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oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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.sebd xarl zehep

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn
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éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä
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בהמצאו  הוי' דרשו הנביא ציוה (שעליהם בכלל ליוהכ"פ ר"ה שבין ימים עשר – אלו ימים ענין
הניצוץ  אל המאור קירוב הוא אז כי קרוב, בהיותו אותיות 1קראוהו הוא שבת כל (אשר תשובה ושבת (

אנוש  את2תש"ב לעורר לדרוש נהגו ביחוד זה ובשבת לכל , תשובה זמן (שהוא ויוהכ"פ בתשובה) העם
ביוהכ"פ  ולהתוודות תשובה לעשות הכל חייבים לפיכך ולרבים.. –3ליחיד בפרט (

ופשע  עון חטא על תשובה תתאה, תשובה א) בתשובה: אשר המדריגות ובשתי תשובה, – ענינם
ומקורה  לשרשה נתנה, אשר האלקים אל ומס"נ הביטול בבחי' רוחו להשיב עילאה, תשובה ב) עשה. אשר

ירידתה קודם כמו okהעצמי, lr xzie4.

והענינים  הכחות אלו הנפש, מכחות וחלק פרטים בענינים רק גם להיות יכולה תשו"ת אשר מזה, מובן
ופגם, חטא בהם אשר

העלאתן שנתפזרו הנפש כחות כל וקיבוץ אסיפת ישראל, שמע היא תשו"ע ממטה zelkeytpdאבל ,
למטה מלמעלה המשכה ואח"כ ytpdלמעלה, iwlg lka.

עד  גו' שבטיכם ראשיכם ישראל בני כל של שלימה הקומה בכללות גם הוא כן בפרט שהוא וכמו
ושרשם  למקורם תשובנה ישראל נשמות שכללות כאחד, כולם ונצבים נאספים שצ"ל מימך, .5שואב

כאחד, נכללים הם היו בו אשר הכלל עם ההתקשרות היא הפרטים, כל באיחוד המסייעים ומהענינים
עתה. גם הנה מתאימות ושם

זהו  הנה אליו, שייכים רק גם או אליו המקושרים אנ"ש הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק חסידי אלינו ובנוגע
פעמים. כמה זה נתבאר כאשר – וכו' הורנו אשר ישרה בדרך הליכה תורתו, לימוד ע"י אליו ההתקשרות

אליו  הבאים את הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק מברך הי' בה אשר הברכה, למילוי וסיוע הכשרה כן וזהו
לשונו  וזה חצות. אחר יוהכ"פ בערב ברכה :6לבקש

z"iyd7daeh dnizg xnbe dnizg ozi,,zeipgexe zeinyba dwezne daeh dpymdl yiy el` .dceare dxeza zeyrl
,mdn zgp mdl 'idiy z"iyd xefri a"a,zia zepal mikixvy el` .dagxda dqpxte.zeipgexe zeinyba z"iyd mdl xefri

od`qxe`ipy dpg oa lcprn mgpn

`"iyz'd ,daeyz zay axr

.i.p ,oilwexa

אג"ק  .380 ע' חי"ד לקו"ש .22 ע' תשי"א בסה"מ נדפסה
תשסח. אגרת ח"ד

ספ"ה.1) העבודה קונטרס ראה
ספ"י.2) התשובה אגרת
ה"ז.3) פ"ב תשובה הל' רמב"ם
תרצ"א 4) הוי' דרשו ד"ה האזינו. ר"פ לקו"ת בכ"ז ראה

תרצ"א  סה"מ ואילך. ב קלב, ח"א קונטרסים [סה"מ יו"ד (קונטרס
ואילך. פ"ח אגה"ת ואילך]). כז ע'

גו'5) והי' רד"ה לר"ה דרושים ושם נצבים. ר"פ לקו"ת ראה
גדול. בשופר

[סה"ש 6) תש"ח בשנת .[64 ע' תש"ז [סה"ש תש"ז בשנת
מאידית]: [בתרגום הברכה לשון הי ' [166 ע' xxeriתש"ח z"iyd

zpy 'idzy ,ald zcewpe zeinipt jezn zizin` daeyz zexxerzda
dcear zpy dxez zpy dxe`.

מאידיש.7) בתרגום – להלן

תחילת זמן קידוש לבנה: יום חמישי בערב, ו' תשרי )נוהגים לקדש במוצאי יום הכיפורים(

מכתב



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

כללי   מפתח   

 ב   ......................................   סדר הנחת תפילין  )א

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

   סכת מנחותא בסוף מאית ה "מאמר ד  ) ג

 ה   ............................................   ל"ה'תש ,ו' תשרי

    ד הוי' אלקיךובה ישראל עשה "מאמר ד  )ד

 יד   ...............   ל"ה'תש , תשריח'   ,שבת שובה  , "פ האזינוש

   ,האזינו רשתיחת יום ה' פש  )ה

 חכ  .................................... ה'תש"ל תשרי וא"ו

    ,שובהשבת  ,יחת ש"פ האזינוש  )ו

 מב  .......................................  ה'תש"ל ,ח' תשרי

 נז  ...  ד יך כר שובהתשבת  ,האזינו 'פשיחות -לקוטי  )ז

  רה"ח ה  ה"גלכ"ק הר רה ק על התולוי יצח ילקוט  )ח

 ס  ...................  "ל הן זצאורסאשני  צחקי ילו ר' ובלהמק

 סא   ...........  האזינופרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ט

 סב  .......  לשבוע פרשת האזינויומי חומש  ישיעור  )י

 פה   .............  לשבוע פרשת האזינושיעורי תהלים   )יא

    (מוגה)שיעורים בספר התניא   )יב

 פו   ....................................  לשבוע פרשת האזינו  

 צט  .......... לשבוע פרשת האזינום יום" "היו לוח   ) יג

 קא   ........................  מב"ם ית לעיון בריומ הלכה  )יד

 ם רמב" ירו עיש

 קד  ..........  לשבוע פרשת האזינום ליום ג' פרקי –  )טו

 פדק   ..........  לשבוע פרשת האזינוליום  'פרק א –  )טז

 ריד  ............  לשבוע פרשת האזינוות צוספר המ –  )יז

  נביאים וכתובים   ) יח

 טזר  ...........................  ח -זפרק  דניאל , מה -דמפרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יט

 יחר  .................................................  ביאור קהתי 

 

 רכה  ...........................................  ילה מגמסכת  עקביעין   )כ

  עם ביאורים יןעירובמסכת   )כא

 רכו  .............................................  ח מעד דף  מב ףמד

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 נור  ...................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  ) כג

  נור  ................................  אדמו"ר הזקן   לפי לוח רב יומי

    תקעו בחודש שופר התורלקוטי   )כד

 נטר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   חייםתורת   )כה

 סדר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"מאמרי   )כו

 סהר  .......................................  ר ה"צמח צדק"אדמו"

   רת שמואל תרל"בתו  )כז

 סחר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

   העבודהקונטרס   )כח

 סחר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  םקונטרסי –ם מאמריספר ה  )כט

 ער  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  ) ל

 עאר  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 עג ר  ............................................  ג לפרק  כרונותספר הז  )לא

  ות קודש  אגר  )לב

 וער  .......................................................  הריי"צו"ר מואדמ

 רעז  .................................  בציבוריאה רש לקחומ  ) לג

 פור  .................  קודש-שבתת התורה למנחקריאה   )לד

 ופר  ....................  לשבוע פרשת האזינולוח זמנים   ) לה

 פזר  .............  נה ראש השלהדלקת נרות סדר מצות   ) לו
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‡˙È‡1 מה ּוראה, "ּבֹוא מנחֹות: מּסכת ּבסֹוף ƒ»ְְְֵֶֶַַָ

ּבהן  נאמר ׁשּלא קרּבנֹות ּבפרׁשת ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֹּכתיב

ליּתן  ׁשּלא הוי', אּלא אלקים ולא אֿל ְֱֲִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹלא

ּבזה, והענין לחלק". הּדין לבעל ּפה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָֹּפתחֹון

ׁשלׁשה  הם הוי', אלקים אֿל אּלּו, ׁשמֹות ְְֱֲִִֵֵֵֵֵָָָֹֹּדהּנה,

ׁשאינם  הּׁשמֹות מּׁשבעה הראׁשֹונים ְִִִִֵֵֵֶַָָָׁשמֹות

(ׁשּלכן 2נמחקים  העֹולם ּבריאת היתה ׁשּבהם , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לראׁשֿהּׁשנה), זה ענין "אֿל 3נֹוגע ְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשּבׁשלׁשה  והינּו, ארץ", וּיקרא ּדּבר הוי' ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹאלקים

העֹולם  את הּקּב"ה ּברא אּלּו ּוכפי 4ׁשמֹות , ְִֵֵֶַָָָָָָ

צדק' ה'צמח ּברׁשימֹות ּבארּכה ,5ׁשּמבאר ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֻ

סדר  ּכל נכלל אּלּו ׁשמֹות ְְִִֵֵֵֶֶָָָֹׁשּבׁשלׁשה

ּכׁשעלה  ההתהּוּות מּׁשרׁש החל ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹההׁשּתלׁשלּות,

ׁשּזהּו אֿל, ׁשם – חסד ּבחינת ׁשּזהּו ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַּברצֹונֹו,

ואחרּֿכ הּצמצּום, ׁשּלפני אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְִִִֵֵֶַַַָּגּלּוי

ׁשם  ענין ׁשּזהּו כּו', האֹור צמצּום להיֹות ְְְְִִִֵֶֶַַָֻהצר

ׁשהאיר  וחּוט' ה'ּקו המׁשכת ואחרּֿכ ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָֹאלקים,

אמנם  הוי'. ׁשם ענין ׁשּזהּו הּצמצּום, ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָאחר

ולא  אֿל  ׁשם לא נאמר  לא הּקרּבנֹות ְְְֱֵֵֶַַַָָָָֹֹֹּבפרׁשת

ּבזה, והענין ּבלבד. הוי' ׁשם אּלא אלקים, ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשם

ענינים  ׁשני יׁש הוי' ּכפי 6ׁשּבׁשם אחד, ענין . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָ

ּבּפסּוק  ּכמֹו הּׁשמֹות, ׁשאר עם ּביחד ּבא ְְְִֵֶַַַַָָָׁשהּוא

אינֹו הוי' ׁשּׁשם  (ועד הוי'" אלקים ְֱֲֲִֵֵֵֶַָָָָֹ"אֿל

ּכפי  הּׁשני, והענין הּׁשליׁשי). אּלא ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהראׁשֹון,

ּבפרׁשת  ּכמֹו ּבפניֿעצמֹו, הּוא הוי' ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָׁשּׁשם

ל  ּבהן נאמר  ׁשּלא ׁשם הּקרּבנֹות ולא אֿל  ׁשם א ְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ

העצם  ׁשם ׁשהּוא ּבלבד, הוי' ׁשם אּלא ,7אלקים, ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ
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ואילך).1) ג ע' תש"ל המאמרים (ספר דר"ה ב' דיום השביעי ובחדש ד"ה שלפניֿזה, למאמר המשך הוא זה מאמר

ה"ב.2) פ"ו התורה יסודי הל' רמב"ם א. לה, א.3)שבועות נ, רמז 4)תהלים משלי שמעוני ילקוט עה"פ. תהלים מדרש

א'רפח.5)תתקלה. ע' לר"ה דרושים ואילך. תשכא ע' קרח ואילך). קפט (ע' עה"פ אור) (יהל תהלים ספר 6)אוה"ת ראה

ואילך. שסד ע' תרנ"ו ואילך.7)המאמרים פס"א ח"א מו"נ ד). בן שם (שער יט שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' משנה כסף

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡˙È‡1בגמרא Ó‰מובא ,‰‡¯e ‡Ba" :˙BÁÓ ˙ÎqÓ ÛBÒa ƒ»¿«∆∆¿»¿≈«
·È˙kבתורה Ï‡כתוב Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ˙Ba¯˜ ˙L¯Ùa השם ¿ƒ¿»»«»¿»∆…∆¡«»≈…

‡ÏÂ ÏŒ‡השם‡l‡ ÌÈ˜Ï‡השם ÔBÁ˙tרק ÔzÈÏ ‡lL ,'ÈÂ‰ ≈¿…¡…ƒ∆»¬»»∆…ƒ≈ƒ¿
"˜ÏÁÏ ÔÈc‰ ÏÚ·Ï ‰t,הן הרבה רשויות "לאומרים רש"י: ופירש ∆¿«««ƒ«¬…

ציוום  כך ששמו שזה מוכיח והדבר

ציוום  כך ששמו וזה מנחה, לו להקריב

נאמר  לכך אילים וזה פרים לו להקריב

לה'". ניחוח ריח בכולם

,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â שלושה ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈
el‡ ˙BÓLֿהקדוש של משמותיו ≈≈

‰ÈÂ',ברוךֿהוא, ÌÈ˜Ï‡ ÏŒ‡≈¡…ƒ¬»»
במדרש  כאן LÏL‰הנזכרים Ì‰≈¿…»

‰Ú·MÓ ÌÈBL‡¯‰ ˙BÓL≈»ƒƒƒƒ¿»
˙BÓM‰הקדושיםÌÈ‡L «≈∆≈»
ÌÈ˜ÁÓ2, חל קדושתם שמפני ƒ¿»ƒ

אותם למחוק בשמות Ì‰aLאיסור ∆»∆
‰ÌÏBÚאלו  ˙‡È¯a ‰˙È‰»¿»¿ƒ«»»

Ú‚B ÔÎlL) וקשור‰Ê ÔÈÚ ∆»≈≈«ƒ¿»∆
‰M‰ŒL‡¯Ï השישי היום שהוא ¿…«»»

העולם), e˙kL·לבריאת BÓk3 ¿∆»
‰ÈÂ'בתהילים  ÌÈ˜Ï‡ ÏŒ‡"≈¡…ƒ¬»»

,eÈ‰Â ,"ı¯‡ ‡¯˜iÂ ¯acƒ∆«ƒ¿»»∆¿«¿
el‡ ˙BÓL ‰LÏLaL,אֿל ∆ƒ¿…»≈≈

והוי'א  ‡˙לוקים ‰"aw‰ ‡¯a»»«»»∆
ÌÏBÚ‰4 של בדיבורו שנברא »»

nL·‡¯הקדושֿברוךֿהוא, ÈÙÎe¿ƒ∆¿…»
˙BÓÈL¯a ‰k¯‡a אדמו"ר «¬À»ƒ¿ƒ

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰5,מענדל מנחם (רבי «∆«∆∆
חב"ד), אדמו"רי בשושלת השלישי

˙BÓL ‰LÏLaLקדושיםel‡ ∆ƒ¿…»≈≈
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò Ïk ÏÏÎƒ¿»»≈∆«ƒ¿«¿¿
ונמשך  היורד האלוקי האור של

וכל  ונבראים, עולמות לברוא מהבורא

שאחריה  ובזו שלפניה בזו אחוזה דרגה

שרשרת, של L¯MÓכחוליות ÏÁ‰»≈ƒ…∆
,BBˆ¯a ‰ÏÚLk ˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«¿∆»»ƒ¿
הוא  הנבראים כל של והמקור השורש

הקדושֿברוךֿ של ברצונו שעלה בכך

אותם  לברוא התעוררות e‰fLהוא ∆∆
זה  ÌLרצון Y „ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆≈

e‰fL ,ÏŒ‡ של והשורש ÈÙlLהמקור ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èelb ≈∆∆ƒ≈∆ƒ¿≈
,ÌeˆÓv‰,החסד ממידת שנובעת והתגלות ‰ˆ¯Cהארה CkŒ¯Á‡Â «ƒ¿¿««»À¿«

,'eÎ ¯B‡‰ ÌeˆÓˆ ˙BÈ‰Ï ונבראים עולמות יתהוו שמאורֿאיןֿסוף כדי ƒ¿ƒ¿»
‡ÌÈ˜Ïמוגבלים  ÌL ÔÈÚ e‰fL,וההעלם הצמצום לעניין המקור ∆∆ƒ¿«≈¡…ƒ

Âw'‰ ˙ÎLÓ‰ CkŒ¯Á‡Â¿««»«¿»«««
,ÌeˆÓv‰ ¯Á‡ ¯È‡‰L 'ËeÁÂ¿∆≈ƒ«««ƒ¿
אחרי  וחסידות, בקבלה כמבואר

חזר  האיןֿסוף, אור של הצמצום

דק  אור והאיר הקדושֿברוךֿהוא

ואור  דק, וחוט לקו הנמשל ומצומצם

להוות  כדי לצמצום מבעד בוקע זה

ונבראים ÌLעולמות ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«≈
'ÈÂ‰.ההתהוות שם על שהוא ¬»»

‡Ï ˙Ba¯w‰ ˙L¯Ùa ÌÓ‡»¿»¿»»««»¿»…
ÏŒ‡ ÌL ‡Ï ¯Ó‡ של השם ∆¡«…≈≈

וההשפעה  החסד ÌLמידת ‡ÏÂ¿…≈
ÌÈ˜Ï‡,וההעלם הצמצום של השם ¡…ƒ

'ÈÂ‰ ÌL ‡l‡ ההארה של השם ∆»≈¬»»
ההתהוות וממשיך Ïa·„לצורך ƒ¿«

של  הפנימית המשמעות את ומבאר

הדברים.

LÈ 'ÈÂ‰ ÌLaL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¿≈¬»»≈
ÌÈÈÚ ÈL6.ומפרט שממשיך כפי ¿≈ƒ¿»ƒ

‡e‰L ÈÙk ,„Á‡ ÔÈÚ'הוי שם ƒ¿»∆»¿ƒ∆
,˙BÓM‰ ¯‡L ÌÚ „ÁÈa ‡a»¿««ƒ¿»«≈

BÓkלמשלÏŒ‡" ˜eÒta ¿«»≈
ÌML „ÚÂ) "'ÈÂ‰ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¬»»¿«∆≈
‡l‡ ,ÔBL‡¯‰ BÈ‡ 'ÈÂ‰¬»»≈»ƒ∆»

ÈLÈÏM‰ שייכותו את שמדגיש דבר «¿ƒƒ
הראשון  היה אילו כי השמות, לשאר

בפני  בא שהוא לומר מסתבר יותר היה

אחר  עניין הם אחריו והבאים ).עצמו
ÈM‰ ÔÈÚ‰Â,הוא הוי' ÈÙkבשם ¿»ƒ¿»«≈ƒ¿ƒ

,BÓˆÚŒÈÙa ‡e‰ 'ÈÂ‰ ÌML∆≈¬»»ƒ¿≈«¿
השמות, משאר ונעלה ¿BÓkנבדל

¯Ó‡ ‡lL ˙Ba¯w‰ ˙L¯Ùa¿»»««»¿»∆…∆¡«
ÌL ‡ÏÂ ÏŒ‡ ÌL ‡Ï Ô‰a»∆…≈≈¿…≈
,„·Ïa 'ÈÂ‰ ÌL ‡l‡ ,ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆»≈¬»»ƒ¿«

עצמו בפני שהוא דווקא e‰L‡כפי ∆
הוי' השמות שם שאר ≈ÌLולא
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  תבשת שולחן ערוך הלכו  ) כג

  נור  ................................  אדמו"ר הזקן   לפי לוח רב יומי

    תקעו בחודש שופר התורלקוטי   )כד
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   חייםתורת   )כה
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 ער  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ
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 עג ר  ............................................  ג לפרק  כרונותספר הז  )לא

  ות קודש  אגר  )לב

 וער  .......................................................  הריי"צו"ר מואדמ

 רעז  .................................  בציבוריאה רש לקחומ  ) לג

 פור  .................  קודש-שבתת התורה למנחקריאה   )לד
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l"yz'dו ,ixyz 'e

הּמיחד  הּמפרׁש8ׁשם ׁשּׁשם 9וׁשם ּבזה, ּומבאר . ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻ

הּוא  הּׁשמֹות, ׁשאר עם ּביחד ׁשּבא ּכפי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָהוי'

ּכּידּוע  וכלים', 'אֹורֹות ׁשאר 10ּבבחינת ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ׁשם  הּוא (ה'אֹורֹות') ּפנימּיּותם הּנה ְִִִֵֵֵַָָהּׁשמֹות

אֹו אֿל ׁשם היא (ה'ּכלים') חיצֹונּיּותם  ורק ְֲִִִִֵֵֵַַָָָהוי',

ּגם  הּנה הוי', ּבׁשם מהֿׁשאיןּֿכן כּו', אלקים ְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹׁשם

ׁשאמרּו מה ּגם וזהּו הוי'. ּבׁשם נקרא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָה'ּכלי'

ז"ל  "ּכׁשאני 11רּבֹותינּו הּנה ׁשּלעתידֿלבא, ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ׁשּנכּתב  עכׁשו ּכמֹו ולא נקרא", אני - ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָֹנכּתב

והינּו ּדל"ת, ּבאל"ף ונקרא ה"י ,12ּביּו"ד ְְְְְְִֵֶֶַָָָ

(נכּתב  הוי' ׁשם היא ׁשהּפנימּיּות יֹודעים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשעכׁשו

ׁשם  זה הרי ּבגלּוי ׁשּנמׁש מה אבל ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָּבי"ה),

ּבנּקּוד  הּוא הוי' ׁשּׁשם ּכפי (ועלּֿדרֿזה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָאדנ"י

"ּבּתנ מקֹומֹות ּבכּמה ׁשּמצינּו ּכפי ),13אלקים, ְְְֱִִִֶַַַַָָֹ

והאֹור  ׁשהּפנימּיּות הּׁשמֹות, ּבכללּות ְְְְִִִֵֶַַָָּוכמֹו

והּכלי  החּצֹונּיּות אבל הוי', ׁשם הּוא ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּלהם

אֹו אדנ"י ׁשם זה הרי ּבגלּוי) ׁשרֹואים מה ְֲִֵֵֶֶֶֶַָ(ׁשּזהּו

יהיה  לעתידֿלבא מהֿׁשאיןּֿכן כּו', אלקים ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשם

נקרא"). ("אני ּבעֹולם ּגם ּבגּלּוי הוי' ְְֲֲִִִֵַָָָָָׁשם

נאמר  ׁשּלא הּקרּבנֹות ענין הּוא מּזה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָֹּולמעלה

הוי', ׁשם אּלא אלקים ׁשם ולא אֿל ׁשם לא ְֱֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּבהן

הּוא  ׁש'ּקרּבן' הּקרּבנֹות, מעלת ּגדל מּצד ְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּזהּו

ּב'ּבחיי' ּבארּכה (ּכּמבאר כּו' קרּוב 14מּלׁשֹון ְְְְֲִֵֵַַַָָֹֻ

הּבהיר' עֹולה 15ּוב'ספר ּדקרּבנא ׁש"רזא ועד ,( ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּדאיןֿסֹוף" רזא הּוא 16עד "איןֿסֹוף" והרי , ְֲֵֵֵַַָָ

הׁשּתלׁשלּות, ׁשּבסדר העליֹון מהּקצה ּגם ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלמעלה
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פכ"ח. ב מאמר א.8)עיקרים ס, סנהדרין א. לח, ה"ב.9)סוטה פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם שם. וסנהדרין ראה 10)סוטה

ואילך. סע"ב י, נח א.11)תו"א נ, רמו.12)פסחים ע' ח"א ויקרא אוה"ת גם כא.13)ראה סא, ישעי' כד. ג, ואתחנן ראה

יד. ט, זכרי' ה. עא, ט.14)תהלים א, (קט).15)ויקרא מו ב.16)סימן כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌˆÚ‰7,האלוקות לעצמיות המתייחס ‰ÁÈn„השם ÌL8 שאר מכל »∆∆≈«¿À»
‰L¯Ùnהשמות ÌLÂ9.בהלכה מיוחדים גדרים לו שיש המפורש השם ¿≈«¿…»

,‰Êa ¯‡·Óe החסידות kבתורת 'ÈÂ‰ ÌMLÌÚ „ÁÈa ‡aL ÈÙ ¿…»»∆∆≈¬»»¿ƒ∆»¿««ƒ
,'ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡' ˙ÈÁ·a ‡e‰ ,˙BÓM‰ ¯‡L בקבלה כמבואר ¿»«≈ƒ¿ƒ«¿≈ƒ

המאיר  האלוקי האור וחסידות,

של  בדרך בא העליונות בספירות

מהאיןֿסוף, והתגלות הארה 'אורות',

המגבילים  ב'כלים' המתלבשים

ההארה  וגם האור, את ומגדירים

שהם  השמות באמצעות וההשפעה

הקדושֿ של וכוחותיו למידותיו שמות

בדרך  היא הספירות) (עניין ברוךֿהוא

ידי  על ונמשכים הבאים 'אורות'

כאן  מבואר כך ועל ב'כלים', התלבשות

שאר  עם ביחד שהוא כפי הוי' ששם

הוא  הרי להם, וקשור ושייך השמות

וכלים אורות Úe„ik10בבחינת «»«
,˙BÓM‰ ¯‡L ÏÎaL שם מלבד ∆¿»¿»«≈

Ì˙eiÓÈtהוי', ‰p‰ אותם כל של ƒ≈¿ƒƒ»
ÌLשמות  ‡e‰ ('˙B¯B‡'‰)»≈

Ì˙eiBˆÈÁ ˜¯Â ,'ÈÂ‰ אותם של ¬»»¿«ƒƒ»
‡ÏŒשמות  ÌL ‡È‰ ('ÌÈÏk'‰)«≈ƒƒ≈≈

,'eÎ ÌÈ˜Ï‡ ÌL B‡ השייכות וזו ≈¡…ƒ
שהוא  השמות לשאר הוי' שם של

הכלים  והם שלהם והאורות הפנימיות

מאיר, הוא ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óשדרכם
,'ÈÂ‰ ÌLa,עצמו מצד שהוא כפי ¿≈¬»»

ומרומם  ונבדל השמות משאר נעלה

‰'ÈÏk'מהם, Ìb ‰p‰ שהוא ƒ≈««¿ƒ
שהם  האורות לגבי חיצוניות כאמור

‰ÈÂ'פנימיות, ÌLa ‡¯˜ כי ƒ¿»¿≈¬»»
מצד  שהוא כפי הוי' שם במדריגת

ביותר. נעלים ה'כלים' גם עצמו,

eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿«≈
Ï"Ê11בגמרא,‡·ÏŒ„È˙ÚlL∆∆»ƒ»…

המשיח  "È‡Lkבימות ‰p‰ƒ≈¿∆¬ƒ
,"‡¯˜ È‡ - ·zÎ כפי היינו יהיה בקריאה הוי' שם של שהביטוי ƒ¿»¬ƒƒ¿»

יֿהֿוֿה  נכתב ÂLÎÚשהוא BÓk ‡ÏÂ הגלות eÈa"„בזמן ·zÎpL ¿…¿«¿»∆ƒ¿»¿
È"‰ יֿהֿוֿה‡¯˜Â הוא בקריאה שלו Ïc"˙והביטוי Û"Ï‡a ≈¿ƒ¿»¿»∆»∆

היא,eÈ‰Â12אֿדֿנֿי, הגמרא דברי של הפנימית ÂLÎÚLוהמשמעות ¿«¿∆«¿»
הגלות  eiÓÈt‰L˙בזמן ÌÈÚ„BÈ השמות כל ‰ÈÂ'של ÌL ‡È‰ ¿ƒ∆«¿ƒƒƒ≈¬»»

זה ( Èa"‰ושם ·zÎ שלו הפנימיות זו CLÓpLכי ‰Ó Ï·‡ ,( ƒ¿»¿¬»«∆ƒ¿»

ÈeÏ‚a בדיבור ביטוי ÌLומקבל ‰Ê È¯‰ במדריגה למטה שהוא אדנ"י ¿»¬≈∆≈
הוי' ‰e‡משם 'ÈÂ‰ ÌML ÈÙk ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)לפעמים„ewa ¿«∆∆∆¿ƒ∆≈¬»»¿ƒ

C"za ˙BÓB˜Ó ‰nÎa eÈˆnL ÈÙk ,ÌÈ˜Ï‡13 במקומות שגם ¡…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿«»¿«««
'אלוקים' ומבוטא נקרא השם בגלוי שאמנם הגלות, בזמן עכשיו, ידוע אלו

הוי' שם היא שלו הפנימיות ),אבל
,˙BÓM‰ ˙eÏÏÎa BÓÎe¿ƒ¿»«≈

Ì‰lL ¯B‡‰Â ˙eiÓÈt‰L של ∆«¿ƒƒ¿»∆»∆
השמות  ‡·Ïכל ,'ÈÂ‰ ÌL ‡e‰≈¬»»¬»

ÈÏk‰Â ˙eiBvÁ‰ השמות כל של «ƒƒ¿«¿ƒ
ÈeÏ‚a ÌÈ‡B¯L ‰Ó e‰fL) כי ∆∆«∆ƒ¿»

האור  על להסתיר הכלי, של עניינו זה

לחיצוניות  רק ולאפשר הפנימיות, ועל

ÌLלהתגלות  ‰Ê È¯‰ ‡Bאדנ"י) ¬≈∆≈
,'eÎ ÌÈ˜Ï‡ ÌL'הוי שם ולא ≈¡…ƒ

‡·ÏŒ„È˙ÚÏ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈∆»ƒ»…
על  והסתר העלם שום יהיה לא כאשר

האלוקי ‰ÈÂ'האור ÌL ‰È‰Èƒ¿∆≈¬»»
È‡") ÌÏBÚa Ìb Èel‚a¿ƒ«»»¬ƒ

"‡¯˜ הקריאה צורת גם תהיה וזו ƒ¿»
שלו  ).והמבטא

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe יותר נעלית בחינה ¿«¿»ƒ∆
הוי' בשם האמורות הבחינות משתי

השמות  לשאר שייך שהוא (כפי

בפני  שם שהוא כפי מזה, ולמעלה

‰Ba¯w˙עצמו) ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««»¿»
היא  שבקרבנות הוי' שם שבחינת

משתי  למעלה שלישית, בחינה

שממשיך  כפי האמורות, הבחינות

Ô‰aומפרט, ¯Ó‡ ‡lL בקרבנות ∆…∆¡«»∆
ÏŒ‡ ÌL ‡Ï החסד מידת של השם …≈≈

ÌÈ˜Ï‡ ÌL ‡ÏÂ מידת של השם ¿…≈¡…ƒ
‰ÈÂ'הגבורה ÌL ‡l‡,בלבד ∆»≈¬»»

˙ÏÚÓ Ï„b „vÓ e‰fL∆∆ƒ«…∆«¬«
,˙Ba¯w‰ היא הגדולה והמעלה «»¿»

·e¯˜ ÔBLlÓ ‡e‰ 'Ôa¯w'L∆»¿»ƒ¿≈
'eÎ האדם הקרבן הקרבת ידי על כי

הצומח, ומן החי מן קרבנות בהקרבת וגם לאלוקות מתקרב הקרבן את המביא

הגשמי  הצומח ואת החי את לאלוקות ומקרבים k¯‡a‰מעלים ¯‡·nk)«¿…»«¬À»
'ÈÈÁa'a14'¯È‰a‰ ¯ÙÒ'·e15„ÚÂ מעלת ), היא גדולה כך כדי ¿¿«≈¿≈∆«»ƒ¿«

הזוהר  כדברי ŒÔÈ‡cהקרבנות, ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯˜c ‡Ê¯"L∆»»¿»¿»»∆«»»¿≈
"ÛBÒ16, הבלתי האלוקי האור היינו האיןֿסוף, סוד עד עולה הקרבן סוד

‰e‡מוגבל, "ÛBÒŒÔÈ‡" È¯‰Âביותר נעלה אלוקי Ìbאור ‰ÏÚÓÏ «¬≈≈¿«¿»«
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ז zegpn zkqn seqa `zi`

הּתחּתֹון  קצה ּבֹו ׁשּיׁש לפי קו, ּבׁשם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּנקרא

למעלה  הּוא "איןֿסֹוף" ואילּו העליֹון, ְְְְְִֵֶֶַָָָוקצה

הּקרּבנֹות  ׁשּבפרׁשת וזהּו קצוֹות. ׁשל ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָמהגּבלה

הוי' ׁשם אּלא נאמר הוי'17לא ׁשם זה ׁשאין , ֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

מּדת  על ּדקאי הּׁשמֹות, ׁשבעה ּבסדר ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָּכפי

ׁשּמּדת  ּכפי אּלא ּבמקֹומּה, ׁשהיא ּכפי ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָהּתפארת

ׁשה"ּקו  מה ׁשּזהּו ּבפנימּיּותּה, היא ְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָהּתפארת

הּכתר" ּובּפנימּיּות ּבּכתר עֹולה וענין 18האמצעי . ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּפעּולת  ׁשּגם למּטה, ההמׁשכה על ּגם ּפֹועל ְְְֵֶֶַַַַַַַָָָזה

ׁשּלמעלה  ּבאפן היא למּטה ְְְְְִֶֶַַַָָָָֹהּקרּבנֹות

מנחֹות' ּב'מּסכת ׁשאמרּו ׁשּזהּו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָמהתחּלקּות,

ּובלבד  הּממעיט, ואחד הּמרּבה "אחד ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָׁשם:

ּבכללּות  "ׁשמים" ּכי לּׁשמים", לּבֹו את ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּיכּון

זעירֿאנּפין  ּבחינת הענין 19הּוא ּגם יׁש אבל , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

ּבּמדרׁש (ּכדאיתא ּומים' 'אׁש הּוא ),20ׁש"ּׁשמים" ְְִִִִִֵֶַַַָָָ

קו  ּומים', 'אׁש ׁשּכֹוללת ה'ּתפארת' ּבחינת ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּזהּו

מּׁשניהם, למעלה להיֹותֹו הּׂשמאל, וקו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהּימין

ּבחינת  ּומקֹורם, ּבׁשרׁשם הּׁשמים לענין ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָועד

ּדאיןֿסֹוף". ְֵָָ"רזא

צדק'LÈÂב) ה'צמח (ּכסגנֹון זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָ

מקֹומֹות  ּדראׁש21ּֿבכּמה הענין עם ( ְְְְִִַָָָֹ

ּדראׁשֿהּׁשנה  ּבּמאמר הּמבאר ּובהקּדים ְְְְֲִַַַַַַָָָָָָֹֹהּׁשנה.
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תקלח.17) ע' עטר"ת שסא. ע' תרכ"ז המאמרים ספר א'ק. ע' פינחס אוה"ת המשך 18)ראה ב. סה, נח פ' תו"ח ראה

.75 ע' ה'ש"ת המאמרים ספר פקי"ד. ח"א קעא.19)תער"ב ע' תרכ"ז המאמרים ספר א'שלג. ע' ח"ג נ"ך אוה"ת ראה

לב. ע' ח.20)תרכ"ט א, בראשית בפירש"י ואילך.21)הובא א'רפט ס"ע ר"ה דרושי אוה"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔBÈÏÚ‰ ‰ˆw‰Ó נעלה ‰eÏLÏzL˙והכי ¯„ÒaL הולך האור שבו ƒ«»∆»∆¿∆¿≈∆ƒ¿«¿¿

רבים, בצמצומים לדרגה מדרגה  ומשתלשל 'סדר pL˜¯‡ונמשך של האור ∆ƒ¿»
˜Â,השתלשלות' ÌLa ל לאחר כנזכר שהאיר שהאור המאמר בתחילת עיל ¿≈«

'קו' בשם נקרא הראשון ‰ÔBzÁzהצמצום ‰ˆ˜ Ba LiL ÈÙÏ שבו ¿ƒ∆≈»∆««¿
המשכתו  סוף ‰ÔBÈÏÚהוא ‰ˆ˜Â¿»∆»∆¿

המשכתו, תחילת הוא eÏÈ‡Â¿ƒשבו
‰ÏÚÓÏ ‡e‰ "ÛBÒŒÔÈ‡"≈¿«¿»

˙BÂˆ˜ ÏL ‰Ïa‚‰Ó גבול בלי כי ≈«¿»»∆¿»
ולכן  סוף לו ואין תחילה לו אין אמיתי

ביותר  העליון מהקצה אפילו נעלה הוא

זו, ולבחינה השתלשלות, סדר של

מגיע  דאיןֿסוף', 'רזא בזוהר הנקראת

הקרבנות. עניין

e‰ÊÂ הגדולה המעלה על לעיל האמור ¿∆
כך  על הביאור גם הוא הקרבנות של

¯Ó‡ ‡Ï ˙Ba¯w‰ ˙L¯ÙaL∆¿»»««»¿»…∆¡«
הקדושים  השמות משאר אחד אף

‡l‡ רק'ÈÂ‰ ÌL17, והכוונה ∆»≈¬»»
הוי' בשם ביותר נעלית ≈∆ÔÈ‡Lלבחינה

¯„Òa ‡e‰L ÈÙk 'ÈÂ‰ ÌL ‰Ê∆≈¬»»¿ƒ∆¿≈∆
˙BÓM‰ ‰Ú·L וחלק מהם ואחד ƒ¿»«≈

מכוון È‡˜cמהם, cÓ˙שהוא ÏÚ ¿»≈«ƒ«
‡È‰L ÈÙk ˙¯‡Ùz‰«ƒ¿∆∆¿ƒ∆ƒ

,dÓB˜Óa של הרגיל הסדר כי ƒ¿»
שם  הספירות, סדר לפי הוא השמות

ושם  בגבורה אלוקים שם בחסד, אֿל

שבקרבנות  הוי' שם אבל בתפארת, הוי'

כפי  הוי' שם איננו כי מזה, למעלה הוא

שהיא  כפי התפארת למדת שייך הוא

למדת ‡l‡במקומה הקשור הוי' שם ∆»
‰Ùz‡¯˙התפארת ˙cnL ÈÙk¿ƒ∆ƒ««ƒ¿∆∆

,d˙eiÓÈÙa ‡È‰ הפנימיות והרי ƒƒ¿ƒƒ»
שלה מהחיצוניות נעלית מידה כל ‰‡ÈÚˆÓשל Âw"‰L ‰Ó e‰fL∆∆«∆««»∆¿»ƒ
"¯˙k‰ ˙eiÓÈt·e ¯˙ka ‰ÏBÚ18 כללות וחסידות, בקבלה כמבואר ∆«∆∆ƒ¿ƒƒ«∆∆

בינה, הימין. בקו – ונצח חסד חכמה, – 'קוין' לשישה נחלקות הספירות

האמצעי  ולקו האמצעי, בקו ויסוד תפארת ודעת, השמאל. בקו והוד גבורה

ביחד) והשמאל הימין של ומיזוג שילוב שהוא מפני (בעיקר יתירה מעלה יש

ולא  הספירות, מכל שלמעלה עליון' 'כתר עד עולה האמצעי הקו דווקא ולכן

הכתר. פנימיות עד עולה האמצעי הקו עצמו, שבכתר אלא בלבד זו

‰Ê ÔÈÚÂ'הוי שם של נעלית בחינה באותה בקרבנות הוי' שם גילוי של ¿ƒ¿»∆
הכתר) פנימיות ועד הכתר עד עולה שהיא כפי ל'תפארת' ≈ÏÚBt(השייכת

hÓÏ‰ומשפיע ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ Ìb בהם (שיש הקרבנות ידי על שנפעלת ««««¿»»¿«»

למעלה, מלמטה העלאה בדרך תחילה לאלוקות והבריאה האדם של התקרבות

האור  של המשכה בדרך מכן ולאחר האדם, מצד היא הקירוב שתחילת היינו

למטה), מלמעלה hÓÏ‰האלוקי ˙Ba¯w‰ ˙ÏeÚt ÌbL כתוצאה ∆«¿««»¿»¿«»
אלוקי אור e˜lÁ˙‰Ó˙,מהמשכת ‰ÏÚÓlL ÔÙ‡a ‡È‰ מבלי ƒ¿…∆∆¿«¿»≈ƒ¿«¿

לעיל  לאמור (בדומה דרגות הבדלי

הקרבנות  ידי שעל שההתקרבות

איןֿ 'עד עלייה היא למעלה מלמטה

ולמעלה  מקצוות שלמעלה סוף'

e¯Ó‡Lמהתחלקות) e‰fL∆∆∆»¿
ÌL '˙BÁÓ ˙ÎqÓ'a לגבי ¿«∆∆¿»»

קרבנות: ‰a¯n‰הקרבת „Á‡"∆»««¿∆
ÔeÎiL „·Ï·e ,ËÈÚÓn‰ „Á‡Â¿∆»««¿ƒƒ¿«∆¿«≈

,"ÌÈÓMÏ BaÏ ובפשטות ‡˙ ∆ƒ«»«ƒ
כל  שבזה הקרבנות, כמות היא הכוונה

כל  לא מאחרים, ושונה מחולק קרבן

כוונת  הוא שחשוב ומה חשובה, כך

שעניין  ניכר בזה שגם שמים לשם הלב

מחלוקה  למעלה הוא הקרבנות

הדברים  משמעות לפי גם וכך לדרגות,

בעבודת  שהעיקר והסוד הרמז לפי

'לשמים', הלב כוונת הוא Èkƒהקרבנות
˙eÏÏÎa "ÌÈÓL" כללי באופן »«ƒƒ¿»

ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ ˙ÈÁa ‡e‰19, ¿ƒ«¿≈«¿ƒ
– מהם ואחד טעמים, (מכמה המידות

שבע  כנגד הם הרקיעים שבעת

‰ÔÈÚהמידות) Ìb LÈ Ï·‡¬»≈«»ƒ¿»
‡e‰ "ÌÈÓM"L של ומיזוג שילוב ∆»«ƒ

‡˙È‡„k) 'ÌÈÓe L‡'≈«ƒƒ¿ƒ»
L¯„na20 הכתוב על רש"י וכפירוש «ƒ¿»

"שא  שמים": לרקיע אלוקים "ויקרא

בזה  זה שערבן ומים אש מים שם מים,

שמים" מהם e‰fLועשה העניין ), ∆∆
של  ÌÈÓe',המיוחד L‡' ˙ÏÏBkL '˙¯‡Ùz'‰ ˙ÈÁa מיזוג והיא ¿ƒ««ƒ¿∆∆∆∆∆≈«ƒ
של  B˙BÈ‰Ïושילוב ,Ï‡ÓO‰ Â˜Â ÔÈÓi‰ Â˜ הקו התפארת, עניין ««»ƒ¿««¿…ƒ¿

Ì‰ÈMÓהאמצעי  ‰ÏÚÓÏ וכמבואר) שניהם את לשלב בכוחו ולכן ¿«¿»ƒ¿≈∆
של  משילוב שנוצר היופי עניין הוא ש'תפארת' בכך נרמז שהדבר בחסידות

שונים), הדבר Âגוונים של נעלות הכי בדרגות ל'תפארת' שייך הקרבנות ¿עניין
„ÚŒÔÈ‡c ‡Ê¯" ˙ÈÁa ,Ì¯B˜Óe ÌL¯La ÌÈÓM‰ ÔÈÚÏ «¿ƒ¿««»«ƒ¿»¿»¿»¿ƒ«»»¿≈

"ÛBÒ.זו נעלית לבחינה עד עולה הקרבן סוד שכאמור האיןֿסוף', 'סוד

'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÔB‚Òk) ‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ המאמר ·) בעל ¿≈¿«≈ƒ¿»∆¿ƒ¿«∆«∆∆
זה מאמר מיוסד BÓB˜Ó˙שעליו ‰nÎa21ŒL‡¯c ÔÈÚ‰ ÌÚ ( ¿«»¿ƒ»ƒ¿»¿…

‰M‰.זה מאמר אמירת מועד לפני אחדים ימים ÌÈc˜‰·eשחל «»»¿«¿ƒ
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l"yz'dח ,ixyz 'e

ּבּמאמר 22תר"ל  לעיל נתּבאר ּומקצתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ(ׁשּתחּלתֹו

הּוא 23ּדראׁשֿהּׁשנה  ראׁשֿהּׁשנה ׁשל ׁשענינֹו ,( ְְִֶֶַַָָָָָֹֹ

הּמלכּות' נאמר 24'ּבנין זה ועל ׁשני 25, עלּֿפי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַ

ּבחינת  הּוא "ּדבר" ּדבר, יקּום ּגֹו' ְִִֵַָָָָָעדים

ׁשּכתּוב  ּכמֹו נעׂשּו,26הּמלכּות, ׁשמים הוי' ּבדבר ְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָ

ּבּׁשמים  נּצב ּדבר הוי' מל27לעֹולם ּדבר , ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָָ

ּדבר",28ׁשלטֹון  ("יקּום הּמלכּות ּבחינת וקּיּום , ְְְְִִִַַַָָָ

ׁשהם  עדים", ׁשני "עלּֿפי הּוא מלכּות") ְְְִִֵֵֵֶַַַ"ּדבר

למּטה  רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ּוגבּורה, חסד ְְְְִִֶֶֶַַָָָּבחינת

מּדֹות  ׁשּתי  עלּֿפי  היא הּמלּוכה הנהגת ְְְִִִִֵֶַַַַַָָׁשעּקר

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּוכתיב 29אּלּו, ּכּסא, ּבחסד 30והּוכן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָ

רחמי" איהּו ׁש"ּמׁשּפט (אּלא ּבמׁשּפט 31"מל( ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ

העֹולם, להנהגת ּבנֹוגע הּוא וכן ארץ", ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָיעמיד

מּצד  אֹו החסד  מּצד הנהגה, אֹופּני ׁשני ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיׁש

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר עלה 32הּדין, "ּבתחּלה ְְֲִִִֵַַַַָָָ

כּו', הּדין ּבמּדת העֹולם את לברא ְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּבמחׁשבה

הרחמים". מּדת עּמֹו ׁשּתף ְֲִִִִֵַַַַָָואחרּֿכ

CÈLÓÓe עד 33ּבּמאמר" ענין ּגם ׁשּיׁשנֹו , «¿ƒְְֲִֵֶֶַַַַָ

עדים" "ׁשני ׁשל ּבגדר ׁשאינֹו ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָאחד"

ּכלל  יׁשנֹו העדּות, ענין לכללּות ׁשּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ[ּדאף

אּלא  אינֹו יחיד) (לׁשֹון עד ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁש"ּכל

ׁשל 34ׁשנים" הּמציאּות ּגם יׁשנּה מּכלֿמקֹום , ְְְִִִֶֶַַַָָָ

נאמר  זה ׁשעל אחד"], אחד 25"עד עד יקּום "לא ֱֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
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ואילך).22) שנ ס"ע תרכ"ט המאמרים (ספר תר"ל השביעי ובחודש המאמרים 23)ד"ה (ספר פ"ז השביעי ובחודש ד"ה

ואילך). יא ע' להצ"צ 24)תש"ל ביאוה"ז ― וכו' הוספות ועם ואילך. ד קכא, שופטים האמצעי לאדמו"ר ביאוה"ז ראה

ואילך. תתרכט ע' טו.25)ח"ב יט, ו.26)שופטים לג, פט.27)תהלים קיט, ד.28)שם ח, ה.29)קהלת טז, משלי 30)ישעי'

ד. שנז).31)כט, (ע' המאמר בסיום הובא ― ב) (יז, בהקדמה תקו"ז אלקים).32)ראה ברא (ד"ה א א, בראשית פירש"י

ב. השביעי), (בחודש מ פרשה רבתי פסיקתא ואילך.33)וראה תתמט ע' שופטים אוה"ת גם וראה שנה. ב,34)ע' סוטה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯Ó‡na ¯‡·n‰ אדמו"ר של מקומו וממלא (בנו מהר"ש אדמו"ר של «¿…»««¬»

צדק') ˙¯"Ïה'צמח ‰M‰ŒL‡¯c22¯‡a˙ B˙ˆ˜Óe B˙lÁzL) ¿…«»»∆¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»≈
‰M‰ŒL‡¯c ¯Ó‡na ÏÈÚÏ23,'השביעי 'ובחודש המתחיל דיבור ¿≈««¬»¿…«»»

זו  שנה לראשֿהשנה מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור עם BÈÚLהובא, ,(∆ƒ¿»
ÔÈa' ‡e‰ ‰M‰ŒL‡¯ ÏL∆…«»»ƒ¿«

'˙eÎÏn‰24, בקבלה כמבואר ««¿
הקדושֿ שנה, כל בסיום וחסידות,

על  למלוך רצונו את מסלק ברוךֿהוא

לו  שיש והעונג הרצון ואת העולמות

חוזרים  והעונג והרצון מהבריאה,

הוא  ברוך הקדוש ומלכות ומתעוררים,

שבני  כך עלֿידי מתחדשת בעולם

(עלֿידי  שוב אותו ממליכים ישראל

ועלֿ מחדש שמים מלכות עול קבלת

שבליל  לאחר בשופר, התקיעה ידי

הרצון, סילוק בעקבות השנה, ראש

ללא  ומצומצמת, מועטת חיות נותרה

והמידות, והשכל והרצון התענוג הארת

המעשה  בכוח שפועל אדם כמשל

ונבדל  מסולק הוא ולכן בלבד

תקיעתֿשופר, ולאחר שלו, מהפעולה

את  ומכתירים חוזרים ישראל בני כאשר

להיות  חוזר הוא הקדושֿברוךֿהוא,

המוחין  והעונג, הרצון כל עם מלך

'בניין  של העבודה וזו והמידות)

הכוחות  את להביא המלכות',

להאיר  והמידות, המוחין הפנימיים,

ספירת  את 'לבנות' וכך במלכות,

מחדש, Ó‡¯המלכות ‰Ê ÏÚÂ25 ¿«∆∆¡«
עדות  בדיני ÈLבתורה ÈtŒÏÚ«ƒ¿≈

"¯·c" ,¯·c Ìe˜È 'Bb ÌÈ„Ú≈ƒ»»»»»
,˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ‡e‰ הספירה ¿ƒ«««¿

שבא  האלוקי והשפע האור ידה שעל

והבריאה  לעולמות, ונמשך יורד העליונים) והמידות (המוחין הספירות ידי על

הקדושֿברוךֿהוא  של בדיבורו היא והנבראים העולמות ¿BÓkשל
·e˙kL26בתהלים'ÈÂ‰ ¯·„a'רקיע 'יהי eNÚ,שאמר ÌÈÓL וכמו ∆»ƒ¿«¬»»»«ƒ«¬

בתהילים נוסף בפסוק ÌÈÓMaשכתוב ·v E¯·c 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ27, ¿»¬»»¿»¿ƒ»«»»ƒ
נאמר  ובקוהלת לעולם, בשמים קיים השמים נבראו שבו רקיע' 'יהי ה' שדבר

ÔBËÏL CÏÓ ¯·c28, זה ומכל הדיבור, באמצעות שולט המלך כלומר, ¿«∆∆ƒ¿
(ש  המלכות שספירת היא מובן העליונים) והמידות המוחין נמשכים דרכה

השכל  את מגלה הדיבור למטה באדם שגם נשתלשל (ומזה הדיבור עניין

שלו) "c·¯ו'בניין'Ìei˜Âוהרגש ,"¯·c Ìe˜È") ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ¿ƒ¿ƒ«««¿»»»¿«
Ì‰L ,"ÌÈ„Ú ÈL ÈtŒÏÚ" ‡e‰ ("˙eÎÏÓ רומז שהכתוב השניים «¿«ƒ¿≈≈ƒ∆≈

הם כאן hÓÏ‰להם ÌÈ‡B¯ e‡L BÓk ,‰¯e·‚e „ÒÁ ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿»¿∆»ƒ¿«»
‰ÎeÏn‰ ˙‚‰‰ ¯wÚL שהמלך ∆ƒ««¿»««¿»

המדינה בני האזרחים את È‰ƒ‡מנהיג
BÓk ,el‡ ˙BcÓ ÈzL ÈtŒÏÚ«ƒ¿≈ƒ≈¿

·e˙kL29ישעיה ÔÎe‰Âבנבואת ∆»¿«
,‡qk „ÒÁa מכונן המלכות כסא ¿∆∆ƒ≈

החסד על במשלי È˙Îe30·ומבוסס ¿ƒ
‡l‡) ËtLÓa CÏÓ"∆∆¿ƒ¿»∆»

ËtLn"L,כאן מדובר שעליו ∆ƒ¿»
מידת  אינו השנה, ראש של המשפט

אלא והגבורה ¯ÈÓÁ"הדין e‰È‡31 ƒ«¬≈
אליהו' ב'פתח כנאמר רחמים, )הוא

,"ı¯‡ „ÈÓÚÈ ויבסס ינהיג המלך «¬ƒ»∆
שייך  כלל שבדרך במשפט המדינה את

הגבורה Ú‚Baלמידת ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿≈«
˙‚‰‰Ï את הקדושֿברוךֿהוא ¿«¿»«

ÈpÙB‡ ÈL LiL ,ÌÏBÚ‰»»∆≈¿≈«≈
,‰‚‰‰ בלשון כאמור הנרמזים «¿»»

דבר' יקום עדים שניים פי 'על הכתוב

,ÔÈc‰ „vÓ B‡ „ÒÁ‰ „vÓƒ««∆∆ƒ««ƒ
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe32 ¿«¬««≈

ÏÚ‰במדרש ‰lÁ˙a"ƒ¿ƒ»»»
‰·LÁÓa העליונה האלוקית ««¬»»

ÔÈc‰ ˙cÓa ÌÏBÚ‰ ˙‡ ‡¯·Ïƒ¿…∆»»¿ƒ««ƒ
˙cÓ BnÚ ÛzL CkŒ¯Á‡Â ,'eÎ¿««»ƒ≈ƒƒ«

"ÌÈÓÁ¯‰ העולם ולמעשה הנהגת »«¬ƒ
גבורה. וגם חסד גם הקוים בשני היא

CÈLÓÓe מהר"ש אדמו"ר «¿ƒ
¯Ó‡na33,הנזכרÌb BLiL ««¬»∆∆¿«

שבתורה  עדות "Ú„בדיני ÔÈÚƒ¿«≈
"ÌÈ„Ú ÈL" ÏL ¯„‚a BÈ‡L "„Á‡ הגדרה לה שיש עדות זו אלא ∆»∆≈¿∆∆∆¿≈≈ƒ

Ïk"Lאחרת  ÏÏk BLÈ ,˙e„Ú‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎÏ Ú‚BaL Û‡c]¿«∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿«»≈∆¿¿»∆»
¯Ó‡pL ÌB˜Óבתורה"ÌÈL ‡l‡ BÈ‡ („ÈÁÈ ÔBLÏ) „Ú34, »∆∆¡«≈¿»ƒ≈∆»¿«ƒ

עדים  שני למעשה הוא 'עד' גם הזה הכלל Ìbולפי dLÈ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»∆¿»«
"„Á‡ „Ú" ÏL ˙e‡Èˆn‰ הזו ולמציאות שניים, ולא אחד כפשוטו, «¿ƒ∆≈∆»
מיוחדים  גדרים יש אחד עד Ê‰של ÏÚL אחד ], עד Ó‡25¯לגבי ∆«∆∆¡«

hÁ‡˙",בתורה  ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ LÈ‡a „Á‡ „Ú Ìe˜È ‡Ï"…»≈∆»¿ƒ¿»»¿»«»
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ט zegpn zkqn seqa `zi`

רּבֹותינּו ואמרּו חּטאת", ּולכל עֹון לכל ְְְְְִֵַַָָָָָּבאיׁש

אינֹו35ז"ל  לׁשבּועה""לממֹון הּוא קם אבל קם, ְְֲִֵָָָָָ

ענין  הּוא אחד" ׁש"עד  ּומבאר, ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ(ּכדלקּמן),

עדים", ּד"ׁשני מההתחּלקּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָהאחדּות

ּכּנ"ל. ּוגבּורה חסד - ההנהגה אֹופּני ׁשני ְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשהם

מה  זה הרי וההּׂשגה, וההבנה העבֹודה ְְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָָָָָּובענין

'ּדעת 36ׁשּכתּוב  ׁשּיׁש ׁשאף הוי', ּדעֹות אֿל ֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

"אֿל  נאמר זה על הּנה עליֹון', ו'דעת ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַּתחּתֹון'

(עד  ׁשּתיהן את ּומאחד ׁשּכֹולל הוי'", ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָּדעֹות

למעלה  להיֹותֹו אחת), ּבתבה נכללֹות ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשּתיהן

ֿועלּֿדר ּתחּתֹון'. מ'ּדעת והן עליֹון' מ'ּדעת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַהן

הּבריאה  ענין ׁשּיׁשנֹו העֹולם, לבריאת ּבנֹוגע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָזה

מּצד  הּבריאה וענין עלמין', ּכל 'ממּלא ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָמּצד

ּלמעלה  ׁשהּוא מה ּגם ויׁשנֹו עלמין', ּכל ְְְְְִֵֶֶַַַָָָ'סֹובב

עלמין'. ּכל מ'ּסֹובב והן עלמין' ּכל מ'ּממּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָהן

למעלה  ׁשהּוא ּכפי הוי' ׁשם ענין ּגם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוזהּו

הּימין  לקו ׁשּנחלקים הּׁשמֹות לׁשאר ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשּיכּות

הּׂשמאל. ְְַַֹוקו

ּגֹו',ÏÚÂג) אחד" עד יקּום "לא נאמר זה ¿«ֱֵֶֶֶַָָֹ

קם, אינֹו "לממֹון ז"ל רּבֹותינּו ְְְֵֵַָָָואמרּו

ׁשהּׁשבּועה  [ּדאף לׁשבּועה" הּוא קם ְְְֲִֶַַָָָָאבל

נׁשּבע  ׁשּכאׁשר ממֹונֹות, לדיני ּבנֹוגע ּגם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמֹועילה

- נׁשּבע אינֹו ואם ממֹון, מּתׁשלּום נפטר ְְְְִִִִֵַָָָהּוא

ענין 37מׁשּלם  רק ּכאן יׁשנֹו ּבגלּוי הרי , ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ

הּׁשבּועה  ענין ּדהּנה ּבזה, והענין 38הּׁשבּועה]. ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ
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אתו  שיתבאר (Ôn˜Ï„kשהצדק כפי ¿ƒ¿«»
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שממשיך, כפי ¿«¿e¯Ó‡Âהאחדות,
,Ì˜ BÈ‡ ÔBÓÓÏ" Ï"Ê eÈ˙Ba¯ לפסוק אחד עד של בעדות די לא «≈¿»≈»

ממונות בדיני והנתבע התובע בין Úe·LÏ‰"ולהכריע ‡e‰ Ì˜ Ï·‡¬»»ƒ¿»
שבועה לחייב ביכולתו כן Úe·M‰L‰אבל Û‡c] מחייבים הדין שבית ¿«∆«¿»

אחד עד של עדותו BBÓÓ˙,בעקבות ÈÈ„Ï Ú‚Ba Ìb ‰ÏÈÚBÓƒ»«¿≈«¿ƒ≈»
‡e‰ ÚaL ¯L‡kL שבועה שהתחייב ÌeÏLzÓהאדם ¯ËÙ ∆«¬∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«¿

ÌlLÓ - ÚaL BÈ‡ Ì‡Â ,ÔBÓÓ37, של שלעדותו נמצא כן ואם »¿ƒ≈ƒ¿»¿«≈
ממונות  בדיני גם משקל יש אחד ÔÈÚעד ˜¯ Ô‡k BLÈ ÈeÏ‚a È¯‰¬≈¿»∆¿»«ƒ¿«

‰Úe·M‰ לא היא העדות ואילו הדין, בפסק המכריע הגורם היא והשבועה «¿»
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l"yz'dי ,ixyz 'e

ׁשהּׂשכל  ּבענין ּכי והּׂשגה, מהבנה למעלה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּוא

א ּבׁשבּועה. צר אין לעׂשֹותֹו, ׁשּצרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹמחּיב

נׁשּבעּתי" ("ּבי הּׁשבּועה ׁשאפילּו39ענין הּוא, ( ְְְְֲִִִִִֶַַַָ

ּדין' 'ּבעל ויׁשנֹו כּו', ׁשאלֹות יׁש ׂשכל עלּֿפי ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַאם

הּׁשבּועה  ענין מֹועיל זה על הּנה כּו', ְְִִִֵֵֶֶַַַָׁשחֹולק

למ  על ׁשהיא הּבט ׁשּמּבלי מהּׂשכל, עלה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

את  ׁשּקׁשר ּכיון הּדבר, את יקּים כּו', ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּטענֹות

ׁשבּועה. עלֿידי געּבּונדן) זי האט (ער ְְְְְִֵֶֶַַָָעצמֹו

הענין  יׁשנֹו ּתֹורהּֿומצֹות ּבעניני ׁשאפילּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָועד

הּמצֹות" את לקּים ׁשּיהא 40ׁש"נׁשּבעין (מצוה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָ

מצוה  לקּים נׁשּבע ׁשּנאמר 41אדם נׁשּבעּתי 42), ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָ

צרי מּדּוע מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ְְֲִִֵֵַַַָָָָָואקּימה,

מהר  ועֹומד  "מׁשּבע  והלא מצוה, לקּים ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻלהּׁשבע

הּוא" "מׁשּבע 40סיני ענין מהּו להבין, צרי וגם . ְְְְִִִִַַַַָָָֻ

הּצּוּוי  ענין מסּפיק ּדלכאֹורה סיני", מהר ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָועֹומד

ּבאפן  הּוא הּצּוּוי ׁשּכאׁשר הּוא, הענין א ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹעצמֹו.

אזי  סיני", מהר ועֹומד "מׁשּבע ׁשבּועה, ְְְֲִֵֵֶַַַָָֻׁשל

ענין  יׁשנֹו לזה ונֹוסף יֹותר. ּבתקף הּוא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹהּצּוּוי

הּׁשבּועה  ענין ּכי הּמצֹות", את לקּים ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ"נׁשּבעין

זה  הרי סיני " מהר ועֹומד ׁש"מׁשּבע ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֻּכפי

ּברּכת  ּוכנּסח הּצּוּוי, רק הּוא ּובגּלּוי ְְְְְִִִֵֶַַַַֻּבהעלם,

(ולא  וצ ּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְְֲִִִִֶַָָָֹהּמצֹות:

ענין  רק  יׁשנֹו ׁשּבגל ּוי ּכיון ּבׁשבּועה"), ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ"וצּונּו

את  ("צו והּצּוּוי יׂשראל") ּבני אל ("ּדּבר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּדּבּור

ׁשל  ּבאפן זה ׁשהיה ׁשּיֹודעים ּדאף יׂשראל"), ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹּבני

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הוי'43ׁשבּועה, ּבברית לעבר" ְְְְְְֲִִֶָָָָָ

ולא  הּצּוּוי, רק הּוא ּבגלּוי הרי ּובאלתֹו", ְְְֱֲִֵֶַַָָָֹֹאלקי

לקּים  ׁש"נׁשּבעין מה מֹועיל זה ועל ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָהּׁשבּועה.

ּבגּלּוי. היא הּׁשבּועה ׁשאז הּמצֹות", ְְְִִִֶֶַַָָאת

e‰ÊÂ,"לׁשבּועה הּוא ׁשּקם אחד "עד ענין ¿∆ְְִִֵֶֶַָָָ

ׁשּנּכרים  הּוא האדם ּבעבֹודת ְֲִִִֶֶַַָָָָָׁשענינֹו
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לגבי  בעיקר קובע אחד עד למעשה ולכן גלוייה, בצורה שקובע הדבר

].שבועה 
‰Úe·M‰ ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â38‡e‰ עצמו על מקבל שהאדם ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿««¿»

הוא הדבר אם גם מסויים דבר Èkלעשות ,‰‚O‰Â ‰·‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»¿«»»ƒ
ÏÎO‰L ÔÈÚaוההיגיון·iÁÓ ¿ƒ¿»∆«≈∆¿«≈

C¯ˆ ÔÈ‡ ,B˙BNÚÏ CÈ¯vL∆»ƒ«¬≈…∆
‰Úe·La האדם בנפש אין כי ƒ¿»

לכך. ‰Úe·M‰התנגדות ÔÈÚ C‡«ƒ¿««¿»
נשבע הכתוב (שהאדם לשון דרך ועל

"ÈzÚaL Èa"39,‡e‰ ( ƒƒ¿«¿ƒ
LÈ ÏÎN ÈtŒÏÚ Ì‡ eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ«ƒ≈∆≈

'eÎ ˙BÏ‡L נכון האם וספיקות ¿≈
זאת, ÔÈc'לעשות ÏÚa' BLÈÂ¿∆¿««ƒ

'eÎ ˜ÏBÁL,אחרת ‰p‰וסבור ∆≈ƒ≈
‰Úe·M‰ ÔÈÚ ÏÈÚBÓ ‰Ê ÏÚ«∆ƒƒ¿««¿»
,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»≈«≈∆
'eÎ ˙BÚh‰ ÏÚ Ëa‰ ÈÏanL∆ƒ¿ƒ«≈««¿»
כל  ולמרות הדבר, עשיית נגד

למעשה ‡˙הספיקות, Ìi˜È¿«≈∆
BÓˆÚ ˙‡ ¯LwL ÔÂÈk ,¯·c‰«»»≈»∆»«∆«¿

Ê Ë‡‰ ¯Ú)Ô„eaÚ‚ CÈ הוא ∆»ƒ∆¿¿
את  לעשות והתחייב עצמו את קשר

ÚÂ„הדבר  .‰Úe·L È„ÈŒÏÚ («¿≈¿»¿«
˙BˆÓeŒ‰¯Bz ÈÈÚa eÏÈÙ‡L∆¬ƒ¿ƒ¿¿≈»ƒ¿
בהם  קשור כבר שהאדם דברים שהם

בוודאי  ולכאורה לעשותם ומחוייב

אותם, ‰ÔÈÚיעשה BLÈ∆¿»ƒ¿»
˙‡ Ìi˜Ï ÔÈÚaL"L∆ƒ¿»ƒ¿«≈∆

"˙Bˆn‰40 שוא שבועת זו ואין «ƒ¿
בפירושו  רש"י (וכדברי האסורה

אפילו זו iL‰‡לתלמוד, ‰ÂˆÓƒ¿»∆¿≈
‰ÂˆÓ Ìi˜Ï ÚaL Ì„‡41,( »»ƒ¿»¿«≈ƒ¿»

¯Ó‡pL42 קיום אודות בתהלים, ∆∆¡«
Ói˜‡Â‰,המצוות  ÈzÚaLƒ¿«¿ƒ»¬«≈»

ÚecÓ ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»««
,‰ÂˆÓ Ìi˜Ï Ú·M‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿ƒ»«¿«≈ƒ¿»

‡Ï‰Â ישראל מבני ואחד אחד כל «¬…
ÈÈÒ ¯‰Ó „ÓBÚÂ ÚaLÓ"À¿»¿≈≈«ƒ«

"‡e‰40 התורה קבלת ממועד והחל

מחויבות  יהודי לכל יש סיני בהר

המצוות? את לקיים מוחלטת

ÔÈÚ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ«ƒ¿«
,"ÈÈÒ ¯‰Ó „ÓBÚÂ ÚaLÓ" כל של המחוייבות בכלל למה כלומר, À¿»¿≈≈«ƒ«

שבועה של מחוייבות נקראת המצוות לקיום ÈtÒÓ˜יהודי ‰¯B‡ÎÏc'¿ƒ¿»«¿ƒ

,BÓˆÚ Èeev‰ ÔÈÚ מוסיפה ומה ה', בתורת נצטווה, שכך העובדה עצם ƒ¿««ƒ«¿
השבועה?

,‰Úe·L ÏL ÔÙ‡a ‡e‰ Èeev‰ ¯L‡kL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«¬∆«ƒ¿…∆∆¿»
ז"ל חכמינו בלשון ‰Èeevכמודגש ÈÊ‡ ,"ÈÈÒ ¯‰Ó „ÓBÚÂ ÚaLÓ"À¿»¿≈≈«ƒ«¬««ƒ

¯˙BÈ Û˜˙a ‡e‰ ציווי מאשר ¿…∆≈
שבועה. ללא ÊÏ‰סתם, ÛÒBÂ¿»»∆

˙‡ Ìi˜Ï ÔÈÚaL" ÔÈÚ BLÈ∆¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿«≈∆
,"˙Bˆn‰ מוסיף שהאדם היינו «ƒ¿

זאת  מלבד המצוות, קיום על ונשבע

ולכאורה  ועומד, מושבע כבר שהוא

מושבע, כבר הוא והרי בזה, נפעל מה

זהו  ÈÙkאלא ‰Úe·M‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««¿»¿ƒ
"ÈÈÒ ¯‰Ó „ÓBÚÂ ÚaLÓ"L∆À¿»¿≈≈«ƒ«

ÌÏÚ‰a ‰Ê È¯‰,המצוות בעניין ¬≈∆¿∆¿≈
Èel‚·e בגלוי וניכר שנראה ומה ¿ƒ
ÁqÎeבמצוות ,Èeev‰ ˜¯ ‡e‰««ƒ¿À«

eLc˜ ¯L‡ :˙Bˆn‰ ˙k¯aƒ¿««ƒ¿¬∆ƒ¿»
eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa נושא על דגש עם ¿ƒ¿»¿ƒ»

המצוות (ÏÂ‡הציווי  בברכת אומרים ¿…
ÔÂÈk ,("‰Úe·La eeˆÂ"¿ƒ»ƒ¿»≈»

BLÈ ÈeÏ‚aLבמצוותÔÈÚ ˜¯ ∆¿»∆¿«ƒ¿«
Èa Ï‡ ¯ac") ¯eac‰«ƒ«≈∆¿≈
˙‡ Âˆ") Èeev‰Â ("Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«ƒ«∆

,("Ï‡¯NÈ Èa שעניין בעוד ¿≈ƒ¿»≈
בהעלם, נשאר »¿Û‡cהשבועה

ÌÈÚ„BiL ישראל Ê‰בני ‰È‰L ∆¿ƒ∆»»∆
והציווי  ÏLהדיבור ÔÙ‡a¿…∆∆

·e˙kL BÓk ,‰Úe·L43 בתורה ¿»¿∆»
המצוות שמירת ¿¿«¿"E¯·ÚÏאודות

,"B˙Ï‡·e EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ ˙È¯·aƒ¿ƒ¬»»¡…∆¿»»
שבועה, לשון הוא ≈¬‰¯Èו'אלה'

‡ÏÂ ,Èeev‰ ˜¯ ‡e‰ ÈeÏ‚a¿»««ƒ¿…
‰Úe·M‰ בעניין בהעלם שהיא «¿»

Ó‰המצוות. ÏÈÚBÓ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ«
˙‡ Ìi˜Ï ÔÈÚaL"L∆ƒ¿»ƒ¿«≈∆

,"˙Bˆn‰ מוסיף מצידו שהאדם «ƒ¿
‰È‡ונשבע  ‰Úe·M‰ Ê‡L∆»«¿»ƒ
Èel‚a על מוסיפה שהשבועה והתוקף ¿ƒ

אינו  כבר עצמו מצד שהוא כפי הציווי

בגלוי. ניכר אלא בהעלם

ÔÈÚ e‰ÊÂ של הפנימית המשמעות ¿∆ƒ¿«
‰e‡הדין  ÌwL „Á‡ „Ú"≈∆»∆»

,"‰Úe·LÏ,הנדרש הכוח כל לו יש שבועה שלעניין BÈÚLהיינו ƒ¿»∆ƒ¿»
'‰ ˙„B·Úa של˙BÁk‰ ÈeÏ‚a BÏˆ‡ ÌÈ¯kpL ‡e‰ Ì„‡‰ «¬«»»»∆ƒ»ƒ∆¿¿»«…
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יי zegpn zkqn seqa `zi`

עלֿידי  ׁשּמתּגּלים העצמּיים הּכחֹות ּבגלּוי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹאצלֹו

ענין  מּצד נעׂשים עניניו ׁשּכל והינּו, ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָהּׁשבּועה,

העבֹודה  ּכללּות ׁשּזֹוהי ואקּימה", ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ"נׁשּבעּתי

ׁשּנמׁש ּכפי ׁשּבּנפׁש', ה'יחידה ּבחינת כת ׁשּמּצד ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

הענין  ּגם וזהּו הּפנימּיים. ּבּכחֹות ּגם ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹּופֹועלת

צּדיק" ּתהי אֹותֹו ענין 44ׁש"ּמׁשּביעין ׁשּזהּו , ְְְִִִִִֶֶֶַַַ

את  ׁשּמגּלה ּבּגמרא) הּפׁשּוט (ּכּפרּוׁש ְְְֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשבּועה

הּוא  ׁש"ּמׂשּביעין" זאת, ועֹוד העצמּיים. ְְְִִִִֶַַַָֹֹהּכחֹות

'ׂשבע' מּלׁשֹון הּכחֹות 45ּגם ׁשּגם והינּו, , ְְְִֶַַַַַֹֹ

ווערן  (זיי ׂשבע ׁשל ּבאפן נעׂשים ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹהּפנימּיים

העצמּיים  הּכחֹות התּגּלּות מּצד ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹאנגעזעטיקט )

הּׁשבּועה. ְְֵַַָעלֿידי

ׁשּכתּוב e‰ÊÂד) מה הּׁשביעי 46ּגם "ּובחדׁש ¿∆ְִִֶֶַַַַָֹ

לכם, יהיה קדׁש מקרא לחדׁש, ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹּבאחד

יהיה  ּתרּועה יֹום תעׂשּו, לא עבדה מלאכת ְְְֲֲִֶֶֶַָָָֹֹּכל

ּבּמדרׁש ואיתא הּוא 47לכם", הּׁשביעי, "ּובחדׁש , ְְְִִִִֶֶַַַָָָֹ

לאבֹותינּו, הּקּב"ה נׁשּבע ׁשּבֹו ּדׁשבּועתא" ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָירחא

ׁשּכתּוב  מימי 48ּכמֹו לאבֹותינּו נׁשּבעּת אׁשר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָ

ה' נאּום נׁשּבעּתי ּבי והינּו39קדם, ׁשּבחדׁש49, , ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ

ּכפי  האבֹות ׁשל ענינם ּומתּגּלה נמׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּתׁשרי

נׁשּבעּת "אׁשר הּׁשבּועה, ענין עם ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָׁשּקׁשּורים

ׁשאמרּו מה ּגם וזהּו קדם". מימי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָלאבֹותינּו

ז"ל  הּפסּוק 50רּבֹותינּו ּבהּמצאֹו51על הוי' ּדרׁשּו ְְְֲִִֵַַַָָָָ

ּביחיד  ליחיד. "ּכאן קרֹוב, ּבהיֹותֹו ְְְְִִִָָָָָקראּוהּו

ליֹום  ראׁשֿהּׁשנה ׁשּבין ימים עׂשרה אּלּו ְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹאימת,

ה'ּיחיד', ענין ּבגלּוי יׁשנֹו ׁשאז ְְְִִִִֶֶַַַָָָהּכּפּורים",

ׁשּבּנפׁש' ה'ּיחידה ּבכל 52ּבחינת (מהֿׁשאיןּֿכן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

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

פ"א.44) תניא ב. ל, ואילך.45)נדה רלה ע' תרח"ץ המאמרים ספר ואילך. מח ע' לתניא והערות כט,46)קיצורים פינחס

ט.47)א. פכ"ט, כ.48)ויק"ר ז, ע'49)מיכה תש"ל המאמרים (ספר פ"ה דר"ה ב' דיום השביעי ובחודש ד"ה גם ראה

סע"א.50)ט). קה, שם סע"א. מט, יבמות א. יח, ו.51)ר"ה נה, אריאל 52)ישעי' חנה ספר סע"ד. מג, תבוא לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈiÓˆÚ‰ הם כלל שבדרך הנפש מעצמיות הנובעים פנימיים כוחות »«¿ƒƒ

ÂÈÈÚנעלמים  ÏkL ,eÈ‰Â ,‰Úe·M‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈlb˙nL∆ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»¿«¿∆»ƒ¿»»
,"‰Ói˜‡Â ÈzÚaL" ÔÈÚ „vÓ ÌÈNÚ מיוחד תוקף עם ה' עבודת «¬ƒƒ«ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»¬«≈»

מהשבועה ÈÁa˙שנובע „vnL ‰„B·Ú‰ ˙eÏÏk È‰BfL∆ƒ¿»»¬»∆ƒ«¿ƒ«
,'LÙpaL ‰„ÈÁÈ'‰ הכי הדרגה «¿ƒ»∆«∆∆

הנשמה  של פנימית והכי עמוקה

שמות  בחמשה (שנקראת האלוקית

נפשֿרוחֿנשמהֿ שונות דרגות שהם

ÎLÓpL˙חיהֿיחידה) ÈÙk¿ƒ∆ƒ¿∆∆
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁka Ìb ˙ÏÚBÙe∆∆««…«¿ƒƒƒ

והמידות. השכל

e‰ÊÂ הפירוש אודות לעיל האמור ¿∆
קיום  לגבי השבועה של הפנימי

שכל  ז"ל חכמינו דברי (לגבי המצוות

סיני" מהר ועומד "מושבע יהודי

וכהמשך  המצוות" את לקיים ו"נשבעין

קם  האחדות) (עניין אחד שעד לעניין

רז"ל  במאמר הביאור גם הוא לשבועה)

של  ה' בעבודת השבועה עניין על נוסף

אחד ‰ÔÈÚכל Ìb הגמרא כמאמר «»ƒ¿»
יורדת  שנשמתו בטרם יהודי שכל

גשמי  בגוף להתלבש למטה

È‰z B˙B‡ ÔÈÚÈaLn"L∆«¿ƒƒ¿ƒ
"˜Ècˆ44ÔÈÚ e‰fL , «ƒ∆∆ƒ¿«

ËeLt‰ Le¯tk) ‰Úe·M‰«¿»«≈«»
˙BÁk‰ ˙‡ ‰l‚nL (‡¯Óba«¿»»∆¿«»∆«…

ÌÈiÓˆÚ‰ צורך היה השבועה, לולי »«¿ƒƒ
הפנימייםֿ בכוחות ה' את לעבוד

ולרגש) לשכל בעיקר (והכוונה הגלויים

את  לגלות כוחות נותנת והשבועה

במקום  הטמונים העצמיים, הכוחות

ולנצל  בנפש, פנימי ויותר עמוק יותר

ה'. לעבודת אותם Ê‡˙גם „BÚÂ, ¿…
יש  צדיק' תהי אותו ל'משביעין

נוספת  ÔÈÚÈaNn"L∆«¿ƒƒ"משמעות
'Ú·N' ÔBLlÓ Ìb ‡e‰45, «ƒ¿…«

והחסר, הרעב ÌbLהיפך ,eÈ‰Â¿«¿∆«
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁk‰ הגלויים הכוחות Ú·Nשהם ÏL ÔÙ‡a ÌÈNÚ «…«¿ƒƒƒ«¬ƒ¿…∆∆…«

Ë˜ÈËÚÊÚ‚‡ Ô¯ÚÂÂ ÈÈÊ) שבעים נהיים ‰˙elb˙הם „vÓ ( ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿«
‰Úe·M‰ È„ÈŒÏÚ ÌÈiÓˆÚ‰ ˙BÁk‰ העצמיים הכוחות התגלות כי «…»«¿ƒƒ«¿≈«¿»

הם משפ  שגם הפנימייםֿהגלויים הכוחות על גם הנפש, כל על ופועלת יעה

שאת. ביתר ה' לעבודת בהם ולהשתמש אותם לנצל ואפשר 'שבעים' נעשים

·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ המאמר46„) את הפותח "L„Á·eבפסוק ¿∆««∆»«…∆
˙Î‡ÏÓ Ïk ,ÌÎÏ ‰È‰È L„˜ ‡¯˜Ó ,L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒ¿∆»«…∆ƒ¿»…∆ƒ¿∆»∆»¿∆∆

‡˙È‡Â ,"ÌÎÏ ‰È‰È ‰Úe¯z ÌBÈ ,eNÚ˙ ‡Ï ‰„·Ú מובא ¬…»…«¬¿»ƒ¿∆»∆¿ƒ»
L¯„na47"‡˙Úe·Lc ‡Á¯È ‡e‰ ,ÈÚÈ·M‰ L„Á·e" חודש , «ƒ¿»«…∆«¿ƒƒ«¿»ƒ¿»»

‰aw"‰השבועה  ÚaL BaL∆ƒ¿««»»
·e˙kL BÓk ,eÈ˙B·‡Ï48 «¬≈¿∆»

הקדושֿ שבועת אודות מיכה, בנבואת

לאבות, zÚaLברוךֿהוא ¯L‡¬∆ƒ¿«¿»
Èa ,Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ˙B·‡Ï«¬≈ƒ≈∆∆ƒ

'‰ Ìe‡ ÈzÚaL39eÈ‰Â ,49, ƒ¿«¿ƒ¿¿«¿
CLÓ È¯Lz L„ÁaL מלמעלה ∆¿…∆ƒ¿≈ƒ¿»

ÏLבעולםlb˙Óe‰למטה  ÌÈÚ ƒ¿«∆ƒ¿»»∆
ÌÚ ÌÈ¯eLwL ÈÙk ˙B·‡‰»»¿ƒ∆¿ƒƒ
zÚaL ¯L‡" ,‰Úe·M‰ ÔÈÚƒ¿««¿»¬∆ƒ¿«¿»

"Ì„˜ ÈÓÈÓ eÈ˙B·‡Ï ובמאמר) «¬≈ƒ≈∆∆
"ובחודש  דיבורֿהמתחיל הקודם,

המיוחדת  המעלה נתבארה השביעי",

שלמעלה  עניין היינו קדם', 'ימי של

'ימות  הנקרא השתלשלות' מ'סדר

עולם').

Âענייןe‰ÊקשורÌb נוספת למעלה ¿∆«
אלה: בימים e¯Ó‡Lשישנה ‰Ó«∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯50בגמראÏÚ «≈«

˜eÒt‰51ÈÂ‰ eL¯cB‡ˆn‰a ' «»ƒ¿¬»»¿ƒ»¿
Ô‡k" ,·B¯˜ B˙BÈ‰a e‰e‡¯¿̃»ƒ¿»»
el‡ ,˙ÓÈ‡ „ÈÁÈa .„ÈÁÈÏ¿»ƒ¿»ƒ≈«≈
ŒL‡¯ ÔÈaL ÌÈÓÈ ‰¯NÚ¬»»»ƒ∆≈…

,"ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ‰M‰ וזה) «»»¿«ƒƒ
ציבור  של דין לגזר "מניין הגמרא לשון

'מי  שנאמר מתקרע, נחתם שאפילו . .

[לשון  אליו' קראנו בכל אלוקינו כה'

אלוקים  לו אשר גדול גוי 'מי  הפסוק:

אשר  בכל תמיד (שיענהו אליו קרובים

אלוקינו  כה' עזרא) אבן – ממנו יבקש

והרי  =] והכתיב אליו'], קראנו בכל

(משמע  בהמצאו' ה' 'דרשו כתוב]

קשיא  לא רש"י), – עת בכל מצוי שאין

(שאין  יחיד בתפילת מדובר כאן קושיא, זו אין =] בציבור" הא ביחיד הא

תמיד) נענית (שבקשתם ציבור בתפילת מדובר וכאן תמיד) נענית בקשתו

תפילת  כמו נחשבת היחיד תפילת שבהם הוא תשובה ימי עשרת של והיתרון

תשובה Ê‡Lהציבור) ימי ‰'ÈÁi„',בעשרת ÔÈÚ ÈeÏ‚a BLÈ וזהו ∆»∆¿¿»ƒ¿««»ƒ
על  LÙpaL'רמז ‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa52ÏÎa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó) ¿ƒ««¿ƒ»∆«∆∆«∆≈≈¿»
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l"yz'dיב ,ixyz 'e

הּכחֹות  מּצד היא ׁשהעבֹודה ּכּלּה, ֲִִֶַַַָָָָָֹֻהּׁשנה

מּבחינת  נמׁשכים הם ׁשּגם אּלא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָהּגלּויים,

ועֹומד  "מׁשּבע ׁשּבין החּלּוק ועלּֿדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֻה'יחידה'.

ואקּימה"). "נׁשּבעּתי לענין סיני", ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָמהר

"ּבחדׁשÔÈÚÂה) מראׁשֿהּׁשנה, מתחיל זה ¿ƒ¿»ְִֵֶֶַַַָָֹֹ

לחדׁש" ּבאחד ונמׁש53הּׁשביעי , ְְְְִִִֶֶַַָָֹ

חדׁש הּוא ּתׁשרי חדׁש והרי ּתׁשרי, חדׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹּבכל

ּכּלּה,54הּכללי  הּׁשנה ּכל על נמׁש ׁשּמּמּנּו , ְְִִִֶֶַַַָָָָָָֻ

ּבּמדרׁש ׁשּמצינּו מה ּגם נֹוסף 55ׁשּזהּו ּפרּוׁש ְִִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשהּוא  ׂשבע , מּלׁשֹון הּׁשביעי", "חדׁש ְְְְִִִִֶֶַַַֹֹּבענין

ׁשּמֹונה  (ּכפי וכּו' ּבתֹוכֹו ּברכֹות ּבּכל, ְְְְְִֶֶַָָֹמּוׂשּבע

לראׁשֿהּׁשנה  הּׁשּיכים הענינים ּפרטי ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָֹּבּמדרׁש

לׁשמיניֿעצרת), עד הּסּכֹות וחג הּכּפּורים ְְְֲִִִִִֶֶַַַַֻויֹום

ּכּלּה הּׁשנה ּכל את מׂשּביע ּגם הּוא ,56ולכן ְְִֵֶַַַַָָָָָֻ

אחד  ּכל יעבד  ּכּלּה הּׁשנה ּכל ׁשּבמׁש ְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻוהינּו,

ּכפי  העצמּיים, הּכחֹות מּצד עבֹודתֹו ְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹמּיׂשראל

ּבּגּוף, הּמלּבׁשים הּפנימּיים ּבּכחֹות ְְְִִִִִִֶַַַַָָֹֻׁשּנמׁשכים

רק  לא הענינים ּבכל עבֹודתֹו נעׂשית ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹׁשאז

למיעבד" ליּה ּוביתר 57"ּכדבעי ׂשאת ּביתר אּלא , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ

(ענין  הּׁשביעי" "חדׁש ׁשענין מה ּגם וזהּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹעז.

'יחידה  ׁשּמּצד העבֹודה ענין ׁשהּוא ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָהּׁשבּועה,

"מּׁשּלכם", לכם", ּד"יהיה ּבאפן הּוא ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּבּנפׁש')

עצמֹו, ּבכח הּׁשנה ּבכל ּבעבֹודת ֹו ׁשּנמׁש ְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָֹהינּו,

ּכפי  הּׁשבּועה ּדענין הּנתינתּֿכח מּצד ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹׁשּנעׂשית

כּו'. ּבתקף היא ולכן ּבגּלּוי, ְְְִִֵֶֶָָָֹׁשּבאה

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ענין ּגם ּכּלּה הּׁשנה ּכל על נמׁש ¿«¿≈∆ְְִִַַַַָָָָָֻ

ׁשנה  ׁשּתהיה ּכפׁשּוטֹו, ְְִִֶֶַַָָהׂשבע

ּובּלׁשֹון  הּברכֹות, ּבכל (אנגעזעטיקט) ְְְְְִֶֶַַַַָָָָמּוׂשּבעת
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אדה"ז. בשם ― ב) (מד, האזינו פ' מהאמיל) ס"ע 53)(לרי"א ר"ה דרושי אוה"ת (ראה היחידה בחי' אחד, עד בחי' שהוא

א'תתסו.54)א'שיג). ע' ברכה א'תשנו. ע' סוכות אוה"ת רפו. ע' תקס"ט תשמח. ע' ח"ב תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

.49 ע' תש"ב רעח. ע' תרנ"ו לו. ע' תרנ"ד המאמרים המאמרים 55)ספר וספר והערות קיצורים וראה ח. פכ"ט, ויק"ר

.45 שבהערה אלול.56)תרח"ץ כה יום" ב"היום הועתק תלא. ע' ח"ג מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק סז,57)ראה כתובות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁk‰ „vÓ ‡È‰ ‰„B·Ú‰L ,dlk ‰M‰ השכל «»»À»∆»¬»ƒƒ««…«¿ƒ

‰Ìוהמידות, ÌbL ‡l‡ הגלויים ÈÁaÓ˙הכוחות ÌÈÎLÓ ∆»∆«≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«
˜elÁ‰ C¯cŒÏÚÂ .'‰„ÈÁÈ'‰,לעיל המבואר ÔÈaLההבדל, «¿ƒ»¿«∆∆«ƒ∆≈
,"ÈÈÒ ¯‰Ó „ÓBÚÂ ÚaLÓ" מצד לשבועה המצוות של השייכות À¿»¿≈≈«ƒ«

"ÈzÚaLעצמם ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
"‰Ói˜‡Â נשבע עצמו האדם כאשר »¬«≈»

בשבועה  יש שאז המצוות את לקיים

מוסיפים  העצמיים והכוחות נוסף תוקף

הגלויים  בכוחות ).חיזוק
‰Ê ÔÈÚÂ כוחות ‰) תוספת של ¿ƒ¿»∆

הנמשך  השבועה, מעניין ה' בעבודת

האבות, ידי ŒL‡¯Óעל ÏÈÁ˙Ó«¿ƒ≈…
,‰M‰בתורה נאמר "L„Áaעליו «»»«…∆

"L„ÁÏ „Á‡a ÈÚÈ·M‰53, «¿ƒƒ¿∆»«…∆
,È¯Lz L„Á ÏÎa CLÓÂ¿ƒ¿»¿»…∆ƒ¿≈
L„Á ‡e‰ È¯Lz L„Á È¯‰Â«¬≈…∆ƒ¿≈…∆

ÈÏÏk‰54, שלו שהתכנים «¿»ƒ
אלא  לעצמו רק אינם שלו וההשפעות

epnnL תשרי ÏÚמחודש CLÓ ∆ƒ∆ƒ¿»«
‰Ó Ìb e‰fL ,dlk ‰M‰ Ïk»«»»À»∆∆««

L¯„na eÈˆnL55Le¯t ∆»ƒ«ƒ¿»≈
,"ÈÚÈ·M‰ L„Á" ÔÈÚa ÛÒB»¿ƒ¿«…∆«¿ƒƒ

Ú·N ÔBLlÓ לעיל למובא (בדומה ƒ¿…«
לשון  הוא בשבועה הפירושים שאחד

Ïka,שובע), ÚaNeÓ ‡e‰L∆¿»«…
ÈÙk) 'eÎÂ BÎB˙a ˙BÎ¯a¿»¿¿¿ƒ
ÈË¯t L¯„na ‰BnL∆∆«ƒ¿»¿»≈
ŒL‡¯Ï ÌÈÎiM‰ ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ««»ƒ¿…
‚ÁÂ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÂ ‰M‰«»»¿«ƒƒ¿«

˙¯ˆÚŒÈÈÓLÏ „Ú ˙Bkq‰ שכל «À«ƒ¿ƒƒ¬∆∆
ושובע, שפע על מורה מהם אחד

השביעי. "בחודש המדרש, ובלשון

בתוכו, גתות בכל, משובע שהוא

סוכה  בתוכו, כיפור בתוכו, ברכות

בתוכו" וערבה לולב ÔÎÏÂבתוכו, ,(¿»≈
‡e‰ תשרי ‡˙חודש ÚÈaNÓ Ìb««¿ƒ«∆

dlk ‰M‰ Ïk56 לכל ונותן »«»»À»
וברכות, שפע ¿»¿eÈ‰Â,השנה

„·ÚÈ dlk ‰M‰ Ïk CLÓaL∆¿∆∆»«»»À»«¬…
B˙„B·Ú Ï‡¯NiÓ „Á‡ Ïk אלא הפנימייםֿהגלויים בכוחות רק לא »∆»ƒƒ¿»≈¬»

ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁka ÌÈÎLÓpL ÈÙk ,ÌÈiÓˆÚ‰ ˙BÁk‰ „vÓƒ««…»«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»ƒ«…«¿ƒƒƒ

Ûeba ÌÈLaÏn‰,האברים של ועניינם ערכם לפי מותאמים שהם כיוון «¿À»ƒ«
Ê‡L הפנימייםֿהגלויים הכוחות בתוך מאירים העצמיים הכוחות כאשר ∆»

B˙„B·Ú ˙ÈNÚיהודי ‰ÌÈÈÚשל  ÏÎa'ה עבודת ¯˜של  ‡Ï «¬≈¬»¿»»ƒ¿»ƒ…«
"„·ÚÈÓÏ dÈÏ ÈÚ·„k"57, במידה היינו לעשות, צריך שהוא כפי ƒ¿»≈≈¿∆¿«

יותר, ולא Èa˙¯הנדרשת ‡l‡∆»¿∆∆
ÊÚ ¯˙È·e ˙‡N יותר הרבה ¿≈¿∆∆»

הנדרש. מהמינימום

חודש  של מעלתו על האמור ולאור

גילוי  מצד השביעי החודש תשרי,

יש  השבועה) ידי (על העצמיים כוחות

בפסוק  נוסף בפרט ביאור להוסיף

השביעי'. 'ובחודש

L„Á" ÔÈÚL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆ƒ¿«…∆
,‰Úe·M‰ ÔÈÚ) "ÈÚÈ·M‰«¿ƒƒƒ¿««¿»
„vnL ‰„B·Ú‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«»¬»∆ƒ«

'LÙpaL ‰„ÈÁÈ' השבועה כי ¿ƒ»∆«∆∆
עמוקים, הכי הכוחות את מגלה

ב'יחידה' הטמונים העצמיים הכוחות

È‰È"c‰שבנפש  ÔÙ‡a ‡e‰ (¿…∆¿ƒ¿∆
,"ÌÎÏ דורשים 'לכם' המילה ואת »∆

,"ÌÎlMÓ" השייך דבר של במובן ƒ∆»∆
B˙„B·Úaלכם, CLÓpL ,eÈ‰«¿∆ƒ¿»«¬»

,BÓˆÚ ÁÎa ‰M‰ ÏÎa כאשר ¿»«»»¿…««¿
של  המיוחדת והתגלות ההארה אין

מכוח  היא העבודה שבו תשרי חודש

צריך  האדם אלא מלמעלה הגילוי

גם  עצמו', 'בכוח ה' עבודת את לעבוד

פועלת  תשרי חודש של ההשפעה אז

˙ÈNÚpL עצמו בכוח העבודה ∆«¬≈
ÔÈÚc ÁkŒ˙È˙p‰ „vÓƒ««¿ƒ«…«¿ƒ¿«
,Èel‚a ‰‡aL ÈÙk ‰Úe·M‰«¿»¿ƒ∆»»¿ƒ
בגלוי  נמצא הציווי שרק כפי ולא

בהעלם, היא ‰È‡והשבועה ÔÎÏÂ¿»≈ƒ
כוח eÎ'הנתינת Û˜˙a.שאת וביתר ¿…∆

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ חודש של ה' שעבודת ¿«¿≈∆
השנה, כל של לזה ובהמשך תשרי,

'שובע' של באופן ÏÚהיא CLÓƒ¿»«
ÔÈÚ Ìb dlk ‰M‰ Ïk»«»»À»«ƒ¿«

Ú·N‰ בגשמיות גם והשפע ««
Ë˜ÈËÚÊÚ‚‡) ˙ÚaNeÓ ‰L ‰È‰zL ,BËeLÙk ומלאה )שבעה ƒ¿∆ƒ¿∆»»¿««»¿∆∆ƒ¿

Úe„i‰ ÔBLl·e ,˙BÎ¯a‰ ÏÎa:ועוד התפילה ‡L"‰¯B˙בנוסח ¿»«¿»«»«»«¿«»
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יג zegpn zkqn seqa `zi`

"ׁשנת ּוׁשנת`הּידּוע: עניני Aֹורה ּכל רכה", ְְַַַַָָ§ְְִֵָָָ

עד  הא"ב, אֹותּיֹות עלֿידי ׁשּצרּופם ְְִֵֵֶַַַָָָהּברכֹות

עלBֿלׁשנת והּׁשלמה האמּתית ּגאּלה ― אּלה ְִַ§ְְְֲִִֵַַָָָָֻֻ

לׁשנת ועד צדקנּו, מׁשיח הּמתים,Yידי חּית ְְְְְִִִֵֵַַַ§ִִֵַַ

עפר  ׁשֹוכני ורּננּו ּבקרֹוב 58הקיצּו לזה ׁשּנזּכה , ְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָ

ויגאלנּו יבא צדקנּו, מׁשיח ּבביאת ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹמּמׁש,

לארצנּו. קֹוממּיּות ְְְְִִֵֵַויֹוליכנּו
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יט.58)א. כו, ישעי'

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"‰Î¯a ˙Le המשךוכןÏk ¿«¿»»»

ŒÏÚ ÌÙe¯vL ˙BÎ¯a‰ ÈÈÚƒ¿¿≈«¿»∆≈»«
˙LÏ „Ú ,·"‡‰ ˙Bi˙B‡ È„È¿≈ƒ»«ƒ¿«
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b Z ‰l‡b¿À»¿À»»¬ƒƒ
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¿≈¿ƒ«
˙iÁz ˙LÏ „ÚÂ ,e˜„ƒ̂¿≈¿«ƒ¿«¿ƒ«

,ÌÈ˙n‰ בנבואת הכתוב ובלשון «≈ƒ
ÈÎBLישעיהו  ep¯Â eˆÈ˜‰»ƒ¿«¿¿≈
¯ÙÚ58·B¯˜a ‰ÊÏ ‰kÊpL , »»∆ƒ¿∆¿∆¿»

,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡È·a ,LnÓ«»¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡·È»…¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

˙eiÓÓB˜ זקופה eˆ¯‡Ï.בקומה ¿ƒ¿«¿≈
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc oiaexir(ipy meil)

.[xeiv d`x] xawd cva zedyl digd f`
:bbeya megzl uegn `viy mc`a dyrn d`ian `xnbdäéîçð§¤§¨

déøa[epa-]àzòîL dézëLî ,éàìéðç áøc`ibeqd ici lr jynp - §¥§©£¦©§©§¥§©§¨
,wqr day÷ôðå[`vie-].íeçzì õeçcexh didy xg`n ,xnelk §¨©©§

.megzl uegn `vei `edy eail l` my `l ecenilaáø déì øîà̈©¥©
,øòöa éeøL Eãéîìz äéîçð ,ïîçð áøì àcñçuegn `viy oeikn ¦§¨§©©§¨§¤§¨©§¦§¨§©©

.cala eizen` rax`a `l` jlil i`yx epi` dzre ,bbeya megzl
Bì øîà,`cqg axl ongp axBì äNòdingpl,íãà éða ìL ävéçî ¨©£¥§¦¨¤§¥¨¨

ñðkéåegipdy mc` ipa jnr leh ,xnelk .megzd jezl mci lr §¦¨¥
cr jlil md mi`yxe ,zay axrn oinegz iaexireay mewnl

eiccv lkn eze` mitiwn eidiy ote`a mze` cnrde ,dingp iexy
epecl yi dzrne ,dvign dny mc` ipa ly dvigne ,megzd cr
e` xica edepzpe megzl uegn egxk lra mixkp ede`ivedy ink
mewn eze` lka jldl `ed i`yx l`ilnb oax zrcly ,xdqa

cr ef dvign ici lr ribdl dingp lkeie xg`ne .zevign swend
oecip zeidl xefgi f`e ,megzd jezl qpkdl s` i`yx `di ,megzl

.zayd zqipka dligzn didy itk ,xird iyp`k
áéúé[ayi-]àáøc déøBçà ÷çöé øa ïîçð áø,`ax ixeg`n -áéúéå ¨¦©©§¨©¦§¨£¥§¨¨§¨¦

dén÷ àáø[iptl-],ïîçð áøcef dl`y `cqg ax l`yy drya ¨¨©¥§©©§¨
.ongp axndéì àéòaî à÷ éàî ,àáøì ÷çöé øa ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨©¦§¨§¨¨©¨¦©§¨¥
àcñç áøìaxn dkld le`yl jxvedy ,`cqg ax wtzqd dna - §©¦§¨

.ongpàîéìéà,xnel yi m`d -ïðé÷ñò éøáb eìîãaaxl eidy - ¦¥¨¦§¨©§¥©§¦¨
`ed eay mewnd on dingpl dvign zeyrl ick miyp` ic `cqg

,megzd jezl cr cnrdéì àéòaî à÷åm`d wtzqn didy `l` - §¨¦©§¨¥
ìàéìîb ïaøk àúëìäjldl bbeya `viy mc`l xzeny ,df oica ¦§§¨§©¨©§¦¥

s` xzen didi jkitle ,mei ceran mda zay `ly zevigna
ef dvign jeza jldl dingplda zay `ly s` ,mc` ipa ly

,oey`xd enegzl xefgle ,dligzn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr en sc oiaexir(iying meil)

szeyn mnegz oi`y xg`n ,df mr df ynzydl mi`yx mpi`
,dpyna epipy jk lre .llk,äîBc øácä äîì ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥§©©¨¨¤

ììLBæì Bæ úBçeútä úBøéöç Ldipyl dpey`xd oia gzt yiy - §¨Ÿ£¥©§¨
,ziyilyl dipyd oiaeúBçeúôes`íéaøä úeLøìon zg` lky - §¦§¨©¦

m`y dfa oicdy ,miaxd zeyxl dnvr ipta gzt dl yi zexivgd
eáøéò,zexivg aexir egipd -íézLzexivgd izy -úBðBöéçä ¥§§©¦©¦

cgiíòxvgdúøzeî àéä ,úéòöîàäynzydlúBøzeî ïäå ïänò ¦¨¤§¨¦¦¤¤¦¨¤§¥¨
ynzydlíézLe ,dnòzexivgd izye -úBøeñà úBðBöéçä ¦¨§©¦©¦£
ynzydl.Bæ íò Bæ,df oica oerny iax lr miwleg minkg mpn` ¦

.ef mr ef ynzydl zexeq` zexivgd zyely lky mixaeqeøîàå§¨©
ïBòîL éaøk äëìä ,áø øîà àéøeb øa àîç áøzxzen zirvn`dy ©¨¨©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§

.zepevigd mr ynzydldéìò âéìt ïàîeiax lr wlegd `ed ine - ©¨¦£¥
,dfa oerny,äãeäé éaølka oerny iax ly ezwelgn oa `edy ©¦§¨

,oerny iaxk dkldy okzi cvik ,denzl yi ok m`e ,mewnàäå§¨
zøîàewlgp xy`ky ,lirl e`aedy millka x`azp ixde -éaø ¨§©§©¦

dpéî òîL åàì àlà .äãeäé éaøk äëìä ïBòîL éaøå äãeäém`d - §¨§©¦¦§£¨¨§©¦§¨¤¨©§©¦¨
c ,jkn cenll oi`eäðúéì.el` millkl mixaeq ep` oi`y - ¥§§

:`xnbd dgecàéLe÷ éàîeel` millk lr zeywdl yi mewn dn - ©§¨
,oerny iaxk dkld ax wqty dnnàîìéc,xnel okzi ixd - ¦§¨

cøîzéà øîzéàc àëéäiaxk yxetna dkld dxn`py mewnay - ¥¨§¦§©¦§©
eli`e ,xn`py wqtd xg` mikled oernyzéà àìc àëéäàì øî ¥¨§Ÿ¦§©Ÿ

øîzéàmiccvd on cg`k zyxetn dkld dxn`p `ly mewnae - ¦§©
.lirl ex`azpy millkd itl mikled

el` millk mihwep oi`y xg` mewnn gikedl dqpn `xnbd
:dkldlàlàz`f gikedl yiïðúc àäîepipyy dnn -(.hp oldl), ¤¨¥¨¦§©

øéòdzidy,ãéçé ìLmiyiy da xearl milibx eid `ly ,xnelk ¦¤¨¦
mixzene ,'miaxd zeyx' oic dl did `l jkitle ,miyp` `eaix
dzeyrle xird lkl cg` zexivg aexir gipdl xird ixiic eid
mixiic xira etqep okn xg`le .lehlha zxzend zg` xvgk

,miweey da erawpy e` miycgúéNòðåxir ok ici lr,íéaø ìL §©£¥¤©¦
zeidl md mixzen ,miyp` `eaix miyiy da miqpkpyúà ïéáøòî§¨§¦¤

xirddlekdligzn dzidy xire .dligzakíéaø ìLeidy - ¨¤©¦
dlek z` axrl did xeq`e ,yi` `eaix miyiy da mikldn
da egipdy miyp`d ercii `l `ny minkg eyygy itl ,cg`k
okn xg`le ,miaxd zeyxa lhlhl xzeny exaqie ,aexir

dixeic ehrnzpúéNòðåxirãéçé ìLmiyiy da miqpkp oi`y - §©£¥¤¨¦
,`eaixéáøòî ïéàdlek úà ïxefgzy yegl yiy itl ,zg`k ¥§¨§¦¤¨

jiyndl xzeny exaqie da mixcd erhie ,miax ly xir zeidl
,dlek z` axrleäNBò ïk íà àlàxeiy dldì äöeçxiiyn - ¤¨¦¥¤¨¨

mr mllek epi`e ,xirl uegn md micner m` elit` ,miza xtqn
xira lehlhd xzid mrhy xkip `di jk ici lre ,xird aexir
oi`y miax ly xira lhlhl e`eai `le ,day aexird meyn `ed
`ed xird aexirl uegn xiiyl jixvy mizad xeriye .aexir da

kd ly dlcebøéòdnyyL 'äLãç'dzidíéMîç da LiL ,äãeäéa §¦£¨¨¤¦¨¤¥¨£¦¦
.ïéøBicel`,øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ¦¦¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
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יד

zay ,epif`d zyxt zay .c"qa
l"yz'd ,ixyz 'g ,daey

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
‰·eL עּמכם קחּו ּגֹו' אלקי הוי' עד יׂשראל »ְְֱֲִִֵֶֶַָָָָֹ

ּונׁשּלמה  גֹו' הוי' אל וׁשּובּו ְְְְֲִֶַָָָָּדברים

ׂשפתינּו "ׁשּובה 1פרים אֹומרֹו להבין וצרי . ְְְְִִִֵָָָָָ

הּמעלה  ׁשם ׁשהּוא ּדיקא, "יׂשראל" ,2יׂשראל", ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

אנׁשים  ועם אלקים עם ׂשרית "ּכי ׁשם ְֱֲִִִִִִֵַָָָֹעל

ּבענין 3וּתּוכל" מדּבר ׁשהּכתּוב ּכיון ּדלכאֹורה, , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

נעלֹות  מדרגֹות ּגם ׁשּיׁש אף הרי ְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָהּתׁשּובה,

אל  ּתׁשּוב ּד"והרּוח לּתׁשּובה עד ְְְְִֶַַַָָָָּבתׁשּובה,

נתנּה" אׁשר ּפׁשטּות 4האלקים מּכלֿמקֹום , ְְֱֲִִֶַָָָָָֹ

הּתׁשּובה  מצות ּובפרט הּתׁשּובה, ענין ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָוהתחלת

מצֹותֿעׂשה  ּברמ"ח ׁשּנמנית ּבאפן 5ּכפי זה הרי , ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַֹ

ּדברים  לוּדּוי ּדברים"6ׁשּׁשּי עּמכם )7("קחּו ְְְְִִִִֶֶַָָָָ

ׂשפתינּו"), פרים ("ּונׁשּלמה קרּבן ְְְְֲִֵַַַָָָָָָוהבאת

על  'יׂשראל', ּבמדרגת ׁשּיכת אינּה ּכזֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּותׁשּובה

ּבני  ּכאׁשר ּדוקא אּלא ּגֹו', ׂשרית" "ּכי ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָׁשם

ּבׁשם  ׁשּנקראים ּומּצב ּבמעמד נמצאים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

"ׁשּובה  ּכאן נאמר לּמה ואםּֿכן ּבלבד, ְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹ'יעקב'

ּד("ׁשּובה  הּדּיּוק להבין צרי ּגם ְְְִִִִֵַַָָָָיׂשראל".

"אלקי הוי' עד מה 8יׂשראל) להבין צרי ּגם . ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ

הרי  ּדלכאֹורה , ּדברים", עּמכם "קחּו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָׁשּכתּוב

העבר  על החרטה היא הּתׁשּובה מצות ְְֲִִִֶַַַַַָָָָָעּקר

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבּלב, ׁשהיא - להּבא על 9והּקּבלה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָ

בֿג.1) יד, המאמרים 2)הושע (ספר תרצ"ה הנ"ל ד"ה א'תצז. ע' שובה לשבת דרושים באוה"ת ישראל שובה רד"ה ראה

.(15 ע' תש"ד המאמרים (ספר תש"ד א). שכח, ח"ב כט.3)קונטרסים לב, פרשתנו.4)וישלח ריש לקו"ת וראה ז. יב, קהלת

ואילך.5) 18 ע' חל"ח שיחות לקוטי וראה עג. מ"ע להרמב"ם סהמ"צ ואילך.6)ראה ה"ב פ"ב תשובה הל' רמב"ם ראה

א'רס).7) ע' (ח"ג עה"פ נ"ך אוה"ת שם). (הושע עה"פ ומצו"ד תרגום ב.8)ראה סו, שובה לשבת דרושים לקו"ת ראה

ל.9) ד, ואתחנן

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(השבת  שובה' 'שבת של ההפטרה את הפותח הפסוק וזה הושע בנבואת נאמר

הכיפורים): יום ועד השנה שמראש התשובה ימי בעשרת

ÌÈ¯·c ÌÎnÚ eÁ˜ 'Bb EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL הגידו »ƒ¿»≈«¬»»¡…∆¿ƒ»∆¿»ƒ
שלכם  החטאים על ÌÈ¯Ùוידוי ‰ÓlLe 'B‚ 'ÈÂ‰ Ï‡ e·eLÂ¿∆¬»»¿«¿»»ƒ

eÈ˙ÙN1.לכפרה קרבנות הביאו וכן ¿»≈
B¯ÓB‡ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ מדוע ¿»ƒ¿»ƒ¿

על  התשובה לעניין כאן אומר הכתוב

ועוונות Ï‡¯NÈ",חטאים ‰·eL"»ƒ¿»≈
,‡˜Èc "Ï‡¯NÈ" מדייק והכתוב ƒ¿»≈«¿»

'ישראל' בשם דווקא ומשתמש

‡e‰L השונים השמות מבין ∆
בהם, נקראים ישראל בני שהיהודים

הוא 'ישראל' ‰ÏÚn‰השם ÌL2, ≈««¬»
מעלתם  את ומבטא המדגיש שם

ניתן  'ישראל' השם שהרי וחשיבותם

עם  שנאבק לאחר אבינו ליעקב

עשו, של שרו "Èkהמלאך, ÌL ÏÚ«≈ƒ
˙È¯N וגדולה שררה ÌÚלשון »ƒ»ƒ

ÌÈ˜Ï‡מלאכיםÌÈL‡ ÌÚÂ ¡…ƒ¿ƒ¬»ƒ
"ÏÎezÂ3ÔÂÈk ,‰¯B‡ÎÏc , «»¿ƒ¿»≈»

ÔÈÚa ¯a„Ó ·e˙k‰L∆«»¿«≈¿ƒ¿«
Ìb LiL Û‡ È¯‰ ,‰·eLz‰«¿»¬≈«∆≈«
„Ú ,‰·eL˙a ˙BÏÚ ˙B‚¯„Ó«¿≈«¬ƒ¿»«

Áe¯‰Â"c ‰·eLzÏ הנשמה «¿»¿¿»«
מחדשeLz·האלוקית ‡Ïותתחבר »∆

"d˙ ¯L‡ ÌÈ˜Ï‡‰4, שהיא »¡…ƒ¬∆¿»»
וכיוון  בתשובה, ביותר גבוהה דרגה

בד  גם קיימת גבוהות שתשובה רגות

הסבר  להיות יכול היה זה ה', בעבודת

התשובה  בנושא כשמדובר מדוע

'ישראל' בלשון משתמש הכתוב

וחשיבות, מעלה «ŒÏkÓƒהמבטא
ÌB˜Ó לגבי נכון אכן שזה למרות »

הגבוהות  בדרגות ¿»eËLt˙תשובה
המושג  של הפשוטה המשמעות

,‰·eLz‰ ÔÈÚ ˙ÏÁ˙‰Â כפי ¿«¿»«ƒ¿««¿»
גבוהות לדרגות שייכים לא שעדיין ה' בעבודת מתחילים אצל «¿Ë¯Ù·eƒשהוא
‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó¯a ˙ÈÓpL ÈÙk ‰·eLz‰ ˙ÂˆÓ5, כמבואר ƒ¿««¿»¿ƒ∆ƒ¿≈¿««ƒ¿¬≈

הציווי  אבל המצוות במניין נמנית אינה עצמה התשובה המצוות, במוני

שהתשובה  כפי כי כאן נאמר כך ועל נימנה, כן תשובה, כשעושים להתוודות

זה  בהקשר נאמר מדוע התמיהה יותר עוד מודגשת המצוות, במניין נמנית

החטא, על להתודות המצווה כמצווה, התשובה הרי כי Ê‰'ישראל' È¯‰¬≈∆
ÌÈ¯·c ÈecÂÏ CiML ÔÙ‡a6) זה בפסוק ÌÎnÚכנאמר eÁ˜" ¿…∆∆«»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆

"ÌÈ¯·c7Ôa¯˜ ˙‡·‰Â ( ¿»ƒ«¬»«»¿»
זה ( בפסוק «¿»¿"ÓlLe‰כנאמר

BÊk ‰·eL˙e ,("eÈ˙ÙN ÌÈ¯Ù»ƒ¿»≈¿»»
מעשה  על להתוודות צורך יש שבה

על  לכפר כדי קרבן ולהביא החטא

Óa„¯‚˙החטא  ˙ÎiL dÈ‡≈»«∆∆¿«¿≈«
"˙È¯N Èk" ÌL ÏÚ ,'Ï‡¯NÈ'ƒ¿»≈«≈ƒ»ƒ»

,'Bb ונעלית גבוהה בדרגה הם שאז

ה' תשובה,‡l‡בעבודת על מדובר ∆»
לכפרה, וקרבנות דברים וידוי עם

Èaהשייכת ¯L‡k ‡˜Âc«¿»«¬∆¿≈
„ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¬»

·vÓe'ה בעבודת ÌÈ‡¯˜pLנחות «»∆ƒ¿»ƒ
,„·Ïa '·˜ÚÈ' ÌLa שהוא שם ¿≈«¬…ƒ¿«

ונחות  נמוך הכי (החלק עקב י' אותיות

אותיות  שהוא מ'ישראל' בשונה בגוף),

ונעלה  גבוה הכי (החלק ראש' 'לי

Ô‡kבגוף) ¯Ó‡ ‰nÏ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈»»∆¡«»
"Ï‡¯NÈ ‰·eL" שובה' ולא »ƒ¿»≈
יעקב'?

˜eic‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb של «»ƒ¿»ƒ«ƒ
הכתוב בהמשך «¿eL")c·‰האמור

"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú (Ï‡¯NÈ8, ƒ¿»≈«¬»»¡…∆
של  הדברים משמעות מה כלומר

ישראל  בני של שהתשובה הנביא

אלוקיך'? ה' 'עד להיות צריכה

·e˙kL ‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ìb«»ƒ¿»ƒ«∆»
התשובה  על המדבר זה ¿"˜eÁבפסוק

,‰¯B‡ÎÏc ,"ÌÈ¯·c ÌÎnÚƒ»∆¿»ƒ¿ƒ¿»
‡È‰ ‰·eLz‰ ˙ÂˆÓ ¯wÚ È¯‰¬≈ƒ«ƒ¿««¿»ƒ

‰Ë¯Á‰ מתחרט ÏÚשהאדם «¬»»«
¯·Ú‰ בעבר שנעשה החטא על ∆»»

‰Ïaw‰Âיחטא שלא ומחליט עצמו על מקבל -שהאדם ‡a‰Ï ÏÚ ¿««»»«¿«»
‡È‰L והקבלה שעיקר la·,החרטה התורה מן הוכחה ומביא וממשיך ∆ƒ«≈

בלב  היא e˙kL·התשובה BÓÎe9בתורהEe‡ˆÓe EÏ ¯va'ּגֹו ¿∆»««¿¿»
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טו l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y

ּגֹו' אלקי הוי' עד וׁשבּת ּגֹו' ּומצאּו ל ְְְְֱֲֶַַַַָָָָֹּבּצר

ּכתיב  מּניּה לבב",10(ּולעיל ּבכל תדרׁשּנּו "ּכי ( ְְְְְְְִִִִֵֵֶָָ

עּמכם  "קחּו ענין את ּבמיחד מפרט ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֻולּמה

ׁשּכתּוב  ּבמה להבין צרי וגם ּדוקא. ְְְְְִִִֶַַַָָָָָּדברים"

ּבזה  הּפׁשּוט ּדהּפרּוׁש ׂשפתינּו", פרים ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ"ּונׁשּלמה

ּגם 11הּוא  להיֹות צריכה ׁשּבתׁשּובה ּדכיון ,ְְְְִִִֵֶַָָָ

ּביתֿ מּׁשחרב ועכׁשו (ּכּנ"ל), קרּבן ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָהבאת

זה  על הּנה קרּבנֹות, להקריב איֿאפׁשר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָהּמקּדׁש

ׁשאפׁשר  ׂשפתינּו", פרים "ּונׁשּלמה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָנאמר

ּכי  הּתפּלה, עלֿידי הּקרּבנֹות ענין את ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָלהׁשלים

ּתּקנּום" קרּבנֹות ּכנגד עלֿידי 12"ּתפּלֹות וכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר העֹוסק 13הּתֹורה, ּכל ְֲֵֵַַַַָָָ

עדין  אבל וכּו'. עֹולה הקריב ּכאּלּו עֹולה, ְְְְֲֲִִִִַַָָָּבתֹורת

ענין  את הּכתּוב  מדּגיׁש לּמה להבין, ְְְִִִִֶַַַָָָָָצרי

הּתׁשּובה  לענין ּבנֹוגע ׂשפתינּו" פרים ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּונׁשּלמה

לכּפרה  ּבאים ׁשאינם קרּבנֹות יׁש הרי ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדוקא,

"ריח  הּוא הּקרּבנֹות ענין עּקר ואדרּבה, ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָּכלל,

להוי'" רּוח) (נחת ענין 14ניחח הּוא 'ריח' ּכי , ְֲִִִֵַַַַַַַָָֹ

ּדקרּבנא  ׁש"רזא למעלה, מּלמּטה ְְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָָֻההעלאה

ּדאיןֿסֹוף" רזא עד ׁשּנתּבאר 15עֹולה (ּכמֹו ְְְִֵֵֶֶַָָָ

ׁשּלפניֿזה  אחר16ּֿבּמאמר נעׂשה ועלֿידיֿזה ,( ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

מּלׁשֹון  ה"ניחח", ענין ּדרּגא'17ּכ ,18'נחֹות ְְְְִִִַַַַָָֹ

וכּמבאר  למּטה, מּלמעלה ההמׁשכה ענין ְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹׁשהּוא

הּבהמה,ׁשעלֿידי 20ּובּתניא 19ּבּזהר  הקרבת ְְְְֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

ועלֿידי  החי, מין ּבכל והמׁשכה העלאה ְְְְְֲֲִֵֵַַַַַַָָָָָנעׂשית

מין  ּבכל והמׁשכה העלאה נעׂשית סלת ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָֹעּׂשרֹון

למין  ּבנֹוגע ּגם הּוא ׁשּכן מּובן [ּומּזה ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָהּצֹומח
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כט.10) ס"ט.11)שם, ס"א תניינא מהדורא או"ח אדה"ז שו"ע גם אֿב.12)ראה כו, ברכות בסופה.13)ראה מנחות

ועוד.14) (ובפירש"י). ח כח, פינחס ט. א, ב.15)ויקרא כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר פ"א 16)ראה מנחות בסוף איתא ד"ה

יז). ע' תש"ל המאמרים א.17)(ספר סג, ד.18)יבמות צב, שמע"צ א. עו, פינחס לקו"ת ב.19)ראה רמ, זח"ג ראה

ואילך).20) סע"א (קא, פי"ב אגה"ת וראה ב). (מג, פל"ד

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ישובו  אזי ליצלן) (רחמנא צרות ויסבלו בגלות יהיו ישראל בני שכאשר

dÈpÓבתשובה  ÏÈÚÏe) 'Bb EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú z·LÂ,ממנו למעלה ¿«¿»«¬»»¡…∆¿≈ƒ≈
לכן  קודם ˙„¯epLכתוב È˙k10·היינו Èk" את ) ותבקש תדרוש כאשר ¿ƒƒƒ¿¿∆

E··Ï",הקדושֿברוךֿהוא ÏÎa עיקר כי מובן הפסוקים ומסמיכות ¿»¿»¿
היא  אלקיך") ה' עד ("ושבת התשובה

לבבך') בכל ('תדרשנו ««¿nÏÂ‰בלב
Ë¯ÙÓ כאן ‡˙הכתוב „ÁÈÓa ¿»≈ƒ¿À»∆

"ÌÈ¯·c ÌÎnÚ eÁ˜" ÔÈÚƒ¿«¿ƒ»∆¿»ƒ
‡˜Âc את להדגיש שבמקום היינו «¿»

עניין  דווקא מודגש הלב נושא

הדיבור?

·e˙kL ‰Óa ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ¿«∆»
הכתוב  ÌÈ¯Ùבסיום ‰ÓlLe"¿«¿»»ƒ

ËeLt‰ Le¯t‰c ,"eÈ˙ÙN¿»≈¿«≈«»
‡e‰ ‰Êa11‰·eL˙aL ÔÂÈÎc , »∆¿≈»∆ƒ¿»

Ôa¯˜ ˙‡·‰ Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿«¬»«»¿»
(Ï"pk) שמפורש (כמו כפרה בתור ««

שחובה  שונים קרבנות לגבי בתורה

חטא), על ככפרה «¿»¿ÂLÎÚÂלהביאם
הגלות  Œ˙Èaבזמן ·¯ÁMÓƒ∆»«≈

·È¯˜‰Ï ¯LÙ‡ŒÈ‡ Lc˜n‰«ƒ¿»ƒ∆¿»¿«¿ƒ
˙Ba¯˜,כפשוטם‰Ê ÏÚ ‰p‰ »¿»ƒ≈«∆

ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe" ¯Ó‡∆¡«¿«¿»»ƒ
ÌÈÏL‰Ï ¯LÙ‡L ,"eÈ˙ÙN¿»≈∆∆¿»¿«¿ƒ
È„ÈŒÏÚ ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ˙‡∆ƒ¿««»¿»«¿≈

‰lÙz‰,בשפתיים בדיבור Èkשהיא «¿ƒ»ƒ
הגמרא k‚„כדברי ˙BlÙz"¿ƒ¿∆∆

"Ìewz ˙Ba¯˜12ÔÎÂ אפשר , »¿»ƒ¿¿≈
הזה  בזמן הקרבנות עניין את להשלים

¯Ó‡Ók ,‰¯Bz‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«»¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯13בגמראÏk «≈»

,‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ את ולומד »≈¿«»
עולה, להקרבת הנוגעות ההלכות

'eÎÂ ‰ÏBÚ ·È¯˜‰ el‡k וכן ¿ƒƒ¿ƒ»¿
זה  ובכלל הקרבנות, שאר לגבי

חטא  על ככפרה הבאים הקרבנות

בדיבור  הוא התורה לימוד וגם ועוון,

בכתוב הפשוט הפירוש זהו ואמנם ÔÈ·‰Ï,בשפתיים. CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú Ï·‡¬»¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
"eÈ˙ÙN ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe" ÔÈÚ ˙‡ ·e˙k‰ LÈb„Ó ‰nÏ»»«¿ƒ«»∆ƒ¿«¿«¿»»ƒ¿»≈

בשפתיים  דיבור ידי על הזה בזמן הקרבנות עניין ÔÈÚÏהשלמת Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«
‡˜Âc ‰·eLz‰,'...ישראל ל'שובה ˜¯Ba˙ובהמשך LÈ È¯‰ «¿»«¿»¬≈≈»¿»

‰¯tÎÏ ÌÈ‡a ÌÈ‡L חטאים ÔÈÚעל ¯wÚ ,‰a¯„‡Â ,ÏÏk ∆≈»»ƒ¿«»»¿»¿«¿«»ƒ«ƒ¿«
‡e‰ ˙Ba¯w‰ אלא חטאים על כפרה ¯Áe)לשם ˙Á) ÁÁÈ ÁÈ¯" «»¿»≈«ƒ…««««

"'ÈÂ‰Ï14, עבודת של הרוחנית שמשמעותה וחסידות, בקבלה כמבואר «¬»»
של  (וגם הקרבן את המביא האדם של לאלוקות התקרבות היא הקרבנות

באים  שמהם והחי הצומח הדומם,

כך  היא וההתקרבות הקרבנות),

מלמטה  התעלות ישנה שתחילה

האלוקות, אל האדם מצד למעלה,

והתגלות  הארה המשכה, מכן ולאחר

אל  האלוקות מצד למטה, מלמעלה

עניין  שעיקר שממשיך וזהו האדם,

'ריח', גורם שהאדם הוא הקרבנות

כביכול, למעלה רוח, נחת Èkƒהיינו
‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ 'ÁÈ¯'≈«ƒ¿«««¬»»
‡Ê¯"L ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆»»
ŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú ‰ÏBÚ ‡a¯˜c¿À¿»»∆«»»¿≈

"ÛBÒ15 הקרבן שסוד הזוהר כדברי

האין  סוד עד למעלה) (מלמטה עולה

מהעולם  שלמעלה האלוקות סוף,

¯Ó‡na ¯‡a˙pL BÓk)¿∆ƒ¿»≈««¬»
‰ÊŒÈÙlL16 איתא' המתחיל דיבור ∆ƒ¿≈∆

שנאמר  מנחות' מסכת בסוף

לאור  יוצא שנה, תשרי ו' בהתוועדות

ב'דבר  אפשר בדרך ביאור עם גם

זו  שנה ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰מלכות' ,(¿«¿≈∆
בדרך  לאלוקות מהקירוב כתוצאה

למעלה ‡CkŒ¯Áמלמטה ‰NÚ«¬»««»
ÔBLlÓ ,"ÁÁÈ"‰ ÔÈÚ17 ƒ¿««ƒ…«ƒ¿

'‡b¯c ˙BÁ'18,'ניחוח' המילה ¿«¿»
הריח, לנושא מתייחסת פשוטו שלפי

'נחות  בארמית לביטוי גם רומזת

דרגה, לרדת ÔÈÚדרגא', ‡e‰L∆ƒ¿«
‰ÎLÓ‰‰ האלוקית וההארה ««¿»»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אל מהאלוקות ƒ¿«¿»¿«»
והבריאה  fa‰¯האדם ¯‡·nÎÂ19 ¿«¿…»«…«

Èz·e‡20˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚL ««¿»∆«¿≈«¿»«
‰Ó‰a‰,שבבריאה החי מסוג שהיא «¿≈»

‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰ ˙ÈNÚ האופנים בשני לאלוקות הבריאה קירוב «¬≈«¬»»¿«¿»»
למטה ומלמעלה למעלה מלמטה ‰ÈÁהאמורים, ÔÈÓ ÏÎa,העולם שבכל ¿»ƒ««

˙ÏÒ ÔB¯OÚ È„ÈŒÏÚÂהצומח מסוג שהוא קמח ‰ÏÚ‡‰של ˙ÈNÚ ¿«¿≈ƒ»…∆«¬≈«¬»»
ÁÓBv‰ ÔÈÓ ÏÎa ‰ÎLÓ‰Â העולם ‰e‡שבכל ÔkL Ô·eÓ ‰fÓe] ¿«¿»»¿»ƒ«≈«ƒ∆»∆≈
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קרּבן, ּבכל ׁשהיה הּמלח ׁשעלֿידי ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּדֹומם,

הּדֹומם  מין ּבכל והמׁשכה העלאה וכן 21נעׂשית , ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָָָ

האדם  עלֿידי  הּמדּבר, למין ּבנֹוגע ּגם ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָהּוא

ענין  הּוא  הּקר ּבנֹות ענין ׁשעּקר  וכיון ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּמקריב].

לכּפרה  ׁשּיכים אינם הּקרּבנֹות ורב ניחח", ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָֹֹ"ריח

ענין  את הּכתּוב  מדּגיׁש מּדּוע אםּֿכן ְְְִִִֵֶַַַַַָָּכלל,

הּתׁשּובה  לענין ּבנֹוגע ׂשפתינּו" פרים ְְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָ"ּונׁשּלמה

ְַָּדוקא.

ּדּבּורÔ·eÈÂֿב) ּבּמאמר הּמבאר ּבהקּדים זה ¿»ְְְֲִִֶַַַַָָֹ

הוי' עד יׂשראל "ׁשּובה ְְֲִִֵַַַָָָָהּמתחיל

תר"ל  ּבׁשנת "מאה 22אלקי לפני (ׁשּנאמר ְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָֹ

("קחּו ּדברים' 'וּדּוי ּבענין ׁשם ׁשּמדּיק ְְְְְִִִֵֶַַָָָָׁשנה),

מצות  עּקר הלא ּדלכאֹורה, ּדברים"), ְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹעּמכם

'וּדּוי  ענין ּומהּו ּבּלב, החרטה היא ְְֲִִִֵַַַַַָָָהּתׁשּובה

מאמר  ּבהקּדים זה ׁשּיּובן ּומבאר, ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָּדברים'.

ז"ל  החֹוטאת 23רּבֹותינּו נפׁש לּתֹורה: ׁשאלּו ֲֵֵֶֶַַַָָ

לֹו. ויתּכּפר  אׁשם יביא אמרה: ּתתּכּפר, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּבּמה

לֹו. ויתּכּפר ּתׁשּובה יעׂשה אמר: להּקּב"ה, ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָׁשאלּו

ּתֹורה  אמרה מה מּפני מּובן, אינֹו ְְְְִִֵֵַָָָָָּדלכאֹורה

"יעׂשה  אמר והּקּב"ה לֹו", ויתּכּפר אׁשם ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָ"יביא

ּכּלא  וקּודׁשאּֿבריֿהּוא אֹוריתא הלא ְְְְְֲִַָָָָֹֻּתׁשּובה",

אחד"24חד  וחכמתֹו הם 25("הּוא מה ּומּפני ,( ְְְִֵֵֶַַָָָ

ׁשחלּוקים  זאת, ועֹוד ּבתׁשּובֹותיהם. ְְְֲִִִֵֶֶָֹֻמחּלקים

היא  הּקרּבנֹות ׁשעלֿידי הּכּפרה ּכי ּבתכלית, ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָהם

ׁשה  הּזדֹונֹות, על ולא הּׁשגגֹות, על על רק רי ְְְֲֵֶַַַַַַָֹ

ׁשּמענה  ואף הּתֹורה. עלּֿפי ּתּקנה ׁשּום אין ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָמזיד

אׁשם, ּובקרּבן כּו', אׁשם" "יביא הּוא ְְִַַָָָָָָָהּתֹורה

יׁשנֹו ׁשֹוגג, ספק על ׁשּבא האׁשם מּלבד ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּנה
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ועוד.21) ספ"ב. אבי"ע) קיצור (שער נ שער חיים ואילך.22)עץ שנח ע' תרכ"ט המאמרים תהלים 23)ספר שמעוני ילקוט

תשב). (רמז כה בתחילתו.24)מזמור ו תיקון תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא ראה

ועוד. א. מו, נצבים פרקים 25)לקו"ת שמונה ה"ה. פ"ה תשובה הל' ה"י. פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם וראה פ"ב. תניא

פ"ח. להרמב"ם
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החטא  לתיקון הדרך בין הבדל

החטא  לתיקון לדרך התורה שאומרת

הקדושֿברוךֿהוא  …¬‰Ï‡שאומר
הזוה  Œ‡L„e˜Âרכדברי ‡˙È¯B‡«¿»¿¿»

„Á ‡lk ‡e‰ŒCÈ¯a24 התורה ¿ƒÀ»«
אחד הכול ובלשון (והקדושֿברוךֿהוא

דברי  יסוד על התניא, בספר הזקן רבנו

הקדושֿברוךֿהוא "‰e‡הרמב"ם

B˙ÓÎÁÂ ורצונו חכמתו שהיא התורה ¿»¿»
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ÌÈ˜lÁÓ¿À»ƒברוךֿהוא

Ì‰È˙B·eL˙a של תקנתו לגבי ƒ¿≈∆
היא  שהכפרה אומרת שהתורה החוטא

אומר  והקדושֿברוךֿהוא הקרבן ידי על

התשובה? ידי על היא שהכפרה

Ì‰ ÌÈ˜eÏÁL ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¬ƒ≈
,˙ÈÏÎ˙a יותר מתחזקת והשאלה ¿«¿ƒ
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אל  הקצה מן 'בתכלית', הבדל הוא
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בשוגג  חטא על ורק תשובה עשה

על  כך על לכפר שניתן בתורה נאמר

קרבן. ‰Bz¯‰ידי ‰ÚnL Û‡Â¿«∆«¬≈«»
,'eÎ "ÌL‡ ‡È·È" ‡e‰»ƒ»»
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בשוגג  מלאכה העושה (למשל, לא או בשגגה עבירה עבר האם שספק במקרה
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ּבזה  מבאר הרי הּזדֹונֹות, על ׁשּבא 26אׁשם ְְֲֵֶֶַַָָָָָֹ

אּלא  הּזדֹונֹות, על מכּפר  אינֹו עצמֹו ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהאׁשם

הּתׁשּובה  עם להיֹות צרי ׁשהּקרּבן ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּכיון

"ׁשב  להיֹות צרי קרּבן ְְְִִִֵֶֶָָָָ(ׁשּכׁשּמביא

מתּבּטל 27מידיעתֹו" הּתׁשּובה עלֿידי הּנה ,( ְְְִִִִֵֵֵַַַָָ

ׁשּנעׂשה  ּולאחרי ּכׁשֹוגג, ונעׂשה ׁשּבמזיד ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹהחמר

הּׁשֹוגג. על לכּפר האׁשם מֹועיל אזי ְְֲִֵֵֵַַַַָָָּכׁשֹוגג,

לֹו", ויתּכּפר אׁשם "יביא הּתֹורה ׁשּמענה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָונמצא,

הּקּב"ה  ּבמענה ואּלּו הּׁשגגֹות. על רק ּתּקנה ְְְֲִֵַַַַַַָָָָָהּוא

הּתׁשּובה  הרי לֹו", ויתּכּפר ּתׁשּובה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָ"יעׂשה

העֹומד  ּדבר ל ׁש"אין הּזדֹונֹות, על ּגם ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָמכּפרת

הּתׁשּובה" (ער 28ּבפני האדם מׁשּתּנה ׁשעלֿידּה , ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּקצה, אל הּקצה מן איּבער) זי ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָׁשטעלט

ׁשּבעליֿ ׁש"ּבמקֹום עד העּלּוי, ּבתכלית ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָּומתעּלה

אין  ּגמּורים צּדיקים אפילּו עֹומדים, ְְְֲִִִִִֵַָּתׁשּובה

ׁשם" לעמד .29יכֹולים ְֲִַָֹ

CÈLÓÓe ּבהקּדים זה ּכל ׁשּיּובן ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִֶֶַַַָָָ

הּקרּבנֹות, ענין מהּו ְְְִִַַַָָָלהבין

קרּבן  מביא חֹוטא ׁשּכׁשהאדם יּפלא ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּלכאֹורה

ואי החטא, לֹו מתּכּפר ועלֿידיֿזה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָּבהמה

האדם  חטא הּבהמה, הקרבת עלֿידי ְְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָמתּכּפר

אׁשם  "יביא ׁשענין ּדכיון והינּו, חטא. ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָאׁשר

הּתֹורה  וענין הּתֹורה, מענה הּוא לֹו" ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָויתּכּפר

מהי  לׁשאל הּמקֹום ּכאן הּנה והּׂשגה, הבנה ְְֲִִִֵַַַַָָָָָֹהּוא

ׁשעלֿידי  הּכּפרה ּבענין והּׂשגה ּבהבנה ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָההסּברה

מתּכּפר  הּבהמה הקרבת ׁשעלֿידי ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּקרּבנֹות,

האדם. ְֵָָָחטא
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המשך 26) שי. ע' ריש ח"ב תרל"ו המאמרים ספר קמט. ע' ח"א תרל"ג המאמרים ספר ואילך. א'תקנז ס"ע יו"כ אוה"ת

.(352 ע' ח"א תשמ"ט השיחות (ספר תשמ"ט צו ש"פ שיחת .421 ע' חט"ז שיחות לקוטי גם וראה א'רנג. ע' ח"ג תער"ב

ואילך). 572 ע' ח"א תשמ"ה (התוועדויות תשמ"ה לך ש"פ וש"נ.27)שיחת ב. כו, שבועות תשובה 28)ראה הל' רמב"ם

ה"ד.29)ספ"ג. פ"ז שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
קרבן  מביא עצמה בשבת בשוגג מלאכה שהעושה השמשות בין שבת בערב

תלוי') 'אשם קרבן מביא שבת, ספק שהוא השמשות ובבין זה חטאת, וקרבן

ע  על בא לא אבלאכן במזיד, אחר ‡ÌLגם BLÈבירה ÏÚמסוג ‡aL ∆¿»»∆»«
,˙BB„f‰ לשקר ונשבע שגזל מי להביא שצריך גזלות' 'אשם למשל כמו «¿

פי  על גם לכאורה כן ואם גזל, שלא

על  גם קרבן ידי על כפרה יש התורה

כי  קושיא, זו אין במזיד, ≈¬‰¯Èעבירות
‰Êa ¯‡·Ó26 החסידות בתורת ¿…»»∆

¯tÎÓ BÈ‡ BÓˆÚ ÌL‡‰L∆»»»«¿≈¿«≈
,˙BB„f‰ ÏÚ שחובה במקרה גם ««¿

במזיד, עבירה על אשם קרבן להביא

האשם  שקרבן דבר של פירושו אין

במזיד  שנעשה החטא על מכפר עצמו

CÈ¯ˆ Ôa¯w‰L ÔÂÈkL ‡l‡∆»∆≈»∆«»¿»»ƒ
˙BÈ‰Ïיחד‰·eLz‰ ÌÚ ƒ¿ƒ«¿»

CÈ¯ˆ Ôa¯˜ ‡È·nLkL)∆¿∆≈ƒ»¿»»ƒ
"B˙ÚÈ„ÈÓ ·L" ˙BÈ‰Ï27 ƒ¿»ƒƒ»

נמנע  שהיה מי רק בגמרא כמבואר

יודע  היה אילו העבירה את מלעבור

על  קרבן מביא בדבר, איסור שיש

בשוגג  נמנע עבירה היה שלא מי אבל

היה  אם אפילו העבירה את מלעבור

אינו  מומר, כגון אסור, שהמעשה יודע

שגגתו  על קרבן שיחד ,מביא ונמצא

ותשובה  חרטה גם יש הקרבן ),עם
Ïha˙Ó ‰·eLz‰ È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈«¿»ƒ¿«≈

„ÈÊÓaL ¯ÓÁ‰ המעשה חומרת «…∆∆«≈ƒ
מתבטלת  במזיד «¬»¿NÚÂ‰כעבירה

פחות BLk‚‚החטא כמובן שהוא ¿≈
ממזיד, NÚpL‰חמור È¯Á‡Ïe¿«¬≈∆«¬»

ÏÈÚBÓ ÈÊ‡ ,‚‚BLk קרבן ¿≈¬«ƒ
.‚‚BM‰ ÏÚ ¯tÎÏ ÌL‡‰»»»¿«≈««≈
‰¯Bz‰ ‰ÚnL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆«¬≈«»
,"BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡ ‡È·È"»ƒ»»¿ƒ¿«≈

‡e‰ דבר של ¯˜לאמיתו ‰wz«»»«
˙B‚‚M‰ ÏÚ המכפר קרבן אין ואכן ««¿»

במזיד. חטא ÚÓa‰על el‡Â¿ƒ¿«¬≈
˙¯tÎÓ ‰·eLz‰ È¯‰ ,"BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ" ‰"aw‰«»»«¬∆¿»¿ƒ¿«≈¬≈«¿»¿«∆∆

"‰·eLz‰ ÈÙa „ÓBÚ‰ ¯·c EÏ ÔÈ‡"L ,˙BB„f‰ ÏÚ Ìb28, «««¿∆≈¿»»»≈ƒ¿≈«¿»
כיוון  במזיד, חטא גם כולל והדבר הרמב"ם, ידי d„ÈŒÏÚLכדברי על ∆«»»

‡ÚaÈ¯התשובה  CÈÊ ËÏÚËL ¯Ú) Ì„‡‰ ‰pzLÓ את משנה הוא ƒ¿«∆»»»∆¿∆¿ƒƒ∆
מעמדו  ואת ‰wˆ‰,עצמו Ï‡ ‰ˆw‰ ÔÓ מאת ) וריחוק חטא של ממצב ƒ«»∆∆«»∆

לה' קירבה של למצב ‰ÈelÚ,ה' ˙ÈÏÎ˙a ‰lÚ˙Óe היא וההתעלות ƒ¿«∆¿«¿ƒ»ƒ
„Ú,הגמרא כדברי כך, ÌÈ„ÓBÚ,כדי ‰·eLzŒÈÏÚaL ÌB˜Óa"L «∆¿»∆«¬≈¿»¿ƒ

ÔÈ‡ ÌÈ¯eÓb ÌÈ˜Ècˆ eÏÈÙ‡¬ƒ«ƒƒ¿ƒ≈
"ÌL „ÓÚÏ ÌÈÏBÎÈ29 ונמצא ¿ƒ«¬…»

לשאלה  התורה תשובת בין שההבדל

לתשובה  החוטא נפש של התיקון מה

מן  הבדל הוא הקדושֿברוךֿהוא של

תשובת  כאמור, כי, הקצה אל הקצה

קרבן  ידי על היא שהכפרה התורה

ואילו  בשוגג לחטאים רק מתייחסת

שהכפרה  הקדושֿברוךֿהוא תשובת

גם  מתייחסת תשובה ידי על היא

השאלה  מתחזקת ולכן במזיד, לחטאים

הקדושֿברוךֿ והרי ההבדל טעם מה

אחד? הם והתורה הוא

CÈLÓÓeמהר"ש Ó‡na¯אדמו"ר «¿ƒ««¬»
ÌÈc˜‰aהנזכר, ‰Ê Ïk Ô·eiL∆»»∆¿«¿ƒ
ÔÈ·‰ÏתחילהÔÈÚ e‰Ó ¿»ƒ«ƒ¿«

‡ÏtÈ ‰¯B‡ÎlL ,˙Ba¯w‰«»¿»∆ƒ¿»ƒ»≈
ותמיהה  פלא דבר זה הרי

‡ËBÁ Ì„‡‰LkL עבירה ועובר ∆¿∆»»»≈
ה' ציווי Ó‰a‰נגד Ôa¯˜ ‡È·Ó≈ƒ»¿«¿≈»

BÏ ¯tk˙Ó ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿«≈
,‡ËÁ‰ הוא ‡ÂCÈוהפלא «≈¿¿≈

˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚ ¯tk˙Óƒ¿«≈«¿≈«¿»«
¯L‡ Ì„‡‰ ‡ËÁ ,‰Ó‰a‰«¿≈»≈¿»»»¬∆

?‡ËÁ»»
והתמיהה: הפלא את ומפרט וממשיך

‡È·È" ÔÈÚL ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â¿«¿¿≈»∆ƒ¿«»ƒ
‰ÚÓ ‡e‰ "BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡»»¿ƒ¿«≈«¬≈

‰¯Bz‰ של תקנתו מהי לשאלה «»
‰e‡החוטא, ‰¯Bz‰ ÔÈÚÂ¿ƒ¿««»

,‰‚O‰Â ‰·‰ התורה שדברי כך ¬»»¿«»»
ובהיגיון  בשכל להתקבל ≈p‰ƒ‰צריכים

È‰Ó Ï‡LÏ ÌB˜n‰ Ô‡k««»ƒ¿…«ƒ
‰‚O‰Â ‰·‰a ‰¯aÒ‰‰בשכל המתקבלת ‰tk¯‰הסברה ÔÈÚa ««¿»»«¬»»¿«»»¿ƒ¿«««»»

,˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚLהיינו¯tk˙Ó ‰Ó‰a‰ ˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚL ∆«¿≈«»¿»∆«¿≈«¿»««¿≈»ƒ¿«≈
Ì„‡‰ ‡ËÁ?האדם שחטא לחטא הבהמה בין קשר שום אין לכאורה והרי ≈¿»»»
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eb'יח jiwl` 'ied cr l`xyi daey

ּכתיב Óe·‡¯ג) ּדהּנה וקדם 30ּבּמאמר, אחֹור ¿»≈ְְֲִִֵֶֶַַָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו 31צרּתני, ְְְִֵַַָָ

וקדם  ּבראׁשית , למעׂשה "אחֹור נברא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשהאדם

ּבראׁשית", למעׂשה "אחֹור ּבראׁשית". ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָלמעׂשה

לאחרי  הּׁשּׁשי, ּבּיֹום היתה האדם ּבריאת ְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָּכי

ּבנֹוגע  וגם ׁשּלפניֿזה, ּבּימים ׁשּנבראּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנבראים

מּוכח  עצמֹו, הּׁשּׁשי ּבּיֹום ׁשּנבראּו ְְְְִִִִִֶַַַַָָלּנבראים

ׁשאר  נבראּו ׁשּתחּלה הּכתּובים ְְְְְְְִִִֶַַָָּבפׁשטּות

ׁשּכל  זה וענין האדם . נברא ּולבּסֹוף ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָהּנבראים,

ּבּזמן, קדימה רק לא הּוא לאדם, קדמּו ְְְְִִִִַַַָָָָָָֹהּנבראים 

הּקדימה  מּצד (ואדרּבה, ּבּמעלה קדימה ּגם ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָאּלא

מּזה  ּכּמּובן ּבּזמן), הּקדימה ּגם נעׂשית ְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָּבּמעלה,

ואפילּו מהחי, נּזֹון ׁשהאדם רֹואים ֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשאנּו

מכרח  ׁשהאדם והינּו, מּדֹומם, ואפילּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻמּצֹומח,

מציאּותֹו, קּיּום לצר הּנבראים סּוגי ׁשאר ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹלכל

ׁשּבהעּדר  ועד יחּלׁש, - יאכל לא אם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹׁשהרי

ּברבֹות  הּגּוף מן הּנפׁש ׁשּתּפרד יּתכן ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהאכילה

מּדֹומםֿ הּנבראים ׁשאר מהֿׁשאיןּֿכן ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּימים,

קּיּום  לצר לאדם מכרחים  אינם ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹֻצֹומחֿחי

הם  ׁשּבׁשרׁשן לֹומר, צרי ולכן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָמציאּותם,

ׁשּׁשרׁש וכּנֹודע האדם, מּמדרגת יֹותר ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּגבֹוהים

ּׁשּקדם  הּתהּו מעֹולם הּוא ֵֵֵֶַַַַַָָֹהּדֹומםֿצֹומחֿחי

האדם  ׁשרׁש ׁשהּוא הּתּקּון קדימת 32לעֹולם והרי , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּבּזמן  קדימה רק אינּה הּתּקּון לעֹולם הּתהּו ְְְִִִֵַַַַָָָָֹעֹולם

ועֹולם  הּתהּו ּבעֹולם ׁשּׁשּי ּכפי הּזמן ענין ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹ(הינּו

ּכּידּוע  ּבמעלה, קדימה ּגם אּלא ְְֲִִֶַַַַַָָָָהּתּקּון),

הּתּקּון  ּובעֹולם מרּבים, ה'אֹורֹות' הּתהּו ְְְִִֶַַָָָֹֻׁשּבעֹולם

מּועטים  "אחֹור 33ה'אֹורֹות' האדם נקרא ולכן . ְְִִֵָָָָָָָָ

מּכּלם. למּטה ׁשהּוא ּבראׁשית", ְְְֲִִֵֵֶַַָָֻלמעׂשה
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ה.30) קלט, א.31)תהלים פ"ח, ב"ר ח,32)ראה עקב עה"פ להאריז"ל ל"ת גם ובכ"מ.ראה ואילך. סע"ב יג, צו לקו"ת ג.

(השני)33) ברא בראשית ד"ה תו"ח וסופ"ה. פ"א המלכים שער פ"ה. התיקון שער פ"אֿב. הכללים שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·È˙k ‰p‰c ,¯Ó‡na ¯‡·Óe אומר 30‚) שהאדם בתהילים ¿»≈««¬»¿ƒ≈¿ƒ

ˆ¯Èz,לקדושֿברוךֿהוא Ì„˜Â ¯BÁ‡ שיצירת אומר הכתוב פשוטו ולפי »»∆∆«¿»ƒ
ו'אחור' 'פנים' לו שיש כך היא האדם Ï"Êגוף eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â31 ¿»¿«≈

הקדושֿברוךֿ של כפיו יציר שהוא הראשון אדם בריאת אודות רבה, במדרש

"‡BÁ¯הוא  ‡¯· Ì„‡‰L∆»»»ƒ¿»»
Ì„˜Âאחרון ,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ¿«¬≈¿≈ƒ¿∆∆
ÈL‡¯a˙".ראשון ‰NÚÓÏ¿«¬≈¿≈ƒ

הוא הדברים «"‡BÁ¯ופירוש
,"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ אדם ¿«¬≈¿≈ƒ

אחרון  נברא È¯a‡˙הראשון Èkƒ¿ƒ«
a ‰˙È‰ Ì„‡‰,ÈMM‰ ÌBi »»»»¿»««ƒƒ

È¯Á‡Ï שאר ‰ÌÈ‡¯·pכל ¿«¬≈«ƒ¿»ƒ
,‰ÊŒÈÙlL ÌÈÓia e‡¯·pL∆ƒ¿¿«»ƒ∆ƒ¿≈∆
בראשית, למעשה הראשון מהיום החל

e‡¯·pL ÌÈ‡¯·pÏ Ú‚Ba Ì‚Â¿«¿≈««ƒ¿»ƒ∆ƒ¿¿
ÁÎeÓ ,BÓˆÚ ÈMM‰ ÌBia««ƒƒ«¿»
‰lÁzL ÌÈ·e˙k‰ ˙eËLÙa¿«¿«¿ƒ∆¿ƒ»

ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L e‡¯· שנבראו ƒ¿¿¿»«ƒ¿»ƒ
שישי, ·¯‡ביום ÛBq·Ïe¿«ƒ¿»

ÏkL ‰Ê ÔÈÚÂ .Ì„‡‰»»»¿ƒ¿»∆∆»
Ì„‡Ï eÓ„˜ ÌÈ‡¯·p‰ ונבראו «ƒ¿»ƒ»¿»»»

˜„ÓÈ‰לפניו, ˜¯ ‡Ï ‡e‰…«¿ƒ»
‰ÓÈ„˜ Ìb ‡l‡ ,ÔÓfa ויתרון ƒ¿«∆»«¿ƒ»

וחשיבות ÏÚna‰ועדיפות  ¿«¬»
‰ÓÈ„w‰ „vÓ ,‰a¯„‡Â)¿«¿«»ƒ««¿ƒ»
‰ÓÈ„w‰ Ìb ˙ÈNÚ ,‰ÏÚna««¬»«¬≈««¿ƒ»

ÔÓfa היתרון של תוצאה שהיא «¿«
במעלה  fÓ‰והעדיפות Ô·enk ,(«»ƒ∆
ÌÈ‡B¯ e‡LבפועלÌ„‡‰L ∆»ƒ∆»»»

ÔBfחיות eÏÈÙ‡Âומקבל ,ÈÁ‰Ó ƒ≈«««¬ƒ
ÁÓBvÓ ברמה שהוא ניזון והאדם ƒ≈«

יש  בצומח שהרי מהחי נחותה יותר

בחי, מאשר חיות eÏÈÙ‡Â«¬ƒפחות
ÌÓBcÓ מאשר חיות פחות בו שיש ƒ≈

חיות  ומקבל ניזון האדם ממנו גם בחי,

ÏÎÏ Á¯ÎÓ Ì„‡‰L ,eÈ‰Â¿«¿∆»»»À¿»¿»
ÌÈ‡¯·p‰ È‚eÒ ¯‡L ומוכרח ¿»≈«ƒ¿»ƒ

עליהם  ˜Ìeiלהסתמך C¯ˆÏ¿…∆ƒ
ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ È¯‰L ,B˙e‡ÈˆÓ¿ƒ∆¬≈ƒ……«
והדומם  הצומח מהחי, הבא המזון את

-‰ÏÈÎ‡‰ ¯cÚ‰aL „ÚÂ ,LlÁÈכלל יאכל לא האדם ÔÎzÈאם ≈»≈¿«∆¿∆¿≈»¬ƒ»ƒ»≈
˙B·¯a Ûeb‰ ÔÓ LÙp‰ „¯tzLÌÈÓi‰ ללא רבים ימים יעברו אם ∆ƒ»≈«∆∆ƒ«ƒ¿«»ƒ

‡ÌÈאכילה, ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBcÓ ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈¿»«ƒ¿»ƒƒ≈≈««≈»

Ì˙e‡ÈˆÓ Ìei˜ C¯ˆÏ Ì„‡Ï ÌÈÁ¯ÎÓ שלהם והקיום והתזונה À¿»ƒ»»»¿…∆ƒ¿ƒ»
אחרים, ממקורות ÔL¯LaLבאים ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÎÏÂ למעלה ומקורם ¿»≈»ƒ«∆¿»¿»

nÓ„¯‚˙ונעליםÌÈ‰B·bהחיֿצומחֿדומם ‰Ìבאלוקות  ¯˙BÈ ≈¿ƒ≈ƒ«¿≈«
Ì„‡‰,שלהם והמקור מהשורש נחות האדם של והמקור שהשורש »»»

Ú„BpÎÂ וחסידות L¯MLבקבלה ¿«»∆…∆
‡e‰ ÈÁŒÁÓBˆŒÌÓBc‰«≈≈««
ÌÏBÚÏ Ì„wM e‰z‰ ÌÏBÚÓ≈»«…∆»«¿»

Ì„‡‰ L¯L ‡e‰L Ôewz‰32, «ƒ∆…∆»»»
בריאות  לפני בחסידות, כמבואר

של  השתלשלות' ב'סדר העולמות

"עולם  את ה' ברא התיקון", "עולם

אורות  היינו התיקון", "עולם התהו".

מדוד  באופן המאירים הספירות

ב"עולם  ואילו המקבלים לכלי ומותאם

רבה  בעוצמה מאירים האורות התוהו"

המקבלים  כלי לפי ≈¬»È¯‰Âשלא
e‰z‰ ÌÏBÚ ˙ÓÈ„˜ והעדיפות ¿ƒ«»«…

התיקון  עולם של «¿ÌÏBÚÏוהמעלה
ÔÓfa ‰ÓÈ„˜ ˜¯ dÈ‡ Ôewz‰«ƒ≈»«¿ƒ»ƒ¿«
ועולם  תחילה נברא התוהו שעולם

זה  לעניין (ו'זמן' אחריו נברא התיקון

זמן  שהמושג כפי כפשוטו, 'זמן' איננו

אלא  הזה בעולם הם שלו והגדרים

CiML ÈÙk ÔÓf‰ ÔÈÚ eÈ‰«¿ƒ¿««¿«¿ƒ∆«»
Ôewz‰ ÌÏBÚÂ e‰z‰ ÌÏBÚa¿»«…¿»«ƒ
מקום  אין שבהם רוחניים עולמות

מקום, או זמן של הגשמיים לגדרים

של  מושג יש בהם גם זאת ובכל

קדם  התוהו ועולם ואיחור, קדימה

אחריו  שנברא התיקון ‡l‡לעולם ,(∆»
עולם  על התוהו עולם של המעלה

היא ÏÚÓa‰,התיקון ‰ÓÈ„˜ Ìb«¿ƒ»¿«¬»
e‰z‰ ÌÏBÚaL Úe„ik«»«∆¿»«…

'˙B¯B‡'‰ הספירות עשר של »
בעולם  מאירות שהן כפי העליונות

התוהו ÌÈa¯Óהתוהו  בעולם ויש ¿Àƒ
את  המגבילים (וה'כלים' רב וגילוי אור

מועטים), הם ‰Ôewzהאור ÌÏBÚ·e¿»«ƒ
ÌÈËÚeÓ '˙B¯B‡'‰33 והגילוי »»ƒ

שבעולם  מזו פחותה במידה הוא

מרובים). הם האור את המגבילים ה'כלים' התיקון (ובעולם ≈«¿ÔÎÏÂהתוהו
‰hÓÏ ‡e‰L ,"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ¯BÁ‡" Ì„‡‰ ‡¯˜ƒ¿»»»»»¿«¬≈¿≈ƒ∆¿«»

ÌlkÓ שנברא בריאתו בזמן הן בראשית ימי בששת שנבראו הנבראים כל ƒÀ»

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



יט l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y

LÈÂ,הּבריאה ׁשּבכללּות ּדכׁשם ּבזה, להֹוסיף ¿≈ְְְְִִִִֵֶֶַָָָ

נברא  והאדם הּנבראים, ׁשאר ּתחּלה ְְְְְְְִִִִִַָָָָָָָנבראּו

ּבבריאת  ּגם הּוא עלּֿדרֿזה הּנה ּדוקא, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָלבּסֹוף

ּכמֹו הּנפׁש, לפני נתהּוה ׁשהּגּוף ּגּופא, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָהאדם

והינּו,34ׁשּכתּוב  חּיים, נׁשמת ּבאּפיו וּיּפח ְְְְִִִֶַַַַַַָָ

ּבּגּוף, "ּבאּפיו", הּוא חּיים" נׁשמת ְְִִִֶַַַַַַָׁש"וּיּפח

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגלם, היה ראּו35ׁשּבתחילה ּגלמי ְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹ

וכּידּוע  ,מיצירת 36עיני האדם יצירת ׁשּנׁשּתּנה ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּגּופם  נתהּוּו הּנבראים ׁשּכל הּנבראים, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָׁשאר

האדם, ּביצירת מהֿׁשאיןּֿכן ּכאחד, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָונפׁשם

"וּיּפח  ואחרּֿכ ּגלם, והיה ּגּופֹו נתהּוה ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֹּבתחּלה

מּתֹוכיּה - ּדנפח  ּו"מאן חּיים", נׁשמת ְְְִִִֵַַַַָָָּבאּפיו

הּנפׁש,37נפח" לפני נתהּוה ׁשהּגּוף זה וענין . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

וכן  הּנפׁש. לגּבי הּגּוף מעלת קדימת על ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַמֹורה

יׁש הּמצֹות ּבענין ּדהּנה, האדם. ּבעבֹודת ּגם ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּוא

ּגּוף  ּדגמת ׁשהם הּמצֹות, וכּונת הּמצֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָֻמעׂשה

ּבּתניא  (ּכּמבאר הּמצֹות 38ונפׁש ׁשעׂשּית והינּו, ,( ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹ

אבל  ('נפׁש'), ּבכּונה להיֹות צריכה ְְְֲִִֶֶַָָָָ('ּגּוף')

מעׂשה  הּוא והעּקר ההתחלה ְְֲִִֵֵַַַַַָָָָאףֿעלּֿפי ֿכן

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר ('ּגּוף'), "הּמעׂשה 39הּמצֹות ְְֲֲִֵֶַַַַַַ

ענין  להיֹות צרי ּבּתפּלה ׁשּגם ועד העּקר". ְְְְִִִִִֶַַַַָָָָהּוא

עבֹודה  היא ׁשהּתפּלה היֹות ּדעם ְְֱֲֲִִִֶֶַַַָָהּמעׂשה,

ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר עבֹודה 40ׁשּבּלב, "איזֹוהי ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָ

צרי ּבּתפּלה מּכלֿמקֹום ּתפּלה", זֹו - ְְִִִִֵֶַַָָָָָׁשּבּלב

ועד  הּמעׂשה, ּגם אּלא הּכּונה, רק לא ְְֲִֶֶַַַַַַַָָָֹלהיֹות

הּמעׂשה. ענין ּגם להי ֹות  צרי ּבתׁשּובה  ְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָׁשאפילּו

ÌÓ‡ למעׂשה אףֿעלּֿפי "אחֹור הּוא ׁשהאדם »¿»ְֲִֵֶַַַָָָָ

"קדם  ּגם הּוא הרי (ּכּנ"ל), ְֲִֵֵֶֶַַַּבראׁשית"
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ובכ"מ. ואילך. ז.34)פ"ז ב, הבאה.35)בראשית שבהערה תו"א .46 שבהערה סנהדרין וראה טז. קלט, ראה 36)תהלים

ואילך). ד (ג, הנבראים כל משאר האדם גוף יצירת שנשתנה הטעם להבין ד"ה בראשית הזהר.37)תו"א בשם רפ"ב תניא

מי"ז.39)פל"ח.38) פ"א סע"א.40)אבות ב, תענית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מעולם  ששורשו במעלה והן נבראו כבר הנבראים שכל אחרי השישי ביום

הוא  ושורשם ניזון האדם שמהם החיֿצומחֿדומם משורש שלמטה התיקון

במעלה. והן בזמן הן התיקון לעולם שקדם התוהו מעולם

‰lÁz e‡¯· ,‰‡È¯a‰ ˙eÏÏÎaL ÌLÎc ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆ƒ¿≈∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ¿¿¿ƒ»
‡¯· Ì„‡‰Â ,ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L¿»«ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ¿»

,‡˜Âc ÛBq·Ï הוא לכן וכאמור, ¿««¿»
בראשית, למעשה ŒÏÚ'אחור' ‰p‰ƒ≈«

˙‡È¯·a Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«ƒ¿ƒ«
‡Ùeb Ì„‡‰,עצמוÛeb‰L »»»»∆«

מהנפש  נחות כמובן «»¿e‰˙ƒ‰שהוא
BÓkבפועל ,LÙp‰ ÈÙÏƒ¿≈«∆∆¿

·e˙kL34 אדם בריאת אודות בתורה ∆»
הקדושֿברוךֿהוא ÁtiÂהראשון «ƒ«
ÂÈt‡aבגופו,ÌÈiÁ ˙ÓL ¿«»ƒ¿««ƒ

"ÌÈiÁ ˙ÓL ÁtiÂ"L ,eÈ‰Â¿«¿∆«ƒ«ƒ¿««ƒ
,Ûeba ,"ÂÈt‡a" ‡e‰¿«»«

‰ÏÈÁ˙aLֿשהקדושֿברוך קודם ∆ƒ¿ƒ»
נשמה בו נתן האדם ‰È‰הוא גוף »»

,ÌÏb,חיות e˙kL·ללא BÓk35 …∆¿∆»
EÈÈÚ,בתהלים e‡¯ ÈÓÏb,כלומר »¿ƒ»≈∆

עוד  האדם את ראה הקדושֿברוךֿהוא

נשמה  בו שהייתה לפני גולם, בהיותו

החסידות Úe„iÎÂ36וחיות, בתורת ¿«»«
Ì„‡‰ ˙¯ÈˆÈ ‰pzLpL∆ƒ¿«»¿ƒ«»»»
ÏkL ,ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L ˙¯ÈˆÈÓƒ¿ƒ«¿»«ƒ¿»ƒ∆»
ÌLÙÂ ÌÙeb ee‰˙ ÌÈ‡¯·p‰«ƒ¿»ƒƒ¿«»¿«¿»

„Á‡k גוף זה היה גופם שנברא מייד ¿∆»
שלבים, שני בבריאתם היו ולא חי

,Ì„‡‰ ˙¯ÈˆÈa ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒƒ«»»»
שלבים בשני זה «lÁ˙aƒ¿ƒ‰היה

BÙeb ‰e‰˙ האדם È‰Â‰של ƒ¿«»¿»»
ÌÏb,חיות "ÁtiÂללא CkŒ¯Á‡Â …∆¿««»«ƒ«

בגוף ÂÈt‡aהקדושֿברוךֿהוא  ¿«»
Ô‡Ó"eהאדם  ,"ÌÈiÁ ˙ÓLƒ¿««ƒ»

"ÁÙ dÈÎBzÓ - ÁÙc37 ועל ¿»«ƒ≈»«
נקראת  האדם בגוף הנשמה שנתינת כך

שהנופח  בזוהר נאמר 'ויפח' בתורה

מתוכו  לנפח), כדי אויר מגופו (מוציא

הבל  זהו אבל הבל מוציא הוא גם שאמנם המדבר מאדם בשונה נופח, הוא

'חלק  היא יהודי של נשמתו בנמשל, גם וכך ומפנימיותו, מתוכו ולא חיצוני

האלוקות, ופנימיות מתוכיות ובאה התניא) ספר (לשון ממש' ממעל אלוקה

‰LÙpכביכול. ÈÙÏ ‰e‰˙ Ûeb‰L ‰Ê ÔÈÚÂ,בזמןÏÚ ‰¯BÓ ¿ƒ¿»∆∆«ƒ¿«»ƒ¿≈«∆∆∆«

LÙp‰ Èa‚Ï Ûeb‰ ˙ÏÚÓ ˙ÓÈ„˜ העובדה לגבי לעיל וכמבואר ¿ƒ««¬««¿«≈«∆∆
שיש  מזה כתוצאה הוא שהדבר והדומם הצומח החי, אחרי נברא שהאדם

(בשרשם). בחשיבותם עליהם מעלה יתרון להם

ÔÎÂלנשמתו האדם גוף בין היחס אודות לעיל לאמור Ìbבדומה ‡e‰ ¿≈«
,Ì„‡‰ Ï˘ '‰ ˙„B·Úa כפי «¬«»»»

ומבאר. שממשיך

LÈ ˙Bˆn‰ ÔÈÚa ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ¿««ƒ¿≈
˙Bˆn‰ ‰NÚÓבפועל˙eÎÂ «¬≈«ƒ¿¿«»«

˙Bˆn‰,ובלב במוח Ì‰Lשהיא «ƒ¿∆≈
והכוונה  LÙÂהמעשה Ûeb ˙Ó‚cÀ¿«¿∆∆

‡Èza ¯‡·nk)38 מצד באריכות «¿…»««¿»
בפועל  המעשה חשיבות את אחד

חשיבות  את שני ומצד העיקר, שהוא

iNÚL˙הכוונה  ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆¬ƒ«
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ('Ûeb') ˙Bˆn‰«ƒ¿¿ƒ»ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ Ï·‡ ,('LÙ') ‰eÎa¿«»»∆∆¬»««

ÔÎŒÈt חשובה אכן שהכוונה למרות ƒ≈
מקום מכל ««¿»»‰‰˙ÏÁ‰מאוד,

¯wÚ‰Âמצווה כל ‰e‡של ¿»ƒ»
,('Ûeb') ˙Bˆn‰ ‰NÚÓ«¬≈«ƒ¿

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók39 במשנה ¿«¬««≈
אבות  ‰e‡בפרקי ‰NÚn‰"««¬∆

„ÚÂ ."¯wÚ‰ של וחשיבותו מעלתו »ƒ»¿«
כך  כדי עד היא »∆ÌbLהמעשה

ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰lÙza«¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ¿«
‰NÚn‰ ומבטא הדיבור הוא ««¬∆

בפועל, ‰BÈ˙המילים ÌÚc¿ƒ¡
‰„B·Ú ‡È‰ ‰lÙz‰L'ה עבודת ∆«¿ƒ»ƒ¬»

,·laL עניין על חזק דגש בה ויש ∆«≈
והרגש  ¯eÈ˙Baהכוונה ¯Ó‡Ók¿«¬««≈

Ï"Ê40 בקריאת הכתוב על בגמרא,

לבבכם' בכל 'ולעבדו È‰BÊÈ‡"≈ƒשמע
,"‰lÙz BÊ - ·laL ‰„B·Ú¬»∆«≈¿ƒ»
CÈ¯ˆ ‰lÙza ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿ƒ»»ƒ

‰ek‰ ˜¯ ‡Ï ˙BÈ‰Ï שהיא ƒ¿…«««»»
‰NÚn‰,בלב, Ìb ‡l‡ אמירת ∆»«««¬∆

המילים, eÏÈÙ‡Lוביטוי „ÚÂ¿«∆¬ƒ
‰·eL˙a,בלב בעיקר היא שגם ƒ¿»

העתיד, על והקבלה העבר על החרטה ÔÈÚהיינו Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«ƒ¿«
‰NÚn‰.בדברים הוידוי ««¬∆

"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ¯BÁ‡" ‡e‰ Ì„‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ÌÓ‡»¿»««ƒ∆»»»»¿«¬≈¿≈ƒ
Ï"pk) באריכות לעיל ‰¯Èכמבואר ש ), האדםמצד "˜„Ìני, Ìb ‡e‰ ««¬≈«∆∆
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eb'כ jiwl` 'ied cr l`xyi daey

ּכל  ּבבריאת הּמכּון עּקר ּכי ּבראׁשית", ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָֻלמעׂשה

ּכל  ׁשּבריאת והינּו, האדם, הּוא הּנבראים ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָׁשאר

אּלא  עצמּה, ּבפני ּתכלית אינּה הּנבראים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשאר

ּכמאמר  האדם, ּבׁשביל היא התהּוּותם ְְְֲִִִִַַַָָָָָּכל

ּבׁשבילי  לֹומר חּיב ואחד אחד "ּכל ז"ל ְְִִִֵֶֶַַַָָָָרּבֹותינּו

העֹולם" אּלא 41נברא נברא לא העֹולם ו"ּכל , ְְְִִֶָָָָָָָָֹ

לזה" ׁשהאדם 42לצוֹות לכ הּסּבה ּגם וזֹוהי . ְְְִִִֶֶַַָָָָָָ

מּוכן  הּכל ׁש"ימצא ּבכדי ּבאחרֹונה, ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹנברא

.43לפניו" ְָָ

e‰ÊÂ יֹום ראׁשֿהּׁשנה, על ׁשאֹומרים מה ּגם ¿∆ְִֶַַַַָָֹ

הראׁשֹון  אדם ּתחּלת 44ּברא הּיֹום "זה , ְְִִֶַַָָָֹ

ראׁשֹון" ליֹום זּכרֹון ,אףֿעלּֿפי 45מעׂשי ּכי , ְֲִִִִֶַַַָ

למעׂשה  הּׁשּׁשי ּבּיֹום היתה האדם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּבריאת

האחרֹונֹות  ּבּׁשעֹות ּגּופא הּׁשּׁשי ּובּיֹום ְֲִִִֵַַַַָָָּבראׁשית,

סנהדרין  ּבמּסכת (ּכּמבאר הּיֹום מּכל46ֿׁשל ,( ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

,"מעׂשי "ּתחּלת הּוא ּדוקא הּיֹום" "זה ְְֲִֶֶַַַַָָמקֹום

העֹולם  ּבריאת התחלת יֹום ּבאלּול, כ"ה ,47ולא ְְְֱִֶַַַָָָֹ

הם  הּנבראים ּכל הּנה האדם, נברא ׁשּלא עד ְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכי

הּמהרׁש"א  ׁשּכתב (ּכמֹו ּכלל נתהּוּו ׁשּלא ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹּכאּלּו

אּגדֹות' היא 48ּב'חּדּוׁשי ּבריאתם ׁשּכל ּכיון ,( ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ׁשלמּות  נעׂשית האדם ועלֿידי האדם. ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשביל

וכּידּוע  אלקּות, ּגּלּוי ּבּה ׁשּיהיה הּבריאה 49ּכל ְְְֱִִִֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּנבר  מלׁשּבּיֹום "הוי' אמר הראׁשֹון, אדם א ְֲִִֶֶַַָָָָָָָָָ

לבׁש" "ּבאּו50ּגאּות הּנבראים לכל ואמר , ְְְִִֵֵַַָָָָֹ

עׂשנּו" הוי' לפני נברכה ונכרעה, ,51נׁשּתחוה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ּבכל  "מל "הוי' נעׂשה ּדוקא ׁשעלֿידֹו ְְְְֲֲֶֶֶַַַַָָָָָָוהינּו,

ׁשענין  ראׁשֿהּׁשנה, ּבכל הּוא וכן ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹהּבריאה.

ּכל  ויבין פעלּתֹו, אּתה ּכי ּפעּול ּכל וידע כּו' ּבכבֹוד ּכּלֹו העֹולם על מל"ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

,מל יׂשראל אלקי הוי' ּבאּפֹו, נׁשמה אׁשר ּכל ויאמר יצרּתֹו, אּתה ּכי ְְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹיצּור
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(במשנה).41) א לז, להסתפק).42)סנהדרין ראה אח"כ  (ד"ה המשניות לפירוש בהקדמה רמב"ם וראה סע"ב. ו, ברכות

ובפירש"י.43) א לח, סנהדרין א.44)ראה ח, ר"ה לתקופות תוד"ה ר"ן 45)ראה וראה א). כז, (ר"ה דר"ה מוסף תפילת

לקו"ת  השביעי). (בחודש כג פיסקא כהנא דרב פסיקתא ג. א, בראשית בחיי א. כז, שם מהרש"א חדא"ג א. טז, לר"ה

ובכ"מ. כח. ע' תרס"ו המשך ג. מז, ב.46)נצבים פינחס 47)לח, יל"ש .45 שבהערה כהנא דרב פסיקתא רפכ"ט. ויק"ר

ועוד. תשפב. אדם".48)רמז בריאת קודם דבר שום נברא לא וכאילו הבריאה, כל של תכלית הי' "האדם ראה 49)ושם:

אמור. ס"פ ח"ג ב. רכא, ח"א זהר פי"א. דר"א א.50)פרקי צב, ו.51)תהלים צה, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ הברואים שאר כל על ויתרון מעלה לאדם Èkויש ¿«¬≈¿≈ƒƒ

ÔeÎn‰ ¯wÚהעיקרית ‰e‡המטרה ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L Ïk ˙‡È¯·a ƒ««¿À»ƒ¿ƒ«»¿»«ƒ¿»ƒ
˙ÈÏÎz dÈ‡ ÌÈ‡¯·p‰ ¯‡L Ïk ˙‡È¯aL ,eÈ‰Â ,Ì„‡‰»»»¿«¿∆¿ƒ«»¿»«ƒ¿»ƒ≈»«¿ƒ

‡l‡ומטרה ,dÓˆÚ ÈÙaכי אמצעי ‰˙‰Ì˙eeרק Ïk שאר כל של  ƒ¿≈«¿»∆»»ƒ¿«»
‰‡„Ì,הנבראים ÏÈ·La ‡È‰ƒƒ¿ƒ»»»

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók במשנה ¿«¬««≈
¯ÓBÏ ·iÁ „Á‡Â „Á‡ Ïk"»∆»¿∆»«»«

"ÌÏBÚ‰ ‡¯· ÈÏÈ·La41, ƒ¿ƒƒƒ¿»»»
‡l‡ ‡¯· ‡Ï ÌÏBÚ‰ Ïk"Â¿»»»…ƒ¿»∆»

"‰ÊÏ ˙BÂˆÏ42. בשירותו להיות  ƒ¿»∆
האדם  שהאדם È‰BÊÂשל זה עניין ¿ƒ

הבריאה  כל של והתכלית המטרה הוא

‡¯· Ì„‡‰L CÎÏ ‰aq‰ Ìb««ƒ»¿»∆»»»ƒ¿»
,‰B¯Á‡a נבראו הנבראים וכל »«¬»

ÓÈ"Lˆ‡לפניו È„Îa האדםÏk‰ ƒ¿≈∆ƒ¿»«…
"ÂÈÙÏ ÔÎeÓ43 נבראו כולם כי »¿»»

אותו. לשרת וכדי ולמענו בשבילו

ÌÈ¯ÓB‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ בנוסח ¿∆««∆¿ƒ
¯‡M‰ŒL‰,התפילה ÏÚ'א «…«»»
‡„Ìבתשרי, ‡¯a ÌBÈ¿…»»

ÔBL‡¯‰44 השישי ביום שנברא »ƒ
באל  בכ"ה שהתחילה ∆"Ê‰ול,לבריאה

ÔB¯kÊ ,EÈNÚÓ ˙lÁz ÌBi‰«¿ƒ««¬∆ƒ»
"ÔBL‡¯ ÌBÈÏ45ŒÏÚŒÛ‡ Èk , ¿ƒƒ««

‰˙È‰ Ì„‡‰ ˙‡È¯aL Èt לא ƒ∆¿ƒ«»»»»¿»
אלא הבריאה ‰ÈMMבתחילת ÌBia««ƒƒ

ÌBi·e ,˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ¿«¬≈¿≈ƒ«
‡Ùeb ÈMM‰ בתחילת לא עצמו, «ƒƒ»

אלא ‰‡BB¯Á˙היום ˙BÚMa«»»«¬
a ¯‡·nk) ÌBi‰ ÏL גמרא ∆««¿…»¿

ÔÈ¯„‰Ò ˙ÎqÓ46ŒÏkÓ ,( «∆∆«¿∆¿ƒƒ»
"ÌBi‰ ‰Ê" ÌB˜Ó בריאת יום »∆«

הראשון  "lÁz˙אדם ‡e‰ ‡˜Âc«¿»¿ƒ«
,ÏeÏ‡a ‰"Î ‡ÏÂ ,"EÈNÚÓ«¬∆¿…∆¡
ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯a ˙ÏÁ˙‰ ÌBÈ47 «¿»«¿ƒ«»»
מעשיך', 'תחלת הוא שלכאורה Èkƒאף

Ì„‡‰ ‡¯· ‡lL „Ú שהוא «∆…ƒ¿»»»»
כל  של והתכלית המטרה כאמור

Ïkהבריאה, ‰p‰שארÌÈ‡¯·p‰ ƒ≈»«ƒ¿»ƒ

ÏÏk ee‰˙ ‡lL el‡k Ì‰עדיין‡"L¯‰n‰ ·˙kL BÓk) ≈¿ƒ∆…ƒ¿«¿»¿∆»««««¿»
'˙B„b‡ ÈLecÁ'a48 היה "האדם כאן): בהערה (כמובא לשונו וזה ¿ƒ≈«»

אדם" בריאת קודם דבר שום נברא לא וכאילו הבריאה, כל של ),תכלית
Ì˙‡È¯a ÏkL ÔÂÈkכולם הנבראים כל ‰‡„Ì.של ÏÈ·La ‡È‰ ≈»∆»¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»»»

Ì„‡‰ È„ÈŒÏÚÂ'ה את שעובד ¿«¿≈»»»
Ïkבעולם ˙eÓÏL ˙ÈNÚ«¬≈¿≈»

Èelb da ‰È‰iL ‰‡È¯a‰«¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ
,˙e˜Ï‡ של הכוונה תכלית והיא ¡…

שמצד  גשמית מציאות שבתוך הבריאה

יהיה  האלוקות על מסתירה היא טבעה

אלוקות, מאמר Úe„iÎÂ49גילוי ¿«»«
במדרש ז"ל »∆ÌBiaLחכמינו

¯Ó‡ ,ÔBL‡¯‰ Ì„‡ ‡¯·pL∆ƒ¿»»»»ƒ»«
הכתוב  כלשון בריאתו עם מיד

e‡b˙בתהילים CÏÓ 'ÈÂ‰"¬»»»»≈
"L·Ï50, לכל והצהיר הכריז ובזה »≈

בורא  שהקדושֿברוךֿהוא הנבראים

העולם ומלך ÏÎÏהעולם ¯Ó‡Â¿»«¿»
ÌÈ‡¯·p‰ בתהילים הכתוב כלשון «ƒ¿»ƒ

,‰Ú¯ÎÂ ‰ÂÁzL e‡a"…ƒ¿«¬∆¿ƒ¿»»
"eNÚ 'ÈÂ‰ ÈÙÏ ‰Î¯·51, ƒ¿¿»ƒ¿≈¬»»…≈

B„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â האדם ידי על ¿«¿∆«»
"CÏÓ 'ÈÂ‰" ‰NÚ ‡˜Âc«¿»«¬»¬»»∆∆

‰‡È¯a‰ ÏÎa גודל מובן ומזה ¿»«¿ƒ»
'קדם' הוא שלכן האדם של מעלתו

הבריאה. לכל

,‰M‰ŒL‡¯ ÏÎa ‡e‰ ÔÎÂ¿≈¿»…«»»
ÔÈÚL כפי היום, של והתוכן המהות ∆ƒ¿«

ראש  של התפילה בנוסח שאומרים

מהקדושֿברוךֿהוא  מבקשים בו השנה,

Blk ÌÏBÚ‰ ÏÚ CÏÓ"¿…«»»À
ÏeÚt Ïk Ú„ÈÂ 'eÎ E„B·Îa כל ƒ¿∆¿≈«»»

Ïkנברא ÔÈ·ÈÂ ,BzÏÚÙ ‰z‡ Èkƒ«»¿«¿¿»ƒ»
¯Ó‡ÈÂ ,Bz¯ˆÈ ‰z‡ Èk ¯eˆÈ¿ƒ«»¿«¿¿…«
'ÈÂ‰ ,Bt‡a ‰ÓL ¯L‡ Ïk»¬∆¿»»¿«¬»»
B˙eÎÏÓe ,CÏÓ Ï‡¯NÈ È˜Ï‡¡…≈ƒ¿»≈∆∆«¿
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כי l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y

מׁשלה" ּבּכל ּבכתבי 52ּומלכּותֹו ּכּמבאר , ְְְְִֵַַַָָָָֹֹ

ּבריאה53ֿהאריז"ל  עֹולמֹות ׁשלׁשה על ׁשּקאי ְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ

- "יצּור" 'עׂשּיה', - ("ּפעּול" ְְֲֲִִִָָָָיצירהֿעׂשּיה

'ּבריאה'), - ּבאּפֹו" נׁשמה אׁשר ו"כל ְְְְְֲִִֶַָָָָָ'יצירה',

(למעלה  והן הּפרטּיים, ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָהן

זה  הרי הּכללּיים, ּבריאהֿיצירהֿעׂשּיה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיֹותר)

ּדוקא. האדם ּותפּלת עבֹודת עלֿידי ְְְֲֲִֵַַַַַָָָָָנעׂשה

הּבהמה ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד) מן ׁשהּקרּבן מה יּובן ¿«ƒ∆ְְִֵֶַַַָָָָ

ּדכיון  האדם, על ְְֵֵַַָָָָמכּפר

וכּנ"ל  ּבראׁשית", למעׂשה "אחֹור הּוא ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָׁשהאדם

וׁשרׁש הּתּקּון, מעֹולם הּוא האדם ְִֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשּׁשרׁש

הּתּקּון  לעֹולם ׁשּקדם הּתהּו מעֹולם הּוא ְְִֵֵֶַַַַָָָָֹהּבהמה

את  מקריב ׁשהאדם עלֿידי הּנה ּבמעלה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּגם

הּתהּו, ּבעֹולם לׁשרׁשּה אֹותּה ּומעלה ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹהּבהמה

(ׁשרׁש הּתהּו ּדעֹולם מרּבים' ה'אֹורֹות ְְֲִֶַַָָֹֹֻאזי

האדם) (ׁשרׁש הּתּקּון מעֹולם ׁשּלמעלה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהּבהמה)

יֹותר, ּובפרטּיּות ּבאדם. ּגם ּופֹועלים ְְֲִִִִִֵַָָָָָנמׁשכים

ּבּמאמר  הּבהמה 54ּכּמבאר הקרבת ׁשעלֿידי , ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ

ּבׁשרׁשּה ונכללת מתעּלית היא הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿגּבי

ועלֿידיֿזה  ׁשּבּמרּכבה', ׁשֹור 'ּפני ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָּבבחינת

'ּפני  יֹותר ּולמעלה ׁשֹור', ('ּפני ְְְְֵֵֵֶַַַָׁש"החּיֹות

הּכּסא"55אריה' את נֹוׂשאֹות ּבחינת 56) עם ְְְִִִֵֵֶַַַ

לא  "ּכי לבחינת  הּכּסא" ׁשעל אדם ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֹ"ּכמראה

הּוא" הּתחּתֹון,57אדם ּבאדם ּגם עלּיה נעׂשית , ְֲֲִֵַַַַָָָָָָ

אּתם" לעליֹון"58"אדם "אּדּמה ׁשם על , ְֵֶֶֶֶַַַָָָ
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דר"ה.52) מוסף ועוד.53)תפילת במקומו. האריז"ל שס.54)סידור ע' תרכ"ט המאמרים כה,55)ספר וישלח תו"א ראה

נ. ע' תרכ"ז המאמרים ספר ב. נו, וארא תו"ח פרקי 56)ג. בשם י כה, תרומה בחיי ספי"ד. במדב"ר ספכ"ג. שמו"ר ראה

עב, ואילך. סע"א עא, יתרו תו"א וראה רגל. כף ד"ה נוסחאות) (בכמה לר"ה במוסף כתר בקדושת "וחיות" פיוט דר"א.

ועוד. ואילך. כט.57)ד טו, א.58)שמואלֿא סא, יבמות לא. לד, יחזקאל

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰ÏLÓ Ïka52,,בריאתו ביום הראשון אדם דברי תוכן כמו זה והרי «…»»»

מלך  (ה' ה', אל ותתבטל ה' במלכות תכיר הבריאה שכל הראשון, השנה ראש

עושנו') ה' לפני נשתחווה... 'באו לבש', È·˙Îaגאות ¯‡·nk«¿…»¿ƒ¿≈
Ï"ÊÈ¯‡‰53Lהשנה ראש בתפילת זה LÏL‰מכווןÈ‡wנוסח ÏÚ »¬ƒ«∆»≈«¿…»
˙BÓÏBÚ הנקראיםŒ‰‡È¯a »¿ƒ»

Z "ÏeÚt") ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»»
Z "¯eˆÈ" ,'‰iNÚ'¬ƒ»¿

L‡ ÏÎ"Â ,'‰¯ÈˆÈ'‰ÓL ¯ ¿ƒ»¿»¬∆¿»»
,('‰‡È¯a' Z "Bt‡a¿«¿ƒ»

הכוונה  יותר Œ‰‡È¯aובפרטיות Ô‰≈¿ƒ»
ÌÈiË¯t‰ ‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ כפי ¿ƒ»¬ƒ»«¿»ƒƒ

של  השתלשלות' מ'סדר חלק שהם

מדרגה  ונמשך היורד האלוקי האור

BÈ˙¯לדרגה, ‰ÏÚÓÏ) Ô‰Â כפי ¿≈¿«¿»≈
גבוהה  בדרגה הם אלו עולמות ששלוש

iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯a‰יותר  (¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
,ÌÈiÏÏk‰ וחסידות בקבלה כמבואר «¿»ƒƒ

כפי  פרטיים לעולמות החלוקה שמלבד

גם  השתלשלות', ב'סדר שהיא

מ'סדר  שלמעלה במדריגות

כללית  חלוקה יש השתלשלות'

בריאהֿ עולמות והמושג אלו לעולמות

בדרך  מתפרש הכלליים יצירהֿעשייה

"אדם  בחינת – בריאה כך: כלל

יומין" "עתיק בחינות – יצירה קדמון";

עולם  - עשייה שבכתר; אנפין" ו"אריך

בכל  פועלים השנה ובראש האצילות,

והתבטלות  ה' במלכות הכרה הדרגות

È„ÈŒÏÚלאלוקות, ‰NÚ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¬»«¿≈
‡˜Âc Ì„‡‰ ˙lÙ˙e ˙„B·Ú¬«¿ƒ«»»»«¿»
בתור  האדם מעלת את מדגיש זה שכל

ואת  הבריאה כל של והתכלית המטרה

הנבראים  כל לגבי וחשיבותו מעלתו

לכל  'קדם' היא שיצירתו נאמר שלכן

בראשית. מעשה

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ והבריאה „) האדם שבין היחס אודות באריכות לעיל המבואר ¿«ƒ∆
'קדם' הוא שני ומצד במדריגה ממנה ולמטה לבריאה 'אחור' הוא אחד שמצד

ממנה  ולמעלה ÏÚלבריאה ¯tÎÓ ‰Ó‰a‰ ÔÓ Ôa¯w‰L ‰Ó Ô·eÈ»«∆«»¿»ƒ«¿≈»¿«≈«
,Ì„‡‰,הדבר פשר מה לעיל שנשאלה השאלה ÔÂÈÎcומיושבת »»»¿≈»

,"˙ÈL‡¯a ‰NÚÓÏ ¯BÁ‡" ‡e‰ Ì„‡‰L נחות מסויים ובמובן ∆»»»»¿«¬≈¿≈ƒ
הנבראים L¯LÂמכל ,Ôewz‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰ Ì„‡‰ L¯ML Ï"pÎÂ¿««∆…∆»»»≈»«ƒ¿…∆

Ôewz‰ ÌÏBÚÏ Ì„wL e‰z‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰ ‰Ó‰a‰ בזמן רק לא «¿≈»≈»«…∆»«¿»«ƒ
ÏÚÓa‰אלא  Ìb מרובים האורות התוהו שבעולם וכאמור וחשיבות, «¿«¬»

מועטים, האורות שבו התיקון מעולם Ì„‡‰Lבשונה È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆»»»
‰Ó‰a‰ ˙‡ ·È¯˜ÓהגשמיתdL¯LÏ d˙B‡ ‰ÏÚÓe ומקורה «¿ƒ∆«¿≈»«¬∆»¿»¿»

העליון ‡ÈÊהרוחני ,e‰z‰ ÌÏBÚa¿»«…¬«
ÌÏBÚc 'ÌÈa¯Ó ˙B¯B‡'‰»¿Àƒ¿»
(‰Ó‰a‰ L¯L) e‰z‰«……∆«¿≈»
Ôewz‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»«ƒ
ÌÈÎLÓ (Ì„‡‰ L¯L)…∆»»»ƒ¿»ƒ

Ì„‡a Ìb ÌÈÏÚBÙe ועל התעלות ¬ƒ«»»»
קיים  שלא נעלה אור בו שמאיר כך ידי

הוא  האדם שורש שהרי עצמו מצד בו

מתכפר. חטאו התיקון, מעולם

,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e את יותר לפרט ƒ¿»ƒ≈
על  דתוהו האורות פעולת של עניינה

האדם, Ó‡na¯נפש ¯‡·nk54, «¿…»««¬»
‰Ó‰a‰ ˙·¯˜‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»««¿≈»
˙ÈlÚ˙Ó ‡È‰ ,ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ««≈«ƒ¿≈«ƒƒ¿«≈
גשמית  כבהמה ומצבה ממעמדה

מציאותה  את ומאבדת הזה בעולם

הרוחני  ומקורה משורשה נפרד כדבר

באלוקות dL¯Laלמעלה ˙ÏÏÎÂ¿ƒ¿∆∆¿»¿»
BL¯שהוא Èt' ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«¿≈

'‰·k¯naL וכפי העליונה, ∆«∆¿»»
שבמרכבה  יחזקאל בנבואת שמתואר

הקודש' 'חיות ארבע יש העליונה

אדם, פני מלאכים) של שונות (בחינות

נשר, ופני שור פני אריה, »¿ŒÏÚÂפני
,'¯BL Èt') ˙BiÁ‰"L ‰ÊŒÈ„È¿≈∆∆««¿≈

'‰È¯‡ Èt' ¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏe55( ¿«¿»≈¿≈«¿≈
˙B‡NBומרוממות ‡˙ומעלות ¿∆
"‡qk‰56 שבמרכבה הכבוד כסא «ƒ≈

Ì„‡ ‰‡¯Ók" ˙ÈÁa ÌÚƒ¿ƒ«¿«¿≈»»
"‡qk‰ ÏÚL הכתוב כלשון ∆««ƒ≈

'וממעל  המרכבה בעניין ביחזקאל

דמות  הכסא דמות ועל כסא, דמות ספיר אבן כמראה ראשם על אשר לרקיע

הכסא  שעל אדם' 'מראה ושל הכסא של והעלייה מלמעלה') עליו אדם כמראה

‰e‡"היא Ì„‡ ‡Ï Èk" ˙ÈÁ·Ï57, נקרא שהקדושֿברוךֿהוא כפי ƒ¿ƒ«ƒ…»»
למעלה  זו עלייה ידי ועל אדם, מבחינת למעלה אדם', 'לא שמואל) (בספר

‰ÔBzÁz,באלוקות Ì„‡a Ìb ‰iÏÚ ˙ÈNÚ אדם שנקראו ישראל בני «¬≈¬ƒ»«»»»««¿
ז"ל  חכמינו ‡Ìz"ואמרו Ì„‡"58,'אדם' נקראים ישראל בני ודווקא »»«∆
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ּבשל"ה  "לא 59(ּכדאיתא לבחינת ׁשּמתעּלה ,( ְְְִִִִִֶֶַַַָֹ

ָָאדם".

עלֿידי ‡ÌÓה) ׁשּנעׂשה העּלּוי הּוא הּנ"ל ּכל »¿»ְֲִֵֶַַַַָָָ

"יביא  הּתֹורה מענה ׁשּזהּו ְֲִֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות,

העּלּוי  הּוא מּזה ּולמעלה לֹו". ויתּכּפר ְְְְִִִֵֶַַָָָָאׁשם

הּקּב"ה  מענה ׁשּזהּו הּתׁשּובה, עלֿידי ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנעׂשה

ּבהקּדים  ויּובן לֹו". ויתּכּפר ּתׁשּובה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָ"יעׂשה

ׁשעלֿ הּקרּבנֹות, עלֿידי ׁשּנעׂשה העּלּוי ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָּבאּור

לבחינת  "אדם" מּבחינת העלּיה נעׂשית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָידיֿזה

הּדרגֹות  ׁשּתי ּדהּנה, ּבזה, והענין אדם". ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹ"לא

ּבכללּות  ׁשהם ּכמֹו אדם" ו"לא ְְְִֵֶָָָָָֹ"אדם"

ּדאצילּות  ספירֹות עׂשר ּבחינת הם ְְֲִִִֵֶֶַַָָהעֹולמֹות,

ּובּספירֹות  מאצילּות, ׁשּלמעלה איןֿסֹוף ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָּובחינת

איןֿסֹוף  ּבבחינת ׁשהיא הּכתר, ספירת ענין ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַהּוא

יׁשנן  עצמ ּה הּכתר  ּבספירת אמנם, ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּובליּֿגבּול.

ּו'פנימּיּות  הּכתר' 'חיצֹונּיּות ּבחינֹות, ְְְִִִִִֵֶֶַׁשּתי

ּב'פנימּיּות  הּוא הּבליּֿגבּול אמּתית ועּקר ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַהּכתר',

הּכתר' 'חיצֹונּיּות מהֿׁשאיןּֿכן ּדוקא, ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהּכתר'

מהּידּוע  וכּמּובן הּבליּֿגבּול. אמּתית ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאינּה

ׁשעלּית  הּקּוין, ׁשני על האמצעי הּקו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּבמעלת

הּקו  ואּלּו הּכתר', ּב'חיצֹונּיּות היא הּקּוין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַׁשני

הּכתר' ּב'פנימּיּות עֹולה וכיון 60האמצעי , ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָ

הגּבלֹות  ּבֹו ׁשאין הּוא האמצעי הּקו ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשענינֹו

מ  הּנה הּקּוין), מּׁשני ּכלּול הּוא ׁשהּקו (ׁשּלכן ּזה ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשעּקר  מּובן הּכתר', ּב'ּפנימּיּות עֹולה ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָהאמצעי

ּדוקא. הּכתר' ּב'ּפנימּיּות הּוא הּבליּֿגבּול ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָענין

הּידּוע  עלּֿפי היא 61ּובפרט הּכתר' ׁש'חיצֹונּיּות ְִִִִִֶֶֶַַַַָָ

היא  הּכתר ' ו'ּפנימּיּות הּנאצלים, ּומקֹור ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשרׁש

מּובן  מּזה הּנה ׁשּבּמאציל', ּתחּתֹונה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ'ּבחינה
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ועוד.59) ב. שא, ב. רסח, ב. 60.75)כ, ע' ה'ש"ת המאמרים ספר פקי"ד. ח"א תער"ב המשך ב. סה, נח תו"ח ראה

תקעב.61) ע' בשלח אוה"ת פ"א. אבי"ע) דרושי (שער מב שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולם אומות (È‡„k˙‡ולא "ÔBÈÏÚÏ ‰nc‡" ÌL ÏÚ כמובא «≈∆«∆»∆¿ƒ¿ƒ»

‰"Ï˘a59'הברית לוחות 'שני lÚ˙nL‰ספר ומתרומם ), האדם «∆ƒ¿«∆
"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·Ï.מתכפר החטא זה, עילוי ידי ועל ƒ¿ƒ«…»»

Ï"p‰ Ïk ÌÓ‡ הבהמה ‰) מן קרבן הבאת ידי על כיצד לעיל המבואר »¿»»««
מתכפר וחטאו מתעלה ‰e‡האדם

‰NÚpL ÈelÚ‰באדםÈ„ÈŒÏÚ »ƒ∆«¬»«¿≈
‰ÚÓ e‰fL ,˙Ba¯w‰«»¿»∆∆«¬≈

‰¯Bz‰ של התקנה מה השאלה על «»
שחטאה ‡ÌLהנפש ‡È·È"»ƒ»»

‰fÓ ‰ÏÚÓÏe ."BÏ ¯tk˙ÈÂ¿ƒ¿«≈¿«¿»ƒ∆
בדרגה  לאלוקות והתקרבות התעלות

נעלית ויותר גבוהה ‰e‡יותר
‰NÚpL ÈelÚ‰באדםÈ„ÈŒÏÚ »ƒ∆«¬»«¿≈
e‰fL ,‰·eLz‰ התשובה עניין «¿»∆∆
‰"aw‰ ‰ÚÓ מהי זו לשאלה «¬≈«»»

החוטא של ∆¬»"NÚÈ‰התקנה
"BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz וכפי ¿»¿ƒ¿«≈

ומבאר. ÌÈc˜‰aשממשיך Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ
¯e‡a בעניין מפורט ‰ÈelÚיותר ≈»ƒ

,˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚpL∆«¬»«¿≈«»¿»
‰iÏÚ‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬≈»¬ƒ»

למטה, וגם כביכול, »ÈÁaÓƒ¿ƒ˙למעלה
,"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·Ï "Ì„‡"»»ƒ¿ƒ«…»»
מהו  יותר ומפרט וממשיך לעיל. כנזכר

זו. עלייה של ומהותה «¿ÂÔÈÚ‰¿»ƒעניינה
˙B‚¯c‰ ÈzL ,‰p‰c ,‰Êa»∆¿ƒ≈¿≈«¿»

"Ì„‡ ‡Ï"Â "Ì„‡" למעלה »»¿…»»
eÏÏÎa˙באלוקות  Ì‰L BÓk¿∆≈ƒ¿»

¯NÚ ˙ÈÁa Ì‰ ,˙BÓÏBÚ‰»»≈¿ƒ«∆∆
˙eÏÈˆ‡c ˙B¯ÈÙÒ בחינת שהיא ¿ƒ«¬ƒ

דמות  שיש האדם דרך (על 'אדם'

וכך  שונים לאברים וחלוקה ו'ציור'

וגדרים  תכונות כביכול, יש לספירות,

מזו) זו ‡ÛBÒŒÔÈשונים ˙ÈÁ·e¿ƒ«≈
˙eÏÈˆ‡Ó ‰ÏÚÓlL יותר הנעלית ∆¿«¿»≈¬ƒ

סוף  האין (כי אדם' 'לא בחינת והיא

והגדרות), מ'ציור' ומרומם מובדל

˙B¯ÈÙq·e'אדם 'לא בחינת עצמן «¿ƒ
,¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿ƒ««∆∆
ŒÈÏ·e ÛBÒŒÔÈ‡ ˙ÈÁ·a ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«≈¿ƒ

Ïe·b והכתר כאמור, והגדרה, ציור יש אחת שלכל הספירות מעשר בשונה ¿
מהספירות. שלמעלה סוף האין כעניין ‰k˙¯הוא ˙¯ÈÙÒa ,ÌÓ‡»¿»ƒ¿ƒ««∆∆

'¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ' ,˙BÈÁa ÈzL ÔLÈ dÓˆÚ יותר השייכת «¿»∆¿»¿≈¿ƒƒƒ«∆∆

מהכתר  שלמטה הספירות אל מהכתר ‰k˙¯',להשפעה ˙eiÓÈÙ'e שהיא ¿ƒƒ«∆∆
עצמו  הכתר ‰Ïe·bŒÈÏaעניין ˙ÈzÓ‡ ¯wÚÂ מגדרים מופשט סוף אין ¿ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ¿

לגמרי ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óוהגבלות ,‡˜Âc '¯˙k‰ ˙eiÓÈÙ'a ‡e‰ƒ¿ƒƒ«∆∆«¿»«∆≈≈
Ïe·bŒÈÏa‰ ˙ÈzÓ‡ dÈ‡ '¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ' שייכות גם לה ויש ƒƒ«∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒ¿

הגבול. לעניין מסוימת

זה  לעניין והוכחה חיזוק ומביא

גבול  בלי היא הכתר פנימיות שדווקא

אמיתי. סוף ואין

Âw‰ ˙ÏÚÓa Úe„i‰Ó Ô·enÎÂ¿«»≈«»«¿«¬«««
ÈÚˆÓ‡‰שבספירותÈL ÏÚ »∆¿»ƒ«¿≈
,ÔÈew‰ השמאל וקו הימין קו ««ƒ

‡È‰ ÔÈew‰ ÈL ˙iÏÚL∆¬ƒ«¿≈««ƒƒ
Âw‰ el‡Â ,'¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ'a¿ƒƒ«∆∆¿ƒ««
˙eiÓÈÙ'a ‰ÏBÚ ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒƒ

'¯˙k‰60, בקבלה כמבואר «∆∆
הספירות  כללות נחלקות וחסידות,

– ונצח חסד חכמה, 'קוין': לשלושה

בקו  - והוד גבורה בינה, הימין, בקו

בקו  - ויסוד תפארת ודעת, השמאל,

מעלה  יש האמצעי ולקו האמצעי.

שילוב  שהוא מפני (בעיקר יתירה

ולכן  ביחד) והשמאל הימין של ומיזוג

'כתר  עד עולה האמצעי הקו דווקא

זו  ולא הספירות, מכל שלמעלה עליון'

האמצעי  הקו עצמו, שבכתר אלא בלבד

הכתר  בפנימיות «≈¿ÔÂÈÎÂעולה
ÈÚˆÓ‡‰ Âw‰ ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆««»∆¿»ƒ
ÔÎlL) ˙BÏa‚‰ Ba ÔÈ‡L ‡e‰∆≈«¿»∆»≈

ÔÈew‰ ÈMÓ ÏeÏk ‡e‰ ואיננו »ƒ¿≈««ƒ
מוגבל  אחד בקו fÓ‰רק ‰p‰ ,(ƒ≈ƒ∆
ÈÚˆÓ‡‰ Âw‰L בו שאין הקו ∆««»∆¿»ƒ

eiÓÈt'a˙הגבלות  ‰ÏBÚ∆¿¿ƒƒ
ÔÈÚ ¯wÚL Ô·eÓ ,'¯˙k‰«∆∆»∆ƒ«ƒ¿«
˙eiÓÈt'a ‡e‰ Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿¿ƒƒ

.‡˜Âc '¯˙k‰«∆∆«¿»
של  השני בצד הדגשה ומוסיף וממשיך

ביחס  (לפחות הכתר שחיצוניות העניין,

בלי  בבחינת איננה הכתר) לפנימיות

אמיתי: סוף ואין גבול

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ Ë¯Ù·e61 בקבלה ƒ¿»«ƒ«»«
‰ÌÈÏˆ‡pוחסידות  ¯B˜Óe L¯L ‡È‰ '¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ'L∆ƒƒ«∆∆ƒ…∆¿«∆¡»ƒ

'נאצלים') לבורא, וקרבתם מעלתם מפני נקראים, האצילות (שבעולם הנבראים

,'ÏÈˆ‡naL ‰BzÁz ‰ÈÁa' ‡È‰ '¯˙k‰ ˙eiÓÈt'Â הבורא ¿¿ƒƒ«∆∆ƒ¿ƒ»«¿»∆««¬ƒ
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כג l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y

ענין  אמּתית אינּה הּכתר' ׁש'חיצֹונּיּות ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָּביֹותר

ׁשּׁשּיכת  מדרגה זֹוהי ׁשהרי ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָהּבליּֿגבּול,

הם  ׁשה'ּנאצלים' ּכפי ׁשּזהּו אּלא ְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָל'ּנאצלים',

ׁשהיא  הּכתר', 'ּפנימּיּות ּבחינת ורק ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּבׁשרׁשם.

ׁשּנמׁשכת  (ּכפי ׁשּבּמאציל' ּתחּתֹונה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָ'ּבחינה

ענין  אמּתית הּוא ּדוקא ׁשם הּנה הּכתר), ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָּבספירת 

יֹותר, למעלה הּוא וכן והּבליּֿגבּול. ְְְְְְִֵֵֵַַָָהאיןֿסֹוף

האֹור  ּבבחינת עד והּגּלּוי, האֹור ענין ְְְְִִִִִַַַַָָָּבכללּות

ּוׁשמֹו הּוא "היה ענין ׁשּזהּו הּצמצּום, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָׁשּלפני

אין 62ּבלבד" ּגלי) הראׁשֹון ּבּגּלּוי מּיד הּנה , ְְְִִִִִִֵַַַַָ

ּוכמֹו אּלּו, ּבחינֹות ׁשּתי יׁשנן ּגּלּוי) ערׁשטן ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶָּדעם

לעיל  'אֹור 63ׁשּנתּבאר ּב'אֹור', ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָ

ׁשלגּלֹות  ו'אֹור העֹולמֹות', את ְְְִֶֶֶַָָָׁשלהאיר

ׁשלהאיר  ה'אֹור הּנה זֹו, ּבמדרגה וגם ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָעצמּותֹו'.

האיןֿסֹוף  ענין אמּתית אינֹו העֹולמֹות' ְֲִִִֵֵֶַָָָאת

אּלא  עֹולמֹות, הּוא ענינֹו ׁשהרי ְְְְֲִִֵֶֶַָָָוהּבליּֿגבּול ,

ה'אֹור  ורק העֹולמֹות', את 'להאיר הּוא ְְְִִֶֶַָָָָָׁשענינֹו

האיןֿסֹוף. ענין אמּתית הּוא עצמּותֹו' ְְְֲִִִֵֶַַַָׁשלגּלֹות

הּתׁשּובה  ׁשּבענין העּלּוי יּובן ְְְְִִִֶֶַַַָָָועלּֿפיֿזה

על  לֹו") ויתּכּפר ּתׁשּובה "יעׂשה הּקּב"ה ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ(ּכמענה

אׁשם  "יביא הּתֹורה (מענה הּקרּבנֹות ְְֲִִֵַַַַָָָָָָענין

מּגיעים  הּקרּבנֹות ׁשעלֿידי אף ּכי לֹו"), ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָויתּכּפר

רק  זה הרי מּכלֿמקֹום ּכּנ"ל, אדם" "לא ְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹּבבחינת 

ּבאֹור  יֹותר, ּולמעלה הּכתר'. 'חיצֹונּיּות ְְְִִִֵֶֶַַַָָּבחינת

את  ׁשלהאיר ה'אֹור ּבחינת הּצמצּום, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּלפני

מּגעת  הּתׁשּובה מהֿׁשאיןּֿכן ְֵֵֶַַַַַָָָהעֹולמֹות'.

ׁשלגּלֹות  ה'אֹור ּבבחינת ועד הּכתר', ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָּב'ּפנימּיּות

ְַעצמּותֹו'.
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פ"ג.62) דר"א השביעי63)פרקי ובחודש יד).בד"ה ע' תש"ל המאמרים (ספר פ"ח דר"ה ב' דיום

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ô·eÓ ‰fÓ ‰p‰ומודגשdÈ‡ '¯˙k‰ ˙eiBˆÈÁ'L ¯˙BÈa ƒ≈ƒ∆»¿≈∆ƒƒ«∆∆≈»

È¯‰L ,Ïe·bŒÈÏa‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ הכתר Ó„¯‚‰חיצוניות È‰BÊ ¬ƒƒƒ¿««¿ƒ¿∆¬≈ƒ«¿≈»
,'ÌÈÏˆ‡p'Ï ˙ÎiML,הנבראים'ÌÈÏˆ‡p'‰L ÈÙk e‰fL ‡l‡ ∆«∆∆«∆¡»ƒ∆»∆∆¿ƒ∆«∆¡»ƒ

ÌL¯La Ì‰'השתלשלות ב'סדר רבות מדריגות עוד האור ירידת אחרי ורק ≈¿»¿»
אך  בפועל, מוגבלים נבראים התהוו

חיצוניות  זו, שבחינה כיוון מקום מכל

זו  הרי לנאצלים, שורש היא הכתר,

בלי  על מדובר שלא נוספת הדגשה

אמיתי. סוף ואין ÈÁa˙גבול ˜¯Â¿«¿ƒ«
‡È‰L ,'¯˙k‰ ˙eiÓÈt'¿ƒƒ«∆∆∆ƒ
'ÏÈˆ‡naL ‰BzÁz ‰ÈÁa'¿ƒ»«¿»∆««¬ƒ

בבורא  ÎLÓpL˙בחינה ÈÙk)¿ƒ∆ƒ¿∆∆
ÌL ‰p‰ ,(¯˙k‰ ˙¯ÈÙÒaƒ¿ƒ««∆∆ƒ≈»

‡˜Âcהכתר ‰e‡בפנימיות «¿»
ÛBÒŒÔÈ‡‰ ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡¬ƒƒƒ¿«»≈

.Ïe·bŒÈÏa‰Â¿«¿ƒ¿
מבחינת  שהעלייה ומוסיף וממשיך

היינו  אדם', 'לא לבחינת 'אדם'

ובאו  שירדו כפי באלוקות מבחינות

בלי  שהן באלוקות לבחינות בגבול

עד  רק לא היא אמיתי, סוף ואין גבול

מזה: למעלה גם אלא הכתר פנימיות

,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÔÎÂ בדרגות ¿≈¿«¿»≈
הכתר  מפנימיות (למעלה נעלות יותר

הכתר) ÔÈÚוחיצוניות ˙eÏÏÎaƒ¿»ƒ¿«
Èelb‰Â ¯B‡‰ האלוקי האור של »¿«ƒ

בעצמו, »Ú„מהקדושֿברוךֿהוא
ÈÙlL ¯B‡‰ ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»∆ƒ¿≈

,ÌeˆÓv‰ מתגלה שהאור כפי «ƒ¿
צמצום  בו ואין האלוקות מעצמות

אין  אור כמובן שהוא והסתר והעלם

כלל גבול ובלי ÔÈÚסוף e‰fL∆∆ƒ¿«
שקודם  ז"ל חכמינו בדברי האמור

עולם  שיהיה (וכדי העולם שנברא

האין  האור מוגבלים ונבראים מוגבל

והסתר) בצמצום בא ‰e‡סוף ‰È‰"»»
הואֿבעצמו  ¿BÓLeהקדושֿברוך

ממנו  ומתגלה ומתפשט המאיר האור

"„·Ïa62,,ונבראים עולמות של מציאות היתה לא iÓ„ועדיין ‰p‰ ƒ¿«ƒ≈ƒ«
Èelb ÔËL¯Ú ÌÚc ÔÈ‡ CÈÏb) ÔBL‡¯‰ Èelba בגילוי מיד «ƒ»ƒ¿«¿ƒ∆∆¿¿¿ƒ

‡el,הראשון  ˙BÈÁa ÈzL ÔLÈ בשביל ) מתגלה שהוא כפי האור ∆¿»¿≈¿ƒ≈
שמדובר  אלא הכתר חיצוניות לבחינת (בדומה נפרדת אחרת, מציאות להאיר

יותר) נעלית לפנימיות בדרגה (בדומה האלוקות של הארה שהוא כפי והאור

נעלית  בדרגה שמדובר אלא ÏÈÚÏיותר)הכתר ¯‡a˙pL BÓÎe63 ¿∆ƒ¿»≈¿≈
לאור  יוצא השנה, בראש שנאמר השביעי' 'ובחודש המתחיל דיבור במאמר

זו) שזה השנה לראש מלכות' ב'דבר אפשר בדרך ביאור ÈzLעם LiL∆≈¿≈
'¯B‡'a ˙BÈÁa בחינה הצמצום, לפני האלוקות מעצמות ומתגלה המאיר ¿ƒ»

‡˙אחת  ¯È‡‰ÏL ¯B‡'∆¿»ƒ∆
'˙BÓÏBÚ‰ את להאיר שנועד אור »»

עצמה, לאלוקות שמחוץ המציאות

ופנימית  יותר נעלית שנייה, ובחינה

B˙eÓˆÚ'יותר, ˙Bl‚ÏL ¯B‡'Â¿∆¿««¿
האלוקות  עצמיות של גילוי שהוא

BÊ,עצמה. ‰‚¯„Óa Ì‚Â שהיא ¿«¿«¿≈»
שלפני  אור מאוד, נעלית מדרגה כאמור

È‡‰ÏL¯הצמצום, ¯B‡'‰ ‰p‰ƒ≈»∆¿»ƒ
'˙BÓÏBÚ‰ מסויים ‡˙ שבמובן ∆»»

ונבראים  לעולמות ומקור שורש הוא

ÔÈÚמוגבלים  ˙ÈzÓ‡ BÈ‡≈¬ƒƒƒ¿«
È¯‰L ,Ïe·bŒÈÏa‰Â ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈¿«¿ƒ¿∆¬≈

,˙BÓÏBÚ ‡e‰ BÈÚ ירידה ואחרי ƒ¿»»
יתהוו  רבים ובצמצומים רבות בדרגות

מוגבלים  עולמות «∆‡l‡ממנו
˙‡ ¯È‡‰Ï' ‡e‰ BÈÚL∆ƒ¿»¿»ƒ∆

,'˙BÓÏBÚ‰ באור מוארים שיהיו »»
Bl‚ÏL˙אלוקי, ¯B‡'‰ ˜¯Â¿«»∆¿«

ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‡e‰ 'B˙eÓˆÚ«¿¬ƒƒƒ¿«
.ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈

ÈelÚ‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המיוחד ¿«ƒ∆»»ƒ
‰ÚÓk) ‰·eLz‰ ÔÈÚaL∆¿ƒ¿««¿»¿«¬≈

‰"aw‰ היא החוטא של שהתקנה «»»
("BÏ ¯tk˙ÈÂ ‰·eLz ‰NÚÈ"«¬∆¿»¿ƒ¿«≈
‰ÚÓ) ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ ÏÚ«ƒ¿««»¿»«¬≈

‰¯Bz‰ שאלה אותה "È·È‡על «»»ƒ
Û‡ Èk ,("BÏ ¯tk˙ÈÂ ÌL‡»»¿ƒ¿«≈ƒ«
ÌÈÚÈbÓ ˙Ba¯w‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»¿»«ƒƒ
Ï"pk "Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«…»»««
'אדם', מבחינת למעלה ומתעלים

˙ÈÁa ˜¯ ‰Ê È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈∆«¿ƒ«
BˆÈÁ'‰ÏÚÓÏe .'¯˙k‰ ˙ei ƒƒ«∆∆¿«¿»
,¯˙BÈקיימת זו שבחינה B‡a¯כפי ≈»

,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL זו ‡˙הרי ¯È‡‰ÏL ¯B‡'‰ ˙ÈÁa ∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ«»∆¿»ƒ∆
˙eiÓÈt'a ˙ÚbÓ ‰·eLz‰ ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó .'˙BÓÏBÚ‰»»«∆≈≈«¿»«««ƒ¿ƒƒ

'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚ÏL ¯B‡'‰ ˙ÈÁ·a „ÚÂ ,'¯˙k‰ נעלה זה ועניין «∆∆¿«ƒ¿ƒ«»∆¿««¿
האדם  של בעלייה שהיא כפי אדם' 'לא לבחינת העלייה מעניין יותר

הקרבנות. ידי על לאלוקות והתקרבותו
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eb'כד jiwl` 'ied cr l`xyi daey

אלקיe‰ÊÂ,"ו) הוי' עד יׂשראל "ׁשּובה ¿∆ְֱֲִֵֶַָָָָֹ

הּתׁשּובה  ענין הּוא יׂשראל" ְְְִִֵַַָָָ"ׁשּובה

אדם", "לא לבחינת למעלה מּלמּטה ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָָָֹוההעלאה

ּבחינת  ׁשּזהּו האיןֿסֹוף, ענין לאמּתית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָועד

ׁשּזֹוהי  וכיון ּכּנ"ל. עצמּותֹו' ׁשּלגּלֹות ְְְִֵֶֶַַַַָָה'אֹור

ּכאן  נאמר לכן נעלית, הּיֹותר למדרגה ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָעלּיה

צרי אחרּֿכ אמנם, ּדוקא. יׂשראל" ְְְִִֵַַַָָָָָָָ("ׁשּובה)

והינּו, ההׁשּתלׁשלּות, ּבסדר ּגם האֹור ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֻׁשּימש

ּבבחינה  הּוא הּתׁשּובה ענין ׁשעצם ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָׁשאף

צרי אחריֿכן הּנה מהתחּלקּות, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָׁשּלמעלה

ההׁשּתלׁשלּות  ּבסדר ּגם זֹו ּבחינה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָלהמׁשי

ׁשּכתּוב  מה ּכּלכם 64[ועלּֿדר הּיֹום נּצבים אּתם ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ

עד  עצי מחֹוטב ּגֹו' ׁשבטיכם ראׁשיכם ְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָּגֹו'

ׁשּלמעלה  ענין הּוא ּד"ּכּלכם" ,מימי ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָֻׁשֹואב

ּגם  להמׁשי צרי זֹו ּבחינה א ְְְְְִִִִֵַַַַָָמהתחּלקּות,

מ"ראׁשיכם  ׁשּבּנפׁש, הּסּוגים עׂשר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּבכל

.["מימי וׁשֹואב עצי "חֹוטב עד ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַׁשבטיכם"

,"אלקי הוי' עד יׂשראל) ("ׁשּובה נאמר זה ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹועל

הּקּוין  לׁשני נחלקת ההׁשּתלׁשלּות ּכללּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּדהּנה

הם  הּׁשמֹות ּובענין וגּוף', 'נפׁש וכלים', ְְְְִִֵֵֵֶֶַַ'אֹורֹות

"עד  נאמר זה ועל ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשני

העצם  ׁשם ׁשהּוא הוי', ׁשּׁשם ,"אלקי 65הוי' ֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹ

הּמיחד  הּמפרׁש66ׁשם "אלקי",67וׁשם יהיה , ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

וחּיּות 68ּכח. ְֲֶַֹ

CÈLÓÓe ּדאף ּדברים", עּמכם "קחּו ּבּכתּוב, «¿ƒְְְִִֶַַָָָ

מּכלֿ ּבּלב, היא הּתׁשּובה ְִִִֵֶַַַָָׁשעּקר

עּמכם  "קחּו ענין את ּבמיחד ּכאן מדּגיׁש ְְְְִִִִֶֶַַַָָָֻמקֹום

לּנפׁש, קֹודמת הּגּוף ׁשהתהּוּות לפי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָּדברים",

) העּקר הּוא ׁשאף והּמעׂשה והינּו, ג). סעיף כנ"ל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָ

ּומּגעת  מהתחּלקּות, למעלה היא ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָׁשהּתׁשּובה
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ט.64) כט, פכ"ח.65)נצבים ב' מאמר עיקרים ואילך. פס"א ח"א מו"נ יט. שער פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל' משנה כסף

א.66) ס, סנהדרין א. לח, ה"ב.67)סוטה פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם שם. וסנהדרין בלק 68)סוטה ג. מ, שלח לקו"ת ראה

תשמ"ז. לדוד תפלה ד"ה וראה ע"ג. ריש עג,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"Ï‡¯NÈ ‰·eL" ,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ „Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" e‰ÊÂ (Â¿∆»ƒ¿»≈«¬»»¡…∆»ƒ¿»≈

‰‡ÏÚ‰‰Â ‰·eLz‰ ÔÈÚ ‡e‰ תשובה העושה האדם hÓlÓ‰של ƒ¿««¿»¿««¬»»ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ עדÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Ï „ÚÂ ,"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·Ï ¿«¿»ƒ¿ƒ«…»»¿««¬ƒƒƒ¿«

.Ï"pk 'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚lL ¯B‡'‰ ˙ÈÁa e‰fL ,ÛBÒŒÔÈ‡‰»≈∆∆¿ƒ«»∆¿««¿««
‰‚¯„ÓÏ ‰iÏÚ È‰BfL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¬ƒ»¿«¿≈»

ÔÎÏ ,˙ÈÏÚ ¯˙Bi‰ למרות «≈«¬≈»≈
מצב  שהוא חטא על בתשובה שמדובר

על  שמדובר כיוון ירוד, רוחני

התשובה, ידי על הגדולה ההתעלות

"Ï‡¯NÈ (‰·eL") Ô‡k ¯Ó‡∆¡««»ƒ¿»≈
‡˜Âc,והחשיבות המעלה שם שהוא «¿»

המאמר. בתחילת «¿«‡ÌÓ,כמבואר
CkŒ¯Á‡ לאלוקות ההתקרבות לאחר ««»

שבה  למעלה מלמטה 'העלאה' בדרך

מעלה, למעלה מתעלה CÈ¯»̂ƒהאדם
¯„Òa Ìb ¯B‡‰ C˘ÓiL∆À¿«»«¿≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ מלמעלה וירד «ƒ¿«¿¿
הבריאה, גדרי בתוך ויחדור למטה

ÔÈÚ ÌˆÚL Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆∆∆ƒ¿«
‰ÈÁ·a ‡e‰ ‰·eLz‰«¿»ƒ¿ƒ»

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓlL לדרגות ∆¿«¿»≈ƒ¿«¿
סוף, האין עניין והוא ≈p‰ƒ‰שונות,

ÔÎŒÈ¯Á‡'ה'העלאה ˆ¯CÈאחרי «¬≈≈»ƒ
BÊ ‰ÈÁa CÈLÓ‰Ï¯„Òa Ìb ¿«¿ƒ¿ƒ»«¿≈∆

‰Ó C¯cŒÏÚÂ] ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿¿«∆∆«
·e˙kL64 שקוראים בפרשה בתורה ∆»

השנה ראש לפני ÌÈ·vתמיד Ìz‡«∆ƒ»ƒ
ÌÎÈL‡¯ 'Bb ÌÎlk ÌBi‰«À¿∆»≈∆
EÈˆÚ ·ËBÁÓ 'Bb ÌÎÈË·Lƒ¿≈∆≈≈≈∆
"ÌÎlk"c ,EÈÓÈÓ ·‡BL „Ú«≈≈∆¿À¿∆
‰ÏÚÓlL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿«¿»

,˙e˜lÁ˙‰Ó אחדות של בחינה ≈ƒ¿«¿
והבדלים  חלוקה אין שבה מוחלטת

CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ BÊ ‰ÈÁa C‡«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ
ותפעל  NÚ¯שתרד ÏÎa Ìb«¿»∆∆

ÌÎÈL‡¯"Ó ,LÙpaL ÌÈ‚eq‰«ƒ∆«∆∆≈»≈∆
EÈˆÚ ·ËBÁ" „Ú "ÌÎÈË·Lƒ¿≈∆«≈≈∆
‰Ê ÏÚÂ .["EÈÓÈÓ ·‡BLÂ¿≈≈∆¿«∆
„Ú (Ï‡¯NÈ ‰·eL") ¯Ó‡∆¡«»ƒ¿»≈«

,"EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ שהתשובה היינו ¬»»¡…∆
אלוקיך' 'ה' לבחינת עד להיות צריכה

˙B¯B‡' ÔÈew‰ ÈLÏ ˙˜ÏÁ ˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏk ‰p‰c¿ƒ≈¿»«ƒ¿«¿¿∆¿∆∆ƒ¿≈««ƒ

,'ÌÈÏÎÂ מדרגה למטה, מלמעלה ונמשך יורד האלוקי האור שבה הדרך ¿≈ƒ
ב'כלים' מתלבשים גבול) בלי הם עצמם (שמצד שהאורות הוא לדרגה,

עניין  כמו והוא ובאמצעותם, הכלים דרך ומאירים האור) את (המגבילים

,'Ûe‚Â LÙ' באמצעות היא והתגלותה ופעולתה האורות כמו היא שהנפש ∆∆¿
לאור  כלים הם ואבריו שהוא הגוף

ÈLהנפש  Ì‰ ˙BÓM‰ ÔÈÚ·e¿ƒ¿««≈≈¿≈
,ÌÈ˜Ï‡Â 'ÈÂ‰ ˙BÓM‰'הוי שם «≈¬»»≈…ƒ

אלוקים  ושם המאירים האורות הוא

המגבילים  הכלים Ê‰הוא ÏÚÂ¿«∆
¯Ó‡ שהיא התשובה עניין אודות ∆¡«

להיות ‡EÈ˜Ï",צריכה 'ÈÂ‰ „Ú"«¬»»¡…∆
ÌL ‡e‰L ,'ÈÂ‰ ÌML∆≈¬»»∆≈

ÌˆÚ‰65 לעצמיות המתייחס השם »∆∆
‰ÁÈn„האלוקות ÌL66 שאר מכל ≈«¿À»

‰L¯Ùnהשמות  ÌLÂ67 לו שיש ¿≈«¿…»
בהלכה, מיוחדים ∆¿È‰Èƒ‰גדרים

E˙eiÁÂ EÁk ,"EÈ˜Ï‡"68 ¡…∆…¬¿«∆
אין  הוא עצמו שמצד הוי' ששם היינו

לתוך  ויומשך ירד גבול, ובלי סוף

האלוקים  'אלוקיך', ויהיה המציאות

האדם, של והחיות הכוח היינו שלך,

בפנימיות. באדם שיחדור ידי על

ÌÎnÚ eÁ˜" ,·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿ƒ»∆
¯wÚL Û‡c ,"ÌÈ¯·c¿»ƒ¿«∆ƒ«

·la ‡È‰ ‰·eLz‰ ברגש היינו «¿»ƒ«≈
חיצוני, בדיבור ולא «ŒÏkÓƒהפנימי

˙‡ „ÁÈÓa Ô‡k LÈb„Ó ÌB˜Ó»«¿ƒ«ƒ¿À»∆
,"ÌÈ¯·c ÌÎnÚ eÁ˜" ÔÈÚƒ¿«¿ƒ»∆¿»ƒ

הווידוי, לעניין מתייחס ÈÙÏ¿ƒשכאמור
Ûeb‰ ˙ee‰˙‰L המדבר שהוא ∆ƒ¿««

LÙpÏ ˙Ó„B˜ הכוונה היא שבה ∆∆«∆∆
‰wÚ¯בלב, ‡e‰ ‰NÚn‰Â¿««¬∆»ƒ»

וחשיבות  עדיפות יש בפועל ולמעשה

הכוונה ‚כנ"ל (לגבי ÛÈÚÒ שם ¿ƒ
על  האדם יצירת אופן היה שכך נתבאר

כגוף  תחילה הקדושֿברוךֿהוא, ידי

בו  נפח כך ואחר חיות ללא 'גולם'

חיים  נשמת ).הקדושֿברוךֿהוא
‡È‰ ‰·eLz‰L Û‡L ,eÈ‰Â¿«¿∆«∆«¿»ƒ

˙e˜lÁ˙‰Ó ‰ÏÚÓÏ לדרגות ¿«¿»≈ƒ¿«¿
גבול, ובלי 'פשוט' עניין אלא שונות

˙ÚbÓe לאלוקות והתקרבות התעלות לאדם ‰ÈÂ',וגורמת ÌL ˙ÈÁ·a «««ƒ¿ƒ«≈¬»»
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כה l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y

ה'אֹור  לבחינת עד העצם, ׁשם הוי', ׁשם ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבבחינת 

מּכלֿמקֹום  הּנפׁש, ענין ׁשּזהּו עצמּותֹו', ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשלגּלֹות

לבחינת  עד נמׁשכת להיֹות צריכה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָהּתׁשּובה

ּבזה, הענין ּוכללּות העּקר". [ׁש]הּוא ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ"הּמעׂשה

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר מה ׁשּבכל 69ּכּידּוע ְְְֵֶֶַַַַָָָ

ענין  ׁשּכל ּדכיון ונפׁש', 'ּגּוף יׁשנֹו וענין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָענין

'ּגּוף  יׁש ּובאדם האדם, ּבׁשביל הּוא ְְִִִֵַַָָָָָָההתהּוּות

ׁשּבכל  הּמדרגֹות ּבכל ונפׁש' 'ּגּוף יׁש לכן ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָונפׁש',

'אֹורֹות  ענין הּוא ּובכללּות ההׁשּתלׁשלּות. ְְְְְִִִֵֶַַַָסדר

ידּוע  ׁשהרי האֹורֹות 70וכלים', ׁש"מהתעּבּות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּבחינת  הם ׁשה'אֹורֹות' ונמצא, הּכלים", ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָנעׂשּו

ּב'אֹורֹות' וגם 'ּגּוף'. ּבחינת הם וה'ּכלים' ְְְִִֵֵֶֶַַַָ'נפׁש',

ה'אֹור' ּבחינת אּלּו, ּבחינֹות ׁשּתי יׁשנן ְְְְְִִֵֵֶַַָָָעצמם

ׁשהּוא  ּכמֹו ה'אֹור' ּובחינת ה'ּכלי', נעׂשה ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָׁשּמּמּנּו

ענין  הּוא  הרא ׁשֹון ּובׁשרׁשם מה'ּכלי'. ְְְְְִִִֵַַָָָָֻמבּדל

ׁשּלגּלֹות  ו'האֹור העֹולמֹות', את ׁשּלהאיר ְְְִֶֶֶַָָָָָ'האֹור

ּבחינֹות  ׁשּתי יׁש ׁשּב'אֹורֹות' ּוכׁשם ְְְְִֵֵֵֶַָעצמּותֹו'.

ּב'ּכלים', ּגם אּלּו ּבחינֹות ׁשּתי יׁש ּכמֹוֿכן ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַאּלּו,

הּכלים', ו'חיצֹונּיּות הּכלים' 'ּפנימּיּות ענין ְְְְִִִִִִִֵֵַַַוהּוא

ה'אֹור' עם מתאחדים הּכלים' 'ּפנימּיּות ְְֲִִִִִִִֵַַָּכי

הּכלים', ו'חיצֹונּיּות 'אֹור'. הּוא וענינם ְְְְִִִִֵֶַָָָׁשּבתֹוכם,

'ּכלים', הּוא ענינם לחּוץ , נׁשּפע האֹור ְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשעלֿידם

יׁשנֹו ׁשּבאדם לפי הּוא זה וכל והגּבלה. ְְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָמדידה

עצמֹו, האדם ּבנפׁש וגם ּכּנ"ל, ונפׁש' ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָ'ּגּוף

יׁש הּתֹורהּֿומצֹות, ענין ׁשהּוא ׁשּבֹו, ְְְִִִִֵֶֶַַַָּבּפנימּיּות

ּגם  הּנה  זה, ּומ ּצד ּבארּכה . ּכּנ"ל ונפׁש', ֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֻ'ּגּוף

ּבתֹורהֿ ׁשּנעׂשה ּבּפגם רצֹונֹו", ל"עֹוברי ְְְְְְֲֵֵֶַַַָָָּבנֹוגע

ּבּתׁשּובה  ּגם ולכן ונפׁש', 'ּגּוף ענין יׁשנֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָּומצֹות,

ונפׁש', 'ּגּוף להיֹות צריכים הּפגם את ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָהמתּקנת
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(69.86 ע' תש"ג השיחות ספר סע"ב. ר, ח"א לקו"ד .162 ע' אידיש המאמרים ספר (שער 70)ראה ו שער חיים עץ

ואילך. קעו ע' תרס"א המאמרים ספר ואילך. ספכ"ח היחוד שער וראה פ"א. אבי"ע) סדר (שער מז שער פ"ג. העקודים)

וש"נ. יב. ע' תרפ"ב ואילך. מה ע' עת"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚ÏL ¯B‡'‰ ˙ÈÁ·Ï „Ú ,ÌˆÚ‰ ÌL כמבואר ≈»∆∆«ƒ¿ƒ«»∆¿««¿

הקרבנות, לגבי התשובה מעלת יתרון אודות באריכות ÔÈÚלעיל e‰fL∆∆ƒ¿«
LÙp‰ דבר לכאורה שהוא המעשה מעניין ופנימי עמוק יותר כמובן שהוא «∆∆

בלבד, Ú„חיצוני ˙ÎLÓ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰·eLz‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆«
‡e‰[L] ‰NÚn‰" ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«««¬∆∆

"¯wÚ‰ צריכה ההתעלות ואחרי »ƒ»
המ  למטה,להיות עד העניין של שכה

ומבאר. שממשיך וכפי

,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe בצורך ¿»»ƒ¿»»∆
(שבעניין  שבלב שהכונה ובחשיבות

ה' עד ישראל 'שובה התשובה,

וגילוי  ביטוי לידי תבוא אלוקיך')

עמכם  ('קחו המעשה עניין בדיבור,

nL·‡¯דברים') ‰Ó Úe„ik«»««∆¿»≈
Á"ÂÓ ˜"Î וחמי מורי קדושת כב'

¯"BÓ„‡69ÔÈÚÂ ÔÈÚ ÏÎaL «¿∆¿»ƒ¿»¿ƒ¿»
ÏkL ÔÂÈÎc ,'LÙÂ Ûeb' BLÈ∆¿¿∆∆¿≈»∆»

˙ee‰˙‰‰ ÔÈÚ פרטי כל של ƒ¿««ƒ¿«
‰‡„Ìהבריאה  ÏÈ·La ‡e‰ƒ¿ƒ»»»

כל  של והתכלית המטרה שהוא

'Ûebהנבראים, LÈ Ì„‡·e»»»≈
'LÙÂ Ûeb' LÈ ÔÎÏ ,'LÙÂ¿∆∆»≈≈¿∆∆
¯„Ò ÏÎaL ˙B‚¯„n‰ ÏÎa¿»««¿≈∆¿»≈∆
‡e‰ ˙eÏÏÎ·e .˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ¿»

,'ÌÈÏÎÂ ˙B¯B‡' ÔÈÚ האורות ƒ¿«¿≈ƒ
הגוף  הם והכלים דבר שבכל הנפש הם

דבר  Úe„Èשבכל È¯‰L70 ∆¬≈»«
eNÚ ˙B¯B‡‰ ˙eaÚ˙‰Ó"L∆≈ƒ¿«»«¬

,"ÌÈÏk‰,וחסידות בקבלה כמבואר «≈ƒ
ונעשה  מתלבש האור (שבהם הכלים

ונתהוו  נוצרו ובהגבלה) מסוים ב'ציור'

שלאחר  מכך היינו האורות, מהתעבות

העליון  משורשם האורות התגלות

'עבים', נעשו, הם למטה, וירידתם

ועדינים  דקים פחות היינו כביכול,

זה  וצמצום הירידה קודם שהיו מכפי

התהוות  את שמאפשר הוא באורות

‰Ìהכלים, '˙B¯B‡'‰L ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»≈
Ì‰ 'ÌÈÏk'‰Â ,'LÙ' ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆¿«≈ƒ≈
'˙B¯B‡'a Ì‚Â .'Ûeb' ˙ÈÁa¿ƒ«¿«»

epnnL '¯B‡'‰ ˙ÈÁa ,el‡ ˙BÈÁa ÈzL ÔLÈ ÌÓˆÚ«¿»∆¿»¿≈¿ƒ≈¿ƒ«»∆ƒ∆
'ÈÏk'‰ ‰NÚ,כלי ממנו שנהיה עד ו'נתעבה' שירד ÈÁ·e˙האור «¬»«¿ƒ¿ƒ«

‡e‰L BÓk '¯B‡'‰ עצמו ÈÏk'‰Ó'.ומרומםÏc·Óמצד »¿∆À¿»≈«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÌL¯L·e,והנפש הגוף והכלים, האורות ÔÈÚשל ‡e‰ ¿»¿»»ƒƒ¿«

'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚lL ¯B‡‰'Â ,'˙BÓÏBÚ‰ ˙‡ ¯È‡‰lL ¯B‡‰'»∆¿»ƒ∆»»¿»∆¿««¿
באריכ  לעיל כמבואר הצמצום, שלפני באור הבחינות ≈¿ÌLÎeות.שתי

˙BÈÁa ÈzL LÈ '˙B¯B‡'aL∆»≈¿≈¿ƒ
,el‡ לעניין שמקבילה באור בחינה ≈

שמקבילה  ובחינה והנפש האורות

והגוף הכלים LÈלעניין ÔÎŒBÓk¿≈≈
'ÌÈÏk'a Ìb el‡ ˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ≈««≈ƒ

'eiÓÈt˙עצמם, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿«¿ƒƒ
'ÌÈÏk‰ האור עניין כנגד «≈ƒ

'ÌÈÏk‰ ˙eiBˆÈÁ'Â עניין כנגד ¿ƒƒ«≈ƒ
‰ÌÈÏk'הכלים, ˙eiÓÈt' Èkƒ¿ƒƒ«≈ƒ

'¯B‡'‰ ÌÚ ÌÈ„Á‡˙Óƒ¿«¬ƒƒ»
ÌÎB˙aL,הכלים ÌÈÚÂשבתוך ∆¿»¿ƒ¿»»

'¯B‡' ‡e‰ במידה היא וההתאחדות

להיות  הופך עצמו הכלים שעניין כזו

התאחדו. שאיתו האור עניין

ŒÏÚL ,'ÌÈÏk‰ ˙eiBˆÈÁ'Â¿ƒƒ«≈ƒ∆«
¯B‡‰ Ì„È בכלים ÚtLהמלובש »»»ƒ¿»

‰e‡ונמשך ÌÈÚ ,ıeÁÏ«ƒ¿»»
ÏÎÂ .‰Ïa‚‰Â ‰„È„Ó ,'ÌÈÏk'≈ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿»

‰Ê הן דרגה, שבכל לכך והסיבה ∆
שתי  את יש בכלים, והן באורות

כלים, וגם אורות גם ‰e‡הבחינות,
Ûeb' BLÈ Ì„‡aL ÈÙÏ עניין ¿ƒ∆»»»∆¿

הכלים LÙÂ'האורות  Ï"pk,עניין ¿∆∆««
,BÓˆÚ Ì„‡‰ LÙa Ì‚Â¿«¿∆∆»»»«¿
ÔÈÚ ‡e‰L ,BaL ˙eiÓÈta«¿ƒƒ∆∆ƒ¿«
Ûeb' LÈ ,˙BˆÓeŒ‰¯Bz‰«»ƒ¿≈

,'LÙÂ שהוא המצוות מעשה היינו »∆∆
עניין  שהוא המצוות וכוונת הגוף, עניין

Ê‰,הנפש „vÓe .‰k¯‡a Ï"pk«««¬À»ƒ«∆
יש  בקדושה הדברים שבשורש כיוון

ונפש, גוף וכלים, Ìbאורות ‰p‰ƒ≈«
,"BBˆ¯ È¯·BÚ"Ï Ú‚Ba לעניין ¿≈«¿¿≈¿
ושלום, חס ה', רצון על «¿»Ì‚taעבירה

,˙BˆÓeŒ‰¯B˙a ‰NÚpL∆«¬»¿»ƒ¿
מהעבירה, ÔÈÚכתוצאה BLÈ∆¿ƒ¿«

,'LÙÂ Ûeb''ו'נפש הפגם 'גוף' »∆∆
BÈ‰Ï˙הפגם, ÌÈÎÈ¯ˆ Ì‚t‰ ˙‡ ˙w˙Ó‰ ‰·eLza Ìb ÔÎÏÂ¿»≈««¿»«¿«∆∆∆«¿»¿ƒƒƒ¿

,‰·eLzaL ‰ek‰ È„ÈŒÏÚL ,eÈ‰Â ,'LÙÂ Ûeb' רגש »∆∆¿«¿∆«¿≈««»»∆«¿»
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eb'כו jiwl` 'ied cr l`xyi daey

החרטה  ׁשּבּתׁשּובה, הּכּונה ׁשעלֿידי ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָוהינּו,

ע  ׁשּבּתׁשּובה,והּקּבלה ה'נפׁש' ׁשּזֹוהי להּבא, ל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּדברים', 'וּדּוי ועלֿידי ׁשּבּפגם. ה'נפׁש' ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָנתקן

הּפגם, 'ּגּוף' נתקן והּמעׂשה, ה'ּגּוף' ְְְֲִֶֶֶַַַַַָׁשּזהּו

לה'צמח  ּותׁשּובה" וּדּוי ּב"מצות ְְְְְִִֶַַַַָָֹּכּמבאר

ׁשהעּקר 71צדק' הינּו, ּגֹו', עּמכם" "קחּו וזהּו . ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָ

ּגםּֿכן  צרי ו"עּמכם" ּבּלב, הּתׁשּובה ְְִִֵֵֶַַַָָָהּוא

הּקלּפה  'ּגּוף' את ּגם להעביר ּכדי ויּדּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָלדברי

תר"ל  ּבׁשנת ּבּמאמר מה 72(ּכּמבאר ּגםּֿכן וזהּו .( ְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹ

ּגם  ּכי ׂשפתינּו", פרים "ּונׁשּלמה ּבּכתּוב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּמסּים

('נפׁש') הּכּונה חּבּור הּוא הּקרּבנֹות ְְִִֶֶַַַַָָָָענין

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ('ּגּוף'), "אחד 13והּמעׂשה ְְֲֲֵֶֶַַַַַָ

לּבֹו ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּמרּבה

ׁשּבּׁשמים 73[ּדעּתֹו [לאביו לּׁשמים" והינּו,74] ,[ ְְְְִִִֶַַַַַַָָָ

הּממעיט", ו(אחד) הּמרּבה "(אחד) ּבענין ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגם

כּו'). ׁשּיכּון" ("ּובלבד הּכּונה ענין ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֻימׁש

יׂשראל e‰ÊÂז) "ׁשּובה הּפסּוק ׁשאמירת מה ּגם ¿∆ְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשּבת  היא ּגֹו' "אלקי הוי' ְֱֲִֶַַָָָֹעד

ׁשיר  אֹומרים ׁשּבהם 75ׁשּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ

הוי' קראתי מּמעמּקים וידּוע 76הּמעלֹות ,77 ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָ

וזהּו מעמק', לפנים 'עמק הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹׁש"מּמעמּקים"

והינּו, מּקרּבנֹות, ּגם ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָענין

וכּנ"ל  'עמק', ּבבחינת מּגיע הּקרּבנֹות ענין ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּגם

אבל  אדם", "לא ּבבחינת מּגיעים ְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

ׁשּמּגעת  הּתׁשּובה ואלּו סתם. 'עמק' רק ְְְִֶֶֶַַַַַָָֹזהּו

ה'אֹור  ּבחינת הּבליּֿגבּול, אמּתית ְְְְֲִִִִִִַַַָּבבחינת

מעמק' לפנים 'עמק ענין הּוא עצמּותֹו', ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשּלגּלֹות

ה'ּיחידה' ּבמׁש78(ּבחינת זה מזמֹור ואֹומרים .( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָ
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ואילך.71) א לח, מצותיך שסג.72)דרך ספי"ג).73)ע' (מנחות שלפנינו משניות בדפוסי הגירסא א.74)כ"ה טו, שבועות

.(79 ע' חנ"ח התוועדויות מנחם (תורת סי"ז המאמר שלאחרי בשיחה קל.75)וראה מזמור דרושי 76)תהלים הכוונות שער

סק"ב  סנ"ד או"ח מג"א במקומו. האריז"ל סידור פ"ז. ר"ה תפילות שער חיים, עץ פרי לתחילתו. קרוב א') דרוש (לפני ר"ה

ב. סב, לר"ה דרושים לקו"ת גם וראה במקומו. אדה"ז סידור תקפב. ר"ס או"ח עט"ז כתבים. סט,77)בשם ח"ג זהר ראה

תשי"ט  הנ"ל רד"ה ואילך). 18 ע' תש"ג המאמרים (ספר תש"ג המעלות שיר ד"ה וראה ע"ב. ריש סג, ח"ב ואילך. סע"ב

ואילך). קיט ע' תשרי המאמרים ספר מנחם (תורת תשמ"ח תשל"ט. ג). ע' תשי"ט המאמרים תער"ב 78)(ספר המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ë¯Á‰העבר a‰Ï‡על ÏÚ ‰Ïaw‰Â,בלב היא È‰BfLשגם «¬»»¿««»»«¿«»∆ƒ

ÈecÂ' È„ÈŒÏÚÂ .Ì‚taL 'LÙ'‰ Ô˜˙ ,‰·eL˙aL 'LÙ'‰«∆∆∆«¿»ƒ¿««∆∆∆«¿»¿«¿≈ƒ
'ÌÈ¯·c,בדיבור‰NÚn‰Â 'Ûeb'‰ e‰fL,התשובה Ô˜˙של ¿»ƒ∆∆«¿««¬∆ƒ¿«

"‰·eL˙e ÈecÂ ˙ÂˆÓ"a ¯‡·nk ,Ì‚t‰ 'Ûeb' דרך' בספר «¿»«¿…»¿ƒ¿«ƒ¿»
המצות' טעמי – »∆»¿ÁÓˆ'‰Ïמצותיך

ב'דרך 71ˆ„˜' מהביאור קטע (וזהו ∆∆
להם  יש שהקליפות .... שם: מצותיך'

והתהוותם  וגוף. נפש וכלי, אור כן גם

התאווה  עלֿידי כי הוא, חטא עלֿידי

ליצלן, רחמנא הרעה הנפש מתהווה

וכל  הגוף... מתהווה המעשה ועלֿידי

למעלה  מושרש שהאדם לפי הוא זה

כך, ידי ועל דקדושה, ספירות בעשר

ממשיך  שלו והמעשה התאווה עלֿידי

שמיו"ד  מיניקה וגוף נפש להם

צריך  אזי כששב והנה, ספירות...

להעבירם  הנ"ל הקליפות את להמית

עם  החרטה עלֿידח וזהו העולם... מן

שהוא  החרטה עלֿידי הנה כי הוידוי.

מוציא  בזה החטא, מן הרצון עקירת

מן  היה שתולדתה הקליפה, מן הנפש

רצונו  בעקירת ועתה שבלב, התאווה

אך  כנ"ל. נפשה מוציא הרי ותאותו

וידוי  עלֿידי הוא גופה, למחות כדי

מעשה, הוי שפתיו דעקימת דברים,

כלא  והיה גופה ממחה הוא ובזה

היה").

,eÈ‰ ,'Bb "ÌÎnÚ eÁ˜" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»∆«¿
,·la ‰·eLz‰ ‡e‰ ¯wÚ‰L∆»ƒ»«¿»«≈

"ÌÎnÚ"Â לעיקר נוסף דבר בתור ¿ƒ»∆
שבלב, הרגש שהיא CÈ¯»̂ƒהתשובה

ÈecÈÂ È¯·„Ï ÔkŒÌb המעשה עניין «≈¿ƒ¿≈ƒ
'Ûeb' ˙‡ Ìb ¯È·Ú‰Ï È„k¿≈¿«¬ƒ«∆
¯Ó‡na ¯‡·nk) ‰tÏw‰«¿ƒ»«¿…»««¬»

Ï"¯˙ ˙La72.( ƒ¿«
ÌiÒnL ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿«≈
ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe" ·e˙ka«»¿«¿»»ƒ

,"eÈ˙ÙN הזה בזמן שגם ומזכיר ¿»≈
אפשר  קיים המקדש בית לפעול שאין

בשפתייםאת  הדיבור ידי על הקרבנות ‰e‡עניין ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ Ìb Èkƒ«ƒ¿««»¿»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,('Ûeb') ‰NÚn‰Â ('LÙ') ‰ek‰ ¯eaÁƒ««»»∆∆¿««¬∆¿«¬««≈

Ï"Ê13 קרבנות הבאת ‰ËÈÚÓn,לגבי „Á‡Â ‰a¯n‰ „Á‡"∆»««¿∆¿∆»««¿ƒ
] BaÏ ÔeÎiL „·Ï·e אחרת [BzÚc73ולגירסה "ÌÈÓMÏ ולגירסה ] ƒ¿«∆¿«≈ƒ«¿«»«ƒ

ÌÈÓMaLאחרת  ÂÈ·‡Ï74,[ ¿»ƒ∆«»«ƒ
(„Á‡)" ÔÈÚa ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ¿«∆»
,"ËÈÚÓn‰ („Á‡)Â ‰a¯n‰««¿∆¿∆»««¿ƒ
כמות  בפועל, למעשה המתייחס

‰ek‰הקרבנות, ÔÈÚ CLÓÈÀ¿«ƒ¿«««»»
('eÎ "ÔeÎiL „·Ï·e") זה והרי ƒ¿«∆¿«≈

והגוף  הנפש והכלים, האורות חיבור

כמבואר  בכלל, התשובה בעניין כמו

לעיל.

˙¯ÈÓ‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆««∆¬ƒ«
„Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" ˜eÒt‰«»»ƒ¿»≈«

‡È‰ 'Bb "EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ בהפטרה ¬»»¡…∆ƒ
ŒÈÓÈŒ˙¯NÚaLשקוראים ˙aLa¿«»∆«¬∆∆¿≈

Ì‰aL ,‰·eLz אלה ימים בעשרה ¿»∆»∆
ÌÈ¯ÓB‡ בתפילה מיוחדת כהוספה ¿ƒ

בפסוק הפותח תהלים ÈL75¯פרק ƒ
EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰««¬ƒ«¬«ƒ¿»ƒ

'ÈÂ‰76Úe„ÈÂ וחסידות 77, בקבלה ¬»»¿»«
"ÌÈwÓÚnÓ"Lרבים ‰e‡לשון ∆ƒ«¬«ƒ

ÙÏ ˜ÓÚ'e‰ÊÂ ,'˜ÓÚÓ ÌÈ …∆ƒ¿ƒ≈…∆¿∆
הוא  כפול עומק של »¿ÔÈÚƒהתוכן

Ìb ‰ÏÚÓlL ‰·eLz‰«¿»∆¿«¿»«
ÔÈÚ ÌbL ,eÈ‰Â ,˙Ba¯wÓƒ»¿»¿«¿∆«ƒ¿«
˙ÈÁ·a ÚÈbÓ ˙Ba¯w‰«»¿»«ƒ«ƒ¿ƒ«
˙Ba¯w‰L Ï"pÎÂ ,'˜ÓÚ'…∆¿««∆«»¿»
,"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«…»»
שלמעלה  סוף אין לאור המכוונת

השתלשלות' ¯˜מ'סדר e‰Ê Ï·‡¬»∆«
‰·eLz‰ eÏ‡Â .Ì˙Ò '˜ÓÚ'…∆¿»¿ƒ«¿»
˙ÈzÓ‡ ˙ÈÁ·a ˙ÚbnL∆«««ƒ¿ƒ«¬ƒƒ
¯B‡'‰ ˙ÈÁa ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿ƒ«»

,'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚lL שלמעלה ∆¿««¿
העולמות שלצורך ÔÈÚמהאור ‡e‰ƒ¿«
'˜ÓÚÓ ÌÈÙÏ ˜ÓÚ' כפול עומק …∆ƒ¿ƒ≈…∆

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa)78 יש לנשמה ¿ƒ««¿ƒ»
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כז l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y

עמקים  עׂשרה ׁשּיׁש ּכיון ימים, וגם 79עׂשרה , ְֲֲֳִִֵֵֶַָָָָָָָ

להיֹות  צריכה מעמק' לפנים 'עמק ׁשּבחינת ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָֹֹלפי

ענין  ּוכמֹו כּו', הּנפׁש ּכחֹות ּבעׂשרת ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַֹנמׁשכת

ּכּמבאר  ּבזה, הענין ּוכללּות והּגּוף. הּנפׁש ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹחּבּור

ּוכמֹו80ּבּמאמר  ונהר, מעין מקֹור ׁשּיׁש , ְְְֲֵֶַַַָָָָָ

נרּפׁש, ּומעין יחרב הּנהר ּכאׁשר ְְְְֱֲִִֶֶַַַַַָָָָּבגׁשמּיּות,

ׁשהּמקֹור  ּבּמקֹור, יֹותר עֹוד ּבעמק ְִֵֶֶַַָָָֹחֹופרים

ּכתיב  למעלה, ועלּֿדרֿזה יפסק. לא 81לעֹולם ְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ

ּבחינת  הּמעין, הּוא "עדן" מעדן, יֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָונהר

להמׁשי צרי ּפגם, ׁשהאדם וכיון ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָהחכמה.

ׁשּׁשם  ספירֹות, העׂשר מקֹור ּדכּלא', ְְְְִִֶֶֶָָָָֻמ'ּמקֹורא

למּלאֹות  אפׁשר מּׁשם ולכן ּפגם, ׁשּום נֹוגע ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָאינֹו

ּגם  נמׁש הּנהר ׁשעלֿידי ועד הּפגמים. ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָאת

הּכתּוב  ּכהמׁש ּדפרּודא', "ּומּׁשם 81ּב'עלמא ְְְְְִִֵֶַָָָָָ

נמׁש ּדפרּודא' ּב'עלמא ׁשּגם והינּו, ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָיּפרד",

ׁשלגּלֹות  ה'אֹור לבחינת עד האֹור, ְְְִִִֶַַַַָָּבחינת

.82עצמּותֹו' ְַ
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.(26 ע' תש"ג המאמרים (ספר שם המעלות שיר ד"ה רסה. ע' תרנ"ו קסא. ע' תרנ"ג המאמרים ספר פרח"צ. פרי 79)ח"א

ובכ"מ. ב. נג, נצבים לקו"ת .76 שבהערה חיים שסב.80)עץ י.81)ע' ב, בסיום 82)בראשית ― (המו"ל). הסיום חסר

התוועדויות  מנחם (תורת ואילך ס"ז המאמר שלפני בשיחה גם וראה תשרי. בח' שהי' ביהמ"ק חנוכת ענין גם נזכר המאמר

ואילך). 70 ע' חנ"ח

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
הכוחות  של שמות שהם נפשֿרוחֿנשמה דרגות חמש שהן שמות, חמש

המקיפיםֿהנעלמים  הכוחות של שמות שהם וחיהֿיחידה הפנימייםֿהגלויים

מעומק  לפנים עומק היא ו'יחידה' סתם, עומק היא 'חיה' יותר ).ובפרטיות
‰Ê ¯BÓÊÓ ÌÈ¯ÓB‡Â'ממעמקים המעלות NÚ¯‰'שיר CLÓa ¿¿ƒƒ¿∆¿∆∆¬»»

,ÌÈÓÈ הכיפורים יום עד השנה מראש »ƒ
LiL ÔÂÈk הקבלה פי NÚ¯‰על ≈»∆≈¬»»

ÌÈ˜ÓÚ79,,מזה לפנים Ì‚Âזה √»ƒ¿«
ÌÈÙÏ ˜ÓÚ' ˙ÈÁaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿ƒ«…∆ƒ¿ƒ

'˜ÓÚÓ לעיל ˆ¯ÎÈ‰האמורה ≈…∆¿ƒ»
˙BÁk ˙¯NÚa ˙ÎLÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ¿∆∆«¬∆∆…
¯eaÁ ÔÈÚ BÓÎe ,'eÎ LÙp‰«∆∆¿ƒ¿«ƒ

Ûeb‰Â LÙp‰ באופן להיות שצריך «∆∆¿«
חלקי  בכל ותאיר תחדור שהנפש כזה

לעניין  לעיל המבואר דרך (ועל הגוף

שהוי' אלוקיך' ה' עד ישראל 'שובה

כוחך  שיהיה עד בפנימיות לחדור צריך

וחיותך).

