבעל החזיק ּכ חברֹו, לחצר ְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמימיו
הּצּנֹור לעקר הּגג ּבעל רצה לרׁשּותֹו. אצלֹו ּבאין חברֹו ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשל
- לקּצרֹו ורצה אר ׁשהיה אֹו אחר, ּבצד ּולהחזירֹו זה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹמּצד
ּבמימי אּלא החזיק ׁשּלא עליו; לעּכב יכֹול החצר ּבעל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹאין
ּבעל רצה אם וכן מקֹום. מּכל אצלֹו ּבאים הם והרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּגג,
עליו; לעּכב יכֹול הּגג ּבעל אין - הּצּנֹור ּתחת לבנֹות ְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָהחצר
החצר, ּבאויר ׁשּיחזיק ּכדי ּכזיז, לתׁשמיׁש עּׂשּוי הּצּנֹור ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשאין

הּמים. לקּלּוח אּלא עּׂשּוי ְִִֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
.Âוהחזיק ּבֹו, מחה ולא חברֹו, חצר על גּגֹו מי ׁשהֹוריד ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹמי

אחד למקֹום לקּבצם ורצה מנּטפין, הּמים אם זה: ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָּבדבר
מּמקֹום צּנֹור ּדר ּבאין היּו אם וכן עֹוּׂשה. - צּנֹור ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָולעּׂשֹותם
ואפּלּו עֹוּׂשה. - נֹוטפין והחזירן הּכתל רחב על וחּלקן ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאחר,
לחצר ּבמהרה הּמים ׁשּירדּו עד צריף, ּכמין ּגּגֹו על ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַָלבנֹות
חברֹו. לחצר לירד זה ׁשל מימיו החזקּו ׁשהרי ּבֹונה; - ְְֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻחברֹו

.Êׁשניהם - ּבּה ׁשּתפין היּו אם וׁשמעֹון: ראּובן ׁשּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּכתל
ׁשהן, ּכל קֹורֹותיו ּומכניס זה מּצד חֹופר זה ּבֹו; ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
ראּובן ׁשל הּכתל היה קֹורֹותיו. ּומכניס זה מּצד חֹופר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹוזה
ּבכתל ׁשמעֹון חפר ּבֹו. להׁשּתּמׁש יכֹול ׁשמעֹון אין - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֹלבּדֹו
- ּבֹו מחה ולא ראּובן וׁשתק אחת, קֹורה ּבּה והכניס ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹזה,
ׁשמעֹון ורצה קטּנה, היתה אפּלּו הּקֹורה. ּבמקֹום ְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָהחזיק
סּכת הּקֹורה היתה מחליף. - ועבה גדֹולה ּבקֹורה ְְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָָָֻלהחליפּה
ראּובן ׁשהרי סתם, ּבּה החזיק לא - יֹום ׁשלׁשים ּכל ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹעראי:
לאחר עראי; ׁשהּוא מּפני אּלא ,והּנחּתי מחלּתי לא ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאֹומר:
החג ימי סּכת ואם עראי. זה ׁשאין החזיק, - יֹום ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשלׁשים
- ׁשבעה לאחר החזיק; לא - החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָֹהיא:
החזיק. מּיד - ּבטיט ּבּכתל הּקֹורה ראׁש חּבר ואם ְְֱֱִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹהחזיק.
מחה. ולא ראה אֹו עּמֹו, סּיע ׁשראּובן ראיה ׁשּיביא ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹוהּוא

.Áלהחזיק יכֹול אינֹו - אחת ּבקֹורה זה ּבכתל ׁשהחזיק ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמי
ּבּמה האחת. על אּלא לֹו מחל לא ׁשהרי ׁשנּיה; ְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבקֹורה
חברֹו אּלא ׁשּלֹו, זה הּכתל ׁשאין ּכׁשהֹודה אמּורים? ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּדברים
ׁשּתף זה ׁשּכתל טען: אם אבל זֹו; קֹורה הכנסת על לֹו ְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻמחל
נאמן, - אחת ּבקֹורה ּבּה והׁשּתּמׁש הֹואיל ּבּה, ְְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָאני
ׁשּתף ׁשהּוא הּסת ׁשבּועת ׁשּיּׁשבע אחר ּבכּלן, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻּומׁשּתּמׁש

הּכתל. ְֶַָֹּבכל
.Ëׁשמעֹון ּובצד הּכתל, ּבתֹו ראּובן ׁשל קֹורֹותיו ְְְְִֵֶֶַַָָֹהיּו

החזיק לא - הּקֹורֹות ראׁשי ּבהן להכניס חפּורין ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָֹמקֹומֹות
ׁשהּוא לטען יכֹול ואינֹו קֹורֹות, ּבּה להכניס ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֶֶַָָָֹּבהן
לטען: ראּובן ויכֹול ּתׁשמיׁש, ּבֹו לֹו אין ׁשהרי ּבֹו. ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֹֻׁשּתף
עד מּוכנים ׁשּיהיּו ּכדי ,ּבצּד אּלּו מקֹומֹות חפרּתי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשאני
הּקֹורֹות ותכניס ,ל ואמחל מּמּני ׁשּתבּקׁש אֹו מּמּני ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּתקנה
חפירה. ּבעת ּכתלי יתמטמט ׁשּלא ּכדי ּבּכתל, חפירה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹּבלא

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

אּמת‡. יביא ולא מערה, ולא ׁשיח ולא ּבֹור אדם יחּפר ְְְְְִִַַַַָָָָָֹֹֹֹֹלא
לכּבס, ּבגדים ּבּה לׁשרֹות הּמים ּברכת יעּׂשה ולא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָֹהּמים,
ׁשלׁשה מּכתל הרחיק ּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבצד
אֹו זה הּמים מקוה אֹו זה ּבֹור לכתל ּבסיד ויסיד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹטפחים,
ּכתל ויּזיקּו הּמים יבליעּו ׁשּלא ּכדי חברֹו, מּצד האּמה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּכתל

ֲֵחברֹו.
הּסיד·. ואת הּמלח ואת הּזפת ואת הּגפת את ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַמרחיקין

ּבסיד. סד אֹו טפחים, ׁשלׁשה חברֹו ׁשל מּכתלֹו הּסלעים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָואת
ׁשּמתקּבץ הּגּמא ואת הּמחרׁשה ואת הּזרעים את ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּומרחיקין

טפחים. ׁשלׁשה הּכתל מן רגלים מימי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּה
מן‚. טפחים ׁשלׁשה הּכתל] [מן הרחים את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמרחיקין

יניד ׁשּלא ּכדי העליֹונה, מן ארּבעה ׁשהן הּתחּתֹונה, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהרחים
הרחים. ּבקֹול יבהלּנּו ׁשּלא ּכדי אֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָֹאֹותֹו,

מּקרקעיתֹו,„. טפחים ׁשלׁשה הּכתל מן הּתּנּור את ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹמרחיקין
הּכתל. יחם ׁשּלא ּכדי מּׂשפתֹו, ארּבעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹׁשהן

.‰צרי - ׁשּיתלּבנּו עד עליה ּבגדים מּכה ׁשהּכֹובס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאבן
ׁשּבעת חברֹו; ׁשל מּכתל אּמֹות ארּבע אֹותּה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹלהרחיק

לּכתל. ּומּזיקין נּתזין הּמים עליה, מּכה ִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּכֹובס
.Âּכן אם אּלא חברֹו, ׁשל ּכתלֹו ּבצד מים אדם יׁשּתין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלא

ּבכתל אמּורים? ּדברים ּבּמה טפחים. ׁשלׁשה מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָֹהרחיק
האבנים היּו ואם טפח. ירחיק - אבנים ּבכתל אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלבנים;

הרחקה. ּבלא ּבצּדֹו מׁשּתין - סלע ְְְְְִִִֶַַַַָָֹצחיח
.Êׁשּלא ּכדי אּמֹות, ארּבע מהּׁשֹוב הּסּלם את ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹֻמרחיקין

ותאכל לּׁשֹוב ותעלה הּסּלם, ׁשּמּניח ּבעת הּנמּיה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻּתקּפץ
ַָהּגֹוזלֹות.

.Áארּבע חברֹו ׁשל הּמזחילה מן הּכתל את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹּומרחיקין
ּולתּקן סּלם לזקף הּמזחילה לבעל מקֹום ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֻאּמֹות,

ּבּה. והחזיק הֹואיל ׁשּלֹו, ְְֱִִִֶֶַָָמזחילה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שווים1) בששניהם אם חבירו, את יזיק שלא כדי חבירו לרשות סמוך שלו בתוך לעשות רשאי אדם שאין הדברים מן קצת נתבארו
נשלמו. ולא התחתון. הבית בעל והשני עלייה בעל כשהאחד אם כאחד,
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.Ëּובא ּגם, ּכמין ׁשמעֹון לכתל סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹראּובן
ׁשּיעּׂשה עד ׁשמעֹון, ּכתל ּכנגד ׁשני ּכתל לעּׂשֹות ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹראּובן
עד עליו, מעּכב ׁשמעֹון הרי - ּבי"ת ּכמין ּכתלין ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָהּׁשלׁשה
ׁשני ּבין הּמקֹום ׁשּיהיה ּכדי אּמֹות; ארּבע מּכנגּדֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּירחיק
ּבּמה הארץ. ותתחּזק רּבים ּבֹו ׁשּידּוׁשּו ּכדי רחב, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּכתלים
חדׁשה; ּבעיר חצר ּבכתל אֹו ּגּנה ּבכתל אמּורים? ְְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָֹֹּדברים
ּבלא ּכנגּדֹו ּובֹונה נתחּזקה, ּכבר - יׁשנה ּבעיר ְְְְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹאבל

ּכנגּדֹוהרח ׁשּבֹונה ׁשמעֹון ּכתל ּבאר היה לא אם וכן קה. ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹ
הרגל ׁשּמֹונע ּפי על אף מרחיק, אינֹו - אּמֹות ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָארּבע
אינֹו אּמֹות מארּבע ּפחֹות ׁשהּוא ׁשהּכתל ׁשם; ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹמּלהּל

הארץ. חּזּוק ִִֶָָָצרי
.Èאם חברֹו: למצר לסמ ּׂשדהּו ּבסֹוף ּבֹור לחּפר ׁשּבא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹֹמי

למחֹות יכֹול ואינֹו ,סֹומ - לבֹורֹות עּׂשּוי אינֹו חברֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֵָָּׂשדה
מן להרחיק צרי - ּבצּדֹו ּבֹור לחּפר חברֹו יּמל ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹּבידֹו.
הּבֹורֹות ׁשני חלל ּבין ׁשּיהא עד טפחים, ׁשלׁשה הּבֹור ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכתל
אינֹו - לבֹורֹות עּׂשּויה חברֹו ּׂשדה היתה ואם טפחים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָׁשּׁשה
ויחּפר. טפחים ׁשלׁשה הּמצר מן ׁשּירחיק עד ,ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹסֹומ
ּבתֹו טפחים ׁשלׁשה הּוא ּגם ירחיק - לחּפר חברֹו ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָֹּוכׁשּיבֹוא

ויחּפר. ְְֵַָֹּׂשדהּו
.‡Èּתּנּור הּבית ּבעל יעּׂשה לא - ׁשנים ׁשל והעלּיה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַַָָֹהּבית

אּמֹות. ארּבע ּגבּה ּגּביו על לֹו יׁש ּכן אם אּלא ּביתֹו, ְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּבתֹו
מעזיבה ּתחּתיו ׁשּיהיּו עד ּתּנּור, העלּיה ּבעל יעמיד לא ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹוכן
נחּתֹומים ׁשל ּתּנּור ואם טפח. - ּובכירה טפחים. ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָׁשלׁשה
ׁשל ּובכירה טפחים. ארּבעה ּתחּתיו ׁשּיהא צרי - ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָהּוא
אם הּׁשעּור, ׁשהרחיק ּפי על ואף טפחים. ׁשלׁשה - ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָנחּתֹומין
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּׁשהּזיקה, מה מׁשּלם - והּזיקה האׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָיצאת

ְִּבמקֹומֹו.
.·Èּבּה יעּׂשה לא - חברֹו אֹוצר ּתחת חנּות לֹו ׁשהיתה ְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹמי

אסּפסּתא ׁשם יכניס ולא ּבקר. רפת ולא צּבע ולא נחּתֹום ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹֹֹלא
מּפני הרּבה, חם הבל מהם ׁשעֹולה מּדברים ּבהן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא
יין אֹוצר היה אם ,לפיכ האֹוצר. ּפרֹות מפסיד ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשהחם

- מפסידֹו החם ׁשאין יּׂשראל, ּבחנּותֹוּבארץ עֹוּׂשה זה הרי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
מּפני ּבקר, רפת יעּׂשה לא אבל ׁשּירצה; אׁש מלאכת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּכל
אֹו לרפת ּבתחּלה החנּות החזקּו ואם הּיין. ריח ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֻׁשּמפסיד
לעּׂשֹות העלּיה ּבעל רצה ּכ ואחר ּבֹו, וכּיֹוצא ְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָלּנחּתֹום

ּבידֹו. למחֹות יכֹול אינֹו - אֹוצר ְְֲִִֵָָָָעלּיתֹו
.‚È,חּלֹונֹות ּבּה ׁשרּבה אֹו עלּיתֹו, ורּבץ הּבית ּבעל ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכּבד

ׁשּיכניס קדם ּתּנּור ועּׂשה זה וקדם אֹוצר, ּבֹו לעּׂשֹות ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכדי
אֹו רּמֹונים אֹו ׁשּומׁשמין לאצר ׁשהתחיל אֹו לאֹוצר; ְְְֱִִִִִֵֶֶָָֹּפרֹות
ׁשאצר קדם הּתּנּור ועּׂשה זה וקדם ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתמרים
ּבין להבּדיל ּגּבּה על מחּלה החנּות ּבעל ׁשעּׂשה אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָהחּטין;
ואם עליו, מעּכב אֹוצר ּבעל אּלּו ּבכל - האֹוצר ּובין ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָָָָהחנּות
להסיר יכֹול האֹוצר ּבעל אין - ּבֹו וכּיֹוצא ּתּנּור ועּׂשה ְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָעבר

אּלּו. ּבכל ְֵַַָהּתּנּור

ה'תשע"ב טבת ח' שלישי יום

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

האילן2מרחיקין‡. אּמה,3את ועּׂשרים חמׁש העיר מן ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ
חמּׁשים5ּובּׁשקמה4ּובחרּוב מּפני6- וכל9העיר8נֹויי7אּמה, . ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

לעיר קרֹוב הּנמצא אֹותֹו10אילן קֹוצצין - מּזה ואם11ּפחֹות . ְְְִִִִִִֶַָָָָָ
ּדמיו העיר ּבני לֹו נֹותנין - קדם הּדב12האילן היה ואם ר. ְְְִִִִֵַַָָָָָָָָָָ
אין - קדם מהם זה אי נֹודע ולא ּדמים,13ספק, האילן לבעל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

.והֹול עציו נֹוטל ְֵֵֵֶָָאּלא
חמּׁשים16קבּוע15ּגרן14מרחיקין·. העיר ּכדי17מן אּמה, ְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָֹ

וכן העיר. לבני ויּזיק ׁשּזֹורה ּבעת הּתבן הרּוח יֹולי 18ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

מאותן1) מזה, זה להרחיק השכנים על שיש מהדברים וקצת העיר, לבני יזיקו שלא כדי העיר מן שמרחיקין הדברים בו נתבארו
תשיעי. בפרק נתבארו שלא במשנה.2)דברים כד: בתרא שמיטה3)בבא מהלכות י"ג בפרק ראה העיר, מן זרעים הרחקת ודין

כאן. משנה לחם ועיין ד. הלכה חרובים.4)ויובל בו שגדלים מדבריות.5)אילן תאנים בו שגדלים שהחרוב6)אילן מפני
פי על [ואף אמה, חמישים סרק אילן כל להרחיק יש שם) (במשנה שאול אבא ולדעת שם) (רש"י מרובים ענפיהם והשקמה
ב פרק בתרא בבא טוב, יום תוספות ועיין שאול. אבא דברי את הביא לא בספרו כאן - כמותו רבינו פסק שם המשניות שבפירוש

ז. עולא.7)משנה דברי שם).8)שם, (רש"י פנוי מגרש יימצא שסביבה לעיר, היא זה9)שתפארת שאין שם בגמרא נראה
ביד שהיא בזמן ודווקא קנה). סימן משפט (חושן הטור כתב וכן משנה). (מגיד שם והרשב"א רש"י פירשו וכן ישראל, בארץ אלא

משפט. חושן ערוך בשולחן נכתבה ולא זו הלכה נשמטה ולכן שם). טוב יום (תוספות (משנה10)ישראל לאילן קדמה והעיר
באיסור.11)שם). האילן שנטעו מאחר דמים נותן מפני12)ואינו דמיו, את שמקבל קודם לקצוץ הוא חייב אבל האילן, דמי

סוף. לאין עד העניין יסחב - דמים ייתנו שלא זמן כל יקצצנו לא אם כלומר, שם). (גמרא חמה ולא קרה לא שותפים של שקדירה
המתד שיחיד מכאן, ואחריולמדו ממנו, שתובעים מה מקודם לסלק הוא שחייב - ממנו גובה שהציבור מיסים בעניין הציבור עם יין

המרדכי). בשם למלך (משנה לדין איתם יבוא קדמה,13)כן העיר אם ובין קדם האילן אם בין אופן, בכל חייב הוא לקצוץ שהרי
שם). (גמרא הראייה עליו מחבירו המוציא אמרו בממון ספק ובכל האילן, קדם אם אלא נוטל אינו במשנה.14)ודמים שם

ועפר.15) תבן מוץ, הרבה שם ויש ברוח, אותה וזורים תבואה, בו שדשים תבואה,16)מקום הרבה כך כל בו יש אם קבוע ונקרא
חנינא). בר יוסי רבי של מימרא (שם המוץ לזריית ברחת להשתמש שאין17)שצריך כלל, להרחיק אין קבוע שאינו בגורן אבל

יזיק). שלא בכדי - אמה מחמישים בפחות שדי אלא להרחיק, יש קבוע שאינו בגורן שאף כאביי ולא שם, אשי (כרב קבוע ההיזק
בגורן18) היינו, רוח, מכל אמה חמישים שלו בתוך אדם שירחיק א' נפרדות: הלכות שתי הוזכרו שם אמנם שם, המשנה המשך

של זה אחד, דין רק הזכיר רבינו אך דינים. כשני הטור כתבם וכן ומנירו. חבירו של מנטיעותיו שירחיק ב' העיר. בתוך לו שיש
של המשניות בפירוש נראה וכן אחת, בבא אלא כאן שאין שם בגמרא אשי רב של מפירושו נראה וכן ומניר, מנטיעות ההרחקה
וראה הבא, הפרק בראש ולהלן נא קטן סעיף קנה סימן סמ"ע וראה זו, הלכה רק בה יש כאילו מפרש הוא המשנה את שאף רבינו

mipky zekld - zah 'g iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לֹו היה ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ּבתֹו קבּוע ּגרן אדם יעּׂשה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא
לנטיעת הּתבן יּזיק ׁשּלא ּכדי רּוח, לכל אּמה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹחמּׁשים

לנירֹו19חברֹו .20אֹו ְֲִֵ
הּברסקי21מרחיקין‚. ואת הּקברֹות ואת הּנבלֹות מן22את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ

אּמה חמּׁשים .23העיר ֲִִִַָָ
ּברסקי24ואין„. למזרח25עֹוּׂשין ׁשרּוח26אּלא מּפני העיר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

חּמה ּוממעטת27מזרחית העֹורֹות.28, עּבּוד ריח הּזק ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מׁשרה29מי‰. לעּׂשֹות ׁשל30ׁשּבא ירק ּבצד ּפׁשּתן ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּומפסידין והֹולכין ּבארץ נבלעין הּמׁשרה מי ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחברֹו,
ּכרׁשין ׁשּנטע אֹו הּירק; חברֹו,31את ׁשל הּבצלים מן קרֹוב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּדבֹורים, ּכּורת ּבצד חרּדל ׁשּנטע אֹו טעמן; מפיגין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהן
העלין אֹוכלין הּדבֹורים וכל33ּומפסידין32ׁשהרי הּדבׁש; את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

אין - ּבהן וכּיֹוצא יּזיק34אּלּו ׁשּלא ּבכדי להרחיק 35צרי, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּזק לֹו36ועל יּגיע ׁשּלא עד ירצה, אם עצמֹו, את להרחיק ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ

ׁשּזה לחברֹו37הּנזק; ּבא והּנזק עֹוּׂשה, הּוא ׁשּלֹו ּבתֹו ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּבּמה הּנזק38מאליו. ּכׁשהיה מרחיק? ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּיפסקּו אחר מאליו היּו39ּבא אם אבל מּזיק; ׁשל מעּׂשיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבׁשעת חברֹו את מּזיקין ּברׁשּותֹו ׁשעֹוּׂשה זה ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמעּׂשיו
למי דֹומה? זה למה הא ּבידֹו. ׁשּמּזיק ּכמי זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעּׂשּיתֹו
ּברׁשּותי ואמר: חברֹו, לחצר חּצים ויֹורה ּברׁשּותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשעֹומד

אֹותֹו ׁשּמֹונעין עֹוּׂשה! וכן40אני האמּורֹות41. הרחקֹות ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ
ׁשהּזיק ּכמי זה הרי - הרחיקֹו לא אם זה, ּבענין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹלמעלה

לפיכ מן42ּבחּציו. ּוכרׁשין הּירק מן מׁשרה ׁשּירחיק צרי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
מעט, יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה הּדבֹורים מן וחרּדל ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבצלים

ׁשּלא עד להרחיק אבל ּבידים; הּזק יהיה ׁשּלא יבֹואּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
.צרי אין - מאליו ִֵֵֵֶֶַָָהּנזק

.Âהּדר43ּבעל על יֹורדין והן מים, ׁשֹופ ׁשהיה העלּיה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אם מעזיבה44למּטה: ׁשם ּבעת45היתה ּבּה ּכלים ׁשהּמים , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

וירדּו הּמים יּבלעּו מּלׁשּפ עליֹון ׁשּיפסיק ואחר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשפיכה,
הּתחּתֹון על הּתחּתֹון46וינּטפּו צרי ּולהרחיק47- מן48לתּקן ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָ
ואם הּנזק; ירדּו49עצמֹו ּכׁשּיׁשּפ אּלא מעזיבה, ׁשם אין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

יּמנע אֹו מתּקן, והעליֹון ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - מּיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְְִִֵֵֶַָֹֹמּלׁשּפ

.Êאילן50מי לֹו קרֹוב51ׁשהיה ּׂשדהּו חברֹו52ּבתֹו לבֹור ְְֲִִֵֵֶָָָָָ
ׁשרׁשי הרי לֹו: ולֹומר עליו לעּכב יכֹול הּבֹור ּבעל אין -ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָ
הּבא נזק ׁשּזה אֹותֹו. ּומפסידין ׁשּלי לּבֹור נכנסים ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהאילן

מּזיקֹו אינֹו ׁשּנטע ּובעת זמן, לאחר הּוא ּוכׁשם53מאליו ;54 ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
וכן ׁשּלֹו. ּבתֹו נֹוטע זה ּכ ׁשּלֹו, ּבתֹו חֹופר ראּובן55ׁשּזה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל אילן ׁשרׁשי ּומצא וירד ּבֹור, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשחפר
ואם ׁשּלֹו. והעצים וחֹופר, קֹוצץ לאילן56- קרֹוב היה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שם. שם).19)דברינו (גמרא הנטיעות לב את שורף את20)שהוא ושורף מדי, יותר זבל מרבה שהמוץ שלו. חרוש מקום
שם). ורש"י (גמרא בו שיזרעו במשנה.21)הזרעים כה. עורות.22)שם עיבוד שם).23)מקום (רש"י רע ריח משום

שם.24) המשנה לפני25)המשך אלא אינו ריחם שכל וקברות, בנבילות אבל בורסקי, ודווקא אמה, חמישים מרחיק אם אפילו
החמירו. לא הבשר, עקיבא.26)שכלה כרבי ולא שם הראשון שם.27)כתנא ורש"י לא: גיטין בפירוש28)ראה הוא כן

ושם אדם". לבני נזק מזה יגיע ולא בורסקי) של רע (=ריח הבורסקי ריח ּביאּוש שתתקן ייתכן מזרחית, רוח "כי לרבינו ִהמשניות
בכלל. לנשוב ממעטת זו רוח הקרוב, המזרח שבארצות טעם עוד במשנה.29)הוסיף כה. הפשתן.30)שם את בו ששורין מקום

ב).31) משנה א פרק כלאים טוב יום (תוספות ולשומים לבצלים קצת דומים הם ירוקים שאותו32)בעודם הגרעין, את לא אבל
אחר. לעניין בסמיכות יח: שם בגמרא שנאמר כמו מוציאים, בפירוש33)אינם רבינו (לשון וחד" חריף הדבש את "שעושה

את אוכלים הם פיהם, את שמחדד החרדל, אוכלים שהם שמתוך מפרש החרדל) ואת המתחיל דיבור יח. (שם ורש"י המשניות),
שלהם. פי34)הדבש על ואף כה:). (שם שאחריה במשנה שמואל בשם כמותו הלכה שנפסקה וכמו כחכמים, ולא יוסי כרבי

בכולם. מתיר עצמו הוא אבל כן, אמר חכמים שלדברי יח:) (שם בגמרא נתבאר - בחרדל רק דבריו אמר יוסי כלומר,35)שרבי
ההלכה. בסוף שנזכר כמו שיעורֿמה, להרחיק חייב אבל ממנו, נזק לבוא עוד שיכול השטח, הסוברים36)כל לחכמים בניגוד

עצמו. את להרחיק המזיק כה:).37)שעל (שם המשנה בהמשך יוסי רבי (שם38)כהסברת כהנא רב בשם אשי רב של מימרא
המזיק)". של שלו, (=בחיצים דיליה בגירי יוסי רבי "מודה כעבור39)כה:) רק בא והוא נזק, כל בא לא עדיין העשייה ובעת

תשלומין.40)זמןֿמה. חיוב לעניין ג הלכה יא פרק להלן וראה המזיק. אדם הוא לחלוק41)שהרי יוסי רבי בא לא שהרי
יחפור. לא שבפרק הקודמות המשניות כל על חלק ולא זו במשנה שמרחיקים42)אלא בור מדין זה דין ולמד ברי"ף, הוא כן

להבדיל שאין רבינו סובר - משרה אלא הזכיר לא שהרי"ף פי על ואף א). הלכה ט פרק (למעלה טפחים שלושה הכותל מן אותו
יחד. אותם כללה שהמשנה אחרי וחרדל, לכרישין משרה אבא.43)בין בר חייא כרבי ולא יוסי בר חייא כרבי קיז. מציעא בבא

שם.44) שהובאה העובדה את וטריא, השקלא בסוף שם, שהסבירו ראה45)כמו העלייה, לבעל כרצפה התיקרה גבי על טיח
א. הלכה ד פרק דיליה".46)למעלה "גירי זה ואין המזיק. של מעשיו שפסקו אחרי רק בא הנזק כן הניזוק.47)ואם שהוא

עצמו.48) את להרחיק הניזק שעל יוסי רבי שם.49)כדעת הסוגייה מן הרי"ף הסיק וכרבי50)כך במשנה כה: בתרא בבא
שמואל. בשם יהודה רב שם שפסק וכמו אילן51)יוסי לו ליטע מותר שדהו אצל בור לחבירו היה "אם כתב: קנה) (סימן הטור

מודה ובזה חבירו משדה שיונק מפני וזהו אסור, שלכתחילה נראה רבינו מדברי [אבל לב). סעיף שם הרמ"א (הביאו לו" סמוך
מביא למיצר הסמוך שאילן יהושע שתיקן פי על ואף גזלן). המתחיל דיבור כו: בתרא בבא בתוספות (וראה שאסור יוסי רבי
שם, בתוספות וראה גזלן אינו עשה שאם אלא כן, לעשות שמותר תיקן לא - כז:) בתרא (בבא גזלן ואינו עליהם וקורא ביכורים
יניקת והרי צריך אינו מזה שיותר נראה - הכרם) עבודת (מחמת הגפנים מן אמות ארבע להרחיק שחייב שכתב ח הלכה להלן אבל

אמה]. עשרה שש עד היא יא.52)האילנות הלכה להלן ראה השדות, בין גדר שיש או אמות לד' מחוץ זה53)היינו, ואין
דיליה". שם.54)"גירי במשנה יוסי רבי כרצונו.55)מדברי בשדה לעשות רשאי הבור בעל כן בשלו, נוטע שזה כשם כלומר,

דאמרי56) עד המתחיל דיבור שם, התוספות של האחרון והפירוש אמה, עשרה שש בתוך המתחיל דיבור רש"י פירוש לפי כו: שם



עג mipky zekld - zah 'g iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

לֹו היה ּכן אם אּלא ׁשּלֹו, ּבתֹו קבּוע ּגרן אדם יעּׂשה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא
לנטיעת הּתבן יּזיק ׁשּלא ּכדי רּוח, לכל אּמה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹחמּׁשים

לנירֹו19חברֹו .20אֹו ְֲִֵ
הּברסקי21מרחיקין‚. ואת הּקברֹות ואת הּנבלֹות מן22את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ

אּמה חמּׁשים .23העיר ֲִִִַָָ
ּברסקי24ואין„. למזרח25עֹוּׂשין ׁשרּוח26אּלא מּפני העיר, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

חּמה ּוממעטת27מזרחית העֹורֹות.28, עּבּוד ריח הּזק ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
מׁשרה29מי‰. לעּׂשֹות ׁשל30ׁשּבא ירק ּבצד ּפׁשּתן ׁשל ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

ּומפסידין והֹולכין ּבארץ נבלעין הּמׁשרה מי ׁשהרי ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָחברֹו,
ּכרׁשין ׁשּנטע אֹו הּירק; חברֹו,31את ׁשל הּבצלים מן קרֹוב ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ּדבֹורים, ּכּורת ּבצד חרּדל ׁשּנטע אֹו טעמן; מפיגין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהן
העלין אֹוכלין הּדבֹורים וכל33ּומפסידין32ׁשהרי הּדבׁש; את ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

אין - ּבהן וכּיֹוצא יּזיק34אּלּו ׁשּלא ּבכדי להרחיק 35צרי, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּזק לֹו36ועל יּגיע ׁשּלא עד ירצה, אם עצמֹו, את להרחיק ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָֹ

ׁשּזה לחברֹו37הּנזק; ּבא והּנזק עֹוּׂשה, הּוא ׁשּלֹו ּבתֹו ְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
ּבּמה הּנזק38מאליו. ּכׁשהיה מרחיק? ׁשאינֹו אמּורים ּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּיפסקּו אחר מאליו היּו39ּבא אם אבל מּזיק; ׁשל מעּׂשיו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבׁשעת חברֹו את מּזיקין ּברׁשּותֹו ׁשעֹוּׂשה זה ׁשל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָמעּׂשיו
למי דֹומה? זה למה הא ּבידֹו. ׁשּמּזיק ּכמי זה הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָעּׂשּיתֹו
ּברׁשּותי ואמר: חברֹו, לחצר חּצים ויֹורה ּברׁשּותֹו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָׁשעֹומד

אֹותֹו ׁשּמֹונעין עֹוּׂשה! וכן40אני האמּורֹות41. הרחקֹות ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָ
ׁשהּזיק ּכמי זה הרי - הרחיקֹו לא אם זה, ּבענין ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹלמעלה

לפיכ מן42ּבחּציו. ּוכרׁשין הּירק מן מׁשרה ׁשּירחיק צרי ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
מעט, יתר אֹו טפחים ׁשלׁשה הּדבֹורים מן וחרּדל ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבצלים

ׁשּלא עד להרחיק אבל ּבידים; הּזק יהיה ׁשּלא יבֹואּכדי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
.צרי אין - מאליו ִֵֵֵֶֶַָָהּנזק

.Âהּדר43ּבעל על יֹורדין והן מים, ׁשֹופ ׁשהיה העלּיה ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
אם מעזיבה44למּטה: ׁשם ּבעת45היתה ּבּה ּכלים ׁשהּמים , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָ

וירדּו הּמים יּבלעּו מּלׁשּפ עליֹון ׁשּיפסיק ואחר ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשפיכה,
הּתחּתֹון על הּתחּתֹון46וינּטפּו צרי ּולהרחיק47- מן48לתּקן ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָ
ואם הּנזק; ירדּו49עצמֹו ּכׁשּיׁשּפ אּלא מעזיבה, ׁשם אין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

יּמנע אֹו מתּקן, והעליֹון ּבחּציו, ּכמּזיק זה הרי - מּיד ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמים
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .ְְִִֵֵֶַָֹֹמּלׁשּפ

.Êאילן50מי לֹו קרֹוב51ׁשהיה ּׂשדהּו חברֹו52ּבתֹו לבֹור ְְֲִִֵֵֶָָָָָ
ׁשרׁשי הרי לֹו: ולֹומר עליו לעּכב יכֹול הּבֹור ּבעל אין -ְְְֲֵֵֵֵַַַַַָָָָ
הּבא נזק ׁשּזה אֹותֹו. ּומפסידין ׁשּלי לּבֹור נכנסים ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָהאילן

מּזיקֹו אינֹו ׁשּנטע ּובעת זמן, לאחר הּוא ּוכׁשם53מאליו ;54 ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
וכן ׁשּלֹו. ּבתֹו נֹוטע זה ּכ ׁשּלֹו, ּבתֹו חֹופר ראּובן55ׁשּזה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָ

ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל אילן ׁשרׁשי ּומצא וירד ּבֹור, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשחפר
ואם ׁשּלֹו. והעצים וחֹופר, קֹוצץ לאילן56- קרֹוב היה ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ
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שם. שם).19)דברינו (גמרא הנטיעות לב את שורף את20)שהוא ושורף מדי, יותר זבל מרבה שהמוץ שלו. חרוש מקום
שם). ורש"י (גמרא בו שיזרעו במשנה.21)הזרעים כה. עורות.22)שם עיבוד שם).23)מקום (רש"י רע ריח משום

שם.24) המשנה לפני25)המשך אלא אינו ריחם שכל וקברות, בנבילות אבל בורסקי, ודווקא אמה, חמישים מרחיק אם אפילו
החמירו. לא הבשר, עקיבא.26)שכלה כרבי ולא שם הראשון שם.27)כתנא ורש"י לא: גיטין בפירוש28)ראה הוא כן

ושם אדם". לבני נזק מזה יגיע ולא בורסקי) של רע (=ריח הבורסקי ריח ּביאּוש שתתקן ייתכן מזרחית, רוח "כי לרבינו ִהמשניות
בכלל. לנשוב ממעטת זו רוח הקרוב, המזרח שבארצות טעם עוד במשנה.29)הוסיף כה. הפשתן.30)שם את בו ששורין מקום

ב).31) משנה א פרק כלאים טוב יום (תוספות ולשומים לבצלים קצת דומים הם ירוקים שאותו32)בעודם הגרעין, את לא אבל
אחר. לעניין בסמיכות יח: שם בגמרא שנאמר כמו מוציאים, בפירוש33)אינם רבינו (לשון וחד" חריף הדבש את "שעושה

את אוכלים הם פיהם, את שמחדד החרדל, אוכלים שהם שמתוך מפרש החרדל) ואת המתחיל דיבור יח. (שם ורש"י המשניות),
שלהם. פי34)הדבש על ואף כה:). (שם שאחריה במשנה שמואל בשם כמותו הלכה שנפסקה וכמו כחכמים, ולא יוסי כרבי

בכולם. מתיר עצמו הוא אבל כן, אמר חכמים שלדברי יח:) (שם בגמרא נתבאר - בחרדל רק דבריו אמר יוסי כלומר,35)שרבי
ההלכה. בסוף שנזכר כמו שיעורֿמה, להרחיק חייב אבל ממנו, נזק לבוא עוד שיכול השטח, הסוברים36)כל לחכמים בניגוד

עצמו. את להרחיק המזיק כה:).37)שעל (שם המשנה בהמשך יוסי רבי (שם38)כהסברת כהנא רב בשם אשי רב של מימרא
המזיק)". של שלו, (=בחיצים דיליה בגירי יוסי רבי "מודה כעבור39)כה:) רק בא והוא נזק, כל בא לא עדיין העשייה ובעת

תשלומין.40)זמןֿמה. חיוב לעניין ג הלכה יא פרק להלן וראה המזיק. אדם הוא לחלוק41)שהרי יוסי רבי בא לא שהרי
יחפור. לא שבפרק הקודמות המשניות כל על חלק ולא זו במשנה שמרחיקים42)אלא בור מדין זה דין ולמד ברי"ף, הוא כן

להבדיל שאין רבינו סובר - משרה אלא הזכיר לא שהרי"ף פי על ואף א). הלכה ט פרק (למעלה טפחים שלושה הכותל מן אותו
יחד. אותם כללה שהמשנה אחרי וחרדל, לכרישין משרה אבא.43)בין בר חייא כרבי ולא יוסי בר חייא כרבי קיז. מציעא בבא

שם.44) שהובאה העובדה את וטריא, השקלא בסוף שם, שהסבירו ראה45)כמו העלייה, לבעל כרצפה התיקרה גבי על טיח
א. הלכה ד פרק דיליה".46)למעלה "גירי זה ואין המזיק. של מעשיו שפסקו אחרי רק בא הנזק כן הניזוק.47)ואם שהוא

עצמו.48) את להרחיק הניזק שעל יוסי רבי שם.49)כדעת הסוגייה מן הרי"ף הסיק וכרבי50)כך במשנה כה: בתרא בבא
שמואל. בשם יהודה רב שם שפסק וכמו אילן51)יוסי לו ליטע מותר שדהו אצל בור לחבירו היה "אם כתב: קנה) (סימן הטור

מודה ובזה חבירו משדה שיונק מפני וזהו אסור, שלכתחילה נראה רבינו מדברי [אבל לב). סעיף שם הרמ"א (הביאו לו" סמוך
מביא למיצר הסמוך שאילן יהושע שתיקן פי על ואף גזלן). המתחיל דיבור כו: בתרא בבא בתוספות (וראה שאסור יוסי רבי
שם, בתוספות וראה גזלן אינו עשה שאם אלא כן, לעשות שמותר תיקן לא - כז:) בתרא (בבא גזלן ואינו עליהם וקורא ביכורים
יניקת והרי צריך אינו מזה שיותר נראה - הכרם) עבודת (מחמת הגפנים מן אמות ארבע להרחיק שחייב שכתב ח הלכה להלן אבל

אמה]. עשרה שש עד היא יא.52)האילנות הלכה להלן ראה השדות, בין גדר שיש או אמות לד' מחוץ זה53)היינו, ואין
דיליה". שם.54)"גירי במשנה יוסי רבי כרצונו.55)מדברי בשדה לעשות רשאי הבור בעל כן בשלו, נוטע שזה כשם כלומר,

דאמרי56) עד המתחיל דיבור שם, התוספות של האחרון והפירוש אמה, עשרה שש בתוך המתחיל דיבור רש"י פירוש לפי כו: שם
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אּמה עּׂשרה ׁשׁש ּבתֹו ׁשמעֹון,57ׁשמעֹון ׁשל הּׁשרׁשים - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
ואם לֹו. ונֹותנן ויצאּו58וקֹוצצן ּבֹור, לחּפר צרי אין ְְְְְְְְִִֵַָָָָֹ

מעמיק הּוא הרי - ּׂשדהּו ּבתֹו ׁשמעֹון ׁשל 59הּׁשרׁשים ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשרׁש וכל הּמחרׁשה; יעּכב ׁשּלא ּכדי טפחים, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשלׁשה

קֹוצצֹו - טפחים ׁשלׁשה ּבתֹו ואינֹו60ׁשּמצא חֹוׁשׁש61, ְְְְְִֵֵֶָָָָ
ׁשזה חברֹו, ׁשל האילן ייבׁש הּוא63ּבתֹו62ׁשּמא ׁשּלֹו ְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָ

ֵחֹופר.
.Áאילנֹות,64מי ׁשאר אֹו גפנים נטּועה חברֹו ּׂשדה ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֵֵֶָָָָָָ

אילנֹות אֹו ּגפנים ּבצד ּגפנים ּׂשדהּו ּבתֹו לנטע הּוא ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֹּובא
להרחיק צרי - אילנֹות ּדברים67אּמֹות66ארּבע65ּבצד ּבּמה . ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

יּׂשראל68אמּורים ּבארץ לארץ69? ּבחּוצה אבל מרחיק70; - ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָ
ּובין אּמֹות, ׁשּתי לגפנים ּגפנים אילנֹות71ּבין לׁשאר 72ּגפנים ְְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָָָ

לאילנֹות אילנֹות ּבין מקֹום73אֹו ּבכל אּמֹות ארּבע -74. ְְְִִֵַַַָָָָ
סֹומ75היה זה - ּבינתים ּבכל76גדר לּגדר, סֹומ וזה לּגדר, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מי קֹוצץ77מקֹום. - ּׂשדהּו לתֹו נֹוטה חברֹו אילן ׁשהיה ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָ
הּמחרׁשה79מרּדע78ּכמלא ּגּבי -80על ּובּׁשקמה ּובחרּוב . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

הּנֹוטה ּכל ׁשקּול81קֹוצץ ׁשּיהיה עד אם82, וכן הּמצר. ּכנגד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
הּׁשלחין ּבית על נֹוטה אֹו83היה חברֹו האילן84ׁשל ּבית על ְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

הּמצר. ּכנגד ׁשקּול ׁשּיהיה עד הּנֹוטה, ּכל את קֹוצץ -ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

עּׂשר אחד 1ּפרק
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אֹו‡. הּכּסא, ּבית קבע אֹו ׁשּלֹו, ּבתֹו גרן ׁשעּׂשה ְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹמי
להרחיק צרי - ּבהן וכּיֹוצא ועפר אבק ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָמלאכה
לחברֹו, האבק אֹו הּכּסא ּבית ריח אֹו העפר יּגיע ׁשּלא ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכדי
ּבעת אֹותֹו ׁשּמסּיע הּוא הרּוח היתה אפּלּו יּזיקֹו. ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכדי
הּפׁשּתן נערת אֹו העפר את ּומֹוליכה מלאכּתֹו, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשעֹוּׂשה

להרחיק חּיב זה הרי - לחברֹו ּומּגיעתן ּבהן וכּיֹוצא ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהּמץ
ׁשּכל מצּויה; הרּוח ידי על ואפּלּו יּזיקּו ולא יּגיעּו ׁשּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּכדי

הן. ּבחּציו ׁשהּזיקּו ּכמי ְְִִִִֵֵֶָאּלּו
הרּוח·. הֹוליכה אם ,ּכ ּכל להרחיק חּיב ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֶַַַַַָָָָָאף

מּלׁשּלם; ּפטּור - ּבהן והּזיקה העפר ואת הּמץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּמצּויה
עצמֹו. מּזיק מּכח ּבא זה נזק ואין אֹותֹו, ׁשּסּיע הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרּוח

ּובעת‚. ׁשּלֹו, ּבתֹו ּבהן וכּיֹוצא הריפֹות את ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָהּכֹותׁש
ּפי על החבית ּכּסּוי ׁשּנדנדה עד חברֹו, לחצר מנדנד ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּמּכה
ׁשּלא ּכדי להרחיק וחּיב ּבחּציו, מּזיק זה הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹהחבית
- הּנדנּוד ּבעת הּזיק ואם ׁשּמּזקת. מלאכּתֹו יבּטל אֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַינדנד,

הּנזק. ּבא מּכחֹו ׁשהרי לׁשּלם, ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹחּיב
לא„. אם מעלה, ׁשל ּבּפרקים האמּורֹות ההרחקֹות ְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹּכל

לחזר יכֹול ואינֹו מחל, זה הרי - וׁשתק חברֹו וראה ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהרחיק,
ׁשּסּיע ּכגֹון ׁשּמחל, מּמּנּו ׁשּיראה והּוא ּולהרחיקֹו. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּולהצריכֹו
ּבצּדֹו ׁשעּׂשה ׁשראהּו אֹו לעּׂשֹות, לֹו ׁשאמר אֹו מּיד, ְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָעּמֹו
הּמחזיק ׁשּכל זכה. - זה על הקּפיד ולא וׁשתק הרחקה ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹּבלא
אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, זכה - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָּבנזק
אּלּו נזקין מיני מארּבעה חּוץ נזקין, ּבׁשאר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשהחזיק
והאבק הּכּסא, ּבית וריח העׁשן, ׁשהן: זה, ּבפרק ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָהאמּורים
חזקה, לֹו אין מאּלּו אחד ׁשּכל הּקרקע; ונדנּוד ּבֹו, ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָוכּיֹוצא
וכֹופהּו חֹוזר זה הרי - ׁשנים ּכּמה הּנּזק ׁשתק ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָואפּלּו
ּכֹופהּו - מחיצה ׁשּצרי ּבמקֹום ראּיה הּזק וכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָלהרחיק.
ׁשנּו ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ׁשּירצה, עת ּבכל מחיּצה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלעּׂשֹות
סֹובלת אדם ׁשל ּדעּתֹו ׁשאין לפי נזקין? מּׁשאר אּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָנזקים
קנּו ואם קבּוע. הּזק ׁשהּזקֹו מֹוחל, ׁשאינֹו וחזקתֹו מאּלּו, ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָנזק

ּבֹו. לחזר יכֹול אינֹו - אּלּו ּבנזקים ׁשּמחל ְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹמּידֹו
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אילן.57)ליה. של כגופו נחשבים והם השורשים יונקים כאן כו.58)שעד שם בעומק.59)משנה הוא60)חורש ואם
סט). קטן סעיף קנה סימן (סמ"ע האילן לבעל נותנו אמה, עשרה שש זו.61)בתוך בהלכה הנאמר כל על מוסב היינו,62)זה

הניר. שדה ובעל הבור כה:).63)בעל (שם במשנה יוסי רבי דברי במשנה.64)סיום כו. להיכנס65)שם יצטרך שלא

חבירו. שדה לתוך שם).66)במחרשתו (ברייתא הכרם עבודת שיעור וראה67)שזהו להרחיק. אין אמות מארבע שיותר נראה
כסותרות.68)להלן. הנראות והמשנה הברייתא השוואת מתוך יוצא וכן שם, שמואל של וצריכה69)מימרא רחבה שמחרשתם

אמות. הכרם.70)ארבע לעבודת אמות ארבע צריכים ואינם רחבה מחרשתם של71)שאין לזו בניגוד רבינו לשיטת וזה
ישראל: בארץ כמו והיינו, הרחקה, יותר צריך בבבל אף לגפנים אילנות שבין הייתה, יוסף רב שכוונת מפרשים, ועוד רש"י הראב"ד,

אמות. "אבל72)ד' שם: בתרא בבבא רומי כתבֿיד בגמרא הוא וכן אילנות, ולניזק גפנים לו יש שהמזיק משמע, זו מלשון
לו לסמוך ובא חבירו שדה היה "ואם שם: במשנה רבינו פירש וכן לגפנים". אילן "אבל שלפנינו: בגמרא אבל לאילנות". גפנים

מקום". בכל אמות ד' מרחיק האילן המגידֿמשנה73)שדה כתב ולפיכך לגפנים, כמגפנים דינו לאילן שמאילן מפורש שם בגמרא
ובין לגפנים גפנים בין מרחיק לארץ בחוצה "אבל העתיק: כה) סעיף קנה (סימן ערוך ובשולחן רבינו. בדברי היא סופר שטעות

אמות". ארבע אילנות לשאר גפנים ובין אמות שתי לאילנות ר"י74)אילנות ופירש טפי" בעי לגפנים אילן "אבל שם: בגמרא
כלומר יותר, להרחיק צריך לגפנים שמאילן לו אמרו זה ועל בבבל הרחקה כדין אמות שתי הרחיק שרבא הרי"ף, רבו (בשם מיגאש

אמות. שם.75)ארבע המשנה גם76)המשך מוסב זה אם סג קטן סעיף שם בסמ"ע וראה במחרשתו. שייכנס חשש אין שאז
לגפנים. אילן סמיכת במשנה.77)על כז: הזה.78)שם הגובה "הוא79)עד המשניות: בפירוש רבינו ולשון הבקר, מלמד

ברזל". שיני קצותיו בשתי שיש המלמד, לו80)עץ מפריע ואינו יותר שגבוה מה אבל החרישה, בעת לו יפריעו לא שהענפים
לקצוץ. יכול לשדה.81)אינו מזיק והוא מרובה צל להם יש שאלו עם82)מפני שווה שיהיה כלומר, הבנאים, משקולת כעין

למצר. מחוץ כלום יטה ולא אונקלוס:83)המצר, תירגם כט) כה, (בראשית עייף" "והוא עייפות. מלשון והוא "השלהין", כמו
אחרת. מלשדה יותר הצל מזיק ולה לגשמים מחוץ למים שזקוקה שדה והוא: משלהי". בתרא84)"והוא בבא בתוספתא הוא כן

המשקולת". כנגד האילן ובית השלחין "בית הדפוס): נוסחת (לפי א פרק רשאי1)סוף אדם שאין הדברים כן גם בו נתבארו
אלו. בדברים דינו מה לחבירו נזק לעשות המחזיק ודיני לחבירו, יזיק שלא כדי לעשות
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ּבהן‰. וכּיֹוצא נבלֹות אֹו ּדם מלאכת לעּׂשֹות ׁשהחזיק ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי
ויאכלּו, הּדם ּבגלל ּבהן וכּיֹוצא העֹורבים ויבֹואּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבמקֹומן,
ּבּדם אֹו וצפצּופם ּבקֹולם לחברֹו מצרין הן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי

ּומלכלכין האילנֹות על יֹוׁשבין ׁשהן ּפרֹותיהם,ׁשּברגליהם, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אֹו מּזיקֹו, הּזה ׁשּצפצּוף חֹולה אֹו קּפדן חברֹו היה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאם
הּמלאכה, אֹותּה לבּטל חּיב - ּבּדם לֹו נפסדין ׁשּלֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּפרֹות
דֹומה זה ׁשהּזק מחמתֹו; הּזק לֹו יבֹוא ׁשּלא עד ירחיק ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאֹו
מבֹוי ּבני וכן חזקה. לֹו ׁשאין ּבֹו, וכּיֹוצא הּכּסא ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלריח
ׁשהרי ּבֹו, מחּו ולא אּמן, מהן אחד ׁשּנעּׂשה חצר ּבני ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹו
החזיק לא - וׁשתקּו לקנֹות, ויֹוצאין נכנסין העם והיּו ְְְְְְְְֱִִִִִֶַָָָָָֹֻהחזק,
יכֹולין אנּו אין ולֹומר: לעּכב עת ּבכל להם ויׁש זה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבדבר
ּכמֹו הּוא קבּוע הּזק ׁשּזה והּיֹוצאין; הּנכנסין מּקֹול ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹליׁשן

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה והאבק. ְְְִֶֶַָָָָָָהעׁשן
.Âאֹו חּלֹון, ׁשּפתח ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשּיׁש ּבנזק ׁשהחזיק ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמי

להרחיק, ּׁשראּוי מה הרחיק ׁשּלא אֹו הּמים, אּמת ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹהעביר
לי מחלּת אֹו לעּׂשֹות, לי אמרּת אּתה טֹוען: הּמחזיק ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהרי
והּנּזק ּבי, מחית ולא וׁשתקּת הּנזק הּכר אֹו ׁשראית, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻאחר
ׁשאמר: אֹו מּקדם, ידעּתי ולא ׁשראיתי, הּוא עכׁשו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומר:
אסּתם, אֹו ארחיק עּתה אמרּת: ואּתה ,ּב מחיתי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשראיתי
ּבכל - הּזק ׁשּתקּבע ּכדי יֹום אל מּיֹום אֹותי מדחה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואּתה
- הביא לא ואם ראיה; להביא הּנּזק על ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאּלּו

ויּפטר. הּסת הּמּזיק ְִִִֵֵֶַַַָָיּׁשבע
.Êהּכּסא ּובית עׁשן ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשאין ּבנזק ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק

הּמּזיק על - נּזק ׁשל מּידֹו ׁשּקנה הּמּזיק וטען ּבהן, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
הּסת הּנּזק יּׁשבע - הביא לא ואם מּידֹו; ׁשּקנּו ראיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהביא

הּזקֹו. זה ויסּלק ,ּכ על מּידֹו קנּו ִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
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ּכל‡. ולּטל הּׂשדה את לחלק ׁשּבאּו הּׁשּתפין אֹו ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהאחין
טֹוב מקֹום ׁשם ואין ׁשוה, ּכּלּה היתה אם חלקֹו: ְְְִֵֶֶָָָָָָָָֻאחד
ואם ּבלבד. הּמּדה לפי חֹולקין - אחד הּכל אּלא רע, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּומקֹום
סמּו ׁשּיהא ּכדי זה, מּצד חלקי לי ּתנּו מהם: אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאמר
לֹו, ׁשֹומעין - אחת ּׂשדה הּכל ויהיה ׁשּלי, אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׂשדה
היא. סדם מּדת - זה ּבדבר ׁשעּכּוב זה; על אֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹוכֹופה
יֹותר, לּנהר קרֹוב אֹו טֹוב, מּמּנה אחד חלק היה אם ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאבל
ּתנּו ואמר: הרע, ּכנגד הּיפה אֹותּה וׁשמּו ,לּדר קרֹוב ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
ּבגֹורל. נֹוטל אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - זה מּצד ׁשּלי ּבּׁשּומא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלי
מן מּדתּה חצי זה) מּצד ׁשּלי (ּבּׁשּומא לי ּתנּו להם: ְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאמר
ׁשּיהיה ּכדי הּטֹוב, הּצד מן אּתה וטל ׁשּומא, ּבלא הרע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּצד
ׁשּׁשֹומעין הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ׁשּלי לּׂשדה סמּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָחלקי

לדּון. ראּוי וכן נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְִֵֶַָָָָלֹו,
אבל·. ּכאחד. ׁשּלֹו חלקים ׁשני נֹוטל - ׁשחלק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהּבכֹור

אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל - האב ּבנכסי אחיו עם ׁשחלק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּיבם
מקֹומֹות ּבׁשני עלּו ואם עלּו, - אחד ּבמקֹום עלּו אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָּבגֹורל;

עלּו. -ָ
.‚והּדר וצפֹון, מזרח לּה מּקיף הּנהר ׁשהיה מרּבעת, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻארץ

נהר לזה ׁשּיּגיע ּכדי ּבאלכסֹון, אֹותּה חֹולקין - ּומערב ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּדרֹום
זה, ׁשּמּצד החצי לי ּתנּו אמר: ואם .ודר נהר ולזה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָודר
ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו לֹו. ׁשֹומעין - ּׂשדי ּבצד ְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
אֹותֹו ּכֹופין - ּכלל הפסד חברֹו על ואין לזה, טֹוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא

ֲַלעּׂשֹות.
.„- לאחר חלקֹו ׁשּמכר הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחד

ונ הּלֹוקח, את ׁשארמסּלקין אֹו האחין ׁשאר לֹו ֹותנין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּביניהן. זר יּכנס ׁשּלא ּכדי ,והֹול ׁשּנתן ּדמים ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻהּׁשּתפין

לחברֹו‰. יׁש - לאחר ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר אּלא עֹוד, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
וזה אֹותֹו, ּולסּלק לּלֹוקח ּדמים לּתן ׁשּלֹו הּמצר ּבצד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
ׁשּמכר ּבין הּמצר. ּבן ׁשל ׁשליח הּוא ּכאּלּו - הרחֹוק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
דין ּבֹו ּיׁש - ּדין ּבית ׁשּמכרּו ּבין ׁשלּוחֹו, ׁשּמכר ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָהּוא,
וקרֹוב וׁשכן חכם ּתלמיד הּלֹוקח היה אפּלּו הּמצר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבן
קֹודם, הּמצר ּבן - רחֹוק הארץ עם הּמצר ּובן ֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלּמֹוכר,
הּיׁשר ועּׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום זה, ודבר הּלֹוקח. את ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּומסּלק
ויׁשר טֹוב הּוא, אחד והּמכר הֹואיל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָוהּטֹוב.
ּבני היּו הרחֹוק. מן יֹותר הּמצר ּבן זה מקֹום ׁשּיקנה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
ּביניהם והיא הּנמּכרת הּׂשדה ּבזֹו זֹוכים ּכּלם - רּבים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמצר
ּכּלם ׁשּבאּו והּוא לּלֹוקח. הּדמים מן ונֹותנין מנינם, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻלפי
- הּלֹוקח את וסּלק מהן אחד קדם אם אבל אחת; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבפעם
מקצתן, ּבאּו אם וכן הּמצר. ּבן והּוא הֹואיל לבּדֹו, ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזכה
ּכאן העֹומדים אּלּו אֹותֹו מסּלקין - אחרת ּבמדינה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומקצתן
לאחד אֹו הּמצר, מּבני לאחד הּמֹוכר וכן להן. והיא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבלבד,
ׁשּתפֹו ׁשאינֹו ּפי על אף ּומּתן, ּבמּׂשא ׁשּלֹו הּׁשּתפין ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻמן
הּמצר ּבני ׁשאר אֹו הּׁשּתפין ׁשאר ואין ּבּה, זכה - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּקרקע

עּמֹו. ְִִנֹוטלין
.Âאחת ּׂשדה ׁשל הּמצר ּבעל אין - לאחד נכסיו ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמֹוכר

קנה והאחרת היא ׁשהרי הּׂשדה, מאֹותּה הּלֹוקח את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמסּלק
מן הּלֹוקח אֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּמֹוכר וכן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאחד.

הּמצר. ּבן דין ּבֹו אין - ּכֹוכבים ִִֵֵֶֶֶַָָהעֹובד
.Êעליו ׁשּיקּבל עד אֹותֹו, מׁשּמתין - ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר

העֹובד ׁשּינהג עד ּכֹוכבים, העֹובד מן ׁשּיבֹוא אנס ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
אנסֹו ואם ּבּכל. יּׂשראל ּבדיני ׁשּלֹו הּמצר ּבן עם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכֹוכבים

הּמֹוכר. מׁשּלם - יּׂשראל ּכדין ְְְִִֵֵֵֶַַָֹׁשּלא
.Á.הּמצר ּבן ּדין מּׁשּום ּבּה אין - ְִִִֵֶֶֶַַָהּׂשכירּות
.Ëּבידֹו ממׁשּכן ׁשהּוא לזה מכרֹו ּכ ואחר מקֹום, ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֻהממׁשּכן

ּכדי רחֹוק מקֹום הּמֹוכר וכן הּמצר. ּבן ּדין מּׁשּום ּבֹו אין -ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
אֹו ּבדמיו, יפה לגאל ּכדי רע ׁשּמכר אֹו קרֹוב, מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹלגאל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאחד1) קרקעו המוכר דין לזה ונמשך בה, לחלוק ובאו שלה המצר בעל מהם ואחד אחת בשדה השותפין משפטי בו נתבארו
זה. דבר מדיני מקצת בו ונתבארו אדם, לכל קודם שהוא לקנותו רוצה המצר ובעל
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ּבהן‰. וכּיֹוצא נבלֹות אֹו ּדם מלאכת לעּׂשֹות ׁשהחזיק ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמי
ויאכלּו, הּדם ּבגלל ּבהן וכּיֹוצא העֹורבים ויבֹואּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבמקֹומן,
ּבּדם אֹו וצפצּופם ּבקֹולם לחברֹו מצרין הן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָוהרי

ּומלכלכין האילנֹות על יֹוׁשבין ׁשהן ּפרֹותיהם,ׁשּברגליהם, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
אֹו מּזיקֹו, הּזה ׁשּצפצּוף חֹולה אֹו קּפדן חברֹו היה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָאם
הּמלאכה, אֹותּה לבּטל חּיב - ּבּדם לֹו נפסדין ׁשּלֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּפרֹות
דֹומה זה ׁשהּזק מחמתֹו; הּזק לֹו יבֹוא ׁשּלא עד ירחיק ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאֹו
מבֹוי ּבני וכן חזקה. לֹו ׁשאין ּבֹו, וכּיֹוצא הּכּסא ּבית ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָלריח
ׁשהרי ּבֹו, מחּו ולא אּמן, מהן אחד ׁשּנעּׂשה חצר ּבני ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻאֹו
החזיק לא - וׁשתקּו לקנֹות, ויֹוצאין נכנסין העם והיּו ְְְְְְְְֱִִִִִֶַָָָָָֹֻהחזק,
יכֹולין אנּו אין ולֹומר: לעּכב עת ּבכל להם ויׁש זה, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבדבר
ּכמֹו הּוא קבּוע הּזק ׁשּזה והּיֹוצאין; הּנכנסין מּקֹול ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹליׁשן

הּגאֹונים. הֹורּו וכזה והאבק. ְְְִֶֶַָָָָָָהעׁשן
.Âאֹו חּלֹון, ׁשּפתח ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשּיׁש ּבנזק ׁשהחזיק ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָמי

להרחיק, ּׁשראּוי מה הרחיק ׁשּלא אֹו הּמים, אּמת ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָֹהעביר
לי מחלּת אֹו לעּׂשֹות, לי אמרּת אּתה טֹוען: הּמחזיק ְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהרי
והּנּזק ּבי, מחית ולא וׁשתקּת הּנזק הּכר אֹו ׁשראית, ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻאחר
ׁשאמר: אֹו מּקדם, ידעּתי ולא ׁשראיתי, הּוא עכׁשו ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹומר:
אסּתם, אֹו ארחיק עּתה אמרּת: ואּתה ,ּב מחיתי ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּכׁשראיתי
ּבכל - הּזק ׁשּתקּבע ּכדי יֹום אל מּיֹום אֹותי מדחה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָואּתה
- הביא לא ואם ראיה; להביא הּנּזק על ּבהן וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹאּלּו

ויּפטר. הּסת הּמּזיק ְִִִֵֵֶַַַָָיּׁשבע
.Êהּכּסא ּובית עׁשן ּכגֹון חזקה, לֹו ׁשאין ּבנזק ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהחזיק

הּמּזיק על - נּזק ׁשל מּידֹו ׁשּקנה הּמּזיק וטען ּבהן, ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָוכּיֹוצא
הּסת הּנּזק יּׁשבע - הביא לא ואם מּידֹו; ׁשּקנּו ראיה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהביא

הּזקֹו. זה ויסּלק ,ּכ על מּידֹו קנּו ִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּלא

עּׂשר ׁשנים 1ּפרק
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ּכל‡. ולּטל הּׂשדה את לחלק ׁשּבאּו הּׁשּתפין אֹו ְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהאחין
טֹוב מקֹום ׁשם ואין ׁשוה, ּכּלּה היתה אם חלקֹו: ְְְִֵֶֶָָָָָָָָֻאחד
ואם ּבלבד. הּמּדה לפי חֹולקין - אחד הּכל אּלא רע, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹּומקֹום
סמּו ׁשּיהא ּכדי זה, מּצד חלקי לי ּתנּו מהם: אחד ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָאמר
לֹו, ׁשֹומעין - אחת ּׂשדה הּכל ויהיה ׁשּלי, אחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלּׂשדה
היא. סדם מּדת - זה ּבדבר ׁשעּכּוב זה; על אֹותֹו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹוכֹופה
יֹותר, לּנהר קרֹוב אֹו טֹוב, מּמּנה אחד חלק היה אם ֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָאבל
ּתנּו ואמר: הרע, ּכנגד הּיפה אֹותּה וׁשמּו ,לּדר קרֹוב ְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאֹו
ּבגֹורל. נֹוטל אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - זה מּצד ׁשּלי ּבּׁשּומא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָלי
מן מּדתּה חצי זה) מּצד ׁשּלי (ּבּׁשּומא לי ּתנּו להם: ְֲִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָאמר
ׁשּיהיה ּכדי הּטֹוב, הּצד מן אּתה וטל ׁשּומא, ּבלא הרע ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹהּצד
ׁשּׁשֹומעין הּגאֹונים מקצת הֹורּו - ׁשּלי לּׂשדה סמּו ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָחלקי

לדּון. ראּוי וכן נֹוטה, ּדעּתי ולזה ְְְִֵֶַָָָָלֹו,
אבל·. ּכאחד. ׁשּלֹו חלקים ׁשני נֹוטל - ׁשחלק ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָהּבכֹור

אחיו וחלק חלקֹו נֹוטל - האב ּבנכסי אחיו עם ׁשחלק ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהּיבם
מקֹומֹות ּבׁשני עלּו ואם עלּו, - אחד ּבמקֹום עלּו אם ְְְְְִִִֵֶָָָָָָּבגֹורל;

עלּו. -ָ
.‚והּדר וצפֹון, מזרח לּה מּקיף הּנהר ׁשהיה מרּבעת, ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻארץ

נהר לזה ׁשּיּגיע ּכדי ּבאלכסֹון, אֹותּה חֹולקין - ּומערב ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּדרֹום
זה, ׁשּמּצד החצי לי ּתנּו אמר: ואם .ודר נהר ולזה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָודר
ּדבר ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו לֹו. ׁשֹומעין - ּׂשדי ּבצד ְְְִִֶֶַָָָָָָָׁשהּוא
אֹותֹו ּכֹופין - ּכלל הפסד חברֹו על ואין לזה, טֹוב ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָׁשהּוא

ֲַלעּׂשֹות.
.„- לאחר חלקֹו ׁשּמכר הּׁשּתפין מן אֹו האחין מן ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻאחד

ונ הּלֹוקח, את ׁשארמסּלקין אֹו האחין ׁשאר לֹו ֹותנין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ
ּביניהן. זר יּכנס ׁשּלא ּכדי ,והֹול ׁשּנתן ּדמים ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻהּׁשּתפין

לחברֹו‰. יׁש - לאחר ׁשּלֹו קרקע הּמֹוכר אּלא עֹוד, ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹולא
וזה אֹותֹו, ּולסּלק לּלֹוקח ּדמים לּתן ׁשּלֹו הּמצר ּבצד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשהּוא
ׁשּמכר ּבין הּמצר. ּבן ׁשל ׁשליח הּוא ּכאּלּו - הרחֹוק ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלֹוקח
דין ּבֹו ּיׁש - ּדין ּבית ׁשּמכרּו ּבין ׁשלּוחֹו, ׁשּמכר ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָהּוא,
וקרֹוב וׁשכן חכם ּתלמיד הּלֹוקח היה אפּלּו הּמצר. ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבן
קֹודם, הּמצר ּבן - רחֹוק הארץ עם הּמצר ּובן ֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלּמֹוכר,
הּיׁשר ועּׂשית ׁשּנאמר: מּׁשּום זה, ודבר הּלֹוקח. את ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּומסּלק
ויׁשר טֹוב הּוא, אחד והּמכר הֹואיל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָוהּטֹוב.
ּבני היּו הרחֹוק. מן יֹותר הּמצר ּבן זה מקֹום ׁשּיקנה ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָהּוא
ּביניהם והיא הּנמּכרת הּׂשדה ּבזֹו זֹוכים ּכּלם - רּבים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּמצר
ּכּלם ׁשּבאּו והּוא לּלֹוקח. הּדמים מן ונֹותנין מנינם, ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻלפי
- הּלֹוקח את וסּלק מהן אחד קדם אם אבל אחת; ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבפעם
מקצתן, ּבאּו אם וכן הּמצר. ּבן והּוא הֹואיל לבּדֹו, ּבּה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָזכה
ּכאן העֹומדים אּלּו אֹותֹו מסּלקין - אחרת ּבמדינה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּומקצתן
לאחד אֹו הּמצר, מּבני לאחד הּמֹוכר וכן להן. והיא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבלבד,
ׁשּתפֹו ׁשאינֹו ּפי על אף ּומּתן, ּבמּׂשא ׁשּלֹו הּׁשּתפין ְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻֻמן
הּמצר ּבני ׁשאר אֹו הּׁשּתפין ׁשאר ואין ּבּה, זכה - ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻּבּקרקע

עּמֹו. ְִִנֹוטלין
.Âאחת ּׂשדה ׁשל הּמצר ּבעל אין - לאחד נכסיו ּכל ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּמֹוכר

קנה והאחרת היא ׁשהרי הּׂשדה, מאֹותּה הּלֹוקח את ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָמסּלק
מן הּלֹוקח אֹו הראׁשֹונים, לּבעלים הּמֹוכר וכן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאחד.

הּמצר. ּבן דין ּבֹו אין - ּכֹוכבים ִִֵֵֶֶֶַָָהעֹובד
.Êעליו ׁשּיקּבל עד אֹותֹו, מׁשּמתין - ּכֹוכבים לעֹובד ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָהּמֹוכר

העֹובד ׁשּינהג עד ּכֹוכבים, העֹובד מן ׁשּיבֹוא אנס ְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּכל
אנסֹו ואם ּבּכל. יּׂשראל ּבדיני ׁשּלֹו הּמצר ּבן עם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּכֹוכבים

הּמֹוכר. מׁשּלם - יּׂשראל ּכדין ְְְִִֵֵֵֶַַָֹׁשּלא
.Á.הּמצר ּבן ּדין מּׁשּום ּבּה אין - ְִִִֵֶֶֶַַָהּׂשכירּות
.Ëּבידֹו ממׁשּכן ׁשהּוא לזה מכרֹו ּכ ואחר מקֹום, ְְְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָָֻהממׁשּכן

ּכדי רחֹוק מקֹום הּמֹוכר וכן הּמצר. ּבן ּדין מּׁשּום ּבֹו אין -ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
אֹו ּבדמיו, יפה לגאל ּכדי רע ׁשּמכר אֹו קרֹוב, מקֹום ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹלגאל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לאחד1) קרקעו המוכר דין לזה ונמשך בה, לחלוק ובאו שלה המצר בעל מהם ואחד אחת בשדה השותפין משפטי בו נתבארו
זה. דבר מדיני מקצת בו ונתבארו אדם, לכל קודם שהוא לקנותו רוצה המצר ובעל
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למזֹון אֹו לקבּורה ׁשּמכר אֹו ,הּמל מנת לּתן ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּמכר
אּלא הּמצר, ּבן ּדין מאּלּו ּבאחד אין - הּבנֹות אֹו ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאּׁשה

הּלֹוקח. ֵַַָָזכה
.È,למּכר הן טרּודין אּלּו ׁשּכל הּמצר? ּבן ּדין ּבהן אין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹולמה

הּמצר ּבן ּדין ּבהן יׁש ּתאמר ואם מֹוכרין, ּגדֹול צר ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּומּׁשּום
ּכדי ואּקח אטרח למה אֹומר: ׁשהרי לֹוקח, ימצאּו לא -ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
עד להמּתין יכֹולין הּבעלים ואין אֹותי? ויסּלק זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּיבֹוא

ויקנה. מעֹות הּמצר ּבעל ְְִִֶֶֶֶַַַָָׁשּיביא
.‡Èמכר ּבֹו וכּיֹוצא הּמס מּפני ואמר: הּלֹוקח ׁשּטען ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָהרי

לבּטל טֹוען, אּתה ׁשקר אֹומר: הּמצר ּובעל הּמֹוכר, ְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָלֹו
מּיד יֹוציא ּכ ואחר ראיה, להביא הּמצר ּבעל על - ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָזכּותי

הּסת. הּלֹוקח יּׁשבע - ראיה הביא לא ואם ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּלֹוקח;
.·Èאּלא מסּתּלק הּלֹוקח אין - ספק ּבּדבר ׁשם היה ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָאפּלּו

,לפיכ הּמצר. ּבעל ׁשהביא ּברּורה הּלֹוקחּבראיה טען אם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּׂשֹוכר אֹו זֹו, לּׂשדה אּתה אריס זֹו, לּׂשדה אּתה ּגזלן ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָואמר:
ּבעל ׁשהּוא ראיה להביא הּמצר ּבעל צרי - ממׁשּכן ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבחזקתֹו. זֹו וׁשהּקרקע ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמצר,
.‚Èהּטֹוב הּמצר. ּבעל דין ּבֹו אין - קטּנים ליתֹומים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַהּמֹוכר

הּמצר. מּבעל יתר אּלּו עם חסד ׁשעֹוּׂשין ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוהּיׁשר
.„Èׁשאין מּפני הּמצר, ּבעל דין ּבֹו אין - לאּׁשה הּמֹוכר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָוכן

הּוא חסד ולקחה, הֹואיל ולקנֹות. ּתמיד לטרח ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹּדרּכּה
ּבידּה. הּקרקע ְְֲֶַַַַָָֹׁשּתעמד

.ÂË,לסּלקן יכֹול הּמצר ּבעל - ואנּדרֹוגינֹוס לטמטּום ְְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָֻמכר
אּׁשה. ספק ׁשהן ְְִִֵֵֵֶָמּפני

.ÊËׁשל האילנֹות אֹו והּבנין מהן, אחד ׁשל הּקרקע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה
ּבּקרקע זכּות האילנֹות לבעל אֹו הּבנין לבעל יׁש אם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָאחד:
אחד מכר אם ,לפיכ חברֹו. ׁשל הּמצר ּבן מהן אחד ּכל -ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
לבעל אין אם אבל הּלֹוקח. מסּלק חברֹו - חלקֹו ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָמהן
ׁשּירצה זמן ּכל אּלא ּבּקרקע, זכּות הּבנין לבעל אֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָהאילנֹות
- הּׂשדה ּבעל ּומכר ,ּבנינ הרס אֹו אילנ עקר לֹו: ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹאֹומר
אֹותֹו; מסּלק הּבנין ּבעל אֹו האילנֹות ּבעל ואין הּלֹוקח, ְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָזכה

הּקרקע ּבעל הרי - האילן ּבעל אֹו הּבנין ּבעל מכר ְְְֲִִִֵַַַַַַַַַַַָָָָואם
אֹותֹו. ְֵַמסּלק

.ÊÈאֹו ּדקלים רכב חברֹו ׁשל מצר ּובין ּבינֹו מפסיק ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיה
יכֹול אם רֹואין: - ּבהן וכּיֹוצא גּמא אֹו וחזק ּגבֹוּה ְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֻּבנין
ׁשּיתערבּו עד הּמפסיק, הּדבר ּבתֹו אחד ּתלם אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָלהכניס
ואם הּלֹוקח; ּומסּלק ׁשּלֹו, מצר ּבן זה הרי - הּׂשדֹות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּתי

הּלֹוקח. מסּלק אינֹו - ְֵֵֵַַָלאו

ה'תשע"ב טבת ט' רביעי יום
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אין2הּנֹותן‡. - היה3מּתנה הּמצר. ּבן ּדין ּכתּוב4ּבּה ִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ׁשאחריּות מּתנה, ּדין5ּבׁשטר ּבּה יׁש - הּנֹותן על זֹו מּתנה ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ

הֹואיל הּמצר; ּכתב6ּבן ולא היא, מכירה - אחריּות ּבּה ויׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
הּמצר ּבן זכּות לבּטל אּלא לֹו7מּתנה נֹותן וכּמה מה8. ? ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשוה. ִֶָָּׁשהיא

היא,9אמר·. ּומכירה עּׂשינּו, והערמה הּוא, ּכן הּלֹוקח: ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
חפץ ּבנקיטת נׁשּבע - קניתיה וכ ּכדין10ּבכ ונֹוטל, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

אֹו11הּׁשלּוחין ראּויין ׁשהן ּדמים לטען ׁשּצרי לי, ויראה . ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
- קניתי ּבמאתים מאה: ׁשוה על אמר אם אבל מעט; ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָיתר

נא .12מןאינֹו ֱֵֶָ
זֹו,13היה‚. מּתנה אחריּות עלי וקּבלּתי מּתנה: ּבׁשטר ּכתּוב ְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָָָָ

מאתים הּמצר ּבן לֹו נֹותן - מאתים לֹו אּתן מּידֹו ּתצא ִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשאם
מנה אּלא ׁשוה ׁשאינֹו ּפי על ואף מסּלקֹו, ּכ .14ואחר ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

חצר„. הּמצר15החליף ּבעל ּדין ּבּה אין - החליף16ּבחצר . ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּדמי רֹואין - ּבמּטלטלין אֹו ּבבהמה הּבהמה17חצר אֹותּה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ

ואינֹו ּומסּלקֹו. הּמצר ּבן לֹו ונֹותן הּמּטלטלין, אֹותם דמי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָאֹו
ּכּמה לי ּתן לֹו: לֹומר הערמה18יכֹול ׁשּזֹו ּבֹו, ׁשּלקחּתי ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּכלּום.19היא מֹועלת ואינּה , ְְִֵֶֶָ
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נשלמו.1) ולא וחליפין, ומכירה במתנה המצר בעל מדיני מקצת בו קח:2)נתבארו מציעא להשיג3)בבא יכול המקבל שאין
רוצה, אני אין ולך מתנה ליתן רוצה אני לזה לו, אומר שהמוכר ועוד והטוב. הישר עשיית משום כאן ואין אחר, במקום מתנה

קא. קטן סעיף קעה סימן וסמ"ע ד, הלכה י"ד פרק להלן משנה לחם אמימר.4)ועיין של מימרא את5)שם, ויחטפו במקרה
המתנה. ממקבל שם.6)השדה הרי"ף כתב הרי"ף.7)כן שכתב כמו הערמה, כאן ויש לשלם8)כלומר, המצר בן צריך כמה

שם. ברי"ף זה ואף שם.9)ללוקח. הרי"ף דברי כל10)המשך כדין תורה, ספר או תפילין כגון קדושה, של חפץ באחיזת
ב). הלכה ונטען טוען מהלכות א (פרק ונוטלים ה).11)הנשבעים הלכה ושותפין שלוחין מהלכות ט (פרק ונוטלים שנשבעים

ה). הלכה י"ב פרק (למעלה המצר בן של שלוחו כאילו הוא הרי זה (מגיד12)ולוקח במאתיים מנה שווה קונה אדם אין חזקה
נשבע - ביניהם קנוניא שעשו המצר בן טען - במאתיים מנה שווה "לקח רבינו: כתב ד הלכה י"ד פרק שלהלן פי על ואף משנה).
אלא מאתיים, שנתן שידוע באופן מדובר ששם ועוד נאמן. אינו בהערמה, שנתפס כאן - זוז" מאתיים ונוטל חפץ בנקיטת הלוקח

משנה). (לחם ביניהם קנוניא שעשו טוען שם.13)שהוא ברי"ף זה על14)אף הוא נאמן ולפיכך בהערמה נתפס לא כאן אף
ד. הלכה י"ד פרק להלן רבינו שכתב כמו הלכה15)כך, י"ב פרק למעלה וראה משנה, (מגיד מצר בן דין יש בבתים שאף מכאן

בן16)יז). של החצר את כתמורה רוצה ואינו בעיניו טובה שהיא הלוקח של בחצירו רק מעוניין שהוא לטעון, יכול שהמוכר
מטלטלין17)המצר. או זו בהמה שרק לטעון יכול שאינו כמה אחת ועל בהן. כיוצא מטלטלין או בהמה לו להמציא חייב ואינו

להלן. עוד וראה (למעלה). בחצר חצר בהחליף כן שטוען כמו בעיניו, טובים הביא18)אלו א הלכה י"ד פרק להלן משנה בכסף
בכתבֿיד הוא וכן מטלטלין, או בהמה דווקא שדורש מא קטן סעיף שם הסמ"ע ופירש כד. סעיף שם ערוך בשולחן הוא וכן "כמו"

"כמין". בקרקע,19)תימן: כן שאין מה שם), (סמ"ע אחרים לקנות יוכל שווייה דמי לו כשיהיה שהרי והלוקח, המוכר בין
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לֹו20מכר‰. מכר ּכ ואחר ּׂשדהּו, ּבאמצע מעט קרקע לֹו ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָ
ׁשּבאמצע ּׂשדה אֹותּה ּבצד אֹותֹו21קרקע אם רֹואין: - ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

זּבּורית אֹו עּדית היא ּתחּלה לֹו ׁשּמכר זאת22הּמעט לגּבי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
הּמצר ּבן ואין הּלֹוקח, זכה - ּבאחרֹונה לֹו ׁשּמכר ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקע
מעט אֹותֹו מּפני הּוא מצר ּבן עצמֹו הּוא ׁשהרי לסּלקֹו, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָיכֹול

ואם ּבאמצע; זאת23ׁשּקנה ּכמֹו ּבאמצע ׁשּקנה מעט אֹותֹו ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מערים זה הרי - מּצּדֹו ּבּסֹוף לֹו מסּלק24ׁשּמכר הּמצר ּובן , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּסֹוף ׁשּקנה הּׂשדה מן .25אֹותֹו ִֶֶַַָָָ
.Âלֹוקח26הּמֹוכר ׁשהתנה ּבין מֹוכר ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

עד לסּלקֹו יכֹול הּמצר ּבעל אין הּתנאים- ,27ׁשּיתקּימּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכלל עּמֹו עליה ּבּה ּתּׁשאר ולא ּבּקרקע, הּלֹוקח ,28ויזּכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אֹותֹו. יסּלק ּכ ְְֵַַַָואחר
.Êׁשּבנה הּמצר29הּלֹוקח ּבן - והפסיד סתר אֹו והׁשּביח ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הראּויין דמים לֹו ונֹותן מעּׂשיו30מסּלקֹו, ּבכל הּוא והרי לֹו; ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ
הּׁשליח ּבן31ּכמֹו אֹותֹו ׁשּיסּלק קדם הּלֹוקח לוה אם וכן . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מּיד32הּמצר טֹורף ׁשּלֹו חֹוב ּבעל אין - הּמצר ּבן וסּלקֹו , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ
ּבצד הּלֹוקח ׁשּכל הּדינין: אּלּו ּבכל העּקר זהּו הּמצר. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבן

ולא ׁשלחֹו ּולתּקן לחברֹו, ׁשליח ּכמֹו הּוא - חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹמצר
לפיכ הֹוצאה33לעּות. נֹוטל - הׁשּביח אם הפסיד34: ואם ,35 ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

ּבּמה הּדמים. מן אֹותֹו מנּכין - הּפרֹות אכל אֹו והרס ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָוחפר
ׁשּבא אחר ּבׁשאכלן הּפרֹות? לֹו ׁשּמחּׁשבין אמּורים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדברים
ׁשאכל הּפרֹות ּכל אבל לסּלקֹו; מעֹות והביא הּמצר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבן

אֹוכל36מּקדם הּוא ׁשּלֹו אֹותן37- מחּׁשבין ואין ,38. ְְְִִֵֵֶֶַָֹ
.Áלסּלקֹו הּמצר ּבעל ּובא מּׁשנים, אחת ּׂשדה ׁשּלקח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד

ׁשּל ּבלבד לסּלקֹומּמחצית יכֹול אינֹו - האחד מן אֹו39קח ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יׁש - לׁשנים קרקע הּמֹוכר אבל ּכּלּה. מּניח אֹו מּכּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻמסּלקֹו

אחד ּולהּניח אחד לסּלק אֹו ׁשניהם, לסּלק הּמצר .40לבעל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
.Ëמכר ׁשּיסּלקֹו וקדם הּלֹוקח, את לסּלק ׁשּבא הּמצר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבן
זכּותֹו41לֹו את אּבד - הּמצר על לֹו ׁשּיׁש הּׂשדה .42את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
.Èׁשּמכר את43ׁשליח מסּלק אינֹו - הּמצר ּבעל הּוא והרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מּזֹו גדֹולה מחילה ל ואין לֹו, מכר הּוא ׁשהרי .44הּלֹוקח; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
.‡Èׁשּטרף מֹוכר ׁשל חֹוב -45ּבעל הּמצר ּבעל מּיד הּׂשדה ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

הּלֹוקח מן וטֹורף חֹוזר הּמצר ּבעל והּלֹוקח46הרי ׁשּסּלקֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ
הּמֹוכר. מן ונֹוטל ְִֵֵֵַחֹוזר
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אחרת. ולא זו קרקע דווקא צריך מצר.20)שלפעמים בן לטענת מקום אין שעדיין צד, מכל מקיפות המוכר ומעכשיו21)ושדות
המצר. בני מצד טענות אומרים,22)יש אנו שאז לרע, או לטוב השטח, ויתר שקנה הקרקע בין שהוא, שינוי איזה שיש היינו,

חושדים אנו ואין שהוא, טעם מאיזה לו שרצוי שבה, השוני בגלל וזה זו, קרקע חתיכת דווקא הלוקח קנה למה מוסבר טעם שיש
המצר. בן טענת את לסלק בהערמה שם.23)בו שבאמצע,24)בגמרא בזה דווקא הלוקח בחר למה שווה, השטח שכל שכיוון

הערמה. כוונת כאן שיש כורחך אל הק25)אלא מן לסלקו יכול אינו שםאבל (סמ"ע השדה באמצע בתחילה שקנה המעט רקע
מח). קטן פשוט.26)סעיף נראה שזה כותב, והמגידֿמשנה מקור, כל ציינו לא התנאים,27)המפרשים נתקיימו שלא זמן שכל

כלל. מכירה כאן וכן28)אין כלל", עילה בה תישאר "ולא תימן: ובכתבֿיד זו. בקרקע קשר שום למוכר יישאר שלא פירוש,
כנ"ל. להיות וצריך כלל". עילה בה תישאר "ולא רומי: ובדפוס י. סעיף קעה סימן בשולחןֿערוך מייד,29)הוא מחה המצר ובן

ל). סעיף שם בשולחןֿערוך הוא וכן ירוחם. רבינו בשם משנה (כסף עוד לסלקו יכול ואינו זכותו, ואיבד מחילה זו הרי אחרת
ההלכה.30) בסוף הפירוט שיבוא וכו'",31)כמו שדרתיך "לתיקוני מצר: בן גבי קח.) מציעא (בבא שאמרו ממה לזה המקור

ה). הלכה י"ב פרק למעלה וראה משנה. (מגיד שליח לגבי צט:) (כתובות הנאמר הלקוחות32)ביטוי מן הטורף חוב בעל כל כדין
שלוחו. שהיה הלוקח, ידי על המוכר, מאת אלא הלוקח, מאת המצר בן קנה לא שכאן - הלווה הדברים33)של פירוט זהו

ההלכה. בתחילת ואבידה34)שהובאו גזילה מהלכות י (פרק התחתונה על שידו ברשותו שלא חבירו שדה לתוך יורד [כדין
(מגידֿמשנה היציאה מתוך השבח את לו נותן השבח על יתירה היציאה ואם היציאה את נוטל היציאה על יתר השבח שאם ד) הלכה
יורד אף שהרי אריס, כדין נוטל ליטע, עומדת השדה הייתה שאם כתב לא שרבינו מכיוון אבל קב.). קמא בבבא נראה וכן שם,

סימ (סמ"ע כאריס לו ונותנים שם) (רמב"ם אותה ליטע זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדין ברשות א)שלא קטן סעיף שעה ן
לשליח כאריס, ליטול שהכוונה חבירו, שדה לתוך יורד לדמות שאין מפני התחתונה, על ידו ליטע העומדת בשדה שאפילו נראה -

משנה]. לחם ועיין אריס כדין ליטול כלל מתכוון ואינו המשלח לטובת לעוות.35)שנוטע ולא שלחתיך לתקן לו: אומר שאז
לסלקו.36) המצר בן שבא (מגידֿמשנה37)לפני כשליח ולא כלוקח נחשב זה הרי הלוקח, לסילוק המצר בן תביעת שבאה שלפני

שמח. אור וראה ממש, שליח ולא כשליח שהוא מפני או שקנה38)ולחםֿמשנה), כלוקח שהוא לו, מנכים שהפסיד מה [אבל
משנה לחם ועיין להרוס. רשות לו ואין פירותיה, שאוכל ו) הלכה מכירה מהלכות כ"ג פרק (למעלה מסויים זמן עד לפירות שדה

י]. קטן סעיף קעה סימן המצר.39)וסמ"ע בן עצמו הוא הרי בידו, השני שהחצי שכיוון בלבד. חצי מסלקים40)מאותו שהרי
המצר. בן טענת שום לו ואין זו, משדה כולו הוא41)אותו וכן "לו", המלה חסרה תימן בכתבֿיד אבל עצמו. ללוקח היינו,

להלן. וראה לאחר. כשמכר שהמדובר שם ומבואר טו. סעיף קעה סימן ושולחןֿערוך (ראה42)בטור שקנה האחר זה וגם
כל שהרי כנגדו, בןֿמצר טענת הוא, אף לטעון, יכול הראשון שהלוקח לפי שם) ושולחןֿערוך (טור מצר בן זכות לו אין למעלה),

בידו. השדה סילקוהו, שלא שדהו.43)זמן למכור שליח עשהו השדה "אתא44)שבעל קח. מציעא בבא בגמרא נראה כן
אמר אם דווקא ומשמע ב. הלכה י"ד פרק להלן וראה מיניה" למיקני צריך זבון זיל ליה ואמר אזבון איזיל ליה אמר ביה, אימליך
מעשה. ולא ואמר, דמיקרי איניש עביד שדיבור ל: בתרא בבבא אמרו וכן לו מחל בוודאי - מעשה גם עשה אם אבל בלבד לו

שם. י"ד פרק להלן עוד הלקוחות.45)וראה מן שטורף חוב בעל שלוחו46)כדין כמו אלא ממש, שליח אינו הלוקח שהרי
הראשון, הלוקח על חוזר והוא הלוקח, מן כלוקח נחשב המצר ובן לוקח, הוא כן ואם ז), הלכה י"ג ופרק ה הלכה י"ב פרק (למעלה
יאמר שהרי מהמוכר, לתבוע יכול אינו המצר שבעל שלפי אלא לשלם, למוכר כשיש והמדובר, החוב. בעל מצד טריפה של במקרה
למוכר אין שאם מהמוכר. ותובע חוזר והלוקח השדה, את לקח שממנו מהלוקח, תובע הוא - את", דידי דברים בעל "לאו לו:
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לֹו20מכר‰. מכר ּכ ואחר ּׂשדהּו, ּבאמצע מעט קרקע לֹו ְְְְְֵֶַַַַַַַַָָָָ
ׁשּבאמצע ּׂשדה אֹותּה ּבצד אֹותֹו21קרקע אם רֹואין: - ְְְִִֶֶֶַַַַָָָ

זּבּורית אֹו עּדית היא ּתחּלה לֹו ׁשּמכר זאת22הּמעט לגּבי ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹ
הּמצר ּבן ואין הּלֹוקח, זכה - ּבאחרֹונה לֹו ׁשּמכר ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָהּקרקע
מעט אֹותֹו מּפני הּוא מצר ּבן עצמֹו הּוא ׁשהרי לסּלקֹו, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָיכֹול

ואם ּבאמצע; זאת23ׁשּקנה ּכמֹו ּבאמצע ׁשּקנה מעט אֹותֹו ְְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
מערים זה הרי - מּצּדֹו ּבּסֹוף לֹו מסּלק24ׁשּמכר הּמצר ּובן , ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּסֹוף ׁשּקנה הּׂשדה מן .25אֹותֹו ִֶֶַַָָָ
.Âלֹוקח26הּמֹוכר ׁשהתנה ּבין מֹוכר ׁשהתנה ּבין ּתנאי, על ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

עד לסּלקֹו יכֹול הּמצר ּבעל אין הּתנאים- ,27ׁשּיתקּימּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכלל עּמֹו עליה ּבּה ּתּׁשאר ולא ּבּקרקע, הּלֹוקח ,28ויזּכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אֹותֹו. יסּלק ּכ ְְֵַַַָואחר
.Êׁשּבנה הּמצר29הּלֹוקח ּבן - והפסיד סתר אֹו והׁשּביח ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

הראּויין דמים לֹו ונֹותן מעּׂשיו30מסּלקֹו, ּבכל הּוא והרי לֹו; ְְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָ
הּׁשליח ּבן31ּכמֹו אֹותֹו ׁשּיסּלק קדם הּלֹוקח לוה אם וכן . ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מּיד32הּמצר טֹורף ׁשּלֹו חֹוב ּבעל אין - הּמצר ּבן וסּלקֹו , ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ
ּבצד הּלֹוקח ׁשּכל הּדינין: אּלּו ּבכל העּקר זהּו הּמצר. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבן

ולא ׁשלחֹו ּולתּקן לחברֹו, ׁשליח ּכמֹו הּוא - חברֹו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹמצר
לפיכ הֹוצאה33לעּות. נֹוטל - הׁשּביח אם הפסיד34: ואם ,35 ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָ

ּבּמה הּדמים. מן אֹותֹו מנּכין - הּפרֹות אכל אֹו והרס ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָוחפר
ׁשּבא אחר ּבׁשאכלן הּפרֹות? לֹו ׁשּמחּׁשבין אמּורים ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדברים
ׁשאכל הּפרֹות ּכל אבל לסּלקֹו; מעֹות והביא הּמצר ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבן

אֹוכל36מּקדם הּוא ׁשּלֹו אֹותן37- מחּׁשבין ואין ,38. ְְְִִֵֵֶֶַָֹ
.Áלסּלקֹו הּמצר ּבעל ּובא מּׁשנים, אחת ּׂשדה ׁשּלקח ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָאחד

ׁשּל ּבלבד לסּלקֹומּמחצית יכֹול אינֹו - האחד מן אֹו39קח ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
יׁש - לׁשנים קרקע הּמֹוכר אבל ּכּלּה. מּניח אֹו מּכּלּה, ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָֻֻמסּלקֹו

אחד ּולהּניח אחד לסּלק אֹו ׁשניהם, לסּלק הּמצר .40לבעל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
.Ëמכר ׁשּיסּלקֹו וקדם הּלֹוקח, את לסּלק ׁשּבא הּמצר ְְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבן
זכּותֹו41לֹו את אּבד - הּמצר על לֹו ׁשּיׁש הּׂשדה .42את ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
.Èׁשּמכר את43ׁשליח מסּלק אינֹו - הּמצר ּבעל הּוא והרי ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

מּזֹו גדֹולה מחילה ל ואין לֹו, מכר הּוא ׁשהרי .44הּלֹוקח; ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
.‡Èׁשּטרף מֹוכר ׁשל חֹוב -45ּבעל הּמצר ּבעל מּיד הּׂשדה ִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

הּלֹוקח מן וטֹורף חֹוזר הּמצר ּבעל והּלֹוקח46הרי ׁשּסּלקֹו, ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַ
הּמֹוכר. מן ונֹוטל ְִֵֵֵַחֹוזר
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אחרת. ולא זו קרקע דווקא צריך מצר.20)שלפעמים בן לטענת מקום אין שעדיין צד, מכל מקיפות המוכר ומעכשיו21)ושדות
המצר. בני מצד טענות אומרים,22)יש אנו שאז לרע, או לטוב השטח, ויתר שקנה הקרקע בין שהוא, שינוי איזה שיש היינו,

חושדים אנו ואין שהוא, טעם מאיזה לו שרצוי שבה, השוני בגלל וזה זו, קרקע חתיכת דווקא הלוקח קנה למה מוסבר טעם שיש
המצר. בן טענת את לסלק בהערמה שם.23)בו שבאמצע,24)בגמרא בזה דווקא הלוקח בחר למה שווה, השטח שכל שכיוון

הערמה. כוונת כאן שיש כורחך אל הק25)אלא מן לסלקו יכול אינו שםאבל (סמ"ע השדה באמצע בתחילה שקנה המעט רקע
מח). קטן פשוט.26)סעיף נראה שזה כותב, והמגידֿמשנה מקור, כל ציינו לא התנאים,27)המפרשים נתקיימו שלא זמן שכל

כלל. מכירה כאן וכן28)אין כלל", עילה בה תישאר "ולא תימן: ובכתבֿיד זו. בקרקע קשר שום למוכר יישאר שלא פירוש,
כנ"ל. להיות וצריך כלל". עילה בה תישאר "ולא רומי: ובדפוס י. סעיף קעה סימן בשולחןֿערוך מייד,29)הוא מחה המצר ובן

ל). סעיף שם בשולחןֿערוך הוא וכן ירוחם. רבינו בשם משנה (כסף עוד לסלקו יכול ואינו זכותו, ואיבד מחילה זו הרי אחרת
ההלכה.30) בסוף הפירוט שיבוא וכו'",31)כמו שדרתיך "לתיקוני מצר: בן גבי קח.) מציעא (בבא שאמרו ממה לזה המקור

ה). הלכה י"ב פרק למעלה וראה משנה. (מגיד שליח לגבי צט:) (כתובות הנאמר הלקוחות32)ביטוי מן הטורף חוב בעל כל כדין
שלוחו. שהיה הלוקח, ידי על המוכר, מאת אלא הלוקח, מאת המצר בן קנה לא שכאן - הלווה הדברים33)של פירוט זהו

ההלכה. בתחילת ואבידה34)שהובאו גזילה מהלכות י (פרק התחתונה על שידו ברשותו שלא חבירו שדה לתוך יורד [כדין
(מגידֿמשנה היציאה מתוך השבח את לו נותן השבח על יתירה היציאה ואם היציאה את נוטל היציאה על יתר השבח שאם ד) הלכה
יורד אף שהרי אריס, כדין נוטל ליטע, עומדת השדה הייתה שאם כתב לא שרבינו מכיוון אבל קב.). קמא בבבא נראה וכן שם,

סימ (סמ"ע כאריס לו ונותנים שם) (רמב"ם אותה ליטע זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדין ברשות א)שלא קטן סעיף שעה ן
לשליח כאריס, ליטול שהכוונה חבירו, שדה לתוך יורד לדמות שאין מפני התחתונה, על ידו ליטע העומדת בשדה שאפילו נראה -

משנה]. לחם ועיין אריס כדין ליטול כלל מתכוון ואינו המשלח לטובת לעוות.35)שנוטע ולא שלחתיך לתקן לו: אומר שאז
לסלקו.36) המצר בן שבא (מגידֿמשנה37)לפני כשליח ולא כלוקח נחשב זה הרי הלוקח, לסילוק המצר בן תביעת שבאה שלפני

שמח. אור וראה ממש, שליח ולא כשליח שהוא מפני או שקנה38)ולחםֿמשנה), כלוקח שהוא לו, מנכים שהפסיד מה [אבל
משנה לחם ועיין להרוס. רשות לו ואין פירותיה, שאוכל ו) הלכה מכירה מהלכות כ"ג פרק (למעלה מסויים זמן עד לפירות שדה

י]. קטן סעיף קעה סימן המצר.39)וסמ"ע בן עצמו הוא הרי בידו, השני שהחצי שכיוון בלבד. חצי מסלקים40)מאותו שהרי
המצר. בן טענת שום לו ואין זו, משדה כולו הוא41)אותו וכן "לו", המלה חסרה תימן בכתבֿיד אבל עצמו. ללוקח היינו,

להלן. וראה לאחר. כשמכר שהמדובר שם ומבואר טו. סעיף קעה סימן ושולחןֿערוך (ראה42)בטור שקנה האחר זה וגם
כל שהרי כנגדו, בןֿמצר טענת הוא, אף לטעון, יכול הראשון שהלוקח לפי שם) ושולחןֿערוך (טור מצר בן זכות לו אין למעלה),

בידו. השדה סילקוהו, שלא שדהו.43)זמן למכור שליח עשהו השדה "אתא44)שבעל קח. מציעא בבא בגמרא נראה כן
אמר אם דווקא ומשמע ב. הלכה י"ד פרק להלן וראה מיניה" למיקני צריך זבון זיל ליה ואמר אזבון איזיל ליה אמר ביה, אימליך
מעשה. ולא ואמר, דמיקרי איניש עביד שדיבור ל: בתרא בבבא אמרו וכן לו מחל בוודאי - מעשה גם עשה אם אבל בלבד לו

שם. י"ד פרק להלן עוד הלקוחות.45)וראה מן שטורף חוב בעל שלוחו46)כדין כמו אלא ממש, שליח אינו הלוקח שהרי
הראשון, הלוקח על חוזר והוא הלוקח, מן כלוקח נחשב המצר ובן לוקח, הוא כן ואם ז), הלכה י"ג ופרק ה הלכה י"ב פרק (למעלה
יאמר שהרי מהמוכר, לתבוע יכול אינו המצר שבעל שלפי אלא לשלם, למוכר כשיש והמדובר, החוב. בעל מצד טריפה של במקרה
למוכר אין שאם מהמוכר. ותובע חוזר והלוקח השדה, את לקח שממנו מהלוקח, תובע הוא - את", דידי דברים בעל "לאו לו:



oitzeyeעח oigely zekld - zah 'h iriax mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.·Èחֹוב ּבעל ּבחֹובֹו47ּכל הּמצר48ׁשּטרף לבעל יׁש - ְְֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּלֹוקח מּכח ּגדֹול הּטֹורף ּכח יהא לא ירצה49לסּלקֹו. ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹֹ

ּׂשדהּו50הּנטרף לֹו ּתחזר - ּבחֹובֹו עליו ׁשהיּו הּדמים 51לּתן ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו52לעֹולם ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,53. ְְְְִִֵֶָָ

.‚Èלֹו הּוא ׁשּזכּות ּדין ּבית וראה הּמצר, ּבן ׁשהיה 54קטן ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
הּלֹוקח את לֹו מסּלקין ּבעלי55- ׁשאר עם חלקֹו לֹו יּטל אֹו , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹ

ׁשּיראּו. ּכמֹו ְְִֶֶֶַהּמצר
.„Èאת מסּלק זה הרי - הּמצר ּבן אׁשּתֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבעל

אׁשּתֹו נכסי ׁשּכל ׁשּתבֹוא57ּברׁשּותֹו56הּלֹוקח; זכּות וכל , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
לֹו הּוא זכּות - ּבזכּות58לידּה ׁשּמחלה אׁשּתֹו מּיד קנּו אפּלּו . ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָ

מֹועיל אינֹו - לּלֹוקח האּׁשה59זֹו עמדה מסּלקֹו. הּבעל אּלא , ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ונֹותן נֹוּׂשא ׁשהיה העבד וכן הּלֹוקח, את וסּלקה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּדעּתּה
האדֹון אֹו הּבעל רצה אם הּלֹוקח: את ׁשּסּלק אדֹוניו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבנכסי

יקּים לא - רצה ואם ידיהן, על מקּים לּלֹוקח60- ותחזר , ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹ
הּדמים. ְֲִִַַָויחזיר

עּׂשר ארּבעה 1ּפרק
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ׁשרֹוצה‡. וזה ׁשּלֹו הּמצר ּבן והביא ּׂשדהּו, למּכר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹהרֹוצה
לקנֹות ּתרצה אם הּמצר: לבן ואמר ּדין, לבית מּמּנּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָלּקח
זה והרי ,עצמ את סּלק - לאו ואם עּׂשה, - וכ ְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָּבכ
מעֹות מביא אֹו אּלא טענה, לֹו נׁשארה לא זה הרי ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלֹוקח;
אין - ואביא אטרח אמר: זכּותֹו. ּבטלה אֹו ויקנה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָמּיד
ממּתינין - לֹו ׁשּיׁש אמּוד הּוא אם ואביא: אל לֹו. ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָׁשֹומעין
ׁשאינֹו לֹו, ׁשֹומעין אין - אמּוד אינֹו ואם ויביא, ׁשּיל עד ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלֹו
עּתה ּתֹוציא אֹו לֹו: אֹומרים לפיכ להּׁשמט. אּלא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָרֹוצה
הּמצר. לבעל זמן קֹובעין ׁשאין .זכּות ּבטלה אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָזּוזים,
ׁשל היּו אם מעֹות, הּלֹוקח והֹוציא הּמעֹות, הּמצר ּבן ְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהֹוציא
ּבטלה - מּזּוזיו יֹותר לצאת ממהרים אֹו מּזּוזיו טֹובים ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָלֹוקח
לקנֹותּה הּלֹוקח רֹוצה היה הּמצר. ּבן דין לֹו ואין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָזכּותֹו,
זֹוכה, הּלֹוקח - לזרעּה רֹוצה הּמצר ּובן ּבּתים, ּבּה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלבנֹות

הּמצר. ּבן ּדין ּבּה ואין הארץ, יּׁשּוב ְִִִֵֶֶֶֶַָָָמׁשּום
ּבן·. ּפלֹוני הרי לֹו: ואמר הּמצר, ּבבן ונמל לֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבא

ואמר מּמּנּו? ואּקח אל זֹו, ּׂשדה לי למּכר רֹוצה ׁשּל ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּמצר
אחר אֹותֹו לסּלק ויׁש זכּותֹו, ּבּטל לא - וקח! ל ְְְִֵֵֵֵַַַַָֹלֹו:
ׁשּצרי אמּורים ּדברים ּבּמה מּידֹו. קנּו ּכן אם אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּיקנה,
אחר זכּותֹו לֹו מחל אם אבל ׁשּיקנה; קדם לֹו ּכׁשּמחל ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹקנין?