¯‡·nk ,‰Êa ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎe¿»»ƒ¿»»∆«¿…»
¯Ó‡na80,LiL צורות שלוש ««¬»∆≈

המים זרימת בשורש «B˜Ó¯שונות
,˙eiÓL‚a BÓÎe ,¯‰Â ÔÈÚÓ«¿»¿»»¿¿«¿ƒ

·¯ÁÈ ¯‰p‰ ¯L‡k יתייבש «¬∆«»»∆¡«
Lt¯ ÔÈÚÓe,מתלכלךÌÈ¯ÙBÁ «¿»ƒ¿»¿ƒ

¯B˜na ¯˙BÈ „BÚ ˜ÓÚa שממנו »…∆≈«»
והמעיין, הנהר «»∆B˜n‰L¯באים

˜ÒÙÈ ‡Ï ÌÏBÚÏ.מתלכלך ואינו מתייבש ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰ואינו ¿»…À¿«¿«∆∆∆
‰ÏÚÓÏ,כביכול ימי È˙k81·באלוקות, בששת הבריאה בתיאור בתורה ¿«¿»¿ƒ

ÈÁa˙בראשית  ,ÔÈÚn‰ ‡e‰ "Ô„Ú" ,Ô„ÚÓ ‡ˆBÈ ¯‰Â¿»»≈≈≈∆≈∆««¿»¿ƒ«
‰ÓÎÁ‰.העליונהÌ‚t Ì„‡‰L ÔÂÈÎÂ את מנע ובכך החטא ידי על «»¿»¿≈»∆»»»»«

מה'נהר', החכמה בבחינת השפע

CÈLÓ‰Ï CÈ¯ˆ מחדש השפע את »ƒ¿«¿ƒ
¯B˜Ó ,'‡lÎc ‡¯B˜n'Óƒ¿»¿À»¿
BÈ‡ ÌML ,˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰»∆∆¿ƒ∆»≈

Ì‚t ÌeL Ú‚B לא החטא וגם ≈«¿»
שם, לפגום ÌMÓמסוגל ÔÎÏÂ¿»≈ƒ»
˙B‡lÓÏ ¯LÙ‡ ולהשלים לתקן ∆¿»¿«¿

„ÚÂ .ÌÈÓ‚t‰ גדולה ‡˙ כך כדי ∆«¿»ƒ¿«
מה'מקור' ההמשכה של פעולתה

Ìb CLÓ ¯‰p‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«»»ƒ¿»«
e¯Ùc„‡',אפילו ‡ÓÏÚ'a עולם ¿»¿»ƒ¿»

בהם  ניכר שלא עולמות היינו הפירוד,

אלא  ה' ואחדות לאלוקות הביטול

נפרדת  כמציאות חשים הנבראים

·e˙k‰ CLÓ‰k81 על המדבר ¿∆¿≈«»
מעדן היוצא «ÌMÓe"ƒהנהר

‡ÓÏÚ'a ÌbL ,eÈ‰Â ,"„¯tÈƒ»≈¿«¿∆«¿»¿»
,¯B‡‰ ˙ÈÁa CLÓ '‡„e¯Ùcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«»

נעלה  הכי לאור »Ú„והכוונה
˙Bl‚ÏL ¯B‡'‰ ˙ÈÁ·Ïƒ¿ƒ«»∆¿«

'B˙eÓˆÚ82.לעיל נתבאר שעניינו «¿
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'eb jiwl` 'ied cr l`xyi daey

החרטה  ׁשּבּתׁשּובה, הּכּונה ׁשעלֿידי ְְְְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָוהינּו,

ע  ׁשּבּתׁשּובה,והּקּבלה ה'נפׁש' ׁשּזֹוהי להּבא, ל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּדברים', 'וּדּוי ועלֿידי ׁשּבּפגם. ה'נפׁש' ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָנתקן

הּפגם, 'ּגּוף' נתקן והּמעׂשה, ה'ּגּוף' ְְְֲִֶֶֶַַַַַָׁשּזהּו

לה'צמח  ּותׁשּובה" וּדּוי ּב"מצות ְְְְְִִֶַַַַָָֹּכּמבאר

ׁשהעּקר 71צדק' הינּו, ּגֹו', עּמכם" "קחּו וזהּו . ְְְִִֶֶֶֶֶַָָָ

ּגםּֿכן  צרי ו"עּמכם" ּבּלב, הּתׁשּובה ְְִִֵֵֶַַַָָָהּוא

הּקלּפה  'ּגּוף' את ּגם להעביר ּכדי ויּדּוי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָלדברי

תר"ל  ּבׁשנת ּבּמאמר מה 72(ּכּמבאר ּגםּֿכן וזהּו .( ְְְֲִֵֶַַַַַַָָֹ

ּגם  ּכי ׂשפתינּו", פרים "ּונׁשּלמה ּבּכתּוב ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּמסּים

('נפׁש') הּכּונה חּבּור הּוא הּקרּבנֹות ְְִִֶֶַַַַָָָָענין

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ('ּגּוף'), "אחד 13והּמעׂשה ְְֲֲֵֶֶַַַַַָ

לּבֹו ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, ואחד ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָהּמרּבה

ׁשּבּׁשמים 73[ּדעּתֹו [לאביו לּׁשמים" והינּו,74] ,[ ְְְְִִִֶַַַַַַָָָ

הּממעיט", ו(אחד) הּמרּבה "(אחד) ּבענין ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּגם

כּו'). ׁשּיכּון" ("ּובלבד הּכּונה ענין ְְְְִִֵֶַַַַַַָָֻימׁש

יׂשראל e‰ÊÂז) "ׁשּובה הּפסּוק ׁשאמירת מה ּגם ¿∆ְֲִִֵֶַַַַָָָ

ּבׁשּבת  היא ּגֹו' "אלקי הוי' ְֱֲִֶַַָָָֹעד

ׁשיר  אֹומרים ׁשּבהם 75ׁשּבעׂשרתֿימיּֿתׁשּובה, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָ

הוי' קראתי מּמעמּקים וידּוע 76הּמעלֹות ,77 ְְֲֲֲִִִַַַַַָָָָ

וזהּו מעמק', לפנים 'עמק הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹׁש"מּמעמּקים"

והינּו, מּקרּבנֹות, ּגם ׁשּלמעלה הּתׁשּובה ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָענין

וכּנ"ל  'עמק', ּבבחינת מּגיע הּקרּבנֹות ענין ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֹׁשּגם

אבל  אדם", "לא ּבבחינת מּגיעים ְְֲִִִִֶַַַָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

ׁשּמּגעת  הּתׁשּובה ואלּו סתם. 'עמק' רק ְְְִֶֶֶַַַַַָָֹזהּו

ה'אֹור  ּבחינת הּבליּֿגבּול, אמּתית ְְְְֲִִִִִִַַַָּבבחינת

מעמק' לפנים 'עמק ענין הּוא עצמּותֹו', ְְְְִִִֵֶֶֶַַַֹֹׁשּלגּלֹות

ה'ּיחידה' ּבמׁש78(ּבחינת זה מזמֹור ואֹומרים .( ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָ
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ואילך.71) א לח, מצותיך שסג.72)דרך ספי"ג).73)ע' (מנחות שלפנינו משניות בדפוסי הגירסא א.74)כ"ה טו, שבועות

.(79 ע' חנ"ח התוועדויות מנחם (תורת סי"ז המאמר שלאחרי בשיחה קל.75)וראה מזמור דרושי 76)תהלים הכוונות שער

סק"ב  סנ"ד או"ח מג"א במקומו. האריז"ל סידור פ"ז. ר"ה תפילות שער חיים, עץ פרי לתחילתו. קרוב א') דרוש (לפני ר"ה

ב. סב, לר"ה דרושים לקו"ת גם וראה במקומו. אדה"ז סידור תקפב. ר"ס או"ח עט"ז כתבים. סט,77)בשם ח"ג זהר ראה

תשי"ט  הנ"ל רד"ה ואילך). 18 ע' תש"ג המאמרים (ספר תש"ג המעלות שיר ד"ה וראה ע"ב. ריש סג, ח"ב ואילך. סע"ב

ואילך). קיט ע' תשרי המאמרים ספר מנחם (תורת תשמ"ח תשל"ט. ג). ע' תשי"ט המאמרים תער"ב 78)(ספר המשך ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ë¯Á‰העבר a‰Ï‡על ÏÚ ‰Ïaw‰Â,בלב היא È‰BfLשגם «¬»»¿««»»«¿«»∆ƒ

ÈecÂ' È„ÈŒÏÚÂ .Ì‚taL 'LÙ'‰ Ô˜˙ ,‰·eL˙aL 'LÙ'‰«∆∆∆«¿»ƒ¿««∆∆∆«¿»¿«¿≈ƒ
'ÌÈ¯·c,בדיבור‰NÚn‰Â 'Ûeb'‰ e‰fL,התשובה Ô˜˙של ¿»ƒ∆∆«¿««¬∆ƒ¿«

"‰·eL˙e ÈecÂ ˙ÂˆÓ"a ¯‡·nk ,Ì‚t‰ 'Ûeb' דרך' בספר «¿»«¿…»¿ƒ¿«ƒ¿»
המצות' טעמי – »∆»¿ÁÓˆ'‰Ïמצותיך

ב'דרך 71ˆ„˜' מהביאור קטע (וזהו ∆∆
להם  יש שהקליפות .... שם: מצותיך'

והתהוותם  וגוף. נפש וכלי, אור כן גם

התאווה  עלֿידי כי הוא, חטא עלֿידי

ליצלן, רחמנא הרעה הנפש מתהווה

וכל  הגוף... מתהווה המעשה ועלֿידי

למעלה  מושרש שהאדם לפי הוא זה

כך, ידי ועל דקדושה, ספירות בעשר

ממשיך  שלו והמעשה התאווה עלֿידי

שמיו"ד  מיניקה וגוף נפש להם

צריך  אזי כששב והנה, ספירות...

להעבירם  הנ"ל הקליפות את להמית

עם  החרטה עלֿידח וזהו העולם... מן

שהוא  החרטה עלֿידי הנה כי הוידוי.

מוציא  בזה החטא, מן הרצון עקירת

מן  היה שתולדתה הקליפה, מן הנפש

רצונו  בעקירת ועתה שבלב, התאווה

אך  כנ"ל. נפשה מוציא הרי ותאותו

וידוי  עלֿידי הוא גופה, למחות כדי

מעשה, הוי שפתיו דעקימת דברים,

כלא  והיה גופה ממחה הוא ובזה

היה").

,eÈ‰ ,'Bb "ÌÎnÚ eÁ˜" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»∆«¿
,·la ‰·eLz‰ ‡e‰ ¯wÚ‰L∆»ƒ»«¿»«≈

"ÌÎnÚ"Â לעיקר נוסף דבר בתור ¿ƒ»∆
שבלב, הרגש שהיא CÈ¯»̂ƒהתשובה

ÈecÈÂ È¯·„Ï ÔkŒÌb המעשה עניין «≈¿ƒ¿≈ƒ
'Ûeb' ˙‡ Ìb ¯È·Ú‰Ï È„k¿≈¿«¬ƒ«∆
¯Ó‡na ¯‡·nk) ‰tÏw‰«¿ƒ»«¿…»««¬»

Ï"¯˙ ˙La72.( ƒ¿«
ÌiÒnL ‰Ó ÔkŒÌb e‰ÊÂ¿∆«≈«∆¿«≈
ÌÈ¯Ù ‰ÓlLe" ·e˙ka«»¿«¿»»ƒ

,"eÈ˙ÙN הזה בזמן שגם ומזכיר ¿»≈
אפשר  קיים המקדש בית לפעול שאין

בשפתייםאת  הדיבור ידי על הקרבנות ‰e‡עניין ˙Ba¯w‰ ÔÈÚ Ìb Èkƒ«ƒ¿««»¿»
eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe ,('Ûeb') ‰NÚn‰Â ('LÙ') ‰ek‰ ¯eaÁƒ««»»∆∆¿««¬∆¿«¬««≈

Ï"Ê13 קרבנות הבאת ‰ËÈÚÓn,לגבי „Á‡Â ‰a¯n‰ „Á‡"∆»««¿∆¿∆»««¿ƒ
] BaÏ ÔeÎiL „·Ï·e אחרת [BzÚc73ולגירסה "ÌÈÓMÏ ולגירסה ] ƒ¿«∆¿«≈ƒ«¿«»«ƒ

ÌÈÓMaLאחרת  ÂÈ·‡Ï74,[ ¿»ƒ∆«»«ƒ
(„Á‡)" ÔÈÚa ÌbL ,eÈ‰Â¿«¿∆«¿ƒ¿«∆»
,"ËÈÚÓn‰ („Á‡)Â ‰a¯n‰««¿∆¿∆»««¿ƒ
כמות  בפועל, למעשה המתייחס

‰ek‰הקרבנות, ÔÈÚ CLÓÈÀ¿«ƒ¿«««»»
('eÎ "ÔeÎiL „·Ï·e") זה והרי ƒ¿«∆¿«≈

והגוף  הנפש והכלים, האורות חיבור

כמבואר  בכלל, התשובה בעניין כמו

לעיל.

˙¯ÈÓ‡L ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Ê¿∆««∆¬ƒ«
„Ú Ï‡¯NÈ ‰·eL" ˜eÒt‰«»»ƒ¿»≈«

‡È‰ 'Bb "EÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ בהפטרה ¬»»¡…∆ƒ
ŒÈÓÈŒ˙¯NÚaLשקוראים ˙aLa¿«»∆«¬∆∆¿≈

Ì‰aL ,‰·eLz אלה ימים בעשרה ¿»∆»∆
ÌÈ¯ÓB‡ בתפילה מיוחדת כהוספה ¿ƒ

בפסוק הפותח תהלים ÈL75¯פרק ƒ
EÈ˙‡¯˜ ÌÈwÓÚnÓ ˙BÏÚn‰««¬ƒ«¬«ƒ¿»ƒ

'ÈÂ‰76Úe„ÈÂ וחסידות 77, בקבלה ¬»»¿»«
"ÌÈwÓÚnÓ"Lרבים ‰e‡לשון ∆ƒ«¬«ƒ

ÙÏ ˜ÓÚ'e‰ÊÂ ,'˜ÓÚÓ ÌÈ …∆ƒ¿ƒ≈…∆¿∆
הוא  כפול עומק של »¿ÔÈÚƒהתוכן

Ìb ‰ÏÚÓlL ‰·eLz‰«¿»∆¿«¿»«
ÔÈÚ ÌbL ,eÈ‰Â ,˙Ba¯wÓƒ»¿»¿«¿∆«ƒ¿«
˙ÈÁ·a ÚÈbÓ ˙Ba¯w‰«»¿»«ƒ«ƒ¿ƒ«
˙Ba¯w‰L Ï"pÎÂ ,'˜ÓÚ'…∆¿««∆«»¿»
,"Ì„‡ ‡Ï" ˙ÈÁ·a ÌÈÚÈbÓ«ƒƒƒ¿ƒ«…»»
שלמעלה  סוף אין לאור המכוונת

השתלשלות' ¯˜מ'סדר e‰Ê Ï·‡¬»∆«
‰·eLz‰ eÏ‡Â .Ì˙Ò '˜ÓÚ'…∆¿»¿ƒ«¿»
˙ÈzÓ‡ ˙ÈÁ·a ˙ÚbnL∆«««ƒ¿ƒ«¬ƒƒ
¯B‡'‰ ˙ÈÁa ,Ïe·bŒÈÏa‰«¿ƒ¿¿ƒ«»

,'B˙eÓˆÚ ˙Bl‚lL שלמעלה ∆¿««¿
העולמות שלצורך ÔÈÚמהאור ‡e‰ƒ¿«
'˜ÓÚÓ ÌÈÙÏ ˜ÓÚ' כפול עומק …∆ƒ¿ƒ≈…∆

'‰„ÈÁi'‰ ˙ÈÁa)78 יש לנשמה ¿ƒ««¿ƒ»
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג אלול, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

בו, ואקראם בל"נ על הציון של כ"ק מו"ח  ב' תבא, עם הפ"נ המוסגר  קבלתי מכתבו מיום 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בשאלתו בענין השם - הי' מענה כ"ק מו"ח אדמו"ר שאין מתערב בזה ועל ההורים להחליט 

ויהי' לאורך ימים.

הפעם  עוד  יאמר  וכשיסיימו  יענך  למנצח  קאפיטל  כמובן(  המפיל  )קודם  יאמר  בקשעהמ"ט 

פסוק יענך ויחשוב שירצה כאילו כיוון כל הכוונות.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו 

ולב"ב שיחיו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד. 

בברכה.



כח

.l"yz'd ,ixyz e"`e ,epif`d 't 'd mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מסכת.‡. סיום עם להתחיל – נדר בלי – נהוג כבר

זבחים  מסכת על סיום נערך אב שבכ "ף –1וכיון מנחות מסכת על סיום עתה לערוך מתאים הרי ,
המשניות  לפירוש בהקדמתו הרמב"ם מ"ש בתורה".2ע"פ סדורם כפי מנחות, זבחים "ואחר :

גם  ומה ה"יארצייט", בעלת של השם אותיות ישנם ("מנחות") "מנחה" שבתיבת בנדו"ד, ָובפרט
האמצעי  אדמו"ר ובביאורי הזקן, רבינו בדרושי כמבואר דנוקבא, לעלמא בפרט שייך המנחה שענין

התורה  ובאור חיים בתורת בראשית, אור (בתורה המנחה.3והצמחֿצדק לענין בנוגע (

– לשמים" לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה "אחד – מנחות מסכת של שהסיום זאת, ועוד
ימי  לעשרת ובפרט ביוהכ"פ, ומסתיימים אלול בר"ח שמתחילים יום לארבעים מיוחדת שייכות לו יש

כי: תשובה,

באחרונים  מצינו שלכן התפלה, ענין הוא אלו ימים של המיוחד מניחים 4ענינם "היו הלומדים שאפילו
ובתחנונים". בתפלה לעסוק לימודם מקצת

ענינה עיקר שתפלה, – הוא לתורה תפלה בין החילוק כללות ע dpeekוהנה, ותורה, ענינה, dpadיקר
dbyde ללימוד בנוגע כמארז"ל כמות, של ענין גם אלא בלבד, איכות של ענין אינה והשגה הבנה והרי .

ירבה" יד על "קובץ לכך 5התורה: (נוסף הכמות בריבוי צ"ל התורה שלימוד בפשטות היא שהכוונה ,
הרי  שיהי', ענין באיזה בתורה, ידיעה ניתוסף שכאשר בפועל, שרואים כפי באיכות, גם ניתוסף שעי"ז

יותר). ועמוקה טובה הבנה בהם לו שתהי' לפנ"ז, ידע שכבר התורה בעניני גם פועל זה

המרבה  "אחד בגמרא): בארוכה ולאח"ז (במשנה, מנחות  מסכת בסיום שנאמר הענין הרי שכן, וכיון
הענינים  לאמיתת בנוגע הוא עיקרה הרי אמת, תורת שלהיותה תורה, ע"פ ומיעוט [ריבוי הממעיט ואחד

ובלבד הממעיט] ואחד המרבה "אחד ואעפ"כ, בגשמיות, רק לא וממעיט, ealדמרבה oiekiy"לשמים
ענין הוא שהעיקר התפלה.dpeekd(היינו לענין בעיקר שייך – ותפלה לתורה בנוגע שהוא כפי – (

מנחות ·. מסכת בסיום ,6הביאור

–. עוף ובעולת ניחוח ריח אשה בהמה בעולת "נאמר המשנה .שמאמר ובמנחה אחד . לך לומר .
כו'" הממעיט ואחד ברצון7המרבה הקרבן קבלת על קראה,dlrnlקאי "מאי לבאר מוסיפה והגמרא ,

יאכל  הרבה ואם מעט  אם העובד שנת ברבות .8מתוקה .9– לבעלי'" כשרון ומה אוכלי' רבו הטובה
מצד והממעיט,mc`dשגם המרבה בין הפרש אין
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(1– מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ט מנ"א כ"ף שיחת
וש"נ. ואילך). 232 ע' חנ"ז התוועדויות

הששי.2) והחלק ד"ה
ואילך.3) סע"ד [קפט], מח שם תו"ח ג. כה, וישלח תו"א

ואילך. ב רלג, שם אוה"ת
למטה 4) באלף הובא סק"ו. סתקפ"א או"ח יוסף ברכי ראה

סקט"ו. שם אפרים במטה
וש"נ.5) סה"ז. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' וראה יא. יג, משלי
סי"ב 6) האזינו ש"פ שיחת גם ראה – הענין לשלימות

ואילך). 187 ע' ;75 ע' (לקמן ואילך סכ"ז שמח"ת ואילך;
שיש 7) ב) (קד, לפנ"ז נאמר שכבר אף – שבדבר והחידוש

מי  הקב"ה, אמר נפש, בה "שנאמר מנחה, בקרבן מיוחדת מעלה
– נפשו" הקריב כאילו עליו אני מעלה עני, מנחה, להביא דרכו
לבו  מכוין הממעיט גם הנה הקרבן, הבאת בעת שעתה, אף כי,

להיותו  ממעיט, אלא מרבה שאינו לכך שהסיבה כיון הרי לשמים,
יסורין  "אין [שהרי חטא של ענין אצלו הי' שלפנ"ז בגלל היא עני,
יותר  יסורים של ענין לך שאין וכיון סע"א), נה, (שבת עון" בלא
זה  הרי ב), ח, ב"ב (ראה רעב" "חללי בפרנסה, החסרון מאשר
יח, (וירא הארץ" כל "השופט מצד ועונש דין של ענין בודאי
(בשעת  וסופו ברצון החטא) (בשעת תחילתו כמו זה הרי כה)],
ענינים  כמה לגבי ומצינו באונס, שהעני) לאחרי הקרבן הבאת
מנחם  תורת גם וראה א. מב, ב"מ (ראה ברצון סופו גם שנחשב
מקום  יש (ולכן תחילתו כמו וש"נ), .39 ע' חנ"א התוועדויות –
לבו  מכוין – להמעיט כשאנוס – שעתה מה יועיל שלא לומר

לשמים).
יא.8) ה, קהלת
יו"ד.9) שם,



כט

.l"yz'd ,ixyz e"`e ,epif`d 't 'd mei zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

מסכת.‡. סיום עם להתחיל – נדר בלי – נהוג כבר

זבחים  מסכת על סיום נערך אב שבכ "ף –1וכיון מנחות מסכת על סיום עתה לערוך מתאים הרי ,
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שיש 7) ב) (קד, לפנ"ז נאמר שכבר אף – שבדבר והחידוש

מי  הקב"ה, אמר נפש, בה "שנאמר מנחה, בקרבן מיוחדת מעלה
– נפשו" הקריב כאילו עליו אני מעלה עני, מנחה, להביא דרכו
לבו  מכוין הממעיט גם הנה הקרבן, הבאת בעת שעתה, אף כי,

להיותו  ממעיט, אלא מרבה שאינו לכך שהסיבה כיון הרי לשמים,
יסורין  "אין [שהרי חטא של ענין אצלו הי' שלפנ"ז בגלל היא עני,
יותר  יסורים של ענין לך שאין וכיון סע"א), נה, (שבת עון" בלא
זה  הרי ב), ח, ב"ב (ראה רעב" "חללי בפרנסה, החסרון מאשר
יח, (וירא הארץ" כל "השופט מצד ועונש דין של ענין בודאי
(בשעת  וסופו ברצון החטא) (בשעת תחילתו כמו זה הרי כה)],
ענינים  כמה לגבי ומצינו באונס, שהעני) לאחרי הקרבן הבאת
מנחם  תורת גם וראה א. מב, ב"מ (ראה ברצון סופו גם שנחשב
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לבו  מכוין – להמעיט כשאנוס – שעתה מה יועיל שלא לומר

לשמים).
יא.8) ה, קהלת
יו"ד.9) שם,

l"yz'd ,ixyz e"`e ,epif`d 't 'd mei zgiy

לא  בהם נאמר שלא הקרבנות בפרשת כתיב מה וראה בוא עזאי בן ר"ש אמר "תניא לזה, ובהמשך
שלא  ה', אלא החסד), או הדין מדת עם הקשורים קרבנות של שונים סוגים שיש (אף אלקים ולא אֿל

הקרבנות ענין בפעולת והשינוי ההתחלקות ענין שלילת – לחלוק" דין לבעל פה פתחון (אף dlrnlליתן
הקרבנות  "ונרצה 10שענין כמו כביכול, רצון שינוי לפעול לכפר"11הוא );12לו

. הדק ובעוף ניחוח, ריח אשה הגס בשור "ונאמר הב', .ובבבא ובמנחה המרבה . אחד לך לומר .
המקריב  האדם מצד הקרבנות בענין התחלקות של נוסף סוג שלילת – לשמים" לבו את שיכוין ובלבד כו'

dhnl;

אצל ניחוח" ה"ריח ומטרת שתכלית לפי המקריב), האדם מצד גם הוא (שכן הדבר היא d"awdוטעם
הקרבן mc`dבשביל ע"י ומתרצה לאכילה13שמתכפר תאמר "ושמא הג': בבא תוכן שזהו –`ed צריך

בעה"ב  הוא שהקב"ה בעולם לגלות העולם, עם אלקות של החיבור פועלים ידה שעל רוחנית, (אכילה
הספרי  ממאמר כמובן – רועה" להם אין אשר "כצאן ולא זו, סמיכות14לבירה התמיד בטעם 15פרשת

. ה' "יפקוד משה .לבקשת העדה על איש רועה". להם אין אשר כצאן ה' עדת תהי' ולא אם 16. ת"ל ,(
עוף  כל ידעתי אלף בהררי בהמות יער חיתו כל לי כי ונאמר ומלואה, תבל לי כי לך אומר לא ארעב

אשתה  עתודים ודם אבירים בשר האוכל עמדי, שדי וזיז ע"י 17הרים יהי' זה שענין הכרח אין (שלכן
. דוקא) האדם אלאעבודת זובחים, אתם לרצוני לא .mkpevxl שנאמר זובחים, תזבחהו"18אתם לרצונכם

האדם) ולתועלת ו"למעשה 19(לטובת הקרבנות, יקריבו דוקא שבנ"י ומבקש הקב"ה מצווה שאעפ"כ אלא .
תכסוף" –20ידיך

ואילך. 10 ע' חי"ב בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

שליט"א:)‚. אדמו"ר כ"ק (וסיים

שתמליכוני  כדי מלכיות לפני "אמרו מבנ"י מבקש שהקב"ה – לר"ה בנוגע גם מודגש זה וענין
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רצון 10) לפעול שענינה – קרבנות שבמקום – תפלה וכמו
וש"נ). .38 ע' ח"י לקו"ש (ראה כו'" רצון "יהי חדש:

ד.11) א, ויקרא
(תשא 12) ה'" האדון פני את גו' "יראה – ראי' בעולת ועד"ז

והרי  חגיגה), (ריש ליראות" בא כך לראות שבא "כדרך כג), לד,
בבוא  ואעפ"כ, לביהמ"ק, מחוץ כשהי' גם האדם את ראה הקב"ה

נעשה לביהמ"ק, "iepiyהאדם הקב"ה, של כו'",jxckבראייתו
במשך  שהרי הקצה, אל הקצה מן שינוי נעשה האדם שאצל כמו
יא, (עקב דגנך" "ואספת העולם, בעניני האדם עוסק השנה כל
לה, (ברכות ישמעאל ר' כדברי ארץ" דרך מנהג בהן "הנהג יד),

. בירושלים עומד כש"הי' רגלים, בשלש ואילו רואה ב), והי' .
בדוכנם  ולוים בעבודתם כהנים שמים", במלאכת עוסקים שכולם
(תוד"ה  כו'" שמים ליראת מכוין הוא גם "הי' במעמדם, וישראל
אחרים  הנהגת ראיית שאפילו והיינו, א), כא, ב"ב – מציון כי
הביא  לאח"ז כאשר ועאכו"כ אחר, אדם שנעשה עליו פעלה
כו'") ("כדרך מדה ובאותה ה'!... האדון פני וראה קרבן בעצמו

הקב"ה. של בראייתו גם שינוי נעשה
קרא 13) "מאי הגמרא לשון דיוק לבאר יש (ולא dועפ"ז "

– קרא") דאמר מילי הני "מנא קרא", "מאי הרגיל: כלשון
בנוגע d"קרא  בגמרא שהובאו שהפסוקים היינו, המשנה, של "

גם  הוכחה הם המקריב, האדם לגבי והממעיט המרבה להשוואת
הקב"ה, לגבי והממעיט המרבה השוואת אודות המשנה דברי על

האדם. בשביל הוא הקב"ה אצל ניחוח" ה"ריח ענין שכל כיון
בבתֿשחוק:14) אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק – א. כח, פינחס

הוא  "ספרי" ובכן: "חסידות"... לערב כבר שברצוני בי יחשדו
לאח"ז. אשאיר חסידות ע"פ הביאור את ואילו נגלה!... של ספר

(15. ליום ."שנים בבוקר הערבים". בין גֿד). שם, (פינחס
לפעלו  אדם "יצא – יום העולם: שבסדר ההנהגות סוגי ב' כנגד –
כל  תרמוש "בו – ולילה כג), קד, (תהלים ערב" עדי ולעבודתו
"לחמי  הקרבן, פעולת צ"ל שבשניהם כ ), (שם, גו'" יער חיתו

העולם. על הקב"ה של בעלותו הכרת ב), שם, (פינחס לאשי"
טזֿיז.16) כז, פינחס
הובאו 17) שבברייתא להעיר – ואילך. יו"ד נ, תהלים

כיון  הברייתא: דברי לתוכן בהתאם – הפוך בסדר הפסוקים
חיתו  כל לי "כי ומלואה", תבל לי כי לך אומר לא ארעב ש"אם

ה  עמדי", שדי וזיז הרים עוף כל ידעתי אלף בהררי בהמות רי יער
אין שכל, "האוכלע"פ – הקרבנות את יקבל שהקב"ה  בשר מקום

תפיסת  לזה שאין כיון – (בתמי') אשתה" עתודים ודם אבירים
לו  ונותנים זהב, דינרי אלפים אלף לו שיש מי וכמשל מקום,

ב). לג, ברכות (ראה נחושת של פרוטה
ה.18) יט, קדושים
לטובת 19) רק הוא הקרבן ענין שכל האמור ע"פ אמנם,

) כשר קרבן יתכן איך מובן: אינו – האדם ),minylותועלת
עלה לא המסכת:milralואעפ"כ בהתחלת כמ"ש חובה, לשם

לבעלים  עלו שלא אלא כשרות, לשמן שלא שנקמצו המנחות "כל
אחר, "דבר עזאי: בן שמעון רבי מסיים זה ועל – חובה"?! לשם
כוונתכם  (שתהא זבחו לדעתכם זבחו לרצונכם תזבחהו, לרצונכם

. כו') למתעסק פרט .לשחוט, בקדשים מתעסק שלכן,. פסול", .
לשם  לבעלים עלה לא לשמו, שלא היא הקרבן הקרבת כאשר
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(20.50 הערה שבפנים לקו"ש וראה טו. יד, איוב
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ישראל"21עליכם" "מלך נעשה שהקב"ה ועי"ז הארץ"22, כל על "מלך גם אח"כ נעשה ד"גלה 23, ובאופן ,
. מלכותך פעלתו"כבוד אתה כי פעול כל וידע .24.

ד  הענין נעשה שעי"ז – הקרבנות לענין בנוגע ניחוח"ועד"ז ונעשה 25"ריח שאמרתי לפני רוח "נחת ,
המשנה 26רצוני" מאמר וע"פ את 27, הקב"ה ממלא כרצונו", רצונך שיעשה כדי כרצונך רצונו "עשה

כמאמר  צדיקים"28רצונו, כולם ("ועמך באופן 29"צדיק הקרבן פעולת שתהי' – מקיים" והקב"ה גוזר (
העולם, את ממלא הקב"ה כך הגוף את ממלאת שהנשמה שכשם בגלוי שיראו

(כמובא 30וכמ"ש  גו'" לשמי מוגש מוקטר מקום ובכל בגויים שמי גדול מבואו עד שמש "ממזרח
מנחות), בסוף לפנ"ז

היעוד  לקיום מגיע 31ועד הקרבן שענין לכך שנוסף והיינו, אחד", ושמו אחד הוי' יהי' ההוא "ביום
נקרא" אני נכתב "כשאני אחד", "שמו גם שיהי' היא התכלית הרי הוי', לשם וכמ"ש 32עד "ונגלה 33,

בקרוב  צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה דיבר", ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד
ממש.

***

ש"א „. המסכתות, לסדר בנוגע המשניות בפירוש הרמב"ם דברי אודות (ס"א) לעיל זבחים דובר חר
סדר  על הזבחים, שאר שחיטת ענין על "דיבר ולאח"ז קדשים", זבחי ענין "השלים שבזה מנחות",

וגו' תביאו שמה ה' יבחר אשר המקום והי' שאמר אחר שהרי רק 34הכתוב, אמר, נפשך 35, אות בכל
זביחה. בשם נקראת חולין שחיטת שגם והיינו, בשר", ואכלת תזבח

קיים  ביהמ"ק שאין שבזמן לכך נוסף שהרי התפלה, ענין עם קשור קדשים" "זבחי ענין כללות והרי
קרבנות  במקום תפלות לבו 36תיקנו שיכוין "ובלבד הוא העיקר קיים הי' שביהמ"ק בזמן גם הנה ,

התפלה. ענין שזהו לשמים",

המשנה  דברי על קאי לא לשמים" לבו ש"יכוין – בזה נזבח",37והענין הזבח דברים ששה "לשם
הולכת  המחשבה שאין ב"ד "תנאי – לבעלים (ובנוגע המזבח ע"ג העובד לכהן שייכת זו כוונה שהרי
או  לוי (כהן, הקרבן בעל שזהו ו"הממעיט", "המרבה" אודות מדובר כאן ואילו העובד"), אחר אלא
ולהתפלל  לבו את לכוין אלא כו'", דברים ששה "לשם לא – לשמים" לבו "שיכוין נאמר ועליו ישראל),

התפלה. ענין כללות שזהו כו', פעולתו יפעל שהקרבן הקרבן, מקריבים שאליו להקב"ה

ברכות  במסכת הגמרא דברי על להתעכב יש לזה, הלכתא 38ובהמשך "כמה התפלה: לענין בנוגע
של  בהפטרה (כמסופר בתפלתה חנה שמהנהגת היינו, כו'", דחנה קראי מהני למשמע איכא גברוותא

השנה  מישראל.39ראש כאו"א של לתפלתו בנוגע למדים ,(
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וש"נ.21) סע"א. טז, ר"ה
ו.22) מד, מישעי' מלכיות), (ברכת דר"ה מוסף תפלת
וכן 23) כו'"), מלוך כו' "אלקינו (ברכת דר"ה העמידה תפלת

ההפטורה. ובברכת בקידוש
שם.24) דר"ה העמידה תפלת
ועוד.25) ט. א, ויקרא
ועוד.26) עה"פ. ופרש"י תו"כ
מ"ד.27) פ"ב אבות
ב.28) נט, שבת א. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה
חלק.29) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
יא.30) א, מלאכי
ט.31) יד, זכרי

וש"נ.32) סע"א. נ, פסחים
ה.33) מ, ישעי'
יא.34) יב, ראה פ'
טו.ש 35) ם,
אֿב.36) כו, ברכות
ספ"ד.37) זבחים
סע"א.38) לא,
(גם)39) נפקדה ש"בר"ה שאע"פ יא,ולהעיר, (ר"ה שרה"

א), כא, (וירא שרה" את פקד "וה' רק בר"ה מזכירים מ"מ, א),
משא"כ  אברהם), תפלת (או תפלתה אודות מזכירים לא אבל
פקידתה  אודות הסיפור אריכות כל את מזכירים לחנה, בנוגע

כו'. תפלתה ע"י שנפעלה
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לפנ"ז,‰. בתורה שנזכרו מהתפלות ולא חנה, מתפלת דוקא כו'" הלכתא "כמה שלמדים הטעם ביאור
שביקש yecigdבגלל חנה, שבתפלת אנשים"המיוחד זרע לאמתך "ונתתה ופעלה "צדיקים"40ה ("זרע 41,

. אנשים כשני ואהרן ששקול משה שנאמר 42. שמו"43, בקוראי ושמואל בכהניו ואהרן באופן 44משה ,(
לנדרה  שיסכים בטוחה (והיתה חייו ימי כל לה' נתון יהי' מההגבלות 45שבפועל שלמעלה ענין שזהו ,(

שמים" מיראת חוץ שמים בידי ש"הכל ועמוד, גדול עיקר בתור בתורתו הקב"ה שקבע כיון 46וההגדרות ,
בחירה  לאדם –שיש

ואילך. 182 ע' חכ"ט בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

.Â:נוסף ענין מובן ומזה

מובן, הרי מישראל, אחד כל של לתפלתו בנוגע כו'" הלכתא "כמה למדים חנה שמתפלת כיון
אילו  שכן, חנה, תפלת כמו ותפעל  תהי' שתפלתו ומצב במעמד להיות מישראל אחד כל של שביכלתו
יהודי  של לתפלתו בנוגע דין ולפסוק חנה מתפלת ללמוד הגמרא יכולה כיצד ביניהם, וערך קשר הי' לא
ביהמ"ק, משחרב או קיים הי' שביהמ"ק בזמן לארץ, בחוץ או ישראל בארץ זמן, ובכל מקום בכל פשוט,

בתפלתה! התנהגה שחנה כפי להתנהג צריך  להתפלל עומד שכאשר

ברי'" כל שכר מקפח הקב"ה ש"אין שכיון – לראש ע"פ 47ולכל בתפלתו מתנהג יהודי כאשר הנה ,
הקב"ה  תפלתו,ציווי את שימלא מהקב"ה לדרוש יכול אזי חנה), מתפלת שלמדים ההלכות פרטי (ככל

חז"ל  לשון וע"פ חנה, תפלת את שמילא השנה 48כפי בראש (כמדובר לסלוח" חייב "אתה אתה 49: – (
התפלה. לקבל חייב ואתה לרחם חייב

התשובה  באגרת הזקן רבינו שכותב שמבקש 50וכפי ומיד תיכף לסלוח ורב ורחום "חנון שהקב"ה ,
. ית' מאתו וסליחה .מחילה מברכין שאנו וכמו בעולם, וס"ס ספק שום בלי חנון . ה' אתה ברוך .

כו'". כלל ספק שום כאן אין אלא לבטלה, ברכה חשש משום להקל ברכות ספק והרי לסלוח, המרבה

בהפטרת  כמסופר חנה, תפלת שקיבל כפי – ברחמים ישראל עמו כל תפלת מקבל שהקב"ה מובן ומזה
כמ"ש  התפלות, כל עם יחד השופר קול את הקב"ה מעלה ולאח"ז שופר, תקיעת לפני עוד שנאמרת 51ר"ה

שופר, תקיעת – זה (ובכלל מישראל אחד כל שתפלת והיינו, שופר", בקול הוי' בתרועה אלקים "עלה
המלאה  "מידו במילואה, אותה ממלא והקב"ה ומתקבלת, למעלה עולה תפלה) של ענין גם שהיא

והרחבה" הקדושה ,52הפתוחה
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יא.40) א, שמואלֿא
עה"פ.41) פרש"י
הם 42) ואהרן משה שהרי – שבזה החידוש גודל ומובן

של  באופן שהיא תורה, הוא משה של ענינו כי, זמ"ז, הפכיים
א) כב, ברכות וראה כט. כג, (ירמי' כמ"ש מלמעלה, המשכה
היתה  משה של שהנהגתו מה גם [וזהו כאש" דברי כה "הלא
"אוהב  שהי' אהרן כמו ולא יו"ד), פ"ה, (שמו"ר אמת של באופן

ומקרבן  הבריות את אוהב שלום, ורודף (אבות *שלום לתורה"
גו' "ויבכו כט) כ, (חוקת נאמר אהרן במיתת שלכן, מי"ב), פ"א
שנאמר  משה במיתת כמו ולא והנשים, האנשים ישראל", בית כל
עה"פ. (פרש"י "הזכרים" ישראל", בני "ויבכו ח) לד, (ברכה
אהרן  של ענינו ואילו ואילך)], 253 ע' חכ"ד לקו"ש בארוכה וראה
ועבודת  במעשה שתלוי שזהו"ע תפלה, קרבנות, עבודה, הוא
הוא  משה :(34 הערה שם בלקו"ש (נסמן הקבלה ובלשון האדם,
הי' ואעפ"כ דמטרוניתא; שושבינא הוא ואהרן דמלכא, שושבינא

משה  של הענינים שני אצלו שהיו שניהם, כנגד שקול שמואל
ביחד. ואהרן

ו.43) צט, תהלים
ב.44) שם, ברכות
"כי 45) ז) יג, שופטים (ס' נאמר לשמשון בנוגע שגם ואף

זה  ענין הרי – מותו" יום עד הבטן מן הנער יהי' אלקים נזיר
" ע"י miwl`dנאמר j`ln.(ואשתו (מנוח אדם בן ע"י ולא ,"

ב.46) לג, ברכות
וש"נ.47) ב. לח, ב"ק
יחייא.48) אבן פי'
וש"נ.49) .(25 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת בסופה
פי"א.50)
ו.51) מז, תהלים
דברהמ"ז.52) הג' ברכה נוסח

*(dyn i"r dzid dxezd zpizp la`.
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גו' חיי ימי כל הוי' בבית שבתי גו' שאלתי "אחת אורי", ה' "לדוד במזמור שאומרים מהבקשה החל
בהיכלו" יהודי 53לבקר נמצא שנה, ועשרים מאה עד חייו, ימי כל שבמשך באופן זו בקשה שמתמלאת –

עולם" עד שם ד"וישב ומצב ,54במעמד 

יחד, גם ורוחני גשמי טוב בכל מבורכת שנה – לבב וטוב שמחה ומתוך הרחבה, מתוך נעשה זה וכל
לבריות" וטוב לשמים "טוב האמיתי, הטוב של היעוד לקיום ועד טפחים, מעשרה בגאולה 55למטה ,

צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית

***

.Ê השנה ראש עם הקשור בנגלה בענין לסיים יש – בנגלה כבר שמדברים :56כיון

עלמא  כולי שופר תקיעת בענין הנה – זו) שנה (כקביעות בשבת להיות שחל ר"ה של ליו"ט בנוגע
בשבת  תוקעין שאין פליגי יש 57לא ר"ה, של ראשון ביום כלל בדרך שזמנו ל"תשליך" בנוגע אבל .

בשבת. להיות שחל ר"ה של ביו"ט לתשליך בנוגע והמנהג הדין מהו דעות חילוקי

בשו"ע  מופיע זה ענין והרי בזה, הזקן רבינו של הפסק מהו לראש לכל לעיין יש – אלינו ובנוגע
גם  הזקן רבינו כותב שאודותיו מהענינים גם והוא הזקן, רבינו של בשו"ע גם שישנם אלו בסימנים

בסידורו.

.Á השנה 58בשו"ע ראש של ראשון ביום לילך ויש כו' הנהר אל לילך "נוהגים הזקן: רבינו כותב
שע"פ  שס"ל לכאורה מוכח ומזה בשבת. שחל לר"ה השבוע באמצע שחל ר"ה בין מחלק ואינו כו'",

השבוע. בימות הקביעות באופן נפק"מ ללא דר"ה, א' ביום "תשליך" לערוך תמיד צריך דין

דר"ה. הקביעות לאופן בנוגע חילוק הזכיר לא הזקן שרבינו מזה ראי' להביא אין באמת, אבל

ובהקדמה:

כמ"פ  ולהט)59דובר בחיות עוסקים שאין (ועאכו"כ כדבעי מונחים שלא זה על הלב כאב גודל אודות
מביא  דינים איזה הזקן, רבינו של בשו"ע הכללים נתבררו לא ובמילא, הזקן, רבינו של השו"ע בלימוד

כו'. מביא אינו דינים ואיזה

גם  כולל הזקן, רבינו של בשו"ע הובאו שלא האחרונים בדברי דינים פסקי כמה מצינו ולדוגמא:
המג  של דינים נחמי'פסקי בדברי (כמ"ש המדה מן יתר הזקן רבינו סמך שעליו באותו 60"א, ואעפ"כ, ,(

בזה. טעמא מאי לברר עיון וצריך מביא, שאינו דינים פסקי יש המג"א, של דינים פסקי שמביא סימן

הזקן  רבינו אצל "כלל" שיש מקומות מכמה מוכח אופן, בפירוש 61ובכל שנזכרו דינים רק שמביא ,
בכללי  שמצינו וע"ד לפניו, להמפורש ממש בדומה שהוא דין ללמוד גם או בהם, להכריע – לפניו

שכותב 62הרמב"ם  במקומות (מלבד אצלו בבירור שהיו אף מעצמו, דינים חידושי להביא דרכו שאין
לפניו. מקומן באיזהו שנתפרשו ענינים אם כי לי"), "יראה בפירוש

ימי  בשאר או בשבת חל ר"ה אם חילוק הזקן רבינו הזכיר לא שבשו"ע מזה ראי' להביא אין ועפ"ז
זה. חילוק נזכר לא שלפניו והפוסקים הרמ"א בדברי שגם כיון – ל"תשליך" בנוגע השבוע
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ד.53) כז, שם
כב.54) שם, שמואלֿא
א.55) מ, קידושין
התוועדויות 56) – מנחם (תורת דר"ה ב' ליל ר"ד גם ראה

ואילך). 4 ע' חנ"ח
טושו"ע 57) ה"ו. פ"ב שופר הל' רמב"ם רפ"ד. ר"ה

(ס"ד). ס"ה סתקפ"ח או"ח (ואדה"ז)

ס"ז.58) סתקפ"ג שם
(59.84 ע' ריש חמ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

ועוד.
מנחם 60) תורת גם וראה סכ"א. או"ח נחמי' דברי שו"ת ראה

וש"נ. ואילך. 272 ס"ע חנ"ו התוועדויות –
וש"נ.61) .42 ע' חל"ו התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.62) ס"בֿה. הרמב"ם כללי מלאכי יד ראה
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וש"נ.62) ס"בֿה. הרמב"ם כללי מלאכי יד ראה

l"yz'd ,ixyz e"`e ,epif`d 't 'd mei zgiy

גם .execiqaאמנם, דר"ה א' יום מנחה "אחר הזקן רבינו מבלי כותב כו'", לעיר מחוץ לילך טוב .
הפע"ח  לשון שזהו ואע"פ בשבת. או השבוע באמצע חל ר"ה אם הזקן 63לחלק שרבינו לומר אין מ"מ, ,

שבסידור, הדינים לפסקי בנוגע כי, בשו"ע), (כמו דין חידוש להוסיף מבלי הפע"ח דברי את העתיק
הזקן. רבינו של דינים חידושי הם  ככולם רובם שהרי הנ"ל, ה"כלל" קיים לא בודאי

כשחל  גם דר"ה א' ביום תשליך לערוך יש הזקן רבינו שלדעת להוכיח אין שמהשו"ע אע"פ וא"כ,
בשבת, או בחול חל ר"ה אם חילוק הזקן רבינו הזכיר לא שבסידורו מזה זאת להוכיח יש – בשבת

בסידורו. זאת מפרש הזקן רבינו הי' כזה, חילוק הי' שאם ובודאי

רגלים  "בשלש הארון": בנסוע "ויהי לאחרי מדות י"ג לאמירת בנוגע הסידור בפסקי שמצינו וכפי
lega lgyk. ס"ת הוצאת הוצאת בשעת "בשעת רק כתב ויוהכ"פ לר"ה בנוגע ואילו מדות", י"ג יאמר .

.ס"ת בשבת.יאמר כשחל גם מדות י"ג אומרים ויוהכ"פ שבר"ה כיון – מדות" י"ג .

להורות  נועדו הסידור שפסקי כיון הטעם, גם ומובן בכגוןֿדא, הזקן רבינו דייק שבסידורו ונמצא,
בפועל. להתנהג כיצד ידע שלא יהודי להכשיל שלא להזהר יש ובמילא התפלה, בשעת להתנהג כיצד
זאת  לפרש לו הי' בחול, כשחל רק  היא דר "ה א ' ביום תשליך שאמירת סבור הזקן רבינו הי' אילו וא"כ,
בחול  כשחל הן דר"ה א' ביום תשליך לערוך שיש שס"ל עכצ"ל, כזה, חילוק הזכיר שלא וכיון בסידורו,

בשבת. כשחל והן

האחרונים  כדברי לומר שאין גם מובן שהרי 64[ומזה – בשבת תשליך לערוך מקום אין קבלה שע"פ
להרב  הכולל בשער (כמבואר קבלה ע"פ גם ומתאימים מיוסדים הסידור שפסקי הידוע על נוסף

וכיון 65לאוואוט  מפע"ח, הזקן רבינו מביא דר"ה א' ביום דתשליך המנהג הרי מורתי)), אמי של (זקנה ַ
קבלה]. ע"פ גם מתאימה השבת ביום תשליך שעריכת מוכח הרי לחול, שבת בין חילוק שם נזכר שלא

.Ë,"ל"תשליך בנוגע ומנהגים דינים בפסקי שמצינו הראשונה הפעם הנה – במקורות מעיינים וכאשר
המהרי"ל  בדברי זה "אל 66הרי שמזהיר כיון בשבת, שחל בר"ה גם תשליך שעורכים להדיא מוכח ושם ,

. יו"ט חילול בי' דאית הדגים, אל לזרוק מזון שום עמהם לעשות יוליכו דאין בשבת ר"ה כשחל וכ"ש .
כן".

השבוע  ימות בשאר חל אם נפק"מ ללא דר"ה, א' ביום תשליך שעורכים אחרונים בכמה מצינו ולכן,
בשבת  יעקב 67או בשבות כמ"ש יעקב 68– חק המחבר .69(לבעל בזה איסור נדנוד חשש ידעתי "לא :(.

יטלטלו", ולא כלום, אצלם ישאו לא בכך, מה השבת, ביום לטלטל שם שאסור  במקום הנהר אם אפילו
השבת, ביום הנהר אל לילך דיש מדבריו מבואר להדיא "הרי ומסיים, הנ"ל, מהרי"ל דברי את ומביא

כו'". מזון להם להשליך שלא רק

.È:פלא דבר לכאורה זה הרי וא"כ,

גם  תשליך שעורכים להדיא מפורש "תשליך") על בכתובים שישנו הראשון (המקור שבמהרי"ל כיון
לר"ה  בחול שחל ר"ה בין חילוק נזכר לא אדה"ז, ובסידור בפע"ח קבלה, ע"פ וגם בשבת, שחל בר"ה

בשבת?! שחל בר"ה תשליך לערוך שלא נוהגים המקומות שברוב לכך הסיבה מהי – בשבת שחל

אדמו"ר  מו"ח כ"ק אצל גם שראינו כ"ק 70וכפי כך נהג בודאי אדמו"ר, מו"ח כ"ק נהג שכך (וכיון
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פ"ה.63) השופר שער
סק"ו.64) שם או"ח ברכ"י ראה
וברפ"א.65) בהקדמה,
רעז).66) (ע' ר"ה הל'
פמ"ג 67) (ראה זה על שחולקים אחרונים כמה שיש אף

שאלו  הענינים, כבכל סק"ה), ובא"א סק"ג, במשב"ז – שם או"ח
(עירובין  חיים" אלקים דברי ואלו ו"אלו מחייבים, ואלו מזכים

וש"נ). ב. יג,

סמ"ב.68) ח"ג
(כמצויין 69) פעמים ריבוי פסח בהלכות הזקן רבינו שמביאו

מרבינו  הם – רובם ואולי – עכ"פ שחלקם במראהֿהמקומות,
148 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה בעצמו הזקן
הפוסקים  לא' שמחשיבו מוכח ומזה וש"נ)), הא'. בשוה"ג
חל"ו  התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה גדולים הכי ובריֿסמכא

וש"נ). .287 ע'
רנח.70) ע' ריש קס. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
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תשליך  ערכו בשבת שחל ר"ה של יו"ט שכאשר לפניו), גם כן נהגו ובודאי נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר
ר"ה. של שני ביום למחרתו,

.‡È:ובהקדים – בנגלה בזה הביאור לומר ויש

האחרונים  בדברי בדומה 71ידוע או מפורשת, גזירה זוהי אא"כ מעצמם, גזירות לגזור מקום שאין
בכל  דא"כ, דבר, שום יטלטל דלמא למגזר ש"ליכא הנ"ל, יעקב השבות וכמ"ש מפורשת. לגזירה ממש

כו'). יטלטל שמא מקום, לשום לילך (שלא כן" גזרינן לא למה השנה שבתות

או  בעלֿפה, התפלה לשנן קטן, ע"י הסידור לטלטל אפשר הרי – כו' התפלות לומר שצריך [ואף
אמירת  ללא תשליך לערוך אפילו או הקהל, כל את י"ח ויוציא בעלֿפה התפלה את ישנן שהש"ץ

התפלה].

בגדר שזהו זמן כל – אמורים דברים במה בפועל,dxifbאמנם, כן שאירע רואים כאשר אבל והיינו,;
אמות" ד' יעבירנו "שמא השערה רק זו יצא 57שאין זה הרי – כו' וטלטלו שהלכו בפועל אירע אלא ,

בפועל. תקלה של בגדר ונעשה בעלמא, חשש בגלל גזירה מגדר

שזהו  לומר מקום יש לראש לכל הנה – בשבת שחל בר"ה גם תשליך שערכו המהרי"ל בזמן ולכן:
של  איסור יהי' שלא כדי עירוב התקינו הצורך ובמקום כו', מובדל באופן אז הי' בנ"י חיי שאורח לפי
שלא  הקפידו ואכן הסידורים, את יטלטלו שלא מכריזים היו הוצאה, איסור הי' אם שגם או הוצאה,

לטלטל;

לתשליך  הולכים שכאשר בפועל כשראו – הזקן רבינו של חלציו יוצאי אצל שלאח"ז, בזמנים אבל
הוצרכו לא שוב וכיו"ב), שכחה מצד או כו' ערכם פחיתות (מצד סידורים שטלטלו אחדים xefblישנם

dxifbבתורyecig שחל הבאה בפעם ולכן, בפועל, אירע שכך ראו שהרי  ברה"ר, אמות ד' יעבירנו שמא ,
בשבת. לתשליך לילך אין זה שבגלל ר"ה בערב הודיעו בשבת, ר"ה של יו"ט

בסידורו  הזקן רבינו מדברי שעולה כפי נהגו לא נשיאינו שרבותינו היתכן השאלה מתורצת ועפ"ז
שהדבר  ראו הזקן רבינו של דורו שלאחרי כיון – בשבת כשחל גם דר"ה א' ביום תשליך לערוך שיש

תקלה. חשש בגלל גזירה בגדר רק ולא בפועל, תקלה לידי מביא 

הידוע  מהסיפור גם הנהר 72ולהעיר אל לתשליך פעם שהלך נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אודות
לתשליך  לילך הפסיק ומאז פוטוגרפיא, לעשות ורצה מצלמה והחזיק שנכשל אחד וראה לעיר, מחוץ
באופן  או במקום תשליך לערוך דרך מצא ומסתמא בפועל, עשה מה יודע אינני – וחצירו. לביתו מחוץ

מלך" הדרת עם "ברוב לעיר, מחוץ הנהר אל הליכה ע"י לא עכ"פ אבל .73אחר,

שאין  או גזירה, לגזור אם לפלוגתא מקום יש אזי גזירה, בגדר הוא שהענין זמן שכל – הענין ונקודת
בפועל. תקלה שלילת לצורך אם כי גזירה, בגדר זה אין כאשר משא"כ מעצמו; גזירה לגזור רשות

.·È בספרים שמצינו מה גם לבאר יש גם 74עפ"ז תשליך עורכים בירושלים אֿל מבית שהמקובלים
לא  מדוע דלכאורה, – בחצר באר אצל לטלטל, שמותר במקום זאת שעושים אלא בשבת, שחל בר"ה

אחרים? אצל זו עצה מצינו

(ובודאי  חשש אין ולכן אליהם, המיוחדים מנהגים ריבוי עוד יש הנ"ל שלמקובלים – זה על והתירוץ
שהכל  כיון לטלטל, שאסור במקום גם בשבת תשליך בעריכת אחרים יכשילו שמא ודאית) תקלה לא
וכן  יראו שמהם באופן זה ואין אֿל, מבית המקובלים לקבוצת ששייכת מיוחדת הנהגה שזוהי יודעים

יעשו.
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(ע'71) בסופו גזרה ערך ה) (כרך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. תקמ).

רפח.72) ע' תרס"וֿתרס"ז סה"מ ראה

ע'73) ד (כרך בערכו תלמודית אנציק' וראה יד. כח, משלי
וש"נ. ואילך). קצה

סקל"א.74) שם או"ח החיים כף ראה
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תשליך  ערכו בשבת שחל ר"ה של יו"ט שכאשר לפניו), גם כן נהגו ובודאי נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר
ר"ה. של שני ביום למחרתו,

.‡È:ובהקדים – בנגלה בזה הביאור לומר ויש

האחרונים  בדברי בדומה 71ידוע או מפורשת, גזירה זוהי אא"כ מעצמם, גזירות לגזור מקום שאין
בכל  דא"כ, דבר, שום יטלטל דלמא למגזר ש"ליכא הנ"ל, יעקב השבות וכמ"ש מפורשת. לגזירה ממש

כו'). יטלטל שמא מקום, לשום לילך (שלא כן" גזרינן לא למה השנה שבתות

או  בעלֿפה, התפלה לשנן קטן, ע"י הסידור לטלטל אפשר הרי – כו' התפלות לומר שצריך [ואף
אמירת  ללא תשליך לערוך אפילו או הקהל, כל את י"ח ויוציא בעלֿפה התפלה את ישנן שהש"ץ

התפלה].

בגדר שזהו זמן כל – אמורים דברים במה בפועל,dxifbאמנם, כן שאירע רואים כאשר אבל והיינו,;
אמות" ד' יעבירנו "שמא השערה רק זו יצא 57שאין זה הרי – כו' וטלטלו שהלכו בפועל אירע אלא ,

בפועל. תקלה של בגדר ונעשה בעלמא, חשש בגלל גזירה מגדר

שזהו  לומר מקום יש לראש לכל הנה – בשבת שחל בר"ה גם תשליך שערכו המהרי"ל בזמן ולכן:
של  איסור יהי' שלא כדי עירוב התקינו הצורך ובמקום כו', מובדל באופן אז הי' בנ"י חיי שאורח לפי
שלא  הקפידו ואכן הסידורים, את יטלטלו שלא מכריזים היו הוצאה, איסור הי' אם שגם או הוצאה,

לטלטל;

לתשליך  הולכים שכאשר בפועל כשראו – הזקן רבינו של חלציו יוצאי אצל שלאח"ז, בזמנים אבל
הוצרכו לא שוב וכיו"ב), שכחה מצד או כו' ערכם פחיתות (מצד סידורים שטלטלו אחדים xefblישנם

dxifbבתורyecig שחל הבאה בפעם ולכן, בפועל, אירע שכך ראו שהרי  ברה"ר, אמות ד' יעבירנו שמא ,
בשבת. לתשליך לילך אין זה שבגלל ר"ה בערב הודיעו בשבת, ר"ה של יו"ט

בסידורו  הזקן רבינו מדברי שעולה כפי נהגו לא נשיאינו שרבותינו היתכן השאלה מתורצת ועפ"ז
שהדבר  ראו הזקן רבינו של דורו שלאחרי כיון – בשבת כשחל גם דר"ה א' ביום תשליך לערוך שיש

תקלה. חשש בגלל גזירה בגדר רק ולא בפועל, תקלה לידי מביא 

הידוע  מהסיפור גם הנהר 72ולהעיר אל לתשליך פעם שהלך נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אודות
לתשליך  לילך הפסיק ומאז פוטוגרפיא, לעשות ורצה מצלמה והחזיק שנכשל אחד וראה לעיר, מחוץ
באופן  או במקום תשליך לערוך דרך מצא ומסתמא בפועל, עשה מה יודע אינני – וחצירו. לביתו מחוץ

מלך" הדרת עם "ברוב לעיר, מחוץ הנהר אל הליכה ע"י לא עכ"פ אבל .73אחר,

שאין  או גזירה, לגזור אם לפלוגתא מקום יש אזי גזירה, בגדר הוא שהענין זמן שכל – הענין ונקודת
בפועל. תקלה שלילת לצורך אם כי גזירה, בגדר זה אין כאשר משא"כ מעצמו; גזירה לגזור רשות

.·È בספרים שמצינו מה גם לבאר יש גם 74עפ"ז תשליך עורכים בירושלים אֿל מבית שהמקובלים
לא  מדוע דלכאורה, – בחצר באר אצל לטלטל, שמותר במקום זאת שעושים אלא בשבת, שחל בר"ה

אחרים? אצל זו עצה מצינו

(ובודאי  חשש אין ולכן אליהם, המיוחדים מנהגים ריבוי עוד יש הנ"ל שלמקובלים – זה על והתירוץ
שהכל  כיון לטלטל, שאסור במקום גם בשבת תשליך בעריכת אחרים יכשילו שמא ודאית) תקלה לא
וכן  יראו שמהם באופן זה ואין אֿל, מבית המקובלים לקבוצת ששייכת מיוחדת הנהגה שזוהי יודעים

יעשו.
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(ע'71) בסופו גזרה ערך ה) (כרך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. תקמ).

רפח.72) ע' תרס"וֿתרס"ז סה"מ ראה

ע'73) ד (כרך בערכו תלמודית אנציק' וראה יד. כח, משלי
וש"נ. ואילך). קצה

סקל"א.74) שם או"ח החיים כף ראה
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תשליך  יערכו כאשר הנה הזקן, רבינו של בסידורו מ"ש לפי השנה כל שמתנהגים לאלו בנוגע משא"כ
שאסור  במקום גם כן לעשות ויבואו יעשו, וכן יראו מהם אזי לטלטל, שמותר במקום בשבת שחל בר"ה

בפועל. תקלה לידי שהביא שראו דבר שזהו לטלטל,

ביום  לתשליך הולכים בשבת, להיות חל ר"ה של יו"ט שכאשר הרב, בבית אפילו המנהג, נקבע ולכן
ר"ה. של שני יום שלאחריו,

ר"ה, של ראשון ביום פועלים שהיו מה כל עי"ז שפועלים בודאי הרי תורה, ע"פ זאת שעושים וכיון
וגואלי" צורי הוי' לפניך לבי והגיון פי אמרי לרצון "יהיו תשליך": ד"סדר להסיום שכבר 75ועד דכיון ,

חטאתם" כל ים במצולות ש"תשליך לפנ"ז ועד 76פעלו ישראל, עמך כל תפלות מתקבלים בודאי הרי ,
הפרטים. ובכל טפחים, מעשרה למטה וגואלי", "צורי נעשה שהקב"ה

***

.‚È,בנגלה שאוחזים כיון – (ס"ז) לעיל ב"נגלה":כאמור ענין עוד להוסיף יש

ידה  שעל ה"יארצייט", בעלת של שמה  על שנקראת ה"קרן" אודות גם לדבר זו בהתוועדות ָרגיל
הקודש  טהרת על – בנים ובפרט – ישראל ילדי לחינוך בנוגע .77מסייעים

לו. להמצטרך להזכירו כדי אמו, ושם שמו לציין גם ויכול בזה, ישתתף – הרוצה כל ובכן:

ובלבד  הממעיט ואחד המרבה "אחד המשנה מאמר אודות בארוכה לעיל שדובר שאע"פ ולהעיר,
צורך  ויש "ממעיט", וזה "מרבה" שזה אומרת עצמה שהמשנה לכך נוסף הרי – לשמים" לבו שיכוין

ה"אחד" ישנו מהם אחד כל (שאצל הממעיט" ואחד המרבה ש"אחד מפסוקים ששניהם 78בלימוד כיון ,(
לבו  "יכוין שהנותן כ"כ נוגע לא להזולת הרי נוסף, ליהודי וסיוע לעזר בנוגע הנה לשמים, לבם מכוונים

"המרבה". – הכמות לו נוגע בעיקר אלא לשמים",

בספרי  שאיתא הצדקה, לענין בנוגע כמ"פ .79וכמדובר סלע ה"מאבד שאפילו והלך , עני ומצאה .
יחזירנה  שימצאנה שמי ומקווה הסלע, איבוד על שמצטער שאע"פ והיינו, צדקה, זו הרי בה", ונתפרנס
הרי  שלו), ונעשית להחזירה, חייב אינו סימן, בה שאין (דכיון בה ונתפרנס עני שמצאה כיון מ"מ, לו,

צדקה. זו

זה  הרי המרבה וכל ד"המרבה", באופן שתהי' בפועל, הנתינה רק נוגע הצדקה שבענין מובן, ומזה
צדקה  בהלכות (כהפס"ד לבב ובטוב בשמחה הנתינה שתהי' ובלבד הן 80משובח, – אלו ענינים ושני ,(

בנגלה. – השמחה והן ("המרבה") הריבוי

***

.„È.'כו קרבנות בפרשת כתיב מה כו' מנחות בסוף איתא ד"ה שיחה כעין מאמר

.ÂË(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר המאמר, (לאחרי

יאמרו  – המרחב אל המיצר מן היציאה ראשית את האחרונים בחדשים ראו החדשים שהעולים כיון
מצרים" מארץ ב"המעלך הקהל כל את ויעלו אלקינו", "הוא וינגנו "לחיים", יחד .81כולם

גדולה). בשמחה מקומו על ורקד קומתו מלוא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק אלקינו", "הוא (ניגנו

***
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טו.75) יט, תהלים
יט.76) ז, מיכה
(77– מנחם (תורת סל"ה תשכ"ח תשרי וא"ו שיחת גם ראה

וש"נ. .(87 ע' חנ"א התוועדויות

סכ"ג.78) לקמן ראה
יט.79) כד, תצא
ס"ג.80) סרמ"ט יו"ד טושו"ע
ס"כ.81) לקמן וראה יא. פא, תהלים
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.ÊË הזקן רבינו פתגם לפרשת 82ידוע היא בזה שהכוונה שנתפרש וכפי הזמן, עם לחיות שצריך
הדורות  כל על ישראל ומאורי ישראל גדולי שהיו הגאונים, ע"י שנקבע כפי – בתורה שקורין השבוע
הלאה, וכך שלאחרי', הפרשה יקראו שלאח"ז ובשבוע פלונית, פרשה יקראו פלוני שבשבוע שלאחריהם,
בתוכנה  ולהתעמק ולהתבונן ללמוד היינו, "לחיות", צריכים שבזה – כולה השנה כל של השבועות בכל

הוראה  מלשון ש"תורה" וכיון השבוע, פרשת וענינים 83של למאורעות בנוגע הוראות בזה ימצאו ,
אור" ש"תורה באופן זה, בשבוע אשר,84שמתרחשים אלו, בענינים להתנהג כיצד לידע הדרך את תאיר

בלתיֿרצוי. באופן מתנהג שהי' או אצלו, בספק מוטל הדבר הי' זאת, לולי

שני, עד הפרשה מהתחלת – ראשון (חלק חלקים לשבעה נחלקת פרשה שכל כיון הנה – גופא ובזה
נחלק  שהשבוע כשם הפרשה), סיום עד משביעי – השביעי לחלק ועד שלישי, עד משני – שני חלק
ראשון  יום גם שהרי השבוע, ימי לכל הפרשה כל של הכללית השייכות על נוסף הרי ימים, לשבעה

ב  הנה האזינו), פרשת (ובנדו"ד: פלונית לפרשה ראשון יום נקרא ראשון בשבוע יום שייך יותר פרטיות
השבוע. ימי לשאר בנוגע ועד"ז שני, עד הפרשה מהתחלת הפרשה, של הראשון לחלק בשבוע

שייכות  לזה יש – האזינו לפרשת חמישי ביום שחל בתשרי, ששה עם הקשורה להתוועדות ובנוגע
לחלק  גם שייך זה הרי שלאחריו, בלילה כבר שעומדים וכיון ששי, עד מחמישי הפרשה חלק עם מיוחדת

שביעי. עד מששי הפרשה

.ÊÈ"לעולם אנכי חי ואמרתי ידי שמים אל אשא "כי – היא שביעי עד מששי הפרשה חלק :85התחלת

ידי" "הרימותי של באופן הוא השבועה ענין שכן, הקב"ה, של שבועה שזוהי – בזה הפשוט הפירוש
שבועה) ידי".86(לשון גו' "אשא הקב"ה אומר וכמו"כ ,

לעיל  מיוחדה 87וכאמור והשתדלות התאמצות שדרושה ומצב במעמד הוא השבועה בענין הצורך –
כאשר  אבל כ"כ, מתאמץ הי' שלא להיות יכול השבועה לולי אשר, רגילים, בלתי  קשיים על להתגבר כדי

זאת! יעשה אלא בדרכו, יעצור לא  הקשיים, כל שלמרות יודעים, אזי בשבועה, זה לענין נתקשר

"אם  בכתוב: יהודים,88וממשיך אינם עם להנהגה בנוגע הענינים פרטי ככל וגו'", חרבי ברק שנותי
עמו" אדמתו "וכפר להסיום: שעשה 89ועד עליהם שעברו הצרות על ועמו אדמתו "ויפייס רש"י: כפירוש ,

האויב"; להם

אדמתו "וכפר נאמר לא שבפסוק כיון אדמתוeאמנם, "וכפר אלא עוד עמו", רש"י מוסיף לכן עמו",
צורך  שאין והיינו, מתנחמת", ארצו מתנחמים כשעמו עמו, – אדמתו ומהי – אדמתו "וכפר פירוש:

("אדמתו וא"ו של eבתוספת ענין כי, ומחבר, המוסיף וא"ו או המחלק, וא"ו הוא שלפעמים עמו"),
הם ו"עמו" "אדמתו" הרי כאן, ואילו עצמו, בפני לענין בנוגע רק שייך `cgהוספה oipr אדמתו "מהי :

עמו". – שמות) בכמה שנקראת ישראל, (ארץ

ומצבו  שמעמדו היינו, שנים", חמש "בן אפילו מישראל, אחד כל שמבין הפשוט פירוש וזהו
לא  ועאכו"כ שנים, עשר כבן להחשיבו שיכולים באופן אינו בתורה ולהשיג להבין השכל בהתפתחות
מ"ש  ולהבין מקרא, ללמוד שייך הוא גם – בלבד שנים חמש בן כמו אלא שנה, עשרה חמש בן כמו

enr"וכפר eznc` כיון ומחבר, המוסיף וא"ו לא ואפילו המחלק , וא"ו לא בינתיים, בוא"ו צורך שאין ,"
"עמ  נקרא שהעם וכשם אחד; "אדמת eשענינם – האדמה גם נקראת כך הקב"ה), (של "e."
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חשון).82) ב יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש
(בשם 83) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
כג.84) ו, משלי
מ.85) לב,

(ובפרש"י).86) כב יד, לך לך
חנ"ח 87) התוועדויות – מנחם (תורת ואילך פ"ג – במאמר

ואילך). 28 ס"ע
מא.88) שם,
מג.89) שם,
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.ÊË הזקן רבינו פתגם לפרשת 82ידוע היא בזה שהכוונה שנתפרש וכפי הזמן, עם לחיות שצריך
הדורות  כל על ישראל ומאורי ישראל גדולי שהיו הגאונים, ע"י שנקבע כפי – בתורה שקורין השבוע
הלאה, וכך שלאחרי', הפרשה יקראו שלאח"ז ובשבוע פלונית, פרשה יקראו פלוני שבשבוע שלאחריהם,
בתוכנה  ולהתעמק ולהתבונן ללמוד היינו, "לחיות", צריכים שבזה – כולה השנה כל של השבועות בכל

הוראה  מלשון ש"תורה" וכיון השבוע, פרשת וענינים 83של למאורעות בנוגע הוראות בזה ימצאו ,
אור" ש"תורה באופן זה, בשבוע אשר,84שמתרחשים אלו, בענינים להתנהג כיצד לידע הדרך את תאיר

בלתיֿרצוי. באופן מתנהג שהי' או אצלו, בספק מוטל הדבר הי' זאת, לולי

שני, עד הפרשה מהתחלת – ראשון (חלק חלקים לשבעה נחלקת פרשה שכל כיון הנה – גופא ובזה
נחלק  שהשבוע כשם הפרשה), סיום עד משביעי – השביעי לחלק ועד שלישי, עד משני – שני חלק
ראשון  יום גם שהרי השבוע, ימי לכל הפרשה כל של הכללית השייכות על נוסף הרי ימים, לשבעה

ב  הנה האזינו), פרשת (ובנדו"ד: פלונית לפרשה ראשון יום נקרא ראשון בשבוע יום שייך יותר פרטיות
השבוע. ימי לשאר בנוגע ועד"ז שני, עד הפרשה מהתחלת הפרשה, של הראשון לחלק בשבוע

שייכות  לזה יש – האזינו לפרשת חמישי ביום שחל בתשרי, ששה עם הקשורה להתוועדות ובנוגע
לחלק  גם שייך זה הרי שלאחריו, בלילה כבר שעומדים וכיון ששי, עד מחמישי הפרשה חלק עם מיוחדת

שביעי. עד מששי הפרשה

.ÊÈ"לעולם אנכי חי ואמרתי ידי שמים אל אשא "כי – היא שביעי עד מששי הפרשה חלק :85התחלת

ידי" "הרימותי של באופן הוא השבועה ענין שכן, הקב"ה, של שבועה שזוהי – בזה הפשוט הפירוש
שבועה) ידי".86(לשון גו' "אשא הקב"ה אומר וכמו"כ ,

לעיל  מיוחדה 87וכאמור והשתדלות התאמצות שדרושה ומצב במעמד הוא השבועה בענין הצורך –
כאשר  אבל כ"כ, מתאמץ הי' שלא להיות יכול השבועה לולי אשר, רגילים, בלתי  קשיים על להתגבר כדי

זאת! יעשה אלא בדרכו, יעצור לא  הקשיים, כל שלמרות יודעים, אזי בשבועה, זה לענין נתקשר

"אם  בכתוב: יהודים,88וממשיך אינם עם להנהגה בנוגע הענינים פרטי ככל וגו'", חרבי ברק שנותי
עמו" אדמתו "וכפר להסיום: שעשה 89ועד עליהם שעברו הצרות על ועמו אדמתו "ויפייס רש"י: כפירוש ,

האויב"; להם

אדמתו "וכפר נאמר לא שבפסוק כיון אדמתוeאמנם, "וכפר אלא עוד עמו", רש"י מוסיף לכן עמו",
צורך  שאין והיינו, מתנחמת", ארצו מתנחמים כשעמו עמו, – אדמתו ומהי – אדמתו "וכפר פירוש:

("אדמתו וא"ו של eבתוספת ענין כי, ומחבר, המוסיף וא"ו או המחלק, וא"ו הוא שלפעמים עמו"),
הם ו"עמו" "אדמתו" הרי כאן, ואילו עצמו, בפני לענין בנוגע רק שייך `cgהוספה oipr אדמתו "מהי :

עמו". – שמות) בכמה שנקראת ישראל, (ארץ

ומצבו  שמעמדו היינו, שנים", חמש "בן אפילו מישראל, אחד כל שמבין הפשוט פירוש וזהו
לא  ועאכו"כ שנים, עשר כבן להחשיבו שיכולים באופן אינו בתורה ולהשיג להבין השכל בהתפתחות
מ"ש  ולהבין מקרא, ללמוד שייך הוא גם – בלבד שנים חמש בן כמו אלא שנה, עשרה חמש בן כמו

enr"וכפר eznc` כיון ומחבר, המוסיף וא"ו לא ואפילו המחלק , וא"ו לא בינתיים, בוא"ו צורך שאין ,"
"עמ  נקרא שהעם וכשם אחד; "אדמת eשענינם – האדמה גם נקראת כך הקב"ה), (של "e."
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ב. נג, זח"ג הרד"ק).
כג.84) ו, משלי
מ.85) לב,

(ובפרש"י).86) כב יד, לך לך
חנ"ח 87) התוועדויות – מנחם (תורת ואילך פ"ג – במאמר

ואילך). 28 ס"ע
מא.88) שם,
מג.89) שם,
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.ÁÈ:יותר ובפרטיות

לומר  שליטה לו שתהי' מישהו, של הסכמה דורש אינו הקב"ה, של "עמו" נקראים שבנ"י זה ענין
בחלישות; ולפעמים בתוקף לפעמים כך, באופן הוא זה שענין

נצבים  "אתם ר"ה: לפני בתורה קראנו שאודותה ברית הכריתת ומאז סיני, בהר עמדו שבנ"י מאז
ה' בברית לעברך מימיך שואב עד עציך מחוטב גו' שבטיכם ראשיכם אלקיכם ה' לפני כולכם היום

גו'" ובאלתו "90אלקיך בנ"י נעשו –enr,"

זאת. להחליש אפילו או לשנות – יהודים אפילו אלא גוים, רק לא – אחד לאף זה על שליטה ואין

כולם, עמו  שמחים (שאז חכם בן להיות יכול להיפך,הוא ח"ו או בעצמו...), הוא וגם וכנס"י, הקב"ה
אחד  כל אבל בנים, ארבעה – סוגים כמה ישנם גופא שבבנים אלא הקב"ה, של בנו נקרא אופן בכל אבל

"בן". נקרא מהם

תורה" דיברה בנים ארבעה כיצד 91ו"כנגד ומייעצת התורה מדברת מהבנים אחד לכל שבנוגע והיינו, ,
כו'" שם הי' ש"אילו כך, כדי ועד הגאולה, בענין רצונו שאין לבן בנוגע ואפילו עמו, הרי 92להתנהג ,

עד  עמו, להתנהג כיצד ומייעצת זה, בן עם גם התורה מתעסקת תורה, כשניתנה אבל מ"ת, קודם רק זה
זאת. לשנות זה, על שליטה – עצמו הבן גם כולל – אחד לאף ואין תורה. של בן יהי' שסוכ"ס

דלכאורה, תורה", דיברה בנים ארבעה "כנגד למארז"ל בנוגע השאלה על הפשוט התירוץ גם וזהו
"בן  גם רח"ל יש קושיות, ושואלים ב"סדר" שיושבים הבנים ארבעת שמלבד בשר, בעיני רואים הרי

"ישראל 93חמישי" כזה בן גם והרי קושיות, שואלים לא ובכלל ל"סדר" באים לא שבכלל יחידים אותם –
אחר,94הוא" במקום נמצא בגופו אם גם כי, – עמו? ולהתעסק כנגדו גם לדבר התורה צריכה וא"כ, ,

מי  שישנו אלא הבנים, ככל הסדר , בשולחן הוא גם נמצא ובפנימיותו בנשמתו הנה ב"סדר", יושב ואינו
שגופו  שגורמת כזו לקושיא ועד קושיות, ששואל מי וישנו לעשות, צריך מה רק ושואל הכל שמקבל
את  שיתרצו ורצונה וחפצה ושאלות, קושיות ושואלת ב"סדר" נמצאת נשמתו אבל אחר, במקום נמצא

חכם. הבן כמו להיות ויוכל הקושיא,

.ËÈ וא"ו ביניהם שאין כיון – ל"אדמתו" בנוגע גם הוא כן ל"עמו", בנוגע אמורים שהדברים וכשם
המוסי  וא"ו לא ואפילו שצריך המחלק, דברים שני או להוסיף, שצריך דבר כאן אין שהרי ומחבר, ף

עמו". – אדמתו "מהי אחד: דבר אם כי לחברם,

שמורה  להתואר ה"עם" של הקשר את להחליש רק אפילו או לשנות יכול לא אחד שאף כשם ולכן:
"עמ  להקב"ה, שייכותם "אדמת eעל שנקראת ל"אדמה", בנוגע הוא כן – אחת) (בתיבה "e,הקב"ה של "

עם  האדמה של השייכות את להחליש או לשנות יכול אינו – יהודי אפילו אלא גוי, רק לא – אחד ואף
אחרת. לבעלות ולמסרה הקב"ה,

מעל  גלו אלא) אביהם, שולחן על סמוכים (אינם הבנים כאשר גם הנה ("עמו") לבנ"י שבנוגע כשם
אביהם  ש"מפני 95שולחן ומצב במעמד שגם ל"אדמתו", בנוגע הוא כן – אביהם" "שולחן זה הרי ,

אדמתנו" מעל ונתרחקנו מארצנו גלינו שנמצאים 96חטאינו ליהודים בנוגע הן דעתה, ומצב המעמד כמו ,
ש"גלינו  ומצב מעמד זה הרי אצלם שגם ישראל, בארץ שנמצאים ליהודים בנוגע והן בחוץֿלארץ,
בנוגע  [ואפילו עתה לקיימם אפשר שאי מצוות כמה שיש והראי', אדמתנו", מעל ונתרחקנו מארצנו

התורה  מן ולא מדרבנן, רק הוא עתה החיוב הרי – ומעשרות "ארצ 97לתרומות זו הרי אז, גם הנה ,[ep"
".epו"אדמת 
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נצבים.90) ר"פ
פסחים91) ירושלמי ע"פ – הגש"פ מכילתא נוסח ה"ד. פ"י
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ספ"א.97) תרומות הל' רמב"ם
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או  לעשות, מה אין וכאשר כו', טענה טוען יהודי גם ולהבדיל, כו', טענה שטוען גוי יש מאי, אלא
אומרים  דברֿמה, לומר צריכים זאת בכל אבל האמת, את לומר רוצים ולא חולשה, איזו להסתיר שצריכים
כולו  העולם בכל ומופצים ונדפסים שנכתבים והחלטות, נאומים עם אסיפה נערכת ובינתיים האמת, היפך
מושבותיהם, מקומות בכל בנ"י נמצאים שבו ומצב מעמד שבכל הענין, אמיתית את משנה זה אין –

" הוא העם הנה עתה, הגלות של ומכופל כפול בחושך "enrאפילו היא והאדמה "eznc`."

.Î שאי ולומר עמו", "אדמתו לומר אפשר איך שאלה: ושואל אנושי בשכל ומתלבש בא היצה"ר אך
שמתעטף  ועד וההשגה, ההבנה החשבון, היפך השכל, היפך שזהו בשעה בה – כו' זאת להחליש אפשר

וכו'. חז"ל וממדרש מפסוק ראי' להביא ומתחיל "למדן", של באיצטלא

"כי  הקב"ה אומר עמו", אדמתו "וכפר שנאמר לפני עוד הענין, בהתחלת שמיד – זה על והמענה
שזהו"ע לעולם", אנכי חי ואמרתי ידי שמים אל .dreaydאשא

למעלה: השבועה בענין הצורך מהו מובן אינו שלכאורה – ובהקדמה

והשתדלות  ביגיעה צורך ויש בדבר, קושי ישנו שכאשר – לעיל כאמור – הוא השבועה בענין הצורך
ודם, בשר אצל רק שייך זה כל ולכאורה, כו'. שבועה ע"י זה לענין עצמו את לקשר צריך אזי עצומה,
השבועה  ע"י ולכן, כו', גדול לקושי ועד לעשותם, לו שקשה דברים ויש לעשותם, לו שנקל דברים שיש

עולמו" את הקב"ה ברא ביגיעה ולא בעמל "לא הרי – להקב"ה בנוגע אבל הקשיים; על להתגבר ,98יוכל
פיו" "ברוח אם אצלו99כי שיהי' יתכן איך וא"כ, ,iyew ובזמן מסויים במקום בעולם, מסויים לענין בנוגע

ויגיעה?! עמל ללא פיו", "ברוח נבראו והתחתונים העליונים העולמות שכל בשעה בה מסויים,

מצד הוא שהקושי – הוא הענין oicÎlradאך zprh מנחות מסכת בסיום דין (כנ"ל לבעל פה "פתחון :
או  גמור"), "צדיק במדריגת אינו (שעדיין הרוחני במובן תבל בקצוי שנמצא ליהודי בנוגע לחלוק"),

"אדמת  שתחשב ישראל לארץ שייכותו מהי – הגשמי במובן [כדאיתא eאפילו בה חלק לו ויהי' ,"
הגאונים  על 100בתשובות אמה לו שאין מישראל אדם לך שאין משפט) בחושן הלכות לכמה (ונפק"מ

ישראל  בארץ אמות) ד' (או מקום 101אמה בריחוק ועאכו"כ מקום, ריחוק של ומצב במעמד בהיותו ,[
ברוחניות?!

ידי": שמים אל אשא "כי הקב"ה, אומר זה ועל

של  ב"ד עם לא – לשקו"ט כלל נכנס שאינו הקב"ה, אומר ישראל, של גאולתן אודות מדובר כאשר
– עצמו על הקב"ה אומר – לראש לכל שו"ע; ע"פ להיות צריך כיצד – מעלה של ב"ד עם ולא מטה

ידי" שמים אל ,dreaya"אשא

אנכי  חי "ואמרתי הקב"ה אומר – כו' והמצבים הזמנים שינויי ישנם הרי היתכן, טוענים: וכאשר
הדורות, כל סוף עד "לעולם", היא הקב"ה את כביכול שקושרת שהשבועה כך, לעולם",

פרטים  ריבוי ועאכו"כ מישראל, פרטי איש אפילו להימצא עלול שבו ומצב המעמד על הבט שמבלי
גו'" חצי "אשכיר חרבי", ברק ד"שנותי באופן ההנהגה שתהי' בטוח דבר זה הרי – פרטי 102מבנ"י ככל ,

עמו", אדמתו ל"וכפר – צעד אחר וצעד שלב אחר שלב – הכנה בתור שבאים בכתוב, שנימנו הענינים 
"חטאינו" על כפרה) מלשון ("וכפר" ומכפר וסולח מוחל שהקב"ה – הוא בזה הפשוט שהפירוש
אלא  והסברה, שכל של טעמים מצד לא – זה וכל  אדמתנו", מעל ונתרחקנו מארצנו "גלינו שבגללם

"אדמת  שזהו ו"עמ eבגלל "e."

ו"עמו" ד"אדמתו" הענינים גם כביכול כך בכל, שולטת וידו יכול, כל נצחי, הוא שהקב"ה כשם ולכן,
בכל  שולטים העליונה.הם על וידם ,

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

ב.98) פ"ג, ב"ר
ו.99) לג, תהלים

לר"י 100) השטרות ס' סתק"ל. ברוך ב"ר מהר"ם שו"ת
סקמ"וֿקנא. קידושין הגאונים אוצר .43 ע' ברצלוני

מנחם 101) תורת גם וראה וש"נ. .309 ע' ח"כ לקו"ש ראה
וש"נ. .390 ע' חנ"ג התוועדויות –

מב.102) שם,
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או  לעשות, מה אין וכאשר כו', טענה טוען יהודי גם ולהבדיל, כו', טענה שטוען גוי יש מאי, אלא
אומרים  דברֿמה, לומר צריכים זאת בכל אבל האמת, את לומר רוצים ולא חולשה, איזו להסתיר שצריכים
כולו  העולם בכל ומופצים ונדפסים שנכתבים והחלטות, נאומים עם אסיפה נערכת ובינתיים האמת, היפך
מושבותיהם, מקומות בכל בנ"י נמצאים שבו ומצב מעמד שבכל הענין, אמיתית את משנה זה אין –

" הוא העם הנה עתה, הגלות של ומכופל כפול בחושך "enrאפילו היא והאדמה "eznc`."

.Î שאי ולומר עמו", "אדמתו לומר אפשר איך שאלה: ושואל אנושי בשכל ומתלבש בא היצה"ר אך
שמתעטף  ועד וההשגה, ההבנה החשבון, היפך השכל, היפך שזהו בשעה בה – כו' זאת להחליש אפשר

וכו'. חז"ל וממדרש מפסוק ראי' להביא ומתחיל "למדן", של באיצטלא

"כי  הקב"ה אומר עמו", אדמתו "וכפר שנאמר לפני עוד הענין, בהתחלת שמיד – זה על והמענה
שזהו"ע לעולם", אנכי חי ואמרתי ידי שמים אל .dreaydאשא

למעלה: השבועה בענין הצורך מהו מובן אינו שלכאורה – ובהקדמה

והשתדלות  ביגיעה צורך ויש בדבר, קושי ישנו שכאשר – לעיל כאמור – הוא השבועה בענין הצורך
ודם, בשר אצל רק שייך זה כל ולכאורה, כו'. שבועה ע"י זה לענין עצמו את לקשר צריך אזי עצומה,
השבועה  ע"י ולכן, כו', גדול לקושי ועד לעשותם, לו שקשה דברים ויש לעשותם, לו שנקל דברים שיש

עולמו" את הקב"ה ברא ביגיעה ולא בעמל "לא הרי – להקב"ה בנוגע אבל הקשיים; על להתגבר ,98יוכל
פיו" "ברוח אם אצלו99כי שיהי' יתכן איך וא"כ, ,iyew ובזמן מסויים במקום בעולם, מסויים לענין בנוגע

ויגיעה?! עמל ללא פיו", "ברוח נבראו והתחתונים העליונים העולמות שכל בשעה בה מסויים,

מצד הוא שהקושי – הוא הענין oicÎlradאך zprh מנחות מסכת בסיום דין (כנ"ל לבעל פה "פתחון :
או  גמור"), "צדיק במדריגת אינו (שעדיין הרוחני במובן תבל בקצוי שנמצא ליהודי בנוגע לחלוק"),

"אדמת  שתחשב ישראל לארץ שייכותו מהי – הגשמי במובן [כדאיתא eאפילו בה חלק לו ויהי' ,"
הגאונים  על 100בתשובות אמה לו שאין מישראל אדם לך שאין משפט) בחושן הלכות לכמה (ונפק"מ

ישראל  בארץ אמות) ד' (או מקום 101אמה בריחוק ועאכו"כ מקום, ריחוק של ומצב במעמד בהיותו ,[
ברוחניות?!

ידי": שמים אל אשא "כי הקב"ה, אומר זה ועל

של  ב"ד עם לא – לשקו"ט כלל נכנס שאינו הקב"ה, אומר ישראל, של גאולתן אודות מדובר כאשר
– עצמו על הקב"ה אומר – לראש לכל שו"ע; ע"פ להיות צריך כיצד – מעלה של ב"ד עם ולא מטה

ידי" שמים אל ,dreaya"אשא

אנכי  חי "ואמרתי הקב"ה אומר – כו' והמצבים הזמנים שינויי ישנם הרי היתכן, טוענים: וכאשר
הדורות, כל סוף עד "לעולם", היא הקב"ה את כביכול שקושרת שהשבועה כך, לעולם",

פרטים  ריבוי ועאכו"כ מישראל, פרטי איש אפילו להימצא עלול שבו ומצב המעמד על הבט שמבלי
גו'" חצי "אשכיר חרבי", ברק ד"שנותי באופן ההנהגה שתהי' בטוח דבר זה הרי – פרטי 102מבנ"י ככל ,

עמו", אדמתו ל"וכפר – צעד אחר וצעד שלב אחר שלב – הכנה בתור שבאים בכתוב, שנימנו הענינים 
"חטאינו" על כפרה) מלשון ("וכפר" ומכפר וסולח מוחל שהקב"ה – הוא בזה הפשוט שהפירוש
אלא  והסברה, שכל של טעמים מצד לא – זה וכל  אדמתנו", מעל ונתרחקנו מארצנו "גלינו שבגללם

"אדמת  שזהו ו"עמ eבגלל "e."

ו"עמו" ד"אדמתו" הענינים גם כביכול כך בכל, שולטת וידו יכול, כל נצחי, הוא שהקב"ה כשם ולכן,
בכל  שולטים העליונה.הם על וידם ,
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ב.98) פ"ג, ב"ר
ו.99) לג, תהלים

לר"י 100) השטרות ס' סתק"ל. ברוך ב"ר מהר"ם שו"ת
סקמ"וֿקנא. קידושין הגאונים אוצר .43 ע' ברצלוני

מנחם 101) תורת גם וראה וש"נ. .309 ע' ח"כ לקו"ש ראה
וש"נ. .390 ע' חנ"ג התוועדויות –

מב.102) שם,

l"yz'd ,ixyz e"`e ,epif`d 't 'd mei zgiy

פסקה  שכבר לידע, צריכים – והקדמות הכנות ופרטים, ענינים בכו"כ צורך יש זה שבשביל ואע"פ
בפעם  רבינו, משה בימי שנאמרה שבועה שישנה זה) ליום השייך הפרשה ובחלק השבוע, (בפרשת תורה

אנכי ד"חי באופן האזינו, פרשת שנאמרה יהודי,mlerlהראשונה  שנמצא מקום ובכל שנה, שבכל כך, ,"
חלק  בתור ובחייו הפרטיים, בחייו להתנהג כיצד עבורו הוראה ומהוה השבועה אּפ") ("קלינגט ָמהדהדת

בגשמיות. עמו" אדמתו "וכפר – ועי"ז ברוחניות, עמו" אדמתו ל"וכפר שיביא באופן מהכלל,

פשוטו" מידי יוצא מקרא הגאולה 103ו"אין עם ביחד "אדמתו", את גואל שהקב"ה – העיקר שהוא –
צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה "עמו", של

לומדים  תושב"כ שהרי זאת, יודעים הגויים שגם (ובאופן לאמיתתה שהיא כפי המציאות בגלוי ובאה
"אדמת  שזוהי – הם) ו"עמ eגם הקב"ה של "eשנוגע ענין שזהו היינו, הקב"ה, של "el")xr אין איז

הידוע  ובלשון פארקאכט"), צורך 104דערויף ללא עמו", ש"אדמתו ובאופן למענך", אלא למעננו "לא : ַָ
אחד. ענין שזהו כיון המחבר, בוא"ו

ומטבע  הטוב, עצם הוא שהקב"ה כיון רח"ל), וכיו"ב יסורים עניני (ללא טוב באופן נעשה זה וכל
להטיב  ד"אוצרך105הטוב הענין גם טובה וחתימה בכתיבה נכלל שלכן ,epl aehd"טוב 106תפתח היינו, ,

העולם. עם וקשור בגוף נשמה בהיותו יהודי אצל ונרגש שנראה בגלוי

מצרים" מארץ "המעלך החמישי: יום של בשירו מש"נ גם "המוציאך"81ונעשה רק לא היינו, ,
ספורות) פעמים שנאמר (כפי "המעלך" אלא הפעמים), ברוב שנאמר ,107(כהלשון

ומכל  והגבולים המיצרים מכל אותו והעלה הוציא שהקב"ה – שירה של באופן – אומר יהודי וכאשר
או  הרחבה, של באופן לו שיתנו שתובע היינו, פיך", "הרחב הכתוב: המשך גם מתקיים אזי החשבונות,

מה"מקסימום"), (יותר מקסימום" דע דען "מאר המדינה: שפת ָבלשון

הפתוחה  המלאה "מידו פיך", "הרחב של באופן הבקשה את שממלא "ואמלאהו", מבטיח: והקב"ה
והרחבה" לבריות"52הקדושה וטוב לשמים "טוב והנגלה, הנראה בטוב טפחים, מעשרה למטה ,55.

גאלתנו"]. "ממצרים הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‡Î"צדיקים ו"אך תירא" "אל לאמירת בנוגע – אודותם שהתעכבו למנהגים בשייכות נוסף ענין ישנו
תהלים: שיעור אמירת קודם

והמשניות. תהלים שיעור לאחרי – התפלה לסוף זאת שדוחים כאלו ישנם

מהרש"ל  מתשובת משמע כך התפלה 108ולכאורה אחר צדיקים" "אך לומר למנהג המקור שזהו –
לאוואוט  להרב הכולל בשער המנהגים 109(כמובא מקורות שמציינים ספרים ובכמה שכתב:110, – ( ַ

פניך". את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים אך ואומר מעט אשב מביהכנ"ס "וביציאתי

תהלים. שיעור קודם זאת לומר נוהג הנני אעפ"כ אבל

.·Î:הדבר וטעם

הפיץ  אדמו"ר מו"ח וכ"ק התפלה, לאחרי החדשי תהלים שיעור אמירת שהנהיגו הראשונה בפעם
הוסיף  – בתיֿכנסיות ובכל שלו, בביתֿהכנסת כן לעשות וצוה ע"י 111זאת, זה תהלים שיעור שאמירת ,

הקריאה). (שולחן הבימה לפני אלא התפלה, עמוד לפני תהי' לא הש"ץ
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וש"נ.103) א. סג, שבת
לחול.104) שחרית תפלת
(ד"ה 105) בהערה 334 ע' חכ"ד בלקו"ש בהנסמן ראה
מספרי).
והושע"ר.פיוט106) נעילה תפלת בסוף פתח" שמים "שערי

א. נט, ח"א לקו"ד ואילך. כא ע' תרפ"ז סה"מ וראה

מנחם 107) (תורת סי"ז תשכ"ט שופטים ש"פ שיחת גם ראה
ואילך). 321 ס"ע חנ"ז התוועדויות –

סד.108) סי' שו"ת
סל"ז.109) פי"א
וש"נ.110) .375 ע' חכ"ה לקו"ש גם ראה
קובץ 111) בזה השקו"ט גם וראה .116 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
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השיעור  יאמרו אם כי, – כן) לומר מסתבר אבל בפירוש, שמעתיו שלא (אף לזה הפשוט והטעם
באחרונים, כמבואר מזה, להזהר שיש התפלה, על כהוספה להחשב עלול זה הרי העמוד, לפני תהלים

יעקב  השבות בתשובת לערוך 112וגם יחדיו להתאסף שרצו קבוצה היתה שכאשר (ס"ט)), לעיל (המוזכר
כהוספה  להחשב עלול זה שדבר באמרו, מזה, מרוצה הי' לא כו', פיוטים ואמירת חצות תיקון ברבים
שכיון  תהלים, לאמירת בנוגע עאכו"כ הרי לימוד, של לענין בשייכות אמורים הדברים ואם התפלה. על

ברכות  במסכת הגמרא (כדברי ותשבחות" "שירות של שחלק 113שזהו"ע התפלה, לענין שייך זה הרי ,(
מקום" של שבחו "סידור הוא העמוד,114ממנה אצל תהלים השיעור לומר שלא ההוראה היתה ולכן .

הקריאה. שולחן אצל אלא

בזה  הפשוט והטעם העמוד. אצל תהלים השיעור לומר התחילו זמן, משך לאחרי הנה בפועל, אבל
העמוד, לפני עדיין עומד הש"ץ כאשר "עלינו", אמירת לאחרי שמיד והיינו, דציבורא, טירחא מפני הי'

ולומ  להמשיך לכאן יש ילך פלוני לבימה, לילך ויפנה מקומו את יעזוב הש"ץ אם כי, תהלים, השיעור ר
תהלים. שיעור דאמירת למנהג קיום יהי' לא אחדים שאצל יתכן אזי לשם, ופלוני

התפלה. על כהוספה הדבר יתפרש שלא החשש נשאר עדיין אך

ואחרי  לסיום לכתחילה המיוחדים הפסוקים אמירת ע"י התפלה את תחילה לסיים – לזה העצה ולכן,
תהלים, שיעור לאמירת העמוד אצל נשאר הש"ץ כאשר גם הנה ואז, צדיקים", ו"אך תירא" "אל התפלה:

התפלה. על ההוספה ענין את ששולל הנ"ל, הפסוקים אמירת ע"י ההפסק לאחרי זה הרי

יותר: ובפרטיות

הוא  אלו פסוקים לאמירת המקור כי: בלבד, גו'" תירא ד"אל הפסוקים ג' באמירת די סיפור 115לא –
אסתר  מגלת על פסוקך",116המדרש לי "פסוק מהם אחד לכל ואמר מרדכי, שפגש התינוקות ג' אודות

בפסוקים  התפלה את מסיימים ולכן בהצלחה, היתה והתוצאה וכו', תירא" "אל הפסוק הראשון ואמר
של ענין עדיין הוא זה שסיום ומובן, כך,dltzאלו. ביותר, נפלא באופן שהצליחה מיוחדת תפלה –

דמי; אריכתא כתפלה התפלה, וסיום המשך שזהו

של סיום אינו – צדיקים" "אך הפסוק כמ"שdltzמשא"כ אלא בדברי , יותר (ומבואר המהרש"ל
הגמרא  דברי ע"פ אחת"המתפלל117האחרונים) שעה לשהות dltzdצריך xg` יודו צדיקים אך שנאמר ,

ענין בתור היא זה פסוק שאמירת והיינו, פניך", את ישרים ישבו (והדר) ixg`lלתפלה,uegnyלשמך
התפלה. סיום

קודם צדיקים" "אך אומר הי' המהרש"ל הרי קושיא: נשארת עדיין הכנסת?ez`vאך מבית

דוקא, בביתֿהכנסת הוא והלימוד התפלה, לאחרי לימוד שיעור כשישנו עכשיו, בפועל רואים אמנם,
ברכות  במסכת הגמרא הפסוק 118כדברי בהלכה",119על המצויינים "שערים גו'", ציון שערי ה' "אוהב

במקום  שהלימוד כיון הנה כו', הצלחה ומוסיף מסייע התפלה במקום והלימוד הלימוד, במקום שהתפלה
אלא) מביתֿהכנסת, היציאה קודם (לא צדיקים" "אך אומרים לכן התפלה, היתה שבו בגלל הוא דוקא זה

הלימוד. התחלת קודם התפלה, לאחרי

ו"אך  תירא" "אל באמירת תהלים לאמירת התפלה בין להפסיק מלבד אחרת עצה מצאתי לא ולסיכום:
כדי  התפלה מאמירת שונה במקום תהי' תהלים שאמירת הראשונה בפעם להוראה בהתאם – צדיקים"
לעצה  בנוגע ואילו דציבורא, טירחא מפני הדבר, נשתקע שלאח"ז אלא, התפלה, על להוספה תחשב שלא
תועלת  בה יש ואדרבה, דציבורא, טירחא שייך לא צדיקים", ו"אך תירא" "אל אמירת הקדמת אודות הנ"ל
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תתקפח  ואילך; 60 ע' תתקפז גליון תורה) (אהלי וביאורים הערות
ואילך. 71 ע'

סמ"ד.112) ח"ב
ב.113) ז, ב. ג,
וש"נ.114) רסנ"א. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

(115.374 ע' שם לקו"ש סל"ו. שם הכולל שער ראה
לסופו).116) (קרוב יז פ"ז, אסת"ר
(ובפרש"י).117) ב לב, ברכות
א.118) ח,
ב.119) פז, תהלים
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השיעור  יאמרו אם כי, – כן) לומר מסתבר אבל בפירוש, שמעתיו שלא (אף לזה הפשוט והטעם
באחרונים, כמבואר מזה, להזהר שיש התפלה, על כהוספה להחשב עלול זה הרי העמוד, לפני תהלים

יעקב  השבות בתשובת לערוך 112וגם יחדיו להתאסף שרצו קבוצה היתה שכאשר (ס"ט)), לעיל (המוזכר
כהוספה  להחשב עלול זה שדבר באמרו, מזה, מרוצה הי' לא כו', פיוטים ואמירת חצות תיקון ברבים
שכיון  תהלים, לאמירת בנוגע עאכו"כ הרי לימוד, של לענין בשייכות אמורים הדברים ואם התפלה. על

ברכות  במסכת הגמרא (כדברי ותשבחות" "שירות של שחלק 113שזהו"ע התפלה, לענין שייך זה הרי ,(
מקום" של שבחו "סידור הוא העמוד,114ממנה אצל תהלים השיעור לומר שלא ההוראה היתה ולכן .

הקריאה. שולחן אצל אלא

בזה  הפשוט והטעם העמוד. אצל תהלים השיעור לומר התחילו זמן, משך לאחרי הנה בפועל, אבל
העמוד, לפני עדיין עומד הש"ץ כאשר "עלינו", אמירת לאחרי שמיד והיינו, דציבורא, טירחא מפני הי'

ולומ  להמשיך לכאן יש ילך פלוני לבימה, לילך ויפנה מקומו את יעזוב הש"ץ אם כי, תהלים, השיעור ר
תהלים. שיעור דאמירת למנהג קיום יהי' לא אחדים שאצל יתכן אזי לשם, ופלוני

התפלה. על כהוספה הדבר יתפרש שלא החשש נשאר עדיין אך

ואחרי  לסיום לכתחילה המיוחדים הפסוקים אמירת ע"י התפלה את תחילה לסיים – לזה העצה ולכן,
תהלים, שיעור לאמירת העמוד אצל נשאר הש"ץ כאשר גם הנה ואז, צדיקים", ו"אך תירא" "אל התפלה:

התפלה. על ההוספה ענין את ששולל הנ"ל, הפסוקים אמירת ע"י ההפסק לאחרי זה הרי

יותר: ובפרטיות

הוא  אלו פסוקים לאמירת המקור כי: בלבד, גו'" תירא ד"אל הפסוקים ג' באמירת די סיפור 115לא –
אסתר  מגלת על פסוקך",116המדרש לי "פסוק מהם אחד לכל ואמר מרדכי, שפגש התינוקות ג' אודות

בפסוקים  התפלה את מסיימים ולכן בהצלחה, היתה והתוצאה וכו', תירא" "אל הפסוק הראשון ואמר
של ענין עדיין הוא זה שסיום ומובן, כך,dltzאלו. ביותר, נפלא באופן שהצליחה מיוחדת תפלה –

דמי; אריכתא כתפלה התפלה, וסיום המשך שזהו

של סיום אינו – צדיקים" "אך הפסוק כמ"שdltzמשא"כ אלא בדברי , יותר (ומבואר המהרש"ל
הגמרא  דברי ע"פ אחת"המתפלל117האחרונים) שעה לשהות dltzdצריך xg` יודו צדיקים אך שנאמר ,

ענין בתור היא זה פסוק שאמירת והיינו, פניך", את ישרים ישבו (והדר) ixg`lלתפלה,uegnyלשמך
התפלה. סיום

קודם צדיקים" "אך אומר הי' המהרש"ל הרי קושיא: נשארת עדיין הכנסת?ez`vאך מבית

דוקא, בביתֿהכנסת הוא והלימוד התפלה, לאחרי לימוד שיעור כשישנו עכשיו, בפועל רואים אמנם,
ברכות  במסכת הגמרא הפסוק 118כדברי בהלכה",119על המצויינים "שערים גו'", ציון שערי ה' "אוהב

במקום  שהלימוד כיון הנה כו', הצלחה ומוסיף מסייע התפלה במקום והלימוד הלימוד, במקום שהתפלה
אלא) מביתֿהכנסת, היציאה קודם (לא צדיקים" "אך אומרים לכן התפלה, היתה שבו בגלל הוא דוקא זה

הלימוד. התחלת קודם התפלה, לאחרי

ו"אך  תירא" "אל באמירת תהלים לאמירת התפלה בין להפסיק מלבד אחרת עצה מצאתי לא ולסיכום:
כדי  התפלה מאמירת שונה במקום תהי' תהלים שאמירת הראשונה בפעם להוראה בהתאם – צדיקים"
לעצה  בנוגע ואילו דציבורא, טירחא מפני הדבר, נשתקע שלאח"ז אלא, התפלה, על להוספה תחשב שלא
תועלת  בה יש ואדרבה, דציבורא, טירחא שייך לא צדיקים", ו"אך תירא" "אל אמירת הקדמת אודות הנ"ל
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תתקפח  ואילך; 60 ע' תתקפז גליון תורה) (אהלי וביאורים הערות
ואילך. 71 ע'

סמ"ד.112) ח"ב
ב.113) ז, ב. ג,
וש"נ.114) רסנ"א. או"ח אדה"ז שו"ע ראה

(115.374 ע' שם לקו"ש סל"ו. שם הכולל שער ראה
לסופו).116) (קרוב יז פ"ז, אסת"ר
(ובפרש"י).117) ב לב, ברכות
א.118) ח,
ב.119) פז, תהלים
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כו', משניות ולאחרי תהלים אמירת לאחרי צדיקים" ו"אך תירא" "אל אמירת דוחים כאשר כי, לציבור,
לאמרם. לשכוח עלולים לפעמים הרי

*

.‚Î:הפתיחה מעין ולסיים

הלשון  דיוק ידוע – לשמים" לבו שיכוין ובלבד הממעיט ואחד המרבה "אחד המשנה למאמר בנוגע
ד"אחד", הענין ישנו ה"ממעיט" אצל והן ד"אחד", הענין ישנו ה"מרבה" אצל שהן "אחד",

יוסף  בבית (הובא הסמ"ק כדברי – הוא ד"אחד" הפירוש של 120והרי אלופו על מורה א' שאות (
נעשית  אלו ענינים ומכל העולם, רוחות ד' על מורה ד' ואות וארץ, רקיעים ז' על מורה ח' אות עולם,

אחת, "אחד"תיבה לכתוב כשרוצים (שלכן, האל"ף זה הרי והמושל, הראש התיבה, ועיקר והתחלת
להיפך  לא אבל והד', הח' גם שכוללת א', האות לכתוב חייבים אלא ד', או ח' כותבים לא בראשיֿתיבות,

ח"ו),

"המרבה", של באופן ביטוי לידי ה"אחד" בא פלוני שאצל למרות הנה ב"אחד", היא ההתחלה וכאשר
נדח" ממנו ידח ש"לא בודאי "הממעיט", של באופן פלוני אצל לבו 121ואילו ש"יכוין הדבר וברור ,

בעי" לבא ו"רחמנא ,122לשמים",

שייפין" לכל פליג "לבא הגוף, בכל מושל שהלב "בכל 123וכיון לשמים"), לבו ("יכוין מהלב הנה –
שמים"124לבבך" לשם יהיו מעשיך ש"כל באופן שיתנהג הגוף, אברי בכל יומשך דרכיך 125, ש"בכל ועד ,
בתחתונים 126דעהו" דירה ית' לו לעשות כדי ,127.

חיים" מלך פני אבקש"128ו"באור הוי' פניך את פני "בקשו הבקשה: את מקיים והוא ובפרט 129, ,
קרוב" ו"בהיותו "בהמצאו" הוא הקב"ה שאז תשובה, ימי ,130בעשרת

"הוי' את וממשיכים עילאה, תשובה – עשי"ת של העבודה את מסיימים לבב וטוב שמחה ומתוך
האלקים" ועד"131הוא לעולם מלכותו כבוד שם ד"ברוך ההקדמה לאחרי "שמע 132, שלפנ"ז: וההקדמה ,

אחד" הוי' אלקינו הוי' ,133ישראל

הרמב"ם  פסק דידן בעגלא טפחים 134ומתקיים מעשרה למטה ובגלוי בפועל ובא נגאלין", הן ש"מיד
נעשה  זה ענין אלא שלימה, שנה להמתין צריכים שאין – בזה [כהפירוש בירושלים" הבאה "לשנה –

בירושלים  כבר נהי' הבאה לשנה ובמילא, והשלימה.135מיד, האמיתית בגאולה צדקנו, משיח ע"י ,[

מלכנו", "אבינו עבדא", "אנא ירושלים", תשב "פרזות הניגונים לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
ו"ופרצת".

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל אחרונה) ברכה אמירת (לאחרי צאתו טרם
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ס"ו.120) שם ואדה"ז שו"ע סס"א. או"ח
ת"ת 121) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ

סה"ג. פ"ד לאדה"ז
ח"ג 122) סע"ב. קסב, ח"ב זהר ובפרש"י. ב קו, סנהדרין

ע"ב. ריש רפא,
א.123) רלב, ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, זח"ג ראה
ה.124) ו, ואתחנן
מי"ב.125) פ"ב אבות
ו.126) ג, משלי
במדב"ר 127) ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג,
טו.128) טז, משלי
ח.129) כז, תהלים
וש"נ.130) א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
להֿלט.131) ד, ואתחנן
א.132) נו, פסחים
ד.133) ו, שם
ה"ה.134) פ"ז תשובה הל'
וש"נ.135) .200 ע' תש"ח סה"ש ראה



מב

.l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

כמו ‡. ישראל", "שובה היא ההפטרה שהתחלת בגלל רק לא – שובה" "שבת נקרא זה הש"ק יום
הקריאה: התחלת ע"ש בראשית", "שבת ועד"ז עמי", נחמו "נחמו ההפטרה: התחלת ע"ש נחמו", "שבת

התשובה  ענין הוא זה הש"ק יום של ענינו שכל בגלל גם אלא ברא", כדלקמן.1"בראשית ,

תוכנו  עם קשורים בראשית" "שבת או נחמו" "שבת השמות גם הנה דבר, של שלאמיתו – ובהקדמה
בגמרא  איתא שהרי הקריאה), או ההפטרה התחלת ע"ש רק (ולא השבת יום היא",2של מילתא ש"שמא

המבואר  ע"פ ובפרט זה, בשם הנקרא הדבר של תוכנו את ולידע למצוא יכולים שמהשם מובן ומזה
והאמונה  היחוד נמשך 3בשער שהחיות היינו, כו'", לחיות כלי הוא הקודש בלשון לו יקראו אשר ש"שמו

השם; אותיות ע"י

הו"ע  זה השבת יום של שהתוכן שבגלל עוז וביתר שאת ביתר מודגש שובה, בשבת אעפ"כ, אבל
שובה", "שבת בשם נקרא לכן התשובה,

גם  וכמובן ישראל", "שובה בו מפטירין לכן התשובה, הו"ע השבת יום של שתוכנו בגלל ואדרבה:
הפרשה" "מענין שהם ההפטרות כל כמו אינה ישראל" "שובה שההפטרה גופא 4מזה מזה כדמוכח ,

כידוע  פרשיות, לב' מחולקים וילך נצבים (כאשר וילך פרשת בשבת ישראל" "שובה מפטירין שלפעמים
המלך" בג "פת לעיל 5הסימן כמדובר (כבשנה 6, האזינו פרשת בשבת ישראל" "שובה מפטירין ולפעמים ,(

התשובה. הו"ע זה הש"ק יום של שענינו בגלל היא ישראל" "שובה שמפטירין לכך שהסיבה ועכצ"ל, זו),

. גזרו אחת שפעם "מפני הוא ההפטרה ענין שכל לכך בסתירה זה וקראו [ואין בתורה, יקראו שלא .
. הפרשה מענין בנביא בנביאים קורא אחד שיהא התקינו בתורה, לקרות וחזרו הגזירה כשבטלה ואח"כ .

הפרשה" אין 4מענין שלכאורה אף האזינו, בפ' או וילך בפ' ישראל" "שובה שמפטירין יתכן איך וא"כ, ,
הכתובים, בפשטות אפילו התשובה, ענין אודות מדובר אלו בפרשיות גם כי, – הפרשה" "מענין זה
"שובה  להפטיר קובעים היו לא זה ובגלל כ"כ, בהדגשה זה שאין אלא בזה, רז"ל דרשות ע"פ ועאכו"כ

התשובה]. הו"ע זה הש"ק יום של שתוכנו בגלל אלא דוקא, ישראל"

בזה:·. והענין

בודאי  שבעשי"ת השבת יום הרי תשובה, ימי עשרת נקראים ליוהכ"פ ר"ה שבין הימים שכל כיון
התשובה. הו"ע שענינו

החול, ימות לגבי תשובה של הו"ע כולה, השנה כל במשך השבת, ענין שכללות – בזה וההסברה
התשובה  באגרת שנדפס 7וכמבואר הזקן רבינו של במאמר גם (כמבואר תש"ב" אותיות ש"שב"ת

לסליחות  ).8בהקדמה

תשוב  ד"הרוח הענין (ב) העבר, על חרטה מרע", ד"סור הענין (א) ענינים: ב' יש שבתשובה וכיון
גו'" האלקים עני 9אל ב' ישנם השבת ביום גם הנה – עילאה תשובה שזהו"ע כפי , – מרע סור אלו: נים
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תשכ"ח 1) תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(26 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתה

ח"ב 2) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה
ועוד. סע"ב. קעט,

בתחלתו.3)
וש"נ.4) רסרפ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע

יג.5) א, דניאל
(תורת 6) ס"ג תשכ"ט מנ"א מבה"ח מטו"מ, ש"פ שיחת

וש"נ. .(134 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם
ג.7) סו, ש"ש דרושי לקו"ת גם וראה ספ"י.
לאזניא8) אתהלך אדה"ז מאמרי ר.בתחלתו. ס"ע
ובכ"מ.9) פרשתנו. ריש לקו"ת וראה ז. יב, קהלת



מג

.l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

כמו ‡. ישראל", "שובה היא ההפטרה שהתחלת בגלל רק לא – שובה" "שבת נקרא זה הש"ק יום
הקריאה: התחלת ע"ש בראשית", "שבת ועד"ז עמי", נחמו "נחמו ההפטרה: התחלת ע"ש נחמו", "שבת

התשובה  ענין הוא זה הש"ק יום של ענינו שכל בגלל גם אלא ברא", כדלקמן.1"בראשית ,

תוכנו  עם קשורים בראשית" "שבת או נחמו" "שבת השמות גם הנה דבר, של שלאמיתו – ובהקדמה
בגמרא  איתא שהרי הקריאה), או ההפטרה התחלת ע"ש רק (ולא השבת יום היא",2של מילתא ש"שמא

המבואר  ע"פ ובפרט זה, בשם הנקרא הדבר של תוכנו את ולידע למצוא יכולים שמהשם מובן ומזה
והאמונה  היחוד נמשך 3בשער שהחיות היינו, כו'", לחיות כלי הוא הקודש בלשון לו יקראו אשר ש"שמו

השם; אותיות ע"י

הו"ע  זה השבת יום של שהתוכן שבגלל עוז וביתר שאת ביתר מודגש שובה, בשבת אעפ"כ, אבל
שובה", "שבת בשם נקרא לכן התשובה,

גם  וכמובן ישראל", "שובה בו מפטירין לכן התשובה, הו"ע השבת יום של שתוכנו בגלל ואדרבה:
הפרשה" "מענין שהם ההפטרות כל כמו אינה ישראל" "שובה שההפטרה גופא 4מזה מזה כדמוכח ,

כידוע  פרשיות, לב' מחולקים וילך נצבים (כאשר וילך פרשת בשבת ישראל" "שובה מפטירין שלפעמים
המלך" בג "פת לעיל 5הסימן כמדובר (כבשנה 6, האזינו פרשת בשבת ישראל" "שובה מפטירין ולפעמים ,(

התשובה. הו"ע זה הש"ק יום של שענינו בגלל היא ישראל" "שובה שמפטירין לכך שהסיבה ועכצ"ל, זו),

. גזרו אחת שפעם "מפני הוא ההפטרה ענין שכל לכך בסתירה זה וקראו [ואין בתורה, יקראו שלא .
. הפרשה מענין בנביא בנביאים קורא אחד שיהא התקינו בתורה, לקרות וחזרו הגזירה כשבטלה ואח"כ .

הפרשה" אין 4מענין שלכאורה אף האזינו, בפ' או וילך בפ' ישראל" "שובה שמפטירין יתכן איך וא"כ, ,
הכתובים, בפשטות אפילו התשובה, ענין אודות מדובר אלו בפרשיות גם כי, – הפרשה" "מענין זה
"שובה  להפטיר קובעים היו לא זה ובגלל כ"כ, בהדגשה זה שאין אלא בזה, רז"ל דרשות ע"פ ועאכו"כ

התשובה]. הו"ע זה הש"ק יום של שתוכנו בגלל אלא דוקא, ישראל"

בזה:·. והענין

בודאי  שבעשי"ת השבת יום הרי תשובה, ימי עשרת נקראים ליוהכ"פ ר"ה שבין הימים שכל כיון
התשובה. הו"ע שענינו

החול, ימות לגבי תשובה של הו"ע כולה, השנה כל במשך השבת, ענין שכללות – בזה וההסברה
התשובה  באגרת שנדפס 7וכמבואר הזקן רבינו של במאמר גם (כמבואר תש"ב" אותיות ש"שב"ת

לסליחות  ).8בהקדמה

תשוב  ד"הרוח הענין (ב) העבר, על חרטה מרע", ד"סור הענין (א) ענינים: ב' יש שבתשובה וכיון
גו'" האלקים עני 9אל ב' ישנם השבת ביום גם הנה – עילאה תשובה שזהו"ע כפי , – מרע סור אלו: נים
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תשכ"ח 1) תשובה שבת האזינו, ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(26 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתה

ח"ב 2) סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה
ועוד. סע"ב. קעט,

בתחלתו.3)
וש"נ.4) רסרפ"ד. או"ח אדה"ז שו"ע

יג.5) א, דניאל
(תורת 6) ס"ג תשכ"ט מנ"א מבה"ח מטו"מ, ש"פ שיחת

וש"נ. .(134 ע' חנ"ז התוועדויות – מנחם
ג.7) סו, ש"ש דרושי לקו"ת גם וראה ספ"י.
לאזניא8) אתהלך אדה"ז מאמרי ר.בתחלתו. ס"ע
ובכ"מ.9) פרשתנו. ריש לקו"ת וראה ז. יב, קהלת

l"yz'd ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y zgiy

כו'" מינה מתעברין דינין "וכל ב"כגוונא": ד"ויכולו"10שאומרים הענין גם וישנו הכליון 11; ענין ,
גו'".12והתענוג  תשוב ד"והרוח שזהו"ע ,

דא  מסטרא כו' "בכי' שתהי' (ועאכו"כ הקצה" מן כרגע לבם להפוך יכולין הכל ש"אין כיון אמנם,
דא" מסטרא כו' דתיקון 13וחדוא בזמן השבת", יום "לפני צ"ל הבכי' בקו העבודה עיקר הנה אחת), בבת

כו' השמחה.14חצות בקו העבודה צ"ל עצמו השבת ביום ואילו ,

ימי  שבעשרת לשבת בנוגע הוא שכן עאכו"כ הרי השנה, שבתות לכל בנוגע אמורים הדברים ואם
כו'. ור"ה אלול דחודש העבודה לאחרי שבא תשובה,

יותר:‚. ובפרטיות

בפני  מיוחד ענין גם בו יש מעשי"ת, א' היותו מלבד אשר, ר"ה, לאחרי באים תשובה ימי עשרת
מעשי"ת. שלמעלה עצמו

במ"א  חז"ל 15וכמשנ"ת לשון הלשון 16ע"פ הנה גיסא, שמחד ליוהכ"פ", ר"ה שבין ימים "עשרה
"oia הוא הימים שמספר כיון  גיסא, ולאידך עצמם; ויוהכ"פ ר"ה נכללים לא שבזה מורה ליוהכ"פ" ר"ה

dxyr,להלכה בנוגע ראי' מביאים (ומזה עצמם ויוהכ"פ ר"ה גם בזה שנכללים עכצ"ל שבעה, ולא ,
הקצוות  שני את גם לכלול יכול "בין" שנכלל 17שהלשון ענין יש ויוהכ"פ שבר"ה – הוא הענין אך .(

" מהלשון (כמובן מעשי"ת שלמעלה עצמו בפני ענין גם בהם ויש דכיון oiaבעשי"ת, ויוהכ"פ", ר"ה
הקצוות). את כולל שאינו באופן ד"בין" הפירוש גם בודאי בזה יש בדיוק, הוא הקודש שלשון

הרמב"ם  ממ"ש וכמובן העיקרי. ענינו זה אין מ"מ, התשובה, ענין ישנו שבר"ה שאף – בזה 18והביאור

היום" "מצות – שופר לתקיעת יש 19בנוגע רמז הכתוב, גזירת השנה בראש שופר שתקיעת "אע"פ –
. משנתכם ישנים עורו כלומר, בדרך בו, הוספה רק הוא התשובה שענין והיינו, כו'", בתשובה וחזרו .

השנה  בראש שופר ש"תקיעת אומר הרמב"ם הי' לא (דאל"כ, ר"ה של העיקרי הענין זה אין אבל רמז,
והסברה). טעם בזה יש שהרי הכתוב", גזירת

ברס"ג  הוא 20וכמפורש העיקרי) (שהוא הראשון שהענין בר"ה, תק"ש בענין הטעמים עשר בביאור
בכ"מ  להשמיע להודיעו ובקרנות בחצוצרות לפניהם שתוקעין מלכותם בתחלת המלכים ש"עושין כפי

עליכם" ("תמליכוני זה ליום הבורא את עלינו ממליכין אנו וכן מלכותם, .21התחלת בחצוצרות ) וקול 22.
(גם) דבעינן הוא בגילוי) הוא זה ענין ששם (בביהמ"ק, ה' המלך ["לפני ה'" המלך לפני הריעו שופר

ענין 23חצוצרות" בתור ולא הראשון, הענין על הוספה בתור התשובה, ענין השני, הענין בא לאח"ז ורק ,[
עיקרי.

במא  גם מצד וכמבואר אלא) עצמו, מצד (לא הוא שבר"ה התשובה שענין אדמו"ר, מו"ח כ"ק מרי
ההכתרה  שחותמים 24ענין וכפי – כולו" העולם על "מלוך בנ"י בקשת את יקבל שהקב"ה שכדי והיינו, ,

וס"ס  ספק שום "בלי הדבר שברור מובן, שמזה הארץ", כל על מלך ה' אתה "ברוך ומלכות: בשם
אלול),25בעולם" שבחודש מהתשובה (החל התשובה ענין תחילה צ"ל – ההכתרה את קיבל שהקב"ה

תכופר" וחטאתך עונך "סר ידה ההכתרה.26שעל  את הקב"ה מקבל ואז ,
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רע"ב.10) קלה, זח"ב
א.11) ב, בראשית
(12– ג כרך ואילך. ב מב, – א (כרך עה"פ אוה"ת ראה

ואילך). א תקח,
לקו"ב 13) וראה רפי"א. אגה"ת בתניא הובא – א. עה, זח"ג

ואילך. רטז ע' ח"ב ָ(קארף)
ספ"י.14) שם
(תורת 15) ס"ב דאשתקד שובה שבת וילך, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(29 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם
וש"נ.16) א. יח, ר"ה

וש"נ.17) .4 הערה 203 ע' חכ"ט לקו"ש ראה
ה"ד.18) פ"ג תשובה הל'
ה"ב.19) פ"א שופר הל' רמב"ם א. כז, ב. כו, שם
התקיעות.20) בטעמי באבודרהם הובא
וש"נ.21) סע"א. טז, שם
ו.22) צח, תהלים
שם.23) רמב"ם א. כז, שם
יֿיב.24) ע' תרח"ץ סה"מ גם ראה
פי"א.25) אגה"ת תניא ראה
ז.26) ו, ישעי'



l"yz'dמד ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y zgiy

ענין  אצלם שהי' לאחרי בנ"י, של ההכתרה את הקב"ה קיבל שבר"ה כיון מובן: אינו עפ"ז אבל
תשובה?! ימי עשרת לאח"ז צריכים מדוע א"כ – תכופר" וחטאתך עונך ש"סר באופן התשובה

עילאה  תשובה היא דעשי"ת שהתשובה – הוא הענין האלקים 27אך אל תשוב "והרוח נאמר עלי' ,
ד"ילכו  באופן – האלקים" אל "תשוב – התשובה להיות  וצריכה יכולה סוף, אין הוא שהקב"ה וכיון גו'",

חיל" אל גבול.28מחיל בלי ,

השנה  שבכל השבת שיום כשם שכן, שובה, בשבת ועאכו"כ שבעשי"ת, החול בימות אפילו – זה וכל
יותר  גדול עילוי ישנו שבהם השבת שביום בעשי"ת, גם הוא כן החול, ימות לגבי תשובה של הו"ע

עשי"ת. שאר לגבי גופא עילאה בתשובה

ועוד:„. זאת

עם  גם אלא בשבת, היא ("ויכולו") שלהם שהעלי' שעבר, השבוע ימי עם רק לא קשור השבת יום
יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' הבא, השבוע .29ימי

יוהכ"פ. לגבי אפילו שובה בשבת מעלה שיש נמצא, שובה, משבת מתברך שיוהכ"פ וכיון

אף  – בתשובה נעלית הכי הדרגא שזוהי ישראל", "שובה מפטירין שובה בשבת שדוקא הטעם וזהו
– העלי' תכלית הוא שאז עשי"ת, וגמר סיום ביוהכ"פ, ישראל" "שובה להפטיר צריכים היו שלכאורה

שובה. משבת מתברך יוהכ"פ שאפילו ועד דוקא, שובה בשבת היא עשי"ת של העלי' תכלית כי,

שבתון" "שבת הוא שיוהכ"פ שאע"פ בהלכה, שמצינו ממה גם ענינים 30[ולהעיר לכמה בנוגע מ"מ, ,
העונשים  לענין בנוגע ביניהם מהחילוק כמובן יוהכ"פ, לגבי גם בשבת חומר טובה 31יש מדה ומרובה ,

].32כו'

כפי  דשבתא, ביומא והן דשבתא במעלי הן שובה, בשבת גדולה התעוררות שהיתה שמצינו וזהו
הידועה  בשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק .33שמספר

כולה:‰. השנה כל על להמשכה בנוגע גם מובן ומזה

האריז"ל  בכתבי ר"ה 34מבואר "בין של המצומצם (במובן ליוהכ"פ ר"ה שבין ימים לשבעה בנוגע
והתיקון  ההמשכה נעשית שבהם השבוע, ימי שבעת כל בהם שיש ימים), שבעה רק שכולל ליוהכ"פ",
ימי  בשאר ועד"ז השנה, כל של ראשון ימי לכל בנוגע – דעשי"ת ראשון יום השבוע: ימי שבעת כל על

כולה. השנה כל של השבתות לכל בנוגע – שובה לשבת ועד השבוע,

נמשך  השנה שבשבתות התשובה שענין מובן, הרי התשובה, הו"ע השנה בכל שבת של שענינו וכיון
ויוהכ"פ, מעשי"ת נמשך זה הרי השנה, במשך התשובה לענין בנוגע שבכללות, והיינו, שובה. משבת

שובה. משבת נמשך זה הרי דשבת, התשובה לענין בנוגע בפרטיות, אבל

לפתגם  בסתירה זה אדמו"ר [ואין מו"ח בשבת 35כ"ק אוועק") זיך מ'שטעלט ("ווי שנעמדים ַשכפי
כי, – דוקא בראשית משבת היא כולה השנה כל על שההמשכה היינו, השנה, כל על נמשך כך בראשית
משבת  היא ההמשכה התשובה, לענין בנוגע אבל הענינים, שאר לכל בנוגע היא בראשית משבת ההמשכה

שובה].

.Â התשובה לענין בנוגע שובה בשבת מלמעלה שנמשכת כח והנתינת ההתעוררות גודל מובן ומזה
ביותר. נעלה באופן
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ח.28) פד, תהלים
א.29) פח, ב. סג, זח"ב
לב.30) כג, אמור לא. טז, אחרי
וש"נ.31) ס"ד. סתרי"א או"ח אדה"ז שו"ע ראה

וש"נ.32) א. עו, יומא
ואילך).33) 154 ע' תש"ג (סה"ש תש"ג אלול ח"י שיחת
דרוש34) (קודם ר"ה דרושי הכוונות סידור שער א').

(עשי"ת). האריז"ל
וש"נ.35) .10 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת ראה
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ענין  אצלם שהי' לאחרי בנ"י, של ההכתרה את הקב"ה קיבל שבר"ה כיון מובן: אינו עפ"ז אבל
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עילאה  תשובה היא דעשי"ת שהתשובה – הוא הענין האלקים 27אך אל תשוב "והרוח נאמר עלי' ,
ד"ילכו  באופן – האלקים" אל "תשוב – התשובה להיות  וצריכה יכולה סוף, אין הוא שהקב"ה וכיון גו'",

חיל" אל גבול.28מחיל בלי ,

השנה  שבכל השבת שיום כשם שכן, שובה, בשבת ועאכו"כ שבעשי"ת, החול בימות אפילו – זה וכל
יותר  גדול עילוי ישנו שבהם השבת שביום בעשי"ת, גם הוא כן החול, ימות לגבי תשובה של הו"ע

עשי"ת. שאר לגבי גופא עילאה בתשובה

ועוד:„. זאת

עם  גם אלא בשבת, היא ("ויכולו") שלהם שהעלי' שעבר, השבוע ימי עם רק לא קשור השבת יום
יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' הבא, השבוע .29ימי

יוהכ"פ. לגבי אפילו שובה בשבת מעלה שיש נמצא, שובה, משבת מתברך שיוהכ"פ וכיון

אף  – בתשובה נעלית הכי הדרגא שזוהי ישראל", "שובה מפטירין שובה בשבת שדוקא הטעם וזהו
– העלי' תכלית הוא שאז עשי"ת, וגמר סיום ביוהכ"פ, ישראל" "שובה להפטיר צריכים היו שלכאורה

שובה. משבת מתברך יוהכ"פ שאפילו ועד דוקא, שובה בשבת היא עשי"ת של העלי' תכלית כי,

שבתון" "שבת הוא שיוהכ"פ שאע"פ בהלכה, שמצינו ממה גם ענינים 30[ולהעיר לכמה בנוגע מ"מ, ,
העונשים  לענין בנוגע ביניהם מהחילוק כמובן יוהכ"פ, לגבי גם בשבת חומר טובה 31יש מדה ומרובה ,

].32כו'

כפי  דשבתא, ביומא והן דשבתא במעלי הן שובה, בשבת גדולה התעוררות שהיתה שמצינו וזהו
הידועה  בשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק .33שמספר

כולה:‰. השנה כל על להמשכה בנוגע גם מובן ומזה

האריז"ל  בכתבי ר"ה 34מבואר "בין של המצומצם (במובן ליוהכ"פ ר"ה שבין ימים לשבעה בנוגע
והתיקון  ההמשכה נעשית שבהם השבוע, ימי שבעת כל בהם שיש ימים), שבעה רק שכולל ליוהכ"פ",
ימי  בשאר ועד"ז השנה, כל של ראשון ימי לכל בנוגע – דעשי"ת ראשון יום השבוע: ימי שבעת כל על

כולה. השנה כל של השבתות לכל בנוגע – שובה לשבת ועד השבוע,

נמשך  השנה שבשבתות התשובה שענין מובן, הרי התשובה, הו"ע השנה בכל שבת של שענינו וכיון
ויוהכ"פ, מעשי"ת נמשך זה הרי השנה, במשך התשובה לענין בנוגע שבכללות, והיינו, שובה. משבת

שובה. משבת נמשך זה הרי דשבת, התשובה לענין בנוגע בפרטיות, אבל

לפתגם  בסתירה זה אדמו"ר [ואין מו"ח בשבת 35כ"ק אוועק") זיך מ'שטעלט ("ווי שנעמדים ַשכפי
כי, – דוקא בראשית משבת היא כולה השנה כל על שההמשכה היינו, השנה, כל על נמשך כך בראשית
משבת  היא ההמשכה התשובה, לענין בנוגע אבל הענינים, שאר לכל בנוגע היא בראשית משבת ההמשכה

שובה].
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וש"נ.35) .10 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם תורת ראה
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לבטלה" אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל זו 36וכיון שהתעוררות בודאי הרי ,
חזו, לא דאינהו "אע"ג שכן, לאו, אם והן זאת, ומרגיש יודע הוא אם הן ממש, בפועל ובאה נמשכת

חזו" למטה,37מזלייהו גם נמשך זה הרי ואח"כ ,

ומעשים  בתשובה כולה השנה כל במשך ה' בעבודת הצלחה שתהי' – והנגלה הנראה באופן ופועל
העיקר" הוא "המעשה שהרי .38טובים,

***

.Ê נפלא ענין בו שיש בתשרי, שמיני ביום חל שובה ששבת – זו שנה בקביעות מיוחד ענין ישנו
ענין"). געשמאקער א און געוואלדיקער ("א ַַַַוערב

הפסח  בחג פעם המדובר ומכופלת 39ובהקדים כפולה טובה וכמה כמה אחת "על הפיסקא אודות
א  לבאר מבלי התורה", את לנו "ונתן ולדוגמא: טובות", "מעלות כו"כ נימנו שבה המעלה,כו'", תוכן ת

"ובנה  למעלה בנוגע מדוע מובן, אינו דלכאורה – אופנים בכמה לבארם ויכולים פשוטים, ענינים להיותם
עוונותינו"? כל על "לכפר המעלה: תוכן את לבאר מוסיפים הבחירה", בית את לנו

כמ"ש  למטה, השכינה השראת הוא ביהמ"ק של ענינו עיקר להבין: צריך מקדש 40גם לי "ועשו
הרמב"ן  שמאריך וכפי בתוכם", הבחירה 41ושכנתי בית שמעלת מדגישים מדוע וא"כ, הענין. בביאור

שבו? העיקרי הענין זה אין דלכאורה עוונותינו", כל על "לכפר היא

שב"בית  המעלות שאר כל את ומכריע יותר נעלה הוא עוונותינו" כל על ד"לכפר שהענין מוכח, ומזה
בארוכה. בזה שדובר כפי הבחירה",

מקדש" ("דאיקרי במשכן הן הי' זה שענין למרות הנה – גופא מובן,42ובזה הרי בביהמ"ק, והן (
"אוהל" בשם נקרא המשכן שהרי דוקא, בביהמ"ק היא הענין נאמר 43שתכלית ועליו באתם 44, לא "כי

הנחלה". ואל המנוחה אל עתה עד

שמצינו  וכפי הראשון, בביהמ"ק אלא) השני, בביהמ"ק (לא היא המעלה עיקר – גופא ובביהמ"ק
דוקא  שני בית בזמן היתה בשבת, שחל השנה בראש זו מ"ע לדחות שהגזירה שופר, לתקיעת בנוגע

ראשון) בית בזמן ראשון.45(משא"כ בבית היתה ביהמ"ק של השלימות שעיקר מוכח ומזה ,

(אדם) ונפש (זמן) שנה (מקום) דעולם הענינים ג' הראשון בביהמ"ק גם יש – הענינים בכל :46וכמו

כמ"ש  השלימות, בתכלית שהי' המלך, שלמה ע"י הראשון ביהמ"ק נבנה – (אדם) לנפש 47בנוגע

א  יהי' ."הוא מנוחה בימיו".יש ישראל על אתן ושקט ושלום שמו יהי' שלמה .

ה'" יבחר אשר "המקום זה הרי – (מקום) לעולם שבזה,48בנוגע המעלה גודל אודות פעם וכמדובר ,
ה'" יבחר אשר "המקום אם כי "ירושלים", השם את בתורה מצינו שלא .49ועד

בתנ"ך  מסופר – (שנה) לזמן כללות 50ובנוגע – (שמיטה שנים שבע נמשך הראשון ביהמ"ק שבנין
ביהמ"ק, של השלימות היתה לא עדיין אבל ביהמ"ק, של בענינו ניתוסף הזמן כל שבמשך ומובן, הזמן),
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מנחם 39) (תורת ואילך סי"ט תשכ"ח דחה"פ ב' ליל שיחת

וש"נ. ואילך). 257 ע' חנ"ב התוועדויות –
ח.40) כה, תרומה
תרומה.41) ר"פ
וש"נ.42) א. ב, עירובין
ו.43) ז, שמואלֿב

ט.44) יב, ראה פ'
ג.45) נז, ר"ה דרושי לקו"ת וראה רפ"ד. ר"ה
קמד.46) ע' תרכ"ח סה"מ ואילך. תתטז ע' יתרו אוה"ת ראה

ועוד.
ט.47) כב, הימיםֿא דברי
ועוד.48) ה. שם, ראה פ'
וש"נ.49) .262 ע' חי"ד התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
לח.50) ו, מלכיםֿא
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של  ענינו (עיקר המזבח וחנוכת ביהמ"ק חנוכת היתה שאז השנים), שבע (בסיום בנינו לגמר עד
נשא 51ביהמ"ק  פ' בלקו"ת וכמבואר כו'.52), ובריבוי בתוספת הם ההמשכות שאז

בתנ"ך  מסופר – ביהמ"ק לחנוכת עשר 53ובנוגע ארבעה ימים ושבעת ימים "שבעת במשך שנערכה
גו'". העם את שלח השמיני "ביום לאח"ז, ומיד יום",

עצרת  שמיני הוא השמיני" ש"יום היתה 54וכיון ביהמ"ק חנוכת של הימים י"ד שהתחלת נמצא, ,
ipinya.בתשרי

ביהמ"ק, חנוכת היתה ובו ביהמ"ק, ושלימות גמר נעשה שבו – בתשרי שמיני של העילוי גודל וזהו
ו"יצתה  הכפורים", יום את ישראל עשו לא שנה ש"אותה מזה כמובן יוהכ"פ, לגבי גם מעלתו שגדלה

הבא  העולם לחיי מזומנין כולכם להם ואמרה קול .55"בת

היתה  שבו – בתשרי בשמיני כשחל התשובה, ענין שלימות שובה, דשבת העילוי גודל מובן ומזה
עוונותינו". כל על "לכפר שענינו ביהמ"ק, של השלימות

.Á"ונעשים נזכרים האלה ש"הימים הענינים 56וכיון אותם ונמשכים חוזרים ושנה שנה שבכל היינו, ,
ביהמ"ק. של הענין שלימות ונמשך חוזר בתשרי שבשמיני מובן, הרי השנה, תקופת באותה שהיו

כמ"פ  המדובר ע"פ דברי 57ובפרט (ע"ד ובאבנים בעצים ביהמ"ק, של בגשמיות רק הי' החורבן שענין
אדמו"ר  מו"ח זה 58כ"ק שעל ביהמ"ק, של לרוחניות בנוגע משא"כ כו'), בגלות נמצאים הגופים שרק

בגלוי, תמיד ונשאר לגוי, שליטה אין

בנוגע – אבילות דיני כמה ישנם שלכן בגשמיות, בביהמ"ק צורך יש אלא מספיק, זה שאין אלא
בקיומו  הוא הרוחני שביהמ"ק אע"פ ביהמ"ק, –לחורבן

בתשרי. בשמיני ביהמ"ק חנוכת בעת שהיו ההמשכות כל ישנם עכשיו שגם בודאי הרי

יחזקאל  בספר שנימנו המדידות פרטי ככל בגשמיות, הביהמ"ק את למטה וממשיך פועל זה 59וענין

הגלות, סיבת מתבטלת הרי עוונותינו", כל על ד"לכפר הענין שנעשה דכיון – השלישי לביהמ"ק בנוגע
חטאינו" מארצנו"60"מפני "גלינו המסובב, גם מתבטל ובמילא שעומד 60, השלישי ביהמ"ק מיד ומתגלה ,

למעלה  ,61בנוי

הגבלות, שום עם מתחשבים שלא שלכן ובאופן מטה, של ב"ד מצד ולא מעלה של ב"ד מצד לא
בשבת  ואפילו בלילה אפילו למטה ומתגלה ביהמ"ק ביהמ"ק 61יורד על השלישי ביהמ"ק מעלת שזוהי –

השבת  את דוחה אינו שבנינם והשני, רק 62הראשון וצריך בנוי, עומד שכבר השלישי ביהמ"ק משא"כ ,
בשבת. גם להיות יכול זה הרי למטה, ולהתגלות לירד

. תשובה לעשות ישראל שסוף תורה ש"הבטיחה כפי התשובה, ע"י נעשה זה נגאלין"וכל הן ומיד .63,
חיים" מלך פני ו"באור שמחה, ממש.64ומתוך ובקרוב דידן, בעגלא ,

***
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ביהב"ח.51) הל' ריש רמב"ם ראה
א.52) כט,
סהֿסו.53) ח, שם
עה"פ.54) ומצו"ד רד"ק ראה
שם.55) ורד"ק פרש"י א. ט, מו"ק
ונת'56) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
וש"נ.57) .98 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.58) .170 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
ואילך.59) מ ַקאּפיטל
יו"ט.60) מוסף תפלת נוסח
סע"א.61) מא, סוכה ותוס' פרש"י סע"א. ל, ר"ה פרש"י

רע"ב. טו, שבועות תוס'
הי"ב.62) פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם שם. שבועות
ה"ה.63) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
טו.64) טז, משלי
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של  ענינו (עיקר המזבח וחנוכת ביהמ"ק חנוכת היתה שאז השנים), שבע (בסיום בנינו לגמר עד
נשא 51ביהמ"ק  פ' בלקו"ת וכמבואר כו'.52), ובריבוי בתוספת הם ההמשכות שאז

בתנ"ך  מסופר – ביהמ"ק לחנוכת עשר 53ובנוגע ארבעה ימים ושבעת ימים "שבעת במשך שנערכה
גו'". העם את שלח השמיני "ביום לאח"ז, ומיד יום",

עצרת  שמיני הוא השמיני" ש"יום היתה 54וכיון ביהמ"ק חנוכת של הימים י"ד שהתחלת נמצא, ,
ipinya.בתשרי

ביהמ"ק, חנוכת היתה ובו ביהמ"ק, ושלימות גמר נעשה שבו – בתשרי שמיני של העילוי גודל וזהו
ו"יצתה  הכפורים", יום את ישראל עשו לא שנה ש"אותה מזה כמובן יוהכ"פ, לגבי גם מעלתו שגדלה

הבא  העולם לחיי מזומנין כולכם להם ואמרה קול .55"בת

היתה  שבו – בתשרי בשמיני כשחל התשובה, ענין שלימות שובה, דשבת העילוי גודל מובן ומזה
עוונותינו". כל על "לכפר שענינו ביהמ"ק, של השלימות

.Á"ונעשים נזכרים האלה ש"הימים הענינים 56וכיון אותם ונמשכים חוזרים ושנה שנה שבכל היינו, ,
ביהמ"ק. של הענין שלימות ונמשך חוזר בתשרי שבשמיני מובן, הרי השנה, תקופת באותה שהיו

כמ"פ  המדובר ע"פ דברי 57ובפרט (ע"ד ובאבנים בעצים ביהמ"ק, של בגשמיות רק הי' החורבן שענין
אדמו"ר  מו"ח זה 58כ"ק שעל ביהמ"ק, של לרוחניות בנוגע משא"כ כו'), בגלות נמצאים הגופים שרק

בגלוי, תמיד ונשאר לגוי, שליטה אין

בנוגע – אבילות דיני כמה ישנם שלכן בגשמיות, בביהמ"ק צורך יש אלא מספיק, זה שאין אלא
בקיומו  הוא הרוחני שביהמ"ק אע"פ ביהמ"ק, –לחורבן

בתשרי. בשמיני ביהמ"ק חנוכת בעת שהיו ההמשכות כל ישנם עכשיו שגם בודאי הרי

יחזקאל  בספר שנימנו המדידות פרטי ככל בגשמיות, הביהמ"ק את למטה וממשיך פועל זה 59וענין

הגלות, סיבת מתבטלת הרי עוונותינו", כל על ד"לכפר הענין שנעשה דכיון – השלישי לביהמ"ק בנוגע
חטאינו" מארצנו"60"מפני "גלינו המסובב, גם מתבטל ובמילא שעומד 60, השלישי ביהמ"ק מיד ומתגלה ,

למעלה  ,61בנוי

הגבלות, שום עם מתחשבים שלא שלכן ובאופן מטה, של ב"ד מצד ולא מעלה של ב"ד מצד לא
בשבת  ואפילו בלילה אפילו למטה ומתגלה ביהמ"ק ביהמ"ק 61יורד על השלישי ביהמ"ק מעלת שזוהי –

השבת  את דוחה אינו שבנינם והשני, רק 62הראשון וצריך בנוי, עומד שכבר השלישי ביהמ"ק משא"כ ,
בשבת. גם להיות יכול זה הרי למטה, ולהתגלות לירד

. תשובה לעשות ישראל שסוף תורה ש"הבטיחה כפי התשובה, ע"י נעשה זה נגאלין"וכל הן ומיד .63,
חיים" מלך פני ו"באור שמחה, ממש.64ומתוך ובקרוב דידן, בעגלא ,
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ביהב"ח.51) הל' ריש רמב"ם ראה
א.52) כט,
סהֿסו.53) ח, שם
עה"פ.54) ומצו"ד רד"ק ראה
שם.55) ורד"ק פרש"י א. ט, מו"ק
ונת'56) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
וש"נ.57) .98 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.58) .170 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
ואילך.59) מ ַקאּפיטל
יו"ט.60) מוסף תפלת נוסח
סע"א.61) מא, סוכה ותוס' פרש"י סע"א. ל, ר"ה פרש"י

רע"ב. טו, שבועות תוס'
הי"ב.62) פ"א ביהב"ח הל' רמב"ם שם. שבועות
ה"ה.63) פ"ז תשובה הל' רמב"ם
טו.64) טז, משלי
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.È לעיל להמדובר ידי"65בהמשך שמים אל אשא ד"כי השבועה פירוש 66אודות על עתה נתעכב ,
מובן: אינו דלכאורה – בשבועה" עצמי אל ידי אשא אפי בחרון "כי זה, בפסוק רש"י

הפסוק א) על רש"י פירש כבר – השבועה לענין בנוגע שבועה",67בשלמא "לשון ידי", "הרימותי
. "אשא מ ועד"ז אבל שבועה; של הו"ע ידי" בכתוב . נזכר היכן – אפי" "בחרון שזהו לרש"י לי' נא

אף?! חרון של ענין

מפרשים  אין 68יש הבטחה, שום כאן שאין ואחר הבטחתו, לקיים אלא אינה מקום בכל "שהשבועה ,
על  אפו חרון מרוב מ"מ, הבטחה, שום כאן שאין שאע"פ לומר, הוצרך לפיכך לשבועה, מקום כאן

ממנו". שינקם להשבע הוצרך מזה, ינחם ושלא ממנו להנקם האויב

אף  ידי", "הרימותי באברהם ממ"ש החל לפנ"ז, הבטחה של ענין ללא גם שבועות כו"כ מצינו אבל:
גו'" אוסיף ולא גו' אוסיף "לא נח גבי מ"ש ועד"ז הבטחה. שום היתה לא הדבר 69שלפנ"ז "כפל ,

לקחת 70לשבועה" בלכתו אברהם עבד אליעזר של בשבועה ועד"ז הבטחה. שום היתה לא שלפנ"ז אף ,
ואשביעך" ירכי תחת ידך נא "שים ליצחק, וא"כ,71אשה הבטחה. הקדמת לא מיד, השבועה היתה –

" לפרש ההכרח `itמהו oexga. ידי על אשא אף חרון של ענין בכתוב נזכר שלא בשעה בה בשבועה", .
האויב?

יותר: ובפרטיות

הפרשה  כולה 72בהמשך דורש יהודה "רבי נחמי': ורבי יהודה רבי נחלקו זו שבפרשה רש"י מביא
עד  מצינו לא – ר"י לשיטת ממהֿנפשך: וא"כ, האומות". כנגד כולה את דורש נחמי' ורבי ישראל, כנגד
בהמשך  הרי – האומות על אף חרון של ענין כאן שישנו ר"נ לשיטת ואפילו האומות; על אף חרון כאן

אחר?! באופן ידי" שמים אל אשא "כי בעצמו רש"י מפרש הדברים

אלב) ידי "אשא רש"י מפרש אלinvrמדוע "אשא נאמר שבפסוק בשעה בה ,"miny?"ידי

מפרשים  כתיב 73יש ש"הרי לומר 74, שייך ואיך בשמים, יושב עצמו הוא וא"כ וגו', כסאי השמים
. השמים אל דכתיב הא ל"פ שם, הוא לאשר ידו עצמי".שישא אל .

כי: כן, לומר אפשר אי לכאורה אבל

הי'א) זאת, להבהיר רש"י כוונת ואם כסאי", "השמים הפסוק את עדיין למד לא למקרא חמש הבן
עדיין. למדו לא למקרא חמש שהבן פסוק שמביא מקומות בכו"כ כדרכו זה, פסוק להזכיר לו

"אל ב) היינו שמים" ש"אל הפירוש ע"י כסאי", "השמים מהפסוק הקושיא את לתרץ אפשר איך
עליו. מהיושב למטה הוא הכסא והרי "כסאי", רק הם ש"השמים" בקרא שמפורש בשעה בה – עצמי"

קדשך  ממעון "השקיפה – במפרשים) נזכר שלא (ולפלא לפנ"ז נאמר שכבר נוסף פסוק יש ולהעיר:
השמים" איך 75מן וא"כ, בעצמו, הקב"ה ולא הקב"ה, של "מעון" רק הם שהשמים נאמר כאן גם אבל, ,

עצמי"? "אל הוא שמים" "אל שהפירוש לומר אפשר

.‡È דפוסים ובכמה אנכי", חי נשבע אני הוא, שבועה "לשון אנכי", חי "ואמרתי רש"י, וממשיך
כאשר  לא אם ה' נאום אני חי "כמו רש"י) מפירוש אכן זהו אם הספק (בגלל עיגול בחצאי ניתוסף

באזני  כאן".76דברתם אף ,
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(65– מנחם (תורת ואילך סט"ז תשרי וא"ו שיחת
ואילך). 45 ע' חנ"ח התוועדויות

מ.66) לב, פרשתנו
כב.67) יד, לך לך
ושפ"ח.68) הרא"ם פי'
כא.69) ח, נח
עה"פ.70) פרש"י

בֿג.71) כד, שרה חיי
מג.72) פסוק
עה"פ.73) שפ"ח
א.74) סו, ישעי'
טו.75) כו, תבוא
כח.76) יד, שלח
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להבין: וצריך

שבועה ג) "לשון אנכי" ש"חי פירש שכבר לאחרי אנכי", חי נשבע "אני בתיבות רש"י מוסיף מה
הוא"?

את ד) להעתיק לכאורה מספיק – שלח שבפ' גו'" אני "חי הפסוק את גם מביא שרש"י הגירסא לפי
באזני"? דברתם כאשר לא "אם התיבות את גם להוסיף צריך ולמה ה'", נאום אני "חי התיבות

אריכות ה) רש"י מפרש לא שלח בפ' כאן?מדוע שמפרש כפי השבועה בענין הדברים

חמש  לבן המובן באופן הכתובים מפשטות מוכרחים להיות צריכים הענינים שכל כמ"פ וכמדובר
לקמן. שיתבאר וכפי למקרא,

*

.·È לעיל המדובר להמשיך) (ועכ"פ לסיים המקום מנחות 77כאן מסכת על ה"סיום" :78אודות

מתוקה  קראה, מאי זירא, ר' "אמר הגמרא אדא 79בדברי רב יאכל, הרבה ואם מעט אם העובד שנת
ברבות  מהכא, אמר אהבה להבין:80בר צריך – לבעלי'" כשרון ומה אוכלי' רבו הטובה

ביום  נולד ימים) (שהאריך אהבה בר אדא רב שהרי זירא, מר' יותר מבוגר הי' אהבה בר אדא רב
רבי  הונא 81שמת ורב יהודה ר' של תלמידו הי' זירא ר' ואילו צריכה 82, הגמרא היתה וא"כ, לאח"ז, שחיו

זירא? ר' של למאמרו אהבה בר אדא ר' של מאמרו את להקדים

בזה: הביאור לומר ויש

הפסוק  שמביא זירא, שר' אלא הקרבנות, ענין על השכר אודות מדברים אהבה בר אדא ור' זירא ר'
רז"ל  אמרו שעליו השכר ענין כללות אודות מדבר יאכל", הרבה ואם מעט אם העובד שנת 83"מתוקה

לאחרי  שלאח"ז, בתקופה "למחר", הוא השכר שתשלום היינו, שכרם", לקבל ולמחר לעשותם "היום
ד"בשכבך" שכרו"84הזמן "מתן "יאכל", שאז דאכילת 85, השכר אודות מדבר אהבה בר אדא ר' ואילו ;

הקרבן  הקרבת לאחרי מיד שבא כהנים") אוכלי', ("רבו .86הקרבנות

לאח"ז  ורק השכר, ענין כללות אודות שמדבר זירא ר' של מאמרו את תחילה הגמרא מביאה ולכן
הוא  הממעיט" ואחד המרבה ד"אחד שהענין שמוסיף, אהבה, בר אדא רב של מאמרו את הגמרא מביאה

מיד. שבא לשכר בנוגע גם אלא "למחר", שיהי' השכר ענין לכללות בנוגע רק לא

.‚È בר אדא ורב זירא ר' – המימרות לבעלי אלו פסוקים דתוכן השייכות גם ולבאר להוסיף ויש
אהבה.

הרי  בדיוק, הם התורה עניני שכל שכיון – אומרו בשם דבר דאמירת הענין לכללות בנוגע ובהקדים
המג"א  (כדברי הגזילה לשלילת רק שנוגע ענין זה שאין לעולם"87מובן, גאולה ד"מביא לענין או ,(88,

ע"פ  שכן, הענין, והשגת בהבנת גם מוסיפה אומרו שם ידיעת אלא עצמו, הענין והשגת להבנת לא אבל
להקל  חסד כלפי להטות כן גם הנהגתן חסד ממדת ששרשן ש"נשמות לתניא בהקדמה הזקן רבינו דברי
המאמר, בעל נשמת שרש עם קשור מאמר שכל נמצא, לב"ש), ב"ה שבין המחלוקת סיבת (שזהו כו'"

הענין. והשגת בהבנת מוסיפה הדבר שורש שידיעת ופשוט,
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התוועדויות 77) – מנחם (תורת בתחלתה תשרי וא"ו שיחת
ואילך). 32 ע' חנ"ח

הנ"ל 78) תשרי וא"ו בשיחת נכללו זו משיחה פרטים כמה
)l"end.(

יא.79) ה, קהלת
יו"ד.80) שם,
ב.81) פנ"ח, ב"ר (ובפרש"י). ואילך סע"א עב, קידושין ראה
א.82) מח, א. לט, ברכות ראה

וש"נ.83) א. כב, עירובין
מ"ט.84) פ"ו אבות וראה כב. ו, משלי
שם.85) מנחות פרש"י
להכנס 86) לו שאסור כיפורים, ממחוסר דוגמא גם נזכרה

למקדש. להכנס הותר קרבן, וכשמביא למקדש,
סק"ב.87) סקנ"ו או"ח
וש"נ.88) ואילך. 180 ע' חל"ו לקו"ש וראה מ"ו. פ"ו אבות
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להבין: וצריך
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בגמרא  שמצינו שדברי 89וע"ד דאף עולם", "מבלי נקראים משנתן" מתוך הלכה ש"מורין שאלו
חוזר" משנה בדבר "טעה שלכן לכל, ידועים ללא 90המשנה בלבד, המשנה מדברי פוסקים כאשר מ"מ, ,

המשנה, טעמי כפי ידיעת הענין את יודעים כאשר גיסא, ולאידך ההלכה. בפסק טעות לידי לבוא יכולים
ועד"ז  הענין. והשגת בהבנת ניתוסף אזי הנפש, בעצם לשרשו ועד המשכיל לכח עד השכל, בשרש שהוא

הענין. בהבנת מוסיפה המאמר בעל שם שידיעת מובן

דוקא, זירא ר' ע"י נאמרה העובד" שנת "מתוקה מהפסוק שהראי' יודעים שכאשר בנדו"ד, ועד"ז
הענין. בהבנת ניתוסף אזי דוקא, אהבה בר אדא רב ע"י נאמרה גו'" הטובה "ברבות מהפסוק הראי' ואילו

.„È:בזה והביאור

דוקא  הכוונה אין – "בשכבך" "למחר", שיהי' השכר ענין כללות אודות זירא ר' שמביא לפסוק בנוגע
השינה, בעת לילה בכל שישנו כפי דג"ע לשכר גם הכוונה אלא שנה, ק"כ לאחרי שיהי' דג"ע להשכר

חיים  לה ושואבת לג"ע עולה שהנשמה כפשוטו, שנהנין 91"בשכבך" דג"ע השכר ענין כללות בדוגמת ,
ועבודתן  תורתן אמרו 92מזיו זה שעל השכר, ענין אמיתית זה אין עדיין אבל עלמא 93; בהאי מצוה "שכר

בתניא  גם כמבואר זאת, לקבל יכול אינו שהעולם כיון .94ליכא",

שבא השכר אודות מדברים אהבה בר אדא רב והן זירא ר' שהן אלא iptlונמצא, השכר, שלימות
השכר  אודות מדבר זירא ר' ואילו המעשה, לאחר מיד שבא השכר אודות מדבר אהבה בר אדא שרב

לאח"ז. זמן משך שבא

אהבה  בר אדא שרב אלא הזריזות, ענין מצינו שניהם שאצל – נפשותיהם תכונות עם מתאים זה וענין
זירא: ר' מאשר יותר זריז הי '

ברכות  במסכת בגמרא מסופר – אהבה בר אדא לרב לבישא 95בנוגע דהות כותית לההיא ש"חזיי'
אדום  (בגד היא,96כרבלתא דכותית מילתא אגלאי מינה. קרעי' קם היא, ישראל דבת סבר בשוקא, (

זוזי  מאה ארבע מתון מתון לה, אמר מתון, לי', אמרה שמך, מה לה, אמר זוזי. מאה בארבע שיימוה
זוז" מאות ד' משתכר הייתי המתנתי, אם המתנה, לשון "מתון .97שויא",

את  קרע ומיד תיכף אלא לרגע, המתין שלא – אהבה בר אדא רב של זריזותו גודל את רואים ומכאן
כו'. הלבוש

צריכים  צנוע, בלתי באופן לבושה ישראל בת רואים שכאשר – הוראה מזה ללמוד יש אגב [ובדרך
אלא  מקום, ובכל זמן בכל ולא מצוה, הידור רק שזהו שטוענים אלו כמו ולא כו'. זה נגד להתייצב מיד
בכך  התחשב לא הגויים, מפני להתיירא מקום והי' בגלות, שהי' שלמרות אהבה, בר אדא רב שנהג כפי

כו'].

מתנה, רב בר לרבה בניגוד ומקשה", "חריף שהי' הוריות, בסוף בגמרא מסופר – זירא לר' ובנוגע
יודע  שהי' אלא מקשה, רק הי' זירא שר' הכוונה שאין הרא"ש, בתוספות ומבואר ומסיק". "מתון שהי'
מיד, ולתרץ להקשות כ"כ וחריף מפולפל הי' ש"לא מתנה רב בר רבה משא"כ מיד, ולתרץ להקשות

דהלכתא". אליבא שמעתי' לי' דמסלקא עד יפה ומעיין שוהה אלא

ולעיין  לשהות צורך (ללא מיד ולתרץ להקשות יודע שהי' הזריזות, ענין הי' זירא ר' אצל שגם ונמצא,
אדא  רב של הזריזות כמו כ"כ גדולה היתה לא זירא ר' של הזריזות אעפ"כ, אבל ומסיק"), "מתון כמו

מיד. מתרץ הי' לאח"ז ורק מקשה הי' תחילה שהרי כו', לרגע המתין שלא אהבה, בר
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א.89) כב, סוטה
וש"נ.90) ב. פד, כתובות
פי"91) פרדר"א וראה ט. פי"ד, ב.ב"ר
ב).92) (נב, פל"ט תניא ראה
וש"נ.93) ב. לט, קידושין

סכ"ג.94) ס"ג. אגה"ק
א.95) כ,
מהרש"א96) בחדא "ג הובא  – הערוך שם.פי'
שם.97) פרש"י
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"למחר", שבא השכר שלימות אודות מדבר אינו הזריזות, ענין אצלו שהי' זירא, ר' שגם מובן, ועפ"ז
כמו  מעשה, בשעת ומיד תיכף שבא השכר זה אין עדיין אבל לפנ"ז, כבר שישנו השכר אודות אם כי

זירא. ר' של מהזריזות יותר גדולה היתה שלו שהזריזות אהבה, בר אדא רב מדבר שאודותיו השכר

.ÂË ש שאע"פ זירא ולהעיר, ר' בשם שנקראו שנים שהיו משמע הדורות שנקראו 98מסדר ושלשה ,
אהבה  בר אדא רב שייכות 99בשם שיש מוכיחה שוים ששמותיהם העובדה שעצם לכך נוסף הרי –

הם100ביניהם  מנחות בסוף שנזכרו אהבה בר אדא ורב זירא שר' היא הדברים משמעות הנה ,mze`'ר
הנ"ל. והוריות בברכות שנזכרו אהבה בר אדא ורב זירא

.ÊË הגמרא דברי ע"פ – אהבה בר אדא ורב זירא ר' שבין השייכות אודות ולהעיר להוסיף ויש
תענית  ימים",101במסכת הארכת במה אהבה, בר אדא לרב לה) ואמרי זירא, רבי (את תלמידיו "שאלו

מגילה  לאריכות 102ובמסכת שזכו השיבו ושניהם ימים", הארכת במה זירא רבי את תלמידיו "שאלו :
בגלל dbdpdימים dze` מגילה במסכת מסופר שאודותם ואמוראים תנאים שאר כמו ולא אצלם 103, ששאלו

היתה מהם אחד כל שאצל ימים", הארכת zcgein"במה dbdpd.ימים לאריכות זכה שבגללה

באופן  אינם מנחות בסוף המשנה דברי בביאור אהבה בר אדא ורב זירא ר' שדברי לומר, יש ועפ"ז
שכר, של אחד ענין אודות מדבר זירא ר' פליגי"; ולא חדא אמר ומר חדא אמר "מר אלא פלוגתא, של

שכר. של נוסף ענין אודות מדבר אהבה בר אדא ורב

.ÊÈ,("האר א ("ׁשּפאלטן כו' דקדוקים שמחפשים כמ"פ כאמור – עליו נעמדים שלא נוסף ענין ַַָויש
פשוטים: לדברים לב שמים ולא

שינויי מצינו – כו'" ובלבד הממעיט ואחד המרבה "אחד במשנה במאמר שמופיעה הגירסא גירסאות:
"שיכוין היא: את לשמים",ealשבגמרא אדם "שיכוין היא: הגירסא במשניות שנדפסה כפי במשנה אבל

ezrc שבועות במסכת בגמרא ואילו לבו104לשמים". את "שיכוין היא: שבשמים".eia`lהגירסא

" הוא הלשון שבועות שבמסכת גליון ipzde`ולהעיר, ועל וכו'", המרבה אחד וכו', העוף בעולת נאמר
"צ"ל הגהה: יש צורך opzdeהש"ס אין (וגם מאומה לתקן צורך אין באמת אבל משנה. שזוהי כיון ,"

"והתניא" לומר אפשר משנה על שגם מוכח שמכאן בדוחק במנחות 105לתרץ למשנה הכוונה אין כי, ,(
לבו את שיכוין "ובלבד היאminylשמסיימת הכוונה אלא ,"`ziixal לבו את שיכוין "ובלבד שמסיימת

ayל  eia`.דוקא זה לשון כאן הגמרא מדייקת טעם איזה ומצד שמים",

פה  פוצה "אין הידוע: ובלשון הענין, לבאר מבלי הגירסאות, שינויי בציון רק שהסתפקו ולפלא
את "יכוין בין השינוי וכמו שונים, ענינים ג' הם אלו גירסאות שג' בשעה בה – ל"יכוין ezrcומצפצף" "

eal הזבח דברים ששה "לשם (כמו הכוונה ענין שייך ולכאורה שונים, ענינים הם ו"לב" ש"דעת" ,"
ואילו 106נזבח" הדעת, ענין נזכר במשנה כאשר וא"כ, ההרגש, ענין עם שקשור ללב, ולא בלבד, למוח (

בדיוק. בודאי זה הרי הלב, ענין נזכר הפלפול) ענין ניתוסף (שבה שבגמרא במשנה

הראוי'. בהזדמנות שיתבאר וכפי זה, ענין לבאר גרמא הזמן ואין

שגם  [אף אגדתא של ענין רק אינו מנחות, מסכת סיום אודות לעיל המדובר שכל להוסיף, יש וכמו"כ
הספרי  כמאמר ואדרבה: באגדתא... להתבייש מה ואין בתורה, חלק הוא של 107אגדתא ספר (שזהו

הלכות, כו"כ עם שקשור ענין גם זהו אלא הגדה"], למוד העולם, והי' שאמר מי שתכיר "רצונך הלכה...)
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"למחר", שבא השכר שלימות אודות מדבר אינו הזריזות, ענין אצלו שהי' זירא, ר' שגם מובן, ועפ"ז
כמו  מעשה, בשעת ומיד תיכף שבא השכר זה אין עדיין אבל לפנ"ז, כבר שישנו השכר אודות אם כי

זירא. ר' של מהזריזות יותר גדולה היתה שלו שהזריזות אהבה, בר אדא רב מדבר שאודותיו השכר

.ÂË ש שאע"פ זירא ולהעיר, ר' בשם שנקראו שנים שהיו משמע הדורות שנקראו 98מסדר ושלשה ,
אהבה  בר אדא רב שייכות 99בשם שיש מוכיחה שוים ששמותיהם העובדה שעצם לכך נוסף הרי –

הם100ביניהם  מנחות בסוף שנזכרו אהבה בר אדא ורב זירא שר' היא הדברים משמעות הנה ,mze`'ר
הנ"ל. והוריות בברכות שנזכרו אהבה בר אדא ורב זירא

.ÊË הגמרא דברי ע"פ – אהבה בר אדא ורב זירא ר' שבין השייכות אודות ולהעיר להוסיף ויש
תענית  ימים",101במסכת הארכת במה אהבה, בר אדא לרב לה) ואמרי זירא, רבי (את תלמידיו "שאלו

מגילה  לאריכות 102ובמסכת שזכו השיבו ושניהם ימים", הארכת במה זירא רבי את תלמידיו "שאלו :
בגלל dbdpdימים dze` מגילה במסכת מסופר שאודותם ואמוראים תנאים שאר כמו ולא אצלם 103, ששאלו

היתה מהם אחד כל שאצל ימים", הארכת zcgein"במה dbdpd.ימים לאריכות זכה שבגללה

באופן  אינם מנחות בסוף המשנה דברי בביאור אהבה בר אדא ורב זירא ר' שדברי לומר, יש ועפ"ז
שכר, של אחד ענין אודות מדבר זירא ר' פליגי"; ולא חדא אמר ומר חדא אמר "מר אלא פלוגתא, של

שכר. של נוסף ענין אודות מדבר אהבה בר אדא ורב

.ÊÈ,("האר א ("ׁשּפאלטן כו' דקדוקים שמחפשים כמ"פ כאמור – עליו נעמדים שלא נוסף ענין ַַָויש
פשוטים: לדברים לב שמים ולא

שינויי מצינו – כו'" ובלבד הממעיט ואחד המרבה "אחד במשנה במאמר שמופיעה הגירסא גירסאות:
"שיכוין היא: את לשמים",ealשבגמרא אדם "שיכוין היא: הגירסא במשניות שנדפסה כפי במשנה אבל

ezrc שבועות במסכת בגמרא ואילו לבו104לשמים". את "שיכוין היא: שבשמים".eia`lהגירסא

" הוא הלשון שבועות שבמסכת גליון ipzde`ולהעיר, ועל וכו'", המרבה אחד וכו', העוף בעולת נאמר
"צ"ל הגהה: יש צורך opzdeהש"ס אין (וגם מאומה לתקן צורך אין באמת אבל משנה. שזוהי כיון ,"

"והתניא" לומר אפשר משנה על שגם מוכח שמכאן בדוחק במנחות 105לתרץ למשנה הכוונה אין כי, ,(
לבו את שיכוין "ובלבד היאminylשמסיימת הכוונה אלא ,"`ziixal לבו את שיכוין "ובלבד שמסיימת

ayל  eia`.דוקא זה לשון כאן הגמרא מדייקת טעם איזה ומצד שמים",

פה  פוצה "אין הידוע: ובלשון הענין, לבאר מבלי הגירסאות, שינויי בציון רק שהסתפקו ולפלא
את "יכוין בין השינוי וכמו שונים, ענינים ג' הם אלו גירסאות שג' בשעה בה – ל"יכוין ezrcומצפצף" "

eal הזבח דברים ששה "לשם (כמו הכוונה ענין שייך ולכאורה שונים, ענינים הם ו"לב" ש"דעת" ,"
ואילו 106נזבח" הדעת, ענין נזכר במשנה כאשר וא"כ, ההרגש, ענין עם שקשור ללב, ולא בלבד, למוח (

בדיוק. בודאי זה הרי הלב, ענין נזכר הפלפול) ענין ניתוסף (שבה שבגמרא במשנה

הראוי'. בהזדמנות שיתבאר וכפי זה, ענין לבאר גרמא הזמן ואין

שגם  [אף אגדתא של ענין רק אינו מנחות, מסכת סיום אודות לעיל המדובר שכל להוסיף, יש וכמו"כ
הספרי  כמאמר ואדרבה: באגדתא... להתבייש מה ואין בתורה, חלק הוא של 107אגדתא ספר (שזהו

הלכות, כו"כ עם שקשור ענין גם זהו אלא הגדה"], למוד העולם, והי' שאמר מי שתכיר "רצונך הלכה...)
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החדשים  לעולים משקה (ונתן "משקה" גם ליתן יש – "סיום" אודות שמדובר כיון אמר: [ואח"כ
כה'"]. אדיר "אין הניגון לנגן צוה ואח"כ המסובים). בין לחלק

***

.ÁÈ.שובה ובשבת תשובה, ימי בעשרת בעמדנו ובפרט התשובה, באגרת ענין גם ללמוד נהוג

. דבר שום אין באמת "אך מבואר: ה' .בפרק ית' לפניו חוצץ בישעי'. כמ"ש אלא אם 109. כי
וכו'". מבדילים היו עוונותיכם

להבין  :110וצריך

כו"כ  התשובה באגרת שמביא שרואים וכפי מראהֿמקומות, לציין הזקן רבינו של דרכו אין כלל בדרך
"הלא  הפסוקים את מביא לפנ"ז, אחדות שורות גופא, זה שבפרק ובפרט מראהֿמקום, ציון ללא פסוקים 

מלא" אני הארץ ואת השמים כבודו"111את הארץ כל ו"מלא אין 112, מתחת הארץ ועל ממעל "בשמים ,
רבינו 113עוד" מוצא מבדילים" היו עוונותיכם אם "כי לפסוק בנוגע דוקא ולמה מקום; מראה ציון ללא ,

"כמ"ש לומר לנכון "?iryia'הזקן

.ËÈ:"הסכין פגימת מלשון הוא "ופגם הזקן, רבינו וממשיך

לפגם" טעם "נותן מלשון זה שאין לשלול הזקן רבינו כוונת פגימה, מלשון הוא ש"פגם" ,114בפירושו
שלא  הדבר נעשה שעי"ז דברֿמה ניתוסף רק אלא הדבר, בכמות משהו שנחסר לא – הפירוש הי' שעפ"ז

נעשה החטא שע "י להדגיש כדי פגימה, מלשון הוא ש"פגם" הזקן רבינו מדייק ולכן oexqgכדבעי;
בנשמה.

בתניא  ראשון שבחלק "115[ואע"פ הלשון הזקן רבינו ע"ד xiardlכותב שמשמעותו והפגם", הלכלוך
לא  הסכין", ד"פגימת להפירוש משא"כ להעבירו, שצריך נוסף דבר כאן שיש היינו, לפגם", טעם "נותן
חסרון  שנעשה אינו ד"פגם" שהפירוש מוכח ומזה נוסף, דבר כאן שאין כיון "להעביר", הלשון מתאים
העברה, לשון שייך זה שעל ה"לכלוך", על רק קאי ש"להעביר" לומר יש (א) בדבר: תשובות שתי הנה –
הלשון  שייך הסכין" פגימת מלשון הוא ש"פגם הפירוש לפי אפילו (ב) נוסף, ענין הוא ה"פגם" ואילו

הבלתיֿרצויים]. הענינים את להסיר תחילה צריך כו', החסרון את לתקן כדי כי, "להעביר",

להוס  צריך מדוע להבין: צריך עדיין "פגימתאבל "?oikqdיף

מלשון  שזה לפרש אפשר הי' עדיין פגימה", מלשון הוא "פגם רק אומר הי' שאילו לתרץ שיש ואף
"פגימת דוקא נקט מדוע מובן אינו – לפגם " טעם הוא oikqd"נותן הפגמים לכל שהמקור בשעה בה ,"

בגמרא  כדאיתא המזבח", .116"פגימת הן פגימות ."שלש בקדשים מום פגימת בבכור, אוזן פגימת ..
. סכין פגימת המזבח",אף מ"פגימת נלמד הפגימות ששיעור וכיון המזבח". פגימת כדי פגימתן וכולן .

הסכין"? "פגימת ולא המזבח", "פגימת הלשון את להביא צריך הזקן רבינו הי' א"כ, המקור, שזהו

פגימת  [כי, הפגימות משאר יותר שמצוי דבר שזהו לפי הסכין" "פגימת נקט הזקן שרבינו לתרץ ואין
הוא  בעה"ב אם רק שייכת – הבכור ופגימת כלל; הקדשים ענין אין הזה בזמן הרי – בקדשים מום
ריבוי  יש שהרי המצוי, דבר הוא הסכין פגימת משא"כ הבכור; את למכור עצה שיש יודע שאינו "בטלן"
צריך  שבשבילו למקרא, חמש לבן רש"י לפירוש בנוגע שייך כזה תירוץ כי, – שוחטים] וריבוי בהמות
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התניא 110) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ט עד מכאן

ואילך. קעו ע' ח"ב ָ(קארף)
ג.111) ו, ישעי'
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וש"נ.114) ב. מד, פסחים
בהגהה.115) – פכ"ד
סע"ב.116) יז, חולין



l"yz'dנב ,ixyz 'g ,daey zay ,epif`d t"y zgiy

יניח  לא – בתניא שלישי וחלק התניא, לימוד אודות כשמדובר משא"כ יותר, שכיח מדבר דוגמא להביא
הסכין"). ("פגימת יותר מצוי' דוגמא להביא בשביל המזבח") ("פגימת הענין מקור את הזקן רבינו

כנהוג. רש"י, בפירוש הביאור לאחרי – לקמן שיתבאר וכפי

.Î(:אמר (ואח"כ

הארץ. מזמרת ינגנו – רוסיא ממדינת חדשים עולים שהגיעו כיון

הזהר – מאמר על שמיוסד הרוסית בשפה תיבות עם הניגון בשמים 117ישנו מיני' פנוי אתר "לית :
זה. ניגון ינגנו ולכן לעיל), (כמוזכר עוד" אין מתחת הארץ ועל ממעל

דורנו. נשיא – שלנו והנשיא שלהם הנשיא של הגאולה עם קשור זה שניגון ובפרט

היעוד  קיום את ימשיך זה שענין יחד 118ויה"ר המרחב, אל המיצר מן שיצאו – תני" לצפון "אומר
אתם" וזהבם ו"כספם ובנותיהם, בניהם .119עם

ניקאווא"]. ניעט "ניעט הניגון ַָ[ניגנו

***

.‡Î:"ידי שמים אל אשא "כי הפסוק על רש"י בפירוש הביאור

אי  ואמר גו' אל בלא קנאוני "הם לבנ"י, הקב"ה של הטענות אודות מדובר שלפנ"ז שבפסוקים כיון
וגו'" עמו"120אלהימו אדמתו "וכפר עד וגו'" חרבי ברק שנותי "אם שלאח"ז, בפסוקים ואילו מדובר 121, ,

" נאמר מדוע מובן: אינו – לבנ"י שמצירים מאוה"ע הקב"ה של נקמתו שזהוikאודות וגו'", zpizpאשא
mrh המפרשים (כקושיית הענינים קישור מהו דלכאורה, לפנ"ז, מש"נ ששואל 122על כפי מזה, ויתירה ,(

הפכי?! ענין זה הרי למקרא: חמש הבן

. ידי אשא אפי בחרון "כי רש"י: מפרש זה בגויים,ועל הנקמה על טעם נתינת שזהו בשבועה", .
אפו שבחרון כיון – בנ"י על הכעס ברק raypלמרות ("שנותי לבנ"י שמצירים מאוה"ע להנקם הקב"ה

ודעת. מטעם למעלה הוא השבועה ענין שהרי עמו"), אדמתו "וכפר עד  וגו'" חרבי

שבו  ללא הקב"ה של הבטחות כמ"פ שמצינו אף בשבועה, הצורך גם מובן "אם ועפ"ז כמו עה,
בעתם" גשמיכם ונתתי גו' תלכו את 123בחוקותי תרצה "אל כלל וישנו בנ"י, על אף חרון שיש דכיון –

כעסו" בשעת להיות124חברך מוכרחת ,dreay.להם שמצירים מאוה"ע הקב"ה ינקם שאעפ"כ

.·Îידי "אשא – לפרש invrומוסיף l`:"

בשמים  בעצמו שנמצא בשעה בה לשמים, ידו את ישא שהקב"ה שייך איך להקשות שאין – ובהקדים
שלפנ"ז  בפסוק כי, זה), ענין להבהיר רש"י כוונת להשפיל 125(ואין "אני הוא", אני "אני רש"י מפרש

ד" הענין ישנו שכאשר ומובן, להרים", (וע"ד litydlואני זה ומצב במעמד בנ"י  עם הקב"ה גם נמצא ,"
גו'" נרדה "הבה הפלגה בדור "אשא126שנאמר  לומר שייך ואז ,(miny l`."ידי

שהשבועה  שכשם והיינו, עצמו, אל היא הקב"ה של שהשבועה – אחר ענין להבהיר רש"י כוונת אלא
מ"ש  וע"ד עצמו, אל היא הקב"ה של שבועתו גם כך הקב"ה, אל היא אדם נשבעתי".ia"127של

ג' יש בשבועה כי, – אנכי" חי נשבע אני הוא, שבועה "לשון אנכי", חי "ואמרתי רש"י: וממשיך
פרעה" "חי יוסף: בשבועת וכמו נשבעים. שבו הדבר (ג) נשבעים, שאליו זה (ב) הנשבע, (א) 128ענינים:
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ב).117) (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז
ו.118) מג, ישעי'
ט.119) ס, שם
כאֿלז.120) לב,
מאֿמג.121) שם,
הרא"ם.122) פי' ראה

בחוקותי.123) ר"פ
מי"ח.124) פ"ד אבות
לט.125) שם,
ז.126) יא, נח,
טז.127) כב, וירא
ובפרש"י.128) טו מב, מקץ
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יניח  לא – בתניא שלישי וחלק התניא, לימוד אודות כשמדובר משא"כ יותר, שכיח מדבר דוגמא להביא
הסכין"). ("פגימת יותר מצוי' דוגמא להביא בשביל המזבח") ("פגימת הענין מקור את הזקן רבינו

כנהוג. רש"י, בפירוש הביאור לאחרי – לקמן שיתבאר וכפי

.Î(:אמר (ואח"כ

הארץ. מזמרת ינגנו – רוסיא ממדינת חדשים עולים שהגיעו כיון

הזהר – מאמר על שמיוסד הרוסית בשפה תיבות עם הניגון בשמים 117ישנו מיני' פנוי אתר "לית :
זה. ניגון ינגנו ולכן לעיל), (כמוזכר עוד" אין מתחת הארץ ועל ממעל

דורנו. נשיא – שלנו והנשיא שלהם הנשיא של הגאולה עם קשור זה שניגון ובפרט

היעוד  קיום את ימשיך זה שענין יחד 118ויה"ר המרחב, אל המיצר מן שיצאו – תני" לצפון "אומר
אתם" וזהבם ו"כספם ובנותיהם, בניהם .119עם

ניקאווא"]. ניעט "ניעט הניגון ַָ[ניגנו

***

.‡Î:"ידי שמים אל אשא "כי הפסוק על רש"י בפירוש הביאור

אי  ואמר גו' אל בלא קנאוני "הם לבנ"י, הקב"ה של הטענות אודות מדובר שלפנ"ז שבפסוקים כיון
וגו'" עמו"120אלהימו אדמתו "וכפר עד וגו'" חרבי ברק שנותי "אם שלאח"ז, בפסוקים ואילו מדובר 121, ,

" נאמר מדוע מובן: אינו – לבנ"י שמצירים מאוה"ע הקב"ה של נקמתו שזהוikאודות וגו'", zpizpאשא
mrh המפרשים (כקושיית הענינים קישור מהו דלכאורה, לפנ"ז, מש"נ ששואל 122על כפי מזה, ויתירה ,(

הפכי?! ענין זה הרי למקרא: חמש הבן

. ידי אשא אפי בחרון "כי רש"י: מפרש זה בגויים,ועל הנקמה על טעם נתינת שזהו בשבועה", .
אפו שבחרון כיון – בנ"י על הכעס ברק raypלמרות ("שנותי לבנ"י שמצירים מאוה"ע להנקם הקב"ה

ודעת. מטעם למעלה הוא השבועה ענין שהרי עמו"), אדמתו "וכפר עד  וגו'" חרבי

שבו  ללא הקב"ה של הבטחות כמ"פ שמצינו אף בשבועה, הצורך גם מובן "אם ועפ"ז כמו עה,
בעתם" גשמיכם ונתתי גו' תלכו את 123בחוקותי תרצה "אל כלל וישנו בנ"י, על אף חרון שיש דכיון –

כעסו" בשעת להיות124חברך מוכרחת ,dreay.להם שמצירים מאוה"ע הקב"ה ינקם שאעפ"כ

.·Îידי "אשא – לפרש invrומוסיף l`:"

בשמים  בעצמו שנמצא בשעה בה לשמים, ידו את ישא שהקב"ה שייך איך להקשות שאין – ובהקדים
שלפנ"ז  בפסוק כי, זה), ענין להבהיר רש"י כוונת להשפיל 125(ואין "אני הוא", אני "אני רש"י מפרש

ד" הענין ישנו שכאשר ומובן, להרים", (וע"ד litydlואני זה ומצב במעמד בנ"י  עם הקב"ה גם נמצא ,"
גו'" נרדה "הבה הפלגה בדור "אשא126שנאמר  לומר שייך ואז ,(miny l`."ידי

שהשבועה  שכשם והיינו, עצמו, אל היא הקב"ה של שהשבועה – אחר ענין להבהיר רש"י כוונת אלא
מ"ש  וע"ד עצמו, אל היא הקב"ה של שבועתו גם כך הקב"ה, אל היא אדם נשבעתי".ia"127של

ג' יש בשבועה כי, – אנכי" חי נשבע אני הוא, שבועה "לשון אנכי", חי "ואמרתי רש"י: וממשיך
פרעה" "חי יוסף: בשבועת וכמו נשבעים. שבו הדבר (ג) נשבעים, שאליו זה (ב) הנשבע, (א) 128ענינים:
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ב).117) (קכב, ת"ע סע"ב). (צא, תנ"ז תקו"ז
ו.118) מג, ישעי'
ט.119) ס, שם
כאֿלז.120) לב,
מאֿמג.121) שם,
הרא"ם.122) פי' ראה

בחוקותי.123) ר"פ
מי"ח.124) פ"ד אבות
לט.125) שם,
ז.126) יא, נח,
טז.127) כב, וירא
ובפרש"י.128) טו מב, מקץ
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נשבע", "אני – הקב"ה הוא הנשבע זו: בשבועה גם הוא וכן פרעה. בחיי להקב"ה נשבע שיוסף –
עצמי"). "אל – בעצמו היא שהשבועה לעיל האמור על (נוסף אנכי" "חי היא והשבועה

בפ' משא"כ השבועה, בענין הכתוב מאריך כאן שרק כיון – שלח בפ' ולא כאן, זה כל מפרש ורש"י
שלח.

.‚Î"תורה של ל"יינה בנוגע להוסיף זה:129ויש רש"י שבפירוש

שהעצם  הגוף, במבנה כמו הדבר, ותוקף חוזק על שמורה "עצם", מלשון הוא – עצמי") ("אל "עצמי"
בלבד. החיצוניות שזוהי הגוף, בשר הוא ומסביבו שבגוף, חזק היותר החלק הוא

ידי "אשא invrוזהו l`"עצמי "אל יותר, נעלה לענין להיות צריכה שהשבועה כיון – בשבועה"
רק שהוא הוי', שם גם כולל וגילויים, אורות של הענין שלילת – החסידות ובלשון ,130העצם myדוקא,

ית'. ומהותו עצמותו אם כי

אף  חרון של ומצב מעמד כשישנו גם הנה מטו"ד, למעלה הוא השבועה שענין שכיון לעיל, וכאמור
כו'. לבנ"י שמצירים מאוה"ע להנקם הקב"ה מתחייב כו',

.„Î:תשובה ימי עשרת עם במיוחד קשור זה וענין

נאמר  עשי"ת הניצוץ 131אודות אל המאור קירוב הוא ואז בהמצאו", ה' והיינו 132"דרשו ש 133, גם ,
להתכלל  שרוצה ומצב במעמד שאינו כיון אליו, להתקרב צריך שהמאור ומצב במעמד הוא הניצוץ כאשר

אליו. המאור מתקרב אז גם הנה במאור,

יגיעת  עם כלל קשורה שאינה המציאה, ענין בדוגמת שזהו – "בהמצאו" הלשון בדיוק להוסיף ויש
וללא  יגיעה ללא שבא דבר הוא המציאה ענין כל שכן, דבר, למצוא ולא הרבה להתייגע שיכול האדם,

המאור, בשביל ויגיעה בהכנה צורך שאין בנדו"ד, ועד"ז כלל, הכנה

אפילו צורך שאין מזה, בכךoevxaויתירה די אלא תשובה, envrלעשות z` gixkiy לעשות אחד לרגע
חדא  ורגעא חדא בשעתא היא תשובה (שהרי אינו134תשובה אם שגם במציאה, כמו ,(dvex את להרים

אלא envrהמציאה, z` gixkn,[...המציאה את יראה לא שאז עיניו, את יעצום שלא [ובלבד אותה להרים
כביכול  בעה"ב שנעשה ובנדו"ד, כו'), בטענות אליו לבוא יכול לא אחד (ואף המציאה על בעה"ב נעשה

"המאור". על

בלתיֿרצוי  ומצב במעמד הוא אם שגם – האדם של ומצב המעמד נוגע לא זה שבזמן מובן, ומזה
ענין  גם נעשה ועי"ז כו'; אליו בקירוב להיות שבועה מתוך הקב"ה מתחייב כו', אף חרון לעורר שיכול

כמשנת"ל  יעשה 135התשובה, אמר להקב"ה שאלו וכו', תתכפר במה החוטאת נפש לתורה ש"שאלו
לו" ויתכפר ישנה 136תשובה הקב"ה, של השבועה מצד הנה ומצבו, מעמדו על הבט שמבלי והיינו, ,

לו. ויתכפר תשובה שיעשה האפשרות

משא"כ  החיצוניות, מצד רק הוא "אני") (ב"פ להרים" ואני להשפיל ד"אני שהחילוק – הענין ונקודת
ובלבד  הממעיט ואחד המרבה "אחד (וע"ד התחלקות של ענין מכל שלמעלה דרגא שזוהי הפנימיות, מצד
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ב"היום 129) (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז .137 ע' תרצ"ו סה"ש
שבט). כט יום"

פס"א 130) ח"א מו"נ שי"ט. פרדס ה"ז. פ"ב עכו"ם הל' כ"מ
פכ"ח. ב מאמר עיקרים ואילך.

וש"נ.131) א. יח, ר"ה וראה ו. נה, ישעי'
קונטרס 132) א. צא, סע"ב. כא, ע"ד. ריש יג, חיים דרך

ספ"ה. העבודה
ולטעון 133) היצה"ר לבוא יכול לכאורה נוספת: ברשימה

תתאה, תשובה צ"ל לראש לכל והדרגה; בסדר לילך שצריך

לאחוז  יכולים ואיך וכו', צדקה ליתן או להתענות צריך ואח"כ
תשובה  שזהו"ע בהמצאו", ה' ד"דרשו בדרגא אמאל") ("מיט ַָמיד
הענין  להיות יכול איך – היצה"ר טוען – ובכלל עילאה?!
אמרו  זה שעל כעסו", "בשעת הוא הקב"ה כאשר גו'", ד"דרשו

כעסו"!... בשעת כו' תרצה "אל חז"ל
סע"א.134) קכט, זח"א
(135– מנחם (תורת פ"ב ישראל שובה ד"ה במאמר

.(57 ע' חנ"ח התוועדויות
תשב.136) רמז תהלים יל"ש
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אנכ  שבחי' אנכי", "חי ועז"נ כו'. החשבונות מכל ולמעלה כו'"), לבו הגדלות שיכוין ענין על מורה י
לבוא.137כו' לעתיד בגילוי שיהי' כפי ,

עמו", אדמתו ד"וכפר הענין גם יהי' ואז

הכתוב – [ובלשון האזינו שירת של הסיום הפסוק 138שזהו על רש"י שמפרש וכפי תומם", "עד :139

זה  שפירש"י ולהעיר, – עמו". אדמתו וכפר עד השמים "האזינו הזאת", השירה את לכם כתבו "ועתה
קמ"ל], ומאי השירה, סיום הוא עמו" אדמתו ש"וכפר מאליו מובן שהרי רש"י"), מאדנע ("א ביאור ַָדורש

נאמר  .139עלי' הדברים ש"תהי' כל בה שכלולים האזינו, שירת מעלת גודל וכידוע ישראל", בבני לעד .
הרמב"ן  עם הסיפור (כידוע כו' כל 140שבעולם שידעו חפץ המגיד הרב הי' ולכן בנ"י), לשמות בנוגע

בעלֿפה  האזינו –141שירת

עליהם" שעברו הצרות על ועמו אדמתו "יפייס יסכימו 142שהקב"ה ובנ"י כו', הגלות אריכות במשך
"אודך  שיאמרו ועד להקב"ה, וימחלו בי"143להתפייס אנפת כי .144ה'

***

.‰Î הסכ "פגימת – באגה"ת הזקן רבינו בדברי המזבח"הביאור "פגימת ולא :145ין",

המזבח, כשנפגם הרי הקרבנות, הקרבת בשביל הוא המזבח של ענינו שכל כיון – המזבח בפגימת
הבכור. נפסל שעי"ז – הבכור בפגימת וכן מזבח. מתורת מתבטל ובמילא  קרבנות, עליו להקריב אפשר אי

בפה  גם להקדישו צריך הידור בתור ורק מרחם, קדוש שהוא בכור כמו [שאינם לקדשים בנוגע ],146וכן
להקרבה. נפסלים הפגם שע"י

השימוש, ומטרת בתכלית תלוי הדבר אלא סכין, מתורת מתבטל אינו כשנפגם שגם – בסכין משא"כ
נפסל. – לשחיטה ורק יותר, טוב  פגום סכין אדרבה, הרי לנסר, כדי בו להשתמש רוצים אם שהרי

דבר  זה הרי – ליהודי בשייכות מדובר: במי שתלוי – עבירה ע"י שנעשה לפגם בנוגע הוא וכן
שהרי  ואדרבה, שלילי, דבר זה אין לגוי, בשייכות משא"כ רח"ל, החיים היפך של לענין ועד בלתיֿרצוי,

מיתה" חייב ששבת ש"עכו"ם ועד מצוה, לקיים אסור החיים.147לגוי היפך של ענין אצלו שנעשה ,

לעבירה. שדומה ענין שזהו כיון – הסכין" "פגימת הלשון הזקן רבינו נקט ולכן

בזה: ביאור ועוד

אחר. וצד במקום או הדם את זורקים שבו במקום אם – הפגם הוא היכן נפק"מ אין המזבח בפגימת
הסכין  לפגימת בנוגע משא"כ לא; או בו תלוי' שהנשמה באבר היא הפגימה אם נפק"מ אין בבכור, ועד"ז

אחר. במקום היא הפגימה אם משא "כ לשחיטה, המשמש בחלק היא הפגימה אם רק הוא הפסול –

חיים" נשמת באפיו "ויפח בענין כאן להמבואר מתאים זה חבל 148וענין ("יעקב מחבל "עד"מ שזהו ,
.149נחלתו" דקים חבלים מתרי"ג שזור עב הדק ) חבל נפסק מהנה אחת על ח"ו וכשעובר מצות, תרי"ג .

דוקא. זה פרטי לענין ששייך בחבל  מסויים במקום הוא שהפגם והיינו, וכו'",
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יט)137) ט, (שמואלֿא הרואה" "אנכי שמואל אמירת שלכן
ועוד). יז. א, דברים ספרי (ראה רצוי בלתי ענין היתה

ל).138) (לא, וילך ס"פ
יט.139) שם,
הובא 140) תתקנד. ד"א סדה"ד פ"ד. ש"א עמה"מ ראה

(התוועדויות  סל"א תשמ"ב תשרי י"ב האזינו, ש"פ בשיחת
ואילך). 109 ס"ע ח"א תשמ"ב

ש"פ 141) שיחת גם וראה וש"נ. .56 ס"ע תש"א סה"ש ראה
התוועדויות  – מנחם (תורת בסופה דאשתקד תשרי י"ג האזינו,

וש"נ. .(92 ס"ע חנ"ד

עה"פ.142) פרש"י
א.143) יב, ישעי'
(144) הסיום ).l"endחסר
(קארף)145) התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס זה ָסעיף

ואילך. קעט ס"ע ח"ב
פ"א 146) בכורות הל' רמב"ם וש"נ. סע"א. כט, ערכין ראה

ה"ד.
סע"ב.147) נח, סנהדרין
ז.148) ב, בראשית
ט.149) לב, פרשתנו
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אנכ  שבחי' אנכי", "חי ועז"נ כו'. החשבונות מכל ולמעלה כו'"), לבו הגדלות שיכוין ענין על מורה י
לבוא.137כו' לעתיד בגילוי שיהי' כפי ,

עמו", אדמתו ד"וכפר הענין גם יהי' ואז

הכתוב – [ובלשון האזינו שירת של הסיום הפסוק 138שזהו על רש"י שמפרש וכפי תומם", "עד :139

זה  שפירש"י ולהעיר, – עמו". אדמתו וכפר עד השמים "האזינו הזאת", השירה את לכם כתבו "ועתה
קמ"ל], ומאי השירה, סיום הוא עמו" אדמתו ש"וכפר מאליו מובן שהרי רש"י"), מאדנע ("א ביאור ַָדורש

נאמר  .139עלי' הדברים ש"תהי' כל בה שכלולים האזינו, שירת מעלת גודל וכידוע ישראל", בבני לעד .
הרמב"ן  עם הסיפור (כידוע כו' כל 140שבעולם שידעו חפץ המגיד הרב הי' ולכן בנ"י), לשמות בנוגע

בעלֿפה  האזינו –141שירת

עליהם" שעברו הצרות על ועמו אדמתו "יפייס יסכימו 142שהקב"ה ובנ"י כו', הגלות אריכות במשך
"אודך  שיאמרו ועד להקב"ה, וימחלו בי"143להתפייס אנפת כי .144ה'

***

.‰Î הסכ "פגימת – באגה"ת הזקן רבינו בדברי המזבח"הביאור "פגימת ולא :145ין",

המזבח, כשנפגם הרי הקרבנות, הקרבת בשביל הוא המזבח של ענינו שכל כיון – המזבח בפגימת
הבכור. נפסל שעי"ז – הבכור בפגימת וכן מזבח. מתורת מתבטל ובמילא  קרבנות, עליו להקריב אפשר אי

בפה  גם להקדישו צריך הידור בתור ורק מרחם, קדוש שהוא בכור כמו [שאינם לקדשים בנוגע ],146וכן
להקרבה. נפסלים הפגם שע"י

השימוש, ומטרת בתכלית תלוי הדבר אלא סכין, מתורת מתבטל אינו כשנפגם שגם – בסכין משא"כ
נפסל. – לשחיטה ורק יותר, טוב  פגום סכין אדרבה, הרי לנסר, כדי בו להשתמש רוצים אם שהרי

דבר  זה הרי – ליהודי בשייכות מדובר: במי שתלוי – עבירה ע"י שנעשה לפגם בנוגע הוא וכן
שהרי  ואדרבה, שלילי, דבר זה אין לגוי, בשייכות משא"כ רח"ל, החיים היפך של לענין ועד בלתיֿרצוי,

מיתה" חייב ששבת ש"עכו"ם ועד מצוה, לקיים אסור החיים.147לגוי היפך של ענין אצלו שנעשה ,

לעבירה. שדומה ענין שזהו כיון – הסכין" "פגימת הלשון הזקן רבינו נקט ולכן

בזה: ביאור ועוד

אחר. וצד במקום או הדם את זורקים שבו במקום אם – הפגם הוא היכן נפק"מ אין המזבח בפגימת
הסכין  לפגימת בנוגע משא"כ לא; או בו תלוי' שהנשמה באבר היא הפגימה אם נפק"מ אין בבכור, ועד"ז

אחר. במקום היא הפגימה אם משא "כ לשחיטה, המשמש בחלק היא הפגימה אם רק הוא הפסול –

חיים" נשמת באפיו "ויפח בענין כאן להמבואר מתאים זה חבל 148וענין ("יעקב מחבל "עד"מ שזהו ,
.149נחלתו" דקים חבלים מתרי"ג שזור עב הדק ) חבל נפסק מהנה אחת על ח"ו וכשעובר מצות, תרי"ג .

דוקא. זה פרטי לענין ששייך בחבל  מסויים במקום הוא שהפגם והיינו, וכו'",
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יט)137) ט, (שמואלֿא הרואה" "אנכי שמואל אמירת שלכן
ועוד). יז. א, דברים ספרי (ראה רצוי בלתי ענין היתה

ל).138) (לא, וילך ס"פ
יט.139) שם,
הובא 140) תתקנד. ד"א סדה"ד פ"ד. ש"א עמה"מ ראה

(התוועדויות  סל"א תשמ"ב תשרי י"ב האזינו, ש"פ בשיחת
ואילך). 109 ס"ע ח"א תשמ"ב

ש"פ 141) שיחת גם וראה וש"נ. .56 ס"ע תש"א סה"ש ראה
התוועדויות  – מנחם (תורת בסופה דאשתקד תשרי י"ג האזינו,

וש"נ. .(92 ס"ע חנ"ד

עה"פ.142) פרש"י
א.143) יב, ישעי'
(144) הסיום ).l"endחסר
(קארף)145) התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס זה ָסעיף

ואילך. קעט ס"ע ח"ב
פ"א 146) בכורות הל' רמב"ם וש"נ. סע"א. כט, ערכין ראה

ה"ד.
סע"ב.147) נח, סנהדרין
ז.148) ב, בראשית
ט.149) לב, פרשתנו
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כולנה: על העולה – שלישי ביאור ועוד

צער  גורמת פגום בסכין ששחיטה כיון חיים, בעלי צער מצד – הוא פגום בסכין שוחטין שאין הטעם
קבלה 150לבהמה  בספרי ממ"ש כמוך"151[ולהעיר לרעך "ואהבת מצד פלא 152שזהו דבר שזהו אף –

הגמרא  כדברי אדם, לבני בנוגע זה ענין נאמר בפשטות שהרי בעליֿחיים, על זאת קרא 153לומר "אמר :
שחיטה. לסכין בנוגע הדינים פרטי כל ישנם שלכן יפה"], מיתה לו ברור כמוך, לרעך ואהבת

בזה  לבהמה 154והביאור טובה הוא השחיטה ענין שעצם הוא 155– הדומם של שהתכלית כידוע ,
בתורת  הידועה בשיחה (כמבואר במדבר ליכלל החי ותכלית בחי, ליכלל הצומח תכלית בצומח, להיכלל

כמארז"ל 156שלום  – עלי' של שזהו"ע כיון לטובתה, היא אכילה לצורך בהמה שחיטת ולכן, "אין 157),
במדבר  להיכלל – ומשך" אלא הטובה 158ושחט עשיית שבשעת נמצא, פסולה, השחיטה כאשר אבל ;

חיים. בעלי צער של שזהו"ע לבהמה, מיותרת רעה גם גורמים

באלקות, ולהתכלל להתעלות לתכליתו שיבוא האדם, לטובת שזהו – המצוות לענין בנוגע הוא וכן
כנ"ל). החי, מתעלה שעי"ז השחיטה ענין (בדוגמת הקב"ה של רצונו שהם המצוות קיום ע"י

המזבח ולכן פגימת כמו (ולא הבהמה שלטובת ענין שזהו – דוקא הסכין" "פגימת הזקן רבינו נקט
האדם. לטובת שזהו המצוות בקיום ודוגמתו עצמו), בפני ענין שזהו בכור, פגימת או

.ÂÎכמ"ש" הזקן רבינו בדברי כו'"iryia'הביאור מבדילים היו עוונותיכם אם :159כי

יש  אם מקום לאיזה נופח "כשהאדם גו'", באפיו ד"ויפח הענין בביאור הזקן רבינו שמביא במשל
הנופח הבל אין בינתיים ומפסיק חוצץ דבר ribneאיזה dlerיש מקום", לאותו yecigכלל xac שגם –

ומפסיק, חוצץ דבר יש gtepdכאשר lad epyi כאשר שגם בנמשל, ועד"ז כו'. ומגיע עולה שאינו אלא ,
היו  "עוונותיכם המבדיל, דבר שישנו אלא חיים", נשמת באפיו ד"ויפח הענין עדיין ישנו עבירה, עובר

העליון. הבל בחי' ישנו אז גם אבל אלקיכם", ובין ביניכם מבדילים

"כמ"ש הזקן רבינו מוסיף יותר, עוד הענין את להבהיר נאמר iryia'ובכדי שם כי, – לא 160" "הן
גו'" מבדילים היו עוונותיכם אם כי משמוע אזנו כבדה ולא מהושיע ה' יד יותר 161קצרה מודגש שבזה ,

epyi envr oiprdy.'כו מלהגיע ממנו שמונע המבדיל דבר שיש אלא ,

בישעי'": "כמ"ש הזקן רבינו במ"ש י"ל ועוד

בגמרא  איתא – לישעי' בדוג 162בנוגע בכ"מ שהוא כמבואר המלך", את שראה כרך "בן שזוהי 163מת
הבריאה. עולם דרגת

גם  וזהו מהעולם, למעלה האצילות, שהו"ע משה, מדריגת כמו אינה ישעי' שמדריגת – בזה והענין
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תנא.150) מצוה חינוך ראה
מנחם 151) תורת גם וראה ה. אות ג תמונה התמונה ס' ראה

וש"נ. .263 ע' חכ"ט התוועדויות –
יח.152) יט, קדושים
וש"נ.153) א. עה, פסחים
וש"נ.154) .206 ע' חי"ט לקו"ש גם ראה
חיים"...155) בעלי צער "אגודות של הידועה כהטענה ולא

היא  שטעות – חיים בעלי צער בגלל בהמות לשחוט שאסור
הבהמה. לטובת היא שהשחיטה כיון בידם,

(אג"ק 156) תשכ"ט הסליחות ימי מכתב גם וראה .243 ע'
רטו). ע' חכ"ו

ב.157) ל, חולין
ב),158) מט, (פסחים בשר" לאכול אסור הארץ "עם ולכן

ג. לא, בהעלותך (לקו"ת הבשר את להעלות יכול שאינו מפני
ובכ"מ).

(קארף)159) התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס זה ָסעיף
.9 הערה 216 ע' ח"ט לקו"ש גם וראה ואילך. קעו ע' ח"ב

א.160) שם,
המדרגות 161) פרטי מרומזים זה שבפסוק גם נתבאר

(ש"פ  לעיל כמדובר פסוקים, חמשה הזקן רבינו מביא שעליהם
חנ"ז  התוועדויות – מנחם (תורת ואילך סי"ד אלול כ"ג נצו"י,
(ז"א  המדות ענין על מורה "יד" כי, וש"נ)), ואילך. 345 ס"ע
חב"ד  – הערכים ספר (ראה בינה בחי' על מורה ו"אוזן" ומלכות),
(שנקראת  בינה והרי וש"נ), ואילך). קל (ע' ס"א אזן ערך ח) (כרך
אוה"ת  (ראה עתיק לבחי' עד וכתר חכמה גם כוללת שביעאה)

תרלו ס"ע ואילך).בשלח
ב.162) יג, חגיגה
בסופה 163) דאשתקד תשרי י"ג האזינו, ש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(93 ע' ריש חנ"ד התוועדויות – מנחם (תורת
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האמת  מדת היא משה של ישראל"164שמדתו בני "ויבכו במיתתו נאמר "165[שלכן ולא ,lk"ישראל בית
אהרן  גבי האמת 166כמ"ש מדת מדתו היתה למטה שגם כיון ,167,[

מהסיפור  גם לא 168ולהעיר שמישהו יתכן איך להבין יכול הי' שלא הבעש"ט מתלמידי אחד אודות
בנסיון  לעמוד שלא שייך איך שהבין ומצב במעמד אותו העמיד שהבעש"ט (עד כהלכתה שבת ישמור

מהעולם, שלמעלה משה מדריגת ע"ד שזהו – כו')

הכבוד  כסא בחי' הבריאה, עולם שזהו"ע  – לעולם שייכת ישעי' מדריגת  .169אבל

דהבל  הענין ישנו לעולם ששייכת במדריגה שגם להורות – בישעי'" "כמ"ש הזקן רבינו מדגיש ולכן
כו'. העליון

שאינו  רק זה הרי כו', ומפסיק החוצץ דבר יש כאשר שגם לידע שצריך – בעבודה ההוראה גם וזוהי
כנ"ל. העליון, דהבל הענין ישנו עדיין אבל כו', מגיע

כתלנו" אחר עומד זה ש"הנה – הגאולה ענין לכללות בנוגע גם הוא עצמו 170וכן שהענין והיינו, ,
מחילה  נעשית שאז התשובה, ע"י בגלוי, להמשיכו יכולים חדא, וברגעא חדא בשעתא ולכן, ישנו,

נגאלין" הן ו"מיד השנה, כל על וכפרה ממש.63וסליחה בקרוב ,

ניקאווא"]. ניעט "ניעט הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת ַָ[לאחרי
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יו"ד.164) פ"ה, שמו"ר
ח.165) לד, ברכה
כט.166) כ, חוקת
וש"נ.167) ואילך. 253 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
(16839 ע' מועדים זעווין) (להרש"י חסידים" "סיפורי ראה

.160 ע' חכ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ואילך.
(169– מנחם תורת גם וראה ד. עד, פרשתנו לקו"ת ראה

וש"נ. קס. ס"ע ניסן סה"מ התוועדויות
ט.170) ב, שה"ש

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc oiaexir(iyiy meil)

xg`ne ,aeh meid zqipka mnewna dziay epw el` mili`y
mewna zen` rax` `l` mdl oi` megzd on okn xg`l e`vie
el` mili` lhlhl `fegn jxir ipal dz` xizn cvike ,mzcinr

.mxirl cr
àáø øîà øãä,xn`e ,ez`xedn `ax ea xfg ef `iyew zngne - ¨©¨©¨¨

àzëøáî éðáì eðacæéìipal wx el` mili` xeknl xizdl yi - ¦§©§¦§¥©§©§¨
it lr s`e ,xird lka mlhlhl md mixzene ,`zkxan xird

meyn ,'zen` rax` `l` mdl oi`'yeëceäãéãì àzëøáî dl §¨©§©§¨§¦§

àéîc úBnà òaøàkrax`k zipecip `zkxan xird lky itl - §©§©©¨§¨
`fegn ipa oi` jkitle ,dl dveg m`ivedl xeq` la` ,zen`

.mxirl mnr mlhil mi`yx
:minkge ixep oa opgei iax zwelgna ielzd oic d`ian `xnbdéðz̈¥

[dpy-]íøç ,àéiç éaøzcnrd ici lr miyer eidy ,mibc zcevn - ©¦¦¨¥¤
min zkixa jeza z`vnpd ,mipw ly xcbLzcnerïéaipyéîeçz ¤¥§¥

úaL,mixr izy lyéøöC ©¨¨¦
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המשך פיאור למס' עירופין ליום שישי עמ' פ

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

úâäBð dðéàzelia` ipic bedpl eilr lhen oi` -ãçà íBé àlà ¥¨¤¤¤¨¤¨
.calaàéä Bæ éàådrenyàéä Bæéàå äáBø÷dreny,ä÷Bçøm` §¥¦§¨§¥¦§¨

rnyìL CBúaíéLdreny ef ixd dzind on mei,äáBø÷m` j` §§Ÿ¦§¨
rnyìL øçàìíéLdreny ef ixd dzind on mei.ä÷Bçøel`éøác §©©§Ÿ¦§¨¦§¥

úçà ,íéøîBà íéîëçå .àáé÷ò éaø[oia-]úçàå äáBø÷ äòeîL ©¦£¦¨©£¨¦§¦©©§¨§¨§©©
[oiae-]úâäBð ä÷Bçø äòeîLly zelia` ipic bedpl eilr yi - §¨§¨¤¤

ìLe äòáLíéL.drenyd mein ¦§¨§Ÿ¦
øîàåjk lrøîà äðç øa øa äaø[mya-]íB÷î ìk ,ïðçBé éaø §¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨¨

ãéçé àöBî äzàLdíéaøå ì÷éîe eilr miwlegäëìä ,ïéøéîçî ¤©¨¥¨¦¥¥§©¦©£¦¦£¨¨
î õeç ,íéaeønä ïéøéîçnä éøáãkzwelgnBf`aiwr iax ly §¦§¥©©£¦¦©§¦¦

,minkgeïéøéîçî íéîëçå ì÷éî àáé÷ò éaøL ét ìò óàLmewn lkn ¤©©¦¤©¦£¦¨¥¥©£¨¦©£¦¦
.àáé÷ò éaø éøáãk äëìä£¨¨§¦§¥©¦£¦¨

åc meyn ,`aiwr iaxk opgei iax wqty xacd mrhdì øáñ §¨©¨
ìáàa ì÷énä éøáãk äëìä ìàeîL øîàc ,ìàeîLkipica - ¦§¥§¨©§¥£¨¨§¦§¥©¥¥§¨¥

.zelia`
,`xnbd zwiicnïðaø da eìéwàc àeä úeìéáàazelia` ipica wx - ©£¥§©¦¨©¨¨

,minkg mda eliwdy itl ,lwind cigik weqtl yiàîìòa ìáà- £¨§¨§¨
,mixac x`yaéðL ïðaøca eléôà[welig yi-]ãéçé íB÷îa ãéçé ïéa £¦¦§©¨¨¨¥¥¨¦¦§¨¦

l,íéaø íB÷îa ãéçé ïéacbpk mixingnd miaxd ixack dklde ¥¨¦¦§©¦
.`ax ixack `lye ,lwind cigid
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המשך פיאור למס' עירופין ליום חמישי עמ' א
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האמת  מדת היא משה של ישראל"164שמדתו בני "ויבכו במיתתו נאמר "165[שלכן ולא ,lk"ישראל בית
אהרן  גבי האמת 166כמ"ש מדת מדתו היתה למטה שגם כיון ,167,[

מהסיפור  גם לא 168ולהעיר שמישהו יתכן איך להבין יכול הי' שלא הבעש"ט מתלמידי אחד אודות
בנסיון  לעמוד שלא שייך איך שהבין ומצב במעמד אותו העמיד שהבעש"ט (עד כהלכתה שבת ישמור

מהעולם, שלמעלה משה מדריגת ע"ד שזהו – כו')

הכבוד  כסא בחי' הבריאה, עולם שזהו"ע  – לעולם שייכת ישעי' מדריגת  .169אבל

דהבל  הענין ישנו לעולם ששייכת במדריגה שגם להורות – בישעי'" "כמ"ש הזקן רבינו מדגיש ולכן
כו'. העליון

שאינו  רק זה הרי כו', ומפסיק החוצץ דבר יש כאשר שגם לידע שצריך – בעבודה ההוראה גם וזוהי
כנ"ל. העליון, דהבל הענין ישנו עדיין אבל כו', מגיע

כתלנו" אחר עומד זה ש"הנה – הגאולה ענין לכללות בנוגע גם הוא עצמו 170וכן שהענין והיינו, ,
מחילה  נעשית שאז התשובה, ע"י בגלוי, להמשיכו יכולים חדא, וברגעא חדא בשעתא ולכן, ישנו,

נגאלין" הן ו"מיד השנה, כל על וכפרה ממש.63וסליחה בקרוב ,

ניקאווא"]. ניעט "ניעט הניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל מנחה תפלת ַָ[לאחרי
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יו"ד.164) פ"ה, שמו"ר
ח.165) לד, ברכה
כט.166) כ, חוקת
וש"נ.167) ואילך. 253 ע' חכ"ד לקו"ש ראה
(16839 ע' מועדים זעווין) (להרש"י חסידים" "סיפורי ראה

.160 ע' חכ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ואילך.
(169– מנחם תורת גם וראה ד. עד, פרשתנו לקו"ת ראה

וש"נ. קס. ס"ע ניסן סה"מ התוועדויות
ט.170) ב, שה"ש

daeyz zay epif`d zyxt zegiy ihewl יד כרך

הארץ"‡. ותשמע גו' השמים "האזינו עה"פ
לפיכך  לשמים קרוב משה שהי' "לפי בספרי: אי'
הארץ  מן רחוק שהי' ולפי השמים, האזינו אמר

הארץ". ותשמע אמר לפיכך
(מלשון  התורה עניני שבכל דכמו מובן, והנה

גם 1הוראה  כן מישראל, או"א לכל הוראה ישנה (
בזה  הוראה – לשמים" קרוב משה "שהי' זה, בדבר

בעבודתו  שב"כל 2לכאו"א כיון כי והיינו נפש 3,
הוא  כי משרע"ה מבחי' בה יש ישראל מבית ונפש
יכול  כאו"א לכן כולם" כללות כו' רועים משבעה

מנהו" ושמץ קצהו "לאפס עכ"פ מדרגות 4להגיע
– ובנדו"ד לנו, אודותם הודיעה שהתורה משה
מובן  – להגיע שיכול וכיון לשמים". "קרוב להיות
צ"ל  האדם עבודת שהרי בזה להשתדל שמחוייב

למעבד" דבעי .5"כמאן

להיות  להגיע כאו"א ביכולת הוא איך וצלה"ב:
להגיע  שמחוייב אלא עוד ולא לשמים"? "קרוב

לזה?!

כמ"פ  דובר צלה"ב: כל 6גם של תוכנה אשר ,
הוא שייך בתורה, שקוראים שקוראים onfdlסדרה

– האמורה הוראה כי בנדו"ד, מובן שמזה אותה.
שייכת  – לשמים" "קרוב להיות האדם שעל
שבכו"כ  – האזינו פ' שקוראים להזמן במיוחד
(שבת  בעשי"ת אותה קוראים זו) (כבשנה שנים

.7תשובה)

להזמן  – זו דהוראה השייכות מהי וצ"ל,
בפרט? תשובה ושבת בכלל, דעשי"ת

ליוהכ"פ ·. ר"ה שבין שהשבת בהקדים ויובן

ו  תשובה" "שבת בשם הידוע נקרא דהשם 8עפ"י
מובן  הדבר, של וחיותו תוכנו על מורה דבר כל של

התשובה. הו"ע זה שבת של שתוכנו
ימי  מעשרת א' להיותו כן נקרא שבפשטות ואף
בדיוק, הם התורה עניני שכל מכיון אמנם, תשובה;

" – היום של שמו שקבעו מזה תשובה",zayהנה
בזה  רק לא היא התשובה לענין שייכותו כי מובן

`'שהוא mei מצד גם אלא תשובה, ימי מעשרת
להיותוzaydענין בו zaydשבו: יש העשי"ת, של

שאר  על יתירה התשובה, בענין מיוחדת מעלה
מעשי"ת. הימים

להדיעה  "שבת9וגם הוא (ולא daeyשהשם "
–daeyz"שבת ("dxe`kly ההפטרה ע"ש כן נקרא

ישראל" "שובה ,10המתחלת

ישראל" "שובה ההפטרה שקבעו גופא מזה הרי
ששבת  מובן זה, לשבת – התשובה ענין שתוכנה –

התשובה. לענין במיוחד שייך זה

בפוסקים  מהמובא גם ד"נוהגין 11וכדמוכח
אף  – ישראל" שובה ההפטרה אומר נער שאין

ההפטרה. קטן גם אומר השנה ימות שכל

בשבת  ישראל" ד"שובה ההפטרה קביעות כי
שקוראים  להפרשה ההפטרה שייכות מצד אינה זה
של  התוכן מצד אלא ההפטרות), (כברוב בתורה

onfd התשובה ענין .12שהוא

– לקטן מקום שאין מובן הרי שכן, ומכיון
המצות  מכל אצלו 13שפטור שייך אין וממילא
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הרד"ק.1) בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג
כו'2) כאו"א ע"י האזינו לימוד בענין הידוע עפ"י ובפרט

ס' .74 ע' מהר"ש התולדות ס' ,56 ס"ע תש"א סה"ש (ראה
בזה). מפראג ממהר"ל פכ"ט זכרונות

רפמ"ב.3) תניא
פמ"ד.4) תניא
א.5) סז, כתובות ראה
נצבים.6) ר"פ אוה"ת וישב. ר"פ תושב"כ חלק של"ה ראה

cere.
לסוכות.7) יוהכ"פ שבין ימים בהד' חל השנים ובשאר

אדמו"ר  כ"ק אמר יוהכ"פ למחרת שפעם הידוע מסיפור ולהעיר
"איצטער נ"ע (הובא hyxr(מהורש"ב) טאן" תשובה ַָדארפן 

.(400 ע' ולקמן תש"ט בסה"מ נדפס – צז לקונ' בהקדמה ונתבאר
.31 הערה לקמן וראה

ואילך.8) ב ד, בראשית ס"פ נ"ע) (להה"מ או"ת ראה
פ"א. שעהיוה"א

עשי"ת).9) מנהגי – טירנא אייזיק יצחק (לר' המנהגים ס'
סעי' (סתר"ב אפרים מטה תתלג). אות עשי"ת (עניני משה מטה
ס"ב. סתכ"ט ס"ח. סרפ"ד אדמוה"ז בשו"ע השם הובא וכן מ).

"שבת בשם הובא ס"ד בסתקפ"ב האגור daeyzאבל בס' וכ"ה ."
(לטור  כנה"ג שיירי עשי"ת), (הל' מהרי"ל תתכב). אות ר"ה (הל'
דשבת  הדרושים על נשיאינו רבותינו בכי"ק נרשם וכן תר"ב). סי'

שראיתי. זה
תשובה). שבת (עניני יוסף כצאן נהג בס' הובאו הדיעות ב'

הקודמת.10) שבהערה ומט"מ המנהגים בס' ראה
במג"א 11) (הובא שם מט"מ שם. כנה"ג שיירי שם. מהרי"ל

"ויש  בשם ס"ח סרפ"ד אדמוה"ז שו"ע סקי"ב). סרפ"ב או"ח
נוהגין".
שם.12) וברמ"א ס"ח תכח סי' או"ח שו"ע ראה
סע"ב.13) ב, חגיגה

מצותי' זה הרי – לחנוך שהגיע בקטן בנו,a`cואף לחנך
בתחלתו). לאדמוה"ז ת"ת (הל' פטור עצמו הקטן אבל
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התשובה  ענין ההפטרה 14(שלימות) שיאמר -
ישראל" .15ד"שובה

שוב  "שבת נקרא שהשבת י"ל, רק ועפ"ז לא ה"
(גם, אלא ההפטרה, תחלת מצדxwiraeע"ש (epkez

) התשובה שהו"ע השבת קוראין dzaiqayשל
זו). הפטרה

שובה" "שבת השם הרי זו לדיעה דגם ונמצא,
לענין  זה שבת של המיוחדת שייכותו על מורה

התשובה.

זה  שבת בין המיוחדת השייכות מהי וצ"ל:
ענין התשובה?zayd(מצד לענין שבו)

בכ"ז:‚. והביאור
אדמוה"ז  פירוש רז"ל 16ידוע מאמר 17על

להתשובה  השנה דכל התשובה שבין (בהחילוק
השנה) (כל הא ביחיד, (בעשי"ת) "הא דעשי"ת)
בחי' מצד היא דעשי"ת שהתשובה – בציבור"
דכל  והתשובה שבנפש, יחידה – שבאדם "יחיד"
עשרה  – שבאדם "ציבור" בחי' מצד היא השנה

הפנימיים. כחות

עשרה מצד [א) בתשובה אלו בחי' zegkוב'
לב' מתאימות שבנפש] יחידה מצד ב) הנפש,

שענינה  – תתאה תשובה א) שבתשובה: המדריגות
– עילאה תשובה ב) האדם, של עוונותיו לתקן

אשר 18שענינה  האלקים אל תשוב "והרוח בכללות
ומקורה 19נתנה" בשרשה הנשמה דביקות ,20.

בזה: והביאור

האדם  התקשרות היא דתומ"צ העבודה כללות
שלו  הפנימיים כחות מצד ר"ל 21לאלקות וכשעובר .

ופגם  חסרון עי"ז נעשה התורה, ממצות א' על
שמצד  ומכיון להקב"ה. שלו הכחות בהתקשרות

נעשה שלו הפנימיים לכן cxtpהכחות מאלקות,
לעורר צריך לאלקות, ולקשרם לחזור mvrבכדי

החטאים  כי הפנימיים; מהכחות שלמעלה נפשו
נפשו  עצם בהתקשרות חלישות פועלים אינם

את 22לאלקות  גם ולקשר לחזור ביכולתו ולכן ,
להקב"ה  שלו .23הכחות

מכיון למלאות dpipryאמנם, הוא זו תשובה של
בהכרח  הרי פנימיים, הכחות של והחסרון הפגם
שייכות  לה שיש בנפש ממדריגה שהיא לומר
"תופס  – עוונות ידי על – בהם והחסרון להכחות,
באה  היא שגם אף זו, דתשובה ז.א. אצלה"; מקום

אבל mvrמצד פנימיים, מהכחות שלמעלה נפשו
שרש  בחי' להיות נמשכה שכבר בנפש ממדרי' היא

ממש  הנפש עצם ולא הכחות, אל .24ומקור

שלמעלה  הנפש עצם – יחידה בחי' אבל
למעלה  היא – הכחות אל ומקור שרש מלהיות
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נקרא  דהקטן שיוכל) עד ד"ה א מח, (ברכות התוס' לדעת וגם
החיוב  שבו לומר שאין מובן – מדרבנן" בדבר "מחוייב

בשלמותו.
שם.14) אדה"ז שו"ע שמג. סו"ס או"ח רמ"א

לתשובה  דבר איזה ע"ע שיקבל לו טוב ש"מ"מ ומה
ענין  שלימות שאי"ז מובן – שם) ואדמוה"ז (רמ"א ולכפרה"
של  ענינה דאין שי"ל ובפרט דבר") "איזה די (שלכן התשובה
הרי  קטנותו, בעת העבירה שעשה (דכיון עונש למנוע זו תשובה
החטא  דמעשה והפגם הלכלוך להסיר אלא הוא); עונשין בר לאו
בלקוטי  (נדפס תש"ל בלק דש"פ בהתוועדות בארוכה (נתבאר

ואילך)). רסה ע' ח"ב קארף) שי' (להר"י לתניא ָביאורים
כבוד 15) נוהגין "ויש ס"ח): סרפ"ד (או"ח אדה"ז בשו"ע

גם  כן נוהגין ויש גדול אלא יפטיר שלא כו' במרכבה וסלסול
אפרים  מטה (ראה חשיבות מטעם שהוא ומשמע תשובה". בשבת

חשוב). איש זו להפטורה לקרות ויש מ: סעי' סתר"ב
שאר  על התשובה חשיבות (ע"ד החשיבות זוהי הרי אבל -

הזאת). המצוה כי ד"ה מלקו"ת להעיר המצוה.
ב):16) (מד, האזינו אריאל ובחנה סע"ד. מג, תבא לקו"ת

דיחידה  תשובה בחי' הוא ליחיד כאן בליאדי שמענו בזה"ל
ולהעיר  – עכ"ל. דמדות קווין הג' לבחי' לצבור כאן ש"ע ליחידו
ג' היינו ג' רבים כי ורבים צבור נק' "והמדות שם דמפרש דאף

דמדות" קווין
ומש"כ  (מישראל). לעשרה (כפשוטה) הכוונה הרי בנדו"ד
במדות  הנמשכים דגדלות מוחין שהכוונה עיי"ש – "דמדות"

עליונות.
א.17) קה, ב. מט, יבמות א. יח, ר"ה

האזינו.18) ר"פ לקו"ת ואילך. פ"ח אגה"ת
ז.19) יב, קהלת
ותשו"ע 20) תשו"ת בחי' דב' סע"ד) (מו, נצבים לקו"ת ראה

ושה"ש  א) (כז, ראה ובלקו"ת שבנפש. וסובב ממלא בחי' ב' הם
יחידה. בחי' גילוי הוא עילאה דתשובה א) נא, סע"ב. (מט,

רזא 21) "לאתקנא הוא המצות קיום שע"י ההמשכה ועד"ז
אורות המשכת – אינון milkaדשמי'" פיקודין "רמ"ח כי דע"ס

ב.`oixaiרמ"ח מה, נצבים לקו"ת ד. סז, תו"א (ראה דמלכא"
n"kae.(

(22.1151 ע' ח"ד לקו"ש ראה
שפגם 23) ד"מאחר ,(21 הערה לעיל (ראה למעלה ועד"ז

לתקן  באה היא והתשובה כו' מצוה שחיסר ע"י הוי' בשם
לבחי' מעלה למעלה מגעת התשובה צ"ל לכך הוי', ולהמשיך

הוא הפגם ezenvrאנכי למלאות משם הוי' בחי' להמשיך ית'
ג. כו, אחרי לקו"ת וראה גֿד. שם, נצבים (לקו"ת והחסרון"

ובכ"מ). ותשובה. וידוי מצות דרמ"צ
מכיון 24) דתשובה שם) (ובהנסמן 1145 ע' ח"ד לקו"ש ראה

דהיפך הענינים לתקן הוא שייכת oevxשענינה היא גם הרי העליון
הרצון, בעומק מגעת היא גופא שבזה (אלא רצון lraaלבחי'

ממש. בעצמותו ולא הרצון)
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התשובה  ענין ההפטרה 14(שלימות) שיאמר -
ישראל" .15ד"שובה

שוב  "שבת נקרא שהשבת י"ל, רק ועפ"ז לא ה"
(גם, אלא ההפטרה, תחלת מצדxwiraeע"ש (epkez

) התשובה שהו"ע השבת קוראין dzaiqayשל
זו). הפטרה

שובה" "שבת השם הרי זו לדיעה דגם ונמצא,
לענין  זה שבת של המיוחדת שייכותו על מורה

התשובה.

זה  שבת בין המיוחדת השייכות מהי וצ"ל:
ענין התשובה?zayd(מצד לענין שבו)

בכ"ז:‚. והביאור
אדמוה"ז  פירוש רז"ל 16ידוע מאמר 17על

להתשובה  השנה דכל התשובה שבין (בהחילוק
השנה) (כל הא ביחיד, (בעשי"ת) "הא דעשי"ת)
בחי' מצד היא דעשי"ת שהתשובה – בציבור"
דכל  והתשובה שבנפש, יחידה – שבאדם "יחיד"
עשרה  – שבאדם "ציבור" בחי' מצד היא השנה

הפנימיים. כחות

עשרה מצד [א) בתשובה אלו בחי' zegkוב'
לב' מתאימות שבנפש] יחידה מצד ב) הנפש,

שענינה  – תתאה תשובה א) שבתשובה: המדריגות
– עילאה תשובה ב) האדם, של עוונותיו לתקן

אשר 18שענינה  האלקים אל תשוב "והרוח בכללות
ומקורה 19נתנה" בשרשה הנשמה דביקות ,20.

בזה: והביאור

האדם  התקשרות היא דתומ"צ העבודה כללות
שלו  הפנימיים כחות מצד ר"ל 21לאלקות וכשעובר .

ופגם  חסרון עי"ז נעשה התורה, ממצות א' על
שמצד  ומכיון להקב"ה. שלו הכחות בהתקשרות

נעשה שלו הפנימיים לכן cxtpהכחות מאלקות,
לעורר צריך לאלקות, ולקשרם לחזור mvrבכדי

החטאים  כי הפנימיים; מהכחות שלמעלה נפשו
נפשו  עצם בהתקשרות חלישות פועלים אינם

את 22לאלקות  גם ולקשר לחזור ביכולתו ולכן ,
להקב"ה  שלו .23הכחות

מכיון למלאות dpipryאמנם, הוא זו תשובה של
בהכרח  הרי פנימיים, הכחות של והחסרון הפגם
שייכות  לה שיש בנפש ממדריגה שהיא לומר
"תופס  – עוונות ידי על – בהם והחסרון להכחות,
באה  היא שגם אף זו, דתשובה ז.א. אצלה"; מקום

אבל mvrמצד פנימיים, מהכחות שלמעלה נפשו
שרש  בחי' להיות נמשכה שכבר בנפש ממדרי' היא

ממש  הנפש עצם ולא הכחות, אל .24ומקור

שלמעלה  הנפש עצם – יחידה בחי' אבל
למעלה  היא – הכחות אל ומקור שרש מלהיות
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נקרא  דהקטן שיוכל) עד ד"ה א מח, (ברכות התוס' לדעת וגם
החיוב  שבו לומר שאין מובן – מדרבנן" בדבר "מחוייב

בשלמותו.
שם.14) אדה"ז שו"ע שמג. סו"ס או"ח רמ"א

לתשובה  דבר איזה ע"ע שיקבל לו טוב ש"מ"מ ומה
ענין  שלימות שאי"ז מובן – שם) ואדמוה"ז (רמ"א ולכפרה"
של  ענינה דאין שי"ל ובפרט דבר") "איזה די (שלכן התשובה
הרי  קטנותו, בעת העבירה שעשה (דכיון עונש למנוע זו תשובה
החטא  דמעשה והפגם הלכלוך להסיר אלא הוא); עונשין בר לאו
בלקוטי  (נדפס תש"ל בלק דש"פ בהתוועדות בארוכה (נתבאר

ואילך)). רסה ע' ח"ב קארף) שי' (להר"י לתניא ָביאורים
כבוד 15) נוהגין "ויש ס"ח): סרפ"ד (או"ח אדה"ז בשו"ע

גם  כן נוהגין ויש גדול אלא יפטיר שלא כו' במרכבה וסלסול
אפרים  מטה (ראה חשיבות מטעם שהוא ומשמע תשובה". בשבת

חשוב). איש זו להפטורה לקרות ויש מ: סעי' סתר"ב
שאר  על התשובה חשיבות (ע"ד החשיבות זוהי הרי אבל -

הזאת). המצוה כי ד"ה מלקו"ת להעיר המצוה.
ב):16) (מד, האזינו אריאל ובחנה סע"ד. מג, תבא לקו"ת

דיחידה  תשובה בחי' הוא ליחיד כאן בליאדי שמענו בזה"ל
ולהעיר  – עכ"ל. דמדות קווין הג' לבחי' לצבור כאן ש"ע ליחידו
ג' היינו ג' רבים כי ורבים צבור נק' "והמדות שם דמפרש דאף

דמדות" קווין
ומש"כ  (מישראל). לעשרה (כפשוטה) הכוונה הרי בנדו"ד
במדות  הנמשכים דגדלות מוחין שהכוונה עיי"ש – "דמדות"

עליונות.
א.17) קה, ב. מט, יבמות א. יח, ר"ה

האזינו.18) ר"פ לקו"ת ואילך. פ"ח אגה"ת
ז.19) יב, קהלת
ותשו"ע 20) תשו"ת בחי' דב' סע"ד) (מו, נצבים לקו"ת ראה

ושה"ש  א) (כז, ראה ובלקו"ת שבנפש. וסובב ממלא בחי' ב' הם
יחידה. בחי' גילוי הוא עילאה דתשובה א) נא, סע"ב. (מט,

רזא 21) "לאתקנא הוא המצות קיום שע"י ההמשכה ועד"ז
אורות המשכת – אינון milkaדשמי'" פיקודין "רמ"ח כי דע"ס

ב.`oixaiרמ"ח מה, נצבים לקו"ת ד. סז, תו"א (ראה דמלכא"
n"kae.(

(22.1151 ע' ח"ד לקו"ש ראה
שפגם 23) ד"מאחר ,(21 הערה לעיל (ראה למעלה ועד"ז

לתקן  באה היא והתשובה כו' מצוה שחיסר ע"י הוי' בשם
לבחי' מעלה למעלה מגעת התשובה צ"ל לכך הוי', ולהמשיך

הוא הפגם ezenvrאנכי למלאות משם הוי' בחי' להמשיך ית'
ג. כו, אחרי לקו"ת וראה גֿד. שם, נצבים (לקו"ת והחסרון"

ובכ"מ). ותשובה. וידוי מצות דרמ"צ
מכיון 24) דתשובה שם) (ובהנסמן 1145 ע' ח"ד לקו"ש ראה

דהיפך הענינים לתקן הוא שייכת oevxשענינה היא גם הרי העליון
הרצון, בעומק מגעת היא גופא שבזה (אלא רצון lraaלבחי'

ממש. בעצמותו ולא הרצון)

epif`d zyxt - zegiy ihewl

החטאים  מענין זו 25לגמרי בחי' מצד והתשובה .
מחיל  העלי' ענינה אלא ועוונות, חטאים על אינה

ומקורה. בשרשה הנשמה בדביקות חיל אל

על  דעשי"ת התשובה של מעלתה וזוהי
דתשובה העבודה – השנה כל של ,d`lirהתשובה

שבנפש. יחידה בחי' מצד

הם „. בתשובה, אלו בחי' ב' דוגמת והנה,
zellka ודיום החול דימות העבודה אופני ב'
השבת:

היא  האדם עבודת עיקר הרי החול בימות
ועובדין  מלאכות הל"ט ע"י הבירורים, עבודת
ולהעלותם  רשות עניני לברר שענינם דחול,

.26לקדושה 

– תשו"ת בחי' היא התשובה בעבודת ודוגמתה
שהיו שלו, הפנימיים הכחות עם micxtpהעבודה

לקדושה. ולקשרם לחזור מאלקות,

מצד  כי אסורה, המלאכה השבת ביום אבל
ביום  העולמות הוא עליית האדם הרי השבת,

הבירורים); (ועבודת העולם מעניני למעלה
בקדושה  לדרגא מדרגא העלי' היא אז ועבודתו

.26גופא 

היא  השבת יום עבודת התשובה, ובדרגות
r"eyz27.ומקורה לשרשה הנשמה ועליית דביקות -

של  התשובה בעבודת העילוי לבאר יש ובזה
הימים  דשאר התשובה עבודת על תשובה שבת

מעשי"ת:

ר"ה  שבין ימים הז' הנה כמ"פ, כמדובר
השנה, כל של השבוע ימי ז' כנגד הם ויוהכ"פ
על  והתיקון התשובה בו אלו ימים מז' יום דבכל
(דהיינו  השנה שבועות כל של בשבוע היום אותו
דכל  א' יום כל על והתיקון התשובה הוא א' ביום

וכו') השנה דכל ב' יום כל על ב' ביום .28השנה,

הרי שבכללות דאף מובן, עשי"ת lkועפ"ז
שימי מאחר בכ"ז, כנ"ל, תשו"ע, legdענינם

דימות העבודה על התיקון ענינם של legdדעשי"ת
העבודה  ושלימות אמיתית זו אין השנה, כל

דתשו"ע.

שבו  אלו, ימים דז' השבת ביום משא"כ
דיום העבודה על הוא והתיקון כל zaydהתשובה של

בהעבודה  השלימות היא זה יום עבודת הרי השנה,
דתשו"ע.

דרשת ‰. של השייכות לבאר יש כהנ"ל עפ"י 
– ס"א) (כנ"ל לשמים" "קרוב הי' משה – הספרי

תשובה: לשבת
האדם, בנפש ו"שמים" "ארץ" – הבחינות ב'
הכחות  הנשמה: ועצם פנימיים הכחות – בכלל הם
בחי' הם הגוף, באברי בהתלבשות שבאים פנימיים
יחידה, בחי' הנשמה, ועצם שבאדם; "ארץ"

"שמים"siwnשבבחי' בחי' היא הגוף, על
.29שבאדם 

שבתש  הבחינות ב' מצד ולכן – תשו"ת [א) ובה
יחידה] בחי' מצד – תשו"ע ב) פנימיים, הכחות
ו"שמים" (תשו"ת) "ארץ" הבחינות לב' מתאימות

.30(תשו"ע)

התשובה  אשר (ס"ג) לעיל המבואר ועפ"י
העבודה  היא בפרט תשובה ושבת בכלל דעשי"ת

r"eyzc להיות האדם על אלו בימים כי מובן הנה ,
העבודה – לשמים" .r"eyzc31"קרוב

שביכולת איך יובן להגיע lkובזה אדם
לשמים". ד"קרוב זו למדריגה

היא עשי"ת שעבודת זה אינו r"eyzוהביאור: ,
שנותנים  כח מצד אלא העובד, האדם מצד בא

dlrnln חז"ל וכדרשת הוי'32עה"פ 17. "דרשו
e`vnda'גוaexw ezeida שבין ימים עשרה "אלו – "

– "קרוב" הקב"ה הרי אלו דבימים ליוהכ"פ", ר"ה
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בסופו.25) 2090 ע' ו כרך בראשית אוה"ת ראה
ואילך.26) א עב, בלק לקו"ת א. קיג, בֿג. סה, א. יג, תו"א

ועוד.
ועוד.27) ג. סו, שובה שבת לקו"ת פ"י. אגה"ת
הא').28) דרוש (לפני ר"ה דרושי הכוונות ש' ראה

ג).29) (מט, החדשים השמים כאשר כי ד"ה שה"ש לקו"ת
ואילך).30) ג (נ, וביאורו בֿג) (שם, שם לקו"ת
סע"בֿג).31) (נ, שם לקו"ת ראה

הרי  ,(7 הערה לעיל (ראה לסוכות יוהכ"פ שבין ימים בד' ועד"ז
מעלין  (שהרי יותר עוד נעלה באופן היא שהתשובה מובן
מהתשובה  למע' שהיא לומר הוא גדול חידוש ולכאו' בקודש).

"איצטער הנ"ל): הערה (ראה וכהלשון ויוהכ"פ, hyxrדעשי"ת
בכ"ז. וצ"ע טאן". תשובה ַָדארפן

בש"ס  בפירוש אלו ימים דד' זו* מעלה נתבארה שלא [מה
נזכרו  שלא להקפות בנוגע המבואר ע"ד שהוא י"ל – ופוסקים
רסט, אדה"ז סידור ג. פ, סוכות (לקו"ת כו' בש"ס ולא בתושב"כ

ב)].
ו.32) נה, ישעי'

.(cere .f ,l"t x"wie) zevna micexh ik zepeer oi` f`y wx `"k *

המשך פעמוד גק



ס

יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

בזהר חלק א' דף רטז, ב בענוגין ותפנוקין והנאות 

וכסופין הה"ד ויחי יעקב. עיין לעיל דף ק"פ ע"א ומה 

שנרשם בס"ד שם.
לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קצח. מובא 
לעיל סימן י

רמז גימטריא בפסוק למארז"ל ד"יעקב לא מת" )תענית 
ה, ב(

זרעו בחיים אף הוא  אמרו חז"ל1 יעקב לא מת מה 

בחיים.

יעקב עם חיים2, בגימטריא, ויח"י יעק"ב עם מספר 

חיי"ו3, הכתוב בפסוק ראשון דפרשת ויחי.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שלא

1( תענית ה, ב. ראה גם לקמן סימן קסז. קסח.

פירוש: מרמז במאחז"ל “יעקב לא מת מה זרעו בחיים אף הוא   )2

בחיים". יעק"ב )בגי' 182( + חיי"ם )68( = 250, וכן תיבות ויח"י 

)34( + יעק"ב )182( + חיי"ו )34( = 250. ראה הערה 3. לקמן סוף 

סימן קעב.

3( פירוש: דחושבין בגימטריא התיבות בפסוק כך: ויחי יעקב בארץ 

רק  היינו  וגו'",  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהיו  שנה  עשרה  שבע  מצרים 

תיבות אלו “ויחי יעקב... חייו" – השני פעמים הנזכר ענין ותיבות 

“חיים" בפסוק – רמז דיעקב לא מת.

וי"ל דבזה מתורצת )ברמז( שאלת המפרשים )ראה אור החיים ועוד(, 

דתיבת “שני חייו" בפסוק לכאורה מיותר, דהי' יכול לכתוב “ויהי ימי 

יעקב שבע שנים וגו'" וכמ"ש ביצחק )בראשית לה, כח( “ויהי ימי 

אמר4 ר' יוחנן יעקב אבינו לא מת.

והנה יעקב הוא בחי'5 תפארת, הבריח 6התיכון – קו 

האמצעי – אמת.

מדתו של יעקב הוא 7אמת כמ"ש8 תתן אמת ליעקב.

אמת ליעקב הוא תיבות יעקב לא מת.
בחי'  אמת,  ר"ת  תנח  אל  9מקומך  שכתוב  וזהו 

תפארת.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד ז

יצחק מאת שנה ושמנים שנה", ומאי טעמא מוסיף הפסוק “שני חייו" 

ובפרט שהפסוק מתחיל “ויחי יעקב".

אלא לרמז בגימטריא “ויחי יעקב . . חייו", דיעקב לא מת ומה זרעו 

בחיים אף הוא בחיים, וד"ל.

4( תענית ה, ב.

5( ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, א. לקוטי תורה פרשת 

ואתחנן ה, ב.

6( בריח התיכון: לשון זה מקורו מהנאמר גבי בריחי קרשי המשכן, 

כל  חתיכות,  משתי  עשויים  היו  והתחתונים  העליונים  שהבריחים 

בריח הגיע רק עד חצי הכותל )רש"י תרומה כו, כו(, משא"כ “הבריח 

התיכון גו' מבריח מן הקצה אל הקצה" )שם, כח(.

והענין ע"ד הסוד: “בריח התיכון" )האמצעי( קאי על מידת הרחמים, 

שהיא ספירת התפארת, שב"קו האמצעי", כידוע שחסד )אהבה( הוא 

בימין, גבורה )יראה( בשמאל, והתפארת )רחמים( “גופא", באמצע 

)תקוני זהר בהקדמה יז, ב(; ומעלת מידת הרחמים שב"קו האמצעי" 

היא, שמבריח מן הקצה אל הקצה, מקצה היותר עליון לקצה היותר 

תחתון )ראה ד"ה כנשר יעיר קנו תרע"ח לאדמו"ר הרש"ב(.

ואילך. תרומה עמוד  ב  ריג,  ויצא עמוד  גם אור התורה פרשת  ראה 

א'תקלב. דברים עמוד לו ואילך. ועוד.

יג. אור התורה פרשת ואתחנן עמוד קעא-ב  7( ראה תניא סוף פרק 

)מובא לקמן סימן קיח הערה 13(. לעיל סימן קי הערה 6.

8( מיכה ז, כ.

9( קהלת י, ד. ראה תורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"א עמוד 232.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט אלול, תיש"א 

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ג אלול עם הפ"נ, אשר קראתיו ביום הבהיר ח"י אלול על הציון של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ובטח  וכלל,  כלל  להצטער  ממה  לו  אין  בריאותו,  בענין  הוא  שמצטער  במכתבו  שכותב  ומה 

קרא בהזכרונות בארוכה ע"ד עבודת כ"ק אביו של אדמו"ר הזקן בגן ובשדה, ואין אתנו יודע בסוד 

הבירורים ובאיך ובאיזה ענין ואופן עלינו להשלים את הכוונה העליונה, ועל אבינו שבשמים נשען אשר 

ינחנו בדרך הטובה לטוב לנו בטוב הנראה ונגלה בגשמיות וברוחניות.

המשך פעמוד הפא



סי

בתועבות  בזרים  יקניאוהו   – טז  לב, 
יכעיסוהו

יכעיסוהו  בתועבות  בזרים  יקנאהו  מ"ש  לפרש  יש  א. 
את  איש  ישלח  הן  לאמר  א(  ג,  )ירמי'  הנביא  שאמר  ע"ד 
אשתו וגו' הישוב עלי' עוד וגו' ואת זנית רעים רבים ושוב 
גירש  לא  באמת  כי  התשובה  בפרשת  פרשנו  וכבר  אלי', 
הקב"ה את ישראל כדכתיב )ישעי' ג, א( אי זה ספר כריתות 
בלאו  ג"כ  נכלל  סוטה  שדין  אלא  שלחתי'  אשר  אמכם 
אחרי  )יא:(  ביבמות  חז"ל  שאמרו  כמו  גרושתו,  דמחזיר 
ביחזקאל  ומצינו  שנבעלה,  סוטה  לרבות  הטמאה  אשר 
)יחזקאל כ, לג( שבאו אליו ואמרו שהם אסורים כבר לשוב 
אל ה', והי' התשובה אם לא ביד חזקה אמלוך עליכם, ואמרו 
)ילקוט שמעוני ירמי' רס"ח( שהשיב הש"י שלא  במדרש 
אמרתי אלא איש כי תשטה אשתו ואני אל ולא איש, ענינו 
נאסרה על בעלה הראשון  כי א"א שזינתה עם איש אחר 
זנות  אין  בלעדי,  אל  עוד  ואין  אל  אני  אבל  כמותה  שהוא 
זה אוסר כמ"ש )יבמות נט:( אין זנות לבהמה מפני שאינה 
בתועבות  בזרים  יקנאהו  וז"ש  הראשון,  איש  כמו  איש 
יכעיסוהו דכתיב )לעיל ה, ט( לא תשתחוה להם וגו' כי אנכי 
ה' אלקיך אל קנא, הרי שקינא להם שלא יעבדו עבודה זרה 
ובפרשה זו כתיב לא יוכל בעלה הראשון וגו' כי תועבה היא, 
וזה טענתם כאילו הוא קינא להם ואסורים לחזור אליו כי 
תועבה היא וזהו בתועבות יכעיסוהו, וע"ז השיב להם יזבחו 
ואין אלהי בלעדי אינכם  וכיון שאני אל  לשדים לא אלוה, 
זה  אמר  להם,  שקינא  טוענים  שהם  מה  גם  עלי,  נאסרים 
הבל כי הם חדשים מקרוב באו וכשקנאתי לאבותיכם עדיין 

לא באו לעולם ולא יתכן קנאה בדבר שלא בא לעולם.
פנים יפות

ליום הכיפורים

דף  דיומא  פ"ק  א(  הקדש.  אל  אהרן  יבא  בזאת1  ב. 
בזאת  )דיליף ממילואים(  יוחנן  דר'  כוותי'  ד' ע"א תניא 
יבא אהרן אל הקדש, במה שאמור בענין מאי היא בענין 
פירש  אהרן  המילואים  בענין  אמור  ומה  המילואים, 
פורש  כה"ג  לדורות  ואף  כו'  אחד  יום  ושימש  שבעה 
שבעה ומשמש יום אחד כו', ופרש"י בזאת קרא יתירא 

1( בזאת: וראה אור התורה ויקרא כרך א עמוד רפו.

הוא כדלקמן למידרש בי' ודרוש בי' הכי בזאת התורה2 
בענין במקום אחר יבא אהרן אל הקדש, ושימש יום אחד 
עבודת שמיני הוטלה עליו שנאמר )ויקרא ט( קרב אתה 

אל המזבח.
לפי  ופירש  מיומיים,  יום  מה  הקשה  יקר  בכלי  והנה 
ישיר  אז  הי' באז,  שאומר במדרש3 שכל קלוסו של משה 
על  רוכב  אחד  היינו  אז  כי  פרעה5,  אל  באתי  ומאז  משה4 
זיי"ן כו' ומה שיום זה נוטל עשרה עטרות רמז למה שאמרו 
ושל  נימין  שמונת  של  יהי'  המשיח  ימות  של  כנור  רז"ל6 

העולם הבא עשרה נימין כו' עיין שם.
והנה בענין אז מבואר בזח"ב פרשת בשלח דף נ"ד ע"א 
כד אתנהיר נהירו דעתיקא קדישא בעטרוי גליפין רשימין 
כשהמלכות  גם  וז"ל  נ"ג  סעיף  א'  אות  במא"א  ופי'  באז, 
מקבלת השפע א"א ומאיר א' ע"ק למלכות הנקרא זיין הוא 

אז, גם הארת בינה בז"ת דאצי' זו"ן הוא אז עכ"ל.
עד"ז יש לפרש שבעה ימי המילואים הם ז"ת דאצילות 
דאח"כ ביום השמיני זהו הבינה7 שרוכב על ז"ת, וכן שבעה 
מביתו  גדול  כהן  שמפרישין  הכפורים  יום  קודם  ימים 
יום  ואח"כ  דאצילות,  ז"ת  עליו  שיאירו  פלהדרין  ללשכת 
הכפורים מאיר עליהן הבינה, וזהו ענין יום הכפורים כמ"ש 
בפרדס ערך יום הכפורים וז"ל ובזהר פרשת אמור פירש כי 
יום הכפורים מנהרא אימא עילאה במטרוניתא דאתגלייא 
אכילה  בו  אין  ולכן  רבים  בלשון  הכפורים  יום  והיינו  ע"ק 

ושתי' כי העולם הבא בינה אין בו אכילה עכ"ל.
רמז  עטרות  עשר  נטל  למילואים  השמיני  ביום  ולכן 
לכנור כו' כנ"ל, כמו כן יום הכפורים הוא יום שמיני לפרישת 
כהן גדול מביתו זהו רמז לכנור של ימות המשיח שיהי' של 
שמונה נימין והוא עצמו יום העשור רמז לכנור של העולם 
הבא שיהי' של עשרה נימין. וכן פירש המגיד מישרים של 
ולכן היו ההזאות גם כן  הרב"י ביום השמיני רומז לבינה... 