אֹו מּמּנּו, ּׂשכר אֹו עּמֹו, וסּיע הּמצר ּבן ׁשּבא ּכגֹון ְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלקח,
ּבֹו מחה ולא ּומׁשּתּמׁש ׁשהּוא ּכל וסֹותר ּבֹונה אֹותֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשראה

לסּלקֹו. יכֹול אינֹו וׁשּוב מחל, זה הרי - ערער ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹולא
ואחר‚. קטן, אֹו חֹולה אֹו אחרת ּבמדינה הּמצר ּבן ְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהיה

יכֹול אינֹו - ההֹול ּובא הּקטן והגּדיל החֹולה הבריא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָזמן
למּכר יכֹול אדם אין - ּכן אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹלסּלקֹו.
מּידי. ּתצא ׁשנים ּכּמה לאחר אֹומר: הּלֹוקח ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָקרקעיתֹו,

הּגאֹונים. הֹורּו ְְִֶַָוכזה
ּומֹוכר„. מֹוזיל העם לכל אם ּבמנה: מאתים ׁשוה ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמֹוכר

לכל מֹוזיל אינֹו ואם ּומסּלקֹו; מאה הּמצר ּבן לֹו נֹותן -ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
מּתנה. לזה נתן ׁשהּמֹוכר ׁשוה, ׁשהּוא מאתים לֹו נֹותן - ִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהעם

ׁשּיּתןל עד לסּלקֹו יכֹול אינֹו - ּבמאתים מנה ׁשוה ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָקח
נׁשּבע - ּביניהם קנּוניא ׁשעּׂשּו הּמצר, ּבן טען ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּמאתים.
עדים ׁשם היה ואם זּוז. מאתים ונֹוטל חפץ, ּבנקיטת ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּלֹוקח
ּובין ּבינֹו היתה ׁשאמנה טֹוען הּמצר ּובן מאתים, ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנתן
- מאה אּלא מּמּנּו לקח ׁשּלא [ּבוּדאי] יֹודע ואינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמֹוכר,
מסּלקֹו, ּכ ואחר העדים, ׁשהעידּו ּכמֹו ּדמים נֹותן זה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָהרי

ונפטר. ּבמאתים ׁשּלקח הּסת ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּומׁשּביעֹו
מהן‰. אחד ּכל ׁשנים, ּובאּו קרקע, למּכר הרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל

הּמצר: ּבעל מהן אחד ואין אּלּו, ּבדמים אּקח אני ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָאֹומר:
ׁשכן - הּׂשדה מּׁשכני והאחד העיר, מּיֹוׁשבי האחד היה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָאם
קרֹוב קֹודם. חכם ּתלמיד - חכם ותלמיד ׁשכן קֹודם. ְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָהעיר
הּׁשכן - וקרֹוב ׁשכן קֹודם. חכם ּתלמיד - חכם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָותלמיד
- וקנה אחד קדם הּוא. והּיׁשר הּטֹוב ּבכלל זה ׁשּגם ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָקֹודם,
ואין הֹואיל לסּלקֹו, יכֹול לֹו לקּדם ׁשראּוי חברֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָֹזכה,
אּלא הּזה ּבּדבר חכמים צּוּו ׁשּלא הּמצר. ּבעל מהן ֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאחד

.ּכ ׁשעֹוּׂשה היא טֹובה ונפׁש חסידּות, ְֲִִֶֶֶֶֶָָָדר
ׁשכנים הלכֹות להּו ְְְְִִִֵסליקּו
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וׁשּתפֹו, אדם ׁשל ׁשלּוחֹו ּדין לידע ההלכֹות אּלּו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻענין

ּוּׂשכרן. ּבהפסדן ּוממּכרן, ּבמּקחן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָָּומׁשּפטיהן
אּלּו: ּבפרקים האּלּו הּדינין ּכל ּובאּור
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אֹו‡. מּטלטלין, אֹו קרקע לי ּומכר צא לׁשלּוחֹו: ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹהאֹומר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

משנה). (כסף יפסיד? ולמה הישר ועשית של המצוה קיים אלא כלום נהנה לא שהרי יפסיד, שהלוקח סברא אין של47)לשלם,
השדה. השדה.48)בעל בעל על לו החוב.49)שיש בעל את הוא מסלק כן כמו מסלקו, המצר הלווה.50)שבן השדה, בעל

גדול51) הבעלֿחוב, מכוח שבא בעלֿהמצר כוח יהא שלא להחזיר, צריך היה שהבעלֿחוב כשם לו, מחזיר המצר בעל כלומר,
עצמו. חוב לה.)52)מבעל מציעא (בבא חוזר" לעולם "שום הידוע: לכלל ולוה53)בהתאם מלוה מהלכות כ"ב פרק לקמן

קטן סעיף קעה סימן ובסמ"ע משנה, בלחם וראה חוזרת. השדה אין מדעתו הלווה הגבהו שאם מבואר יז הלכה ושם טז. הלכה
נב.).54)לג. (גיטין הקטן של לזכותו לעשות מצווין דין וסילק55)ובית מהם אחד וקדם רבים מצר בני לה שיש שדה כדין

הקטן. עבור ומסלק מקדים הדין ובית ה) הלכה י"ב פרק (למעלה בה שזכה הלוקח, בחושן56)את הוא וכן מלוג נכסי אפילו
יד.משפ סעיף קעה סימן צה:.57)ט בכתובות כמבואר אשתו, בנכסי כלוקח נחשב אין58)שהבעל מלוג, שבנכסי פי על אף

טז. הלכה י"ב פרק למעלה וראה פירות. אלא בןֿמצר].59)לו בתור זכותו על לוותר יכולה אינה שקנתה60)[שהיא אשה כדין
ג). - ב הלכות מכירה מהלכות ל פרק (למעלה מבטל - רצה לא ואם מקיים, - העבד או הבעל רצה שאם שקנה נתבאר1)ועבד

ההלכות. ונשלמו בשלימות, וענייניו המצר בעל דיני תשלום דינו.1)בו מה טעה או ששינה ושליח שליחות, דיני רבינו בו ביאר
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מעּׂשיו וכל ׁשליחּותֹו, ועֹוּׂשה ולֹוקח מֹוכר זה הרי - לי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָקנה
אּלא עדים, ולא קנין צרי ׁשליח העֹוּׂשה ואין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹקּימין.
אּלא עדים צריכין ואין חברֹו. לבין ּבינֹו ּבלבד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבאמירה
הּטענֹות. ּכל ּכׁשאר מהם, אחד ּכפר אם הּדבר, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלגּלֹות

וכן·. ּכלּום. עּׂשה לא - מׁשּלחֹו ּדברי על ׁשעבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשליח
חֹוזר; - ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקע ּבין ׁשהּוא, ּבכל טעה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאם
ולא לעּות. ולא ,ׁשדרּתי ׁשליחּותי לתּקן אֹומר: הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹׁשהרי
והּׁשטרֹות והעבדים ׁשתּות, - ּבמּטלטלין ׁשההֹוניה ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָאמרּו,
קֹונה אֹו ׁשּלֹו ּבמֹוכר אּלא הֹוניה, ּבהן אין - ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהּקרקעֹות
חֹוזר. - ׁשהּוא ּבכל ּבכּלם ׁשּטעה ׁשליח אבל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻלעצמֹו;

ׁשּלא‚. לֹו וקנה קרקע, לֹו לקנֹות לׁשלּוחֹו מעֹות ְְְְִִֶַַַָָָָֹנתן
ׁשּלא לעצמֹו אֹותּה לֹוקח והּׁשליח עּוּות, זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבאחריּות
ּבאחריּות; למׁשּלח ּומֹוכרּה וחֹוזר ׁשעּׂשה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָּבאחריּות
ּכל וכן הּׁשליח. על והאחריּות ּבמעֹותיו, אֹותּה וקנה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹהֹואיל
לתּקן ּבין ׁשליח ׁשעּׂשהּו עליו התנה אם ,לפיכ ּבזה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכּיֹוצא
דינר ׁשוה לקח אֹו ּבדינר, מאה ׁשוה לֹו מכר אפּלּו לעּות, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבין
הּתנאי. ּכפי לֹו לּתן המׁשּלח וחּיב ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹּבמאה

ּומכר„. סאה, ּבית ׁשּלי מּׂשדה לי מכר לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר
הּלֹוקח וקנה ּדבריו, על מֹוסיף זה הרי - סאתים ּבית ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
לֹו ּומכר סאתים, ּבית לי מכר לֹו: אמר ּבלבד. סאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבית
אמר הּלֹוקח. קנה ולא ּדבריו, על מעביר זה הרי - סאה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבית

ּומ הּׁשליח והל אחד, לאדם ּׂשדה לי מכר לׁשניםלֹו: כרּה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לי מכר לֹו: אמר ּדבריו. על עבר ׁשהרי ּבטל, ממּכרֹו -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ממּכר. ממּכרֹו למאה, מכר אפּלּו - ּפרׁש ולא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּׂשדה,
מּמיני‰. מין אֹו חּטים ּבהם לּקח לׁשלּוחֹו מעֹות ְִִִִִִִֵֵֶַַָָהּנֹותן

מעֹות לֹו נתן ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין - לקח ולא ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹסחֹורה,
ּבהן ולקח והל לסחֹורה, ּבין לאכילה ּבין חּטים, ּבהן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלּקח
מּפני לּׁשליח, ּפחתּו - ׁשּלקח זה דמי ּפחתּו אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּׂשעֹורים:
הּמעֹות. לבעל הֹוסיפּו - דמיהן הֹוסיפּו ואם מׁשּנה; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
ּבּמׁשקל אֹו ּבּמנין לּׁשליח והֹוסיפּו וידּוע, קצּוב הּׁשער ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָהיה
ׁשניהם, ׁשל הּוא הרי הּמֹוכרים לֹו ׁשהֹוסיפּו ּכל - ּבּמּדה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאֹו
הּדבר היה ואם הּמעֹות. ּבעל עם הּׁשליח הּתֹוספת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוחֹולק

הּמעֹות. לבעל הּכל - קצּבה לֹו ְְִֵֶַַַַָָֹׁשאין
.Âמּׁשּום ּבין מלוה מּׁשּום ּבין ממֹון, לחברֹו חּיב ׁשהיה ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

הֹול לֹו: ואמר הּׁשליח ּביד הּמעֹות ונתן ּׂשכירּות, אֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּפּקדֹון
ולּתן לֹו להּטּפל צרי הּׁשליח אין - חֹובי לבעל זה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָממֹון
אּלא זה חֹוב ּתפרע אל לּׁשליח: אמר ואם עדים. ּבפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו
היה אם וכן לׁשּלם. חּיב - ּבעדים ׁשּלא ּופרעֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעדים,
ּבין הּמעֹות, לֹו ותן הּׁשטר קח לֹו: ׁשאמר ּבין ּבׁשטר, ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהחֹוב
לקח ולא עדים ּבלא ונתן הּׁשטר, וקח הּמעֹות ּתן לֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשאמר
לעּות. ולא ׁשלחֹו, לתּקן ׁשהרי לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּׁשטר

.Êממֹון הֹול לֹו: ואמר ׁשלּוחֹו, ּביד ׁשּבידֹו מעֹות ְְְְֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹולח
הּׁשליח ּבעדים, ׁשּלא ונתן והל לֹו, חּיב ׁשאני לפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
והרי לקחּתי, לא אֹומר: הּפֹועל אֹו חֹוב ּובעל נתּתי, ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹאֹומר:
אֹו חֹוב ּובעל ׁשּנתן, הּסת נׁשּבע הּׁשליח - עֹומדין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
הּלה ויׁשּלם לקח, ׁשּלא הּתֹורה] [ׁשבּועת נׁשּבע ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפֹועל
- ׁשנים הּׁשלּוחין היּו ואפּלּו הּפּקדֹון. לבעל אֹו חֹוב ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָלבעל
חּיבין ׁשהרי ּבעדּותן, נֹוגעין ׁשהן מּפני מֹועילה, עדּותן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאין
הּׁשליח ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּסת. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהּׁשבע
ּבא אם אבל עֹומדין; ׁשלׁשּתן והרי חֹוב ּבעל את ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָמכחיׁש
להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - לי ׁשאמרּת ּכמה נתּתי ואמר: ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
וּדאי טענת עליו טֹוען ׁשם אין ׁשהרי ׁשליחּותֹו, ׁשעּׂשה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסת
להן הלכּו אֹו הּׁשלּוחין מתּו אם וכן ׁשליחּותֹו. נעּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
יכֹול אינֹו הּלוה - לתּבע חֹוב ּבעל ּובא הּים, ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלמדינת
מי ּכאן אין ׁשהרי הּׁשליח, ּפרעֹו ׁשּלא הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהׁשּביעֹו
חרם הּלוה מחרים אּלא ׁשּלקח. וּדאי טענת עליו ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּטֹוען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעליו. החֹוב ּומׁשּלם ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסתם,
.Áלי ׁשּיׁש מנה לֹו: ואמר לׁשמעֹון ּכתב ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָראּובן

חּיב אינֹו - לׁשלחֹו רצה אם לוי, ּביד לי ׁשלחהּו ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּביד
ׁשּיּכיר והּוא ּפּקדֹון. ׁשהיה ּבין מלוה ׁשהיה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבאחריּותן,
ולא ּכתבּתי לא ואמר: הּמלוה טען ואם ידֹו. ּכתב ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשהּוא
ּולפיכ אליו ּבא ידֹו ׁשּכתב הּסת הּלוה יּׁשבע - ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלחּתי
הּכתב היה לא אם אבל רּבֹותי. הֹורּו וכזה ויּפטר. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשלח,
אפּלּו אֹו ידֹו, ּכתב ׁשהּוא יֹודע הּלוה ׁשאין אֹו ידֹו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכתב
טען אם ּביחּוד, ׁשּביניהן ואֹותּיֹות סימנין ּבֹו ּכתּובין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָהיּו
ׁשמעֹון - ּבֹו רּמּו ואחרים ּכתב, ׁשלחּתי לא ואמר: ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹראּובן
מי על ׁשּיחרים אחר ראּובן לֹו ּומׁשּלם ּבאחריּותֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָחּיב
ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ויׁש יֹודה. ולא מּדעּתֹו זה ּכתב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשלח

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹראּובן
.Ëראּו ּבׁשליחּות ׁשּבא ּובאלוי מּׁשמעֹון, חמּׁשים ולקח בן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָ

ּבלבד ועּׂשרים עּׂשרים, אּלא לּקח ׁשלחּתיו לא ואמר: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹראּובן
עּׂשרים, אּלא להביא ׁשלחֹו ׁשּלא נׁשּבע ראּובן הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהביא
נׁשּבע ולוי מקצת, מֹודה ּכל ּכדין לֹו, הביא ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָועּׂשרים
ׁשמעֹון ויׁשּלם לראּובן, נתּתי לי ׁשּנתּת ׁשהחמּׁשים ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לראּובן. חּיב היה אם ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמּביתֹו,

ה'תשע"ב טבת י' חמישי יום
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השליח.1) שעל שמירה דיני כן וכמו שליח, כמו שהוא סרסור ודין שליח, נעשה שאינו מי דין בו ובבא2)נתבארו מא: קידושין
עא: שאינו3)מציעא כאן רבינו כתב שלא ומכיוון למשלח. מתייחסים השליח מעשי ואין לשליחות, חוקי ערך שאין היינו,

למלך. במשנה וראה שליח, נעשה אינו לגוי שאפילו נראה - לישראל שליח הבעלים4)נעשה למעשה שצריכים הדברים כלומר,
שלוחם. שם.5)או מציעא שליח.6)בבא למנותו יכול הגוי שאין שם.7)לפי מציעא ובבבא שם בקידושין הוא כן

והוא,8) בשליחות, חדש פרט לציין באה שהיא הרי אחר, ממקום השליחות דין שלמדנו ואחרי השליח, את מרבה "גם" שהמלה
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מעּׂשיו וכל ׁשליחּותֹו, ועֹוּׂשה ולֹוקח מֹוכר זה הרי - לי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָקנה
אּלא עדים, ולא קנין צרי ׁשליח העֹוּׂשה ואין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹקּימין.
אּלא עדים צריכין ואין חברֹו. לבין ּבינֹו ּבלבד ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָּבאמירה
הּטענֹות. ּכל ּכׁשאר מהם, אחד ּכפר אם הּדבר, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָלגּלֹות

וכן·. ּכלּום. עּׂשה לא - מׁשּלחֹו ּדברי על ׁשעבר ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשליח
חֹוזר; - ּבמּטלטלין ּבין ּבקרקע ּבין ׁשהּוא, ּבכל טעה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאם
ולא לעּות. ולא ,ׁשדרּתי ׁשליחּותי לתּקן אֹומר: הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַֹֹׁשהרי
והּׁשטרֹות והעבדים ׁשתּות, - ּבמּטלטלין ׁשההֹוניה ְְְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָאמרּו,
קֹונה אֹו ׁשּלֹו ּבמֹוכר אּלא הֹוניה, ּבהן אין - ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוהּקרקעֹות
חֹוזר. - ׁשהּוא ּבכל ּבכּלם ׁשּטעה ׁשליח אבל ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֻלעצמֹו;

ׁשּלא‚. לֹו וקנה קרקע, לֹו לקנֹות לׁשלּוחֹו מעֹות ְְְְִִֶַַַָָָָֹנתן
ׁשּלא לעצמֹו אֹותּה לֹוקח והּׁשליח עּוּות, זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבאחריּות
ּבאחריּות; למׁשּלח ּומֹוכרּה וחֹוזר ׁשעּׂשה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָּבאחריּות
ּכל וכן הּׁשליח. על והאחריּות ּבמעֹותיו, אֹותּה וקנה ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָֹהֹואיל
לתּקן ּבין ׁשליח ׁשעּׂשהּו עליו התנה אם ,לפיכ ּבזה. ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּכּיֹוצא
דינר ׁשוה לקח אֹו ּבדינר, מאה ׁשוה לֹו מכר אפּלּו לעּות, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּבין
הּתנאי. ּכפי לֹו לּתן המׁשּלח וחּיב ּבֹו, לחזר יכֹול אינֹו - ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָֹּבמאה

ּומכר„. סאה, ּבית ׁשּלי מּׂשדה לי מכר לׁשלּוחֹו: ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהאֹומר
הּלֹוקח וקנה ּדבריו, על מֹוסיף זה הרי - סאתים ּבית ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹו
לֹו ּומכר סאתים, ּבית לי מכר לֹו: אמר ּבלבד. סאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָֹּבית
אמר הּלֹוקח. קנה ולא ּדבריו, על מעביר זה הרי - סאה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּבית

ּומ הּׁשליח והל אחד, לאדם ּׂשדה לי מכר לׁשניםלֹו: כרּה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
לי מכר לֹו: אמר ּדבריו. על עבר ׁשהרי ּבטל, ממּכרֹו -ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ממּכר. ממּכרֹו למאה, מכר אפּלּו - ּפרׁש ולא ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹּׂשדה,
מּמיני‰. מין אֹו חּטים ּבהם לּקח לׁשלּוחֹו מעֹות ְִִִִִִִֵֵֶַַָָהּנֹותן

מעֹות לֹו נתן ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין - לקח ולא ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹסחֹורה,
ּבהן ולקח והל לסחֹורה, ּבין לאכילה ּבין חּטים, ּבהן ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלּקח
מּפני לּׁשליח, ּפחתּו - ׁשּלקח זה דמי ּפחתּו אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּׂשעֹורים:
הּמעֹות. לבעל הֹוסיפּו - דמיהן הֹוסיפּו ואם מׁשּנה; ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָׁשהּוא
ּבּמׁשקל אֹו ּבּמנין לּׁשליח והֹוסיפּו וידּוע, קצּוב הּׁשער ְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָהיה
ׁשניהם, ׁשל הּוא הרי הּמֹוכרים לֹו ׁשהֹוסיפּו ּכל - ּבּמּדה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאֹו
הּדבר היה ואם הּמעֹות. ּבעל עם הּׁשליח הּתֹוספת ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָוחֹולק

הּמעֹות. לבעל הּכל - קצּבה לֹו ְְִֵֶַַַַָָֹׁשאין
.Âמּׁשּום ּבין מלוה מּׁשּום ּבין ממֹון, לחברֹו חּיב ׁשהיה ְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָמי

הֹול לֹו: ואמר הּׁשליח ּביד הּמעֹות ונתן ּׂשכירּות, אֹו ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָּפּקדֹון
ולּתן לֹו להּטּפל צרי הּׁשליח אין - חֹובי לבעל זה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָממֹון
אּלא זה חֹוב ּתפרע אל לּׁשליח: אמר ואם עדים. ּבפני ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלֹו
היה אם וכן לׁשּלם. חּיב - ּבעדים ׁשּלא ּופרעֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּבעדים,
ּבין הּמעֹות, לֹו ותן הּׁשטר קח לֹו: ׁשאמר ּבין ּבׁשטר, ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָהחֹוב
לקח ולא עדים ּבלא ונתן הּׁשטר, וקח הּמעֹות ּתן לֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹֹׁשאמר
לעּות. ולא ׁשלחֹו, לתּקן ׁשהרי לׁשּלם. חּיב - ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּׁשטר

.Êממֹון הֹול לֹו: ואמר ׁשלּוחֹו, ּביד ׁשּבידֹו מעֹות ְְְְֵֵֶַַַַָָָָהּׁשֹולח
הּׁשליח ּבעדים, ׁשּלא ונתן והל לֹו, חּיב ׁשאני לפלֹוני ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזה
והרי לקחּתי, לא אֹומר: הּפֹועל אֹו חֹוב ּובעל נתּתי, ְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹאֹומר:
אֹו חֹוב ּובעל ׁשּנתן, הּסת נׁשּבע הּׁשליח - עֹומדין ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלׁשּתן
הּלה ויׁשּלם לקח, ׁשּלא הּתֹורה] [ׁשבּועת נׁשּבע ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּפֹועל
- ׁשנים הּׁשלּוחין היּו ואפּלּו הּפּקדֹון. לבעל אֹו חֹוב ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָלבעל
חּיבין ׁשהרי ּבעדּותן, נֹוגעין ׁשהן מּפני מֹועילה, עדּותן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָאין
הּׁשליח ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה הּסת. ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהּׁשבע
ּבא אם אבל עֹומדין; ׁשלׁשּתן והרי חֹוב ּבעל את ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָמכחיׁש
להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - לי ׁשאמרּת ּכמה נתּתי ואמר: ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּׁשליח
וּדאי טענת עליו טֹוען ׁשם אין ׁשהרי ׁשליחּותֹו, ׁשעּׂשה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּסת
להן הלכּו אֹו הּׁשלּוחין מתּו אם וכן ׁשליחּותֹו. נעּׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשּלא
יכֹול אינֹו הּלוה - לתּבע חֹוב ּבעל ּובא הּים, ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹלמדינת
מי ּכאן אין ׁשהרי הּׁשליח, ּפרעֹו ׁשּלא הּסת ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלהׁשּביעֹו
חרם הּלוה מחרים אּלא ׁשּלקח. וּדאי טענת עליו ֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשּטֹוען

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשעליו. החֹוב ּומׁשּלם ְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסתם,
.Áלי ׁשּיׁש מנה לֹו: ואמר לׁשמעֹון ּכתב ׁשּׁשלח ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָראּובן

חּיב אינֹו - לׁשלחֹו רצה אם לוי, ּביד לי ׁשלחהּו ,ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּביד
ׁשּיּכיר והּוא ּפּקדֹון. ׁשהיה ּבין מלוה ׁשהיה ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבאחריּותן,
ולא ּכתבּתי לא ואמר: הּמלוה טען ואם ידֹו. ּכתב ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשהּוא
ּולפיכ אליו ּבא ידֹו ׁשּכתב הּסת הּלוה יּׁשבע - ל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשלחּתי
הּכתב היה לא אם אבל רּבֹותי. הֹורּו וכזה ויּפטר. ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹׁשלח,
אפּלּו אֹו ידֹו, ּכתב ׁשהּוא יֹודע הּלוה ׁשאין אֹו ידֹו, ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּכתב
טען אם ּביחּוד, ׁשּביניהן ואֹותּיֹות סימנין ּבֹו ּכתּובין ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָהיּו
ׁשמעֹון - ּבֹו רּמּו ואחרים ּכתב, ׁשלחּתי לא ואמר: ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָֹראּובן
מי על ׁשּיחרים אחר ראּובן לֹו ּומׁשּלם ּבאחריּותֹו, ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָחּיב
ׁשּיּׁשבע ׁשהֹורה, מי ויׁש יֹודה. ולא מּדעּתֹו זה ּכתב ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּׁשלח

ונֹוטלין. הּנׁשּבעין ּכל ּכדין יּטל, ּכ ואחר ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹראּובן
.Ëראּו ּבׁשליחּות ׁשּבא ּובאלוי מּׁשמעֹון, חמּׁשים ולקח בן ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָָ

ּבלבד ועּׂשרים עּׂשרים, אּלא לּקח ׁשלחּתיו לא ואמר: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹראּובן
עּׂשרים, אּלא להביא ׁשלחֹו ׁשּלא נׁשּבע ראּובן הרי - ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹהביא
נׁשּבע ולוי מקצת, מֹודה ּכל ּכדין לֹו, הביא ּבלבד ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָועּׂשרים
ׁשמעֹון ויׁשּלם לראּובן, נתּתי לי ׁשּנתּת ׁשהחמּׁשים ְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּסת,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן לראּובן. חּיב היה אם ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹמּביתֹו,

ה'תשע"ב טבת י' חמישי יום
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ׁשליח2אין‡. נעּׂשה ּכֹוכבים הּדברים3העֹובד מן לדבר ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
וכן4ׁשּבעֹולם ּכֹוכבים5. לעֹובד ׁשליח נעּׂשה יּׂשראל 6אין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּנאמר הּדברים. מן גם7לדבר ּתרימּו ּכן אּתם8: מה - אּתם ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השליח.1) שעל שמירה דיני כן וכמו שליח, כמו שהוא סרסור ודין שליח, נעשה שאינו מי דין בו ובבא2)נתבארו מא: קידושין
עא: שאינו3)מציעא כאן רבינו כתב שלא ומכיוון למשלח. מתייחסים השליח מעשי ואין לשליחות, חוקי ערך שאין היינו,

למלך. במשנה וראה שליח, נעשה אינו לגוי שאפילו נראה - לישראל שליח הבעלים4)נעשה למעשה שצריכים הדברים כלומר,
שלוחם. שם.5)או מציעא שליח.6)בבא למנותו יכול הגוי שאין שם.7)לפי מציעא ובבבא שם בקידושין הוא כן

והוא,8) בשליחות, חדש פרט לציין באה שהיא הרי אחר, ממקום השליחות דין שלמדנו ואחרי השליח, את מרבה "גם" שהמלה
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ּברית ּבני ׁשלּוחכם אף ּברית, הּתֹורה9ּבני לכל הּדין והּוא . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
ּומה10ּכּלּה ּכּלּה12ּמׁשּלחכם11. הּתֹורה ּבכל אף ּברית, ּבן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֻֻ

ּברית ּבן .13המׁשּלח ְְִֵֶַַַ
אּׁשה·. אֹו איׁש ׁשליח אדם איׁש14עֹוּׂשה אׁשת ואפּלּו ,15. ֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

עבד ּבמקצת17וׁשפחה16ואפּלּו ויׁשנן דעת ּבני והן הֹואיל , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּומּתן למּׂשא ׁשלּוחין נעּׂשין ּבני18מצֹות, ׁשאינן מי אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשלּוחין נעּׂשין אינן - וקטן ׁשֹוטה חרׁש והן ולא19דעת, , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשליח הּקטּנה20עֹוּׂשין ואחד הּקטן אחד .21לפיכ .22, ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

קטן23הּׁשֹולח החנוני24ּבנֹו ׁשמן,25אצל ּבאּסר לֹו ּומדד , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
האּסר את לֹו האּסר26ונתן ואת הּׁשמן את ואּבד החנוני27, - ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

לׁשּלם להֹודיעֹו28חּיב אּלא ׁשלחֹו ׁשּלא לֹו29; היה ולא , ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּפרׁש ואם ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּדעת. ּבן עם אּלא ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלׁשּלח

ּפטּור זה הרי - הּקטן עם לי ׁשלח .30ואמר: ְְֲִִֵֶַַַָָָָ

ּבין31האֹומר‚. מלוה ּבין ,ּביד לי ׁשּיׁש מנה לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
קטן היה אפּלּו ּפלֹוני, ּביד לי ׁשלחהּו רצה32ּפּקדֹון, אם , ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָָָ

וכן ּבאחריּותֹו. חּיב ואינֹו נפטר, - ּבידֹו ׁשנים33לׁשלחֹו ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָ
ּביד מׁשּלח לחברֹו לׁשלח ׁשּירצה מי ׁשּכל ּביניהם, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹׁשהתנּו

ׁש מי ּביד מׁשּלח זה הרי - המׁשּלח ׁשּירצה לֹומי ּיראה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָ
ראּוי אֹו34ׁשהּוא ,ּבּדר אבד אֹו נגנב ואם זה. ּדבר להֹולי ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּפטּור המׁשּלח הרי - הּׁשליח ּבֹו ּתנאי35ׁשּכפר ׁשּכל . ְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
קּים - .36ׁשּבממֹון ְֶַָָ

ּבדבר37הּׁשליח„. ׁשליח ׁשהּוא והֹודיע ׁשּמכר, אֹו ׁשּקנה ְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ׁשּמׁש ּפי על אף לפלֹוני, ׁשהמׁשי38זה ונמצא39אֹו , ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ

ואם ּומחזיר. הּמקח ּבטל - המׁשּלח ּדעת על לא40ׁשעבר ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹ
ּובין ּבינֹו הּדין ויהיה הּמקח, נקנה - ׁשליח ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהֹודיע

ׁשּׁשלחֹו. ְֶֶָזה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

קט סעיף קפה סימן (סמ"ע ברית בן אלא שליח א).שאין (ראה9)ן כנענים עבדים גם וכולל ישראל", מ"בן יותר רחב מושג
שבין בברית חלק להם שיש לפי ברית בני הם נקראים - המצוות, מן בחלק אלא מחוייבים שאינם פי על שאף ב), הלכה להלן
שליח ולעניין טו.]. קמא בבבא נראה [וכן ברית בני שלוחכם אף המתחיל דיבור שם ורש"י כג: גיטין ראה ומקיימיה, התורה נותן

ו. הלכה גירושין מהלכות ו פרק עיין בגירושין, שרק10)העבד שם, מציעא בבבא אשי רב לדברי בניגוד מתרומה. נלמד שהכל
לגוי. שליחות אין שם.11)בתרומה זה בתרומה.12)אף הנאמר ה"אתם" מציעא13)היינו, (בבא אשי רב לדברי בניגוד

לגוי. שליח נעשה שישראל שני) לשון לפי הוא14)שם זה וזיכוי ואשתו, בתו ידי על העירוב שמזכה עט: בעירובין משנה
נב. ובקידושין הגט, לקבלת שליח נעשית שהאשה סב: בגיטין הוא וכן משנה), (כסף שליח נעשית שאשה הרי שליחות, מטעם

קידושיה. לקבל לחברתה שליח נעשית שהאשה אשתו.15)אמרו ידי על שמזכה במשנה שם עירובין ברשותה. לגמרי שאינה
ויבימתה. צרתה אף - גיטה המביאות הנשים שבין במשנה כג: בגיטין מקבל16)וכן ש"העבד כג: בגיטין מפורש כן כנעני. עבד

חבירו". של רבו מיד לחבירו שלה.17)גט העובר עבור השחרור בשטר זוכה שהשפחה שם בגיטין מפורש כן זה18)כנענית.
כג: (גיטין וקידושין גיטין בתורת שאינם לפי לא. וקידושין לגיטין אבל שלוחים, נעשים ומתן למשא שרק ושפחה. עבד על מוסב

ו). הלכה גירושין מהלכות ו שם.19)ופרק בגמרא וההנמקה במשנה, כג. עושה20)גיטין קטן "שאין במשנה סה. גיטין
וכתב21)שליח". שליח". עושה קטן "שאין הסיכום: בא זה ועל הגט, להבאת שליח עושה שאינה בקטנה במשנה, שם גיטין

ומתנה זכייה מהלכות ד (פרק לה יש והיא חצר, קניין לו אין שהוא מקטן, שעדיפה שקטנה לטעות, מקום לתת שלא בכדי רבינו כן
(הרדב"ז). שליחות בכלל אינה הקטנה שאף השמיענו ולפיכך שליחות, גם להם יש - ט) הוא22)הלכה שהדין כשם כלומר,

דעת. בר אלא שליח לעשות רוצים שאינם , אדם בני דעת היא כן כמו - דעת בר אלא שליח נעשה פז:23)שאינו בתרא בבא
יהודה. כרבי ולא וכחכמים "בזמן24)במשנה, המשנה: בסוף הוא וכן שם. המשניות בפירוש כתב וכן רבינו של פירוש תוספת

התינוק". ביד לבנו25)שהצלוחית מסר לא ועכשיו לכן קודם איסרים שני לו מסר שכבר אמורים, הדברים אצלו, הרגיל בחנווני
שם: במשנה אחרות ובנוסחאות סבר). יהודה ורבי המתחיל דיבור פח. שם הרשב"ם שהביא דמפרשי אית (כפירוש כלום הקטן

שם. רשב"ם ועיין בידו", איסרים) (שני ופונדיון חנווני אצל בנו את מן26)"השולח העודף האיסר את לו נתן החנווני כלומר,
מאביו. שקיבל הקטן27)הפונדיון הביא ואם בצלוחיתו. לו נתן כשהחנווני מדובר שכאן לפי הצלוחית את רבינו הזכיר לא

לצרכו, בה והשתמש ממנו החנווני לקחה ואם לקטן. במסרו מדעת איבדה השולח שהרי החנווני, פטור - ושברה משלו צלוחית
(רדב"ז). טו הלכה גזילה מהלכות ג בפרק רבינו וכתבו שם. בגמרא מפורש כן בהשבה, שחייב כגזלן ודינו מדעת שלא שואל זה הרי

יהודה,28) כרבי ולא שם במשנה החכמים כדעת (=העודף). האיסר ועבור השמן שלחו.עבור כן מנת שעל שהוא29)שאמר
שליח. הקטן את לעשות התכוון לא אבל לשמן, פטור30)זקוק הצלוחית את לקטן השולח מסר שאם שם, בגמרא שאמרו כשם

ועוד משנה). (כסף שפטור הקטן, עם לי שלח לו אמר אם הדין הוא - מדעת, אבידה שהיא מפני הקטן, שברה אם החנווני עליה
שליח שעושה מפורש כשאמר כן, ואם לא, או שליח הקטן את לעשות התכוון אם היא, יהודה לרבי חכמים בין המחלוקת שכל

ג. הלכה ולהלן רבה המתחיל דיבור קד. קמא בבא תוספות וראה הדיעות. לכל פטור בוודאי בסוף31)- צח: מציעא בבא
התחייבות, מכל השואל פטור בנו, ביד או שלוחו ביד ממנו, ששאל הפרה את בחזרה לו לשלח לשואל אומר המשאיל שאם המשנה,

משנה. בכסף משנה).32)וראה (כסף "שלוחי" היינו כן לא שאם קטן, היינו ו"בני" שלוחי", ביד או בני "ביד במשנה: שם
וזהו המשלח, פטור - הדבר נתברר כן ואחרי קטן, שהוא המשלח ידע לא אם שאפילו ט) קטן סעיף קפח (סימן הסמ"ע וכתב

ב. בהלכה שמענו שלא מה רבינו, כאן שהשמיענו ב).33)החידוש עמוד לז ווילנא (דפוס עצים הגוזל פרק קמא בבבא הרי"ף
ז.34) הלכה להלן למלך במשנה וראה (רדב"ז). בידיים אבדו כאילו זה הרי ראוי, שאינו מי ביד שלח זה35)ואם טוען אם

ופטור טענה טענתו אין - ישלם המשלח השליח, כפר או נאבד או נגנב ואם זו לשליחות ראוי אינו זה שליח כי אליו, שנשלח
שלחת לא לו: באומר שהכחישו או התנאי התניית בעצם כפר אם אבל התנו שכך כיוון משבועה, גם פטור זה ובאופן המשלח.

(רדב"ז). הראב"ד שכתב וכמו היסת שבועת להישבע הוא חייב - זה שליח ידי על יהודה.36)לי כרבי נא. מציעא ראה37)בבא
בֿג. הלכות א פרק משיכה.39)כקונה.38)למעלה לעשות לקונה ונתן ששינה40)שמכר, ששליח אמרו קסט: בתרא בבבא

oitzeye oigely zekld - zah 'i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

קניתי41ראּובן‰. ללוי לֹו: ואמר מּׁשמעֹון, ּׂשדה ׁשּקנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ואמר42אֹותּה ראּובן וחזר לוי, ּבׁשם מכר ׁשטר וכתב , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אין - ּבׁשמי מכר ׁשטר ּוכתב חזר קניתיה, לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹֹלׁשמעֹון:
ראּובן ּבׁשם אחר ׁשטר לֹו לכּתב הּמֹוכר את ואם43ּכֹופין . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

ּבּתחּלה עּמֹו ׁשאכּתב44התנה וזה אקנה, לעצמי לֹו: ואמר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הרי - הּקֹונה הּוא ׁשאני ּבי ידעּו ׁשּלא ּכדי לוי, ּבׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹׁשטר

ּבׁשמֹו. אחר ׁשטר ולכּתב לחזר ּכֹופהּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹזה
.Âׁשליח45הּסרסּור ּׂשכר46- נֹוטל ׁשהּוא אּלא הּוא, ְְִֵֶֶַַַַָָ

לפיכ47ׁשליחּותֹו מה48. מׁשּלם - הּבעלים דעת ׁשּנה אם , ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
ואמר הּסרסּור, לׁשמעֹון חפץ ׁשּנתן ראּובן ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּׁשהפסיד.
ּומכרֹו והל מּמאה, ּבפחֹות ּתמּכר ואל זה, לי מכר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹלֹו:

מׁשּלם49ּבחמּׁשים -50- ּבמאתים מכר מּביתֹו. החמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ

לראּובן ּבמאה51הּכל אֹומר: ראּובן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
ל וכן52אמרּתי לי, אמרּת ּבחמּׁשים אֹומר: והּסרסּור , ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ

ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת הּסרסּור נׁשּבע - מכרּתי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּבחמּׁשים
ּבמקצת החמּׁשים53הֹודה לֹו נתן ּכבר ואם נׁשּבע54. - ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ

הּלֹוקח וזֹוכה ׁשליחּותֹו, ׁשעּׂשה הּסת ידע55ׁשבּועת ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּוא ראּובן ׁשל זה ׁשחפץ סרסּור56הּלֹוקח לֹו הּמֹוכר וזה , ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

לּבעלים החפץ יחזיר - ויחרים57הּוא לֹו58, ׁשּנתן מי על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשרצה אֹו ּבחמּׁשים למּכר אחר59רׁשּות ּבֹו וחזר ּבחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹ
.60ׁשּקניתי ִִֶָ

.Êׁשהֹודיע סרסּור ׁשל61ּכל זה קרקע אֹו זה ׁשחפץ לּלֹוקח ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
למּכר רֹוצה איני ראּובן: אמר הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּובן,

ׁשהרי הּלֹוקח; מחזיר - אּלּו ואמרּבדמים דמים לֹו ּפסק לא ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
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בטל מקחו שטעה ששליח אמרו ק. ובכתובות ג) הלכה א פרק למעלה (ראה קיים המקח - שעיוות פי על אף באחריות שלא וקנה
מקחו - הודיע ואם קיים. מקחו - משלח שהוא הודיע לא אם זה: חילוק לידי רבינו בא זו סתירה ומתוך ב). הלכה שם (ולמעלה

א). פרק למעלה וראה משנה, (כסף קג.41)בטל שם ובגמרא בברייתא קב: קמא שהוא42)בבא ידעו שלא הייתה וכוונתו
כדלהלן. לטעון43)הקונה, הקונה יכול ולא קג.) (שם לראובן שטר לו שיכתוב השטר, נכתב שמו שעל מלוי, לבקש צריך אלא

לאחרים. שדה יקנה זה מי כי לעצמו, קנה וודאי שהקונה דעתו על להעלות מייד היה צריך אמרו44)שהמוכר שם בגמרא
לו לכתוב המוכר את כופין זו" שדה על לי תכתוב אחד שטר "עוד המוכר: בפני לעדים אלא המוכר, עם התנה לא אם שאפילו
רבינו, זאת השמיט למה עיון וצריך בפניו. לעדים אמר שהרי זה, שטר לו יכתוב שלוי סבור היה כי לטעון יכול ואינו אחר שטר

למלך. ומשנה משנה לחם משנה, כסף כתובתה45)ועיין שהייתה "אלמנה במשנה: צח. בכתובות שאמרו ממה נלמד זה דין
הפסידה היא במנה מאתיים שווה מכרה כלומר: כתובתה". נתקבלה במנה, מאתיים שווה או במאתיים, מנה שווה ומכרה מאתיים
כלומר, ה), הלכה א פרק למעלה (ראה המעות לבעל הכל במאתיים מנה שווה מכרה ואם מאתיים קיבלה כאילו זה והרי עצמה את
של כשליחם שהיא המוכרת לאלמנה הוא דומה עבודתו, שכר ומקבל שליח שהוא סרסור וגם מאתיים. מהם קיבלה והרי ליורשים

משנה). (כסף כתובתה מהם שגובה אתה ושכרה ק.) כתובות (עיין א.46)היורשים קטן סעיף שם סמ"ע וראה שותף, ולא
ז.47) הלכה להלן לומר48)ראה יכול היה כשותף דינו היה ואילו השליחות, דיני כל עליו חלים שליח, שהוא מכיוון כלומר,

חלקו לקבל צריך היה ביוקר מכר אם הדין הוא וכן ההפסד, לו לשלם צריך היה ולא בזול ומכרתי כיוונתי העניין לטובת לו:
שם). (סמ"ע ד.49)בריווח הלכה למעלה כמבואר קיים. המקח כן ואם שליח, שהוא ללוקח הודיע למעלה50)ולא שכתב כמו

ד. קבוע.51)הלכה מחיר לו שאין דבר לבין קבוע מחיר לו שיש דבר בין ההבדל שם וראה ה, הלכה א פרק למעלה שכתב כמו
ו).52) קטן סעיף קפה סימן וש"ך משנה (כסף במאה שמכרו שטוען אלא שמכר, שאומר הסרסור דברי מכחיש שכיוון53)ואינו

בשעה לו, שהזכיר "שכיוון שהטעימו ויש בחמישים. מודה וזה מאה, לו שמגיע כספית, תביעה אלא כאן אין - כנ"ל במכר שמודה
שראובן לפי התורה, שבועת כאן "אין כתב: והראב"ד (רדב"ז). המעות" אלא הבגד תובע אינו - מעות סכום החפץ, לו שמסר
יישבע הילכך - בגדו אלא מסויים דבר בשום ולא במנה לא טוען ואינו שמעון, מפי אלא שנמכר, יודע ואינו בגדו, אלא תובע אינו
המשכון ואבד המשכון על "המלווה נאמר שם שהרי רבינו, כדברי מפורש מג.) (שבועות ובמשנה וייפטר". היסת שבועת הסרסור
[שבועה]" חייב - שווה היה דינרים וחמישה עליו הלוויתיך סלע אלא כי לא אומר והלה שווה, היה ושתיים עליו הלוויתני סלע -

האזל. ובאבן שם המשפט בנתיבות לא54)וראה אם אפילו הדין והוא החמישים. יתר של התביעה על הכל כופר נחשב שאז
לו שאמר אלא לו, ג.נתן הלכה ונטען טוען מהלכות א בפרק וראה משנה). (כסף למעלה55)"הילך" רבינו לדברי בהתאם

השינוי ידי על שגרם הנזקים בעד למשלח אחראי והשליח קיים, המקח - שליחותו על ללוקח השליח הודיע לא שאם ד, בהלכה
הודיעו56)שלו. כאילו דינו החפץ, מי של ידע מעצמו הלוקח אלא כלום, אמר לא השליח שאף קצת, נראה הלשון ממשמעות

בש"ך וראה משלחו, הוא מי לדעת מבלי סרסור שהוא שיידע די ולא המשלח אותו של הוא שהחפץ שיידע צריך ברם השליח,
ז. קטן סעיף קפה המשלח,57)סימן דברי על שעבר מכחיש שהשליח שאף רבינו, מחדש שכאן אלא ד. בהלכה למעלה כמו

למעלה רבינו שמביא כמו עד, אינו הנשבע ועד שבועה מחוייב שהוא מאחר נגדו, כעד לשמש יכול אינו והשליח המקח, בטל
חשש מסתלק רבינו ולדעת קנוניא, עליו עשו והסרסור שהמוכר לטעון יכול כי להחזיר, צריך שאין כתב והראב"ד ז. הלכה א פרק

י. אות שם הגולה באר ועיין הלוקח, שמטיל החרם ידי על שהוא58)זה אחרי יכול, אינו היסת שבועת להשביעו אבל חרם, ורק
מצרפים אין מדוע להבין יש אך ז). הלכה ונטען טוען מהלכות א (פרק וודאי בטענת אלא היסת שבועת מטילים ואין שמא, טוען
של שמא לטענת הבעלֿחוב טענת שמצרפים כמו בשבועה, המוכר את לחייב הלוקח, של השמא לטענת השליח של הברי טענת

ז. הלכה א פרק למעלה התמורה59)המשלח את ומסר בחמישים מכר כשזה אלא בחמישים, למכור לשליח אמר לא כלומר:
נתרצה. - "שקנה".60)למשלח לומר צריך היה כן, לא שאם הלוקח, של החרם לשון בעת61)זה השליח שהודיע ודווקא

למלך). (משנה ללוקח שיש הידיעה זה לעניין מספיקה ולא המשלח, פלוני של שהחפץ המכירה
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קניתי41ראּובן‰. ללוי לֹו: ואמר מּׁשמעֹון, ּׂשדה ׁשּקנה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ואמר42אֹותּה ראּובן וחזר לוי, ּבׁשם מכר ׁשטר וכתב , ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

אין - ּבׁשמי מכר ׁשטר ּוכתב חזר קניתיה, לעצמי ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָֹֹלׁשמעֹון:
ראּובן ּבׁשם אחר ׁשטר לֹו לכּתב הּמֹוכר את ואם43ּכֹופין . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ

ּבּתחּלה עּמֹו ׁשאכּתב44התנה וזה אקנה, לעצמי לֹו: ואמר ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
הרי - הּקֹונה הּוא ׁשאני ּבי ידעּו ׁשּלא ּכדי לוי, ּבׁשם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹׁשטר

ּבׁשמֹו. אחר ׁשטר ולכּתב לחזר ּכֹופהּו ְְְְֲִִֵֵֶַַָֹֹזה
.Âׁשליח45הּסרסּור ּׂשכר46- נֹוטל ׁשהּוא אּלא הּוא, ְְִֵֶֶַַַַָָ

לפיכ47ׁשליחּותֹו מה48. מׁשּלם - הּבעלים דעת ׁשּנה אם , ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָ
ואמר הּסרסּור, לׁשמעֹון חפץ ׁשּנתן ראּובן ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּׁשהפסיד.
ּומכרֹו והל מּמאה, ּבפחֹות ּתמּכר ואל זה, לי מכר ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹלֹו:

מׁשּלם49ּבחמּׁשים -50- ּבמאתים מכר מּביתֹו. החמּׁשים ְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַָָ

לראּובן ּבמאה51הּכל אֹומר: ראּובן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
ל וכן52אמרּתי לי, אמרּת ּבחמּׁשים אֹומר: והּסרסּור , ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ

ׁשהרי הּתֹורה, ׁשבּועת הּסרסּור נׁשּבע - מכרּתי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּבחמּׁשים
ּבמקצת החמּׁשים53הֹודה לֹו נתן ּכבר ואם נׁשּבע54. - ְְְְְֲִִִִִַַָָָָָ

הּלֹוקח וזֹוכה ׁשליחּותֹו, ׁשעּׂשה הּסת ידע55ׁשבּועת ואם . ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
הּוא ראּובן ׁשל זה ׁשחפץ סרסּור56הּלֹוקח לֹו הּמֹוכר וזה , ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ

לּבעלים החפץ יחזיר - ויחרים57הּוא לֹו58, ׁשּנתן מי על ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשרצה אֹו ּבחמּׁשים למּכר אחר59רׁשּות ּבֹו וחזר ּבחמּׁשים ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָֹ
.60ׁשּקניתי ִִֶָ

.Êׁשהֹודיע סרסּור ׁשל61ּכל זה קרקע אֹו זה ׁשחפץ לּלֹוקח ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָ
למּכר רֹוצה איני ראּובן: אמר הּלֹוקח ׁשּקנה ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹראּובן,

ׁשהרי הּלֹוקח; מחזיר - אּלּו ואמרּבדמים דמים לֹו ּפסק לא ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
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בטל מקחו שטעה ששליח אמרו ק. ובכתובות ג) הלכה א פרק למעלה (ראה קיים המקח - שעיוות פי על אף באחריות שלא וקנה
מקחו - הודיע ואם קיים. מקחו - משלח שהוא הודיע לא אם זה: חילוק לידי רבינו בא זו סתירה ומתוך ב). הלכה שם (ולמעלה

א). פרק למעלה וראה משנה, (כסף קג.41)בטל שם ובגמרא בברייתא קב: קמא שהוא42)בבא ידעו שלא הייתה וכוונתו
כדלהלן. לטעון43)הקונה, הקונה יכול ולא קג.) (שם לראובן שטר לו שיכתוב השטר, נכתב שמו שעל מלוי, לבקש צריך אלא

לאחרים. שדה יקנה זה מי כי לעצמו, קנה וודאי שהקונה דעתו על להעלות מייד היה צריך אמרו44)שהמוכר שם בגמרא
לו לכתוב המוכר את כופין זו" שדה על לי תכתוב אחד שטר "עוד המוכר: בפני לעדים אלא המוכר, עם התנה לא אם שאפילו
רבינו, זאת השמיט למה עיון וצריך בפניו. לעדים אמר שהרי זה, שטר לו יכתוב שלוי סבור היה כי לטעון יכול ואינו אחר שטר

למלך. ומשנה משנה לחם משנה, כסף כתובתה45)ועיין שהייתה "אלמנה במשנה: צח. בכתובות שאמרו ממה נלמד זה דין
הפסידה היא במנה מאתיים שווה מכרה כלומר: כתובתה". נתקבלה במנה, מאתיים שווה או במאתיים, מנה שווה ומכרה מאתיים
כלומר, ה), הלכה א פרק למעלה (ראה המעות לבעל הכל במאתיים מנה שווה מכרה ואם מאתיים קיבלה כאילו זה והרי עצמה את
של כשליחם שהיא המוכרת לאלמנה הוא דומה עבודתו, שכר ומקבל שליח שהוא סרסור וגם מאתיים. מהם קיבלה והרי ליורשים

משנה). (כסף כתובתה מהם שגובה אתה ושכרה ק.) כתובות (עיין א.46)היורשים קטן סעיף שם סמ"ע וראה שותף, ולא
ז.47) הלכה להלן לומר48)ראה יכול היה כשותף דינו היה ואילו השליחות, דיני כל עליו חלים שליח, שהוא מכיוון כלומר,

חלקו לקבל צריך היה ביוקר מכר אם הדין הוא וכן ההפסד, לו לשלם צריך היה ולא בזול ומכרתי כיוונתי העניין לטובת לו:
שם). (סמ"ע ד.49)בריווח הלכה למעלה כמבואר קיים. המקח כן ואם שליח, שהוא ללוקח הודיע למעלה50)ולא שכתב כמו

ד. קבוע.51)הלכה מחיר לו שאין דבר לבין קבוע מחיר לו שיש דבר בין ההבדל שם וראה ה, הלכה א פרק למעלה שכתב כמו
ו).52) קטן סעיף קפה סימן וש"ך משנה (כסף במאה שמכרו שטוען אלא שמכר, שאומר הסרסור דברי מכחיש שכיוון53)ואינו

בשעה לו, שהזכיר "שכיוון שהטעימו ויש בחמישים. מודה וזה מאה, לו שמגיע כספית, תביעה אלא כאן אין - כנ"ל במכר שמודה
שראובן לפי התורה, שבועת כאן "אין כתב: והראב"ד (רדב"ז). המעות" אלא הבגד תובע אינו - מעות סכום החפץ, לו שמסר
יישבע הילכך - בגדו אלא מסויים דבר בשום ולא במנה לא טוען ואינו שמעון, מפי אלא שנמכר, יודע ואינו בגדו, אלא תובע אינו
המשכון ואבד המשכון על "המלווה נאמר שם שהרי רבינו, כדברי מפורש מג.) (שבועות ובמשנה וייפטר". היסת שבועת הסרסור
[שבועה]" חייב - שווה היה דינרים וחמישה עליו הלוויתיך סלע אלא כי לא אומר והלה שווה, היה ושתיים עליו הלוויתני סלע -

האזל. ובאבן שם המשפט בנתיבות לא54)וראה אם אפילו הדין והוא החמישים. יתר של התביעה על הכל כופר נחשב שאז
לו שאמר אלא לו, ג.נתן הלכה ונטען טוען מהלכות א בפרק וראה משנה). (כסף למעלה55)"הילך" רבינו לדברי בהתאם

השינוי ידי על שגרם הנזקים בעד למשלח אחראי והשליח קיים, המקח - שליחותו על ללוקח השליח הודיע לא שאם ד, בהלכה
הודיעו56)שלו. כאילו דינו החפץ, מי של ידע מעצמו הלוקח אלא כלום, אמר לא השליח שאף קצת, נראה הלשון ממשמעות

בש"ך וראה משלחו, הוא מי לדעת מבלי סרסור שהוא שיידע די ולא המשלח אותו של הוא שהחפץ שיידע צריך ברם השליח,
ז. קטן סעיף קפה המשלח,57)סימן דברי על שעבר מכחיש שהשליח שאף רבינו, מחדש שכאן אלא ד. בהלכה למעלה כמו

למעלה רבינו שמביא כמו עד, אינו הנשבע ועד שבועה מחוייב שהוא מאחר נגדו, כעד לשמש יכול אינו והשליח המקח, בטל
חשש מסתלק רבינו ולדעת קנוניא, עליו עשו והסרסור שהמוכר לטעון יכול כי להחזיר, צריך שאין כתב והראב"ד ז. הלכה א פרק

י. אות שם הגולה באר ועיין הלוקח, שמטיל החרם ידי על שהוא58)זה אחרי יכול, אינו היסת שבועת להשביעו אבל חרם, ורק
מצרפים אין מדוע להבין יש אך ז). הלכה ונטען טוען מהלכות א (פרק וודאי בטענת אלא היסת שבועת מטילים ואין שמא, טוען
של שמא לטענת הבעלֿחוב טענת שמצרפים כמו בשבועה, המוכר את לחייב הלוקח, של השמא לטענת השליח של הברי טענת

ז. הלכה א פרק למעלה התמורה59)המשלח את ומסר בחמישים מכר כשזה אלא בחמישים, למכור לשליח אמר לא כלומר:
נתרצה. - "שקנה".60)למשלח לומר צריך היה כן, לא שאם הלוקח, של החרם לשון בעת61)זה השליח שהודיע ודווקא

למלך). (משנה ללוקח שיש הידיעה זה לעניין מספיקה ולא המשלח, פלוני של שהחפץ המכירה
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וכ ּבכ ל מכר [ּכל62לֹו: סרסּור63. החפץ64] ׁשאבד ְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ
נׁשּבר65מּידֹו אֹו נגנב חּיב66אֹו ׁשהּוא67- מּפני לׁשּלם, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ּׂשכר. ֵָָנֹוּׂשא
.Áהאּמן68הּלֹוקח מּבית חמיו69ּכלים לבית ,70לׁשּגרן ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻ

ּדמיהם, את ל אּתן אני - מּמּני אֹותן מקּבלין אם לֹו: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָואמר
מּועט ּׂשכר אּתן - לאו זה71ואם הרי - ּבהליכה ונאנסּו , ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

לׁשּלם ּבחזרה72חּיב נאנסּו ואם ּפטּור73; נטלן74- על75. ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ
אֹו ּפלֹוני ּבמקֹום יּמכרּו אם לֹו: ואמר לאחרים, למכרן ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמנת
- יּמכרּו לא ואם ,וכ ּכ דמים ל אּתן - ּפלֹוני זמן ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹעד

ּבחזרה ּבין ּבהליכה ּבין ונאנסּו, ,ל חּיב76אחזירם - ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
.77לׁשּלם ְֵַ

.Ëׁשליח -ׁשּטען78ּכל וכ ּכ והפסיד ּפלֹוני אנס ׁשארעֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
הּׁשֹומרין ׁשבּועת נׁשּבע זה ואם79הרי ויּפטר. טענתֹו, על ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשאפׁשר ּבמקֹום האנס דבר80היה אֹו עדים, עליו להביא ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹ
גלּוי צרי81ׁשהּוא זה הרי - עדים ימצא ׁשהרי וידּוע, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

נאמן, אינֹו - עדים הביא לא ואם טענתֹו; על ראיה ְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלהביא
מעּׂשה82ּומׁשּלם לי83. קנה לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ארּבע84ּבאחד ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ

ּבידֹו לי ׁשהיּו מּמעֹות יין ּגרּבי ונמצאּו85מאֹות לֹו, וקנה , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
יׁש קֹול ׁשהחמיץ, ּכזה ּגדֹול מנין חכמים: אמרּו - ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹחמץ

היה86לֹו ׁשּלא ראיה יביא - ראיה להביא ואפׁשר הֹואיל ;ְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָָֹ
- ראיה יביא לא ואם ויּפטר, ׁשּלקח ּבׁשעה חמץ ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּיין

ּבהן.87יׁשּלם מצּויה ׁשהראיה מּדברים ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וכן עליו. יּׁשבע - מצּויה ראיתֹו ׁשאין הּנעלם, ּדבר ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָאבל

הּׁשּתף ׁשּיטען טענה ּבכל ּבֹו88הּדין הּדין89וכּיֹוצא וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ
ראיה יביא אֹו - להיֹות יכֹולה הראיה אם הּׁשֹומרין: ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָּבטענת

ׁשּיתּבאר ּכמֹו יׁשּלם, אֹו טענתֹו .90על ְְְֲִֵֵֶַַַָָ

ׁשליׁשי 1ּפרק
¤¤§¦¦

לֹו‡. ׁשהיּו אֹו אחד, יד ּתחת קרקע לֹו ׁשהיתה ְְִֶֶֶַַַַַָָָָמי
ּולהֹוציא זה עם לדּון ׁשליח לעּׂשֹות ורצה ּפּקדֹון, ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָמּטלטלין
הרׁשאה. לֹו ּכֹותב זה הרי - ידֹו מּתחת הּפּקדֹון אֹו ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּקרקע

ל והֹוצאוצרי ּוזכה ּדּון לֹו: ואֹומר ׁשהרׁשהּו. מּידֹו קנֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָ
יכֹול אינֹו - לֹו ּכתב לא ואם אּלּו. ּבענינים וכּיֹוצא .ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָֹלעצמ
ואף ּדיני. ּבעל אּתה אין לֹו: אֹומר ׁשהּוא מּפני עּמֹו, ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָלדּון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חייב62) מזה, שיידע והלוקח המכר, בעת המחיר על ולשאול לחזור לו אמר כאילו זה הרי המחיר, על כלום לו אמר שלא וכיוון
זו. אפשרות דעתו על להעלות תימן:63)היה ובכתבֿיד "כל", מדוייקים ספרים לפי הכסףֿמשנה ותיקן "וכן". רומי: בדפוס

עוז. במגדל הוא וכן נשברה.64)"וכל", המתחיל דיבור שם בתוספות הריב"ם פירוש ולפי במשנה, פז. בתרא בעודו65)בבא
יח. קטן סעיף שם וסמ"ע ז, סעיף קפה סימן משפט חושן שולחןֿערוך, וראה שמכר. קודם של66)בידו זהירותו אי ידי על

נשבר". "או המלים נשמטו שם ערוך ובשולחן הריב"ם). בשם ג אות מיימוני (הגהות ואבידה כגניבה שדינו כדין67)הסרסור,
ואבידה. בגניבה שחייב שכר, פא.68)נושא מציעא ובבא לא: מלאכה.69)נדרים לארוסתו.70)בעל והיינו,71)כמתנה

טובת לפי המתחיל דיבור שם ורש"י שם מציעא (בבא מתנות להעניק נכונות שגילה זו בהתפארות למשגר שהיה ההנאה תמורת
דמי72)הנאה). היו אם אלא חייב שאינו רבינו הביא יד) הלכה מכירה מהלכות ד (פרק לבקרו מנת על האומן מן כלים [בלוקח

כמו "לוקח", מטעם הוא שהחיוב לפי פח.) בתרא ובבא לא: בנדרים מהגמרא (מקורו הלוקח על חביב הכלי והיה קצובים הכלי
חמיו לבית לשגרן כלים בלוקח אבל קנה. לא - הנ"ל התנאים נתקיימו לא ואם ברשותו" נעשה שהגביהו "מעת שם: רבינו שכתב
ומתפאר נהנה שהוא ומכיוון סרסור, מטעם אלא לוקח מטעם אינו שחיובו לפי הנ"ל, באופנים אלא חייב שאינו בגמרא נזכר לא
בהלכות ולא סרסור בדיני כאן זו הלכה רבינו העתיק ולפיכך ז). הלכה למעלה (ראה שכר כשומר רק ולא כשואל דינו - בכלי

שם]. מכירה בהלכות האזל אבן ראה (פרק73)מכירה, השאלה ימי אחרי כשואל הריהו להחזיר, ודעתו ממנו קבלו שלא אחרי
ב). הלכה ופיקדון שאלה מהלכות והתפאר74)ג נהנה שהרי ואבידה, בגניבה להתחייב שכר כשומר דינו עדיין אבל מאונסים.

והגהות משנה (כסף שכר" כנושא שהוא מפני פטור "בחזירה ושם: שם, בברייתא מפורש וכן שכרו. וזהו חמיו בבית זה בכלי
שם.75)מיימוני). מציעא ובבא שם להם76)נדרים ימכור - בדרך קונים לו יזדמנו אם שהרי כהליכה. היא החזרה גם שאצלו

שם). מטעם77)(גמרא חיובו אין כאן שגם לפי הלוקח, על חביב ושיהא קצובים דמיו שיהיו שצריך בגמרא נזכר לא כאן [גם
ואינו כשואל, דינו - בעיניו הנראה כפי עצמו מהכלי מרוויח אלא מהמשלח קצוב שכרו שאין ומכיוון סרסור מטעם אלא לוקח,

בלבד]. שכר שומר אלא ואינו מהמשלח קצוב שכר שמקבל וֿז) (הלכה שלמעלה לסרסור פג.78)דומה מציעא בבבא ברייתא
אונס. שארעו שליח עם שהיה במעשה כאיסי, רבא פסק ושם יהודה, בן איסי שלח79)בשם שלא שבועות אף שכולל היינו,

א). קטן סעיף קפז סימן (סמ"ע פשע ושלא יד ושבים.80)בהן עוברים שם להלן.81)ששכיחים שהובא המעשה כמו
שם.82) והרי"ף הר"ח ב.84)שם.83)כדעת סעיף קפז סימן ערוך בשולחן הוא וכן לו. רומי: ובדפוס תימן בכתבֿיד
"כל85) בידינו: כלל שהרי נשבע, אינו מעות בידו נתן לא ואם עליו" יישבע - הנעלם דבר "אבל דלהלן: הבבא מפני כן כתב

משלמין" ולא נשבעין שבתורה ליטול.הנשבעין ולא לפטור נשבעין כלומר מד:) פרסום,86)(שבועות מקבלים שהדברים כלומר,
כזאת. גדולה בכמות יין חימוץ של זה, מאורע קרה מי ואצל ואיך מתי ברבים הדבר שהשליח87)וידוע לטעון, יכול שהמשלח

ההיפך. את להוכיח בידו קל הרי אחרת מוזל, במחיר חמוץ יין היא88)קנה חכמים שתקנת א, הלכה ט פרק להלן [ראה
דרבנן]. בשבועה ואף יהודה בן איסי של זה דין נוהג השבועות שבכל רבינו וסובר ספק. בטענת השותף את שמשביעין

נאמרה89) יהודה בן איסי של ההלכה עיקר כל שהרי מובנים, הדברים אין א]. הלכה ט פרק להלן וכו' והאפוטרופין [האריסין
יביא רואה יש שאם - שניהם" בין תהיה ה' שבועת רואה "אין טֿי): כב, (שמות תורה שאמרה ממה ונלמדה השומרים בשבועת
כגון, התורה, מן שבועה דין שאין באופן הוא שהחידוש כתב קפז) (סימן הנתיבות בעל אבל שם). מציעא (בבא וייפטר רואה

מדאורייתא. נשבעין אין שאז מיגו לנפקד ויש ברי טוען א.90)שמפקיד הלכה שכירות מהלכות ג כל1)פרק רבינו בו כלל
הרשאה. דיני
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ּבֹו ּׁשּיזּכה מה וכל ׁשליח, אּלא אינֹו - ּכן לֹו ׁשּכתב ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
על הּׁשליח ׁשּיֹוציא ההֹוצאֹות וכל מׁשּלחֹו. ׁשל הּוא הרי -ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכֹותבין ׁשּכ ּבהן; חּיב המׁשּלח הרי - ׁשהרׁשה זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּדין

לׁשּלמֹו. עלי - זה ּבדין ׁשּתֹוציא ּכל ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבהרׁשאה:
ּביד·. לֹו ּׁשּיׁש מה רביע אֹו ׁשליׁש ׁשהרׁשה לזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהקנה

חלקֹו, על ודן הֹואיל הּכל; על ּדין עֹוּׂשה זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹחברֹו
הּכל. על ּדן - ּבחלקֹו ּדינֹו ּבעל הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָֹוהרי

לתּבע‚. ׁשּבא הּׁשּתפין מן אֹו חלקּו ׁשּלא האחין מן ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאחד
אין - הּממֹון ּבזה חלק לֹו ויׁש הֹואיל הּכל; על ּתֹובע -ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
לֹומר יכֹול האחר הּׁשּתף ואין ׁשּתפין. מּׁשאר הרׁשאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻצרי
טענֹות ּתֹובע הייתי ׁשם, אני הייתי אּלּו ׁשּדן: ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻלׁשּתפֹו
ּבאת לא לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ּדיני; ּבעל ּומחּיב ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאחרֹות
לֹו יׁש - אחרת ּבמדינה היה אם ,לפיכ אּתה? ּגם ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלתּבע
מֹודה איני אני לֹו: ולֹומר עּמֹו, ולדּון הּדין ּבעל על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלחזר
ולֹומר לעּכב לּנתּבע יׁש לפיכ ׁשּלי. ׁשּתף ּׁשּטען מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבכל
ממֹון ׁשהרי הרׁשאה; הבא אֹו ,ּבחלק עּמי דּון אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה:
אֹו אחי יבֹוא ּולמחר דיני, ּבעלי ּוׁשניכם ּבידי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניכם

הּוא. ּגם ויתּבע ְְְִַַָֻׁשּתפ
ּפרֹות„. יׁש ואם הרׁשאה. צרי - אׁשּתֹו ּבנכסי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהּבעל

ּדן ׁשּלֹו, הן ׁשהרי הּפרֹות, על לדּון ׁשּיׁש מּתֹו - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּקרקע
קרקע לֹו אין ׁשאם מאׁשּתֹו; הרׁשאה צרי ואין העּקר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּפרֹות. לֹו אין -ֵֵ
ּבמּטלטלין‰. ּבין מלוה, אֹו ּפּקדֹון חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

ּביד הרׁשּות - לֹו להביאן ּבעדים ׁשליח ועּׂשה מעֹות, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבין
ּבאחריּותן, חּיב ואינֹו נפטר, - לּתן רצה אם אצלֹו: ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה
ׁשאין נֹותן, אינֹו - לּתן רצה לא ואם לׁשלּוחֹו; נתן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהרי
הּבא וכל הּפּקדֹון. על ּבהרׁשאה ׁשּיבֹוא עד ּדינֹו ּבעל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָזה
טֹוב לא ואׁשר ּבהן: הּנאמר ּבכלל הּוא הרי - ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהרׁשאה

עּמיו. ּבתֹו ְַָָָעּׂשה
.Â,אצלֹו ׁשהפקיד ּבמעֹות אֹו ּבמּטלטלין ּבּדין חברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּתֹובע

זה ׁשּנמצא עליו, הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹוכפר
ּביד לי ּׁשּיׁש מה לּטל הרׁשיתי לֹו: אֹומר ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּכמׁשּקר;
מי וכן ּכלּום. אצלֹו לֹו ׁשאין ּפלֹוני אמר ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
עליו אחר להרׁשֹות יכֹול אינֹו - ׁשבּועה חברֹו לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנתחּיב
על מרׁשה אדם ואין לֹו, ׁשּיקנה ּדבר ׁשם ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהׁשּביעֹו;
הּממֹון. ּתביעת על אּלא נקנין הּדברים ׁשאין ּדברים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתביעת

.Êׁשליח להרׁשֹות ורצה אחר, ּביד ּפּקדֹון מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי
נקנה הּמטּבע ׁשאין ּבזה, מֹועיל מּידֹו הּקנין אין - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהביאן
ׁשהּוא, ּכל קרקע לֹו נֹותן עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבחליפין.
והֹול זֹו, ּבהרׁשאה להֹוציאן ּכדי ּגּבּה על הּמעֹות לֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָּומקנה
יכֹול אינֹו - אחר ּביד מלוה לֹו היתה ּומֹוציאן. עּמֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָודן
מּפני ּבׁשטר; החֹוב היה ואפּלּו עליה, הרׁשאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלכּתב
ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו מקנה אדם ואין נּתנה, להֹוצאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּמלוה
ּבמעמד אּלא ּבּה חֹוב אדם ׁשּיקנה דר לֹו ואין ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם.
ּבהק אֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו טעם, לֹו ׁשאין דבר והּוא ניתׁשלׁשּתן, ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מקנה ׁשהּוא מּפני ּומסירה, ּבכתיבה עצמֹו החֹוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשטר
הּגאֹונים אבל הּגמרא. מן לי ׁשּיראה הּדין זהּו ּבֹו. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשעּבּוד
ּכל יּטל ׁשּלא ּכדי הּמלוה, על אף הרׁשאה ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתּקנּו
ׁשאם ּתּקנּו, ועֹוד אחרת. למדינה לֹו ויל חברֹו ממֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
מּמּנּו לתּבע אֹו חברֹו ּביד לֹו ׁשּיׁש מעֹות לּטל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהרׁשהּו
אּמֹות ארּבע מקנהּו - קרקע לּמקנה היתה ולא ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהלואה,
ּודברים ּגּבן. על הּמעֹות לֹו ּומקנה יּׂשראל, ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחלקֹו
ׁשּיׁש יאמר מי ׁשּזה, ּורעּועים. מאד עד הן קּלים ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאּלּו
ּברׁשּותֹו. אינֹו ראּוי, הּוא ואפּלּו יּׂשראל? ּבארץ חלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
יּקב אֹומרין: ׁשאין אמרּו, זֹו ּתּקנה ׁשּתּקנּו עצמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּגאֹונים
רצה אם הּנתּבע. על לאּים ּכדי אּלא ואינּה ההר, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדין
הּבא זה ׁשאין יּפטר? ולּמה נפטר. - זֹו ּבהרׁשאה ולּתן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָלדּון
אבל ּבעדים. ׁשעּׂשהּו מּׁשליח ּפחּות הרעּועה זֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָּבהרׁשאה
ולא לֹו לּתן ּכֹופין אין - עּמֹו לדּון הּנתּבע ירצה לא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאם
לֹו היתה ׁשאם הֹורּו, וכן ּדינֹו. ּבעל ׁשּיבֹוא עד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלהּׁשבע
ּפי על אף קנין, ּבעדי ּבין ּבׁשטר ּבין חברֹו, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמלוה
ׁשהּוא מּפני הרׁשאה, עליו ּכֹותבין - ּדין ּבבית ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכפר
ׁשּכפר היא ּפה על מלוה אם אבל קרקע; ׁשעּבּוד ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּכפירת

הרׁשאה. עליה ׁשּיכּתבּו ּתּקנּו לא - ְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבּה
.Áּולהרׁשֹות הּׁשליחּות לבּטל ורצה לאחד, ׁשהרׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי

לאחר; הרׁשאה לכּתב לּמרׁשה ואין מבּטל. זה הרי - ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻלאחר
אם ,לפיכ אחר. ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני אין אֹומר: ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה
הּׁשליח הרי - לאחר ואחר לאחר, הּוא ׁשּירׁשה עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהתנה

ּתנאֹו. לפי הּכל לׁשליׁשי, וׁשני לׁשני, הרׁשאה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֹּכֹותב
.Ëאֹו לֹו, ׁשּמכר אֹו הּנתּבע, לזה ׁשּמחל ּבהרׁשאה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבא

עּׂשה לא - ּפׁשרה עּמֹו ׁשעּׂשה אֹו הּׁשבּועה, על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמחל
,לפיכ לעּות. ולא ׁשלחּתי לתּקן לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכלּום;
הּכל על לֹו מחל אפּלּו לעּות, ּבין לתּקן ּבין עּמֹו: התנה ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹאם

מחּול. זה הרי -ֲֵֶָ
.Èיכֹול ׁשמעֹון אין - ׁשמעֹון ותבע ּבהרׁשאה ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

ּובּטל אחר הרׁשה אֹות המׁשּלח ׁשּמא לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדחֹותֹו
לי ׁשּיׁש הּפּקדֹון לי ּתן לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ?ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשליחּות
- אחר הרׁשה הּמפקיד ואם .אצל ּתהי הרׁשאתי וזֹו ,ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּביד
נתן. ּבהרׁשאתֹו ׁשהרי ּפטּור, וׁשמעֹון עצמֹו; על הפסיד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּוא

.‡Èלא לוי: ואמר לוי, ותבע ׁשמעֹון ּבהרׁשאת ׁשּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹראּובן
מֹוציאין - ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע אבל מעֹולם, דברים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיּו
ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח ויהיה לוי, מּיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּממֹון
ידּון - ּבׁשמעֹון לוי ׁשּתֹולה הּדברים ּכל וכן ויּטל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויּׁשבע
ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח הּממֹון ויהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻראּובן,
ּכדי ׁשקר טענת ׁשּטֹוען מי על להחרים לראּובן ויׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָויּׁשאל.
לעּכב יכֹול אינֹו - ׁשבּועה לוי נתחּיב ּולאחרֹו. הּממֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלעּכב
מי על ׁשמעֹון ּבפני ׁשאחרים עד נׁשּבע איני לֹו: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָולֹומר
ׁשּתּקנּו קּלה ּתּקנה אּלא החרם זה ׁשאין ׁשקר; עלי ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּטֹוען
ואין טענֹותיהן, דינין ּבעלי ׁשּיכּונּו ּכדי האחרֹונים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּגאֹונים

הּקּלה. זֹו ּתּקנה מּפני זה ׁשל ׁשבּועתֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמעּכבין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90



פג oitzeye oigely zekld - zah 'i iying mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּבֹו ּׁשּיזּכה מה וכל ׁשליח, אּלא אינֹו - ּכן לֹו ׁשּכתב ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
על הּׁשליח ׁשּיֹוציא ההֹוצאֹות וכל מׁשּלחֹו. ׁשל הּוא הרי -ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּכֹותבין ׁשּכ ּבהן; חּיב המׁשּלח הרי - ׁשהרׁשה זה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּדין

לׁשּלמֹו. עלי - זה ּבדין ׁשּתֹוציא ּכל ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבהרׁשאה:
ּביד·. לֹו ּׁשּיׁש מה רביע אֹו ׁשליׁש ׁשהרׁשה לזה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָהקנה

חלקֹו, על ודן הֹואיל הּכל; על ּדין עֹוּׂשה זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹחברֹו
הּכל. על ּדן - ּבחלקֹו ּדינֹו ּבעל הּוא ְְֲִֵֶַַַַַָֹוהרי

לתּבע‚. ׁשּבא הּׁשּתפין מן אֹו חלקּו ׁשּלא האחין מן ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻאחד
אין - הּממֹון ּבזה חלק לֹו ויׁש הֹואיל הּכל; על ּתֹובע -ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹ
לֹומר יכֹול האחר הּׁשּתף ואין ׁשּתפין. מּׁשאר הרׁשאה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֻֻצרי
טענֹות ּתֹובע הייתי ׁשם, אני הייתי אּלּו ׁשּדן: ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָֻלׁשּתפֹו
ּבאת לא לּמה לֹו: אֹומר ׁשהרי ּדיני; ּבעל ּומחּיב ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹאחרֹות
לֹו יׁש - אחרת ּבמדינה היה אם ,לפיכ אּתה? ּגם ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלתּבע
מֹודה איני אני לֹו: ולֹומר עּמֹו, ולדּון הּדין ּבעל על ְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָֹלחזר
ולֹומר לעּכב לּנתּבע יׁש לפיכ ׁשּלי. ׁשּתף ּׁשּטען מה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻּבכל
ממֹון ׁשהרי הרׁשאה; הבא אֹו ,ּבחלק עּמי דּון אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָלזה:
אֹו אחי יבֹוא ּולמחר דיני, ּבעלי ּוׁשניכם ּבידי, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשניכם

הּוא. ּגם ויתּבע ְְְִַַָֻׁשּתפ
ּפרֹות„. יׁש ואם הרׁשאה. צרי - אׁשּתֹו ּבנכסי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָהּבעל

ּדן ׁשּלֹו, הן ׁשהרי הּפרֹות, על לדּון ׁשּיׁש מּתֹו - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבּקרקע
קרקע לֹו אין ׁשאם מאׁשּתֹו; הרׁשאה צרי ואין העּקר, ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָעל

ּפרֹות. לֹו אין -ֵֵ
ּבמּטלטלין‰. ּבין מלוה, אֹו ּפּקדֹון חברֹו ּביד לֹו ׁשהיה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָמי

ּביד הרׁשּות - לֹו להביאן ּבעדים ׁשליח ועּׂשה מעֹות, ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּבין
ּבאחריּותן, חּיב ואינֹו נפטר, - לּתן רצה אם אצלֹו: ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָזה
ׁשאין נֹותן, אינֹו - לּתן רצה לא ואם לׁשלּוחֹו; נתן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹׁשהרי
הּבא וכל הּפּקדֹון. על ּבהרׁשאה ׁשּיבֹוא עד ּדינֹו ּבעל ְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָזה
טֹוב לא ואׁשר ּבהן: הּנאמר ּבכלל הּוא הרי - ְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבהרׁשאה

עּמיו. ּבתֹו ְַָָָעּׂשה
.Â,אצלֹו ׁשהפקיד ּבמעֹות אֹו ּבמּטלטלין ּבּדין חברֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָהּתֹובע

זה ׁשּנמצא עליו, הרׁשאה לכּתב יכֹול אינֹו - ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹוכפר
ּביד לי ּׁשּיׁש מה לּטל הרׁשיתי לֹו: אֹומר ׁשהּוא ְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּכמׁשּקר;
מי וכן ּכלּום. אצלֹו לֹו ׁשאין ּפלֹוני אמר ּוכבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
עליו אחר להרׁשֹות יכֹול אינֹו - ׁשבּועה חברֹו לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשּנתחּיב
על מרׁשה אדם ואין לֹו, ׁשּיקנה ּדבר ׁשם ׁשאין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלהׁשּביעֹו;
הּממֹון. ּתביעת על אּלא נקנין הּדברים ׁשאין ּדברים, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּתביעת

.Êׁשליח להרׁשֹות ורצה אחר, ּביד ּפּקדֹון מעֹות לֹו ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמי
נקנה הּמטּבע ׁשאין ּבזה, מֹועיל מּידֹו הּקנין אין - ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלהביאן
ׁשהּוא, ּכל קרקע לֹו נֹותן עֹוּׂשה? ּכיצד אּלא ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבחליפין.
והֹול זֹו, ּבהרׁשאה להֹוציאן ּכדי ּגּבּה על הּמעֹות לֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָּומקנה
יכֹול אינֹו - אחר ּביד מלוה לֹו היתה ּומֹוציאן. עּמֹו ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָודן
מּפני ּבׁשטר; החֹוב היה ואפּלּו עליה, הרׁשאה ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹלכּתב
ׁשאינֹו ּדבר לחברֹו מקנה אדם ואין נּתנה, להֹוצאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשהּמלוה
ּבמעמד אּלא ּבּה חֹוב אדם ׁשּיקנה דר לֹו ואין ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבעֹולם.
ּבהק אֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו טעם, לֹו ׁשאין דבר והּוא ניתׁשלׁשּתן, ְְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

מקנה ׁשהּוא מּפני ּומסירה, ּבכתיבה עצמֹו החֹוב ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָׁשטר
הּגאֹונים אבל הּגמרא. מן לי ׁשּיראה הּדין זהּו ּבֹו. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשעּבּוד
ּכל יּטל ׁשּלא ּכדי הּמלוה, על אף הרׁשאה ׁשּכֹותבין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּתּקנּו
ׁשאם ּתּקנּו, ועֹוד אחרת. למדינה לֹו ויל חברֹו ממֹון ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
מּמּנּו לתּבע אֹו חברֹו ּביד לֹו ׁשּיׁש מעֹות לּטל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹהרׁשהּו
אּמֹות ארּבע מקנהּו - קרקע לּמקנה היתה ולא ְְְְְְְֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהלואה,
ּודברים ּגּבן. על הּמעֹות לֹו ּומקנה יּׂשראל, ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמחלקֹו
ׁשּיׁש יאמר מי ׁשּזה, ּורעּועים. מאד עד הן קּלים ּדברים ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹאּלּו
ּברׁשּותֹו. אינֹו ראּוי, הּוא ואפּלּו יּׂשראל? ּבארץ חלק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָלֹו
יּקב אֹומרין: ׁשאין אמרּו, זֹו ּתּקנה ׁשּתּקנּו עצמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוהּגאֹונים
רצה אם הּנתּבע. על לאּים ּכדי אּלא ואינּה ההר, את ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהּדין
הּבא זה ׁשאין יּפטר? ולּמה נפטר. - זֹו ּבהרׁשאה ולּתן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָלדּון
אבל ּבעדים. ׁשעּׂשהּו מּׁשליח ּפחּות הרעּועה זֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָּבהרׁשאה
ולא לֹו לּתן ּכֹופין אין - עּמֹו לדּון הּנתּבע ירצה לא ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאם
לֹו היתה ׁשאם הֹורּו, וכן ּדינֹו. ּבעל ׁשּיבֹוא עד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָלהּׁשבע
ּפי על אף קנין, ּבעדי ּבין ּבׁשטר ּבין חברֹו, אצל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָמלוה
ׁשהּוא מּפני הרׁשאה, עליו ּכֹותבין - ּדין ּבבית ּבּה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכפר
ׁשּכפר היא ּפה על מלוה אם אבל קרקע; ׁשעּבּוד ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָּכפירת

הרׁשאה. עליה ׁשּיכּתבּו ּתּקנּו לא - ְְְְִִֶֶַָָָָָֹּבּה
.Áּולהרׁשֹות הּׁשליחּות לבּטל ורצה לאחד, ׁשהרׁשה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָמי

לאחר; הרׁשאה לכּתב לּמרׁשה ואין מבּטל. זה הרי - ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻלאחר
אם ,לפיכ אחר. ּביד ּפקדֹוני ׁשּיהיה רצֹוני אין אֹומר: ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּזה
הּׁשליח הרי - לאחר ואחר לאחר, הּוא ׁשּירׁשה עליו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהתנה

ּתנאֹו. לפי הּכל לׁשליׁשי, וׁשני לׁשני, הרׁשאה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָֹּכֹותב
.Ëאֹו לֹו, ׁשּמכר אֹו הּנתּבע, לזה ׁשּמחל ּבהרׁשאה ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָָָהּבא

עּׂשה לא - ּפׁשרה עּמֹו ׁשעּׂשה אֹו הּׁשבּועה, על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּמחל
,לפיכ לעּות. ולא ׁשלחּתי לתּקן לֹו: אֹומר ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָֹּכלּום;
הּכל על לֹו מחל אפּלּו לעּות, ּבין לתּקן ּבין עּמֹו: התנה ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹאם

מחּול. זה הרי -ֲֵֶָ
.Èיכֹול ׁשמעֹון אין - ׁשמעֹון ותבע ּבהרׁשאה ׁשּבא ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָראּובן

ּובּטל אחר הרׁשה אֹות המׁשּלח ׁשּמא לֹו: ולֹומר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָלדחֹותֹו
לי ׁשּיׁש הּפּקדֹון לי ּתן לֹו: אֹומר ראּובן ׁשהרי ?ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָׁשליחּות
- אחר הרׁשה הּמפקיד ואם .אצל ּתהי הרׁשאתי וזֹו ,ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּביד
נתן. ּבהרׁשאתֹו ׁשהרי ּפטּור, וׁשמעֹון עצמֹו; על הפסיד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהּוא

.‡Èלא לוי: ואמר לוי, ותבע ׁשמעֹון ּבהרׁשאת ׁשּבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹראּובן
מֹוציאין - ויּטל ׁשמעֹון יּׁשבע אבל מעֹולם, דברים ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָֹהיּו
ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח ויהיה לוי, מּיד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּממֹון
ידּון - ּבׁשמעֹון לוי ׁשּתֹולה הּדברים ּכל וכן ויּטל. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹויּׁשבע
ׁשמעֹון ׁשּיבֹוא עד ּדין ּבבית מּנח הּממֹון ויהיה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֻראּובן,
ּכדי ׁשקר טענת ׁשּטֹוען מי על להחרים לראּובן ויׁש ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָויּׁשאל.
לעּכב יכֹול אינֹו - ׁשבּועה לוי נתחּיב ּולאחרֹו. הּממֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָלעּכב
מי על ׁשמעֹון ּבפני ׁשאחרים עד נׁשּבע איני לֹו: ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָולֹומר
ׁשּתּקנּו קּלה ּתּקנה אּלא החרם זה ׁשאין ׁשקר; עלי ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּטֹוען
ואין טענֹותיהן, דינין ּבעלי ׁשּיכּונּו ּכדי האחרֹונים, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּגאֹונים

הּקּלה. זֹו ּתּקנה מּפני זה ׁשל ׁשבּועתֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָמעּכבין
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ּכל‡. יקנה ּבּמה - להׁשּתּתף הּׁשּתפין מהןּכׁשּירצּו אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ
זה יביא - נׁשּתּתפּו ּבמעֹות אם ּבֹו? להׁשּתּתף חברֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָממֹון
ויגּביהּו אחד, לכיס אֹותן ויטילּו מעֹותיו, זה ויביא ְְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָמעֹותיו
אף עדים, והעידּו ׁשטר ּכתבּו אם אבל ׁשניהם. הּכיס ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאת
ויׁשּתּתפּו מאה וזה מאה זה ׁשּיביא ׁשניהם מּיד ׁשּקנּו ּפי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעל
נקנה הּמטּבע ׁשאין ׁשּתפין, נעּׂשּו לא ועדין קנּו, לא - ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻּבהן
ּכיון - הּמּטלטלין ּבׁשאר נׁשּתּתפּו אם ,לפיכ ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָּבחליפין.
והרי ּדבׁש ׁשל ּכּדֹו וזה יין ׁשל חביתֹו זה ׁשּיביא מּידם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּקנּו
אֹו ּפרֹותיהן, ערבּו אם וכן ּבהן. ׁשּתפין נעּׂשּו ּבהן, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻנׁשּתּתפּו
ׁשּנׁשּתּתפּו חביתֹו וזה ּכּדֹו זה והּניח ּבׁשּתפּות מקֹום ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשּׂשכרּו
ׁשּקֹונה הּדרכים ּבכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו ׁשּתפין. אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻּבהן
הּממֹון מּזה זה הּׁשּתפין קֹונין עצמן הּדרכים ּבאֹותן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֻהּלֹוקח,

ּבֹו. להׁשּתּתף ּביניהם ְְִֵֵֵֶַַָֻהּמּטל
.·- מּידם ׁשּקנּו ּפי על אף ּבאּמנּות, ׁשּנׁשּתּתפּו ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻֻהאּמנין

ׁשהתנּו אֹורגים ׁשני אֹו חּיטים ׁשני ּכיצד? ׁשּתפין. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻאינן
ּבׁשוה ּביניהן יהיה ּבמלאכּתֹו וזה זה ׁשּיּקח ׁשּכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹּביניהם,
ׁשּלא ּדבר לחברֹו מקנה אדם ׁשאין ּכלל; ׁשּתפּות ּכאן אין -ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
עצמן ּבממֹון הּבגדים לֹוקחין היּו אם אבל לעֹולם. ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָּבא
מּמעֹותיהן והערב הּׁשתי ולֹוקחין ּומֹוכרין, אֹותן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָותֹופרין
אּלּו הרי - ּבֹו ׁשּלֹוקחין ּבּמעֹות ונׁשּתּתפּו ּומֹוכרין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָואֹורגים
ּובמּתנן ּובמּׂשאן מלאכּתן ּבּׂשכר ּׁשּירויחּו מה וכל ְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָֻׁשּתפין,

לאמצע. אּלּו הרי -ְֲֵֵֶַָ
ׁשלׁש‚. וזה מאתים וזה מנה זה לּכיס ׁשהּטילּו ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפין

אֹו הּׂשכר - הֹותירּו אֹו ּופחתּו ּבּממֹון, ּכּלן ונתעּסקּו ְְְֲִִֵַַַָָָָָֻמאֹות,
ואפּלּו הּמעֹות. לפי ולא מנינם, לפי ּבׁשוה ּביניהם ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּפחת
אחד ּכל נֹוטל היה טבחּוהּו ׁשאּלּו לטביחה, ׁשֹור ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָלקחּו
- הֹותירּו אֹו ּופחתּו חי מכרּוהּו אם מעֹותיו, ּכפי ְְְְֲִִִִַָָָָמּבּׂשרֹו
ּכׁשּנּׂשאּו אמּורים? ּדברים ּבּמה לאמצע. הּפחת אֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָהּׂשכר
ועדין קּימין, הּמעֹות אם אבל ּבהן; ׁשּנׁשּתּתפּו ּבּמעֹות ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָונתנּו
ׁשּׁשּנה הּמטּבע מחמת הֹותירּו אֹו ּופחתּו אֹותן, הֹוציאּו ְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹלא
לפי ההפסד אֹו הּׂשכר חֹולקין - הּמדינה אנׁשי אֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּמל
ׁשּיּטל התנּו אם אבל ּבסתם; אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַָָָָֹהּמעֹות.
הּמאתים ּבעל ויּטל הּׂשכר, מן רבעים ׁשלׁשה הּמאה ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָָָֹּבעל
רביעי ׁשלׁשה ׁשּיּטל זה יפחת לא - נפחתּו ואם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָֹֹֹרביע,
הּׂשכר רביע ׁשּנֹוטל זה ויפסיד ההפסד, רביע אּלא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּׂשכר

ּׁשהתנּו, מה ּכפי חֹולקין אּלּו הרי - הּפחת מן רבעים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָׁשלׁשה
קּים. - ׁשּבממֹון ּתנאי ְְֶֶַַָָָׁשּכל

.„- קצּוב זמן ּבׁשּתפּות ׁשּיעמדּו ּביניהם ׁשהתנּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּׁשּתפין
עד לחלק יכֹול ואינֹו חברֹו, על מעּכב מהן ואחד אחד ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכל
מהן אחד ואין הּׁשּתפּות, ממֹון ׁשּיכלה עד אֹו הּזמן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשּיּגיע
נׁשּתּתפּו הּזמן. סֹוף עד ּבּׂשכר ולא הּקרן מן חלקֹו לּטל ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיכֹול
ׁשּירצה זמן ּכל חֹולקין אּלּו הרי - זמן להם קבעּו ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹסתם,
חלקֹו. נֹוטל וזה הּסחֹורה, מן חלקֹו נֹוטל וזה מהן; ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָאחד
ׁשהיתה אֹו חלּקה, ּדין סחֹורה ּבאֹותּה היתה לא ְְְְְֲִִֶָָָָָָָֹֻואם
את וחֹולקין אֹותּה מֹוכרין אּלּו הרי - הפסד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻּבחלּקתּה
אחד לכל יׁש - סחֹורה אֹותּה למכירת ידּוע זמן היה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּדמים.
הּידּוע ּבּזמן הּסחֹורה ׁשּתּמכר עד יחלקּו ׁשּלא לעּכב ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמהן
זמן עד הרוח מן ולא הּקרן מן נֹוטל אחד ואין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלמכירתּה.
אחרים אצל חֹוב להם היה ּביניהם. התנּו אם אּלא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻהחלּקה,
חֹוב ּכל ׁשּנגּבה עד נחלק לא לחברֹו: לֹומר יכֹול אינֹו -ְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
אחד ּכל יּטל - החֹובֹות ּוכׁשּיפרעּו חֹולקין, אּלא לנּו; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיׁש

אחראין אינן אם לאחר: חֹוב עליהן היה -חלקֹו. לזה זה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
חלקֹו; אחד ּכל יּתן - לפרעֹו החֹוב זמן ולכׁשּיּגיע ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָחֹולקין,
ׁשּיּגיע עד לחלק מעּכב מהן אחד ּכל - אחראים הן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹואם
אֹומר חברֹו ׁשהרי מעּכב? ולּמה החֹוב. ויפרעּו הּׁשטר ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָזמן
ונּתן נּׂשא הּׁשטר, ּכל לׁשּלם חּיב מּמּנּו אחד וכל הֹואיל ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלֹו:
וטל נחלק, חברֹו: לֹו אמר הּזמן. ׁשּיּגיע עד אּלּו ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹּבדמים
,לעצמ סחֹורה מהן ועּׂשה הּׁשטר, ּכל ּכנגד דמים ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאּתה
לֹו: ולֹומר עדין לעּכב לֹו יׁש - ּבזמּנֹו הּׁשטר ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָּותׁשּלם

האחד. מן מרויחין יֹותר והּׁשנים נפסיד, ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּמא
אֹו‰. לסחֹורה, ּפלֹונית למדינה ליל לחברֹו מעֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָהּנֹותן

יכֹול אינֹו - ּבחנּות ּבֹו ליׁשב אֹו לסחֹורה, ּפרֹות לֹו ְְֲִִֵֵֵֵַָָלקנֹות
לּמקֹום ׁשּיל עד הּׁשּתף, מּיד הּממֹון ּולהחזיר ּבֹו ְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻלחזר
עד אֹו וימּכר, הּפרֹות אֹותן ׁשּיקנּו עד אֹו ויחזר, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשהתנּו

הּוא. זמן ׁשּקבע ּכמי ׁשּזה ּבחנּות. ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשּיׁשב

ה'תשע"ב טבת י"א שישי יום

חמיׁשי 1ּפרק
¤¤£¦¦

הּמדינה‡. מּמנהג יׁשּנה לא - ּבסתם חברֹו עם 2הּמׁשּתּתף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ
אחר למקֹום יל ולא הּסחֹורה. ּבּה3ּבאֹותּה יׁשּתּתף ולא ,4 ְְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

חולקים.1) הם וכיצד משתתפים, הם והיאך שותפות דיני רבינו בו בסחורה1)ביאר להתנהג השותף צריך היאך רבינו בו ביאר
חבירו. מדעת שלא לחלוק בא מהם אחד ואם ליקח2)המשותפת, שותפות בתורת לחבירו מעות שהנותן ב, הלכה להלן ראה

(סמ"ע התנה כאילו זה הרי מנהג יש אם - בסתם כשהשתתף ואף קב: קמא מבבא והמקור שעורים. בהם ליקח אין חיטים, בהם
קט סעיף הגאונים.קעו בתשובות זו להלכה מקור עוז במגדל וראה לא) "רבינא3)ן ק: בכתובות הוא כן בדרך. אונס יארע פן

דרב לקמיה אתא "סיכרא") ששמו למקום להוליכו (=רצה לסיכרא ליה מסיק הווה וכו' זוטא דרבינא (=יין) חמרא בידיה הווה
אונס), יקרה שמא (=אקחהו מיתניס דילמא נשקליה, זה?) יין אתי לקחת לי מותר (=האם בהדיה למשקליה מהו ליה אמר אשי,
(=הוליך מדידך עדיף לא זיל ליה אמר יחמיץ), שמא כאן, אותו נשאיר פירושה: וזה הרי"ף, נוסחת הוא (כן מתקיף דילמא נשבקיה,
אם אף אסור אחר באופן אבל לו, התירו אז - כאן יחמיץ שמא חשש יש אם שדווקא הרי שלך)". את מוליך שאתה כשם אותו

בים". "פירש גם רבינו הזכיר ולהלן שם. ר"ן ועיין שלו, את גם הלכה4)מוליך כדלהלן השותפות, בממון או בסחורה היינו,
ב.

oitzeye oigely zekld - zah `"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

אחרים אחר5עם ּבסחֹורה יתעּסק ולא ימּכר6ת, ולא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתמיד7ּבהּקפה להּמכר ׁשּדרּכֹו דבר אּלא ולא8, ּבהּקפה, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

אחרים ּביד ׁשעּׂשה9יפקיד אֹו ּבּתחּלה, התנּו ּכן אם אּלא , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
חברֹו ּכ10מּדעת ואחר חברֹו, מּדעת ׁשּלא ועּׂשה עבר . ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

הרי - למעּׂשיו והסּכים ,וכ ּכ עּׂשיתי לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָהֹודיעֹו
ּפטּור קנין11זה צריכין האּלּו הּדברים ּכל ואין אּלא12. , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבלבד. ְְִִִָָּבדברים
ׁשעבר·. הּׁשּתפין מן ּפרּׁש13אחד אֹו ּבהּקפה, 14ּומכר ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אחרת,15ּבּים ּבסחֹורה ונתן ׁשּנּׂשא אֹו אחר, למקֹום הל אֹו , ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מחמת ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל - הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹוכן
לבּדֹו16ׁשעבר לׁשּלם היה17חּיב ואם הּׂשכר18; - ּׂשכר ׁשם ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּנֹותן ,לפיכ ּבּׂשכר. ּביניהם ׁשהתנּו ּכמֹו מעֹות19לאמצע, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לסחֹורה חּטים ּבהן לּקח ׁשּתפּות ּבתֹורת והל20לחברֹו , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

וקנה ּׂשעֹורים, לקנֹות מעֹות לֹו ׁשּנתן אֹו ּׂשעֹורים, ְְְְְִִִֶַָָָָָָוקנה
אם ואם21חּטים: ׁשעבר, לזה ּפחתּו - -22ּפחתּו הֹותירּו ְֲֲִִִִִֶֶַָָָָ

לאמצע וכן23הֹותירּו ּבממֹון24. אחר עם ונׁשּתּתף הל אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּׂשכר - נּׂשּתּכר ואם לעצמֹו, הפסיד - הפסיד אם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻהּׁשּתפּות:

עצמֹו ּבממֹון אחר עם נׁשּתּתף אם אבל ּפחת25לאמצע. אם : ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
לעצמֹו ּפחת התנּו26- ואם לעצמֹו. הרויח - הרויח ואם , ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָ

הּתנאי. לפי הּכל - ְְִֵֵֶַַָֹּביניהן
.‚- ּׂשכר למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח לחברֹו מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן

לעצמֹו לּקח הּמין27רּׁשאי לא28מאֹותֹו - מֹוכר ּוכׁשהּוא ; ְְְִִֵֵֶַַַַַֹ
ּכאחד ׁשניהם [ואּלּו29ימּכר עצמן ּבפני אּלּו מֹוכר אּלא , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

לעצמֹו יּקח ולא עצמן]. ּׂשעֹורים,30ּבפני ולחברֹו חּטים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹ
ׁשניהם מעֹות ׁשּיהיּו ּכדי ּׂשעֹורים, ּבכּלן אֹו חּטים ּבכּלן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻאּלא

ּבחּבלה .31ׁשוין ִַָָָָ
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את5) לו ליתן חבורה בני רשאים החבורה) בני בידיעת (שלא בחלקו אחרים עימו "הממנה פט: פסחים במשנה זו הלכה מקור
שם). (רע"ב בינינו זר שיתערב רוצים אנו שאין וצא, חלקך טול לו אומרים כלומר, (הוצאת6)שלו". ד פרק מציעא בבא תוספתא

יעסוק לא אומן היה אם שכר, למחצית בחנות חבירו את ש"המושיב ז), הלכה ז (פרק להלן הובא ותוכנה ,380 A עמוד צוקרמנדל
בחצר עימו שותף היה שאם רבינו ובדברי בתוספתא ושם באומנותו". שעוסק בשעה החנות על עיניו שאין לפי באומנותו,

להלן. שכתב מה על בהסתמכו רבינו זאת השמיט וכאן מותר. בחנות) שקיך"7)(בתוספתא: פתח כיסיך, "שרי קיג. פסחים
יהיב דלא כמה דמילתא "סתמא עו: בכתובות אמרו ועוד ללוקח). ותן השק פתח כך ואחר כיסך בתוך ותנם תחילה המעות (=קבל

הכסף). את הלוקח נתן שלא זמן כל הבהמה את המוכר ייתן לא הסתם (=מן חיותא" אינש יהיב לא זוזי, קצת8)איניש ואם
בהקפה מוכרים אדם בני רוב אם שאפילו ואפשר משנה) (כסף בהקפה למכור אסור בהקפה שלא וקצתם בהקפה מוכרים אדם בני
הלכה מכירה מהלכות ט"ז פרק ולמעלה צב: בתרא (בבא הרוב אחר בממון הולכין שאין בהקפה, למכור אין - בהקפה שלא וקצת

בהקפ תמיד להימכר שדרכו בדבר אלא היתר ואין כג).ה) אות חידושים שם המשפט ובנתיבות ב הלכה להלן שמח באור (ראה ה
מציעא9) (בבא אחר ביד פקדונו שיהא אדם של רצונו שאין - להשכיר רשאי השוכר ואין (לאחרים) להשאיל רשאי השואל שאין

מב:. בתרא בבבא שאמרו כמו כשומר הוא הרי ושותף א). הלכה שכירות מהלכות א ופרק קיים"10)לו. שבממון תנאי ש"כל
צד.). מציעא מחל.11)(בבא קניין.12)שהרי צריכה אינה שתחילה יא הלכה מכירה מהלכות ה פרק למעלה רבינו שכתב כמו

וכו'.13) לחבירו מעות הנותן לפיכך הדברים בהמשך שנאמר מה מתוך בספינה.14)יוצא נסע תקלה15)הפליג, תארע שמא
לאמטויי. מהו המתחיל דיבור ק: לכתובות ברש"י ראה (ש"ך16)בים. חייב אינו שעבר, מחמת באו שלא אחרים בהפסדים אבל

ב). הלכה א פרק למעלה למלך במשנה וראה ט. קטן סעיף קפג זו17)סימן והרי לחבירו אחד משועבדים ששותפין פי על אף
אף פטור אינו ובזה בידיים מזיק מטעם הוא חייב כאן - ג) הלכה שכירות מהלכות א (פרק עליה שפטור בבעלים" "פשיעה

כאן. למלך ובמשנה ט הלכה אישות מהלכות כ"א בפרק ראה לגבי18)"בבעלים". ה) הלכה א (פרק למעלה רבינו כתב כן
זה. ידי על נתבטלה לא שהשותפות כאן, הדין והוא יהודה.19)שליחות, וכרבי האחרונה, כברייתא קב: קמא למעלה20)בבא

היא שותפות שסתם אלא דווקא, לאו ולסחורה כאן, הדין הוא ולכאורה לסחורה", ובין לאכילה "בין רבינו: כתב ה הלכה א בפרק
פוסקים. ושאר הרא"ש דעת וכן שם.21)לסחורה, הברייתא יהודה.22)לשון וכרבי שם אינה23)ברייתא שהשותפות

וכנ"ל. זה בשינוי משנה).24)מתבטלת (כסף השותפות ממגמת שינה כאן אף שהרי מהקודם, שכתב25)נלמד מה על שעבר
כב. קטן סעיף קעו סימן ש"ך ועיין איתו. התעסק שלא אפשר אי כאן, ואף אחרת, בסחורה יתעסק שלא א) (הלכה למעלה רבינו

ביניהם.26) כן התנו כן אם אלא בשכר, ולא בהפסד לא חלק הראשון לשותף "המשתתף27)ואין א) (הלכה למעלה שאמרנו ומה
שותפות ביניהם עשו שלא כאן אבל ענייניהם, לכל שותפות ביניהם כשעשו אלא זה אין - אחרת" בסחורה יתעסק לא - חבירו עם
ביורהֿדעה הש"ך כתב גוונא וכהאי אחרת. בסחורה לעסוק לו נאסר לא ולמכרם, אלו פירות לקנות עראי, באופן אלא כללית,

להלן. וראה השותפות, ממעות ולא הוא בכספו כשקונה כאן והמדובר הפרישה. בשם סז קטן סעיף קעז שכתבו28)סימן יש
מקום שיש המין, מאותו לקנות מותר אם ואדרבא להלן) (וראה אחר למין המין אותו בין הבדל אין הוא, בכספו שקונה שכיוון
(ראה אחר ממין לקנות שמותר שכן כל ברדב"ז), (ראה לשניהם השייכים הפירות מאותם לסלו שמשלשל הרואים שיחשבו לחשד,

אסור. אחר מין אבל המין, אותו אלא הותר שלא אומרים ויש קעז). סימן שם יוסף משובח29)בבית אינו לעצמו שקנה מה שמא
משנה). (כסף בכך נפסד חבירו ונמצא השותפות, של כמו כך ולפיכך30)כל השותפות, של בכסף מדובר שכאן מפרשים יש

עצמ של בכסף שהוא שלמעלה ב"לעצמו" ואילו אחר. מין ולעצמו אחד מין לחבירו לקנות וביןאסור המין באותו בין מותר ו,
לקנות אסור לעולם זה ולפי עצמו של בכסף עוסקות ושתיהן הקודמת מהבבא המשך היא הזו שהבבא אומרים ויש אחר. במין

האזל). (אבן להלן רבינו שביאר כמו אחר וכן31)ממין משנה) בכסף (הובא ירוחם רבינו גרס וכן "בחבילה" תימן: בכתבֿיד
(בית חבירו מבשל יותר בשלו ישתכר ולא שניהם והפסד ריווח שיהיה כלומר, "יחד", מעניין לפרשו ואפשר שם. בתוספתא הוא

דאג. לא ולחבירו דאג, לעצמו יאמרו: שלא חשד, מחמת זה שכל ונראה שם). יוסף
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אחרים אחר5עם ּבסחֹורה יתעּסק ולא ימּכר6ת, ולא , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹ
ּתמיד7ּבהּקפה להּמכר ׁשּדרּכֹו דבר אּלא ולא8, ּבהּקפה, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹ

אחרים ּביד ׁשעּׂשה9יפקיד אֹו ּבּתחּלה, התנּו ּכן אם אּלא , ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
חברֹו ּכ10מּדעת ואחר חברֹו, מּדעת ׁשּלא ועּׂשה עבר . ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

הרי - למעּׂשיו והסּכים ,וכ ּכ עּׂשיתי לֹו: ואמר ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָהֹודיעֹו
ּפטּור קנין11זה צריכין האּלּו הּדברים ּכל ואין אּלא12. , ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּבלבד. ְְִִִָָּבדברים
ׁשעבר·. הּׁשּתפין מן ּפרּׁש13אחד אֹו ּבהּקפה, 14ּומכר ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
אחרת,15ּבּים ּבסחֹורה ונתן ׁשּנּׂשא אֹו אחר, למקֹום הל אֹו , ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מחמת ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל - הּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹוכן
לבּדֹו16ׁשעבר לׁשּלם היה17חּיב ואם הּׂשכר18; - ּׂשכר ׁשם ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָָָ

הּנֹותן ,לפיכ ּבּׂשכר. ּביניהם ׁשהתנּו ּכמֹו מעֹות19לאמצע, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
לסחֹורה חּטים ּבהן לּקח ׁשּתפּות ּבתֹורת והל20לחברֹו , ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻ

וקנה ּׂשעֹורים, לקנֹות מעֹות לֹו ׁשּנתן אֹו ּׂשעֹורים, ְְְְְִִִֶַָָָָָָוקנה
אם ואם21חּטים: ׁשעבר, לזה ּפחתּו - -22ּפחתּו הֹותירּו ְֲֲִִִִִֶֶַָָָָ

לאמצע וכן23הֹותירּו ּבממֹון24. אחר עם ונׁשּתּתף הל אם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
הּׂשכר - נּׂשּתּכר ואם לעצמֹו, הפסיד - הפסיד אם ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָֻהּׁשּתפּות:

עצמֹו ּבממֹון אחר עם נׁשּתּתף אם אבל ּפחת25לאמצע. אם : ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
לעצמֹו ּפחת התנּו26- ואם לעצמֹו. הרויח - הרויח ואם , ְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָ

הּתנאי. לפי הּכל - ְְִֵֵֶַַָֹּביניהן
.‚- ּׂשכר למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח לחברֹו מעֹות ְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּנֹותן

לעצמֹו לּקח הּמין27רּׁשאי לא28מאֹותֹו - מֹוכר ּוכׁשהּוא ; ְְְִִֵֵֶַַַַַֹ
ּכאחד ׁשניהם [ואּלּו29ימּכר עצמן ּבפני אּלּו מֹוכר אּלא , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

לעצמֹו יּקח ולא עצמן]. ּׂשעֹורים,30ּבפני ולחברֹו חּטים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֹ
ׁשניהם מעֹות ׁשּיהיּו ּכדי ּׂשעֹורים, ּבכּלן אֹו חּטים ּבכּלן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻֻאּלא

ּבחּבלה .31ׁשוין ִַָָָָ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

את5) לו ליתן חבורה בני רשאים החבורה) בני בידיעת (שלא בחלקו אחרים עימו "הממנה פט: פסחים במשנה זו הלכה מקור
שם). (רע"ב בינינו זר שיתערב רוצים אנו שאין וצא, חלקך טול לו אומרים כלומר, (הוצאת6)שלו". ד פרק מציעא בבא תוספתא

יעסוק לא אומן היה אם שכר, למחצית בחנות חבירו את ש"המושיב ז), הלכה ז (פרק להלן הובא ותוכנה ,380 A עמוד צוקרמנדל
בחצר עימו שותף היה שאם רבינו ובדברי בתוספתא ושם באומנותו". שעוסק בשעה החנות על עיניו שאין לפי באומנותו,

להלן. שכתב מה על בהסתמכו רבינו זאת השמיט וכאן מותר. בחנות) שקיך"7)(בתוספתא: פתח כיסיך, "שרי קיג. פסחים
יהיב דלא כמה דמילתא "סתמא עו: בכתובות אמרו ועוד ללוקח). ותן השק פתח כך ואחר כיסך בתוך ותנם תחילה המעות (=קבל

הכסף). את הלוקח נתן שלא זמן כל הבהמה את המוכר ייתן לא הסתם (=מן חיותא" אינש יהיב לא זוזי, קצת8)איניש ואם
בהקפה מוכרים אדם בני רוב אם שאפילו ואפשר משנה) (כסף בהקפה למכור אסור בהקפה שלא וקצתם בהקפה מוכרים אדם בני
הלכה מכירה מהלכות ט"ז פרק ולמעלה צב: בתרא (בבא הרוב אחר בממון הולכין שאין בהקפה, למכור אין - בהקפה שלא וקצת

בהקפ תמיד להימכר שדרכו בדבר אלא היתר ואין כג).ה) אות חידושים שם המשפט ובנתיבות ב הלכה להלן שמח באור (ראה ה
מציעא9) (בבא אחר ביד פקדונו שיהא אדם של רצונו שאין - להשכיר רשאי השוכר ואין (לאחרים) להשאיל רשאי השואל שאין

מב:. בתרא בבבא שאמרו כמו כשומר הוא הרי ושותף א). הלכה שכירות מהלכות א ופרק קיים"10)לו. שבממון תנאי ש"כל
צד.). מציעא מחל.11)(בבא קניין.12)שהרי צריכה אינה שתחילה יא הלכה מכירה מהלכות ה פרק למעלה רבינו שכתב כמו

וכו'.13) לחבירו מעות הנותן לפיכך הדברים בהמשך שנאמר מה מתוך בספינה.14)יוצא נסע תקלה15)הפליג, תארע שמא
לאמטויי. מהו המתחיל דיבור ק: לכתובות ברש"י ראה (ש"ך16)בים. חייב אינו שעבר, מחמת באו שלא אחרים בהפסדים אבל

ב). הלכה א פרק למעלה למלך במשנה וראה ט. קטן סעיף קפג זו17)סימן והרי לחבירו אחד משועבדים ששותפין פי על אף
אף פטור אינו ובזה בידיים מזיק מטעם הוא חייב כאן - ג) הלכה שכירות מהלכות א (פרק עליה שפטור בבעלים" "פשיעה

כאן. למלך ובמשנה ט הלכה אישות מהלכות כ"א בפרק ראה לגבי18)"בבעלים". ה) הלכה א (פרק למעלה רבינו כתב כן
זה. ידי על נתבטלה לא שהשותפות כאן, הדין והוא יהודה.19)שליחות, וכרבי האחרונה, כברייתא קב: קמא למעלה20)בבא

היא שותפות שסתם אלא דווקא, לאו ולסחורה כאן, הדין הוא ולכאורה לסחורה", ובין לאכילה "בין רבינו: כתב ה הלכה א בפרק
פוסקים. ושאר הרא"ש דעת וכן שם.21)לסחורה, הברייתא יהודה.22)לשון וכרבי שם אינה23)ברייתא שהשותפות

וכנ"ל. זה בשינוי משנה).24)מתבטלת (כסף השותפות ממגמת שינה כאן אף שהרי מהקודם, שכתב25)נלמד מה על שעבר
כב. קטן סעיף קעו סימן ש"ך ועיין איתו. התעסק שלא אפשר אי כאן, ואף אחרת, בסחורה יתעסק שלא א) (הלכה למעלה רבינו

ביניהם.26) כן התנו כן אם אלא בשכר, ולא בהפסד לא חלק הראשון לשותף "המשתתף27)ואין א) (הלכה למעלה שאמרנו ומה
שותפות ביניהם עשו שלא כאן אבל ענייניהם, לכל שותפות ביניהם כשעשו אלא זה אין - אחרת" בסחורה יתעסק לא - חבירו עם
ביורהֿדעה הש"ך כתב גוונא וכהאי אחרת. בסחורה לעסוק לו נאסר לא ולמכרם, אלו פירות לקנות עראי, באופן אלא כללית,

להלן. וראה השותפות, ממעות ולא הוא בכספו כשקונה כאן והמדובר הפרישה. בשם סז קטן סעיף קעז שכתבו28)סימן יש
מקום שיש המין, מאותו לקנות מותר אם ואדרבא להלן) (וראה אחר למין המין אותו בין הבדל אין הוא, בכספו שקונה שכיוון
(ראה אחר ממין לקנות שמותר שכן כל ברדב"ז), (ראה לשניהם השייכים הפירות מאותם לסלו שמשלשל הרואים שיחשבו לחשד,

אסור. אחר מין אבל המין, אותו אלא הותר שלא אומרים ויש קעז). סימן שם יוסף משובח29)בבית אינו לעצמו שקנה מה שמא
משנה). (כסף בכך נפסד חבירו ונמצא השותפות, של כמו כך ולפיכך30)כל השותפות, של בכסף מדובר שכאן מפרשים יש

עצמ של בכסף שהוא שלמעלה ב"לעצמו" ואילו אחר. מין ולעצמו אחד מין לחבירו לקנות וביןאסור המין באותו בין מותר ו,
לקנות אסור לעולם זה ולפי עצמו של בכסף עוסקות ושתיהן הקודמת מהבבא המשך היא הזו שהבבא אומרים ויש אחר. במין

האזל). (אבן להלן רבינו שביאר כמו אחר וכן31)ממין משנה) בכסף (הובא ירוחם רבינו גרס וכן "בחבילה" תימן: בכתבֿיד
(בית חבירו מבשל יותר בשלו ישתכר ולא שניהם והפסד ריווח שיהיה כלומר, "יחד", מעניין לפרשו ואפשר שם. בתוספתא הוא

דאג. לא ולחבירו דאג, לעצמו יאמרו: שלא חשד, מחמת זה שכל ונראה שם). יוסף
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ּפלֹוני,„. למקֹום הּסחֹורה נֹולי ׁשאמר: הּׁשּתפין מן ְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֻאחד
ּביקר ׁשם32ׁשהיא ונמּכר אנס33, ּכל עליו ׁשּקּבל ּפי על אף , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

אֹומר ׁשהרי עליו; מעּכב חברֹו הרי - ׁשּיבֹוא ּפחת ּכל ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו
לדין אחרי רֹודף ואהיה ׁשּבידי, מעֹות ׁשאּתן רצֹוני אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:

מּמ ּבזה.34להֹוציא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִִֵֵֶַָֹ
הּידּוע‰. זמן עד הּפרֹות את ליּׁשן ׁשּבא הּׁשּתפין מן 35אחד ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֻ

חברֹו - ּפרֹות לאֹותן זמן אין ואם עליו. מעּכב חברֹו אין -ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵַַָָָ
עליו. ְֵַָָמעּכב

.Âאֹוניה להן יׁש - ּבהן ונׁשּתּתפּו ּפרֹותיהן ׁשּׁשמּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻׁשּתפין
זה על ׁשּומא36זה ּבלא ּפרֹות ערבּו ונתנּו37. ונּׂשאּו ּומכרּום, ְְְְְְְֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבעת ׁשוין היּו ּכּמה הּפרֹות את מחּׁשבין אּלּו הרי - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבדמיהן
ההפסד. אֹו הּׂשכר את ּומחּׁשבין ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּתּתפּו,

.Êמֹוכסין להם ׁשּמחלּו לאמצע38ׁשּתפין מחלּו ואם39- . ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֻ
לֹו40אמרּו מחלּו ּׁשּמחלּו מה - מחלנּו ּפלֹוני מּׁשּום היּו41: .42 ְְְֲֲִִֶַַָָָָָ

והּציל הּׁשּירא, את וגזלּו לסטים עליהן ועמדּו ,ּבּדר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבאין
לאמצע הּציל - הּׁשּתפין מן חבריו43אחד יכֹולים אין (אפּלּו . ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

אמר ואם ּכלּום.) אמר ּדלא ּכיון ּפלג, ּדלא לעצמי44להּציל, : ְְְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָ

חלקֹו ּכדי עד הּציל - להּציל יכֹולים (אם מּציל לעצמֹו,45אני ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַ
ׁשּלהם להּציל46והּיֹותר יכֹולין אין ואם לעצמֹו.47; הּציל - ( ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

.Áּברׁשּות49הּידּוע48ּדבר ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּתפין, לׁשני ְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻ
הּׁשּתפּות ימי ּכל ׁשני ׁשל מחזקתֹו יֹוצא אינֹו - מהן ;50אחד ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻ
ּבמּתנה לֹו ׁשּנתנֹו אֹו מּמּנּו ׁשּלקחֹו לטען יכֹול ,51ואינֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

הּוא הרי אּלא הראיה, עליו מחברֹו ׁשהּמֹוציא לאחר ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹונאמר
ראיה האחר ׁשּיביא עד ׁשניהם .52ּבחזקת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

.Ëלחלק53אחד ׁשּבא הּׁשּתפין -54מן חברֹו מּדעת ׁשּלא ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
ואפּלּו ׁשלׁשה, ּבפני הדיֹוטֹות55חֹולק ׁשּיהּו56הן ּובלבד ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָ

ּבׁשּומא57נאמנין ויֹודעין לּה58, חלק ואם מּׁשלׁשה59. ּבפחֹות ְְְְְְֱִִִִֶַָָָָָָ
ּכלּום עּׂשה לא אמּורים60- ּדברים ּבּמה ּבׁשחלקּו61. ? ְְְְֲִִֶֶַָָָָֹ

מעֹות62ּפרֹות היּו אם אבל ויׁש63; הם, ּכחלּוקים הּמעֹות - ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָ
ּומּניח ּדין, ּבית ּבפני ׁשּלא לחּלק ּדין.64לֹו ּבבית חברֹו חלק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַֹ

אמּורים ּדברים אחד65ּבּמה מטּבע ּכּלן הּמעֹות ּכׁשהיּו ? ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ואין יׁשנים, ּומקצתן חדׁשים מקצתן היּו אם אבל ְְְְְֲֲִִִִִִֵָָָָָָָָָוׁשוין;
הן הרי - רעֹות ּומקצתן יפֹות מקצתן היּו אם לֹומר ְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָָצרי

ּדין. ּבבית אּלא אֹותם חֹולקין ואין ְְְְִִֵֵֵֶָָּכפרֹות,
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ביוקר.32) שם נמכרת שהסחורה פלוני למקום להוליך33)כלומר, אסור השני מהשותף רשות שבלי א) (הלכה למעלה וראה
אחר. לבעל34)למקום שמותר להרגו, אחר שור על שעלה שור בדין שלישי) פרק (תחילת קמא בבא בירושלמי זו הלכה מקור

איני לו: שאומר לפי נזקך, לך אשלם לטעון: יכול אינו המזיק השור ובעל המזיק, לשור מתחת שורו את לשמוט הניזק השור
בבא עיין לניזק, לשלם חייב שהמזיק כאלה אף מחבירו, נזקים להרחיק חכמים הצריכו זה ומטעם דינים, בבתי אחריך לחזר רוצה

יא. הלכה שכנים מהלכות ט פרק ולמעלה כ: יהודה35)בתרא רבי מוסר עליהם שונים, פירות מכירת של התאריכים כגון
(כלומר, כן" מנת על אלא לקחו לא שמתחילה מותר, - שביעית ערב היה "אם נוסף: שם ובתוספתא שם. ובתוספתא בברייתא

שביעית). לצורך שביעית ערב של פירות שהם36)ליישן פי על אף מהם, אחד של פירותיו את כהוגן שמו שלא נתברר שאם
ברדב"ז. וראה וממכר. מקח כבכל אונאה דין בהם יש - לזה זה מוחלים שהם ואפשר לכתחילה37)שותפים דקדקו שלא ומכיוון

יבֿיג). קטן סעיף שם בסמ"ע (ראה כן אומרים אנו אין כן פי על ואף לזה, זה שמחלו לחשוב מקום וודאי יש גובי38)בזה,
השכר39)מכס. - לו והסכימו למענו, שימחלו הייתה שבקשתו פי על שאף אומרים ויש שימחלו. ביקש אחד שרק פי על אף

א). קטן סעיף קעח סימן בסמ"ע ועיין הרא"ש, בשם משנה (כסף כשלוחם הוא הרי בקשתו פי על זאת שעשו שכיוון לאמצע.
של40) שלוחם הוא הרי כן, לא שאם אליהם. שפנה מבלי מעצמם, כן אמרו המוכסים אם דווקא שהיינו אומרים יש המכס. גובי

הרא"ש). בשם משנה (כסף למעלה כמבואר בזה.41)השותפין חלק לכולם קמא42)ואין בבבא הובאה מציעא, בבא תוספתא
חמא. בר רמי ידי על שם ונתפרשה השותפים,43)קט"ז: כל בשביל להציל מתכוון הוא הסתם מן דעתו, את גילה שלא זמן שכל

שותף. של בבא44)כדרכו זרוע באור כתב כבר אבל לעצמו". הציל שהציל מה דין בבית עימהם היתנה "ואם שם: בתוספתא
הלכה להלן רבינו שכתב פי על ואף שם. עיין דווקא, דין בבית להתנות צריך שאין נראה שם הגמרא שמסוגיית תנט סימן קמא

כן. הצריכו לא הפסד במקום כאן - דין בית צריכה שותפות שחלוקת הגיע45)ט שלא פי על ואף השותפות. מן נתחלק שהרי
בשם שם מקובצת (שיטה לחלוק לו התירו הפסד כאן שיש כיוון - ד) הלכה ד פרק למעלה (ראה השותפות לחלוקת הזמן עוד

יהונתן). הפקר.46)רבינו זה אין להציל, שיכולים הפקר.47)שכיוון דין לזה יש פרק48)שאז בתרא בבבא הרי"ף כתב כן
ד. שם מהגמרא כן ודייק לשותפים.49)א, שייך שהוא ברבים (חושןמ50)שמפורסם רב זמן שם מונח היה אפילו שמע

חזקה להם יש השותפות, ימי אחרי אבל השותפות, ימי בתוך שיהא ובלבד שם). וש"ך סמ"ע ועיין א, סעיף קעט סימן המשפט
שם). (רי"ף זה על או51)זה לו מכרו שחבירו ברשותו, שהחפץ מזה הוכחה, ואין השני. על אחד מקפידים אינם שותפים כי

שם). (הרי"ף במתנה לו הרא"ש).52)נתנו בשם משנה (כסף בעובדה53)בעדים הונא רב בר רבה של פסקו לא: מציעא בבא
אביי. של וכתיקונו ספרא, ורב איסור וראה54)של ג'. אות מיימוני (הגהת בכלל זמן היה שלא או השותפות זמן תום אחרי

ד). הלכה ד פרק שם).55)למעלה (גמרא דין פסק להוצאת ולא לברור, אלא צריך שאינו לפי נחמן. רב בשם אביי כדברי
מו).56) קטן סעיף קעו סימן (סמ"ע הדיוטות הם כולם שהרי57)כלומר, ועוד משנה) (כסף להם נאמין היאך כן, לא שאם

(רדב"ז). דין בית נקראים אינם נאמנים, אינם ואם הדיוטות), של (ביתֿדין דין" "בית יחלקו58)נקראו היאך כן לא שאם פשוט.
משנה). השותפות.59)(כסף את אותה, חילק הוא60)כלומר, יכול זו, בחלוקה הפסיד אם שאפילו משמע זו מוחלטת מצורה

יח). סעיף קעו סימן ברמ"א (וראה בו שני61)לחזור של העובדא רקע על פפא ורב נחמן רב כדברי וסט: סט. מציעא בבא
שם).62)הכותים. (גמרא מינים כמה בהם שיש שומא, להלן.63)שצריכים ראה שוות, עצם64)שכולן שעל פי על שאף

מט. קטן סעיף שם סמ"ע וראה החלוקה. על להם להודיע צריך - דין בבית צורך אין שם.65)החלוקה, גמרא

oitzeye oigely zekld - zah `"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èלֹו67להׁשּתּתף66אסּור יתחּיב ׁשּמא ּכֹוכבים, עֹובד עם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּביראתֹו ויׁשּביעֹו ׁשבּועה, ּבמקֹומֹו,68חברֹו ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

סחֹורה לעּׂשֹות ּבבכֹורֹות],69ׁשאסּור [ולא ׁשביעית, ּבפרֹות ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹ
ּבׁשקצים ולא ּבתרּומֹות, ולא ּבנבלֹות, ולא ּבטרפֹות, ְְְְְְְְִִִִִֵֵָֹֹֹֹולא

עבר ואם לאמצע70ּורמּׂשים. הּׂשכר - לי,71ועּׂשה ונראה . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשעבר מּפני לעצמֹו, הפסיד - הפסיד .72ׁשאם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ

.‡Èהּמתעּסקין מן אֹו הּׁשּתפין מן ּבטלה73אחד - 74ׁשּמת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּכבר קבּוע; לזמן ׁשהתנּו ּפי על אף העסק, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּׁשּתפּות

הּגאֹונים הֹורּו וכזה הּיֹורׁשים. לרׁשּות הּממֹון .75יצא ְְְְִִִֶַַַָָָָ

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּפי‡. על אף הּׁשּתפּות, ּבממֹון ונֹותנין נֹוּׂשאין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשנים
ּפחתּו ואם ׁשּתפּות, נקראת זֹו הרי - מהן אחד ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּממֹון
ּבּׂשכר להתנֹות להם ויׁש לאמצע. הּוא הרי - הֹותירּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
האחד היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׁשּירצּו, מה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובהפסד
ׁשהּממֹון ּפי על אף הּׁשּתּוף, ּבממֹון ונֹותן ׁשּנֹוּׂשא הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבלבד
הּנֹוּׂשא וזה עסק, נקראת הּׁשּתפּות זֹו הרי - ׁשניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻמּׁשל
ּומּתן, ּבמּׂשא מתעּסק לבּדֹו הּוא ׁשהרי מתעּסק, נקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָונֹותן

הּמעֹות. ּבעל נקרא ונֹותן נֹוּׂשא ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻוׁשּתפֹו
ּבהן·. להתעּסק לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתּקנּו

חּיב הּמתעּסק והרי הלואה, ּבתֹורת הּממֹון חצי יהיה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבתֹורת האחר והחצי ּבאנס, ׁשאבד ּפי על אף ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו
אבד אֹו נגנב ואם הּמעֹות. ּבעל ּבאחריּות הּוא והרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָּפּקדֹון,
יהיה ּולפיכ לׁשּלם. חּיב הּמתעּסק אין - ּפּקדֹון ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחצי
זֹו, ּתּקנה ּולפי הּמעֹות. ּבעל ׁשל הרויח, אם החצי, זֹו ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָּׂשכר
לאמצע הּממֹון ּכל ׁשל ההפסד אֹו הּׂשכר ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי
ּׂשכר נֹוטל הּממֹון ּבעל נמצא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשוה.
זה אּלא ּכלּום, עֹוּׂשה ואינֹו ּפּקדֹון, ׁשהן מעֹותיו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָחצי
ׁשהלוהּו, מעֹותיו מּפני ּפּקדֹון ׁשל ּבחצי לֹו טֹורח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמתעּסק
להיֹות רֹוצה אם יעּׂשּו, והיא רּבית. אבק לידי ּבאין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָונמצא
ּׂשכרֹו לּמתעּסק יּתן ּבׁשוה? לאמצע ההפסד אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׂשכר
אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל הּׁשּתפּות מימי ויֹום יֹום ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּבכל
ׁשהּוא ּכל אחר עסק לֹו היה ואם מּמּנה. ׁשּבטל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמלאכה
לֹו להעלֹות צרי אינֹו - זה ׁשל מעֹותיו עם ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלהתעּסק
ימי ּבכל דינר לֹו העלה אפּלּו אּלא ויֹום, יֹום ּכל ׁשל ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָּׂשכר
לאמצע יהיה - הֹותירּו אֹו ּפחתּו ואם ּדּיֹו; - ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפּות

אֹו ׁשליׁשֹו ל יהיה הרוח ּכל לֹו: אמר אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
מּתר; זה הרי - אחר עסק לֹו ויׁש הֹואיל ,ּבּׂשכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻעּׂשיריתֹו
אריסֹו הּמתעּסק זה היה ואם מחצה. יפסיד - הפסידֹו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָואם
ּכלל; אחר ּׂשכר לֹו להעלֹות צרי אינֹו - אחר עסק לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהיה

הּׂשדה. לבעל הּוא מׁשעּבד ְְְִֶֶַַַָָָָֻׁשהאריס
להתעּסק‚. לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים: ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָועֹוד

ּבכל עמלֹו ּׂשכר לֹו לּתן רצה ולא הֹותירּו, אֹו ּופחתּו ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבהן,
הּמתעּסק ּׂשכר ׁשּיהיה - ּתנאי ׁשּום ּביניהן התנּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹום,
ׁשתּות ׁשהּוא הּפּקדֹון, רוח ׁשליׁש ּפּקדֹון ׁשל חצי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּבאֹותֹו
ׁשני הּמתעּסק יּטל - הרויחֹו אם ,לפיכ הּממֹון. ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, ׁשהן הּמעֹות חצי ׁשל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשליׁשי
ׁשני הּכל נמצא ּבּפּקדֹון, ׁשּנתעּסק ּבּׂשכר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשתּות
ּפחתֹו ואם הרוח. ׁשליׁש הּמעֹות ּבעל ויּטל הרוח; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשליׁשי
ּבחצי חּיב הּוא ׁשהרי הּפחת, ׁשליׁש הּמתעּסק יפסיד -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּבּׂשכרֹו ׁשתּות לֹו ויׁש מלוה, הּמעֹות ׁשחצי מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּפחת
הּפחת מן עליו ׁשּנׁשאר ונמצא ּפּקדֹון, ׁשל החצי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבאֹותֹו

הּפחת. ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הּמעֹות ּובעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָׁשליׁשֹו;
ׁשם„. יהיה אם סתם, עסק ׁשהּנֹותן ואֹומר: ׁשּטֹועה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָיׁש

יפסיד - הפסד ׁשם היה ואם חציֹו, הּמתעּסק יּטל - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּׂשכר
ּבפרּוׁש. זה ּדבר על התנּו ּכן אם אּלא ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשליׁש.
ּׂשכר ׁשם יהיה ואם מחצה, הּמתעּסק ׁשּיפסיד התנּו, אם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
ׁשאם התנּו, אם וכן מּתר. זה הרי - הרוח ׁשליׁשי ׁשני יּטל -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ׁשם יהיה ואם ּתׁשיעיתֹו, הּמתעּסק יּטל - ּׂשכר ׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
הּמתעּסק רוח ׁשּיהיה והתנּו הֹואיל עּׂשיריתֹו, יפסיד - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהפסד
ורּבֹותי עמלֹו. ּכנגד זֹו ותֹוספת קּים, ּתנאֹו - הפסדֹו על ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹותר
לּמתעּסק היה ּכן אם אּלא מֹועיל זה הּתנאי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהֹורּו,
ּׂשכר ׁשּיהא צרי - אחר עסק לֹו אין אם אבל אחר; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעסק
ּדבר ׁשּזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשתּות, הפסדֹו על יתר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמתעּסק

זה. לי יראה ולא ּבֹו. מֹועיל הּתנאי ואין הּוא, ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹאּסּור
חלקים‰. ׁשלׁשה הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו, ׁשאם רּבֹותי: ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהֹורּו

הּמעֹות רביע נמצא - הּׂשכר רביע הּמעֹות ּובעל ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָמהּׂשכר,
הלואה. ּבתֹורת רביעים ּוׁשלׁשה ּפּקדֹון, ּבתֹורת ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּבלבד
רביעי ׁשלׁשה הּמתעּסק יפסיד - הפסד ׁשם היה אם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּפ רביעהפסד הּמעֹות ּבעל ויפסיד הרביע, ׁשליׁש חֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
מאה לֹו נתן ּכיצד? ההפסד. ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא רביע, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשליׁש
הּמעֹות ּבעל - ועּׂשרים ארּבעה וחסרּו זה, ּתנאי על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָדינרים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכן66) מיימוני (הגהות זה איסור אין זרה בעבודה נשבעים הגויים שאין שבזמן שכתבו ויש שמואל. של אביו דברי סג: סנהדרין
בתשובה). רבינו בשם הרדב"ז ד).67)כתב אות מיימוני (הגהות איתו ולתת לשאת מותר ונמצא68)אבל כלומר: זרה. בעבודה

האליל. שם שיישמע לאחרים גורם כדלהלן.69)שהישראל מהריווח ליהנות מותר בדיעבד אבל השותף.70)לכתחילה,
חולקים.71) - השותפים מן אחד שגנב הגניבה את שאף ד) אות מיימוני הגהות (הביאו הירושלמי מן כשותף72)נלמד זה והרי

ב. הלכה למעלה רבינו שכתב ומתעסקין.73)ששינה, לשותפים רבינו הגדרת א הלכה ו פרק לקמן שגם74)ראה משמע
קטן סעיף קעו סימן סמ"ע וראה השותפים, אחד מות עם מאליה בטלה שהיא השותפות, את לבטל יכולים היורשים וגם השותף

מחבירו75)נ. שדה "המקבל מציעא) דבבא ט (פרק התוספתא מדברי מקור לזה הביא לז) סימן מציעא דבבא ט (פרק והרא"ש
לשתול שדה (המקבל דשכיב שתלא "האי קט. מציעא בבא בגמרא שאמרו ומה וכו'". אבינו שעשה מה לנו תן לו יאמרו לא - ומת
בשבח. מסתלקין אלא שבח בלי דמסתלקין מילתא דלאו מפרש הוא היא", מילתא ולאו שבחא, בלא מסתלקין דיליה יורשים ומת),

כנ"ל. מסתלקין, לעולם נשלמו.1)אבל ולא פיקדון. ומחצית מלוה מחצית שהיא "עיסקא" דיני כל בו נתבארו



פז oitzeye oigely zekld - zah `"i iyiy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

.Èלֹו67להׁשּתּתף66אסּור יתחּיב ׁשּמא ּכֹוכבים, עֹובד עם ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
ּביראתֹו ויׁשּביעֹו ׁשבּועה, ּבמקֹומֹו,68חברֹו ּבארנּו ּוכבר . ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

סחֹורה לעּׂשֹות ּבבכֹורֹות],69ׁשאסּור [ולא ׁשביעית, ּבפרֹות ְְְְְֲִִִֵֶַָָֹ
ּבׁשקצים ולא ּבתרּומֹות, ולא ּבנבלֹות, ולא ּבטרפֹות, ְְְְְְְְִִִִִֵֵָֹֹֹֹולא

עבר ואם לאמצע70ּורמּׂשים. הּׂשכר - לי,71ועּׂשה ונראה . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשעבר מּפני לעצמֹו, הפסיד - הפסיד .72ׁשאם ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָ

.‡Èהּמתעּסקין מן אֹו הּׁשּתפין מן ּבטלה73אחד - 74ׁשּמת ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻ
ׁשּכבר קבּוע; לזמן ׁשהתנּו ּפי על אף העסק, אֹו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּׁשּתפּות

הּגאֹונים הֹורּו וכזה הּיֹורׁשים. לרׁשּות הּממֹון .75יצא ְְְְִִִֶַַַָָָָ

ׁשּׁשי 1ּפרק
¤¤¦¦

ּפי‡. על אף הּׁשּתפּות, ּבממֹון ונֹותנין נֹוּׂשאין ׁשהן ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻׁשנים
ּפחתּו ואם ׁשּתפּות, נקראת זֹו הרי - מהן אחד ׁשל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻׁשהּממֹון
ּבּׂשכר להתנֹות להם ויׁש לאמצע. הּוא הרי - הֹותירּו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָאֹו
האחד היה אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּׁשּירצּו, מה ּכל ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּובהפסד
ׁשהּממֹון ּפי על אף הּׁשּתּוף, ּבממֹון ונֹותן ׁשּנֹוּׂשא הּוא ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבלבד
הּנֹוּׂשא וזה עסק, נקראת הּׁשּתפּות זֹו הרי - ׁשניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֻמּׁשל
ּומּתן, ּבמּׂשא מתעּסק לבּדֹו הּוא ׁשהרי מתעּסק, נקרא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָונֹותן

הּמעֹות. ּבעל נקרא ונֹותן נֹוּׂשא ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָֻוׁשּתפֹו
ּבהן·. להתעּסק לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים: ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּתּקנּו

חּיב הּמתעּסק והרי הלואה, ּבתֹורת הּממֹון חצי יהיה -ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבתֹורת האחר והחצי ּבאנס, ׁשאבד ּפי על אף ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹּבאחריּותֹו
אבד אֹו נגנב ואם הּמעֹות. ּבעל ּבאחריּות הּוא והרי ְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָָּפּקדֹון,
יהיה ּולפיכ לׁשּלם. חּיב הּמתעּסק אין - ּפּקדֹון ׁשל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהחצי
זֹו, ּתּקנה ּולפי הּמעֹות. ּבעל ׁשל הרויח, אם החצי, זֹו ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָּׂשכר
לאמצע הּממֹון ּכל ׁשל ההפסד אֹו הּׂשכר ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאי
ּׂשכר נֹוטל הּממֹון ּבעל נמצא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבׁשוה.
זה אּלא ּכלּום, עֹוּׂשה ואינֹו ּפּקדֹון, ׁשהן מעֹותיו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָחצי
ׁשהלוהּו, מעֹותיו מּפני ּפּקדֹון ׁשל ּבחצי לֹו טֹורח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמתעּסק
להיֹות רֹוצה אם יעּׂשּו, והיא רּבית. אבק לידי ּבאין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָונמצא
ּׂשכרֹו לּמתעּסק יּתן ּבׁשוה? לאמצע ההפסד אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּׂשכר
אֹותּה ׁשל ּבטל ּכפֹועל הּׁשּתפּות מימי ויֹום יֹום ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּבכל
ׁשהּוא ּכל אחר עסק לֹו היה ואם מּמּנה. ׁשּבטל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָמלאכה
לֹו להעלֹות צרי אינֹו - זה ׁשל מעֹותיו עם ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָלהתעּסק
ימי ּבכל דינר לֹו העלה אפּלּו אּלא ויֹום, יֹום ּכל ׁשל ְְֱֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָּׂשכר
לאמצע יהיה - הֹותירּו אֹו ּפחתּו ואם ּדּיֹו; - ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֻהּׁשּתפּות

אֹו ׁשליׁשֹו ל יהיה הרוח ּכל לֹו: אמר אם וכן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָּבׁשוה.
מּתר; זה הרי - אחר עסק לֹו ויׁש הֹואיל ,ּבּׂשכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֻעּׂשיריתֹו
אריסֹו הּמתעּסק זה היה ואם מחצה. יפסיד - הפסידֹו ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָואם
ּכלל; אחר ּׂשכר לֹו להעלֹות צרי אינֹו - אחר עסק לֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָוהיה

הּׂשדה. לבעל הּוא מׁשעּבד ְְְִֶֶַַַָָָָֻׁשהאריס
להתעּסק‚. לחברֹו מעֹות הּנֹותן ׁשּכל חכמים: ּתּקנּו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָועֹוד

ּבכל עמלֹו ּׂשכר לֹו לּתן רצה ולא הֹותירּו, אֹו ּופחתּו ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָֹּבהן,
הּמתעּסק ּׂשכר ׁשּיהיה - ּתנאי ׁשּום ּביניהן התנּו ולא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹיֹום,
ׁשתּות ׁשהּוא הּפּקדֹון, רוח ׁשליׁש ּפּקדֹון ׁשל חצי ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָּבאֹותֹו
ׁשני הּמתעּסק יּטל - הרויחֹו אם ,לפיכ הּממֹון. ּכל ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹרוח
מלוה, ׁשהן הּמעֹות חצי ׁשל הרוח חצי הרוח: ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשליׁשי
ׁשני הּכל נמצא ּבּפּקדֹון, ׁשּנתעּסק ּבּׂשכר הרוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּוׁשתּות
ּפחתֹו ואם הרוח. ׁשליׁש הּמעֹות ּבעל ויּטל הרוח; ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשליׁשי
ּבחצי חּיב הּוא ׁשהרי הּפחת, ׁשליׁש הּמתעּסק יפסיד -ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
ּבּׂשכרֹו ׁשתּות לֹו ויׁש מלוה, הּמעֹות ׁשחצי מּפני ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָהּפחת
הּפחת מן עליו ׁשּנׁשאר ונמצא ּפּקדֹון, ׁשל החצי ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָּבאֹותֹו

הּפחת. ׁשליׁשי ׁשני יפסיד הּמעֹות ּובעל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָׁשליׁשֹו;
ׁשם„. יהיה אם סתם, עסק ׁשהּנֹותן ואֹומר: ׁשּטֹועה מי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָיׁש

יפסיד - הפסד ׁשם היה ואם חציֹו, הּמתעּסק יּטל - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּׂשכר
ּבפרּוׁש. זה ּדבר על התנּו ּכן אם אּלא ּכן, הּדבר ואין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשליׁש.
ּׂשכר ׁשם יהיה ואם מחצה, הּמתעּסק ׁשּיפסיד התנּו, אם ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָוכן
ׁשאם התנּו, אם וכן מּתר. זה הרי - הרוח ׁשליׁשי ׁשני יּטל -ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ׁשם יהיה ואם ּתׁשיעיתֹו, הּמתעּסק יּטל - ּׂשכר ׁשם ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹיהיה
הּמתעּסק רוח ׁשּיהיה והתנּו הֹואיל עּׂשיריתֹו, יפסיד - ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַהפסד
ורּבֹותי עמלֹו. ּכנגד זֹו ותֹוספת קּים, ּתנאֹו - הפסדֹו על ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָיֹותר
לּמתעּסק היה ּכן אם אּלא מֹועיל זה הּתנאי ׁשאין ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהֹורּו,
ּׂשכר ׁשּיהא צרי - אחר עסק לֹו אין אם אבל אחר; ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָעסק
ּדבר ׁשּזה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבׁשתּות, הפסדֹו על יתר ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמתעּסק

זה. לי יראה ולא ּבֹו. מֹועיל הּתנאי ואין הּוא, ְְְִִִֵֵֶֶַַָֹאּסּור
חלקים‰. ׁשלׁשה הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו, ׁשאם רּבֹותי: ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹהֹורּו

הּמעֹות רביע נמצא - הּׂשכר רביע הּמעֹות ּובעל ְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָָָמהּׂשכר,
הלואה. ּבתֹורת רביעים ּוׁשלׁשה ּפּקדֹון, ּבתֹורת ְְְְְְִִִִַַַַָָָָּבלבד
רביעי ׁשלׁשה הּמתעּסק יפסיד - הפסד ׁשם היה אם ,ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

ּפ רביעהפסד הּמעֹות ּבעל ויפסיד הרביע, ׁשליׁש חֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ
מאה לֹו נתן ּכיצד? ההפסד. ּכל ׁשליׁש ׁשהּוא רביע, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּוׁשליׁש
הּמעֹות ּבעל - ועּׂשרים ארּבעה וחסרּו זה, ּתנאי על ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָדינרים
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכן66) מיימוני (הגהות זה איסור אין זרה בעבודה נשבעים הגויים שאין שבזמן שכתבו ויש שמואל. של אביו דברי סג: סנהדרין
בתשובה). רבינו בשם הרדב"ז ד).67)כתב אות מיימוני (הגהות איתו ולתת לשאת מותר ונמצא68)אבל כלומר: זרה. בעבודה

האליל. שם שיישמע לאחרים גורם כדלהלן.69)שהישראל מהריווח ליהנות מותר בדיעבד אבל השותף.70)לכתחילה,
חולקים.71) - השותפים מן אחד שגנב הגניבה את שאף ד) אות מיימוני הגהות (הביאו הירושלמי מן כשותף72)נלמד זה והרי

ב. הלכה למעלה רבינו שכתב ומתעסקין.73)ששינה, לשותפים רבינו הגדרת א הלכה ו פרק לקמן שגם74)ראה משמע
קטן סעיף קעו סימן סמ"ע וראה השותפים, אחד מות עם מאליה בטלה שהיא השותפות, את לבטל יכולים היורשים וגם השותף

מחבירו75)נ. שדה "המקבל מציעא) דבבא ט (פרק התוספתא מדברי מקור לזה הביא לז) סימן מציעא דבבא ט (פרק והרא"ש
לשתול שדה (המקבל דשכיב שתלא "האי קט. מציעא בבא בגמרא שאמרו ומה וכו'". אבינו שעשה מה לנו תן לו יאמרו לא - ומת
בשבח. מסתלקין אלא שבח בלי דמסתלקין מילתא דלאו מפרש הוא היא", מילתא ולאו שבחא, בלא מסתלקין דיליה יורשים ומת),

כנ"ל. מסתלקין, לעולם נשלמו.1)אבל ולא פיקדון. ומחצית מלוה מחצית שהיא "עיסקא" דיני כל בו נתבארו
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lybe zxecdn jezn

זֹו ּדר ועל עּׂשר. ׁשּׁשה מׁשּלם והּמתעּסק ׁשמֹונה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמפסיד
ׁשם יהיה אם ּבּׂשכר, הּמעֹות לבעל ׁשּיׁש חלק ּכל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָלעֹולם:
אֹותֹו יפסיד - הפסד ׁשם יהיה ואם ׁשהתנּו, ּכמֹו נֹוטל - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָרוח
ׁשאם זֹו: מּדה לפי למד נמצאת ׁשליׁשֹו. ותֹוספת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהחלק
יׁשּלם לא - ּפחתֹו אם הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹהתנּו
לׁשּלם חּיב ׁשהּוא ההפסד רביע ׁשהרי ּכלּום; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמתעּסק
הּמעֹות, ּבעל ּׁשּיּטל מה ׁשליׁש ּכנגּדֹו לֹו יׁש הּמלוה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹמּפני
הּפחת, על התנּו אם וכן זה. ּכנגד זה ונמצא רביע, ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
מה ּכפי הּמתעּסק ּפֹוחת - ּפחתֹו אם הרוח: הזּכירּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹולא
החלק אֹותֹו ּכמֹו הּמתעּסק נֹוטל - הֹוסיפֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַּׁשהתנּו,
הּמעֹות. ּבעל ּׁשּנטל מה ׁשליׁש ותֹוספת מפסיד, ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהיה
רביע, הּמתעּסק יפחת - הפסד ׁשם היה ׁשאם התנּו, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכיצד?
מחצה. נֹוטל - הֹותירֹו ואם הּפחת, רביע מׁשּלם - ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָוהפחיתֹו
ּתל אם הם, טעם ּדברי ׁשהֹורּו אּלּו ׁשּדברים ּפי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָואף
ּׂשכר. ויּטל ׁשּיפחת אפׁשר הּמתעּסק ׁשּמא זֹו, ּדר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹעל
מּׁשבעה אחד הּמתעּסק ׁשּיּטל עּמֹו, ׁשהתנה ּכגֹון ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכיצד?
על יתר מּׁשבעה אחד הּמתעּסק נֹוטל נמצא - ּופחתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָּבּׂשכר,
הרי - דינרים ׁשבעה ׁשּפחתֹו ּכגֹון ּכיצד? ההפסד. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָזה
הּתנאי, ּכפי אחד דינר ל חּיב אני לֹו: אֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּמתעּסק
נמצא הּפּקדֹון. חלק ׁשליׁש ׁשהן ׁשנים, לי לׁשּלם חּיב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָואּתה
ואּלּו ׁשבעה. ׁשהפסיד ּבּׂשכר דינר לֹו לּתן חּיב הּמעֹות ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבעל
ׁשני לֹו לּתן הּמעֹות ּבעל חּיב היה - עּׂשר ארּבעה ְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָהפסיד
ואין אֹותֹו, סֹובלת הּדעת ׁשאין ודבר ּגדֹול, ּתמּה וזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָדינרין.
האמת והּדין הּדר אבל החלֹום. דברי ּכמֹו אּלא אצלי ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָזה
- הפסד ׁשם יהיה אם הּמתעּסק, ׁשּירויח ׁשּכל לי: ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיראה
על התנּו אם וכן מרויח. ׁשהיה החלק ׁשליׁשי ׁשני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָיפסיד
מפסיד, ׁשהיה החלק אֹותֹו ּכמֹו יּטל - והרויחֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹההפסד,
זֹו: מּדה לפי אֹומר אּתה נמצאת חברֹו. חלק ׁשליׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָותֹוספת
זה הרי - והפסיד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשאם
נֹוטל - והרויח רביע, ׁשּיפסיד התנּו ואם ׁשתּות; ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַמׁשּלם
הּצדק. ּבקו הּדין ויצא ּתמּה, תמצא לא זה ּדר ועל ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמחצה.

ׁשביעי 1ּפרק
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ׁשהתנּו‡. אֹו ּבהן, להתעּסק סתם לחברֹו מעֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּנֹותן
הּממֹון ונאבד ּבׁשוה, ּביניהם וההפסד הּׂשכר ׁשּיהיה ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבפרּוׁש
אם ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשליׁש, הּמתעּסק ׁשּיׁשּלם ׁשהֹורה, מי יׁש -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ
ׁשהּוא מחצה מׁשּלם ׁשהּוא לי, ויראה הּממֹון. מקצת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבד
- ּבהפסד ׁשליׁש מׁשּלם חכמים: ׁשאמרּו וזה מלוה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
ממֹונֹו. מחצי ּפחֹות הּמעֹות ּבעל לּטל ההפסד הּגיע ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹּבׁשּלא
ונתן, ונּׂשא ּדינר, ועּׂשרים מאה לׁשמעֹון ׁשּנתן ראּובן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכיצד?
ראּובן ונמצא ׁשלׁשים, מׁשּלם ׁשמעֹון הרי - ּתׁשעים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָּופחת
אֹומרים אין - וחמּׁשה מאה ׁשמעֹון ּפחת אבל ׁשּׁשים. ְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָנֹוטל
נמצא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ּוׁשלׁשים. חמּׁשה ׁשמעֹון ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָיפסיד
מּׁשּׁשים. ּפחֹות ראּובן יּטל לא ּולעֹולם חמּׁשים, נֹוטל ְְְֲִִִִִִֵֵֵָָֹֹראּובן

אביהן ׁשהיה היתֹומים, על הּיֹוצא עסק ׁשטר ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָלפיכ
ּבתֹורת ׁשהּוא מחצה וגֹובה הּׁשטר ּבעל נׁשּבע - ּבֹו ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָמתעּסק
למדּת, הּנה ליֹורׁש. טֹוענים ׁשּלעֹולם ּפי על אף ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמלוה,
ׁשאין אֹומר, אני ולמה מּמחצה. ּפחֹות לעֹולם נֹוטל ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשאינֹו
אבד ׁשהרי ּבּפּקדֹון? ׁשּנתעּסק ּׂשכרֹו ּכנגד ּכאן לֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּפֹוחתין
ׁשּנאמר: ּכלל ּפּקדֹון ּכאן נׁשאר ולא ּפּקדֹון, ׁשל החצי ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּכל

ּכרּב יראה - ּׂשכרֹו יּטל לא ּבלבדאם הּמלוה חצי ׁשהרי ית; ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ואבד הּׂשכר, רביע הּמתעּסק ׁשּיּטל התנּו אם וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹנֹוטל.
אבל מלוה. ּבתֹורת ׁשהּוא ּכּלֹו הרביע מׁשּלם - ּכּלֹו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻֻהּממֹון
הּמעט אֹותֹו על ּתֹוסיף ׁשאם ּכדי מעט, הּממֹון מן נׁשאר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָאם
- יתר אֹו הּממֹון רביע הּכל יבֹוא ׁשּפחתֹו, ההפסד ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשתּות
ּבארנּו. ׁשּכבר הּטעם מן ּבלבד, ׁשתּות מׁשּלם זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָהרי

יכֹול·. אינֹו - ׁשהרויח עד וטרח וחזר ׁשהפסיד, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּמתעּסק
ּתחּלה, ׁשהפסדנּו ההפסד ּונחּׁשב ּבֹוא הּמעֹות: לבעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָלֹומר
ּבאחרֹונה, ׁשהרוחנּו הרוח ּונחּׁשב ׁשליׁשים, ׁשני ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָותפסיד
על אֹו הרוח על ּבלבד ּבאחרֹונה מחּׁשב אּלא ׁשליׁש; ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹותּטל

הּקרן. על ׁשהֹוסיף ּברוח אּלא לֹו ואין ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָההפסד,
ּוכתבן‚. ּבעסק, ּדינרים ּבמאתים יריעֹות מאתים לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָנתן

ּבפני ׁשטר ּכל על לֹו מחּׁשב - ׁשטר ּבכל מאה ׁשטרֹות, ְְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָׁשני
מאה לֹו נתן עצמֹו. על ׁשהפסיד הּוא הּמעֹות ּובעל ְְְִִֵֶַַַַַַַָָָעצמֹו,
חבּיֹות מאה אחר ּבעסק לֹו ונתן וחזר דינרים, ּבמאה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיריעֹות
ּדינרין ּבמאתים עסק ׁשטר לֹו וכתב דינרין, ּבמאה יין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשל
ׁשהפסיד הּוא והּמתעּסק אחד, ּבׁשטר אּלא לֹו מחּׁשב אינֹו -ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּוׁשלׁשים, ּבמאה יריעֹות הּמאה מכר ׁשאם ּכיצד? עצמֹו. ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעל
מּפני הּכל; נֹוטל הּמעֹות ּבעל - ּבׁשבעים חבּיֹות ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹוהּמאה
אבל ּכלּום. הרויח ולא מאתים, הּכל הרי אחד, ׁשטר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשעּׂשה
הּמתעּסק מרויח היה - ּכׁשהיּו עסקים ׁשני הּניחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָאּלּו
עּׂשרה, ּבחבּיֹות ּבחלקֹו ּומפסיד עּׂשרים, ּבּבגדים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָּבחלקֹו

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עּׂשרה. נֹוטל ְְֲֵֵֵֶַָָָָָֹוהיה
סחֹורה,„. אֹו עסק ׁשל הּמעֹות לחלק יכֹול הּמתעּסק ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

ואּתן ואּׂשא לעצמי, מלוה ׁשּבתֹורת החצי את אּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹולֹומר:
לֹו נתן ׁשּלא ּדין; ּבבית ּפּקדֹון ׁשּבתֹורת החצי ואּניח ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹּבֹו,
אפּלּו זה, ועּׂשה חלק ואם ּבכּלֹו. להתעּסק אּלא זה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻממֹון
ההפסד אֹו הּׂשכר אּלא ּכלּום, עּׂשה לא - הּגדֹול ּדין ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבבית

ׁשּבארנּו. הּדרכים אֹותן על ְְִֵֵֵֶֶַַַָָּביניהן
עסק‰. ׁשל הּמּטלטלין מן לאחרים מּתנה ׁשּנתן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּמתעּסק

ׁשאּלּו ּברּורה ראיה הּמעֹות ּבעל והביא העסק, מּמעֹות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
מּידֹו. אֹותן מֹוציאין - הן עסק מּׁשל הּמעֹות אֹו ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהּמּטלטלין
לאחרים, מּתנה ּונתנם ּומכרם אֹותם, המקּבל ׁשּנה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָָָואפּלּו
ּבארנּו, ּכבר ּברּורה. ּבראיה והּכל לׁשּלם. חּיב - הפסיד ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָֹאֹו
ואם מחצה. וגֹובה הּמעֹות ּבעל נׁשּבע - ׁשּמת ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמתעּסק
- הם עסק ׁשל הּמעֹות מן אּלּו ׁשהּמּטלטלין עדים ׁשם ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָיׁש
ולא חֹוב ּבעל ואין ׁשבּועה. ּבלא הּמעֹות ּבעל אֹותם ְְְְֵֵַַַַַָָָֹֹנֹוטל
הרי - רוח ּבהם היה ּכן אם אּלא ּכלּום; מהם נֹוטלים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאּׁשה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

"עיסקא".1) דיני המשך

oitzeye oigely zekld - zah a"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

חֹוב ּבעל חלק ּבאֹותֹו ויּטל יֹורׁשיו, ׁשל מת ׁשל הרוח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹחלק
ְִָָוהאּׁשה.

.Âולא ּׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהם לּקח לחברֹו מעֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹותן
ּברּורה ּבראיה נֹודע ואם ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלקח
ּכרחֹו. ּבעל הּׂשכר מּמּנּו מֹוציא זה הרי - ּומכר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקח

.Êּבהן לֹוקח - ּׂשכר למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח מעֹות לֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנתן
ּכל וכן עצים. ולא כסּות לא יּקח ולא ׁשּירצה, מין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹמּכל
אם ּׂשכר, למחצית ּבחנּות חברֹו את הּמֹוׁשיב ּבזה. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכּיֹוצא
החנּות על עיניו ׁשאין לפי ּבאּמנּותֹו, יעסק לא - אּמן ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻהיה

ּבאּמנּותֹו. ׁשעֹוסק מּתר.ּבׁשעה - ּבחצר עּמֹו ׁשּתף היה ואם ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻֻ
- ּומכר לקח ואם אחרים. ּדברים ּומֹוכר לֹוקח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע. ְֶַַָָָהּׂשכר

ה'תשע"ב טבת י"ב קודש שבת יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּתרנגֹולים2הּנֹותן‡. להֹוׁשיב הּתרנגֹולים לבעל ּביצים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַ
הּתרנגֹולים, ּבעל אֹותן ויגּדל האפרֹוחים, ׁשּיצאּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליהן

ּביניהם הרוח ּומזֹונֹו3ויהיה עמלֹו ּׂשכר להעלֹות צרי -4. ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבהן6הּׁשם5וכן מתעּסק להיֹות הרֹועה על ּוסיחים עגלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עמלֹו ּׂשכר לֹו להעלֹות חּיב - לאמצע והּׂשכר ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיגּדילּו,
יֹום ּבכל ּומגּדל7ּומזֹונֹו ּבטל. ׁשּיהיּו8ּכפֹועל עד אֹותן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנים ׁשלׁש ּבני טֹוענת9העגלים ׁשּתהא עד והחמֹור ,10. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
זה זמן ּבתֹו חברֹו מּדעת ׁשּלא למּכר יכֹול וכן11ואינֹו .12 ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
אֹותּה מפּטם להיֹות המפּטם על ּבהמה והּׂשכר13הּׁשם , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

צ14לאמצע ואם- ּבטל. ּכפֹועל עמלֹו לּתן לֹו:15רי אמר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
והאליה הראׁש הּׂשכר16הרי מחצית על יתר ּבעמל ׁשּל ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

מּתר זֹו17- עם אֹותם ׁשּמפּטם אחרֹות ּבהמֹות למפּטם היּו . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
וכן אצלֹו, אֹו18הּׁשּומה אחרים ּוסיחין עגלים לֹו היּו אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ

אחרֹות ּובׁשל19ּביצים ּבׁשּלֹו מתעּסק והּוא הֹואיל ׁשּלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַ
מּועט דבר אּלא לֹו העלה לא אפּלּו ימי20חברֹו, ּבכל ְְֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֹ

ואם21הּׁשּתפּות ּבׁשוה. ּבּׂשכר וחֹולק ּדּיֹו, - 23היה22הּזאת ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבׁשּלֹו מטּפל והּוא הֹואיל אין24אריסֹו, - הּׂשדֹות ּבעל ּובׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכלּום לֹו להעלֹות 25צרי. ְְֲִַָ
ׁשם·. אֹו ּתרנגֹולים הֹוׁשיב אֹו סיחין אֹו עגלים ְְְֲִִִִַַָָָָהּׁשם

הרי - ּׂשכר לֹו העלה ולא ּׂשכר, למחצית הּפּטם על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהמה
אֹו הּבהמֹות ׁשמין ּבכּמה רֹואין מעֹות: ׁשל העסק ּכדין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָדינֹו
הּׂשכר; ׁשליׁשי ׁשני הּמתעּסק ונֹוטל הרויחּו, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּביצים,

ההפסד ׁשליׁש מׁשּלם - הפסידּו .26ואם ְְְְְִִִִֵֵֶַַ
לעּׂשֹות27ׁשמין‚. ׁשּדרּכֹו ּדבר וכל וחמֹור ולאכל,28ּפרה ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

לאמצע הּׂשכר מתעּסק29ויהיה ׁשּזה ּפי על אף יׁש30. הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּׂשֹוכר ׁשהרי הּבהמֹות, ּבעבֹודת לעצמֹו אחר רוח אֹותּה31לֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ּבּׂשכ ונהנה ּבּה עֹובד ואיןאֹו ּובעבֹודתּה. עגל33ׁשמין32רּה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אּמֹו עֹוּׂשה34עם אינֹו והּסיח ׁשהעגל אּמֹו; עם סיח ולא , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עסק. ּבֹו ויׁש ְְֵֵֶּכלּום,
ּבאתֹונֹות35הּׁשם„. ּבּה? לטּפל חּיב מתי עד לחברֹו, ּבהמה ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

ארּבעה - והּבקר הּצאן והן ּובּגֹודרֹות, חדׁש; עּׂשר ׁשמֹונה -ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבא ואם חדׁש. חברֹו36ועּׂשרים - זה זמן ּבתֹו 37לחלק ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֹ

לפי סתם. ׁשּנׁשּתּתפּו מּפני עליו, דֹומה38מעּכב ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּועט, והרוח מרּבה, ׁשהיא ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֻטפילה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ההלכות.1) ונשלמו "עיסקא". דיני במשנה.2)המשך סח. מציעא ויש3)בבא מושיבין אין המתחיל דיבור שם רש"י ראה
ב. הלכה ו פרק כנ"ל ריבית, אבק של חשש בדפוס4)כאן וכן בטל". כפועל "שכרו - ומזונו" עמלו "שכר במקום תימן בכתבֿיד

המשנה שבהתחלת שכיוון כן, אם אלא המתחיל דיבור שם התוספות שכתבו כמו ודלא כפועל" "שכרו אברבנאל: ובכ"י רומי.
זו. לעבודה מזמנו קטן חלק אלא להקדיש צריך שאינו לפי ממש, כפועל לו לתת צריך אינו "עמלו" נאמר וכאן "כפועל" נאמר:

שם.5) המשנה גידול.6)המשך של תקופתֿמה אחרי לאמצע הריווח את לחלק הזמן, באותו שוויים את ראה7)ששמים
ב. הלכה ו פרק שם.8)למעלה המשנה פירוש9)סוף וראה משולשין", שיהו "עד שם במשנה שנאמר מה רבינו מפרש כך

אחר. באופן פירש שם ורש"י שם. שם).10)המשניות המשניות (פירוש משא" לשאת שתוכל שנשתתפו11)"והוא ["מפני
אחד לכל יש - ביניהם] [המשותפת סחורה אותה למכירת ידוע זמן "היה ד: הלכה ד פרק למעלה וראה ד) הלכה (להלן סתם"

למכירתה"]. הידוע בזמן הסחורה שתימכר עד יחלקו שלא לעכב ומתוך12)מהם ושמואל. רב של הדיןֿודברים מתוך יוצא
סט.). מציעא (בבא מהגרוניא אלעזר רבי של המפטם.13)העובדא של תפקידו שניהם14)שזהו וההפסד, השכר כלומר,

פיקדון. ומחצה מלוה מחצה היינו (שם).15)לאמצע, אלעזר רבי של והעובדא רב של "או16)מימרא תימן: בכתבֿיד
ב. הלכה ו פרק למעלה משנה הלחם פירש וכן כאן17)האלייה". אין - חבירו של בחלקו טרחתו שכר מקבל שהוא שכיוון

ריבית. אבק אלעזר,18)משום רבי של העובדא מסוף קצת יוצא וכן רב. של המימרות שתי שבין הסתירה על הגמרא מסקנת לפי
מיימוני. הגהות רבינו19)וראה שהזכיר אחר" ש"עסק מכאן, קצת ומשמע לביצים. רבינו למד ומזה בעגלים, רק הזכירו בגמרא

לו. שיש עסק סתם לא אבל זו, בפעולה עוסק כך שבין יתירה, טירחה לו החוסך המין, מאותו היינו, ב), הלכה ו (פרק למעלה
בראב"ד.20) ועיין ב, הלכה ו פרק למעלה ראה שליש", "מותר שם: הסוגיא מתוך שיוצא כמו העסק21)והיינו, כלומר,

משנה). (לחם השותפות" מימי ויום יום "שבכל שם: למעלה רבינו קוראו וכן של22)שביניהם. במעשה הסוגייה, בסוף שם
מהגרוניא. אלעזר בבהמה.24)המתעסק.23)רבי כשותף לו שיש למעלה25)בחלק השדה" לבעל הוא משועבד "שהאריס
שם. מהגמרא הל26)שם, שם למעלה ג.כמבואר במשנה.27)כה סט: בטל.29)מלאכה.28)שם כפועל שכר ללא

חבירו.30) בחלק מטפל גם והוא לבדו, לאחרים.31)הוא בן32)משכיר שמעון כרבן דלא נשך איזהו בפרק הרי"ף פסק כן
הלכה "אין בידינו: הוא וכלל "שיטה", של למסגרת דבריו את הכניסו סט.) (שם שבגמרא מפני סח: שם ובברייתא במשנה גמליאל

משנה). (לחם אלא המתחיל דיבור שם התוספות כתבו וכן שכר.33)כשיטה". תוספת בלי נגרר34)היינו, שהוא אמו סמך על
סומכוס.35)אחריה. כדברי בברייתא, סט. מציעא דיבור36)בבא שם שברש"י שני וכפירוש להלן, נראה [כן הבהמה בעל

אלא]. כנ"ל.37)המתחיל רוצה38)המטפל הבהמה שבעל אלא, המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש בברייתא. שם
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חֹוב ּבעל חלק ּבאֹותֹו ויּטל יֹורׁשיו, ׁשל מת ׁשל הרוח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹחלק
ְִָָוהאּׁשה.

.Âולא ּׂשכר, למחצית ּפרֹות ּבהם לּקח לחברֹו מעֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹהּנֹותן
ּברּורה ּבראיה נֹודע ואם ּתרעמת. אּלא עליו לֹו אין - ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלקח
ּכרחֹו. ּבעל הּׂשכר מּמּנּו מֹוציא זה הרי - ּומכר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלקח

.Êּבהן לֹוקח - ּׂשכר למחצית ּפרֹות ּבהן לּקח מעֹות לֹו ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָנתן
ּכל וכן עצים. ולא כסּות לא יּקח ולא ׁשּירצה, מין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹֹֹמּכל
אם ּׂשכר, למחצית ּבחנּות חברֹו את הּמֹוׁשיב ּבזה. ְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכּיֹוצא
החנּות על עיניו ׁשאין לפי ּבאּמנּותֹו, יעסק לא - אּמן ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֻֻהיה

ּבאּמנּותֹו. ׁשעֹוסק מּתר.ּבׁשעה - ּבחצר עּמֹו ׁשּתף היה ואם ְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָֻֻֻ
- ּומכר לקח ואם אחרים. ּדברים ּומֹוכר לֹוקח יהיה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹולא

לאמצע. ְֶַַָָָהּׂשכר

ה'תשע"ב טבת י"ב קודש שבת יום

ׁשמיני 1ּפרק
¤¤§¦¦

הּתרנגֹולים2הּנֹותן‡. להֹוׁשיב הּתרנגֹולים לבעל ּביצים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַ
הּתרנגֹולים, ּבעל אֹותן ויגּדל האפרֹוחים, ׁשּיצאּו עד ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָעליהן

ּביניהם הרוח ּומזֹונֹו3ויהיה עמלֹו ּׂשכר להעלֹות צרי -4. ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבהן6הּׁשם5וכן מתעּסק להיֹות הרֹועה על ּוסיחים עגלים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

עמלֹו ּׂשכר לֹו להעלֹות חּיב - לאמצע והּׂשכר ְְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּיגּדילּו,
יֹום ּבכל ּומגּדל7ּומזֹונֹו ּבטל. ׁשּיהיּו8ּכפֹועל עד אֹותן ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשנים ׁשלׁש ּבני טֹוענת9העגלים ׁשּתהא עד והחמֹור ,10. ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
זה זמן ּבתֹו חברֹו מּדעת ׁשּלא למּכר יכֹול וכן11ואינֹו .12 ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ
אֹותּה מפּטם להיֹות המפּטם על ּבהמה והּׂשכר13הּׁשם , ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָ

צ14לאמצע ואם- ּבטל. ּכפֹועל עמלֹו לּתן לֹו:15רי אמר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָ
והאליה הראׁש הּׂשכר16הרי מחצית על יתר ּבעמל ׁשּל ְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

מּתר זֹו17- עם אֹותם ׁשּמפּטם אחרֹות ּבהמֹות למפּטם היּו . ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
וכן אצלֹו, אֹו18הּׁשּומה אחרים ּוסיחין עגלים לֹו היּו אם ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָ

אחרֹות ּובׁשל19ּביצים ּבׁשּלֹו מתעּסק והּוא הֹואיל ׁשּלֹו, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַ
מּועט דבר אּלא לֹו העלה לא אפּלּו ימי20חברֹו, ּבכל ְְֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָֹ

ואם21הּׁשּתפּות ּבׁשוה. ּבּׂשכר וחֹולק ּדּיֹו, - 23היה22הּזאת ְְְִֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
ּבׁשּלֹו מטּפל והּוא הֹואיל אין24אריסֹו, - הּׂשדֹות ּבעל ּובׁשל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

ּכלּום לֹו להעלֹות 25צרי. ְְֲִַָ
ׁשם·. אֹו ּתרנגֹולים הֹוׁשיב אֹו סיחין אֹו עגלים ְְְֲִִִִַַָָָָהּׁשם

הרי - ּׂשכר לֹו העלה ולא ּׂשכר, למחצית הּפּטם על ְְְֱֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהמה
אֹו הּבהמֹות ׁשמין ּבכּמה רֹואין מעֹות: ׁשל העסק ּכדין ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָדינֹו
הּׂשכר; ׁשליׁשי ׁשני הּמתעּסק ונֹוטל הרויחּו, וכּמה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָהּביצים,

ההפסד ׁשליׁש מׁשּלם - הפסידּו .26ואם ְְְְְִִִִֵֵֶַַ
לעּׂשֹות27ׁשמין‚. ׁשּדרּכֹו ּדבר וכל וחמֹור ולאכל,28ּפרה ְְְֱֲֲִֶֶַַַָָָָָָֹ

לאמצע הּׂשכר מתעּסק29ויהיה ׁשּזה ּפי על אף יׁש30. הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּׂשֹוכר ׁשהרי הּבהמֹות, ּבעבֹודת לעצמֹו אחר רוח אֹותּה31לֹו ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

ּבּׂשכ ונהנה ּבּה עֹובד ואיןאֹו ּובעבֹודתּה. עגל33ׁשמין32רּה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אּמֹו עֹוּׂשה34עם אינֹו והּסיח ׁשהעגל אּמֹו; עם סיח ולא , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עסק. ּבֹו ויׁש ְְֵֵֶּכלּום,
ּבאתֹונֹות35הּׁשם„. ּבּה? לטּפל חּיב מתי עד לחברֹו, ּבהמה ְְֲֲֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

ארּבעה - והּבקר הּצאן והן ּובּגֹודרֹות, חדׁש; עּׂשר ׁשמֹונה -ְְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֹֹ
ּבא ואם חדׁש. חברֹו36ועּׂשרים - זה זמן ּבתֹו 37לחלק ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֹ

לפי סתם. ׁשּנׁשּתּתפּו מּפני עליו, דֹומה38מעּכב ׁשאינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מּועט, והרוח מרּבה, ׁשהיא ראׁשֹונה, ׁשנה ׁשל ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָֻטפילה
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ההלכות.1) ונשלמו "עיסקא". דיני במשנה.2)המשך סח. מציעא ויש3)בבא מושיבין אין המתחיל דיבור שם רש"י ראה
ב. הלכה ו פרק כנ"ל ריבית, אבק של חשש בדפוס4)כאן וכן בטל". כפועל "שכרו - ומזונו" עמלו "שכר במקום תימן בכתבֿיד

המשנה שבהתחלת שכיוון כן, אם אלא המתחיל דיבור שם התוספות שכתבו כמו ודלא כפועל" "שכרו אברבנאל: ובכ"י רומי.
זו. לעבודה מזמנו קטן חלק אלא להקדיש צריך שאינו לפי ממש, כפועל לו לתת צריך אינו "עמלו" נאמר וכאן "כפועל" נאמר:

שם.5) המשנה גידול.6)המשך של תקופתֿמה אחרי לאמצע הריווח את לחלק הזמן, באותו שוויים את ראה7)ששמים
ב. הלכה ו פרק שם.8)למעלה המשנה פירוש9)סוף וראה משולשין", שיהו "עד שם במשנה שנאמר מה רבינו מפרש כך

אחר. באופן פירש שם ורש"י שם. שם).10)המשניות המשניות (פירוש משא" לשאת שתוכל שנשתתפו11)"והוא ["מפני
אחד לכל יש - ביניהם] [המשותפת סחורה אותה למכירת ידוע זמן "היה ד: הלכה ד פרק למעלה וראה ד) הלכה (להלן סתם"

למכירתה"]. הידוע בזמן הסחורה שתימכר עד יחלקו שלא לעכב ומתוך12)מהם ושמואל. רב של הדיןֿודברים מתוך יוצא
סט.). מציעא (בבא מהגרוניא אלעזר רבי של המפטם.13)העובדא של תפקידו שניהם14)שזהו וההפסד, השכר כלומר,

פיקדון. ומחצה מלוה מחצה היינו (שם).15)לאמצע, אלעזר רבי של והעובדא רב של "או16)מימרא תימן: בכתבֿיד
ב. הלכה ו פרק למעלה משנה הלחם פירש וכן כאן17)האלייה". אין - חבירו של בחלקו טרחתו שכר מקבל שהוא שכיוון

ריבית. אבק אלעזר,18)משום רבי של העובדא מסוף קצת יוצא וכן רב. של המימרות שתי שבין הסתירה על הגמרא מסקנת לפי
מיימוני. הגהות רבינו19)וראה שהזכיר אחר" ש"עסק מכאן, קצת ומשמע לביצים. רבינו למד ומזה בעגלים, רק הזכירו בגמרא

לו. שיש עסק סתם לא אבל זו, בפעולה עוסק כך שבין יתירה, טירחה לו החוסך המין, מאותו היינו, ב), הלכה ו (פרק למעלה
בראב"ד.20) ועיין ב, הלכה ו פרק למעלה ראה שליש", "מותר שם: הסוגיא מתוך שיוצא כמו העסק21)והיינו, כלומר,

משנה). (לחם השותפות" מימי ויום יום "שבכל שם: למעלה רבינו קוראו וכן של22)שביניהם. במעשה הסוגייה, בסוף שם
מהגרוניא. אלעזר בבהמה.24)המתעסק.23)רבי כשותף לו שיש למעלה25)בחלק השדה" לבעל הוא משועבד "שהאריס
שם. מהגמרא הל26)שם, שם למעלה ג.כמבואר במשנה.27)כה סט: בטל.29)מלאכה.28)שם כפועל שכר ללא

חבירו.30) בחלק מטפל גם והוא לבדו, לאחרים.31)הוא בן32)משכיר שמעון כרבן דלא נשך איזהו בפרק הרי"ף פסק כן
הלכה "אין בידינו: הוא וכלל "שיטה", של למסגרת דבריו את הכניסו סט.) (שם שבגמרא מפני סח: שם ובברייתא במשנה גמליאל

משנה). (לחם אלא המתחיל דיבור שם התוספות כתבו וכן שכר.33)כשיטה". תוספת בלי נגרר34)היינו, שהוא אמו סמך על
סומכוס.35)אחריה. כדברי בברייתא, סט. מציעא דיבור36)בבא שם שברש"י שני וכפירוש להלן, נראה [כן הבהמה בעל

אלא]. כנ"ל.37)המתחיל רוצה38)המטפל הבהמה שבעל אלא, המתחיל דיבור שם שברש"י שני וכפירוש בברייתא. שם
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ׁשנה ׁשל לטפילה ּבקׁשי, אּלא ּבּתחּלה מׁשּתּמנת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאינּה
מׁשּתּמנת היא ׁשהרי מרּבה, והרוח מּועט, ׁשהיא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻהאחרת,
ׁשנה סֹוף עד עליו מעּכב לפיכ יֹום, ּבכל ּומֹוספת ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָהרּבה

ילדה הּׁשּומה39ׁשנּיה. מּכלל40הּבהמה הּולד הרי - אצלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
מקֹום לאמצע. יגּדלּו41הרוח - ולדֹותם לגּדל ואחר42ׁשּנהגּו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

להּטּפל הּמתעּסק חּיב - לגּדל ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום יּמכרּו. ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכ
יֹום חמּׁשים ּובגּסה יֹום ׁשלׁשים ּבדּקה וחֹולקין.43ּבּולדֹות, , ְְְְְְֲִִִִַַַָָָ

ּבפני44רצה אֹותן ׁשם - זה זמן על יתר ּבהן להּטּפל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
אחרּב45ׁשלׁשה ׁשּירויחּו וכל החמּׁשים, ּובּיֹום ׁשלׁשים יֹום ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹ

הרוח; רביע וחברֹו חלקים, ׁשלׁשה הּמתעּסק יּטל - ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכ
חברֹו ׁשל ּבחצי ׁשּנתעּסק ּומּפני הּולד, חצי לֹו יׁש ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהרי

החצי אֹותֹו חצי רבעים46נֹוטל ׁשלׁשה הרי לא47, ואם . ְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָֹ
ּבׁשוה ּביניהן והּולדֹות מחל, הרי - ׁשלׁשה ּבפני ּכן 48התנה ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

מקֹום ׁשהן. להעלֹות49ּכמֹות ּכּתף50ׁשּנהגּו למעֹות51ּׂשכר ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
ּבּׂשכר52העסק הּמתעּסק ׁשּנֹוטל הּׂשכר ּכל ויהיה מעלין, - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּכתפֹו53ׁשּנֹוּׂשא הּמעֹות54על ּׂשכר וכן55ּבכלל ּדרּכן56. אם ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָ

ּבהמה ּׂשכר מקֹום57להעלֹות לֹו. מעלין להעלֹות58- ׁשּנהגּו ְְְְֲֲֲֲִֵֶַַַַָָָ
עמלֹו ּבּׂשכר ולדֹות הּמתעּסק59ּׂשכר וכל מעלין. אֹו60- ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָ

הּמדינה. מּמנהג יׁשּנה לא - סתם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹהּמׁשּתּתף
לזרעּה‰. לתֹוכּה ׁשמעֹון והֹוריד ּׂשדה, לֹו ׁשהיתה ְְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָראּובן

וכל הּפרֹות, ולמּכר הֹוצאֹות, עליה ּולהֹוציא לנטעּה, ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָֹאֹו
ההֹוצאה על ׁשּיחלקּו61הּיתר ׁשהתנּו ּבין ּביניהם, יהיה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

יתר62ּבׁשוה ראּובן ׁשּיּטל ׁשהתנּו ּבין ׁשהיתה63, ּבין , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹ
ּבכל - ׁשמעֹון מּׁשל ׁשהיתה ּבין ראּובן, מּׁשל ּכּלּה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻההֹוצאה

מּתר ּבעבֹודת64זה המטּפל וׁשמעֹון רּבית. אבק ּכאן ואין , ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻ
אריס הּנקרא הּוא הּפרֹות, ּובמכירת ּובהֹוצאה .65הארץ ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

לׁשליׁש אֹומר הּׂשדה ּובעל ירדּתי, למחצה אֹומר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאריס
הּמדינה מנהג אחר הֹולכין - ׁשּלא66הֹורדּתיו ׁשּטען וזה , ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

ראיה להביא עליו - .67ּכּמנהג ְְְִִַָָָָָָ
.Âהיה68ּבעל אם וגרׁשּה: אׁשּתֹו ּבנכסי אריסין ׁשהֹוריד ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָ

אריס הם69הּבעל נסּתּלקּו ּבעל ונסּתּלק הֹואיל -70, ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָ
ּובׁשבּועה הּׁשבח, ׁשעּור אּלא ההֹוצאה מן להם .71ואין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ל. קטן סעיף שם ט"ז וראה מעכבים, ששניהם כג, סעיף קעז סימן דעה יורה ערוך שולחן ראה מעכב. והמטפל שם39)לחלק
במשנה. אותה.40)סט: ששמו שם.41)הבהמה עד42)במשנה בהם לטפל המתעסק גדולים.חייב ברייתא43)שיהיו

הפסוקים מן זאת ולמדו יד) הלכה בכורות מהלכות א ופרק כו: (בכורות בכור לעניין גם אמרו וכן יוסי, כרבי ולא קמא כתנא שם
כרבה). המתחיל דיבור שם מציעא בבא שם.44)(רש"י הברייתא בפני45)סיום שלא אבל ט. הלכה ה פרק ולמעלה לא: שם

גדא. בר מנשה רבי של בעובדא אביי דברי סט. שם הוא וכן אסור, ומחצה46)שלושה מלוה "מחצה בבחינת הוא השני שהחצי
בתורת חצי לו יש שממנו חבירו, של בחצי אף לריווח שותף הוא ולפיכך, החצי, של אחריות עצמו על מקבל שהמתעסק פיקדון",

(כסף47)מלוה. ממש שלו אלא מלוה שאינו בחלקוֿהוא, הוא מטפל כך שבין אחרי חבירו, של בחלקו עמלו שכר לוקח ואינו
ברביע לו שיש הפעוטה הטירחה שבשביל המשועבד, האריס כמו הוא הרי האם, לבעל משועבד שהוא וכיוון רש"י). בשם משנה

משנה). (לחם מיוחד שכר לקבל צריך אינו חבירו הוולדות,48)של בכל עדיין שותפים והם כלל, חילקו לא כאילו זה שהרי
שם רש"י ולפירוש לך" פלג "מאן - לעצמו שחילק גדא בר מנשיא לרב אביי בתשובת בגמרא שם הוא וכן לאמצע, הוא שהריווח
בתרא (בבא וקטנים גדולים בנים שהניח במי אמרו וכן לב. קטן סעיף קעז סימן יורהֿדעה בט"ז וראה כלום, חבירו בשל נוטל אינו
לעצמן" השביחו - ואוכלים עושים אנו הרי אבא שהניח מה ראו אמרו אם לאמצע, השביחו הנכסים את גדולים "השביחו קמג:

מפרשים). קצת בשם משנה מקום.49)(כסף המתחיל דיבור שם בתוספות חננאל, רבינו כגירסת בברייתא, סח: להוסיף.50)שם
הכתף.51) על הסחורה שנושא שניהם.52)סבל על חלה וההוצאה העסק, מעות לחשבון הנ"ל השכר מוסיפין כלומר,
אחר.53) לכתף שילם לא אם שאפילו רבינו, לשון משמעות שנראית כמו בעצמו54)והיינו, המתעסק אם שאפילו אומרים ויש

כח. קטן סעיף שם ט"ז ראה העסק, של הכללי החשבון על ההוצאה חלה - הכתף צריכים55)היה ששניהם הקרן, בכל כלומר,
רמ"א. בהגהת שם וראה המתעסק, חשבון על אותה מטילים ולא בשווה, אותה בברייתא.56)לסבול שם זה היינו,57)אף

משנה), (לחם גדול יותר הוא בבהמה שהעמל מפני לסחורה, מאשר עמל שכר יותר נותנים בהמה של שלעסק מקום, באותו שהנוהג
בתוספות ר"ח (גירסת מעלין" לבהמה מעלין, למעות כתף שכר להעלות שנהגו "מקום ביחד: ההלכות שתי נאמרו שבברייתא ואף
שצריכים לעמלים כתף שכר - בהמה" "שכר גם מפרש והראב"ד כנ"ל. אלא כתף, שכר אינו בהמה ששכר שווה, פירושן אין - שם)
לבהמה למעות כתף שכר להעלות שנהגו "מקום לפנינו: שהוא כמו הייתה הנ"ל בברייתא שגירסתו לפי הכתף על להוליכם לפעמים
(פלפולא העיסקא של הסחורה עליה לשאת בהמה כשצריך - בהמה" "שכר רבינו בדברי מפרשים ויש שם. ברש"י וראה מעלין",

ל). אות מא סימן ה פרק מציעא בבא ומזונו58)חריפתא עמלו בשכר וולדות "ולהעלות שם: בתוספות ר"ח כגירסת זה אף
עמלם.59)מעלין". בשכר וולדות אף להם שמוסיפים הכוונה ואולי שם). מלובלין (מהר"ם שכרו בעד וולדות שנותנים היינו,

שם.60) הברייתא השבח.61)המשך למחצה".62)כלומר: "אריס הנקרא לרביע".63)וזהו או לשליש, "אריס הנקרא וזהו
חכמי64) מצינו "שכן הלוואה בבחינת היא ואין הקרקע בעל של ברשותו נשארת תמיד היא שהרי לריבית, מקום אין שבקרקע

משנה). (כסף אריסים" להם שהיו יהודה.65)הגמרא כרב ולא נחמן וכרב קי. רביע.66)שם ואם שליש אם מחצה, אם
בשטר.67) או יהושע.68)בעדים דרב בריה הונא רב ידי על שנפתרה בעייה פ. אריסות,69)כתובות בטיב "יודע כלומר:

שם). (רש"י עובדה" עצמו הוא היה אלו, ירדו לא ואבידה70)שאם גזילה מהלכות י (פרק הבעל" דעת על אלא לה ירדו "שלא
שם). הסוגייה מן יב ופרק71)הלכה במשנה עט: (שם מהפירות אכל ולא אשתו נכסי על הוצאות שהוציא עצמו הבעל כדין

על יתירה ההוצאה אם כלומר: התחתונה", על וידם להם "ששמין מפורש: גזילה בהלכות ושם ט) הלכה אישות מהלכות כ"ג
שהיא שם). אישות (הלכות עצמו בעל כמו בשבועה, ההוצאה נוטל ההוצאה על יתר השבח ואם בשבועה, השבח את נוטל השבח
של דינם מהו רבינו הזכיר ולא כדינו. דינם ולפיכך, יורד, בעלי היה יורדים הייתם לא שאם בירידתכם, הפסדתוני להם: אומרת

oitzeye oigely zekld - zah a"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

[מנהג72ואם ּדעת על - אריס הּבעל ירדּו,73אין הארץ [ ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ּכאריס להם .74וׁשמין ְְִִֶָָָ

.Êמֹוריׁשן,75האחין ירּׁשת חלקּו ׁשּלא הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
לכל ּכׁשּתפין הן הרי - ּביחד ּבּה מׁשּתּמׁשין ּכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻאּלא

הּׁשּתפין76ּדבר מן אֹו האחין מן אחד לאּמנּות77. ׁשּנפל ְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
הרוח78הּמל חלה80לאמצע79- מהן81. -82אחד ונתרּפא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ואם האמצע. מן ּכגֹון83נתרּפא ּבפׁשיעה, ׁשהל84חלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבזה וכּיֹוצא ׁשחלה עד החם ּבימי ּבחּמה אֹו הרי85ּבּׁשלג - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

עצמֹו. מּׁשל מתרּפא ְְִִֵֶֶַַזה

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבית‡. אֹותם ׁשּמּנּו והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין, ּכּלן, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשּתפין
הּבית ּבתֹו ונֹותנת נֹוּׂשאת ׁשהיא והאּׁשה היתֹומים, על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדין
מאּלּו אחד ּכל - הּבית ּובן חנונית, ּבעלּה ׁשהֹוׁשיבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּומּתן ּבמּׂשא חברֹו גזל ׁשּמא ספק, ּבטענת מּדבריהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשּבע
חכמים ּתּקנּו ולּמה ׁשּביניהם. ּבחׁשּבֹון דקּדק לא ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ּׁשּיקחּו מה ׁשּכל לעצמן, מֹורין ׁשאּלּו מּפני זֹו? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשבּועה
ונֹותנין ׁשּנֹוּׂשאין מּפני להם, הּוא ראּוי - הּמעֹות ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּנכסי
ּבטענת ׁשבּועה ׁשחּיבין חכמים להם ּתּקנּו לפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוטֹורחין.

ואמּונה. ּבצדק מעּׂשיהן ּכל ׁשּיעּׂשּו ּכדי ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָספק,
ׁשּיחׁשד·. עד ספק ּבטענת נׁשּבע מאּלּו אחד ּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכמֹו ּכסף, ׁשל מעין ׁשּתי ׁשהן ּכסף, ּבׁשּתי אֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּביע
נׁשּבעין. אינם - מּזה ּבפחֹות חֹוׁשדין אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּיתּבאר.

הּיֹורׁש‚. אין - האחד הּׁשּתף מת ׁשאם רּבֹותי, הֹורּו ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּכאן
ׁש ׁשּתפֹו להׁשּביע אינֹויכֹול ׁשהרי ׁשּמא; ּבטענת אביו ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

זה אֹותֹו ׁשּיחׁשד ּכדי ּבוּדאי, אביו ּבֹו ׁשחׁשדֹו הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹודע
הּיֹורׁש אֹותֹו ׁשּמׁשּביע ׁשהֹורה, מי ויׁש ּכסף. ּבׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹורׁש
את מׁשּביעין הּיֹורׁשין ׁשהרי לדּון, ראּוי וכזה ׁשּמא. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבטענת

ּבעלּה. ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא ׁשּנעּׂשית ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהאּׁשה
אּלא„. ׁשּתפֹו, אֹו אריסֹו ׁשּזה עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאף

ּביתֹו ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ואמר: עצמֹו מּפי מֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַָָֻהּוא

חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - ּכלּום גזלּתי לא אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאני,
ממֹון. לפטרֹו אּלא ׁשבּועה, לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָׁשאין
ׁשּמכניס זה ספק? ּבטענת להׁשּביע לֹו ׁשּיׁש הּבית ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאיזהּו
ּפרֹות: לֹו ּומֹוציא ּפרֹות לֹו ּומכניס ּפֹועלים, ּומֹוציא ְֲֲִִִִִֵֵַּפֹועלים
ויֹוצא ּברגלֹו נכנס אּלא ונֹותן, נֹוּׂשא ׁשאינֹו הּבית ּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל
ׁשּמּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס וכן מּספק. להׁשּביע יכֹול אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבלבד
ספק. ּבטענת אֹותֹו מׁשּביעין היתֹומים אין - יתֹומים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָאבי
נּׂשאה ולא ּבעלּה, ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא נעּׂשית ׁשּלא האּׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹוכן
מּספק. אֹותּה מׁשּביעין אין - ּבעלּה קבּורת לאחר נתנה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹולא
על מׁשּביעים אין - ּוקבּורה מיתה ּבין ונתנה נּׂשאה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָוכן
ׁשּתּׁשבע אֹומר אּתה ׁשאם לקבּורה; מיתה ּבין ׁשּנׁשּתּמׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

מתנּול. הּמת ונמצא לקבּורה, ּתמּכר לא - זה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעל
ּבידֹו‰. מעֹות ׁשּׁשלח אֹו למכרֹו, חפץ חברֹו ּביד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

על ּׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף סחֹורה, אֹו ּפרֹות לֹו ְְִִֵֶַַַַָָָָֹלקנֹות
ונתן ונּׂשא הֹואיל זֹו, ּבׁשליחּות הנאה ולא חלק לֹו ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹזה,
מּספק, להׁשּביע לֹו ויׁש ּבית, ּכבן זה הרי - חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבממֹון
אֹו ׁשּקנה הּסחֹורה לֹו ׁשהביא ּבעת ּכלּום לֹו גזל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

מהן. לֹו ׁשּמכר הּמעֹות אֹו ְִֵֶֶַַָָָָמקצתּה
.Âנֹוּׂשא האחד ׁשהיה אֹו ּביחד, ונֹותנין ׁשּנֹוּׂשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפין

הּׁשני עם הּמעֹות אֹו מקצתּה אֹו הּסחֹורה ּומפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונֹותן
לספק, נכנסין ׁשניהם הרי - מנין ולא מּדה ולא מׁשקל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹּבלא
הּׁשּתפין. ׁשבּועת חברֹו את להׁשּביע מהן אחד לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויׁש
נתעּסק לא והּׁשני ונֹותן, ׁשּנֹוּׂשא הּוא האחד היה אם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ונתן. ׁשּנּׂשא זה אּלא נׁשּבע אין - ּכלל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָעּמֹו
.Êמעליו ונפרד האּׁשה, ונתּגרׁשה והאריסין, הּׁשּתפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָֻחלקּו

מעֹות אֹו לֹו ׁשּקנה סחֹורה הּׁשליח לֹו והביא הּבית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבן
אינֹו - מּיד ּתבעם ולא להם והלכּו וׁשתק, ּבהן, לֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמכר
טענת לֹו היתה אם אבל ספק. ּבטענת ּולהׁשּביעֹו לחזר ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֹיכֹול
אם וכן ּׁשּירצה. מה ּכל ּבּה ּומגלּגל עליה, מׁשּביעֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּדאי
ּדבריהם, ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין זמן, אחר ׁשבּועה לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתחּיב
יכֹול זה הרי - אחרת ּפעם ּבית ּבן אֹו ׁשּתף לֹו ׁשּנעּׂשה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכגֹון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומה הוציא שהוציא "מה אלא כלום. לו אין זה שבאופן עצמו הבעל כמו דינם בזה גם אם הפירות, מן אכלו אם אלו אריסים
הגמרא בסוגיית אמנם נראה וכן עצמו. כבעל דינם בזה שגם שם רש"י ודעת ח). הלכה שם אישות והלכות שם (משנה אכל" שאכל

כאן. משנה בלחם וראה כן. רבינו דעת שאף שכתבו כב קטן סעיף פח סימן שמואל ובבית מחוקק בחלקת ועיין שם72)שם,
הקרקע".73)פ. דעת "על כתב: שם ואבידה גזילה השבח,74)בהלכות על יתירה ההוצאה הייתה אם העליונה: על [וידם
שם).נו ואבידה גזילה בהלכות נראה (כן ברשות ירדו שהרי השבח, את נוטלים ההוצאה, על יתר השבח ואם ההוצאה, את טלים

"ארעא אריס, אינו אם אבל אריס, עצמו הבעל אם אלא אינו זה - ברשות שלא כיורד שדינו הגמרא בסוגיית שם שנראה ומה
הסוגייה]. בסוף שם רי"ד בתוספות וראה ברשות. כיורד זה והרי שם) הגמרא (כלשון קיימא" קמד:75)לאריסי בתרא בבא

א. הלכה נחלות מהלכות ט פרק להלן וראה בראב"ד.76)במשנה, וראה ההיא. המשותפת "אחין77)בירושה שם במשנה
משנה). (כסף השותפין או אחין רבינו: ומפרשה נחלות78)השותפין" (הלכות המלך" בממון ומוציא שמכניס סופר או "גבאי

ו). הלכה הירושלמי).79)שם בשם שם נחלות בהלכות משנה (מגיד ההפסד הדין כגון80)והוא מינוהו, אביהם מחמת "אם
למנותו, וראוי ביותר חכם היה ואפילו וכו' היתומים עם חסד לעשות כדי בנו, תחתיו נעמיד ואמר: זה, בדבר ידוע אביהן שהיה
כאן). משנה וכסף בראב"ד וראה שם בתרא בבבא הסוגייה מן שם נחלות (הלכות לעצמו" זה הרי - מינוהו עצמו מחמת ואם

שם.81) שם.83)באונס.82)משנה זה מצינים84)אף חוץ שמים בידי "הכל חנינא: רבי של המפורסמת המימרא לפי שם,
שם). ותוספות (רשב"ם וחום קור הם לרבינו85)ופחים", המשניות (פירוש ברעה" מפורסמות שהם המאכלות "שאכל כגון,

והאפוטרופסין.1)שם). והאריסין השותפין שבועת דין רבינו בו ביאר



צי oitzeye oigely zekld - zah a"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

[מנהג72ואם ּדעת על - אריס הּבעל ירדּו,73אין הארץ [ ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
ּכאריס להם .74וׁשמין ְְִִֶָָָ

.Êמֹוריׁשן,75האחין ירּׁשת חלקּו ׁשּלא הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
לכל ּכׁשּתפין הן הרי - ּביחד ּבּה מׁשּתּמׁשין ּכּלן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֻֻאּלא

הּׁשּתפין76ּדבר מן אֹו האחין מן אחד לאּמנּות77. ׁשּנפל ְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
הרוח78הּמל חלה80לאמצע79- מהן81. -82אחד ונתרּפא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ואם האמצע. מן ּכגֹון83נתרּפא ּבפׁשיעה, ׁשהל84חלה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבזה וכּיֹוצא ׁשחלה עד החם ּבימי ּבחּמה אֹו הרי85ּבּׁשלג - ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

עצמֹו. מּׁשל מתרּפא ְְִִֵֶֶַַזה

ּתׁשיעי 1ּפרק
¤¤§¦¦

ּבית‡. אֹותם ׁשּמּנּו והאּפֹוטרֹוּפין והאריסין, ּכּלן, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֻֻהּׁשּתפין
הּבית ּבתֹו ונֹותנת נֹוּׂשאת ׁשהיא והאּׁשה היתֹומים, על ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָּדין
מאּלּו אחד ּכל - הּבית ּובן חנונית, ּבעלּה ׁשהֹוׁשיבּה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹו
ּומּתן ּבמּׂשא חברֹו גזל ׁשּמא ספק, ּבטענת מּדבריהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָנׁשּבע
חכמים ּתּקנּו ולּמה ׁשּביניהם. ּבחׁשּבֹון דקּדק לא ׁשּמא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹו
ּׁשּיקחּו מה ׁשּכל לעצמן, מֹורין ׁשאּלּו מּפני זֹו? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשבּועה
ונֹותנין ׁשּנֹוּׂשאין מּפני להם, הּוא ראּוי - הּמעֹות ּבעל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּנכסי
ּבטענת ׁשבּועה ׁשחּיבין חכמים להם ּתּקנּו לפיכ ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָָוטֹורחין.

ואמּונה. ּבצדק מעּׂשיהן ּכל ׁשּיעּׂשּו ּכדי ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָספק,
ׁשּיחׁשד·. עד ספק ּבטענת נׁשּבע מאּלּו אחד ּכל ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹואין

ּכמֹו ּכסף, ׁשל מעין ׁשּתי ׁשהן ּכסף, ּבׁשּתי אֹותן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּביע
נׁשּבעין. אינם - מּזה ּבפחֹות חֹוׁשדין אם אבל ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּיתּבאר.

הּיֹורׁש‚. אין - האחד הּׁשּתף מת ׁשאם רּבֹותי, הֹורּו ִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּכאן
ׁש ׁשּתפֹו להׁשּביע אינֹויכֹול ׁשהרי ׁשּמא; ּבטענת אביו ל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

זה אֹותֹו ׁשּיחׁשד ּכדי ּבוּדאי, אביו ּבֹו ׁשחׁשדֹו הּדבר ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹודע
הּיֹורׁש אֹותֹו ׁשּמׁשּביע ׁשהֹורה, מי ויׁש ּכסף. ּבׁשּתי ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָהּיֹורׁש
את מׁשּביעין הּיֹורׁשין ׁשהרי לדּון, ראּוי וכזה ׁשּמא. ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבטענת

ּבעלּה. ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא ׁשּנעּׂשית ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָהאּׁשה
אּלא„. ׁשּתפֹו, אֹו אריסֹו ׁשּזה עדים ׁשם ׁשאין ּפי על ֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאף

ּביתֹו ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ואמר: עצמֹו מּפי מֹודה ְְֲִִִֵֶֶַַָָֻהּוא

חפץ; ּבנקיטת נׁשּבע זה הרי - ּכלּום גזלּתי לא אבל ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאני,
ממֹון. לפטרֹו אּלא ׁשבּועה, לפטרֹו 'מּגֹו' אֹומרים ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָׁשאין
ׁשּמכניס זה ספק? ּבטענת להׁשּביע לֹו ׁשּיׁש הּבית ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָאיזהּו
ּפרֹות: לֹו ּומֹוציא ּפרֹות לֹו ּומכניס ּפֹועלים, ּומֹוציא ְֲֲִִִִִֵֵַּפֹועלים
ויֹוצא ּברגלֹו נכנס אּלא ונֹותן, נֹוּׂשא ׁשאינֹו הּבית ּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאבל
ׁשּמּנהּו אּפֹוטרֹוּפֹוס וכן מּספק. להׁשּביע יכֹול אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבלבד
ספק. ּבטענת אֹותֹו מׁשּביעין היתֹומים אין - יתֹומים ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָאבי
נּׂשאה ולא ּבעלּה, ּבחּיי אּפֹוטרֹוּפא נעּׂשית ׁשּלא האּׁשה ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹוכן
מּספק. אֹותּה מׁשּביעין אין - ּבעלּה קבּורת לאחר נתנה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָֹולא
על מׁשּביעים אין - ּוקבּורה מיתה ּבין ונתנה נּׂשאה אם ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָוכן
ׁשּתּׁשבע אֹומר אּתה ׁשאם לקבּורה; מיתה ּבין ׁשּנׁשּתּמׁש ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה

מתנּול. הּמת ונמצא לקבּורה, ּתמּכר לא - זה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹעל
ּבידֹו‰. מעֹות ׁשּׁשלח אֹו למכרֹו, חפץ חברֹו ּביד ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהמׁשּלח

על ּׂשכר לֹו נתן ׁשּלא ּפי על אף סחֹורה, אֹו ּפרֹות לֹו ְְִִֵֶַַַַָָָָֹלקנֹות
ונתן ונּׂשא הֹואיל זֹו, ּבׁשליחּות הנאה ולא חלק לֹו ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹזה,
מּספק, להׁשּביע לֹו ויׁש ּבית, ּכבן זה הרי - חברֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּבממֹון
אֹו ׁשּקנה הּסחֹורה לֹו ׁשהביא ּבעת ּכלּום לֹו גזל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא

מהן. לֹו ׁשּמכר הּמעֹות אֹו ְִֵֶֶַַָָָָמקצתּה
.Âנֹוּׂשא האחד ׁשהיה אֹו ּביחד, ונֹותנין ׁשּנֹוּׂשאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהּׁשּתפין

הּׁשני עם הּמעֹות אֹו מקצתּה אֹו הּסחֹורה ּומפקיד ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונֹותן
לספק, נכנסין ׁשניהם הרי - מנין ולא מּדה ולא מׁשקל ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹּבלא
הּׁשּתפין. ׁשבּועת חברֹו את להׁשּביע מהן אחד לכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻויׁש
נתעּסק לא והּׁשני ונֹותן, ׁשּנֹוּׂשא הּוא האחד היה אם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹאבל

ונתן. ׁשּנּׂשא זה אּלא נׁשּבע אין - ּכלל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָעּמֹו
.Êמעליו ונפרד האּׁשה, ונתּגרׁשה והאריסין, הּׁשּתפין ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָָֻחלקּו

מעֹות אֹו לֹו ׁשּקנה סחֹורה הּׁשליח לֹו והביא הּבית, ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּבן
אינֹו - מּיד ּתבעם ולא להם והלכּו וׁשתק, ּבהן, לֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמכר
טענת לֹו היתה אם אבל ספק. ּבטענת ּולהׁשּביעֹו לחזר ְְְְֲֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָֹיכֹול
אם וכן ּׁשּירצה. מה ּכל ּבּה ּומגלּגל עליה, מׁשּביעֹו - ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּדאי
ּדבריהם, ׁשל ּבין ּתֹורה ׁשל ּבין זמן, אחר ׁשבּועה לֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָנתחּיב
יכֹול זה הרי - אחרת ּפעם ּבית ּבן אֹו ׁשּתף לֹו ׁשּנעּׂשה ְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכגֹון
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומה הוציא שהוציא "מה אלא כלום. לו אין זה שבאופן עצמו הבעל כמו דינם בזה גם אם הפירות, מן אכלו אם אלו אריסים
הגמרא בסוגיית אמנם נראה וכן עצמו. כבעל דינם בזה שגם שם רש"י ודעת ח). הלכה שם אישות והלכות שם (משנה אכל" שאכל

כאן. משנה בלחם וראה כן. רבינו דעת שאף שכתבו כב קטן סעיף פח סימן שמואל ובבית מחוקק בחלקת ועיין שם72)שם,
הקרקע".73)פ. דעת "על כתב: שם ואבידה גזילה השבח,74)בהלכות על יתירה ההוצאה הייתה אם העליונה: על [וידם
שם).נו ואבידה גזילה בהלכות נראה (כן ברשות ירדו שהרי השבח, את נוטלים ההוצאה, על יתר השבח ואם ההוצאה, את טלים

"ארעא אריס, אינו אם אבל אריס, עצמו הבעל אם אלא אינו זה - ברשות שלא כיורד שדינו הגמרא בסוגיית שם שנראה ומה
הסוגייה]. בסוף שם רי"ד בתוספות וראה ברשות. כיורד זה והרי שם) הגמרא (כלשון קיימא" קמד:75)לאריסי בתרא בבא

א. הלכה נחלות מהלכות ט פרק להלן וראה בראב"ד.76)במשנה, וראה ההיא. המשותפת "אחין77)בירושה שם במשנה
משנה). (כסף השותפין או אחין רבינו: ומפרשה נחלות78)השותפין" (הלכות המלך" בממון ומוציא שמכניס סופר או "גבאי

ו). הלכה הירושלמי).79)שם בשם שם נחלות בהלכות משנה (מגיד ההפסד הדין כגון80)והוא מינוהו, אביהם מחמת "אם
למנותו, וראוי ביותר חכם היה ואפילו וכו' היתומים עם חסד לעשות כדי בנו, תחתיו נעמיד ואמר: זה, בדבר ידוע אביהן שהיה
כאן). משנה וכסף בראב"ד וראה שם בתרא בבבא הסוגייה מן שם נחלות (הלכות לעצמו" זה הרי - מינוהו עצמו מחמת ואם

שם.81) שם.83)באונס.82)משנה זה מצינים84)אף חוץ שמים בידי "הכל חנינא: רבי של המפורסמת המימרא לפי שם,
שם). ותוספות (רשב"ם וחום קור הם לרבינו85)ופחים", המשניות (פירוש ברעה" מפורסמות שהם המאכלות "שאכל כגון,

והאפוטרופסין.1)שם). והאריסין השותפין שבועת דין רבינו בו ביאר



oitzeyeצב oigely zekld - zah a"i ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

ּכׁשהיית ולא ׁשּבינינּו זֹו ּבׁשּתפּות גזלּתני ׁשּלא עליו: ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻלגלּגל
וכן ּבראׁשֹונה. אּפֹוטרֹוּפי אֹו ּביתי ּבן אֹו אריסי אֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָֻׁשּתפי

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.Áאינן - אחרים אצל חֹובֹות להם ונׁשאר ׁשחלקּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻהּׁשּתפין

והחֹוב חלקּו, ׁשהרי מּספק; זה את זה להׁשּביע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָיכֹולין
חלקֹו זה יּקח ּׁשּיּפרעּו מה ּבכל הּוא, ידּוע ּדבר - ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנׁשאר
מעֹות להם נׁשאר אם וכן החֹוב. מן חלקֹו וזה החֹוב ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָמן
אין - חלקֹו אחד ּכל נטלּו לא ועדין אֹותן, ידעּו ּוכבר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּבּכיס,
עּׂשּו אם וכן הם. ּכחלּוקין ׁשהּמעֹות זה; את זה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָמׁשּביעין
ּדבר חברֹו אצל מהן לאחד ונׁשאר הּׁשּתפין, ּכל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחׁשּבֹון

ׁשעדי ּפי על אף וידּוע, אבלקצּוב חלקּו. הרי - נטלֹו לא ן ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ
חלקּו לא ועדין הּפרֹות, מן ׁשהּוא ּכל ּביניהם נׁשאר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹאם
הּׁשּתפּות מן צד ּביניהם ׁשּנׁשאר אֹו מׁשקלם, ידעּו ולא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻאֹותן
חלקֹו ּכּמה מהן אחד ּכל ידע ולא חׁשּבֹון, ּבֹו עּׂשּו ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּלא
זה. את זה ּומׁשּביעין עדין, קּימת הּׁשּתפּות הרי - ְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֻהּמּגיעֹו

.Ëלהׁשּביעֹו יכֹול אינֹו - חלּקה אחר חברֹו את ׁשּתבע ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻמי
סתם להחרים לֹו יׁש אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו גלּגּול, ידי על ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא
ּביתֹו ּבן אֹו אריסֹו אֹו ׁשּתפֹו ּכׁשהיה ּכלּום ׁשּגזלֹו מי ְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻעל

ׁשּגזל. ּבּמה יֹודה ְֶֶֶַַָֹולא

עּׂשירי 1ּפרק
¤¤£¦¦

והּלה‡. ּביניהם, ּתנאי היה ׁשּכ חברֹו על ׁשּטען ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּתף
היה ׁשּלי ׁשהּקרן ׁשּטען אֹו מעֹולם; זה ּתנאי היה לא ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹאֹומר:
ׁשּטען אֹו מּזה; ּפחֹות אּלא אינֹו אֹומר: והּלה ,וכ ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכ
אֹו לקחּתי; לא אֹומר: והּלה הּׁשּתפּות, ל נתּתי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּכבר
וכל אמצע; מּׁשל אֹומר: והּלה היה, מּׁשּלי זֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּסחֹורה
ּכיצד? ּבׁשבּועה. הּתֹובע ּביד הרׁשּות - אּלּו ּבטענֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָּכּיֹוצא
הּׁשּתפין, ׁשבּועת הּׁשּתף יּׁשבע ׁשּלא הּתֹובע רצה ְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֻֻאם
דברים היּו לא ואֹומר: ּבּה ׁשּכֹופר הּטענה על הּסת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹויׁשּביעֹו
אּלּו ּכל עליו מגלּגל - רצה ואם מׁשּביעֹו; זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמעֹולם
ׁשּלא ספק: ּבטענת ּומׁשּביעֹו הּׁשּתפין, ּבׁשבּועת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻהּדברים
וׁשּזֹו ,ּכ ּתנאי ּבינינּו וׁשהיה הּׁשּתפּות, ימי ּכל ּכלּום ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻגזלּת
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן .וכ ּכ לי וׁשּנתּת ,ׁשּל ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּסחֹורה

ׁשּתפֹו·. אֹומר:הּתֹובע הּנתּבע הּׁשּתפין, ׁשבּועת להׁשּביעֹו ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָֻֻ
עדין אֹומר: והּתֹובע ּכלּום, אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכבר
על חלקנּו הּתֹובע: ׁשאמר אֹו חׁשּבֹון, עּׂשינּו ולא חלקנּו ְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא
ׁשארצה, עת ּבכל הּׁשּתפין ׁשבּועת אֹות ׁשאׁשּביע ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻמנת
יכֹול אינֹו - ליֹום מּיֹום אֹותי מדחה ואּתה נׁשּבעּת, לא ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹועדין
חלקנּו, ּכן הּנתּבע: אמר אפּלּו ספק. ּבטענת ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָלהׁשּביעֹו
עלי, ׁשּזקפּתֹו חֹוב אּלא אינֹו הּנׁשאר וזה אצלי, ל ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָונׁשאר
ׁשּתפֹו ׁשהיה עדים ׁשּיׁש ּפי על אף אצלי, הּנחּת ּפּקדֹון ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻאֹו
להׁשּביע יכֹול ואינֹו ספק. ּבטענת להׁשּביעֹו יכֹול אינֹו -ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ
ידי על ואפּלּו מעֹולם, נׁשּתּתפּו ׁשּלא אֹו חלקּו ׁשּכבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹהּסת
אם אּלא מגלּגלין ואין הּסת מׁשּביעין ׁשאין לפי ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָגלּגּול.

ּדבר אבל ממֹון; לׁשּלם חּיב יהיה ּבֹו יֹודה ׁשאם דבר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָטענֹו
עליו נׁשּבע אינֹו - ׁשבּועה אּלא חּיב אינֹו ּבֹו הֹודה ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשאפּלּו
הֹוראה. ּבעלי הּגאֹונים הֹורּו וכזה גלּגּול. ידי על ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָואפּלּו

וזה‚. ,וכ ּכ אצל לי ונׁשאר אּתה ׁשּתפי ׁשעדין ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻטען
היית לא אֹו ּכלּום, אצלי ל נׁשאר ולא חלקנּו ּכבר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹאֹומר:
ּכלּום, ּבידֹו לֹו ׁשאין הּסת נׁשּבע הּנתּבע הרי - מעֹולם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּתפי
עליו מגלּגל ואינֹו מעֹולם; ּכלּום גזלּתני ׁשּלא עליו: ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּומגלּגל
ׁשּבארנּו. הּטעם מן חלקנּו, ׁשּכבר אֹו ׁשּתפֹו היה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּלא

ּבטענת„. להׁשּביע לי ויׁש אנחנּו ׁשּתפין ׁשעדין ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָֻטען
הּתֹובע והביא מעֹולם, נׁשּתּתפנּו לא אֹומר: והּלה ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹספק,
- חלקנּו ואמר: ּכ אחר הּנתּבע וחזר ׁשּתפֹו, ׁשהיה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻעדים
ויּׁשבע זֹו, לׁשבּועה ּכפרן החזק ׁשהרי לֹו, ׁשֹומעין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻאין

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן הּׁשּתפין. ְְִֵֵֶַַַָָֹֻׁשבּועת
ׁשמעֹון‰. והּטיל ּדינרים, מאֹות ארּבע לּכיס ׁשהּטיל ְְְְִִִִִִִִֵֵֶַַַָראּובן

ּביד ּכּלֹו הּממֹון והרי ּביחד, ונתנּו ונּׂשאּו ונׁשּתּתפּו, ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֻמאתים,
- ּדינרין מאֹות חמׁש הּקרן מן ׁשּפחת ראּובן וטען ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָראּובן,
,ּכ ׁשּפחתֹו הּׁשּתפין ׁשבּועת ראּובן יּׁשבע אֹומרים: ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאין
ׁשבּועת ראּובן יּׁשבע אּלא מּביתֹו; חמּׁשים ׁשמעֹון ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָויׁשּלם
יׁשּלם ולא ּבלבד, ׁשּבידֹו ּבּמנה ויל ׁשּפחתֹו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהׁשּתפין
זֹו ּבפחת ּבוּדאי יֹודע ׁשּׁשמעֹון ראּובן, טען ּכלּום. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשמעֹון
הּפחת סכּום ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו ׁשמעֹון על יגלּגל - ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּפחתֹו
יּׁשבע - ּכלל זֹו ּבׁשּתפּות ׁשמעֹון נתעּסק לא ואם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֻהּזה.
ולא ויּפטר. ההפסד, ּבזה ּבוּדאי יֹודע ׁשאינֹו הּסת ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשמעֹון
חֹולקים - ׁשמעֹון ּביד הּנׁשאר הּמנה זה היה אם אּלא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָעֹוד,
ׁשּיּׁשבע ּכדי ונֹוטלין הּנׁשּבעין מן הּׁשּתף ׁשאין ּבׁשוה. ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאֹותֹו
מּדבר נֹוטל אֹו ונפטר, נׁשּבע אּלא חברֹו; ּׁשּביד מה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹויּטל
הֹוראה. ּבעלי ּבֹו טעּו ׁשּכבר זה, ּבדין והּזהר ידֹו. ּתחת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא

.Â:מנה הּׁשּתפּות ּבזֹו חֹוב עליו ללוי ׁשּיׁש ׁשמעֹון, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻטען
נאמן, - ללוי לּתנֹו יכֹול והיה החֹוב ּכדי ּבידֹו היה ְְְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָאם
אינֹו - לּתן ּבידֹו אין ואם מחּׁשבין; ּכ ואחר החֹוב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָונֹותנין
לּׁשּתפּות, הידּועה הּסחֹורה מן אֹו ראּובן מּיד להֹוציא ְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָֻנאמן
אפּלּו ראּובן. נכסי על ולוי ׁשמעֹון עֹוּׂשין הם קנּוניא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשּמא
ּכלּום. מּמּנה לׁשּלם חּיב ראּובן אין - ּבׁשטר הּמלוה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָהיתה
ׁשעלי החֹוב ׁשּזה ּבוּדאי יֹודע ׁשראּובן ׁשמעֹון, טען אם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאבל
ראּובן יּׁשבע - הּוא אצלנּו והחֹוב הּוא, הּׁשּתפּות ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָֻמחמת
ויׁשּלם אצלנּו, זה ׁשחֹוב יֹודע ׁשאינֹו גלּגּול ידי על אֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַהּסת
ּבׁשם לוי על חֹוב ׁשטר יצא אם וכן מּׁשּלֹו. החֹוב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשמעֹון
ׁשמעֹון: ואמר הּׁשּתפּות, מּממֹון דינרין ּבמאה ְְְְִִִִִֵַַָָָָָֻׁשמעֹון

ׁשמ ׁשאמר אֹו לּכיס, והחזרּתי זמןנפרעּתי לֹו קבעּתי עֹון: ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָ
על עֹוּׂשה הּוא קנּוניא ׁשּמא נאמן, אינֹו - לׁשּתים אֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָלׁשנה
ּבהֹודאת נפטר ּכבר לוי זה? ּבדין ּדנין וכיצד ראּובן. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנכסי
ויתּבע מּביתֹו, יׁשּלם - ראיה ׁשמעֹון הביא לא ואם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹׁשמעֹון,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשאמר. זמן ּבסֹוף לוי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
וׁשּתפין ׁשלּוחין הלכֹות להּו ְְְְְִִִִָֻסליקּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

השותפין.1) שבועת דין המשך

oixcdpq zekld - zah 'fÎ'e ipyÎoey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
lybe zxecdn jezn

meil cg` wxt m"anx ixeriya"ryz'd zah a"iÎ'e -

ה'תשע"ב טבת ו' ראשון יום

oixcdpq zFkld¦§©§¤§¦
עּׂשרים ¦§¤¤¤ּפרק

עדים‡. ּפי על אּלא הּדעת, ּבאמד עֹונׁשין ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאין
והתרּו חברֹו, אחר רֹודף העדים ראּוהּו אפּלּו ּברּורה. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבראּיה
ונכנסּו לחרּבה אחריו ׁשּנכנס אֹו עיניהם, והעלימּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו,
ההֹורג, ּביד ּדם מנּטף והּסיף ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָאחריו,
ּבעדּות הֹורגין ּדין ּבית אין - ׁשהּכהּו ּבעת ראּוהּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֹהֹואיל
אם וכן ּתהרג. אל וצּדיק ונקי נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹזֹו.
את ׁשעבד ראהּו זה זרה, עבֹודה ׁשעבד ׁשנים עליו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהעידּו

ּבֹוהחּמ והתרה הּלבנה את ׁשעבד ראהּו וזה ּבֹו, והתרה ה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ויׁש הֹואיל ּתהרג. אל וצּדיק ונקי ׁשּנאמר: מצטרפין. אין -ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּתהרגהּו. אל - צּדיק ולהיֹותֹו לנּקֹותֹו צד ְְְְִִֵַַַַַַָׁשם
ּבאנס·. ּדין ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין דבר ׁשעּׂשה מי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּיהרג מצּוה ׁשהיה ּפי על ואף אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
אינֹו - אנּוס והּוא הּׁשם את ׁשחּלל ּפי על אף יעבר. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹואל
ּדין, לבית אזהרה זֹו דבר. תעּׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנהרג.

האנּוס. את יענׁשּו ְֶֶַַָָֹׁשּלא
ּבית‚. מיתת חּיב - הערוה על ׁשּבא עד ׁשאנסּוהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאיׁש

ּבאנס, הּנבעלת האּׁשה אבל לדעת. אּלא קּׁשּוי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדין;
ּפטּורה, היא הרי - לֹו הּניחּו ׁשּנאנסה: אחר אמרה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאפּלּו

עליה. נתּגּבר ׁשּיצרּה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּפני
נהרג„. ּכבר יאמרּו: ׁשּלא ההֹורג. על לחּוס ּדין לבית ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹֹאסּור

מתרּׁשלין ונמצאּו האחר? ּבהריגת יׁש ּתֹועלת ּומה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָזה,
הּנקי. דם ּובערּת עליו, עינ תחֹוס לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהריגתֹו.
יאמרּו: ׁשּלא קנס. ׁשּנתחּיב מי על לחּוס ּדין לבית אסּור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוכן
ׁשּיׁש ּכל מּמּנּו מגּבין אּלא עּׂשה. ּבכּונה ׁשּלא זה, הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעני
ממֹונֹות ּבדיני וכן .עינ תחֹוס ולא ׁשּנאמר: חנינה. ּבלא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלֹו
ּדינֹו ּובעל זה, הּוא עני ּתאמר: ׁשּלא הּדל. על מרחמין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹאין
ּבּדין, אזּכּנּו - לפרנסֹו חּיבין והעׁשיר ואני הֹואיל ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָעׁשיר;
לא ודל ּתֹורה: הזהירה זה על ּבכבֹוד. מתּפרנס ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹונמצא
ּפני להּדר אסּור דל. פני תּׂשא לא ונאמר: ּבריבֹו. ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹתהּדר
ּגדֹול חכם אחד לדין, ׁשנים לפני ׁשּבאּו הרי ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָגדֹול.
ולא ּגדֹול, ׁשל ּבׁשלֹומֹו לׁשאל תקּדים לא - הדיֹוט ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹֹואחד
טענֹותיו יסּתּתמּו ׁשּלא ּכדי תכּבדּנּו, ולא ּפנים, לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּתסּביר
הּדין. ׁשּיּגמר עד מהן לאחד נפנה אינֹו אּלא אחר; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּתאמר: אל חכמים: אמרּו גדֹול. ּפני תהּדר לא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָעׁשיר

גדֹול. ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ְְְְְֱֵֶֶַַָָָֹּבבׁשּתֹו?
ּתאמר:‰. אל - רׁשע ואחד ּכׁשר אחד ׁשנים, לפני ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו

מׁשּנה ׁשאינֹו זה וחזקת מׁשּקר, וחזקתֹו הּוא ורׁשע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהֹואיל

מׁשּפט תּטה לא נאמר: זה על הרׁשע. על הּדין אּטה ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבדברֹו,
תּטה לא ּבמצֹות, אביֹון ׁשהּוא ּפי על אף - ּבריבֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹֹאבינ

ִדינֹו.
.Âּומזּכה הּדין, את המעּות זה - ּבּמׁשּפט עול תעּׂשּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

ּומארי הּדין, את המעּנה וכן הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאת
זה הרי - דינים מּבעלי אחד לצער ּכדי ּברּורים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבדברים

עול. ְִֶַָּבכלל
.Êׁשּיחקרהּו קדם הּדין את וחֹות וקֹופץ ּבהֹוראה, לּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגס

ׁשֹוטה, זה הרי - ּכּׁשמׁש ּברּור לֹו ׁשּיהא עד עצמֹו לבין ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבינֹו
אּיֹוב וכן ּבּדין. מתּונים הוּו חכמים: צּוּו ּכ רּוח. וגס ְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָָרׁשע

אחקרהּו. ידעּתי לא ורב אֹומר: ְְְְִִֵֵֶַָֹהּוא
.Áּפסּוק ּבדין לדּמֹותֹו והתחיל ּדין, לפניו ׁשּבא ּדּין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּכל

ואינֹו ּבחכמה מּמּנּו ּגדֹול ּבּמדינה ויׁש אֹותֹו, ידע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכבר
ּגס ׁשּלּבם הרׁשעים ּבכלל זה הרי - ּבֹו ונמל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהֹול
אּלּו ׁשּכל לֹו. ּתבֹוא רעה על רעה חכמים: ואמרּו ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָּבהֹוראה.

הּמבי הן, הרּוח מּגּסּות - ּבהן וכּיֹוצא לידיהּדברים אֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּגיע ׁשּלא ּתלמיד זה - הּפילה חללים רּבים ּכי הּדין. ְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָֹעּוּות
להֹוראה ׁשהּגיע זה - הרגיה ּכל ועצמים ּומֹורה; ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻלהֹוראה
ׁשּיׁש ידע אם אבל לֹו; צרי הּדֹור ׁשּיהיה והּוא מֹורה. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואינֹו
זה הרי - ההֹוראה מן עצמֹו ּומנע להֹוראה, ראּוי ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָלׁשם
וגזל איבה מּמּנּו מֹונע - הּדין מן עצמֹו הּמֹונע וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻמׁשּבח.
רּוח. וגס רׁשע ׁשֹוטה, - ּבהֹוראה לּבֹו והּגס ׁשוא; ְְְְְִֶַַַַַָָָָָּוׁשבּועת

.Ëרחֹוק היה ּכן אם אּלא רּבֹו, לפני הלכה יֹורה אל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתלמיד
יּׂשראל. מחנה ּכנגד - ּפרסאֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו

.Èממֹון הֹוצאת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדין הּדברים אּלּו ׁשּכל ּתאמר: ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאל
ודין מנה אלף דין יהי לעֹולם לזה. ּונתינתֹו מּזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהרּבה

ּדבר. לכל ּבעיני ׁשוין אחת ְְְִֵֶַַָָָָָּפרּוטה
.‡Èואם ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות ּבדין לדּון יֹוׁשבין הּדּינין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאין

מּׁשוה לפחֹות אפּלּו ּדינֹו את ּגֹומרין - ּפרּוטה לׁשוה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֻהזקקּו
ְָּפרּוטה.

.·È,אחד ּבלאו עֹובר - מּיּׂשראל אחד מׁשּפט הּמּטה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּבׁשני עֹובר - גר היה ואם ּבּמׁשּפט. עול תעּׂשּו לא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
עֹובר - יתֹום היה ואם ּגר. מׁשּפט תּטה לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאוין,

יתֹום. ּגר מׁשּפט ׁשּנאמר: לאוין, ְְֱִִִֵֶֶַַָָָּבׁשלׁשה

ה'תשע"ב טבת ז' שני יום

ועּׂשרים אחד ּפרק
יוםראשוֿןשניו'ֿז'טבת

¤¤¤¨§¤§¦

ּבצדק‡. ׁשּנאמר: ּבצדק. הּׁשֹופט לׁשּפט עּׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹמצות
ּבעלי ׁשני הׁשוית זֹו הּמׁשּפט? צדק זהּו אי .עמית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתׁשּפט
אֹומר ואחד צרּכֹו, ּכל מדּבר אחד יהא לא ּדבר. ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹדינין
רּכֹות, לֹו וידּבר לאחד ּפנים יסּביר ולא !ּדברי קּצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹו:

קׁשֹות. לֹו וידּבר לאחר ּפניו ְְִֵֵֵַַַָָָוירע
יקרים,·. ּבגדים מלּבׁש מהם אחד ׁשהיה דינין, ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני
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עדים‡. ּפי על אּלא הּדעת, ּבאמד עֹונׁשין ּדין ּבית ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹאין
והתרּו חברֹו, אחר רֹודף העדים ראּוהּו אפּלּו ּברּורה. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָּבראּיה
ונכנסּו לחרּבה אחריו ׁשּנכנס אֹו עיניהם, והעלימּו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבֹו,
ההֹורג, ּביד ּדם מנּטף והּסיף ּומפרּפר הרּוג ּומצאּוהּו ְְְְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָאחריו,
ּבעדּות הֹורגין ּדין ּבית אין - ׁשהּכהּו ּבעת ראּוהּו ולא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָֹהֹואיל
אם וכן ּתהרג. אל וצּדיק ונקי נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה ועל ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹזֹו.
את ׁשעבד ראהּו זה זרה, עבֹודה ׁשעבד ׁשנים עליו ְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָהעידּו

ּבֹוהחּמ והתרה הּלבנה את ׁשעבד ראהּו וזה ּבֹו, והתרה ה ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ויׁש הֹואיל ּתהרג. אל וצּדיק ונקי ׁשּנאמר: מצטרפין. אין -ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּתהרגהּו. אל - צּדיק ולהיֹותֹו לנּקֹותֹו צד ְְְְִִֵַַַַַַָׁשם
ּבאנס·. ּדין ּבית מיתת עליו ׁשחּיבין דבר ׁשעּׂשה מי ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹּכל

ׁשּיהרג מצּוה ׁשהיה ּפי על ואף אֹותֹו. ממיתין ּדין ּבית אין -ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
אינֹו - אנּוס והּוא הּׁשם את ׁשחּלל ּפי על אף יעבר. ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹואל
ּדין, לבית אזהרה זֹו דבר. תעּׂשה לא ולּנערה ׁשּנאמר: ְְְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנהרג.

האנּוס. את יענׁשּו ְֶֶַַָָֹׁשּלא
ּבית‚. מיתת חּיב - הערוה על ׁשּבא עד ׁשאנסּוהּו ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאיׁש

ּבאנס, הּנבעלת האּׁשה אבל לדעת. אּלא קּׁשּוי ׁשאין ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדין;
ּפטּורה, היא הרי - לֹו הּניחּו ׁשּנאנסה: אחר אמרה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָאפּלּו

עליה. נתּגּבר ׁשּיצרּה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּפני
נהרג„. ּכבר יאמרּו: ׁשּלא ההֹורג. על לחּוס ּדין לבית ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹֹאסּור

מתרּׁשלין ונמצאּו האחר? ּבהריגת יׁש ּתֹועלת ּומה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָזה,
הּנקי. דם ּובערּת עליו, עינ תחֹוס לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּבהריגתֹו.
יאמרּו: ׁשּלא קנס. ׁשּנתחּיב מי על לחּוס ּדין לבית אסּור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹוכן
ׁשּיׁש ּכל מּמּנּו מגּבין אּלא עּׂשה. ּבכּונה ׁשּלא זה, הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹעני
ממֹונֹות ּבדיני וכן .עינ תחֹוס ולא ׁשּנאמר: חנינה. ּבלא ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹלֹו
ּדינֹו ּובעל זה, הּוא עני ּתאמר: ׁשּלא הּדל. על מרחמין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹאין
ּבּדין, אזּכּנּו - לפרנסֹו חּיבין והעׁשיר ואני הֹואיל ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָעׁשיר;
לא ודל ּתֹורה: הזהירה זה על ּבכבֹוד. מתּפרנס ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹונמצא
ּפני להּדר אסּור דל. פני תּׂשא לא ונאמר: ּבריבֹו. ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹתהּדר
ּגדֹול חכם אחד לדין, ׁשנים לפני ׁשּבאּו הרי ּכיצד? ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָגדֹול.
ולא ּגדֹול, ׁשל ּבׁשלֹומֹו לׁשאל תקּדים לא - הדיֹוט ְְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹֹואחד
טענֹותיו יסּתּתמּו ׁשּלא ּכדי תכּבדּנּו, ולא ּפנים, לֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹּתסּביר
הּדין. ׁשּיּגמר עד מהן לאחד נפנה אינֹו אּלא אחר; ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשל
ּתאמר: אל חכמים: אמרּו גדֹול. ּפני תהּדר לא ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ואראה אבּיׁשּנּו היא זה, הּוא ּגדֹולים ּבן זה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָעׁשיר

גדֹול. ּפני תהּדר לא נאמר: לכ ְְְְְֱֵֶֶַַָָָֹּבבׁשּתֹו?
ּתאמר:‰. אל - רׁשע ואחד ּכׁשר אחד ׁשנים, לפני ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּבאּו

מׁשּנה ׁשאינֹו זה וחזקת מׁשּקר, וחזקתֹו הּוא ורׁשע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהֹואיל

מׁשּפט תּטה לא נאמר: זה על הרׁשע. על הּדין אּטה ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבדברֹו,
תּטה לא ּבמצֹות, אביֹון ׁשהּוא ּפי על אף - ּבריבֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹֹאבינ

ִדינֹו.
.Âּומזּכה הּדין, את המעּות זה - ּבּמׁשּפט עול תעּׂשּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹלא

ּומארי הּדין, את המעּנה וכן הּזּכאי. את ּומחּיב החּיב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָאת
זה הרי - דינים מּבעלי אחד לצער ּכדי ּברּורים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבדברים

עול. ְִֶַָּבכלל
.Êׁשּיחקרהּו קדם הּדין את וחֹות וקֹופץ ּבהֹוראה, לּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּגס

ׁשֹוטה, זה הרי - ּכּׁשמׁש ּברּור לֹו ׁשּיהא עד עצמֹו לבין ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבינֹו
אּיֹוב וכן ּבּדין. מתּונים הוּו חכמים: צּוּו ּכ רּוח. וגס ְְְֱֲִִִִִֵַַַָָָָרׁשע

אחקרהּו. ידעּתי לא ורב אֹומר: ְְְְִִֵֵֶַָֹהּוא
.Áּפסּוק ּבדין לדּמֹותֹו והתחיל ּדין, לפניו ׁשּבא ּדּין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָּכל

ואינֹו ּבחכמה מּמּנּו ּגדֹול ּבּמדינה ויׁש אֹותֹו, ידע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּכבר
ּגס ׁשּלּבם הרׁשעים ּבכלל זה הרי - ּבֹו ונמל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהֹול
אּלּו ׁשּכל לֹו. ּתבֹוא רעה על רעה חכמים: ואמרּו ְְְֲִֵֶַָָָָָָָָָָּבהֹוראה.

הּמבי הן, הרּוח מּגּסּות - ּבהן וכּיֹוצא לידיהּדברים אֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּגיע ׁשּלא ּתלמיד זה - הּפילה חללים רּבים ּכי הּדין. ְֲִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָֹעּוּות
להֹוראה ׁשהּגיע זה - הרגיה ּכל ועצמים ּומֹורה; ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֻֻלהֹוראה
ׁשּיׁש ידע אם אבל לֹו; צרי הּדֹור ׁשּיהיה והּוא מֹורה. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָואינֹו
זה הרי - ההֹוראה מן עצמֹו ּומנע להֹוראה, ראּוי ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָלׁשם
וגזל איבה מּמּנּו מֹונע - הּדין מן עצמֹו הּמֹונע וכל ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֻמׁשּבח.
רּוח. וגס רׁשע ׁשֹוטה, - ּבהֹוראה לּבֹו והּגס ׁשוא; ְְְְְִֶַַַַַָָָָָּוׁשבּועת

.Ëרחֹוק היה ּכן אם אּלא רּבֹו, לפני הלכה יֹורה אל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתלמיד
יּׂשראל. מחנה ּכנגד - ּפרסאֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמּמּנּו

.Èממֹון הֹוצאת ּבֹו ׁשּיׁש ּבדין הּדברים אּלּו ׁשּכל ּתאמר: ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאל
ודין מנה אלף דין יהי לעֹולם לזה. ּונתינתֹו מּזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהרּבה

ּדבר. לכל ּבעיני ׁשוין אחת ְְְִֵֶַַָָָָָּפרּוטה
.‡Èואם ּפרּוטה. מּׁשוה ּפחֹות ּבדין לדּון יֹוׁשבין הּדּינין ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאין

מּׁשוה לפחֹות אפּלּו ּדינֹו את ּגֹומרין - ּפרּוטה לׁשוה ְְְְְְֲִִִִֶֶֶָָָָֻהזקקּו
ְָּפרּוטה.

.·È,אחד ּבלאו עֹובר - מּיּׂשראל אחד מׁשּפט הּמּטה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכל
ּבׁשני עֹובר - גר היה ואם ּבּמׁשּפט. עול תעּׂשּו לא ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
עֹובר - יתֹום היה ואם ּגר. מׁשּפט תּטה לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלאוין,

יתֹום. ּגר מׁשּפט ׁשּנאמר: לאוין, ְְֱִִִֵֶֶַַָָָּבׁשלׁשה

ה'תשע"ב טבת ז' שני יום

ועּׂשרים אחד ּפרק
יוםראשוֿןשניו'ֿז'טבת

¤¤¤¨§¤§¦

ּבצדק‡. ׁשּנאמר: ּבצדק. הּׁשֹופט לׁשּפט עּׂשה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹמצות
ּבעלי ׁשני הׁשוית זֹו הּמׁשּפט? צדק זהּו אי .עמית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּתׁשּפט
אֹומר ואחד צרּכֹו, ּכל מדּבר אחד יהא לא ּדבר. ּבכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹדינין
רּכֹות, לֹו וידּבר לאחד ּפנים יסּביר ולא !ּדברי קּצר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹלֹו:

קׁשֹות. לֹו וידּבר לאחר ּפניו ְְִֵֵֵַַַָָָוירע
יקרים,·. ּבגדים מלּבׁש מהם אחד ׁשהיה דינין, ּבעלי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשני
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הלּביׁשהּו אֹו למכּבד: אֹומר - ּבזּויין ּבגדים מלּבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻֻוהּׁשני
ׁשוין, ׁשּתהיּו עד ּכמֹותֹו לבׁש אֹו עּמֹו, ׁשּתדּון עד ְְְְְִִִֶֶַַַָָּכמֹות

ּבדין. ּתעמדּו ּכ ְְִַַַַָאחר
עֹומדים.‚. ׁשניהם אּלא עֹומד, ואחד יֹוׁשב אחד יהיה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹלא

יׁשב ולא מֹוׁשיבין. - ׁשניהם את להֹוׁשיב ּדין ּבית רצּו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶָֹואם
ּדברים ּבּמה זה. ּבצד זה אּלא למּטה, ואחד למעלה ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד
ׁשניהם - ּדין ּגמר ּבׁשעת אבל ּומּתן; מּׂשא ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָאמּורים?
ּדין? גמר זהּו ואי מׁשה. על העם וּיעמד ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹּבעמידה.
ּדברים ּבּמה חּיב. אּתה ּפלֹוני איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני ְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָאיׁש
ּבעמידה. לעֹולם - העדים אבל דינין; ּבבעלי ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵַַָָָָאמּורים?

האנׁשים. ׁשני ועמדּו ְְְֱֲִֵֶֶַָָָׁשּנאמר:
את„. מֹוׁשיבין - לדין ׁשּבאּו הארץ ועם חכם ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָּתלמיד

אין - יׁשב לא אם ׁשב! הארץ: לעם ואֹומרים ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהחכם,
ויׁשב לדין ּכׁשּיבֹוא הּתלמיד יקּדים ולא .ּכ על ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמקּפידין
לקרֹות, זמן לֹו קבּוע היה ואם לפניו. לדּון ּכרֹוצה רּבֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלפני

מּתר. - זמּנֹו ְַָָֻּובא
ּבכל‰. הּגמרא מאחר יּׂשראל דיני ּבּתי ּכל נהגּו ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָּכבר

ּכדי העדים, ּומֹוׁשיבין דינין ּבעלי ׁשּמֹוׁשיבין ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַָהיׁשיבֹות,
על הּדת מׁשּפטי להעמיד ּכח ּבנּו ׁשאין הּמחלקת. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹלסּלק

.ּתּלם ִָ
.Âּדין את מקּדימין - הרּבה דין ּבעלי הּדּינים לפני ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָהיּו

אלמנה. ריבּו יתֹום ׁשפטּו ׁשּנאמר: האלמנה. לדין ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּיתֹום
קֹודם חכם ּתלמיד ודין חכם. ּתלמיד לדין קֹודם אלמנה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָודין
ׁשּבׁשת האיׁש; לדין קֹודם האּׁשה ודין הארץ. עם ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָלדין

מרּבה. ְִָָָֻהאּׁשה
.Êׁשּיבֹוא קדם דינין מּבעלי אחד ּדברי לׁשמע לּדּין ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹאסּור

אסּור. - אחד דבר ואפּלּו חברֹו. ּבפני ׁשּלא אֹו ְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹחברֹו
ּבלא עֹובר - מאחד הּׁשֹומע וכל אחיכם. ּבין ׁשמע ְְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
זה: לאו ּובכלל ׁשוא. ׁשמע תּׂשא לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹתעּׂשה,
עדּות ּומעיד הרע, לׁשֹון ּומסּפר הרע, לׁשֹון למקּבל ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָָאזהרה
קדם לּדּין ּדבריו יׁשמיע ׁשּלא מזהר ּדין ּבעל וכן ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻׁשקר.
מּדבר נאמר: ּבֹו וכּיֹוצא זה על וגם חברֹו. ּדין ּבעל ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּיבֹוא

ּתרחק. ְִֶֶָׁשקר
.Áהיה ּכן אם אּלא הּתרּגמן, מּפי ׁשֹומע הּדּין יהיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻלא

מהיר אינֹו ואם טענֹותיהם. וׁשֹומע דינין ּבעלי לׁשֹון ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָמּכיר
אֹותם להֹודיע הּתרּגמן יעמד - להם להׁשיב ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּבלׁשֹונם

זה. וזּכה זה חּיב טעם זה ּומאי הּדין, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָּפסק
.Ë.טענֹותיהן ולׁשנֹות דינין ּבעלי טענֹות לׁשמע הּדּין ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹצרי

הּמת. ּובנ החי ּבני זה אֹומרת זאת ,הּמל וּיאמר ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹׁשּנאמר:
חֹותכֹו. ּכ ואחר ּבלּבֹו, הּדין את ְְְְִִֵֶַַַַָּומצּדק

.È?ּדין ּבעל ׁשל לדבריו מליץ יעּׂשה ׁשּלא לדּין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּנין
ּׁשּנר מה יאמר אּלא ּתרחק. ׁשקר מּדבר לֹוׁשּנאמר: אה ְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

אפּלּו ּכלל. טענה דינין מּבעלי אחד ילּמד ולא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹויׁשּתק.
אּלא אחד! עד מקּבלין אין לֹו: יאמר לא - אחד עד ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹהביא
ויאמר: ׁשּיֹודה הלואי !עלי העיד זה הרי לּנטען: ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹיאמר
ואינֹו הּוא, אחד עד ויאמר: הּוא ׁשּיטען עד העיד! ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹאמת

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן עלי. ְֱֵֵֶֶַַָָָֹנאמן

.‡Èלאמרּה מבּקׁש ּדין ּובעל מהן, לאחד זכּות הּדּין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָראה
עצמֹו להּציל מצטער ׁשראהּו אֹו הּדברים, לחּבר יֹודע ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָואינֹו
נׁשּתּבׁש אֹו מּמּנּו, נסּתּלק והּכעס החמה ּומּפני אמת, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָּבטענת
ּתחּלת להבינֹו מעט, לסעדֹו מּתר זה הרי - הּסכלּות ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָֻמּפני
זה ּבדבר להתיּׁשב וצרי לאּלם. ּפי ּפתח מּׁשּום ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָהּדבר,

הּדּינין. ּכעֹורכי יהיה ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹהרּבה,
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ׁשּלא‡. עד קׁשה: ואחד ר אחד לדין, לפני ׁשּבאּו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשנים
אּתה ואי ּדבריהם את מּׁשּתׁשמע אֹו ּדבריהם, את ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּתׁשמע
נזקק איני להם: לֹומר רּׁשאי אּתה - נֹוטה הּדין להיכן ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָיֹודע
אבל הּדּין. אחר רֹודף ונמצא הּקׁשה, יתחּיב ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָלכם!
אּתה אי - נֹוטה הּדין להיכן ותדע ּדבריהם את ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמּׁשּתׁשמע
איׁש. מּפני תגּורּו לא ׁשּנאמר: לכם! נזקק איני לֹומר: ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹרּׁשאי
ּבני, את יהרג ׁשּמא הּוא, רׁשע ּפלֹוני איׁש ּתאמר: ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹׁשּלא
היה ואם נטיעֹותי. יקּצץ ׁשּמא ּגדיׁשי, את ידליק ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמא

להם. להּזקק חּיב - לרּבים ְְִִֵֶֶַַָָָָֻממּנה
לעני·. זכּות וראה רּבֹו, לפני יֹוׁשב ׁשהיה ּתלמיד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוכן

מּׁש עֹובר זה הרי - ׁשתק אם לעׁשיר, תגּורּווחֹובה לא ּום ְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
לדּין ּומּנין ּתרחק. ׁשקר מּדבר נאמר: זה ועל איׁש. ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָמּפני
ׁשקר מּדבר לֹומר: ּתלמּוד לפניו? ּבּור ּתלמיד יֹוׁשיב ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

ְִָּתרחק.
יאמר:‚. ׁשּלא ּבּדין, ׁשּטֹועה רּבֹו ׁשראה לתלמיד ְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּומּנין

ׁשּיּקרא ּכדי ואבנּנּו, ואסּתרּנּו הּדין ׁשּיּגמר עד לֹו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָאמּתין
ּתרחק. ׁשקר מּדבר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמי? על ְְְְִִִִֶֶַַַַַָהּדין

אֹו„. רֹוצים אּתם ּבדין ּבּתחּלה: דינים לבעלי לֹומר ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָמצוה
ּבית וכל ּפׁשרה. ּביניהן עֹוּׂשין - ּבפׁשרה רצּו אם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּבפׁשרה?
נאמר: ועליו מׁשּבח. זה הרי - ּתמיד ּפׁשרה ׁשעֹוּׂשין ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֻּדין
עּמֹו ׁשּיׁש מׁשּפט זהּו אי ּבׁשעריכם. ׁשפטּו ׁשלֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמׁשּפט
דוד ויהי אֹומר: הּוא ּבדוד וכן ּבּצּוע. זה אֹומר: הוי ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַָָָׁשלֹום?
עּמֹו ׁשּיׁש מׁשּפט זהּו אי עּמֹו. לכל ּוצדקה מׁשּפט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹעּׂשה
ּדברים ּבּמה הּפׁשרה. והיא ּבּצּוע. זהּו אֹומר: הוי ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָצדקה?
וידע ּדבריהם ׁשּׁשמע ּפי על אף ּדין. ּגמר קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאמּורים?
הּדין ׁשּגמר אחרי אבל לבצע. מצוה - נֹוטה הּדין ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהיכן
אינֹו - חּיב אּתה ּפלֹוני איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני איׁש ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָואמר:
ההר. את הּדין יּקב אּלא ּביניהן, ּפׁשרה לעּׂשֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹרּׁשאי

יׁש‰. - ּדין ּבבית ּבפׁשרה הּדין ּבעלי ׁשרצּו ּפי על ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאף
ׁשניהם. מּיד ׁשּיקנּו עד הּדין, את ולתּבע לחזר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלהם

.Âאין - ׁשּדנּו הדיֹוטֹות ׁשּׁשני הּדין. מּכח ּפׁשרה ּכח ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיפה
ּפׁשרה עּׂשּו ואם ּבהן; לחזר דינין לבעלי ויׁש ּדין, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹּדיניהן

ּבהן. לחזר יכֹולין אין - מּידן ְְֲִִֵֶַָָָָֹוקנּו
.Êאני לֹומר: ּדין, מּבית ּכׁשּיצא הּדּינים, מן לאחד ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאסּור

אעּׂשה מה אבל עלי; חֹולקין וחברי המחּיב, אֹו המזּכה ְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָהּוא
רכיל הֹול ּבכלל הּוא הרי - ּכן אמר ואם עלי? רּבּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהם
ׁשּנאמרּו דברים ׁשהֹוציא אחד, ּבתלמיד ּומעּׂשה ּסֹוד. ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָמגּלה
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ּבית והֹוציאּוהּו ׁשנה, ועּׂשרים ׁשּתים לאחר הּמדרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבבית
הּוא! סֹוד מגּלה זה עליו: והכריזּו הּמדרׁש, מּבית ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּדין

.Áּכֹותבין - ּדין ּפסק לֹו לכּתב דינים מּבעלי אחד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשאל
ּדינֹו ּבעל ּפלֹוני עם ּפלֹוני ׁשל ּדין לבית ּפלֹוני ּבא :ּכ ְְְְִִִִִִֵֶַַָָלֹו
מזּכירין ואין לֹו. ונֹותנין חּיב. אֹו זּכאי ויצא ,ּבכ ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּטענֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדין ּבית אּלא: המחּיבין, ׁשם ולא המזּכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשם

ּפלֹוני. נזּדּכה ְְְִִִִֵֶֶַמּדבריהם
.Ëדינין ּבעלי מכניסין ירּוׁשלים: אנׁשי ׁשל מנהגם היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכ

וׁשֹומעים העדים ּומכניסים וטענֹותיהם, ּדבריהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָוׁשֹומעים
ונֹותנים נֹוּׂשאים והּדּינים לחּוץ, אדם ּכל ּומֹוציאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּדבריהם.
ּבעלי מכניסין ּכ ואחר הּדבר. את וגֹומרין ּבּדבר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּביניהם
איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני איׁש אֹומר: ׁשּבּדּינים וגדֹול ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָדינים,
זה אי דינים מּבעלי אחד ידע ׁשּלא ּכדי חּיב. אּתה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפלֹוני
ׁשחּיבֹו. הּוא דּין זה אי ולא אֹותֹו, ׁשּזּכה מי הּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹדּין

.Èאסּור - רׁשע אֹו גזלן ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָּדּין
נקּיי היּו וכ ּתרחק. ׁשקר מּדבר ׁשּנאמר: עּמֹו. ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהצטרף
עם ׁשּידעּו עד ּבדין יֹוׁשבים אין עֹוּׂשין: ׁשּבירּוׁשלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּדעת

ולא יֹוׁשבים, הם מימי ׁשּידעּו עד הּׁשטר את חֹותמים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
מסב מי ׁשּידעּו עד לסעּדה נכנסים ולא עּמהם, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻחֹותם

ִֶָעּמהן.
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אּלא‡. הּדין, את לעּות לֹומר צרי אין ׁשחד. תּקח ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלא
ועֹובר אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
להחזיר וחּיב ׁשחד. לקח ארּור ּבכלל הּוא והרי תעּׂשה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹּבלא

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו ְְִֵֶֶַַַָֹהּׁשחד
ׁשּנאמר:·. הּנֹותן. ּכ תעּׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשם

מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני
ּׂשכר‚. להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

הּבצע. אחרי הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ּולסֹופריו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָלחּזניו
הּבצע אחרי וּיּטּו להם: נאמר ּולכ ׁשמּואל. ּבני עּׂשּו ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוכן
ׁשחד אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא ׁשחד. ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹֹֹוּיקחּו
קטּנה ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה אחד, ּבדּין ּומעּׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּדברים.
דין, לֹו והיה ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ּופׁשט ּבּנהר, ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹלעבר
ּבאחד, ּומעּׂשה לדין. ל ּפסּול הריני הּדּין: לֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָואמר
ואחר הּדּין, רדיד מעל - עֹוף ׁשל נֹוצה - אברה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהעביר
לדין. ל ּפסּול הריני לֹו: ואמר הּדּין, מּלפני רק ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּכּסה
לדּין ּכהּנה מּמּתנֹות אחת מּתנה ׁשהביא ּבאחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּומעּׂשה
אחד ּבאריס ּומעּׂשה לדין. ל אני ּפסּול לֹו: ואמר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכהן,

לֹו מביא ׁשהיה ּדּין, ׁשּבתׁשל מערב ּׂשדהּו מּתֹו ּתאנים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבּׁשּבת, ּבחמיׁשי והביא הקּדים אחת ּפעם ׁשּבת. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָלערב
לדין. ל ּפסּול הריני הּדּין: לֹו ואמר דין. לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּפני
ּבזמּנן ׁשּלא והביאן הֹואיל ּדּין, מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי על ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף

לדין. לֹו נפסל -ְְִִַ
ּבּמה„. ׁשהׁשאילֹו. לזה לדין ּפסּול - ׁשאלה ׁשּׁשאל ּדּין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

היה אבל להׁשאיל; לּדּין לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹּדברים
מּמּנּו. ׁשֹואל זה גם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָלֹו

ׁשּלא‰. והּוא ּבטלים. ּדיניו - לדּון ּׂשכרֹו ׁשּנֹוטל ּדּין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
לפניו ּובאּו ּבמלאכּתֹו, עֹוסק היה אם אבל הּנּכר; ּׂשכר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָיהיה
ׁשאדּון עד ּתחּתי ׁשּיעּׂשה מי לי ּתנּו להן: ואמר לדין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים
ׁשּיהיה והּוא מּתר. זה הרי - ּבּטלתי ּׂשכר לי ּתנּו אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלכם,
ויּטל יֹותר, ולא ּבלבד הּבּטלה ּׂשכר ׁשהּוא נּכר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּדבר

מּתר. זה ּכגֹון - זה ּבפני זה ּבׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֻמּׁשניהם
.Âׁשאינֹו ּפי על אף אֹוהבֹו, ׁשהּוא למי לדּון לּדּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסּור

על אף ׁשּׂשֹונאֹו, למי ולא ּכנפׁשֹו; אׁשר רעֹו ולא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹׁשֹוׁשבינֹו
ׁשני ׁשּיהיּו צרי אּלא רעתֹו; מבּקׁש ולא לֹו אֹויב ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּפי
מּכיר היה לא ואם ּובלּבם. הּדּינים ּבעיני ׁשוין דינים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבעלי
ּכמֹוהּו. צדק דּין ל אין - מעּׂשיו ולא מהם אחד ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת

.Êאסּורין - זה את זה ׁשּׂשֹונאים חכמים ּתלמידי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכל
מׁשּפט ליציאת גֹורם זה ׁשּדבר זה. עם זה ּבדין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָליׁשב
לסּתר נֹוטה אחד ּכל ּדעת ׁשּביניהן הּׂשנאה מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמעּקל,

חברֹו. ְֲִֵֵּדברי
Á.,צּוארֹו על לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו דּין יראה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֻלעֹולם

מי ולפני דן, הּוא מי את וידע מּתחּתיו. לֹו ּפתּוחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוגיהּנם
האמת. מּקו נטה אם מּמּנּו להּפרע עתיד ּומי דן, ְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָהּוא
אּתם מה ראּו ואֹומר: אל. ּבעדת נּצב אלהים ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

ליי. ּכי ּתׁשּפטּו לאדם לא ּכי ְְְִִִִַָָָֹֹעּׂשים,
.Ëלּׁשכינה ּגֹורם - לאמּתֹו אמת ּדין דן ׁשאינֹו ּדּין ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

ׁשּלא לזה ונֹותן מּזה ׁשּנֹוטל ּדּין וכל מּיּׂשראל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּתסּתּלק
וקבע ׁשּנאמר: נפׁשֹות. מּמּנּו ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש - ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכּדין
אפּלּו לאמּתֹו, אמת ּדין ׁשּדן ּדּין וכל נפׁש. קבעיהם ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
לּׁשכינה וגֹורם ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּתּקן ּכאּלּו - אחת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשעה
וׁשּמא אל. ּבעדת נּצב אלהים ׁשּנאמר: ּביּׂשראל. ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתׁשרה
ועּמכם לֹומר: ּתלמּוד הּזאת? ולּצרה ּלי מה הּדּין: ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹיאמר

רֹואֹות. ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין - מׁשּפט ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדבר
.Èׁשּכל ּובחזקת ּכרׁשעים, לפני דינין ּבעלי יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּולעֹולם

הּדברים. מן ּׁשּתראה מה לפי ודּון ׁשקר, טֹוען מהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליהם ּכׁשּקּבלּו ּכצּדיקים, ּבעיני יהיּו - מּלפני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכׁשּיּפטרּו

זכּות. לכף מהם אחד ּכל ודּון הּדין, ְְְִֵֶֶֶַַָָאת

ה'תשע"ב טבת י' חמישי יום

ועּׂשרים ארּבעה ּפרק
יוםרביעֿיחמישיט'ֿי'טבת
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ׁשּדעּתֹו‡. הּדברים ּפי על ממֹונֹות ּבדיני לדּון לּדּין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׁש
עלנֹוטה אף ּכן, ׁשהּוא ּבלּבֹו חזק והּדבר אמת, ׁשהן להן ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

יֹודע היה אם לֹומר, צרי ואין ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּפי
ּכיצד? ּׁשּיֹודע. מה ּכפי דן ׁשהּוא הּוא, ּכן ׁשהּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבוּדאי
ׁשהּוא אדם לּדּין ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה אדם ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרי
חׁשּוד האיׁש ׁשּזה ּדבריו, על סֹומכת וׁשּדעּתֹו אצלֹו ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנאמן
ויּׁשבע ׁשּכנגּדֹו, על הּׁשבּועה להפ לּדּין יׁש - הּׁשבּועה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל
היתה אפּלּו זה. ּדברי על ּדּין ׁשל דעּתֹו וסמכה הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹויּטל;
ונכֹון חזק הּדבר ּומצא הֹואיל אצלֹו, נאמנים עבד אֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָאּׁשה
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ּבית והֹוציאּוהּו ׁשנה, ועּׂשרים ׁשּתים לאחר הּמדרׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבבית
הּוא! סֹוד מגּלה זה עליו: והכריזּו הּמדרׁש, מּבית ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָּדין

.Áּכֹותבין - ּדין ּפסק לֹו לכּתב דינים מּבעלי אחד ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָֹׁשאל
ּדינֹו ּבעל ּפלֹוני עם ּפלֹוני ׁשל ּדין לבית ּפלֹוני ּבא :ּכ ְְְְִִִִִִֵֶַַָָלֹו
מזּכירין ואין לֹו. ונֹותנין חּיב. אֹו זּכאי ויצא ,ּבכ ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּטענֹו
ּפלֹוני, ׁשל ּדין ּבית אּלא: המחּיבין, ׁשם ולא המזּכין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹׁשם

ּפלֹוני. נזּדּכה ְְְִִִִֵֶֶַמּדבריהם
.Ëדינין ּבעלי מכניסין ירּוׁשלים: אנׁשי ׁשל מנהגם היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכ

וׁשֹומעים העדים ּומכניסים וטענֹותיהם, ּדבריהם ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָוׁשֹומעים
ונֹותנים נֹוּׂשאים והּדּינים לחּוץ, אדם ּכל ּומֹוציאין ְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּדבריהם.
ּבעלי מכניסין ּכ ואחר הּדבר. את וגֹומרין ּבּדבר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּביניהם
איׁש זּכאי, אּתה ּפלֹוני איׁש אֹומר: ׁשּבּדּינים וגדֹול ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָדינים,
זה אי דינים מּבעלי אחד ידע ׁשּלא ּכדי חּיב. אּתה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּפלֹוני
ׁשחּיבֹו. הּוא דּין זה אי ולא אֹותֹו, ׁשּזּכה מי הּוא ְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹדּין

.Èאסּור - רׁשע אֹו גזלן ׁשהּוא ּבחברֹו יֹודע ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָּדּין
נקּיי היּו וכ ּתרחק. ׁשקר מּדבר ׁשּנאמר: עּמֹו. ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלהצטרף
עם ׁשּידעּו עד ּבדין יֹוׁשבים אין עֹוּׂשין: ׁשּבירּוׁשלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָהּדעת

ולא יֹוׁשבים, הם מימי ׁשּידעּו עד הּׁשטר את חֹותמים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹ
מסב מי ׁשּידעּו עד לסעּדה נכנסים ולא עּמהם, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻחֹותם

ִֶָעּמהן.

ה'תשע"ב טבת ט' רביעי יום
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אּלא‡. הּדין, את לעּות לֹומר צרי אין ׁשחד. תּקח ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹלא
ועֹובר אסּור, - החּיב את ּולחּיב הּזּכאי את לזּכֹות ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
להחזיר וחּיב ׁשחד. לקח ארּור ּבכלל הּוא והרי תעּׂשה, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָֹֹֹּבלא

הּנֹותן. ּכׁשּיתּבעּנּו ְְִֵֶֶַַַָֹהּׁשחד
ׁשּנאמר:·. הּנֹותן. ּכ תעּׂשה, ּבלא עֹובר ׁשהּלֹוקח ְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּוכׁשם

מכׁשל. תּתן לא עּור ְְְִִִִֵֵֵֹֹולפני
ּׂשכר‚. להרּבֹות ּכדי מעלתֹו, ּומגּדל ׁשּיֹוׁשב ּדּין ְְְְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָּכל

הּבצע. אחרי הּנֹוטים ּבכלל הּוא הרי - ּולסֹופריו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָלחּזניו
הּבצע אחרי וּיּטּו להם: נאמר ּולכ ׁשמּואל. ּבני עּׂשּו ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוכן
ׁשחד אפּלּו אּלא ּבלבד, ממֹון ׁשחד ולא ׁשחד. ְְְֲִִִֶַַַַַָָֹֹֹֹוּיקחּו
קטּנה ּבדּוגית עֹולה ׁשהיה אחד, ּבדּין ּומעּׂשה ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּדברים.
דין, לֹו והיה ּבעלּיתֹו, וסּיעֹו ידֹו אחד ּופׁשט ּבּנהר, ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹלעבר
ּבאחד, ּומעּׂשה לדין. ל ּפסּול הריני הּדּין: לֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָואמר
ואחר הּדּין, רדיד מעל - עֹוף ׁשל נֹוצה - אברה ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהעביר
לדין. ל ּפסּול הריני לֹו: ואמר הּדּין, מּלפני רק ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּכּסה
לדּין ּכהּנה מּמּתנֹות אחת מּתנה ׁשהביא ּבאחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻּומעּׂשה
אחד ּבאריס ּומעּׂשה לדין. ל אני ּפסּול לֹו: ואמר ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּכהן,

לֹו מביא ׁשהיה ּדּין, ׁשּבתׁשל מערב ּׂשדהּו מּתֹו ּתאנים ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבּׁשּבת, ּבחמיׁשי והביא הקּדים אחת ּפעם ׁשּבת. ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָלערב
לדין. ל ּפסּול הריני הּדּין: לֹו ואמר דין. לֹו ׁשהיה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּפני
ּבזמּנן ׁשּלא והביאן הֹואיל ּדּין, מּׁשל ׁשהּתאנים ּפי על ְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹאף

לדין. לֹו נפסל -ְְִִַ
ּבּמה„. ׁשהׁשאילֹו. לזה לדין ּפסּול - ׁשאלה ׁשּׁשאל ּדּין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

היה אבל להׁשאיל; לּדּין לֹו היה ּבׁשּלא אמּורים? ְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָֹּדברים
מּמּנּו. ׁשֹואל זה גם ׁשהרי ּכׁשר, - להׁשאיל ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָלֹו

ׁשּלא‰. והּוא ּבטלים. ּדיניו - לדּון ּׂשכרֹו ׁשּנֹוטל ּדּין ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל
לפניו ּובאּו ּבמלאכּתֹו, עֹוסק היה אם אבל הּנּכר; ּׂשכר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָיהיה
ׁשאדּון עד ּתחּתי ׁשּיעּׂשה מי לי ּתנּו להן: ואמר לדין, ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשנים
ׁשּיהיה והּוא מּתר. זה הרי - ּבּטלתי ּׂשכר לי ּתנּו אֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻלכם,
ויּטל יֹותר, ולא ּבלבד הּבּטלה ּׂשכר ׁשהּוא נּכר ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹהּדבר

מּתר. זה ּכגֹון - זה ּבפני זה ּבׁשוה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֻמּׁשניהם
.Âׁשאינֹו ּפי על אף אֹוהבֹו, ׁשהּוא למי לדּון לּדּין ְֲִִֵֶֶַַַַָָָאסּור

על אף ׁשּׂשֹונאֹו, למי ולא ּכנפׁשֹו; אׁשר רעֹו ולא ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַֹֹׁשֹוׁשבינֹו
ׁשני ׁשּיהיּו צרי אּלא רעתֹו; מבּקׁש ולא לֹו אֹויב ׁשאינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּפי
מּכיר היה לא ואם ּובלּבם. הּדּינים ּבעיני ׁשוין דינים ְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבעלי
ּכמֹוהּו. צדק דּין ל אין - מעּׂשיו ולא מהם אחד ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאת

.Êאסּורין - זה את זה ׁשּׂשֹונאים חכמים ּתלמידי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכל
מׁשּפט ליציאת גֹורם זה ׁשּדבר זה. עם זה ּבדין ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָליׁשב
לסּתר נֹוטה אחד ּכל ּדעת ׁשּביניהן הּׂשנאה מּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻמעּקל,

חברֹו. ְֲִֵֵּדברי
Á.,צּוארֹו על לֹו מּנחת חרב ּכאּלּו עצמֹו דּין יראה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֻלעֹולם

מי ולפני דן, הּוא מי את וידע מּתחּתיו. לֹו ּפתּוחה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָוגיהּנם
האמת. מּקו נטה אם מּמּנּו להּפרע עתיד ּומי דן, ְֱִִִִִִֶֶַַָָָָָָהּוא
אּתם מה ראּו ואֹומר: אל. ּבעדת נּצב אלהים ְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

ליי. ּכי ּתׁשּפטּו לאדם לא ּכי ְְְִִִִַָָָֹֹעּׂשים,
.Ëלּׁשכינה ּגֹורם - לאמּתֹו אמת ּדין דן ׁשאינֹו ּדּין ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל

ׁשּלא לזה ונֹותן מּזה ׁשּנֹוטל ּדּין וכל מּיּׂשראל. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּתסּתּלק
וקבע ׁשּנאמר: נפׁשֹות. מּמּנּו ּגֹובה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש - ְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכּדין
אפּלּו לאמּתֹו, אמת ּדין ׁשּדן ּדּין וכל נפׁש. קבעיהם ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
לּׁשכינה וגֹורם ּכּלֹו, העֹולם ּכל את ּתּקן ּכאּלּו - אחת ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻׁשעה
וׁשּמא אל. ּבעדת נּצב אלהים ׁשּנאמר: ּביּׂשראל. ְְְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתׁשרה
ועּמכם לֹומר: ּתלמּוד הּזאת? ולּצרה ּלי מה הּדּין: ְְְִִֶַַַַַַַַָָָָֹֹיאמר

רֹואֹות. ּׁשעיניו מה אּלא לּדּין אין - מׁשּפט ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבדבר
.Èׁשּכל ּובחזקת ּכרׁשעים, לפני דינין ּבעלי יהיּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּולעֹולם

הּדברים. מן ּׁשּתראה מה לפי ודּון ׁשקר, טֹוען מהן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד
עליהם ּכׁשּקּבלּו ּכצּדיקים, ּבעיני יהיּו - מּלפני ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָּוכׁשּיּפטרּו

זכּות. לכף מהם אחד ּכל ודּון הּדין, ְְְִֵֶֶֶַַָָאת
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ׁשּדעּתֹו‡. הּדברים ּפי על ממֹונֹות ּבדיני לדּון לּדּין ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָיׁש
עלנֹוטה אף ּכן, ׁשהּוא ּבלּבֹו חזק והּדבר אמת, ׁשהן להן ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

יֹודע היה אם לֹומר, צרי ואין ּברּורה. ראיה ׁשם ׁשאין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּפי
ּכיצד? ּׁשּיֹודע. מה ּכפי דן ׁשהּוא הּוא, ּכן ׁשהּדבר ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּבוּדאי
ׁשהּוא אדם לּדּין ואמר ּדין, ּבבית ׁשבּועה אדם ׁשּנתחּיב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָהרי
חׁשּוד האיׁש ׁשּזה ּדבריו, על סֹומכת וׁשּדעּתֹו אצלֹו ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָנאמן
ויּׁשבע ׁשּכנגּדֹו, על הּׁשבּועה להפ לּדּין יׁש - הּׁשבּועה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל
היתה אפּלּו זה. ּדברי על ּדּין ׁשל דעּתֹו וסמכה הֹואיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹויּטל;
ונכֹון חזק הּדבר ּומצא הֹואיל אצלֹו, נאמנים עבד אֹו ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָאּׁשה
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עצמֹו הּוא ידע אם לֹומר, צרי ואין ודן. עליו סֹומ - ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּבלּבֹו
אדם לֹו ואמר לפניו, חֹוב ׁשטר יצא אם וכן חׁשּוד. ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּזה
אם הּוא! ּפרּוע זה קרֹוב: אֹו אּׁשה אפּלּו עליו, ֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּסמ
אּלא ּתּפרע לא לזה: לֹומר לֹו יׁש - ּדבריו על דעּתֹו ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹסמכה
ׁשּלא לזה יּתן - לאחר חֹוב ׁשטר עליו היה אם אֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבׁשבּועה.
אֹו האחד. ּבדברי ׁשטרֹו ׁשּנפּגם זה ויּניח ּכלל, ׁשטרֹו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָנפּגם
מי וכן ּׁשּיראה. מה ּכפי ּבֹו. ידּון ולא ּבפניו הּׁשטר ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹיׁשלי
צּואה, ּבלא ׁשּמת ּפלֹוני אצל ּפּקדֹון לֹו ׁשּיׁש וטען ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבא
ּבבית להּכנס רגיל הּטֹוען זה היה ולא מבהקין, סימנין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻונתן
להיֹות אמּוד אינֹו הּמת ׁשּזה הּדּין ידע אם ׁשּמת, האיׁש ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה
מֹוציאֹו - מת ׁשל החפץ זה ׁשאין דעּתֹו וסמכה זה, חפץ ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָלֹו
ּכל וכן סימנים. ונתן ּבֹו האמּוד לזה ונֹותנֹו הּיֹורׁשין ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹמן
מה לפי ּדּין, ׁשל ללּבֹו אּלא מסּור הּדבר ׁשאין ּבזה. ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכּיֹוצא
ּתֹורה הצריכה למה ּכן, אם האמת. דין ׁשהּוא לֹו ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָּׁשּיראה
על ידּון - עדים ׁשני הּדּין לפני ׁשּיבֹואּו ׁשּבזמן עדים? ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשני
אֹו העידּו ּבאמת אם יֹודע ׁשאינֹו ּפי על אף עדּותן, ֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפי

ְֶֶּבׁשקר.
דינין·. ּבּתי מּׁשרּבּו אבל הּדין. עּקר הן הּדברים אּלּו ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּכל

חכמים אינן - ּבמעּׂשיהם הגּונים היּו ואפּלּו הגּונים, ְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינן
ׁשּלא יּׂשראל: דיני ּבּתי רב הסּכימּו ּבינה, ּובעלי ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֹּכראּוי
ויפסידּו ׁשטר יפּגמּו ולא ּברּורה. ּבראיה אּלא ׁשבּועה ְְְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹיהפכּו

ה ּכל ּבׁשאר וכן ּפסּול. אֹו אּׁשה ּבעדּות ולאחזקתֹו ּדינין. ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹ
ּכל יאמר ׁשּלא ּכדי ּבידיעתֹו, ולא ּדעּתֹו ּבסמיכת הּדּין ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹידּון
וכן זה. על סֹומכת ודעּתי זה, לדברי מאמין לּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַהדיֹוט:
ּבדעת לא ּברּורה, ּבראיה אּלא היתֹומים מן מֹוציאין ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָֹאין
העיד אם כן, ּפי על ואף הּטֹוען. אֹו הּמת ּבאמּדן ולא ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַַָֹֻהּדּין
ׁשאמת הּדּין דעת ונטתה הּדברים, מּכל ּבדבר נאמן ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָאדם
ונֹותן ונֹוּׂשא עדּותֹו, דֹוחה ואינֹו ּבּדין, ממּתין - אֹומר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַהּוא
אֹו ּפׁשרה, יעּׂשּו אֹו העד, לדברי ׁשּיֹודּו עד דינין ּבעלי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעם

הּדין. מן ְִִִֵַַיסּתּלק
יאמר:‚. ׁשּלא מרּמה, ׁשהּוא ּבדין יֹודע ׁשהּוא לּדּין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻּומּנין

לֹומר: ּתלמּוד העדים? ּבצּוארי ּתלּוי הּקֹולר ויהיה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחּתכּנּו,
הרּבה ויחקר ּבֹו ידרׁש יעּׂשה? ּכיצד ּתרחק. ׁשקר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּדבר
דעּתֹו לפי לֹו נראה אם נפׁשֹות. ּדיני ׁשל ּובחקירה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָּבדריׁשה
אם אבל העדּות. ּפי על הּדין את חֹות - רּמאּות ּבֹו ֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ[ׁשאין
סֹומכת ּדעּתֹו ׁשאין אֹו רּמאּות; ּבֹו ׁשּיׁש נֹוקפֹו] לּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָהיה
ׁשּדעּתֹו אֹו לפסלן; יכֹול ׁשאינֹו ּפי על אף העדים, ּדברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָעל
העדים, את והּׂשיא ערמה, ּובעל רּמאי זה ּדין ׁשּבעל ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָנֹוטה
אֹו הטעם; וזה העידּו, ּתּמם ּולפי ּכׁשרים ׁשהם ּפי על ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֻאף
מסּתרין, אחרים ּדברים ׁשם ׁשּיׁש הּדברים, מּכלל לֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנראה
אסּור ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ּכל - לגּלֹותם רֹוצים ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואינן
מי וידינּנּו זה, מּדין עצמֹו יסּלק אּלא הּדין, אֹותֹו לחּת ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹלֹו
והּכתּוב לּלב. מסּורים הּדברים והרי ּבּדבר. ׁשלם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּלּבֹו

הּוא. לאלהים הּמׁשּפט ּכי ְִִִֵֵַָֹאֹומר:
ולהרג„. מלקּות, מחּיב ׁשאינֹו מי להלקֹות ּדין לבית ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָֹֻיׁש

אּלא ּתֹורה, ּדברי על לעבר ולא מיתה. מחּיב ׁשאינֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻמי
העם ׁשּפרצּו ּדין ּבית ׁשרֹואים וכיון לּתֹורה. סיג ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלעּׂשֹות

להם. ּׁשּיראה מה ּכפי הּדבר ּולחּזק לגּדר להן יׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹּבּדבר,
והלקּו מעּׂשה לדֹורֹות. הלכה ׁשּיּקבע לא ׁשעה, הֹוראת ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּכל
סּוס על ׁשרכב ּבאחד ּומעּׂשה אילן. ּתחת אׁשּתֹו ׁשּבעל ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאדם
ּומעּׂשה ּוסקלּוהּו. ּדין לבית והביאּוהּו יונים, ּבימי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָּבׁשּבת
ּבאׁשקלֹון. אחד ּביֹום נׁשים ׁשמֹונים ׁשטח ּבן ׁשמעֹון ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָותלה
ולא וההתראה, וחקירה הּדריׁשה ּדרכי ּכל ׁשם היּו ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָֹֹולא

ּׁשראה. מה ּכפי ׁשעה הֹוראת אּלא ּברּורה, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָּבעדּות
אדם‰. להלקֹות זמן ּובכל מקֹום ּבכל ּדין לבית יׁש ְְְְְְְִֵֵֵַַָָָָָוכן

על עֹובר ׁשהּוא עליו מרּננים והעם רעה, ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּׁשמּועתֹו
ולא ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסק, ׁשאינֹו קֹול ׁשּיהיה והּוא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹהעריֹות.
וכן רעה. ׁשמּועה עליו ׁשּמֹוציאין ידּועים אֹויבים אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָיהיּו
ּבפניו. יֹולדּתֹו את ּומחרפין רעה, ׁשּׁשמּועתֹו זה את ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָמבּזין

.Âּומאּבד ּבעלים, לֹו ׁשּיׁש ממֹון להפקיר ּתמיד לּדּין יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוכן
אֹו הּבדק, ּולחּזק הּדת ּפרצֹות לגּדר ּׁשּיראה מה ּכפי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹונֹותן
יבֹוא לא אׁשר וכל ּבעזרא: אֹומר הּוא והרי זה. אּלם ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹלקנס
רכּוׁשֹו. ּכל יחרם והּזקנים הּׂשרים ּכעצת הּימים ְְְְֲֳִִִִֵֶַַַַַַָָָָלׁשלׁשת

הפקר. - ּדין ּבית ׁשהפקר ְְִִֵֵֵֶֶֶָמּכאן,
.Êּכדי נּדּוי, ּבן ׁשאינֹו מי ּולהחרים לנּדֹות לּדּין יׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָוכן

ויאמר, .לכ צריכה והּׁשעה לֹו ּׁשּיראה מה ּכפי ּפרץ, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלגּדר
ׁשּנאמר: ּברּבים. חטאֹו ויפרסם ּדעּתֹו. על והחרימהּו ְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנּדהּו
באּו לא ּכי יׁשביה, ארֹור ארּו יי, מלא אמר מרֹוז ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֹאֹורּו

יי. ְְְֶַָלעזרת
.Á,עּמֹו לריב הראּוי עם מריבה לעּׂשֹות לּדּין יׁש ְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָוכן

ּבעל ּבאלהים ּולהׁשּביעֹו ּׂשערֹו, ולתלׁש ּולהּכֹותֹו ְְְְְְְְְִִִֵַַַַָֹּולקללֹו
עּמם ואריב ׁשּנאמר: עּׂשה. ׁשּלא אֹו יעּׂשה ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹּכרחֹו
ּבאלהים. ואׁשּביעם ואמרטם, אנׁשים מהם ואּכה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹואקללם,

.Ë,האסּורים ּבבית ולאסר ורגלים, ידים לכּפֹות לֹו יׁש ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹוכן
הן לׁשרׁשי, הן למֹות הן ׁשּנאמר: הארץ. על ולסחב ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹולדחף

ולאסּורין. נכסין ְְֱֲִִִֶַָלענׁש
.Èלכ ראּוי ׁשּזה הּדּין ּׁשּיראה מה לפי - הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּכל

יהיה ואל ׁשמים. לׁשם מעּׂשיו יהיּו ּובּכל צריכה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוׁשהּׁשעה
תעּׂשה לא את דֹוחה הּוא ׁשהרי ּבעיניו, קל הּברּיֹות ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכבֹוד
ויעקב, יצחק אברהם ּבני ּכבֹוד ׁשּכן וכל ּדבריהם. ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל
ּכבֹודם; יהרס ׁשּלא זהיר ׁשּיהיה האמת, ּבתֹורת ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּמחזיקין
הּתֹורה את המבּזה ׁשּכל ּבלבד. הּמקֹום ּבכבֹוד להֹוסיף ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
מכּבד ּגּופֹו - הּתֹורה את והמכּבד הּברּיֹות; על מחּלל ּגּופֹו -ְְְְְִֵֶַַַַַָָָֻֻ
חּקיה ּפי על לעּׂשֹות אּלא הּתֹורה ּכבֹוד ואין הּברּיֹות. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻעל

ְִֶָָּומׁשּפטיה.

ה'תשע"ב טבת י"א שישי יום

ועּׂשרים חמּׁשה ¦§¤§¨¦£¤¤ּפרק

הרּוח,‡. ּובגּסּות הּצּבּור על ּבּׂשררה לנהג לאדם ְְְְִִִַַַַָָָָָָֹאסּור
על יתרה אימה הּמטיל ּפרנס וכל ויראה. ּבענוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָאּלא
ּתלמיד ּבן לֹו רֹואה ואינֹו נענׁש, - ׁשמים לׁשם ׁשּלא ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹהּצּבּור

יר לא אנׁשים, יראּוהּו לכן ׁשּנאמר: לב.חכם. חכמי ּכל אה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
עּמי·. ׁשהן ּפי על אף ראׁש, קּלּות ּבהן לנהג לֹו אסּור ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹוכן
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ׁשהן ּפי על אף הּקדׁש. עם ראׁשי על יפסיע ולא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהארץ.
וצבאֹות הם, ויעקב יצחק אברהם ּבני - ּוׁשפלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהדיֹוטֹות
וסֹובל חזקה. ּוביד ּגדֹול ּבכח מצרים מארץ ׁשהֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשם
יּׂשא ּכאׁשר ּבֹו: ׁשּנאמר רּבנּו, ּכמׁשה ּומּׂשאן. הּצּבּור ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹטרח
זֹו ׁשפטיכם. את ואצּוה אֹומר: הּוא והרי הּינק. את ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהאמן
את האֹומן יּׂשא ּכאׁשר הּצּבּור את ׁשּיסּבל לּדּין, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאזהרה
ׁשּׁשלחֹו ּכיון הּנביאים. ּכל ׁשל רּבן מּמׁשה, ּולמד צא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּיֹונק.
יּׂשראל. ּבני אל ויצּום ונאמר: ּבמצרים, הּוא ּברּו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּקדֹוׁש
מנת על ּולאהרן: למׁשה להם ׁשאמר הּקּבלה, מּפי ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאמרּו

ּבאבנים. אתכם וסֹוקלין אתכם מקללים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשּיהיּו
הּצּבּור‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמצוה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר

לּצּבּור אזהרה זֹו אתכם. ואצּוה ׁשּנאמר: ּבּדּין. ּכבֹוד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלנהג
ינהג ולא ּבפניהם, יתּבּזה ולא עליהן. הּדּין אימת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתהיה

ּבעצמֹו. ראׁש ְְַַֹקּלּות
ּבעּׂשּית„. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון

אם ּבפניהם. יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמלאכה
ולׁשּתֹות לאכל וחמר קל עליו, אסּורה ּברּבים ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּמלאכה
מרעּות. ּובסעּדת הארץ עּמי ּובכניסת רּבים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻּולהׁשּתּכר
מׁשה! ּתֹורת מעלּבֹון ּבכ ׁשּנהגּו הּדּינים לאֹותן להם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹוי
וגרמּו עפר, עד והּגיעּוה ארץ, עד והׁשּפילּוה דיניה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבזּו

הּבא. ולעֹולם הּזה ּבעֹולם בניהם ולבני להן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָרעה
הּׁשליח‰. והרי ּדין. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹאסּור

אֹו הקלני, ּפלֹוני אמר: ׁשאם הּנּדּוי. לענין ּכׁשנים ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָנאמן
לא אֹו הּדּין, עלהקלה אֹותֹו מׁשּמתין - לדין לבֹוא רצה ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ

ויעידּו ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד עליו ּפתחא ּכֹותבין אין אבל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּפיו.
ּדין. לבית לבֹוא ׁשּנמנע ְְִִֵֶַָָָעליו

.Âלׁשֹון מּׁשּום ּדברים ּבאמירת חּיב ּדין ּבית ׁשליח ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָאין
רׁשּות ּדין לבית יׁש - ּדין ּבית ׁשליח המצער וכל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָהרע.

מרּדּות. מּכת ְְַַַַלהּכֹותֹו
.Êולא הּדּינים, מן אחד ּבׁשם ׁשלחני ּפלֹוני ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשליח

ׁשמּתא, ׁשל ּפתחא עליו ּכֹותבין אין - לבֹוא ּדין ּבעל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָרצה
ׁשהל אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלׁשּתן. מּׁשם ׁשּיאמר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעד
הּידּוע ּביֹום אבל הּדּינים; ליׁשיבת ידּוע ׁשאינֹו ּביֹום ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהּׁשליח
הּדּינים ׁשּכל יֹודעים הּכל - לדין ּבֹו יֹוׁשבים ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשהּדּינים
ּבא ּכאּלּו - אחד ּבׁשם הּׁשליח ׁשּבא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמקּבצין,

ׁשלׁשּתן. ְְְֵָָּבׁשם
.Áמנּדין - לדין ּבא ולא לבֹוא, ּדין ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמי

ׁשּיבֹוא ּובעת הּסֹופר. ּׂשכר ונֹותן ּפתחא, עליו וכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹותֹו,
ּכיון הּדין, קּבל ׁשּלא מּפני ּפתחא לֹו ּכתבּו הּפתחא. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹקֹורעין
ּדין ּבית לֹו קבעּו נּדּויֹו. קֹורעין - הּדין מקּבל הריני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשאמר:
עליו ּכֹותבין - הּיֹום אֹותֹו ּכל ּבא ולא הּיֹום, ׁשּיבֹוא ְְְִֶַַַָָָָָֹזמן
ּומרד ּבּמדינה, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּפתחא
לֹו קֹובעים - ונכנס ויֹוצא ּבּכפרים היה אם אבל ּבא; ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹולא
אין - ּבא ולא ׁשני יֹום ׁשלם ואם וׁשני. וחמיׁשי ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹזמן

למחר. עד ּפתחא עליו ְְְִִַָָָָָּכֹותבין
.Ëמּפ ּתׁשרי, ּבימי ולא ניסן ּבימי לא זמן קֹובעין ניאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹ

יֹום ּבערב ולא ׁשּבת ּבערב ולא ּבּמֹועדֹות. טרּודין ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהעם

ׁשּיבֹוא ּובתׁשרי ניסן, אחר ׁשּיבֹוא ּבניסן קֹובעין אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָטֹוב.
ׁשּבת, אחר ׁשּיבֹוא ׁשּבת ּבערב קֹובעין לא אבל ּתׁשרי. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

ׁשּבת. ּבערב טרּודין ׁשהּכל ְְְִִֵֶֶַַָֹמּפני
.Èאין - מצאֹו ולא ּדין ּבית ׁשליח והל ּבּמדינה, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמי

היה לֹו. ויאמר הּׁשליח אֹותֹו ׁשּימצא עד זמן לֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹקֹובעין
אֹומר - הּיֹום ּבאֹותֹו לבֹוא ּדרּכֹו אם לּמדינה, חּוץ ְְְְִִִֵַַַָָָּבכפר
יבֹוא אם לאּׁשה: אפּלּו הּׁשכנים, מן לאחד אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשליח
ּדין. לבית ׁשּיבֹוא זמן לֹו קבעּו ּדין ׁשּבית הֹודיעּוהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. אֹותֹו מנּדין - ּבא לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹואם
אם אבל ּדין; ּבית מקֹום על ּבּה ליל ׁשּדרּכֹו הּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכׁשאין
ּבעצמֹו; הּׁשליח ׁשּיֹודיעֹו עד אֹותֹו מנּדין אין - עליהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּדרּכֹו
על ּדרּכֹו אֹומרין: הם ׁשהרי הּׁשכנים, לֹו אמרּו לא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּמא
ּבא לא אם וכן ונפטר. אליהם הל ּוכבר ּדין, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּפתח
ׁשכחּו ׁשּמא הּׁשכנים, על סֹומכין אין - למחר עד ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּמדינה

לֹו. אמרּו ְְָֹולא
.‡Èוהל לׁשּלם, לֹו ואמרּו הּדין, וקּבל ּדין לבית ׁשּבא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

וחמיׁשי ׁשני ּבֹו ׁשּיתרּו עד אֹותֹו מנּדין אין - ׁשּלם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹולא
ואם חּיב. ּׁשהּוא מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו מנּדין ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוׁשני,
אֹותֹו. מחרימין - נּדּויֹו להּתיר ּתבע ולא יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִִִַַַַָָֹעמד

ה'תשע"ב טבת י"ב קודש שבת יום

ועּׂשרים ׁשּׁשה ¦§¤§¨¦¤¤ּפרק

תעּׂשה,‡. ּבלא עֹובר - יּׂשראל מּדּיני ּדּין המקּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ראׁש אחד הּנּׂשיא, קּלל אם וכן תקּלל. לא אלהים ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - הּמל אֹו גדֹולה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹסנהדרי

ד ולא תאר. לא בעּמ ונּׂשיא אּלאׁשּנאמר: ּבלבד, ונּׂשיא ּין ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
חרׁש. תקּלל לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּיּׂשראל אחד המקּלל ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
נצטער ולא ׁשֹומע אינֹו ׁשהּוא זה ׁשאפּלּו חרׁש? נאמר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולּמה
הּקטן את ׁשהמקּלל לי, ויראה קללתֹו. על לֹוקה - זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבקללה

ּכחרׁש). הּוא (הרי לֹוקה. - ְְֲִֵֵֵֶַָהּנכלם
אדם·. ּכל ּומקּלל הֹואיל ּפטּור. - הּמת את ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהמקּלל

נּׂשיא? על ולאו ּדּין על לאו יחד לּמה חּיב, - ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמּיּׂשראל
ּבין מּיּׂשראל, אחד ׁשהמקּלל למד: נמצאת ׁשּתים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלחּיבֹו
קּלל ואם אחת; לֹוקה - קטן ּבין ּגדֹול ּבין אּׁשה, ּבין ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאיׁש
נּׂשיא ּובן ׁשלׁש. לֹוקה - נּׂשיא קּלל ואם ׁשּתים; לֹוקה - ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדּין
ּכל ׁשל ׁשלׁשה ׁשמֹות: ארּבעה מּׁשּום חּיב - אביו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּקּלל

האב. מּׁשּום ואחד ְִֶָָָָָאדם,
ׁשּנאמר:‚. אחרים. ׁשּקּלל ּכמֹו לֹוקה, - עצמֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהמקּלל

אֹו חברֹו אֹו עצמֹו המקּלל ואחד .נפׁש ּוׁשמר ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשמר
ּכגֹון הּׁשמֹות, מן ּבׁשם ׁשּיקּלל עד לֹוקה אינֹו - דּין אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנּׂשיא
ּכגֹון הּכּנּויים, מן ּבכּנּוי אֹו ּבהן, וכּיֹוצא וׁשּדי ואלהים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹיּה
ּבכל קּלל אם חּיב והּוא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא וקּנא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּנּון
ׁשּקֹוראין ׁשהּׁשמֹות חּיב; - לׁשֹון ּבכל קּלל אם ּכ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּנּויים,
הּכּנּויים. ּככל הן הרי - הּוא ּברּו להּקדֹוׁש הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבהן

נּדּוי. ּבֹו קללה, ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו - ְְְִָָָָוארּור
חּיבי„. ּכל ּכׁשאר עדים, ּבפני ּבֹו ׁשּיתרּו עד לֹוקה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
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ׁשהן ּפי על אף הּקדׁש. עם ראׁשי על יפסיע ולא ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹהארץ.
וצבאֹות הם, ויעקב יצחק אברהם ּבני - ּוׁשפלים ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹהדיֹוטֹות
וסֹובל חזקה. ּוביד ּגדֹול ּבכח מצרים מארץ ׁשהֹוציא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשם
יּׂשא ּכאׁשר ּבֹו: ׁשּנאמר רּבנּו, ּכמׁשה ּומּׂשאן. הּצּבּור ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹטרח
זֹו ׁשפטיכם. את ואצּוה אֹומר: הּוא והרי הּינק. את ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהאמן
את האֹומן יּׂשא ּכאׁשר הּצּבּור את ׁשּיסּבל לּדּין, ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאזהרה
ׁשּׁשלחֹו ּכיון הּנביאים. ּכל ׁשל רּבן מּמׁשה, ּולמד צא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּיֹונק.
יּׂשראל. ּבני אל ויצּום ונאמר: ּבמצרים, הּוא ּברּו ְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּקדֹוׁש
מנת על ּולאהרן: למׁשה להם ׁשאמר הּקּבלה, מּפי ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאמרּו

ּבאבנים. אתכם וסֹוקלין אתכם מקללים ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָׁשּיהיּו
הּצּבּור‚. נצטּוּו ּכ זֹו, ּבמצוה לנהג הּדּין ׁשּנצטּוה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכדר

לּצּבּור אזהרה זֹו אתכם. ואצּוה ׁשּנאמר: ּבּדּין. ּכבֹוד ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלנהג
ינהג ולא ּבפניהם, יתּבּזה ולא עליהן. הּדּין אימת ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹׁשּתהיה

ּבעצמֹו. ראׁש ְְַַֹקּלּות
ּבעּׂשּית„. אסּור הּצּבּור, על ּפרנס אדם ׁשּנתמּנה ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּכיון

אם ּבפניהם. יתּבּזה ׁשּלא ּכדי ׁשלׁשה, ּבפני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹמלאכה
ולׁשּתֹות לאכל וחמר קל עליו, אסּורה ּברּבים ְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהּמלאכה
מרעּות. ּובסעּדת הארץ עּמי ּובכניסת רּבים ּבפני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻּולהׁשּתּכר
מׁשה! ּתֹורת מעלּבֹון ּבכ ׁשּנהגּו הּדּינים לאֹותן להם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָאֹוי
וגרמּו עפר, עד והּגיעּוה ארץ, עד והׁשּפילּוה דיניה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשּבזּו

הּבא. ולעֹולם הּזה ּבעֹולם בניהם ולבני להן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָרעה
הּׁשליח‰. והרי ּדין. ּבית ּבׁשליח ראׁש קּלּות לנהג ְְֲִִִִִֵֵַַַַַָָֹֹאסּור

אֹו הקלני, ּפלֹוני אמר: ׁשאם הּנּדּוי. לענין ּכׁשנים ְְְְְֱִִִִִִִִֶֶַַַַַָָנאמן
לא אֹו הּדּין, עלהקלה אֹותֹו מׁשּמתין - לדין לבֹוא רצה ְְְְִִִַַַַָָָָָֹ

ויעידּו ׁשנים ׁשּיבֹואּו עד עליו ּפתחא ּכֹותבין אין אבל ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּפיו.
ּדין. לבית לבֹוא ׁשּנמנע ְְִִֵֶַָָָעליו

.Âלׁשֹון מּׁשּום ּדברים ּבאמירת חּיב ּדין ּבית ׁשליח ְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָאין
רׁשּות ּדין לבית יׁש - ּדין ּבית ׁשליח המצער וכל ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָהרע.

מרּדּות. מּכת ְְַַַַלהּכֹותֹו
.Êולא הּדּינים, מן אחד ּבׁשם ׁשלחני ּפלֹוני ׁשאמר: ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹׁשליח

ׁשמּתא, ׁשל ּפתחא עליו ּכֹותבין אין - לבֹוא ּדין ּבעל ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָרצה
ׁשהל אמּורים? ּדברים ּבּמה ׁשלׁשּתן. מּׁשם ׁשּיאמר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹעד
הּידּוע ּביֹום אבל הּדּינים; ליׁשיבת ידּוע ׁשאינֹו ּביֹום ְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהּׁשליח
הּדּינים ׁשּכל יֹודעים הּכל - לדין ּבֹו יֹוׁשבים ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשהּדּינים
ּבא ּכאּלּו - אחד ּבׁשם הּׁשליח ׁשּבא ּפי על ואף ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמקּבצין,

ׁשלׁשּתן. ְְְֵָָּבׁשם
.Áמנּדין - לדין ּבא ולא לבֹוא, ּדין ּבית לֹו ׁשּׁשלחּו ְְְְִִִִֵֶַָָָֹמי

ׁשּיבֹוא ּובעת הּסֹופר. ּׂשכר ונֹותן ּפתחא, עליו וכֹותבין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָאֹותֹו,
ּכיון הּדין, קּבל ׁשּלא מּפני ּפתחא לֹו ּכתבּו הּפתחא. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹקֹורעין
ּדין ּבית לֹו קבעּו נּדּויֹו. קֹורעין - הּדין מקּבל הריני ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָׁשאמר:
עליו ּכֹותבין - הּיֹום אֹותֹו ּכל ּבא ולא הּיֹום, ׁשּיבֹוא ְְְִֶַַַָָָָָֹזמן
ּומרד ּבּמדינה, ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּפתחא
לֹו קֹובעים - ונכנס ויֹוצא ּבּכפרים היה אם אבל ּבא; ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹולא
אין - ּבא ולא ׁשני יֹום ׁשלם ואם וׁשני. וחמיׁשי ׁשני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹזמן

למחר. עד ּפתחא עליו ְְְִִַָָָָָּכֹותבין
.Ëמּפ ּתׁשרי, ּבימי ולא ניסן ּבימי לא זמן קֹובעין ניאין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַָֹֹ

יֹום ּבערב ולא ׁשּבת ּבערב ולא ּבּמֹועדֹות. טרּודין ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשהעם

ׁשּיבֹוא ּובתׁשרי ניסן, אחר ׁשּיבֹוא ּבניסן קֹובעין אבל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָטֹוב.
ׁשּבת, אחר ׁשּיבֹוא ׁשּבת ּבערב קֹובעין לא אבל ּתׁשרי. ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

ׁשּבת. ּבערב טרּודין ׁשהּכל ְְְִִֵֶֶַַָֹמּפני
.Èאין - מצאֹו ולא ּדין ּבית ׁשליח והל ּבּמדינה, ׁשהּוא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמי

היה לֹו. ויאמר הּׁשליח אֹותֹו ׁשּימצא עד זמן לֹו ְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹקֹובעין
אֹומר - הּיֹום ּבאֹותֹו לבֹוא ּדרּכֹו אם לּמדינה, חּוץ ְְְְִִִֵַַַָָָּבכפר
יבֹוא אם לאּׁשה: אפּלּו הּׁשכנים, מן לאחד אפּלּו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּׁשליח
ּדין. לבית ׁשּיבֹוא זמן לֹו קבעּו ּדין ׁשּבית הֹודיעּוהּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָּפלֹוני,
אמּורים? ּדברים ּבּמה לערב. אֹותֹו מנּדין - ּבא לא ְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹואם
אם אבל ּדין; ּבית מקֹום על ּבּה ליל ׁשּדרּכֹו הּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּכׁשאין
ּבעצמֹו; הּׁשליח ׁשּיֹודיעֹו עד אֹותֹו מנּדין אין - עליהן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָּדרּכֹו
על ּדרּכֹו אֹומרין: הם ׁשהרי הּׁשכנים, לֹו אמרּו לא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּמא
ּבא לא אם וכן ונפטר. אליהם הל ּוכבר ּדין, ּבית ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּפתח
ׁשכחּו ׁשּמא הּׁשכנים, על סֹומכין אין - למחר עד ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבּמדינה

לֹו. אמרּו ְְָֹולא
.‡Èוהל לׁשּלם, לֹו ואמרּו הּדין, וקּבל ּדין לבית ׁשּבא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי

וחמיׁשי ׁשני ּבֹו ׁשּיתרּו עד אֹותֹו מנּדין אין - ׁשּלם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹולא
ואם חּיב. ּׁשהּוא מה ׁשּיּתן עד אֹותֹו מנּדין ּכ ואחר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָוׁשני,
אֹותֹו. מחרימין - נּדּויֹו להּתיר ּתבע ולא יֹום ׁשלׁשים ְְְֲִִִִִַַַַָָֹעמד

ה'תשע"ב טבת י"ב קודש שבת יום

ועּׂשרים ׁשּׁשה ¦§¤§¨¦¤¤ּפרק

תעּׂשה,‡. ּבלא עֹובר - יּׂשראל מּדּיני ּדּין המקּלל ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּכל
ראׁש אחד הּנּׂשיא, קּלל אם וכן תקּלל. לא אלהים ְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:
תעּׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - הּמל אֹו גדֹולה ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹסנהדרי

ד ולא תאר. לא בעּמ ונּׂשיא אּלאׁשּנאמר: ּבלבד, ונּׂשיא ּין ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ
חרׁש. תקּלל לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - מּיּׂשראל אחד המקּלל ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
נצטער ולא ׁשֹומע אינֹו ׁשהּוא זה ׁשאפּלּו חרׁש? נאמר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹולּמה
הּקטן את ׁשהמקּלל לי, ויראה קללתֹו. על לֹוקה - זֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבקללה

ּכחרׁש). הּוא (הרי לֹוקה. - ְְֲִֵֵֵֶַָהּנכלם
אדם·. ּכל ּומקּלל הֹואיל ּפטּור. - הּמת את ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָהמקּלל

נּׂשיא? על ולאו ּדּין על לאו יחד לּמה חּיב, - ְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמּיּׂשראל
ּבין מּיּׂשראל, אחד ׁשהמקּלל למד: נמצאת ׁשּתים. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָלחּיבֹו
קּלל ואם אחת; לֹוקה - קטן ּבין ּגדֹול ּבין אּׁשה, ּבין ְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאיׁש
נּׂשיא ּובן ׁשלׁש. לֹוקה - נּׂשיא קּלל ואם ׁשּתים; לֹוקה - ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָּדּין
ּכל ׁשל ׁשלׁשה ׁשמֹות: ארּבעה מּׁשּום חּיב - אביו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּקּלל

האב. מּׁשּום ואחד ְִֶָָָָָאדם,
ׁשּנאמר:‚. אחרים. ׁשּקּלל ּכמֹו לֹוקה, - עצמֹו ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַהמקּלל

אֹו חברֹו אֹו עצמֹו המקּלל ואחד .נפׁש ּוׁשמר ל ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹהּׁשמר
ּכגֹון הּׁשמֹות, מן ּבׁשם ׁשּיקּלל עד לֹוקה אינֹו - דּין אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנּׂשיא
ּכגֹון הּכּנּויים, מן ּבכּנּוי אֹו ּבהן, וכּיֹוצא וׁשּדי ואלהים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹיּה
ּבכל קּלל אם חּיב והּוא הֹואיל ּבהן. וכּיֹוצא וקּנא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחּנּון
ׁשּקֹוראין ׁשהּׁשמֹות חּיב; - לׁשֹון ּבכל קּלל אם ּכ ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכּנּויים,
הּכּנּויים. ּככל הן הרי - הּוא ּברּו להּקדֹוׁש הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּבהן

נּדּוי. ּבֹו קללה, ּבֹו ׁשבּועה, ּבֹו - ְְְִָָָָוארּור
חּיבי„. ּכל ּכׁשאר עדים, ּבפני ּבֹו ׁשּיתרּו עד לֹוקה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאינֹו
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ׁשם ּבלא ׁשּקּלל אֹו התראה; ׁשם היתה לא אם אבל ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלאוין.
ה ׁשהיתה אֹו ּפלֹוני; ארּור ׁשאמר: ּכגֹון ּכּנּוי, ּקללהּובלא ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָֹ

ליי, ּברּו ּפלֹוני יהי אל ׁשאמר: ּכגֹון הּדברים, מּכלל ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָּבאה
לֹוקה. אינֹו - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא אל, יברכהּו אל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָאֹו

מנּדין‰. - חכם ּתלמיד חרף אם לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאף
מּכין. - מרּדּות מּכת להּכֹותֹו הּדּינים רצּו ואם ְְְִִִַַַַַַַָָאֹותֹו.
ואם הּזקן. את ּבזה ׁשהרי ּׁשּיראּו, מה ּכפי אֹותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָועֹונׁשין
ּׁשהּׁשעה מה ּכפי ּבּדבר הּדּינים עֹונׁשין - הארץ עם ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָחרף

ׁשּנתחרף. זה ּולפי המחרף לפי לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָצריכה
.Â- ּכבֹודֹו על למחל לּנּׂשיא אֹו לּדּין לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְִִִֵֶַַַַַַָָֹאף

ּפי על אף העם, ׁשאר וכן קללתֹו. על למחל יכֹול ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹאינֹו
ונתחּיב. חטא ׁשּכבר המקּלל; את מלקין - המקּלל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻׁשּמחל
ּבית ורצּו ּדין, ּבבית ׁשהפקיר מּפני נּדּוי ׁשּנתחּיב מי ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָאבל
ׁשּלא והּוא ּבידן. הרׁשּות - נּדּוהּו ולא ּכבֹודן על למחל ְְְְְְִִִֶַָָָָֹֹֹּדין
מבעטין העם ׁשהיּו ּכגֹון הּבֹורא. ּבכבֹוד הפסד ּבּדבר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָיהיה

צריכין - ּבּדבר העם ּופקרּו הֹואיל ּובּדּינים, ּתֹורה ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָּבדברי
להם. ּׁשּיראה מה ּכפי ולענׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָלחּזק

.Êעל אף ׁשּלהן, ּובערּכאֹות ּכֹוכבים עֹובדי ּבדּיני הּדן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכל
חרף ּוכאּלּו רׁשע, זה הרי - יּׂשראל ּכדיני דיניהם ׁשהיּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָּפי
ואּלה ׁשּנאמר: רּבנּו. מׁשה ּבתֹורת יד והרים ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָוגּדף
עֹובדי לפני ולא - לפניהם לפניהם. ּתּׂשים אׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהּמׁשּפטים
העֹובדי יד היתה הדיֹוטֹות. לפני ולא - לפניהם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּכֹוכבים;
מּמּנּו להֹוציא יכֹול ואינֹו אּלם, ּדינֹו ּובעל ּתּקיפה, ְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּכֹוכבים
רצה לא אם ּתחּלה. יּׂשראל לדּיני יתּבעּנּו - יּׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבדּיני
ּכֹוכבים עֹובדי ּבדּיני ּומּציל ּדין, מּבית רׁשּות נֹוטל - ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָלבֹוא

ּדינֹו. ּבעל ִִַַָמּיד
ּדסייען רחמנא ְְְֲִַַָָָּברי

�

zeevnd xtq m"anx ixeriya"ryz'd zah a"iÎ'e -

ה'תשע"ב טבת ו' ראשון יום

ה'תשע"ב טבת ז' שני יום

ה'תשע"ב טבת ח' שלישי יום

.ÂÏ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― 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' ִַָ

ה'תשע"ב טבת ט' רביעי יום

ה'תשע"ב טבת י' חמישי יום

ה'תשע"ב טבת י"א שישי יום

ה'תשע"ב טבת י"ב קודש שבת יום

.‰Ó¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
·̇Ë·"ÈŒ'Â̆„Ẫ̇·̆ŒÔÂ̆‡̄ÌÂÈ

― 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,
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(ÊÎ).˘Á� Ô· È·˘Â:נחש בן חנון כמוÂÙÒÂ˙.מצעות:Î˘Ó·.(ÁÎ)הוא הם, תשמיש יד)כלי יב :(מלכיםֿב

כסף: רבותינוÈÏ˜Â.ספות אמרו קליות, ב)מיני לח זרה של(עבודה אחד לדוד, ברזילי הקריב שתיתא מיני שני :

קטניות של ממינים וקלי', ועדשים 'ופול דגן, של הוא וקלי', 'קמח כאן; האמור כענין עדשים, של ואחד חטים,

שתיתא: שקורין מאכל מהם ועושין אותן, וטוחנין לעולם, מתוקין והם לחין, כשהן בתנור אותן שמייבשין

(ËÎ).¯˜· ˙ÂÙ˘Â:דחלב וגובנין Ï·.(‚)(תרגום:) Â�ÈÏ‡ ÂÓÈ˘È ‡Ïדבר יהיה להתגברלא בעיניהם חשוב

במלחמה: אתה שאין מאחר Ú˙‰.ולהתהלל, ÈÎ:כמונו אתה חשוב בכבודך, ‡ÌÈÙÏ.בהיותך ˙¯˘Úכעשרת

כמונו: איש ÂÊÚÏ¯.אלפים ¯ÈÚÓ Â�Ï ‰È‰˙ ÈÎ:למסעד קרתא מן עלנא תצלי ארי טב וכען Ë‡Ï(‰)(תרגום:)
.¯Ú�Ï ÈÏ:עליו חמלו במלחמה, לפניכם יקרא ‡ÌÈ¯Ù.(Â)אם ¯ÚÈ·הירדן בעבר לאפרים יער היה ומהיכן

בחורשין, מרעין שיהיו יהושע שהתנה מתוך אלא ולמנשה, ראובן ולבני גד לבני אלא חלק שם ניתן שלא מזרחה,

אפרים: יער נקרא היה בהמותיהם, שם מרעין והיו מפסיק, שהירדן אלא לאפרים, סמוך היער אותו והיה

(Á).ÌÚ· ÏÂÎ‡Ï ¯ÚÈ‰ ·¯ÈÂ:יונתן תרגם כן שביער, רעות חיות

cec zcevn
(ËÎ).Â˘È‚‰דבש וגו' משכב הגישו ההם, האנשים שלשת
ולא·Ó„·¯.וגו': לאכול לא מצאו לא במדבר, שהלכו בעבור

הדרך: מטורח ונתיגעו Â‚Â'.(‚)לשתות, ÒÂ�� ÒÂ� Ì‡רצה
ישימו לא ננוס, אם הן ימיתולומר: אם והן אחרינו, לרדוף לב

בידם הנפילה כי בהנצחון, להתהלל לב ישימו לא חצינו,
בעיניהם: שוה מידם, Ú˙‰.וההצלה ÈÎ:לומר רצה

המלוכה, בעבור היא אשר בה עתה אנחנו אשר בהמלחמה
יחוש לא היום, כמונו פעמים אלפים עשרה היינו אם אף

תלך: שלא מוטב ולזה בינינו, כשאינך במלחמהÚÂ˙‰.עלינו,
בתפלה לנו תעזור ומשם בעיר, אתה לשבת יותר טוב כזאת,

עלינו: ובעצתך ה', לבד:Â‡ÓÏ˙.(„)אל מאה Â‚Â'.מאה ÈÏ Ë‡Ïתעשו ולא בנחת, אבשלום עם בואו למעני, לומר: רצה
רע: מאומה ‡ÌÈ¯Ù.(Â)לו ¯ÚÈ·ז"ל רבותינו אמרו כי המערבי, הירדן בעבר היתה אפרים שנחלת א)אף פא קמא שיהושע(בבא

ונקרא ההיא, בהעיר בהמתם את רעו אפרים ובני לו, לא בארץ הבהמות לרעות תת מבלי זה על זה השבטים יקפידו שלא תקן
שמם: עליה:�ÂÙˆ˙.(Á)על הם אשר הארץ כל על מפוזרת Â‚Â'.היתה ¯ÚÈ‰ ·¯ÈÂמאשר בו, בהכשלם היער בהם הכה יותר

בחרב: דוד אנשי בהם הכו

oeiv zcevn
(ÁÎ).·Î˘Ó:עליהם לשכב כמוÂÙÒÂ˙.מצעות מזרקים,

כב) יב בסף:(שמות אשר בדם :.¯ˆÂÈ ÈÏÎÂ:חרס מיוצר כלים
.ÈÏ˜Â:צלוים משבלים ÌÈ˘„ÚÂ.קמח ÏÂÙÂ:קטניות מיני הם
.ÈÏ˜Â:צלוים מקטניות קמח ·˜¯.(ËÎ)הוא ˙ÂÙ˘Âגבינות

וכתישה, עשוי ידי על נעשית כי ועל הבקר, מחלב העשויות
מלשון והוא שפות, כא)נקראו לב עצמותיו:(איוב ושופו :

(‡).„Â˜ÙÈÂ:אותם ��ÒÂ.(‚)מנה Ò�:נברח(„).„È Ï‡אל
כמוË‡Ï.(‰)מקום: נחת, יד)ענין לג אתנהלה(בראשית :

רבוי:ÈÂ¯·.(Á)לאטי: מלשון
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ולא·Ó„·¯.וגו': לאכול לא מצאו לא במדבר, שהלכו בעבור

הדרך: מטורח ונתיגעו Â‚Â'.(‚)לשתות, ÒÂ�� ÒÂ� Ì‡רצה
ישימו לא ננוס, אם הן ימיתולומר: אם והן אחרינו, לרדוף לב

בידם הנפילה כי בהנצחון, להתהלל לב ישימו לא חצינו,
בעיניהם: שוה מידם, Ú˙‰.וההצלה ÈÎ:לומר רצה

המלוכה, בעבור היא אשר בה עתה אנחנו אשר בהמלחמה
יחוש לא היום, כמונו פעמים אלפים עשרה היינו אם אף

תלך: שלא מוטב ולזה בינינו, כשאינך במלחמהÚÂ˙‰.עלינו,
בתפלה לנו תעזור ומשם בעיר, אתה לשבת יותר טוב כזאת,

עלינו: ובעצתך ה', לבד:Â‡ÓÏ˙.(„)אל מאה Â‚Â'.מאה ÈÏ Ë‡Ïתעשו ולא בנחת, אבשלום עם בואו למעני, לומר: רצה
רע: מאומה ‡ÌÈ¯Ù.(Â)לו ¯ÚÈ·ז"ל רבותינו אמרו כי המערבי, הירדן בעבר היתה אפרים שנחלת א)אף פא קמא שיהושע(בבא

ונקרא ההיא, בהעיר בהמתם את רעו אפרים ובני לו, לא בארץ הבהמות לרעות תת מבלי זה על זה השבטים יקפידו שלא תקן
שמם: עליה:�ÂÙˆ˙.(Á)על הם אשר הארץ כל על מפוזרת Â‚Â'.היתה ¯ÚÈ‰ ·¯ÈÂמאשר בו, בהכשלם היער בהם הכה יותר

בחרב: דוד אנשי בהם הכו

oeiv zcevn
(ÁÎ).·Î˘Ó:עליהם לשכב כמוÂÙÒÂ˙.מצעות מזרקים,

כב) יב בסף:(שמות אשר בדם :.¯ˆÂÈ ÈÏÎÂ:חרס מיוצר כלים
.ÈÏ˜Â:צלוים משבלים ÌÈ˘„ÚÂ.קמח ÏÂÙÂ:קטניות מיני הם
.ÈÏ˜Â:צלוים מקטניות קמח ·˜¯.(ËÎ)הוא ˙ÂÙ˘Âגבינות

וכתישה, עשוי ידי על נעשית כי ועל הבקר, מחלב העשויות
מלשון והוא שפות, כא)נקראו לב עצמותיו:(איוב ושופו :

(‡).„Â˜ÙÈÂ:אותם ��ÒÂ.(‚)מנה Ò�:נברח(„).„È Ï‡אל
כמוË‡Ï.(‰)מקום: נחת, יד)ענין לג אתנהלה(בראשית :

רבוי:ÈÂ¯·.(Á)לאטי: מלשון
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i"yx

(‡È).Í„È ˙¯‚˙Óויגר לשון תגרת מכותיך, ממורא

כ"ב)מואב תנובה(במדבר כמו בתיבה נופל יסוד והתי"ו

שאין אומר ואני מנחם, פירש כן תחנה תקומה תלונה

יאמר כאשר תגורה לומר לו שהיה מגור לשון תגרת

תלונה תרומה תקומה וילן וירם ויקם תשובה וישב מן

כמו מגורה או תגורה ויגר אמר כ')כן מגור(ירמיה

להם אביא מגורתם ס"ו)מסביב, שאין(ישעיה למדת הא

ברעה תתגרה למה כמו אלא כ"ה)תגרת ב אל(ד"ה

בם ב')תתגרו אוה(דברי' קוה כמו גרה שלו שהפועל

גרה מן יאמר כן מצוה, תאוה תקוה שפעולתם צוה

אני עלי מגרה אתה אשר ידך ממכת פירושו וכן תגרת

עונינו·˙ÂÁÎÂ˙.(È·)כליתי: על בתורה הכתובו'

בהם: ויסרתנו לפניך Â„ÂÓÁ.שהעוינו ˘ÚÎ ÒÓ˙Â
עש: שאכלו כבגד בשרינו שהואÂ„ÂÓÁ.הרקבת בשרו

È�ÓÓ.(È„)חמדתו: Ú˘‰:מלהלקותי ידך הרף

.‰‚ÈÏ·‡Â:ואתחזקה

cec zcevn
(‡È).¯Ò‰כבר כי עלי ממך הבאים הנגעים מעלי הסר לזה

בזה: ודי ידך ממלחמות בשיעור·˙ÂÁÎÂ˙.(È·)כליתי
הגוף בעונש האיש את תייסר כן העון על הראויות התוכחות

הבגד: את המבלה הזה כעש עשרו חמודות תמס ‡Íוגם
.Ï·‰החוטאים כל ר"ל אדם ובכל לעולם הוא הזה ההבל

לה': ישובו לא אם עשרם ובחמדת בגופם לעולם נלקים כלם
(‚È).È˙ÏÙ˙ ‰ÚÓ˘:האלה העונשים מן ‡�ÈÎלהצילני ¯‚ ÈÎ
.ÍÓÚוכן ימי מעט כי האדמה ע"פ כגר אני שנותיך למול

האלה: בתוכחות ‡·È˙Â.יכלו ÏÎÎ ·˘Â˙מתו הנה תושבים שהיו אם כי אבותי ככל רק הוא בארץ כתושב שאני מה כל ר"ל
כגר: אחשב שנותיך ולמול È�ÓÓ.(È„)ואינם Ú˘‰המונים היסורים יוסר כאשר ה' בתורת עצמי ואתחזק ידך מכת ממני פנה

‡ÍÏ.והטורדים: Ì¯Ë·התורה מן חפשי האדם נעשה המיתה אחר כי העולם בזה עוד ואינני הארץ כל בדרך אלך לא עד
והמצות:

oeiv zcevn
(‡È).˙¯‚˙Óבם תתגרו אל כמו ומלחמה תגר (דבריםמלשון

כליון:È˙ÈÏÎ.:ב') ויסורים·˙ÂÁÎÂ˙.(È·)מל' פורעניות ענין
במכאוב והוכח לג)כמו והמגה:ÒÓ˙Â.:(איוב המסה מלשון

.˘ÚÎ:הבגד המכלה התולעת אלÍÓÚ.(È‚)שם וכן למולך
אנוש עמך י"ד)יעצור הגר:˙Â˘·.:(דה"ב הפוך הוא

(„È).Ú˘‰מני שעו כמו כ"ב)פנה ואתחזקÈÏ·‡Â‚‰.:(ישעיה
שוד המבליג ה')כמו :(עמוס

xe` ldi
ופי'קיצור לגוף. הנפש בין אמצעי הוא הצלם פי' הרמ"ז

הגוף עם הנפש לחבר כח לו שיש כיון שמ"מ נ"ע אדמו"ר
שזהו ואפ"ל עצמן. מהנרנח"י יותר גבוה הוא בשרשו ע"כ
מחיצוניות נמשך כי מז"א למעלה ששרשו דז"א החשמל ע"ד
פינחס ב'. קכ"ב נשא ברע"מ. ק"ד אמור זח"ג עכ"ה). בינה
צלם. איהו מ"ם עם צל כו' יומם לצל תהי' וסוכה ב'. רנ"ה

דפנות: ד' לה אית סתומה מ"ם איש. יתהלך בצלם אך
בצלמנווהבחיי(ד) אדם נעשה ע"פ ע"א ד"ח בראשית פ'

אשתנו אנפוהי וצלם שכתוב כענין תואר בצלמנו ופירוש כתב
הפך וזה (הג"ה איש יתהלך בצלם אך וכתיב ג'. סי' בדניאל
צלם ובין תואר בין שחילק פ"א ח"א במ"נ הרמב"ם ממ"ש

מ מזרח כיכרחוק הצורה דמיון הוא כדמותנו עכ"ה) מערב
בכתוב והכוונה לזה זה דומים יקראו אחד בענין הקרובים
ולתחתונים. לעליונים דומה שיהיה בענין נעשה האדם שיהי'
הדמות מצד ולתחתונים הצלם. וזהו התואר מצד לעליונים
הרד"ק החכם משם ז"ל הרמב"ן כ"כ לעפר ממש גופו שידמה
כ' בארץ התהלך קום ע"פ ע"א כ"ד דף לך ובפ' עכ"ל. ז"ל
שכתוב כענין החכמה אצל נזכרת התהלכות מלת השכל וע"ד

היא איש. יתהלך בצלם אך וכתיב אותך תנחה בהתהלכך
מחפשי הצדיקים ביחידי כ"א נזכרה ולא השכלית הנפש צורת
כו' החכמות בחיפוש שכלו העתיק שאברהם ולפי כו' החכמה
השכלית הנפש תנועת הוא הזה ההילוך ועכ"פ כו' ונסוע הלוך

עכ"ל: הגוף והשקט
עה"קבשל"ה(ה) דברי הביא ע"א ד"י ישראל בית בהקדמת

והגוף הנשמה בין המחבר הוא שהצלם היחוד מחלק פי"ח
לע"ס א"ס בין ממוצעת בחי' שיש ע"ד כ' והשל"ה כו'
הרוחנית הגויה באדם כן כו' א"ס לגבי כגוף שהם דאצילות
בע"מ ובפרק והאריך כו' לגוף נשמה בין ממוצע הצלם והוא
ואשר בענין הקושיא על בזה תירץ ע"א מ"ד דף שני מאמר
הם המצות והרי הגוף. על הנשמה קבלת מהני מה פה איננו
הנשמות כל היו סיני הר מעמד בשעת כי ותירץ הגוף. חובות
הוא הגוף ודקות ושרש הצלם. שהוא רוחנית הגויה בחי' עם
וע' רוחני. וגוף בנשמה הדורות כל נשבעו הרי זו. בגויה
ולפמש"ל כו' שבא"ק הגופות שרש גבי מ"א שער בע"ח
ע"ס זהו הגופות שרש א"כ להן. נשמה וא"ס גוף נק' דע"ס

י"א: שער הפרדס כמ"ש הכלים שרשי שהן הגנוזות

`nei zkqn ± awri oir
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א: עמ' יח לֹודף מסרּו שנימשנה גדול, ּדיןלכהן ּבית מּזקני ללמדוזקנים כדי ְְְִִִִֵֵֵָ
הכיפורים, יום עבודת וסדר הלכות הּיֹוםאת ּבסדר לפניו מות,וקֹורין אחרי בפרשת ְְְִֵֶַָָ

הכיפורים, יום עבודת סדר של הדינים ביאור לֹועם אדוניאיׁשיהזקנים,ואֹומרים - ְְִִִ
ּבפיָך אּתה קרא ּגדֹול, העבודה,ּכהן סדר לאאת ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ׁשּמא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשחריתלמדּת ּכּפּורים יֹום ערב אֹותֹוהיו. גדולמעמידין הכהן את ּבׁשער- ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָ
העזרה,מזרח ּוכבׂשיםשל ואילים ּפרים לפניו שעתידּומעבירין הקרבנות שהם ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ

למחר, ּבעבֹודה,להקריב ורגיל מּכיר ׁשּיהא ישיםּכדי בבהמות ההתבוננות ידי שעל ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
בהמה. שבכל והעבודה היום סדר להלכות הּימיםלב ׁשבעת הכהןּכל פורש שהיה ְִִַַָָ

חׁשכהמביתו עם הּכּפּורים יֹום ערב ּומׁשּתה, מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלא
הּׁשינה, את מביא ׁשהּמאכל מּפני הרּבה, לאכֹול אֹותֹו מּניחין היּו ואםלא ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מהעבודה. ויפסל טומאה לידי לבוא יכול יישן

הגמרא:גמרא ׁשכחמקשה ׁשּמא שלמד,ּבׁשלמא מה את גדול מובן,לחּייהכהן - ְְִֵֶַַָָָָ
למד לא ׁשּמא כזה,אּלא דבר היתכן ּגוונאכלל, האי ּכי מֹוקמינן האםמי - ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ללמוד, יודע שאינו גדול כהן בפסוקוהתניא,מעמידים י)נאמר כא 'והּכהן(ויקרא ְְְֵַַָָֹ
מאחיו', דורשים,הּגדֹול 'מאחיו' ּבנֹוי,ומתיבת ּבכח, מאחיו ּגדֹול ׁשּיהא ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לֹו אין ׁשאם מּנין אֹומרים, אחרים ּובעֹוׁשר. ממון,ּבחכמה גדול ׁשאחיולכהן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
אֹותֹו מגּדלין משלהם,הּכהנים ממון לו הּגדֹולונותנים 'והּכהן לֹומר ּתלמּוד ְְְְֲִִֵַַַַַַָֹֹ

אחיו. מּׁשל ּגּדלהּו מאחיומאחיו', גדול הוא גדול שהכהן מהברייתא מוכח מקום מכל ְִֵֵֶֶֶַָָ
הגמרא: מתרצת העבודה. סדר את למד שלא יתכן וכיצד בחכמה, יֹוסף,הכהנים רב ֵַַָאמר

ּכאן קׁשיא, מדוברלא מאחיו, גדול להיות שצריך שכתוב ראׁשֹון,בברייתא ּבמקּדׁש ְְְִִַָָָֹ
מדוברּכאן ללמוד, יודע שאינו גדול כהן שמינו שמצינו ׁשני,במשנתינו שנתמנוּבמקּדׁש ְְִִֵָָ

ראויים. שאינם כהנים להתמנות ויכלו ממון ידי על כהנים ידיבו על כהנים שנתמנו ומצינו

ּדדינריממון, ּתרקבא אּסי, רּבי דינרים,ּדאמר של קבים שלש ליּה- -עּיילא ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
לו ּדאֹוקמיּההביאה על מלּכא ליּנאי ּבייּתֹוס ּבת שיעמידמרּתא כדי בעלהל- ְְְְְְְֵַַַַַַַָָ

רברבי ּבכהני ּגמלא ּבן נתמנויהֹוׁשע שני בית שבזמן מכאן לנו הרי גדול, לכהן - ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֻ
ממון. ידי על גדולים כהנים

במשנה: וכּו'שנינו ׁשחרית הּכּפּורים יֹום ברייתא:ערב הגמרא מביאה וכבשים. אלים פרים לפניו הׂשעיריםומעבירים אף ּתנא, ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָ
הגמרא: מבררת לפניו. מעבירים תניהיו לא טעמא מאי ּדידן, מעביריםותּנא הגמרא:ׂשעירים.שהיו ּדמבארת השעיריםּכיון ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ

אתּו קא חטא ישראל,על עם חטאי על לכפר באים ּדעּתיּה- עלחלׁשא לכפר אוכל האם יודע מי ואומר שחושש גדול הכהן של ְְְֵֵַַָָָָ
הגמרא: שואלת נּמיחטאיהם. ּפר הכי, שהריאי לפניו, יעבירו ּדאתילא הּוא חטא הכהנים.על חטאי על לכפר שבא מיישבת- ְְִִִֵֵַַַָָ

ּדאתי,הגמרא: הּוא הּכהנים אחיו ועל ּדעליו ּכיון שכןּפר, הכפרה, שתתעכב חושש איּכאאינו אי הּכהנים, ּבאחיו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מיּלתא ּביּה ּדאית עבירה,איניׁש דבר בו שיש אדם מהם יש אם ליּה- ידע ממנו,מידע יודע הכהן ליּה- ומחזירּומהּדר - ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

לאךּבתׁשּובה,אותו יׂשראל, ידעּבכּוּלהּו ידו.א על כפרה תהיה שלא חושש ולכן בתשובה, שיחזירנו חטא רבינא,מי אמר ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ
אינׁשי ּדאמרי לומרהיינּו רגילים שאנשים מה זהו אחתיְך- ּבר אחותךאי בן אם הוי- המלך,ּדּיילא שוטר ּבׁשּוקא- חזי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
בשוק, רואהו כשאתה ּתחליף- לא ובמעשיךקּמיּה בעושרך ויודע מכירך שהוא כיון לפניו, סחורה בשום תעסוק ולא לפניו תעבור אל - ֲִֵַַֹ

ממון. ממך לגבות עלילה בתשובה.ימצא ומחזירו חטא מי הכהנים באחיו הגדול הכהן מכיר כן וכמו

זב רּבנן, מגופו,ּתנּו שיוצאת טומאה מחמת שנטמא אדם מאכל- מיני וכל ּבמאכל לֹו מכלּתֹולין מרובה אכילה אכל אם - ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָ
זיבה. טומאת מטמא ואינו המאכל ריבוי מחמת ראייתו סיבת את תולין זוב, של ראייה ראה מכן ולאחר שהוא, ּפנחסמין ּבן ְְִֶֶָָָאלעזר

אֹותֹו מאכילין אין ּבתירא, ּבן יהּודה רּבי מּׁשּום מאונס,אֹומר רואה אם לידע לראייה ראייה בין הזב את בודקים כאשר - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
אותו מאכילים טּומאה.אין לידי הּמביאין ּדברים ּכל ולא גב"ם, ולא חגב"י, הגמרא:לא חגב"י,מפרשת ראשילא ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹֹֹ

ּדבריםתיבות, ּכל ולא ּומרייס. ׁשמן, ּובׂשר ּפֹול, ׁשל ּגריסין מי גב"ם, ולא יין, ולא ּביצה ולא ּגבינה ולא חלב ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻלא
מאי לאתֹויי טּומאה, לידי הגמרא:הּמביאין מבארת לרבות. באה הברייתא מה ּדברים- חמּׁשה רּבנן, ּדתנּו הא לאתֹויי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ

הּׁשּום, הן, ואּלּו טּומאה, לידי האדם את ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָמביאים
וחלגלֹוגֹותוהּׁשחליםיח: והּגרּגיר, והּביצים, לזב., מאכילים שאין לרבות בתירא בן יהודה רבי בא אלו מאכלים חמשת ואת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַ

ראייה. לידי מביאים אלו מאכלים שאף הבדיקה, ימי בשבעת
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א: עמ' יח לֹודף מסרּו שנימשנה גדול, ּדיןלכהן ּבית מּזקני ללמדוזקנים כדי ְְְִִִִֵֵֵָ
הכיפורים, יום עבודת וסדר הלכות הּיֹוםאת ּבסדר לפניו מות,וקֹורין אחרי בפרשת ְְְִֵֶַָָ

הכיפורים, יום עבודת סדר של הדינים ביאור לֹועם אדוניאיׁשיהזקנים,ואֹומרים - ְְִִִ
ּבפיָך אּתה קרא ּגדֹול, העבודה,ּכהן סדר לאאת ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ׁשּמא ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשחריתלמדּת ּכּפּורים יֹום ערב אֹותֹוהיו. גדולמעמידין הכהן את ּבׁשער- ְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָ
העזרה,מזרח ּוכבׂשיםשל ואילים ּפרים לפניו שעתידּומעבירין הקרבנות שהם ְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָ

למחר, ּבעבֹודה,להקריב ורגיל מּכיר ׁשּיהא ישיםּכדי בבהמות ההתבוננות ידי שעל ְְְֲִִֵֵֶַָָָ
בהמה. שבכל והעבודה היום סדר להלכות הּימיםלב ׁשבעת הכהןּכל פורש שהיה ְִִַַָָ

חׁשכהמביתו עם הּכּפּורים יֹום ערב ּומׁשּתה, מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו ְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלא
הּׁשינה, את מביא ׁשהּמאכל מּפני הרּבה, לאכֹול אֹותֹו מּניחין היּו ואםלא ְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

מהעבודה. ויפסל טומאה לידי לבוא יכול יישן

הגמרא:גמרא ׁשכחמקשה ׁשּמא שלמד,ּבׁשלמא מה את גדול מובן,לחּייהכהן - ְְִֵֶַַָָָָ
למד לא ׁשּמא כזה,אּלא דבר היתכן ּגוונאכלל, האי ּכי מֹוקמינן האםמי - ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹ

ללמוד, יודע שאינו גדול כהן בפסוקוהתניא,מעמידים י)נאמר כא 'והּכהן(ויקרא ְְְֵַַָָֹ
מאחיו', דורשים,הּגדֹול 'מאחיו' ּבנֹוי,ומתיבת ּבכח, מאחיו ּגדֹול ׁשּיהא ְְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

לֹו אין ׁשאם מּנין אֹומרים, אחרים ּובעֹוׁשר. ממון,ּבחכמה גדול ׁשאחיולכהן ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
אֹותֹו מגּדלין משלהם,הּכהנים ממון לו הּגדֹולונותנים 'והּכהן לֹומר ּתלמּוד ְְְְֲִִֵַַַַַַָֹֹ

אחיו. מּׁשל ּגּדלהּו מאחיומאחיו', גדול הוא גדול שהכהן מהברייתא מוכח מקום מכל ְִֵֵֶֶֶַָָ
הגמרא: מתרצת העבודה. סדר את למד שלא יתכן וכיצד בחכמה, יֹוסף,הכהנים רב ֵַַָאמר

ּכאן קׁשיא, מדוברלא מאחיו, גדול להיות שצריך שכתוב ראׁשֹון,בברייתא ּבמקּדׁש ְְְִִַָָָֹ
מדוברּכאן ללמוד, יודע שאינו גדול כהן שמינו שמצינו ׁשני,במשנתינו שנתמנוּבמקּדׁש ְְִִֵָָ

ראויים. שאינם כהנים להתמנות ויכלו ממון ידי על כהנים ידיבו על כהנים שנתמנו ומצינו

ּדדינריממון, ּתרקבא אּסי, רּבי דינרים,ּדאמר של קבים שלש ליּה- -עּיילא ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
לו ּדאֹוקמיּההביאה על מלּכא ליּנאי ּבייּתֹוס ּבת שיעמידמרּתא כדי בעלהל- ְְְְְְְֵַַַַַַַָָ

רברבי ּבכהני ּגמלא ּבן נתמנויהֹוׁשע שני בית שבזמן מכאן לנו הרי גדול, לכהן - ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֻ
ממון. ידי על גדולים כהנים

במשנה: וכּו'שנינו ׁשחרית הּכּפּורים יֹום ברייתא:ערב הגמרא מביאה וכבשים. אלים פרים לפניו הׂשעיריםומעבירים אף ּתנא, ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָ
הגמרא: מבררת לפניו. מעבירים תניהיו לא טעמא מאי ּדידן, מעביריםותּנא הגמרא:ׂשעירים.שהיו ּדמבארת השעיריםּכיון ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ

אתּו קא חטא ישראל,על עם חטאי על לכפר באים ּדעּתיּה- עלחלׁשא לכפר אוכל האם יודע מי ואומר שחושש גדול הכהן של ְְְֵֵַַָָָָ
הגמרא: שואלת נּמיחטאיהם. ּפר הכי, שהריאי לפניו, יעבירו ּדאתילא הּוא חטא הכהנים.על חטאי על לכפר שבא מיישבת- ְְִִִֵֵַַַָָ

ּדאתי,הגמרא: הּוא הּכהנים אחיו ועל ּדעליו ּכיון שכןּפר, הכפרה, שתתעכב חושש איּכאאינו אי הּכהנים, ּבאחיו ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ
מיּלתא ּביּה ּדאית עבירה,איניׁש דבר בו שיש אדם מהם יש אם ליּה- ידע ממנו,מידע יודע הכהן ליּה- ומחזירּומהּדר - ְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ

לאךּבתׁשּובה,אותו יׂשראל, ידעּבכּוּלהּו ידו.א על כפרה תהיה שלא חושש ולכן בתשובה, שיחזירנו חטא רבינא,מי אמר ְְְְִִִֵַַָָָָָָֹ
אינׁשי ּדאמרי לומרהיינּו רגילים שאנשים מה זהו אחתיְך- ּבר אחותךאי בן אם הוי- המלך,ּדּיילא שוטר ּבׁשּוקא- חזי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ
בשוק, רואהו כשאתה ּתחליף- לא ובמעשיךקּמיּה בעושרך ויודע מכירך שהוא כיון לפניו, סחורה בשום תעסוק ולא לפניו תעבור אל - ֲִֵַַֹ

ממון. ממך לגבות עלילה בתשובה.ימצא ומחזירו חטא מי הכהנים באחיו הגדול הכהן מכיר כן וכמו

זב רּבנן, מגופו,ּתנּו שיוצאת טומאה מחמת שנטמא אדם מאכל- מיני וכל ּבמאכל לֹו מכלּתֹולין מרובה אכילה אכל אם - ְְֲֲִִֵַַַָָָָָָָ
זיבה. טומאת מטמא ואינו המאכל ריבוי מחמת ראייתו סיבת את תולין זוב, של ראייה ראה מכן ולאחר שהוא, ּפנחסמין ּבן ְְִֶֶָָָאלעזר

אֹותֹו מאכילין אין ּבתירא, ּבן יהּודה רּבי מּׁשּום מאונס,אֹומר רואה אם לידע לראייה ראייה בין הזב את בודקים כאשר - ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָ
אותו מאכילים טּומאה.אין לידי הּמביאין ּדברים ּכל ולא גב"ם, ולא חגב"י, הגמרא:לא חגב"י,מפרשת ראשילא ְְְְְִִִִֵַָָָֹֹֹֹ

ּדבריםתיבות, ּכל ולא ּומרייס. ׁשמן, ּובׂשר ּפֹול, ׁשל ּגריסין מי גב"ם, ולא יין, ולא ּביצה ולא ּגבינה ולא חלב ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻלא
מאי לאתֹויי טּומאה, לידי הגמרא:הּמביאין מבארת לרבות. באה הברייתא מה ּדברים- חמּׁשה רּבנן, ּדתנּו הא לאתֹויי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָ

הּׁשּום, הן, ואּלּו טּומאה, לידי האדם את ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָמביאים
וחלגלֹוגֹותוהּׁשחליםיח: והּגרּגיר, והּביצים, לזב., מאכילים שאין לרבות בתירא בן יהודה רבי בא אלו מאכלים חמשת ואת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַ

ראייה. לידי מביאים אלו מאכלים שאף הבדיקה, ימי בשבעת
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:oenn.ìëàîá åì ïéìåú áælk` m`

oilez `edy oin lkn daxd lk`n

epi`e d`x lk`n aex zngny xnel

aizkc oaxwle dray z`nehl af

eqpe` zngn `le exya (eh `xwie)

ixw oi`c qpe`a `nh ixw lra la`

mdi`xn oi`e cg` mewnn mi`a aefe

oixery ly wva inl dnec aefdy dey

zxfend dvia oaelk `l` xeyw epi`e

dpi`y dvia oaelk xeyw rxf zakye

:zxfen.åúåà ïéìéëàî ïéàinia

:ezwica.ïéìçùä:oi"yxw.úåâåìâìç
:x"etlet.øéâøâä:`"bex`



xcde"קב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc zexeka(oey`x meil)

äðùî
wtq mewnae ,oenn aeig lkk `ed oad oeict ly mirlq dyng aeig

ehtmirixkny oenn wtq lk oick ,odkl mzpizpn eia`e xekad mix
dpc epzpyn .di`xd eilr exiagn `ivende ,wfgend zaehl ea

:df aeiga wtq ipte` dnkaBzLà äøka àlL éî`l oiicry - ¦¤Ÿ¦§¨¦§
,mlern ezy` dcli,íéøëæ éðL äãìéåclep mdn in reci `le §¨§¨§¥§¨¦

,oey`xïúBða`d,ïäkì íéòìñ äLîç`ed mdn cg` i`cea ixdy ¥£¦¨§¨¦©Ÿ¥
m`e .xekaìL CBúa ïäî ãçà úîíBé íéL,mzcilløeèt áàä ¥¤¨¥¤§§Ÿ¦¨¨¨

a`d aiigzd `le zny df `ed xekady okzi oky ,oad oeictn
.xeht `ed df wtq meyne ,epeicta

eðúð íà ,øîBà øéàî éaø ,íéîéi÷ íéðaäå áàä úîmirlq dyng ¥¨¨§©¨¦©¨¦©¦¥¦¥¦¨§
odkle÷ìç àlL ãò,dyexid z` mdipia,eðúðmd miaiig oke ©¤Ÿ¨§¨§

`ny odkl oerhl mdn cg` lk leki oi`e ,odkl mpzil dligzkl
xak ixdy ,wtqn xhtdl mdl yie eig` `l` xekad `ed oi`
el yie ,eipan cg` xeara odkl mirlq dyng eiiga a`d aiigzd

.df aegl micareynd eiqkpn df aeg zeabl odklåàì íàåm`e - §¦¨
mdipy ,dyexid z` ewligy iptl odkl epzp `l,ïéøeètlky meyn §¦

.ig` `l` xekad ip` `l `ny odkl oerhl leki mdnäãeäé éaø©¦§¨
,øîBàxakeáéiçúðdíéñëðxg`l s` jkitle ,mirlq dyng aega ¥¦§©§§¨¦

oian mirlq dyng odkl zzl miaiig md dyexid z` ewlgy
.el` mi`pz ewlgp dna x`eai `xnbae .mdipy

dxkia `ly dy`l eclep m`,äá÷ðe øëæclep xkfd m` reci `le ¨¨§¥¨
,xeka epi` xkfde dpey`x dclep dawpd e` ,xeka `ede oey`xïéà¥

,íeìk ïäkì ïàkd`vi dawpd `ny odkl xnel lekiy meyn ¨©Ÿ¥§
.di`xd eilr exiagn `ivende ,dpey`x

àøîâ
,mpica mi`pz ewlgp miniiw mipade a`d zn m`y dpyna epipy

:`xnbd zl`ey .mixen` mixacd ote` dfi`a `xnbd dpceúéîc§¦
úîéà áàä,a`d zn izn -øçàì úéîc àîéìéàmipal e`lny ¨¨¥©¦¥¨§¦§©©

ìLàäa ,íBé íéLdf ote`a ike -ék øéàî éaø øîà[xy`ky-] §Ÿ¦§¨¨©©¦¥¦¦
e encwe÷ìçmd dyexid z`ïéøeèt,dpizpneäì ïãaòzLà àäå ¨§§¦§¨¦§©§§¨§
éñëðìxg`l epa oeict aegl a`d iqkp ecarzyd xak ixde - §¦§¥

.dyexid iqkpn ezeabl odkl el yie ,oad zciln mei miyly
:`xnbd daiynàlàote`a mixen` dpynd ixac gxkdaúéîc ¤¨§¦

a`dìL CBúaíBé íéLdyng aeig eilr lg `l mlerne ,mzcill §§Ÿ¦
iax xaeqe ,envr xekad lr ezligzn df aeig lg `l` ,mirlq
mixeht mdipy xekad `ed mdipia in reci `ly oeikny ,xi`n

.wtqn
:dpynd ixaca df yexit lr dywn `xnbde÷ìç ék àðL éàî©§¨¦¨§

`ed `ld ,mirlq dyngn mixeht mdy ,mdipia dyexid z` mipad
meyndéì éçãîe éàä éaâì ìéæàcreazl odkd jled xy`ky - §¨¦§©¥©©§¥¥

`l` xekad `ed oi` `ny dprha eze` dgec `ed ixd cg`d z`
,eig`déì éçãîe éàä éaâì ìéæàcreazl jled `ed xy`k oke - §¨¦§©¥©©§¥¥

ok m`e .dprh dze`a eze` dgec `ed ixd ipyd z`ékoiicràì ¦Ÿ
e÷ìçdyexid z` mdipiaéaâì ìéæéìå dééçãéìå éàä éaâì ìéæéì énð ¨§©¦¥¦§©¥©§¦§£¥§¥¦§©¥

dééçãéìå éàäjliyke ,ipyd lv` epgci df g`l odkd jliyk - ©§¦§£¥
`l mei miyly mcew a`d zn m` ixdy .oey`xl aey epgci ipyl
mdia` aeg z` reazl `a odkd oi`e ,epa oeicta mlern aiigzd
reci oi`y xg`ne ,envr xekad aeg z` raez `l` ,dyexid iqkpn
`l oiicry jka dne ,wtqn xhtdl mdipyl yi xekad `ed mdn in
dwelgd mcewy dpynd ixaca x`ean recne .dyexid z` ewlig

.odkl dpizpa miaiig md
:`xnbd zvxznúøîBà úàæ ,äéîøé éaø øîàgikedl yi - ¨©©¦¦§§¨Ÿ¤¤

oebk ,dey mnyy mc` ipa ipyy ,epzpynn,ïBòîL ïa óñBé éðL§¥¥¤¦§
,úeôzeLa äãN eç÷ìå ,úçà øéòa eéäLaeg xhy mdilr `vie ¤¨§¦©©§¨§¨¤§¨

oian in reci oi`e ,ipeltn sqk del sqei oa oernyy ea aezky
,exiag `l` deld `ed `ly oreh mdn cg` lke ,deld `ed mdipy

äáBb áBç ìòaz`dúBàzetzeyd dcyíäîmeyn .divg cr ©©¤¨¥¤
éì øîàcd,mdn cg` lkl aeg lraàð÷éqî Cãéãa éàjnn m` - §¨©¥¦§¦¨©¦§¨

,iaeg z` zeabl il yiàðìé÷L à÷ Cãéc àúðîz` gwel ipixd - §¨¨¦¨¨¨¦§¨
,dcya jwlgàð÷éqî Cøáça éàåyi ipyd szeyd jxiagn m`e - §¦§©§¨©¦§¨