אחת למעלה ושבע למטה, על דרך אז, א' רוכב על זיין.
אור התורה ויקרא חלק ג – עמוד תתכה

2( התורה: כן הוא בגוף כתב יד קודש. בפירוש רש"י שם: התורה האמורה.

3( ראה ילקוט שמעוני בשלח רמז רמא. קהלת יעקב מע' אז.

4( שמות טו, א.

5( שם ה, כג.

6( ערכין יג, ב. במדבר רבה פט"ז.

7( לכללות הענין ראה אור התורה יום הכיפורים עמוד א'תקנו ואילך.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת האזינו

נהניתי לקרות במכתבו מהשתדלותו בהחזקת היהדות של... וגם את שמותיהם הזכרתי על 

הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ואקוה אשר תקל עליו עתה ההשתדלות עמהם; וכהבטחת רז"ל )תמורה 

ותורה  ביהדות  וכיו"ב  עליהם  שמשפיע  כיון  הרי  כו'  שניהם  עיני  מאיר  נפגשו  ורש  עשיר  ע"א(  ט"ו 

ומצות, הנה יאיר גם עיניו ה' להצליח לו בלימוד הנגלה והחסידות ובשאר עניניו.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו, 

ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכת הצלחה בלימודיו ובשאר עניניו.

המשך מעמוד הגודם
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i"yx£ÌÈÓM‰ eÈÊ‡‰∑ ּביׂשראל ּבהם מתרה ,ׁשאני «¬ƒ«»«ƒְְְֲִִֵֶֶֶַָָ
להם  אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר עדים אּתם ׁשאּתם וּתהיּו ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

עדים  הארץ"ּתהיּו "ותׁשמע וכן ּבהם , העיד ולּמה . ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
אני  למחר ּבׂשרֿודם, 'אני מׁשה: אמר וארץ? ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹׁשמים
מי  הּברית, עלינּו קּבלנּו לא יׂשראל: יאמרּו אם  ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָֹֹמת,
וארץ, ׁשמים ּבהם העיד לפיכ ּומכחיׁשם'? ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבא

יבֹואּו יזּכּו, ׁשאם ועֹוד, לעֹולם. קּימים ׁשהם ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָעדים
ּתּתן  והארץ ּפריּה ּתּתן הּגפן ׂשכרם: ויּתנּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהעדים
ּבהם  ּתהיה יתחּיבּו ואם טּלם, יּתנּו והּׁשמים ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָיבּולּה,

ּתחּלה  העדים יא):יד ולא (לעיל הּׁשמים את "ועצר ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ
:ואחרּֿכ יבּולּה", את תּתן לא והאדמה מטר ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹיהיה

העֹובדיּֿכֹוכבים  עלֿידי מהרה", ."ואבדּתם ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(i"gyz'd daeyz zay ,epif`d t"y zgiyn)

היא: ּבעבֹודה מּזה ֲִִֶַַָָָההֹוראה
עסק. ּבעלי על - וארץ אהל, יֹוׁשבי על קאי - ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשמים

הענינים. ׁשני התּכללּות להיֹות ְְְְְְִִִִִֵַָָָּוצריכה
ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר ׁש"ּכל לידע צריכים אהל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹיֹוׁשבי
ּכי  המצֹות, קּיּום ּגם להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ּתֹורה ְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאפּלּו
ּגדֹול  ּתלמּוד ּדוקא, לעׂשֹות על־מנת להיֹות צרי ְְְְֲִִִַַַַַַָָָהּלּמּוד

מעׂשה. לידי מביא ְֲִִֵֵֶֶַַַׁשהּתלמּוד
לידע  צריכים המצֹות, ּבקּיּום עבֹודתם ׁשעּקר עסק, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובעלי
על־ּכל־ יֹום, ּבכל לּתֹורה עּתים קביעּות להיֹות ְְְְִִִִֶַַַַָָָֻׁשּמכרחת

ערבית. אחד ּופרק ׁשחרית אחד ּפרק ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַָָּפנים

מהּו אּלא אינֹו ׁשּבקועּקר החּלּוק להדר זה ענינם, צרי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הקוין. ׁשני להיֹות צריכים ׁשניהם אצל אבל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָיֹותר,
ּבגּופם: הוי' ועֹובדי ּבנׁשמתם הוי' עֹובדי ְְְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָּוכמֹו־כן

מּצד  היא עבֹודתם ׁשעּקר אף - ּבנׁשמתם הוי' ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָָעֹובדי
המׁשכה  - הּגּוף עם ּגם להתעּסק הם צריכים ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּנׁשמה,
ּבׁשמיעה  ּגם להתעּסק צריכים ּבגּופם הוי' ועֹובדי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָלמּטה;
העלאה  - הּנׁשמה אֹור דערהערן") אּון ("הערן ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּוקליטת

ְְַָלמעלה.
עם  המצוה מעׂשה להיֹות צרי ּבפרט, מצוה ּבכל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּוכמֹו־כן

נׁשמה. ּבלא ּכגּוף - ּכּונה ּבלא מצוה ּכי המצוה, ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָֹֹּכּונת
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ּכׁשּמדּבר  נּצבים, ׁשּבפרׁשת לכ הענינים ּבּפנימּיּות ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻהּסּבה
וזּכרֹון, ּכסימן ּבעדּות ּדי ּבכלל, והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָעל
היא: מּמׁש, ּבעדּות צר יׁש הּברית, לגּבי ּבּפרׁשתנּו, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹואּלּו
חס  ׁשּיהּודי, יּתכן לא למעׁשה והמצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹלגּבי
יּתכן  רק ּומצֹות. ּתֹורה יקּים לא ּובמזיד יכחיׁש, ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹוׁשלֹום,
ּביהדּותֹו". ׁש"עֹודּנּו לֹו" ו"נדמה ׁשטּות רּוח ּבֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָׁשּנכנסה

ּבסימן ּכ לׁשם ּדי ּבׁשּתי ותזּכרת ולכן, היא זֹו ועדּות . ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ
ׁשאני  עדים יהיּו הרעה, אתכם ּתקרה "ּכאׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָצּורֹות:
ׁשהרעה  מזּכירים העדים ּכלֹומר, זאת". ּבכל ּבכם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהתריתי
ׁשהּוא  הּיהּודי נזּכר וכ ּומצֹות, ּתֹורה אי־קיּום עקב ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָּבאה

מאלקּות. על־ידי־זה ְְֱִֵֵֵֶַַֹמתנּתק
מעֹוררים עצמן" וארץ ׁש"ּׁשמים היא, הּׁשנּיה לקּים והּדר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

והמצֹות. הּתֹורה ְְִֶַַָאת
על מדּבר ּבּפרׁשתנּו זאת על ּברית לעּמת רק ׁשאינּנה , ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻֻ

ּבקּיּום  התחּזקּות יתר על ּבעּקר אּלא למעׁשה, הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָקּיּום
ואֹות, ּבסימן ּדי אין ּכ ּולׁשם ּפרטיהן, לכל והמצֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתֹורה

מּמׁש. ּבעדּות צר יׁש ְֵֵֶֶַָָֹאּלא
והמצֹות  הּתֹורה ּבקּיּום להתחּזקּות הּברית היא: לכ ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָוהּסּבה
אצל  הּקּים הּנפׁש מסירּות ּכח ּגּלּוי על־ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹמתּבצעת
ּכפי  העדּות, העדּות: ענין ּבאמצעּות נעׂשה זה וגּלּוי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָיׂשראל.
ואּלּו נסּתר, ּדבר על היא הּזקן, אדמּו"ר ּבהרחבה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשמבאר
ׁשעׂשּוי  ּדבר על וגם ּבעדּות, צר אין ּגלּוי ּדבר ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹעל
נסּתר  ּדבר על רק ּגמּורה". ּב"עדּות צר אין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֹלהתּגלֹות

מתּגּלה. הּוא על־ידם ׁשרק ּבעדים, צר יׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלחלּוטין
מּדרּגת  הּנֹובע הּנפׁש מסירּות ּכח את לגּלֹות ּכדי ,ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּולפיכ
יׁש לגילּוים, מעל ּביֹותר, נסּתרת ׁשהיא ׁשּבנפׁש, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָה"ּיחידה"

מּמׁש. ּבעדּות ְֵֶַָֹצר
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הארץ  ותׁשמע . . הּׁשמים ְְֲִִִֶַַַַָָָֽהאזינּו
אּתם  וּתהיּו ּביׂשראל, ּבהם מתרה ׁשאני – הּׁשמים ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ"האזינּו
וכן  עדים, ּתהיּו ׁשאּתם להם אמרּתי ׁשּכ ּבּדבר, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעדים

הארץ" רש"י)ותׁשמע ובפירוש א. .(לב, ְְִֶַָָ
צריכה  ּדבר", יקּום עדים ׁשני ו"על־ּפי מאחר להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָיׁש
והארץ  הּׁשמים ואי האפן, ּובאֹותֹו ּכאחת להיֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהעדּות
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"האזינּו", ּבלׁשֹון אמר ׁשּלּׁשמים ּבׁשעה עדים, להיֹות ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָיּוכלּו

"ותׁשמע"? ּבלׁשֹון ְְְְִִֶַָָולארץ
ׁשמים  "ׁשמעּו יׁשעיה אמר זה ׁשּמּטעם ּתרץ ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ[ּב'ספרי'
ׁשמיעה  לׁשֹון יׁש ּבּׁשמים ּדגם הׁשום: ּדבזה ארץ" ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוהאזיני

האזנה]. לׁשֹון ּבארץ ְְֲֶַַָָָָוגם
הּתבֹות  את הּפסּוק מן ּבהעּתיקֹו רׁש"י ּתרץ זֹו קׁשיא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻוהּנה
– ּבּדבר" עדים אּתם "וּתהיּו ּומפרׁש הּׁשמים" ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ"האזינּו

ּדבּׁשמים  ּגמּורה. עדּות יּתנּו לבּדם ׁשהּׁשמים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָּדמׁשמע
רּבּוי יׁשנֹו שבעה עצמם לה: ד, ואתחנן רש"י בפירוש שמצינו (כמו ְְִֶַָ

ועוד) ּומּלב רקיעים, לבּדם. ּגמּורה עדּות יּתנּו ּגם והם זאת ד ְְְְְִִֵֵַַַָָֹ
וגם  הארץ" ותׁשמע "וכן רׁש"י וכלׁשֹון הארץ", ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ"ותׁשמע
ואם־ּכן  ּגמּורה. עדּות יּתנּו ארצֹות, מהרּבה הּכלּולה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָהארץ
וכת  "האזנה" ּבלׁשֹון אחת ּכת עדים, ּכּתי ׁשּתי אכן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָיׁשנם

"ׁשמיעה". ּבלׁשֹון ְְִִֶֶַָאחרת
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i"yx£¯Ënk Û¯ÚÈ∑ׁשּתעידּו העדּות היא ׁשאני זֹו , «¬…«»»ֲִִִֵֶֶָָ
ליׂשראל  ׁשּנתּתי ּתֹורה ּבפניכם, חּיים אֹומר ׁשהיא ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

לעֹולם לעֹולם, חּיים ׁשהּוא הּזה ּכאׁשר ,(ספרי)ּכּמטר ֲִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּומטר  טל הּׁשמים וכן ∑Û¯ÚÈ.יערפּו יּטיף, לׁשֹון ְִַַַַַָָָ«¬…ְְִֵַ

סה) ּדׁשן",(תהלים לג)"ירעפּון טל"(לקמן Ïfz."יערפּו ְְֲִֶַַָָƒ«
Ïhk∑(ספרי) ׂשמחים ּבֹוּבֹוׁשהּכל יׁש ׁשהּמטר לפי , ««ְְִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּבֹו), עצבים יׁש אחרים: (ספרים לּברּיֹות ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵַָעצבים
יין  מלא ּבֹורֹו ׁשהיה ּומי ּדרכים הֹולכי .ּכגֹון ְְְִִִֵֵֶַָָָָ

Ì¯ÈÚNk∑ סערה רּוח 'ּכרּוחי ,לׁשֹון ּכתרּגּומֹו: ƒ¿ƒƒְְְְְֵַַָָ
העׂשבים  את מחזיקין הּללּו הרּוחֹות מה ְֲֲִִִִֶַַַָָָָָמטרא',
את  מגּדלין ּתֹורה ּדברי אף אֹותם, ְְְְְִִִֵֶַַַָָּומגּדלין

ׁשם ∑ÌÈ·È·¯ÎÂ.לֹומדיהן  על לי ונראה מטר. טּפי ְֵֶ¿ƒ¿ƒƒְְִִִֵֵַָָָ
אמר: ּדאּת ּכמה רביב, נקרא ּכחץ כא)ׁשּיֹורה (בראשית ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

קּׁשת" ע (גראזגוויכס)ארברי"ץ∑„L‡."רֹובה טיפת , ֶַָ∆∆ֲִַ
ּבירק הארץ עׂשב,∑NÚ·.מכּסה קרּוי אחד קלח ְְֶֶֶָָָֻ≈∆ֵֶֶֶַָָ

עׂשב  קרּוי לעצמֹו ּומין מין .וכל  ְְְִִֵֶַָָ

(â):eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«

i"yx£‡¯˜‡ '‰ ÌL Èk∑ ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ≈∆¿»ְְֲִִֵֵַ
ּכמֹו'ּכאׁשר' כג), הארץ",:(ויקרא אל תבֹואּו "ּכי ְֲִֶֶֶַָָָ

אּתם ה', ׁשם ואזּכר eÈ‰Ï‡Ïּכׁשאקרא Ï„b e·‰ ְְְְֵֶֶֶֶַָֹ»…∆≈…≈

ּכבֹוד  ׁשם ּברּו" ׁשעֹונין: אמרּו מּכאן ׁשמֹו. ְְְְִִֵֶָָָָּוברכּו
ׁשּבּמקּדׁשמלכּותֹו" ּברכה אחר טז), .(תענית ְְְִֶַַַַָָָ
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לאלהינּו: גדל הבּו אקרא ה' ׁשם ְִֵֵֵֶֶָָֹֹּֽֽכי
ׁשם  ּברּו' ׁשעֹונין אמרּו מּכאן . . ה' ׁשם ואזּכיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשאקרא

ׁשּבּמקּדׁש ּברכה אחר מלכּותֹו' רש"י)ּכבֹוד ובפירוש ג. .(לב, ְְְְִֶַַַַָָָ
ּתלמּוד־ ,הּמבר אחר אמן ׁשעֹונין מּנין ׁשנינּו: ּב'ספרי' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּנה
- רׁש"י ׁשל טעמֹו להבין וצרי לאלקינּו. ּגדל הבּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלֹומר
לאלקינּו" ּגדל ׁש"הבּו ׁשּפרׁש - מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹהמפרׁש
ולא  ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה אחר ׁשם' ּברּו' אמירת על ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹקאי
יֹותר  לכאֹורה הּמתאים ּברכה, ּכל על ּדקאי ה'ּספרי' ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָּכפרּוׁש
ּברכה  אֹודֹות ּבהם נתּפרׁש ׁשּלא הּכתּובים, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹּבפׁשטּות

ּבּמקּדׁש? ְְִֶֶַָֻמיחדת
המדּבר  זה ּדפסּוק הּׁשּיכּות - לפרּוׁשֹו - להבין צרי ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּגם

האזינּו? ּבפרׁשת מׁשה לדברי ׁשּבּמקּדׁש, ּברכה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאֹודֹות

לבני  הזּכיר רּבנּו מׁשה הרי קׁשה, ּדלכאֹורה ּבזה: לבאר ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹויׁש
ּומּדּוע  ׁשנה, הארּבעים ּבמׁש ּפעמים רּבּוי ה'" "ׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׂשראל
ׁשּצרי להם לֹומר האזינּו, ּבפרׁשת - האחרֹון יֹומֹו עד ְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָחּכה
על  מדּבר ׁשּכאן למד ּומּזה לאלקינּו"? ּגדל "הבּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֻלהיֹות
ּבּׁשם  ה' הזּכרת זה, לפני היתה ׁשּלא מיחד ּבאפן ה' ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻהזּכרת

ׁשם". ּברּו" עֹונים זה ׁשעל ּבּמקּדׁש, ׁשהיתה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּמפרׁש
ּכי  לארץ, הּכניסה קדם האחרֹון ּביֹומֹו להם זאת אמר ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹולכן
הּמקּדׁש. ּובבית לארץ הּכניסה לאחר רק ׁשּי זה צּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָקּיּום
שם  להזכיר רשות ניתן "שלא רש"י כתב הרי במשכן (מה־שאין־כן

ולא  דוקא הבחירה" בית וזהו שם, שהשכינה במקום אלא המפורש

וכו'.) במשכן

(ã)ìà ètLî åéëøc-ìë ék Bìòt íéîz øevä©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³
:àeä øLéå ÷écö ìåò ïéàå äðeîà¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«

ÏËk‡ב  Ïa˜˙È ÈÙÏe‡ ‡¯ËÓk Ìq·È¿««¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿««¿«»
‰‡˙„ ÏÚ ÔÈ·L„ ‡¯ËÓ ÈÁe¯k È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»¿ƒ«ƒ¿»

:‡aNÚ ÏÚ È„ ‡LB˜ÏÓ ÈÒÈÒ¯Îeƒ¿ƒ≈«¿»ƒ«ƒ¿»

¯·e˙‡ג  e·‰ ÈÏˆÓ ‡‡ ÈÈ„ ‡ÓLa È¯‡¬≈ƒ¿»«¿»«»¿«≈»¿»
:‡‰Ï‡ Ì„»̃»¡»»»

‡¯d˙Áד  Ïk È¯‡ È‰B„·BÚ ÔÈÓÏL„ ‡ÙÈ˜z«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ¬≈»…¿»≈
‡Ï ‰ÏÂÚ È‰BÓ„˜ ÔÓ„ ‡ÓÈ‰Ó ‡‰Ï‡ ‡È„ƒ»¡»»¿≈¿»¿ƒ»»ƒ«¿»»

:‡e‰ ËÈL˜Â ÈkÊ Ì„˜ ÔÓc ˜Ù»≈¿ƒ√»««¿«ƒ



epif`dסד zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'a oey`x meil inei xeriy
i"yx£BÏÚt ÌÈÓz ¯ev‰∑ חזק ׁשהּוא ,אףֿעלּֿפי «»ƒ»√ִֶַַָָ

הּוא  ּבׁשטף לא רצֹונֹו, עֹוברי על ּפרענּות ְְְְְִֵֵֶֶֶַָֹֻּכׁשּמביא
ּפעלֹו ּתמים ּכי ּבדין, ּכיֿאם ‡eÓ‰.מביא Ï‡∑ ְֳִִִִִִֵָָ≈¡»

הּבא  לעֹולם צדקתם לּצּדיקים ואףֿעלּֿפי ,לׁשּלם ְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ
ּדבריו  את לאּמן סֹופֹו ּתגמּולם, את ÔÈ‡Â.ׁשּמאחר ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ¿≈

ÏÂÚ∑ הּזה ּבעֹולם צדקתם ׂשכר מׁשּלם לרׁשעים .אף »∆ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָ
‡e‰ ¯LÈÂ ˜Ècˆ∑ּדינֹו את עליהם מצּדיקים ,הּכל «ƒ¿»»ְֲִִִֵֶֶַַֹ

"ויׁשר  הּברּיֹות, מּפי "צּדיק" להם. ויׁשר ראּוי ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָוכ
להצּדיקֹוהּוא" .וראּוי ְְְִַָ

(ä):ìzìúôe Lwò øBc íîeî åéða àl Bì úçL¦¥¬²−Ÿ¨¨´¨®¬¦¥−§©§«Ÿ

i"yx£'B‚Â BÏ ˙ÁL∑ להֹון חּבילּו ולא ּכתרּגּומֹו: ƒ≈¿ְְְְִַַָ
ÌÓeÓ.ליּה ÂÈa∑היּו ׁשהׁשחיתּוּבניו והׁשחתה , ֵ»»»ְְְִִֶַָָָָָ

מּומם  ÌÓeÓ.היא ÂÈa∑ ולא היה ּבניו ׁשל מּומם ִָ»»»ְֶָָָָָֹ
LwÚ.מּומֹו ¯Bc∑ ּכמ ּומעּקל, ג)ֹו:עקּום "ואת (מיכה ƒ≈ְְְֶָָֻ

ׁשּׁשּניה  'חלּדה מׁשנה: ּובלׁשֹון יעּקׁשּו", היׁשרה ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֻּכל

ועקּוׁשֹות' אנטורטיליי"ׁש∑ÏzÏ˙Ùe.עקּומֹות ֲֲַ¿«¿…
פערוויקקעלט) ּכ(פערדרעהט, ּומּקיפין , אֹותֹו ׁשּגֹודלין הּזה ּפתיל ְְִִִִֶֶַַַ

סביבֹות  הּתבֹות ∑ÏzÏ˙t.הּגדיל אֹותֹו מן ְְִִַ¿«¿…ִֵַ
סגלּגל  סחרחר, אדמּדם, ירקרק, ּכמֹו: .הּכפּולֹות, ְְְְְְְְְֲַַַַַַַַָ

(å)ä-àBìä íëç àìå ìáð íò úàæ-eìîâz ýåýéì ©§Ÿ̈Æ¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨¨®£
éáà àeäðw Eððëéå ENò àeä E:E Æ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

i"yx£˙‡ÊŒeÏÓ‚z '‰Ï‰∑ לפניו וכי ּתימּה, לׁשֹון «¿ƒ¿¿…ְְְִֵַָָ
מעציבין  וׁשהטיב אּתם מּכם, ליּפרע ּבידֹו ׁשּיׁש , ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

הּטֹובֹות? ּבכל Ï·.לכם ÌÚ∑ את ׁשּׁשכחּו ְֶַָָ«»»ְֶֶָ
להם  ÌÎÁ.העׂשּוי ‡ÏÂ∑,הּנֹולדֹות את להבין ֶֶָָ¿…»»ְִֶַָָ

ּולהרע  להטיב ּבידֹו ‡·EÈ.ׁשּיׁש ‡e‰Œ‡BÏ‰ ְְְִֵֵֶַָָ¬»ƒ

Ew∑ׁשּקנאׁשּקּננ חזקה,, ּובארץ הּסלעים ּבקן »∆ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּתּקנה  מיני ּבכל ׁשּתּקנ.ENÚ ‡e‰∑ אּמה ְְִִֵֶֶַָָָ»¿ָֻ

וכן ∑EÎÈÂ.ּבאּמֹות  ּבסיס מיני ּבכל ,אחריֿכן ָֻ«¿…¿∆ְֲִִֵֵֵַַָָָ
מלכים  ּומּכם נביאים מּכם ּכהנים, ׁשהּכל מּכם ּכר , ְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַָָֹֹ

ּבֹו .ּתלּוי ָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` jxk `"ypz zegiyd xtq)

זאת ּתגמלּו ו)הלה' ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ
מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה
היא  הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר
וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְִִֶַַַַַָָָֹלפעל

יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל הּכּונה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּתכלית
ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ּבּתחּתֹונים, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָּדירה
לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

eÁÏÙה  È„ ‡È· dÏ ‡Ï ÔB‰Ï eÏÈaÁ¬ƒ¿»≈¿«»ƒ¿»
:eÈzL‡Â È‰B„·BÚ eÈL‡„ ‡¯„ ‡˙ÂÚËÏ¿«¬»»»»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ

„˜eÏÈaו  ‡ÓÚ ‡c ÔÈÏÓb Ôez‡ ÈÈ Ì„˜ ‡‰»√»¿»«»¿ƒ»«»¿«ƒ
È„ z‡Â Ce·‡ ‡e‰ ‡Ï‰ eÓÈkÁ ‡ÏÂ ‡˙È¯B‡«¿»¿»«ƒ¬»¬¿«¿ƒ

:C˜˙‡Â C„·Ú ‡e‰ dÏ≈»¿»¿«¿¿»

eycga yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
cigiay ,x"enc` inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb
dxhtda oixihtn xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi -

."reayd zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind
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ézáäà íìBò úáäàå éì äàøðïk-ìr C ¦§¨´¦®§©£©³¨¸£©§¦½©¥−
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íìBòì Cì éúáäà úBéäì:âúéaä ¦§©£¨¦¨§¨©©¦

,eáøçðå íãà éða eða éðMäå ïBLàøä̈¦§©¥¦¨§¥¨¨§¤§§
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.íìBòìûøNé úìeúaìàøNé úãò ¨§©−¦§¨¥®£©¦§¨¥

écrz ãBòéèM÷zétúCéðéî ìëa µ©§¦´§©§¦ª©½¦§¨¦¥
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:äpä eáeLé ìBãb ìä÷ åcçé úãìéåçéëáa §Ÿ¤−¤©§¨®¨¨¬−̈¨¬¥¨¦§¦´

éìçð-ìà íëéìBà íìéáBà íéðeðçúáe eàáé̈ÀŸ§©«£¦»«¦¥¼«¦¥¸¤©´£¥

éúééä-ék da eìLké àì øLé Cøãa íéî©½¦§¤´¤¨½̈¬Ÿ¦¨§−®̈¦¨¦³¦

:àeä éøëa íéøôàå áàì ìàøNéìèeòîL §¦§¨¥¸§½̈§¤§©−¦§¬Ÿ¦«¦§³

eøîàå ÷çønî íéiàá eãébäå íéBb ýåýé-øáã§©§Ÿ̈¸¦½§©¦¬¨¦¦−¦¤§¨®§¦§À

:Bøãr ärøk BøîLe epöa÷é ìàøNé äøæî§¨¥³¦§¨¥¸§©§¤½§¨−§Ÿ¤¬¤§«
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(æ)éáà ìàL øãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæE §ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ§©³¨¦̧Æ
éð÷æ Eãbéå:Cì-eøîàéå E §©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«

i"yx£ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ∑ ּבראׁשֹונים עׂשה מה ¿…¿»ִִֶָָָ
לפניו  ÂŒ¯c„¯.ׁשהכעיסּו ˙BL eÈa∑,אנֹוׁש ּדֹור ְְִִֶָָƒ¿…»…ֱ

ׁשּׁשטפם. הּמּבּול ודֹור אֹוקינֹוס, מי עליהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשהציף
ׁשעבר  על לבבכם נתּתם לא אחר: eÈa.ּדבר ְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֹƒ

¯cÂŒ¯c ˙BL∑ להּבא להטיב להּכיר ּבידֹו ׁשּיׁש , ¿…»…ְְְְִִֵֵֶַַָָ

הּבא  והעֹולם הּמׁשיח ימֹות לכם ּולהנחיל .לכם ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
EÈ·‡ Ï‡L∑ּכמֹו אבֹות, ׁשּנקראּו הּנביאים אּלּו ¿«»ƒְְְְִִִֵֶַָ

ּבאלּיהּו: ב)ׁשּנאמר יׂשראל"(מלכים רכב אבי ."אבי ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
EÈ˜Ê∑(לב החכמים (קידושין ∑CÏŒe¯Ó‡ÈÂ.אּלּו ¿≈∆ֲִֵַָ¿…¿»

.הראׁשֹונֹות  ִָ

(ç)úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìò ìçðäa§©§¥³¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨¨®©¥Æ§ª´Ÿ
é éða øtñîì íénò:ìàøN ©¦½§¦§©−§¥¬¦§¨¥«

i"yx£ÌÈBb ÔBÈÏÚ ÏÁ‰a∑ֿהּקדֹוׁשּֿברּו ּכׁשהנחיל ¿«¿≈∆¿ƒְְִִֶַָָ
נחלתם, חלק את למכעיסיו ּוׁשטפם הּוא .הציפם ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

Ì„‡ Èa B„È¯Ù‰a∑ּבידֹו היה הּפּלגה ּדֹור ּכׁשהפיץ ¿«¿ƒ¿≈»»ְְִֵֶַַָָָָָ
ּגבּולֹות  "יּצב אּלא כן, עׂשה ולא העֹולם מן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלהעבירם

אּבדם  ולא קּימם Ï‡¯NÈ.עּמים", Èa ¯tÒÓÏ∑ ְְְִִִַָָֹ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈
ׁשם  מּבני לצאת ׁשעתידין יׂשראל, ּבני מסּפר ,ּבׁשביל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ

למצרים, ׁשּירדּו יׂשראל ּבני ׁשל נפׁש ׁשבעים ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָּולמסּפר
לׁשֹון  ׁשבעים עּמים" "ּגבּולֹות .הּציב ְְִִִִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(83 'nr bi zeiecreezd mgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

יׂשראל ּבני למסּפר עּמים ּגבּולֹות ח)יּצב ּבין (לב, הּקׁשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
לברר  יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים" ל"גבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבני
זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ארצֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת
ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה ידי על -ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל
("אחד  אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו
ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ולפעמים, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָמּכם").
ּומׁשה  האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, נׁשמת ּבֹו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָֹמתעּברת

ההּוא. הּמקֹום את לברר ׁשּיּוכל ּכדי ְְֵֵֵֶֶַַַַָָרּבנּו,

(è):Búìçð ìáç á÷òé Bnò ýåýé ÷ìç ék¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ¤¬¤©«£¨«
i"yx£BnÚ '‰ ˜ÏÁ Èk∑ ׁשהיה לפי זאת? ּכל לּמה ƒ≈∆«ְִֶָָָָָֹ

ּביניהם  ּכבּוׁש חלקֹו?חלקֹו הּוא ּומי לצאת. ועתיד ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
עּמֹו? הּוא ּומי B˙ÏÁ.עּמֹו, Ï·Á ·˜ÚÈ• והּוא ִַַ«¬…∆∆«¬»ְ

ּבׁשל  הּמׁשּלׁש ּבאבֹות, אבי הּׁשליׁשי זכּות זכּיֹות: ׁש ְְְְְֲִִִַַָָָָֹֻֻ

ׁשל  הרי ּוזכּותֹו, אביו, ּוזכּות הּזה אביו, ּכחבל ׁש, ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹ
לֹו היּו ּובניו והּוא ּגדילים. ּבׁשלׁשה עׂשּוי ְְְִִִֶָָָָָֹׁשהּוא

ּבנֹו,לנחלה  עׂשו ולא אברהם, ּבן יׁשמעאל ולא ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
יצחק  .ׁשל ְִֶָ

c¯ז  ÈLa ÏkzÒ‡ ‡ÓÏÚ ÔÓ„ ÔÈÓBÈ ¯k„‡ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿««ƒ¿≈«
CÏ ÈÂÁÈÂ Ce·‡ Ï‡L ¯„ÂCÈ·ÒÔe¯ÓÈÈÂ:CÏ ¿»¿«¬ƒ«ƒ»»»¿≈¿»

Èaח  d˙eL¯Ùa ‡ÈÓÓÚ ‰‡ÏÚ ‡ÒÁ‡a¿«¬»»ƒ»»«¿«»¿»»≈¿≈
Èa ÔÈÓÏ ‡ÈÓÓÚ ÈÓeÁz ÌÈÈ˜ ‡L‡¬»»«ƒ¿≈«¿«»¿ƒ¿«¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

‡dzÒÁ:ט  ·„Ú ·˜ÚÈ dÓÚ ÈÈ„ ‡˜ÏÁ È¯‡¬≈√»»«¿»«≈«¬…¬««¬«¿≈

:éäìà ýåýé äzà ék äáeLàåçééøçà-ék §¨½¨¦¬©−̈§Ÿ̈¬¡Ÿ¨¦©£¥³

Cøé-ìr éz÷ôñ érãeä éøçàå ézîçð éáeL¦¸¦©½§¦§©£¥¸¦¨´§¦½¨©−§¦©¨¥®

:éøeòð útøç éúàNð ék ézîìëð-íâå ézLaµŸ§¦§©¦§©½§¦¦¬¨−̈¦¤§©¬§¨

èéíéreLrL ãìé íà íéøôà éì øéwé ïáä£¥Á©¦̧¦¹¤§©À¦¦ µ¤¤́©£¦½

eîä ïk-ìr ãBò epøkæà øëæ Ba éøaã écî-ék¦¦¥³©§¦¸½¨¬Ÿ¤§§¤−®©¥À¨³

:ýåýé-íàð epîçøà íçø Bì érî¥©¸½©¥¬£©£¤−§ª§Ÿ̈

mixn zxhrmixn zxhr
éðzøqéïéøeqéaøñeàåéðà ék ,äáeLúa Ck-éãé-ìò áeLàL zìòBä àì ìáà ¦©§©̧¦¸§¦¦¨¦¨¥½£¨Ÿ©§¨¤¨©§¥¨¦§¨¦£¦

äîBcãnì àì ìârk,ìBòa CBLîì ¤§¥−¤´Ÿª®̈¦§§

éðà ïëìå ,øúBé ãBò Bkøc úeòé eäekiLk§¤©§©¥©§¥§¨¥£¦

LwáîäáeLàå éðáLäéãé ìò §©¥£¦¥´¦§¨½¨©§¥
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(é)eäðááñé ïîLé ììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ
:Bðéò ïBLéàk eäðøvé eäððBáé§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

i"yx£¯a„Ó ı¯‡a e‰‡ˆÓÈ∑לֹו מצא אֹותם ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ָָָ
ּתֹורתֹו עליהם ׁשּקּבלּו מדּבר", "ּבארץ ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנאמנים
ועׂשו  יׁשמעאל עׂשּו ּׁשּלא מה ועּלֹו, ,ּומלכּותֹו ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֻ

לג)ׁשּנאמר: מהר (לקמן הֹופיע למֹו, מּׂשעיר "וזרח ְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ÔÓLÈ.ּפארן" ÏÏÈ e‰˙·e∑,ּוׁשממה צּיה ארץ ָָ¿…¿≈¿ƒ…ְִֶֶָָָ

אחר  נמׁשכּו ׁשם אף יענה, ּובנֹות ּתּנינים יללת ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָמקֹום
לּמדּברֹות, נצא היא' למׁשה: אמרּו ולא ְְְְֱִֵֵֵֶַָָָָָֹֹהאמּונה,

ׁשּנאמר: ּכענין ּוׁשממֹון'? צּיה ב)מקֹום "לכּת(ירמיה ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבּמדּבר" והּקיפם ∑e‰··ÒÈ.אחרי סּבבם ׁשם ְֲִַַַָ¿…¿∆¿ְְִִִָָָ

וסּבבם  רּוחֹות, לארּבע ּבדגלים וסּבבם ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָּבעננים
ׁשּכפהּו ההר, ּכגיגית ּבתחּתית ∑e‰B·È.עליהם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָ¿¿≈

ּובינה  ּבתֹורה ועקרב ∑e‰¯vÈ.ׁשם, ׂשרף מּנחׁש, ְִָָָƒ¿∆¿ְְִַָָָָָ
העֹובדיּֿכֹוכבים  BÈÚ.ּומן ÔBLÈ‡k∑ הּׁשחר הּוא ְִִֵָָ¿ƒ≈ַָֹ

ּתרּגם:ׁשּבעין  ואּונקלֹוס הימּנּו. יֹוצא ׁשהּמאֹור ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּכמֹו: ּבּמדּבר', צרּכֹו ּכל 'יסּפיקהּו (במדבר "ימצאהּו", ְְְְְִִִֵֵַַָָָָ

להם",יא) יז)"ּומצא ההר"(יהושע לנּו יּמצא ."לא ִֵֶָָָָָָָֹ
e‰··ÒÈ∑'לׁשכנּתּה סחֹור סחֹור אהל 'אׁשרנּון , ¿…¿∆¿ְְְְְִִִֵֶַֹ

רּוחֹות  לארּבע ּדגלים וארּבעה ּבאמצע .מֹועד ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(f"iyz'd ,oeygxn g"dan ,ziy`xa t"y xn`nn)

ּבעבֹודה ּולהבין וקאי זה עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ּכתיב הּנה , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ׁשּפסּוק  הינּו עּמֹו, הוי' חלק ּכי מיּניּה לעיל ׁשּכתּוב מה ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל
ּכאיׁשֹון  יּצרנהּו נאמר ועליהם יׂשראל, נׁשמֹות על קאי ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָזה
זה  ויּובן עינֹו". "איׁשֹון נקראים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָעינֹו,
ידי  על הּוא הראּיה ׁשענין למּטה, ּבאדם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָעל־ּדר־מׁשל
יׁש למעלה ּוכמֹו־כן ׁשּבעין. הּׁשחֹור ׁשהּוא ׁשּבעין, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאיׁשֹון
הּמה  הוי' עיני אּלה ׁשבעה ׁשּכתּוב ּכמֹו הוי', עיני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּבחינת
ּבכל  מׁשֹוטטֹות עיניו הוי' ּכי ּוכתיב הארץ, ּבכל ְְְְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָמׁשֹוטטים
(מׁשֹוטטים) ּדכּורא ּדבחינת הּמלאכים על ּדקאי ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָהארץ,
והם  ּולבּוׁשים, ּכלים ׁשהם (מׁשֹוטטֹות), נּוקבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָּובחינת
ׁשּיתקּבל  אפׁשר אי ּׁשּלמּטה ּדכיון למּטה, ההׁשּפעה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשלּוחי
ידי  על האֹור המׁשכת נעׂשה לכן ׁשהּוא, ּכמֹו ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָהאֹור
על־ּדר־מׁשל  זה ויּובן ההׁשּפעה. ׁשלּוחי ׁשהם ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּמלאכים
הראּיה, אֹור את מצמצמֹות הן ׁשהעינים למּטה, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבאדם
ּגבּול, ּבלי הּוא הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשהרי
הן  והעינים ּגׁשמי, ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ׁשּי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹולא
סּגי  מהּלׁשֹון ּכן ּגם מכרח וזה הראּיה. אֹור את ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמצמצמֹות
ּובכדי  יֹותר, ּברּבּוי הּוא עצמֹו מּצד הראּיה ׁשאֹור הינּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָנהֹור,
צמצּום  ידי על הּוא ּגׁשמי ּדבר איזה לראֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשיתצמצם
מלּביׁשים  ׁשהם ּוקרּומים לבּוׁשים ּבעינים ׁשּיׁש לפי ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָהעינים,
מהּלבּוׁשים  נחסר וכאׁשר הראּיה, אֹור את ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּומצמצמים
נתּגּלה  אזי והּדֹומה, ּבהם הּׁשּמּוׁש רּבּוי ידי על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָּוקרּומים

סּגי  וזהּו יֹותר, ּברּבּוי ׁשהּוא ׁשהּוא, ּכמֹו הראּיה אֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָעצם
ּגׁשמי. ּדבר לראֹות להתצמצם ּביכלּתֹו אין ׁשּלכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָנהֹור,
אי־ ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשעצם למעלה, יּובן ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ּדר־זה
ׁשהאֹור  לפי למּטה, ההׁשּגחה ענין על־ידֹו להיֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָאפׁשר
יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ּביֹותר, ּברּבּוי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָהּוא
ּבהם  ימׁש ּבמציאּותם ׁשהם ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹֻּבמציאּותם
והּצמצּום  יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהאֹור
מׁשֹוטטֹות, עיניו והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָהּוא
ׁשּנּוי  הּפֹועלים וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָּדקאי
זה  ידי ועל האֹור, על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבהאֹור
על  קאי הוי' ׁשעיני לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָנמׁש
עיני  אּלה ׁשבעה נאמר ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּמלאכים
ּכדאיתא  עינים, ב' רק יׁש ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָהוי'
אזנים  ב' עינים ב' ׁשהם הׁשערים ּׁשבעה ּבענין יצירה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבספר
ּומאחר  ׁשּתים, רק הן ׁשהעינים הינּו והּפה, האף נקבי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָב'
על  ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני אּלה ׁשבעה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאֹומר
זה  ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ׁשעל־ידם ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּמלאכים,
ּכתיב  יׂשראל ּבנׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן העֹולמֹות, ּבכללּות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָהּוא
הׁשּגחה  יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו עינֹו, ּכאיׁשֹון ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיּצרנהּו
אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א יֹותר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנעלית

עצמֹו. הראּיה ּכח מּבחינת אּלא ְְְְִִִִֶַַַָָָֹלבּוׁשים,

(àé)åéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìò Bp÷ øéòé øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìò eäàOé eäçwé¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«

i"yx£Bp˜ ¯ÈÚÈ ¯Lk∑ ּובחמלה ּברחמים נהגם ¿∆∆»ƒƒְְְְֲִֶַָָָ
ּפתאם, לקּנֹו נכנס ואינֹו ּבניו, על רחמני הּזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכּנׁשר
אילן  ּבין ּבכנפיו ּבניו על ּומטרף מקׁשקׁש ׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָעד

ׂשּוכה  ּבין ויהא לאילן, ּבניו ׁשּיעֹורּו ּכדי לחברּתּה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ

לקּבלֹו ּכח ˜Bp.ּבהן ¯ÈÚÈ∑ ּבניו ÂÈÏÊBbŒÏÚ.יעֹורר ְְֶַַָֹ»ƒƒְֵָָ«»»
ÛÁ¯È∑ נֹוגע מחפף, אּלא עליהם, עצמֹו מכּביד אינֹו ¿«≈ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אף נֹוגע, לז)ואינֹו לא (איוב ׁשּדי ְֵֵַַַַַָָֹ
ּכח  ׂשּגיא נגלה מצאנּוהּו לא ּתֹורה, ליּתן ּכׁשּבא , ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹ

È·e˙י  ‡¯a„Ó ‡Ú¯‡a ÔB‰Èk¯ˆ ˜ÈtÒ«ƒ»¿≈¿«¿»«¿¿»≈
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ׁשּנאמר: רּוחֹות, מארּבע אּלא אחת מרּוח (להלן עליהם ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָ

ּבא לג) מּסיני מהר "ה' הֹופיע למֹו, מּׂשעיר וזרח ְִִִִִֵֵַַַַָָָ
קדׁש", מרבבֹות ואתה ג)ּפארן, מּתימן (חבקוק "אלּה ְְֱִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

רביעית  רּוח זֹו e‰ÁwÈ.יבא", ÂÈÙk N¯ÙÈ∑ ּכׁשּבא ְִִַָֹƒ¿…¿»»ƒ»≈ְֶָ
ּכׁשאר  ּברגליו נֹוטלן אינֹו למקֹום, מּמקֹום ְְְְְְִִִֵַָָָָָָליּטלן
ׁשהּוא  הּנׁשר, מן יראים עֹופֹות ׁשּׁשאר לפי ְְְִִִֵֶֶֶֶַָעֹופֹות,
ּברגליו  נֹוׂשאן לפיכ עליהם, ּופֹורח לעּוף ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָמגּביּה

החץ, מן אּלא ירא אינֹו הּנׁשר אבל הּנׁשר, ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּפני
החץ  ׁשּיּכנס 'מּוטב אֹומר: ּכנפיו, על נֹוׂשאן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפיכ

יּכנס  ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:ּבי אף יט)ּבבני', (שמות ְְִִֵַַַָָָָֹ
מצרים  ּכׁשּנסעּו נׁשרים", ּכנפי על אתכם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ"ואּׂשא

והּׂשיגּום ּבהם (חֹונים)אחריהם זֹורקים היּו הּים, על ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּיד: ּבליסטראֹות, ואבני יד)חּצים מלא(שמות "וּיּסע ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָ

וגֹו' מצרים מחנה ּבין וּיבא וגֹו', ."האלהים ְְְֱֲִִִֵֵַַַָָֹֹ

(áé):øëð ìà Bnò ïéàå epçðé ããa ýåýé§Ÿ̈−¨¨´©§¤®§¥¬¦−¥¬¥¨«

i"yx£„„a לבטח ∑‰' ּבדד – נהגם ה' »»ְֶַָָָָָ
Î¯.ּבּמדּבר  Ï‡ BnÚ ÔÈ‡Â∑ ּכח היה לא ְִַָ¿≈ƒ≈≈»ַָָֹֹ
ּכחֹוּבאחד  להראֹות העֹובדיּֿכֹוכבים אלהי מּכל ְְְְֱִִֵֵֶַָָָָֹֹ

עּמהם  ּדרׁשּוהּוּולהּלחם ורּבֹותינּו העתיד,על . ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּתֹוכחה  ּדברי אֹומר: ואני אּונקלֹוס. ּתרּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָוכן

להם הם  הּׁשירה ּותהא והארץ, הּׁשמים להעיד ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ׁשעׂשה  הראׁשֹונֹות יזּכרּו ולא לבּגד ׁשּסֹופן ְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹֹלעד,
להם, לעׂשֹות עתיד ׁשהּוא הּנֹולדֹות ולא ְֲִֶֶֶַַָָָָֹלהם,

הּדבר  ליּׁשב צרי ּולכאן לפיכ הענין לכאן וכל , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָָָ
ּדרֿודר", ׁשנֹות ּבינּו עֹולם, ימֹות "זכר על ְְְִַָָָֹֹֹמּוסב
היה  זה ּכל לעׂשֹות, עתיד וכן להם, עׂשה ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָּכן

לזּכר  .להם ְִֶָֹ

ÓÏÚa‡יב  ÔB‰˙eÈ¯L‡Ï „È˙Ú È‰B„BÁÏa ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿«¿»¿¿»¿»
È‰BÓ„˜ ÌÈ˜˙È ‡ÏÂ ‡˙„Á˙‡Ï „È˙Ú ‡e‰„¿»ƒ¿ƒ¿«»»¿»ƒ¿««»»ƒ
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micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
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.àBáì,úBìbäì éú÷ãöå.ìk ïéòì äìbz éúçèáä ú÷ãöå(á,úàf äNòé ¨§¦§¨¦§¦¨§¦§©©§¨¨¦¦¨¤§¥Ÿ©£¤Ÿ
.ïläì øeîàä úà äNòiL,Bìlçî.äëàìî íeL úaMä íBéa äNòé àlL ¤©£¤¤¨¨§©¨¥©§¤Ÿ©£¤§©©¨§¨¨

(â,'ä ìà äåìpä øëpä ïa.÷ãö øb àeä,'åâå éðìécáé ìcáäì ïéàL øîBì áLBçå ,äáBhä eìa÷iL úòa ìàøNiî ìcáð äéäà.úåönä íi÷ìe øîLïä ¤©¥¨©¦§¨¤¥¤¤©§¥©§¦©¦¤§¤¦§¨¦¦§¨¥¨¥¤§©§©¨§¥©¤¥¦§Ÿ§©¥©¦§Ÿ¥
,Láé õò éðà.éNòîáe 'ä éa õôç àìå íìBòì éúàa àì elàk éðéøäå ïBøkæì éîL øàMé àì ïk ,éøt ìcâî BðéàL Láé õò Bîk(ã,éúBúaLúéLàøa úaL £¦¥¨¥§¥¨¥¤¥§©¥§¦¥Ÿ¦¨¥§¦§¦¨©£¥¦§¦Ÿ¨¦¨¨§Ÿ¨¥¦§©£©©§©©©§¥¦

.õøàä úaLå,ézöôç øLàa.úåönä íei÷a,éúéøáa íé÷éæçîeäðzpL äìénä úéøa ìò BLeøt Bà .ìàøNé íò úéøa äéìò ézøk øLà éúøBúa íéæçBà §©©¨¨¤©£¤¨¨§¦§¦©¦§Ÿ©£¦¦¦§¦¦£¦§¨¦£¤¨©¦¨¤¨§¦¦¦§¨¥¥©§¦©¦¨¤¦§¨

."úéøa" úáz íéîòt äøNò ùìL íL äøkæpL Eì-Cì úLøôa ,úBúéøa äøNò ùìLa(ä,éúîBçáe éúéáaøä úBîBçå äøæòä úBîBç CBúáe éLc÷î úéáa ¦§Ÿ¤§¥§¦§¨¨©¤§¤¦§§¨¨§Ÿ¤§¥§¨¦¥©§¦§¥¦§Ÿ©§¥¦§¨¦§¨£¨¨§©

mixn zxhr
õøàì ìònî:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðåàéã äéäé ïkøLà éøá ¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´

ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦
åézçìL øLà çéìöäåéúçèáä íi÷úz éàcåaL:áéäçèáää éäBæå §¦§¦−©£¤¬§©§¦«¤§©©¦§©¥©§¨¨¦§¦©©§¨¨

eàöú äçîNá-ékúeìbä ïîïeìáez íBìLáe,íëöøàì eàáezíéøää ¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨§¨−«¨®§§©§§¤¤¨¦´
äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈

,ìLî CøcäãOä éöò-ìëå ¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−
óë-eàçîéíb ,çBîNì íäétëa eké ¦§£¨«©§©¥¤¦§©©

äöéìî ïéðò äæ:âéúçzíB÷îa ¤¦§©§¦¨©³©¦§

õeöòpäíéòLøäLBøá äìòé ©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½
íé÷écö eìLîéãtøqä úçúå ¦§§©¦¦§©¬©©¦§−̈

íéöB÷ éðéî íä õeöòðåñãä äìòé §©£¥¦¥¦©£¤´£©®
äéäåäfä øácäì ýåýéìíL §¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ§¥½
äøeábúBàìãò:úøké àì íìBò §¨§¬©−̈¬Ÿ¦¨¥«

àúeìbä éðáì øîàýåýé øîà äk ¨©¦§¥©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½
ètLî eøîLBøéáçì íãà ïéa ¦§¬¦§¨−¥¨¨©£¥

ä÷ãö eNòå,íB÷nì íãà ïéa-ék ©£´§¨®̈¥¨¨©¨¦«
àBáì éúòeLé äáBø÷äæ éãé ìò §¨³§«¨¦Æ¨½©§¥¤

úBìbäì éú÷ãöåäáeLzä ÷øå §¦§¨¦−§¦¨«§©©§¨

çéLnä úàéa úákòî:áéøLà §©¤¤¦©©¨¦©©§¥³
úàf-äNòé LBðàøeîàä úà ¡Æ©£¤½Ÿ¤¨¨

ähîìøîL da ÷éæçé íãà-ïáe §©¨¤¨¨−©£¦´®̈Ÿ¥³
Bìlçî úaLBìlçlîBãé øîLå ©¨Æ¥«©§½¦§©§§Ÿ¥¬¨−

:òø-ìk úBNòîâøîàé-ìàå ¥£¬¨¨«§©Ÿ©´
ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïaïéîàäì ¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ§©£¦

Baýåýé éðìécáé ìcáä øîàì¥½Ÿ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−
Bnò ìòîàìå äáBhä eìa÷é úòa ¥©´©®§¥§©§©¨§Ÿ

÷cöà änì ïk íàå ,íänò ìa÷à£©¥¦¨¤§¦¥¨¨¤§©

õò éðà ïä ñéøqä øîàé-ìàå§©Ÿ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬
LáééîL øàMé àìå ,éøt ìcâî éðéàå ¨¥«§¥¦§©¥§¦§Ÿ¦¨¥§¦

ékøc øMéà äî ìòå ïBøkæì:ã-ék §¦¨§©¨£©¥©§¦¦
øLà íéñéøqì äåäé øîà | äë́Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³
eøçáe éúBúaL-úà eøîLé¦§§Æ¤©§©½¨«£−

íé÷éæçîe ézöôç øLàaíéæçBà ©£¤´¨®̈§¦©£¦¦−£¦

éúéøáaéúøBúa:äíäì ézúðå ¦§¦¦«§¨¦§¨©¦̧¨¤¹
éúéáaìëéäaéúîBçáeáLBîa §¥¦³©¥¨§«Ÿ©Æ§©

íéð÷fäå ïéøãäðqäãéäìòî íB÷î ©©§¤§¦§©§¥¦¨´§©£¨

çáLeíLåøác àeäå ,äáBèì øBkæiL §¨¨¥½¤¦§§¨§¨¨

áBèàaä ïBøkfî øúBéíéðaî −¥¦¦¨©¨¦¨¦´
íL úBðaîeãò äáBèìúøké àì øLà Bì-ïzà íìBòBîL ïBøëæ: ¦¨®¥³§¨©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«¦§§



ע

:úøké àì øLàåíéåìpä øëpä éðáe £¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³

ì ýåýé-ìòýåýé íL-úà äáäàìe BúøL ©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½

Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½

:éúéøáa íé÷éæçîeæøä-ìà íéúBàéáäå ©£¦¦−¦§¦¦«©£¦¦º¤©´

íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷̈§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯

:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì íäéçáæå§¦§¥¤²§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«

ç:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé éçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

`xenl iy
íéãéñçä éNòî íéøékæî íäL ,íL íáLBî øLà ïéøãäðqä ïéa ,øîBìk .úéaä©©¦§©¥©©§¤§¦£¤¨¨¨¤¥©§¦¦©£¥©£¦¦

.ípîæ íã÷ eéäLå ípîæaL,ãélä Cøc-ìò ,çáLå äìòî eðéäc ,íB÷îàlîî" ïBL ¤¦§©¨§¤¨Ÿ¤§©¨¨¨§©§©£¨§¤©©¤¤©¨§©¥

."åéúBáà íB÷î,íLå.íéàaä úBøBcì BîL CLniL,úBðaîe íéðaî áBè §£¨¨¥¤¦¨¥§©©¨¦¦¨¦¦¨
íéðaî àaä ïBøkfî øúBé áBhä øác àeä ,äáBèì íL BîL øëfiM äî ,øîBìk§©©¤¦¨¥§¨§¨¨¨©¥¦¦¨©¨¦¨¦

.úBðaîe,Bì ïzà íìBò íLìëì ¦¨¥¨¤¤§¨

,øîBìk ,íìBò íL ïzà íäî ãçàå ãçà¤¨§¤¨¥¤¤¥¥¨§©

.äáBèì øëfé íìBò ãòL(å,'ä ìò ¤©¨¦¨¥§¨©
.'ä ìà Bîkì,BúøLBãáòì ,øîBìk §¤§¨§§©§¨§

áeiçä ïî øLà ìk úBNòìå äàøiî¦¦§¨§©£¨£¤¦©¦

.úBNòì,'åâå äáäàìeéãé ìòå ©£§©£¨§©§¥

íéãáòì Bì eéäé äáäàî 'ä eãáòiL¤©©§¥©£¨¦§©£¨¦

änî øúBéå äìéláe íBia ãéîz íéãáBòä̈§¦¨¦©©©§¨§¥¦©

.úBNòì áeiçäMúaL øîBL ìk ¤©¦©£¨¥©¨
,Bìlçî,'ä úðeîàa ìBãb ãBñé àeäL ¥©§¤§¨¤¡©

ïéàå ïéàî íìBòä àøa 'äL äãBî àeäL¤¤¤¨¨¨¨¥©¦§¥

.Búìeæ,éúéøáa íé÷éæçîeíéæçBà ¨©£¦¦¦§¦¦£¦

íò úéøa äéìò ézøk øLà éúøBúa§¨¦£¤¨©¦¨¤¨§¦¦

.äìénä úéøa ìò BLeøt Bà .ìàøNé(æ,'åâå éLã÷ øä ìà íéúBàéáäåeàBáiLk äçîNa íeìa÷iL íéðäkì äeöà ïk ,äçîNa Bìa÷îe Búéáa çøBà ñéðënä Bîk ¦§¨¥¥©§¦©¦¨©£¦¦¤©¨§¦§©©§¦¥©§¥§©§§¦§¨¥£©¤©Ÿ£¦¤§©§§¦§¨§¤¨

.øibúäì,éúlôz úéáa íézçnNåíäéúBìBòáe íúlôúa ìàøNé íò äðLa äðL ,älôzä úéa àeäL ,Lc÷nä úéa ìL äøæòa íîöò íúBàøa íéçîN eéäiL §¦§©¥§¦©§¦§¥§¦¨¦¤¦§§¥¦¦§¨©§¨¨£¨¨¤¥©¦§¨¤¥©§¦¨¨¨§¨¨¦¦§¨¥¦§¦¨¨§¥¤

.íäéçáæáe,íénòä ìëì"éøëpä ìà íâå" Búlôúa Cìnä äîìL øîàL Bîk(`n,g `Îmikln).ìàøNé úãì íéáMì ïkL-ìëå(ç,ìàøNé éçãð õa÷îõa÷îä §¦§¥¤§¨¨©¦§¤¨©§ŸŸ©¤¤¦§¦¨§©¤©¨§¦§¨¤¥©¨¦§©¦§¨¥§©¥¦§¥¦§¨¥©§©¥

.íéBbä ïéa íéçcpä ìàøNé úà,åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò,ìàøNé éçãð õa÷àL øçàì ,øçà Leøt .íéøbä ìk úà åéöa÷ð ìò ãBò õa÷à ,ìàøNé éçãð õa÷àLk ¤¦§¨¥©¦¨¦¥©¦£©¥¨¨§¦§¨¨§¤£©¥¦§¥¦§¨¥£©¥©¦§¨¨¤¨©¥¦¥©¥§©©¤£©¥¦§¥¦§¨¥

ìà÷æçé úàeáða áeúkk ,íL eìtéå ,ìàøNé éøäa íäéìò eöa÷úiL âBâîe âBb íäå ,åéöa÷ð ìò íéøçà íéöa÷ð íäéìò õa÷à ãBò.(hl wxte gl wxt) £©¥£¥¤¦§¨¦£¥¦©¦§¨¨§¥¨¤¦§©§£¥¤§¨¥¦§¨¥§¦§¨©¨¦§©§¤§¥

mixn zxhr
åøëpä éðáeíénòä éðáeýåýé-ìò íéåìpä'ä ìàìäáäàìe BúøL §¥´©¥À̈§¥¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤§¨´§½«§©£¨Æ

ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úàøLà íäá éîúaL øîL ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³©¨Æ
éúéøáa íé÷éæçîe BìlçîéúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLkíéúBàéáäå ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦§¤¨§¦§©¥©£¦¦º

älà ìk íéNBòä úàéLã÷ øä-ìàLc÷nä úéa ìàíézçnNåíçnNà ¤¨¦¨¥¤¤©´¨§¦À¤¥©¦§¨§¦©§¦Æ£©§¥

éúlôz úéáaìltúäì ïëenä úéaa §¥´§¦¨¦½©©¦©¨§¦§©¥

,éðôì íLíäéçáæå íäéúìBòeéäé ¨§¨©Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§

íéìa÷îék éçaæî-ìò ïBöøì §ª¨¦§¨−©«¦§§¦®¦´
àøwé älôz-úéa éúéáïëeî äéäé ¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨

:íénòä-ìëìçéðãà íàð §¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´
õa÷î ýåýéõa÷îäìàøNé éçãð ¡Ÿ¦½§©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®
õa÷à ãBòíéøbåéìòìàøNé ìò ²£©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥

éäìíéôñBð úBåéöa÷ðììàøNiî: ¦§¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

íìLeøé äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³§¨©¦ÆÆ

:Lãwä øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéòãäk ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬©«Ÿ¤³Ÿ

úBð÷æe íéð÷æ eáLé ãò úBàáö ýåýé øîà̈©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ§¥¦´§¥½

áøî Bãéa BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa¦§Ÿ−§¨¨®¦§¦¯¦§©§²§¨−¥¬Ÿ

:íéîéäúBãìéå íéãìé eàìné øéòä úBáçøe ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½§¨¦−¦«¨®

:äéúáçøa íé÷çNîåúBàáö ýåýé øîà äk §©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½

íää íéîia äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½©¨¦−¨¥®

:úBàáö äåäé íàð àìté éðéòa-íbæøîà äk ©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«³Ÿ¨©Æ

çøæî õøàî énò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−¥¤´¤¦§¨®

:LîMä àBáî õøàîeçeðëLå íúà éúàáäå ¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´Ÿ½̈§¨§−

íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ¤§¤³¨¤Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàìèýåýé øîà-äk ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ¨©»§Ÿ̈´

älàä íéîia íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

íBéa øLà íéàéápä étî älàä íéøácä úà¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ©§¦¦½£Â¤§º

:úBðaäì ìëéää úBàáö ýåýé-úéa ãqééék ª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²©¥−̈§¦¨«¦À

øëNe äéäð àì íãàä øëN íää íéîiä éðôì¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³¨«¨¨Æ´Ÿ¦«§½̈§©¬

øvä-ïî íBìL-ïéà àaìå àöBiìå äpðéà äîäaä©§¥−̈¥¤®¨§©¥̧§©¨³¥¨Æ¦©½̈

çlLàå:eäòøa Léà íãàä-ìk-úààéäzòå ©£©©¬¤¨¨¨−̈¦¬§¥¥«§©À̈

ì éðà íéðLàøä íéîië àìäfä íòä úéøàL ´Ÿ©¨¦³¨¦«Ÿ¦Æ£¦½¦§¥¦−¨¨´©¤®

:úBàáö ýåýé íàðáéïzz ïôbä íBìMä òøæ-ék §ª−§Ÿ̈¬§¨«¦«¤´©©¨À©¤¹¤¦¥³

eðzé íéîMäå dìeáé-úà ïzz õøàäå déøt¦§¨Æ§¨Æ̈¤Æ¦¥´¤§½̈§©¨©−¦¦§´

-ìk-úà äfä íòä úéøàL-úà ézìçðäå ílè©¨®§¦§©§¦À¤§¥¦²¨¨¬©¤−¤¨
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(âé)éãN úáeðz ìëàiå õøà éúîa-ìò eäákøé©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®
:øeö Léîìçî ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤¥«©§¦¬«

i"yx£ı¯‡ È˙ÓaŒÏÚ e‰·k¯È∑ הּמקרא ּכל «¿ƒ≈«»√≈»∆ְִַָָ
B‚Â'.ּכתרּגּומֹו e‰·k¯È∑ יׂשראל ׁשארץ ׁשם על ְְַ«¿ƒ≈¿ְִֵֵֶֶֶַָ

הארצֹות  מּכל È„N.ּגבֹוה ˙·ez ÏÎ‡iÂ∑אּלּו ֲִַָָָָ«…«¿…»»ֵ
מּכל  ּולהתּבּׁשל לנּוב ׁשּקּלים יׂשראל ארץ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּפרֹות

הארצֹות  ÚÏqÓ.ּפרֹות L·„ e‰˜iÂ∑ מעׂשה ֲֵָָ«≈ƒ≈¿«ƒ∆«ֲֶַ
לבנֹוּבאחד  מן ּבסיכני:ׁשאמר קציעֹות לי 'הבא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּפיה  על צף הּדבׁש ּומצא הל 'זֹו,החבית'. לֹו: אמר ְִִֶַַַַַָָָָָָָ

היא' ּדבׁש ואּתה ׁשל לתֹוכּה יד 'הׁשקע לֹו: אמר , ְְְְְִֶַַַַַָָָָ
מּתֹוכּה' קציעֹות LÈÓÏÁÓ.(ספרי)מעלה ÔÓLÂ ְֲִִֶַָ¿∆∆≈«¿ƒ

¯eˆ∑(פה ּגּוׁש(מנחות ׁשל זיתים È˙Óa.חלב אּלּו ִֵֵֶָָ»√≈
ı¯‡∑ּגבּה ׂשדה ∑È„N.לׁשֹון LÈÓÏÁ.לׁשֹון »∆ְַֹ»»ְֶָ«¿ƒ
¯eˆ∑ לּתבה ּדבּוק ּכׁשאינֹו סלע. ׁשל וחזקֹו ְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָּתקּפֹו

'חלמיׁש' נקּוד נקּוד ׁשּלאחריו ּדבּוק ּוכׁשהּוא , ְְֲֲִֶֶַָָָָָ
.'חלמיׁש' ְִַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk jxk ycw zexb`)

ארץ ּבמתי על יג)ירּכיבהּו יׂשראל (לב, ׁשארץ ׁשם על ְְֳִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הארצֹות מּכל .(רש"י)ּגבֹוּה . ידיעה קּבלּתי עּתה זה ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ

מארץ  ׁשּבא ואף־על־ּפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמּׁשּובֹו
מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ּוגבעֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהרים
ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,
הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,
אׁשר  החסידּות, ּתֹורת ּפי על ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ
החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

Êa˙יג  ÔeÏÎB‡Â ‡Ú¯‡ Èt˜z ÏÚ Ôe¯L‡«¿ƒ«»¿≈«¿»¿»ƒƒ«
ÈÒÎÂ ÔÈÂ¯˜ ÈËÈÏL ˙Êa ÔB‰Ï ·‰ÈÂ ÔB‰È‡Ò»¿≈ƒ«¿ƒ««ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:ÔÈÙÈ˜z ÔÈk¯k È·˙È»¿≈¿«ƒ«ƒƒ

:älàâéúéa íéBba äìì÷ íúééä øLàk äéäå ¥«¤§¨¿̈©£¤Á¡¦¤̧§¨¹̈©¦À¥³

íúééäå íëúà òéLBà ïk ìàøNé úéáe äãeäé§¨Æ¥´¦§¨¥½¥µ¦´©¤§¤½¦§¦¤−

:íëéãé äð÷æçz eàøéz-ìà äëøaãéäë ék §¨¨®©¦−̈¤¡©¬§¨§¥¤«¦´´Ÿ

íëì òøäì ézîîæ øLàk úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼©£¤̧¨©¹§¦§¨©´¨¤À

éö÷äaàìå úBàáö ýåýé øîà éúà íëéúáà ó §©§¦³£«Ÿ¥¤ÆŸ¦½¨©−§Ÿ̈´§¨®§−Ÿ

:ézîçðåèälàä íéîia ézîîæ ézáL ïk ¦¨«§¦¥´©³§¦¨©Æ§¦Æ©¨¦´¨¥½¤

-ìà äãeäé úéa-úàå íìLeøé-úà áéèéäì§¥¦¬¤§¨©−¦§¤¥´§®̈©

:eàøézæèeøac eNòz øLà íéøácä älà ¦¨«¥¬¤©§¨¦−£¤´©«£®©§³

eèôL íBìL ètLîe úîà eäòø-úà Léà úîà¡¤Æ¦´¤¥¥½¡¤Æ¦§©´¨½¦§−

:íëéøòLaæé-ìà eäòø úòø-úà | Léàå §©£¥¤«§¦´¤¨©´¥¥À©«

ék eáäàz-ìà ø÷L úòáLe íëááìa eáLçz©§§Æ¦§©§¤½§ª¬©¤−¤©«¤¡¨®¦¯

:ýåýé-íàð éúàðN øLà älà-ìk-úàçééäéå ¤¨¥²¤£¤¬¨¥−¦§ª§Ÿ̈«©§¦²

:øîàì éìà úBàáö äåäé-øácèéøîà-äk §©§¨¬§¨−¥©¬¥«Ÿ«Ÿ¨©º

íBöå éLéîçä íBöå éòéáøä íBö úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨À´¨§¦¦¿§´©£¦¦Á§¸

äãeäé-úéáì äéäé éøéNòä íBöå éòéáMä©§¦¦¹§´¨£¦¦À¦§¤³§¥§¨Æ

úîàäå íéáBè íéãòîìe äçîNìe ïBNNì§¨´§¦§½̈«§Ÿ£¦−¦®§¨¡¤¬

:eáäà íBìMäåëãò úBàáö ýåýé øîà äk §©¨−¡¨«¬Ÿ¨©−§Ÿ̈´§¨®µŸ

:úBaø íéøò éáLéå íénò eàáé øLààëeëìäå £¤´¨´Ÿ©¦½§Ÿ§¥−¨¦¬©«§«¨§¿

úBlçì CBìä äëìð øîàì úçà-ìà úçà éáLéŸ§¥Á©©̧¤©©¹¥ÀŸ¥§¨³¨Æ§©Æ

äëìà úBàáö ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´§¨®¥§−̈

:éðà-íbáëíéîeöò íéBâå íéaø íénò eàáe ©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ§¦´£¦½

-úà úBlçìe íìLeøéa úBàáö ýåýé-úà Lwáì§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−¦¨®̈¦§©−¤

:ýåýé éðtâëíéîia úBàáö ýåýé øîà äk §¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´

ì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änääúBðL ¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´£¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´

ðëa e÷éæçäå íéBbääëìð øîàì éãeäé Léà ó ©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ

:íënò íéäìà eðòîL ék íënò¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬¦¨¤«



epif`dעב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd iriax meil inei xeriy

(ãé)íéìéàå íéøk áìç-íò ïàö áìçå ø÷a úàîç¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦¥̧¤¨¦¹§¥¦³
áðò-íãå ähç úBéìk áìç-íò íéãezòå ïLá-éða§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤¦§´¦¨®§©¥−̈

:øîç-äzLz¦§¤¨«¤
i"yx£Ô‡ˆ ·ÏÁÂ ¯˜a ˙‡ÓÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ∆¿«»»«¬≈…ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א ּבקר (מלכים ועׂשרים ּבריאים ּבקר "עׂשרה ְְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָ
צאן" ּומאה ÌÈ¯k.רעי ·ÏÁŒÌÚ∑ ּבימי היה זה ְִֵָֹƒ≈∆»ƒִֵֶָָ

ׁשּנאמר: הּׁשבטים, ו)עׂשרת ּכרים (עמוס "ואֹוכלים ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָ
hÁ‰.מּצאן" ˙BÈÏk ·ÏÁ∑,ׁשלמה ּבימי היה זה ִֹ≈∆ƒ¿ƒ»ְִֵֶָָֹֹ

ד)ׁשּנאמר: א וגֹו'"(מלכים ׁשלמה לחם ÚŒÌ„Â·."ויהי ְְְֱִֶֶֶֶַַֹֹ¿«≈»
¯ÓÁŒ‰zLz∑ הּׁשבטים עׂשרת ו)ּבימי "הּׁשֹותים (עמוס ƒ¿∆»∆ְֲִִִֵֶֶַַָ

יין  a˜¯."ּבמזרקי ˙‡ÓÁ∑ מעל הּנקלט ׁשּומן הּוא ְְְִִֵַ∆¿«»»ְִֵַַָָ
החלב  ˆ‡Ô.ּגּבי ·ÏÁÂ∑ ּוכׁשהּוא צאן, ׁשל חלב ֵֶַָָ«¬≈…ְֶֶָָֹ

'חלב'ּדבּוק  ּכמֹונקּוד ּפּתח, כג)ּבחטף "ּבחלב (שמות ְֲֲֲֵֵַַַַָָָ
ŒÈa.ּכמׁשמעֹו∑ÌÈÏÈ‡Â.ּכבׂשים ∑ÌÈ¯k.אּמֹו" ִ»ƒְִָ¿≈ƒְְַָ¿≈
ÔL·∑היּו hÁ‰.ׁשמנים ˙BÈÏk∑ ׁשמנים חּטים »»ְִֵָƒ¿ƒ»ְִִִֵ

ּככּוליא  וגּסין ּכליֹות, ׁשֹותה ∑ÚŒÌ„Â·.ּכחלב היה ְְְְֲִֵַַָָ¿«≈»ֶָָ
חׁשּוב ענב  יין ארּמי ∑ÓÁ¯.וטֹועם ּבלׁשֹון .יין ְִֵֵַָָ»∆ְֲִִַַָ
¯ÓÁ∑,ּבּטעם מׁשּבח לׁשֹון אּלא ּדבר, ׁשם זה אין »∆ְְֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּבלע"ז מקראֹות (ווייניכט)ווינו"ש ׁשני לפרׁש יׁש ועֹוד . ְְְְְִֵֵֵַַָָ
ּתקּפי  על 'אׁשרינּון אּונקלֹוס: ׁשל ּתרּגּום אחר ְְְְְִֵֶַַַַַַָָהּללּו

וגֹו''' .ארעא ְְַָ

(åè)Lhiå úéNk úéáò zðîL èòáiå ïeøLé ïîLiå©¦§©³§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ
:BúòLé øeö ìaðéå eäNò dBìà¡´©¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«

i"yx£˙È·Ú∑ עבי לׁשֹון:∑ÈNk˙.לׁשֹון "ּכּסית", ּכמֹו »ƒ»ְֳִ»ƒ»ְְִִָ
טז) מּבפנים (איוב ׁשּׁשמן ּכאדם ּבחלּבֹו", ּפניו ּכּסה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָ"ּכי

אֹומר: הּוא וכן מּבחּוץ, נכּפלים "וּיעׂש(שם)ּוכסליו ְְְִִִֵֵַַַַָָָ
כסל" עלי קל ∑ÈNk˙.ּפימה לׁשֹון 'ּכּסּוי'יׁש ,ּבלׁשֹון ֲִֵֶָָ»ƒ»ְִִֵַָ

יב)ּכמֹו: 'ּכׂשית'(משלי ּכתב ואם ערּום". קלֹון "וכסה ְְְִִִֶַָָָָֹ

אחרים  את ּכּסית נׁשמע היה ּכמֹו:ּדגּוׁש, טו), "ּכי (איוב ְְֲִִִִִֵֶַָָָָ
ּפניו" B˙ÚLÈ.ּכּסה ¯eˆ ÏaÈÂ∑ּכמֹו ּובּזהּו, ּגּנהּו ִָָָ«¿«≈¿À»ְִִָָ

ח)אמר:ׁשּנ אין "אחֹוריהם (יחזקאל וגֹו'", ה' היכל אל ְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַ
מּזה  ּגדֹול .נּבּול ִִֶָ

(æè):eäñéòëé úáòBúa íéøæa eäàð÷é©§¦ª−§¨¦®§«¥−Ÿ©§¦ª«

i"yx£e‰‡˜È∑חמתֹו ּבהם ∑ÚB˙a·˙.וקנאתֹוהבעירּו ׁשּנאמר ּוכׁשפים, זכּור מׁשּכב ּכגֹון ּתעּובים ּבמעׂשים «¿ƒÀְְְֲִִִָָ¿≈…ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָ
.""ּתֹועבה  ֵָ

(æé)íeòãé àì íéäìà dìà àì íéãMì eçaæé¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®
:íëéúáà íeøòN àì eàa áøwî íéLãç£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ§¨−£«Ÿ¥¤«

i"yx£dÏ‡ ‡Ï∑'צרֹו ּבהֹון 'ּדלית אּלּוּכתרּגּומֹו: , …¡…«ְְְְִִֵַ
צרֹו ּבהם ּכפּולה היה קנאה היתה עכׁשו לא .ּכמֹו ְְְְְְִֶַָָָָָָָָֹ

e‡a ·¯wÓ ÌÈL„Á∑(ספרי)היּו לא האּומֹות אפּלּו ¬»ƒƒ»…»ֲִָָֹ
אֹומר: היה אֹותם, רֹואה ׁשהיה נכרי ּבהם, ְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָרגילים

יהּודי' צלם ‡·˙ÌÎÈ.'זה Ìe¯ÚN ‡Ï∑יראּו לא ְִֶֶֶ…¿»¬…≈∆ְָֹ

מּפניהם  ׂשערתם עמדה לא ׂשערֹות מהם, ּדר . ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ל  ויׁשהאדם ּב'ּספרי'. נדרׁש ּכ יראה, מחמת עמד ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָֹ

לׁשֹון  "ׂשערּום", עֹוד יג)לפרׁש ירּקדּו(ישעיה "ּוׂשעירים ְְְְְְִִֵַָָ
הם  ׂשעירים ׂשעירים ׁשם", אבֹותיכם עׂשּו לא ׁשדים, ְְֲִִִִִֵֵֵֶָָֹ

.הּללּו ַָ

(çé)Lz Eãìé øeö:Eììçî ìà çkLzå ¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬§«Ÿ§¤«

i"yx£ÈLz∑ להטיב ּכׁשּבא ּדרׁשּו: ורּבֹותינּו ּתׁשּכח. ∆ƒְְְְְִִֵֵֶַַָָ
ּכחֹו ּומּתיׁשים לפניו מכעיסין אּתם מּלהטיב לכם, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

EÏÏÁÓ.לכם  Ï‡∑ לׁשֹון מרחם, כט)מֹוציא (תהלים ֶָ≈¿…¿∆ְֲִֵֶֶ
אּילֹות", מח)"יחלל ּכּיֹולדה (שם .""חיל ְִֵֵַַָָֹ

ß ixyz 'd iriax mei ß

(èé):åéúðáe åéða ñòkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ÌÚיד  ÔB‰ÈËÈÏLÂ ÔB‰ÈÎÏÓ ˙Êa ÔB‰Ï ·‰È¿«¿ƒ««¿≈¿«ƒ≈ƒ
ÔB‰Ú¯‡„ ‡ÓÚ ÔB‰ÈÙ˜˙Â ÔB‰È·¯·¯ ¯˙Ú…««¿¿≈¿«ƒ≈«»¿«¿¬
ÔB‰˙È¯LÓe ÔB‰ÈÏÈÁ ˙Êa ÌÚ ÔB‰zÒÁ‡Â¿«¬«¿¿ƒƒ«≈≈«ƒ¿»¿

:‡ÈÓk „LzÈ‡ ÔB‰È¯ab Ì„Â¿«ƒ»≈ƒ»«¿«»

˜‡טו  ÛB˜z ÁÏˆ‡ ËÚ·e Ï‡¯NÈ ¯zÚÂ¿««ƒ¿»≈¿««¿«¿¿»
Ê‚¯‡Â d„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏt ˜·Le ÔÈÒÎƒ¿ƒ¿«»¿«¡»»¿»¿≈¿«¿≈

:d˜¯Ù„ ‡ÙÈ˜z Ì„√̃»«ƒ»¿»¿≈

z·ÚB˙a‡טז  ÔÂÚË ÔÁÏÙa È‰BÓ„˜ e‡È˜‡«¿ƒ»»ƒ¿»¿»«¬»¿∆¿»
:È‰BÓ„˜ eÊÈ‚¯‡«¿ƒ»»ƒ

„Ï‡יז  ÔÏÁc CB¯ˆ ÔB‰a ˙ÈÏc ÔÈ„LÏ eÁa„«»¿≈ƒƒ≈¿¿«¬»ƒ»
‡Ï ‡„È·Ú˙‡ ·È¯˜Ó È„ ‡z„Á ÔeÚ„È¿»À«¿»ƒƒ»ƒƒ¿¬ƒ»»

:ÔBÎ˙‰·‡ ÔB‰· e˜qÚ˙‡ƒ¿«»¿¬»»¿

z˜·L‡יח  ‡˙L˙‡ C‡¯·„ ‡ÙÈ˜˙ ‡ÏÁ„«¬»«ƒ»ƒ¿»»ƒ¿¿≈»¿«¿»
:C„·Ú„ ‡‰Ï‡ ÔÁÏÙ»¿«¡»»¿»¿»

eÊÈ‚¯‡„Óיט  dÊ‚¯ Û˜˙e ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚e¡ƒ√»¿»¿≈»¿≈ƒ¿«¿ƒ
:Ô·e ÔÈa È‰BÓ„»̃»ƒ¿ƒ¿»



עג epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'd iriax meil inei xeriy

(ë)íúéøçà äî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´©«£¦¨®
:ía ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬¨«

i"yx£Ì˙È¯Á‡ ‰Ó∑ ּבסֹופם ּבהם ּתעלה Èk.מה »«¬ƒ»ְֲֶֶַַָָƒ
‰n‰ ˙Ît‰z ¯B„∑רצֹונֹו Œ‡Ï.לכעס מהּפכין «¿À…≈»ְְְְִַַַ…

Ìa ÔÓ‡∑ נּכרים ּגּדּולי איןּדר הֹוריתים ּכי ּבהם, ≈À»ִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
מּמּנה  וסרּו ב)לׁשֹון ∑‡ÔÓ.טֹובה "ויהי (אסתר ְִֶָָָ≈Àְְִַ

ּבלע"ז נודריטור"ה אחר:.(ערציהען)אֹומן", ּדבר ְֵֵַַַָָ
אמּונה  לׁשֹון ּבסיני "אמן", אמרּו ּכתרּגּומֹו. , ְְְְְֱִֵַַָָֻ

הבטחתם  ּבּטלּו קּלה ּולׁשעה ונׁשמע", ְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ"נעׂשה
העגל  .ועׂשּו ְֵֶָָ

(àë)éðàå íäéìáäa éðeñòk ìà-àìá éðeàð÷ íä¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®©«£¦Æ
:íñéòëà ìáð éBâa íò-àìa íàéð÷à©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

i"yx£Èe‡˜∑ חמתי ּבדבר ∑·Ï‡Œ‡Ï.הבעירּו ƒ¿ƒְֲִִִָ¿…≈ְָָ
אלּה להם ∑ÌÚŒ‡Ïa.ׁשאינֹו ׁשאין ּבעֹובדיּֿכֹוכבים ֱֵֶַֹ¿…»ְְִֵֵֶֶָָ

ׁשּנאמר: ּכמֹו כג)ׁשם, העם (ישעיה זה ּכׂשּדים ארץ "הן ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

אֹומר: הּוא ּובעׂשו היה", א)לא אּתה (עובדיה  "ּבזּוי ְֵֵַָָָָָֹ
‡ÌÒÈÚÎ.מאד" Ï· ÈB‚a∑ הּוא וכן הּכֹופרים, אּלּו ְֹ¿»»«¿ƒ≈ְְִֵֵַ

יד)אֹומר: אלהים (תהלים אין ּבלּבֹו נבל .""אמר ְֱִִֵֵַָָָֹ

(áë)ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ékúézçz ìBàL-ãò ¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´©§¦®
:íéøä éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬¨¦«

i"yx£‰Á„˜∑ ּבערה.„˜ÈzÂ∑ היסֹוד ּבכם .עד »¿»ֲָָ«ƒ«ְֶַַָ
dÏ·ÈÂ ı¯‡ ÏÎ‡zÂ∑ויבּולּה ∑Ë‰ÏzÂ.ארצכם «…«∆∆ƒÀ»ְְִֶַָ«¿«≈

הּמיּסדת  ׁשּנאמר:ירּוׁשלים ההרים, קכה)על (שם ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָֻ
לּה סביב הרים .""ירּוׁשלים ְִִִַָָָָ

(âë):ía-älëà évç úBòø Bîéìò ätñà©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
i"yx£˙BÚ¯ BÓÈÏÚ ‰tÒ‡∑,רעה על רעה אחּבר «¿∆»≈»ֲֵַַָָָָ

כט)לׁשֹון  ׁשנה",(ישעיה על ׁשנה כט)"ספּו "ספֹות (לעיל ְְְַָָָָ
ז)הרוה", אחר (ירמיה ּדבר זבחיכם". על ספּו "עֹולֹותיכם ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אכּלה  ּכמֹו"אסּפה", יט), ּתספה"(בראשית ÈvÁ."ּפן ְְֲִֶֶֶֶַַָƒ«
ÌaŒ‰lÎ‡∑ לפי זֹו, ּוקללה ּבהם. אׁשלים חּצי ּכל ¬«∆»ְְְִִִֶַַָָָָ

ּכלים  אינם והם ּכלים חּצי היא: לברכה .הּפרענּות, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(430 'nr c f"nyz zeiecreezd - f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

ּבם אכּלה כג)חּצי ּכלים(לב, אינם והם ּכלים (רש"י)חּצי ְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ויראה.חּצי  אהבה הינּו - ּכלים (למּוטב) אינם ּבכלֹות והם - ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָ

הוי' אני הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּנפׁש
אי להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹלא
מּגיע  ולא הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי" לא הוי' ּב"אני יהּודי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמתּבֹונן

חסד  ׁשּזה הּבעל־ׁשם־טֹוב, ּתֹורת ועל־ּדר הּנפׁש? ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַלכלֹות
ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמה'
ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש
ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

(ãë)úîäa-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe áòø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤§¥ŸÆ
:øôò éìçæ úîç-íò ía-çlLà£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«

i"yx£·Ú¯ ÈÊÓ∑ ואין כפן', 'נפיחי ּתרּגם: אּונקלֹוס ¿≈»»ְְְְְִִֵֵֵָָ
הּדרׁשן  מׁשה רּבי ׁשל ּומּׁשמֹו עליו. מֹוכיח עד ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלי
מגּדל  ּכחּוׁש אדם רעב, ׂשעירי ׁשמעּתי: ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּטּולֹוׁש"א

ּבׂשרֹו על א ∑ÈÊÓ.ׂשער מזיא,לׁשֹון ׂשער, רּמי: ְֵַָָ¿≈ְְֲִֵַַָָ
ּבמזיא ּדהוה  מהּפ.ÛL¯ ÈÓÁÏe∑ הּׁשדים ְְְֲֵַַַָָ¿À≈∆∆ִֵַ

ׁשּנאמר: ּבהם, ה)נלחמּו יגּביהּו(איוב רׁשף "ּובני ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָ
ׁשדים  והם È¯È¯Ó.עּוף", ·Ë˜Â∑ ׁשד ּוכריתּות ְִֵֵ¿∆∆¿ƒƒְִֵ

מרירי. –ׁשּׁשמֹו ּכמֹוקטב יג)ּכריתה, "אהי (הושע ְְְְֱִִִִֶֶֶָ
ׁשאֹול" קטב.˙Ó‰aŒÔLÂ∑(ספרי) היה מעׂשה ְְְָ¿∆¿≈…ֲֶַָָ

ּוממיתין  נֹוׁשכין הרחלים ÙÚ¯.והיּו ÈÏÁÊ ˙ÓÁ∑ ְְְְִִִִֵָָ¬«…¬≈»»
העפר, על ּגחֹונם על המתהּלכים נחׁשים ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָארס
מרּוצת  לׁשֹון זחילה, הארץ. על הּזֹוחלים ְְְֲִִִֶַַַַַָָָּכּמים
על  הּמׁשפׁשף ּדבר מרּוצת ּכל וכן העפר, על ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָהּמים

והֹול .העפר ְֵֶָָ

Ó‡כ  ÈÓ„˜ ÈÏ‚ ÔB‰Ó ÈzÎL ˜ÏÒ‡ ¯Ó‡Â«¬«¡«≈¿ƒ¿ƒƒ¿¡ƒ√»«»
‡Èa Ôe‡ eÈL‡„ ‡¯„ È¯‡ ÔB‰ÈÙBÒ· È‰È¿≈¿≈¬≈»»¿«¿ƒƒ¿«»

:eÓÈ‰ ÔB‰a ˙ÈÏ„ƒ≈¿≈»

‡¯‚eÊÈכא  ‡ÏÁ„ ‡Ïa ÈÓ„˜ e‡È˜‡ Ôe‡ƒ«¿ƒ√»«¿»«¬»«¿ƒ
ÌÚ ‡Ïa Ôe˜‡ ‡‡Â ÔÂÚË ÔÁÏÙa ÈÓ„√̃»«¿»¿««¬»«¬»«¿ƒ¿»«

:ÔeÊ‚¯‡ ‡LÙË ‡ÓÚa¿«»«¿»«¿≈ƒ

Ê‚¯aכב  ÈÓ„˜Ó ˜Ù ‡L‡k ÛÈ˜z Ìe„˜ È¯‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«ƒ√»«ƒ¿«
‡Ú¯‡ ÛÒ‡Â ˙È‡¯Ú ÏB‡L „Ú ÈˆLÂ¿≈≈«¿¬»ƒ¿»≈«¿»

:‡È¯eË ÈÙÈÒ „Ú ˙ÈˆLÂ dzÏÏÚÂ«¬«¿«¿≈ƒ««¿»≈«»

·‰ÔB:כג  ÈˆL‡ ÈLzÎÓ ÔÈLÈa ÔB‰ÈÏÚ ÛÒ‡»≈¬≈ƒƒ¿«»«¡≈≈¿

¯ÔÈÁeכד  ÈLÈ˙Îe ÛeÚ ÈÏeÎ‡Â ÔÙÎ ÈÁÈÙ¿ƒ≈»»«¬≈¿ƒ≈ƒ
˙ÓÁ ÌÚ ÔB‰· È¯‚‡ ‡¯a ˙ÂÈÁ ÔLÂ ÔLÈaƒ»¿≈≈«»»¡»≈¿ƒ¬«

:‡¯ÙÚa ÔÈÏÁÊ„ ‡ÈÈz«ƒ«»¿»¬ƒ¿«¿»
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(äë)øeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
:äáéN Léà-íò ÷ðBé äìeúa-íb©§½̈¥−¦¦¬¥¨«

i"yx£·¯ÁŒÏkLz ıeÁÓ∑ ּתׁשּכלם לעיר מחּוץ ƒ¿«∆∆∆ְְִִֵַָ
ּגיסֹות  ‡ÓÈ‰.חרב ÌÈ¯„ÁÓe∑ ונמלט ּכׁשּבֹורח ְֶֶָ≈¬»ƒ≈»ְְְִֵֶַָ

לּבֹו חדרי החרב, אימה מן מחמת עליו ,נֹוקפים ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּדב  ּבּה. והֹול מת אימה",והּוא "ּומחדרים אחר: ר ְְֲִֵֵֵֵֵַָָָָָ

ּדבר  אימת ּתהיה ּׁשּנאמר:ׁשּבּבית ּכמֹו ט), "ּכי (ירמיה ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַ
אּונקלֹוס. ּתרּגם וכן ּבחּלֹונינּו", מות ּדבר (ספרי)עלה ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָ

ּׁשעׂשּו מה על ּתׁשּכלֿחרב", "מחּוץ ְִֵֶֶֶֶַַַַָאחר:
ׁשּנאמר: יא)ּבחּוצֹות, ירּוׁשלים (ירמיה חּוצֹות "ּומסּפר ְְֱִִֶֶַַַַָ

לּבׁשת" מזּבחֹות ‡ÓÈ‰.ׂשמּתם ÌÈ¯„ÁÓe∑ על ְְְִֶֶַַֹ≈¬»ƒ≈»ַ
ׁשּנאמר: חדרים, ּבחדרי ּׁשעׂשּו ח)מה "אׁשר (יחזקאל ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּבחדרי  איׁש ּבחׁש עֹוׂשים יׂשראל ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָֹזקני
."מׂשּכיתֹו ְִַ

(åë):íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôà ézøîà̈©−§¦©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«

i"yx£Ì‰È‡Ù‡ Èz¯Ó‡∑.אֹותם אפאה ּבלּבי אמרּתי »«¿ƒ«¿≈∆ְְְִִִֶַַָָ
מעלי  להׁשליכם ּפאה, אׁשיתם "אפאיהם", לפרׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש

ּבעזרא: מצינּו ודגמתֹו ט)הפקר, להם (נחמיה "וּתּתן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ
חּברֹו וכן להפקר, לפאה", ותחּלקם ועממים ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָממלכֹות
רגזי  'יחּול ּכתרּגּומֹו: אֹותֹו ּפֹותרים ויׁש ְְְְְְִִֵֵֵַַָמנחם.

לכּתב:עליהֹון' לֹו היה ּכן ׁשאם יּתכן, ולא , ְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹֹ

ּכמֹו: ליסֹוד, ואחת לׁשּמּוׁש, אחת א' ְְְְֲִִֵֶַַַַַ'אאפאיהם',
מה) טז)"אאּזר",(ישעיה והא'(איוב פי", ּבמֹו "אאּמצכם ְְְְֲֲִִֶֶַַָ

אחר  ּתרּגם ואּונקלֹוס ּכלל. ּבֹו ראּויה אינּה ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָהּתיכֹונה
הּבריתא  זֹולׁשֹון ּתבה החֹולקת ּב'ּספרי', הּׁשנּויה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ

'אּתנם  ּבאּפי: אמרּתי הם, אי אף אמרּתי ּתבֹות: ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלׁשלׁש
הם'? אּיה עליהם: רֹואיהם ׁשּיאמרּו אינם, .ּכאּלּו ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹ

(æë)eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà ñòk éìeì¥À©³©¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ
:úàæ-ìk ìòt ýåýé àìå äîø eðãé̈¥´½̈¨§¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ

(çë):äðeáz íäa ïéàå änä úBöò ãáà éBâ-ék¦²Ÿ©¬¥−¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

[gkÎfk] i"yxit£¯e‚‡ ·ÈB‡ ÒÚk ÈÏeÏ∑ ׁשּכעס לא אם ≈««≈»ִֶַַֹ
עליהם  ּכנּוס להם להׁשחיתם האֹויב יּוכל ואם , ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ

יתלה ויׁשחיתם  ולא ּובאלהיו, ּבֹו הּגדּלה יתלה , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ
ינּכרּו צרימֹו", ינּכרּו "ּפן ׁשּנאמר: וזהּו ּבי, ְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָֻהּגדּלה

ּבעבֹודתּֿכֹוכ  ּגבּורתם לתלֹות ׁשאין הּדבר בים, ְְֲִִֵֶַַַָָָָָ
ׁשּלֹו B‚Â',.הּגדּלה ‰Ó¯ e„È e¯Ó‡ÈŒÔtÈk∑ ְֶַָֻ∆…¿»≈»»¿ƒ

ּגֹוי  e·z‰.אֹותֹו Ì‰a ÔÈ‡Â ‰n‰ ˙BˆÚ „·‡∑ …«≈≈»¿≈»∆¿»
חכמים ׁשאּלּו וגֹו'היּו ירּדף "איכה זאת: ."יׂשּכילּו ְְְֲִִִִֵֶַָָָֹֹ

ß ixyz 'e iying mei ß

(èë):íúéøçàì eðéáé úàæ eìékNé eîëç eì¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
i"yx£Ì˙È¯Á‡Ï eÈ·È∑ ּפרענּותם לסֹוף להתּבֹונן לב יׂשראל יּתנּו .ׁשל »ƒ¿«¬ƒ»ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

(ì)äááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®
:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íà¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«

i"yx£„Á‡ Ûc¯È ‰ÎÈ‡∑מּיׂשראל מּמּנּו ‰Ì¯ÈbÒ.אלף '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆŒÈk ‡ÏŒÌ‡∑ ּומסרם מכרם ≈»ƒ¿…∆»ְִִִֵֶֶֶָƒ…ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְְָָָָ
ּבלע"ז דילבר"ר .(איבערגעבען)ּבידנּו, ְְֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(323 'nr hi jxk zeiecreezd mgpn zxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

הסּגירם וה' מכרם צּורם ל)ּכי (לב, ְְִִִַָָָָ
אּמֹות  ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ּבדֹורנּו ׁשהיּו ל"ע ְְִֵֶֶַַָָָָֹֹֻהּׁשמדֹות
היא  ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה לגֹוי אין ׁשהרי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹולם,

הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע מּמׁש. מּמעל אלקה ְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹחלק
ּבארץ  "טבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ׁשלט לא ואבניו ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֹהּגׁשמי
ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין וקל־וחמר ּכל־ׁשּכן - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשעריה"

BÓ˙‡כה  ˙‚¯Á ‡ÈÂzÓe ‡a¯Á Ïk˙z ‡¯aÓƒ»»¿«≈«¿»ƒ¿»«»«¿«»
ÌÚ ÔB‰È˜È ÔB‰˙ÓÏBÚ Û‡ ÔB‰ÈÓÏeÚ Û‡«≈≈«≈»¿»¿≈ƒ

:ÔB‰È·Ò L‡¡«»≈

ÔeˆL‡Âכו  ÔB‰ÈÏÚ ÈÊ‚¯ ÏeÁ‡ ˙È¯Ó‡¬»ƒ≈»¿ƒ¬≈∆¡≈ƒ
:ÔB‰È¯Îe„ ‡L‡ ÈaÓ ÏË·‡¡««ƒ¿≈¡»»¿»≈

„ÓÏÈ‡כז  LÈk ‰‡Ò„ ‡Ê‚¯ ÔBÙÏeÏ‡ƒ»»¿»¿»¿»¿ƒƒ¿»
‡„È Ôe¯ÓÈÈ ‡ÓÏÈ„ ‡··„ ÏÚa ·¯·¯˙Èƒ¿«¿«¿≈¿»»ƒ¿»≈¿¿»»
:‡„ Ïk ˙Â‰ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ÏÂ ‡Ï ˙ÙÈ˜¿̇ƒ«»»¿»ƒ√»¿»¬«»»

ÔB‰aכח  ˙ÈÏÂ Ôe‡ ‰ˆÚ È„a‡Ó ÌÚ È¯‡¬≈«¿«¿≈≈»ƒ¿≈¿
:e˙ÏÎeÒ¿¿»

È‰Èכט  ‡Ó e¯·Ò ‡„· eÏkzÒ‡ eÓÈkÁ eÏ‡ƒ«ƒƒ¿«»¿»¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÙBÒ·¿≈

Ôe˜¯ÚÈל  ÔÈ¯˙e ‡ÙÏ‡ „Á ÛB„¯È ÔÈ„Î‡∆¿≈ƒ¿««¿»¿≈∆∆¿
ÈÈÂ Ôe¯ÒÓ ÔB‰tÈ˜z È¯‡ Ô‰Ï‡ ‡˙Ba¯Ï¿ƒ»∆»≈¬≈«ƒ¿¿»ƒ«¿»

:ÔeÓÏL‡¬¿≈ƒ



עה epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'e iying meil inei xeriy
אּלא ואחד). אחד ּכל ּבתֹו ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי צּורם רּוחני ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָ

והּנה  ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע מּטעם - הסּגירם וה' ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָמכרם
להצּדיק  ׁשאין ּפעם, אמר אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדׁשת ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֻּכבֹוד

ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב אבל . . . מּדאי יֹותר ה' ְְְֲִִִִֵֶַַָָָאת
ה"אנפּת". על לה' יֹודּו ׁשּלעתיד ְְְִֶַַַַַָָָהינּו

(àì):íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àì ék¦²¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«

i"yx£Ì¯eˆ e¯eˆÎ ‡Ï Èk∑ לאֹויבים להם היה זה ּכל ƒ…¿≈»ְִֶֶָָָָָ
הּנּצחֹון, ולאלהיהם להם ולא הסּגירם, ׁשהּׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלהבין
ּכי  צּורנּו, ּכנגד אלהיהם ּכלּום יכלּו לא הּנה עד ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשהרי

ׁשּבּמקרא  "צּור" ּכל סלעם. ּכסלענּו סלע לא לׁשֹון ,. ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ
ÌÈÏÈÏt eÈ·ÈB‡Â∑,אֹותנּו ׁשֹופטים אֹויבינּו ועכׁשו ¿¿≈¿ƒƒְְְְִֵַָָ

להם מכרנּו צּורנּו להם)ׁשהרי מכרנּו ׁשּצּורנּו הרי אחרים: .(ספרים ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָ

(áì)Bîáðò äøîò úîãMîe íðôb íãñ ïôbî-ék¦«¦¤³¤§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ
:Bîì úøøî úìkLà LBø-éápò¦§¥½©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«

i"yx£ÌÙb Ì„Ò ÔÙbÓŒÈk∑ אמרּתי למעלה: מּוסב ƒƒ∆∆¿…«¿»ְְְִַַָָָ
ׁשּמעׂשיהם  לפי – זכרם ואׁשּבית אפאיהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּבלּבי

ועמֹורה  סדם ּכמֹו:∑Ó„L˙.מעׂשה ּתבּואה, ׂשדה ְֲֲֵַַָֹ«¿…ְְְֵָ
ג) אכל",(חבקוק עׂשה לא כג)"ּוׁשדמֹות ב (מלכים ְֵֶָָֹֹ

קדרֹון" מר ∑LB¯ŒÈ·pÚ."ּבׁשדמֹות .עׂשב ְְְִַƒ¿≈ֵֶַ
BÓÏ ˙¯¯Ó ˙ÏkL‡∑ לפי להם, ראּוי מר מׁשקה «¿¿…¿……»ְְִֶֶַַָָ

ּפרענּותם  'ותׁשלמת מעׂשיהם אּונקלֹוס: ּתרּגם וכן , ְְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֻֻ
ּכמררּותהֹון' .עֹובדיהֹון ְְִֵָָ

(âì):øæëà íéðút Làøå íðéé íðépz úîç£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ§¨¦−©§¨«

i"yx£ÌÈÈ ÌÈpz ˙ÓÁ∑ כמרת 'הא ּכתרּגּומֹו: ¬««ƒƒ≈»ְְְַַָָ
ּכֹוס  נחׁשים ּכמרירּות הּנה ּפרענּותהֹון', ּכס ְְְְֲִִִִִֵַַָָֹֻּתּנינּיא

ּפרענּותם  ÌÈ˙t.מׁשּתה L‡¯Â∑ ׁשהּוא ּכֹוסם , ְְִֵָָֻ¿…¿»ƒֶָ
אכזרי  אֹויב .לּנׁשּו מהם אכזר ויּפרע .יבא ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

(ãì):éúøöBàa íeúç éãnò ñîk àeä-àìä£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−§«§Ÿ¨«

i"yx£È„nÚ ÒÓk ‡e‰Œ‡Ï‰∑,ּכסבּורים ּכתרּגּומֹו ¬…»Àƒ»ƒְְְִִַ
ּוׁשמּורים  ּגנּוזים ּכּלם מעׂשיהם? ׁשּׁשכחּתי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֻהם

ׁשדמֹותם ∑‰e‰Œ‡Ï‡.לפני  ּותבּואת ּגפנם ,ּפרי ְַָ¬…ְְְְִַַַָָ
עּמדי  .ּכמּוס ִִָָ

(äì)íBé áBø÷ ék íìâø èeîz úòì ílLå í÷ð éì¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®¦³¨Æ´
:Bîì úãúò Lçå íãéà¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌlLÂ Ì˜ ÈÏ∑ נקם עּמי ּפרענּות ּומזּמן נכֹון ƒ»»¿ƒ≈ְְִִָָָָָֻֻ
ויׁש ּגמּולם. להם יׁשּלם הּנקם ּכמעׂשיהם. להם ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוׁשּלם

'וׁשלֹום' ּכמֹו ּדבר ׁשם "וׁשּלם", והּוא מפרׁשים , ְְְְְְִִֵֵָָָָ
ה)מּגזרת והּדּבּור (ירמיה ּכמֹו ּבהם", אין "והּדּבר :. ְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

להם  אׁשּלם –ואימתי ?ÌÏ‚¯ ËeÓz ˙ÚÏ∑ ְֲֵֵֶַַָָ¿≈»«¿»
עליו  סמּוכים ׁשהן אבֹותם, זכּות ˜¯B·.ּכׁשּתּתֹום Èk ְְְֲִִֵֶֶָָָƒ»

Ì„È‡ ÌBÈ∑ קרֹוב אידם, יֹום עליהם להביא ּכׁשארצה ≈»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶָָָ
לפני  הרּבה ּומזּמן ׁשלּוחים עלֿידי LÁÂ.להביא ְְְְְְִִֵֵַַַָָָֻ¿»

BÓÏ ˙„˙Ú∑ להם העתידֹות יבאּו ּכמֹו∑LÁÂ.ּומהר ¬ƒ…»ֲִֵֶַָָָֹ¿»ְ
ה) מׁשה (ישעיה עליהם העיד ּכאן עד יחיׁשה". ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ"ימהר

ּכׁשּתבא  לעד, הּזאת הּׁשירה להיֹות ּתֹוכחה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹּדברי
מּכאן  מראׁש, הֹודעּתים ׁשאני ידעּו הּפרענּות ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻעליהם
עליהם  ׁשּיבאּו ּתנחּומין ּדברי עליהם העיד ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹואיל

למעלה: אמר אׁשר ּככל הּפרענּות, ל)ּככלֹות (לעיל ְְְְְֲִֶַַַָָָָֻ
הּברכה  האלה הדברים ּכל עלי יבֹואּו כי ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ"והיה

וגֹו' ׁשבּות את אלהי ה' וׁשב וגֹו' ."והּקללה ְְְְְְְֱֶֶַָָָֹ

(åì)äàøé ék íçðúé åéãáò-ìòå Bnò ýåýé ïéãé-ék¦«¨¦³§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ
:áeæòå øeöò ñôàå ãé úìæà-ék¦¨´§©½̈§¤−¤¨¬§¨«

i"yx£BnÚ '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ ּביּסּורין אֹותם ּכׁשּיׁשּפט ƒ»ƒ«ְְְִִִֶָֹ
ּכמֹו עליהם, האמּורים לו)הּללּו ידין (איוב בם "ּכי ְֲֲִִִֵֶַָָָָ

ּבלׁשֹון  מׁשּמׁש אינֹו זה 'ּכי' עּמים. ייּסר ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַעּמים",
לׁשֹון  אּלא מעלה, ׁשל לּדברים טעם לתת ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ'ּדהא'

„··‡לא  ÈÏÚ·e ÔB‰t˜z ‡t˜˙Î ‡Ï È¯‡¬≈»¿»¿»»»¿¿«¬≈¿»»»
:‡È„ BÂ‰¬«»»»

ÔB‰˙eÚ¯tלב  ÌB„Ò„ ‡ÓÚ ˙eÚ¯ÙÎ È¯‡¬≈¿À¿¬«»ƒ¿À¿¬¿
ÈL¯k ÔÈLÈa ÔB‰˙ÁÓ ‰¯ÓÚ ÌÚk ÔB‰˙e˜ÏÂ¿»¿¿«¬…»»»¿ƒƒ¿≈≈

:ÔB‰˙e¯¯Ók ÔB‰È„·BÚ ˙ÓÏL˙Â ÔÈÂÁ∆¿»¿À¿»«»≈ƒ¿»¿

LÈ¯Îeלג  ÔB‰˙eÚ¯t Òk ‡iÈpz ˙¯ÓÎ ‡‰»¿»««ƒ«»…À¿¬¿¿≈
:ÔÈ‡¯ÊÎ‡ ÔÈÂÁ È˙t¿»≈∆¿»«¿¿»ƒ

ÌBÈÏלד  ÔÈÊÈ‚ ÈÓ„˜ ÔÏ‚ ÔB‰È„·BÚ ÏÎ ‡Ï‰¬»»»≈¿»√»«¿ƒƒ¿
:È¯ˆB‡a ‡Ècƒ»¿¿»

Ô„ÚÏלה  ÌÏL‡ ‡‡Â ‡˙eÚ¯t ÈÓ„√̃»«À¿¬»«¬»¬«≈¿ƒ»
ÔB‰¯·z ÌBÈ ·È¯˜ È¯‡ ÔB‰Ú¯‡Ó ÔeÏ‚È„¿ƒ¿≈«¿¬¬≈»ƒ¿»¿

:ÔB‰Ï „È˙Ú„ ÚaÓe««¿»ƒ¿

È‰B„·Úלו  ˙eÚ¯Ùe dÓÚ„ ‡È„ ÈÈ ÔÈ„È È¯‡¬≈¿ƒ¿»ƒ»¿«≈À¿¬«¿ƒ
ÔcÚ·„ È‰BÓ„˜ ÈÏ‚ È¯‡ Ú¯Ù˙È ‡È˜È„«̂ƒ«»ƒ¿¿«¬≈¡ƒ»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈÏËÏhÓ ÔB‰È ‰‡Ò ˙ÁÓ ÔB‰ÈÏÚ Û˜˙˙„ƒƒ¿≈¬≈»«»¿»¿ƒ«¿¿ƒ

:ÔÈ˜È·Le¿ƒƒ



epif`dעו zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iyiy meil inei xeriy
ּכמֹו ּדּבּור, כה)ּתחּלת הארץ",(ויקרא אל תבאּו "ּכי ְְִִִֶֶַָָָֹ

הּקדֹוׁשֿ ויתנחם הּללּו מׁשּפטים עליהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשּיבאּו
עבדיו  על עליהם ּברּוֿהּוא ּולרחם .לׁשּוב ְֲֲֵֵֶַַָָָָ

ÌÁ˙È∑ להרע אֹו להטיב מחׁשבה, הפ Èk.לׁשֹון ƒ¿∆»ְְְֲִֵֵֶַַָָָƒ
„È ˙ÏÊ‡ŒÈk ‰‡¯È∑ יד ּכי הֹולכת ּכׁשּיראה האֹויב ƒ¿∆ƒ»¿«»ְְִִֵֶֶֶֶַָ

ועזּוב  עצּור ּבהם ואפס עליהם, מאד .וחֹוזקת ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶָָָֹ
¯eˆÚ∑ ּבהם ׁשּיעצר ּומֹוׁשל עֹוצר עלֿידי .נֹוׁשע »ְֲֵֵֵֶֶַַַָֹ

·eÊÚ∑ העֹוצר הּמֹוׁשל הּוא ועֹוצר עֹוזב. עלֿידי »ְְֵֵֵֵֵַַָ
האֹויב, על לּצבא ּבצאתם מפּזרים ילכּו ׁשּלא ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻּבעם

מיינטינדו"ר  לע"ז הּנֹוׁשע ∑eˆÚ¯.ּבלׁשֹון הּוא ְִַַ»ַָ
הּמֹוׁשל  ּכמֹו∑eÊÚ·.ּבמעצֹור ג)מחּזק, (נחמיה ְֲֵַַ»ְְָֻ

החֹומה", עד ירּוׁשלים את מט)"וּיעזבּו לא (ירמיה אי" ְְִֵֶַַַַַַָָֹ
ּתהּלה  עיר ."עּזבה ְְִִָָֻ

(æì):Bá eéñç øeö Bîéäìà éà øîàå§¨©−¥´¡Ÿ¥®−¨¨¬«

i"yx£¯Ó‡Â∑ עליהם ‡È.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ¿»«ֲֵֶַָָ≈
BÓÈ‰Ï‡∑ׁשעבדּו ·B.עבֹודתּֿכֹוכבים eÈÒÁ ¯eˆ∑ ¡…≈ְֲִֶַָָ»»

ּכלֹומר  והּצּנה, החּמה מּפני ּבֹו מתּכּסין ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּסלע
הרעה  מן עליהם להגן ּבֹו ּבטּוחין .ׁשהיּו ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָ

(çì)íëéñð ïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´§¦¨®
:äøúñ íëéìò éäé íëøæòéå eîe÷é̈¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«

i"yx£BÓÈÁ·Ê ·ÏÁ ¯L‡∑ אלהּות אֹותן היּו ¬∆≈∆¿»≈ֱָָֹ
יין  וׁשֹותים לפניהם מקריבים ׁשהיּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָאֹוכלים,

Ò˙¯‰.נסיכם  ÌÎÈÏÚ È‰È∑ לכם יהיה הּצּור אֹותֹו ְִָ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»ְִֶֶַָ
ּומסּתֹור  .מחסה ְֲִֶַ

(èì)eàø|éãnò íéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzò §´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−¦¨¦®
éãiî ïéàå àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈§¥¬¦¨¦−

:ìévî©¦«
i"yx£‰zÚ e‡¯∑ ׁשהבאתי הּפרענּות מן הבינּו ¿«»ְִִִֵֵֶַָָֻ

ׁשאֹוׁשיעכם  הּתׁשּועה ּומן מֹוׁשיע, לכם ואין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעליכם
ּבידי  מֹוחה ‰e‡.ואין È‡ È‡∑ להׁשּפיל ואני אני ְְִֵֶָ¬ƒ¬ƒְְֲֲִִִַַ

È„nÚ.להרים  ÌÈ‰Ï‡ ÔÈ‡Â∑ למחֹות ּכנגּדי .עֹומד ְִָ¿≈¡…ƒƒ»ƒְְְִִֵֶ
È„nÚ∑ וכמֹוני ÏÈvÓ.ּדגמתי È„iÓ ÔÈ‡Â∑ ƒ»ƒְְִִָָֻ¿≈ƒ»ƒ«ƒ

ּבי  .הּפֹוׁשעים ְִִַ

ß ixyz 'f iyiy mei ß

(î):íìòì éëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−§Ÿ¨«

i"yx£È„È ÌÈÓLŒÏ‡ ‡O‡ Èk∑ אּׂשא אּפי, ּבחרֹון ּכי ƒ∆»∆»«ƒ»ƒֲִִֶַַָ
עצמי  אל ‡ÈÎ.ּבׁשבּועה ידי ÈÁ Èz¯Ó‡Â∑ לׁשֹון ְְִִִֶַָָ¿»«¿ƒ«»…ƒְ

ּכאׁשר  לא אם ה' נאם אני חי [ּכמֹו הּוא, ְְְֲִִֶַַָָֹֻׁשבּועה

ּבאזני כח),דּברּתם יד "חי (במדבר נׁשּבע אני ּכאן] אף ְְְְֲִִִֶַַַַָָָ
."אנכי  ִָֹ

(àî)éãé ètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈¨¦®
:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà̈¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«

i"yx£Èa¯Á ˜¯a È˙BpLŒÌ‡∑ אׁשּנן להב אם את ƒ«ƒ¿««¿ƒֲִֵֶַַַ
ּכמֹוחרּבי  כא), פלנדו"ר "(יחזקאל ּברק", לּה היֹות למען ְְְֱִַַַָָָ
È„È.(גלאנץ) ËtLÓa ÊÁ‡˙Â∑ רחמים מּדת להּניח ¿…≈¿ƒ¿»»ƒְֲִִִַַַָ

לכם ּבאֹויבי  מעט ׁשהרעּו קצפּתי אני אׁשר והּמה , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּדבר  לרעה. מּדת עזרּו את ידי", "ותאחז אחר: ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹ

נקם הּמׁשּפט  ולנקם ּבּה Ì˜.להחזיק ·ÈL‡ ְְְְֲִִִַַָָָָֹ»ƒ»»
'B‚Â∑,הּמקרא לׁשֹון מּתֹו ּבאּגדה, רּבֹותינּו למדּו ¿ְְְִִֵַַַָָָָָ

ּבׂשרֿודם  ּכמּדת לא ידי", ּבמׁשּפט "ותאחז ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֹׁשאמר
חץ  זֹורק ּבׂשרֿודם מּדת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ִִֵֵַַַָָָָָָמּדת
חּציו  זֹורק והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא להׁשיבֹו, יכל ְְֲִִֵֵַַָָָָֹואינֹו

¯ÔÈˆÈÁלז  BÂ‰„ ‡ÙÈ˜z ÔB‰˙ÏÁ„ Ô‡ ¯ÓÈÈÂ¿≈«»«¬»¿«ƒ»«¬¿ƒƒ
:da≈

ÓÁ¯לח  Ô˙L ÔÈÏÎ‡ BÂ‰ ÔB‰˙ÒÎ ·¯˙ È„ƒ¿«ƒ¿»¿¬»¿ƒ»»¬«
ÔB‰È ÔBÎe„ÚÒÈÂ ÔÚk ÔeÓe˜È ÔB‰ÈkÒƒ¿≈¿¿«ƒ«¬¿¿

:Ô‚Ó ÔBÎÈÏÚ¬≈»≈

‡dÏלט  ˙ÈÏÂ ‡e‰ ‡‡ ‡‡ È¯‡ ÔÚk BÊÁ¬¿«¬≈¬»¬»¿≈¡»
Û‡Â ‡ÈÁÓ ‰ÁÓe ˙ÈÓÓ ‡‡ ÈÓ ¯a«ƒƒ¬»≈ƒ»≈»≈»¿«

:·ÊLÓ È„È ÔÓ ˙ÈÏÂ ‡ÈÒÓ«≈»¿≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ

È¯Ó‡Â˙מ  ÈzÎL ˙Èa ‡ÈÓL· ˙È˜˙‡ È¯‡¬≈«¿≈ƒƒ¿«»≈¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ
:ÔÈÓÏÚÏ ‡‡ ÌÈ«̃»¬»¿»¿ƒ

ÛBÒÓמא  ‡˜¯· eÊÁÎ ÔÈ¯z „Á ÏÚ Ì‡ƒ««¿≈¿≈«¿»ƒ
Û˜˙˙Â Èa¯Á ÈÏ‚˙z ‡ÈÓL ÛBÒ „ÚÂ ‡ÈÓL¿«»¿«¿«»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÈÏÚ·Ïe È‡ÒÏ ‡˙eÚ¯Ù ·È˙‡ È„È ‡È„·¿ƒ»¿ƒ»≈À¿¬»¿»¿«¿«¬≈

:ÌÏL‡ È··„¿»«¡«≈



עז epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'f iyiy meil inei xeriy
ּברק  ׁשהרי ּבידֹו, אֹוחזן ּכאּלּו להׁשיבן ּבידֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַָָָָָָויׁש
ּבמׁשּפט  ותאחז חרּבי, "ּברק ּכאן ׁשּנאמר חּצֹו, ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹהּוא

ּפרענּות  לׁשֹון הּזה והּמׁשּפט ּבלע"ז ידי", הּוא, ְְְְְִִֶַַַַָָָֻ
.יושטיצא"ה 

(áî)ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç øékLà©§¦³¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨¨®¦©³¨¨Æ
:áéBà úBòøt Làøî äéáLå§¦§½̈¥−Ÿ©§¬¥«

i"yx£ÌcÓ ÈvÁ ¯ÈkL‡∑ האֹויב.ÏÎ‡z Èa¯ÁÂ «¿ƒƒ«ƒ»ֵָ¿«¿ƒ…«
¯Na∑ ּבׂשרם.‰È·LÂ ÏÏÁ ÌcÓ∑ ּתהיה זאת »»ְָָƒ«»»¿ƒ¿»ְִֶֹ

חללי ּדם מעון ּדם)להם חללי אחרים: וׁשביה יׂשראל (ספרים ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
מהם  ‡ÈB·.ׁשּׁשבּו ˙BÚ¯t L‡¯Ó∑ ּתחּלת מּפׁשע ֵֶֶָ≈…«¿≈ְִִֶַַ

האֹויב  נפרע ּפרצת ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּכי , ְְְִִִֵֶַַָָָָ
ועונֹות  עונם עליהם ּפֹוקד הּוא ְֲֲֲִֵֵֵֵֶַָָָֹֹמהעֹובדיּֿכֹוכבים,

ּביׂשראל  ׁשּפרצּו ּפרצה מראׁשית .אבֹותיהם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָ

(âî)áéLé í÷ðå íBwé åéãáò-íã ék Bnò íéBâ eðéðøä©§¦³¦Æ©½¦¬©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´
ô :Bnò Búîãà øtëå åéøöì§¨½̈§¦¤¬©§¨−©«

i"yx£BnÚ ÌÈB‚ eÈ¯‰∑יׁשּבחּו הּזמן לאֹותֹו «¿ƒƒ«ְְְְַַַ
ׁשל  ּׁשבחּה מה 'ראּו יׂשראל: את ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהעֹובדיּֿכֹוכבים
הּתלאֹות  ּבכל ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּדבקּו זֹו ְְְֶַַָָָָָָֻאּמה
ּבטּובֹו היּו יֹודעים עזבּוהּו, ולא עליהם ְְְְֲֲִֵֶֶָָָֹׁשעברּו

ÌBwÈ.ּובׁשבחֹו' ÂÈ„·ÚŒÌ„ Èk∑,ּדמיהם ׁשפיכּות ְְִƒ«¬»»ƒְְִֵֶ
ÂÈ¯ˆÏ.ּכמׁשמעֹו ·ÈLÈ Ì˜Â∑ הּגזל ועל על ְְַָ¿»»»ƒ¿»»ְֵַַַָ

ׁשּנאמר:החמס  ּכענין ד), תהיה,(יואל לׁשּמה "מצרים ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ
יהּודה", ּבני מחמס ּתהיה ׁשממה למדּבר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָואדֹום

א)ואֹומר  וגֹו'"(עובדיה יעקב אחי tÎÂ¯."מחמס ְְֲֲִֵֵַַָֹ¿ƒ∆
BnÚ B˙Ó„‡∑ועּמֹו אדמתֹו הּצרֹות ויפּיס על «¿»«ְְִֵַַַַַָָ

האֹויב  להם וׁשעׂשה עליהם, לׁשֹון ∑tÎÂ¯.ׁשעברּו ְְֲֵֵֶֶֶֶָָָָָ¿ƒ∆ְ
ּכמֹו ּופּיּוס, לב)רּצּוי 'אנחינּה(בראשית פניו", "אכּפרה ְְְֲִִִֵַַָָָ

‡„B˙Ó.לרגזּה' ¯tÎÂ∑.עּמֹו אדמתֹו? היא ּומה ְְֵֻ¿ƒ∆«¿»ְִַַַָ
אֹומר: הּוא וכן מתנחמת, ארצֹו מתנחמים, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַּכׁשעּמֹו

פה) "ׁשבּת(תהלים ?ארצ רצית ּבמה ,"ארצ ה' ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָ"רצית
יעקב" נ .ׁשבּות היא אחרים ּב'ּספרי',ּבפנים דרׁשת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ

יהּודה  רּבי נחמיה, ורּבי יהּודה רּבי ּבּה ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָונחלקּו
ּכּלּה ּדֹורׁש נחמיה ורּבי יׂשראל, ּכנגד ּכּלּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻּדֹורׁש
ּכלּפי  ּדֹורׁשּה יהּודה רּבי העֹובדיּֿכֹוכבים. ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּכנגד
"ולא  עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אפאיהם", "אמרּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיׂשראל:
אּבדּו – הּמה" עצֹות אבד גֹוי "ּכי זאת". ּכל ּפעל ְִִֵֵַַָָָֹֹה'
ּתבּונה" ּבהם "ואין נכֹונה. עצה להם ׁשהיא ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּתֹורתי,
"אלף" האּמֹות מן אחד" ירּדף "איכה להתּבֹונן –ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻ
כצּורנּו לא "ּכי מכרם", צּורם ּכי לא "אם ְְִִִֵֵֶָָָֹֹמהם,

ּתכליתֹו עד ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו הּכל נחמיה צּורם", ורּבי . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹ
עצֹות  אבד גֹוי "ּכי העֹובדיּֿכֹוכבים: ּכלּפי ְְְִִֵֵֵַַָָָֹּדֹורׁשּה
"ואֹויבינּו עד ּתחּלה, ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָהּמה",

ÌÙb":ּפלילים  Ì„Ò ÔÙbÓ Èk∑ֿהעֹובדי ׁשל ְִִƒƒ∆∆¿…«¿»ְֵֶָ
B‚Â'.ּכֹוכבים  ‰¯BÓÚ ˙BÓ„MÓe∑ לּבם יׂשימּו ולא ִָƒ«¿¬»¿ְִִָָֹ

ּבי  הּגדּלה LB¯ŒÈ·pÚ.לתלֹות BÓ·Ú∑ הּוא ְְִִַָֻ¬»≈ƒ¿≈

יׂשראל  על אגּור", אֹויב ּכעס "לּולי ְִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאמר:
למֹו", מררת "אׁשּכלת לפיכ ּולהמרירם. ְְְְְְְְִִִַַַָָָָֹֹֹלהרעילם

לבני: ּׁשעׂשּו מה על אֹותם ÌÈpzלהלעיט ˙ÓÁ ְְְִֶַַַַָָָ¬««ƒƒ
ÌÈÈ∑:להם ּׁשעֹוׂשין מה על להׁשקֹותם ÒÓkמּוכן ≈»ְְִֶֶַַַָָָ»À
È„nÚ∑:ׁשּנאמר הּכֹוס, עה)אֹותֹו ּביד (תהלים כֹוס "ּכי ƒ»ƒְֱִֶֶַַַ

וגֹו' ¯‚ÌÏ":ה' ËeÓz ˙ÚÏ∑:ׁשּנאמר (ישעיה ּכענין ְ¿≈»«¿»ְֱִֶֶַָָ
רגל כו) BnÚ":"ּתרמסּנה '‰ ÔÈ„ÈŒÈk∑ זה ּבלׁשֹון ְְִֶֶָָƒ»ƒ«ְֶָ

'ּדהא' ּבלׁשֹון ידין", "ּכי לׁשֹון מׁשּמׁש "ידין" ואין , ְְְְְִִִִֵֵַָָָ
עֹוׁשקיהם  מּיד ריבם את יריב 'ּכי ּכמֹו: אּלא ,יּסּורין, ְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָ

וגֹו'': יד אזלת ּכי יראה ‡BÓÈ‰Ïּכי È‡ ¯Ó‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿»«≈¡…≈
ּכמֹוו  יׂשראל, ׁשל אלהימֹו", "אי יאמר: האֹויב ְְְֱִֵֵֵֵֶַָָֹֹ

ּכענין  הּפרכת, את ּכׁשּגּדר הרׁשע טיטּוס ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשאמר
ז)ׁשּנאמר: ּבּוׁשה,(מיכה ּותכּסה אֹויבּתי "ותרא ְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָ

אלהי ה' אּיֹו אלי ‡È":האֹומרה Èk ‰zÚ e‡¯ ְֱִֵַַָָָֹ¿«»ƒ¬ƒ
'B‚Â∑יׁשּועתֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא יגּלה ויאמר:אז , ¿ְְְֶַַַָָָָֹ

עליהם  ּבאת מאּתי הּוא", אני אני ּכי עּתה ְֲֲֲִִִִִֵֵֶַָָ"ראּו
עליהם הרעה  ּתבא ּומאּתי È„iÓ.הּטֹובה , ÔÈ‡Â ֲִִֵֵֶַָָָָָֹ¿≈ƒ»ƒ
ÏÈvÓ∑ אביא אׁשר הרעה מן אתכם ׁשּיּציל מי «ƒְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָ

È„Èעליכם: ÌÈÓL Ï‡ ‡O‡ Èk∑'נׂשאתי 'ּכי ,ּכמֹו ֲֵֶƒ∆»∆»«ƒ»ƒְִִָָ
ּכתרּגּומֹו. ּבּׁשמים, ׁשכינתי מקֹום מׁשרה אני ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָּתמיד

למּטה, וגּבֹור למעלה חּלׁש על אפּלּו העליֹון אימת ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ
מּלמּטה  וחּלׁש מלמעלה ׁשּגּבֹור וכלֿׁשּכן .הּתחּתֹון, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

È„È∑ּכמֹו ׁשכינתי, ב)מקֹום ידֹו",(במדבר על "איׁש »ƒְְְִִִַָָ
אנכי  ׁשחי אמרּתי אבל מּכם, להּפרע ּבידי ְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹוהיה
ּבּדבר, ׁשהּות לי ׁשּיׁש לפי לפרע, ממהר איני ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלעֹולם,
מהם, נפרע אני אחרֹונים ּובדֹורֹות לעֹולם, חי אני ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַָָּכי
מל החּיים. ּומן הּמתים מן ליּפרע ּבידי ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוהיכלת
ליּפרע  נקמתֹו ממהר למּות, הֹול ׁשהּוא ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבׂשרֿודם
ׁשּלא  ונמצא אֹויבֹו, אֹו הּוא ימּות ׁשּמא ּכי ְְְְִִֶֶַָָָָֹּבחּייו,

נקמת  הם ראה ימּותּו ואם לעֹולם חי אני אבל מּמּנּו, ֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָ

ÈÓÓÚa‡מב  ÏBË˜z Èa¯ÁÂ ‡Ó„Ó È¯È‚ ÈÂ¯‡¡«≈ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿¿«¿«»
LÈ¯Ó ÔÈ¯˙Î ‰‡cÚ‡Ï ÔÈ·LÂ ÔÏÈË˜ ÌcÓƒ«¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ≈≈

:‡··„ ÏÚ·e ‰‡Ò»¿»¿≈¿»»

È‰B„·Úמג  ˙eÚ¯Ù È¯‡ dÓÚ ‡ÈÓÓÚ eÁaL«»«¿«»«≈¬≈À¿¬«¿ƒ
È‰B‡ÒÏ ·È˙È ˙eÚ¯Ùe Ú¯t˙È ‡i˜Èc«̂ƒ«»ƒ¿¿«À¿¬»≈¿»¿ƒ

:dnÚ ÏÚÂ dÚ¯‡ ÏÚ ¯tÎÈÂƒ««««¿≈¿««≈



epif`dעח zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g ycew zayl inei xeriy
ּבמֹותם: אּפרע ּבחּייהם, נפרע a¯˜ואיני È˙BpL Ì‡ ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָƒ«ƒ¿«

Èa¯Á∑ ּברק ּכׁשאׁשּנן ּתלּויים, ׁשאינם יׁש 'אם' הרּבה «¿ƒְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָ
ׁשּפרׁשּתי  ּכמֹו וכּו', ידי ּבמׁשּפט ותאחז ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹחרּבי

.למעלה  ְְַָ

ß ixyz 'g ycew zay ß

(ãî)úàfä-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«©−Ÿ
:ïeð-ïa òLBäå àeä íòä éðæàa§¨§¥´¨¨®−§¥¬©¦«

i"yx£ÔeŒÔa ÚLB‰Â ‡e‰∑(יג ּדיּוזגי (סוטה ׁשל ׁשּבת ¿≈«ƒְֵֶַָָ
מׁשה  לֹו העמיד לזה. ונּתנה מּזה רׁשּות נּטלה ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶָָָָָֹהיתה,
ׁשּלא  ּכדי ּבחּייו, ּדֹורׁש ׁשּיהא ליהֹוׁשע, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹֻֻמתרּגמן
ראׁש'. להרים ל היה לא רּב 'ּבחּיי יׂשראל: ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹיאמרּו

ּדעּתֹו זחה ׁשּלא לֹומר 'הֹוׁשע'? ּכאן קֹוראהּו ְְְֵֵֶַַַָָָָָֹולּמה
עצמֹו,עליו  הׁשּפיל ּגדּלה, לֹו ׁשּנּתנה ׁשאףֿעלּֿפי ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻ

מּתחּלתֹו .(ספרי)ּכאׁשר ְֲִִֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk jxk zegiy ihewl)

נּון ּבן  והֹוׁשע מד)הּוא .(לב, הֹוׁשע ּכאן קֹוראהּו ולּמה ְְְִֵֵֵַַָָָ
ּכאׁשר  עצמֹו הׁשּפיל ּגדּלה לֹו ׁשּנּתנה ׁשאף־על־ּפי .ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשל (רש"י)מּתחּלתֹו ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָֻ
מן  נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ּבענין ּגדלּות אֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׂשררה
,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה לחׁשב, עלּול הּוא - ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשמים

ּתנּועה  אצלֹו ּתהיה מּכ ּוכתֹוצאה לּדבר, ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָסימן
מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ורֹוממּות. הּדעת הרחבת ְְְְִִֶַַַַַַָָֻׁשל
את  להׁשּפיל צרי לגדּלה ׁשּזֹוכה מי ּדוקא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻׁשאּדרּבה:
ּתתקּים  ׁשהּגדּלה לכ הּכלי ּגם וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻעצמֹו

ְָּבידֹו.

(äî)-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî ìëéå©§©´¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤
:ìàøNé-ìk̈¦§¨¥«

(åî)øLà íéøácä-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧©§¨¦½£¤¯
íëéða-úà íeöz øLà íBiä íëa ãéòî éëðà̈«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³§©ªÆ¤§¥¤½

ì:úàfä äøBzä éøác-ìk-úà úBNòì øîL ¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−©¨¬©«Ÿ
i"yx£ÌÎ··Ï eÓÈN∑ עיניו ׁשּיהיּו אדם צרי ƒ¿«¿∆ְִִֵֶָָָָ

אֹומר: הּוא וכן ּתֹורה, לדברי מכּונים ולּבֹו ְְְְְְְִִִֵֵֵָָָָֻואזניו
מ) וׂשים (יחזקאל ׁשמע ּובאזני ּבעיני ראה אדם ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָ"ּבן

ּתבנית  ּומה קלֿוחמר, ּדברים והרי וגֹו'", ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹלּב

אדם  צרי ּבקנה, ונמּדד לעינים נראה ׁשהּוא ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּבית,
ּדברי  – להבין מכּוונים ולּבֹו ואזניו עיניו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָׁשּיהיּו

ּבׂשערה  הּתלּוין ּכהררין ׁשהן עלֿאחתֿ,ּתֹורה, ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
.ּכּמהֿוכּמה  ְַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ãg"kyz'd ,dpyd y`xc 'a mei

ולב, אזנים עינים ּביחזקאל: הּכתּוב מּסדר מׁשּנה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָרׁש"י
ּבנֹוגע  מדּבר רׁש"י ּבפירּוׁש ּכי - ואזנים לב עינים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָֻוכֹותב:
ׁשהענין  לעֹולמֹות, ּבנֹוגע מדּבר ּביחזקאל ואילּו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻלּתֹורה.

ּבית־הּמקּדׁש: הּוא ׁשּבֹו נעלה ְֲִֵֵֶֶַַַָהּיֹותר
ׁשּקדם  והינּו, ונׁשמע". "נעׂשה הּוא הּסדר - ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבּתֹורה
קדם  להיֹות ׁשּמּוכרחת ּכפׁשּוטּה, ׁשמיעה (לא ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹהּׁשמיעה
ׁשּפירּוׁשּה ׁשמיעה) אּלא ּלעׂשֹות, מה לדעת ּכדי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעׂשּיה,
ולכן  עֹול. קּבלת ּד'נעׂשה', הענין להיֹות צרי והּׂשגה, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָהבנה
ׁשמיעה, - אזנים ואחר־ּכ עֹול, קּבלת - לב הּוא: ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּסדר

והּׂשגה. ְֲַָָָָהבנה
הראּיה  ענין להיֹות צרי לכל־לראׁש יֹותר: ְְְְְְִִִִִִֵַָָָָֹֹּובפרטּיּות
ענין  ּבא ּולאחרי־זה אמּונה; החכמה, ענין ׁשהּוא ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ(עינים),

(אזנים). הּׁשמיעה ענין ּבא ואחר־ּכ (לב), עֹול' ְְְְִִִֵַַַַַַַַָָָָָה'קּבלת
להיֹות  צרי ׁשּלכל־לראׁש הּוא הּסדר - ּבעֹולמֹות ְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹאבל
(ּבינה), ואזנים (חכמה) עינים חכמה־ּובינה, ּדיחּוד ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָָָָָהענין
"לב  - הּלב הרּגׁש עם ׁשּקׁשּור הּדעת, ענין ּבא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָואחר־ּכ
ועד  ׁשייפין", לכל ּפליג "לּבא הּנה ּולאחרי־זה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָלדעת";
ּבׁשלמּות, הּבנין) ימי ׁשבעת (על־ידי הּבית ּבנין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשּנעׂשה
העלּיה  ּתכלית ׁשהּוא ּבית־הּמקּדׁש, ׁשל ענינֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּזהּו

ּכּנ"ל. ֶַַָָׁשּבעֹולם,
ּבּתֹורה, ׁשהּוא ּכפי הענין יׁשנֹו ׁשּתחלה - הּדברים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָוסדר
ּבעֹולם, ּגם נמׁש ואחר־ּכ אֹומר", הּוא "וכן רׁש"י ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּובלׁשֹון

לבית־הּמקּדׁש. ְְְִֵֵַַָּבנֹוגע
הּתלּוין  "ּכהררין הם ּתֹורה" ׁש"ּדברי הענין את ּגם לבאר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָויׁש

ÈÓ‚˙tמד  Ïk ˙È ÏÈÏÓe ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆«ƒ»»ƒ¿»≈
¯a ÚLB‰Â ‡e‰ ‡ÓÚ Ì„˜ ‡„‰ ‡˙ÁaLÀ̇¿«¿»»»√»«»¿≈««
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ׁשהּתֹורה  לאחרי ׁשּגם - ּתֹורה' ׁשל 'יינּה על־ּפי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבׂשערה"
היא  הרי הּגׁשמי, הּזה לעֹולם ׁשּבאה עד כּו' וירדה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָנסעה

הררין ענין וזהּו למעלה. ׁשהיא ּכמֹו ּבׂשערה,למּטה הּתלּויין ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
למּטה, ּׁשּנמׁש מה ׁשּזהּו ּבׂשערה, ׁשּתלּויין ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאף־על־ּפי

למעלה. ׁשהם ּכפי "הררין", נׁשאר זה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָהרי
האדם: ּבעבֹודת ּבזה ְְֲִֶַַָָָָָָוהענין

הּצדי"ק, מּׁשנֹות אדמּו"ר מו"ח כ"ק ׁשל הּׂשיחה ְְְִִִֶַַַָָָידּועה
ׁשּמׁשה  ּומבאר, לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אֹודֹות מדּבר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבּה
אבל  נפלא, מׂשּכיל והיה ּדאצילּות, חכמה מדרגת ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָהּוא

"עֹובד". ּכמֹו יׂשראל ּבני עם ּדּבּורֹו היה ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָאף־על־ּפי־כן
ׁשּמּצד  - ווארט") ּפלא'דיקער ("א נפלא ּדבר ׁשם ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ[ואֹומר
ּדאצילּות, חכמה מדרגת על מׁשה ּבמדרגת יתרֹון יׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹזה
מקנאה  ּדאצילּות חכמה הּנה זֹו, מעלה ׁשּמּצד ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָּומּובן,

ְֶֹּבמׁשה!].
"ערנסטע  לדּבר מׁשה התחיל ׁשנה ארּבעים ׁשּלאחרי ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹוזהּו

לבבכם". "ׂשימּו יׂשראל לבני ואמר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָרייד",
מּצד  - מּיׂשראל אחד ּכל אצל ּגם להיֹות צרי זה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוענין
יהיה  הּיראה ענין ׁשּגם ׁשּפֹועלת ׁשּבנפׁשֹו, מׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבחינת

ּבּתניא. ּכמבאר זּוטרתי", "מיּלתא ְְְְְִִֶַַַָָָָֹאצלֹו
עם  ּגם לעסק עליו לפעל צרי לבבכם" ּד"ׂשימּו ְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָֹֹוהענין

ּכמאמר  ּבניכם", את ּתצּוּום "אׁשר הּכתּוב: ּכהמׁש - ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּזּולת
וזֹוהי  הּתלמידים"; אּלּו - לבני "וׁשּננּתם ז"ל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָרּבֹותינּו
חסר  ואם לבבכם", ּד"ׂשימּו הענין אצלֹו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָההֹוכחה

ּבעצמֹו. החּסרֹון על הֹוכחה זֹו הרי הּזּולת, עם ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָּבפעּולה
ועד  וגֹו'", ימים ּתאריכּו הּזה "ּובּדבר הּכתּוב: ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָּוכסּיּום
אפילּו הּוא הּירּוׁשה ׁשענין יׂשראל, ארץ ירּוׁשת - ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָ"לרׁשּתּה"
ּבביאת  הפסק", לּה ׁש"אין ּובאפן יֹומֹו, ּבן ּתינֹוק ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹאצל

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, ְְְִִֵַַָָמׁשיח
ואחד, אחד לכל מכּון - לבבכם" "ׂשימּו ּבענין לעיל ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהאמּור
ׁשּנאמר  ענין זה ׁשאין והינּו, מּמׁש, ּבפֹועל ׁשּיבא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּובכדי
מׁשה  ׁשאמרֹו העיקר) ׁשּזהּו (אף־על־ּפי ּבלבד ְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
וצרי הּזמּנים, לכל ׁשּנֹוגע ענין זהּו אּלא ּדֹורֹו, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאנׁשי

ואחד. אחד ּבכל ּבפעל ְְְְִֶֶַָָָֹלהיֹות
האברים, חמׁשת על 'ּבעל־הּבית' אחד ּכל נעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָועל־ידי־זה

ּד"ּתמ  ּומּצב ּבמעמד ׁשּנעׂשה ועד וכּו', אזנים ים עינים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
ּבגׁשמּיּות  הּנכֹונה, ּבריאּות ּומּתֹו ,"אלקי ה' עם ְְְְְֱִִִִִֶֶַַָֹּתהיה

והּנגלה. הּנראה ּבטֹוב ְְְְְִִִֶֶַַָּוברּוחנּיּות,
האמּתי  לּטֹוב אל ועד ("אריינטאנצן") ריקּוד מּתֹו ׁשּבאים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָ

מּמׁש. ּבקרֹוב והׁשלמה, האמּתית ְְְְֲִִֵַַַָָָָָהּגאּולה

(æî)øácáe íëéiç àeä-ék íkî àeä ÷ø øáã-àì ékÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½¦−©¥¤®©¨¨´
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i"yx£ÌkÓ ‡e‰ ˜¯ ¯·cŒ‡Ï Èk∑ אּתם לחּנם לא ƒ…»»≈ƒ∆ְִֶַָֹ

ּבּה ּתלּוי ׂשכר הרּבה ּכי ּבּה, הּוא ,יגעים "ּכי ְְִִִֵֵַָָָָָ
ׁשאם  ּבּתֹורה ריקן ּדבר ל אין אחר: ּדבר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָחּייכם".

ׂשכר  מּתן ּבֹו ׁשאין אמרּוּתדרׁשּנּו ׁשּכן ל ּתדע , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
לו)חז"ל: ּתמנע,(בראשית לֹוטן היתה "ואחֹות ותמנע ְְְְֲִִַַַַָָָָ

לֹו להיֹות ּכדאי 'איני ׁשאמרה: לפי וגֹו'", ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָּפילגׁש
לּמה? וכלּֿכ ּפילגׁשֹו', ואהיה הלואי ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָלאּׁשה,
ּומלכים  ׁשלטֹונים ׁשהיּו אברהם, ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָלהֹודיע

ּבזרעֹו ליּדבק .מתאּוים ְְְִִִֵַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(128 'nr al jxk zeiecreezd mgpn zxez - a"kyz dxez zgny zgiy)

ימים ּתאריכּו הּזה מז)ּובּדבר ּבּמבֹואֹות (לב, מהּל היה ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
קֹורא  היה אם . . ׁשמע קריאת יקרא לא ְְְְִִִֵַַַָָָָֹֻהּמטּנפֹות
ּתאריכּו הּזה ּובּדבר אֹומר הּכתּוב עליו . . ּפֹוסק ֲִֵֵֶַַַַָָָָָָּובא,

ב)ימים כד, ּבּפסּוק.(ברכות זֹו הלכה נרמזה היכן לתמּה, יׁש ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹ
והתחּלקּות  הסּברה - רּבּוי ענינֹו ּדּבּור ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָויׁש

לבבכם  ל"ׂשימּו (ּבנּגּוד יחיד לׁשֹון ׁש"ּדבר" ּומּזה, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָלפרטים.
אבל  הּדּבּור, ׁשלילת על מֹורה רּבים), לׁשֹון הּדברים", ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָלכל
הפסקה  אּלא ּכלל, ּדּבּור זה אין ׁשאז מחלטת, ׁשלילה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻלא
הּדּבּור  את להפסיק ׁשּיׁש מצינּו והיכן הּדּבּור. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבאמצע

נקי. ׁשאינֹו למבֹוא ּובא ּבּדר ׁשּלֹומד ּבמי - ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה

(çî):øîàì äfä íBiä íöòa äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤©¬©¤−¥«Ÿ
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הּזה ּבׁשל  הּיֹום "ּבעצם נאמר מקֹומֹות נאמר ":ׁשה ְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ז)ּבנח  ּבמראית "ּבעצם(שם וגֹו'", נח ּבא הּזה הּיֹום ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹֹ

ּבכ' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו לפי יֹום, ׁשל ְְְְִִֵֶֶָָאֹורֹו
אֹותֹו מּניחין אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם ,ְְִִִִִֵַַָָָוכ

ּכּׁשילין  נֹוטלין אנּו אּלא עֹוד ולא ּבּתבה, ְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹליּכנס
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר הּתבה'. את ּומבּקעין ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻוקרדּמֹות
ּבידֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מכניסֹו 'הריני ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא:

נאמר: ּבמצרים וימחה'. יבא למחֹות , יב)ּכח (שמות ְְְְְֱִִִִֶֶַַַָֹֹ
מצרּיים  ׁשהיּו לפי ה'", הֹוציא הּזה הּיֹום ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָ"ּבעצם

‰e‡מז  È¯‡ ÔBÎÓ ‡e‰ ‡˜¯ Ì‚˙Ù ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿»≈»ƒ¿¬≈
ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔeÎ¯Bz ÔÈ„‰ ‡Ó‚˙Ù·e ÔBÎÈÈÁ«≈¿ƒ¿»»»≈¿ƒ«
ÔÓz ‡„¯È ˙È ÔÈ¯·Ú Ôez‡ È„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ«»¿ƒ»«¿¿»«»
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אנּו אין ּבהם, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵֶַָָָָָאֹומרים:
נֹוטלין  אנּו אּלא עֹוד ולא לצאת, אֹותם ְְִִִֵֶַָָָָֹמּניחין
ֿהּקדֹוׁשּֿברּו אמר להם'. והֹורגין זין ּוכלי ְְְְִִֵֶַַַָָָָָסיפֹות
ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל הּיֹום, ּבחצי מֹוציאן 'הריני ְֲֲִִִִֵֵֶַַָָהּוא:
מׁשה  ׁשל ּבמיתתֹו ּכאן אף וימחה'. יבא למחֹות, ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹּכח
יׂשראל  ׁשהיּו לפי הּזה", הּיֹום "ּבעצם ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָנאמר:

אנּו אין ּבֹו, מרּגיׁשין אנּו אם וכ ּבכ' ְְְְִִִִֵַָָָָאֹומרים:
לנּו וקרע מּמצרים, ׁשהֹוציאנּו אדם אֹותֹו, ְְִִִִִִֶַַַָָָָָמּניחין
הּׂשלו, את לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאת
אנּו אין הּתֹורה, את לנּו ונתן הּבאר, את לנּו ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוהעלה
'הריני  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר אֹותֹו'. ֲִִִֵַַַָָָמּניחין

וכּו'' הּיֹום ּבחצי .מכניסֹו ְְֲִִַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(epif`d zyxt hi jxk zegiy ihewl)

היא: ואחד אחד ּכל ׁשל ה' לעבֹודת מּכ הּנלמדת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָההֹוראה
ּכפי  רּבינּו, מׁשה "ּבחינת" קּימת יהּודי ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּבנפׁשֹו
הּיהּודי  אפֹוא יכל ּבּתניא. ּבהרחבה הּזקן אדמֹו"ר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשמסּביר
ואקּים  ּתֹורה ׁשאלמד רֹוצה הקדֹוׁש־ּברּו־הּוא אם ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלטעֹון:
ּתהיה  ׁשּבנפׁשֹו מׁשה ׁשּבחינת קבע הּוא מּדּוע ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָֹמצֹות,
ּכלל  קּימת היא ׁשאין לחׁשֹוב ׁשניּתן ּכ ּכדי עד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבהעלם,

הּבהמית? הּנפׁש את רק חׁשים ּובגלּוי ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָחס־וׁשלֹום,
ּכ ּדוקא ּכי ליׂשראל, טֹובה ׁשּזֹוהי היא, ּכ על ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָהּתׁשּובה

" ׁשל הענין מׁשקעת ּבעצם מתהּוה ּכאׁשר רק הּזה": הּיֹום ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻ
ההסּתרה עבֹודה ּכאן את להסיר ּכדי עמל הּיהּודי ּכאׁשר - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

ה"עצם", מתּגּלה אז רק - ּבכלל ּובעֹולם ּבֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּקּימת
רק  הּוּו וההסּתר ׁשההעלם רֹואים ואז הּיהּודי, ׁשל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָעצמּיּותֹו
ּבחינת  על־ידי לגאּלה לאחריהם, הּבאה להתעּלּות ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהכנה
מׁשה  ׁשהרי ּכללית, לגאּלה ּפרטית ּומּגאּלה ׁשּבנפׁשֹו, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻֻמׁשה

אחרֹון. ּגֹואל הּוא ראׁשֹון ּגֹואל ֲִֵֵַהּוא

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 343 cenr hi jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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לאמר: הּזה הּיֹום ּבעצם אל־מׁשה ה' ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽוידּבר
. . ּבנח נאמר הּזה, הּיֹום ּבעצם נאמר מקֹומֹות ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹּבׁשלׁשה

נאמר.. מׁשה ׁשל ּבמיתתֹו . . נאמר ובפירוש ּבמצרים מח. (לב, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָֹ
.רש"י)

נח  את לעצר ּדֹורֹו ּבני חׁשבּו ּבנח ּבׁשלמא להבין, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹוצרי
יׂשראל  מּבני למנֹוע חׁשבּו הּמצרּיים וכן לּתבה, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָמּלהּכנס
מיתה, למנע יׂשראל ּבני חׁשבּו אי אבל מארצם, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹלצאת

ּבכחם? ׁשאינֹו ְֵֶָָָֹּדבר
העברים  הר אל עלה למׁשה הּקּב"ה מּצּוּוי ּבזה: לבאר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹויׁש
יׂשראל  ּבני הבינּו ּוׁשנֹותי", ימי מלאּו ׁש"הּיֹום ּובּיֹום ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהּזה,

ּבעל  ּתלּויה ימיו ׁשּמיתתֹו ׁשּמלאּו זה ּביֹום העברים להר ּיה ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּבהר, זה ּביֹום יהיה לא מׁשה ׁשאם חׁשבּו ולכן ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹּוׁשנֹותיו,

ה ּגזרה. סיחון ּתתּבּטל ארץ כיבוש שאחרי רש"י שכתב מה (ועל־דרך ְְִֵֵַַָ
הנדר) שהותר משה חשב .ועוג,

"dGd mFi" ± l`xUi ipaC mEITd mvr¤¤©¦¦§¥¦§¨¥©¤

לאמר: הּזה הּיֹום ּבעצם אל־מׁשה ה' מח)וידּבר (לב, ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֽ
אֹותֹו, מּניחים אנּו אין יׂשראל ׁשאמרּו ּדהּטעם לבאר, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָויׁש
מּׁשּום  הּוא מׁשה, ּפטירת על הּגזרה נגזרה ׁשּכבר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאף
הּצּבּור  ּותׁשּובת לּצּבּור, הּׁשּי ענין הּוא מׁשה ְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹׁשּמיתת

ׁשּנחּתם אף־על־ּפי ּדין, ּגזר לבּטל א)יכֹולה יח, השנה .(ראש ְְְְִִֵֶֶַַַַַָ
הּגזרה, לבּטל ּבאמת הצליחּו לא יׂשראל ׁשּבני ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוהּטעם
הּזה" ּד"הּיֹום הּזה", הּיֹום "ּבעצם ּבאמרֹו הּפסּוק ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָמרּמז

יׂשראל. ּבני ׁשל הּקּיּום ּבעצם נֹוגע מׁשה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפטירת
ּבספרים ּכּמבאר ועוד)ׁשּכן עמוקות היה (מגלה מׁשה אּלּו , ְְִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

יכֹולה  היתה לא יׂשראל, לארץ יׂשראל ּבני את ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹמכניס
ׁשל  ּבאפן היה לא הענׁש ּומּמילא ,אחר־ּכ ּגלּות ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹלהיֹות
ּבני  על אּלא האבנים" ועל העצים על חמתֹו הּקּב"ה ׁשפ"ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ
אל  "עלה להיֹות צרי היה זה ּומּטעם חס־וׁשלֹום, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָיׂשראל

העברים". ֲִַָָהר

(èî)õøàa øLà Báð-øä äfä íéøáòä øä-ìà äìò£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹©§À£¤Æ§¤´¤
øLà ïòðk õøà-úà äàøe Bçøé éðt-ìò øLà áàBî½̈£¤−©§¥´§¥®§¥Æ¤¤´¤§©½©£¤̧

:äfçàì ìàøNé éðáì ïúð éðà£¦¬Ÿ¥²¦§¥¬¦§¨¥−©«£ª¨«

(ð)-ìà óñàäå änL äìò äzà øLà øäa úîeªÀ¨¨Æ£¤³©¨ÆŸ¤´½̈¨§¥«¨¥−¤
énòéçà ïøäà úî-øLàk Eóñàiå øää øäa E ©¤®©«£¤¥º©«£³Ÿ¨¦̧Æ§´Ÿ¨½̈©¥−̈¤

:åénò-ìà¤©¨«

„Èמט  B·„ ‡¯eË ÔÈ„‰ È‡¯·Ú„ ‡¯eËÏ ˜Ò«¿»«¬»»≈»≈»ƒ¿ƒ
˙È ÈÊÁÂ BÁ¯È Èt‡ ÏÚ È„ ·‡BÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿»ƒ««≈¿≈«¬≈»
Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡«¿»ƒ¿««ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

:‡ÒÁ‡Ï¿«¬»»

Lk˙‡Âנ  ÔÓ˙Ï ˜ÏÒ z‡ È„ ‡¯eËa ˙eÓe¿»ƒ«¿»≈¿«»¿ƒ¿¿≈
‡¯eË ¯B‰· CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÈÓ„ ‡Ók CÓÚÏ¿«»¿»¿ƒ«¬…¬¿»

:dÓÚÏ LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿«≈



פי epif`d zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'g ycew zayl inei xeriy
i"yx£EÈÁ‡ Ô¯‰‡ ˙ÓŒ¯L‡k∑ מיתה ּבאֹותּה «¬∆≈«¬…»ƒְִָָ

אֹותּה וחמדּת אהרן ׁשראית את מׁשה ׁשהפׁשיט , ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ
לאלעז  והלּביׁשֹו ראׁשֹון ׁשליׁשי,ּבגד וכן ׁשני וכן ר, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָ

עלה  אחי, 'אהרן מׁשה: לֹו אמר ּבכבֹודֹו. ּבנֹו ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָֹֹוראה

'ּפׁשט  ּופׁשט. !'ידי 'ּפׁשט ועלה. ְְְִֶַַָָָָָֹֹלּמּטה'!
!'ּפי 'קמץ ועצם. !'עיני 'עצם ּופׁשט. !'ְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹרגלי
ׁשּמת  מי אׁשרי מׁשה: אמר לֹו. והל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹוקמץ,

זֹו .ּבמיתה ְִָ

(àð)-éîa ìàøNé éða CBúa éa ízìòî øLà ìò©Á£¤̧§©§¤¹¦À§Æ§¥´¦§¨¥½§¥«
éúBà ízLc÷-àì øLà ìò ïö-øaãî Lã÷ úáéøî§¦©¬¨¥−¦§©¦®©´£¤³«Ÿ¦©§¤Æ¦½

:ìàøNé éða CBúa§−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£Èa ÌzÏÚÓ ¯L‡ ÏÚ∑ ּבי למעל ÏÚ.ּגרמּתם «¬∆¿«¿∆ƒְְְִִֶַֹ«

È˙B‡ ÌzLc˜Œ‡Ï ¯L‡∑,אתקּדׁש ׁשּלא לי ּגרמּתם ¬∆…ƒ«¿∆ƒְְְִֵֶֶֶַַֹ
לכם: כ)אמרּתי והם (במדבר הּסלע", אל "ודּברּתם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

ונתן  עּמֹו ּדּברּו ואּלּו ּפעמים, להּכֹותֹו והצרכּו ְְְְְְְֲִִִִִַַַַָֻהּכּוהּו,

ׁשהיּו ׁשמים, ׁשם מתקּדׁש היה הּכאה, ּבלא ְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹמימיו
ולא  לׂשכר ׁשאינֹו הּזה הּסלע 'ּומה אֹומרים: ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹיׂשראל
אינֹו חטא ואם ׂשכר, מּתן לֹו אין זכה אם ְְְִִֵֵַַָָָָָָָֻלפרענּות,

ּכלֿׁשּכן'? לא אנּו ּבֹוראֹו, מצות מקּים ּכ .לֹוקה, ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹ

(áð)àBáú àì änLå õøàä-úà äàøz ãâpî ék¦¬¦¤−¤¦§¤´¤¨¨®¤§¨̧¨Æ´Ÿ¨½
:ìàøNé éðáì ïúð éðà-øLà õøàä-ìà¤¨¾̈¤£¤£¦¬Ÿ¥−¦§¥¬¦§¨¥«

i"yx£„‚pÓ Èk∑ מרחֹוק.'B‚Â ‰‡¯z∑ לא אם ּכי ƒƒ∆∆ֵָƒ¿∆¿ִִֹ
ּבחּיי עֹוד ּתראּנה לא עכׁשו, Ï‡.ּתראּנה ‰nLÂ ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ¿»»…

‡B·˙∑ אֹומר אני ּכן על ,ל היא חביבה ּכי ידעּתי ּכי »ְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָ
ּוראה': 'עלה :ְְֲֵֵל

סימן. כל"ב פסוקים, האזינו נ"ב פרשת חסלת

Ï‡¯NÈנא  Èa B‚a È¯ÓÈÓa Ôez¯˜L È„ ÏÚ«ƒ««¿¿≈¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈
‡Ï È„ ÏÚ Ôˆ„ ‡¯a„Ó Ì˜¯ ˙eˆÓ ÈÓa¿≈«¿»«¿¿»¿ƒ«ƒ»

:Ï‡¯NÈ Èa B‚a È˙È ÔezLc«̃ƒ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈

Ï‡נב  ÔÓ˙Ïe ‡Ú¯‡ ˙È ÈÊÁz Ï·˜Ó È¯‡¬≈ƒ√≈∆¡≈»«¿»¿«»»
Ù :Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ È„ ‡Ú¯‡Ï ÏeÚ≈̇¿«¿»ƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈

Ù Ù

äôø ¯ ôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc oiaexir(iyily meil)

ici lr dvign dyeradéì zòîL éî íéìëå íãàzrny m`d - ¨¨§¥¦¦¨§©§¥
dzeyrl xeq`l yi `id dxyk dvigne xg`ne ,z`f lqet `edy
zaya dkeql otec zeyrl `ziixad dxizn cvik ok m`e ,zaya

.dhind ztiwf ici lr e` mc` zcnrd ici lr
eúåo`k oi` xi`n iax zhiyly xn`p m` s` ,zeywdl yi cere - §

lkn ,dkeq otecl dleqt dndady itl ,devn ly dkeq oewiz
lr denzl yi mewn,øéàî éaøi`xr ld` zeyrl xiznd ©¦¥¦

,devn ly dvign epi`yk ,zaya dligznïàîc àaélàzhiyk - ©¦¨§©
,xaeq `ed inøæòéìà éaøc àaélà éàeax zhiyk xaeq `ed m` - ¦©¦¨§©¦¡¦¤¤

ixd ,oelgd wwt oiprl lirl xkfedy ,xfril` iaxéñBäìénð ó §¦©¦
øñàoky lke ,zaya i`xr ld` lr siqedl elit` `ed xqe` - ¨©

e .dligzn ld` zeyrl xqe`yïðaøc àaélà àlàxn`p `l`e - ¤¨©¦¨§©¨¨
mixizne ,xfril` iax lr miwlegd minkg zhiyk `ed xaeqy

c ,ok mixaeq mpi` md s` ixd ,zaya oelgd wewtléøîàc øîéà¥©§¨§¥
éñBäì ïðaøói`xr ld` ziiyr minkg exizdy epivn izni` - ©¨¨§¦

wwt iabl enk ,xak miiwd ld` lr siqen `edy ote`a ,zaya
la` ,oelgdøeîà éî äléçzëìs` xzeny minkg exn` m`d - §©§¦¨¦¨

`id xi`n iax zhiyy `vnp .ezligzn ycg i`xr ld` zeyrl
.minkgk `le xfril` iaxk `l

ote`a zeziixad zxizq z` `xnbd zayiin ef `iyew zngne
:xg`ïðaø àäå àä àlà,minkg zhiyk zexaeq zeziixad izy - ¤¨¨§¨©¨¨

zeyrl mixizn mpi` j` ,zaya i`xr ld` lr siqedl mixiznd
.ycg ld`àéL÷ àì íéìkà íéìëåoia dxizq zeywdl oi`e - §¥¦©¥¦Ÿ©§¨

zg` lky itl ,zaya dkeql otec milk ziiyr oiprl zeziixad
.xg` ote`a zwqer zeziixad onàäzeyrl zxqe`d `ziixad - ¨

zwqer ,milk ici lr dvignadkeql zeyrl utgd mc`ïôBã §¤
,úéLéìLdpi`e ,cala zeptc izy dzr ef dkeql yiy ,xnelk §¦¦

ici lr ziyily otec dl zeyrl `ed utge ,dkeq zevnl dxiyk
dkeqd oi`e xg`ny ,minkg mixqe` dfa ,dxiykdle milk
dligza i`xr ld` `ed dyery `vnp ,ef otec `la dxiyk

.zayaàämilk ici lr dkeql otec zeyrl dxiznd `ziixad - ¨
zwqer ,zaya,úéòéáø ïôBãayly ef dkeql yi xaky ,epiidc §¤§¦¦

dl siqedl `ed utgy `l` ,dkeq zevnl `id dxiyke ,zeptc
dxiyk xake xg`ny ,minkg mixizn dfk ote`a ,ziriax otec

.zaya i`xr ld` lr siqenk `l` df oi` dzeevnl dkeqd
:`xnbd dtiqenénð à÷éc`ziixad ixacn ok wiicl yi - ©§¨©¦

,ziyily otec zeyrl utgy mc`a `id zwqery ,zxqe`déðz÷c§¨¨¥
da epipy oky -dðôBc ìôð','milke dnda mc` da cinri `l ¨©§¨

izn rnyneda zxzip `idy ,ziyilyd otecd dltpy 'dptec' za
.milk ici lr dcinrdl xeq` jkitle ,dkeq zevnl

:`xnbd dwiqndpéî òîL.`ziixad ixacn ok gikedl yi ok` - §©¦¨
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המשך פיאור למס' עירופין ליום רפיעי עמ' פ



פה

יום ראשון - ב' תשרי
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז
ופרקים צא-צג

יום רביעי - ה' תשרי
מפרק כט

עד סוף פרק לד
ופרקים ק-קב

יום שני - ג' תשרי
מפרק יח

עד סוף פרק כב
ופרקים צד-צו

יום חמישי - ו' תשרי
מפרק לה 

עד סוף פרק לח 
ופרקים קג-קה

יום שלישי - ד' תשרי
מפרק כג

עד סוף פרק כח
ופרקים צז-צט

יום שישי - ז' תשרי
מפרק לט

עד סוף פרק מג
ופרקים קו-קח

שבת קודש - ח' תשרי
פרק כ

מפרק מד עד סוף פרק מח ופרקים קט-קיא

שיעורי תהלים לשבוע פרשת האזינו

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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תשרי  ב' ראשון יום
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"miixeg`" zpiga ok mb
miixeg`" mby ,dnkg ly
oipr `ed "dnkgc
dpadne lkyn dlrnly
dxezy okl mixne` -
`ed oke ,dnkgn d`a
zewl` znkgy xne`
zeevn b"ixza zyaelnd
zpiga ok mb `id -

,dnkg ly miixeg`ék¦
úBøéôqaL íéøBçà ìk̈£©¦¤©§¦
úBðBöéçä úBâøãî ïä¥©§¥©¦
äìòîa úBðBzçzäå§©©§©©£¨
äî ,Bæ äøéôñaL¤¦§¦¨©
èMtúäìe ãøéì eìëeiM¤§¥¥§¦§©¥
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,íéðtä úðéçáe- §¦©©¨¦
ly ziniptd dpigad
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,(ìéòì,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga a"p wxtae 'a wxta - §¥
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,úéìëúå ìeáb éìòa íäL,seqe leab mdl yi -Laìúîe ¤¥©£¥§§©§¦¦§©¥
íäazeidl ixd leki "hytzn"e "xi`n" oky ,zeinipta - ¨¤

eay xacd jxr itl mvnvzn epi` xe`dy ,"siwn" ly ote`a
`id "zeyalzd" eli`e ,ea cg`zn epi`e ,hytzne xi`n `ed
yalzn `ed eay xacd jxr itl mvnvzn xe`dy ,ixd
md ,xe`d yalzn mday mi`xapd m` ,ixd .ez` cg`zne
yalznd xe`dy zeidl ixd xyt` i` ,zilkze leab ilra
dnvr dxitqa xacdy itk - leab ila zpigaay xe` didi mda

`ed liv`ndy myke ,cegid zilkza liv`na zcge`n `idy
,"leab ila" zpigaa `id dxitqd mb jk ,"leab ila"e "seq oi`"

hytzne xi`ny dn ixdyalznemi`xapa,"íéøBçà" àø÷ð¦§¨£©¦
,dnvr dxitqd `le dxitqd ly zeipevigd -ïk-íb àø÷ðå§¦§¨©¥

äiNò" úðéça§¦©£¦¨
"úeìéöàaL30.- ¤©£¦

zeipevigde "miixeg`"d
"dnkg"d zxitq ly
ixd `id "dnkg"y)
("zeliv`" ly dpigad

d zpiga `xwpdiyr
ly dpiga - "zeliv`"ay
zcxl dlekiy "zeliv`"

.dhnl-Cøc ìò ,Leøt¥©¤¤
íãàaL Bîk ,ìLî̈¨§¤¨¨¨
BúîLða LiL ïBzçzä©©§¤¥§¦§¨
ähîì Bæ ,úBâøãî 'ä©§¥§©¨
ìëOä úðéça ïäL ,Bfî¦¤¥§¦©©¥¤
äáLçîe úBcnäå§©¦©£¨¨
,äNòîe øeaãå§¦©£¤

àéä äNònäå- §©©£¤¦
dbixcndäðBzçzä©©§¨
,ílëaLytpd ielib - ¤§ª¨

`ed "dyrn"a epyiy
daxda dzegt dbixcna
zepigad x`ya xy`n
,dlbzn ytpd ociÎlry
èMtúnä úeiçäL¤©©©¦§©¥
úeiçä éaâì ïéàk àeä ,äNònä çëa Laìîe äîLpäî¥©§¨¨§ª¨§Ÿ©©©£¤§©¦§©¥©©

àeäL ,øeacä çëa Laìîe äpnî èMtúnä,xeaicd gek - ©¦§©¥¦¤¨§ª¨§Ÿ©©¦¤
`edäpnî èMtúnä úeiçä éaâì ïéàk,dnypdn -Laìîe §©¦§©¥©©©¦§©¥¦¤¨§ª¨

ìëNå úBcîe äáLçîa,oky .ytpd mr micge`n dl` lk - §©£¨¨¦§¥¤
cge`nd yeal `id la` ,ytpl "yeal" `idy daygn elit`
,cinz zniiw dnvr ytpdy myk cinz zniiw `ide ,ytpd mr
okly) ,ytpdn ,"micxtp miyeal" md dyrne xeaic eli`e

"xacln zeygl zre xacl zr" ixd xeaica elit`31mdae ,(
,xeaic xy`n ytpdn xzei daxd cxtp "dyrn" ,`tebïk¥

Lnî äæ-Cøc-ìò,ytpd ly lyna xacdy enk -úðéça àéä ©¤¤¤©¨¦§¦©
(òétLäì) äpnî èMtúäì ìëeiM äî ,Cøaúé Búîëç̈§¨¦§¨¥©¤©§¦§©¥¦¤¨§©§¦©

,ílk íéðBzçza [Laìúäì]dnkga mlek" ixd ,oky - §¦§©¥©©§¦ª¨
"ziyr32zyalzn "dnkg"y ixd ,"dnkg" ici lr deedzp lkd ,

lka yalzdl dleki "dnkg" ly dpiga efi`e ,mi`xapd lka
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ùã÷ä úøâà
â"éøúá úùáåìîä ä"á úåäìà úîëç 'éçá äðäå
ìë éë äîëçã 'ééøåçà úðéçá íùá '÷ð äøåúä úåöî
úåðåúçúäå úåðåöéçä úåâøãî ïä úåøéôñáù íééøåçà
èùôúäìå ãøéì åìëåéù äî åæ äøéôñáù äìòîá
àéä íéðôä 'éçáå íúåéçäì íéàåøáá ùáìúäì äèîì
úéìëúá ä"á ñ"à äìéöàîá úãçåéîä äîöò äøéôñä
äìéöàîá úãçåéî àéäù äîëç úøéôñ î"ã ïåâë ãåçéä
ãçà åúîëçå ä"á÷ä éë ãåçéä úéìëúá ä"á ñ"à
'úé åúîëçî èùôúîå øéàîù äîå (ìéòì ù"îë)
ùáìúîå úéìëúå ìåáâ éìòá íäù íéðåúçúá äèîì
'éô 'éöàáù äéùò 'éçá ë"â '÷ðå íééøåçà '÷ð íäá
úåâøãî 'ä åúîùðá ùéù ïåúçúä íãàáù åîë î"ãò
äáùçîå úåãîäå ìëùä 'éçá ïäù åæî äèîì åæ
íìåëáù äðåúçúä àéä äùòîäå äùòîå øåáãå
äùòîä çëá ùáåìîå äîùðäî èùôúîä úåéçäù
çëá ùáåìîå äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåä
äðîî èùôúîä úåéçä éáâì ïéàë àåäù øåáãä
àéä ùîî æ"ãò ïë ìëùå úåãîå äáùçîá ùáåìîå
(òéôùäì) äðîî èùôúäì ìëåéù äî 'úé åúîëç 'éçá
úðéçá éáâì ïéàë íä íìåë íéðåúçúá [ùáìúäì]
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.30:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰'עשי הול"ל ולכאורה שראיתי. בהדפוסים דגבול ˘·ÓÎÁ‰"כ"ה בהחילוק מדבר שכאן אפ"ל ואולי .
דאצי' דבל"ג - זל"ז שבין והשייכות שבאצי'. מדגיש ולכן דבריאה, תורה - שלמדתנו דאציל', תורה - תורתך - ואצילות בי"ע - ובל"ג

הספירות". שאר ובי"ע שבשם) (יו"ד חכ' הוא דאצי' הא ז.31.ה"ה ג, קהלת כד.32.ראה קד, תהלים



פז ixyz 'b ipy mei Ð hi zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ג' שני יום
אגרת יט  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åðì úåìâðä úåéúåàä,hkw 'nr cr.òãåðë

mi`xapdíä33íéðt úðéça éaâì ïéàk,"dnkg"d zeinipt - ¥§©¦§©¥§¦©¨¦
,áéLç àìk dén÷ àlëc ,àeä-Ceøa ìéöàna ãçéîä,oky - ©§ª¨©©£¦¨§ª¨©¥§¨¨¦

dpigady ixd - melkl aygp `ed jexa yecwd iabl lkd
" `idy'inw.melk `lk eiabl `id - (ez` zcge`n) "äòtLääå§©©§¨¨

ílk íéàøápä ìëì§¨©¦§¨¦ª¨
úéìëúå ìeáb éìòa íäL¤¥©£¥§§©§¦
íeöîöå äãéøé úáLçð ¯¤§¤¤§¦¨§¦§
ìéöànä éaâì ìBëéák¦§¨§©¥©©£¦
ìò ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨©
Bîk ,ìLî-Cøc¤¤¨¨§
íeöîöå äãéøé úáLçpL¤¤§¤¤§¦¨§¦§
ìékNnä íãàä ìëNì§¥¤¨¨¨©©§¦
äiNò äæéàa íöîöîä©§ª§¨§¥¤£¦¨
.Lnî úéøîçå úeiîLb©§¦§¨§¦©¨
-åéìò eðaø äLî ïëìå§¨¥Ÿ¤©¥¨¨
ãò âéOäL ,íBìMä©¨¤¦¦©

,äîëçc íéøBçàxkfpk - £©¦§¨§¨
,lirl-ìò ïúpzL äëæ̈¨¤¦¨¥©

àéäL ,äøBzä Bãé- ¨©¨¤¦
`id ,dxezdúBìáBð"§

Leøt ,"äìòîlL äîëç̈§¨¤§©§¨¥
ãøBéå äpnî ìáBpM äî©¤¥¦¤¨§¥

ähîìdúéìëúå døwòL ,eðlL úeiîLb äøBúa Laìúîe- §©¨¦§©¥§¨©§¦¤¨¤¦¨¨§©§¦¨
,dxez lyäNòîe ìòôa äNòå äNòú-àì úBönä íei÷ àeä¦©¦§Ÿ©£¤©£¥§Ÿ©©£¤

øîàîk ,Lnî34,"íúBNòì íBiä" :zxne` `xnbdy itke - ©¨§©£©©©£¨
oiaexira35onfy ,"mzeyrl xgnl `le mzeyrl meid" :jk lr

.dfd mlera ,meid `weec `ed zeevnd meiwãeîìz ìBãâ"å§¨©§
"äNòî éãéì àéánL36,(cenil) cenlz ly zelcbdy ixd - ¤¥¦¦¥©£¤

dfy iptn `id`ian- `id zilkzdy ixd ,zeevnd ziiyrl

,zeevnd meiwäëtäpL Bì çð ¯ úBNòì àlL ãîBlä"å§©¥¤Ÿ©£Ÿ©¤¤§§¨
"'eëå BúéìL37,,`xap did `le -ìbìbúäì çøëî íãà ìëå ¦§¨§§¨¨¨ª§¨§¦§©§¥

â"éøzä ìk íi÷iL ãò,613 -òãBpk ,Lnî ìòôa úBöî ©¤§©¥¨©©§©¦§§Ÿ©©¨©©
ì"æ é"øàäî38:,mildz lr ,"wcv gnv"d iaxdl "xe` ldi"a - ¥¨£¦©

zxb` lr `ian ,369 cenr
ligzn owfd epax :ef ycew
dher" weqta zxb`d z`
zxb`ae ,"dnlyk xe`
,df weqt lr xe`iad xqg
xazqn dncwddn `l`
"dnkgc miixeg`"y
dnkg zelaep" `xwpd
df ,"dxez dlrnly
dlbpe (yeald) "dnly"d
zeinipt zpigae ,dxezc
(dnkgd zeinipt) `a`
,dxez inrh `id
dlbzi df exwiray)
itk ,giynd z`iaa

weqtd lr xne` i"yxy39,
,"edit zewiypn ipwyi"
,dxez inrh dlbi giyny
jxcÎlr ,giynl dpkd `idy zeciqgd zelbzd `id df oirne

(zay axra - zayd ilk`nn minrehy40jiynn) `ede .
df ,oky ."dnly"a yaelnd "xe`"d ("xe` ldi"a "wcv gnv"d
- efpb okide ,"miwicvl efpb"y oey`x meia `xapy xe`d

dxeza41zyxta xne` f"nxdy itk ,"`a` ceqi zeinipt" edfe ,
jzelrda42eyre" xn`na 'xeciq'dn my oiivn "wcv gnv"de .

"ziviv mdl43.

zexb`dn `id "zelbpd zeize`d" ligzndÎxeaic ,d`ad zxb`d

dnk d`ved dze`a etqep recid itk .q"xz zpy z`veda etqepy

etqepy ,"dax drcen"a aiilewipn xy` 'x azeky itk ,ycew zexb`

"w"db`dn zehnyd"44.
zxb`l ef zxb` jynd

zxb`a ixdy ,`ed zncewd

wxy ji` xaecn zncewd

,ced ,gvp - "m"idp" zepigad

Îxeaic) ef zxb` seqae ,lawna zekynp ritynd ly - zekln ,ceqi

okez eze` ok mb xaqen ("zelbpd zeize`d" ligznd45miixeg`d wxy ,

zekynp ,oeilrd ly - ceqi ,ced ,gvp - i"dp zepiga ly zeipevigde

.oezgza

úBiúBàä46,eðì úBìâpä ¨¦©¦§¨
øeac äNòîa :ïä¥§©£¤¦

,äNòîc .äáLçîe- ©£¨¨§©£¤
ze`ad ,"dyrn"d zeize`
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

áéùç àìë äéî÷ àìåëã ä"á ìéöàîá ãçåéîä íéðô
ìåáâ éìòá íäù íìåë íéàøáðä ìëì äòôùääå
ìéöàîä éáâì ìåëéáë íåöîöå äãéøé úáùçð úéìëúå
ìëùì íåöîöå äãéøé úáùçðù åîë î"ãò ä"á ñ"à
úåéîùâ äéùò äæéàá íöîåöîä ìéëùîä íãàä
ãò âéùäù ä"ò åðéáø äùî ïëìå ùîî úéøîåçå
úåìáåð àéäù äøåúä é"ò ïúðúù äëæ äîëçã íééøåçà
äèîì ãøåéå äðîî ìáåðù äî 'éô äìòîìù äîëç
àåä äúéìëúå äø÷éòù åðìù úåéîùâ äøåúá ùáìúîå

ùòîå ìòåôá äùòå ú"ì úåöîä íåé÷øîàîë ùîî ä
ãîåìäå äùòî éãéì àéáîù ãåîìú ìåãâå íúåùòì íåéä
íãà ìëå 'åëå åúééìù äëôäðù åì çåð úåùòì àìù
ìòåôá úåöî â"éøúä ìë íéé÷éù ãò ìâìâúäì çøëåî

:ì"æéøàäî òãåðë ùîî

úåéúåàä.äáùçîå øåáã äùòîá ïä åðì úåìâðä
áúëáù úåéúåàä úðåîú ïä äùòîã

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

הוא.33. שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן ותיקונים" יא.34.ב"הערות ז, א.35.ואתחנן ב.36.כב, מ, שבת 37.קידושין ירושלמי
ה"א. ומ"מ.38.פ"א בציונים שם ובהנסמן ה"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' ב.39.ראה א, ובהנסמן 40.שה"ש 282 ע' חט"ו לקו"ש ראה

שם. שם.41.בהערות ובהנסמן 10 ע' ח"י א.42.לקו"ש קסב, תשכ"ה).43.ח"ג (קה"ת, דא"ח עם ‡„ÂÓ"¯44.סידור ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ בעצמ שאדה"ז שמצינו ובכ"מ)"."ולהעיר .170 ע' תש"ח (סה"מ זמן לאחר באגה"ק הוסיף ‡„ÂÓ"¯45.ו ˜"Î ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘עפמש"נ - במחדו"מ".È¯˘·ÓÂ"דוגמא - באדם שזהו איך אלוקה ˘ËÈÏ"‡:46.אחזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ יל"ע "בכהנ"ל

וי"ל". קצת. באו"א שלכאורה בי' פל"ב הק"ש ש' באמ"ב



ixyzפח 'c iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ד' שלישי יום
אגרת כ  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãç éäåéçå åäéà ë,258 'nr cr.ù"òå

,dyrnae azkaéøeLà áúëaL úBiúBàä úðeîz ïä¥§©¨¦¤¦§¨£¦
.äøBz-øôñaLxry" ly a"i wxta d"dbda xaqedy itk - ¤§¥¤¨

`id dxezd zeize` a"kn ze` lk ixd ,"dpen`de cegid
,zxg` ze`a zkynp dppi`y cgein ihxt zeige geke dkynd

ze` lkl yi okle
ixey` azka) dzaizka
xeiv (dxezÎxtq ly
xeiv lr dxend cgein
ote` lre dkyndd
zeigd ,xe`d zelbzd
dze`a mikynpd gekde
dxezÎxtq azkae ,ze`
od onvr zeize`d ixd
dnka zexeywe ixwir oipr
zxev lr mipic ihxt

,ozaizkøeacä úBiúBàå§¦©¦
,ìB÷å ìáäa úB÷÷çð¤§¨§¤¤§
íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä©¦§©¥§£¨¦
,ïúøeöa äfî äæ íéðBL¦¤¦¤§¨¨
àèáîe úøáä àéäL¤¦£¨©¦§¨
ìëa úBiúBà á"ëä©¦§¨

ìïBL47Løôä ïéà ék , ¨¦¥¤§¥
ì ïéaïéáe Lãwä ïBL ¥§©Ÿ¤¥

ì øàLúeäîa úBðBL §¨§§¨
úøáä,iehia -,úBiúBàä £¨©¨¦

-ékïôeøöa íà48.- ¦¦§¥¨
miiw zeize`d sexiva
zg` dty oia lcad
iehia mvra eli`e ,dipyl

.zepeyld lka deey xacd zeize`dïä ,äáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨¥
ì ìëa ïk-íbúBáz áMçî íãàL ïBL,oeyld -úBiúBàå ©¥§¨¨¤¨¨§©¥¥§¦

läéðéî 'â da Lé ,äáLçîaL ÷ø .ãáì á"ë ïäL ,ïBL ©¨¤¥§©©¤©©£¨¨¥¨¦¥
úðeîz äøBz øôña äàBøLk éøäL ,úBiúBà úBðéça§¦¦¤£¥§¤¤§¥¤¨§©

,BzáLçîa úBøièöî ïä ¯ úBiúBàä`edy itkl m`zda - ¨¦¥¦§©§§©£©§
,dxezd xtqa oze` d`exäiNò" úðéça àø÷ð äæå§¤¦§¨§¦©£¦¨

;"äáLçnaL,dyrn ly oipr zxdxdn "daygn"y itk - ¤©©£¨¨
Îd`ixa zelylzyd ly diyrÎe ,azke dyrn ly zeize`

,diyrÎdxiviúBîLøð ïä ¯ øeacä úBiúBà òîBL øLàk ïëå§¥©£¤¥©¦©¦¥¦§¨
øeac" úðéça àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîe BzáLçîa§©£©§§©§¥¨¤§¤¦§¨§¦©¦

"äáLçnaLly zeize`a xdxdn `ed daygnay ji` - ¤©©£¨¨
,xeaiceidef -;"äøéöé" úðéçá`id dnvr daygn ,oky - §¦©§¦¨

"eiziyr s` eizxvi eiz`xa"y ,"d`ixa" ly dpiga49cbpk `ed
,"d`ixa" zpiga - `id daygn ,ixd ,"dyrne xeaic daygn"
,"dxivi" zpiga - xeaic
."diyr" zpiga - dyrne
ixd `id "daygn" ok m`e
eli`e ,"d`ixa" zpiga -
daygna xdxdn `edyk
df ixd ,xeaic ly zeize`

xeaic- daygnay
"dxivi" zpiga

.(d`ixaayúBiúBàå§¦
éìa dcáì äáLçnä©©£¨¨§©¨§¦
¯ øeacä úBiúBà øeäøä¦§¦©¦
äáLçî" àø÷ð¦§¨©£¨¨
úðéça ,"äáLçnaL¤©©£¨¨§¦©
úBiúBà ,äpäå ."äàéøa"§¦¨§¦¥¦

,Lnî øeacäxeaic `l - ©¦©¨
xeaic m`Î ik ,daygnay

,ynnúBeäúî ïä¥¦§©
ïúeiç úBìa÷îe§©§©¨
ïîöò elà úBiúBàî¥¦¥©§¨
óàå .äáLçnaL¤©©£¨¨§©
íãà øaãî íéîòôlL¤¦§¨¦§©¥¨¨

øäøäîe,dyrn zrya - §©§¥
øçà øáãadxe`kle - §¨¨©¥

xeaicd zeize` oi`
zeize`n zeig f` zelawn

,xacn `edy oipra xdxdn epi` `ed ixdy ,daygndBðéà éøä£¥¥
øaãì ìBëé,xacn `edy dna xdxdn `ed oi`yk -íà-ék ¨§©¥¦¦

íéôeøöå íéøeac ïúBà,miln ly -eéäå íøac øákL ¨¦¦§¥¦¤§¨¦§¨§¨
íéôeøöå íéøeaãa øàLðå ,ãàî úBaø íéîòt BzáLçîa§©£©§§¨¦©§Ÿ§¦§©§¦¦§¥¦

eîéLøä elà,myexd -íéîòt íäa äñðëpL äáLçnäî ¥¨§¦¥©©£¨¨¤¦§§¨¨¤§¨¦
.úBaøzeigd `ed ,daygnd zeize` oze` ly myexdy ixd - ©

xeaic zeize` lyel`.eäæå,"zexitq"a xacdy itk -úðéça §¤§¦©
ñðëpL "ïBéìòä óeöøt"î ãBñé-ãBä-çöð úeiðBöéçå íéøBçà£©¦§¦¦¤©§¦©§¨¤§¤¦§©

,ïBzçzadbixcna qpkpy dpeilrd dbixcnd sevxtn - ©©§
,dpezgzd:òãBpk ,úeiçå ïéçî úðéça Bì úBéäì¦§§¦©Ÿ¦§©©©

.kxzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne ,zeciqga

."`ipz"d xtqa

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka zeevnd
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פט ixyz 'c iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ד' שלישי יום
אגרת כ  ,hkw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãç éäåéçå åäéà ë,258 'nr cr.ù"òå

,dyrnae azkaéøeLà áúëaL úBiúBàä úðeîz ïä¥§©¨¦¤¦§¨£¦
.äøBz-øôñaLxry" ly a"i wxta d"dbda xaqedy itk - ¤§¥¤¨

`id dxezd zeize` a"kn ze` lk ixd ,"dpen`de cegid
,zxg` ze`a zkynp dppi`y cgein ihxt zeige geke dkynd

ze` lkl yi okle
ixey` azka) dzaizka
xeiv (dxezÎxtq ly
xeiv lr dxend cgein
ote` lre dkyndd
zeigd ,xe`d zelbzd
dze`a mikynpd gekde
dxezÎxtq azkae ,ze`
od onvr zeize`d ixd
dnka zexeywe ixwir oipr
zxev lr mipic ihxt

,ozaizkøeacä úBiúBàå§¦©¦
,ìB÷å ìáäa úB÷÷çð¤§¨§¤¤§
íé÷ìç á"ëì ÷lçúnä©¦§©¥§£¨¦
,ïúøeöa äfî äæ íéðBL¦¤¦¤§¨¨
àèáîe úøáä àéäL¤¦£¨©¦§¨
ìëa úBiúBà á"ëä©¦§¨

ìïBL47Løôä ïéà ék , ¨¦¥¤§¥
ì ïéaïéáe Lãwä ïBL ¥§©Ÿ¤¥

ì øàLúeäîa úBðBL §¨§§¨
úøáä,iehia -,úBiúBàä £¨©¨¦

-ékïôeøöa íà48.- ¦¦§¥¨
miiw zeize`d sexiva
zg` dty oia lcad
iehia mvra eli`e ,dipyl

.zepeyld lka deey xacd zeize`dïä ,äáLçnä úBiúBàå§¦©©£¨¨¥
ì ìëa ïk-íbúBáz áMçî íãàL ïBL,oeyld -úBiúBàå ©¥§¨¨¤¨¨§©¥¥§¦

läéðéî 'â da Lé ,äáLçîaL ÷ø .ãáì á"ë ïäL ,ïBL ©¨¤¥§©©¤©©£¨¨¥¨¦¥
úðeîz äøBz øôña äàBøLk éøäL ,úBiúBà úBðéça§¦¦¤£¥§¤¤§¥¤¨§©

,BzáLçîa úBøièöî ïä ¯ úBiúBàä`edy itkl m`zda - ¨¦¥¦§©§§©£©§
,dxezd xtqa oze` d`exäiNò" úðéça àø÷ð äæå§¤¦§¨§¦©£¦¨

;"äáLçnaL,dyrn ly oipr zxdxdn "daygn"y itk - ¤©©£¨¨
Îd`ixa zelylzyd ly diyrÎe ,azke dyrn ly zeize`

,diyrÎdxiviúBîLøð ïä ¯ øeacä úBiúBà òîBL øLàk ïëå§¥©£¤¥©¦©¦¥¦§¨
øeac" úðéça àø÷ð äæå ,ïäa øäøäîe BzáLçîa§©£©§§©§¥¨¤§¤¦§¨§¦©¦

"äáLçnaLly zeize`a xdxdn `ed daygnay ji` - ¤©©£¨¨
,xeaiceidef -;"äøéöé" úðéçá`id dnvr daygn ,oky - §¦©§¦¨

"eiziyr s` eizxvi eiz`xa"y ,"d`ixa" ly dpiga49cbpk `ed
,"d`ixa" zpiga - `id daygn ,ixd ,"dyrne xeaic daygn"
,"dxivi" zpiga - xeaic
."diyr" zpiga - dyrne
ixd `id "daygn" ok m`e
eli`e ,"d`ixa" zpiga -
daygna xdxdn `edyk
df ixd ,xeaic ly zeize`

xeaic- daygnay
"dxivi" zpiga

.(d`ixaayúBiúBàå§¦
éìa dcáì äáLçnä©©£¨¨§©¨§¦
¯ øeacä úBiúBà øeäøä¦§¦©¦
äáLçî" àø÷ð¦§¨©£¨¨
úðéça ,"äáLçnaL¤©©£¨¨§¦©
úBiúBà ,äpäå ."äàéøa"§¦¨§¦¥¦

,Lnî øeacäxeaic `l - ©¦©¨
xeaic m`Î ik ,daygnay

,ynnúBeäúî ïä¥¦§©
ïúeiç úBìa÷îe§©§©¨
ïîöò elà úBiúBàî¥¦¥©§¨
óàå .äáLçnaL¤©©£¨¨§©
íãà øaãî íéîòôlL¤¦§¨¦§©¥¨¨

øäøäîe,dyrn zrya - §©§¥
øçà øáãadxe`kle - §¨¨©¥

xeaicd zeize` oi`
zeize`n zeig f` zelawn

,xacn `edy oipra xdxdn epi` `ed ixdy ,daygndBðéà éøä£¥¥
øaãì ìBëé,xacn `edy dna xdxdn `ed oi`yk -íà-ék ¨§©¥¦¦

íéôeøöå íéøeac ïúBà,miln ly -eéäå íøac øákL ¨¦¦§¥¦¤§¨¦§¨§¨
íéôeøöå íéøeaãa øàLðå ,ãàî úBaø íéîòt BzáLçîa§©£©§§¨¦©§Ÿ§¦§©§¦¦§¥¦

eîéLøä elà,myexd -íéîòt íäa äñðëpL äáLçnäî ¥¨§¦¥©©£¨¨¤¦§§¨¨¤§¨¦
.úBaøzeigd `ed ,daygnd zeize` oze` ly myexdy ixd - ©

xeaic zeize` lyel`.eäæå,"zexitq"a xacdy itk -úðéça §¤§¦©
ñðëpL "ïBéìòä óeöøt"î ãBñé-ãBä-çöð úeiðBöéçå íéøBçà£©¦§¦¦¤©§¦©§¨¤§¤¦§©

,ïBzçzadbixcna qpkpy dpeilrd dbixcnd sevxtn - ©©§
,dpezgzd:òãBpk ,úeiçå ïéçî úðéça Bì úBéäì¦§§¦©Ÿ¦§©©©

.kxzeia miwenrd mipiprd cg` `ed (k oniq) ef ycew zxb` okez

xaqed mxh dzr cry zeciqg ly oipra ceqi da `hazne ,zeciqga

."`ipz"d xtqa

lka ytgl ie`x - g"i oniql dncwda hexhexta xaqed xaky itk ,mxa

meiwa lreta dcearl rbepa zxb` dze`a sqeezn dn ycewd zxb`

eazkp ixd ycewd zexb` ,oky) cgeina dwcvd zevnae llka zeevnd
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ixyz 'c iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

da ekli jxcd 'd mrl zexedl" ickdyrndez` cnll ,"oeyri xy`

ae 'd ikxc l`xyi ipadyrnmipaxd mzncwda miazeky itk) lreta

xear dwcvl xywa eazkp zexb`d aexy oeeike ,(xagnd ipa mipe`bd

el` ycew zexb`a yi - l`xyi ux`a dceare dxeza miwqery dl`

zeig xzi mitiqend mipipr

.(dwcvd zevna ielire

ly zcgeind dzeaiyg

mb ze`xl mileki ,ef zxb`

dze` azk owfd epaxy ,jkn

"wcv gnv"d iaxdy itk)

azek1."`priit xtka ezewlzqd iptly minia" (

oipr `hazn ,ef zxb`a mixaqend miwenrd mipipra mby ,ok` mi`ex

zeevn meiw ly ielira ixnbl xg` byen ozepy ycg iceqizeiyrn

oilitz ,inyb xnva ziviv enk ,miinyb mixaca zeyrpd zeevn) llka

.cgeina dwcvd zevne ,(dnecke ,inyb slwa

`wec `id "zeinybd zeedzd"y - `ed ,ef ycewÎzxb`a xaqend ceqid

yecwdn `wec `id miinybd mixacd ly mzeedzd ,"seq oi` zenvr"n

`edÎjexaÎenvrmdny miielibde zexe`dn dlrnl ixnbl `edy

"seq oi` zenvr" ,oky .miipgexd mipiprde mipeilrd zenlerd mieedzn

Îqg el zncewd daiqe dlir mey ila ezenvrn eze`ivn"y ,`wec

ze`ivn `l` ,dxvepy ze`ivn `l) zizenvr `id eze`ivny ,"melye

`edy ze`ivn ly ote` df ixd ,"ze`ivn `l" ly oipr da jiiy `ly

ly enk efk ze`ivn `exal egeka yi `ed `wec - ("ze`ivnd aiiegn"

d`xp `l xya ipirle ,mnvrl ze`ivnk mi`xpd miinybd mi`xapd

itk) mze` deednd zxg` ze`ivna mixeywe miielz mdy llk mda

"lelr"a ,"xe`n"n zehytzd `edy ea d`xpy "xe`"a lynl xacdy

inybd xaca eli`e ,ely (daiq) "dlir"a xeywe `a `edy d`xp (aaeqn)

`a `edy llk d`xp `lonlhaeldfy d`xp `l` ,epnn deab edyn

.(ezenvrn eli`k `id eze`ivny xac

oky ,d`a `id epnny xewnl ixnbl jexrÎoi`a `idy ,efk ze`ivn

" `xwp dfy cr ,zinyb ze`ivn - `ide ,iwl` gek ,ipgex `ed xewndyi

oi`n,'seqÎoi` zenvr' ici lr wx zeedzdl dleki efk ze`ivn - "

`edy ,envr `edÎjexaÎyecwdnseq oi`mbe zeinybn mb dlrnle

mixacd zeedzd `wecy ,`vei dfn .zeipgexnmiinybdyecwdn `id

mieedzn mdny miielibde zexe`d lkn dlrnl `edy ,envr `ed jexa

.miipgexd mipiprd

ceqidfici lr zeiyrn zeevn meiwa ixnbl mixg` ielire d`ltd ozep

.'seq oi` zenvr'n `wec `id mzeedzdy miinyb mixac

dnl sqepae ,ycg oipr `ed ,zeiyrnd zeevnd meiw oipra df ielir

dlrnd (jli`e d"l wxtn) "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqedy

miniiwny zeevnd iabl ,dyrna miniiwny zeevna ,"ezeyrl"a

:xeaice daygna

yecwd ly dpeekde oevxd cvn wx "dyrn" ly dlrnd lr xaecn my

dxic jxazi el zeidl" `id d`ixad zilkz lke zeid :`ed jexa

,oezgzd inybd mlera dxic `edÎjexaÎyecwdl didzy ,"mipezgza

jyegd mewna ,dfd mlera dhnl o`k zelbzda zewl` jynezy

oipr ,zewl` lr xzqddedf,oky .zeiyrn zeevn ici lr xwira rvean

mipipra ,zinybd "diyr"l cr zewl` mikiynn `wec dfÎiciÎlr

.xeaicde daygnd oiprn dhnl mdy mlerd ly miinybd

jekifle xexial rbepa mb jk

dkekif ,zindad ytpd

ytpd ly dzektdzde

efy) dyecwle aehl zindad

,dnypd zcixi zilkz ixd

,dze` owzl ick df oi`y

zeevn ici lr xzei rvazn df ixd (zindad ytpd z` owzl ick `l`

zyial ,oilitz zgpd ,devn ly zinyb dlert ziiyr ,oky .zeiyrn

.zindad zipeigd ytpd geka `wec df ixd - ziviv

d cvn wx `id "dyrn" ly dlrnd lk ,xen`l m`zda ixdoevx

dedpeekdevnd eay ,xacd mvr cvn j` ,`edÎjexaÎyecwd ly

zrici zevn enk ,miipgex zegeka ziyrpy devn dxe`kl ixd ,ziyrp

ipgexd ybxa 'd zad` zevn e` ,gend zbydae lkya zewl` zpade

micia ziyrpd zinyb dlertn dlrnl dxe`kl `id - ald ly

mirvan da mbe devn `id ef mby oeeik) miinyb mixacae zeinybd

xywde oeilrd oevxd meiw ly oiprdy ixd ,`edÎjexaÎyecwd oevx

mvr cvne ,zipgex devna mb epyi ,`edÎjexaÎyecwd mr `ian dfy

xac ,dxe`kl ixd - `edÎjexaÎyecwd oevx mirvany dna xacd

dwenre dpeilr dcear `ed - ald ybxe gend zbyd enk - ipgex

.(ziyrn devn miyer day zinybd dlertd xy`n xzei

iptn zeiyrn zeevn ly dlrnd ef ycewÎzxb`a xiaqny dn cvn ,j`

cvn mby ,jkn `vei ,seqÎoi`Îzenvrn `wec mi`a minybd mixacdy

xacd mvrzeiyrn zeevna zelrzde ielir epyi ,ziyrp devnd eay

mixaca yi ,oky .miipgex mipipr ici lr zeyrpd zeevna oi`y dn

dpeekd z` inybd xaca mirvany drya dlbznd mlrp gek miinybd

.dpeilrd

ely ycewd zegiyn zg`a `ian r"p v"iixd x"enc` w"k2xy`ky ,

ycew zxb`a dfd ceqid dlbzpef,"zeiniinyd dnypdÎzeln xtqn" ,

egztp - "seqÎoi` zenvr"n `wec `id miinybd mixacd zeedzdy

.zeiyrn zeevn meiwa zeig ly miycg zepiirn miciqg lv`

dxen iaxdy ji` xikfdl `vi cer ,zxb`d mipta oiprd epcnla

dkld oeyla `aen ef zxb` ly ceqidy d`lten zipe`b zehyta

iceqi" zekld ly zepey`xd zeklda m"anxa zexetq milna oicÎwqte

."dxezd

,ãç éäBiçå eäéà"zexe`d) epnn mi`ad zeigd ipipre `ed - ¦§©¦©
md ("zexitq"d ly milkl zeige dnyp ly oipr mdy
micge`n wx `l md "zexitq"d ly zexe`d ,xnelk) cg` xac

md `l` (seqÎoi` mr) ez`cg` xac,(seqÎoi`d mreäéà¦
"ïBäa ãç éäBîøâe3milkd mdy) epnn mi`ad milkde `ed - §¨¦©§

zenypl miteb enke zexitqd ly zexe`l4oda cg` xac md (
.(zexitqa)Leøt)5ïä ¯ "éäBiç" .úeìéöàc úBøéôñ øNò , ¥¤¤§¦©£¦©¦¥
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ixyzצ 'c iyily mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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zeceqin ixd `ed mdlymiipgex"ar" myb dfn deedzi `l -
df ixd ,oky .miax minevnv ixg` `a dfyk elit` - xtr enk
ly oipr oiicr
enk ,zelylzyd
(zxyxy) zlyly
dpezgzd zrahdy
`ide jxr dl yi xzeia
dpeilrd zrahl dxeyw

,xzeiaàlà- ¤¨
dleki zelylzydd

,ritydlçeø" úBéäì¦§©
,"øBL éðt"î "äîäaä- ©§¥¨¦§¥

,dlrnly dakxnay
dpi`e ixnbl dwegx dndad seb z` dignd gexdy zexnly
geka yi z`f lka ,dpeilrd dakxnay "xey ipt"l jxra
oeeik ,dndad ly gexd lylzyzy ritydl zelylzydd
dhn dhnl `idy `l` ,ipgex xac `id dndad ly gexd mby
zelylzydd geka oi` j` ;dakxnay "xey ipt"n dbixcna
`edy xac - "ipgex oi`"n "inyb yi" deedziy ritydl

.ixnbl dycg ze`ivn.íL ïiòå ,øçà íB÷îa øàaúpL Bîk§¤¦§¨¥§¨©¥§©¥¨
dxez'l - `id owfd epax zpeeky xnel yiy ,o`k oiivn iaxd -

"zekln yeal e`iai" d"c 'xe`19,my "xe` dxez"a .cere ,
,"zeliv`"c (dpeilr) d`lir dnkg elit`y ,owfd epax xiaqn
,"oi`" `le ,"dn xac" df ixd ,"dnkg" mya z`xwp `idy oeeik

"n zelylzyd ly ote`a zeedzdl leki epi` df mb `linaoi`
aezky enk ,"oi`n yi" ly ote`a m`Îik ,"seq20dnkgde" :

oi`nly oipr `id 'dnkg'n dlrnl iabl 'dnkg'y ,"`vnz
."oi`n yi"

ìa "äàéøa" àø÷ð "ïéàî Lé"åLãwä ïBL21."d`ixa" - §¥¥©¦¦§¨§¦¨¦§©Ÿ¤
enk `ly) dfÎiptl miiw did `ly ycg xac didpy ,epiid

lelrdy "lelre dlir"a
`l` dfÎiptl mb miiw
xkfpke .(xg` ote`a
xyt` i` "oi`"ay lirl
,oky ."yi" lelk didiy

z`xwp dycg zeedzd ."yi" `l` "oi`" did `l ixd df f`
zyxta xne` o"anxdy itk ,"d`ixa" mya ycewd oeyla

ziy`xa22z` oiivl xg` iehia ycewd oeyla epl oi`y ,
epax oiivi oldl ."`xa" dlna `l` "oi`n yi" ly zeedzdd
yi"a mby zexnl ,owfd
zn`a "yi"d lha "oi`n
deednd iwl`d gekl
eify itk cr ,eze`
ynya lha ynyd
iabl lkd - "aiyg `lk 'inw `lek" ixd ik ,ynn
,`eti` ,mixne` cvik - melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd
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ixyzצב 'd iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zelylzyd ly ote`a "oi`n yi" deedziy xyt`Îi`y
(`l` ,ze`ivne "yi" did `l `ed) f` oky ,"lelre dlir"
drya ,ely "dlir"d iabl lha "lelr"dy enk lha did
,exewn iabl lha `ed "yi" ezeida mby ,ixd `id zn`dy

deednd iwl`d gekd
cinz ea `vnpe eze`
xiaqi ?ycgn e`xal
dfy ,oldl owfd epax
,"'inw" iabl wx xen`
Îyecwd iptl xacdy itk

dricia `edÎjexaely
zn`dy itk df ixd)
eiabl lha lkdy ,`id
`xapd yid mbe jxazi
;(ynya ynyd eifk lha
ezybxdae ezricia j`
,envr `xapd yid ly
ze`ivn"k ybxp `ed
zeedzdd m` eli`e ,"yi
dlir" ly ote`a dzid

ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapd leki did `l "lelre
zinvrdybxda mb `l` ,"yi ze`ivn" ,elylha did

.ze`ivna
íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk-íb àeä àøápä ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥

`lk 'inw `lek" ixd ik ,melk `lk jxazi eiptl aygp -
ixd ,melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "iaiyg

,melk `lk `ed `xapd yid mbyúeàéöna ìèaL eðéäc- §©§¤¨¥¦§¦
:epiax w"k ztqedx`p hyip(wx `l)epi`y - d"envr iabl

,d`ixad oipra `"k ,d`ixade mlerd xcbaøBàäå çkä éaâì§©¥©Ÿ©§¨
Ba òôBMämd df xe`e gek ,`xapa -úBøéôñ øNòc íéìkäî ©¥©¥©¥¦§¤¤§¦

"åw"äL ,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc,ly --ïéà øBà ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨¤©©¥
,íäa øéàî àeä-Ceøa óBñokly -23,(eiptl) '"inw" `xwp df ¨¥¦¨¤

,oky - eze` deednd iwl`d gekd zece` xaecny zexnl
,ewd mda xi`n - iwl`d gekd `a mdny zexitqd ly milka

`ed df lehiae .zenlera "seq oi` xe`" ly ielibd `edyëe- §
lehia enk,LîMa LîMä åéællk zybxp `l ynyay - ¦©¤¤©¤¤

`edy eifd ly xewnde xe`nd wx `l` ,eifd ly eze`ivn
,ynydíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk,"`ipz"d xtq -÷ìç §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

á24lha eifdy itk ,mxewn iabl zn`a milha mi`xapd lky -
zeedzd m`y ,ep` mixne` ,`eti` ,cvik ,ynya exewna
ze`ivn eid `l md ,"lelre dlir" ly ote`a dzid mi`xapd
eedzpyk ,zrk mb ixd - mxewn iabl milha eid `l` "yi"

"oi`n yi" jxca,mxewn iabl zn`a milha ok mb ixd md
lr uxzn ?ynyd iabl lha ynyd eify enk lehiad ote`ae

:owfd epax jk"dén÷" eðéä,`edÎjexaÎyecwd iptl -,à÷åc ©§©¥©§¨

Cøaúé Búòéãé àéäLote`a mi`xapd z` rcei `edy itk - ¤¦§¦¨¦§¨¥
ly dricidäòéãéa ìáà .ähîì äìòîlî,oezgz zrc - ¦§©§¨§©¨£¨¦¦¨

äìòîì ähnnL,`xapd cvny dricid -àeä àøápä Liä ¤¦©¨§©§¨©¥©¦§¨
,ähnnL Bæ äâOäå äòéãéa éøîâì ãøôð øác`xapd - ¨¨¦§¨§©§¥¦¦¨§©¨¨¤¦©¨

xace "yi" ze`ivnl ybxp
cxtpdeedny xewndn

lha `edy `le ,eze`
;exewn iabl ze`ivna
rcei `xapd mby zexnle
deednd xewn el yiy
gek `ed df xewnye ,eze`
`ed ,`eti` ,cvik - iwl`
envr z` aeygl leki
?"oi`"k xewnd z`e "yi"k
dny ,owfd epax xiaqi
xewnd z` ayeg `edy
`edy dpeekd oi` "oi`"l

`vnp `lyi "oi`" `l` ,
epi`y (` :mipipr ipy ea
`xapd oi` ,oky ,byen
`ed biyne oian `xapd oi`y xace ,exewn z` (oian epi`) biyn
iptn (a .miiw xacd oi` ely dbydd mlera ik ,"oi`" el `xew

ydf beqamiiw `l - mi`vnp yide `xapdy itk ze`ivn ly
"oi`" el `xew `ed okle ,ixnbl zxg` ze`ivn `ed ik ,exewn

ze`ivnd ote`ay df cvn - miiw `l -ely-oi`.miiw exewn
:owfd epax oeylaeçkä ékÎe eze` deednd -Bðéà Ba òôBMä ¦©Ÿ©©¥©¥
,ììëe ììk âOîik ,"oi`" xewnl `xew `ed okle ,`xapl - ª¨§¨§¨

`xew `edy dna ipy oipr .miiw `ed oi` - ely dbydd mlera
,`vnp `ed oi` ,ely ze`ivnd beqay iptn ,`ed "oi`" exewnl

:oldl xiaqiy itk - ixnbl zxg` zedn `ed `l`ïéà íâå§©¥
CBøò,zekiiy mey oi`e -,ììëe ììk äæì äæ"yi"d oia oi` - £¤¨¤§¨§¨

beqae ,zecxtp zeiedn izy md ,llk zekiiye jxr mey "oi`"l
enk .`vnp - exewn - "oi`"d oi` ,`vnp "yi"dy ze`ivnd
ze`ivn beqa ixd ,oa` deedzi lkyny ,xn`py ,lynl
df ze`ivn beq iable ,llk `vnp lkyd oi` ,z`vnp oa`dy
.lkyn deedzn `idy e` "oi`"n oa`d deedzn m` jdÎepiid

lky mb ,okyepi`ze`ivn ly df beqa `vnpz`vnp oa`dy
,ea,déúöwî àìå dépî àì,epnn zvwnn `le epnn `l - Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥

äæéà âéOîe òãBé ìeìòäL ,älòä ìà ìeìòänL Cøòäî¥¨¤¤¤¥¤¨¤¨¦¨¤¤¨¥©©¦¥¤
Búlòa äâOä,ely dbydd mlera z`vnp "dlir"dy ixd - ©¨¨§¦¨

,ea drityn dbydde,Bæ äâOäå äòéãé éãé-ìò dìöà ìèáe¨¥¤§¨©§¥§¦¨§©¨¨
"oi`"a dbyd mey el oi` "yi"d j` ,ezlira biyn `edy -

.eze` deedndíúeîöòå íúeäîa íâå"lelr"d ly - §©§¨¨§©§¨
,"dlir"de,ìeìò äæå älò äfL ÷ø ,Ck-ìk ìBãb Løôä ïéà¥¤§¥¨¨¨©¤¤¦¨§¤¨

oipra lirl xaqedy itk ,xac eze` md mvrde zednd la` -

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

ùã÷ä úøâà
éáâì úåàéöîá ìèáù åðééäã äéî÷ áéùç àìë ë"â
å÷äù ò"éáàã ñ"éã íéìëäî åá òôåùä øåàäå çëä
ù"îë ùîùá ùîùä åéæëå íäá øéàî ä"á ñ"à øåà
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צג ixyz 'd iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

zelylzyd ly ote`a "oi`n yi" deedziy xyt`Îi`y
(`l` ,ze`ivne "yi" did `l `ed) f` oky ,"lelre dlir"
drya ,ely "dlir"d iabl lha "lelr"dy enk lha did
,exewn iabl lha `ed "yi" ezeida mby ,ixd `id zn`dy

deednd iwl`d gekd
cinz ea `vnpe eze`
xiaqi ?ycgn e`xal
dfy ,oldl owfd epax
,"'inw" iabl wx xen`
Îyecwd iptl xacdy itk

dricia `edÎjexaely
zn`dy itk df ixd)
eiabl lha lkdy ,`id
`xapd yid mbe jxazi
;(ynya ynyd eifk lha
ezybxdae ezricia j`
,envr `xapd yid ly
ze`ivn"k ybxp `ed
zeedzdd m` eli`e ,"yi
dlir" ly ote`a dzid

ezriciae ezybxda mb ,zeidl `xapd leki did `l "lelre
zinvrdybxda mb `l` ,"yi ze`ivn" ,elylha did

.ze`ivna
íâäå,zexnl -LiäL,dén÷ áéLç àìk ïk-íb àeä àøápä ©£©¤©¥©¦§¨©¥§¨¨¦©¥

`lk 'inw `lek" ixd ik ,melk `lk jxazi eiptl aygp -
ixd ,melk `lk aygp `edÎjexaÎyecwd iabl lkd - "iaiyg

,melk `lk `ed `xapd yid mbyúeàéöna ìèaL eðéäc- §©§¤¨¥¦§¦
:epiax w"k ztqedx`p hyip(wx `l)epi`y - d"envr iabl

,d`ixad oipra `"k ,d`ixade mlerd xcbaøBàäå çkä éaâì§©¥©Ÿ©§¨
Ba òôBMämd df xe`e gek ,`xapa -úBøéôñ øNòc íéìkäî ©¥©¥©¥¦§¤¤§¦

"åw"äL ,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöàc,ly --ïéà øBà ©£¦§¦¨§¦¨£¦¨¤©©¥
,íäa øéàî àeä-Ceøa óBñokly -23,(eiptl) '"inw" `xwp df ¨¥¦¨¤

,oky - eze` deednd iwl`d gekd zece` xaecny zexnl
,ewd mda xi`n - iwl`d gekd `a mdny zexitqd ly milka

`ed df lehiae .zenlera "seq oi` xe`" ly ielibd `edyëe- §
lehia enk,LîMa LîMä åéællk zybxp `l ynyay - ¦©¤¤©¤¤

`edy eifd ly xewnde xe`nd wx `l` ,eifd ly eze`ivn
,ynydíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk,"`ipz"d xtq -÷ìç §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦¥¤

á24lha eifdy itk ,mxewn iabl zn`a milha mi`xapd lky -
zeedzd m`y ,ep` mixne` ,`eti` ,cvik ,ynya exewna
ze`ivn eid `l md ,"lelre dlir" ly ote`a dzid mi`xapd
eedzpyk ,zrk mb ixd - mxewn iabl milha eid `l` "yi"

"oi`n yi" jxca,mxewn iabl zn`a milha ok mb ixd md
lr uxzn ?ynyd iabl lha ynyd eify enk lehiad ote`ae

:owfd epax jk"dén÷" eðéä,`edÎjexaÎyecwd iptl -,à÷åc ©§©¥©§¨

Cøaúé Búòéãé àéäLote`a mi`xapd z` rcei `edy itk - ¤¦§¦¨¦§¨¥
ly dricidäòéãéa ìáà .ähîì äìòîlî,oezgz zrc - ¦§©§¨§©¨£¨¦¦¨

äìòîì ähnnL,`xapd cvny dricid -àeä àøápä Liä ¤¦©¨§©§¨©¥©¦§¨
,ähnnL Bæ äâOäå äòéãéa éøîâì ãøôð øác`xapd - ¨¨¦§¨§©§¥¦¦¨§©¨¨¤¦©¨

xace "yi" ze`ivnl ybxp
cxtpdeedny xewndn

lha `edy `le ,eze`
;exewn iabl ze`ivna
rcei `xapd mby zexnle
deednd xewn el yiy
gek `ed df xewnye ,eze`
`ed ,`eti` ,cvik - iwl`
envr z` aeygl leki
?"oi`"k xewnd z`e "yi"k
dny ,owfd epax xiaqi
xewnd z` ayeg `edy
`edy dpeekd oi` "oi`"l

`vnp `lyi "oi`" `l` ,
epi`y (` :mipipr ipy ea
`xapd oi` ,oky ,byen
`ed biyne oian `xapd oi`y xace ,exewn z` (oian epi`) biyn
iptn (a .miiw xacd oi` ely dbydd mlera ik ,"oi`" el `xew

ydf beqamiiw `l - mi`vnp yide `xapdy itk ze`ivn ly
"oi`" el `xew `ed okle ,ixnbl zxg` ze`ivn `ed ik ,exewn

ze`ivnd ote`ay df cvn - miiw `l -ely-oi`.miiw exewn
:owfd epax oeylaeçkä ékÎe eze` deednd -Bðéà Ba òôBMä ¦©Ÿ©©¥©¥
,ììëe ììk âOîik ,"oi`" xewnl `xew `ed okle ,`xapl - ª¨§¨§¨
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enk .`vnp - exewn - "oi`"d oi` ,`vnp "yi"dy ze`ivnd
ze`ivn beqa ixd ,oa` deedzi lkyny ,xn`py ,lynl
df ze`ivn beq iable ,llk `vnp lkyd oi` ,z`vnp oa`dy
.lkyn deedzn `idy e` "oi`"n oa`d deedzn m` jdÎepiid

lky mb ,okyepi`ze`ivn ly df beqa `vnpz`vnp oa`dy
,ea,déúöwî àìå dépî àì,epnn zvwnn `le epnn `l - Ÿ¦¥§Ÿ¦§¨¥
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Búlòa äâOä,ely dbydd mlera z`vnp "dlir"dy ixd - ©¨¨§¦¨

,ea drityn dbydde,Bæ äâOäå äòéãé éãé-ìò dìöà ìèáe¨¥¤§¨©§¥§¦¨§©¨¨
"oi`"a dbyd mey el oi` "yi"d j` ,ezlira biyn `edy -

.eze` deedndíúeîöòå íúeäîa íâå"lelr"d ly - §©§¨¨§©§¨
,"dlir"de,ìeìò äæå älò äfL ÷ø ,Ck-ìk ìBãb Løôä ïéà¥¤§¥¨¨¨©¤¤¦¨§¤¨

oipra lirl xaqedy itk ,xac eze` md mvrde zednd la` -

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

ùã÷ä úøâà
éáâì úåàéöîá ìèáù åðééäã äéî÷ áéùç àìë ë"â
å÷äù ò"éáàã ñ"éã íéìëäî åá òôåùä øåàäå çëä
ù"îë ùîùá ùîùä åéæëå íäá øéàî ä"á ñ"à øåà
'úé åúòéãé àéäù à÷åã äéî÷ åðééä .á"ç à"÷ìá
ùéä äìòîì äèîîù äòéãéá ìáà .äèîì äìòîìî
åæ äâùäå äòéãéá éøîâì ãøôð øáã àåä àøáðä
ììëå ììë âùåî åðéà åá òôåùä çëä éë äèîîù
àìå äéðéî àì ììëå ììë äæì äæ êåøò ïéà íâå
òãåé ìåìòäù äìéòä ìà ìåìòäîù êøòäî äéúö÷î
äòéãé é"ò åìöà ìèáå åúìéòá äâùä äæéà âéùîå
ë"ë ìåãâ ùøôä ïéà íúåîöòå íúåäîá íâå åæ äâùäå
äéúö÷î àìå äéðéî àìå ìåìò äæå äìéò äæù ÷ø
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.23:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰הדיוק "ÍÙÈ‰Ï"דכאן בחצע"ג): בההוספה שמאיר„‡Û(כנ"ל כמו ה"ה כו' מהקו ·‰Ìשהוא
˜ÊÁÓÂ)אבל בזה? מוסיף מה דלכאורה - בשמש השמש דזיו בהדוגמא היאÈ¯˜ÈÚ˙זה דהשמש וגם ·ÂÎÈÓÒ˙היא, - להזיו) ממש
שבידיעה)".ÚÈ„È‰בנדו"ד ההרגש - (משא"כ באדם גם שייכת - פ"ג.24.שמלמעלמ"ט והאמונה היחוד שער

ixyz 'e iying mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ו' חמישי יום
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ùéä úéùàø äðäå,lw 'nr cr.åúìéò

- lkya mb xak epyi zecnd zedn mvry ,zecnde lkyd
xg` ote`a od lkyay zecnd mpn` m`y ,lkyay zecnd
ly oipr zedne mvra od ,od mb j` ,alay zecnd xy`n

,zecnàìå dépî àìå§Ÿ¦¥§Ÿ
,déúöwîepnn `le - ¦§¨¥

,epnn zvwnn `le
úeäî ïéaL Løôääî¥©¤§¥¤¥¨
úeäîì àøápä Liä©¥©¦§¨§¨

,Léì ïéàî BúBeäì Ba òôBMä øBàäå çkä"oi`"dy - ©Ÿ©§¨©¥©§©¥©¦§¥
ly ze`ivnd beqae ,ixnbl mixg` zedne mvr md "yi"de

.llk `vnp "oi`"d oi` "yi"dàø÷ð ïëìå25`ail` mb - §¨¥¦§¨
,zn`c.à÷åc "ïéà"î "Lé"zexnl ,"oi`" dyrp xewndy - ¥¥©¦©§¨

`n `a lkd ,"lkd jnn" ixdyyiy rcei envr `xapde ,zewl
,eze` deednd xewn el
leki `ed ,`eti` ,cvik
,`l` ?"oi`" el `exwl
ipy cvn df ,xen`k
oaen `ed oi`y :mipiprd
yid ly ze`ivnd beqa `vnp `ed oi`e ,`xapd yil byene

.`xapd

ze`ivn zeedzdy ,llk jxca lirl xiaqd owfd epaxy ixg`
"oi`n yi" d`ixa ly ote`a wx zeidl dleki ,zeipgexn "yi"
oldl owfd epax xiaqi ("lelre dlir" ly ote`a `le)

yid ly dlgzdde ziy`xdy`xapdxyr ly milkd od
zenlerd ly zexitqd

.diyrÎdxiviÎd`ixa
ly oipr dfy zexnly
jxray "zexitq"
od mnvr zenlerd
lka - mleray zewl`d
zexitqd ly milkd z`f
ze`ivn ly oipr xak md
mlera elit`y ,oke ."yi"
ly oipr epyi "zeliv`"d
yi" dfy `l` ,"yi"

lv`pdyi" `le "`xapd"
zeedzd xwiry ,mkqi owfd epaxe .(cxtp xace "yi" `edy)
da `wecy "zeliv`c zekln"n `ed ,cxtp xac `edy "yi"d

."oi`n yi" zeedl "seq oi`" ly gekd `haznepax oeylae
:owfdøNòc íéìkä ïä ,Búlçúe àøápä Liä úéLàø ,äpäå§¦¥¥¦©¥©¦§¨§¦¨¥©¥¦§¤¤

;çeø Lôð úBøBàä íâå ,äiNò-äøéöé-äàéøác úBøéôñ- §¦¦§¦¨§¦¨£¦¨§©¨¤¤©
mday - milkl zeig ly oipr mde milka miyalznd zexe`d
zepigad izy ixd ,dnype gex ,ytp zepigad yly ixd opyi

,"yi" ly oipr ok mb od gexe ytpäîLpä úðéçaî eàøáðå§¦§§¦§¦©©§¨¨
,úe÷ìà àeäL äiNò-äøéöé-äàéøáã úBøéôñ øNòc- §¤¤§¦¦§¦¨§¦¨£¦¨¤¡Ÿ

ly milkd ly "yi"d oipr z` deedn zexitqd ly zewl`de
,mdly gexde ytpd mbe zexitqdïäådpiga -ef-zexe`d §¥

od - zexitqd ly.úeìéöàc úeëìîc íéìk ã"îlä- ©¨¤¥¦§©§©£¦
zekln" ly milkd zeipevig elit`e milkd mb ixd "zeliv`"a

ae ,zewl` md "zeliv`czekln" ly milkd zeipevig
zeidl diyrÎdxiviÎd`ixa zenlera miyalznd "zeliv`c

,inipt :zepigad yly mdn cg` lka yi - zeige dnyp mdl
,"x"zq" oeyld minrtl aezky itk e` ,oevige irvn`q,se

z,jexyly mr "zekln"ay zexitqd xyr lky ixd - y`
miyalznd ,milk c"nl md - odn zg` lkay zepigad

diyrÎdxiviÎd`ixaa
lye zexe` ly oipr mde
ly "zexitq"l dnyp

.diyrÎdxiviÎd`ixaïëå§¥
,úeìéöàazeedzdd - ©£¦

`id "lv`pd yi"d ly
ly milkd zeipevign
- "zeliv`"ay zexitqd
íéìkä úeiðBöéçî¥¦¦©¥¦
úeìéöàc úBøéôñ øNòc§¤¤§¦©£¦
eàøáð ,úe÷ìà ïäL¤¥¡Ÿ¦§§

úeìéöàc úBìëéää- ©¥¨©£¦
,miinipt zexe` miyalzn mda milke zexitq ly oipr df oi`y

,mler eze` ly zeipevig ly oipr df `l`ïäa LaìúnL¤¦§©¥¨¤
,úBøéôñ øNòc íéìebòä úðéçaly oipr `ed "milebir" - §¦©¨¦¦§¤¤§¦

didi xacdy ,zeinipta xi`n epi`y ,zexitqd ly siwne lebir
ly ote`a wx xi`n `ed `l` - eze` dignd iniptd xe`d enk
ly oiprl ybxp zeidl lkei digne xi`n `edy xacdy ,siwn

,"lv`pd yi"a `edy itk "yi" miptÎlkÎlr - "yi"úBôeb íâå§©
d -mitebly,Lé úðéça ïäL úeìéöàc íéëàìnä- ©©§¨¦©£¦¤¥§¦©¥

,"zeliv`"c zexitqd ly milkd zeipevign mieedznBîëe§
áeúkL26,"äìäz íéNé åéëàìîáe" :o`k aezk `l ixd - ¤¨§©§¨¨¨¦¨¢¨
mik`lnmzqmik`lnd ,"eik`ln" `l` ,elyxnelk ,

ly oipr yi mda mb ixd - "zeliv`"d mler ly mik`lnd
,zewl` `le "yi" ly oipr mzeida ,zenilyÎizlaïðéàL¤¥¨

.Búlò éaâì ìeìòk éøîâì ìeha úðéçáamd ,oky - ¦§¦©¦§©§¥§¨§©¥¦¨
."lelre dlir" enk `le "oi`n yi" ly ote`a mieedzn
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

øåàäå çëä úåäîì àøáðä ùéä úåäî ïéáù ùøôääî
à÷åã ïéàî ùé àø÷ð ïëìå ùéì ïéàî åúååäì åá òôåùä

ñ"éã íéìëä ïä åúìéçúå àøáðä ùéä úéùàø äðäå
äîùðä 'éçáî åàøáðå çåø ùôð úåøåàä íâå ò"éáã
'ìîã íéìë ã"îìä ïäå úå÷ìà àåäù ò"éáã ñ"éã
'éöàã ñ"éã íéìëä úåéðåöéçî úåìéöàá ïëå úåìéöàã
ïäá ùáìúîù úåìéöàã úåìëéää åàøáð úå÷ìà ïäù
ïäù 'éöàã íéëàìîä úåôåâ íâå ñ"éã íéìåâéòä 'éçá
'éçáá ïðéàù .äìäú íéùé åéëàìîáå ù"îëå ùé 'éçá

åúìéò éáâì ìåìòë éøîâì ìåèéá
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.25:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."דאמת אליבא יח.26."גם ד, איוב



ixyzצד 'f iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ז' שישי יום
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéëàìîä úåîùð êà,260 'nr cr.ò"éááéøùú'æéòéáøíåé

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Càbeeif" - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed "oiwiyp

d enk ipgexzenyp,mik`lnd lyeàöiL íãàä úBîLð ïëå§¥¦§¨¨¨¤¨§
âeefî,cegie -'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'ã`"f zexitqd ly - ¦¦¦§¥©§¦§§¨

zeklne (zecn)úeìéöàc©£¦
ly beeifl d`eeyday -
beeif" `xwp df 'oiwiyp'
dcled dyrp dfne ,"ipteb
zeyalznd zenyp ly

,miinyb mitebaíã÷Ÿ¤
-äøéöé-äàéøáì eãøiL¤¥§¦§¦¨§¦¨

äiNòoiicr od `l` - £¦¨
zenypd ixd ,"zeliv`"a

- my ody itkììëa ïðéà¥¨¦§©
-éðôa ãøôð øáãå "Lé"¥§¨¨¦§¨¦§¥
ïéòî ïä àlà ,ïîöò©§¨¤¨¥¥¥

úe÷ìà úðéçaitk - §¦©¡Ÿ
`a dfy,íeöò íeöîöa§¦§¨

zeidl ly mevnva -
,dnyp ly dpiga,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§¤¤§¦©£¦

ìeáb úðéçáa ïäL-zpigaa od z`f lka ,zewl` ody zexnl ¤¥¦§¦©§
dfy .dnecke cqge dnkg ly leab-ïéàä øBà íeöîö éãé-ìò©§¥¦§¨¥

,íälL äîLð-çeø-Lôða Laìîä "åw"ä àeä ,óBñcvny - ©©©§ª¨§¤¤©§¨¨¤¨¤
oi`"d oipr oda xi`n `le ax mevnva `ed oda yaelnd ewdy
"ew"dn cala dx`d `l` ,"ew"d z` oiit`nd "leab ila"e "seq
df cvn - "ew"d ly "leab ila"de "seq oi`"d da ybxp `ly
cvny zexnl ,leab zpigaa zeidl zexitqd ly milkd mileki
.lirl xkfpk ,"zewl`" ly oipr md xe`l mlehiae mzecg`zd

"zeliv`"c zenypa `ed jkl dnec."zeliv`"a oiicr ody itk
ici lr ixd `ed mda yaelnd "ew"dy) df mevnv lr ,`l`
,dx`ddae xe`a cala herin df oi`y ,owfd epax xne` (mevnv

,`l`'eëå ììç úBéäì ïBLàøä íeöîö Bîëemevnvd enke - §¦§¨¦¦§¨¨§
oiprl mewn zeidl lkeiy ick "seq oi` xe`"a didy oey`xd

herin ly oipr epi` (oey`xd mevnvd) df mevnvy ,zenlerd
xcqay minevnvd x`y eli`e .xe`d weliq `l` ,xe`a

mevnv ,j` .herin ly ote`a ixd md zelylzyddfxe` ly
zexitqd ly (dnypÎgexÎytp) p"xpa - zexitqa yalznd ewd
mevnvd ote`l dnec -
lk .oey`xd mevnvd ly
zenypl qgia `ed xen`d
oiicr ody itk "zeliv`"c
ody iptl ,"zeliv`"a
od f`y ,seba zeyalzn
"yi" opi`e zewl`n oirn
xiaqi oldl ."cxtp xac"e
ixg` mby ,owfd epax
"zeliv`"c zenypdy
ixd ,dfd mlerl ecxi
ok mb mipey`xd miwicva

zenyp epzyp `lel`
.zewl`n cxtp xac zeidl
eãøiL øçàì íb óàå)§©©§©©¤¨§

äîLð-çeø-Lôpädbixcna ody -äfä íìBòì úeìéöàc ©¤¤©§¨¨©£¦¨¨©¤
øLôà ¯ íéðBLàøä íé÷écvì27ïúeäî äpzLð àlLiabl - ©©¦¦¨¦¦¤§¨¤Ÿ¦§©¨¨¨

,"zeliv`"a ozeida eid ody ji`,úe÷ìàî ãøôð øác úBéäì¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ
dze`a zex`yp od `l` ,zewl`n cxtpd "yi" ze`ivn zeidl -

,"zeliv`"a eid ody itk dpigaúB÷lzñî eéä ïëìå,sebdn - §¨¥¨¦§©§
.eàèçé íøèa àèçì eöøLkxdef ipewiza xne`y itke -28, §¤¨©£Ÿ§¤¤¤§§

dnyp" zpigay,`hgd ziiyr iptl sebdn zwlzqn ,"zeliv`c
mkipia milican eid mkizepeer" weqtd z` jka my yxtne

"mkiwl` oial29ly zewl`de dnypd oia milican zepeerdy ,
ly oipr `idy day zeliv`d zpiga cvn dnypd) dnypd
- "zeliv`" cvny dnypd ly ef dpiga ,oky ,(zewl`

,zwlzqníbL ,øîBì áBø÷å30ïéîìò úBááøå íéôìàä §¨©¤©¨£¨¦§¦§¨§¦
éøà"c "àzìbìâ"a àáúéc"ïétðà øéòæ"e "ïétðà Cmby - §¨§¨§ª§©§¨©£¦©§¦§¥©§¦

"oitp` jix`" ly lblba mi`vnpd zenler zeaaxe mitl`d
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ùã÷ä úøâà
íéëàìîä úåîùð êà

åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå
øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
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.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משא"כ טעמי' פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין וכללות "אפשר" "אומרו
ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח (תו"א סע"א).28.אברהם (קכד, ע' ב.29.תיקון מט, זאת 30.ישעי' להסביר שאפשר מעיר, הרבי

י"ג  באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק": ה"צמח כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק" ה"צמח שמבאר מה לפי
שיש  א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו מספרים כמה עוד וכן כנ"ל עלמין אלף
המדריגות  בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו עלמין בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות בחי' כמה

ש  עד מדריגה אחר הרי מדריגה למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן הי' בעשיה להתלבש מתגשמים היו
המלובשים  אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות הכח בהם יש מ"מ
האותיות  א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית' פיו ורוח הוי' מדבר בו
בעוה"ז  להתלבש שיוכלו עד משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר הן הן מע"מ
שאין  אז ומעלתם כחם יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד  כו' שנתלבשו ע"י להכילן שיוכל הגשמי
אותיות  בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים מים אותיות בחי' ערוך
מדריגה  שירדו אלו מאותיות קץ לאין יותר נעלים הם  אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי בגולגלתא דיתבין הנ"ל
רם  בחיות ממש עלמין אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות נק' לכן מדריגה אחר



צה ixyz 'f iyiy mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ז' שישי יום
,lw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéëàìîä úåîùð êà,260 'nr cr.ò"éááéøùú'æéòéáøíåé

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð Càbeeif" - ©¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
oipr `a dfny ,zexitqd ly ipgex cegie beeif `ed "oiwiyp

d enk ipgexzenyp,mik`lnd lyeàöiL íãàä úBîLð ïëå§¥¦§¨¨¨¤¨§
âeefî,cegie -'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'ã`"f zexitqd ly - ¦¦¦§¥©§¦§§¨

zeklne (zecn)úeìéöàc©£¦
ly beeifl d`eeyday -
beeif" `xwp df 'oiwiyp'
dcled dyrp dfne ,"ipteb
zeyalznd zenyp ly

,miinyb mitebaíã÷Ÿ¤
-äøéöé-äàéøáì eãøiL¤¥§¦§¦¨§¦¨

äiNòoiicr od `l` - £¦¨
zenypd ixd ,"zeliv`"a

- my ody itkììëa ïðéà¥¨¦§©
-éðôa ãøôð øáãå "Lé"¥§¨¨¦§¨¦§¥
ïéòî ïä àlà ,ïîöò©§¨¤¨¥¥¥

úe÷ìà úðéçaitk - §¦©¡Ÿ
`a dfy,íeöò íeöîöa§¦§¨

zeidl ly mevnva -
,dnyp ly dpiga,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìkä ïéòëe§¥©¥¦§¤¤§¦©£¦

ìeáb úðéçáa ïäL-zpigaa od z`f lka ,zewl` ody zexnl ¤¥¦§¦©§
dfy .dnecke cqge dnkg ly leab-ïéàä øBà íeöîö éãé-ìò©§¥¦§¨¥

,íälL äîLð-çeø-Lôða Laìîä "åw"ä àeä ,óBñcvny - ©©©§ª¨§¤¤©§¨¨¤¨¤
oi`"d oipr oda xi`n `le ax mevnva `ed oda yaelnd ewdy
"ew"dn cala dx`d `l` ,"ew"d z` oiit`nd "leab ila"e "seq
df cvn - "ew"d ly "leab ila"de "seq oi`"d da ybxp `ly
cvny zexnl ,leab zpigaa zeidl zexitqd ly milkd mileki
.lirl xkfpk ,"zewl`" ly oipr md xe`l mlehiae mzecg`zd

"zeliv`"c zenypa `ed jkl dnec."zeliv`"a oiicr ody itk
ici lr ixd `ed mda yaelnd "ew"dy) df mevnv lr ,`l`
,dx`ddae xe`a cala herin df oi`y ,owfd epax xne` (mevnv

,`l`'eëå ììç úBéäì ïBLàøä íeöîö Bîëemevnvd enke - §¦§¨¦¦§¨¨§
oiprl mewn zeidl lkeiy ick "seq oi` xe`"a didy oey`xd

herin ly oipr epi` (oey`xd mevnvd) df mevnvy ,zenlerd
xcqay minevnvd x`y eli`e .xe`d weliq `l` ,xe`a

mevnv ,j` .herin ly ote`a ixd md zelylzyddfxe` ly
zexitqd ly (dnypÎgexÎytp) p"xpa - zexitqa yalznd ewd
mevnvd ote`l dnec -
lk .oey`xd mevnvd ly
zenypl qgia `ed xen`d
oiicr ody itk "zeliv`"c
ody iptl ,"zeliv`"a
od f`y ,seba zeyalzn
"yi" opi`e zewl`n oirn
xiaqi oldl ."cxtp xac"e
ixg` mby ,owfd epax
"zeliv`"c zenypdy
ixd ,dfd mlerl ecxi
ok mb mipey`xd miwicva

zenyp epzyp `lel`
.zewl`n cxtp xac zeidl
eãøiL øçàì íb óàå)§©©§©©¤¨§

äîLð-çeø-Lôpädbixcna ody -äfä íìBòì úeìéöàc ©¤¤©§¨¨©£¦¨¨©¤
øLôà ¯ íéðBLàøä íé÷écvì27ïúeäî äpzLð àlLiabl - ©©¦¦¨¦¦¤§¨¤Ÿ¦§©¨¨¨

,"zeliv`"a ozeida eid ody ji`,úe÷ìàî ãøôð øác úBéäì¦§¨¨¦§¨¥¡Ÿ
dze`a zex`yp od `l` ,zewl`n cxtpd "yi" ze`ivn zeidl -

,"zeliv`"a eid ody itk dpigaúB÷lzñî eéä ïëìå,sebdn - §¨¥¨¦§©§
.eàèçé íøèa àèçì eöøLkxdef ipewiza xne`y itke -28, §¤¨©£Ÿ§¤¤¤§§

dnyp" zpigay,`hgd ziiyr iptl sebdn zwlzqn ,"zeliv`c
mkipia milican eid mkizepeer" weqtd z` jka my yxtne

"mkiwl` oial29ly zewl`de dnypd oia milican zepeerdy ,
ly oipr `idy day zeliv`d zpiga cvn dnypd) dnypd
- "zeliv`" cvny dnypd ly ef dpiga ,oky ,(zewl`

,zwlzqníbL ,øîBì áBø÷å30ïéîìò úBááøå íéôìàä §¨©¤©¨£¨¦§¦§¨§¦
éøà"c "àzìbìâ"a àáúéc"ïétðà øéòæ"e "ïétðà Cmby - §¨§¨§ª§©§¨©£¦©§¦§¥©§¦

"oitp` jix`" ly lblba mi`vnpd zenler zeaaxe mitl`d

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

ùã÷ä úøâà
íéëàìîä úåîùð êà

åéæî åàöéùâååéæî åàöéù íãàä úîùð ïëå ïé÷éùðä âå
øáãå ùé ììëá ïðéà ò"éáì åãøéù íãå÷ 'éöàã ð"åæã
íåöò íåöîöá úå÷ìà 'éçá ïéòî ïä àìà ò"ôá ãøôð
íåöîö é"ò ìåáâ 'éçáá ïäù 'éöàã ñ"éã íéìëä ïéòëå
åîëå íäìù ð"øðá ùáåìîä å÷ä àåä ñ"àä øåà
øçàì íâ óàå) 'åëå ììç úåéäì ïåùàøä íåöîö
íéðåùàøä íé÷éãöì äæä íìåòì 'éöàã ð"øðä åãøéù
úå÷ìàî ãøôð øáã úåéäì ïúåäî äðúùð àìù øùôà
áåø÷å åàèçé íøèá àåèçì åöøùë úå÷ìúñî åéä ïëìå
àúìâìåâá àáúéã ïéîìò úåááøå íéôìàä íâù øîåì
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.27:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ משא"כ טעמי' פסיק לא משה דמשה הענין עם לקשרו יש אפשר - הענין וכללות "אפשר" "אומרו
ובכ"מ)". משפטים ר"פ ותו"ח (תו"א סע"א).28.אברהם (קכד, ע' ב.29.תיקון מט, זאת 30.ישעי' להסביר שאפשר מעיר, הרבי

י"ג  באד"ר הנז' העולמות ריבוי ענין ...יובן צדק": ה"צמח כותב שם קצט. ע' שמות התורה" ב"אור צדק" ה"צמח שמבאר מה לפי
שיש  א' בהקדמה שנת' ע"ד מאד רוחני' עליונים אותיות בחי' הן אלא ממש עלמין ר"ל דאינו מספרים כמה עוד וכן כנ"ל עלמין אלף
המדריגות  בהשתלשלות למטה ונמשכים משתלשלים היו שאלו משום היינו עלמין בשם שנק' ומה גבוה מעל גבוה אותיות בחי' כמה

ש  עד מדריגה אחר הרי מדריגה למטה נתגשמו שלא אף וא"כ עלמין אלף תליסר התהוות מהן הי' בעשיה להתלבש מתגשמים היו
המלובשים  אותיות בחי' ג"כ הוא וקיומו וחיותו עוה"ז בחי' עיקר אדרבה והרי עלמין אלף י"ג בחי' של והחיות הכח בהם יש מ"מ
האותיות  א"כ הי' כלא הי' ובהסתלקותם בו המלובשים מע"מ האותיות בחי' הוא הנברא מציאות עיקר והרי ית' פיו ורוח הוי' מדבר בו
בעוה"ז  להתלבש שיוכלו עד משל אלפים ג' כענין ירידה אחר ירידה המדריגות בהשתלשלות שירדו אלא העוה"ז עיקר הן הן מע"מ
שאין  אז ומעלתם כחם יותר וגדל קץ לאין יותר נעלים הן ומקורם בשרשן אלו אותיות ובעוד  כו' שנתלבשו ע"י להכילן שיוכל הגשמי
אותיות  בחי' וא"כ הב' בהקדמה וכנ"ל כו' עליון חסד שבבחינת אלו אותיות לגבי גשמי' במים המלובשים מים אותיות בחי' ערוך
מדריגה  שירדו אלו מאותיות קץ לאין יותר נעלים הם  אדרבא הרי ערכן נגרע בהשתלשלות ירדו שלא מפני וכי בגולגלתא דיתבין הנ"ל
רם  בחיות ממש עלמין אלף תליסר של וחיות כח הן שהן ממש עלמין בשם בגולגלתא דיתבין הנ"ל אותיות נק' לכן מדריגה אחר

ixyz 'f iriax mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

(dlawa aezky itk) "oitp` xirf"e31,"ïéîìò" ïðéàzenler - ¥¨¨§¦
àlà ,"Lé" úðéçáe úeìéöàc úBìëéää ïéòk Lnî,md - ©¨§¥©¥¨©£¦§¦©¥¤¨

,"ïé÷éLpä âeef"î eàöiL íéëàìnä úBîLð ïéòkxkfpk - §¥¦§©©§¨¦¤¨§¦¦©§¦¦
ly mitebd e` zelkidd enk "yi" ly oipr od oi`y ,lirl

,mik`lndeàø÷ðå§¦§§
"ïéîìò"ly oipr - ¨§¦

`ed "mler"y ,zenler
oipr ,mlrd oeyln ixd

,"yi" lyúðéça éaâì§©¥§¦©
.("àð÷ã"å "àzìbìb"ä- ©ª§©§¨§¦§¨

lehiad znerly
oi` xe`" mr zecg`zdde
zepigad ly "seq
md ,"`pwic"e "`zlbleb"
"oinlr" mi`xwp

,(zenler)Cà- ©
zenypde mik`lnd

,"zeliv`"cúe÷ìà ïðéà¥¨¡Ÿ
,ïéàî Lé àøáì Lnî- ©¨¦§Ÿ¥¥©¦

wx `id "oi`n yi" z`ixa
oeeike ,"seq oi`" geka
zexitq ly milkdy

okl ,"seq oi` xe`" mr cegid zilkza micge`n "zeliv`"c
mik`lnd eli`e ;"oi`n yi" ly zeedzdd mciÎlr zeidl dleki
oi` la` - zewl`n oirn mdy zexnl ,zenypd oke ,"zeliv`"c

,"oi`n yi" zeedl ynn zewl` mdeãøôðå eàöé øákL øçàî¥©©¤§¨¨§§¦§§
ïäaL ,úBøéôñ øNòc íéìkäî,milka -ìî"åw"ä La ¥©¥¦§¤¤§¦¤¨¤§ª¨©©

,óBñ-ïéà øBàî"seq oi` xe`" mda yaelny df cvny - ¥¥
mde ,(zenlera "seq oi` xe`" ly ielibd `ed "ew"d ,oky)
okl ,mda yaelnd "seq oi` xe`" mr cegid zilkza micge`n

,"oi`n yi" ly zeedzdd mdn zeidl lekiLok -àeä øBàä ¤¨
,øBànä ïéòk,xe`d xewn -ìL Búeîöòå Búeäî àeä §¥©¨¨§©§¤

Bðéàå ,Búeîöòî àeä BúeàéönL ,àeä-Ceøa ìéöànä©©£¦¨¤§¦¥©§§¥
,íBìLå-ñç Bì äîãwL älò äæéàî ìeìòeze`ivn ,oky - ¨¥¥¤¦¨¤¨§¨©§¨

da jiiyy iptn) dlire mxeb dl yiy ze`ivnd beqn dppi`
ly oipr`l,zizenvr ze`ivn `id `l` ,(ze`ivnÎàeä ïëìå§¨¥

,Lnî èìçnä ñôàå ïéàî Lé àøáì Bzìëéå Bçëa Bcáì§©§Ÿ¦¨§¦§Ÿ¥¥©¦§¤¤©ª§¨©¨
`l mb `ed la` - "yi"d xcrd wx `ed epipr lky "oi`" `l -
ihlgd "yi"d xcrd ,"hlgend qt`e oi`" `l` ,"yi"d jtid

,"yi"d jtid `edyúîãB÷ úøçà äañå älò íeL éìa- §¦¦¨§¦¨©¤¤¤¤

,zkiiye.äfä Liìepnn (iwl`d gekd) "iwl`d oi`"d ,oky - ©¥©¤
ixd `ed ,"yi"d `ajtiddeedn epi`e ,"yi"d oiprdaiqllk

zekiiyae dncwday`ed ,dfn jtidd ixd `ed ik ,"yi"l
zexitqd ly milkdn `wec ,okle ."yi" `le "oi`" ly oiprd
mday ,"zeliv`"c
,"seq oi` xe`" yaeln
zeedzdd zeidl dleki
`l la` ;"oi`n yi" ly
zenypde mik`lndn
ecxtpe e`vi xaky
zewl` md oi`y ,milkdn
mdn zeidl lkezy ynn
."oi`n yi" ly zeedzdd
zeedzdy oeeik ,`l`
geka `wec `id "yi"d
dn myl ,"seq oi`"d
oiprl dfa ,`eti` ,miwewf
?zexitqd ly milkd
:owfd epax jk lr xne`
äfä Liä äéäiL éãëe§¥¤¦§¤©¥©¤
óBñ-ïéàä çëa àøápä©¦§¨§Ÿ©¨¥
"seq oi`" ly oipr `edy -
ly oipr zeidl jixv ok mb epnn `ad xacdy ixd ,"leab ila"e

didi "yi"dy icke ,"leab ila"øBà Laìúð ¯ äcîe ìeáb ìòa©©§¦¨¦§©¥
,úeìéöàc úBøéôñ øNòc íéìëa óBñ-ïéàxak mda yiy - ¥§¥¦§¤¤§¦©£¦
,'eke "cqg" ,"dnkg" ly dlabdde oiprdïëBúa ãçéúîe¦§©¥§¨

eäéà"c ãò ,ãeçiä úéìëúa,"seq oi` xe`" ,`ed -éäBîøâe §©§¦©¦©§¦§¨¦
,zexitqd ly milkde -,"ãç,cg` xac md -ïäa àøáì ©¦§Ÿ¨¤

éãé-ìò èøôáe ,úéìëúå ìeáb éìòa íéàeøa ïãé-ìòå§©¨¨§¦©£¥§§©§¦¦§¨©§¥
ïúeLaìúä,"zeliv`"c zexitqd ly milkd ly --äàéøáa ¦§©§¨¦§¦¨

.äiNò-äøéöéleabd oipr mi`xapl cgeina siqeny xac - §¦¨£¦¨
geka `id "yi"d zeedzdy lirl xn`y zexnl .dnybdde
zexitqd xyr lk ly milkd ici lr "seqÎoi` xe`"d
mi`xapa zeyid oipr xwiry oldl xn`i - "zeliv`"c
mzybxday (ixnbl cxtp xace "yi" ze`ivn eidi mi`xapdy)
,oky ."zeliv`c zekln"n `a - ,zewl`n ixnbl micxtp eidi
micxtp mdy mixac lr `wec `ed (dkelne) "zekln"d oipr

llkd itk ,mdilr jlend jlnl mnvr milhane32jln oi`"
milgb" enk ,xnelk ,"zenner" oeyln - "mr" ,"mr `la
mdy dl`k ,`id ,miyp` iabl "mr"a dpeekd jk ,"zenner
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ùã÷ä úøâà
'éöàã úåìëéää ïéòë ùîî ïéîìò ïðéà à"æå à"àã
âååéæî åàöéù íéëàìîä úåîùð ïéòë àìà ùé úðéçáå
(àð÷éãå àúìâìåâä 'éçá éáâì ïéîìò åàø÷ðå ïé÷éùðä
øáëù øçàî ïéàî ùé àåøáì ùîî úå÷ìà ïðéà êà
øåàî å÷ä ùáåìî ïäáù ñ"éã íéìëäî åãøôðå åàöé
åúåîöòå åúåäî àåä øåàîä ïéòë àåä øåàäù ñ"à
åðéàå åúåîöòî àåä åúåàéöîù ä"á ìéöàîä ìù
åãáì àåä ïëìå å"ç åì äîã÷ù äìéò äæéàî ìåìò
ùîî èìçåîä ñôàå ïéàî ùé àåøáì åúìëéå åçëá
éãëå äæä ùéì úîãå÷ úøçà äáéñå äìéò íåù éìá
äãîå ìåáâ ìòá ñ"àä çëá àøáðä äæä ùéä äéäéù
ïëåúá ãçééúîå úåìéöàã ñ"éã íéìëá ñ"à øåà ùáìúð
ïäá àåøáì ãç éäåîøâå åäéàã ãò ãåçéä úéìëúá
é"ò èøôáå úéìëúå ìåáâ éìòá íéàåøá ïãé ìòå

.ò"éáá ïúåùáìúä
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וז"ל וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק מ"ש יובן (ובזה כו' בי"ע בעולמות המלובש מהחיות יותר שיעור לאין ‰‡ÌÈÙÏונפלא Ì‚˘ ¯ÓÂÏ ·Â¯˜Â
'ÂÎ ˘È 'ÈÁ·Â 'Èˆ‡„ ˙ÂÏÎÈ‰ ÔÈÚÎ ˘ÓÓ ÔÈÓÏÚ ÔÈ‡ ‡"ÊÂ ‡"‡„ ‡˙Ï‚ÏÂ‚· ÔÈ·˙È„ ÔÈÓÏÚ ˙Â··¯Â שנתהווה הנברא כי ור"ל עכ"ל.

שכבר  אותיות בחי' שהן ור"ל גולגלתא לגבי עלמין שנק' רק אלקות בחי' הן עצמן האותיות משא"כ נפרד ודבר יש הוא מהאותיות
ומש"ש  כו', גלגלתא בחי' משא"כ הגשמי לאש ושרש מקור שהוא שלמעלה אש בחי' כמו עלמין להתהוות ושרש מקור להיות נמשכו
אם  כצ"ל כו' אלו אותיות ע"י שהוא רק הסוכ"ע ב"ה א"ס מבחי' הוא היש התהוות עיקר כי ר"ל מאין יש לברוא ממש אלקות שאינן
אחר  בענין פי' באגה"ק דהתם ג"כ לומר יש אמנם אחת, כוונה שניהם הם רגליו ועמדו מ"ש עם הנ"ל באגה"ק שדבריו לומר באנו
דבי"ע). העולמות כאשר נפרד ודבר יש בחי' שאינן אחד בקנה עולה מקומות שני מ"מ אבל ע"ש. דאצילות נשמות בחי' ע"ד שהם

ב.31. קכח, זח"ג פ"ז.32.ראה והאמונה היחוד שער ובכ"מ. ל. לח, וישב בחיי



ixyzצו 'g ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ח' קודש שבת יום
,260 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

yiy itk ,eil` daxiw mey mdl oi`e jlnd zlrnn miwegx
`l` ,dkelnd oipr jiiy `l micli lry ,eicli l` a`l lynl
zcnn mieedzn okl .jlndn micxtp mdy mixf lr `wec

xacke "yi" ze`ivnk mnvr miyibxnd mi`xap "zekln"d
mzceara mdy ,zeklnd oipr jiiy mdilr oky ,zewl`n cxtp

.miny zeklnl elhazi zinvrd

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨
,éøîâì ãøôð,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeäzxitqn - ¦§¨§©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler ly "zekln"däNòpL"zeliv`c zekln" - ¤©£¨
ziyrp,'äàéøác ÷ézò'zeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ©¦¦§¦¨

zekln"e ,oevxd
ly oipr ziyrp "zeliv`c
mlerl oevxe beprz
cvn - "d`ixa"d
beprz xvep "zekln"
z` miyibxnd mi`xapa
Îlre ,"ze`ivn"l mnvr
oipr rvazn dfÎici

,"zekln"dCìî ïéà" ék¦¥¤¤
"'eëå íò àìa38.xkfpk - §Ÿ¨§

jln ly oiprdy ,lirl
"mr" lr `ed dkelne
miwegxe mixf lr ,`wec
mi`xapd mdy ,jlndn
"d`ixa"d mler ly
,epnn dhnly zenlerde

micge`ne miaexw ,"el jenqe elv`" mdy milv`pd enk mpi`y
`hazn mdilry mi`xape d`ixa ly oipr df `l` ,zewl` mr

.dkelnd oipréeaø íâåïúe÷lçúäå íéàøápä`xap lky - §©¦©¦§¨¦§¦§©§¨
zexnl ,ezlefn dpey"óBñ-ïéà"ä çëa eàøápL`edy - ¤¦§§§Ÿ©¨¥

úéìëúa ãçéîe ãéçémi`xapdy dn lr had ilan ixd - ¨¦§ª¨§©§¦
z`f lka ,zilkza "cgeine cigi" `edy "seq oi`"d gekn mi`a

,zewlgzde lecb ieaix mda eidiyúBiúBàä éeaø éãé-ìò àeä©§¥¦¨¦
,úeëìnî ïéàöBiäz`xwpd -ìk åét çeøáe" ,"'ä ét" ©§¦¦©§¦§©¦¨

,"íàáöaezky enk -33lk eit gexae (eyrp miny 'd xaca)" : §¨¨
,mi`xapd lk - "m`avätä úBàöBî 'äåmyk ,dlrnly - §§©¤

a mc`aymb opyi jk ,dtd ze`ven yngn xeaicd zeize` ze`
xeaicd zeize` ze`a odn ,dtd ze`ven yng dlrnl

,dlrnlyúBøeáb 'äî ïä,dxeabd zepiga yng -.'àá÷eð'c ¥¥§§§¨
,"zekln"ay -úàæìeokle -úàø÷ð,"zekln" -àîìò" §Ÿ¦§¥©§¨

,"àéìbúàc,zelbzd ly mlerd -øBà çk äìâð da ék §¦§©§¨¦¨¦§¨Ÿ©
,ìeìòå älò éãé-ìò àlL ïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà"dlir" - ¥¦§Ÿ¥¥©¦¤Ÿ©§¥¦¨§¨

geka wx `id "oi`n yi" z`ixa eli`e ,mi`xapa mb yi "lelr"e
geke ,"seq oi`"ddf,"zeliv`c zekln"a ieliba `a'è ìáà£¨

úBðBLàøä úBøéôñ,"zekln"d zxitq iptly -eìöàð §¦¨¦¤¤§
ìzLäaLaìî àeä óBñ-ïéàä øBàå ,ìeìòå älò úeìL §¦§©§§¦¨§¨§¨¥§ª¨

.dcáì äîëçayi" oirk `id "seq oi`"n `idy itk "dnkg" - ©¨§¨§©¨
dnkgde" ,"oi`noi`n"dnkg"a xi`n "seq oi` xe`"e ,"`vnz

xi`n "dnkg" ici lre)
x`y lka "seq oi` xe`"
w"k ztqed .(zexitqd

epiaxoia dxizq oi`e :
`ed - d`ixac l"pd
zrcene 'ek egka ecal

ik 'ln `edc z`feäæå§¤
:áeúkLxtqa - ¤¨

dxivi34xyr oipra ,
:zexitqïúlçz õeòð"¨§¦¨¨
,"ïôBña"dligz"dy - §¨

(y`xdn dlrnl `idy)
z`vnpseqadcna

xy`n xzei daexn
,zexitqa "y`x"d .y`xa
"dnkg"d zxitq `ed

("dnkg ziy`x" ,ziy`xe y`x z`xwpd)35"dligz"de ,
,"dligz"dy ixd ."xzk"d zxitq `id y`xdn dlrnly
zxitq ,zexitqd ly seqa z`vnpe "uerp" ,xzkd zxitq

,zexitqd lka dpexg`d ,"zekln"dïéa òvîî àeä 'øúk' ék¦¤¤§ª¨¥
ìéöànä,"seq oi`" `edy -,íéìöàpì,leab ly oipr mdy - ©©£¦©¤¡¨¦
Ba Léå,"xzk"a -.óBñ-ïéàä ìL äðBøçàä äðéça,oky - §¥§¦¨¨©£¨¤¨¥

oeeike .odipia rvennd `edy zebixcnd izy likn rvenn lk
`edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`" oia rvenn "xzk"y
xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi` xe`"n mb ekeza llek
oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza likn "xzk"y "seq oi`
z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad ,"dligz"d `ide ,"seq
"seq oi`"d gek `hazn "zekln"ay lirl xkfpke ,"zekln"a

,"oi`n yi" `exalàø÷ð ïëìå,xzk -,"úeëìî øúk"itk - §¨¥¦§¨¤¤©§
oeilr xzk" - xdef ipewizay "edil` gzt" exn`na xne`y

edi`,"zekln xzk (`ed),Cìîì àlà øúk ïéà ékjk - ¦¥¤¤¤¨§¤¤
oi`"d oipr jyneiy ick ,`ed xzkd oipr xwir - o`k xacd

,"zekln"l ("xzk"ay) "seqíâå"zekln xzk" `xwp xzk - §©
`l` ,"zekln"l "seq oi`"d gek jynp epnny iptn wx `l
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צז ixyz 'g ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  ח' קודש שבת יום
,260 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úòãåî íðîà,`lw 'nr cr.äãéìäå

yiy itk ,eil` daxiw mey mdl oi`e jlnd zlrnn miwegx
`l` ,dkelnd oipr jiiy `l micli lry ,eicli l` a`l lynl
zcnn mieedzn okl .jlndn micxtp mdy mixf lr `wec

xacke "yi" ze`ivnk mnvr miyibxnd mi`xap "zekln"d
mzceara mdy ,zeklnd oipr jiiy mdilr oky ,zewl`n cxtp

.miny zeklnl elhazi zinvrd

,úàæ úòãeî íðîà,reci ixd -øáãå Liä úeeäúä øwòL ¨§¨©©Ÿ¤¦©¦§©©¥§¨¨
,éøîâì ãøôð,zewl`n -úeìéöàc úeëìnî àeäzxitqn - ¦§¨§©§¥¦©§©£¦

,"zeliv`"d mler ly "zekln"däNòpL"zeliv`c zekln" - ¤©£¨
ziyrp,'äàéøác ÷ézò'zeinipt ,beprzd oipr `ed "wizr" - ©¦¦§¦¨

zekln"e ,oevxd
ly oipr ziyrp "zeliv`c
mlerl oevxe beprz
cvn - "d`ixa"d
beprz xvep "zekln"
z` miyibxnd mi`xapa
Îlre ,"ze`ivn"l mnvr
oipr rvazn dfÎici

,"zekln"dCìî ïéà" ék¦¥¤¤
"'eëå íò àìa38.xkfpk - §Ÿ¨§

jln ly oiprdy ,lirl
"mr" lr `ed dkelne
miwegxe mixf lr ,`wec
mi`xapd mdy ,jlndn
"d`ixa"d mler ly
,epnn dhnly zenlerde

micge`ne miaexw ,"el jenqe elv`" mdy milv`pd enk mpi`y
`hazn mdilry mi`xape d`ixa ly oipr df `l` ,zewl` mr

.dkelnd oipréeaø íâåïúe÷lçúäå íéàøápä`xap lky - §©¦©¦§¨¦§¦§©§¨
zexnl ,ezlefn dpey"óBñ-ïéà"ä çëa eàøápL`edy - ¤¦§§§Ÿ©¨¥

úéìëúa ãçéîe ãéçémi`xapdy dn lr had ilan ixd - ¨¦§ª¨§©§¦
z`f lka ,zilkza "cgeine cigi" `edy "seq oi`"d gekn mi`a

,zewlgzde lecb ieaix mda eidiyúBiúBàä éeaø éãé-ìò àeä©§¥¦¨¦
,úeëìnî ïéàöBiäz`xwpd -ìk åét çeøáe" ,"'ä ét" ©§¦¦©§¦§©¦¨

,"íàáöaezky enk -33lk eit gexae (eyrp miny 'd xaca)" : §¨¨
,mi`xapd lk - "m`avätä úBàöBî 'äåmyk ,dlrnly - §§©¤

a mc`aymb opyi jk ,dtd ze`ven yngn xeaicd zeize` ze`
xeaicd zeize` ze`a odn ,dtd ze`ven yng dlrnl

,dlrnlyúBøeáb 'äî ïä,dxeabd zepiga yng -.'àá÷eð'c ¥¥§§§¨
,"zekln"ay -úàæìeokle -úàø÷ð,"zekln" -àîìò" §Ÿ¦§¥©§¨

,"àéìbúàc,zelbzd ly mlerd -øBà çk äìâð da ék §¦§©§¨¦¨¦§¨Ÿ©
,ìeìòå älò éãé-ìò àlL ïéàî Lé àøáì óBñ-ïéà"dlir" - ¥¦§Ÿ¥¥©¦¤Ÿ©§¥¦¨§¨

geka wx `id "oi`n yi" z`ixa eli`e ,mi`xapa mb yi "lelr"e
geke ,"seq oi`"ddf,"zeliv`c zekln"a ieliba `a'è ìáà£¨

úBðBLàøä úBøéôñ,"zekln"d zxitq iptly -eìöàð §¦¨¦¤¤§
ìzLäaLaìî àeä óBñ-ïéàä øBàå ,ìeìòå älò úeìL §¦§©§§¦¨§¨§¨¥§ª¨

.dcáì äîëçayi" oirk `id "seq oi`"n `idy itk "dnkg" - ©¨§¨§©¨
dnkgde" ,"oi`noi`n"dnkg"a xi`n "seq oi` xe`"e ,"`vnz

xi`n "dnkg" ici lre)
x`y lka "seq oi` xe`"
w"k ztqed .(zexitqd

epiaxoia dxizq oi`e :
`ed - d`ixac l"pd
zrcene 'ek egka ecal

ik 'ln `edc z`feäæå§¤
:áeúkLxtqa - ¤¨

dxivi34xyr oipra ,
:zexitqïúlçz õeòð"¨§¦¨¨
,"ïôBña"dligz"dy - §¨

(y`xdn dlrnl `idy)
z`vnpseqadcna

xy`n xzei daexn
,zexitqa "y`x"d .y`xa
"dnkg"d zxitq `ed

("dnkg ziy`x" ,ziy`xe y`x z`xwpd)35"dligz"de ,
,"dligz"dy ixd ."xzk"d zxitq `id y`xdn dlrnly
zxitq ,zexitqd ly seqa z`vnpe "uerp" ,xzkd zxitq

,zexitqd lka dpexg`d ,"zekln"dïéa òvîî àeä 'øúk' ék¦¤¤§ª¨¥
ìéöànä,"seq oi`" `edy -,íéìöàpì,leab ly oipr mdy - ©©£¦©¤¡¨¦
Ba Léå,"xzk"a -.óBñ-ïéàä ìL äðBøçàä äðéça,oky - §¥§¦¨¨©£¨¤¨¥

oeeike .odipia rvennd `edy zebixcnd izy likn rvenn lk
`edy ixd ,"milv`p" oial "seq oi` xe`" oia rvenn "xzk"y
xe`" zpigae ,"milv`p"dn mbe "seq oi` xe`"n mb ekeza llek
oi`" ly dpexg`d dpigad `id ekeza likn "xzk"y "seq oi`
z`vnpe "uerp"y "seq oi`" ly dpigad ,"dligz"d `ide ,"seq
"seq oi`"d gek `hazn "zekln"ay lirl xkfpke ,"zekln"a

,"oi`n yi" `exalàø÷ð ïëìå,xzk -,"úeëìî øúk"itk - §¨¥¦§¨¤¤©§
oeilr xzk" - xdef ipewizay "edil` gzt" exn`na xne`y

edi`,"zekln xzk (`ed),Cìîì àlà øúk ïéà ékjk - ¦¥¤¤¤¨§¤¤
oi`"d oipr jyneiy ick ,`ed xzkd oipr xwir - o`k xacd

,"zekln"l ("xzk"ay) "seqíâå"zekln xzk" `xwp xzk - §©
`l` ,"zekln"l "seq oi`"d gek jynp epnny iptn wx `l
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éåáéø íâå 'åëå íò àìá êìî ïéà éë äàéøáã ÷éúò
ãçåéîå ãéçé ñ"àä çëá åàøáðù ïúå÷ìçúäå íéàøáðä
'ä éô 'ìîî ïéàöåéä úåéúåàä éåáéø é"ò àåä úéìëúá
'÷åðã â"äî ïä äôä úåàöåî 'äå íàáö ìë åéô çåøáå
øåà çë äìâð äá éë àéìâúàã àîìò úàø÷ð úàæìå
ìáà ìåìòå äìéò é"ò àìù ïéàî ùé àåøáì óåñ ïéà
ìåìòå äìéò úåìùìúùäá åìöàð úåðåùàøä úåøéôñ 'è
õåòð ù"æå .äãáì äîëçá ùáåìî àåä ñ"àä øåàå
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ixyz 'g ycew zay mei Ð k zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

"zekln" ly oiprd yi envr "xzk"ayäðBøçà äðéça ék¦§¦¨©£¨
óBñ-ïéàc úeëìî àéä óBñ-ïéàc36,mb yi "xzk"ay ixd - §¥¦©§§¥

`id "seq oi`" ly dpexg`d dpigad ixdy ,"zekln" ly oiprd
,"seq oi`c zekln""øúk" àø÷ð úeìéöàc úeëìnä íb ïëìå§¨¥©©©§©£¦¦§¨¤¤

.äìòîì ähnî- ¦©¨§©§¨
zexitqd z` mipenyk
,dlrnl dhnln
dpezgzd dxitqdn
z`xwp ,dpeilrd dxitql
dxitqd ,"zekln"
"xzk" mya ,dpexg`d
- zexitqd x`y iabl
z`vnp day iptn z`fe
xi`n dfe ,"xzk"d zpiga

zexitqldlrnly
xe`" ly ote`a "zekln"n
`ed xen`d lk ,"xfeg
zekln"ay df cvn
gekd `hazn "zeliv`c

yoipra "seq oi`" l
,"oi`n yi" z`ixa

"cxtp xac"e "yi" mdy mi`xapd mieedzn "zekln"ny
`hazny wx df ixd - mi`xapa eli`e .zewl`n (mzybxda)

gekd`exwl xyt` i` la` ,"oi`n yi" `exal "seq oi`" ly
jklzelbzdmiyibxn ixd mi`xapd oky ,"seq oi` xe`" ly

ixd df oi` - "yi" ze`ivnl mnvrielib;"seq oi` xe`" ly
cvn mixvep xac ly ezin`ly ,owfd epax xiaqi oldl

mdy mipipr mb "zekln"ielibitk ,"seq oi` xe`"e zewl` ly
zenypy ,"zekln"ny zenypd zeedzde zcila `ed xacdy
cvn yi ,`xap ly mevnva `a zewl`y itke ,zewl` ixd od

ly oiprd mb "zekln"ieliby ,"seq oi` xe`"e zewl`okldf
ici lry - ,zelbzd ly zenler - "`ilbz`c `nlr" `xwp

ef dxitqdlbzpd wx `le) zenlera "seq oi` xe`"gekly
lirl xaqedy itky ,mi`xapd zeedzda `haznd "seq oi`"
ze`ivnl mnvr z` miyibxnd mi`xapa mlrd ly oipr df

.("yi"íb äîe37,äpnî ¯ úBîLpä úàéøa ék ,,"zekln"n - ©©¦§¦©©§¨¦¤¨
,äàéøaä íìBòa Bîöò-éðôa ãøôð øáãå Lé úBéäì`l - ¦§¥§¨¨¦§¨¦§¥©§§¨©§¦¨

ly zedn my ody ,"zeliv`"d mlera od zenypdy itk
zenypdy enk `l` ,"yi"l onvr zeyibxn `le zelha ,zewl`
xac"e "yi"l onvr zeyibxn od my ,"d`ixa"d mlera od
zewl` zekiynne zewl` ly oipr od df mr cgie ,"cxtp

,zenleraå,"zekln"n ze`a zenypy dn -íLa àø÷ð §¦§¨§¥
,"äãéì","seq oi`" ly cgein oeilr gekl jkl miwewfy - ¥¨

óeñ-íé úòéø÷ky -xdefa jk lr xne`38à÷ézòá"c ¦§¦©©¦§©¦¨

."àéìz,zenlern lcape wzrp `edy "wizr"a ielz xacdy - ©§¨
,"jix`"e "wizr" ixd mpyi "xzk"a ,oky ."xzk"d zeinipt `ede
dpexg`d dpigad - 'wizr'e ,milv`pl xewne y`x - "jix`"
"wizr" ly gek yxcp seqÎmi zrixw lry myke ."seq oi`" ly
mb jk ,("seq oi`"n)
itky ,zenypd zcill

df dlawa xaecnyeze`
,seqÎmi zrixw ly oipr
gek jk lr mb yxcp
."seq oi`" ly cgein
,owfd epax xiaqi oldl

l wx `lyzcilzenypd
,"seq oi`" ly gek yxcp

d oipr lr mb m`Îikxeair
iptly ,zenypd ly
zexe` miyxcp ,dcild

."seq oi`" cr mipeilríâå§©
'æ ìk úBîLpä ìecb ìk̈¦©§¨¨
éðéîL ìL âeefî ,íéLãç¢¨¦¦¦¤§¦¦
ìL éòéáL ãò úøöò£¤¤©§¦¦¤

,çñtdlawa aezky -39 ¤©
zcil"e ,"zenyp ciledl" beeifde cegid `ed zxvr ipinyy

,seqÎmi zrixw onfa ,gqt ly iriaya `id "zenypdBîk àeä§
' ìecbïétðà-øéòæ'àá÷eðå`"f" zexitqd -- oitp` xirf) ¦§¥©§¦§§¨

zelcbzne ,mlrda ok iptl ody ,zeliv`c "zekln"e (zecn
,"äàlò ànà" ïèáa,zeliv`c "dpia" zeinipta -àeäL §¤¤¦¨¦¨¨¤

,"äàlò ànà"î íéðBéìò úBøBà éãé-ìò,"dpia"d zxitq - ©§¥¤§¦¥¦¨¦¨¨
da Laìúnä ,óBñ ïéà ãò äìòîì äìòîlîe- "dpia"a - ¦§©§¨§©§¨©¥©¦§©¥¨
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ה'תש"דב תשרי, ב דר"היום ששי
ת מּוָסף. ְתִפּלַ ין - ּבִ ְלֵאל עֹוֵרְך ּדִ

חומש: האזינו, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז. צא־צג.

תניא: והגם שהיש . . . . ־קל־ עילתו.

הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ּבְ

א(,  ַעּמּוד  )ע"ד  ַהֶהְפֵרׁש"  "ְלָהִבין  ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ַמע"  ִריַאת־ׁשְ ַהּקְ ַער  "ׁשַ ּדּור  ּסִ ּבַ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה 
י  ָראׁשֵ ׁשֶ סּוִקים  ֵמַהּפְ נֹות  ּוָ ַהּכַ ֵהם  ָלל  ּכְ ֶדֶרְך  ּבְ רּוׁשֹו:  ּפֵ ֹכַח",  ּבְ א  "ָאּנָ אֹוְמִרים  ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ ּקֶֹדם  ׁשֶ
ָבה, ֲאָבל ֵאין  ַמֲחׁשָ ֹכַח כּו'" ּבְ א ּבְ בֹות "ָאּנָ ִנים ַהּתֵ ַכּוְ ּמְ ם מ"ב, ָאְמָנם ֵיׁש ׁשֶ ֵ ִני ִמּשׁ ם ׁשֵ ֶהם ׁשֵ ּלָ בֹות ׁשֶ ּתֵ
ָנתֹו  ּוָ ִכְתֵבי ָהֲאִריַז"ל, ְוָאז ּכַ רּור ּבְ נֹות ָצִריְך ִלְלֹמד ָהִעְנָיִנים ּבָ ַכּוָ בֹות. ְוָהעֹוֵסק ּבְ אֹוְמִרים ָהאֹוִתּיֹות ְוַהּתֵ

ְרצּוָיה.

ה'תש"דג תשרי ש"תשבת
ת מֹוָצֵאי יֹום טֹוב.  ּבָ ָכל ׁשַ ָנה", ְוֵכן ּבְ ַמְתִחיִלין "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְוֹלא "ְלכּו ְנַרּנְ

מֹוָך - ִמיֵמי ֶקֶדם. לּו ָבם. ִמי ֵאל ּכָ ׁשְ ַהְפטֹוָרה: ׁשּוָבה - ִיּכָ
חומש: האזינו, שביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: יחכב. צדצו.
תניא: אך נשמת . . . 260 בבי"ע.

ת  ּבָ ׁשַ נּו:  ַרּבֵ לֹו  ר  ִסּפֵ תקס"ד  ֱאלּול  ּבֶ י  ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֵצא  ּתֵ ב  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ יִחידּות  ּבִ
ְבּתָ ַעד ֲהָוָי'  יד ִמּמֶעְזִריְטׁש( – ּתֹוָרה, ְוַהְתָחָלָתּה "ְוׁשַ ּגִ י )ָהַרב ַהּמַ בֹוא תקכ"ח ָאַמר מֹוִרי ְוַרּבִ ת ּתָ ָרׁשַ ּפָ
הּוא ְלַמְעָלה ֵמָהעֹוָלמֹות, ִיְהֶיה  ר ֲהָוָי', ׁשֶ ׁשּוָבה ְצִריָכה ִלְהיֹות ַעד ֲאׁשֶ י ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֱאלֶֹקיָך", ּוֵבֵאר ּכִ
ִהְתעֹוְררּות  ּבְ ָהיּו  א  יׁשָ ַקּדִ א  ַהֶחְבַרּיָ ל  ּכָ ֱאלִֹקים.  ָרא  ּבָ ית  ֵראׁשִ ּבְ ַבע,  ַהּטֶ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ֱאלִֹקים  ֱאלֶֹהיָך, 
יַע  ְלַהּגִ ָיכֹול  ֵאינֹו  הּוא  י  ּכִ ָאַמר,  יּפָאִלי  ֵמַאּנִ זּוְסָיא  ְמׁשּוָלם  ר'  יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ַהִהיא.  ִמּתֹוָרה  דֹוָלה  ּגְ
ְהֶיה  ִמים ּתִ בֹות: ת, ּתָ י ּתֵ ׁשּוָבה ָראׁשֵ י ּתְ ׁשּוָבה ַלֲחָלִקים, ּכִ ק ֶאת ַהּתְ ן ְיַחּלֵ זֹו, ְוַעל ּכֵ ׁשּוָבה ּכָ ְלַמֲעַלת ּתְ
ֵעהּו. ה, ַהְצֵנַע  ָרֶכיָך ּדָ ָכל ּדְ מֹוָך. ב, ּבְ י ָתִמיד. ו, ְוָאַהְבּתָ ְלֵרֲעָך ּכָ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ִעם ֲהָוָי' ֱאלֶֹקיָך. ש, ׁשִ

ֶלֶכת ִעם ה' ֱאלֶֹקיָך.

ֵמָחֵמׁש  ְצרּוָפה  ׁשּוָבה"  "ּתְ ַבת  ּתֵ ם:  ִסּיֵ "ל,  ַהּנַ ֶאת  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  ִלי  ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּכְ
ם  ה ָהֳאָפִנים – ְוֻכּלָ ָ ֲאִריכּות ֲחִמּשׁ ׁשּוָבה – ּוֵבֵאר ּבַ ֲעבֹוַדת ַהּתְ ֶרְך ְוֹאֶפן ּבַ ל אֹות הּוא ּדֶ ר ּכָ אֹוִתּיֹות, ֲאׁשֶ

ה. ִפּלָ ִאים ִמּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל ַעל־ְיֵדי ֲעבֹוַדת ַהּתְ ּבָ

ה'תש"דד תשרייום ראשון
נּו. ְסִליחֹות. ַדְלָיה ִנְדֶחה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ צֹום ּגְ

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח. צז־צט.

תניא: אמנם . . . קלא והלידה.

ֹאֶפן ָהא': "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ אּור ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִקּצּור ּבֵ

ִחינֹות  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִמימּות,  ַהּתְ ַעל־ְיֵדי  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ְהֶיה  ּתִ ִמים  ּתָ ת, 
ְקֵראת  ַהּנִ  – ב  ַהּלֵ ִמימּות  ּתְ ִהיא  ָנה  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהעֹוָלה  ׁשּוָבה  ַהּתְ ֶאל  ּוְבַיַחס  ִמימּות,  ַהּתְ ִעְנַין  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות 

ַאְבָרָהם "ּוָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו ֶנֱאָמן ְלָפֶניָך". ָאמּור ּבְ ֶעְרְנְסְטַקייט ]=ְרִצינּות[ – ּכָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . ק

ה'תש"דה תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד. ק־קב.

תניא: ובזה יובן . . . קלא וכדלקמן.

אּור ֹאֶפן ַהּב': ִקּצּור ּבֵ

ר ִהְתַהּוּות  ְבָרִאים, ֲאׁשֶ י ָתִמיד. ֲהָוָי' מֹוֶרה ַעל ִהְתַהּוּות ָהעֹוָלם ְוִהְתַהּוּות ַהּנִ יִתי ֲהָוָי' ְלֶנְגּדִ ּוִ ש, ׁשִ
ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָאה  ַהּבָ ׁשּוָבה  ַהּתְ ֲעבֹוַדת  ְוִהיא  ְלֵיׁש.  ֵמַאִין  ֵאין־ֲערֹוְך  ֶדֶרְך  ּבְ ְוַחּיּוָתּה הּוא  ּה  ּלָ ּכֻ ִריָאה  ַהּבְ

ל ָהעֹוָלם ּוְמלֹואֹו. ִמיד ְלֶנֶגד ֵעיָניו ִעְנַין ַהֲהָוָי' ׁשֶ ר ּתָ ֲאׁשֶ

ה'תש"דו תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח. קג־קה.

תניא: והנה כמו"כ . . . 262 להחיותם.

אּור ֹאֶפן ַהג': ִקּצּור ּבֵ

ֱאלֶֹקיָך",  ֲהָוָי'  ֵאת  ִל"ְוָאַהְבּתָ  ִלי  ּכְ ֶזהּו  ר  ֲאׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹוָך,  ּכָ ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבּתָ  ו, 
ת  ִסּבַ ׁשּוָבה ּבְ קֹום נֹוָחה ֵהיֶמּנּו". ֲעבֹוַדת ַהּתְ ִרּיֹות נֹוָחה ֵהיֶמּנּו רּוַח ַהּמָ רּוַח ַהּבְ ל ׁשֶ ַמֲאָמר "ּכָ ּוֵבאּור ּבְ

ֵלב טֹוב.

ה'תש"דז תשרייום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג. קו־קח.

תניא: אמנם מציאותו . . . 262 כנ"ל.

אּור ֹאֶפן ַהד': ִקּצּור ּבֵ

הּוא  רֹוֶאה  לֹו,  ִביב  ּוִמּסָ ִעּמֹו  ה  ֲעׂשֶ ַהּנַ ל  ּכָ ַעל  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו  ם  ַהּשָׂ ָהָאָדם  ֵעהּו,  ּדָ ָרֶכיָך  ּדְ ָכל  ּבְ ב, 
ִעְנַין  ֵבי ֹאֶהל' ּבְ ֲעֵלי ֲעָסִקים' ַעל ַה'ּיֹוׁשְ ִיְתרֹון ַה'ּבַ ָאַמר ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ּבְ מּוָחׁש, ּוְכמֹו ׁשֶ ֱאלֹקּות ּבְ

ָרִטית. ָחה ּפְ ּגָ ת ַהׁשְ ָאה ֵמְרִאּיַ ׁשּוָבה ַהּבָ מּוָחׁש. ֲעבֹוַדת ַהּתְ ת ֱאלֹקּות ּבְ ְרִאּיַ

ה'תש"דח תשרייום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח. קט־קיא.

תניא: ועוד . . . קלב דמל' דאצי'.

אּור ֹאֶפן ַהה': ִקּצּור ּבֵ

ָאָדם  ְיֵהא  ּוְכַמֲאָמר "ְלעֹוָלם  ִליָטה,  ּבְ ׁשּום  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְזִהירּות  ֱאלֶֹקיָך.  ֲהָוָי'  ִעם  ֶלֶכת  ַהְצֵנַע  ה, 
ה ֵמֲחִסיִדים ָהִראׁשֹוִנים ָהיּו  ַכּמָ ּדְ ָלל, ָידּוַע  ּכְ ר  ִנּכָ ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ְוִעְנַין ָהַעְרמּוִמית הּוא  ִיְרָאה",  ּבְ ָערּום 

ָאה ֵמַהְצֵנַע ֶלֶכת. ׁשּוָבה ַהּבָ ּלּו ָהיּו ִמְצַטֲעִרים. ְוֶזהּו ֲעבֹוַדת ַהּתְ יִרים ַעְצָמם, ְוִאם ִהְתּגַ ַמְסּתִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"א  תשרי ב' ראשון יום ילדיו  במזונות האב חיוב

:„È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰áiç íãàL íLk§¥¤¨¨©¨
ãò íépèwä åéúBðáe åéða úBðBæîa áiç àeä Ck ,BzLà úBðBæîa¦§¦§¨©¨¦§¨¨§¨©§©¦©
úðwúa eìcâiL ãò ïìéëàî ,Cìéàå ïàkî .íéðL LL éða eéäiL¤¦§§¥¥¨¦¦¨¨¥¨©£¦¨©¤¦§§§©¨©

.íéîëç£¨¦
כי שש , גיל עד הקטנים  ובנותיו בניו במזונות  אדם חייב 

אותה זן שהבעל  וכשם  מאמו , סיוע  "צריך הילד זה  גיל  עד

עמה " אותו  זו יוצא)(כת כך  ד"ה שם רש"י ב. סה, אותוובות וכופים 

זה  אבל)על ד"ה שם .(תוספות

עד  בתו  את  לזון שעליו באושא  ותיקנו חכמים  והוסיפו 

עשרה שלש בן שיהיה  עד בנו ואת  עשרה  שתים  בת  שתהיה 

שערות שתי  כשהן)ויביאו ד"ה ורש"י ב. מט, כופין(שם ש "אין  ואף

בו... "גוערין  לזונם רוצה  אינו  אם  שש ", אחר  לזונם  אותו 

רוצה ואינו הוא  אכזרי  פלוני ואומרים  בציבור  עליו  מכריזין

בניו". לזון

הרא "ש  הי"ד)וכתב  פ"ד ילדיו(כתובות את לזון  חייב  שהאב

מהם , להתפרנס  שיכולים  נכסים  להם  יש  אם  אף  שש  גיל עד 

מגיל  אך האשה, מזונות  חיוב  כדוגמת  הוא  לזונם  החיוב כי

משלהם . נכסים  להם יש  אם  לזונם חייב אינו  ואילך שש 

טוב ' יום  ה'תוספות  כתב מזו מ"ו)יתירה  פ"ד ש "קטני(שם

חייב נכסים  לאב אין אם  גם  שש ", מבני הפחותים  והם  קטנים 

רק לו יש  אם  ואפילו אשתו במזונות  שחייב  כשם  לזונם 

מהם . לה לתת  צריך אחד, יום מזונות

פיינשטין  הגר "מ  כתב קמג)ובימינו סי' יו"ד משה שאם(אגרות

בניה  עם  יחד  דרה  yyn"האם  xzei mdy s`שהם ואף  ...

לפרנס להרויח יוכלו  כאלו  שבנים  הדרך שאין  זמן  כל גדולים ,

דלא אשתו, מזונות מדין אותם  גם  לזון האב  שיתחייב עצמן ,

בגמרא [וכמבואר  ופרחי " מארחי ב)גרעי  סד, הבעל (שם שחייב

ופרחי' 'ארחי  להאכיל שתוכל  כדי גם  לאשתו  (אורחים לתת

ולהימנעמזדמנים) להתאכזר  לה  לומר  יכול אינו  כי  ,

לה . לספק שחייב  הצרכים  אחד  וזה  מלהאכילם ]

ובנותיו  בניו  במזונות  האב  "חייב  milecbdולכן  s` מצד ,

עצמם . לפרנס  שיוכלו עד  שלה ", מזונות  חיוב 

ה'תשפ"א  תשרי ג' שני יום החוק  על כשעברה לאשה עזרה

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰.dúBcôì áiç ¯ úéaLð¦§¥©¨¦§¨
קנס בתשלום  להמירו וניתן  מאסר לעונש  שנידונה  אשה 

לפטור כדי  בעבורה הקנס  את  לשלם  חייב  הבעל האם  –

מהמאסר ? אותה 

מאיר ' סק"א)ה'בית  עח סי' מדייני(אבהע"ז דין  פסק  הביא 

רק הוא  אשתו את  לפדות  הבעל חיוב לפיו פרנקפורט , העיר 

גניבה מחמת נאסרה  אם  אך  באשמתה , שלא  כשנשבתה

לפדותה . חייב  אינו וכדומה,

אשתו, את  לרפא  הבעל חיוב לגבי  הריטב"א  כתב  וכן

חייב אינו מפשיעה, כתוצאה  נפצעה  או חלתה  שאם 

המשנה  מלשון  כן  ודייק  א)ברפואתה , נא, "(כתובות :dzwlחייב ,

במזיד. ולא  באונס  שחלתה  ומשמע  לרפאותה ",

שהרי בכך מחלק שאינו  הרמב "ם  מדברי שדייקו יש  אך

וכתב  המשנה  מלשון אופן,(בהי"ז)שינה בכל  ומשמע  'חלתה'

במזיד ובין  באונס  מו)בין  סי' אבהע"ז סופר כתב ועוד (ראה .

ושותפין שלוחין  ה"ז)שבהלכות  שותף(פ"ח של  זכותו לגבי

בפשיעה חלה שאם  בפירוש  כתב  המשותף , מהממון להתרפא

חילוק שאין משמע  כן , פירש  לא  וכאן ומאחר  לכך , זכאי  אינו

קיג) - ד יד, אישות דוד .(יד

גם חייב  הבעל רפואה  לגבי  אם  אף  כי שכתבו ויש 

מסתבר פשיעתה , מחמת  כשנאסרה  אך  בפשיעה , כשחלתה 

מעשים מלעשות  תימנע  לא כן  לא  שאם לפדותה , צריך שאינו

אך  לשחררה , בעלה יתחייב  תיתפס  שאם  ביודעה  אסורים 

לעצמה  שתזיק  חשש אין חולי שם)לגבי  סופר .(כתב

בסבירות ברור  שהיה מעשה עשתה  שאם  שהכריעו ויש 

בפדיונה  חייב  הבעל אין  ותיאסר, שתיתפס  לגבי גבוהה  גם (וכך

בפועל רפואה) אך חוק  פי  על שאסור במעשה מדובר  אם  אך  ,

על  שהמיטה נחשב זה  אין  נתפסים, ואינם  כן עושים  רבים 

לשחרורה לדאוג חייב והבעל ביודעין  המאסר את  עצמה 

ב) ג, סי' ז ליעקב .(משפטיך

ה'תשפ"א  תשרי ד' שלישי יום כלה? נקראת מאימתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,ÁÈ ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰ñøàúzMîe¦¤¦§¨¥
.äéúBðBæî äãaà ,äðîìàä̈©§¨¨¦§¨§¤¨

נמשכים הבעל מיתת  לאחר  שהמזונות משום  והטעם :

ולא איש  אשת  היא הרי שנתארסה  וכיון  אלמנותה  ימי לאורך 

משנה)אלמנה  .(מגיד

יוסף ' ה 'בית  צג)וכתב  סי' השתדכה(אהע"ז רק  אם  זה , לפי כי 

אך  איש . אשת  נקראת  אינה  משודכת  כי מזונות, לה יש  עדיין 

בעלה כבוד את  מעצמה  הפקיעה  שנשתדכה  שלאחר כיון

כוונת את  לבאר  יש  ולכן מנכסיו , שתתפרנס  לומר  תמוה  הראשון

קרא כתובה  ולענין  מזונותיה , נאבדה  נשתדכה  שאפילו הרמב "ם

אלמנותך" ימי  "כל היא  הכתובה  לשון שכן 'ארוסה' למשודכת 

אלמנת "זוהי  ואומרים  עליה  נקרא  בעלה  ששם  זמן כל  שמשמעו 

פלוני". של "משודכת  נקראת  שנשתדכה  לאחר אך פלוני ",

ונתרצתה(שם)והב"ח לינשא תבעוה שאם כשם כי כתב,

גם כך  בה , ותחזור  יתכן כי מזונותיה  את  מפסידה אינה

כשהשתדכה .

ס"ז)הרמ"א צז מזונותיה(סי' שמפסידה  הדעה  את  הביא 

מחוקק' ה 'חלקת  וכתב  כשנשתדכה, יח)אפילו  שאינו(ס"ק
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ויתכן בלבד בדיבור  נתרצתה  שם  כי לינשא  לתבעוה  דומה 

ובחרם , בקנס  כרוך שידוכין קשרי  ביטול אבל בה , שתחזור

שם ואין פלוני " "כלת  נקראת כבר  השידוכין משעת וגם 

עליה . הראשון בעלה 

ה 'הפלאה ' סקי"א)וכתב כדעת(קונט"א נראה  להלכה  אף  כי

הרמב "ם בדברי פירושם  אך מחוקק', וה'חלקת  יוסף  הבית 

יש ולכן ארוסה , קרויה שמשודכת מצאנו לא  כי  נראה  אינו

"כלת נקראת  נתארסה שכאשר הרמב "ם כוונת  את לבאר 

כי מזונותיה  הפסידה  הארוס ימות  אם  אפילו  ומעתה  פלוני "

זכויותיה אמנם  כשנשתדכה  אך הראשון, בעלה  שם  נפקע  כבר 

השם כי בהם  ותזכה  תחזור  השידוך יתבטל אם  אך מופקעות 

מהאירוסין. רק אלא  השידוך משעת  חל  אינו פלוני" "כלת

ה'תשפ"א  תשרי ה' רביעי יום כנשואה? נחשבת לבעל שנמסרה ארוסה

:· ‰ÎÏ‰ ,·Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰äñøàúpL äMàä̈¦¨¤¦§¨§¨
dìòa ...ätçì ñðkzL íã÷ Cøca äúîe ...dìòáì äéáà døñîe§¨¨¨¦¨§©£¨¥¨©¤¤Ÿ¤¤¦¨¥§ª¨©£¨

.dLøBé§¨
שיכניסה כדי הבעל לשלוחי או  לבעל שנמסרה  ארוסה 

אף אותה , יורש  בעלה – לחופה שתיכנס קודם  ומתה לחופה ,

ארוסתו את יורש  הבעל ב)שאין מח, .(כתובות

רש "י שמואל)ולדעת ד"ה או(שם לבעל הארוסה  מסירת  ,

מחל  לבעל  במסירתה  כי ירושה , לענין  רק מועילה  לשלוחיו 

אבל  הקרבים, מהנישואין  הנאתו  משום  ירושתה  על  האב

אחרים  ועוד)לדינים  לה להיטמא נדריה, את להפר נחשבת(כמו אינה 

לחופה . שתיכנס עד כנשואה

התוספות ושמואל)אבל ד"ה האשה(שם מסירת  כי  כתבו

הדינים . לכל כנשואה היא והרי לחופה  ככניסה נחשבת  לבעל

שבדבר החידוש משום  הוא  ירושה  נזכר  זו  שבהלכה והטעם 

חכמים תיקנוה מדרבנן , תקנה  שהיא אף  הבעל , ירושת  והוא :

לחופה . הכניסה קודם  לבעל  האב  כשמסרה  גם 

שמואל ' ה 'בית  סק"א)וכתב  נז סי' הרמב "ם(אהע"ז מדברי כי

מסירת מועילה  ירושה לענין שרק כרש "י שסובר  משמע

כארוסה  נחשבת  הדינים , לשאר אבל  לבעל, לא הארוסה  (שהרי

כנשואה) שנחשבת .כתב

המלך' ה 'שער סק"ד)ואילו חתנים חופת אישות, כי(הל' כתב 

.וראיה הדינים , לשאר  גם  כנשואה  היא  הרי  הרמב "ם  לדעת 

נדרים  בהלכות  שכתב  ממה  הכ"ב)לזה  האב(פי"א "מסר

מפר הבעל  שאין להפר  יכול הבעל אין  הבעל... לשלוחי

oincewaקודם שנדרה  נדרים  מפר הבעל  שאין  היינו, ,"

יכול  שנמסרה , לאחר  שנדרה  נדרים  אבל לשלוחיו , שנמסרה

כנשואה . נחשבת  היא  הרי לחופה  משנמסרה  כי להפר, הוא 

ה'תשפ"א  תשרי ו' חמישי יום דיבור  של כוחו

:‚È ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ˙Â˘È‡ ˙ÂÎÏ‰eéäL äMàå Léà¦§¦¨¤¨
,'Cëå Ck' ,'éì úñðëî zà änk' :dì øîàå ,ïéëecL ïäéðéa¥¥¤¦¦§¨©¨©¨©§©§¤¤¦¨§¨
eãîò ...'Cëå Ck' ,'éì áúBk Bà éì ïúBð äzà änk' :Bì äøîàå§¨§¨©¨©¨¥¦¥¦¨§¨¨§
.ïéð÷ ïäéðéa äéä àlL ét ìò óà íéøácä ïúBà eð÷ ¯ eLc÷å§¦§¨¨©§¨¦©©¦¤Ÿ¨¨¥¥¤¦§¨

.äøéîàa ïéð÷pL íéøácä ïä elàå§¥¥©§¨¦¤¦§¦©£¦¨
קנין. מעשה  ידי  על  אלא  להתחייבות  תוקף  אין כלל  בדרך 

זוג בני שכאשר  זו בהלכה  המבואר הדין  הוא  הכלל מן יוצא

הוריהם) מהצדדים(או אחד כל  התחייבות  על ביניהם  מסכמים 

חלה ההתחייבות  וקדשו', 'עמדו  אם  הנישואין , להוצאות 

קנין. מעשה  ללא  ממילא,

דרכים : בשתי הדבר טעם  את לבאר  ויש

שהאמירה היינו באמירה', 'נקנים  הלשון כפשטות  א.

'עמדו אם  רק חל שהקנין  ואף  הקנין את יוצרת עצמה 

מתקיים , הוא שכאשר  תנאי  רק  מהווים  הקידושין וקידשו ',

האמירה . ידי  על למפרע  הקנין חל

ידי על אלא בלבד, האמירה  ידי  על נעשה  אינו  הקנין  ב.

שאחריה . הקידושין

אחד  אם היא  הדרכים שתי  בין  המעשית ההשלכה 

הקנין אם  הקידושין . לפני מההתחייבות  בו חוזר מהצדדים 

הרי תנאי, רק  הם  והקידושין האמירה  עצם  ידי על חל

למפרע ההתחייבות  חלה  התקיים , והתנאי נעשו כשהקידושין 

אם ואילו  מועילה . איננה  שאחריה  והחזרה  האמירה  משעת

לא הקידושין  חלו לא  עוד כל  הקידושין, ידי  על נוצר  הקנין 

מועילה . שבינתיים  והחזרה  הקנין  חל 

ביהודה ' מב)וה 'נודע  חו"מ התוספות(מהדו"ת מדברי הביא 

א) נג, מכך (כתובות והוכיח הקידושין לפני לחזור שאפשר 

בלבד תנאי אינם  והם הקידושין  עצם  ידי  על  חל  (וראה שהקנין 

ואילך) קיז ע' משפט .עזר

אם רק באמירה  נקנים שהדברים  שכתבו מהראשונים  ויש 

נעש כשהקידושין ולא  התנאים  מתוך מיד , וקידשו ועמדו

זמן ב)לאחר  ט, קידושין צדק '(תוס' ה 'צמח זאת  ומבאר  סי'. (חו"מ

כאשרפ) אך קנין , ליצור  רגיל דיבור  של בכוחו אין באמת  :

תוקף בכך מקבל הדיבור  הקידושין , נעשו  הדיבור  בעקבות 

נעשו לא  הקידושין אם  אך קנין , ליצור גם ובכוחו מיוחד 

סתמי כדיבור  נותר הוא הרי ממנו, וכתוצאה  לדיבור  בהמשך

קנין. לפעול יכול שאינו 

ה'תשפ"א  תשרי ז' שישי יום מאוחר' ו'גט מוקדם' 'גט

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰íéãò åéìò LiL èb¥¤¥¨¨¥¦
.ïéìeñt elà ìk ...øçàî Bà ,íc÷î äéäL Bà ,ïîæ Ba ïéàå§¥§©¤¨¨ª§¨§ª¨¨¥§¦

הזמן ר '(התאריך)כתיבת לדעת  חכמים . תקנת  היא בגט

תתחייב שלא  עליה ויחוס אשתו תזנה  שמא  הוא  הטעם  יוחנן ,

כן. לפני גירשתיה  ויאמר  זמן  בלא  גט לה  ויכתוב מיתה 

בגט, זמן כתוב  לא  שאם  הוא  החשש  לקיש, ריש  ולדעת



קג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

מנכסיה 'פירות ' הגירושין)ימכור  עד להן זכאי תתבענו(שהבעל ואם 

מדרבנן פסול זמן בו  שאין  וגט  מכרתי'. גירושין  'לפני יאמר 

מן כי כשר  הוולד  נשאת , אם אבל לכתחילה , בו תינשא  ולא 

הוא  כשר  גט א)התורה  א.פו, יז, .(גיטין

מוקדם  לגירושין)וגט מוקדם תאריך בו הטעם(שכתבו לפי  פסול:

אשתו על  לחפות  כדי הזמן  את  הקדים שמא  - הראשון

היתה שכבר  בגט, הכתוב  לזמן  בהתאם  ויאמר , שזינתה 

הגט)מגורשת  נתינת בזמן רק שמתגרשת –(אף השני  הטעם  ולפי .

מפירותיה  מכר  הבעל למכור)שמא  ויכול אשתו היתה ותגבה(כשעדיין

מגורשת  שהיתה  באמרה  כדין בגט)שלא  המוקדם לזמן (בהתאם

אשתו  היתה עדיין כי  כדין , היתה  המכירה אהע"ז ובאמת  (ב"ח

הקדים) ואם ד"ה קכז .סי'

מאוחר גט גם  הרמב "ם , מאוחר)ולדעת תאריך בו פסול.(שכתבו

בדבר : נאמרו  טעמים וכמה 

מוקדם גט גם  להכשיר יטעו  מאוחר , גט נכשיר  אם  א.

משנה) .(מגיד

ה 'פירות ' את  מאשתו  יוציא  הבעל שמא לחשוש  יש  ב.

כדין, שלא  זה  והרי  בגט, הכתוב  הזמן  עד הגט  נתינת מזמן 

אשתו אינה  כבר הגט נתינת מזמן משנה)כי .(כסף

שלאחר שתאמר  שזינתה אשתו  על יחפה  שמא  ג.

זינתה  בגט)הגירושין  הכתוב התאריך קודם שזה הכתוב(אף והתאריך ,

היה הנתינה וזמן  הוא מאוחר תאריך שהרי מוכיח אינו בגט

משנה)קודם  .(כסף

ה'תשפ"א  תשרי ח' קודש שבת הראש? אויר על או הראש על תפילין

:„ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰àeäå ,BlL âbä äéä̈¨©©¤§
ïåék ¯ dhb dì ÷øæå ,dlL øöça ähîlî àéäå ,Ba äìòîlî¦§©§¨§¦¦§©¨¤¨¥¤¨§¨©¨¦¨¥¨
úãîBò àéäL dîB÷î úBöéçîì òébäå âbä úBöéçnî èbä àöiL¤¨¨©¥¦§¦©©§¦¦©¦§¦§¨¤¦¤¤

.äLøbúð ,Ba¦§¨§¨
חצר מחיצות לתוך מגיע הגט שכאשר  מבואר זו  בהלכה 

אע "פ הקרקע , גבי  על  לנחות עומד והוא מאחר האשה,

מגורשת . היא  הרי - נח  לא  שעדיין

דם קבלת  לגבי כגון נוספים , בדינים  מצאנו  לכך ובדומה

במזרק ה הקרבן מתקדש שבתוכו הדםדם)(הכלי שהגיע שמשעה  ,

הכלי תחתית  נשברה  כך  בתוך אם  אף התקדש, - הכלי  לאויר 

נשפך  ה"ח)והדם  פ"ד הקרבנות מעשה הל' רמב"ם ב. כה, .(זבחים

הפסיק שאם  תפילין הנחת  לגבי מכאן ללמוד שרצו ויש 

אך  ולברך, לחזור צריך  ראש, לשל יד של תפילין  בין בשיחה 

ראשו מעל כבר  היו שהתפילין לאחר  דיבר  לא אם  שעדיין (אע"פ

נחשבותהניחן) הן  הרי  רגע מאותו  כי  ולברך, לחזור  יצטרך לא 

מב)כמונחות  ב, קטנות הלכות .(שו"ת

באויר נמצא  כשהחפץ רק  כי  ולומר  לחלק  מקום  יש  אך

כאילו להחשיבו  יש  מטה , כלפי ירידה  של  טבעית  בתנועה 

בו האוחז  האדם  ביד כשנמצא  ולא  נח , שם)כבר  קטנות .(הלכות

לגבי כי הדינים, בין דמיון  אין שמלכתחילה  סוברים  ויש 

הגט  כשנכנס  ולכן  החצר, בכלל הוא  האויר  גם  חצר  קנין

ואף בחצר, נמצא  הוא הרי  האישה , חצר של  המחיצות  לתוך

החוצה , לעוף  ממנו המונעות  המחיצות  יד  על  בתוכה  משתמר 

חלק הוא  הכלי  אויר  הדם , קבלת  לגבי  וכן  מגורשת , ולכן

בכלי. כמונח  הוא  הרי הדם אליו  כשהגיע  ולכן  מהכלי

לאויר הראש  בין  שייכות  כל אין  תפילין, לגבי  אך

באויר , התפילין שבהנחת  לומר  יסוד  אין  ולכן ממנו, שלמעלה 

הראש  על כמונחות  הן חתם הרי כד. סי' או"ח שערים בית שו"ת (ראה

ב) עט, גיטין .סופר

epif`d zyxt - zegiy ihewl

הניצוץ" אל המאור על 33"קירוב פועל שזה ,
– למקורו ציען) זיך (זאל שיימשך ָה"ניצוץ"

המאור.

בסדר  העבודה צ"ל השנה ימות שבכל אף ולכן
תשו"ת, מקודם – `k"gוהדרגה wxe להגיע

כח נתינת יש בעשי"ת הרי dlrnlnלתשו"ע,
– לשמים" "קרוב להיות להגיע שיוכל לכאו"א

תשו"ע.

בא  תשובה שבת אשר בקביעות מיוחדת ומעלה
ליוהכ"פ  ר"ה בין הימים ושבוע ר"ה, אחרי תיכף
מתברכין  "מיני' דשבת דכיון – השבת ביום מתחיל

יומין" העבודה 34כולא שגם מיוחד כח נתינת ה"ז ,
דיום  תשו"ע במדריגת תהי' העשי"ת שאר דכל

zayd.

(f"kyz ,a"kyz daeyz zay zegiyn)
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ספ"ה.33) העבודה קונטרס א. צא, סע"ב. כא, רע"ד. יג, א.34)ד"ח פח, ב. סג, זח"ב

המשך מעמוד ננ



`zeyiקד zekld - miyp xtq - ixyz 'a oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyixyz 'gÎ'a -`"tyz'd

ה'תשפ"א  תשרי ב' ראשון יום

-miypxtq
zEWi` zFkld¦§¦

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
וגרושה,1) אלמנה בתולה, כתובת היא כמה רבינו בו ביאר

ושוטה, חרשת סומא אילונית, בוגרת, עץ, ומוכת בעולה,
בתולים  טענת וגיורת, גר נשים, שנשאו וקטן שוטה וחרש

פתוח. פתח או

.‡B‡ ‰L¯b˙pL B‡ ‰ÓÏ‡˙pL ‰Ïe˙a ‡OBp‰«≈¿»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
B‡ ‰L¯b˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ Ì‡ .‰ˆÏÁ∆¿¿»ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

d˙a˙k - ‰ˆÏÁ2- ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ∆¿¿»¿À»»»«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
‰ÏeÚ·k ‡È‰ È¯‰ ˙‡OpMnL ,‰‡Ó d˙a˙k3ÔÎÂ . ¿À»»≈»∆ƒ∆ƒ»¬≈ƒƒ¿»¿≈

˙¯¯ÁLÓ ‰Ïe˙a ‡OBp‰4Ì‡ :‰Èe·L B‡ ˙¯Bi‚ B‡ «≈¿»¿À¿∆∆ƒ∆¿»ƒ
˙ÈcÙÂ ˙È˙ek‰ ‰¯ib˙Â ‰ÁÙM‰ ‰¯¯ÁzLƒ¿«¿¿»«ƒ¿»¿ƒ¿«¿»«ƒ¿ƒ¿≈
- „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙aÓ ˙B˙eÁt Ô‰Â ‰Èe·M‰«¿»¿≈¿ƒ«»»ƒ¿∆»

ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k5ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙Ba eÈ‰ Ì‡Â , ¿À»»»«ƒ¿ƒ»¿»»ƒ¿
.‰‡Ó Ô˙a˙k - ‰ÏÚÓÂ „Á‡∆»»«¿»¿À»»≈»

השני.2) נסתרה 3)מהבעל שלא עדים יש אפילו
מייד. בעלה ומת לחופה שנכנסה או הראשון עם (נתייחדה)

ושוחררה.4) כנענית שפחה נבעלו,5)שהייתה שאפילו
הבתולות. כשאר בתולות להיות שיחזרו סופן

.·‰‡Ó ‰a˙k el‡Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ¿¬»ƒ¿≈¿À»≈»
‰‡eOp‰ ˙˜ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ ?˙BÏe˙a Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈¿ƒ¿∆¿««¿»
‰Èe·M‰Â ˙È˙ek‰Â ‰ÁÙM‰ ˙˜ÊÁÂ ,ÏÚazL∆ƒ»≈¿∆¿««ƒ¿»¿«ƒ¿«¿»

ÏÚazL6,eÏÚ· ‡Ï ÔÈa eÏÚ· ÔÈa ‰‡Ó el‡Ï ewz , ∆ƒ»≈ƒ¿¿≈≈»≈ƒ¿¬≈…ƒ¿¬
.¯·c ÏÎÏ ˙BÏeÚ·k Ô‰ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿¿»»»

ונבעלות 6) הן הפקר בחזקת לביאה שראויות כיוון
בשבייתה. והשבוייה בנכריותן

.‚ıÚ ˙kÓ7˙Ó ÏÚ ˙‡O elÙ‡ .‰‡Ó d˙a˙k - À«≈¿À»»≈»¬ƒƒ»«¿»
d˙a˙k - ıÚ ˙kÓ ˙‡ˆÓÂ ,‰ÓÏL ‰Ïe˙a ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¿ƒ¿»À«≈¿À»»

ÏÚ·pL ‰hÓÏe ÌÈL LÏL ˙aÓ ‰pË˜ .‰‡Ó,‰ ≈»¿«»ƒ«»»ƒ¿«»∆ƒ¿¬»
dÙBÒ ;ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k - ÏB„b Ì„‡ ‰ÈÏÚ ‡a elÙ‡¬ƒ»»∆»»»»¿À»»»«ƒ»
‡aL ‰ÏB„b ÔÎÂ .˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk ‰Ïe˙a ¯ÊÁzL∆«¬…¿»ƒ¿»«¿¿≈¿»∆»
d˙a˙k - ‰hÓÏe ÌÈL ÚLz ÔaÓ ÔË˜ ‰ÈÏÚ»∆»»»ƒ∆≈«»ƒ¿«»¿À»»
ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;ÏÏk ‰ÏÚ· ‡Ï el‡k ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿ƒ…ƒ¿¬»¿»∆ƒ«∆≈«
ÔÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt ,‰‡Èa B˙‡Èa - „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»ƒ»ƒ»»ƒ∆≈

.‰‡Èa B˙‡Èaƒ»ƒ»

בתוליה.7) והלכו עץ אותה והכה שנפלה

.„˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯‚Ba ‡È‰L ‰Ïe˙a8- ¿»∆ƒ∆∆»«¿ƒ
Ô‰Ï ewz ‡Ï ‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ Ï·‡ .ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k¿À»»»«ƒ¬»«≈∆∆¿«»…ƒ¿»∆
;ÏÏk ÔÈ‡eO dÏ ewz ‡Ï - ‰ËBM‰ .‰a˙k¿À»«»…ƒ¿»ƒƒ¿»

- Ì‰È¯·cÓ ÔÈ‡eO dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙L¯Á‰Â¿«≈∆∆««ƒ∆≈»ƒƒƒƒ¿≈∆
.d˙B‡ ˙‡OlÓ eÚnÈ ‡lL È„k ,‰a˙k dÏ ewz ‡Ï…ƒ¿»¿À»¿≈∆…ƒ»¿ƒ»≈»
È‡z ‡ÏÂ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ Ck ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ÌLÎe¿≈∆≈»¿À»»≈»¿¿…¿«

‰a˙k È‡zÓ9‰Áwt˙Â ˙L¯Á‰ Òk Ì‡Â .10LÈ - ƒ¿»≈¿À»¿ƒ»««≈∆∆¿ƒ¿«¿»≈
‰a˙k dÏ11.‰‡Ó d˙a˙Îe ,‰a˙k È‡˙e »¿À»¿»≈¿À»¿À»»≈»

לא 8) אבל איילונית, לשם נשאה ומתחילה בה, שידע וכגון
כתובה. לה אין איילונית שהיא בה רפואה 9)הכיר כגון

נשבית. אם פדיונה ולדבר.10)או לשמוע שחזרה
בעלה 11) עם תשב שאיך שנתפקחה, אחר לקיימה רוצה אם

כתובה. בלא - דעת בת והיא -

.‰- ‰Ó ‰‡Ó Ô‰Ï ·˙ÎÂ ‰ËBL B‡ ˙L¯Á ‡O»»≈∆∆»¿»«»∆≈»»∆
ÂÈÒÎ ˜Èf‰Ï ‰ˆ¯L ÈtÓ ,˙Ói˜ Ô˙a˙k12. ¿À»»«∆∆ƒ¿≈∆»»¿«ƒ¿»»

כתב 12) הוא הרי כתובה חכמים לה תקנו שלא פי על אף
קיים. תנאו - מנכסיו נזוק ולהיות להפסיד ורצה הואיל לה,

.ÂÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÁ˜t ÌÈL e‡OpL ‰ËBL B‡ L¯Á≈≈∆∆»¿»ƒƒ¿««ƒ
‰tzLÂ L¯Á‰ Áwt˙pL13Ì‰ÈLÏ ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ ∆ƒ¿«««≈≈¿ƒ¿«»«∆≈ƒ¿≈∆

Ô‰Ï LÈ - e‡È¯·‰L ¯Á‡ ÔÓi˜Ï eˆ¯ .ÌeÏk Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ≈»∆
e‡ÈO‰L Ì‰ ÔÈc ˙Èa Ì‡Â .‰‡Ó Ô˙a˙Îe ,‰a˙k¿À»¿À»»≈»¿ƒ≈ƒ≈∆ƒƒ
‰Ó Ïk ˙ÏËB - ÂÈÒÎ ÏÚ d˙a˙k dÏ e·˙ÎÂ L¯Á‰«≈≈¿»¿»¿À»»«¿»»∆∆»«

·˙kMÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ ‰ËBM‰ Ï·‡ .ÔÈc ˙Èa dÏ e ∆»¿»≈ƒ¬»«∆≈≈ƒ
ÌÈÓÎÁ ˙wz ÔÈ‡L ÈtÓe .ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒ¿»»ƒ¿≈∆≈«»«¬»ƒ
ewz ‡Ï ÔËw‰ ÔÎÂ .ÔÈ‡eO BÏ ewz ‡Ï ,Ba ˙„ÓBÚ∆∆…ƒ¿ƒƒ¿≈«»»…ƒ¿
ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‡B·Ï BÙBÒÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eO ÌÈÓÎÁ BÏ¬»ƒƒƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ‰pË˜Ï ÔÈ‡eO ewz ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ¯eÓb¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒƒƒ¿«»¿««ƒ
e‚‰È ‡lL È„k ?ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO È„ÈÏ ‰‡a ‡È‰L∆ƒ»»ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿≈∆…ƒ¿¬

¯˜Ù‰ ‚‰Ó da14ÔËw‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈOÓ ÔÈ‡Â .15„Ú »ƒ¿«∆¿≈¿≈«ƒƒ∆«»»«
ÔÈÓÈÒ ‡È·‰L ÌÈÚ„BÈÂ B˙B‡ ÔÈ˜„BaL16. ∆¿ƒ¿¿ƒ∆≈ƒƒ»ƒ

דעתו.13) שישמרנה 14)נצטללה מי אין תינשא לא אם
בזנות. הפקר מנהג בה זנות.15)וינהגו כביאת שזוהי

למעלה.16) המפורשים בגרות סימני

.Ê„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa elÙ‡ ,ÔË˜17‡OpL , »»¬ƒ∆≈«»ƒ¿∆»∆»»
‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - ‰M‡18¯Á‡ dÓi˜Â ÏÈc‚‰ Ì‡Â . ƒ»≈»¿À»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»««

ÏÈc‚‰L19‡e‰ ¯ib˙pL ¯b ÔÎÂ .‰a˙k ¯wÚ dÏ LÈ - ∆ƒ¿ƒ≈»ƒ«¿À»¿≈≈∆ƒ¿«≈
dÓi˜ Ôk ˙Ó ÏÚL ,‰Ó d˙a˙k - BzL‡Â20. ¿ƒ¿¿À»»»∆∆«¿»≈ƒ¿»

ביאה.17) שיביא 18)שביאתו עד כלום קטן קניין "שאין
שערות". כשהגדיל.19)שתי עליה כתובתה 20)ובא

היא. בעולה עכשיו שהרי - מנה

.Á˙ÚË dÏ LÈ - ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a Ïk»¿»∆¿À»»»«ƒ≈»«¬«
ÌÈÏe˙a21‰‡Ó d˙a˙kL ÏÎÂ ;22dÏ ewz ‡lL B‡ , ¿ƒ¿…∆¿À»»≈»∆…ƒ¿»

‰a˙k ÌÈÓÎÁ23ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ -24„ÁÈ˙n‰Â . ¬»ƒ¿À»≈»«¬«¿ƒ¿«ƒ¿«≈
ÌÈÏe˙a ˙ÚË dÏ ÔÈ‡ - ÔÈ‡eO Ì„˜ B˙Òe¯‡ ÌÚ25. ƒ¬»…∆ƒƒ≈»«¬«¿ƒ
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כתובתה.21) כל הפסידה בתולה מצאתיה לא טען שאם
לא 22) שעדיין פי על שאף הנישואין מן אלמנה כגון

כבעולה. היא הרי - הראשון בעלה עם כגון 23)נתייחדה
כתובה. להן כתב והוא ושוטה טענת 24)חרשת שאין

(=מאתיים  דין בית תנאי שהוא ממה להפסידה אלא בתולים
כלל. טענה לו אין להן כתב עצמו שהוא במה אבל לבתולה)

ושכח.25) עליה בא שמא

.Ë‰M‡ ‡OpL ‰Ê ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ‡È‰ ‰Óe«ƒ«¬«¿ƒ∆∆»»ƒ»
‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯ÓB‡Â ÔÚBËÂ ,‰Ïe˙a ‡È‰L d˙˜ÊÁL∆∆¿»»∆ƒ¿»¿≈¿≈…¿»ƒ»

Ïe˙aÌÈÓc - „Á‡‰ :‰Ïe˙·Ï Ô‰ ÔÈÓÈÒ ÈLe .‰ ¿»¿≈ƒ»ƒ≈ƒ¿»»∆»»ƒ
- ÈM‰Â .‰BL‡¯ ‰‡Èa ÛBÒa ‰pnÓ ÔÈ˙˙BML∆¿ƒƒ∆»¿ƒ»ƒ»¿«≈ƒ

LÈÓLz ˙ÚLa ‰BL‡¯ ‰‡È·a da ‡ˆÓiL ˜Ác‰26. «…«∆ƒ¿»»¿ƒ»ƒ»ƒ¿««¿ƒ

אבל 26) כתובתה. להפסידה כדי] רק [=היא הטענה וכל
ספיקות  שני כאן שיש כהן אשת אינה אם מותרת לבעלה
לאחר  נבעלה אם ואפילו הקידושין לפני נבעלה שמא

באונס. שמא - הקידושין

.ÈÔÚËÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙kL ‰Ïe˙a‰ ˙‡ ‡OBp‰«≈∆«¿»∆¿À»»»«ƒ¿»«
Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÏ‡BL - ‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â¿»«…¿»ƒ»¿»¬ƒ»ƒ
ÈzÏÙpL ÈtÓ ,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡Ï ,‡e‰ ˙Ó‡ :‰¯Ó‡»¿»¡∆…¿»«ƒ¿»ƒ¿≈∆»«¿ƒ
,˙Ó‡ BÊ È¯‰ - ÈÏe˙a eÎÏ‰Â Ú˜¯˜ B‡ ıÚ Èk‰Â¿ƒ«ƒ≈«¿«¿»¿¿«¬≈∆¡∆∆

‰ÓÏ d˙a˙k ¯ÊÁ˙Â27ÔÚBË ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿«¬…¿À»»¿»∆««ƒ∆≈
ÌeÏk CÏ ÔÈ‡Â CÈÏÚ ‡a LÈ‡ ‡nL :¯ÓB‡Â28ÔÈ‡ - ¿≈∆»ƒ»»«ƒ¿≈»¿≈

B˙ÚËa ÔÈÁÈbLÓ29‡a ‡lL Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ . «¿ƒƒ¿«¬»¿≈¿«¬ƒ¿»∆…»
BÏ È‡cÂ ¯·c‰ ÔÈ‡L ,LÈ‡ ‰ÈÏÚ30. »∆»ƒ∆≈«»»««

מנה.27) כתובתה עץ מוכת ונמצאת בתולה בחזקת קידשה
טעות.28) מקחה בעולה וודאי,29)נמצאת - טענתה כי

ספק, - עדיף.וטענתו ברי ושמא אינו 30)וברי כלומר,
בחרם  ולומר סתם להחרים יכול אבל מספק, להשביעה יכול

בו. חייב שאיני ממון ממני שמוציא מי יהיה

.‡È,‰Ïe˙a È‡ˆÓ ‡lL ,¯Ó‡ ˙Ó‡ :‡È‰ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¡∆»«∆…¿»«ƒ¿»
BÏ ÈzÒ¯‡˙pL ¯Á‡ Ò‡a ÈÏÚ ‡a LÈ‡Â31BÊ È¯‰ - ¿ƒ»»«¿…∆««∆ƒ¿»«¿ƒ¬≈

ÔÚË Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk ÌÈ˙‡Ó d˙a˙Îe ,˙Ó‡∆¡∆∆¿À»»»«ƒ¿∆»¿»¿ƒ»«
ÁwÓ ÈÁwÓe zÒ‡ CÈzÒ¯‡ ‡lL „Ú ‡nL :¯Ó‡Â¿»«∆»«∆…≈«¿ƒ∆¡«¿¿ƒ»ƒƒ«

˙eÚË32‰Ê È¯‰ - CBˆ¯a zÏÚ· CÈzÒ¯‡L ¯Á‡ B‡ , »««∆≈«¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬≈∆
ÔBÓÓ È·iÁÏ È„k ¯˜L ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯ÁÓ«¬ƒ¿»«ƒ∆≈∆∆¿≈¿«¿≈ƒ»

Ba ·iÁ ÈÈ‡L33. ∆≈ƒ«»

גרם 31) ומזלך נתארסתי בתולה שהרי מאתיים וכתובתי
כלום.32)שנתקלקלתי. לך להשביעה 33)ואין אבל

וגם  שמא, - טוען והוא וודאי, - טוענת היא כי יכול אינו
בתולה  שהרי לה, המסייעת הגוף חזקת אשה לכל יש
כן  ואחרי נתארסה ובתולה חזקתה על ונעמידנה נולדה

נאנסה.

.·È:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰Ïe˙a ‰È˙‡ˆÓ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÚË»«¿»«…¿»ƒ»¿»¿ƒ∆∆
d˙B‡ ÔÈ˜„Ba - ‰Ïe˙a È‡ ÔÈ„ÚÂ ÈÏÚ ‡a ‡Ï34B‡ , …»»««¬«ƒ¬ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈ„Ú ÈÙa ÏÚB·e ¯ÊBÁ35‰Ïe˙·e ÈÏÚ ‡a :‰¯Ó‡ . ≈≈ƒ¿≈≈ƒ»¿»»»«¿»
ÔÈÏ‡BL - ÔÚBË ‡e‰ ¯˜LÂ ,˙BÏe˙a‰ ÏÎk È‡ˆÓ¿»«ƒ¿»«¿¿∆∆≈¬ƒ

z¯Ó‡L „Ú ¯·c‰ ‰È‰ ‰Ó :BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â B˙B‡¿¿ƒ∆»»«»»«∆»«¿»
Ìc dÏ È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓ :¯Ó‡ Ì‡ ?‰Ïe˙a dÈ‡L∆≈»¿»ƒ»«ƒ¿≈∆…»»ƒ»»
‡Ï ,ÏÏk Ìc Ì‰Ï ÔÈ‡ ‡nL ,dzÁtLÓa ÔÈ˜„Ba -¿ƒ¿ƒ¿«¿»∆»≈»∆»¿»…
È¯‰ - Ôk Ôlk e‡ˆÓ Ì‡ .ÌÈÏe˙a Ìc ‡ÏÂ ‰c Ìc«ƒ»¿…«¿ƒƒƒ¿¿À»≈¬≈
ÔÈ˜„Ba - Ôk dzÁtLÓ ˙Ba e‡ˆÓ ‡Ï ;d˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿»»…ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»≈¿ƒ
˙ÈÁeÏÁÏ LaiL da LÈ ÏB„‚ ÈÏÁ ‡nL ,d˙B‡»∆»…ƒ»≈»∆ƒ≈«¿ƒ
ÔÈ·ÈË¯Ó .·Ú¯a ˙ÈpÚ˙Ó ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈ¯·È‡‰»≈»ƒ∆»¿»ƒ¿«≈»»»«¿ƒƒ

d˙B‡36,‡È¯·zL „Ú d˙B‡ ÔÈ˜LÓe d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe »«¬ƒƒ»«¿ƒ»«∆«¿ƒ
Ì‡Â .Â‡Ï Ì‡ Ì„ ‡ÈˆBz Ì‡ ‰‡¯Â ,˙ÈL ÏÚa˙Â¿ƒ»≈≈ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ»ƒ«¿ƒ
˙ÚË BÊ È¯‰ - Ba ‡ˆBik ‡ÏÂ ·Ú¯ ‡ÏÂ ÈÏÁ ÌL ÔÈ‡≈»…ƒ¿…»»¿…«≈¬≈«¬«
- LÈÓLz ˙Úa ˜Á„ ‡ˆnL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÌÈÏe˙a¿ƒ¿««ƒ∆»»…«¿≈«¿ƒ
‰Ïe˙a ÏkL ;ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡ ,Ì„ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»»»≈»¿ƒ∆»¿»
ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰ÏB„b ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa - Ìc dÏ LÈ≈»»≈¿«»≈¿»≈«¬»≈
:¯Ó‡ Ì‡Â .e¯‡aL BÓk ,ÈÏÁ‰ ÈtÓ ‡l‡ - ˙¯‚Ba∆∆∆»ƒ¿≈«…ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«
- È˙‡ˆÓ Áe˙t Á˙t ‡l‡ ,˜Ác È˙‡ˆÓ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»»ƒ…«∆»∆«»«»»ƒ
·¯L ;‡È‰ ˙¯‚Ba ‡nL ,‰È˙BL ÏÚ ÔÈÏ‡BL¬ƒ«¿∆»∆»∆∆ƒ∆…
È¯‰L ,‰a¯‰ Ba ÔÈLÈb¯nL ˜Ác Ô‰Ï ÔÈ‡ ˙B¯‚Ba‰«¿≈»∆…«∆«¿ƒƒ«¿≈∆¬≈
‰¯‚a ‡Ï Ì‡Â .‰ÈÏe˙a eÏÎÂ ‰È¯·È‡ et¯˙Â ‰Ï„‚»¿»¿ƒ¿«≈»∆»¿»¿∆»¿ƒ…»¿»
˙Áa dzÏÚa B‡ ‰˙Èh‰ ‡nL :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»¿««
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ?˜Á„a zLb¯‰ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…ƒ¿«¿»¿…«ƒ»«…ƒ∆»
ÎÏ ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÊ È¯‰ - ‰È‰ Áe˙t Á˙t È‡cÂÏ ««∆«»«»»¬≈«¬«¿ƒ¿»

‰‡È¯a ÔÈa ,‰¯Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa ,‰¯‚a ‡lL ‰Ïe˙a¿»∆…»¿»≈¿«»≈«¬»≈¿ƒ»
.‡e‰ Ìe˙Ò dÁ˙t - ‰Ïe˙a ‰¯Ú ÏkL ;‰ÏBÁ ÔÈa≈»∆»«¬»¿»ƒ¿»»
,Áe˙t Á˙t ‡ˆÓe ÏÈ‡B‰ - Ìc‰ ‡ˆiL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»»«»ƒ»»∆«»«

.ÌÈÏe˙a Ô‡k ÔÈ‡≈»¿ƒ

אחת 34) שפחות שתי לי הביאו רבי בר גמליאל רבן "אמר
בעולה  יין, של חבית פי על הושיבן בעולה, ואחת בתולה
נודף, ריחה אין - בתולה יין) ריח מריחים (מפיה נודף ריחה
זכה  לך לו: אמר נודף, ריחה היה ולא הושיבה זו אף

מפה 35)במקחך". לה ומכינים עדים בפני מתייחד שרק
בפניהם  ממש לבעול אבל הביאה. שאחר דמים טיפי לראות

למרחץ.36)אסור. אותה מכניסים

.‚È˙ÚË dÏ ÔÈ‡ ˙¯‚Ba‰L ,e¯B‰L ÌÈB‡b LÈ≈¿ƒ∆∆«∆∆≈»«¬«
È‡Â .Áe˙t Á˙t ˙ÚË dÏ LÈÂ ÌÈÓc‡¯Ób‰ C¯c Ô »ƒ¿≈»«¬«∆«»«¿≈∆∆«¿»»

¯·Îe .Ì‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰ ˙eÚËÂ ,‰Ê ¯·„ ‰‡¯Ó«¿∆»»∆¿»»»«À¿»∆»∆¿»
¯·c‰L È˙‡ˆÓe ,ÌÈBÓ„˜Â ÌÈa¯ ÌÈ¯ÙÒ ÏÚ Èz˜„a»«¿ƒ«¿»ƒ«ƒ¿«¿ƒ»»ƒ∆«»»
.„·Ïa ÌÈÓc ˙ÚË ‡l‡ ˙¯‚BaÏ ÔÈ‡L ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿∆≈«∆∆∆»«¬«»ƒƒ¿«

.„ÈÌ‰Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ¯wÚ ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈∆ƒ¿ƒ«¿À»»ƒ»¿≈
‰M‡‰Â ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚBh‰ ÏkL ,e¯Ó‡Â eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ¿»¿∆»«≈«¬«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÓ‡ - B˙B‡ ˙LÁÎÓ37ÏÚ ‡Ï ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚÂ , «¿∆∆∆¡»¿»∆»¿»ƒ¿»»…«
‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁL ;LÈ‡‰»ƒ∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»

d„ÈÒÙÓe38.Ï·‡ B˙ÁÓO CÙB‰Â , «¿ƒ»¿≈ƒ¿»≈∆

כתובתה.37) אותה 38)להפסידה שונא היה "שאם
סעודתו  ומפסיד וכונסה בסעודה טורח היה לא מתחילה
טרח  לא אילו מזה משמע תחילה". מגרשה היה אלא חינם
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(הממון  ממון חזקת לו שיש פי על ואף נאמן. אינו בסעודה
נולדה. בתולה שהרי עדיפא, גופה חזקת אך אצלו), נמצא

.ÂËÌ‡ ?ÌÈÏe˙a ˙ÚË ÔÚËÏ BÏ LÈ È˙Ó „ÚÂ¿«»«≈ƒ¿…«¬«¿ƒƒ
„iÓ - ‰¯zÒ39¯Á‡Ï elÙ‡ - ‰¯zÒ ‡Ï Ì‡Â , ƒ¿¿»ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿»¬ƒ¿««

.ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ

שנתייחד 39) מכיוון כי זמן, לאחר לטעון יכול אינו אבל
ודאי  עכשיו עד ששתק ומכיוון אותה בעל בוודאי איתה
ומעליל  כועס הוא עכשיו ורק שתק ולפיכך בתולה מצאה

עליה.

.ÊË‡e‰L ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL ,ÌÈB‡b‰ Ïk e¯B‰»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ∆
¯wÚ d„ÈÒÙ‰Ï - BzL‡ ezLÈÁÎ‰ Ì‡ ÔÓ‡∆¡»ƒƒ¿ƒ«ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ«

‰a˙k‰40dÏ LÈ - ˙ÙÒBz‰ Ï·‡ ,41Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «¿À»¬»«∆∆≈»∆»ƒ≈
BÏ ˙„B‰L B‡ ,‰ÏeÚa ‰˙È‰L ‰¯e¯a ‰È‡¯a Ú„B«ƒ¿»»¿»∆»¿»¿»∆»

ezÚË‰Â Ò¯‡˙zL Ì„˜ ‰ÏeÚa ‡È‰L42CÎÈÙÏ .43LÈ ∆ƒ¿»…∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿ƒ»≈
ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaL‰Ï BÏ44ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k , ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

dÏ ÔÈ‡Â .˙ÙÒBz‰ ‰a‚z Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿««»ƒ¿∆«∆∆¿≈»
¯wÚ „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â ‰Ïe˙a d‡ˆÓ ‡lL BÚÈaL‰Ï¿«¿ƒ∆…¿»»¿»¿««»«¿ƒƒ«

ÊÁL ,‰a˙k‰cÚÒa Á¯BË Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ ¿À»∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»
‰ÈÏÚ ÔÚhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï dÏ LÈÂ ;d„ÈÒÙÓe«¿ƒ»¿≈»¿«¬ƒ¿»«ƒ∆»«»∆»

.¯˜L∆∆

נאמן.40) שיהיה אמרו והם חכמים תקנת שהוא
הוא 41) והרי מרצונו שנתחייב אלא תקנה מחמת שאינה

בלי  חיובם את להפקיע יכולים שאינם החייבים כשאר
ברורה. ונמצאת 42)ראייה בתולה בחזקת שכינסה וכל

טעות. מקח זה הרי גבייתה 43)בעולה כוח וכל הואיל
זו. תוספת לה שכתב השטר מחמת חפץ 44)הוא באחיזת

קדוש.

.ÊÈ¯wÚ ‰„ÈÒÙ‰L ¯Á‡ dÓi˜Ï ‰ˆ¯L È¯‰¬≈∆»»¿«¿»««∆ƒ¿ƒ»ƒ«
‰a˙k‰45Ì„‡Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,‰‡Ó dÏ ·˙BÎÂ ¯ÊBÁ - «¿À»≈¿≈»≈»¿ƒ∆»¿»»

BÓk ,‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿»»««¿…¿À»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

אשת 45) אם כגון כשירצה אפילו לקיימה לו שאסור ויש
עליו. נאסרה בעולה שמצאה טוען ובעלה היא כהן

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ושזכאי 1) לאשתו האיש שחייב דברים עשרה רבינו בו כלל

הקטנים, ובנותיו בניו מזונות ידיה, ומעשה מזונותיה בה,
היא. שנדרה או אשתו את הדיר הים, למדינת הבעל הלך

.‡,‰ÏeÚa ÔÈa ‰Ïe˙a ÔÈa - ‰M‡ Ì„‡ ‡OBpLk¿∆≈»»ƒ»≈¿»≈¿»
˙¯Bib‰ ˙Á‡Â Ï‡¯OÈ ˙a ˙Á‡ ,‰pË˜ ÔÈa ‰ÏB„b ÔÈa≈¿»≈¿«»«««ƒ¿»≈¿«««ƒ∆

˙¯¯ÁLÓ‰ B‡2‰kÊÈÂ ,ÌÈ¯·„ ‰¯OÚa dÏ ·iÁ˙È - «¿À¿∆∆ƒ¿«≈»«¬»»¿»ƒ¿ƒ¿∆
.ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a¿«¿»»¿»ƒ

שחרור 2) לשם ומשהטבילוה שחררה, שרבה כנענית שפחה
כישראלית. היא הרי

.·:Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰Ó ‰LÏL - ‰¯OÚ‰Â¿»¬»»¿»≈∆ƒ«»¿≈≈

‰È˙BBÊÓ el‡ - d¯‡L .d˙BÚÂ ,d˙eÒk ,d¯‡L3. ¿≈»¿»¿»»¿≈»≈¿∆»
d˙BÚ .BÚÓLÓk - d˙eÒk4Ïk C¯„k ‰ÈÏÚ ‡B·Ï - ¿»¿«¿»»»»»∆»¿∆∆»

ı¯‡‰5ÔÈc ˙Èa È‡z ÔlÎÂ .ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ú·M‰Â . »»∆¿«ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿À»¿»≈≈ƒ
Ì‰6‰a˙k ¯wÚ - Ì‰Ó „Á‡‰ .7Ì‰ - ¯‡M‰Â , ≈»∆»≈∆ƒ«¿À»¿«¿»≈

‰a˙k È‡z ÔÈ‡¯˜p‰8Ì‡ d˙‡t¯Ï :Ô‰ el‡Â , «ƒ¿»ƒ¿»≈¿À»¿≈≈¿«…»ƒ
‰˙ÏÁ9˙ÈaL Ì‡ d˙BcÙÏÂ ,10‰˙Ó Ì‡ d¯·˜Ï ,11, »¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿≈¿»¿»ƒ≈»

ÂÈÒÎ ÔÓ ˙Bf ˙BÈ‰ÏÂ12B˙BÓ ¯Á‡ B˙È·a ˙·LBÈÂ ¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿∆∆¿≈««
d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk13˙BBf epnÓ ‰È˙Ba ˙BÈ‰ÏÂ , »¿««¿¿»¿ƒ¿¿∆»ƒ∆ƒ

‰Ò¯‡˙zL „Ú B˙BÓ È¯Á‡ ÂÈÒÎpÓ14‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ , ƒ¿»»«¬≈«∆ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»∆»
‰M¯Èa Ì˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ d˙a˙k ÔÈL¯BÈ epnÓ ÌÈ¯Îf‰«¿»ƒƒ∆¿ƒ¿À»»≈«∆¿»«¿À»

Ì‰ÈÁ‡ ÌÚL15. ∆ƒ¬≈∆

אכלו 3) "ואשר ג): ג, (מיכה אומר הוא וכן ב. מז, כתובות
עמי". "עת"4)שאר מלת דודים", "עת לשון - עונתה

כא, לשמות (אבןֿעזרא "ענת" שרשה: כלומר נו"ן, בחסרו
עבריה 5)י). באמה שנאמר הם, התורה מן אלה כל

ולמעלה  יגרע", לא ועונתה כסותה "שארה י): כא, (שמות
ואמרו  לה". יעשה הבנות "כמשפט ט): (שם, נאמר מזה
הבנות, במשפט למדנו מה "וכי משפטים: פ' במכילתא
עבריה  מאמה כלומר, למד", ונמצא ללמד בא זה הרי אלא
הוא  דברים שלשה באלה ישראל בנות כל שמשפט למדנו
רסב). ל"ת לרבינו, המצוות' 'ספר (ראה כמשפטה

בכל 6) האשה תזכה סתם, אשה הנושא שכל שתיקנו
כמבואר  כתובה, שום לה כתב שלא אע"פ דלהלן, הדברים

ה"ה. לבתולה.7)בסמוך - ומאתים לבעולה, – מנה
התנה 8) שביתֿדין ומתוך הכתובה. בשטר הנכתבים חיובים

כאילו  קיים תקפם יהיה הכתובה בשטר נרשמו לא שאפילו
כתובה. תנאי כך משום נקראים - נא,9)נכתבו כתובות

ב.11)שם.10)א. מו, ב.12)שם נב, שם.13)שם
ונדוניתה 15)שם.14) כתובתה אשה, נשא "כיצד , שם.

אחרת  אשה נשא ואח"כ בחייו, ומתה בן וילדה (דינר), אלף
ואח"כ  בחייו, ומתה בן וילדה מאתים ונדונייתה כתובתה
אלף  יורש הראשונה מן בנו אלפיים, והניח הוא מת
שבכתובת  מאתיים יורש השניה מן ובנו אמו, שבכתובת
הראשונה  בן ביד נמצא בשוה, אותו יורשים - והשאר אמו,
- (מאתים מאות" שש השניה בן וביד מאות, וארבע אלף
רבינו  מלשון הירושה) חלק - מאות וארבע כתובה, כסף

ה"ב. פי"ט, לקמן

.‚,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ìlk - Ô‰a ‰ÎBfL ‰Úa¯‡‰Â¿»«¿»»∆∆»∆À»ƒƒ¿≈¿ƒ
BlL ‰È„È ‰OÚÓ ˙BÈ‰Ï :Ô‰ el‡Â16˙BÈ‰ÏÂ , ¿≈≈ƒ¿«¬≈»∆»∆¿ƒ¿

BlL d˙‡ÈˆÓ17‰ÈÒÎ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ‰È‰iLÂ , ¿ƒ»»∆¿∆ƒ¿∆≈»≈¿»∆»
‰ÈiÁa18‰pL¯ÈÈ - ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,19Ì„B˜ ‡e‰Â , ¿«∆»¿ƒ≈»¿«»ƒ»∆»¿≈

‰M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ20. ¿»»»«¿À»

כמנהג 16) הכל לו? עושה היא "ומה ב: מז, כתובות
רוקמת" - לרקום אורגת, - לארוג שדרכן מקום המדינה.

ה"א). פכ"א, (לקמן ב.17)וכו' סה, כתובות
מו:).18) (כתובות ה"ז פכ"ב לקמן פג,19)מבואר שם

ה"ח.20)ב. פ"א, נחלות הל' והשווה לאביה, אפילו

.„‰M‡‰ È„È ‰OÚÓ eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«¬≈¿≈»ƒ»
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‰È˙BBÊÓ „‚k21˙B¯t ˙ÏÈÎ‡ „‚k - dBÈ„Ùe , ¿∆∆¿∆»ƒ¿»¿∆∆¬ƒ«≈
CÎÈÙÏ .d˙a˙ÎÏ B˙M¯È „‚k - d˙¯e·˜e ,‰ÈÒÎ22, ¿»∆»¿»»¿∆∆¿À»ƒ¿À»»¿ƒ»

ÔÈÚÓBL - ‰OBÚ ÈÈ‡Â ˙Bf ÈÈ‡ :‰M‡‰ ‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»»ƒ»≈ƒƒ∆¿≈ƒ»¿ƒ
d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,dÏ23ÈÈ‡ :ÏÚa‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . »¿≈ƒ»¬»ƒ»««««≈ƒ

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - CÈ„È ‰OÚnÓ ÌeÏk ÏËB ÈÈ‡Â CÊ»»¿≈ƒ≈¿ƒ«¬≈»«ƒ≈¿ƒ
‰È˙BBÊÓa ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e˜tÒÈ ‡Ï ‡nL ,BÏ24. ∆»…¿«¿»«¬≈»∆»ƒ¿∆»

BÊ ‰wz ÈtÓe25‰a˙k‰ È‡zÓ ˙BBÊn‰ e·LÁÈ26. ƒ¿≈«»»≈»¿«¿ƒ¿»≈«¿À»

מעשה 21) לו לתת עליה מזונות, לה מעלה והוא הואיל
נח:). (כתובות איבה עליה לו תהיה שלא הואיל 22)ידיה

לה  תיקנו בתחילה שהרי לטובתה, הוא התקנה ועיקר
איבה. משום ידיה מעשה לו נתנו ואחרֿכך מזונות

חכמים,23) בתקנת אפשי אי האומר "כל א: פג, שם
ואי  אני מעונגת לכך, צריכה איני "אני כלומר: לו" שומעים
אומנות  לי יש או מזונות, לי אמצא מלאכה, לעשות אפשי

שם). (רש"י מזונותי" כדי על יתר ב.24)יקרה ע, שם
יכול  הבעל שאין וקבורתה, פדיונה לענין והואֿהדין
פירותיה  על לוותר הסכים אפילו מחיובו להשתמט

מזונותיה.25)וירושתה. כנגד ידיה מעשה של
ה"ב.26) לעיל כמבואר תורה, מדין הוא שעיקרה אע"פ

.‰¯ËLa e·zÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk»«¿»ƒ»≈««ƒ∆…ƒ¿¿ƒ¿«
- Ì˙Ò ‡O ‡l‡ ‰a˙k e·˙k ‡Ï elÙ‡Â ,‰a˙k‰«¿À»«¬ƒ…»¿¿À»∆»»»¿»
‰˙ÎÊÂ ,BlL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡a ‰ÎÊ ,d‡OpL ÔÂÈk≈»∆¿»»»»¿«¿»»¿»ƒ∆¿»¿»

L¯ÙÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÌÈ¯·„ ‰¯OÚa ‰M‡‰27. »ƒ»«¬»»¿»ƒ∆»¿≈»¿ƒƒ¿»≈

לפרטיהם 27) מפורשים הדברים אלו וכל א. נא, כתובות
כג. פרק סוף עד מכאן הבאים, בפרקים

.ÂÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a ·iÁ˙È ‡lL ÏÚa‰ ‰˙‰ƒ¿»«««∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ«¿»ƒ
ÏÚa‰ ‰kÊÈ ‡lL ‰M‡‰ ˙˙‰L B‡ ,Ô‰a ·iÁ ‡e‰L∆«»»∆∆ƒ¿»»ƒ»∆…ƒ¿∆«««

Ìi˜ È‡z‰ - Ì‰a ‰ÎBÊ ‡e‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ „Á‡a28; ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆∆»∆«¿««»
ÏÎÂ ,Ô‰a ÏÈÚBÓ È‡z‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ ıeÁƒ¿»¿»ƒ∆≈«¿«ƒ»∆¿»
¯wÚÂ ,d˙BÚ :Ô‰ el‡Â .ÏËa B‡z - Ô‰ÈÏÚ ‰˙n‰««¿∆¬≈∆¿»»≈¿≈≈»»¿ƒ«

.d˙M¯ÈÂ ,d˙a˙k¿À»»ƒÀ»»

יט:):28) (קידושין התורה מן שהם וכסות במזונות אפילו
ניתן  ממון קיים", תנאו - שבממון בדבר אומר, יהודה "רבי

(רש"י). למחילה

.Ê- ‰BÚ ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡‰ ÌÚ ‰˙‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ»ƒ»∆≈»»»»
‰Ó ÏÚ ‰˙‰ È¯‰L ;d˙BÚa ·iÁÂ ,ÏËa B‡z¿»»≈¿«»¿»»∆¬≈ƒ¿»««

ÔBÓÓ È‡z BÈ‡Â ,‰¯Bza ·e˙kM29. ∆»«»¿≈¿«»

(רש"י 29) למחילה ניתן אינו הגוף וצער הגוף, צער אלא
ה"י. פ"ו לעיל וראה שם),

.ÁdÏ ·˙kL B‡ ,‰a˙k ¯wÚÓ ˙ÁÙÏ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»ƒ¿…≈ƒ«¿À»∆»«»
‰Ïa˜˙pL BÏ ‰·˙ÎÂ ,‰a˙k ¯wÚ ‰‡Ó B‡ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ≈»ƒ«¿À»¿»¿»∆ƒ¿«¿»

‰Ïa˜˙ ‡Ï ‡È‰Â ,CÎÂ Ck Ô‰Ó30ÏkL ;ÏË· B‡z - ≈∆»»»¿ƒ…ƒ¿«¿»¿»»≈∆»
È¯‰ - ‰‡nÓ ‰ÓÏ‡Ïe ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙·Ï ˙ÁBt‰«≈«¿»ƒ»«ƒ¿«¿»»ƒ≈»¬≈

˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa31. ¿ƒ»¿ƒ«¿

כך.30) על שובר לו וכתבה לו נד,31)שמחלה כתובות

בעיניו  קלה תהא שלא כדי כתובה לה תיקנו חכמים כי ב.
להוציאה, בעיניו קלה הרי כתובתה שנפחתה וכל להוציאה,
עליה  יכעס למחר שהרי זנות, ביאת היא בעילתו וממילא
זנות  היא שבעילתו ומתוך יציבה. אישות כאן ואין ויוציאנה,
גרידא. שבממון" "דבר ולא איסור' ל'דבר הופך זה הרי -
כשרוצה  זה וכל (לחםֿמשנה). להתנות יכול אינו איסור ועל
כל  כדין קיים, תנאו - לקיימה רוצה אינו אם אבל לקיימה,
יכולה  שהאשה מקומות בכמה מצינו שהרי שבממון, תנאי
ולקמן  פט: קמא ובבא נג. כתובות (ראה כתובתה למחול

(מגידֿמשנה). לקיימה רוצה כשאינו - הי"ט) פי"ז

.ËB‡z - ‰pL¯ÈÈ ‡lL d‡OpL ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»««∆¿»»∆…ƒ»∆»¿»
ÏËa32,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏÚa‰ ˙M¯iL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . »≈¿««ƒ∆¿À««««ƒƒ¿≈¿ƒ

‰¯Bz ÏLk Ì‰È¯·„Ï ˜efÁ eOÚ33È‡z ÏÎÂ . »ƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»¿»¿«
:da ¯Ó‡pL ,ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÏËa ‰M¯ÈaL∆ƒÀ»»≈¿««ƒ∆»∆∆¡«»

ËtLÓ ˙wÁÏ34ÔB‚k .Ìi˜ B‡z - ÌÈ¯·c‰ ¯‡L·e . ¿À«ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«»¿
‡lL ˙Ó ÏÚ ,˙eÒÎe ¯‡L dÏ ÔÈ‡L dnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ»∆≈»¿≈¿«¿»∆…

Ìi˜ B‡z - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È35. …«≈¿»∆»¿…«≈»∆¿»«»

הבאה 32) שנחלה כרצונו, להתנות יכול שישאנה קודם אבל
קודם  יירשנה שלא עליה מתנה ממשפחתו שלא לאדם

ה"ו). פכ"ג, (לקמן לו ראוייה א.33)שתהא פד, כתובות
בה"34) מועיל התנאי ואין תשתנה לא זו שחוקה "לומר

הגדול  במדרש הוא וכן ה"א) פ"ו, נחלות הל' רבינו (לשון
תנאי  כל אמרו: מכאן משפט, "לחוקת פינחס: פרשת כ"י
לחוקת  שנאמר שבירושה מתנאי חוץ קיים, - שבממון
עמ' הרמב"ם בקובץ מיימון ל. י. הרב מש"כ (וראה משפט"
חוקה, בו שנאמר מקום ש"כל מקומות בכמה מצאנו וכן ע).
ועוד. א. יד, קידושין א. יט, מנחות ראה לעכב", אלא אינו
שיט). סי' (פריימן בתשובותיו גם כתב כאן, רבינו וכדברי

ה"ו. פכ"ג להלן גם א.35)וראה פג, ב. נו, כתובות

.È?‰M‡Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BBÊÓ ‰nk36ÌÁÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt «»¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆∆
Ì„‡ Ïk ÏL ˙ÈBÈa ‰cÚÒ .ÌBÈ ÏÎa ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿»¿À»≈ƒ∆»»»

Ô¯b¯‚ ‡ÏÂ ‰ÏBÁ ‡Ï BÈ‡L Ì„‡k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a37. ¿»»ƒ¿»»∆≈…∆¿…«¿¿»
- ÌÈhÁ Ì‡ :¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ ÏL ÏÎ‡Ó B˙B‡Óe≈«¬»∆«¿≈»»ƒƒƒƒ
B‡ ÔÁ„Â Ê¯‡ ÔÎÂ ,ÌÈ¯BÚO - ÌÈ¯BÚO Ì‡Â ,ÌÈhÁƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈…∆¿…«
˙¯t¯t dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .Ô‰a e‚‰pL ÔÈÈÓ ¯‡MÓ38 ƒ¿»ƒƒ∆»¬»∆¿ƒ»«¿∆∆

‡ˆBiÎÂ ˙B˜¯È B‡ ˙ÈË˜ ÔB‚k ,˙t‰ ˙‡ da ÏÎ‡Ï∆¡…»∆««¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ô‰a39,˙B¯Ùe ,¯p‰ ˙˜Ï„‰Ï ÔÓLÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÓLÂ . »∆¿∆∆«¬ƒ»¿∆∆¿«¿»««≈≈

ezLiL ÌB˜n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡ ,˙BzLÏ ÔÈÈ ËÚÓe¿««ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿««»∆ƒ¿
ÔÈÈ ÌÈLp‰40˙aLa ˙BcÚÒ LÏL dÏ ÔÈ˜ÒBÙe .41, «»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿À¿«»

¯O·e42ÌB˜n‰ ‚‰Ók ÌÈ‚„ B‡43ÏÎa dÏ Ô˙BÂ . »»»ƒ¿ƒ¿««»¿≈»¿»
ÛÒk ‰ÚÓ ˙aLÂ ˙aL44‰Ëe¯t ÔB‚k ,‰ÈÎ¯ˆÏ45 «»¿«»»»∆∆ƒ¿»∆»¿¿»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÁ¯ÓÏ B‡ ÒeaÎÏ¿ƒ¿∆¿»¿«≈»∆

(קמצן)36) כילי שהוא אפשר יחד, עמו אוכלת שהיא אע"פ
בביתו  אינו כשהבעל כאן מדובר אולי או חריבה. פת ואוכל
מזונות  לה לפסוק וצריך אחר, במקום מלאכה ועושה
שם  לשו"ע מחוקק' וב'חלקת ע, סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה'

ג). הפת.38)רעבתן.37)ס"ק לתיבול מאכל
ב.39) פד, שם 40)כתובות אין אם אבל א. סה, שם,
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ואמרו  לתאוה, מרגיל שהיין יין, לאשה פוסקין אין זה, מנהג
תובעת  שלשה הוא, ניוול שנים לאשה, יפה אחד "כוס שם:

וכו'". בשבת 41)בפה סעודות בשלוש חייבת שהאשה
ס"ו). רצא סי' או"ח ערוך' ('שולחן האיש בכת"י 42)כמו

והב"ח  רבינו. בדברי ע סי' ה'טור' הביא וכן "בשר". תימן:
כלפנינו. הניח א.43)שם בֿקיט, קיח, שבת וראה

שהוא 44) בדינר, מששה אחד המעה ושיעור ב. סד, כתובות
יב.). (קידושין פרוטה ושתים [תיבת 45)שלושים

הוא  וכן איננה. תימן ובכת"י מובנת. אינה "פרוטה"
.[275 עמוד שם ב'מאירי'

.‡ÈÏ·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
BBÓÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ«…¿ƒ»¿¬ƒ»»»
ÔÈÙBk - ÌBÈ ÏÎa ¯Oa ÈÏÈL·z ‰nk dÏ ˙BOÚÏ Èe‡»̄«¬»«»«¿ƒ≈»»¿»ƒ

BBÓÓ ÈÙk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe B˙B‡46ÈÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿ƒ»¿¿ƒ»¿ƒ»»»ƒ
Ï elÙ‡ dÏ ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ¯˙BÈa‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÌÁ ¿≈¿≈»ƒ≈»¬ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ»

ÂÈÏÚ ·BÁ d˙a˙k ‰È‰˙Â ,‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - BÏƒ¿ƒ¿ƒ¿∆¿À»»»»
ÔzÈÂ B„È ‡ˆÓzL „Ú47. «∆ƒ¿»»¿ƒ≈

טו,46) (דברים אמרו עברי בעבד "שאם ב: סד, כתובות
במשתה] עמך במאכל, [עמך עמך" לו טוב "כי טז)

'מאירי'). כב. (קידושין באשתו" עז,47)קלֿוחומר שם
כפועל  להשתכר אותו כופים שאין רבינו מדברי ומשמע א.
אומרים: ויש להוציא. אותו כופים אלא אשתו, את ולזון
לעשות  או תינוקות ללמד עצמו להשכיר אדם ש"חייב
סג. לכתובות ('תוספות' אשתו" את לזון כדי אחרת מלאכה

ס"ג). ע סי' באהע"ז וראה

.·È,dÏ ˙BÈe‡¯‰ ‰È˙BBÊÓ BzL‡Ï ÔzÏ ‰ˆ¯L ÏÚa««∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿∆»»¿»
ÏÎB‡Â ‰˙BL ‡e‰Â ,dÓˆÚÏ ‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿»¿«¿»¿∆¿≈

B„Èa ˙eL¯‰ - BÓˆÚÏ48ÈÏÈlÓ dnÚ ÏÎ‡iL „·Ï·e ; ¿«¿»¿¿»ƒ¿«∆…«ƒ»ƒ≈≈
˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL49. «»¿≈≈«»

סה:).48) (שם נחמן רב וכדעת ב. סד, שהוא 49)כתובות
ומחמת  ה"א. פי"ד לקמן כמבואר חכמים, תלמידי עונת זמן
רבינו  כדברי אדם, לכל העונה בו מחוייבת שבת עונג

מ"ו. פ"ח נדרים למשנה בפירושו

.‚È¯˙Bn‰ - e¯È˙B‰Â ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒtL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿¿ƒ«»
ÏÚaÏ50Ïk dÏ Ô˙B BÈ‡ - Ô‰k dÏÚa ‰È‰ . «««»»«¿»…≈≈≈»»

Ô¯ÓLÏ dÏ ‡e‰ ÏB„b Á¯hL ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿»ƒ¿≈∆…«»»¿»¿»
ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·cÓ51‰¯‰Ëa ÔÏÎ‡Ïe52Ô˙B ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿»¿»¿»√»∆»≈

‰Óe¯z ‰ˆÁÓe ÔÈlÁ ‰ˆÁÓ dÏ53. »∆¡»Àƒ∆¡»¿»

ב.50) סה, באכילה.51)כתובות אסורה טמאה תרומה כי
בתרומתה.52) אסורה טומאתה בימי כי הגוף, טהרת
בימי 53) תאכל והחולין בגמרא. א ונח, במשנה. א נז, שם

טומאתה.

.„È‡e‰ Ck ,BzL‡ ˙BBÊÓa ·iÁ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»«»ƒ¿ƒ¿»
eÈ‰iL „Ú ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»»¿»«¿«ƒ«∆ƒ¿

ÌÈL LL Èa54„Ú ÔÏÈÎ‡Ó - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈»ƒƒ»¿≈»«¬ƒ»«
ÌÈÓÎÁ ˙w˙k ,eÏc‚iL55ÔÈ¯ÚBb - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿«»«¬»ƒ¿ƒ…»»¬ƒ

ÔÈ¯ˆBÙe ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ,Ba56‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .Ba «¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ…»»

È¯ÊÎ‡ ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ¯eava ÂÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ -«¿ƒƒ»»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡e‰ ˙eÁt È¯‰Â ,ÂÈa ÔeÊÏ ‰ˆB¯ BÈ‡Â ,‡e‰¿≈∆»»»«¬≈»

ÂÈÁB¯Ù‡ ˙‡ ÔÊ ‡e‰L ‡ÓË ÛBÚÓ57ÔÈÙBk ÔÈ‡Â . ≈»≈∆»∆∆¿»¿≈ƒ
B˙B‡58.LL ¯Á‡ ÌeÊÏ¿»««≈

שחיוב 54) שכשם נראה הדברים [ומפשטות ב. סה, שם
כן  כמו ב), הלכה (למעלה התורה מן הוא אשתו מזונות
התורה, מן הוא - הקטנים ובנותיו בניו במזונות החיוב
אי  אחריה, נגררים שהן "שכיון הוא אשתו מזונות ובכלל
פ"ה]. סוף ר"ן - אותם" תזון שלא עצמה להעמיד לה אפשר

באושא 55) סנהדרין כשישבה אושא, תקנת ב. מט, שם
הגזית. מלשכת שגלתה לבקש.56)אחרי מרבים

ואוכל.57) דורס הוא שהרי אכזרי, שהוא אין 58)אע"פ
(שם). לנכסיו יורד ביתֿדין

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na59„eÓ‡ BÈ‡L LÈ‡a60, «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ∆≈»
Ï·‡ ;Èe‡¯ BÈ‡ B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ Èe‡¯ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«ƒ»ƒ≈¿»»≈»¬»

„eÓ‡ ‰È‰ Ì‡61epnÓ ÔzÏ Èe‡¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ƒ»»»∆≈»»»ƒ≈ƒ∆
BÁ¯k ÏÚa epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ô‰Ï ˙˜tÒÓ‰ ‰˜„¿̂»»«¿«∆∆»∆ƒƒƒ∆¿«»¿

eMÓ‰˜„ˆ Ì62eÏc‚iL „Ú Ô˙B‡ ÔÈÊÂ ,63. ƒ¿»»¿»ƒ»«∆ƒ¿¿

אותו.59) כופים ממון.60)שאין לבעל מוחזק אינו
שאינו 62)משוער.61) "מי רבינו: כלשון עליה, שכופים

מכת  אותו ומכים אותו כופין ביתֿדין . . . צדקה ליתן רוצה
בפניו" לנכסיו ויורדים ליתן, שאמדוהו מה שיתן עד מרדות

ה"י). פ"ז עניים מתנות אבל 63)(הל' ב. מט, כתובות
ורבינו  הי"ז. בסמוך כמבואר לנכסיו, יורדים אין בפניו שלא
לבניו  מזונות "הנותן כותב: הט"ז, פ"י עניים מתנות בהל'
ללמד  כדי במזונותיהם חייב שאינו הגדולים ולבנותיו
מבוזות  יהיו ולא ישרה בדרך הבנות ולהנהיג תורה הזכרים
שהקרוב  היא גדולה וצדקה הצדקה, בכלל זה הרי . . .

א. נ, כתובות ועי' קודם".

.ÊË˙È·Ï BzL‡ ‰‡·e ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ CÏ‰L ÈÓƒ∆»«ƒ¿ƒ»«∆∆»»ƒ¿¿≈
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈL„Á ‰LÏL :˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈcƒƒ¿…«¿¿»√»ƒ»ƒƒ
,˙BBÊÓ Ô‰a dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - B˙ÎÈÏ‰ ÌBiÓƒ¬ƒ»≈¿ƒ»»∆¿

‰˜ÊÁL64Ô‡kÓ ;Ô˜È¯ B˙Èa ÁÈpÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ∆¬»»∆≈»»«ƒ«≈≈»ƒ»
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBt - CÏÈ‡Â65ÌÈÒÎ BÏ eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈»¿ƒ»¿¿ƒ»¿»ƒ

.‰È˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa -≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆»
‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ dnÚ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â66‡B·iL „Ú , ¿≈¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

.BlL el‡ È¯‰ - ‰˙OÚL d‡ˆÓ Ì‡ ;dÏÚa«¿»ƒ¿»»∆»¿»¬≈≈∆
dÓˆÚÏ ‰¯ÎÓ ‡l‡ ,ÔÈca ‰„ÓÚ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ67 ¿≈ƒ…»¿»«ƒ∆»»¿»¿«¿»
‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡Â .Ìi˜ d¯ÎÓ - ˙BBÊÓÏ68 ƒ¿ƒ¿»«»¿≈»¿ƒ»«¿»»

‰Úe·L ‡ÏÂ69ÔÚËÈÂ dÏÚa ‡B·iL „Ú ,70„Ú B‡ , ¿…¿»«∆»«¿»¿ƒ¿…«
B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zL71ÔÈÏbÏ‚Ó - ∆»ƒ¿¿À»»««¿«¿¿ƒ

‰ÈÏÚ72‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ˙BBÊÓÏ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡lL »∆»∆…»¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰Ï73. »∆

לשער.64) א.65)ניתן קז, הרא"ש 66)כתובות ולדעת
יספיקו  לא אם שידקדקו עד מזונות לה פוסקין אין (שם):
- בפניו שלא אדם של מנכסיו שכשנפרעים מעשיֿידיה, לה

מיימוניות'). ('הגהות בזכותו להפך הוא שלא 67)ראוי
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ביתֿדין. על 68)בהוראת ימים כמה שמכריזים הוא
שיפסקו  עד הביתֿדין שיראה מה כפי פומבית מכירה
ובמגידֿמשנה  ה"ו ולוה מלוה מהל' בפכ"ב ראה המוסיפים.

כלום.69)שם. בעלה משל בידה לה 70)שאין הנחתי
למזונות. בעלה 71)כסף לה הניח שלא נשבעת היא ואז

ה"ד. פט"ז לקמן כמבואר בשבועתה 72)כלום, מוסיפה
קז.). קה. (שם, המזונות מענין ביזבזה 73)גם שלא

שוה  בעלה, שהלך אשה מזונות שדין רבינו דעת במכירה.
רב, לדעת א קז, בכתובות כמבואר האלמנה, מזונות לדין
א. צח, שם כמבואר בהכרזה, צורך אין האלמנה ובמזונות

.ÊÈCÏ‰L ‰M‡‰ ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLÎe¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»∆»«
Èa Ô‰Lk ÂÈ˙B·e ÂÈa ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck ,dÏÚa«¿»»¿ƒƒ¿»»¿»¿∆≈¿≈
ÔÈ‡ - LL ÏÚ ¯˙È Ï·‡ ;˙BÁt B‡ ÌÈL LL≈»ƒ»¬»»≈«≈≈»
‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÙa ‡lL ÂÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»ƒ¿»»∆…¿»»««ƒ∆

„eÓ‡74‰hzLpL ÈÓ ÔÎÂ .75ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - »¿≈ƒ∆ƒ¿«»≈ƒ¿ƒ
Ô‰L ÂÈ˙B·e ÂÈ·e BzL‡ ÔÈÊÂ ,ÌÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏƒ¿»»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»¿»∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈL LL Èa76ÔÈÒ¯ÙÓe ,77.Ô˙B‡ ¿≈≈»ƒ»¿«¿¿ƒ»

שהלך 74) ומכיון צדקה, משום אלא אותו כופים אין שהרי
יורדים  אין - שיפרנסום צוה ולא צלולה בדעה זו ממדינה

מח.). (כתובות בפניו שלא מדעתו.75)לנכסיו יצא
צדקה,76) ליתן ראוי אם לנו ידוע ואינו אמוד שאינו אפילו

(שם). צדקה בתורת שלא כרחו בעל לזונם חייב הוא שהרי
שהם  בניו את וזן לנכסיו יורד ביתֿדין אמוד, הוא ואם
שיצא  שכיון צדקה, בתורת - שיגדלו עד משש למעלה
וכן  לפרנסם, היה מסכים ודאי כי רצונו אומדים אנו מדעתו,
. . . שנשתטה "מי יא) פי"א, נחלות (הל' רבינו פוסק
בניו  יהיו ולא ראוי", היה אם צדקה עליו פוסקים ביתֿדין

(מגידֿמשנה). אחר מאדם גרועים בלבוש 77)אלה
מח.). (כתובות ובכסות

.ÁÈ˙BBÊÓ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ≈ƒ«¿ƒ∆»∆≈¿ƒ¿
,dÏÚa ˙nL B‡ Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡Ï»ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ««»∆≈«¿»
‡Ï Ì‡Â ,d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‡‰iL „Ú«∆¿≈¿«¿À»≈ƒ««»»¿ƒ…
‰ÏË ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzƒ¿«¿À»≈»¿∆»»¿»

dÏÚaÓ d˙a˙k78dÏ ÔÈ‡L ,d˙a˙k BÏ ‰ÏÁÓ B‡ ¿À»»ƒ«¿»»¬»¿À»»∆≈»
¯‡a˙iL BÓk ,˙BBÊÓ79ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ¿¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆»∆¿ƒ

ÔÈ‡Â ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰ÏË ‡lL ˙˜ÊÁa ˙BBÊÓ dÏ»¿¿∆¿«∆…»¿»¿…»¬»¿≈
ÈÓa ‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚ„Â .‰a˙k ‡È·‰Ï d˙B‡ ÔÈÎÈ¯ˆÓ«¿ƒƒ»¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ»»∆¿ƒ

‰¯Bz‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa CÏ‰L80; ∆»««¿»ƒ¿≈»¿ƒ«»
‡È·zL „Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Ó Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»≈»¿«∆»ƒ

ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,‰a˙k81,„BÚÂ . ¿À»ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿«»«¬»ƒ¿
L¯BÈÏ ÔÈÚBË ÌÏBÚÏe ,ÌÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙BfpL82. ∆ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿»¬ƒ¿≈

שתיטול 78) עד - ניזונת "אלמנה ה"א: פי"ח לקמן ראה
כתובתה 79)כתובתה". "המוחלת הי"ט: פי"ז לקמן

לה  אין מזונות ואפילו כתובתה תנאי כל איבדה לבעלה,
לרא"ש  נתנאל' ('קרבן נאמנת אינה בשבועה ואפילו עליו".

כ). קטן אות סו דכתובות ה"ב,80)פי"ג לעיל כמבואר
נטלה. שלא בחזקת וניזונית שעבודה, חמור ולפיכך

ה"ב.81) לעיל כמפורש כתובה, בתנאי לה שתיקנו

(בבאֿבתרא 82) היורש לטובת וטענה פה פותח ביתֿדין
מחלה  שמא היורשים תקנת על שוקדים אנו כאן אף כג.)

יודעים. אינם והם לאביהם כתובתה

.ËÈ·iÁ ‡B·iLk - ‰ÏÎ‡Â ‰˙ÂÏÂ ,dÏÚa CÏ‰»««¿»¿»¿»¿»¿»¿∆»«»
ÌlLÏ83BlMÓ dÊÂ BÓˆÚ ˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚ .84Ì‡ - ¿«≈»«∆»ƒ«««¿¿»»ƒ∆ƒ

˙‡ „a‡ ‰Ê È¯‰Â ;BÏ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,ÏÚa‰ ‡B·È»«««≈«»¿«≈«¬≈∆ƒ≈∆
‰˙ÂÏ ‡Ï ‡È‰Â deÊÏ e‰eˆ ‡lL ÈtÓ ,ÂÈ˙BÚÓ¿»ƒ¿≈∆…ƒ»¿»¿ƒ…»¿»

epnÓ85. ƒ∆

על 83) עמה מחשב הבעל אין כאן ואפילו ב. קז, כתובות
הקפותיה  פורע אלא הט"ז) למעלה (ראה ידיה מעשה

הלואה.84)(מגידֿמשנה). בתורת אילו 85)לא כי
הוא  יכול לו, שתשלם עלֿמנת למזונותיה כסף ממנו לוותה
שפירנסה  עכשיו אבל וישלם. הבעל תובעת והיא לתובעה,
(שם  הצבי קרן על מעותיו הניח - הלואה לשם שלא
מדעתו, שלא חבירו של חובו כפורע זה והרי ברש"י).
ולדעת  (מגידֿמשנה). כלום ממנו ונפרע חוזר שאינו
מזונות  שמחמת מפורש כשאמר אלא הפסיד לא הרשב"א
יכול  ולפיכך בעלה, במקום מפרנסה, הוא בעלה לה שחייב
בשבילי". לפרוע לך אמרתי "לא לו: ולומר לטעון הבעל
- סתם המפרנס כל כי וגובה, חוזר - סתם כשפרנסה אבל

הלואה. בתורת אלא מתנה בתורת מפרנס אינו

.Î¯Ó‡L ÏÚa‰86ÈÏË :CÏ‰L ‰ÚLa BzL‡Ï «««∆»«¿ƒ¿¿»»∆»«¿ƒ
CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ87el‡L ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - «¬≈»«ƒƒ¿«ƒ≈»¿∆ƒ

dÏ ‰È‰ - dzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡ÏÂ ‰Ê ¯·„a ‰˙ˆ¯ ‡Ï…»¿»¿»»∆¿…»¿»«¿»»»»
BÚ·˙Ï88.ÈÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ È„È ‰OÚÓ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ B‡ , ¿»¿«≈«¬≈»««¿ƒƒƒ

א.86) קז, בשעת 87)כתובות הגיבה ולא שתקה והיא
יכולה 88)מעשה. לה, מספיקים ידיה כשמעשי אפילו

וזהו  ד), ס"ק סט סי' לאהע"ז שמואל' ('בית לו להתנגד
לה. מספיקים כשמעשיה אפילו להתנגד "לתבעו" פירוש
ושוב  מזונותיה, לה שיהיו לטובתה התקנה עיקר שהרי
לומר  יכול אינו ולפיכך מזונותיה, תחת ידיה מעשי תיקנו
ידיך, ממעשה כלום נוטל ואיני זנך איני כרחה, בעל לה,

בה"ד. למעלה כמפורש

.‡Îe¯ÎÓe ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒÙe ÔÈca ‰„ÓÚL È¯‰¬≈∆»¿»«ƒ»¿»¿»¿
ÔÈc ˙Èa89‡·e ,dÓˆÚÏ ‡È‰ ‰¯ÎnL B‡ ,dÏ e˙Â ≈ƒ¿»¿»∆»¿»ƒ¿«¿»»

˙ÚaL BÊ È¯‰ - ˙BBÊÓ dÏ ÈzÁp‰ :¯Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«ƒ«¿ƒ»¿¬≈ƒ¿««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a90dÏ ÁÈp‰ ‡lL91‡ÏÂ ‰Ú·z ‡Ï . ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«»…»¿»¿…

,ÈzÁp‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,‡aL „Ú ‰˙‰L ‡l‡ ,‰¯ÎÓ»¿»∆»»¬»«∆»≈ƒ«¿ƒ
‰fÓ È˙ÈÂÏ ‡l‡ ,zÁp‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»»ƒƒƒ∆

ÈzÒ¯t˙Â92˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -93dÏ ÁÈp‰L ¿ƒ¿«¿«¿ƒƒ¿»¿«∆≈∆ƒƒ«»
‰ÈÏÚ ·BÁ‰ ¯‡MÈÂ ,¯ËÙÂ94. ¿ƒ¿»¿ƒ»≈«»∆»

בעלה.89) הט"ז.90)מנכסי פי"א למעלה מבואר
בסוף".91) תשבע אומר "חנן א: קה, כתובות משנה,

"הנחתי  כנגדה: לטעון הבעל כשיבוא - בסוף רבינו: ומפרש
(מגידֿ חפץ בנקיטת המשנה שבועת ודין מזונות". לך

כופר 92)משנה). והוא חובה שישלם תובעת היא כאן
התורה,93)בכל. מן משבועה שפטור בכל כופר כדין
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חפץ  בנקיטת ואינה שישבע, תיקנו הגמרא שחכמי אלא
פי"א  שבועות ובהל' ה"ג. פ"א ונטען טוען בהל' כמבואר
כמו  שבועה, עליו חכמים ששמו שימה לשון - היסת הי"ג.
לשבועות  (רש"י בי" הסיתך ה' "אם יט): כו, (שמואלֿא
לכך  חכמים "שהשיאו פ"א: ב"מ לאלפסי ברש"י וראה מ':)
כבידות  לשון בטי"ת, היסט פירש וגאון להודות". להסיתו
הסת). ערך ('הערוך' להשבע עליו שהכבידו

רבינו,94) לדברי והמקור למלוה. תשלם ידה וכשתשיג
מזונות  לה פסקתי ואמר בא "ואם א: קז, בכתובות הברייתא
שלותה  במקרה היסת, בשבועת נאמן רבינו ומפרש נאמן" -

(מגידֿמשנה). ממנו להפקיע ורוצה

.·Î,Èz¯ÎÓ ˙BBÊÓÏ :‰¯Ó‡Â ÔÈÏËÏhÓ ‰¯ÎÓ»¿»ƒ«¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ
˙ÚaL - ÈzÁp‰ CÈ˙BBÊÓ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â¿≈¿≈¿«ƒƒ«¿ƒƒ¿««

ÁÈp‰ ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L95‰Ú·z ‡lL È¯‰ .96‡ÏÂ ¿«∆≈∆…ƒƒ«¬≈∆…»¿»¿…
‰ÏÈl·e ÌBia dÓˆÚ ‰˜Á„ ‡l‡ ,‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ÂÏ»¿»¿…»¿»∆»»¬»«¿»«««¿»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏÎ‡Â ‰˙OÚÂ97. ¿»¿»¿»¿»≈»¿

אין 95) ולומר המטלטלין את להבריח יכולה והיתה הואיל
פטורה  היתה ואז בזה, וכיוצא שנאבדו כלום, בידי לך
כשטוענת  אף - בכל" "כופרת היא שהרי המשנה, משבועת
'שבועת  אלא חפץ בנקיטת נשבעת אינה - למזונות מכרתים

בעלמא. ביתֿדין.96)היסת' עלֿידי כדברי 97)מזונות
ואשתו  הים למדינת שהלך "מי רבינו: גירסת ע"פ הברייתא
- במזונותיה ידיה מעשה לה הוציאו ואמר מזונות, תובעת
- מזונות תובעת אשתו - חזרתו אחר רבינו: וסובר רשאי".
רשאי  עצמה. שדחקה ידיה מעשה ידי על אכלה שכבר
עליו. כלום לה ואין במזונותיה ידיה מעשי יצאו לומר הבעל
העלה  ולא הואיל שלה, הכל - והותירה עשתה שאם ומובן

(רמב"ן). ידיה במעשי זכתה מזונותיה, לה

.‚Î˙B‰lÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰98L¯tL ÔÈa - BÏ ««ƒ∆ƒ¿ƒ≈»≈∆≈≈
- Ì˙Ò ‡l‡ L¯t ‡lL ÔÈa ,ÈBÏt ÔÓÊ „Ú«¿«¿ƒ≈∆…≈≈∆»»«
B¯„ ÈÓÈ enz Ì‡ :ÌBÈ ÌÈLÏL BÏ ÔÈÈzÓÓ99 «¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈ƒ¿

enz ‡lL B‡100,·ËeÓ ‰Ê È¯‰ - B¯„ ¯Èz‰Â ∆…«¿ƒƒƒ¿¬≈∆»
‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Â‡Ï Ì‡Â101Ô˙B‡·e . ¿ƒ«ƒ¿ƒ≈¿À»¿»

‰È‰ÈÂ ,˙ÏÎB‡Â ‰OBÚ ‡È‰ ‰È‰z ÌBÈ ÌÈLÏM‰«¿ƒƒ¿∆ƒ»¿∆∆¿ƒ¿∆
d˙B‡ Ò¯ÙÓ ÂÈ¯·ÁÓ „Á‡102‡È‰L ÌÈ¯·c ∆»≈¬≈»¿«¿≈»¿»ƒ∆ƒ

‰OÚÓ ÔÈ‡ Ì‡ ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¯˙È Ô‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»»∆»≈««¬≈»∆»ƒ≈«¬≈
.ÏkÏ ÔÈ˜ÈtÒÓ ‰È„È»∆»«¿ƒƒ«…

ומנכסיו.98) משלושים 99)מממונו יותר הדירה שלא
יום.100)יום. משלושים יותר כתובות 101)שהדירה

זה  ואין כך, על אנשים שמעו לא יום שלושים עד ב. ע,
ברבים  הדבר נודע כבר משלושים, יותר בשבילה. בזיון
שהוא  ואע"פ מנכסיו. אותה הדיר שבעלה מזה מתבזה והיא
כי  מנכסיו, להדירה הוא יכול - מזונותיה לה לתת משועבד
שעבוד" מידי מפקיעים "קונמות נט:): (כתובות היא הלכה
כ'הקדש'. דבר איזה עצמו על אסר שאדם נדר זהו - קונמות
שאינו  הקדש וכל עלגים, בלשון הוא לקרבן כינוי "קונם"
אינו  זה שנדר ומתוך "קונם". נקרא אחד, אדם על אלא לכל
האדם  על הוא אסור אלא דמים, קדושת כשאר לפדיון ניתן

פדיון, לה שאין הגוף קדושת שהיא מזבח כקדושת המודר
הנדר  חל ולפיכך שעבוד, מידי שמפקיע ביותר חמור הוא
פ"ז). לכתובות (ר"ן מממונו מליהנות אשתו את לאסור

שהבעל 102) כיון המדיר, הבעל של שלוחו נקרא הוא ואין
אינו  הזן "כל ברבים: הודיע אלא לפרנסה, לו אמר לא

הי"ב). פ"ז, נדרים והל' ע': (כתובות מפסיד"

.„ÎÏkÓ „Á‡ ÌÚËz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«∆»ƒ»
˙B¯t‰103Ôk ÏÚ ¯˙È ;ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ - «≈«¿ƒƒ«¿ƒ»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -104ÏÎ‡z ‡lL d¯Èc‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ≈¿À»¬ƒƒƒ»∆……«
B˙B‡ ‰ÏÎ‡ ‡lL ÔÈnÓ d¯Èc‰ elÙ‡ ,Ú¯ ÏÎ‡Ó«¬»«¬ƒƒƒ»ƒƒ∆…»¿»

‰a˙k ÔzÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ‡ÈˆBÈ - ‰ÈÓiÓ105. ƒ»∆»ƒ««¿ƒ¿ƒ≈¿À»
dÏ Ìi˜Â ,˙B¯t‰ ÏkÓ „Á‡ ÏÎ‡z ‡lL ‡È‰ ‰¯„»¿»ƒ∆……«∆»ƒ»«≈¿ƒ≈»

d¯„ ˙‡ ‡e‰106¯ÈÊa ‰¯„ B‡ ,107:dÏ ¯Ù‰ ‡ÏÂ ∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿…≈≈»
‰ˆ¯ Ì‡108‰È‰z B‡ ˙B¯t ÏÎ‡z ‡ÏÂ ÂÈzÁz ·LzL ƒ»»∆≈≈«¿»¿……«≈ƒ¿∆

˙È¯„ ‰M‡a ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â ,·Lz - ‰¯ÈÊ¿ƒ»≈≈¿ƒ»«≈ƒ∆¿ƒ»«¿»ƒ
‡e‰Â ,¯Ù‰Ï B„Èa ‰È‰ È¯‰L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -ƒ¿ƒ≈¿À»∆¬≈»»¿»¿»≈¿

BBˆ¯a dÏ Ìi˜109. ƒ≈»ƒ¿

פלוני,103) פירות מין תטעם אם עליה ממונו הנאת שאסר
כלום, אמר לא פלוני מין עליך אוסר הריני לה אמר אם אבל
שלו  שאינם פירות אכילת חבירו על לאסור יכול אדם אין כי

נדרו.104)(מגידֿמשנה). התיר לא כתובות 105)אם
שמואל. לדעת א. הנדר,106)עא, שמעו ביום שהחריש

ל, (במדבר הכתוב מלשון קיים, הנדר וממילא הפרו, ולא
נדריה". וקמו לה והחריש שמעו ביום אישה "ושמע ח):

נזירה.107) הריני לפיכך 109)הבעל.108)שאמרה
נתן  "הוא עא.): (כתובות הגמרא בלשון כתובתה, לתת עליו
כתובתה. לה ישלם כרחו ועל להנשך, שיניה" בין אצבע
הואיל  יום, שלושים המתנת על רבינו הזכיר לא זה בדין
ואינו  רשאי אינו כי נדרו, שיפר לצפות אין ברצונו לה וקיים
אינו  אם יוציא נדרה, לשמיעת השני ביום ולפיכך לכך, זכאי
סוגיית  לפי כי העיר שהר"ן אלא (שם). נדרנית באשה רוצה
שהיא  לקיימה, ירצה אם אפילו להוציא עליו (שם:) הגמרא
ואיני  אותי שונא ודאי נדרי, את הפר ולא "הואיל אומרת:
אלא  כעסו, בשעת נדר לא שהרי עמו, לדור עוד יכולה
בלבו  לו כבושה שנאה ודאי הדעת, ישוב מתוך לי החריש

להמתין". עוד לי יש ומה עלי,

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ולבניו 1) לאשתו שחייב הבית וכלי הדירה הכסות, בו יבאר

זה  הרחיקו מלהתקשט. אותה הדיר ואם הקטנים, ולבנותיו
הפרוצים, מפני לדירה שהתנגד בעל מקרוביהם, זה את
עם  לצאת אותה כופין ואם נשואין, לענין ארצות שלש

שירצה. למקום בעלה

.‡ÏL ÌÈ„‚a ?dÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L ˙eÒk‰ ‰nk«»«¿∆«»ƒ≈»¿»ƒ∆
,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ ÚaËnÓ ,‰LÏ ‰MÓ ÊeÊ ÌÈMÓÁ¬ƒƒƒ»»¿»»ƒ«¿≈«»«»ƒ
ÛÒk ¯Èc ÚÈ·¯e ÔÈ¯È„ ‰ML - ÌÈMÓÁ‰ e‡ˆÓpL2. ∆ƒ¿¿«¬ƒƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»∆∆

˙L·BÏÂ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÌÈL„Á dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»¬»ƒƒ«¿»ƒ¿∆∆
Ô‰È˙B‡Ïa3‰nÁ‰ ˙BÓÈa4¯˙BÓ Ì‰Â ,ÌÈ˜ÁM‰Â . ¿»≈∆ƒ««»¿«¿»ƒ¿≈«

˙eÒk‰5ÈÓÈa Ì‰a ‰qk˙zL È„k ,dlL Ô‰ È¯‰ - «¿¬≈≈∆»¿≈∆ƒ¿«∆»∆ƒ≈
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d˙c6dL‡¯Ï ‰tÎÂ ‰È˙ÓÏ ‰¯B‚Á dÏ ÔÈ˙BÂ . ƒ»»¿¿ƒ»¬»¿»¿∆»¿ƒ»¿…»
„ÚBÓÏ „ÚBnÓ ÏÚÓe7. ƒ¿»ƒ≈¿≈

נחושת 2) חלקים שבעה היה ימיהם של מטבע כי טהור,
משמונה  אחד הוא הימים אותם שדינר נמצא כסף, ואחד
ששה  אלא אינם פשוטים דינרים וחמשים הכסף, בדינר

ה"ח. פ"י לעיל ראה ורבע. כסף הבגדים 3)דינרי
לה 4)שנתיישנו. ויפים יותר, מחממים חדשים בגדים כי

החמה. בימות לה וקשים הגשמים שבלתה 5)בימות
בימי 6)ונשתחקה. כשתלבש בעלה על תתגנה שלא

סה: סד: (כתובות נדתה בימי שלבשה בגדים טהרתה
הרים 7)וברש"י). במקום ישב תנא ואותו במשנה. שם,

נעלים  זוגות שלשה צריכה והיא מהר, בהם בלות שהנעליים
(שם  ברגל לשמחה כדי לרגל מרגל לה ליתנן ומכוין לשנה,

סה:).

.·ı¯‡·e ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«»ƒ¿∆∆
ÌÈpÓÊ ¯‡La Ï·‡ ;Ï‡¯OÈÔÈ‡ - ˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ƒ¿»≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»«¿≈

¯˜Èa ÌÈ„‚a‰ ÌL eÈ‰iL ˙BÓB˜Ó LÈ .¯wÚ ÌÈÓc‰«»ƒƒ»≈¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿…∆
,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ¯wÚ‰ ‡l‡ .‰a¯‰ ÏBÊ· B‡ ‰a¯‰«¿≈¿«¿≈∆»»ƒ»∆¿ƒ»»
˙BÓÈa ÌÈÈe‡¯‰ ÌÈ„‚a dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁnL∆¿«¿ƒƒ≈»¿»ƒ»¿ƒƒ

˙BÁÙa ,‰nÁ‰ ˙BÓÈ·e ÌÈÓLb‰8‰M‡ Ïk ˙L·BlL «¿»ƒƒ««»¿»∆∆∆»ƒ»
.‰È„n‰ d˙B‡aL ˙Èa ˙ÏÚa«¬««ƒ∆¿»«¿ƒ»

לפי 8) הכל בעשיר ואילו שבישראל, בעני מדבר רבינו
ה"ה. בסמוך כמבואר עשרו

.‚,˙Èa ÈÏk dÏ ÔzÏ ·iÁ ‡e‰L - ˙eÒk‰ ÏÏÎ·eƒ¿««¿∆«»ƒ≈»¿≈«ƒ
¯B„Óe9‰hÓ ?˙Èa ÈÏk Ô‰ ‰Óe .Ba ˙·LBiL »∆∆∆»≈¿≈«ƒƒ»
˙ÚvÓ10ıtÓe ,11ÈÏÎe ,‰ÈÏÚ ·LÈÏ ˙ÏˆÁÓ B‡ À«««»«¬∆∆≈≈»∆»¿≈

ÒBÎÂ ‰¯Ú˜e ‰¯„˜ ÔB‚k ,‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡12˜ea˜·e ¬ƒ»¿ƒ»¿¿≈»¿»»¿«¿
Úa¯‡ ÏL ˙Èa dÏ ¯ÎBOL ?¯B„n‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿«»∆≈»«ƒ∆«¿«

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡13‰·Á¯ ‰È‰˙Â ,14dÏ ‰ˆeÁ «««¿««¿ƒ¿∆¿»»»»
.epnÓ ıeÁ ‡qk‰ ˙Èa BÏ ‰È‰ÈÂ ,da LnzL‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿«≈»¿ƒ¿∆≈«ƒ≈ƒ∆

קג.).9) (כתובות דירה ב.10)בית סד, כתובות משנה,
מוצעת  "מטה רבינו: בשם הביא (274 (עמ' שם [וה'מאירי'
ובבבאֿ ה"ה, שבת מהל' ל' בפרק וראה [עליה]". לשכב

קיג:]. קנים.11)מציעא של מחצלת כעין גס מצע
שם.12) אמות 13)'ירושלמי' מארבע פחות בית אין כי

ג:). הבית.14)(סוכה שמאחורי חצר היא "רחבה"

.„È„‚a ÔB‚k ,ÌÈËÈLÎz dÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÎÂ¿≈¿«¿ƒƒ≈»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
dzÁcÙe dL‡¯ ÏÚ ÛÈw‰Ï ÔÈBÚ·ˆ15CeÙe ,16 ƒ¿ƒ¿«ƒ«…»««¿»

˜¯OÂ17.ÂÈÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»¿≈∆…ƒ¿«∆»»

עפעפי 16)מצחה.15) את בו צובעות שהנשים כחול צבע
ותשם  שמעה "ואיזבל ל): ט, (מלכיםֿב ככתוב עיניהם.

עיניה". יז.).17)בפוך לכתובות (רש"י ללחייה אדום צבע
ביתֿדין  שנשתטה "מי א: מח, שם מקורו תכשיטין וחיוב

לאשתו". תכשיטין . . . נותנים

.‰Ï·‡ ;Ï‡¯OÈaL ÈÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚa18˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»ƒ«…¿ƒ»¿«¬ƒ»»»ƒ¿

.Ô˙BÂ B˙B‡ ÔÈÙBk - ·‰Ê ÈÏÎe ‰Ó˜¯Â ÈLÓ ÈÏk dÏ»¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¿≈»»ƒ¿≈
- ˙Èa‰ ÈÏÎe ËÈLÎz‰Â ,B¯LÚ ÈÙÏ - ¯B„n‰ ÔÎÂ¿≈«»¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿≈««ƒ
ÈÚk elÙ‡ dÏ ÔzÏ B„È ‰¯ˆ˜ Ì‡Â .B¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰«…¿ƒ»¿¿ƒ»¿»»ƒ≈»¬ƒ¿»ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈaL19‰a˙k‰ ‰È‰˙Â , ∆¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆«¿À»
.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ»»«∆«¬ƒ

ב.18) סד, הי"א.19)שם פי"ב לעיל וכמבואר א. עז, שם
אין  חובות ובשאר להוציא, נכפנו למה זה, על תמה והרמ"ך
עמו  האשה שתתגלגל וטוב לפרוע, לו אין אם ללוה כופין

רוקח'). ('מעשה השמים מן עליהם שירחמו עד

.Â‡l‡ ,„·Ïa ‰M‡‰ ‡ÏÂ,ÌÈpËw‰ ÂÈ˙B·e ÂÈa ¿…»ƒ»ƒ¿«∆»»»¿»«¿«ƒ
˙˜tÒn‰ ˙eÒk Ì‰Ï ÔzÏ ·iÁ - ˙BÁt B‡ LL Èa¿≈≈»«»ƒ≈»∆¿««¿∆∆

Ì‰Ï20Ô˙B BÈ‡Â .Ba ÔkLÏ ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe , »∆¿≈«¿ƒ»ƒ¿…¿≈≈
:ÏÏk‰ ‰Ê .„·Ïa Ôk¯ˆ ÈÙk ‡l‡ ,B¯LÚ ÈÙÏ Ì‰Ï»∆¿ƒ»¿∆»¿ƒ»¿»ƒ¿«∆«¿»
¯Á‡ ÔÈa ÂÈiÁa ÔÈa ˙BBÊÓ ÂÈÏÚ BÏ LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»»¿≈¿«»≈««

B˙BÓ21˙eÒk BÏ LÈ -22˙ÈaL ÏÎÂ ;¯B„Óe ˙Èa ÈÏÎe ≈¿¿≈«ƒ»¿…∆≈
ÂÈ˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc23ÈÏÎe B˙eÒÎÏ ÔÈ¯ÎBÓ Ck , ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿¿≈

.B¯B„Óe B˙Èa≈¿

כמזונות 20) היא הרי (הלבשה) פרנסה הוא: כלל כי
סח.). שתתארסנה.21)(כתובות עד ובנותיו אשתו כגון

בכסותי".22) "ומתכסיין ה"א: פי"ב כתובות 'ירושלמי'
הי"א. פי"ט, לקמן הט"ז.23)והשווה פי"ב למעלה

.Ê˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒÙe ,dÏÚa CÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»««¿»»¿»≈ƒ¿
dÏ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - ¯B„Ó ¯ÎOe ˙Èa ÈÏÎe ˙eÒÎe¿¿≈«ƒ¿«»≈¿ƒ»

BÏ ËM˜˙zL ÏÚa dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ËÈLÎz24ÈÓ Ï·‡ ; «¿ƒ∆¬≈≈»««∆ƒ¿«≈¬»ƒ
dÏ ÔÈ˜ÒBt - L¯Á˙pL B‡ dÏÚa ‰hzLpL∆ƒ¿«»«¿»∆ƒ¿»≈¿ƒ»

ËÈLÎz25˙eÒk‰ ˙ÚËa BzL‡ ÌÚ ÏÚa‰ ÔÈ„Â . «¿ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿¿«¬««¿
Ì‡ .˙BBÊn‰ ˙ÚËa ÌÈ„k - ¯B„n‰ ¯ÎOe ÌÈÏk‰Â¿«≈ƒ¿««»¿ƒ»¿«¬««¿ƒ
„Á‡ ÔÈc - z˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Èz˙ :‡e‰ ¯Ó‡»«»«ƒ¿ƒ∆∆…»«»ƒ∆»

ÏkÏ26. «…

א.24) מח, היה 25)כתובות אילו דעתו אומדים כי שם,
הואיל  בהלך, אבל אשתו. שתתנוול רוצה היה לא בריא
שאין  גילה - ציוה שלא ומתוך לצוות, לו היה לדעת ויצא

שם). (רש"י בכך הכ"א26ֿ)רצונו פי"ב, לעיל כמבואר
כב.

.ÁÏkÓ „Á‡a ËM˜˙z ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿∆»ƒ»
ÔÈÈn‰27˙BiÚa -28Ôk ÏÚ ¯˙È ,Ìi˜È - ˙Á‡ ‰L : «ƒƒ«¬ƒ»»««¿«≈»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ -29; «ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»
Ìi˜È - ÌBÈ ÌÈLÏL :˙B¯ÈLÚ·e30¯ÈzÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¬ƒ¿ƒ¿«≈»≈«≈«ƒ

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

אסורה 27) ממוני הנאת תהא תתקשטי, אם לה: שאמר
כמבואר  להתקשט, לאסרה יכול הוא אין - אחרת כי עליך.

הכ"ד. בפי"ב להתקשט.28)למעלה מרבות שאינן
ב.29) עא, נהנית 30)כתובות חשובה אשה "שכן שם:

יום". שלושים קישוטיה מריח

.ËÌÈk¯Îa :ıÁ¯ÓÏ CÏz ‡lL d¯Èc‰31˙aL - ƒƒ»∆…≈≈¿∆¿»ƒ¿«ƒ«»
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˙B˙aL ÈzL ÌÈ¯ÙÎa ,˙Á‡32:ÏÚÓ ÏÚ˙ ‡lL . ««ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…ƒ¿…ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ - ÌÈk¯Î·e ,ÌÈÓÈ ‰LÏL - ÌÈ¯ÙÎa33¯˙È . ƒ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿«ƒ≈≈¿≈»≈

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ - ‰Ê ÏÚ«∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»

תכופות.31) להתרחץ שמנהגן גדולות בערים
ה"ד.32) פ"ז, כתובות שם.33)'ירושלמי'

.È˙Èa‰ ÈÏkÓ ÏÈ‡Lz ‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL d¯Èc‰ƒƒ»∆…ƒ¿«¿…«¿ƒƒ¿≈««ƒ
ÔB‚k ,ÔÏÈ‡L‰Ïe Ô˙B‡ Ï‡LÏ ˙BÎM‰ Ïk C¯cL∆∆∆»«¿≈ƒ¿…»¿«¿ƒ»¿

‰¯·Îe ‰Ù34˙‡ ¯ÈzÈ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ¯ , »»¿»»≈«ƒ¿«¿«≈»∆«ƒ∆
d‡ÈOnL ÈtÓ ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ B¯„35Ú¯ ÌL ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿≈∆«ƒ»≈«

‰È˙BÎLa36‡ÏÂ Ï‡Lz ‡lL ‰¯„pL ‡È‰ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆»¿≈ƒ∆»¿»∆…ƒ¿«¿…
¯Â ‰¯·Îe ‰Ù ÏÈ‡Lz,Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ep˙Â ÌÈÁ «¿ƒ»»¿»»¿≈«ƒ¿«¿«≈»∆

Ôk¯cL ÌB˜Óa ,ÌÈaÏ ÌÈ‡ ÌÈ„‚a ‚¯‡z ‡lLÂ¿∆…∆¡…¿»ƒ»ƒ«»ƒ¿»∆«¿»
ÈtÓ ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ÌÈaÏ Ì˙B‡ ‚¯‡Ï∆¡…»«»ƒ≈≈¿…¿À»ƒ¿≈

ÈÏÈk ‡e‰L B˙eÎLa Ú¯ ÌL ez‡ÈOnL37. ∆«ƒ«≈«ƒ¿»∆ƒ«

בפירושו 34) (רבינו התבואה לנקות - וכברה לקמח, נפה
מ"ט). פ"ה, שביעית עליה.35)למשנה מביא כלומר,

עב.).36) (כתובות קמצנית קמצן.37)שהיא - כילי שם.
שוע". יאמר לא "ולכילי ה) לב, (ישעיה הכתוב מלשון

.‡È‰tka ˜eMÏ ‰M‡ ‡ˆz ‡lL Ôk¯cL ÌB˜Ó»∆«¿»∆…≈≈ƒ»«¿ƒ»
„È„¯ ‰ÈÏÚ ‰È‰iL „Ú ,„·Ïa dL‡¯ ÏÚL38‰ÙBÁ‰ ∆«…»ƒ¿««∆ƒ¿∆»∆»¿ƒ«∆

˙eÒk‰ ÏÏÎa dÏ Ô˙B - ˙ÈlË BÓk dÙeb Ïk ˙‡∆»»¿«ƒ≈»ƒ¿««¿
„È„¯39Ô˙B - ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈ„È„¯‰ ÏkÓ ˙eÁt‰ ¿ƒ«»ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ»»»ƒ≈

˙È·Ï B‡ ‰È·‡ ˙È·Ï Ba ‡ˆzL È„k .B¯LÚ ÈÙÏ dÏ»¿ƒ»¿¿≈∆≈≈¿≈»ƒ»¿≈
‰zLn‰ ˙È·Ï B‡ Ï·‡‰40dÏ LÈ ‰M‡ ÏkL ÈÙÏ . »≈∆¿≈«ƒ¿∆¿ƒ∆»ƒ»≈»

˙È·Ïe Ï·‡‰ ˙È·Ïe ,B¯w·Ï ‰È·‡ ˙È·Ï CÏÈÏÂ ˙‡ˆÏ»≈¿≈≈¿≈»ƒ»¿«¿¿≈»≈∆¿≈
È„k ,‰È˙B·B¯˜Ï B‡ ‰È˙BÚ¯Ï „ÒÁ ÏÓ‚Ï ‰zLn‰«ƒ¿∆ƒ¿…∆∆¿≈∆»ƒ¿∆»¿≈

dÏ Ì‰ e‡B·iL41‡ˆz ‡lL „Ú ¯‰q‰ ˙È·a dÈ‡L , ∆»≈»∆≈»¿≈«…««∆…≈≈
‰‡ˆBÈ ‰È‰zL ‰M‡Ï ‡e‰ È‡b Ï·‡ .‡B·z ‡ÏÂ¿…»¬»¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»
ÚÓÏ ÏÚaÏ LÈÂ .˙B·BÁ¯a ÌÚt ıeÁa ÌÚt ,„ÈÓz»ƒ«««««»¿¿≈«««ƒ¿…«
˙Á‡ ÌÚt BÓk ‡l‡ ˙‡ˆÏ ‰pÁÈpÈ ‡ÏÂ ,‰fÓ BzL‡ƒ¿ƒ∆¿…«ƒ∆»»≈∆»¿««««

C¯v‰ ÈÙÏ ,L„Áa ÌÈÓÚt BÓk B‡ L„Áa42ÔÈ‡L . ¿…∆¿«¬«ƒ¿…∆¿ƒ«…∆∆≈
d˙Èa ˙ÈÂÊa ·LÈÏ ‡l‡ ‰M‡Ï ÈÙÈ43:·e˙k CkL , …ƒ¿ƒ»∆»≈≈¿»ƒ≈»∆»»

‰ÓÈt CÏÓ ˙· ‰ce·k Ïk44. »¿»«∆∆¿ƒ»

"והצניפות 38) כג): ג, (ישעיה הכתוב כלשון צעיף,
ה"ה. פ"ג סוטה ובהל' הי"ב, פכ"ד להלן וראה והרדידים".

בו 39) יוצאת והיא הואיל רדיד, לובשת אינה שבבית אע"פ
לה. ליתנו חייב המקום, כמנהג ב.40)לשוק עא, כתובות

סופדה".41) בריה כל ואין מתה היא "למחר א: עב, שם
של  דברים - לבו" אל יתן "והחי אומר: מאיר רבי היה
(שם). וכו' ילווהו - ליוה אם יספדוהו. – ספד אם מיתה,

(42- "וכבשוה" אמרו: ח) פרשה (בראשית רבה ובמדרש
שכל  לשוק, תצא שלא אשתו את כובש האיש כתוב. וכבשה
בה: שנאמר מדינה להכשל, סופה לשוק שיוצאה אשה
אות  כיֿתצא פרשת וב'ספרי' נכשלה. ולבסוף דינה" "ותצא
לא  "אילו - בעיר" איש "ומצאה הפסוק: על דרשו רמב,
קוראת  שפירצה מגיד לה. מסתקף היה לא בעיר, יצאת

על 43)לגנב". דרשו ד) קכח, (תהלים שמעוני ובילקוט
- פוריה כגפן אשתך אימתי פוריה. כגפן אשתך הפסוק:

ביתך". בירכתי צנועה א.44)כשהיא עז, יבמות

.·ÈÔÓÊa - ‰È·‡ ˙È·Ï CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»ƒ»ƒ¿«
‡e‰L45ÔÈÈzÓÓ - „Á‡ L„Á ,¯ÈÚa dnÚ46,BÏ ∆ƒ»»ƒ…∆∆»«¿ƒƒ
ÌÈL47‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ -48¯ÈÚa ‡e‰L ÔÓÊ·e ; ¿«ƒƒ¿ƒ≈¿À»ƒ¿«∆¿ƒ

ÔÈÈzÓÓ - „Á‡ Ï‚¯ :˙¯Á‡49‡ÈˆBÈ - ÌÈL ,BÏ «∆∆∆∆∆»«¿ƒƒ¿«ƒƒ
‰a˙k ÔzÈÂ50. ¿ƒ≈¿À»

נדרו.46)אביה.45) את יתיר אחד 47)אולי יום
חדשים. כשני נחשב השני אינה 48)בחודש מחודש יותר

(כתובות  אביה לבית ללכת שלא עצמה להעמיד יכולה
ברגלים.49)עא:). אביה לבית ללכת הבת דרך

שם.50)

.‚ÈÏ·‡‰ ˙È·Ï CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰51B‡ ««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»≈∆
B¯„ ˙‡ ¯ÈzÈ B‡ - ‰zLn‰ ˙È·Ï52‡ÈˆBÈ B‡53ÔzÈÂ ¿≈«ƒ¿∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰ÈÙa ÏÚÂ ¯‰q‰ ˙È·a d¯Ò‡L ÈÓk ‰fL ;‰a˙k54. ¿À»∆∆¿ƒ∆¬»»¿≈«…«¿»«¿»∆»
ÌÈˆe¯t Ì„‡ Èa ÈtÓ ÔÚBË ‰È‰ Ì‡Â55B˙B‡a LiL ¿ƒ»»≈ƒ¿≈¿≈»»¿ƒ∆≈¿

ÌÈˆe¯t ÌL e˜ÊÁ‰Â ,‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰ ˙Èa≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆¿À¿¿»¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL -56. ¿ƒ

ממוני 51) הנאת תיאסר האבל, לבית תלכי אם לה: שאמר
אשתו 52)עליך. את המדיר כדין יום, שלושים בתוך

פי"ב  לעיל כמבואר יום, שלושים לו שממתינים לו מליהנות
פי"ב 53)הכ"ג. למעלה רבינו כדברי יום, שלושים לאחר

(מגידֿמשנה). ב.54)שם עא, שאינם 55)כתובות
מעריות. עצמם את א.56)מרחיקים עב, שם

.„ÈCÈ·‡ È˙È·Ï e‡B·iL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿≈¿ƒ∆»¿≈ƒ»ƒ
‡È‰ ‰È‰˙Â .BÏ ÔÈÚÓBL - CÈ˙BÈÁ‡Â CÈÁ‡ ,Cn‡Â¿ƒ≈««ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
‰È·‡ ˙È·Ï CÏ˙Â ,¯·c Ì‰Ï Ú¯‡iLk Ì‰Ï ˙ÎÏB‰∆∆»∆¿∆∆¡«»∆»»¿≈≈¿≈»ƒ»
‡l‡ dÏ Ì‰ eÒkÈ ‡ÏÂ ;Ï‚¯Â Ï‚¯ ÏÎ·e L„Áa ÌÚt««¿…∆¿»∆∆»∆∆¿…ƒ»¿≈»∆»
ÔÈÙBk ÔÈ‡L .‰„Ï B‡ ÈÏÁ ÔB‚k ,¯·c dÏ Ú¯‡ Ì‡ƒ≈«»»»¿…ƒ≈»∆≈ƒ

B˙eL¯a ÌÈ¯Á‡ eÒkiL Ì„‡‰ ˙‡57‡È‰ ÔÎÂ . ∆»»»∆ƒ»¿¬≈ƒƒ¿¿≈ƒ
,EÈ˙BÈÁ‡Â En‡ ÈÏˆ‡ eÒkiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈¿ƒ∆ƒ»¿∆¿ƒƒ¿¿«¿∆
ÈÏ ÔÈÚ¯nL ÈtÓ ,˙Á‡ ¯ˆÁa Ì‰nÚ ˙ÎBL ÈÈ‡Â¿≈ƒ∆∆ƒ»∆¿»≈««ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡L ;dÏ ÔÈÚÓBL - ÈÏ ÔÈ¯ˆÓe¿≈ƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ∆»»»

e·LiL58B˙eL¯a BnÚ ÌÈ¯Á‡59. ∆≈¿¬≈ƒƒƒ¿

במשנה 57) ומקורו (מגידֿמשנה). הגאונים כתבו כן
רשאי" - אחר דבר משום טוען היה "ואם עא:): (כתובות

ג). ס"ק עד סי' באבןֿהעזר ב"כניסה"58)(הגר"א פתח
נשים  של דרכן כך כי ב"ישיבה", וסיים אצלי, שיכסנו -
('מעשה  מרובות שעות ומתעכבות מה לזמן הנכנסות

טוען:59)רוקח'). והראב"ד טו. סימן הרי"ף תשובת
לגבולן  באה היא אם אבל בגבולה, באות שהן בזמן אימתי
הוא, שלו שהמדור אע"פ בשבילה, אותן מוציאים אין
שלא  מהן מבקשים אבל בישיבתן, רוצה ובעלה הואיל
אין  משנה': ה'מגיד סובר זה וכנגד בישיבתן. אותה יצערו
שהן  לביתֿדין נראה ואם אחת, בכפיפה נחש עם דר אדם
עד  סי' ובאהע"ז עמה, הדין - בעלה עם קטטה לה גורמות
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או  איש עמהם להושיב ונוהגים הרמ"א: מסכם י, סעיף
נתגלגל  מי עלֿידי שיתברר עד עמהם לדור נאמנים  אשה

והקטטה. הריב

.ÂËÈaL ÈtÓ ,‰Ê ¯B„Óa ¯„ ÈÈ‡ :¯Ó‡L LÈ‡‰»ƒ∆»«≈ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆¿≈
È‡Â È˙eÎLa Ì"ekÚ B‡ ÌÈˆe¯t B‡ ÌÈÚ¯ Ì„‡»»»ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ«¬ƒ
e˜ÊÁ‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÏ ÌÈÚÓBL - Ì‰Ó ‡¯È˙Óƒ¿»≈≈∆¿ƒ¿««ƒ∆…À¿¿

ÌÈÓÎÁ eeˆ CkL ,˙eˆÈ¯Ùa60.Ú¯ ÔÎMÓ ˜Á¯‰ : ƒ¿ƒ∆»ƒ¬»ƒ«¿≈ƒ»≈»
,epnÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - dlL ¯B„n‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆»ƒƒ»ƒ∆

ÌÈ¯Lk Ì„‡ Èa ÔÈa ÔÎBLÂ61,Ôk ‰¯Ó‡L ‡È‰ ÔÎÂ . ¿≈≈¿≈»»¿≈ƒ¿≈ƒ∆»¿»≈
- Ì‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ÈÈ‡ È‡ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¬ƒ≈ƒ«¿ƒ¬≈∆
‡ˆiL ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆∆≈¿ƒ∆≈≈

.el‡ ˙BÎLa Ú¯ ÌL ÈÏÚ»«≈«ƒ¿≈≈

מ"ז.60) פ"א, דעות 61)אבות הל' רבינו דברי השווה
ה"א. פ"ו,

.ÊË‡e‰ ˙Bˆ¯‡ ˙Bˆ¯‡ ·eMi‰ Ïk62ÔÚk ı¯‡ ÔB‚k , »«ƒ¬»¬»¿∆∆¿««
¯ÚL ı¯‡Â Lek ı¯‡Â ÔÓÈz ı¯‡Â ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Â63 ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆≈»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»

˙BÈ„nÓ - ı¯‡Â ı¯‡ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ64.ÌÈ¯ÙÎe ¿«≈»∆¿»∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
Ï‡¯OÈ È¯ÚÂ65eÈ‰ ˙Bˆ¯‡ LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÚÏ66: ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ»¬»»

.ÏÈÏb‰Â ,Ôc¯i‰ ¯·ÚÂ ,‰„e‰È¿»¿≈∆««¿≈¿«»ƒ

לארצות.62) ומוקפות 64)בבל.63)חלוק גדולות ערים
מ"י). פי"ג לכתובות בפיה"מ (רבינו שבארץ 65)חומה

א.66)ישראל. קי, כתובות

.ÊÈÔÓ ı¯‡Ó ‰È‰L LÈ‡‰M‡ ‡OÂ ,˙Bˆ¯‡‰ ƒ∆»»≈∆∆ƒ»¬»¿»»ƒ»
B‡ ,Bˆ¯‡Ï BnÚ ‰‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÔÈÙBk - ˙¯Á‡ ı¯‡a¿∆∆«∆∆ƒ»¿¿»ƒ¿«¿
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d‡O Ôk ˙Ó ÏÚL ;‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz≈≈¿…¿À»∆«¿»≈¿»»««ƒ

L¯t ‡lL67,˙Bˆ¯‡‰ ÔÓ ˙Á‡a ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡ . ∆…≈«¬»«≈ƒ»¿««ƒ»¬»
‡È‰Â68d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡ ÈL‡Ó ¿ƒ≈«¿≈»»»∆≈»¿ƒ»

¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBÓ Ï·‡ ;˙¯Á‡ ı¯‡Ï¿∆∆«∆∆¬»ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‰È„nÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .ı¯‡‰ d˙B‡a ¯ÙÎÏƒ¿»¿»»»∆¿≈»¿ƒ»ƒ¿ƒ»
˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LiL ;‰È„ÓÏ ¯ÙkÓ ‡ÏÂ ,¯ÙÎÏƒ¿»¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«
ÌÈ¯Ùk‰ ˙·ÈLiL ÌÈ¯·c LÈÂ ,Ì‰Ï ‰·BË ‰È„n‰«¿ƒ»»»∆¿≈¿»ƒ∆¿ƒ««¿»ƒ

Ì‰Ï ‰·BË69. »»∆

יא.67) פי"ב, כתובות "והוא".68)תוספתא תימן: בכת"י
ס"א. עה סי' אהע"ז ערוך' ב'שולחן הוא כתובות 69)וכן

ב. קי,

.ÁÈ¯ÙÎÏ ¯ÙkÓe ‰È„ÓÏ ‰È„nÓ d‡ÈˆBnLÎe¿∆ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»
‰Ùi‰ ‰ÂpÓ d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ı¯‡‰ d˙B‡a¿»»»∆≈»¿ƒ»ƒ»∆«»∆

‰ÙÈÏ Ú¯Ó ‡ÏÂ ,Ú¯‰ ‰ÂÏ70‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ ; ¿»∆»«¿…≈«¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
Ïth‰Ï71‰È‰z ‡lL È„k ,‰Ùi‰ ‰Âpa dÓˆÚ ˜c·ÏÂ ¿ƒ«≈¿ƒ¿…«¿»«»∆«»∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰l˜ Ba72Ba¯L ÌB˜nÓ d‡ÈˆBÈ ‡Ï ÔÎÂ .‰¯eÚÎe «»¿»¿≈…ƒ»ƒ»∆À

Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ï‡¯OÈ73ÌB˜Ó ÏÎ·e .74 ƒ¿»≈¿»∆À«¿»»
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜nÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

י 70) לדירה רבינו נתכוין ולא נאה, ומקום יפה שאם נוף פה,

רע  מבית יוציאה, לא עיר באותה אפילו לומר לו היה כן
רוקח'). ('מעשה יפה בעצמה.71)לבית ולטפל להשתדל

"שהנוה 72) שנינו: קי, ובכתובות חשובה, ובלתי נקלה
מנוה  שבא למי הגוף את בודק רש"י: ומפרש בודק". היפה
(שם): שמואל אמר וכן עליו. באים חלאים כך ומתוך רע,
מעיים". חולי תחילת - לטובה) (אפילו וסת "שינוי

שם).73) (תוספתא לכפר מכפר מנוה 74)אפילו אפילו
הרע. לנוה היפה

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na75‰ˆeÁÏ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ «∆¿»ƒ¬ƒ≈»»»∆¿»
‰ˆeÁÓ Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó B‡ ,ı¯‡Ï»»∆≈∆∆ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»≈¬»≈»
elÙ‡ .˙BÏÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ı¯‡Ï»»∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«¬¬ƒ
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜nÓ elÙ‡Â ,Ú¯‰ ‰ÂÏ ‰Ùi‰ ‰ÂpÓƒ»∆«»∆¿»∆»««¬ƒƒ»∆Àƒ¿»≈

ÔÈÏÚÓ - Ì"ekÚ Ba¯L ÌB˜ÓÏ76ı¯‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿»∆À««¬ƒ¿≈ƒƒ≈∆∆
,‰Ùi‰ ‰ÂÏ Ú¯‰ ‰ÂpÓ elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿»»»∆«¬ƒƒ»∆»«¿»∆«»∆
.Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ Ba¯L [ÌB˜nÓ elÙ‡Â]«¬ƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

בין 75) או לרע, יפה נוה ובין לעיר, מדינה בין לחלק שיש
גויים. לרוב ישראל ובתוספתא 76)רוב ב. קי, כתובות

ידור  "לעולם רבינו: כתב הי"ב, פ"ה מלכים ובהל' שם.
ידור  ואל גויים, שרובה בעיר אפילו ישראל בארץ אדם
לחוץ  היוצא שכל ישראל, שרובה בעיר ואפילו לארץ בחוץ
הגמרא  מדברי (ומקורו עבודהֿזרה" עובד כאילו לארץ

שם). בכתובות

.ÎdÈ‡ ‡È‰Â ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙BÏÚÏ LÈ‡‰ ¯Ó‡»«»ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰ˆB¯77‡e‰Â ,˙BÏÚÏ ‡È‰ ‰¯Ó‡ . »≈≈¿…¿À»»¿»ƒ«¬¿

ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - ‰ˆB¯ BÈ‡≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»¿«ƒ¿»
Ïk‰L .ÌÈÏLe¯È ÌÚ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜Ó78ÔÈÏÚÓ »≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ∆«…«¬ƒ

ı¯‡ÏÏ‡¯OÈ79Ïk‰ ;ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈«…ƒƒƒ»«…
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÔÈÏÚÓ80.ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ»«ƒ¿≈«…ƒƒƒ»

רבינו 77) בשם שם ב'תוספות' שכתבו ומה שם. כתובות,
מצוות  כמה יש כי בא"י לדור מצוה אין "שעכשיו חיים:
מהם  ליזהר יכולים אנו שאין עונשים וכמה בארץ, התלויות
(מהרי"ט) טראני יוסף רבי העיר כבר עליהם" ולעמוד
על  הדברים כתב טועה תלמיד שאיזה כח, סימן בתשובותיו
תשובה" ב"פתחי וראה עליהן, לסמוך ואין ה'תוספות', שם

ה'. סעיף שם ובשו"ע ז', ס"ק עה סי' אחד 78)לאהע"ז
שם). (כתובות, הנשים ואחד "מחרימים 79)האנשים

שלא  אשתו על עלילה בדרך זה שעושה מי כל על בשם
זה  זולת לא ישראל בארץ להתברך ללכת זולתי לעשותו
מדברי  עמו". ללכת האשה יכריחו ואז אמן, הבעל ויענה
הספר. בסוף רבינו בתשובת וראה רבינו, תשובת

מאיר:80) רבינו דעת הביא כתובות, מסכת סוף ב'מרדכי'
לדור  מצוה יש - קיים היה המקדש שבית בזמן שרק
חילוק  אין הזה בזמן אבל הארץ, מבשאר יותר בירושלים
שם: מטיקטין מהר"ם וכהגהת א"י. לשאר ירושלים בין
יכול  הוא ואין לקדושה, מעלות היום שם אין "שבעוונותינו
שווין  כולן עתה והרי . . . לקדושה מקדושה לדחותה

א"י. ושאר ירושלים למצוה,
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ה'תשפ"א  תשרי ג' שני יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
ביתו,1) יעזוב שלא לעכבו יכולה ואם עונה, דיני בו כלולים

שלא  לעכב האשה יכולה אם ללמוד, היוצאים תלמידים דין
נשים, מארבע יותר אדם ישא שלא אחרת, אשה בעלה ישא
פדיונה  מורד, או מורדת דיני משפחה, מחיי אשתו המדיר

וקבורתה.

.‡‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰ ‰BÚ2ÈÙk LÈ‡Â LÈ‡ ÏÎÏ - »»¬»«»¿»ƒ»ƒ¿ƒ
ÌÈ‡È¯a‰ Ì„‡ Èa ?„ˆÈk .BzÎ‡ÏÓ ÈÙÎe BÁk…¿ƒ¿«¿≈«¿≈»»«¿ƒƒ

ÌÈbÚ‰Â ÌÈk¯‰Â3˙ÏLÎnL ‰Î‡ÏÓ Ì‰Ï ÔÈ‡L , ¿»«ƒ¿»¬Àƒ∆≈»∆¿»»∆«¿∆∆
Ô˙BÚ - Ô‰Èz·a ÔÈ·LBÈÂ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ ,ÔÁk…»∆»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»≈∆»»
ÔÈ‚¯B‡‰Â ÔÈËiÁ‰ ÔB‚k ,ÔÈÏÚBt‰ .‰ÏÈÏ ÏÎa¿»«¿»«¬ƒ¿««»ƒ¿»¿ƒ
- ¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈBa‰Â¿«ƒ¿«≈»∆ƒ»¿»¿«¿»»ƒ
¯ÈÚa ÔzÎ‡ÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙aLa ÌÈÓÚt Ô˙BÚ»»«¬«ƒ¿«»¿ƒ»¿»¿«¿»¿ƒ

ÌÈ¯nÁ‰ .˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ - ˙¯Á‡4ÌÚt - «∆∆»»««««¿«»««»ƒ««
ÌÈÏnb‰Â .˙aLa ˙Á‡5.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ - ««¿«»¿««»ƒ««ƒ¿ƒ

ÔÈÁln‰Â6- ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz .ÌÈL„Á ‰MLÏ ˙Á‡ - ¿««»ƒ««¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ
LÈzÓ ‰¯Bz „eÓÏzL ÈtÓ ,˙aLa ˙Á‡ ÌÚt Ô˙BÚ»»««««¿«»ƒ¿≈∆«¿»«ƒ
ÈÏÈlÓ Ô˙hÓ LnLÏ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯„Â .ÔÁk…»¿∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ≈≈

.˙aL ÈÏÈÏÏ ˙aL«»¿≈≈«»

אישות.2) על 4)מפונקים.3)חיי תבואה מוליכים
שבעיר. לשוק מכפרים על 5)חמורים סחורות מביאים

רחוק. ממקום ולקצווי 6)הגמלים הגדול לים פורשים
ארץ.

.·LÈ7‰¯BÁÒÏ ‡ˆÈ ‡lL dÏÚa ÏÚ ·kÚÏ ‰M‡Ï ≈¿ƒ»¿«≈««¿»∆…≈≈ƒ¿»
‡ˆÈ ‡ÏÂ d˙BÚÓ ÚÓÈ ‡lL ,·B¯˜ ÌB˜ÓÏ ‡l‡∆»¿»»∆…ƒ¿«≈»»¿…≈≈
‰Î‡ÏnÓ ˙‡ˆÏ BÚÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .d˙eL¯a ‡l‡∆»ƒ¿»¿≈≈»¿»¿»≈ƒ¿»»
ÔB‚k ,‰˜BÁ¯ d˙BÚL ‰Î‡ÏÓÏ ‰·B¯˜ d˙BÚL∆»»¿»ƒ¿»»∆»»¿»¿
ÁlÓ ˙BOÚ‰Ï Ïn‚ B‡ ,Ïnb ˙BOÚ‰Ï LwaL ¯nÁ8. «»∆ƒ≈¿≈»«»«»¿≈»«»

˙eL¯a ‡lL ‰¯Bz „eÓÏ˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â¿«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿»∆…ƒ¿
ÚÂ C¯ ÔÎÂ .ÌÈL LÏLÂ ÌÈzL Ô‰È˙BL‰OÚpL ‚ ¿≈∆¿«ƒ¿»»ƒ¿≈«¿»…∆«¬»

.·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡ - ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»≈ƒ¿¿»¿«≈

יותר,8)יכולה.7) מפרנסת השנייה שהמלאכה פי על ואף
מעשרה  עימה) בעלה (להיות ותיפלות בקב אשה "רוצה כי

ופרישות". קבים

.‚˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈL ‰nk Ì„‡ ‡OB≈»»«»»ƒ¬ƒ≈»≈¿«««
·kÚÏ ‰ÏBÎÈ BzL‡ ÔÈ‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊa ÔÈa9,‡e‰Â . ≈¿««¿≈ƒ¿¿»¿«≈¿

˙Á‡ ÏÎÏ Èe‡¯k ‰BÚÂ ˙eÒk ¯‡L ÔzÏ ÏBÎÈ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»ƒ≈¿≈¿¿»»»¿»««
‡l‡ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÔkLÏ Ô˙B‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙Á‡Â¿««¿≈»»…»ƒ¿…¿»≈««∆»

dÓˆÚÏ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk10. »««¿««¿«¿»

רשאי 9) אינו אחת אשה אלא לישא שלא שנהגו "ובמקום
דרבינו  "חרם תקנת ואחרי אשתו" על אחרת אשה  לישא
הראשונה  אם אפילו שנייה אשה לישא אסור גרשום"

בזו.10)מסכימה. זו יתקנאו שלא כדי

.„ÔÈÓ ÈÙÏ ?Ô˙BÚ ‡È‰ ‰nÎÂ11ÏÚBt ?„ˆÈk .12 ¿«»ƒ»»¿ƒƒ¿»≈«≈

LÈÂ ,˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ LÈ - ÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L∆»¿≈»ƒ≈»»««¿«»¿≈
˙aLa ˙Á‡ ‰BÚ BÊÏ13‡ˆÓ - ÌÈL Úa¯‡ BÏ eÈ‰ . »»««¿«»»«¿«»ƒƒ¿»

˙B˙aL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ˙BÚ14ÔÎÂ . «»««≈∆««««ƒ¿≈«»¿≈
Ïk ˙BÚ ‰È‰z - ÌÈL Úa¯‡ BÏ LÈÂ ÁlÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«»¿≈«¿«»ƒƒ¿∆«»

CÎÈÙÏ .ÌÈL ÈzLa ˙Á‡ ÌÚt Ô‰Ó ˙Á‡15eeˆ ««≈∆««««ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»ƒ
Ì„‡ ‡OÈ ‡lL ,ÌÈÓÎÁ16,ÌÈL Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ ¬»ƒ∆…ƒ»»»≈««¿«»ƒ

Ô‰Ï ÚÈbzL È„k ,‰a¯‰ ÔBÓÓ BÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«¿≈¿≈∆«ƒ«»∆
L„Áa ˙Á‡ ÌÚt ‰BÚ17. »««««¿…∆

הנשים.11) מספר פעמים 12)לפי ועונתו בעיר שמלאכתו
והמנהג 13)בשבוע. הואיל מתמעטת, שעונתה פי על ואף

ליקח  עימה התנה כאילו זה הרי נשים עוד לישא במקום
נשים. אחת 14)עוד לאשה אינה חכמים שקבעו העונה כי

מהזמן  פחות ולרבות מלפרות יימנע לא שהאיש אלא
לו. מניינן.15)שקבעו לפי ועונתן המתנהג 16)הואיל

בשבוע. פעם שעונתו חכם הענוגים 17)כתלמיד אבל
יותר  לישא יכולים לילה בכל שעונתם ממלאכתם הבטלים

נשים. מארבע

.‰¯Ó‡M ‰Ó ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡zL BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…««¬≈ƒ«∆»«
L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO È¯·cÓ BÏ ‰¯Ó‡M ‰Ó B‡ dÏ»«∆»¿»ƒƒ¿≈¿¿«…

ÌÚ Ì„‡ ¯a„nL‰Ê È¯‰ - LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ BzL‡ ∆¿«≈»»ƒƒ¿«ƒ¿≈«¿ƒ¬≈∆
¯ÓBÏÂ ‰Èt ÊÚ‰Ï ‰ÏBÎÈ BÊ ÔÈ‡L ;‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈƒ¿ƒ≈¿À»∆≈¿»¿»≈»∆»¿«
˙ÏÚBt ‰È‰zL d¯Èc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔBÏ˜ È¯·c ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ»∆ƒ¿∆∆∆
‰OÚzL d¯Èc‰L B‡ ,¯aÚ˙z ‡lL LÈÓLz ˙Úa¿≈«¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒƒ»∆«¬∆
˙eËLk ‡l‡ LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„e ÌÈËBL ‰OÚÓ«¬≈ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»∆»ƒ¿

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»

.Â˙Á‡ ˙aL :‰hn‰ LÈÓLzÓ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰18 ««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ«ƒ»«»««
BÏ ÔÈÈzÓÓ -19B‡ ‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ - Ôk ÏÚ ¯˙È , «¿ƒƒ»≈«≈ƒ¿ƒ≈¿À»

;ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ ‰È‰ elÙ‡ .B¯„ ¯ÙÈ»≈ƒ¿¬ƒ»»«»∆»¿ƒ»√»ƒ
?d¯ÈcÓ „ˆÈÎÂ .‰L‡È˙Â d¯Úˆ È¯‰ - ¯„pL ÔÂÈkL∆≈»∆»«¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¬»¿≈««ƒ»
‡lL ÚaLpL B‡ ,CÈÏÚ ¯eÒ‡ ÈLÈÓLz :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«»«¿ƒƒ»»«ƒ∆ƒ¿«∆…
ÚaL - ÚaL Ì‡Â ,ÌeÏk ¯„ ‡Ï - B˙hÓ LnLÈ¿«≈ƒ»…»«¿¿ƒƒ¿«ƒ¿«

dÏ „aÚLÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‡ÂMÏ20˙‡‰ :dÏ ¯Ó‡ . «»¿ƒ¿≈∆¿À¿»»»«»¬»«
ÈÏÚ ‰¯eÒ‡ CLÈÓLz21¯eÒ‡Â ,¯„ ‰Ê È¯‰ - «¿ƒ≈¬»»«¬≈∆∆∆¿»

BÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c Ì„‡Ï ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ;LnLÏ22. ¿«≈∆≈«¬ƒƒ¿»»»»»»

נדרו.19)אחד.שבוע 18) את יתיר התורה.20)שמא מן
זה. שעבוד להפקיע יכולים אינם והשבועה כאן 21)והנדר

תשמישה  הנאת להיפך: אלא עליה תשמישו הנאת אסר לא
הוא.22)עליו. שאסור כיוון מאליו בטל ושעבודו

.ÊÚÓe ¯·Ú Ì‡Â .d˙BÚÓ BzL‡ ÚÓÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»ƒ¿…«ƒ¿≈»»¿ƒ»«»«
:¯Ó‡pL ,‰¯BzaL ‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - d¯ÚˆÏ È„k¿≈¿«¬»»«¿…«¬∆∆«»∆∆¡«
LLz B‡ ‰ÏÁ Ì‡Â .Ú¯‚È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk d¯‡L¿≈»¿»¿»»…ƒ¿»¿ƒ»»»«
‡nL ÌÈL„Á ‰ML ÔÈzÓÈ - ÏÚ·Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â BÁk…¿≈»ƒ¿…«¿ƒƒ»√»ƒ∆»

BfÓ ‰ÏB„b ‰BÚ EÏ ÔÈ‡L ,‡È¯·È23B‡ Ck ¯Á‡Â , «¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿««»
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ ˙eL¯ ‰pnÓ ÏhÈƒ…ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

במלח.23) הנוהגת ביותר הרחוקה העונה זוהי
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קטו zeyi` zekld - miyp xtq - ixyz 'b ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Á‡È‰ ,‰hn‰ LÈÓLzÓ dÏÚa ‰ÚnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«¿»ƒ«¿ƒ«ƒ»ƒ
.‰„¯Ó ‰Ó ÈtÓ d˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ .˙„¯BÓ ˙‡¯˜p‰«ƒ¿≈∆∆¿¬ƒ»ƒ¿≈»»¿»
BÏ ÏÚa‰Ï ‰ÏBÎÈ ÈÈ‡Â e‰ÈzÒ‡Ó :‰¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ»≈

ÈzÚcÓ24B˙ÚLÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -25dÈ‡L ÈÙÏ ,dL¯‚Ï ƒ«¿ƒƒƒ¿»¿»¿»¿ƒ∆≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â .dÏ ‡eOÏ ÏÚazL ‰Èe·Lkƒ¿»∆ƒ»≈¿»»¿≈≈¿…¿À»

ÏÏk26‰È˙B‡Ïa Ïh˙Â .27ÌÈÒÎpÓ ÔÈa - ÔÈÓiw‰ ¿»¿ƒ…¿»∆»««»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙Â dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L28ÈÒÎpÓ ÔÈa , ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»»≈ƒƒ¿≈

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ˙ ‡lL ‚BÏÓ29ÏLa ˙ÏËB dÈ‡Â . ¿∆…ƒ¿«≈¿«¬»»¿≈»∆∆¿∆
˙ÁtËÓe ‰ÈÏ‚¯aL ÏÚÓ elÙ‡Â .ÌeÏk ÏÚa««¿«¬ƒƒ¿»∆¿«¿∆»ƒ¿««
‰Ó ÏÎÂ .BÏ ˙˙BÂ ˙ËLBt ,dÏ ÔÁ˜lL dL‡¯aL∆¿…»∆¿»»»∆∆¿∆∆¿»«
˙Ó ÏÚ dÏ Ô˙ ‡lL ,B˙B‡ ˙¯ÊÁÓ ‰zÓ dÏ Ô˙pM∆»«»«»»«¬∆∆∆…»«»«¿»

.‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈

ודחיות.25)מרצוני.24) שהיות כל ללא כי 26)מיד,
חכמים. לה שקבעו האישות תנאי ביטלה זה במרדה

לשאר 27) הדין והוא שימוש. מרוב נשחקו או שבלו בגדים
שימוש. מרוב שנפחתו צאן 28)נכסים "נכסי ונקראים:

פחתו 29)ברזל". - פחתו אם האשה ברשות הם הרי אלא
אוכל  שהבעל שם על - מלוג לה. הותירו - הותירו אם לה,

התרנגולים. כמליגת אותם ומולג נכסים אותם פירות

.Ë:‰¯Ó‡Â ,B¯ÚˆÏ È„k dÏÚa ˙ÁzÓ ‰„¯Ó Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ«««¿»¿≈¿«¬¿»¿»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚL ÈtÓ CÎa B˙B‡ ˙¯ÚˆÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿≈∆»»ƒ»»»
,‰·È¯Ó ÈnÚ ‰OÚL ÈtÓ B‡ ,ÈÏÏwL ÈtÓ B‡ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ¿≈∆»»ƒƒ¿ƒ»
ÔÈc ˙ÈaÓ dÏ ÌÈÁÏBL - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈ƒ
Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡L ,˙Ú„BÈ ÈÂ‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»¬ƒ««∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈
Ck ¯Á‡Â .d˙B‡ z„ÒÙ‰ ,‰Ó ‰‡Ó C˙a˙k elÙ‡ -¬ƒ¿À»≈≈»»∆ƒ¿«¿¿»¿««»
ÏÎa ˙BL¯„Ó Èz··e ˙BiÒÎ Èz·a ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ»∆»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»
˙ÈBÏt :ÌÈ¯ÓB‡Â ,BÊ ¯Á‡ BÊ ˙B˙aL Úa¯‡ ,ÌBÈ«¿««»««¿¿ƒ¿ƒ

.dÏÚa ÏÚ ‰„¯Ó»¿»««¿»

.È‰iL ÌÚt ÔÈc ˙Èa dÏ ÔÈÁÏBL ‰Ê¯Î‰‰ ¯Á‡Â¿««««¿»»¿ƒ»≈ƒ««¿ƒ»
z„ÒÙ‰ ,Cc¯Óa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿
,da ÔÈÎÏÓ - ‰¯ÊÁ ‡ÏÂ dc¯Óa ‰„ÓÚ Ì‡ .CÈ˙a˙k¿À»ƒƒ»¿»¿ƒ¿»¿…»¿»ƒ¿»ƒ»
ÔÈ‡Â .ÏÏk ‰a˙k dÏ ‰È‰È ‡ÏÂ ,d˙a˙k „·‡˙Â¿…«¿À»»¿…ƒ¿∆»¿À»¿»¿≈
˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â ,L„Á ¯OÚ ÌÈL „Ú Ëb dÏ ÔÈ˙B¿ƒ»≈«¿≈»»…∆¿≈»¿
dÏÚa - Ëb‰ Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .L„Á ¯OÚ ÌÈL Ïk»¿≈»»…∆¿ƒ≈»…∆«≈«¿»

.dL¯BÈ¿»

.‡È.B¯ÚˆÏ È„k ‰„¯Ó Ì‡ dÏ ÔÈOBÚ ‰f‰ ¯„qk«≈∆«∆ƒ»ƒ»¿»¿≈¿«¬
.LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡L ,‰ÏBÁ B‡ ‰c ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»ƒ»»∆≈»¿»¿«¿ƒ
.ÌÈL„Á ‰MLÏ B˙BÚL ,ÁlÓ dÏÚa ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«¿»«»∆»¿ƒ»√»ƒ

.˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ elÙ‡Â«¬ƒ≈ƒ»«∆∆

.·ÈÈ„k ‰„¯Óe ,‡Op‰Ï dpÓÊ ÚÈb‰L ‰Òe¯‡ ÔÎÂ¿≈¬»∆ƒƒ«¿«»¿ƒ»≈»¿»¿≈
ÔÎÂ .LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ BÊ È¯‰ - ˙‡O ‡ÏÂ B¯ÚˆÏ¿«¬¿…ƒ»¬≈∆∆ƒ«¿ƒ¿≈
‰f‰ ¯„qk ,B¯ÚˆÏ È„k ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Ó·È¿»»∆…»¿»¿ƒ¿«≈¿≈¿«¬«≈∆«∆

.dÏ ÔÈOBÚƒ»

.‚È¯OÚ ÌÈL ¯Á‡ ˙‡ˆBÈ ‡È‰Lk ,˙‡f‰ ˙„¯Bn‰«∆∆«…¿∆ƒ≈««¿≈»»
.ÏÚa ÏL ‡e‰L ¯·c Ïk ¯ÈÊÁz ,‰a˙k ‡Ïa L„Á…∆¿…¿À»«¬ƒ»»»∆∆««
Ì‡ ,ÌÈÓi˜ Ô‰È˙B‡Ï·e BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ Ï·‡¬»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»≈∆«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÏÚa‰ ÔÒÙz Ì‡Â ,d„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰ÒÙz»¿»≈ƒƒƒ»»¿ƒ¿»»«««≈
ÏawL ‰ÈÒÎpÓ „·‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»¿≈»«∆»«ƒ¿»∆»∆ƒ≈
‡e‰ ‰Ê .ÌeÏk dÏ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÂÈÏÚ Ô˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰««««¬»»»»≈¿«≈»¿∆

.˙„¯BÓa ‡¯Ób‰ ÔÈcƒ«¿»»¿∆∆

.„È˙B‚‰Ó Ï··a Ì‰Ï LiL ,ÌÈB‡b‰ e¯Ó‡Â¿»¿«¿ƒ∆≈»∆¿»∆ƒ¿»
·¯a ˙B‚‰n‰ Ô˙B‡ eËLt ‡ÏÂ .˙„¯BÓa ˙B¯Á‡¬≈¿∆∆¿…»¿»«ƒ¿»¿…
·¯a Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿…

.Ôe„ÏÂ Òt˙Ï Èe‡¯ ‡¯Ób‰ ÔÈ„Îe .˙BÓB˜n‰«¿¿ƒ«¿»»»ƒ¿…¿»

.ÂËÒ¯ÙÓe ÔÊ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â BzL‡ ÏÚ „¯Bn‰«≈«ƒ¿¿»«¬≈ƒ»¿«¿≈
- ‰È˙‡OL ÈtÓ ‰ÈÏÚ ‡a ÈÈ‡ Ï·‡ ,d˙B‡»¬»≈ƒ»»∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ»
ÌÈLÏLe LL Ï˜LÓ d˙a˙k ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ»«¿À»»ƒ¿«≈¿ƒ
LnLÈ ‡ÏÂ ·LÈÂ .˙aLÂ ˙aL ÏÎa ÛÒk ÏL ˙B¯BÚO¿∆∆∆¿»«»¿«»¿≈≈¿…¿«≈
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .·LÈÏ ‡È‰ ‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk»¿«∆ƒ¿∆ƒ≈≈¿««ƒ∆¿À»»
,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰ È¯‰ ,˙ÙÒBÂ ˙ÎÏB‰∆∆¿∆∆¬≈≈¿…«¬∆

:¯Ó‡pLÏ·‡ ,dÁlLÈ - d‡O Ì‡L .Ú¯‚È ‡Ï ∆∆¡«…ƒ¿»∆ƒ¿≈»¿«¿»¬»
ÈtÓ ?‰Ê Â‡Ï ÏÚ ‰˜ÏÈ ‡Ï ‰nÏÂ .¯eÒ‡ - ˙BpÚÏ¿«»¿»»…ƒ¿∆««∆ƒ¿≈

.‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L∆≈«¬∆

.ÊËBÊ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL BzL‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ¿∆»¿≈ƒ≈
C¯„k ‡l‡ ,Èk ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,LÈÓLzÓ ˙„¯BÓ∆∆ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ∆»¿∆∆
‰¯Ó‡Â ‡È‰ ‰ÚË Ì‡ ÔÎÂ ;BnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk»»»∆¬ƒƒ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»¿»
‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,LÈÓLzÓ „¯BÓ ‡e‰L∆≈ƒ«¿ƒ¿≈…ƒ∆»
ÈÓ ÏÚ ‰lÁza ÔÈÓÈ¯ÁÓ - dnÚ È‡ ı¯‡‰ Ïk C¯„k¿∆∆»»»∆¬ƒƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
‡Ï Ì‡ ,Ck ¯Á‡Â ,ÔÈc ˙È·a ‰„BÈ ‡ÏÂ „¯BÓ ‡e‰L∆≈¿…∆¿≈ƒ¿««»ƒ…

e„ÁÈ˙‰ :Ì‰Ï ÔÈ¯ÓB‡ ,e„B‰30,e„ÁÈ˙ .ÌÈ„Ú ÈÙa ¿ƒ»∆ƒ¿«¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«¬
ÔÈÚBË Ì‰ ÔÈ„ÚÂ31ÔÈOBÚÂ ÔÚËp‰ ÔÓ ÔÈL˜·Ó - «¬«ƒ≈¬ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ

ÔÈc‰ Ák ÈÙk ‰¯Lt32È‡ Ì„‡ Èa ÈÙa ÏÚ·Ï Ï·‡ . ¿»»¿ƒ…«««»¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿≈»»ƒ
.‰È¯a Ïk ÈÙa ÏÚ·Ï ¯eÒ‡L ÈÙÏ ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿»

ביאה.30) מתשמיש.31)לשם השני על מורד שאחד
ופירשו 32) בקשה" דרך יעשו לבינך ביני "השמים

מעל  רחוקים שהשמים "כשם טוענת שהאשה בירושלמי:
- בקשה דרך יעשו מבעלה". הורחקה זו אשה כן הארץ
וסובר  סעודה". דרך לבוא מתרגלים והם סעודה "יעשו
היא  סעודה ועשיית לפשרה, הכוונה - בקשה" "דרך רבינו
דרך  אומר: המשנה בפירוש ורבינו הפשרה. מדרכי אחת
מכריחין  אין וגם הגירושין על כופין אין שתתפייס, - בקשה
אלא  בעלה על מורדת דין אותה דנים ואין עימו שתישאר
ואין  השלום, דרך על ביניהם וממצעים העניין מאריכים

שיתרצו. מה על שניהם שיתרצו עד דין ביניהם פוסקים

.ÊÈ„Ú d˙B‡ ˙‡t¯Ï ·iÁ - ‰˙ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«»¿«…»«
‰a¯‰ ÔBÓÓ „ÈÒÙÈÂ C¯‡ ÈÏÁ‰L ‰‡¯ .‡È¯·zL∆«¿ƒ»»∆«…ƒ»…¿«¿ƒ»«¿≈

CÈ˙a˙k È¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ,‰‡eÙ¯Ï33È‡t¯ B‡ ,˙ÁpÓ ƒ¿»¿»«»¬≈¿À»ƒÀ«««¿ƒ
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‰a˙k Ô˙BÂ CL¯‚Ó ÈÈ¯‰ B‡ CÈ˙a˙kÓ CÓˆÚ«¿≈ƒ¿À»ƒ¬≈ƒ¿»¿≈¿≈¿À»
BÏ ÔÈÚÓBL - CÏB‰Â34ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . ¿≈¿ƒ¿≈»«¬≈ƒ¿≈

ı¯‡ C¯c35. ∆∆∆∆

כתובתך.33) בעל 34)כסף מגרשים שאין הזה ובזמן
שמחוייב  וודאי גרשום, דרבינו חרם משום כורחה,
וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה

הי 35) "שאם - לנפשה" "ושלחתה יפת שנינּו: (אשת יתה ִָ
לבנות  וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר)

וטהורות". קדושות שהן ישראל

.ÁÈ˙ÈaL36¯·kL ,Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .d˙BcÙÏ ·iÁ - ƒ¿≈«»ƒ¿»¿ƒ»»…≈∆¿»
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡37d˙B‡ ‰„Bt -38.‰È·‡ ˙È·Ï d¯ÈÊÁÓe ∆∆¿»»»∆»«¬ƒ»¿≈»ƒ»

d¯ÈÊÁnL „Ú dÏ ÏthÓ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿ƒ«∆∆ƒ«≈»«∆«¬ƒ»
dÏÚa ‰È‰ .d˙a˙k Ïk dÏ Ô˙BÂ dL¯‚Óe .d˙È„ÓÏƒ¿ƒ»»¿»¿»¿≈»»¿À»»»»«¿»

BÏ ˙¯zÓ ‰Èe·M‰L ,Ï‡¯OÈ39‰M‡Ï BÏ d¯ÈÊÁÓ , ƒ¿»≈∆«¿»À∆∆«¬ƒ»¿ƒ»
dL¯‚Ó ,Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰˙È‰L BÓk40dÏ Ô˙BÂ ¿∆»¿»¿ƒ»»««»¿»¿»¿≈»

.d˙a˙k¿À»»

הגויים.36) אסורה 37)בין נאנסה אפילו כהן אשת כי
הגויים.38)לבעלה. בין תיטמע אפילו 39)שלא כי

לבעלה. מותרת שנאנסה ישראל אשת בשבי, נבעלה
שהיא 40) או ברצון, נבעלה אולי עצמו על להחמיר שרוצה

בעל  מגרשים שאין וכיום כשנאנסה. אפילו עליו מאוסה
לגרשה. יכול אינו כורחה,

.ËÈ¯˙BÈ BzL‡ ˙‡ ˙BcÙÏ ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«««ƒ¿∆ƒ¿≈
‰ÂL ‡È‰L ‰nk ‡l‡ ,‰ÈÓc ÏÚ41¯‡Lk «»∆»∆»«»∆ƒ»»ƒ¿»

˙BÈe·M‰42:¯Ó‡Â ,d˙a˙k È„k ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÈÓ„ eÈ‰ . «¿»»∆»≈«¿≈¿À»»¿»«
dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙ˙Â CÏ˙Â ,d˙a˙k BÊÂ ,dL¯‚Ó ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿»¿»¿¿À»»¿≈≈¿ƒ¿∆∆«¿»
.d˙B‡ ‰„BÙe B˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -≈¿ƒ∆»ƒ∆»
BÏ ÔÈ‡ elÙ‡Â ,d˙a˙Îa ‰¯OÚ „Ú ‰ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆»«¬»»ƒ¿À»»«¬ƒ≈
ÌÚÙa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .dBÈ„t È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‰ˆ¯Â ,‰iL ÌÚt ˙ÈaLÂ d‡„t Ì‡ Ï·‡ ;‰BL‡ƒ̄»¬»ƒ¿»»¿ƒ¿≈««¿ƒ»¿»»
‰cÙz ‡È‰Â ,‰a˙k Ô˙BÂ dL¯‚Ó ‰Ê È¯‰ - dL¯‚Ï¿»¿»¬≈∆¿»¿»¿≈¿À»¿ƒƒ¿∆

dÓˆÚ ˙‡43. ∆«¿»

בשוק.41) להימכר העומדת פודים 42)כשפחה שאין
יהיו  שלא העולם תיקון מפני שוויין מכדי יותר אותן

לשבותן. אחריהן רודפים תקנו 43)האויבים אחד פדיון
שניים. ולא חכמים לה

.ÎÔÈc ˙Èa - Ìi‰ ˙È„Óa ‡e‰Â BzL‡ ˙ÈaLpL ÈÓƒ∆ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ¿ƒ««»≈ƒ
ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ44‰Ê¯Î‰a ÔÈ¯ÎBÓe45d˙B‡ ÔÈ„BÙe , ¿ƒƒ¿»»¿ƒ¿«¿»»ƒ»

.‰„Bt ÏÚa‰L C¯„k¿∆∆∆«««∆

מוכרין.44) שבכתובתה דין בית תנאי כל על
המוסיפים.45) שיפסקו עד פומבית מכירה על שמכריזים

.‡ÎBÏÏ‚a ·iÁ ‡e‰L ¯„ BzL‡ ˙‡ ¯Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆∆∆«»ƒ¿»
BÈ‡ - d¯Èc‰L ¯Á‡ ˙ÈaLÂ ,‰a˙k ÔzÏÂ dL¯‚Ï¿»¿»¿ƒ≈¿À»¿ƒ¿≈««∆ƒƒ»≈
dL¯‚Ï ·iÁ˙ d¯Èc‰L ‰ÚMnL ;d˙BcÙÏ ·iÁ«»ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

.‰a˙k dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¿À»

.·ÎÈ¯eq‡Ó dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¬»««¿»≈ƒ≈
ÔÈÂ‡Ï46dÏ Ô˙B ‡l‡ ,d˙BcÙÏ ·iÁ BÈ‡ - ˙ÈaLÂ , »ƒ¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿»∆»≈»

‰Èe·M‰ ‡Ï‰Â .dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙz ‡È‰Â d˙a˙k¿À»»¿ƒƒ¿∆∆«¿»«¬…«¿»
‡lL ÈtÓ ?d˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ È¯‰Â Ô‰ÎÏ ‰¯eÒ‡¬»¿…≈«¬≈∆»ƒ¿≈∆…
Ì¯bL ‡e‰ ‰È·M‰ ¯eq‡Â ,Ì„wÓ ‰¯eÒ‡ ‰˙È‰»¿»¬»ƒ…∆¿ƒ«ƒ¿»∆»«

dÏ47. »

ממזרת 46) או הדיוט, לכהן גרושה גדול, לכהן אלמנה כגון
לאחר. שנשאת אחר גרושתו וכן "כל 47)לישראל

אחר  דבר איסור לפדותה, חייב לה גורם שבייה שאיסור
חייב  אינו לה גורם הקודמת) בהערה שמנינו אלו (כגון

לפדותה".

.‚Î„tÒÓ dÏ ˙BOÚÏÂ ,d˙¯e·˜a ·iÁ - BzL‡ ‰˙Ó≈»ƒ¿«»ƒ¿»»¿«¬»ƒ¿≈
ÌÈÈ˜Â48Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â .‰È„n‰ Ïk C¯„k ¿ƒƒ¿∆∆»«¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈

ÔÈÏÈÏÁ ÈMÓ BÏ e˙ÁÙÈ ‡Ï49˙B˜Óe50‰È‰ Ì‡ . …ƒ¿¬ƒ¿≈¬ƒƒ¿∆∆ƒ»»
¯˙BÈ d„B·k ‰È‰ Ì‡Â .B„B·k ÈÙÏ Ïk‰ - ¯ÈLÚ»ƒ«…¿ƒ¿¿ƒ»»¿»≈
‰ÏBÚ ‰M‡‰L ;d„B·k ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜ - B„B·kÓƒ¿¿ƒ»¿ƒ¿»∆»ƒ»»

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa ÌÚƒ«¿»¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

מקוננת.48) ידי על ויגון אבל חלולים 49)שירי ניגון כלי
בכי. מעורר הספד.50)שקולם דברי בקול מקוננת אשה

.„Î˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚÂ ,BzL‡ ˙‡ ¯a˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï…»»ƒ¿…∆ƒ¿¿»«∆»ƒ««
ÔÈ˙BÂ BÁ¯k ÏÚ dÏÚaÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - d¯·˜e BÓˆÚ«¿¿»»ƒƒƒ«¿»«»¿¿¿ƒ
‰È‰ .ÌÈ·ÏkÏ ˙ÎÏLÓ BÊ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰ÊÏ»∆¿≈∆…ƒ¿∆À¿∆∆«¿»ƒ»»
ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - BzL‡ ‰˙nLk ˙¯Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¿∆≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ÂÈÒÎÏ51ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈ¯·B˜Â , ƒ¿»»¿ƒ¿…«¿»»¿¿ƒ»¿ƒ
d„B·k ÈÙÏ B‡ B„B·k ÈÙÏe ÏÚa‰ ÔBÓÓ52. »«««¿ƒ¿¿ƒ¿»

הלווה 51) מישהו אם ואפילו להכרזה. להמתין פנאי אין כי
בלא  מוכרים לפרעו דין בית כשבא הרי קבורה, לצורך

חסדים. גומלי בפני דלת תנעל שלא כדי אם 52)הכרזה
מכבודו. יותר הוא

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
עמד 1) ורביה, פריה מצות עונתה, על מחלה דין בו נתבארו

שאינו  בעלה על הטוענת ילדה, ולא שנים עשר אשתו עם
איש, בלא היא ולא אשה בלא ישב שלא להוליד, יכול
שתהא  מדעתה, אלא יבעול שלא לאשתו, לקנא שחייב

זה. את זה שיכבדו לבעלה, ותשמע בביתה צנועה האשה

.‡ÚÓiL ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏÚa ˙‡ ˙L¯‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿»∆«¿»«««ƒƒ∆ƒ¿«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - d˙BÚ2?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . »»¬≈∆À»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï·‡ ;‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ¯·kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»
‰BÚ ÏÎa ÏÚ·Ï ·iÁ - Ìi˜ ‡Ï3ÌÈa BÏ eÈ‰iL „Ú4, …ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«∆ƒ¿»ƒ

e¯t :¯Ó‡pL ,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»∆∆¡«¿
e·¯e5. ¿

ãycew zegiyn zecewpã

"..eaxe ext xn`py.."

כציווי  בראשית בפרשת גם מופיע ורבו" "פרו הפסוק
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לומר  ויש לנח. כציווי נח בפרשת וגם הראשון, לאדם
כי  בראשית, שבפרשת ורבו" ל"פרו מתכוון כאן שהרמב"ם
הביא  לכן בנים, עדיין לו שאין במי החיוב על מדבר כאן
בנים, להם היו לא כשעדיין וחוה באדם המדבר הפסוק
שלושה  לו היו וכבר מהתיבה כשיצא היה לנח הציווי אבל

בבנים. ההוספה על הוא הציווי ששם לומר ויש בנים,
(75 cenr '` wlg `''ypz 'zegiyd xtq' itÎlr)

(2. . . "שארה הכתוב: על עובר ואינו ב. סא, כתובות
ברשותה, שלא עונתה מנע אלאֿאםֿכן יגרע", לא ועונתה

ה"ז. פי"ד לעיל כוחו 3)כמבואר כפי לו הראויה
ה"א. פי"ד, לעיל כמבואר כי 4)ומלאכתו, ב. סא, יבמות

היא  זה ואת לאשתו, הבעל של התחייבות היא עונה מצות
לבטל. יכול אינו - ורביה פריה מצות אבל לו. למחול יכולה

המצוות'5) ב'ספר וכן סה:), (יבמות במשנה הובא זה פסוק
הובא  נט: בסנהדרין אבל רי"ב. 'עשה' הליר, מהדורת
הוא  וכן ורבו". פרו "ואתם ז) ט, (בראשית הפסוק

וקסה. ה סי' בשאילתות

.·‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,‰i·¯e ‰i¯t ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰6. »ƒ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»…»ƒ»
‰¯OÚ Ú·L ÔaÓ ?BÊ ‰ÂˆÓa ·iÁ˙ LÈ‡‰ È˙ÓÈ‡Â7. ¿≈»«»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ∆¿«∆¿≈

‰Ê È¯‰ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ‰L ÌÈ¯OÚ e¯·ÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»¬≈∆
‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·Óe ¯·BÚ8‰¯Bza ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿«≈ƒ¿«¬≈¿ƒ»»≈«»

‡lL È„k ,‰M‡ ‡OlÓ ‡¯È˙Ó ‰È‰Â ,da „e¯ËÂ¿»»¿»»ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ BzL‡ ¯e·Úa ˙BBÊÓa Á¯ËÈƒ¿«ƒ¿«¬ƒ¿¿ƒ»≈ƒ«»¬≈

¯Á‡˙‰Ï ¯zÓ ‰Ê9ÔÓ ¯eËt ‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ‰L ; ∆À»¿ƒ¿«≈∆»≈¿ƒ¿»»ƒ
‰Âˆn‰10‰¯Bz „eÓÏ˙a ÔkL ÏÎÂ ,11. «ƒ¿»¿»∆≈¿«¿»

ומלאו 6) ורבו "פרו כח): א, (בראשית שנאמר שם: יבמות,
ואין  הארץ], [את לכבוש דרכו "איש - וכבשוה" הארץ את

הארץ]". [את לכבוש דרכה שנה 7)אשה י"ז לו משמלאו
"בן  מכ"א): פ"ה (אבות ששנינו וכמו הי"ח. לשנתו ונכנס
הנוסחה  משנה' ה'מגיד ולדעת לחופה". שמונהֿעשרה
שמונהֿעשרה". "מבן ספרים בקצת הכתובה היא האמיתית

ומצפה 8) הקב"ה יושב שנה עשרים "עד ב: כט, קידושין
אומר: נשא, ולא עשרים שהגיע כיון אשה, ישא מתי לאדם

עצמותיו". א.10)שם.9)תיפח יא, ברכות
פ"ג 11) תורה תלמוד הל' וראה המצוות. כל כנגד השקולה

תורה  בתלמוד העוסק את פטרו שלא [ואףֿעלֿפי ה"ג.
ט.) קטן (מועד אחרים עלֿידי לעשותה שאיֿאפשר ממצוה
שכל  משום המצוה". מ פטור במצוה "עוסק בזה: אמרו ולא
'מאירי' (וראה ולעשות" "לשמור הוא תורה תלמוד עיקר
שאיֿאפשר  אףֿעלֿפי ורביה פריה מצות - מז) עמוד שם
מצוה  אינה שהרי זה, בכלל אינה אחרים, ידי על לעשותה
ידידיה, רבינו בשיטת וראה כך. אחר לקיימה ואפשר עוברת

סח]. עמ' שם קטן למועד

.‚‰‚BLÂ „ÈÓz ‰¯Bza BLÙ ‰˜LÁL ÈÓ12Ô·k da ƒ∆»¿»«¿«»»ƒ¿∆»¿∆
È‡fÚ13B„Èa ÔÈ‡ - ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ÂÈÓÈ Ïk da ˜·„Â , ««¿»«»»»»¿…»»ƒ»≈¿»

Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â .ÔBÚ»»∆…ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»»¬»ƒ
eÈ‰ elÙ‡Â ,‰M‡ ‡OÏ ·iÁ - ÂÈÏÚ ¯ab˙Ó B¯ˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«»ƒ»ƒ»«¬ƒ»

¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È ‡nL ,ÌÈa BÏ14. »ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿

יט):12) ה, (משלי הכתוב מלשון תמיד, בה עוסק
ברש"י  (הובא הדרשן משה ורבי תמיד". תשגה "באהבתה
ורבותינו  עסק. פירושה - שגייה שבערבית, אומר: שם)
הוא  התורה אהבת בעבור כמשמעו, משנה לשון פירשו,
(עירובין  שאמרו כמו מהם, דעתו ומסיח עסקיו בשאר שוגג
בשוק  בתורה ועוסק יושב שהיה פדת בן אלעזר רבי על נד:)
בא  פעם העליון. בשוק מוטל וסדינו ציפורי, של התחתון
הראב"ד  וגם שם). (רש"י עליו כרוך נחש ומצא ליטלו אדם

כן. פירש ה"ו פ"י תשובה ופירש 13)בהל' אשה שנשא
שאינו  "כל לחבריו: ואמר סג:) ויבמות ד: (סוטה ממנה
. . הדמות וממעט דמים שופך כאילו ורביה, בפריה עוסק
שיתקיים  לעולם אפשר בתורה? חשקה שנפשי אעשה ומה .

אחרים". עצמה 14)ע"י מעבירה קשים עבירה והרהורי
כט.). (יומא

.„?B„Èa BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜˙˙Â LÈ‡Ï eÈ‰È ÌÈa ‰nk«»»ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿»
‰·˜e ¯ÎÊ15Ôa‰ ‰È‰ .Ì‡¯a ‰·˜e ¯ÎÊ :¯Ó‡pL . »»¿≈»∆∆¡«»»¿≈»¿»»»»«≈

‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ˙ÈBÏÈ‡ ˙a‰ ‰˙È‰L B‡ ,ÒÈ¯Ò»ƒ∆»¿»«««¿ƒ…ƒ≈ƒ¿»
BÊ16.

ב.15) סא, פ"ו 16)יבמות שם ו'ירושלמי' ב. סב, יבמות
(ישעיה  אומר והכתוב להוליד, ראויים אינם אלו שהרי ה"ו),
העולם. ליישב יצרה", לשבת בראה תוהו "לא יח): מה,

יבֿיג. והלכות ה"ז, פ"ב לעיל מפורשים - ואילונית סריס

.‰˙ÂˆÓ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa eÁÈp‰Â e˙ÓÂ BÏ e„ÏB¿»≈¿ƒƒ»ƒ¬≈∆ƒ≈ƒ¿«
ÌÈ·k Ì‰ È¯‰ ÌÈa Èa .‰i·¯e ‰i¯t17ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈≈¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ‡a eÈ‰Â ,‰·˜e ¯ÎÊ ÌÈa‰ Èa eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»¿≈«»ƒ»»¿≈»¿»»ƒ
˙a ‰·˜p‰Â Bza Ôa ¯Îf‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .‰·˜e ¯ÎfÓƒ»»¿≈»««ƒ∆«»»∆ƒ¿«¿≈»«

˜ È¯‰ ,ÌÈ‡a Ô‰ ÂÈa ÈMÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰ - BaÌi ¿ƒ¿≈ƒ¿≈»»≈»ƒ¬≈ƒ≈
,e˙ÓÂ ˙·e Ôa BÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»ƒ»≈«»≈
Ìi˜ ‡Ï ÔÈ„Ú - ‰·˜e ¯ÎÊ Ô‰Ó „Á‡ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«∆»≈∆»»¿≈»¬«ƒ…ƒ≈

‰Âˆn‰18. «ƒ¿»

"בתך 17) גֿד): ז, (דברים אומר הכתוב וגם שם. יבמות,
בתו  שבן הרי מאחרי", בנך את יסיר כי . . . לבנו תתן לא

בנו. אינם 18)קרוי שמבנו, השנים אלה שם. יבמות,
כלום. נשאר לא - שמתה בתו ובמקום כאחד, אלא נחשבים

.Â‰Ê È¯‰ - Ì‰Â ‡e‰ ¯ib˙Â ,B˙ei‚a ÌÈa BÏ eÈ‰»»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»≈¬≈∆
BÊ ‰ÂˆÓ Ìi˜19„·Ú ‡e‰Â ÌÈa BÏ eÈ‰ .20¯¯ÁzLÂ , ƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿≈

„ÈÏBiL „Ú ‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - Ì‰Â ‡e‰»≈…ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»«∆ƒ
ÒeÁÈ BÏ ÔÈ‡ „·Ú‰L ;¯¯ÁzLpL ¯Á‡21. ««∆ƒ¿«¿≈∆»∆∆≈ƒ

אם 19) אבל יוחנן. רבי לדעת א מז, ובכורות ב סב, יבמות
אומר  שהכתוב המצוה, קיים לא עדיין עמו, בניו נתגיירו לא

ישוב. אינה גויים וישיבת יצרה" כנעני.20)"לשבת
אחריו,21) מתייחסים בעבודתו לו הנולדים בניו שאין

החמור", עם פה לכם "שבו ה): כב, (בראשית שנאמר
בעי"ן  (עם החמור" "עם סב.) (יבמות חכמים ַודרשו
היה. אברהם עבד ואליעזר לחמור, הדומה עם - פתוחה)
שנאמר  בגיותו, אחריו מתייחסין שבניו הגוי כן ולא
בן  בלאדן בראדך שלח ההיא "בעת יב): כ, (מלכיםֿב
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ולמעלה  אביו. ושם שמו שהזכיר הרי בבל", מלך בלאדן
בן  אל אסא המלך "וישלחם יח): טו, (מלכיםֿא מצאנו מזה
אבי  שם שאפילו הרי ארם", מלך חזיון בן טברימון בן הדד

(שם). בייחוסן הוזכר אביו

.Ê˙ÈBÏÈ‡Â ‰˜Êe ‰¯˜Ú Ì„‡ ‡OÈ ‡Ï22‰pË˜e23 …ƒ»»»¬»»¿≈»¿«¿ƒ¿«»
‰i¯t ˙ÂˆÓ Ìi˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L∆≈»¿»≈≈∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰i·¯e¿ƒ»∆»¿»ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿
‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ‰M‡ ‡O .‰pnÓƒ∆»»»ƒ»¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»

‡ÈˆBÈ ‰Ê È¯‰ -24‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ,‰a˙k ÔzÈÂ ¬≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»ƒ»ƒ»»¿»
ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .„ÏÈÏ≈≈¿ƒ…»»¿ƒƒ«ƒ

‡ÈˆBiL „Ú ËBLa B˙B‡25,dÏÚBa ÈÈ‡ :¯Ó‡ Ì‡Â . ¿«∆ƒ¿ƒ»«≈ƒ¬»
dnÚ „ÁÈ˙‡ ‡lL È„k ÌÈ„Ú ÈÙa dnÚ ÔÎBL ÈÈ¯‰Â«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈∆…∆¿«≈ƒ»

ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‡e‰ ¯Ó‡L ÔÈa ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ÔÈa -26, ≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈¿ƒ
„ÏÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‰M‡ ‡OÈ B‡ ‡ÈˆBÈ ‡l‡27. ∆»ƒƒ»ƒ»»¿»≈≈

אלאֿאםֿכן 22) איילונית ישא לא הדיוט "כהן א: סא, שם,
הגמרא  כפירוש לישראל, והואֿהדין ובנים", אשה לו יש
שם. יהודה דרבי פלוגתא משום בכהן משמיענו אלא שם,

פ"ח.23) שם בתוספתא מפורשים אלו לא 24)כל שמא
לשבת  שנים עשר ש"מקץ לדבר, זכר ממנה. להבנות זכה
להבנות  הגר את לקח ג) טז, (בראשית כנען" בארץ אברם
חוץֿלארץ  ישיבת אין כי - לכן קודם לקחה (ולא ממנה
אע"פ  אחד בן לו שילדה וכל סד.) יבמות המנין. מן עולה
אותם  כופין אין ורביה, פריה מצות בזה קיים לא שעדיין
"ושהה  סד.) (יבמות משנתנו אמרה בפירוש שהרי להתגרש,
הרשב"א). בשם שם (ר"ן ילדה" ולא שנים עשר עמה

ורביה.25) פריה מצות שיקיים כדי א. עז, כתובות
להן".26) שומעין "אין התימנים: כתובות,27)ובכת"י

שניה  אשה תתרצה לא אולי יגרשה, שלא עוד על כי שם.
את  להוציא חייב אינו שניה נשא אם אבל לו, להנשא

הראשונה.

.Á‰¯BÈ ‡e‰ È¯‰Â ,‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ‰˙‰L»¬»∆∆»ƒ¿…»¿»«¬≈∆
ıÁk28Ú¯Ê ˙·ÎL29‰pnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ -30‡ˆ˙Â , ¿≈ƒ¿«∆«∆¿««…ƒƒ∆»¿≈≈

‰˙eÁt BÊ ‰È‰z ‡Ï .˙ÙÒBz dÏ LÈÂ .‰a˙Îa ‡lL∆…ƒ¿À»¿≈»∆∆…ƒ¿∆¿»
da ¯Èk‰ ‡lL ˙ÈBÏÈ‡Ó31BÓk ,˙ÙÒBz dÏ LiL , ≈«¿ƒ∆…ƒƒ»∆≈»∆∆¿

¯‡a˙iL32ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡ Ì‡Â .33epnÓ ÈÏÁ‰ ˙˜ÊÁ - ∆ƒ¿»≈¿ƒ≈∆¿≈∆¿««…ƒƒ∆
„·Ïa34˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,dlk ‰a˙k‰ ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,35. ƒ¿«¿ƒ¿ƒ≈«¿À»À»ƒ»¿∆∆

כחץ".28) זרע "שכבת התימנים: וראוי 29)ובכת"י
מכחישתו.30)להוליד. ואינה כשנשאה.31)הואיל

ויש 32) (כתובה) עיקר להם אין "ולמה ה"בֿג. פכ"ד לקמן
ולא  הואיל . . . חכמים תקנת שהוא העיקר, תוספת? להם
כל  בה, עצמו חייב שהוא תוספות אבל לה. אין בה הכיר
בתנאי  עמדה הרי (לשמשו) לפניו ותעמוד שתרצה זמן
עליו, אסרה התורה אבל . . . הנאתה לו הקנית  והרי שלה,
אומר: א קא, בכתובות ורש"י לעשות?". יכולה היא ומה

ביאה". בחיבת לה שנתן היא מתנה - "כל 33)"תוספת
טו.). (חגיגה מזרעת" אינו - כחץ יורה שאינו זרע שכבת

האשה.34) לטענת שותק או ומודה סה,35)הואיל יבמות
א.

.Ë‰„ÏB‰ ÚÓ ‰pnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰36:˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , ≈ƒ∆»ƒ¿«»»¿ƒ∆∆
˙Ó‡ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÚÓ epnÓ37LÈÂ . ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈∆¡∆∆¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï BÏ38dÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆∆∆»»∆≈»
:‰¯Ó‡ Ì‡Â .‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,È‡cÂa Ba ˙Ú„BÈ««¿««¿««»ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»
,‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - epnÓ Ì‡ ÈpnÓ Ì‡ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ««ƒƒ∆ƒƒƒ∆≈»ƒ«¿À»

e¯Ó‡L BÓk39„Ú ,ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓÓ „ÓÚ‰ . ¿∆»«¿«¬≈»¿∆¿«¿»»«
‡È‰ ˙Ó‡ ‰nÏÂ .ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L È‡cÂa ÔÚËzL∆ƒ¿…¿««∆≈∆¿≈¿»»∆¡∆∆ƒ
Ì‡ ıÁk ‰¯BÈ Ì‡ ˙Lb¯Ó ‡È‰L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚËa¿«¬»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ∆¿≈ƒ

LÈb¯Ó BÈ‡ ‡e‰Â ,ıÁk ‰¯BÈ ‡Ï40. …∆¿≈¿≈«¿ƒ

והוא 36) ילדה, ולא שנים עשר בשהתה ג"כ עוסק זה דין
כתובתה. להפסידה כדי הולדה נמנע שממנה טוען

בסמוך.37) ה"י.38)כמבואר פ"י, לעיל מפורש
שם.39) כמבואר לה, יש ותוספת ה"ח. יבמות 40)לעיל

א. סה,

.È¯OÚ ¯Á‡ dL¯‚Ï dÏÚaÓ Úa˙Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»ƒ¿…«ƒ«¿»¿»¿»««∆∆
‰„ÏÈ ‡lL ÈtÓ ÌÈL41‰¯BÈ BÈ‡L ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â , »ƒƒ¿≈∆…»¿»¿ƒ∆∆∆≈∆

ıÁk42ÏÚ ‰eˆÓ dÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .dÏ ÔÈÚÓBL - ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈»¿À»«
d˙e˜ÊÏ ÌÈ·Ï ‡È‰ ‰ÎÈ¯ˆ ,‰i·¯e ‰i¯t43ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ

‡ÈˆB‰Ï B˙B‡44·˙k ‡lL ;„·Ïa ‰a˙k ¯wÚ ÔzÈÂ , ¿ƒ¿ƒ≈ƒ«¿À»ƒ¿«∆…»«
.Ïh˙Â dBˆ¯Ï ‡ˆzL ˙Ó ÏÚ ˙ÙÒBz‰ dÏ»«∆∆«¿»∆≈≈ƒ¿»¿ƒ…

שאם 41) אחרת, מאשה ורביה פריה מצות קיים כבר והוא
וליתן  להוציא אותו כופין הרי ולטענתה, לנו מה - כן לא
קיים  לא הוא גם אפילו או ה"ז. לעיל כמבואר כתובה,
ואינו  עליה, אחרת אשה אשא טוען: שהוא אלא המצוה,
רוקח'). ('מעשה גירושין תובעת והיא לגרשה. רוצה

בנים 42) הוליד שפעם ואףֿעלֿפי ממנו. ילדה לא ולפיכך
ואינו  נתקלקל שוב - הקודמת) בהערה (כנ"ל אחרת מאשה

יטפלו 43)מוליד. מותה וביום זקנתה, לעת בה שיחזיקו
הר"ן 44)בקבורתה. וכתב שם). וב'אלפסי' ב סה, שם

לטעון  יכולה אינה אחת, בת ואפילו אחד בן ילדה אם שם,
להוציא. אותו כופין ואין ובת, בבן או בבן אני רוצה עוד:

.‡È‰¯BÁÒa CÏ‰45‰È‰L B‡ ,ÌÈL ¯OÚ CB˙a »«ƒ¿»¿∆∆»ƒ∆»»
‰ÏBÁ ‡È‰ ‰˙È‰L B‡ ,‰ÏBÁ ÏÚa‰46eÈ‰L B‡ , «««∆∆»¿»ƒ»∆»

ÔÈ¯eÒ‡‰ ˙È·a ÔÈLe·Á47ÔÓÊ B˙B‡ Ô‰Ï ‰ÏBÚ ÔÈ‡ - ¬ƒ¿≈»¬ƒ≈∆»∆¿«
n‰ ÔÓÔÈ48. ƒ«ƒ¿»

ה"ו.45) פ"ו, יבמות מנעם 46)'ירושלמי' לא ואפילו
אישות. מחיי בבית 47)החולי מיטותיהם שימשו ואפילו

הרא"ש 48)האסורים. ופירש סד.). (יבמות שנים עשר של
להחבש  או לחלות להם שגרם העוון כי תולים שאנו שם:
שמצאנו  כמו מלהוליד, גםֿכן מנעם האסורים, בבית
לחוצהֿלארץ, ישראל מארץ שיצא שבעוון אבינו באברהם

בחוץֿלארץ. ישיבתו את לו מנו ולא הוליד, ולא נענש

.·È‰BÓ - ‰ÏÈt‰49‰ÏÈt‰L ÌBiÓ50‰ÏÈt‰ Ì‡ . ƒƒ»∆ƒ∆ƒƒ»ƒƒƒ»
,ÌÈÏÙÏ ‰˜ÊÁ‰ - ÌÈÓÚt LÏL ‰ÏÈt‰Â ‰¯ÊÁÂ¿»¿»¿ƒƒ»»¿»ƒÀ¿¿»ƒ¿»ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,‰pnÓ ˙Ba‰Ï ‰ÎÊ ‡Ï ‡nLÂ51. ¿∆»…»»¿ƒ»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»
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שנים.49) שם.50)עשר עשר 51)יבמות, בתוך אפילו
סה:). (יבמות שנים

.‚È‰‰LiL È„k ,¯OÚ CB˙a ‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰≈ƒƒ»¿∆∆¿≈∆ƒ¿∆
dnÚ52ÈzÏt‰ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,53dÈ‡L ,˙Ó‡ - ƒ»¿ƒ∆∆…ƒ«¿ƒ∆¡∆∆∆≈»

˙e¯˜Úa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ54‰ÏÈt‰ :¯ÓB‡ ‡e‰ . «¬∆∆«¿»«¬»≈ƒƒ»
ÌÈL55‰LÏL ÈzÏt‰ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,56,˙Ó‡ - ¿«ƒ¿ƒ∆∆ƒ«¿ƒ¿»∆¡∆∆

.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈÂ ,˙ÏtÓa dÓˆÚ ˙˜ÊÁÓ dÈ‡L∆≈»«¬∆∆«¿»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ≈¿À»
˙q‰ ˙Úe·L dÚÈaLÓ ‰Ê ÏÎ·e57B‡ ‰ÏÈt‰ ‡lL ¿»∆«¿ƒ»¿«∆≈∆…ƒƒ»

ÚËaL ,‰LÏL ‰ÏÈt‰L‰a˙k ÔzÏ ·iÁ˙È BÊ ‰58. ∆ƒƒ»¿»∆¿«¬»ƒ¿«≈ƒ≈¿À»

לא 52) שעדיין טוען הוא - להוציא לכופו באים כשאנו
שהפילה. מיום לה ומונים הואיל הזמן, ואין 53)הגיע

תבעה  לא היא שהרי באחר, עיניה נתנה שמא חשש כאן
אמרה  שהפילה, וטען לגרשה אותו כשכפו ורק להתגרש,

הפילה. שלא כתובה.54)היא ויתן ויוציא ב. סה, שם,
אוציא.55) כדלעיל 56)ולא להתגרש תבעה לא והיא

שם). הכ"א.57)(ר"ן פי"ב לעיל הוא 58)מפורש והרי
להוציאה, חייב שאינו ודאי טענת נגדה וטוען מכחישה
למוציא  דומה זה והרי כתובתה, ליתן חייב אינו וממילא
שנשבע  זמן", לי "קבעת הלוה: וטוען חבירו, על חוב שטר
מהל' בפי"ג רבינו שכתב כמו ונוטל, היסת שבועת המלוה
"ויש  רבינו: כתב ה"ט ולעיל משנה'). ('כסף ה"ז ולוה מלוה
טוען  אינו שם כי - "להשביע" כתב ולא סתם", להחרים לו
היסת  שבועת נשבעין ואין מרגיש אינו שהרי ודאי, טענת

משנה'). ('מגיד ספק טענת על

.„È‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ BnÚ ‰˙‰LÂ ÔBL‡¯Ï ˙‡Oƒ»»ƒ¿»¬»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÈLÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ - d‡ÈˆB‰Â ‰„ÏÈ59ÌÚ ‰˙‰L . »¿»¿ƒ»À∆∆¿ƒ»≈¿≈ƒ»¬»ƒ

ÈLÈÏLÏ ‡Opz ‡Ï - ‰„ÏÈ ‡ÏÂ ÌÈL ¯OÚ ÈM‰60. «≈ƒ∆∆»ƒ¿…»¿»…ƒ»≈ƒ¿ƒƒ
‡ˆz - ÈLÈÏLÏ ˙‡O Ì‡Â61‰a˙Îa ‡lL62‡l‡ , ¿ƒƒ»ƒ¿ƒƒ≈≈∆…ƒ¿À»∆»

‰i¯t ˙ÂˆÓ ÌiwL B‡ ˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡ƒ≈≈ƒ»«∆∆∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
‰i·¯e63. ¿ƒ»

זכה 59) לא הראשון שמא כי עקרה, זו הוחזקה לא שעדיין
סד.). (יבמות ממנה עקרה.60)להבנות הוחזקה שכבר

אם 62)לאלתר.61) אבל כשנשאה, בה הכיר שלא ודוקא
שהכיר  מאיילונית פחותה זו תהא לא - כשנשאה בה הכיר
כמבואר  בנכסיו, ליזוק שרצה מפני כתובה לה שיש בה

משנה'). ('מגיד ה"א פכ"ד א.63)לקמן סה, יבמות

.ÂËBÈ‡ ÈÏÚa :‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈
ı¯‡‰ Ïk C¯„k LnLÏ ÏBÎÈ64B‡ ,„ÈÏBnL LenL65 »¿«≈¿∆∆»»»∆ƒ∆ƒ

‰¯Lt ÔÈic‰ eOÚÈ - ıÁk ‰¯BÈ BÈ‡L66ÌÈ¯ÓB‡Â . ∆≈∆¿≈«¬««»ƒ¿»»¿¿ƒ
¯OÚ È‰LzL „Ú CÈÏÚa ÌÚ È‚‰zL CÈÏ Èe‡¯ :dÏ»»ƒ∆ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ«∆ƒ¿ƒ∆∆

ÈÚa˙z Ck ¯Á‡Â ,È„ÈÏBz ‡ÏÂ ÌÈL67ÔÈÏbÏ‚Óe .68 »ƒ¿…ƒƒ¿««»ƒ¿¿ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈ„ ‡ÏÂ ,·LÈÏ d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â .‰Ê ¯·„a dnÚƒ»¿»»∆¿≈ƒ»≈≈¿…»ƒ

˙„¯Bn‰ ÔÈ„k d˙B‡69„Ú ‰Ê ¯·„a ÔÈÎÈ¯‡Ó ‡l‡ , »¿ƒ«∆∆∆»«¬ƒƒ¿»»∆«
‰¯Lt eOÚiL70. ∆«¬¿»»

מיד.64) להתגרש רוצה והיא אנשים, גבורת לו שאין
וב'מעשה 65) הגדולה' ב'כנסת שהובא קדום כת"י בנוסח

אחת. טענה אלא כאן אין ולפ"ז "או", תיבת חסירה רוקח'
לשון 66) - פשרה צד. מכל מסויים ויתור עלֿידי פיצוי

כתובות  למשנה, בפירושו (רבינו קר ולא חם לא פושרים,
מ"ו). ומתעסקים.68)גט.67)פ"י, מטפלים

ה"ח.69) פי"ד, לעיל במשנה:70)השנוי ב צ, נדרים
יעשו  שם) גמרא - כחץ יורה (שאינו לבינך ביני "השמים
מודה  הבעל אם אבל מכחיש, כשהוא זה וכל בקשה". דרך
('תוספות' מיד וכתובה גט יתן - אנשים גבורת לו שאין

הא"). "כי דיבורֿהמתחיל: סה: יבמות

.ÊËÈ¯‰ ,‰i·¯e ‰i¯t ˙ÂˆÓ Ì„‡ ÌiwL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬≈
˙B¯ÙlÓ ÏËaÈ ‡lL ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰eˆÓ ‡e‰¿À∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈ƒƒ¿

Ák Ba LiL ÔÓÊ Ïk ˙Ba¯ÏÂ71LÙ ÛÈÒBn‰ ÏkL ; ¿ƒ¿»¿«∆≈…«∆»«ƒ∆∆
ÌÏBÚ ‰a el‡k - Ï‡¯OÈa ˙Á‡72˙ÂˆÓ ÔÎÂ . ««¿ƒ¿»≈¿ƒ»»»¿≈ƒ¿«

‰M‡ ‡Ïa Ì„‡ ·LÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ73‡lL , ¬»ƒƒ∆…≈≈»»¿…ƒ»∆…
¯e‰¯‰ È„ÈÏ ‡B·È74‡lL ,LÈ‡ ‡Ïa ‰M‡ ·Lz ‡ÏÂ ; »ƒ≈ƒ¿¿…≈≈ƒ»¿…ƒ∆…

„LÁz75. ≈»≈

ãycew zegiyn zecewpã

ixacn deevn `ed ixd ,diaxe dixt zevn mc` miiwy t"r`
zg` ytp siqend lky ,diaxe dixtn lhai `ly mixteq

.`ln mler dpa eli`k l`xyin

שם  יבמות, בגמרא הוא זה לדין המקור הרי להבין, וצריך
ולערב  זרעך זרע "בבוקר מהפסוק זה דין יהושע רבי למד
צריך  ועוד חדש. טעם הרמב"ם כתב ומדוע ידך", תנח אל
נפש  המקיים "כל הוא סנהדרין בגמרא הלשון הרי להבין,
מתאים  ואין הולדה על מדובר כאן ואמנם מישראל", אחת
לכאורה  לכתוב לו היה מכל־מקום נפש", "מקיים הלשון

חדשה. הולדה על שמדובר כיון המוליד, כל
כו'" זרעך את זרע "בבוקר הפסוק בהמשך בזה: והביאור
או  הזה יכשר זה אי יודע אינך "כי א: פרטים. שני מובאים

טובים". כאחד שניהם "ואם ב: זה".
ישראל  כל כי להלכה, אינו הראשון שהטעם הרמב"ם וסבר
יש  אם ולאידך טובים. שניהם יהיו ובוודאי כשרות, בחזקת
סוף, לדבר אין הרי זה" או הזה יכשר זה "אי לחשש מקום

בני  כמה שילד כדי נשים כמה לשאת עליו שאולי ויהיה ם,
לאשה  גם נוגע זה שעניין ובפרט כשר, מהם האחד יהיה

הבן. אצל גם לחסרון הדבר יגרום צדקנית אינה שאם
"שניהם  הוא להלכה הנוגע שהטעם הרמב"ם סובר לכן
יכשר  זה אי החשש מצד זה שאין ומכיון טובים", כאחד
אישה  לישא מספקת סיבה זה אין בטוב, להוסיף רק אלא

לחברתה. צרה אחת כל נעשית שאז אשתו על
"בבוקר  שבגמרא הפסוק את הרמב"ם הביא לא גם לכן
זה  אי יודע אינך כי ידך, תנח אל ולערב זרעך את זרע
שסובר  כיון טובים" כאחד שניהם ואם זה, או הזה יכשר
הזה  יכשר זה אי יודע "אינך - שבפסוק הראשון שהחלק

להלכה. אינו - זה" או
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כי  וכד', המוליד כל ולא המוסיף" "כל הלשון כתב גם לכן
על  הוספה של עניין בזה הרי טובים" כאחד ש"שניהם כיון

הטוב.
חדש  טעם הרמב"ם הביא מדוע גם להבין נבוא ומכאן
הטעם  כי עולם", בנה כאילו מישראל נפש המוסיף "שכל
ועתה  טובים", שניהם "ואם כאמור הוא ההוספה לציווי
בישראל, נפש הוספת של העילוי גודל את ומסביר מפרש
בנין  אלא סתם הוספה רק לא היינו עולם", "בנה שעניינו

מלא. עולם של חדש
כי־אם  גרידא הוספה על מדובר לא אם להבין, צריך ועדיין
"ברא" ולא עולם" "בנה הלשון נקט מדוע חדש, עולם על

עולם". "יצר או
חדש, עולם יצירת היא אחת נפש שהוספת הגם והביאור:
באה  הגוף מציאות עיקר כי לאדם בנוגע מכל־מקום
ואעפ"כ  הקב"ה, בו שנותן הנשמה ובוודאי מהקב"ה,
הדבר  נעשה סוף־סוף שהרי עולם" "בנה הלשון מתאים
כפשוטו  בית לבנין בנוגע שמצינו ועל־דרך פעולתו, על־ידי
הבנין  כל נקרא שנבנה לאחרי הבית דלתות את שהמציב

שמו. על
ו"כל  ברוחניות, ורבו" "פרו גם ישנו העניינים, ובפנימיות
ילדו" כאילו הכתוב עליו מעלה תורה, חבירו בן המלמד
הזולת, על בהשפעה כולו היום כל עוסק יהודי כאשר וגם
לו  אומרים אזי מעבודתו, לנוח רוצה הערב וכשמגיע

ידך". תנח אל "ולערב
(i oniq miyp xtq "zekln oii" itÎlr)

ו):71) יא, (קהלת שנאמר ממה כן למדו ב סב, ביבמות
ידך". תנח אל ולערב זרעך, את זרע זה 72)"בבוקר כעין

כאילו  - מישראל אחת נפש המקיים "כל א: לז, בסנהדרין
בפריה  עוסק שאינו "כל ב: סג, וביבמות מלא". עולם קיים

הדמות". וממעט דמים שופך כאילו סא,73)ורביה, שם,
האדם  היות טוב "לא יח): ב, (בראשית שנאמר משום ב.

בנינו,74)לבדו". את שמגדלות "דיינו א: סג, יבמות
החטא". מן אותנו א.75)ומצילות עא, בבאֿמציעא ראה

ביאה  איסורי (הל' איש בלא לשבת לה מותר הדין מצד אבל
הכ"ו). פכ"א,

.ÊÈ˙‡p˜Ï LÈ‡ Ïk ÏÚ ‰·BÁÂ76e¯Ó‡ .BzL‡Ï ¿»«»ƒ¿«…¿ƒ¿»¿
‰ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ BzL‡Ï ‡p˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ≈»»¿«≈¿ƒ¿∆»ƒ≈ƒ¿¿»

‰¯‰Ë Áe¯ Ba77È‡cÓ ¯˙BÈa dÏ ‡p˜È ‡ÏÂ .78‡ÏÂ . «»√»¿…¿«≈»¿≈ƒ«¿…
dÁ¯k ÏÚa ÏÚ·ÈÂ d˙B‡ Ò‡È79CBzÓe dzÚ„a ‡l‡ , ∆¡…»¿ƒ¿…¿«»¿»∆»¿«¿»ƒ

‰ÁÈO80‰ÁÓOÂ81. ƒ»¿ƒ¿»

אומר 76) והכתוב בפריצות. להתנהג שלא בה להתרות
(סוטה  חכמינו ואמרו אשתו", את "וקנא יד): ה, (במדבר
המשנה, בפירוש ורבינו התראה". לשון אלא קינוי "אין ג.):
מהדברים  המניעה היא - הקינוי אומר: מ"א, פ"א סוטה
קינוי  מפרש: שם, יו"ט' וב'תוספות החשד. להביא הדומים
כא): לב, (דברים כמו: ומקניטה, שמכעיסה כעס לשון -

קנאה  "כי לד): ו, (משלי וכן אל", בלא קנאוני "הם
(רש"י 77)חמתֿגבר". הפרוצות את ששונא א. ג, סוטה

הי"ח.78)שם). פ"ד, סוטה הל' בזה נכוחים דברים ראה
יט, הלכה בפני ושם ולקנאות לקפוץ ראוי "אין רבינו: כותב

ואזהרה  טהרה ובדרך בנחת לבינה בינו אלא תחילה, עדים
המכשול". ולהסיר ישרה בדרך להדריכה עירובין 79)כדי

שאינם  בנים לו יהיו מצוה, לדבר אשתו הכופה "כל ב: ק,
לא  נפש דעת בלא וגם ב): יט, (משלי שנאמר מהוגנים,
שהיה  האשה, דעת בלא הנעשים הבנים טובים "לא - טוב".

שם). (רש"י ברגלים" אץ ב.80)בעלה ה, חגיגה
בדבר 81) אשתו את לשמח אדם "חייב ב: עב, פסחים

ביאה  איסורי והל' ה"ד, פ"ה דעות הל' והשווה מצוה".
בני  . . . מדות תשע בני "אלו כ: נדרים וראה הי"ב, פכ"א
אע"פ  מפרש: שם והר"ן (רש"י). במריבה שמשמש מריבה",

שעה. לפי ביניהם מריבה שהיתה אלא שונאה שאינו

.ÁÈCB˙a ‰Úeˆ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ ÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ¬»ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿
d˙Èa82dÏÚa ÈÙa L‡¯ ˙el˜Â ˜BÁO ‰a¯z ‡ÏÂ ,83. ≈»¿…«¿∆¿¿«…ƒ¿≈«¿»

‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz Úa˙z ‡ÏÂ84‰È‰z ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙¯a„Ó85B¯ÚˆÏ È„k dÏÚaÓ ÚÓz ‡ÏÂ .‰Ê ˜ÒÚa86 ¿«∆∆¿≈∆∆¿…ƒ¿«ƒ«¿»¿≈¿«¬

˙Ú ÏÎa BÏ ˙ÚÓL ‡l‡ ,d˙·‰‡a ÛÈÒBiL „Ú«∆ƒ¿«¬»»∆»ƒ¿««¿»≈
¯·ÚÈ ‡lL È„k ,B˙Èa È·e ÂÈ·B¯wÓ ¯‰f˙Â .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿»¿≈≈¿≈∆…«¬…

¯eÚk‰ ÔÓ ˜Á¯˙˙Â .‰‡˜ Áe¯ ÂÈÏÚ87‰ÓBc‰ ÔÓe »»«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ«∆
¯eÚkÏ88. ¿ƒ

שערי".82) קלעי ביתי קורות ראו לא "מימי א: מז, יומא
"כל  יד): מה, (תהלים אמרו ה"י, פ"א מגילה וב'ירושלמי'

זהב". ממשבצות פנימה מלך בת "תחילת 83)כבודה
פ"ג). זוטא ארץ (דרך לניאוף" פתח - בנשים ראש קלות

חצופה".84) "בני ב: כ, "והוא 85)נדרים ב: ק, עירובין
מידה  זוהי . . . בלב תובעת שהאשה מלמד - בך" ימשול

בנשים. מורדת.86)טובה נקראת לצערו כדי המונעת
עדות 87) שם שאין אלא עבירה, שם שיש המראים דברים

הט"ו. פכ"ד, לקמן ראה זנותה, על מד,88)ברורה חולין
פ"ב). נתן' דרבי ו'אבות ב.

.ËÈÌÈÓÎÁ eeˆ ÔÎÂ89BzL‡ ˙‡ „aÎÓ Ì„‡ ‡‰iL ,90 ¿≈ƒ¬»ƒ∆¿≈»»¿«≈∆ƒ¿
,ÔBÓÓ BÏ LÈ Ì‡Â .BÙe‚k d·‰B‡Â ,BÙebÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿¬»¿¿ƒ≈»
‰ÓÈ‡ ‰ÈÏÚ ÏÈËÈ ‡ÏÂ .BBÓÓ ÈÙk d˙·BËa ‰a¯Ó«¿∆¿»»¿ƒ»¿…»ƒ»∆»≈»

‰¯˙È91·ˆÚ ‰È‰È ‡ÏÂ .˙Áa dnÚ B¯ea„ ‰È‰ÈÂ . ¿≈»¿ƒ¿∆ƒƒ»¿««¿…ƒ¿∆»≈
ÔÊ‚¯ ‡ÏÂ92. ¿…«¿»

ב.89) סב, זלזול 90)יבמות כי ובתכשיטים, במלבושים
שם). (רש"י האיש מזלזול יותר קשה ו,91)האשה גיטין

יתירה, אימה בעלה עליה הטיל בגבעה פילגש "שהרי ב:
מישראל". רבבות כמה א:92)והפילה נט, בבאֿמציעא

דברים  (אונאת אשתו באונאת זהיר אדם יהא "לעולם
- קרובה" אונאתה מצויה, שדמעתה שמתוך רש"י) לצערה,

(רש"י). לבוא ממהרת אונאתה פורענות

.ÎdÏÚa ˙‡ ˙„aÎÓ ‰È‰zL ,‰M‡‰ ÏÚ eeˆ ÔÎÂ¿≈ƒ«»ƒ»∆ƒ¿∆¿«∆∆∆«¿»
epnÓ ‡¯BÓ ‰ÈÏÚ ‰È‰ÈÂ ,È‡cÓ ¯˙BÈa93Ïk ‰OÚ˙Â , ¿≈ƒ«¿ƒ¿∆»∆»»ƒ∆¿«¬∆»

ÂÈt ÏÚ ‰ÈOÚÓ94CÏÓ B‡ ¯O BÓk ‰ÈÈÚa ‰È‰ÈÂ .95, «¬∆»«ƒ¿ƒ¿∆¿≈∆»¿«∆∆
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‡OiM ‰Ó Ïk ˙˜Á¯Óe BaÏ ˙Â‡˙a ˙Îl‰Ó96‰ÊÂ . ¿«∆∆¿«¬«ƒ¿«∆∆»«∆ƒ¿»¿∆
ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈLB„w‰ Ï‡¯OÈ È·e Ï‡¯OÈ ˙Ba C¯c∆∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
.ÁaLÓe ‰‡ Ô·eMÈ ‰È‰È el‡ ÌÈÎ¯„·e .Ô‚eeÊa¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈ƒ¿∆ƒ»»∆¿À»

בכבוד 93) חייבים ואמך "אתה אמרו: א לא, [בקידושין
חייב  שהבן כשם כן, ואם לבן. האם השוו הרי - אביך"
חייבת  (=האשה) האם גם כן ובמוראו, אביו בכבוד

תשועה 94)בשניהם]. שבאת יעל של טיבה מה "וכי
בעלה  רצון ועושה היתה כשרה אשה אמרו, ידה? על גדולה
שהיא  אשה אלא בנשים כשרה אשה לך אין אמרו: מכאן -
וביתר  יא, פרק סוף אליהו' דבי ('תנא בעלה" רצון רוצה
מב). אות סוף ד, שופטים שמעוני' ב'ילקוט דיוק

הוא".95) ונגיד פקיד בביתו, קרח "אפילו ב: יב, מגילה
שורר  איש כל "להיות כב): א, (אסתר לפסוק שם מקביל

א 96)בביתו". סג, יבמות ראה רעה. באשה וחילופיהן
עדשים  תבשיל לי עשי לה כשאמר מצערתו; רב של שאשתו

עדשים. לו עשתה - קטנית קטנית, לו עשתה -

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברזל 1) צאן נכסי נדוניא, כתובה, הם מה רבינו בו ביאר

תקנת  הבנות, מזון והשבועה. כתובתה פרעון מלוג, ונכסי
וכיצד  שתשבע קודם ממטלטלין, כתובה שתגבה הגאונים
הפוגמת  בכתובתה, קרקע לה ייחד אותה, משביעין
מקום  כתובתה, הפוחתת או בפניו שלא הנפרעת כתובתה,
אומרת  היא כתובתה, גובה מתי עד כתובה, כותבין שאין
הקטן  נאמן אם בעולה, אומרים והיורשים נשאתי בתולה
ושתי  גיטין שני איפכא, או גט בלי כתובה בגודלו, להעיד

כתובות.

.‡,Ú˜¯˜ ÔÈa - dÏÚ·Ï ‰M‡‰ ˙ÒÎnL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ»¿«¿»≈«¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa2ÔÈ·zÎ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ„·Ú ÔÈa , ≈¿«¿¿ƒ≈¬»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿»ƒ

‡Èe„ ‡l‡ ,‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa3 ƒ¿««¿À»≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»¿¿»
ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ ÏÚa‰ Ïa˜ Ì‡Â .ÌÓL¿»¿ƒƒ≈««««¬»«¿¿»»»

‰˙Át Ì‡ - B˙eL¯a ˙ÈOÚÂ4BÏ ‰˙Át5Ì‡Â , ¿«¬≈ƒ¿ƒ»¬»»¬»¿ƒ
‰¯È˙B‰6BÏ ‰¯È˙B‰7Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - ƒ»ƒ»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈…

ÏÊ¯a8‡l‡ ,ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈ¯Á‡ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¿∆¿ƒ…ƒ≈«¬»«¿¿»»»∆»
È¯‰‰˙Át Ì‡ - ‰M‡‰ ˙eL¯a ‡È‰9,dÏ ‰˙Át ¬≈ƒƒ¿»ƒ»ƒ»¬»»¬»»

ÈÒÎ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - dÏ ‰¯È˙B‰ ‰¯È˙B‰ Ì‡Â¿ƒƒ»ƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‚BÏÓ10. ¿

למקום,2) ממקום ולהעבירם לטלטלם שאפשר חפצים
ניידי'. דלא 'נכסי שהם: לקרקעות בניגוד דניידי', 'נכסי

נדניך".3) את נתת "ואת לג): טז, (יחזקאל הפסוק מלשון
תוזל.4) או לה 5)תפסד לשלם אחראי והוא לחובתו,

הכתובה. בשטר שהוערכה כפי התמורה כל את כשיגרשנה
הוקרה.6) את 7)השביחה, לה מחזיר ואינו לזכותו,

כברזל,8)השבח. קיימת שהקרן מ"א. פ"ז, יבמות
שהיו  ולפי לשלם, חייב - כולה נגנבה או כלתה שאפילו
חייב  הרועה והיה וכך, כך בשומת הצאן לשום רגילים
נקראו  לכך הצאן, כל מתו אם אפילו השומא כפי באחריותן
ברזל" צאן "נכסי אחריותם: עליו מקבל שהבעל הנכסים

שם). נגנבה.9)('ברטנורא' ב'בראשית 10)או אמרו

עבדי  "מהו ה"א): פ"ז, יבמות ב'ירושלמי' (וכן פמ"ה רבה'
מליגת  כענין מלוג". מלוג אומר: שאתה כמו מלוג?
כך  הראש, ועוזבים השיער שתולשים הראש, (מריטת)
('הערוך' בה רשות לו ואין הקרן ומניח הפירות אוכל הבעל

מלג). ערך

.·Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰ ‡lL ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆≈»ƒ»∆…ƒ¿ƒ»»
‰a˙ka Ô˙B‡ e·˙k ‡ÏÂ dÏÚ·Ï11e¯‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò¯‡˙pL ¯Á‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡¯˜ Ïk‰ - ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eL¯a12,‰a˙k ¯wÚ ‡l‡ ‰a˙k ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â .Ô‰ ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»ƒ¿À»∆»ƒ«¿À»
‰‡Ó ‡e‰L13ÌÈ˙‡Ó B‡14˙ÙÒBz‰ ÌÚ ,15.„·Ïa ∆≈»»«ƒƒ«∆∆ƒ¿«

הכתובה.11) בשטר אותן רשמו לא האירוסין בשעת
לאכול 12) כיֿאם למכרם או לכלותם רשות לבעל ואין

ה"ז. פכ"ב לקמן שיתבאר כפי בלבד, זוז 13)פירותיהם
לאלמנה. לבתולה.14)- - לה 15)זוז מוסיף שהוא

רבינו  וסובר טז. הערה להלן וראה ה"ז), פ"י (למעלה משלו
ולוה. מלוה שבין חוב כל כדין כתובה, דין לנדוניא שאין
הכניסה  שלא כסף לאשה לתת חכמים שתיקנו מה כי
הכניסה  שהאשה מה אבל כתובה. להקרא ראוי זהו לבעלה,
והמקור  בעולם. חוב כשאר ודינו מ'כתובה' עדיף זה משלה,
יעשו  מה "מתה, פ:): (כתובות מהמשנה הוא רבינו לדעת
נכסי  (הם עמה?" והיוצאים הנכנסים ובנכסים בכתובתה
ולא  . . כתובה. להם "אין ק:): (שם וכן שם). רש"י - מלוג
בין  חילקו סג:) (כתובות דמורדת בסוגיא וכן בלאות".
במוספנו  וראה (מגידֿמשנה). נדוניתה לנכסי כתובה

רבינו'. 'תשובת

.‚eÚ„B‰ ¯·k16ÔÈ„Â ,‰M‡Ï ‰a˙k ewz ÌÈÓÎÁL , ¿»«¿∆¬»ƒƒ¿¿À»¿ƒ»¿ƒ
¯wÚ‰ ÔÈ„k ˙ÙÒBz‰17ÔÓÊ Ïk d˙Ba‚Ï ewz ‡ÏÂ . «∆∆¿ƒ»ƒ»¿…ƒ¿ƒ¿»»¿«

LiL ·BÁk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,‰ˆ¯zL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dL¯b19˙B·BË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡·e ,˙BiBÈ·e ˙BÚ¯Â¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú¯‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙È¯eaÊ ˙‡¯˜p‰21. «ƒ¿≈ƒƒ

ה"ז.16) פ"י למקומות 17)לעיל (פרט הדברים לרוב
ראה  לתוספת. עיקר בין חילוק שיש מפורש בהם שנאמר
מפורש  וכן וה"ה). ה"ב פכ"ד ולקמן ה"ח, פט"ו לעיל
ככתובה". התוספת) (=היינו כתובה ש"תנאי ב נד, בכתובות

"שקבוע".18) התימנים: "לא 19)ובכת"י א: פא, כתובות
מחיים". לגבות כתובה ואין 20)ניתנה ב. מח, גיטין

שאיש  ממה "יותר כי להנשא, כך משום שתימנע לחוש
וב'תוספות  נ.). (שם להנשא" רוצה האשה - לישא רוצה
כדי  תקניטנו שמא חכמים חשו כי מפרש: שם יו"ט'
בזיבורית. דינה לפיכך כתובתה, ותגבה שיגרשנה

('ערוך 21) אבנים מלאה שדה ופירושה: ערבית, מילה
ס"ה, קא סי' חו"מ לשו"ע בהגהותיו והרמ"א השלם').
זבורא  מלשון שבקרקע, הגרוע החלק - "זיבורית אומר

הע  מבעליֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב, ככל היא הרי
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.„B˙BÓ ¯Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MzL „Ú ‰a‚z ‡Ï -22ÁÈp‰ ‡lL …ƒ¿∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒƒ«

‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ,d˙a˙k BÏ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ,ÌeÏk dÏˆ‡∆¿»¿¿…»¿»¿À»»¿…»¬»
‰ÈÏÚM ‰Ó Ïk dÏ ÔÈÓLÂ .d˙B‡23B˙B‡ ÔÈ˙ÁBÙe , »¿»ƒ»»«∆»∆»¬ƒ

d˙a˙kÓ24‡Ïa ‰·Bb - BBˆ¯Ï dL¯b Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰Úe·L25dÏ ÔÁ˜Ï È¯‰L ;‰ÈÏÚL ˙eÒk ÔÈÓL ÔÈ‡Â , ¿»¿≈»ƒ¿∆»∆»∆¬≈¿»»»

‡È‰ ‡Ï ,d‡ÈˆB‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰Â ,Ô‰a ‰˙ÎÊÂ26. ¿»¿»»∆¿∆¿ƒ»…ƒ

ונשבע 22) עומד והוא בזרועו, ספרֿתורה אוחז "הנשבע
כי  ה"ח). פי"א שבועות הל' רבינו (לשון בכינוי" או בשם
אלא  יפרע לא יתומים, מנכסי להפרע "הבא הוא: כלל
נגבית  שאינה לנדוניא הדין והוא פז.). (כתובות בשבועה"
בהל' וכמבואר חוב, כל כדין בשבועה, אלא היתומים מן
בהלכותיו  אלפסי יצחק רבנו וכתב ה"א. פי"ד ולוה מלוה

חפץ. בנקיטת היא זו ששבועה שם, הבגדים 23)לכתובות
בחייו. לה שקנה גופה לא 24)שעל כי א. נד, כתובות

ממנו. ותלך שתקחם דעת על אלו דברים לה הקנה
ואם 25) כתובתה. לו מחלה או מכרה אם הוא יודע שהרי

"תשבע  טען: אם אולם, לו? יטען מי כלום, טוען אינו הוא
הי"ט. לקמן מפורש דינו - טענתי" על אין 26)לי ולפיכך

דכתובות). פ"ד סוף בהלכותיו (רי"ף גופה שעל כסות שמין

עז. כתובות (ראה להוציא אותם שכופים אלה כל אולם,
ואינו  הואיל שעליה, מה כל שמין - ה"ז) פט"ו, ולעיל

(מגידֿמשנה). לרצונו מגרשה

.‰ÎÂ‡l‡ d˙a˙k ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‡lL ,eÈ˜˙‰ Ô ¿≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿∆»«¿»»¿À»»∆»
Ú˜¯w‰ ÔÓ27ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ ‰·Bb dÈ‡Â . ƒ««¿«¿≈»»ƒ∆«∆»¿¿»ƒ

ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï28˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙BBf ˙Ba‰ ÔÈ‡Â . ¿««ƒ««««¿≈«»ƒ¿««ƒ«
dÈ‡Â .B˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ eÁ·ML Á·MÓ Ô‰È·‡¬ƒ∆ƒ∆«∆»¿¿»ƒ¿««ƒ»¿≈»

˙Ù¯BË29Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L Á·La d˙a˙Îa30ŒÛ‡ , ∆∆ƒ¿À»»¿∆«∆ƒ¿ƒ««≈««
el‡ ÌÈ¯·„e .Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb ·BÁ ÏÚaL ÈtŒÏÚ«ƒ∆««∆∆«∆«¿»ƒ≈

Ì‰ ‰a˙k ÈlwÓ31. ƒÀ≈¿À»≈

נוסח 27) ולפי מאיר. דרבי כרבנן ב. פא, ודף א. נא, כתובות
מפני  גובה אינה אלמנה רק האלמנה", תגבה "שלא זה:
שאינה  כשם לה, משועבדים אינם היתומים של שמטלטלין
הי"א). ממון נזקי מהל' (פ"ח אחר לבעלֿחוב משועבדים
אפילו  היא גובה עצמו, מהבעל כתובתה שגובה גרושה אבל
נראה  וכן ה"י). (שם אחר בעלֿחוב כמו המטלטלין, מן
שתגבה  שתיקנו הגאונים בתקנת ה"ז להלן רבינו מלשון
וכמו  לתקנה, צורך אין שבחייו הרי - בעלה" מות "אחרי
('מעשה  המטלטלין" מן גובה האלמנה "ונמצא בה"ח: כן
רבינו: בדברי הביא בתשובה הרשב"א אבל רוקח').
- הקרקע" מן אלא כתובתה האשה תגבה שלא "התקינו
(נדרים  הר"ן וכתב גרושה. ובין אלמנה בין משמע "האשה"
זמן  שאין מפני אחר מבעלֿחוב בזה גרועה שכתובה סה:)
(כשתמות  לעולם אותה תגבה שלא גם ויתכן ידוע, פרעונה
גם  וראה הקרקע. על אלא סומכת אינה ולפיכך בעלה) לפני

כט. הערה היו 28)להלן לא הנכסים אם א. נב, בכורות
ואח"כ  כתובתה, שיעור כדי בעלה מיתת בשעת שוים
מיתת  בשעת שוים שהיו כמה אלא גובה אינה - השביחו

שם). (רש "י תופסת.29)הבעל שלקח 30)חוטפת ,

כמבואר  לכתובתה, משועבדים שהם בחייו מבעלה קרקעות
ה"י. חכמים 31)בסמוך שהקילו הוא קל שם. בכורות,

אשה  - לישא רוצה משאיש ויותר הואיל כתובתה, בגביית
בעלֿחוב  אבל כ"כ, טובה עמו עשתה ולא להנשא, רוצה
ולא  השבח מן זכויותיו לאבד לו אין - ללוה טובה עשה
לשון  [ומסתימת קלב:). לבבאֿבתרא (רשב"ם בו מקילים
גם  מוסב שזה נראה כתובה", מקולי אלו "ודברים רבינו:
- הקרקע מן אלא כתובתה גובה שאינה הראשון, הדין על
הרשב"א  וכדעת אחר, בעלֿחוב מדין גרוע כתובה שדין הרי

כה]. הערה למעלה

.ÂÔÓ d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÏhzL ,‰a˙k ÈlwÓ ÔÎÂ¿≈ƒÀ≈¿À»∆ƒ…»ƒ»ƒ¿À»»ƒ
˙BÁt‰32ÌB˜Óa ‰M‡ ‡O ?„ˆÈk .˙BÚaËnaL «»∆««¿¿≈«»»ƒ»¿»

ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡ :¯Á‡ ÌB˜Óa dL¯‚Â ,„Á‡∆»¿≈¿»¿»«≈ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈ‡eOp‰«ƒƒƒƒ»¿«≈ƒ≈»
ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈLe¯b‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓƒ»¿«≈ƒ¿ƒ»»¿
dÏ Ô˙B - ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈ·BË ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒƒ»¿«ƒƒ≈»

ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ33?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ»¿«ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
da L¯t Ì‡ Ï·‡ ;Ì˙Ò ˙BÚÓ d˙a˙Îa ‰È‰La¿∆»»ƒ¿À»»»¿»¬»ƒ≈≈»

˙ÙÒBza ÔÈa ¯wÚa ÔÈa ,Úe„È ÚaËÓ34‡È‰ È¯‰ - «¿≈«»«≈»ƒ»≈«∆∆¬≈ƒ
‰nk BÏ Ô˙BpL ,Úe„È ÚaËÓ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÈ„k¿ƒ««¿∆∆¬≈«¿≈«»«∆≈«»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,e‰ÂÏ‰L35. ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

ובמשקלן.32) "מפני 33)בגדלן ב: קי, כתובות
מקום  לפי פעם שיפרע בה הקילו מדרבנן, היא שהכתובה
להקל  זה בכל וכוונתנו הגירושין, מקום לפי ופעם הנישואין
כשיש  זה וכל שם). לרבינו, המשנה (פירוש הפרעון" עליו
שהם  חכמים, לה שתיקנו ומנה מאתיים כדי המטבע בשווי
פ"י, לעיל כמבואר טהור, כסף של דינר ועשרים חמשה
אין  שהרי לפרוע, יכול הוא אין מזה פחות אבל ה"ח.
בעילת  בעילתו - הפוחת וכל . . ממאתיים. לבתולה פוחתין

ה"ט). (שם, משיעור 34)זנות פחות בו יהיה שלא ובלבד
כדלעיל. ומנה מאתיים ודין 35)החכמים, הי"א. פ"ד,

השטר, כתיבת מקום אחרי בו שהולכים החוב, כדין הנדוניא
ה"ט. פי"ז, ולוה מלוה בהל' וכמבואר

.Ê˙B·ÈLÈ‰ ÏÎa ÌÈB‡b‰ ewz36‰M‡‰ ‰È‰zL , ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ dÏÚa ˙BÓ È¯Á‡ d˙a˙k ‰·B‚37, »¿À»»«¬≈«¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

eÈ˜˙‰L C¯„k38ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ·BÁ ÏÚ·Ï39. ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿««ƒ¿ƒ«ƒ«¿¿ƒ
Ï‡¯OÈ ·¯a BÊ ‰wz ‰ËLÙe40È‡z ¯‡L ÔÎÂ . »¿»«»»¿…ƒ¿»≈¿≈¿»¿»≈

‰a˙k41ÔÈÏËÏhÓa ÔLÈÂ ,Ô‰ ‰a˙kk Ôlk - ¿À»À»«¿À»≈¿∆¿»¿ƒ«¿¿ƒ
'ÔÈ¯Îc ÔÈa' ˙a˙kÓ ıeÁ .Ú˜¯˜·k42e‡ˆÓ ‡lL , ƒ¿«¿«ƒ¿À«¿ƒƒ¿ƒ∆…»»

ËeLt Ô˙M¯È ‚‰Ó43·ÈLÈ‰ ÏÎa˙B44È‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿À»»»¿»«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ,‡¯Ób‰ ÔÈc ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ :¯ÓB‡≈«¬ƒƒ»«ƒ«¿»»∆≈¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ Ôn‡ ˙a˙k¿À«ƒ»∆»ƒ««¿«

עמ'36) התשובות חלק לכתובות, הגאונים' ב'אוצר ראה
א. נא, כתובות ב'תוספות' פ"ו, לכתובות ברי"ף ואילך, 210

יד. סי' דקידושין פ"ג ורא"ש א. סז, שהרבה 37)ודף מפני
ואשה  בלבד, מטלטלין במסחר בעיקר עוסקים אנשים
אנשים  היו כבר שבזמנם משום וגם עליהם. דעתה סומכת
סז.). לכתובות ורש"י (מגידֿמשנה, כלל קרקעות להם שאין
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שכתב  מ"ט) פ"ח (בכורות לרבינו המשניות בפירוש וראה
שמואל' 'בית ועי' השבח. מן אף שגובה זו תקנה שבכלל

סקי"ב. ק שמדין 39)הגאונים.38)סי' היתומים. של
לא.) פסחים (ראה לבעלֿחוב משועבדים הם אין תורה
אפילו  קיים, הלוה "בעוד סז:): (ב"מ רש"י וכביאור
מעותיו  הלוה לו שהרי בעלֿחוב, גובה כתפו שעל מגלימה
לביתו  ויכנס ביתֿדין שליח יבוא אמרה: והתורה ונשתעבד,
אתה  אשר "והאיש יא): כד, (דברים שנאמר משכונו, ויטול
כשמת  אבל החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה
ירשו  ואילו ממנו, לוו לא הרי וליתומים? לו מה הלוה,
של  נכסיו כי ערב, כדין מחיים, הנכסים משועבדים קרקעות,
מטלטלים  אבל סמך, עליהם - לו וכשהלוה ערביו, הם אדם
הואיל  המלוה, סמך עליהם לא שהרי ערב, דין להם אין
בבעלֿחוב, הגאונים ותקנת ולאבדם". להצניעם הלוה וביד

הי"ב. ממון נזקי מהל' בפ"ח גם 40)כתבה רבינו כתב כן
(אוצר  הגאונים' ב'תשובות הוא וכן שם. ממון, נזקי בהל'

.(211 עמ' שם, ועוד 41)הגאונים רפואתה הבנות, מזונות
שם. וב'תוספות' ברי"ף ראה ה"ב). פי"ב, (לעיל

בנים 42) - דכרין בנין ה"אֿב. פי"ט, לקמן מפורשת
ומקובל.43)הזכרים. ביטלוה 44)נפוץ גאונים וקצת

סי' פ"ד, כתובות ורא"ש ,186 עמ' נ: לכתובות ('מאירי'
כד).