,iaeg z` zeabl ilàðìé÷L à÷ Cøáçc àúðîz` gwel ipixd - §¨¨§©§¨¨¨¦§¨
ewlig `ly onf lk oky ,dpynd ixac miayein df itle .dcya ewlg
lr s`e ,mda wlg xekal yi i`cea dyexid iqkp z` mdipia mig`d
wlgn eaeg z` zeabl odkl el yi mewn lkn `ed in reci oi`y it

.mdipia mipad ewlgi dyexid xzi z`e ,df
:dinxi iax ly evexiz lr dywn `ax,àáø øîàøác éñëð éãkî ¨©¨¨¦§¦¦§¥§©

déa ïéáøò ïepéà Léðéàmicareyn mc` ly eiqkpy dn ixde - ¦¦¦¨§¦¥
ok m`e ,df aeg lr miaxrk miaygp mdy meyn `ed eaeg oerxtl
déì òáz éöî áøòìe déì òáz éöî àì déãéãìc éãéî àkéà éî¦¦¨¦¦¦§¦¥Ÿ¨¦¨©¥§¨¥¨¦¨©¥
ok it lr s`e envr deldn eraezl leki epi` delndy aeg yi ike -

,axrdn eraezl lkeiïðúäå`xza `aaa epipy ixde -(:brw)äåìnä §¨§©©©§¤
áøò éãé ìò Bøéáç úà,[ef d`eld lr axr lhpy-]ïî òøté àì ¤£¥©§¥¨¥Ÿ¦¨©¦

ïì àîéé÷å ,áøòä,dpynd ixac xe`iaaáøòä ïî òaúé àìc ¤¨¥§¨§¨¨§Ÿ¦§©¦¤¨¥
zälç`le deld z` razy xg`l wxe ,envr deld on razy iptl §¦¨

mdy mc` iqkpl oicd `ede .axrd z` reazl `ed leki el rxt
envr deld z` reazl aeg lrad cia oi`y lky ,eaeg lr miaxr
dpynd ixac lr `iyewd day ok m`e .eiqkpn zeabl leki epi` s`
mdipia dyexid iqkp z` mipad ipy ewligy mcew recn ,dnewnl
epi` wtqny myk `ld ,mirlqd zyng aeg z` odkd mdn daeb
mdiqkpn zeabl leki epi` ok enk ,mnvr mze` reazl leki

.mitzeynd
:zxg` jxca dpynd ixac z` yxtn `axíìBòì ,àáø øîà àlà¤¨¨©¨¨§¨

ote`a dpynd ixac mixen`únLa`døçàìipa mipad eidy ¤¥§©©
ìLíBé íéL,epa oeicta aiigzd xakeàáeè éñëð àkéàc éàåm`e - §Ÿ¦§¦§¦¨¦§¥¨

,miax miqkp ezyexia yiìé÷Lc énð éëäodkd mdn lehi ok` - ¨¦©¦§¨¦
m` oiae dyexid z` mipad ewlig `l oiicr m` oia ,mirlq dyng
oerxtl eiqkp ecarzyd a`d iiga xak oky ,mdipia dewlig xak

.df eaegåmle`àkéìc ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëäa`d zyexi iqkpa §¨¨§©¨§¦©§§¥¨
íéòìñ Lîç àlà.calaàîìò éleëãeiax oiae xi`n iax oia - ¤¨¨¥§¨¦§¥¨§¨

dcedieäì úéàeixacke÷ìçL ïéçàä ,éqà áø øîàc ,éqà áøc ¦§§©©¦§¨©©©¦¨©¦¤¨§
lr ,mdia` zyexi z` mdipiaäöçîdpnnmpicïéLøBéålräöçî ¤¡¨§¦§¤¡¨

mpic dpnn.úBçB÷ìewlg `vnp okid xxean oi` dwelgd cr oky ¨
mi`xen`e mi`pz ewlgp dwelgd xg`le ,miyxeidn cg` lk ly
dwelgd ici lr m`d ,xnelk .'dxixa oi`' e` 'dxixa yi' m`d
wlgd z` a`dn mdn cg` lk yxi dligzklny rxtnl xxazn
wlgdy okzi `l` rxtnl xxazn xacd oi`y e` ,seqal lhpy
`l` dpi` dwelgde ,ezyexi wlg epi` dwelga lhep cg` lky
ax wtzqde .dyexia ewlg z` eig`l xken mdn cg` lky ,gwnk
miqkpdn ivg lr miyxei oic mdl zzl yi wtqn ok lre ,df oica iq`

.zegewl oic xg`d ivgd lre
å,xnel jixv okàîìò éleëãy mixaeq,äøBza äáeúkä äåìîoebk §§¥¨§¨¦§¤©§¨©¨

oad oeict aeg,odkl eze` dzkif dxezdy
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קג oifge` mipy` cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

äðùîíéòìñ ùîç ïúåð.xeka odn cg`c Ðøåèô áàä:xninl ivnc Ð

Ð "xeht a`d" hwpc `pyil i`de ,xehtc x`ypd oal inp oicd `ede .zn xekad

.'ek a`d zn :ipzinl irac ,`tiq meynïéøåèô.`xnba yxtnck Ðåáééçúð
.mdipy oia rextl oiaiige ,aeg lrak odkl a`d iqkp ea Ðíåìë ïäëì ïàë ïéà

odke .oey`x z`vi dawpd :dil xn`c Ð

eilr exiagn `ivendc ,dpezgzd lr eci

.di`xdàøîâäéñëð ãáòúùéà àäÐ

.`ed `ilrn aegcäéì éçãîå:xne`e Ð

.ig` `l` ,xeka ip` oi`å÷ìç àì éë
'åë éîðiqkp sixhc xninl `kil `de Ð

,melk aiigzp `l a`d `dc ,mdia` meyn

:ipzw i`n`e .otxeh mipad liaya `l`

Ð ewlg `l m`c rnync ,'ek epzp m`

!oiaiigïåòîù ïá óñåé éðùdidy Ð

,aeg xhy odn cg` lr `iven cg` yi`

ip` `l :xn`l edgcn did odn cg` lke

dcy mdipy oia egwle .ixiag m` ik ,`ed

dil xn`c ,divg aeg lra sxeh Ð zg`

mirlq yng odkd sxeh ,inp `kde .'ek

:ikd inp edl xn`e ,cgi ody miqkpdn

m`e ,lhep ip` jwlgn Ð xekad dz` m`

oiae ,lhep ip` ewlgn Ð xekad jig`

.exytzz mkipyòáú éöî àì åäãéãìã
äéì.dil igcn cge cg lkc Ðòøôé àì

òáúé àìã òøôé àì éàî ïì àîéé÷å
äìçú áøòì,deld on raziy cr Ð

.rextl dn el `di `leìé÷ùã éîð éëä
miqkp ecarzyi` `dc ,ewlg elit` Ð

dt lr delny it lr s`e .a`d iiga

dyexi yi m` oiyxeid on daeb Ð `id

.aegd xeriykéñà áøã`zi`ck Ð

`nw `aaa.(`,h) oey`x wxtaäöçî
úåçå÷ì äöçîå ïéùøåé`wtqnc Ð

oi` e` ,edpip oiyxeie dxixa m` dil

oiyxei dvgn jkld ,edpip zegewle dxixa

.zegewl dvgneäøåúá äáåúëä äåìî
ïåâë
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àäålr delne ,od oiyxei ewlgy oig`d :`zyd xaqwc Ð iqkp edl icarzyi`

.xhya daezkk dxeza daezkd deln :xaqw ,inp i` .oiyxeid on daeb dt

.ibilt ikdac xn`w`pwqna edineéìåëãrnynÐ 'ek iq` axc edl zi` `nlr

xi`n iaxc :dnize .iq` axk ,`l e` dxixa zi` i` dil `wtqn xi`n iaxc `kd

on oii gweldc `idda dxixa dil zil

(a,hq `nw `aa) "daexn"ae ,mizekd

diteb `axe .(`,dk oihib) "hbd lk" wxtae

:denzl yi ,iq` axk `kd edl iwenc

iax oiac :xn`w (`,ek my) "hbd lk" wxtac

yie !dxixa edl zi` oerny iax oia dcedi

,yexita ipznc `kid dxixa yic :wlgl

ipixd"e "yixtdl cizr ip`y oibel ipy" oebk

m` jihb df"e "`a` dvxiy zpn lr jilrea

l`enyc `iyew `vxzn ikdae ."izn

dvia seqa dxixa dil zilc ,l`enyc`

,zetzeya dnda egwly mipy iab (a,fl)

oiwzi`c (a,dr oihib) "efg`y in"c `iddae

dil zi` ,rxn aikyc `hiba l`eny

yixa wiicck ,ziin ikl `hib iede ,dxixa

.[a,dk oihib] "hbd lk"øîàãoig` iq` ax

iq` axc `zlinÐ 'ek oiyxei dvgn ewlgy

`aaae ,(`,h) `nw `aac `nw wxta `zi`

mzd ibiltc .(`,fw) "xek zia" seqa `xza

ly ewlg sxhe aeg lra `ae ewlgy oig`a

,zwelgn dlha :xn` axc ,mdn cg`

zegewlc ,xzie :xn` l`enye .md oiyxeic

dil] `wtqn iq` axe .zeixg`a `lye ,od

(epi`y `l`) mix`ypd miqkpa [lhepe

,rwxwa lhep miqkpd riax `edc ,ewlg

i` dil `wtqnc meyn .zerna xg`d ivge

zegewlk e` ,rwxwa lkd lhepe Ð oiyxeik

yexitle .zerna ewlql lekie Ð zeixg`a

wxta qxbc l`ppg epiax zqxib okzi `l df

:yxtn yie ."oig` dyly" :(my) "xek zia"

ewlg riaxe ,el ie`xd ewlg ivg lhepy

ewlg ivge .zerna riaxe rwxwa lhep

el yi Ð yxei `ed m`c meyn ,ciqtn

gkn e` ,rwxwa lkd gwil el yie Ð lhep dyexi gkn m` ol `wtqn ,inp lhepy dne .wtqn ewlg ivg lhepe ,ciqtdl el yi Ð zeixg`a `ly m`e ,mlyn wlg lehil

na lhepe Ð zeixg`a gwelk iedci` oiyxeik i` `l` ol iwetql ded `l i` `zydc :df yexitl dywe .zerna dvgne ,riax epiidc ,rwxwa dvgn lhep jkld .zer

ewlg ivgc xnel ol ded ,daxc` ?egk rxed ,`ed zeixg`a gwel `ny gwel ded i` elit`c iwetql inp `ki`c meyne ,rwxwa ewlg lhep Ð zeixg`a `ly zegewlk

Ð mirlq xyr my yi elit` ,riaxa `l` oiyxeik iq` ax edl aiyg `l i`e .mirlq dyng `l` `kilc oebk oizipzn `kd opinwenc :cere !zerna riaxde rwxwa lehi

,zerna e` rwxwa ewlg ivg lhepy (`,h) `nw `aaa qxhpewa yxity oey`x oeylle !yng ivg epiide ,miyxeik eda eedc riaxd m` ik odkd zeabl leki `ly ,mixeht

`wtqny cenlzdl dil `pn :`iyw ,edine ."dyly" zqxib oia "oig` ipy" zqxib oia okzi inp oeyl eze`Ð zeixg`a `ly zegewl e` oiyxeik eed i` ol `wtqnc meyn

ipnif ixz ipzinl jiiy ded `lc :cere !zeixg`a `ly zegewlk e` zeixg`a zegewlk eed i` dil `wtqn `l` ,edpip oiyxei e`lc `hiyt `nlc ?oiyxeia llk iq` axl

lka `ed cenlzdc digxe` Ð dyng hwp ded i` ?dyly hwpinl dil zi` i`nc ,"oig` dyly" llk qexbl okzi `le .d`xp oexg` oeylke !ipzw "e` e`"c oeik ,riax

m`e !dylyk mipy oiey Ð jky oeik ,hwpinl digxe` e`l Ð dyly la` ."dyngn cg` lk" ,"odizecle eaxrzpy miyp yng" ,"eze` oiraez dyng eid" enk ,izkec

dfa ,df wtqa oiwleg xnel `kd xazqn `l qekneql elit`c .di`xd eilr exiagn `ivend :`nil ,zegewlk i` eed oiyxeik i` iq` axl dil `wtqnc xg`n :xn`z

z` xkeyd" wxta inp ogky`ck .ikd `blte ikd `blt i`cek eze` eyr ,`kd ik minkgl wteqn oicdc `kidc mixac yiy :xnel yie !d`xeda miwteqn minkgy

dil ded ,ol `wtqn i`e .qpe` dilek e` driyt dilek e` ,jytp dnc .qpe`l aexwe driytl aexw ,`blt mlyil Ð `xb`a excc ipd iab (`,bt `rivn `aa) "mipne`d

oireaihl oiyecw i` dil`wtqnc ,oi`vgmiyly el ozepÐmixyra dycw :iqei iax xn`wc (`,dnw`xza `aa) "zny in" wxta oke .di`xd eilr exagn`ivend :xninl

xity inp `iz` df yexitle .ibilt enry delnae :opixn`c ,xeka iab (`,ekw my) "oilgep yi" wxtae .oireaihl e`l dvgne oireaihl dvgn i`ce eli`k dyere ,`l e`

`zyde :minkg exn`y mixac yie .qekneqk dnwe`l jixv `le ,`nlr ilekl xeaird ycg z` ewlgi :xn`wc (`,aw `rivn `aa) wxtd seqa "l`eyd"c ugxnc `edd

:minkg exn`y mixacyie .car xnk carce ,car xnk carcÐ xnk `le xnk `l `zkld xnzi` `lc(a,aq `xza `aa) "ziad z` xkend" yixa mzd ik ,ipiicc `cey

.ipiicc `cey Ð `qib i`dl dl ixn`e `qib i`dl dl ixn`céìåëãåaxca :opixn`c .ok didi `pwqna mb Ð `inc xhya daezkk e`l dxeza daezkd deln `nlr

dcedi iaxc :xn` (a,hn) oiwxita onwlc :dnize .yng ivg `le "yng" mrhn oixeht eid Ð `tt axce iq` axc edl zi` edlek i` ,rnync .ibltinw `tt axca e` iq`

in eh` .zegewld on s` daeb dt lr delnc :xaqw `nl`Ð `tt axc dcedi iaxl dil zilc ,ibltinw `tt axca :opiwqnc i`nl ,dyw cere .`inc xhya daezkk xaq

axc dizlin xwire ?oixeg ipa on daeb Ð dt lr ,micareyn miqkpn daeb Ð xhya exiag z` delnd :(`,drw `xza `aa) "heyt hb"a opzc `d dcedi iaxl dil zil

on daeb epi`c i`nl la` .zegewld on `le oiyxeid on `l daeb epi` dt lr deln :ixn`c l`enye axcn iwet`l ,miyxeid on daebc opireny`l `l` xnzi` e`l `tt

`idyk oad oeictc jd ik ,dt lr delnk `l` ,xn`w `tt axk ynn e`lc `pwqnd itl yxtl d`xpe .cenlzd lka `ed heyt xace ,yecig mey epi` df Ð zegewld

,inp i` .`kdc `nrhl epiide .`inc xhya daezkk dxeza daezkd deln xn`c dinrhl dcedi iax :my opiqxbe ,onwlc `dl `zi` (a,hk) oiyecwc `nw wxtae .daezk

on daeb dt lr deln ,`zkld :`tt ax xn`w (a,bi) oiyecwc `nw wxtac .dxeza daezkd delna inp ixii`c xnel jixv diteb `tt axc ,ibltinw ynn `tt axca

,dxeza daezkd delna ixii` oiyecwac :xnel jixve .oieel ipta zlc lerpz `ly Ð `nrh yxtn (`,erw `xza `aa) "heyt hb" wxtae .`ziixe`c `ceariy ,oiyxeid

.zegewld on daebc xaqwe ,`tt axc dil zil dcedi iaxc ,`kd opixii` `iddae .zegewld on `le miyxeid on daeb :xaqwc

äåìîmixac) aizkc ab lr s` ,dt lr deln la` .dxez ezaiigy `l m` eaiigzp `ly ,oda `veike oiwfpe oikxre oad oeict oebk `wec epiid Ð dxeza daezkd

dnn ezaiig `lc .dt lr ixii`c ab lr s`e .xhya daezk zeidl daezk [ixwn] (`xwn) `l Ð "heard z` jil` `ivei ea dyep dz` xy` yi`d" :(ck

.edeeldy dn mlyl el yiy `ed `hiyt ikd e`lac oeik ,dxeza daezky
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`oifgeקד mipya cenr gn sc ± oey`x wxtzereay

.odkl `pngx dil ikfc mirlq yng oad oeict oebkùîç éöç àìåjkld Ð

`l` dyexi x`zyi` `le ,zegewl dvgn dil ded Ð ewlgc oeikc .oixeht

`l dt lr delnc ,icin edi` liwy `l zegewlc `bltne .`blte mirlq ipy

.zegewln `iabùîç éöç åìéôàå.dyexi iedc `blt `edd liwye Ðéà
éëä,liwyc `ed `blt dcedi iaxlc Ð

.dinza miqkpd eaiigzpàøáâ áééç
äéì éòáéîopiqxb `le .opiqxb Ð

:`pzinl dil irai` ikd ,xnelk ."aiigzp"

oixeht opi`y .oiaiig xne` dcedi iax

xnbl`din yng ivg `l` ,opixn`ck i

eaiigzp" ipzinl jiiy `le .iaiigin

eaiigzp inp xi`n iax `d]c "miqkpd

miyly xg`ly xg`n ,dil zi` [miqkp

eyrpe ewlgy dwelgd liaya `l` .zn

diteb dcedi iaxl ,odkd ciqtd zegewl

.dvgn ciqtd miqkpd eaiigzpy dnn

å÷ìçù íéçàä.zexeka wtq mdipye Ð

äæì æåæ äøùòå äæì æåæ äøùòÐ

.`blte mirlq ipy epiidcïéá àîéì éà
úåçå÷ìä ÷ìç ïéá äùåøéä ÷ìçÐ

dyngc `blt Ð oiaiig :ipzwc `de

edl zi` `nlr ilekc zxn` `dc .xn`w

yngc dpin opirnye ,`tt axe iq` axc

.yng ivg elit`eäøùòî øéöá åìéôà
ipy `l` odkl ihn `lc ,dpeny `l` Ð

odk liwye li`edc .edl liwy Ð mirlq

dil inxzinc dn lk Ð yngn xiva

`ed Ð yng ivg opixn`c `dc ,liwy

i`n`e .yng yilye yng zeaxl oicd

oixeht e`l m` :ipzwàèéùô àìàÐ

cge cg lkl dyexic fef dxyr (`wece)

mirlq yng iedc ,zegewlc `bltn xal

.dyexicàëäåiq` axca ,oizipzna Ð

dil zi` xi`n iaxc .ibilt `tt axca e`

oi` lkd oiac li`ed ,`tt axe iq` axc

yngc ,icin liwy `l Ð yng `l` my

axc dil zi` dcedi iaxe .yng ivg `le

axc dil zile .zegewl ied `bltc iq`

dt lr delnc dil `xiaq `l` ,`tt

:inp i` .edlek liwye ,zegewld on daeb

dyexi ied edlek `l` ,iq` axc dil zil

ol `xiaq ikdc `zyde .dlek liwye

dxyr my yi m` :`ziixal dl opinwen

oiaiig Ð lkd oia dfl fef dxyre dfl fef

lkd oiac ,e`l m`e .miqkpd lk zzl

ivg `le yngc ,oixeht Ð yng `kil

.yngêä äìåëì äì éðúîã àëéà
àôéñà àúòîùdizlinc ,oizipznc Ð

.dcedi iaxcäãù íäî ãçà ç÷ìå
åøéáçîoig`d :ol `xiaqc inp `kd Ð

aiignwc ,dxixa oi`c ,od zegewl ewlgy

.dcedi iax edlàî÷ àðùéìë`l` Ð

.ibilt `tt axe iq` axcaäðùîíéùð éúù.cg` ly Ðíéøëæ éðù åãìéå.eaxrzpy ,`agna Ðïúð ãçà ïäëì íàyng el xifgi Ð mdipy oeict a`d Ð

.lwy oick `lye ,`ed ltpc `zlin i`lbi`e ,miyly jeza zne li`ed ,mirlqíãéî àéöåäì ìåëé ïéàliaya ma wifgn ipixd :xne`e dil igcn cge cg lkc Ð

.igd oeictäá÷ðå íéøëæ éðù åà,xeka oey`xd Ð mixkf ipy dcli zg`d m` ,xeka ied cg jytp dnnc .odkl mirlq yng ozep Ð `agna ely miypd ecli Ð

.di`xd eilr exiagn `ivende ,oey`x z`vi dawp `ny ,xeht dawpd mry eze`e .xeka `ede ecal xkf dcli dzxiagy `vnp Ð dawpe xkf dcli zg`d m`eïéà
íåìë ïäëì ïàë.xeka o`k oi`e ,dlgz e`vi zeawpd :xninl `ki`c Ðøåèô áàä.zn zxkand oa :xninl ivnc Ð'åë å÷ìç àìù ãò åðúðly eze` oick Ð

.`tt axe iq` axc meyn ,dlrnäá÷ðå øëæ.xeka o`k oi`e ,dawpd dcli dxka `ly dze` :xnel yi Ðíäî ãçà úî,mirlq dyng mdl xifgi ,zecleed on Ð

.zea`d ipy ewlgieàéöåäì ïéìåëé ïéàå.dpezgzd lr eci exiagn `ivend lke .zn `l Ð eliaya il ozpy eze`c ,igd liaya ma wifgn ip` :xne` cge cg lkc Ð

ïéøåèô úåáàä.`id ily dawpd :odkl dil xn` cge cg lkc Ðåîöò úà úåãôì áééç ïáäå.`ed xeka mewn lknc Ðøëæå úåá÷ð éúùzg`d :xnel yi Ð

.zeawp izye mixkf ipy oke .k"r ,dawpd dcli zxkand :xnel yic ,melk odkl o`k oi` jkld .dlgz dawp dzvie ,dawpe xkf zipye ,dawp dcliàøîâãçà ïäë
éîð.z` icic mixac lra e`le ,jxiag ly `l` zn jly `l :`nile odk diigcil Ð a` i`d diabl lif` ik ,lwy zea` ipyne Ð
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éáøã:(a,`r `nw `aa) opiwqnc ,xwa dyngl inc `le Ð yng xaq xi`n

dn mlyl el yie ,edpip oinelyzc .`pngx xn` xwa i`vg dyng elit`

`niiwn `le ,dilr inx `pngx mirlq yng zevn Ð `kd la` .aiig `edy

inc `l Ð df xg` dfa mipdk dxyrl mlyl lekiy it lr s` .yngn zegta

.yng ivga `l` carzyn `lc ,`kd

íàå`ivedl leki oi` ozp mipdk ipyl

oi` ozp `l m`c oeik :xn`z m`e Ð mcin

iedil Ð inp ozpc inp `zyd ,ozil wewf

wxta xn`ck ,ecin oi`ivenc ,odk etwzk

`kde .(a,e `rivn `aa) "oifge` mipy"

la` .`ivedl inn rcei oi`c ,ith `gip

,miyly meia zn iab ,ith dyw onwl

,lehi `l Ð ozp m` :`aiwr iax xn`wc

ozp `l m`c oeikc .ozi `l Ð ozp `l m`e

`zyd ,ozi `letwzk iedil Ð ozpyk inp

el ozep dlgznc oeik :xnel yie !odk

jk xg`y it lr s` ,dpedk zepzn zxeza

elhil ie`x did `l lhp `l m`y dlbzp

oke .ecin oi`iven opixn` `l wtqn Ð

"l`eyd" seqa ycgd rvn`a `ac `edd

zlgzac ab lr s`c ,(a,aw `rivn `aa)

dil opincn `l Ð xikynl elek ycgd

.odk etwzlíàÐ 'ek ewlg `ly cr epzp

ediiexza ipzw i`n` `zekixv mey jixv

.dcedi iaxe xi`n iaxc `zbelt
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éàä éaâì ìéæéì ,éîð ãçà ïäk ;déì¯éàä éaâì ìéæéìå ,dééçãéìå¯:ìàeîL øîà !dééçãéìå ¥Ÿ¥¤¨©¦¥¦§©¥©§¦§£¥§¥¦§©¥©§¦§£¥¨©§¥
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קה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zexeka(oey`x meil)

,àéîc øèLa äáeúëk åàì.dt lr delnk `id `l`åxnel jixv ok ¨¦§¨¦§¨¨§¨§
ät ìò äåìî ,àtt áø øîàc .àtt áøc eäì úéà àîìò éleëã§¥¨§¨¦§§©¨¨§¨©©¨¨¦§¤©¤

ïéLøBiä ïî äáBb,deld lyúBçB÷lä ïî äáBb Bðéàå`vnp .ely ¤¦©§¦§¥¤¦©¨
mipy lr wx ,cala mirlq dyng wx dewligy dyexia yi m`y

.odkl micarzyn md wxe ,miyxei oic mdl yi mirlq ivgeàëäå§¨¨
aherinéâìôéî÷ Lîç éöça àìå 'Lîç'.dcedi iaxe xi`n iax §¨¥§Ÿ©£¦¨¥¨¦§§¦

øáñ øéàî éaøclr `l` dlg dpi` oad oeict zevnyLîç,mirlq §©¦¥¦¨©¨¥
àìålréöçn,Lîçmicarzyn mirlq ivge mipy wxy xg`ne §Ÿ£¦¨¥

.ixnbl aeigd rwtpåeli`,øáñ äãeäé éaølr dlg devndyLîç §©¦§¨¨©¨¥
mirlqeléôàålréöçn,Lîçdyexidn ivg odkd daeb jkitle ©£¦£¦¨¥

.miyxeid on daeb dt lr deln oky ,miyxei oic da mdl yiy
:dpynd ixaca df xe`ia lr dywn `xnbd,éëä éàepipy ji`éaø' ¦¨¦©¦

,'íéñëð eáéiçúð øîBà äãeäéiax ly ezprh xwiry jkn rnyny §¨¥¦§©§§¨¦
xaca dcen xi`n iax mb `ld ,miqkpd lr ceariy lgy `id dcedi
`le yng' meyn dwelgd xg`l ceariyd rwtpy xaeqy `l` ,df

ok m`e .'yng ivg'àøáb áéiçúð'['miaiig mipad'-]déì éòaéî ¦§©¥©§¨¦¨¥¥
,yngdn ivg lr `l` cner aegd oi`y elit`e ,xnel dcedi iaxl

.df hxta xi`n iax ixacn `ivedl `l` `a `l oky
:`ax ixac lr ztqep `iyew dywn `xnbdãBòå`ldéaø ,àéðz §©§¨©¦

ïéçàä ,øîBà äãeäéekad mdn in wtqyxe÷ìçL,mdia` zyexi §¨¥¨©¦¤¨§
Lé íàdyexiaæeæ äøNòmirlq ivge mipy mdyæeæ äøNòå ,äæì ¦¥£¨¨¨¤©£¨¨

ïéáéiç ,äæì,mirlq dyng zpizpa mdåàì íàåmd ixd.ïéøeèt ¨¤©¨¦§¦¨§¦
:`xnbd dpceéàîexne`a dcedi iax zpeek `idäæì æeæ äøNò' ©£¨¨¨¤

àîéìéà ,'äæì æeæ äøNòåyïéaivgaäMeøéceúBçB÷ìc ïéayi cgi ©£¨¨¨¤¦¥¨¥¦¨¥§¨
ivge mipy mdy fef dxyr lr wx miyxei oic mdl yie ,fef dxyr

,mirlqålr dlg devndy dcedi iax xaeqéöç eléôàå Lîç §¨¥©£¦£¦
àéøéà éàî éëä éà ,Lîçdcedi iax hwp recn -äøNòdfl ¨¥¦¨¦©¦§¨£¨¨

ixde ,dfl dxyreeléôàcg` lkl yi m`øéöa[zegt-]äøNòî £¦§¦¥£¨¨
énð.maiigl yiàèéLt àlàyiy dyexil `id dcedi iax zpeeky ©¦¤¨§¦¨
daæeæ äøNòoic el yiy ivgaæeæ äøNòå ,äæì äMeøécyiy ivga £¨¨¦¨¨¤©£¨¨

oic el,äæì äMeøécfef mixyr cgi mdipyn odkd lhepy `vnpe ¦¨¨¤
.mirlq dyng mdyàîìàlr wxLîçmirlqàìålréöç ©§¨¨¥§Ÿ£¦

nLîçmirlqdéì àøéáñ`le ,oeict zevn dlgy dcedi iaxl ¨¥§¦¨¥
.yng ivg lr mb dlg `idy `ax ixack

:xg` ote`a epzpyn z` zyxtne da zxfeg `xnbdéleëc ,àlà¤¨§¥
àîìòlr wx dlg devndy mixaeqàìå Lîçlràëäå ,Lîç éöç ¨§¨¨¥§Ÿ£¦¨¥§¨¨

amipicéâìôéî÷ àtt áøå éqà áøãxaecne .dcedi iaxe xi`n iax ©§©©¦§©¨¨¨¦§§¦
.mirlq yng wx dyexia yie mei miyly xg`l a`d zny ote`a
dvgne miyxei dvgn md ewlgy mig`y ,iq` axk xaeq xi`n iax
axk ,zegewln `le miyxein wx dabp dt lr deln oke ,zegewl
mipy wx da yiy dyexid ivg lr `l` ceariy oi`y xg`ne .`tt
iax eli`e .yng ivg `le yng meyn mixeht md ixd ,mirlq ivge
,zegewln mb ziabp dt lr delny xaeqe ,`tt ax lr wleg dcedi
`vnpe ,md miyxei ewlgy mig`y xaeqe iq` ax lr wleg `edy e`
dyng lr devnd dlge ,oad oeictl dyexid lk zcarzyny

.minly mirlqd
:xg` ote`a lirl `aedy ozne `ynd z` d`ian `xnbdàkéàå§¦¨

déì éðúîcdf oecip lkl,àôéqàxne` dcedi iax'eáéiçúð §©§¥¥©¥¨¦§©§
úîéà áàä úéîc .'íéñëpän-],[zn izøçàì úéîc àîéìéàeidy ©§¨¦§¦¨¨¥©¦¥¨§¦§©©

ipa mipadìLíéL,meie÷ìç ék ,øáñ øéàî éaøc ììkîmdipia §Ÿ¦¦§¨§©¦¥¦¨©¦¨§
epzpy iptl dyexid z`,ïéøeèt,dfd xack okzi ji`àäxak §¦¨
éñëð eäì éãaòzLéà.mdn dabi `l recne ,odkl a`dàlà ¦§©§§¦§¦§¥¤¨

a`d zna xaecny gxkdaìL CBúaíéLaiigzd `l mlerne mei §§Ÿ¦
mdipy `ed in reci oi`y xg`ne ,aiigzd envr xekad `l`

,dywi ok m` j` .mixehtékxak [m`-]e÷ìçmdipia dyexid z` ¦¨§
,äãeäé éaø áéiçî éànà`l` a`d lr aeig lg `ly oeikn `ld ©©§©¥©¦§¨

xekad lrìéæéìodkd [jli m`-]éàä éaâì,oadééçãéì[edgci-] ¥¦§©¥©¦§£¥
,ipyd eig` `l` xekad `ed `ly dprhaål `eaiyk okéàä éaâoa §©¥©

dééçãéìå.dprh dze`a [edgcie-] §¦§£¥
zvxzn:`xnbdïBòîL ïa óñBé éðL úøîBà úàæ ,äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨Ÿ¤¤§¥¥¤¦§

,Bøéáçî äãN íäî ãçà ç÷ìå ,úçà øéòa eéäLxhy mdilr `vie ¤¨§¦©©§¨©¤¨¥¤¨¤¥£¥
oian in reci oi`e ,ipeltn sqk del sqei oa oernyy ea aezky aeg
,exiag `l` deld `ed `ly oreh mdn cg` lke ,deld `ed mdipy

äáBb áBç ìòarwxwd z`,epnîmeyndéì øîàcdnn ,aeg lrad ©©¤¦¤§¨©¥
,dlhep ip` jytpàð÷éqî Cãéãa éà,raez ip` jze` m` -àúðî ¦§¦¨©¦§¨§¨¨
àðìé÷L à÷ Cãéc,jly dzr `idy meyn rwxwd z` gwel ipixd - ¦¨¨¨¦§¨

àð÷éqî Cøáça éàåmeyn dlhep ipixd ,raez ip` jxiag z` m`e - §¦§©§¨©¦§¨
cCãéc énwî éì àãaòzLîyi dzrne .ecin dze` zipwy iptl - ¦§©§§¨¦¦©¥¦¨

lr wx aeigd lg ok`e ,mei miyly mcew a`d zna xaecny xnel
cg` lke ,dfn df zegewlk miaygp ewlgy mig`y `l` .mipad
s` dabp oad oeict aeg ok enke ,dyexia ewlg z` eig`n dpew mdn
mirlq ivge mipy mipadn cg` lkn odkd lhep jkitl .zegewln
`ed jig` m`e ,oeicta aiig jpid xekad dz` m` ,jytp dnn zprha
il carzyd xak dwelgd zrya jig`n zipwy df wlg ixd xekad

.iaega
:dinxi iax ly evexiz lr dywn `ax,àáø øîàéäBñëð éãkî ¨©¨¨¦§¦¦§¦

déa ïéáøò ïepéà Léðéà øáceaegl micareyn mc` ly eiqkp ixd - §©¦¦¦¨§¦¥
axrdn mirxtp oi`y epicia dklde ,el miaxrk miaygp mdy meyn
in reci oi`y meyn envr xekadn daeb odkd oi`y myke ,dligz
.eig`l xkny micareynd eiqkpn ezeabl leki epi` s` ,`ed

å`ibeqd jynddleë`edàn÷ àðLéìkdligzay .lirl d`aedy §¨§¦§¨©¨
zny ote`a dpynd ixac z` `ax cinrddide miyely xg`l a`d

m`d xi`n iaxe dcedi iax ewlgpe ,mirlq yng xeriy wx dyexia
dwiqde ,df yexit `xnbd dzgce .cala yng ivg lr devnd dlg

.`tt axe iq` ax ly mdipica dcedi iaxe xi`n iax ewlgpy

äðùî
.` :xeka wtq ly mipte` dnka dpc dpyndíéLð ézLmc` ly §¥¨¦

cg`eøka àlL,mlern ecli `l oiicry -íéøëæ éðL eãìéå ¤Ÿ¦§§¨§§¥§¨¦
,ef ly ine ef ly dpa `ed in reci oi`e ,df mr df eaxrzde `eagna

ïúBðmdia`,ïäkì íéòìñ øNòxeka `ed mdn cg` lk lk ixdy ¥¤¤§¨¦©Ÿ¥
m`e .en`lìL CBúa ïäî ãçà úî,íBé íéLinc z` a`d ozp xake ¥¤¨¥¤§§Ÿ¦

,odkl mpeictïúð ãçà ïäëì íàmincd lk z`Bì øéæçéodkd ¦§Ÿ¥¤¨¨©©£¦
,íéòìñ Lîç.zny df ly epeicta a`d aiigzd `l okyì íàåéðL ¨¥§¨¦§¦¦§¥
,ïúð íéðäë,dfl dynge dfl mirlq dyngàéöBäì ìBëé Bðéà Ÿ£¦¨©¥¨§¦

mze`,íãiîzyngy el xnele a`d z` zegcl cg` lk leki oky ¦¨¨
,exiagl epzip znd xekad ince ,igd oad inc md laiwy mirlqd

.di`xd eilr exiagn `ivend ,oenna wfgen odkdy xg`ne
`eagna eizeyp izy ecli .aBà ,äá÷ðe øëæecliyíéøëæ éðL ¨¨§¥¨§¥§¨¦

,äá÷ðe,df mr df zecled eaxrzdeïúBða`d,ïäkì íéòìñ Lîç §¥¨¥¨¥§¨¦©Ÿ¥
.xeka i`cea mixkfdn cg` oky

odizy ecli .bïéà ,úBá÷ð ézLe íéøëæ éðL Bà ,øëæå úBá÷ð ézL§¥§¥§¨¨§¥§¨¦§¥§¥¥
,íeìk ïäkì ïàk.xeka epi` mixkfdn cg` s`y okzi oky ¨©Ÿ¥§

,miyp izy el eid .cL úçàå äøka úçàoiicreãìéå ,äøka àl ©©¦§¨§©©¤Ÿ¦§¨§¨§
íéøëæ éðL,df mr df eaxrzdeïúBða`d,ïäkì íéòìñ Lîçixdy §¥§¨¦¥¨¥§¨¦©Ÿ¥

.xeka i`ce mdn cg`m`eìL CBúa ïäî ãçà úîíBé íéL,ezcill ¥¤¨¥¤§§Ÿ¦
,øeèt áàäm`e .zny df `ed xekady okzi okyíéðaäå áàä úî ¨¨¨¥¨¨§©¨¦

eðúð íà ,øîBà øéàî éaø ,íéîéi÷odkle÷ìç àlL ãòz` ©¨¦©¦¥¦¥¦¨§©¤Ÿ¨§
,dyexid,ïéøeèt åàì íàå ,eðúð`ny oreh mdn cg` lky meyn ¨§§¦¨§¦

.xekad epi`,øîBà äãeäé éaøxakeáéiçúðd,íéñëðs` jkitle ©¦§¨¥¦§©§§¨¦
.odkl mdn zzl miaiig ewlgy xg`l

izy m` .decli ,dxkia `l zg`e dxkia odn zg`y ,el` eiypøëæ̈¨
,äá÷ðexkf dcli dxkia `ly dze` m` reci `le ,zecled eaxrzde §¥¨

clepy xkfde ,dawp dcli dxka `ly dze` `ny e` ,xeka `ed ixde
,xeka epi` dipylíeìk ïäkì ïéà`ivend oky ,xeht `ed wtqne ¥©Ÿ¥§

.di`xd eilr exiagn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

המשך בעמוד קכו



xcde"קו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hn sc zexeka(ipy meil)

zwqer epizpyn,äàLøäa àáa,exiagl zea`dn cg` lk eazky §¨§©§¨¨
z` odkdn reazl edyxn `ed ixd epa `ed znd xekad m`y
,el xne`e odkl ipyd `ae ,oick `ly ecia mievnd eirlq zyng
md ixd znd `ed ipa m` ,el` mirlq il xifgdl jilr jytp dnn
z` jcin reazl ize` dyxd ixd ixag ly epa `ed znd m`e ,ily

.eirlq
:`xnbd dywnàzëøãà ïðéáúk àì ,éòcøäð éøîàäå[d`yxd-] §¨¨§¦§©§§¥Ÿ¨§¦©©§©§¨

,éìèìhnàmicrd znizge ,razpd lv` melk raezl el oi` `ny ©¦©§§¥
lr d`yxd dliren oi` ok m`e ,xwy zecrk zi`xp ef d`yxd lr

:`xnbd zvxzn .oilhlhn mdy odkd icay mirlq dyngéléî éðä̈¥¦¥
wx ,oilhlhn lr d`yxd miazek oi`ydéøôëc àëéämewna - ¥¨§©§¥

,eaega xtek razpdyéøôë àìc àëéä ìáàïðéáúk ,dmb d`yxd £¨¥¨§Ÿ©§¥¨§¦©
mileki jkitl .xwyk d`xp xacd oi` df ote`a oky ,oilhlhn lr

.dfl df d`yxd aezkl zea`d ipy
eclie exkia `ly miyp` ipy ly miyp izy :dpyna epipyøëæ̈¨

,äá÷ðeizy ecli m`e ,envr z` zectl aiig oade mixeht zea`d §¥¨
xkfe zeawp,mixkf ipye zeawp izy e`.íeìk ïäkì ïàk ïéà`xnbd ¥¨©Ÿ¥§

:xeka wtq ly sqep ote` d`ianàðz[dpy-]àðeä áøizy ,`ziixa ¨¨©¨
eclie ,exkia `l oiicry miyp` ipy ly miypäá÷ðe íéøëæ éðL§¥§¨¦§¥¨

,dfa df zecled eaxrzde,íeìk ïäkì ïàk ïéàelicbiy xg`l s`e ¥¨©Ÿ¥§
epi` mdn cg` lky meyn ,mnvr z` zectl miaiig mpi` mixkfd

.xeka wtq `l`
:df ote` epzpyna xkfed `l dnl zx`an `xnbdåly enrhàpú §©¨

ïãécn `ed ,df oic xikfd `ly [epzpyn `pz-]c ïåékwxéðLá ¦¨¥¨§¦§¥
dì úçkLîc àeä íéLðàla` ,mdipy exhtiyézLe ãçà Léàa £¨¦§©§©©¨§¦¤¨§¥

dì úçkLî àì ,íéLðodkd lawi `l dawpe mixkf ipy ecli m`y ¨¦Ÿ©§©©¨
jkitl .xeka i`cea `ed mixkfd cg` ixdy ,melkdéì éðúî àìŸ©§¥¥

.df oic `pzd

äðùî
ïaä úîxekadìL CBúaíBé íéL,ezcillL ét ìò óàxakïúp ¥©¥§§Ÿ¦©©¦¤¨©

a`dïäkì,epeict xear mirlq dyngøéæçéoky ,mze` odkd el ©Ÿ¥©£¦
wx zn m`e .ltp `edy xxazdøçàìe`lnyìLíBé íéL,ezcill §©©§Ÿ¦

L ét ìò óàoiicrïúð àl,odkl epeict inc z` a`dïzémze` ©©¦¤Ÿ¨©¦¥
.xekad zzin xg`lúîxekadìL íBéaíéLepic ,ezcillkzn ¥§§Ÿ¦§

a,åéðôlL íBéla` .minkg zrc `id ok .xifgdl odkd aiigeéaø ¤§¨¨©¦
íà ,øîBà àáé÷òxakïúða`doeictd inc z` odklìBhé àì £¦¨¥¦¨©Ÿ¦

,dxfg mze`åmle`íàoiicrïúð àì,el.ïzé àìjenqa `xnbae §¦Ÿ¨©Ÿ¦¥
.ef zwelgn x`eaz

àøîâ
bd:`aiwr iaxe minkg ly mdizexaq z` zx`an `xnéàî©

ïðaøc eäééîòèmeyn ,miyly iptlk `ed miylyd meidy exn`y ©§©§§©¨¨
yéøîbdey dxfb [ecnly-].øaãnî 'Lãç Lãç'oad oeictay ¨§¦Ÿ¤Ÿ¤¦¦§¨

xn`p(æè çé øáãîá)zexekad oipnae ,'dctY Wcg oAn eiEctE'§¨¦¤Ÿ¤¦§¤
xn`p xacna(î â íù)Wcg oAn l`xUi ipal xkf xkA lM cwR'§Ÿ¨§Ÿ¨¨¦§¥¦§¨¥¦¤Ÿ¤

,dey dxifba eyxce .'dlrneíúä äîyceg oan' xn`p xacna ¨¨§¨¨¨¨
'äìòîå,mei miylyn xzei ipa eidy el` `l` epnp `leàëä óà ¨©§¨©¨¨

oad oeictaénðyceg oa `edy in `l` aiigzn oi` [mb-],äìòîå ©¦¨©§¨
.mei miyly xg`l xnelk

àáé÷ò éaøåmeyn ,wtq `ed miylyd meidy xaeqcdéì à÷tñî §©¦£¦¨§©§¨¥
oikxr zyxta xn`p oky .ef dey dxifba(æ æë àø÷éå)oAn m`e'§¦¦¤

,'ebe 'lwW xUr dXng LMxr dide xkf m` ,dlrne dpW miXW¦¦¨¨¨©§¨¦¨¨§¨¨¤§§£¦¨¨¨¨¤
`edy miyy oan zegt jxrk ekxr dnvr miyyd zpyay o`kne

e .milwy miyngéøèöéàcî'äìòîå' ázëîì Clïéëøò éabick ¦§¦§§¦§¦§©¨©§¨©¥£¨¦
,onfd iptlk `ed onfd jezy epcnlløaãnî éøîb àìå`le - §Ÿ¨§¦¦¦§¨

'yceg' 'yceg' ly dey dxifba z`f yexcpy jk lr aezkd jnzqd
'yceg oan' s`y xacnnoikxra xn`py(å æë íù)xg`l `ed

miyy oan'e xacna xn`py 'dlrne yceg oan'y `vnp ,miyly

oikxra xn`py 'dlrneeäì eåä[md ixd-]íéàaä íéáeúë éðL ¨§§¥§¦©¨¦
ãçàkxg` lr `id mda aezkd onfd zernyny ,cg` oic cnll - §¤¨
.df onfey epicia `ed llkïéà ãçàk íéàaä íéáeúë éðL ìëŸ§¥§¦©¨¦§¤¨¥
ïéãnìîazkpy dnn m`d ,`aiwr iax wtzqd ok lr .xg` mewn lr §©§¦

dey dxifba cenll oi`y gken xacnd oipna mbe oikxra mb 'dlrne'
meia xak lg oad oeict aeig ok m`e ,oad oeict lr xacnd oipnn

.envr miyelyék ,àîìc Bàcg`k mi`ad miaezk ipy [izn-]ïéà ¦§¨¦¥
,ïéãnìî`weecàîìòì,micnln mpi` mixg` mipic lr -ìáà §©§¦§¨§¨£¨

ìmipic mze`eäééôeâmd ixd el` miaezka exn`py [mnvr-] §©§
,ïéãnìî,miiela mpeict jxevl did xacna mixekad oipn mb ixde §©§¦

.zexec ixeka lr mdn cenll yi ok lredéì ïðé÷tñî éëä íeMîe¦¨¦§©§¦©¥
miylyd meia lg oad oeict aeig m`d `aiwr iaxlwx e` envr

oiicre miylyd meia oad zn m`y ,dkldl rixkd ok lr .eixg`l
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ixiag ly m`e ,ily z` il xifgd Ð zn ily m` :jytp dnn eraeze d`yxd

.d`yxd il yi ixdy ,ely z` il xifgd Ð znàúëøãàd`yxd Ð

,melk df lyn ecia oi` `ny ,`xwiyk ifgin Ð oira opi`e li`edc .ilhlhn`

.`xwiy` icdq inizgeäéøôëã àëéäÐ

d`yxd deln azk `l ez ,delnl del

.`xwiyk ifginc meyn ,ediilráø éðú
àðåämiyp` ipy ly miyp izy iab Ð

dawpe mixkf ipy eclie exka `ly

ab lr s`e .melk odkl o`k oi` :`agna

zg`d m`c ,jytp dnn xeka ied cgc

xkf m`e ,xeka cg`d Ð mixkf ipy dcli

zclei dzxiag z`vnp Ð dcli dawpe

oad ikd elit`e .xeka `ede ecal xkf

:dil xn`c ,envr z` zectl aiig epi`

.ixiag `l` ,xeka ip` oi` `nyùéàá
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,oiey Ð "melk odkl o`k oi`" o`k `pzc

miyp izya oia ,eiyp izye cg` yi` oia

.miyp` ipy lyäðùîêåúá ïáä úî
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.inpøéæçéaiigin `le ,ded ltpc Ð

.miyly xg`l cr oeictaåéðôìù íåéë
.el xifgi ozpy it lr s` Ðàøîâ
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:(b my) xacna aizke ,"dctz ycg oan

."dlrne ycg oan xkf xeka lk cewt"

äìòîå.miyly xg`l :rnyn Ðà÷ôñî
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,"odk ipelt yi`" iab :(a,bl zereay) "zecrd zreay" wxt oizipznn zeywdl

cr :zxn` `de .oiaiig Ð "ipelt cia ipeltl dpn" `d :wiicc ,"iel ipelt yi`"

.d`yxda `aa :ipyne !raez itn rnyiy

ilin ipd .'ek ircxdp ixn` `de :jixte

`ki` `edd ,edine .'ek dixtkc `kid

.ircxdpc `nw `pyill oecwta inewe`l

gkenck ,oecwta yicwdl lekiy oeikc

`xza `aa) "dpitqd z` xkend" wxta

Ð `xdp metl ixw izii`c `edd iab (`,gt

,`ed `nrh cgc ,zeyxdl leki inp ikd

oizrnyc jd uxzl yie .gkenck

onwl dil zi`c ,[iaxc] `ail`e [zerwxwa]

oicety enk zerwxwa oicet (`,`p) oiwxita

.`zkxc` opiazk irwxwn`c ,ilhlhna

epi`c ,opiazk `l `wec ilhlhn`c

,ozp iaxk dnwe`l `ki` :inp i` .ezeyxa

exiag m` ecin `ivedl leki ozp iaxcnc

`ki` :inp i` .rextl dn el oi`e aiig

cnrna exiagl cg` ozpy oebk dnwe`l

oi`c `kid `nlc :oeir jixv edine .ozyly

oewz `l Ð oic ziaa ecin `ivedl leki

oewz `lc ikid ik ,ozyly cnrn opax

dpzip `lc meyn ,daezka ozyly cnrn

`aa) "laegd"a ziyixtck ,miign zeabl

m` `nlcc :uxzl yi cere .(`,ht `nw

xg`l zzl mieevne epiptl miievn mdipy

`aa cinrdl jxved `le .xifgdl aiig Ð
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aezkl eiykr mibdepy dn Ð opiazk
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Ð ircxdpl opiazk `lc `nrh epiidc

opixn`ck ,`xwiyk ifginc meyn epiid

zeaezkae .(`,r `nw `aa) "daexn"a

.opiyiig `l `xwiyk ifginlc gken (`,dt)

.izkx`d [oilhlhn` d"c my] "daexn"ae

úîel xifgi 'ek mei miyly jeza epa

:qxhpewa yxit Ð mirlq yng

elit`c ,ok yxit mpgae .`ed ltpc meyn
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miiwlyi cere .miylyjez bbd on ltpkÐjklk igy oeik ,miyly meia zne wdit

`nye,opaxc`opiknqc,`ed`wecmiylymeia ix`elk`ebbdonltpam`ef`qxib

.`niiwxakiedczelia` oiprlelit`íåéë"ulegd"yixac :xn`zm`eÐeiptly

zn :xn`c .`ed igc miyly jez elit` dxezd on ol `hiytc rnyn (a,fl zenai)
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xcde"קח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zexeka(ipy meil)

énð àëäoad oeicta,àðL àìzernd oeictd onf ribdyky elit`e ¨¨©¦Ÿ§¨
.iect oad mewn lkn odkd zeyxa opi`

,Cì øîà ìàeîLeoicl miyly jeza oad oeict oic dnec epi` §¥¨©¨
oky ,mei miyly xg`l oiyeciwíúäoiyeciwaBãéaycwnd ly ¨¨§¨

dLc÷ìxakåéLëòîmilg md ok lre ,dcil zernd zpizp zrya §©§¨¥©§¨
la` .zernd elkrzdy xg`l mbàëäixd oad oeictaBãéa ïéà ¨¨¥§¨

åéLëòî BúBcôìribdyk zernd elk m` ok lre ,mei miyly jeza ¦§¥©§¨
.iect oad oi` miyelyd meid
:ef zwelgna drixkn `xnbdàëéä ìëc ïì àîéé÷c áb ìò óàå§©©©§¨§¨¨§¨¥¨

éâéìôcewlgpy mewn lka epicia `ed llky it lr s`e -áø ¦§¦¦©
éøeqéàa áøk àúëìä ,ìàeîLe[xzide xeqi`a-]ådkldìàeîLk §¥¦§§¨§©§¦¥§¦§¥

éðéãamewn lkn ,oennàëäepicy devn aeig `edy s` ,oad oeicta §¦¥¨¨
,xzide xeqi`k,ìàeîLc déúååk àúëìäzernd elkrzd m`y ¦§§¨§¨¥¦§¥

.iect oad oi` mei miyely jeza
:ax ixacl lirl dpynd ixacn di`x d`ian `xnbdïðzdpyna §©

lirl(à"ò),úîoadìL CBúaL ét ìò óà ,íBé íéLxakïúpa`d ¥§§Ÿ¦©©¦¤¨©
mirlq dyngïäkì,okl mcewBì øéæçéa`l odkd.íéòìñ Lîç ©Ÿ¥©£¦¨¥§¨¦

c dpynd oeyln rnyn :`xnbd zwiicnàîòè`ed xifgdl eilry ©£¨
meyn wxúîc,miyly jeza oadàäm` [la`-]úî àì,oadBða §¥¨Ÿ¥§

.éeãtxg`l oeictd lg miyely jeza dpizpd ici lry o`kne ¨
:`xnbd dgec .miylyúBònì eäðúéàc ïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©¨§¦©§¦©§©¨

,miyly xg`l odkd cia mpyi zerndy ote`a zwqer dpynd
x`eank ,miyly xg`l lg oeictdy dcen l`eny mb df ote`ae

lirl(à"ò).
:ax ixacl epzpynn zxg` di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

oad ixd miyly jeza a`d zn' ,epzpynaãò ,äcôð àlL ú÷æça§¤§©¤Ÿ¦§¨©
.'äcôpL [äéàø àéáiL] (åì åøîàéù)jeza a`d dct m`y ixd ¤¨¦§¨¨¤¦§¨

:`xnbd dgec .iect oad miyelyénð íúäote`a xaecneäðúéàc ¨¨©¦§¦©§
eäééðéòa úBònìl`eny mby ,miyely xg`l [oira zerndy-] ©¨§¥©§

.iect oady ea dcen
:l`eny ixack dkldl rixkd dcedi axäãeäé áøc dén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥§©§¨

,dcedi ax iptl `ziixa minkgd cg` dpy -CBúa Bða úà äãBtä©¤¤§§
ìLdéì øîà .éeãt Bða íBé íéLixd ,dcedi axïéà' øîà ìàeîL §Ÿ¦§¨¨©¥§¥¨©¥

úøîà zàå ,'éeãt Bða`ziixaa dpey dz` ji`e -óàå .'éeãt Bða' §¨§©§¨§©§¨§©
ïì àîéé÷c áb ìòdkldyàa áøkå éøeqédkldéðéãa ìàeîLë ©©§¨§¨¨§©§¦¥§¦§¥§¦¥
mewn lkn ,zepennàëäoad oeicta.ìàeîLc déúåk àúëìä ¨¨¦§§¨§¨¥¦§¥

:dpyna epipy,'åëå Bðáì íãB÷ àeä úBcôì Bðáe úBcôì àeäiax ¦§§¦§¥¦§
epipy oke .eilr epa zevne eia` lr ezevny ,encew epa xne` dcedi

:`ziixaaúBcôì àeä ,ïðaø eðzeia` ici lr dctp `ly xeka - ¨©¨¨¦§
,envr z` zectl eilr lheneåz` mbBðaeilr lhen xekad,úBcôì §§¦§

epeictàeä[ely-]ì íãB÷oeict,øîBà äãeäé éaø .Bðáoeict aeig ¥§§©¦§¨¥
BîãB÷ Bðameyn ,envr oeictlBúåönLdzid xekad a`d ly §§¤¦§¨

zlhen dzligzn,åéáà ìòåeli`Bða úåöîzlhen.åéìò ©¨¦§¦§©§¨¨
:ef mi`pz zwelgn zyxtn `xnbd,íéãBî ìkä äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨©Ÿ¦

àkéìc àëéä[el oi`y-]íéòìñ Lîç àlàcalaBðáì íãB÷ àeä ¥¨§¥¨¤¨¨¥§¨¦¥¦§
.envr z` dcete,àîòè éàîmeyncmeiwdéãéc äåöî[ely-] ©©£¨§¦§¨¦¥

éãòó.eilr zlhend epa oeict zevnl mceweéâéìt ék,ewlgp izn - ¨¦¦§¦¦
àkéàc àëéäieeya zerwxwLîçeyrpy eia` ly eidy mirlq ¥¨§¦¨¨¥
úBãaòeLî,mixg`l oxkn jk xg`e eia` ea aiigzdy epeict aegl §§¨

åcer el yiLîçmirlqïéøBç éða.ely oiicr mdy,øáñ äãeäé éaø §¨¥§¥¦©¦§¨¨©
äøBza äáeúkä äåìîoeict aeg oebk eze` zaiign dxezdy aeg - ¦§¤©§¨©¨

,oadàéîc øèLa äáeúëkzerwxwn s` eze` daeb aeg lrade ¦§¨¦§¨¨§¨

.zegewld iciayåoeictd aeg z` okléøèå ìéæà déãéãéãaòLnî ó §¦¥¨¦§¨¦¦§©§§¥
xak xak ixdy ,zegewld iciay zerwxwdn sxehe odkd jled -
iptl epeicta eia` aiigzdy meyn odkl zerwxwd ecarzyd

.oxknyLîç éðäáemdy mirlqdïéøBç éðaezeyxa md oiicre §¨¥¨¥§¥¦
déøáì déì ÷éøt,df xcqk `weec zeyrl eilre .epa z` dcti - ¨¦¥¦§¥

odkd lkei `l aey ,oixegd ipa mirlqa envr z` dcti m`y meyn
wy meyn ,zecareynd zerwxwdn epa oeict aeg z` zeabldnc

.epeict aegl mlern ecarzyd `le oad zcill mzxiknéøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦
yàéîc øèLa äáeúëk åàì äøBza äáeúkä äåìî`l` epi`e ¦§¤©§¨©¨¨¦§¨¦§¨¨§¨

odkd oi` a`d oeict z` s`e ,zegewld on daeb epi`y dt lr delnk
ipa mirlq dyng `l` ecia oi`y xg`ne .zegewld on zeabl leki

,oixegCkìämeiwéãò déãéc äåöî,ó.epa oeict zevnl mcew `ede ¦§¨¦§¨¦¥¨¦

äðùî
dxeza xn`p(fh gi xacna)zWng sqM LMxrA dCtY Wcg oAn eiEctE'§¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¤§§¤¤£¥¤

dxeza ze`xwpd zernd .'`Ed dxB mixUr WcTd lwWA milwW§¨¦§¤¤©Ÿ¤¤§¦¥¨
z` xxal `ed dpynd oecipe ,'mirlq' dpynd oeyla e`xwp 'milwy'
inia didy lwyd lr l"fg etiqed ixdy ,dxeza ritend sqkd jxr

.ixevd lwyd itl eze` erawe dyn
ly rahnd lr l"fg etiqedy xg`l ,oAd oeict lW mirlq Wng̈¥§¨¦¤¥

rawp mkxr ,dynéøBö äðîadidy ,xev zpicn ly dpn jxr itl - §¨¤¦
irlq dynge mixyr jxrl dey ekxr.m

zerahnd jxr itl erawpy mitqep minelyz d`ian dpynd
:xev zpicnayìLíéLmilwyãáò ìLz` mc` ly exey gbp m` - §Ÿ¦¤¤¤

card lral mlyl xeyd lra z` dxezd daiig ,exiag ly ecar
.milwy miyely ly reaw mekqíéMîçmilwyìLå ñðBà ìL £¦¦¤¥§¤

äzôî.milwy miyng ly qpw dia`l ozil aiigy ,dleza dxrp §©¤
äàîemilwyòø íL àéöBî ìL-`vn `ly orehe ,dy` `yepd ¥¨¤¦¥¨

my z`ved `id ezprhe ,mileza dl eidy xxazd m` ,mileza dl
elld minelyzd lk .milwy d`n ly qpw dia`l mlyl aiig ,rx

,'sqk' `l` 'lwy' mda xn`p `ly el` s` ,dxeza exkfedyílek¨
erawp,Lãwä ì÷Lamixyrn cg` `edy rlq xeriyk exeriyy §¤¤©Ÿ¤

dynge.éøBö äðîa§¨¤¦
ïécôð ïleëåmze` micet ,zeycwde mc` xeka oebk ,mictpd lke - §¨¦§¦

oiaaly zerahne óñëoiaóñk äåLamcbpk zzl jxev oi` - §¤¤§¨¤¤¤
.mzenk eieeyy xac lk `l` ,sqk zerahn `weecíéì÷Mî õeç- ¦§¨¦

zpizpa dniiwl xyt` i`y ,dpy lka lwyd zivgn zpizp zevn
lwy ivg ly rahna wx `l` ,sqk dey.

àøîâ
itl ccnp ,oad oeict ly milwyl yxcpd sqkd jxry dpyna epipy
lwyd jxra iepiy lg m`d mi`xen`d ewlgpe ,ixev dpn ly ekxr

:`xnbd zx`an .mztewzl cre dpynd ztewz f`n,éøBö äðîedn ¨¤¦
.eiey,éqà éaø øîàieey itkéøBö ìL äðîeixacle ,xev zpicn - ¨©©¦©¦¨¤¤¦

dpn ly eieey itk epiide ,dpynd onfak `ed xeriyd epnfa s`
xev zpicna.

,øîà énà éaøyi ,epipnfa ixev rlq ly eieey z` xryl ick ©¦©¦¨©
itl exrylàáøò àøðéc.mil`rnyid zepicna `veid xpic - ¦¨¨©§¨

,øîBà àðéðç éaøitl mze` xryl yi ,dpyna exkfpy mirlq yng ©¦£¦¨¥
àéñøñ àøzñéà,mipyein mirlq -àøðéãa àéðîz àðacæéîc- ¦§¨¨¨§¨¨§¦§©§¨§©§¨§¦¨¨

,cg` xpica mdn dpeny mixknpyeäéépéî Lîçmirlq yng - ¨¥¦©§
yxcpd xeriyd `ed el`k.ïaä ïBéãôì§¦§©¥
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oifge` mipya cenr hn sc ± oey`x wxtzereay

òîù àú.'ek dctp `ly zwfga miyly jeza a`d zn :oizipznn Ðcr"

.l`enyl `iywe .iect ied Ð di`x iziin i`e .opiqxb "di`x `iaiyäéãéãåÐ

.mcw odk ly eceariy ixdy ,icarynn sixhe odk lif` dicic mirlq yng

.odkl miqkp oze` ecarzyp eia`ny :xnelk ,"eia` lr ezevny" xn`wc epiide

äéðáì ÷éøô éøç éðá ùîç êðäáåÐ

dicic oeict meyn ixg ipa aidi i`c .cin

ceariy `nyc ,epa wixtin `l ez Ð

.epa zcill mcew zegewldäáåúëë åàì
àéîã øèùáliaya ixg ipa aidi i`e Ð

`l odkc ,edi` wixtin `l ez Ð epa oeict

.zegewl sixh ivnäðùîéøåö äðîÐ

.`xnba yxtnìùå ñðåà ìù íéùîç
äúôîqpe` ly miyng oke ,xnelk Ð

.'ekeùã÷ä ì÷ùá ïìåëåoixyr eedc Ð

.ixev dpn zernay oirn oze`e ,oirn

ipzinle xcdnl il dnl yxtn `xnbae

.'eke i`díéì÷ùî õåçmi`ad milwy Ð

rahn `l` my oi`ian oi` ,xc`a dkyla

.milwy ivg lyàøîâéøåö ìù äðîÐ

,mifef drax` rlqdc .ixev zpicna `veid

oihiyt ipy lwyn ly adf lwyna fefde

.lfxad lwynl dvgneøîåà éîà áøÐ

.il`rnyi = `axr xpic epiid ixev rlq

zaeyza iz`vne ,exeriy il yxit `le

mixen`d mixpic drayy :miilaa mipe`bd

Ð sqk drn yy xpicdy ,cenlzd lka

oeylae ,`iaxr ly oze`n dxyr oiyer

.zerxbn dze` oixew iaxràøéúñéà
àúéøñåñ.mipyein mirlq Ðàðáãæîã

àéðîú.`xpica ediipin Ð
àøðéã
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.odk zy`a oebk ,xyt` `lc `kid ,`niiw xa i`ce opiaygc eze`a elit`

yie !odilr oila`zne oippe` zewtqd :opz (a"ld) iriax wxt zegny zkqnae

`ly xacd i`pbc .oexg`l ray oa e` oey`xl ryz oa wtqa mzdc :xnel

.odn cg` ly epa i`ce `ed ixde ,df `le df `l la`zi

äéãéãåipdae icarynn sixhe lif`

dixal dil wixt oixeg ipa yng

`d ?icarynn sixh ikid :xn`z m`e Ð

yiy mewna micareyn miqkpn oirxtp oi`

m`e !oixeg ipa yng `ki` `de ,oixeg ipa

:xn`z m`e .`gip ded dlgz epa wxet did

dcty yng ipdn zegewl ixcdil izk`

zcill mcew mceariy jytp dnc ,epa odk

did ok m` Ð dncw epa zcil i`c .epa

enk ,epa oeictl zegewld on sexhl leki

zegewln `kdc :xnel yie !envr oeictl

miqkpd lr oixfeg oi` jkitl ,eia`n epwy

azk `ly oebk :xnel yi cere .`ed dpwy

ipa yng jpd dpw `ede ,"ipw`c" zegewll

dil azkc `kid elit`e .ok ixg` ixg

`xza `aa) "zny in" wxta `ira "ipw`c"

`niiw Ð dil azk `lc `kid la` ,(`,fpw

jpd i` :xn`z m`e .carzyn `lc ol

,`gip Ð eia`n dpwy miqkpa icaryn

icarzyn ikid `ed dpwy miqkpa la`

Ð envr oeict aeig lg zni` `dc ?epeictl

ez .lecb dyrpy ,zexry izy `iadyk

`lc ,ok ixg` dpwy miqkp carzy` `l

lrc :xnel jixve !"ipwi`c" odkl dil azk

iaxl ,edin .eia`n yxiyk ixiin oigxk

mcew `eddl zgkync oipnif inp dcedi

`iadyne ,eia`n miqkp el oi`y oebk ,epal

xg`l mxkne ,zerwxw ipd dpw zexry

sixhe lif` epa oeictlc ,epa zcil

dpwy miqkpc :xnel yi cere .icarynn

,oeict oiprl ceariy ediilr lg ok ixg`

`zry lkc ."ipwi`c" azk `lc ab lr s`e

oeike ,oeict aeig dilr aikx `zrye

eli`k ied Ð xhya delnk dil opiaygc

.zerwxwd dpwy xg`l azkpùîç
,eed ycwd lwyac `hiyt inp oikxre ."ycwd lwya" :`icda aizk my`ac .ipzinl `pzl dil jixhvi` `l oikxre milwy sqka my` Ð ['ek] ('a) oa ly mirlq

"ycwd lwya didi jkxr lke" :(fk `xwie) aizkc oeik.øîàrlqac ,dpn eze` ly rlq xeriy edfe .xev zpicna `veid :qxhpewa yxit Ð ixev ly dpn iq` iax

,sqk ly xpic `ed fefc xnel dvexy rnyne .eizeaxn ecia dzid dlawy d`xpe .lfxad lwynl dvgne mihiyt ipy lwyn ly aedf lwynk fefde ,mifef drax`

ly xyid lwynl `"iiwpe` ivg mdy miaedf drax` elwyn lwydc ,lwy miyly iab "mihtynd dl`e" zyxta yneg yexita yxit ok enke .adf ly elwyne

ly mipyk elwyn adf ly xpicc xn`wcn ,mz epiaxl d`xp `l la` .mixpic drax` `ed rlqc ,dey elwyn adfe sqk xpicc xnel dvexy inp rnyn .`iipelw

xpic `ed ,cenlzd lka xen`d xpica epiid Ð `xpica ediipin `ipnz `pafnc `iqxq `xizqi` :xn`c `pipg iaxc ,qxhpewa yxit cere .jenqa yxt`y enk ,sqk

eey `l ediipin `ipnze ,oad oeictl ediipin dyng xn`wc i`n .hren xac mirlq yng eed `zyde .oizipzn` bilte `ed `pz `pipg iaxe .ixev xpicay zipiny

,cere .`pipg iaxl eply rahnn cg` heyt oiey oi` oa ly mirlq yngc `vnp Ð dvgne mihiyt ipy `l` elwyn oi` diteb ixeve ,ixev xpicay zipiny `l`

."ihiyt ifef iyng" :opixn`c (`,fq) zeaezkc `edd ik ,"ihiyt" ezexwl libx cenlzd oeylae ,"fef" ezexwl libx dpyn oeylae .dpicn xpic `edc yxtn "xpic"c

in` iaxe ,ixpicc `tiiy edil` dil aidic `pdk ax iab ,(`,n) oiyecwc `nw wxta ,ifef dynge mixyra `pacfnc ,`adcc ded "`xpic" mzqa izkec lka :cere

yng (mirlq) ,xnelk Ð ixev dpn in` iaxc .`xeriy ol iyextl iniiw oizipzn`e ,ibilt `l edlekc :yxtl d`xpe !adf oixpica ,xnelk Ð ixpicc `iipe` gky`c

.oa ly mirlq [od ixev] ly dpnn mirlqéáøixev rlqc qxhpewa yxity enk `le .oa ly mirlq yng dey `iaxr ly xpic ,xnelk Ð `axr `xpic xn` in`

ly eze`n dxyr oiyer ,sqk drn yy xpicdy cenlzda mewn lka mixen`d mixpic drayy miilaa ly mipe`bd zaeyza iz`vny yxit mbe .`iaxr `xpic

ixpic drax` rlqa `lde ,`iaxr xpic `ed ixev rlqc zeidl leki oi` Ð cenlzd lkay xpicn elit` ohw `iaxr ly xpicc oeikc ,df z` df oixzeq eixace .`iaxr

ynge mixyra oacfin xev lyc ,ixev ly adf xpicn `ed ohw `iaxr lye .ixii` adf ixpica ,`l` !izkec lkae oiyecwa opixn`ck ,cenlzd lkay ixev ly mze`n

.oa ly mirlq yngk exeriyc ,ziyixtck ,mixyra Ð `iaxr lye ,sqk lyéáø:yxit qxhpewa la` .mixtq aexa aezk ok Ð `iixeqq `xizqi` xne` `pipg

xpica epiid ,`xpica ipnz `pacfnc ,`ixeq ly rlq `ede .`ixeq lr `edy ,"iqxeq oeyl" (`,bt `nw `aa) enk ,`ixeq my lr `xwp df oiae df oiac d`xp .`zixqeeq

epiid Ð oa ly dpeny deyy `ixeq ly i`de ,ynge mixyra [`l`] oacfin `l [`eddc] (`ixeqdc) ,cenlzd lkay xev ly adf xpicn `ed lecbe .`ixeq ly adf

.oixpic drax` rlqdy ,sqk ly xpic mipye miyly

jiiy][`ad cenrléáø`xcde ,drax`e mixyr ex`yie fef lc :wiqne .ynge mixyra oacfnc ,cenlzd lkay adf xpic `ed Ð 'ek `piixcd `xpic xn` opgei

ilwznk ilwzn mixyr edl eedc :mixtqa aezke .mixpic drax` rlqdy ,mirlq yng epiidc Ð oad oeictl mixyr ex`yie drax`e mixyr oze`n `zezy

.mdiniay rahn itl oa ly mirlq yng eyxity ,mipe`b ly yexit dnece .`wpc `blte ,`blte ifef `ipnze oixyr oepi`c ,`xpic
`xpic
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íúä :Cì øîà ìàeîLe .àðL àì éîð àëä¯dLc÷ì Bãéa ¨¨©¦¨§¨§¥¨©¨¨¨§¨§©§¨
àëä ,åéLëòî¯áb ìò óàå .åéLëòî BúBãôì Bãéa ïéà ¥©§¨¨¨¥§¨¦§¥©§¨§©©©

ìàeîLe áø éâéìôc àëéä ìëc ïì àîéé÷c¯áøk àúëìä §©§¨¨§¨¥¨¦§¦¦©§¥¦§§¨§©
.ìàeîLc déúååk àúëìä àëä ,éðéãa ìàeîLëå éøeqéàa§¦¥§¦§¥§¦¥¨¨¦§§¨§¨¥¦§¥

ìL CBúa úî :ïðzíBé íéL¯ïäkì ïúpL ét ìò óà¯ §©¥§§¦©©¦¤¨©©Ÿ¥
àîòè ;íéòìñ Lîç Bì øéæçé¯úî àì àä ,úîc¯Bða ©£¦¨¥§¨¦©£¨§¥¨¨¥§

!éeãt¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯:òîL àz .úBònì eäðúéàc ¨¨¨§©¨§¦©§¦§§©¨¨§©
!äcôpL Bì eøîàiL ãò äcôð àlL ú÷æça¯éîð íúä §¤§©¤Ÿ¦§¨©¤Ÿ§¤¦§¨¨¨©¦

¯:äãeäé áøc dén÷ àpz éðz .eäééðéòa úBònì eäðúéàc§¦§§©¨§¥©§¨¥©¨©¥§©§¨
ìL CBúa Bða úà äãBtäíBé íéL¯:déì øîà .éeãt Bða ©¤¤§§§¦§¨£©¥

óàå éeãt Bða zøîà zàå ,éeãt Bða ïéà øîà ìàeîL§¥£©¥§¨§©§¨§©§§¨§©
àëä ,éðéãa ìàeîLëå éøeqéàa áøk ïì àîéé÷c áb ìò©©§©§¨¨§©§¦¥§¦§¥§¦¥¨¨

úBcôì Bðáe úBcôì àeä" .ìàeîLc déúåk àúëìä¯àeä ¦§§¨§¨¥¦§¥¦§§¦§
úBcôì Bðáe úBcôì àeä :ïðaø eðz .'åëå "Bðáì íãB÷¯ ¥¦§¨©¨©¦§§¦§

ø .Bðáì íãB÷ àeäBúåönL ,BîãB÷ Bða :øîBà äãeäé éa ¥¦§©¦§¨¥§§¤¦§¨
Bða úåöîe ,åéáà ìò¯íéãBî ìkä :äéîøé éaø øîà .åéìò ©¨¦¦§©§¨¨¨©©¦¦§§¨©Ÿ¦

íéòìñ Lîç àlà àkéìc àëéä¯éàî ,Bðáì íãB÷ àeä ¥¨§¥¨¤¨¨¥§¨¦¥¦§©
àîòè¯éãò déãéc äåöîcéâéìt ék .ó¯àkéàc àëéä ©£¨§¦§¨¦¥¨¦¦§¦¦¥¨§¦¨

:øáñ äãeäé éaø ;ïéøBç éða Lîçå úBãaòeLî Lîç̈¥§§¨§¨¥§¥¦©¦§¨¨©
äøBza äáeúkä äåìî¯déãéãå ,àéîc øèLa äáeúëk¯ ¦§¤©§¨©¨¦§¨¦§¨¨§¨§¦¥

éøèå ìéæàïéøBç éða Lîç éðäáe ,éãaòLnî ó¯déì ÷éøt ¨¥§¨¥¦§©§§¥§¨¥¨¥§¥¦¨¥¥
äøBza äáeúkä äåìî :éøáñ ïðaøå .déøáì¯Ckìä ,àéîc øèLa äáeúëk åàì¯déãéc äåöî ¦§¥§©¨©¨§¦¦§¤©§¨©¨¨¦§¨¦§¨¨§¨¦§¨¦§¨¦¥

éãò.óäðùîïa ìL íéòìñ Lîç¯ìL .éøBö äðîaìLå ñðBà ìL íéMîç ,ãáò ìL íéL ¨¦¨¥§¨¦¤¥§¨¤¦§¦¤¤¤£¦¦¤¥§¤
òø íL àéöBî ìL äàîe ,äzôî¯äåLáe óñëa ïécôð ïleëå .éøBö äðîa Lãwä ì÷La ílek §©¤¥¨¤¦¥©¨§¤¤©Ÿ¤§¨¤¦§¨¦§¦§¤¤§¨¤

.íéì÷Mî õeç ,óñkàøîâàøðéc :øîà éîà éaø .éøBö ìL äðî :éñà éaø øîà .éøBö äðî ¤¤¦§¨¦¨¤¦¨©©¦©¦¨¤¤¦©¦©¦¨©¦¨¨
.ïaä ïBéãôì eäéépéî Lîç ,àøðéãa àéðîz àðacæéîc àiñøñ àøzñéà :øîBà àðéðç éaø .àáøò£¨¨©¦£¦¨¥¦§§¨¨§©¨§¦§©§¨§©§¨§¦¨¨¨¥¦©§§¦§©¥
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קט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hn sc zexeka(ipy meil)

énð àëäoad oeicta,àðL àìzernd oeictd onf ribdyky elit`e ¨¨©¦Ÿ§¨
.iect oad mewn lkn odkd zeyxa opi`

,Cì øîà ìàeîLeoicl miyly jeza oad oeict oic dnec epi` §¥¨©¨
oky ,mei miyly xg`l oiyeciwíúäoiyeciwaBãéaycwnd ly ¨¨§¨

dLc÷ìxakåéLëòîmilg md ok lre ,dcil zernd zpizp zrya §©§¨¥©§¨
la` .zernd elkrzdy xg`l mbàëäixd oad oeictaBãéa ïéà ¨¨¥§¨

åéLëòî BúBcôìribdyk zernd elk m` ok lre ,mei miyly jeza ¦§¥©§¨
.iect oad oi` miyelyd meid
:ef zwelgna drixkn `xnbdàëéä ìëc ïì àîéé÷c áb ìò óàå§©©©§¨§¨¨§¨¥¨

éâéìôcewlgpy mewn lka epicia `ed llky it lr s`e -áø ¦§¦¦©
éøeqéàa áøk àúëìä ,ìàeîLe[xzide xeqi`a-]ådkldìàeîLk §¥¦§§¨§©§¦¥§¦§¥

éðéãamewn lkn ,oennàëäepicy devn aeig `edy s` ,oad oeicta §¦¥¨¨
,xzide xeqi`k,ìàeîLc déúååk àúëìäzernd elkrzd m`y ¦§§¨§¨¥¦§¥

.iect oad oi` mei miyely jeza
:ax ixacl lirl dpynd ixacn di`x d`ian `xnbdïðzdpyna §©

lirl(à"ò),úîoadìL CBúaL ét ìò óà ,íBé íéLxakïúpa`d ¥§§Ÿ¦©©¦¤¨©
mirlq dyngïäkì,okl mcewBì øéæçéa`l odkd.íéòìñ Lîç ©Ÿ¥©£¦¨¥§¨¦

c dpynd oeyln rnyn :`xnbd zwiicnàîòè`ed xifgdl eilry ©£¨
meyn wxúîc,miyly jeza oadàäm` [la`-]úî àì,oadBða §¥¨Ÿ¥§

.éeãtxg`l oeictd lg miyely jeza dpizpd ici lry o`kne ¨
:`xnbd dgec .miylyúBònì eäðúéàc ïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©¨§¦©§¦©§©¨

,miyly xg`l odkd cia mpyi zerndy ote`a zwqer dpynd
x`eank ,miyly xg`l lg oeictdy dcen l`eny mb df ote`ae

lirl(à"ò).
:ax ixacl epzpynn zxg` di`x d`ian `xnbd,òîL àzepipy ¨§©

oad ixd miyly jeza a`d zn' ,epzpynaãò ,äcôð àlL ú÷æça§¤§©¤Ÿ¦§¨©
.'äcôpL [äéàø àéáiL] (åì åøîàéù)jeza a`d dct m`y ixd ¤¨¦§¨¨¤¦§¨

:`xnbd dgec .iect oad miyelyénð íúäote`a xaecneäðúéàc ¨¨©¦§¦©§
eäééðéòa úBònìl`eny mby ,miyely xg`l [oira zerndy-] ©¨§¥©§

.iect oady ea dcen
:l`eny ixack dkldl rixkd dcedi axäãeäé áøc dén÷ àpz éðz̈¥©¨©¥§©§¨

,dcedi ax iptl `ziixa minkgd cg` dpy -CBúa Bða úà äãBtä©¤¤§§
ìLdéì øîà .éeãt Bða íBé íéLixd ,dcedi axïéà' øîà ìàeîL §Ÿ¦§¨¨©¥§¥¨©¥

úøîà zàå ,'éeãt Bða`ziixaa dpey dz` ji`e -óàå .'éeãt Bða' §¨§©§¨§©§¨§©
ïì àîéé÷c áb ìòdkldyàa áøkå éøeqédkldéðéãa ìàeîLë ©©§¨§¨¨§©§¦¥§¦§¥§¦¥
mewn lkn ,zepennàëäoad oeicta.ìàeîLc déúåk àúëìä ¨¨¦§§¨§¨¥¦§¥

:dpyna epipy,'åëå Bðáì íãB÷ àeä úBcôì Bðáe úBcôì àeäiax ¦§§¦§¥¦§
epipy oke .eilr epa zevne eia` lr ezevny ,encew epa xne` dcedi

:`ziixaaúBcôì àeä ,ïðaø eðzeia` ici lr dctp `ly xeka - ¨©¨¨¦§
,envr z` zectl eilr lheneåz` mbBðaeilr lhen xekad,úBcôì §§¦§

epeictàeä[ely-]ì íãB÷oeict,øîBà äãeäé éaø .Bðáoeict aeig ¥§§©¦§¨¥
BîãB÷ Bðameyn ,envr oeictlBúåönLdzid xekad a`d ly §§¤¦§¨

zlhen dzligzn,åéáà ìòåeli`Bða úåöîzlhen.åéìò ©¨¦§¦§©§¨¨
:ef mi`pz zwelgn zyxtn `xnbd,íéãBî ìkä äéîøé éaø øîà̈©©¦¦§§¨©Ÿ¦

àkéìc àëéä[el oi`y-]íéòìñ Lîç àlàcalaBðáì íãB÷ àeä ¥¨§¥¨¤¨¨¥§¨¦¥¦§
.envr z` dcete,àîòè éàîmeyncmeiwdéãéc äåöî[ely-] ©©£¨§¦§¨¦¥

éãòó.eilr zlhend epa oeict zevnl mceweéâéìt ék,ewlgp izn - ¨¦¦§¦¦
àkéàc àëéäieeya zerwxwLîçeyrpy eia` ly eidy mirlq ¥¨§¦¨¨¥
úBãaòeLî,mixg`l oxkn jk xg`e eia` ea aiigzdy epeict aegl §§¨

åcer el yiLîçmirlqïéøBç éða.ely oiicr mdy,øáñ äãeäé éaø §¨¥§¥¦©¦§¨¨©
äøBza äáeúkä äåìîoeict aeg oebk eze` zaiign dxezdy aeg - ¦§¤©§¨©¨

,oadàéîc øèLa äáeúëkzerwxwn s` eze` daeb aeg lrade ¦§¨¦§¨¨§¨

.zegewld iciayåoeictd aeg z` okléøèå ìéæà déãéãéãaòLnî ó §¦¥¨¦§¨¦¦§©§§¥
xak xak ixdy ,zegewld iciay zerwxwdn sxehe odkd jled -
iptl epeicta eia` aiigzdy meyn odkl zerwxwd ecarzyd

.oxknyLîç éðäáemdy mirlqdïéøBç éðaezeyxa md oiicre §¨¥¨¥§¥¦
déøáì déì ÷éøt,df xcqk `weec zeyrl eilre .epa z` dcti - ¨¦¥¦§¥

odkd lkei `l aey ,oixegd ipa mirlqa envr z` dcti m`y meyn
wy meyn ,zecareynd zerwxwdn epa oeict aeg z` zeabldnc

.epeict aegl mlern ecarzyd `le oad zcill mzxiknéøáñ ïðaøå§©¨¨¨§¦
yàéîc øèLa äáeúëk åàì äøBza äáeúkä äåìî`l` epi`e ¦§¤©§¨©¨¨¦§¨¦§¨¨§¨

odkd oi` a`d oeict z` s`e ,zegewld on daeb epi`y dt lr delnk
ipa mirlq dyng `l` ecia oi`y xg`ne .zegewld on zeabl leki

,oixegCkìämeiwéãò déãéc äåöî,ó.epa oeict zevnl mcew `ede ¦§¨¦§¨¦¥¨¦

äðùî
dxeza xn`p(fh gi xacna)zWng sqM LMxrA dCtY Wcg oAn eiEctE'§¨¦¤Ÿ¤¦§¤§¤§§¤¤£¥¤

dxeza ze`xwpd zernd .'`Ed dxB mixUr WcTd lwWA milwW§¨¦§¤¤©Ÿ¤¤§¦¥¨
z` xxal `ed dpynd oecipe ,'mirlq' dpynd oeyla e`xwp 'milwy'
inia didy lwyd lr l"fg etiqed ixdy ,dxeza ritend sqkd jxr

.ixevd lwyd itl eze` erawe dyn
ly rahnd lr l"fg etiqedy xg`l ,oAd oeict lW mirlq Wng̈¥§¨¦¤¥

rawp mkxr ,dynéøBö äðîadidy ,xev zpicn ly dpn jxr itl - §¨¤¦
irlq dynge mixyr jxrl dey ekxr.m

zerahnd jxr itl erawpy mitqep minelyz d`ian dpynd
:xev zpicnayìLíéLmilwyãáò ìLz` mc` ly exey gbp m` - §Ÿ¦¤¤¤

card lral mlyl xeyd lra z` dxezd daiig ,exiag ly ecar
.milwy miyely ly reaw mekqíéMîçmilwyìLå ñðBà ìL £¦¦¤¥§¤

äzôî.milwy miyng ly qpw dia`l ozil aiigy ,dleza dxrp §©¤
äàîemilwyòø íL àéöBî ìL-`vn `ly orehe ,dy` `yepd ¥¨¤¦¥¨

my z`ved `id ezprhe ,mileza dl eidy xxazd m` ,mileza dl
elld minelyzd lk .milwy d`n ly qpw dia`l mlyl aiig ,rx

,'sqk' `l` 'lwy' mda xn`p `ly el` s` ,dxeza exkfedyílek¨
erawp,Lãwä ì÷Lamixyrn cg` `edy rlq xeriyk exeriyy §¤¤©Ÿ¤

dynge.éøBö äðîa§¨¤¦
ïécôð ïleëåmze` micet ,zeycwde mc` xeka oebk ,mictpd lke - §¨¦§¦

oiaaly zerahne óñëoiaóñk äåLamcbpk zzl jxev oi` - §¤¤§¨¤¤¤
.mzenk eieeyy xac lk `l` ,sqk zerahn `weecíéì÷Mî õeç- ¦§¨¦

zpizpa dniiwl xyt` i`y ,dpy lka lwyd zivgn zpizp zevn
lwy ivg ly rahna wx `l` ,sqk dey.

àøîâ
itl ccnp ,oad oeict ly milwyl yxcpd sqkd jxry dpyna epipy
lwyd jxra iepiy lg m`d mi`xen`d ewlgpe ,ixev dpn ly ekxr

:`xnbd zx`an .mztewzl cre dpynd ztewz f`n,éøBö äðîedn ¨¤¦
.eiey,éqà éaø øîàieey itkéøBö ìL äðîeixacle ,xev zpicn - ¨©©¦©¦¨¤¤¦

dpn ly eieey itk epiide ,dpynd onfak `ed xeriyd epnfa s`
xev zpicna.

,øîà énà éaøyi ,epipnfa ixev rlq ly eieey z` xryl ick ©¦©¦¨©
itl exrylàáøò àøðéc.mil`rnyid zepicna `veid xpic - ¦¨¨©§¨

,øîBà àðéðç éaøitl mze` xryl yi ,dpyna exkfpy mirlq yng ©¦£¦¨¥
àéñøñ àøzñéà,mipyein mirlq -àøðéãa àéðîz àðacæéîc- ¦§¨¨¨§¨¨§¦§©§¨§©§¨§¦¨¨

,cg` xpica mdn dpeny mixknpyeäéépéî Lîçmirlq yng - ¨¥¦©§
yxcpd xeriyd `ed el`k.ïaä ïBéãôì§¦§©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102



xcde"קי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc zexeka(iyily meil)

,øîBà ïðçBé éaøitl ccnp ,epipnfa ixev dpn ly eieeyàøðéc ©¦¨¨¥¦¨¨
àðééøè àðééøãäxqiw qepiixcd ly ezenc ea dreahy adf xpic - £©§¨¨¨§¨¨

e ,xqiw qepiixeh ly e`àôééL,ea wewgd jlnd my epnn seyipy - §¨¨
àðaãfîcxknp `edy -éæeæ äMîçå íéøNòa,miixev sqk ixpic - §¦§©§¨§¤§¦©£¦¨¥

,oad oeictl miyxcpd mirlqd ieey z` zrcl ickeeäéépéî ìc©¦©§
,àúeúL,ixev dpn ziipwl miyxcpd mixpicd mekqn ziyiy zgtd §¨

ðäåCmirlq dyng ieey md ,mixzepd mixpicd mixyr el`e - §¨¨
miyxcpd.ïaä ïBéãôì§¦§©¥

drax` epiidc ,ziyiy zzgtdy oeik :df oeayg lr `xnbd dywn
,ziyiye mixpicéåä à÷ðc éëð ãçå ïéøNò éðä`l` o`k oi` - ¨¥¤§¦§©§¦©§¨¨¥

yng cere xpic mixyr xnelk] ziyiy zegt mixpic cg`e mixyr
mixyra mipwpy mirlq dynga ic oad oeictl eli`e ,[xpic zeiyiy

.mixpic
:`xnbd zvxznàlà,xnel jixv jkàæeæå àúeúL ìczgtd - ¤¨©§¨§¨

,cg` xpic cere ziyiyðäåCmirlq dyng ieeya md mixzepd §¨¨
miyxcpd.ïaä ïBéãôì§¦§©¥

:ddnze `xnbd dayézkàuegy oeik ,wiecn epi` oeaygd oiicr - ©©¦
xpic cer zzgtd [xpic ziyiy cere mixpic rax` `edy] ziyiydn

`l` exzep `ly `vnp ,mlyéåä à÷ðc éëð ïéøNòxpic mixyr - ¤§¦§¦©§¨¨¥
mixyr miey mirlqd eidiy jixv oad oeictl eli`e ,ziyiy zegt

.minly mixpic
:`xnbd zvxznàlà,xnel jixv jkàæeæ ìcxpic dligz zgtd - ¤¨©¨

,mixpic drax`e mixyr exzeeie ,cg`åzgtd jk xg`àúeúL- §§¨
,[mixpic rax` epiidc] mixpic rax`e mixyr mze`n ziyiyðäåC §¨¨

miyxcpd mirlq yng lwyn md mixzepd,ïaä ïBéãôì`vnpeéåäc §¦§©¥§¨¥
eäì`ed mirlq dyng ieeyy -àøðéc éì÷úîa éì÷úî ïéøNò- §¤§¦©§¨¥§©§¨¥¦¨¨

.ixev xpic lwyna milwypd mixpic mixyrïepéàcmiey mdy - §¦
à÷ðc àbìôe ébìôe éæeæ àéðîúe ïéøNòivge dpenye mixyr - ¤§¦§©§¨¥©§¥©§¨©§¨

xeriy `ede ,oeicpet epiidc ,xpicd ziyiy ivg cere miiaxr mixpic
.oad oeict ly mirlq dyng

k zxxan `xnbd:dxez ly rlq lka yi mixpic dn,àáø øîà̈©¨¨
àúééøBàc íéòléñ,ycewd ilwy epiidc ,dxezd ly mirlq - ¦§¦§©§¨
éåä àzìéúå àúìzcere mixpic dyly `ed rlq lk ly ekxr - §¨¨§¦§¨¨¥

,xpic yilyáéúëclwyd zivgn zevn iablíéøNò' (âé ì úåîù) ¦§¦¤§¦
ïðéîbøúîe ,'ì÷Mä äøb`ed 'dxb mixyr' ly mebxzde -ïéøNò' ¥¨©¨¤§©§§¦©¤§¦

,'ïéòî,drn mixyr `ed lwyd ly eieeyy epiidcàéðúå,`ziixaa §¦§©§¨
,óñk äòî LLly ieey `ed,øðéc`edy cg` lwyay `vnp ok m` ¥¨¨¤¤¦¨

cere ,[zern dxyr dpeny mdy] mixpic yly yi ,drn mixyr
.[zern izy ody] xpic yily

mekq dxezd draw ,ezectl `ae ,bdep laeidy onfa edcy yicwnd
xneg zia ly ghy zcin lkl sqk lwy miyng ,dcyd oeictl reaw
,[xneg z`xwpy mixery zenk mirxef eay ghy `ede] mixery
dpya dyicwd m` epiidc ,laeid zepy lk xear ozip df mekqe
dzid `id dcyd z` dcet didy ilele ,laeid ly dpey`xd
m` mle` ,`ad laeid cr ,mipy ryze mirax` ycwdd cia zx`yp
cr xzepy onfd xear ozep ,laeid iptl yly e` miizpy dyicwd

.dpy lk xear oeicpete rlq laeid
mipdk zxeza epipyy dnn `ax ly exeriy lr dywn `xnbd

(ä"ä é"ô éúå÷åçá)dywn .laeid zpya dfeg` dcy yicwnd iabl
:`xnbd,éáéúéî,laeid zligza dzectl `a m` ,`ziixaa epipy ¥¦¥

xear mipeicpet dryze mirax`e mirlq dryze mirax` ozep
,`ziixad dywne ,laeil laei oiay mipy ryze mirax`òìñ àìäå©£Ÿ¤©

Lã÷ ìLwx `ed ekxr,ïéðBécðet äðîLe íéòaøàozepy oeike ¤Ÿ¤©§¨¦§Ÿ¨§§¦
ozepy `vnp ,mipeicpet ryze mirax` cere mixpic dryze mirax`

e ,sqep oeicpete lwy miying,Báéh äî äæ ïBécðetdxezd ixde §§¤©¦
df oeicpet ,`ziixad zx`ane .xzei `le ,lwy miyng oziy draw

ynynïBaìé÷wlgzne.èBøèBøôìozip df oeicpety ,epiide ¦§¦§§
lwynn xqgi `ly ick ,dpy lk ly melyzl zhren ztqezk

daxd ipgleyl oziyk ixdy ,ycwdd oeictl mleynd rahnd
deyy zg` rahn lawl ick [mipeicpete mirlq] miphw zerahn
epiid ,oealiwl ynyne ,oeicpet siqedl jxhvi ,milwy miyng
eli`ke ,ycwdl mleynd rahnd lwyn zaehl skd z` rixkdl
oeictl zetqepd ,zephw zerahnl epiid hexhextl wlgzn df oeicpet

.dpye dpy lk
jxry `ziixaa x`ean mewn lkny ,`ax ixac lr zeywdl yie
xpic lk ly ekxry recie ,mipeicpet dpenye mirax` `ed rlqd
mirax` ly] rlq lk jxry `vnp ,mipeicpet xyr mipy `ed
xn`y `ax ixack `ly edfe ,mixpic rax` `ed [mipeicpet dpenye

.yilye mixpic dyly wx `ed rlqd jxry
mirax` `ed lwyd jxry `ziixaa epipyy dn :`xnbd zvxzn

`ed ,mipeicpet dpenyeeäééåléò eôéñBàc øúaz` elicbdy xg` - ¨©§¦¦¨©§
zern rax`e mixyr jxrl dey eieey dyrpe ,ziyiya lwyd xeriy

.mipeicpet dpenye mirax` mdae ,mixpic rax` ody ,sqk
:'lwy'd zcn lr siqedl xyt`y xewn `xnbd d`ianeàéðúc§©§¨

lwyd zivgn zpizp zevn iabl xn`p ,`ziixaa(âé ì úåîù),
ì eðãîì ,'ì÷Mä äøb íéøNò'L ì÷Lekxr,äøb íéøNò àeä'dxb'e ¤§¦¥¨©¨¤¨©§§¤¤¤¤§¦¥¨

,'sqk drn' z`xwpd rahnd `idéñBäì äöø íàL ïépîeólr ¦©¦¤¦¨¨§¦
,lwyd rahna sexvd sqkd lwynéñBéó,siqedl i`yx -ãeîìz ¦©§

øîBìoikxrd xeriy iabl(ä æë àø÷éå)dxB mixUr'äéäé,'lwXd ©¤§¦¥¨¦§¤©¨¤
ozipy epiidc ,zxg` died ea zeidl dlekiy 'didi' zaiz zernyne

.ezepylìBëéjk ,lwyd lwyn lr siqedl ozipy myk xnel iziid ¨
s` dvxi m`úBçôé,ekxrnøîBì ãeîìzoad oeict iabløáãîá) ¦§©§©

(æè çédxB mixUr''àeämixyr lwynk zegtl elwyny rnyne ¤§¦¥¨
.dxb

yxcpd rahnd edn mi`xen` ewlgp eay dyrn d`ian `xnbd
:mpnfa oad oeictléæeæ øñáL déì øcL éMà áøxyr dray gly - ©©¦©©¥¦§©¥

mixpicàðéáøc déøa àçà áøì,odk didyïaä ïBéãôacra - §©£¨§¥§©¦¨§¦§©¥
aeye .exeka epa oeictdéì çìLax z`n ywiae ,`g` axl iy` ax ¨©¥

`g`øî éì øcLéìdxfga eceak il glyi -àkéàc àúøéúé àúìz ¦§©¦©§¨¨§¥¨¨§¦¨
eäééålòoeict ly mirlq dyng ieey lr xzi `edy xpic yily - ¦¨©§

,yilye mixpic dyly jxrl dey rlq jxry `axk xaqy oeik ,oad
yily ipye mixpic xyr dyyl dey mirlq dyng jxry `vnpe
yily el xifgdl jixv ixd ,mixpic xyr dray ozpy oeike ,xpic

.xpic
déì çìLlr scer icia jl oi` ,iy` axl ,`piaxc dixa `g` ax ¨©¥

,`axc` `l` ,mirlq dyng ieeyìàðéøçà àúìz øî éì øcL- ¦§©¦©§¨¨©£¦¨
oeik ,mixpic dyly cer il gelyl jilreäééåléò eôéñBàc- §¦¦¨©§

,mixpic rax`l dey ekxre ,ziyiya lwyd xeriy z` elicbdy
.mixpic mixyr yi mirlq dyngay `vnpe

xkfend oia 'sqk lwy' ly zenka lcad yiy zx`an `xnbd
:miaezkae mi`iapa xkfeny dnl dxezaìk ,àðéðç éaø øîàoeyl ¨©©¦£¦¨¨

lwy''óñk,íúñ äøBza øeîàäly jxrl dpeekd.òìñoeyl lke ¤¤¨¨©¨§¨¤©
'sqk lwy'íéàéáðcl dpeekd ,mi`iapd ixtqa xkfedy -,ïéøèéì ¦§¦¦¦§¦

dynge mixyr lwynl deyd ,`xhil lwyn `edy dpn epiidc
'sqk lwy' oeyl lke .dxezd ly mirlqïéáeúëcixtqa xkfedy - ¦§¦

l dpeekd ,miaezkd,ïéøèðé÷.dxezd ly mirlq d`n lwynk epiidc ¦§¨¦
ïBøôò ìL Btñk ïî õeçepnn dpwy zra epia` mdxa`n laiwy ¦©§¤¤§
,dltknd zxrn dcy z`äøBza áeúkL ét ìò óàL'sqk' oeyla ¤©©¦¤¨©¨

,íúñdf did,ïéøèðé÷di`xde .mirlq d`n elwyny sqk §¨¦§¨¦
,oixhpiw oextrl ozp mdxa`yòaøà' (æè âë úéùàøá) áéúëc¦§¦©§©
,'øçñì øáò óñk ì÷L úBàîlawznd sqk ernyn 'xgeql xaer'e ¥¤¤¤¤Ÿ¥©Ÿ¥

.oixhpiw wx epiide ,mewn lka mixgeqd ici lråetqky ztqep di`x §
ik ,oixhpiw did oextr lyàì÷éz àøèðé÷ì eø÷ à÷c àzëec àkéà¦¨§¨§¨¨§¦§¨¨¦§¨

opi` `xhil e` rlq j` ,'milwy' oixhpiwl mi`xewy zenewn yi -
.mewn meya 'lwy' mi`xwp

ixpic zece` ycwnd zia oaxeg onfa xxerzdy oecip d`ian `xnbd
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המשך בעמוד סס



קיי oifge` mipy` cenr p sc ± oey`x wxtzereay

àðééøãä àøðéã.xqiw qepiixehe xqiw qepiixc` rahna reahy adf xpic Ð

àôééùå.jlnd my Ðóñë ìù øðéã äùîçå íéøùòá ïéáãæéîãxpica Ð

.ixevàúåúù åäééðéî ìãxeka ly mirlqc dil `xiaqc .oad oeictl jpi`e Ð

.xpic mixyr mirlq dyngl ihnc ixev rlq `ede ,xpic drax` ly mirlq md

ååä à÷ðã éëð ãçå íéøùòzezy lc Ð

zezy lce ,mixyr eyte drax`e mixyrn

.`wpc ikp cg`e mixyr eyt Ð `fef cgn

àæåæå àúåúù ìã àìàmixyr izk`e Ð

xcd ike zezy zilcn ikc ,eed `wpc ikp

!zezy ikp mixyr eyt Ð `cg zilcn

àæåæ ùéøá ìã àìàmixyr eyte Ð

drax`e mixyrn zezy lc xcde ,drax`e

.ilf` oad oeictl jpde ,mixyr eyteååäã
àøðéã àì÷úîá éì÷úî ïéøùò åäìÐ

.ziyixtck ,ixev xpic lwynaïåðéàã
à÷ðã àâìôå éâìôå àéðîúå ïéøùòÐ

drayd oiyer ixev xpicc .`iaxr `xpica

oiyer xyr drax`de ,iaxr xpica xyr Ð

dpeny icarc ,mixev yy edl eyt .mixyr

`edc `wpc [`blte] `blte miiaxr mixpic

,oipeicpet xyr mipy eed xpicc .oeicpet

miiaxr lye milecb ixev ipeicpety `l`

dxyr oiyer mixev drayc oeike .miphw

iaxr xpic ixev xpic lkl ihn ,miiaxr

.oeicpet ziriaye miiaxr oipeicpet ynge

oipeicpet yng mixpic drayl aeyge `vc

edl eed Ð xpic lkl oeicpet ziriaye

`iiteh oipeicpet dyye miylyoepi`c ,`p

eed drayc gkzyi`e ,mixpic dyly

eed mixev xpic dray jkld .dxyr

eyte ,mixyr eed xyr drax`de ,dxyr

dyng xpic lkl sqed ,mixev xpic dyy

cg`e miyly edl eed Ð ziriaye oipeicpet

`edde ,`zxet xiva `p`iiteh oipeicpet

oze` dyre .oipeicpet oia aiyg `l `zxet

ipy oipeicpet cg`e miyly eed Ð xpic

gkzyi` ,oeicpete xpicc `blte xpic

`blte `ipnz oiyer mixev ixpic dyyc

df oeyle .miiaxr ly `wpc `blte

ik ,epl yxit `le ,mixtqa aezk izyxity

`zlin jd lk lecbd axd itn yxit `l

xpic `lwzna ilwzn oixyr edl eedc

,`wpc `blte `blte dpenye mixyr oepi`c

.mipe`bd zaeyza diz`vn la`àúìú àúééøåàã ïéòìéñ,eed mixev xpic Ð

.oirn oixyr odc ,`zlizeùãå÷ ìù òìñ àìäålaeid zpya edcy yicwnd Ð

yicwn iab mipdk zxezae ,mirlq miynga mixery [xneg] rxf zia dcet did

dryze mirax`e mirlq dryze mirax` ozep ,"mewi jkxrk" :ipzw edcy

dnle :xnelk ,'ek ycew ly rlq `lde .laei ly mipy ryze mirax`l oipeicpet

,oipeicpet dpenye mirax` ycew ly rlq `lde oipeicpet dryze mirax` epxn`

!oeicpete lwy miynga mixery xneg rxf zia wixt `wc gkzyi`äæ ïåéãðåô
åáéè äî!"sqk lwy miyng" `l` xn`p `l `lde Ðèåøèåøôì ïåáìå÷Ð

"hexhextl" .cg` lkl ,dphw drn Ð oealew ihnc ,oeicpet i`d `ed rxkd

e`pn `le :(`,d zexeka) oey`x wxta opixn`ck ,envr ipta cg` lkl :rnyn

,oipeicpet dpenye mirax` ycew ly rlq :zdin ipzw .hexhexta `l` aezkd

,xpic Ð sqk drn yy :(`,ai) oiyecwa opixn` ikdc mixev xpic drax` epiide

.dpenye mirax` rlqe ,oipeicpet xyr mipy xpic `vnp ,oipeicpet ipy Ð drn

:opipyne !`axl `iywe ,oixpic drax` `ziixe`c rlq `nl`åôéñåàã øúá
äéìòmixyr ,ixev rlq zcnl ede`yre zezy etiqed ,`ziixe`c rlq lr Ð

.oirn drax`eäéäé.zxg` died cer :rnyn ,"lwyd didi dxb mixyr" Ð

.`g` axl iy` ax glye did odk `g` ax .zegti `ly Ð "`ed dxb mixyr" :aizk "gxw gwie" xcqa ."`ed" aizk oikxr zyxtaàúìéú øî éì çìùéìizzpy Ð

lkd jql ihnc ,`zlz ikp oixpic izy oepi`c `zlizde ,xpic xyr dyng mirlq dyngl ihn .`zlize oixpic yly `ziixe`c rlq :xn`c `axk ,i`cn xzei jl

.`zliz ikp fef xqayàçà áø äéì çìù.fef mixyr mirlq yng eedc ,ixev zcnl me`yre ediilr etiqe` `dc ,ifef `zlz xn il glyz Ðïéøèéì`edc ,oipn Ð

.mirlq dynge mixyrïéøèðé÷.lwy lka mirlq d`n Ðøçåñì øáåò áéúëã.milwy zxeza eze` oilawn mixgeq yiy mewn lkay Ðåø÷ã àúëåã àëéàäå
àéøèðé÷ åäãéã àì÷úì.dil aidi `ixhpiw jkld ,`xhpiw zcna lecby Ðíéìùåøé ìù [äáäæå] äôñë éðôî,mixfl xeq`e ycwd ly `ede ,dkyla didy Ð

.miaedf mr edeaxr mieb edegwlykeäåììéçå.oilegl wtp Ð edellig mivixt e`ay oeik :rnyn Ðàîìòã àáåø àéåämiadf lk ixeqzi` ira dilrc ,dinza Ð

mlerayàôéù àðééøè àðééøãä.milyexin e`a el` ly oaexe ,milyexi ly zerahnn eid el` Ð
óñë
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àøðéãqepiixcd my lrÐ "`piixcd" :qxhpewa yxit Ð`tiiy `piixh `piixcd

jenqac :mz epiaxl dywe .jlnd my Ð "`tiiy" .xqiw qepiixehe ,xqiw

bd"a opixn` milyexi rahne ,milyexi ly draih meyn efpebl eyway xn`lfe

!cg` cvn ycewd xir milyexie cg` cvn dnlye cec :(a,fv `nw `aa) "`nw

,lebr epiid "`piixcd"c :mz epiax xne`e

.(ak dxf dcear) "`pxced xcd" enk

oileg) `hixz ik ,lecb epiid "`piixeh"e

z"iha "`piixeh"c ab lr s` .(`,ckw

"`tiiy"e .citwdl oi` Ð e"iza "`hixz"e

yexit ,edine .ezxev dteypy epiid Ð

oey`x zia oia wlgle ,ayiil yi qxhpewd

ogky`e .zegpna xn`ck ,ipy zial

"oicinrn oi`" wxta "xqiw qepiixcd"

.jexra yxit oke ,(`,al dxf dcear)

àðáãæîãinp ikde Ð fef ynge mixyra

`aa) "adfd" yixa xn`

cg` `ed sqk ly xpicc (a,cn `rivn

gken oke ,adf ly xpica dynge mixyrn

dynge drax` gbpy xey" wxta`aa) "

.adf ixpic mipey`xd mipy iab (`,el `nw

(mye :cn zereay) "oiraypd lk" wxtae

:denzl yie ."adf xpic jnn izlawzd" iab

xzei dey adf ly wewf oi` eiykrc

ji`e ,xzeid lkl sqk ly miwewf dxyrn

iniac ,sqkde adfd xry jk lk dpzyp

mixyr adf ly dey did `xnbd inkg

xpicc :mz epiaxl d`xpe ?sqk ly ynge

yexitk `le .sqk ly miiltk elwyn adf

mdy eixac jezn rnync ,lirlc qxhpewd

el`" wxtae .lirl izyxitck ,miey

didy rnyn inp (a,dp oileg) "zetxh

,sqk ly xpicn dpeyn adf xpic ly eiaer

adf ly xpic iaerk ea xiizyp m`e :hwpcn

sqk lya miiltk :dpin rnye .dxiyk Ð

,dynge mixyr mdn dey jkitle ,did

mipy `l` dey epi` Ð lwynk lwyn la`

adf ly rlqdy giken yxcna mbe .xyr

.sqk ly mirlq xyr mipy `l` epi`

oxeb iab aizk (ck 'a) l`eny xtqac

miyng sqka d`pwy [iqeaid] dpeex`

ilwy" :aizk (`k '`) minid ixacae ,milwy

yxcna yxtne ."ze`n yy [adf] (sqk)

yy sqk" :l`enyc `xwc `yexit ikdc

:eyexit ikd minid ixacc `xwe .adf ly milwy miyng epiidc Ð "milwy ze`n

migafc `xza wxtae .sqk ly milwy ze`n yy epiidc Ð "miyng adf ilwy"

yy mlek oia mdy ,miyng haye hay lkn daby :xg` oipra yxtn (a,fhw)

df oeayg itl Ð sqk lyk mizy lwey adf ly xpic :yxity dn itle .ze`n

mixyra xn`wc xpic `kd ithc i`de ,sqk ly drax`e mixyra adf ly xpic

lc" :`kd xn`wcn ,rcz .`ed rxkdl xzend fef i`dc :mz epiax xne` Ð ynge

lc" xninl dil ded ?`peeb i`dk hwp i`n` ,mifef dyng epiidc "`zezye `fef

xzid fef eze`y itl `l` !ynge mixyr ly `yneg `ed ifef dyngc ,"`yneg

zivgnl rxkd ly `xeriy inp edfe .diytp itp`a dil aiyg ,rxkdl `ed

lwyd zivgne ,drn ivg lwyd zivgnl mipzepy milwya xn`c o`nl .lwyd

lr s`e .drn i`vg drax`e mixyr ixd Ð sqk drn yy xpicde ,xpic ipy `ed

rxkda dcen Ð drn `ed lwyd zivgn oealwy mzd xn`c o`nl `ki`c ab

ixery xneg rxf zia iab jenqa xn`c `de .sqk xpic `edy adf xpicmiynga m

,hexhextl oealew oeicpet eze`e ,cg` oeicpet `l` oipzep oi`y ,sqk lwy

epi`c ,"oealew" oeyl hwp `wec e`l Ð xzei dler rxkdd oi`c rnync
`l`
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àðaæîc ,àôééL àðéiøè àðéiøãä àøðéc :øîBà ïðçBé éaø©¦¨¨¥¦¨¨©§¦¨¨§¦¨¨©§¨¦§©§¨
àúeúL eäéépéî ìc ,éæeæ äMîçå íéøNòa¯ðäåïBéãôì C §¤§¦©£¦¨¥©¦©§§¨§¨¨§¦§

.ïaä¯àúeúL ìc :àlà !éåä à÷ðc éëð ãçå ïéøNò éðä ©¥¨¥¤§¦§©§¦©§¨¨¥¤¨©§¨
ðäå ,àæeæå.ïaä ïBéãôì C¯!éåä à÷ðc éëð ïéøNò ézkà §¨§¨¨§¦§©¥©©¦¤§¦§¦©§¨¨¥

ðäå ,àúeúLe àæeæ ìc ,àlàeäì éåäc .ïaä ïBéãôì C ¤¨©¨§¨§¨¨§¦§©¥§¨¥§
éæeæ àéðîúe ïéøNò ïepéàc ,àøðéc éì÷úîa éì÷úî ïéøNò¤§¦©§¨¥§©§¨¥¦¨¨§¦¤§¦§©§¨¥
àúééøBàc íéòìéñ :àáø øîà .à÷ðc àbìôe éâìôe¯ ©§¥©§¨©§¨¨©¨¨¦§¦§©§¨

,"ì÷Mä äøb íéøNò" :áéúëc ,éåä àzìéúå àúìz§¨¨§¦§¨¨¥¦§¦¤§¦¥¨©¤¤
óñk äòî LL :àéðúå ,ïéòî ïéøNò :ïðéîbøúîe¯.øðéc §©§§¦©¤§¦¨¦§©§¨¥¨¨¤¤¦¨

,ïéðBéãðet äðîLe íéòaøà Lã÷ ìL òìñ àìäå :éáéúéî¥¦¥©£Ÿ¤©¤Ÿ¤©§¨¦§Ÿ¨§§¦
Báéh äî äæ ïBéãðet¯!èBøèBøôì ïBaìé÷¯eôéñBàc øúa §§¤©¦¦§¦§§¨©§¦
:àéðúc .eäééåléò"ì÷Mä äøb íéøNò"¯ì÷Mì eðãîì ¦¨©§§©§¨¤§¦¥¨©¤¤¨©§©¤¤

éñBäì äöø íàL ïépîe ,äøb íéøNò àeäLéñBé óó¯ ¤¤§¦¥¨¦©¦¤¦¨¨§¦¦
."àeä" :øîBì ãeîìz úBçôé ìBëé ;"äéäé" :øîBì ãeîìz©§©¦§¤¨¦§©§©
àðéáøc déøa àçà áøì éæeæ øñáL déì øãL éLà áø©©¦§©¥¦§©¥§©©¨§¥§¨¦¨
àzøéúé àúìz øî éì øãLéì :déì çìL ,ïaä ïBéãôa§¦§©¥§©¥¦§©¦¨¦§¨§¥§¨

ì :déì çìL !eäééålò àkéàcàðéøçà àúìz øî éì øãL §¦¨¦¨©§§©¥¦§©¦¨§¨¨©£¦¨
øeîàä óñk ìk :àðéðç éaø øîà !eäééåléò eôéñBàc§¦¦¨©§¨©©¦£¦¨¨¤¤¨¨

íúñ äøBza¯íéàéáðc ,òìñ¯ïéáeúëc ,ïéøèéì¯ ©¨§¨¤©¦§¦¦¦§¦¦§¦
áeúkL ét ìò óàL ,ïBøôò ìL Btñk ïî õeç ;ïéøèðé÷¦§¨¦¦©§¤¤§¤©©¦¤¨

íúñ äøBza¯óñk ì÷L úBàî òaøà" :áéúëc ,ïéøèðé÷ ©¨§¨¦§¨¦¦§¦©§©¥¤¤¤¤
."àì÷éz" àøèðé÷ì eø÷ à÷c àzëec àkéàå ,"øçqì øáBò¥©Ÿ¥§¦¨§¨§¨¨§¦§§¨¦§¨
íìBòaL áäæå óñk ìk æBðâì eùwéa :àéòLBà éaø øîà̈©©¦©£¨¦§¦§¨¤¤§¨¨¤¨¨
ïî àø÷î Bì eàönL ãò ,íéìLeøé ìL dáäæe dtñk éðtî¦§¥©§¨§¨¨¤§¨¨¦©¤¨§¦§¨¦
íéöéøt dá eàáe" :øîàpL ,øzeî àeäL äøBzä©¨¤¨¤¤¡©¨¨¨¦¦

."äeìlçå¯:éiaà øîà àlà àîìòc àaeø àéåä íéìLeøéå §¦§¨¦¨©¦¨§¨¨§¨§¨¤¨£©©©¥
éðtî àôàééL àðàéiøéè àðéiøãä àøðéc æBðâì eL÷a¦§¦§¦¨¨©§¦¨¨¦¦¨¨©©¨¦§¥
äøBzä ïî àø÷î dì eàönL ãò ,íéìLeøé ìL dòáè¦§¨¤§¨©¦©¤¨§¨¦§¨¦©¨
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xcde"קיב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr p sc zexeka(iyily meil)

:minkg ixacae dxeza xen`d 'sqk' oeyl edn zx`an `xnbd
ìk éqà áø øîà äãeäé áø [øîà]oeyläøBza øeîàä 'óñk' ¨©©§¨¨©©©¦¨¤¤¨¨©¨

,íúñernyn.éøBö óñkdpeekd 'sqk lwy' dxeza xn`p xy`k §¨¤¤¦
dpeekd mzq 'sqk' xn`p xy`ke ,[mixpic drax` `edy] ixev rlql

.ixev xpiclåoinelyz iabl xen`d 'sqk' oeylíäéøác ìLixac-] §¤¦§¥¤
ernyn ,[minkg,äðéãî óñk.ixev sqkn zipiny `ed ekxry ¤¤§¦¨

sqk mpi`e 'sqk' mda xn`py mipey mipicn zpzepe z`yep `xnbd
ike :`xnbd dywn .ixevàììë[llk-]àeädxeza xen`d 'sqk'y §§¨¨

,ixev sqk ernynéøäåiabl epivn,äðòèjk exiagl orehd mc`y ©£¥©£¨
razy dnn zvwna exiag el dcede ,jl izeeld e` izcwtd jke
,driazd x`ya ezxitk z` zn`l ick dreay aiig dcendy ,epnn
,driaza zeaiyg yi m` wx lg dreayd aeigy xn`p df oicae

,'sqk' oeyla zeaiygd xeriy z` draw dxezdeáéúëcáë úåîù) ¦§¦
(åì íéìë Bà óñk eäòø ìà Léà ïzé ék','øîLmiweqtd jyndae ¦¦¥¦¤¥¥¤¤¥¦¦§Ÿ

,zvwna d`ced ly ote`a dreayd aeig jka yiy xn`pïðúe§©
[dpyna epipy-],ïéðéicä úòeáL (:çì úåòåáù)razpd dced m` §©©©¨¦

m` `l` zvwna dcen zreaya aiigzn epi` ,driazd mekqn wlga
äðòhäzegtl `id [driazd-]ézLzern,óñë,xpic yily ody ©©£¨§¥¤¤

zvxzn .iq` ax ixack ixev xpic dpi` 'sqk' oeyl zernyny ixd
:`xnbdíúä éðàLiabl dxen`d 'sqk' oeyl zernyn `id dpey - ¨¦¨¨

,ixev sqkl dpeekd oi`y da dzlib dxezdy ,zvwna dcenáéúëc¦§¦
weqta,'íéìë Bà óñk',cnll ick ,milkl sqk dxezd dyiwdeäî ¤¤¥¦©

,íéðL 'íéìk'oi`y s`e milk ipy lk lr dreay aiigl xyt`y ¥¦§©¦
,edylk `l` mkxr,íéðL 'óñk' óàaiigl ozip sqk zriaza mby ©¤¤§©¦

zern izy zriaza ic okle ,sqk zerahn izy ly jxr lr dreay
.dreay aiigl ick sqkå,ywidd on miyxec cer'óñk' äî`ed §©¤¤

,áeLç øác,jkn zegt `le sqk drn epiidc,áeLç øác 'íéìk' óà ¨¨¨©¥¦¨¨¨
.mizegt milk lr dreay aeig oi`y

:`xnbd dywnéøäåoeictøNòî,ipyáéúëcea(äë ãé íéøáã) ©£¥©£¥¦§¦
ïðúe ,'Eãéa óñkä zøöå'òìñ èøBtä (ç"î á"ô éðù øùòî)ly §©§¨©¤¤§¨§§©©¥¤©

sqk[úBònî] (úåòîá)ly zyegp zerahnn -,éðL øNòî ¦¨©£¥¥¦
`ae ,ipy xyrn mdilr lligy zyegp zehext ecia exahvdy
,milyexil ekxca e`yn lr lwdl ick sqk ly rahna mtilgdl
e` mly rlql [otilgn] ohxet m` lld ziae i`ny zia ewlgpe
leligdy dxeza xn`py s` ik gken mipt lk lre .rlqd zivgnl
`lye ,zyegp zhext lr mb llgl ozip ok it lr s` ,'sqk'a `ed
rahn ea oi`y ,cala ixev sqk `ed 'sqk'y xn`y iq` ax ixack
,ixev sqk `ed 'sqk' dxezd lkay it lr s` :`xnbd zvxzn .ef

ea xn`py itl ,ipy xyrn oic dpey'óñk' 'óñk'.` ,minrt yly ¤¤¤¤
'sqka zzpe'(äë áé íéøáã)'sqkd zxve' .a ,(äë ãé íù)zzpe' .b ,

'sqkd(åë íù)jkae ,äaéø,sqk ibeq lk lr ellgl ozipy aezkd ¦¨
erahn lr s`e.dhext oebk zyegp ly z
:`xnbd dywnéøäåoeict,Lc÷äáéúëceaïúðå' (èë æë àø÷éå) ©£¥¤§¥¦§¦§¨©
'Bì í÷å óñkä,åy epivn ok it lr s`,ìàeîL øîàly utgy ©¤¤§¨§¨©§¥

Lc÷ä`ed m` elit`,äðî äåLoeik,äèeøt äåL ìò BìléçL ¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤§¨
ìleçîsqka oi`y s`y .oileg dyrpe ezyecw icin utgd `vi - §¨

erhd m`y heicd oick ycwd oic oi` ,utgd ly eieey ick oeictd
s`y ixd .ycwda d`pe` ipic oi`y ,lha gwnd ,gwnd xigna eze`
,diieyae zyegp zhexta edcet ,'sqk' oeyl ycwd oeicta xn`py
'sqkd ozpe' weqtdn cenll yi eixac itly ,iq` ax ixack `lye
zvxzn .zyegp zhext ea oi`y ixev sqka `l` epi` oeictdy

jk ipy xyrna epxn`y itk :`xnbdénð Lc÷ädctpy ,[ok mb-] ¤§¥©¦
y itl ,ixev sqk epi`y dna mbéìéódey dxfb [cnel-]'Lã÷' 'Lã÷' ¨¦Ÿ¤Ÿ¤

øNònîipy xyrna xn`py ,ipy(ì æë àø÷éå)ux`d xUrn lke' ¦©£¥§¨©§©¨¨¤
d ixRn ux`d rxGnycwda xn`pe ,'Wcw `Ed 'dl ur(ãé íù) ¦¤©¨¨¤¦§¦¨¥©Ÿ¤

ieaix epyi ipy xyrny myke ,''dl Wcw FziA z` WCwi iM Wi`e'§¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©
.`weec ixev sqkl ea jxev oi`y ycwda mb `ed jk ,sqk ipin x`yl

:`xnbd dywnáéúëc ,äMà éLecé÷ éøäådixar dn` iabl ©£¥¦¥¦¨¦§¦
zexrp ipniq d`iady,'óñk ïéà ípç äàöéå' (àé àë úåîù)eyxce §¨§¨¦¨¥¨¤

(:â ïéùåã÷)'xg` oec`l sqk yi la` df oec`l sqk oi`'y weqtdn
`idyk sqk lawn epi` dn`l d`pwy oec`dy xnelk ,a`d `ede
sqk z` lawn a`d la` ,zexrp ipniq d`iady zra epnn z`vei
oiyeciw oipw iably ixd .zexrp ipniq d`iady xg` elit` diyecw

,'sqk' oeyl dxeza xn`påok it lr s`ïðzzkqna [dpyna epipy-] §§©
oiyeciw(.á),sqk oipwa dy` iyeciw iabl,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

zipwp dy`dyäèeøôa ,íéøîBà ìlä úéáe .øðéc äåLáe øðéãa§¦¨§¨¤¦¨¥¦¥§¦¦§¨
.äèeøt äåLáeit lr s` ,'sqk'a oeyl oiyeciwa xn`py s`y ixd §¨¤§¨

ax ixack `lye ,zyegp zhexta mb ycwl ozip lld zia zrcl ok
ddnze .ef rahn ea oi`y ,cala ixev sqk `ed 'sqk'y xn`y iq`

:`xnbdàîéìy xn`p m`d -øîàc éqà áø,ixev sqk `ed 'sqk'y ¥¨©©¦§¨©
md eixackzrc,éànL úéazegtl `ed oiyeciw sqky exn`y §¥©©

denz xac mle` .ixev sqka xzeia ohwd rahnd `edy ,sqk xpic
mpi` lld zia mewna i`ny zia ixacy reci ixdy ,ok xnel `ed

dpyn(:åì úåëøá).
:xg` ote`a iq` ax ixac z` zx`an `xnbdøîzéà éà àlàdn - ¤¨¦¦§©

xpic ernyn dxeza xen`d 'sqk' oeyl lky iq` ax mya xn`py
,ixevøîzéà éëä,enya xn`p jky jgxk lr -äãeäé áø øîà ¨¦¦§©¨©©§¨

óñk ìk ,éqà áø øîàexeriyy,äøBza øeîàä ,áeö÷oebk ¨©©©¦¨¤¤¨¨¨©¨
miying e` ,iprpk car bxedd xey lra mlyny milwy miyely

jxr itl minlzyn ,dztn e` qpe` mlyny milwy,éøBö óñk¤¤¦
åaevw sqk eli`íäéøác ìL,minkg erawy oenn inelyz - §¤¦§¥¤

a minlzyn,äðéãî óñëekxre ,milyexia ievn didy sqkd `edy ¤¤§¦¨
.ixev xpic zipinyl deey

lkl jxev oi` oke ,dhexta oiyeciwy dnn `iyewd zayein dzrn
oeicte ipy xyrn oeicte dprhn zeiyewd lr exn`py mivexizd
mda jixv oi` jkle ,aevw sqk el` lka xn`p `ly meyn ,ycwd

.`wec ixev sqk
:`xnbd dywn .iq` ax ycig dn dpc `xnbdïì òîLî÷ éàî- ©¨©§©¨

mieqn xtqna aevwd sqky ,el` eixaca iq` ax epl rinyd dn
ixde ,ixev xpic `ed dxeza xn`pyàðéðz,epzpyna ef dkld xak §¦¨

da epipyyìL íéòìñ Lîç'd oeict'åëå ïaly miyly ,ixev dpna ¨¥§¨¦¤¥
mlek rx my `iven ly d`ne dztn lye qpe` ly miyng car
oic eprinydle aeyl iq` ax jxved dnle ,'ixev dpna ycwd lwya
iq` ax ixac zligz mpn` :`xnbd zvxzn .dpyna xkfed xaky

xn`y eixac meiq mle` ,dpyna ixaca milelk xakíäéøác ìLå'§¤¦§¥¤
déì àëéøèöéà 'äðéãî óñk`l df oicy ,[xnel jxvedy dn edf-] ¤¤§¦¨¦§§¦¨¥

.dpyna yxtzd
okid :`xnbd zxne` .el` eixac miaeqp dn lr zx`an `xnbd

,mdixac ly sqk epivnïðúc`nw `aaa dpyna epipyy -(.ö), ¦§©
ò÷Bzädriwz lew eita rinynBøéáçìeyiiae ,exag ofe` jezl ©¥©©£¥
,jkaòìñ Bì ïúBð.ezyea incåy ,iq` ax ycigàîéz àì`l - ¥¤©§Ÿ¥¨

mlyl eilry dpynd zpeeky xn`zòìñeieeyy ,ixevéæeæ òaøà ¤©©§©¥
,miixev mixpic drax` -àlàwx mlyl eaeigàæeæc àbìtivg - ¤¨©§¨§¨

dpynd dhwp ,fef ivgl dpekdy s`e ,dpicn rlq epiidc ,ixev xpic
oeik ,'rlq'éLðéà éø÷cmya `exwl miyp` milibxy -'òìñ' §¨¦¦§¥¤©

làæeæc àbìt.ixev xpic ivgl - ©§¨§¨
rwezdy ,dkldl ewqt jky gken epnny dyrn d`ian `xnbd

:dpicn rlq mlyn exaglàLéa ïðçmy lr jk dpeky ,rxd opg - ¨¨¦¨
,mirxd eiyrnzàøáb àeääì déì ò÷,epf`a mc`l rwz -àúà ¨©¥§©©§¨£¨

dén÷ìiptl df oecip `a -déì øîà .àðeä áøc,`yia opgl `ped ax §©¥§©¨¨©¥
àæeæc àbìt déì áärwezdy `id dkldd ik ,fef ivg dkenl oz - ©¥©§¨§¨

.ixev xpic ivg epiidc ,dpicn rlq el ozep exagläåä] (àëéà úåä)£¨
[äéì`yia opgl el did - ¥
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oifge` mipya cenr p sc ± oey`x wxtzereay

éøåö óñëiwe`ck ,ixpic drax` `edc ,ixev rlq ied Ð "lwy" aizkc `kid Ð

.ixev xpic ied Ð "sqk" `l` "lwy" aizk `lc `kide .lirl opgei iaxóñë
äðéãî.lirl oxn`c "`z`ixqeeq `xizqi`" `ede ,ixev sqk ly zipiny Ð

äðòè.jl izxqn jke jk :exiagl oreh mc`y Ðïéðééãä úòåáùd`ad Ð

rayp epi` ,dprhd zvwn z`ced zngn

ody zern izy dey eprh ok m` `l`

yi` ozi ik" aizkc ab lr s`e ,xpic yily

!"sqk edrx l`íúä éðàùdiyw`c Ð

,edc lk mipy ,"milk" icda sqkl `pngx

s` Ð xpic oiey oi` elit`.mipy sqkäîå
áåùç øáã óñëaeyg ied sqk drne Ð

.ynn edc lk `le ,aeyg xac milk s` Ð

òìñ èøåôä,ipy xyrn zern incn Ð

irliqa otilgdl dvexe zehext el eidy

miiqn mzde .jxcd ieyn iptn sqk

rlqd lka :mixne` i`ny zia ,`zbelt

xknc dpin opirny edine .'ek zern

!"sqka zzpe" :aizke ,zehexta xyrnd

äáéø óñë óñëäaizk ipnif `zlz Ð

,"sqkd zxve" ,"sqka zzpe" :"sqk" mzd

.ilin lk daixe ,"sqka zzpe"äèåøô äåù
.zygp epiide Ð[øùòîî "ùã÷" "ùã÷"]

xyrn lke" :"ycw" aizk ipy xyrna Ð

ycwdae ,'ebe "xeari xy` lk o`ve xwa

."ycw ezia z` yicwi ik yi`e" :aizk

óñë ïéà íðç äàöéåopixnb mzdne Ð

yie ,df oec`l sqk oi` :opixn`c ,oiyecw

.xg` oec`l sqkáåö÷,miyly `ki`c Ð

`kil Ð opikxtc jpd lka la` .miyng

.davwò÷åúäexiag z` dknd Ð

o`ke .`nw `aaa ixen oeyl ,epf`a

.epf`a eitn rwzy ,ynn rwez :izrny

o`ke .`nw `aaa ixen oeyll di`xe

oikny Ð "sk irweza idz l`" :izrny

miaxr zeidl mdixiag sk lr mtka

,dil aizil ixev rlq `niz `lc ,iy` ax ol rnyn `we .mixg` liaya

.ixev rlqay zipiny ,`fefc `blt `edc dpicn rlq `l` ,fef rax` `edc
àæåæ
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,laei ly mipy dryze mirax`l oeicpete rlq `diy ,mipyd zeeydl `l`

ozep epi` f` Ð cgia lwy miyng ozepyk `nye .cg` oeicpet mdn xqgy

`l` drxkd jiiy `le ,xknne gwn oirk iedc ,rxkd my jiiy `le ,oeicpet

rxkd oeayg itk adf xpic ly rxkdc yxity dne .ipgleyl zern oitilgnyk

ab lr s`e ,lwyd zivgnl drn ivg ly

`xza `aa) "dpitqd xkend"a ogky`c

`xhil xyr lweyykc ,xya iab (`,ht

lweyy enk rxkd jk lk el ozep oi` cgia

oi` Ð dnvr ipta `xhile `xhil lk

,edine .sqk ly rxkdl xyad zeeydl

oealewd on oixehty oitzeyd oig`n dyw

m`y ab lr s`c ,(a,ep) `xza wxta onwl

,oealewa aiig envr ipta cg` lk lwey

`zyd ,lwy i`vg ipyl zepealw ipy

!cg` oealew `l` oipzep oi` Ð cgi mdy

xa dcedi epiax axde .zerxkda wlgl yie

`rivn `aa) "adfd" wxta yxit ozp

zerxkdl `ed xpic eze`y :(a,cn

yiy iny ,rahnd ilra xkye zerahnd

xpic dynge mixyr zeyrl ick sqk el

oi`e ,eraehl rahnd lral oipzep sqk ly

.sqk ly drax`e mixyr `l` el xifgn

ìëwxta Ð ixev sqk dxeza xen`d sqk

qxhpewd yxit (`,`i) oiyecwc `nw

dzegt rahn ied xpicc :eizeax mya

`d` mzd dl iziine ,ixevayzia xn`c

yxtne .xpica zycwzn dy`c i`ny

"sqk" lkc ,iq` axck i`ny ziac `nrh

ab lr s`e .ixev sqk dxeza xen`d

:opinbxzne ,"lwyd dxb mixyr" :aizkc

dzidy liaya `l Ð "`rlq oirn oixyr"

did cg` lwyn `l` ,dyn inia drn

ixg` ziyrpy ,drn dey didy dyn inia

:ipzwc ,dprh ixde :jixte .qelwpe` inia ok

`le "izy" ipzwcn ,zern ody ,sqk izy

aeyg xac drne ,milkc `inec aeyg xac opirac mzdc :ipyne !"ipy" ipzw

`pwqnd itl la` .xpic opira `le drna `ibqc ,irexbl `xw iz` `zyde .i`ed

.dhexta ibq `le drn opirac ,iteqe`l aeyg xac iz` Ð aevw sqk :xn`c

"milk" dn :opireny`l ywid i`z` ik `d ?dil `wtne `yiwd `iz` ikid Ð `ed xpic dxeza xen`d "sqk" lkc ,ok m`c :df yexitl dywd iwgvi dnly epiaxe

,ok xnel jixv (a,hl zereay) "oipiicd zreay" wxta l`enyc` biltc axle .dvgnl ywid oi`c ,icin dyw `lc d`xpe !`z`c `ed mipy "sqk" s` ,mipy Ð

aeyg xac hgn ike ,aeyg xac "milk" dn :opixn` ikid ,dywd cere .`z`c `ed dxitkl Ð `z` ik "sqk"c .aeyg xace ,mipy Ð "milk"n iwtp zeyxc ediiexzc

.dlecbe daeyg dk`ln ea zeyrl ie`xy ,zeaiyg ea yi hgn elit`c ,`iyw `l inp `de !oihgn iaiyg `lc `nl` ,ody dnl milk e`vi jkl :mzd xn` `de ?`ed

epiidc :dyw `l inp `de !`z`c `ed `yxc jdl Ð `z` ik "sqk"e .aeyg xac "milk" s` Ð aeyg xac "sqk" dn :zereaya `kti` xn` `icdac ,dywd cere

iqxbc mixtq yi l`enyca elit`c :cere .`z`c `ed dxitkl Ð `z` ik "sqk"e ,iwtp "milk"n aeyg xac oia mipy oiac mzd `icda `zi` axl la` ,l`enyl

`l aeyg xac la` ,mipy "milk" dn :`pin` ded ,"sqk" aizk `le "milk" aizk i` l`enyl :ikd xza xn`wc `de .l`enyc dizeek `xw iwiic ike :`kd ik mzd

"milk"l iyew`l Ð "sqk" azk ikdl ,mipy `l` "milk"n opiwtn ded `l Ð "sqk" `l i`c meyn `l` .ikd xn` aeyg xac sqkn opiwtnc meyn `l Ð opira

xn`ck ,`wexn oebk ,rexb ilk iwet`l milka zeaiyg irac epivny .zegtd lkl dhext Ð oenn zeaiyg rnync "sqk"nc :xnel yi cere .aeyg xac ea jixvdle

lr s` ,ilk lka `ed aezkd zxifb :`niz `lc .dhext deyn zegt `edy ilk iwet`l :inp i` .`wexn iwet`l Ð "xykc `pna" :(`,fn `rivn `aa) "adfd" wxta

,"milk"l "sqk" opiywn xcde ,dhext d`cedde dhext dxitkd `dzy ,zehext izy mieya ixiin "mihgn ipy eprh"c inlyexia xne`y enk .dhext dey ea oi`y it

qixb i"yxe .zeaiyg ea yi jkay ,drn epiide ,aeyg sqk `l` ,edc lk e`l sqk s` Ð aeyg ilk `l` ,edc lk e`l ilk dnc .dhextn xzei sqka zeaiyg jixvdl

mpgae .ody dnl milk e`vi :dil zi` l`enyc meyn ,"milk s`" qxb `l ,"aeyg xac lk s`" :dibde .'ek "aeyg xac sqk dn ,l`enyc dizeek `xw iwiicck" :mzd

yxit m` ,ixev sqk dxeza xen`d "sqk" lk :oiyecwa xg` oeyl cer yxit i"yxe .ziyixtck ,dhext dey ilka oi`y ,inp i` .`wexn iwet`l `a inp "milk"ac ,wgc

"sqk" oiyecwae .`kil zygp rahn ixevae ,zygp ly didy itl ,zxn` zivn `l dhext jkld .ixevay zegtd rahn ied Ð mzq m`e ,ixev lwy ied Ð milwy

`id drnc idp :`nipe ,dnize .'ek dprh ixde :oizrnya onwlck ,xpic` denwe`l ira `zeaiygc icin `nl` Ð dhextn dizwit`c oeike .ixinb "dgiw" `dc ,aizk

izy miey ediy ,aeyg xac "milk" s` Ð aeyg xac "sqk" dne .'ek mipy "milk" dn :ipyne ?dil `pn mizy edin ,ixevay dzegt rahnxn`c o`nn iwet`l .sqk

itlc :eyexitl ol dywe .qxhpewd oeyl o`k cr ,`edy lka odilr aiigziy :xnelk ,ody dnl "milk" e`vi jkl .mdn zg` d`ceda aiig Ð oihgn ipy eprh :mzd

Ð `z` ik "sqk"c dil `xiaq axc ,l`enyl `l` `zil Ð aeyg xac "sqk" dnc `yxc jdc .zereaya dibny enk "lk s`" dibdl el did zereayc ezhiy

xninl dil ded ?xpic` dinwe` dhextn dizwit`c oeik :llk xninl jiiy ikid Ð drn `id ixevay zegt rahnc oeik :wgvi epiaxl dyw cere .`z`c `ed dxitkl

,diixard dn` iabl sqk ly ied dhextc `pgky`c xza epiid Ð xpic` `nwe` dhextn dizwit`c oeik :xn`c o`nl `nlyac !ixevay dzegt rahn `idy ,drn`

jiiy oi`e ?xpic` dil inwen i`n` Ð dprh iab enk ,drn `nzqc ol `xiaqc `zyd la` .aeyg xac iedc ,xpic` `nwe` Ð sqk iedc dhextn dizwit`c oeike

:`nip inp dprh iab Ð xpic` `nwe` dhextn dizwit`c oeik :xn` oiyecwac ikid ik :cere .drn `l` dhext enzq mewn meya oi`y dhextn dizwit`c oeik :xnel

!mixpic ipy` dnwe` zehext ipyn dizwit`c oeik

äî!mipy "milk" dn opireny`l jixhvi` `d ?ody dnl "milk" e`vi jkl :yixcc l`enyl dil `pn :i"yx dywd (a,hl) zereaya Ð 'ek mipy milk

dedc :xnel yie !lirl xn`y enk zehext izy `pin`c ?dilpn aeyg xac ok m`c :dniz ,edine .aeyg xace ,"mipy" rnync ,"mitqk" aezklc :uxize

."mivtg" e` "sqk" azkinl dilìëopz (`,v `nw `aa) "laegd" wxtac :dniz Ð dpicn sqk mdixac lye ,ixev sqk dxeza xen`d aevw sqk

iax :exiagl rwezd iabiqeiililbdmdl ozep :opz (a,cq) "it lr s`" wxta zeaezkae .ixev dpn epiidc `xnba wiqne .dpn :xne`
milk
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äøBza øeîàä "óñk" ìk :éñà áø øîà äãeäé áø©§¨¨©©©¦¨¤¤¨¨©¨
íúñ¯íäéøác ìLå ,éøBö óñk¯.äðéãî óñk¯àììëe §¨¤¤¦§¤¦§¥¤¤¤§¦¨§¨¨

Bà óñk eäòø ìà Léà ïzé ék" :áéúëc ,äðòè éøäå àeä©£¥©£¨¦§¦¦¦¥¦¤¥¥¤¤
ì íéìë!óñë ézL äðòhä ,ïéðéicä úòeáL :ïðúe ,"øBîL ¥¦¦§§©§©©©¨¦©©£¨§¥¤¤

¯íéìk äî ,"íéìk Bà óñk" :áéúëc íúä éðàL¯,íéðL ¨¥¨¨¦§¦¤¤¥¦©¥¦§©¦
óñk óà¯óñk äîe ;íéðL¯íéìk óà ,áeLç øác¯ ©¤¤§©¦©¤¤¨¨¨©¥¦

.áeLç øác¯,"Eãéa óñkä zøöå" :áéúëc ,øNòî éøäå ¨¨¨©£¥©£¥¦§¦§©§¨©¤¤§¨§
!éðL øNòî úBòîa òìñ èøBtä :ïðúe¯"óñk" "óñk" §©©¥¤©§¨©£¥¥¦¤¤¤¤

.äaéø¯,"Bì í÷å óñkä ïúðå" :áéúëc ,Lc÷ä éøäå ¦¨§¨¥¤§¥¦§¦§¨©©¤¤§¨
äèeøt äåL ìò BìléçL äðî äåL Lc÷ä :ìàeîL øîàå§¨©§¥¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤§¨

¯!ìleçî¯éìé ,éîð Lc÷ä.øNònî "Lã÷" "Lã÷" ó §¨¤§¥©¦¨¥Ÿ¤Ÿ¤¦©£¥
¯,"óñk ïéà ípç äàöéå" :áéúëc ,äMà éLecé÷ éøäå©£¥¦¥¦¨¦§¦§¨§¨¦¨¥¨¤

ìlä úéáe ,øðéc äåLáe øðéãa :íéøîBà éànL úéa ,ïðúe§©¥©©§¦§¦¨§¨¤¦¨¥¦¥
øîàc éñà áø àîéì ;äèeøt äåLáe äèeøôa :íéøîBà§¦¦§¨§¨¤§¨¥¨©©¦©£©
áø øîà ,øîúéà éëä øîúéà éà ,àlà éànL úéák§¥©©¤¨¦¦§©¨¦¦§©¨©©
äøBza øeîàä áeö÷ óñk ìk :éñà áø øîà äãeäé§¨¨©©©¦¨¤¤¨¨¨©¨

¯íäéøác ìLå ,éøBö óñk¯.äðéãî óñk¯éàî ¤¤¦§¤¦§¥¤¤¤§¦¨©
!'åëå ïa ìL íéòìñ Lîç :àðéðz ïì òîLî÷¯ìLå ¨©§©¨¨¥¨¨¥§¨¦¤¥§¤

ò÷Bzä :ïðúc .déì àëéøèöéà äðéãî óñk íäéøác¦§¥¤¤¤§¦¨¦§§¦¨¥¦§©©¥©
Bøéáçì¯òìñ àîéz àìå ;òìñ Bì ïúBð¯,éæeæ òaøà ©£¥¥¤©§¨¥¨¤©©§©¥

"òìñ" éLðéà éø÷c ,àæeæc àbìt àlà¯.àæeæc àbìt ¤¨©§¨§¨§¨¥¡¨¥¤©©§¨§¨
áøc dén÷ì àúà ,àøáb àeääì déì ò÷z àLéa ïðç̈¨¦¨§©¥§©©§¨£¨§©¥§©
àkéà úåä .àæeæc àbìt déì áä :déì øîà ,àðeä¨£©¥©¥©§¨§¨£©¦¨
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:minkg ixacae dxeza xen`d 'sqk' oeyl edn zx`an `xnbd
ìk éqà áø øîà äãeäé áø [øîà]oeyläøBza øeîàä 'óñk' ¨©©§¨¨©©©¦¨¤¤¨¨©¨

,íúñernyn.éøBö óñkdpeekd 'sqk lwy' dxeza xn`p xy`k §¨¤¤¦
dpeekd mzq 'sqk' xn`p xy`ke ,[mixpic drax` `edy] ixev rlql

.ixev xpiclåoinelyz iabl xen`d 'sqk' oeylíäéøác ìLixac-] §¤¦§¥¤
ernyn ,[minkg,äðéãî óñk.ixev sqkn zipiny `ed ekxry ¤¤§¦¨

sqk mpi`e 'sqk' mda xn`py mipey mipicn zpzepe z`yep `xnbd
ike :`xnbd dywn .ixevàììë[llk-]àeädxeza xen`d 'sqk'y §§¨¨

,ixev sqk ernynéøäåiabl epivn,äðòèjk exiagl orehd mc`y ©£¥©£¨
razy dnn zvwna exiag el dcede ,jl izeeld e` izcwtd jke
,driazd x`ya ezxitk z` zn`l ick dreay aiig dcendy ,epnn
,driaza zeaiyg yi m` wx lg dreayd aeigy xn`p df oicae

,'sqk' oeyla zeaiygd xeriy z` draw dxezdeáéúëcáë úåîù) ¦§¦
(åì íéìë Bà óñk eäòø ìà Léà ïzé ék','øîLmiweqtd jyndae ¦¦¥¦¤¥¥¤¤¥¦¦§Ÿ

,zvwna d`ced ly ote`a dreayd aeig jka yiy xn`pïðúe§©
[dpyna epipy-],ïéðéicä úòeáL (:çì úåòåáù)razpd dced m` §©©©¨¦

m` `l` zvwna dcen zreaya aiigzn epi` ,driazd mekqn wlga
äðòhäzegtl `id [driazd-]ézLzern,óñë,xpic yily ody ©©£¨§¥¤¤

zvxzn .iq` ax ixack ixev xpic dpi` 'sqk' oeyl zernyny ixd
:`xnbdíúä éðàLiabl dxen`d 'sqk' oeyl zernyn `id dpey - ¨¦¨¨

,ixev sqkl dpeekd oi`y da dzlib dxezdy ,zvwna dcenáéúëc¦§¦
weqta,'íéìë Bà óñk',cnll ick ,milkl sqk dxezd dyiwdeäî ¤¤¥¦©

,íéðL 'íéìk'oi`y s`e milk ipy lk lr dreay aiigl xyt`y ¥¦§©¦
,edylk `l` mkxr,íéðL 'óñk' óàaiigl ozip sqk zriaza mby ©¤¤§©¦

zern izy zriaza ic okle ,sqk zerahn izy ly jxr lr dreay
.dreay aiigl ick sqkå,ywidd on miyxec cer'óñk' äî`ed §©¤¤

,áeLç øác,jkn zegt `le sqk drn epiidc,áeLç øác 'íéìk' óà ¨¨¨©¥¦¨¨¨
.mizegt milk lr dreay aeig oi`y

:`xnbd dywnéøäåoeictøNòî,ipyáéúëcea(äë ãé íéøáã) ©£¥©£¥¦§¦
ïðúe ,'Eãéa óñkä zøöå'òìñ èøBtä (ç"î á"ô éðù øùòî)ly §©§¨©¤¤§¨§§©©¥¤©

sqk[úBònî] (úåòîá)ly zyegp zerahnn -,éðL øNòî ¦¨©£¥¥¦
`ae ,ipy xyrn mdilr lligy zyegp zehext ecia exahvdy
,milyexil ekxca e`yn lr lwdl ick sqk ly rahna mtilgdl
e` mly rlql [otilgn] ohxet m` lld ziae i`ny zia ewlgpe
leligdy dxeza xn`py s` ik gken mipt lk lre .rlqd zivgnl
`lye ,zyegp zhext lr mb llgl ozip ok it lr s` ,'sqk'a `ed
rahn ea oi`y ,cala ixev sqk `ed 'sqk'y xn`y iq` ax ixack
,ixev sqk `ed 'sqk' dxezd lkay it lr s` :`xnbd zvxzn .ef

ea xn`py itl ,ipy xyrn oic dpey'óñk' 'óñk'.` ,minrt yly ¤¤¤¤
'sqka zzpe'(äë áé íéøáã)'sqkd zxve' .a ,(äë ãé íù)zzpe' .b ,

'sqkd(åë íù)jkae ,äaéø,sqk ibeq lk lr ellgl ozipy aezkd ¦¨
erahn lr s`e.dhext oebk zyegp ly z
:`xnbd dywnéøäåoeict,Lc÷äáéúëceaïúðå' (èë æë àø÷éå) ©£¥¤§¥¦§¦§¨©
'Bì í÷å óñkä,åy epivn ok it lr s`,ìàeîL øîàly utgy ©¤¤§¨§¨©§¥

Lc÷ä`ed m` elit`,äðî äåLoeik,äèeøt äåL ìò BìléçL ¤§¥¨¤¨¤¤¦§©¨¤§¨
ìleçîsqka oi`y s`y .oileg dyrpe ezyecw icin utgd `vi - §¨

erhd m`y heicd oick ycwd oic oi` ,utgd ly eieey ick oeictd
s`y ixd .ycwda d`pe` ipic oi`y ,lha gwnd ,gwnd xigna eze`
,diieyae zyegp zhexta edcet ,'sqk' oeyl ycwd oeicta xn`py
'sqkd ozpe' weqtdn cenll yi eixac itly ,iq` ax ixack `lye
zvxzn .zyegp zhext ea oi`y ixev sqka `l` epi` oeictdy

jk ipy xyrna epxn`y itk :`xnbdénð Lc÷ädctpy ,[ok mb-] ¤§¥©¦
y itl ,ixev sqk epi`y dna mbéìéódey dxfb [cnel-]'Lã÷' 'Lã÷' ¨¦Ÿ¤Ÿ¤

øNònîipy xyrna xn`py ,ipy(ì æë àø÷éå)ux`d xUrn lke' ¦©£¥§¨©§©¨¨¤
d ixRn ux`d rxGnycwda xn`pe ,'Wcw `Ed 'dl ur(ãé íù) ¦¤©¨¨¤¦§¦¨¥©Ÿ¤

ieaix epyi ipy xyrny myke ,''dl Wcw FziA z` WCwi iM Wi`e'§¦¦©§¦¤¥Ÿ¤©
.`weec ixev sqkl ea jxev oi`y ycwda mb `ed jk ,sqk ipin x`yl

:`xnbd dywnáéúëc ,äMà éLecé÷ éøäådixar dn` iabl ©£¥¦¥¦¨¦§¦
zexrp ipniq d`iady,'óñk ïéà ípç äàöéå' (àé àë úåîù)eyxce §¨§¨¦¨¥¨¤

(:â ïéùåã÷)'xg` oec`l sqk yi la` df oec`l sqk oi`'y weqtdn
`idyk sqk lawn epi` dn`l d`pwy oec`dy xnelk ,a`d `ede
sqk z` lawn a`d la` ,zexrp ipniq d`iady zra epnn z`vei
oiyeciw oipw iably ixd .zexrp ipniq d`iady xg` elit` diyecw

,'sqk' oeyl dxeza xn`påok it lr s`ïðzzkqna [dpyna epipy-] §§©
oiyeciw(.á),sqk oipwa dy` iyeciw iabl,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦

zipwp dy`dyäèeøôa ,íéøîBà ìlä úéáe .øðéc äåLáe øðéãa§¦¨§¨¤¦¨¥¦¥§¦¦§¨
.äèeøt äåLáeit lr s` ,'sqk'a oeyl oiyeciwa xn`py s`y ixd §¨¤§¨

ax ixack `lye ,zyegp zhexta mb ycwl ozip lld zia zrcl ok
ddnze .ef rahn ea oi`y ,cala ixev sqk `ed 'sqk'y xn`y iq`

:`xnbdàîéìy xn`p m`d -øîàc éqà áø,ixev sqk `ed 'sqk'y ¥¨©©¦§¨©
md eixackzrc,éànL úéazegtl `ed oiyeciw sqky exn`y §¥©©

denz xac mle` .ixev sqka xzeia ohwd rahnd `edy ,sqk xpic
mpi` lld zia mewna i`ny zia ixacy reci ixdy ,ok xnel `ed

dpyn(:åì úåëøá).
:xg` ote`a iq` ax ixac z` zx`an `xnbdøîzéà éà àlàdn - ¤¨¦¦§©

xpic ernyn dxeza xen`d 'sqk' oeyl lky iq` ax mya xn`py
,ixevøîzéà éëä,enya xn`p jky jgxk lr -äãeäé áø øîà ¨¦¦§©¨©©§¨

óñk ìk ,éqà áø øîàexeriyy,äøBza øeîàä ,áeö÷oebk ¨©©©¦¨¤¤¨¨¨©¨
miying e` ,iprpk car bxedd xey lra mlyny milwy miyely

jxr itl minlzyn ,dztn e` qpe` mlyny milwy,éøBö óñk¤¤¦
åaevw sqk eli`íäéøác ìL,minkg erawy oenn inelyz - §¤¦§¥¤

a minlzyn,äðéãî óñëekxre ,milyexia ievn didy sqkd `edy ¤¤§¦¨
.ixev xpic zipinyl deey

lkl jxev oi` oke ,dhexta oiyeciwy dnn `iyewd zayein dzrn
oeicte ipy xyrn oeicte dprhn zeiyewd lr exn`py mivexizd
mda jixv oi` jkle ,aevw sqk el` lka xn`p `ly meyn ,ycwd

.`wec ixev sqk
:`xnbd dywn .iq` ax ycig dn dpc `xnbdïì òîLî÷ éàî- ©¨©§©¨

mieqn xtqna aevwd sqky ,el` eixaca iq` ax epl rinyd dn
ixde ,ixev xpic `ed dxeza xn`pyàðéðz,epzpyna ef dkld xak §¦¨

da epipyyìL íéòìñ Lîç'd oeict'åëå ïaly miyly ,ixev dpna ¨¥§¨¦¤¥
mlek rx my `iven ly d`ne dztn lye qpe` ly miyng car
oic eprinydle aeyl iq` ax jxved dnle ,'ixev dpna ycwd lwya
iq` ax ixac zligz mpn` :`xnbd zvxzn .dpyna xkfed xaky

xn`y eixac meiq mle` ,dpyna ixaca milelk xakíäéøác ìLå'§¤¦§¥¤
déì àëéøèöéà 'äðéãî óñk`l df oicy ,[xnel jxvedy dn edf-] ¤¤§¦¨¦§§¦¨¥

.dpyna yxtzd
okid :`xnbd zxne` .el` eixac miaeqp dn lr zx`an `xnbd

,mdixac ly sqk epivnïðúc`nw `aaa dpyna epipyy -(.ö), ¦§©
ò÷Bzädriwz lew eita rinynBøéáçìeyiiae ,exag ofe` jezl ©¥©©£¥
,jkaòìñ Bì ïúBð.ezyea incåy ,iq` ax ycigàîéz àì`l - ¥¤©§Ÿ¥¨

mlyl eilry dpynd zpeeky xn`zòìñeieeyy ,ixevéæeæ òaøà ¤©©§©¥
,miixev mixpic drax` -àlàwx mlyl eaeigàæeæc àbìtivg - ¤¨©§¨§¨

dpynd dhwp ,fef ivgl dpekdy s`e ,dpicn rlq epiidc ,ixev xpic
oeik ,'rlq'éLðéà éø÷cmya `exwl miyp` milibxy -'òìñ' §¨¦¦§¥¤©

làæeæc àbìt.ixev xpic ivgl - ©§¨§¨
rwezdy ,dkldl ewqt jky gken epnny dyrn d`ian `xnbd

:dpicn rlq mlyn exaglàLéa ïðçmy lr jk dpeky ,rxd opg - ¨¨¦¨
,mirxd eiyrnzàøáb àeääì déì ò÷,epf`a mc`l rwz -àúà ¨©¥§©©§¨£¨

dén÷ìiptl df oecip `a -déì øîà .àðeä áøc,`yia opgl `ped ax §©¥§©¨¨©¥
àæeæc àbìt déì áärwezdy `id dkldd ik ,fef ivg dkenl oz - ©¥©§¨§¨

.ixev xpic ivg epiidc ,dpicn rlq el ozep exagläåä] (àëéà úåä)£¨
[äéì`yia opgl el 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

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113



xcde"קיד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc zexeka(iriax meil)

déãäa àëàî àæeæ,ezxev dwgnpy ,elv` didy rexb fef -àìc ¨¨¨©£¥§Ÿ
÷éôðrlqa mlyl dvx okle ,weya e`ivedl leki opg did `ly - ¨¦

ewfp aeign miltk dey didy oeik j` ,wfipl dfe xfg ,déì ò÷z̈©¥
àðéøçàizy lr mly fef el aiigzpy `vnpe ,epf`a ztqep mrt - ©£¦¨
,minrtddéìäéð déáäéåmelyzk rexb fef eze` z` el ozpe - ¦£¥¦¨¥
.ezyea

:dpyna epipyìL'åëå äzôî ìLå ñðBà ìL íéMîç ãáò ìL íéL §Ÿ¦¤¤¤£¦¦¤¥§¤§©¤
`xnbd .ixev dpna ycwd lwya mlek rx my `iven ly d`ne

:`xnbd dywn .dpynd ixac meiq z` zx`anéì änì ez àä- ¨¨¨¦
,'ixev dpna ycwd lwya mlek' aey xnel dpynd dkxved dnl

àLéø déì àðz àäiabl ,dpynd zligza df llk epipy xak ixd - ¨¨¨¥¥¨
iabl df oic :`xnbd zvxzn .ixev rlq epiid 'lwy'y ,oad oeict

éøèöéà òø íL àéöBîe ñðBàC,eprinydl dpynd [dkxved-] ¥¦¥¨¦§§¦
àðéîà Czòc à÷ìñoeict inelyz wx ik ,xnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨

oeik ,miixev mirlqa enlyi dztn lye car ly miyelye oad
rx my `ivene qpe` la` ,'milwy' oeyl dxezd dxn` mdayïåék¥¨

eäa áéúk àìcoeylàîéà ,'íéì÷L'enlyiyàîìòa éæeæmixpic - §Ÿ§¦§§¨¦¥¨¥§¨§¨
,milwy `leïì òîLî à÷,ixev sqka minlyn mleky dpynd ¨©§©¨

epcnlléããäî éôìé à÷ óìéîccg`d micnlp el` mipicy - §¥©¨¨§¦¥£¨¥
oad oeict inelyzl rx my `ivene qpe` inelyz eeyede ,exagn
miixev mirlqa mlyl mikixv mleky ,dztne car ly miyelye.

sqk deyae sqka oictp oleke :dpyna epipy.íéì÷Mä ïî õeç¦©§¨¦
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קטו oifge` mipy` cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

àëàî àæåæxira gwip did `l :xnelk ,dil liwy ded `le .ezxev dzgtpy Ð

.melk el deye lewy xpicd did `l ,d`vedléì äîì åú àä"mleke" i`d Ð

!dil `pz `dòø íù àéöåîå ñðåà íåùîi`d ipzinl dil `kixhvi` Ð

ol `hiyt edine ."ycewd lwy" `pz `l `yixc meyn ,"ycewd lwya mleke"

oeicta `dc ,edpip mirlqc edlek jpi`a

milwy zyng" :(b xacna) aizk oad

:(`k zeny) aizk carae "zlblebl

,"eipec`l (xeyd lra) ozi milwy miyly"

la` ."lewyi sqk" :(ak my) aizk dztnae

,"lwy" aizk `l rx my `ivene qpe`a

`yixa `pzc [`d] :`pin` jzrc `wlqe

.xn`w dipic ik cge cg lk Ð ixev dpna

milwy aidi Ð milwy aizkc `kidc

aizil Ð milwy aizk `lc `kide ,mixev

mleke :`tiq ol rnyn `w .mixev ixpic

sqka iccdn itli slinc .ycewd lwya

zi` .lirlc iq` axck ,aevw sqkn aevw

dict ipa edlek eh`" :ikd aezkc mixtq

dict oeyl hwpc oizipzn` jixtwe ."edpip

`l `de ,"oictp oleke" :ipzwc ,edleka

lk :ipz !xekaa `l` dict oeyl `kiiy

oictpd lk .sqk deye sqka oictp oictpd

.xyrne zeycwde mc` xeka oebk Ð

éðù øùòîreah sqka `l` dctp epi` Ð

zereah zehext elit`e ,sqk deya `le

.inc xityïåéàøäådii`x zler zepwl Ð

opixn`ck ,sqk zern izya zipwpd

izy jpde .sqk izy dii`xd :(`,a) dbibga

.opira zereah sqkíéì÷ù ïéôøöî
úåðåáøãìmdilwy oigleyy xird ipa Ð

odn oigwele eze` oitxvn milyexil

Ð zepeaxc .mireah miaedf eed ,zepeaxc

zkqnae .reah epi`y ,`l Ð adf x`y ,oi`

lefiz `ny `nrh yxtn (c) milwy

`ede .'ek zeilbxn,sqk dey lkl oicd

la` .ciqtn ycwd `vnpe lefi `ny

.liif `l `raihóñëä úøöåyiy xac Ð

.dxev eilr[éîð] éðú ïåéàø :ïðéñøâ éëä
óñåé áø,mibiq sqk Ð dbiq `iai `ly Ð

e`l sqei axc ,`ziixa epiide .reah `l`

.ireiql `l` iyextläðùîïéãåô ïéà
'åë íéãáòá àì íãà øåëáab lr s` Ð

.sqk deyae sqka :(a,hn) lirl oxn`c

úåøèùá àìålr xhy el yi m`y Ð

dabiy odkl epzpe ,mirlq dynga exiag

.iect epi` Ð epa oeicta aeg eze`àìå
úåùéã÷äá.`xnba yxtn Ðïäëì áúë

íéòìñ äùîç åì ïúéì áééç àåäùÐ

.epa oeict meynéåãô åðéà åðáåÐ

oicet exn`i `ny :`xnba opixn`ck

.zexhyaêëéôìel ozil aiig :oxn`c Ð

mpzl odkd dvx m` ,mirlq dyng

la` ,i`yx Ð dpzna el mxifgdle

.`kil izixg` `zpwzäãôå êì äéäé
äãôú,iect didi f` oeictd jl didiyk Ð

.`pngx dil xn` oxd`l `xw i`deàøîâ
èòéî.`pixg` icin `le sqk Ðúåøèù èòéî.icin iaiyg `lc Ðììëå øæç äãôúdil opipiic ikd elit` Ð hxtl mcew aizk "dctz" i`dc ab lr s`e Ð

.onwl opixn`ck ,hxte llkaúåò÷ø÷ì åù÷åäù.(dk `xwie) 'ebe "mze` mzlgpzde" Ðìåñä.frla `"wexa =àøéñä.uew =áúëî.hr =ïðéøîàåzkqna Ð

.(`,`k) oiyecwéáø éâìôéî à÷ éàîáéèøôå éììë ùéøãlk s` Ð zkzn ly yxetn hxtd dn ,llke xfg Ð "epf`a zzpe" ,hxt Ð "rvxn" ,llk Ð "zgwle" Ð

.zkzn lyéèåòéîå ééåáøá äéì ùéøã äãåäé éáøá éñåé éáøå.mq hrin Ð hrin i`ne ,ilin lk iax Ð iax i`ne Ðàëäiherine iieaix yixcc `nrh epiid Ð

hxte ef lv` ef zellk izy xn`py mewn lk ,xnelk ,minrt izy "mina" "mina" xn`py mewn lk :(`,fq oileg) "zetixh el`" idliya l`rnyi iax iac `pzck Ð

mdixg` aizk hxte ,zywywe xitpq opira min lkac rnync ,zellk izy epiidc ,"mina zywywe xitpq el xy` mina xy` lkn elk`z df z`" :`kd oebk ,odixg`

Ð hxte llk df oi` .zywywe xitpq `la ilk`zin Ð oiqpekn mina milicbd la` ,zywywe xitpq opira md miraepy milgpae minia :rnync ,"milgpae minia"

zekenqd zellk izy ixd ,llke xfg Ð "dctz" ,llk Ð "ycg oan eiecte" :inp `kde .iherine iieaxa eze` oipce odipia hxtd oilihn `l` ,hxte llka dil opipiic `l

.edl opiyxc iherine ieaixa jkld ,eixg` hxtde dfl dfïðáøå.`axrna opixn`ck ixaq ihxte illka edl iyxcc Ð
àìå
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dl zegti `l :(`,fq zeaezk) "dy`d z`ivn" wxtae ,fef miyng ly milk

dcedi axcn llk wiic `le ,xn`w ihiyt ifef miyngc `xnba wiice ,fef miyngn

`ziixe`c xn`c o`nl oia ,miixev miz`n `idy dleza zaezke .iq` ax xn`

`ied Ð opaxc `nlr ilekl `idy dpnl` zaezk elit`e ,opaxc xn`c o`nl oia

ixiin `lc wgvi epiaxl d`xpe !ixev dpn

aevw sqkc `inec ,mirlqa `l` `kd

`l` dxeza aezk oi`y ,dxeza xen`d

.milwy

ïåéàøäåyxit Ð 'ek sqei ax ipz

inp ipz :opiqxb ikdc qxhpewa

`l` ,mibiq sqk ,dbiq `iai `ly sqei ax

iyextl `l sqei axc `ziixa `de .reah

jixv dnc ,ok rnyn `le .ireiql `l`

:cere ?`ziixal ireiql `ziixa `iadl

:`l` ,"`iai `ly" xninl dil ded `lc

zepixg`k rnync :cere ."`iai `l"

d`xp jkl !`nrh cg lka yxtnc

dey `ian did m`c ,xg` `nrh iyextlc

mibiq sqke `kqp iziinc oipnif Ð sqk

el exkni `le ,sqk zern izy deyi `ly

eli`k dbiq dze`a daeh dii`x zlerl

.reah sqk `ian didáúë`edy odkl

yixa zeaezka Ð mirlq yng el aiig

`zbelt iab dl iziin (`,aw) "`yepd"

dpn jl ip` aiig"c yiwl yixe opgei iaxc

my yxite ."xhyael azky oebk :qxhpewa

aiygcn ibilte ,micr ipta el ozpe xhya

ab lr s` xhya `zlin `nil`c ,d`ced

mz epiaxe ."iicr mz`" mdl xn` `lc

xhy eze`a envr aiigl `ay oebk :yxtn

jixve .melk el aiig epi`y it lr s`

.izyxit mye ,`ibeqd lk ayiilàîéà
(a,dl) migqta Ð el` lka zeycwd `le

iab iziin (`,cp `rivn `aa) "adfd"ae

,oiiect opi`y rwxw iab lr ellgy ycwd

rnyn ,"el mwe sqkd ozpe" :aizkcn

xyt` i` la` .iyxc `w `xw `eddnc

m`e" zyxta mipdk zxezac ,[ok] xnel

lwya didi jkxr lke"n yixc "izewga

yg `le .qxhpewa my yxitck ,"ycwd

eda aizkc i`xwn cg `l` `iadl my

,zenewn dnka epivn oke .ycwd iab "sqk"

,`zkec lka dyxcd xwir `ian oi`y

:[`,ft `nw `aa] (b) oiyecwa izii`ck

mixerp gay lk Ð "dia` zia dixerpa"

.aizk mixcp zxtdac ab lr s` ,dia`l

xg` xac oi`e dzxek xtq :(a,`k) oihib oke

`l` opaxl `zil `yxc `iddc ,dzxek

.ililbd iqei iaxl
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`oifgeקטז mipya cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

åìà ìëá ïéãôð úåùã÷ä àìåol `wtp mzde .zerwxwe zexhy micara Ð

.oikxr zyxta mipdk zxeza ,i`xwnúåøèùá ïéãåô åøîàé àîùelit` Ð

.exiag lr el yiy xhya ,inp i` .melk oipzep oi`ïúéùëì éåãô åðáixdy Ð

.oeictd ozpúçà úáá.el jlde mirlq yng olek iptl gipdy Ðäæ øçà äæá
`ztqeza dil `ipz ikd .xg` odkle Ð

.`viïìèð.`vi Ð el oxifgde odkd Ðéáø
ïåôøè.did odk Ðàðéðç éáøodk Ð

.didäéî÷ áéúéå ìéæàep`xiy ick Ð

mirlq yng el xifgie ,eiptl `ae jldn

.epa (oeictl) ozpyúøîâ àì äéì øîà
úúðåmxifg`y ick `l` ,dxenb dpizp Ð

.jlúãáò ùéá íòãéî,ziyr rx xac Ð

:xg` oeyl .mxifg` m` iect jpa oi` jkld

.iect jpa oi` mxifg` `l elit`ïìðîÐ

`xw aiqp `wc ab lr s`e .ezeixg`a aiigc

ax dil jixt onwle ,olpn iraw oizipzna

.`ttêøò êøò àéúà`kd aizk Ð

dctz ycg oan eiecte" :(gi xacna) xekaa

cr ozeixg`a aiig oikxr dn ,"jkxra

`xza wxta xn`ck ,xafb icil e`aiy

jkxrd z` ozpe" :(`,hlw) oileg zhigyc

od oileg Ð (fk `xwie) 'ebe "`edd meia

.xafb icil e`aiy cr jciaúìåò äî
äúåéøçàá áééç äééàødaeg `dc Ð

m`y ,xcpn `id drxb `lc .dilr `id

o`nkc ,dzeixg`a aiig Ð dapbp e` dzn

aizkc ,cere .inc ditzk` dil oirhc

dzn m`e ,"mwix ipt e`xi `l" :(bk zeny)

gkzyi` Ð dil rxt `le dapbp e`

"e`xi `l"n la` .dxfra mwix ifgzi`c

mipt e`l `eddc ,opirny ded `l xekac

,dl iziin dxfra e`l `dc ,xn`w ynn

dyxtda `pin` dede ,dil aidi odklc

.dil `ibqàø÷ì àø÷jixv `xw Ð

`xwl ireiql iiezi`loizipznc `pz `d

!dl aiqpw `pixg` `xwïìðîaiigc Ð

.dzin xg`l zzlïéëøòî êøò êøòÐ

ikxr" xn` :(`,k) oikxr zkqna xn`c

jxr" xn` .miyxeid epzi Ð zne "ilr

`xwne .ozil xcepd lr Ð zne "ilr ipelt

m` leki :mipdk zxezae oikxr zkqna sili

Ð xeht `di zne "ilr ipelt jxr" xn`

ikde .zn elit` Ð "epkixri" :xnel cenlz

a`d aiigzp Ð miyly xg`l zn ik inp

.epeictaïéáééç ïéùøåé äééàø úìåò äî
iabe .epeicta a`d aiigzp Ð miyly xg`l zn ik inp `kd .`id daeg zlerc Ð

.dzler oiyxei e`iai Ð dzne dz`hg d`iady dy`d :opz daeg zlerïàë óà
íéáééç ïéùøåé.ezne miaiiegn eedc ,oade a`d zzin xg`l Ðäðùîéñëðá

íàä.beln iqkp Ðçáùáewlgy mcew a`d zzin xg`l miqkp egiayd m` Ð

,odia` zzin zrya oiey eidy dn oiny `l` .gaya mipy it lhep xekad oi` Ð

ipyd wlg gay deyy itl zern ozi Ð zerwxwa miwlg ipy lhpy xekade

.mlek oia ewlgi zern oze`e ,dxekad liaya lhpyéåàøádid `ly miqkpa Ð

xg`l odl eltpe ,dyexia el letil eid oiie`x la` ,ezzin zrya wfgen odia`

.oda mipy it lhep xekad oi` Ð onf
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øîà"`yepd" yixa rnyn dxe`kl Ð oziykl iect epa dxez xac `ler

elit` `zi`c ayiil yie .yiwl yixl `l``lercl `zilc (a,`w zeaezk)

.opgei 'xlìáàaiig :ipzw inp oizipznc ,dniz Ð iect epa oi` mixne` minkg

oizipzn iz`e .el oziy cr Ð iect epi` xn`c :zegcl yie !iect epi` epae el ozil

Ð delna eilr mtwf elit`c opireny`l

,el delde xfge odkd mlaw eli`k ded `l

.oziy cr iect epi` Ð odkd mlgn m`e

øîàyia mrcin zadie zxnb `l dil

oeyl "mrcin" yxtl yie Ð zcar

`l ,xnelk ,mrcin opinbxznc ,"dne`n"

:ok yxtl yi cere .mrcin zadie zxnb

.zcar rx xac ,xnelk ,zcar yia mrcin

lk Ð (c a mikln) "rx xac" opinbxznc

eda aezk `lc mixtq yie .yia mrcin

.`l eze "yia mrcin" :`l` ,"zcar"

.yia wqr oic ,xnelk ,`ed rx xac ,xnelk

êëìä`py i`n :dniz Ð iect epa oi`

opixn`c ,xifgdl zpn lr dpznn

:wiqnc ,iect epac (a,e) oiyecwc `nw wxta

`pipg iax `kdc :xnel yie ?ipw edleka

,dxenb dpzna `l` zekfl dvex did `l

odkk d`xpy iptn zeyrl mzd opixq`c

lirl ol `wtpck ,zepxbd ziaa riiqnd

xn`py meyn (a,ek) "dnk cr" wxta

it lr s`e ."ield zixa (z`) mzgy"

zpn lr yxitk Ð el ozp mzq eze`y

,`zlinl `xikid `ki`c [oeik] ,el exifgiy

`le oiaf enk ,alay mixac df oi`e

"dpnl`" wxta ifefl dil `kixhvi`

oeikc :dniz zvw ,edine .(`,fv zeaezka)

lk oixifgn `pipg iaxe oetxh iax eidy

,ield zixa mizigyn e`vnp Ð dry

,mdl `l` epzi `ly mipdk x`y eciqtiy

oi`y :xnel yie !xifgdl milibx mdy iptn

`le ,el exifgi m` ozepy drya rcei ozepd

epl dnc ,"ield zixa mzgy" dia `pixw

eid `l `ny mbe .jk xg` el xifgiy dna

eidy mze`l `le ,miiprl `l` oixifgn

.mixiyrl mdl minec

àìådy`d `le wfgenak ie`xa

`aa) "oilgep yi" wxta Ð dzaezka

xekad oi`c `zkld opiwqt (a,dkw `xza

oia ,delna mipy it lhepoia zern eaby

epi`c d`xp jk jezne .zern eab `ly

dl oi` :`kd opzck ,delna daezk daeb

opiaygc ,deln oiprl xekae lrad gk rxedy it lr s`c ,yxit iax la` .ie`xa

daeb dy`e ,zwfgen `aiyg `din dy` zaezk iabl Ð ie`x ediiabl dil

lrae dy` gipde zny in :(`,ct) "azekd"a zeaezka opzck .delnn dzaezk

lyekl epzpi :xne` oetxh iax ,mixg` cia oecwte deln el eide miyxeie aeg

oiyxeid oi`e dreay oikixv mleky ,miyxeil ozpi :xne` `aiwr iax ,oday

dzid Ð dreay dkixvy `l m` `aiwr iaxl elit` ,`nl` .dreay oikixv

,odn dy`d dabz `l aeye ,oiyxeid oiaeb Ð dreay dkixvy itl la` ,daeb

`id Ð mdia` zaega rwxw eab m`e .icarzyn `lc inzic ilhlhn edl eedc

Ð dreayd on dxht m` e` .aeg lra oick ,dreaya mdn mze` daebe zxfeg

mey mzd hinzyin `l `dc ,ie`x deln ied edciclc meyn `le .deln daeb

opaxl elit`e .dpnl` zaezk iabl `id zwfgen delnc edl zi` opaxl oia iaxl oia `nlr ilek `l` ,ibiltc o`n `kilc rnyn `l` .`wec iaxk dcinrdl mkg

xninl `kil `dc .daezkl icarzyn inzic oielnc micen mdy "azekd"c ef dpynd jezn d`xp Ð miign elit` ,llk daezkl icarzyn `l ilhlhn ixn`c

ilhlhn xi`n iaxl elit`y yxtn mz epiaxy ,`cg .inzic ilhlhn iedc ab lr s` delna dy` zaezk `kiiyc dpyn `iddl dil zi` ikdle ,`id xi`n iaxc

ilhlhnn zeabl daezk xi`n iax dtiy `xazqn `lc .(a,`t zeaezk) "eltpy dy`d" wxta i`w dilrc ,`wec maic ilhlhn `l` ,daezkl icarzyn `l inzic

e`ay mipy iab (a,dq) oiyecwa "xne`d" wxta rnynck ,dipin elit` ilhlhnn zeabl `ly aeg lran xzei dgk mirxbny opaxcn `kti` ,aeg lran ith inzic

aiyge ,i`w lra mewna maic meyn epiid Ð (a,t zeaezk) "eltpy dy`d"c oizipzna mai inw eltpc ilhlhnn iabc `idde .'ek mdnr dliage dy`e mid zpicnn

ilhlhn icarzyn `lc xi`n iaxc opaxl olpn Ð dipin mai `diy ok `l m`c ,mz epiax ixac d`xpe .lrad i`eyp zngn dia dcib`c oeik ,dipin enk ikda

inzic ilhlhnc xn`zy oeik ,mdn dy`d dabz oiyxeil epziyk mb ?oiyxeid `le dreay oikixv mleky miyxeil epzi ji` ok m`c :cere ?dipin elit` daezkl

.aeg lral icarzyn inzic ilhlhnc dil zi`c `pz ogky` `l `d ?xninl `ki` i`n aeg lra la` ,dy` zaezk gpiz :cere !dil `xiaq daezkl icarzyn

seqa ziyixtck ,`kd ikiiy `l daezka ixneg ixze .minezid cia mdy ilhlhnn ith aeg lrae dy` gk dti Ð oiyxeid cia dpi` delnc meyn oigxk lr `l`

"eltpy dy`d"nde li`edc ,ziyixtck ,o`k dpi` xi`n iaxc `xneg `dc (`,at my)iaxc `xneg ok m`e .inzic oilhlhnn `ied `l Ð mixg` cia del
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ïúð àlL¯:Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà ïì àðî .ïzé ¤Ÿ¨©¦¥§¨¨¨©©¦¦§¤¨¦
:ïúðBé éaø øîà éîéc áø .ïéëøòî "Cøò" "Cøò" àéúà̈§¨¤¤¤¤¥£¨¦©¦¦¨©©¦¨¨

éða øBëa ìëå"ïläl äî ,"í÷éø éðô eàøé àìå äcôz E §¨§¨¤¦§¤§Ÿ¥¨¨¨¥¨©§©¨
ïéáéiç ïéLøBé¯.ïéáéiç ïéLøBé ïàk óàäðùîøBëaä §¦©¨¦©¨§¦©¨¦©§

íéðL ét ìèBð Bðéàå ,áàä éñëða íéðL ét ìèBð¥¦§©¦§¦§¥¨¨§¥¥¦§©¦
.íàä éñëða.÷æçenák éeàøa àìå ,çáMa ìèBð Bðéàå §¦§¥¨¥§¥¥©§¨§Ÿ¨¨§©§¨
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קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc zexeka(iriax meil)

úBLc÷ä àìåmictp mpi` zeycwdd mbe -elà ìëazerwxwa - §Ÿ¤§¥§¨¥
.zexhye micar
:dpyna epipyïzéì áéiç íéòìñ äMîç Bì áéiç àeäL ïäkì áúk̈©©Ÿ¥¤©¨£¦¨§¨¦©¨¦¥

'åë Bì.iect epi` epae
:dpynd ixac z` zx`an `xnbdäøBz øác àleò øîàxwirn - ¨©¨§©¨

mirlq dyng el oziy xhya odkl aiigzd m` ,dxeza xen`d oicd
,oad oeictlLëì] éeãt Bða[ïziaiigzdy zernd z` odkl a`d §¨¦§¤¦¥

e .oad oeict myl mixg` zern cer zzl jixv epi`e ,xhyaéàî©
àîòèodkl ely zeaiigzd xhy ozepdy minkg exn`Bða ïéà ©£¨¥§
,éeãt`ed df oic ,mixg` mirlq dyng oziy creøîàé ànL äøéæb ¨§¥¨¤¨Ÿ§

yøèLa ïéãBt.jk xg` rxti `l m` s` cal ¦¦§¨
:xaca zwelgn d`ian `xnbdàpz éðzdidy mi`xen`d cg` - ¨¥©¨

dpy zeziixa dpeydén÷[iptl-]ïîçð áøcxn`p da ,`ziixa ©¥§©©§¨
xen`d ote`ayïziLëì éeãt Bðaaiigzdy zernd z` odkl a`d §¨¦§¤¦¥

.oeictd myl zexg` zern cer zzl jixv epi` opaxcn s`e ,xhya
àúîéúñ äãeäé éaøa éñBé éaø éøác Bæ ,ïîçð áø déì øîà- ¨©¥©©§¨¦§¥©¦¥§©¦§¨§¦¨¨

,eny z` yxtl `la `nzqa `ziixaa epypydì éøîàåyie-] §¨§¦¨
`xen` eze`l xn` ongp axy [exn`yéaøa øæòìà éaø éøác Bæ¦§¥©¦¤§¨¨§©¦

,íéøîBà íéîëç ìáà ,àúîéúñ ïBòîLy,éeãt Bða ïéàxen`ke ¦§§¦¨¨£¨£¨¦§¦¥§¨
,oad oeict myl mixg` zern cer zzl jixve ,dpynaexfb ik

it` xhya dctp `edy exn`i `ny minkgjk xg` el ozp `l m` el
.mirlq dyngd z`

:ef zwelgna drixkn `xnbdàúëìäåzeaiigzd xhy azekdy §¦§§¨
,einc z` rxty s` ,odkléeãt Bða ïéàmyl mixg` zern oziy cr ¥§¨

.oad oeict
iect epa oi` zeaiigzd xhy odkl azekdy xg`n :dpyna epipy

,zipy ezectl eilreBì ïzéì ïäkä äöø íà Cëéôìa`läðzîa §¦¨¦¨¨©Ÿ¥¦¥§©¨¨
,dipy mrt mda dcty oeictd zern z`.éàMø©©

:`ziixaa mb xn`p epzpyna x`eand oicdy d`ian `xnbdàðéðz§¦¨
reiq epzpyna xkfend df oica [epipy-]àäì[df oicl-]ïðaø eðúc §¨§¨©¨¨

,`ziixaaBðúð[epa oeict z`] a`d,úçà úáa íéðäk äøNòì §¨©£¨¨Ÿ£¦§©©©
,el jlde mirlq yng cgi mlek iptl gipdyàöéoeicta ezaeg ici ¨¨

mirlqd zyng z` cg` odkl ozp m` oke .oadàöé ,äæ øçà äæa. §¤©©¤¨¨
m`eBìèðoeictd sqkl odkdBì Bøéæçäå,[a`l-],àöéx`eank §¨§¤¡¦¨¨

oice ,dpzna oeictd zern z` a`l zzl odkd i`yxy epzpyna
.`ziixad ixacl riiqn dpynd

d`ian `xnbd:`ziixad meiq z`,ïBôøè éaø ìL Bâäðî äéä Cëå§¨¨¨¦§¨¤©¦©§
,odk didyìèBð äéäLoad oeict inc z`øéæçîe,a`l mze` ¤¨¨¥©£¦

eøîà ,øáca íéîëç eòîMLëe,zernd z` xifgdy dnaäæ íéi÷ §¤¨§£¨¦©¨¨¨§¦¥¤
lkl oetxh iax dlib -Bæ äëìä,oad oeict inc z` aiydl ozipy £¨¨

zl`ey .`ziixad oeyl z` zxxan `xnbd .iect oad ok it lr s`ye
wx ike :`xnbdBæ äëìä,oetxh iax miiweúå[zekldd x`ye-]àì £¨¨§Ÿ

:`xnbd zx`an .miiwàlày xnel minkg zpeekäæ íéi÷iax] ¤¨¦¥¤
[oetxh.Bæ äëìä óàeiyrna ik ,xnel `id mdixaca minkg zpeek ©£¨¨

.oeictd zelga zrxbn dpi` zernd zxfgdy lkl mqxt
:oeictd inc zayd zece` dyrn d`ian `xnbdàðéðç éaødidy ©¦£¦¨

,odkøcäîe ìé÷Lå ìéâø äåäoeictd zern z` lehil bdep did - £¨¨¦§¨¦©§©
zg` mrt .a`l mxifgdledééæç`pipg iax d`x -àøáb àeääì- ©§¥§©©§¨

,elv` epa z` dcty cg` mc`ldén÷ éúàå ìéæà à÷ äåäc- ©£¨¨¨¦§¨¥©¥
xifgie `pipg iax ea oigaiy ick ,eiptl aye xaer did oeictd xg`y

.eizern z` eldéì øîàc xkip jiyrnn ,`pipg iaxzøîb àì ¨©¥Ÿ§©§§
jzrcaúáéäéådkgn dz` okle ,mly ala zernd z` [zzpe-] ¦¦©

e ,jl maiy`yLéa íòcéîe ,`ed [rexb xac-].éeãt Bða ïéà Ckìéä ¦¨©¦¦§¨¥§¨
:dpyna epipy.Búeéøçàa áéiç ãáàå Bða ïBéãt Léøônä©©§¦¦§§§¨©©¨§©£¨

:`xnbd zl`ey .dpynd oicl xewnd z` zxxan `xnbdïìðî§¨¨
eilre ozeixg`a a`d aiig zernd eca` m`y ,df oic [epl oipn-]

:`xnbd daiyn .odkl zexg` zern zzlïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤
àéúà ,Lé÷ìdey dxifba cnlp df oic -,ïéëøòî 'Cøò' 'Cøò' ¨¦¨§¨¥¤¥¤¥£¨¦

xeka oeict iabl xn`py(æè çé øáãîá)dCtY Wcg oAn eiEctE'§¨¦¤Ÿ¤¦§¤
oikxr zyxta xn`pe ,'LMxrA(âë æë àø÷éå)mFIA LMxrd z` ozpe' §¤§§§¨©¤¨¤§§©

oilega eyxc oikxra xen`d zece`e .'`Edd(.èì÷)yixtd m`y ©
cr milrad cia oileg md ixd ,ea aiigzdy jxrd z` mlyl zern
,odizgz mixg` mlyl aiig okl mcew eca` m`e ,xafbd icil e`eaiy
oeyl xn`p el` mipic ipyay oeike .ycwd zernl eyrp `l oiicry
aiig oikxr inelyzay myky dey dxifba cenll yi ,'jxr'
zeixg`a aiig oad oeicta mb jk ,xafb icil e`eaiy cr ozeixg`a

.odk cil e`eaiy cr mincd
:sqep xewn d`ian `xnbdøîà éîéc áømya,ïúðBé éaøxn`p ©¦¦¨©©¦¨¨

xeka oeictaéða øBëa ìëå' (ë ãì úåîù)éðô eàøé àìå äcôz E Ÿ§¨¤¦§¤§Ÿ¥¨¨©
éìéå ,'í÷éøódeey dxifb miyxece -äéiàø úìBòî 'í÷éø' 'í÷éø' ¥¨§¨¦¥¨¥¨¥©§¦¨
da xn`py(åè âë íù)ilerl xeq`y epiide ,'mwix ipt E`xi `le'§Ÿ¥¨¨©¥¨

epaxw ca`y in okle oaxw mnr e`iaiy `la dxfrl qpkidl lbxd
,dyxcd `id jke ,xg` `iadl aiigäéiàø úìBò äîmcew dzn m` ¨©§¦¨

,dxfrl d`iadyBúeéøçàa áéiç,zxg` dler `iadl jixveóà ©¨§©£¨©
ïaä ïBéãt,ca`e epyixtdyBúeéøçàa áéiç.eizgz xg` `iane ¦§©¥©¨§©£¨

:zexewnd ipy lr dywn `xnbdé÷úîàtt áø dì óyiwl yix lr ©§¦¨©¨¨
,inic axeàø÷ì àø÷,xg` weqt ici lr cg` weqt riiql jixv ike - §¨¦§¨

mcew oad oeict zerna zeixg` aeigl xewndy dyxit dpynd ixde
dnda xekae mc` xeka iabl xn`py dnn `ed odkl epzipy

(åè çé øáãîá)xFkA z` dCtz dcR K`' weqtd jynde ,'KN didi'¦§¤¨©¨Ÿ¦§¤¥§
xekad didi ,odkd cia oeictd sqk didi xy`k wxy eyxce ,'mc`d̈¨¨
aeig z` cenll inic axe yiwl yix ekxved dnl ,ok m`e .iect

oad oeict inca zeixg`d:`xnbd zvxzn .dey dxifbnøîà àlà¤¨¨©
àä ,àtt áøcr oeictd inc zeixg`a aiig a`dy ,df oic xewn - ©¨¨¨

`ed ,odkd icil e`eaiyàîòè éðz÷ãkepipyy mrhd itk - ¦§¨¨¥©£¨
dnda xekae mc` xeka iabl xn`py ,dpynaäéäé' (åè çé øáãîá)¦§¤

äcôú äãt Cà ,Cl,xen`ke ,'mc`d xFkA z`øîzéà éëådne-] ¨©¨Ÿ¦§¤¥§¨¨¨§¦¦§©
mya yxcnd ziaa [xn`py,Lé÷ì Léøcdey dxifbn micnly §¥¨¦

,oikxrn 'jxr' 'jxr'øîzéà àLéøà,xn`p `yixay oicd lr - ©¥¨¦§©
lirl dpynd lr epiidc(.èî)m`y da epipyy ,úîoadøçàì ¥§©©

el e`lnyìLL ét ìò óà ,íBé íéLoiicrïúð àlinc z` a`d §Ÿ¦©©¦¤Ÿ¨©
,oeictd,ïzé,`xnbd dl`y jk lreïì àðîlre ,df oic [epl oipn-] ¦¥§¨¨

jkàéúà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàdey dxifba cnlp df oic - ¨©©¦¦§¤¨¦¨§¨
,ïéëøòî 'Cøò' 'Cøò'epipy oikxray(.ë ïéëøò)jxr' xn` m`y ¥¤¥¤¥£¨¦

,ekixrdy ipelt eze` zny s` ekxr itk ozil xcepd aiig 'ilr ipelt
a`d aiigzde mei miyely el e`lny oeiky ,xeka oeictl ok micnle

e .eaeign ezxhet oad zzin oi` aey ,ezectløîà éîéc áømyaéaø ©¦¦¨©©¦
,ïúðBéxewnaezkdn micnly ,jkl xg`éða øBëa ìëå'äcôz E ¨¨§Ÿ§¨¤¦§¤

,'í÷éø éðô eàøé àìå,eyxce,ïläl äîm` ,dii`x zler iabl §Ÿ¥¨¨©¥¨©§©¨
d zne a`d da aiigzdïéáéiç ïéLøBé,eizgz d`iadl,ïàk óàiabl §¦©¨¦©¨

s`e ,a`d lr aeigd lg xak ,mei miyely el e`lny xg`l zny oa
d ,oade a`d ezn m`ïéáéiç ïéLøBé.oeictd inc z` mlyl §¦©¨¦

äðùî
dl miezynd mixg` mipiiprae xeka zyexi ipica zwqer dpynd

dxeza xn`p .mdipica(æé àë íéøáã)zzl xiMi 'ebe xkAd z` iM'¦¤©§Ÿ©¦¨¤
.eia` iqkpa mipy it lhep xekay aezkdn cenll yie ,'mipW iR Fl¦§©¦
el`ne ,sqepd wlgd z` xekad lhep miqkp el`n zx`an dpynd

:eze` lhep epi` miqkpøBëaä,eia`l oey`x clepdíéðL ét ìèBð ©§¥¦§©¦
,íàä éñëða íéðL ét ìèBð Bðéàå ,áàä éñëðawlg el oi`y ,xnelk §¦§¥¨¨§¥¥¦§©¦§¦§¥¨¥

m`d dxizedy miqkpa `le ,eixg` a`d xizedy miqkpa `l` sqep
.cala cg` wlg lhepe mig`d lkk `ed ixd mday

ìèBð Bðéàåsqep wlg xekadçáMazzin xg`l miqkpd egiaydy §¥¥©¤©
ey miyer `l` ,dyexid z` ewlgy mcew a`dmiey eid dnk `n

oak ,cg` wlg wx gaydn lhep xekade ,a`d zzin zra miqkpd
,xeka oicn lhpy ipyd ewlg giaydy gayd lr mlyne ,heyt

.mig`d lk oia wlgzn df melyzeàìåsqep wlg xekad lhep §Ÿ
éeàøaeid wx `l` ezzin zra a`l mikiiy eid `ly miqkpa - ¨¨

,onf xg`l ezeyxl letil miie`xksqep wlg lhep `ed xy` ©
÷æçena.ezzin zra mda wfgen a`d didy miqkpa - ©§¨
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oifge` mipya cenr `p sc ± oey`x wxtzereay

åìà ìëá ïéãôð úåùã÷ä àìåol `wtp mzde .zerwxwe zexhy micara Ð

.oikxr zyxta mipdk zxeza ,i`xwnúåøèùá ïéãåô åøîàé àîùelit` Ð

.exiag lr el yiy xhya ,inp i` .melk oipzep oi`ïúéùëì éåãô åðáixdy Ð

.oeictd ozpúçà úáá.el jlde mirlq yng olek iptl gipdy Ðäæ øçà äæá
`ztqeza dil `ipz ikd .xg` odkle Ð

.`viïìèð.`vi Ð el oxifgde odkd Ðéáø
ïåôøè.did odk Ðàðéðç éáøodk Ð

.didäéî÷ áéúéå ìéæàep`xiy ick Ð

mirlq yng el xifgie ,eiptl `ae jldn

.epa (oeictl) ozpyúøîâ àì äéì øîà
úúðåmxifg`y ick `l` ,dxenb dpizp Ð

.jlúãáò ùéá íòãéî,ziyr rx xac Ð

:xg` oeyl .mxifg` m` iect jpa oi` jkld

.iect jpa oi` mxifg` `l elit`ïìðîÐ

`xw aiqp `wc ab lr s`e .ezeixg`a aiigc

ax dil jixt onwle ,olpn iraw oizipzna

.`ttêøò êøò àéúà`kd aizk Ð

dctz ycg oan eiecte" :(gi xacna) xekaa

cr ozeixg`a aiig oikxr dn ,"jkxra

`xza wxta xn`ck ,xafb icil e`aiy

jkxrd z` ozpe" :(`,hlw) oileg zhigyc

od oileg Ð (fk `xwie) 'ebe "`edd meia

.xafb icil e`aiy cr jciaúìåò äî
äúåéøçàá áééç äééàødaeg `dc Ð

m`y ,xcpn `id drxb `lc .dilr `id

o`nkc ,dzeixg`a aiig Ð dapbp e` dzn

aizkc ,cere .inc ditzk` dil oirhc

dzn m`e ,"mwix ipt e`xi `l" :(bk zeny)

gkzyi` Ð dil rxt `le dapbp e`

"e`xi `l"n la` .dxfra mwix ifgzi`c

mipt e`l `eddc ,opirny ded `l xekac

,dl iziin dxfra e`l `dc ,xn`w ynn

dyxtda `pin` dede ,dil aidi odklc

.dil `ibqàø÷ì àø÷jixv `xw Ð

`xwl ireiql iiezi`loizipznc `pz `d

!dl aiqpw `pixg` `xwïìðîaiigc Ð

.dzin xg`l zzlïéëøòî êøò êøòÐ

ikxr" xn` :(`,k) oikxr zkqna xn`c

jxr" xn` .miyxeid epzi Ð zne "ilr

`xwne .ozil xcepd lr Ð zne "ilr ipelt

m` leki :mipdk zxezae oikxr zkqna sili

Ð xeht `di zne "ilr ipelt jxr" xn`

ikde .zn elit` Ð "epkixri" :xnel cenlz

a`d aiigzp Ð miyly xg`l zn ik inp

.epeictaïéáééç ïéùøåé äééàø úìåò äî
iabe .epeicta a`d aiigzp Ð miyly xg`l zn ik inp `kd .`id daeg zlerc Ð

.dzler oiyxei e`iai Ð dzne dz`hg d`iady dy`d :opz daeg zlerïàë óà
íéáééç ïéùøåé.ezne miaiiegn eedc ,oade a`d zzin xg`l Ðäðùîéñëðá

íàä.beln iqkp Ðçáùáewlgy mcew a`d zzin xg`l miqkp egiayd m` Ð

,odia` zzin zrya oiey eidy dn oiny `l` .gaya mipy it lhep xekad oi` Ð

ipyd wlg gay deyy itl zern ozi Ð zerwxwa miwlg ipy lhpy xekade

.mlek oia ewlgi zern oze`e ,dxekad liaya lhpyéåàøádid `ly miqkpa Ð

xg`l odl eltpe ,dyexia el letil eid oiie`x la` ,ezzin zrya wfgen odia`

.oda mipy it lhep xekad oi` Ð onf
àìå
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øîà"`yepd" yixa rnyn dxe`kl Ð oziykl iect epa dxez xac `ler

elit` `zi`c ayiil yie .yiwl yixl `l``lercl `zilc (a,`w zeaezk)

.opgei 'xlìáàaiig :ipzw inp oizipznc ,dniz Ð iect epa oi` mixne` minkg

oizipzn iz`e .el oziy cr Ð iect epi` xn`c :zegcl yie !iect epi` epae el ozil

Ð delna eilr mtwf elit`c opireny`l

,el delde xfge odkd mlaw eli`k ded `l

.oziy cr iect epi` Ð odkd mlgn m`e

øîàyia mrcin zadie zxnb `l dil

oeyl "mrcin" yxtl yie Ð zcar

`l ,xnelk ,mrcin opinbxznc ,"dne`n"

:ok yxtl yi cere .mrcin zadie zxnb

.zcar rx xac ,xnelk ,zcar yia mrcin

lk Ð (c a mikln) "rx xac" opinbxznc

eda aezk `lc mixtq yie .yia mrcin

.`l eze "yia mrcin" :`l` ,"zcar"

.yia wqr oic ,xnelk ,`ed rx xac ,xnelk

êëìä`py i`n :dniz Ð iect epa oi`

opixn`c ,xifgdl zpn lr dpznn

:wiqnc ,iect epac (a,e) oiyecwc `nw wxta

`pipg iax `kdc :xnel yie ?ipw edleka

,dxenb dpzna `l` zekfl dvex did `l

odkk d`xpy iptn zeyrl mzd opixq`c

lirl ol `wtpck ,zepxbd ziaa riiqnd

xn`py meyn (a,ek) "dnk cr" wxta

it lr s`e ."ield zixa (z`) mzgy"

zpn lr yxitk Ð el ozp mzq eze`y

,`zlinl `xikid `ki`c [oeik] ,el exifgiy

`le oiaf enk ,alay mixac df oi`e

"dpnl`" wxta ifefl dil `kixhvi`

oeikc :dniz zvw ,edine .(`,fv zeaezka)

lk oixifgn `pipg iaxe oetxh iax eidy

,ield zixa mizigyn e`vnp Ð dry

,mdl `l` epzi `ly mipdk x`y eciqtiy

oi`y :xnel yie !xifgdl milibx mdy iptn

`le ,el exifgi m` ozepy drya rcei ozepd

epl dnc ,"ield zixa mzgy" dia `pixw

eid `l `ny mbe .jk xg` el xifgiy dna

eidy mze`l `le ,miiprl `l` oixifgn

.mixiyrl mdl minec

àìådy`d `le wfgenak ie`xa

`aa) "oilgep yi" wxta Ð dzaezka

xekad oi`c `zkld opiwqt (a,dkw `xza

oia ,delna mipy it lhepoia zern eaby

epi`c d`xp jk jezne .zern eab `ly

dl oi` :`kd opzck ,delna daezk daeb

opiaygc ,deln oiprl xekae lrad gk rxedy it lr s`c ,yxit iax la` .ie`xa

daeb dy`e ,zwfgen `aiyg `din dy` zaezk iabl Ð ie`x ediiabl dil

lrae dy` gipde zny in :(`,ct) "azekd"a zeaezka opzck .delnn dzaezk

lyekl epzpi :xne` oetxh iax ,mixg` cia oecwte deln el eide miyxeie aeg

oiyxeid oi`e dreay oikixv mleky ,miyxeil ozpi :xne` `aiwr iax ,oday

dzid Ð dreay dkixvy `l m` `aiwr iaxl elit` ,`nl` .dreay oikixv

,odn dy`d dabz `l aeye ,oiyxeid oiaeb Ð dreay dkixvy itl la` ,daeb

`id Ð mdia` zaega rwxw eab m`e .icarzyn `lc inzic ilhlhn edl eedc

Ð dreayd on dxht m` e` .aeg lra oick ,dreaya mdn mze` daebe zxfeg

mey mzd hinzyin `l `dc ,ie`x deln ied edciclc meyn `le .deln daeb

opaxl elit`e .dpnl` zaezk iabl `id zwfgen delnc edl zi` opaxl oia iaxl oia `nlr ilek `l` ,ibiltc o`n `kilc rnyn `l` .`wec iaxk dcinrdl mkg

xninl `kil `dc .daezkl icarzyn inzic oielnc micen mdy "azekd"c ef dpynd jezn d`xp Ð miign elit` ,llk daezkl icarzyn `l ilhlhn ixn`c

ilhlhn xi`n iaxl elit`y yxtn mz epiaxy ,`cg .inzic ilhlhn iedc ab lr s` delna dy` zaezk `kiiyc dpyn `iddl dil zi` ikdle ,`id xi`n iaxc

ilhlhnn zeabl daezk xi`n iax dtiy `xazqn `lc .(a,`t zeaezk) "eltpy dy`d" wxta i`w dilrc ,`wec maic ilhlhn `l` ,daezkl icarzyn `l inzic

e`ay mipy iab (a,dq) oiyecwa "xne`d" wxta rnynck ,dipin elit` ilhlhnn zeabl `ly aeg lran xzei dgk mirxbny opaxcn `kti` ,aeg lran ith inzic

aiyge ,i`w lra mewna maic meyn epiid Ð (a,t zeaezk) "eltpy dy`d"c oizipzna mai inw eltpc ilhlhnn iabc `idde .'ek mdnr dliage dy`e mid zpicnn

ilhlhn icarzyn `lc xi`n iaxc opaxl olpn Ð dipin mai `diy ok `l m`c ,mz epiax ixac d`xpe .lrad i`eyp zngn dia dcib`c oeik ,dipin enk ikda

inzic ilhlhnc xn`zy oeik ,mdn dy`d dabz oiyxeil epziyk mb ?oiyxeid `le dreay oikixv mleky miyxeil epzi ji` ok m`c :cere ?dipin elit` daezkl

.aeg lral icarzyn inzic ilhlhnc dil zi`c `pz ogky` `l `d ?xninl `ki` i`n aeg lra la` ,dy` zaezk gpiz :cere !dil `xiaq daezkl icarzyn

seqa ziyixtck ,`kd ikiiy `l daezka ixneg ixze .minezid cia mdy ilhlhnn ith aeg lrae dy` gk dti Ð oiyxeid cia dpi` delnc meyn oigxk lr `l`

"eltpy dy`d"nde li`edc ,ziyixtck ,o`k dpi` xi`n iaxc `xneg `dc (`,at my)iaxc `xneg ok m`e .inzic oilhlhnn `ied `l Ð mixg` cia del
ozp
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc zexeka(iying meil)

:xeka zyexi ipick mdipicy mixg` mipiipr d`ian dpyndàìå§Ÿ
äMàäzlhepaoerxtdúaeúkzrxtp dpi`y ,xnelk ,el` miqkpn ¨¦¨§§¨¨

egiaydy dnn `le ezzin zrya dlra icia eidy miqkpdn `l`
,`eal miie`x wx eid eiigae jk xg` e`ay e` ,jk xg` miqkpd

.dzaezk aeg ick ezen zra didy dna oi` m` elit`eúBðaä àìå§Ÿ©¨
ïäéúBðBæîa,xg`l z`ype ,oey`xd dlran zepa dl eidy dy` - ¦§¥¤

aiigzdy zepefnd z` zelhep opi` ,mipy dnk oze` oefl eilr lawe
egiaydy dnn `le ,ezzin zrya eicia eidy miqkpdn `l` ,oxear
eiigae ezen xg` ezeyxl eribdy miqkpdn e` ,ezen xg` miqkpd

.`eal miie`x wx eidíáiä (úà) àìåeig` zy` z` maiind - §Ÿ¤©¨¨
xn`py mdia` zyexia mipy it lhep `edy ,eia` zn jk xg`e

(å äë íéøáã),'zOd eig` mW lr mEwi clY xW` xFkAd dide'§¨¨©§£¤¥¥¨©¥¨¦©¥
zenaia eyxce(.ãë),miwlg ipy lhepe znd eig` zgz cner maidy

`l` znd eig` wlga lhep epi`e ,xekak epic s` ,znd wlge ewlg
miqkpd egiaydy dnn `le ,ezzin zrya a`d icia eidy miqkpdn
wx eid eiigae ,ezen xg` ezeyxl eribdy miqkpdn e` ,ezen xg`

.`eal miie`x
:dlrnl mixen`d mipicd lkl cg` llk zlleke day dpynd

íleëåzepad ,dzaezka dy`d ,eia` zyexia ewlga xekad - §¨
,eig` mewna eia`n yxeiy wlga maide ,odizepefnaïéìèBð ïéà¥§¦

çáMaz` ewlgy mcew yixend zzin xg`l miqkpd egiaydy ©¤©
,dyexidàìåmilhepéeàøawfgen yixend did `ly miqkpa - §Ÿ¨¨

oi` ,onf xg`l ezeyxl letil micizr eidy s` ,ezzin zra mda
mda milhepkmilhepy myaa`d didy miqkp÷æçenzra mda §©§¨

.ezzin

àøîâ
mipy it lhep epi`e a`d iqkpa mipy it lhep xekad :dpyna epipy
:`xnbd zl`ey .df oicl xewnd z` zxxan `xnbd .m`d iqkpa

àîòè éàî.m`d iqkpa mipy it lhep epi` xekady mrhd edn - ©©£¨
:`xnbd zx`anàø÷ øîàweqta xn`p -(æé àë íéøáã)z` iM' ¨©§¨¦¤

`Ed iM Fl `vOi xW` lkA mipW iR Fl zzl xiMi d`EpVd oA xkAd©§Ÿ¤©§¨©¦¨¤¦§©¦§Ÿ£¤¦¨¥¦
Fp` ziW`x,'äøëaä ètLî Bìy eyxecl yie,äøBëaä ètLî ¥¦Ÿ¦§©©§Ÿ̈¦§©©§¨

epiidc ,'el' xn`p ,mipy it miqkpa xekad lhepy,Léàì,a`l epiidc ¨¦
tLî ïéàå,äMàì äøBëaä èmipy it wlg xekal oi`e ,m`l epiidc §¥¦§©©§¨¨¦¨
.diqkpa

:dpyna epipyBðéàå[xekad-].çáMa ìèBð §¥¥©¤©
:df oicl xewnd z` zx`an `xnbdáéúëc(íù)mipW iR Fl zzl' ¦§¦¨¤¦§©¦

,'Bì àöné øLà ìëamiqkpa `l` mipy it lhep epi`y rnyne §Ÿ£¤¦¨¥
.dzin xg` mdilr sqepy gaya `le ,dzin zrya a`l eidy mnvr

:dpyna epipyàìålhep xekad oi`e -.÷æçenák éeàøa §Ÿ¨¨§©§¨
:df oicl xewnd z` zx`an `xnbdáéúëc(íù)mipW iR Fl zzl' ¦§¦¨¤¦§©¦

'Bì àöné øLà ìëaeidy miqkpa `l` mipy it lhep epi`y ,xnelk §Ÿ£¤¦¨¥
xg`l ezeyxl `eal micizr eidy el`a `le ,dzin zrya a`l

.dzin
:dpyna epipydúaeúëa äMàä àìåzrxtp dy`d oi`y - §Ÿ¨¦¨¦§¨¨

xg`l ezeyxl e`ay miqkpn e` miqkp egayy gayn dzaezka

.dzin
:`xnbd dywn .el` mixaca dpc `xnbdéðéà-,oicd `ed jk ike ¥¦

áBç ìòa ,ìàeîL øîàäåz` xkn delde ,zern exagl deldy §¨¨©§¥©©
aeg lra ixd ,zegewld ici lr egayede ,micareynd eiqkpäáBb¤

zegewldnúàmr miqkpd sebçáMärecn ok m`e ,egiaydy ¤©¤©
zvxzn .dlra iqkp egiaydy dnn dzaezk z` daeb dpi` dy`d

:`xnbdïàk eðL äaeúk éìewî ,àaà éaø øîàcg` edf - ¨©©¦©¨¦¥§¨¨¨
elwdy mrhde .aeg lra ipicl qgia daezk ipica elwdy mipicdn
dvex dy`d ,dy` `yil dvex yi`dyn xzeiy meyn ,daezka
epi`e dell daeh epenna dyery aeg lrak dpi`e ,yi`l `ypdl

.dyry daeh zngn ciqtdl jixv
:dpyna epipyïäéúBðBæîa úBðaä àìåzepefnd z` zelhep opi`y - §Ÿ©¨¦§¥¤

.dzin xg`l ezeyxl e`ay miqkpn e` miqkp egayy gayn
:df oic ly enrh z` zx`an `xnbdàîòè éàîopi` dn iptn - ©©£¨

y meyn ,gayae ie`xa zelhepéàðzezy` mr mc` dpzny §©
aéîc äaeúëk ,äaeúkmyke ,dnvr daezkdn wlgk aygp - §¨¦§¨¨¥

mb jk ,dlrnl xen`k ,el` miqkpn dzaezk oerxtl zlhep dpi`y
miqkpn zelhep opi` ,zepad z` qpxtl daezka ezeaiigzd iabl

.el`
:dpyna epipyíáiä (úà) àìåzyexia znd eig` wlg z` lhep §Ÿ¤©¨¨

.el` miqkpa ,mdia`
:df oic ly enrh z` zx`an `xnbd,àîòè éàîmiqkpn lhep epi` ©©£¨

y meyn ,el`àðîçø dééø÷ øBëa,xeka mail d`xw dxezd - §©§¥©£¨¨
xn`py(å äë íéøáã)` mW lr mEwi clY xW` xFkAd dide','eig §¨¨©§£¤¥¥¨©¥¨¦

zenaia ecnle(.ãë)ezevny mig`d oian lecbd g`l dpeekdy
ok lre ,xekak epic mdia` zyexia eig` wlg z` lhepyke ,maiil
xg`l a`d iqkp egiaydy gayne `al miie`xd miqkpn lhep epi`

.ezen
,dzin xg`l `eal miie`x eidy miqkp yxei mai oi` ,xen`k
oia ewlgzd `l oiicre ,dzin xg`l miqkp egiaydy gay mllkae

:xaecn gay dfi`a zwelgn d`ian `xnbd .mig`dàì ,ééaà øîà̈©©©¥Ÿ
eðL,eia` iqkp egiaydy gaya lhep maid oi`y df oic dxn`p `l - ¨

íéñëð eçáML çáLa àlày onfaäúéî ïéaa`d lyìáà ,íeaéì ¤¨§¤©¤¨§§¨¦¥¦¨§¦£¨
onfa miqkpd egayy gayaïéácd [oiay-]äweìçì íeaély §¥¦©£¨

,mig`d oia miqkpdìé÷Leig`l ribdy wlgd z` maid lhep - ¨¦
.mdia` iqkpa znd,àîòè éàîy iptn'únä åéçà íL ìò íe÷é' ©©£¨¨©¥¨¦©¥

àðîçø øîàdxez dxn`-](íù),[éøäåe maii xakí÷eig` wlg el ¨©©£¨¨©£¥¨
.ezeyxa miqkpd egiaydy `vnpe ,elhil

eléôà ,øîà àáøonfa miqkpd egiaydy gayaïéácdíeaé ¨¨¨©£¦§¥¦
,äweìçììé÷L àì énð.eig` wlg z` lhep maid oi` df gaya mb - ©£¨©¦Ÿ¨¦

,àîòè éàîy oeikyxn`p(íù)lr mEwi clY xW` xFkAd dide' ©©£¨§¨¨©§£¤¥¥¨©
maid z` daiygd dxezdy rnyn ,'eig` mWøBëak,yi ok lre ¥¨¦©§

,xnele cenllBì ïéà øBëa äîdyexid iqkp egiaydy gaya wlg ©§¥
Bì ïéà énð íáé óà ,äweìç íãB÷miqkpd egiaydy gaya wlg ¤£¨©¨¨©¦¥

,äweìç íãB÷.eig` zy` z` maii xak elit`e ¤£¨
:dpyna epipyíleëåzepade ,dzaezka dy`d ,maid ,xekad - §¨

,odizepefna.çáMa ïéìèBð ïéà¥§¦©¤©
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קיט oifge` mipy` cenr ap sc ± oey`x wxtzereay

äúáåúëá äùàä àìåzrya miqkpd oiey mpi` m` .egiaydy gaya `l Ð

dnk `l` zlhep dpi` Ð egiayd jk xg`e ,daezk xeriy ick dlra zzin

.wfgenak ie`xa `le ,oiey eidyúåðáä àìådza z` oefl eilr lawn didy Ð

dn itl `l` ezzin xg`l zpefip dpi` Ð mipy yng xg` yi`n dl didy

.ie`xa `le gaya `l ,oiey miqkpdyàìå
íáéä,znd wlge ewlg ,mipy it lhepy Ð

eig` [wlga] lhep epi` Ð ezy` z` maiiy

.ie`xa `le gaya `líéìèåð ïéà ïìåëå
'åë.dil hiwp i`n` `xnba yxtn Ð

àøîâèôùî åìå åðåà úéùàø àåä éë
äøåëáä,xnelk .i`w dicic`c rnyn Ð

.ezy` iqkpa `le dxekad htyn eiqkpa

åì.dzin zrya a`l Ðáåç ìòáÐ

miqkpd del xkne zern exiagl deldy

sebd aeg lra sxeh Ð zegewl megiayde

.`id aeg zlra inp dy` jde .gayde

äáåúë éìå÷î.daezk ilewn cg` df Ð

àðîçø äééø÷ øåëáxekad dide" Ð

maiac (`,ck) zenaia opinwene "clz xy`

.lecba maiil devnc `pngx xn`we ,ixiin

åéçà íù ìò íå÷é,dlgpl epiide Ð

diixw xeka :(a,ck) zenaia xn`ck

,ie`xa elhi `lc ,xekak epice .`pngx

.meaiil mdia` zzin oia gayaeí÷ éøäå
it [enw] (enk) eig` zy` `ypy dryn Ð

Ð gay` ike .ezeyxa miqkpa mipy

.gaya s` mipy it lhepe gay` ezeyxa
àçáù
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did inp `aiwr iaxe ,mday lyekl epzpi xn`c oetxh iaxc dizlin `dc .o`k oi` ozp

xazqne .dreay oikixv oiyxeid oi`e ,dreay oikixv olekc `nrh e`l i` Ð dil dcen

`ly itl Ð ozp iaxc `kiiy `lc `nrh epiide .ozp iax` ibiltc opaxk elit` `iz`c

`a `l oiicre dyexi gkn lehil oi`a eiykr `l` ,mlern minezid cia df oenn did

ozipy ozp iaxl opax dia ecen ikdl .mcil

`lc ab lr s` .dy` zaezkle aeg lral

f`y ,delnd iigna ongp axk edl `xiaq

mixg` cia el yiy deln oi`iven oi`y exn`i

gk el yiy itl ,ezyexb zaezkle aeg lral

dnn [xzei] ,xg` cia [yiy] df oenna lecb

,mixg` cia mdia` gipdy dna minezil yiy

oze` cil mcin `a `le mcia mlern did `ly

:mzd inp ipzwc oiyelzd zexit gipde .mixg`

oetxh iax da eblti`e ,dkf mda mcewd lk

cia oecwte delna ,dpynd yixa `aiwr iaxe

zexita inp `idd Ð (`,ct zeaezk) mixg`

mcewd lk :ipzwck ,ixiin minezid cia mpi`y

oia dy` oia miyxei oia rnync ,dkf mda

mpi`y itl ,dkf oda mcewd lk ,aeg lra

xzei aeg lrae dy`dn gk mda minezidl

epizeax oewzc `zyde .inzic ilhlhn x`yn

ilhlhnn aeg lrae dy` eabiy mipe`bd

ly mdia` delnn elit` dy` daeb Ð inzic

`l delnc .zern eab oia rwxw eab oia ,minezi

,ied wfgen `l` ,daezk iabl ie`x `aiyg

"azekd"c oizipzn i`d e`lae .ziyixtck

delnc dpnn izgkedy (`,ct zeaezk)

dzaezk dy` daeb ,daezk iabl zwfgen

mdia`c eaeg lral micareyn mdia` aega minezi eaby ilhlhn dil ded Ð irwxwnk ilhlhn eyrc oeikc .mipe`bd zpwz gkn zern eab elit` ,dfd onfa minezi delnn

x`yl enk daezk oiprl ie`x iedilc xninl `kil ikdle .miign o`ab mdia` eli`k `nrh i`dn micareyn (oiaeyg) minezi eaby rwxwl dil opiayg `nrh i`dnc ,ozp iaxcn

zern minezid eabyk lrad delnn elit` dabzy [inp epwze] (oerh i`e) ,inzic ilhlhnn dy` dabzy mipe`bd epwzy ,daezka ixneg ixz eed mewn lkn :dyw edin .mixac

inzic deln `la mb ik izxn`y it lr s`e .llk ixneg ixz mpi` Ð `ziixe`c mipe`bd zpwzy xne`y mz epiaxly :cere .irwxwnk mipe`bd eyr ixnbl :xnel yi !ozp iaxcn

k ,rwxw enk ozp iaxc mrhn dy` zaezkle aeg lral micareyn mdia` zaega minezi eaby ilhlhn ediy jk lk gikedl oi` mipe`bd zpwz gknmil`c oeik ,rwxw eaby

.odilra ly delnn miypl zeabdl xac `nr oke .izyxity enk "azekd"c `iddn delnn daeb dy`c gikedl yi j` ,ilhlhn ceariyn ith zegewln dtixh oiprl rwxw ceariy

àìåwfgenak ie`xa lhep lrad oi` :`zkld ,(a,dkw `xza `aa) "oilgep yi"a `tt ax xn`c ,[lra] (milra) aiyg `lc `d Ð maid `le odizepefna zepad `le dzaezka dy`d

ie`xa lhep lrad oi`y oeikc d`xpe .[gayd `a ezeyxae] (gayl e`a ezyexiae) ,cin miqkpa dkef Ð `ed `l` yxei oi`c oeikc .mzd l`eny epiax yxitck ,lhep gayc meyn Ð

(opaxl) ezy` iwfp yxei epi`y (a,an `nw `aa) "dynge drax` gbpy xey"a gkenck eizgz `idyk dly beln iqkpn dzeeldy dn elit` ,ezy` delnn lhep epi` ok enk Ð

,dyxiba dnwe`l jixv iaxlc .(`,ckw `xza `aa) "oilgep yi"a xeka iabc opaxe iaxc `zbelt lra iab mzd iziinc ,lra iabc ie`xl xekac ie`x incnc ,delnk dedc meyn

did Ð miiga dcil mi`a dly oiwfpd m`y ab lr s` ,ie`x dl iayg opaxe .iccdn opitlic ,`weqt yi xekaac ab lr s` .dy`a oicd `ede xekaa ie`x deln aiyg `lc meyn

delna mipy it lhep epi`y xeka hwpe ,dia ixii`c lra (a,ckw `xza `aa) "oilgep yi"a wayc i`de .(a,dq zeaezk) "dy`d z`ivn"c oizipzn gkenck ,beln iqkp zxez mdilr

,`zrny `idda mzd i`xen` da ibilt xeka iablc meyn Ðdelnc `wqt xeka iab hwp ikdl `l` .ziyixtck ,liwy `l i`ce `dc ,delna liwy lrac dil `xiaqc meyn e`l Ð

xeka iablc meyn Ð delna oilhep oi`e ,wfgenak ie`xa oilhep xekae lrad [oi`c] (oi`) `d iccd icda edl ipz `l i`n` iieyw`l `kil `de .xeka hwpe lral diway ikdle

xn`c ,(`,biw my) "oilgep yi" wxta `id `xnin `l` ,`ziixa `le dpyn `l gky` `l ie`xa lhep epi`c lra la` .wfgenak ie`xa lhep oi`c :`kd opzck ,`id dnily dpyn

.'ebe "xi`i z` ciled" :xn`py Ð wfgenak ie`xa lhep epi`y lral oipn :ryedi iaxc dinyn da ehne ,i`pi iax xn` eda` axøîàäåilewn gayd z` daeb aeg lra l`eny

oefn :yxit qxhpewae .(a,`w) zeaezka "`yepd" wxta opzck ,micareyn miqkpn oiaeb oi` zepade dy`d oefnc .odizepefna zepac `inec ,`kd ixii` minezia Ð o`k epy daezk

mr wqt m` oaa inp ikdc ?oan xzei zepa dil dnc ,ok rnyn "zepa" oeyl oi`e .zegewl gaya xity ixii` ivnc ,dii`x oi` eyexitle .dza oefl wqte dy` `yp oebk Ð zepad

ezy` za `le" :ipzinl dil ded `l` ,miax oeyl "zepa" hwpinl inp dil ded `le .ezy` oae ezy` za oefl eilr lawnde :oixxegnd on oiaeb dyng iab ipzwc `idd ik ,ezy`

o`iedic oawep opa" dl azk `l :(a,ap zeaezk) "dzztzpy dxrp" wxta opzck ,oic zia i`pza zlke`y (a,gn oihib) "oiwfipd"a opzc ,zepad oefn rnyn "zepa" oeylc ."dizepefna

wqty wqta zipefipd dzae .[daezkk] (oic zia i`pzk) daezk i`pzc meyn `nrh `kd jixtc :cere ,oic zia i`pz `edy iptn ,aiig Ð 'ek "i`pin ikildza z` oefl ezy` mr

i`pz `edy ,zad oefna `l` !aeg lrak `idy ,ezy` mr dilr wqt m` zipefip dzid mixg` za elit`c ,dza `idy gkn zipefip dpi`c ,daezk i`pz ixwn `l Ð mipy yng

epiid Ð oxw m` ik gay zeaeb opi`c `kd ixn`wc `d i`ce `d ok m`e .(a,`w) "`yepd" wxt zeaezkae (a,gn) "oiwfipd"a oihiba opzck ,icarynn iab `l edpde .ixii` oic zia

.inzin elit`e ,l`eny xn`ck gay daeb aeg lra la` rnyn .`nrh xn`ck ,o`k epy daezk ilewnc meyn `iab `lc daezka ixii` `kdc `inece .zegewln `le ,inzin

oil` `piaf wexni`e ityi`e mewi` `p`" :gwell xken el azk jky ,zegewln gay daeb aeg lrac (`,eh) `rivn `aac `nw wxta xn`c ab lr s`e .opiwqr inziac ziyixtck

oia wlgl yi xefgl in lr mdl oi`c inzin iab `lc diteb `nrh i`dn Ð xefgl in lr el oi`c oeik ,iab `l Ð ikd dl azk `lc dpzn lawnd la` ,"oedigaye oedilnr oepi`

`lc ,dpzn lawnn xzei gayd z` odn dabiy owzl jixv zlc zlirp meyne .eia`n enk epnn gayd z` zeabl aeg lral el yie ,ied dea`c dirxk yxeic .dpzn lawnl yxei

aeg lra iab `l Ð minezi egiayd m`c rnyn .'ek "giayd mkia`" xne` aeg lrae "epgayd ep`" mixne` minezi :(`,iw `rivn `aa) "lawnd" wxta opixn`c `de .a`l jiiy

lrae ,heytl xeka :md el` ,minca mze` oilrne gayd z` mdl oiny dyly :l`eny xn`wc ,zegewln iab `lc mzd xn`w inp ikdc .iwizet` d`yryk `wec epiid ,`gay

in :dilr jixtc .iwizet`a cg` oipr ozyly rnyn .edl opiwlqn inca Ð ogay` edpi`c dii`x inzi ezii` i`c mzd iziin l`enyc `eddne .zegewll aeg lrae ,minezil aeg

gay daeb aeg lra xn`c `d [yexit] (ik) .iwizet` d`yrya opiwqr i`na `kd :ipyne !gayd on daeb aeg lra :l`eny xn`de ?`gay dil aidi gwell aeg lra l`eny xn`

lra ly egk rxbe .zeyxa `ly drhpe [exiag dcyl cxeik iede] ,aeg lra ly zecy x`ype ,iabc o`nk dil `ied onf ribdyke ,"efn `l` oerxt jl `di `l" dil xn`c oebk Ð

`piiaeblc oeik ,`rx` :minezi iab `ibeqd zligza xn`wc epiide .zegewll oia minezil oia gayd inc mlyl jixv Ð `iabc o`nk `iedc meync ,iwizet` ziyrpy dna aeg

`rx` xeriy da wiqnc `d :l`enyc `iyewd zlgz cenlzd uxizy dne .oizrnya onwlck gken iwizet` ziyrpykc dlr yxit qxhpewa mb .`inc `iabc o`nk Ð `niiw

.ziyixtck ,ogay inc zegewlle minezil mlyl jixv Ð `gaye `rx` xeriy da wiqn elit`c .iwizet` e`yryk dl opinwenc ,`pwqna i`w `l Ð 'ek wiqn `lc `d `gaye

wiqna i`ce `l` .liwy `l giayd mdia` elit` ok m`c ,`gaye `rx` xeriy da wiqn `lc `nwezn `l "epgayd ep`" mixne` minezi jd jigxk lrc :cere
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`oifgeקכ mipya cenr ap sc ± oey`x wxtzereay

àìéîîã àçáù.eig` da gxh `ly Ðéìáåù ååäå äøåôç ïåâëdzidy Ð

.milay eyrp eiykre ,ezzin zrya zgy d`eazdéøîú ååäå éôåôìù åàÐ

`l `gay i`da elit`c ,ol rnyn `we .milecb mixnz eyrp eiykre ,xcnq

edpdae ,a`d znyk oiey eid dn oze` oinye .oig`d on cg`k `l` xeka liwy

ded `yixn i`c .mipy it liwy minc

Ð gaya mipy it lhep xekad oi` `pin`

leaif oebk ,mig` ea egxhy gaya ilin ipd

.xecire yewywe zecyàáà éáàã éñëð
zzin zrya ig mdia` ia` did m` Ð

mdl letil oie`x miqkp eide ,mdia`

letil micizr i`cec ab lr s` ,zeniyk

elhi Ð [xg`] (cg`) oa el yi elit`e ,mdl

`pin` jzrc `wlqe .mdia` wlg el`

i`c ,`tiq ol rnyn `we .enc wfgenk

`yix ipzwc "ie`x" :`pin` ded `yixn

iqkp el eltpy oebk Ð ea lhep xekad oi`c

zzin zrya mipa el didy mdia` ig`

zn jk xg`e eipa ezne ,el` ly mdia`

mdl oie`x eid `l elld miqkpc ,`ed

.wtqn `l` mdia` zzin zryaäðùî
åéçà úùà úà íáééîäåwlg lhpe Ð

xifgn epi`e ,`id dxenb dyexi Ð eig`

.laeiaøëîë äðúî.laeia d`veie Ð

åúùà úà ùøåéäipal zerwxw xifgi Ð

.mincd on mdl dkpie ,minca dzgtyn

.dl yxtn `xnbaeàøîâìòáä úùåøé
àúééøåàãeil` aexwd ex`yl" Ð

o`kn Ð [n xacna] "dze` yxie ezgtynn

"oilgep yi"a ,ezy` z` yxei lrady

.(a,`iw `xza `aa)åáåùúl` yi` Ð

xn`p xak `dc ,`ed `xizi `xw .ezfeg`

,"ezfeg` l` yi` mzaye" :(dk `xwie)

.dpznd z` zeaxl ,jkldeéðéøçà êðäå
,oixfeg mpi`c opax ecen ikdl ,oizipznc Ð

.edpip dyexi edlekcíéðù éôyiwn Ð

ied ezehiyt wlg dnc ,dfl df eiwlg

."eipa z` eligpd meia" :aizkck ,dyexi

äùåøé åúøåëá ÷ìç óàlrad zyexie Ð

.`pngx diixw "xeka" Ð maie ,`ziixe`c

äæì äæ ïéøéæçîå.oiwlege oixfege Ðïéà
äìèáì ïéøæåç.ezxeka ca`n `diy Ð

mipy it lhepe ,oiwlege oixfeg la`

.dlgzakøîàã øæòìà éáøã ììëî
øîà÷ äìèáì ïéøæåç.dinza Ðäáåè

äìçð íò äîëçznkg mrh aeh Ð

.zeziixad zlgp mr dxen`d zetixg

ded i`c ,zeziixa lra zyy ax didy

ded `l Ð diaxc `d zyy axl dil riny

.icin jixtåãîòî íå÷îoiyery Ð

.znl dray zecnrnåçøë ìòály Ð

.gwelåúùà øá÷ éîãaiig `edc Ð

.(a,fn) zeaezk zkqna xn`ck ,dzxeawa

øåëá ùé êìò ïøãä
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,minezi egiayd m` liwy `l ikd elit`e .ixii` `gaye `rx` xeriy dia

xeriy da wiqnc `d ,ipyn dedc `nw `iiepy`e .iwizet` e`yryk yxt[n]ck

,epgayd ep` exn`minezi jd okm` :iieyw`l ivndedÐ 'ek wiqn`lc`d`rx`

elit`Ðwiqn `lc i`e ,liwy minezi egiayd elit`Ðwiqnck i` ?dl iwep i`na

i`w `l `l` !liwy `l `d mdia` egiayd

mixne` minezic `ibeq `d` `iiepy `idd

l`enyc `iyew` `l` ,epgayd ep`

`aac `nw wxta inp `zi`c ,l`enyc`

`nw `aa) "`nw lfebd"ae (`,eh) `rivn

.(a,dvééåúéàìdxetg `linnc `gay

.oizipzn `iz` opaxk Ð 'ek ilaey eede

gaya lhep m` xeka iab opaxe iax ibiltc

,ilaey iede dxetgae :mzd wiqne ,e`l m`

xn`w inp mzde .ibilt ixnz eede itetly

.iax ixack zeyrl xeq`c `ax

øåëádiixw dpzn mipy it el zzl

ipy wxta :dniz Ð `pngx

"xeka" `l` :mai iab wiqnc (a,ck) zenaic

Ð `zkld i`nl ,`pngx diixwc

.wfgenak ie`xa lhep epi`c ,`zerixbl

zxfeg dpi`c ,`zeaiygl xn`w `l i`n`

`ki`c meyn :xnel yie ?dxekaa laeia

oixfeg olek :xn`e ,`kd biltc xfrl` iax

.laeiaøîàopgei iax xn` iq` iax

dywy dne Ð od zegewl ewlgy oig`d

:xn`c ,(`,gn) oiwxit yixc iq` iaxc`

:mz epiax dywny dne ,oiyxei dvgn

,yxcnd ziaa epilbxe epici epivn j`id

yixke ,od zegewlc opgei iaxk ol `niiwc

m`e ,sebd oipwk e`l zexit oipwc yiwl

`l` mixekia iziinc jl zgkyn `l ok

lkd Ð oep oa ryedi cr cg xa cg

(a,gt `nw `aa) "laegd" wxta izyxit

.(`,fw) "xek zia" wxtaes`c :yxtl yie

edpd lke ,od zegewl dil zi`c ab lr

exn` `l Ð dxixa oi` edl zi`c inp

.ecal opgei iax wx ,laeia oixifgnc

"gleyd" seqa wiic opgei iax lr `wece

,eilbxe eici `vn j`id (`,gn oihib)

edlek la` .jka laeia zxfeg ixdc

,od zegewlc ab lr s` :ixaq ipixg`

`pngx xn`c `ed xkn Ð dxixa oi`c

,`l dpzne dyexi ,laeia xcdilc

wxta onwl inp xn`cke .lirl xn`ck

opgei iax xn`c ab lr s`c ,(a,ep) `xza

dxyre dryz cbpk dryz ewlg elit`c

ewlg `ed mixne` oi` dxyr cbpk

ikd elit` ,jkl dpey`x dryn eribnd

,eed zegewlc opireny`l jixhv`

xfeg oi`c oizrc` `wlqc ,laeia mixfege

zwelg lk opitli :inp i` .ziyixtc mrhn

yi"a xn`c ,ryedi zwelgn dyexi

`id dyexic (a,hiw `xza `aa) "oilgep

da dcen ikd elit`e ,mdizea`n mdl

cg :xn`wck ,laeia dxfg `lc opgei iax

`ed `xaqc .oep oa ryedi cr cg xa

ax `kd jixtc `d `zyd `gipe .opgei iax lr i`xen` x`y ibilt `xaq jdae .aezkd zxifbae mineze mixe`ae mi`iap it lr ewlgy oeik ,dxfg `lc

`weec `l` ,ediilr jixt `le ,dxixa oi`e ,od zegewl edl zi`c i`xen` `ki`e ,dxekad laeia oixfeg oi`y el`e :ipzwc ,oizipznn opgei iax lr `irye`

miizekd oian oii gwel iab dxixa dil zi`c ,oizipznl dl ipzw xi`n iax `d ?opgei iaxl dyw i`n :xn`z m`e .oixfeg xn`c meyn Ð opgei iax lr

wtqd xxanc `kid dxixa dil zi`c ab lr s`c :cere .xfrl` iax `l` xekaa dilr ibilt `l inp minkgc :xnel yie !(c dpyn f wxt i`ncc `ztqez)

.(ilekc ligznd xeac `,gn) lirl ziyixtck ,wlgl yiy .`nlra dil zil `nlc ,e`pz it lréø÷ax Ð dlgp mr dnkg daeh zyy axc dilr `ng ax

xn` oiaxc `xnin Ð "dnkg daeh" :xn`w ikdle .zyy axc (oizipznn) dizeety orzxn `cqg axc (`,fq oiaexir) "xcd" wxta xn`ck ,ded zeziixa lra zyy

.`ziixaa zeiepy el eidy daxd zelaw Ð "dlgp mr" ,opgei iaxïéàáoixcdpq) "oicd xnbp" wxta Ð dgtyn mbt meyn egxk lra eze` oixaewe dgtynd ipa
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xcde"קכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bp sc zexeka(iyiy meil)

äîäá øùòî ¯ éòéùú ÷øô
,dpy lka mc`l eclepy zexedh zenda xyrn zg` yixtdl devn
devn ,dnda xyrn zevna wqer df wxt .minly oaxwk daixwdle

`xwie yneg seqa dxeza zyxetn ef(ãì áì æë).