.ÁeÚÓMLÂ eÚ„iL ˙BÓB˜n‰ ÏÎa e‚‰ ¯·k¿»»¬¿»«¿∆»«¿¿∆»«¿
ÔÈa ÈÚ˜¯˜nÓ ÔÈa :‰a˙ka e·zÎiL ,ÔÚÓLƒ¿»∆ƒ¿¿«¿À»≈ƒ¿«¿¿≈≈

ÈÏËÏËnÓ45ÌÈL‡Â ,‡e‰ ÏB„b Ôewz ‰Ê ¯·„Â . ƒ¿«¿¿≈¿»»∆ƒ»«¬»ƒ
z ‰Ê È¯‰L ;‰Ê ¯·„ e‚È‰‰ ÌÈB·e ÌÈÏB„bÈ‡ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»∆∆¬≈∆¿«

ÔBÓÓaL46ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰·B‚ ‰ÓÏ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆¿»¿ƒ¿»»«¿»»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈB¯Á‡ ˙w˙a ‡Ï ,‰Ê È‡˙a47. ƒ¿«∆…¿«»««¬ƒ

יורשי 45) ועל עלי קיבלתי . . . זו כתובה "אחריות שכותב:
מקרקעות  לקנות אני שעתיד מה ועל . . . אחרי
יבום  מהל' פ"ד לרבינו הכתובה נוסח ראה וממטלטלין".

שם. הגאונים' ב'אוצר הוא וכן שאפשר 46)הל"ג.
ה"ט. פ"ו, לעיל ראה בתורה, שכתוב מה על אפילו להתנותו

ה"ט.47) בסמוך מתבאר לזה, זה בין וההבדל

.Ë·˙k ‡lL È¯‰48‡O ‡l‡ ,‰a˙k‰ ¯ËLa Ck ¬≈∆…»«»ƒ¿««¿À»∆»»»
‰·Bb - ÌÈB‡b ÏL BÊ ‰w˙a Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ :Ì˙Ò49, ¿»ƒ»»≈«¿«»»∆¿ƒ»

¯·ca ÔÈ·MÈ˙Ó - ¯·c‰ eÏ ˜tzÒpL B‡ ,Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«∆ƒ¿«≈»«»»ƒ¿«¿ƒ«»»
ŒÏÚŒÛ‡ da Ôe„Ï ÌÈB‡b‰ ˙w˙a Ák ÔÈ‡L ;‰a¯‰«¿≈∆≈…«¿«»««¿ƒ»»««
˙wz Ì‰L ‰a˙k È‡z ÔÈ„k ,‰L¯t˙ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈¿À»∆≈«»«

ÔÈ¯„‰q‰50da ‡ÈˆBpL „Ú ,‰ÏB„b‰51ÔÓ ÔBÓÓ ««¿∆¿ƒ«¿»«∆ƒ»»ƒ
ÌÈL¯Bi‰52. «¿ƒ

ממטלטלי".48) בין ממקרקעי שידע 49)"בין שכיון
שישארו  המטלטלין אפילו נכסיו, כל לה שעבד - זו בתקנה

מותו. נכתבו 50)לאחר שלא אע"פ אומרים: אנו ובהם
ביתֿדין  תנאי שזהו נכתבו, כאילו - הכתובה בשטר

ה"ה). פי"ב, ולעיל נא., הגאונים.51)(כתובות תקנת בכח
הכתובה.52) בשטר כן כתב לא וגם זו, בתקנה ידע כשלא

שתגבה  ח', בהלכה רבינו שהזכיר הגדול" ה"תיקון וזהו

דברי  והשווה האחרונים'. 'תקנת מכח לא ה'תנאי' מכח
היו  במערב "אבל הי"א: פי"א, ולוה מלוה הל' רבינו
ומן  הקרקע מן לגבות שיש חובות בשטרי כותבים
תנאי  על גובה ונמצא מותו, אחר בין בחייו בין המטלטלין,
זו, בתקנה הלוה ידע לא שמא . . . התקנה מן יותר זה
בתקנת  כח שאין כדין, שלא יוצא יתומים ממון ונמצא

יתומים". בה לחייב האחרונים

.ÈÔÈ‡¯Á‡ ÏÚa‰ ÈÒÎ Ïk eÈ‰iL ,ÌÈÓÎÁ ewz „BÚÂ¿ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈««««¬»ƒ
ÔÈ‡·¯ÚÂ53‰Ó d˙a˙k elÙ‡ .‰a˙kÏ54BÏ LÈÂ , ¿«¿»ƒ«¿À»¬ƒ¿À»»»∆¿≈

„eaÚL ˙Áz Ïk‰ - ÌÈ·e‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜¯˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ B¯kÓnL Èt56‰ˆ¯È Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk ¯kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
Û¯ËÏ dÏ LÈ -57B‡ ‰pL¯‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»

ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ
‰Úe·La ‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - Û¯ËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ60˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk ÔÈ„k ,61‡lL È„k ,BÊ ‰w˙Â . ≈∆¿ƒ»«¬≈¿«»»¿≈∆…
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰a˙k ‰È‰z62. ƒ¿∆¿À»«»¿≈»

זוז.54)ערבים.53) ויכול.56)משכון.55)מאה
בחזקה.57) בניגוד 58)לקחת למישהו, נמכרו  שלא

וכן  משועבדים". "נכסים הנקראים: ללקוח, שנמכרו לנכסים
מנכסים  נפרעים "אין מ"ב): פ"ה, (גיטין במשנה מצינו
הלוקח  שהרי חורין", בני נכסים שיש מקום משועבדים
הימנו". לגבות מקום לך "הנחתי למלוה: אומר

א.59) פז, למעלה 60)כתובות וראה מ"ט. לכתובות רי"ף
ה"א.61)ה"ד. פי"ד, ולוה מלוה ובהל' א. מה, שבועות
מאתיים 62) לבתולה כותבים היו בראשונה ב: פב, כתובות

ועדיין  . . הכתובה). לאחריות נכסיהם משעבדים היו (ולא
(לפי  וצאי כתובתך טלי לה אומר עליה, כועס כשהיה
ותיקן  שטח בן שמעון שבא עד לכך), מיוחדת שהיתה
לה  ייחד (ולא לכתובתה אחראין נכסי כל לה כותב שיהא
יהיה  שעתה נכסיו, כל על וסומכת במטלטלין, כתובתה

שם.). 'תוספות' – לה וליתן מעות להוציא עליו קשה

.‡È‰ÓÏ‡‰ ˙‡ ÔÈL¯Bi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰Úe·Ma dÓˆÚ63- d¯Èc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ¯ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆ¯iM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙¯„B64˙È·a d˙B‡ ÔÈ¯ÈcÓe , ∆∆»∆»«∆ƒ¿«ƒƒ»¿≈

.d˙a˙k ˙ÏËB Ck ¯Á‡Â ,ÔÈcƒ¿««»∆∆¿À»»

לעצמה 63) היתר תורה היתומים, לפני טורחת שהיא מפני
וסוברת  מועט, דבר שלקחה בעוד כלום, לקחה שלא לישבע
חוץ  כשהיא והשבועה לה.), (גיטין טרחתה בשכר שזה
ארור, בקללת אלא בכינוי או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
ושמא  שם). ו'תוספות' רש"י (ראה כך כל חמור עונשה ואין
רוקח). ('מעשה לביתֿדין חוץ השביעוה הדיוטות שלשה

אם 64) אלו, מזונות מיני עלי "יאסרו ביתֿדין: לפני שתאמר
ענשה  אין נדרה על תעבור ואפילו מכתובתי", כלום קיבלתי

שם). ('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור
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.·È‰ÈL¯BÈ ÔÈ‡ - Ú·MzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈL¯BÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

Ú·MzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È¯‰ - Ú·MzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk ˙ÏËBÂ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ˙ÚaLƒ¿«««««ƒƒ¿∆∆»¿«∆ƒ¿∆

ÏÚa‰ dÏ ¯ÙÈ ‡nL ,˙ÏËBÂ ˙¯„B dÈ‡ Ï·‡68. ¬»≈»∆∆¿∆∆∆»»≈»«««

אחר.65) מבעל שבועה 66)בניה מוריש אדם "ואין
להשבע  יכולים הבנים שאין לפי מח.). (שבועות לבניו"
מלוה  הל' השווה שם). (רש"י אביהם שנתחייב זו שבועה

ה"ג. פי"ז, שני.67)ולוה זה 68)לבעל על סומכת והיא
כשנדרה  אבל וברש"י). לה: (גיטין שקר על וגובה ונודרת
הבעל  ש"אין להפר יכול השני בעלה אין - נישואיה לפני

(שם). בקודמין" מיפר

.‚ÈÚ˜¯˜ dÏ „ÁÈ69dÏ „ÁiL ÔÈa - d˙a˙Îa ƒ≈»«¿«ƒ¿À»»≈∆ƒ≈»
ÌÈ¯ˆn‰ ˙Úa¯‡a70„Á‡ ¯ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰·Bb - ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰Úe·L ‡Ïa ‰pnÓ d˙a˙k72dÏ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . ¿À»»ƒ∆»¿…¿»¿≈ƒ»«»
‡Ïa Ô˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÓi˜ ÔÓˆÚ Ô‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿≈«¿»«»ƒ∆∆»¿…
ÔÈÏËÏhÓ Ô‰a Á˜ÏÂ e¯kÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Úe·L¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓcÓ ÌÈiM‰ el‡L Ú„BÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿«∆≈«¿ƒƒƒ¿≈«ƒ«¿¿ƒ

ÔzÏËB - ÌÈBL‡¯‰73‰Úe·L ‡Ïa74. »ƒƒ«¿»¿…¿»

לכתובתך".69) תהא פלונית "שדה לה: שכתב
כל 71)הגבולים.70) את סימן שלא מתוך אומרים: ואין

עליה. דעתה סומכת ואינה צרכה, כל מיוחדת זו אין מצריה,
שמא 72) מחשש הוא השבועה עיקר כל כי א. נה, כתובות

- שדה לה שייחד זו אבל לכתובתה, כסף  צרור התפיסה
שם). (רש"י שהתפיסה הצרור היא ובכת"י 73)היא

נוטלת. לא 74)התימנים: שהראשונים הרי"ף, וכדעת שם.
שהם  זמן כל נדונייתה בנכסי והואֿהדין נמכרו. אלא נאבדו
ועומדים  מיוחדים שהם שבועה בלא נוטלתם קיימים,
הבעל  ואין נוטלת" אני "כלי לומר: יכולה שהרי לרשותה.
יבמות  ראה אביה. בית שבח משום - בדמיהם לסלקה יכול

הריב"ש). בשם (כסףֿמשנה ב סו,

.„È.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - d˙a˙k ˙Ó‚Bt‰«∆∆¿À»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÏÚa‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk≈«ƒ»¿«¿À»∆≈∆∆«««
ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :¯ÓB‡≈ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ

CÎÂ Ck ‡l‡75˙ˆ˜na ÌÈ„Ú ‰ÈÏÚ LÈ elÙ‡Â .76 ∆»»»»«¬ƒ≈»∆»≈ƒ«ƒ¿»
‰ÏËpM ‰Ó ÔBaLÁa dÓˆÚ ‰˜c˜„ elÙ‡Â ,‰ÏËpL∆»¿»«¬ƒƒ¿¿»«¿»¿∆¿«∆»¿»

‰Ëe¯t ÈˆÁa77‰Úe·La ‡l‡ ¯‡M‰ Ïhz ‡Ï -78. «¬ƒ¿»…ƒ…«¿»∆»ƒ¿»

לב 75) לשום מדקדק אינו מחבירו הנפרע ב. פז, כתובות
ונפרעה  הואיל וזו מדייק). (והפורע מחברו שקיבל מה לכל
כדי  שבועה עליה הטילו - הכל שנפרעה אפשר במקצת,

יותר,76)שתדייק. לה פורע היה אילו אומרים: אנו אין
הראשון. בפרעון שעשה כדרך עדים מזמין אין 77)היה

בשבועה. שלא כך משום ותיטול דייקנית שהיא מוכיח זה
ללשון  מקביל פרוטה", חצי בחצי הנוסח: התימנים ובכת"י
רש"י: ומפרש פרוטה", משוה פחות "פחות שם: התלמוד
פלוני, ביום לי נתת כך חשבון, עמו עושה שקיבלה במנה
משוה  פחות אפילו בחשבון ומצרפת פלוני, ביום וכך

הדין 78)פרוטה. חוב בשאר שגם בנדונייתה, הדין וכן
ה"א. פי"ד, ולוה מלוה בהל' כמבואר כך,

.ÂË‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰ zÏa˜˙ :ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««ƒ¿««¿¿«…¿ƒ∆∆…
‰Ïa˜˙pL ‰ÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ƒ¿««¿ƒ¿¿≈∆»≈ƒ»∆»∆ƒ¿«¿»
‡l‡ ‰a˙k‰ Ïk Ú¯tz ‡Ï - ˙ˆ˜Ó B‡ Ïk‰«…ƒ¿»…ƒ»«»«¿À»∆»

‰Úe·La79. ƒ¿»

של 79) דעתו להפיס כדי היא חכמים ותקנת שם. כתובות,
המכחיש  את מחייב אחד ש"עד התורה שבועת זו ואין בעל.
ולא  נשבעים שבתורה הנשבעים כל שהרי שבועה", -
כנ"ל. היא חכמים תקנת אלא ונוטלת, נשבעת וזו משלמין,

.ÊË.‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÂÈÙa ‡lL ˙Ú¯Ùp‰«ƒ¿««∆…¿»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÔÈc ˙Èa - BÏ CÏ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯bL È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆≈≈∆ƒ¿¿»«≈ƒ

d˙a˙k d˙B‡ ÔÈa‚Óe Ú·MzL ¯Á‡ ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ80. ¿ƒƒ¿»»««∆ƒ»««¿ƒ»¿À»»
Á¯Ë Ô‰Ï LiL ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ‰È‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»»∆≈»∆…«
- BÚÈ„B‰Ï ·B¯˜ ÌB˜Óa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¬»ƒ»»¿»»¿ƒ

BLÔÈÚÈ„BÓe BÏ ÔÈÁÏ81Ú·Mz - ‡B·È ‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ¿ƒƒƒ¿ƒ…»ƒ»«
Ïh˙Â82. ¿ƒ…

א.80) פח, קעד,81)שם בבבאֿבתרא ומקורו שם. הרי"ף
יתבע  לא חבירו את והמלוה ערביו, הם אדם של שנכסיו א

תחילה. הערב "שלא 82)את כן, הדין בבעלֿחוב ואפילו
ויושב  והולך חבירו של מעותיו נוטל ואחד אחד כל יהא

פח.). (שם לווין" בפני דלת נועל ואתה הים, במדינת

.ÊÈ?„ˆÈk .‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù - d˙a˙k ˙˙ÁBt‰«∆∆¿À»»ƒ¿««∆…ƒ¿»≈«
zÏa˜˙ :¯ÓB‡ ‡e‰ ,ÊeÊ ÛÏ‡a ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰ƒ»¿«¿À»¿∆∆≈ƒ¿««¿¿
ÈÏ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ÈzÏa˜˙ ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,Ïk‰«…¿ƒ∆∆…ƒ¿««¿ƒ¿¿≈ƒ
‰Ó‡ ,ÛÏ‡ ÈÏ ·˙kL ‰ÊÂ ;ÊeÊ ˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡83 ∆»¬≈≈¿∆∆»«ƒ∆∆¬»»
‰Úe·La ‡lL ˙Ú¯Ù BÊ È¯‰ - BÈ·Ï ÈÈa ‰˙È‰84. »¿»≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿««∆…ƒ¿»

˙B‡Ó LÓÁ ‡l‡ È˙a˙k ¯ËLa ÔÈ‡ :‰¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¬≈≈
,ÌeÏk ÊeÊ ÛÏ‡ Ba LiL ‰Ê ¯ËLa ˙Ú¯Ù dÈ‡ -≈»ƒ¿««ƒ¿»∆∆≈∆∆¿
CÎÈÙÏ .¯˜L ‡e‰L ˙„B‰ el‡Îe B˙B‡ ‰ÏËa È¯‰L∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»∆∆∆¿ƒ»

¯ËÙÂ ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL85. ƒ¿»¿«∆≈¿ƒ¿»

זוז.83) מאות חמש אלא אתבענו שלא בי האמין הוא
ב.84) פז, -85)כתובות זוז מאה חבירו את הטוען כדין

(ראה  מדרבנן היסת שבועת שנשבע בכל, כופר והלה
ה"ג). פ"א, ונטען טוען והל' מ: שבועות

.ÁÈ- ‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï :e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÌB˜Óe ;ÈÏËe ÈÚ·M‰ :ÔÈc ˙Èa dÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»≈ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»
:ÏÚaÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ‰Úe·La ‡lL Ú¯tz :e¯Ó‡L∆»«¿ƒ»«∆…ƒ¿»¿ƒ«««

dÏ Ô˙Â „ÓÚ86„Ú BÊ ‰ÚËa ÔÓ‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¬…¿≈»¿≈«»∆¡»¿«¬»«
.EÈ¯·„Ï ‰È‡¯ ‡È·zL∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆

בעלה.86) דעת להפיס כדי אותה משביעים אנו ואין

.ËÈ- È˙ÚË ÏÚ ÈÏ Ú·Mz :BÓˆÚÓ ÏÚa‰ ¯Ó‡»««««≈«¿ƒ»«ƒ««¬»ƒ
ÈÏËe ÈÚ·M‰ :dÏ ÔÈ¯ÓB‡87.ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·M˙Â , ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆

‰Úe·La ‡lL d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙È˙‰88B‡ , ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆¿À»»∆…ƒ¿»
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ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‡‰zL89‡Ïa epnÓ ‰·Bb - ∆¿≈∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…»ƒ∆¿…
- ÂÈL¯BiÓ ˙Ba‚Ï ‰‡a Ì‡ Ï·‡ .ÏÏk ‰Úe·L¿»¿»¬»ƒ»»ƒ¿ƒ¿»

Ú·Mz90.Ïhz Ck ¯Á‡Â ƒ»«¿««»ƒ…

רבינו 87) בדברי הוא וכן שם, וברי"ף א. מא, שבועות
למד  ומשם חוב, שטר בענין ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

אשה. כתובת לענין לה:88)רבינו שיאמר אףֿעלֿפי
וטלי". שאינה 89)"השבעי ה"יד) (דלעיל פוגמת כגון

בשבועה. אלא אם 90)נפרעת ממנו, אלא פטרה שלא
פו:). (כתובות בחייו כתובתה תגבה

.Î‡Ïa ÂÈL¯BiÓ d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙˙‰ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»ƒ¿»¿…
‰Úe·L91ÏÚ ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‰È‰zL B‡ , ¿»∆ƒ¿∆∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…«

‰Úe·L ‡Ïa Ô‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ÂÈL¯BÈ92Ï·‡ .Ì‡ ¿»¬≈∆∆≈∆¿…¿»¬»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯ËÏ ‰‡a93‡l‡ Û¯Ëz ‡Ï - »»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ…ƒ¿…∆»

‰Úe·La94ÔÈ‡L ;ÏÚa‰ dÈÓ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡ƒ»«««∆≈
Ï·‡ ,ÂÈL¯BÈ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‡l‡ ÏÈÚBÓ ÏÚa‰ È‡z¿««««ƒ∆»»»¿«¿»¬»

ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ „ÈÒÙ‰Ï95. ¿«¿ƒ»¬≈ƒ≈ƒ

מנכסי 91) נפרעים שאין להשבע, עליה הדין שמן אףֿעלֿפי
פז.). (כתובות בשבועה אלא שם.92)יתומים

הם 93) והרי נישואיה, אחרי הבעל בחיי ללקוחות שנמכרו
נכסים  שם אין אם כתובתה, לפרעון ואחראים משועבדים

ה"י. כדלעיל חורין, נתקבלה 94)בני שלא ללקוחות,
ה"ד. כדלעיל עדיין, בפט"ו 95)כתובתה רבינו כתב כן

פ"ט. בכתובות הרי"ף דעת וכן ה"ז. ולוה מלוה מהל'
הלוקח, למקח הבעל נאמנות שקדמה שכל סובר והראב"ד
נכסים  לקנות לו היה לא שהלוקח בשבועה, שלא גובה היא

לעצמו). הפסיד (והוא אנפשיה אפסיד ואיהו אלה.

.‡Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰L ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿«¿À»≈ƒ««»»
‰‡Ó ¯Á‡ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ d˙a˙k ‰·B‚Â ˙ÚaLƒ¿««¿»¿À»»¿»¬ƒ««≈»

‰L96˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa . »»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»¿≈
‰È·‡97ÔÈ‡ - d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡ Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ≈¿«¿À»≈ƒ««»»≈

‰a˙k ¯wÚ elÙ‡Â ,ÌeÏk dÏ98ÌBÈa ‰Ú·z elÙ‡Â , »¿«¬ƒƒ«¿À»«¬ƒ»¿»¿
dÏÚa ˙˙ÈÓ99ÔÈ‡ ‰a˙k ¯wÚ elÙ‡ ,‰Le¯b‰ ÔÎÂ . ƒ««¿»¿≈«¿»¬ƒƒ«¿À»≈
dÏ100‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú101. »«∆ƒ¿«¿À»

היתה 96) ליורשים, הכתובה מחלה אילו כי א. קד, כתובות
הכתובה. שטר להם הכ"ג.97)מוסרת בסמוך ראה

לאלמנה.98) זוז ומאה לבתולה, זוז שמא 99)מאתיים
שטרה. לו והחזירה מחלתה, או כתובתה נתקבלה

הוא 100) אם אבל לי, מחלה או פרעתי הבעל כשטוען
לפורעה. חייב - שם.101)מודה ברי"ף וכן א. פט, שם

.·Î·zÎÏ Ôk¯cL ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆«¿»ƒ¿…
‡l‡ ,‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa Ï·‡ ;‰a˙k¿À»¬»¿»∆≈«¿»ƒ¿…¿À»∆»
‰a˙k ¯wÚ ‰·B‚ BÊ È¯‰ - ÔÈc ˙Èa È‡z ÏÚ ÔÈÎÓBÒ¿ƒ«¿«≈ƒ¬≈»ƒ«¿À»
‰L¯b˙ ÔÈa - ‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»»¿«¿À»≈ƒ¿»¿»
‰˙È‰L ÔÈa dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡˙ ÔÈa≈ƒ¿«¿¿»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»

‰È·‡ ˙È·a102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï·‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a103. ƒ¿»»¿»

אע"פ 103)שם.102) בה שנאמר ביתֿדין מתנאי שאינה
הוא  הטוב מרצונו אלא כנכתבה. היא הרי נכתבה שלא

נאמנת. אינה - בידה כתובתה ואין והואיל מתחייב,

.‚ÎÔÈ‡L ÌB˜Óa ¯wÚ‰ ‰ÓÏ‡‰ ‰a‚z ‰nk „ÚÂ¿««»ƒ¿∆»«¿»»»ƒ»¿»∆≈
‰·Bb - dÏÚa ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈ¯OÚ „Ú - ‰È·‡ ˙È·a ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ Úa˙Ï ‰‡a Ì‡Â .‰L LÓÁÂ¿»≈»»¿ƒ»»ƒ¿…«««∆¿ƒ¿»≈
‰˜˙L ‡Ï - ‰ÏÁÓ ‡Ï el‡L ;ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ‰L»»≈»¿∆ƒ…»¬»…»¿»

‰Ê ÔÓÊ Ïk105:¯Ó‡zL È„k ÌÈL¯Bi‰ ÌÚ dÈ‡ È¯‰Â , »¿«∆«¬≈≈»ƒ«¿ƒ¿≈∆…«
.˙Èaa ÈnÚ Ô‰Â ÔÚ·˙lÓ ÈzÓÏÎƒ¿«¿ƒƒ¿»¿»¿≈ƒƒ««ƒ

אלא 104) כתובתה, להם שמחלה ראיה שתיקתה אין כי
היא  בושה פרנסתה, לה ונותנים אותה שמכבדים מפני

כתובתה. משלהם,105)לתבוע ניזונית שהיא אע"פ
מלתבוע  בושה אינה ביחוד, בה מטפלים ואינם הואיל
שם). למשנה יו"ט' ב'תוספות וראה קד. (כתובות כתובתה

.„ÎCÎÈÙÏ106CÈÏBÓ BÓˆÚ L¯Bi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ - da ÏtËÓe ‰È·‡ ˙È·Ï ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ¯Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆

LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Ú·z ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
L¯Bi‰107. «≈

על 106) ראיה שתיקתה אין בושה, שהיא ובשעה הואיל
קד:).107)מחילתה. (שם בה שנהג הגדול הכבוד מחמת

כדין  התוספת ודין לביתה, מזונותיה להוליך בעצמו בטרחו
אלא  התוספת, בסכום מודים היתומים שאפילו הכתובה,
והיא  שנה כ"ה עליה שעברו כל להם, שמחלה שטוענים
חוב  כדין נדונייתה ודין התוספת. גם הפסידה אביה, בבית
קד.). (שם בגמרא כמבואר מחילה, דין בו דנים לא שלעולם
בעלֿחוב  כדין שדינה לעולם, כתובתה גובה הגרושה וכן

(שם).

.‰ÎÈ˙a˙k ¯wÚÂ È˙‡O ‰Ïe˙a :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈL¯BÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈ¯ÓB‡ »«ƒ¿«««¿»¿ƒ¿»ƒ»

dÏ eOÚL e‡¯L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ - ‰‡Ó ‡l‡ dÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»≈»ƒ≈≈ƒ∆»∆»»
Ô˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL‡ e‚‰pL ˙B‚‰n‰«ƒ¿»∆»¬«¿≈»»ƒ«¬»

‰ÁÓO ÈÈÓ ÔB‚k ,‰Ïe˙·Ï109B‡ ÌÈ¯˙k B‡ ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ
LeaÏÓ110Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·c ¯‡L B‡ ,Úe„È «¿»«¿»¿»ƒ∆≈ƒ»

‰Ïe˙·Ï ‡l‡111ÔÈ‡ Ì‡Â ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ∆»ƒ¿»¬≈∆∆»«ƒ¿ƒ≈
‰Ó ˙ÏËB BÊ È¯‰ - ‰Êa ÌÈ„Ú dÏ112‰È‰ Ì‡Â . »≈ƒ»∆¬≈∆∆»∆¿ƒ»»

È¯‰L ,‰¯Bz‰ ˙Úe·L BÚÈaL‰Ï dÏ LÈ - Ìi˜ ÏÚa‰««««»≈»¿«¿ƒ¿««»∆¬≈
‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰113BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔËw‰ ÔÓ‡Â . »¿ƒ¿»««¬»¿∆¡»«»»¿»ƒ¿»¿

˙ÈBÏÙÏ ‰OÚpL ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk È‡ ¯eÎÊ :¯ÓBÏÂ¿«»¬ƒ¿∆»ƒƒ»»∆«¬»ƒ¿ƒ
˙BÏe˙a‰ ‚‰Ó114ÌB˜Óa - el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L115.e¯Ó‡L BÓk , ∆≈¿ƒ¿À»¿∆»«¿

נתאלמנה.108) לפניה,כתובות109)אם "רקדו ב: טז,
כלומר  תרומה, יין של כוס בשורה", של כוס לפניה העבירו

ראשית. כתרומת ראשית על 110)זו צעיף "הינומא"
מגולות, עיניה שאין ומתוך עיניה, על משורבב ראשה
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יז: (שם תנומה שם על - הינומא בתוכו, לפעמים מנמנמת
טו:111)וברש"י). (שם לתינוקות קליות חילוק כגון
נישאות.112)במשנה). בתולות - נשים "רוב א: טז, שם

בהינומא), שיצאת (יודעים קול לה יש בתולה הנישאת וכל
רובה". נתערער - קול לה ואין הואיל במנה,113)וזו

ומב:). לח: (שבועות התורה מן שבועה חייב במקצת ומודה
- קרקעות? שעבוד כפירת על נשבעים שאין ואףֿעלֿפי
הוא  חייב המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
ובלחםֿ בראב"ד ,72 עמ' טז. לכתובות (ה'מאירי' בשבועה
החכמים, לשבועת התורה שבועת בין וההבדלים משנה).
התורה  בשבועות מהם: ואחד א. מא, בשבועות מנויים
משלם) ואיני נשבע איני אמר (אם הנתבע לנכסי יורדים
אלא  לנכסיו יורדים אין - דרבנן ובשבועה לתובע. ונותנים
נידויו, תבע ולא בא לא ואם יום, שלשים אותו מנדים
ונטען  טוען הל' רבינו (מלשון מרדות מכת אותו מלקים

ה"דֿה). נישאות,114)פ"א בתולות - נשים ורוב הואיל
שכתב  ומכיון כח.). (כתובות גמורה לעדות צריכים אנו אין
שאפילו  אלא שנים, שצריך נראה עדים" יש "אם למעלה
כסףֿ ועי' ,132 עמ' שם ('מאירי' נאמנים קטנים שניהם

הרי 115)משנה). שכותבים במקום כי ב. טז, כתובות
אם  כאלמנה, או כבתולה נשאת אם בכתובה לראות אפשר
שלא  מודים היורשים או והבעל הכתובה, שנאבדה לא

(מגידֿמשנה). נשאת" "בעולה שטוענים: אלא נפרעה,

.ÂÎ,˙Ó‡ - ÈzL¯b :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿«¿»≈«¿«ƒ∆¡∆∆
dÏÚa ÈÙa ‰Èt ‰fÚÓ dÈ‡L116‰M‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆≈»¿ƒ»»∆»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»»ƒ»

‰¯Ó‡Â ,Ëb dnÚ ÔÈ‡Â ‰a˙k ¯ËL ‰‡ÈˆB‰L∆ƒ»¿«¿À»¿≈ƒ»≈¿»¿»
‡e‰Â ,È˙a˙k ÈÏ Ôz ,Èhb „·‡Â ÈzL¯b :dÏÚ·Ï¿«¿»≈«¿«ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿À»ƒ¿
Ï·‡ ;‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔzÏ ·iÁ - CÈzL¯‚ ‡Ï :¯ÓB‡≈…≈«¿ƒ«»ƒ≈»ƒ«¿À»¬»
,dL¯bL ‰È‡¯ ‡È·zL „Ú ,˙ÙÒBz‰ dÏ Ô˙B BÈ‡≈≈»«∆∆«∆»ƒ¿»»∆≈¿»

d„È ˙ÁzÓ ‰a˙k‰ ÌÚ Ë‚ ‡ˆiL B‡117. ∆≈≈≈ƒ«¿À»ƒ««»»

א.116) קטז, רבינו,117)יבמות על משיג הראב"ד
הכתוב  (מלשון הם טלואות במות אלו דברים ואומר:
יוצא  גט וכאילו פניה, מעיזה אינה שאם טז) טז, יחזקאל
ועוד  התוספת. על גם נאמנת תהיה לא למה  ידה, מתחת
לגבות  נאמנת היא שאין וסובר, רבינו דברי על חולק הוא
אלא  לכתחילה לאחר להנשא נאמנת אינה וגם כתובתה,
"לא  לכתחילה תינשא תאמר שאם תצא. לא נשאת שאם
וה'מגיד  בעלה". תחת יושבת אבינו לאברהם בת הנחת
במליצה: הראב"ד דברי על ומשיב רבינו, את מצדיק משנה'
מפרשים" הרבה קרבן עליהן הקריבו כבר אלו, "במות
ראיות  ומביאים לכתחילה, להנשא שנאמנת ג"כ הסוברים
להנשא  שמותרת ומכיון בש"ס, סוגיות מכמה לכך
בשטר  לה כתב שכך כתובתה, מקבלת ממילא לכתחילה,
(יבמות  לך" שכתוב מה תטלי לאחר, תנשאי "אם כתובתה:
תוספת  גם תקבל "א"כ הראב"ד: שהקשה ובמה קיז.).
מתגרשת  מצינו "לא עוז': ה'מגדל השיב יפה - כתובתה?"
עלֿמנת  לה כתב שלא תוספת, שתגבה ולרצונה כרחו בעל
פט"ו  לעיל (השווה אחר" עם ותאכל ותלך ממנו שתצא
לאברהם  בת הנחת לא כן אם הראב"ד: שהשיג ובמה ה"י).
"בת  ואמר: עוז', ה'מגדל תמה בעלה? תחת יושבת אבינו

אברהם  לזרע סימן והלא פניה, תעיז איך אבינו אברהם
רבינו, וכדעת עט.). ביבמות (כמבואר ביישנים?!" אבינו
אלא  ז"ל. והרשב"א התוספות בעלי רבותינו גם קיבלו
אלא  נאמנת שאינה העירו א קטז, ליבמות שב'תוספות'
אינה  - כתובתה תבעה אם אבל כתובתה, תובעת כשאינה
רבינו, לדעת ואילו לא. הלכה בסמוך וכמבואר נאמנת,
וראה  לפנינו. כמבואר כתובתה, כשתובעת אפילו נאמנת

ס"ב. יז סי' אהע"ז שו"ע

.ÊÎÏk dÏ Èz˙Â ÈzL¯b ,‰È‰ Ck :ÏÚa‰ dÏ ¯Ó‡»«»«««»»»≈«¿ƒ¿»«ƒ»»
¯·BL ÈÏ ‰·˙ÎÂ ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,‰a˙k‰118„·‡Â , «¿À»ƒ»¿∆∆¿»¿»ƒ≈¿»«

·iÁ˙È ‡ÏÂ 'ÈzL¯‚ ‡Ï' ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ - È¯·BL¿ƒƒ∆»«…≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
˙ÙÒBza119ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaLÓe .ÔÓ‡ ,120˙BÂ ,Ô «∆∆∆¡»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈

˙q‰ ˙Úe·L ‡e‰ ÚaLÂ ,¯wÚ‰ ˙‡ dÏ121ÏÚ »∆»ƒ»¿ƒ¿«¿«∆≈«
.˙ÙÒBz‰«∆∆

קבלה.118) כו.119)שטר הלכה למעלה כמבואר
כתובתה.120) עיקר טענת 121)על תובעתו היא שהרי

ויפטר. היסת שבועת להשבע עליו כופר, והוא ודאי

.ÁÎC¯c Ì‡ ,‰a˙k ¯ËL d„Èa ÔÈ‡Â Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ƒ»≈¿≈¿»»¿«¿À»ƒ∆∆
d˙a˙k ¯wÚ ‰·Bb - ‰a˙k e·zÎÈ ‡lL ÌB˜Ó B˙B‡»∆…ƒ¿¿¿À»»ƒ«¿À»»

d„ÈaL Ëba122¯wÚ elÙ‡ - ‰a˙k ·zÎÏ Ôk¯c Ì‡Â ; «≈∆¿»»¿ƒ«¿»ƒ¿…¿À»¬ƒƒ»
‰a˙k ¯ËL ‡ÈˆBzL „Ú dÏ ÔÈ‡123e¯‡aL BÓk ,124. ≈»«∆ƒ¿«¿À»¿∆≈«¿

.¯ËÙÂ ,d˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Úe·L ÏÚa‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»«««¿«∆≈««¬»»¿ƒ¿»

לה 122) וכתבתי עירי בני מנהג שיניתי לומר נאמן ואינו
פט.). עכשיו,123)(כתובות לה אשלם אם לומר: שיכול

אלמנה, בתורת ותגבה כתובתה תוציא מותי אחרי שמא
עדים  יש ואם שם). (רש"י נפרעתי ולא נתגרשתי לא לומר
כותבים  שאין כמקום זה הרי - נשרפה או הכתובה שאבדה
ס"ו). ק סי' אהע"ז (רמ"א שבידה בגט וגובה כתובה,

הכ"א.124) לעיל

.ËÎ˙Ba˙k ÈzLe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰125ÈzL ‰·Bb - ƒ»¿≈ƒƒ¿≈¿À»¿≈
˙Ba˙k126Ë‚Â ˙Ba˙k ÈzL ‰‡ÈˆB‰ .„Á‡127dÈ‡ - ¿Àƒ»¿≈¿À¿≈∆»≈»

Ì‡ ?‰·Bb Ô‰Ó BÊ È‡Â .˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡ ‰·Bb»∆»¿À»««¿≈≈∆»ƒ
˙BÂL Ô‰ÈzL128,‰BL‡¯‰ ˙‡ ‰B¯Á‡‰ ‰Ïha - ¿≈∆»ƒ¿»»«¬»∆»ƒ»
˙Ù¯BË dÈ‡Â129‰B¯Á‡‰ ÔÓfÓ ‡l‡130‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»∆∆∆»ƒ¿«»«¬»¿ƒ»»

dz¯·Á ÏÚ ˙ÙÒBz Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a131‰ÊÈ‡a ‰·Bb - ¿««ƒ¿≈∆∆∆«¬∆¿»»¿≈∆
‰ˆ¯zL Ô‰Ó132.‰iM‰ ÏËa˙e , ≈∆∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»

גט 125) לזמן קודם ראשונה כתובה וזמן פעמיים. שגירשה
שני. לגט קודם שניה כתובה וזמן משני 126)ראשון,

פט:). (כתובות הרי 127)נישואיה לגט, קודם שתיהן וזמן
אחת. פעם אלא נתגרשה שתיהן.128)שלא סכום

המגרש.129) מבעלה נכסים שקנו מהלקוחות
על 130) לו שתמחול שניה כתובה לה כתב שלפיכך

בין  הלקוחות שקנו מה וכל ראשונה, כתובה של שעבודה
משועבד  אינו - השניה לכתיבת הראשונה הכתובה זמן

מסכום 131)לכתובתה. גדול יותר סכום לה כתב שבשניה

טורפת 132)הראשונה. אינה המרובה בכתובה רוצה אם
שבראשונה, מזמן לטרוף רוצה ואם האחרונה, מזמן אלא
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אמר  כאילו והרי שבשניה. הסכום את לגבות זכות לה אין
גבי  - ראשונה על שעבוד למחול תתרצי "אם מתחילה: לה
הראשונה  גבי - לא ואם מרובה. שהיא שניה  כתובה
בהכרח  שוה, שתיהן כשסכום אבל וברש"י). (שם המועטת"

כתבה. למה כן לא שאם הראשונה, את שניה בטלה

.Ï˙Á‡ ‰a˙Îe ÔÈh‚ ÈzL ‰‡ÈˆB‰133‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ƒ»¿≈ƒƒ¿À»««≈»∆»
Ì˙Ò d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰L ;˙Á‡ ‰a˙k134 ¿À»««∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»¿»

Ú -d¯ÈÊÁ‰ ‰BL‡¯‰ d˙a˙k Ï135Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ . «¿À»»»ƒ»∆¡ƒ»ƒ»≈
ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰a˙Îe136‰a˙kÏ Ì„B˜ Ëb Ì‡ :137 ¿À»««ƒ««««ƒ≈∆«¿À»

·zÎÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ,‰a˙k ¯wÚ ‰Ê Ë‚a ‰·Bb -»¿≈∆ƒ«¿À»ƒ≈«¿»ƒ¿…
‰˙ÎÊ È¯‰L ,BÊ d˙a˙Îa LiM ‰Ó Ïk ‰·B‚Â ,‰a˙k¿À»¿»»«∆≈ƒ¿À»»∆¬≈»¿»

Ëb‰ ˙‡ ‰Ó„˜ ‰a˙k Ì‡Â ;B˙˙ÈÓa da138dÏ ÔÈ‡ - »¿ƒ»¿ƒ¿À»»¿»∆«≈≈»
‰BL‡¯‰ d˙a˙k ÏÚL ,˙Á‡ ‰a˙k ‡l‡∆»¿À»««∆«¿À»»»ƒ»

d¯ÈÊÁ‰139. ∆¡ƒ»

והיא 133) כתובה, לה כתב ולא שנית נשאה שגירשה, אחרי
גירשה  ואח"כ הראשונה, כתובתה מה משום גבתה לא

אחת. וכתובה גיטין שני בידה הרי כתב 134)שנית, ולא
הראשונה. כתובתה את גבתה לא והיא חדשה, כתובה לה

ומת.136)שם.135) ונשאה וחזר שכתב 137)שגירשה
השניים. נישואיו עם כתב 138)לה לא שנית, שכשנשאה

כתובה. א.139)לה צ, שם

.‡Ï,‡OpzL È„k 'ÈÏÚa ˙Ó' ¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰M‡‰»ƒ»∆¡∆∆«≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»≈
ÔÈLe¯b ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk140- ‰a˙k‰ È‡zÓe . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒƒ¿»≈«¿À»

·˙kM ‰Ó Ïk Ïhz ,B˙BÓ ¯Á‡ ¯Á‡Ï ‡Opz Ì‡L∆ƒƒ»≈¿«≈««ƒ…»«∆»«
d˙a˙Îa dÏ141:‰¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï ‰‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»»¿≈ƒ¿»¿»

‰a˙k ÌL ‰¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿ƒ»≈¿À»
d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ÌÏBÚa142 »»«ƒƒ»¿ƒ»≈«¿ƒƒ»

ez ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a .d˙a˙k dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿À»»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿
a˙k ˙‡ ÈÏ;d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ ÔÈ‡ ‡Op‰Ï Û‡ - È˙ ƒ∆¿À»ƒ«¿ƒ»≈≈«ƒƒ»

,˙Ó ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰Â ,‰‡a ‰a˙k‰ È˜ÒÚ ÏÚL∆«ƒ¿≈«¿À»»»«¬≈∆¿∆¿«∆…≈
ÌÈiÁÓ ‰a˙k ÏhÏ ‡l‡ ,‡Op‰Ï dzÚc ÔÈ‡Â¿≈«¿»¿ƒ»≈∆»ƒ…¿À»≈«ƒ

„·Ïa143‡Op‰Ï Èe¯Èz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â ‰‡a . ƒ¿«»»¿»¿»≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ˙BÂ ‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - È˙a˙k ˙‡ ÈÏ e˙e¿ƒ∆¿À»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»≈¿¿ƒ
ÔÈ‡eOp‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰È¯·c ¯wÚL ÈtÓ ,d˙a˙k dÏ»¿À»»ƒ¿≈∆ƒ«¿»∆»«ƒ¿≈«ƒƒ
È˙a˙k ˙‡ ÈÏ ez :‰¯Ó‡Â ‰‡a Ì‡ Ï·‡ ;‰‡a»»¬»ƒ»»¿»¿»¿ƒ∆¿À»ƒ
dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈ¯ÈzÓ - ‡Op‰Ï Èe¯Èz‰Â¿«ƒƒ¿ƒ»≈«ƒƒ»¿≈¿ƒ»

d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰OÙz Ì‡Â .‰a˙k144. ¿À»¿ƒ»¿»≈ƒƒƒ»»

הט"ו.140) אלא 141)פי"ב נגבה ממון שאין אע"פ
תיטול  זאת בכל בלעדה, עדות שום אין וכאן שנים, בעדות
לאחר, תנשאי "אם הכתובה: בשטר לה כתב שכך כתובתה,
קיז.). (יבמות להנשא הותרה והרי לך" שכתוב מה תטלי

מחלה 142) ולא כלום אצלה הניח שלא האלמנה, שבועת
ה"ד. לעיל כמבואר כתובתה, שם.143)לו

ולפיכך 144) באה, הכתובה עסקי על אם אנו, מסופקים
באה  נישואין עסקי על או כתובתי", "תנו לומר: הקדימה
שבממון  ספק וכל כראוי, דבריה לנסח יודעת שאינה  אלא
לך  ואין בממונו זכה שמא כי מידו, מוציאין אין תפש אם -

כתובתה, לה נותנים שאין ואע"פ מידו. להוציאו רשות
לומר  נאמנת אשה הדין ומצד הואיל להנשא אותה מתירים
ותאסור  עצמה מקלקלת שאינה "חזקה מחמת בעלי, מת
סופו  חי, הוא שאם . . . השני ועל הראשון בעלה על עצמה
גירושין  הל' לקמן רבינו (לשון חי" שהוא ייודע או לבוא
ספק  אלא אינו בדבריה שנתעורר הספק וכל הט"ז), פי"ב
יז, סי' (אהע"ז ובשו"ע (כסףֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ"ד):

כתובה". שהזכירה כיון

ה'תשפ"א  תשרי ד' שלישי יום

עּׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
לגבות 1) קודמת לנישואין שהקודמת רבינו בו ביאר

לו  ואין רבות נשים הניח ברזל, צאן בנכסי טענות כתובתה,
בהסכמתה, בעלה מכר אשה, כתובת ערב הכתובות, כל כדי
כתובתה. מוחלת או מוכרת הכתובה, לצורך קרקעות מכירת

.‡˙‡OpL Ïk - ˙ÓÂ ˙Ba¯ ÌÈL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»»ƒ«»≈»∆ƒ»
‰lÁza2˙ÏËB Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡Â .d˙a˙k ÏhÏ ˙Ó„B˜ «¿ƒ»∆∆ƒ…¿À»»¿≈««≈∆∆∆

‰Úe·La ‡l‡3‰¯iMM ‰Ó ‡l‡ ‰B¯Á‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»
‡È‰ Ì‚Â ,‰ÈÙlL4˙ÚaL5Ì‡ ÔÎÂ .¯‡M‰ ˙ÏËBÂ ∆¿»∆»¿«ƒƒ¿««¿∆∆«¿»¿≈ƒ

‰·Bb - Ì„B˜ ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ :·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‰È‰»»»»¿«ƒ»»«≈∆
‰Ó„˜ ‰a˙k‰ Ì‡Â ;‰lÁz ·BÁ ÏÚa6‰M‡‰ ‰·Bb - ««¿ƒ»¿ƒ«¿À»»¿»»»ƒ»

‰lÁza7.·BÁ ÏÚ·Ï ¯‡Lp‰Â , «¿ƒ»¿«ƒ¿»¿««

השנייה.2) כתובת לזמן קודם כתובתה אף 3)שזמן
הראשונה  נשבעת זאת בכל שישביעון, יתומים שאין באופן
משל  גבית שלא לי "השבעי טוענת: השנייה כי לשנייה,
וכן  כתובתי", לגבות ממה לי יישאר לא אולי כי כלום  בעלי
שמא  הטעם, מאותו לרביעית והשלישית לשלישית השנייה

כתובתה. לגבות ממה למאוחרת יישאר האחרונה.4)לא
שלוש 5) שגבו השדות, מאלו אחת שדה תימצא שמא כי

וסוף  גזלה, כי הבעל) (של שלו שאינה - הראשונות הנשים
ותוציא  שתחזור פי על ואף ממנה, ויטלוה הבעלים שיבואו
מאוחר  חוב בעל שהרי שגבתה, השדה את האחרונה מידי
האחרונה  זאת כי לטעון היא יכולה - מידו מוציאים שקדם
ממנה  יטלו סוף סוף כי היא ויודעת כתובתה קבלה כבר
כראוי  ולשמרה לעובדה השדה על עין תשים ולא זו שדה
כתובתה. את עוד קבלה שלא תשבע ולכן ותיפסד,

לווה.6) כן ואחרי כתובה לה וכתב אשה כי 7)שנשא
חוב. בעל לשעבוד קדם הקרקע על שעבודה

.·e‡aL Ú˜¯w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚL·e ÌÈ‡eO ˙ÚLa BÏ ‰Èe˜ ‰pnÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ∆»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»»∆»»

Ì„Bw‰ ÏkL ,Ô˙B ÔÈc‰L ;‡e‰‰ÎÊ ‰lÁz ¯ËLa ∆«ƒ≈∆»«≈ƒ¿»¿ƒ»»»
ÔÈa ,‰ÂÏÂ BÊ ¯Á‡ BÊ ÌÈL ‡O Ì‡ Ï·‡ .‰lÁz¿ƒ»¬»ƒ»»»ƒ««¿»»≈
‰ÂÏÂ ‡OpL ¯Á‡Â ,ÔÈ‡eO ¯Á‡ ÔÈa ÔÈ‡eO Ì„…̃∆ƒƒ≈««ƒƒ¿««∆»»¿»»
Ôlk „eaÚML ;„Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ôlk - Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«À»¿ƒ¿∆»∆ƒ¿À»

ÏkÏ „aÚLÓ ‰È‰ ‰wL ‰ÚLaL ,‡a „Á‡k8ÔÈ‡Â , ¿∆»»∆¿»»∆»»»»¿À¿»«…¿≈
‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‡k9. »ƒ¿ƒ»

ונשתעבדה 8) לשניהם, חייב היה כבר הקרקע שקנה בשעה
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כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל
נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל

לגמרי.

.‚„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙B¯ËM‰Â ˙Ba˙k‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿««¿À¿«¿»À»∆»
˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa ,˙Á‡ ‰ÚL B‡10ÔÈ˜ÏBÁ - »»««¿»∆¿ƒ»¿ƒ

‰ÎÊÂ Ì„wL Ïk ,ÌÏBÚÏe .Ì„B˜ ÌL ÔÈ‡L ,„Á‡k¿∆»∆≈»≈¿»»∆»«¿»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - d˙a˙k È„k B‡ B·BÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."oilhlhna dnicw oic oi`y"

אדם  שכאשר העניינים, פנימיות על־פי זה דין לבאר יש
החומריים  ענייניו ואת עצמו את ועושה מחשיב
וממילא  במטלטלין" קדימה דין ש"אין הרי "מטלטלין",
אין  כי טענתי'" "אקדמי' שהוא היצה"ר טענת מתבטלת

במטלטלין. קדימה
(214 cenr a"l wlg y"ewl itÎlr)

פלוני 10) ביום בשטרותיהם כותבים שהיו ירושלים, כגון
פלונית. לבעל 11)בשעה משועבדים המטלטלין שאין

מטלטלים  שיקנה אדם לך אין נשתעבדו, אילו כי חוב.
אין  שהרי המוכר, של חוב בעלי ממנו יטרפו שמא מחבירו

להיזהר הלקוחות שידעו קול, בקנייתם.להם

.„ÏÚa ‡·e ,·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚÂ BzL‡ ˙‡ L¯bL ÈÓƒ∆≈≈∆ƒ¿¿»»¿«»««
·BÁ‰ È„k Ú˜¯˜Â ˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,˙Ba‚Ï ‰M‡‰Â ·BÁ¿»ƒ»ƒ¿¿»»¿«¿«¿≈«

˙BÚÓ ÏËB ·BÁ ÏÚa - ‰a˙k‰Â12˙ÏËB ‰M‡‰Â , ¿«¿À»««≈»¿»ƒ»∆∆
Ú˜¯w‰ ÔÓ d˙a˙k13ÔÈ‡L Ú˜¯˜ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿À»»ƒ««¿«¿ƒ≈∆»«¿«∆≈

‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ‰È‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL ˙Ba‚Ï È„k da14- »¿≈ƒ¿¿≈∆¿…»»»ƒ¿ƒ»
- ÌeÏk ‰M‡Ï ¯‡L Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï B˙B‡ ÔÈ˙B¿ƒ¿««¿ƒƒ¿«»ƒ»¿
ÏÚa È¯‰L .·BÁ ÏÚa ÈtÓ ‰Ácz - Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhzƒ…¿ƒ«ƒ»∆ƒ¿≈««∆¬≈««
‰¯ÒÁ ‡Ï ‰M‡‰Â ,ÂÈ˙BÚÓ ‡ÈˆB‰Â „ÈÒÙ‰ ·BÁƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ»…»¿»
‰ˆB¯ ‰M‡ ,‡OÏ ‰ˆB¯ LÈ‡‰MÓ ¯˙BiL ;¯·„»»∆≈ƒ∆»ƒ∆ƒ»ƒ»»

.‡Op‰Ï¿ƒ»≈

מעות.12) לו הלווה כלום,13)שהרי לו נתנה לא שהרי
הקרקע. שיעבוד על רק זמן 14)וסמכה שהיה כגון

כן  ואחרי ולווה שנשא או אחד. מיום חוב והשטר הכתובה
קרקע. קנה

.‰˙nL ÈÓ ÔÎÂ15Ú˜¯˜Â ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡ ÁÈp‰Â ¿≈ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ»««¿«¿«
ÏÚa ÈtÓ ˙ÈÁ„ ‰M‡‰ - ‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈««

.‰lÁz B·BÁ ‰·B‚ ‡e‰Â ,·BÁ¿∆¿ƒ»

את 15) לייפות צריכים היינו לא זה שבמקרה פי על אף
לווין, בפני דלת לנעילת לחוש אין כי חוב, בעל של כוחו
דעתו  על המלווה יעלה ולא שכיחה, אינה ומיתה הואיל
משמיענו  - בנכסים עימו תחלוק ואשתו הלווה ימות שמא

כנ"ל. והפסיד הואיל האלמנה, נדחית בזה שגם רבינו

.Âa‚zL ,ÌÈB‡b‰ ewzL ÔÂÈÎÂ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰ ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»««
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ16‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L Úe„È ¯·c‰Â , ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«»»»«∆≈ƒ¿ƒ»

ÔzÏ È„k ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ≈
‰lÁz B·BÁ Ïk ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B - Ì‰ÈLÏ17Ì‡Â ; ƒ¿≈∆¿ƒ¿««»¿ƒ»¿ƒ

Â‡Ï Ì‡Â ,Ïhz - d˙a˙Îa ÏhzM ‰Ó ‰M‡Ï ¯‡Lƒ¿«»ƒ»«∆ƒ…ƒ¿À»»ƒ…¿ƒ«
‰Ácz -18. ƒ»∆

היתומים.16) מעותיו.17)של והוציא הפסיד הוא כי
"אחריות 18) בכתובתה בעלה לה כתב אם הטור: וכתב

לה  שהקנה ממטלטלין" ואגבן ממקרקעי . . . זו כתובה
כך  הקרקע על חל שהשעבוד כשם - קרקע אגב מטלטלין
קדימה. דין במטלטלין גם יהיה אזי המטלטלין, על הוא חל

יידחה. והחוב הכתובה תגבה לחוב קודמת הכתובה ואם

.Ê‰ÚËÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ d˙a˙Îa ÔÈ·e˙k eÈ‰»¿ƒƒ¿À»»ƒ¿≈…«¿∆¿»¬»
ÏÚa‰ ÌÁ˜lL B‡ e„·‡L19Ô‡ˆ ÈÒÎa ‡È‰ È¯‰ - ∆»¿∆¿»»«««¬≈ƒ¿ƒ¿≈…

‰Á˜Ï ‡lL ˙ÚaLÂ ,˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk dlL ÏÊ¯a«¿∆∆»ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿««∆…»¿»
ÈÏÚa ÌÚ ˙˜ÏBÁÂ ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡ÏÂ Ô˙B‡»¿…»¿»¿…»¬»¿∆∆ƒ«¬≈

˙B·BÁ20.

אלא 20)לעצמו.19) ככתובה, אינם ברזל צאן שנכסי
מעותיה. הפסידה שהרי אחר, כחוב

.ÁÌL ÔÈ‡Â ,˙Ba¯ ÌÈL BÏ LÈÂ ,L¯‚ B‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈≈≈¿≈»ƒ«¿≈»
‰ÓÈ„˜ ÔÈc21Ô‰ „ˆÈk - ˙Ba˙k‰ Ïk È„k BÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¿≈¿≈»«¿À≈«≈

ÔÈÓ ÏÚ ÔBÓn‰ ˜ÏÁiLk Ì‡ :ÌÈ‡B¯ ?˙B˜ÏBÁ¿ƒƒ¿∆≈»≈«»«ƒ¿«
Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈLp‰22˙BÁt B‡ d˙a˙k È„k «»ƒ«ƒ««¿»∆»∆¿≈¿À»»»

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ -23- ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ÔBÓn‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ¿¿»∆¿ƒ»»«»≈«∆
¯eÚLk Ô‰aL ‰˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k epnÓ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ∆¿≈∆«ƒ««¿»∆»∆¿ƒ
˙B¯˙Bp‰ ÔÈa ¯˙Bn‰ ˙‡ ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,d˙a˙k¿À»»¿¿¿¿∆«»≈«»
Úa¯‡ ÈeO ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .ÔBL‡¯‰ C¯c ÏÚ«∆∆»ƒ≈«ƒ∆»»»«¿«
‰iL ÏLÂ ,˙B‡Ó Úa¯‡ ‰BL‡¯ ÏL d˙a˙k ,ÌÈL»ƒ¿À»»∆ƒ»«¿«≈¿∆¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯ ÏLÂ ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏL ÏLÂ ,˙B‡Ó LÏL¿≈¿∆¿ƒƒ»«ƒ¿∆¿ƒƒ

Ï‡ Ïk‰ ‡ˆÓ ,‰‡ÓÁÈp‰ Ì‡ :˙Ó B‡ Ôlk L¯‚Â ,Û ≈»ƒ¿»«…∆∆¿≈«À»≈ƒƒƒ«
˙Á‡ ÏÎÂ ,‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ ˙B‡Ó Úa¯‡«¿«≈»¿¿»∆¿»««

˙BÁt B‡ ‰‡Ó ˙ÏËB24Ì‡ - ˙B‡Ó ‰BÓL ÁÈp‰ . ∆∆≈»»ƒƒ«¿∆≈ƒ
˙ÏËB ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ ,‰ÂLa Ôlk ÔÈa ˜lÁz¿«≈≈À»¿»∆ƒ¿≈»¿ƒƒ∆∆
„ˆÈk ‡l‡ .‰‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ¿À»»∆»≈»∆»≈«
Ô˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÔÈÁ˜BÏ ?ÔÈOBÚƒ¿ƒ«¿«≈¿¿ƒ»

‰‡Ó ‰‡Ó ‰ÂLa Ô‰ÈÈa25‰ÏË ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙‡ˆÓ , ≈≈∆¿»∆≈»≈»ƒ¿≈»¿ƒƒ»¿»
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â d˙a˙k È„k¿≈¿À»»¿»¿»»ƒ¿«»«¿«≈
Ì‡ .ÊeÊ ‰‡Ó ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk „ÈaL ,ÌÈL LÏLÂ¿»»ƒ∆¿«»««ƒ¿»¿»≈»ƒ
‡ˆÓ ,‰ÂLa ÔzLÏL ÔÈa ˙B‡Ó Úa¯‡‰ ˜ÏÁz«¬…»«¿«≈≈¿»¿»¿»∆ƒ¿»
,LÈÏLe LÏLÂ ÌÈLÏLe ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB ˙ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ∆∆»«ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔÈÁ˜BÏ CÎÈÙÏ .ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ d˙a˙Îa ÔÈ‡ È¯‰Â«¬≈≈ƒ¿À»»∆»»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÔzLÏL ÔÈa ÔÈ˜ÏBÁÂ ,˙B‡Ó LÏL ˙B‡n‰ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿≈¿¿ƒ≈¿»¿»
‰lL ÌÈ˙‡Ó ‰ÏËpL ˙ÈLÈÏM‰ ˙‡ˆÓpL ,‰ÂLa26 ¿»∆∆ƒ¿≈«¿ƒƒ∆»¿»»«ƒ∆»

˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ .ÌÈL ÈzLe ‰‡Ó Ô‡k ¯‡L .dÏ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»»ƒ¿«»≈»¿≈»ƒ¿ƒ∆
„Èa ‡ˆÓ .‰iLe ‰BL‡¯ ÔÈa ‰ÂLa ‰‡n‰«≈»¿»∆≈ƒ»¿ƒ»ƒ¿»¿«
‡ˆÓÂ ,‰iM‰ „Èa ÔÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ÌÈ˙‡Ó ‰BL‡¯‰»ƒ»»«ƒ«¬ƒƒ¿≈¿««¿ƒ»¿ƒ¿»
ÏÚÂ .‰‡Ó ˙ÈÚÈ·¯‰ „È·e ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏM‰ „Èa¿««¿ƒƒ»«ƒ¿«»¿ƒƒ≈»¿«

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ˙B˜ÏBÁ BÊ C¯c∆∆¿¿»¬ƒ≈≈»
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או 21) שווה. כתובותיהן וזמן אחד ביום כולן נישאו כי
קדימה. דין בהם שאין מטלטלין אלא נשארו שלא

הפחותה.22) הכתובה משועבד 23)בעלת הכסף שכל
חברותיה. לשאר שמשועבד כדרך המאה אם 24)לבעלת

זוז. מאות מארבע פחות אחת 25)הניח כל שלזכות
זוז. ממאה פחות לא של סכום מגיע יחד 26)משלושתן

הראשונה. בחלוקה שלקחה המאה עם

.Ëd˙a˙Îa ‰M‡Ï ·¯Ú‰27ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ∆»≈¿ƒ»ƒ¿À»»««ƒ∆»
B„iÓ28‰OÚ ‰ÂˆnL ;ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ ,29‡Ï È¯‰Â , ƒ»≈«»¿«≈∆ƒ¿»»»«¬≈…

ÌeÏk ‰¯ÒÁ30e˜Â ,‡e‰ Ba ˙a˙k ÏL ·¯Ú Ì‡Â . »¿»¿¿ƒ»≈∆¿À«¿¿»
BÓˆÚ „aÚLÓ Ba ÏÏ‚a ·‡‰L ;ÌlLÏ ·iÁ - B„iÓƒ»«»¿«≈∆»»ƒ¿«¿¿«¿≈«¿

‰˜Óe ¯ÓB‚Â31,ÌlLÏ ·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â . ¿≈«¿∆¿«¿»∆¿À»«»¿«≈
‰Ê ?ÔÏa˜ ‡e‰ ‰Ê È‡Â .B„iÓ e˜ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»ƒ»¿≈∆«¿»∆

Ô˙B È‡Â ,‰ÊÏ È‡Op‰ :‰M‡Ï ¯Ó‡L32a˙k.BÊ ‰ ∆»«¿ƒ»ƒ»¿ƒ»∆«¬ƒ≈¿À»
Ú¯Bt È‡ ,BÊ ‰a˙k ·¯Ú ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»¬≈ƒ»≈¿À»¬ƒ≈«
‡l‡ ,¯eËt - ‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,da ·iÁ È‡ ,BÊ ‰a˙k¿À»¬ƒ«»»¿«≈»∆»∆»
‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ .ÂÈ·‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»ƒ«¿»≈∆ƒ¿«ƒ∆»

‰‡‰33B‡ ÔÏaw‰ ÔÓ d˙a˙k Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ¬»»¿««»ƒ»«¿À»»ƒ««¿»
ÔÈOBÚ e‡ˆÓÂ ,‰p¯ÈÊÁÈ ‡nL ;·¯Ú ‰È‰ Ì‡ ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒƒ»»»≈∆»«¬ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ

‡Èe˜34.‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ ¿¿»«¿»»∆∆

תשלומי 27) בעד ערב ואני לפלוני "הנשאי לאשה: שאמר
לך". ישלם לא בעלך אם על 28)כתובתך קניין קבלו

מתכוון 29)התחייבותו. אבל ערבותו לפרוע דעתו אין
מתרצין. ערבותו ידי שעל הוציאה 30)לזווגן שלא

הוא  הרי לבעלה, שהכניסה לנדוניה ערב אם ואמנם, משלה.
ערב. כשאר בליבו 31)חייב גמר בנו חיתוני לחיבת

בהתחייבותו. לעמוד עצמו ערב"32)ומקנה "ואני לא
מאיזה  - בקבלן כי מערב, קבלן ועדיף נותן" "ואני אלא
הערב  את יתבע לא ב"ערב" ואילו תחילה, ייפרע שירצה
הערב  אצל חוזר נפרע ולא הלווה את כשתבע אלא תחילה,
שליחותו  עשה שהמלווה משמעותה שקבלנות, ממנו. ונפרע

תחילה. לתבעו הוא יכול ולפיכך הקבלן דעת 33)של על
כזה. לנדר מועילה הפרה שאין שלא 34)רבים, הערמה,

הקבלן. מידי הכתובה את להוציא אלא להתגרש התכוונה
עולמית. יחזירנה לא מאשתו הנאה הבעל כשנדר אבל

.ÈÂÈÒÎ LÈc˜n‰ ÔÎÂ35‰p¯ÈcÈ - BzL‡ ˙‡ L¯‚Â ¿≈««¿ƒ¿»»¿≈≈∆ƒ¿«ƒ∆»
Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰ ÔÓ Ú¯tz Ck ¯Á‡Â ‰‡‰36; ¬»»¿««»ƒ»«ƒ«∆ƒ««∆¿≈

˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL∆»«¬¿¿»««∆¿≈¬»«¿»≈∆
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙BÁB˜l‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‰‡·e BzL‡ƒ¿»»ƒ¿…ƒ«»≈¿«¿ƒ
¯ÊÁz ,‰˙ˆ¯ Ì‡Â .˙Ù¯BËÂ ˙ÚaL ‡l‡ ,d¯Èc‰Ï¿«ƒ»∆»ƒ¿««¿∆∆¿ƒ»¿»«¬…
˙a˙k ÂÈÏÚ LiL ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ¯·kL .dÏÚ·Ï¿«¿»∆¿»»¿«»∆≈»»¿À«
˙ÁzL ÌÈÒÎ eÁ˜lL ÌÓˆÚ ÏÚ e„ÈÒÙ‰ Ì‰Â ,‰M‡ƒ»¿≈ƒ¿ƒ««¿»∆»¿¿»ƒ∆««

.d„eaÚLƒ¿»

הבית.35) בדק עצמו 36)לתיקון מההקדש גובה היא אין
כאשר  אלא שקדם, השעבוד מפקיע "הקדש היא שהלכה
לגבות  לאשה יש לחולין ותצא זו קרקע ההקדש גזבר ימכור

זו. קרקע על עומד שעבודה שהרי הפודה מן

.‡ÈÂÈÒÎ ¯ÎnL ÏÚa‰37BzL‡ ‰·˙k Ck ¯Á‡Â , «««∆»«¿»»¿««»»¿»ƒ¿
‰ÓÈkÒ‰Â ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»

ÂÈOÚÓÏ38‰pnÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -39BÊ È¯‰ , ¿«¬»««ƒ∆»ƒ∆»¬≈
˙Ù¯BË40ÔÈ·Ï dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰·˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚ·Ï41dÏ ÔÈ‡L ‰lÁz ‰M‡‰ „iÓ e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¿ƒ¬»ƒ»ƒ«»ƒ»¿ƒ»∆≈»

Â ,‰Ê ÌB˜Ó ÏÚ „eaÚL- ÏÚa‰ B˙B‡ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡ ƒ¿«»∆¿««»»««««
B˙B‡ ˙Ù¯BË dÈ‡42¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ≈»∆∆¿≈ƒ»««««¿»«

‡ÏÂ ,EnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :Á˜BlÏ ·zÎÏ BzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿…«≈«ƒ¿»ƒ≈ƒƒ»¿…
¯În‰ „ÒÙÂ ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ‡ÏÂ ‰·˙k43¯ÊÁÂ , »¿»¿…ƒ¿ƒ»¿«¬»¿ƒ¿««∆∆¿»«

‰„O ÔÈa ‰„O d˙B‡ ÔÈa ,¯Á‡ LÈ‡Ï ¯ÎÓe ÏÚa‰«««»«¿ƒ«≈≈»»∆≈»∆
e˜Â ,ÂÈOÚÓÏ ‰ÓÈkÒ‰ ÏÚa‰ ¯ÎnL ¯Á‡Â ,˙¯Á‡«∆∆¿««∆»««««ƒ¿ƒ»¿«¬»¿»
‰ÏBÎÈ dÈ‡ - BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L d„iÓƒ»»∆≈»ƒ¿«»∆≈»¿»
È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ;Û¯ËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ¯ ‡lLk ,‰BL‡¯a È¯‰L ,'ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»

dÏÚa ÔBˆ¯a44. ƒ¿«¿»

לו 37) ויש מנה כתובתה "שאפילו לכתובתה המשועבדים
הכתובה". שעבוד תחת הכול זהובים באלפים קרקע

המכירה.38) כתיבתה 39)למעשה על ממנה קניין קבלו
נכסים 40)זו. לבעלה יהיו ולא תתאלמן או לכשתתגרש

המכורים. מהנכסים כתובתה גובה זו הרי חורין בני
נכסים 41) ויש קיימת. המכירה גבייתה שעת בוא עד אבל

אשתו  לו שהכניסה "קרקע והם: לאלתר בטלה שמכירתם
קרקע  משלו, שום (בכתובה) לה שהכניס קרקע בכתובתה,
האשה  מיד שקנו פי על אף בכתובתה, (לגבות) לה שייחד
שהיא  מפני בטל שעשה מה כל מעשיו, שקיימה אחר

לבעלי". עשיתי רוח נחת לומר 42)אומרת: יכולה שאינה
מכר. שבעלה קודם מידה קנו שהרי לבעלי עשיתי רוח נחת

לכתוב.43) סירובה בגלל המכר אומרים 44)נתבטל ואין
על  בעלה עמה התקוטט ודאי בראשונה, המכר ונפסד הואיל
אנוסה, זו והרי השנייה, במכירתו לו להודות והוכרחה כך

ש  מתוך קיימת.אלא המכירה בשנייה, הסכימה

.·ÈÌÈL ÈzL BÏ eÈ‰L ÈÓ45e˜Â ,e‰„O ˙‡ ¯ÎÓe , ƒ∆»¿≈»ƒ»«∆»≈¿»
dÈ‡Â BÊ ‰„O ÏÚ „eaÚL dÏ ÔÈ‡L ‰BL‡¯‰ „iÓƒ«»ƒ»∆≈»ƒ¿«»∆¿≈»
ÏÈÚBn‰ ÔÈw‰ ‰È‰Â ,Á˜Bl‰ ÔÓ B˙B‡ ˙Ù¯BË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ

,'ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á' Ba ÔÚËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿…«««»ƒƒ¿«¿ƒ
‰iM‰ - Ô‰ÈzL L¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«««≈≈¿≈∆«¿ƒ»
,Á˜BlÏ d„iÓ e˜ ‡Ï È¯‰L ,Á˜Bl‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓƒ»ƒ««≈«∆¬≈…»ƒ»»«≈«
,‰Ó„˜ ‡È‰L ÈtÓ ,‰iM‰ „iÓ ‰‡ÈˆBÓ ‰BL‡¯‰Â¿»ƒ»ƒ»ƒ««¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»¿»
¯ÊÁzLÎe .Á˜Bl‰ ÏÚÓ ‡l‡ d„eaÚL ‰¯ÈÒ‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ»ƒ¿»∆»≈««≈«¿∆«¬…
,d„iÓ d‡ÈˆBÓe Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ ,‰BL‡¯Ï ‰„O‰«»∆»ƒ»≈«≈«ƒ»ƒ»»

‰ÏÈÏÁ ˙B¯ÊBÁÂ .BÏ e˜ È¯‰L47‰¯Lt eOÚiL „Ú , ∆¬≈»¿¿¬ƒ»«∆«¬¿»»
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

לשנייה.45) הראשונה נישואי שקנו 46)וקדמו כגון
לעיל. כמבואר הבעל מכר כן ואחרי תחילה ממנה

חול 47) מגזרת - חלילה אופן. באותו ושוב, שוב סביב,
וסיבוב. היקף ועניינו "מחול") זה (משורש
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.‚È,ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙Ú¯ÙÂ dÏÚa.Ú˜¯wÓ ˙¯ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙È·a ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ¯În‰ ˙eÈ¯Á‡Â .Ú˜¯w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï ‰Le¯b‰ Ï·‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰Ê¯Î‰a ‡l‡ ¯kÓz ‡Ï - ÔÈc ˙È·a ˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰·e53ÔÈc ˙Èa ˙¯ÈÎÓ ËtLÓ ¯‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡ - ÔÈc ˙È·a ‡lL ˙¯ÎBn‰ Ï·‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰Ê¯Î‰ ‰ÎÈ¯ˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈ¯ˆ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»«¿»»¿««ƒ≈»ƒ¿»∆≈
.‡ÓeLa ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡∆¡»ƒ¿¿ƒ¿»

לכתובתה.48) כלום בעלה לה הניח אדם 49)שלא שאין
קל  כן אמרו בכתובה ואם דין בבית אשתו שתתבזה רוצה

אביה. מבית שהביאה ברזל צאן בנכסי אם 50)וחומר
הלוקח  חוזר מהלוקח, הנגזל וטרפה גזולה השדה נמצאת
היתומים. שליח הייתה שהאלמנה בעלה יורשי היתומים על

דין.51) בבית גרושתו תתבזה אם לאדם לו אכפת לא כי
היא 52) בכמה למכירה, העומדת זו שדה על שמכריזים

למכרה. רוצים מה ומפני ח'.53)שומה, הלכה יב, פרק
נעשה  בהכרזה שלא שמכר דין "בית מבואר: י' הלכה ושם

בהכרזה". ומוכר וחוזר משנה בדבר שטעה כי 54)כמי
קיים  המקח - המקח משישית בפחות דין בית טעה אם
כאשר  אבל ובמכירה, בשומה לדקדק הכרזה צריך לפיכך
ודינר, מנה שווה מכרה אפילו דין בבית שלא מוכרת אלמנה

ידה. על מפסידים היתומים ואין בטל, מכרה - במנה

.„Èd˙a˙Îa Ú˜¯˜ ‰¯ÎnL ‰ÓÏ‡55ÔÈ·Ï dÈa «¿»»∆»¿»«¿«ƒ¿À»»≈»¿≈
dÓˆÚ56‰ÂLa ‰ÂL ‰¯ÎÓ Ì‡ ,57,Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»ƒ»¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»

,‡e‰Â .‰¯ÎnL ¯Á‡ ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ˙ÚaLÂ¿ƒ¿««¿««¿»»««∆»¿»¿
dÓˆÚÏ ‰ÓL Ì‡ Ï·‡ ;¯Á‡Ï ‰¯ÎnL58‡Ï - ∆»¿»¿«≈¬»ƒ»»¿«¿»…

‰ÊÈ¯Î‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk ‰˙OÚ59. »¿»¿«¬ƒƒ¿ƒ»

כתובתה.55) גביית שלושה 56)לצורך אפילו נכחו שלא
הקודמת. בהלכה האמורים טעתה 57)הדיוטות שלא

בשומת 58)במכירה. לעצמה היתומים שדה לקחת
בשומתה,59)כתובתה. טעתה ולא פומבית מכירה על

זמן  לאחר מעות להגבותה היתומים רצו אם זאת בכל
הר  מפרש והטעם, ממנה. השדה ונוטלים כי חוזרים שב"א,

שנתמנה  שליח וכל לאחרים, למכור שליח אלא נעשתה לא
שאין  מכר, באותו ולקנות לזכות יכול אינו לאחרים למכור
ולגבי  אחרת, לרשות זו מרשות דבר הוצאת אלא המכר
במקום  עומד הוא כי מרשות, הוצאה כאן אין השליח

לעצמו". מקנה אדם ו"אין הבעלים,

.ÂË‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»»«ƒ»¿»»∆≈»
d˙a˙k ‰Ïa˜˙ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ ,ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»ƒ¿«¿»¿À»»

ÌeÏk dÏ ÔÈ‡Â60.‰ÓÏ‡ ˙Úe·L Ú·MzL „·Ï·e , ¿≈»¿ƒ¿«∆ƒ»«¿««¿»»
‰‡Óa ¯È„Â ‰‡Ó ‰ÂL ‰¯ÎÓe ,‰‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»≈»»¿»»∆≈»¿ƒ»¿≈»

ÏËa d¯ÎÓ -61¯Èc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‡ È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â , ƒ¿»»≈«¬ƒ»¿»¬ƒ«¬ƒ∆«ƒ»
.ÌÈL¯BiÏ«¿ƒ

ואין 60) לעצמך", הפסדת "את לה: אומרים היתומים כי
לקרקעות. אונאה דין אין כי המכר, ייבטל אומרים
אני  לומר יכולה אינה במאתיים, מאה שווה וכשמכרה
לשוק  שליח השולח היא: הלכה כי שלי, והריווח הרווחתי
לו  שאין בדבר - המעות לבעל הכול בזול, ולקח לסחורה
ביוקר. וזה בפחות זה באומד, הנמכרת קרקע כמו קצבה,

המכר 61) שכל נמצא למכור, רשות לה אין דינר שאותו
היה. אחת בבת שהרי טעות,

.ÊË‰ÊÏ ‰¯ÎÓe ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»«¿«≈»¿»»∆
‰‡Ó ‰ÂL ÔB¯Á‡ÏÂ ,‰ÂLa ‰ÂL ‰Óa ‰ÊÏÂ ‰Óa¿»∆¿»∆¿»∆»∆¿»∆¿»«¬»∆≈»

Ìi˜ Ìlk ÏLÂ ,ÏËa ÔB¯Á‡ ÏL - ‰‡Óa ¯È„Â62. ¿ƒ»¿≈»∆«¬»≈¿∆À»«»

המכר 62) אין במאה ודינר מאה שווה לראשון מכרה ואם
חשבונה. על ההפסד אלא בטל,

.ÊÈLÈ63d˙a˙k ¯kÓÏ ‰M‡Ï64.‰zÓa dzÏ B‡ ≈¿ƒ»ƒ¿…¿À»»ƒ¿»¿«»»
ÏhÈÂ ‰l‰ ‡B·È - dL¯‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡65Ì‡Â ; ƒ≈«««≈¿»»«»¿ƒ…¿ƒ

dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó66‰ÚaLpL Ì„˜ B‡67ÔÈ‡ - ≈»ƒ¿«≈«¿»…∆∆ƒ¿¿»≈
ÌeÏk BÏ68. ¿

רשאית.63) והתוספת.64)יכולה, הלוקח 65)העיקר
גרושה. או אלמנה בתור לאשה להינתן הראוי את יטול

ליגבות 66) כתובה ניתנה לא שהרי גוביינא לידי באה לא
מוריש 67)מחיים. אדם ואין שתישבע, עד כלום לה שאין

ליורשיו. הלוקח 68)שבועה נותן ולפיכך מעותיו. והפסיד
מועט. דבר זה מכר בעד

.ÁÈ˙ˆ˜Ó ‰kLÓ B‡ ,d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ‰¯ÎnL È¯‰¬≈∆»¿»ƒ¿»¿À»»ƒ¿¿»ƒ¿»
˙¯ÎBÓ - d˙a˙k ˙ˆ˜Ó ¯Á‡Ï ‰˙ B‡ ,d˙a˙k¿À»»»¿»¿«≈ƒ¿»¿À»»∆∆

dÏÚa Ú˜¯wÓ69ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a ÔÈa ¯‡M‰ ‰a‚˙Â ƒ«¿««¿»¿ƒ¿∆«¿»≈¿≈ƒÀ¿ƒ
ÌÈÓÚt elÙ‡ d˙a˙ÎÏ ˙¯ÎBÓe .ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa≈ƒ¿»∆¡»ƒ∆∆ƒ¿À»»¬ƒ¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈÂ ÌÈÓ‡ ‰LÏLa ÔÈa ÔÈc ˙È·a ÔÈa ˙Ba«̄≈¿≈ƒ≈ƒ¿»∆¡»ƒ¿¿ƒ

.Ú˜¯w‰ ˙ÓeL«««¿«

כתובתה.69) לגבוי קרקע מוכרת

.ËÈd˙a˙k ˙¯ÎBn‰70dÏÚ·Ï ÔÈa ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa ,71, «∆∆¿À»»≈«¬≈ƒ≈¿«¿»
‰a˙k È‡z ¯‡L ‰„a‡ ‡Ï72¯ÎÊ Ôa dÏ ‰È‰ Ì‡Â . …ƒ¿»¿»¿»≈¿À»¿ƒ»»»≈»»

ÂÈ·‡ ÈÒÎpÓ ‰¯kÓpL ˙‡f‰ ‰a˙k‰ „‚k L¯BÈ -73 ≈¿∆∆«¿À»«…∆ƒ¿¿»ƒƒ¿≈»ƒ
‰Ê È‡z ÔÈ„k ,B˜ÏÁ ÏÚ ¯˙BÈ74˙ÏÁBn‰ Ï·‡ . ≈«∆¿¿ƒ¿«∆¬»«∆∆

elÙ‡Â ,d˙a˙k È‡z Ïk ‰„a‡ - dÏÚ·Ï d˙a˙k¿À»»¿«¿»ƒ¿»»¿»≈¿À»»«¬ƒ
ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡ ˙BBÊÓ75‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ d˙a˙k ˙ÏÁBÓe . ¿≈»»»∆∆¿À»»≈»¿ƒ»

ÔÈ˜76ÌÈ„Ú ‡ÏÂ77ÔÈ‡L ,ÌÈÏÁBn‰ Ïk ¯‡Lk ; ƒ¿»¿…≈ƒƒ¿»»«¬ƒ∆≈»
„·Ïa ÌÈ¯·„a ‡l‡ ,ÔÈ˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ‡Ï ÔÈÎÈ¯ˆ78. ¿ƒƒ…≈ƒ¿…ƒ¿»∆»ƒ¿»ƒƒ¿«

Ô‰ÈÏÚ ˙ÎÓBÒ ˙Úc‰L ÌÈ¯·„ eÈ‰iL ,‡e‰Â79‡ÏÂ , ¿∆ƒ¿¿»ƒ∆«««∆∆¬≈∆¿…
dÓz È¯·„ B‡ Ïez‰Â ˜BÁO È¯·„ eÈ‰È80˙Ú„a ‡l‡ , ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒƒ¿≈≈«∆»¿««

.‰BÎ¿»

כתובתה.70) כל לא 71)כלומר יגרשנה או ימות שאם
כתובתה. התנאים 72)תגבה ושאר ופדיונה רפואתה כגון

שמכרה  כיוון מזונותיה אבדה וכשתתאלמן לעיל. המנויים
כתובתה. הזכרים 74)כשימות.73)כל  הבנים  "שיהיו
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צאן  נכסי בתורת שהכניסה ונדונייתה אמם כתובת יורשים
נשים  (בני אחיהם עם הירושה שאר חולקים כן ואחרי ברזל,

בשווה". בחייו ו 75)אחרות) שאפילו רבינו מדברי נראה
ממנו. ניזונת או 76)אינה במכירה הדרושה קניין קבלת

"כי 77)במתנה. מחילה, מחילתה - מודה היא אם אלא
לכופר". אלא ממונות בדיני עדים התורה הצריכה לא

טעם 78) לקניין ואין קניין צריכים שאינם הרבה דברים "יש
או  . . . אשתו את והמגרש עבדו את המשחרר כגון בהם,
רוב  נהגו . . . בידו לו שש פיקדון או חוב לחברו המוחל
אינו  זה קניין . . . הדברים אלו למקצת להקנות המקומות
כמשחק  אלו דברים אומר שאינו להודיע אלא כלום מועיל
אמר  אם לפיכך אמר, כן ואחרי בליבו שגמר אלא ומהתל,
דבר  צריך אינו זה דבר לעשות וגמרתי אמרתי אני שלם בלב

כלל". המוחלת 79)אחר רוח ואין "נחת לטעון: יכולה
יש  הנשים כל שהרי כתובתי", לו שמחלתי לבעלי עשיתי
היא  ואדרבה לו, תמחול לא אם איבה כאן ואין כתובה להן
ממני  מבקש שאתה בגירושין נתת "עיניך לו: לומר יכולה

כתובתי". לך לאו 80)שאמחול ויש כלאו שהוא הן ש"יש
לאו. זה הרי תמיהה, בלשון "הן" אמר שאם כהן", שהוא

עּׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
וזכויותיהם 1) היורשים כלפי האלמנה זכויות רבינו בו ביאר

לפני  שנפלה אלמנה תפיסה, דיני נשבעה, ולא מתה אצלה,
שבאה  אלמנה במזונותיה, קרקע ייחד ניזונת, ממי היבם
עשירה  או עניה ידיה, מעשה מזונות, לתבוע דין לבית
מזונות  שתבעה אלמנה מזונות, תבעו ולא זמן ששהו

מהיורשים.

.‡ÔÈL¯BÈ ÈÒÎpÓ ˙Bf ‰ÓÏ‡2d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk3 «¿»»ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿««¿¿»
d˙a˙k ÏhzL „Ú4,ÔÈc ˙È·a d˙a˙k Úa˙zMÓe . «∆ƒ…¿À»»ƒ∆ƒ¿«¿À»»¿≈ƒ

˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡5d˙a˙k ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .6B‡ ,dlk ≈»¿¿≈ƒ»¿»¿À»»À»
d˙a˙k ‰˙OÚ B‡ ,d˙a˙k ‰kLÓ7È˜È˙Bt‡8 ƒ¿¿»¿À»»»¿»¿À»»«≈≈

E·BÁ ‰a‚z ‰t :BÏ ¯Ó‡zL ‡e‰Â ,¯Á‡Ï9ÔÈa - ¿«≈¿∆…«…ƒ¿∆¿≈
˙È·a ‡lL ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a el‡ ÌÈ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»¿»ƒ≈¿≈ƒÀ¿ƒ≈∆…¿≈
¯Á‡Ï ‰˙OÚL ÔÈa dÏÚa ÈiÁa ‰˙OÚL ÔÈa ,ÔÈcƒ≈∆»¿»¿«≈«¿»≈∆»¿»¿««

ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙˙ÈÓ10Ï·‡ . ƒ««¿»≈»¿ƒ«¿ƒ¬»
˙BBÊÓ dÏ LÈ - d˙ˆ˜Ó ‰¯ÎÓ Ì‡11Ò¯‡˙zMÓe . ƒ»¿»ƒ¿»»≈»¿ƒ∆ƒ¿»≈
‰È˙BBÊÓ ‰„a‡ ‰ÓÏ‡‰12. »«¿»»ƒ¿»¿∆»

מבעלה.2) כמבואר 3)שירשו בכתובתה, לה התחייב שכן
נכתב  שלא שאע"פ הוא ביתֿדין ותנאי ה"ב. פי"ב לעיל

נב:). (כתובות נכתב כאילו זה הרי אין 4)בכתובה, אבל
המזונות  מן ולסלקה כתובתה לה לפרוע יכולים היורשים

נד.). לא 5)(שם והוא להינשא, שרוצה דעתה שגילתה
ימי  כל מנכסי ותתזני בביתי יושבת תהי "את אלא: לה כתב
גיטין  (רש"י כבודו בשביל אלמנה שהיא אלמנותיך" משך

הכ"ח.6)לה.). לקמן ראה והתוספת, קרקע 7)העיקר
נד.). כתובות (רש"י לכתובתה יוונית:8)המיוחדת מילה

שאמרה  - בנין או קרקע שעבוד משכנתא, היפותיקו,
רש"י  ובפירוש מזה". אלא פרעון לך יהא "לא לבעלֿחובה:

קאי". תהא אפה - "אפותיקי יא:): כתובות 9)(בבאֿקמא
וכל  כתובתה, גבתה כאילו היא הרי אלה שבכל א. נד,

כתובות  (ר"ן מזונות לה ואין בעלה מבית הסתלקה שגבתה
חיוב 10)פי"א). שהרי מזונות, לה יש בעלה בחיי אבל

שזלזלה  ומוחלת ה"ב). פי"ב (למעלה התורה מן הוא מזונות
פי"ז  (למעלה בעלה בחיי אף מזונות לה אין - בכתובתה
סקי"ח. צג סי' שמואל' 'בית וראה פג). והערה הי"ט

מותר 11) לה פורעים היורשים, רצו "ואם ב: צז, כתובות
תמכור  אשה כל כן לא שאם . . . אותה ומסלקים כתובתה
הדינר" בחסכון ימיה כל ותתפרנס דינר תשלום עד כתובתה

ס"י). צג סי' באהע"ז וכן שם, כיון 12)(הרא"ש
והוא  אלמנה, מלהיות ופסקה היא, איש" "אשת שנתארסה,
(מגידֿמשנה). אלמנותיך" משך ימי "כל אלא: לה כתב לא
רק  אם שהואֿהדין צג, סי' אהע"ז יוסף' ה'בית וכתב
מעליה  הפקיעה לאחר, עצמה ששידכה "אבל נשתדכה,
מנכסיו, ניזונית שתהא יתכן ואיך הראשון, בעלה כבוד
נקרא  הראשון בעלה ששם זמן כל משמע אלמנותיך" ד"ימי
ומשנשתדכה  פלוני", של אלמנתו "זו שאומרים עליה,
(כתובות  אמרו בזה וכיוצא פלוני". של "משודכת נקראת
כיצד? מזונות, לה יש נתפייסה ולא להנשא תבעוה נד.):
לה  יש - מלהנשא) (מתעכבת בעלי פלוני "מחמת אמרה:
לה  אין - לי מהוגנים שאינם אדם בני מחמת מזונות.
היה  שלא אלא בעלה כבוד מחמת זה אין כי מזונות",
(רש"י  אלמנותיך" "משך בה קורא אני ואין לה. הגון תובעה

שם).

.·dÏ ÔÈ˙B Ck ,ÂÈÒÎpÓ B˙BÓ ¯Á‡ ˙BfpL ÌLk¿≈∆ƒ∆««ƒ¿»»»¿ƒ»
¯B„na ˙·LBÈ B‡) ¯B„Óe ,LÈÓLz ÈÏÎe ˙eÒk13( ¿¿≈«¿ƒ»∆∆«»

˙B˙ÒÎe ÌÈ¯ka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»
ÙM·e ÌÈ„·ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰· ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»

B˙B·Ï ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ¯B„n‰ ÏÙ15Ì‡Â . »««»≈«¿ƒ«»ƒƒ¿¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÈlMÓ ep·‡ È‡Â ÈÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡»¿»«ƒƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ∆ƒ≈¿ƒ

dÏ16B˜„a ˜fÁz ‡Ï ÔÎÂ .17B˙B‡ ‰ÁËz ‡ÏÂ18‡l‡ , »¿≈…¿«≈ƒ¿¿…ƒ¿∆∆»
¯B„Ó e¯ÎnL ÔÈL¯BÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba ·Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿

ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï - ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י 13) מוקפות. אלו תיבות אין קדומים, בדפוסים
וכו'". במדור יושבת "ומדור, הנוסח: התימנים

כדרך 14) זהב וכלי כסף בכלי הוסיפו: ושם א. קג, כתובות
בעלה. בחיי לפי 15)שמשתמשת מדור לה שוכרים אלא

ג. הלכה כדלהלן נסתלקה 16)כבודה, שנפל, שמכיון
שם). (כתובות, ממנו ובקיעו.17)זכותה סדקו תתקן

בדק  את יחזקו "והם ו): יב, (מלכיםֿב הכתוב מלשון
וכדומה.18)הבית". וסיד טיט של בטיח תטוחנו

(כתובות,19) בעלה מחיי עוד לאלמנה משועבד שהמדור
מותו. לפני בו ישבה שהרי שם)

.‚¯ÎOa ‡l‡ ˙Èa dÏÚ·Ï ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»
dÏ ÔÈ˙B -21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„B·k ÈÙÏ ¯B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»

d„B·k ÈÙÏ - d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „B·k ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»
,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„B·k ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B - d„B·kÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï elÙ‡ ˙„¯BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי'21)שגר לה שוכרים
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שנפל, המדור לה מתקנים שאין והטעם הי"ג). פ"ד, כתובות
הראשון, בבית תדור אם כי מלבנותו, עליה מעכבים וגם
לפי  אפילו בית לה כששוכרים אבל ממנו. תצא לא לעולם
(רש"ל, אביה לבית ותצא לה נוח יהיה לא שמא כבודה,

צד). סי' אהע"ז בט"ז גרה 22)הובא שהיתה כשם
פי"ב, כתובות ('ירושלמי' הים במדינת ובעלה וניזונית

א.23)ה"ג). מח, כתובות

.„˙BBÊÓ ‰È‰L ‰MÓÁ ?„ˆÈk .‰a¯Ó ˙Èa‰ ˙k¯aƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
·˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,Bc·Ï ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa¯‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ - ·e¯Úa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙È·a¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎ¯ˆ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÔÈa«̃ƒ¿«ƒƒ¿»»¿≈««ƒ¿ƒ»«¿»»
e˙e ˙BBÊÓ ÈÏ e˜Òt ,È·‡ ˙ÈaÓ ‰ÊÊ ÈÈ‡ :‰¯Ó‡L∆»¿»≈∆ƒ»»ƒ≈»ƒƒ¿ƒ¿¿
eÏˆ‡ z‡ Ì‡ :dÏ ¯ÓBÏ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈÏBÎÈ - ÌL ÈÏƒ»¿ƒ«¿ƒ«»ƒ«¿∆¿≈
CÏ ÌÈ˙B e‡ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˙BBÊÓ CÏ LÈ -≈»¿¿ƒ«≈»¿ƒ»
ÈtÓ :˙ÚBË ‰˙È‰ Ì‡Â .˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B - ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â dc·Ï dÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰26¯˙BÓe . ««¿ƒƒ»¿«»¿ƒ¿≈»ƒ»«

ÔÈL¯BiÏ - ˙eÒk‰ ¯˙BÓe ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊÓ27. ¿»«¿»»««¿«¿ƒ

הס 24) ששית והוא היבש, כה.מדת ו, במלכיםֿב ונזכר אה,
עמהם.25) תדור אם רע, שם עליה יצא ושמא צעירה.
א.26) קג, חולק.27)כתובות והראב"ד ב. סה, שם

.‰dÏ ÔÈ‡L ‰‡eÙ¯Ï ‰ÎÈ¯ˆ Ì‡ :‰˙ÏÁL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈»
‰·ˆ˜28˙BBÊÓk BÊ È¯‰ -29Ì‡Â ;da ÔÈ·iÁ ÔÈL¯BÈÂ ƒ¿»¬≈ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ»¿ƒ

BÊ È¯‰ - ‰·ˆ˜ dÏ LiL ‰‡eÙ¯ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»∆≈»ƒ¿»¬≈
d˙a˙kÓ ‰‡t¯˙Ó30ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ˙ÈaL . ƒ¿«¿»ƒ¿À»»ƒ¿≈≈«¿ƒ«»ƒ

d˙BcÙÏ31‰Ó·È ‰˙È‰ elÙ‡ .32ÈiÁa ˙ÈaL elÙ‡Â , ƒ¿»¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒƒ¿≈¿«≈
d˙BcÙÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰È·Ma ‡È‰Â ˙Óe dÏÚa«¿»≈¿ƒ«ƒ¿»≈«»ƒƒ¿»

ÂÈÒÎpÓ33d˙a˙k Ïhz B‡ ,dÓˆÚ ÏMÓ ˙ÈcÙ ‡l‡ ; ƒ¿»»∆»ƒ¿≈ƒ∆«¿»ƒ…¿À»»
.dÓˆÚ ‰cÙ˙Â¿ƒ¿∆«¿»

רפואי.28) לטיפול תמיד וזקוקה תדיר, חולה שהיא
קצבה.29) אין להן הרא"ש 30)שגם וכתב ב. נב, כתובות

בבת  הבא לפדיונה דומה קצבה לה שיש רפואה (שם):
פטורים  הם כך מלפדותה, פטורים שהיורשים וכשם אחת,

הי"ז. פי"ד, לעיל וראה א:31)מרפואתה. נב, כתובות
לאשה". לי ואחזירך בה קורא אני הזקוקה 32)"שאין

אינם  זאת בכל - לאשה אותה שייבמו האחים מן לאחד
לפי  וזהו אותה. ייבמו שלא זמן כל לפדותה חייבים
בספר  (הרמב"ן שם כתובות בגמרא מדוייקות נוסחאות
ברי"ף  הוא וכן מתניתין), ועוד ד"ה פ"ד, יבמות ה'מלחמות'

אינם 33)שם. לפדותה, חייבים שאין ולפי שם. כתובות,
משום  אלא "פירותיה תיקנו שלא נכסיה. פירות אוכלים

ה"ח. ובסמוך ה"ד. פי"ב, לעיל ראה פדיונה".

.Â‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó34d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈ -35. ≈»»«¿»»¿≈««««»ƒƒ¿»»
- ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰ÓÏ‡ ˙Úe·L ‰ÚaL Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»¿««¿»»¿««»≈»

d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ36Ï·‡ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ Ô‰Â ¿∆»¿ƒ¿À»»¿≈«»ƒƒ¿»»¬»
ÔÈL¯BiÏ - ‰ÓÏ‡‰ È„È ‰OÚÓ .ÏÚa‰ ÈL¯BÈ ‡Ï37. …¿≈««««¬≈¿≈»«¿»»«¿ƒ

CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ ÈÏË :‰ÓÏ‡Ï ¯Ó‡L L¯BÈÂ¿≈∆»«¿«¿»»¿ƒ«¬≈»«ƒƒ¿«ƒ

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -38- ‰Êa ‰˙ˆ¯L ‡È‰ Ï·‡ ; ≈¿ƒ¬»ƒ∆»¿»»∆
dÏ ÔÈÚÓBL39. ¿ƒ»

להשבע 34) הספיקה לא וגם מהיורשים, כתובה גבתה ולא
אלמנה. (יב,35)שבועת לעיל שנינו וכן ב. צה, כתובות

לכתובתה". ירושתו תחת "וקבורתה לעיל 36)ד) כמבואר
הבעל. מיורשי אותה וגובים מח.). ובשבועות הי"ב. (פט"ז,
- האלמנה נשבעה כשלא אפילו ולדעתו חולק, והראב"ד
שלא  היא שבועתה כי בקבורתה, חייבים בעלה יורשי אין
שלא  עוד וכל בחייו, כסף צרור התפיסה ולא מבעלה נפרעה
והורישה  נפרעה כבר שמא הבעל יורשי אומרים נשבעה
נוטלים  שהם גם ומה לקוברה, ועליהם - ליורשיה הכסף

ה"ט. בסמוך כמבואר שבועה, בלא כתובות,37)נדונייתה
-38)שם. יתומים" מנכסי ניזונת "אלמנה שם: במשנה,

מבלי  עלֿכלֿפנים, מהם ניזונת שהיא ניזונת ענין וזהו
לומר  יכול אינו שהבעל כשם שם) ('מאירי' להפטר שיוכלו
כמבואר  למזונותיה, ידיה מעשי יספיקו לא שמא לאשתו, כן

ה"ד. פי"ב כנגד 39)למעלה תוקנו לטובתה המזונות כי
לה  שומעים חכמים תקנת על מוותרת היא ואם ידיה, מעשי

ה"א). פי"א, כתובות ('ירושלמי'

.ÊdÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ ÏÎÂ40‰ÓÏ‡ , ¿»¿»∆»ƒ»»¿«¿»«¿»»
‰hn‰ ˙Úv‰Â ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ‰OBÚ»«¿ƒƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ¯‰Â41. ¿«¿»«»»»»¿«¿»

ה"ז.40) פכ"א, לקמן שהן 41)המנויות א. צו, כתובות
לקמן  וראה (רש"י) דבר והרגל חיבה המקרבות מלאכות

ה"ח. פכ"א,

.ÁÏÚaÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ˙B¯Ùe ‰ÓÏ‡‰ ˙‡ÈˆÓ¿ƒ«»«¿»»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»«««
Ì‰a L¯BiÏ ÔÈ‡Â ,dÓˆÚÏ -42.ÌeÏk ¿«¿»¿≈«≈»∆¿

כדי 42) הוא לבעלה אשה מציאת שתיקנו הטעם כל שהרי
בנוגע  שייך לא וזה בעלה, לבין בינה איבה תהא שלא
צו.). (כתובות מזונותיה לה נותנים הם כרחם שעל ליורשים,
להם  אין בפדיונה חייבים ואינם הואיל נכסיה, לפירות ואשר
כתובות  (רי"ף פדיונה" כנגד פירותיה "תיקנו שהרי פירות,

לב. הערה למעלה וראה פ"ד),

.Ëd˙Èe„ Ì‰L ÌÓˆÚ ÌÈÒÎp‰Â43Ô˙B‡ ˙ÏËB - ¿«¿»ƒ«¿»∆≈¿¿»»∆∆»
ÌÏBÚÏ ÔÈc Ì‰a ÌÈL¯BiÏ ÔÈ‡Â ,‰Úe·L ‡Ïa44‡l‡ , ¿…¿»¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

e¯È˙B‰ Ôk Ì‡45ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ eÈ‰Â ÏÚa‰ ÈiÁa ƒ≈ƒ¿«≈«««¿»ƒ¿≈…«¿∆
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰L46‰Úe·L ‡Ïa ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó Ì‡Â . ∆«»«««¿ƒ≈»»«¿»»¿…¿»

ÈÒÎ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d˙Èe„ ÌÈL¯BÈ ‰ÈL¯BÈ -¿∆»¿ƒ¿¿»»««ƒ∆ƒ¿≈
ÏÊ¯a Ô‡ˆ47ÈL¯BÈÏ ¯˙Bn‰ - ¯˙BÓ Ô‰a ‰È‰ Ì‡Â . …«¿∆¿ƒ»»»∆»«»¿¿≈

.ÏÚa‰«««

קיימים.43) הם.44)ועדיין שלה או 45)שהרי נתייקרו
יש 46)נשתבחו. וממילא ה"א. פט"ז, לעיל כמבואר

ובאה  פחתה או הנדוניא אבדה שאם ומובן בו. דין ליורשים
שאינה  להשבע, צריכה שפחתה מה היורשין מן לגבות
שדינו  יתומים, מנכסי להפרע הבא בעלֿחוב משאר עדיפה

(מגידֿמשנה). כסף,47)להשבע בסכום אותם ושמו
חשובים  אינם זאת בכל - סכום אותו על אחריות עליו וקיבל
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האלמנה  בחזקת אלא - ליתומים להשבע שיצטרכו כנכסיו,
בעלה  לה ייחד ואם ליורשיה. מורישתם היא וממילא הם,
נוטלתם  - קיימים הם ועדיין מטלטלין או לכתובתה קרקע
פט"ז, לעיל כמבואר לבניה, מורישתם וממילא שבועה, בלא

הי"ג.

.ÈÔ‰Ó ÔBfzL È„k ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙzL ‰ÓÏ‡48ÔÈa - «¿»»∆»¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈∆ƒ≈∆≈
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙzL ÔÈa ÌÈiÁÓ ‰ÒÙzL49elÙ‡ , ∆»¿»≈«ƒ≈∆»¿»««¬ƒ

¯kk ‰ÒÙz50ÔÈ·˙Bk ‡l‡ ;d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê »¿»ƒ«»»≈ƒƒƒ»»∆»¿ƒ
,˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBÙe ,‰ÒÙzM ‰Ó ÔÈc ˙Èa ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ«∆»¿»¿ƒ»¿

ÔÈ·MÁÓe˙eÓzL „Ú d„ÈaM ‰nÓ ˙Bf ‡È‰Â ,dnÚ ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ∆ƒ«∆¿»»«∆»
˙BBÊÓ dÏ eÈ‰È ‡lL „Ú B‡51˙‡ ÔÈL¯Bi‰ eÁ˜ÈÂ , «∆…ƒ¿»¿¿ƒ¿«¿ƒ∆
¯‡M‰52. «¿»

המטלטלין 48) מן נגבים המזונות אין הדין שמצד אע"פ
צו.). (שם לה מועילה תפיסתה סט:) שכבר 49)(כתובות

משועבדים  אינם יתומים של ומטלטלין היתומים, בהם זכו
חוב. יתר 50)לשום שהוא ואע"פ ה"ז. פ"י, לעיל מפורש

בכל  לה להנתן הראויים מזונותיה מכדי או כתובתה מכדי
הכ"א. להלן כמבואר יום, תגבה 51)שלשים אם כגון

ה"א. לעיל כמבואר תתארס, אם או וכן 52)כתובתה
להראות  שעליה ה"א): פי"א, (כתובות ב'ירושלמי' אמרו

כנ"ל. עמה לחשב שנדע כדי תפסה, מה ליתומים

.‡ÈdÏÚa ÈiÁa d˙a˙Îa ÔÈÏËÏhÓ ‰ÒÙz Ì‡ ÔÎÂ53, ¿≈ƒ»¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿À»»¿«≈«¿»
B˙BÓ ¯Á‡ ‰ÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ó ‰·Bb - ˙Óe≈»≈∆¬»ƒ»¿»««

Ô‰Ó ‰·Bb dÈ‡ - d˙a˙ÎÏ54·‚ŒÏÚŒÛ‡ ,55ewzL ƒ¿À»»≈»»≈∆«««∆ƒ¿
ÌÈB‡b‰56ÔÓ ‰a˙k‰ È‡˙e ‰a˙k‰ ‰a‚zL «¿ƒ∆ƒ¿∆«¿À»¿»≈«¿À»ƒ

CÎÈÙÏ .ÔÈÏËÏhn‰57ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡‰ ÔBfz «ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
.‰ÒÙz ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»

יורשים.53) בהם זכו לא בהם 54)שעדיין זכו שכבר
אמרנו  שכבר היורשים, כלפי מועילה תפיסתה ואין יורשים,
כמבואר  לבעלֿחוב, משועבדים יתומים של מטלטלין אין
משום  תפיסתה, מועילה שלמזונות והטעם א. לא, בפסחים
שנמכרו) (נכסים משועבדים מנכסים נגבים אינם שהמזונות
כתובה  אבל תפיסה, לה תיקנו לפיכך הי"ג, להלן כמבואר
הי"ד, פט"ז לעיל כמבואר משועבדים, מנכסים נגבית
לא  מהיתומים תפיסתה ולפיכך הלקוחות, מן לטרוף ויכולה
שתפסה). אלמנה ד"ה: צו. כתובות ('תוספות' לה מועילה

דעת אחרי כאן נמשך בהבנת ורבינו פי"א בכתובות הרי"ף
אלו, בדינים אחרות שיטות ויש שם, בכתובות הש"ס סוגיית

צו. שם וב'תוספות' ברי"ף כאן 55)ראה התימנים, בכת"י
עם  מחובר זה משפט שלפנינו, ובדפוסים הלכה. התחלת
סי' הגדולה" וב"כנסת מובן. כל לו ואין הקודמת, ההלכה
לכת"י  וכיוון חדש, משפט שזהו מדעתו שיער ט, אות צג

ה"ז.56)התימנים. פט"ז, התימנים:57)לעיל בכת"י
שלמעלה. למה מחובר וזה "ולפיכך",

.·ÈÌ‡Â58- Ô˙B‡ ‰ÒÙz ‡ÏÂ ÔÈÏËÏhÓ dÏÚa ÁÈp‰ ¿ƒƒƒ««¿»ƒ«¿¿ƒ¿…»¿»»
Ô˙B‡ ÔÈÏËB ÔÈL¯Bi‰59,˙BBÊÓ dÏ ÔÈÏÚÓ Ô‰Â «¿ƒ¿ƒ»¿≈«¬ƒ»¿

ÔÈÏËÏhn‰ eÈ‰È :¯ÓBÏÂ Ô‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â¿≈»¿»¿«≈¬≈∆¿«ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ
‡ÏÂ e„·‡È ‡nL ,Ô‰Ó ÔBf‡L „Ú ÔÈc ˙È·a ÔÈÁpÓÀ»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ≈∆∆»…¿¿…

˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60Le¯Ùa ÂÈÏÚ ‰˙˙‰ elÙ‡Â .61 ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ¿¿»»»¿≈
ÔÈ„ ‰ÊÎÂ .˙·kÚÓ dÈ‡ - ÔÈÏËÏËn‰ ÔÓ ÔBfzL∆ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ≈»¿«∆∆¿»∆»ƒ

.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa „ÈÓz»ƒ¿»»≈ƒƒ

כאן 58) ואין רומי. בדפוס וכן "אם" התימנים: בכת"י
שתיקנו  "אע"ג שלמעלה: למה מחובר והכל הלכה, התחלת

כו'. הניח" אם כו' תזון ולפיכך לעצמם.59)כו'
מכרוה 60) אם - התלמוד מדין ממנה שניזונת בקרקע שאם

שאינה  במטלטלין - הי"ג) להלן (ראה טורפת אינה היתומים
מכירתם  לעכב יכולה אינה ודאי - הגאונים תקנת אלא

כתובתה.61)(מגידֿמשנה). כתיבת בשעת

.‚ÈÔ‰ÈÏÚ ·kÚÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ««¿«¿»ƒ¿«≈¬≈∆
e¯kÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡ - e¯ÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯Á Èa63. ¿≈…ƒ

'העיטור').62) בספר (הובאה הגאונים תשובת
באופן 63) מידו קנו אם הרשב"א: וכתב א. סט, כתובות

מיד  טורפת היא מותו, לאחר האשה מזונות על מיוחד
אינה  שלנו כתובה בשטר הנזכרת קנין וקבלת הלקוחות.
הבעל  בחיי למזונותיה מכוונת היא כי לכך, מועילה

(מגידֿמשנה).

.„ÈBÊ ¯Á‡ BÊ Ô‡OpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Ba¯ ÌÈL ÁÈp‰ƒƒ«»ƒ«««ƒ∆¿»»««
‰ÂLa ˙BBf -64ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,65. ƒ¿»∆∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

deeya zepefip ,ef xg` ef o`ypy t"r` ,zeax miyp gipd"
."oilhlhna dnicw oic oi`y

היא  והסברא קדימה. דין יש מקרקע, ניזונות שאם ומשמע
להיגנב  היכולים מטלטלין על חל אינו מזונות ששעבוד
קדימת  לפי ניזונות בקרקעות ולכן הקרקע, על אלא

השיעבוד.
הקרקע  מן ניזונות שאפילו וכתב כך על השיג והראב"ד
מותו, לאחר נוצר המזונות חיוב כי בשוה, כולן ניזונות

הזמן. באותו לכולן הגיע וממילא
שניזונות  כהראב"ד סבר הרמב"ם שגם המגיד, הרב וכתב
"כמו  הוא שהלשון ברמב"ם וגורס בשווה, מהקרקע גם

במטלטלין". קדימה דין שאין
והראב"ד  שהרמב"ם הרוגוצו'בי כתב הדברים, ובביאור
מחיי  שנשתעבד או חדש שעבוד הוא יום כל האם חולקים
שהחיוב  האחד האופנים, שני את יש בנישואין כי הבעל,
המשך  הוא שאח"כ הזמן משך וכל הנישואין, בזמן חל
ובזה  חדש, חיוב ישנו ויום יום שכל והשני הראשון, לחיוב
חיוב  הוא הרמב"ם שלדעת והראב"ד, הרמב"ם נחלקו
הראב"ד  אבל קדימה. דין יש ולכן הנישואין, מיום נמשך
גם  בשוה ניזונות ולכן חדש, חיוב הוא יום שכל סובר

בקרקע.
ששם  גירושין, בהל' נוסף עניין הרוגוצו'בי מבאר ועפ"ז
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וגם  לרפאותה", חייב אינו נשתטית.. ש"אם הרמב"ם כתב
לרפאותה", חייב יהיה לא "למה הראב"ד עליו השיג שם
הוא  שלרפאותה סובר שהרמב"ם הרוגוצו'בי ומבאר
חיוב  הוא ויום יום שבכל הנישואין שמחמת מהדברים
לכן  בכפיפה, נחש עם דר אדם אין בשוטה והרי חדש,

החיוב. פקע
לומר  אפשר אי בזה כי פקע, לא דירה של החיוב אמנם,
שהיא  דירה של הגדר שהרי מחדש, יום בכל חיוב שהוא

קבע. של דבר
שזהו  לחורבן, בנוגע הרוגוצו'בי דברי עם זה לקשר ויש
שאינו  דור "כל בירושלמי מפורש שזה וכתב נמשך. דבר
עד  מובן ועפ"ז החריבו", הוא כאילו עליו מעלין בימיו נבנה
אחרי  מתי", "עד הצעקה גדולה להיות צריכה כמה
העומד  יהודי כמו ממש נבנה. לא ועדיין צעקו שאתמול
מרעיש  היה שבוודאי חורבנו, בשעת בית־המקדש ליד
לבנות  הקב"ה שהתחייב לחיוב בנוגע מובן כמו"כ עולמות.
לבנות  ויום יום בכל חיוב שזהו מחדש, בית־המקדש את

נצחי. באופן - מזו ויתירה מחדש, בית־המקדש את
(ai oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

('ירושלמי'64) במזונות קודמת בזמן הקודמת אומרים: ואין
ה"א). מידי 65)פ"י, ולהפקיעם למכרם יכול שהלווה לפי

יכול  הוא שהרי במזונות, קדימה דין אין כך המלוה, שעבוד
(מגידֿמשנה), מזונותיה משעבוד ולהפקיעה נכסיו למכור
ותיבת  במזונות", קדימה דין "שאין הנוסח: רומי, ובדפוס
צג  סי' אבןֿהעזר יוסף' ה'בית הביא וכן שם. חסרה "כמו"

בידו. שהיו הרמב"ם מספרי

.ÂËÌÈL„Á ‰LÏLa ,Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙpL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»√»ƒ
ÌÈBL‡¯‰66ÏÚa ÏMÓ ˙Bf -67¯aÚ‰ ¯k‰ Ì‡Â .68, »ƒƒƒ∆ƒ∆««¿ƒÀ«»À»

˙¯aÚÓ dÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ69„Ú ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ¿≈ƒƒƒ»¿À∆∆ƒ∆¿∆∆«
„ÏzL70‡Ói˜ ÏL Ôa ‰„ÏÈ .71Ïk ˙ÎÏB‰Â ˙Bf - ∆≈≈»¿»≈∆«»»ƒ∆¿∆∆»

ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙eÓÏ‡ ÈÓÈ72˙‡ˆÓ ‡Ï . ¿≈«¿¿»ƒ¿»»«»ƒ…ƒ¿≈
‰ÏÈt‰L B‡ ,ÌÈL„Á ‰LÏL ¯Á‡ ˙¯aÚÓ73dÈ‡ - ¿À∆∆««¿»√»ƒ∆ƒƒ»≈»

ÏMÓ ‡Ï ˙BfÏÚa74Ì·È ÏMÓ ‡ÏÂ75˙Ú·Bz ‡l‡ , ƒ∆…ƒ∆««¿…ƒ∆»»∆»««
.ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È¿»»ƒ¿…«¬…

בהל'66) כמבואר לחליצה, ולא ליבום אז ראויה שאינה
להנשא  יכולה שאינה וממילא הי"ט, פ"א וחליצה יבום

להנשא 67)לאחרים. היא מעוכבת שהרי ב. מא, יבמות
(יבמות 68)בגללו. הראשונים החדשים שלושת אחרי

ובכת"י 69)לז.). מעוברת. שהיא ידעו כבר שבמותו
ואם  העובר, הוכר לא אם בעל, "משל הנוסח: אברבנאל,

לחליצה 70)הניחה". ולא ליבום לא ראויה אינה אז שעד
לאחר, להנשא יכולה שאינה וקלֿוחומר לו.). שם (כמבואר

ממנו. ניזונת - מבעלה היא ומעוכבת ראוי 71)והואיל
נפל. שאינו היא 72)לחיות, והרי ליבום, זקוקה זו שאין

אחרת. ליבם,73)כאלמנה זקוקה שהיא ודאי ומעתה
בן. אחריו הניח לא המת שבעלה נתברר שכבר 74)שהרי

ביבם  היא שאגודה מחמת אלא ממנו, להנשא מעוכבת אינה
אלמנה  לשאר דומה ואינה כלום, בעלה נכסי על לה ואין
בעלי  פלוני "מחמת ואומרת: לאחר נשאת שלא זמן שכל
הוא  העיכוב כל וכאן מנכסיו, ניזונת - עלי" גדול שכבודו

וברש"י). מא: (יבמות היבם מצד לא 75)רק שעדיין
לו. נתייבמה

.ÊË,ÔÈc ˙È·a „ÓÚÂ ,ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓ·È ‰Ú·z»¿»¿»»ƒ¿…«¬…¿»«¿≈ƒ
Á¯·e76Ìi‰ ˙È„Óa Ì·i‰ ‰È‰L B‡ ,‰ÏÁL B‡77- »«∆»»∆»»«»»ƒ¿ƒ««»

ÏÏk ‰Úe·L ‡Ïa Ì·È ÏMÓ ˙Bf BÊ È¯‰78. ¬≈ƒ∆ƒ∆»»¿…¿»¿»

ה"ד).76) פ"ה, כתובות ('ירושלמי' בביתֿדין שעמד אחר
חייב 77) מיד שליחה, ע"י או מעצמה לדין תבעתו ושם

אחרת  במדינה והוא הואיל ברח, לא ואפילו במזונותיה
כסף,78)(כסףֿמשנה). צרור לה שהניח לחוש אין כי

אינם  ידיה מעשי וגם לו, מקורבת היא אין שעדיין
קז:). (כתובות לו משועבדים

.ÊÈÔË˜ Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙ79„Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - »¿»ƒ¿≈»»»»≈»¿«
ÔÈÓ·È‰ ¯‡Lk ‰È‰ÈÂ Ïc‚iL80. ∆ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ

שלשֿעשרה 79) בן שיהיה עד לחלוץ או לייבם ראוי ואינו
שערות. שתי אין 80)ויביא מבעלה וגם א. שם, יבמות

משלה, נדוניא הכניסה ואם (שם). קנסוה" משמים "כי לה,
ואני  לידי, הנכסים ינתנו אומרת שהיא או שליש, ביד והיא
הכסף  נותנים הריוח, מן ואזון הנער שיגדל עד הקרן אקיים

הרי"ף). בשם ס"ג קס, סי' (אהע"ז לידה

.ÁÈ˙ÚLa ‰È˙BBÊÓa BzL‡Ï Ú˜¯˜ „ÁiL ÈÓƒ∆ƒ≈«¿«¿ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«
‰˙ÈÓ81È¯‰ - ˙BBÊnÏ ÈBÏt ÌB˜Ó ‰È‰È :¯Ó‡Â , ƒ»¿»«ƒ¿∆»¿ƒ«¿¬≈

B¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â .˙BBÊÓ dÏ ‰a¯82˙BBÊnÓ ˙BÁt ƒ»»¿¿ƒ»»¿»»ƒ¿
Ì‡Â ;ÌÈÒÎ ¯‡MÓ ¯‡M‰ ˙ÏËB - dÏ ˙BÈe‡¯‰»¿»∆∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ

Ïk‰ ˙ÏËB - dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ B¯ÎO ‰È‰83Ï·‡ . »»¿»≈ƒ»»»∆∆«…¬»
ÌB˜Óa ‰È‰È :dÏ ¯Ó‡ Ì‡84‰È˙BBÊÓa ÈBÏt85, ƒ»«»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿∆»

‰˜˙LÂ86,„·Ïa ÌB˜Ó B˙B‡ ˙B¯t ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¿»¿»≈»∆»≈»ƒ¿«
ıˆ˜ È¯‰L87.˙BBÊÓ dÏ ∆¬≈»«»¿

למיתתו)81) סמוך (חולה שכיבֿמרע מתנת כדין ובעדים,
שדבריו  בכתב, תעודה ולא קנין קבלת צריכה שאינה
תטרף  שלא כדי חכמים מתקנת הם, וכמסורים ככתובים
הל' רבינו (מלשון קיימים דבריו שאין כשידע עליו דעתו

ה"ב). פ"ח, המקום.82)זכיה זה 83)ריוח נתכוין לא
ההוא. מהמקום בריוח מזונות לה ליתן ובכת"י 84)אלא

רומי. בדפוס וכן "מקום". בחוב 85)התימנים: משמעה:
לכך. פרעון זו תהא עלי, לך שיש מיחתה,86)מזונות ולא

לגרוע  יכול אינו - ומיחתה נכחה או שם, עמדה לא אילו כי
בהסכמתה. שלא נד:).87)ממזונותיה (כתובות קצב

.ËÈÈÓ LÈ - ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿≈ƒ
ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˜ÒBtL ,‰¯B‰L∆»∆¿ƒ»¿¿≈«¿ƒƒ

d˙B‡88ÈtÓ ,BÊ ‰‡¯B‰ ÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â . »¿≈»ƒ¿…«»»ƒ¿≈
˙È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ‰M‡a ¯·c‰ BÏ ÛlÁ˙pL∆ƒ¿«≈«»»¿ƒ»∆»««¿»ƒ¿ƒ«

Ìi‰89„Ú ÔÈc ˙ÈaÓ ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡L ,e¯B‰ È˙Ba¯Â . «»¿««∆≈»¿ƒ≈ƒ«
ÏÎÂ ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰‡a BÊ È¯‰L ;Ú·MzL∆ƒ»«∆¬≈»»¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»
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‰Úe·La ‡l‡ Ú¯tz ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯Ùp‰90. «ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ¿»
Ôe„Ï Èe‡¯ ÔÎÂ ,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ91. ¿»∆«¿ƒ»¿≈»»

כלום.88) בעלה משל עיכבה (כתובות 89)שלא שאמרו
כשיבוא  או כתובתה גביית (בשעת בסוף "תשבע קה.):
כי  לאלמנה, ראיה מכאן ואין בתחילה". תשבע ולא בעלה)
תתבזה  שלא כדי מותו לאחר צרור לה שהניח לחוש יש
התורה, מן הם בעלה בחיי אשה מזונות וגם היתומים, אצל
פי"ב, לעיל (ראה חכמים תקנת אלא אינם אלמנה ומזונות

א.90)הי"ח). פז, צח.):91)כתובות (שם  אמרו וכן
במזונות  שם עוסקת הסוגיא וכל שבועה". צריכא "והלכתא,

לא). ס"ק צג סי' אהע"ז (הגר"א

.Î- ˙BBÊÓ Úa˙Ï ÔÈc ˙È·Ï ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿
‰lÁza d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ92‰Ê¯Î‰ ‡Ïa ÔÈ¯ÎBÓe ,93, «¿ƒƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿…«¿»»

‡lL ˙BBÊÓÏ ¯kÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿¿≈≈»ƒ¿…ƒ¿∆…
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙È·a94,ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‰LÏLa ‡l‡ , ¿≈ƒÀ¿ƒ∆»ƒ¿»¬»ƒ∆¡»ƒ

ÔÈ·Ï dÈa ˙BBÊÓÏ ‰¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê¯Î‰ ‡Ïa¿…«¿»»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»¿≈
‰ÂLa ‰ÂL dÓˆÚ95e‡B·iLÎe .Ìi˜ d¯ÎÓ - «¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»¿∆»

˙ÚaL - d˙B‡ ÚÈaL‰Ï ÔÈL¯Bi‰96. «¿ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿««

בשעת 92) "בסוף" שתשבע הסוברים אחרים כדעת ולא
כתובתה. פי"ז 93)גביית לעיל כמבואר פומבית, מכירה

במזונות  להכרזה צורך שאין ק:): (כתובות אמרו וכן הי"ג.
ההכרזה. ימי תום עד מזונותיה לעכב שאיֿאפשר האלמנה,

ב.94) צז, יד.95)שם פי"ז, לעיל שבועת 96)השווה
נשבעה  ולא הואיל כלום, בעלה משל עיכבה שלא אלמנה

המכירה. לפני

.‡Î‰ML Ì‰Ó ÔeÊÏ È„k ?˙BBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓ ‰nÎÂ¿«»¿ƒƒ¿¿≈»≈∆ƒ»
‰Ê ÏÚ ¯˙BÈ ‡Ï ,ÌÈL„Á97‰È‰iL ˙Ó ÏÚ ÔÈ¯ÎBÓe . √»ƒ…≈«∆¿ƒ«¿»∆ƒ¿∆

ÌBÈ ÌÈLÏL ÔBÊÓ dÏ Ô˙B Á˜Bl‰98˙¯ÎBÓe ˙¯ÊBÁÂ . «≈«≈»¿¿ƒ¿∆∆∆∆
˙ÎÏB‰Â ˙¯ÎBÓ ÔÎÂ .ÌÈL„Á ‰MLÏ ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¿ƒ»√»ƒ¿≈∆∆¿∆∆
‰·Bb ,d˙a˙k È„k ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡MiL „Ú ,ÌÏBÚÏ¿»«∆ƒ»≈ƒ«¿»ƒ¿≈¿À»»»

d˙a˙k99.dÏ ˙ÎÏB‰Â ¯‡M‰ ÔÓ ¿À»»ƒ«¿»¿∆∆»

ותפסיד 97) כתובתה תתבע או תתארס שמא א. צז, כתובות
שבידו 98)מזונותיה. מה יחזיר לאחר, תינשא שאם

שם). (רש"י יותר 99)ליורשים עולה כתובתה ואפילו
(שם). ביחד השאר מוכרת - חדשים ששה כדי ממזון

.·ÎÔÈ‡ - ˙BBÊÓ ÔÈc ˙Èa dÏ e˜ÒtL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»≈ƒ¿≈
dnÚ ÔÈ·MÁÓ100e‡B·iL „Ú ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

- ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e‡ˆÓ Ì‡ .‰eÚa˙ÈÂ ÌÈL¯Bi‰«¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»«¬≈»∆»
B˙B‡ ÔÈÏËB101Ìk¯„Ï ÔÈÎÏB‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,102È‡Â . ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»«¬ƒ

ÔÈ·MÁÓ ÔÈc ˙Èa - ÌÈpË˜ ÌÈL¯Bi‰ eÈ‰ Ì‡L ,¯ÓB‡≈∆ƒ»«¿ƒ¿«ƒ≈ƒ¿«¿ƒ
dnÚ103‰È„È ‰OÚÓ ÔÈ˜ÒBÙe ,104dÏ ÔÈ˜ÒBtL C¯„k , ƒ»¿ƒ«¬≈»∆»¿∆∆∆¿ƒ»

.˙BBÊÓ¿

למזונותיה.100) מספיקים ידיה מעשי אם לבדוק
הֿו.101) לעיל כמבואר מזונותיה, תחת שלהם שהוא
לעיל 102) הים, למדינת בעלה שהלך באשה ששנינו כדרך

מודים  הכל שבאלמנה קז.) (כתובות נראה וכן הט"ז. פי"ב

ידיה. מעשה על לדקדק מבלי מזונותיה לה שפוסקים
לעשות,103) עליה המוטל עושה היא אם אחריה בודקים

ליורשים. אותו נותנת היא "ביתֿדין 104)ואם הוא: כלל
על  לשקוד וצריך לז.) (גיטין הוא" יתומים של אביהם
וראיה  לטעון. יודעים ואינם קטנים כשהם וביחוד טובתם.
אין  שם: שאמרו כב:) (ערכין התלמוד מסוגיית רבינו לדברי
לכתובת  . . . אלא למכרם (קטנים) יתומים לנכסי נזקקים
תפסידם  היא כתובתה תגבה לא שאם מזונות משום אשה,
ידיה  מעשי הלא שם, ושאלו מממונם. מזונותיה באכילת
ידיה  מעשי אין לפעמים ותירצו: מפסידתם, ואינה שלהם
מחשבין  שאין נאמר ואם במזונותיה. הפסד ויש מספיקים,
יש  תמיד אםֿכן כלום, עליה ליתומים ואין ידיה מעשי על
ידיה  מעשה על מחשב שביתֿדין מכאן, הפסד. להם

ג). ס"ק ע סי' מילואים' ('אבני מזונות לה כשפוסק

.‚Î- d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ÔÈ‡L ‰ÓÏ‡«¿»»∆≈¿«¿À»≈ƒ««»»
B‡ ‰¯ÎÓ B‡ ,d˙a˙k ‰ÏÁÓ ‡nL ;˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡≈»¿∆»»¬»¿À»»»¿»

d˙B‡ ‰kLÓ105- L¯BÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È·‰ :dÏ ÌÈ¯ÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚ·M‰Â106·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»

הכ"ח.105) להלן כמבואר מזונות, לה אין אלה ובכל
להפרע 106) הבא כדין כלום, בעלך משל עיכבת שלא

פי"ב, למעלה וראה הי"ט. לעיל כמבואר יתומים, מנכסי
ליורש". טוענים "ולעולם הי"ח:

.„Î‰‡·e ,Ìi‰ ˙È„ÓÏ dÏÚ·e ‡È‰ ‰ÎÏ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ««»»»
Ïk ÔÈ„k ˙Bf - ‰˙ˆ¯ - ÈÏÚa ˙Ó :‰¯Ó‡Â¿»¿»≈«¿ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ»

‰a˙k ˙ÏËB - ‰˙ˆ¯ ,˙BÓÏ‡‰107ÈL¯b :‰¯Ó‡ . »«¿»»¿»∆∆¿À»»¿»≈¿«ƒ
˙Ó‡ dÈ‡ - ÈÏÚa108ÎpÓ ˙BfÂ ,È„k „Ú ÂÈÒ «¿ƒ≈»∆¡∆∆¿ƒ∆ƒ¿»»«¿≈

dÏ LÈ - BzL‡ ‡È‰ ÔÈ„Ú Ì‡L :ÌÈt ÏkÓ d˙a˙k¿À»»ƒ»»ƒ∆ƒ¬«ƒƒƒ¿≈»
,‰a˙k dÏ LÈ - ‰¯Ó‡L BÓk dL¯b Ì‡Â ,˙BBÊÓ¿¿ƒ≈¿»¿∆»¿»≈»¿À»
È„k „Ú ˙BBÊÓ ˙ÏËB CÎÈÙÏ .d„Èa d˙a˙k È¯‰L∆¬≈¿À»»¿»»¿ƒ»∆∆¿«¿≈

dÏ ˙ÎÏB‰Â d˙a˙k109. ¿À»»¿∆∆»

להנשא,107) בעלי מת לומר נאמנת שהאשה ב. קז, כתובות
גירושין  מהל' פי"ב (להלן להגלות הדבר עשוי חי הוא שאם
כתובתה  ליטול גם נאמנת - להנשא שנאמנת ומכיון הט"ו),

הל"א). פט"ז לשקר,108)(למעלה יכולה היא שבזה
שלמעלה. בעלי" ב"מת כמו להגלות עשוי הדבר שאין

שם.109) כתובות,

.‰ÎÔÈLe¯b ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110- dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
L¯Bi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈

˙BBÊÓ dÏ LÈ - dÏÚa ÈiÁa Ï·‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«
.ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b L¯b˙zL∆ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ

ספק 110) מגורשת) (ואינה לו קרוב ספק גיטה לה זרק כגון
(ומגורשת). לה להנשא 111)קרוב אסורה שעדיין

להנשא  שמעוכבת וכל מגורשת, אינה שמא - לאחרים
ברשב"ם  וכן וברש"י, צז: (כתובות מזונות לה יש - מחמתו

מז:). לב"ב

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



`zeyiקלו zekld - miyp xtq - ixyz 'c iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂÎ‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Ú·z ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰¯ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰¯zÂ -112‡l‡ ,e¯·ÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰Ú·zL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙Ú·Bz ‡l‡ ,‰¯zÂ ‡Ï - „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.e¯·ÚL∆»¿

פי"א,112) (שם וב'ירושלמי' וברש"י) צו. (כתובות מחלה
לוותה  אבל לוותה, כשלא אמורים דברים במה אמרו: ה"ב)
שנים) שלש בתוך (שתפסתו משכון בידה יש אם וכן גובה,
תפיסת  אין שנים שלש לאחר תפסה אם אבל למפרע. גובה
הרשב"א). בשם (מגידֿמשנה מחלה כבר כי כלום, משכונה

.ÊÎÌ‰ ,ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰Ú·zL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk - ÈzÏË ‡Ï :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
Ú·Mz B‡ ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ - ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«

˙q‰ ˙Úe·L113‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ˙‡OpMÓ ;Ïh˙Â ¿«∆≈¿ƒ…ƒ∆ƒ»»∆»¿»ƒ
e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÌÈL¯Bi‰ eÚ·MÈ B‡ ,‰È‡¿̄»»ƒ»¿«¿ƒ¿«∆≈∆»¿

dÏ114. »

מוחזקת 113) היא שהרי נטלה, שכבר ראיה הביאו לא אם
את  כטוען זה והרי ממנה, להוציא באים והם בנכסים
הנתבע  נשבע בכל, כופר והלה בידך", לי "מנה חבירו:
כאן  אף ה"ג) פ"א, ונטען טוען (הל' ונפטר היסת שבועת
שבועת  בחזקתה. נשארים והנכסים נטלה שלא נשבעת היא

הי"ג. פט"ו לעיל מפורשת - עברו 114)היסת משנישאת
ישבעו  מידם, להוציא באה והיא היתומים לרשות הנכסים

ובמגידֿמשנה). צו: (כתובות ויפטרו היסת שבועת

.ÁÎ¯wÚ‰ ÔÈ„k ‰a˙k ˙ÙÒBz ÔÈc115,CÎÈÙÏ . ƒ∆∆¿À»¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
‰Ú·zL ‰ÓÏ‡116‰kLÓ B‡ ‰ÏÁÓ B‡ ‰¯ÎÓ B‡ «¿»»∆»¿»»¿»»¬»ƒ¿¿»
d˙a˙k ˙ÙÒBz117˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ¯wÚ‰ ÌÚ118. ∆∆¿À»»ƒ»ƒ»≈»¿

˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ˙ˆ˜Ó ‰Ú·z Ì‡Â119ÈÓk BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿ƒ
˙¯ÎBn‰ ÏÎÂ .B˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â ¯wÚ‰ ˙ˆ˜Ó ‰Ú·zL∆»¿»ƒ¿»»ƒ»¿ƒƒ»ƒ¿»¿»«∆∆
ÌÚ ˙ÙÒBz‰ ‰ÏÁÓe ‰¯ÎÓ - Ì˙Ò ˙ÏÁBn‰ B‡«∆∆¿»»¿»»¬»«∆∆ƒ

¯wÚ‰120˙k Ì‰ÈML ;.ÌB˜Ó ÏÎa ÌÓL ‰a »ƒ»∆¿≈∆¿À»¿»¿»»

נד:).115) (כתובות לבתולה ומאתיים לאלמנה, מנה
ה"א.116) לעיל כמבואר בעלה 117)בביתֿדין בחיי בין

שם. כמבואר מותו, לאחר ואם 118)בין באלמנותה,
פי"ז  לעיל כמבואר מזונות, לה אין בחייו אפילו - מחלה

משנה'),119)הי"ט. ('לחם התוספת והניחה העיקר תבעה
"ולתובעת"). ד"ה נד: (כתובות ה'תוספות' פירשו וכן

נקראים 120) "ואין ה"ב: פט"ז לעיל השווה ב. נד, שם
עם  מאתיים או מאה שהוא כתובה עיקר אלא כתובה

בלבד". התוספת

עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הבנות 1) זכויות דיכרין", בנין "כתובת דין רבינו בו ביאר

בת  הממאנת. בת הכתובה, תנאי לעקור שאין אביהן, מנכסי
הבנים  מזונות, לענין השנייה ובת הארוסה, בת היבמה,

מזונות. לענין והבנות

.‡ÌÈL¯BÈ ÌÈ¯Îf‰ ÌÈa eÈ‰iL ,‰a˙k‰ È‡zÓƒ¿»≈«¿À»∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
Ôn‡ ˙a˙k2Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙¯B˙· ‰ÒÈÎ‰L d˙Èe„e ¿À«ƒ»¿¿»»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿≈…

ÏÊ¯·3‰M¯È‰ ¯‡L ÔÈ˜ÏBÁ Ck ¯Á‡Â ,4Ì‰ÈÁ‡ ÌÚ5 «¿∆¿««»¿ƒ¿»«¿À»ƒ¬≈∆
‰ÂLa6. ¿»∆

אביהם.2) לה שכתב והתוספת לעיל 3)העיקר מפורש
כדין  אביהם אותה וירש אביהם בחיי מתה והיא ה"א, פט"ז

האב. גם מת ואח"כ אשתו, את היורש שנשארה 4)בעל
האב. אחרות.5)מעזבון מנשים לאביהם שנולדו

הנקראת:6) וזוהי ה"ב, פי"ב לעיל ראה ב. נב, כתובות
ה"ז. פט"ז, לעיל הזכרים) (הבנים דכרין" בנין "כתובת

.·d˙a˙k ,‰M‡ ‡O „ˆÈk7d˙Èe„e8‰„ÏÈÂ ,ÛÏ‡ ≈«»»ƒ»¿À»»¿¿»»∆∆¿»¿»
ÂÈiÁ· ‰˙Óe Ô·9˙¯Á‡ ‰M‡ ‡O Ck ¯Á‡Â .10 ≈≈»¿«»¿««»»»ƒ»«∆∆

.ÂÈiÁa ‰˙Óe ,Ôa ‰„ÏÈÂ ,ÌÈ˙‡Ó d˙Èe„e d˙a˙k¿À»»¿¿»»»«ƒ¿»¿»≈≈»¿«»
‰BL‡¯‰ ÔÓ Ba .ÌÈtÏ‡ ÁÈp‰Â ,‡e‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒƒ««¿«ƒ¿ƒ»ƒ»

Bn‡ ˙a˙ÎaL ÛÏ‡ L¯BÈ11L¯BÈ ‰iM‰ ÔÓ B·e , ≈∆∆∆ƒ¿À«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
¯‡M‰Â ,Bn‡ ˙a˙ÎaL ÌÈ˙‡Ó12B˙B‡ ÌÈL¯BÈ »«ƒ∆ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ

‰ÂLa13Úa¯‡Â ÛÏ‡ ‰BL‡¯‰ Ôa „Èa ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿»¿«∆»ƒ»∆∆¿«¿«
˙B‡Ó14˙B‡Ó LL ‰iM‰ Ôa „È·e ,15. ≈¿«∆«¿ƒ»≈≈

משלו.7) לה משלה.8)שכתב לו ירש 9)שהכניסה הרי
גבייה. לידי באה לא וכתובתה נדונייתה, את בעלה

שתיהן 10) נשא אפילו אלא הראשונה, מות אחרי דוקא לאו
ה"ד. בסמוך כמבואר כן, הדין - 'בנין 11)כאחת בתורת

זוז.12)דכרין'. מאות היורשים 13)שמונה בנים כדין
אביהם. מירושת 14)את מאות וארבע האם, מכתובת אלף

בירושה 15)האב. מאות וארבע האם, מכתובת מאתיים
דכרי  בנין 'כתובת תקנת וטעם צא.), (כתובות "כדי מהאב ן'

האב  ידע שאם נב:) (שם כבנו" לבתו ויתן אדם שיקפוץ
נדוניא  לתת ירבה הוא נדונייתו, מתנת את יירשו בתו שבני
- הבעל כתובת שגם תיקנו וממילא נישואיה. לקראת לבתו
זה  אם האב יאמר שלא כדי בניה, יירשוה - ותוספת עיקר
ידי  אמשוך אני אף בתי, לבני מלהוריש שלו, על מקפיד

שם). (רש"י נדוניא לו מלהרבות

.‚ÈzL È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«≈«¿≈¿≈
¯‡M‰ e˜ÏÁiL È„k ¯˙BÈ B‡ „Á‡ ¯Èc ˙Ba˙k16 ¿Àƒ»∆»≈¿≈∆«¿¿«¿»

‰ÂLa17ÌÈ˜ÏBÁ - ¯Èc ¯˙BÈ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»∆¬»ƒ…ƒƒ«≈ƒ»¿ƒ
˙a˙k el‡Â Ôn‡ ˙a˙k el‡ eL¯ÈÈ Ì‡L .‰ÂLa Ïk‰«…¿»∆∆ƒƒ¿≈¿À«ƒ»¿≈¿À«
ÔÈa B˙B‡ ˜ÏÁÏ „Á‡ ¯Èc ¯‡MÈ ‡ÏÂ ,Ôn‡ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»∆»«¬…≈
ÔÈa ‰M¯È ˜elÁ Ïh·Ó ‰Ê È‡z ‡ˆÓ ,ÌÈL¯Bi‰«¿ƒƒ¿»¿«∆¿«≈ƒ¿À»≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÂLa ÌÈa‰18. «»ƒ¿»∆∆ƒ«»

הנשאר.16) הדינר מקיימים 17)את ובו הגולגולת, לפי
חֿיא). כז, (במדבר בתורה האמורה ירושה ולא 18)דין

נחלה  שנעקרת במקום דכרין' 'בנין כתובת חכמים תיקנו
נב:). (כתובות עלֿידם שבתורה

.„¯Á‡ BÊa ÔÈa ,˙Ba¯ ÌÈL ‡OpL ÈÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿ƒ∆»»»ƒ«≈¿««
ÌÈa Ô‰Ó BÏÂ ,ÂÈiÁa Ôlk e˙Óe ,˙Á‡ ˙·a ÔÈa BÊ≈¿«««≈À»¿«»¿≈∆»ƒ
¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒƒ»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»
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Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk -19ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿∆»≈¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ
‰ÂLa20. ¿»∆

הבנים 19) רוצים כזה, זה שוה הכתובות סכום ואפילו
אחת  אשה שבני כגון בשוה, לחלוק ולא אמם כתובת ליטול
ליטול  למועטים וטוב מרובים, בניה והשניה מועטים,
לפי  בשוה אחיהם עם לחלוק ולא אמם כתובת לעצמם

שם). (רש"י והעיד 20)הגולגולת תורה. של ירושה כדין
'בנין  (של ירושתן מנהג מצאנו "שלא ה"ז פט"ז לעיל רבינו
סימן  פ"ד לכתובות והרא"ש הישיבות". בכל פשוט דכרין')
בזמן  דכרין בנין כתובת דנין "שאין הגאונים: בשם כתב כד,
כבנו, לבתו ויתן אדם שיקפוץ אלא הטעם שאין  כיון הזה,
לבנו  אדם שיתן הלוואי . . ויותר. יותר ליתן נהגו ועכשיו
במתנת  שירבה מי כל לנדות הדבר הוצרך וכמה כבתו,
שאין  כתב: סט"ז קיא, סי' באהע"ז הרמ"א וגם בתו".

אלו. במדינות נוהגת דכרין' 'בנין כתובת

.‰ÌÈÓB˙È‰ e¯Ó‡21 ÏÚ ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ :eÈ·‡ ÈÒÎ »¿«¿ƒ¬≈»«¬ƒ«ƒ¿≈»ƒ
¯Èc ¯˙BÈ22ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ôn‡ ˙a˙k eÏhiL È„k , ≈ƒ»¿≈∆ƒ¿¿À«ƒ»≈¿ƒ

eÈ‰L ‰nk ÔÈc ˙È·a ÌÈÒÎp‰ ˙‡ ÔÈÓL ‡l‡ ,Ì‰Ï»∆∆»»ƒ∆«¿»ƒ¿≈ƒ«»∆»
B‡ ea¯˙pL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa ÔÈÂL»ƒƒ¿«ƒ«¬ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«

eËÚÓ˙23- ˜ÏÁÏ e‡B·iL Ì„˜ Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ È¯Á‡ ƒ¿«¬«¬≈ƒ«¬ƒ∆…∆∆»«¬…
Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ ˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÓL ÔÈ‡24. ≈»ƒ»∆»ƒ¿«ƒ«¬ƒ∆

הגדולה.21) הכתובה לקבלם 22)בני דמיהם מעלים
בשוה. לחלוק דינר שישאר ביוקר, או 23)עלינו שהוקרו

א.24)שהוזלו. צא, כתובות

.Â,¯˙BÈ B‡ ¯Èc ˙Ba˙k‰ Ïk È„k ÏÚ ¯˙BÈ ÌL ‰È‰»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»≈
ÂÈÏÚ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡25BÈ‡ - ¯˙Bi‰ „‚k ·BÁ ¯ËL ««ƒ∆≈»»¿«¿∆∆«≈≈

ËÚÓÓ26.Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ , ¿«≈∆»»∆»≈∆≈¿À«ƒ

למלוה.25) יותר או דינר שחייב אביהם, לך 26)על אין
יורשים  לפני נכסים נפלו שכשמת מזו, גדולה ירושה
לפרוע  מצוה עושים ואלו אלו אביהם, על חוב שטר וכשיצא

וברש"י). צ: (שם ירושתם היא והיא אביהם, חוב

.ÊÂÈiÁa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙Óe ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»¿≈»ƒ≈»««≈∆¿«»
B˙BÓ ¯Á‡ ˙Á‡Â27ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰È˙MÓ ÌÈa BÏÂ , ¿««««¿»ƒƒ¿≈∆««ƒ

‰iM‰ ‰ÚaL Ì‡ :˙Ba˙k‰ ÈzL ÏÚ ¯˙È ÁÈp‰ ‡lL∆…ƒƒ«»≈«¿≈«¿Àƒƒ¿¿»«¿ƒ»
‰ÓÏ‡ ˙Úe·L28ÌÈÓ„B˜ ‰Èa - ˙eÓzL Ì„˜ ¿««¿»»…∆∆»»∆»¿ƒ

˙M¯ÈÏ29d˙a˙k30Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡L ÈtÓ , ƒÀ«¿À»»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿À«ƒ»
‰Ê È‡˙a31ÔÈL¯BÈ Ck ¯Á‡Â ,‰¯Bz ÏL ‰M¯È ‡l‡ , ƒ¿«∆∆»¿À»∆»¿««»¿ƒ

‰Ê È‡˙a Ôn‡ ˙a˙k ‰BL‡¯‰ Èa32ÌL ¯‡L Ì‡Â . ¿≈»ƒ»¿À«ƒ»ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«»
Ú·MzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ - ÌeÏk33 ¿¿ƒ¿»∆¿ƒ≈»…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ôn‡ ˙a˙k ÌÈL¯BÈ ‰BL‡¯‰ Èa -34¯‡M‰Â , ¿≈»ƒ»¿ƒ¿À«ƒ»ƒ¿«¿«¿»
.‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿»∆

שמתה.27) עד כתובתה לגבות הספיקה שלא 28)ולא
לעיל  כמבואר כתובתה, לו מכרה ולא כלום, אצלה הניח

ה"ד. "לירש".29)פט"ז התימנים: המגיעה 30)ובכת "י
אביהם. מנכסי ל'מותר 31)לאמם הזקוק דכרין' 'בנין של

צא.). (שם על 32)דינר' דינר' 'מותר כאן שאין ואע"פ

עצמה  היא השניה לבני הנפרעת הכתובה - הכתובות שתי
לך  אין - כחוב ונגבית הואיל לחברתה', 'מותר נעשית
הכתובה  לפרוע הבנים כל על שהרי מזו, גדולה ירושה
בענין  לעיל כמבואר ירושתם. היא והיא אביהם חובת שהיא

צ:). (שם חוב אמם,33)שטר כתובת השניה לבני שאין
לבניו, - שבועה עליו שחייב ממון מוריש אדם אין כי

הי"ב. פט"ז לעיל -34)כמבואר הרבה' 'מותר כאן ויש
עליה. נשבעה שלא השניה האשה של הכתובה סכום

.Á˙ÓÂ ,Ô‰Ó ÌÈa BÏ eÈ‰Â ,ÌÈL ÈzL ÈeO ‰È‰35, »»»¿≈»ƒ¿»»ƒ≈∆»≈
- e˙Ó Ck ¯Á‡Â eÚaL Ì‡ :ÌÈLp‰ e˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«»ƒƒƒ¿¿¿««»≈

‰¯Bz ÏL ‰M¯Èa Bn‡ ˙a˙k L¯BÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»
ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»
ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡¯‰ ÈL¯BÈÂ .ÌL ÔÈ‡ B‡ ¯˙BÓ»≈»¿¿≈»ƒ»¿ƒ¿¿≈

‰iM‰37Ïk‰ ÌÈa‰ ÔÈ˜ÏBÁ - eÚaL ‡Ï Ì‡Â . «¿ƒ»¿ƒ…ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ«…
;‰ÂLa‰ÓÏ‡Ï ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰a˙k ˙M¯È ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

Ú·MzL „Ú ‰a˙k38. ¿À»«∆ƒ»«

שלהן.35) הבעל מיורשי כתובתן לגבות שתיהן ועל
לבנים.36) מהאם ישר קדם 37)העוברת חובה שהרי

ה"א. פי"ז, לעיל וכמבואר השניה, לחוב וגם 38)בזמן
הבעל  בחיי הנשים מתו לא כי כאן, אין דכרין' 'בנין כתובת

כלום. לבניו הוריש לא וממילא כלום. מהן ירש ולא

.Ë‰ÚaLpL BÊ - ‰ÚaL ‡Ï ˙Á‡Â ‰ÚaL ˙Á‡««ƒ¿¿»¿««…ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»
‰lÁz d˙a˙k ÔÈL¯BÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¯‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ

- ÂÈ·‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k L¯Bi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ Û¯BË BÈ‡40,ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈL¯Bi‰ ÏÎk41. ¿»«¿ƒ

הבנים.39) לירושת קודם שהוא חוב, בעל כדין
האב.40) בחיי לאחר זוכה 41)שנמכרו היורש שאין כשם

מבני  אלא אינה דכרין' 'בנין כתובת כך אביו, שמכר במה
אלא  ממשועבדים הטורף 'חוב' דין לה אין זו, כתובה חורין.
ממני, לך שיולדו זכרים "בנים לה: כתב שכך כירושה, היא
שאר  עם בירושה חלקם על יותר כתובתך, כסף יירשו הם

נב:). (כתובות אחיהם"

.ÈÈÒÎpÓ ˙BBf ˙Ba‰ ‰ÈÈ‰zL ,‰a˙k È‡zÓeƒ¿»≈¿À»∆ƒ¿∆»«»ƒƒƒ¿≈
B˙BÓ ¯Á‡ Ô‰È·‡42eÒ¯‡˙iL „Ú43.e¯b·iL „Ú B‡ ¬ƒ∆«««∆ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿

‰Ò¯‡˙ B‡ ,‰Ò¯‡˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ˙a‰ ‰¯‚a»¿»««««ƒ∆…ƒ¿»¿»ƒ¿»¿»
˙Bfp‰ ˙·e .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚a ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆…»¿»≈»¿««ƒ∆
d˙‡ÈˆÓe ‰È„È ‰OÚÓ - B˙BÓ ¯Á‡Ï ‰È·‡ ÈÒÎpÓƒƒ¿≈»ƒ»¿«««¬≈»∆»¿ƒ»»

ÌÈÁ‡Ï ‡Ï ,dÓˆÚÏ44. ¿«¿»…»«ƒ

שיהיו 42) עד אלא לזונן חייב הוא אין האב שבחיי אע"פ
ניזונות  - משמת הי"ד), פי"ב (למעלה שנים שש  בנות
פ"ב  (למעלה לה כתב שלא פי על אף ביתֿדין מכח מנכסיו

עודה 43)ה"ה). אפילו - ומשנתארסה ב. נג, כתובות
הט"ו. להלן כמבואר אביה, מנכסי ניזונת אינה קטנה,

לעצמה.44) ידיה מעשה שתרויח לאב לו נוח א. מג, שם,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא שם דרשו וכן
בנותיכם  ולא לבניכם כנענים) (עבדים אותם - אחריכם"
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שאין מגיד וכן לבניכם, לבנו. בתו זכות מוריש אדם
אלא  בה זכה לא אביה בחיי שאפילו לעצמה, מציאתה
מלזונה, ימנע מציאתה לו תתן לא שאם 'איבה', משום
בעל  אותה זנים האחים אבל אותה, לזון חייב אינו שהרי
לחוש  ואין למזונותיה המשועבדים אביהם מנכסי כרחם

וברש"י). (שם לאיבה

.‡È˙eÒÎe ˙BBÊÓ ˙aÏ ÔÈ˜ÒBt45ÈÒÎpÓ ¯B„Óe ¿ƒ««¿¿»ƒƒ¿≈
‰ÓÏ‡Ï ÔÈ˜ÒBtL C¯„k ,‰È·‡46ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰Ê¯Î‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈ¯ÎBnL C¯„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „B·Îe d„B·k48¯·c Ô‰Ï ÔÈ˜ÒBt ˙BaÏÂ , ¿»¿«««¿«»¿ƒ»∆»»
„·Ïa Ô‰Ï ˜ÈtÒn‰49˙BÚaL ˙Ba‰ ÔÈ‡Â .50. ««¿ƒ»∆ƒ¿«¿≈«»ƒ¿»

מזונות.45) בכלל שהכל ה"א, פי"ב כתובות 'ירושלמי'
ה"ב.46) פי"ח שאיֿאפשר 47)למעלה א. פז, כתובות

מכירה  - הכרזה ההכרזה. ימי תום עד מזונותיהן לעכב
פי"ב  לעיל ראה מקומות, בהרבה למעלה ומבוארת פומבית,

לפי 48)הט"ז. וניזונת עמו עולה היא עשיר בעלה שאם
ה"ג. פי"ח, למעלה כמבואר 'ירושלמי'49)כבודו,

יורדת". ולא עולה לא "הבת ה"א: פי"ב, כתובות
פי"ח 50) (למעלה מזונותיה על נשבעת שאלמנה אףֿעלֿפי

כסף, צרור להן התפיס שאביהן לחוש אין בבנות - הי"ט)
סי' שמואל' 'בית - קז: (כתובות לקטנה כסף מתפיסין שאין
ומדברי  להשבע, צריכה נערה זה לפי אבל טו), ס"ק קיב
ה'מגיד  ולדעת להשבע. צריכה אינה נערה שגם נראה רבינו
שיש  שאמרו: א. סט, בכתובות רבינו דברי מקור משנה'
כדרך  להם נשבעת ואינה האחים, של חוב בעלת דין לבת,
להפרע  "הבא אמרו: ולא ללווה. נשבע בעלֿחוב שאין
להפרע  בבא אלא - בשבועה" אלא יפרע לא יתומים, מנכסי
הבת  פרנסת לענין שם, נאמר זה אולם אביהם. חוב
נא, גיטין ב'תוספות' (וראה מזונותיה לענין ולא (נדונייתה)

אתפסה). צררי אימור דיבורֿהמתחיל: א.

.·È˙BBf ˙Ba‰ ‡ÏÂ Ôn‡ ˙a˙k ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ ÔÈ‡≈«»ƒ¿ƒ¿À«ƒ»¿…«»ƒ
.Ì„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰a˙k ¯ËL ‰È‰iL „Ú ,el‡ ÌÈ‡˙aƒ¿»ƒ≈«∆ƒ¿∆¿«¿À»≈ƒ««»»
‡nL ,ÌeÏk Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰a˙k ¯ËL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈»¿«¿À»≈»∆¿∆»

d˙a˙k Ôn‡ ‰ÏÁÓ51- ‰a˙k ·zÎÏ Ìk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â . »¬»ƒ»¿À»»¿ƒ≈«¿»ƒ¿…¿À»
.ÌÈ‡z‰ ÈÙk Ô‰Ï LÈ≈»∆¿ƒ«¿»ƒ

(לעיל 51) כתובתה" תנאי כל איבדה כתובתה, ו"המוחלת
בפרעון  תלוי הבנות מזון וכי מתפלא: והראב"ד יט). יז,
הבעל  פרע ואם כפרעון, אלא אינה המחילה והלא כתובתה,
אולם  מזונותיהן? בנותיו יטלו לא (כשגירשה) אשתו כתובת
ואמרה  כתובתה, מחלה שמא לחוש שיש סובר רבינו
מחלה  לא בפירעון אבל הבנות מזון על שמוחלת בפירוש
הואיל  רבינו, על מגין עוז' וה'מגדל (לחםֿמשנה). כלום
והלא  מזונות, לה אין כתובתה מוחלת נג.): (כתובות ואמרו
הניח  מג.): (שם אמרו שכן מבתו, לו עדיפה שאלמנתו ידוע
תשאל  והבת ניזונת האלמנה מועטים) (ונכסים ובת אלמנה
מעתה  ביותר, לו קשה אלמנתו שזלזול הפתחים, על
ניזונות. הבנות שאין כלֿשכן מזונותיה, שאיבדה - במוחלת

.‚ÈÈ‡zÓ „Á‡ ¯˜ÚÏ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¬…∆»ƒ¿»≈

Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÂÈ˙Ba eBfÈ Ï‡ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰a˙k¿À»¿∆»««ƒ¿»ƒ¿»»«
˙a˙k ÂÈa eL¯ÈÈ Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ B˙ÓÏ‡ ÔBfzƒ«¿¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»¿À«

Ôn‡52ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -BÏ53‰zÓa ÂÈÒÎ Ïk Ô˙ . ƒ»≈¿ƒ»«»¿»»¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï54Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓe ÏÈ‡B‰ -55‰B˜ dÈ‡ «¬≈ƒƒ«¿«¿ƒ¿«≈»»

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡56¯‡a˙iL BÓk ,57‰zn‰ È¯‰ ,58 ∆»¿««ƒ»¿∆ƒ¿»≈¬≈««»»
CÎÈÙÏe ,„Á‡k ÔÈ‡a el‡ ÔÈ‡˙a ÌÈÒÎp‰ ·eiÁÂ¿ƒ«¿»ƒƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»¿ƒ»
˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÂÈ·e ,ÂÈÒÎpÓ ˙BBf ÂÈ˙B·e B˙ÓÏ‡«¿¿»¿»ƒƒ¿»»»»¿ƒ¿À«

dÏÚa ÈiÁa ‰˙nL Ôn‡59. ƒ»∆≈»¿«≈«¿»

ה"א).52) (למעלה דכרין' בנין 'כתובת והיא בחייו, שמתה
ביתֿדין 53) בתנאי הוא משועבד שהרי ב. סח, כתובות

שנשאה. נכסיו 54)משעה ליתן אמר מיתתו בשעת
שהיא  בריא כמתנת תוקף לה ואין מידו, קנו  ולא לאחרים,

הגוף,55)בקנין. כל כח שתשש "חולה חולה, שכוב
רגליו  על להלך יכול שאינו עד החולי מחמת כוחו וכשל
מרע" שכיב הנקרא הוא המיטה על נופל הוא והרי בשוק,

א). פ"ח, זכיה הל' רבינו ליתן 56)(לשון זה נתכוין לא כי
מותו. לאחר ה"ח.57)אלא פ"ח, זכיה הל'

מדברי 59)לאחרים.58) אלא אינה מרע שכיב מתנת
כי  - קמז:) (בבאֿבתרא עליו דעתו תטרף שלא כדי חכמים,
או  הנותן מיד קנו לא אם תוקף למתנה אין תורה מדין
אלא  קונה ואינה - למקבל וימסור מתנה שטר שיכתוב
והואיל  היא חכמים תקנת ג"כ כתובה ותנאי מיתה, לאחר
חברתה  את דוחה האחת אין מיתה לאחר אחת בבת וחלים
של  בירושה אם קלג.): (ב"ב אמרו וכן פ"ח). לב"ב (רי"ף
מסכם: ה"ט, פ"ח נחלות בהל' ורבינו ניזונת. אלמנה תורה
אלו  מיד הבנות ומזון . . האשה. לכתובת מוציאים "לפיכך
בכתובה  הנכסים נתחייבו במיתתו שהרי להם, לתת שצוה
כוונתו  מיתה", לאחר אלא יקנו לא להם שנתן ואלו ומזונות,
שכיב  למתנת קדמה ומזונות לכתובה הבעל שהתחייבות
כאן  שכתב כמו כאחד, באה החיוב חלות אבל מרע,

שם). (לחםֿמשנה

.„È˙‡ÓÓ‰ ˙a60dÏ LÈÂ ˙Ba‰ ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ««¿»∆∆¬≈ƒƒ¿»«»¿≈»
˙BBÊÓ61‰Ó·È‰ ˙a Ï·‡ .62‰iM‰ ˙·e63˙·e ¿¬»««¿»»««¿ƒ»«

‰Òe¯‡‰64‰Òe‡‰ ˙·e65¯Á‡ ˙BBÊÓ Ô‰Ï ÔÈ‡ - »¬»«»¬»≈»∆¿««
‰Ê È‡˙a Ô‰È·‡ ˙˙ÈÓ66‡e‰ - Ô‰È·‡ ÈiÁa Ï·‡ . ƒ«¬ƒ∆ƒ¿«∆¬»¿«≈¬ƒ∆

ÈiÁa ˙Ba‰Â ÌÈa‰ ¯‡L ÔÈ„k ,Ô˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿»¿ƒ¿»«»ƒ¿«»¿«≈
Ô‰È·‡67. ¬ƒ∆

הבאה)60) בהערה (ראה ונתעברה יתומה קטנה הנושא
בת. ילדה ואחרֿכך בבעל האב.61)ומיאנה מות לאחר

ה"ה, פכ"ד לקמן כמבואר כתובה, לה אין שהממאנת ואע"פ
הבת? מזונות המחייבים כתובה תנאי גם לה אין כן ואם
ולפיכך  כתובה, לה שאין שניה לענין נד. בכתובות (כמבואר
כתובה  קיבלה זו שממאנת לדון, אפשר מזונות) לבתה אין
גרמה  שאח"כ אלא כתובה, תנאי כל עם קידושיה בעת
לא  בתה אולם כתובתה, ואבדה מיאונה ע"י הפסד לעצמה
כתובתה  והפסידה שזנתה אשה אם כי זכותה, הפסידה
מזונותיה? זכות את בתה תפסיד האם ה"ו), פכ"ד (לקמן
כל  הראב"ד ולדעת יא). ס"ק קיב סי' אהע"ז שמואל' ('בית
יכולה  אינה הממאנת קטנה שהרי מציאותית, אינה זו הלכה
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רבינו  אולם יב:). יבמות (ראה לה? מנין ובת ללדת עדיין
תלד  ואח"כ ולמאן, בקטנותה להתעבר לה שאפשר סובר
ה"ט, פ"ב לעיל וראה (מגידֿמשנה). קיימא של ולד
זה. לדין נאמן מקור נמצא לא ועדיין שם. ובביאורנו

ומת.62) בת, לו וילדה יבמתו לעריות,63)שכנס שניה
ה"ו. פ"א, לעיל כמבואר סופרים, מדברי לו להנשא ואסורה

ומת.6)4 - בת לו וילדה ארוסתו, על את 65)בא אנס
ומת. - בת לו וילדה אח"כ, ונשאה אלה 66)הנערה  כל

ומספק  נד.) נג: (כתובות בתלמוד נפשטו שלא בעיות הן
- ביבמה הספק, וטעם הבת. אחי מנכסי ממון להוציא אין
תנאי  גם כן אם הראשון, בעלה נכסי על וכתובתה הואיל
כתובה  לה שאין כיון - בשניה היבם. נכסי על אינם כתובתה
כתובה. תנאי לה אין ממילא ה"ב) פכ"ד, לקמן (ראה
שעת  עד כתובה חכמים לה תיקנו שלא כיון - בארוסה
ואין  הואיל - באנוסה כתובה. תנאי לה אין ממילא נישואין,
הל' לקמן (ראה - בכתובתה קנסה כסף יצא כי - כתובה לה
כתובה, תנאי דיני ממנה נפקעו ממילא ה"ד) פ"א, נערה
אח"כ  שנשאה באישות, בת (האנוסה) לו ילדה אם ואפילו

כן. הדין הי"ד.67)- פי"ב, לעיל כמבואר שש, גיל עד

.ÂË‰È˙BBÊÓa ·iÁ - ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ˙Bfp‰ ˙a Ò¯‡Ó‰«¿»≈««ƒ∆ƒ»«ƒ«»ƒ¿∆»
‰ÈÁ‡Ó ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÔÈÒe¯‡‰ ˙ÚMÓƒ¿«»≈ƒ∆¬≈≈»¿≈«∆»
˙¯‚Ba dÈ‡ (BÊÂ ,¯b·zL „Ú B‡ Ò¯‡˙zL „Ú ‡l‡)∆»«∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿«¿≈»∆∆

‰¯Ú B‡ ‰pË˜ ‡l‡ ,dÓˆÚ ÔeÊzL È„k68Ì„‡ ÔÈ‡Â , ¿≈∆»«¿»∆»¿«»«¬»¿≈»»
ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡L˙Â CÏ˙Â B˙Òe¯‡ ‰fa˙zL ‰ˆB¯69. ∆∆ƒ¿«∆¬»¿≈≈¿ƒ¿«««¿»ƒ

(ר"ן 68) באירוסיו מזונותיה להפסיד לה גרם שהוא נמצא
פ"ד). כן 69)כתובות דעת על ובוודאי ב. נג, כתובות

מתחילה. אירסה

.ÊË‰‡Óe ˙a‰ ˙‡O70‰ÓÏ‡˙ B‡ ‰L¯b˙ B‡71, ƒ»««≈¬»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»
˙¯ÓBL ‡È‰ elÙ‡72‰È·‡ ˙È·Ï ‰¯ÊÁÂ ÏÈ‡B‰ - Ì·È ¬ƒƒ∆∆»»ƒ¿»¿»¿≈»ƒ»

„Ú ‰È·‡ ÈÒÎpÓ ˙Bf BÊ È¯‰ ,‰¯‚a ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»¿»¬≈ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ»«
Ò¯‡˙zL „Ú B‡ ¯b·zL73. ∆ƒ¿««∆ƒ¿»≈

למפרע.70) קידושיה ה'מאירי'71)שעקרה לדעת
המדובר  נתאלמנה, או בנתגרשה גם (201 עמ' שם, (כתובות
ניזונת  היא ולפיכך מדרבנן, אלא שאינם קטנה בקידושי
או  נתגרשה ושוב שנתקדשה נערה אבל אביה, מנכסי
כסףֿמשנה). (ועי' אביה מנכסי ניזונת אינה - נתאלמנה

שייבמה.72) ליבם וממתנת (כתובות 73)מצפה שנית
נג:).

.ÊÈÏk ÌÈa‰ eL¯ÈÈ - ˙B·e ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»ƒ¿«»ƒ»
ÌÈÒÎp‰74Ì‰È˙BÈÁ‡ ˙‡ ÔÈÊ Ì‰Â ,75B‡ e¯b·iL „Ú «¿»ƒ¿≈»ƒ∆«¿≈∆«∆ƒ¿¿

ÌÈÒÎ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .eÒ¯‡˙iL „Ú«∆ƒ¿»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«¿»ƒ
„Ú ˙Á‡k ˙Ba‰Â ÌÈa‰ Ì‰Ó eBfiL ¯LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ≈∆«»ƒ¿«»¿«««
.ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â .˙Ba‰ e¯b·iL∆ƒ¿¿«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿Àƒ
- ‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ ÁÈp‰L ÌÈÒÎpa ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈«¿»ƒ∆ƒƒ«∆»»ƒ∆

e¯b·iL „Ú ˙BaÏ ˙BBÊÓ Ì‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ76ÔÈ˙BÂ , ƒƒ≈∆¿«»«∆ƒ¿¿¿¿ƒ
˙Ba‰ ÔBÊÓ È„k ‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÌÈaÏ ¯‡M‰«¿»«»ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¿«»
„Ú B‡ e¯b·iL „Ú Ô‰Ó ˙BBf ˙Ba‰ - „·Ïaƒ¿««»ƒ≈∆«∆ƒ¿¿«

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ eÏ‡LÈ ÌÈa‰Â ,eÒ¯‡˙iL77. ∆ƒ¿»¿¿«»ƒƒ¿¬««¿»ƒ

כרצונם.74) בהם ונותנים ביומו,75)ונושאים יום מזונות
מעתה  מזונותיהן כל עבור אחת בבת להקציב חייבים ואינם

שיבגרו. הדרוש 76)עד הסכום כל אחת בבת מפרישים
ביד  או ביתֿדין ביד אותו ומניחים שיבגרו, עד למזונותיהן

בכתובות 77)אפוטרופוס. אמרו וכן ב. קלט, בבאֿבתרא
צדקה) של (מזונות להתפרנס שבאו ויתומה שיתום א סז,
מפני  היתום, את מפרנסים ואח"כ היתומה את מפרנסים
לחזור  דרכה האשה ואין הפתחים על לחזור דרכו שהאיש

הפתחים. על

.ÁÈÌ‡ Ï·‡ ;Ú˜¯˜ ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ««¿«¬»ƒ
ÌÈB‡b‰ ˙w˙·e ÏÈ‡B‰ - ÔÈÏËÏhÓ ‡l‡ ÁÈp‰ ‡Ï…ƒƒ«∆»ƒ«¿¿ƒƒ¿«»««¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‰ eBfiL ‡e‰78ÌÈa‰ È¯‰ , ∆ƒ«»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¬≈«»ƒ
,ÔÈËÚen‰ el‡‰ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ „Á‡k ˙BBf ˙Ba‰Â¿«»ƒ¿∆»ƒ«¿»ƒ»≈«»ƒ
‰ÊÎÂ .ÌÈak eÈ‰iL ‡l‡ ÔÈÏËÏhÓa Ì‰Ï ewz ‡lL∆…ƒ¿»∆¿ƒ«¿¿ƒ∆»∆ƒ¿«»ƒ¿»∆

ÌÈB‡b‰ e¯B‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט"ז, לעיל ברי"ף 79)ראה דעתם הובאה
ט'. פרק תחילת לבבאֿבתרא

.ËÈÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜¯˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk ¯Á‡81ÌÈL¯BÈ Ô‰a eÎÊ ¯·k -82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈL¯BÈ ÌÈa‰ - Ck ¯Á‡ ea¯˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83e¯ÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea¯˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»

מיתה.80) לביתֿדין.81)בשעת שבאו קודם אפילו
לשניהם 82) הנכסים שיכלו עד אחיותיהם את זנים והם

וזכותם 83)יחד. בנכסים, ותפיסתֿיד חלק לבנים יש כי
עומדת. לעולם אין 84)בהם כי א. קמ, בבאֿבתרא

רש"י  ולדעת משועבדים, מנכסים הבנות למזון מוציאים
קודם  ומכרו שקדמו הכוונה כא:) וסוטה קג. (כתובות
את  ביתֿדין וזיכה שבאו לאחר אבל לביתֿדין, שיבואו
ה'תוספות' ולדעת כלום, ביתֿדין מעשה לאחר אין - הבנות
מכרו  אם ביתֿדין, לפני באו כשכבר אפילו סז:) (יבמות

קיים. מכרם - הבנות שיאכלו קודם

.ÎÂÈÏÚ LÈÂ ÔÈa¯Ó ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,·BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ ·BÁ‰ ÔÈ‡ - ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eL¯ÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,B·BÁ ·BÁ ÏÚ·Ï ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
e¯b·iL „Ú Ô‰È˙BÈÁ‡ eeÊÈÂ ,˜ÒtL ÔÓÊ „Ú Ô‰È·‡¬ƒ∆«¿«∆»«¿»«¿≈∆«∆ƒ¿¿

eÒ¯‡˙iL „Ú B‡89.Ì‰È„È ˙ÁzÓ e‡ˆÈÂ «∆ƒ¿»¿¿≈¿ƒ««¿≈∆

שמת.85) האב נישואיה.86)על מאיש 87)בשעת
יז. פכ"ג, לקמן ראה מזונות 88)אחר, מהם להוציא

הפתחים. על ישאלו והבנים שיבגרו, עד וגם 89)הבנות
זה  כל כאחד. לשניהם הנכסים שיכלו עד יזונו הבנים
בתיקו, ונשארו נפשטו שלא בעיות א קמ, בבבאֿבתרא
הנתבעים  הם והבנים לנתבע, וקולא לתובע חומרא ודינן:

שם). (רי"ף ירושה מדין עומדים בחזקתם הנכסים כי

.‡Î,˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ ,˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰ƒƒ««¿»»«ƒ∆»≈ƒ»«∆∆
,˙Bf ‰ÓÏ‡‰ - Ô‰ÈzL eBfiL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»«¿»»ƒ∆
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ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,¯ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿
Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙M¯ÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»

·‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»
‰¯Bz ÏL ‰M¯È ˙Ác Ì‡ :ÌÈ¯·c‰ ¯ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»

˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙M¯È ‰Ácz ‡Ï , ƒ¿≈¿««…ƒ»∆¿À««¿À»∆ƒ
?˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ ,ÔÈc ˙Èa È‡z¿«≈ƒƒ¿≈¿««

שם,90) (ב"ב בנותיו מכבוד לו עדיף אלמנתו כבוד
שראויה  זמן עד מזונות לאלמנה ומוציאים מג.) ובכתובות
את  ומעמידים ביתֿדין, אומד וכפי שנותיה לפי הכל לחיות,
יום, לשלושים אחד מפרנסה והוא שליש, ביד הנכסים
ממעטת  אלמנה כל זה, ולפי הכ"א. פי"ח, לעיל כמבואר
(מגידֿ בתחילה מזונותיה לה שמוציאים מאחר בנכסים

לעיל 91)משנה). הנזכרת דכרין' 'בנין כתובת היא

הזכרים.92)ה"אֿב. לבנים ניזונת,93)הראויה שהיא
הי"ז. כדלעיל הפתחים, על ישאלו והבנים

.·ÎÁÈp‰ ‡ÏÂ ,˙BpË˜e ˙BÏB„b ˙Ba ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»¿¿«¿…ƒƒ«
e˜ÏÁÈÂ e¯b·iL „Ú ˙BpËw‰ eBfÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ôa≈≈¿ƒƒ«¿««∆ƒ¿¿¿«¿¿

‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ Ôlk ‡l‡ ,‰ÂLa ÌÈÒÎp‰ ¯‡L94. ¿»«¿»ƒ¿»∆∆»À»¿¿»∆

לא 94) כאחד, הנכסים כל יורשות הבנות שכל במקום כי
בזמן  אלא שאינו למזונות, מיוחד תנאי ביתֿדין להן תיקן
קלט.). (בבאֿבתרא ניזונות והבנות היורשים, הם בנים, שיש

ה'תשפ"א  תשרי ה' רביעי יום

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
האב 1) מת להנשא, לבתו מעות לתת האב שחייב בו נתבאר

בנותיו  יתפרנסו שלא מיתה בשעת צוה ואם בת, והניח
קטנה  יתומה למזונות, קודמת זו אי ובת אלמנה מנכסיו,

מזונות. לענין ואמה אחיה שהשיאוה

.‡È„k Bz·Ï ËÚÓ ÂÈÒÎpÓ Ì„‡ ÔziL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿≈
‰Ò¯t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .Ba ‡OpzL2˙‡ ‡ÈOn‰ . ∆ƒ»≈¿∆«ƒ¿»«¿»»««ƒ∆

˙L‡Ï ÔÈ˜ÒBtL ˙eÒkÓ dÏ ˙ÁÙÈ ‡Ï - Ì˙Ò Bzaƒ¿»…ƒ¿…»ƒ¿∆¿ƒ¿≈∆
Ï‡¯OÈaL ÈÚ3ÌÈ¯·c ‰na .e¯‡aL BÓk , »ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆≈«¿«∆¿»ƒ

- ¯ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÚ ·‡‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ
B¯LÚ ÈÙk dÏ ÔzÏ Èe‡¯ ‰Ê È¯‰4. ¬≈∆»ƒ≈»¿ƒ»¿

נדוניה.2) זוז".3)והיא מחמשים לה יפחות "לא
זה 4) "הרי וכתב רבנו דקדק ולכן אותו. כופים אין אבל

ליתן". ראוי

.·‰n¯Ú ‰pÒÈÎiLÂ ÌeÏk dÏ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ÏÚ L¯t≈≈««««∆≈»¿¿∆«¿ƒ∆»¬À»
È˙È·Ï ‡B·zLk :ÏÚa‰ ¯Ó‡È ‡ÏÂ .ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ -≈»¿¿……««««¿∆»¿≈ƒ

.‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â ‰pqÎÓ ‡l‡ ,‰pqÎ‡¬«∆»∆»¿«∆»¿ƒ¿≈»ƒ»

.‚‰È‰ ‰nk BzÚc ÔÈ„ÓB‡ - ˙a ÁÈp‰Â ˙nL ·‡‰»»∆≈¿ƒƒ««¿ƒ«¿«»»»
dÏ ÔÈ˙BÂ ‰Ò¯ÙÏ dÏ ÔzÏ BaÏa5ÔÈÚ„BÈ ÔÈpÓe . ¿ƒƒ≈»¿«¿»»¿¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ

.B„B·Îe BzÓe B‡OÓe ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯Ó ?BzÚc ÔcÓ‡À¿««¿≈≈»¿À»»«»«»¿
da ÔÈ„ÓB‡ - ÂÈiÁa ˙a ‡ÈO‰ Ì‡ ÔÎÂ6‡Ï Ì‡Â . ¿≈ƒƒƒ«¿«»¿ƒ»¿ƒ…

˙Úc ÔcÓ‡ ÔÈc ˙Èa BÏ eÚ„È7ÂÈÒÎpÓ dÏ ÔÈ˙B - »¿≈ƒÀ¿«««¿ƒ»ƒ¿»»
¯eOÚ8.d˙Ò¯ÙÏ ƒ¿«¿»»»

נכסיו.5) מעישור יותר היה אם לשנייה 6)אפילו יינתן
בחייו. לראשונה שנתן עמדנו 7)כדרך ולא בינינו גר שלא

היה. קמצן או וותרן אם דעתו סוף עשירי.8)על חלק

.„‡Op‰Ï ‡B·zL Ïk - ˙Ba¯ ˙Ba ÁÈp‰9ÔÈ˙B , ƒƒ«»«…∆»¿ƒ»≈¿ƒ
‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡lLÂ .ÌÈÒÎp‰ ¯eOÚ dÏ»ƒ«¿»ƒ¿∆¿«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»
.‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰È¯Á‡ ÏLÂ .‰BL‡ƒ̄»¿∆«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»
˙ÏËB ‰BL‡¯ - ˙Á‡k ‡Op‰Ï Ôlk e‡a Ì‡Â¿ƒ»À»¿ƒ»≈¿««ƒ»∆∆
,‰BL‡¯ ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ‰iM‰Â ,¯eOÚƒ¿«¿ƒ»ƒ«∆ƒ¿»ƒ»
Ô‰ elÙ‡ ÔÎÂ ,‰iL ‰¯iMM ‰Ó ¯eOÚ - ˙ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒƒ«∆ƒ¿»¿ƒ»¿≈¬ƒ≈

‰ÂLa ÌÈ¯eOÚ‰ Ïk ˙B˜ÏBÁÂ ˙B¯ÊBÁÂ ,¯OÚ10, ∆∆¿¿¿¿»»ƒƒ¿»∆
.ÌÈÁ‡Ï ÌÈÒÎp‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ»«ƒ

נישואיה.9) לזמן אלא לפרנסתה נוטלת הבת אין כי
כדין 10) ירושה להם ולהניח הבנים חלק לברר כדי זה וכל

נכסים  עישור אחת כל נוטלות הבנות היו אילו כי תורה,
תורה  של ירושה ונמצאת כלום לבנים נשאר היה לא ממש

חכמים. תקנת אלא שאינה הבנות פרנסת מפני נדחית

.‰.‰a˙k È‡zÓ BÈ‡ ‰Ò¯ÙÏ ‡e‰L ‰Ê ¯eOÚƒ∆∆¿«¿»»≈ƒ¿»≈¿À»
(ÌÈBL‡¯‰) ÌÈÓÎÁ ˙wz ÈÙÏ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ«»«¬»ƒ»ƒƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ ‡l‡ ˙ÏËB dÈ‡ ,ÌÈB¯Á‡Â11dÏ LÈÂ .12 ¿«¬ƒ≈»∆∆∆»ƒ««¿«¿≈»
Ú˜¯w‰ ˙e¯ÈÎOÓ ‰Ê ¯eOÚ ˙Ba‚Ï13eˆ¯ Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ««¿«¿ƒ»

ÔÈ˙B - Ú˜¯w‰ ¯eOÚ „‚k ˙BÚÓ dÏ ÔzÏ ÔÈÁ‡‰14. »«ƒƒ≈»»¿∆∆ƒ««¿«¿ƒ

להגבות 11) תקנו (הגאונים) האחרונים שהחכמים פי על אף
שאינו  זה, עישור - המטלטלין, מן גם תנאיה ושאר הכתובה
אלא  אינו זה וכל הקרקע. מן אלא אינו כתובה", מ"תנאי
היא  גובה - האב דעת כשאומדין אבל נכסים", ב"עישור

המטלטלין. מן להגבות 13)יכולה.12)אפילו העומדת
עברה  שכבר פי על ואף מטלטלין). הוא נגבה שכבר (שזה
נגבה  לא שעדיין כיון - האב שהשכיר מיום שנה חצי
בסוף  אלא משתלמת שכירות אין כי כקרקע, זה הרי השכר,

מהלווה 14)השנה. חובו את הגובה חוב בעל כל כדין
נוטלת  הייתה אביהם, של חוב בעלת הייתה ואילו בחייו.
יתומים. מנכסי להיפרע הבא כדין ובשבועה מהזיבורית רק

.ÂCÎÈÙÏ ,‡È‰ ÔÈÁ‡ ÏL ·BÁ ÏÚ·k ‰Ê ¯eOÚa ˙a‰««¿ƒ∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ»
e˙Ó Ì‡Â .‰Úe·L ‡Ïa ˙ÈBÈa‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB∆∆ƒ«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈
˙È¯eafÓ Ì‰Èa ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB - ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒƒƒ

‰Úe·L·e15,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙Ú¯Ù ‡È‰ È¯‰L ; ƒ¿»∆¬≈ƒƒ¿««ƒƒ¿≈¿ƒ
˙È¯eafÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰Â¿«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒƒƒ

iL BÓk ,‰Úe·L·e.‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

כלום.15) הנכסים מן נטלה שלא

.Ê˙a‰ - Ì‰È·‡ Ú˜¯˜ ekLÓ B‡ e¯ÎnL ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒ∆»¿ƒ¿¿«¿«¬ƒ∆««
d˙Ò¯t ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙Ù¯BË16Ïk ÌÈÙ¯BhL C¯„k , ∆∆ƒ«»«¿»»»¿∆∆∆¿ƒ»

˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙B·BÁ ÈÏÚa17˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , «¬≈ƒ«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
.‰‡ÂÏ‰«¿»»
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היה 17)ובשבועה.16) הוא, קצוב דבר ופרנסה הואיל
פרנסתה  כסכום שהם קרקעות לקנות שלא להיזהר להם
אין  קצבה להם ואין הואיל והבנות האשה מזונות (אבל

העולם). תיקון מפני משועבדים מנכסים להם מוציאים

.Á˙Óe ˙BpË˜ e¯‡LÂ ˙BÏB„b ˙Ba ‡ÈO‰L ÈÓƒ∆ƒƒ»¿¿ƒ¿¬¿«≈
Ck ¯Á‡Â ˙BpËwÏ ‰Ò¯t ÔÈÏËB ÔÈ‡ - Ôa ‡Ïa¿…≈≈¿ƒ«¿»»«¿«¿««»

‰ÂLa Ôlk ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,ÌÈÒÎp‰ ˙B˜ÏBÁ18. ¿«¿»ƒ∆»¿À»¿»∆

בנים,18) שם כשיש אלא לבנות פרנסה תוקנה לא כי
כולן  - שיורשות בשעה אבל כלום. יורשות אינן שהבנות

שוות.

.Ë‰BL‡¯ ‰Ó„˜Â ,Ô·Â ˙Ba ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«¿≈»»≈¿»¿»ƒ»
ÌÈÒÎ ¯eOÚ ‰ÏËÂ19˙Ba‚Ï ˙ÈM‰ ‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿ƒ»«≈ƒƒ¿

Ô‰ÈzLÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk eÏÙÂ Ôa‰ ˙nL „Ú20ÔÈ‡ - «∆≈«≈¿»¿»«¿»ƒƒ¿≈∆≈
‰ÂLa ˙B˜ÏBÁ ‡l‡ ,¯eOÚ ˙ÏËB ‰iM‰21‰˙ÎÊÂ , «¿ƒ»∆∆ƒ∆»¿¿»∆¿»¿»

.dlL ¯eOÚa ‰BL‡¯‰»ƒ»»ƒ∆»

הכול.19) יורש הבן שהרי יורשות 20)כדינה, ושתיהן
נכסים 21)בשווה. עישור השנייה תיטול אומרים ואין

ראשונה  אלא יחלוקו כן ואחרי ראשונה שנטלה כמו תחילה
שוות  שתיהן שהרי נכסים עישור לה אין הבת על ובת זכתה,

בירושה.

.ÈÈÒÎpÓ È˙Ba eÒ¯Ùz Ï‡ :‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»ƒ¿«ƒ»«¿«¿¿¿«ƒ¿»«
‰a˙k È‡zÓ ‰Ê ÔÈ‡L ,BÏ ÌÈÚÓBL -22. ¿ƒ∆≈∆ƒ¿»≈¿À»

שלא 22) האב ציווה אם ולפיכך היתומים, על חוב אלא
כלל. חוב עליהם אין לפרנסן

.‡Èe¯‡a ¯·k - ˙·e ‰ÓÏ‡ ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ««¿»»«¿»≈«¿
Ì‡ ÔÎÂ .˙a‰ ˙BBÊÓÏ ÔÈÓ„B˜ ‰ÓÏ‡‰ ˙BBÊnL∆¿»«¿»»¿ƒƒ¿««¿≈ƒ
˙BBÊÓ ÈtÓ ÌÈÒÎ ¯eOÚ ˙ÏËB dÈ‡ - ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««≈»∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈¿

‰ÓÏ‡‰23ÔÈ‡ - ˙‡OpL ¯Á‡ ˙a‰ ‰˙Ó elÙ‡Â . »«¿»»«¬ƒ≈»««««∆ƒ»≈
dÏ Ô˙p‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t L¯BÈ ÏÚa‰24È¯‰L ; «««≈«¿»»»¿»¿ƒ»≈»∆¬≈

.Ô‰Ó ˙Bf ‡‰zL ‰ÓÏ‡‰ ˙˜ÊÁa Ôlk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒÀ»¿∆¿«»«¿»»∆¿≈ƒ∆≈∆

מתנאי 23) שהן במזונותיה שאם הנ"ל, מזונות מדין נלמד
תקנת  אלא שאינו נכסים לעישור וחומר קל כן, אמרו כתובה

ה  וטעם של חכמים. חוב בעלת היא שהאלמנה מפני דבר:
האחים. של חוב בעלת היא הבת ואילו ואין 24)האב

של  אלא אב של יורש ואינו זה, הוא נכרי איש אומרים
האלמנה  למזון מוציאים ואין לוקח, דין לו ויש אשתו,
כיורש. עשאוהו האשה, לטובת אלא משועבדים, מנכסים

האלמנה. למזון מוציאים ומיורש

.·È‰ÈÁ‡ B‡ dn‡ ‰z‡ÈO‰L ‰ÓB˙È ‰pË¿̃«»¿»∆ƒƒ«»ƒ»«∆»
dzÚ„Ï25‰ÏBÎÈ - ÊeÊ ÌÈMÓÁ B‡ ‰‡Ó dÏ e˙Â , ¿«¿»¿»¿»≈»¬ƒƒ¿»

,dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰Ò¯t Ì„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÈc‚zMÓ ‡È‰ƒƒ∆«¿ƒ¿ƒƒ»»«¿»»»¿»»
˙Úc ÔcÓ‡a B‡26˙BÚ˜¯w‰ ¯eOÚa B‡ ·‡‰27. ¿À¿«««»»¿ƒ««¿»

d˙B‡ ÔÈÊ ÔÈÁ‡‰ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡Â28‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , «¬ƒ…»»«ƒ»ƒ»¿««ƒ∆…
‰˙ÁÓ29˙a dÈ‡ ‰pËw‰L ÈtÓ ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa »¬»ƒ¿«ƒƒƒ¿≈∆«¿«»≈»«

‰‡ÁÓ30. ∆»»

לפרנסה.26)בהסכמתה.25) לה ליתן בדעתו היה כמה
דעת.27) אומדן דין בית לו ידע לא לה 28)אם היה ולא

ולמחות. (דניאל29)להתבייש הכתוב מלשון ד,התנגדה,
בידּה". ימחא די איתי "ולא למחות 30)לב): יודעת אינה ְְִִִֵֵַַָ

תבעה  ולא משנשאת גדלה ואפילו מחילה מחילתה ואין
בשעת  אבדה שלא שכל כשתמחה, פרנסתה אבדה לא תיכף,

למחות. צריכה אינה שוב נשואיה

.‚È,˙¯‚Ba ÔÈa ‰¯Ú ÔÈa ,‰Ï„bL ¯Á‡ ˙a‰ ˙‡Oƒ»««««∆»¿»≈«¬»≈∆∆
d˙Ò¯t ‰„a‡ - d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡¯‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È¯‰ - ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰¯‚aL ÔÈa ,‰È·‡ ˙È·a d„BÚÂ ‰¯‚a .‰ˆ¯zL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆»¿»¿»¿≈»ƒ»≈∆»¿»
ÔÈÁ‡‰ e˜Òt Ì‡ ,˙¯‚Ba dÁÈp‰L ÔÈa B˙BÓ ¯Á‡««≈∆ƒƒ»∆∆ƒ»¿»«ƒ
BÓk ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰È˙BBÊÓ ˙˙lÓƒ»≈¿∆»∆¬≈≈»¿¿
‰„·‡ d˙Ò¯t ‰Ú·˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e¯‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Ò¯t«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

¯‚aa33d˙Ò¯t ‰„a‡ ‡Ï ,‰˙ÁÓ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «∆∆««ƒ∆…ƒ¬»…ƒ¿»«¿»»»
Ô‰L ÈtÓ :ÔÚËÏ dÏ LiL ;d˙B‡ ÔÈÊ Ô‰L ÔÓÊ Ïk»¿«∆≈»ƒ»∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈
‡Ï ÔÈ„Ú ‡È‰Â ,ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…

˙‡O34d˙Ò¯t ‰Ú·z ‡Ï ‰Ê ÈtÓ ,35. ƒ»ƒ¿≈∆…»¿»«¿»»»

מחילתה.31) זוהי מרצונם 33)בנערותה.32)שתיקתה
חיוב. מחמת ולא צריכה 34)הטוב, ונשאה בגרה אם אבל

אותה. זנים שהם פי על אף הבושה.35)למחות מפני

.„Èd˙Ò¯ÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck Bz·Ï ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
‰È‰L ÔÈa Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜¯˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»

LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È¯‰Â ,˙ÓÂ ,‡È¯a36‰¯Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»
Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚ·Ï Ì˙B‡ ez :˙a‰««¿»¿«¿ƒ»«∆ƒ¿∆«¬∆»∆

d„Èa ˙eL¯‰ - ˙‡OÂ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ -37Ì‡Â , ƒ»¿»¿»¿ƒ»»¿¿»»¿ƒ
LÏL‰M ‰Ó LÈÏL ‰OÚÈ - ‡È‰ ˙Ò¯‡Ó ÔÈ„Ú¬«ƒ¿…∆∆ƒ«¬∆»ƒ«∆À¿«

B„Èa38ÔÈ‡ ,˙‡O elÙ‡ - ‡È‰ ‰pË˜ ÔÈ„Ú Ì‡Â , ¿»¿ƒ¬«ƒ¿«»ƒ¬ƒƒ»≈
dÏ ÔÈÚÓBL39·‡‰ ‰evL BÓk LÈÏL ‰OÚÈ ‡l‡ ,40. ¿ƒ»∆»«¬∆»ƒ¿∆ƒ»»»

הצדדים.36) שני על הנאמן שלישי האב 37)אדם "שאף
שתינשא  עד אלא שליש ביד למסרן בדעתו עלה לא

זכאי  הבעל פירות".שמשנשאת השדה,38)לאכול יקנה
המצוה  אם בין המת דברי לקיים שמצוה לה, שומעים ְֶַואין

בריא. הוא אם ובין מרע קטנה 39)שכיב מעשה "אין
שלא 40)כלום". נתכוון לטובתה כי קרקע. בהן ליקח

נאמן  אומרת: ואפילו ויפסיד. המעות בעלה עלי יוציא בעלי
כאשר  שדה לי יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא

לה. שומעין אין - ארצה,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
שעושה 1) מלאכות ידיה, ומעשה האשה מציאת דיני כולל

השימוש  מלאכה, תעשה שלא אשתו המדיר לבעלה,
עושה  שהנדה מלאכות לבעלה, בעצמה עושה שהאשה
אשה  מלאכתה, בשעת כלים ששברה האשה לבעלה,
הנקה, וחיובי מינקת דיני המלאכות, מכל עצמה שמנעה

שגמלתו. אחרי עמה בתה או בנה התובעת

.‡dÏÚ·Ï ‰È„È ‰OÚÓe ‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ2‡È‰ ‰Óe . ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¿»«ƒ
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‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ ?BÏ ‰OBÚ3Ôk¯cL ÌB˜Ó . »«…¿ƒ¿««¿ƒ»»∆«¿»
Ì˜¯Ï ,˙‚¯B‡ - ‚¯‡Ï4B‡ ¯Óˆ ˙BÂËÏ ,˙Ó˜B¯ - ∆¡…∆∆ƒ¿…∆∆ƒ¿∆∆

˙BOÚÏ ¯ÈÚ‰ ÈL C¯„ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .‰ÂBË - ÌÈzLtƒ¿ƒ»¿ƒ…»»∆∆¿≈»ƒ«¬
˙BÂËÏ ‡l‡ dÙBk BÈ‡ - el‡‰ ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk5¯Óv‰ »«¿»»≈≈»∆»ƒ¿«∆∆

„·Ïa6ÌÈ˙ÙO‰ ˙‡Â ‰t‰ ˙‡ ˜ÈfÓ ÔzLt‰L ,7. ƒ¿«∆«ƒ¿»«ƒ∆«∆¿∆«¿»«ƒ
ÌÈLÏ ˙„ÁÈÓ‰ ‰Î‡Ïn‰ ‡È‰ ‰iÂh‰Â8:¯Ó‡pL , ¿«¿ƒ»ƒ«¿»»«¿À∆∆¿»ƒ∆∆¡«

.eÂË ‰È„Èa ·Ï ˙ÓÎÁ ‰M‡ ÏÎÂ¿»ƒ»«¿«≈¿»∆»»

שהרי 2) איבה, משום - מציאה ב. סה, כתובות משנה,
יבואו  לעצמה מציאתה תעכב ואם מזונות, לה נותן בעלה
וב'ירושלמי' יב:). ובבאֿמציעא צו. (כתובות קטטה לידי
בעלה, משל מברחת תהא "שלא אמרו: ה"א) פ"ו (כתובות
מזונותיה  תחת - ידיה מעשה מצאתי". מציאה ואומרת

ה"ד. פי"ב לעיל וכמבואר נח:), תוספתא 3)(כתובות
ה"ג. פ"ה האריג 4)כתובות על שונות צורות תפירת

וקישוט. נוי לשם צבעוניים הערה 5)בחוטים להלן ראה
שם.6)ז. הפה 7)תוספתא, את "מסריח ב: סא, כתובות

עד  שרביט כמין פושטן - משרבט השפתיים", את ומשרבט
ברוק  תמיד החוט לשרות שצריכה ע"י גדולות שנעשות

שם). אבל 8)(רש"י הטויה, על אלא כופה אינו ולפיכך
חשובות  מלאכות שהן אע"פ והרקמה, האריגה על לא
חכמה  "אין ב: סו, ביומא אמרו [וכן רוקח'). ('מעשה וקלות
בידיה  לב חכמת אשה וכל אומר הוא וכן בפלך, אלא לאשה
היא  "ומה שאמרו: סד:) (כתובות במשנה נראה וכן טוו".
עשרה  שהם ביהודה, שתי סלעים חמשה משקל לו, עושה
שהן  ביהודה, ערב סלעים עשרה משקל או בגליל. סלעים
בטוויית  המדובר שכל הרי - בגליל" סלעים עשרים
שאין  שסובר מפני אלו, שיעורים השמיט ורבינו החוטים].
(מגידֿ המדינה כמנהג הכל אלא המקומות בכל זו קצבה

משנה).

.·‰˜Ác9- dÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˙OÚÂ dÓˆÚ »¬»«¿»¿»¿»≈ƒ»»»
ÏÚaÏ ¯˙Bn‰10BÏ ‰È‰ .11‰È‰ elÙ‡ ,‰a¯‰ ÔBÓÓ «»«««»»»«¿≈¬ƒ»»

dÏ12‡Ïa ‰Ïh·Ï ˙·LBÈ dÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk »«»¿»≈»∆∆¿«»»¿…
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰Î‡ÏÓ13ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿»»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¬»≈

ÈÙÏ ‡l‡ ,Blk ÌBi‰ Ïk ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ d˙B‡ ÔÈÙBkƒ»«¬¿»»»«À∆»¿ƒ
‰Î‡ÏÓa ˙ËÚÓÓ ÔBÓn‰ ·¯14. …«»¿«∆∆ƒ¿»»

א.10)התאמצה.9) סו, התימנים:11)כתובות ובכת"י
להם".12)"לה". "היו התימנים: משנה 13)ובכת"י

סא:). (שם כמותו והלכה אליעזר, כרבי ב. נט, בכתובות
זנות. פריצות, - ה"ו.14)זמה בסמוך וכמבואר שם,

.‚¯Ècn‰15ÏÏk ‰Î‡ÏÓ ‰OÚz ‡lL BzL‡ ˙‡16- ««ƒ∆ƒ¿∆…«¬∆¿»»¿»
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Ïha‰L ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ17ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈¿À»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿≈

˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt dÏÚ·Ï ˙ˆÁB¯ ‰M‡ Ïk»ƒ»∆∆¿«¿»»»»»¿«¿»∆∆
ÒBk‰ ˙‡ BÏ18‰hn‰ ˙‡ BÏ ˙ÚvÓe ,19˙„ÓBÚÂ , ∆««««∆«ƒ»¿∆∆

ÈÏÎ B‡ ÌÈÓ BÏ ÔzzL ÔB‚k ,dÏÚa ÈÙa ˙LnLÓe¿«∆∆ƒ¿≈«¿»¿∆ƒ≈«ƒ¿ƒ
dÈ‡ Ï·‡ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÂÈÙlÓ Ïhz B‡ƒ…ƒ¿»»¿«≈ƒ¿»ƒ≈¬»≈»

Ba ÈÙa B‡ ÂÈ·‡ ÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚ20. ∆∆¿«∆∆ƒ¿≈»ƒƒ¿≈¿

ה"ב.15) לסוף מקושר והוא "והמדיר", התימנים: בכת"י

וכו'. אשה כל וכן מתחילה: הבאה, שאסר 16)והלכה
אוסר  הריני אמר: אם אבל מלאכה, תעשה אם עליה הנאתו
בביאורנו  וכמבואר כלום, בדבריו אין מלאכה, לעשות עליך
בכלבים, לשחק עליה אסר לא ואפילו הכ"ד. פי"ב לעיל
לידי  שתבוא חשש יש - שעמום לידי שתבוא חשש שאין

(שם,17)זימה. אליעזר וכרבי ב. נט, בכתובות משנה
יב. הערה למעלה ראה -18)סא:). מוזגת א. סא, שם

כדי 19)יוצקת. טורח שאינו דבר ולבדין, סדין פורסת
(כתובות  המשנה בפירוש ורבינו שם). (רש"י עליו שתתחבב
לאדם  לו מותר אינו הענינים "שאלו אומר: מ"ו) פ"ה
באשה  משתמשים שאין . . . לפי מאשתו, אלא לו שישתמש
קטנה". בין גדולה בין זולתה, או שפחה בין הפרש ואין

שם. ב'ירושלמי' מובאים הטעמים סא,20)ושני כתובות
ב.

.„elÙ‡Â .dÓˆÚa ‡È‰ Ô˙B‡ ‰OBÚ el‡ ˙BÎ‡ÏÓe¿»≈»»ƒ¿«¿»«¬ƒ
el‡ ˙BÎ‡ÏÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙BÁÙL ‰nk dÏ eÈ‰»»«»¿»≈ƒ¿»≈

BzL‡ ‡l‡ ÏÚaÏ21. «««∆»ƒ¿

שאין 21) הנ"ל, למשנה בפירושו רבינו ביאר כבר
א  סא, בכתובות ורש"י באשתו. אלא באשה משתמשים
בישראל" זאת להנהיג טובה עצה השיאוה "חכמים מפרש:

עליו. שתתחבב כדי

.‰ÔÓÊa dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙B¯Á‡ ˙BÎ‡ÏÓ LÈ≈¿»¬≈∆»ƒ»»¿«¿»ƒ¿«
¯epza ˙t‰ ‰ÙB‡ :Ô‰ el‡Â ,ÌÈiÚ Ô‰L22‡¯ÊÚÂ . ∆≈¬ƒƒ¿≈≈»««««¿∆¿»

‰È‰zL È„k ,‰ÙB‡Â ˙ÓkLÓ ‰M‡ ‰È‰zL ,Ôwzƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»«¿∆∆¿»¿≈∆ƒ¿∆
ÌÈiÚÏ ‰ÈeˆÓ ˙t‰23.ÔÈÏÈL·z‰ ˙‡ ˙ÏM·Óe . ««¿»«¬ƒƒ¿«∆∆∆««¿ƒƒ

da ˙‡ ‰˜ÈÓe .ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ˙ÒaÎÓe24Ô·z ˙˙BÂ . ¿«∆∆∆«¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆∆∆
B¯˜a ÈÙÏ ‡Ï Ï·‡ ,BzÓ‰a ÈÙÏ25„ˆÈk .˙ÁËÓe . ƒ¿≈¿∆¿¬»…ƒ¿≈¿»«¿∆∆≈«

ÌÈÁ¯a ˙·LBÈ ?˙ÁËÓ26˙¯nLÓe27dÈ‡Â ,ÁÓw‰ «¿∆∆∆∆»≈«ƒ¿«∆∆«∆«¿≈»
˙ÁBË28‰Ó‰a‰ ¯Á‡ ˙¯nÁÓ B‡ .29‡lL È„k , ∆∆¿«∆∆«««¿≈»¿≈∆…

„È ÏL ÌÈÁ¯a ÔÁËÏ Ôk¯„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÁ¯‰ eÏË·Èƒ¿¿»≈«ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ¿…¿≈«ƒ∆»
˙ÁBË -30. ∆∆

מנהג 22) זה שאין גחלים, גבי על או באלפס לא אבל
רוקח'). ('מעשה א.23)העולם פב, בבאֿקמא

ב.24) נט, ספרד,25)כתובות ספרי וכגירסת ב. סא, שם,
מיוחדת  שבהמה לפי הוא: בזה והטעם שם. ברי"ף הוא וכן
גופו  לצורך שזהו לפניה, תבן היא נותנת ולכן לרכיבה, לו
לצורך  שאינו לחרוש העומד בקרו לפני אבל הבעל, של
שם). מקובצת' ('שיטה תבן נותנת אינה - הבעל של גופו

הטחנה.26) סי'27)בבית (אהע"ז ה'טור' ולדעת מנפה.
ממש. לשמירה הכוונה טוחנת 28)ס) בעצמה היא אין

אלא  גדול, טורח שזה - בהמה במקום גדולים בריחיים
הנוסח: התימנים, ובכת"י טחינה. צרכי מכינה "מטחנת"

בטוחנת". את 29)"ואצה המסובבת הבהמה את מנהיגה
ב.30)הריחיים. נט, כתובות

.Â‰ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈiÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ«¬ƒƒ¬»ƒƒ¿ƒ»
‰ÁÙL Ô‰Ó ˙B˜Ï Èe‡¯L ÌÈÒÎ B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏƒ¿»««¿»ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
ÔBÓÓ BÏ ‰È‰L B‡ ˙Á‡ ‰ÁÙL BÏ ‰˙È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»¿»ƒ¿»««∆»»»

Á‡ ‰ÁÙL epnÓ ˙B˜Ï È„k˙31‡ÏÂ ,˙ÁËÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««≈»«¿∆∆¿…
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˙ÒaÎÓ ‡ÏÂ ,‰ÙB‡32ÈÙÏ Ô·z ˙˙B ‡ÏÂ , »¿…¿«∆∆¿…∆∆∆∆ƒ¿≈
BzÓ‰a33ÌÈÒÎ B‡ ˙BÁÙL ÈzL BÏ ‰ÒÈÎ‰ . ¿∆¿ƒ¿ƒ»¿≈¿»¿»ƒ

ÈzL BÏ eÈ‰L B‡ ,˙BÁÙL ÈzL Ô‰Ó ˙B˜Ï ÔÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿≈∆¿≈¿»∆»¿≈
dÈ‡ - ˙BÁÙL ÈzL ˙B˜Ï Èe‡¯ ‰È‰L B‡ ˙BÁÙL¿»∆»»»ƒ¿¿≈¿»≈»

da ˙‡ ‰˜ÈÓ dÈ‡Â ,˙ÏM·Ó34B˙B‡ ˙˙B ‡l‡ , ¿«∆∆¿≈»¿ƒ»∆¿»∆»∆∆
.˜È‰Ï ‰ÁÙMÏ«ƒ¿»¿»ƒ

שמצאה 31) ואחד משלה, לו שהכניסה "אחד א: סא, שם,
שצמצמה  "ואחד וגרסתנו: הרי"ף, גירסת לפי - משלו" לו

שם. ב'תוספות' וראה משלה", ב.32)לו נט, שם
תבן 33) מנתינת פטורה שאינה מבואר ב פא, לנדרים ובר"ן

שם. ברא"ש וכן שפחות, ארבע לה שיהיו עד
שם.34) כתובות,

.Ê‰M‡ ÏkL ˙BÎ‡Ïn‰ Ïk e‡ˆÓ35Ô˙B‡ ‰OBÚ ƒ¿¿»«¿»∆»ƒ»»»
ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁB¯Â ,‰ÂBË :˙BÎ‡ÏÓ LÓÁ - dÏÚ·Ï¿«¿»»≈¿»»¿∆∆»»»»
,‰hn‰ ˙‡ ˙ÚvÓe ,ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆∆∆««««∆«ƒ»
˙ˆ˜nL ˙BÎ‡Ïn‰Â .ÂÈÙa ˙LnLÓe ˙„ÓBÚÂ¿∆∆¿«∆∆¿»»¿«¿»∆ƒ¿»

˙BOBÚ ÔÈ‡ Ô˙ˆ˜Óe Ô˙B‡ ˙BOBÚ ÌÈLp‰36LL - «»ƒ»ƒ¿»»≈»≈
,˙ÒaÎÓe ,‰ÙB‡Â ,˙ÏM·Óe ,˙ÁËÓ :˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿«∆∆

.B˙Ó‰a ÈÙÏ Ô·z ˙˙BÂ ,‰˜ÈÓe¿ƒ»¿∆∆∆∆ƒ¿≈¿∆¿

עשירה.35) בין עניה שפחה.36)בין להן כשיש

.Á‰OBÚ ‰c - dÏÚ·Ï ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»»
˙ˆÁ¯‰Â ,‰hn‰ ˙Úv‰Â ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ .dÏÚ·Ï¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿«¿»«

ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt37‡·È ‡nL ¯e‰¯‰ ÌeMÓ ‰¯Ê‚ . »»»»¿«¿»¿≈»ƒƒ¿∆»»…
ÂÈÙa ‡lL ‰c ‡È‰Lk B˙hÓ ˙ÚvÓ CÎÈÙÏ .ÏÚ·Ïƒ¿…¿ƒ»«««ƒ»¿∆ƒƒ»∆…¿»»
dk¯„k B„Èa B˙B‡ ˙˙B dÈ‡Â ÒBk‰ ˙‡ ˙‚ÊBÓe∆∆∆«¿≈»∆∆¿»¿«¿»
B‡ ÈÏk‰ ÏÚ B‡ ı¯‡‰ ÏÚ B˙B‡ ˙ÁpÓ ‡l‡ „ÈÓz»ƒ∆»««««»»∆««¿ƒ

BÏËB ‡e‰Â ÔÁÏM‰ ÏÚ38. ««À¿»¿¿

וחיבה.37) קירוב של דברים הם אלו כי א. סא, כתובות
שאינה  המים יוצקת והיא רוחץ הוא אפילו - פניו הרחצת
אסורה, פניו רחיצת בלא אפילו גופו נגיעת כי בגופו, נוגעת
הי"ט). שם (והשווה הי"ח פי"א ביאה איסורי בהל' כמבואר
נקיים, ימים שבעה ספירת בעת אפילו אסורים אלו ודברים

(מגידֿמשנה). שם שם.38)כמבואר כתובות,

.Ë‰È˙BÎ‡ÏÓ ‰˙OÚL ˙Úa ÌÈÏk ‰¯·ML ‰M‡‰39 »ƒ»∆»¿»≈ƒ¿≈∆»¿»«¿¬∆»
.‰wz ‡l‡ ,ÔÈc‰ ÔÓ ‰Ê ÔÈ‡Â .‰¯eËt - d˙Èa CB˙a¿≈»¿»¿≈∆ƒ«ƒ∆»«»»
˙Èa‰ CB˙a ÌBÏL ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈ‡ Ì‡L∆ƒ≈«»≈≈≈»¿««ƒ
,˙BÎ‡Ïn‰ ·¯Ó ˙ÚÓÂ ˙¯‰Ê ˙‡ˆÓ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿∆∆¿ƒ¿««≈…«¿»

Ì‰ÈÈa ‰ËË˜ ˙‡ˆÓÂ40. ¿ƒ¿≈¿»»≈≈∆

ששברה 39) מפורש לא ה"ד) פ"ט (כתובות [ב'ירושלמי'
שכוונת  ונראה כט). ס"ק פ סי' מחוקק' ('חלקת מלאכה בעת
משנהֿלמלך]. ועי' כוונה, בלי היתה שהשבירה היא רבינו

שם.40) כתובות, 'ירושלמי'

.È˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚlÓ ÚnzL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ»«ƒ«¬¿»»ƒ«¿»
d˙B‡ ÔÈÙBk - Ô˙BOÚÏ ˙·iÁ ‡È‰L41elÙ‡ ,‰OBÚÂ ∆ƒ«∆∆«¬»ƒ»¿»¬ƒ

ËBL·42˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,‰OBÚ dÈ‡L ‡e‰ ÔÚË . «»«∆≈»»¿ƒ∆∆

Ô‰ÈÈa ‰M‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ˙BOÚlÓ ˙ÚÓ dÈ‡L43 ∆≈»ƒ¿««ƒ«¬ƒƒƒ»≈≈∆
¯LÙ‡L Ôic‰ ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ‰Ê ¯·„Â .ÌÈÎL B‡¿≈ƒ¿»»∆¿ƒ«∆ƒ¿∆««»∆∆¿»

.¯·ca«»»

כופים 41) שאין עושה" ואיני ניזונת "איני אומרת: ואפילו
אלא  פטורה אינה ה"ד, פי"ב לעיל כמבואר לעשות, אותה
לבעלה  עושה שאשה מלאכות שאר אבל הצמר, מטוויית
שם  לעיל משנה' 'מגיד שכתב כמו בהן, חייבת הבית לצרכי
פי"ד  (למעלה כמורדת אותה דנים ואין כאן). (כסףֿמשנה
מתשמיש  מרדה אם אלא מורדת נקראת שאינה ה"ח)

סג:). הר"ן 42)(כתובות כתב וכן ה"ז. פט"ו למעלה ראה
"מעולם  כותב: והראב"ד גאון. בשם סג:) (כתובות ברי"ף

לנשים". שוטים ייסור שמעתי שאשה 43)לא ואףֿעלֿפי
בית, שלום משום לאשה כאן האמינו - לעדות פסולה
ס"ק  פ סי' מחוקק' ('חלקת להשבע חייבוה לא זה ומטעם

כח).

.‡ÈÔÈ˙ÁBt - da ˙‡ ‰˜ÈÓ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ‰M‡‰»ƒ»»¿«∆ƒ¿ƒ»∆¿»¬ƒ
ÔÈÈ ‰È˙BBÊÓ ÏÚ dÏ ÔÈÙÈÒBÓe ,‰È„È ‰OÚnÓ dÏ»ƒ«¬≈»∆»ƒƒ»«¿∆»«ƒ

·ÏÁÏ ÔÈÙiL ÌÈ¯·„e44˙BÈe‡¯‰ ˙BBÊÓ dÏ e˜Òt . ¿»ƒ∆»ƒ∆»»»¿»¿»¿
dÏ45ÏÎ‡Ï B‡ ¯˙BÈ ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡È‰ È¯‰Â , »«¬≈ƒƒ¿«»∆¡…≈∆¡…

dË·a dÏ LiL ‰Â‡z‰ ÈÏÁ ÈtÓ ˙B¯Á‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬≈ƒ¿≈√ƒ««¬»∆≈»¿ƒ¿»
dlMÓ ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ -46ÔÈ‡Â .‰ˆ¯zM ‰Ó Ïk ¬≈∆∆ƒ∆»»«∆ƒ¿∆¿≈

B‡ È‡cÓ ¯˙BÈ ÏÎ‡z Ì‡L ,¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰«««»¿«≈¿«∆ƒ…«≈ƒ«
„Ïe‰ ˙eÓÈ - ÌÈÚ¯ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡z47¯ÚvL ÈtÓ , …««¬»ƒ»ƒ»«»»ƒ¿≈∆««

Ì„B˜ dÙeb48. »≈

ב.44) סה, ודף ב. סד, פי"ב 45)כתובות למעלה [ראה
כלחולה  ולא בינוני, כלאדם מזונות לאשה שפוסקים ה"י

בברייתא 46)וגרגרן]. שאמרו מה רבינו מפרש כן
ועיי"ש  משלה", - הרבה אוכלת קמעא "פסקה ס:) (כתובות

יב. בהלכה רבינו בדברי ולהלן שם,47)ברש"י בברייתא
ואולי  לחלב". הרעים דברים עמו תאכל "לא להיפך: מפורש

שם. אחרת נוסחא לרבינו יוסי 48)היתה רבי אמר כן
לכביסת  מספיק שאינו העיר בני של במעין - ב פ, בנדרים
בני  של שכביסתם אחרת, עיר לבני לשתיה וגם העיר בני
גופם  שצער האחרת, העיר בני של לשתייתם קודמת העיר

טו). ס"ק פ סי' שמואל' ('בית אחרים לחיי קודם

.·È,Ì‰ÈL ˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ≈ƒ»¿»ƒ¿≈∆
ÈMÏ ‰˜ÈÓ ÏÚa‰ ¯ÎBOÂ „Á‡ ‰˜ÈÓ ‡l‡49È¯‰ . ∆»¿ƒ»∆»¿≈«««¿ƒ»«≈ƒ¬≈

ÏÚa‰ - da ÌÚ dz¯·Á Ôa ˜È‰Ï ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯L∆»¿»»ƒ»¿»ƒ∆¬∆¿»ƒ¿»«««
„·Ïa Ba ˜È‰Ï ‡l‡ dÁÈpÓ BÈ‡Â ,·kÚÓ50. ¿«≈¿≈«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ¿«

ה"ו.49) פ"ה כתובות לשון 50)'ירושלמי' מדקדוק שם,
בן  ולא - בנה שנים, ולא - בנה בנה", את "ומניקה המשנה

חברתה.

.‚Èd˙B‡ ‰ÙBk - da ˙‡ ˜È‰Ï ‡lL ‰¯„51 »¿»∆…¿»ƒ∆¿»∆»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ Ôa ‰È‰iL „Ú B˙˜ÈÓe52„Á‡ , ¿ƒ»«∆ƒ¿∆∆«¿»»¿∆¿ƒ…∆∆»

,Èa ˙‡ ˜È‡ È‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ .‰·˜p‰ „Á‡Â ¯Îf‰«»»¿∆»«¿≈»ƒ∆∆¬ƒ»ƒ∆¿ƒ
- Ïe˙z ‡lL È„k BzL‡ ˜ÈzL ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆∆»ƒƒ¿¿≈∆…ƒ¿«≈
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;dÏ ÔÈÚÓBL ,˙BÁÙL ‰nk dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«»¿»¿ƒ»
daÓ L¯ÙÏ dÏ ‡e‰ ¯ÚvL53. ∆««»ƒ¿ƒ¿»

ואי 51) להניק, משועבדת (כתובות שהיא כלל חל הנדר ן
ס.).52)נט:). (שם ההנקה זמן סוף סא,53)שהוא שם

להניק  אחר תינוק לה יתן בעלה אם אפילו זה, ולפי א.
פרישותה  צער משום לה שומעים ג"כ חלב) צער לה (שאין
פירש: ורש"י ס"ב). פב, סי' אהע"ז שמואל' ('בית מבנה

ומצערה. בדדיה רב החלב

.„ÈÈ¯‰Â ,da ˙‡ ˜È‰Ï ˙·iÁ ‡È‰L ‰iÚ ‰˙È‰»¿»¬ƒ»∆ƒ«∆∆¿»ƒ∆¿»«¬≈
BzL‡ ˜È˙ ‡lL BÏ Èe‡¯L ¯ÈLÚ ‡e‰54ÈtŒÏÚŒÛ‡ , »ƒ∆»∆…»ƒƒ¿««ƒ

¯ÎBO - ˜È‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ,˙BÁÙL BÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ…»¿»¿»ƒ≈
ÌÚ ‰ÏBÚ ‰M‡‰L ÈtÓ ;‰ÁÙL ‰B˜ B‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»ƒ

˙„¯BÈ dÈ‡Â ,dÏÚa55. «¿»¿≈»∆∆

שפחות,54) שתי מהם לקנות הראויים נכסים לו שיש כגון
ה"ו. לעיל (בראשית 55)כמבואר שנאמר א. סא, כתובות

לצער  ולא ניתנה לחיים - חי כל אם היתה היא "כי כ): ג,
ניתנה".

.ÂË,‰ÁÙL ˙B˜Ï B‡ ¯kOÏ ‡e‰ Èe‡¯ :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»
ÔÈ‡Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - Èe‡¯ BÈ‡ ¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈≈»»∆»¿»ƒ¿»»¿≈

‰Úe·LÏ ÌB˜Ó Ô‡k56. »»ƒ¿»

חייב 56) אינו שהוא ותפטר, היסת שבועת השבע לו לומר
שהיא  וכל בנה, את להניק משועבדת היא אלא כלום, לה
ראיה  להביא עליה - משעבודה עצמה להפקיע רוצה

(מגידֿמשנה).

.ÊË˜È‰Ï d˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰L¯b˙pL ‰M‡‰57. »ƒ»∆ƒ¿»¿»≈ƒ»¿»ƒ
‡Ï Ì‡Â ,B˙˜ÈÓe d¯ÎO dÏ Ô˙B - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈»¿»»¿ƒ»¿ƒ…
‰na .Ba ÏtËÓ ‡e‰Â Ba ˙‡ BÏ ˙˙B - ‰˙ˆ»̄¿»∆∆∆¿¿¿«≈«∆
;d¯Èk‰L „Ú B˙B‡ ‰˜È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆…≈ƒ»«∆ƒƒ»
ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ‡ÓBÒ ‡e‰ elÙ‡Â ,d¯Èk‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒƒ»«¬ƒ≈≈«¿ƒƒ

„Ïe‰ ˙kÒ ÈtÓ ,Bn‡Ó B˙B‡58d˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ , ≈ƒƒ¿≈«»««»»∆»ƒ»
L„Á ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡ „Ú ¯ÎOa B˙B‡ ‰˜ÈÓe59. ¿ƒ»¿»»««¿»»¿∆¿ƒ…∆

נט:).57) (כתובות יותר לו משועבדת אע"פ 58)שאינה
ואינו  ס.), (שם ובריח בטעם מכירה בראיה, מכירה שאינו
לזמן  שיעור רבינו נתן ולא אחרת. מאשה לינוק רוצה
לפי  אחד כל אלא בזה, שוים התינוקות כל שאין ההכרה,
אמר  שמואל (שם): ב'ירושלמי' שאמרו וכמו חריפותו,
אמי, מרחם בצאתי בה שהבחנתי מילדתי, את אני מכיר

מכירה. אני ומניקתו"59)ומאז אותה כופים לו, אין "ואם
במצות  חייבת אשה גם שהרי והטעם, ס"ה). פב סי' (אהע"ז
צדקה, מחמת בנה את לזון חייבת שעשירה וכשם צדקה,
שבדדיה, בחלב עשירה שהיא זו כך הצדקה, על וכופין

אהובה). (בני צדקה משום בנה את להניק אותה כופים

.ÊÈ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡ ‰Le¯b‰60‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ «¿»≈»¿««ƒ∆ƒ
ÌÈ¯·c d¯ÎO ÏÚ ¯˙BÈ dÏ Ô˙B Ï·‡ ,da ˙‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆¿»¬»≈»≈«¿»»¿»ƒ
‰ÎÈÒÂ ‰˜LÓe ÏÎ‡Óe ˙eÒkÓ Ô‰Ï CÈ¯ˆ ÔËw‰L∆«»»»ƒ»∆ƒ¿«¬»«¿∆¿ƒ»

‰Ê· ‡ˆBiÎÂ61ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ˙¯aÚÓ‰ Ï·‡ .62. ¿«≈»∆¬»«¿À∆∆≈»¿

ÂÈL„Á eÓÏL63‰È‰iL ˙L¯‚Ó‰ ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ezÏÓ‚e »¿√»»¿»«ƒ»¿»«¿…∆∆∆ƒ¿∆
‰È‰iL „Ú ‰pnÓ B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - dÏˆ‡ da¿»∆¿»≈«¿ƒƒƒ∆»«∆ƒ¿∆

˙B¯eÓb ÌÈL LL Ôa64Ô˙BÂ ÂÈ·‡ ˙‡ ÔÈÙBÎ ‡l‡ , ≈≈»ƒ¿∆»ƒ∆»ƒ¿≈
LÈ ,ÌÈL LL ¯Á‡Â .Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰Â ˙BBÊÓ BÏ¿¿≈∆ƒ¿««≈»ƒ≈
Ì‡Â ,˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ - ÈÏˆ‡ ‡e‰ Ì‡ :¯ÓBÏ ·‡Ï»»«ƒ∆¿ƒ∆≈¿¿ƒ

˙BBÊÓ BÏ Ôz‡ ‡Ï - Bn‡ Ïˆ‡ ‡e‰65Ïˆ‡ ˙a‰Â . ≈∆ƒ…∆≈¿¿««≈∆
ÌÏBÚÏ dn‡66.LL ¯Á‡Ï elÙ‡Â , ƒ»¿»«¬ƒ¿««≈

ב.60) טו, עד 61)כתובות בניו במזונות הוא שחייב
יד.ש  יב, למעלה כמבואר שש, בני ולכשתלד,62)יהיו

והולכת  בנו לו נותנת רצתה, ואם הנקה. שכר בעלה לה יתן
ההנקה.63)לה. חדשי שעד 64)כ"ד ב. סה, כתובות

(עירובין  אמרו וכן לה, וצריך אמו אחרי כרוך הוא זה גיל
נ  אמו בצוות שש "בן "אין פב:): חולק: והראב"ד לו". וח

שיהא  עד ממנו בנו להפריש האב את שנכוף סובלת הדעת
חמש, ובן ארבע בן בתורה לחנכו חייב הוא והלא שש, בן
בהלכות  רבינו אולם הנשים". בין גדל והוא יחנכנו ואיך
להתלמד  התינוקות את "מכניסים כותב: ב) (ב, תורה תלמוד
כוונת  ואם אותו". מכניסים אין שש מבן ופחות . . שש. כבן
אביו  לדבר, היודע "קטן מב.): (סוכה שאמרו למה הראב"ד
תורה  תלמוד בהל' ג"כ ומבואר שמע", וקריאת תורה מלמדו
לחנכו  הוא יכול זה דבר בודדים, פסוקים שמלמדו ו) (א,
(מגידֿמשנה). לפעמים אצלו כשיבוא אמו אצל

תורה.65) וללמדו לחנכו עליו והלאה, כתובות 66)שמאז
ובתמרוקי  בגידוליה בה לטפל לאמה צריכה שהיא ב. קב,
תורה, מתלמוד פטורה וגם בהם, מצוי האב שאין הבנות,
הבת  טובת ולפיכך יג), (א, תורה תלמוד בהל' כמבואר
והשווה  ס"ח). פב סי' אהע"ז ('פרישה', אמה אצל להתגדל
- בבת הבחירה "לה מ"א): פי"ב (כתובות המשנה פירוש

בבן". הבחירה ולאב

.ÁÈepnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰˜„ˆÏ Èe‡¯ ·‡‰ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»»»»ƒ¿»»ƒƒƒ∆
BÁ¯k ÏÚa BÏ Èe‡¯‰67d˙B‡ ÔÈÊÂ68Ïˆ‡ ‡È‰Â »»¿«»¿¿»ƒ»¿ƒ≈∆

dn‡69,dÏˆ‡ dza - ¯Á‡Ï Ì‡‰ ˙‡O elÙ‡Â . ƒ»«¬ƒƒ»»≈¿«≈ƒ»∆¿»
Ê ‰È·‡ÂÔBf˙Â .·‡‰ ˙eÓiL „Ú ‰˜„ˆ ÌeMÓ d˙B‡ Ô ¿»ƒ»»»ƒ¿»»«∆»»»¿ƒ

.dn‡ Ïˆ‡ ‡È‰Â ‰a˙k È‡˙a B˙BÓ ¯Á‡ ÂÈÒÎpÓƒ¿»»««ƒ¿»≈¿À»¿ƒ≈∆ƒ»
¯Á‡ dÏˆ‡ ‰Èa eÈ‰iL Ì‡‰ ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»»≈∆ƒ¿»∆»∆¿»««
.d„Èa ˙eL¯‰ - ˙B·˜ „Á‡Â ÌÈ¯ÎÊ „Á‡ ,Ô˙ÏÓbL∆¿»»«∆»¿»ƒ¿∆»¿≈»¿¿»»

Ô‰È·‡Ï Ô˙B‡ ˙˙BÂ70- Ï‰wÏ Ô˙B‡ ˙ÎÏLÓ B‡ , ¿∆∆»«¬ƒ∆«¿∆∆»«»»
ÔÈÏtËÓ Ô‰Â - ·‡ Ô‰Ï ÔÈ‡ Ì‡71.Ô‰a ƒ≈»∆»¿≈¿«¿ƒ»∆

הט"ו).67) (פי"ב, לעיל כמבואר צדקה. עד 68)בתורת
הט"ו. פי"ב למעלה כמבואר ב.69)שתבגר, קב, כתובות

אביה, בית עם לישב יותר לה שטוב לביתֿדין נראה "ואם
פב  סי' אהע"ז (שו"ע עמה" שתשב לכוף יכולה האם אין

ב.70)ס"ז). מב, ביבמות כמבואר האב, ליורשי או
בעל 71) ולדעת (מגידֿמשנה). בניה לגדל לאשה חיוב שאין

כי  צדקה, משום בניה לפרנס היא מחוייבת רוקח' 'מעשה
הואיל  אלא ח:), קידושין (ראה בצדקה חייבת האשה גם
מכח  מלישאנה ימנעו שאנשים ידוע והדבר להנשא, ורוצה
בנים  לגדל נוטה אדם אין עשירה היא ואפילו הבן, משא
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לקהל, להשליכו או לאביו למסרו רוצה היא לפיכך אחרים,
וממונה. עשרה כפי בהחזקתו, חייבת שהיא ודאי זה אבל

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ואשה 1) אשתו בנכסי הבעל ירושת דין רבינו בו ביאר

ונכסי  מלוג נכסי דיני זה, לענין וחרשת וקטנה לו, האסורה
ושומרתֿיבם, האשה ומכירת האיש, מכירת לענין ברזל צאן
פירות, הבעל יאכל שלא מנת על לאשה מתנה יבמה, כתובת
ולד  עבור הגנב שמשלם כפל הנאה, בטובת כתובתה מוכרת
פקדונות  למי. ובושת וצער נזק באשתו, החובל מלוג. בהמת

קטנים. עבדים, מנשים,

.‡BzL‡ ˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ÏÚa‰2È˙ÓÈ‡Óe . «««≈¿»»»ƒÀ«ƒ¿≈≈»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,·‡‰ ˙eL¯Ó ‡ˆzMÓ ?d˙M¯Èa ‰kÊÈƒ¿∆ƒÀ»»ƒ∆≈≈≈¿»»¿««ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL3˙eL¯a ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ . ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿À»ƒ¿«¬≈ƒ¿
.‰pL¯ÈÈ - dÏÚa«¿»ƒ»∆»

נחלות 2) מהל' ובפ"א ה"ג, פי"ב למעלה רבינו כתב כן
א. קנח, ובבאֿבתרא ב. פט, יבמות וראה היא 3)ה"ח.
ה"א). פ"י (למעלה עמה והייחוד לביתו ההבאה

.·dÏÚ·Ï ‰È·‡ d¯ÒÓe ,‰Ò¯‡˙pL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆ƒ¿»¿»¿»»»ƒ»¿«¿»
dÏÚ·Ï ·‡‰ ÈÁeÏL ‰e¯ÒÓ B‡ ,dÏÚa ÈÁeÏLÏ B‡ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈»»¿«¿»

ÂÈÁeÏLÏ B‡4- ‰tÁÏ ÒkzL Ì„˜ C¯ca ‰˙Óe , ƒ¿»≈»«∆∆…∆∆ƒ»≈¿À»
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡5dÏÚa ,‰È·‡ ˙È·a ÔÈ„Ú ««ƒ∆¿À»»¬«ƒ¿≈»ƒ»«¿»

dL¯BÈ6ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL B‡ ·‡‰ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿≈ƒ»«»»¿≈»»ƒ
dnÚ „ÁÈ˙Â ¯ˆÁÏ C¯ca dÏÚa dnÚ ÒÎÂ ,ÏÚa‰«««¿ƒ¿«ƒ»«¿»«∆∆¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ»
dÏÚa ‰pL¯ÈÈ ‰Ê È¯‰ - ‰˙Óe ,ÔÈ‡eO ÌLÏ ÌL7. »¿≈ƒƒ≈»¬≈∆ƒ»∆»«¿»

,dÏÚa ˙È·Ï dÎÈÏB‰Ï ÏÚa‰ ÌÚ ·‡‰ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¬«ƒ»»ƒ«««¿ƒ»¿≈«¿»
ÌÚ B‡ ÏÚa‰ ÈÁeÏL ÌÚ ·‡‰ ÈÁeÏL eÎÏ‰L B‡∆»¿¿≈»»ƒ¿≈«««ƒ
C¯„k ÔeÏÏ ¯ˆÁÏ dnÚ ÏÚa‰ ÒÎ elÙ‡ ,ÏÚa‰«««¬ƒƒ¿««««ƒ»¿»≈»¿∆∆
B‡ ·‡‰Â ÏÈ‡B‰ - „Á‡ ˜cÙa ÌÈÎ¯„ È¯·BÚ ÔÈlL∆»ƒ¿≈¿»ƒ¿À¿»∆»ƒ¿»»
,ÔÈ‡eO ÌLÏ dnÚ „ÁÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,dnÚ ÂÈÁeÏL¿»ƒ»«¬«ƒ…ƒ¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ

‰È·‡ ‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡8d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»ƒ»∆»»ƒ»««ƒ∆¿À»»
.dÏÚa ˙È·a¿≈«¿»

הבעל 4) בשלוחי ופגעו שלוחיו, ע"י לו משלחה האב שהיה
להם. לנדונייתה.5)ומסרוה אביה שייחד מטלטלין

ב.6) מח, נישואין,7)כתובות לשם עמו שמשנתייחדה
בעלה. ברשות היא כל 8)הרי הגדירו, שם ובתלמוד שם.

וכל  נישואין, לשם היא עמה כניסתו סתם שלו, היא שהחצר
שפירשו  לא אם ללון, היא כניסתם סתם שלה, היא שהחצר
שנמשך  מפני זה כל השמיט ורבינו נישואין. לשם שהיא
שנכנסה  כל ובוודאי בזה. לחלק ירד שלא הרי"ף, אחרי
כנשואה, היא הרי בסתם אפילו עמו ונתייחדה שלו לחצר
ונעשית  "הואיל (ה"א): למעלה שכתב במה נכלל וזה
שאינה  חצר בסתם רבינו עוסק וכאן יירשנה", בעלה ברשות
עמה  שיתייחד עד ללון, - סתמה ולפיכך שלו. ולא שלה

נישואין. לשם

.‚˙¯‚Ba ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ9‰ÓÏ‡ B‡ ‰ÓB˙È B‡10, ¿≈ƒ»¿»∆∆¿»«¿»»
ÔÈ‡Â ,dÏÚa ˙È·Ï ‰È·‡ ˙ÈaÓ dÓˆÚa ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»¿≈«¿»¿≈

ÔÈ‡ - C¯ca ‰˙Óe ,ÂÈÁeÏL ‡ÏÂ dÏÚa ‡Ï dnÚƒ»…«¿»¿…¿»≈»«∆∆≈
d˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰11. «««≈»

בה.9) רשות לאביה כל 10)שאין קטנה, שהיא אע"פ
למעלה  כמבואר בה, רשות לאביה אין משנשאת שנתאלמנה

הי"ב). יורשה,11)(פ"ג, בעלה אין שנתארסה אע"פ
בדרך  עמה שלוחיו או בעלה ואם א. נג, בכתובות כמבואר
לא  שעדיין אע"פ ירושה לענין ברשותו נעשית בעלה, לבית

הכ"ב). (פי"א, נדרים הל' והשווה לחופה. נכנסה

.„BÏ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L ‰M‡ ‡OBp‰12BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - «≈ƒ»∆ƒ¬»ƒ¿≈
ÔÈLec˜ da13‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,14ÔÎÂ . »ƒƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¿≈

‰pËw‰ ˙‡ ‡OBp‰15‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «≈∆«¿«»««ƒ∆≈ƒ∆»
ÌÈ¯eÓb ÔÈLec˜16‰pL¯ÈÈ - ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,17Ï·‡ . ƒƒ¿ƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¬»

.‰pL¯ÈÈ ‡Ï - ‰˙Ó Ì‡ ,˙L¯Á ‡OpL Áwt‰«ƒ≈«∆»»≈∆∆ƒ≈»…ƒ»∆»
‰pL¯ÈÈ - ‰˙Óe ˙Áwt ‡OpL L¯Á‰Â18‡È‰ È¯‰L ; ¿«≈≈∆»»ƒ««≈»ƒ»∆»∆¬≈ƒ

dBÓÓ BÏ ‰˙kÊÂ ,˙‡O dzÚ„Ïe ,˙Úc ˙a19. «««¿«¿»ƒ»¿ƒ¿»»»

המנויות 12) ה'שניות' וכן עשה, איסור או לאו איסור
ה"ו). (פ"א, תופסין,13)למעלה קידושין אלה בכל

ביאתן  על שחייב לעריות פרט הי"ד), (פ"ד למעלה כמבואר
הי"ב. שם כמבואר בהן, תופסין קידושין שאין כרת  עונש

פ"ב.14) יבמות מרשות 15)תוספתא שיצאת או יתומה
ה"ז). (פ"ד, למעלה כמבואר אלא 16)אביה, התורה, מן

שם  כמבואר גט, בלא ויוצאה למאן ויכולה סופרים, מדברי
שאינה 17)ה"ח. הקטנה את "הנושא אבל א. קח, יבמות

למעלה  ראה שש, מבת פחותה שהיא (כגון מיאון צריכה
(לשון  אישות" שום כאן אין שהרי יורשה, אינו ה"ז) פ"ד,

ה"י). פ"א נחלות בהל' כתובה 18)רבינו לה שאין כשם
דעת  בת אינה והיא יורשה. אינו כך ה"ד), פי"א (למעלה
למעלה  מפורשים - וחרשת חרש בנכסיה. לזכותו שתוכל

הכ"ו). כגון 19)(פ"ב ממנו, כתובה לה יש ולפעמים
ומקור  ה"ו). (פי"א למעלה כמבואר ביתֿדין, שהשיאה

ה"ב). (פ"א כתובות ב'ירושלמי' הדברים

.‰‰È·‡ ˙Ú„Ï ‰Lc˜˙pL ‰pË˜20‡lL ˙‡OÂ , ¿«»∆ƒ¿«¿»¿««»ƒ»¿ƒ»∆…
ÂÈÙa ÔÈa ,‰È·‡ ˙Ú„Ï21ÂÈÙa ‡lL ÔÈa22ÏBÎÈ - ¿««»ƒ»≈¿»»≈∆…¿»»»

e¯‡aL BÓk ,˙BÁÓÏ ·‡‰23Ì‡ ,·‡‰ ˜˙L elÙ‡Â . »»ƒ¿¿∆≈«¿«¬ƒ»«»»ƒ
dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙Ó24·‡‰ ‰ˆ¯ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ≈»≈«««¿»∆»ƒ≈»»»»

‰È‡eOa25. ¿ƒ∆»

הודיעתו.20) כאן.21)שלא לעיר 22)שהוא שהלך
הי"ג.23)רחוקה. פ"ג, שתיקתו 24)לעיל שאין

מה:). (קידושין ושותק עליה הוא כועס כי כלום, מוכיחה
תרומות 25) הל' והשווה בפירוש. להם שהסכים בחייה,

הט"ז). (פ"ח,

.ÂdÏÚaÓ ‰L˜·e ‰˙ÏÁL ‰M‡‰L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰«¿ƒ∆»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÔÈ‡ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL È„k ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â ‰pL¯‚iL∆¿»¿∆»¿≈≈¿…¿À»¿≈∆…ƒ»∆»≈
ÈÈ‡Â B˙B‡ ‰‡BO È‡ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»«¬ƒ»¿»¬ƒ¿»¿≈ƒ
d˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - BnÚ „ÓÚÏ ‰ˆB¯»«¬…ƒ≈¿ƒ»¿≈»ƒ»

˙„¯BÓ ÔÈ„k26‰Ê ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈ„Â .27. ¿ƒ∆∆¿ƒ»∆∆

מיד.26) לגרשה אותה שכופין ה"ח, פי"ד למעלה המבואר
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(רי"ף 27) מבעליה נכסיה להבריח אלא זו נכתוונה שלא
גירשה  לא ועדיין לגרשה, עיניו נתן אם וכן פ"ה). כתובות

ס"ה). צ סי' (אהע"ז יורשה -

.ÊÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÔÈa ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk28ÔÈa »¿»ƒ∆≈»ƒ»≈ƒ¿≈…«¿∆≈
‚BÏÓ ÈÒÎ29Ì‡Â .‰ÈiÁa Ô‰È˙B¯t Ïk ÏÎB‡ ÏÚa‰ - ƒ¿≈¿«««≈»≈≈∆¿«∆»¿ƒ

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïk‰ dÏÚa L¯BÈ - dÏÚa ÈiÁa ‰˙Ó≈»¿«≈«¿»≈«¿»«…¿ƒ»ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰M‡‰ ‰¯ÎÓ»¿»»ƒ»ƒ¿≈¿««∆ƒ»««ƒ

Ò¯‡˙zL Ì„˜ dÏ eÏÙ ÌÈÒÎp‰ Ô˙B‡L30ÏÚa‰ - ∆»«¿»ƒ»¿»…∆∆ƒ¿»≈«««
˙BÁB˜l‰ „iÓ ˙B¯t‰ ‡ÈˆBÓ31Ï·‡ ,‰ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ƒ«≈ƒ««»»¿≈«∆»¬»

„Ú ‚BÏÓ ÈÒÎ Ûe‚a ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡Ï…««¿«∆≈¿¿ƒ¿≈¿«
˙eÓzL32a ‰˙Ó .˙BÁB˜l‰ „iÓ Ûeb‰ ‡ÈˆBÓ - ÂÈiÁ ∆»≈»¿«»ƒ«ƒ««»

ÌÈÓ„ ‡Ïa33˙BÁB˜l‰ „iÓ ‰Á˜lL ÌÈÓc‰ Ì‡Â . ¿…»ƒ¿ƒ«»ƒ∆»¿»ƒ««»
:¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙BÁB˜lÏ Ô¯ÈÊÁÓ - ÔÓˆÚa ÔÈÓi«̃»ƒ¿«¿»«¬ƒ»«»¿≈»«

Ô‰ ‰‡ÈˆÓ ‡nL34. ∆»¿ƒ»≈

עליו.28) הנכסים אחריות הבעל קיבל 29)שקיבל שלא
(פט"ז  למעלה כמבואר לה, פחתו פחתו ואם אחריותם, עליו

בה.30)ה"א). זכה לא שעדיין נפלו, ובזכותה
זכאית 31) ואינה לו משועבדים שהפירות ב. עח, כתובות

בכל.32)למכרם. הלקוחות זכו בחייה, הבעל ימות ואם
(שם 33) ראשון לוקח הוא והרי כלוקח, חכמים שעשאוהו

לקמן  ראה ברזל, צאן בנכסי מכירתה ולענין וברש"י ). נ.
טו. אפרים,34)הלכה רבינו וכתב פ"ד. כתובות רי"ף

רוצה  הלוקח ואם קיימת, מכירתה בעלה ברשות מכרה שאם
זו, במכירה הערים לא אם הבעל את להחרים הוא יכול
הלוקח  את להפסיד ולהנאתו, לדעתו היה הכל ושמא

(מגידֿמשנה).

.ÁÏÚaÏ ÔÈÚe„È‰ ÌÈÒÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na35; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«««
Ú„È ‡ÏÂ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈÒÎ dÏ eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«

Ìi˜ d¯ÎÓ - Ô˙B‡ ‰¯ÎÓe ,ÏÚa‰ Ô‰a36‰Òe¯‡ ÔÎÂ . »∆«««»¿»»ƒ¿»«»¿≈¬»
Ìi˜ d¯ÎÓ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜ ‰¯ÎnL37ÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ∆»¿»…∆«ƒƒƒ¿»«»∆≈«««

.ÒÎiL „Ú ÌeÏk B˙Òe¯‡ ÈÒÎa¿ƒ¿≈¬»¿«∆ƒ¿…

לירושה.35) לה שיפלו מצפה שהיה נשאה, כן מנת שעל
ב.36) עח, שם.37)כתובות

.Ë·B¯˜ ÔÈa ,¯Á‡Ï ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙kL ‰M‡‰38ÔÈa »ƒ»∆»¿»»¿»∆»¿«≈≈»≈
‡OpzL Ì„˜ ,˜BÁ¯39‰L¯b˙ Ì‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »…∆∆ƒ»≈««ƒ∆ƒƒ¿»¿»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰zn‰ ÏËaz ‰ÓÏ‡˙ B‡ƒ¿«¿¿»ƒ»≈««»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
‰zÓ40ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ , «»»≈«««≈≈≈∆¿ƒ≈»¿«»

‡OpzL Ì„˜ Ô˙B‡ ‰˙ È¯‰L ;ÔL¯BÈ BÈ‡ -41. ≈¿»∆¬≈»¿»»…∆∆ƒ»≈
B˙zÓ ‰zn‰ Ïa˜Ó ‰˜È ,dÏÚa ÈiÁa ˙eÓzLÎe¿∆»¿«≈«¿»ƒ¿∆¿«≈««»»«¿»

¯eÓb ÔÈ˜42˙ˆ˜Ó ‰˙ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»»¿…∆»¬ƒ»¿»ƒ¿»
‰˜ :Ïa˜ÓÏ ‰·˙ÎÂ ,‰È‡eO Ì„˜ Ìlk B‡ ‰ÈÒÎ¿»∆»À»…∆ƒ∆»¿»¿»«¿«≈¿≈

‰ˆ¯‡LÎÏÂ ÌBi‰Ó43„Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ ‡Ï È¯‰L , ≈«¿ƒ¿∆∆¿∆∆¬≈…»»ƒ¿»»«
Ì‡Â ,‰zn‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zL∆ƒ¿∆≈«««≈≈»««»»¿ƒ

dL¯BÈ BÈ‡ - ‰˙Ó44. ≈»≈¿»

משפחה.38) מבעלה,39)קרבת נכסיה להבריח נתכוונה
ובפירותיהם. בהם יזכה מברחת 40)שלא "שזו הי"ב, פ"ו

שלא  מבעלה להבריח אלא נכסיה כל כתבה ולא היא,
התלמוד  וכביאור לה". יחזרו להם צריכה וכשתהיה יירשנה,
לאחרים. ממונו ונותן עצמו את עוזב אדם אין עט.) (כתובות

היה 41) סבור שהרי לבעל, ידועים שאינם כנכסים הם והרי
(שם  נשאה נכסים לה שאין ועלֿמנת גמורה, שהמתנה

לכל.42)וברש"י). קודם הוא מתנה, שטר לו ויש הואיל
זוכה  המקבל היה נכסיה, מקצת רק לו כותבת היתה ואם
המתנה  אין - נתאלמנה או נתגרשה ואפילו מיד, בהם
גמרה  נכסים, מקצת לעצמה ושיירה הואיל כי חוזרת.

(שם). שלם בלב נכסיה ואומר 43)להקנות ארצה, אם
לזכות, יבוא שאם מבעלה, הברחה כאן ויש הן. אח"כ:
המקבל  ואם למפרע, קיימת ונמצאת במתנה רוצה אני תאמר

וברש"י). (שם, רוצה איני תאמר להחזיק, שם:44)יבוא
דעתו  סמכה שלא לבעל", ידועים שאינם כנכסים "עשאום

עליהם.

.ÈÌ·È ˙¯ÓBL45dÏ LÈ46ÌÈÒÎ ‰zÓa ÔzÏÂ ¯kÓÏ ∆∆»»≈»ƒ¿…¿ƒ≈¿«»»¿»ƒ
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk dÏ eÏÙpL47,˙B¯t Ì·iÏ ÔÈ‡Â . ∆»¿»¿∆ƒ∆∆»»¿≈«»»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa elÙ‡48„Ú ,ÂÈÁ‡Ï ‰ÒÈÎ‰L ¬ƒ¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ«
Ì·È ˙¯ÓBL ‡È‰Lk ‰˙Ó .ÒÎiL49‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈ - ∆ƒ¿…≈»¿∆ƒ∆∆»»¿∆»≈»ƒ»

dlL ‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ50ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ51, ¿ƒ¿ƒ¿≈¿∆»«¬ƒƒ¿≈…«¿∆
d˙a˙k ÌÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ52Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ ¿¿≈«««¿ƒ¿À»»«¬ƒƒ¿≈…

ÏÊ¯a53d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .54. «¿∆¿¿≈««««»ƒƒ¿»»

או 45) שייבמה, ליבם ממתנת והיא בנים, בלא מת שבעלה
לה. לה 47)יכולה.46)שיחלוץ שנפלו שארוסה אע"פ

ארוסה  שסתם מפני לכתחילה, מוכרתם אינה נכסים
כמו  לחליצה עומדת יבם, שומרת אבל עומדת, לנישואין
כתובות  ('תוספות' בנכסיה היא עצמאית ולפיכך לייבום,

נכסי 48)עח.). בפירות כלום לו שאין לומר צורך ואין
שאם  לגמרי לרשותה עומדים שהם לאחיו, שהכניסה מלוג
לפנינו. כמבואר אותם, יורשים אביה יורשי מתה,

היא 49) הרי לו, זקוקה שהיתה מכיון ליורשה, רוצה והיבם
זו', ו'זיקה הואיל בטענה, באים אביה יורשי וגם כנשואתו.
חולצת) שהיתה אפשר (שהרי נשואה כספק אלא אינה
לח:). (יבמות החוקיים יורשיה הם הרי נשואה, אינה ושמא

ואם 50) לה, פחתו - פחתו שאם המוחלטת, ברשותה שהם
מבעלה, יוצאת כשהיא עמה ויוצאים לה, הוסיפו - הוסיפו

ה"א). (פט"ז לעיל אינה 51)כמבואר שמא מספק,
ועלינו 52)כנשואה. הבעל, בחזקת שהם ותוספת, עיקר

בחזקתו. ממון כנשואה,53)להעמיד היא שמא מספק,
אחראי  והוא לו, פיחתו - פיחתו שאם הבעל בחזקת הם הרי
האשה  יורשי בחזקת הם הרי כנשואה, אינה ושמא להם,
באים  והללו ו"הואיל אביה, מבית אלו נכסים שהביאה
ובבאֿבתרא  פ: (כתובות יחלוקו" - לירש באים והללו לירש
ה"ו). ופ"ה ה"ט. (פ"ג, נחלות הל' והשווה קנח:).

מז:),54) (כתובות כתובתה תחת קבורתה תיקנו שהרי
- והתוספת העיקר - כתובתה יורשים הבעל ויורשי והואיל

פא.). (שם לקברה עליהם

.‡ÈdÏÚa ÈÒÎ Ïk ÏÚ d˙a˙k - Ì·È ˙¯ÓBL55. ∆∆»»¿À»»«»ƒ¿≈«¿»
a ¯kÓÏ ÏBÎÈ Ì·i‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÌ„˜ ÔÈa ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎ ¿ƒ»≈«»»»ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ≈…∆

˜ÏÁ B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ¯ÎÓ Ì‡Â .ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈƒ≈««ƒ¿ƒ»«»««»»»«
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ÌeaÈ ¯Á‡ ÔÈa ÌeaÈ Ì„˜ ÔÈa ,˙n‰ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ¿≈«≈≈…∆ƒ≈««ƒ
el‡ ÌÈÒÎ e·iÁ˙ ¯·kL ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -…»»¿∆¿»ƒ¿«¿¿»ƒ≈

d˙a˙k Ô‰Ó ˙Ba‚Ï ‰ÓÏ‡Ï56. »«¿»»ƒ¿≈∆¿À»»

אינו 55) והיבם לכתובה, אחראים נכסיו שכל הראשון,
כתובה. לה כתובתה 56)כותב ואפילו ב. פא, כתובות

כדי  (שם), למכור יכול אינו - מנה במאה נכסים והניח מנה,
ואפילו  הלקוחות, מן ולטרוף ולטרוח לחזור תצטרך שלא
או  יאבדו שמא אנו חוששים כתובה, כנגד לה ישאיר
ד"ה  א, עמוד שם ('תוספות' שישאיר השדות ישתדפו
ומתחייב  לאשתו כתובה הכותב אחר בעל כל אבל הרוצה).
אשתו  אין לקנות, ושעתיד שקנה מהנכסים לה לפרוע
נכסיו  כל ועל עליו שעבודה שהרי נכסיו, מלמכור מעכבתו

א. לט, יבמות ב'תוספות' וראה שם). (רש"י

.·ÈÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÂÈÁ‡ ÁÈp‰Â BzÓ·È ˙‡ Òk»«∆¿ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ57ÏÎB‡ Ì·i‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ - ««¿«ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿«»»≈

Ô‰È˙B¯t58. ≈≈∆

שם 57) (משנה, לכתובתה משועבדים הם ואף כקרקע, דינם
פב.). שם לקיש וכריש שלה 58)פ: הקרקע שאפילו

בפירות. זוכה בעלה הרי ממש,

.‚ÈÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ ,Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ˙B¯t ÁÈp‰ƒƒ«≈¿ƒƒ««¿«¿≈ƒƒƒ«
BÓk Ô‰a LnzLÓe ,Ì·È ÏL Ïk‰ - ÔÈÏËÏhÓe ˙BÚÓ»ƒ«¿¿ƒ«…∆»»ƒ¿«≈»∆¿

‰ˆ¯iLÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰L .·kÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â , ∆ƒ¿∆¿≈»¿»¿«≈∆«ƒ«¿¿ƒ≈
Ô‰Ó ˙Èa‚ ‰a˙k‰59ÌÈB‡b‰ ˙w˙a ‡l‡60ÔÈ‡Â , «¿À»ƒ¿≈≈∆∆»¿«»««¿ƒ¿≈

ÂÈÏÚ Ô¯Ò‡Ïe ÂÈÁ‡ ÈÒÎpÓ BÚÓÏ BÊ ‰w˙a Ák…«¿«»»¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿»»»
.Ì‰a ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÊ ˙eÈ¯Á‡a¿«¬»∆…ƒ»¿ƒ≈»∆

בעלה 59) מות לאחר תפסה אם וגם שם, במשנה כחכמים
הי"א). פי"ח (למעלה מועילה התפיסה אין - הראשון

בכתובתה:60) כתוב היה ואם ה"ז). (פט"ז למעלה כמבואר
מהמטלטלין  גובה שאז ממטלטלין", בין מקרקעות "בין
משועבדים  הם אף ה"ח) שם למעלה (כמבואר הדין מצד
(מגידֿ קרקע בדמיהם ולוקחים אותם ומוכרים לכתובתה

משנה).