äðùî
zyxtd zaegâäBð äîäa øNòîoiaõøàa,l`xyieoiaäöeça ©§©§¥¨¥§¤¤§¨

,õøàìoiaúiaä éðôa,miiw ycwnd ziay onfa ±eoiaéðôa àlL ¨¨¤¦§¥©©¦¤Ÿ¦§¥
,úéaäcr elk`l leki epi` miiw ycwnd zia oi`y onfay `l` ©©¦

`weec bdepe .men ea letiyazendaïéleç,íéLc÷na àì ìáà± ¦¦£¨Ÿ©ª§¨¦
dnda xyrna xn`py ,eycwzpy zepaxwa bdep epi`æë àø÷éå)

(áì`xnba eyxce ,'ycw didi'(á"ò)xaky in lr lg eaeig oi`y
.yecwø÷aa âäBðå,dqb dnda ±ïàváe,dwc dnda ±ïéàå §¥©¨¨©Ÿ§¥

äæ ìò äfî ïéøOòúîlr o`vn e` o`v lr xwan xyrl leki epi` ± ¦§©§¦¦¤©¤
bdepe .mipey mipin mdy oeik ,xwa,íéfòáe íéNáka,o`v mdipyy ©§¨¦¨¦¦

äf ìò äfî ïéøOòúîelr mifrn e` mifr lr miyakn xyrl lekie ± ¦§©§¦¦¤©¤
.cg` oin mdy oeik ,miyak

dpye ,dpy dze`a eclepy zendan dpy lka xyrzn dnda xyrn
lel` yceg y`x cr df lel` yceg y`xn zaygp df oiprl

bdep dnda xyrn aeigy dpynd zxne` jk lre .eixg`lyLãça¤¨¨
,jli`e lel` yceg y`xn epiidc ,ef dpya eclepy zendaa -ïLiáe©¨¨

,lel` yceg y`x iptl epiidc ,dxary dpya eclepy zendaa ±
äf ìò äfî ïéøOòúî ïðéàåeclepy el`n xyrl leki epi` la` ± §¥¨¦§©§¦¦¤©¤

.zxg` dpya eclepy el` lr zg` xyrn zpya
:jtidle mifr lr miyakn xyrl ozipy oipn zx`an dpyndäéäù¤¨¨

ïécamifr lr miyakn xyrl xyt` i`y xnege lw oecl ozip didy - ©¦
,xnel yi ixdy ,jtidl e`Lãçä íà äîedpya eclepy zendad ± ¨¦¤¨¨

efïLiäå,dxary dpya eclepy zendade ±äæá äæ íéàìk ïðéàL- §©¨¨¤¥¨¦§©¦¤¨¤
it lr s` ,cg` oin mdy oeik efa ef el` zenda izy riaxdl xzeny

okäæá äæ íéàìk íäL íéfòå íéNák ,äæ ìò äfî ïéøOòúî íðéà¥¨¦§©§¦¦¤©¤§¨¦§¦¦¤¥¦§©¦¤¨¤
,mipey mipin mdy oeik ,efa ef mriaxdl xeq`y ±eéäé àlL ïéã Bðéà¥¦¤Ÿ¦§

øîBì ãeîìz .äæ ìò äfî ïéøOòúî(áì æë àø÷éå)xwA xUrn lke' ¦§©§¦¦¤©¤©§©§¨©§©¨¨
ãçà ïàö ìk òîLî ,'ïàöådnda ipin lk zllek 'o`v' zernyn - ¨Ÿ©§©¨Ÿ¤¨

.df lr dfn mixyrzn md cg` mya milelk mleky oeike ,dwc

àøîâ
:`xnbd dpc .ux`l dvegae ux`a bdep dnda xyrn ,dpyna epipy

ïéúéðúî àîéìzxaeqàáé÷ò éaøk àìcdnda xyrn oi`y xn`y ¥¨©§¦¦§Ÿ§©¦£¦¨
,ux`l uega bdepíãà äìòé ìBëé ,øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc§©§¨©¦£¦¨¥¨©£¤¨¨

øîBì ãeîìz ,epáéø÷éå õøàì äöeçî äîäa øNòî(å áé íéøáã) ©§©§¥¨¦¨¨¨¤§©§¦¤©§©
','íëéúBøNòî úàå íëéçáæå íëéúBìBò änL íúàáäåjkne ©£¥¤¨¨¥¤§¦§¥¤§¥©§§¥¤

y eyxc ,miax oeyla 'mkizexyrn' xn`pyáeúkä úBøNòî ézLa¦§¥©©§©¨
øaãî,ïâc øNòî ãçàå äîäa øNòî ãçàmyiwde ,[ipy xyrn-] §©¥¤¨©§©§¥¨§¤¨©§©¨¨

y cnll ,dfl df aezkdäìòî äzàL íB÷nîmilyexil epnn ¦§¤©¨©£¤
,ïâc øNòîmynäîäa øNòî äìòî äzà,milyexia eaixwdl ©§©¨¨©¨©£¤©§©§¥¨

ïâc øNòî äìòî äzà éàL íB÷nîåux`l uegn oebk ,milyexil §¦§¤¦©¨©£¤©§©¨¨
,xyrna miaiig my milcbd zexitd oi`yøNòî äìòî äzà éà¦©¨©£¤©§©

,äîäax`eank `lye ,ux`l uega bdep epi` dnda xyrny ixd §¥¨
.ux`l uega bdep dnda xyrny epizpyna

:`xnbd dgecàîéz eléôàk zxaeq epizpyny,àáé÷ò éaøyi £¦¥¨©¦£¦¨
,wlglïàkiabl exn`p `aiwr iax ixac -áøwéìxyrn oi`y - ¨¦§©

e ,ycwna axwdl ie`x ux`l uega yxtedy dndaïàkixac ± ¨
iabl epyp dpynd,Lãwéìxyrn yixtdl aeig yi ux`l uega mby ¦§©

ewlgp `ly `vnpe ,daxwd zyecw ea oi`y s` ,eyicwdle dnda
.ux`l uega dnda xyrn oica

:`aiwr iax oiekzp jkl ok`y dgiken `xnbdénð à÷écmb jk ± ©§¨©¦
,wiecnàãeîìz dì áéñð à÷cdfl xewn d`ian `ziixady dnn ± §¨¨¦¨©§¨

weqtd z` ux`l uegn aixwne dlirn oi`yänL íúàáäå'©£¥¤¨¨
,oaxwd zaxwd `id d`ade ,'mkizFxUrn z`e mkigafe mkizFlFr¥¤§¦§¥¤§¥©§§¥¤

dpéî òîLuega yxtedy dnda xyrny xnel `aiwr iax zpeeky §©¦¨
.yecwy dcen la` ,axw epi` ux`l

:`xnbd dywnéëä éà,denzl yi ,dyecw dlg `aiwr iaxl mby ¦¨¦
LBã÷ éànà ,áø÷ BðéàL øçàîzyecw eilr dlg dn oiprl ± ¥©©¤¥¨¥©©¨

:`xnbd zvxzn .dnda xyrníéìòaì Bîeîa ìëàðìxeq`y ± §¤¡¨§©§¨¦
.men ea letiy cr elk`le ehgyl eilral

bdep dnda xyrn :dpyna epipyúéaä éðôa àlLå úéaä éðôa. ¦§¥©©¦§¤Ÿ¦§¥©©¦
zl`ey .dfd onfa dnda xyrn miyixtn oi` recn dpc `xnbd

:`xnbdénð àðcéàä eléôà éëä éàbdep dnda xyrny ok m` ± ¦¨¦£¦©¦§¨©¦
:`xnbd daiyn .eyixtdl aeig didi dzr mb ,ziad ipta `ly mb

,eyixtdl exq`e eaeig elhia minkgàðeä áøãk(:çð ïî÷ì), ¦§©¨
àðeä áø øîàcxyrl `a xy`ky eraw minkg recn ,xg` oipra §¨©©¨

z` jeynl ick xicl uegn wxi gipdl i`yx epi` ,dnda xyrn
dpcenrzy odizeni` z` `iadl jixv `l` ,uegl e`viy zendad

r zereb ode uega,e`vi odipay cíBúé íeMî äøéæbmeyn ± §¥¨¦¨
,dzcil zrya dn` dzny dnda mb `vz ,wxi gipi m`y eyygy
xyrn yixtdl `ly mb exn` jk meyne .xyrna zaiig dpi` `ide

.mezi `vi `ny eyygy meyn ,dfd onfa dnda
:`xnbd dywnéëä éà,mezi yyg meyn dfd onfa oiyixtn oi`y ¦¨¦

àì énð àøwéòîxefbl ie`x did miiw did ycwnd ziay onfa mb ± ¥¦¨¨©¦Ÿ
.df yyg zngn ,yixtdl `lyàlàycwnd ziay onfay gxkda ¤¨

miiwäæøëäa øLôà`ly dfxkd ici lr ef zerh repnl xyt` ± ¤§¨§©§¨¨
,dyw ok m`e ,xyrzdl xicl mezi qipkdlénð àëädfd onfa ¨¨©¦

,äæøëäa øLôà.dfd onfa dnda xyrn yixtdl `ly exfb recne ¤§¨§©§¨¨
:dfd onfa miyixtn oi` recn xg` mrh zx`an `xnbdøîà àlà¤¨¨©

,àáø`ed ,dfd onfa dnda xyrn eyixti `ly mrhdíeMî ¨¨¦
icil ea e`eaiy eyygyäìwz,ddyn ,eaixwdl xyt` i`y oeiky ©¨¨

ehgeyl e` dceare dfibl `eaiy yegl yie ,men ea letiy cr eze`
.men ea letiy mcew

:dlwz yyg meyn zepwz epwz minkgy xewn d`ian `xnbdàðîe§¨
ïéLéc÷î ïéà ,[àéðúc] (ïðúã) ,äìwúì ïðéLééçc àøîéz,xac mey ¥§¨§¨§¦©§©¨¨§©§¨¥©§¦¦

ïéëéøòî ïéàå'ilr ipelt yi` jxr' e` ,'ilr ikxr' xnel oi`e ±, §¥©£¦¦
,ycwdl jxrd inc z` zzl aiigzdleïéîéøçî ïéàåxnel oi`e ± §¥©£¦¦

el` mixac lke ,ziad wcal md minxg mzqe ,'mxg df ixd' xac lr
mzeyrl xeq`,äfä ïîfamixacl oi` ,miiw ycwnd zia oi`y oeiky ©§©©¤

.ycwda lernle mdn zepdile lykdl lekie ,dpwz el`íàåxar §¦
eLéc÷äxar e` ,dfd onfaéøòäå,Cxar e`íéøçäå,z` ca`l aiig ¦§¦§¤¡¦§¤¡¦

lr ok dyr m` ,okle ,leykn icil mda e`eai `ly ick yicwdy dn
ø÷òéz ,äîäalr ok dyr m`e ,dxwerl jixv ±úBøéteúeñk §¥¨¥¨¥¥§

íéìëå,y cr mgipdl jixveá÷øéúBëzî éìëe úBòî ,mixac mdy §¥¦¦§§¨§¥©¨
,miawxp mpi`yéìBéCmze`çìnä íéì,,ea zexaer zepitq oi`y ¦§¨©¤©

.mc` icil ribiy yyg oi` myl utg jilyndeøewéò eäæéàå§¥¤¦
,lke` ea oi`y mewnl dqipkn ,xwriz dnda yicwd m`y exn`y

eäéðôa úìc ìòBð,äéìéàî äúî àéäåminkgy dfa x`eane .arxa ¥¤¤§¨¤¨§¦¥¨¥¥¤¨
.dlwzl eyygy meyn zepwz epwz

:`xnbd dywnéëä éà,,dlwzl eyygyLãwéì àì énð øBëa± ¦¨¦§©¦Ÿ¦§©
ea e`eai `ny dyecw ea legz `l dfd onfay ,xeka lr mb epwziy

ike :`xnbd zvxzn .dlwz icilàúléî àéìz ïãéãa øBëaike ± §§¦¨©§¨¦§¨
`ld ,epa dielz xekad zyecwLBã÷ íçøaedeyixtd `l m` s` - ¨¤¤¨

ligi `ly `l` minkg epwz `le ,en` mgxn ez`ivi zrn yecw `ed
dlgd dyecw j` ,leykn icil da `al milekiy dyecw mc`

.dlwz yyg iptn minkg deriwtd `l dil`n
:`iyewd z` zx`ane day `xnbdøîà÷ éëä,dywnd xn` jk ± ¨¦¨¨©

meyn ,dfd onfa dnda xyrn eyixti `ly minkg exfby oeik
eznday in lr mb epwziy ok m` ,dlwz icil ea e`eai `ny eyygy

c ,dfd onfa xeka zcll zcnereäééðãeàì eäðéð÷éìz` dpwiy ± ¦§¦§§§©§
eni` ipfe`íéáëBë éãáBòì,ickàøwéòî Lãwéì àìclegz `ly - §§¥¨¦§Ÿ¦§©¥¦¨¨

da yiy dnda oky ,en` mgxn `viyk dxeka zyecw cled lr
.dxekan dxeht ieb zetzey
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קכג oifge` mipy` cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

äðùîíéæòáå íéùáëá 'åë äîäá øùòî.mifre miyaka bdepe ,xnelk Ð

ùãç.lel` xg`l eclepy Ðïùé.lel` mcew eclepy Ðïéàå
äæ ìò äæî ïùéå ùãç ïéøùòúî.`xnba yxtnck Ðàøîâïéúéðúî àîéì

.ux`l dvega bdep ipzwc Ðïâã øùòîopixn`wc ,ux`a `l` bdep epi` Ð

devn lk :(`,fl) oiyecwc `nw wxta

,ux`a `l` zbdep dpi` rwxw zaeg `idy

.i`xwn dil opitlieáø÷éì.yecw e`l Ð

.xn`w ycwil Ð "bdep" ipzwc oizipzne

.yecw `zkld i`nl jenqa yxtneà÷éã
éîð`ed daxwdn `aiwr iaxc Ð

dizlinl `cenlz aiqpcn ,dl hrnnwc

.daxwd epiidc "dny mz`ade"nåîåîá
xyrn .olke`e mneiy cr oiznic Ð

milrac Ð men lra oia mz oia ,dnda

.odkl diazilc `xw ogky` `lc ,`ed

àðåä áøãë`wxit i`da onwl xn`c Ð

.(a,gp)íåúé íåùî äøéæâinp `kd Ð

xicl mezi qipki `ly ,mezi meyn dxfb

miqpkp lkd :oizipzna xn`c ,xyrzdl

`veie dtixhe mi`lkn ueg xyrzdl xicl

ax hwp ikdle .mezie onf xqegne otec

mzdc meyn Ð ipd lkn ith mezi `ped

gewl `l` xninl jiiy `l dizlin iab

dzny Ð mezi .`wxit i`da onwl mezie

dfe dzinl yxit df ,dcil zrya en`

.miigl yxitéîð àø÷éòîycwndyk Ð

!mezi meyn xefbp ,miiwàìà`l ikdl Ð

xyt`c Ð ycwnd zia onfa opixfb

mezi mc` qipki `ly oic zia zfxkda

inp `pci`d jklid .xyrzdl xicl

!dfxkda xyt`e ,eyxtiläì÷ú íåùîÐ

cr iiedyl jixve ,aixwdl dn lr epl oi`c

dfibc dlwz icil dia iz`e ,mneiy

.men `la ehgey e` ,dceareïéàå
ïéîéøçî,ycwdk ycw `ied mxgc Ð

.'ebe "miycw ycw mxg lk" :aizkcø÷òéú
.dlwz icil da izil `lc Ðäúî

äéìéàî.arxa Ðàéìú ïãéãá øåëáÐ

.dinzaøîà÷ éëäli`ed :opikxt ikd Ð

ediipce`l edpipwl Ð dlwzl zyiige

ieb ci iedizc ikid ik miebl zedni`c

!dxeka icil izil `le ,rvn`a
:éðùîå
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øùòîoieyy gqte xyrne xeka xikfdl libx mewn lka Ð 'ek dnda

`pz dilin iyitpc gqte .xeka ab` xyrn `pz ikdl ,odizepzna

.migqtaâäåðoileg) "owd geliy" yixa opixn`c `d Ð ux`l dvegae ux`a

fbd ziy`xn cal ,jxevl `ly "ux`l dvegae ux`a" `pzc `kid lkc (a,glw

la` ,`zlikn `idda opzc edpda epiid Ð

.`ed jxevl `kdéáøleki xne` `aiwr

seqa dxenza Ð 'ek xyrn mc` dlri

`aiwr iax inp xn`w (a,`k) "miycw el`"

,axw epi` ux`l dvegn `ad xekac ,ikd

c wxt) dlg zkqnc oizipzn mzd iwenc

zexeka dlrd qepbihp` oac (`i dpyn

.`aiwr iaxk Ð epnn melaw `le laan

áøëmeyn dxifb `ped ax xn`c `ped

) oiwxita onwl `ped axc Ð mezi:(a,gp

meyn xfbinl jiiy `l mye .oxyrn cvik

jiiy o`k la` ,otec `veie dtixhe mi`lk

,`l` .mezi meyn enk edpd meyn xfbinl

.`kd dhwp Ð mzd `ped ax hwpc icii`

hwpck mezie gewl hwp `lc :dniz ,edine

`wec `kd hwpc :yxtl il d`xp jkl !mzd

`lc meyn ipixg`an ith dia erhc ,mezi

`l` dil zgkyn `l inp mezic ,i`iwa

.miigl yxit dfe dzinl yxit dfa

àìàoi`c `kd rnyn Ð dlwz meyn

meyn dfd onfa bdep dnda xyrn

dna" wxta mz epiax dywde .dlwz

oa xfrl` iaxc (a,cp zay) "d`vei dnda

ilbr itl` xqixz xyrn ded dixfr

,did oaxegd xg`le .`zy lka dixcrn

xg`l did `iyp `edy i`kf oa opgei oaxc

oax eixg`e ,oaxegoax iniae ,l`ilnb

dixfr oa xfrl` iax z` epn l`ilnb

"xgyd zltz" wxta `zi`ck ,`iyp

!did dpy dxyr dpeny oae (a,fk zekxa)

oipzepy xeyira ixii`c llk yxtl oi`e

yxtl inp wgece .`pepx` enk jlnl

didy ohw `edyk el did qetexhet`c

lk dnda xyrn elha `l `nye .xyrn

.oaxegl jenq jk

ïéàåo`nl elit` Ð dfd onfa oinixgn

minxg mzq :(`,hk oikxr) xn`c

`ki` Ð mipdkl yxtna elit` ,mipdkl

cia mdy onf lkc ,dlwz meyn xfbinl

yixa lirl `zi`ck ,ycwd od ixd milra

`nw wxtae .(`,al) "oiycwend ileqt lk"

xaqwc :i"yx yxit (`,bi) dxf dcearc

mzq xaqwc ,"odkl edlek `paidi ded mzd i`ed i`" :(`,hk) "edcy yicwnd" wxt seqa oikxra `ler xn`c `de .ziyixtck inp i`e .ziad wcal minxg mzq

,ziad wcal minxg mzq mzd xaqc ,dcedi ax :mz epiax dywn ikd e`lac .irwxwna epiidc ,wlgl yi Ð diqkpl edpnixg`c `xab `edd iab ,mipdkl minxg

.ith dlwz icil iz`c oky lk Ð mler xeqi` edl zxq` i`c ,zerwxwna mzdc :mz epiax xne`e ?`xdpa icye ifef rax` lewyilc diict ici lr mzd ixy ikid

:xnel yie !ilhlhna `d irwxwna `d :ipyne ,bdep laeidy onfa `l` bdep minxg dcy oi`c `ipzc `dn dlr jixtc ,oilhlhna ixii`c mzd rnync :dyw ,edine

dedc "inp" xn`wcn rnyn ,ded inp irwxwna `zicanetc dyrn `de :xn`wc ab lr s`e .enc ilhlhnkc mzd wiqnck ,"ilhlhn" ixw ux`l dveg irwxwnc

ded `l i`c ,`caer ded inp irwxwac cenlzdl dil `hiyt df gknc ,`zyd `gipc oky lke .cal irwxwnd `l` xizd `l mewn lkn Ð ilhlhnae irwxwna

.edl ixy ded `l Ð ilhlhn `l` mzdúåòî"dry lk" wxta rnyn oke .zexdp x`ya ibq `le ,glnd mil `wec rnyn Ð glnd mil d`pd jilei zekzn ilke

`eddac :dnize .glnd mil d`pd jilei :opixn` ,zne ezexifpl zern yixtd :`nlra oke .dipira lihn glnd mil la` ,dwigy `ira zexdp x`yac (`,gk migqt)

mzd `nye !exzyil jci`e ,`xdpa icype ifef drax` lewype :xn`w (a,dp) "el e`ived" wxta `neia oke ,`xdpa icye ifef rax` liwy :xn`w (`,hk) oikxrc `caer

.`xdpa icyle ,ediilr llgne ifef edpd wegyl jixv Ð irax rhp e` irax mxk llgl `a mc`yk eiykre .dwigy ici lr ixii`éàåÐ 'ek zlc lrep xewir edf

xzei elit` elawl dvxiy odkl oizndle ,dpizp zevn miiwl el yiy ,l`xyi `irain `lc .ikd carinl opixy ded `l dfd onfa xekaamiynge dwca mei miylyn

`l` .ozi `l df ixd "il edpz" onfd jeza odkd el xn` :ipzwck ,dfd onfd jez elawl odk `a elit` epiid Ð lthil aiig dnk cr :(a,ek lirl) opzc `dc .dqba

Ð lclecn exrye owf milgx ly xkfa :opz (`,dl) lirle .xeka iab ikd ipznl `zkec meya hinzyin `lc ,dtikl eqpekl odk dil ixy `l Ð odkd elaw elit`

eqpek did m` miycw cqtd `ki` Ð diict `la men zlitpa ixyc xekac .dfd onfa yicwnl xeka oia wlgl yie !men ea letiy cr oizndl oilibx eidy rnyn

.miycw cqtd o`k oi` dtikl eiykr eqpkyk jklid ,ceai`l mincd jilydl irain dil wixt i`e ,oeict `la ixy `l men ea ltp elit`c ,yicwn la` .dtikl
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.íéLc÷ena àì ìáà ïéleça ,úéaä éðôa àlLå§¤Ÿ¦§¥©©¦©¦£¨Ÿ©§¨¦

ïàváe ø÷aa âäBðå¯íéNáka ,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàå §¥©¨¨©Ÿ§¥¦§©§¦¦¤©¤©§¨¦
ïLiáe Lãça ,äæ ìò äfî ïéøOòúîe íéfòáe¯ïðéàå ¨¦¦¦§©§¦¦¤©¤¤¨¨©¨¨§¥¨

Lãçä íà äîe :ïéca äéäL .äæ ìò äfî ïéøOòúî¦§©§¦¦¤©¤¤¨¨©¦¨¦¤¨¨
äæa äæ íéàìk ïðéàL ïLiäå¯äfî ïéøOòúî íðéà §©¨¨¤¥¨¦§©¦¤§¤¥¨¦§©§¦¦¤

äæa äæ íéàìk ïäL íéfòå íéNák ,äæ ìò¯ïéc Bðéà ©¤§¨¦§¦¦¤¥¦§©¦¤§¤¥¦
"ïàöå" :øîBì ãeîìz äæ ìò äfî ïéøOòúî eäé àlL¤Ÿ§¦§©§¦¦¤©¤©§©¨Ÿ

¯.ãçà ïàö ìk òîLîàøîâàìc ïéúéðúî àîéì ©§©¨Ÿ¤¨¥¨©§¦¦§¨
íãà äìòé ìBëé :øîBà àáé÷ò éaø ,àéðúc àáé÷ò éaøk§©¦£¦¨§©§¨©¦£¦¨¥¨©£¤¨¨
:øîBì ãeîìz epáéø÷éå õøàì äöeçî äîäa øNòî©§©§¥¨¥¨¨¨¤§©§¦¤©§©
"íëéúøNòî úàå íëéçáæå íëéúìò änL íúàáäå"¯ ©£¥¤¨¨ŸŸ¥¤§¦§¥¤§¤©§§Ÿ¥¤

ãçàå äîäa øNòî ãçà ,øaãî áeúkä úBøNòî ézLa¦§¥©©§©¨§©¥¤¨©§©§¥¨§¤¨
íB÷nî ,ïâc øNòîïâc øNòî äìòî äzàL¯äzà ©§©¨¨¦¨¤©¨©£¤©§©¨¨©¨

øNòî äìòî äzà éàL íB÷nîe ,äîäa øNòî äìòî©£¤©§©§¥¨¦¨¤¦©¨©£¤©§©
ïâc¯!äîäa øNòî äìòî äzà éà¯àîéz eléôà ¨¨¦©¨©£¤©§©§¥¨£¦¥¨

ïàk ,àáé÷ò éaø¯ïàk ,áøwéì¯,éîð à÷éc .Lcwéì ©¦£¦¨¨¦¨¥¨¦©¥©§¨©¦
.dpéî òîL ,"änL íúàáäå" :àãeîìz dì áéñð à÷c§¨¨¥¨©§¨©£¥¤¨¨§©¦¨

¯LBã÷ éànà áø÷ BðéàL øçàî ,éëä éà¯ìëàðì ¦¨¦¥©©¤¥¨¥©©¨§¤¡©
,éëä éà ."úéaä éðôa àlLå úéaä éðôa" .íéìòaì Bîeîa§©§¨¦¦§¥©©¦§¤Ÿ¦§¥©©¦¦¨¦

!éîð àðcéàä eléôà¯øîàc ,àðeä áøãk:àðeä áø £¦¨¦¨¨©¦¦§©¨§¨©©¨
.íBúé íeMî äøéæb¯àlà !àì éîð àøwéòî ,éëä éà §¥¨¦¨¦¨¦¥¦¨¨©¦¨¤¨

¯éîð àëä ;äæøëäa øLôà¯àlà !äæøëäa øLôà ¤§¨§©§¨¨¨¨©¦¤§¨§©§¨¨¤¨
äìwúì ïðéLééçc àøîéz àðîe .äìwz íeMî :äaø øîà̈©©¨¦©¨¨§¨¥§¨§¨§¦©§©¨¨
ïîfa ïéîéøçî ïéàå ,ïéëéøòî ïéàå ,ïéLéc÷î ïéà :ïðúc¦§©¥©§¦¦§¥©£¦¦§¥©£¦¦©§©

éøòäå Léc÷ä íàå ,äfääîäa ,íéøçäå C¯,ø÷òéz ©¤§¦¦§¦§¤¡¦§¤¡¦§¥¨¥¨¥
íéìëå úeñk úBøét¯úBëzî éìëe úBòî ,eá÷øé¯ ¥§§¥¦¥¨§¨§¥©¨

éìBéøewéò eäæéàå ;çìnä íéì C¯äéðôa úìc ìòBð ¦§©©¤©§¥¤¦¥¤¤§¨¤¨
.äéìéàî äúî àéäå¯!Lcwéì àì éîð øBëa ,éëä éà §¦¥¨¥¥¤¨¦¨¦§©¦¨¦©©

¯!LBã÷ íçøa àúléî àéìz ïãéãa øBëa¯éëä §§¦©©§¨¦§¨¨¤¤¨¨¦
!àøwéòî Lcwéì àìc ,íéBâì eäééðãeàì eäðéð÷éì :øîà÷̈¨©¦§¦§§§©§§¦§¨¦©©¥¦¨¨
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xcde"קכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zexeka(iyiy meil)

lr dfd onfa xeka zyecw repnl epwz `ly mrhd :`xnbd zvxzn
y meyn ,iebl en` ofe` zxikn iciøLôàzxg` dpwz zeyrláøãk ¤§¨¦§©

äãeäé áø øîàc ,äãeäé,àì Bì øzeîíãB÷ øBëaa íeî ìéèäì íã §¨§¨©©§¨¨§¨¨§¨¦©§¤
àöiLxekad,íìBòä øéåàì.dxekaa ycwzn epi` jk jezny ¤¥¥©£¦¨¨

meyn ,iebl xekad m` ofe` zxikn xy`n dticr ef dpwzy mrhde
.daxwd zyecwn wx eriwtn mende ,odkl ozip men lra xekay
ozip epi`e ,ixnbl xekad zyecw riwtn iebl en` ofe` zxikn la`

.odkl
ok m` :`xnbd dywnénð àëä,dfd onfa dnda xyrn iabl mb ± ¨¨©¦

,ixnbl dnda xyrn zevn jka eriwtde edeyixti `ly epwiz recn
ixdeàøwéòî àîeî déa éãLc øLôàmen elihiy owzl ozip ± ¤§¨§¨¥¥¨¥¦¨¨

`l ,xyrn zyecw eilr legze ez`vay ick ,dligzn ixiyra
:`xnbd zvxzn .dlwz icil ea e`eai `le ,axwdl ycwziòãé éî¦¨©

÷éôð éämen da lihie ycwzze zixiyr `vz dnda efi` rcei ike ± ¥¨¦
.xyrnd mcewäøNò Léøa déì ÷étîc àîéz éëådvxz m`e ± §¦¥¨§©¦¥§¥£¨¨

ixde ,zixiyr `ivei dze`e znieqn dndaa men lihiy ,xnelàì'Ÿ
àðîçø øîà 'òøì áBè ïéa øwáé,(âì æë àø÷éå)xgai `ly epiidc §©¥¥¨©¨©©£¨¨
.xyrnl xicdn `vz dnda efi`àîeî déa éãLc øLôà àîéz éëå§¦¥¨¤§¨§¨¥¥¨

déøãò éleëazendad lka men lihiy owzpy ,xnel dvxz m`e ± §¥¤§¥
i` .dnda xyrn oaxwl odn zg` s` ycwz `ly ick ,excray

ik ,ok owzl xyt`äîäa ïðéòáe ,Lc÷nä úéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥©¦§¨¨¦©§¥¨
äáø÷äìxev didie ±,zepaxwl zendaa jàkéìåmen lihi m`e - §©§¨¨§¥¨

.daxwdl zenda dpiidz `l ,eizenda lka
,ok m` :`xnbd dywnénð àëämb ±,äîäa øBëáamen ea lihi `l ¨¨©¦¦§§¥¨

ik ,cleeiy mcew,äáø÷äì äîäa ïðéòáe ,Lc÷nä úéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥©¦§¨¨¦©§¥¨§©§¨¨
àkéìå:`xnbd zvxzn .daxwdl zenda dpiidz `l -øLôà §¥¨¤§¨

ïéèeLôa,opi`y oiheytd ex`yi ,eizexeka lka men lihi m` mb ¦§¦
,ok m` :dywne `xnbd day .daxwdl zexekaénð àëäxyrn iabl ¨¨©¦

ixde ,daxwdl zepaxw eidi `ly eyyg recn ,dfd onfa dnda
ïéçe÷ìa øLôàlr wx lg dnda xyrn aeigy ,[zeiepw zenda±] ¤§¨¦§¦

:`xnbd zvxzn .diepw lr `le elv` dclepy dndaeäéàc ïåék¥¨§¦
déøãò éleëa àîeî déa éãLoigewlde ,excr lka men lihi m` ± ¨¥¥¨§¥¤§¥

,oihreníéLã÷a éìéñôc éîeî éçéëLemilqetd minen ievn mbe ± §¦¦¥¦§¦¦§¨¨¦
,miycwaéìñt énð ïéòaL ïéwec eléôàcwc mexwa men s` ixdy - ©£¦¦¤¨©¦©¦¨§¦

,lqet oirayéçéëL àìzeie`xd zenda zeievn dpiidz `l ± Ÿ§¦¦
.elv` eclepy zendad lka men lihiy epwiz `l okle ,daxwdl

bdep dnda xyrn :dpyna epipy.ïéLc÷ena àì ìáà ïéleça©¦£¨Ÿ©§¨¦
jxved recn :`xnbd dywn .xyrnn oiycwen xehta dpc `xnbd

a xyrn zyxtd aeig oi`y eprinydl `pzdïéLc÷eîzendan - §¨¦
`lde ,miycwàèéLtixdy ,`edeäðéð déãéc åàìel` zenda ± §¦¨¨¦¥¦§

:`xnbd zvxzn .mxyrl aiigzi dnle ,ycwd ly `l` ely mpi`
zwqer epizpyn,íél÷ íéLã÷a,minly znda oebkéaøc àaélàå §¨¨¦©¦§©¦¨§©¦

íä íéìòa ïBîî íél÷ íéLã÷ øîàc ,éìéìbä éñBémikiiy ± ¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦§§¨¦¥
,mdilral,àéðúcoecwtd zreay iabl xn`p(áë¯àë ä àø÷éå) §©§¨

`hgz iM Wtp''äa ìòî äìòîerAWpe 'ebe oFcTtA FzinrA Wgke ¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©§¦¥©£¦§¦¨§¦§©
'da' azkp eli`ke ,dixg`le diptl 'ygke' zaiz miyxece ,'xwW lr©¨¤

,ezinra mbe 'da mb ygiky xnelk ,'ygke ezinra' ,'ygkeúBaøì§©
ly oecwta xtky xney,íél÷ íéLã÷oeik ,my`e yneg aiigyïäL ¨¨¦©¦¤¥

miaygp,íéìòa ïBîî,exiag lv` minly znda ciwtd m` xnelk §§¨¦
ynege oxw mlyn ,dced jk xg`e elv` dpi`y raype xneyd xtke
mdy milw miycw lr ,miycw lr mirayp oi`y s`e ,my` `iane

,mirayp milra oenndygkde 'da dygkd o`k yiy `vnpe
,ezinra.éìéìbä éñBé éaø éøác,oky oeikeàðéîà Czòc à÷ìñ ¦§¥©¦¥©§¦¦¨§¨©§¨¨¦¨
eøOòéìaiigy xnel zrcd lr dler did ±,dnda xyrna oià÷ ¦©§¨

ïì òîLî.milw miycwa `l elit`e ,miycwa bdep xyrn oi`y ©§©¨
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàåmiaiig milw miycwy xn`p ile` ± §¥¨¨¦©¦

ixiUrd' :`xnbd daiyn .mdilral mikiiyy oeik ,xyrnaäéäé ¨£¦¦¦§¤
àðîçø øîà 'Lã÷,(áì æë àø÷éå)wx lg xyrn aeigy dfn cnlpe Ÿ¤¨©©£¨¨

,dyecw dpi` xyrnd mcewy dnda lràìålrLBã÷ øákL± §Ÿ¤§¨¨
.xyrnd mcew dyecw da didy

:`xnbd dywn'Lã÷ äéäé' àðîçø áúëc àîòèmiycw xehtl ©£¨§¨©©£¨¨¦§¤Ÿ¤
,xyrnn milwøNòî úMeã÷ àìééç àðéîà äåä éëä åàì àä̈¨¨¦£¨¨¦¨¨§¨§©©£¥

eäéåléòmiycw lr xyrn zyecw dlg dzid ,df herin `ll mle` ± ¦¨©§
,milwàìééç àì äl÷ äMeãwà äøeîç äMeã÷ àzLäm` dne ± ©§¨§¨£¨©§¨©¨Ÿ¨§¨

,dlw dyecw lr dlg dpi` dxeng dyecwäMeãwà äl÷ äMeã÷§¨©¨©§¨
àéòaéî äl÷lr dlg dpi` dlwd xyrn zyecwy xnel jxvp ike ± ©¨¦©§¨

.milw miycw x`y ly dlw dyecw
dyecw lr dlg dxeng dyecw oi`y epivn okid zx`an `xnbd

:dlwïðúc ,àéä éàîéLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà ,(.áì äøåîú) ©¦¦§©¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥
äMeã÷ì äMeãwî íúBà ïépLî ïéà ,úéaä ÷ãadycwedy dnda ± ¤¤©©¦¥§©¦¨¦§¨¦§¨

dxeng gafn zyecwy s` ,gafnl dze` miyicwn oi` ziad wcal
,ziad wcal dze` miyicwn oi` gafnl dycwed .ziad wcan

,ziad wcal dinc ozil aiig `diy xnelkBúBà ïéLéc÷î ìáà- £¨©§¦¦
l yecwd z`gafnéeléò Lc÷äd`pd zaehy ,ziad wca iycwl ¤§¥¦

,ziad wcal ozi ,gafnl dyecwd ef dndan el yiyBúBà ïéîéøçîe©£¦¦
dndan el yiy d`pdd zaeh inc odkl ozle mixgdl leki oke ±
lr dlg dxengd gafn zyecw oi`y dfa x`eane .gafnl dyecwd
`idy xyrn zyecwy oky lk ok m`e ,dlwd ziad wca zyecw
hrnl aezkd jxved recne ,milw miycw lr legz `l ,dlw dyecw

:`xnbd zvxzn .dnda xyrnn milw miycwàîéúc eäî`ny ± ©§¥¨
xn`zíúäwca zyecw lr dlg gafn zyecw oi`y epipyy dn ± ¨¨

meyn `ed ,ziadàîéé÷ äìBòì åàì äîäa ìëczendad lk oi` ± §¨§¥¨¨§¨¨§¨
leki epi` okle ,dlik`l zecner maex ixdy ,daxwdl zecner

.gafn zyecw dilr ligdlàëä ìáàoeik ,dnda xyrn iabl o`k ± £¨¨¨
àîéé÷ øNòîì äîäa ìëc,xyrzdl dzligzn zcner dnda lk ± §¨§¥¨§©£¥¨§¨

,okldLc÷àc áb ìò óà,oaxwldpéî øNòîc àøeqéà ò÷t àì ©©©§©§§¨Ÿ¨©¦¨§©£¥¦¨
'ycw didi' weqtd jxved okle ,dpnn dnda xyrn aeig rwti `l ±

.dnda xyrnn dxeht milw miycw znday epcnll
:`xnbd dywndpéî à÷ôð éàîìzyecw m` `vei did oic dfi` ± §©¨§¨¦¨

,dlg dpi`y xnel epkxvedy ,milw miycw lr dlg dzid xyrn
zvxzn .milw miycw x`yn yecw xzei epi` dnda xyrn `lde
`ly exkenl xeq`e ezectl xeq` `di men da leti m`y :`xnbd

xeari['ìàbé] (øëîé) àì'áe ['øëné] (ìàâé) àì'a,(çë æë àø÷éå) §Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥
.milw miycw x`ya `le xyrna wx yiy `xneg `id efeòîLî à÷̈©§©

ïì.dnda xyrnn dxeht milw miycw znday 'ycw didi' weqtd ¨
:dpyna epipy,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàå ïàváe ø÷aa âäBðå§¥©¨¨©Ÿ§¥¦§©§¦¦¤©¤

íéfòáe íéNákaoixyrzn opi`e oyiae ycga ,df lr dfn oixyrzne ©§¨¦¨¦¦
.df lr dfn

:`ziixaa epipy .oyie ycg oica dpcd `ziixa d`ian `xnbdeéäéå§¦§
äæ ìò äfî ïéøOòúî ïLéå Lãç,íéfòå íéNák äîe ,øîBçå ìwî ¨¨§¨¨¦§©§¦¦¤©¤¦©¨¤©§¨¦§¦¦

íäLmde ,mipey mipin,äæa äæ íéàìkmewn lknäfî ïéøOòúî ¤¥¦§©¦¤¨¤¦§©§¦¦¤
äæ ìò,,äæa äæ íéàìk ïðéàL ïLéå LãçikeeøOòúiL ïéc Bðéà ©¤¨¨§¨¨¤¥¨¦§©¦¤¨¤¥¦¤¦§©§

äæ ìò äfî.øîBì ãeîìzézLa ,'øOòz øOò' (áë ãé íéøáã) ¦¤©¤©§©©¥§©¥¦§¥
ïâc øNòî ãçàå äîäa øNòî ãçà ,øaãî áeúkä úBøNòî, ©©§©¨§©¥¤¨©§©§¥¨§¤¨©§©¨¨

ee ,cgi zexyrnd izy z` aezkd xikfdaäîäa øNòî Léwî©¦©§©§¥¨
ïâc øNòîì,äîy myk ±àì ïLiä ìò Lãçî ïâc øNòn,xyrzn §©§©¨¨©©§©¨¨¥¨¨©©¨¨Ÿ

ea xn`p ixdy ,dizexit lr dpy lk zexitn xyrl jixv `l`(íù)
,'dpy dpy dcyd `vid jrxf z`eaz lk z` xyrz xyr'óà©

äîäa øNòî,obc xyrnl ywedyàì ïLiä ìò Lãçî,xyrzn ©§©§¥¨¥¨¨©©¨¨Ÿ
.dpy dze`a eclepy zendan xyrl jixv `l`

:`xnbd dywnéëä éàiptn df lr dfn mixyrzn oi` oyie ycgy ¦¨¦
,obc xyrnl ywiddàîéì énð íéfòå íéNákmifre miyaka mb ± §¨¦§¦¦©¦¥¨

y oeik ,df lr dfn mixyrzn mpi`y xn`pLéwîaezkdøNòî ©¦©§©
,ïâc øNòîì äîäaeàì Bðéî BðéàL ìò ïénî ïâc øNòn äî §¥¨§©§©¨¨©©§©¨¨¦¦©¤¥¦Ÿ

,xyrznàì Bðéî BðéàL ìò ïénî äîäa øNòî óà.xyrzn ©©§©§¥¨¦¦©¤¥¦Ÿ
:`xnbd zvxznàðîçø éaødxn`e dxezd dzaix ±æë àø÷éå) ©¦©£¨¨
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oifge` mipya cenr bp sc ± oey`x wxtzereay

:ipyneøùôàoxn`ck ,jdn `ticr `de .dcedi axck izixg` `zpwza Ð

ipwn dedc Ð ixn axc dizeig i`lk ikd meync (a,b zexeka) `nw `wxita

.odk zyecwn elit` edl rwtnc meyn ,iebl ediipce`léîð àëä,xyrn iab Ð

`xwirn `nen dia icyilc ,iiedyl jixv `lc `zpwza xyt`rci in :ipyne !

.witp idäøùò ùéøá.ixiyra Ðàì
ø÷áé`l` ,ep`ivei `l `edy rnyn Ð

.envrn `vei `edéãùã øùôà àîéú éëå
äéøãò äéìåëá àîåî äéámcew Ð

lihdl xzene oileg od oiicrc ,xyriy

lra lr lg xyrnc ,xyri jk xg`e .men

aeh oia xwai `l" :(fk `xwie) aizkck ,men

:jixtwe ."rxløåëá éáâì éîð àëäÐ

:jxtinl `ki` ,men oda lihi zxn`wc

!'ek ycwnd zia dpai dxdnéîð àëä
ïéçå÷ìá øùôàjixv oi` oigewldy Ð

,xyrnd on oixeht ixdy ,men mda lihdl

dpzna el ozipde gewld :oizipzna ipzwc

edi`c oeik :ipyne !dnda xyrnn xeht Ð

miclepd oixeht ,dixcr ileka oinen icy

igikye .hren xac migewl eed Ð elv`

oiwec elit`e ,miycwa ilqtc `aeh inen

zenda igiky `l jkld ,ilqt oiray

.xyrn opiyixtn `l ikd meyn .daxwdl

éìéìâä éñåé éáøã àáéìàåjixhv` Ð

m`y Ð milw miycw zeaxl .opireny`l

extke minly zenda exiag lv` ciwtd

oxw mlyi Ð dced jk xg`e dilr raype

,"ezinrae 'da" dia `pixwc ,my`e ynege

ezinra ygke 'da lrn dlrne" :aizkc

.ezinrae 'dl oda yi minlye ,"mlyiàëä
éîð.exyrilc Ðùã÷ äéäéixiyr" Ð

."ycw didiøùòî úùåã÷yxtn Ð

`le xkni `l"a ediilr xearie ,onwl

."l`biäùåã÷ì äùåã÷îzyecw oi`y Ð

lr s`e ,ziad wca zyecw lr dlg gafn

wca zyecw `le .dxeng gafn zyecwc ab

ozil aiig `diy ,gafn zyecw lr ziad

.ziad wcal odincïéùéã÷î ìáàÐ

.ziad wca iycwl gafn iycwùã÷ä
éåìéòzyecwn el yiy d`pd zaeh Ð

zaeh `id efe .ziad wcal ozil leki gafn

xg` l`xyin rlq lehil lekic Ð d`pd

,dpaixwiy odk eza oal dppziy zpn lr

.(`,fk zexeka) "dnk cr" wxta oxn`ck

xeriy eze` minca dlrny epiid Ð ielir

.xafbl ozepe ,d`pd zaehïúåà ïéîéøçîå
itk odkl ozie ,oinixgn gafn iycwa Ð

gafn wlg la` .oda el yiy d`pd zaeh

.izixg` dyecw mey `liig `låäî
àîéúãzyecw `liig `lc `nrh epiid Ð

dnda lkc Ð ziad wca zyecw` gafn

zenda aex ixdy ,`niiw dlerl e`l

dnda lkc ,xyrn iabl la` .gafn iycwl diipyl `l ezc ,ziad wca zyecw dlr `liige xnbe ,dycw` xity Ð ziad wcal dycw` ik ,jkld .dlik`l zecner

.dpin xyrn zxez rwt `l Ð minlyl dycw`c ab lr s` ,`niiw xyrnläðéî à÷ôð éàîìåminly` xyrn zyecw `liig ded i` Ðxyrn xing `l `d

!minlynìàâé àìå øëîé àìá äìò í÷éîì.ycw xaky `le Ð "ycw didi" :ol rnynw .oeict ipa eed minlyc Ðàì ïùéä ìò ùãçî ïâã øùòî äîaizkc Ð

.d`ad dpyl dxary dpyn `le ,dxary dpyl ef dpyn `le ,xyrn dz` dpy `veid ."dpy dpy dcyd `veid" :(ci mixac)åðéàù ìò ïéîî ïâã øùòî äî
ðéîàì å.dfle dfl alg oz :onwl opixn`ck Ðïàöå.xyrn oiprl aeyg cg` oin o`v lk :rnync Ðøùòú øùò áéúëä.obc xyrnl ywz`c Ðåéúù÷ä äðùì

.lel` xg`l eclepy lr ,lel` mcew clepy ,dxary dpy lyn mexzi `ly ,obc xyrnl dnda xyrn Ðøçà øáãì àìå.epina oin Ðïéîøåú ïéàxyrna Ð

.ixiinw obcäæì áìçå äæì áìç ïú.envr ipta eizexyrn cg` lkl oziy `pngx xn`we ,"epnn ealg z` mknixda" :(gi xacna) aizkck ,xyrne dnexz epiid Ð
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øùôàizyxit ("`wc" ligznd xeac a,b) `nw wxta lirl Ð dcedi axck

.dcedi axk ol `xiaq `lc oeik ,iebl iiepw`l ixy ociclc

ùã÷äleki Ð gafn zyecwn el yiy d`pd zaeh :qxhpewa yxit Ð ielr

,xg` l`xyin rlq lehil lekic Ð d`pd zaeh efe .ziad wcal ozil&

,daixwdl odk eza oal dppziy zpn lr

cr ,(`,fk zexeka) "dnk cr" wxta xn`ck

(`,gk) oikxr zkqnae .qxhpewd oeyl o`k

:"edcy yicwnd"a opzc .xg` oipra yxtn

miycw iycw oia ,eiycw z` mc` mixgn

.minc ozep Ð xcp m` ,milw miycw oia

.ezeixg`a aiigc ,el oiey einc lky :yexit

"dler df xey" .dzaeh ozep Ð dacp m`e

df xeya dvex mc` dnk micne` Ð

d`pd zaehe .aiig epi`y dler ezelrdl

`kiiy `l (`,fk zexeka) "dnk cr" wxtc

dl xn`w ipd iabc ,'ek lk`pd xaca `l`

(a,gk) oikxra ipzw `peeb i`d ike .mzd

men lra oia mz oia xekad :opzc ,xeka iab

?eze` oicet cv dfi`ae ,eze` oinixgn

df xekaa ozil dvex mc` dnk micne`

iab ,inp i` .ezeg` oal e` ,eza oal epzil

,ef d`pd zaeh `kiiy xcipe acip oi`y xac

jci` `kiiy Ð acipe xcipd xaca la`

.d`pd zaeh

ãåîìú`iz` `kd Ð xyrz xyr xnel

,xnege lwn `wtne `yiwid

"oiycwend ileqt lk" [wxta] (iab) lirle

iab ,`yiwidn witne xnege lw iz` (`,bl)

zia exyc lld ziae i`ny ziac `zbelt

ligznd xeaic) mye .mixfl elit` lld

.izyxit ("lld ziae"
dne

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

íãàì Bì øzeî :äãeäé áø øîàc ,äãeäé áøãk øLôà¤§¨¦§©§¨§¨©©§¨¨§¨¨
.íìBòä øéåàì àöiL íãB÷ øBëáa íeî ìéhäì¯àëä §©¦¦§¤¤¥¥©£¦¨¨¨¨

!àøwéòî àîeî äéa éãLc øLôà ,éîð¯÷éôð éä òãé éî ©¦¤§¨§¨¥¥¨¥¦¨¨¦¨©¥¨¥
äøNò Léøa déì ÷étîc :àîéz éëå¯ïéa øwáé àì" §¦¥¨§©¥¥§¥£¨¨Ÿ§©¥¥

äéa éãLc øLôà :àîéz éëå !àðîçø øîà "òøì áBè¨©£©©£¨¨§¦¥¨¤§¨§¨¥¥
déøãò éleëa àîeî¯ïðéòáe ,Lc÷îä úéa äðaé äøäî ¨§¥¤§¥§¥¨¦¨¤¥©¦§¨¨¥©

.àkéìå äáø÷äì äîäa¯äîäa øBëáa ,éîð éëä¯ §¥¨§©§¨¨§¥¨¨¦©¦¦§§¥¨
.àkéìå äáø÷äì äîäa ïðéòáe ,Lc÷nä úéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥©¦§¨¨¥©§¥¨§©§¨¨§¥¨

¯.ïéèeLôa øLôà¯!ïéçe÷ìa øLôà ,éîð àëä¯ïåék ¤§¨¦§¦¨¨©¦¤§¨¦§¦¥¨
éîeî éçéëLe ,déøãò éleëa àîeî déa éãL eäéàc§¦¨¥¥¨§¥¤§¥§¦¦¥

éìñt éîð ïéòaL ïé÷ec eléôàc ,íéLã÷a éìéñôc¯àì ¦§¦¦§¨¨¦©£¦¦¤¨©¦©¦¨§¦¨
,àèéLt ïéLc÷eî ."ïéLc÷ena àì ìáà ïéleça" .éçéëL§¦¦©¦£¨Ÿ©§¨¦§¨¦§¦¨

!eäðéð déãéc åàì¯éñBé éaøc àaélàå ,íél÷ íéLã÷a ¨¦¥¦§§¨¨¦©¦§©¦¨§©¦¥
íél÷ íéLã÷ :øîàc ,éìéìbä¯:àéðúc ,íä íéìòa ïBîî ©§¦¦§¨©¨¨¦©¦¨§¨¦¥§©§¨

'äa ìòî äìòîe""¯ïBîî ïäL íél÷ íéLã÷ úBaøì ¨£¨©©©§©¨¨¦©¦¤¥¨
àðéîà Czòc à÷ìñ ;éìéìbä éñBé éaø éøác ,íéìòa§¨¦¦§¥©¦¥©§¦¦¨§¨©§¨¨¦¨

.ïì òîLî à÷ ,eøOòéì¯!éîð éëä àîéàå¯"Lã÷ äéäé" ¦©©¨©§©¨§¥¨¨¦©¦¦§¤Ÿ¤
àðîçø áúëc àîòè .LBã÷ øákL àìå ,àðîçø øîà̈©©£¨¨§Ÿ¤§¨¨©£¨¦§©©£¨¨

eã÷ àìééç àðéîà äåä éëä åàì àä ,"Lã÷ äéäé"úM ¦§¤Ÿ¤¨¨¨¦£¨¨¦¨¨§¨§©
àì äl÷ äLeãwà äøeîç äMeã÷ àzLä eäéåléò øNòî©£¥¦¨©§¨§¨§¨£¨©§¨©¨¨
àéä éàî !àéòaéî äl÷ äLeãwà äl÷ äMeã÷ ,àìééç¯ ¨§¨§¨©¨©§¨©¨¦¨£¨©¦

úéaä ÷ãa éLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà :ïðúc¯ìáà ,äMeã÷ì äMeãwî íúBà ïépLî ïéà ¦§©¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥¤¤©©¦¥§©¦¨¦§¨¦§¨£¨
éeléò Lc÷ä BúBà ïéLéc÷î.BúBà ïéîéøçîe¯äìBòì åàì äîäa ìëc íúä :àîéúc eäî ©§¦¦¤§¥¦©£¦¦©§¥¨¨¨§¨§¥¨¨§¨

dLc÷àc áb ìò óà ,àîéé÷ øNòîì äîäa ìëc àëä ìáà ;àîéé÷¯øNòîc àøeqéà ò÷t àì ¨§¨£¨¨¨§¨§¥¨§©£¥©§¨©©©§©§§¨¨§©¦¨§©£¥
dpéî à÷ôð éàîì ;dpéî¯ïéàå ïàváe ø÷aa âäBðå" .ïì òîLî à÷ ,"øëné àì"áe "ìàbé àì"a ¦¨§©¨§¨¦¨§Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥¨©§©¨§¥©¨¨©Ÿ§¥

ìwî äæ ìò äfî ïéøOòúî ïLéå Lãç eéäéå .'åëå "íéfòáe íéNáka äæ ìò äfî ïéøOòúî¦§©§¦¦¤©¤©§¨¦¨¦¦§¦§¨¨§¨¨¦§©§¦¦¤©¤¦©
äæa äæ íéàìk íäL íéfòå íéNák äîe :øîBçå¯ïðéàL ïLéå Lãç ,äæ ìò äfî ïéøOòúî ¨¤©§¨¦§¦¦¤¥¦§©¦¤§¤¦§©§¦¦¤©¤¨¨§¨¨¤¥¨

äæa äæ íéàìk¯c Bðéà"øOòz øOò" :øîBì ãeîìz äæ ìò äfî eøOòúiL ïé¯úBøNòî ézLa ¦§©¦¤§¤¥¦¤¦§©§¦¤©¤©§©©¥§©¥¦§¥©©§
äî :ïâc øNòîì äîäa øNòî Léwîe ,ïâc øNòî ãçàå äîäa øNòî ãçà ,øaãî áeúkä©¨§©¥¤¨©§©§¥¨§¤¨©§©¨¨©¦©§©§¥¨§©§©¨¨©

ïâc øNòn¯äîäa øNòî óà ,àì ïLiä ìò Lãçî¯íéNák ,éëä éà .àì ïLiä ìò Lãçî ©§©¨¨¥¨¨©©¨¨Ÿ©©§©§¥¨¥¨¨©©¨¨Ÿ¦¨¦§¨¦
ïâc øNòn äî ,ïâc øNòîì äîäa øNòî Léwî :àîéì éîð íéfòå¯,àì Bðéî BðéàL ìò ïénî §¦¦©¦¥¨©¦©§©§¥¨§©§©¨¨©©§©¨¨¦¦©¤¥¦Ÿ

äîäa øNòî óà¯!àì Bðéî BðéàL ìò ïénî¯."ïàö" àðîçø éaø¯!éîð ïLéå Lãç ,éëä éà ©©§©§¥¨¦¦©¤¥¦Ÿ©¥©£¨¨Ÿ¦¨¦¨¨§¨¨©¦
¯."øOòz øOò" áéúk àä¯"äðL äðL" àø÷ øîà :àáø øîà úéàø äîe¯ìåézLwä äðL ¨§¦©¥§©¥¨¨¦¨£©¨¨¨©§¨¨¨¨¨§¨¨¦©§¦

íøz íàå ,Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà :íúä ïðz .øçà øáãì àìå¯.äîeøz Búîeøz ïéà §Ÿ§¨¨©¥§©¨¨¥§¦¦¦©¤¥¦§¦¨©¥§¨§¨
ïa ïBòîL éaø øîà éîà éaø øîà dì éøîàå ,éàpé éaø øîà éîà éaø øîà éléî éðä àðî§¨¨¥¦¥¨©©¦©¦¨©©¦©©§¨§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¦§¤

"ïâãå LBøéz áìç ìëå øäöé áìç ìk" :Lé÷ì¯.äæì áìçå ,äæì áìç ïz :äøBz äøîà ¨¦¨¥¤¦§¨§¨¥¤¦§¨¨¨§¨¨¥¥¤§¤§¥¤¨¤
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בכורות.  פרק תשיעי - מעשר בהמה דף נג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י



קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zexeka(iyiy meil)

lr dfd onfa xeka zyecw repnl epwz `ly mrhd :`xnbd zvxzn
y meyn ,iebl en` ofe` zxikn iciøLôàzxg` dpwz zeyrláøãk ¤§¨¦§©

äãeäé áø øîàc ,äãeäé,àì Bì øzeîíãB÷ øBëaa íeî ìéèäì íã §¨§¨©©§¨¨§¨¨§¨¦©§¤
àöiLxekad,íìBòä øéåàì.dxekaa ycwzn epi` jk jezny ¤¥¥©£¦¨¨

meyn ,iebl xekad m` ofe` zxikn xy`n dticr ef dpwzy mrhde
.daxwd zyecwn wx eriwtn mende ,odkl ozip men lra xekay
ozip epi`e ,ixnbl xekad zyecw riwtn iebl en` ofe` zxikn la`

.odkl
ok m` :`xnbd dywnénð àëä,dfd onfa dnda xyrn iabl mb ± ¨¨©¦

,ixnbl dnda xyrn zevn jka eriwtde edeyixti `ly epwiz recn
ixdeàøwéòî àîeî déa éãLc øLôàmen elihiy owzl ozip ± ¤§¨§¨¥¥¨¥¦¨¨

`l ,xyrn zyecw eilr legze ez`vay ick ,dligzn ixiyra
:`xnbd zvxzn .dlwz icil ea e`eai `le ,axwdl ycwziòãé éî¦¨©

÷éôð éämen da lihie ycwzze zixiyr `vz dnda efi` rcei ike ± ¥¨¦
.xyrnd mcewäøNò Léøa déì ÷étîc àîéz éëådvxz m`e ± §¦¥¨§©¦¥§¥£¨¨

ixde ,zixiyr `ivei dze`e znieqn dndaa men lihiy ,xnelàì'Ÿ
àðîçø øîà 'òøì áBè ïéa øwáé,(âì æë àø÷éå)xgai `ly epiidc §©¥¥¨©¨©©£¨¨
.xyrnl xicdn `vz dnda efi`àîeî déa éãLc øLôà àîéz éëå§¦¥¨¤§¨§¨¥¥¨

déøãò éleëazendad lka men lihiy owzpy ,xnel dvxz m`e ± §¥¤§¥
i` .dnda xyrn oaxwl odn zg` s` ycwz `ly ick ,excray

ik ,ok owzl xyt`äîäa ïðéòáe ,Lc÷nä úéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥©¦§¨¨¦©§¥¨
äáø÷äìxev didie ±,zepaxwl zendaa jàkéìåmen lihi m`e - §©§¨¨§¥¨

.daxwdl zenda dpiidz `l ,eizenda lka
,ok m` :`xnbd dywnénð àëämb ±,äîäa øBëáamen ea lihi `l ¨¨©¦¦§§¥¨

ik ,cleeiy mcew,äáø÷äì äîäa ïðéòáe ,Lc÷nä úéa äðaé äøäî§¥¨¦¨¤¥©¦§¨¨¦©§¥¨§©§¨¨
àkéìå:`xnbd zvxzn .daxwdl zenda dpiidz `l -øLôà §¥¨¤§¨

ïéèeLôa,opi`y oiheytd ex`yi ,eizexeka lka men lihi m` mb ¦§¦
,ok m` :dywne `xnbd day .daxwdl zexekaénð àëäxyrn iabl ¨¨©¦

ixde ,daxwdl zepaxw eidi `ly eyyg recn ,dfd onfa dnda
ïéçe÷ìa øLôàlr wx lg dnda xyrn aeigy ,[zeiepw zenda±] ¤§¨¦§¦

:`xnbd zvxzn .diepw lr `le elv` dclepy dndaeäéàc ïåék¥¨§¦
déøãò éleëa àîeî déa éãLoigewlde ,excr lka men lihi m` ± ¨¥¥¨§¥¤§¥

,oihreníéLã÷a éìéñôc éîeî éçéëLemilqetd minen ievn mbe ± §¦¦¥¦§¦¦§¨¨¦
,miycwaéìñt énð ïéòaL ïéwec eléôàcwc mexwa men s` ixdy - ©£¦¦¤¨©¦©¦¨§¦

,lqet oirayéçéëL àìzeie`xd zenda zeievn dpiidz `l ± Ÿ§¦¦
.elv` eclepy zendad lka men lihiy epwiz `l okle ,daxwdl

bdep dnda xyrn :dpyna epipy.ïéLc÷ena àì ìáà ïéleça©¦£¨Ÿ©§¨¦
jxved recn :`xnbd dywn .xyrnn oiycwen xehta dpc `xnbd

a xyrn zyxtd aeig oi`y eprinydl `pzdïéLc÷eîzendan - §¨¦
`lde ,miycwàèéLtixdy ,`edeäðéð déãéc åàìel` zenda ± §¦¨¨¦¥¦§

:`xnbd zvxzn .mxyrl aiigzi dnle ,ycwd ly `l` ely mpi`
zwqer epizpyn,íél÷ íéLã÷a,minly znda oebkéaøc àaélàå §¨¨¦©¦§©¦¨§©¦

íä íéìòa ïBîî íél÷ íéLã÷ øîàc ,éìéìbä éñBémikiiy ± ¥©§¦¦§¨©¨¨¦©¦§§¨¦¥
,mdilral,àéðúcoecwtd zreay iabl xn`p(áë¯àë ä àø÷éå) §©§¨

`hgz iM Wtp''äa ìòî äìòîerAWpe 'ebe oFcTtA FzinrA Wgke ¤¤¦¤¡¨¨£¨©©©§¦¥©£¦§¦¨§¦§©
'da' azkp eli`ke ,dixg`le diptl 'ygke' zaiz miyxece ,'xwW lr©¨¤

,ezinra mbe 'da mb ygiky xnelk ,'ygke ezinra' ,'ygkeúBaøì§©
ly oecwta xtky xney,íél÷ íéLã÷oeik ,my`e yneg aiigyïäL ¨¨¦©¦¤¥

miaygp,íéìòa ïBîî,exiag lv` minly znda ciwtd m` xnelk §§¨¦
ynege oxw mlyn ,dced jk xg`e elv` dpi`y raype xneyd xtke
mdy milw miycw lr ,miycw lr mirayp oi`y s`e ,my` `iane

,mirayp milra oenndygkde 'da dygkd o`k yiy `vnpe
,ezinra.éìéìbä éñBé éaø éøác,oky oeikeàðéîà Czòc à÷ìñ ¦§¥©¦¥©§¦¦¨§¨©§¨¨¦¨
eøOòéìaiigy xnel zrcd lr dler did ±,dnda xyrna oià÷ ¦©§¨

ïì òîLî.milw miycwa `l elit`e ,miycwa bdep xyrn oi`y ©§©¨
:`xnbd zl`eyénð éëä àîéàåmiaiig milw miycwy xn`p ile` ± §¥¨¨¦©¦

ixiUrd' :`xnbd daiyn .mdilral mikiiyy oeik ,xyrnaäéäé ¨£¦¦¦§¤
àðîçø øîà 'Lã÷,(áì æë àø÷éå)wx lg xyrn aeigy dfn cnlpe Ÿ¤¨©©£¨¨

,dyecw dpi` xyrnd mcewy dnda lràìålrLBã÷ øákL± §Ÿ¤§¨¨
.xyrnd mcew dyecw da didy

:`xnbd dywn'Lã÷ äéäé' àðîçø áúëc àîòèmiycw xehtl ©£¨§¨©©£¨¨¦§¤Ÿ¤
,xyrnn milwøNòî úMeã÷ àìééç àðéîà äåä éëä åàì àä̈¨¨¦£¨¨¦¨¨§¨§©©£¥

eäéåléòmiycw lr xyrn zyecw dlg dzid ,df herin `ll mle` ± ¦¨©§
,milwàìééç àì äl÷ äMeãwà äøeîç äMeã÷ àzLäm` dne ± ©§¨§¨£¨©§¨©¨Ÿ¨§¨

,dlw dyecw lr dlg dpi` dxeng dyecwäMeãwà äl÷ äMeã÷§¨©¨©§¨
àéòaéî äl÷lr dlg dpi` dlwd xyrn zyecwy xnel jxvp ike ± ©¨¦©§¨

.milw miycw x`y ly dlw dyecw
dyecw lr dlg dxeng dyecw oi`y epivn okid zx`an `xnbd

:dlwïðúc ,àéä éàîéLã÷ ãçàå çaæî éLã÷ ãçà ,(.áì äøåîú) ©¦¦§©¤¨¨§¥¦§¥©§¤¨¨§¥
äMeã÷ì äMeãwî íúBà ïépLî ïéà ,úéaä ÷ãadycwedy dnda ± ¤¤©©¦¥§©¦¨¦§¨¦§¨

dxeng gafn zyecwy s` ,gafnl dze` miyicwn oi` ziad wcal
,ziad wcal dze` miyicwn oi` gafnl dycwed .ziad wcan

,ziad wcal dinc ozil aiig `diy xnelkBúBà ïéLéc÷î ìáà- £¨©§¦¦
l yecwd z`gafnéeléò Lc÷äd`pd zaehy ,ziad wca iycwl ¤§¥¦

,ziad wcal ozi ,gafnl dyecwd ef dndan el yiyBúBà ïéîéøçîe©£¦¦
dndan el yiy d`pdd zaeh inc odkl ozle mixgdl leki oke ±
lr dlg dxengd gafn zyecw oi`y dfa x`eane .gafnl dyecwd
`idy xyrn zyecwy oky lk ok m`e ,dlwd ziad wca zyecw
hrnl aezkd jxved recne ,milw miycw lr legz `l ,dlw dyecw

:`xnbd zvxzn .dnda xyrnn milw miycwàîéúc eäî`ny ± ©§¥¨
xn`zíúäwca zyecw lr dlg gafn zyecw oi`y epipyy dn ± ¨¨

meyn `ed ,ziadàîéé÷ äìBòì åàì äîäa ìëczendad lk oi` ± §¨§¥¨¨§¨¨§¨
leki epi` okle ,dlik`l zecner maex ixdy ,daxwdl zecner

.gafn zyecw dilr ligdlàëä ìáàoeik ,dnda xyrn iabl o`k ± £¨¨¨
àîéé÷ øNòîì äîäa ìëc,xyrzdl dzligzn zcner dnda lk ± §¨§¥¨§©£¥¨§¨

,okldLc÷àc áb ìò óà,oaxwldpéî øNòîc àøeqéà ò÷t àì ©©©§©§§¨Ÿ¨©¦¨§©£¥¦¨
'ycw didi' weqtd jxved okle ,dpnn dnda xyrn aeig rwti `l ±

.dnda xyrnn dxeht milw miycw znday epcnll
:`xnbd dywndpéî à÷ôð éàîìzyecw m` `vei did oic dfi` ± §©¨§¨¦¨

,dlg dpi`y xnel epkxvedy ,milw miycw lr dlg dzid xyrn
zvxzn .milw miycw x`yn yecw xzei epi` dnda xyrn `lde
`ly exkenl xeq`e ezectl xeq` `di men da leti m`y :`xnbd

xeari['ìàbé] (øëîé) àì'áe ['øëné] (ìàâé) àì'a,(çë æë àø÷éå) §Ÿ¦¨¥§Ÿ¦¨¥
.milw miycw x`ya `le xyrna wx yiy `xneg `id efeòîLî à÷̈©§©

ïì.dnda xyrnn dxeht milw miycw znday 'ycw didi' weqtd ¨
:dpyna epipy,äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàå ïàváe ø÷aa âäBðå§¥©¨¨©Ÿ§¥¦§©§¦¦¤©¤

íéfòáe íéNákaoixyrzn opi`e oyiae ycga ,df lr dfn oixyrzne ©§¨¦¨¦¦
.df lr dfn

:`ziixaa epipy .oyie ycg oica dpcd `ziixa d`ian `xnbdeéäéå§¦§
äæ ìò äfî ïéøOòúî ïLéå Lãç,íéfòå íéNák äîe ,øîBçå ìwî ¨¨§¨¨¦§©§¦¦¤©¤¦©¨¤©§¨¦§¦¦

íäLmde ,mipey mipin,äæa äæ íéàìkmewn lknäfî ïéøOòúî ¤¥¦§©¦¤¨¤¦§©§¦¦¤
äæ ìò,,äæa äæ íéàìk ïðéàL ïLéå LãçikeeøOòúiL ïéc Bðéà ©¤¨¨§¨¨¤¥¨¦§©¦¤¨¤¥¦¤¦§©§

äæ ìò äfî.øîBì ãeîìzézLa ,'øOòz øOò' (áë ãé íéøáã) ¦¤©¤©§©©¥§©¥¦§¥
ïâc øNòî ãçàå äîäa øNòî ãçà ,øaãî áeúkä úBøNòî, ©©§©¨§©¥¤¨©§©§¥¨§¤¨©§©¨¨

ee ,cgi zexyrnd izy z` aezkd xikfdaäîäa øNòî Léwî©¦©§©§¥¨
ïâc øNòîì,äîy myk ±àì ïLiä ìò Lãçî ïâc øNòn,xyrzn §©§©¨¨©©§©¨¨¥¨¨©©¨¨Ÿ

ea xn`p ixdy ,dizexit lr dpy lk zexitn xyrl jixv `l`(íù)
,'dpy dpy dcyd `vid jrxf z`eaz lk z` xyrz xyr'óà©

äîäa øNòî,obc xyrnl ywedyàì ïLiä ìò Lãçî,xyrzn ©§©§¥¨¥¨¨©©¨¨Ÿ
.dpy dze`a eclepy zendan xyrl jixv `l`

:`xnbd dywnéëä éàiptn df lr dfn mixyrzn oi` oyie ycgy ¦¨¦
,obc xyrnl ywiddàîéì énð íéfòå íéNákmifre miyaka mb ± §¨¦§¦¦©¦¥¨

y oeik ,df lr dfn mixyrzn mpi`y xn`pLéwîaezkdøNòî ©¦©§©
,ïâc øNòîì äîäaeàì Bðéî BðéàL ìò ïénî ïâc øNòn äî §¥¨§©§©¨¨©©§©¨¨¦¦©¤¥¦Ÿ

,xyrznàì Bðéî BðéàL ìò ïénî äîäa øNòî óà.xyrzn ©©§©§¥¨¦¦©¤¥¦Ÿ
:`xnbd zvxznàðîçø éaødxn`e dxezd dzaix ±æë àø÷éå) ©¦©£¨¨
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המשך בעמוד קכו



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

:`xnbd zl`eyïçkLày dxeza xewn ep`vn ±LBøéz,oii ±øäöéå ©§§¨¦§¦§¨
mle` ,df lr dfn mixyrzn mpi` ,ony ±ïâãå LBøézokeïâãå ïâc ¦§¨¨¨¨§¨¨

,mixerye mihig oebk ,obc ipin ipy -ïépîlr dfn mixyrzn mpi`y ¦©¦
xn`pyk ixdy ,df(áé çé øáãîá)'obce yexiz alg lke''alg'd oi`

daiyn .eixg` xen`d obc lr `le ,el jenqd yexizd lr `l` aeqp
:`xnbda cnlp df oicøäöéå LBøéz äîe ,øîBçå ì÷miptb irxf-] ©¨¤©¦§¦§¨

it lr s` [mizif irxfeäæa äæ íéàìk ïðéàL,cgia mrxefl xzeny ± ¤¥¨¦§©¦¤¨¤
mewn lknäæ ìò äfî ïéøOòúî ïéà,,mipey mipin ipy mdy oeik ¥¦§©§¦¦¤©¤

ok m`ïâãå LBøézokeäæa äæ íéàìk íäL ïâãå ïâcxeq`y ± ¦§¨¨¨¨§¨¨¤¥¦§©¦¤¨¤
,cgia mrxefl.äæ ìò äfî eøOòúé àlL ïéc Bðéà¥¦¤Ÿ¦§©§¦¤©¤

:`xnbd zl`eyøîàc äiLàé éaøìeepi` mxkd i`lk rxefdy §©¦Ÿ¦¨§¨©
dwelïöøçå äøBòNe ähç òøæiL ãò[miapr oirxb-]ãé úìBtîa ©¤¦§©¦¨§¨§©§¨§©¤¨

,zg` zaa mrxfie ecin cgi el` mipin dyly litiy ±äéúééî éëé ¥¦©§¥
dìmpi` obce obc e` yexize obcy xewn `ian `ed okidn ± ¨

xnege lwa z`f cenll leki epi` ixde ,df lr dfn mixyrzn
obce yexiz elit`e obce obc mb ,eixac itl ixdy ,xdvie yexizn

:`xnbd daiyn .dfa df mi`lk mpi`éëä dì éúééîdiy`i iax ± ©§¥¨¨¦
,df ote`a xnege lwd z` cnelíéàìk ïðéàL øäöéå LBøéz äîe©¦§¦§¨¤¥¨¦§©¦

äæa äæcgia mrxefl xzeny -éãé ìò eléôàzrixføçà øácoin ± ¤¨¤£¦©§¥¨¨©¥
cr mxkd i`lk xeqi` lr mixaer oi`y meyn ,mnr cgi iyily

mewn lkne ,mxkd oin mr cgi obc ipin ipy rxfiyïéøOòúî ïéà¥¦§©§¦
,äæ ìò äfîok m`ïâãå LBøézokeäæa äæ íéàìk ïäL ïâãå ïâc± ¦¤©¤¦§¨¨¨¨§¨¨¤¥¦§©¦¤¨¤

cgia mrxefl xeq`yéãé ìòzrixføçà øác,mnr cgi iyily oin ± ©§¥¨¨©¥
xeq` obce obce ,sqep obc oin mr rexfl xeq` obce yexiz ,epiidc

ike ,yexiz mr rexfl.äæ ìò äfî eøOòúé àlL ïéc Bðéà¥¦¤Ÿ¦§©§¦¤©¤
:`xnbd zl`ey,ïìðî àîìòa ïéðéî éðLewx xewn ep`vn ,xnelk §¥¦¦§¨§¨§¨¨

xyt` i`y oipne ,df lr dfn mixyrzn mpi`y xdvie yexiz obcl
oebk ,xdvie yexiz obc mpi`y mixg` mipin ipya df lr dfn xyrl

:`xnbd daiyn .miycre mileteäðéð ïðaøc éðäxyrnd aeig ± ¨¥§©¨¨¦§
,opaxcn wx `ed el` mipinaàúééøBàc ïéòk ïðaø eðéwúc ìëå§¨§©¦©¨¨§¥§©§¨

eðéwz,`ziixe`ca aeigd oirk edepwz ,minkg epwzy aeig lke ± ©¦
,cenll yi ok m`eäîxyrna miaiigd mixacy myk - ©

n,àúééøBàc,xdvie yexiz obc epiidcïéðéî éðLmdnïðéà §©§¨§¥¦¦¥¨
énð ïðaøc ,äæ ìò äfî ïéøOòúîxyrna miaiigy mixac mb jk - ¦§©§¦¦¤©¤§©¨¨©¦

.df lr dfn mixyrzn mpi` mipin ipy ,opaxcn
iabl dxn`y dnn dywne ,dnda xyrn lr oecl zxfeg `xnbd

:obc xyrnééaàì ïðç áø øa àáø déì øîà,äzòî àlàoeik ± ¨©¥¨¨©©¨¨§©©¥¤¨¥©¨
epi`y lr oinn obc xyrn mixyrn oi`y df oicl xewndy epi`xy
cxtp 'alg'e yexizl cxtp 'alg' xn`y aezkd xezin cnlp ,epin

l ok m` ,xdviláéúk àìc äîäa øNòî éabeaø÷a øNòî ìëå' ©¥©§©§¥¨§Ÿ§¦§¨©§©¨¨
,'ïàö øNòîe,o`v lre xwa lr cxtpa 'xyrn' xn`p `ly epiidc ©§©Ÿ

xn`py enk ,cgia o`ve xwa lr zg` mrt 'xyrn' xn`p `l`
(áì æë àø÷éå),'o`ve xwA xUrn lke'§¨©§©¨¨¨Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zexeka(oey`x meil)

.eL íéLðà éðL ìL íéLð ézLodizyoiicréðL eãìéå ,eøka àì §¥¨¦¤§¥£¨¦¤Ÿ¦§§¨§§¥
,íéøëæ,zecleed eaxrzdeïúBð äæå ,ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð äæ §¨¦¤¥¨¥§¨¦©Ÿ¥§¤¥

íéòìñ Lîç,odklm`e .en`l xeka `ed mdn cg` lk ixdyúî ¨¥§¨¦¥
íäî ãçà[mixekadn]ìL CBúaíéL,oeictn xhtpe ezcill mei ¤¨¥¤§§Ÿ¦

,odkl mpeict inc z` zea`d epzp xakeíàmdipyãçà ïäëì ¦§Ÿ¥¤¨
íäì øéæçé ,eðúðcgi zea`d ipyl odkdíéòìñ Lîçmze` ewlgie ¨§©£¦¨¤¨¥§¨¦

la` .oeictn xeht mdn cg` ixdy ,mdipiaì íà,eðúð íéðäë éðL ¦¦§¥Ÿ£¦¨§
,xg` odkl epa oeict z` ozp a` lkyíãiî àéöBäì ïéìBëé ïðéàly ¥¨§¦§¦¦¨¨

mipdkd ipyn cg` lky meyn ,zny df ly epeict inc z` mipdkd
z`e ,igd xekad ly epeict inc md laiwy mincdy mdl xnel leki

.exiag laiw znd xekad inc
ipy ly miyp izy .fecliy miyp`,äá÷ðe øëædy` efi`n reci `le ¨¨§¥¨

,zecledn cg` lk clep,ïéøeèt úBáàäin ly ezy` reci oi` oky ¨¨§¦
,xkf dcliåmle`Bîöò úà úBcôì áéiç ïaä.licbiyk §©¥©¨¦§¤©§

odizy ecli .gBà ,øëæå úBá÷ð ézLecliyéðLe úBá÷ð ézL §¥§¥§¨¨§¥§¥§¥
,íéøëæ,el` zeclen cg` lk clep dy` efi`n reci `leïàk ïéà §¨¦¥¨

,íeìk ïäkì.xeka wtq `l` epi` mixkfdn cg` lk oky ©Ÿ¥§

dy` .húçàyL úçàå äøkaoiicr,äøka àlodeéðL ìL ©©¦§¨§©©¤Ÿ¦§¨¤§¥
íéøëæ éðL eãìéå ,íéLðà,eaxrzdeïúBð BzLà äøka àlL äæ £¨¦§¨§§¥§¨¦¤¤Ÿ¦§¨¦§¥

,ïäkì íéòìñ Lîçecli m`e .xeka epa i`ce ixdyïéà ,äá÷ðe øëæ ¨¥§¨¦©Ÿ¥¨¨§¥¨¥
,íeìk ïäkì ïàk.dawp dcli dxkia `ly ef `ny ¨©Ÿ¥§

àøîâ
:`xnbd dywníéðäë éðL àðL éàîoeict inc mdn cg` lk laiwy ©§¨§¥Ÿ£¦

meyn ,melk xifgdl miaiig mpi`y mixekadn cg` zne oadìéæàc§¨¦
déì éçãîe éàä éaâìmipdkd cg` z` reazl a` lk `ayky - §©¥©©§¥¥

,igd oeict inc z` laiw `ny dprha edgecåm` okéàä éaâì ìéæà §¨¦§©¥©
[ipyd odkd-]déì éçãîe`ld ,dprh dze`aãçà ïäkz` laiwy ©§¥¥Ÿ¥¤¨

incmdipy oeicténðixdy ,ef daiqn xhtidl leki [mb-]ìéæéì ©¦¥¦
dééçãéìå éàä [ä]éaâìz` dxfga razie odkl cg` a` jliyk - §©¥©§¦§£¥

,igd `ed jpa `ny dprha odkd epgci znd ly epeict incìéæéìå§¥¦
dééçãéìå éàä [ä]éaâìdze`a edgci ipyd a`d eiptl `eaiyk oke - §©¥©§¦§£¥

.dprh
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà̈©§¥
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המשך ביאור למס' בכורות ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zexeka(iyiy meil)

(áìe xwA xUrn lke','ïàöoink miaygp o`vd ipin lky rnyne §¨©§©¨¨¨Ÿ
.df lr dfn mixyrzn mifre miyak okle ,dnda xyrn oiprl cg`

:`xnbd dywnéëä éà,xyrnl sxhvn 'o`v' `xwpd lkïLéå Lãç ¦¨¦¨¨§¨¨
énðzvxzn .'o`v' mya milelk mdipyy oeik ,df lr dfn xyrp ©¦

:`xnbd,'øOòz øOò' áéúk àä,dnda xyrnl obc xyrn ywede ¨§¦©¥§©¥
mb jk ,dzxag lr zg` dpyn obc xyrn miyixtn oi`y myky

.dnda xyrna
:`xnbd ddnzúéàø äîe,miyake mifr zeaxle oyie ycg hrnl ¨¨¦¨

:`xnbd zvxzn .oyie ycg zeaxle miyake mifr hrnl `leøîà̈©
àø÷ øîà ,àáøweqtd jyndaäðL äðL'wxy jkn micnele ,' ¨¨¨©§¨¨¨¨¨

ìåézLwä äðLielzd oic iabl wx obc xyrnl ywed dnda xyrn - §¨¨¦©§¦

,oyid lr ycgd on mexzi `ly epiidc ,dpyaøçà øáãì àìå`le ± §Ÿ§¨¨©¥
lr cg` oinn xyrl xyt` jkle ,epin lr oinn dyxtd zaeg iabl

.mifr lr miyakn oebk ,xg` oin
:epin epi`y lr oinn obc znexz oic zx`an `xnbdíúä ïðz§©¨¨

íøz íàå ,Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà ,(ã"î á"ô úåîåøú)¥§¦¦¦©¤¥¦§¦¨©
.äîeøz Búîeøz ïéà,`xnbd zxxanénà éaø øîà ,éléî éðä àðî ¥§¨§¨§¨¨¥¦¥¨©©¦©¦

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà énà éaø øîà dì éøîàå ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©§¨§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¦§¤¨¦
aezkïâãå LBøéz áìç ìëå øäöé áìç ìk' (áé çé øáãîá)oeike ,' Ÿ¥¤¦§¨§¨¥¤¦§¨¨

df xeziay eyxc ,xdvia 'alg'e yexiza 'alg' xn`pyäøBz äøîà̈§¨¨
äæì áìçå äæì áìç ïzaeh wlg envr ipta oin lkn yxtd ± ¥¥¤¨¤§¥¤¨¤

.epin epi`y lr oinn `le ,xyrnl
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קכז

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc zexeka(oey`x meil)

.eL íéLðà éðL ìL íéLð ézLodizyoiicréðL eãìéå ,eøka àì §¥¨¦¤§¥£¨¦¤Ÿ¦§§¨§§¥
,íéøëæ,zecleed eaxrzdeïúBð äæå ,ïäkì íéòìñ Lîç ïúBð äæ §¨¦¤¥¨¥§¨¦©Ÿ¥§¤¥

íéòìñ Lîç,odklm`e .en`l xeka `ed mdn cg` lk ixdyúî ¨¥§¨¦¥
íäî ãçà[mixekadn]ìL CBúaíéL,oeictn xhtpe ezcill mei ¤¨¥¤§§Ÿ¦

,odkl mpeict inc z` zea`d epzp xakeíàmdipyãçà ïäëì ¦§Ÿ¥¤¨
íäì øéæçé ,eðúðcgi zea`d ipyl odkdíéòìñ Lîçmze` ewlgie ¨§©£¦¨¤¨¥§¨¦

la` .oeictn xeht mdn cg` ixdy ,mdipiaì íà,eðúð íéðäë éðL ¦¦§¥Ÿ£¦¨§
,xg` odkl epa oeict z` ozp a` lkyíãiî àéöBäì ïéìBëé ïðéàly ¥¨§¦§¦¦¨¨

mipdkd ipyn cg` lky meyn ,zny df ly epeict inc z` mipdkd
z`e ,igd xekad ly epeict inc md laiwy mincdy mdl xnel leki

.exiag laiw znd xekad inc
ipy ly miyp izy .fecliy miyp`,äá÷ðe øëædy` efi`n reci `le ¨¨§¥¨

,zecledn cg` lk clep,ïéøeèt úBáàäin ly ezy` reci oi` oky ¨¨§¦
,xkf dcliåmle`Bîöò úà úBcôì áéiç ïaä.licbiyk §©¥©¨¦§¤©§

odizy ecli .gBà ,øëæå úBá÷ð ézLecliyéðLe úBá÷ð ézL §¥§¥§¨¨§¥§¥§¥
,íéøëæ,el` zeclen cg` lk clep dy` efi`n reci `leïàk ïéà §¨¦¥¨

,íeìk ïäkì.xeka wtq `l` epi` mixkfdn cg` lk oky ©Ÿ¥§

dy` .húçàyL úçàå äøkaoiicr,äøka àlodeéðL ìL ©©¦§¨§©©¤Ÿ¦§¨¤§¥
íéøëæ éðL eãìéå ,íéLðà,eaxrzdeïúBð BzLà äøka àlL äæ £¨¦§¨§§¥§¨¦¤¤Ÿ¦§¨¦§¥

,ïäkì íéòìñ Lîçecli m`e .xeka epa i`ce ixdyïéà ,äá÷ðe øëæ ¨¥§¨¦©Ÿ¥¨¨§¥¨¥
,íeìk ïäkì ïàk.dawp dcli dxkia `ly ef `ny ¨©Ÿ¥§

àøîâ
:`xnbd dywníéðäë éðL àðL éàîoeict inc mdn cg` lk laiwy ©§¨§¥Ÿ£¦

meyn ,melk xifgdl miaiig mpi`y mixekadn cg` zne oadìéæàc§¨¦
déì éçãîe éàä éaâìmipdkd cg` z` reazl a` lk `ayky - §©¥©©§¥¥

,igd oeict inc z` laiw `ny dprha edgecåm` okéàä éaâì ìéæà §¨¦§©¥©
[ipyd odkd-]déì éçãîe`ld ,dprh dze`aãçà ïäkz` laiwy ©§¥¥Ÿ¥¤¨

incmdipy oeicténðixdy ,ef daiqn xhtidl leki [mb-]ìéæéì ©¦¥¦
dééçãéìå éàä [ä]éaâìz` dxfga razie odkl cg` a` jliyk - §©¥©§¦§£¥

,igd `ed jpa `ny dprha odkd epgci znd ly epeict incìéæéìå§¥¦
dééçãéìå éàä [ä]éaâìdze`a edgci ipyd a`d eiptl `eaiyk oke - §©¥©§¦§£¥

.dprh
:`xnbd zvxzn,ìàeîL øîà̈©§¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc zexeka(iyiy meil)

(áìe xwA xUrn lke','ïàöoink miaygp o`vd ipin lky rnyne §¨©§©¨¨¨Ÿ
.df lr dfn mixyrzn mifre miyak okle ,dnda xyrn oiprl cg`

:`xnbd dywnéëä éà,xyrnl sxhvn 'o`v' `xwpd lkïLéå Lãç ¦¨¦¨¨§¨¨
énðzvxzn .'o`v' mya milelk mdipyy oeik ,df lr dfn xyrp ©¦

:`xnbd,'øOòz øOò' áéúk àä,dnda xyrnl obc xyrn ywede ¨§¦©¥§©¥
mb jk ,dzxag lr zg` dpyn obc xyrn miyixtn oi`y myky

.dnda xyrna
:`xnbd ddnzúéàø äîe,miyake mifr zeaxle oyie ycg hrnl ¨¨¦¨

:`xnbd zvxzn .oyie ycg zeaxle miyake mifr hrnl `leøîà̈©
àø÷ øîà ,àáøweqtd jyndaäðL äðL'wxy jkn micnele ,' ¨¨¨©§¨¨¨¨¨

ìåézLwä äðLielzd oic iabl wx obc xyrnl ywed dnda xyrn - §¨¨¦©§¦

,oyid lr ycgd on mexzi `ly epiidc ,dpyaøçà øáãì àìå`le ± §Ÿ§¨¨©¥
lr cg` oinn xyrl xyt` jkle ,epin lr oinn dyxtd zaeg iabl

.mifr lr miyakn oebk ,xg` oin
:epin epi`y lr oinn obc znexz oic zx`an `xnbdíúä ïðz§©¨¨

íøz íàå ,Bðéî BðéàL ìò ïénî ïéîøBz ïéà ,(ã"î á"ô úåîåøú)¥§¦¦¦©¤¥¦§¦¨©
.äîeøz Búîeøz ïéà,`xnbd zxxanénà éaø øîà ,éléî éðä àðî ¥§¨§¨§¨¨¥¦¥¨©©¦©¦

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà énà éaø øîà dì éøîàå ,éàpé éaø øîà̈©©¦©©§¨§¦¨¨©©¦©¦¨©©¦¦§¤¨¦
aezkïâãå LBøéz áìç ìëå øäöé áìç ìk' (áé çé øáãîá)oeike ,' Ÿ¥¤¦§¨§¨¥¤¦§¨¨

df xeziay eyxc ,xdvia 'alg'e yexiza 'alg' xn`pyäøBz äøîà̈§¨¨
äæì áìçå äæì áìç ïzaeh wlg envr ipta oin lkn yxtd ± ¥¥¤¨¤§¥¤¨¤

.epin epi`y lr oinn `le ,xyrnl
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oifge` mipy` cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

øäöéå ùåøéú ïçëùàoixyrn oi`c Ð

.cg` lkl "alg" aizk ikdc ,df lr dfn

ïâãå ùåøéú`l` ediiexza aizk `lc Ð

lr obcn mexzi `lc olpn ,"alg" cg

obc lr yexizne yexizïâãå ïâãoihig Ð

mizife miptb .oihig lr oixerye ,oixery lr

i`lk Ð obce obc ,df mr df mi`lk opi` Ð

mxk i`lk Ð yexize obc ,opaxcn mirxf

.`ziixe`cnøîàã äéùàé éáøìåobc Ð

,mi`lk opi` obce obce ,mi`lk opi` yexize

.ci zletna zg` zaa ozyly rxfiy cr

äì éúééî éëéä.xnege lwa Ðìò åìéôà
øçà øáã éãée` ,iyily oin rxf m`y Ð

`diy cr ,mi`lk opi` Ð mixery e` oihig

.mxk oine obc oipin ipyïâãå ùåøéúÐ

.iyily oin ici lr mi`lk ,oipin ipy ody

epi` Ð mxk ici lr mi`lk ody obce obc e`

.'ek oicàîìòá ïéðéî éðùå,obc epi`y Ð

dfn exyrzi `lc olpn ,miycre oilet oebk

df lréðä.opaxc oipin x`y lk Ð

oirk Ð oewzc lke ,xdvie yexiz obc `l` xyrna aiig epi` `ziixe`cnc

.epin epi`y lr oinn exyrzi `ly ,oewz `ziixe`c
åøùòúé
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äîåxyrn :xninl ivn iedc .dfa df mi`lk mpi`y oyie ycg dne :`peeb i`d ik xnege lw ocinl opivn `l oyie ycgn Ð 'ek dfa df mi`lk mpi`y xdvie yexiz

arc inp `zyd :xn`z m`e .obce obc ,obce yexiz `ia` ip` s` Ð df lr df oixyrzne dfa df mi`lk ody ,gikei mifre miyak ly,xdvie yexizn xnege lw ci

enk ,df lr dfn exyrzi `ly mi`lk mpi`c zg` dpy ly mixac dnda xyrna epivn `lc meyn ,jiiy `lc :xnel yi !gikei dnda xyrn ly mifre miyak izk`

xyrna inp epivnc meyn ,ith xninl jiiy oyie ycgc xnege lwn la` .oixyrzn mpi`e ,mi`lk mpi`e zg` dpy ly xdvie yexiz `ki`c ,obc xyrna epivny

(df lr df) mi`lk opi`y oyie ycgc dnda

mifre miyake ,df lr dfn oixyrzn oi`e

lr dfn oixyrzn Ð dfa df mi`lk mdy

.dfïâãÐ 'ek dfa df mi`lk mdy obce

obce obc ly mirxf i`lkc qxhpewa aezk

o`kc ,`ed xteq zerhy dnece .opaxc

wxta gken oke .`ziixe`c `edy rnyn

"xyad lk" wxta oke (`,hl) oiyecwc `nw

,exqzil mirxf i`lk :jixtc (`,ehw oileg)

i`lk oia welig oi`e .`ed jl izariz `dc

xzen dfy `l` ,mirxf i`lkl mxkd

elit`e .d`pda elit` xeq` dfe dlik`a

,mirxf i`lk dil zi` inp diy`i iax

ediicegl dxerye dhga elit` aiigne

`kd xn`wc `de .mirxf i`lk meyn

ody obce obc obce yexiz diy`i iaxlc

meyn Ð xg` xac ici lr dfa df mi`lk

`lc ,"xg` xac ici lr" hwp obce yexiz

dylya `l` mxkd i`lk meyn aiign

aiig Ð mirxf i`lk meyn la` .oipin

"epa z`e eze`" wxt seqa gken oke .ixza

`w `gxe` ab` `zlin :opiwqne .dwel mi`lk rxefd :mzd iziinc (a,at oileg)

dhg rxfiy cr :xn`c ,diy`i iaxcn iwet`l .mi`lk ipeeb ixz `ki`c ,ol rnyn

inp ovxge dxery ,ovxge dhg rxf ikc ol rnyn `w ,ci zletna ovxge dxerye

dcen cgae .ovxge dhg ,dxerye dhg :oebk ,mxk i`lke mirxf i`lk :mi`lk ipeeb ixz ixwc ,yxtl d`xp cere .dxerye dhga diy`i iax dcenc dpin rny .aiig

elit`e ."ovxge dxery e` ,ovxge dhg" :`icda mda aezky mixtq yi cere .`ed `peeb cg elek Ð ovxge dxery ,ovxge dhg la` .bilt cgae ,iwlc diy`i iax

iaxcn iwet`l ,izxz iwlc ovxge dxerye dhg oebk ,zg` zaa mi`lk inwe`l ivn `l ikdle .ovxge dxery e` :enk ,"e`" eyexit Ð "dxerye" my aezky [mixtql]

cr aiig epi`y `nl` ,"jnxk mi`lk rxfz `l" aizk :mzd xn`wc ,ipiny wxt mi`lk zkqna inlyexia inp gken oke .izxz iwl inp diy`i iaxl `dc ,diy`i

oipin ipy rxfiyÐ "mi`lk jnxk rxfz `l" xn`p xac dfi`l ,"mi`lk rxfz `l jcy" ozpei iaxc dizrc lr .cg` oin :xne` ozpei iax .diy`i iax ixac ,mxka

exzd m`y ,d`xzdl :ixn` `ixag ?"mi`lk jnxk rxfz `l" xn`p xac dfi`l ,"mi`lk rxfz `l jcy" aizk diy`i iaxc dizrc lr .xg` oin elit` eilr xiardl

irac yxtl rnyn `lc ?il dnl "jnxk" :iraw i`n ikd i` Ð mxk `la mirxf i`lka diy`i iax aiign `l i`e .dwel Ð "jnxk" meyn ,dwel Ð "jcy" meyn ea

i`ce mlek jkld .llk "jnxk" il dnl (ernynk) ira (dfk) ixnbl `l` .df oipra ozpei iaxc `iyew oi`c Ð cg` e`la xnel el didy ,ipy e`la "jnxk" xn`p dnl

iaxe .ovxge dxerye dhg oebk ,ovxg icda ipin ipy `ki`c cr mxk meyn aiign `l diy`i iaxc ,ibilt mirxf i`lka `l` .oipin ipya mirxf i`lk meyn iaiign

zrixf dil rnync ?mipin dyely ira mxk i`lkae ,oipin ipya aiign mirxf i`lkac `py i`n ,diy`i iaxl :denzl oi`e .ovxg icda cg` oina elit` aiign ozpei

i`ce dcedi iax ,edine .mirxf ipin ipy epiidc ,mi`lk jnxk icda rxfz `l :ikd `xw iyextl `ki` jkld ,`ed mirxf oin e`l ovxge ,mirxf ipin ipy Ð mi`lk

mirxf i`lk irac ,dhge mixery ipy e` ,dxerye oihg ipy e` ,oinqeke dxerye dhg rxfiy cr mirxf i`lka inp aiign `lc (h dpyn ` wxt) mi`lk zkqna rnyn

.ikd iyextl el xyt` `l "mi`lk riaxz `l jznda"c `xw ,edine ."jcy" icdaéðùå,opaxc Ð `xw i`da iaizk `lc oipin lkc rnyn Ð opaxc `nlra oipin

oipnay xacc xn` inp (a,b) dvia zerivw `xhil iabe .opaxc slv xyrnc xn` inp (`,el zekxa) "oikxan cvik" wxtae .xdvie yexize obc `l` aizk `l `kde

mzq `le dpenlve dhiy iaexg [`l`] (`l) xht `l ixtqac ab lr s` .opaxc oiaexg mzq xyrn (a,eh) dpyd y`xc `nw wxtae .opaxca liha `l sl`a elit`

e .edpip `nlra `zknq` Ð xyrn oiprl wxie oli`d zexite ziphw elit` oiaxnc ixtqc zeyxc edpd lke .oiaexgdevn meyne zeayc ilin lk ogky` `peeb i`d ik

(a,hi zekn) "oiweld od el`" wxta lah ly dp`z ecia dzlry odke .`id `nlra `zknq`e ,zeay Ð "oezay"n mipdk zxeza yixcc (a,el dvia) "oiliyn" wxta

xcepd" wxta opixn`c `de .oewiz `ziixe`c oirk opax mzd Ð dler epi` lebirc (`,`t zenai) "lxrd" seqa xn`c `de .zecxn zkn epiid Ð 'ek dwel dlk`y odkc

ryedi iaxe xfril` iax ibiltce .mc` ipa oeyl xg` jldc ,mixcpa epiidc mz epiax xne` Ð ziphw elit` ,obcinc ilin lk rnyn "obc"c (`,dp mixcp) "wxid on

owqixy zeliln oebk ,obcd on `veid dwyn oebk ,`ziixe`ca ibiltc dl zgkyn Ð dxz`a iwe`e dpin oeca ,dpine dpin oeca (a,kw oileg) "ahexde xerd" wxta

e`l Ð dzina dlke`d :xn`c cr 'ek z`hg [in] jezl dltpy dnexz ly dliac :(b dpyn `i wxt) dxt zkqna opzc `de .(`,hi) zayc `nw wxta xn`ck ,ohgqe

ltp m`y ,dliac hwp `nlra `pniql :inp i` .mixenb miryx oia exaewl e` ,zeiwln x`yn ith iiewl`l dpin `wtpe ,dzin xeqi` oirk opaxc xneg `l` ,`wec

inlyexiae .`ziixe`c xdvie yexiz obc meyn dxifb ,ith ixeng`l jiiy mewn lkn Ð opaxc zexit znexz jytp dnc ab lr s`e .`ziixe`c eznexzy xac z`hg ina

mixacd lk xne` iziid "xyrz xyr" :mzd xn`c .`id dxenb `yxc Ð ziphwe zexita xyrn aeig dipin opiyxcc `xwc zvw rnyn zexyrn zkqn wxt yixa

,oipiyxk rxf ,oilrd s` daxn ip`y leki .xibxbe milgye mey zeaxl Ð "ux`d xyrn lke" :xnel cenlz ?oipn ziphw ,d`eaz `l` il oi` :cr ,'ek xyrna miaiig

ip`y leki e` .oli`d zexit lk zeaxl Ð "urd ixtn"e ,ux`d [rxf] lk `l Ð "ux`d rxfn" :xnel cenlz ?oilk`p oi`y dpib iperxf x`ye ,milvae zepepve ztl rxf

rnyn .mdixacn zewxil zexyrnd :xne` `iawr oa iqi` ?oipn zewxi .urd ixt lk `le Ð "urd ixtn" :xnel cenlz Ð dnxib iaexge dpenlve dhiy iaexg daxn

ixtqae .zexit x`ye ziphwl yiy enk weqtd on `zknq` mdl oi`c ,xnelk Ð mdixacn :xn`w ikdc yxtl yie .`ziixe`c zexite ziphw la` ,mdixacn zewxic

.`icda mzd ipzwck ,ixii` xibxbe milgye meya Ð zexyrnl zewxi zeaxl oipn :mzd ipzwc ab lr s`c .zewxil `xw mey iziin `l "xyrz xyr" zyxta inp

lwdl mdl d`xpy mipipr yiy itl ,weqt mey lr zewxi jinqdl evx `l `nye .ixtqa enk my jix`n epi`e ,xvewa d`ian "izewga m`" zyxta mipdk zxezae

e`ay cr ,zexyrne zenexz oiyixtn eid dlebay epizeax :opgei iax xn` :"miyp izy" wxt dlg zkqna inlyexia xn`wc `idd ik .mixac x`yan xzei zewxia

mya `ax .yixtn jk xg`e jlede lke` ux`l dveg zlg :xn` l`eny mya dcedi axe `xirf iax .(dxn`) `ipinbxez Ð "miaexd" oepi` o`n .melhae miaexd

ecb dnexzl `l` eyg `l :l`eny iax mya `a` iax .xdvie yexize obc znexzl `l` eyg `l :l`enyipzc .eyg `l dlecb dnexzl elit` Ð zewxil la` ,dl

.mdixacn zewxil zexyrn :`iawr oa iqi`àìàxnege lw slinl `z` `d :xn`z m`e Ð df lr dfn exyrzi ['ek] xwa xyrn aizk `lc dnda xyrn iab dzrn

`xw xn` :ipyne .'ek "o`vn" lirl opiaxnck ,oixyrzne mi`lk mdy egikei mifre miyak :xninl `ki`c ,xnel yie !oixyrzn oi`e dfa df mi`lk opi`y oyie ycgn

oeik ,ycge oyic xnege lwn mifre miyak opitli `l Ð "ixiyrd" e`l i` `nlyac !inp mifre miyak :jixte .dfl ixiyre dfl ixiyr ozile wlgl `ay ,"ixiyrd"

.oine oin lkl ziy`x ozil `ay ,obc iabc jenqac "mziy`x" enk iz`c ,oine oin lk lr wlgl "ixiyrd" aizkc `zyd la` .xn`ck ,"o`v" `pngx iaxc
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ïépî ïâãå ïâc ,ïâãå LBøéz ;øäöéå LBøéz ïçkLà¯ì÷ ©§©©¦§¦§¨¦§¨¨¨¨§¨¨¦©¦©
äæa äæ íéàìk ïðéàL øäöéå LBøéz äîe :øîBçå¯ïéà ¨¤©¦§¦§¨¤¥¨¦§©¦¤¨¤¥

íäL ,ïâãå ïâc ,ïâãå LBøéz ;äæ ìò äfî ïéøOòúî¦§©§¦¦¤©¤¦§¨¨¨¨§¨¨¤¥
äæa äæ íéàìk¯äæ ìò äfî eøOòúé àlL ïéc Bðéà ¦§©¦¤¨¤¥¦¤Ÿ¦§©§¦¤©¤

ïöøçå äøBòNe ähç òøæiL ãò :øîàc äiLàé éaøìe§©¦Ÿ¦¨§¨©©¤¦§©¦¨§¨§©§¨
dì éúééî éëéä ,ãé úìBtîa¯LBøéz äîe :éëä äì éúééî §©¤¨¥¦©§¥¨©§¥¨¨¦©¦

,øäöéåøçà øác éãé ìò eléôà äæa äæ íéàìk ïðéàL §¦§¨¤¥¨¦§©¦¤¨¤£¦©§¥¨¨©¥
¯,ïâãå ïâc ,ïâãå LBøéz ;äæ ìò äfî ïéøOòúî ïéà¥¦§©§¦¦¤©¤¦§¨¨¨¨§¨¨

øçà øác éãé ìò äæa äæ íéàìk ïäL¯àlL ïéc Bðéà ¤¥¦§©¦¤¨¤©§¥¨¨©¥¥¦¤Ÿ
ïìðî àîìòa ïéðéî éðLe äæ ìò äfî eøOòúé¯ ¦§©§¦¤©¤§¥¦¦§¨§¨§¨©

ïðaø eðéwúc ìëå ,eäðéð ïðaøc éðä¯ïéòk ¨¥§©¨©¦§§¨§©¦©¨©§¥
ïðéà ïéðéî éðL àúééøBàc äî ,eðéwz àúééøBàc§©§¨©¦©§©§¨§¥¦¦¥¨

äæ ìò äfî ïéøOòúî¯déì øîà .éîð ïðaøc ¦§©§¦¦¤©¤§©¨©©¦£©¥
øNòî éaâ ,äzòî àlà :ééaàì ïðç áø øa àáø̈¨©©¨¨§©©¥¤¨¥©¨©¥©§©

àìc ,äîäaìëå" áéúk,"ïàö øNòîe ø÷a øNòî §¥¨§¨§¦§¨©§©¨¨©§©Ÿ
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`oifgeקכח mipya cenr cp sc ± oey`x wxtzereay

äæ ìò äæî åøùòúé.o`ve xwa Ðéøéùòä àø÷ øîà"xyrn" jnqc Ð

.cge cg lk` xyrn aizk `zydc ,"o`v"` jnq "ixiyr"e "xwa"`íéùáë
éîð íéæòåyexiz` "alg"e xdvi` "alg" aizk lirlc ikid ik .ixyril `l Ð

xnege lw opiyxc inp `kde .xdvie yexizc xnege lwn obc obc opiyxce ,obce

o`v lk rnyn "o`ve" :ipyne !oyie ycgc

.cg`íúéùàøied "obc"l jenq Ð

obc lkl ziy`x oz :xnel ,"mziy`x"

."gxw gwie" xcqa ,obceíúä àîìùá
ãçà ïàö ìë òîùî ïàöå ïðéùøãÐ

.i`xw ol ixziincêúòã à÷ìñ éàã
éîð íéæòå íéùáëiccd` exyril `l Ð

,"dnda xyrn lke" `pngx aezkl Ð

,`l epin epi`y lr oinc `prci `p`e

.oyie ycgn xnege lwn iz`càîéú éëå
ììëá äéç àðéîà äåä äîäá áúë éà

äîäá`niiwck ,xyrna dig aiigile Ð

dnda llka dig :(a,cp) `nw `aaa ol

jixv ded `l ikd meyn Ð draxdl

"zgz" xinb `p`c ,"o`ve xwa" azknl

:(fk `xwie) `kd aizk ;miycwn "zgz"

:(ak `xwie) mzd aizke "hayd zgz"

xey" :aizkc ,`l dig mzde ,"en` zgz"

lwa iz`e ,dnda aezkl jkld ."fre ayk

.`l epin epi`ya oinc oyie ycgn xnege

xwac `xninl Ð "o`ve xwa" azk ikdle

o`ve o`v `d ,oixyrzn oi`c `ed o`ve

`l Ð obc iab `kd `l` .oixyrzn

`ed obce yexizc yxcinl `xw xazqin

,oixyrzn obce obc `d ,oixyrzn oi`c

x`y ihernl "obc" azk `lc `ibq inc

`ziixe`cn xyrna eaiigil `lc oipin

ïàöå ø÷áì åáøòì àîéà,xnelk Ð

,"o`ve xwa" aizk ikdlc `axl dil `pn

df lr dfn exyrzi `lcikdl `ni`

edpiaxrl Ð `icda `xw edpihxt

Ð dnda azk ded i`c .iccd` exyrilc

epi`ya oinc ,oyie ycgn opiziin ded

Ð `icda edpixkc` ikdle ,`l epin

`wlq `we !iccd` edpixyrilc `xninl

dil zil `axcnc ,`ped axc dizrc

dil zil inp "ixiyrd" Ð "mziy`x"

ixiyre dfl ixiyr oz :yexcilc ,`axl

xyrne xwa xyrn" azk `le li`ed ,dfl

."o`vàì åðéî åðéàù ìò ïéîîm`e Ð

`ieaix ok m` Ð inp mifre miyaka :xn`z

dn :xn`z m`e .ipd` i`n "o`ve xwa"c

zi`xÐ `yiwidc edpihernc ,`xazqn

,iccd` exyril `lc ,`z` o`ve xwal

xwa"c `ieaixe .iccd` llk enc `l `dc

enc `dc ,mifre miyak iieaxl Ð "o`ve

on ilr ixd" xne`dc ,oaxw oiprl iccd`

.fr oia yak oia `iadl leki Ð "o`vdøãä
àéääî àáø äéádil `xiaqe ,`ziinw Ð

inp oyie ycg ikd i` :oizrny yixa opikxt ike ."o`ve xwa"c `iieaixn ol `wtp Ð ixyrznc mifre miyake .o`ve xwa ihernl ywzi` inp `ziipxg` ilinlc inp

."dpy dpy" :aizk `yiwdc `xwa `dc ,yewzi`c `icda `xwa aizk oyie ycga `dc ,`id `kxit e`l Ðäðùîäòåø äîäá ìâø àìîë óøèöîxeriy itk Ð

dyy epiide ,cg` drexa xnzydl zelekie efn ef zewegx zendady dn itk :`pixg` `pyil .oilin xyr dyy epiidc ,drex `idyk zklede zwgxzn dndady

jezl o`ian Ð oilin xyr dyy dfn wegx xg` xtka zenda dynge df xtka zenda dyng el yi m`e .drexc `pir `hly ikdc `xnba yxtnck ,oilin xyr

.`nrh yxtn `xnbae .zexeht Ð xzei zewegx m`e ,oxyrne cg` xicìéî íéúùå íéùìù.xn`w i`n `xnba jixt Ðòöîàá åì äéäzeirvn`d oze` Ð

vd z` zetxvn.xn`w ynn `ian `l Ð "rvn`a oxyrne `ian" ipzwc i`de .oicc÷éñôî ïãøéärvn`a ocxie ,o`kn dynge o`kn zenda dyng el yi m`y Ð

.`xnba yxtn `nrhe .zexehte ,zetxhvn oi` Ðàøîâäðåî éãé ìò ïàöä äðøåáòúzgz dpxearze ,"o`v" exwin Ð cg` drexa zepndl zeleki m` :rnyn Ð

.`l Ð `l i`e ,xyrzdl haydìéî øùò äùù éðú÷ àäå!`l ith ,oitxhvnc `ed Ðäîëåetxhviy rvn`ae oiccva el `di Ðòöîàá ùîçå ïàëî ùîç
zeirvn`l zeaexw zg`d cvc jpd ied i` la` .mi`lh cer el ecleiyk xg` oxebl zetxhvn Ð xica zexzepd yngde .oxyrne cg` xic jezl o`iane ,zetxhvn Ð

sxhvdl mi`lh cer el ecleiy cr oizndl zekixv opi`e ,ixnbl zexeht zewegxd oze` Ð lin xyr dyyn xzei zewegx ipy cvay oze`e ,lin xyr dyy jeza

.xg` oxeblùîç êðäãÐ dyng rvn`ae ,rax` o`kne dyng o`kn yi m` la` .xyrn xeriy `ki` edl ztxhvnc cv lkc ,`kdle `kdl oiifg ,zeirvn` Ð

.xg` oxebl oizndl zekixv oi`e ,zetxhvn rax`d oi`òöîàá úçàå ïàëî ùîçå ïàëî ùîçdigxe` drexe li`ed ,`pipnl `ifg `l `cg jdc ab lr s` Ð

.`piipnc `texivl `ifg jdc ,rvn`a zg`e o`kn ynge o`kn rax` oky lke ."dpen" dia `pixwe ,mzd i`wc o`nk `ied Ð iiezi`e mzd lfinl
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øîà`nw wxtac :dniz Ð 'ek mziy`x `la xn` `ax 'ek mziy`x iia`

`l `pngx xn`c [`zlin] lkc iia` xn`c `d iab (`,d) dxenzc

oz :`pngx xn`c ,epin epi`y lr oinn mxezn jixt ,ipdn ciar i` ciarz

xn` :ipyne !dnexz eznexz oi` Ð mxz m`c :opze ,[dfl alge] dfl alg

elit` dil iwen `nl` ."mziy`x" `xw

.ipdn `lc opireny`l ,xdvie yexizl

oi`c ,obc ipina wlgl dl iwen `kde

`la :xn` `axe !df lr dfn oinxez

["obc"e] ,zxn` zivn `l inp "mziy`x"

mzd `icda iwenc ,cg` obc [lk] rnyn

`l xn`c `axle :mzd xn`wc .ikdl

"mziy`x" `pngx xn`c e`l i` ,ipdn

eda aizkc xdvie yexiz :`pin` ded

obce yexiz ,oinxez oi`y Ð "alg" "alg"

i`dn [oinxez] Ð eda aizk "alg" cgc

:xnel yie !"ziy`x" `pngx azk .i`d`

"ziy`x" i`dc rnyn i`ce iia`lc

`xw dil jnqcnc ,obc ipina wlgl

.ipdn `lc xnel inp iwene ."obce"l

iaizkc ipin edlek` `xwc rnync

`l xdvie yexiza wlgl ,`xwa

ikid ike .ipdn `lc xnel `l` ,jixhvi`

inp ipdn `l Ð xdvie yexiza ipdn `lc

jixv `l :`kd xn`wc `axe .obc ipina

one .lirlck `wtp xnege lwnc meyn Ð

obc [lk] rnync ,yxcinl `kil "obc"

,ditebl jixhvi`c .`kd xn`wck cg`

ol `wtp mzde .mipin x`y ihernl

izkec dnka ogky`ck "ziy`xn"

xnege lwa `iz`c `zlin :(a,gi migqt)

`d `gip inp `zyde .`xw dl azke gxh

mzde ,obce obc lr "ziy`x" `kd iziinc

i`cec .yexize obc lr `ax dil iziin

,obce yexiz oia ,xnege lwn iwtp ediiexz

diazk mewn lkne ,obce obc oia

xnege lwa `iz`c `zlin enk ,ediiexz`

:xn`z m`e .`xw dl azke gxh,`axle

,edlek` "mziy`x" aizkc oeik"alg"

ied `lc meyn :xnel yie ?il dnl "alg"

oeik ,xdvie yexiz` "mziy`x" opinwen

.dfa df mi`lk mpi`céúàåxnege lwa

iz`c xninl ivn ied `l Ð oyie ycgn

`dc ,lirlc "xyrz xyr"c `yiwida

zywd dpyl :lirl `ax xn`xacl `le ei

.xg`àîéàedpiazkc Ð o`va iaexrl

."o`v xyrne" azk `le ,"xyrn" cga

àãç`aa yixa Ð dxn` `tt ax dipin

ax lre .ikd xn`w inp (a,c) `nw

,`ax xg` jlny ,ok xnel libx `tt

mixac yie .(a,gk) (ohw crena) `zi`ck

.`ax mya mdy mixeaqc xne` didyk
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éîð íéfòå íéNák¯éëå ."äîäa øNòî ìëå" :áBzëì §¨¦§¦¦©¦¦§§¨©§©§¥¨§¦
eléôà àðéîà éåä "äîäa øNòî ìk" áéúk éà :àîéz¥¨¦§¦¨©§©§¥¨¨¥¨¦¨£¦

äiç¯øîBçå ì÷a éúàå .øîb íéLãwî "úçz" "úçz" ©¨©©©©¦¢¨¦¨©§¨¥§©¨¤
ïéàc àeä ïàöå ø÷a éì änì "ïàöå ø÷a" ,ïLéå Lãçî¥¨¨§¨¨¨¨¨Ÿ¨¨¦¨¨§Ÿ§¥

íéfòå íéNák ìáà ,äæ ìò äfî ïéøOòúî¯.ïéøOòúî ¦§©§¦¦¤©¤£¨§¨¦§¦¦¦§©§¦
àëä ìáà¯ïéðéî øàL éèeòîì "ïâc" áéúk àìc àéâñ éî £¨¨¨¦©§¨§¨§¦¨¨§©¥§¨¦¦
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,äæ ìòøNòn äî :ïâc øNòîì äîäa øNòî L÷zéàc ©¤§¦§©©§©§¥¨§©§©¨¨©©§©
ïâc¯äîäa øNòî óà ,àì Bðéî BðéàL ìò ïénî¯ïénî ¨¨¦¦©¤¥¦Ÿ©©§©§¥¨¦¦

.àì Bðéî BðéàL ìò¯"äðL" :øîàc àeä àáø àäå¯ ©¤¥¦Ÿ§¨¨¨§¨©¨¨
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.døîà àtt áø dépéî àãç :àîéà úéòaéàåäðùî §¦¨¥¥¨£¨¦¥©©¨£©¨
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elàì elà ïéa eéä .ìéî øNò äML äòBø äîäa ìâø¤¤§¥¨¨¦¨¨¨¦¨¥¥¨¥

ìLìéî íéðLe íéL¯òöîàa Bì eéä .ïéôøèöî ïéà¯àéáî §Ÿ¦§©¦¦¥¦§¨§¦¨¨¤§©¥¦
øNòîì ÷éñôî ïcøiä :øîBà øéàî éaø .òöîàa ïøOòîe§©§¨¨¤§©©¦¥¦¥©©§¥©§¦§©§©

.äîäaàøîâøîàc :àìéL øa äaø øîà éléî éðä àðî §¥¨§¨¨¥¦¥£©©¨©¥¨§¨©
ïðaøì eäì íé÷å ,"äðBî éãé ìò ïàvä äðøáòz ãBò" àø÷§¨©£Ÿ§¨©Ÿ©§¥¤§¦§§©¨©
elà ïéa eéä" .äòBøc àðéò äéa àèìL à÷ ìéî øñúéLc§¦§©¦¨¨§¨¥¥¨§¤¨¥¥

ìL elàììL .'åëå "ïéôøèöî ïéà ìéî íéðLe íéLíéL ¨¥§¦§©¦¦¥¦§¨§¦§¦
éëäî øéöa àä ,ïéôøèöî ïéàc àeä íéðLe¯ïéôøèöî §©¦§¥¦§¨§¦¨§¦¥¨¦¦§¨§¦
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:øîà ìàeîLe .àëäì àéæçå àëäì àéæç Lîç éðäc§¨¥¨¥©§¨§¨¨§©§¨§¨¨§¥¨©
ïðéæç ,òöîàa ãçàå ïàkî Lîçå ïàkî Lîç eléôà£¦¨¥¦¨§¨¥¦¨§¤¨¨¤§©¨¥©
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc zexeka(ycew zay meil)

.äæ ìò äfî eøOòúé:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`àø÷ øîà ¦§©§¦¤©¤¨©¥¨©§¨
(áì æë àø÷éå)'ebe o`ve xwA xUrn lke'éøéNòä,''dl WcT didi §¨©§©¨¨¨Ÿ¨£¦¦¦§¤Ÿ¤©
eyl weqtd azk'ixiyr'e xwal 'xyrn' jnqe ,ixiyr oeyle xyrn o
,jl xnel ,o`vläæì éøéNò ïúå äæì éøéNò ïzxyrn zzl yiy ± ¥£¦¦¨¤§¥£¦¦¨¤

.envr ipta oin lkn
:`xnbd dywnénð íéfòå íéNák éëä éà,df lr dfn exyrzi `l ¦¨¦§¨¦§¦¦©¦

lwa cnlp mewn lkn ,mdn cg` lk lr 'ixiyr' xn`p `ly s`y
oi` dfa df mi`lk oi`y oyie ycg dny ,oyie ycgn xnege
`ly oic epi` dfa df mi`lk mdy mifre miyak df lr dfn oixyrzn
xn`p `ly s`y ,obc xyrn iabl epivn oky .df lr dfn exyrzi
,xdvie yexizn xnege lwa cnlp mewn lkn ,obc ipin ipya 'alg'
:`xnbd zvxzn .df lr dfn exyrzi `l mi`lk mdy obce obcy

dnda xyrna xn`p(íù)xwA xUrn lke','ïàöåeòîLîyìkipin §¨©§©¨¨¨Ÿ©§©¨
dïàömiaygp,ãçà.df lr dfn mixyrzn mifre miyak okle Ÿ¤¨

,ok m` :`xnbd dywnénð àëäobc xyrn iablàîéìaezkdny ¨¨©¦¥¨
(áé çé øáãîá)'obce WFxiY alg lke',òîLîyãçà ïâc ìk,lke §¨¥¤¦§¨¨©§©¨¨¨¤¨

:`xnbd zvxzn .df lr dfn exyrzi obcd ipin,ééaà øîàxn`p ¨©©©¥
(íù)obce''íúéLàø,yiy cnlp 'obc'l 'mziy`x' zaiz zekinqne §¨¨¥¦¨

oi`e ,envr ipta obce obc lkl xyrne dnexz epiidc 'ziy`x' zzl
.df obc lr df obcn xyrl,àòléà éaø øîà ïëåyn'íúéLàø' §¥¨©©¦¦§¨¥¦¨

.obce obc lkl 'ziy`x' zzl yiy cnlp
lr dfn mixyrzn mpi` obc ipin ipy recn xg` mrh d`ian `xnbd

:dfàìa ,øîà àáøn cenildòîLî énð ,'íúéLàø'xyrl jixvy ¨¨¨©§Ÿ¥¦¨©¦©§©
y 'obc alg lk'n yexcl ik ,envr ipta obce obc lk,ãçà ïâc ìk̈¨¨¤¨

,df lr dfn xyrl xyt`e,úøîà úéöî àìcíúä àîìLaiabl Ÿ¨¥¨§©¦§¨¨¨¨
c oaen dnda xyrnïðéøîàzaizyòîLî 'ïàöå'y,ãçà ïàö ìk ¨§¦©¨Ÿ©§©¨Ÿ¤¨

,df lr dfn mixyrzn mifre miyakeíéNák Czòc à÷ìñ éàc§¦¨§¨©§¨§¨¦
énð íéfòåic did ,df lr dfn mixyrzn mpi`áBzëìwxìëå' §¦¦©¦¦§§¨

'äîäa øNòîmiyakn xyrl xyt` i`y mircei epiide ,'o`ve' `ll ©§©§¥¨
mi`lk mpi`y oyie ycgn xnege lwa ,dfa df mi`lk mdy mifr lr
zcnln zxzeind 'o`ve' zaize ,df lr dfn mixyrzn mpi`e

.df lr dfn mixyrzn mifre miyakyáéúk éà àîéz éëå' wxìk §¦¥¨¦§¦¨
àðéîà éåä 'äîäa øNòîyäiç eléôàllka ik ,xyrna zaiig ©§©§¥¨£¥¨¦¨£¦©¨

ik ,ok xnel leki dz` i` ,`id dndaøîb íéLãwî 'úçz úçz'± ©©©©¦¢¨¦¨©
xyrna xn`p(áì æë àø÷éå)xn`pe ,'hayd zgz xari xy` lk'

miycwa(æë áë íù)zgz'y myk ,'en` zgz mini zray dide'
die`x dpi` dig ixdy ,llka dig oi` miycwa xn`py 'eni`
m`e .xyrna zaiig dpi`e llka dig oi` 'hayd zgz' jk ,miycwl
lke' wx aezkl xyt` did ,df lr dfn mixyrzn oi` mifre miyak

,'dnda xyrnéúàåz`f cnlpe ±,ïLéå Lãçî øîBçå ì÷aenk §¨¥§©¨¤¥¨¨§¨¨
' zeaiz ,dlrnl x`eanyéì änì 'ïàöå ø÷a.cnll e`a `l` ¨¨¨Ÿ¨¨¦

yäæ ìò äfî ïéøOòúî ïéàc àeä ïàöå ø÷a,íéfòå íéNák ìáà ¨¨¨Ÿ§¥¦§©§¦¦¤©¤£¨§¨¦§¦¦
ïéøOòúî.df lr dfnàëä ìáà,obc xyrn iablàìc àéâñ éî ¦§©§¦£¨¨¨¦©§¨§Ÿ

áéúkaezkl `ly xyt` ike ±'ïâc',obc wxy azkdl jxved ixde §¦¨¨
e ,dxezdn xyrna aiig,ïéðéî øàL éèeòîìdfn cenll oi` okle §©¥§¨¦¦

.df lr dfn mixyrzn obc ipin ipyy xewn epl oi`e ,cg` obc lky
:`xnbd dywné÷úîïîçð áøc déøa àðeä áø dì óoipn ,`ax lr ©§¦¨©¨§¥§©©§¨

o`ve xwa xyrl oi`y cnll 'o`ve xwa xyrn lke' hxit aezkdy
,df lr dfnïàva ø÷aì Báøòì àîéàxyt`y ,jtidl xn`z ± ¥¨§¨§©¨¨©Ÿ

aezk did m`y meyn mhxtl jxvede .df lr dfn xyrle maxrl
oyi lr ycgn mixyrn oi`y dnn micnl epiid ,mzq 'dnda xyrn'
lkn xyrl ozipy cnll ick mhxite ,epin epi`y lr oinn `l mby

:`xnbd zvxzn .dvxiy oinïîçð áøc déøa àøèeæ øî déì øîà̈©¥©§¨§¥§©©§¨
,ongp axc dixa `ped axl'éøéNòä' énð déì úéà àáøì`ax mb ± §¨¨¦¥©¦¨£¦¦

'ebe o`ve xwa xyrn' weqta xyrn oeyl zelitkn iia`k yxec
o`vn mixyrn oi` okle ,dfl ixiyre dfl ixiyr zzl yiy ,'ixiyrd
'o`ve xwa' hxit aezkdy yxtl oi` jk meyne ,jtidle xwa lr

.df lr dfn xyrl xyt`y xnel

:dfa xg` gqep d`ian `xnbd,éøîàc àkéàjk,àáø øîàdn ¦¨§¨§¦¨©¨¨
ixiyre dfl ixiyr zzl yiy ,xyrn oeyl zelitkn iia` yxcy

ik ,epi` ,dflàìa'úøîà úéöî àì énð 'éøéNòyïàöå ø÷a §Ÿ£¦¦©¦Ÿ¨¥¨§©¨¨¨Ÿ
ã ,äæ ìò äfî ïéøOòúî`ld,ïâc øNòîì äîäa øNòî L÷zéà ¦§©§¦¦¤©¤§¦§©©§©§¥¨§©§©¨¨

xn`py(áë ãé íéøáã)lirl x`eanke 'xyrz xyr'(:âð)e ,äî©
àì Bðéî BðéàL ìò ïénî ïâc øNòn,xyrznäîäa øNòî óà ©§©¨¨¦¦©¤¥¦Ÿ©©§©§¥¨

àì Bðéî BðéàL ìò ïénî.xyrzn ¦¦©¤¥¦Ÿ
xyrnl obc xyrn ywedy dnn `ax ok cnl ji` :`xnbd dywn

,dndaøîàc àeä àáø àäålirl(íù)df weqta xn`py dfny , §¨¨¨§¨©
dpy''äðLwxy ,epcnlìåézLwä äðLywed dnda xyrn - ¨¨§¨¨¦©§¦

lr ycgdn mexzi `ly `ede ,dpya ielzd oicl wx obc xyrnl
,jtidle oyid,øçà øáãì àìå`weec dnda xyrn yixtdl jixvy §Ÿ§¨¨©¥

:`xnbd zvxzn .epin lràéääî àáø déa øãä`ax ea xfg ± £©¥¨¨¥©¦
s`e ,lkd obc xyrnl ywiddn cenll yiy ezpwqne ,lirl eixacn

.oin eze`n `weec xyrzn dnda xyrnyàîéà úéòaéàåm`e ± §¦¨¥¥¨
,jk dxizqd z` ayiiz dvxzdøîà àtt áø dépéî àãçzg` ± £¨¦¥©¨¨£¨¨

.dfa `ax lr wlgp `tt axe ,exn` `tt ax ,el` zexn` izyn

äðùî
aygidl mc` ly eizenda mitxvn wgxn dfi` cr zx`an dpynd

:dxyróøèöî äîäa øNòîzetxhvn mc` ly eizenda - ©§©§¥¨¦§¨¥
ze`vnp md xy`k ,dnda xyrna aiigzdläîäa ìâø àìîk¦§Ÿ¤¤§¥¨

äòBø.dziirx zra ea wgxzdle jldl dleki dndady ghya - ¨
,äòBø äîäa ìâø àéä änëåly wgxnìéî øNò äML.eid m`e §©¨¦¤¤§¥¨¨¦¨¨¨¦

e ,xg` mewna owlge cg` mewna owlgìL elàì elà ïéa eéäíéL ¨¥¥¨¥§Ÿ¦
ïéôøèöî ïéà ,ìéî íéðLem` la` ,xyrnn oixehte dxyr oipnl §©¦¦¥¦§¨§¦

òöîàa Bì eéälkay zendad z` zetxvn od ixd zetqep zenda ¨¨¤§©
e ,cvòöîàa ïøOòîe àéáîrvn`d ik ,el` lr el`n xyrn ± ¥¦§©§¨¨¤§©

.mtxvnøîBà øéàî éaøly cg` cvn zenda yng el yi m` ©¦¥¦¥
,ipyd ecvn ynge ocxidäîäa øNòîì ÷éñôî ïcøiäz` rpen ± ©©§¥©§¦§©§©§¥¨

.dnda xyrnn zexehte ,mtexiv

àøîâ
.lin dxyr yy jeza md xy`k ,zetxhvn zenday dpyna epipy

:`xnbd zl`ey.éléî éðä àðî:`xnbd daiynøa äaø øîà §¨¨¥¦¥¨©©¨©
àø÷ øîàc ,àìéLmilyexil laa zelbn miayd iablâì äéîøé) ¦¨§¨©§¨

(âé'äðBî éãé ìò ïàvä äðøBáòz ãBò',l`xyi ux`a daxzi o`vd - ©£§¨©Ÿ©§¥¤
'hayd zgz xeari xy` lk' enk oxyrl liaya 'o`vd dpxearze'

(áì æë àø÷éå)zepndl zelekiy onf lk 'dpen ici lr' aezkd xn`e
zeaiige ,cg` o`v ze`xwpe zetxhvn cg` [drex-] dpen ici lr

,xyrnaàðéò déa àèìL à÷ ìéî øñzéLc ïðaøì eäì íé÷å§¦§§©¨¨§¦§©¦¨¨§¨¥¥¨
äòBøc,drexd oir zhley lin xyr dyy cry minkg elaiwe ± §¤

.zetxhvn df ghya ze`vnpd zendad lk okle
:dpyna epipyìL elàì elà ïéa eéäïéôøèöî ïéà ìéî íéðLe íéL ¨¥¥¨¥§Ÿ¦§©¦¦¥¦§¨§¦

.'åëåyi m` `weecy rnyn dpynd ly `tiqdn :`xnbd dywn
ly wgxn mdipiaìLíéðLe íéLlinøéöa àä ,ïéôøèöî ïéàc àeä §Ÿ¦§©¦§¥¦§¨§¦¨§¦

éëäî,jkn zegt la` ±,ïéôøèöî,dyweøNò äML' éðz÷ àäå ¥¨¦¦§¨§¦§¨¨¨¥¦¨¨¨
'ìéî,eàì éôèxeriy hwp `pzd :`xnbd zvxzn .`l dfn xzeie ± ¦§¥Ÿ
dfàôéñ àðúéîì éòa à÷c íeMîazky dnl dncwd meyn ± ¦§¨¨¥§¦§¨¥¨

cg` mewna ozvwn m`y .el` lr el`n xyrny rnyne ,`tiqa
odipiae ,lin mipye miyely el`n el` miwegxe ,xg` mewna ozvwne

òöîàa Bì eéä,zetqep zenda,òöîàa ïøOòîe àéáîcg` xcrk ¨¨¤§©¥¦§©§¨¨¤§©
zendad zngn cg` xcrl zetxhvn ik ,ghyd rvn`a `vnpy

.rvn`ay
:`xnbd zxxanänëåick rvn`ae miccva el `diy jixv zenda §©¨

.etxhviyòöîàî Lîçå ïàkî Lîçå ïàkî Lîç ,áø øîà,meyn ¨©©¨¥¦¨§¨¥¦¨§¨¥¥¤§©
Lîç éðäc,rvn`ayàëäì àéæçå àëäì àéæçsxhvdl zeie`x ± §¨¥¨¥©§¨§¨¨§©§¨§¨¨

z` milydl rvn`a zenda ic oi` m` la` ,cv lkay zendad mr
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Ï B„ÈaL ÒBk‰ ÏÚ BzÚc È¯‰BÓk ‰ÊÏ ˜ÒÙ‰ ‰·eLÁ d�È‡Â ‰Èi˙M‰ C¯BˆÏ ‡È‰ LecÈw‰ ˙¯ÈÓ‡Â „iÓ B˙BzL £¥©§©©¤§¨¦§¦¨©£¦©©¦¦§¤©§¦¨§¥¨£¨¤§¥§¤§

˙¯ÈÓ‡ ˙ÚLaL ÒBk‰ ÏÚ LcÈwL ¯Á‡Ï ÏÎB‡L ˙ta Ôk ÔÈ‡L ‰Ó ÒBk‰ ÏÚ L„˜Ó ÏkÏ ˜ÒÙ‰ ‰·eLÁ d�È‡L¤¥¨£¨¤§¥§¨§©¥©©©¤¥¥©©¤¥§©©¤¦¥©©¤¦§©£¦©

.‰ceÚÒ ˜elÈÒÂ ¯Ób ˙ÚL ‰˙È‰L B˙¯ÈÓ‡ Ì„Bwk ‡e‰ LecÈw‰©¦§¤£¦¨¤¨§¨§©§©§¦§¨

ÔÂÈk ‰ceÚq‰ ¯Ób ·LÁ� ‰Ê ÔÈ‡ LecÈw‰ ÔÓÊ ÚÈb‰MÓ ‰ÏÈÎ‡‰ ÂÈÏÚ ¯Ò‡�L ‰ÓL ÌÈ¯ÓB‡Â ‰Ê ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ§¥§¦©¤§§¦¤©¤¤¡©¨¨¨£¦¨¦¤¦¦©§©©¦¥¤¤§¨§©©§¨¥¨

e�ÈÈ‰c Ú�Bn‰ ¯eÒÈLÎe B˙B‡ Ú�BÓ LecÈw‰ ·eiÁL ‡l‡ BzÚcÓ ÏÎB‡ ‰È‰ ÂÈLÎÚ Ì‚Â Ck ¯Á‡ ÏBÎ‡Ï BzÚ„aL¤§©§¤¡©©¨§©©§¨¨¨¥¦©§¤¨¤¦©¦¥©§¤¨©¥©§©§

È¯ˆ ÔÈ‡Â ˙˜qÙÓ ‰ÏÙz‰ ÔÈ‡L BÓk ˙˜qÙÓ LecÈw‰ ˙¯ÈÓ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ B˙ÏÈÎ‡Ï ¯BÊÁÈ Lc˜iL ¯Á‡C¯·Ïe ¯BÊÁÏ C ©©¤§©¥©£©£¦¨§¦¨¥£¦©©¦©§§¤§¤¥©§¦¨©§¤¤§¥¨¦©£§¨¥

.‡ÈˆBn‰©¦

Ck È„ÈÏ ‡·Ï ‡lL ‰lÁ˙ÎÏ ¯‰ÊÈÏ BÏ LÈ LÙ� ÏÚa Ïk ÌB˜Ó ÏkÓe Ï˜‰Ï ˙BÎ¯a ˜ÙÒÂ[ekC¯·ÈÂ B˙„eÚÒ ˜ÈÒÙÈÂ §¨¥§¨§¨¥¦¨¨¨©©¤¤¥¦¨¥§©§¦¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥¨§©§¦§¨¦¨¥

:ÌBi‰ LecÈ˜ ÔÓÊ ÚÈbiL Ì„B˜ ÔBÊn‰ ˙Î¯a¦§©©¨¤¤©¦©§©¦©
יא סעיף סוף היין שעל קידוש דיני רעא סימן ב חלק
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`zax `zkld

äãåòñ ÷åìéñå øîâ [äëהכלולים הפרטים שב' היינו -

כאילו ונחשב כאחד, ולדבר לאכול לו אפשר (אי בהפסק
על שמקדש וקודם אחת, בבת להיות צריכים סעודתו) גמר
את אין מקום מכל סעודתו גמר כאילו שנחשב אף היין
שישנו אף שמקדש ובשעה דיבורו, מצד שמגיע ההפסק
גמר שמצד ההפסק את אין אבל - דיבורו שמצד ההפסק

היין, על דעתו שהרי - סעודתו

- הדיבור הפסק וישנו שמקדש שבשעה בפת משא"כ
עם עת באותה שחל דהיינו שמקדש, קודם כמו נחשב

סעודתו גמר שמצד .61ההפסק

êë éãéì [åëנהגו יום-טוב, במוצאי שחל שבת בליל -

לתוך יו"ט (התוועדות) סעודת להמשיך מקומות בכמה
ולקדש מפה לפרוס - .62השבת

zetqede mipeiv

שכך60) לצורך הוא . . כוס הטעון דבר שכל וי''א ד: סעיף
אצל אותה שיסדרו היין על הנאמרת שירה בכל חכמים תקנו

ליין. המיוחדת שירה עיקר שהוא היין ברכת
הכוס על שקידוש משמע שמכאן ב ס"ק קו"א ערב בסימן ועד"ז
אינו סעודתו באמצע המקדש שהרי הגפן בברכת כלל תלוי אינו
י"ח שיוצא כאן שתירץ כפי שם תירץ (ולא הגפן על מברך
עיין הנהנין, ברכות מצד י"ח שיוצא ע"ד שלפני"ז הגפן בברכת

ריז). ע' ח"ז צ"צ כולל וביאורים הערות
ולכך מהקידוש, חלק היא הגפן שברכת משמע שמכאן והנפק"מ
ברכת אחרי שח אם או מהמקדש, הגפן ברכת שמע שלא מי
סי' מקו"א אמנם חובה, ידי יצא לא - הקידוש מענין שלא הגפן
הגפן ברכת שמע לא אם גם חובה ידי שיצא משמע ערב

קנו). סי' צבי הר שו"ת (עיין מהמקדש
רכה.61) ע' ח"ז צ"צ) (כולל וביאורים הערות ע"פ

קסג),62) ע' היומן רשימת (ראה הדורות בכל חסידים נהגו כן
את והוציא מפה פרס שא' אדמו"ר כ"ק בהתוועדויות נהגו וכן
מחמת תשד"ם בשנת הפסיק זה נוהג אמנם בקידוש, י"ח הקהל
וכו' ויבוא יעלה באמירת מהנוכחים כמה אצל שהיה בלבול
א' יום התוועדות תחלת התשד"ם מנחם (תורת המזון בברכת

.(155 ע' רבי משבחי ס' עוד: וראה דשמח"ת,
המזון ברכת לברך תמיד היה אדמו"ר כ"ק מנהג מקום ומכל
(ראה מאומה יותר טעם ולא הקידוש, זמן משהגיע כוס) (ללא
לא - האריז"ל כתבי שע"פ כיון בשוה"ג), 36 ע' מנחם תורת
קבלת תחילה להיות צריך אלא שבת, בליל הסדר להפך נכון
ג סעיף רסז סימן על ולעיל קידוש. ואח"כ ערבית ותפלת שבת
בזה ומוהריי"צ מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק ודברי הנהגות הובאו

ס"ג). שמח"ת יום שיחת ה'תשי"ז מנחם תורת עוד (וראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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הבית· את לנקות יום מבעוד מהבית עכביש קורי לפנות טוב
דבר לזרוק שלא הלילה בסעודת ליזהר וטוב שבת לכבוד
(עיין המותר בדבר הבית לכבד דרכו אין אם לשלחן חוץ בבית
על יזרוק אלא הבית את ינוול שלא זו סעודה אחר של"ז) סי'
שחרית בסעודת וכן לבית חוץ ינערה ואח"כ השלחן שעל המפה

אח"כ: מכבדו אינו אם

כפי‚ לשבת נאים בגדים לו שיהיו להשתדל אדם כל חייב
בסי' שנתבאר כמו נקיה בכסות השבת לכבד שצריך יכולתו
חכמים ודרשו דרכיך מעשות וכבדתו נאמר קבלה ובדברי רמ"ב
חול של כמלבושך שבת של מלבושך יהא שלא וכבדתו
שהוא כבוד נקרא שהמלבוש ממנו) נאה (שהוא באחר שיחליפנו
אותו ורואים אותו מכירים שאין למקום כשבא האדם את מכבד

ו אותו מכבדים הם אזי חמודות בגדי לולבוש אפשר אי אם
והוא ארוכים שיראו מטה כלפי בגדיו ישלשל לפחות להחליף
מן בגדיהם לסלק צריכים ואינם בביתם היושבים עשירים מדת
טוב לו שאפשר ומי הוא שבת וכבוד מלאכה בשביל הארץ

אחר. טלית גם לו שיהיה

שלבש מה מכל בשבת ללבוש שלא מדקדקים מעשה אנשי ויש
שבת בגדי בקצת לילך וטוב וחלוק ומכנסים אזור אפילו בחול

שבת: במוצאי הבדלה אחר עד היום כל

לקראת„ כיוצא שבת בביאת וישמח הנאים בגדים ילבש
גדולי עושים שהיו כמו וכלה חתן לקראת וכיוצא המלך
ונצא באו ואומרים נאים בבגדים מתעטפים שהיו החכמים
ובקצת כלה בואי כלה בואי אומרים והיו המלכה שבת לקראת
נוהגין ויש כן ולומר לחצר הכנסת מבית לצאת נוהגים מקומות

השדה: לצאת

טוב‰ לכן עצמו שרחץ אחר מיד שבת בגדי ללבוש וטוב
שילבוש כדי מיד שבת בגדי וללבוש לערב סמוך לרחוץ
השבת כבוד שבשביל ניכר ויהיה השבת לכניסת סמוך אותם

לובשם: הוא

בֿה סעיפים נקייה ובכסות ערוך בשולחן השבת לקדש רסב סימן ב חלק

חדר‡ בכל בשבת דולק נר אדם לכל שיהיה חכמים תיקנו
בעץ יכשל שלא בית שלום משום בשבת שם שהולך וחדר
אצל לאכלה הלילה סעודת כשאוכל אדם כל וחייב באבן או
נרות הדלקת מצות ועיקר הוא שבת עונג בכלל שזה הנר אור
הזהיר וכל יפה לעשותו בו זהיר ויהא אצלו שאוכל זה נר הוא
אור ותורה מצוה נר כי שנאמר חכמים תלמידי לבנים זוכה בו

תורה. אור בא מצוה נר ע"י

ואחד זכור כנגד אחד זה בנר פתילות ב' לעשות מכוונים ויש
מדליקין בהן וכיוצא חלב של או שעוה של ובנרות שמור כנגד
להוסיף יכולין כי ד' או ג' ולהדליק להוסיף ג"כ ויכולין נרות ב'

אשהעל ולכן יפחות שלא רק אחר דבר כנגד המכוון דבר
ואם ג' ימיה כל שמדלקת נוהגין להדליק אחת פעם ששכחה
היכר לה שיהיה כדי פעם בכל מוספת פעמים כמה שכחה
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של נרות ועל מצוה להידור האורה להרבות כדי וגם זה טעם

שיתבאר: מטעם מברכין אין הכנסת בית

על· לחזר אפילו חייב לשבת נר לקנות מעות לו שאין מי
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שכשאוכלה הלילה סעודת עונג בכלל שזהו לפי לבריות תצטרך
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רמ"ב: בסימן שנתבאר כמו לבריות תצטרך ואל חול שבתך

מאכלים‚ בהם ליקח וצריך מעות מעט בידו שיש מי ואפילו
לכל קודם הנר הרי נר לקנות במה לו יהיה ולא לשבת
עיקר שהיא לנר קודמת שהפת מפת חוץ שבת של המאכלים

רע"ד: בסי' שיתבאר כמו הסעודה מצות

אֿג סעיפים המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג סימן ב חלק
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העפר מן יניקתו שפע יקבל שהצומח תמוה

כל להצמיח הארץ לעפר כח יש דמאין ממנו, שלמטה
שהרי ועוד, ממנו. הרבה שנעלים ועשבים תבואה צמח
בו יש שצומח מזה, זה הפכיים הם וצומח דומם
מתפשט "אינו דומם ואילו גדול" וריבוי "התפשטות
תוספת, בלי לעולם ישאר כך שהוא כמו רק וכלל כלל
מן תבא הצמיחה שסיבת להיפך, יהי' איך וא"כ

הדומם".

הצמחים, את ומצמיחה מגדלת שהארץ ומאחר
מאחרי הצומח, מן יתירה מעלה בה שיש לומר מוכרח

ממנה. ומתהווה גדל שהוא
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íîåãäù ô"òàù ,äæ éàøë äæ éàø àìã ,ïéðòä êà
äìòî åá ùé äæ ìë íò ,çîåöä ïî äâøãîá äèîì
.'åë éçå çîåö úðéçáî äìòîìù åùøù ãöî äøéúé

øîà ãç ,àøîâá íéàðúä ú÷åìçî òåãé äðäã
úà 'åë àøá úéùàøá ù"îë õøàì åîã÷ íéîù
øîà ãçå ,[õøà ë"çàå íéîù] õøàä úàå íéîùä
íéîùå õøà 'åë úåùò íåéá ù"îë äîã÷ õøà
,íééç íé÷ìà éøáã åìàå åìàå ,[íéîù ë"çàå õøà]
[ìòåôá] àøáùëå ,íéîùì äîã÷ õøà äáùçîáù

.äìçú íéîùä àøá

.äìçú äáùçîá äùòî óåñ éë ,ïéðòäå
הוא: תחלה", במחשבה מעשה "סוף הכלל פירוש
(תחילת וסוף תחילה יש במחשבה והן במעשה הן
- וכן המלאכה), גמר (היינו וסופה (והמלאכה) העשי'
ועל מחשבתו), וסוף תחילה", "במחשבה שעלה מה
תחילת היתה זו בסוף למעשה שבא דמה אמרו, זה

אדם. של מחשבתו

לדבר: משל

שבמחשבתו בו, לדור בית לבנות שרוצה אדם
שראשית היינו קודם, הסוף מצייריעלה הכל

ואיך בשלימות שיהי' כפי הבנין ציור במחשבתו
הבנין ציור במחשבתו שעלה לאחרי ורק בו; שידור
כיצד - רצונו את למלא איך לחשוב יתחיל השלם,
שבתחילה ונמצא, בפועל. הבנין לבנות להתחיל עליו
בשלימותו) בנוי (בית מעשה" ה"סוף במחשבה יעלה
(תחילת בפועל הבית מלאכת וראשית המטרה, שזוהי

אחרונה. במחשבתו תעלה המעשה)

ב הכוונה אין וסוף"[כמובן, בזמןתחילת רק המחשבה "

אח ורק מעשה, סוף על תחלה חושב על"(שהאדם חושב כ

ואיחור בקדימה הכוונה אלא המעשה), .במדריגהתחילת

המעשה"ש מאשרסוף בנפש יותר עמוקה במדריגה נעוץ "

הסופית. המטרה שהוא מאחר המעשה, תחילת

הנ במשל הוא"וכמו האדם שרצון בית, דבניית ל

ואל הסופית המטרה שזוהי פרטיו בכל שלם בית לו שיהי'

משא נפשו; עומק בכל מתאווה הוא המעשה"זה תחילת כ

- סופו ועד מתחילתו הבית ובנין עשיית פרטי כל היינו -

כ לו נוגע הדבר תחילת"אין אין כי נפשו, בעומק כ

הסופית. המטרה תושג ידו על אשר אמצעי אלא המעשה

ש מעשה"ונמצא, הרבהסוף הנפש בעומק מושרש "

ב הפירוש עומק וזהו המעשה. מתחילת מחשבה"יותר

במחשבתו,"תחילה תחילה עלה דזה רק הכוונה שאין ,

" בחינת במחשבה, יותר גבוהה דרגא זוהי תחילתאלא

]."המחשבה

ïë ìò "äùòî óåñ" àéäù éôì õøàä éë ,ùåøéô
,"äáùçîä úìçú" úðéçáá àéä äáùçîá äùøù
íéðåøçà íä "äùòîä úìçú" íäù íéîùä ìáà
äìçú äìåò äùòî óåñäù ììëä åäæ éë ,äáùçîá

.äáùçîá
לבסוף, שנבראה מעשה", "סוף היא והארץ מאחר

תחלה". "במחשבה שעלה מה שזהו מובן

בזה: הענין ועומק

הזה עולם על קאי - הרחב במובן ושמים ארץ

רוחניים עולמות שהם עליונים ועולמות (ארץ) הגשמי

שהעולם מעשה", "סוף היא שהארץ ומאחר (שמים).

ב"סוף" הבא תחתון, הכי העולם הוא הגשמי הזה

מה שזהו מובן, הרי העליונים, העולמות כל ולאחרי

הוא המכוון שעיקר לפי תחילה", "במחשבה שעלה

דוקא. הזה בעולם

כל בריאת ומטרת שתכלית התניא בספר וכמבואר

בשביל "אינו כולם [שהםהעולמות עליונים עולמות

התחתון עוה"ז הוא התכלית אלא רוחניים].. עולמות

ית' ברצונו עלה שכך וחומרי], גשמי עולם [שהוא

התורה קיום ידי על שהאדם ית'", לפניו רוח נחת להיות

את ויהפוך והעולם הגוף גשמיות את "יזכך" והמצוות

בגילוי יהי' ב"ה סוף אין שאור עד לאור, העולם חשך

היעוד יקויים שאז לבא לעתיד יהי' וכך הגשמי. בעוה"ז

דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

העולם. של הגשמי ב"בשר" אלקות גילוי שיהי'

ארץ קדמה דבמחשבה אמת, הדיעות שב' ונמצא

ואילו הסופית), המטרה היא שהארץ (מאחר לשמים

השמים לפועל כי לארץ, השמים בריאת קדמה במעשה
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כאורÂ‰ÊÂ(יג) שהוא דוקא בצפרא דשמחה בזהר מ"ש
דאו"י חסד בחי' שהוא היום אור שמאיר הבקר
דוקא אז ולכך כנ"ל מעצמו לגלוי ההעלם מן ואור שהולך
שישמח כמו דוקא בשמחה העבודה לבחי' הכושר שעת
בצפרא בשמחה ה' יעבוד כן הבקר אור בהאיר בנפשו אדם
המלך וכמו לגלוי הנעלם אור להביא טבעה דשמחה כידוע
למעלה יתעורר כך מצפוניו כל גלוי לידי יבא לבו בשמחת
אור להאיר דוקא בשמחה העבודה ע"י בהויה שמחה
סיבת בא הרנה שע"י כמו לגלוי ההעלם מן יותר החסד
כנ"ל למעלה או"ח בבחי' למעלה מלמטה והתכללות העלי'
והמשכה הירידה בחי' שהוא בהיפך יהיה השמחה ע"י כך
השמחה כי או"י שנקרא לגלוי ההעלם מן למטה מלמעלה
הפכיים עתים בב' הן ע"כ ואו"י או"ח הפכים ב' הן והרנה
הפכים ב' הן לילה ומדת יום שמדת לפי ורמשא צפרא
שמע ענין וזהו כו' אלקים ויבדל (וכמ"ש וד"ל ממש
הוא דז"א הויה בשם הוא ישראל דשמע ובשכמל"ו
בקול או' וביו"כ ברנה הוא במל' הוא ובשכמל"ו בשמחה
מה עדיין להבין יש מעתה והנה עט"ב) א"ח דלע"ל רם
באו ואח"כ תחלה בשמחה ה' בעבדו הפ' בסדר ששינה
כו' חשוכא ברישא ש"ע דברייתו הסדר היפך ברננה לפניו
וכן השמחה ואח"כ הרנה תחלה והל"ל כו' ערב ויהי כמ"ש
דמ"ש הנ"ל (ולפי כו' תחלה בצפרא דשמחה בזהר מ"ש
החשך שרש מצד רק לק"מ היום שאחר לילה קרא לחשך

תחל הל"ל לאור שקדם בחשך שהוא כו')דלילה הרנה ה
בעצמות הוא הכוונה בשמחה ה' את עבדו מ"ש הנה אמנם
יום דמדת ההשתלשלות מן שלמעלה ממש ב"ה אא"ס

שלמעלה שלישית מדריגה עוד יש הנה כי כו' לילה ומדת
אינו הנ"ל ואור חשך בחי' דהנה הנ"ל ואור חשך מבחי'
ב"ה מאא"ס והשפעה המשכה בבחי' שבא במה רק שייך
כ"א למקבלים האור גלוי לבא א"א שאז דאבי"ע לעולמות
חשך שנקרא בתחלה האור והעלם צמצום שיהי' זה בדרך
וזהו ההשפעה תועלת סיבת עיקר שהוא כנ"ל לאור שקדם
בחי' גם א"כ האור גלוי והדר חשוכא ברישא ש"ע כברייתו
בחי' אבל לבדה ההשפעה לענין שייך והצמצום ההעלם
למעלה הוא הרי בעצם שהוא כמו ממש אא"ס עצמות
חיים מקור עמך כי וכמ"ש לגמרי והשפעה המשכה מבחי'
ממש בעצמותו ונכלל ובטל טפל הוא הראשון מקור אפילו
לכלל שבא מה הוא סדכ"ס או העילת כל עילת שנקרא ומה
כידוע דאבי"ע העולמו' לחיי מקור בבחי' להיות השפע'
וגלוי העלם מבחי' למעלה עצמו ית' שהוא ודאי ע"כ
על וקאי ממך יחשיך לא חשך גם כמ"ש ואור חשך שנקרא
כחשכה ממש דלפניו סתרו חשך דישת העליון חשך בחי'
כיום ולילה דכתיב לע"ל וכמו ממש שוין שניהן כאורה
הצמצום לאחר גם וע"כ במ"א כמ"ש זה מטעם יאיר
לפניו שוין מ"מ לגלוי ההעלם מן כבר שהאיר הגם הראשון
אצי' כמו ההשתלשלות בכללות ומקבל משפיע בחי' כל
בכל שיש וגשמיות ורוחניות וארץ שמים כמו ובפרט ועשי'
א' בהשוואה ממש לפניו שוין וצורה חומר שנק' פרט
קטן ומשוה ששוה הוא שם וגדול קטן אמר וכן זה מטעם
שאין לפי נבראו כא' וארץ דשמים מ"ד טעם וזהו כו' וגדול
מבחי' מעלה למעלה שהוא מאחר כלל זה על לזה קדימה

וד"ל: כנ"ל ומקבל דמשפיע השפעה
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פמ"א¯‡‰ תשא כי פ' במד"ר וגו', בצלאל בשם קראתי
הראשון אדם של בספרו למשה הקב"ה הראה איתא
תרומה בפ' והנה יע"ש כליו ויעשה המשכן יבנה שבצלאל
ואח"כ תחלה הארון שיעשה כתי' לבצלאל משה בציווי
למשה בצלאל השיב מה וארז"ל המשכן ואח"כ הכלי'
וכו'. כלי' לתוכן מכניס ואח"כ בית בונה האדם דרך הלא
אלא נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי כתי' הנה כ"ז ולהבין
מישראל בכאו"א שיש והיינו נ"ע) המגיד (בשם בתוכם

בחי' בכאו"א שיש שייך איך ולהבין וכליו, משכן בחי'
שיש לבבך, אל והשבות היום וידעת כתי' הנה וכליו משכן
כנגד והם הלב ופנימיות הלב חיצוני' היינו לבבות, שני
מזבח נגד הלב חיצוניות וחיצון, פנימי המזבחות שני
הוא וכמ"כ וכבשי', אלי' פרי' מקריבין שעליו החיצון,
למקור אותה ומעלי' הנה"ב שמקריבין הלב חיצוני' בבחי'
שעליו הפנימי מזבח כנגד הלב פנימיות ובחי' חוצבה,

(ביוהכ"פ). קטורת מקריבין
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כאורÂ‰ÊÂ(יג) שהוא דוקא בצפרא דשמחה בזהר מ"ש
דאו"י חסד בחי' שהוא היום אור שמאיר הבקר
דוקא אז ולכך כנ"ל מעצמו לגלוי ההעלם מן ואור שהולך
שישמח כמו דוקא בשמחה העבודה לבחי' הכושר שעת
בצפרא בשמחה ה' יעבוד כן הבקר אור בהאיר בנפשו אדם
המלך וכמו לגלוי הנעלם אור להביא טבעה דשמחה כידוע
למעלה יתעורר כך מצפוניו כל גלוי לידי יבא לבו בשמחת
אור להאיר דוקא בשמחה העבודה ע"י בהויה שמחה
סיבת בא הרנה שע"י כמו לגלוי ההעלם מן יותר החסד
כנ"ל למעלה או"ח בבחי' למעלה מלמטה והתכללות העלי'
והמשכה הירידה בחי' שהוא בהיפך יהיה השמחה ע"י כך
השמחה כי או"י שנקרא לגלוי ההעלם מן למטה מלמעלה
הפכיים עתים בב' הן ע"כ ואו"י או"ח הפכים ב' הן והרנה
הפכים ב' הן לילה ומדת יום שמדת לפי ורמשא צפרא
שמע ענין וזהו כו' אלקים ויבדל (וכמ"ש וד"ל ממש
הוא דז"א הויה בשם הוא ישראל דשמע ובשכמל"ו
בקול או' וביו"כ ברנה הוא במל' הוא ובשכמל"ו בשמחה
מה עדיין להבין יש מעתה והנה עט"ב) א"ח דלע"ל רם
באו ואח"כ תחלה בשמחה ה' בעבדו הפ' בסדר ששינה
כו' חשוכא ברישא ש"ע דברייתו הסדר היפך ברננה לפניו
וכן השמחה ואח"כ הרנה תחלה והל"ל כו' ערב ויהי כמ"ש
דמ"ש הנ"ל (ולפי כו' תחלה בצפרא דשמחה בזהר מ"ש
החשך שרש מצד רק לק"מ היום שאחר לילה קרא לחשך

תחל הל"ל לאור שקדם בחשך שהוא כו')דלילה הרנה ה
בעצמות הוא הכוונה בשמחה ה' את עבדו מ"ש הנה אמנם
יום דמדת ההשתלשלות מן שלמעלה ממש ב"ה אא"ס

שלמעלה שלישית מדריגה עוד יש הנה כי כו' לילה ומדת
אינו הנ"ל ואור חשך בחי' דהנה הנ"ל ואור חשך מבחי'
ב"ה מאא"ס והשפעה המשכה בבחי' שבא במה רק שייך
כ"א למקבלים האור גלוי לבא א"א שאז דאבי"ע לעולמות
חשך שנקרא בתחלה האור והעלם צמצום שיהי' זה בדרך
וזהו ההשפעה תועלת סיבת עיקר שהוא כנ"ל לאור שקדם
בחי' גם א"כ האור גלוי והדר חשוכא ברישא ש"ע כברייתו
בחי' אבל לבדה ההשפעה לענין שייך והצמצום ההעלם
למעלה הוא הרי בעצם שהוא כמו ממש אא"ס עצמות
חיים מקור עמך כי וכמ"ש לגמרי והשפעה המשכה מבחי'
ממש בעצמותו ונכלל ובטל טפל הוא הראשון מקור אפילו
לכלל שבא מה הוא סדכ"ס או העילת כל עילת שנקרא ומה
כידוע דאבי"ע העולמו' לחיי מקור בבחי' להיות השפע'
וגלוי העלם מבחי' למעלה עצמו ית' שהוא ודאי ע"כ
על וקאי ממך יחשיך לא חשך גם כמ"ש ואור חשך שנקרא
כחשכה ממש דלפניו סתרו חשך דישת העליון חשך בחי'
כיום ולילה דכתיב לע"ל וכמו ממש שוין שניהן כאורה
הצמצום לאחר גם וע"כ במ"א כמ"ש זה מטעם יאיר
לפניו שוין מ"מ לגלוי ההעלם מן כבר שהאיר הגם הראשון
אצי' כמו ההשתלשלות בכללות ומקבל משפיע בחי' כל
בכל שיש וגשמיות ורוחניות וארץ שמים כמו ובפרט ועשי'
א' בהשוואה ממש לפניו שוין וצורה חומר שנק' פרט
קטן ומשוה ששוה הוא שם וגדול קטן אמר וכן זה מטעם
שאין לפי נבראו כא' וארץ דשמים מ"ד טעם וזהו כו' וגדול
מבחי' מעלה למעלה שהוא מאחר כלל זה על לזה קדימה

וד"ל: כנ"ל ומקבל דמשפיע השפעה
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פמ"א¯‡‰ תשא כי פ' במד"ר וגו', בצלאל בשם קראתי
הראשון אדם של בספרו למשה הקב"ה הראה איתא
תרומה בפ' והנה יע"ש כליו ויעשה המשכן יבנה שבצלאל
ואח"כ תחלה הארון שיעשה כתי' לבצלאל משה בציווי
למשה בצלאל השיב מה וארז"ל המשכן ואח"כ הכלי'
וכו'. כלי' לתוכן מכניס ואח"כ בית בונה האדם דרך הלא
אלא נאמר לא בתוכו בתוכם ושכנתי כתי' הנה כ"ז ולהבין
מישראל בכאו"א שיש והיינו נ"ע) המגיד (בשם בתוכם

בחי' בכאו"א שיש שייך איך ולהבין וכליו, משכן בחי'
שיש לבבך, אל והשבות היום וידעת כתי' הנה וכליו משכן
כנגד והם הלב ופנימיות הלב חיצוני' היינו לבבות, שני
מזבח נגד הלב חיצוניות וחיצון, פנימי המזבחות שני
הוא וכמ"כ וכבשי', אלי' פרי' מקריבין שעליו החיצון,
למקור אותה ומעלי' הנה"ב שמקריבין הלב חיצוני' בבחי'
שעליו הפנימי מזבח כנגד הלב פנימיות ובחי' חוצבה,

(ביוהכ"פ). קטורת מקריבין
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י"לÂ‰�‰ב) כמ"כ מקיפי' בחי' גם במשכן שהי' כמו
בחי' שהוא היום וידעת מ"ש והוא האדם בנפש
הדעת במוח הוא ההתבוננות וכמשל מקיף שנק' דעת
כ"ז אמנם לאלקות, מידה איזה מזה נצמח ואח"כ

שניתי לא הוי' שאני איך הדעת במוח היא שההתבוננות
וידעת וזהו פנימי' בבחי' באה ואח"כ מקיף בבחי' רק הוא
ה' כי הוא והמכוון לבבך אל והשבות ואח"כ תחלה היום

במ"א. כמ"ש האלקי' הוא

mya iz`xw d`x

•

1

2

3
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8

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

‰Ê·Âתורת זאת כתי' הנה כי המצורע, טהרת ענין יובן
כללות היפך שזהו רע, שם המוציא וארז"ל המצורע
התורה כל כללות הוא כמוך לרעך ואהבת כי המצות כל
ואידך כו' לא לחברך סני דעלך מה להגר הלל שאמר כמו
כל בכללות פוגם רע שם והמוציא גמור, זיל פירושא
היכל ציפור לקן שיגיע עד תשו' לעשות צריך לכן המצות

קד"ק.
‰Ê·Âצדיקים אצל צ"ל התיבה כי נח תיבת ענין יובן

והענין ובע"ת. צדיקים מהו צ"ל ובתחלה ובע"ת,
ולכאורה העולם, מלך כו' אתה ברוך מברכים אנו דהנה
ה' ברוך כמ"ש הוא הברכה אך מצותיו, ה"ה הברכה מהו
מעלמא ויומשך שיוברך העולם ועד העולם מן גו'
מב' הוא עולמות הב' ושרש דאתגלייא, לעלמא דאתכסייא
בגווייהו טעמא ופסיק הוי' הוי' ויקרא כמ"ש הוי' שמות
כי דכתיב הגם לאתגלייא, מקור הוא דלתתא הוי' ששם
הוא עולמות בריאת כי וממילא, מאיליו ונבראו צוה הוא

כח התלבשות אלקים ברא בראשית כמ"ש אלקים משם
שהוא התהוות מלשון הוא ה' שם הרי מ"מ בנפעל, הפועל
נבה"ע שלא עד הוא דלעילא הוי' ושם להתהוות, מקור
ודרך דאתכסייא, לעלמא מקור והוא בלבד ושמו הוא הי'

וז"א. דע"ק שמות שני הוא כלל
‰�‰Âמה וכל ויבשה ים הוא ואתגלייא דאתכסייא עלמא

שברואים ביניהם וההפרש בים, יש ביבשה שיש
ש דגים כי הים בתוך ומכוסים מובלעים הם מידשבים בים

שהם הגם שביבשה ברואים אבל מתים, הם פורשין שהם
לבד מ"מ לחם תצא ממנה ארץ כמ"ש מהארץ חיות מקבלים
חסרון, זהו כי הארץ בתוך מובלע להיות נצרכים שאינם זאת
באויר ליזון יכולים כי הארץ ע"ג לעמוד צריכים אינם אלא
יכולים הרי במים א' רגע הם אם אך המים, ע"פ לשוט או
ע"י הוא הים עם שביבשה ברואים שיתחברו וכדי ליטבע,
ימים כמה להיות אדם יכול הרי כי ממוצעת שהיא ספינה
ים. עם יבשה מחברת שהיא הרי בספינה חדשים וכמה
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Ù"ÚÂוזאת ע"פ חקת ר"פ בזהר מ"ש יובן הנ"ל כל
הענין בתחילת לעיל שהובא משה שם אשר התורה
שם (יעויין כו' בקוב"ה כו' לאכללא בוא"ו וזאת שנאמר
בנינה אשר מל' בחי' היא זאת דהנה המאמר) כל
התורה חקת דזאת בהביאור בלקו"ת ועמ"ש מהגבורות
נוקבא בחי' היא דפרה משמאלא דקבילת פרה בענין פ"ג
מצות באה וע"ז כו'. מהשמאל שור מפני שמקבלת דנוגה
להיות יכול שמהגבורות כו'.ולהיות זה לתקן אדומה פרה
שבע"פ תורה בענין כמשנת"ל (וזהו החיצונים יניקת
להיות ויכול דטו"ר בלבושים שמתלבשת מל' בחי' שהוא
בוא"ו לחברה צריכים ולזאת כנ"ל) כו' ח"ו ירידה בזה
ומתהפך הגבורות מתמתקים ועי"ז דחיי אילנא בחי'
וזאת וזהו כנ"ל כו' וטוב חיים ונעשים למיתקא ממרירא
עה"ד לחבר בוא"ו דוקא וזאת משה שם אשר התורה

סם לו נעשה זכה זה ע"פ שדרשו מה ג"כ וזהו בעה"ח
התורה שעסק והיינו בעה"ח התורה את לחבר זכה חיים,
בפנימיות העסק ע"י שזהו ולשמה באהוי"ר היא שלו
שאינו זכה לא חיים, סם לו נעשה פי"ג כנ"ל התורה
אין וממילא התורה בפנימיות עוסק שאינו בעה"ח מחברה
נעשה לשמה ולא אהוי"ר בלי סתם תורה ולומד אהוי"ר לו
גדול ודבר יש שנעשה עי"ז ונופל יורד כי ר"ל מות סם לו
בפגם כשלומד ובפרט באורך. כנ"ל כו' ביותר ומתגשם
ומתדבק הקליפ' עמקי בתוך יורדת ה"ה ר"ל הברית

ר"ל: ממש דמותא באילנא
.¯ÂˆÈ˜זכה ב) בוא"ו וזאת התורה וזאת א) מרז"ל יבאר

בז"א, מל' חיבור שהוא חיים, סם לו נעשית
ע"י שהוא ולשמה, באהוי"ר התורה עסק בעה"ח, עה"ד

התורה. פנימיות
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הגילוי. בשביל הוא ההעלם ודיבור. ממחשבה משל מהכלים. הסתר יותר היא המפסקת הפרסא

e‰ÊÂ,הּפרסאֹות ּבחינת נעׂשּו הּכלים חיצֹונּיּות ּדמּבחינת ¿∆ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָ
יצירה לבריאה אצילּות ּבין הּמפסקת הּפרסא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּוכמֹו
הּכלים, מּכמֹו יֹותר והסּתר העלם ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעׂשּיה,
עם הּכלים ּדהּנה מסּדרים, ּבלּתי אֹותּיֹות הם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָֻּדהּפרסאֹות
הם ּבזה אׁשר האֹור עצם על מעלימים ׁשהם ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהיֹותם
עצם על ׁשּמעלימים האֹותּיֹות ּכדגמת והּוא אֹותֹו ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֻמגּבילים
הּׂשכל, את מגּלים האֹותּיֹות הרי מקֹום מּכל אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשכל,
מסּדרים, ּבאֹותּיֹות זהּו אמנם מחּכימֹות", "אֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻּוכמאמר

מסּד הּבלּתי אֹותּיֹות קמיעאבל ׁשל האֹותּיֹות ּוכמֹו רים, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֻ
הּוא וכן ּבהם, הּכמּוס האֹור על ּומכּסים מסּתירים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהם
רּבּוי ויׁש הּכלים, מּכמֹו יֹותר מסּתירים ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבהּפרסאֹות
הׁשּתלׁשלּות סדר וכל ּומסּתירים, הּמעלימים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּפרסאֹות
ההסּתר ּדבאמת והגם אלקים, ׁשם מּבחינת הּוא ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּפרסאֹות
ּבׁשביל הּוא ׁשההסּתר אם ּכי וׁשלֹום חס אמּתי הסּתר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָאינֹו
ּדהּדּבּור ודּבּור, מחׁשבה הּנפׁש מּלבּוׁשי זה ויּובן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּגּלּוי,
ׁשל הּכּונה ועּקר ּתכלית הּוא הּזּולת אל ּגּלּוי ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
לינק רֹוצה מּׁשהעגל "יֹותר עקיבא רּבי ּוכמאמר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמׁשּפיע,

הּוא הּמׁשּפיע ּכּונת ּדכל והינּו להניק", רֹוצה ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָהּפרה
ּדאמּתת וידּוע ׁשהּוא, ּכמֹו הענין אמּתית יבין ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשהּתלמיד
מחׁשבת ׁשהּוא ׁשּבמחׁשבה ּבמחׁשבה, רק הּוא ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהענין
ּגּלּוי לידי יבֹוא הּׂשכל מחׁשבת אׁשר ּבכדי אמנם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּׂשכל,
ּומחׁשבה ׁשּבּמחׁשבה, ּדדּבּור והדרגה סדר ידי על ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּוא
אל ּבגּלּוי ׁשּבּמחׁשבה הּמחׁשבה ּבא ואז ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּבּדּבּור,
והּדגמא הּגּלּוי. סּבת הּוא ׁשההסּתר מּובן ּכן אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻהמקּבל,
מעלימים ׁשהם ספירֹות ּדעׂשר הּכלים ּבבחינת יּובן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּזה
ּבהּכלים ׁשהּוא ּוכׁשם הּגּלּוי, ּבׁשביל ׁשּזהּו האֹור ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָעל
אֹור, הּגּלּוי הּוא ּבהם ׁשהּכּונה ּדאצילּות, ספירֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּדעׂשר
וההעלמֹות הּפרסאֹות ּבכל ּגם ּבאמת הּוא כן ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנה
ׁשּיּוכל ּבכדי רק הּוא ׁשהּכּונה אלקים, מּׁשם ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנמׁשכים
ּבמדרגה ּתחּתֹון ּׁשהּוא ּבמה ּדגם למּטה, ּגם האֹור ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָלהיֹות
ׁשּמאיר הּפרסא ׁשּלפני ּדהאֹור והינּו אֹור, ּגּלּוי ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָיאיר
ׁשּמבאר ּוכמֹו מּמּנה, למּטה הּפרסא ידי על ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹונמׁש

ּב וּירא ּפרׁשת אֹור" "ּפתח[מאמר]ּב"תֹורה הּמתחיל ּדּבּור ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ
ּבסֹופֹו. ְִֵָאלּיהּו"
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ד.

ליאדי) הכנסת בית תמוז, (ה'

נקר בעולם מדרש בית וכל כנסת בית "מקדשכל א

בית או מדרש בית או כנסת בית כל כלומר, מעט",

מעט. מקדש

המשכן הקמת על הקדושה בתורה שכתוב מה אחרי

ועל הקודש, בשמן ומשיחתם רבנו משה ידי על וכליו,

רבנו שמשה כתוב הנשיאים, ידי על הקרבנות הבאת

הקול את ושמע הקב"ה עם לדבר מועד לאוהל נכנס

אליו, ואמרת אהרן אל "דבר אליו: בדברו הקדוש

שבעת יאירו המנורה פני מול אל הנרות את בהעלותך

".1הנרות

את להדליק שיש א) דברים: שני לנו אומרת הפרשה

רק לא הנרות, יאירו המנורה פני מול שאל ב) הנרות.

לפנים. אלא לחוץ

–2במדרש ישראל בני ישראל. אלו נרות נאמר:

העולם, נרות בבחינת הם נרות, נקראים – ונשים אנשים

של3ככתוב נרו היא האדם נשמת אדם", נשמת הוי' "נר

וכתוב היא4הקב"ה, מצוה כל אור", ותורה מצוה נר "כי

אורה. היא והתורה נר

הרי קטן, בשטח נרות אלפי יעמידו שאים אנו רואים

– הנרות את כשמדליקים ורק אור. יהיה לא עדיין בכך

אפשר אחד דלוק בנר או אחד בגפרור אור. נהיה אז

ביד, יהיה שהגפרור אבל צריכים נרות, אלפי להדליק

להדליקם. יש מאירים, הנרות אין בלעדו

נותנים האמורים, הדברים שני ותוכנה, הפרשה סדר

את בהעלותך מדרש. ובית כנסת בית מהו להבין לנו

ובנות שבני ישראל, אלו נרות הנרות, את להדליק הנרות,

מצוה. בנר יאירו ישראל

בית כל להאיר כלומר לפנים, להעיר צריכים הנרות

כמו שלהם, המצוות על לשמור צריכים האנשים יהודי,

מקוה, כמו שלהן, המצוות – והנשים וכו' ציצית תפילין,
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ב.1) ח, במדבר

כד.2) תדא"ז ראה

כז.3) כ, משלי

כג.4) ו, שם
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הגילוי. בשביל הוא ההעלם ודיבור. ממחשבה משל מהכלים. הסתר יותר היא המפסקת הפרסא

e‰ÊÂ,הּפרסאֹות ּבחינת נעׂשּו הּכלים חיצֹונּיּות ּדמּבחינת ¿∆ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָ
יצירה לבריאה אצילּות ּבין הּמפסקת הּפרסא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָּוכמֹו
הּכלים, מּכמֹו יֹותר והסּתר העלם ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָעׂשּיה,
עם הּכלים ּדהּנה מסּדרים, ּבלּתי אֹותּיֹות הם ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָֻּדהּפרסאֹות
הם ּבזה אׁשר האֹור עצם על מעלימים ׁשהם ֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהיֹותם
עצם על ׁשּמעלימים האֹותּיֹות ּכדגמת והּוא אֹותֹו ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָֻמגּבילים
הּׂשכל, את מגּלים האֹותּיֹות הרי מקֹום מּכל אבל ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּׂשכל,
מסּדרים, ּבאֹותּיֹות זהּו אמנם מחּכימֹות", "אֹותּיֹות ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֻּוכמאמר

מסּד הּבלּתי אֹותּיֹות קמיעאבל ׁשל האֹותּיֹות ּוכמֹו רים, ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֻ
הּוא וכן ּבהם, הּכמּוס האֹור על ּומכּסים מסּתירים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהם
רּבּוי ויׁש הּכלים, מּכמֹו יֹותר מסּתירים ׁשהם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבהּפרסאֹות
הׁשּתלׁשלּות סדר וכל ּומסּתירים, הּמעלימים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָּפרסאֹות
ההסּתר ּדבאמת והגם אלקים, ׁשם מּבחינת הּוא ְְְְֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּפרסאֹות
ּבׁשביל הּוא ׁשההסּתר אם ּכי וׁשלֹום חס אמּתי הסּתר ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָאינֹו
ּדהּדּבּור ודּבּור, מחׁשבה הּנפׁש מּלבּוׁשי זה ויּובן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּגּלּוי,
ׁשל הּכּונה ועּקר ּתכלית הּוא הּזּולת אל ּגּלּוי ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
לינק רֹוצה מּׁשהעגל "יֹותר עקיבא רּבי ּוכמאמר ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּמׁשּפיע,

הּוא הּמׁשּפיע ּכּונת ּדכל והינּו להניק", רֹוצה ְְְְְִִַַַַַַַָָָָָָהּפרה
ּדאמּתת וידּוע ׁשהּוא, ּכמֹו הענין אמּתית יבין ְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשהּתלמיד
מחׁשבת ׁשהּוא ׁשּבמחׁשבה ּבמחׁשבה, רק הּוא ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהענין
ּגּלּוי לידי יבֹוא הּׂשכל מחׁשבת אׁשר ּבכדי אמנם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּׂשכל,
ּומחׁשבה ׁשּבּמחׁשבה, ּדדּבּור והדרגה סדר ידי על ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּוא
אל ּבגּלּוי ׁשּבּמחׁשבה הּמחׁשבה ּבא ואז ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשּבּדּבּור,
והּדגמא הּגּלּוי. סּבת הּוא ׁשההסּתר מּובן ּכן אם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻהמקּבל,
מעלימים ׁשהם ספירֹות ּדעׂשר הּכלים ּבבחינת יּובן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָמּזה
ּבהּכלים ׁשהּוא ּוכׁשם הּגּלּוי, ּבׁשביל ׁשּזהּו האֹור ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָעל
אֹור, הּגּלּוי הּוא ּבהם ׁשהּכּונה ּדאצילּות, ספירֹות ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָּדעׂשר
וההעלמֹות הּפרסאֹות ּבכל ּגם ּבאמת הּוא כן ּכמֹו ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנה
ׁשּיּוכל ּבכדי רק הּוא ׁשהּכּונה אלקים, מּׁשם ְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּנמׁשכים
ּבמדרגה ּתחּתֹון ּׁשהּוא ּבמה ּדגם למּטה, ּגם האֹור ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָלהיֹות
ׁשּמאיר הּפרסא ׁשּלפני ּדהאֹור והינּו אֹור, ּגּלּוי ּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָיאיר
ׁשּמבאר ּוכמֹו מּמּנה, למּטה הּפרסא ידי על ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹונמׁש

ּב וּירא ּפרׁשת אֹור" "ּפתח[מאמר]ּב"תֹורה הּמתחיל ּדּבּור ְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָ
ּבסֹופֹו. ְִֵָאלּיהּו"
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ד.

ליאדי) הכנסת בית תמוז, (ה'

נקר בעולם מדרש בית וכל כנסת בית "מקדשכל א

בית או מדרש בית או כנסת בית כל כלומר, מעט",

מעט. מקדש

המשכן הקמת על הקדושה בתורה שכתוב מה אחרי

ועל הקודש, בשמן ומשיחתם רבנו משה ידי על וכליו,

רבנו שמשה כתוב הנשיאים, ידי על הקרבנות הבאת

הקול את ושמע הקב"ה עם לדבר מועד לאוהל נכנס

אליו, ואמרת אהרן אל "דבר אליו: בדברו הקדוש

שבעת יאירו המנורה פני מול אל הנרות את בהעלותך

".1הנרות

את להדליק שיש א) דברים: שני לנו אומרת הפרשה

רק לא הנרות, יאירו המנורה פני מול שאל ב) הנרות.

לפנים. אלא לחוץ

–2במדרש ישראל בני ישראל. אלו נרות נאמר:

העולם, נרות בבחינת הם נרות, נקראים – ונשים אנשים

של3ככתוב נרו היא האדם נשמת אדם", נשמת הוי' "נר

וכתוב היא4הקב"ה, מצוה כל אור", ותורה מצוה נר "כי

אורה. היא והתורה נר

הרי קטן, בשטח נרות אלפי יעמידו שאים אנו רואים

– הנרות את כשמדליקים ורק אור. יהיה לא עדיין בכך

אפשר אחד דלוק בנר או אחד בגפרור אור. נהיה אז

ביד, יהיה שהגפרור אבל צריכים נרות, אלפי להדליק

להדליקם. יש מאירים, הנרות אין בלעדו

נותנים האמורים, הדברים שני ותוכנה, הפרשה סדר

את בהעלותך מדרש. ובית כנסת בית מהו להבין לנו

ובנות שבני ישראל, אלו נרות הנרות, את להדליק הנרות,

מצוה. בנר יאירו ישראל

בית כל להאיר כלומר לפנים, להעיר צריכים הנרות

כמו שלהם, המצוות על לשמור צריכים האנשים יהודי,

מקוה, כמו שלהן, המצוות – והנשים וכו' ציצית תפילין,
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ב.1) ח, במדבר

כד.2) תדא"ז ראה

כז.3) כ, משלי

כג.4) ו, שם
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ביותר גדולים כוחות להקדיש ההורים על וכו'. כשרות

אלקים. יראי מלמדים אצל ילדיהם את לחנך

המכיל נר בבחינת הם יהודית, בת וכל יהודי בן כל

הנר את לחבר יש ברם, אדם". נשמת הוי' "נר את בקרבו

יניחו ישראל שאברכי מצוה, נר עם היהודי הלב של

ישמרו ישראל ונשי וכו' כשר יאכלו שבת, ישמרו תפילין,

וכו'. כשרות המשפחה, טהרת על

והחיים. האור מקורי הם המדרש ובתי הכנסת בתי

שיעורים להתקיים צריכים מדרש ובית כנסת בית בכל

מדרש יעקב, עין ערוך, שולחן גמרא, משניות, בלימוד

אבות. ופרקי

לקיום לדאוג המדרש ובתי הכנסת בתי גבאי על

הקהל, עם ללמוד שיעור מגידי שיהיו אלה, שיעורים

מה למשוך לדאוג השמשים ועל ספרים יחסרו שלא

לשיעורים. אנשים שיותר

המצוה, לנר לבותיכם עוררו ונשים, אנשים יהודים!

טהרת על שמרו בידיכן, ילדיכן שגורל זכרו אמהות!

בריאים, ילדים השי"ת לכן ויתן כשרה במקוה המשפחה

השי"ת לכם ויתן שבת, שמרו תפילין, הניחו אברכים!

פרנסה,

על שמרו המדרש! ובתי הכנסת בתי מנהיגי גבאים!

ממזכי ותהיו חובתכם מילאו הנרות", את ה"בהעלותך

הרבים,

את לשמוע המדרש ובתי הכנסת לבתי בואו יהודים!

ותורה מצוה הנר את לביתו אחד כל יביא הלימודים,

כשרים מלמדים אצל ללמוד ילדיכם את מסרו אור,

ויקויים טובה ובפרנסה בבריאות השי"ת לכם ויצליח

הכתוב במושבותם".5דברי אור היה ישראל בני "ולכל ,
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ניתן חופשה הנה הרה"ק, אאמו"ר כ"ק ציווני אשר כפי ומועד, נשים סדר המשניות חזרת אחרי
לעיל. המסופר ככל לרשום זמן לי והי' העשירית, חצי עד הלילה כל לי

˙·Ë „"È '·13.·"�¯˙ ,

הוא ומהיוםהיום הקריזיס, הי' העבר הלילה כי אמר, הרופא בחליו. למורי שהוטב ראשון יום
הרה"ק אאמו"ר וכ"ק תלמידיו, עם ללמוד יוכל לא שלשה או שבועות שני עוד אבל לו, יוטב והלאה

וירפאהו. דברו ישלח ה' מורי. של דעתו חלישות מפני אחר מלמד ליקח חפץ אינו
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ה'. ביום טבת יד חל תרנ"ב בשנת שתח"י). ההעתקות באחת (וכ"ה תרנ"ג לשנת מתאים התאריך (13
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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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BÏ Ú·MiÂ ÈÏ ‰Ú·M‰ ¯Ó‡iÂ(לא מּדּוע(מז, הּמפרׁשים, הקׁשּו «…∆ƒ»¿»ƒ«ƒ»«ְְְִִַַַָ

ׁשּיעקב לֹומר, ויׁש ׁשבּועה. ודרׁש ּבהבטחה יעקב הסּתּפק ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹלא

הבטחתֹו, קּיּום את וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחׁשׁש

עליהם ּתגן ּוזכּותֹו ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוזאת

מאחיו עצמֹו יֹוסף ּבּקׁש לא זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבמׁש

הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא מּיד, יׂשראל לארץ ארֹונֹו את ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהעלֹות

ּולמעלה ודעת מּטעם למעלה ׁשהיא ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלכן

וׁשּקּולים. ְְִִֵֶמחׁשּבֹונֹות
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ı¯‡‰ ·¯˜a ·¯Ï eb„ÈÂ(טז ÔÈqÎÓ(מח, ÌÈÓ ÌiaL ÌÈ‚c ‰Ó ¿ƒ¿»…¿∆∆»»∆«»ƒ∆«»«ƒ¿«ƒ

ÔÈÚ ÔÈ‡ ÛÒBÈ ÏL BÚ¯Ê Û‡ ,Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰ ÔÈÚ ÔÈ‡Â Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈«ƒ»«∆∆»∆««¿∆≈≈«ƒ

Ì‰a ˙ËÏBL Ú¯‰(א כ, ׁשהרי(ברכות חּיּותם, למקֹור ּבטלים ּדגים »«∆∆»∆ְְֲִִִֵֵֶַָָ

,מּכ ּוכתֹוצאה הּמים. את רק ורֹואים נראים, אינם עצמם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהם

הּנברא עֹוד ּכל ׁשּכן, ּגדֹול. ּברּבּוי ה' לברּכת ראּויים ּכלים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָהם

הׁשּפעה רק לקּבל יכֹול הּוא הּמגּבל, ׁשּלֹו, ה'אני' את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻמרּגיׁש

ּבאפן הׁשּפעה לקּבל מכׁשירֹו ה'אני' ּבּטּול ואּלּו ּבלבד; ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻמגּבלת

והגּבלה. מּמדידה ְְְְְִִֶַַָָָָׁשּלמעלה
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הבטחתֹו, קּיּום את וידחה ּבמצרים ארֹונֹו את יׁשאיר ׁשּיֹוסף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָחׁשׁש

עליהם ּתגן ּוזכּותֹו ּבמצרים, יׂשראל ּבני עם ׁשּיּׁשאר ּכדי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹוזאת

מאחיו עצמֹו יֹוסף ּבּקׁש לא זה מּטעם והרי הּגלּות. ׁשנֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹּבמׁש

הּגאּלה. ּבֹוא עם רק אּלא מּיד, יׂשראל לארץ ארֹונֹו את ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֻלהעלֹות

ּולמעלה ודעת מּטעם למעלה ׁשהיא ׁשבּועה, מּמּנּו ּדרׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָלכן
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:äMðî Làø-ìr íéøôà-Làø ìrîçéóñBé øîàiå ¥©¬«Ÿ¤§©−¦©¬Ÿ§©¤«©Ÿ̄¤¥²
ðéîé íéN øëaä äæ-ék éáà ïë-àì åéáà-ìàE ¤¨¦−Ÿ¥´¨¦®¦¤´©§½Ÿ¦¬§¦«§−

:BLàø-ìrèéézrãé éðá ézrãé øîàiå åéáà ïàîéå ©Ÿ«©§¨¥´¨¦À©¸Ÿ¤Æ¨©³§¦§¦Æ¨©½§¦
åéçà íìeàå ìcâé àeä-íâå írì-äéäé àeä-íb©¬¦«§¤§−̈§©´¦§®̈§À̈¨¦³

:íéBbä-àìî äéäé Bòøæå epnî ìcâé ïèwäëíëøáéå ©¨ŸÆ¦§©´¦¤½§©§−¦«§¤¬§«Ÿ©¦«©§¨̧£¥¹
EîNé øîàì ìàøNé Cøáé Ea øBîàì àeää íBia©´©»¥¼§À§¨¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ§¦«§´

å íéøôàk íéýìûéðôì íéøôà-úà íNiå äMðîë ¡Ÿ¦½§¤§©−¦§¦§©¤®©¨¬¤¤¤§©−¦¦§¥¬
:äMðîàëúî éëðà äpä óñBé-ìà ìàøNé øîàiå §©¤«©³Ÿ¤¦§¨¥Æ¤¥½¦¥¬¨«Ÿ¦−¥®

õøà-ìà íëúà áéLäå íënr íéýìû äéäå§¨¨³¡Ÿ¦Æ¦¨¤½§¥¦´¤§¤½¤¤−¤
:íëéúáàáëEì ézúð éðàåéçà-ìr ãçà íëLE £«Ÿ¥¤«©«£¦º¨©¯¦§²§¤¬©©−©©¤®

:ézL÷áe éaøça éøîàä ãiî ézç÷ì øLàô £¤³¨©̧§¦Æ¦©´¨«¡Ÿ¦½§©§¦−§©§¦«



iyyקלח ,iying ,iriax - hn - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

ã ycew zegiyn zecewp ã(432 'nr eh zegiy ihewl)

‰M�Ó È�ÙÏ ÌÈ¯Ù‡ ˙‡ ÌNiÂ(כ "ּכיM�Ó‰(מח, ׁשם על – «»∆∆∆¿«ƒƒ¿≈¿«∆¿«∆ִֵַ

צרי ׁשּיהּודי מֹורה אתf‰Ï‰¯נּׁשני", הּמׁשּכיחה הּגלּות, מּפני ְִִִֶֶַַָ¿ƒ»≈ְְִִֵֶַַַָָ

אבי'. ּב'בית הּוא האמּתי ׁשּמקֹומֹו "ּכי‡ÌÈ¯Ùהעבּדה ׁשם על – ְְְֲִִִֵֶָָָָֻ∆¿«ƒִֵַ

ׁשעליו מֹורה אֹורÈ‡‰Ï¯הפרני", הֹוספת ידי על הּגלּות את ְִִֶֶַָָ¿»ƒְֵֶַַַָָ

סבר יֹוסף עצמֹו. ׁשּלֹו הּקדּׁשה ּבדרּגת ּגם להֹוסיף ּובכ ְְְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָֻֻּוקדּׁשה,

ׁשּזהּו מּׁשּום לאפרים, קֹודם הקּדיםÒ„¯ׁשּמנּׁשה ויעקב העבֹודה; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַ≈∆ְְֲֲִִַָָֹ

את המסּמל אפרים, ּבאמצעּותhÓ¯˙את ׁשּבאה (העלּיה העבֹודה ְְִֵֶֶֶַַַ«¿«ְְֲֲִֶֶָָָָָָָ

'הפרני'). ְְִִִַַָהּירידה,

éòéáø
éùéîç,

èîàeôñàä øîàiå åéða-ìà á÷ré àø÷iå©¦§¨¬©«£−Ÿ¤¨¨®©ÀŸ¤¥¨«§Æ
úéøçàa íëúà àø÷é-øLà úà íëì äãébàå§©¦´¨¨¤½¥²£¤¦§¨¬¤§¤−§©«£¦¬

:íéîiäá-ìà eòîLå á÷ré éða eòîLå eöáwä ©¨¦«¦¨«§¬§¦§−§¥´©«£®Ÿ§¦§−¤
:íëéáà ìàøNéâúéLàøå éçk äzà éøëa ïáeàø ¦§¨¥¬£¦¤«§¥Æ§´Ÿ¦©½¨Ÿ¦−§¥¦´

:ær øúéå úàN øúé éðBàãøúBz-ìà íénk æçt ¦®¤¬¤§¥−§¤¬¤¨«©³©©©̧¦Æ©©½
éáà éákLî úéìr ék:äìr éreöé zìlç æà Eô ¦¬¨¦−¨¦§§¥´¨¦®¨¬¦©−§¨§¦¬¨¨«

ä:íäéúøëî ñîç éìk íéçà éåìå ïBòîLåíãña ¦§¬§¥¦−©¦®§¥¬¨−̈§¥«Ÿ¥¤«§Ÿ̈Æ
ítàá ék éãák ãçz-ìà íìä÷a éLôð àáz-ìà©¨´Ÿ©§¦½¦§¨−̈©¥©´§Ÿ¦®¦³§©¨Æ

:øBL-eøwr íðöøáe Léà eâøäæær ék ítà øeøà ¨´§¦½¦§Ÿ−̈¦§«¨³©¨Æ¦´½̈
íöéôàå á÷réa í÷lçà äúL÷ ék íúøárå§¤§¨−̈¦´¨¨®¨£©§¥´§©«£½Ÿ©«£¦¥−

:ìàøNéaôçäãeäééçà EeãBé äzàóøòa Eãé E §¦§¨¥«§À̈©¨Æ´©¤½¨«§−§´Ÿ¤
éáéàéáà éða Eì eåçzLé E:Eèäãeäé äéøà øeb «Ÿ§¤®¦§©«£¬§−§¥¬¨¦«³©§¥Æ§½̈

éî àéáìëe äéøàk õáø òøk úéìr éða óøhî¦¤−¤§¦´¨¦®¨¨©¸¨©¯§©§¥²§¨¦−¦¬
:epîé÷ééïéaî ÷÷çîe äãeäéî èáL øeñé-àì §¦¤««Ÿ¨¬¥̧¤Æ¦«½̈§Ÿ¥−¦¥´

:íénr úäwé Bìå äìéL àáé-ék ãr åéìâøàééøñà ©§¨®©µ¦«¨´Ÿ¦½Ÿ§−¦§©¬©¦««Ÿ§¦³
ïôbìáéúëäøéòéø÷ñak Bðúà éða ä÷øOìå Bøér ©¤̧¤Æ¦½§©«¥−̈§¦´£Ÿ®¦¥³

íéáðr-íãáe BLáì ïéiaáéúëäúåñéø÷:Búeñ ©©̧¦Æ§ª½§©£¨¦−«
áé:áìçî íépL-ïáìe ïéiî íéðér éìéìëçôâéïìeáæ ©§¦¦¬¥©−¦¦¨®¦§¤¦©−¦¥«¨¨«§ª¾

Búëøéå úiðà óBçì àeäå ïkLé íéné óBçì§¬©¦−¦§®Ÿ§Æ§´¢¦½Ÿ§©§¨−
:ïãéö-ìrôãéïéa õáø íøb øîç øëùOé ©¦«Ÿ¦¨−̈£´Ÿ®̈¤Ÿ¥−¥¬

:íéútLnäåèék õøàä-úàå áBè ék äçðî àøiå ©¦§§¨«¦©©³§§ª¨Æ¦´½§¤¨−̈¤¦´
:ãáò-ñîì éäéå ìañì BîëL èiå äîrðñæèïc ¨¥®¨©¥³¦§Æ¦§½Ÿ©§¦−§©Ÿ¥«−̈

àk Bnr ïéãé:ìàøNé éèáL ãçæéLçð ïã-éäé ¨¦´©®§©©−¦§¥¬¦§¨¥«§¦¨Æ¨¨´
ìtiå ñeñ-éáwr CLpä çøà-éìr ïôéôL Cøã-éìr£¥¤½¤§¦−Ÿ£¥®Ÿ©©¥Æ¦§¥½©¦¬Ÿ

:øBçà Báëøçé:ýåýé éúée÷ EúreLéìñ «Ÿ§−¨«¦«¨«§−¦¦¬¦§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(8 'nr `i zegiy ihewl)

‰ÏÈL ‡·È Èk „Ú(י ÏÈL‰(מט, .ÁÈLÓ ‡i¯ËÓÈ‚a ‰ÏÈL ‡·È «ƒ»…ƒ…»…ƒ…¿ƒ«¿ƒ»»ƒ«ƒ…

‰LÓ ‡i¯ËÓÈ‚a(הּטּורים ÏÈL‰(ּבעל ‡·Èהּמׁשיח ּביאת היינּו – ¿ƒ«¿ƒ»…∆ִַַַ»…ƒ…ְִִַַַַָ

קּיםÏÈL‰ּבפעל. "ׁשילה" ׁשהרי ּביאתֹו, על ּכח הּנתינת היינּו – ְַֹƒ…ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

לבני נּתן מׁשה, ידי על ׁשהיה ּתֹורה, ּבמּתן ה"יבא". לפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹעֹוד

העֹולם את ּולזּכ לברר היינּו הּגאּלה, את להביא הּכח ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻיׂשראל

.יתּבר לֹו ּדירה מּמּנּו ְְֲִִִֵֶַָָולעׂשֹות

éùéîçèéàeäå epãeâé ãeãb ãb:á÷r ãâéñëøLàî −̈§´§¤®§−¨ª¬¨¥«¥«¨¥−
:Cìî-épãrî ïzé àeäå Bîçì äðîLñàëéìzôð §¥¨´©§®§¬¦¥−©«£©¥¤«¤©§¨¦−

:øôL-éøîà ïúpä äçìL äìiàñáëóñBé úøt ïa ©¨¨´§ª¨®©Ÿ¥−¦§¥¨«¤¥³Ÿ̈Æ¥½
äãrö úBða ïér-éìr úøt ïa-éìr:øeLâëeäøøîéå ¥¬Ÿ̈−£¥®̈¦¨¾¨«£−̈£¥«©§¨«£ª−
:íévç éìra eäîèNiå eaøåãëBzL÷ ïúéàa áLzå ¨®Ÿ©¦§§ª−©«£¥¬¦¦«©¥³¤§¥¨Æ©§½

ïáà ärø íMî á÷ré øéáà éãéî åéãé érøæ efôiå©¨−Ÿ§Ÿ¥´¨¨®¦¥Æ£¦´©«£½Ÿ¦¨¬Ÿ¤−¤¬¤
:ìàøNéäëéáà ìàîjëøáéå écL úàå jøæréå E ¦§¨¥«¥¥̧¨¦¹§©§§¤À¨§¥³©©Æ¦«¨£́¤½¨

ìrî íéîL úëøaúëøa úçz úöáø íBäz úëøa ¦§³Ÿ¨©̧¦Æ¥½̈¦§¬Ÿ§−Ÿ¤´¤¨®©¦§¬Ÿ
:íçøå íéãLåëéáà úëøaéøBä úëøa-ìr eøáb E ¨©−¦¨¨«©¦§´Ÿ¨¦À¨«§Æ©¦§´Ÿ©½

ã÷ã÷ìe óñBé Làøì ïééäz íìBò úòáb úåàz-ãr©©«£©−¦§´Ÿ®̈¦«§¤̧Æ̈§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ
:åéçà øéæðô §¦¬¤¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(452 'nr dk zegiy ihewl)

ÂÈÁ‡ ¯ÈÊ�(כו ÈBÁ‡c(מט, ‡¯˜Èa ¯È‰Ê(עּזיאל ּבן יֹונתן לא(ּתרּגּום ¿ƒ∆»»ƒƒ»»¿»ְִֵֶַָָֹֻ

ׁשּלא ּבלבד זֹו ולא ּכגמּולם, לאחיו הׁשיב לא ׁשּיֹוסף ּבלבד ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹזֹו

היה אּלא ּבכבֹודם, "זהירÈ‰Ê¯ּפגע ׁשהיה לֹומר, ויׁש ּבכבֹודם! ְִֶַָָָָָ»ƒְְִִֵֶַָָָָ

עבֹודתֹו. עניני ׁשאר לכל ה'ּׁשער' היתה והיא זֹו ּבהנהגה ְְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָָטפי"

להתנהג אדם צרי ּכּמה עד נפלאה, הֹוראה למדים ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָּומּכאן

הּתניא: ספר ּובלׁשֹון לֹו. ׁשהרע יהּודי ּכלּפי אפּלּו יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבאהבת

טֹובֹות, לחּיבים לגמל אדרּבה, אּלא, ח"ו, ּכפעלֹו לֹו לׁשּלם ְְְְְֳִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא

ׁשּכתּוב אחיו.fa‰¯ּכמֹו עם מּיֹוסף ללמד ְֶָ«…«ְִִִֵֶָֹ

éùùæëãr ìëàé ø÷aa óøèé áàæ ïéîéðaáørìå ¦§¨¦Æ§¥´¦§½̈©−Ÿ¤´Ÿ©©®§¨¤−¤
:ììL ÷lçéçëøNr íéðL ìûøNé éèáL älà-ìk §©¥¬¨¨«¨¥²¤¦§¥¬¦§¨¥−§¥´¨¨®

Léà íúBà Cøáéå íäéáà íäì øac-øLà úàæåÂ§ÂŸ£¤¦¤̧¨¤³£¦¤Æ©§¨´¤½̈¦²
:íúà Cøa Búëøák øLàèëøîàiå íúBà åöéå £¤¬§¦§¨−¥©¬Ÿ¨«©§©´À̈©³Ÿ¤

éúáà-ìà éúà eøá÷ énr-ìà óñàð éðà íäìà£¥¤Æ£¦Æ¤«¡¨´¤©¦½¦§¬Ÿ¦−¤£Ÿ¨®
:ézçä ïBøôr äãNa øLà äørnä-ìàìäørna ¤̧©§¨½̈£¤¬¦§¥−¤§¬©«¦¦«©§¨º̈

õøàa àøîî éðt-ìr-øLà äìtënä äãNa øLà£¤̧¦§¥¯©©§¥¨²£¤©§¥¬©§¥−§¤´¤
ïøôr úàî äãOä-úà íäøáà äð÷ øLà ïrðk§¨®©£¤Á¨¨̧©§¨¹̈¤©¨¤À¥¥²¤§¬Ÿ

ézçä:øá÷-úfçàìàìíäøáà-úà eøá÷ änL ©«¦¦−©«£ª©¨«¤¨´¨¨«§º¤©§¨À̈
úàå ÷çöé-úà eøá÷ änL BzLà äøN úàå§¥Æ¨¨´¦§½¨ µ¨¨«§´¤¦§½̈§¥−

:äàì-úà ézøá÷ änLå BzLà ä÷áøáìäð÷î ¦§¨´¦§®§¨¬¨¨©−§¦¤¥¨«¦§¥¯
:úç-éða úàî Ba-øLà äørnäå äãOäâììëéå ©¨¤²§©§¨¨¬£¤−¥¥¬§¥¥«©§©³

ähnä-ìà åéìâø óñàiå åéða-úà úeöì á÷ré©«£ŸÆ§©´Ÿ¤¨½̈©¤«¡¬Ÿ©§−̈¤©¦¨®

xihtn ,iriay - p - igie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:åénr-ìà óñàiå òåâiåðàéðt-ìr óñBé ìtiå ©¦§©−©¥¨¬¤¤©¨«©¦¬Ÿ¥−©§¥´
:Bì-÷Miå åéìr jáiå åéáàáåéãár-úà óñBé åöéå ¨¦®©¥¬§§¨−̈©¦©«©§©̧¥³¤£¨¨Æ

íéàôøä eèðçiå åéáà-úà èðçì íéàôøä-úà¤¨´Ÿ§¦½©«£−Ÿ¤¨¦®©©«©§¬¨«Ÿ§¦−
:ìàøNé-úàâeàìîé ïk ék íBé íéraøà Bì-eàìîiå ¤¦§¨¥«©¦§§Æ©§¨¦´½¦²¥¬¦§§−

:íBé íéráL íéøöî Búà ekáiå íéèðçä éîé§¥´©«£ª¦®©¦§¬Ÿ²¦§©−¦¦§¦¬«
ãäòøt úéa-ìà óñBé øaãéå Búéëá éîé eøáriå©©«©§Æ§¥´§¦½©§©¥´¥½¤¥¬©§−Ÿ

éðæàa àð-eøac íëéðéra ïç éúàöî àð-íà øîàì¥®Ÿ¦¨̧¨¨³¦¥Æ§¥´¥¤½©§¾̈§¨§¥¬
:øîàì äòøôäéáàúî éëðà äpä øîàì éðréaLä ©§−Ÿ¥«Ÿ¨¦º¦§¦©´¦¥ÀŸ¦¥´¨«Ÿ¦»¥¼

éðøa÷z änL ïrðk õøàa éì éúéøk øLà éøá÷a§¦§¦À£¤̧¨¦³¦¦Æ§¤´¤§©½©−̈¨¦§§¥®¦
:äáeLàå éáà-úà äøa÷àå àp-äìrà äzrå§©À̈¤«¡¤¨²§¤§§¨¬¤¨¦−§¨«¨

åéáà-úà øá÷e äìr äòøt øîàiåøLàk E ©−Ÿ¤©§®Ÿ£¥²§¬Ÿ¤¨¦−©«£¤¬
:EréaLäæBzà eìriå åéáà-úà øa÷ì óñBé ìriå ¦§¦¤«©©¬©¥−¦§´Ÿ¤¨¦®©©«£¸¦¹

:íéøöî-õøà éð÷æ ìëå Búéá éð÷æ äòøô éãár-ìk̈©§¥³©§ŸÆ¦§¥´¥½§−Ÿ¦§¥¬¤«¤¦§¨«¦
çíðàöå ítè ÷ø åéáà úéáe åéçàå óñBé úéa ìëå§ŸÆ¥´¥½§¤−̈¥´¨¦®©À©¨Æ§Ÿ¨´

:ïLb õøàa eáær íø÷áeèáëø-íb Bnr ìriå §¨½̈¨«§−§¤¬¤«¤©©´©¦½©¤−¤
:ãàî ãák äðçnä éäéå íéLøt-íbéïøb-ãr eàáiå ©¨«¨¦®©§¦¬©©«£¤−¨¥¬§«Ÿ©¨¹Ÿ©´Ÿ¤

ìBãb ãtñî íL-eãtñiå ïcøiä øára øLà ãèàä̈«¨À̈£¤Æ§¥´¤©©§¥½©¦̧§§½̈¦§¥²¨¬
:íéîé úráL ìáà åéáàì Nriå ãàî ãáëåàéàøiå §¨¥−§®Ÿ©©©̄§¨¦²¥−¤¦§©¬¨¦«©©¿§

eøîàiå ãèàä ïøâa ìáàä-úà éðrðkä õøàä áLBé¥Á¨¨̧¤©§©«£¦¹¤¨¥À¤§Ÿ̧¤Æ¨«¨½̈©Ÿ́§½
ìáà dîL àø÷ ïk-ìr íéøöîì äæ ãák-ìáà¥«¤¨¥¬¤−§¦§¨®¦©¥º¨¨³§¨Æ¨¥´

:ïcøiä øára øLà íéøöîáéïk Bì åéðá eNriå ¦§©½¦£¤−§¥¬¤©©§¥«©©«£¬¨−̈®¥−
:íeö øLàkâéeøa÷iå ïrðk äöøà åéðá Búà eàNiå ©«£¤¬¦¨«©¦§¸Ÿ³¨¨Æ©´§¨§©½©©¦§§´

äð÷ øLà äìtënä äãN úørîa Búàíäøáà Ÿ½¦§¨©−§¥´©©§¥¨®£¤´¨¨Á©§¨¨̧
éðt-ìr ézçä ïøôr úàî øá÷-úfçàì äãOä-úà¤©¨¤¹©«£ª©¤À¤¥¥²¤§¬Ÿ©«¦¦−©§¥¬

:àøîîãé-ìëå åéçàå àeä äîéøöî óñBé áLiå ©§¥«©¨̧¨¥³¦§©¸§¨Æ´§¤½̈§¨
åéáà-úà øa÷ì Bzà íéìòä:åéáà-úà Bøá÷ éøçà ¨«Ÿ¦¬¦−¦§´Ÿ¤¨¦®©«£¥−¨§¬¤¨¦«

åèóñBé-éçà eàøiåeì eøîàiå íäéáà úî-ék ©¦§³£¥«¥Æ¦¥´£¦¤½©Ÿ́§½¬
øLà ärøä-ìk úà eðì áéLé áLäå óñBé eðîèNé¦§§¥−¥®§¨¥³¨¦Æ½̈¥µ¨¨´¨½̈£¤¬
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לתֹו התּגלּגל והראׁש ראׁשֹו, את הּתיז ּדן ּבן וחּוׁשים ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּקבּורה,

אצל רׁשע קֹוברין אין הרי וקׁשה, יצחק. ׁשל ּבחיקֹו ונח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָהּמערה

ּכפי היינּו 'ּגּופֹו', מּצד רק רׁשע הּוא ׁשעׂשו לבאר, ויׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָצּדיק.

יׁש הרּוחני, ׁשרׁשֹו היינּו 'ראׁשֹו', מּצד אבל הּזה; ּבעֹולם ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשהּוא
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נפרדּכרּב ׁשהּוא ּכפי עׂשו, ׁשל ראׁשֹו ואת ואּונקלֹוס. מאיר י ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

יצחק. אצל לקּבר נּתן ְְִִִִֵֶָָֹמּגּופֹו,
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ּדהּנה לבאר, ויׁש לעֹולם. ׁשמֹו על נקראים קצרה ּתקּופה ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבמׁש
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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©¨§¨§©¥©©¨

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
תחילת ליל ראשון, ו' טבת



לוח זמנים לשבוע פרשת ויחי בערים שונות בעולם  קמב
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
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7:137:159:159:179:479:4910:4010:4217:3617:4118:0218:0617:2218:16ארה״ב היוסטן )ח(

6:546:558:528:539:239:2510:1410:1616:5817:0317:2517:3016:4417:40ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:057:069:109:129:439:4510:3610:3917:4417:4818:0818:1217:2918:22ארה״ב מיאמי )ח(

7:157:159:019:029:339:3510:2010:2216:3516:4017:0517:1016:2117:24ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:137:139:009:029:319:3310:1910:2116:3516:4117:0517:1016:2217:21ארה״ב שיקאגו )ח(

5:535:578:448:479:129:1610:2010:2319:1919:2119:4219:4419:0219:48בוליביה לה פאס )ח(

8:448:4310:1010:1110:4310:4311:2411:2516:4716:5417:2417:3016:3517:49בלגיה אנטוורפן )ח(

8:418:4010:1010:1110:4110:4211:2311:2416:5116:5717:2717:3316:3817:50בלגיה בריסל )ח(

8:168:139:349:3410:0510:0610:4310:4415:4315:5116:2416:3115:3116:35בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:186:229:119:149:429:4510:5110:5420:0220:0320:2620:2819:4520:36ברזיל ס.פאולו )ק(

6:056:098:589:019:299:3210:3810:4119:4719:4820:1220:1319:3020:20ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

8:018:009:299:3010:0110:0110:4210:4316:0616:1316:4316:4915:5317:06בריטניה לונדון )ח(

8:218:199:439:4410:1510:1510:5410:5516:0416:1116:4316:4915:5217:08בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:148:129:389:3810:1010:1010:5010:5116:0616:1316:4416:5015:5416:54גרמניה ברלין )ח(

8:198:189:519:5210:2210:2311:0411:0616:3816:4417:1317:1916:2517:23גרמניה פרנקפורט )ח(

5:115:158:098:128:398:4210:0110:0319:1119:1219:3719:3818:5419:42דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:097:119:219:239:549:5610:5010:5218:1418:1818:3818:4217:5918:46הודו בומביי )ח(

7:037:059:169:199:489:5110:4510:4718:1318:1718:3618:4017:5818:44הודו פונה )ח(

7:287:289:049:059:369:3710:1910:2116:0616:1216:3916:4515:5316:49הונגריה בודפשט )ח(

7:267:269:129:149:459:4610:3210:3416:4916:5417:1817:2316:3517:27טורקיה איסטנבול )ח(

7:387:389:299:3110:0110:0310:5010:5217:1917:2417:4717:5217:0517:56יוון אתונה )ח(
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שאשאשאשאשאשא
6:366:378:368:389:089:1010:0010:0216:5216:5717:1817:2216:3617:32באר שבע )ח(

6:396:408:378:399:099:1110:0010:0316:4816:5217:1417:1916:2217:29חיפה )ח(

6:346:358:358:379:069:089:5810:0016:5116:5617:1717:2116:1517:30ירושלים )ח(

6:396:408:378:399:109:1110:0110:0316:4916:5417:1617:2016:3317:31תל אביב )ח(

7:417:409:169:179:479:4810:3110:3216:1516:2116:4916:5516:0217:10אוסטריה וינה )ח(

5:576:029:069:109:389:4210:5310:5720:4920:4921:1921:1920:3121:32אוסטרליה מלבורן )ק(

7:387:379:159:169:479:4810:3110:3316:2316:2916:5517:0116:1017:05אוקראינה אודסה )ח( 

7:157:148:508:519:219:2210:0510:0615:4915:5616:2316:2915:3716:33אוקראינה דונייצק )ח(

7:287:279:029:039:349:3510:1710:1815:5816:0416:3216:3815:4516:42אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

8:028:019:319:3210:0310:0410:4510:4716:1516:2116:5016:5716:0217:01אוק. ז׳יטומיר )ח(

7:557:539:249:259:569:5710:3810:3916:0816:1416:4316:5015:5516:54אוקראינה קייב )ח(

8:007:599:399:4010:1110:1210:5610:5816:5316:5917:2517:3116:4017:45איטליה מילאנו )ח(

6:056:088:398:429:099:1210:1210:1518:2918:3218:5218:5418:1418:58אקוואדור קיטו )ח(

5:415:468:448:489:179:2110:3010:3420:1220:1320:4020:4019:5520:54ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:096:159:269:309:5710:0111:1411:1721:2721:2721:5921:5821:0922:02ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:247:249:129:149:459:4610:3310:3516:5617:0117:2517:3016:4217:34ארה״ב בולטימור )ח(

7:167:169:049:059:369:3710:2410:2516:4316:4817:1217:1716:2917:29ארה״ב ברוקלין נ.י.)ח(

7:177:179:049:069:369:3810:2410:2616:4216:4817:1117:1716:2917:29ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:577:579:439:4410:1410:1611:0111:0317:1417:2017:4417:5017:0118:02ארה״ב דטרויט )ח(

7:137:159:159:179:479:4910:4010:4217:3617:4118:0218:0617:2218:16ארה״ב היוסטן )ח(

6:546:558:528:539:239:2510:1410:1616:5817:0317:2517:3016:4417:40ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

7:057:069:109:129:439:4510:3610:3917:4417:4818:0818:1217:2918:22ארה״ב מיאמי )ח(

7:157:159:019:029:339:3510:2010:2216:3516:4017:0517:1016:2117:24ארה״ב ניו הייבן )ח(

7:137:139:009:029:319:3310:1910:2116:3516:4117:0517:1016:2217:21ארה״ב שיקאגו )ח(

5:535:578:448:479:129:1610:2010:2319:1919:2119:4219:4419:0219:48בוליביה לה פאס )ח(

8:448:4310:1010:1110:4310:4311:2411:2516:4716:5417:2417:3016:3517:49בלגיה אנטוורפן )ח(

8:418:4010:1010:1110:4110:4211:2311:2416:5116:5717:2717:3316:3817:50בלגיה בריסל )ח(

8:168:139:349:3410:0510:0610:4310:4415:4315:5116:2416:3115:3116:35בלרוס ליובאוויטש )ח(

6:186:229:119:149:429:4510:5110:5420:0220:0320:2620:2819:4520:36ברזיל ס.פאולו )ק(

6:056:098:589:019:299:3210:3810:4119:4719:4820:1220:1319:3020:20ברזיל ריו דה ז׳נרו )ק(

8:018:009:299:3010:0110:0110:4210:4316:0616:1316:4316:4915:5317:06בריטניה לונדון )ח(

8:218:199:439:4410:1510:1510:5410:5516:0416:1116:4316:4915:5217:08בריטניה מנצ׳סטר )ח(

8:148:129:389:3810:1010:1010:5010:5116:0616:1316:4416:5015:5416:54גרמניה ברלין )ח(

8:198:189:519:5210:2210:2311:0411:0616:3816:4417:1317:1916:2517:23גרמניה פרנקפורט )ח(

5:115:158:098:128:398:4210:0110:0319:1119:1219:3719:3818:5419:42דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

7:097:119:219:239:549:5610:5010:5218:1418:1818:3818:4217:5918:46הודו בומביי )ח(

7:037:059:169:199:489:5110:4510:4718:1318:1718:3618:4017:5818:44הודו פונה )ח(

7:287:289:049:059:369:3710:1910:2116:0616:1216:3916:4515:5316:49הונגריה בודפשט )ח(

7:267:269:129:149:459:4610:3210:3416:4916:5417:1817:2316:3517:27טורקיה איסטנבול )ח(

7:387:389:299:3110:0110:0310:5010:5217:1917:2417:4717:5217:0517:56יוון אתונה )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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7:487:489:249:259:569:5710:4010:4216:2816:3417:0117:0616:1517:10מולדובה קישינב )ח(

7:027:049:199:229:499:5110:4610:4918:1818:2118:4118:4518:0318:49מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:495:559:069:109:399:4310:5711:0021:1521:1521:4821:4820:5721:52ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳ )ק(

6:486:498:558:579:259:2710:1910:2217:2617:3017:5117:5517:1117:59נפאל קטמנדו )ח(

7:047:069:319:3410:0410:0611:0511:0819:1219:1519:3419:3718:5619:41סינגפור סינגפור )ח(

7:407:399:079:079:389:3810:1810:2015:3815:4516:1516:2215:2616:26פולין ורשא )ח(

5:455:488:238:268:568:5910:0110:0418:3818:4019:0119:0318:2219:07פרו לימה )ח(

8:178:179:579:5810:2910:3011:1411:1517:1117:1717:4317:4816:5718:02צרפת ליאון )ח(

8:408:3910:1310:1410:4510:4611:2811:2917:0817:1517:4217:4916:5518:04צרפת פריז )ח(

5:555:588:268:288:558:589:5710:0018:0418:0718:2718:2917:4918:33קולומביה בוגוטה )ח(

7:477:479:309:3210:0210:0310:4810:5016:5517:0117:2617:3116:4217:44קנדה טורונטו )ח(

7:307:309:109:119:429:4310:2710:2916:2516:3116:5717:0216:1217:17קנדה מונטריאול )ח(

6:526:538:458:479:189:2010:0810:1116:4516:5017:1217:1716:3117:21קפריסין לרנקה )ח(

9:539:5011:1011:1111:4111:4112:1812:1917:1317:2117:5518:0217:0118:21רוסיה מוסקבה )ח(

9:059:0410:4010:4211:1311:1411:5711:5817:4417:5018:1718:2317:3118:27רוסיה רוסטוב נא דונו )ח(

8:088:079:459:4610:1610:1711:0111:0216:5116:5717:2417:3016:3817:43שוייץ ציריך )ח(

6:386:418:558:589:289:3010:2610:2818:0418:0718:2718:3017:4818:34תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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