.„È‰a˙k dÏ ‰˙È‰ ‡lL ‰Ó·È61‰ÏÁnL B‡ , ¿»»∆…»¿»»¿À»∆»¬»
.BˆÙÁk Ô˙BÂ ¯ÎBÓe ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎa ‰ÎÊ - d˙a˙k¿À»»»»¿ƒ¿≈»ƒ≈¿≈¿∆¿
Ïk eÈ‰ÈÂ ,‰‡Ó ‰a˙k dÏ ·zÎÈ ,BzÓ·È ˙‡ ÒÎiLÎe¿∆ƒ¿…∆¿ƒ¿ƒ¿…»¿À»≈»¿ƒ¿»
Ô‰Ï LiL ÌÈLp‰ Ïk ¯‡Lk ,d˙a˙ÎÏ ÔÈ‡¯Á‡ ÂÈÒÎ¿»»«¬»ƒƒ¿À»»ƒ¿»»«»ƒ∆≈»∆

‰a˙k62. ¿À»

שאינה 61) כתובה, בעלה לה כתב ולא ארוסה שהיתה כגון
הי"א). פ"י (למעלה כלום קלה 62)גובה תהא שלא כדי
פב:). (כתובות להוציאה בעיניו

.ÂËÈÒÎa ˙‡OpL ¯Á‡ ‰˙pL B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»∆»¿»««∆ƒ»¿ƒ¿≈
‰˙OÚ ‡Ï - ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈa dÏÚ·Ï ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈¿«¿»≈«¬≈ƒ…»¿»

ÌeÏk63ÔÈa ,BzL‡ ÈÒÎa Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa ÔÎÂ . ¿¿≈««∆»««¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈa ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ64. ƒ¿≈…«¿∆≈ƒ¿≈¿…»»¿

לבעלי,63) עשיתי רוח נחת לטעון: יכול לבעלה, כשנתנה

שם). הרי"ף וכפירוש נ. (בבאֿבתרא שלם בלב ולא
בלי  כלום מעשיה שאין ודאי לאחרים, מכרה או וכשנתנה
וראה  נה:). (גיטין ובאחריותו שלו הם שהרי הבעל, רשות
או  מכירתה הבעל קיים שאם ה"ג, מכירה מהל' בפ"ל

קיים. הכל - אףֿעל64ֿ)מתנתה לאלתר, מכירתו ובטלה
ברזל  צאן מנכסי כתובתה גביית לידי הגיעה לא שעדיין פי
בתי  אחר לחזר אשה של דרכה שאין לפי - ראב"ד) (ועי'
לגבות  כשתבוא גירושין בשעת או מותו לאחר דינים,
ומגידֿ ה"א, פ"ז יבמות ('ירושלמי' הלקוחות מידי כתובתה
ואינו  הם שלה מלוג ונכסי ה"ג). מכירה מהל' פ"ל משנה
"בעל  בענין פ. בכתובות וראה נ. (בבאֿבתרא למכרם יכול

לפירות"). קרקע שמכר

.ÊËÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎÓ»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
È‡M¯ BÈ‡L65¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎÓ Ì‡ ,66e¯ÎÓ . ∆≈««ƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿

‰lÁz LÈ‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎa Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿≈¿≈∆»«ƒ»ƒ¿ƒ»
¯ÊÁÂ ‰M‡‰ ÔÓ Á˜lL ÔÈa ,‰M‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ ¯ÊÁÂ¿»«¿»«ƒ»ƒ»≈∆»«ƒ»ƒ»¿»«

Ìi˜ Ô¯ÎÓ - LÈ‡‰ ÔÓ Á˜ÏÂ67. ¿»«ƒ»ƒƒ¿»«»

לעצמה.65) תטלם יגרשנה אם דומים 66)שהרי שאינם
ולפיכך  עליה, סומכת ודעתה ונפסדת כלה שאינה לקרקע
ולהפסידם  לכלותם שיכול מטלטלין אבל בטל, מקחו
שאמרו  וזהו כך, כל עליהם סומכת דעתה אין לגמרי,

למכור  רשאי אדם שאין ה"ג), פ"ו (כתובות כלי ב'ירושלמי'
מהל' פ"ל (מגידֿמשנה כלום עשה לא אמרו: ולא אשתו,

ה"ה). יכולה 67)מכירה היא ואין א. נ, בבאֿבתרא
בסמוך. כמבואר לבעלי, עשיתי רוח נחת לטעון:

.ÊÈdÏÚ·Ï ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈¿¿«¿»
ÈÒÎa ¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ d˙zÓe d¯kÓÓ -ƒ¿»»«¿»»«»ƒ¿≈»¿»«¿ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :‚BÏÓ68ÌÈÒÎ ¯‡La Ï·‡ . ¿«««»ƒƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»¿»ƒ
.¯ÓBÏ dÏ LÈ -≈»«

תמכרם 68) לא אם איבה לו תהיה לא ממש, שלה שהם כיון
בכל  ואם בו, למחות מבעלה יריאה ואינה לאחרים, או לו
שם). (בבאֿבתרא קיים ממכרה לאחרים או לו מכרה זאת

.ÁÈÈÒÎpÓ dÏÚ·Ï ‰˙ B‡ ‰¯ÎnL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆»¿»»¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
„ÁiL ‰„O B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,ÏÊ¯a Ô‡…̂«¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ»∆∆ƒ≈

d˙a˙Îa dÏ69d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O B‡ ,70B‡ , »ƒ¿À»»»∆∆»«»ƒ¿À»»
BlMÓ ÌeL dÏ ÒÈÎ‰L ‰„O71.dÏÚa ‰˜ ‡Ï - »∆∆ƒ¿ƒ»ƒ∆…»»«¿»

ÏÎa ˙¯ÊBÁ - ‰Bˆ¯a ‰M‡‰ „iÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»ƒ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¿»
‰ˆ¯zL ˙Ú72ÈtÓ ‡l‡ ‰¯ÎÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL . ≈∆ƒ¿∆∆…»¿»¿…»¿»∆»ƒ¿≈

‰È‡¯ ÏÚaÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .d˙Èa ÌBÏL73BzL‡ ÈÒÎa ¿≈»¿ƒ»≈«««¿»»¿ƒ¿≈ƒ¿
e¯‡aL BÓk ,‚BÏÓ ÈÒÎpÓ ıeÁ ÏÏk74. ¿»ƒƒ¿≈¿¿∆≈«¿

ופרעון 69) אפותיקי שתשמש שדה לה ייחד נישואין לאחר
כתובתה. ושמוה 70)לגביית נדוניא, שדה לו שהכניסה

בכתובתה. שדה 71)ורשמוה לה הכניס נדונייתה כנגד
והשווה  הי"א. פכ"ג לקמן כמבואר בכתובתה, ורשמה משלו

ה"ג. מכירה מהל' בלבה 72)פ"ל גמרה לא ודאי כי
לו  שחתמה ומה לכתובתה, המשועבדות שדות לו להקנות
או  במיתה נתת עיניך יטעון: שמא ממנו, שיראה מפני -
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נ.). מט: (בבאֿבתרא לחתום מסרבת את לפיכך בגירושין,
אין 73) נכסים אותם לו מחלה ואפילו בשטר, או בעדים

לעיקר  אלא מועילה מחילתה אין כי לו, מועילה מחילתה
לא  שבאלה הכ"ח), פי"ח למעלה (כמבואר ותוספת כתובה
לו: לומר יכולה שהיא לו, תמחלם לא אם איבה לו תהיה
ואם  - לך למחול מבקש אתה ולפיכך בגירושין, נתת עיניך
(מגידֿמשנה). מחילה מחילתה מחלה, זאת בכל

הי"ז.74) למעלה

.ËÈ‰ÏÁÓe ,e·‚pL B‡ e„·‡L ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆∆»¿∆ƒ¿¿»¬»
‰pnÓ e˜Â ,dÏÚ·Ï Ì˙B‡ ‰M‡‰75‰‡¯È - ÌÈ„Úa »ƒ»»¿«¿»¿»ƒ∆»»≈ƒ≈»∆

‡‰ .ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ,ÈÏƒ∆≈»¿»««««»ƒƒ¿«¿ƒ»
,˙eÈ¯Á‡ dÏ ÔÈ‡L d„iÓ ewL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ¿»∆∆¿ƒ∆»ƒ»»∆≈»«¬»

d¯ÈÊÁ‰L76‚BÏÓ ÈÒÎ el‡ ÌÈÒÎ77ÔÈ‡ È¯‰L . ∆∆¡ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿≈¿∆¬≈≈
,ÌÈÒÎpa ˜ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ ÌeÏk ÏhÏ ‰È‡¯ ‡È·Ó ÏÚa‰«««≈ƒ¿»»ƒ…¿¿…¿«¬ƒ«¿»ƒ

ÌlLlÓ d˙ÚÈ·zÓ ¯Ët‰Ï ‡l‡78BÏ ‰˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈¬»ƒ»¿»
ÈtÓ ,‰˜ ‡Ï - ÔÈÓiw‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÏËÏhÓ ‰zÓ«»»ƒ«¿¿≈…«¿∆««»ƒ…»»ƒ¿≈

ÈÏÚ·Ï È˙ÈOÚ Áe¯ ˙Á :¯ÓBÏ dÏ LiL79. ∆≈»««««»ƒƒ¿«¿ƒ

ה"ט).75) פ"י למעלה (כמבואר סודר שהפכה.76)בקנין
ה"א).77) פט"ז למעלה (כמבואר עליו אחריותם שאין
שעבוד.78) מחילת אלא מתנה כאן מבואר 79)אין

הקודמת. בהלכה

.Î˙B¯ÙÏ Ú˜¯˜ ¯ÎnL ÏÚa80;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ««∆»««¿«¿≈…»»¿
eÈ˜˙‰ ‡lL ÈtÓÁÈÂ¯‰Ï È„k ‡l‡ LÈ‡Ï ˙B¯t ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ≈»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«

˙Èa‰ ˙‡ˆB‰a81Á˜ÏÂ ˙B¯ÙÏ ¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ»««≈¿»«
‰¯BÁÒÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡82BÏ ÔÈÚÓBL -83. »«»ƒ¿»¿ƒ

הקרקע 80) וגוף פירותיהם, הלוקח שיאכל מלוג נכסי מכר
לאשה. לה 81)ישאר וייטיב מצוי הבית מזון שיהא

וברש"י). פ: יהיה 82)(כתובות והריוח בהן, וליתן לישא
הבית. שם.83)להוצאת

.‡ÎÔ‰ ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ Ì‡ :ÌÈÙÒk ‰M‡Ï eÈ‰84- »»ƒ»¿»ƒƒƒ¿≈…«¿∆≈
Ô‰a Ô˙BÂ ‡OB ‰Ê È¯‰85Ô‰ ‚BÏÓ ÈÒÎ Ì‡Â ;86- ¬≈∆≈¿≈»∆¿ƒƒ¿≈¿≈
BÏ Ô˙B‡ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈa87B‡ ‰M¯Èa dÏ eÏÙpL ÔÈa , ≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»ƒÀ»

dÏ e˙ B‡ ÔÈÏËÏhÓ dÏ eÏÙ B‡ ,‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»»¿»ƒ«¿¿ƒ»¿»
ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿≈

Ô‰È˙B¯t88. ≈≈∆

עליו.84) אחריותם בעלה להרויח 85)שקיבל כדי
ה"ג). פ"ו כתובות הבעל 86)('ירושלמי' קיבל שלא

וכו' לה פחתו פחתו, אם האשה ברשות והם עליו, אחריותם
ה"א). פט"ז למעלה הנישואין.87)(כמבואר בעת

את 88) מכלה הוא הרי המטלטלין, או הכספים יוציא אם כי
שתשאר  קרקע בהם יקח לפיכך כלום, לה ישאר ולא הקרן

עט.). (כתובות האשה לרשות קיימת קרן

.·ÎeÏ·ÁL ‰M‡‰ ÔÎÂ89˙BÚn‰ Ïk - ÌÈ¯Á‡ da ¿≈»ƒ»∆»¿»¬≈ƒ»«»
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡¯‰90ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ »¿»≈»ƒ»«»∆«¿«¿«««≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙ÈL BÓk Ô‰È˙B¯t91. ≈≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

והזיקוה.89) אותה כגון:90)שהיכו נזקה, כתשלומי

סה:). בכתובות (כמבואר ופגם בושת פ"ד 91)צער,
כח. הלכה להלן וראה הט"ו.

.‚ÎÌÈ˜Ê Ì‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈ„·Ú dÏ eÏÙ92‡Ï , »¿»¬»ƒ««ƒ∆≈¿≈ƒ…
‰È·‡ ˙Èa Á·L ÈtÓ e¯ÎnÈ93ÌÈ˙ÈÊ dÏ eÏÙ . ƒ»¿ƒ¿≈∆«≈»ƒ»»¿»≈ƒ

ÌeÏk da ˙BÏÈ‡‰L Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰È‰ ‡ÏÂ ÌÈÙ‚e94 ¿»ƒ¿…»»¿««¿«∆»ƒ»»¿
ÌÏetË È„k ÔÈOBÚ Ì‡ -95Á·L ÈtÓ ,e¯ÎnÈ ‡Ï - ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ»¿ƒ¿≈∆«

‰È·‡ ˙Èa96,ÌÈˆÚÏ e¯ÎnÈ el‡ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; ≈»ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ»¿¿≈ƒ
˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈÂ97. ¿ƒ»«»∆«¿«¿≈≈

מהר.92) כלה שהקרן קיימים 93)ונמצא שהם זמן כל כי
ולפיכך  אביה, ולבית לה ולתפארת לשם הם הרי - אצלה

עט:). (כתובות לעכב יכולה זיתים 94)היא קנה שאביה
פירות  יאכל והוא המוכר, בקרקע שיהיו עלֿמנת קרקע בלא

וברש"י). (שם שייבשו הוצאתם.95)עד דמי שמכניסים
('ירושלמי'96) לשבח לה הם הרי יבשו, שלא עוד שכל

ברי"ף). וכן ה"ו, פ"ח עושים 97)כתובות ואינם הואיל
ומוטב  אביה', בית 'שבח עם להתחשב אין טיפולם, כדי
ואם  האשה. לרשות תשאר שהקרן קרקע, בהם לקנות
משום  ימכרו, לא - זקנים והם שלה בקרקע היו האילנות
לה  תשמש והיא כלה אינה הקרקע שהרי אביה , בית שבח

עט:). (כתובות קרן

.„ÎÏL el‡ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÏÙ»¿»≈¿À»ƒ««¿«¬≈≈∆
ÏÚa98Á˜lÈÂ ,e¯ÎnÈÂ ,dlL - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ; ««¿ƒƒ««¿«∆»¿ƒ»¿¿ƒ»«

Ú˜¯˜ Ô‰a99˙‡ L¯‚Ó‰ Ï·‡ .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â , »∆«¿«¿≈≈¬»«¿»≈∆
- ÔÈLe¯b ˙ÚLa Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t dÏ eÈ‰Â BzL‡ƒ¿¿»»≈¿À»ƒ««¿«ƒ¿«≈ƒ

dlL el‡ È¯‰100BlL el‡ È¯‰ - ÔÈLeÏz eÈ‰ Ì‡Â ;101. ¬≈≈∆»¿ƒ»¿ƒ¬≈≈∆

ויאכלם,98) להם 'פירות' תורת ברשותו, גדלו שלא אע"פ
לה. קיימת והקרקע הקרן 99)הואיל הרי יאכלם, שאם

עט.). (כתובות לאשה? ישאר ומה ולא 100)כלה, הואיל
בהם. זכה לא תחתיו, בעודה שם,101)תשלם

מלוג. נכסי פירות מדין בהם זכה שמשתלשם

Î.‰ÏÚa‰ - ‚BÏÓ ÈÒÎ ˙Ó‰·e ‚BÏÓ ÈÒÎ È„·Ú«¿≈ƒ¿≈¿∆¡«ƒ¿≈¿«««
Ì‰ÈÎ¯ˆ ÏÎ·e Ô‰lL ˙BBÊÓa ·iÁ102,BÏ ÔÈOBÚ Ô‰Â , «»ƒ¿∆»∆¿»»¿≈∆¿≈ƒ

- ‚BÏÓ ˙ÁÙL „ÏÂ :CÎÈÙÏ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â¿≈≈≈∆¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÏÚaÏ103,dL¯b Ì‡Â .ÏÚaÏ - ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ , «««¿«∆¡«¿«««¿ƒ≈¿»

ÈtÓ ‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏhÏÂ ÌÈÓc ÔzÏ ‰M‡‰ ‰˙ˆ¯Â¿»¿»»ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ…¿««ƒ¿»ƒ¿≈
dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L104. ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

לא 102) שאם אותם, הכניס כן מנת "שעל א: סו, יבמות
באחריותם" חייב אינו והרי - ויברחו ימותו אותם, יזון

ה"ז). עבדים מהל' פ"ט רבינו, פירות.103)(לשון מדין
ב.104) עט, כתובות

.ÂÎ˙¯B˙a ˙BÁÙL ÈzL B‡ ÌÈÏk ÈL BÏ ‰ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ¿≈¿»¿«
,ÊeÊ ÛÏ‡a ÂÈÏÚ Ô˙B‡ eÓLÂ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆¿»»»»¿∆∆

e¯˜e‰Â105„Á‡ ˙ÏËB - dL¯‚Â ,ÌÈtÏ‡a e„ÓÚÂ ¿¿¿»¿¿«¿«ƒ¿≈¿»∆∆∆»
Ïh˙Â ÂÈÓc ÔzzL ‰˙ˆ¯ Ì‡ ,ÈM‰Â .dlL ÛÏ‡a»∆∆∆»¿«≈ƒƒ»¿»∆ƒ≈»»¿ƒ…

dÏ ÔÈÚÓBL - ‰È·‡ ˙Èa Á·L ÌeMÓ106. ƒ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

א.106)ונתייקרו.105) סז, יבמות
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.ÊÎÔÈa Ú˜¯˜ dÏ Ô˙pL ÔÈa ,BzL‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿ƒ¿≈∆»«»«¿«≈
ÏÚaÏ ÔÈ‡ - Ú˜¯˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ,˙BÚÓ dÏ Ô˙pL∆»«»»¿»¿»»∆«¿«≈«««

BÊ ‰zÓa ˙B¯t107˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ . ≈¿«»»¿≈«≈«»»¿ƒ»«¿»
‰È˙B¯t eÈ‰È ‡l‡ ,‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«««≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆»
‰zÓ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰ˆ¯zM ‰ÓÏ ‰M‡Ï»ƒ»¿«∆ƒ¿∆≈«««≈≈«»»

BÊ108‰‡‰ ˙·BËa d˙a˙k ˙¯ÎBn‰ ÔÎÂ .109Ô˙B‡ - ¿≈«∆∆¿À»»¿«¬»»»
Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰M‡Ï ÌÈÓc‰110. «»ƒ»ƒ»¿≈«««≈≈≈∆

(רשב"ם 107) נותן" יפה בעין "נותן, ב: נא, בבאֿבתרא
לאב  דומה זה שהרי יורשה, הבעל מתה, אם אולם שם).
הבן  מת ואם פירות, אכילת בה לאב שאין מתנה לבנו שנתן

במגידֿמשנה). הובא (רשב"א, יורשו האב נדרים 108)-
הי"ג. זכיה מהל' פ"ג והשווה ב. כד, ונזיר א. פח,

ללוקח,109) כתובתה כסף יהיה בחייה, בעלה ימות שאם
לא  שהרי כלום, ללוקח אין - בעלה בחיי תמות היא ואם
פי"ז  למעלה (כמבואר יורשה ובעלה גבייה לידי באה

ל 110)הי"ד). תקנו "פירות א: פט, חכמים,בבאֿקמא ו
אלא  חכמים לו תקנו שלא לו", תקנו לא פירות פירי
לא  - אחר ממקום הבאים אבל מגופם, היוצאים פיריֿפירות
למה  הטעם והוא פירא). ד"ה שם ('תוספות' חכמים תקנו

כח. הלכה להלן שכתב

.ÁÎÌlLÂ ·pb‰ ‡ˆÓÂ ,·‚pL ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ¿«∆¡«¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»««»¿ƒ≈
BÏ ewzL È¯t ‰Ê ÔÈ‡L ;‰M‡Ï ÏÙk‰ - ÌÈL¿«ƒ«≈∆»ƒ»∆≈∆¿ƒ∆ƒ¿

ÌÈÓÎÁ111˜Êp‰ Ïk - BzL‡a Ï·BÁ‰ .112¯Úv‰Â ¬»ƒ«≈¿ƒ¿»«∆∆¿«««
¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,dlL ˙La‰Â¿«∆∆»¿≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a113. ¿ƒ¿≈

שבאים 111) פירות פירי הוא כפל שגם ב. עט, כתובות
הקודמת). הלכה (ראה אחר שנפחתה 112)ממקום הפחת

ה"ב). חובל, מהל' פ"א (ראה גופה חבלת בגלל משוויה
הגאוני 113) הוראת ע"פ הט"ז, הדין פ"ד מצד כי והטעם, ם.

חבל  כשאחר אפילו שלה, יהיו ופגמה שבושתה ראוי היה
בפגמה, ומצטער בבשתה מתבייש הוא שגם מתוך אלא בה,
ציער  באשתו, שחבל זה אבל שלו. מעותיה פירות לפיכך
(הרשב"א, פירותיה יטול ולמה עצמו את ובייש עצמו את
הוא  אין (שם) הראב"ד ולדעת שם). במגידֿמשנה הובא
עשה  הוא קנס, משום לה, ליתן שראוי ממה פירות אוכל

נשכר. חוטא יהא שלא הוא דין - כהוגן שלא

.ËÎ‰Á˜lL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ :BzL‡Ï Ú˜¯˜ ¯ÎBn‰«≈«¿«¿ƒ¿ƒ»«»∆»¿»
- ÏÚaÏ ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈÈeÏb dÏÚaÓ Ú˜¯w‰ ˙‡ Ô‰a»∆∆««¿«ƒ««»¿ƒƒƒ«««

Ú˜¯w‰ d˙B‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,‰˙˜114eÈ‰ Ì‡Â ; »¿»¿«««≈≈»««¿«¿ƒ»
Èz¯ÎÓ ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÚa‰L ,‰˙˜ ‡Ï - ÔÈeÓË ˙BÚÓ»¿ƒ…»¿»∆«««≈…»«¿ƒ

‰ÓhL ˙BÚn‰ ˙B‡¯‰Ï È„k ‡l‡˙BÚn‰ Ô˙B‡Â . ∆»¿≈¿«¿«»∆»¿»¿»«»
˙B¯t ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜lÈ - e‡¯pL115. ∆ƒ¿ƒ»«»∆«¿«¿«««≈≈

שהן 114) שלה ממעות שנקנתה כיון ב. נא, בבאֿבתרא
מלוג. שלה,115)נכסי שהמעות לומר היא ונאמנת שם.

בשבילה. קרקע בהן יקחו ולפיכך בסמוך. כמבואר

.Ï,‰M‡‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ e‡ˆÓpL È¯‰¬≈∆ƒ¿¿»ƒ«¿¿ƒ¿«»ƒ»
‰OÚnÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ ez ‰zÓa :˙¯ÓB‡ ‡È‰ƒ∆∆¿«»»ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¬≈

ÈlL Ì‰L Ì‰ CÈ„È116˙Ó‡ BÊ È¯‰ -117BÏ LÈÂ . »«ƒ≈∆≈∆ƒ¬≈∆¡∆∆¿≈
ÌÈ¯Á‰Ï118Á˜lÈÂ .Ôk BÈ‡L ¯·c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ«ƒ∆∆∆»»∆≈≈¿ƒ»«

˙Ó ÏÚ :‰¯Ó‡ Ì‡Â .˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a»∆«¿«¿≈≈¿ƒ»¿»«¿»
,Ô‰a ˙eL¯ ÈÏÚ·Ï ‰È‰È ‡lL ˙Ó ÏÚ ,ÈÏ e˙ Ôk≈»¿ƒ«¿»∆…ƒ¿∆¿«¿ƒ¿»∆
‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ - ‰ˆ¯‡M ‰Ó Ïk Ô‰a ‰OÚ‡ ‡l‡∆»∆¡∆»∆»«∆∆¿∆»∆»¿»ƒ

‰È‡¯119˙˜ÊÁa - ‰M‡‰ „Èa ‡ˆÓpL ÔBÓÓ ÏkL ; ¿»»∆»»∆ƒ¿»¿«»ƒ»¿∆¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL ‡e‰ ÏÚa‰120.‰È‡¯ ‡È·zL „Ú , «««∆…«≈»«∆»ƒ¿»»

ה"א.116) פכ"א למעלה 'ירושלמי'117)כמבואר
לשקר, יראה כלומר למתנה", יוצא "קול ה"א: פ"ו ְֵָכתובות
וכן  נאמנת. ולפיכך חקירה, ע"י השקר על לעמוד שיש לפי
בתוך  ונותנת נושאת שהיא "האשה נב:): (בבאֿבתרא אמרו
. . . הם, שלי ואמרה שמה על יוצאים שטרות והיו הבית,

מז  משמע ראיה". להביא נושאת עליה היתה לא שאילו ה
(כסףֿ לי נתנו במתנה לומר נאמנת - הבית בתוך ונותנת

יכול 118)משנה). אינו אבל ה"י. פי"א לעיל מבואר
ברי  טענת טוען ואינו הואיל היסת, שבועת להשביעה
ספק, תביעת על היסת שבועת נשבעים ואין (ודאי),

הי"ג. פט"ו לעיל יוצא 119)וכמבואר שקול אע"פ כי
לבעלה  שאין מנת על מתנה שזו יוצא קול אין למתנה,
נאמנת  ואינה ולשקר להעיז היא יכולה ולפיכך בה, רשות

רוקח'). יורשה,120)('מעשה שבעלה לומר צורך ואין
ה'תרומות'). בעל בשם (כסףֿמשנה בהל"ב בסמוך וכמבואר

.‡Ï˙ÚaL - ‰zÓa ÈÏ z˙ ‰z‡ :BÏ ‰¯Ó‡»¿»«»»«»ƒ¿«»»ƒ¿««
ÏÚa‰ dÏ Ô˙pL ˙q‰ ˙Úe·L121ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿«∆≈∆»«»«««¿≈≈

Ô‰È˙B¯t122. ≈≈∆

אלו.121) מעות לה נתן שלא ודאי טענת טוען בעלה שהרי
הי"ז. פט"ז בביאורנו לעיל מפורשת - היסת שבועת

דבר 122) בכל בעלה בפני פניה מעיזה אשה ואין הואיל
ואין  הן, מתנה לומר היא נאמנת כמוה, האמת יודע שהוא
מצינו, מזו וגדולה הכ"ז. למעלה כמבואר פירות, לו
אינה  חזקה גרשתני, בפניו, לבעלה לומר נאמנת שהאשה

הי"ג). פ"ד (למעלה בעלה בפני פניה מעיזה

.·ÏÔÓ ‡ÏÂ ÌÈLp‰ ÔÓ ‡Ï ˙BB„˜t ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ¿…ƒ«»ƒ¿…ƒ
ÌÈpËw‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈ„·Ú‰123ÔÓ Ïa˜Â ¯·Ú Ì‡Â . »¬»ƒ¿…ƒ«¿«ƒ¿ƒ»«¿ƒ≈ƒ

‰M‡Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰M‡‰124dÏÚ·Ï ¯ÈÊÁÈ - ‰˙Ó .125. »ƒ»«¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»
¯ÈÊÁÈ - ˙Ó Ì‡Â .„·ÚÏ ¯ÈÊÁÈ - „·Ú‰ ÔÓ Ïaƒ̃≈ƒ»∆∆«¬ƒ»∆∆¿ƒ≈«¬ƒ

Ba¯Ï261‰¯Bz ¯ÙÒ Ba BÏ ‰˜È - ÔËw‰ ÔÓ Ïa˜ .127 ¿«ƒ≈ƒ«»»ƒ¿∆≈∆»
˙ÚLa e¯Ó‡L ÌlÎÂ .Ì‰È˙B¯t ÏÎB‡L ¯·„ B‡»»∆≈≈≈∆¿À»∆»¿ƒ¿«
˙˜ÊÁa eÈ‰ Ì‡ - ‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÔB„wt :Ô˙˙ÈÓƒ»»ƒ»∆∆¿ƒƒ»¿∆¿«
,eevL BÓk ‰OÚÈ - BÏˆ‡ ÔB„wt‰L ‰Ê Ïˆ‡ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ≈∆∆∆«ƒ»∆¿«¬∆¿∆ƒ

Ì‰ÈL¯BÈÏ ÔzÈ - Â‡Ï Ì‡Â128. ¿ƒ«ƒ≈¿¿≈∆

מאדוניהם,123) או מבעליהם גנבום שמא לחוש שיש
יחזירו  מהם יקבלו וכשלא עבירה. עוברי ידי לסייע ואסור

נא:). (בבאֿבתרא שם שגנבו להחזיקה 124)למקום שאין
יורשה.125)כגנבה. בעלה שלה, הכסף שאפילו

(שם).126) רבו קנה עבד, שקנה מה יחזיר 127)שכל לא
אלא  לאיבוד, כמשליך זה והרי לשמור, יודע שאינו לקטן
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קיימת  והקרן פירות, הרי - בו ללמוד ספרֿתורה לו יקנה
נב.). רבינו 128)(שם שכתב למה ראיה מכאן שם.

במתנה  לי ניתן לומר נאמנת האשה שאין ל, בהלכה למעלה
היתה  בחייה אם כי בו, רשות לבעל יהיה שלא מנת על
אף  פירותיו, יאכל שלא מבעלה ממונה להפקיע נאמנת
היה  שהרי מירושתה, להפקיעו נאמנת תהא מיתה לאחר
מהל' פ"ז והשווה (מגידֿמשנה). בחייה להפקיעו בידה

ה"י. ופקדון שאלה

.‚Ï˙BÈe‡¯‰ ÌÈÙÒk dÏ eÈ‰L ‰M‡‰129ÏÚaÏ »ƒ»∆»»¿»ƒ»¿«««
,Ì‰a Á˜lÈ CÎÂ Ck :¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ì‰È˙B¯t ÏÎ‡Ï∆¡…≈≈∆≈»»»ƒ»«»∆
- CÎÂ Ck ‡l‡ Ô‰a ˙Á˜BÏ ÈÈ‡ :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆≈ƒ««»∆∆»»»»

¯tL ¯·c ÌÈÁ˜BÏ‰ËeÚÓ B˙‡ÈˆÈÂ ÌÈa¯Ó ÂÈ˙B130, ¿ƒ»»∆≈»¿Àƒƒƒ»¿»
ÔÈ‡Â .dBˆ¯k ‰È‰L B‡ BBˆ¯k ¯·c‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«»»ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈

ÛÈÏÁÓ BÚÊbL ¯·„ ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ131Ïk‰ ÏÎ‡È ‡nL , ¿ƒ∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ∆»…««…
.„·‡ Ô¯w‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«∆∆»«

"הראויות".129) ובדפוסים רוצה 130)כצ"ל. שהוא כגון
קרקע  קונים בתים, לקנות רוצה והיא לזריעה קרקע לקנות
וברש"י). עט. (כתובות מתקיימת והיא מרובה ששכרה

ובא 131) מתחלף אלא כלה אינו והגזע נאכלים, שפירותיו
(שם). וכדומה יער כגון הבאה, לשנה

.„Ïd·ÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁ¯Â »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙B¯ÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È¯‰ .„·Ïa el‡ ˙B¯Ù≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯w‰133˙¯B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe L·BÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È¯‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«
·iÁ BÈ‡ - L¯‚iLÎe .Ô¯w‰ ‰ÏÎiL „Ú ‰qÎÓe¿«∆«∆ƒ¿∆«∆∆¿∆¿»≈≈«»

˙B‡Ïa‰ ÌlLÏ134.‚BÏÓ ÈÒÎ ÏL ¿«≈«¿»∆ƒ¿≈¿

כולם.132) וכן שלה, היה החלב אלא שלה היתה העז שלא
ללבוש.133) בגד שהקרן 134)כגון אע"פ השחקים,

לו  חוששים אין שעה, כל ניכר בילויו שאין כיון כלה,
שם). ור"ן אלפס רבינו ע"פ עט: (כתובות

.‰ÏÌÈB‡b‰ e¯B‰135ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpL , «¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
ÏÚa‰ ÏÚ Ô˙˙ÈÁtL136eÈ‰Â ÔÈÓi˜ ˙B‡Ïa‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆¿ƒ»»««««ƒ»«¿»«»ƒ¿»
ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ137Ô‰L ‰Ók ‰ÈÏk ˙ÏËB -138; ƒ≈≈¿«¿»∆∆≈∆»¿»∆≈

BÓk Ô‰ È¯‰ - ÔzÎ‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈOBÚ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»ƒ≈≈¿«¿»¬≈≈¿
eÓML Ì‰ÈÓ„a ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,e„·‡ B‡ e·‚pL∆ƒ¿¿»¿∆«»¿«≈ƒ¿≈∆∆»

‚‰Óe .ÔÈ‡eO ˙ÚLa ÂÈÏÚ Ô˙B‡139,‰Ê ‡e‰ ËeLt »»»ƒ¿«ƒƒƒ¿»»∆
˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‰Ê ‚‰Ó ÏÚ - ‡OBp‰ ÏÎÂ¿»«≈«ƒ¿»∆ƒ≈»»«¬»
ÏËB BÈ‡ Ck ,˙Át‰ ÌlLÓ BÈ‡L ÌLÎe .‡Èe„p‰«¿¿»¿≈∆≈¿«≈«¿»»≈≈
LÈ .‰Ê ‚‰Ó ÈÙÏ ,Ô‰ÈÓ„ e¯È˙B‰ Ì‡ ,Á·M‰ ˙‡∆«∆«ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿»∆≈
eÈ‰iL ‰È˙B‰Ó‡Â BzL‡ È„·Ú ˙ˆ˜Ó ÛÎÏ ÏÚaÏ«««»…ƒ¿»«¿≈ƒ¿¿«¿∆»∆ƒ¿

˙¯Á‡ ‰M‡ ˙È·a B˙B‡ ÔÈLnLÓ140ÔÈa ,‡OpL ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆∆»»≈
Ï·‡ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú eÈ‰L ÔÈa ‚BÏÓ È„·Ú eÈ‰L∆»«¿≈¿≈∆»«¿≈…«¿∆¬»
˙ÚcÓ ‡lL ˙¯Á‡ ¯ÈÚÏ ÔÎÈÏB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»¿ƒ«∆∆∆…ƒ««

BzL‡141. ƒ¿

פ"ז.135) ריש יבמות ברי"ף דעתם כגון 136)הובאה

מלאכתם. עושים שאין באופן פחתו או דומה 137)שמתו,
ההפרש.138)למלאכתם. את משלם נפוץ 139)ואינו

לשלם  ראוי היה התלמוד, דין שמצד שאע"פ ומקובל.
העולם  נהגו - ה"א פט"ז למעלה רבינו שכתב כמו הפחת,
מנהג  ש"אין משנה' ה'מגיד וכתב הנ"ל. הגאונים כשיטת
ונכסי  הגמרא, כדין אלא הרמב"ם) של (כמנהגו כן ארצותינו

הבעל". על גמור כחוב הם הרי ברזל בשעה 140)צאן כי
אינה  כי בבית, ריוח לה יש אחר בבית אותו שמשמשים
בבית  או בביתה ישמשוהו אם לה ומה אז, לשמשו צריכה
אשתו  את אלא אותו, משמשים אינם אם ואמנם אחר,
(כתובות  לעכב העבדים בעלת יכולה ודאי בלבד, השניה

"ריוח 141)פ:). שום כאן אין אחרת, בעיר הוא אם כי
(כסףֿמשנה). עליה מוטל שימושו שאין בית"

ה'תשפ"א  תשרי ו' חמישי יום

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
באשתו,1) האיש זכויות להפקעת תנאי דיני בו נתבאר

פיסוק  הנדונייא, מנהגי שלה, מלוג בנכסי הבעל זכויות
אשתו. בת מזון בשידוכין, המעות

.‡ÌÈ¯·cÓ ˙eÎÊ Ïh·Ï dÏÚa ÏÚ ˙È˙‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿≈««¿»¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÏÚa‰ Ô‰a ‰ÎBfL2dÏ ·˙k Ì‡ :3‡ d„BÚÂ‰Òe¯ ∆∆»∆«««ƒ»«»¿»¬»

B„iÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔÈ‡eOp‰ Ì„˜4Ïk ‡l‡ , …∆«ƒƒ≈»ƒƒ¿ƒ»∆»»
Ìi˜ dÏ ·˙kM ‰Ó5- ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ dÏ ·˙k Ì‡Â ; «∆»«»«»¿ƒ»«»«««ƒƒ

B„iÓ ˙B˜Ï CÈ¯ˆ6. »ƒƒ¿ƒ»

בהן.2) זוכה שהוא ירושתה או נכסיה פירות אכילת כגון
זכויותיו.3) על ויתור קבלת 4)כתב ועם סודר, לו להקנות

זכותו, את לאשתו מקנה הוא עדיין 5)הסודר ואז הואיל
בהם  יזכה שלא להתנות הוא יכול בנכסים זכה לא

כשותף 6)לכשישאנה. הוא והרי בנכסים זכה כבר אז כי
שותף  כל כדין קניין, בלי מהם להסתלק יכול ואינו עמה,
יקנו  כאשר אלא מועיל סילוקו שאין משותפותו המסתלק

מידו.

.·dnÚ ‰˙‰7‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL8, ƒ¿»ƒ»∆…ƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿»∆»
ÏÎB‡ Ï·‡ ,Ìi˜ d˙zÓe d¯ÎÓ - ‰˙Â ‰¯ÎÓ Ì‡ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿»«¿»»«»¬»≈

d˙eL¯a Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰È˙B¯t9B„iÓ e˜ Ì‡Â . ≈≈∆»¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
È¯‰ - ‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡L ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»∆≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»¬≈
˙B¯t ‰ÈÒÎa BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜¯w‰ ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒƒ≈«¿ƒ««¿«¿≈ƒ¿»∆»≈
‰ÏÚ ‡Ï :¯Ó‡Â BÈ˜ ÏÚ ¯Ú¯Ú elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿»«…»»
Ì‡L ‡l‡ ,‰Ê ÔÈ˜ ÈtÓ ˙B¯t ÈÏ ÔÈ‡L ÈzÚ„a¿«¿ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»∆∆»∆ƒ
‡Ïa ‰M‡ ‡OB Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜ d¯ÎÓ - ‰¯ÎÓ»¿»ƒ¿»«»∆≈»»≈ƒ»¿…
ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒ ¯·k ‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÈÒÎ¿»ƒ≈¿ƒ∆»¿»ƒ≈«¿ƒ

.Ú˜¯w‰««¿«

מידו.7) וקנו הנישואין אחרי או קניין, בלא הארוסה עם
זוכה 8) דברים בשלושה שהרי הסתלק, ממה פירש ולא

מכרה  תמכור ושאם הפירות, אכילת אשתו, בנכסי הבעל
יירשנה. תמות ואם הפחות 9)בטל, על אלא ויתר שלא

תמכור  לא שמא חשב כי מכירתה, תוקף והיא: שבזכיותיו,
בעל  "יד הוא: וכלל נכסיה. שתמכור מצוי זה אין כי כלל
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בדבר  המוחזק על שטר המוציא כל - התחתונה" על השטר
השטר. שבמשמעות לפחות אותו מורידים סתום השטר אם

יורשה. - מתה אם וכן

.‚dnÚ ‰˙‰10‰Ê È¯‰ - ‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È ‡lL ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¬≈∆
˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ¯ÎBÓ Ï·‡ ,Ô‰È˙B¯t ÏÎB‡ BÈ‡11, ≈≈≈≈∆¬»¿ƒ∆«≈

ÔÈÁ˜BÏÂ12‡lL ;‰È˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜¯˜ Ô‰a ¿¿ƒ»∆«¿«¿≈≈∆»∆…
„·Ïa el‡ ÌÈÒÎ ˙B¯tÓ ‡l‡ BÓˆÚ ˜lÒ13. ƒ≈«¿∆»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿«

קניין.10) בלא ואפילו הארוסה כורחה.11)עם  בעל
פירותיהם.13)וקונים.12) מפירי ולא

.„È¯t ‡ÏÂ ‰ÈÒÎ ˙B¯t ÏÎ‡È ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¿…≈≈
,Ú˜¯˜ Ì‰a ÔÈB˜Â ˙B¯t‰ ÔÈÁ˜BÏ - Ô‰È˙B¯t≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ»∆«¿«
,‰iL Ú˜¯˜ Ì‰a ÔÈB˜Â BÊ Ú˜¯˜ ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏÂ¿¿ƒ≈«¿«¿ƒ»∆«¿«¿ƒ»

˙B¯t È¯t È¯t Ô‰L el‡ ˙B¯t ÏÎB‡ ‡e‰Â14ÔÎÂ . ¿≈≈≈∆≈≈≈≈≈≈¿≈
˙B¯t ‡Ï BÏ eÈ‰È ‡lL dnÚ ‰˙iL „Ú ,„ÈÓz ¯·c‰«»»»ƒ«∆«¿∆ƒ»∆…ƒ¿…≈
BÏ eÈ‰È ‡Ï Ck ¯Á‡Â .ÌÏBÚÏ „Ú Ô‰È˙B¯Ù È¯t ‡ÏÂ¿…≈≈≈≈∆«¿»¿««»…ƒ¿

.Ïk‰ L¯ÈÈ - ‰˙Ó Ì‡ Ï·‡ ,‰ÈiÁa ˙B¯t≈¿«∆»¬»ƒ≈»ƒ««…

בלבד,14) פירות מפירי סילוקו אלא בויתורו הזכיר לא כי
קיימת. זכותו - הזכיר שלא מה ועל

.‰,‰pL¯ÈÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰pL¯ÈÈ ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»∆»¬≈∆…ƒ»∆»
L¯ÈiL dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÈiÁa ˙B¯t ÏÎB‡ Ï·‡¬»≈≈¿«∆»¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ«
‡Ïa ‰˙Ó Ì‡L dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ≈»¿…

.Ìi˜ Ïk‰ - ‰È·‡ ˙È·Ï ÔÈÒÎ e¯ÊÁÈ ÌÈa»ƒ«¿¿¿»ƒ¿≈»ƒ»«…«»

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na15Ì„˜ dnÚ ‰˙‰L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»ƒ»…∆
‡lL Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰ÏÁp‰L ,‡OpzL∆ƒ»≈∆««¬»«»»¿»»∆…

BzÁtLnÓ16‡‰zL Ì„˜ ‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙Ó ƒƒ¿«¿«¿∆»∆»∆…ƒ»∆»…∆∆¿≈
BÏ ‰Èe‡¯17- ˙‡OpL ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»¬»ƒƒ¿»ƒ»««∆ƒ»

ÏËa B‡z18e¯‡aL BÓk ,‰pL¯ÈÈÂ19. ¿»»≈¿ƒ»∆»¿∆≈«¿

יורשה.15) ידי 16)שאינו על אלא אבותיו, מירושת
נישואיו. ידי על לו הבאה אשתו נחלת כגון מעשיו,

אינו 17) מתה אם אפילו הנישואין עד כי הנישואין, לפני
חלק  לי יהיה לא לה: לומר הוא יכול ולפיכך ליורשה. ראוי
כורחו. בעל לאדם מזכים שאין לו. לבוא העתיד ממון באותו

יכול 18) אינו עכשיו, מתה אילו לו ראוייה שהירושה כיוון
עליה. שהוא 19)לוותר פי על אף בטל שבירושה תנאי "כל

משפט". "לחוקת בה: שנאמר ממון,

.ÊÔÈ‡eO ¯Á‡ dnÚ ‰˙‰20ÔÈ„ BÏ eÈ‰È ‡lL ƒ¿»ƒ»««ƒƒ∆…ƒ¿ƒ
‰ÈiÁa ,ÌÏBÚ „Ú ‰È˙B¯t È¯Ùa ‡ÏÂ ,‰ÈÒÎa ÌÈ¯·„e¿»ƒƒ¿»∆»¿…¿≈≈≈∆»«»¿«∆»
Ì‡ Ï·‡ ;ÏÏk ˙B¯t ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - d˙BÓ·e¿»¬≈∆≈≈≈¿»¬»ƒ

‰pL¯ÈÈ - ‰˙Ó21.e¯‡aL BÓk , ≈»ƒ»∆»¿∆≈«¿

מידו.20) קנו מכרה 21)וגם נתנה, או מכרה אם וכן
קיימים. ומתנתה

.ÁÔÈa - ‚BÏÓ ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰L ÏÚa‰«««∆ƒ»«ƒ¿≈¿≈
ˆB‰L‰a¯‰ ‡ÈˆB‰L ÔÈa ,‰a¯‰ ˙B¯t ÏÎ‡Â ËÚÓ ‡È ∆ƒ¿«¿»«≈«¿≈≈∆ƒ«¿≈

˙¯‚B¯b ÏÎ‡ elÙ‡Â ,ËÚÓ ˙B¯t ÏÎ‡Â22C¯c ˙Á‡ ¿»«≈¿««¬ƒ»«¿∆∆««∆∆

„B·k23„Á‡ ¯Èc ÏÎ‡L B‡ ,24C¯„ ‡lL elÙ‡ »∆»«ƒ»∆»¬ƒ∆…∆∆
‡l‡ ‡ÈˆB‰M ‰nÓ ˙B¯ta Á˜Ï ‡Ï elÙ‡Â ,„B·k»«¬ƒ…»««≈ƒ«∆ƒ∆»

˙B¯BÓÊ ÏL ˙Á‡ ‰ÏÈ·Á25,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó - ¬ƒ»««∆¿«∆ƒƒ
ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe26. «∆»«»«

יבשה.22) או 23)תאנה בשוק ולא שולחנו, על בביתו
עראי. דרך דינר.24)בשדה שהם 25)שווה הגפן, ענפי

צריך  מקום ומכל בהמתו. את מהם והאכיל לפילים, מאכל
אכילת  אינה בהמה אכילת כי דינר, שווה החבילה שתהא

הוצאותיו.26)כבוד. את לתבוע יכול אינו מגרשה וכשהוא

.Ë‡ÈˆB‰Â ,˜BÁ¯ ÌB˜Óa ÌÈÙÒk dÏ eÏÙ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ
ÈÓ „iÓ Ô‡ÈˆB‰L „Ú B‡ Ô‡È·‰L „Ú ˙B‡ˆB‰ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆»«∆¡ƒ»«∆ƒ»ƒ«ƒ
¯eÚMk ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â Ú˜¯˜ Ô‰a Á˜ÏÂ ,BÏˆ‡ eÈ‰L∆»∆¿¿»«»∆«¿«¿»«≈∆»«ƒ
‡ÏÂ ‡ÈˆB‰ .ÏÎ‡ ÏÎ‡M ‰Óe ,‡ÈˆB‰ ‡ÈˆB‰M ‰Ó -«∆ƒƒ«∆»«»«ƒ¿…
‰nk ÔÈÓL - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ÏÎ‡L B‡ ,ÏÎ‡»«∆»«»ƒ«ƒ»ƒ«»
Á·M‰ Ì‡ .‡ÈˆB‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,eÁÈaL‰L∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ«»ƒƒ«∆«

ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈ - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È27‰nk »≈««»»ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»
ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ;‰‡ˆB‰‰ ÏËBÂ ,‡ÈˆB‰ƒ¿≈«»»¿ƒ«»»¿≈»«
,Á·M‰ ¯eÚLk ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - Á·M‰«∆«≈ƒ«»»∆»¿ƒ«∆«

.‰Úe·L·eƒ¿»

ונשבע".27) ועומד בזרועו תורה ספר אוחז "הנשבע

.ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28‰M‡‰ Ï·‡ ;L¯‚Óa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»≈¬»»ƒ»
dÏÚa ÏÚ ‰„¯nL29BÏ ÔÈÓL ,‰a¯‰ ÏÎ‡ elÙ‡ - ∆»¿»««¿»¬ƒ»««¿≈»ƒ

ÔÓ BÏ ÔzÏ Èe‡¯M ‰nÓ B˙B‡ ˙ÁBÙe ,ÏÎ‡ ‰nk«»»«≈ƒ«∆»ƒ≈ƒ
È„k dÏ ‰˜‰ ‡lL ;BÏËBÂ Ú·MiL ¯Á‡ ‰‡ˆB‰‰«»»««∆ƒ»«¿¿∆…ƒ¿»»¿≈
ÈÒÎ ÏÚ ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .dÓˆÚÓ ‡ˆ˙Â ÏhzL∆ƒ…¿≈≈≈«¿»¿≈«ƒ»«ƒ¿≈
‰nÎÂ ÏÎ‡ ‰nk ÔÈ‡B¯ - Ba ‰‡Óe ,‰pË˜ BzL‡ƒ¿¿«»≈¬»ƒ«»»«¿«»

aL‰ ‰nÎÂ ‡ÈˆB‰È¯‰L ;ÒÈ¯‡k BÏ ÔÈÓLÂ ,ÁÈ ƒ¿«»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¬≈
.„¯È ˙eL¯aƒ¿»«

אכל.28) שאכל ומה הוציא שהוציא מה אומרים: שאנו
גט.29) דורשת והיא

.‡È,e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈ .‡Èe„a LÈ ˙Ba¯ ˙B‚‰Óƒ¿»«≈ƒ¿¿»≈¿∆»¬
B‡ LÈÏLa ‰ÈÓc ÏÚ ¯˙È ‡Èe„p‰ ˙Ba˙ka e·zÎiL∆ƒ¿¿«¿À«¿¿»»≈«»∆»ƒ¿ƒ
‰‡Ó ‡Èe„p‰ ‰È‰zL ÔB‚k ,‰ˆÁÓa B‡ LÓÁa¿…∆¿∆¡»¿∆ƒ¿∆«¿¿»≈»
˙Ba¯‰Ï È„k ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ‰ÒÈÎ‰L ÌÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»«¬ƒƒ¿≈¿«¿
‡l‡ ‰a‚z ‡Ï - ˙Ba‚Ï ‡B·zLÎe .ÌÚ‰ ÈÙaƒ¿≈»»¿∆»ƒ¿…ƒ¿∆∆»
‰˜Òt Ì‡Â ,˙BÁt ·zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰‡n‰«≈»¿≈¿∆»¬ƒ¿…»¿ƒ»¿»
ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ‰ÂL ˙˙B - ÌÈÏk ‰‡Óa BÏ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿≈»≈ƒ∆∆»∆≈»¿∆¿ƒ
LÈÂ .‰‡Ó BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó B‡≈»«¬ƒƒ¿¿ƒ∆ƒ¿ƒ»≈»¿≈
˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó¿∆»¬ƒ¿…»∆»∆¿»∆¿≈¿
,·eˆ˜ ¯·c ‡Èe„p‰ ÈÙÏ ˙BÚÓ LÈ‡‰ ÔziL ,e‚‰pL∆»¬∆ƒ≈»ƒ»¿ƒ«¿¿»»»»
.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓOa Ba ‰˜˙Â ‰lk‰ Ba ËM˜˙zL∆ƒ¿«≈««»¿ƒ¿∆¿»ƒ¿«≈»∆
‰M‡Ï BlMÓ ÌeL LÈ‡‰ ÒÈÎiL ˙BÓB˜Ó LÈÂ¿≈¿∆«¿ƒ»ƒƒ∆»ƒ»

.Ba ˙B‡˙‰Ï d˙Èe„Ï Û¯ËˆÈÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

.·ÈÔÎÂ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ô˙BÂ ·˙Bk - Ì˙Ò ‡OBp‰«≈¿»≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿≈
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.‰È„n‰ ‚‰Ók ˙˙B - ÒÈÎ‰Ï ‰˜ÒtL ‡È‰ƒ∆»¿»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»
d˙a˙ÎaM ‰Ó dÏ ÔÈa‚Ó - d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡B·zLÎe¿∆»ƒ¿¿À»»«¿ƒ»«∆ƒ¿À»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e .‰È„n‰ ‚‰Ók¿ƒ¿««¿ƒ»¿»«¿»ƒ»≈¿«≈»∆
,‡e‰Â .ÔÈc ÂÈt ÏÚÂ ‡e‰ ÏB„b ¯wÚ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»ƒ»»¿«ƒ»ƒ»

.‰È„n‰ ÏÎa ËeLt ‚‰Ó B˙B‡ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿»«¿ƒ»

.‚È:dÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈÎecL Ì‰ÈÈa eÈ‰L ‰M‡Â LÈ‡ƒ¿ƒ»∆»≈≈∆ƒƒ¿»«»
‰nÎÂ :BÏ ‰¯Ó‡Â !CÎÂ Ck ?ÈÏ ˙ÒÎÓ z‡ ‰nk«»«¿«¿∆∆ƒ»»»¿»¿»¿«»
˜ÒtL ·‡‰ ÔÎÂ !CÎÂ Ck ?ÈÏ ·˙Bk B‡ ÈÏ Ô˙B ‰z‡«»≈ƒ≈ƒ»»»¿≈»»∆»«
!CÎÂ Ck ?E·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nk :Bz·e Ba È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«»«»≈¿ƒ¿»»»
- eLc˜Â e„ÓÚ !CÎÂ Ck ?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ¿«»«»≈¿ƒ¿»»»»¿¿ƒ¿
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e»̃»«¿»ƒ¿««ƒ∆…»»≈≈∆

.‰¯ÈÓ‡a ÌÈ˜p‰ ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .ÔÈƒ̃¿»¿≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

.„ÈÔÈa ,Bz·Ï ·‡‰ ˜ÒtLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»»¿ƒ≈
ÔÈ‡eO·e ,B·Ï ·‡‰ ˜ÒÙe ,‰ÏB„b ÔÈ·e ‰pË¿̃«»≈¿»»«»»ƒ¿¿ƒƒ
·¯Óe ,Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ;ÌÈBL‡ƒ̄ƒ∆«¿∆»»¿»≈∆¿≈…
BÏ ‰˜Óe ¯Ób ÌÈBL‡¯‰ ÔÈ‡eOpa B˙ÁÓOƒ¿»«ƒƒ»ƒƒ»««¿∆
‰˜ÒtL ‰M‡ B‡ B˙BÁ‡Ï ˜ÒtL Á‡ Ï·‡ .‰¯ÈÓ‡a«¬ƒ»¬»»∆»««¬ƒ»∆»¿»
B‡ B·Ï ˜ÒtL ·‡‰ ÔÎÂ ,ÌÈ·B¯˜ ¯‡L ÔÎÂ dz·Ï¿ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿≈»»∆»«ƒ¿
„Ú ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ e˜ ‡Ï - ÌÈiL ÔÈ‡eOa Bz·Ï¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ…»»«¿»ƒ«

.CÎÂ Ck ÔziL ˜ÒBt‰ È„ÈÓ e˜iL∆ƒ¿ƒ≈«≈∆ƒ≈»»»

.ÂËd˙B‡ ˙a‰ ‰˙˜ ‡Ï - Bza „È ÏÚ ˜ÒtL ·‡‰»»∆»«««ƒ…»¿»««»
‰˜ ‡Ï Ôa‰ ÔÎÂ .dÏÚa d˙B‡ ÒÎiL „Ú ‰zn‰««»»«∆ƒ¿…»«¿»¿≈«≈…»»
˙Ó ÏÚ ‡l‡ ˜ÒBt BÈ‡ ˜ÒBt‰ ÏkL .ÒÎiL „Ú«∆ƒ¿…∆»«≈≈≈∆»«¿»
Ì„˜ ˙Óe ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰ ,CÎÈÙÏ .ÒÎÏƒ¿…¿ƒ»«≈»«¬»≈…∆
¯ÓBÏ ·‡‰ ÏBÎÈ - ÌeaÈÏ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ»»»«
.ÔzÏ ‰ˆB¯ ÈÈ‡ EÏe ,ÔzÏ ‰ˆB¯ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :Ì·iÏ«»»¿»ƒ»ƒƒ∆ƒ≈¿≈ƒ∆ƒ≈
ŒÛ‡Â ,ÌÎÁ ÈM‰Â ı¯‡‰ ÌÚ ÔBL‡¯‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»ƒ«»»∆¿«≈ƒ»»¿«

.Ba ‰ˆB¯ ˙a‰L ÈtŒÏÚ«ƒ∆««»

.ÊË‰È„ÓÏ ·‡‰ CÏ‰Â ,B˙ÁÏ ˙BÚÓ ˜ÒBt‰«≈»«¬»¿»«»»ƒ¿ƒ»
˙¯Á‡30Èz˜Òt ‡Ï È‡ :ÏÚaÏ ¯ÓBÏ ‡È‰ ‰ÏBÎÈ - «∆∆¿»ƒ««««¬ƒ…»«¿ƒ

‡Ïa Òk B‡ ?˙BOÚÏ ‰ÏBÎÈ È‡ ‰Ó ,ÈÓˆÚ ÏÚ««¿ƒ»¬ƒ¿»«¬¿…¿…
ÏÚ ‡È‰ ‰˜Òt Ì‡ Ï·‡ .Ë‚a È¯Ët B‡ ‡Èe„¿¿»»¿≈ƒ¿≈¬»ƒ»¿»ƒ«
‡ˆÓzL „Ú ˙·LBÈ BÊ È¯‰ - d„È ‰ÚÈb‰ ‡ÏÂ dÓˆÚ«¿»¿…ƒƒ»»»¬≈∆∆«∆ƒ¿»

˙eÓzL „Ú B‡ ‰˜ÒtM ‰Ó31¯ËÙz ‡Ï ‰nÏÂ . «∆»¿»«∆»¿»»…ƒ¿…
˙ec¯Óa dÓˆÚ32ÏÚa‰ - ‰Òe¯‡ ‡È‰Â ˙„¯Bn‰L ? «¿»¿«¿∆«∆∆¿ƒ¬»«««

È‡ ‡È‰Â dÒÎÏ ‰ˆB¯ÏÚa‰ ÔÈ‡ - BÊ Ï·‡ ;‰ˆB¯ d ∆¿»¿»¿ƒ≈»»¬»≈«««
‰ˆB¯ ‡È‰Â ,‰˜ÒtL ‡Èe„p‰ ÔzzL „Ú da ‰ˆB¯∆»«∆ƒ≈«¿¿»∆»¿»¿ƒ»

¯Ët B‡ Òk B‡ :BÏ ˙¯ÓB‡ È¯‰L ,Ba33ÌÈ¯·c ‰na . ∆¬≈∆∆¿…¿…«∆¿»ƒ
dÓˆÚ ÏÚ ‰˜ÒtL ‰pË˜a Ï·‡ ;‰ÏB„‚a ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒƒ¿»¬»ƒ¿«»∆»¿»««¿»

‡Èe„ ‡Ïa ÒÎÈ B‡ ,Ëb ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk -34. ƒƒ≈≈ƒ¿…¿…¿¿»

בית 30) נכסים, כאן לו יש אם אבל נכסים, כאן הניח ולא
לו. ונותן לנכסיו יורד ראשה".31)דין שילבין עד "תשב

(32. . . מאסתיהו ואומרת בבעלה המורדת אשה שכל

מייד. לגרשה אותו שדינה 33)כופים שם הרי"ף ודעת
כלום.34)כמורדת. תנאה שאין

.ÊÈdza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL BnÚ ‰˜ÒÙe ‰M‡ ‡OBp‰35 «≈ƒ»»¿»ƒ∆ƒ¿∆»∆ƒ»
ÏÚ ÏawL ÌÈL Ì˙B‡ ÔeÊÏ ·iÁ - ÌÈL CÎÂ Ck»¿»»ƒ«»»»»ƒ∆ƒ≈«

ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‰Ê ¯·c ÏÚ e˙iL ,‡e‰Â .BÓˆÚ36; «¿¿∆«¿«»»∆ƒ¿««ƒƒ
ÔÈLecw‰ ˙ÚLa ‡lL Ï·‡37B‡ B„iÓ e˜iL „Ú - ¬»∆…ƒ¿««ƒƒ«∆ƒ¿ƒ»

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¯ËLa ·zÎiL „Ú«∆ƒ¿…ƒ¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
BÓˆÚ ÏÚ ÏawL ÌÈM‰ CB˙a ‰L¯b˙ .¯kÓÓe ÁwÓƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿«»ƒ∆ƒ≈««¿
‰È‰iL BnÚ Ì‚ ‰˜ÒÙe ¯Á‡Ï ˙‡OÂ ,dza ˙‡ ÔeÊÏ»∆ƒ»¿ƒ»¿«≈»¿»«ƒ∆ƒ¿∆
Ì‡ :ÔBL‡¯ ¯Ó‡È ‡Ï - ÌÈL CÎÂ Ck ˙a‰ d˙B‡ ÔÊ»»««»¿»»ƒ……«ƒƒ

deÊ‡ È˙È·Ï ‡B·z38ÌB˜nÏ ‰È˙BBÊÓ CÈÏBÓ ‡l‡ , »¿≈ƒ¬»∆»ƒ¿∆»«»
dn‡ ÌL ‡È‰L39e‡ È¯‰ :Ì‰ÈL e¯Ó‡È ‡Ï ÔÎÂ . ∆ƒ»ƒ»¿≈……¿¿≈∆¬≈»

ÈÓc dÏ Ô˙B „Á‡Â dÊ „Á‡ ‡l‡ ,˙Á‡k d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»¿««∆»∆»»»¿∆»≈»¿≈
.˙BBÊÓ¿

אחר.35) ומקנה.36)מאיש גמר חתונתם שמחת שמתוך
הקניין.37) מועיל ואז הנישואין אם 38)ולפני כלומר,

אותה. זן הייתי אמה את מקיים במקום 39)הייתי כלומר,
שלה. האמא ששם

.ÁÈ·iÁ ÏÚa‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««¿¿«∆««««»
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‰ÈL dn‡ ÈÏÚ·e ,‰È˙BBÊÓaƒ¿∆»«¬≈ƒ»¿≈∆»∆»¿∆»≈
Ì‡ :d˙B‡ ÔeÊÏ e˜ÒtL el‡ e˙Ó .˙BBÊÓ ÈÓc dÏ»¿≈¿≈≈∆»¿»»ƒ
·BÁ ÏÚ·k BÊ È¯‰ - ¯ËLa BÓˆÚ ·iÁL B‡ Ô„iÓ e»̃ƒ»»∆ƒ≈«¿ƒ¿»¬≈¿««

ÌÈ„aÚLÓ‰ Ô‰ÈÒÎpÓ ‰È˙BBÊÓ ˙Ù¯BËÂ ,¯ËLa40„Ú ƒ¿»¿∆∆¿∆»ƒƒ¿≈∆«¿À¿»ƒ«
‡ÏÂ ÔÈLecw‰ ˙ÚLa e˜Òt Ì‡Â ;e˜ÒtL ÔÓf‰ ÛBÒ«¿«∆»¿¿ƒ»¿ƒ¿««ƒƒ¿…
,·˙kÏ ez ‡lL ÌÈ¯·c Ì‰ È¯‰ - ÔÈ˜ ÌL ‰È‰»»»ƒ¿»¬≈≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈

‰È˙BBÊÓa ˙Ù¯BË dÈ‡Â41. ¿≈»∆∆ƒ¿∆»

אמה.40) בעלי ידי על ללקוחות מנכסים 41)שנמכרו
בעל  מלווה כדין היורשים מן היא גובה אבל משועבדים,

פה.

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
(1- עליו האסורות ונשים ממאנת, אילונית, דין בו כולל

אם  דת על העוברת רע, שם משום היוצאת כתובה. לענין
שזנתה  לבעלה שאמרה האשה להוציאה, בעלה כופין
או  בשגגה בעלה תחת שזנתה ישראל אשת ברצון, תחתיו
כהן  ואשת באונס, או בשוגג שנבעלה כהן אשת באונס,

נאנסתי. לבעלה שאמרה

.‡˙ÈBÏÈ‡‰ ˙‡ ‡OBp‰2‡ÏÂ ÌÈa BÏ eÈ‰ ‡ÏÂ , «≈∆»«¿ƒ¿…»»ƒ¿…
ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰pnÓ ˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ ˙¯Á‡ ‰M‡ƒ»«∆∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆»««ƒ

‡ÈˆBÓe B˙B‡ ÔÈÙBkL3LÈÂ ,ÌÈLp‰ ÏÎk ‡È‰ È¯‰ , ∆ƒƒ¬≈ƒ¿»«»ƒ¿≈
‰a˙k dÏ4‰a˙k È‡z ¯‡Le5‰Óa ÏÚa‰ ‰ÎBÊ ÔÎÂ . »¿À»¿»¿»≈¿À»¿≈∆«««¿«

ÌÈLp‰ ¯‡La ‰ÎfM6. ∆»»ƒ¿»«»ƒ

מפורשים 2) וסימניה ללדת, מסוגלת שאינה עקרה אשה
ה"ו. פ"ב, לילד,3)לעיל הראויה אשה שישא כדי

ה"ז. פט"ו לעיל מתחילה,4)כמבואר בה והכיר הואיל
במשנה). ק: (כתובות טעות מקח כאן כגון 5)ואין
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ה"ב. פי"ב לעיל המנויים ופדיונה, רפואתה מזונותיה,
ה"ג.6) פי"ב לעיל וכו' וירושתה ידיה מעשה

.·˙‡ˆÓÂ ,da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‡OBp‰ Ï·‡¬»«≈ƒ»¿…ƒƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡7‰iL ‡OBp‰ ÔÎÂ ,8ÔÈa , «¿ƒ≈«»≈»ƒ¿≈«≈¿ƒ»≈

‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ - da ¯Èk‰ ‡Ï ÔÈa da ¯Èk‰9 ƒƒ»≈…ƒƒ»≈»ƒ«¿À»
dÏ LÈ ˙ÙÒBz Ï·‡ ,‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ10ÔÈ‡Â . ¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¬»∆∆≈»¿≈

B˙BÓ ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙BBÊÓ dÏ11B˙B‡ ÔÈÙBkLÎe . »¿«¬ƒ¿««¿∆ƒ
˙B¯t ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - Ì‰ÈÈa ÔÈLÈ¯ÙÓe«¿ƒƒ≈≈∆≈ƒƒƒ«««≈

ÏÎ‡L12. ∆»«

כשנשאה.7) בה הכיר ולא לכהן, גרושה שניה 8)כגון
כמבואר  הן, נשים ועשרים סופרים. מדברי האסורה לעריות,

ה"ו. פ"א מפני 9)לעיל חכמים, אותה קנסו ב. ק, כתובות
מפסדת  שאינה לישאנה, האיש את ומשדלת מרגילה שהיא
כשר, ממנו ולדה וגם נפסלת שאינה בנישואיה, כלום
וחייבי  אלמנה אבל הכל, הפסידה בה הכיר אפילו ולפיכך
אלא  אותו, מרגילות ואינן פסול וולדן נפסלות, שהן לאוין
הכיר  כשלא אלא כתובתן הפסידו לא - אותה מרגיל הוא

טעות. מקח משום מתחילה, שמתנה 10)בהן א. קא, שם
שם). (רש"י ביאה בחיבת לה שנתן צורך 11)היא ואין

בעבירה  יושבות שהרי מזונות, להן אין בעליהן בחיי לומר
בעליהן  בבית יתעכבו מזונות יקבלו ואם לצאת, וחייבות

פה.). תקנו 12)(יבמות ולא - לפדותה חייב שאינו ואע"פ
משלם  אינו זאת בכל - פדיונה משום אלא לבעל פירות

קנס. משום - שאכל פירות

.‚¯wÚ Ì‰Ï ÔÈ‡ ‰nÏÂ13,¯wÚ‰ ?˙ÙÒBz Ô‰Ï LÈÂ ¿»»≈»∆ƒ»¿≈»∆∆∆»ƒ»
ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ÌÈÓÎÁ ˙wz ‡È‰L∆ƒ«»«¬»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»

d‡ÈˆB‰Ï14¯wÚ dÏ ÔÈ‡ ,da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ -15; ¿ƒ»ƒ¿…ƒƒ»≈»ƒ»
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk da BÓˆÚ ·iÁ ‡e‰L ,˙ÙÒBz Ï·‡¬»∆∆∆ƒ≈«¿»»¿«∆ƒ¿∆

ÂÈÙÏ „ÓÚ˙Â16È¯‰Â ,dlL È‡˙· ‰„ÓÚ È¯‰ - ¿«¬…¿»»¬≈»¿»ƒ¿«∆»«¬≈
Ï·‡ ,[ÂÈÙÏ] ˙„ÓBÚ ‡È‰ È¯‰Â ,d˙‡‰ BÏ ˙È˜‰ƒ¿≈¬»»»«¬≈ƒ∆∆¿»»¬»

d˙B‡ ‰¯Ò‡ ‰¯Bz‰17‰ÏBÎÈ ‡È‰ ‰Óe ,ÂÈÏÚ «»»¿»»»»«ƒ¿»
˙ÙÒBz dÏ LÈ CÎÈÙÏ ?˙BOÚÏ18Ô‰ ‰ÈOÚÓ ÔÈ‡L , «¬¿ƒ»≈»∆∆∆≈«¬∆»≈

dÏ ÔÈÓ¯Bb‰19‰¯eÒ‡ ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ¯Á‡ ¯Ò‡‰Ï «¿ƒ»¿≈»≈«««ƒƒ∆»¬»
.Ì„wÓ ‰˙È‰»¿»ƒ…∆

לבתולה.13) ומאתיים לאלמנה, לעיל 14)מנה כמבואר
ה"ו. רוצים 15)פ"י הם שגם חכמים, תקנת כאן ואין

מהר. לה 16)שתצא שאין ודאי לצאת, רוצה היא אילו כי
את  ותיטול לרצונה שתצא דעת על לה הקנה לא כי תוספת,

עליו.17)שלו. אסרוה החכמים ואפילו 18)ובשניה,
לה  שהוסיף כיון תוספת, לה יש בה הכיר שלא איילונית
בנכסיו  ליזוק רצה איילונית תמצא שמא חשש ולא מדעתו

יא). פרק כתובות, לידי 19)(ר"ן הביאוה מעשיה שלא =
כך.

.„‰L ÔÈa ‰iL· e˜ÏÁ ‡Ï ‰nÏÂ‡lL ÔÈa da ¯Èk ¿»»…»¿«¿ƒ»≈∆ƒƒ»≈∆…
ÏÎa ‰a˙k ¯wÚ dÏ ÔÈ‡ :e¯Ó‡ ‡l‡ ,da ¯Èk‰ƒƒ»∆»»¿≈»ƒ«¿À»¿»

?ÌB˜Ó20da eOÚ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ »ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ»»
˜efÁ21,da ¯Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ ˙Á‡ ‡O Ì‡ Ï·‡ . ƒ¬»ƒ»»««≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»

¯Èk‰ ‡lL ÔÈa da ¯Èk‰ ÔÈa ,‰OÚ È·iÁÓ ˙Á‡ B‡««≈«»≈¬≈≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ
‰ˆ¯ - da ¯Èk‰L ÔÈÂ‡Ï È·iÁL ;‰a˙k dÏ LÈ - da»≈»¿À»∆«»≈»ƒ∆ƒƒ»»»

ÔeÊÏ22‰OÚ È·iÁÂ ,ÂÈÒÎa23LÈÂ .Ï˜ Ô¯eq‡ - »ƒ¿»»¿«»≈¬≈ƒ»«¿≈
B˙BÓ ¯Á‡Ï ˙BBÊÓ Ô‰ÈzLÏ24‰˙ÂÏ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿≈∆¿¿««¿≈ƒ»¿»

‰ÏÎ‡Â25- ‡ÈˆB‰Ï Ô˙B‡ ÔÈÙBkLÎe .ÌlLÏ ·iÁ - ¿»¿»«»¿«≈¿∆ƒ»¿ƒ
‰ÈÒÎ ÏkÓ ÏÎ‡L ˙B¯t Ïk ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ«««»≈∆»«ƒ»¿»∆»

בה.20) הכיר תורה 21)ואפילו דברי אבל ב. פה, יבמות
חיזוק. צריכים ובכת"י 22)אינם מנכסיו, אותה לזון

שונצינו. בדפוס וכן ליזוק. בעולה 23)התימנים: כגון
כתובה  להן יש לפיכך ה"ח), פ"א לעיל (ראה גדול לכהן
התורה  מן שהרי חיזוק צריכות ואינן בהן, הכיר לא אפילו
שהרי  כתובה, לה אין הדיוט לכהן חלוצה זה, ולפי הן.
ועשו  ה"ז) פי"ז, ביאה איסורי (הל' סופרים מדברי איסורה

(כסףֿמשנה). חיזוק אין 24)בה בחייו אבל א. פה, יבמות
עבירה. משום מבעליהן, לצאת עליהן כי מזונות להן

מזונות.25) לה הניח ולא הים למדינת בעלה שהלך
בהן 26) לו שאין אכלם, כדין לא שהרי א. פה, יבמות

ל  ראוי וכן הרגילו נישואין, שהם - בהן כשהכירו - קנסם
עבירה. לנישואי הנשים את ושידלו

.‰˙‡ÓÓ‰27‰a˙k dÏ ÔÈ‡ -28LÈ ˙ÙÒBz Ï·‡ , «¿»∆∆≈»¿À»¬»∆∆≈
dÏ29Ì‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . »¿≈ƒƒƒ«««≈∆»«¿ƒ

ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÎ‡Â ÂÈzÁz ‰˙È‰Lk ‰˙ÂÏ»¿»¿∆»¿»«¿»¿»¿»¿««»≈¬»≈
ÏÚa‰ ÔÓ ˙BBÊÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ30. ƒƒ»¿ƒ«««

למאן 27) ויכולה אחיה, או אמה שהשיאוה יתומה קטנה
ה"ח. פ"ד לעיל כמבואר גט, בלא שמעצמה 28)ולצאת

רצונו. נגד לה 29)יוצאת שנתן הוא מתנה א. קא, כתובות
קטנה  שהיא מראש ידע והרי שם) (רש"י ביאה בחיבת

למאן. כך 30)ויכולה כתובה, לה שאין כשם ב. קז, שם
כתובה. תנאי שהם מזונות לה אין

.Â‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Áz ‰˙fL ÈÓ31¯wÚ ‡Ï , ƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ32‰ÈOÚÓ È¯‰L ;‰a˙k È‡zÓ „Á‡ ‡ÏÂ ¿…∆∆¿…∆»ƒ¿»≈¿À»∆¬≈«¬∆»

.dÏÚa ÏÚ ¯Ò‡‰Ï dÏ eÓ¯‚»¿»¿≈»≈««¿»

ב.31) פז, ויבמות א. קא, עמדה 32)כתובות לא שהרי
ה"ג. לעיל כמבואר לו, נאמנת שתהיה שלה בתנאי

.Êel‡ ÌÈL ÔÈc C‡È‰Â33?Ì‰lL ‡Èe„pa34Ïk ¿≈«ƒ»ƒ≈«¿¿»∆»∆»
dlL ˙ÏËB ,‰˙pÊ elÙ‡ - ˙Ói˜ d˙Èe„pL ‰M‡ƒ»∆¿¿»»«∆∆¬ƒƒ¿»∆∆∆»

˙ÎÏB‰Â35,‰OÚ È·iÁÓ „Á‡ B‡ ‰iL ‰˙È‰ Ì‡Â . ¿∆∆¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»≈«»≈¬≈
˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰L B‡ ,da ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa da ¯Èk‰ ÔÈa≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ»∆»¿»«¿ƒ
ÏÎk d˙Èe„a ‡È‰ È¯‰ - da ¯Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»¬≈ƒƒ¿¿»»¿»

.ÌÈLp‰«»ƒ

לעצמה.33) אחת כל זה בפרק שהכניסו 34)הנידונות
א.35)לבעליהן. קא, כתובות

.ÁÔ˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ,ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ36,‚BÏÓ ÈÒÎÂ ; ƒ¿≈…«¿∆«»¿«¬»»¿ƒ¿≈¿
ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡Â ,dÏ „·‡ - „·‡L B‡ ·‚pM ‰Ó37. «∆ƒ¿«∆»«»«»¿≈«»¿«≈

Ïk :da ¯Èk‰ ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ≈«»≈»ƒ¿…ƒƒ»»

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



`zeyiקנד zekld - miyp xtq - ixyz 'e iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ˜ÁLpL B‡ ‰Ïa B‡ ·‚ B‡ „·‡M ‰Ó«∆»«ƒ¿«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿≈…
BÏ ‰˙ ‡È‰ È¯‰L ,ÌlLÏ ·iÁ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ÏÊ¯a«¿∆≈««««»¿«≈∆¬≈ƒ»¿»

BÏˆ‡ Ô˙BÈ‰Ï ˙eL¯38·‚ B‡ „·‡M ‰Ó ÏÎÂ ; ¿ƒ¿»∆¿¿»«∆»«ƒ¿«
iÁ - ‚BÏÓ ÈÒÎpÓÈtÓ .ÌÈLp‰ ÏkÓ CÙ‰ .ÌlLÏ · ƒƒ¿≈¿«»¿«≈≈∆ƒ»«»ƒƒ¿≈

‚BÏÓ ÈÒÎa ‰ÎÊ ‡Ï ,‰¯eÓb ˙eLÈ‡ ÌL ÔÈ‡L39. ∆≈»ƒ¿»…»»¿ƒ¿≈¿

לשלם.36) חייב אבדו, או נגנבו סוף 37)שאם הוא כאן
ובדפוסים  קדומים. ודפוסים התימנים כת"י לפי ההלכה,
ברזל  צאן "נכסי במילים: ח' הלכה מתחלת המאוחרים,
אלה, בכל והטעם משובש. סדר וזהו באחריותם", חייב
ה"ד, לעיל כמבואר הנשים, כשאר כתובה להן ויש הואיל
אע"פ  – והשניה הנשים. כשאר נדונייתן דין גם ממילא
לשלם  חכמים קנסוהו - ה"ב) לעיל (ראה כתובה  לה שאין
תורת  מהם לעקור כדי ברזל, צאן מנכסי שנגנב מה לה
ומותר  עומדים, הם ברשותו הדין שמצד אףֿעלֿפי נישואין,
אם  אלא יפרע שלא קבלם, כן מנת ועל להוציאם, לו
הדין  שמצד מלוג ונכסי שם). כתובות, (ר"ן מדעתו יגרשנה
בהם  תטול שלא חכמים קנסוה הם, וברשותה שלה הם
אבדו  - אבדו שאם נשים, כשאר ועשאוה נאבדו, אם כלום
קא. (כתובות בשלה ואותה בשלו, אותו קנסו נמצא לה.
מ"ג). פ"ט יבמות לרבינו, המשנה פירוש והשווה

ואע"פ 38) מתחילה. לו מחלתם כן אם לו, שאסורה וידעה
שה  הקידושין ביטול עם אחריותם, בטלה שקיבל - בטעות יו

אחריותו. להנאתו 39)ממילא אחר קיבלם כאילו זה והרי
לכהן  אלמנה דין והשוו קא.). (כתובות באחריותם שחייב
בה  הכיר שלא איילונית לדין - לאוין מחייבי שהיא - גדול
סי' לאהע"ז ט"ז וראה שם, ברי"ף מבואר וכן קא:), (שם

ס"ה. קטז

.Ë˙BÈÏa dÏ ÔÈ‡ - ˙‡ÓÓ‰Â40ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .ÏÏk ¿«¿»∆∆≈»¿»¿»∆≈ƒƒ
ÔÈa ,‰ÈÒÎpÓ ·‚ B‡ „·‡M ‰nÓ ¯·c ÏÚa‰ ÔÓƒ«««»»ƒ«∆»«ƒ¿«ƒ¿»∆»≈

ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ÔÈa ‚BÏÓ ÈÒÎpÓ41˙ÏËB ‡l‡ , ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈…«¿∆∆»∆∆
.‰‡ˆBÈÂ dÏ ‡ˆÓp‰«ƒ¿»»¿¿»

לגמרי.40) ואפסו שבלו שהרי 41)נכסיה שם. כתובות,
הוא  יכול נכסיה את וכשהוציא נשאה, ביתֿדין ברשות
עלי  שקיבלתי מה לה אחזיר מדעתי כשאגרשנה לומר:
הוא  יכול הוציאם, ברשות שלא אע"פ מלוג ונכסי באחריות.
בחיי  תמות שמא שאגרשנה, עד להחזירם עלי אין לומר:

שם). (רש"י ואירשנה

.È¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ÈÓƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ42‰nÓ ¯·c ÏÚa‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿≈ƒƒ≈«««»»ƒ«

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ·‚ B‡ „·‡M∆»«ƒ¿«ƒƒ¿≈…«¿∆∆»¿≈»ƒ
‚BÏÓ ÈÒÎ ¯ÓBÏ43Û‡ ‡l‡ ,„·Ïa ‰pÊÓ‰ ‡ÏÂ . «ƒ¿≈¿¿…«¿«»ƒ¿«∆»«

‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ‰44˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡45B‡ , »∆∆««∆««¿ƒ
Ú¯ ÌL ÌeMÓ ˙‡ˆBi‰46¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - «≈ƒ≈»≈»¿À»…ƒ»

‰a˙k È‡zÓ È‡z ‡ÏÂ ˙ÙÒBz ‡ÏÂ47Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ . ¿…∆∆¿…¿«ƒ¿»≈¿À»¿»««≈∆
ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,‰‡ˆBÈÂ d˙Èe„pÓ dÏ ‡ˆÓp‰ ˙ÏËB∆∆«ƒ¿»»ƒ¿¿»»¿¿»¿≈«««
.„·‡M ‰Ó ‡ÏÂ ˙ÁtM ‰Ó ‡Ï ,ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿…«∆ƒ≈¿…«∆»«

כאן 42) כתבו ולא בה"ו, למעלה זה כל רבינו ביאר כבר

וחברותיה. דת על עוברת ענין אליו לסמוך אלא
א.43) קא, [וראה 44)כתובות משה בתורת הכתובה

סד]. בהערה להלן בנות 45)מש"כ שנהגו הצניעות מנהג
הי"ב. להלן ראה מכוערים 46)ישראל, דברים שעשתה

בסמוך  כמבואר בזנות. ברורה עדות שאין אלא ביותר,
ה"ו.47)הט"ו. פ"ז כתובות וב'ירושלמי' שם, כתובות

.‡È‰¯·Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙OÚ Ì‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»««≈∆»¿»
ÈeÏb dL‡¯ ¯ÚOe ˜eMa ‰‡ˆBÈ :‰LÓ ˙c ÏÚ48B‡ . ««∆¿»«¿«…»»

˙Ói˜Ó dÈ‡Â ˙ÚaLpL B‡ ˙¯„BpL49‰LnML B‡ . ∆∆∆∆ƒ¿««¿≈»¿«∆∆∆ƒ¿»
‰c ‡È‰Â d˙hÓ50‰ˆB˜ dÈ‡L B‡ .51‰lÁ dÏ52. ƒ»»¿ƒƒ»∆≈»»»«»

CÈ¯ˆ ÔÈ‡ .ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯·c dÏÚa ˙‡ ‰ÏÈÎ‡‰L B‡∆∆¡ƒ»∆«¿»¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ
˙BÏ·e ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ¯ÓBÏ53ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ‡l‡ , «¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ∆≈»

ÔÈ¯OÚÓ54:BÏ ‰¯Ó‡L ÔB‚k ?‰Ê ¯·c Ú„eÈ C‡È‰Â . ¿À»ƒ¿≈«ƒ»«»»∆¿∆»¿»
Ô‰k ÈBÏt el‡ ˙B¯t55˙ÈBÏt BÊ ‰qÚÂ ,ÈÏ Ìwz ≈≈¿ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ

˙‡ ÈÏ ¯‰Ë ÌÎÁ‰ ÈBÏÙe ,d˙ÏÁ ÈÏ ‰LÈ¯Ù‰ƒ¿ƒ»ƒ¬»»¿ƒ∆»»ƒ≈ƒ∆
Ì˙k‰56B˙B‡ Ï‡L ‰ÈÏÚ ‡a B‡ ÏÎ‡L ¯Á‡Â ; «∆∆¿««∆»«»»∆»»«

Ó‡Â ,ÈBÏtÌ‡ ÔÎÂ .ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ ¿ƒ¿»«…»¿»ƒ≈»¿≈ƒ
‰È˙BÎLa ‰c ‰˜ÊÁ‰57‰¯B‰Ë :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡Â À¿¿»ƒ»ƒ¿≈∆»¿»¿»¿«¿»¿»

.‰ÈÏÚ ‡·e ,È‡¬ƒ»»∆»

האשה",48) ראש את "ופרע יח): ה, (במדבר אומר והכתוב
למד  אתה מכאן - פרועה עמדה לא שעה שבאותה מכלל
עב. (כתובות ראש פרועות לצאת ישראל לבנות שאסור

יחל 49)וברש"י). "לא ג): ל, (במדבר אמרה והתורה
(כתובות, מתים בנים - נדרים שבעוון אלא עוד ולא דברו".

אני.50)שם). טהורה לבעלה: חותכת 51)ואמרה
ג). ב, (חלה המשנה מלשון מעיסתה.52)ומפרשת,

התורה.53) מן אלא 54)שאיסורם הזה בזמן איסורו שאין
משנה'. 'מגיד – הכ"ו) תרומות מהל' (פ"א מדרבנן

הפירות 55) את לתקן הכהן שדרך אלא דוקא, לאו כהן
הוצ' קמא במהדורה ורש"י ('מאירי' לו הראוי את וליטול

.(45 עמ' אפשטיין, על 56)רי"נ או בשרה על שנמצא
שנתגעלה  מכה מדם שזה שקבע אחרי החכם וטיהרו בגדה,
פ"ט  ביאה איסורי בהל' כמבואר בזה, וכיוצא דם והוציאה
הדם". את לי "טיהר הנוסחא: לפנינו ובגמרא הכ"ב.
איסורי  מהל' בפ"ט וראה ברי"ף. גם כ"ה רבינו, וכנוסחת
ועי' הרגשה, בלי שהם כיון מדרבנן שכתמים ה"ב, ביאה

סד. הערה ולבעלה 57)להלן נידות, בגדי לובשת שראוה
וברש"י). שם, (כתובות אני טהורה אמרה

.·È˙eÚÈv‰ ‚‰Ó ‡e‰ ?˙È„e‰È ˙c ‡È‰ BÊ È‡Â¿≈ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒ
‰˙OÚ Ì‡L ÌÈ¯·c‰ Ô‰ el‡Â .Ï‡¯OÈ ˙Ba e‚‰pL∆»¬¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»
B‡ ˜eMÏ ‰‡ˆBÈ :˙È„e‰È ˙c ÏÚ ‰¯·Ú Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆»¿»««¿ƒ¿»«

ÈB·ÓÏ58LlÙÓ59„È„¯ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Úe¯t dL‡¯Â60 ¿»¿À»¿…»»«¿≈»∆»¿ƒ
.˙ÁtËÓa ‰qÎÓ d¯ÚOL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈLp‰ ÏÎk¿»«»ƒ««ƒ∆¿»»¿À∆¿ƒ¿««
,‰Èt „‚k Ba ‡ˆBiÎÂ „¯Âe ˜eMa ‰ÂBË ‰˙È‰L B‡∆»¿»»«∆∆¿«≈¿∆∆»∆»

dzÁct ÏÚ61Ì"ekÚ‰ ˙BOBÚL C¯„k ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ B‡ «««¿»«∆»∆»¿∆∆∆»«
˙Bˆe¯t‰62È·Ï ‰È˙BÚB¯Ê ˙‡¯Óe ˜eMa ‰ÂBhL B‡ . «¿∆»««¿»¿∆»ƒ¿≈

‰˙È‰L B‡ .ÌÈ¯eÁa‰ ÌÚ ˙˜ÁOÓ ‰˙È‰L B‡ .Ì„‡»»∆»¿»¿«∆∆ƒ««ƒ∆»¿»
‰È˙BÎML „Ú ,dÏÚaÓ Ì¯ ÏB˜a LÈÓLz‰ ˙Ú·Bz««««¿ƒ¿»ƒ«¿»«∆¿≈∆»
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B‡ .LÈÓLz È˜ÒÚ ÏÚ ˙¯a„Ó d˙B‡ ˙BÚÓBL¿»¿«∆∆«ƒ¿≈«¿ƒ
.dÏÚa ÈÙa dÏÚa È·‡ ˙Ïl˜Ó ‰˙È‰L∆»¿»¿«∆∆¬ƒ«¿»ƒ¿≈«¿»

צר.58) הרבים.59)רחוב לרשות צעיף,60)פתוח
והרדידים". "והצניפות כג): ג, (ישעיה הכתוב מלשון

הביאו 62)מצחה.61) שם וב'תוספות' ב. עב, כתובות
שיפול  טווה היא אדום צמר ורד, "טווה חננאל: רבינו בשם

ופריצות". מצח עזות וזוהי מזהרוריתו, פניה על

.‚ÈÁ ‰M‡ ‰È‰zL Ôwz ‡¯ÊÚ¯pÈqa ˙¯‚B63„ÈÓz ∆¿»ƒ≈∆ƒ¿∆ƒ»∆∆¿ƒ»»ƒ
˙eÚÈˆ ÌeMÓ ,d˙Èa CB˙a64dÈ‡ - ‰¯‚Á ‡Ï Ì‡Â . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ…»¿»≈»

‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ65Ì‡ ÔÎÂ .d˙a˙k ‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ , ∆∆««∆¿…ƒ¿ƒ»¿À»»¿≈ƒ
- ÈB·n‰ CB˙a ¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ Úe¯t dL‡¯a ‰˙ˆÈ»¿»¿…»»«≈»≈¿»≈¿«»
ÏÚ ˙¯·BÚ dÈ‡ ,˙ÁtËÓa ‰qÎÓ d¯ÚOe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿À∆¿ƒ¿««≈»∆∆«

˙c66. »

שבת 63) לרבינו, המשנה (פירוש חגורה או (רש"י). מכנסים
מ"ד). פ"ד 64)פ"י וב'ירושלמי' א. פב, בבאֿקמא

מכדרכה  קוף שבעלה שאירע מעשה "מפני ה"א: דמגילה
בביתה  אפילו סינר לחגור צריכה זה ומטעם כדרכה". ושלא

שם). בב"ק חיות הגרצ"ה התימנים,65)(הגהות בכת"י
משנה' וב'מגיד משנה'. ב'כסף הוא וכן אינה. זו תיבה
[ולפי  רוקח' ב'מעשה הגיה וכן יהודית", "דת הביא:
נצטוינו  שהרי משה" "דת הן חכמים שתקנות נראה נוסחתנו
שורש  המצוות (ספר תקנותיהם ככל ולעשות לשמור בתורה
בזמן  שהם ומעשרות חלה נכללו ושלפיכך קעד) ומ"ע א',
- מדרבנן הוא שאף וכתם במגידֿמשנה) (ראה מדרבנן הזה
מנהג  היא יהודית ודת הי"א). (למעלה משה דת בכלל

תק  ולא ישראל בנות חכמים].שנהגו עב,66)נוהו כתובות
ב.

.„È‰‡¯˙‰ ‰ÎÈ¯ˆ - ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ‰67ÌÈ„ÚÂ68, »∆∆«»¿ƒ»«¿»»¿≈ƒ
d˙a˙k „ÈÒÙz Ck ¯Á‡Â69dÈ·Ï BÈa ‰¯·Ú .70Ú„ÈÂ , ¿««»«¿ƒ¿À»»»¿»≈¿≈»¿»«

‰¯ÊÁÂ ,ÌÈ„Ú ‡Ïa da ‰¯˙‰Â ,˙c ÏÚ ˙¯·BÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆«»¿ƒ¿»»¿…≈ƒ¿»¿»
‡È‰Â ,‰¯·Ú ‰‡¯˙‰ ¯Á‡ :¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰ ,‰¯·ÚÂ¿»¿»≈¿≈«««¿»»»¿»¿ƒ

Ì‡ ,Èa ‰¯˙‰ ‡Ï :B‡ ,ÏÏk Èz¯·Ú ‡Ï :˙¯ÓB‡‰ˆ¯ ∆∆…»«¿ƒ¿»…ƒ¿»ƒƒ»»
‡lL Ú·MzL ¯Á‡ ‰a˙k Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ¬≈∆≈¿À»««∆ƒ»«∆…

‰¯·Ú71ÔÈ‡ - BÊ ‰‡¯˙‰ ¯Á‡ ‰¯·ÚL ‰„Bz Ì‡L ; »¿»∆ƒ∆∆»¿»«««¿»»≈
.ÌeÏk dÏ»¿

כתובתה.67) תפסיד לא תחזור ואם בה. תחזור שמא
העבירה.68) ועל ההתראה ותוספתא 69)על א. כה, סוטה

.(269 ,12 עמ' צוקמ. הוצאת פ"ז. היו 70)כתובות שלא
בדבר. זה 71)עדים והרי (מגידֿמשנה). ההתראה אחר

הוא, פרוע טוען והלה חבירו, על חוב שטר למוציא דומה
קטו). סי' אהע"ז יוסף' ('בית שבועה צריך השטר שבעל
שתשבע" אחר כתובה "נותן רבינו שכתב שמה לומר, [רוצה
מהל' בפי"ד כמפורש שתשבע ממנה תובע שהבעל היינו
הערה  להלן וראה להשבע, צריכה שאז ה"ב, ולוה מלוה

פא].

.ÂËeÈ‰L ÔB‚k ?Ú¯ ÌL ÌeMÓ ‰‡ˆBÈ ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ¿»ƒ≈«¿∆»
ÌÈ¯·c‰L ,¯˙BÈa ¯ÚÎÓ ¯·„ ‰˙OÚL ÌÈ„Ú ÌL»≈ƒ∆»¿»»»¿…»¿≈∆«¿»ƒ

ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯·Ú ÌL ‰˙È‰L ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ∆»¿»»¬≈»««ƒ∆≈»
¯ˆÁa ‰˙È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk .˙eÊa ‰¯e¯a ˙e„Ú≈¿»ƒ¿≈«¿∆»¿»¿»≈

‡ˆBÈ ÏÎB¯ e‡¯Â ,dc·Ï72˙ÚLa „iÓ eÒÎÂ , ¿«»¿»≈≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
‡È‰Â ‰hn‰ ÏÚÓ ˙„ÓBÚ d˙B‡ e‡ˆÓe ,B˙‡ÈˆÈ¿ƒ»»¿»∆∆≈««ƒ»¿ƒ
˜¯ e‡ˆnL B‡ ,d¯BÊ‡ ˙¯‚BÁ B‡ ÌÈÒÎn‰ ˙L·BÏ∆∆«ƒ¿»«ƒ∆∆¬»∆»¿…

‰ÏÈk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÁÏ73ÌB˜nÓ ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰L B‡ . «¿«¿»ƒ«ƒ»∆»¿ƒƒ»
B‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÚÓ B‡ ,ÏÙ‡»≈«¬ƒ∆∆∆ƒ«¿«≈
Ô˙B‡ e‡¯L B‡ ,d˜eÏÁ Èt ÏÚ ˜MÓ e‰e‡¯L∆»¿«≈«ƒ¬»∆»»

ÔÈÙt‚Ó B‡ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ˜MÓ74B‡ .‰Ê ˙‡ ‰Ê ¿«¿ƒ∆∆∆¿«¿ƒ∆∆∆
eÙÈ‚‰Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÒÎpL75‡ˆBiÎÂ .˙B˙Ï„ ∆ƒ¿¿∆««∆¿≈ƒ¿»¿«≈

‡Ïa ‡ˆz - d‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ‰ˆ¯ Ì‡ .el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈ƒ»»«««¿ƒ»≈≈¿…
‰‡¯˙‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ ÔÈ‡Â .‰a˙k76. ¿À»¿≈¿ƒ»«¿»»

מתוך 72) יוצא רוכל הגירסא: ה"ו, פ"ז כתובות ב'ירושלמי'
בהם. להתקשט לנשים בשמים מוכר - רוכל ביתה.

מיתושים 73) בה הישן על להגן המיטה על שפורשים רשת,
למעלה, ופניו השוכב אם כי למעלה? הרוק זרק מי וזבובים.
וברש"י). כד: (יבמות תשמיש בשעת ורקקה זו זינתה הלכך

ב.75)מחבקים.74) כד, ביבמות מוזכר זה וכל סגרו.
ה"ו. פ"ז כתובות כבר 76)וב'ירושלמי' שעברה, כיון

(כסףֿמשנה). בהתראה צורך עוד ואין בעלה, על נאסרה

.ÊË˙‡Ê ÔÎÂ ,˙È„e‰È ˙c ÏÚ B‡ ‰LÓ ˙c ÏÚ ˙¯·BÚ∆∆««∆««¿ƒ¿≈…
,‡ÈˆB‰Ï ÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ¯ÚÎÓ ¯·c ‰˙OÚL∆»¿»»»¿…»≈ƒ∆«««¿ƒ

‡ÈˆBÈ ‡Ï - ‰ˆ¯ Ì‡ ‡l‡77‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ∆»ƒ»»…ƒ¿««ƒ∆…ƒ
‰a˙k Ô‰Ï ÔÈ‡ -78È„k ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz ‰a˙k‰L . ≈»∆¿À»∆«¿À»«»«¬»ƒƒ¿≈

‡l‡ e„Èt˜‰ ‡ÏÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ∆»
ÔÈ‡ ˙Bˆe¯t‰ el‡ Ï·‡ ;˙BÚev‰ Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏÚ«¿ƒ¿»≈«¿¬»≈«¿≈

d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡l‡ ,[BÊ] ‰wz Ô‰Ï79. »∆«»»∆»¿≈«»¿≈»¿ƒ»

ויוצאה 77) א. כה, בסוטה מבואר דינה - דת על עוברת
ומכוער  הואיל כד:) (יבמות רבי שאמר אע"פ רע, שם משום
אבל  הנטען, הבועל מן אלא הכוונה אין - תצא הדבר,
וכמו  ממש, טומאה בעדי אלא אותה מוציאים אין מבעלה
(רי"ף  כמנאפים" משיראו - "במנאפים ז.): (מכות שאמרו

דיבמות). אחרֿכך.78)פ"ב חזרה 79)לכשיוציאון ואם
צניעות, בדרכי ואילך מכאן ומתנהגת הראשונים ממעשיה
בטלה, הראשונה שהכתובה אחרת, כתובה לה לכתוב צריך
קטו, סי' אהע"ז מחוקק' ('חלקת התראתו על כשעברה

סי"ח).

.ÊÈ˙Á‡ BÏ ‰¯Ó‡L B‡ ,‰˙pfL BzL‡ ‰‡¯L ÈÓƒ∆»»ƒ¿∆ƒ¿»∆»¿»««
˙ÎÓBÒÂ ÌÈÓ‡Ó ‡e‰L ,‰È˙B·B¯wÓ B‡ ÂÈ˙B·B¯wÓƒ¿»ƒ¿∆»∆«¬ƒ»¿∆∆
LÈ‡ ¯ÓB‡‰ ‰È‰L ÔÈa ,BzL‡ ‰˙pfL ,Ì‰ÈÏÚ BzÚc«¿¬≈∆∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»»»≈ƒ
‰Ê ¯·„Ï BzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ÏÈ‡B‰ - ‰M‡ ‰˙È‰L ÔÈa≈∆»¿»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»»∆
‡B·Ï BÏ ¯eÒ‡Â ,‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,˙Ó‡ ‡e‰L∆¡∆¬≈∆«»¿ƒ¿»»

‰ÈÏÚ80‰a˙k ÔzÈÂ ,81‡ˆz - ‰˙pfL BÏ ˙„B‰ Ì‡Â . »∆»¿ƒ≈¿À»¿ƒ»∆ƒ¿»≈≈
dÚÈaLÓ CÎÈÙÏ .‰a˙k ‡Ïa82ıÙÁ ˙ËÈ˜a83‡lL ¿…¿À»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆∆…

k ¯Á‡Â ,BÓˆÚa d˙B‡ ‰‡¯ Ì‡ ,ÂÈzÁz ‰˙pf‰a‚z C ƒ¿»«¿»ƒ»»»¿«¿¿««»ƒ¿∆
¯·„a Ï·‡ .d˙a˙k84dÚÈaL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯Á‡85 ¿À»»¬»¿»»«≈≈»¿«¿ƒ»

ÏebÏ‚ È„È ÏÚ ‡l‡86. ∆»«¿≈ƒ¿
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א.80) סו, העד,81)קידושין לדברי מאמין שהוא אע"פ
עדים. משני בפחות ממון להפסידה יכול הוא אין

כמפורש 82) להשבע, חייבת שאז שתשבע ממנה תובע
הערה  לעיל ועי' (כסףֿמשנה, ה"ב ולוה מלוה מהל' בפי"ד

ה"ט.83)ע). פכ"ג למעלה בכת"י 84)מפורש
ראה, לא בעצמו הוא אם והכוונה אחר", "בדברי התימנים:

אחר. עד דברי על סומך הוא טוען 85)אלא אינו שהרי
ספק. טענת על נשבעים ואין ודאי, נתחייבה 86)טענת אם

גם  עליה ומוסיף מגלגל הוא אחר, ממקום שבועה לו
תחתיו. זנתה שלא זו שבועה

.ÁÈÔÈ‡ - dBˆ¯a ÂÈzÁz ‰˙pfL BzL‡ BÏ ‰¯Ó‡»¿»ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ¿»≈
¯Á‡a ‰˙ ‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È¯·„Ï ÔÈÁÈbLÓ87Ï·‡ . «¿ƒƒƒ¿»∆»∆»≈∆»»¿»¿«≈¬»

˙B‡Ïa‰ ‰„a‡Â ,˙ÙÒB˙Â ¯wÚ ,d˙a˙k ‰„a‡88; ƒ¿»¿À»»ƒ»¿∆∆¿ƒ¿»«¿»
˙efa ˙„B‰ È¯‰L89BzÚc CÓBÒÂ dÈÓ‡Ó ‰È‰ Ì‡Â . ∆¬≈»«¿¿ƒ»»«¬ƒ»¿≈«¿

ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â .d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯·c ÏÚ«¿»∆»¬≈∆«»¿ƒ»¿≈≈ƒ
ÌÈ¯·cÓ ¯·„a BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï LÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

ÌÈ„Ú ÈL e‡B·iL „Ú ,el‡90BzL‡ ‰˙pfL e„ÈÚÈÂ ≈«∆»¿≈≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿
B‡ ÔÈÙBk Ck ¯Á‡Â ,dBˆ¯a Ì‰ÈÙa ˙‡Ê.‡ÈˆB‰Ï B˙ …ƒ¿≈∆ƒ¿»¿««»ƒ¿ƒ

יכול 87) שאינו גרשום, רבינו תקנת ואחרי ב. צ, נדרים
שאשתו  לומר נאמן אינו הבעל גם כרחה, בעל אשתו לגרש
מיימוניות'). ('הגהות באחרת נתן עיניו שמא - זנתה

הלכה 88) לעיל כמבואר נדונייתה, מנכסי נגנב או שאבד מה
צא.).89)י. (נדרים עדים כמאה דומה והודאתה

מוציא".90) הוא בעדים - דין "בית ב: כד, ביבמות

.ËÈ‰‚‚La dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡‰91- Ò‡a B‡ »ƒ»∆ƒ¿»«««¿»ƒ¿»»¿…∆
;‰Ot˙ ‡Ï ‡È‰Â :¯Ó‡pL .dÏÚ·Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿«¿»∆∆¡«¿ƒ…ƒ¿»»

Ì"ekÚ dÒ‡L ÔÈa .˙¯zÓ - ‰Ot˙ ‡‰92ÔÈa »ƒ¿¿»À∆∆≈∆¬»»«≈
ŒÏÚŒÛ‡ ,Ò‡a d˙‡Èa ˙lÁzL ÏÎÂ .Ï‡¯OÈ dÒ‡L∆¬»»ƒ¿»≈¿…∆¿ƒ«ƒ»»¿…∆««
,BÏ eÁÈp‰ :‰¯Ó‡ elÙ‡Â ,ÔBˆ¯a dÙBqL Ètƒ∆»¿»«¬ƒ»¿»«ƒ
BÊ È¯‰ - Bz¯ÎBO È˙ÈÈ‰ È˙B‡ Ò‡ ‡Ï ÈÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈…»«ƒ»ƒƒ«¿¬≈

Ò‡a [‰˙È‰] ‰lÁzÓe ,dL·Ï ¯ˆi‰L ;˙¯zÓ93. À∆∆∆«≈∆¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»¿…∆

לאשתו 91) ונתכוון בבית, עמו איש ואשת אשתו כגון
(סוטה  בעלה שהוא כסבורה שגגה היא ואף זו, לו ונזדמנה
ובשעת  נשים, שתי שקידשו "שנים מצינו: וכן וברש"י). כח,
של  ואת לזה, זה של את (הוחלפו) החליפו לחופה כניסתם
שסברתי  מפני זניתי האומרת אבל לג:), (יבמות לזה" זה
(שו"ע  ישראל לבעלה ואסורה כמזידה זו הרי לזנות, מותר

ס"ג). קעח, סי' ב.92)אהע"ז ג, כתובות 93)כתובות
ב. נא,

.ÎÌÈËÒÏ Ô˙B‡ e·bL ÌÈL94˙BÈe·Lk Ô‰ È¯‰ -95, »ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌeÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙B¯zÓe ,˙BÒe‡ Ô‰L96, ∆≈¬À»¿«¬≈∆¿ƒƒƒ

˙B¯eÒ‡Â ,ÔBˆ¯a el‡ È¯‰ - ÔÓˆÚÓ ÌÈËÒlÏ eÎÏ‰Â¿»¿«ƒ¿ƒ≈«¿»¬≈≈¿»«¬
Ô‰ÈÏÚ·Ï97,‡e‰ „Á‡ ˙Ò‡p‰ ÔÈ„Â ˙‚‚BM‰ ÔÈ„Â . ¿«¿≈∆¿ƒ«∆∆¿ƒ«∆¡∆∆∆»

.da LÈ Ò‡ „ˆ ‰‚‚M‰L∆«¿»»«…∆≈»

בעליהן.94) מתחת ע"י 95)שודדים, במלחמה שנשבו
האויב. לבעליהן.96)חיל שם.97)ללכת כתובות,

.‡Î;Ï‡¯OÈ dÏÚa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿»ƒ¿»≈

‰¯eÒ‡ - ‰Ò‡pL B‡ ‰‚‚ML Ô‰k ˙L‡ Ï·‡¬»≈∆…≈∆»¿»∆∆∆¿»¬»
‰BÊ ˙OÚ È¯‰L ,dÏÚ·Ï98¯eÒ‡ ‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ¿«¿»∆¬≈«¬»»ƒ»»¿»

‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,‰BÊa99. ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ב.98) נו, בה"ז 99)יבמות ושם ה"א. ופי"ח ה"א, פי"ז
משום  עליה לוקה בעלה שנאנסה, כהן אשת רבינו: כותב
הראשון. בעלה יוכל "לא ד): כד, (דברים שנאמר טומאה,
בכלל, הכל הוטמאה", אשר אחרי . . . לקחתה. לשוב . . .
באשת  הכתוב לך פירט בעליהן, על אסורות נבעלו שאם
לא  "והיא שנאמר: לבעלה, מותרת שהיא שנאנסה ישראל
זונה". היא שהרי עומדת, באיסורה כהן אשת אבל נתפשה",

.·Î- ‰Ò‡pL Ô‰k ˙L‡ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ „Á‡∆»≈∆ƒ¿»≈≈∆…≈∆∆∆¿»
‰„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ ,˙ÙÒBz‰Â ¯wÚ‰ ,˙Ói˜ d˙a˙k¿À»»«∆∆»ƒ»¿«∆∆¿…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk d˙a˙kÓ100Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ .101dÏ ÔzÏ ƒ¿À»»¿¿ƒ∆«…≈ƒ≈»
.dL¯‚Ïe d˙a˙k¿À»»¿»¿»

א.100) צא, והתורה 101)נדרים בזונה, אסור שהרי
לך", יהיה קדוש . . . "וקדשתו ח): כא, (ויקרא אמרה
יבמות  - (הכהו) דפנו רצה לא שאם כרחו, בעל - וקדשתו

ב. פה,

.‚ÎÈz‚‚L B‡ ,ÈzÒ‡ :dÏÚ·Ï ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ
‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È¯·„Ï LLBÁ BÈ‡ - ¯Á‡Ï ÈzÏÚ·Â¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈≈ƒ¿»∆»∆»≈∆»

¯Á‡a ‰˙102BÏ ¯Ó‡L B‡ ,BÏ ˙Ó‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈¿ƒ»¿»∆¡∆∆∆»«
‡ÈˆBÈ - ÂÈ¯·c ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L Ì„‡103.‰a˙k ÔzÈÂ »»∆≈«¿»»ƒ¿ƒ≈¿À»

א.102) צא, ב. צ, כרצון 103)נדרים לכהן, ביחס אונס
לעיל  כמבואר יוציא, - ישראל ובאשת ישראל, לאשת ביחס

הי"זֿיח.

.„ÎLÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :ÌÈL ÈÙa BzL‡Ï ¯ÓB‡‰»≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ«ƒ»¿ƒƒƒ
‰˙‰LÂ ,ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa ¯˙ÒÏ BnÚ ‰ÒÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ≈≈∆ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿»¬»

‰‡ÓË È„k104„Ú dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿≈À¿»¬≈¬»««¿»«
‰ËBÒ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰p˜LiL105. ∆«¿∆»≈«»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»

‰a˙k dÏ ÔÈ‡ - ‰p˜LiL Ì„˜ ˙Ó Ì‡Â106ŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ≈…∆∆«¿∆»≈»¿À»¿««
¯ÚÎÓ ¯˙BÈ ¯·„ EÏ ÔÈ‡L ,¯ÚÎÓ ¯·„ e‡ˆÓ ‡lL Ètƒ∆…»¿»»¿…»∆≈¿»»≈¿…»

‰fÓ107ÌL ÔÈ‡L ÌBi‰Â .108‰ËBÒ ÈÓ109‰¯Ò‡ - ƒ∆¿«∆≈»≈»∆∆¿»
ÌÏBÚ ¯eq‡ ÂÈÏÚ110‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . »»ƒ»¿≈≈¿…¿À»…ƒ»¿…

ÒBz.¯Ò‡‰Ï dÏ eÓ¯b ÌÈÚ¯‰ ‰ÈOÚÓ È¯‰L ,˙Ù∆∆∆¬≈«¬∆»»»ƒ»¿»¿≈»≈

ה"ב).104) פ"א סוטה (הל' וגמיעתה ביצה צליית כדי
ולהשקותה 106)שם.105) עליו, ונאסרה נטמאה שמא

האיש  "והביא טו): ה, (במדבר אומר שהכתוב איֿאפשר,
בפ"ב  רבינו פסק וכן כה. (סוטה מת הוא והרי אשתו". את

ה"ז). סוטה אחרי 107)מהל' החשוד עם שנסתתרה
בה. התרה בפ"א 108)שבעלה זו מילה בביאור ראה

ה"ז, אישות מהל' בפ"ד עוד ועי' ה"א, התורה יסודי מהל'
מג. היא.109)הערה טהורה אם ב,110)לבדקה סוטה

ב.

.‰ÎLÈ‡ ÌÚ È¯˙qz Ï‡ :dÈ·Ï BÈa dÏ ¯Ó‡»«»≈¿≈»«ƒ»¿ƒƒƒ
‰‡ÓË È„k ‰˙‰LÂ BnÚ ‰¯zÒpL d˙B‡ ‰‡¯Â ,ÈBÏt¿ƒ¿»»»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¬»¿≈À¿»

ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -111ÈÓ ÌL ÔÈ‡L ‰f‰ ÔÓfa ¬≈¬»»»«¿««∆∆≈»≈
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‰a˙k ÔzÈÂ ,‡ÈˆB‰Ï ·iÁÂ .‰ËBÒ112˙È„B‰ Ì‡Â . »¿«»¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ≈
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - da ‰¯˙‰L ¯Á‡ ‰¯zÒpL113. ∆ƒ¿¿»««∆ƒ¿»»≈≈¿…¿À»

dÚÈaLÓ CÎÈÙÏe114.‰a˙k ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ,‰Ê ÏÚ ¿ƒ»«¿ƒ»«∆¿««»ƒ≈¿À»

הסובר 111) יהודה ברבי יוסי רבי לדעת לחוש יש כי
והתראה  קינוי זה הרי לבינה, בינו בעלה לה קנא שאפילו

ב:). פי 112)(סוטה על כתובתה להפסידה נאמן אינו כי
עדים.113)עצמו. כמאה דין בעל ראה 114)הודאת

פא. והערה יז, הלכה למעלה

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
נדרים,1) עליה ונמצאו סתם אשה הנושא דין רבינו בו ביאר

מומים  בה שנולדו או תשמיש, בשעת דם הרואה מומים. או
היבם  הנישואין, אחרי מומין בו שנולדו האיש אחרים,

לבעלה. שהיה המום אותו בו שנמצא

.‡‡ˆz - ÌÈ¯„ ‰ÈÏÚ e‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ‡OBp‰«≈ƒ»¿»¿ƒ¿¿»∆»¿»ƒ≈≈
‰a˙k ‡Ïa2˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ ‡Ï ,3ÌÈ¯„ el‡a . ¿…¿À»…ƒ»¿…∆∆¿≈¿»ƒ

B‡ ,ÔÈÈ ‰zL˙ ‡lL B‡ ,¯Oa ÏÎ‡z ‡lL ?e¯Ó‡»¿∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ
ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL4¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â , ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

Ô‰a ËM˜˙‰Ï ÌB˜n‰ ÈL Ïk C¯cL ÌÈÈn‰5Ï·‡ ; «ƒƒ∆∆∆»¿≈«»¿ƒ¿«≈»∆¬»
‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - el‡Ó ıeÁ ¯Á‡ ¯„ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓƒ¿»»∆»∆∆«≈≈≈…ƒ¿ƒ»

ÌeÏk6. ¿

עג,2) בגמרא שם שמואל וכפירוש במשנה, ב עב, כתובות
שאין  עלֿמנת עמה התנה (שלא סתם בקידשה שאפילו ב
הואיל  צריכה, גט אבל כתובה, בלא תצא נדרים) עליך

סתם. חכמים 3)וקידשה שאמרו "נשים א: קא, שם
וכלֿשכן  תוספות, להן אין . . בכתובה. שלא יוצאות

נדריה. על לבעלה לגלות לה היה כי שם 4)מנהֿמאתים",
(רש"י). עליו ומתגנה נפש עינוי בהן שיש ב. וכמו 5)עב,

דקים  פשתן "כלי ה"ז: פ"ז, כתובות ב'ירושלמי' שאמרו
הם". צבעונים ככלי שאן, מבית בו 6)הבאים שאין כל

ה"ו. פ"ז לעיל והשווה מקפיד, אינו נפש עינוי

.·ÈÓenÓ ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,Ì˙Ò ‰M‡ ÒBk‰ ÔÎÂ¿≈«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»»ƒ≈
Ìe¯‡a ¯·kL ÌÈLp‰7‰Ê ÌeÓa ÏÚa‰ Ú„È ‡ÏÂ , «»ƒ∆¿»≈«¿¿…»««««¿∆

‰ˆ¯Â Ba ÚÓL ‡ÏÂ8‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz BÊ È¯‰ - ¿…»«¿»»¬≈≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ9BÏ eÈ‰Â ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ‰È‰ ?„ˆÈk . ƒ»¿…∆∆≈«»»∆¿»»ƒ¿»

,el‡ ÔÈÓeÓ ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈ·B¯¿̃ƒ≈»«…»«¿ƒƒ≈
˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ ;¯˙qaL ÔÈÓeÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿≈∆≈

‰ˆ¯Â ÚÓML ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈ˙B·B¯˜a10ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»«¬»»∆»«¿»»¿ƒ≈»
ÔÈÓeÓa ÔÚBË - ÌÈ·B¯˜ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ıÁ¯Ó∆¿»∆…»¿ƒ≈¿ƒ

‰tÎÂ .¯˙qaL11ÌÈÚe„È ÌÈzÚa12‡e‰ È¯‰ - ∆«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¬≈
ÈÓenÓ13ÏBÎÈ BÈ‡ - ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Ï·‡ .¯˙Ò ƒ≈≈∆¬»¿ƒ∆«»≈»

B˙˜ÊÁÂ ,BÏ ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L ;ÔBÚËÏƒ¿∆¬≈«…ƒ»¿¿ƒ¿∆¿»
Òit˙Â ÚÓML14‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ Úe„È ¯·c . ∆»«¿ƒ¿«≈»»»«∆≈ƒ∆∆»

Cl‰Ï ÌL ÌÈLp‰ ‚‰Ó ‰È‰L ˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a¿»«¿∆»»ƒ¿««»ƒ»¿«≈
:ÔÈ¯ÓB‡Â Ô˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ïk‰Â ,˙BÈeÏb Ô‰ÈÙe ˜eMa«¿≈∆¿¿«…¿ƒ»¿¿ƒ
,ÈBÏt ÏL B˙BÁ‡ ‡È‰ BÊÂ ,ÈBÏt ÏL Bza ‡È‰ BÊƒƒ∆¿ƒ¿ƒ¬∆¿ƒ
C¯c ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó Ï·‡ .‰f‰ ÔÓfa ÌB„‡ È¯Ú BÓk¿»≈¡«¿««∆¬»¿∆≈∆∆

ıÁ¯nÏ ˙a‰ ‡ˆz Ì‡Â ,ÏÏk ˜eMÏ ˙‡ˆÏ ÌL ˙Ba‰«»»»≈«¿»¿ƒ≈≈«««∆¿»
‰¯k˙Ó ,‡ˆz ÛLpa -15ıeÁ Ì„‡ d˙B‡ ‰‡¯È ‡ÏÂ , «∆∆≈≈ƒ¿«≈»¿…ƒ¿∆»»»

.ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡ ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B·B¯wÓƒ¿∆»¬≈∆≈«¿ƒ∆«»
‰·B¯˜ BÏ ‰˙È‰ ‡lLÂ ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»»∆¿»¿∆…»¿»¿»
C¯c ÔÈ‡L BÊ ¯ÈÚa ıÁ¯Ó ÌL ‰È‰ Ï·‡ ;da ˜c·Ïƒ¿…»¬»»»»∆¿»¿ƒ∆≈∆∆
‰·B¯˜ BÏ LÈ Ì‡ ,˙Bl‚Ó Ì‰ÈÙe da ˙‡ˆÏ ÌÈLp‰«»ƒ»≈»¿≈∆¿Àƒ≈¿»
‰n¯Ú d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ïk‰ È¯‰L ,ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»ƒ¿…∆¬≈«…ƒ»¬À»
,ıÁ¯na Û‡ ‡aÁ˙‰Ïe ¯k˙‰Ï Ôk¯c Ì‡Â .ıÁ¯na«∆¿»¿ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈««∆¿»

‰ÏÈla ˙ˆÁB¯ ˙a‰ ‰È‰zLÂ16Ë˜ ˙È·a B‡ıÁ¯na Ô ¿∆ƒ¿∆««∆∆««¿»¿«ƒ»»«∆¿»
ÔÚBË ‰Ê È¯‰ - Ú„ez ‡ÏÂ ‰‡¯z ‡lL „Ú ,dc·Ï¿«»«∆…≈»∆¿…ƒ»«¬≈∆≈
ÌÚË ÏL ÌÈ¯·c el‡ ÌÈ¯·c‰Â .ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Û‡«¿ƒ∆«»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ∆««

·e˙k‰ ˙¯Êb ÌÈ‡Â ,Ì‰17. ≈¿≈»¿≈««»

ה"ז.7) פ"ז עליו,8)למעלה שמע שלא (כלומר, והסכים
הסכים). א'.9)ולא הערה וכנ"ל ב. עב, כתובות

ב.10) עה, לארץ 11)שם נופלת שממנו חולי
קבועים,12)(אפילפסיה). בזמנים תוקפתה שהמחלה

עז.). כתובות (רש"י הבריות בין מלצאת אז ונזהרת
"כמומי".13) כת"י: ב.14)ובנוסח עה, כתובות
ה):15) יד, (מלכיםֿא הכתוב מלשון זהותה, את מעלימה

מתנכרה". אלו 16)"והיא דברים ומקור אור. שם ואין
טו. סי' פ"ז כתובות ברא"ש שהובאו הגאונים בדברי

מקום 17) בין מחלקים היינו לא הכתוב, גזירת היו אילו
(כסףֿמשנה). תורה גזרה שכך כיון למקום,

.‚ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó e¯B‰18ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰fL , ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ
BÈ‡ ,'ÂÈ˙B·B¯˜a ˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ'19ÂÈ˙B·B¯˜ ƒ¿≈∆≈ƒ¿»≈¿»

¯ÈÚa ¯‚ ‰È‰ elÙ‡Â .ÂÈÚcÈÓ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿À»»«¬ƒ»»»»ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ıÁ¯Ó ÌL LÈ Ì‡ ,ÏÏk ·B¯˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈»¿»ƒ≈»∆¿»≈»
¯ÓB‡Â ,ÌÈÚ¯ BÏ eÈ‰È ‡lL ¯LÙ‡ È‡L ;ÔÚËÏƒ¿…∆ƒ∆¿»∆…ƒ¿≈ƒ¿≈
ÏÚ B˙BÁ‡ B‡ BzL‡ BÏ ˜c·zL ÂÈÚ¯Ó „Á‡Ï¿∆»≈≈»∆ƒ¿…ƒ¿¬«
‰‡¯È ‡ÏÂ .Òit˙Â ÚÓML B˙˜ÊÁ CÎÈÙÏe ,˙ÈBÏt¿ƒ¿ƒ»∆¿»∆»«¿ƒ¿«≈¿…≈»∆
BaÏa LiM ‰Ó Ïk ‡ÈˆBÓ Ì„‡ Ïk ÔÈ‡L .‰Ê ÔÈc ÈÏƒƒ∆∆≈»»»ƒ»«∆≈¿ƒ
BzÚc ÔÈ‡L ,„BÚÂ .ÂÈ·B¯˜Ï ‡l‡ ,ÏkÏ el‡ ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ≈«…∆»ƒ¿»¿∆≈«¿

.¯˙BÈa ÂÈ·B¯˜ È¯·„Ï ‡l‡ ˙ÎÓBÒ∆∆∆»¿ƒ¿≈¿»¿≈

שם.18) כתובות ברא"ש, דבריהם ובכת"י 19)הובאו
אינן. התימנים:

.„ÔÈÓen‰ eÈ‰ Ì‡ ?ÔÈÓen‰ ˙ÚË ‡È‰ „ˆÈk≈«ƒ«¬««ƒƒ»«ƒ
,Ò¯‡˙zL Ì„˜ da eÈ‰ È‡ceL ÔÈÓeÓ da e‡ˆÓpL∆ƒ¿¿»ƒ∆««»»…∆∆ƒ¿»≈

Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯˙È Úaˆ‡ ÔB‚k20‡È·‰Ï ·‡‰ ÏÚ - ¿∆¿«¿≈»¿«≈«»»¿»ƒ
Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,‰ˆ¯Â ÏÚa‰ Ô‰a Ú„iL ‰È‡¯21; ¿»»∆»«»∆«««¿»»∆∆¿»∆»«

eÈ‰ .ÏÏk ‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈ƒ¿»»≈≈¿…¿À»¿»»
Ì‡ :ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡ da e„ÏBpL ¯LÙ‡L ÌÈÓeÓƒ∆∆¿»∆¿»««»≈ƒƒ
ÏÚa‰ ÏÚ - ÏÚa‰ ˙È·Ï ‰ÒÎpL ¯Á‡ da e‡ˆÓƒ¿¿»««∆ƒ¿¿»¿≈«««««««
‰È‰Â ,da eÈ‰ ‰Ò¯‡˙ ‡lL „ÚL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï¿»ƒ¿»»∆«∆…ƒ¿»¿»»»¿»»
‰È·‡ ˙È·a ‡È‰Â da e‡ˆÓ Ì‡Â ;˙eÚË ÁwÓ BÁwÓƒ»ƒ«»¿ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒ»

e„ÏB ÔÈÒe¯‡‰ ¯Á‡L ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ·‡‰ ÏÚ -22, «»»¿»ƒ¿»»∆««»≈ƒ¿
e‰„O ‰ÙÁzÒÂ23. ¿ƒ¿«¬»»≈
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בה.20) וכיוצא התימנים: ובכת"י עמה. כגון 21)שנולדו
ונתרצה, הבעל בו שידע היא חזקה בפניה, המום שהיה
באותו  הכיר ולא השפילן או עיניו שעצם לומר נאמן ואינו

לט). סי' לאהע"ז יוסף' ('בית עתה עד עלינו 22)מום כי
האירוסין, קודם היו כאן - היו" וכאן נמצאנו "כאן לומר:

עה:). (כתובות ראיה להביא עליו של 23)ולפיכך מזלו
כח, (משלי סוחף מטר לשון - נסתחפה שתומם. גרם בעל

ב.). לכתובות (רש"י שדהו נשטפה ג),

.‰,da eÈ‰ Ò¯‡˙z ‡lL „ÚL ‰È‡¯ ÏÚa‰ ‡È·‰≈ƒ«««¿»»∆«∆…ƒ¿»≈»»
CÎa BÏ ‰„B‰L B‡˜˙LÂ ‰‡¯L ‰È‡¯ ·‡‰ ‡È·‰Â , ∆»¿»¿≈ƒ»»¿»»∆»»¿»«

Òit˙Â24Òit˙Â Ô‰a Ú„iL B˙˜ÊÁL B‡ ,25‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿«≈∆∆¿»∆»«»∆¿ƒ¿«≈¬≈∆
‰a˙ka ·iÁ26. «»«¿À»

בו,25)ונתרצה.24) שידע חזקה בפניה, המום שהיה כגון
ה"ב. לעיל וכמבואר מרחץ, שם שיש עו,26)או כתובות

א.

.Â‰‰LÂ ,BzL‡ ÏÚ ‡a27ÌenL ÔÚËÂ ,ÌÈÓÈ ‰nk »«ƒ¿¿»»«»»ƒ¿»«∆
ÌÈËÓw‰ CB˙a ‰È‰ elÙ‡ - ‰zÚ „Ú ÈÏ ‰‡¯ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿»ƒ««»¬ƒ»»¿«¿»ƒ
Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,Ï‚¯‰ ÛÎa B‡¿«»∆∆≈¿ƒ¬»»∆≈»»
Ú„iL B˙˜ÊÁÂ ,‰ÙÈ B˜„Ba Ôk Ì‡ ‡l‡ ÒBÎ· ‰˙BL∆«∆»ƒ≈¿»∆¿∆¿»∆»«

‰ˆ¯Â28. ¿»»

אז 27) ורק שהה, וגם שבעל הכוונה משנה' ה'מגיד לדעת
לט  סי' אהע"ז בשו"ע ה'פרישה' ולדעת לו, שומעים אין
לא  אם אפילו שהה אם כי מספיק, משניהם באחד סכ"ח,

לו. שומעים אין - שבעל רבינו 28)יודעים למד זה דבר
כמבואר  זמן, לאחר לטעון יכול שאינו בתולים, טענת מדין
כל  כאן אף ב. קיא, יבמות מהש"ס והוא הט"ו. פי"א, לעיל
עליה  כועס ועכשיו ונתרצה, ידע חזקה טען, ולא ששהה
שם). יבמות רש"י (ראה תואנה לו ומבקש אחר דבר בגלל

.ÊÚe·˜ ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‡ˆÓÂ ‰M‡ ‡OBp‰29 «≈ƒ»¿ƒ¿»∆≈»∆∆»«
‰c Ìc „¯zL „Ú dÓˆÚa LÈb¯z ‡Ï ‡l‡ ,d˙cÏ¿ƒ»»∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«ƒ»

ÌÈcÚ ÈLa ‡l‡ LnLz ‡Ï BÊ È¯‰ -30˙˜„BaL , ¬≈…¿«≈∆»ƒ¿≈ƒƒ∆∆∆
LÈÓLz ÈÙÏ „Á‡ :dÓˆÚ Ô‰a31¯Á‡Ï „Á‡Â , »∆«¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ¿∆»¿««

LÈÓLz32Ba Áp˜nL ,LÈ‡ ÏL „Ú‰ ÔÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»≈∆ƒ∆¿«≈«
BÓˆÚ33‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,34. «¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ»

ובדפוסים 29) נדה, דם של עונתית הפרשה נשים, אורח
קבועה". "וסת מקנחת 30)קדומים: שהאשה מטליות

מלשון  הי"ד, פ"ד ביאה איסורי בהל' כמבואר בהן, עצמה
ומפרש  צדקותינו", כל עדים "וכבגד ה) סד, (ישעיה הכתוב

מאוס". "כבגד שם: דם 31)רש"י ראתה אם בו לבדוק
מבעלה. ותפרוש תשמיש 32)נדה בשעת דם ראתה שמא

יב:). תשמיש.33)(נדה "אבל 34)אחר הט"ז: פ"ד
לה". ואחד לו אחד עדים, שני צריכים הכל תשמיש, אחר

.Á‰Ê ‡e‰ ÏB„b ÌenL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â35‰„ÈÒÙ‰ ‡Ï - ¿««ƒ∆»∆…ƒ¿ƒ»
ÌeÏk36È¯‰ .˙LnLÓe ‰lÁz dÓˆÚ ˙˜„Ba È¯‰L , ¿∆¬≈∆∆«¿»¿ƒ»¿«∆∆¬≈

‡È‰ dÓˆÚ ‰ÁpwL ˙Ú·e ,‰ÏÚ·Â dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿ƒ¿¬»¿≈∆ƒ¿»«¿»ƒ
Ú¯‡ Ì‡ ,BlL „Ú ÏÚ B‡ dlL „Ú ÏÚ Ì„ ‡ˆÓ ‡e‰Â»ƒ¿»»«≈∆»«≈∆ƒ≈«
È¯‰ - BÊÏ BÊ ˙BÎeÓÒ ÌÈÓÚt LÏL ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt ‰Ê∆««««««»¿»ƒ¿»¬≈

dÏÚa ÌÚ ·LÈÏ ‰¯eÒ‡ BÊ37‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆ˙Â . ¬»≈≈ƒ«¿»¿≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ ¯wÚ38;‰a˙k È‡zÓ È‡z dÏ ÔÈ‡Â , ƒ»¿…∆∆¿≈»¿«ƒ¿»≈¿À»

¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ ‡ÈˆBÈÂ .LÈÓL˙Ï ‰Èe‡¯ dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿…«¬ƒ
ÌÏBÚÏ39dL¯‚Ï ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ ,‡t¯˙z ‡nL ;40 ¿»∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…»«¿»¿»

¯Á‡Ï ‡Op‰Ï ˙¯zÓe .ÔÈLe¯b ˙ÚLa41BÓk , ƒ¿«≈ƒÀ∆∆¿ƒ»≈¿«≈¿
‰cp‰ ÔÈÚa ¯‡a˙iL42. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿««ƒ»

בעד.35) שתבדוק עד לשמש מכתובתה 36)שאסורה
זכויותיה. בשעת 37)ומשאר דם לראות הוחזקה שהרי

נדה. ומשמשתו מזה.38)תשמיש, גדול מום לך שאין
ב.39) יב, לערער 40)נדה ויבוא לאחר, תנשא ובינתיים

מגרשה, הייתי לא . . . היה שכך יודע הייתי "אילו ולומר:
לפיכך  ממזרים", השני) (מבעלה ובניה בטל גט ונמצא

חוזרת  זו שאין לגרשה בלבך גמור לו: לעולם אומרים לך
הי"בֿיג). פ"י, גירושין הל' והשווה שם, שאין 41)(נדה

השני  בעלה אצל תראה לא ושמא שוות, ה'אצבעות' כל
פו.). הכ"א.42)(נדה פ"ד, ביאה איסורי הל'

.Ë˙lÁzÓ Ck ‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ¿ƒ«
Ì‡ Ï·‡ ;Ì„ ‰˙‡¯ ‰BL‡¯ ‰ÏÈÚaÓe ,‰È‡eOƒ∆»ƒ¿ƒ»ƒ»»¬»»¬»ƒ

e‰„O ‰ÙÁzÒ - ˙‡OpL ¯Á‡ ‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú¯‡43. ≈«»…ƒ∆««∆ƒ»ƒ¿«¬»»≈
Ck ¯Á‡Â ,Ì„ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ˙Á‡ ÌÚt ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«««««¿…ƒ¿»»¿««»

ÈˆBÈ - LÈÓLz ˙Ú ÏÎa Ì„ ‰‡B¯ ˙BÈ‰Ï ‰¯ÊÁ‡44 »¿»ƒ¿»»¿»≈«¿ƒƒ
dlk ‰a˙k ÔzÈÂ45BÓk ,˙ÈÓÏBÚ ¯ÈÊÁÈ ‡ÏÂ . ¿ƒ≈¿À»À»¿…«¬ƒ»ƒ¿

e¯‡aL46. ∆≈«¿

כב.43) הערה למעלה וראה לו, גרם הרע שהרי 44)מזלו
נדה. איסור מחמת תחתיו לעמוד ראויה כמבואר 45)אינה

י. הלכה הקודמת.46)בסמוך בהלכה

.ÈelÙ‡ ,˙‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ da e„ÏBpL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆¿»ƒ««∆ƒ»¬ƒ
ÔÈÁL ˙kÓ ˙ÈOÚ47Ì‡Â ,Ìi˜È - Ìi˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡ : «¬≈À«¿ƒƒ»»¿«≈¿«≈¿ƒ

‰a˙k ÔzÈ - ‡ÈˆB‰Ï ‰ˆ¯48. »»¿ƒƒ≈¿À»

וכן 48)מצורעת.47) עה.). (כתובות שדהו שנסתחפה
גיטה  הרי אמר לרפאותה. חייב "לקתה נא.): (שם שנינו
פי"ד  לעיל והשווה רשאי", - עצמה את תרפא וכתובתה,

הי"ז.

.‡ÈelÙ‡ ,‡OpL ¯Á‡ ÔÈÓeÓ Ba e„ÏBpL LÈ‡‰»ƒ∆¿ƒ««∆»»¬ƒ
˙ÈÓÒ B‡ BÏ‚¯ B‡ B„È ‰ÚË˜49‰˙ˆ¯ ‡ÏÂ ,BÈÚ ƒ¿¿»»«¿ƒ¿≈≈¿…»¿»

ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡ - BnÚ ·LÈÏ BzL‡ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈
‡ˆz - ‰˙ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡ :‡l‡ .‰a˙k¿À»∆»ƒ»¿»≈≈¿ƒ…»¿»≈≈

˙„¯BÓ Ïk ÔÈ„k ,‰a˙k ‡Ïa50ÁÈ¯ BÏ „ÏB Ì‡ Ï·‡ . ¿…¿À»¿ƒ»∆∆¬»ƒ«≈«
¯ÊÁL B‡ ,ÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡ ‰t‰51ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ Ë˜ÏÏ52 «∆≈««…∆∆»«ƒ¿…«¿»ƒ

B¯wÚÓ ˙LÁ ·ˆÁÏ B‡53ÔÈÙBk - ˙B¯BÚ „aÚÏ B‡ «¿…¿∆≈ƒ»¿«≈ƒ
‰a˙k ÔzÏÂ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡54ÌÚ ·Lz - ‰˙ˆ¯ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ≈¿À»¿ƒ»¿»≈≈ƒ

.dÏÚa«¿»

מתרגם 49) יח) כא, (ויקרא עור" "איש נתעוורה.
סמי. גבר ה"ח 50)ה'ירושלמי': פי"ד לעיל המבואר

עז.). לפני 52)הפך.51)(כתובות הבגדים בה ששורים
- א כה, ובברכות שם). (רש"י יומיים או יום כיבוסם
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ל  "שדרכן עורות".פירש"י: בעיבוד ממקום 53)תתן
ומסריחות,54)מוצאו. מאוסות מלאכות - אלה כל

מדברי  ומשמע (שם). רע ריח לקבל יכולה איני לומר ויכולה
- לו ונישאה הנישואין לפני אלה בכל ידעה שאם רבינו,
אמרה: ואפילו וקיבלה. סברה שהרי לטעון, יכולה אינה
לקבל  יכולה איני ועכשיו לקבל, יכולה שאני הייתי כסבורה

(מגידֿמשנה). לה שומעים אין -

.·È‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ÔÈÁL ‰kÓ LÈ‡‰ ‰OÚ«¬»»ƒÀ≈¿ƒƒ¿ƒ
ÔÈ‡ - ·LÈÏ ‰ˆB¯ ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .‰a˙k ÔzÏÂ¿ƒ≈¿À»¿««ƒ∆ƒ»≈≈≈
ÈtÓ ,ÔÁ¯k ÏÚa Ô˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ‡l‡ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆»∆«¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ¿≈

B˙wÓÓ ‡È‰L55È„k ÌÈ„Úa BnÚ ·L‡ :‰¯Ó‡ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡B·È ‡lL56.dÏ ÔÈÚÓBL - ∆…»»∆»¿ƒ»

עמו.55) תשמש אם חתיכות חתיכות נופל בשרו ממסמסתו,
בשרו" "המק יב): יד, (זכריה הכתוב מלשון - "ממיקתו"

במשנה). עז. (כתובות 56)(כתובות חכמים שאמרו כמו
אמרו  - וכולם הם, שחין מוכי וארבעה "עשרים עז:):

להם". קשה תשמיש - חכמים

.‚ÈÌËÁ‰ ÁÈ¯ B‡ ‰t‰ ÁÈ¯ ÏÚa dÏÚa ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«¿»««≈««∆≈««…∆
‰ÏÙÂ ,˙ÓÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ïk ˙‡Bˆ ËwÏÓ B‡¿«≈«¿»ƒ¿«≈»∆»≈¿»¿»
‰ÏBÎÈ - dÏÚ·a ‰È‰L ÌeÓ B˙B‡ Ba LÈÂ ,ÂÈÁ‡ ÈÙÏƒ¿≈»ƒ¿≈∆»»¿«¿»¿»
ÈÈ‡ EÏe ,Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ È˙ÈÈ‰ EÈÁ‡Ï :¯ÓBÏ ‡È‰ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿»¿«≈¿≈ƒ

‰a˙k ÔzÈÂ ıÏÁÈÂ .Ïa˜Ï ‰ÏBÎÈ57‰‡¯e .58ÌÈ· ¿»¿«≈¿«¬…¿ƒ≈¿À»¿≈»ƒ
.Ï‡¯OÈ ÏÚ ÌBÏL ,EÈ·Ï¿»∆»«ƒ¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

oiteky oinen) oda `veike ... dtd gix lra dlra didy in"
didy mend eze` ea yie ,eig` iptl dltpe zne (`ivedl eze`
dleki ipi` jle ,lawl dleki iziid jig`l xnel dleki ,dlraa
mely jipal mipa d`xe" miiqne ."daezk ozie uelgie ,lawl

."l`xyi lr

אבל  טוב, בדבר לסיים כדי כתב הסיום שאת מפרשים יש
לעניין  בהמשך להיות צריך סיום שהרי קשה לכאורה
בנים  "וראה כי לו גמורה בסתירה הוא כאן אבל הקודם,
על  הרי מזו, ויתירה יבום. על־ידי רק להיות יכול כו'"
שבנים  "כיון הגמרא אומרת לבניך, בנים וראה הפסוק
ויבום". חליצה לידי אתי דלא ישראל, על שלום - לבניך
כהמשך  זה פסוק מביא ואיך יבום, של עניין אפילו ששולל
מרמז  זה שבפסוק הוא והביאור כתובה". ויתן "יחלוץ לדין

בהלכה. דין חידוש הרמב"ם
לבית־ שבאה "האשה כתב: הט"ו) (פט"ו שלפנ"ז בפרקים
יעשו  כו' הארץ כל כדרך לשמש יכול אינו בעלי ואמרה דין
שנים, עשר עוד עמו שתשאר לה ואומרים פשרה", הדיינין
שיעשו  עד זה... עמה "ומגלגלין שנית. תתבע תלד לא ואם

פשרה".
שאינה  שטוענת שלנו בדין מדוע השאלה, נשאלת ועפ"ז
עושים  ולא כתובה" ויתן "יחלוץ אומרים לקבל, יכולה
יגלגלו  שלא ולמה לקבל, יכלה שמאחיו ובפרט פשרה,

בינתיים. מאחיו גם לקבל תוכל ואולי עמה,
בנים  "וראה שהביא בפסוק הרמב"ם כוונת שזוהי לומר, ויש
להשתדל  יש כאן שגם לחדש ישראל" על שלום לבניך
שעל־ידי־זה  לה שמסבירים על־ידי ממנו לקבל לשכנעה

ישראל". על "שלום - ובמילא לבניך", בנים "וראה יהיה
.(ci oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

(שם).57) כתובתה להפסיד או להתייבם לכופה יכול ואינו
הזו 58) הפיסקה כל קדומים, ובדפוסים התימנים, בכת"י

ההלכה  לסיים בכדי מאוחרת תוספת שזוהי וכנראה אינה.
שבנים  "כיון נ.): (כתובות שאמרו למה לרמז טוב, בדבר
ויבום". חליצה לידי יבואו שלא ישראל, על שלום - לבניך
וחליצה, ליבום זקוקה האלמנה אין בן, בנך הניח אם כי

ישראל. על ושלום

.˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿ƒ

ה'תשפ"א  תשרי ז' שישי יום

oiWExB zFkld
-miypxtqהלכותגירושין

¦§¥¦
:‡È‰Â .‰OÚ ˙ÂˆÓ - ˙Á‡ .˙BˆÓ ÈzL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿≈ƒ¿««ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ - ˙Á‡Â .¯ÙÒa L¯‚Ó‰ L¯‚iL∆¿»≈«¿»≈¿≈∆¿««ƒ¿«…«¬∆

.˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁÈ ‡lL :‡È‰Â¿ƒ∆…«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ÈzL ¯e‡·e≈¿≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
ושמדברי 1) התורה שמן הגירושין עיקרי בו נתבארו

במחובר, כתיבה גט, של גופו לשמה, כתיבה רצון, סופרים,
הגט. זמן הגט, קריאת עדים,

.‡·˙k· ‡l‡ ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2.dÏ ÚÈbiL ≈»ƒ»ƒ¿»∆∆∆»«¿»∆«ƒ«»
Ë‚ ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ·˙Îe3¯wÚ Ô‰ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚÂ . ¿»∆«ƒ¿»≈«¬»»¿»ƒ≈ƒ«

LÈ‡‰ L¯‚È ‡lL (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLe¯b‰«≈ƒƒ«»¿≈≈∆…¿»≈»ƒ
BBˆ¯a ‡l‡4¯Á‡ ¯·„a ‡ÏÂ ·˙Îa L¯‚iLÂ (· .5. ∆»ƒ¿¿∆¿»≈ƒ¿»¿…¿»»«≈

BÈwÓ d¯ÈÒ‰Â dL¯bL ·˙k‰ ÔÈÚ ‰È‰iLÂ (‚6(„ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»∆≈¿»∆¡ƒ»ƒƒ¿»
dÈ·Ï BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c BÈÚ ‰È‰iLÂ7‰È‰iLÂ (‰ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈¿≈»¿∆ƒ¿∆

dÓLÏ ·zÎ8¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lLÂ (Â . ƒ¿»ƒ¿»¿∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««
B˙·È˙k9dÏ e‰ziLÂ (Ê .[„·Ïa] dÏ B˙È˙ ‡l‡10. ¿ƒ»∆»¿ƒ»»ƒ¿»¿∆ƒ¿≈»

˙¯B˙a dÏ e‰ziLÂ (Ë .ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ e‰ziL (Á∆ƒ¿≈»ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿≈»¿«
ÔÈLe¯b11B˙BpL ‡e‰ BÁeÏL B‡ ÏÚa‰ ‰È‰iLÂ (È . ≈ƒ¿∆ƒ¿∆«««¿∆¿

dÏ12ÔÓf‰ ÔB‚k ,ËbaL ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le .13˙ÓÈ˙ÁÂ »¿»«¿»ƒ∆«≈¿«¿««¬ƒ«
ÌÈ„Ú‰14ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ïk‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15. »≈ƒ¿«≈»∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ

האשה 2) הייתה בלבד, בדיבור הגירושין היו "שאילו
ועל  מקודם, גרושה הייתה כי - איש עמה כשיזנה אומרת
כמו  לה מעיד בכתב אלא גירושין ישלמו שלא נצטווינו כן

כריתות". ספר לה וכתב כל 3)שנאמר על נופל גט שם
"ספר  ותרגום גט), ערך בערוך כתב (וכן שהיא ותעודה שטר
סתם. "גט" אשה לגט לקרוא ורגילים פטורין" "גט כריתות"

לגרשה.4) בעלה את לכוף יכולה האשה כגון 5)שאין 
בכסף  מתקדשת שהאשה לקידושין בניגוד וכדומה, כסף
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ממנה.6)ובשטר. עצמו את ישלח תהא 7)ולא שלא
הגירושין. לאחר בו ותלוייה זו 8)קשורה אשה לשם

הכתיבה.9)המתגרשת. אחר קציצה שמחוסר לדבר פרט
רשותה.10) לתוך או שלוחה ליד שטר 11)או בתורת ולא

מזוזה. או מעצמה.12)חוב היא שתיקח ולא
הגט.13) כתיבת הגט.14)תאריך חכמים.15)על תקנת

.·:¯Ó‡pL ?‰¯Bz‰ ÔÓ el‡ ÌÈ¯·„ ‰¯OÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬»»¿»ƒ≈ƒ«»∆∆¡«
˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ ,ÂÈÈÚa ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡ ‰È‰Â¿»»ƒ…ƒ¿»≈¿≈»¿»«»≈∆¿ƒÀ
ÔÁ ‡ˆÓ˙ ‡Ï Ì‡' .B˙ÈaÓ dÁlLÂ d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»¿ƒ¿»ƒ≈ƒ…ƒ¿»≈

BBˆ¯a ‡l‡ L¯‚Ó BÈ‡L ,„nÏÓ - 'ÂÈÈÚa16Ì‡Â . ¿≈»¿«≈∆≈¿»≈∆»ƒ¿¿ƒ
BBˆ¯a ‡lL ‰L¯b˙17˙L¯‚Ó dÈ‡ -18Ï·‡ . ƒ¿»¿»∆…ƒ¿≈»¿…∆∆¬»

dBˆ¯a ‡lLÂ dBˆ¯a ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰19. »ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

משמע".16) מדעתו - כורחו.17)"ונתן ומי 18)על
לגרש, רצה ולא אשתו את לגרש אותו שכופים נותן שהדין
והטעם  כשר, והגט אני רוצה שיאמר עד אותו מכה דין בית
האמיתי. רצונו זהו כי - "מרצונו" נקראת זו שכפייה

החרים 19) הגולה מאור גרשום "רבינו אולם כורחה. על
דת". על שעברה לא אם מדעתה שלא אשה לגרש שלא

.‚·˙Îa ‡l‡ ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - '·˙ÎÂ'20. ¿»«¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿»
dÓLÏ - 'dÏ'21BÈa ˙¯Bk‰ ¯·c - '˙e˙È¯k ¯ÙÒ' . »ƒ¿»≈∆¿ƒ»»«≈≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .˙eL¯ ‰ÈÏÚ BÏ ¯‡MÈ ‡lL ,dÈ·Ï¿≈»∆…ƒ»≈»∆»¿¿ƒ¬«ƒ…
dÈ·Ï BÈa ˙¯Î22.¯‡a˙iL BÓk ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ƒ¿«≈¿≈»≈»¿…∆∆¿∆ƒ¿»≈

Ô˙piL „Ú ˙L¯b˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ - 'd„Èa Ô˙Â'¿»«¿»»¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆«∆ƒ»≈
,d¯ˆÁÏ B‡ ,d„Èk ‡e‰L ,dÁeÏL „Èa B‡ d„Èa Ëb‰«≈¿»»¿«¿»∆¿»»«¬≈»
ÔÈÚ ‰È‰iL - 'dÁlLÂ' .¯‡a˙iL BÓk d„Èk Ïk‰L∆«…¿»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿«
BÓˆÚ ÁlLiL ‡Ï ,d˙B‡ ÁlLÓ‰ ‡e‰L Ëb‰«≈∆«¿«≈«»…∆¿«««¿

.‰pnÓƒ∆»

בכסף.20) המתגרשת.21)ולא האשה כגון 22)לשם
- לעולם יין תשתי שלא מנת על גיטך זה "הרי לה: שאמר
תנאי  לקיים אליו קשורה היא ימיה שכל כריתות", זו אין

מחמתו. זה

.„z‡ È¯‰ ,˙ÁlLÓ z‡ È¯‰ :dÏ ·˙k ?„ˆÈk≈«»«»¬≈«¿¿À««¬≈«¿
,Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰ ,CÓˆÚÏ z‡ È¯‰ ,˙L¯‚Ó¿…∆∆¬≈«¿¿«¿≈¬≈«¿À∆∆¿»»»

BÙe‚Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔÈÚ‰ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ23:Ëb ÏL ¿«≈¿∆»ƒ¿»¬≈¿…∆∆¿∆≈
ÈÈ‡ :dÏ ·˙k Ì‡ Ï·‡ .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰¬≈«¿À∆∆¿»»»¬»ƒ»«»≈ƒ

CLÈ‡ ÈÈ‡ ,CÒe¯‡ ÈÈ‡ ,CÏÚa.Ëb ‰Ê ÔÈ‡ - «¿≈≈ƒ¬≈≈ƒƒ≈≈∆≈
BÓˆÚ ˙‡ ÁlLiL ‡ÏÂ - dÁlLÂ :¯Ó‡pL24ÔÎÂ . ∆∆¡«¿ƒ¿»¿…∆¿««∆«¿¿≈

Ë‚ BÈ‡ - ÔÈ¯BÁ ˙a z‡ È¯‰ :BzL‡Ï ·˙Bk‰25. «≈¿ƒ¿¬≈«¿«ƒ≈≈

בו.23) יכתבו כך הגט כתב שאין 25)ממנה.24)עיקר
מעבדות. שחרור לשון אלא גירושין, לשון זו

.‰BÈÚ ÔÈ‡ - 'B˙ÈaÓ dÁlLÂ' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ¿»
‡l‡ ;B˙ÈaÓ ‡ˆzL „Ú ‰ÈLe¯‚ e¯Ó‚È ‡lL∆…ƒ¿¿≈∆»«∆≈≈ƒ≈∆»

‰ÈLe¯‚ e¯Ób d„ÈÏ Ëb ÚÈbnLk26ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ¿∆«ƒ«≈¿»»»¿≈∆»¿««ƒ∆¬«ƒ
,'dÁlLÂ' ¯Ó‡ ‡lL .¯‡a˙iL BÓk ,B˙È·a ‡È‰ƒ¿≈¿∆ƒ¿»≈∆…∆¡«¿ƒ¿»

B˙ÈaÓ d‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ L¯b Ì‡L ‡l‡27ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ∆»∆ƒ≈≈¿…ƒ»ƒ≈¬≈∆¿ƒ

B˙Le¯b ¯ÈÊÁ‰Â L¯bL28Ëb epnÓ ‰ÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ;29, ∆≈≈¿∆¡ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ»ƒ∆≈
¯‡a˙iL BÓk30. ¿∆ƒ¿»≈

אחר.26) אדם קידושי בה וחלים פנוייה היא והרי
עמה.27) שלא 28)ונתייחד פי על ואף ביאה, בקידושי

ביאה. עדי הםֿהם היחוד עדי שנבעלה, ובכתב29ֿ)ראוה
שני. גט התימנים: הם:30)יד כך רבינו דברי ושיעור

שהתה  אם אלא לידה, הגט הגעת עם נגמרו הגירושין עצם
ועדי  בביאה, שנית שקידשה לחוש יש יחוד, כדי בביתו
לקידושיה  שני גט צריכה וממילא קידושיה, עדי הם היחוד

השניים.

.Â?B˙·È˙k ¯Á‡ ‰OÚÓ ¯qÁÓ ‰È‰È ‡lL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆…ƒ¿∆¿À»«¬∆««¿ƒ»
‰·È˙k ‡l‡ ¯qÁÓ BÈ‡L ÈÓ - Ô˙Â ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»«ƒ∆≈¿À»∆»¿ƒ»
‰ˆÈˆ˜ ¯qÁnL ¯·„ ‡ˆÈ .¯Lk‰ Ëb‰ ‡e‰ ‰È˙e¿ƒ»«≈«»≈»»»»∆¿À»¿ƒ»
- ‰¯t‰ Ô¯˜ ÏÚ Ëb ·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰·È˙k‰ ¯Á‡«««¿ƒ»¿ƒ»ƒ»«≈«∆∆«»»

‰¯t‰ dÏ Ô˙B31,B·˙kL ¯Á‡ Ô¯w‰ C˙Á Ì‡Â . ≈»«»»¿ƒ»««∆∆««∆¿»
¯aÁÓa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - dÏ B˙e32ÏÚ Û‡ , ¿»»≈≈¿≈ƒ»«ƒ¿À»««

BÈ‡ - dÏ B˙e ,BLÏzL ¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ Ba eÓ˙ÁL Ètƒ∆»¿»≈ƒ««∆¿»¿»»≈
Ë‚33. ≈

מחוברת.31) כשהיא קרנה עם על 32)יחד כגון לקרקע,
לעץ. מחובר הוא כאשר נכתב 33)עלה הגט ותורף הואיל

צריך  הגאונים, בשם מיימוניות" ב"הגהות וכתוב במחובר.
יכתוב  כן ואחרי היריעה מן הגט כשיעור הקלף שיחתוך
כן  ואחרי היריעה על תחילה כתבו שאם הגט, נוסח עליו
וכן  קציצה". "מחוסר מטעם פסול, הגט כשיעור ממנה חתך
ורוצה  בכתיבה טעות אירעה מקצתו שנכתב לאחר אם
את  תחילה יחתוך קלף באותו אחר גט ולהתחיל לחזור

המוטעה. הראשון

.Ê¯aÁÓa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡34Ëb‰ ÒÙË elÙ‡35·˙k . ≈¿ƒƒ¿À»¬ƒ…∆«≈»«
LÈ‡‰ ÌL ·˙k Ck ¯Á‡Â ,BLÏ˙e ,¯aÁÓa ÒÙh‰«…∆«¿À»¿»¿««»»«≈»ƒ

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰'Â ÔÓf‰Â ‰M‡‰ ÌLÂ36, ¿≈»ƒ»¿«¿««¬≈«¿À∆∆¿»»»
¯Lk - dÏ B˙e ,BÓ˙ÁÂ37. «¬»¿»»»≈

לה 34) לתת רצה ואפילו קציצה. שמחוסר משום לקרקע,
דבר  בידה" "ונתן שנאמר משום גט, אינו המחובר אותו

ליד. מיד ניתן אינו ומחובר ליד מיד הגט 35)הניתן טופס
פנויים  מקומות ובו הגיטין לכל האחיד הכללי הנוסח הוא
זמן  והאשה, האיש שם כגון הגט, עיקר שהם פרטים למילוי

וכו'. ונקראים 36)הכתיבה הגט עיקר הם אלה שכל
הגט". במחובר 37)"תורף לכתוב אסור לכתחילה כלומר,

התורף  את יכתוב שמא גזירה הגט, טופס את אפילו
הטופס  כתב כבר אם אבל לגמרי, בטל הוא  ואז במחובר
גט  זה הרי התורף עליו כתב כן ואחרי ותלשו, במחובר

כשר.

.Á·e˜ ıÈˆÚa Úe¯f‰ ‰ÏÚ‰ ÏÚ Ëb‰ Ïk ·˙k38, »«»«≈«∆»∆«»«¿»ƒ»
‰¯Êb ,ÏeÒt Ëb‰ - Blk ıÈˆÚ‰ dÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»∆»ƒÀ«≈»¿≈»

ÌË˜È ‡nL39ıÈˆÚ ÏL BÒ¯Á ÏÚ ‡e‰ ·˙Bk Ï·‡ . ∆»ƒ¿…¬»≈««¿∆»ƒ
dÏ Ô˙BÂ40. ¿≈»

כמחובר.38) ודינו הקרקע מן יונק והריהו בתחתיתו,
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קציצה 39) זו והרי לה ויתן מהעציץ העלה יתלוש
שמא 40)מהמחובר. לחוש ואין שהוא, כמו העציץ את

את  יפסיד לא שבוודאי חרס, חתיכת לה וייתן העציץ ישבור
העציץ.

.Ë?ÔÈLe¯b ˙¯B˙a ‡l‡ dÏ B˙B BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿»∆»¿«≈ƒ
˙¯B˙a B˙B‡ ÔziL - d„Èa Ô˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ :¯Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿ƒÀ¿»«¿»»∆ƒ≈¿«
¯ËL ‡e‰L ˙¯B˙a dÏ B˙ Ì‡ Ï·‡ .˙e˙È¯k ¯ÙÒ≈∆¿ƒ¬»ƒ¿»»¿«∆¿«

·BÁ41‰LÈ ‡È‰Â d„Èa B˙pL B‡ ;‰ÊeÊÓ B‡42, ¿»∆¿»¿»»¿ƒ¿≈»
dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .Ë‚ BÈ‡ - d„Èa ‡e‰ È¯‰Â ‰¯BÚÂ¿≈»«¬≈¿»»≈≈¿ƒ»«»

Ëb ‰Ê È¯‰ - Chb ‡e‰ È¯‰ :Ck ¯Á‡43. ««»¬≈ƒ≈¬≈∆≈

זה.41) חוב שטר כנסי לה: משתמר 42)שאמר הגט ואין
בשעת 43)בידה. בידה והגט הואיל חדשה כנתינה זו הרי

אמירתו.

.È¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,dÏ Ô˙B È‡L Ë‚ e‡¯ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡»«¿≈ƒ¿≈∆¬ƒ≈»¿»«¿»«
ÚÈ„B‰ È¯‰L ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ·BÁ ¯ËL ÈÒk :dÏ»ƒ¿ƒ¿«∆¬≈∆»≈∆¬≈ƒ«

ÔÈLe¯b ˙¯B˙a B˙pL ÌÈ„Ú‰ ˙‡44dÏ ¯Ó‡L ‰ÊÂ . ∆»≈ƒ∆¿»¿«≈ƒ¿∆∆»«»
‰pnÓ ÌÏÎpL ÈtÓ ,'·BÁ ¯ËL'45. ¿«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ∆»

אביה,44) שהשיאה חרשת גם שהרי צורך, אין ובידיעתה
בה  שאין פי על אף מתגרשת, גמורים, קידושין שקידושיה

הגט.45)דעת. את לבטל התכוון לא אבל

.‡ÈËb‰ dÏ ÔziLk dÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆ L¯‚Ó‰46: «¿»≈»ƒ∆…«»¿∆ƒ≈»«≈
Ô˙ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,Chb ‡e‰ :B‡ ,Chb ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈ƒ≈¿«≈»∆¿ƒ»«

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa47‰na . ¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»«∆
È˜ÒÚ ÏÚ dnÚ ¯a„Ó ‰È‰ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»¿«≈ƒ»«ƒ¿≈
Ëb‰ ÏËÂ ,dh‚ È˜ÒÚ ÏÚ ¯a„Ó ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;dh‚ƒ»¬»ƒ»»¿«≈«ƒ¿≈ƒ»¿»««≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk ¯Ó‡ ‡ÏÂ d„Èa Ô˙Â48. ¿»«¿»»¿…»«¿¬≈∆≈»≈

אלא 46) גט זה הרי - הנתינה אחר לה אמר אם גם
נתינה. בשעת לה שיאמר יותר טוב ולעיל 47)שלכתחילה

בתורת  לה נתנו שם כי גט" "אינו רבינו: כתב ט' בהלכה
הריהו  ולפיכך ושתק, בסתם הגט נתן כאן אבל חוב, שטר
"אינו  או בטל גט לבין פסול, גט בין יש והבדל פסול". "גט
תינשא  ולא חכמים, מדברי פסול אלא אינו שבראשון גט",
ב"גט  ואילו השני, מבעלה תצא לא נשאת ואם לכתחילה בו
היא  ועדיין התורה, מן בטל גט זה הרי גט" "אינו או בטל"
על  עמה דיבר לא אם שבקידושין פי על ואף איש אשת
מקודשת  את "הרי לה אמר ולא כסף לה ונתן קידושין עסקי
ענייני  שכתובים כאן, - לקידושיו כלל חוששין אין - לי"
פסול. גט אלא זה אין בבעל תלוי והכול בגט הגירושין

כן.48) לעשות יכול לכתחילה וגם

.·ÈCh‚ ÈÏË :dÏ ¯Ó‡Â ,ı¯‡‰ ÏÚ ÁpÓ ‰È‰L Ëb≈∆»»À»«»»∆¿»«»¿ƒƒ≈
B„È ÏÚ ¯eL˜ ‰È‰L B‡ ;ezÏËe ,Ú˜¯˜ Èab ÏÚÓ≈««≈«¿«¿»«∆»»»«»
dÏ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ;epnÓ ezÙÏLe ,BÎ¯È ÏÚ B‡«¿≈¿»«ƒ∆««ƒ∆»«»
:¯Ó‡pL ;Ë‚ BÈ‡ - Chb ‰Ê È¯‰ :d„ÈÏ ‡aL ¯Á‡««∆»¿»»¬≈∆ƒ≈≈≈∆∆¡«
Ô˙ ‡Ï È¯‰Â ,dÓˆÚÓ ‡È‰ ÁwzL ‡Ï - d„Èa Ô˙Â¿»«¿»»…∆ƒ«ƒ≈«¿»«¬≈…»«

ÔÈk¯‰ Ì‡ Ï·‡ .BÁeÏL ‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï dÏ49BÙe‚a dÏ »…¿…¿¬»ƒƒ¿ƒ»¿

:dÏ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚÓ Ëb‰ ‰ÙÏML „Ú B„È ‰h‰ B‡ƒ»»«∆»¿»«≈≈»»¿»«»
.Ë‚ ‰Ê È¯‰ - Chb ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ≈¬≈∆≈

היטה.49)

.‚È:¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ ?ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ epziL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿≈≈ƒ¬≈≈
È‡Â ,¯·c Ìe˜È ÌÈ„Ú ‰LÏL B‡ ÌÈ„Ú ÌÈL Èt ÏÚ«ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈ƒ»»»¿ƒ
˙˙ÈÓa ‰ÈÏÚ ‡a‰Â ‰Â¯Ú ÌBi‰ BÊ ‰È‰zL ¯LÙ‡∆¿»∆ƒ¿∆«∆¿»¿«»»∆»¿ƒ«

¯ÁÓÏe ÔÈc ˙Èa50ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙¯zÓ ‰È‰z51,CÎÈÙÏ . ≈ƒ¿»»ƒ¿∆À∆∆¿…≈ƒ¿ƒ»
BÈ‡ - „Á‡ „Úa elÙ‡Â ,dÈ·Ï BÈa Ëb dÏ Ô˙ Ì‡ƒ»«»≈≈¿≈»«¬ƒ¿≈∆»≈

.ÏÏk Ë‚≈¿»

הגט.50) מסירת בגט)51)אחרי (=כאן, "הכא אמרו: וכן
דבר  ואין שבערוה דבר הוי איש דאשת איסורא דאיתחזק

משניים". פחות שבערוה

.„È„È ·˙Îa Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈ƒ¿»«
¯ÙBÒ52B„È ·˙Îa Ëb‰ ÏÚa‰ ·˙k Ì‡ Ï·‡ ;53Ì˙ÁÂ , ≈¬»ƒ»«««««≈ƒ¿»»¿»«

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ B˙e ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ54 »»≈∆»¿»»¬≈∆≈»
‰p‰ÎÏ ÏÒBÙe]55.[ ≈ƒ¿À»

עליו.52) הסופר חתם כמאה 53)ולא דומה ידו וכתב
מהבעל 54)עדים. והוולד תצא לא נישאת ואם מדבריהם,

אינו  כן גם כלל עדים עליו אין אפילו הדין והוא כשר, השני
שאפילו  חידוש, משמיע שרבינו אלא מדבריהם, אלא פסול
לכתחילה. בו להינשא כשר אינו אחד עד עליו חתום

כתיבת 55) בספר וכן אינן, אלו תיבות התימנים יד בכתב
אתה  אם שהרי נכון, וכן הכסףֿמשנה. בעל בידי שהיה יד
שהוא  וודאי תצא, לא נישאת ואם מדבריהם, פסול אומר
לכהונה. פוסל הגט ריח שאפילו לכהן, להינשא לפוסלה גט

.ÂËÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz«»«¬»ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«
Ëb‰56e˙eÓÈÂ ÌÈL ÈÙa Ëb dÏ ÔzÈ ‡nL .57‡ˆÓÂ , «≈∆»ƒ≈»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿»

Ba ÔÈ‡ È¯‰L ,‰Ó„‡ ÈÒ¯ÁÓ Ò¯Ák d„ÈaL Ëb‰«≈∆¿»»¿∆∆≈«¿≈¬»»∆¬≈≈
BÎBzÓ e„ÈÚiL ewz CÎÈÙÏ ,ÌÈ„Ú58Èt ÏÚ Û‡Â . ≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆»ƒƒ¿««ƒ

ÈÙa ÔÈa ,ÌÈL ÈÙa dÏ B˙B ,BÎB˙a ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«ƒ≈ƒ¿≈
,ÌÈ¯Á‡ ÌÈL ÈÙa ÔÈa ÂÈÏÚ ÔÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡»»≈ƒ«¬ƒ»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰ ¯wÚL59. ∆ƒ««≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

הבעל 56) מידי הגט מסירת עדי תורה שמדין פי על אף
בחתימות  כלל צורך ואין הגירושין עדי עיקר הם לאשה

והבעל 57)העדים. [=לחו"ל], הים למדינת ילכו או
גרשתיה. לא ויאמר עדי 58)יערער ימותו ואפילו

ידם. חתימת ולזהות להכיר אפשר הרואים 59)החתימה
האשה. לידי הבעל מידי ונתינתו הגט מסירת את

.ÊËdÈ·Ï BÈa dÏ B˙e ¯·ÚÂ ÌÈL Ba eÓ˙Á60, »¿¿«ƒ¿»«¿»»≈¿≈»
ÔÈÏeÒt ‰¯ÈÒÓ È„Ú e‡ˆÓpL B‡61;¯Lk ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ¬≈∆»≈

BaL ÌÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰62˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ È¯‰Â ,ÔÈ¯Lk ƒ¿≈ƒ∆¿≈ƒ«¬≈«≈≈ƒ««
‰È„È63ÏeÒt ‡e‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ ‰¯B‰L LÈÂ .64. »∆»¿≈∆»ƒ«¿ƒ∆»

מסירה.60) עדי כל זה 61)ללא משפחה קרבת קרובים
תורה. מדברי עבירה שעברו או בתוכו.62)לזה החתומים

לערער 63) יכול הבעל ואין העדים יד חתימת לזהות ואפשר
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העדים. חתימת להכחיש נאמן שאינו גרשתיה, לא לומר
מדבריהם.64)

.ÊÈBÎBzÓ ÂÈ„Ú eÈ‰65ÏeÒt „Á‡ elÙ‡ ,ÔÈÏeÒt »≈»ƒ¿ƒ¬ƒ∆»»
È¯‰ - ÔÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa dÏ B˙e ,¯Lk „Á‡Â¿∆»»≈¿»»ƒ¿≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ¬≈

ÛiÊÓk ‡ˆÓpL ,ÏeÒt ‰Ê66.BÎBzÓ ∆»∆ƒ¿»ƒ¿À»ƒ

בו.65) והואיל 66)החתומים וודאי, מזוייף לא "כמזוייף,
מדבריהם". פסול זה הרי כשרים מסירה בעדי ונמסר

.ÁÈ·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰67ÔÈËÈL ÈL ‡ÏÓ68 ƒ¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»¿…¿≈ƒƒ
·˙k‰ ÔÓ ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ .ÏeÒt -69˙BÁt ? »¿«»«¿ƒ∆»≈ƒƒ«¿»»

BnÚ ÔÈ‡¯˜ eÈ‰iL È„k ,ÔÈËÈL ÈL È„kÓ70‰na . ƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ«∆
‡ÏÂ ‰È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««»∆»¿…
Û‡ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL eÈ‰»»≈≈¿ƒ»¬»ƒ¿»»¿≈ƒ«
ÏÚ Û‡Â BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÔÈ‡Â ‰a¯‰ ÔÈ˜Á¯Ó Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿À»ƒ«¿≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿««
¯wÚL ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÏÏk „Ú ÂÈÏÚ Ìe˙Á ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»»≈¿»¬≈∆»≈∆ƒ«

.‰¯ÈÒÓ È„Úa ÔÈLe¯b‰«≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

נוסח 67) של האחרונה מהשורה העדים חתימת את הרחיק
שורות.68)הגט. שתי כשר 69)מלוא הגט ויהא

כדי 70)לכתחילה. לשטר העדים בין הפסק יהא שלא
השטר. על חתומים שהם לכל ניכר שיהא

.ËÈÔÈÎÈ¯ˆ ,Ì‰ÈÙa Ëb‰ ˙‡ Ô˙BpL ,ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆≈∆«≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ
B˙B¯˜Ï71Ì‰ÈÙa dÏ B˙ Ì‡Â .dÏ epzÈ Ck ¯Á‡Â ƒ¿¿««»ƒ¿∆»¿ƒ¿»»ƒ¿≈∆

.dÏ B˙pL ¯Á‡ B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ««∆¿»»
e‰e¯ÈÊÁ‰Â ,BÁeÏL „Èa B‡ ÏÚa‰ „Èa ‡e‰Â e‰e‡¯¿̃»¿¿««««¿«¿¿∆¡ƒ
ÔÈ¯ÊBÁ - dÏ B˙e ,B„È CB˙Ï BÒÈÎ‰Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ ,BÏ¿»«¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ

B˙B‡ ÔÈ‡¯B˜Â72. ¿¿ƒ

הוא,71) אחר שטר או הוא כשר גט אם בו כתוב מה לראות
לקרותו. הם צריכים מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר שכיוון

אחר.72) בשטר החליפו שמא

.Î- L‡Ï B‡ ÌiÏ ez˜¯Êe ezÏË ‡l‡ ,e‰e‡¯˜ ‡Ï…¿»∆»¿»«¿»««»»≈
ÔÈ‡ ,‰lÁz e‰e‡¯˜e ÏÈ‡B‰ .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰¬≈¿…∆∆ƒ¿»¿ƒ»≈
¯Ó‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .BÙÈÏÁ‰L BÏ ÌÈLLBÁ¿ƒ∆∆¡ƒ¿…∆»¬ƒ»«
- Ì˙‡¯wL Ëb‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ‰È‰ ¯Á‡ ¯ËL :ÏÚa‰«««¿»«≈»»¿…»»«≈∆¿»∆

.˙L¯‚Ó ‡È‰ È¯‰Â ÔÓ‡ BÈ‡≈∆¡»«¬≈ƒ¿…∆∆

.‡ÎËb‰ dÏ Ô˙Â ,‰lÁza Ëb‰ e‡¯˜ ‡lL È¯‰¬≈∆…»¿«≈«¿ƒ»¿»«»«≈
ÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ - ÌiÏ B‡ ¯e‡Ï ez˜¯Ê ,Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿»«»«»««ƒ∆«««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ ,‰È‰ ¯Lk Ëb :¯ÓB‡73. ≈≈»≈»»¬≈»≈¿…∆∆

והרי 73) להתירה, נאמן אינו כך לאוסרה, נאמן שאינו כשם
מגורשת. ספק כל כדין תצא, נישאת ואם תינשא, לא זו

.·ÎÈÙa ˙Bi·Á‰ ÔÈ·Ï d¯ˆÁÏ Ëb‰ dÏ ˜¯Ê»«»«≈«¬≈»¿≈∆»ƒƒ¿≈
ÌÈ„Ú74ÔÈ‡ - ¯Á‡ ¯ËL B‡ ‰ÊeÊÓ e‡ˆÓe eL˜·e , ≈ƒƒ¿»¿¿»¿»«≈≈

dÏ ÔÈLLBÁ75˜¯fL ‡e‰ ‡ˆÓpL ‰fL ;76e‡ˆÓ . ¿ƒ»∆∆∆ƒ¿»∆»«ƒ¿¿
˙B¯ËL B‡ ˙BÊeÊÓ LÏL ÌÈzL ÌL77ÔÈLLBÁ - »¿«ƒ»¿¿»¿ƒ

˜ÙÒ BÊ È¯‰Â ÌÈ¯aÎÚ e‰e¯¯b ˜¯fL Ë‚ ‡nL∆»≈∆»«¿»«¿»ƒ«¬≈»≈
.˙L¯‚Ó¿…∆∆

תחילה.74) קראוהו מגורשת.75)ולא ספק שתהיה
אחרים 76) שטרות כן וכמו מצויה, אינה חביות בין מזוזה

כעת. זרקה הוא ובוודאי שם מצויים הוא 77)אינם והרי
ושטרות  מזוזות שם היו כורחך ועל אחד, שטר אלא זרק לא

מקודם.

.‚ÎÌ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆¿ƒ««≈¿ƒƒƒ¿»
˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â .ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ¿ƒƒ¿¿«¿…¿ƒ≈»¿ƒƒ¿
ÔBLÏ e¯ÈkiL ‡e‰Â .ÌÈÓ˙BÁÂ Ì‰ÈÙa ÌÈ‡¯B˜¿ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿∆«ƒ¿

Ëb‰78¯Èp‰ Ì‰Ï ÔÈÓLB¯ - ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â . «≈¿ƒ≈»¿ƒ«¿…¿ƒ»∆«¿»
Ìi˜˙Ó BÓeM¯ ÔÈ‡L ¯·cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˜¯a79Ô‰Â , ¿…¿«≈ƒ»»∆≈ƒƒ¿«≈¿≈

.˙B¯ËL ¯‡La Ck ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌL¯‰ ÏÚ ÔÈ·˙Bk¿ƒ«»∆¿≈ƒ»ƒ¿»¿»
˙Ba eÈ‰È ‡lL È„k ,ÌÈL Èh‚a el˜‰L ‡e‰ Ï…̃∆≈≈¿ƒ≈»ƒ¿≈∆…ƒ¿¿

˙Be‚Ú Ï‡¯OÈ80Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁÂ ÏÈ‡B‰ ; ƒ¿»≈¬ƒ«¬ƒ«»≈ƒ«≈
.e¯‡aL BÓk ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

שיתרגמו 78) מועיל אינו הגט לשון מכירים אינם אם אבל
עד. מפי כעד זה שהרי ללשונם, רישומו 79)אותו אם כי

כתב. גבי על כתב שאין לחתום, להם אסור מתקיים
לחתום,80) הבקיאים עדים אחרי לחזר יצטרכו שלא הקלו

ליבם. ותיזקק ימות או לים בעלה יפליג כך בתוך ְָָשמא

.„ÎÌ‰È¯·cÓ Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡81, ««ƒ∆¬ƒ«»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
Ëba Ô‰È˙BÓL ÔÈL¯ÙÓ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL eÈ˜˙‰82ÔÎÂ . ƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ¿≈∆«≈¿≈
ÈÙa ‰Ê ‡l‡ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L Ëb‰ È„Úa eÈ˜˙‰‰Ê83. ƒ¿ƒ¿≈≈«≈∆≈¿ƒ∆»∆ƒ¿≈∆

.ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê eÓ˙Á Ì‡Â¿ƒ»¿∆∆…ƒ¿≈∆¬≈∆≈»
,B˙·È˙k ÌB˜Óe Ëba ÔÓÊ ·zÎiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ¿…¿««≈¿¿ƒ»
‰Ê˙Â ,B˙·B¯˜ BzL‡ ‰È‰z ‡nL .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»∆»ƒ¿∆ƒ¿¿»¿ƒ¿∆

ÂÈzÁz ‡È‰Lk84ÔzÈÂ ˙ef‰ ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÈÂ , ¿∆ƒ«¿»¿ƒ¿…»≈«««¿¿ƒ≈
dÏ85Ì„˜ :¯ÓBÏ ‰ÏBÎÈ ,ÔÓÊ Ba ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ…ƒ¿∆¿«¿»«…∆

ÈzL¯b˙ ˙ef‰86.ÔÈh‚a ÔÓÊ ewz CÎÈÙÏe , «¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿¿««ƒƒ

חיזקו 81) זאת בכל - לגזירה גזירה גוזרין אין היא [והלכה
כדלהלן]. דברים בכמה זו תקנה או 82)כאן ראובן

ולא  עד, חתמתי פלוני אני כותב: היה שמתחילה שמעון,
אותו  המכירים עדים לבקש יודעים היו ולא שמו, נוקב היה
אחרים  שטרות אחר לחזר צריכים והיו חתימתו, על להעיד
והתקינו  עמדו חתימתם, לקיים בכדי לזו דומה שחתימתם
אחרי  לחזר אפשר יהיה ובזה שמותיהם את שיפרשו

ידם. כתב על שיעידו "כולכם",83)מכיריהם משום גזירה
שאחד  ודינו לאשתי, גט כולכם כתבו לעשרה: יאמר שמא
פסול, זה הרי יחסר מהם אחד ואם יחתמוהו, וכולם יכתוב
שניים  רק יחתמו שמא זה בפני שלא זה יחתמוהו ואם
נתקיים  לא ועדיין מגורשת, שהיא ותחשוב הגט ותיטול
בשעת  נוכחים העדים כל שיהו התקינו לפיכך תנאו,

"כולכם". התנה לא כאשר אפילו כלומר:84)החתימה
אשתו. מוות.85)בעודה עונש תיענש שלא עליה לחפות

הייתי.86) ופנוייה

.‰Î‰È‰L B‡ ,ÔÓÊ Ba ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ LiL Ëb≈∆≈»»≈ƒ¿≈¿«∆»»
Ìc˜Ó87¯Á‡Ó B‡88‰ÏÈla ÌzÁÂ ÌBia ·zÎpL B‡ , À¿»¿À»∆ƒ¿««¿∆¿«««¿»

ÂÈ¯Á‡lL89ÔÈÚ‰ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL Èt ÏÚ Û‡ ,90B‡ , ∆¿«¬»««ƒ∆¬ƒ¿»ƒ¿»
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‰ÚËÂ ÌÈÏLe¯Èa Ëb‰ ˙‡ ·˙k91Ïk - '„BÏa' ·˙ÎÂ »«∆«≈ƒ»«ƒ¿»»¿»«¿»
ÔÈÏeÒt el‡92B˙·È˙k ÔÓÊa B· eÓzÁiL „Ú ,93 ≈¿ƒ«∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ»

B˙·È˙k ÌB˜Ó·e94. ƒ¿¿ƒ»

תשרי 87) של זמן בו וכתבו במרחשון ונחתם שנכתב
זנותה. על לחפות שהקדימוהו לחוש יש והרי שלפניו,

מרחשון 88) של זמן בו וכתבו בתשרי ונחתם שנכתב
יבואו  מאוחר שטר נתיר אם כי פסול, זה וגם שלאחריו,
את  להפסיד כדי שאחרוהו אפשר וגם המוקדם, גם להתיר
עד  הגט נתינת משעת הבעל שמכרם נכסיה פירות האשה
של  הם הגט זמן ולפי שלה הם שלמעשה בו, הכתוב הזמן

היום 89)הבעל. זמן בו שכתוב מוקדם, גט זה הרי
שטרי 90)שלפניו. שבשאר החתימה, שעת ועד מהכתיבה

כשר. זה הרי ולא 92)הסופר.91)חוב מדבריהם,
"בטל". אינו אבל לכתחילה, בו לכתבו 93)תינשא דקדק

"ביום  - ולא בגט, הכתוב בזמן כלומר כתיבתו", "בזמן
כתבוהו  אם זה ולפי הגט, שנכתב ביום כלומר כתיבתו",
העדים  חתימת ונתעכבה למרחשון זמנו את ואחרו בתשרי
חתמו  שהרי כשר הריהו - בגט הכתוב כזמן למרחשון עד
הכתיבה. ביום נחתם שלא פי על אף בו, הכתוב בזמן

במקום 94) שתהיה העדים חתימת על הוא ההקפדה עיקר
בו  וכתב בירושלים הסופר כתבו אם אבל בגט, המסומן
זה  הרי העדים עליו חתמו ושם ללוד והעבירו בלוד שנכתב

בגט. המוזכר מקום באותו העדים וחתמו הואיל כשר,

.ÂÎÔÓf‰ epnÓ C˙Á95ÌL ·˙k ‡lL B‡ ;dÏ B˙e »«ƒ∆«¿«¿»»∆…»«≈
˙aLa :‡l‡ ,ÌBi‰96L„ÁÓ ‰iL B‡ ‰BL‡¯ «∆»¿«»ƒ»¿ƒ»≈…∆

‡ÏÂ ,˙ÈBÏt ‰La :B‡ ,ÈBÏt L„Áa :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿…∆¿ƒ¿»»¿ƒ¿…
Úe·La :·˙k elÙ‡ ,L„Á‰ ¯ÈkÊ‰97¯Lk - ÈBÏt98. ƒ¿ƒ«…∆¬ƒ»«¿»«¿ƒ»≈

:BÚÓLnL ;¯Lk - ‰ÈzL¯b ÌBi‰ :Ba ·˙k Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««≈«¿ƒ»»≈∆«¿»
.Ëb‰ Ba ‡ˆiL ‰f‰ ÌBi‰««∆∆»»«≈

עדים.95) בו וחתמו בגט הזמן שכתב שבוע.96)לאחר
יובל.97) של פלונית לכתחילה.98)שמיטה בו להינשא

ידעו  וכולם רמאות, מעשה היא מהגט זמן חתיכת כי
אשתו  פירות למכור כדי או קרובתו על לחפות כדי שחתכו
ברורות. בראיות אחריו לבדוק ויבואו להפסידה הגט אחרי

.ÊÎB˙B‡ ˙eÎÏÓÏ ÔÈhba ÔÈBÓ e‰iL ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆¿ƒ«ƒƒ¿«¿
ÔÓf‰99˙eÎÏÓ ÌBÏL ÌeMÓ ,100˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k . «¿«ƒ¿«¿»«¿≈«¿

˙Èa‰ ÔÈ·Ï B‡ ,‰È„n‰ d˙B‡ ˙eÎÏÓ dÈ‡L101B‡ , ∆≈»«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ
Ba ˙BÓÏ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ C¯c Ì‡ :˙Èa‰ Ôa¯ÁÏ¿À¿«««ƒƒ∆∆«¿≈»ƒ¿

¯Lk ‰Ê È¯‰ -102È¯‰ - Ba ˙BÓÏ Ôk¯c ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿¬≈
ÏeÒt ‰Ê103B‡ ÔÈhba ˙BÓÏ Ï‡¯OÈ Ïk e‚‰ ¯·Îe . ∆»¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ
‰¯ÈˆÈÏ104‡e‰L ÔBc˜Ó ÒB¯cÒkÏ‡ ˙eÎÏÓÏ B‡ «¿ƒ»¿«¿¬∆¿«¿¿À¿∆

ÔÓÊ B˙B‡ ˙eÎÏÓ ÌLÏ ·˙k Ì‡Â .˙B¯ËL ÔÈÓƒ¿«¿»¿ƒ»«¿≈«¿¿«
‰Ê È¯‰ - ˙eÎÏÓ d˙B‡ ˙eL¯ da LiL ‰È„Óa«¿ƒ»∆≈»¿»«¿¬≈∆

¯Lk105. »≈

הגט.99) סידור בזמן השולט [=המלך] המלכות
אנו 100) חשובים שיאמרו עמהם, שלום לנו "שיהא

בשמנו". שטרותיהם שכותבים וכך 101)בעיניהם כך

המקדש. בית על 102)לבניין מקפידה המלכות אין שהרי
בה 103)כך. שמרדו וחושדת כך, על מקפידה המלכות כי

ממנה. יותר אחרת מלכות לבריאת 104)ומחשיבים
אם 105)העולם. ליצירה, לכתוב שנהגו אחרי כלומר,

כשר. זה הרי מדינה אותה מלכות לשם היום כתב

.ÁÎ,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓpL B‡ ;ÌÈL B‡ ÌÈÓÈ ¯·c‰ ¯Á‡˙Â¿ƒ¿«≈«»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿»«≈»≈
,ÌÈL ‰nk ¯Á‡ ¯Lk ¯Á‡ Ëb dÏ ·zÎÏ eÎ¯ˆ‰Â¿À¿¿ƒ¿…»≈«≈»≈«««»»ƒ
ÌB˜Óe ‰·È˙k‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¯‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿
‡ÏÂ 'e·˙k' Ba ÏÚa‰ Ô‰Ï ¯Ó‡L ÔÓf‰ ‡Ï ,‰·È˙k‰«¿ƒ»…«¿«∆»«»∆«««ƒ¿¿…
Ô‰Ï ¯Ó‡Lk ÌÈÏLe¯Èa eÈ‰ ?„ˆÈk .ÌB˜n‰ B˙B‡«»≈«»ƒ»«ƒ¿∆»«»∆
Ô‰ È¯‰Â ÔÒÈ „Ú e¯Á‡˙Â ,È¯L˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰Â¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬«ƒ»«¬≈≈
·zÎ ÌML „BÏ·e ÔÒÈpÓ Ëb‰ ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk - „BÏa¿¿ƒ¿««≈ƒƒ»¿∆»ƒ¿»

˙B¯ËL ¯‡Lk ,Ëb‰106. «≈ƒ¿»¿»

יש 106) - העדים שכן "כל מיימוניות": ב"הגהות וכתוב
אף  וחתימתו הגט כתיבת בשעת שם שעומדים מקום לכתוב
יבואו  עדים, שם יהיו לא אם כי דירתם, עיקר שאינו פי על

שם". היו לא שהרי ומזוייף, כשמם חתמו אחרים לומר:

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
פסול 1) גט בין מה הסופר, שכר בגט, שליחות דין בו ביאר

שבעתתו  מי או שיכור הבעל, של "תנו" אמירת בטל, לגט
ונתחרש  שנשא פקח הגט, כתיבת לענין נשתתק או רעה רוח

בגט. כפיה דיני חרש, כשהיה שנשא או

.‡Ô˙Â ˙˙È¯k ¯ÙÒ dÏ ·˙ÎÂ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«»≈∆¿ƒÀ¿»«
,BÏ ·zÎÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa ·˙Bk‰ „Á‡ - d„Èa¿»»∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ¿…

dÏ ÔzÏ ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ B„Èa Ô˙Bp‰ „Á‡Â2‡Ï . ¿∆»«≈¿»∆»«¿«≈ƒ≈»…
‡l‡ ˙L¯b˙Ó ÔÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ '·˙ÎÂ' ¯Ó‡∆¡«¿»«∆»¿ƒ«∆≈ƒ¿»∆∆∆»

·˙Îa3dÓˆÚÓ Áwz ‡lL - 'Ô˙Â' ,4. ƒ¿»¿»«∆…ƒ«≈«¿»

פ"ה 2) (ברכות כמותו" אדם של "שלוחו היא: הלכה כי
ב). מא, וקידושין בקידושין,3)מ"ה, כמו בכסף ולא

ה"ג. פ"א, לעיל הי"ב.4)וכמבואר פ"א, לעיל כמבואר

.·È¯‰ - ÈzL‡Ï e˙e eÓ˙ÁÂ Ë‚ e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¬≈
ÔÈ·˙Bk el‡5ÔÈÓ˙BÁÂ6ÂÈÁeÏL Ô‰ Ô‰Â ,dÏ ÔÈ˙BÂ ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¿≈≈¿»

ÂÈ„Ú Ô‰ Ô‰Â7Ë‚ ÈÏ ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿≈≈≈»¿≈ƒ»««≈¿…ƒ≈
ÌzÁÏ ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡Â ,ÈzL‡Ï8ÌÈÓ˙BÁÂ ÌÈ·˙Bk - ¿ƒ¿ƒ¿»«»≈ƒ«¿…¿ƒ¿¿ƒ

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ba L¯‚Ó ‡e‰Â ,BÏ ÌÈ˙BÂ9. ¿¿ƒ¿¿»≈¿»≈∆ƒ¿∆

כותבו.5) מהם אחד ואע"פ 6)כלומר, א. סה, גיטין
לקמן  כמבואר הגט, על לחתום לסופר אסור שלכתחילה
לסופר  רבינו כאן התיר זאת בכל שם, ובביאורנו הכ"ז, פ"ט
את  נותנים השני והעד שהוא מפני לכתחילה, בו לחתום
עדי  שישנם וכל מסירה, עדי כאן יש הרי לאשה, הגט
חתמו  הסופר אם אפילו לכתחילה הגט כשר מסירה,
נתכוין  לא כאן גם רוקח' ה'מעשה ולדעת (לחםֿמשנה).
שהלך  כגון הדחק, בשעת אלא לכתחילה זה להכשיר רבינו
שלא  ובכדי אחר, עיכוב איזה אירע או הים למדינת הבעל
וכן  ולחתמו, לכתבו העדים יכולים עגונה האשה תשאר
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מתניתין  בדיבורֿהמתחיל ב סו, בגיטין ה'תוספות' כתבו
סי' לאהע"ז יוסף' 'בית דברי והשווה הרביעי. בתירוצם מני,
אלא  הכשיר שלא כאן רבינו דברי מפרש הוא שגם קל,

בקידושין 7)בדיעבד. כמבואר עד, להיות כשר שליח כי
הט"ז. פ"ג, אישות הל' לעיל והשווה א. אמר 8)מג, ולא

לה. ליתנו כתיבת 9)להם אחרי עמה יתייחד שלא והוא
יאמרו  "שלא פסול, גט זה הרי - עמה נתייחד שאם הגט,
להקשות, ואין ה"ה. פ"ג לקמן כמבואר לבנה", קודם גיטה
פ"א  לעיל ומבואר 'מוקדם', הוא והרי כזה, גט כשר איך
באותו  ונחתם שנכתב כל כי - פסול, מוקדם שגט הכ"ה,
רבינו  הקפיד ולא נתינתו, שאיחרו אע"פ מוקדם זה אין היום
לעיל  כמבואר חתימתו, לפני כתיבתו הקדים שלא אלא
מתכוין  והוא זינתה כבר שמא לחוש יש כי שם, בביאורנו
לפני  כתיבתו תאריך מקדים הוא ולפיכך עליה, לחפות
שלפיכך  לומר אין בזמנו, וחתמו כשכתבו כאן אבל זנותה,
ידע  מנין כי עליה, ויחפה תזנה שמא לנתינה, הקדימו

רוקח'). ('מעשה בעתיד שתזנה

.‚BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ëb ÔÈ·˙BÎÂ10. ¿¿ƒ≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ
Ba eÓ˙ÁÂ e·˙kL ¯ÙBq‰Â ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆»¿¿»¿
‡È‰ BzL‡Â ÈBÏt ‡e‰ ‰fL ÌÈÚ„BÈÂ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙ÈBÏt11Ì‰È˙BÓML ÌÈL ÌB˜Ó B˙B‡a eÈ‰ Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒ»¿»¿«ƒ∆¿≈∆
Ì‰Ó „Á‡ L¯‚Ó ÔÈ‡ - ÌÈÂL Ì‰È˙BL ˙BÓLe ÌÈÂL»ƒ¿¿≈∆»ƒ≈¿»≈∆»≈∆
˙L‡Ï BÎÈÏBÈÂ Ëb ·zÎÈ ‡nL ;B¯·Á „ÓÚÓa ‡l‡∆»¿«¬«¬≈∆»ƒ¿…≈¿ƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ‰p¯Ò‡ÈÂ B¯·Á12. ¬≈¿««¿∆»»»

קסז.10) (בבאֿבתרא והסכמתה לדעתה צריכים אנו שאין
שם). האיש 11)וברשב"ם ימציא שמא לחוש יש כי שם.

ה'כסף  ולדעת כדין. שלא בו ותינשא אחר, לאשת זה גט
אלא  והאשה, האיש את הסופר שיכיר צורך אין משנה'
חותם, כשאינו אבל הגט, על החתומים העדים אחד כשהוא
הל' רבינו מדברי נראה וכן אותם. להכיר חייב הסופר אין
בלבד. העדים אלא שם הזכיר שלא ה"ג, פכ"ד ולוה מלוה

בעלה 12) על תיאסר וממילא כדין, שלא לאחר בו שתינשא
בעיר  שמו שהוחזק "וכל ב'). עמוד שם (ב"ב  הראשון
והוא  אחר, שם לו יש שמא לו חוששים אין יום, שלשים
סוף" לדבר אין כן שאם קנוניא, ולעשות לרמות כדי שינהו

ה"ד). פכ"ד, ולוה מלוה הל' רבינו (מלשון

.„‰kq‰ ˙ÚL·e13ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk ƒ¿«««»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆≈
ÌÈ¯ÈkÓ14¯ÙBq‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .15.ÌB˜Ó ÏÎa «ƒƒ¿»ƒ»∆∆¿««≈¿»»

עכשיו,13) יכתבוהו לא ואם למות, מסוכן שהבעל כגון
א.14)אימתי? סו, על 15)גיטין תורה, שמדין אע"פ

ונתן  . . . "וכתב כתוב: שהרי הסופר, שכר לתת הבעל
חכמים  תקנו - הכתיבה שכר לתת שעליו נמצא בידה",
השכר  בגלל גיטה את להשהות שלא כדי השכר תתן שהיא
שם). וברשב"ם קסח. (בבאֿבתרא ותתעגן לתת, ירצה שלא
נתן  הוא כאילו משלמת, שהאשה הזוז את חכמים לו והקנו
כ. (גיטין הפקר ביתֿדין הפקר הכלל: ע"פ משלו, לסופר

שם). וברש"י

.‰,·˙k :¯ÙBqÏ BÓˆÚ ÏÚa‰ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ¿»ƒ∆…«««««¿«≈¿…

eÓ˙Á :ÌÈ„ÚÏÂ16ÔÈc ˙Èa BÏ e¯Ó‡L È¯‰ .17B‡ ¿»≈ƒ¬…¬≈∆»¿≈ƒ
Le·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,EzL‡Ï Ëb ·zÎ :ÌÈ18, ¿«ƒƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿»«»∆ƒ¿

ÔÓˆÚ Ô‰ e·˙ÎÂ19¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ba eÓ˙ÁÂ20Ï·‡ . ¿»¿≈«¿»¿»¿¬≈∆»≈¬»
ÏÚ Û‡ ,eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏÂ ·˙ÎÂ ¯ÙBqÏ Ì‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿≈¿≈¿»«¿¿≈ƒ¿»¿««
BzL‡Ï ‰Ê Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ÏÚaÏ e‰e˙e e¯ÊÁL Ètƒ∆»¿¿»«««¿»«¿»«≈∆¿ƒ¿
‡lL ÈÓ B·˙k È¯‰L ;ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙaƒ¿≈≈ƒ¬≈∆≈»≈∆¬≈¿»ƒ∆…

B·˙ÎÏ ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡21. »««««¿»¿

בסמוך.16) יתבאר והטעם א. עב, שלשה 17)גיטין של
שיחתמו.18)חכמים. להם אמר מהם.19)וגם אחד

ב.20) סו, לעשות 21)גיטין יכולים הם שאין ב. עא, שם
אלא  להם מסר לא כי במקומם, שלוחים והעדים הסופר את
כוח  בדברים אין כי לשליח" נמסרים אינם ו"דברים דברים,
ע"י  שנשלח לגט (בניגוד לאחר ונמסרים חוזרים להיות
שהדגיש  וזהו שני), שליח לידי למסרו השליח שיכול שליח,
לא  הם, שביתֿדין אע"פ ביתֿדין", לו שאמרו "הרי רבינו:
הם  אלא במקומם שלוחים שימנו כוחם ליפות התכוין
ולא  "כתבו", להם: אמר בפירוש שהרי יכתבוהו. בעצמם
בפירוש  ואם סו:). (גיטין בטל הגט ולפיכך תנו. להם: אמר
לכתוב  לאחרים לומר במקומו שלוחים שיהיו להם יאמר

הבאה. בהלכה בסמוך יתבאר ולחתום,

.ÂËb ·zÎÈÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ B‡ ÌÈLÏ ¯Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿¿≈¿ƒ¿…≈
·˙ÎÂ ¯ÙBÒÏ e¯Ó‡Â ,eÓzÁÈÂ ÌÈ„ÚÏ e¯Ó‡Â ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…¿»¿¿≈¿»«
¯ÙBÒÏ e¯Ó‡ :ÌÈLÏ ¯Ó‡L B‡ ;eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏe»≈ƒ¿»¿∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«≈

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - eÓ˙Á Ìz‡Â ÈzL‡Ï Ëb ·zÎÈÂ22. ¿ƒ¿…≈¿ƒ¿ƒ¿«∆¬…¬≈∆≈»
ÔÈ·MÈ˙Óe23·B¯˜ ‡e‰L ÈtÓ ,‰a¯‰ ‰Ê ¯·„a ƒ¿«¿ƒ¿»»∆«¿≈ƒ¿≈∆»

ÏËa Ëb ˙BÈ‰Ï24. ƒ¿≈»≈

שלוחים 22) עשאם בפירוש שהרי הוא, כשר גט התורה מן
תשכור  שמא חשש משום פסלוהו, שהחכמים אלא לכך,
לחתום, ולעדים לכתוב לסופר בעלה בשם שיאמרו עדים
בעצמם  שהם השני, בדין ואפילו ציוה. שהבעל יסברו והם
בגלל  לפסלו חכמים גזרו הבעל, מפי שמעו והם החותמים,

סז.). (שם הראשון שתתיישב 23)הדין עד בדבר מעיינים
ברש"י). סג: (שם בסוגיא 24)הדעת שהרי התורה, מן

קולו  שישמעו עד בטל הגט "הרי אמרו: עב.) (שם אחרת
אם  רבינו ומסופק חתומו", ולעדים כתוב לסופר שיאמר
כיון  מדבריהם' 'פסול אלא אינו אולי או התורה, מן בטל
שלוחים  לעשות יבואו שמא 'גזירה' משום אלא פסולו שאין
אין  זה, בגט נשאת אם ולפיכך לכך. נתמנו שלא במקום
אלא  כרחו, בעל השני מבעלה להוציאה יכול ביתֿדין
מעצמו. יגרש והוא בטל, להיות קרוב שהגט לבעל מודיעים
אין  וגם לגמרי, כשרים אינם כה, עד להם שנולדו והבנים
למעלה  וראה (כסףֿמשנה). ממזר ספק של דין להם

ה. להלכה בביאורנו

.Ê¯eaÁa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó ÏkL ?ÏË·Ï ÏeÒt ÔÈa ‰Óe«≈»¿»≈∆»»∆∆¡«¿ƒ
‰¯Bz‰ ÔÓ ÏËa ‡e‰ ,ÏËa ‡e‰L Ëba ‰Ê25ÏÎ·e ; ∆«≈∆»≈»≈ƒ«»¿»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÏeÒt ‡e‰ ,ÏeÒt ¯Ó‡pL ÌB˜Ó26. »∆∆¡«»»ƒƒ¿≈¿ƒ

ממזר"25) והולד תצא נשאת ואם איש, אשת היא "ועדיין
עיי"ש). ה"א, פ"י ואם 26)(לקמן לכתחילה, תנשא "ולא
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כשר  אחר גט לה וכותבים כשר, והולד תצא לא נשאת
עיי"ש). ה"ב, (שם בעלה" תחת והיא לה ונותנים

.Á‰Ê Ë‚ ez :¯Ó‡Â ,Ìe˙Á B„Èa Ë‚ ‡È·‰L ÏÚa‰«««∆≈ƒ≈¿»»¿»«¿≈∆
dÏ ezÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï27·zÎÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡ . ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿»»««¬≈ƒƒ¿…

e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,BzL‡Ï BzÏÂ Ba ÌzÁÏÂ Ëb≈¿«¿…¿ƒ¿¿ƒ¿¿»¿¿»¿¿»¿
ÏËa Ëb‰ ‡ˆÓÂ ,dÏ28ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÏeÒt B‡ »¿ƒ¿»«≈»≈»¬≈≈¿ƒ
‰‡Ó elÙ‡ ,¯Á‡ Ëb29¯Lk Ëb d„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ,30. ≈«≈¬ƒ≈»«∆«ƒ«¿»»≈»≈

שתינשא 27) לקלקלה, כדי בפסול כתבו שמא חוששים ואין
אינו  כי פסולו, שיודע אחרי ממנו, לצאת ותצטרך לאחר
הביא  עצמו הבעל שאם א ה, בגיטין [וראה כך על חשוד
פ"ז  להלן (עי' נחתם ובפני נכתב בפני לומר צריך אינו גיטו,
שכיון  ה"ח) (עיי"ש ויערער יבוא שמא חשש ואין ה"ה.

עליו]. יערער לא בוודאי הביאו, עצמו שנכתב 28)שהוא
וכדומה. והאשה האיש בשמות שטעו כגון בטעות,

מורשים 29) ואינם שליחותם עדים עשו כבר אומרים ואין
חרס  לה וליתן לכתוב זה נתכוין לא כי שני, גט לכתוב עוד

כשר. גט אלא נאבד 30)סתם אם וכלֿשכן ב. סג, גיטין
שהרי  אחר, גט לכתוב שיכולים לה, שנתנוהו קודם הגט
שליחותם  עשו לא כן ואם לאשתו, לתת להם אמר

(כסףֿמשנה).

.ËÁÈÏLÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :ÏÚa‰ Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆«««ƒ¿¿ƒ¿¿¿»ƒ«
‡ˆÓÂ ,ÁÈÏLÏ e˙Â eÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,dÏ CÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»¿¿»¿¿»¿«»ƒ«¿ƒ¿»
eÎÏniL „Ú ¯Á‡ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÏeÒt B‡ ÏËa Ëb‰«≈»≈»≈¿ƒ«≈«∆ƒ»¿

ÔÈLe¯‚Ï ÌÈÁeÏL Ô˙B‡ ‰OÚ ‡Ï È¯‰L ;ÏÚaa31, «««∆¬≈…»»»¿ƒ¿≈ƒ
,„·Ïa ÁÈÏMÏ ezÈÂ e·zÎiL ‡l‡ ‰ˆ¯ ‡Ï ‡nLÂ¿∆»…»»∆»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»ƒ«ƒ¿«

e˙Â e·˙Î È¯‰Â ,¯Á‡ ‰OÚÓ Ba Ì‰Ï ¯‡MÈ ‡ÏÂ32, ¿…ƒ»≈»∆«¬∆«≈«¬≈»¿¿»¿
,¯Lk ¯Á‡ Ë‚ e·˙k Ì‡Â .¯Á‡ e·zÎÈ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…ƒ¿¿«≈¿ƒ»¿≈«≈»≈

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - (dÏ B˙e) ÁÈÏLÏ e‰e˙e33. ¿»«»ƒ«¿»»¬≈»≈¿…∆∆

יגרשנה.31) והוא לשליח למסרו כל 32)אלא עשו וכבר
גט 33)שליחותם. שיגיע עד שלוחים עשאם שמא כי שם.

היא  ובעיא הרבה. להטריחם רצה שלא אלא ותתגרש, לידה
ספק  היא ולפיכך ב"תיקו". ונשארה שם, גיטין בגמרא
ממזר  ספק והולד תצא נשאת ואם תנשא, ו"לא מגורשת,
ויש  ה"ג. פ"י לקמן רבינו כלשון ערוה", ספק שהיא מפני
מיד  הגט אבד אם אלא בגמרא הסתפקו שלא אומרים
גט  וכותבים חוזרים פסול, או בטל נמצא אם אבל השליח,

('מאירי'). שליחותם קיימו לא שוודאי אחר

.Èe˙e Ë‚ e·˙k :ÌÈMÓ ¯˙ÈÏ B‡ ÌÈLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ¿≈¿
‰eÁlL ,‰eL¯b ,ÈzL‡Ï34de˜·L ,35deÎ¯z ,36, ¿ƒ¿ƒ»¿»«¿»«¿«»¿«

˙¯b‡ e·˙k37¯Lk Ë‚ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - dÏ e˙e ƒ¿ƒ∆∆¿»¬≈≈ƒ¿¿≈»≈
dÏ ezÈÂ38dÏ eOÚ ,‰eÒ¯t ,‰e¯ht :Ì‰Ï ¯Ó‡ . ¿ƒ¿»»«»∆«¿»«¿¿»¬»

¯Ó‡ ‡Ï - Èe‡¯k dÏ eOÚ ,ÒeÓÈpk dÏ eOÚ ,˙ck«»¬»«ƒ¬»»»…»«
ÌeÏk39.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚ e·˙k Ì‡Â . ¿¿ƒ»¿≈¿»¿»¬≈∆≈»≈

מביתו".34) "ושלחה א): כד, (דברים הכתוב כלשון
פ"ד 35) לקמן הגט בנוסח הכתוב שבוקין", "אגרת לשון

(בראשית 36)הי"ב. האדם" את "ויגרש גרשוה, כלומר:
אדם. ית ותרך אונקלוס: מתרגם כד) "אגרת 37)ג, לשון

הגט. בנוסח לקמן המוזכרת ב.38)שבוקין" סה, גיטין
"פטרוה"39) גירושין. לשון במשמען אין אלה, שכל שם.

פטור לשון שחייבת.- חובות מעליה להקל וחובה,
גט, צרכי אם ידוע ואין צרכיה, עשיית לשון - "פרנסוה"
כחוק. - "כנימוס" מלבוש. צרכי או ליבם זקוקה תהא שלא
"כראוי" וכן וכסות, מזון חוק או חוקֿגט אם ידוע ואין

"כדת". וכן שם) (רש"י

.‡È,‰eÁÈp‰ ,‰e¯Èz‰ ,‰e·ÊÚ ,‰e‡ÈˆB‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡»«»∆ƒ»ƒ¿»«ƒ»«ƒ»
el‡ ˙BlÓ ÚÓLÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰eÏÈÚB‰ƒ»¬≈∆»≈ƒ«¿«ƒ≈

¯Á‡ ÔÈÚ B‡ ÔÈLe¯b40Ì‡Â .dÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒƒ¿»«≈¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒ
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ e˙Â Ë‚ e·˙k41. »¿≈¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

הכתוב 40) כלשון "גרשוה", לפרש אפשר "הוציאה" כי
לשון  זה אין אולי או מביתו", "ויצאה ב): כד, (דברים
היא  - "ויצאה" אלא "והוציאה" בו כתוב שלא הכתוב
אין  שמא או שבוקין", "אגרת לשון "עזבוה" וכן מעצמה.
וכן  הגט. בנוסח נזכרת אינה שהרי גירושין, לשון זו
לשון  אולי או היא, אדם" לכל "מותרת לשון: "התירוה",
וכן  וברש"י). סה: (גיטין חגורה התרת או נדרים, התרת
מגורשת  שתהיה לנפשה, לה הניחו לפרש: אפשר - הניחוה
- "הועילוה" וכן עליה. תכבידו ואל לה הניחו או ממני,
תועלת  או גירושין תועלת אם ידוע ואין תועלת, לה עשו

בספק.41)אחרת. ונשארה נפשטה, שלא בעיא שם, גיטין

.·ÈÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ
„Ú BzL‡Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡Â ,B„Èa ÏÚaÏ ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«««¿»¿≈¿ƒ¿ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ - dÏ e˙ Ì‡Â .dÏ ÔzÏ Ì‰Ï ¯Ó‡iL42. ∆…«»∆ƒ≈»¿ƒ»¿»≈≈
‡e‰Â ,ÔkÒÓa Ï·‡ ;‡È¯·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿À»¿
BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â ‰¯‰Óa ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL Ì„‡»»∆»«»»∆√ƒƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»»»¿

„iÓ43¯ÏB˜· ‡ˆBi‰Â ,44ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ elÙ‡45, ƒ»¿«≈«»¬ƒ«ƒ¿≈»
Ìia L¯ÙÓ‰Â46‡¯iLa ‡ˆBi‰Â ,47Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿»«ƒ¿≈

¯·c‰L ;dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿«¿¿¿ƒ¿»∆«»»
dÏ ÔzÏÂ ·zÎÏ ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ ‡lL Úe„È48. »«∆…ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…¿ƒ≈»

"רצה 42) - לה" "תנו אמר: שלא שכיון במשנה. א סו, שם
בה". ה"ה,43)לשחק פ"ו גיטין וב'ירושלמי' ב. סה, שם

כל  כדרך - חולה חולה? בין מה מסוכן בין "מה אמרו:
קרובים  - הארץ דרך החולי, עליו שקפץ כל - ומסוכן הארץ,
(שלא  ימים שלושה לאחר והרחוקים מיד, אצלו נכנסים
ואלו  אלו - החולי עליו קפץ ואם חולה). שם עליו להטיל
אמורים  דברים "במה שכתב מה ולפי"ז מיד". אצלו נכנסים
מסוכן  שאינו חולה והואֿהדין דוקא, לאו בריא - בבריא"

לחםֿמשנה). מאת 44)(עי' לידון הסוהר מבית "שיוצא
קולר  מ"ה). פ"ו, גיטין למשנה בפירושו רבינו (לשון המלך"

אסיר. בצואר ברזל שלשלת בה 45)- שאין עבירה על
סכנה" בחזקת קולר "שכל ממון, עונש אלא מות עונש

שם). לים.46)('ירושלמי' היבשה מן יוצא 47)מפליג
חבורה. עם לא 48)למדבריות ובהלתו, טרדתו ומתוך

זכיה  בהל' וראה שם). (גיטין, לה" "תנו לומר: הספיק
הכ"ד. פ"ח ומתנה

.‚ÈeÓ˙ÁÂ e·˙ÎÂ ,ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡L ‡È¯a»ƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿¿»¿
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„iÓ BÓˆÚ ‚¯‰Â ,dÏ e˙Â49BÓˆÚ CÈÏL‰L ÔB‚k , ¿»¿»¿»««¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒ«¿
¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ÌiÏ BÓˆÚ ÏÈt‰ B‡ ‚b‰ ÔÓ50. ƒ«»ƒƒ«¿«»¬≈∆≈»≈

Ë‚ BÈ‡ - ˙ÓÂ ÏÙÂ Áe¯‰ ezÙÁ„e ‚bÏ ‰ÏÚ51˜ÙÒ . »»««¿»«»«¿»«»≈≈≈»≈
t‰Ëb ‰Ê È¯‰ - Áe¯‰ ezÙÁc ˜ÙÒ BÓˆÚ ÏÈ52„Ú , ƒƒ«¿»≈¿»«»«¬≈∆≈«

‰È‰L ÈÓ ÔÎÂ .ezÙÁc Áe¯‰L È‡cÂa EÏ Ú„eiL∆ƒ»«¿¿««∆»«¿»«¿≈ƒ∆»»
Ëb ·zÎÈ ÈÏB˜ ÚÓBM‰ Ïk :¯Ó‡Â ,¯Baa CÏLÓÀ¿»«¿»«»«≈«ƒƒ¿…≈

ÈzL‡Ï53eÚ„iL ,‡e‰Â .dÏ ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿»¿∆»¿
B˙B‡54È¯‰ - e‰e¯Èk‰ ‡ÏÂ e‰eÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¿««ƒ∆∆¡¿…ƒƒ¬≈

ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙BkL ,‡e‰ ‰kq‰ ˙ÚLk ‰fL ;¯Lk ‰Ê∆»≈∆∆ƒ¿«««»»∆¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡55˙BkÓ Ba eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈»«ƒƒ¿≈ƒ∆»¿«

˙BÚ¯56Ba eËÁL elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÈÁiL ¯LÙ‡ È‡L »∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆≈∆¬ƒƒ¿¬
ÔÈÓÈÒ ·¯57È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :¯Ó‡Â ÊÓ¯Â , …ƒ»ƒ¿»«¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ÈÁ ‰zÚ È¯‰L ;ezÈÂ e·zÎÈ el‡≈ƒ¿¿¿ƒ¿∆¬≈«»«««ƒ
˙eÓÏ BÙBqL58. ∆»

סה:)49) שם הרשב"א נוסחת (לפי פ"ד גיטין [בתוספתא
ספק  נפל, מעצמו ב"ספק זהו "מיד", שצריך שמה נראה,
משמע  ה"ו פ"ו גיטין ב'ירושלמי' אבל דחפתו", הרוח
בן  שמעון "רבן שם: אמרו שכן "מיד", צריכים שלעולם
שטעם  ונראה גט". זה הרי נפל, אתר על אם אומר, גמליאל
שעכשיו  שכשם תחילתו, על סופו הוכיח לומר שאין הדבר:
זמן]. לאחר ולא מיד אלא בתחילה, גם היה כן מבוהל, הוא

סופו 50) שהוכיח מפני "תנו". להם אמר שלא אףֿעלֿפי
החלטתו  מחמת בהול והיה לה, ליתנו שנתכוין תחילתו על
סו. (גיטין "ותנו" המילה ממנו נשמטה ולכן להתאבד,

והריהו 51)במשנה). להתאבד, שרצה הוכחה כאן שאין
(שם). בריא שציוה 52)כשאר אחרי מיד שנפל כגון

סברא  יש כלומר לכאן, ופנים לכאן פנים ויש הגט, לכתוב
גיטין  ('ירושלמי' הרוח שדחפתו סברא ויש עצמו, שהפיל
ויש  לחםֿמשנה). ועי' הכסףֿמשנה. וכפירוש ה"ו, פ"ו
בשם  (כסףֿמשנה גט" ספק זה "הרי רבינו בדברי מביאים
(ועי' זמן לאחר כשנפל מדובר זה, ולפי וה'טור'). הרא"ש

אשתו.53)לחםֿמשנה). ושם שמו שפלוני 54)ופירש
פלונית. לאשתו בעל הוא ה"ד 55)זה לעיל כמבואר פניו,

לקמן  והשווה סו.). הכ"ג.(גיטין מחותך 56)פי"ג, שהיה
וכדומה. חרב ע"י בגופו הרבה והוושט 57)חתכים הקנה

אלא  דוקא, לאו הוא "רוב" רבינו שכתב ומה שבצואר.
(לחםֿמשנה). גמירא עד לנשחטו זה 58)הואֿהדין אין

שדעתו  גוסס, וכלֿשכן ע:). (גיטין מיתה לאחר כגט
סימנים  רוב בו מנשחטו ועדיף לגרש, שיכול עליו מיושבת
לחיים  ומיעוטם למיתה רובם גוססים ואילו למות, שמוכרח

ס"ז). קכא, סי' אהע"ז שו"ע וראה מיימוניות', ('הגהות

.„È¯Ó‡Â ,B˙B‡ ˙˙Ú·Ó ‰Ú¯ Áe¯ ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»«»»¿«∆∆¿»«
¯Ó‡ ‡Ï - ÈzL‡Ï Ë‚ e·˙k :ÈÏÁ‰ Ba ÏÈÁ˙‰Lk¿∆ƒ¿ƒ∆√ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ…»«

˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚc ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌeÏk59¯BkL ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈∆≈«¿¿»¿À∆∆¿≈ƒ
ËBÏ ÏL B˙e¯ÎLÏ ÚÈb‰L60È¯‰ - ÚÈb‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿ƒ¿∆¿ƒ…ƒƒ«¬≈

˜ÙÒ ‰Ê61. ∆»≈

סז:).59) (גיטין כשוטה שעה באותה שאינו 60)והריהו
"ולא  לג): יט, (בראשית בו שנאמר כלוט עושה, מה יודע

פכ"ט  מכירה בהל' רבינו וכלשון ובקומה", בשכבה ידע
ומקור  עושה". מה יודע ואינו שעושה השיכור "והוא הי"ח:
א. סה, בעירובין כלום, שיכור מעשה שאין רבינו דברי

של 61) לשכרותו הגיע לא שעדיין לנו ברור אפילו משמע
שם  בעירובין אמרו שהלא תמוה, וזה ספק. זה הרי לוט,
בשם  מביא קכא, בסי' ה'טור' אולם דבר. לכל כפיקח שהוא
הרי  - לוט של לשכרותו הגיע אם ספק הדבר "היה רבינו:
בו  מסופקים ואנו הרבה כשנשתכר דוקא משמע ספק". זה
דברי  והשווה ספק. זה הרי לוט, של לשכרותו הגיע אם
זה". בדבר "ומתיישבים הי"ח: פ"ד, אישות הל' לעיל רבינו

.ÂË,ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙k :‡È¯a ‡e‰Lk ¯Ó‡»«¿∆»ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈ·˙BÎÂ ‡È¯·iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ˙Ú· Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿««¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿¿ƒ

dÏ ÔÈ˙BÂ62¯Á‡ Ba CÏn‰Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿ƒ»≈««
‰Ê È¯‰ - ‡È¯·iL Ì„˜ e˙Â e·˙k Ì‡Â .‡È¯·‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»¿…∆∆«¿ƒ¬≈∆

ÏeÒt63. »

הרי 62) שאז לכתבו אפשר אי שיבריא ולפני ב. ע, גיטין
ללמוד, יש ומכאן מיושבת. דעתו ואין הואיל כשוטה, הוא
שפוי  שיהא בו לדקדק צריך מרע' 'שכיב של גט שהכותב
הריהו  - דעתו תטרף שאם ונתינתו, כתיבתו בשעת בדעתו

קכא,כשו  סי' אהע"ז בשו"ע וכן מיימוניות', ('הגהות טה
הואיל 63)ס"ד). הוא, כשר התורה מן אבל מדבריהם,

לאהע"ז  (הגר"א בדעתו ושפוי בריא היה אמירתו ובשעת
רוקח'). ב'מעשה וכן ד, ס"ק קכא, סי'

.ÊË˜zzLpL ÈÓ64‰BÎ BzÚ„ È¯‰Â65:BÏ e¯Ó‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈«¿¿»¿»¿
ÔÈk¯‰Â ,EzL‡Ï Ëb ·zÎ66B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ

ÔÈ‚e¯Òa ÌÈÓÚt LÏL67Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ; »¿»ƒ¿≈ƒƒ»«»∆«««
Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ68B˜„·Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .ezÈÂ e·zÎÈ el‡ È¯‰ - ¿«≈≈¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿
‰ÙÈ ‰ÙÈ69:B„Èa ·˙k Ì‡ ÔÎÂ .BzÚ„ ‰Ù¯Ë ‡nL , »∆»∆∆»ƒ¿¿»«¿¿≈ƒ»«¿»

ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ÈzL‡Ï Ë‚ e˙e e·˙kƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ
dÏ70ÂÈÏÚ ˙·MÈÓ BzÚ„ ‰˙È‰ Ì‡ ,71ÈÓ ÔÈc ÔÈ‡L ; »ƒ»¿»«¿¿À∆∆»»∆≈ƒƒ

L¯Á‰ ÔÈ„k ˜zzLpL72. ∆ƒ¿«≈¿ƒ«≈≈

(משנה 64) הדיבור כח ממנו ניטל מחלה, מאיזו כתוצאה
סז:). שהוא 65)בגיטין אלם, אלא שאינו כיון [כלומר,

בניגוד  נכונה, דעתו שתהא אפשר מדבר, ואינו השומע חרש
דעתו  ואין כשוטה שהוא מדבר, ואינו שומע שאינו לחרש
הי"א]. עדות מהל' בפ"ט רבינו שכתב כמו נכונה,

ו.66) הערה פ"א למעלה וראה בהפסקות.67)הטה.
וחוזרים  מסויימת, שעה לשאילה הרכנה בין ממתינים
הי"ב. שמע קריאת מהל' בפ"ב וראה אותו. ושואלים

שראוי 68) דבר ועל לאו, - לאו עליו לענות שראוי דבר על
אלא  לענות צריך שאין רבינו מדברי ונראה הן. - הן לענות
ושתי  אחד לאו או לאוין, ושני אחד הן בלבד: שאלות שלש
בלשון  הבאה בהערה וראה (כסףֿמשנה). הן פעמים

פירות 69)ה'ירושלמי'. על החמה בימות אותו שואלים
הגשמים  בימות אותו שואלים וכן הגשמים, בימות המצויים
ה"א, פ"ז גיטין וב'ירושלמי' (שם). החמה ימות פירות על
אומר  והוא לאמך הן, אומר והוא לאשתך גט נכתוב אמרו:
- לבתך הן, - לאשתך לאו, - לאחותך הן, - לאשתך לאו,
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"ויפליג  אומר: שם) (גיטין, למשנה בפירושו ורבינו לאו.
למעלה  (וראה שאפשר" מה בכל הנסיון צדדי בכל בה

סו). א.70)הערה עא, דעתו 71)גיטין שאין כלומר,
כמו  פעמים שלש בדיקה צריך אינו אבל עליו. מטורפת
"מי  ה"ג: מכירה מהל' בפכ"ט רבינו כתב וכן ראש. בהרכנת
שבודקים  כדרך שיבדק והוא וכו' מקח מקחו שנשתתק
מהל' בפ"ד אבל (כסףֿמשנה), ידו" בכתב יכתוב או לגיטין,
ידו  בכתב וכתב נשתתק "אפילו רבינו: כתב ה"א, נחלות
הרי  לגיטין", שבודקים כדרך אותו בודקים יורשו, שזה
וצ"ע. אותו, בודקים - ידו בכתב כתב אם שאפילו

רמיזותיו 72) על סומכים שאין מדבר, ואינו שומע שאינו
הבאה. בהלכה כמבואר שם), (גיטין כתבו על ולא

.ÊÈL¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk ‡OpL ÈÓ73‡Â ,CÈ¯ˆ ÔÈ ƒ∆»»¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
‡È¯·iL „Ú ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ - ‰hzL ¯ÓBÏ74. «ƒ¿«»≈ƒ¿»«∆«¿ƒ

Û‡ ,B·˙k ÏÚ ‡ÏÂ L¯Á‰ ˙ÊÈÓ¯ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ«¿ƒ««≈≈¿…«¿»«
ÂÈÏÚ ˙·MÈÓe ‰BÎ BzÚcL Èt ÏÚ75‡O Ì‡ Ï·‡ . «ƒ∆«¿¿»¿À∆∆»»¬»ƒ»»

ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ;‰ÊÈÓ¯a L¯‚Ó - L¯Á ‡e‰Lk ‰M‡ƒ»¿∆≈≈¿»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈLec˜76ÒBkL ÌLÎe , ƒƒƒ«»¿∆≈«¿¿≈∆≈

‰ÊÈÓ¯a ‡ÈˆBÓ Ck ‰ÊÈÓ¯a77. ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»

הקודמת.73) בהערה כנ"ל גמורה, גיטין,74)חרשות
חכמה" קידושי להפקיע חרשות בגירושי כח "שאין שם:

שם). רש"י מפני 75)(לשון לגרש יכול אינו ושוטה שם.
אינו  "נשתטה קיב:) (יבמות שנינו וכן דעת, בן שאינו
"ולא  רבינו: אומר ה"ט, פ"ט עדות ובהל' עולמית". מוציאה
בלבד, אבנים וזורק כלים ומשבר ערום מהלך שהוא שוטה
תמיד  משובשת דעתו ונמצאת דעתו שנטרפה מי כל אלא
וכן  . . . יחשב שוטים ובכלל . . . הדברים מן בדבר
הם  הרי ביותר והמשתגעים בדעתם והנחפזים המבוהלים

השוטים". ה"ט.76)בכלל פ"ד, אישות הל' לעיל
שם.77) יבמות,

.ÁÈ‰pË˜ Lc˜Ó‰78‰È·‡ È„È ÏÚ79‡È‰Lk dL¯‚Â , «¿«≈¿«»«¿≈»ƒ»¿≈¿»¿∆ƒ
dhb Ïa˜Ó ‰È·‡ - ‰pË˜80·‡‰ „ÈÏ Ëb ÚÈbiMÓe , ¿«»»ƒ»¿«≈ƒ»ƒ∆«ƒ«≈¿«»»

‰L¯b˙81‰¯Ú ‡È‰Lk dL¯b .82Ëb‰ ÚÈb‰ Ì‡ , ƒ¿»¿»≈¿»¿∆ƒ«¬»ƒƒƒ««≈
‰L¯b˙ - ‰È·‡ „ÈÏ B‡ d„ÈÏ83‰¯Ú ‰OBÚ ÔÈ‡Â . ¿»»¿«»ƒ»ƒ¿»¿»¿≈»«¬»

‰È·‡ ÈiÁa dÏÚa „iÓ dhb Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ò¯‡Ó‰84; «¿…»»»ƒ«¿«≈ƒ»ƒ««¿»¿«≈»ƒ»
‰Ò¯‡Ó‰ Bz·Ï Ëb‰ Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ ·‡‰ Ï·‡¬»»»∆»ƒ«¿«≈«≈¿ƒ«¿…»»

‰¯Ú ÔÈa ‰pË˜ ÔÈa85. ≈¿«»≈«¬»

אחד.78) ויום שנה י"ב מבת אביה 79)פחותה שקיבל
שנאמר 80)קידושיה. קידושיה, לקבל זכאי שהוא כשם

מקבל  הוא כך הזה", לאיש נתתי בתי "את טז): כב, (דברים
השוה  והיתה", . . . "ויצאה ב): כד, (שם שנאמר גיטה, את
א. מז, בכתובות כמבואר (קידושין), להויה (גירושין) יציאה

גיטה"81) את מקבלין ואביה היא המאורסה "נערה שדוקא
האי  רב דעת וכן שם, (רש"י קטנה ולא במשנה) סד: (גיטין
ד"ה  ב'תוספות' (ועיי"ש שם והרי"ף שם), (ב'מלחמות' גאון

שערות,82)נערה). שתי והביאה שנה לי"ב כשהגיעה
ה"ב. פ"ב, אישות הל' לעיל שם,83)כמבואר גיטין

תנאֿקמא. כדעת לא 84)במשנה, כי ב מד, קידושין

וכשמת  אביה, במקום שליח לעשות ידה את התורה חיזקה
כאחת  שליח לעשות ויכולה עצמאית, היא הרי אביה
ה"א. פ"ו, לקמן מבואר קבלה שליח ודין הגדולות.

היא 85) הרי גיטה את השליח ומשקיבל א. סה, גיטין
יכול  הבעל ואין האב, ליד הגט הגיע שלא אע"פ מגורשת
לאביה  אין משנשאת אבל המאורסה, בתו ודוקא בו. לחזור
הל' לעיל כמבואר קטנה, עדיין כשהיא ואפילו בה רשות

הי"ב. פ"ג, אישות

.ËÈ‰pË˜ ‡È‰Lk ‰È·‡ dLc˜86˙Á·Ó Ì‡ :˙Óe , ƒ¿»»ƒ»¿∆ƒ¿«»≈ƒ«¿∆∆
¯Á‡ ¯·„Ï dhb ÔÈa87Ëb‰ ÚÈbiMÓ ˙L¯b˙Ó BÊ È¯‰ - ≈ƒ»¿»»«≈¬≈ƒ¿»∆∆ƒ∆«ƒ««≈

dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d„ÈÏÌ‡Â .ÔÈÁ·zL „Ú ˙L¯b˙Ó ¿»»¿ƒ«≈»ƒ¿»∆∆«∆«¿ƒ¿ƒ
˙L¯‚Ó dÈ‡ - dL¯b88. ≈¿»≈»¿…∆∆

תורה.86) קידושי מקודשת היא לה 87)והרי שנותנים
את  לשמור גם יודעת וממילא ונוטלתו, אגוז וזורקתו, צרור
יוסף' 'בית וראה שם, הרי"ף וכגירסת סה. (גיטין גיטה

קמא). סי' גיטה 88)לאהע"ז את מקבל חי, כשאביה אבל
במקומה  גיטה את שומר הוא שהרי מבחנת, כשאינה אפילו
אהע"ז  בשו"ע וכן ה'ירושלמי', ע"פ סד: גיטין ('תוספות'

ס"ו). קמא, סי'

.ÎBzL‡ ˙‡ L¯‚Ï B˙B‡ ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰L ÈÓ89 ƒ∆«ƒ≈∆ƒ¿»≈∆ƒ¿
ÌB˜Ó ÏÎa Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa - L¯‚Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ90 ¿…»»¿»≈≈ƒ∆ƒ¿»≈¿»»

ÔÓÊ ÏÎ·e91·zÎÈÂ ,È‡ ‰ˆB¯ :¯Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈkÓ ¿»¿««ƒ«∆…«∆¬ƒ¿ƒ¿…
¯Lk Ë‚ ‡e‰Â .Ëb‰92e¯Ó‡Â Ì"ekÚ e‰ek‰ Ì‡ ÔÎÂ . «≈¿≈»≈¿≈ƒƒ«¿»¿

B˙B‡ eˆÁÏÂ ,CÏ ÔÈ¯ÓB‡ Ï‡¯OiM ‰Ó ‰OÚ :BÏ¬≈«∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿»¬
Ï‡¯OÈ93.¯Lk ‰Ê È¯‰ - L¯‚iL „Ú Ì"ekÚ‰ „Èa ƒ¿»≈¿«»««∆¿»≈¬≈∆»≈

ÔÓˆÚÓ Ì"ekÚ‰ Ì‡Â94ÏÈ‡B‰ - ·˙kL „Ú e‰eÒ‡ ¿ƒ»«≈«¿»¬»«∆»«ƒ
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ ,·zÎiL Ô˙B ÔÈc‰Â95‡Ï ‰nÏÂ . ¿«ƒ≈∆ƒ¿…¬≈∆≈»¿»»…

‰Ê Ëb ÏË·96ÔÈa Ì"ekÚ „Èa ÔÈa Òe‡ ‡e‰ È¯‰L , »≈≈∆∆¬≈»≈¿««≈
ıÁÏpL ÈÓÏ ‡l‡ Òe‡ ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L ?Ï‡¯OÈ „Èa¿«ƒ¿»≈∆≈¿ƒ»∆»¿ƒ∆ƒ¿»
ÔB‚k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ba ·iÁÓ BÈ‡L ¯·c ˙BOÚÏ ˜Á„Â¿ƒ¿»«¬»»∆≈¿À»ƒ«»¿

¯ÎnL „Ú ‰k‰L ÈÓ97Ï·‡ ;Ô˙pL „Ú B‡BÙ˜zL ÈÓ ƒ∆À»«∆»««∆»«¬»ƒ∆¿»
„Ú ‰k‰Â ,‰¯·Ú ˙BOÚÏ B‡ ‰ÂˆÓ Ïh·Ï Ú¯‰ B¯ˆÈƒ¿»«¿«≈ƒ¿»«¬¬≈»¿À»«
¯·cÓ ˜Á¯˙pL „Ú B‡ B˙BOÚÏ ·iÁL ¯·c ‰OÚL∆»»»»∆«»«¬«∆ƒ¿«≈ƒ»»
Ò‡ ‡e‰ ‡l‡ ,epnÓ Òe‡ ‰Ê ÔÈ‡ - B˙BOÚÏ ¯eÒ‡‰»»«¬≈∆»ƒ∆∆»»«
,L¯‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡L ‰Ê CÎÈÙÏ .‰Ú¯‰ BzÚ„a BÓˆÚ«¿¿«¿»»»¿ƒ»∆∆≈∆¿»≈
‡e‰ ‰ˆB¯Â Ï‡¯OiÓ ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L ¯Á‡Ó≈««∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿∆
‡e‰ B¯ˆÈÂ ,˙B¯·Ú‰ ÔÓ ˜Á¯˙‰Ïe ˙Bˆn‰ Ïk ˙BOÚÏ«¬»«ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿
‰ˆB¯ :¯Ó‡Â ,B¯ˆÈ LLzL „Ú ‰k‰L ÔÂÈÎÂ ,BÙ˜zL∆¿»¿≈»∆À»«∆»«ƒ¿¿»«∆

BBˆ¯Ï L¯b ¯·k - È‡98ÔÈÙBkL Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ ‡Ï . ¬ƒ¿»≈≈ƒ¿…»»«ƒ≈∆ƒ
eÈ‰L B‡ Ï‡¯OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa eÚËÂ ,L¯‚Ï B˙B‡¿»≈¿»≈ƒ∆ƒ¿»≈∆»

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - L¯bL „Ú e‰eÒ‡Â ˙BËBÈ„‰99. ∆¿«¬»«∆≈≈¬≈∆≈»
L¯‚ÈÂ ¯Ó‚È ,e‰eÒ‡ Ï‡¯OÈÂ ÏÈ‡B‰100Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿»≈¬»ƒ¿…ƒ»≈¿ƒ

ÏÚ Û‡ .Ë‚ BÈ‡ - ÔÈck ‡lL L¯‚Ï e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰»«¬»¿»≈∆…«ƒ≈≈««
e·˙k :Ï‡¯OÈÏ ¯Ó‡Â ,È‡ ‰ˆB¯ :Ì"ekÚa ¯Ó‡L Ètƒ∆»«¿«∆¬ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿
Ì"ekÚ‰Â ‡ÈˆB‰Ï B·iÁÓ ÔÈc‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«

Ë‚ BÈ‡ ,e‰eÒ‡101. ¬»≈≈
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ãycew zegiyn zecewpã

dvex `edy xg`n ...ip` dvex xn`iy cr ...eze` oitek"
on wgxzdle zeevnd lk zeyrl `ed dvexe l`xyin zeidl

."etwzy `ed exvie zexiard

הרמב"ם  של דיוקו גודל מגיע היכן עד רואים זו בהלכה
אילו  כי "שאנסו", ולא שתקפו" הוא "יצרו שכתב בלשונו
לעבור  הסיבה כל הרי השאלה מתעוררת היתה כך כתב
עונש  בכלל יתכן לא וא"כ אנסו", ש"יצרו מפני היא עבירה
לזה  במענה התורה. ממצוות אחת אף על שעבר מי על

תשובה בהלכות הרמב"ם ד)מבהיר - ה"א יד (פ"ה יעה בענין
עצמו  להטות רצה אם נתונה אדם לכל "רשות ובחירה
מי  אין רעה, לדרך עצמו להטות רצה ואם טובה... לדרך
מקום  אין כלומר ומדעתו". מעצמו הוא בידו...אלא שיעכב
יצרו  מצד הוא אנוס שהרי לענשו אין שלכאורה להקשות
שמשכהו  מי ולא עליו גוזר ולא שיכפהו מי לו "אין כי הרע,
וממילא  ומדעתו, מעצמו הוא אלא הדרכים משני לאחד
הרמב"ם  כאן מדגיש ולכן וכו'. אונס של עניין כאן אין
"הוא  אלא אונס של עניין כל כאן ואין שתקפו" הוא "יצרו
הרשע. מן להיפרע אפשר ולכן הרעה", בדעתו עצמו אנס
הרמב"ם, של בלשונו לדייק יש כמה עד למדנו מכאן
להיות  יכול אנסו) או (תקפו בלבד אחת מילה של ששינוי

בתורה. יסודי הכי בעניין נוגע
(eh oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"..ip` dvex xn`e"

הוא  ורוצה מישראל להיות רוצה "שהוא יודעים שאנו זה
מספיק, אינו העבירות" מן ולהתרחק המצוות כל לעשות
את  מגלה בכך דווקא כי אני", "רוצה בפיו שיאמר וצריך
בענין  תורה' ב'לקוטי שמצינו על־דרך והוא הפנימי, רצונו
כל־כך  נעלה המילה על־ידי הנמשך שהאור שמכיון המילה,
להמשיכו  יכול ואינו הנברא עבודת עם קשר לו שאין
הסרת  של הפעולה הוא לעשות שיכול כל בעבודתו,
ההסרה  פעולת אבל האור, התגלות המונעת שהיא הערלה
"רוצה  בפיו לומר אדם חייב בעניינינו כך להיות, חייבת

האמיתי. רצונו מתגלה לא זו אמירה ללא כי אני"
(13 dxrd 981 cenr b wlg y"ewl itÎlr)

ילדה,89) ולא שנים עשר עמו ושהתה אשה נשא כגון
שנמנו  אלה כל וכן ה"ז, פט"ו אישות הל' לעיל כמבואר
איסורי  בהל' כמבואר לכהן, גרושה או הי"א, פכ"ה שם

ה"ז. פי"ז לארץ.90)ביאה בחוץ בין בארץ בין
וסמוכים.91) מומחים דיינים לנו שאין הזה, בזמן אפילו
רבותינו 92) בשליחות זה עושים אנחנו כי ב. פח, גיטין

שם. ה'תוספות' וכביאור שלפנינו, בדורות המומחים
של 93) כמקל אלא אינם והגוים ישראל. של ביתֿדין

שם). (ר"ן שלהם וכרצועה הוראת 94)ביתֿדין ע"פ שלא

ישראל. של נשאת 95)ביתֿדין ואם בו, תנשא לא שם.
הוא, כשר גויים ע"י כדין כפוי גט התורה, מן כי תצא. לא
ותולה  הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא חכמים גזרו אלא
ובאה  לגרשה בעלה את לכוף אנס גוי (שוכרת בנכרי עצמה
(בבאֿבתרא  בעלה" מידי עצמה ומפקעת בעקיפין) עליו
זביניה  וזבין דתליוהו הונא כרב דסבר משרשיא, כרב מח.

כוותיה). והלכתא כפיה.96)זבינא, עלֿידי שניתן
ישראל  ביד למעלה: שכתב האופנים שלשת לכל והכוונה
כשר. הוא שאף ישראל ב"ד ע"י גוים ביד כשר. גט שהוא

הוא זה ועל פסול. שהגט גוים הגט ביד אין למה שואל,
ממה  נראה וכן בטל?! - הנ"ל) האופנים שלשת (בכל הזה
ישראל". ביד בין גוים ביד בין אנוס, הוא "שהרי שכתב

גמר 97) שאעפי"כ אלא אנוס, הוא המכירה עצם שעל
ה"א). מכירה מהל' (פ"י הכסף שרוצה בבא98ֿ)ומקנה,

וחכמים  הואיל חכמים", דברי לשמוע "מצוה א: מח, בתרא
ואינו  קרבן להביא בנודר שם אמרו וכן להוציא. חייבוהו
יכול  אותו, שכופים מלמד - אותו "יקריב נדרו: לקיים רוצה
אותו  כופים כיצד? הא לרצונו, לומר: תלמוד כרחו? בעל
שתהיה  לו שנוח שם, הגמרא וכהסבר אני" רוצה שיאמר עד
רב  על שחולק למי כן אמרו ששם [ואף ֿעלֿפי כפרה לו
למכור  (הכריחוהו זבינא" זביניה וזבין "תליוהו שאמר הונא
צריך  אין כמותו שהלכה הונא לרב אבל מכירה), מכירתו -
שמה  המקשן, של דעתו על שעלה מה לפי רק זהו לזה,
אלא  "זבין" דוקא לאו וזבין" "תליוהו הונא רב שאמר
גמר  אונסו אגב אמרו כן גם מתנה), (=נתן "יהיב" אפילו
במכירה, רק שהמדובר שם הגמרא למסקנת אבל ומקנה,
עבור  כספים מקבל שאינו כיון ומקנה, גמר לא במתנה אבל
רשב"ם  (ועי' כספים מקבל הבעל אין שבגט כיון זה,
לשמוע  ש"מצוה זו לסברא אנו צריכים - שם) ו'תוספות'

הונא]. רב לדעת גם חכמים" ומן 99)דברי מדרבנן.
לשמוע  מצוה עליו, מצוה וביתֿדין הואיל הוא, כשר התורה
אם  אבל להם, ביתֿדין דין הדיוטות שלשה ואפילו דבריו,
מצוה  שום כאן ואין ביתֿדין, זה אין מישראל אחד יאנסו

(לחםֿמשנה). בטל שנכפוהו 100)והגט "לא
וכיום  ('מאירי'). בכך" עצה שיתנו אלא בכך, (=שנכריחהו)
ליתן  אותו כופים כדין, לגרש הבעל את להכריח צורך כשיש
לקיים  אלא גט על כפיה זו ואין ברירה), (דרך גט או מזונות
ס"ח) קנד, סי' אהע"ז תשובה' ('פתחי ועונתה שארה מצות:
מעשה  עושים שאין "כל ס"ז: שם, הגר"א הגדרת וכפי
ה'בית  כתב מזו וגדולה (כפוי), מעושה" גט נקרא לא בגופו,
אונסו  שהוא שאע"פ הרשב"ץ, בשם קלד) סי' (אהע"ז יוסף'
(כגון  אחר דבר לעשות שלא לגרש אונסו אינו אם בגופו,
מעצמו  מגרש הוא אונס מאותו להנצל וכדי כתובתה) לפרוע

כדין. שיכפוהו ובלבד כפוי, גט זה אין כאן 101)- שאין
דברי  לשמוע "מצוה מחמת ולא הדין, עצם מצד לא מצוה
מן  אפילו בטל הגט ולפיכך הם, גויים שהרי חכמים",
הגט, ריח אפילו כאן שאין לכהונה פוסלה ואינו התורה,
משנה' ה'לחם וכהסבר פח: (גיטין ה"א פ"י לקמן וכמבואר

רוקח'). ו'מעשה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כתיבת 1) ישן, גט לשמה, שלא כתיבה דין רבינו בו כלל
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גט  הגט, לכתוב הכשרים לשמה, כתיבה גיטין, טופסי
ויו"ט. בשבת שנכתב

.‡ÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎ ‡lL Ëb Ïk»≈∆…ƒ¿«¿≈»ƒ«¿»≈¿≈
·˙kL ¯ÙBÒ ?„ˆÈk .Ë‚ BÈ‡ - ˙L¯b˙n‰ ‰M‡‰»ƒ»«ƒ¿»∆∆≈≈≈«≈∆»«

„nÏÏ Ëb2ÌL ‡ˆÓe ÏÚa‰ ‡·e ,„nÏ˙‰Ï B‡ ≈¿«≈¿ƒ¿«≈»«««»»≈
,BzL‡ ÌLk ‰M‡‰ ÌLÂ ,BÓLk ‰Ê Ë‚a ·zÎpL∆ƒ¿«¿≈∆ƒ¿¿≈»ƒ»¿≈ƒ¿
Ë‚ BÈ‡ - Ba L¯‚Â BÏËe ,B¯ÈÚ ÌLk ¯ÈÚ‰ ÌLÂ3. ¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈≈≈≈

הגט.2) כתיבת נוסח לשם 3)לתלמידיו, נכתב שלא כיון
כד:). (גיטין גירושין

.·CÏÓÂ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï ·˙k :‰Ê ÏÚ ¯˙È4‡ˆÓe ,5 »≈«∆»«¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«»»
ÌLk ÈzL‡ ÌLÂ EÓLk ÈÓL :BÏ ¯Ó‡Â B¯ÈÚ Ôa∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈
·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ - Ba L¯‚Â epnÓ BÏËe ,EzL‡ƒ¿¿¿»ƒ∆¿≈≈««ƒ∆ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ ,ÔÈLe¯b ÌLÏ6. ¿≈≈ƒ≈≈

מלגרש.4) בו ודפוס 5)חזר רומי ובדפוס התימנים בכת"י
"ומצאו". זוג 6)שונצינו: גירושי לשם נכתב ולא הואיל

(שם). זה

.‚Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÈzL BÏ LiL ÈÓ :‰Ê ÏÚ ¯˙È»≈«∆ƒ∆≈¿≈»ƒ∆¿≈∆
,˙BÂL˙‡ Ba L¯‚Â CÏÓÂ ,‰ÏB„b‰ ˙‡ L¯‚Ï ·˙ÎÂ »¿»«¿»≈∆«¿»¿ƒ¿«¿≈≈∆

Ë‚ BÈ‡ - ‰pËw‰7LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎpL Èt ÏÚ Û‡ . «¿«»≈≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈»ƒ
.Ba ‰L¯b˙pL BÊ ÌLÏ ·zÎ ‡Ï ,L¯‚Ó‰«¿»≈…ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»¿»

(7- גט" ש"אינו רבנו שכתב אלו הלכות שלש ובכל שם,
עליו  נאסרה לא - כהן בעלה היה ואם לכהונה, פוסלה אינו

ה"א. פ"י לקמן וכמבואר גרושה, משום

.„‰ˆ¯‡L BÊ È‡Â ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡ :Ôk ÏÚ ¯˙È8 »≈«≈»«¿≈¿…¿≈∆∆¿∆
˙Á‡ Ba L¯‚Â ,BÊ ˙Úc ÏÚ ¯ÙBq‰ ·˙ÎÂ ,Ba L¯‚‡¬»≈¿»««≈«««¿≈≈««

ÔÈLe¯b ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ô‰Ó9‡lL B·˙kL Ëb ÏÎÂ . ≈∆¬≈¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»∆…
ÒBÓÏe˜ ÂÈÏÚ ¯È·Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÓLÏ10dÓLÏ ƒ¿»««ƒ∆∆¡ƒ»»¿ƒ¿»

Ë‚ BÈ‡ -11. ≈≈

שוים.8) ששמותיהן ברירה 9)מאלה אין אם הוא, ספק
היתה  כתיבה שבשעת למפרע) הדבר הוברר אומרים (=אין
(=הוברר  ברירה שיש או, כה.) (שם לשמה ונכתב לזו דעתו
בא  ואם גירושין, ספק זה הרי ולפיכך נכתב), שלזו למפרע
ועלינו  ברירה, יש שמא לקידושיו, חוששים וקידשה אחר
גירושין" ספק זו "הרי רבינו: שכתב וזהו מספק, להחמיר

גירושין. ספק בדין ה"ג פ"י לקמן וראה שם) =10)(ר"ן,
ואות. אות כל וכתב שחזר כתיבה. א.11)קנה כ, גיטין

(יט.) שם אמרו וכן כתב. אינו - כתב גבי על שכתב
כותב) (משום פטור" - בשבת דיו גבי על דיו "המעביר

הט"ז. פי"א, שבת הל' והשווה כתב, עליון כתב שאין

.‰‡ÏÂ CÏÓÂ ,BzL‡ ˙‡ L¯‚Ï [Ëb] ·˙kL ÈÓƒ∆»«≈¿»≈∆ƒ¿¿ƒ¿«¿…
‰pL¯‚È ‡Ï - B·˙kL ¯Á‡ dnÚ „ÁÈ˙Â ,dL¯‚≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ»««∆¿»…¿»¿∆»
dL¯b Ì‡Â .dL¯‚Ï ‰ˆ¯iLk ˙¯Á‡ ÌÚt Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«««∆∆¿∆ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ≈¿»
Ba ‡Op˙Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÔLi‰ Ëb‰ B˙B‡a¿«≈«»»¬≈¿…∆∆¿ƒ»≈
‰zÚ dÏ Ô˙ È¯‰Â ,dÓLÏ ·zÎ È¯‰L ;‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆¬≈ƒ¿«ƒ¿»«¬≈»«»«»
?‰lÁzÎÏ Ba ‰pL¯‚È ‡Ï ‰nÏÂ .B˙ÎÏ‰k ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»»…¿»¿∆»¿«¿ƒ»

d·Ï Ì„B˜ dhb :e¯Ó‡È ‡nL ‰¯Êb12. ¿≈»∆»…¿ƒ»≈ƒ¿»

"שמא 12) והטעם: הלל. בית וכדעת ב עט, גיטין משנה,
לה  ויהיו לנתינה, כתיבה בין ושלש שנתיים הגט את ישהה
ולימים  בו, יגרשנה ואחרֿכך הזמן בתוך ממנו בנים

יראו הדבר ויהיו כשישתכח הבן ללידת קודם הגט זמן
נולד  הפנויה מן ויאמרו כתיבה, משעת לה שניתן סבורים
לקמן  רבינו דברי (וראה שם רש"י - פגם" והוי משגרשה
דומה  זה שאין ה"ב, פ"ב לעיל ביארנו וכבר הכ"ה). פ"ט

פסול. שהוא מוקדם' ל'גט

.Â,ÈnÚ ‰È‰ÈÂ ˙ÈBÏÙÏ Ëb ·˙k :¯ÙBÒÏ ¯Ó‡»«¿≈¿…≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆ƒƒ
Ba dL¯‚Â d‡Oe ·zÎÂ ,Ba ‰pL¯‚‡ ‰p‡O‡LÎÏƒ¿∆∆»∆»¬»¿∆»¿ƒ¿«¿»»¿≈¿»
epnÓ ÔÈLe¯b ˙a ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ;Ë‚ BÈ‡ -≈≈ƒ¿≈∆…»¿»«≈ƒƒ∆

ÔÈLe¯b ÌLÏ ‡lL ·zÎpL ‡ˆÓÂ ,‰Ê Ëb ·zÎpLk13. ¿∆ƒ¿«≈∆¿ƒ¿»∆ƒ¿«∆…¿≈≈ƒ
‰p‡O‡LÎÏ ,È˙Òe¯‡Ï B˙B‡ ·˙k :BÏ ¯Ó‡ Ï·‡¬»»«¿…«¬»ƒƒ¿∆∆»∆»

¯Lk - Ba dL¯‚Â dÒÎe ,‰pL¯‚‡14B·˙k . ¬»¿∆»¿»»¿≈¿»»≈¿»
BzÓ·ÈÏ15˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba dL¯b dÓaiL ¯Á‡Â , ƒƒ¿¿««∆ƒ¿»≈¿»¬≈¿≈

B·˙kLk ‰¯eÓ‚ BzL‡ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLe¯b16. ≈ƒƒ¿≈»ƒ¿¿»¿∆¿»

ב.13) נב, ובידו 14)יבמות הואיל לכתחילה, בו להנשא
גירושין  לשם נכתב זה שגט נמצא ארוסה, כשהיא לגרשה
בהלכה  כמבואר בו, יגרשנה לא ודאי לכתחילה אבל (שם),
ו'תוספות' ראב"ד ועי' נב.). (שם רש"י פירש וכן הקודמת.

לכשאכנסנה. ד"ה לפניו 15)שם שנפלה אחיו אשת

כנסה. לא ועדיין הזקוקה 16)ליבום, יבמתו אם הוא ספק
במאמר  קידשה לא עוד כל שמא או ארוסה, דין לה יש לו
שיקדש  עד יבמתו על היבם יבוא שלא סופרים ("מדברי
הל' מאמר". הנקרא וזהו בפרוטה, עדים שני בפני אותה

שם). (יבמות, כארוסתו אינה ה"א) פ"ב, יבום

.Ê¯ÙBÒ ˙wz ÈtÓ17·zÎiL ¯ÙBqÏ ÌÈÓÎÁ e¯Èz‰ ƒ¿≈«»«≈ƒƒ¬»ƒ«≈∆ƒ¿…
ÈÒÙË18ÁÈpÈÂ ,ÔÈh‚19LÈ‡‰ ÌB˜Ó20‰M‡‰ ÌB˜Óe »¿≈ƒƒ¿«ƒ«¿»ƒ¿»ƒ»

'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰ ÌB˜Óe21È„k ¿«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿≈
L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ Ì·zÎiL22‰M‡‰ ÌLÏe ∆ƒ¿¿≈¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

dÓLÏÂ BÓLÏ ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙L¯b˙n‰23. «ƒ¿»∆∆¿««»«¿¿»≈ƒƒ¿¿ƒ¿»

אדם 17) אליו כשיבוא גיטין שטרי אצלו מזומנים שיהיו
וברש"י). כו. (גיטין ובו 18)לשכרו כללי, אחיד נוסח

לכתוב  היה הדין ומן ידועים. פרטים למילוי פנויים מקומות
=) התורף את גם יכתוב שמא גזירה לשמה, הטופס את גם
זה  שאין ולפי לשמה, שלא וכו') האשה ושם האיש שם
וכת"ק  שם, (גיטין הסופר תקנת משום הקילו מדרבנן, אלא
ספרי  ובקצת תורף). אטו טופס הגוזר אליעזר, כרבי ולא
האיש  מקום והניח גיטין, טופסי שכתב "סופר כתוב: רבינו
לפני  שהיה נראה וכן ('מאירי'. פסול" זה הרי וכו' והאשה
ההלכה  פסק ולפי"ז משנה') 'כסף ועי' משנה', ה'מגיד בעל
בפירוש  כתב (וכן תורף אטו טופס שגזר אליעזר כרבי
(כסףֿ כנוסחתנו נראה הי"ח להלן אבל שם). המשנה

חלק.19)משנה). האיש.20)וישאיר כל 21)שם כי
הגט  - לשמם נכתבו לא ואם ותרפו, הגט עיקר הם אלה

אליו.22)בטל. הלכות 23)כשיצטרך לקמן וראה
יזֿיח.

.ÁeÓ˙ÁÂ ,B˙ÎÏ‰k dÓLÏÂ BÓLÏ Ëb‰ ·˙kL ¯ÙBÒ≈∆»««≈ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿
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È¯‰ ,ÌÈ„Úa dÏ B¯ÒÓe ÏÈ‡B‰ - dÓLÏ ‡lL ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ¬≈
ÏeÒt ‡e‰L ‡l‡) .Ëb ‰Ê24(?ÏËa BÈ‡ ‰nÏÂ .25ÈÙÏ ∆≈∆»∆»¿»»≈»≈¿ƒ

Ôewz ÈtÓ ‡l‡ Ëb‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L∆≈»≈ƒ¿ƒ««≈∆»ƒ¿≈ƒ
ÌÏBÚ‰26¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .27‡lL ÌÈ„Ú‰ eÓ˙Á Ì‡L , »»¿≈ƒ∆≈∆ƒ»¿»≈ƒ∆…

.ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ ,BÎBzÓ ÛiÊÓk ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - dÓLÏƒ¿»ƒ¿ƒ¿À»ƒ¬≈∆≈»≈
ÏeÒt ÂÈ„ÚÓ „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ28„Ú Ba ‰È‰L B‡ , ¿≈ƒ»»∆»≈≈»»∆»»≈

‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Úa ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk „·Ïa „Á‡∆»ƒ¿«»≈««ƒ∆ƒ¿«¿≈ƒ¬≈∆
ÏËa Ëb29‡Ï ,ÛiÊÓk ‡l‡ .‰Ê ¯·c ÈÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ . ≈»≈¿…≈»∆ƒ»»∆∆»ƒ¿À»…

È¯‰ ,ÔÈ¯Lk ‰¯ÈÒÓ È„Úa ¯ÒÓÂ ÏÈ‡B‰Â .È‡cÂ ÛiÊÓ¿À»««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈≈¿ƒ»¿≈ƒ¬≈
Ì‰È¯·cÓ ÏeÒt ‰Ê30. ∆»ƒƒ¿≈∆

זה 24) "הרי הנוסח: התימנים, ובכת"י סופרים. מדברי
וכו'. חותמים" העדים שאין ראה 25)פסול, התורה, מן

ה"ז. פ"ב, שני 26)לעיל בפני לה יתן שמא האשה, תקנת
עדים  בו אין שהרי כחרס, שבידה הגט ונמצא וימותו, עדים
אינה  בגט העדים חתימת וכל והואיל הט"ו), פ"א, (לעיל
בטל. אינה לשמה שלא בו כשחתמו אפילו מדבריהם, אלא

פ"ט.27) גיטין ברי"ף הובאת גאון, לעדות,28)דעת
לאשה. או לבעל קרוב שהיה או עבירה ואם 29)משום

ממזר. והולד תצא עדי 30)נשאת, על לסמוך יבוא שמא
אבל  הגט. בתוך פסולם ניכר לא שהרי בלבד, חתימה
הכתב  מן העדים חתימת כשהרחיק כגון ניכר, כשפסולם
כשר  זה הרי עדים, בפני מסרו אם הי"ח) פ"א, (לעיל
עדי  על לסמוך יבואו ולא מסירה", בעדי הגירושין "שעיקר
והשווה  (כסףֿמשנה, לעין ניכר פסולם שהרי החתימה,

הי"ז). פ"א, לעיל

.Ë‡È·n‰31B‡ˆÓe epnÓ „·‡Â Ë‚32epnÓ „·‡ Ì‡ : «≈ƒ≈¿»«ƒ∆¿»ƒ»«ƒ∆
˙B¯iM‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa33¯Á‡Ï B‡ˆÓ elÙ‡ ,˙BÈeˆÓ ¿»∆≈««»¿¬ƒ¿»¿««

‡e‰ epnÓ „·‡L Ëb‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó ÔÓÊ¿«¿À∆¬≈∆¿∆¿«∆«≈∆»«ƒ∆
Ba L¯b˙˙Â ‡ˆÓpL Ëb‰34˙B¯iM‰L ÌB˜Óa „·‡ ; «≈∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈»«¿»∆««»

˙BÈeˆÓ35Ì„‡ ‰‰L ‡Ï ÔÈ„ÚÂ „iÓ B‡ˆÓ Ì‡ ,36ÌL ¿ƒ¿»ƒ»«¬«ƒ…»»»»»
BÏ LÈÂ Ba BÁÈp‰L ÈÏka B‡ˆnL B‡ ,ÌÈ¯·BÚ‰ ÔÓƒ»¿ƒ∆¿»«¿ƒ∆ƒƒ¿≈

ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë37Ce¯k ‰È‰L Ëb ÏL BaÁ¯Â Bk¯‡a38- ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»¿∆≈∆»»»
B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰39.Ba L¯b˙˙Â ¬≈¿∆¿»¿ƒ¿»≈

הבעל.31) השליח.32)שליח אנשים 33)אותו חבורת
(בראשית  ישמעאלים" אורחת "והנה ברכב, או רגל הולכי

ערבאי. שיירת והא אונקלוס: מתרגם כה) גיטין 34)לז,
א. נפל,35)כז, אחרים ושבים מעוברים שמא לחוש ויש

אלה. כשם ששמם אחרים ואשה לאיש אע"פ 36)ונכתב
כז:). (שם שם עוברים אנשים הדבר 37)שראינו הכרת

סימנים. נתינת ללא בלבד העין הסתכלות קשור,38)ע"י
בכלי. מקופל ממנו.39)או שאבד הגט שזהו

.ÈÌB˜n‰ B˙B‡a ˜ÊÁ‰40„Á‡ LÈ‡41BÓLk BÓML À¿«¿«»ƒ∆»∆¿ƒ¿
ËbaL42B˙B‡ ÏL ‡ˆÓp‰ ‰Ê Ë‚ ‡nL ÌÈLLBÁ - ∆«≈¿ƒ∆»≈∆«ƒ¿»∆

Èt ÏÚ Û‡Â ÌL Ì„‡ ¯·ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ ¯Á‡‰ LÈ‡‰»ƒ»«≈ƒ¿»«»»»¿««ƒ
‰‰L ‡lL43.˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ba ‰L¯b˙ Ì‡Â . ∆…»»¿ƒƒ¿»¿»¬≈»≈¿…∆∆

ÏÚ Û‡ ,B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌL Ì„‡ ¯·Ú ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»«»»»¬≈∆¿∆¿»««
ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰L Èt44. ƒ∆À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

פלוני.40) שממקום פלוני בן פלוני בגט, הכתוב
אחר.41) איש ווניציאה: שונצינו שיירות 42)ובדפוס וגם

שאבד. במקום שני 43)מצויות ולפנינו הואיל כאן
שבגט, כשם אחר שם והוחזק מצויות, שיירות ליקויים,
בלבד, עבר רק אלא אדם שהה לא שאפילו רבינו החמיר
נראה, רבינו ומדברי אחר. מאיש הגט נפל שמא לחוש יש
הוחזק  אפילו מצויות, שיירות שאין במקום אבד שאם
זמן  לאחר מצאו אפילו כשמו, ששמו איש מקום באותו
אנשי  של מעבר שם שאין כל כי בחזקתו, זו הרי מרובה
דעת  היא וכן שני, מאדם הגט לנפילת לחוש אין שיירות,
(מגידֿמשנה). פ"א ובבבאֿמציעא פ"ג, בגיטין הרי"ף

שם.44) ברי"ף וכן ב. כז, גיטין

.‡È˜‰·Ó ÔÓÈÒ Ëba ÌÈ„ÚÏ eÈ‰45:e¯Ó‡L ÔB‚k , »»≈ƒ«≈ƒ»À¿»¿∆»¿
‡Ï ÌÏBÚÓ :e¯Ó‡L B‡ ,ÈBÏt ˙B‡ „ˆa Ba LÈ ·˜∆∆≈¿«¿ƒ∆»¿≈»…
˙BÓLk ˙BÓL Ba LiL „Á‡ Ëb ÏÚ ‡l‡ eÓ˙Á»«¿∆»«≈∆»∆≈≈¿≈

el‡46˙Â B˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ -Èt ÏÚ Û‡Â ,Ba L¯b˙ ≈¬≈∆¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿««ƒ
˙BÈeˆÓ ˙B¯iM‰L ÌB˜Ó·e ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡ B‡ˆnL∆¿»««¿«¿À∆¿»∆««»¿

ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL e˜ÊÁ‰Â47. ¿À¿¿»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ

רגיל.45) לסימן בניגוד ביותר, ומצוין ולא 46)טוב
שהם  או כשמם. ששמם אחרים עדים מקום באותו הוחזקו
ס"ד). קלב סי' אהע"ז (שו"ע חתימותיהם מכירים

מובהק 47) סימן לו יש עצמו השליח אם והואֿהדין שם.
דברי  והשווה ראב"ד). ועי' (מגידֿמשנה, נאמן שהוא בגט,
המובהקים  "הסימנים ה"ה: פי"ג, ואבידה גזילה בהל' רבינו

תורה". דין מקום בכל פיהם על ודנים עליהם סומכים

.·ÈÌÈL48ÔÈ˙B - e·¯Ú˙Â ÔÈh‚ ÈL eÁÏML ¿«ƒ∆»¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ
‰¯ÈÒÓ È„Úa BÊÏ Ô‰ÈLe BÊÏ Ô‰ÈL49Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈∆¿¿≈∆¿¿≈≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ

ÏËa ÈM‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ „·‡50. »«∆»≈∆¬≈«≈ƒ»≈

בשמותיהם.48) שוים שני 49)שהם נותנים השליחים
שנכתב  גיטה את קיבלה אחת כל וממילא ולזו, זו הגיטין
(גיטין  לשמה מבוררת מסירה שתהיה צורך ואין לשמה,

שאם 50)פו:). מאליו, ומובן הוא. מי של ידוע שאינו
מגורשת. ספק שהיא ודאי מהן, לאחת ונתנו השליח עבר
מגורשות  ספק שתיהן הרי לשתיהן, השליח נתנו ואם
בטל  אינו בטל", "השני רבינו: שכתב ואע"פ (מגידֿמשנה).
הואיל  ממש, בו שאין כוונתו, אלא התורה, מן ממש
לשון  אחר בזה נמשך ורבינו כלל. בו לגרש אין ולכתחילה

בטל". השני "הרי האומרת: (שם) המשנה

.‚ÈÈL dÏ LiL ‰M‡ ÔÎÂ ,˙BÓL ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿≈≈¿≈ƒ»∆≈»¿≈
Ba ÔÈÏÈ‚¯ Ô‰L dÓLe BÓL ·˙Bk L¯‚nLk - ˙BÓL≈¿∆¿»≈≈¿¿»∆≈¿ƒƒ

ÔÈÚ„BÈÂ51¯ÓB‡Â ,¯˙BÈa Ba52ÌL ÏÎÂ ÈBÏt LÈ‡ : ¿¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
dÏ LiL ÌL ÏÎÂ ˙ÈBÏt ‰M‡ L¯b BÏ LiL53Ì‡Â . ∆≈≈≈ƒ»¿ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ

d˙ÎÈÁÂ B˙ÎÈÁ ·˙k54¯Lk -55. »«¬ƒ»«¬ƒ»»»≈

וידועים.51) התימנים: בכת"י וכן ויניציאה, בדפוס
בנוסח 52) הי"ב, פ"ד לקמן כמפורש וכותב. לומר: רצונו

לרבינו. מוציא 53)הגט אתה כן, לא שאם ב. לד, גיטין
זה  שאין בעלה. גירשה לו שיאמרו השני, מן בניה על לעז
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הי"ב. פ"ד, לקמן בביאורנו וראה שם). (רש"י שמו
"כגון 54) פז:). גיטין (רש"י כולה משפחה של לווי שם

הזכיר  ולא ווייל. ממשפחת והיא ברג רוטן ממשפחת שהוא
רוטן  מגזע שכתב: ממשפחה משפחתו ראש שם רק בגט
פ"ט  נתנאל' ('קרבן ווייל" ממשפחת אשתו מגרש ברג
לא  שאם מסירה, בעדי הגט וכשנתן ז). אות ט סי' דגיטין
נתנאל' ('קרבן מגרש המשפחה מן איזה יודעים אנו מה כן
או  עצמו, האיש של לווי שם - חניכה מפרשים ויש שם).
פח.). שם ב'תוספות' ורבינוֿתם חננאל (רבינו האשה של
אהע"ז  יוסף' ('בית הפירושים לשני מקום יש רבינו ובדברי
ראב"ד). (עי' מפורסמת כשהחניכה כאן והמדובר קכט). סי'
שאם  בסמוך להלן שכתב כמו פסול, הגט - כן לא שאם
הרי  - לו שיש שם כל וכתב ביותר, ידוע שאינו שם כתב
שאינה  חניכה כתב שאם ועלֿאחתֿכמהֿוכמה, פסול. זה
קכט  סי' אהע"ז (ט"ז פסול הגט שוודאי ביותר, ידועה

ז). ס"ק שם הגר"א בביאורי וראה אףֿעלֿפי 55)סק"ב,
שהוא  שם כתב שאם וכלֿשכן שיש", שם "וכל כתב: שלא
כשר  שוודאי שיש" שם "וכל כתב ולא בו, וידוע רגיל
פז:): (גיטין במשנה הוא זה דין מקור והנה (מגידֿמשנה).
בדיעבד  שדווקא ומשמע כשר", - וחניכתה חניכתו "כתב
גורסים  והם לכתחילה, אפילו שכשר אומרים יש אבל כשר.
עושין" שבירושלים הדעת נקיי היו "וכך אחרֿכך במשנה

ועוד). וכך, ד"ה פח. גיטין ('תוספות'

.„ÈÏk :·˙ÎÂ ,¯˙BÈa Ba ÌÈÚe„È ÌÈ‡L ÌM‰ ·˙k»««≈∆≈»¿ƒ¿≈¿»«»
BÏ LiL ÌL56ÏeÒt ‰Ê È¯‰ -57dÓL B‡ BÓL ‰pL . ≈∆≈¬≈∆»ƒ»¿¿»

ÌL Ïk :·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,d¯ÈÚ ÌL B‡ B¯ÈÚ ÌLÂ¿≈ƒ≈ƒ»««ƒ∆»«»≈
Ë‚ BÈ‡ - dÏ LiL ÌL ÏÎÂ BÏ LiL58. ∆≈¿»≈∆≈»≈≈

אבל 56) פירשו. ולא ּכלל העיקר השם ואת הטפל. ַָשהזכיר
כשר  - לעיקר הטפל שהקדים אלא בפירוש הזכירו אם

לד:). גיטין ע"פ מג, סי' ובכת"י 57)(ריב"ש שם. גיטין,
גירושין. ספק זה הרי הנוסח: א 58)התימנים, פ, שם

עיר  שם להזכיר צריך אם יבואר הי"ב פ"ד ולקמן במשנה.
וחתימתו. הגט כתיבת מקום של עיר או הבעל, מגורי

.ÂËÏk‰:‰MÓÁÓ ıeÁ ,Ëb‰ ˙‡ ·zÎÏ ÔÈ¯Lk «…¿≈ƒƒ¿…∆«≈≈¬ƒ»
dÓˆÚ ‰M‡ elÙ‡ .ÔË˜Â ‰ËBLÂ L¯ÁÂ „·ÚÂ Ì"ekÚ«¿∆∆¿≈≈¿∆¿»»¬ƒƒ»«¿»

dhb ˙‡ ˙·˙Bk59Ì"ekÚÏ ¯ÈÓ‰L Ï‡¯OÈ .60B‡ ∆∆∆ƒ»ƒ¿»≈∆≈ƒ¿«
˙B˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L61Ì"ekÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ∆¿«≈«»¿«¿∆¿»¬≈¿«

ÂÈ¯·c ÏÎÏ62. ¿»¿»»

כב:59) (גיטין לגירושין לה ומוסרו וחוזר לבעל, ומקנתו
התימנים:60)וברש"י). בכת"י וכן קדומים, בדפוסים

שונה  שלנו, ובדפוסים לעבודהֿזרה". שנשתמד "ישראל
הצנזורה. [ראה 61)ע"פ שבת. מחלל התימנים: בכת"י

בחילול  שאפילו משם שנראה יד. לחולין המשניות בפירוש
השוחט]. ד"ה ב'תוספות' ועיי"ש מומר, הוא אחד

והמחלל 62) בהקב"ה, כופר ע"ז "שהעובד א: ה, חולין
במעשה  הקב"ה שבת שלא שקר ומעיד במעשיו כופר שבת
שבת  הל' רבינו דברי והשווה שם). רש"י (לשון בראשית"
שקולות  משתיהן אחת כל ועבודהֿזרה, "השבת הט"ו: פ"ל,
שבת  המחלל אבל . . . התורה מצוות כל שאר כנגן

פרשת  ו'ספרי' א. ח, הוריות וראה כגוי", הוא הרי בפרהסיא
בעבודהֿזרה  המודה שכל הכתוב, "מגיד קיא: אות שלח
שנצטוו  ובמה משה שנצטווה ובמה הדברות, בעשרת כופר
שנשתמד, טרם אפילו אשה קידש אם זאת ובכל האבות".
תופסים, מומר שקידושי כשם שהמיר, לאחר הוא מגרש
גמור  גט גיטו אף הט"ו) פ"ד, אישות (הל' לעיל כמבואר

(מגידֿמשנה).

.ÊËCÈ¯vL ÈtÓ ?‰MÓÁ‰ el‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ¿»»≈¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿≈∆»ƒ
‰M‡‰ ÌLÏe L¯‚Ó‰ LÈ‡‰ ÌLÏ ·zÎÏ ·˙Bk‰«≈ƒ¿…¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

˙Úc ÏÚ Ì"ekÚ‰Â ,˙L¯b˙n‰·˙Bk ‡e‰ BÓˆÚ63, «ƒ¿»∆∆¿»«««««¿≈
‰Ú„ Èa ÔÈ‡ ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÂ64BÈ‡ „·Ú‰Â , ¿≈≈∆¿»»≈»¿≈≈»¿»∆∆≈

ÔÈLec˜Â ÔÈhb ˙¯B˙a65Ì"ekÚk ÏeÒt ‡e‰ CÎÈÙÏ , ¿«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»»¿«
BÈ‡ - el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ëb‰ ·˙k Ì‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ¿»¿»»¿ƒ»««≈∆»≈¬ƒ»≈≈
dÏ ¯ÒÓÂ ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú Ba eÓ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚≈««ƒ∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«»

.ÌÈ¯LÎaƒ¿≈ƒ

עובד 63) ד"ה כג. גיטין ('תוספות' לשמה כותב ואינו
לכתוב  ומצווהו גביו, על עומד ישראל ואפילו כוכבים),
דעת  על אלא הישראל דעת על כותב אינו הזוג, גירושי לשם
וראה  הי"א. פ"א, תפלין הל' והשווה שם) (גיטין עצמו

סג. הערה לשמה.64)להלן לכתוב ידעו ולא שם.
פ"ד 65) אישות הל' לעיל כמבואר תופסים, קידושיו שאין

בנתינה  שישנו מי ונתן" - "וכתב אמרה: והתורה הט"ו,
מאיר, דרבי אליבא י: גיטין רש"י (לשון בכתיבה ישנו
לדידן  והואֿהדין העדים, חתימת היינו ד"וכתב" דאמר
ובגוי  הגט). כתיבת היינו ד"וכתב" אלעזר, כרבי דפסקינן
מפני  וקידושין" גיטין בתורת "שאינו רבינו הטעים לא
בתורת  שהוא הט"ו), (כנ"ל שהמיר ישראל גם כולל ש"גוי"
סק"ה). קכג סי' שמואל' ('בית ס הערה כנ"ל וקידושין גיטין

.ÊÈÒÙË el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ ·˙k66ÌB˜Ó ÁÈp‰Â Ëb‰ »«∆»≈¬ƒ»≈…∆«≈¿ƒƒ«¿
Û¯z‰67ÌB˜Óe ‰M‡‰ ÌB˜Óe LÈ‡‰ ÌB˜Ó ‡e‰L , «…∆∆¿»ƒ¿»ƒ»¿

Ô·˙Îe ,'Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zÓ z‡ È¯‰' ÌB˜Óe ÔÓf‰«¿«¿¬≈«¿À∆∆¿»»»¿»»
¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - BÓLÏ ÈÏ‡¯Oi‰ ÏB„b‰ Áwt‰68. «ƒ≈««»«ƒ¿¿≈ƒƒ¿¬≈∆≈»≈

ה"ז.66) לעיל ותמציתו.67)מבואר השטח עיקר
תורה:68) הקפידה שעליו הגט, ועיקר הואיל א. כג, גיטין

לשמה  שיהא לה", בכשרות."וכתב נכתב -

.ÁÈËb‰ ÒÙË ·zÎÏ ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÁÈp‰Ï ¯zÓÀ»¿«ƒ«≈≈∆¿»»ƒ¿……∆«≈
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Áwt‰ ÏB„‚ ‰È‰iL ,‡e‰Â .‰lÁzÎÏ69. ¿«¿ƒ»»∆ƒ¿∆»«ƒ≈«≈««»

‰lÁzÎÏ ÒÙh‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ „·Ú‰Â Ì"ekÚ‰ Ï·‡¬»»«¿»∆∆≈¿ƒ«…∆¿«¿ƒ»
Ôab ÏÚ „ÓBÚ Ï‡¯OÈ elÙ‡Â70·zÎÏ e¯Èz‰ ‡lL ; «¬ƒƒ¿»≈≈««»∆…ƒƒƒ¿…

˙wz ÈtÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ dÓLÏ ‡lL ÔÈh‚ ÈÒÙË»¿≈ƒƒ∆…ƒ¿»¿«¿ƒ»∆»ƒ¿≈«»«
¯ÙBÒ71e¯‡aL BÓk ,72. ≈¿∆≈«¿

וברש"י).69) כג. (גיטין ופלונית פלוני לשם כתוב לו ואומר
טופס  לכתוב להניחם אין גבם, על עומד גדול כשאין אבל
שאז  התורף, גם לכתוב יבוא שלא 'תורף' משום גזירה הגט,

התורה. מן בטל גט עצמם,70)הוא דעת על עושים שהם
ושוטה, כחרש הם והרי לשמה, שלא נכתב שהטופס נמצא
לכתחילה. הטופס כותבים שאין גבם, על עומד גדול שאין
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לעת 71) מזומנים טפסים לו שיהיו ורוצה בכתיבתו, הטרוד
ה"ז.72)הצורך. לעיל

.ËÈ·˙Bk‰73‰‚‚La ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa B‡ ˙aLa Ëb74 «≈≈¿«»¿«ƒƒƒ¿»»
dÏ B˙e75˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -76B·˙k .77Ba eÓ˙ÁÂ ¿»»¬≈¿…∆∆¿»¿»¿

ÌBia78dÏ B˙e ÔB„Êa79È¯‰L ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - «¿»¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰80B·˙k .81·BË ÌBÈa »≈ƒ¿ƒƒ«»¿»¿

ÔB„Êa82ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ¯ÒÓÂ83·BË ÌBÈa84 ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ -85. ¬≈∆≈»

העדים,73) חתימת גם זה ובכלל הגט, כתיבת גמר [היינו
עט]. הערה להלן יום 74)וראה או היום ששבת ששכחו

אלו. בימים אסורה שכתיבה ידעו שלא או היום, כיפור
חתמו 75) שאם הט"ז בפ"א למעלה וראה עדים. בפני [שלא

כשר  הגט - מסירה עדי בפני שלא לה ונתנו ועבר עדים בו
רבינו]. העדים 76)לדעת וגם הכותב גם ושגגו [הואיל

בדיעבד, אלא מגורשת אינה זאת ובכל פסולים. אינם
פ"א  (למעלה מסירה עדי בפני לה לתת צריך שלכתחילה
מגרשים  שאין לגרשה, אסור מסירה עדי בפני ואפילו הט"ו)
מהל' בפכ"ג משנה' ה'מגיד שכתב כמו טוב, ויום בשבת
אהע"ז  בט"ז וראה דיו"ט. בפ"ד התוספתא בשם הי"ד שבת

סק"ז]. קכג כתב 77)סי' שאילו ברישא, כמו בשוגג,
הוא  שהרי כשרים, העדים אם אפילו בטל הגט - בזדון
להלן  וראה הט"ו). למעלה (ראה שבתות לחלל מומר

ה'טור']. בדברי 78)בנוסחת הביא קכג) (סי' [ה'טור'
תימן  בכת"י וכ"ה ביו"ט". בזדון וחתמו "כתבו רבינו:
הכתיבה  שגם לפרש יש זה, ולפי פב). הערה להלן (וראה
שהמחלל  פסולה, הכתיבה אין ואףֿעלֿפיֿכן בזדון, היתה

כגוי]. דינו אין מסרו 79)יוםֿטוב ואם עדים. בפני [שלא
וביוםֿטוב  בשוגג, כתבו אם (בשבת, כשרים עדים בפני לה
כדלהלן  מדרבנן, פסול גט זה הרי - במזיד) כתבו אם אפילו

פג]. התורה 80)הערה מן לעדות פסול יוםֿטוב שהמחלל
ה"ג). עדות מהל' גם 81)(פ"י זה ובכלל גמרו. [כלומר,

הביא: (שם) וה'טור' עא). הערה (כנ"ל העדים חתימת
וחתמו"]. החתימה 82)"כתבו וגם הכתיבה גם [כלומר,

בזדון]. אינה 83)היו - עדים בפני שלא נתנוהו שאילו
התורה. מן לעדות פסולים העדים שהרי מגורשת,

איזה 84) כי [ויתכן "ביו"ט". תיבת הביא לא (שם) ה'טור'
"בו  במקום "ביו"ט" לתקן בגליון למעלה זאת הוסיף מגיה
המעתיק]. בטעות לכאן ונכנסה עו) הערה (ראה ביום"

עדים 85) חתימת עלֿידי מתוכו כמזויף שהוא מדרבנן.
פ"א  למעלה רבינו שכתב וכמו עח), הערה (ראה פסולים
מפני  בטל, הגט הכיפורים ביום או בשבת כן עשו ואם הי"ז.
יום  [ולחלל הט"ו) (למעלה שבתות לחלל מומר שכתבו
הכיפורים  ויום שבת שהרי כשבת, זה לענין שדינו הכיפורים
עירובין  מהל' בפ"ח רבינו שכתב כמו אחת, קדושה הם
שבתות, לחלל כמומר אינו יוםֿטוב המחלל אבל ה"י].
מסירה  עדי בפני לה ונתנו העדים בו חתמו לא אם  ולפיכך
קכג  סי' שמואל' ו'בית מחוקק' ('חלקת כשר גט זה הרי -

ס"ה).

ה'תשפ"א  תשרי ח' ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) הגט, נוסח מה, ועל הגט כותבין כמה בו נתבאר

כתיבתו.

.‡„ÓBÚ BÓeM¯L ¯·„a ‡l‡ Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡2, ≈¿ƒ∆«≈∆»¿»»∆ƒ≈
Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌBz˜˜Â ÒBÓe˜Â ‡¯˜ÒÂ BÈc ÔB‚k¿¿¿ƒ¿»¿¿«¿«¿¿«≈»∆¬»

„a B·˙k Ì‡˙B¯t ÈÓe ÔÈ˜LÓ ÔB‚k ,„ÓBÚ BÈ‡L ¯· ƒ¿»¿»»∆≈≈¿«¿ƒ≈≈
¯BÁLa ¯·‡a B·˙k .Ë‚ BÈ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈≈¿»«¬»ƒ¿

‰lÁzÎÏ Ô‰a ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,¯Lk - ¯BÁÈL·e3. ¿ƒ»≈¿≈¿ƒ»∆¿«¿ƒ»

דיו 3)מתקיים.2) כמו כך כל מתקיימים שאינם כנראה
בהן. וכיוצא וכו' וסיקרא

.·¯BÚ‰Â ¯Èp‰ ·b ÏÚ ‰lÁzÎÏ ‡ˆÙÚ ÈÓa ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»«««¿»¿»
ÈtÓ ,‰ˆeÙÚ ‰l‚Ó Èab ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»…««≈¿ƒ»¬»ƒ¿≈

¯k BÈ‡L4.Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ë‚ BÈ‡ - ·˙k Ì‡Â . ∆≈ƒ»¿ƒ»«≈≈¿≈…«≈
‰‡‰ È¯eq‡ ÏÚ elÙ‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk Ïk‰ ÏÚ5. ««…¿ƒ∆«≈«¬ƒ«ƒ≈¬»»

dÏ BziL ,‡e‰Â .ÛicÊ‰Ï ÏBÎiL ¯·c ÏÚ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ«»»∆»¿ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»
.‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»

הכתב.4) כמראה הקלף עגל 5)שמראה עור כגון
שכתב  ומה בהנאה. אסור שכולו זרה, לעבודה שהקריבו
לכתוב  שמותר הכוונה אין הגט" את "כותבין רבינו:
עליו  שמסדר בזה זרה מעבודה נהנה הוא שהרי לכתחילה,
הגט  גיטין הלכות שמצד הכוונה אלא נייר, וחוסך גיטו את
זרה  עבודה הלכות מצד אבל עליו, לכתוב ואפשר כשר
שאסור  בגיטין: התוספות דעת וכן איסור. בזה יש בוודאי

הנאה. איסורי על גט לכתוב לכתחילה

.‚˜eÁn‰ ¯Èp‰ ÏÚ (B˙B‡) ·˙Bk ?„ˆÈk6ÏÚ , ≈«≈««¿»«»«
‡¯zÙc‰7„·Ú ÏL B„È ÏÚÂ ,ÔÈÏÚ‰ ÏÚÂ Ò¯Á‰ ÏÚÂ «ƒ¿¿»¿««∆∆¿«∆»ƒ¿«»∆∆∆

‰¯t‰Â „·Ú‰ dÏ ¯ÒBÓe ,‰¯t ÏL Ô¯˜ ÏÚÂ8¯Èp‰ B‡ ¿«∆∆∆»»≈»»∆∆¿«»»«¿»
ÌÈ„Ú ÈÙa Ba ‡ˆBiÎÂ ‡¯zÙc‰Â ˜eÁn‰9. «»¿«ƒ¿¿»¿«≈ƒ¿≈≈ƒ

ונמחק.6) כתב איזה עליו מעובד 7)שנכתב שאינו עור
ניכר. שלו המחק ואין עפוץ, ואינו וקמוח מלוח צרכו, כל

הכתיבה.8) לאחר הקרן את חותך "עדי 9)ואינו הם אלה
מסירה".

.„Ú˜Ú˜ ˙·˙Îa „·Ú ÏL B„È ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰10, »»«≈»«»∆∆∆ƒ¿…∆«¬«
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰Â11ÏÚ ÌÈ˜e˜Á ÌÈ„Ú‰ eÈ‰Â , ¿»»≈ƒ««»»¿»»≈ƒ¬ƒ«

È„Ú dÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - B„È»¬≈¿…∆∆««ƒ∆≈»≈≈
ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰¯ÈÒÓ12ÔÈ˜ÊÁÓ eÈ‰ elÙ‡ . ¿ƒ»∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈¬ƒ»À¿»ƒ

‡ˆBÈ ‡e‰Â ,B„È ÏÚ ˜e˜Á Ë‚Â ,BlL ‡e‰L „·Úa»∆∆∆∆¿≈»«»¿≈
ÈÏ ¯ÒÓ ÌÈ„Úa :˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,d„È ˙ÁzÓ13È¯‰ - ƒ««»»¿ƒ∆∆¿≈ƒƒ¿«ƒ¬≈

˙B¯„Bb‰L ,dÏ ÒÎ BÓˆÚÓ ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ»≈¿…∆∆∆»≈«¿ƒ¿«»∆«¿
‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡14. ≈»∆¬»»

נמחק.10) שאינו בצבע בעור שהביאתו 11)חרותה
בו. גרשני בעלי ואומרת אינה 12)לפנינו קעקע כתובת כי
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לפנינו.13)נמחקת. חי 14)ואינם בעל וכל בהמות
ואדם  למקננו" נקנה צאן "גדרות שם על "גודרות" נקראים
לו  אין (אם לי מכרתן לבעליהן: לטעון יכול אינו שתפשן

אליו. באו שמעצמן לומר יש כי מכירה), שטר

.‰‡Ï·h‰ ÏÚ ˜e˜Á Ëb‰ ‰È‰15,ÂÈÏÚ ÌÈ„Ú‰Â »»«≈»«««¿»¿»≈ƒ»»
d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰Â16ÔÈ˜ÊÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ««»»««ƒ∆≈À¿»ƒ

‰M‡‰L ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dlL ‡e‰L ‡Ï·ha««¿»∆∆»¬≈¿…∆∆∆»ƒ»
dhb ˙‡ ˙·˙Bk dÓˆÚ17‡l‡ Ëb‰ Ìei˜ ÔÈ‡L ; «¿»∆∆∆ƒ»∆≈ƒ«≈∆»

ÂÈÓ˙BÁa18‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,19. ¿¿»ƒ≈»≈≈¿ƒ»

בזה.16)לוח.15) גרשני בעלי מקנתו 17)וטוענת והיא
אילו  כי משלו, - בידה" "ונתן בו: לקיים שלו שיהא לבעלה
לה  נתן לא הרי להתגרש, יכולה היא איך לו הקנתה לא

שתקנה 18)כלום. הקפידו ובוודאי בו החתומים בעדים
הכתיבה. לפני הקלף את עדי 19)לו לפנינו היו אילו כי

לא. או לו הקנתה אם יודעים היו הרי מסירה,

.ÂÏL ÒË ÏÚ B‡ Ô·‡‰ ÏÚ B‡ Áel‰ ÏÚ Ëb‰ ˜˜Á»««≈««««»∆∆««∆
ÈÎ¯È ¯ÙÁ Ì‡ ,˙ÎzÓ20·˙k ‰fL ,¯Lk - ˙Bi˙B‡‰ «∆∆ƒ»««¿≈»ƒ»≈∆∆¿»

,¯ÓBÏk .ÏÊ¯a ËÚa ‰·e˙k :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .‡e‰¬≈≈¿»¿≈«¿∆¿«
B¯ÙÁ ‡e‰L21Òh‰ È¯BÁ‡Ó ˙BÎ¯È‰ ˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ .22 ∆¬»¿≈ƒ»««¿≈≈¬≈««

˙B‡‰ CBz ¯ÙÁ Ì‡ Ï·‡ .Òh‰ ÈÙa eËÏaL „Ú23 «∆»¿ƒ¿≈««¬»ƒ»«»
Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙B‰B·b ˙BÎ¯È‰ e‡¯iL „Ú24·˙Îk , «∆≈»«¿≈¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ËÏBa ·˙k‰L ·‰Ê ¯Èc25‰Ê ÔÈ‡L ,Ë‚ BÈ‡ - ƒ«»»∆«¿»≈≈≈∆≈∆
·˙k26. ¿»

כתיבה.21)גופי.20) שמה שוקעת שכתיבה הרי
נעשית 22) הטס) (מאחורי האותיות שחקיקת פי  על אף

הטס. בפני כסדרן נראות הרי - הפוך החלק 23)באופן
שלו. החלל האות, של האותיות 24)הפנימי מצידי שגם

מאליה. עשוייה האות ונמצאת חקק, ידי 25)שמבחוץ על
הדינר. על בקורנס המטבע חותם עשה 26)הכאת לא כי

האות. בגוף מעשה

.Ê·˙k ˙È·z ¯BÚ‰ ÏÚ Ú¯˜Ó‰27¯BÚ‰ ÏÚ ÌL¯L B‡ , «¿»≈««»«¿ƒ¿»∆»««»
·˙k ˙È·z28¯Lk ‰Ê È¯‰ -29ÏÎa Ëb‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk . «¿ƒ¿»¬≈∆»≈¿ƒ∆«≈¿»

,˙BBLl‰ ÔÓ ·˙Îa ·zÎpL Ëb .ÔBLÏ ÏÎ·e ·˙k¿»¿»»≈∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿
ÌÈ„Ú‰ e‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ¯Á‡ ·˙Îa ÔÈÓe˙Á ÂÈ„ÚÂ¿≈»¬ƒƒ¿»«≈»≈¿∆¿»≈ƒ

‰·È˙k‰Â ·˙k‰ ÔBLÏ ÔÈ¯ÈkÓ30. «ƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ»

סריטתו 27) אלא בדיו ממלאו ואינו בעור ומסרט שחורץ
כתיבתו. אינו 28)זוהי עור על שרישום פי על אף

מהר. ולהסירו לנגבו אפשר כי הואיל 29)מתקיים,
מתקיים  אינו וכאן אחר, דבר על מתקיים [=כזה] ורישום
גמור. כתב זה הרי עצמו] הרישום [=ולא העור גריעות מצד

יודעים 30) אינם "ואם רבינו: כתב שלעיל פי על ואף
הגט", לשון שיכירו והוא וחותמים בפניהם קוראים לקרות
הכתיבה, את ולא הלשון את אלא להכיר צריכים שאינם הרי
ההקראה  אין אחר בכתב חתמו והעדים הואיל כאן, אך -

הלשון. כתיבת יכירו עצמם שהם צריכים אלא מספקת,

.Á„Ú‰Â (,˙Á‡ ÔBLÏ) ·˙Îa Ì˙Á ÌÈ„Ú‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ»≈ƒ»«ƒ¿»»««¿»≈

‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¯Lk - ˙¯Á‡ ÔBLÏ ·˙Îa ÈM‰«≈ƒƒ¿»»«∆∆»≈¬»ƒ»»
˙¯Á‡ ÔBLÏa B˙ˆ˜Óe ˙Á‡ ÔBLÏa ·e˙k Ëb‰ ˙ˆ˜Óƒ¿»«≈»¿»««ƒ¿»¿»«∆∆

ÏeÒt -31. »

עדים 31) חמשה עליו וחתמו לשונות בחמש שכתבו "גט
בלשון  חתום שאפילו רבינו וסובר פסול". לשונות בחמש
הוא  והגט הואיל פסול, אחת בלשון נכתב שלא כל אחת,
לשוניים, ושינויים חילופים בו יהיו שלא צריך לעצמו עניין
חתום  כל כי לשונות בשתי להיות יכולה העדים חתימת אבל
ומקצתו  הקודש לשון מקצתו אבל עצמו. בפני עניין הוא
ולכן  הן, אחת וכלשון בסיני ניתנו שתיהן כי כשר, ארמית
ורובו  הקודש בלשון מקצתו גט לכתוב עכשיו נוהגים

ארמית.

.Ë¯ÙBq‰ ¯‰fiL CÈ¯ˆ ,Ëb‰ da ·˙kiL ÔBLÏ Ïk»»∆ƒ»≈»«≈»ƒ∆ƒ»≈«≈
„Ú ,ÌÈÈÚ ÈL ÔÚÓLÓ ‡‰È ‡lL Ëb‰ È¯·„a¿ƒ¿≈«≈∆…¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»ƒ«
ÔÈ‡L Ôek˙ CÎÏe CÎÏ ‡nL :¯ÓB‡ ‡¯Bw‰ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»«≈≈∆»¿»¿»ƒ¿«≈∆≈
Ôek˙ ‰Ê ÔÈÚÏ ‡nL B‡ ,ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLÓ«¿»¿≈ƒ∆»¿ƒ¿»∆ƒ¿«≈
ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰È ‡l‡ ;ÔÈLe¯b ÔBLÏ BÚÓLnL∆«¿»¿≈ƒ∆»ƒ¿«¿»ƒ∆≈
,„Á‡ ÔÈÚ ÔÚÓLÓ ‡l‡ ,ÔBLl‰ B˙B‡a ˜ÙÒ Ô‰a»∆»≈¿«»∆»«¿»»ƒ¿»∆»

.˙ÈBÏt ˙‡ ÈBÏt ÁlLÂ L¯bL∆≈≈¿ƒ«¿ƒ∆¿ƒ

.ÈB˙B‡a ·ËÈ‰ ¯‡·Ó ·˙k‰ B˙B‡ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ÔÎÂ¿≈»ƒ∆ƒ¿∆«¿»¿…»≈≈¿
B˙B¯˜Ï ÌÈpËw‰ eÚ„iL „Ú ,Ba ·zÎiL ·˙k‰«¿»∆ƒ¿…«∆≈¿«¿«ƒƒ¿
ÌÈÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÈB· ‡Ï ÔÈ‡L ·˙k B˙B‡ ÌÈ¯ÈknL∆«ƒƒ¿»∆≈»…¿ƒ¿…¿»ƒ
ÌwÚÓ ·˙k ‰È‰È ‡ÏÂ .ÌÈBÈa ‡l‡ (ÌÈpË˜a ‡ÏÂ)¿…ƒ¿«ƒ∆»≈ƒ¿…ƒ¿∆¿»¿À»
ÔÈÚ‰ ‡ˆÓÂ ˙B‡Ï ˙B‡ ‰Ó„z ‡nL ,ÏaÏ·Óe¿À¿»∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿»»ƒ¿»

.‰pzLÓƒ¿«∆

.‡ÈB·˙Îa ‰È‰L B‡ ,ÌÈÈÚ ÈL ˙eÚÓLÓ Ba ‰È‰»»«¿»¿≈ƒ¿»ƒ∆»»ƒ¿»
¯Á‡ ÔÈÚ epnÓ ‡¯wiL ¯LÙ‡L „Ú ÏeaÏa B‡ ÌewÚƒƒ¿«∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»«≈
ÚÓLÓ Ba LÈÂ ÔÈLe¯b‰ ÔÈÚÏ ‡¯˜Â ÏÈ‡B‰ -ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈ƒ¿≈«¿«

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ ,ÔÈLe¯b32Ï‡¯OÈ ÌÚ Ïk e‚‰ ¯·k . ≈ƒ¬≈∆»¿»»¬»«ƒ¿»≈
Èn¯‡ ÔBLÏ Ëb‰ ·zÎÏ33Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÁÒÎe ƒ¿…«≈»¬«ƒ¿…«∆««ƒ

.‰lÁzÎÏ ÔBLÏ ÏÎa B·˙ÎÏ ¯znL∆À»¿»¿¿»»¿«¿ƒ»

התורה.32) מן בטל ואינו מדבריהם. במשנה 33)רק וגם
בארמית. מנוסח הוא

.·È:Ëb‰ ÁÒ ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆…««≈

CÎÂ Ck ˙La ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ CÎa ,˙aLa CÎa¿»¿«»¿»»»¿∆«¿ƒƒ¿«»»»
da ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,˙B¯ËMÏ B‡ ‰¯ÈˆÈÏ«¿ƒ»«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈«
ÈBÏt ¯· ÈBÏt ‡‡ (CÈ‡) .ÈBÏt ÌB˜Óa ‡Î‰»»¿»¿ƒ≈¬»¿ƒ«¿ƒ
ÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL ÏÎÂ ,ÈBÏt ÌB˜nÓc¿ƒ»¿ƒ¿»»√»«¬ƒ»¿ƒƒ
˙eÚ¯a È˙È·ˆ ,È˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe È¯˙‡Ïe È˙‰·‡ÏÂ¿«¬»»ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¬»»ƒ¿ƒƒƒ¿
ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯ËÙe ‡ÒÈ‡ ‡Ï„a ÈLÙ«¿ƒƒ¿»¬ƒ¿»¿«ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒ
ÏÎÂ ,˙ÈBÏt ‡˙nÓc ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt z‡ ÈÎÈÏƒƒ«¿¿¿ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿»
ÈÎÈ¯˙‡Ïe ÈÎÈ˙‰·‡ÏÂ ÈÎÈÏ ˙È‡c ‰ÎÈÁÂ Ô¯Á‡ ÌeL»√»«¬ƒ»¿ƒƒƒ¿«¬»»ƒƒ¿«¿ƒƒ
˙Ó„˜ ÔÓ È˙z‡ ˙ÈÂ‰ Èc ,ÈÎÈ˙‰·‡c ÔB‰È¯˙‡Ïe¿«¿≈«¬»»ƒƒƒ¬≈ƒ¿¿ƒƒ«¿«
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,ÈÎÈÏ ÈÎÈ˙È ˙ÈÎB¯˙Â ˙È˜·LÂ ˙È¯Ët ecÎÂ ,‡c¿»¿««¿ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ»ƒƒƒƒ
C‰ÓÏ ÈÎÈLÙa ‰‡ËÏLÂ ‰‡M¯ ÔÈÈÈÂ‰˙Ècƒƒ¿¿ƒ«»»¿«¿»»¿«¿ƒƒƒ¿»
‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,ÔÈÈÈaˆ˙Èc ¯·b ÏÎÏ ‡·Ò˙‰Ï¿ƒ¿¿»»¿»¿«ƒƒ¿¿ƒ∆≈»»¿«∆
z‡ È¯‰Â .ÌÏÚÏe Ô„ ‡ÓBÈ ÔÓ ÈÓL ÔÓ ÈÎÈ„Èaƒƒƒƒ¿ƒƒ»¿«¿»««¬≈«¿
¯ÙÒ È‡pÓ ÈÎÈÏ ÈÂ‰È Èc Ô„Â .Ì„‡ ÏÎÏ ˙¯zeÓ∆∆¿»»»¿≈ƒƒ¿≈ƒƒƒ«≈∆
‰LÓ ˙„k ÔÈ˜e·L ˙¯b‡Â ÔÈ¯eht Ë‚Â ÔÈÎB¯z»ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ∆∆ƒƒ¿»∆

.Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈

Ô· ÈBÏt :e¯‡aL BÓk ‰hÓÏ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ¿ƒ¿«»¿∆≈«¿¿ƒ∆
.„Ú ÈBÏt Ô· ÈBÏt .„Ú ÈBÏt¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ≈

.‚È·e ‰f‰ ÔBLla Ëb‰ ·zÎiLk·zÎÈ ‡Ï ,‰Ê ÁÒ ¿∆ƒ¿…«≈«»«∆¿…«∆…ƒ¿…
,¯ÓBÏk .'ÔÈ„Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'ÔÈ„Â'¿≈¿∆»ƒ¿»«≈¿ƒ¿«
,„"eÈa '˙¯‚È‡Â' ·zÎÈ ‡ÏÂ .CÈÈ·e ÈÈa ‰È‰È ËtLÓƒ¿»ƒ¿∆≈ƒ≈«¿…ƒ¿…¿ƒ¿«¿
‡Ï .˙ÈÊ Ì‡ ,¯ÓBÏk .'z¯b È‡Â' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL∆»ƒ¿»«≈¿ƒ«¿¿¿«ƒ»ƒ…
.'C‰Ó ÈÏ' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,„"eÈa 'C‰ÓÈÏ' ·zÎÈƒ¿…ƒ¿»¿∆»ƒ¿»«≈ƒ≈»
.['CÁÓÏ' ‡¯˜È ‡nL ,dbbÓ ‡"‰‰ Ï‚¯ ˜ÈÁ¯È ÔÎÂ]¿≈«¿ƒ∆∆«≈ƒ«»∆»ƒ¿»¿¿»
ÈLa 'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ·zÎÈ ‡ÏÂ .˜BÁOÏ ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿¿…ƒ¿…ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿≈
.'ÔÈÈaˆ˙'Â 'ÔÈÈÂ‰z' ‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡nL ,Ô"È„eÈƒ∆»ƒ¿»«≈ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»
BÈ‡L ‡ˆÓÂ .ÌÈL ÈzL ÌÚ ¯a„Ó ‡e‰L ,¯ÓBÏk¿«∆¿«≈ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»∆≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .˙B¯Á‡ ÌÈzLÏ ‡l‡ ,BÊÏ L¯‚Ó¿»≈¿∆»ƒ¿«ƒ¬≈¿≈«¬ƒ¿»
.'È„Îe' BÚÓLÓ ‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„z ‡nL ,'ecÎÂ'„ƒ¿«∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆ƒ¿»¿≈
Â"ÈÂÏ CÈ¯‡È ÔÎÂ .C˙B‡ ¯BËÙ‡ ‰Ê È‡˙a ,¯ÓBÏk¿«ƒ¿«∆∆¿»¿≈«¬ƒ¿»
‰È‰ÈÂ „"eÈÏ ‰Ó„˙ ‡nL ,'ÔÈ˜eaL'Â 'ÔÈÎB¯˙'c¿»ƒ¿¿ƒ∆»ƒ¿∆¿¿ƒ¿∆
dÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ,¯ÓBÏk .'ÔÈ˜È·L'e 'ÔÈÎÈ¯z' ÚÓLÓƒ¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿«∆≈»
CÈ¯ˆ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .B˙B‡ ‰L¯‚Â ‰˜·L ‡È‰L∆ƒ»¿»¿≈¿»¿«∆∆∆»ƒ
B· ‰È‰È ‡lL ,·zÎiL ·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»»¿»¿»∆ƒ¿…∆…ƒ¿∆

.˙BÈÚ ÈzL ÚÓLÓƒ¿«¿≈ƒ¿»

.„ÈB‡ ,el‡ Ô"ÈÂÂ CÈ¯‡‰ ‡ÏÂ ‰Ê ÁÒa ·˙kL È¯‰¬≈∆»«¿…«∆¿…∆¡ƒ»ƒ≈
Ô"È„ei‰ ·˙kL B‡ ,˙B¯˙È‰ Ô"È„ei‰ ·˙k ‡Ï…»««ƒ«¿≈∆»««ƒ

ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - e·˙kÈ ‡lL e¯Ó‡L34Ïk ÔÎÂ . ∆»«¿∆…ƒ»¿¬≈∆≈»¿≈…
ÏeÒt - ÔBLÏ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik35. «≈»∆¿»»»

הרי 34) ממטבעם שינה והוא לשנות לא חכמים שאמרו כיון
לכתחילה. בו תינשא ולא פסול הראב"ד 35)זה וכתב

ומערער" עומד כשהבעל הדקדוקים, אלו "כל גאון: בשם
מפיו  לסופר הכתיב או הגט כתב בעצמו כשהבעל כלומר,
לפסלו  כדי כך כתבו שבכוונה וטוען ערער כן ואחרי
הבעל  אמר כאשר אבל ממש. בדבריו יש אזי ולקלקלה,
מאלה  באחד הסופר וטעה סתם, הגט לכתוב לסופר
כשהבעל  ואפילו כשר, הגט - מערער הבעל ואין הדקדוקים,
ערעורו  אין סופר טעות שזוהי מעידים עדים אבל מערער

כשר. והגט ערעור,

.ÂË‰·z B‡ ˙B‡ Ba ˜ÁnL Ëb36ÔÈa ‰ÏzL B‡ , ≈∆»«≈»∆»»≈
ÔÈËM‰37ÒÙhÓ Ì‡ :38ÔÓ Ì‡Â ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - Ëb‰ «ƒƒƒƒ…∆«≈¬≈∆»≈¿ƒƒ
Û¯z‰39Ë‚ BÈ‡ -40Ëb‰ ÛBÒa L¯Ùe ¯ÊÁ Ì‡Â .41 «…∆≈≈¿ƒ»«≈≈¿«≈

Ëb‰ Û¯zÓ elÙ‡ - ˜ÁÓ ÏÚ B‡ ‰ÈeÏz ˙ÈBÏt ˙B‡L∆¿ƒ¿»«¿»¬ƒƒ…∆«≈

È˙L Úe¯˜ ‡ˆÓpL Ëb ÔÎÂ .˙B¯ËL ¯‡Lk ,¯Lk»≈ƒ¿»¿»¿≈≈∆ƒ¿»»«¿ƒ
·¯ÚÂ42,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÏL Ú¯˜ ‡e‰L , »≈∆∆∆«∆≈ƒ¬≈∆≈»≈

˙Èa ÏL Ú¯˜ BÈ‡Â Ú¯˜ Ì‡ Ï·‡ .˙B¯ËM‰ ¯‡Lkƒ¿»«¿»¬»ƒƒ¿«¿≈∆«∆≈
.¯Lk - ÔÈcƒ»≈

מחק.36) על שכתב או חלק, מקום במקומן ונשאר
השורות.37) וכללי 38)בין אחיד נוסח שהם מהמלים

הגיטין. שם 39)בכל כגון: זה, לגט המיוחדים מהמלים
"הרי  והמלים וכו'. הזמן וכן מגוריהם ומקום והאשה האיש

אדם". לכל מותרת איזה 40)את היה המחק במקום שמא
מחקו. והוא העדים.41)תנאי חתימת  לאורכו 42)לפני

ולרחבו.

.ÊË.¯Lk - ‰¯·Îk ‰OÚpL B‡ ·È˜¯‰L B‡ ˜Bnƒ∆ƒ¿ƒ∆«¬»ƒ¿»»»≈
ÏBÎÈ Ì‡ :˙Ói˜ BlL ‰‡ea·e LËLh B‡ ˜ÁÓƒ¿«ƒ«¿≈«»∆«∆∆ƒ»

.Ë‚ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,¯Lk - ˙B¯˜Ïƒ»»≈¿ƒ«≈≈

.ÊÈ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««
Ì‡ Ï·‡ ;‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡Â ‰ÓÈ˙Á È„Úa d„È»»¿≈≈¬ƒ»¿≈»≈≈¿ƒ»¬»ƒ
¯Lk ‰È‰Â Ì‰ÈÙa Ëb‰ dÏ ¯ÒÓpL ÌÈ„Ú ÌL LÈ43 ≈»≈ƒ∆ƒ¿«»«≈ƒ¿≈∆¿»»»≈

ÏÚ Ëb‰ Û¯z ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ -¬≈∆»≈««ƒ∆»»…∆«≈«
·¯ÚÂ È˙L Úe¯˜ ‰È‰L B‡ ÔÈËÈM‰ ÔÈa B‡ ˜Án‰«««≈«ƒƒ∆»»»«¿ƒ»≈∆

Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pLk44. ¿∆»«»ƒ¿≈∆

מטושטש.43) היה כולו 44)שלא כתבו אם אפילו שהרי
מסירה. בעידי לה כשנתנו כשר מחוק נייר על

.ÁÈÌ‡ :Ô‰È˙BL LÓÁÏ „Á‡ Ë‚ e·˙kL ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿≈∆»¿»≈¿≈∆ƒ
ÏÏÎa e‰e·˙k45L¯b ˙aLa CÎa :e·˙kL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿∆»¿¿»¿«»≈≈

„Á‡ Ïk ¯Ó‡ ÔÎÂ ,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏÙe ˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈»«»∆»
ÈLe ,Ëb‰ ÒÙË ÏÎÂ ,'ÔÈÈÂ‰˙ Èc ÈÎÈÏ' BzL‡Ï Ô‰Ó≈∆¿ƒ¿ƒƒƒƒ¿¿ƒ¿»…∆«≈¿≈
ÏÎÏ Ô˙pÈÂ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰hÓlÓ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú≈ƒ¿ƒƒ¿«»¬≈∆≈»≈¿ƒ»≈¿»
‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈¿ƒ»
.˙L¯‚Ó d„È ˙ÁzÓ BÊ ‰l‚Ó ‡ˆzL ÈÓ Ïk - ÏÏk¿»»ƒ∆≈≈¿ƒ»ƒ««»»¿…∆∆
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa :·˙k Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ

B‡a ¯Á‡ Ëb ÂÈzÁz ÏÈÁ˙‰Â ,Ëb‰ ÌÈÏL‰Â‰l‚Ó d˙ ¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ¿ƒ«¿»≈«≈¿»¿ƒ»
,˙ÈBÏÙÏ ÈBÏt L¯b ˙aMa CÎa B‡ ‰Ê ÌBÈ·e :·˙ÎÂ¿»«¿∆¿»««»≈≈¿ƒƒ¿ƒ
,ÔÈhb‰ Ïk ÌÈÏL‰L „Ú ÔÎÂ ,ÈM‰ Ëb‰ ÌÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«≈«≈ƒ¿≈«∆ƒ¿ƒ»«ƒƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ BÊ ‰l‚Ó ‰z Ì‡ :‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒƒ¿«»ƒƒ¿»¿ƒ»¿»««≈∆
È„Ú ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙BL¯‚Ó Ôlk È¯‰ - ‰¯ÈÒÓ È„Úa¿≈≈¿ƒ»¬≈À»¿…»¿ƒ≈»≈≈
:Ô‰Ó ˙Á‡ „È ˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ BÊ ‰l‚Ó ‰˙È‰Â ,‰¯ÈÒÓ¿ƒ»¿»¿»¿ƒ»¿»ƒ«««««≈∆
BnÚ ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L ‰B¯Á‡a dhbL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ƒ»¿»∆ƒ»»«¬»∆»≈ƒƒ¿»ƒƒ
˙ÁzÓ ‰‡ˆBÈ ‰l‚n‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -¬≈¿…∆∆¿ƒ»¿»«¿ƒ»¿»ƒ««

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ˙BBL‡¯‰ ÔÓ ˙Á‡ „È46. «««ƒ»ƒ¬≈»≈¿…∆∆

לכולן.45) אחיד ובנוסח כוללת לחוש 46)בצורה שיש
האחרון. הגט על אלא אינה העדים שחתימת

.ËÈ˙ÈBÏt eÈ˙BL eL¯b ÈBÏÙe ÈBÏt e‡ :·˙k»«»¿ƒ¿ƒ≈«¿¿≈¿ƒ
ÏÎÏ ¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ - Ëb‰ ÌÈÏL‰Â ,˙ÈBÏÙe¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈««ƒ∆ƒ¿«¿»
ÌÈL ÈzL ÔÈ‡L .Ë‚ BÈ‡ ,‰¯ÈÒÓ È„Úa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈≈¿ƒ»≈≈∆≈¿≈»ƒ
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dÏ ‡ÏÂ - dÏ ·˙ÎÂ :¯Ó‡pL ,„Á‡ Ë‚a ˙BL¯b˙Óƒ¿»¿¿≈∆»∆∆¡«¿»«»¿…»
L¯‚ ÈBÏt :·˙ÎÂ ,Ëb‰ CB˙a ÔË¯Ùe ¯ÊÁ .dz¯·ÁÏÂ¿«¬∆¿»»«¿»»¿«≈¿»«¿ƒ≈≈

ÈBÏt ÔÓÊa ˙ÈBÏt L¯‚ ÈBÏÙe ˙ÈBÏt47el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿ƒ≈≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¬≈≈
ÌÈ¯Lk48. ¿≈ƒ

לכולן.47) האחיד הזמן מודגש 48)באותו שהזוג כל
אחד. בגט מתגרשות נשים שתי של דין לו אין בנפרד

.ÎÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k49„ˆa ‰Ê ˙Á‡ ‰l‚Óa »«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»««∆¿«
ÈLe ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú ÈL ÌL LÈ Ì‡ :‰Ê∆ƒ≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈
‰l‚Ó ‡ˆzL ÏÎÂ ,¯Lk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê Ëb ÛBÒa ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆¬≈∆»≈¿…∆≈≈¿ƒ»

˙L¯‚Ó - d„È ˙ÁzÓ BÊ50. ƒ««»»¿…∆∆

עדי 50)טורים.49) שתביא עד מתגרשת השנייה ואין
מסירה.

.‡Î‰Ê Ëb ˙ÁzÓ ÌÈ‡a „·Ïa ÌÈ„Ú ÈL ÌL eÈ‰»»¿≈≈ƒƒ¿«»ƒƒ««≈∆
‰Ê Ëb ˙Á˙Ï51ÌÈ„Ú‰L BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆÈ Ì‡ : ¿««≈∆ƒ»»ƒ«««∆»≈ƒ

dhb ÌÚ ÌÈ‡¯˜52‡ˆÈ Ì‡Â ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿»ƒƒƒ»¬≈¿…∆∆¿ƒ»»
BÈ‡ - BnÚ ÌÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ‰iL „È ˙ÁzÓƒ«««¿ƒ»∆≈»≈ƒƒ¿»ƒƒ≈

.ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓiL „Ú Ë‚≈«∆ƒ¿…»¿≈ƒ

השני:51) הגט ותחת בן, ראובן הראשון: תחת שחתום כגון
עד. (כי 52)יעקב בן ראובן בו: שחתום הראשון זה

אבל  הקודמת), החתימה של המשך אלא אינו עד" "יעקב
יעקב  בן השני: ותחת ראובן, הראשון תחת חתום היה אילו
הראשון  נפרדים, עדים שני הם אלו כי כשרים, שניהם עד,

עד. יעקב בן עצמו: חותם והשני ראובן חותם:

.·Î,‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ÔÈt„ ÈLa ÔÈh‚ ÈL ·˙k»«¿≈ƒƒƒ¿≈«ƒ∆¿«¿»ƒ∆
ÔBL‡¯‰ ÛBÒa e‡ˆÓpL ,ÔÈhb‰ ÈL ÔÈa ÌÈ„Ú‰Â¿»≈ƒ≈¿≈«ƒƒ∆ƒ¿¿¿»ƒ
BÊ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‰È‰ Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«≈ƒƒ»»≈ƒ«««
BÊÂ ,˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - dhb ÛBÒa ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¬≈¿…∆∆¿
dÈ‡ ‰ÏÚÓÏÓ dhb L‡¯a ÔÈ‡¯˜ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒƒ¿»ƒ¿…ƒ»ƒ¿«¿»≈»

˙L¯‚Ó53B‡ Ëb ÏL Ûc‰ L‡¯a eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú‰ . ¿…∆∆»≈ƒ∆»¿¿…««∆≈
ÂÈ¯Á‡Ó B‡ BcvÓ54ÌÈ„Úa dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â ;Ë‚ BÈ‡ - ƒƒ≈«¬»≈≈¿ƒƒ¿«»¿≈ƒ

¯Lk -55. »≈

כדרך 53) הכתב רגלי כלפי מכוון החתימה גג שיהיה שצריך
לדף.54)החותמים. שלא 55)מעבר מגט גרוע זה שאין

כשר. שהוא בעדים, ונמסר כלל עליו חתמו

.‚ÎÛÈw‰56ÌÈ„Ú‰Â ‰Ê Ûc L‡¯Ï ‰Ê Ûc‰ L‡¯ ƒƒ…««∆¿…«∆¿»≈ƒ
ÚˆÓ‡a57- ÔÈhb‰ ÈL L‡¯a ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓpL , »∆¿«∆ƒ¿¿»≈ƒ¿…¿≈«ƒƒ

ÔÈÏËa Ì‰ÈL58Ì‰ÈL - ÌÈ„Úa Ô‰Ï e¯ÒÓ Ì‡Â ; ¿≈∆¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿»∆¿≈ƒ¿≈∆
.ÌÈ¯Lk¿≈ƒ

ועד 57)חיבר.56) הקלף מאמצע גט לכתוב שהתחיל
השני. סופו ועד הקלף מאמצע אחר גט וכתב וחזר סופו,

זה.58) עם ולא זה עם לא נקראת החתימה שאין

.„ÎÌÈ„Ú‰Â ,ÈM‰ Ûca B·˙Îe Ëb‰ ˙ˆ˜Ó ¯iLƒ≈ƒ¿»«≈¿»«««≈ƒ¿»≈ƒ
¯k ‰È‰iL ,‡e‰Â .¯Lk - ÈM‰ Ûc‰ ÛBÒa ‰hÓlÓƒ¿«»¿«««≈ƒ»≈¿∆ƒ¿∆ƒ»

CzÁ ‡lL ‰l‚na59ÌÈÏLiL ¯ÙBq‰ Ôek˙ CÎlLÂ «¿ƒ»∆…∆¿«¿∆¿»ƒ¿«≈«≈∆«¿ƒ

¯ÒÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯k BÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÈM‰ Ûca«««≈ƒ¬»ƒ≈ƒ»««ƒ∆ƒ¿«
eÈ‰ ÔÈh‚ ÈL ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¬≈»≈¿…∆∆∆»¿≈ƒƒ»

Ûc‰ ÛBqÓ ‰Ê ˙ˆ˜Ó CzÁÂ60L‡¯Ó ÈM‰ ˙ˆ˜Óe ¿∆¿«ƒ¿»∆ƒ««ƒ¿»«≈ƒ≈…
Ûc‰61. ««

מלמטה.59) ולא מלמעלה בו.60)לא שהיה תנאי מפני
חתמו 61) לא העדים וגם שלו, שאינו בגט מגרשה ונמצא

וגם  אחר אדם של גט שהוא השני על אם כי שלו גט על
לגמרי  נכתב לא השני הגט שהרי כאן, יועילו לא מסירה עדי

מתחילתו. היה אחד שגט שיעידו, לא אם זה, בשביל

.‰ÎeÏ‡L :·˙k ¯ÓbL ¯Á‡Â ,Ëb‰ ·˙kL È¯‰¬≈∆»««≈¿««∆»«»««¬
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ ÈBÏt EÈÏÚ ÌBÏL :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLaƒ¿¿ƒ»»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈
‡ˆBÈ ‰Ê Ë‚ È¯‰Â ,‰hÓlÓ ÌÈ„Ú‰ eÓ˙ÁÂ ,‰Êa»∆¿»¿»≈ƒƒ¿«»«¬≈≈∆≈
eÓ˙Á ‡Ï ‡nL ,˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - d„È ˙ÁzÓƒ««»»¬≈»≈¿…∆∆∆»…»¿
:·˙k Ì‡ Ï·‡ .ÌBÏL ˙ÏÈ‡L ÏÚ ‡l‡ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿ƒ«»¬»ƒ»«
‡ˆBiÎÂ ,ÈÚ¯ EÈÏÚ ÌBÏLÂ :B‡ ,ÈBÏt ÌBÏLa eÏ‡LÂ¿«¬ƒ¿¿ƒ¿»»∆≈ƒ¿«≈

Ëb‰ È¯·c ÏÚ el‡ ÌÈ¯·„ ‰eÏ È¯‰L ,‰Ê·62ÏÚÂ »∆∆¬≈ƒ»¿»ƒ≈«ƒ¿≈«≈¿«
dÏ ¯ÒÓ Ì‡Â .˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - eÓ˙Á Ì‰ÈL¿≈∆»¿¬≈¿…∆∆¿ƒƒ¿«»

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ Ck ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÌÈ„Úa63. ¿≈ƒ≈»≈»¬≈∆≈»≈

ראשון.62) עניין על מוספת החיבור לא 63)וא"ו שאפילו
לפנינו  יש הרי בלבד, שלום שאילת על אלא העדים חתמו

העיקר. והם מסירה עדי

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
והחוט 1) לידה הגט זרק לידה, נתינה דיני רבינו בו כלל

בו. הקשור

.‡·e˙k‰ ÔÈÚ ÔÈ‡ ,'d„Èa Ô˙Â' ‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«¿»»≈ƒ¿««»
d˜ÈÁ B‡ d„È „Á‡Â ,dÏ Ëb‰ ÚÈbiL ‡l‡2d¯ˆÁ B‡ ∆»∆«ƒ««≈»¿∆»»»≈»¬≈»

‡e‰ „Á‡ Ïk‰ - d„Èk B„È ‰˙OÚL dÁeÏL B‡3. ¿»∆»¿»»¿»»«…∆»
dÏ ‰Èew‰ d¯ˆÁ „Á‡Â4˙¯kOn‰ d¯ˆÁ B‡5B‡ ¿∆»¬≈»«¿»»¬≈»«À¿∆∆

dÏ ‰Ïe‡L6Ëb ÚÈbiMÓe ,‡e‰ d˙eL¯ Ïk‰ - ¿»»«…¿»ƒ∆«ƒ«≈
.‰L¯b˙ d˙eL¯Ïƒ¿»ƒ¿»¿»

ככתוב 2) החזה, ובין הבגד בין לחגורה שממעל הריוח
ה'תוספות' ולדעת בחיקך". ידך נא "הבא ו): ד , (שמות
וזרק  קרקע גבי על נגררים כשבגדיה - זה חיק עח.) (גיטין

עליהם. "ובידה 3)הגט נאמר: היה שאילו א. עז, גיטין
"ונתן  שנאמר עכשיו אבל דוקא, בידה משמע היה יתננו",
ועל  דוקא. לאו וידה במשמע, שהיא כל נתינה - בידה"
כו): כא, (במדבר ככתוב רשותה, - פירושה "ידה" כרחך
נו:) בבבאֿמציעא וכן שם, (רש"י מידו" ארצו כל את "ויקח
משתמרת  תהיה רשות שכל ללמדנו "ידה", התורה וכתבה
שאינו  ניעור, והוא עבדה ביד לנתנו פרט ידה, כמו לדעתה
שבידו, מה ואת עצמו את משמר שהוא לדעתה, משתמר

הי"ז. להלן שגם 5)לצמיתות.4)כמבואר קצוב, לזמן
פ"ה, שני (מעשר במשנה כמבואר כקנין, היא הרי שכירות

שקנתה 6)מ"ט). "מה בחצרה: אומרים ואין ב. עז, גיטין
הבעל, מרשות הגט יצא לא עדיין כן ואם בעלה" קנה אשה,
עלֿידי  כלומר, כאחת". באים וחצרה "גיטה אומרים: אנו כי
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זכות  פסקה משנתגרשה שהרי לעצמה, חצרה לה באה הגט,
(שם). בקניניה הבעל

.·˙„ÓBÚ ‰˙È‰ Ì‡ :d¯ˆÁ CB˙Ï BzL‡Ï Ëb ˜¯Bf‰«≈≈¿ƒ¿¿¬≈»ƒ»¿»∆∆
,‰L¯b˙ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ;‰L¯b˙ - d¯ˆÁ „ˆa ÌL»¿«¬≈»ƒ¿»¿»¿ƒ«…ƒ¿»¿»

d¯ˆÁ „ˆa „ÓÚzL „Ú7¯ˆÁ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «∆«¬…¿«¬≈»¿««ƒ∆ƒ»≈
dÎB˙a Ëb‰ ¯nzLiL8·BÁL .9,ÔÈLe¯b‰ dÏ ‡È‰ ∆ƒ¿«≈«≈¿»∆ƒ»«≈ƒ

ÂÈÙa ‡l‡ Ì„‡Ï ÔÈ·Á ÔÈ‡Â10. ¿≈»ƒ¿»»∆»¿»»

הסמוכה 7) חצרה אף לה, סמוכה ידה מה כידה. שחצרה
(שם). נעולה.8)לה שחובה.9)שהיא קושטא: ובדפוס

מדין 10) מידה גיטה את חצרה לה תקנה תאמר: שלא
הגט  שנתן כמו יהיה בחצרה, הגט שמשנתן שליחות,
הואיל  רבינו: מסביר לפיכך כמותה, ושלוחה לשלוחה,
שלא  שליח למנות לנו אפשר אי לחובתה, הוא והגט
(בבאֿ מגורשת אינה ולפיכך בפניה, ושלא בהסכמתה
אם  זה, ולפי ה"ב). פ"ד, ומתנה זכיה הל' וראה יב. מציעא
וזרקו  חצרי, לי ותזכה בחצרי גיטי לי זרוק לו תאמר היא
שהרי  בצדה, עמדה שלא אע"פ מגורשת תהיה - בחצרה
ב'ירושלמי' אמרו בזה וכיוצא לקבלה, שליח חצרה עשתה
לי  תזכה אמרה ואח"כ גיטה לה "נתן ה"א): פ"א, (גיטין
יוסף' ('בית ארוכה" ידה שהיתה כמי נעשית שבעכו, חצרי

הרשב"א). בשם קלט סי' אהע"ז

.‚‰hÓlÓ ‡e‰Â dlL ‚b‰ L‡¯a ˙„ÓBÚ ‰˙È‰»¿»∆∆¿…««∆»¿ƒ¿«»
¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ‰ÏÚÓÏ dÏ B˜¯Êe ,B¯ˆÁa«¬≈¿»»¿«¿»≈»∆ƒƒ««¬ƒ

‰˜Ún‰ ˙BˆÈÁÓ11ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ B‡12 ¿ƒ««¬∆¿»ƒ¿»¿»ƒ
‚bÏ CeÓÒ13‰L¯b˙14ÁeiL „·Ï·e .15Ì‡ Ï·‡ . »««ƒ¿»¿»ƒ¿«∆»«¬»ƒ

˜ÁÓ16˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ÚÈbiL Ì„˜ Û¯O B‡ ƒ¿«ƒ¿«…∆∆«ƒ«»««ƒ∆ƒ¿«
ÚÈb‰L ¯Á‡ B‡ ˙BˆÈÁÓ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈb‰L ¯Á‡Ï¿««∆ƒƒ««¬ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«

‚bÏ CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁÙÏ17‰·LpL ÔB‚k , ¿»ƒ¿»¿»ƒ»««¿∆»¿»
BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - Û¯O B‡ ˜ÁÓÂ e‰˙ÏÚ‰Â Áe¯‰»«¿∆¡«¿¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈

‰L¯b˙ ‡ÏÂ Ë‚ BÈ‡ ,ÁeÏ CÏB‰18. ≈»«≈≈¿…ƒ¿»¿»

הרוח 11) מפני המשתמר מקום שהוא לגג, שמסביב
הרי 12)וכדומה. לארץ, סמוך טפחים משלשה פחות כל

לארץ. (כמחובר) כלבוד שם 13)הוא כשאין אפילו
א.14)מעקה. עט, הרי 15)גיטין ואז ממש, הגג על

או  הנחתו, לפני הבעל מת שאפילו למפרע, מגורשת היא
המעקה) מחיצות לאויר (משהגיע בינתיים אחר קידשה אם
(מגידֿמשנה). לשני ומקודשת מראשון מגורשת היא הרי

לנוח". יורד שלא "ובלבד וקושטא: רומי ע"י 16)ובדפוס
כיון.17)גשמים. וקושטא: רומי זה 18)ובדפוס שהרי

שם: בגיטין וכ"ה כמונח. ואינו לנוח, סופו שאין אויר
היה  שהבעל כל רבינו, ומפרש לא", - עליה דרך "נמחק
(שהיא  הטבעית תנועתו כדרך שלא הגט, להעלות צריך
בהנחתו  ולא בעלייתו לא הבעל כח אין למטה) מלמעלה
וראה  (מגידֿמשנה). הגג על ממש שינוח עד ירידתו, דרך

ה"ה. בסמוך

.„Ba ‰ÏÚÓÏÓ ‡e‰Â ,BlL ‚b‰ ‰È‰19‡È‰Â , »»««∆¿ƒ¿«¿»¿ƒ
‡ˆiL ÔÂÈk - dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,dlL ¯ˆÁa ‰hÓlÓƒ¿«»∆»≈∆»¿»«»ƒ»≈»∆»»

˙BˆÈÁÓÏ ÚÈb‰Â ‚b‰ ˙BˆÈÁnÓ Ëb‰20‡È‰L dÓB˜Ó «≈ƒ¿ƒ««¿ƒƒ«ƒ¿ƒ¿»∆ƒ
‰L¯b˙ Ba ˙„ÓBÚ21. ∆∆ƒ¿»¿»

איננה.19) "בו" תיבת התימנים, החצר,20)ובכת"י
משתמר. מקום של דין לה יש המחיצות שעלֿידי

שכל 21) נח, ולא לארץ הגיע לא שעדיין אע"פ שם. גיטין,
הולך  זה הרי למטה) (מלמעלה הטבעית תנועתו דרך שזרקו
דרך  "שנמחק שם: שאמרו וזהו ממש, כמונח ודינו לנוח

(מגידֿמשנה). ירידה"

.‰L‡‰ CB˙Ï d˙eL¯Ï B˜¯Ê22CB˙Ï B‡ Û¯OÂ ¿»ƒ¿»¿»≈¿ƒ¿«¿
Ë‚ BÈ‡ - „·‡ [B‡ ˜ÁÓÂ] ÌÈn‰23ÚÈb‰ Ì‡ Ï·‡ . ««ƒ¿ƒ¿«∆¡«≈≈¬»ƒƒƒ«

[ÁÂ] d˙eL¯Ï24È¯‰ - e‰˙Ù¯Oe L‡‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ƒ¿»¿»¿««»»»≈¿»«¿¬≈
Ëb ‰Ê25. ∆≈

הגט.22) לזריקת דליקה שם.23)שקדמה גיטין,
שאין  "אויר וזהו: לנוח, ירד ולא הלך" לשריפה "שמתחילה
יב.). בבאֿמציעא וכן , כה: זבחים (ראה לנוח" סופו

ממש.24) נח לא ואפילו כנח, זה הרי לרשותה שהגיע כיון
איננה. "ונח" תיבת התימנים, שם.25)ובכת"י גיטין,

.Âd˙eL¯a ÌÈˆeÚp‰ ÁÓ¯ B‡ ‰˜ Èab ÏÚ B˜¯Ê26- ¿»««≈»∆…««¿ƒƒ¿»
Ba ¯nzLn‰ ÌB˜Óa ÁeiL „Ú ,Ë‚ BÈ‡27ÈzL . ≈≈«∆»«¿»«ƒ¿«≈¿≈

‰BˆÈÁ‰Â dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ¬≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«ƒ»
ÔÂÈk - ˙ÈÓÈt‰ ÏÚ ˙B‰B·b ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙ÎÂ ,BlL∆¿»¿≈«ƒ»¿««¿ƒƒ≈»

‰BˆÈÁ‰ ¯ÈÂ‡ CB˙Ï Ëb‰ ˜¯fL28;‰L¯b˙ ∆»««≈¿¬ƒ«ƒ»ƒ¿»¿»
˙¯nzLÓ ‰BˆÈÁ‰ ÈÏ˙Îa ˙ÈÓÈt‰L29ÔÈ‡M ‰Ó . ∆«¿ƒƒ¿»¿≈«ƒ»ƒ¿«∆∆«∆≈

.˙Bt˜a Ôk≈¿À

חצרה.26) ממחיצות גבוהים אינם 27)והם ואלו
החצר  למחיצות חוץ ותטילם תנשבם שרוח משתמרים,

וברש"י). שם מקפת 28)(גיטין שהחיצונה "כגון
הפנימית, מחיצות על גבוהות החיצונה ומחיצות הפנימית,
מחיצות  לאויר הגיע שלא אע"פ הפנימית נגד לה זרקו והוא
החיצונה" מחיצות אויר ותוך כנגדה, שהיא כיון הפנימית,
(מגידֿמשנה). לחוץ] להוציאו תוכל לא שהרוח [באופן
החיצונה" אויר כנגד כשהגיע אף אותה, מפרשים "ויש

בר"ן). ועי' רבינו, לדעת שם.29)('מאירי' גיטין,

.Ê˙Bt˜ ÈzL ?„ˆÈk30dlL ˙ÈÓÈt‰ ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ≈«¿≈Àƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»
BlL ‰BˆÈÁ‰Â31ÔÎB˙a dhb dÏ ˜¯ÊÂ ,32ÚÈb‰ elÙ‡ , ¿«ƒ»∆¿»«»ƒ»¿»¬ƒƒƒ«

„ˆ ÏÚ ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - ˙ÈÓÈt‰ ¯ÈÂ‡Ï«¬ƒ«¿ƒƒ≈»¿…∆∆«∆»«««
˙ÈÓÈt‰ ‰tw‰33‰˙È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «À»«¿ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏeL dÏ ÔÈ‡Â dcˆ ÏÚ ‰hÓ34dÏ LÈ Ï·‡ ; À»«ƒ»¿≈»«ƒ¬»≈»
˙L¯‚Ó dÈ‡ - d˙ÈÚ˜¯˜a Á elÙ‡ ,ÌÈÏeL35. «ƒ¬ƒ»¿«¿»ƒ»≈»¿…∆∆

‰ ÈÏkL‡l‡ Ëb‰ dÏ ‰B˜ BÈ‡ ÏÚa‰ ˙eL¯a ‰M‡ ∆¿ƒ»ƒ»ƒ¿«««≈∆»«≈∆»
.BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ Ôk Ì‡ƒ≈≈«¿ƒ«¿

חביות.30) או (מגיד31ֿ)סלים הבעל ברשות ושתיהן
לתוכה.32)משנה). התימנים: ב:33)ובכת"י עט, שם

עשוי  כלי שאין לשמור, לאוירן עשויות כלי מחיצות "שאין
שתי  בין ההבדל וזהו שם). (רש"י בתוכו" להניח אלא
שלפנינו. בנידון קופות לשתי הקודמת, שבהלכה חצרות
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ואינה 34) הואיל מקומה, על מקפיד הבעל אין כך ומתוך
לשימוש. והבעל 35)ראויה לשימוש, ראויה היא הרי

(מגידֿמשנה). מקומה על מקפיד

.Á- B¯ˆÁ CB˙a B‡ B˙Èa CB˙a ‡È‰Â dhb dÏ ˜¯Ê»«»ƒ»¿ƒ¿≈¿¬≈
ÈÏÎÏ B‡ d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ,˙L¯‚Ó dÈ‡36ÔÓ ≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿ƒƒ

ÔB‚k ,BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡L dlL ÌÈÏk‰«≈ƒ∆»∆≈««««¿ƒ«¿¿
‰ÙÈÙk B‡ ˙ÈÁBÏˆ37Ô‰a ‡ˆBik B‡ ‰pË˜38Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿ƒ»¿«»«≈»∆¿≈ƒ

‰ÈÏÚ ˙·LBÈ ‡È‰L dlL ‰hnÏ ÚÈb‰39‰˙È‰Â , ƒƒ««ƒ»∆»∆ƒ∆∆»∆»¿»¿»
È¯‰L ;˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚¿»¬»»¿»ƒ¬≈¿…∆∆∆¬≈

dÓˆÚÏ ˙eL¯ ‰˜ÏÁ40ÌB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó ÏÚa‰ ÔÈ‡Â , »¿»¿¿«¿»¿≈««««¿ƒ«¿
‰hn‰ ÈÚ¯k41. «¿≈«ƒ»

או 36) נוסף: התימנים, ובכת"י וקושטא, רומי ובדפוס
אשתו 38)סל.37)לחיקה. "שהמכניס א: עח, שם

- עמה קטנים תשמישיה כלי להיות עלֿמנת ביתו, לתוך
(רש"י). מכניסה" דוקא 39)הוא רוקח' ה'מעשה לדעת

הבעל  דרך ואין מיטתה, על שישבה בשעה גיטה לה שזרק
ממנה. להקימה טפחים 40)להקפיד עשרה גובה כל

קריאת  והל' ב. כה, בברכות כמבואר לעצמו, רשות מהווה
רשות  את מבטלת הבעל רשות אין ומעתה ה"ט. פ"ג, שמע

מעשרה 41)מיטתה. למטה שהם אע"פ מיטתה, רגלי
עצמה  והמיטה הואיל מקומם, על מקפיד הוא אין - טפחים
וברש"י). שם, (גיטין תחתיה להשתמש ונוחה עשרה, גבוהה
כליו  אבל הבעל, ברשות האשה בכלי אלא זה שאין ויתכן
גבוה  כשהכלי אפילו לו יקנו לא מוכר, ברשות לוקח של
בבאֿבתרא  וראה (מגידֿמשנה). תחתיו ואויר טפחים עשרה

ה"א. פ"ד, מכירה והל' ב. פה,

.ËB„ÁÈ ‡ÏÂ B¯ˆÁa ÌB˜Ó ÏÚa‰ dÏ ÏÈ‡L‰42 ƒ¿ƒ»«««»«¬≈¿…ƒ¬
‡È‰L dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Ï ÚÈb‰Â Ëb dÏ ˜¯ÊÂ ,[dÏ]»¿»«»≈¿ƒƒ«¿«¿««∆»∆ƒ

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ô‰a ˙„ÓBÚ43ÏbÏb˙ .44ÏÚ ÏÙÂ ∆∆»∆¬≈¿…∆∆ƒ¿«¿≈¿»««
ÌB˜n‰ Ì‡ :‰pnÓ ˜BÁ¯ ÚÏÒ Èab ÏÚ B‡ ‰¯B˜ Èab«≈»««≈∆«»ƒ∆»ƒ«»
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ ÂÈÏÚ ÏÙpL∆»«»»≈«¿««««¿««
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÈÂÏ ÌL BÏ ÔÈ‡Â ‰¯OÚ dB·‚ BÈ‡Â¿≈»«¬»»¿≈≈¿«¬≈∆…
;„Á‡ ÌB˜Óa ‡È‰Â ‡e‰ el‡Îe ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁ»«¿¿«¿¿ƒ¿ƒ¿»∆»
˙eL¯ ˜ÏÁ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓ „Á‡ ÌL LÈ Ì‡Â¿ƒ≈»∆»ƒ¿»¿»ƒ≈»«¿

BÓˆÚÏ45‡Ï ˙BÓB˜Ó ÈL ,dÏ ÏÈ‡L‰ „Á‡ ÌB˜Óe , ¿«¿»∆»ƒ¿ƒ»¿≈¿…
d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â ,dÏ ÏÈ‡L‰46. ƒ¿ƒ»¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»

המקום.42) גבולות את סימן חוץ 43)לא הגיע אבל
שלה  בחצר אפילו שהרי מגורשת, אינה אמותיה לארבע
למקום  קלֿוחומר בצדו, שתעמוד עד מתגרשת אינה
בצדו  שתעמוד עד מתגרשת שאינה בחצרו לה המושאל

לו. אמותיה 44)קרוב בארבע מתחילה נח שכבר אחרי
קט. החצר.45)רגע שאר לגבי בטל עז,46)ואינו גיטין

נפל  אפילו אמותיה, לארבע הגט שהגיע כל מזה ומשמע ב.
אחד  כמקום נחשב זה הרי טפחים, עשרה גבוה מקום על

(מגידֿמשנה). ומגורשת

.ÈCB˙a ¯·ÚÂ ,d˙eL¯Ï dhb dÏ ˜¯Ê47d˙eL¯ »«»ƒ»ƒ¿»¿»«¿¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,d˙eL¯Ï ıeÁ ÏÙÂ da ˙„ÓBÚ ‡È‰L∆ƒ∆∆»¿»«ƒ¿»««ƒ

‰LÏMÓ ˙BÁÙa ¯·ÚL48dÈ‡ - ı¯‡Ï CeÓÒ ∆»«¿»ƒ¿»»»»∆≈»
d˙eL¯a ÁeiL „Ú ,˙L¯‚Ó49. ¿…∆∆«∆»«ƒ¿»

מתוך.47) וויניציאה: שכל 49)טפחים.48)ובדפוס
ב. כה, בזבחים כמבואר כמונח, אינו לנוח סופו שאין אויר
בבבאֿמציעא  וראה ה"ט. פ"ד, הקרבנות מעשה הל' והשווה

א. יב,

.‡È‰˙È‰‚‚a ÏÙÂ dÏ B˜¯Êe (BÊ) dbb ÏÚ ˙„ÓBÚ »¿»∆∆««»¿»»¿»«¿«
¯Á‡50È¯‰ - BÏhÏÂ d„È ËLÙÏ ‰ÏBÎÈ Ì‡ ,BÏ CeÓÒ «≈»ƒ¿»ƒ¿…»»¿ƒ¿¬≈

ÔÈ¯BÈcL Èt ÏÚ Û‡L .˙L¯‚Ó BÊ51‰ÏÚÓÏ ÔÈ˜eÏÁ ¿…∆∆∆««ƒ∆ƒƒ¬ƒ¿«¿»
‰hÓÏ ÔÈ˜eÏÁ Ô‰L ÌLk52ÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ Èa ÔÈ‡ , ¿≈∆≈¬ƒ¿«»≈¿≈»»«¿ƒƒ

‰Êa ‡ˆBik ÌB˜Ó ÏÚ53. «»«≈»∆

בזה,50) חולקים שיש משנה' ב'מגיד וראה אחר. איש של
- ב עט, בגיטין שמקורה - זו הלכה מתפרשת ולדעתם
אחד. גג לה והשאיל הבעל, של הם הגגות ששני באופן

שם. ב'מאירי' גם שכנים.51)וראה רשות דירה, שיכוני
להוציא 52) אסור שבת ולענין נפרדות, רשויות שתי הן והרי

לזה. זה מגג להעביר עומדת 53)או עצמה והיא הואיל
על  לה הנזרק גיטה לקבל ידה שפושטת אלא שלה, גג על

עט:). (גיטין אחר גג

.·ÈÒ¯ÙË˜ d„È ‰˙È‰54ÏÙÂ d„È ÏÚ Ëb‰ ˜¯ÊÂ , »¿»»»»«¿≈¿»««≈«»»¿»«
ı¯‡Ï55dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏÙ Ì‡ :56- ÁÂ »»∆ƒ»«¿«¿««∆»»»

˙L¯‚Ó BÊ È¯‰57- L‡‰ CB˙Ï B‡ Ìi‰ CB˙Ï ÏÙ ; ¬≈¿…∆∆»«¿«»¿»≈
ÌÈn‰ Èab ÏÚ ˙„ÓBÚ ‰˙È‰L ,‡e‰Â .˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿∆»¿»∆∆««≈««ƒ
‰È‰ „ea‡Ï B˙ÏÈÙ ˙lÁznL ,L‡Ï CeÓÒ B‡»»≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ»»

„ÓBÚ58. ≈

כלפי 54) מוטות אצבעותיה שראשי ביוונית), (מורד, מדרו
ידה.55)קרקע. כי 56)מתוך שלה, שאינה ברשות

הגיע  לא ואפילו מגורשת היא הרי לה, השייכת ברשות
קלט, סי' (אהע"ז אמותיה לארבע חוץ ואפילו כלל, לידה

"בסמטא 57)סט"ו). לו קונות אדם של אמות ארבע כי
כמבואר  בעלים", לה שאין בחצר או הרבים רשות בצדי או

ה"ט. פ"ד, ומתנה זכיה המים 58)בהל' קדמו שהרי
(גיטין  לנוח ראוי שאינו אויר זה והרי הגט, לזריקת והאש
שהגיע  ולפני מים, גבי על עמדה לא ואם וברש"י). עח:
שמא  כי מגורשת, ספק זו הרי ומחקוהו, מים באו לארץ הגט
(מגידֿמשנה  באוירן תקנו לא חכמים, שתקנו אמות ארבע

הנ"ל). הגמרא סוגיית ע"פ

.‚ÈÏL dÈ‡L ˙eL¯a B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dÏ B˜¯Ê¿»»ƒ¿»«ƒƒ¿∆≈»∆
BÏ ·B¯˜ :Ì‰ÈL59‰ˆÁÓ Ëb‰ ‰È‰ ;˙L¯‚Ó dÈ‡ - ¿≈∆»≈»¿…∆∆»»«≈∆¡»

È¯‰ - dÏ ·B¯˜ ‰È‰iL „Ú ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁnÓe ‰ˆÁÓÏ¿∆¡»ƒ∆¡»¿∆¡»«∆ƒ¿∆»»¬≈
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ60epÏh˙Â ÁLzL È„k dÏ ·B¯˜ ‰È‰ ; »≈¿…∆∆»»»»¿≈∆»…«¿ƒ¿∆

‰Ê È¯‰ -61ÏeÒt62Ck ¯Á‡Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú , ¬≈∆»«∆«ƒ«≈¿»»¿««»
.‰lÁzÎÏ Ba ‡Opzƒ»≈¿«¿ƒ»

הבאה.59) בהלכה פ"י,60)מבואר לקמן מבואר ודינה
תצא". נשאת ואם תנשא, "לא בכת"י 61)ה"ג: כ"ה

רומי. תצא,62)ובדפוס לא נשאת ואם מדבריהם,
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קרוב  שהוא רחוק על יאמרו שמא ה"ב, פ"י לקמן כמבואר
וברש"י). עח: (גיטין

.„È,B¯ÓLÏ ÏBÎÈ ‡e‰ ‰È‰ ?BÏ ·B¯˜ ‡e‰ „ˆÈk≈«»»»»¿»¿
BÏ ·B¯˜ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡ ‡È‰Â63; ¿ƒ≈»¿»¿»¿∆»

ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈML B‡ B¯ÓLÏ ÌÈÏBÎÈ Ì‰ÈL¿≈∆¿ƒ¿»¿∆¿≈∆≈¿ƒ
‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰ ‰Ê - B¯ÓLÏ64. ¿»¿∆∆¡»¿∆¡»

אמה.63) מאה של במרחק ספק 64)ואפילו היא והרי
יכולה  "היא דין רבינו ביאר ולא שם). (גיטין, מגורשת
שתשוח  כדי אליה קרוב ואינו יכול" אינו והוא לשמרו,
קידושין  שלענין ואע"פ מגורשת, ספק שהיא ונראה ותטלנו,
פ"ד  אישות בהל' כמבואר מקודשת, שהיא רבינו פסק
אשת  איסור חומר מחמת להחמיר יש שבגט אפשר הכ"ב,
ותטלנו" שתשוח "כדי עד ודאי כמגורשת לדונה שלא איש,
בהלכה  לעיל שנאמר למה סותר אינו זה וכל (מגידֿמשנה).
. . אמות ארבע לתוך נפל אם . . . קטפרס ידה "היתה יב:
לידה  הגט הגיע כשכבר ידובר שם כי מגורשת". זו הרי .
כנח  הוא הרי אמותיה ד' תוך כשנח ולפיכך ממנה, ונפל

בידה.

.ÂË‰lÁz ‡e‰ ‡a65‡È‰ ‰„ÓÚ Ck ¯Á‡Â ,„ÓÚÂ »¿ƒ»¿»«¿««»»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,dÏ B˜¯Êe ,Bc‚k¿∆¿¿»»ƒ»»«≈¿«¿««

epÏhz ÁLz Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙L¯‚Ó dÈ‡ - BlL66. ∆≈»¿…∆∆««ƒ∆ƒ»…«ƒ¿∆
B˜¯Êe ,dc‚k „ÓÚÂ ‡e‰ ‡·e ,‰lÁz ‡È‰ ‰„ÓÚ»¿»ƒ¿ƒ»»¿»«¿∆¿»¿»

‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ67‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , »««ƒ∆∆¡»¿∆¡»ƒ¿
ÏeÒt Ëb ‰Ê È¯‰ - dlL ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï68„Ú , ¿«¿««∆»¬≈∆≈»«

d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL69. ∆«ƒ««≈¿»»

שניהם.65) של שאינה לרשות או הרבים לרשות
בהן,66) זכה כבר לו, קונות אדם של אמות וארבע הואיל

(גיטין  באה לא כאילו היא והרי לתחומו נכנסת זכותה ואין
לשמרו.67)עח.). יכולים שניהם הדין 68)שהרי מצד

גזירה, משום מדבריהם הוא פסול אלא גמור, גט הוא
הי"ג. בסוף לעיל האלו 69)כמבואר הדברים וכל שם.

שניהם, של שאינה ברשות או הרבים ברשות רק אמורים
לא  אם אפילו מגורשת זו הרי חצרה לתוך גיטה זרק אבל
לרשותה  גט "ומשיגיע ה"א: לעיל כמבואר לידה, הגיע
רבותינו  בשם קבלה מביא "גט", ערך וב'ערוך' נתגרשה".
שיגיע  עד מגורשת אינה חצרה לתוך גיטה זרק שאפילו
"המחוור  ה"ב): פ"ח, (גיטין ה'ירושלמי' על ומסתמך לידה,
עח:) גיטין ב'תוספות' (ראה ידה" לתוך שיתננו עד שבכולן
לגרש  "שאין סי"ד), קלט סי' (אהע"ז הרמ"א פסק וכבר
מלבושיה  לתוך או חצרה לתוך הגט לזרוק אפילו לכתחילה

ממש". ידה לתוך אלא

.ÊË¯eL˜ ‰È‰Â ,d„ÈÏ Ëb‰ ˜¯Ê‰ÁÈLÓa70˙ˆ˜e , »««≈¿»»¿»»»ƒ¿ƒ»¿»
- BÏˆ‡ B‡È·‰ÏÂ B˜zÏ ÏBÎÈ Ì‡ :B„Èa ‰ÁÈLn‰«¿ƒ»¿»ƒ»¿«¿¿«¬ƒ∆¿

˙L¯‚Ó dÈ‡71˜ÒtzL „Ú ,72‰ÁÈLn‰73BÈ‡ Ì‡Â ; ≈»¿…∆∆«∆ƒ»≈«¿ƒ»¿ƒ≈
B˜zÏ ÏBÎÈ74˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -75. »¿«¿¬≈¿…∆∆

דק.70) חבל ג):71)חוט, כד, (דברים אמרה שהתורה
כריתה  היינו ו"כריתות" בידה", ונתן כריתות ספר לה "וכתב

זה  אין אצלו ולהביאו לנתקו שיכול וכיון והבדלה,
עח:). (גיטין לגיטין,72)"כריתות" ב'מאירי' הוא [כן

העתיק  וכן שתפסוק". "עד (ר"מ) רומי בדפוס אבל שם.
אם  שאפילו קצת משמע שמזה וכתב שם, יוסף' ה'בית
כיון  מגורשת, - המשיחה נפסקה ועלֿידיֿזה ידה קפצה
יוסף' (ה'בית הבעל עלֿידי היתה לידה הנתינה שעיקר
גרמה  שאם סוברים ויש פסקה). שהיא "שתפסוק" מפרש

יוסף']. ב'בית עיי"ש מגורשת, אינה לפסיקה ואם 73)היא
לנתקו  יכול אינו ששוב כיון המשיחה, אחרֿכך נפסקה
שבעת  שכיון אומרים ויש מגורשת. זו הרי אצלו, ולהביאו
מגורשת  אינה אצלו ולהביאו לנתקו היא יכול לידה הנתינה
נותן  אינו הפסיקה בעת שהרי המשיחה, שנפסקה אףֿעלֿפי

ד). ס"ק קלח סי' שמואל' ('בית כבד 74)לה שהגט כגון
החוט. ינתק אליו הגט ימשוך ואם דק, גיטין,75)והחוט

שם.

.ÊÈ:Bz¯nLÓ ‡È‰Â ¯BÚ ‡e‰Â dc·Ú „Èa Ëb‰ Ô˙»««≈¿««¿»¿≈¿ƒ¿««¿
˙eÙk ‰È‰ Ì‡76Ëb ‰Ê È¯‰ -77d¯ˆÁÏ ÚÈb‰ el‡Îe , ƒ»»»¬≈∆≈¿ƒƒƒ««¬≈»

Ë‚ BÈ‡ - ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â ;dcˆa ˙„ÓBÚ ‡È‰L78. ∆ƒ∆∆¿ƒ»¿ƒ≈»≈≈
‰Ê È¯‰ - Bz¯nLÓ ‡È‰Â ÔLÈ ‡e‰Â „·Ú‰ „Èa B˙¿»¿«»∆∆¿»≈¿ƒ¿««¿¬≈∆

ÏeÒt79˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ - ˙eÙk ‰È‰ Ì‡Â .80. »¿ƒ»»»¬≈¿…∆∆

להלך.76) יכול ואינו ברגליו או בידיו בגמרא 77)קשור
ישן  עבדה ביד ונתנו גט לה כתב רבא, "אמר עח.): (גיטין
אמרו  ובמסקנא גט". אינו - ניעור גט, זה הרי - ומשמרתו
- הרמב"ם) לדעת ניעור משום (גזירה מספיק אינו שישן
"ישן" שבמקום שהכוונה רבינו ומפרש בכפות", "והלכתא
סקי"ט), קלט סי' (הגר"א "כפות" לומר צריך רבא, שאמר

לדעתה. משתמר וגם מהלך אינו כחצר 78)שכפות שהוא
מה  ואת עצמו את משמר שהעבד לדעתה, שלא המשתמרת
קונה  אינה מהלכת שחצר משום ועוד, עח.). (שם שבידו
- וקרפיפה חצרה גגה אלא התורה ריבתה לא כי לבעליה,
לנוד  העשויים דברים לא אבל ממקומם, נדים שאינם
דברי  הביא (שם) וה'טור' שם). וברש"י ט: (בבאֿמציעא
והיא  ניעור והוא עבדה ביד הגט "נתן זו: בלשון רבינו
ה'מאירי' הביא וכן גט", אינו כפות היה אפילו משמרתו,
שישתמר  ישן, גם שיהא צריך זה, ולפי רבינו. בדברי שם
שיש  אלא המהלכת. כחצר יהא שלא כפות, וגם לדעתה,
כפות, הוא אם אפילו התורה, מן פסול ניעור ביניהם: הבדל
ואינו  ישן ואילו לדעתו; הוא משתמר ניעור שהוא שכיון
שהרי  מדרבנן, אלא פסול אינו לדעתה, שמשתמר כפות,
הי"ח  להלן וראה ניעור. משום גזרו אלא מהלך, אינו

שם. הוא,79)ובהערה כשר תורה מדין אבל מדבריהם.
ניעור, משום בישן גזרו אלא לדעתה, משתמר הוא שהרי

בניעו  להכשיר יבואו גזרו שלא לא אבל מצויים, שניהם כי ר
דבר  וכל כפות, שיהיה מצוי שאינו כפות, אינו משום כפות
התלמוד, סוגיית ע"פ (מגידֿמשנה בו גזרו לא מצוי שאינו

כא.). ה'טור'80)גיטין לנוסחת מתאימים אלו דברים
נוסחת  לפי אבל עו). הערה (למעלה רבינו בדברי וה'מאירי'
גט, זה הרי וניעור כפות שאם מיותר, זה שלנו הספרים

(כסףֿמשנה). וישן כפות כלֿשכן

.ÁÈ‰zÓ ¯ËL dÏ ·˙ÎÂ ,Bc·Ú „Èa B˙e Ëb‰ ·˙k»««≈¿»¿««¿¿»«»¿««»»
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‰L¯b˙Â Ëba ‰˙ÎÊ „·Úa ‰˙ÎfL ÔÂÈk - ÂÈÏÚ81, »»≈»∆»¿»»∆∆»¿»«≈¿ƒ¿»¿»
˙eÙk ‰È‰ Ì‡82‰˙˜ - ¯BÚÂ ˙eÙk BÈ‡ Ì‡Â . ƒ»»»¿ƒ≈»¿≈»¿»

d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ˙L¯‚Ó dÈ‡Â ,„·Ú‰83ÔÎÂ . »∆∆¿≈»¿…∆∆«∆«ƒ««≈¿»»¿≈
- dÏ B˙ B‡ ¯ˆÁ‰ dÏ ¯ÎÓe ,B¯ˆÁa Ëb‰ Ô˙ Ì‡ƒ»««≈«¬≈»«»∆»≈¿»»
‰˜ÊÁa B‡ ÛÒÎa B‡ ¯ËLa ¯ˆÁ‰ ‰˙wL ÔÂÈk84 ≈»∆»¿»∆»≈ƒ¿»¿∆∆«¬»»

‰L¯b˙85. ƒ¿»¿»

כאחד 81) לה באים וחצרה וגיטה כחצרה, העבד נעשה
כא.). שלפנינו 82)(גיטין הספרים לנוסחת מתאים זה

שיהא  צריך וה'מאירי' ה'טור' לנוסחת אבל בהי"ז, למעלה
בהערה). (שם כפות וגם ישן שנעלה 84)שם.83)גם

ה"ח. פ"א, מכירה בהל' כמבואר החצר, את גדרה או
שם.85) גיטין,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ולהובאה,1) להולכה לקבלה, שלוחים דיני רבינו בו כלל

מיד  גטה לקבל שליח עושה האשה אם לשליחות, הכשרים
ששינה  והבעל לקבלה, שליח עושה אם קטנה בעלה, שליח
שליח  להיות להולכה שליח יכול אם להולכה, קבלה שליח

הגט, ביטול גוסס.לקבלה, או חולה הבעל והניח גט המביא

.‡„iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰M‡‰ ‰OBÚL ÁÈÏM‰«»ƒ«∆»»ƒ»¿«≈»ƒ»ƒ«
„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,‰Ïa˜ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ,dÏÚa«¿»«ƒ¿»¿ƒ««»»ƒ∆«ƒ««≈¿«

d„ÈÏ ÚÈb‰ el‡k L¯b˙z dÁeÏL2B˙BOÚÏ ‰ÎÈ¯ˆe . ¿»ƒ¿»≈¿ƒƒƒ«¿»»¿ƒ»«¬
ÌÈ„Ú ÈLa3Ëb‰ ÚÈb‰L e„ÈÚiL ÌÈ„Ú ÈL ‰ÎÈ¯ˆe . ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ»¿≈≈ƒ∆»ƒ∆ƒƒ««≈

ÌÈBL‡¯‰ Ì‰ elÙ‡Â .dÁeÏL „ÈÏ4ÔÓ „Á‡ B‡ ¿«¿»«¬ƒ≈»ƒƒ∆»ƒ
ÌÈBL‡¯‰5‰¯eÓb ˙e„Ú BÊ È¯‰ -6. »ƒƒ¬≈≈¿»

יכול,2) אינו - בו לחזור הבעל רצה ואפילו ב. סב, גיטין
הולכה, לשליח בניגוד השליח, בקבלת נתגרשה כבר כי

ה"ה. לקמן מבואר ה"ד.3)שדינו לקמן וראה ב. סג, שם
האמירה.4) עדי הם הקבלה האחרונים 5)שעדי מן ואחד

ובדפוס  (שם), עמהם מצטרף ובזו בזו שראה שלישי ועד
האחרונים". מן "ואחד נוסף: (ר"מ) אומרים 6)רומי ואין

ושמא  שתיהן, את שיראו מצוי שאינו זו, היא שקרנית כת
יחידי  הוא כשהשלישי ואפילו שקר, להעיד שכרתם האשה
שם), ('תוספות' שכרתו שמא חוששים אין שתיהן, שראה
(לבעל  קרוב כשהשליח אמרו: ה"ב, פ"ו גיטין וב'ירושלמי'
עם  להצטרף הוא אף יכול - קרוב כשאינו אבל לאשה), או

ס"ט. קמא, סי' אהע"ז שו"ע וראה ולהעיד, אחר עד

.·Ï·‡ ;Ú¯˜ B‡ Ëb‰ „·‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««≈ƒ¿«¬»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰Ïa˜ ÁÈÏL È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«≈≈ƒ««¿≈¿ƒ««»»≈»ƒ

ÌÈ„Ú7BÏ ¯ÒÓpL ÔÈa BÈ·Ï BÈa ÏÚa‰ BÏ B˙pL ÔÈa . ≈ƒ≈∆¿»«««≈¿≈≈∆ƒ¿«
È„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈk B„È ˙ÁzÓ B˙‡ÈˆÈ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ¿ƒ»ƒ««»ƒƒ»ƒ««¿≈

‰M‡‰8‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ëb‰ BÏ ÔzÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ≈…ƒ≈«≈¿«¿ƒ»∆»
‰¯ÈÒÓ È„Úa9.dÓˆÚ ‰M‡‰ BÓk , ¿≈≈¿ƒ»¿»ƒ»«¿»

צריך 7) הוא השליח מינוי על עדים אבל קבלה, עדי
ועבר 8)(כסףֿמשנה). שנים בו "חתמו שאם א. סד, גיטין

הט"ז). פ"א, (לעיל כשר" זה הרי - לבינה בינו ונתנו
הי"ח).9) שם (לעיל מסירה" בעדי הגירושין "שעיקר

.‚Ëb Ïa˜Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ÏÚa‰«««≈»«¬»ƒ«¿«≈≈

BzL‡Ï10Ëb‰ CÈÏB‰Ï ÁÈÏL ˙BOÚÏ ÏBÎÈ Ï·‡ , ¿ƒ¿¬»»«¬»ƒ«¿ƒ«≈
‰ÎÏB‰ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .BzL‡Ï11. ¿ƒ¿¿∆«ƒ¿»¿ƒ«»»

הוא 10) חוב שהגט בידו, קבלתו עם מגורשת שתהא
(גיטין  מדעתו ושלא בפניו שלא לאדם חבים ואין לאשה,

וברש"י). לידה,11)סב: הגט כשיגיע אלא תתגרש ולא
בסמוך. כמבואר

.„‰Ï ÁÈÏL ˙ÁÏBL ‰M‡‰ ÔÎÂ„iÓ Ëb dÏ ‡È· ¿≈»ƒ»««»ƒ«¿»ƒ»≈ƒ«
dÏÚa12ÁÈÏL ÔÈ‡Â .‰‡·‰ ÁÈÏL ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ . «¿»¿∆«ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿≈¿ƒ«

ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰13. »»«¬»»»ƒ≈ƒ

א.12) סה, ודף א. סג, שליחותם,13)גיטין מינוי על
לעדים  מקום "שאין הט"ו: פ"ג, אישות בהל' רבינו כדברי
ולדעת  הדבר", אמיתת להודיע אלא האיש בשליחות
ידו, מתחת יוצא וגיטו הואיל בעדים צורך אין שם, הראב"ד
פ"ג. לקידושין בר"ן וכן שליחו, שנעשה מוכיח גיטו
האשה  צריכה לקבלה ששליח הטעם, מאד מובן ולדבריו
בידו, שבכתב הוכחה שום ואין הואיל עדים, בשני לעשותו
להסביר  אפשר רבינו ולדעת שלוחה. שהוא נאמינו ולמה
אין  שבראשון קבלה, לשליח הולכה שליח בין החילוק
מידי  הגט מסירת בשעת אלא מתחיל הגירושין מעשה
צריך  אינו להולכה השליחות מינוי ולפיכך לאשה, השליח
לקבלה  בשליח כן לא הגט, למעשה הכנה אלא שאינו עדים,
מיד  אלא הגט לה למסור לאשה שנית יחזור לא שהוא
הקודם, מינויו סמך על תתגרש הבעל מידי הגט בקבלת
התמנותו  משעת כבר מתחיל הגירושין שמעשה נמצא
כבר  הגט לקבל תרצה לא אם שאפילו שלה, כשליח
שאין  מינויו, על עדים הוא צריך ולפיכך היא, מגורשת
קמא, סי' אהע"ז הט"ז (ע"פ משנים פחות ניתר ערוה איסור
כתב  להצריך נוהגים וכיום הל"ב. פ"ט, לקמן וראה ס"ט)
הולכה  שליח מינוי על המעידים בעדים חתומה הרשאה
סעיף  שם נמצא ההרשאה ונוסח סי"א, קמא, סי' (אהע"ז

ל).

.‰B‡ ÏÚa‰ ÁÏML Ë‚a ˙L¯b˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ»ƒ¿»∆∆¿≈∆»««««
d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú ‰‡·‰ ÁÈÏL dÏ ‡È·‰L14ÏÎÂ . ∆≈ƒ»¿ƒ«¬»»«∆«ƒ«≈¿»»¿»

ÁÈÏL ‡e‰ ,Ì˙Ò ÁÈÏL ÔÈhb ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆…«¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ«¿»¿ƒ«
.‰‡·‰ ÁÈÏL B‡ ‰ÎÏB‰»»¿ƒ«¬»»

הוא 14) הרי להולכה בשליח כי א. סה, ודף ב. סב, גיטין
כאילו  זה הרי האשה ליד מסרו שלא וכל הבעל, במקום
שאינה  בידה, הגט נתן לא ועדיין לגרשה עומד בעלה
אע"פ  הבאה ובשליח משולחו. עדיף השליח ואין מגורשת
גיטי, לי הבא שהדגישה: מתוך אבל אותו, מינתה שהיא
גט  כשיגיע אלא להתגרש רוצה שאינה התנתה כאילו זו הרי

סב:). לגיטין (ר"ן לידה

.Â‰Ïa˜ ÁÈÏLÏ ÔÈa ,Ëb‰ ˙eÁÈÏLÏ ÔÈ¯Lk Ïk‰«…¿≈ƒƒ¿ƒ«≈≈ƒ¿ƒ««»»
:‰MÓÁ‰ ÔÓ ıeÁ ,‰‡·‰Â ‰ÎÏB‰ ÁÈÏLÏ ÔÈa≈ƒ¿ƒ«»»«¬»»ƒ«¬ƒ»

ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â ,L¯Á‰Â ,„·Ú‰Â ,Ì"ekÚ‰15Ì‡Â . »«¿»∆∆¿«≈≈¿«∆¿«»»¿ƒ
Ë‚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ‡È·‰ B‡ Ïa˜16. ƒ≈≈ƒ∆»≈∆≈≈

דיעה,15) בני שאינם משום - וקטן שוטה חרש א. כג, גיטין
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להם  ויקחו "איש": בה שנאמר לשליחות, ראויים ואינם
בקידושין  כמבואר לכולם. לוקח אחד - אבות לבית שה איש
וקידושין, גיטין בתורת אינם ועבד ונכרי (רש"י), א מב,
דבר  וכל בהם, נוהג גט ואין קידושין תפיסת להם שאין
פעולת  בו למלא יכול אינו לעצמו, לאדם לו ראוי שאין

שם). (רש"י חילק 16)שליח שלא שם, הרי"ף כדעת
משמע  וכן שם) בר"ן (עי' לקבלה הולכה בין בעבד
בטל, הגט בהולכה שאפילו ה"ו, פ"ב גיטין ב'ירושלמי'
אבל  פסול, לקבלה שרק מגאש, אבן הלוי יוסף רבי ודעת
אינו  הולכה שליח כי שליח. להיות העבד כשר להולכה
אבל  שליח. להיות כשר והעבד סתם, שליח כשאר אלא
לו  אין ועבד מגורשת, לידו הגט שהגיע משעה קבלה שליח
שם). (ר"ן גיטין בתורת ואינו הואיל גירושין לקבל "יד"
הבעל  ומינה ישראל, לפלוני שיתננו גוי ביד הגט שלח ואם
לאשתו  גיטו להוליך שליחו שיהיה פלוני לאותו בכתבו
בלבד  קוף" "מעשה אלא כאן עושה אינו שהגוי כשר,
קמא, סי' אהע"ז בשו"ע וראה כז. אות ב', סי' גיטין (רא"ש

סל"ה).

.ÊÌÈ¯Lk - ÌÈ·B¯w‰Â ÌÈLp‰ Ï·‡17elÙ‡Â . ¬»«»ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒ
‰¯·Úa ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈÏeÒt‰18ÔÈ¯Lk - «¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ«¬≈»¿≈ƒ

Ëb ˙eÁÈÏLÏ19‰¯Bz È¯·cÓ ‰¯·Úa ÔÈÏeÒt‰ Ï·‡ .20 ƒ¿ƒ≈¬»«¿ƒ«¬≈»ƒƒ¿≈»
Ëb‰ ˙‡·‰Ï ÔÈÏeÒt -21‰Ê È¯‰ - e‡È·‰ Ì‡Â ; ¿ƒ«¬»««≈¿ƒ≈ƒ¬≈∆

ÏeÒt22eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ëb‰ Ìi˜˙pLk ?ÌÈ¯ »«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿«≈«≈
ÂÈÓ˙BÁa23È¯·c ÏÚ ‡l‡ Ba CÓÒ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»¬»ƒ…ƒ¿«∆»«ƒ¿≈

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯·Úa ÏeÒt24Ë‚ BÈ‡ -25. »«¬≈»ƒ«»≈≈

ב.17) כג, בגיטין כמבואר הגט, כגון 18)לשליחות
המנויים  יונים, ומפריחי בריבית, מלווים בקוביא, משחקים
מדבריהם. גזלנים שהם מ"ח) פ"א, השנה (ראש במשנה

להתירה 19) בעלה שמת באשה להעיד שכשרים כשם
הי"ז. פי"ב, ולקמן כב. השנה (ראש גזלן 20)להנשא כגון

נבילות  האוכל או ראשון, יוםֿטוב שחילל או ממש,
פ"י, עדות בהל' כמבואר להכעיס, בין לתאבון בין ושקצים
הן, בתורה לאֿתעשה מצוות ושמונה וששים ומאה ה"ג.
בלבד, מלקות עונש אלא ביתֿדין מיתת ולא כרת בהן שאין

ה"ד. פי"ט, סנהדרין בהל' מנויין חשודים 21)וכולן שהם
להוליך  שליח עשאם שהבעל לומר נאמנים ואינם לשקר
קמא, סי' אהע"ז הגר"א' ב'הגהות וכן (משנהֿלמלך, הגט

ה"ב.22)עא). פ"י, לקמן כמבואר תצא, לא נשאת ואם
ואינה 23) נכונה שהיא הגט עדי חתימת על עדים שהעידו

בחותמיו.24)מזוייפת. הגט נתקיים בטל 25)שלא
עדים  יבואו לא עוד כל תצא, נשאת אם ואפילו לגמרי
התורה  מן בעבירה שפסול מי שכל הגט. עדי חתימת לאשר
אמנם  ב. כה, ביבמות כמבואר כלל, אשה בעדות נאמן אינו
לשני, ספק קידושי מקודשת תהיה ויקדשנה אחר יבוא אם
נמצא  הגט, עדי חתימת ויקיימו עדים מחר יבואו שמא

(כסףֿמשנה). השני קידושי בה שתפסו

.Á,B‡È·‰Lk Ï„‚Â Ëb‰ BÏ Ô˙pLk ÔË˜ ÁÈÏM‰ ‰È‰»»«»ƒ«»»¿∆»««≈¿»«¿∆¡ƒ
Áwt˙Â L¯Á26‰tzLÂ ‰ËBL ,27,¯ib˙Â Ì"ekÚ , ≈≈¿ƒ¿««∆¿ƒ¿«»«¿ƒ¿«≈

ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¯¯ÁzLÂ „·Ú28BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¿ƒ¿«¿≈¬≈∆»≈¬»ƒ»«
‰È‰ ;Áwt˙Â ¯ÊÁÂ L¯Á˙Â ,Áwt ‡e‰Â Ëb‰«≈¿ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿»«¿ƒ¿««»»

ÈeÙL29‰tzLÂ ¯ÊÁÂ ‰hzLÂ ,Ëb‰ BÏ Ô˙pLk »¿∆»««≈¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ¿«»
ÈtÓ ,¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰ - ‰M‡ „ÈÏ Ëb‰ ‡È·‰Lk¿∆≈ƒ«≈¿«ƒ»¬≈∆≈»≈ƒ¿≈

˙Ú„a BÙBÒÂ B˙lÁzL30. ∆¿ƒ»¿¿««

לדבר.26) ופיו לשמוע אזניו דעתו 27)נפקחו אליו חזרה
ולא 28)ונצטללה. היתה, בפסול הנתינה שתחילת

גט. שליחי להיות בדעתו.29)הוכשרו גיטין 30)מיושב
א. כג,

.ËÏË :BÏ ‰¯Ó‡Â ,ÌÈ„Úa ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿≈ƒ¿»¿»…
‡‰ÈÂ Èh‚ ÈÏ31,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰Ê È¯‰ - E„Èa ÈÏ ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿¬≈∆»ƒ«¿«»»

ÈÏa˜˙‰' BÏ ‰¯Ó‡ el‡Îe32LÈÂ .'Èhb33‰M‡Ï ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈»ƒ»
ÏL BÁeÏL „iÓ dhb dÏ Ïa˜Ï ‰Ïa˜ ÁÈÏL ˙BOÚÏ«¬¿ƒ««»»¿«≈»ƒ»ƒ«¿∆

dÏÚa34ÏÚ Û‡ ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ dÈ‡ ‰pË˜e . «¿»¿«»≈»»»ƒ«¿«»»««
‰ÏB„‚k dhb dÏ ‰B˜ d¯ˆÁL Èt35ÁÈÏML ÈtÓ . ƒ∆¬≈»»»ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿ƒ«

Ôa BÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‰Ïa«̃»»»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒƒ««»»∆≈∆
‰¯eÓ‚ ‰Úc36. ≈»¿»

התימנים,31) ובכת"י בידך". לי "יהא לו: שאמרה או
לי. יהא גיטי לי טול ובכת"י 32)הנוסח: ב. סג, גיטין

"התקב' רומי: בדפוס וכן לי". "התקבל התימנים:
לי". הולכה.34)יכולה.33)(=התקבל) שליח שהוא

מקבלתו  שאינה בעיניה קלותי לומר: הבעל בזיון בזה ואין
שם). (גיטין, זו 35)בעצמה הרי לחצרה, הגט ינתן שאם

י, בבבאֿמציעא כמבואר ממש, לידה נמסר כאילו מגורשת
גזילה  בהל' וכמבואר מ"ידה", נלמדת קטנה של שחצרה ב

ה"י. טעם 36)פי"ז, "לא הזה לטעם אין הראב"ד, לדעת
כך  דעת, בן להיות צריך שהשליח כשם אלא ריח" ולא
סה.): (גיטין שאמרו וכמו דעת, בן שיהיה צריך השולח
אינה  הבאה שליח גם ולפיֿזה שליח", עושה קטן "אין
רואים, ואנו הואיל היא, רבינו דעת אולם לעשות. יכולה
שלא  מתגרשת והיא קבלה שליח עושה גדולה שאשה
דעתה  גילתה שכן - לה היא שזכות משום כרחך על בפניה,
בפניה. שלא השליח לה זוכה ולפיכך - שליחה מינוי עלֿידי
עלֿידי  דעתה וגילתה הואיל נאמר: בקטנה גם כן אם
או  הבעל לה שיזכה נאמר להתגרש, רוצה שהיא שליחה
שאינו  אע"פ אחר", ידי על ה"מזכה כדין גיטה, את ביתֿדין
מתרץ  לפיכך מיד, ותתגרש כחצרה זה שליחה ויהא שליחה,
צריך  וגם הקטן, על מעידים ואין עדים צריך שהמינוי רבינו,
הגט, מסירת בשעת עכשיו גם לה היא שזכות ידעו שהעדים
דעת  בת ואינה והואיל הקודמת, מדעתה בה חזרה ולא
לה  הוא וחוב עכשיו, בה חזרה שמא גם חוששים - גמורה

המשנה'). ('מרכבת

.È:ÏÚa‰ BÏ ¯Ó‡Â ,‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«»»¿»««««
CÏB‰ dhb ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ,dhb dÏ Ïa˜zL ÈBˆ¯ ÔÈ‡≈¿ƒ∆¿«≈»ƒ»∆»¬≈∆ƒ»≈
ÁÈÏL ‰Ê ‰OÚÂ ,ÏÚa‰ „Èa ˙eL¯‰ - dÏ B˙B‡»»¿¿««««¿«¬»∆»ƒ«

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰Ï37:BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ¿»»¿…»ƒ«¿«»»¬»ƒ»«
‡Ï - dÏ ‰ÎÊ :B‡ ,[EÏ ‡‰ :B‡] ,dhb dÏ Ïa˜˙‰ƒ¿«≈»ƒ»≈¿¿≈»…
- dÏ CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú»«¿ƒ««»»¬»ƒ»«≈»
Ì‡ CÎÂ .ÏÚa‰ ÁÈÏL ‰OÚÂ ,‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú»«¿ƒ««»»¿«¬»¿ƒ««««¿»ƒ

‰Ïaw‰ ˙eÁÈÏL ¯˜Ú - dÏ Ô˙Â CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡38. »«≈¿≈»»«¿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



קפי oiyexib zekld - miyp xtq - ixyz 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

הגיע 37) שלא עוד כל חוזר, - לחזור הבעל רצה אם ולפיכך
סב: (גיטין לידה לשון 38)).הגט והזכיר הואיל שם.

הולכה. שליח למנותו אלא רצונו שאין דעתו, גילה "הולך"
"זכה  כאומר: זה הרי בלבד, לה" "תן אלא אמר לא אם אבל
פ"ד  זכיה בהל' כמבואר הקבלה, שליחות עקר ולא לה",
סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור זכה כאומר: תן, שהאומר: ה"ד,

ט). ס"ק שמואל' ב'בית שם וראה סי"ח. קמ,

.‡È¯Ó‡Â ,ÏÚa‰ ÔÓ Ëb Ïa˜Ï ‡aL ‰M‡‰ ÁÈÏL¿ƒ«»ƒ»∆»¿«≈≈ƒ«««¿»«
Ëb CÏB‰ :ÏÚa‰ BÏ ¯ÓB‡Â ,È‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL :BÏ¿ƒ««»»¬ƒ¿≈«««≈≈
‡l‡ ,E˙eÁÈÏL ¯˜BÚ ÈÈ‡ :¯ÓBÏk ,‰¯Ó‡L BÓk ‰Ê∆¿∆»¿»¿«≈ƒ≈¿ƒ¿∆»

L E˙B‡ ‰˙OÚL ÔÈaÈ¯‰ ‰‡·‰ ÁÈÏL B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏ ≈∆»¿»¿¿ƒ««»»¿ƒ«¬»»¬≈
‡Ï :BÏ ‰¯Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È·‰Â ,‰¯Ó‡L BÓk ‰z‡«»¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»…

‰Ïa˜Ï ÁÈÏL]39elÙ‡ - ‰‡·‰ ÁÈÏL ‡l‡ EÈzÓO [ »ƒ«¿«»»«¿ƒ∆»¿ƒ«¬»»¬ƒ
ÁÈÏM‰ ¯˜Ú È¯‰L ;˙L¯‚Ó dÈ‡ ,d„ÈÏ ÚÈb‰ƒƒ«¿»»≈»¿…∆∆∆¬≈»««»ƒ«
‡Ï ÌÏBÚÓ :ÏÚaÏ ¯Ó‡Â ,‡È‰ ‰¯Ó‡L ˙eÁÈÏL¿ƒ∆»¿»ƒ¿»««««≈»…

dÏ ‰‡·‰ ÁÈÏL È˙ÈOÚ40. «¬≈ƒ¿ƒ«¬»»»

אינן.39) אלו תיבות קושטא, בדפוס וכן התימנים, בכת"י
זה 40) והרי מרובה, טרחתו שאין לקבלה, שליח אלא

אפש  אי להולכה שליח - אפשי לקבלה שליח י,כאומר:
גט, זה אין לאשה הגט והוליך אח"כ נמלך ואפילו
אמר  אבל סג.), (גיטין הולכה כשליח קבלו לא שמתחילה
הרי  שאמרה, כמו אמר: ולא לה, ותן הולך לשליח: הבעל
הגט  וקיבל ידו שכשפשט לידה, גט כשיגיע מגורשת זו
להולכה  שליח ונעשה קיבל הבעל דברי דעת על - מהבעל

(מגידֿמשנה).

.·ÈBÏ ¯Ó‡Â ,È‡ ‰‡·‰ ÁÈÏL :ÏÚaÏ ÁÈÏL ¯Ó‡»«»ƒ««««¿ƒ«¬»»¬ƒ¿»«
‰¯Ó‡Â ,Ëb‰ ˙‡ ‡È·‰Â ,‰¯Ó‡L BÓk CÏB‰ :ÏÚa‰«««≈¿∆»¿»¿≈ƒ∆«≈¿»¿»
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ÔÂÈk - EÈzÓO ‰Ïa˜Ï ÁÈÏL :BÏ»ƒ«¿«»»«¿ƒ≈»∆ƒƒ«≈¿»»

˙L¯‚Ó41‡l‡ ,‰¯Ó‡L ˙eÁÈÏL ¯˜Ú ‡Ï È¯‰L ; ¿…∆∆∆¬≈…»«¿ƒ∆»¿»∆»
d˙B‡ Ú¯‚42¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ïa˜Ï ˙¯ÓB‡ ‡È‰ È¯‰L . »«»∆¬≈ƒ∆∆¿«»»¿≈

„·Ïa ‰‡·‰Ï ÏÚaÏ43. ««««¬»»ƒ¿«

שהבעל 41) השליח, לידי הגט מסירת עם מגורשת ואינה
הולכה. שליח אלא עשאו ולא השליח, דברי על סמך

לידה.42) הגט ולהמציא לטרוח עליה ואין 43)הכביד
כלֿשכן  הבאה, בשליחות הוא מתרצה שאם עקירה, כאן
לענין  הבאה בכלל שהקבלה קבלה, בשליחות שמתרצה

וברש"י). עו: בבבאֿמציעא וכן שם, (גיטין טורח

.‚ÈdÏ BzÏ ÁÈÏL ‡a ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
(ÈÏ) ‰È‰È :ÌÈ„Ú ÈÙa BÏ ‰¯Ó‡ ‡l‡ ,ezÏË ‡ÏÂ¿…¿»«∆»»¿»ƒ¿≈≈ƒƒ¿∆ƒ

EÏˆ‡ ÔB„wt ‰Ê Ë‚44z‡ È¯‰ :BÏ ‰¯Ó‡L B‡ , ≈∆ƒ»∆¿¿∆»¿»¬≈«¿
ÈÏ BÏa˜Ï ÁÈÏL45˜ÙÒa ˙L¯‚Ó BÊ È¯‰ -46„Ú »ƒ«¿«¿ƒ¬≈¿…∆∆¿»≈«

L¯b˙z d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiMÓe ,d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL∆«ƒ«≈¿»»ƒ∆«ƒ««≈¿»»ƒ¿»≈
È‡cÂ47. ««

הדברים 44) מקור לקבלה. שלוחה שיהיה לומר ונתכוונה
פ"ו. גיטין הרי"ף גירסת לפי הוא אין 45)אלה ו"בפקדון"

הבעל שהרי "לי", שתאמר: הפקידו צורך פקדון בתורת לא
לומר, נתכוונה ובוודאי לו, נתנו גירושין לשם אלא אצלו

סג:). גיטין (ר"ן לקבלה שלוחה שם.46)שיהא גיטין,
לקבלה, מהולכה להיעתק השליח יכול אם לחכמים נסתפק

להולכה. שמינהו הבעל שליחות שגמר לא 47)טרם שהרי
הוא  בשליחותו ועדיין האיש, שליח מהיות השליח חזר

עומד.

.„ÈdÏ B˙B dÏ B˙B ‡e‰Lk ,Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿∆¿»¿»
ÌÈL ÈÙa48¯Á‡Â ,B˙B¯˜Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . ƒ¿≈¿«ƒ¿»«¿«ƒ¿ƒƒƒ¿¿««

ÔÈ„k ‰M‡‰ ÌÚ ÁÈÏM‰ ÔÈcL .Ì‰ÈÙa dÏ Ô˙pÈ Ck»ƒ»≈»ƒ¿≈∆∆ƒ«»ƒ«ƒ»ƒ»¿ƒ
dnÚ ÏÚa‰49B˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ì˜ ‡e‰ ÂÈzÁzL , «««ƒ»∆«¿»»¿ƒ»ƒ¿»

ez˜¯Êe ezÏËe ,‰¯ÈÒÓ È„Ú e‰e‡¯˜ ‡ÏÂ dÏ ÁÈÏM‰«»ƒ«»¿…¿»≈≈¿ƒ»¿»«¿»«
˙L¯‚Ó ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÌiÏ50. «»¬≈»≈¿…∆∆

פ"א,48) לעיל כמבואר מסירה", בעדי הגירושין "שעיקר
לקרותו,49)הט"ו. העדים צריכים הגט נתינת שבשעת

הי"ט. פ"א, לעיל כלל,50)כמבואר גט זה היה לא שמא
הבעל  נתנו ואפילו לים. שנזרק אחרי לבדקו איֿאפשר והרי
כמבואר  היה, כשר גט לומר נאמן אינו לים, וזרקתו לידה

הכ"א. פ"א, לעיל

.ÂËepÏhÈ - dÈ·Ï BÈa Ëb‰ Ô˙Â ÁÈÏM‰ ¯·Ú»««»ƒ«¿»««≈≈¿≈»ƒ¿∆
‰pnÓ51ÌÈL ÈÙa dÏ BzÈÂ ¯ÊÁÈÂ52- ˙Ó Ì‡Â . ƒ∆»¿«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ≈

ÂÈÓ˙BÁa Ìi˜Ó d„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ëb‰Â ÏÈ‡B‰53È¯‰ , ƒ¿«≈≈ƒ««»»¿À»¿»»¬≈
¯Lk Ëb ‰Ê54. ∆≈»≈

הי"ז.51) פ"ז, לקמן וכמבואר שנשאת, לאחר אפילו
הגט 52) נמסר שלא שכל שהורה, הגאונים מן יש שהרי
(ראה בפ  פסול גט זה הרי שנים, בו שחתמו אע"פ שנים ני

זה  ולתקן לדבריו לחוש צריך לפיכך הט"ז), פ"א, לעיל
יפה  כוחו שאין מסר, כשהשליח וביחוד האפשר במקום

(מגידֿמשנה). הבעל העדים 53)כמסירת ע"י מאושר
יעידו  אחרים שעדים או חתימותיהם, הן כי בגט החתומים

כך. שבדיעבד 54)על הט"ז, פ"א לעיל רבינו כשיטת
בלבד. חתימה בעדי הגט כשר

.ÊË¯ÊÁ ‰M‡‰ „ÈÏ ÚÈbiL Ì„˜Â ,Ëb‰ ÏËpL ÁÈÏL»ƒ«∆»««≈¿…∆∆«ƒ«¿«»ƒ»»«
B‡ ,‡e‰ ÏËa EnÚ ÈzÁÏML Ëb :BÏ ¯Ó‡Â ÏÚa‰«««¿»«≈∆»«¿ƒƒ¿»≈
B‡ ,‡e‰ ÏËa CÈÏ ÈzÁÏML Ëb :‰M‡Ï ¯Ó‡Â Ì„wL∆»«¿»«»ƒ»≈∆»«¿ƒƒ»≈
Ëb :ÌÈ¯Á‡Ï ¯Ó‡L B‡ ,BÏh·Ï ¯Á‡ ÁÈÏL ÁÏML∆»«»ƒ««≈¿«¿∆»««¬≈ƒ≈

ÏËa ‰Ê È¯‰ - ‡e‰ ÏËa ÈzL‡Ï ÈzÁÏML55ÏÚ Û‡Â , ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈∆»≈¿««
d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L Èt56CÈ¯ˆ ,ÌÈ¯Á‡ ÈÙa Ïh·Ó‰ ÏÎÂ . ƒ∆ƒƒ«≈¿»»¿»«¿«≈ƒ¿≈¬≈ƒ»ƒ
ÌÈL ÈÙa Ïh·iL57B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰L ¯Á‡ Ì‡Â . ∆¿«≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ««∆ƒƒ«≈¿»»
‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ58Èt ÏÚ Û‡Â .BÏh·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ¿«¿ƒ««»»≈»¿«¿¿««ƒ

¯ea„ È„k CB˙a ¯ÊÁL59ÚÈb‰L ¯Á‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏh·e ∆»«¿¿≈ƒƒ¿ƒ¿««∆ƒƒ«
BÈ‡ - BÏha d¯ˆÁÏ B‡ ‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ d„ÈÏ¿»»¿«¿ƒ««»»«¬≈»ƒ¿≈

¯Lk Ëb ‰Ê È¯‰Â ,ÏËa60. »≈«¬≈∆≈»≈

א.55) לב, הביטול.56)גיטין כמו 57)אחרי שהם
"מוסרני  ד): י, (שביעית פרוזבול בשטר מצינו וכן ביתֿדין,
'בית  נקראים שנים שגם הרי הדיינים", ופלוני פלוני לפניכם
דבר  יוודע שלא לחוש יש משנים, ובפחות לב:). (גיטין דין'
בניה  ונמצאו לאחר האשה תינשא ובינתיים ברבים, הביטול

כו. הלכה לקמן וראה שם). ('תוספות' שידו 58)ממזרים
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ה"א. לעיל כמבואר לרב:59)כידה, תלמיד שיאמר "כדי
הי"ז). פ"ב, שבועות (הל' רבי" עליך לב,60)שלום גיטין

עושה  האדם אין כזה, ורציני חמור שענין א. סז, ונדרים א.
שיוכל  דעתו היתה ולא גמורה, הסכמה מתוך אלא אותו
אישות  הל' והשווה שם). (ר"ן דיבור כדי בתוך בו לחזור

שם. ובביאורנו ה"ט, פ"ב זרה עבודה והל' הכ"ב, פ"ז

.ÊÈÁÈÏL Lw·Óe ¯fÁÓ ‰È‰61B‡ ,BÏh·Ï È„k »»¿«≈¿«≈»ƒ«¿≈¿«¿
‡e‰L ÔÈ·e ,Ì‰ÈÙa epÏh·iL ÌÈL Lw·Ó ‰È‰L∆»»¿«≈¿«ƒ∆¿«¿∆ƒ¿≈∆≈∆
BÈ‡ - BÏha Ck ¯Á‡Â ,d„ÈÏ Ëb ÚÈb‰ Û„B¯Â ¯fÁÓ¿«≈¿≈ƒƒ«≈¿»»¿««»ƒ¿≈
ÚÈb‰L Ì„˜ BÏh·Ï ¯fÁÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa»≈««ƒ∆»»¿«≈¿«¿…∆∆ƒƒ«

d„ÈÏ Ëb‰62. «≈¿»»

שהגט 61) להודיעו הראשון השליח את שישיג שני שליח
הנוסח: התימנים ובכת"י האשה, לידי ימסרנו ולא מבוטל
הראשון  השליח את מבקש שהבעל והכוונה השליח, מבקש

בפניו. הגט את שבלב 62)לבטל דברים כי א. לב, גיטין
שם). ('תוספות' דברים אינם

.ÁÈÈzL‡Ï e˙e Ë‚ e·˙k :‰¯OÚÏ ¯Ó‡63ÏBÎÈ - »««¬»»ƒ¿≈¿¿ƒ¿ƒ»
‰ÊÏ Ïh·Ï64‰Ê ÈÙa ‡lL65ÌÈL ÈÙa elÙ‡Â . ¿«≈¿∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡66Ïh·Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈL „Èa Ëb‰ ÁÏL . ¬≈ƒ»««≈¿«¿«ƒ¬≈∆»¿«≈
‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê67BÏhaMÓ ,‰¯OÚ eÈ‰ elÙ‡Â . ∆∆…ƒ¿≈∆«¬ƒ»¬»»ƒ∆ƒ¿

Ëb‰ ÏËa Ì‰Ó „Á‡ ÈÙa68. ƒ¿≈∆»≈∆»≈«≈

נותנו 63) מהם ואחד חותמים מהם ושנים כותב מהם אחד
הכ"ז. פ"ט, לקמן כמבואר וקושטא,64)לה, רומי ובדפוס

זה. בפני שלא זה גט לבטל מהם 65)הנוסח: לאחד לומר
ואפילו  הגט. בטל וממילא תתנהו, אל או תכתבהו אל
שעדות  ליתנו, או לכתבו יכולים אינם האחרים התשעה
פ"ה, עדות בהל' כמבואר כולה, בטלה - מקצתה שבטלה

שלכתחילה 66)ה"ג. אלא טז, בהלכה לעיל כמבואר
ממזרים, להיות שגורם מפני אחרים שנים בפני לבטל אסור
בניה  ונמצאו תינשא והיא לאשה וימסרנו ידע לא שהשליח
אמר  אם שגם ומובן כו. הלכה בסמוך כמבואר ממזרים,
אותו  קיים - זה בפני שלא זה יבטל ואח"כ כתבו לעשרה
בפני  שלא זה לבטל לו אסור שלכתחילה ובוודאי החשש,

רוקח'). וב'מעשה לג: (גיטין בטל,67)זה הגט וממילא
שם). (גיטין, כולה בטלה - מקצתה שבטלה ששליחות

כתבו".68) לעשרה "אמר על גם חוזר זה

.ËÈ·˙Bk È‡L Ëb :ÌÈLÏ ¯Ó‡L ÈÓ ÔÎÂ69ÈzL‡Ï ¿≈ƒ∆»«ƒ¿«ƒ≈∆¬ƒ≈¿ƒ¿ƒ
‡e‰ ÏËa70ÌÈL ÈÙa dÏ B˙e Ëb Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ , »≈¿»«««»≈¿»»ƒ¿≈¿«ƒ

ÌÈ¯Á‡71‡Ú„Bn‰ ˙¯ÈÒÓ ‡È‰ BÊÂ .ÏËa ‰Ê È¯‰ - ¬≈ƒ¬≈∆»≈¿ƒ¿ƒ««»»
‰ ÏÚËb72ÈÏ ·zÎiL Ëb Ïk :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ««≈¿≈ƒ»«»∆»≈∆ƒ¿…ƒ

ÈBÏt ÏL BÈc ˙È·a ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa ÈBÏt¿ƒ»≈»≈∆∆¿…¿≈ƒ∆¿ƒ
„ÚÂ Ô‡kÓ ·zÎ‡L Ëb Ïk :B‡ ,ÏËa Ëb ‰Ê È¯‰¬≈∆≈»≈»≈∆∆¿…ƒ»¿«

È¯‰ - ÏËa ‰L ÌÈ¯OÚ73¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏËa Ëb ∆¿ƒ»»»≈¬≈≈»≈¿≈ƒ»«
ÏËa ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ·zÎ‡L Ëb Ïk :ÌÈL ÈÙaƒ¿≈¿«ƒ»≈∆∆¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»≈
‡e‰ È¯‰ ˙‡Ê ‡Ú„BÓ Ba Ïh·‡L ¯·c ÏÎÂ ,‡e‰¿»»»∆¬«≈»»…¬≈
ÏhaL Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ B˙e Ck ¯Á‡ ·˙ÎÂ ,ÏËa»≈¿»«««»¿»»««ƒ∆ƒ≈

ÏËa Ëb‰ È¯‰ - Ëb‰ ·zÎiL Ì„˜ ‡Ú„Bn‰74. «»»…∆∆ƒ¿…«≈¬≈«≈»≈

לכתוב.69) לזה,70)עומד ומסכמת נכונה דעתי שאין
לכך. אותי המניעה מסויימת סיבה מחמת אלא כותבו ואיני

הגט 71) היה הראשונים שנים בפני נותנו היה אילו משמע,
מודעתו  את ביטל ודאי לפניהם ומוסרו הואיל כשר,
ה"ו, פ"י מכירה בהל' רבינו דברי מתוך אולם הקודמת,
באותו  עצמם הם לחתום להם יש המודעה "עדי האומר:
- כלום" בכך ואין עליו, המודעה להם שנמסרה הממכר
מודעתו  הראשונים שנים בפני הגט נתן שאפילו משמע

אנו 72)קיימת. אין ואפילו ב. כא, בערכין המבוארת
קיימת. מודעתו זה, גט למתן אונס שום לו כן 73)יודעים

רומי. המודעה,74)בדפוס ביטול את מראש ביטל שהרי
דמודעה. המודעה ביטל לא - שביטלה ואע"פ

.ÎÌÈ„Ú‰ BÏ e¯Ó‡iL ?‰Ê ¯·c ˙wz e‰Ó ,Ôk Ì‡ƒ≈««»«»»∆∆…¿»≈ƒ
ÌÈ¯·c‰ ÏkL eÈÙa ¯Ó‡ :Ëb‰ ˙·È˙k Ì„…̃∆¿ƒ««≈¡…¿»≈∆»«¿»ƒ
Ïh·Ï ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ eÓi˜˙iLk ÔÈÓ¯BbL ,z¯ÒnL∆»«¿»∆¿ƒ¿∆ƒ¿«¿»«¿»ƒ¿«≈

Ëb75Ô‰ :¯ÓB‡ ‡e‰Â .ÌÈÏËa Ô‰ È¯‰ ,76Ck ¯Á‡Â . ≈¬≈≈¿≈ƒ¿≈≈¿««»
e‰eÁÈpÈ ‡ÏÂ .dÏ ÔzÏÂ ÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ì‰Ï ¯ÓB‡≈»∆ƒ¿…¿«¿…¿ƒ≈»¿…«ƒ

BÏh·ÈÂ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,d„ÈÏ Ëb‰ ÚÈbiL „Ú CÏÈÏ77. ≈≈«∆«ƒ««≈¿»»¿≈∆…≈≈ƒ«¿
CÈ¯ˆ ‡Ú„BÓ Ïh·Ó‰ ‡ÏÂ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»»¿…«¿«≈»»»ƒ

ÔÈ˜78. ƒ¿»

זה.75) גט לבטל התימנים: האחרון 76)ובכת"י שדברו
דברו  ואחרי זה. גט נגד והודיע שמסר מה כל לבטל כולל
והכל  לו שקדם מה לכל כולל שהוא הולכים, אנו האחרון
שמסר  שיעיד עד כל שיפסול צריך הרשב"א ולדעת בטל.
בלב  הוא שלו שהביטול מוכיח הוא שבזה בפניו, מודעה

כ  עד שפעל מה כל את שעוקר הגט שלם לביטול ה
- הגט" ב"סדר קנד סי' אהע"ז ובשו"ע (מגידֿמשנה).
מבטל  "הנני הגט: חתימת עדי בפני הבעל שיאמר מצריך
זה  גט על שמסרתי . . . דמודעי ומודעי מודעי כל לפניכם
שיפסל  דבר שום מסרתי שלא עצמי על מעיד אני וכן . . .
שמסרתי  שיעידו עדים או עד כל פוסל והריני מחמתו, הגט
מחמתו". כוחו שיורע או זה גט שיבטל דבר שום אמרתי או

האחרונים.77) דבריו אחרי הולך הכל כי הגט, יבוטל ואז
אישות 78) מהל' פ"י לעיל בביאורנו (המבואר סודר קנין

אנו  אין בלבד, דעת גילוי אלא זה שאין ומכיון, ה"ט).
ביטול  וגם א. מ, בבבאֿבתרא מבואר וכן לקנין. צריכים
כא, בערכין כמבואר בלבד, דעת גילוי אלא אינו המודעה
קלד  סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור מספיקה בלבד שאמירתו ב
דינו  אנוס, הוא אם אבל אנוס, כשאינו זה וכל ח). ג, ס"ק

רוקח'). ('מעשה ה"כ פ"ב, לעיל מבואר

.‡Î¯ÊBÁ È¯‰ - Ëb‰ Ïh·e ÁÈÏM‰ „Èa Ëb ÁÏBM‰«≈«≈¿««»ƒ«ƒ≈«≈¬≈≈
‡l‡ Ëb ˙¯BzÓ BÏha ‡lL ;‰ˆ¯iLk Ba L¯‚Óe¿»≈¿∆ƒ¿∆∆…ƒ¿ƒ«≈∆»

˙eÁÈÏL ˙¯BzÓ79ÏÚa‰ „Èa Ëb‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»«≈¿««««
L¯‚Ó BÈ‡ - ‡e‰ ÏËa ‰Ê Ëb :¯Ó‡L ÔB‚k ,BÏh·eƒ¿¿∆»«≈∆»≈≈¿»≈
- Ba L¯b Ì‡Â .¯aLp‰ Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰Â ,ÌÏBÚÏ Ba¿»«¬≈«∆∆«ƒ¿»¿ƒ≈≈
„Èa ‡e‰Â BÏhaL ˙Úa L¯t Ì‡ ÔÎÂ .˙L¯‚Ó dÈ‡≈»¿…∆∆¿≈ƒ≈≈¿≈∆ƒ¿¿¿«
˙BÈ‰lÓ ÏËa ‡e‰ È¯‰ ÈzÁÏML Ëb :¯Ó‡Â ÁÈÏM‰«»ƒ«¿»«≈∆»«¿ƒ¬≈»≈ƒƒ¿

.ÌÏBÚÏ Ba L¯‚Ó ÔÈ‡ - Ëb≈≈¿»≈¿»

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



קפג oiyexib zekld - miyp xtq - ixyz 'g w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לא 79) גט "מתורת שם: חננאל רבינו וכגירסת ב. לב, גיטין
"גט  שם: אחרת גירסא ויש ב. נט, בקידושין וכן בטליה".
בטל  שהוא יפרש אם אפילו כלומר בטיל", קא מי גופיה
איֿאפשר  בהכשר הנכתב גט שכל בטל, אינו - גט מלהיות
הגט, כתיבת מעשה ויבטל דיבורו יבוא איך כי לבטלו.
כך  בהכשר, הנכתב ספרֿתורה לפסול שאיֿאפשר וכשם

שם). (ר"ן כשר גט לפסול איֿאפשר

.·Î,‡e‰ ÏËa :¯Ó‡ ?Ëb‰ Ïh·Ó ˙BBLÏ ‰Ê È‡a¿≈∆¿¿«≈«≈»«»≈
,·ÊÚÈ ‡ÏÂ ,¯ÈzÈ ‡Ï ,ÏÈÚBÈ ‡Ï ‰Ê Ëb ,Ba ÈLÙ‡ È‡ƒ∆¿ƒ≈∆…ƒ…«ƒ¿…«¬…
È¯‰ ,Ò¯Á È‰È ,Ò¯Ák È‰È ,L¯‚È ‡ÏÂ ,ÁlLÈ ‡ÏÂ¿…¿««¿…¿»≈¿ƒ«∆∆¿ƒ∆∆¬≈

Ì‡Â .Ò¯Ák ‡e‰80Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡Ó „Á‡ ¯Ó‡ «∆∆¿ƒ»«∆»≈≈¿»«∆»∆
BÏha ‰Ê È¯‰ -81. ¬≈∆ƒ¿

אמר.80) אם התימנים: שבכל 81)ובכת"י שם. גיטין,
ולהבא. מכאן מבטלו הוא האלו הלשונות

.‚ÎBÈ‡ ,‡e‰ ÏeÒt ,Ëb BÈ‡ ‰Ê Ëb :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«≈∆≈≈»≈
Ò¯Á ,L¯‚Ó BÈ‡ ,ÁlLÓ BÈ‡ ,¯ÈzÓ BÈ‡ ,ÏÈÚBÓƒ≈«ƒ≈¿«≈«≈¿»≈∆∆
‡l‡ ,Ïh·Ó ÔBLÏ ‰Ê ÔÈ‡L .ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‡e‰…»«¿∆≈∆¿¿«≈∆»
¯·c eÏ ÚÈ„B‰ È¯‰Â ,¯·c‰ ˙zÓ‡ ÚÈ„BÓ ÔBLÏ¿ƒ«¬ƒ««»»«¬≈ƒ«»»»

Ôk BÈ‡L82¯zÓ ‡e‰L ¯eÒ‡ ¯·c ÏÚ ¯ÓB‡L ÈÓk , ∆≈≈¿ƒ∆≈«»»»∆À»
.¯B‰Ë ‡e‰L ‡Óh‰ ¯·c ÏÚ B‡«»»«»≈∆»

כשר,82) שהוא בו יודעים ואנו פסול, שהגט לנו מודיע הוא
וברש"י). (שם פסול שום בו רואים אנו אין שהרי

.„Î:ÔB‚k ,¯·ÚL ÏÚt BÚÓLnL ,ÏËa ‰Ê Ëb :¯Ó‡»«≈∆»«∆«¿»…«∆»«¿
¯·Ú ˜ÓÁ83˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -84‰L¯b˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »«»«¬≈∆»≈¿ƒ»ƒƒ¿»¿»

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ È¯‰ - ‰Ê Ë‚a85. ¿≈∆¬≈»≈¿…∆∆

בפת"ח.83) רוצה 84)שהן שהוא לעתיד משמעו אם
או  בטל, הוא ואזי בצירי בטל כמו ולהבא, מכאן לבטלו
כן  שאינו דבר מודיע אלא מבטל זה ואין לשעבר משמע
רש"י  ולדעת (שם). הקודמת בהלכה כאמור מבוטל, ואינו
בלבד, "בטל" אלא הוא, אמר: ולא הואיל הוא הספק שם,

כלום. בדבריו ואין לשעבר משמעו ודינה 85)שמא
ה"ג. פ"י, לקמן מבואר

.‰Î:BÏ ¯Ó‡Â ÁÈÏL ‡·e ,BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿»»ƒ«¿»«
:ÏÚa‰ ¯Ó‡Â ,ÁwÏ ‰˙ˆ¯ ‡Ï :B‡ ,‰È˙‡ˆÓ ‡Ï…¿»ƒ»…»¿»ƒ«¿»««««

·ÈËn‰Â ·Bh‰ Ce¯a86el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik B‡ , »«¿«≈ƒ«≈ƒ¿»ƒ≈
ÁÓO È¯‰L ,dL¯‚Ï BzÚ„a ÔÈ‡L ÔÈÚÈÓLnL∆«¿ƒƒ∆≈¿«¿¿»¿»∆¬≈»≈«

Ëb‰ ÏË· ‡Ï - Ëb‰ ·ekÚa87‰È‰˙Â ÔzÈ ‡l‡ , ¿ƒ«≈…»≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ¿∆
B‡ ,dÏ Ôzz ‡Ï :Le¯Ùa BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙L¯‚Ó¿…∆∆«∆…«¿≈…ƒ≈»

.Le¯Ùa Ïh·È¿«≈¿≈

לה.86) מסרתו שאינו 87)שלא דעת גילוי אלא זה אין
שדברים  יז הלכה לעיל אמרנו וכבר בשליחות, עוד חפץ

לד.). (גיטין גט לענין דברים אינם שבלב

.ÂÎÌÈL ÈÙa BÏh·e ¯ÊÁÂ BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÈÓƒ∆»«≈¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿≈¿«ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ - Ëb‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒnL ÈÓ ÔÎÂ ,ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«»»««≈«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ88È¯‰L .ÌÈ¯ÊÓÓ ˙BÈ‰Ï Ì¯BbL ÈtÓ , «««¿ƒ¿≈∆≈ƒ¿«¿≈ƒ∆¬≈

ÌÈ„Ú e‡ˆÈ ÔÓÊ ¯Á‡Â ,Ba ‡Op˙Â d„ÈÏ Ëb ÚÈbÈ«ƒ«≈¿»»¿ƒ»≈¿««¿«≈¿≈ƒ
Ì„˜ Ì‰ÈÙa ‡Ú„BÓ ¯ÒnL B‡ Ì‰ÈÙa ÏhaL∆ƒ≈ƒ¿≈∆∆»«»»ƒ¿≈∆…∆

¯ÊÓÓ „Ïe‰ ‡ˆÓÂ ,Ëb‰ ·zÎiL89. ∆ƒ¿…«≈¿ƒ¿»«»»«¿≈

ראות 88) לפי אלא מסויים מספר בלי שהן מדבריהם, מכות
שלושים  שהיא התורה מן למלקות בניגוד ביתֿדין, עיני
- מרדות שם). המשנה ובפירוש ג ד, (נזיר הלקאות ותשע
שם  יוםֿטוב' ב'תוספות וראה סופרים, דברי על שמרד
קמא:) (חולין ורש"י ה"ג. פ"ו, התורה יסודי הל' ובביאורנו
בזה". ירגיל שלא בתוכחת "רידוי - מרדות מפרש:

על 89) מרדות) מכת (=מכה מנגיד רב ב: יב, קידושין
הל' לעיל והשווה אגיטא". מודעה דמסר ועל גיטא, דמבטל
מודעה  ביטול להצריך היום ונוהגים הכ"ב. פ"ג, אישות
שמגרש  ומי ס"ג). קלד, סי' (אהע"ז מרצונו למגרש אפילו
שלא  התורה בשבועת הבעל את שישביעו טוב שליח, ע"י
הגט" "סדר קנד, סי' (שם הגט יבטל ולא מודעה ימסור

כו). סעיף

.ÊÎÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ‰M‡Ï B˙e Ë‚ ‡È·‰L ÁÈÏL»ƒ«∆≈ƒ≈¿»»ƒ»≈¿ƒ
˙˜ÊÁa dÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ‡l‡ ,ÏÚa‰ BÏha ‡nL∆»ƒ¿«««∆»¿ƒ»¿∆¿«
BÏhaL Ôk ¯Á‡ ‡ˆÓ Ì‡Â .Ba ‡Op˙Â ¯Lk ‡e‰L∆»≈¿ƒ»≈¿ƒƒ¿»««≈∆ƒ¿
- BzL‡Ï B˙e Ëb ·˙Bk‰ ÔÎÂ .¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ‡ˆz -≈≈¿«»»«¿≈¿≈«≈≈¿»¿ƒ¿
È¯‰ ‡l‡ ,‰Ê Ëb ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒÓ ‡nL ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«»»«≈∆∆»¬≈

Ba ‡Op˙Â ˙e¯Lk ˙˜ÊÁa ‡e‰90. ¿∆¿««¿¿ƒ»≈

מכת 90) שמכין למעלה שאמרנו ממה זו הלכה מקור
מודעה  שמוסר מי ואת הגט, שמבטל שמוסר מי את מרדות
צריכה  האשה שאין הרי ממזרים". להיות שגורם "מפני עליו
עליו. מודעה מסר שמא או הגט הבעל ביטל שמא לחשוש
שקיבלה  בגט לאחר נשאת שהיתה א לג, בגיטין משמע וכן
הבעל. ע"י הגט נתבטל לא אם שנתברר מבלי שליח עלֿידי

.ÁÎÁÈp‰Â Ë‚ ‡È·n‰ ÔÎÂ91‰È‰L B‡ ‰ÏBÁ ÏÚa‰ ¿≈«≈ƒ≈¿ƒƒ««««∆∆»»
Ô˜Ê92Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa dÏ B˙B -93Ì‡ Ï·‡ . »≈¿»¿∆¿«∆«»¬»ƒ

ÒÒB‚ BÁÈp‰94Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb ·¯L , ƒƒ≈∆…¿ƒ¿ƒ»¿««ƒ
¯Á‡Ï Ëb ÔÈ‡L ,ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - dÏ B˙pL∆¿»»¬≈∆¿≈≈ƒ∆≈≈¿««

‰˙ÈÓ95,¯Bˆn· ‡È‰Â ÏÈÁ‰ dÙÈw‰L ¯ÈÚ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ∆ƒƒ»««ƒ¿ƒ«»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒe96ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,Ìia97el‡ È¯‰ - ¿ƒ»«ƒ»∆∆«»¿«≈ƒ¬≈≈

- ÁÈÏM‰ „Èa Ô‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈiÁ ˙˜ÊÁa¿∆¿««ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«
˙L¯‚Ó ˙˜ÊÁa ‰È‰˙Â BzL‡Ï B˙B98. ¿¿ƒ¿¿ƒ¿∆¿∆¿«¿…∆∆

שנה).92)השליח.91) (שמונים לגבורות הגיע ואפילו
העמד 93) אלא שליחותו, ובטלה מת שמא חוששים ואין

חיים. בחזקת עם 94)השולח הנאבק למיתתו סמוך חולה
ובפירוש  ומלחמה, קרב פרסית בלשון ופירושו המות.
שקול  והוא ידוע גוסס אומר: ג) א, (ערכין לרבינו המשנה
ס"ז, קכא סי' באהע"ז והרמ"א המיתה. בשעת נשמע גרונו
"על  ד): ס, (ישעיה תאמנה" צד "על "תרגום מפרש:
מעלה  למיתה שהקרוב . . . שלהן חזה על כלומר גססין",

מפני בגרונו יוםֿטוב'ליחה ב'תוספות וראה החזה". צרות
מתהפכת  שהליחה בקדירה, מגיסה "מלשון שם: לערכין

בקדירה". המגיס כמו ואע"פ 95)בגרונו, מת, כבר ושמא
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או  הגט מחמת או להנשא, מותרת היא כך ובין כך שבין
היא  שאם יבום, לענין לדעת לנו חשוב הבעל, מיתת מחמת
זקוקה  הרי היא אלמנה ואם ליבום, זקוקה אינה מגורשת
לכהן  להנשא וכן מתייבמת. ואינה חולצת ומספק ליבום,
ובמגידֿמשנה). כח, (גיטין היא גרושה שמא אסורה

טבעה.96) לא ועדיין בסער, הגלים בין בדיני 97)נשלכה
גויים. של בערכאות אפילו ב.98)נפשות, כח, שם

.ËÎ‰ÈÙÒe ,‰Ú˜·‰Â ÒÈb‰ dL·kL ¯ÈÚ Ï·‡¬»ƒ∆¿»»««ƒ¿»¿¿»¿ƒ»
‰„·‡L99ÏL ÔÈc ˙ÈaÓ ‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ∆»¿»«»¿«≈≈»≈ƒ≈ƒ∆
Ì"ekÚ100‰ÏÙ B‡ ¯‰ BÙËL B‡ ‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe , «ƒ∆¿»««»¿»»»»¿»

˙ÏtÓ ÂÈÏÚ101È¯ÓÁÂ ÌÈiÁ È¯ÓÁ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˙B - »»«…∆¿ƒ¬≈∆À¿≈«ƒ¿À¿≈
ÌÈ˙Ó102BÈ‡ - ÁÈÏM‰ „Èa Ì‰Ó „Á‡ Ë‚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»≈∆»≈∆¿««»ƒ«≈

BzL‡Ï B˙B103˜ÙÒ BÊ È¯‰ - dÏ B˙ Ì‡Â . ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»»¬≈»≈
˙L¯‚Ó104Ëb‰ ÚÈbiL Ì„˜ ÏÚa‰ ˙nL Ú„B Ì‡Â . ¿…∆∆¿ƒ«∆≈«««…∆∆«ƒ««≈

Ë‚ BÈ‡ - d„ÈÏ105. ¿»»≈≈

אומר:99) ד) ג, (גיטין למשנה בפרושו ורבינו טבעה,
אינם  והמלחים לשברה, ורוצה הים עליה שסוער - "מטרפת
נשארו. והכלים העצים אבל . . . רצונם כפי להנהיגה יכולים
ונאבד  שלה והעצים הכלים כשנשברו - שאבדה והספינה
ולא  המים להנהגת המים פני על הספינה ונשארה הכל,

משוטות". ולא עוגן ונשאר 100)נשאר שוחד, קיבל שמא
שם). (גיטין, חי תל 101)הנידון או קיר התמוטטות

פ"ג, גיטין ב'ירושלמי' מנויים השלשה, אלו כל בזה. וכיוצא
(חומרי 102)ה"ד. בתרומה תאכל לא לכהן ישראל בת

(חומרי  אביה בתרומה תאכל לא לישראל כהן ובת מתים),
רבינו  לנו גילה ולא ד). ג, (גיטין במשנה כמפורש חיים),

יש  של מביתֿדין ליהרג היוצא כט,דין בגיטין שאמרו ראל,
מצאו  שמא חוששים ואין אותו, הורגים ליהרג שיצא כיון א.
כותב  ה"ב, פ"ט תרומות בהל' אולם אותו, והחזירו זכות לו

לו  נותנים . . . גויים דיני מבתי ליהרג "והיוצא רבינו:
דינו  שנגמר מי אבל . . . חיים וחומרי מתים חומרי
מת  בחזקת זה הרי ליהרג, הסקילה בבית והניחוהו בביתֿדין
אינו  בלבד דין שגמר מדבריו, נראה אשתו". תאכל ולא
בדרך  בהיותו זכות עליו למדו שמא כמת, להחזיקו מספיק
דבר  הסקילה, בבית משהניחוהו אולם ופטרוהו, והחזירוהו
ה'כסף  כביאור זכות, עליו שילמד מי שימצא הוא רחוק

הי"ג. פ"א, ערכין הל' והשווה שם. שלא 103)משנה'
מת  (שבעלה יבום ובמקום הספק, על כגרושה להחזיקה
לאחרים  ותינשא לעצמה תקל שמא אח), והניח בנים  בלא
לישראל  להנשא ורוצה יבום, במקום שלא אבל חליצה. בלא
או  להנשא, מותרת שממהֿנפשך חשש, שום כאן אין -
אם  יבום במקום ואפילו אלמנה, בתורת או גרושה בתורת
חליצה  בלא לאחרים תינשא שלא הגט קבלת קודם תשבע
שמואל' ('בית ימיה כל עגונה תשאר ולא גיטה לה נותן -
סי' אהע"ז תנינא ביהודה' וב'נודע קו, קמא, סי' לאהע"ז

מתייבמת.104)קלד). ואינה חולצת יבום, ובמקום
ושלא 105) ומתייבמת, יג.) (גיטין מיתה לאחר גט שאין

לכהן. אפילו מותרת יבום במקום

.Ï·iÁ ‡e‰ È¯‰ - BzL‡Ï Ëb ÁÏML ÏÚa‰«««∆»«≈¿ƒ¿¬≈«»
‰a˙k È‡z ÏÎ·e ‰È˙BBÊÓa106Ëb‰ ÚÈbiL „Ú ƒ¿∆»¿»¿»≈¿À»«∆«ƒ««≈

d„ÈÏ107.‰Ïa˜ ÁÈÏL „ÈÏ B‡ ¿»»¿«¿ƒ««»»

אישות 106) הל' לעיל המנויים פדיונה, או רפואתה כגון
ה"ב. מזונות 107)פי"ב, לה יש מגורשת בספק שאפילו

אישו  הל' ולעיל ב. צז, בכתובות כמבואר פי"ח,מבעלה, ת
ברי"ף  וכ"ה כלל. לידה גט הגיע שלא בזו קלֿוחומר הכ"ה.
"וקיימאֿ בלילה: ונחתם ביום דנכתב בסוגיא ב, פרק גיטין
('אור  לידה" גט שיגיע עד ממנו פדיונה פקע שלא לן

שמח').
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ה'תשפ"א  תשרי ב' ראשון יום

mipdM zMxaE dNtY zFkld
ספראהבה-הלכותתפילה

¦§§¦¨¦§©Ÿ£¦
אחד־עׂשר  1ּפרק ¤¤©©¨¨

קדושת 1) בניינו; סדר הכנסת; בית בבניין חייב מקום איזה
כנסת  בית לסתור מותר אם בכבודו נוהגים ואיך הכנסת בית
לשל  כפרים של כנסת בית בין מה במקומו; אחר לבנות כדי

כרכים.

.‡ÔÈÎ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ï‡¯NiÓ ‰¯NÚ BaŒLiL ÌB˜Ó Ïk»»∆∆¬»»ƒƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ
‰lÙz ˙Ú ÏÎa ‰lÙ˙Ï B· eÒkiL ˙È· BÏ2ÌB˜Óe , «ƒ∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿»≈¿ƒ»»

‰Ê ˙‡ ‰Ê ¯ÈÚ‰ Èa ÔÈÙBÎÂ .˙Òk‰Œ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê∆ƒ¿»≈«¿∆∆¿ƒ¿≈»ƒ∆∆∆

˙Òk‰Œ˙Èa Ì‰Ï ˙B·Ï3,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ , ƒ¿»∆≈«¿∆∆¿ƒ¿»∆≈∆»
ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·4. ¿ƒƒ¿ƒ

חז"ל 2) אמרו וכן מעשרה, פחות בציבור תפילה אין כי
השכינה  עשרה (בין) ּבי "כל א): עמוד לט דף ֵ(סנהדרין

י"א).3)שורה". פרק מציעא בבא (שם)4)(תוספתא
(לשון  הציבור מן לקרוא שירצה מי כל בהם שיקרא כדי
בימיהם  ודווקא א). הלכה ו, פרק שכנים בהלכות רבינו
אבל  בלבד, וכתובים נביאים תורה אלא לכתוב הותר שלא
בהם  ללמד התלמוד ספרי גם לקנות מחוייבים בימינו
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ולגדולים לקטנים

א).

.·‡l‡ d˙B‡ ÔÈBa ÔÈ‡ ,˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈBaLk¿∆ƒ≈«¿∆∆≈ƒ»∆»
¯ÈÚ ÏL d‰·‚a5."‡¯˜z ˙BiÓ‰ L‡¯a" :¯Ó‡pL , ¿»¿»∆ƒ∆∆¡«¿……ƒƒ¿»
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ÔÈ‰Èa‚Óe6˙B¯ˆÁ ÏkÓ ‰‰B·‚ ‡‰zL „Ú d˙B‡ «¿ƒƒ»«∆¿≈¿»ƒ»«¿
ÔÈ‡Â ."eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ÌÓB¯Ïe" :¯Ó‡pL ,¯ÈÚ‰»ƒ∆∆¡«¿≈∆≈¡…≈¿≈
:¯Ó‡pL ,Á¯Êna ‡l‡ ˙Òk‰ ÈÁ˙t ÔÈÁ˙Bt¿ƒƒ¿≈«¿∆∆∆»«ƒ¿»∆∆¡«

"‰Ó„˜ ÔkLn‰ ÈÙÏ ÌÈÁ‰Â"7,ÏÎÈ‰ Ba ÔÈB·e . ¿«…ƒƒ¿≈«ƒ¿»≈¿»ƒ≈»
Áe¯a ‰Ê ÏÎÈ‰ ÔÈB·e .‰¯BzŒ¯ÙÒ Ba ÔÈÁÈpnL8 ∆«ƒƒ≈∆»ƒ≈»∆»«
Ì‰ÈÙ eÈ‰iL È„k ,¯ÈÚ‰ d˙B‡a Bc‚k ÔÈÏÏt˙nL∆ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿»»ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈∆

.‰lÙzÏ e„ÓÚiLk ÏÎÈ‰‰ ÏeÓ Ï‡∆«≈»¿∆««¿«¿ƒ»

ג).5) פרק מגילה גבוה 6)(תוספתא, בניין אותו שבונים
סעיף  ק"נ סימן חיים אורח אברהם (במגן ראה יא). (שבת

ב). ג 7)קטן פרק (תוספתא למזרח פתוח המשכן שהיה
נגד  הפתח מן משתחווים שיהיו כדי והטעם: דמגילה).
מתפללים  שהיו בימיהם ודווקא במערב. שהיה הארון
לצד  מתפללים שהם המערב ארצות יושבי אבל למערב,
במערב, אלא הפתח עושים אין - במזרח שהיא ישראל ארץ
הכנסת  בית במזרח העומד ההיכל נגד משתחווים שיהיו כדי

ק"נ). סימן אותו 8)(טור בונים למזרח מתפללים שאם
שביארנו. כמו מזרח, בצד

.‚ÈÓÚÓe˙Èa‰ ÚˆÓ‡a ‰ÓÈa ÔÈ„9‰ÏÚiL È„k , «¬ƒƒƒ»¿∆¿«««ƒ¿≈∆«¬∆
È¯·c ÌÚÏ ¯ÓB‡ ¯L‡ ÈÓ B‡ ,‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ‰ÈÏÚ»∆»«≈«»ƒ¬∆≈»»ƒ¿≈

ÔÈLeaÎ10‰·z‰ ÔÈ„ÈÓÚnLÎe .Ìlk eÚÓLiL È„k , ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿À»¿∆«¬ƒƒ«≈»
‰¯BzŒ¯ÙÒ daŒLiL11ÚˆÓ‡a d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,12, ∆∆»≈∆»«¬ƒƒ»»∆¿«

.ÌÚ‰ ÈtÏk ‰ÈÙe ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk ‰·z‰ È¯BÁ‡Â«¬≈«≈»¿«≈«≈»»∆»¿«≈»»

הלכה 9) ה, פרק (שם, בירושלמי וכן ב) עמוד נא דף (סוכה
האדם 10)א). של ליבו את הכובשים ותוכחה מוסר דברי

אותו. ספר 11)ומכניעים ובה תיבה להעמיד היה מנהגם
שיהא  כדי בהיכל), שמונחים תורה ספרי על (נוסף תורה
שיהא  וגם התורה; לקריאת לבימה משם להעלותו מוכן
תרגום", ואחד מקרא "שניים בו לקרוא ליחידים מוכן
העם  יצטרך ולא החומשים, משאר יותר תורה בספר שמצוה

ההיכל מן ספרֿתורה ולהוציא ב,לטרוח חלק (רדב"ז
קנ"ז). סימן הרמב"ם וסמוך 12)לשונות לדרום. צפון בין

עומד  השליחֿציבור היה ולפניה עומדת, הייתה להיכל
שם). (רדב"ז בסמוך שמבואר כמו ומתפלל,

.„ÔÈ·LBÈ ÌÈ˜f‰ ?˙BiÒÎŒÈz·a ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰ „ˆÈk≈«»»¿ƒ¿»≈¿≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ
ÏÎÈ‰‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰ÈÙe13ÏÎÂ ; ¿≈∆¿«≈»»«¬≈∆¿«≈«≈»¿»

È¯BÁ‡Ï ‰¯eM‰ ÈÙe ,‰¯eL ÈÙÏ ‰¯eL ÔÈ·LBÈ ÌÚ‰»»¿ƒ»ƒ¿≈»¿≈«»«¬≈
ÈtÏk ÌÚ‰ ÏÎ Èt eÈ‰iL „Ú ,‰ÈÙlL ‰¯eM‰«»∆¿»∆»«∆ƒ¿¿≈»»»¿«≈

L„w‰14ŒÁÈÏML ˙Ú·e .‰·z‰ ÈtÏÎe ÌÈ˜f‰ ÈtÏÎe «…∆¿«≈«¿≈ƒ¿«≈«≈»¿≈∆¿ƒ«
‰·z‰ ÈÙÏ ı¯‡a „ÓBÚ ,‰lÙ˙Ï „ÓBÚ ¯eaˆ15, ƒ≈ƒ¿ƒ»≈»»∆ƒ¿≈«≈»

.ÌÚ‰ ¯‡Lk L„w‰ ÈÙÏ ÂÈÙe»»ƒ¿≈«…∆ƒ¿»»»

חיים 13) (אורח בהגהותיו והרמ"א ג). פרק מגילה (תוספתא
הלכה כל את העתיק ה) סעיף ק"נ המלים סימן והשמיט זו,

שרק  היום למנהגנו בהתאם ההיכל" כלפי "ואחוריהם
אחוריהם. ולא ההיכל, כלפי מכוונים הוא 14)צידיהם

שנאמר:15)ההיכל. משום הבימה, על מתפלל היה ולא
מכאן  א), פסוק קל, פרק (תהילים ה' קראתיך ממעמקים
עמוד  י דף (ברכות ויתפלל גבוה במקום אדם יעמוד שאל

(ראש  התיבה" לפני "יורד רבותינו: בלשון הטעם וזהו ב).
מעל  יורד בתורה הקורא שהיה ועוד), א עמוד לב דף השנה

להתפלל. התיבה לפני לעבור הבימה

.‰˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza16Ô‰a ÔÈ‚‰B , »≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»¬ƒ»∆
ÌÈ„aÎÓe ,„B·k17ÔÈˆÈa¯Óe Ô˙B‡18ÔÈ‚‰BÂ .Ô˙B‡ »¿«¿ƒ»«¿ƒƒ»¿¬ƒ

·¯Ún·e „¯ÙÒa Ï‡¯NÈ Ïk19¯ÚL·e20ı¯‡·e »ƒ¿»≈ƒ¿»«««¬»¿ƒ¿»¿∆∆
È·v‰21˙BiLLÚ ˜ÈÏ„‰Ï22ÚÈv‰Ïe ,˙BiÒÎŒÈz·a «¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ«

˙B‡ÏˆÁÓ ÔÚ˜¯˜a23È¯Ú·e .Ì‰ÈÏÚ ·LÈÏ È„k ¿«¿»»«¿¿»¿≈≈≈¬≈∆¿»≈
ÌB„‡24.˙B‡Òk‰ ÏÚ da ÔÈ·LBÈ ¡¿ƒ»««ƒ¿

ברבים.16) תורה בהם אותם,17)שלומדים מטאטאים
הקודש  ארון לפני בזקנו מכבד היה יקר רבי בן יעקב ורבינו

קכ"ח). סימן חסידים מזלפים 18)(ספר הכיבוד אחרי
כח  דף מגילה האבק, את ולהשכיב להרביץ כדי במים אותם

שם. וברש"י ב התיכון 19)עמוד לים שמעבר הארצות
בבל 20)מערבה. ארץ ישראל,21).היא ארץ היא

פסוק  ג, פרק (ירמיה גויים צבאות צבי נחלת הכתוב: מלשון
וחפץ. חמדה - צבי ט). פסוק ח, פרק בדניאל וכן יט;

באורים 22) כן על הכתוב: כלשון כבוד, משום מנורות,
במשנה  שנינו וכן טו), פסוק כד, פרק (ישעיה ה' כבדו

י). משנה י"א, פרק או 23)(תרומות קש, עשויים שטיחים
דקים. הנוצרים.24)קנים בארצות

.ÂÔ‰a ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ,˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»≈¬ƒ»∆
ÔÈ‡Â ;‰ÏË· ‰ÁÈNÂ Ïez‰Â ˜BÁN ÔB‚k ,L‡¯Œ˙el«̃…¿¿¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿≈

ÔÈ˙BL ÔÈ‡Â ,Ô‰a ÔÈÏÎB‡25ÔÈ˙B‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰a26,Ô‰a ¿ƒ»∆¿≈ƒ»∆¿≈≈ƒ»∆
ÔÈÏiËÓ ÔÈ‡Â27ÈtÓ ‰nÁa Ô‰a ÔÈÒÎ ÔÈ‡Â ;Ô‰a ¿≈¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ¿»ƒ»∆««»ƒ¿≈

‰nÁ‰28ÌÈÓÎÁÂ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ÌÈÓLb·e ««»«¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒ«¬»ƒ
˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ Ì‰È„ÈÓÏ˙Â29˜ÁcÓ Ô‰a30. ¿«¿ƒ≈∆À»ƒ∆¡…¿ƒ¿»∆ƒ…«

א).25) עמוד כח דף בהם 26)(מגילה מתקשטין אין
"מאי  א): עמוד יא דף (יומא אמרו וכן שם; רש"י כפירוש
אך  מלשון: הנאה, קבלת - נאות מתקשטות". - ניאותות

טו). פסוק לד, פרק (בראשית לכם נאות שאם 27)בזאת
להרחיב  כדי לטייל לתוכם ייכנס אל רוח קוצר לאדם יש
לקרות  או להתפלל, או אלא שם נכנסין שאין ליבו את

משנה). (כסף השמש.28)בתורה מחום למחסה להיות
"ּבי 29) המדרש בית נקרא למה ב). עמוד כח דף ֵ(מגילה

דבר. לכל הוא שביתם לפי דרבנן" "ביתא - רבנן?
ורב 30) רבינא שם: שמסופר כפי לא, מדוחק, שלא אבל

גשם  ירד רבא, מפי הלכה דבר ושואלים עומדים היו אדא
לא  הכנסת לבית נכנסנו אמרו: הכנסת. לבית ונכנסו עז
דיעה  דורש הלכה שדבר משום אלא הגשם מפני להתגונן
בהלכה  עוסקים היינו אלמלא כלומר: ומיושבת, צלולה
מפני  הכנסת לבית נכנסים היינו לא צלולה דיעה הדורשת
בבית  לאכול מותר מצוה ולצורך משנה). (כסף בלבד הגשם
א): הלכה א, פרק (פסחים בירושלמי שאמרו כמו הכנסת,
חמץ  (בדיקת בדיקה צריכין מדרשות ובתי כנסיות "בתי
חדשים", בראשי (חמץ) לשם מכניסים שכן פסח) בערב
גם  ומה החודש, בעיבור מצוה סעודת שם סועדים שהיו
התירו  ומכאן לישון. שמותר וודאי עצמו הכנסת בית לצורך
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הנרות  לשמור כדי הכיפורים יום בליל הכנסת בבית לישון
מיימוניות"). ("הגהות

.ÊeÈ‰ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ,˙BBaLÁ Ô‰a ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â¿≈¿«¿ƒ»∆∆¿∆»ƒ≈»
ÔBÈ„Ùe ‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ ÔB‚k ,‰ÂˆÓ ÏL ˙BBaLÁ∆¿∆ƒ¿»¿À»∆¿»»ƒ¿
„tÒ‰ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ„ÈtÒÓ ÔÈ‡Â .Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈÈe·L¿ƒ¿«≈»∆¿≈«¿ƒƒ»∆∆»∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL31ÈÓÎÁ ÈÏB„b „tÒ‰ ÌL ‰È‰iL ÔB‚k , ∆«ƒ¿∆ƒ¿∆»∆¿≈¿≈«¿≈
ÔÏÏ‚a ÔÈ‡·e ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰ ÏkL ,¯ÈÚ‰ d˙B‡32. »»ƒ∆»»»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿»»

שם).31) שמת 32)(מגילה בין נפטר, בעצמו שהגדול בין
מתקבצים  שבגללו להספידו עומד והגדול ממשפחתו אחד
מתה  היום "אותו א) עמוד כה דף השנה ראש (שם; העם
מפני  לא גדול, הספד גמליאל רבן והספידה זזא בן של אימו
דין  בית קידשו שלא העם שידעו כדי אלא לכך שראוייה
כולם  שבאו הרי - מספידין" אין חודש בראש כי החודש את
(מעשה  לכך ראוי היה לא שהנפטר אף המספיד, של לכבודו

רוקח).

.ÁÔÈÁ˙Ù ÈL L¯„n‰Œ˙È·Ï B‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï ‰È‰»»¿≈«¿∆∆¿≈«ƒ¿»¿≈¿»ƒ
‡È¯ct˜ epNÚÈ ‡Ï -33‡ˆÈÂ ‰Ê Á˙Ùa ÒkiL È„k , …«¬∆«∆¿«¿»¿≈∆ƒ»≈¿∆«∆¿≈≈

‡l‡ Ô‰a ÒkÏ ¯eÒ‡L ,C¯c‰ ·¯˜Ï Bc‚kL Á˙ta«∆«∆¿∆¿¿»≈«∆∆∆»ƒ»≈»∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·„Ï34. ƒ¿«ƒ¿»

(מגילה 33) ורבותינו רומית. בלשון הדרך, את המקצר שביל
אדרי  "אדמקיפנא נוטריקון: בדרך דרשוה א) עמוד כט דף

שאקי  בעוד - בהא, אכנס איעול הללו בתים של שורות ף
דרכי. ואקצר הזה הבית במוראו,34)דרך יזלזל שלא

וכל  ל) פסוק יט פרק (ויקרא תיראו ומקדשי אומר: והכתוב
(מגילה  ז"ל חכמינו שדרשו כמו הוא, מקדש מעין כנסת בית
מעט  למקדש להם ואהי הפסוק: על א) עמוד כט דף
מדרשות  ובתי כנסיות בתי אלו - טז) פסוק יא, פרק (יחזקאל

שבבבל.

.ËB‡ ˜BÈz ˙B¯˜Ï ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ CÈ¯vL ÈÓƒ∆»ƒƒ»≈¿≈«¿∆∆ƒ¿ƒ
‰ÚeÓL ¯Ó‡È B‡ ËÚÓ ‡¯˜ÈÂ ÒkÈ ,B¯·Á35Œ¯Á‡Â , ¬≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿«…«¿»¿««

.„·Ïa ÂÈˆÙÁ ÏÈ·La ÒkÈ ‡lL È„k ,B¯·Á ‡¯˜È Ck»ƒ¿»¬≈¿≈∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ¬»»ƒ¿»
‡¯˜ :˙B˜BÈz‰ ÔÓ ˜BÈ˙Ï ¯Ó‡È - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈«…«¿ƒƒ«ƒ¿»
Œ˙È·a ËÚÓ ‰‰LÈ B‡ ;B· ‡¯B˜ ‰z‡L ˜eÒt‰ ÈÏƒ«»∆«»≈ƒ¿∆¿«¿≈

‡ˆÈ CkŒ¯Á‡Â ˙Òk‰36È˜ÒÚÓ ÌL ‰·ÈLÈ‰L , «¿∆∆¿««»≈≈∆«¿ƒ»»≈ƒ¿≈
.'B‚Â "E˙È· È·LBÈ È¯L‡" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿ƒ∆∆¡««¿≈¿≈≈∆¿

הלכה.35) ב).36)דבר עמוד כח דף (מגילה

.È˙‡ˆÏ BÏ ¯zÓ ,˙B¯˜Ï B‡ Ïlt˙‰Ï ÒÎpL ÈÓƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿«≈ƒ¿À»»≈
C¯c‰ ˙‡ ·¯˜Ï È„k Bc‚kL Á˙ta37Ì„‡Ï ¯zÓe . «∆«∆¿∆¿¿≈¿»≈∆«»∆À»¿»»

B˙cÙ‡·e BÏÚÓa ,BÏ˜Óa ˙Òk‰Œ˙È·Ï ÒkÏ38 ƒ»≈¿≈«¿∆∆¿«¿¿ƒ¿»«¬À¿»
ÂÈÏ‚¯ ÏÚL ˜·‡·e39˜¯È ,˜¯Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ Ì‡Â . ¿»»∆««¿»¿ƒ»»»ƒ»…»…

˙Òk‰Œ˙È·a40. ¿≈«¿∆∆

פרק 37) (יחזקאל הפסוק על וסמכוהו א) עמוד כט דף (שם,
דרך  הבא במועדים ה' לפני הארץ עם ובבוא ט): פסוק מו,
שנכנס  ודווקא הנגב. שער דרך יצא להשתחוות צפון שער
מתחילה  אם אבל קפנדריא; לעשותו מנת על שלא מתחילה
הקריאה  או התפילה אין קפנדריא לעשותו כדי נכנס

מותר  לחבירו לקרוא שכדי פי על ואף בזה, מועילות
בהלכה  כמבואר מעט בו שיקרא בתנאי הכנסת לבית להיכנס
הסיבה  וזוהי מועיל. זה אין קפנדריא לעשותו אבל ט',
ח' הלכה אחרי סמכה ולא זו, הלכה לכתוב רבינו שאיחר
שאין  לומר: בזה כיוון כי - מקומה שם שלכאורה פי על אף
מנת  על מתחילה הכנסת לבית להיכנס מועיל היתר שום

שמח). (אור קפנדריא ה 38)לעשותו פרק לעיל מפורש
ה. כביתו:39)הלכה הכנסת בית א). עמוד סג דף (ברכות

אף  - מקפנדריא חוץ אלה בכל מקפיד אדם אין ביתו מה
כן. הכנסת כמבואר 40)בית ברגליו, שישפשפנו ובלבד

גמי  שם שיהיה או ה), הלכה ג, (פרק ברכות בירושלמי
סימן  חיים אורח ערוך (שולחן בתוכו נראה הרוק שאין
בירושלמי  שאמרו כמו אסור, - נראה הרוק אם אבל קנא),

עינו". בבבת כרוקק הכנסת בבית "הרוקק שם:

.‡ÈÔ˙M„˜a - e·¯ÁL ˙BL¯„ÓŒÈz·e ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ»≈ƒ¿»∆»¿ƒ¿À»»
- "ÌÎÈLc˜Ó ˙‡ È˙BnL‰Â" :¯Ó‡pL ,˙B„ÓBÚ Ô‰≈¿∆∆¡««¬ƒƒ∆ƒ¿¿≈∆

ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ Ô˙M„˜a ,ÔÈÓÓBL Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡41. ««ƒ∆≈≈ƒƒ¿À»»≈¿ƒ
Ô‰a ÔÈ‚‰B Ck ,Ô·eMÈa „B·k Ô‰a ÔÈ‚‰BpL ÌLÎe¿≈∆¬ƒ»∆»¿ƒ»»¬ƒ»∆
Ô˙B‡ ÔÈ„aÎÓ ÔÈ‡L ,ıea¯Â „eakÓ ıeÁ ,Ìa¯Áa¿À¿»»ƒƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»
ÔÈLÏBz - ÌÈ·NÚ Ô‰· eÏÚ .Ô˙B‡ ÔÈˆÈa¯Ó ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒƒ»»»∆¬»ƒ¿ƒ

ÔÓB˜Óa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe Ì˙B‡42Ô˙B‡ e‡¯iL È„k , »«ƒƒ»ƒ¿»¿≈∆ƒ¿»
ÌÁe¯ ¯BÚ˙Â ÌÚ‰43.Ìe·ÈÂ »»¿≈»¿ƒ¿

ואת 41) הכתוב: אמר לא כי ג) משנה ג, פרק (מגילה
לומר  ל"קדושה" "שממה" הקדים אלא - אשומם מקדשיכם
(מפירוש  עומד הוא בקדושתו - ששמם פי על אף לך:

שם). טוב", יום ב).42)ה"תוספות עמוד כח דף (מגילה
(שם).43) נפש עגמת מחמת

.·ÈBÓB˜Óa ¯Á‡ ˙B·Ï È„k ˙Òk‰Œ˙Èa ÔÈ¯˙BÒ ÔÈ‡≈¿ƒ≈«¿∆∆¿≈ƒ¿«≈ƒ¿
ÔÈ¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ¯Á‡ ÔÈBa Ï·‡ ;¯Á‡ ÌB˜Óa B‡¿»«≈¬»ƒ«≈¿««»¿ƒ

e·È ‡ÏÂ Ò‡ Ì‰Ï Ú¯‡È ‡nL ;‰Ê ˙‡44Ï˙k elÙ‡ . ∆∆∆»∆¡«»∆…∆¿…ƒ¿¬ƒ…∆
¯˙BÒ CkŒ¯Á‡Â ,ÔLi‰ „ˆa L„Á‰ ‰Ba ,epnÓ „Á‡∆»ƒ∆∆∆»»¿««»»¿««»≈

.ÔLi‰«»»

ב).44) עמוד ג דף בתרא (בבא

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na45,ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿¿»
ÂÈ˙B„BÒÈ e·¯Á Ì‡ Ï·‡ ;ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eË ‡lL B‡∆…»¿»»ƒ…¬»ƒ»¿¿»
ÔÈÏÈÁ˙Óe ,„iÓ B˙B‡ ÔÈ¯˙BÒ - ÏtÏ ÂÈÏ˙Î eËpL B‡∆»¿»»ƒ…¿ƒƒ»«¿ƒƒ

‰¯‰Óa ˙B·Ï46‰ÚM‰ ˜Á„z ‡nL ,‰ÏÈl·e ÌBia ƒ¿ƒ¿≈»«««¿»∆»ƒ¿««»»
.·¯Á ¯‡MÈÂ¿ƒ»≈»≈

שבונים.45) טרם סותרים ראה 46)שאין אשי "רב (שם)
והכניס  סתרו מחסיא) (מתא שבעירו הכנסת בבית בקיעים
והחמה  והואיל בבניינו, יתעצל שמא מחשש - שם מיטתו
שגמר  עד הוציאה ולא - בבניינו יזדרז יצערוהו והגשמים

המרזבים". לרבות הבניין כל

.„È˙Òk‰Œ˙Èa ˙BNÚÏ ¯zÓ47L¯„n‰Œ˙Èa48Ï·‡ ; À»«¬≈«¿∆∆≈«ƒ¿»¬»
˙M„wL ;˙Òk‰Œ˙Èa B˙BNÚÏ ¯eÒ‡ L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»»«¬≈«¿∆∆∆¿À«
ÔÈÏÚÓe ,˙Òk‰Œ˙Èa ˙M„˜ ÏÚ ‰¯˙È L¯„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»¿≈»«¿À«≈«¿∆∆«¬ƒ
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ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ L„wa49Œ˙Èa e¯ÎnL ¯ÈÚ‰ Èa ÔÎÂ . «…∆¿…ƒƒ¿≈¿≈»ƒ∆»¿≈
‰·z ÂÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ ,˙Òk‰50- ‰·z e¯ÎÓ ; «¿∆∆≈»∆ƒ«¿»»≈»»¿≈»
˙BÁtËÓ ‰ÈÓ„a ÁwÏ Ô‰Ï LÈ51Œ¯ÙÒÏ ˜È˙ B‡ ≈»∆ƒ«¿»∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆

ÂÈÓ„a ÌÈÁ˜BÏ - ˜È˙ B‡ ˙BÁtËÓ e¯ÎÓ ;‰¯Bz»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»
ÌÈLnÁ52Œ¯ÙÒ ÂÈÓ„a ÔÈÁ˜BÏ - ÔÈLnÁ e¯ÎÓ ; À»ƒ»¿À»ƒ¿ƒ¿»»≈∆

‰¯BzŒ¯ÙÒ e¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰¯Bz53ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ , »¬»ƒ»¿≈∆»≈¿ƒ
¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡l‡ ÂÈÓ„a54ÔÈ‡L ,‰M„˜ ÌL ¿»»∆»≈∆»«≈∆≈»¿À»

‰È¯˙BÓa ÔÎÂ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ˙M„wÓ ‰ÏÚÓÏ55. ¿«¿»ƒ¿À«≈∆»¿≈¿»∆»

בלבד.47) לתפילה תורה 48)המיוחד ללימוד המיוחד
א). עמוד כז דף (מגילה (מובאת 49)ברבים תוספתא,

המשכן  את משה ויקם א): עמוד כו דף למגילה ברש"י
גדול  שהיה ומשה עשהו, בצלאל יח) פסוק מ, פרק (שמות
שנאמר  - מורידין ואין בקודש, שמעלין מכאן - הקימו ממנו
סייעוהו  ולא וגו' קרשיו את וישם אדניו את ויתן (שם):
מורידין  שאין מפני ואדניו, קרשיו בהקמת הכהנים אחיו

א). עמוד צט דף ג).50)(מנחות (הלכה לעיל מבואר
אחד 52)מעילים.51) חומש בהם שכתוב קלף גליונות

ספר  כקדושת חמורה קדושתם ואין תורה, חומשי מחמשת
בו. כתובים תורה חומשי חמישה שכל תנאי 53)תורה על

(פרק  תורה ספר הלכות לקמן ראה תורה, ספר מכירת היתר
ב). הלכה א).54)י, עמוד כו דף גירסת 55)(מגילה

שאצלנו. כפי אחרים: ובדפוסים "במותריהם" - רומי דפוס
יקנו  אל תורה, ספר הדמים ממקצת וקנו חומשים מכרו אם

(שם). פחותה שקדושתו דבר הכסף ממותר

.ÂËB‡ L¯„n‰Œ˙Èa ˙B·Ï ˙BÚÓ ÌÚ‰ e·b Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»»»ƒ¿≈«ƒ¿»
B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z ˙B˜Ï B‡ ,˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆ƒ¿≈»ƒ¿»¿ƒ
ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - e·bM ‰Ó Ïk ˙BpLÏ eˆ¯Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿»¿«»«∆»≈¿«ƒ

‰pnÓ ‰¯eÓÁ ‰M„˜Ï ‰l˜ ‰M„wÓ ‡l‡ ,Ô˙B‡56. »∆»ƒ¿À»«»ƒ¿À»¬»ƒ∆»
¯˙Bn‰ ÔÈpLÓ - e¯È˙B‰Â e·bM ‰Ó eNÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«∆»¿ƒ¿«ƒ«»

eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ57˙Òk‰Œ˙Èa ÈÏk ÏÎÂ .58Œ˙È·k - ¿»«∆ƒ¿¿»¿≈≈«¿∆∆¿≈
˙Î¯t .˙Òk‰59ÌÈ¯Ùq‰ Ba ÌÈÁÈpnL ÔB¯‡‰ ÏÚL «¿∆∆»…∆∆«»»∆«ƒƒ«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ e˙‰ Ì‡Â ;ÌÈ¯Ùq‰ ˙BÁtËÓk -60Ô‰ È¯‰ , ¿ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿¬≈∆¬≈≈
È‡z‰ ÈÙk61. ¿ƒ«¿«

במעות 56) קדושה שיש מפני ולא א) עמוד כז דף (מגילה
מחמת  אלא קדושה; לשימוש באו לא עדיין שהרי הללו,
הזאת  הנתינה ידי על הכנסת בית לבנות הציבור שנדר נדר
שבקדושה. לדבר נדר נודר כל כדין לקיימו, עליו מוטל -
מצוה  לצורך הללו המעות את להוציא רצו אם ואמנם
הרשות  אחר, הכנסת בית להקים נדרם את ויקיימו אחרת,
חיים  לאורח (ט"ז המעות בגוף קדושה שום אין כי בידם,

ב). קטן סעיף קנג שקיבלו 57)סימן מה קיימו שהרי
קדושה. כל בהם אין כשלעצמן והמעות כגון 58)עליהם,

בזה  וכיוצא התורה לקריאת עליה שעולים הבימה
ספר  הלכות לקמן וראה א). הלכה ג, פרק מגילה (ירושלמי

ד. הלכה י, פרק מפני 59)תורה ב) עמוד כו דף (מגילה
קדושתה  לפיכך תורה, ספר תחת אותה פורסים שלפעמים

הספרים. מעילי לספר 60)כקדושת כשייחדום מתחילה
חול. תשמישי בהם להשתמש מותרים שיהו התנו תורה

ג,61) פרק מגילה (ירושלמי כרצונם בהם להשתמש ומותר
א). הלכה

.ÊË?˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ ¯znL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆À»ƒ¿…≈«¿∆∆
ÌÈ¯Ùk ÏL ˙Òk‰Œ˙È·a62ÏÚ ‡l‡ B˙B‡ eNÚ ‡lL , ¿≈«¿∆∆∆¿»ƒ∆…»∆»«

,Ba Ïlt˙‰Ï Ì‰Ï ‰È‰iL ,Ìc·Ï ¯Ùk‰ Èa ˙Úc««¿≈«¿»¿«»∆ƒ¿∆»∆¿ƒ¿«≈
ÏL ˙Òk‰Œ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯zÓ ,B¯ÎÓÏ ÌlÎ eˆ¯ Ì‡L∆ƒ»À»¿»¿À»ƒ¬»≈«¿∆∆∆

ÔÈk¯k63,‰NÚ ÌÏBÚ‰ ÈL‡ Ïk ˙Úc ÏÚÂ ÏÈ‡B‰ - ¿«ƒƒ¿«««»«¿≈»»«¬»
ÏL ‰NÚ ,‰È„n‰ Ï‡ ‡a‰ Ïk Ba Ïlt˙ÈÂ ‡B·iL∆»¿ƒ¿«≈»«»∆«¿ƒ»«¬»∆

ÌÏBÚÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â ,Ï‡¯NÈ Ïk64. »ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿»

שם.62) לבוא רגילים אחרים ממקומות אנשים שאין
כ,63) פרק (שמואלֿב בישראל" ואם "עיר גדולה, עיר

רב. כרך יונתן: מתרגם יט) עמוד 64)פסוק כו דף (מגילה
זה, כנסת בית של המיוחדים הבעלים הכרך בני שאין א)
אנשים  סייעו שלא בידוע ואפילו הם, בעליו ישראל כל כי
דעת  ועל הואיל זאת בכל בניינו, בהוצאות לעיר מחוץ
קדושתו  הרי בו שיבואו נעשה העולם אנשי כל מתפללי
דף  למגילה (תוספות למכרו העיר לאנשי רשות ואין חמורה,

שם). והרא"ש א, עמוד כו

.ÊÈB‡ Ô‰lL ˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ eˆ¯L ¯Ùk‰ Èa¿≈«¿»∆»ƒ¿…≈«¿∆∆∆»∆
ÂÈÓ„a ˙B˜Ï B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa ÂÈÓ„a ˙B·Ïƒ¿¿»»≈«¿∆∆«≈ƒ¿¿»»
Á˜Bl‰ ÏÚ ˙B˙‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ B‡ ‰·z≈»≈∆»¿ƒƒ¿«¿««≈«
‡e‰Â ,È˜Ò¯· ‡ÏÂ ,ıÁ¯Ó ‡Ï ,B˙B‡ ˙BNÚÏ ‡lL∆…«¬…∆¿»¿…À¿¿ƒ¿
,‰ÏÈ·h‰ ˙Èa ‡ÏÂ ,˙B¯BÚ‰ ˙‡ Ba ÔÈ„aÚnL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ∆»¿…≈«¿ƒ»

ÌÈn‰ ˙Èa ‡ÏÂ65È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡Â ;66¯ÈÚ‰ ¿…≈«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ
¯ÈÚ‰ ÈL‡ „ÓÚÓa67Á˜Bl‰ ‡‰iL ,‰¯ÈÎÓ ˙ÚLa ¿«¬««¿≈»ƒƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«≈«

¯zÓ - el‡ Ïk Ba ˙BNÚÏ ¯zÓ68. À»«¬»≈À»

אף 65) כי ב), עמוד כו דף (מגילה רגליים למי או לכביסה;
אין  - הדמים על וחלה פקעה הכנסת בית שקדושת פי על
הימיםֿב  (דברי הכתוב דברי לזה רמז כך. כל בו מזלזלים
מלך  דוד בבית לי אשה תשב לא אמר כי יא): פסוק ח פרק
כבר  והרי - ה' ארון אליהם באה אשר המה קודש כי ישראל
זאת  ובכל הקדשים, קודש לבית והוכנס הארון משם עלה
הקודמת  הבית קדושת מחמת שם לשבת שלמה נתנה לא

שמח). דעת 66)(אור על בצרכיה העוסקים העיר נכבדי
נידון 67)הציבור. זה הרי - המכירה את פירסמו אם

חיים  אורח (רמ"א בה נכחו שלא אף העיר, אנשי כמעמד
ז). סעיף קנ"ג וכגירסת 68)סימן א) עמוד כו דף (מגילה

במעמד  העיר טובי שבעה מכרו אבל שם: בגמרא רבינו
פירי  ביה ולמשטח שיכרא ביה למשתי אפילו העיר אנשי
פירות  שטיחת לדמות שאין וסובר: חולק והראב"ד מותר.
אין  ולדבריו ביותר, מגונים שהם הללו הדברים לארבעת
(טורי  שהוא מכירה מעמד בכל אלו לדברים בו להשתמש

הראב"ד). השגת בכוונת אבן,

.ÁÈ¯ÈÚ‰ È·BË ‰Ú·L e˙‰ Ì‡ ÔÎÂ69ÈL‡ „ÓÚÓa ¿≈ƒƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿«¬««¿≈
.ÔÈlÁ Ô‰ È¯‰ - ÔÈlÁ eÈ‰iL ÌÈÓc‰ ¯˙BÓ ÏÚ ¯ÈÚ‰»ƒ«««»ƒ∆ƒ¿Àƒ¬≈≈Àƒ
B‡ ,¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙Èa Ô‰Ó ÔÈB·e ÌÈÓc‰ ÔÈÁ˜BlLÎe¿∆¿ƒ«»ƒƒ≈∆≈«¿∆∆«≈
B‡ ÔÈLnÁ B‡ ˜È˙Â ˙BÁtËÓ B‡ ‰·z Ì‰Ó e˜iL∆ƒ¿≈∆≈»ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ
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eNÚÈÂ ,e˙‰L BÓk ÔÈlÁ ‡‰È ¯‡M‰ - ‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»«¿»¿≈Àƒ¿∆ƒ¿¿«¬
eˆ¯iM ‰Ó Ô‰·70. »∆«∆ƒ¿

רבינו.69) בדברי בסמוך מתבאר הכנסת. בית מכירת בשעת
א).70) עמוד כז דף (מגילה חול תשמישי אפילו

.ËÈ¯ÈÚ‰ ÈL‡ Ïk Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ ÔÎÂ71Ìa¯ B‡ ¿≈ƒƒ¿¬≈∆»«¿≈»ƒÀ»
„Á‡ Ì„‡72¯ÎBÓ ‡e‰Â ,ÈeNÚ ‰NÚM ‰Ó Ïk - »»∆»»«∆»»»¿≈

‰Ó ÈÙk ‰˙ÈÂ ,‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk Bc·Ï Ô˙BÂ¿≈¿«¿ƒ«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿ƒ«
‰‡¯iM73. ∆ƒ¿∆

המער"ק).71) (כדעת גדול כרך יהיה 72)אפילו שהוא
שירצה. מה בו ויעשה הכנסת בית עסקי על המפקח

(מגילה 73) בבבלי וכן ב) הלכה ג, (פרק מגילה ירושלמי
מחסיא' 'מתא של הכנסת בית אשי רב "אמר א) עמוד כו דף
שנתנו  כיוון להתפלל, אליו באים העולם שמכל פי על אף
הרשות  - כרצוני בו שאעשה דעתי, על לבניינו  הכסף את

ארצה". אם למכרו בידי

.ÎÔÈ˙B Ck ,˙Òk‰Œ˙Èa ¯kÓÏ Ì‰Ï ¯znL ÌLk¿≈∆À»»∆ƒ¿…≈«¿∆∆»¿ƒ
‰È‰ ¯eavÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡Ï el‡L ;‰zÓa B˙B‡¿«»»∆ƒ…»»»∆«ƒ¬»»

e‰e˙ ‡Ï ,BÊ ‰zÓa74B˙B‡ ÔÈ¯ÈkNÓ ‡Ï Ï·‡ . ¿«»»…¿»¬»…«¿ƒƒ
B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ‡ÏÂ75˙BiÒÎŒÈza ÔÈ¯˙BqLk ÔÎÂ . ¿…¿«¿¿ƒ¿≈¿∆¿ƒ»≈¿≈ƒ

‰zÓa ˙˙ÏÂ ÛÈÏÁ‰Ïe ¯kÓÏ ÔÈ¯zÓ ,Ô˙B·Ïƒ¿»À»ƒƒ¿…¿«¬ƒ¿»≈¿«»»
,¯eÒ‡ Ô˙BÂÏ‰Ï Ï·‡ ;Ô‰lL ¯ÙÚ‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·l‰«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿∆»»∆»∆¬»¿«¿»»

‰ÏBÚ ‰M„w‰ ÔÈ‡L76,‰È‰· B‡ ,ÌÈÓ„a ‡l‡ Ô‰Ó ∆≈«¿À»»≈∆∆»¿»ƒ«¬»»
.ÌÈÓ„Î ‡È‰L∆ƒ¿»ƒ

ב).74) עמוד כו דף (מגילה כמכירה היא (שם)75)והרי
לצרכיו  הלוקח בו ישתמש איך בקדושתו, שנשאר שמאחר
פקעה  שאז גמורה במכירה כן שאין מה החילוניים?
בדרך  ודווקא דמיו. על וחלה הכנסת מבית הקדושה
לקרוא  תורה ספר להשאיל אבל מקדושתו, אותו שמורידים
סימן  חיים אורח (רמ"א מותר - ליחיד רבים משל אפילו בה

יא). סעיף שם).76)קנג (מגילה מסתלקת

.‡Î¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯77ÔÈÏÏt˙Ó ÌÚ‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿»∆ƒ««ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒ
˙BiÚza Ba78˙B„ÓÚn·e79ÔÈ‡Â ·¯ ıeaw‰L ÈtÓ , ««¬ƒ««¬»ƒ¿≈∆«ƒ«¿≈

ÈtÓ ,‰M„˜ Ba ÔÈ‡ - Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎÓ ˙BiÒÎŒÈza»≈¿≈ƒ¿ƒƒ»≈¿À»ƒ¿≈
‰lÙ˙Ï Úa˜ ‡ÏÂ È‡¯Ú ‡e‰L80˙B¯ˆÁÂ ÌÈza ÔÎÂ . ∆¬«¿…ƒ¿«ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ«¬≈

,‰M„˜ Ì‰a ÔÈ‡ - ‰lÙ˙Ï Ì‰a ÔÈˆa˜˙Ó ÌÚ‰L∆»»ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»≈»∆¿À»
È‡¯Ú ‡l‡ ,„·Ïa ‰lÙ˙Ï Ì˙B‡ eÚ·˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿«∆»¬«

.B˙Èa CB˙a Ïlt˙nL Ì„‡k ,Ì‰a ÌÈÏÏt˙Óƒ¿«¿ƒ»∆¿»»∆ƒ¿«≈¿≈

ופנוייה.77) רחבה עירונית פרק 78)כיכר (תענית ציבור
א). משנה ישראל)79)ב, (בארץ לעריהם ישראל כל

השולחים  לשבוע, מעמד מעמדות, וארבעה לעשרים נחלקו
בירושלים, תמיד קרבן על לעמוד הממונים שליחיהם את
אותו  של שבוע וכשהגיע מעמד", "אנשי הנקראים: והם
בקביעות  בירושלים הנמצאים המעמד אנשי היו מעמד,
היו  מירושלים והרחוקים קרבנם. על לעמוד למקדש נכנסים
קרבן  על ומתפללים שבעריהם הכנסת לבתי מתכנסים
נקרא: ולבקשה לתפילה זו ועמידתם ברצון שיתקבל אחיהם

וייתכן  ה). הלכה ו, פרק המקדש כלי (הלכות "מעמד"
שלא  מתוך אלא עיר, של ברחובה היה שלהם הכנסת שבית
קדושה, בו אין שנה לחצי אחת פעם אלא שם מתכנסים היו
עמוד  כו דף למגילה (רש"י קבוע תפילה בית היה לא כי

א). משנה ד, פרק (תענית במשנה וראה (מגילה 80)א).
א). עמוד כו דף

ה'תשפ"א  תשרי ג' שני יום

ׁשנים־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¥¨¨
לקורא 1) מותר אם תיקנה; מי ובשבת בחול התורה קריאת

את  המתרגם המתורגמן יתנהג איך לעניין, מעניין לדלג
לקרוא  העולים סדר ודינו; בנביא המפטיר התורה; קריאת
הגולל  הכנסת; בבית בחומשים לקרוא מותר אם בתורה;

יתנהג. איך תורה ספר

.‡ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ea¯ ‰LÓ∆«≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ
È„k ,˙È¯ÁLa ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ˙aLa ÌÈa¯a ‰¯Bza«»»«ƒ¿«»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«¬ƒ¿≈

‰¯Bz ˙ÚÈÓL ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰LÏL e‰LÈ ‡lL2‡¯ÊÚÂ . ∆…ƒ¿¿»»ƒ¿…¿ƒ«»¿∆¿»
È·LBÈ ÌeMÓ ,˙aL ÏÎa ‰ÁÓa Ôk ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôwzƒ≈∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿»«»ƒ¿≈

˙B¯˜3ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ôw˙ ‡e‰ Ì‚Â . ¿»¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ
Ì„‡ŒÈ· ‰LÏL4‰¯NÚÓ ˙BÁt e‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»¿≈»»¿…ƒ¿¿»≈¬»»

ÌÈ˜eÒÙ5. ¿ƒ

ולא 2) במדבר ימים שלשת וילכו שנאמר: פב. בבאֿקמא
מים  אין אמרו: רשומות "דורשי כב) טו, (שמות מים מצאו
נלאו. - תורה בלא ימים שלשת שהלכו כיון תורה... אלא
בשבת, קוראים שיהו להם ותיקנו שביניהם נביאים עמדו
שלישי  ומפסיקים בשני וקוראים בשבת באחד ומפסקים
בלא  ימים שלשה ילינו שלא כדי בחמישי... וקוראים ורביעי
בלי  ההוא הדור נביאי עשו לא שודאי רבינו, וסובר תורה".
דורו  נביאי וכל הנביאים, גדול שהוא רבינו משה הסכמת
רבינו  למשה זו תקנה לייחס ראוי לפיכך הם, דינו בית חברי
נאמר  ה"א) פ"ד, (מגילה בירושלמי אולם (כסףֿמשנה).

" ‰˙˜ÔÈבפירוש: ‰˘Ó בתורה קוראים שיהו ישראל את
מועדי  את משה וידבר שנאמר: טובים... ובימים בשבתות
וקבעו  ה"א). (פ"י, סופרים במסכת וכן ישראל". בני אל ה'
ורצון  רחמים ימי שהם משום וחמישי, בשני לקרוא
ה"ה  (פ"ט, לעיל וראה פב.). לבבאֿקמא ('תוספות'

יא). אות חול 3)בביאורנו ימות כל חנויות יושבי שם.
בגללם  תיקנו וחמישי, בשני קוראים ואין בסחורה עוסקים
- קרנות פירש: וב'ערוך' שם). (רש"י בשבת יתירה קריאה
לביתֿ לבוא רגילים שאינם אנשים - קרנות יושבי זויות,
שיחה  בדברי ועוסקים העיר בקרנות יושבים אלא המדרש
מתורגם: יג) סט, (תהלים שער יושבי בי ישיחו ובטילה.

קרנתא. בית תרעא יתבי עלי לא 4)ימללון רבינו משה כי
או  יותר ולא פסוקים שלשה אחד אדם שיקרא אלא תיקן

שם). (בבאֿקמא, פסוקים שלשה אנשים כנגד 5)שלשה
ובכת"י  כא:). (מגילה מסיני למשה שנאמרו הדברות עשרת

פיסוקים. הנוסח: התימנים,

.·:¯eaˆa ‰¯Bza Ì‰a ÔÈ¯BwL ÌÈÓi‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«»ƒ∆ƒ»∆«»¿ƒ
,˙BiÚz·e ,ÌÈL„ÁŒÈL‡¯·e ,ÌÈ„ÚBn·e ,˙B˙aMa««»«¬ƒ¿»≈√»ƒ««¬ƒ
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Úe·L ÏÎaL ÈLÈÓÁÂ ÈL·e ,ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e«¬À»¿ƒ¿≈ƒ«¬ƒƒ∆¿»»«
˙B˙aLa ‡l‡ ,ÌÈ‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡Â .Úe·LÂ¿»«¿≈«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»¿«»

ÌÈ·BË ÌÈÓÈÂ6·‡a ‰ÚL˙Â7.„·Ïa ¿»ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»

להכביד 6) וקשה מלאכה ימי הם החול ימי כי שם. מגילה,
אין  במנחה בשבת וכן בקריאה. הרבה להאריך הציבור על
היום  כל שהרי לחשכה סמוך שכבר מפני מפטירים, אנו
שם). רש"י, (מפירוש לדרוש היו רגילים המנחה לפני

הנוסח: התימנים, ‰ÌÈ¯ÂÙÈÎובכת"י ÌÂÈ·Â,באב ובתשעה
כס"מ. הי"ח).7)וראה (פי"ג, לקמן וראה ע"ב). לא, (שם

אבל  - במלאכה מותר הדין שמצד אע"פ באב בתשעה וגם
ואמרו  היום, חצות עד מלאכה בו לעשות לא נהגו כבר
רואה  אינו באב בתשעה מלאכה העושה "כל ל:): (תענית
הכבדה  ללא בו להפטיר אפשר לפיכך - לעולם ברכה סימן

הציבור. על

.‚‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ¯eaˆa ‰¯Bza ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡8ÌÈL‡ ≈ƒ«»¿ƒ¿»≈¬»»¬»ƒ
ÌÈÏB„b9ÔÈ¯BÁŒÈa ,10‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ»≈¬»»
ÌÈ˜eÒÙ11ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ '¯a„ÈÂ' ;12eÈ‰È ‡ÏÂ . ¿ƒ«¿«≈∆ƒ«ƒ¿»¿…ƒ¿

ÌÈL‡ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ¯Bw‰13ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â . «ƒ»ƒ¿»¬»ƒ¿≈«¿ƒƒ
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa14ÔÈ¯iLÓ ÔÈ‡Â , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ

ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰L¯Ùa15‡¯Bw‰ ‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»»»»ƒ¿»¿ƒ¿…ƒ¿»«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏMÓ ˙BÁt16. »ƒ¿»¿ƒ

לעיל 8) כמבואר מעשרה, פחות שבקדושה דבר אין כי
ה"ד). עשרה 9)(פ"ח, משלש פחותים שהם לקטנים פרט

ברבי 10)שנה. מעשה אמרו: וכן כנענים, לעבדים פרט
עבדו  שחרר עשרה, מצא ולא הכנסת לבית שנכנס אליעזר

מז:). (ברכות לעשרה ע"ב:11)והשלימו כא, מגילה
בפורים  לבד בסיני". למשה שנאמרו הדברות עשרת "כנגד
יז, (שמות עמלך" "ויבא מן פסוקים: תשעה רק שקוראים
הסמ"ג). בשם מיימוניות' ('הגהות הפרשה סוף עד ח)

עשרה 12) למנין מצטרף לאמור" משה אל ה' "וידבר
רש"י  (מלשון כלום ממנו ללמוד שאין אע"פ פסוקים,

כא:). (שם).13)מגילה וישראלים לוים כהנים כנגד
אינו 14) חדשה, לפרשה והגיע בתורה הקורא ע"א: כב, שם

משום  גזירה פסוקים, שלשה ממנה שיקרא עד בה פוסק
הקוד  הפרשה בקריאת נכחו שלא יפסיק הנכנסים, ואם מת,

זה  קרא שלא יחשבו הראשונים הפסוקים שני בסוף הקורא
משלשה  פחות קוראים אין והרי בלבד, פסוקים שני אלא

יפסיק 15)פסוקים. אל פרשה, לסוף והגיע שקרא מי
גזירה  הפרשה, של האחרונים הפסוקים שני לפני קריאתו
לא  אחריו שהעולה שיסברו הכנסת, מבית היוצאים משום

(שם). בלבד האחרונים פסוקים שני אלא שם 16)יקרא
שלמה, פרשה ואפילו וכתובים. נביאים תורה כנגד ע"א. כד,
(במדבר  השבת וביום כגון: פסוקים, שני אלא בה אין אם

עצמה. בפני קוראה אינו טֿי), כח,

.„- ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ e‡¯wL ‰LÏLÔÈ‡¯B˜ ÌÈL ¿»∆»¿¬»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ
‡¯Bw‰ ‰È‰L ÔÈ·e ;‰Úa¯‡ „Á‡Â ,‰LÏL ‰LÏL¿»¿»¿∆»«¿»»≈∆»»«≈
‰Ê È¯‰ ,ÈÚˆÓ‡ B‡ ÔB¯Á‡ B‡ ÔBL‡¯ ‰Úa¯‡«¿»»ƒ«¬∆¿»ƒ¬≈∆

ÁaLÓ17. ¿À»

ארבעה 17) יקרא האחרון דוקא לומר מקפידים אנו אין
אחד  כל אלא מורידין", ואין בקודש "מעלין משום פסוקים

כא:). (שם, לקרותם בידו הרשות מהם

.‰‰¯BzŒ¯ÙÒ Á˙Bt ÔÈ¯Bw‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk»∆»¿∆»ƒ«ƒ≈«≈∆»
:¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,B· ‡¯B˜ ‡e‰L ÌB˜nÏ ËÈaÓe«ƒ«»∆≈¿««»≈

eÎ¯a"18ÈÈ Ce¯a" :ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,"C¯·Ó‰ ÈÈ ˙‡ »¿∆¿»«¿…»¿»»»ƒ»¿»
"„ÚÂ ÌÏBÚÏ C¯·Ó‰19‰z‡ Ce¯a" :C¯·Óe ¯ÊBÁÂ , «¿…»¿»»∆¿≈¿»≈»«»

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»¬∆»«»ƒ»»«ƒ
"‰¯Bz‰ Ô˙B ,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .B˙¯Bz ˙‡ eÏ Ô˙Â20, ¿»«»∆»»«»¿»≈«»

ÌÈÏLiL „Ú ‡¯B˜ CkŒ¯Á‡Â .'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÏÎÂ¿»»»ƒ»≈¿««»≈«∆«¿ƒ
C¯·Óe ¯Ùq‰ ÏÏB‚Â ,˙B¯˜Ï21ÈÈ ‰z‡ Ce¯a" : ƒ¿¿≈«≈∆¿»≈»«»¿»

B˙¯Bz eÏ Ô˙ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡22˙¯Bz ¡…≈∆∆»»¬∆»«»»«
˙Ó‡23ÚË ÌÏBÚ ÈiÁÂ ,24,ÈÈ ‰z‡ Ce¯a .eÎB˙a ¡∆¿«≈»»«¿≈»«»¿»

"‰¯Bz‰ Ô˙B25. ≈«»

עם 18) אלא שיברך, טרם הספר את לגלול חייב ואינו
ה"ז) פ"ג, (מגילה ובירושלמי לב.). (שם מברך הוא פתיחתו
את  עזרא ויברך העם כל עמדו וכפתחו הפסוק: על סמכוה
פתיחתו. אחר מיד שבירך משמע: - הֿו) ח, (נחמיה וגו' ה'

את 19) לכלול כדי וגו' המבורך ה' ברוך ואומר: וחוזר
אל  לעולם מט:): (ברכות שאמרו כמו המברכים, בין עצמו
פירשו  שלא ואףֿעלֿפי הכלל. מן עצמו את אדם יוציא
('מעשה  ה"ב) (פ"ה, ברכות הל' לקמן דבריו על סמך רבינו,

לפניה 20)רוקח'). התורה לברכת "מנין ע"א: כא, ברכות
לאלהינו". גודל הבו אקרא ה' שם כי שנאמר: - התורה? מן
אמן  אחרי ענו ואתם תחלה, אברך אני לישראל: משה אמר
ה"יד) (פ"ז, לעיל ביארנו וכבר שם). רש"י פירוש (ע"פ
ברכות, מאה למניין לו עולה הציבור של אמן שעניית
שישמעו  כדי בקול אלו ברכות לברך לקורא ראוי ולפיכך

מיימוניות'). ('הגהות אחריו ויענו מברך 21)העם ואינו
כתובות  התורה "ברכות העם יאמרו שלא כדי שיגלול קודם
כה  בין שהרי - בגלילתו הציבור טורח שאין ומכיון בספר".
לפני  שיגלול תיקנו - לעולה עולה בין גוללו הוא וכה
הציבור, טורח משום גולל אינו ראשונה בברכה אבל ברכתו,
(כסףֿמשנה). ה"ח פי"ג, סופרים במס' מבואר רבינו וכדברי

איננה.22) זו תיבה התימנים, התורה 23)בכת"י היא
(קהלת 24)שבכתב. בה שכתוב שבעלֿפה התורה היא

וכמשמרות חכמים... דברי יא): סי'ÌÈÚÂËיב, או"ח ('טור'
"קלֿוחומר 25)קלט). לאחריה? התורה לברכת ומנין

הבא, עולם חיי על - מברכים שעה חיי על המזון: מברכת
מח:). (ברכות כלֿשכן" לא

.Â„Ú ‰¯Bza ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bza ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈«»««ƒ¿«»«
'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL26elÙ‡ ,‰ÚËÂ ‡¯˜ .¯eav‰ ÈtÓ ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ»»¿»»¬ƒ

‰p‡¯˜iL „Ú ,B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ec˜„a¿ƒ¿«««¬ƒƒ«∆ƒ¿»∆»
˜ec˜„a27.‰¯Bza ÌÈL e‡¯˜È ‡ÏÂ28„Á‡‰ ‡l‡ , ¿ƒ¿¿…ƒ¿¿¿«ƒ«»∆»»∆»

ÏÈÁ˙ÈÂ ,ÂÈzÁz ¯Á‡ „ÓÚÈ - ˜zzLÂ ‡¯˜ .Bc·Ï¿«»»¿ƒ¿«≈«¬…«≈«¿»¿«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ ÏÈÁ˙‰L ÌB˜nÓ29C¯·Óe ,˜zzLpL ƒ»∆ƒ¿ƒ»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈
ÛBqa30. «

ישמעו 26) אז רק כי התורה, ברכת של אמן ע"ב. לט, סוטה
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הקורא. קריאת ה"א:27)את פ"ד, מגילה ירושלמי
מחזירים  (בתרגום) טעה מעכב, התרגום אין שאמרו "אע"פ
כלֿשכן  לא עצמה בתורה - כך בתרגום ואם אותו".
האומר  "כל צט.): (סנהדרין אמרו וכן מיימוניות'). ('הגהות
(חסרות  זה מדקדוק חוץ השמים מן כולה התורה כל
בזה  ה' דבר כי בכלל הוא הרי - שם) רש"י כפירוש ויתרות,

לא). טו, "אין 28)(במדבר הוא: כלל כי ע"ב. כא, מגילה
המנהג  ומכאן כז.). השנה (ראש כאחד" נשמעים קולות שני
כדי  בלחש, אלא המקריא עם קורא אינו לתורה שהעולה
המקריא  מפי הקריאה בשמיעת לציבור להפריע שלא

הראשון,29)(כסףֿמשנה). שפסק ממקום מתחיל ואינו
לאחריהם; נתברכו לא הראשונים שהפסוקים נמצא שא"כ
אומר  והכתוב לאחריהם, בירך ולא נשתתק הראשון שהרי
תמימה  כולה שתהא - תמימה ה' תורת ח): יט, (תהלים

ה"ג). פ"ה, ברכות (ירושלמי מברך 30)בברכותיה ואינו
בירך  שהראשון ואע"פ הראשון, בירך שכבר לפניה,
על  הקפידא שאין כלום, בכך אין בסופה, והשני בתחלתה
לפניהם  שיתברכו הפסוקים על אלא שיברכו העולים
שראשון  אלא תיקנו לא שמתחילה תדע: ולאחריהם.
והאמצעיים  לאחריה, מברך והאחרון לפניה מברך לקרואים
שכולם  החכמים תיקנו גזירה משום אלא כלום: בירכו לא
זה  כגון מצוי, שאינו ובדבר כא:). מגילה (ראה יברכו,
(תשובות  בו גזרו לא - שכיח בלתי מקרה שהוא שנשתתק

מ"ז). סימן פריימן הוצאת הרמב"ם

.Ê˙B¯˜Ï È‡M¯ ‰¯Bz· ‡¯Bw‰ ÔÈ‡31BÏ ¯Ó‡iL „Ú ≈«≈«»««ƒ¿«∆…«
ÔfÁ elÙ‡Â ;˙B¯˜Ï ¯eavaL ÏB„b32L‡¯ B‡ ˙Òk‰ »∆«ƒƒ¿«¬ƒ«««¿∆∆…

˙Òk‰33¯eav‰ BÏ e¯Ó‡iL „Ú ,BÓˆÚÓ ‡¯B˜ BÈ‡ «¿∆∆≈≈≈«¿«∆…¿«ƒ
˙B¯˜Ï Ì‰aL ÏB„‚ B‡34BnÚ „ÓÚÏ „Á‡ CÈ¯ˆÂ . »∆»∆ƒ¿¿»ƒ∆»«¬…ƒ

ÔÈ‡¯Bw‰ ÌÚ „ÓBÚ‰ ÔfÁ C¯„k ,‰‡È¯˜ ˙ÚLa35. ƒ¿«¿ƒ»¿∆∆«»»≈ƒ«¿ƒ

לפני 31) בעצמו קורא היה לתורה העולה שכל היה מנהגם
הקריאה  בטעמי בקיאים הכל שאין וכיום הציבור,
שכל  ומפני אלו; בקריאות יוצאים הציבור אין ובדקדוקיה,
להתקוטט  יבוא לקרוא ירשוהו לא ואם כיודע, בעיניו אחד
הבקי  הש"ץ אלא קורא שאינו תיקנו לפיכך - הש"ץ עם
כדי  הש"ץ, עם בנחת קורא העולה גם ומכלֿמקום בקריאה.

ס  או"ח ('טור' לבטלה ברכתו תהא קמ"א).שלא ימן
ביומא 33)ש"ץ.32) ורש"י בביהכ"נ. הציבור מנהיג

הכנסת: צרכי נחתכים פיו על - הכנסת "ראש מפרש: (סח:)
התיבה". לפני עובר מי מפטיר... מגילה 34)מי תוספתא

"שאין ÂÏפ"ג: Ê·Ê·Ó Ì„‡ נוטל כאילו נראה יהא שלא "
גדולתו. בשביל לעצמו כשהחזן 35)חלק אפילו כלומר:

שניתנה  כשם כי התורה, לפני לבדו עומד אינו קורא, בעצמו
בין  עומד אנכי ה): ה, (דברים שנאמר סרסור, ע"י (התורה)
לנהוג  צריכים אנו כך ה', דבר את לכם להגיד וביניכם... ה'
(פ"ד, מגילה ירושלמי ומתווך), (מקשר סרסור ע"י בה

ה"א).

.ÁBÏŒLÈ ,‡¯Bw‰36ÔÈÚa ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‚l„Ï «≈∆¿«≈ƒ»¿»¿ƒ¿»
˙L¯ÙaL ,'¯BNÚa C‡'Â ,'˙BÓ È¯Á‡' ÔB‚k ,„Á‡∆»¿«¬≈¿«¿»∆¿»»«

'ÌÈ‰k‰ Ï‡ ¯Ó‡'37‡e‰Â .38,‰tŒÏÚ ‡¯˜È ‡lL , ¡…∆«…¬ƒ¿∆…ƒ¿»«∆
˙Á‡ ‰·z elÙ‡ ·˙k‰ ÔÓ ‡lL ˙B¯˜Ï ¯eÒ‡L39. ∆»ƒ¿∆…ƒ«¿»¬ƒ≈»∆»

ÔÓb¯z‰ ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡ÏÂ40 ¿…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ«À¿¿»
˜eÒt‰ Ìeb¯z41. «¿«»

לו.36) ביום 37)מותר קורא הגדול הכהן שהיה 
מ"א) (פ"ז, יומא במס' כמפורש המקדש, בבית הכיפורים
ויקרא  - מות אחרי הכיפורים, יום בענין מדברות ושתיהן
היום  נוהגים ואנו כוֿלב. כג, שם, - בעשור אך אֿלד; טז,
בשני  אבל ציבור. בתענית משה" "ויחל בקריאת לדלג
ועונשים  אזהרות הם תורה שדברי "לפי ידלג לא ענינים
מענין  יוצא וכשאדם השומעים, בלב שיכנסו וצריך ומצוות,
סט:). יומא רש"י (מלשון להתכונן" נוח אינו אחר לענין

הדברים 39)ובלבד.38) את לך "כתב ע"ב: ס, גיטין
עלֿפה. לאמרם רשאי אתה אי שבכתב, דברים - האלה"

י.40) הלכה בסמוך נמצא 41)ראה יותר, ישהה שאם
(יומא  הציבור כבוד זה ואין ומצפה בטל יושב הציבור

סט:).

.Ë¯tÒÏ ¯eÒ‡ ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‡¯Bw‰ ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿«»»¿«≈
‰ÎÏ‰ ¯·„a elÙ‡42ÔÈ˜˙BLÂ ÔÈÚÓBL Ïk‰ ‡l‡ , ¬ƒƒ¿«¬»»∆»«…¿ƒ¿¿ƒ

ÈÊ‡Â" :¯Ó‡pL ,‡¯B˜ ‡e‰M ‰ÓÏ ÌaÏ ÔÈÓÈNÓe¿ƒƒƒ»¿«∆≈∆∆¡«¿»¿≈
˙Òk‰ ÔÓ ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡Â ."‰¯Bz‰ ¯ÙÒ Ï‡ ÌÚ‰ ÏÎ»»»∆≈∆«»¿»»≈ƒ«¿∆∆

‡¯B˜ ‡¯Bw‰L ‰ÚLa43LÈ‡ ÔÈa ˙‡ˆÏ ¯zÓe ; ¿»»∆«≈≈À»»≈≈ƒ
LÈ‡Ï44B˙¯B˙Â „ÈÓz ‰¯Bza ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈÓe . ¿ƒƒ∆≈«»»ƒ¿»

‰ÚLa ‰¯BzŒ„eÓÏ˙a ˜ÒÚÏ BÏ ¯zÓ - B˙en‡À»À»«¬…¿«¿»¿»»
‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰L45. ∆«≈≈«»

ע"א.42) לט, יכלו 43)סוטה ה' ועוזבי ע"א: ח, ברכות
ויוצא. פתוח כשהוא תורה ספר המניח זה - כח) א, (ישעיה

(כסף44ֿ) אסור לאיש איש בין אפילו לסּפר, אבל ֵַ(שם).
אמר:45)משנה). ולומד, פניו מחזיר היה ששת "רב שם:

אם  שם) (ברכות הרי"ף ולדעת בשלנו". ואנחנו בשלהם, הם
- ממנו חוץ בתורה, המבינים אנשים עשרה בביהכ"נ אין

מיימוניות'). ('הגהות תורה בתלמוד לעסוק לו אסור

.ÈÌÚÏ Ìb¯˙Ó ÔÓb¯z ÌL ‡‰iL ,e‚‰ ‡¯ÊÚ ˙BÓÈÓƒ∆¿»»¬∆¿≈»À¿¿»¿«¿≈»»
ÔÈÚ eÈ·iL È„k ,‰¯Bz· ‡¯B˜ ‡¯Bw‰M ‰Ó«∆«≈≈«»¿≈∆»ƒƒ¿«

‰ÌÈ¯·c46˜˙BLÂ ,„·Ïa „Á‡ ˜eÒÙ ‡¯B˜ ‡¯Bw‰Â . «¿»ƒ¿«≈≈»∆»ƒ¿«¿≈
.ÈL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,ÔÓb¯z‰ B˙B‡ Ìb¯˙iL „Ú«∆¿«¿≈«À¿¿»¿≈¿≈»≈ƒ
˜eÒtÓ ¯˙BÈ ÔÓb¯˙nÏ ˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈««ƒ¿«¿À¿¿»≈ƒ»

„Á‡47. ∆»

היה 46) והתורגמן בלבד, ארמית אלא מבינים היו לא כי
בתורת  בספר ויקראו שנאמר: בארמית. הקורא דברי מתרגם
"תורת  ח) ח, (נחמיה במקרא ויבינו מפרש... אלהים
מפרש  שהוא תרגום, זה - "מפרש" מקרא; זה - אלהים"

ג.). (מגילה המקרא התורגמן 47)את יטעה שלא כדי
נוהגים  אנו אין וכיום מ"ד). פ"ד, (שם, עלֿפה המתרגם
ארמית  מבין העם שאין כיון התורה, קריאת בעת לתרגם
קדושה  אותה בו אין אחר ותרגום זה. בתרגום תועלת ואין
קמה). או"ח ('טור' הקודש ברוח שנתקן אונקלוס תרגום של
בירושלמי  כמבואר מעכב, התרגום היה לא בימיהם וגם

ה"א). (פ"ד, מגילה

.‡ÈÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚‰Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡≈«≈««¿«¿ƒ«≈ƒ
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ÔÓ ¯˙BÈ BÏB˜ dÈa‚È ‡Ï Ìb¯˙Ó‰Â ,Ìb¯˙Ó‰«¿«¿≈¿«¿«¿≈…«¿ƒ«≈ƒ
‡¯Bw‰48‰ÏÎiL „Ú Ìb¯˙Ï È‡M¯ Ìb¯˙Ó‰ ÔÈ‡Â . «≈¿≈«¿«¿≈««¿«¿≈«∆ƒ¿∆

‡¯Bw‰ ÈtÓ ˜eÒt‰49˙B¯˜Ï È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â ; «»ƒƒ«≈¿≈«≈««ƒ¿
ÔÈ‡Â .ÔÓb¯z‰ ÈtÓ Ìeb¯z‰ ‰ÏÎiL „Ú ¯Á‡ ˜eÒt»«≈«∆ƒ¿∆««¿ƒƒ«À¿¿»¿≈
„ÓBÚ ‡l‡ ,‰¯BwÏ ‡ÏÂ „enÚÏ ‡Ï ,ÔÚL ÔÓb¯z‰«À¿¿»ƒ¿»…»«¿…«»∆»≈

‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a50‡l‡ ,·˙k‰ CBzÓ Ìb¯˙È ‡ÏÂ . ¿≈»¿ƒ¿»¿…¿«¿≈ƒ«¿»∆»
‰tŒÏÚ51‡lL ,ÔÓb¯zÏ ÚiÒÏ È‡M¯ ‡¯Bw‰ ÔÈ‡Â . «∆¿≈«≈««¿«≈««À¿¿»∆…

‰¯Bza ·e˙k Ìeb¯z e¯Ó‡È52È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙Ó ÔËw‰Â . …¿«¿»«»¿«»»¿«¿≈«¿≈
ÏB„‚53‡ÏÂ .ÔË˜ È„ÈŒÏÚ Ìb¯˙iL ÏB„bÏ „B·k ÔÈ‡Â , »¿≈»«»∆¿«¿≈«¿≈»»¿…

„Á‡Â ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,„Á‡k ÌÈL ÔÈÓb¯˙Ó‰ eÈ‰Èƒ¿«¿«¿¿ƒ¿«ƒ¿∆»∆»∆»≈¿∆»
Ìb¯˙Ó54. ¿«¿≈

ויתקבלו 48) לזה, זה כבוד שיחלקו כדי ע"א. מה, ברכות
(פ"ד, תורה תלמוד הל' וראה השומעים. באזני דבריהם

שם. ובביאורנו קולות 49)ה"ג) שני שאין ע"ב. לט, סוטה
הקורא, לקול לשמוע מחוייבים והרי כאחד, נשמעים

התורה". ספר אל העם כל "ואזני "כשם 50)ככתוב:
בה  לנהוג אנו צריכים כך וביראה, באימה (התורה) שניתנה
הקורא  וגם ה"א). פ"ד, מגילה (ירושלמי וביראה" באימה

יט:). זבחים ('תוספות' להשען לו ירושלמי 51)אסור
בפה". - בפה שנאמר "דברים ה"א: פ"ד, מגילה

ע"א.52) לב, וגדול 53)מגילה קטן פ"ג. מגילה תוספתא
ובחשיבות. במעלה אלא בשנים לא הם כאן, האמורים

קולות 54) שני אין כי הטעם, ביארנו וכבר ע"ב. כא, מגילה
נשמעים.

.·È‰NÚÓ :¯eaˆa ÔÈÓb¯˙Ó ˙B‡¯˜n‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«ƒ¿»¿«¿¿ƒ«¿ƒ«¬≈
Ô·e‡¯55ÌÈ‰k ˙k¯·e ,56Ï‚Ú‰ ‰NÚÓe ,57ÔÓ - ¿≈ƒ¿«…¬ƒ«¬≈»≈∆ƒ

"ÌÚ‰ ˙‡ ‰LÓ ‡¯iÂ" „Ú "Ô¯‰‡ Ï‡ ‰LÓ ¯Ó‡iÂ"«…∆∆∆«¬…«««¿∆∆»»
ÌÚ‰ ˙‡ '‰ ÛbiÂ" :„Á‡ ˜eÒt „BÚÂ ,'B‚Â58Ìlk - " ¿¿»∆»«ƒ…∆»»À»
ÔBÓ‡ ‰NÚÓ·e ;ÔÈÓb¯zÓ ‡ÏÂ ÔÈ‡¯˜59ÌB˜Óa - ƒ¿»ƒ¿…ƒ«¿¿ƒ¿«¬≈«¿¿»

‡¯˜ ,"„Âc Ôa ÔBÓ‡" :¯Ó‡pL60.Ìb¯zÓ ‡ÏÂ ∆∆¡««¿∆»ƒƒ¿»¿…ƒ«¿≈

חוששים 55) וכן ראובן, של גנותו משום כב. לה, בראשית
כה:). (מגילה אבינו יעקב של לכבודו בה 56)אנו שנאמר

אליך  פניו ה' ישא כו) ו, למה (במדבר סותר זה והרי .
הם  שכדאי יודעים אינם והם פנים"? ישא לא "אשר שכתוב
"אמר  כ:): (ברכות כמאמרם פנים, להם לישא ישראל
בתורה  להם שכתבתי לישראל פנים אשא לא וכי הקב"ה,

Î¯·Â˙"ואכלת ˙Ú·˘Â"כזית עד עצמם על מדקדקים והם "
שבעים. כשאינם אפילו המזון ברכת שמות 57)שמברכים

כאֿכה. של 58)לב, לכבודו אנו חוששים כי לה. שם,
וכן  הציבור, לאזני הללו בפסוקים משה שגינהו אהרן

העגל את עשו אשר "על נאמר וגו' ה' ויגוף ‡˘¯בפסוק
Ô¯‰‡ ‰˘Ú,באהרן ועשייתו העגל חטא הכתוב תלה "

מתרגמים  שאנו ואע"פ ברבים, גנותו מגלים אין ולפיכך
ציבור  גנאי דומה אינו בעגל, שחטא ישראל עם של גנותו
(מגילה  יותר חמור האחרון שזה בציבור, יחיד לגנאי בציבור

ה"יא). פ"ד, שם ובירושלמי יג.59)שם, שמואלֿב,
אחרים:60) ובדפוסים רוקח', ו'מעשה רומי דפוס כגירסת

מ"י) (פ"ד, במגילה המשנה ונוסח מתרגם" ולא "נקרא

כבודו  משום מתרגם? שאינו והטעם שלפנינו. רומי כנוסח
אפשר  שהרי הציבור, לפני לגמרי נקרא אינו וכן דוד. של

אבל אחר, בענין ‰˙Â¯‰להפטיר È˜ÂÒÙ אסור כי נקראים,
שם). טוב' יום ('תוספות ולחסרם לדלגם

.‚È‡È·pa ¯ÈËÙn‰61‰lÁz ‰¯Bza ˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ,62, ««¿ƒ«»ƒ»ƒƒ¿«»¿ƒ»
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL elÙ‡63‡¯wM ‰Ó ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ; ¬ƒ¿»¿ƒ≈¿≈«∆»»

ÂÈÙÏ64‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ‡È·pa ¯ÈËÙÈ ‡ÏÂ .65. ¿»»¿…«¿ƒ«»ƒ«∆ƒ¿…≈∆»
ÌÈ˜eÒt „Á‡Â ÌÈ¯NÚÓ ˙ÁÙÈ ‡ÏÂ66ÌÏL Ì‡Â ; ¿…ƒ¿…≈∆¿ƒ¿∆»¿ƒ¿ƒ»«

‡¯˜ Ì‡Â ;ÛÈÒB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,el‡Ó ˙BÁÙa ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿»≈≈≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»»
‡Ï elÙ‡Â ,Bic - Ìb¯˙Ó‰ ÔÓb¯˙Â ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ¬»»¿ƒ¿ƒ¿¿»«¿«¿≈««¬ƒ…

ÔÈÚ‰ ÌÏL67ÌÈL elÙ‡Â ,‡¯B˜ „Á‡ ,‡È·p·e . »«»ƒ¿»«»ƒ∆»≈«¬ƒ¿«ƒ
ÔÈÓb¯˙Ó68ÔÈÚÏ ÔÈÚÓ ‚l„Óe .69‚l„Ó BÈ‡Â ;¯Á‡ ¿«¿¿ƒ¿«≈≈ƒ¿»¿ƒ¿»«≈¿≈¿«≈

‡È·Ï ‡È·pÓ70ŒÌÈL ÏL ÌÈ‡È·pa ‡l‡ ,¯NÚ71 ƒ»ƒ¿»ƒ∆»«¿ƒƒ∆¿≈»»
B˙lÁ˙Ï ¯Ùq‰ ÛBqÓ ‚l„È ‡lL „·Ï·e ;„·Ïa72. ƒ¿»ƒ¿«∆…¿«≈ƒ«≈∆ƒ¿ƒ»

ÌÈÏLiL È„k ‡l‡ ,‚elca ‰‰LÈ ‡Ï ,‚l„Ó‰ ÏÎÂ¿»«¿«≈…ƒ¿∆«ƒ∆»¿≈∆«¿ƒ
BÓeb¯z Ìb¯˙Ó‰73. «¿«¿≈«¿

אחת 61) שפעם שהיה: מעשה משום בנביא להפטיר תיקנו
בנביאים  וקראו עמדו בתורה; יקראו שלא ישראל על גזרו
ואע"פ  לתורה. העולים קרואים שבעה כנגד אנשים שבעה
('אבודרהם', לגמרי המנהג בטל לא בטלה, שהגזירה
לפי  "הפטרה", זו: קריאה ונקראת רפ"ד). סימן ובלבוש
התורה. מקריאת זו בקריאה נפטרו גזירה שבשעת

כבוד 62)('אבודרהם'). יהא שלא התורה, כבוד משום
בתורה  לקרוא מקדים לפיכך שוה, נביא וכבוד תורה
כג.). (מגילה מהנביא התורה היא שגדולה להראות

אל 63) התורה, כבוד משום אלא זה שאין כיון תאמר שאל
תקנת  כבימי הציבור, טורח משום אחד, פסוק אלא יקרא
משמיענו  לפיכך - פב.) (ב"ק לעזרא. עד רבינו משה

ÌÈ˜ÂÒÙשאפילו ‰˘Ï˘.(מער"ק) לו לקרוא מותר
כאן 64) ידובר בשבת קרואים שבעה לפניו שקראו אחרי

אין  תענית ביום כי הקרואים, מנין על בה  להוסיף שמותר
ואז  (ה"טז) בסמוך כמבואר הקרואים, מנין על מוסיפים
חוזר  שהמפטיר והטעם הקרואים, ממנין הוא המפטיר
"קדיש" לומר שנהגו מפני מלפניו, שקראו מה בשבת וקורא
בין  להפסיק כדי המפטיר, קריאת לפני התורה קריאת אחר
כבוד  משום אלא שאינה מפטיר לקריאת חובה קריאת

ה"קדיש" לפני הסדר כל גומר ולפיכך זה התורה. שאין ,
ל"מפטיר" נשאר ולא הסדר, באמצע "קדיש" לומר מקובל
ביוםֿטוב  אבל לפניו. שקראו מה ולקרות לחזור אלא
"קדיש" אומר נפרדים, סדרים ובשני ספרים בשני שקוראים
בספר  מחדש קורא והמפטיר הראשון, הסדר גמר אחרי

פ"ד). למגילה (רא"ש אחר סדר שהוא כדי 65)השני
(סוטה  המפטיר מפי ההפטרה לשמוע הגולל גם שיוכל

בתורה,66)לט.). שקראו שבעה כנגד ע"א. כג, מגילה
פסוקים. משלשה פוחת אינו אחד יחד 67)שכל כי שם,

חוזר  אחרון ופסוק עשרים, הרי התורגמן של תרגומו עם
שם). (ר"ן, ואחד עשרים הרי שנית פעם עברית וקוראו

ועמי 68) לנשים להשמיע אלא אינו שהתרגום ע"ב. כא, שם
אנו  אין ואזהרות מצוות בהם שאין נביאים ובשל הארץ,

שם). (רש"י, בשמיעתם כלֿכך לדלג,69)מקפידים מותר
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(שם  בו מקפידים אנו אין כלֿכך, השומע יכוין לא אפילו כי
(שם).70)כד.). מדאי יותר הכוונה טירוף כאן שיש

אחד.71) כספר נחשבים הם 'שנים 72)כי מסוף רק לא
יש  כי אסור, לסופו מתחילתו אפילו שבזה לתחילתו, עשר'
מסוף  אפילו אלא בסמוך, כמבואר ואסור, רב הפסק כאן
אין  כי ע.), ליומא (תוספות אסור - לתחילתו הספר אותו
ד). ס"ק קמ"ד, סימן אברהם' 'מגן (ראה למפרע. קוראים

הציבור.73) כבוד משום ע"א. כד, מגילה

.„È‰LÏL ÔÓb¯zÏ ˙B¯˜Ï BÏŒLÈ ,‡È·pa ‡¯Bw‰«≈«»ƒ∆ƒ¿«À¿¿»¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÔzLÏL Ìb¯˙Ó Ìb¯˙Ó‰Â ,ÌÈ˜eÒÙ74. ¿ƒ¿«¿«¿≈¿«¿≈¿»¿»∆««∆

‡¯˜È ‡Ï - ˙BiL¯t LÏL ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ…ƒ¿»
„·Ïa „Á‡ „Á‡ ‡l‡ ÔÓb¯zÏ75. «À¿¿»∆»∆»∆»ƒ¿»

הוראה 74) שאין מכיון יטעה, המתרגם אם לנו איכפת ולא
וברש"י). (שם, נביא מדברי ששלשה 75)יוצאת מאחר כי

אמרו: שם ובגמרא לחוד. אחד כל לתרגם צריך הם, ענינים
כה  כי כגון: כיצד? פרשיות, שלש שהם פסוקים שלשה
מצרים  ה' אמר כה כי ג); נב, (ישעיה נמכרתם חנם ה' אמר

ה). (שם, פה לי מה ועתה ד); (שם, עמי ירד

.ÂË:˙Á‡ ‰Î¯a ÂÈÙÏ C¯·Ó ,‡È·pa ¯ÈËÙn‰««¿ƒ«»ƒ¿»≈¿»»¿»»∆»
¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a"»«»¡…≈∆∆»»¬∆»«

ÌÈ‡È·a76˙BÎ¯a Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Ï C¯·Óe ;'eÎÂ "77: ƒ¿ƒƒ¿¿»≈¿«¬»«¿«¿»
ÏÎa ÔÓ‡p‰ Ï‡‰" :da Ì˙BÁ ,‰BL‡¯ ‰Î¯a¿»»ƒ»≈»»≈«∆¡»¿»

ÌÈÏLe¯È ‰Ba" :da Ì˙BÁ ,‰iL ;"ÂÈ¯·c78;" ¿»»¿ƒ»≈»≈¿»»ƒ
da Ì˙BÁ ,˙ÈÚÈ·¯ ;"„Âc Ô‚Ó" :da Ì˙BÁ ,˙ÈLÈÏL¿ƒƒ≈»»≈»ƒ¿ƒƒ≈»

‰lÙza Ì˙BÁL BÓk ,ÌBi‰ ˙M„˜ ÔÈÚ79Ì‡ ÔÎÂ ; ƒ¿«¿À««¿∆≈«¿ƒ»¿≈ƒ
˙aLa ˙BÈ‰Ï L„ÁŒL‡¯ ÏÁ80‡È·pa ¯ÈËÙn‰ - »……∆ƒ¿¿«»««¿ƒ«»ƒ

‰lÙza ¯ÈkÊnL BÓk ,BÊ ‰Î¯·a L„ÁŒL‡¯ ¯ÈkÊÓ81. «¿ƒ……∆ƒ¿»»¿∆«¿ƒ«¿ƒ»

האלו,76) הברכות כל פירוש וראה ה"ט. פ"יג, סופרים מס'
הספר. שבסוף התפילות" ל"סדר עם 77)בביאורנו ויחד

שבע, הרי - ולאחריה לפניה בתורה לקריאתו הברכות שתי
פ"יד, סופרים (מס' בתורה שקראו קרואים שבעה כנגד

בבניה"78)ה"א). ציון "משמח לחתום: נוהגים ואנו
ה"ה).79)(כסףֿמשנה). (פ"ב, לעיל המבואר כפי

ראש 80) ענין בה להזכיר שאין ולומר, לדון שיש אע"פ
חודש  בראש ההפטרה קריאת אין שבת שאלמלא חודש,

בחול. להיות ˘ÈÈÁ˙·81)שחל ‡Â‰ ÌÂÈ ÈÎ,בהפטרה
אינו  אבל כד:). (שבת חודש ראש של גם להזכיר גורם והוא

רק אלא חודש, ראש בשל הברכה את מעין ÈÎÊÓ¯חותם
הנביאים... ועל התורה על שאומר: הברכה באמצע המאורע
כי  בלבד, שבת בשל וחותם וכו' הזה החודש ראש יום ועל
לשבת  אלא שאינה בהפטרה חודש ראש של כחו יפה לא
חןדש  ראש בכל הקבועות תפילות משלש יותר בלבד,
אלא  קיימת ר"ח חתימת אין כי ר"ח, משל בהן חותם  שאינו

(כסףֿמשנה). בלבד מוסף בתפילת

.ÊËÔÈ‡¯B˜ ˙È¯ÁLa ˙aLa ?ÔÈ‡¯Bw‰ Ô‰ ‰nk«»≈«¿ƒ¿«»¿«¬ƒ¿ƒ
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ,‰ML ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ,‰Ú·Lƒ¿»¿«ƒƒƒ»¿»ƒƒ
.Ì‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ï·‡ ,Ô‰Ó ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡ - ‰MÓÁ¬ƒ»≈¬ƒ≈∆¬»ƒƒ¬≈∆

‰Úa¯‡ ÔÈ¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁ·e ÌÈL„Á ÈL‡¯a82; ¿»≈√»ƒ¿À∆≈ƒ«¿»»

ÏL ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ,‰ÁÓa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ·e ˙aLa¿«»¿«ƒƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ∆
ÈÓÈ·e ,˙È¯ÁLa ÌÈ¯eÙ·e ‰kÁ·e ,‰M‰ Ïk»«»»«¬À»¿ƒ¿«¬ƒƒ≈

˙ÈÚz‰83‰LÏL ÔÈ¯B˜ ,‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa84ÔÈ‡ ; ««¬ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â ‰Ê ÔÈnÓ ÔÈ˙ÁBt85. ¬ƒƒƒ¿»∆¿≈ƒƒ¬≈∆

שהם 82) מפני הציבור על להכביד שלא מ"א. פ"ד, מגילה
עליהם  מוסיפים - מוסף קרבן בהם שיש ומתוך מלאכה, ימי

וחמישי. שני ימי על יתר שאנו 83)קורא בתעניות
או  בטבת, עשרה כגון - לאבותינו שאירע מה על מתענים
קוראים  בהן רק כי פה, ידובר - בהן וכיוצא בתמוז י"ז
תעניות  ובהל' ה"יח; (פ"יג, לקמן ראה ובמנחה. בשחרית
הצרות, מפני הציבור על שגוזרים בתעניות אבל ה"ה), פ"ה,
אלא  בהם קוראים אין - והחרב והדבר הבצורת כגון:
המדבר  ה"יז) (פ"א, תעניות שבהל' תדע בלבד. במנחה
אחר  שקוראים הקריאה אלא הזכיר לא זה, מסוג בתעניות
על  הכסףֿמשנה פליאת סרה ובזה ערב. לעת היום חצות
אלא  קוראים היו שלא מבואר (יב:) תענית שבמס' רבינו,
הציבור  על שגזרו בתעניות מדובר שם כי בלבד? במנחה
שאירע  מה לזכר הקבועות בתעניות וכאן הצרות, בגלל

(מער"ק). הכל 84)לאבותינו מרובה זה שקדושתו כל ל:
וחולֿ ראשֿחודש לפיכך לתורה. איש עליו הוסף מחבירו,
יוםֿטוב  ארבעה; קוראים - מוסף קרבן בהם שיש  המועד
שענוש  יוםֿהכיפורים חמשה; - מלאכה בעשיית שאסור
שבעה  - סקילה בה שיש שבת ששה; - חילולו על כרת

כב:). ואין 85)(מגילה הם, מלאכה ימי אלה כל כי
מלאכה. ביטול משום מדאי יותר הציבור על בהם להכביד
לדרוש  רגילים שהיו היא, לחשכה סמוך כבר במנחה ושבת
כלֿכך  בה מאחרין אין לפיכך מנחה, לפני היום כל
בביהכ"נ  יש ואם שם). ברש"י כא, (מגילה נוספות בקריאות
והרי  כהן, ואחד ישראלים שנים אחד, ביום חתנים שלשה
לחתן  נוספת עליה מוסיפים אז כהן, אחר לקרוא מוכרח לוי
בכתובות  כמבואר אצלו, כמועד הוא חופתו שיום השלישי,

מיימוניות'). ('הגהות ד.

.ÊÈ„B·k ÈtÓ ,¯eaˆa ‡¯˜˙ ‡Ï ‰M‡86.¯eav‰ ƒ»…ƒ¿»¿ƒƒ¿≈¿«ƒ
ÔÈnÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÎ¯·Ó ÈÓÏ Ú„BÈÂ ˙B¯˜Ï Ú„Bi‰ ÔË»̃»«≈«ƒ¿¿≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆ƒƒ¿«

ÌÈ‡¯Bw‰87ÔÈn‰Ó ‰ÏBÚ ¯ÈËÙÓ ÔÎÂ .88‡e‰ È¯‰L , «¿ƒ¿≈«¿ƒ∆≈«ƒ¿»∆¬≈
ÔÈa LÈc˜a ¯eaˆŒÁÈÏL ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;‰¯Bza ‡¯B˜≈«»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿«ƒ≈

ÌÈÏLÓ89ÔÈn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ BÈ‡ - ¯ÈËÙn‰ ÔÈ·e90. «¿ƒ≈««¿ƒ≈∆ƒ«ƒ¿»
„Á‡ ‡l‡ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ Ì‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaˆ91- ƒ∆…»»»∆≈«ƒ¿∆»∆»

,˙ÈLÈÏLe ‰iL ‡¯B˜Â ¯ÊBÁÂ ,„¯BÈÂ ‡¯B˜Â ‰ÏBÚ∆¿≈¿≈¿≈¿≈¿ƒ»¿ƒƒ
ÌBi‰ B˙B‡ ÏL ÌÈ‡¯Bw‰ ÔÈÓ ¯Ó‚iL „Ú92. «∆ƒ¿…ƒ¿««¿ƒ∆«

ע"א.86) כג, ה"ב.87)מגילה פ"ז, ברכות ירושלמי,
('מגן  בלבד למפטיר אלא לתורה עולה קטן אין הזה ובזמן
שם). ל'טור' ב'פרישה' וראה ו', ס"ק רפב סי' או"ח אברהם'

הוא 88) הרי אנשים, ששה אלא לפניו קראו לא שאפילו
אלא  בתורה קורא הוא שאין אע"פ שבעה, למנין עולה
(מגילה, ה"יג לעיל כמבואר בלבד, התורה כבוד משום

המפטיר 89)שם). לפני קדיש לומר שנהגו במקום
ברי"ף 90)כמנהגנו. הובאת גאון, נטרונאי רב תשובת

הקודמים  הקרואים בין הפסיק הקדיש כי (פ"ד): למגילה
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קדיש  יאמרו אם אלא למנין, מצטרף הלה ואין למפטיר,
(ה"כ). בסמוך כמבואר המפטיר, שהיה 91)אחרי בימיהם

קורא  שש"ץ נהגו כיום אבל ידובר; - בעצמו קורא העולה
כמבואר  בלחש, אחריו עונה אלא אינו והעולה בקול,

(ה"ז). לעיל כדי 92)בביאורנו פ"ג. מגילה, תוספתא
עולים  שבעה קראו כאילו לקריאה, קריאה בין להבחין
לתורה  לעלות ממקומם לעמוד דרכם היה שכך נפרדים.

(כסףֿמשנה).

.ÁÈ,ÔBL‡¯ ‡¯B˜ Ô‰k ,el‡Ó ‰‡È¯˜e ‰‡È¯˜ ÏÎa¿»¿ƒ»¿ƒ»≈≈…≈≈ƒ
Ï‡¯NÈ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈÂÏ ÂÈ¯Á‡Â93‡e‰ ËeLt ‚‰Óe . ¿«¬»≈ƒ¿«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»»

ÌBi‰94ÈÙÏ ˙B¯˜Ï Ì„B˜ ı¯‡‰ŒÌÚ Ô‰k elÙ‡L , «∆¬ƒ…≈«»»∆≈ƒ¿ƒ¿≈
B¯·ÁÓ ÏB„‚ ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ .Ï‡¯NÈ ÏB„b ÌÎÁ»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ∆»≈¬≈

˙B¯˜Ï Ì„B˜ ‰ÓÎÁa95Œ¯ÙÒ ÏÏBbL ,ÔB¯Á‡‰Â . ¿»¿»≈ƒ¿¿»«¬∆≈≈∆
Ïk‰ „‚k ¯ÎN ÏËB ,‰¯Bz96‰ÏBÚ CÎÈÙÏ ; »≈»»¿∆∆«…¿ƒ»∆

¯eavaL ÏB„b elÙ‡ ÌÈÏLÓe97. «¿ƒ¬ƒ»∆«ƒ

ע"א.93) נט, היה 94)גיטין לא התלמוד חכמי בימי אבל
וכך  ממנו. גדול חכם ישראל שם כשהיה ראשון עולה כהן
שזה  "דע מ"ח): פ"ה, (גיטין המשנה בפירוש רבינו לשון
שיהיה  בין ראשון בביהכ"נ קורא הכהן שיהיה הדבר...
בתורה  שורש לו שאין דבר הוא הארץ, עם או חכם תלמיד
הגלות  מערי ופלא הפלא נפלאתי ואני בש"ס... זה נזכר ולא
מחולאי  בריאים היותם אחרי המנהג, בזה שנוהגים
הזה, ההפסד להם בא מקום מאיזה יודע ואיני המנהגות...
שהכהן  היא: בקבלה לנו שבא מה לפי הענין צורת ואמנם
וקדשתו  ה): כא, (ויקרא שנאמר לפי ולישראל, ללוי קודם
דבר  לכל - "וקדשתו" מקריב. הוא אלהיך לחם את כי
ראשון... ולברך כבוד) דבר (בכל ראשון לפתוח שבקדושה:
כהן  שם שיהיה כגון ממנו, גדול חכם שם כשאין כולו וזה
וכן  בחכמה... אחת במדריגה כולם ויהיו וישראלים, ולויים
שוים; שכולם בזמן - "אימתי מ"ח): פ"ג, (הוריות אמרו
- הארץ עם וכהןֿגדול חכם תלמיד ממזר היה אם אבל
רז"ל  אמרו וכבר הארץ", עם לכ"ג קודם חכם תלמיד ממזר
הכהן, כמו ראשון קרא - בכהני" קרא "רב כב.): (מגילה
וראה  שם, המצויים הכהנים מן חכם יותר שהיה לפי

זא  ובכל רבינו". "תשובות רבינו במוספנו כאן הסכים ת
יכול  אדם אין האחרונים שבדורות מפני היום, למנהגנו
עם  שכהן לומר לוותר וראוי מחכמתך... גדולה חכמתי לומר
לריב  יבואו שלא כדי חכם, תלמיד לישראל קודם הארץ
פ"ה  לגיטין טוב' יום ('תוספות ממך גדול חכם אני לומר

שם). המשנה ע"פ ס.):95)מ"ח, (גיטין שאמרו כמו
הממונים  חכמים תלמידי קוראים ולוי) כהן (אחרי "אחריהם

חכמים ואחריהם הציבור; על למנותם ‰¯‡ÌÈÈÂפרנסים
חכמים  תלמידי בני ואחריהם הציבור; על פרנסים
ראשי  ואחריהם הציבור; על פרנסים ממונים שאבותיהם

אדם". וכל ע"א.96)כנסיות לב, מדברי 97)מגילה
גם  הוא לתורה הקרואים את המשלים שהאחרון נראה רבינו
לקריאת  העולים מן הגולל שאין בימינו כנהוג ולא הגולל,

קמז. סימן יוסף' 'בית וראה התורה,

.ËÈÏ‡¯NÈ ‰ÏBÚ - Ô‰k ÌL ÔÈ‡98‰ÏÚÈ ‡ÏÂ ; ≈»…≈∆ƒ¿»≈¿…«¬∆
ÂÈ¯Á‡99ÔBL‡¯ ‡¯wL Ô‰k - ÈÂÏ ÌL ÔÈ‡ .ÏÏk ÈÂÏ «¬»≈ƒ¿»≈»≈ƒ…≈∆»»ƒ

ÈÂÏ ÌB˜Óa ‰iL ÌÚt BÓˆÚ ‡e‰ ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ100; ≈¿≈«¿««¿ƒ»ƒ¿≈ƒ
e¯Ó‡È ‡nL ,¯Á‡ Ô‰k ÂÈ¯Á‡ ‡¯˜È ‡Ï Ï·‡¬»…ƒ¿»«¬»…≈«≈∆»…¿

ÏeÒt ÔBL‡¯‰101‡Ï ÔÎÂ .¯Á‡ Ô‰k ‰ÏBÚ CÎÈÙÏe , »ƒ»¿ƒ»∆…≈«≈¿≈…
Ì‰ÈMÓ „Á‡ e¯Ó‡È ‡nL ,ÈÂÏ ¯Á‡ ÈÂÏ ‡¯˜Èƒ¿»≈ƒ««≈ƒ∆»…¿∆»ƒ¿≈∆

ÏeÒt102. »

החבילה",98) נתפרדה - כהן שם אין "אם ע"ב: נט, גיטין
לעלות  ישראל ויכול זכותו, את הלוי ואיבד הקשר נפסק
לעלות  יכול הלוי שגם ודאי אבל מעכבו. הלוי ואין ראשון
עליו  עולה שאינו אחר מישראל גרוע שאינו ראשון
בדעת  קלה סימן משה' ו'דרכי יוסף', ('בית בחשיבות

לעלות 99)רבינו). ללוי אסור ראשון, ישראל שקרא אחרי
קרא  ולפיכך היה, כהן הראשון ודאי יאמרו: כי אחריו,

כה:). ובכתובות ע"ב; נט, (גיטין לוי ומברך 100)אחריו
ראשון 101)שנית. של באביו יודעים אנו אם ואפילו

וחיללו  זה בן ממנה והוליד נשא גרושה שמא - היה שכהן
כהונה. והרי 102)מקדושת לו, פסולה אשה לקח שאביו

פסול, כישראל בתורה וקורא לויה. מקדושת מחולל הבן
יאמרו "שמא בלוי: לומר רבינו Ì‰È˘Óודקדק „Á‡."פסול

של לכבודו רק חשש כהן, אחר לכהן כי ‰¯‡˘ÔÂובנוגע ?
אתה  שאיך שני: כהן של לכבודו לחוש מקום אין באמת
קרא  מדוע כן אם מכהונה, ונפסל גרושה בן שהוא בו חושש
נופל  החשש כל ולפיכך לוי? שאיננו אע"פ לוי במקום שני
כהן  אחריו עלה ולכן הוא, שפסול בלבד הראשון הכהן על

שם). (גיטין זה

.ÎÏk - ‰lÙz‰ ¯Á‡ ?‰¯Bza ‰‡È¯w‰ ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆«¿ƒ»«»«««¿ƒ»»
ÛÒeÓ ˙lÙz BaŒLiL ÌBÈ103ŒÁÈÏL ¯Ó‚iL ¯Á‡ , ∆∆¿ƒ«»««∆ƒ¿…¿ƒ«

Œ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe LÈc˜ ¯ÓB‡ ,˙È¯ÁLŒ˙lÙz ¯eaƒ̂¿ƒ««¬ƒ≈«ƒƒ≈∆
ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ,¯eav‰ ÔÓ „Á‡ „Á‡Ï ‡¯B˜Â ,‰¯Bz»¿≈¿∆»∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
dÓB˜ÓÏ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ¯ÈÊÁÓ ,ÔÈ¯ÓBbLÎe ;‰¯Bza«»¿∆¿ƒ«¬ƒ≈∆»ƒ¿»

¯ÓB‡Â104ÛÒeÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óe ,LÈc˜105ÌÈÓÈÂ . ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ«»¿»ƒ
Ì„˜ LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰ ,ÛÒeÓe ¯ÈËÙÓ Ì‰a LiL106 ∆≈»∆«¿ƒ»»¬««ƒ…∆

LÈc˜ ¯ÓBÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ;¯ÈËÙn‰ ‰ÏÚiL∆«¬∆««¿ƒ¿≈¿∆»¬««ƒ
.¯ÈËÙn‰ ¯Á‡««««¿ƒ

וחולֿהמועד.103) ראשֿחודש מס'104)כגון ע"פ
גמר  אחר קדיש לומר נוהגים ואנו ה"ו. פכ"א, סופרים

הספר. חזרת לפני לעיל 105)הקריאה רבינו כתב וכבר
מוסף, תפילת קודם קדושה" "סדר שאומרים ה"יד): (פ"ט,

כאחד. לשתיהן עולה שהקדיש סופרים,106)נמצא מס'
לקריאת  חובה, קריאת בין להבחין כדי והטעם, שם.
כמבואר  התורה, כבוד משום אלא שאינה בתורה, המפטיר

ובביאורנו. י"ג הל' לעיל

.‡Î¯Á‡ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏLÂ ˙aL ÏL ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»∆«»¿∆«ƒƒ««
ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï ‰l‰z' ¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL107, ∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆«

,Ba ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏBÚÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .‰ÁÓ ÔÈÏÏt˙Óe LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒƒ¿«¿ƒƒ¿»¿≈
LÈc˜ ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,‰ÁÓa ÔÈ‡¯B˜ ˙ÈÚ˙a¿«¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿««»≈«ƒ
e‚‰ ‡Ï ·BËŒÌBÈa Ï·‡ .‰ÁÓ ˙lÙz ÔÈÏÏt˙Óeƒ¿«¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¬»¿…»¬

.‰ÁÓa ˙B¯˜Ïƒ¿¿ƒ¿»
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לומר 107) שלא נוהגים ואנו הֿו. הלכות פ"ט, לעיל מפורש
אלא  המנחה, בתפילת קדושה" "סדר הכיפורים ביום
('הגהות  נעילה תפילת ובין בינה להפסיק כדי לאחריה,

מיימוניות').

.·Î,˙È¯ÁL ˙lÙz ¯ÓBbLk - ÛÒeÓ Ba ÔÈ‡L ÌBÈÂ¿∆≈»¿∆≈¿ƒ««¬ƒ
,Ba ÔÈ‡¯B˜Â ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ÈˆBÓe ,LÈc˜ ¯ÓB‡≈«ƒƒ≈∆»¿¿ƒ
‰l‰z' ¯ÓB‡ CkŒ¯Á‡Â ,LÈc˜ ¯ÓB‡Â ,B¯ÈÊÁÓe«¬ƒ¿≈«ƒ¿««»≈¿ƒ»
¯ÓB‡Â ,ÌBÈ ÏÎa ÌÈ¯ÓB‡L C¯„k ,ÌBi‰ ¯„ÒÂ '„Â„Ï¿»ƒ¿≈∆«¿∆∆∆¿ƒ¿»¿≈

.ÔÈ¯ËÙ ÌÚ‰ ÏÎÂ ,LÈc«̃ƒ¿»»»ƒ¿»ƒ

.‚ÎÔÈLnÁa ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡108ÌeMÓ ,˙BiÒÎŒÈz·a ≈¿ƒ«À»ƒ¿»≈¿≈ƒƒ
¯eav‰ „B·k109,¯eaˆa ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈÏÏBb ÔÈ‡Â . ¿«ƒ¿≈¿ƒ≈∆»¿ƒ

Ô˙BÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL ,¯eav‰ Á¯Ë ÈtÓƒ¿≈…««ƒ∆…«¿ƒ«¬≈∆ƒ¿»
eÎ¯ËˆÈ Ì‡ CÎÈÙÏ ;‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏ‚iL „Ú ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ«∆ƒ¿…≈∆»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

ÌÈÈÚ ÈL ˙B¯˜Ï110.‰¯B˙ŒÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿¿≈ƒ¿»ƒƒƒ¿≈ƒ¿≈»
˙B¯B˙ ÈzLa „Á‡ ÔÈÚ „Á‡ LÈ‡ ‡¯˜È ‡ÏÂ111, ¿…ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»∆»ƒ¿≈

‡¯B˜ CÎÈÙÏe ,‰È‰ Ìe‚t ÔBL‡¯ ¯ÙÒ e¯Ó‡È ‡nL∆»…¿≈∆ƒ»»»¿ƒ»≈
.ÈM·«≈ƒ

ובגלילה 108) הקלף על - חומשים חמשה להם כותבים יש
החומשים  כל שאין ומתוך לבדו, חומש כל - כספרֿתורה
כאחד. החומשים כל המכיל ספרֿתורה קדושתם אין - ביחד

בדפוס ג 109) הנדפסים שלנו בחומשים אבל ע"א. ס, יטין
בהם  קוראים אין הדין מצד אפילו - כגליון נגללים ואינם

ס"ב). קמ"ג סימן או"ח (שו"ע בברכה כגון 110)בביהכ"נ
שלשה  גם לקרוא יצטרכו ולפעמים ראשֿחודש. בשבת
בשבת, להיות שחל טבת חודש ראש כגון ענינים,
הלכה  יג פרק לקמן ראה ספריֿתורה, שלשה בו שמוציאים

קורא 111)כג. שהיה הכיפורים ביום גדול כהן כגון
ובפרשת  הספר, מתוך מות" "אחרי בפרשת במקדש
קורא  היה זֿיא). (כט, במדבר שבחומש לחודש" "ובעשור
של  פגמו משום שני ספרֿתורה מוציא היה ולא בעלֿפה,
- ענינים בשני אבל אחד, בענין ודוקא ע.). (יומא ראשון
בו  שאין ציבור שהרי תדע: לקרוא. אחד לאיש אפילו מותר

א  אלא לקרות כל יודע מנין וגומר קורא האחד אותו חד,
טבת  בראשֿחודש יעשה ומה (ה"יז). לעיל ראה הקרואים.
עלֿכרחך  ספרים? שלשה בו שמוציאים בשבת להיות שחל
ספר  של פגמו משום לחוש ואין בשלשתן, קורא האחד

המשנה'). ('מרכבת נפרדים ענינים שהם מפני ראשון,

.„ÎıeÁaÓ BÏÏBb ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏÏBb‰ Ïk112; »«≈≈∆»¿ƒ«
ÌÈÙaÓ B˜c‰Ó ,B˜c‰Ó ‡e‰LÎe113CÈ¯ˆÂ . ¿∆¿«¿¿«¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ

¯Ùz‰ ÏÚ B„ÈÓÚ‰Ï114ÌB˜Ó .Ú¯wÈ ‡lL È„k , ¿«¬ƒ««∆∆¿≈∆…ƒ»≈«»
ÔÈÎÈÏBÓe Ba ÔÈ‡¯BwL ¯Á‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ‡ÈˆBnL∆ƒƒ≈∆»««∆¿ƒƒƒ

BÚÈˆ‰Ï ¯Á‡ ˙È·Ï B˙B‡115ÔÈ‡M¯ ¯eav‰ ÔÈ‡ - ¿«ƒ«≈¿«¿ƒ≈«ƒ«»ƒ
,ÂÈ¯Á‡ Ì‰Â ,B˙B‡ eeÏÈÂ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ‡ˆiL „Ú ˙‡ˆÏ»≈«∆≈≈≈∆»ƒ«¿≈«¬»

‰ „ÚB· B˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÌB˜n116. ««»∆«¿ƒƒ

גם 112) היה הספר שמגביה היה מנהגם ע"א. לב, מגילה
ואיש  ברכיו, על התחתונים בעמודיו מעמידו והיה הגולל,
שהגביה  וזה העליונים, חיים' ב'עצי בראשו אוחז היה אחר

קושר  כשהוא ולפיכך בחגורה. וקושרו הספר את גולל היה
שהוא  מבחוץ בקשירתו להתחיל צריך בחגורתו הספר את
כלפי  מבפנים הקשירה יתחיל אם כי הכתב, שמאחורי הצד
והלאה  ממנו מפניו הספר את כדוחה הוא הרי חוץ,

קמז). סי' או"ח ל'טור' צד 113)('פרישה', הוא שם.
לא  הספר את כשיפתחו הבאה שבקריאה כדי - הכתב
דרך  זה אין כי הקשר את להתיר הכתב על להפכו יצטרכו

אם 114)כבוד. שאפילו הספר, יריעות תפירת מקום שם.
מחדש. ולתפרו לחזור אפשר שם ששם 115)יקרע

יותר. ה'116)משתמר אחרי שנאמר: ע"ב. לט, סוטה
הספר  את שמצניעים כיום וגם ה). יג, (דברים תלכו אלהיכם
עד  מביהכ"נ לצאת שלא נוהגים אנו הכנסת, שבבית בהיכל

קמט). סי' (או"ח בהיכל הספר את שיכניסו

ה'תשפ"א  תשרי ד' שלישי יום

ׁשלׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤§¨¨¨
קריאתה 1) סדר השלמתה; זמן ומשך התורה קריאת מנהגי

וסדר  הפסח שלפני פרשיות ארבע השנה; מאורעות בכל
הפסקתן.

.‡ËeLt‰ ‚‰n‰2˙‡ ÔÈÓÈÏLnL ,Ï‡¯NÈ ÏÎa «ƒ¿»«»¿»ƒ¿»≈∆«¿ƒƒ∆
Œ‚Á ¯Á‡L ˙aLa ÔÈÏÈÁ˙Ó .˙Á‡ ‰La ‰¯Bz‰«»¿»»«««¿ƒƒ¿«»∆«««
‰l‡' - ‰iMa ,'˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ÔÈ¯B˜Â ˙Bkq‰«À¿ƒ¿≈∆¿≈ƒ«¿ƒ»≈∆

'˙„ÏBz3'Ì¯·‡ Ï‡ '‰ ¯Ó‡iÂ' - ˙ÈLÈÏMa ,4, ¿…«¿ƒƒ«…∆∆«¿»
˙‡ ÔÈ¯ÓBbL „Ú ,‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ ÔÈÎÏB‰Â ÔÈ‡¯B˜Â¿¿ƒ¿¿ƒ««≈∆«∆«∆¿ƒ∆
‰¯Bz‰ ˙‡ ÌÈÏLnL ÈÓ LÈÂ .˙Bkq‰Œ‚Áa ‰¯Bz‰«»¿««À¿≈ƒ∆«¿ƒ∆«»

ÌÈL LÏLa5.ËeLt ‚‰Ó BÈ‡Â , ¿»»ƒ¿≈ƒ¿»»

ונתקבל.2) ט.3)שנתפשט ו, א.4)בראשית יב, שם,
התלמוד 5) בתקופת כן שנהגו ישראל ארץ לבני הכוונה

כט:). (מגילה

.·˙BÏÏ˜ ÔÈ¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ Ì‰Ï Ôwz ‡¯ÊÚ∆¿»ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆¿ƒ¿»
'‡¯˜iÂ' ¯ÙÒaL6˙¯ˆÚ Ì„˜7‰¯B˙Œ‰LÓaLÂ ,8 ∆¿≈∆«ƒ¿»…∆¬∆∆¿∆¿ƒ¿≈»
‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜9ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,ËeLt‰ ‚‰n‰Â . …∆…«»»¿«ƒ¿»«»∆¿¿ƒ

'ÈÈÒ ¯a„Óa'10‰ÚLz ¯Á‡ 'ÔpÁ˙‡Â' ,˙¯ˆÚ Ì„˜ ¿ƒ¿«ƒ«…∆¬∆∆»∆¿««««ƒ¿»
'ÌÈ·v Ìz‡' ,·‡a11˙‡ Âˆ' ,‰M‰ŒL‡¯ Ì„˜ ¿»«∆ƒ»ƒ…∆…«»»«∆

‰ËeLÙ ‰La ÁÒt‰ Ì„˜ 'Ô¯‰‡12LÈ CÎÈÙÏ . «¬……∆«∆«¿»»¿»¿ƒ»≈
ÌÈ¯„Ò ÈL ˙È¯ÁL ÔÈ¯BwL ˙B˙aL13Èk ‰M‡' ÔB‚k , «»∆ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ»ƒ
'Ú¯ˆn‰ ˙¯Bz ‰È‰z ˙‡Ê'Â 'ÚÈ¯Ê˙14'È˙wÁa Ì‡' , «¿ƒ«¿…ƒ¿∆««¿…»ƒ¿À…«

'ÈÈÒ ¯‰a' ÌÚ15Ô‰· ‡ˆBiÎÂ16eÓÈÏLiL È„k , ƒ¿«ƒ«¿«≈»∆¿≈∆«¿ƒ
‰La17Ô˙BÚa ÌÈ¯„q‰ Ô˙B‡ e‡¯˜ÈÂ ,18. ¿»»¿ƒ¿¿»«¿»ƒ¿»»

ידֿמו).6) כו, (ויקרא "בחוקותי" בסדר התוכחה פרשת היא
וקוראים 7) האילן פירות על נידונים שאז השבועות, חג

לא:). (מגילה וקללותיה" שנה "תכלה לומר: זו, פרשה
טוֿפט).8) כח, (דברים תבוא" "כי מהטעם 9)שבפרשת

מ"ב): פ"א, (ר"ה המשנה כלשון נידון, האדם שאז הנ"ל,
(מגילה, מרון" כבני לפניו עוברים עולם באי כל "בר"ה

להפסיק 10)שם). כדי "בחוקותי", שאחרי הפרשה היא
(שם, לעצרת "בחוקותי" שבסדר הקללות בין בה

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



קצה dlitz zekld - dad` xtq - ixyz 'c iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבפרשת 11)ב'תוספות'). הקללות בין בה להפסיק כדי
וכאמור. לראשֿהשנה תבוא" אלא 12)"כי בה שאין

תורת  תהיה "זאת קוראים מעוברת ובשנה חודש. שניםֿעשר
ופסח, פקוד אלו: לקריאות וסימן הפסח. קודם המצורע"
פרשת  קרא פירושו: וזה ותקע. קום וצלי, צום ועצור, מנה
המדברת  במדבר פרשת קרא פסח; תעשה ואח"כ "צו"
צום  העצרת; חג תחוג ואח"כ ופקודיהם, ישראל במנין
תרגום  שהיא ואתחנן, פרשת קרא ואח"כ באב תשעה תענית
ואח"כ  נצבים פרשת קרא ותחנונים; בקשה שפירושה ְֵצלי
עמרם  רב סדר בשם מיימוניות' ('הגהות בראשֿהשנה תקע
מעוברת  לשנה סימן הוסיף תכח סי' או"ח וה'טור' גאון).
ואח"כ  הסגר הטעון מצורע פרשת קראו ופסחו", "סגרו

פסח. מסויימים 13)תעשו סדרים לקרוא וצריך הואיל
אחת. בשנה התורה את להשלים ונוהגים קבועים, בזמנים

וסדר 14) הטמאים בתורת אחד בענין מדברות ששתיהן
במספר15)טהרתם. קטנה היא "בהר" פסוקיה,פרשת

משותפות  וכן "בחוקותי", פרשת לקריאת להצטרף וראויה
ונזכר  וחוזר "בהר" בפרשת הנאמר השמיטה בענין הן
שבתותיה  את הארץ תרצה אז ככתוב: "בחוקותי", בפרשת

לדֿלה). כו, (ויקרא או 16)וגו' ובלק", "חוקת סדר כגון
ומסעי". שמספר 17)"מטות פשוטה בשנה שהרי

התורה  כל לגמור תוכל לא לחמישים, עולה שבתותיה
ששבת  גם ומה וארבעה; חמישים למספר עולים שסדריה
מענין  אלא הרגיל בסדר בה קוראים אין החג בתוך החלה

כאחד,18)המועדות. ובחוקותי" "בהר סדרי תחבר אם כי
כדרוש. העצרת לפני סיני" "במדבר לקרוא לכוין תוכל

.‚ÔÈ‡¯B˜ ÌL ,˙È¯ÁLa ˙aLa ÔÈ˜ÈÒÙnL ÌB˜Ó»∆«¿ƒƒ¿«»¿«¬ƒ»¿ƒ
ÈLÈÓÁ·e ÈL·e ‰ÁÓa19?„ˆÈk .‰‡a‰ ˙aLÏe ¿ƒ¿»¿≈ƒ«¬ƒƒ¿«»«»»≈«

- '˙ÈL‡¯a' ¯„Òa ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ‰BL‡¯ ˙aL«»ƒ»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆¿≈ƒ
B‡ ÌÈ˜eÒÙ ‰¯NÚ ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa¿ƒ¿»ƒ≈∆¿……«¬»»¿ƒ
‰‡a‰ ˙aLÏ ÔÎÂ ,ÈLÈÓÁ·e ÈLa ÔÎÂ ,¯˙BÈ≈¿≈¿≈ƒ«¬ƒƒ¿≈¿«»«»»
„Ú ‡¯B˜Â ,'Á ˙„ÏBz ‰l‡'Ó ÔÈÏÈÁ˙Ó ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ«¿ƒƒ≈≈∆¿……«¿≈«

¯„q‰ ÛBÒ20ÔÈ¯ÈËÙÓe .‰M‰ Ïk ÔÈ¯B˜ BÊ C¯c ÏÚÂ , «≈∆¿«∆∆ƒ»«»»«¿ƒƒ
‰¯Bza ‡¯wL ÔÈÚÓ ‡È·pa ˙aLÂ ˙aL ÏÎa21. ¿»«»¿«»«»ƒ≈≈∆»»«»

ה"א).19) (פ"יב, לעיל כמבואר בלבד, עולים לשלשה
ע"ב.20) לא, הוא 21)מגילה "בראשית" בסדר כגון:

השמים  בורא ה' אמר... כה הארץ מפטיר: רוקע ונוטיהם
וכן  בראשית; למעשה המתאים ה) מב, (ישעיה וצאצאיה
הנאמר  הפסוק שם על נד) (בישעיה מפטיר הוא "נח" בסדר
"תשבי" ובספר כולן. וכן ט) (שם, וגו' לי זאת נח מי כי בה:
שלא  ישראל על גזר יון מלך אנטיוכס נאמר: "פטר" שורש
אחת  פרשה לקחו ישראל עשו מה ברבים, בתורה יקראו
אף  ועתה בה. וקראו השבוע לפרשת דומה שענינה מנביאים

בטל. לא הזה המנהג - הגזירה שבטלה

.„BL‡¯‰ - ÌÈL„Á ÈL‡¯·eÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‡¯B˜ Ô ¿»≈√»ƒ»ƒ≈¿»¿ƒ
'Âˆ' ˙L¯tÓ22ÈLÈÏL ˜eÒt ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈM‰Â , ƒ»»««¿«≈ƒ≈¿≈»¿ƒƒ

¯iLiL È„k ,ÂÈ¯Á‡L ÌÈ˜eÒÙ ÈLe ,ÔBL‡¯‰ ‡¯wL∆»»»ƒ¿≈¿ƒ∆«¬»¿≈∆¿«≈
ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ‰L¯ta23‰LÏL ‡¯B˜ ÈLÈÏM‰Â , «»»»¿»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈¿»

ÈÚÈ·¯‰Â ,'˙aM‰ ÌBÈ·e' ÌÚ ÈM‰ ¯iML ÌÈ˜eÒÙ¿ƒ∆ƒ≈«≈ƒƒ¿««»¿»¿ƒƒ

'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e' ‡¯B˜24L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡Â . ≈¿»≈»¿≈∆¿ƒ»……∆
„Á‡a :˙È¯ÁLa ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿≈¿»ƒ¿«¬ƒ»∆»
B· ‡¯B˜ ÈM·e ,˙aL d˙B‡ ¯„Ò Ba ÔÈ¯B˜ƒ≈∆»«»«≈ƒ≈

ÌÈÏLn‰25‡¯B˜ ¯ÈËÙn‰Â ,'ÌÎÈL„Á ÈL‡¯·e'26 ««¿ƒ¿»≈»¿≈∆¿««¿ƒ≈
L„Á ÈcÓ ‰È‰Â' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚƒ¿«……∆«¿ƒƒ¿»»ƒ≈…∆

'BL„Áa27,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ·‡ L„ÁŒL‡¯Â . ¿»¿¿……∆»∆»ƒ¿¿«»
'ÈLÙ ‰‡N ÌÎÈ„ÚBÓe ÌÎÈL„Á' ÔÈ¯ÈËÙÓ28. «¿ƒƒ»¿≈∆¬≈∆»¿»«¿ƒ

ÔÈ¯ÈËÙÓ ,˙aLa „Á‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL L„ÁŒL‡¯Â¿……∆∆»ƒ¿¿∆»¿«»«¿ƒƒ
'L„Á ¯ÁÓ Ô˙B‰È BÏ ¯Ó‡iÂ' ÂÈÙlL ˙aLa29. ¿«»∆¿»»«…∆¿»»»»…∆

כח).22) (במדבר לחמי קרבני את ישראל... בני את צו
משיירים 23) שאין ג') הלכה י"ב, (פרק לעיל נתבאר וכבר

פסוקים. משלשה פחות יש 24)בפרשה זו שפרשה ואע"פ
השלישי  שיקרא אומרים אנו אין פסוקים, חמשה בה
פסוק  עוד ויוסיף פסוקים, שני המכילה השבת" מ"וביום
ולא  כרגיל לקרוא השני יוכל ואז חדשיכם" מ"ובראשי
אין  הוא: כלל כי - הראשון שקרא מה על לחזור יצטרך
יצטרך  לפיכך פסוקים, משלשה פחות בפרשה מתחילין
וישייר  פסוקים שלשה חדשיכם" מ"ובראשי לקרוא השלישי
משיירים  "אין אמרנו: וכבר בלבד; פסוקים שני ממנה

כא:). (מגילה פסוקים" משלשה פחות שם,25)בפרשה
הקרואים. מנין את המשלים השביעי העולה ע"ב. כט,

ולדעת 26) (כסףֿמשנה). המשלים שקרא מה וקורא חוזר
בדברי  הכוונה סח, הרמב"ם" ב"לשונות ח"א הרדב"ז
שהרי  מפטיר, להיות רוצה אם - המשלים" בו "קורא רבינו:
ואמר: שחזר וזה הי"ז) פ"יב, (לעיל מהמנין עולה המפטיר
יהיה, שלא בין משלים שיהיה בין לומר - קורא" "והמפטיר

„ÈÓ˙ לקרוא נוהגים ואנו ראשֿחודש. בענין קורא המפטיר
המפטיר  קורא השני ובספר שבת, של בסדר קרואים שבעה
הפרשה  סוף עד חדשיכם" ו"בראשי השבת", מ"וביום

תכה). סי' ההפטרה,27)('טור' של האחרון הפסוק הוא
אֿכד). סו, (ישעיה כסאי" השמים ה' אמר ב"כה המתחילה

"השמים 28) מפטירים: אלא כן, נוהגים לא ואנו יד. א, שם,
מיימוניות'). ('הגהות ע"א.29)כסאי" לא, מגילה

.‰·BË ¯·„a Á˙Bt ,‰¯Bza ˙B¯˜Ï ‰ÏBÚ‰ Ïk»»∆ƒ¿«»≈«¿»»
·BË ¯·„a ÌiÒÓe30‡¯B˜ ,'eÈÊ‡‰' ˙L¯t Ï·‡ . ¿«≈¿»»¬»»»««¬ƒ≈

¯ÎÊ'Ó ÏÈÁ˙Ó ÈM‰Â ,'ÌÏBÚ ˙BÓÈ ¯ÎÊ' „Ú ÔBL‡¯‰»ƒ«¿…¿»¿«≈ƒ«¿ƒƒ¿…
'e‰·Èk¯È'Ó ÈLÈÏM‰Â ,'e‰·Èk¯È' „Ú 'ÌÏBÚ ˙BÓÈ¿»««¿ƒ≈¿«¿ƒƒƒ«¿ƒ≈
'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' ÔÓ ÈÚÈ·¯‰Â ,'ı‡iÂ '‰ ‡¯iÂ' „Ú«««¿«ƒ¿»¿»¿ƒƒƒ««¿«ƒ¿»
‡N‡ Èk' „Ú 'eÓÎÁ eÏ' ÔÓ ÈLÈÓÁ‰Â ,'eÓÎÁ eÏ' „Ú«»¿¿«¬ƒƒƒ»¿«ƒ∆»
'È„È ÌÈÓL Ï‡ ‡N‡ Èk'Ó ÈMM‰Â ,'È„È ÌÈÓL Ï‡∆»«ƒ»ƒ¿«ƒƒƒƒ∆»∆»«ƒ»ƒ

‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú31el‡ ˙BÈÚa da ÔÈ˜ÒBÙ ‰nÏÂ ;32? ««ƒ»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»≈
.‰·eL˙a ÌÚ‰ e¯ÊÁiL È„k ,‰ÁÎBz Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈≈»¿≈∆««¿»»ƒ¿»

שעשה 30) במי יסיים לא וכן ה"ז). (פ"ג, שם, ירושלמי
המשנה  פירוש ע"פ סק"ד, קלח סי' אברהם' ('מגן רע מעשה

מ"ח). פ"ד, ידים וכן 31)לרבינו, פ"ד; מגילה הרי"ף ע"פ
וסימן  תכח). סימן (או"ח ב'טור' מובאת גאון פלטוי רב דעת

לא.). השנה (ראש ל"ך הזי"ו אלו שתחילתם 32)קריאות
קשים. דברים וסופם
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.Â‰¯Bz‰ ÛBÒaL ÌÈ˜eÒÙ ‰BÓL33˙B¯˜Ï ¯zÓ , ¿»¿ƒ∆¿«»À»ƒ¿
‰¯NÚÓ ˙BÁÙa ˙Òk‰Œ˙È·a Ì˙B‡34ÈtŒÏÚŒÛ‡ ; »¿≈«¿∆∆¿»≈¬»»««ƒ

Ì¯Ó‡ ‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰LÓe ‡È‰ ‰¯Bz Ïk‰L35- ∆«…»ƒ∆ƒƒ«¿»¬»»
,epzL È¯‰ ,‰LÓ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ì‰L ÔÚÓLÓe ÏÈ‡B‰ƒ«¿»»∆≈««ƒ«∆¬≈ƒ¿«

.Ô˙B‡ ˙B¯˜Ï „ÈÁÈÏ ¯zÓ CÎÈÙÏe¿ƒ»À»¿»ƒƒ¿»

לד,33) (דברים ה' עבד משה שם וימת בפסוק: המתחילים
הכנסת"34)ה). בבית אותם קורא "יחיד ע"א: ל, מנחות

בביהכ"נ  לקרותם שיכולים לומר שהכוונה רבינו ומפרש -
והראב"ד  עשרה, שם כשאין אפילו וסוף תחילת בברכה

" התלמוד: דברי את ומפרש רבינו על ˜Â¯‡חולק „ÈÁÈ
להזמין  בהם הפסקה ואין קוראם אחד שאדם לומר: אותם"
(מגילה  ה'ירושלמי' דברי על ומסתמך לקרות, אחר עולה

שם). (מנחות, רש"י פירש וכן ה"ז). שם:35)פ"ג,
בדמע". כותב ומשה אומר "הקב"ה

.ÊÌÈ‰k ˙¯B˙aL ˙BÏÏ˜36‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ¿»∆¿«…¬ƒ≈«¿ƒƒ»∆∆»
Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡37,Ì‰ÈÙlL ˜eÒÙa ÏÈÁ˙Ó - ∆»≈»«¿ƒ¿»∆ƒ¿≈∆

Ì‰È¯Á‡ ÏL ˜eÒÙa ÌiÒÓe38Œ‰LÓaL ˙BÏÏ˜e . ¿«≈¿»∆«¬≈∆¿»∆¿ƒ¿≈
˜ÒBt ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡ - ‰¯B˙39e‚‰ ¯·Îe ; »ƒ»»ƒ¿…»∆≈¿»»¬

.Ô˙B‡ ‡¯B˜ „Á‡ ‡l‡ ,Ô‰a ˜ÒÙÏ ‡lL ÌÚ‰»»∆…ƒ¿…»∆∆»∆»≈»

ידֿמד.36) כו, (משלי 37)ויקרא שנאמר ע"ב. לא, מגילה
עצמו  מראה בהן והמפסיק תמאס, אל בני ה' מוסר יא): ג,
אמרו: ה"ז) פ"ג, (מגילה וב'ירושלמי' לקרותן, לו שקשה
מתברך". ואני מתקללים בני שיהו בדין "אינו הקב"ה: אמר

ופסוק 38) הפורענות, על ברכה אומרים אין כי שם. מגילה,
בפרשה  ומשיירים מתחילים אין שהרי דוקא, לאו אחד
אחריהם  פסוקים שלשה קורא אלא פסוקים, משלשה פחות
שם). ('תוספות', לפניהן וכן הפרשה, נגמרת שבהם

(39- הראשונות לאחרונות? ראשונות בין ומה שם. מגילה,
להקב"ה  שליח נעשה כלומר: אמרן, הגבורה מפי משה
פני  ונתתי בהן: נאמר שהרי נאמרו, רבים ובלשון לאמרן,
...ÌÎÈ¯Ú ˙‡ È˙˙Â ...·¯Á ÌÎÈÏÚ È˙‡·‰Â ...ÌÎ·
כלומר: הקודש), (ברוח אמרן עצמן מפי משה - והאחרונות
ובלשון  וכך כך עליכם יקפיד הוא ה' מצוות על תעברו אם
קשה  תוכחתן אין ולפיכך ה'... יתן ה'... יככה יחיד:

כבראשונות.

.ÁÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÏe ˙B„ÚBnÏ ÔÈ˜ÈÒÙÓ40ÔÈ‡¯B˜Â «¿ƒƒ«¬¿«ƒƒ¿¿ƒ
Ì‰Ï Ôwz ‰LÓe .˙aL ¯„Òa ‡Ï ,„ÚBn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««≈…¿≈∆«»∆ƒ≈»∆

BÈÚ „ÚBÓ ÏÎa ÔÈ‡¯B˜ e‰iL ,Ï‡¯NÈÏ41ÔÈÏ‡BLÂ , ¿ƒ¿»≈∆¿¿ƒ¿»≈ƒ¿»¿¬ƒ
„ÚBÓe „ÚBÓ ÏÎa ÌBÈ ÏL BÈÚa ÔÈL¯B„Â42‰Óe . ¿¿ƒ¿ƒ¿»∆¿»≈≈«

˙¯B˙aL ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa - ÁÒta ?ÔÈ¯B˜ Ô‰≈ƒ«∆«¿»»«¬∆¿«
ÌÈ‰k43eÎLÓ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ˙B¯˜Ï ÌÚ‰ e‚‰ ¯·Îe . …¬ƒ¿»»¬»»ƒ¿¿ƒƒ¿

'ÌÎÏ eÁ˜e44ÏbÏb ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,45·BËŒÌBÈ·e , ¿»∆«¿ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿
ÈL46'·NÎ B‡ ¯BL' -47ÁÒÙa ÔÈ¯ÈËÙÓe , ≈ƒ∆∆«¿ƒƒ¿∆«

e‰iL‡È48'¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' - ÈLÈÏMa ,49ÈÚÈ·¯a , …ƒ»«¿ƒƒ«∆ƒ»¿»¿ƒƒ
'‰ÂÏz ÛÒk Ì‡' -50'EÏ ÏÒt' - ÈLÈÓÁa ,51ÈMMa , ƒ∆∆«¿∆«¬ƒƒ¿»¿«ƒƒ

'B„ÚBÓa ÁÒt‰ ˙‡ Ï‡¯NÈ È· eNÚÈÂ' -52ŒÌBÈa , ¿«¬¿≈ƒ¿»≈∆«»«¿¬¿
‰¯ÈM‰ ÛBÒ „Ú 'ÁlLa È‰ÈÂ' - ÔB¯Á‡ ·BË53„Ú , «¬«¿ƒ¿««««ƒ»«

'„Âc ¯a„ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'E‡Ù¯ '‰ È‡ Èk'54, ƒ¬ƒ…¿∆«¿ƒƒ«¿«≈»ƒ
'¯BÎa‰ Ïk' - ÈÈÓM·e55'ÌBi‰ „BÚ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,56. «¿ƒƒ»«¿«¿ƒƒ«

נקרא:40) הכיפורים שיום מפני ד. משנה פ"ג, מגילה
כשבת, במלאכה ואסור לב) כג, (ויקרא שבתון" "שבת
ויום  הואיל וכן שבת, מסדרי בו נפסיק שלא אומר הייתי
בשחרית  בו שקוראים המועדות משאר שונה הכיפורים

‰ÁÓ·Â,השבת בסדר יקראו שבשחרית אומר הייתי ,
טוב', יום ('תוספות הכיפורים יום מענין יקראו ובמנחה

מד):41)שם). כג, (ויקרא שנאמר מ"ו. פ"ג, מגילה
המצוות  כל וכי ישראל. בני אל ה' מועדי את משה וידבר
לקרוא  להם שתיקן מלמד אלא לישראל? משה אמרן לא

מענינו. מועד הנזכר:42)בכל הפסוק מן ע"א. לב, מגילה
בזמנו  מועד כל הלכות עמהם מדבר משה שהיה "מלמד

שם). (רש"י, ותורותיו האלהים חוקי ויקרא 43)להודיעם
אֿמד. כאֿנא.44)כג, יב, שם,45)שמות ב; ה, יהושע

א. ימיםֿטובים,46)ו, שני שם שיש כאן, מדובר בגולה
קריאת  אצלנו שאין אלא הזה הסדר ככל קוראים אנו ובארץ

חול. הוא שהרי כלל, השמיני כוֿלג;47)יום כב, ויקרא
אֿמד. אֿכה.48)כג, כג, יג,49)מלכיםֿב שמות

אֿיט.50)אֿטז. כג, כדֿל; כב, לד,51)שם, שם,
ידובר 52)אֿכו. האלה הפרשיות ובכל אֿיד. ט, במדבר

בתורה. כתיבתן כסדר קריאתן וסדר הפסח, חג על
של 53) שבשביעי לפי כז. פסוק טו פרק עד יז יג, שמות

ממצרים. בצאתם הים על שירה אבותינו אמרו פסח
מיציאת 54) בה ומדובר שירה הוא שגם אֿנא, יח, תהלים

ויפיצם, חציו וישלח - באפו עשן עלה ככתוב: מצרים,
לא.). מגילה (רש"י, במצרים ה' למכות המכוונים

בענין 55) בו שמדובר אֿיז, טז, פרק עד יט טו, דברים
"בכספא  "קדש "תורא "משך אלו: קריאות וסימן המועדות.

[שם]. "בוכרא "שלח "במדברא לב 56)"פסל י, ישעיה
פסח, בליל שהיתה סנחריב במפלת המדבר יב פרק סוף עד
שמיני  יום חל ואם שם). (מגילה, העתידה גאולתנו ועל
עד  כב) יד, (דברים תעשר" מ"עשר מתחילים בשבת, להיות
העולים  קרואים לשבעה להספיק כדי "ראה" פרשת סוף
בשמיני  וכן העצרת, של שני ביו"ט וכן בשבת, לתורה
('הגהות  יב ה"ט בסמוך ראה בשבת, שחל העצרת
ישתנה, לא זו בהלכה כאן האמור הסדר וכל מיימוניות').
אנו  אז חמישי, ביום להיות הפסח כשחל אלאֿאםֿכן
לי  "קדש קוראים א' וביום השבת, ביום לך" "פסל קוראים
מועד  של בחולו להיות שחלה שבת הוא כלל כי בכור" כל
כמבואר  לך" "פסל בה קוראים בסוכות בין בפסח בין
(שמות  אלי" אומר אתה מ"ראה ומתחילים ה"טז. בסמוך
זו  בקריאה שיש ומפני הקרואים, ז' לכל לספק כדי יב) לג,
יום  שהיא בשבת אותה קוראים וחוה"מ, ורגלים שבת מענין

שם). וברש"י לא. (מגילה להתפלל הבא ציבור אסיפת

.Ë'˙BÚe·L ‰Ú·L'a ÔÈ¯B˜ ˙¯ˆÚa57‚‰Óe . »¬∆∆ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»
L„Áa' ÔBL‡¯‰ ·BËŒÌBÈa ÌÈ¯BwL ,ËeLt»∆ƒ¿»ƒ«…∆

'ÈLÈÏM‰58‰·k¯na ÔÈ¯ÈËÙÓe ,59ÈM·e ,60ÔÈ¯B˜ «¿ƒƒ«¿ƒƒ«∆¿»»«≈ƒƒ
˜ew·Áa ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ˙B„ÚBÓ ˙L¯Ùa61. ¿»»«¬»«¿«¿ƒƒ«¬«

ט.57) טז, לפי 58)דברים כ', פרק סוף עד א' יט, שמות
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ופרשה  לישראל, תורה ניתנה בסיון ששה שהוא הזה שביום
תורה. במתן מדברת על 59)זו א', פרק ביחזקאל האמורה

מרכבתו. בהוד סיני הר על הקב"ה שירד בגולה 60)שם
ימיםֿטובים. שני במתן 61)שעושים המדבר ג', פרק

פארן" מהר וקדוש יבוא מתימן "אלוה בו: שכתוב תורה
תורה. מתן בענין ב:): (ע"ז דרשוהו ורבותינו וכו'

.È„Á‡a ÈÚÈ·M‰ L„Áa' ÔÈ¯B˜ ‰M‰ŒL‡¯a¿…«»»ƒ«…∆«¿ƒƒ¿∆»
'L„ÁÏ62ÈÈÂ' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯BwL ,ËeLt ‚‰Óe . «…∆ƒ¿»»∆ƒ¿ƒ«»

'‰¯N ˙‡ „˜t63ÔÓ „Á‡ LÈ‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe , »«∆»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ∆»ƒ
'ÌÈ˙Ó¯‰64˙‡ ‰q ÌÈ‰Ï‡‰Â' ÔÈ¯B˜ ÈM·e , »»»«ƒ«≈ƒƒ¿»¡…ƒƒ»∆

'Ì‰¯·‡65'ÌÈ¯Ù‡ ÈÏ ¯ÈwÈ Ô·‰' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,66. «¿»»«¿ƒƒ¬≈«ƒƒ∆¿«ƒ

א.62) כט, א.63)במדבר כא, שמואלֿא,64)בראשית
יא.). (ר"ה וחנה שרה נפקדו בראשֿהשנה כי א.

עקידת 65) ענין להזכיר כדי הפרק סוף עד כב, בראשית
עוד...66)יצחק. אזכרנו "זכור בו: שנאמר יט. לא, ירמיה

טובה, של "זכרונות" בו להזכיר היום וחובת ארחמנו" רחם
לב:). השנה בראש (כמבואר

.‡È'˙BÓ È¯Á‡' ÔÈ¯B˜ ˙È¯ÁLa ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa67, ¿«ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈
'‡NÂ Ì¯ ¯Ó‡ ‰k' ÔÈ¯ÈËÙÓe68ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓa , «¿ƒƒ…»«»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ

'˙BÓ È¯Á‡'aL ˙BÈ¯Úa69ÈÓ Ïk ÌÏkÈÂ ¯kÊiL È„k , »¬»∆¿«¬≈¿≈∆ƒ¿…¿ƒ»≈»ƒ
‰·eL˙a ¯ÊÁÈÂ Ô‰Ó ˙Á‡a ÏLÎpL70ÈLÈÏM‰Â , ∆ƒ¿«¿««≈∆¿«¬…ƒ¿»¿«¿ƒƒ
‰BÈa ¯ÈËÙÓe ‰¯Bz· ‡¯B˜71. ≈«»«¿ƒ¿»

הכיפורים.67) יום בעבודת המדבר טז, פרק ויקרא
התשובה 68) בענין המדבר נה, פרק סוף עד טו נז, ישעיה

וגו'. אבחרהו" צום זה "הלא ו' פסוק שם ככתוב והתענית,
יח.69) פרק ב"אוצר 70)ויקרא (מובאת הגאונים. תשובת

רב"ז). אות למגילה ומדובר 71)הגאונים" יונה, ספר כל
תשובתם  הקב"ה ושקיבל נינוה, אנשי תשובת בענין בו
להם  לעשות דבר אשר הרעה על האלהים וינחם ככתוב:

י). ג, (שם, עשה ולא

.·ÈÔÈ¯B˜ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈLa ,˙BkÒa¿Àƒ¿≈»ƒƒ»ƒƒƒ
,'B‚Â 'ÊÚ B‡ ·NÎ B‡ ¯BL' ‡È‰L ,˙B„ÚBn‰ ˙L¯Ùa¿»»««¬∆ƒ∆∆≈¿

'ÈÈÏ ‡a ÌBÈ ‰p‰' ÔBL‡¯ ÌBÈa ÔÈ¯ÈËÙÓe72ÌBÈ·e , «¿ƒƒ¿ƒƒ≈»«»¿
'‰ÓÏL CÏn‰ Ï‡ eÏ‰wiÂ' - ÈL73·BËŒÌBÈ·e , ≈ƒ«ƒ»¬∆«∆∆¿……¿

ÔB¯Á‡74˙BlÎk È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,'¯BÎa‰ Ïk' ÔÈ¯B˜ «¬ƒ»«¿«¿ƒƒ«¿ƒ¿«
'‰ÓÏL75'‰Î¯a‰ ˙‡ÊÂ' ÔÈ¯B˜ ¯ÁÓÏe ,76ÔÈ¯ÈËÙÓe , ¿……¿»»ƒ¿…«¿»»«¿ƒƒ

'‰ÓÏL „ÓÚiÂ'77È¯Á‡ È‰ÈÂ' ÔÈ¯ÈËÙnL ÈÓ LÈÂ , ««¬…¿……¿≈ƒ∆«¿ƒƒ«¿ƒ«¬≈
˙BÓ78˙Ba¯˜a ÔÈ¯B˜ ‚Á‰ ˙BÓÈ ¯‡L·e .'‰LÓ∆ƒ¿»¿∆»ƒ¿»¿¿

‚Á‰79. ∆»

הסוכות,72) חג על בו ומדובר הפרק. סוף עד יד, זכריה
(שם, הסוכות חג את ולחוג בשנה... שנה מדי ועלו ככתוב:

היתה 73)טז). אסיפה שאותה לפי בֿכב. ח, מלכיםֿא,
הסוכות. העצרת.74)בחג שמיני חג מלכיםֿא 75)הוא

שם: ונאמר נדֿסו. ‰˘ÈÈÓח, ÌÂÈ· ויברכו העם את שלח
המלך. בו 76)את חותמים המועדות, כל סוף שהוא לפי

פ"ג). למגילה (ר"ן ישראל את שבירך רבינו משה בברכת
ביום 77) - שלמה בתפילת המדבר כבֿנג. ח, מלכיםֿא

הדברים  אלה וכל וקיומו. העם לשלום - העצרת שמיני
ע"א. לא, דף מגילה במס' דעת 78)מקורם א. פרק יהושע

או"ח  ה'טור' ולדעת (שם). ב'תוספות' מובאת גאון האי רב
שחתמנו  לפי והטעם: ב'ירושלמי'. מקורו תרסט, סי'
הקב"ה  שציוה במה מפטירים רבינו, משה של בפטירתו
נוהגים  ואנו פ"ג). שם (ר"ן תלמידו ליהושע פטירתו לאחר
"וזאת  בראשון וקוראים תורה, ספרי שלשה להוציא
"אשר  עד ברא" "בראשית ובשני התורה; סוף עד הברכה"
פתחון  יהא שלא כדי ג), ב, (בראשית לעשות" אלהים ברא
רוצים  ואינם התורה את סיימו כבר ולומר: לקטרג לשטן פה
כמבואר  הקרבנות", ב"סדר קוראים ובשלישי עוד. לקרותה
לחג: האחרון זה, ליוםֿטוב וקוראים יד. הל' בסמוך
לכבוד  סעודה ועושים בו ששמחים לפי תורה", "שמחת
על  א, פרק רבה" ב"קהלת המדרש ע"פ התורה סיום
"מכאן  טו) ג, (מלכיםֿא עבדיו לכל משתה ויעש הפסוק:
תרסט). סי' או"ח (שו"ע תורה של לגמרה סעודה שעושים

יזֿלד).79) כט, (במדבר פנחס בפרשת האמורים

.‚ÈÈzL ‡¯B˜ „ÚBÓ ÏL BlÁÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ?„ˆÈk≈«¿»»≈À∆≈≈¿≈
˙BiL¯Ù80,„ÚBÓ ÏL BlÁ ‡e‰L ,ÈLÈÏM‰ ÌBia . »»ƒ««¿ƒƒ∆À∆≈

'ÈM‰ ÌBi·e' Ô‰k‰ ‡¯B˜81ÌBi·e' ‡¯B˜ ÈÂÏÂ , ≈«…≈««≈ƒ¿≈ƒ≈«
'ÈLÈÏM‰82ÈÚÈ·¯‰Â ,ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡¯B˜ Ï‡¯NÈÂ , «¿ƒƒ¿ƒ¿»≈≈««¿ƒƒ¿»¿ƒƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ÈM‰ ÌBia ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ83ÌBia ÔÎÂ . ≈¿≈««≈ƒ««¿ƒƒ¿≈«
ÌBi·e' ÔÈ¯B˜ ,„ÚBÓ ÏL BlÁ ÏL ÈL ‡e‰L ,ÈÚÈ·¯‰»¿ƒƒ∆≈ƒ∆À∆≈ƒ«
ÌBÈ ÏÎa BÊ C¯c ÏÚÂ ,'ÈÚÈ·¯‰ ÌBi·e' ,'ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ«»¿ƒƒ¿«∆∆¿»

.ÌBÈÂ»

היום 80) בקביעות מסופקים שהיו ידובר, לארץ בחוץ
שני  עושים היו כן על אשר ראשֿחודש, של המדוייק
חולֿהמועד  שהוא השלישי ביום ולפיכך מספק, ימיםֿטובים
בתשרי  ט"ו שיום יתכן כי לחג, שני רק זה שמא מסופקים הם
גם  ויתכן השני, ביוםֿטוב חל הסוכות חג התחלת שהוא
כבר  הוא זה ויום הראשון ביוםֿטוב חל בתשרי שט"ו
בסוף  בסמוך ראה - ישראל ארץ למנהג ובנוגע לחג. השלישי

הוא.81)ההלכה. שני שמא כי ע"א. נה, כי 82)סוכה
הוא. לחג שלישי שהרי 83)שמא - היום לכבוד בא שהוא

לקרוא  חשוב הוא ולפיכך - שלשה רק קוראים חול יום בכל
אלא  קוראים אנו אין עצמו, שני ביו"ט אבל היום. ספיקי את

"¯˘Ú ‰˘ÓÁ·Â אין שני, ספק הוא שגם אע"פ בלבד, יום"
יבואו  שלא כדי השני" "וביום בו לקרוא בו מזלזלים אנו
להעיר  ויש פ"ג). למגילה (ר"ן שני יו"ט בקדושת להקל
וביום  קורא "וישראל כתוב: ושוינצינו, רומי דפוס שבנוסח

ÈÚÈ·¯‰ משובשת שגירסא סובר הכסףֿמשנה מרן אבל ."
חולֿהמועד  בהתחלת לקרוא לנו מה כי עמו ונימוקו היא,
הוא  כך ומשום כלל, היום מספיקי שאינו הרביעי" "וביום
למגילה  ברי"ף כתוב כך ואמנם שבספר, גירסתנו את מאשר
"ספיקא  שם שאין ישראל ובארץ הגאונים. דעת עלֿפי פ"ג
ביום  כי בלבד, היום קרבן אלא יום בכל קוראים אין דיומא"
השני" "וביום כהן קורא לחולֿהמועד ראשון שהוא לחג שני
עצמה  פרשה אותה וקוראים חוזרים אחריו העולים והשלשה

א'). סעיף תרסג סי' או"ח (שו"ע

.„ÈÌÈ¯etk‰ŒÌBÈa ÔÎÂ ,ÌÈ·BË ÌÈÓiÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa¿»»ƒ»ƒƒ¿≈¿«ƒƒ
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ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,ÁÒt‰ ÈÓÈ ˙Ú·L·e¿ƒ¿«¿≈«∆«ƒƒ¿≈¿»ƒ
˙È¯ÁLa84˙BÈÚ‰ el‡ B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ : ¿«¬ƒ»ƒ≈≈»ƒ¿»

‰ B˙B‡ Ôa¯˜ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â ,e¯Ó‡L¯eÓ‡‰ ÌBi ∆»«¿¿«≈ƒ≈»¿««»»
ÌÈ„e˜t‰ LnÁa85Ôa¯w‰ ÔÈÚ ‡¯Bw‰Â ,‰¯Bza86 ¿À««¿ƒ«»¿«≈ƒ¿««»¿»

.‡È·pa ¯ÈËÙÓ ‡e‰«¿ƒ«»ƒ

קוראים 84) אנו סוכות חולֿהמועד שבימי שהזכיר לפי
ואף  ימיםֿטובים שבכל משמיענו הוא החג, בקרבנות
על  נוסף היום בקרבנות קוראים אנו פסח בחולֿהמועד
הכיפורים  יום ותפס לעיל, שהזכיר היום בענין הקריאה

בעלמא. לדוגמא המתחיל 85)ופסח "במדבר" חומש הוא
כחֿכט. פרקים פנחס בפרשת ופקודיהם, ישראל בני במנין
אינו  המועדים, בכל היום בקרבנות קוראים שאנו זה ודבר
ונזכר  הגאונים מימי בידינו מקובל אלא בתלמוד מפורש
סומכים  ויש מיימוניות'). ('הגהות גאון עמרם רב בסדר
"אמר  לא:) (מגילה התלמוד דברי עם בקשר זה מנהג
חסֿושלום  שמא עולם! של רבונו הקב"ה: לפני אברהם
וכדור  המבול כדור להם עושה ואתה לפניך, חוטאים ישראל
זמן  כל - קרבנות סדר להם תיקנתי כבר לו: אמר הפלגה...
לפני  מקריבים כאילו עליהם אני מעלה בהם, שקוראים
קוראים  אנו אין ובשבת עוונותיהם". כל על אני ומוחל קרבן
בתורה  תופס שבת של מוסף קרבן אין כי הקרבנות, בסדר
לקרוא  ואין טֿי) כח, במדבר (ראה בלבד פסוקים שני אלא
של  מוסף קרבן שאין ועוד פסוקים, משלשה פחות בתורה

בא בו Âˆ¯Ï˙אאל ÙÎÏ¯שבת נאמר לא שהרי בלבד,
של  הטעם בו אין לפיכך החג, קרבנות כבשאר "לכפר"
הוא  פ"ג). למגילה (ר"ן הנ"ל שבאגדה עוונות" "מחילת

שבת "תכנת לשבת: מוסף בתפילת אומרים ¯ˆÈ˙שאנו
ימיםֿטובים  שבשאר קרבנותיה? רצית "למה קרבנותיה"

- הקרבנות באיםËÁ‡˙באים כולם - ובשבת ,˙ÂÏÂÚ"
רפג). סי' או"ח נגמרת.86)('טור' הקריאה שבו

.ÂË‰LÏL B‡ ÌÈ¯ÙÒ ÈL ÔÈ‡ÈˆBnL ÌBÈ ÏÎ·e87, ¿»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ¿»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e‡ÈˆB‰ Ì‡88,ÔBL‡¯‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLk - ƒƒ∆««∆¿∆«¬ƒ∆»ƒ

LÈc˜ ¯ÓB‡89ÔB¯Á‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁnLÎe ,ÈM‰ ‡ÈˆBÓe ≈«ƒƒ«≈ƒ¿∆«¬ƒ∆»«¬
LÈc˜ ¯ÓB‡90e¯Ó‡ ¯·Îe .91ËeLt‰ ‚‰n‰L , ≈«ƒ¿»»«¿∆«ƒ¿»«»

ÌÏBÚÏ ÌÈÏLn‰ ‡¯BwL ¯Á‡ LÈc˜ ¯ÓBÏ92Œ¯Á‡Â , ««ƒ««∆≈««¿ƒ¿»¿««
.‡È·pa ÔÈ¯ÈËÙÓ Ck»«¿ƒƒ«»ƒ

כ"ג.87) הלכה בסמוך כמנהגנו 88)ראה שלא כלומר,
אחת. בבת כולם את מוציאים שאנו קראו 89)היום שבו

קדיש. עליו לומר הוא וחשוב היום, סדר כי 90)וגמרו
קדיש. לומר ראוי סופי, באופן הקריאה גמר אחרי

ה"כ).91) (פ"יב, מוציאים 92)לעיל שאין ביום אפילו
ספר. באותו לקרוא המפטיר עתיד שעדיין אחד, ספר אלא
בספר  לקרוא וגמרו נפרדים, ספרים שני כשמוציאים כלֿשכן
עליו  לומר שצריך - בו לקרוא עתיד המפטיר ואין הראשון
(כסףֿמשנה). כאחד הספרים שני כשיוציאו אפילו קדיש,
כשקוראים  בין המפטיר קריאת לפני קדיש לומר נוהגים ואנו
אומרים  אנו ואין ספרים, בשלשה כשקוראים בין אחד בספר

ס"ד). רפב סי' או"ח (רמ"א בלבד אחד קדיש אלא

.ÊËÔÈa - „ÚBÓ ÏL BlÁa ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁL ˙aL«»∆»»ƒ¿¿À∆≈≈

‰z‡ ‰‡¯' ˙aL d˙B‡a ÔÈ¯B˜ - ˙BkÒa ÔÈa ,ÁÒÙa¿∆«≈¿Àƒ¿»«»¿≈«»
'ÈÏ‡ ¯Ó‡93˙BL·È‰ ˙BÓˆÚ‰ - ÁÒta ÔÈ¯ÈËÙÓe ,94, …≈≈««¿ƒƒ«∆«»¬»«¿≈

‚Á‰ CB˙a ‰ÏÁ Ì‡Â95'‚B‚ ‡a ÌBÈa' -96. ¿ƒ»»¿∆»¿…

(ה"ח).93) לעיל לז.94)נתבאר חג 95)יחזקאל זה
(או"ח 96)הסוכות. ה'טור' וכתב טז. לט, - יח, לח, שם,

תחיית  כי חכמים מפי שמעתי גאון: האי רב שאמר תצ) סי'
- בתשרי ומגוג גוג ונצחון בניסן, להיות עתידה המתים

הזה. כסדר מפטירים אנו לפיכך

.ÊÈÌÈ‰k ˙k¯aÓ ÔÈ¯B˜ ÔBL‡¯ ÌBÈa - ‰kÁa97„Ú «¬À»¿ƒƒƒƒ¿«…¬ƒ«
ÔBL‡¯‰ ÌBia ·È¯˜n‰ Ôa¯˜ ÛBÒ98ÈM‰ ÌBi·e , »¿«««¿ƒ«»ƒ««≈ƒ

¯˜ ÔÈ¯B˜ÈMa ·È¯˜‰L ‡ÈN Ôa99ÌBÈ „Ú ÔÎÂ , ƒ»¿«»ƒ∆ƒ¿ƒ«≈ƒ¿≈«
„Ú ,˙Ba¯w‰ ÛBÒ „Ú ÔÈ¯B˜ ÈÈÓL ÌBÈa ;ÈÈÓM‰«¿ƒƒ¿¿ƒƒƒ««»¿»«

¯„q‰ ÛBÒ100˙B¯a ‰kÁ ÏL ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓe . «≈∆«¿ƒƒ¿«»∆¬À»¿≈
‰È¯ÎÊ101˙B˙aL ÈzL eÈ‰ Ì‡Â ;102- ‰kÁa ¿«¿»¿ƒ»¿≈«»«¬À»

‰iM·e ,‰È¯ÎÊ ˙B¯a ‰BL‡¯ ˙aLa ÔÈ¯ÈËÙÓ«¿ƒƒ¿«»ƒ»¿≈¿«¿»«¿ƒ»
‰ÓÏL ˙B¯a103¯ÈËÙnL ‡e‰ ‰kÁ ÔÈÚa ‡¯Bw‰Â . ¿≈¿……¿«≈¿ƒ¿«¬À»∆«¿ƒ

‡È·pa104'˜ÏÓÚ ‡·iÂ' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ÌÈ¯eÙa .105. «»ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ«»…¬»≈

והטעם 97) בנשיאים" קוראים "בחנוכה ע"ב: ל, מגילה
סי' או"ח ב'טור' (מובאת ו' פסקא רבתי, בפסיקתא מפורש
שהוא  בכסלו, כ"ה ביום המשכן מלאכת נשלמה כי תרפד),
נעשה  חנוכה שנס לפי כהנים, מברכת ומתחילים דחנוכה, א'
שכשניצחו  כתוב: "מכבי" ובספר כהנים. ידי על
היוונים, מתקרובת משוקץ המזבח את מצאו החשמונאים,
מחדש, ובנאוהו אותו סתרו לעבודהֿזרה, עליו שהקטירו
חנוכה  בימי קוראים אנו לפיכך בכסלו, בכ"ה אותו וחנכו
פ"ג, מגילה טוב' יום ('תוספות וכליו המזבח חנוכת על

ביום 98)מ"ו). עד קורא כהן יז, ז, פרק עד כב, ו, במדבר
היום  קרבן פרשת כל וישראל ולוי יב) ז, (שם, הראשון

מיימוניות'). בן 99)('הגהות אחד "פר עד קורא כהן
חוזר  וישראל השלישי", "ביום עד לוי כא). (שם, בקר"
סי' או"ח (שו"ע יום בכל זו דרך ועל השני", "ביום וקורא

ס"א). וישראל 100)תרפד היום, בקרבן קוראים ולוי כהן
('הגהות  המנורה" את עשה "כן עד התשיעי" מ"ביום קורא

הכתוב 101)מיימוניות'). ע"ש ז. ד, פרק עד יד ב, זכריה
זהב". מנורת והנה "ראיתי של 102)שם א' יום שחל כגון

בשבת. שם 103)חנוכה הכתוב שם על מֿנ. ז, מלכיםֿא
מפטירים  שאנו והטעם וגו' מימין" חמש המנורות "ואת
שלמה", "נרות אחרי שנכתבו אע"פ תחילה, זכריה בנרות
על  להעדיפה וראויה העתיד, על נאמרה זכריה נבואת כי

(ר"ן). לשעבר שנכתבו שלמה" אנו 104)"נרות שהרי
שהקורא  הוא: וכלל האחרון. בספר חנוכה של קוראים

בנביא. המפטיר הוא בספר חֿטז.105)אחרון יז, שמות
הוא. עמלק של מזרעו המן כי

.ÁÈ„ÈÏB˙ Èk' ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ ·‡a ‰ÚL˙a¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¬ƒƒƒ
'ÌÈa106'ÈÈ Ì‡ ÌÙÈÒ‡ ÛÒ‡' ÔÈ¯ÈËÙÓe ,107, »ƒ«¿ƒƒ»…¬ƒ≈¿À¿»

.˙BiÚz‰ ÈÓÈ ¯‡Lk ,'‰LÓ ÏÁÈÂ' ÔÈ¯B˜ ‰ÁÓ·e¿ƒ¿»ƒ«¿«∆ƒ¿»¿≈««¬ƒ
Ú¯‡M ‰Ó ÏÚ ÌÈpÚ˙Ó e‡L ,˙BiÚz‰ ¯‡L·eƒ¿»««¬ƒ∆»ƒ¿«ƒ««∆≈«

eÈ˙B·‡Ï108ÔBL‡¯‰ :‰ÁÓ·e ˙È¯ÁLa ÔÈ¯B˜ , «¬≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»»ƒ
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ÌÈ˜eÒt Úa¯‡ '‰LÓ ÏÁÈÂ' ‡¯B˜109ÈM‰ ‡¯B˜Â , ≈«¿«∆«¿«¿ƒ¿≈«≈ƒ
'CnÚ ‰NÚ È‡ ¯L‡' „Ú 'EÏ ÏÒt'Ó ÈLÈÏM‰Â110. ¿«¿ƒƒƒ¿»¿«¬∆¬ƒ…∆ƒ»

ÔB‚k ,˙B¯v‰ ÈtÓ ¯eav‰ Ô˙B‡ ÔÈ¯ÊBbL ˙BiÚz·e««¬ƒ∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈«»¿
˙¯va111· ‡ˆBiÎÂ ¯·„Â˙BÏÏ˜e ˙BÎ¯a ÔÈ¯B˜ ,Ô‰112, «…∆¿∆∆¿«≈»∆ƒ¿»¿»

Ì˙B‡ eÚÓLiLk Ì··Ï ÚkÈÂ ÌÚ‰ e·eLiL È„k113. ¿≈∆»»»¿ƒ»«¿»»¿∆ƒ¿¿»

אם 106) ישראל בפורעניות שם המדובר כדֿמ. ד, דברים
ה'. את שם 107)יכעיסו המדובר כג. ט, - יג ח, ירמיה

שדדנו". איך מציון נשמע נהי קול "כי ככתוב: ציון, בחורבן
גדליה".108) "צום ותענית בתמוז, י"ז שמות 109)כגון

יאֿמד. זו,110)לב, לקריאה והמקור אֿי. לד, שם
ה"ז. י"ז פרק סופרים מלשון 111)במסכת גשמים, עצירת

ידאג. לא בצורת ובשנת ח): יז, (ירמיה הכתוב
בין 112) בקריאה וההבדל לא.) (מגילה "בחוקותי". שבסדר

הגאונים" ("אוצר גאון האי רב בדברי מקורו לתענית, תענית
סי' (או"ח משה" "ויחל לקרוא: היום נוהגים ואנו שם).

עסקי 113)תקסז). שעל "להודיע (שם) רש"י וכלשון
מצרה  וינצלו בתשובה ויחזרו לעולם, פורענות באה חטא

עליה". מתענים שהם

.ËÈ·‡a ‰ÚLz Ì„˜ ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï ÌÚ‰ e‚‰»¬»»ƒ¿«¿ƒƒ…∆ƒ¿»¿»
‰BL‡¯ ˙aL :˙BÁÎB˙ È¯·„a ˙B˙aL LÏLa¿»«»¿ƒ¿≈»«»ƒ»

'e‰ÈÓ¯È È¯·„'a ÔÈ¯ÈËÙÓ114ÔBÊÁ' - ‰iL , «¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ»¬
'e‰ÈÚLÈ115'‰BÊÏ ‰˙È‰ ‰ÎÈ‡' - ˙ÈLÈÏL ,116ÔÎÂ . ¿«¿»¿ƒƒ≈»»¿»¿»¿≈

eÓÁ eÓÁ' ÔÈ¯ÈËÙÓ ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡L ˙aL«»∆««ƒ¿»¿»«¿ƒƒ«¬«¬
'ÈnÚ117ÔÈ¯ÈËÙÓ ˙BÈ‰Ï e¯ÈÚa ËeLt ‚‰Óe . «ƒƒ¿»»¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ

.‰M‰ŒL‡¯ „Ú ·‡a ‰ÚLz ¯Á‡Ó e‰ÈÚLÈ ˙BÓÁa¿∆»¿«¿»≈««ƒ¿»¿»«…«»»
ÔÈ¯ÈËÙÓ ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈÂ ‰M‰ŒL‡¯ ÔÈaL ˙aLÂ¿«»∆≈…«»»¿«ƒƒ«¿ƒƒ

'Ï‡¯NÈ ‰·eL'118. »ƒ¿»≈

א.114) פרק א.115)ירמיה פרק כא.116)ישעיה שם,
שמעו  ראשונה, לשבת - ירמיהו דברי לקרוא נוהגים ואנו
לשבת  - ישעיה חזון שניה, לשבת - ד) ב, (ירמיה ה' דבר

מ.117)שלישית. פרק ההפטרות 118)ישעיה סדר וזה
פורענות, של שלש כהנא": דרב ה"פסיקתא ע"פ מנהגנו לפי
פינחס  מפרשת המתחיל תשובה, של ושתים נחמה של שבע
הכיפורים  ליום ר"ה שבין בשבת ומסיים בתמוז, י"ז שאחרי
"דברי  פירושו: וזה שד"ש, אר"ק גו"ע דש"ח וסימנן:
שלש  אלו - ישעיה" "חזון ה'", דבר "שמעו ירמיהו",

"ו  עמי", נחמו "נחמו ה'"פורענות; עזבני ציון תאמר
אנכי  "אנכי יא), נד, (שם, סוערה" "עניה יד), מט, (ישעיה
א), נד, (שם, עקרה" "רני יב), נא, (שם מנחמכם" הוא
אלו  - י) סא, (שם בה'" אשיש "שוש ס), (שם, אורי" "קומי
גדליהו, לתענית - בהמצאו" ה' "דרשו נחמה; של שבע
ה' עד ישראל "שובה ו), נה, (שם, - לתשרי בשלישי
הכיפורים. ליום ר"ה שבין לשבת ב) יד, (הושע אלהיך"

תכח). סי' (או"ח יוסף' ה'בית ע"פ

.ÎÔÈ¯B˜ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒ
ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa119Ô‰k‰ Ú„ÈB‰Èa ÔÈ¯ÈËÙÓe120ÔÎÂ . ¿»»«¿»ƒ«¿ƒƒƒ»»«…≈¿≈

˙aM‰ CB˙a ˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ Ì‡121, ƒ»……∆¬»ƒ¿¿««»
ÂÈÙlL ˙aLa ÔÈ¯B˜Â ÔÈÓÈc˜Ó ,˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â«¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒ¿ƒ¿«»∆¿»»

ÌÈÏ˜L ˙L¯Ùa122'¯BÎÊ' ÔÈ¯B˜ ‰iMa .123, ¿»»«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ»
'˜ÏÓÚ ‰NÚ ¯L‡ ˙‡ Èz„˜t' ÔÈ¯ÈËÙÓe124BÊŒÈ‡ ; «¿ƒƒ»«¿ƒ≈¬∆»»¬»≈≈

dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÌÈ¯et ÏÁL Ïk ?‰iL ˙aL ‡È‰125, ƒ«»¿ƒ»»∆»ƒƒ¿¿»
‰n„‡ ‰¯t ÔÈ¯B˜ ˙ÈLÈÏMa .˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â126, «¬ƒ¿∆∆«»«¿ƒƒƒ»»¬À»

'ÌÎÈÏÚ Èz˜¯ÊÂ' ÔÈ¯ÈËÙÓe127˙aL ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬≈∆¿≈ƒ«»
˙ÈÚÈ·¯Ï ‰ÎeÓq‰ ?˙ÈLÈÏL128ÔÈ¯B˜ ˙ÈÚÈ·¯a . ¿ƒƒ«¿»»¿ƒƒ»¿ƒƒƒ

'‰f‰ L„Á‰'129„Á‡a ÔBL‡¯a' ÔÈ¯ÈËÙÓe , «…∆«∆«¿ƒƒ»ƒ¿∆»
'L„ÁÏ130ŒL‡¯ ÏÁL Ïk ?˙ÈÚÈ·¯ ‡È‰ BÊŒÈ‡Â ; «…∆¿≈ƒ¿ƒƒ»∆»…

.˙aLŒ·¯Úa elÙ‡Â ,dÎB˙a ˙BÈ‰Ï ÔÒÈ L„Á…∆ƒ»ƒ¿¿»«¬ƒ¿∆∆«»

בה:119) הנאמר יאֿטז) ל, (שמות "כיֿתשא" פרשת היא
ימעיט לא והדל ירבה לא ‰˘˜Ï"העשיר ˙ÈˆÁÓÓ.'וגו "

יובא 120) אשר הקדשים כסף "כל בה: וכתוב יב. מלכיםֿב,
וגו'. עובר" כסף ה' השבוע.121)בית באמצע

במשך 122) שקלים שיביאו להודיע ע"א, כטֿל, מגילה
בניסן  באחד הקרבנות את במקדש שיקריבו כדי אדר, חדש
(במדבר  בחדשו חודש עולת זאת שנאמר: החדש, מהכסף
הוא  חדשה, מתרומה קרבן והבא חדש תורה: אמרה יד) כח,
על  משמיעים באדר "באחד מ"א): פ"א, (שקלים ששנינו

לך 123)השקלים". עשה אשר את זכור יז. כה, דברים
שהוא  המן למחיית עמלק מחיית לסמוך כדי וגו' עמלק

ב.124)מזרעו. טו, פורים 125)שמואלֿא אין אם אבל
למרות  זכור" "פרשת בה קוראים אין בתוכה, להיות חל
אדר  ר"ח שחל כגון: שקלים, פרשת לשבת שניה שהיא
חל  באדר בי"ד שהוא פורים אין אז כי השבת, בתוך להיות
בשבת  מפסיקים לפיכך - מכאן לאחר אלא שאחריה בשבת
לפורים. סמוכה שהיא הבאה בשבת זכור פרשת וקוראים זו,
סמוכה  היא הבאה השבת אז בשבת, אדר ר"ח חל אם אבל
שבת  בין הפסקה ואין זכור", "פרשת בה וקוראים לפורים

זכור". "פרשת לשבת שקלים" יט,126)"פרשת במדבר
את  בקריאתה ומזהירים הטמאים, את מטהרת שהיא אֿכב.
בטהרה  הפסח קרבן שיעשו כדי עצמם לטהר ישראל

וברש"י). כט, שמדבר 127)(מגילה כה. לו, יחזקאל
הטמאים. החודש",128)בטהרת "פרשת בה שקוראים

בה  מפסיקים לרביעית סמוכה אינה ואם בסמוך, כמבואר
לרביעית, סמוכה שהיא הבאה בשבת פרה" "פרשת וקוראים

בסמוך. שיתבאר שמדברת 129)וכפי אֿכ. יב, שמות
פסח. אֿטו.130)בקרבן מו פרק עד יח מה, יחזקאל

.‡Î˙aL ÔÈa ‰˜ÒÙ‰ ‰È‰z ÌÈÓÚtL ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓƒ¿≈»≈∆¿»ƒƒ¿∆«¿»»≈«»
‰iLe ‰BL‡¯131‰iL ÔÈa B‡132,˙ÈLÈÏLe ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»¿ƒƒ

˙B˜ÒÙ‰ ÈzL eÈ‰È ÌÈÓÚÙe133‰iLÏ ‰BL‡¯ ÔÈa : ¿»ƒƒ¿¿≈«¿»≈ƒ»ƒ¿ƒ»
˙ÈÚÈ·¯Ï ˙ÈLÈÏL ÔÈa Ï·‡ ;˙ÈLÈÏLe ‰iL ÔÈ·e≈¿ƒ»¿ƒƒ¬»≈¿ƒƒ»¿ƒƒ

ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡134. ≈«¿ƒƒ

שאחריו 131) השבת אז כי שני, ביום אדר ר"ח שחל כגון
בה. ומפסיקים לפורים סמוכה ואינה באדר ו' ביום

בשבת 132) קוראים אז כי בשבת, אדר ר"ח שחל כגון
ובשבת  לפורים, סמוכה היא כי זכור" ב"פרשת שאחריו
"פרשת  וקוראים מפסיקים, באדר בט"ו שהיא שאחריה

שאחריה. בשבת ביום 133)פרה" אדר ר"ח שחל כגון
וקוראים  באדר, ב' שהיא שאחריו בשבת מפסיקים אז שישי,
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מפסיקים  וכן באדר, ט' שהיא לאחריה בשבת זכור" "פרשת
באדר  ט"ז שהיא שאחריה בשבת פרה" "פרשת לקרוא
ההפסקות  וסימן החודש". ל"פרשת סמוכה ואינה הואיל
ב', ביום אדר ר"ח חל פירושו: וזה ט"ז. ב' ו' ט"ו, ז' ב"ו,
ר"ח  חל לאדר. בששה שהיא השניה בשבת ההפסקה אז
בחמשה  שהיא השלישית בשבת מפסיקים אז ז', ביום אדר
השניה, בשבת מפסיקים ו', ביום אדר ר"ח חל לאדר. עשר
עשר  בששה שהיא השלישית בשבת וגם לאדר, בשני שהיא
בשבת  מפסיקים ד', ביום אדר ר"ח חל אם וכן לחודש.
אין  הימים בשאר אבל ד"ד. וסימנו לחודש, ד' שהיא שניה
לקביעות  הראויים הימים כי בהם, חל אדר ראשֿחודש

ז'. ד, ב', ז', הם: אדר מגילה 134)ראשֿחודש ירושלמי
ל"פרה", "החודש" שתקדים הוא "בדין ה"ה): (פ"ג,
(שהרי  הפרה, נשרפה ובשני המשכן הוקם בניסן שבאחד
את  באפר לטהר אדומה פרה לשרוף יכולים היו לא
לר"ח  מאוחרת פרה נמצא המשכן, שהוקם עד הטמאים
ישראל", של טהרתם שהיא - קודמת? פרה ולמה ניסן)
שלא  כדי ל"החודש" "פרה" בין מפסיקים אין ולפיכך

מאוחרת. להיות ראויה שהיתה אחרי כ"כ להקדימה

.·Î‡¯B˜ „Á‡ ,el‡‰ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ‰L¯t Ïk»»»»≈«¿«»»ƒ»≈∆»≈
˙aL d˙B‡ ¯„Ò ÔÈ¯BwL ¯Á‡ ,ÈL ¯ÙÒa d˙B‡»¿≈∆≈ƒ««∆ƒ≈∆»«»
˙BÈ‰Ï ¯„‡ L„ÁŒL‡¯ ÏÁ .ÔBL‡¯ e‡ÈˆB‰L ¯Ùqa«≈∆∆ƒƒ»……∆¬»ƒ¿

˙aLa135˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰Â ,136- '‰eˆz ‰z‡Â'a ¿«»¿»»≈∆»«»ƒ¿«»¿«∆
¯Bik ˙ÈNÚÂ' „Ú '‰eˆz ‰z‡Â'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ƒƒ»ƒ¿«»¿«∆«¿»ƒ»ƒ

‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â ,'˙LÁ137„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿∆¿«¿ƒƒ≈¿≈ƒƒƒ»«
'¯Bik ˙ÈNÚÂ'138Èk' ˙aL d˙B‡ ¯„Ò ‰È‰ Ì‡Â ; ¿»ƒ»ƒ¿ƒ»»≈∆»«»ƒ

,'Ï‰˜iÂ' „Ú '‡N˙ Èk'Ó ‰ML ÔÈ¯B˜ - BÓˆÚ '‡Nƒ̇»«¿ƒƒ»ƒƒƒ»«««¿≈
ÈL ¯ÙÒa ‡¯B˜Â ¯ÊBÁ ÈÚÈ·M‰Â139„Ú '‡N˙ Èk'Ó ¿«¿ƒƒ≈¿≈¿≈∆≈ƒƒƒƒ»«

'˙LÁ ¯Bik ˙ÈNÚÂ'140. ¿»ƒ»ƒ¿∆

פ"ג,135) מגילה במס' הרי"ף גירסת אחרי נמשכת זו גירסא
כלל. ר"ח נזכר לא שלפנינו ל.) (מגילה התלמוד בנוסח אבל
טעות  כאן שיש שם, לרא"ש נתנאל" ה"קרבן החליט וכבר
ל"האשכול" בפירושו אשכול" ה"נחל החליט וכן הדפוס,

נותנת. הדעת וכן .66 עמ' שקלים.136)ח"ב פרשת של
תרפה.137) סי' או"ח ב'טור' כמבואר ספר, באותו
"כיֿתשא"138) עד הששה יקראו אומרים אנו ואין

שמצות  ניכר הדבר יהיה לא אז כי הלאה, ימשיך והשביעי
שפרש  ויחשבו שקלים", ב"פרשת תצוה"היום "ואתה ת

ל.). (מגילה כיור" "ועשית עד שאיֿאפשר 139)מסתיימת
חזרה  ולדלג לגלול ויצטרך הואיל הראשון בספר לקרוא
כמבואר  ענינים, בשני מדלגים ואין "כיֿתשא" פרשת לראש

כ"ג. והלכה ה"ה י"ב, פרק אומרים 140)לעיל אנו ואין
יקרא  והשביעי נחושת", כיור מ"ועשית הששה שיתחילו
למפרע  כקורא נראה זה כי "ועשית", עד מ"כיֿתשא"
מה  על יחזור שהשביעי מוטב לפיכך המוקדם), את (המאחר
קריאת  חלוקת שלפי להעיר ויש שם). (מגילה קראו שכבר
תחול  שקלים" ש"פרשת לעולם יארע לא שבימינו, הסדרים

ג). פרק למגילה (ר"ן ב"כיֿתשא" או תצוה" ב"ואתה

.‚ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ¯„‡ L„ÁŒL‡…̄…∆¬»∆»ƒ¿¿«»ƒƒ

,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
- ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ

'‡N˙ Èk' Ba ÔÈ¯B˜141ÏÁL ÔÒÈ L„ÁŒL‡¯ ÔÎÂ . ƒƒƒ»¿≈……∆ƒ»∆»
¯„Ò ÔÈ¯B˜ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL ÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ïƒ¿¿«»ƒƒ¿»¿»ƒƒ≈∆
L„Á‰'Â ,ÈMa L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚÂ ,ÔBL‡¯a ÌBi‰«»ƒ¿ƒ¿«……∆«≈ƒ¿«…∆

ÈLÈÏMa '‰f‰142. «∆«¿ƒƒ

ע"ב.141) כט, הקודם 142)מגילה מהדין נלמד זה דבר
אין  הקודם בדין כי ממנו. ועדיף כאמור, בתלמוד המפורש
נדחית  זאת ובכל לראשֿחודש, רמז שום שקלים" ב"הפטרת
בהפטרת  ואילו תדירה, שהיא אע"פ מפניה, ר"ח הפטרת
מפורש  פסוק בה יש יח) מה, (יחזקאל הזה" "החודש
והשתחוו  ג): מו, (שם, ככתוב ראשֿחודש, בענין המדבר
ר"ח  ענין ואין ה', לפני ובחדשים בשבתות הארץ... עם

שמח'). ('אור כלל נדחה

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ,˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁL ˙·Ë L„ÁŒL‡…̄…∆≈≈∆»ƒ¿¿«»ƒƒ
,ÌBi‰ ¯„Ò B· ‡¯B˜ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯ÙÒ ‰LÏL¿»¿»ƒ»ƒ≈≈∆«
‡¯B˜ - ÈLÈÏM‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚ B· ‡¯B˜ - ÈM‰Â¿«≈ƒ≈ƒ¿«……∆¿«¿ƒƒ≈

‰kÁ ÔÈÚ B·143‰LÏL - ˙aM‰ ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁ . ƒ¿«¬À»»ƒ¿¿∆¿«««»¿»
ÔÈÚa ‡¯B˜ ÈÚÈ·¯‰Â ,L„ÁŒL‡¯ ÔÈÚa ÔÈ¯B˜ƒ¿ƒ¿«……∆¿»¿ƒƒ≈¿ƒ¿«

‰kÁ144. ¬À»

שם.143) מחנוכה,144)מגילה, תדיר ראשֿחודש (שם)
הוא: כלל כי תחילה, ראשֿחודש בענין קוראים לפיכך

קודם". תדיר - תדיר ושאינו "תדיר

.‰ÎÏÎa dlk ‰¯Bz‰ Ïk ÚÓBL Ì„‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»≈«»«»À»¿»
Úe·LÂ Úe·L ÏÎa BÓˆÚÏ ˙B¯˜Ï ·iÁ ,¯eaˆa ˙aL«»¿ƒ«»ƒ¿¿«¿¿»»«¿»«

˙aL d˙B‡ ÏL ¯„Ò145.Ìeb¯z „Á‡Â ‡¯˜Ó ÌÈL ≈∆∆»«»¿«ƒƒ¿»¿∆»«¿
Ìeb¯˙ Ba ÔÈ‡L ˜eÒÙe146„Ú ,ÌÈÓÚt LÏL e‰‡¯B˜ , »∆≈«¿¿≈»¿»ƒ«

¯eav‰ ÌÚ ÂÈ˙BiL¯t ÌÈÏLiL147. ∆«¿ƒ»»ƒ»ƒ«ƒ

הציבור,145) עם פרשיותיו המשלים "שכל ע"ב: ח, ברכות
מתחילת  מתחיל הקריאה וזמן ושנותיו", ימיו לו מאריכים
"והיה  הפסוק על בא פ' ובמכילתא הראשון. מיום השבוע
רבינו  ציוה דברים שלשה נאמר: בניכם" אליכם יאמרו כי
עד  בשבת לחם תאכלו שלא פטירתו... לפני לבנו הקדוש

הפרשה. כל וגו'146)שתגמרו שמעון" "ראובן כגון
לד). לב, (במדבר עטרות" ואת דיבון "את או ב), א, (שמות

ש"בשמיני 147) באופן ההלכה, לתחילת חוזר מאמר זה
הציבור  קריאת עם יחד התורה כל פרשיות השלים העצרת"
הפרשה  לומד שאם רפ"ה) (סימן ה'טור' וכתב הכנסת. בבית
כוונת  שאין תרגום, כמו חשוב זה הרי רש"י, פירוש עם
גאון  עמרם רב שדעת אלא הענין. שיבין אלא התרגום
יתירה  חשיבות בו יש שתרגום מיימוניות' ב'הגהות מובאת
תרגום  וקורא שניהם, ידי יוצא ויראֿשמים בסיני. שניתן
"שנים  של והטעם ס"ב). רפ"ה סי' (שו"ע רש"י ופירוש
ונשנתה  בסיני, שניתנה התורה כנגד תרגום" ואחד מקרא
לישראל  משה ע"י מואב" ב"ערבות ונשתלשה מועד, באהל
- מקרא שנים מיימוניות', 'הגהות ולדעת רוקח'). ('מעשה
- תרגום ואחד הש"ץ, בעזרת הקורא לתורה העולה כנגד

לארמית. הקריאה את בביהכ"נ המתרגם כנגד
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ה'תשפ"א  תשרי ה' רביעי יום

ארּבעה־עׂשר  1ּפרק
ÌÈ‰Î˙Î¯·˙ÂÎÏ‰-‰·‰‡¯ÙÒ

¤¤©§¨¨¨¨
עליית 1) סדר כפיהם; את נושאים הכוהנים תפילות בכמה

ובמדינה. המקדש בבית כפיים נשיאת לדוכן; הכוהנים

.‡ÌÈ‡NB ÌÈ‰k‰ ,‰ÏÈÚ·e ÛÒeÓa ,˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ¿ƒ
Ì‰Ètk ˙‡2ÈtÓ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈ‡ ‰ÁÓa Ï·‡ . ∆«≈∆¬»¿ƒ¿»≈¿ƒ«««ƒƒ¿≈

e˙L ‡nLÂ ,ÌÚ‰ ÏÎ e„ÚÒ ¯·k ‰ÁÓaL∆¿ƒ¿»¿»»¬»»»¿∆»»
ÌÈtk ˙‡ÈNa ¯eÒ‡ ¯BkLÂ ,ÔÈÈ ÌÈ‰k‰3elÙ‡Â . «…¬ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ««»ƒ«¬ƒ

˙ÈÚz ÌBÈa4‰¯Êb - ‰ÁÓa Ô‰Ètk ÔÈ‡NB ÔÈ‡ , ¿«¬ƒ≈¿ƒ«≈∆¿ƒ¿»¿≈»
ÌBÈ Ïk ˙ÁÓ ÈtÓ ˙ÈÚz ˙ÁÓ5. ƒ¿««¬ƒƒ¿≈ƒ¿«»

את 2) שבירך הכהן באהרן מצינו שכן ישראל, את לברך
כב): פסוק ט, פרק (ויקרא שנאמר כפיים, בנשיאת העם

ויברכם. העם אל ידיו את אהרן כו 3)וישא דף (תענית
פסוק  י פרק (דברים בשמו ולברך לשרתו שנאמר: ב), עמוד
שירות  מה במקדש): (עבודה לשירות ברכה הוקשה ח)
תשת... אל ושכר יין הוא: מלא מקרא שהרי בשיכור ֵאסור
בשיכור. אסורה ברכה אף וכו' מועד אוהל אל בבואכם

כלל.4) ושתייה אכילה בו (שם).5)שאין

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6Ba ÔÈÏÏt˙nL ˙ÈÚ˙a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¬ƒ∆ƒ¿«¿ƒ
¯eaˆ ˙ÈÚ˙Â ¯etk ÌBˆ ÔB‚k ,‰ÏÈÚe ‰ÁÓ7; ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¬ƒƒ
·‡a ‰ÚLz ÔB‚k ,‰ÏÈÚ Ba ÔÈ‡L ˙ÈÚz Ï·‡8 ¬»«¬ƒ∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
Ì‰lL ‰ÁÓ ˙lÙ˙e ÏÈ‡B‰ - Êen˙a ¯NÚŒ‰Ú·LÂ¿ƒ¿»»»¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»∆

‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ9,‰ÏÈÚk ˙È‡¯ È¯‰ , »ƒ¿ƒ«««»¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ»
Ïk ÏL ‰ÁÓa ˙ÙlÁ˙Ó dÈ‡ÂÌBÈ10CÎÈÙÏe , ¿≈»ƒ¿«∆∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ»

ÌÈtk ˙‡ÈN daŒLÈ11ÔÎecÏ ‰ÏÚÂ ¯·ÚL Ô‰ÎÂ . ∆»¿ƒ««»ƒ¿…≈∆»«¿»»«»
Úe„È ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰ - ÌÈ¯etk‰ŒÌBÈ ÏL ‰ÁÓa¿ƒ¿»∆«ƒƒƒ¿«»»»«
ÔÈ‡Â ÂÈtÎ ‡NB ‰Ê È¯‰ ,˙e¯ÎL ÌL ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿¬≈∆≈«»¿≈
ÏeÒt e¯Ó‡È ‡lL ,„LÁ‰ ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓƒƒƒ¿≈«¬»∆……¿»

e‰e„È¯B‰ CÎÈÙÏ ‰È‰12. »»¿ƒ»ƒ

במנחה.6) כפיים נשיאת הציבור 7)שאין על שגוזרים
י"ב, (פרק לעיל כמבואר ודבר, ּבצורת כגון: הצרות, ְֶֶֶַמפני
בתעניות  נעילה תפילת להתפלל היו ונוהגים י"ח). הלכה
וברש"י). א, עמוד כו דף (תענית הכיפורים ביום כמו אלו

ציבור 8) כתענית אינו באב "תשעה ב): עמוד נד דף (פסחים
נעילה". תפילת אחריה 9)לעניין נעילה תפילת אין שהרי

בגללה. מנחה תפילת להקדים שמקדימים 10)שיצטרכו
שאין 11)בתפילתה. והטעם ב). עמוד כו דף (תענית

אינן  התעניות אלו כי בו, וכיוצא באב בט' נעילה תפילת
נגזרו  הציבור תעניות אבל לתפילה. ולא אבל משום ֵֶַָאלא
תפילת  בהם מוסיפים לפיכך ולרחמים, לתפילה הציבור על

תקע"ט). סימן יוסף (בית לומר 12)נעילה המנהג ולפיכך
ואלוקי  "אלקינו הש"ץ: בחזרת במנחה הכיפורים ביום
נשיאת  בה שאין פי על אף כי וגו', בברכה" ברכנו אבותינו
נקרא: זה הרי ירד, לא הכהן "עלה ואם הואיל אבל כפיים,
ט"ו  פרק לקמן מיימוניות" (הגהות כפיים" לנשיאת "ראוי

קושטא). בדפוס

.‚ÔÈÏe·‚a ÌÈtk ˙‡ÈN ‡È‰ „ˆÈk13ÚÈbiL ˙Úa ? ≈«ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿ƒ¿≈∆«ƒ«

ÌÈ‰k‰ Ïk ,'‰ˆ¯' ¯Ó‡iLk ,'‰„B·Ú'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ»¬»¿∆…«¿≈»«…¬ƒ
ÔÈÎÏB‰Â ÔÓB˜nÓ ÔÈ¯˜Ú ˙Òk‰Œ˙È·a ÌÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ¿≈«¿∆∆∆¡»ƒƒ¿»¿¿ƒ

ÔÎecÏ ÔÈÏBÚÂ14ÏÎÈ‰Ï Ì‰Èt ,ÌL ÌÈ„ÓBÚÂ , ¿ƒ«»¿¿ƒ»¿≈∆«≈»
CB˙Ï ˙BÙeÙk Ì‰È˙BÚaˆ‡Â ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰È¯BÁ‡Â«¬≈∆¿«≈»»¿∆¿¿≈∆¿¿

'‰‡„B‰'‰ ¯eaˆŒÁÈÏL ÌÈÏLiL „Ú ,Ì‰Ètk15, «≈∆«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒ«»»
,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ÔÈËLBÙe ,ÌÚ‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓe«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈»»¿ƒ∆¿¿≈∆

Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe16ÔÈÏÈÁ˙Óe Ì‰ÈÙ˙k „‚k17 «¿ƒƒ¿≈∆¿∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ
,‰lÓ ‰lÓ Ì˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe ,"EÎ¯·È"¿»∆¿¿ƒ«ƒ«¿∆»ƒ»ƒ»

¯Ó‡iL „Ú - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,ÔÈBÚ Ì‰Â18. ¿≈ƒ∆∆¡«»»∆«∆…«
ÔBL‡¯ ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnLk19.'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰ Ïk , ¿∆«¿ƒƒ»ƒ»»»ƒ»≈

‰lÓ ÈL ˜eÒt Ô˙B‡ ‡¯˜Óe ¯eaˆŒÁÈÏL ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ«ƒ«¿∆»»≈ƒƒ»
ÏÎÂ ,ÈL ˜eÒt ÔÈÓÈÏLnL „Ú ,ÌÈBÚ Ì‰Â ,‰lÓƒ»¿≈ƒ«∆«¿ƒƒ»≈ƒ¿»

.ÈLÈÏL ˜eÒÙa ÔÎÂ ,'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ÌÚ‰»»ƒ»≈¿≈¿»¿ƒƒ

המקדש.13) למקום חוץ לגבולותיה הארץ מקום 14)בכל
ב, פרק (מידות במשנה ונזכר לכך. המיוחד ובולט גבוה

ו). ולך 15)משנה שמך "הטוב והיא: ההודאה, ברכת
להודות". אצבעותיהם 16)נאה שחולקים והמנהג

אצבעות  שתי בין ביניהם, רווחים חמישה לעשות ומכוונים
גודל  ובין לגודל, אצבע בין אחד, ריווח אצבעות לשתי
ט): פסוק ב פרק השירים (שיר שנאמר מה לקיים לגודל
אומר  המדרש וכן (סדקים) ה'ֿחרכים החרכים, מן מציץ
של  אצבעותיהם מבין - החרכים, מן "מציץ ב') רבה (שיר

קכ"ח). סימן חיים אורח (טור טרם 17)כהנים מעצמם,
כי  והטעם: משנה). (כסף מילה מילה אותם מקריא שהש"ץ
במצוותיו" קדשנו "אשר ברכתם: את גמרו שהכוהנים אחרי
להקראת  לחכות להם אין י"ב, הלכה בסמוך המפורשת וגו'
- המצוה לעשיית הברכה בין הפסק כעין שנראה הש"ץ
("קרית  מייד לברכתם סמוך העם את לברך עליהם אלא
פרק  (ברכות למשנה בפירושו שרבינו להעיר, וראוי ספר").
הכוהנים  ויענו "יברכך" אומר: ש"ץ אומר: ד) משנה ה,
"יברכך" לומר מתחילים הכוהנים שאין הרי - וכו' יברכך
רבי  שמרן אלא כאן, כדבריו שלא אותם יקריא שהש"ץ עד
כדעת  כעת נוהגים ומצרים ישראל שבארץ מעיד קארו יוסף
בנוסחת  המשנה בפירוש דבריו הם שכך ואומרים כאן רבינו
הואיל  רבינו: דעת את מנמק והוא האמיתית. שהיא ערב
במלה  - יטעו שלא כדי אלא הכוהנים את מקריא הש"ץ ואין
(בית  לכך מקום אין לטעות, לחוש שאין שבברכה הראשונה
הכסף  על חולקים ורבים קכ"ח). סימן חיים אורח  יוסף
בדברי  כך לפרש הכרח זה שאין וסוברים רבינו בדעת משנה
אחרי  "יברכך" יענו שהכוהנים שכוונתו וייתכן רבינו
ג'; סימן א, חלק בתשובותיו (רא"ם אותם יקריא שהש"ץ

ועוד). המשנה", אות 18)"מרכבת נשא, פרשת "ספרי"
קכ"ח. סימן הטור הבנת לפי כהנים 19)ל"ט ברכת של

פרק  (במדבר בתורה הכתובים פסוקים בשלושה המשולשת
(דפים  סוטה במסכת מקורה זו הלכה וכל כד ֿכו). פסוקים ו,

לחֿלט).

.„ÏÈÁ˙Ó ,ÌÈ˜eÒÙ ‰LÏL ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiLk¿∆«¿ƒ«…¬ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ
ÌÈN' ‡È‰L ,‰lÙz ÏL ‰B¯Á‡ ‰Î¯a ¯eaˆŒÁÈÏL¿ƒ«ƒ¿»»«¬»∆¿ƒ»∆ƒƒ
L„w‰ ÈtÏk Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ‰k‰Â ,'ÌBÏL»¿«…¬ƒ«¬ƒƒ¿≈∆¿«≈«…∆
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ÔÈˆÙB˜Â20„Ú ÔÎeca ÌL ÔÈ„ÓBÚÂ ,Ô‰È˙BÚaˆ‡ ¿¿ƒ∆¿¿≈∆¿¿ƒ»«»«
.ÔÓB˜ÓÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰Î¯a‰ ¯Ó‚iL∆ƒ¿…«¿»»¿¿ƒƒ¿»

כרגיל.20) אצבעותיהם כופפים

.‰˙B¯˜‰Ï) È‡M¯ ‡¯˜n‰ ÔÈ‡21È‰kÏ„Ú (Ì ≈««¿∆««¿«¿«…¬ƒ«
¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL22ÌÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ; ∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈«…¬ƒ«»ƒ

‰Î¯aa ÏÈÁ˙‰Ï23¯eac‰ ‰ÏÎiL „Ú24;‡¯˜n‰ ÈtÓ ¿«¿ƒ«¿»»«∆ƒ¿∆«ƒƒƒ««¿∆
ÈtÓ ‰Î¯a‰ ‰ÏÎzL „Ú 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ¯eav‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒƒ»≈«∆ƒ¿∆«¿»»ƒƒ

˙¯Á‡ ‰Î¯·a ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈ‰k‰25„Ú «…¬ƒ¿≈«…¬ƒ«¿ƒƒƒ¿»»«∆∆«
È‡M¯ ¯eaˆŒÁÈÏL ÔÈ‡Â .¯eav‰ ÈtÓ 'ÔÓ‡' ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»≈ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ«ƒ««
‡nL ,ÌÚ‰ ¯‡Lk ÌÈ‰k‰ ¯Á‡ 'ÔÓ‡' ˙BÚÏ«¬»≈«««…¬ƒƒ¿»»»∆»

Û¯hz26Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‰Î¯· BÊÈ‡ Ú„È ‡ÏÂ BzÚc27, ƒ»≈«¿¿…≈«≈¿»»«¿∆»
.ÈLÈÏL ˜eÒÙ B‡ ÈL ˜eÒt Ì‡ƒ»≈ƒ»¿ƒƒ

כהנים",21) "לקרות: רוקח": ו"מעשה משנה הכסף גירסת
פניהם  את שיחזירו לכהנים הקורא הש"ץ שאין ופירושו:
לקרוא: רשאי ח), (הלכה בסמוך ראה לברכו, לעם
"להקרות  כתוב: אצלנו) (כמו אחרים ובדפוסים "כהנים"!
"ברכת  את מקריא שהש"ץ ההקראה, על מוסב וזה לכהנים"

מלה. מלה "הודאה".22)כהנים" ברכת אחרי שעונים
וכו'23) וציוונו" אהרן של בקדושתו קדשנו "אשר ברכת

י"ב. הלכה בסמוך היא 25)"כהנים".24)המובאת
שני  שאין נשמע, קולם שיהיה כדי אלה: כל וטעם "יברכך"
שם). וברש"י ב עמוד לט דף (סוטה כאחד נשמעים קולות

א).27)תתבלבל.26) עמוד לד דף (ברכות

.ÂÌ‰Èt ¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡28¯eav‰ ÔÓ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN' ¯eaˆŒÁÈÏL ÏÈÁ˙iL „Ú«∆«¿ƒ¿ƒ«ƒƒ»¿≈«…¬ƒ

ÔÓB˜nÓ ¯˜ÚÏ ÔÈ‡M¯29¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‚iL „Ú «»ƒ≈»≈ƒ¿»«∆ƒ¿…¿ƒ«ƒ
Ì‰È˙BÚaˆ‡ È¯L˜ ÛÎÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡Â .'ÌBÏL ÌÈN'ƒ»¿≈«»ƒ»…ƒ¿≈∆¿¿≈∆

‡¯ÊÚ] ˙BwzÓe .¯eav‰ ÔÓ Ì‰ÈÙ e¯ÈÊÁiL „Ú30,[ «∆«¬ƒ¿≈∆ƒ«ƒƒ«»∆¿»
Ô‰ÈÏcÒa ÔÎecÏ ÌÈ‰k‰ eÏÚÈ ‡lL31ÔÈ„ÓBÚ ‡l‡ , ∆…«¬«…¬ƒ«»¿«¿¿≈∆∆»¿ƒ

ÔÈÙÁÈ32. ¿≈ƒ

העם.28) את לברך שגמרו אחרי ההיכל, מן 29)כלפי
הוא,30)הדוכן. וטעות שונים בדפוסים מופיע כך

עמוד  לא דף השנה ראש א; עמוד מ דף (סוטה שבתלמוד
זכאי, בן יוחנן רבן שהתקין תקנות תשע בין זו תקנה מנו ב)
בן  יוחנן רבן "ומתקנות לכאורה: כאן להיות צריך לכן

ויתבייש 31)זכאי". בסנדלו רצועה תיפסק שמא והטעם:
ויתעכב  סנדלו שהותר על עליו שמתלוצצים כשיראה
הוא  פסול אנשים: ויאמרו הכהנים יברכו ובינתיים לקשרו;
וברש"י  א עמוד מ דף (סוטה כפיים לנשיאת ראוי שאינו

לפני 32)שם). הנעליים להניח נכון ואין מותר. ובגרביים
כנסת  ("שיורי מוצנע במקום יניחם אלא בגלוי הציבור

הגדולה").

.ÊÌÚ· eËÈaÈ ‡Ï ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó ÌÈ‰k‰ eÈ‰iLk¿∆ƒ¿«…¬ƒ¿»¿ƒ∆»»…«ƒ»»
ÔzÚ„ eÁÈqÈ ‡ÏÂ33,ı¯‡‰ „‚k Ì‰ÈÈÚ eÈ‰È ‡l‡ , ¿…«ƒ«¿»∆»ƒ¿≈≈∆¿∆∆»»∆

¯ Ì„‡ ÔÈ‡Â .‰lÙ˙a „ÓBÚkÈÙa ÏkzÒ‰Ï È‡M ¿≈ƒ¿ƒ»¿≈»»««¿ƒ¿«≈ƒ¿≈
‡lL È„k ,ÌÚ‰ ˙‡ ÔÈÎ¯·Ó Ô‰L ‰ÚLa ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿»»∆≈¿»¿ƒ∆»»¿≈∆…

ÌzÚ„ eÁÈqÈ34ÚÓLÏ ÔÈek˙Ó ÌÚ‰ ÏÎ ‡l‡ ; «ƒ«¿»∆»»»»ƒ¿«¿ƒƒ¿…«
‰Î¯a‰35ÌÈ‡Â ÌÈ‰k‰ Èt „‚k Ì‰Èt ÌÈeÎÓe , «¿»»¿«¿ƒ¿≈∆¿∆∆¿≈«…¬ƒ¿≈»

.Ì‰ÈÙa ÌÈËÈaÓ«ƒƒƒ¿≈∆

ח).33) הלכה ד, פרק מגילה (ירושלמי הכהנים מברכת
בכהנים 34) "המסתכל א): עמוד טז דף (חגיגה אמרו וחז"ל

ומברכים  דוכנם על עומדים שהיו קיים המקדש שבית בזמן
הייתה  במקדש (כי כהות" עיניו - המפורש בשם ישראל את
ברכתם) בשעת הכהנים אצבעות קשרי על שורה השכינה
היסח  משום אסור בגבולין שאפילו התוספות, שם וכתבו

הנדפסים 35)הדעת. הפסוקים את לומר אין זה ומטעם
הם  בזה כי כהנים, ברכת בשעת אומרים שהעם בסידורים
עמוד  מ דף (סוטה ואמרו הכהנים, מברכת דעתם מסיחים
עבד  לך יש כלום טועה, אלא אינו האומרם "כל א):

מיימוניות"). ("הגהות מאזין" ואינו אותו שמברכים

.ÁC¯·Ï ÏÈÁ˙Ó ,„Á‡ C¯·Ó‰ Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«…≈«¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈
BÓˆÚÓ36BÓk ‰lÓ ‰lÓ B˙B‡ ‡¯˜Ó ¯eaˆŒÁÈÏLe , ≈«¿¿ƒ«ƒ«¿∆ƒ»ƒ»¿

C¯·Ï ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈL eÈ‰ .e¯Ó‡L∆»«¿»¿«ƒ≈≈»«¿ƒƒ¿»≈
¯eaˆŒÁÈÏL Ì‰Ï ‡¯˜iL „Ú37!ÌÈ‰k :Ì‰Ï ¯ÓB‡Â «∆ƒ¿»»∆¿ƒ«ƒ¿≈»∆…¬ƒ

Ô˙B‡ ‡¯˜Ó ‡e‰Â ,"EÎ¯·È" ÌÈ¯ÓB‡Â ÔÈBÚ Ì‰Â¿≈ƒ¿¿ƒ¿»∆¿¿«¿∆»
.e¯Ó‡L ¯„q‰ ÏÚ ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»««≈∆∆»«¿

לח 36) דף (סוטה כהנים! או: כהן! לו: קורא הש"ץ אין
לאחד. ולא לשניים, - להם" "אמור שנאמר: א) עמוד
לברך. הכהנים את מזמין שהש"ץ למדים אנו זה ומפסוק

כי 37) "כהנים" להם אומר הש"ץ שאין סובר תם ורבינו
עמוד  לח דף (סוטה שאמרו ומה בתפילתו. להפסיק לו אסור
יקרא  הקהל מן שאחד הכוונה - כהנים" קורא "לשניים א):
לחוד  חזן כי יזמינם. השמש שהוא הכנסת חזן או זה,
פרשת  ה"ספרי" דברי על מסתמך והוא לחוד. ציבור ושליח
'אמרו'? להם לומר צריך שהחזן "ומניין ל"ט): (אות נשא
מ  דף (סוטה רש"י פירש וכן להם". אמור לומר תלמוד
בעסקי  שטורח הכנסת שמש - הכנסת "חזן ב) עמוד
שזה  מפני לש"ץ, מותר כהנים ברכת ולהקריא הכנסת".
שליח  זה - חזן פירש: ב"ערוך" אולם הוא. תפילה צורך
פסוק  לא, פרק (בראשית אונקלוס מתרגם - "רואה" ציבור,
מי  ואת יקרא, מה לראות צריך ציבור שהשליח חזי, ה)

לעל  מסייעים יקרא ה"ספרי" דברי זה ולפי לתורה. ות
עמוד  לד דף לברכות ותוספות מיימוניות" ("הגהות לרבינו
להם: הקורא היה שאם "וודאי כותב: בתשובתו ורבינו א).
מעולם  ראינוהו לא זה אבל כלום; בכך אין - אחר כהנים!
חזי  'פוק נאמר: זה ובכגון כך, שעושין במקום שמענו ולא
איך  וששאלת נוהג), העם איך וראה (צא דבר' עמא מאי
הפסקה" אינו הוא, התפילה ומעניין הואיל מפסיק? הש"ץ

הרמב"ם). (תשובות

.ËÔÈÏBÚ ÌÈ‰k‰ ?Lc˜na ÌÈ‰k ˙k¯a „ˆÈk≈«ƒ¿«…¬ƒ«ƒ¿»«…¬ƒƒ
ÔÎecÏ38ÏL „ÈÓz ˙„B·Ú ÌÈ‰k‰ eÓÈÏLiL ¯Á‡ «»««∆«¿ƒ«…¬ƒ¬«»ƒ∆

Ô‰ÈL‡¯ ÈabŒÏÚ ‰ÏÚÓÏ Ì‰È„È ÔÈ‰Èa‚Óe ,¯ÁL39 «««¿ƒƒ¿≈∆¿«¿»««≈»≈∆
ÔÈ‡L ,ÏB„b Ô‰kÓ ıeÁ ,˙BËeLt Ô‰È˙BÚaˆ‡Â¿∆¿¿≈∆¿ƒ…≈»∆≈

ıÈv‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÂÈ„È dÈa‚Ó40Ô˙B‡ ‡¯˜Ó „Á‡Â , «¿ƒ«»»¿«¿»ƒ«ƒ¿∆»«¿∆»
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eÓÈÏLiL „Ú ,ÔÈÏe·ba ÔÈNBÚL C¯„k ‰lÓ ‰lÓƒ»ƒ»¿∆∆∆ƒ«¿ƒ«∆«¿ƒ
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â .ÌÈ˜eÒt‰ ‰LÏL41,˜eÒt Ïk ¯Á‡ ¿»«¿ƒ¿≈»»ƒ««»»

,eÓÈÏLiLÎe .˙Á‡ ‰Î¯a Lc˜na d˙B‡ ÔÈNBÚ ‡l‡∆»ƒ»«ƒ¿»¿»»∆»¿∆«¿ƒ
ÔÓ Ï‡¯NÈ È‰Ï‡ ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ce¯a" :ÌÈBÚ ÌÚ‰ Ïk»»»ƒ»¿»¡…ƒ¡…≈ƒ¿»≈ƒ

"ÌÏBÚ‰ „ÚÂ ÌÏBÚ‰42. »»¿«»»

אחת 38) במעלה כהנים לעזרת עולים היו ישראל מעזרת
כל  רום מעלות שלוש היו בו דוכן ועליה אמה, גבוהה
בית  והלכות ו; משנה ב, פרק (מידות אמה חצי מעלה

ג). הלכה ו, פרק הכהנים 39)הבחירה היו במקדש כי
מקשרי  למעלה ושכינה המפורש, בשם העם את מברכים
למעלה  הראש שיהיה לשכינה כבוד ואין אצבעותיהם

ראשיהם. גבי על ידיהם מגביהים לפיכך הוא 40)הימנה,
מצחו  על בראשו נושא הגדול הכהן שהיה הקודש נזר
עליו  חקוק והיה לז) פסוק כח, פרק (שמות בתורה כמפורש
קדושתו  לרוב הציץ מעל ידו מרים היה לא ולפיכך ה', שם

ו). משנה ז, פרק ב).41)(סוטה עמוד מ דף (שם, אמן
ה'42) את ברכו קומו ה): פסוק ט, פרק (נחמיה שנאמר

מעיר: רוקח" וב"מעשה העולם. ועד העולם מן אלוקיכם
בסוף  אומר עצמו המברך היה שזה מבואר (שם) שבתלמוד
ורק  א) עמוד טז דף (תענית מפורש וכן שבתפילה ברכה כל
וכך  ועד" לעולם מלכותו כבוד שם "ברוך עונה היה העם

ט"ו).מפורש הלכה ד, פרק תענית (הלכות רבינו בדברי גם
ברכה  שבכל הוכיחו שם) (סוטה, שבתלמוד מאחר אלא
העולם  ועד העולם מן ולברכו, ה' תהילת להדגיש צריך
אבל  כך בברכתו חותם בעצמו הש"ץ אמנם המקרים וברוב
נוסח  על דבר שום להוסיף להם שאסור כהנים בברכת
(הלכה  בסמוך כמבואר בתורה, הכתובים הפסוקים שלושת
להשמיע  כדי הכהנים במקום אומרו העם לפיכך - י"ב)

רוקח"). ("מעשה העולם ועד העולם מן ה' תהילת

.È‰b‰p‰ ÌM‰ ‡e‰Â ,B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ¯ÓB‡Â43 ¿≈∆«≈ƒ¿»¿«≈«∆¿∆
L¯ÙÓ‰ ÌM‰ ‡e‰ ‰ÊÂ ,‡"‰ Â"‡Â ‡"‰ „"eiÓƒ≈»≈¿∆«≈«¿…»

ÌB˜Ó ÏÎa ¯eÓ‡‰44,BÈepÎa B˙B‡ ÌÈ¯ÓB‡ ‰È„n·e ; »»¿»»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
B·˙Îk ÌM‰ ˙‡ ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡L ,˙"Ïc Û"Ï‡a ‡e‰Â¿¿»∆»∆∆≈«¿ƒƒ∆«≈ƒ¿»

„·Ïa Lc˜na ‡l‡45˜Ècv‰ ÔBÚÓL ˙nMÓe ;46, ∆»«ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿««ƒ
,Lc˜na elÙ‡ L¯ÙÓ‰ ÌMa C¯·lÓ ÌÈ‰k‰ e˜Òt»¿«…¬ƒƒ¿»≈«≈«¿…»¬ƒ«ƒ¿»
BÈ‡LÂ ·eLÁ BÈ‡L Ì„‡ B˙B‡ „ÓÏÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿«»»∆≈»¿∆≈
‰Ê ÌL ÔÈ„nÏÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ eÈ‰ ‡ÏÂ ;Ôe‚‰»¿…»¬»ƒ»ƒƒ¿«¿ƒ≈∆
Ú·LÏ ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡ ,ÌÈe‚‰‰ Ì‰È·e Ì‰È„ÈÓÏ˙Ï¿«¿ƒ≈∆¿≈∆«¬ƒ∆»««««¿∆«

‡¯Bp‰Â „aÎp‰ BÓLÏ ‰l„b ‰Ê Ïk ;ÌÈL47. »ƒ»∆¿À»ƒ¿«ƒ¿»¿«»

ס 44)המבוטא.43) דף סנהדרין א; עמוד לח דף (סוטה
ועוד). א דף 45)עמוד (קידושין אמרו וכן שם) (סוטה,

ביו"ד  אני נכתב נקרא, אני נכתב כשאני "לא א): עמוד עא
בכל  הפסוק: על חכמינו וסמכו דל"ת. באל"ף ונקרא ה"א,
בית  (זה וברכתיך אליך אבוא שמי את אזכיר אשר מקום
שם  - שמי את אזכיר שם שכינה) גילוי שם שיש המקדש,
שם). (סוטה, המפורש שמי את להזכיר מצווך אני

שעם 46) שכינה, לגילוי זכו לא ומאז ב) עמוד לט דף (יומא
שם. כמפורש המקדש, בבית הניסים פסקו מותו

פסוק 47) ג פרק (שמות שנאמר א) עמוד עא דף (קידושין
להעלים. כלומר: לעלם, קרא לעלם שמי זה ְֵַטו):

.‡ÈÔBLÏa ‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa ˙¯Ó‡ ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈ‡≈ƒ¿«…¬ƒ∆¡∆∆¿»»∆»ƒ¿
Ck ."Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL ,L„w‰«…∆∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ e„ÓÏ48:ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ,ea¯ ‰LnÓ »¿ƒƒ«¿»ƒ∆«≈»»«»
˙‡ÈNa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,‰„ÈÓÚa - "eÎ¯·˙ ‰k"…¿»¿«¬ƒ»…¿»¿ƒ¿ƒ«

L„w‰ ÔBLÏa - "eÎ¯·˙ ‰k" ,ÌÈtk49"eÎ¯·˙ ‰k" , ««ƒ…¿»¿ƒ¿«…∆…¿»¿
ÌÈt „‚k ÌÈt -50Ì¯ ÏB˜a - "eÎ¯·˙ ‰k" ,51, »ƒ¿∆∆»ƒ…¿»¿¿»

L¯ÙÓ‰ ÌMa - "eÎ¯·˙ ‰k"52‰È‰iL ‡e‰Â , …¿»¿«≈«¿…»¿∆ƒ¿∆
Lc˜na53e¯Ó‡L BÓk ,54. «ƒ¿»¿∆»«¿

א).48) הלכה א, (פרק לעיל האלה 49)מפורש הדינים כל
"גזירה  בדרך א) עמוד לח דף (סוטה בתלמוד נלמדים
פרק  (דברים להלן ונאמר תברכו" "כה כאן: נאמר שווה":
בלשון  שם מה העם". את לברך יעמדו "אלה יב): פסוק כז,
תורה  ובמתן רם קול הלויים... וענו שם: שכתוב הקודש
יעננו  והאלוקים ידבר משה יט): פסוק יט, פרק (שמות נאמר
כהנים  ברכת אף - הקודש בלשון ניתנה וודאי והתורה בקול,
לברך  יעמדו אלה שנאמר: בעמידה שם מה הקודש. בלשון
להלן  ונאמר תברכו, כה כאן: נאמר בעמידה, כאן אף -
ויברכם. ידיו... את אהרן וישא כב): פסוק ט, פרק (ויקרא

כפיים. בנשיאת כאן אף כפיים, בנשיאת ששם כשם
שנאמר:50) ברכתם בשעת העם פני מול הכהנים פני שיהיו

לחבירו. האומר כאדם להם" "אמור 51)"אמור שנאמר:
נשא). (ספרי שומע העם כל שיהיה - שנאמר 52)להם"

לי. המיוחד שמי וגו' שמי" את רק 53)"ושמו מוסב זה
בהלכה  השנויים הדינים כל אבל המפורש, בשם הברכה על

במדינה. גם נוהגים הלכה 54)זו כל ומקור ט, הלכה לעיל
א). עמוד לח דף (סוטה זו

.·ÈÎ¯a ÛÈÒB‰Ï ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡M¯ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡‰ ≈«…¬ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿»»
ÌÈ˜eÒt‰ ˙LÏL ÏÚ55ÌÎ˙B·‡ È‰Ï‡ '‰" :ÔB‚k , «¿∆«¿ƒ¿¡…≈¬≈∆

‡Ï - d· ‡ˆBiÎÂ ,"ÌÈÓÚt ÛÏ‡ ÌÎk ÌÎÈÏÚ ÛÒÈ…≈¬≈∆»∆∆∆¿»ƒ¿«≈»…
ÏÚ eÙÒ˙ ‡Ï" :¯Ó‡pL ,LÁÏ· ‡ÏÂ Ì¯ ÏB˜·¿»¿…¿««∆∆¡«……ƒ«
¯˜BÚ ‡e‰Lk ,ÔÎecÏ ‰ÏBÚ Ô‰k ÏkL ‰ÚLa ."¯·c‰«»»¿»»∆»…≈∆«»¿∆≈
,eÈ‰Ï‡ ÈÈ EÈÙlÓ ÔBˆ¯ È‰È" :¯ÓB‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚«̄¿»«¬≈¿ƒ»ƒ¿»∆¿»¡…≈
Ï‡¯NÈ EnÚ ˙‡ C¯·Ï e˙ÈevL BÊ ‰Î¯· ‰È‰zL∆ƒ¿∆¿»»∆ƒƒ»¿»≈∆«¿ƒ¿»≈

ÏBLÎÓ d· È‰È Ï‡Â ,‰ÓÏL ‰Î¯a56„ÚÂ ‰zÚÓ ÔBÚÂ ¿»»¿≈»¿«¿ƒ»ƒ¿¿»≈«»¿«
"ÌÏBÚ57:C¯·Ó ,ÌÚ‰ ˙‡ C¯·Ï ÂÈt ¯ÈÊÁiL Ì„˜Â . »¿…∆∆«¬ƒ»»¿»≈∆»»¿»≈

eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Ce¯a"»«»¿»¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»
Ï‡¯NÈ BnÚ ˙‡ C¯·Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜aƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»¿»≈∆«ƒ¿»≈

"‰·‰‡a58ÏÈÁ˙Óe ¯eavÏ ÂÈt ¯ÈÊÁÓ CkŒ¯Á‡Â , ¿«¬»¿««»«¬ƒ»»«ƒ«¿ƒ
,ÌÈÏLnL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ ÂÈt ¯ÈÊÁnLÎe .ÌÎ¯·Ï¿»¿»¿∆«¬ƒ»»ƒ«ƒ««∆«¿ƒ

z¯ÊbM ‰Ó eÈNÚ" :¯ÓB‡59‰Ó enÚ ‰NÚ ,eÈÏÚ ≈»ƒ«∆»«¿»»≈¬≈ƒ»«
ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰ - ezÁË·‰M∆ƒ¿«¿»«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ

."Ï‡¯NÈ ˙‡ EnÚ ˙‡ C¯·e»≈∆«¿∆ƒ¿»≈

ב).55) עמוד כח דף השנה בשעת 56)(ראש אטרד שלא
וכן  הברכה כוונת את המפסידות אחרות במחשבות ברכתי
(פירוש  בה הכרוכים ובדיניה הברכה בנוסח אטעה שלא
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י"א). פרשה רבה במדבר למדרש דף 57)מהרז"ו (סוטה
הרי"ף  הוספת הן עולם" ועד "מעתה והתיבות: א) עמוד לט

ד. פרק דף 58)למגילה (במדבר הזוהר דברי פי על מכוון
אהוב  שאינו או עמו, את אוהב שאינו כהן כל ב) עמוד קמז
כב, פרק (משלי שנאמר העם, את לברך ידיו ישא אל לעם

אל  יבורך תקרי אל יברך, הוא עין טוב ט): יברך פסוק א
וראה  יח. קטן סעיף קכח, סימן חיים אורח אברהם" ("מגן
"אמור  אומר: הכתוב וכן זה). מעין ב עמוד לח דף סוטה
רבה  במדבר (מדרש שלם ובלב מלא בפה מלא. כתיב להם"

יא). בכהנים 59)פרשה תלוייה הברכה שאין מאחר כי
ואני  הכתוב: כעדות בהקדושֿברוךֿהוא, אלא עצמם
ברכת  כן אם א) עמוד מט דף (חולין וכמבואר אברכם"
את  שיברכו עליהם המלך גזירת אלא אינה - למה? כהנים
(מהרש"א  כהנים לברכת מתאווה והקדושֿברוךֿהוא ישראל
היות  זו, גזירה מבארים ויש א). עמוד לט דף לסוטה
לעם  ופניהם הקודש להיכל אחוריהם החזירו והכהנים
שבו  ההיכל כלפי גדול גנאי זה והרי ג) (הלכה לעיל כמבואר
איש  וחמישה "עשרים נגד קובל והכתוב מונחים, תורה ספרי
פסוק  ח, פרק (יחזקאל קדמה" ופניהם ה' היכל אל אחוריהם
על  גזרה שהתורה אלא ד) משנה ה, פרק (סוכה וראה ט"ז)
הכהנים  לפיכך פנים, כנגד פנים ישראל את שיברכו הכהנים
עלינו" שגזרת מה "עשינו ואומרים: ברכתם אחרי מתנצלים

העליונה. גזירתך פי על עשינו בהכרח שעשינו מה כל

.‚È,ÌÎ¯·Ï ¯eavÏ Ì‰Èt ˙‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ¯ÈÊÁnLk¿∆«¬ƒƒ«…¬ƒ∆¿≈∆«ƒ¿»¿»
‡Ï - ÔÈÎ¯·nL ¯Á‡ ¯eav‰ ÔÓ Ì‰Èt ÔÈ¯ÈÊÁnLÎe¿∆«¬ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ««∆¿»¿ƒ…
˙Bpt Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ e¯ÈÊÁÈ«¬ƒ∆»«∆∆»ƒ¿»»¿≈»ƒ

ÔÈÓÈ C¯c ÏÚ ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ,‰Bt Ì„‡ ‰È‰iL60. ∆ƒ¿∆»»∆…ƒ¿∆»«∆∆»ƒ

שלמה:60) שעשה בים שנאמר ב) עמוד סב דף (זבחים
ושלושה  צפונה פונים שלושה בקר, עשר שנים על עומד
מזרחה  פונים ושלושה נגבה פונים ושלושה ימה פונים
דבר  איזה מקיף וכשאתה ד) פסוק ד, פרק הימיםֿב (דברי
הולך. אתה לימינך למערב מצפון סובבו ואתה אליו ופניך

.„È- ÌBia ˙Á‡ ÌÚt ÌÈ‰k ˙k¯a ÔÈÎ¯·Ó Lc˜na«ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«…¬ƒ«««««
˙BÏÚÓ ÏÚ ÔÈ„ÓBÚÂ ÔÈ‡a ,¯ÁL ÏL „ÈÓz ¯Á‡««»ƒ∆««»ƒ¿¿ƒ««¬

ÌÏe‡‰61e¯Ó‡L C¯ck ,ÔÈÎ¯·Óe62‰È„na Ï·‡ . »»¿»¿ƒ«∆∆∆»«¿¬»«¿ƒ»
Ó ıeÁ ,‰lÙz Ïk ¯Á‡ d˙B‡ ÔÈÎ¯·ÓBÓk ,‰Án ¿»¿ƒ»««»¿ƒ»ƒƒ¿»¿

e¯Ó‡L63ÔÈÏczLÓ ÌB˜Ó ÏÎa .64‡¯˜n‰ ‡‰iL ∆»«¿¿»»ƒ¿«¿ƒ∆¿≈««¿∆
ÔÈ‡L ÏÏkÓ - "Ì‰Ï ¯BÓ‡" :¯Ó‡pL ,Ï‡¯NÈ Ô˙B‡»ƒ¿»≈∆∆¡«»»∆ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ó ‡¯˜n‰««¿∆≈∆

עשרה 61) ושתים שבמקדש, להיכל ומבוא שער, בית הוא
ב). משנה ז, פרק (תמיד בכניסתו היו לעיל 62)מעלות

אומר  ט בהלכה שלמעלה הרדב"ז, ונשאל טֿי, הלכות
שעל  אומר: הוא וכאן וכו' לדוכן עולים הכהנים רבינו:
שני  האולם ומעלות דוכן והלא מברכים, היו האולם מעלות
"בית  בהלכות וכמבואר שביארנו, כמו הם, נפרדים דברים
במשנה  ושנינו היות והשיב: גֿד) הלכות ו, (פרק הבחירה"
מקודש... ולמזבח האולם "בין ט) משנה א, פרק (כלים
לא  מום בעל שכהן יוצא לשם" נכנסים מומים בעלי שאין
הכהנים, אחיו עם לברך האולם למעלות לגשת יכול היה

ממעלות  פחותה שקדושתו הדוכן על מברך היה כורחו ועל
על  כפיהם נושאים היו שהכהנים בשעה נמצא, האולם,
בידיהם, מום (שאין מומין בעלי הכהנים היו האולם מעלות
על  כפיהם נושאים ב) הלכה ט"ו, פרק לקמן וכמבואר
לשונות  ב, חלק (רדב"ז רבינו בדברי סתירה כל ואין הדוכן,

ד), פרק א).63)הרמב"ם (הלכה ירושלמי 64)לעיל
כמבואר  מעכב, זה אין אבל ד). הלכה ה, (פרק ברכות
כהן, שכשהחזן מרוטנברג מאיר רבי והורה (שם). במשנה
סדר  כל אותם ויקריא "כהנים" ויקרא אצלו ישראל יעמוד
("הגהות  שלום" "שים התחלת עד שותק והחזן הברכות,

מיימוניות").

ה'תשפ"א  תשרי ו' חמישי יום

חמּׁשה־עׂשר  1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שכולו 1) הכנסת בית כפיים; נשיאת המונעים דברים שישה

יתנהגו. כיצד כלל כהן בו אין או כהנים

.‡,ÔBLl‰ :ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBÓ ÌÈ¯·„ ‰MLƒ»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«««ƒ«»
.ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÂ ,ÔÈi‰Â ,ÌÈM‰Â ,‰¯·Ú‰Â ,ÔÈÓen‰Â¿«ƒ¿»¬≈»¿«»ƒ¿««ƒ¿À¿««»»ƒ
˙Bi˙B‡‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ÌÈ‚lÚ‰ ?„ˆÈk ÔBLl‰«»≈«»ƒ¿ƒ∆≈ƒƒ∆»ƒ

Ô"ÈÈÚ Ô"ÈÙÏ‡Ï ÔÈ¯BwL ÔB‚k ,Ôew˙k2Ô"ÈÈÚÏe ¿ƒ»¿∆ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ
'˙ÏaÒ' '˙ÏaL'Ï B‡ ,Ô"ÈÙÏ‡3ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿ƒ…∆ƒ…∆¿«≈»∆≈

ÔÈ‡L ,ÔBLÏŒÈ„·ÎÂ ‰ÙŒÈ„·k CÎÂ .Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB¿ƒ∆«≈∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈»∆≈
.Ô‰Ètk ˙‡ ÔÈ‡NB ÔÈ‡ ,ÏkÏ ÌÈ¯k Ì‰È¯·cƒ¿≈∆ƒ»ƒ«…≈¿ƒ∆«≈∆

ה"יב.2) פ"ח, לעיל בביאורנו וראה ע"ב. כד, מגילה
אבל  לעייני"ן, אלפי"ן בין להבחין יודעים היו בימיהם

ÂÈÓÚבימינו ·Â¯ פסול זה אין ולפיכך במבטאן, מבחין אינו
ל). ס"ק קכח, סי' לאו"ח (ט"ז, דברי 3)אצלנו עלֿפי

ו). יב, (שופטים הכתוב

.·ÂÈ„È· B‡ ÂÈÙa ÔÈÓeÓ LiL Ô‰k ?„ˆÈk ÔÈÓen‰«ƒ≈«…≈∆≈ƒ¿»»¿»»
˙Bn˜Ú ÂÈ˙BÚaˆ‡ eÈ‰L ÔB‚k ,ÂÈÏ‚¯· B‡4B‡ ¿«¿»¿∆»∆¿¿»¬À

˙BLe˜Ú5˙Bi˜‰a ÂÈ„È eÈ‰˘ B‡ ,6˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ¬∆»»»»√»ƒ…ƒ»∆
Ba ÔÈÏkzÒÓ ÌÚ‰L ÈÙÏ ,ÂÈtk7„¯BÈ B¯È¯ ‰È‰L ÈÓ . «»¿ƒ∆»»ƒ¿«¿ƒƒ∆»»ƒ≈

B˜Ê ÏÚ8˙Á‡a ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,¯a„Ó ‡e‰L ‰ÚLa «¿»¿»»∆¿«≈¿≈«»¿««
L„ ‰È‰ Ì‡Â ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï - ÂÈÈÚÓ9B¯ÈÚa ≈≈»…ƒ»∆«»¿ƒ»»»¿ƒ

‰Êa B‡ ÂÈÈÚÓ ˙Á‡a ‡Óeq‰ ‰Êa ÌÈÏÈ‚¯ eÈ‰ Ïk‰Â¿«…»¿ƒƒ¿∆«»¿««≈≈»¿∆
ÈÓ ÔÎÂ .Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯zÓ - ·Ê B¯È¯L∆ƒ»À»¿ƒ∆≈ƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ

ÒÈËÒ‡ ˙BÚe·ˆ ÂÈ„È eÈ‰L10‰‡eÙe11˙‡ ‡NÈ ‡Ï , ∆»»»¿ƒ¿ƒ»…ƒ»∆
ÈÙÏ ,¯zÓ - CÎa ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÈÚ‰ ÈL‡ ·¯ Ì‡Â ;ÂÈtk«»¿ƒ…«¿≈»ƒ¿«¿»¿»À»¿ƒ

.Ba ÔÈÏkzÒÓ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿«¿ƒ

לצידיהן.5)כפופות.4) מלאות 6)עקומות שידיו
מבאר  לט) יג, (ויקרא הוא" "בוהק מבהיקות. לבנות בהרות
הבשר  מבהיק לעדשה עדשה שבין עדשן, כאיש רש"י:

צח. לעיל 7)בלובן כמבואר הברכות, מן דעתם ויסיחו
ה"ז. כפיו"8)פ"יד, את ישא לא "זבלגן ע"ב: כד, מגילה

ורש"י  ה'ערוך'. כפירוש זקנו, על יורד שרירו רבינו: ומפרש
חוקר  הכסףֿמשנה ומרן דמעה. זולפות עיניו שם: פירש
וידיהם  פניהם את לכסות הכהנים שנוהגים הזה בזמן לדעת,
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העם  להסתכלות איפוא לחוש ואין ברכתם, בשעת בטליתם,
נשיאת  מעכבים אלה מומים יהיו לא א"כ הכהנים, במומי
למכוסים. מגולים בין החכמים חילקו לא אולי או כפיהם,
להיתר. מעלה קכח) סימן (או"ח יוסף' 'בית ובפירושו

עירו.9) לבני וידוע התכלת.10)רגיל כעין צבע
המשנה 11) (מפירוש אודם בהם שצובעים דקים שרשים

פ"ז, (שביעית במשנה נזכרים ושניהם פ"ד). מגילה לרבינו
כד:). מגילה במס' זו הלכה דיני כל ומקור מ"אֿב)

.‚ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L Ô‰k ?„ˆÈk ‰¯·Ú‰»¬≈»≈«…≈∆»«∆«∆∆««ƒ
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ,‰·eL˙ ‰NÚL12:¯Ó‡pL , ∆»»¿»…ƒ»∆«»∆∆¡«

"ÌÎÈtk ÌÎN¯Ù·e" :·È˙Îe ,"e‡ÏÓ ÌÈÓc ÌÎÈ„È"13 ¿≈∆»ƒ»≈¿ƒ¿»ƒ¿∆«≈∆
‰‚‚La ÔÈa ,Ò‡a ÔÈa - ÌÈ·ÎBk „·ÚL Ô‰ÎÂ .'B‚Â14 ¿¿…≈∆»«»ƒ≈¿…∆≈ƒ¿»»

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,‰·eL˙ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ -««ƒ∆»»¿»≈≈∆«»
"˙BÓa‰ È‰k eÏÚÈ ‡Ï C‡" :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡««…«¬…¬≈«»

'B‚Â15B˙¯LÏ" :¯Ó‡pL ,‡È‰ ‰„B·Úk ‰Î¯·e ; ¿¿»»«¬»ƒ∆∆¡«¿»¿
"BÓLa C¯·Ïe16¯ÈÓ‰L Ô‰k ÔÎÂ .17ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¿»≈ƒ¿¿≈…≈∆≈ƒ«¬«»ƒ

ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,Ba ¯ÊÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ˙BÏfÓe«»««ƒ∆»«≈≈∆«»
ÌÏBÚÏ18.ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ˙B¯·Ú‰ ¯‡Le . ¿»¿»»¬≈≈¿ƒ

ע"ב.12) לב, שידיים 13)ברכות לומר רבינו כיון
קטיגור  "אין כי כפים, לישא ראויות אינן דם, המלאות
לה, (סנהדרין ה'תוספות' וכסברת כו.) (ר"ה סניגור" נעשה
כפיו, לישא לו מותר ומת, התינוק את שמל וכהן ע"ב).
היה  שמא ועוד לרצוח, ולא מצוה לשם במולו נתכוין שהרי
הרוח  שמא או חדשיו), לו כלו (שלא "נפל" התינוק
('הגהות  כשלעצמה המילה לא למותו, גרמה והיא בלבלתו,

אסורה.14)מיימוניות'). זו שעבודה ידע הרי 15)שלא
למרות  המקדש, עבודת לעבוד המלך יאשיהו נתנם שלא

שם. כמפורש למוטב לשירות 16)שחזרו ברכה הוקשה
דברי  מקור לדעת מתלבט הכסףֿמשנה ומרן לח.). (סוטה

ע"ז "עבד שאפילו לדעתו ·‡ÒÂרבינו כי לברך, נאסר "
רבינו  כדברי אולם מאונס, עבדו לא לבעל הבמות כהני
ישראל  מלכי שאנסום שהכהנים נד.) ע"ז (במס' מפורש
רש"י  וכפירוש המזבח, לעבודת נאסרו לע"ז כמרים ליעשות
ב'אור  וכן אדרת'; ('הגהות מכהנים" נימא "אי בד"ה: שם
שכתוב  כן להוכיח יש הכתוב מעדות ואמנם שמח').

אשר הכמרים את והשבית ה): כג, ÈÎÏÓ(מלכיםֿב Â˙
ומכריחיהם. נותניהם יהודה במלכי הקולר תלה יהודה,

שלפנינו:17) ובדפוסים הקדומים. הדפוסים כל כנוסחת
שום  עבד שלא אע"פ הדברים: וכוונת לעכו"ם". "שהמיר

אלילי  בדת דתו שהמיר אלא לע"ז:עבודה, שאמר או ם,
קט:). (מנחות כמבואר אתה", כתבו 18)"אלי וכן

להעיר, וראוי "הזהיר". ספר בשם שם, במנחות ה'תוספות'
(הובאה  בתשובותיו כתב הגולה, מאור גרשום שרבינו
בתשובה  וחזר ע"ז שעבד שכהן לט.) לסוטה ב'תוספות'
לקדושתו, חזר בתשובה שחזר שכיון כפיו, את נושא
על  אלא הקפיד לא ט) (כג, במלכיםֿב הנאמר שהפסוק

Á·ÊÓ‰ ˙„Â·Ú והרי הקדשים, מן לאכול להם מותר אבל ,
בעל  שכהן וכשם מ"י) פ"יג, (מנחות מום בעלי ככהנים הם
תאמר  לא ואם כפיו. את ישא זה אף כפיו, את נושא מום
"אוי  שיאמרו תשובה, בעלי של ידיהם מרפה נמצאת כן,

תשובה, מעשות וימנעו כלימה" לאותה אוי בושה, לאותה
חלק  לו אין מנשה האומר "כל קג.): (סנהדרין אמרו וכן
וראה  תשובה". בעלי של ידיהם מרפה הבא, לעולם
אבן  אדחה לע"ז, כהן ונעשה זה והלך "הואיל כ:) (קידושין
פרשת  ב"שאילתות" מבואר רבינו וכדברי הנופל"? אחר

קרח.

.„„Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï ¯Ú Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈM‰«»ƒ≈«…≈««…ƒ»∆«»«
B˜Ê ‡lÓ˙iL19ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÈÓ ?„ˆÈk ÔÈi‰Â . ∆ƒ¿«≈¿»¿««ƒ≈«ƒ∆»»¿ƒƒ«ƒ

BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ÂÈtk ˙‡ ‡NB BÈ‡ ,˙Á‡ ˙·a¿«««≈≈∆«»«∆»ƒ∆≈
‰„B·ÚÏ ‰Î¯a ‰L˜e‰L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚÓ20‰˙L . ≈»»¿ƒ∆¿»¿»»«¬»»»

ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯21ËÚÓ BÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,ÌÈÓÚÙ ÈzLa ¿ƒƒ«ƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿¿«
¯zÓ - ÌÈÓ22ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡Â . «ƒÀ»¿ƒ»»≈≈¿ƒƒ««ƒ

‡Ï - ÌÈÓÚÙ ‰nÎa B‡˙LL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‚eÊÓ ‰È‰L∆»»»««ƒ∆¿»¿«»¿»ƒ…
‡È‰ ‰nÎÂ .ÂÈÏÚÓ BÈÈ ˙‡ ¯ÈÒiL „Ú ,ÂÈtk ˙‡ ‡NÈƒ»∆«»«∆»ƒ∆≈≈»»¿«»ƒ
ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ Ìe¯a ,ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ ?˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ

LÓÁÂ Úaˆ‡23Úaˆ‡‰ ‰ÊÂ ;Ï„eba ,Úaˆ‡ ∆¿«¿…∆∆¿««»¿∆»∆¿«
ÔÈÁLBnL24dlk ‰¯Bz‰ ÏÎa Ba25Ï„eb‰ ‡e‰26, ∆¿ƒ¿»«»À»«»

„ÈŒÔ‰a ‡¯˜p‰ ‡e‰Â27. ¿«ƒ¿»…∆»

זקנו 19) להיות שראוי כזה לגיל שהגיע כל ע"ב. כד, חולין
"תשובת  בשם ה"יא) (פ"ח, לעיל שביארנו כמו מלא,
אחרים  עם אבל ביחיד, שיברך אלא האיסור ואין רבינו".
(דעת  מחוייב שאינו אע"פ לברך לו ומותר כפיו לישא יכול
ס). אות הרמב"ם לשונות ח"א, רבינו בדברי הרדב"ז

ה"א 20) פ"יד, לעיל כמבואר בעבודה, אסור ושיכור
בן  יין "רביעית אמרו: (יג:) כריתות ובמסכת בביאורנו.

לשכר". כדי בה יש יום, התימנים,21)ארבעים ובכת"י
במים. מזוג בלתי - חי חי. יין שם.22)הנוסח: כריתות,

פטור, ועבד למקדש ונכנס וכו' בהפסקה יין רביעית שתה
פטור, - התורה מן בה אסור ששיכור - בעבודה ואם
- בעלמא ואסמכתא חומרא אלא בה שאין כפים, בנשיאת

לכתחילה. אף לעיל 23)מותר וראה ע"א. קט, פסחים
ומדידתו. רביעית שיעור בביאורנו, ה"יז פ"ד

יונתן 24) מתרגם כ) מ, (יחזקאל, ארכו מדד שמודדים,
רוקח' 'מעשה (מנטובה, קדומים ובדפוסים אורכיה". "משח

"שמודדים". כאן: כתוב שבמקדש,25)ועוד) עשרון כגון
באצבעות, נמדדת שמדתו חלה שיעור שהוא ו"עומר"

ט"ו. פ"ו, בּכורים בהל' שביד.26)כמבואר העבה האצבע
ה"ט. פ"ט, תורה ספר הל' לקמן המדוייק שיעורו וראה

יד).27) יד, כג; ח, (ויקרא בתורה האמור

.‰‡Ï ,ÂÈ„È ˙‡ ÏË ‡lL Ô‰k ?„ˆÈk ÌÈ„i‰ ˙‡ÓËÀ¿««»«ƒ≈«…≈∆…»«∆»»…
˜¯t‰ „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB ‡l‡ ;ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ28C¯„k ƒ»∆«»∆»≈∆»»««∆∆¿∆∆

‰„B·ÚÏ ÔÈLc˜nL29:¯Ó‡pL ,C¯·Ó CkŒ¯Á‡Â , ∆¿«¿ƒ»¬»¿««»¿»≈∆∆¡«
"ÈÈ ˙‡ eÎ¯·e L„˜ ÌÎÈ„È e‡N"30ÏÏÁ‰Â .31BÈ‡ ¿¿≈∆…∆»¿∆¿»¿∆»»≈

Be‰Îa BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈtk ˙‡ ‡NB32. ≈∆«»¿ƒ∆≈¿ƒ

והזרוע.28) היד חיבור רוחצים 29)מקום שהכהנים
והוקשה  והואיל במקדש. עבודתם לעבוד בגשתם ידיהם

ידים רחיצת היא אף טעונה לעבודה, ‰Ù¯˜ברכה „Ú
(חולין  כמבואר הפרק, עד שהיא לעבודה ידים כקידוש
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שם:30)קו:). התרגום כהניא eÏeËוכדברי קּודשא ידיכון
ומנהגנו  לט.). סוטה (מס' זו הלכה ומקור קּודשא. דּוכן על
סי' באו"ח כמבואר הכהנים, ידי על מים יוצקים שהלויים
קמ"ו: במדבר נשא, פרשת ה'זוהר' ע"פ והוא ס"ו, קכח
ידיו  ומקדש קדושתו, על קדושה להוסיף צריך שהכהן
לי, אותם הקדשתי בו: שנאמר הלוי, וזהו קדוש, מאיש
הרי  יח). ח, (במדבר וגו' בכור כל תחת הלוים את ואקח
משמע  זו בהלכה רבינו ומדברי הבכור. במקום קדוש שהלוי
שחרית  ידיו נטל לא כשהכהן אלא זו נטילה חיוב שאין
שום  להם יודע ואינו טהורות, ידיו אם אבל לתפילתו,
שנטלן  אחרי כפים לנשיאת ידיו ליטול צריך אינו - טומאה
לשון  תפס ולא כיצד" ידים "טומאת אמר: ולפיכך שחרית,
שלקמן  תדע, ה"א). (פ"ד, לעיל הדגיש כאשר ידים" "טהרת
אומר  לאכילה, ידים נטילת לענין ה"א, פ"ו ברכות בהל'
להם  יודע ואינו מלוכלכות ידיו שאין "אע"פ בפירוש:
בנו  לנו מעיד כך ואמנם שיטול". עד יאכל לא - טומאה
ממורי  וזולתו אביו, לפני למעשה הלכה שראה אברהם רבי
כהנים  לברכת ניגש בתפילה העומד כהן שכל התורה,

(כסףֿמשנה). לתפלה ידיו נטילת על שנולד 31)וסומך
הכהן. לאביו האסורה כהונה 32)מגרושה בקדושת

מ.). סוטה ; כד: (כתובות

.ÂÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓ ¯·„ BÏ ‰È‰ ‡lL Ô‰k33 …≈∆…»»»»ƒ»≈«¿»ƒ
BÈ‡Â ÌÎÁ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈtk ˙‡ÈN ÔÈÚBn‰«¿ƒ¿ƒ«««ƒ««ƒ∆≈»»¿≈

ÌÈp¯Ó ˙Bi¯a‰ eÈ‰L B‡ ,˙BˆÓa ˜c˜„Ó34,ÂÈ¯Á‡ ¿«¿≈¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»
lL B‡BzÓe B‡NÓ ‰È‰ ‡35‡NB ‰Ê È¯‰ - ˜„ˆa ∆…»»«»«»¿∆∆¬≈∆≈

‰NÚ ˙ÂˆÓ BfL ÈÙÏ ,B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡Â ÂÈtk ˙‡36 ∆«»¿≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¬≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈtk ˙‡ÈNÏ Èe‡¯L Ô‰ÎÂ Ô‰k Ïk ÏÚ«»…≈¿…≈∆»ƒ¿ƒ«««ƒ¿≈
.˙Bˆn‰ ÔÓ Ún‰Â ÚL¯ ÛÒB‰ :ÚL¯ Ì„‡Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿»»»»≈∆«¿ƒ»«ƒ«ƒ¿

א.33) בהלכה למעלה בעבירות,34)המנויים בו חושדים
לשון שפת על ÌÚותעלו ˙·„Â מתרגם ג) לו, (יחזקאל

הלכה 36)מסחרו.35)עם.¯Â˙יונתן: בסמוך ראה
י"ב.

.ÊËBÈ„‰ ˙k¯a ÏÈÚBz ‰Óe :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â¿«ƒ¿«¿…««ƒƒ¿«∆¿
?‰Ê37‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÈeÏz ‰Î¯a‰ Ïea˜ ÔÈ‡L ∆∆≈ƒ«¿»»»«…¬ƒ∆»

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰a38ÏÚ ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" :¯Ó‡pL , ¿«»»∆∆¡«¿»∆¿ƒ«
Ô˙ÂˆÓ ÌÈNBÚ ÌÈ‰k‰ - "ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈«…¬ƒƒƒ¿»»
˙‡ C¯·Ó ÂÈÓÁ¯a ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,d· eeËˆpL∆ƒ¿«»¿«»»¿«¬»¿»≈∆

.BˆÙÁk Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¿

אחריו.37) מרננים והבריות במצוות, זהיר שאינו
פלוני 38) איש תאמר "שלא ה"ט: פ"ה, גיטין ירושלמי

וכי  הקב"ה: אמר מברכני? והוא דמים, ושופך עריות מגלה
הדברים  שאין רבינו וסובר אברכך". אני מברכך? הוא
שהרג  בבירור נודע אם אבל בעלמא, ברינון אלא אמורים
שהרג  "כהן לב:) (ברכות הוא ערוך תלמוד הרי הנפש, את

ה"ג. לעיל וכמבואר כפיו", את ישא לא - הנפש את

.Á‰Î¯a‰ ÏÏÎa ÌÈ‡ ,ÌÈ‰k‰ È¯BÁ‡ Ì‰L ÌÚ39; »∆≈¬≈«…¬ƒ≈»ƒ¿««¿»»
Ô‰ÈcvÓ ÌÈ„ÓBÚ‰Â40‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,41Ì‡Â . ¿»¿ƒƒƒ≈∆¬≈≈ƒ¿««¿»»¿ƒ

elÙ‡ ,ÌÈÎ¯a˙n‰ ÔÈ·e ÌÈ‰k‰ ÔÈa ‰vÁÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ»≈«…¬ƒ≈«ƒ¿»¿ƒ¬ƒ

Èt ÏeÓ Ì‰ÈÙe ÏÈ‡B‰ - ÏÊ¯a ÏL ‰ÓBÁ ‡È‰ƒ»∆«¿∆ƒ¿≈∆¿≈
‰Î¯a‰ ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ ,ÌÈ‰k‰42. «…¬ƒ¬≈≈ƒ¿««¿»»

חשובה 39) הברכה אין כאילו שנראה ע"ב. לח, סוטה
פנים  להתברך הכהנים לפני ולבוא רגליהם לעקור עליהם

כדת. פנים הכהנים,40)כנגד לאחרי מכוונים הם ואין
ממש. הכהנים צידי כנגד ובירושלמי 41)אלא שם.

ה"ד). פ"ה, שם.42)(ברכות סוטה,

.ËÔÈn‰ ÔÓ ÌÈ‰ÎÂ ,‰¯NÚa ÌÈtk ˙‡ÈN43. ¿ƒ«««ƒ«¬»»¿…¬ƒƒ«ƒ¿»
˙‡ ÌÈ‡NB Ìlk - ÌÈ‰k ÔlkL ˙Òk‰Œ˙Èa≈«¿∆∆∆À»…¬ƒÀ»¿ƒ∆
ÔBÙvaL Ì‰ÈÁ‡Ï ?ÌÈÎ¯·Ó Ì‰ ÈÓÏe ;Ì‰Ètk«≈∆¿ƒ≈¿»¿ƒ«¬≈∆∆«»

ÌB¯caL Ì‰ÈÁ‡ÏÂ44?'ÔÓ‡' Ì‰È¯Á‡ ‰BÚ ÈÓe ; ¿«¬≈∆∆«»ƒ∆«¬≈∆»≈
Ûh‰Â ÌÈLp‰45¯˙BÈ ÌÈ‰Î ‰¯NÚ ÌL e¯‡L Ì‡Â . «»ƒ¿«»¿ƒƒ¿¬»¬»»…¬ƒ≈

¯‡M‰Â 'ÔÓ‡' ÔÈBÚ ‰¯NÚ‰ - ÔÎecÏ eÏÚL el‡ ÏÚ«≈∆»«»»¬»»ƒ»≈¿«¿»
ÔÈÎ¯·Ó46. ¿»¿ƒ

מצטרף 43) אחד, וכהן ישראלים תשעה אלא שם אין שאם
כג:). (מגילה ומברכים עשרה בשדות 44)למנין הנמצאים

אנוסים  עבודתם ומחמת ומדרומה, העיר מצפון בעבודתם
הכהנים. מפי להתברך הכנסת לבית לבוא לא הם

ה"ד.45) פ"ה, ברכות יש 46)ירושלמי כלומר שם. סוטה,
יותר  שם יש לברך. עולים כולם בצמצום, כהנים עשרה שם

מברכים. והיתר עונים, מהם עשרה מעשרה,

.ÈBc·Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ‡l‡ ,Ô‰k Ô‰· ‰È‰ ‡lL ¯eaƒ̂∆…»»»∆…≈∆»¿ƒ«ƒ¿«
ÂÈtk ˙‡ ‡NÈ ‡Ï -47B˙ÁË·‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;48‡e‰L …ƒ»∆«»¿ƒ»¿»«¿»»∆

È‡M¯ - B˙lÙ˙Ï ¯ÊBÁÂ ÂÈtk ˙‡ ‡NB49ÔÈ‡ Ì‡Â . ≈∆«»¿≈ƒ¿ƒ»««¿ƒ≈
,'ÌBÏL ÌÈN'Ï ¯eaˆŒÁÈÏL ÚÈbiLk - ÏÏk Ô‰k Ì‰Ï»∆…≈¿»¿∆«ƒ«¿ƒ«ƒ¿ƒ»

È‰Ï‡Â eÈ‰Ï‡" :¯ÓB‡‰Î¯a· eÎ¯a ,eÈ˙B·‡ ≈¡…≈≈…≈¬≈»¿≈«¿»»
,Ec·Ú ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰·e˙k‰ ‰¯Bza ˙LlLÓ‰«¿À∆∆«»«¿»«¿≈∆«¿∆

ÈtÓ ‰¯eÓ‡‰50,ELB„˜ ÌÚ ÌÈ‰k ÂÈ·e Ô¯‰‡ »¬»ƒƒ«¬…»»…¬ƒ«¿∆
.jpÁÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ¯‡È .E¯ÓLÈÂ ÈÈ EÎ¯·È :¯eÓ‡k»»¿»∆¿¿»¿ƒ¿¿∆»≈¿»»»≈∆ƒÀ∆»

eÓNÂ .ÌBÏL EÏ ÌNÈÂ EÈÏ‡ ÂÈt ÈÈ ‡NÈ51ÈÓL ˙‡ ƒ»¿»»»≈∆¿»≈¿»¿»∆¿ƒ
ÔÈBÚ ÌÚ‰ ÔÈ‡Â ."ÌÎ¯·‡ È‡Â ,Ï‡¯NÈ Èa ÏÚ«¿≈ƒ¿»≈«¬ƒ¬»¬≈¿≈»»ƒ

'ÔÓ‡'52.'ÌBÏL ÌÈN' ¯ÓB‡Â ÏÈÁ˙Óe , »≈«¿ƒ¿≈ƒ»

ב"שים 47) ולהתחיל לתפילתו לחזור יוכל ולא יטעה שמא
לד.). (ברכות הציבור מאימת מטורפת שדעתו שלום"

יטעה.48) שלא בעצמו בטוח שלא 49)שהוא כדי
מעט  רגליו עוקר עושה? הוא כיצד כפים. נשיאת תתבטל
לדוכן  עולה כהנים לברכת וכשמגיע "עבודה", בברכת
תפלת  שבסוף שלום" "שים ברכת משלים והמקריא ומברך.
הש"ץ  לד.) (ברכות רש"י ולדעת ס"כ). קכח סי' (או"ח י"ח
כהן  לש"ץ אסור אחר, כהן יש אם אבל תפילתו. מסיים

מיימוניות'). ('הגהות האמורה 50)לברך התימנים: ובכ"י
לומר 51)לאהרן. שאין רש"י ודעת גאון. עמרם רב כסדר

ה"ברכה  כל נוסח את שאמרנו מאחר כי זה, נוסף פסוק
נאמר  זה רבינו, ולדעת עוד. להוסיף לנו מה המשולשת"
מה  עמנו "עשה ברכתם אחרי הכהנים אמירת במקום
מבקש  החזן וכאילו ה"יב), יד פרק לעיל (ראה שהבטחתנו"

מיימוניות'). ('הגהות כזאת הוא פסוק 52)גם כל אחרי
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כשהכהנים  אלא אמן עניית אין כי אלה, ברכה מפסוקי
כל  אחרי רצון" יהי "כן לומר ומנהגנו מברכים. בעצמם

ס"ב). קכז, סי' (או"ח פסוק

.‡ÈCÏ‰Â ,˙Òk‰Œ˙È·a ÂÈtk ˙‡ ‡NpL Ô‰k…≈∆»»∆«»¿≈«¿∆∆¿»«
‡ÏÂ ÔÈÏÏt˙nL ¯eaˆ ‡ˆÓe ¯Á‡ ˙Òk‰Œ˙È·Ï¿≈«¿∆∆«≈»»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿…

ÔÎ¯·Óe Ô‰Ï ÂÈ„È ‡NB - ÌÈ‰k ˙k¯·Ï eÚÈb‰53, ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ≈»»»∆¿»¿»
ÌBia ÌÈÓÚÙ ‰nk elÙ‡Â54ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú ‡lL Ô‰k . «¬ƒ«»¿»ƒ«…≈∆…»««¿»

¯eaˆŒÁÈÏL ¯Ó‡L ‰ÚLa ÔÎecÏ ˙BÏÚÏ BÓB˜nÓƒ¿«¬«»¿»»∆»«¿ƒ«ƒ
‰lÙz d˙B‡a ‰ÏBÚ BÈ‡ ·eL ,'‰ˆ¯'55Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈≈∆¿»¿ƒ»¬»ƒ

ÔÎecÏ ÚÈb‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙BÏÚÏ ÂÈÏ‚¯ ¯˜Ú»««¿»«¬««ƒ∆…ƒƒ««»
C¯·Óe ‰ÏBÚ ‰Ê È¯‰ ,'‰„B·Ú' ¯Á‡ ‡l‡56. ∆»««¬»¬≈∆∆¿»≈

נושא 53) מתפללים הציבור ומצא עדיין התפלל לא ואפילו
מיימוניות'). ('הגהות לפניהם כפיו ע"ב.54)את כח, ר"ה

את 55) אהרן וישא כב): ט, (ויקרא שנאמר ע"ב: לח, סוטה
הרי  וגו' והעולה החטאת מעשות וירד ויברכם, העם אל ידיו
הכהן  צריך לפיכך העם, את בירך בידו שהעבודה שבעוד
ולפי"ז, העבודה. ברכת שהיא "רצה" בברכת רגליו לעקור
בברכת  רגליו את לעקור יכול ולא אנוס הכהן היה אפילו
בשעה  לביהכ"נ שנכנס או מתפלל, שהיה כגון "רצה",
(רדב"ז  לברך לגשת לו אסור "רצה" ברכת את גמר שהש"ץ

תקט"ז). שם.56)ח"ב, סוטה,

.·ÈÏhaL ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÔÎecÏ ‰ÏBÚ BÈ‡L Ô‰k Ïk»…≈∆≈∆«»««ƒ∆ƒ≈
˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ57,‰NÚ LÏL ÏÚ ¯·BÚk ‰Ê È¯‰ , ƒ¿«¬≈««¬≈∆¿≈«»¬≈

¯BÓ‡" ,"Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ eÎ¯·˙ ‰k" :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿»¿∆¿≈ƒ¿»≈»
"ÈÓL ˙‡ eÓNÂ" ,"Ì‰Ï58,C¯·Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ . »∆¿»∆¿ƒ¿»…≈∆≈¿»≈

C¯a˙Ó ,C¯·Ó‰ Ô‰k ÏÎÂ ;C¯a˙Ó BÈ‡59:¯Ó‡pL , ≈ƒ¿»≈¿»…≈«¿»≈ƒ¿»≈∆∆¡«
."EÈÎ¯·Ó ‰Î¯·‡Â"«¬»¿»¿»¬∆

בנ"י".57) את תברכו "כה כלומר 58)שהיא: (שם)
לשון  בה שנאמרה אותה אחת, "עשה" אלא כאן אין להלכה
צווי, לשון בהן אין האחרות והשתים תברכו" "כה צווי:
רבנו  שאמר וזה נפרדות. לעשין נחשבות אינן לפיכך
שורש  המצוות" ב"ספר ורבנו (כס"מ). עובר ולא "כעובר"
לדוכן  עולה שאינו כהן כל אמרו: זו דרך "ועל יאמר: ט',

עשה, בשלשה בו,ÏÙÎ‰Ïעובר ולא הצווי פעמים. שלש
שלש  כהנים ברכת שיאמר המצוות ממוני אחר יתפשט
כל  ולא בתורה שימצא לאו כל למנות ראוי אין כי מצוות...

שנכפל, בעבור ‰ÌÈÈÚעשה ‡Ï‡ המוזהר או בהם המצווים
בעשה  עובר אינו "עלה" לכהן אמרו לא ואם מהם".

ה" (פ"ה, ברכות בירושלמי תורה:כמבואר אמרה וכן ד)
"כד  קכ"ח: סימן הטור לפי אונקלוס ומתרגם להם" "אמור
אלא  עליהם מוטלת המצוה אין כלומר להון" יימרון
אינו  זה, ביום אחת פעם עלה אם וכן לברך. להם כשאומרים
כח: בר"ה כמבואר עלה, לו יאמרו אם אפילו בעשה עובר
אין  למה רבותינו גדולי נשאלו וכבר מיימוניות"). ("הגהות
טוב  כיום אם כי יום בכל כפים לישא בגולה נוהגים אנו
וב"דרכי  שבתורה? עשה מצות לבטל אפשר איך בלבד,
כי  הטעם, נימק קכ"ח) סי' או"ח (טור להרמ"א משה"
להם  ואין בגלות מחייתם טרודים והעם שהכהנים מחמת
אפם... בזיעת ילקטו אשר הלחם אם כי ביתם בני לפרנס

במחשבתם  טרודים בשבת וכן בשמחה, שרויים ואינם
ואינם  להיות ושעתידים שעברו ידיהם מעשה על והרהורים
"ושמחת  בו שנאמר ביו"ט כמו בשמחה כך כל שרויים
יברך, הוא עין טוב ט): כב, (משלי אומר והכתוב בחגך"
שמח  להיות צריך המברך כי יברך, אלא יבורך תקרא אל
כהנים" "ברכת לברך נוהגים ישראל בארץ ואנו לב. וטוב
בני  של כחם "ישר קכ"ח) סימן (או"ח הב"י וכתב יום, בכל
יום". בכל כפיהם שנושאים מצרים מלכות וכל ישראל ארץ

לח:).59) (סוטה

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰lÙz ˙BÎÏ‰ e˜ÈÏÒ¿ƒƒ¿¿ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  תשרי ז' שישי יום

-dad̀xtq
dfEfnE oiNtY zFkld¦§§¦¦§¨

dxFY xtqe§¥¤¨
˙BÈ‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ .‰NÚ ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿¬≈¿∆¿»»ƒ¿
Úa˜Ï (‚ .„i‰ ÏÚ Ì¯L˜Ï (· .L‡¯‰ ÏÚ ÔÈlÙz¿ƒƒ«»…¿»¿»««»ƒ¿…«
¯ÙÒ LÈ‡ Ïk ·zÎÏ („ .ÌÈ¯ÚM‰ ÈÁ˙Ùa ‰ÊeÊÓ¿»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿…»ƒ≈∆
È„k ,BÓˆÚÏ ÈL ¯ÙÒ CÏn‰ ·zÎÏ (‰ .BÓˆÚÏ ‰¯Bz»¿«¿ƒ¿…«∆∆≈∆≈ƒ¿«¿¿≈

.‰¯B˙ È¯ÙÒ ÈL BÏ eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»
el‡ ˙BˆÓ Ïk ¯e‡·e:el‡ ÌÈ˜¯Ùa

ספר אהבה -הלכות תפילין 
≈»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
למשה 1) הלכה וכולם בתפילין המעכבים דברים עשרה

ומעשה  תורה וספר ומזוזה תפילין שבין ההפרש מסיני;
ועיבודן. שירטוטן כתיבתן, דיני עורם;

ãycew zegiyn zecewpã

.cid lr mxywl (a) y`xd lr oilitz zeidl (`)

תפילין  מקום בכל הרמב"ם הקדים מדוע הקושיא, ידועה
הל' שבריש המצוות' ב'מניין יד: של לתפילין ראש של
בחיוב  תפילין הל' בתחילת המצוות', ב'ספר תפילין,
בדין  עשייתן, בדין כתיבתן, בדין ב' פרק בריש הנחתן,
ועל  היד על הנחתן במקום התפילין, בתוך הפרשיות סידור
כסדר  שלא הוא והרי התפילין. ברכת ובעניין הראש
לאות  "וקשרתם - לש"ר ש"י תפילין המקדימה שבתורה

כו'". בין לטוטפת והיו ידך על
היא  יד, של תפילין שמצות שביאר הצפע"נ על־פי ויבואר
רגע  "כל ראש של בתפילין אבל לא, ותו הקשירה בפעולת

" שנאמר , מצוה" מקיים לבוש שהוא לטוטפות",eideורגע
הקשירה  פעולת לאחר יד של תפילין מורידין שאין ומה
שתים", יהו עיניך, שבין זמן ש"כל הדרשה משום הוא
ראש. בשל פרט הן יד של התפילין  הקשירה, פעולת ולאחר
יותר  גדולה תש"ר של המצוה שתדירות הוא, מכך היוצא
בהתאם  הוא כי הרמב"ם, אותה הקדים ולכן יד, של מזו
הרמב"ם: כתב שעליו אהבה', 'ספר כל של לתוכנו
המקום  לאהוב כדי בהם שנצטווינו תדירות שהן "המצוות
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הגדולות  ההלכות את הרמב"ם סידר לכן תמיד", ולזכרו
המצוות: של התדירות סדר על־פי אהבה', שב'ספר
פעמיים  מצוותה שק"ש ותפילה, ק"ש הלכות בתחילתו
אבל  יום" בכל "להתפלל הוא מהתורה תפילה וחיוב ביום,

פעמיים. לא
המצוות  את הרמב"ם מונה שבדיבור, המצוות אחר

תד  סדר לפי  כל שבמעשה שמצוותן תפילין קודם ירותן,
הלכות  וכמה שכמה וס"ת מזוזה גם לזה (ובהקשר יום
החיוב  כבתפילין שלא כי - ציצית אח"כ להם), משותפות
אח"כ  כנפות, ארבע בת כסות לו יש אם רק הוא בציצית
אם  ורק האכילה אחר רק לברך חייבים שמהתורה ברכות
שהוא  "וזכרתם" משום הוא דציצית הטעם (ובנוסף, שבע
שהיא  מילה בהלכות ומסיים מברכות), יותר תמידי עניין
ש"י, לפני תש"ר גם הרמב"ם סידר לכן בחיים. אחת פעם
לסדר  בהתאם והוא כדלעיל, יותר תדירה מצוותה כי

הספר. שבכל התדירות
(22 cenr h"l wlg y"ewl itÎlr)

.‡"ÈÏ Lc˜" :Ô‰L ,el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡2‰È‰Â" , «¿«»»ƒ≈∆≈«∆ƒ¿»»
"ÈÈ E‡·È Èk3'˙BÓL ‰l‡Â' ¯ÙÒaL4"ÚÓL"e ,5, ƒ¿ƒ¬¿»∆¿≈∆¿≈∆¿¿«

ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"6,ÔÓˆÚ ÈÙa ˙B·zÎpL Ô‰ - " ¿»»ƒ»…«≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»
ÔÈtÁÓe7ÔÈlÙz ÌÈ‡¯˜Â ,¯BÚa Ô˙B‡8Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe . ¿«ƒ»¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒƒ»

„i‰ ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈ¯LB˜Â ,L‡¯‰ ÏÚ9BˆB˜ elÙ‡Â .10 «»…¿¿ƒ»««»«¬ƒ
Ôlk ˙‡ ·kÚÓ el‡ ˙BiL¯t Úa¯‡Ó ˙Á‡ ˙B‡ ÏL11 ∆««≈«¿«»»ƒ≈¿«≈∆À»
.Ôew˙k ˙BÓÏL ˙B·zÎ eÈ‰iL „Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓƒ«»«∆ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ»

אֿי.2) יג, טז.3)שמות יא, לטעות 4)שם, שלא
י). (ו, דברים שבספר יביאך" כי ב"והיה שם,5)ולהחליף

יגֿכא.6)דֿה. יא, משורש 8)מכסים.7)שם,
לד:) (מנחות ה'תוספות' כתבו וכן נוספת. והתי"ו "פלל",
קו, (תהלים ויפלל" פינחס "ויעמד כמו: ויכוח, לשון שהן
שהשכינה  רואינו לכל והוכחה אות הן שהתפילין שם על ל)
נקרא  ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו שנאמר: עלינו, שורה
תפילין  אלו לה:) (מנחות ז"ל חכמינו ודרשו עליך",

משאר 9)שבראש. יותר אלו פרשיות ארבע "ונקבעו
מלכות  עול קבלת ענין באלו שיש לפי התורה, פרשיות
אמונת  מכריח שהוא מצרים יציאת וענין ה', ואחדות שמים

יסודי הם ואלו העולם נצטוינו חידוש ולכן יהודית, דת
כנגד  היד (על לבנו לוח ועל עינינו בין אלו יסודות להניח
(המוח, אלה אברים שני כי ה"ב) פ"ד, לקמן כמבואר הלב,
ובהניחנו  השכל, משכן שהם הטבע חכמי אמרו והלב)
בדרכי  זכר ונוסיף בהם נתחזק לזכרון, אלו דברים עליהם
וראה  תכ"ב. מצוה ה'חינוך' (מלשון עד" לחיי ונזכה ה'

ובביאורנו. ה"ד פ"ד, יו"ד 10)לקמן של ימנית רגל
שבראש  הנקודה מפרשים: ויש שם). וברש"י כט. (מנחות

(הרא"ש). תג כעין שהיא ע"א.11)היו"ד, לד, מנחות

.·,"ÚÓL" Ô‰L ,‰ÊeÊnaL ˙BiL¯Ù ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈»»ƒ∆«¿»∆≈¿«
ÈzLÓ ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ - "ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â"¿»»ƒ»…«¬ƒ««ƒ¿≈

·kÚÓ ,BˆB˜ ¯ÒÁ Ì‡ ,˙BiL¯t‰12„Ú ,‰¯Bz‰ ÔÓ «»»ƒƒ»≈¿«≈ƒ«»«
‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÎÂ .˙BÓÏL ˙B·zÎ Ô‰ÈzL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈≈ƒ¿»¿≈¿≈≈∆»

ÏeÒt - ˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ¯qÁL13. ∆ƒ≈¬ƒ««»

ע"א.12) כט, ספרֿתורה 13)מנחות "אפשר ע"א: ל, שם,
הרי  הזה"? התורה ספר את לקוח וכתוב: אחת, אות חסר
רבינו". "תשובות במוספנו וראה מעכבת. אחת אות שאפילו

.‚‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ôlk ,ÔÈlÙza LÈ ÌÈ¯·„ ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ≈«¿ƒƒÀ»¬»»¿∆
,Ô‰Ó ˙Á‡a ‰pL Ì‡ CÎÈÙÏ .ÔÈ·kÚÓ ÔlÎÂ ,ÈÈqÓƒƒ«¿À»¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿««≈∆
‰BÓLe ,Ô˙·È˙Îa Ô‰ ÌÈL .˙BÏeÒt ÔÈlÙz‰ È¯‰¬≈«¿ƒƒ¿¿«ƒ≈ƒ¿ƒ»»¿»

ÔÈetÁa14‰È˙BÚeˆ¯ ˙¯ÈL˜eÌÈM‰ Ô‰ el‡Â .Ô ¿ƒ»¿ƒ«¿≈∆¿≈≈«¿«ƒ
BÈ„a Ô˙B‡ ÔÈ·˙BkL :Ô˙·È˙ÎaL15ÔÈ·zÎ eÈ‰iLÂ , ∆ƒ¿ƒ»»∆¿ƒ»ƒ¿¿∆ƒ¿ƒ¿»ƒ

ÛÏw‰ ÏÚ16. ««¿»

הפרשיות.14) את המכסה הבתים ולא 15)בעור שחורה,
ה"ה. בסמוך כמבואר צבעונים, מיני מבואר 16)בשאר

שכל  מבואר ה"ט) (פ"א, מגילה וב'ירושלמי' ה"ז. בסמוך
הן. מסיני למשה הלכה אלה

.„ÌÈÓL ÏL ÔLÚ‰ ÔÈˆa˜Ó ?BÈc‰ ‰NÚÓ „ˆÈk17, ≈««¬≈«¿¿«¿ƒ∆»»∆¿»ƒ
ÔÈÏ·B‚Â ,Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ‰ÂÚL ÏLÂ ˙ÙÊ ÏL B‡18B˙B‡ ∆∆∆¿∆«¬»¿«≈»∆¿¿ƒ

Û¯Na19L·c ËÚÓ·e ÔÏÈ‡‰20ÔÈ˙˙BÏÂ ,21B˙B‡ ƒ¿«»ƒ»ƒ¿«¿«¿¿ƒ
‰a¯‰22ÔÈÎ„Â ,23ÔÈ˜È˜¯ ‰NÚiL „Ú B˙B‡24, «¿≈¿»ƒ«∆≈»∆¿ƒƒ

ÔÈLaÈÓe25‰·È˙k ˙ÚL·e .B˙B‡ ÔÈÚÈˆÓe B˙B‡ ¿«¿ƒ«¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»
ÌÈˆÙÚ ÈÓa e‰¯BL26Ì‡L ;Ba ·˙BÎÂ ,B· ‡ˆBiÎÂ ≈¿≈¬»ƒ¿«≈¿≈∆ƒ

˜ÁÓ ‰È‰È ,ep˜ÁÓz27ÔÓ ‰ÂˆnL ,BÈc‰ e‰ÊÂ . ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»¿∆«¿∆ƒ¿»ƒ
¯Á·n‰28·˙k Ì‡Â .˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ Ba ·zÎÏ «À¿»ƒ¿…¿»ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»«
ÔzLÏL29Ìez˜˜Â ‡ˆÙÚ ÈÓa30BÈ‡Â „ÓBÚ ‡e‰L , ¿»¿»¿≈«¿»¿«¿«¿∆≈¿≈

ÌÈ¯Lk ,˜ÁÓ31. ƒ¿»¿≈ƒ

שמשחירים 17) עד שמנים, בעשן זכוכית כלי שמעשנים
הגאונים). בשם שם וברש"י כג. (שבת השחרורית וגוררים

מהעץ.19)לשים.18) הנוטפת שהדבש 20)לחלוחית
והרי  ריר לו "ויש סמיך שהוא מתוך השרפים, לגיבול מועיל
פ"ז, אוכלין טומאת הל' רבינו (מלשון כדבק" נמשך הוא

בתלמוד 21)ה"ד). נזכרת "לתיתה" ולשון מרטיבים,
ועוד). לו. ובדבש.22)(פסחים האילן בשרף

ח).23) יא, (במדבר במדוכה" דכו "או דק 24)מלשון
שטוחות. הוא 25)כעוגות שהדיו מבואר כ. נדה במסכת

בו". ובדק דיו של קורט בקע אמי, "רבי נאמר: ושם יבש,
שח 26) והוא אלון צבעו פרי את קולטים העפצים ומי ור,

שלא  הכתב את להעמיד העפצים מטבע וכן ומשחירים,
להעמיד  העפצים במי הדיו את שורים ולפיכך בקלות, ימחק
רבינו"). "תשובות במוספנו (ראה ולקיימו. הכתב את

בכתיבה,27) טעות תיקון לצורך למחקו תרצה אם כלומר,
למחקו. הוא 28)תוכל וגם הצורך לעת להמחק שניתן

שהדיו  מצריך קנט.) דף תרומה (פרשת וב'זוהר' מעץ, עשוי
העץ. מן הבאים מדברים תפילין 29)יעׂשה ספרים, ֵֶָ

בלע"ז 30)ומזוזות. ונקראת הנחושת, חומצת
ועוד) מ"ד, פ"יב, (שבת במשנה ונזכרת "ויטריאולו".
ימחק  שלא הדיו מראה את להעמיד הקנקנתום ומטבע
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(סוטה  לרבינו המשנה בפירוש וראה תמחקנו. אם אפילו
מ"ד). ב, הואיל 31)פרק לכתחילה, בו כותבים אין אבל

להמחק. ניתן ואינו

.‰ÈÈqÓ ‰LÓÏ ¯Ó‡pL ,‰ÎÏ‰‰ ‰ËÚn ‰Ó ,ÔkŒÌ‡ƒ≈«ƒ¬»«¬»»∆∆¡«¿∆ƒƒ«
,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡L ËÚÓÏ ?BÈ„a ÌÈ·e˙Î eÈ‰iL∆ƒ¿¿ƒƒ¿¿«≈¿»ƒ≈ƒ¿ƒ

Ì„‡‰ ÔB‚k32·˙k Ì‡L ;Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ˜¯i‰Â ¿»»…¿«»…¿«≈»∆∆ƒ»«
˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ˙BÊeÊn· B‡ ÔÈlÙz· B‡ ÌÈ¯Ùqa«¿»ƒ«¿ƒƒ«¿¬ƒ««

·‰Ê· B‡ ,ÔÈBÚ·ˆ ÈÈÓ ¯‡La33.ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒ¿»»¬≈≈¿ƒ

אדום)32) (צבע בסיקרא למגילה "כתבה ע"א: יז, מגילה
בדיו". כתובה שתהא עד בו יצא ע"ב:33)לא קג, שבת

האזכרות  את שכתב או בדיו, שלא תורה) (ספר "כתב
בין  חילוק ואין יגנזו", אלו הרי - בזהב הקב"ה) (שמות
במשנה  כמבואר ומזוזות, תפילין לכתיבת ספרים כתיבת
"כתב  אלא אמרו שלא ואףֿעלֿפי מ"ח). א, פרק (מגילה

אלא ‰‡Â¯ÎÊ˙את האותיות לשאר הואֿהדין בזהב",
מעלתן  שלרוב לומר תטעה שאל ה"אזכרות" את שמדגישים
ויש  (כסףֿמשנה). נוי משום זהב להכתב הן ראויות
עוד  מוכשרים שאינם "יגנזו" שם שנאמר מפני מתרצים:
לגרוד  שאיֿאפשר ב"אזכרות" אלא יתכן לא וזה לתיקון,
בשאר  אבל השם, את למחוק אסור שהרי מעליהן הזהב את
אין  בדיו, ולכתבן לגררו אפשר הרי זהב, שכתבן אותיות

לב). סי' או"ח יוסף' ('בית ההיא היריעה את לגנוז צריך

.Â?„ˆÈk .ÒBËÒeÒÎe„Â ÛÏ˜e ,ÏÈÂb :Ô‰ ˙B¯BÚ LÏL»≈¿ƒ¿»¿¿¿≈«
epnÓ ¯ÚN‰ ÔÈ¯È·ÚÓe ,‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ¯BÚ ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»«»«¬ƒƒ«≈»ƒ∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÁÏÓa B˙B‡ ÔÈÁÏBÓ CkŒ¯Á‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿««»¿ƒ¿∆«¿««»
B· ‡ˆBiÎÂ ,‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a B˙B‡ ÔÈ„aÚÓ34 ¿«¿ƒ¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈

Ú‰ ˙‡ ÔÈˆeÎnL ÌÈ¯·cÓ‡e‰ ‰ÊÂ ;B˙B‡ ÔÈ˜fÁÓe ¯B ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿∆
ÏÈÂb ‡¯˜p‰35. «ƒ¿»¿ƒ

מועיל 34) שהוא בסיד, שהוא שלנו לעיבוד רבינו כיון
יט.). למגילה ('תוספות' עפצים תשובת 35)כעיבוד

של"ב). סימן תשובה, (שערי הגאונים

.Êe˜lÁÂ ,B¯ÚN e¯È·Ú‰L ¯Á‡ ¯BÚ‰ eÁ˜Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»««∆∆¡ƒ¿»¿ƒ¿
„Ú ,ÔÈNBÚ ÔÈ„aÚ‰L BÓk ,ÌÈLÏ BÈ·Úa B˙B‡¿»¿ƒ¿«ƒ¿∆»«¿»ƒƒ«
,¯ÚN‰ ÏennL ‡e‰ ,˜c „Á‡ :˙B¯BÚ ÈL eÈ‰iL∆ƒ¿¿≈∆»«∆ƒ«≈»
B˙B‡ e„aÚÂ ;¯Na‰ ÏennL ‡e‰Â ,‰·Ú „Á‡Â¿∆»»∆¿∆ƒ«»»¿ƒ¿
B· ‡ˆBiÎÂ ‡ˆÙÚa CkŒ¯Á‡Â ,ÁÓ˜a CkŒ¯Á‡Â ÁÏÓa¿∆«¿««»¿∆«¿««»¿«¿»¿«≈
ÏennL ‰ÊÂ ,ÛÏ˜ ‡¯˜ ¯ÚN‰ ÏennL ˜ÏÁ‰ ‰Ê -∆«≈∆∆ƒ«≈»ƒ¿»¿»¿∆∆ƒ

ÒBËÒeÒÎe„ ‡¯˜ ¯Na‰36. «»»ƒ¿»¿¿

האי 36) רב בשם "דוכסוסטוס" ערך ב'הערוך' מפורש זה כל
מדי  שבלשון בשר, מקום פירושה ודוכסוסטוס, גאון.
סלוני  דוך כמו מקום, זה - ו"דוך" סוסטוס. לבשר קוראים
רבינו: בדברי הגירסא התימנים, ובכת"י יד.). ב"ב ('תוספות'
החלק  וזה דוכסוסטוס. נקרא השיער שממול החלק "זה
רבינו". "תשובות במוספנו וראה קלף". נקרא הבשר שממול

.Á‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iL ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿¿ƒ≈∆»
ÏÈÂb‰ ÏÚ37¯ÚN‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,38eÈ‰iLÂ , ««¿ƒ¿¿ƒƒ¿«≈»¿∆ƒ¿

¯Na‰ ÌB˜Óa ÔÈ·˙BÎÂ ,ÛÏw‰ ÏÚ ÔÈlÙz‰ ÔÈ·˙BÎ39, ¿ƒ«¿ƒƒ««¿»¿¿ƒƒ¿«»»

ÔÈ·˙BÎÂ ,ÒBËÒeÒÎec ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ÔÈ·˙BÎ eÈ‰iLÂ¿∆ƒ¿¿ƒ«¿»«¿¿¿¿ƒ
ÚN‰ ÌB˜Óa¯40,¯ÚN ÌB˜Óa ÛÏw‰ ÏÚ ·˙Bk‰ ÏÎÂ . ƒ¿«≈»¿»«≈««¿»ƒ¿≈»

- ¯Na ÌB˜Óa ÒBËÒeÒÎec·e ÏÈÂba ·˙kL B‡∆»««¿ƒ«¿¿ƒ¿»»
ÏeÒt41. »

גויל 37) רק שהוזכר בתלמוד, מקומות בהרבה מצינו שכן
יד: ב"ב במסכת מבואר וכן נד: גיטין ראה תורה, בספר
(שבת  הר"ן שהוכיח וכמו בארון, והניחו משה שעשה בס"ת

השיער 38)פ"ח). במקום כי ה"ט) (פ"א, מגילה ירושלמי
לכתיבה. ונוח היטב מעובד הבשר.39)הוא לצד

החתך,40) במקום שכתיבתן נמצא עט:), (שבת השיער לצד
ב"הערוך" (מובא גאון האי ורב בזה, זה חיבורן במקום
כה, (משלי דבר" הסתר אלהים "כבוד לזה סימן נתן הנ"ל)

הסתר. במקום היא שהכתיבה (מגילה 41)ב) ירושלמי
עט:). (שבת ובבלי ה"ט), פ"א,

.ËÌ‡ ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‡È‰ CkL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»ƒ¬»»¿∆ƒƒ«ƒ
,ÏÈÂb ¯Ó‡ ‡ÏÂ ;¯Lk ,ÛÏw‰ ÏÚ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙k»«≈∆»««¿»»≈¿…∆¡«¿ƒ
,¯Ùq‰ ÂÈÏÚ ·˙k Ì‡L ,ÒBËÒeÒÎec ËÚÓÏ ‡l‡∆»¿«≈¿¿∆ƒ»«»»«≈∆

ÏeÒt42ÏÚ B‡ ÛÏw‰ ÏÚ ‰ÊeÊn‰ ˙‡ ·˙k Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈ƒ»«∆«¿»««¿»«
¯Lk ,ÏÈÂb‰43‡l‡ ÒBËÒeÒÎec ÏÚ e¯Ó‡ ‡Ï ; «¿ƒ»≈…»¿«¿¿∆»

‰ÂˆÓÏ44. ¿ƒ¿»

(ספר 42) כותבים אמרו: ה"ט) פ"א, (מגילה שב'ירושלמי'
ודוכסוסטוס  וכו' הקלף ועל שיער, במקום הגויל על תורה)
וכן  ספרֿתורה, עליו כותבין שאין הרי שם, הוזכר לא
לכתוב  היום נוהגים ואנו ה"ד). (פ"א, סופרים' ב'מסכת
שהגויל  מהגויל, מובחר יותר הוא כי קלף על ספרֿתורה
הצדדים. משני מעובד והקלף השיער, מצד אלא מעובד אינו

ס"ג). רעא סי' (יו"ד ביותר כבד הגויל עט,43)וגם שבת
שהיא  מפני הקלף על כותבה היה מאיר "רבי ע"ב:
למשה  "הלכה (שם) שאמרו מה כרחך ועל משתמרת".
ומכאן  למצוה. אלא אינו דוכסוסטוס" על מזוזה מסיני
שבזמננו  להעיר, וכדאי (כסףֿמשנה). הגויל על גם שכשרה
העליונה  הקליפה גוררים אלא לשנים העור חולקים אין
נשאר  ואינו הבשר מצד הרבה וגוררים השיער, שבמקום
סי' (או"ח הבשר לצד עליהם וכותבים בלבד, הקלף אלא
ומזוזה  תפילין לס"ת, לשלשתם: כשר זה וקלף ס"ז) לב,

ס"ו). רפח סי' שני 44)(יו"ד נגמרו אלו הלכות עם
ה"ג). לעיל (ראה בכתיבתן. בתפילין השייכים הדברים
הנוגעים  הדינים כל בפרוטרוט רבינו מפרש ואילך מכאן
בחיפוי  השייכים הדברים שמונת את האלה. הדברים לשני

פ"ג. לקמן רבינו מונה וברצועותיהן, התפילין

.È¯BÚ ÈabŒÏÚ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿««≈
ÌÈ‡Óh‰ ‰iÁÂ ÛBÚÂ ‰‡ÓË ‰Ó‰a45ÔÈ·˙Bk Ï·‡ . ¿≈»¿≈»¿¿«»«¿≈ƒ¬»¿ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯B‰Ë ÛBÚÂ ‰iÁÂ ‰Ó‰a ¯BÚ ÈabŒÏÚ««≈¿≈»¿«»»¿ƒ«¬ƒ
˙BÏ·46˙BÙ¯Ëe47¯BÚ ÈabŒÏÚ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â .Ô‰lL ¿≈¿≈∆»∆¿≈¿ƒ««≈

‡Ó‰f‰ ÈtÓ ,¯B‰h‰ ‚c‰48˙˜ÒBt ‡Ó‰f‰ ÔÈ‡L , «»«»ƒ¿≈«À¬»∆≈«À¬»∆∆
d„eaÚa49. ¿ƒ»

(שמות 45) שנאמר ה"ט) (פ"יא, מגילה וירושלמי קח. שבת
ואלה  בפיך, המותר מן - בפיך ה' תורת תהיה למען ט): יג,
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באכילה. אסורים הרי או 46)הטמאים נשחטו, ולא שמתו
כהלכה. נשחטו מין 47)שלא בגופן נמצא אבל שנשחטו,

מ"א). (פ"ג, בחולין המנויים טריפה מיני משמונהֿעשר
הם הרי בפינו", "מותרים אלה שאין ‰ÂÓ˙¯ואע"פ ÔÈÓÓ.

שנתחייבו  אדם בני "לשני זה שם) (שבת, חז"ל משלו ויפה
איספקליטור  הרגו ואחד מלך, הרגו אחד למלכות, הריגה
שהרגו  זה אומר, הוי משובח? מהן איזה הטבחים) (שר

בוראן. ע"י  לקו אלו וגם שם.49)הלכלוך.48)מלך"
ספר'). ('קרית תמה כתיבה עליו לכתוב ואיֿאפשר

.‡ÈÏL B‡ ÔÈlÙz ÏL ÛÏ˜e ,‰¯BzŒ¯ÙÒ ÏL ÏÈÂb¿ƒ∆≈∆»¿»∆¿ƒƒ∆
ÔÓLÏ Ô˙B‡ „aÚÏ CÈ¯ˆ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ50Ô„aÚ Ì‡Â . ≈∆»»ƒ¿«≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿»

ÔÈÏeÒt ,ÔÓLÏ ‡lL51,È˙ek‰ Ô„aÚ Ì‡ CÎÈÙÏ . ∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿»«ƒ
‰Ê ¯BÚ „aÚÏ È˙ekÏ BÏ e¯Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏeÒt¿ƒ««ƒ∆»«¿«ƒ¿«≈∆
ÏÚ È˙ek‰L ,ÔÈÏeÒt - ÔÈlÙz‰ ÌLÏ B‡ ¯Ùq‰ ÌLÏ¿≈«≈∆¿≈«¿ƒƒ¿ƒ∆«ƒ«

B˙B‡ ¯ÎBN‰ ˙Úc ÏÚ ‡Ï ,‰NBÚ ‡e‰ BÓˆÚ ˙Úc52; «««¿∆…««««≈
BÓLÏ ‰NÚÓ CÈ¯vL ¯·c Ïk ,CÎÈÙÏ53e‰NÚ Ì‡ , ¿ƒ»»»»∆»ƒ«¬∆ƒ¿ƒ»»

dÓLÏ ‰„aÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ ‰ÊeÊÓe .ÏeÒt ,È˙ek‰54. «ƒ»¿»≈»¿ƒ»«¿»»ƒ¿»

השיער,50) מהם להעביר הסיד לתוך העורות את כשנותן
ספרֿתורה, לקדושת אלו עורות מעבד אני לומר: הוא צריך

תפילין. לקדושת מח,51)או סנהדרין ע"ב; נד, גיטין
צורך 52)ע"ב. לשם לעבדו בלבו גמר ושמא כג. גיטין
לשם 53)אחר. כתוב שיהיה שצריך הגט כתיבת כגון

ראה  ציצית. לשם טויה הצריכים ציצית חוטי וכן זו. אשה
ה"יא). (פ"א, ציצית הל' נותן 54)לקמן בתשובתו רבינו

תפילין  של ועצמן ספרֿתורה, של שעצמו "לפי לזה, טעם
מיוחדת, כחשיבות לשמן, לעבדן צריך ולפיכך המצוה, הן
מזוזה  של ועצמה רבים, ימים שיעמדו כדי בעבודתן שיזהר
בה, שחייב הבית מפני אלא מצוה תחשב ולא המצוה אינה
כ"ה) ליפסיאה, הרמב"ם, (תשובות מזוזה אין בית אין ואם
ראיה  שהביאו "תפילין" ד"ה ב'תוספות' מב: מנחות וראה
ניקחות  "מזוזות שאמרו: שם הש"ס מסוגיית רבינו לדעת
וגדולי  כשרות. לשמן נעבדו לא שאפילו מפני - אדם" מכל

יומא האח  ב'ירושלמי' מפורשת ברייתא שזוהי הראו רונים
עליו  לכתוב מותר קמיע, לשם שעיבדו "עור ה"ו): (פ"ג,
(ראה  לשמה. עיבוד צריכה מזוזה שאין מפני מזוזה"

שם). קרבן' ב'שיורי

.·È‰¯BzŒ¯ÙÒ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ,ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰¬»»¿∆ƒƒ«∆≈¿ƒ≈∆»
ËeË¯N· ‡l‡ ‰ÊeÊÓ ‡ÏÂ55¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈlÙz Ï·‡ ;ÔÈÎÈ ¿…¿»∆»¿ƒ¿¬»¿ƒƒ≈»¿ƒƒ

ËeË¯N56ÔÈlÙz ·zÎÏ ¯zÓe .ÔÈtÁÓ Ô‰L ÈÙÏ , ƒ¿¿ƒ∆≈¿ÀƒÀ»ƒ¿…¿ƒƒ
˙BiL¯t ÔÈÒ¯Bb Ïk‰L ,·˙k‰ ÔÓ ‡lL ‰ÊeÊÓe¿»∆…ƒ«¿»∆«…¿ƒ»»ƒ

el‡57˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ ·zÎÏ ¯eÒ‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒ Ï·‡ ; ≈¬»≈∆»»ƒ¿…¬ƒ««
·˙k‰ ÔÓ ‡lL58. ∆…ƒ«¿»

כדי 55) ישרים, קוים ועושים בסכין או בקנה שמסרגלים
ה"ט). פ"א, מגילה (ירושלמי וישרה, יפה תהיה שהכתיבה

ע"ב.56) לב, אבל 57)מנחות נראה, הכתב ואין מכוסות,
ויש  להסירה. יכול שבנקל כלֿכך מחופה אינה המזוזה
דק  והוא הקלף, על נכתבות שהתפילין מפני מפרשים:
הל' יוסף' ('נמוקי השירטוט מחמת יקרע ושמא הרבה,

טוב  שירטוט, בלא השורה ליישר יודע שאינו ומי מזוזה).
שנאמר: הכתב, ליישר כדי - בתפילין גם - שישרטט הוא
סי' או"ח ('טור', במצוות לפניו התנאה ואנוהו" אלי "זה

קלג:). שבת וראה יטעה 58)לב. שמא והטעם, שם.
ויתירות. בחסרות

.‚È,ÒB¯B˜Èt‡ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»∆ƒ
eÙ¯NÈ59¯ÓeÓ Ï‡¯NÈ B‡ ,È˙ek Ô·˙k .60¯ÒBÓ B‡ , ƒ»¿¿»»ƒƒ¿»≈»≈

Òp‡ „Èa61‰M‡ B‡ ,„·Ú B‡ ,62ÔË˜ B‡ ,63el‡ È¯‰ - ¿««»∆∆ƒ»»»¬≈≈
- "Ìz·˙Îe" ,"Ìz¯L˜e" :¯Ó‡pL ,eÊbÈÂ ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿∆∆¡«¿«¿»¿«¿»

·˙BkL ‡e‰ ,da ÔÈÓ‡Óe ‰¯ÈLw‰ ÏÚ ¯‰ÊnL Ïk64. …∆À¿»««¿ƒ»«¬ƒ»∆≈
Ô·˙Î ÈÓ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÒB¯B˜Èt‡ „È· e‡ˆÓ65- ƒ¿¿¿«∆ƒ¿≈≈«ƒ¿»»

¯Lk - È˙ek „È· e‡ˆÓ .eÊbÈÌÈ66ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â . ƒ»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿≈ƒ¿≈¿ƒ
ÏÚ ¯˙BÈa ÌÈ˙ek‰ ÔÓ ˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿≈«

ÔÏÊ‚Ïe Ô·‚Ï Ô˙B‡ ÏÈb¯‰Ï ‡lL ,Ì‰ÈÓc67. ¿≈∆∆…¿«¿ƒ»¿»¿»¿»¿»

והואיל 59) השם... בקדושת מאמין "שאינו ע"ב: מה, גיטין
להניח  שלא כדי לשרפו ומצוה השם, נתקדש לא כן ודעתו
התורה  יסודי הל' רבינו (לשון למעשיהם" ולא למינים שם

ה"ח). הדפוסים:60)פ"ו, ובשאר מנטובה. דפוס כגירסת
תשובה  הלכות וראה דתו, שהמיר - משומד מומר. ישראל

ה"ט). זרוע 61)(פ"ג, בעל איש ביד ישראל ממון מוסר

ה"יב). מצוותֿעשה 62)(שם, על מצווים אינן אלה שנים
רק  שנוהגת תפילין ממצות פטורים וממילא גרמן. שהזמן

בשבת. ולא בחול בלילה, ולא חיוב 63)ביום בר שאינו
נאמר:64)מצוות. שהרי לתפילין, הוקשה מזוזה וכתיבת

במזוזה  "כתיבה" ועיקר ביתך", מזוזות על "וכתבתם
חמורה  שקדושתו ספרֿתורה פסולין, שאלו ומכיון כתובה.

כלֿש  יגנזו,לא כולם לפיכך רפא), סי' יו"ד יוסף', ('בית כן
נכתבו  שלא נשרפים, אינם אבל למצוותם, ראויים שאינם

מה:). (גיטין המין ככתיבת ע"ז, הוא,65)לשם ספק כי
מצאן. או בעצמן כתבן יודע 66)אם אינו גוי סתם כי

ישראל. מידי שלקחן לתלות ויש שם.67)לכתבן,

.„È¯BÚ ÈabŒÏÚ Ô·˙kL ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿∆¿»»««≈
˙B¯BÚ ÈabŒÏÚ B‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÛBÚÂ ‰iÁ ,‰Ó‰a¿≈»«»»«¿≈ƒ««≈

ÔÈ„aÚÓ ÌÈ‡L68ÏÚ ÔÈlÙ˙e ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙kL B‡ , ∆≈»¿À»ƒ∆»«≈∆»¿ƒƒ«
ÔÈÏeÒÙ el‡ È¯‰ - ÔÓLÏ Ô„aÚ ‡lL ¯BÚ69. ∆…ƒ¿»ƒ¿»¬≈≈¿ƒ

ה"ו.68) לעיל כמפורש ובעפצים, בקמח עובדו שלא
מדובר 69) ששם אלא (ה"יֿי"א) לעיל נשנית כבר זו הלכה

וכאן  אלו, לכתיבת העורות שפסולים נכתבו, לא כשעוד
אלו, פסולים עורות על וכתבן עבר שאם רבינו משמיענו

פסולין והתפילין הס"ת בדיעבד.‡ÂÏÈÙהרי

.ÂË˙ÚL·e ,‰ÊeÊÓ B‡ ÔÈlÙ˙ B‡ ‰¯BzŒ¯ÙÒ ·˙Bk‰«≈≈∆»¿ƒƒ¿»ƒ¿«
‰ek BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ‰·È˙k70‰¯kÊ‡ ·˙ÎÂ ,71ÔÓ ¿ƒ»…»¿»«»»¿»««¿»»ƒ

ÔÈÏeÒt - ÔÓLÏ ‡lL Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰72,CÎÈÙÏ . »«¿»∆»∆∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»
,BÓBÏLa Ï‡BL Ï‡¯NÈ CÏÓ elÙ‡ ,ÌM‰ ˙‡ ·˙Bk‰«≈∆«≈¬ƒ∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿

ep·ÈLÈ ‡Ï73˙BÓL ‰LÏL B‡ ÌÈL ·˙BÎ ‰È‰ ;74, …¿ƒ∆»»≈¿«ƒ¿»≈
.·ÈLÓe Ì‰ÈÈa ˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ≈≈∆≈ƒ

השם.70) קדושת לשם זו אזכרה שכותב לחשוב שצריך
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הקב"ה.71) משמות מה,72)שם ושם ע"ב; נד, גיטין
(ירושלמי 73)ע"ב). ויפסול יכוין ולא דעתו יסיח שמא

העולם  אומות ממלכי מלך אם אבל ה"א), פ"ה, ברכות
(כסףֿמשנה). יהרגנו שלא כדי ישיבנו, בשלומו, שואל

ה'74) אלהים אל ד); ו', (דברים ה' אלהינו ה' כגון:
כגון  מפרשים: ויש א). (נ, בתהלים וכן כב); כב, (יהושע
היה  שלא מפני כתבם שלא רבים שמות ביריעה שהניח

אחת. בבת עכשיו לכתבם ובא מקום להם והניח טהור,

.ÊËÒBÓÏw‰ ˙‡ Ï·Bh‰75‡Ï ,ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ «≈∆«À¿ƒ¿…∆«≈…
ÌM‰ ˙B‡Ó ÏÈÁ˙È76˙B‡Ó ‡e‰ ÏÈÁ˙Ó Ï·‡ , «¿ƒ≈«≈¬»«¿ƒ≈

ÔÈa B˙B‡ ‰ÏBz - Blk ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ ÁÎL .ÂÈÙlL∆¿»»»«ƒ¿…∆«≈À∆≈
˙BËÈM‰77B˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ÌM‰ ˙ˆ˜Ó Ï·‡ . «ƒ¬»ƒ¿»«≈«ƒ»ƒ¿»

ÈeÏ˙78˙ˆ˜Ó ·˙Bk ,ÁÎL Ì‡ ˙B·z‰ ¯‡L·e .ÏeÒt , »»ƒ¿»«≈ƒ»«≈ƒ¿»
ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏ d˙ˆ˜Óe ‰ËÈMa ‰·z‰«≈»«ƒ»ƒ¿»»¿»¿»«∆¿»ƒ

ÈlÙ˙e ‰ÊeÊÓa Ï·‡ ,‰¯BzŒ¯ÙÒa ?ÌÈ¯eÓ‡ÔÈ‡ ,Ô ¬ƒ¿≈∆»¬»ƒ¿»¿ƒƒ≈
elÙ‡ ÁÎL Ì‡ ‡l‡ ;˙Á‡ ˙B‡ elÙ‡ Ô‰a ÔÈÏBzƒ»∆¬ƒ∆»∆»ƒ»«¬ƒ

·˙kM ‰Ó ÊBb ,˙Á‡ ˙B‡79¯zÓe .˙¯Á‡ ·˙BÎÂ ««≈«∆»«¿≈«∆∆À»
„¯b‰ ÌB˜Ó ÏÚ ÌM‰ ˙‡ ·zÎÏ80˜Án‰ ÌB˜Ó ÏÚÂ ƒ¿…∆«≈«¿«∆∆¿«¿«¿»

ÔlÎa81. ¿À»

מתרגם 75) ב) מה, (תהלים מהיר" סופר "עט סופרים. עט
ספרא. קולמוס הדיו 76)יונתן: לשפוך הקולמוס שדרך

השם  על הדיו תיפול ושמא מרובה, דיו בו יש אם אחת בבת
ה"ו). פ"ה, סופרים (מס' למחקו השורות,77)ויצטרך בין

הדפים. בין לא ע"ב.78)אבל ל, ירושלמי 79)מנחות
"והיו  ומזוזה: בתפילין שנאמר ה"ט). (פ"א, מגילה
בתורה  האמור כסדרן כתובות שיהיו יהיו, בהוויתן הדברים"
לתלות  איֿאפשר ולפיכך ה"א), פ"ה, מזוזה הל' לקמן (ראה
ואין  כסדרן". "שלא זה כי הבאה, התיבה שכתב אחרי האות
לאות. אות או לפרשה פרשה הקדים אם בין הפרש

זה 80) - מחק נתייבשה, שהדיו אחרי שנגרר זה - גרר
נאה  הגרר מקום על והכתיבה לחה, שהכתיבה בעוד שנמחק
לכתוב  שכח ואם במקום, כתם שום נשאר לא כי יותר,
וכותב  המאוחרת, התיבה את מוחק או גורר הוא הרי השם,

ל:). (מנחות המחק מקום על השם את בין 81)במקומה
עד  למעלה מלמטה שגורר ומזוזה, בתפילין בין בספרֿתורה
כסדרן  הלאה לכתוב וממשיך השם, וכותב השם, מקום
בתפילין  האות לתלות אבל סק"ב). רפח, סי' יו"ד (ש"ך,

מעכב". ש"סדרן מפני אסור ובמזוזה

.ÊÈCt‰Ï Ì‰Ï ¯eÒ‡ ,˙BÊeÊÓe ÔÈlÙz ,ÌÈ¯ÙÒ È·˙Bk¿≈¿»ƒ¿ƒƒ¿»»∆¿«≈
‰Èt ÏÚ ‰ÚÈ¯È‰82„‚a ‰ÈÏÚ N¯Bt ‡l‡ ,83B‡ «¿ƒ»«»∆»∆»≈»∆»∆∆

dÏÙBÎ84. ¿»

בזיון 82) משום אבק עליו יעלה שלא הכתב על להגן
צח.). על 83)(עירובין להפכה מוטב בגד, לו אין אם אבל

גדול  יותר בזיון בזה יש כי פניה, על להשאירה ולא הכתב
טז). הלכה פ"ג, סופרים ובמסכת בשום 84)(שם. כלומר:

סי' (יו"ד הב"ח וכתב פניו. על הכתב את ישאיר לא פנים
לחוץ  ויצא פתוח ספר שום להניח לאדם שאסור רע"ו):
לחכמי  שידוע שם): (יו"ד, הש"ך והוסיף במפה. יכסנו אלא

על  "דפים "שומר והוא ש"ד, נקרא אחד מלאך שיש האמת,
תלמודו. שמשכח ויוצא, פתוח ספר שמניח מי

.ÁÈ¯Á‡ ¯ÙBq‰ ¯Ó‡L ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ,‰¯BzŒ¯ÙÒ≈∆»¿ƒƒ¿»∆»««≈««
Ô‰aL ˙B¯kÊ‡‰ Èz·˙Î ‡Ï :B„È ˙ÁzÓ e‡ˆiL∆»¿ƒ««»…»«¿ƒ»«¿»∆»∆

ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ !ÔÓLÏ85„ÈÒÙ‰Ï ‡e‰ ÔÓ‡ Ï·‡ , ƒ¿»≈∆¡»¿»¿»¬»∆¡»¿«¿ƒ
B¯ÎN Ïk86?ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .87‡Ï ‡nL »¿»¿»»≈∆¡»¿»¿»∆»…

Á˜Bl‰ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ï ‡l‡ Ôek˙88‰Ê ÏÚ B‡ ƒ¿«≈∆»¿«¿ƒ««≈««∆
B¯ÎNL89‰ÓB„Â ,90‡l‡ BÊ ‰¯ÈÓ‡a „ÈÒÙÓ BÈ‡L ∆¿»¿∆∆≈«¿ƒ«¬ƒ»∆»

˙B¯kÊ‡‰ ¯ÎN91B‡ ‰Ê ‰¯BzŒ¯ÙÒ :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏ . ¿«»«¿»¿ƒ»ƒ»«≈∆»∆
- !ÔÓLÏ ˙B„aÚÓ ÌÈ‡ Ô‰lL ˙B¯BÚ ,el‡ ÔÈlÙ¿̇ƒƒ≈∆»∆≈»¿À»ƒ¿»
È¯‰L ,ÔÏÒÙÏ ÔÓ‡ ,B¯ÎN „ÈÒÙ‰Ï ÔÓ‡pL CBzÓƒ∆∆¡»¿«¿ƒ¿»∆¡»¿»¿»∆¬≈
ÔÈ‡ ,ÔÓLÏ ÔÈ„aÚÓ ˙B¯BÚ‰ ÔÈ‡ Ì‡L ,ÌÈÚ„BÈ Ïk‰«…¿ƒ∆ƒ≈»¿À»ƒƒ¿»≈

ÏÏk BÏ ¯ÎN92. »»¿»

הלוקח.85) את להקניט נתכוין לדבריו 86)שמא שהרי
האזכרות  נכתבו שלא ספר וכל לשמן, האזכרות נכתבו לא

לבעליו. כלום שוה אינו - לשמו מתוך 87)שבו ַֹנאמר
לפסלן? נאמן יהא שכרו, להפסיד שמתכוין 88)שנאמן

בשבילו.89)לצערו. וטועה.90)לכתוב  חושב והוא
שכתב 91) האזכרות בגלל שכרן כל שיפסיד יודע שאינו

לשמן. רק 92)שלא נתכוין ולא שכרו, כל שיפסיד ויודע
מזוזה  הלא כי מזוזה, רבינו מנה לא כאן הלוקח. את לצער
כל  מקור ה"יא. לעיל כמבואר לשמה, עיבוד צריכה אינה

נד:). (גיטין זו הלכה

.ËÈ·˙Îa ‡l‡ ,‰ÊeÊÓe ÔÈlÙz ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ¿ƒƒ¿»∆»ƒ¿«
˙È¯eM‡93ÈÂÈa Û‡ ·zÎÏ ÌÈ¯Ùqa e¯Èz‰Â .94.„·Ïa «ƒ¿ƒƒ«¿»ƒƒ¿…«ƒ»ƒƒ¿»

Ú˜L ¯·Îe95CÎÈÙÏ ,„·‡Â LazLÂ ÌÏBÚ‰ ÔÓ ÈÂÈ ¿»ƒ¿«¿»ƒƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«¿ƒ»
CÈ¯ˆÂ .˙È¯eM‡ ‡l‡ ÔzLÏL ÌBi‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ«¿»¿»∆»«ƒ¿»ƒ
ÏkL ,˙B‡a ˙B‡ ˜a„˙ ‡lL È„k ,Ô˙·È˙Îa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»¿≈∆…ƒ¿«¿∆»

ÏeÒt ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó dÏ ÛÈwÓ ¯BÚ‰ ÔÈ‡L ˙B‡96. ∆≈»«ƒ»≈«¿«∆»»
,ÏÎÒ ‡ÏÂ ÌÎÁ ‡Ï BÈ‡L ,˜BÈz‰ ÔÈ‡L ˙B‡ ÏÎÂ¿»∆≈«ƒ∆≈…»»¿…»»

ÏeÒt - d˙B¯˜Ï ÏBÎÈ97˙¯eˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . »ƒ¿»»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«
Â"‡Â ‡ÏÂ Â"‡ÂÏ „"ei‰ ‰Ó„˙ ‡lL ,˙Bi˙B‡‰»ƒ∆…ƒ¿∆«¿»¿…»
˙"Ï„ ‡ÏÂ ,Û"ÎÏ ˙"È· ‡ÏÂ ˙"È·Ï Û"Î ‡ÏÂ ,„"eÈÏ¿¿…»¿≈¿…≈¿»¿…»∆

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,˙"Ï„Ï L"È¯ ‡ÏÂ L"È¯Ï98„Ú , ¿≈¿…≈¿»∆¿≈…«≈»∆«
Ô‰· ‡¯Bw‰ Ïk ıe¯iL99. ∆»»«≈»∆

הכת 93) אשורי,"הוא ונקרא לישראל, תורה ניתנה שבו ב
בנות  אשרוני כי מלשון: שבכתב, (המובחר) המאושר שהוא
דמיון  בו יפול ולא משתנה אינו זה שכתב יג) ל , (בראשית
אות  נדבק ואינו מתדמות בלתי שאותיותיו לפי לעולם,
(מלשון  הכתבים" בשאר כזה ואין כתיבתו בשיטת באות
כב. סנהדרין וראה מ"ה) פ"ד, ידים למשנה, בפירושו רבינו
אשורית? נקראת "למה אומרים: יש בזה. דעות חילוקי

עזרא. בימי מאשור", עמהם יוונית 94)שעלה לשון
הטעימו  ה"ט) פ"א, (שם, ובירושלמי ט.) (מגילה וכתבה
אלא  צרכה כל להיתרגם יכולה התורה שאין ומצאו "בדקו
יפת  הפסוק: את עליה המליצו ט:) (מגילה וחז"ל יונית",
"יפיותו  כז) ט, (בראשית שם באהלי וישכון ליפת אלהים
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ב"פירוש  ורבינו שם". באהל יהא יוונית) לשון (היא יפת של
לשון  שנשתנה "ומה יאמר: מ"א) פ"ב, (מגילה המשנה"
והטעם: אצלם... מובן שהיה לפי הלשונות, משאר יווני
לתלמי  יוון בלשון התורה פירשו (החכמים) שהם מפני
אצלם  שהיתה עד העתקה אותה אצלם ונתפרסמה המלך,
אבל  אשורית". היתה וכאילו לשונם, כמו הלשון אותה
והיו  בהן: שנאמר מפני יוונית, נכתבות אינן ומזוזות תפילין

(שם). יהיו בהוייתן - האלה שפה 95)הדברים אותה
(כסףֿמשנה). המשנה חכמי בימי בה מדברים שהיו יוונית

ע"א.96) כט, תמרי,97)מנחות בר "רמי ע"ב: שם,
לו: אמרו בכור'. כל ה' 'ויהרג של הוא"ו רגל לו נפסקה
לומר  הוא שמחרף מבין חכם (שאם חכם שאינו תינוק הבא
(שהטיפש  טיפש ואינו "ויהרג") וקורא מעלה כלפי "ייהרג"
יקרא  אם שם רש"י - שלמה אות אלא לקרוא יודע אינו

פסול". - "ייהרג" אם כשר, - ע"ב.98)"ויהרג" קג, שבת
סי' או"ח בשו"ע מפורשת ודקדוקן, האותיות כתיבת וצורת

ל"ו. סי' או"ח וב'טור' ב,99)לב, (חבקוק הכתוב מלשון
ב).

.Î·˜p‰ ÈabŒÏÚ ·zÎÈ ‡Ï ,·e˜ ‰È‰L ¯BÚ100ÏÎÂ . ∆»»»…ƒ¿…««≈«∆∆¿»
;ÂÈÏÚ ·zÎÏ ¯zÓe ,·˜ BÈ‡ ÂÈÏÚ ˙¯·BÚ BÈc‰L ·˜∆∆∆«¿∆∆»»≈∆∆À»ƒ¿…»»

„aÚ˙pL ÛBÚ‰ ¯BÚ ÈabŒÏÚ ·zÎÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ101. ¿ƒ»À»ƒ¿…««≈»∆ƒ¿«≈
˙B‡‰ CB˙a ·w Ì‡ - ·zÎpL ¯Á‡ ¯BÚ‰ ·w102, ƒ«»««∆ƒ¿«ƒƒ«¿»

,˙Bi˙B‡ ¯‡La ÔÎÂ ,Ì"Ó CB˙ B‡ ‡"‰ CBz ÔB‚k¿≈≈¿≈ƒ¿»ƒ
¯Lk103C¯Èa ·w .104Ì‡ - ‰˜ÒÙpL „Ú ˙B‡ ÏL »≈ƒ«¿»≈∆«∆ƒ¿¿»ƒ

‰pnÓ ¯izL105‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ106‡e‰Â ;¯Lk ,107, ƒ¿«≈ƒ∆»¿…¿«»»≈¿
˙¯Á‡ ˙B‡Ï ‰Ó„˙ ‡lL108‰pnÓ ¯izL ‡Ï Ì‡Â ; ∆…ƒ¿∆¿«∆∆¿ƒ…ƒ¿«≈ƒ∆»

.‰ÏeÒt - ‰pË˜ ˙B‡ ‡ÏÓ¿…¿«»¿»

תמה,100) כתיבה - וכתבתם שנאמר: ע"א. קח, שבת
נפסקת. האות הנקב וע"י מופסקת, ולא מפני 101)שלימה

קח.). (שבת וקטנים דקים החלק 102)שנקביו בקלף
האות. עצמה 103)שבפנים שהאות ע"א. כט, מנחות

היא. האות.104)שלמה שלמעלה 105)רגל מהחלק
יו"ד.106)מהנקב. שם.108)ובלבד.107)אות

ה'תשפ"א  תשרי ח' ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הבתים;1) בתוך התפילין פרשיות שבכתיבת התגין דיני

שנפסקה. רצועה ודין הרצועות מעשה

.‡L‡¯ ÏL ÔÈlÙz‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk2ÔÈ·˙Bk ? ≈«¿ƒ∆«¿ƒƒ∆…¿ƒ
ÔÈÙÏ˜ Úa¯‡ ÏÚ ˙BiL¯t Úa¯‡3„Á‡ Ïk ÔÈÏÏB‚Â , «¿«»»ƒ««¿«¿»ƒ¿¿ƒ»∆»

Ô‰L ,ÌÈza Úa¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,Bc·Ï „Á‡Â¿∆»¿««ƒƒ»¿«¿«»ƒ∆≈
ÔÈ¯aÁÓ4„Á‡ ¯BÚa5Úa¯‡‰ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ,„È ÏLÂ . ¿À»ƒ¿∆»¿∆»¿ƒ»»«¿«

ÔÈtc Úa¯‡a ˙BiL¯t6ÔÈÓk BÏÏB‚Â ,„Á‡ ÛÏ˜ ÏÚ »»ƒ¿«¿««ƒ«¿»∆»¿¿¿ƒ
Ó ‰¯BzŒ¯ÙÒB˙lÁ˙Ï BÙBq7„Á‡ ˙È·a BÁÈpÓe ,8. ≈∆»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿«ƒ∆»

תחילה,2) ראש" "של כתיבת מעשה לפרש רבינו הקדים
"של  הקדים הנחתן במעשה א) הלכה א, (פרק לעיל וכן
יד" "של קדמה שבתורה פי על אף יד" "של לתפילה ראש"
ידך  על לאות לך והיה ט): פסוק יג, פרק (שמות ככתוב

יד  של פרשיות קודם לכתוב צריך וכן עיניך, בין ולזיכרון
אלא  א), סעיף לב, (סימן חיים אורח ערוך בשולחן כמבואר
לקמן  כמבואר יד" מ"של חמורה ראש" "של שקדושת מפני

תחילה. נקטה י"ז) הלכה ג, עמוד 3)(פרק לד דף (מנחות
בכתפי  טט עקיבא רבי אמר עיניך בין ולטוטפת שנאמר ב)

שתיים. באפריקי פת ג,4)שתיים, (פרק לקמן מבואר
בֿג). אחד 5)הלכות זיכרון עיניך" בין "ולזיכרון שנאמר

שאין  מכאן זיכרונות, ושלושה שניים ולא לך אמרתי
שם). (מנחות, אחד בעור אלא הפרשיות ארבע את מניחים

הפרשה 7)עמודים.6) תצא לסופו מתחילתו יגללו אם כי
ארבעת  גם ספר). (קרית מעכב וסדרן ראשונה האחרונה
לתחילתם  מסופם גוללים ראש, של שבתפילה הקלפים
שאי  משום אלא ז, הלכה ג, פרק לקמן רבינו בדברי כמבואר
שהרי  תורה", ספר "כעין ממש בגלילה לגללם אפשר
לפיכך  בית, כל בעומק בבתים שיניחם כדי כיפול, טעונים
רק  תורה" ספר "כמין הפרשיות גלילת לתאר רבינו דקדק

רוקח"). ("מעשה לבד יד" לך 8)ב"של והיה שנאמר:
שם). (מנחות, ומבפנים מבחוץ אחת אות ידך, על לאות
כמו  ימנית, ביד היא התפילין שכתיבת להעיר וראוי
וכתבן  עבר ואם א עמוד לז דף מנחות במסכת שמבואר
שמבואר  כמו בכך, כתיבה דרך שאין פסולות, בשמאלו

מיימוניות"). ("הגהות א עמוד קג דך בשבת

.·‰Óe˙q‰ ‰NÚ Ì‡L ,˙BiL¯ta ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ9 ¿»ƒ¿ƒ»≈«»»ƒ∆ƒ»»«¿»
‰Áe˙t10˙LÏLe .ÔÏÒt ,‰Óe˙Ò ‰Áe˙t‰ B‡ ¿»«¿»¿»¿»»¿∆

BBL‡¯‰ ˙BiL¯t‰,‰B¯Á‡ ‰L¯Ùe ,˙BÁe˙t Ôlk ˙ «»»ƒ»ƒÀ»¿»»»«¬»
.‰Óe˙Ò ,'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' ‡È‰L∆ƒ¿»»ƒ»…«¿»

בסופה.9) או (השורה) השיטה באמצע המתחילה פרשה
בפרוטרוט 10) מבואר וזה השיטה, בתחילת שתחילתה

קג  דף (שבת זו הלכה ומקור אֿב). הלכות ח, (פרק לקמן
ב). עמוד 

.‚ÔzÚa¯‡ eÈ‰iL „Ú ,¯ÒÁÂ ‡ÏÓa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»≈¿»≈«∆ƒ¿«¿«¿»
˜e„a‰ ‰¯Bz ¯ÙÒa ˙B·e˙k Ô‰L BÓk ˙B·e˙k11; ¿¿∆≈¿¿≈∆»«»

¯ÒÁ‰ ·˙k Ì‡L12‡ÏÓ13˜ÁÓiL „Ú ,ÏeÒt , ∆ƒ»«∆»≈»≈»«∆ƒ¿«
¯˙i‰14BÏ ÔÈ‡Â ÏeÒt ,¯ÒÁ ‡Ïn‰ ·˙k Ì‡Â ; «»≈¿ƒ»««»≈»≈»¿≈
‰wz15Úa¯‡a LiL ˙B‡ÏÓ‰Â ˙B¯ÒÁ‰ Ô‰ el‡Â . «»»¿≈≈«¬≈¿«¿≈∆≈¿«¿«

:el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

משגיאות.11) יו"ד.12)מוגה או וא"ו כגון 13)חסר
"יבאך". במקום שלפניה 14)"יביאך" האות וירחיב

חלל  מחמת נפרדות תיבות כשתי יראו שלא כדי ושלאחריה,
חדש"). ("פרי המחוקה ולמלא 15)האות לתקן אפשר שאי

את  הקדים (שהרי כסדרה שלא הכתיבה תהיה שאז החסר, את
כסדרן  שלא "כתבן בא: פרשת במכילתא ואמרו המאוחר),
יש  תורה" ב"ספר אבל ומזוזה. בתפילין רק זה וכל ייגנזו".
משל  חמורה שקדושתו פי על ואף החסר. את להכניס תקנה
אי  כי בו, מעכבת אינה "כסדרה" כתיבה ומזוזה, תפילין
ניתנה  ולא טעות, בו תהא שלא הספר בכל להיזהר אפשר

רוקח"). ("מעשה השרת למלאכי תורה

.„,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎ ÈÏ Lc˜' :‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»«∆ƒ»¿»≈
,‡ÏÓ - '‡ÈˆB‰'] ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - '¯BÎÊ'»»≈¿…∆»≈ƒ»≈
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- 'È¯Ó‡‰Â' ,‡ÏÓ - 'E‡È·È' ,[Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÈ‡ˆÈ'…¿ƒ»≈»¿ƒ¬»≈¿»¡…ƒ
,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡Ï' ,‡ÏÓ - 'ÈÒe·È‰Â' ,¯ÒÁ»≈¿«¿ƒ»≈«¬…∆»≈»
,‡ÏÓ - 'ÈÚÈ·M‰' ,¯ÒÁ - '˙vÓ' ,¯ÒÁ - '‰„·Ú‰'»¬…»»≈«…»≈«¿ƒƒ»≈
,¯ÒÁ - 'EÏ·b' ,¯ÒÁ - '¯‡N' ,‡ÏÓ - '˙BvÓ'«»≈¿…»≈¿À∆»≈
,‡ÏÓ - 'ÔB¯kÊÏe' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - '¯e·Úa'«¬»≈¿»≈¿ƒ»»≈
¯ÒÁ - 'E‡ˆB‰' ,‡ÏÓ - '˙¯Bz' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ'≈∆»≈«»≈ƒ¬»≈

.‡ÏÓ - 'd„ÚBÓÏ' ,¯ÒÁ - '‰wÁ‰' ,„"eÈ«À»»≈¿¬»»≈

.‰,„"eÈ ¯ÒÁ - 'E‡·È Èk ‰È‰Â' :‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒ¬»≈
- '¯BÎa' ,¯ÒÁ - '¯ÓÁ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EÈ˙·‡ÏÂ'¿«¬…∆»≈»¬…»≈¿
- '‚¯‰iÂ' ,‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰' ,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ»≈¿…∆»≈ƒ»»≈««¬…
- '¯BÎa „ÚÂ' ,¯ÒÁ - '¯ÎaÓ' ,‡ÏÓ - '¯BÎa' ,¯ÒÁ»≈¿»≈ƒ¿…»≈¿«¿
,‡ÏÓ - '¯BÎa ÏÎÂ' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'Á·Ê' ,‡ÏÓ»≈…≈«»≈»¿»¿»≈
'˙ÙËBËÏe' ,‡"‰a ·e˙k - '‰Î„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï'¿»≈»¿»»¿≈¿»…
,¯ÒÁ - '˜ÊÁa' ,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,‡Èz Â"‡Â ¯ÒÁ -»≈»ƒ¿»»≈∆»≈¿…∆»≈

.‡ÏÓ - 'e‡ÈˆB‰'ƒ»»≈

.Â'ÚÓL' ÏL Ô"ÈÚ - 'ÚÓL' :˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿««ƒ∆¿«
‰ÏB„b '„Á‡' ÏL ˙"Ïc ,‰ÏB„b16,¯ÒÁ - 'E„‡Ó' , ¿»»∆∆∆»¿»¿…∆»≈

,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙È·a' ,‡ÏÓ - 'EÈ·Ï'¿»∆»≈¿≈∆¿…¿ƒ»
,¯ÒÁ - 'E„È' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e'¿∆»≈¿»≈»∆»≈
,‡ÏÓ - 'EÈÈÚ' ,Ô"ÈÂ‡Â ÈL ¯ÒÁ - '˙ÙËËÏ'¿…»…»≈¿≈»ƒ≈∆»≈
„"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa' ,‰BL‡¯ Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙BÊÊÓ'¿À»≈»ƒ»≈∆¿…

.‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

ככתוב 16) ה' יחוד על מעידים שישראל עד, לתיבת ֵרומז
הטורים"). ("בעל ה' נאום עדי אתם י): פסוק מג, פרק (ישעיה

.Ê'È˙BˆÓ' ,¯ÒÁ - 'ÚÓL Ì‡ ‰È‰Â' :˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t»»»¿ƒƒ¿»»ƒ»…«»≈ƒ¿«
,‡ÏÓ - 'LB˜ÏÓe' ,‡ÏÓ - '‰¯BÈ' ,˙Á‡ Â"‡Âa -¿»««∆»≈«¿»≈
,‡ÏÓ - 'Ì˙ÈÂÁzL‰Â' ,Â"‡Â ¯ÒÁ - 'EL¯È˙Â'¿ƒ¿»≈»¿ƒ¿«¬ƒ∆»≈
'Ì˙‡' ,¯ÒÁ - 'Ô˙' ,¯ÒÁ - '‰·h‰' ,‡ÏÓ - 'dÏe·È'¿»»≈«…»»≈…≈»≈…»
Â"‡Â ¯ÒÁ - '˙ÙËBËÏ' ,‡ÏÓ - '˙B‡Ï' ,¯ÒÁ -»≈¿»≈¿»…»≈»
- 'E˙È·a' ,¯ÒÁ - 'Ì˙‡' ,‡ÏÓ - 'ÌÎÈÈÚ' ,‰iL¿ƒ»≈≈∆»≈…»»≈¿≈∆
,‡ÏÓ - '˙BÊeÊÓ' ,‡ÏÓ - 'EÓe˜·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa¿…¿ƒ»¿∆»≈¿»≈
,‡ÏÓ - 'EÈ¯ÚL·e' ,‰iL „"eÈ ‡Ïa - 'E˙Èa'≈∆¿…¿ƒ»ƒ¿»∆»≈

Â"‡Â ¯ÒÁ - 'ÌÎÈ˙·‡Ï'17. «¬…≈∆»≈»

ועליו 17) במצרים... הידוע "הספר מתוך רבינו הוציא זה כל
לקמן  רבינו (מלשון אשר" בן שהגיהו לפי סומכים הכול היו

ד). הלכה ח, פרק

.ÁÔÈ‚˙a ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ18BÓk Ô‰Â ,˙Bi˙B‡ ÏL ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿≈¿
˙BÙe˜Ê Ô"ÈÈÊ19Ô‰L BÓk ,‚z Ì‰Ï LiL20ÔÈ·e˙k ≈ƒ¿∆≈»∆»¿∆≈¿ƒ

‰¯BzŒ¯ÙÒa21Úa¯‡aL ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰ Ô‰ el‡Â . ¿≈∆»¿≈≈»ƒ«¿À»∆¿«¿«
.el‡ ˙BiL¯t»»ƒ≈

זקופה.19)בכתרים.18) זיי"ן התגים.20)אות
לפרשיות 21) התגים ומקור ח. הלכה ז, פרק לקמן כמבואר

רבה" "שימושא הנקרא הגאונים של תפילין בסדר שבתפילין,

"תשובות  בשם שהבאנו מה ח הלכה ז, פרק לקמן וראה
רבינו".

.Ë‡È‰Â ,„·Ïa ˙Á‡ ˙B‡ da LÈ ‰BL‡¯ ‰L¯t»»»ƒ»∆»««ƒ¿«¿ƒ
.Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ ,'ÌÈÓiÓ' ÏL ‰Óe˙Ò Ì"Ó≈¿»∆ƒ»ƒ»∆»»≈ƒ
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÂ ,˙Bi˙B‡ LÓÁ dÏ LÈ ‰iL ‰L¯t»»»¿ƒ»∆»»≈ƒ¿»««≈∆
:Ô‰Â .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÓÁÓ ‡"‰ Ïk ÏÚÂ ,‡"‰≈¿«»≈≈¬ƒ¿»«¿«≈ƒ¿≈
ÏL ‰B¯Á‡ ‡"‰Â ‰BL‡¯ ‡"‰Â ,'d˙e' ÏL ‡"‰≈∆¿»»¿≈ƒ»¿≈«¬»∆
.'‰Î„È' ÏL ‡"‰Â ,'‚¯‰iÂ' ÏL ‡"‰Â ,'‰L˜‰'ƒ¿»¿≈∆««¬…¿≈∆»¿»
:Ô‰ el‡Â ,˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ¿≈≈
Û"e˜Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'EÓe˜·e' ÏL Û"e˜∆¿∆≈»∆»»≈ƒ¿
Œ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'Ìz¯L˜e' ÏL∆¿«¿»≈»∆»»≈ƒ¿≈≈
Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙B‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËËÏ' ÏL ‡"t≈∆¿…»…«»ƒ¿»¿»«¿«
‡"t :˙Bi˙B‡ LÓÁ da LÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰L¯t .Ô"ÈÈÊ≈ƒ»»»¿ƒƒ∆»»≈ƒ≈
ÏL Â"È˙Â ,Ô"ÈÈÊ LÏL ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â' ÏL∆¿»«¿»≈»∆»»≈ƒ¿»∆
ÏL ‡"tŒ˙"ÈËŒ˙"ÈËÂ ,˙Á‡ Ô"ÈÊ ‰ÈÏÚ LÈ 'zÙÒ‡Â'¿»«¿»≈»∆»«ƒ««¿≈≈≈∆
Ïk .Ô"ÈÈÊ Úa¯‡ ÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ,'˙ÙËBËÏ'¿»…«»««ƒ¿»¿»«¿«≈ƒ»
‰NÚ ‡Ï Ì‡Â .‰¯NÚ LL - ˙B‚i˙Ó‰ ˙Bi˙B‡‰»ƒ«¿À»≈∆¿≈¿ƒ…»»

.ÏÒÙ ‡Ï - Ô‰a Ú¯‚Â ÛÈÒB‰ B‡ ,ÔÈ‚z‰«»ƒƒ¿»«»∆…»«

.È‰ÁÓÓ BÈ‡L ÈnÓ ÔÈlÙz Á˜Bl‰22CÈ¯ˆ , «≈«¿ƒƒƒƒ∆≈À¿∆»ƒ
Ô˜„·Ï23˙BˆÈˆ˜ ‰‡Ó epnÓ Á˜Ï .24Ô‰Ó ˜„Ba , ¿»¿»»«ƒ∆≈»¿ƒ≈≈∆

B‡ ,„È ÏL ˙Á‡Â L‡¯ ÏL ÌÈzL B‡ ;˙BˆÈˆ˜ LÏL»¿ƒ¿«ƒ∆…¿««∆»
L‡¯ ÏL ˙Á‡Â „È ÏL ÌÈzL25,ÌÈ¯Lk Ì‡ˆÓ Ì‡ - ¿«ƒ∆»¿««∆…ƒ¿»»¿≈ƒ

LÈ‡‰ ‰Ê ˜ÊÁ‰26¯‡M‰ ÔÈ‡Â ÌÈ¯Lk ÔlÎ È¯‰Â , À¿«∆»ƒ«¬≈À»¿≈ƒ¿≈«¿»
‰˜È„a CÈ¯ˆ27ÌÈ˙·ˆ ÌÁ˜Ï Ì‡Â ;28Ôlk ,ÌÈ˙·ˆ »ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿»ƒÀ»

‰˜È„a ˙BÎÈ¯ˆ29‰a¯‰ ÌÈL‡Ó ,ÌÈ˙·v‰ ˙˜ÊÁL , ¿ƒ¿ƒ»∆∆¿««¿»ƒ≈¬»ƒ«¿≈
ÌÈÁe˜Ï30. ¿ƒ

לטעות 22) ועלול שבתפילין הפרשיות בכתיבת בקי שאינו
בזה. וכיוצא ליתירות, חסרות הבתים,23)בין את פותח

צז  דף (עירובין כהלכה נכתבו אם לראות הפרשיות את ובודק
שהוא  המומחה מן אלא לקנותן אין ולכתחילה א) עמוד
לפתוח  הוא בזיון כי התפילין, מעשה בדיני ובקי מנוסה
ולא  יתעצל שמא לחוש יש וכן פרשיותיהם ולבדוק הבתים
מב  דף (מנחות בדיקה בלי ויניחן הטורח, מפני כלל יפתחם

א). עמוד צז דף עירובין בתוספות וכן ב דפוסי 24)עמוד
כו  דף (סוכה ראה קציצות, נקראים מרצועותיהן חוץ התפילין

א). עמוד נח דף גיטין ב; אם 25)עמוד לדעת הוא צריך כי
כאחד. ראש ובשל יד בשל בקי היה שמכרן 26)כותבן

חזקה" היא הרי פעמים "שלוש היא: הלכה כי הזה למוכר
ב). עמוד סד דף איש 27)(יבמות ידי על נכתבו כולן שהרי

אחד  בצמד קשורות המוכר אצל מצאן זה שהרי אחד,
שם). -28)(עירובין, צבתים נפרדות, חבילות חבילות

טז), פסוק ב, פרק (רות הצבתים מן לה תשולו שול מלשון:
אלומות. לעצמה 29)שפירושו: בדיקה צריכה חבילה כל

חברתה. בבדיקת ניתרת האחת אלו 30)ואין את שמכר ומי
(שם). הדיוט והשני מומחה האחד ושמא אלו את מכר לא
להיפך  או ראש של ואחת יד של שתיים צבת בכל בודק לפיכך

הצבת. כל ניתר ידה ועל
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.‡ÈÔÓ ÔÁ˜lL B‡ ,B„ÈŒ·˙Îa ÔÈlÙz ·˙Bk‰«≈¿ƒƒƒ¿«»∆¿»»ƒ
‰ÁÓn‰31- Ô¯BÚÏ Ô¯ÈÊÁ‰Â Ô˜„·e ,Ì„‡ ¯‡MÓ B‡ «À¿∆ƒ¿»»»¿»»¿∆¡ƒ»¿»

¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙¯Á‡ ÌÚt Ì˜„·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÌÏBÚÏ¿»≈»ƒ¿»¿»«««∆∆«¬ƒ¿««
,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ ,ÌÏL ÔÈetÁL ÔÓÊ Ïk ;ÌÈL ‰nk«»»ƒ»¿«∆ƒ»»≈¬≈≈¿∆¿»»
B‡ ÔÎBzÓ ˙B‡ ‰˜ÁÓ ‡nL Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»∆∆»ƒ¿¬»ƒ»
È·‡ ÏMÓ el‡ :¯ÓB‡ ‰È‰ Ô˜f‰ Ïl‰ .‰·wpL∆ƒ¿»ƒ≈«»≈»»≈≈ƒ∆¬ƒ

‡n‡32! ƒ»

בדיקה.31) צריכות י,32)שאינן (פרק עירובין ירושלמי
בהן  שולט האוויר כי והטעם, מעולם. בדקתין ולא א) הלכה
ויש  לפרקים, אלא מניחן אינו אם אבל מתעפשות; ואינן
ניקבו  שמא בדיקה, צריכות ודאי נתעפשו, שמא לחוש
(שולחן  בשמיטה פעמיים בדיקתן וזמן נמחקו. או האותיות
עמוד  יא דף יומא מסכת וראה ל"ט; סימן חיים אורח ערוך

א).
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ה'תשפ"א  תשרי ב' ראשון יום

שנה. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שלישי ב ֿ'ד 'תשרי 

― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ
קדׁשה "לאֿתהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה

יׂשראל" gi)מּבנֹות ,bk mixac)ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
אתרֿ "אלּֿתחּלל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה

להזנֹותּה" ּבּת(hk ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְְְִִַָָ
(miyecwּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "אתּֿבּת "אלּֿתחּלל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ

לׁשם ׁשּלא עצמּה הּמֹוסרת וכן איׁשּות, לׁשם ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
ואיזה זה ּבלׁשֹון זה לאו ּכפל לּמה מּמּני ּוׁשמע ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָאיׁשּות.
יתעּלה, ּבמׁשּפטיו קדם ׁשּכבר והּוא: ּבֹו, יׁש נֹוסף ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָענין
חּיב אינֹו ― אֹונס אֹו מפּתה ׁשהיה ּבין ּבתּולה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשהּבֹועל
וׁשּיּׂשא ּבלבד ממֹון ּתׁשלּום אּלא מןֿהענׁשים ענׁש ְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּום
עֹולה והיה ּבּכתּוב. ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּפגע, אּׁשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאֹותּה
הּוא הרי ממֹון קנס אּלא זה ּבדבר ׁשאין ּכיון ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבדעּתנּו,
למסֹור אדם ׁשרּׁשאי ּוכׁשם ׁשּבממֹון, ּככלּֿדבר ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ּבמהּֿׁשהּוא לֹו למחֹול אֹו ּכלֿמהּֿׁשּירצה מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

החמ ּכלֹומר: ּכסףמּזכּיֹותיו, `eּׁשים qpe`d qpwpy) ְְֲִִִֶֶַַָֻ
(dztndמנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם

לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן
להזנֹותּה" אתּֿבּת my)"אלּֿתחּלל `xwie)ׁש לפי ּזה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ

קרה אם אּלא אינֹו ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּדנּתי
ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
"ולאֿ ואמר: לכ אתֿהּטעם וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונס(my)תזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים לכלֿמהּֿׁשהזּכירּו מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.

ה'תשפ"א  תשרי ג' שני יום

רסב. תעשה לא מצות
― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָָָָעברּיה
מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָעֹונתּה

יגרע" לא וענתּה ּכסּותּה i)"ׁשארּה ,`k zeny)זה ולאו . ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹ
לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ּכלֿהּנֹוׂשא ּכֹולל ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּבעצמֹו,
ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים מּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּבאחד
מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה יתעּלה אמרֹו ְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַַָָָָָוהּוא

יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, ּכסּותּה h)ׁשארּה ,my), ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט למדנּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹמּכאן

ּבּמכלּתא אמרם והּוא ועֹונה, mihtyn)ּכסּות zyxt): ְְְְְְִַָָָָ
ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות למׁשּפט מהּֿלמדנּו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ"וכי
אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: וׁשם למד. ונמצא ְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָללּמד
ּדר זֹו ― עֹונתּה ּכמׁשמעֹו; ― ּכסּותּה ְְְְֶֶֶַָָָָָמזֹונֹותיה;

.(`zeyi)ארץ" ֶֶ

ה'תשפ"א  תשרי ד' שלישי יום

רסב. תעשה לא מצות
― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ

לּה. להציק ּבאמרי ּכּונתי נׂשאּה. אם לּה מּלהציק ְְְְְְִִִִִִִִַָָָָָָָָָָעברּיה
מּמּנה ימנע אֹו ּכסּותּה אֹו מזֹונֹותיה לּה יצמצם ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא
יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולצערּה, לּה להציק ּבכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָעֹונתּה

יגרע" לא וענתּה ּכסּותּה i)"ׁשארּה ,`k zeny)זה ולאו . ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹ
ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ּכלֿהּנֹוׂשא ּכֹולל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו,
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשלׁשת
ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתעּלה

יעׂשהֿלּה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, h)ּכסּותּה ,my)מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמדנּו

ּבּמכלּתא אמרם mihtyn)והּוא zyxt)מהּֿלמדנּו "וכי : ְְְְְְִִַַַָָָָ
למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמׁשּפט
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― ּכסּותּה מזֹונֹותיה; אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: ְְְְְֵֵֶָָָָָוׁשם
ארץ" ּדר זֹו ― עֹונתּה .(`zeyi)ּכמׁשמעֹו; ְְֶֶֶֶַָָָ

ה'תשפ"א  תשרי ה' רביעי יום

ריב. עשה מצות
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני (q`:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים :(dq:)ואין ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשפ"א  תשרי ו' חמישי יום

ריב. עשה מצות
יום רביעיֿ שבתֿ קודש ה ֿ'ח 'תשרי 
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: f)אמרֹו ,h ziy`xa)ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

fh.)ּבארּו zekxa)נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואין(q`:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :(dq:)הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשפ"א  תשרי ז' שישי יום

רכב. עשה מצות
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא

ה'תשפ"א  תשרי ח' ש"ק יום

רכב. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש ז ֿ'ח 'תשרי 
― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

(xhya):יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא
ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה `)"וכתב ,ck mixac)ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ

ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו
ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא
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.xird iyp`k ep` ixde ,dkeza
:wtqd myn heytl yi cvik `xnbd zx`aneàîìLa zøîà éà- ¦¨§©§¦§¨¨

y xn`z m`Léxeqi`ïéîeçz,migth dxyrn dlrnløétLif` - ¥§¦©¦
jeza eid m` xxal ekxved jkitly ,md mix`ean dpynd ixac
erawy `vnp ok `l m`y ,zayd zqipka xird ly dnegz
okn xg`le ,xird megzl uegn mzcinr mewna mzziay
,mdly dn` miitl` megzl uegn e`vie mzbltda ekiynd

.mdizen` rax`n fefl mi`yx mpi` dzrezøîà éà àlàj` - ¤¨¦¨§©§
y xn`z m`ïéàoicïéîeçzrecn ,migth dxyrn dlrnl bdep ¥§¦

d ,zayd zqipka megzd jeza eid m` xxal ekxvedixàì ék¦Ÿ
éåä éàî íeçzä CBúa eðééä,jka dn megzd jeza eid `l m` s` - ¨¦§©§©¨¥

oic oi`e migth dxyrn dlrnl `idy dpitqa eid micner ixd
,zayd zqipka llk dziay eraw `ly `vnpe ,da bdep oinegz
z` f` miraew md ixd zaya xirl eqpkiy drya jkitle

.xird iyp`k mpice ,da mzziay
:`xnbd dgec.÷÷øa úëläîa ,àáø øîàgikedl oi` ,xnelk ¨©¨¨¦§©¤¤¦§¨

ote`a xaecny itl ,dxyrn dlrnl oinegz oic yiy o`kn
xeriy oi`e ,miwenr mid in oi`y mewna zkldn dpitqd dzidy
,oinegz oic da bdep `linne ,dpitql mid rwxw oia migth dxyr

.megzd jeza xak eid zayd zqipka m` xxal ekxved ok lre
:didy dyrnn wtqd heytl dqpn `xnbdáL éðä ,òîL àz̈§©¨¥¨

àzòîLzkqna zexkfpd ,zetixh ipica zekldd ray el` - §©§¨
oileg(:an),àzaLa àøôöa ïøîàúéàczayd mei xweaa exn`py - §¦§©§¨§©§¨§©©¨
dén÷[iptl-]a àcñç áøcxir,àøeñàzaLã àéðt éãäaåzeptle - ©¥§©¦§¨¨¨§©£¥©§¨§©©¨

zekldd el` exn`p ,zayd mei eze` ly axrdén÷[iptl-]àáøc ©¥§¨¨
axir.àúéãaîeô,denzl yi dxe`kleeäðéøîà ïàîdf `ed in - ¨§§¦¨©£¨¦§

yi ixd ,`zicaneta axrae `xeqa xweaa el` zekld xn`y
efn jlil xyt` i`e ,dn` miitl`n xzei mdipia.zaya eflåàì©

eäðéøîà eäiìà,mxn`y df `ed `iapd edil`y xnel oi` m`d - ¥¦¨©§¦§
`xeqn dxyrn dlrnl dvitw ici lr blic `edy ,epiidc

,`zicanetlàîìày ,jkn gikedl yi ok m` -ïéàxeqi`ïéîeçz ©§¨¥§¦
bdepäøNòî äìòîìedil` did i`yx cvik ok `l m`y ,migth §©§¨¥£¨¨

.oinegz xeqi` lr xearl
:`xnbd dgecàìz` xn`y edil` df didy xnel gxkd oi` - Ÿ

`l` ,zeklddeäðéøîà àãéL óñBé àîìccW df didy okzi - ¦§¨¥¦¨©§¦§¥
,zeevnd meiw lr mieevn mpi` micydy ,mxn`y sqei enyy
heytl xyt` i` `linne ,megzl uegn `vil did i`yx jkitle

.dxyrn dlrnl oinegz oiprl wtqd z` jkn
:`ziixan wtqd heytl dqpn `xnbd,òîL àz,`ziixaa epipy ¨§©

xne`d mc`L íBia øéæð éðéøägiyn,àa ãåc ïa`ed ixdøzeî £¥¦¨¦©¤¤¨¦¨¨
ì,íéáBè íéîéáe úBúaLa ïéé úBzL`a cec oa giyn oi`y itl ¦§©¦§©¨§¨¦¦
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âëåéúBãòáe åéúwçáe Búøúáe ýåýé ìB÷a ízòîL àìå ýåýéì íúàèç øLàå ízøh÷ øLà éðtî¦§¥Á£¤̧¦©§¤¹©£¤¯£¨¤´©À̈§³Ÿ§©§¤Æ§´§½̈§Ÿ̈¯§ªŸ¨²§¥§−̈
:äfä íBik úàfä äòøä íëúà úàø÷ ïk-ìò ízëìä àìãëìàå íòä-ìk-ìà eäéîøé øîàiå ´Ÿ£©§¤®©¥º¨¨¬¤§¤²¨¨¨¬©−Ÿ©¬©¤«©³Ÿ¤¦§§Æ̈Æ¤¨¨½̈§¤−

:íéøöî õøàa øLà äãeäé-ìk ýåýé-øác eòîL íéLpä-ìkäëìàøNé éýìà úBàáö-ýåýé øîà-äk ¨©¨¦®¦§Æ§©§½̈¨§¾̈£¤−§¤¬¤¦§¨«¦«Ÿ¨©´§¨«§¨Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥¹
eðøãð øLà eðéøãð-úà äNòð äNò øîàì | íúàlî íëéãéáe íëéôa äðøaãzå íëéLðe ízà øîàì¥ÀŸ©¤̧§¥¤¹©§©¥´§¨§¦¤»¦¥¤´¦¥¤´¥Ÿ¼¨¸Ÿ©£¤¹¤§¨¥À£¤³¨©Æ§Æ
:íëéøãð-úà äðéNòú äNòå íëéøãð-úà äðîé÷z íé÷ä íéëñð dì Cqäìe íéîMä úëìîì øh÷ì§©¥Æ¦§¤´¤©¨©½¦§©¥¬−̈§¨¦®¨¥³¨¦Æ§¨Æ¤¦§¥¤½§¨¬Ÿ©£¤−¨¤¦§¥¤«

åëýåýé øîà ìBãbä éîLa ézòaLð éððä íéøöî õøàa íéáLiä äãeäé-ìk ýåýé-øáã eòîL ïëì̈¥Æ¦§´§©§½̈¨§¾̈©Ÿ§¦−§¤´¤¦§¨®¦¦§¦̧¦§©¹§¦¦§¦³©¨Æ¨©´§½̈
:íéøöî õøà-ìëa ýåýé éðãà-éç øîà äãeäé Léà-ìk | éôa | àø÷ð éîL ãBò äéäé-íàæëã÷L éððä ¦¦§¤Á¸§¦¹¦§¨´§¦´¨¦´§À̈Ÿ¥²©£Ÿ¨¬§¡¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦¦§¦̧Ÿ¥¯

:íúBìk-ãò áòøáe áøça íéøöî-õøàa øLà äãeäé Léà-ìë enúå äáBèì àìå äòøì íäéìò£¥¤²§¨−̈§´Ÿ§¨®§©Á¨¦̧§¹̈£¤¯§¤«¤¦§©²¦©¤¬¤¨¨−̈©§¨«
çëíéàaä äãeäé úéøàL-ìk eòãéå øtñî éúî äãeäé õøà íéøöî õøà-ïî ïeáLé áøç éèéìôe§¦¥̧¤¹¤§ª¸¦¤¯¤¦§©²¦¤¬¤§−̈§¥´¦§¨®§«¨§º¨§¥¦´§À̈©¨¦³

:íäîe épnî íe÷é éî-øác íL øeâì íéøöî-õøàìèëíëéìò éðà ã÷ô-ék ýåýé-íàð úBàä íëì-úàæå §¤«¤¦§©Æ¦Æ¨´½̈§©¦¬¨−¦¤¬¦¥¤«§Ÿ¨¤³¨Æ§ª§½̈¦«Ÿ¥¬£¦²£¥¤−
:äòøì íëéìò éøáã eîe÷é íB÷ ék eòãz ïòîì äfä íB÷naìäòøt-úà ïúð éððä ýåýé øîà | äk ©¨´©¤®§©Æ©Æ¥«§½¦Á¸¨¯§¨©²£¥¤−§¨¨«´Ÿ¨©´§À̈¦§¦´ÂŸ¥¤©§¸Ÿ

øvàøãëeáð ãéa äãeäé-Cìî eäi÷ãö-úà ézúð øLàk BLôð éL÷áî ãéáe åéáéà ãéa íéøöî-Cìî òøôç̈§©³¤«¤¦§©Æ¦Æ§©´«Ÿ§½̈§©−§©§¥´©§®©£¤̧¨©¹¦¤¦§¦¨´¤«¤§À̈§©̧§©§¤©¯
:BLôð Lwáîe Báéà ìáa-Cìî¤«¤¨¤²Ÿ§−§©¥¬©§«

äî-÷øô äéîøéaÎ`

àúà Báúëa äiøð-ïa Ceøa-ìà àéápä eäéîøé øac øLà øácäeäéîøé étî øôñ-ìò älàä íéøácä- ©¨À̈£¤³¦¤Æ¦§§¨´©¨¦½¤¨−¤«¥«¦¨®§¨§Á¤©§¨¦¸¨¥³¤©¥Æ¤Æ¦¦´¦§§½̈
:øîàì äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäéì úéòáøä äðMaáéìò ìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk:Ceøa E ©¨¨Æ¨«§¦¦½¦¨¦¯¤Ÿ¦¨²¤¬¤§−̈¥«Ÿ«Ÿ¨©¬§−̈¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨¤−¨«

i"yx
(Ï).òøôç äòøô:ה"א במקו' משמשת זו וחי"ת תבירא פרעה

cec zcevn
(‚Î).'ÂÎÂ ÈÙÓלקטר שחדלתם  על  הרעה לכם קרה לא  ר"ל

קרה כן על וכו' חטאתם ואשר מאז  קטרתם  אשר  מפני אלא
הזאת: הרעה מקרה ‰Ê‰.לכם ÌÂÈÎ:ברעה שהנכם 

(‰Î).ÌÎÈ˘Â Ì˙‡:לכם אחת  דעת  נשיכם כמו  אתם ר "ל 
.ÌÎÈÙ· ‰¯·„˙Âכי בפיכם  המה  מדברות שהנשים מה  ר"ל

לדבר: להן צויתם  Ì˙‡ÏÓ.כן ÌÎÈ„È·Âידיכם בפועל  ר"ל
לעשותם: הזה  הדבר ÂÎÂ'.תשלימו ‰˘Ú ¯Ó‡Ïשתאמרו מה

מעתה: עוד לה  לקטר נדריכם  את שתקיימו ידעתי הן  וכו' נעשה ÂÎÂ'.עשה  ‰˘ÚÂ:במ "ש הדבר  ˘ÈÓ(ÂÎ)כפל  „ÂÚ ‰È‰È Ì‡
.'ÂÎÂ ‡¯˜לא עד  העולם  מן  יתמו  למצרים הבאים  יהודה  אנשי כל  כי  בשמי  ויקראו שישובו עד אפי עוד  אאריך  לא ר "ל 

ה ':‡ÓÂ¯.ישובו: חי בשבועתו  אומר ÌÈ¯ˆÓ.שיהיה ı¯‡ ÏÎ·לארץ כשישובו ה' חי  יאמרו הם מספר מתי  החרב פליטי אבל 
˘Â˜„.(ÊÎ)יהודה : È‰: עמהם להיטיב ולא  להם להרע  עליכם ואמהר Á¯·.(ÁÎ)אשתדל  ÈËÈÏÙÂאשר החרב מן הנמלטים

מועטים: אנשים  ר "ל  מספר  מתי יהיו  יהודה  לארץ  ממצרים ÂÎÂ'.ישובון  ÂÚ„ÈÂממני הדברים  אם  יתקיים מי דברי ידעו אז 
שמה : ויתקיימו בטח  במצרים שישבו שאמרו  מהם הדברים  אם ויכלו יתמו שבמצרים ‰‡Â˙.(ËÎ)שאמרתי ÌÎÏ ˙‡ÊÂהוא

הזה: במקום עליכם גמול  להשיב אשגיח  אשר לאות לכם  יהיה זה נ"נ ביד  נמסר פרעה שיהיה שלאחריו  במקרא ÔÚÓÏהאמור
.ÂÚ„˙: במ"ש ענין כפל והוא  לרעה  עליכם  דברי יתקיימו אשר  בזה תדעו נ "נ ביד נמסר פרעה שיהיה ‰'.(Ï)במה  ¯Ó‡ ‰Î

וכו': ה ' אמר כה כי Ú¯ÙÁ.ר"ל ‰Ú¯Ù: חפרע העצמי  שמו היה ההם  בימים שהיה וזה  פרעה קרואים מצרים  מלכי ·È„כל
.ÂÈ·ÈÂ‡:הכשדים ÂÎÂ'.הם „È·Â:במ "ש הדבר  כפל 

(‡).'ÂÎÂ Â·˙Î· על ייעד אשר הרעות המאורעות בה שהזכיר ר "ל  האלה הדברים את שאמר ומה  איכה מגילת  שכתב בעת
אשר וישראל  לו):יהודה  (לעיל  וכו' ספר מגילת לך  קח  למעלה  מ"ש וזהו  באו ÙÒ¯.כן ÏÚאחר כי סופו ע"ש ספר אמר 

ספר: על  כותב היה וברוך  מפיו  הדברים אמר ירמיה ר"ל ספר: נעשה שיכתב 

oeiv zcevn
(‚Î).˙‡¯˜: מקרה השלמהÌ˙‡ÏÓ.(Î‰)מלשון  ענין

˙˜ÓÈ‰.וגמר : ÌÈ˜‰Â: קיום מהירות˘Â˜„.(ÊÎ)לשון ענין
ושמרו שקדו  כמו ח)והשתדלות וישלמו:ÂÓ˙Â.:(עזרא יכלו

(ÁÎ).ÈËÈÏÙÂ: המלטה לדור:Â‚Ï¯.אנשי :È˙Ó.ענין
(ËÎ).„˜ÂÙ:השגחה ענין

gÎf wxt l`ipc - miaezk

æ-÷øô ìàéðãgkÎdk

äëdãéa ïeáäéúéå úãå ïéðîæ äéðLäì øañéå àláé ïéðBéìò éLéc÷ìe ìlîé äàlò (àéìò) ãöì ïélîe¦¦À§©³¦¨¨Æ§©¦½§©¦¥¬¤§¦−§©¥®§¦§©À§©§¨¨Æ¦§¦´§½̈§¦§©£´¦¥½
:ïcò âìôe ïéðcòå ïcò-ãòåë:àôBñ-ãò äãáBäìe äãîLäì ïBcòäé dðèìLå ázé àðéãåæëäúeëìîe ©¦¨¬§¦¨¦−§©¬¦¨«§¦−̈¦¦®§¨§¨¥´§©§½§©§¨¨¬§¨−̈©¨«©§¨̧

ìëå íìò úeëìî dúeëìî ïéðBéìò éLéc÷ íòì úáéäé àiîL-ìk úBçz úåëìî éc àúeáøe àðèìLå§¨§¨¹̈§À̈¦µ©§§¨Æ§´¨§©½̈§¦©¾§©−©¦¥´¤§¦®©§¥Æ©§´¨©½§ŸÆ
:ïeònzLéå ïeçìôé dì àiðèìLçëéåéæå éðpìäáé éðBéòø | àébN ìàiðã äðà àúlî-éã àôBñ äk-ãò ¨§¨´©½̈¥¬¦§§−§¦«§©§«©−̈¨´¦«¦§¨®£¨̧¨«¦¥¹©¦´©§©´§©£ª©À¦§¦©Æ

(ô) :úøèð éaìa àúlîe éìò ïBpzLé¦§©´£©½¦§−̈§¦¦¬¦§¥«
ç-÷øô ìàéðãbÎ`

ààøð ïBæç Cìnä øvLàìa úeëìîì LBìL úðLa:älçza éìà äàøpä éøçà ìàiðã éðà éìà ä ¦§©´¨½§©§−¥§©©´©¤®¤¨º¦§¨³¥©Æ£¦´¨¦¥½©£¥²©¦§¨¬¥©−©§¦¨«
áéúééä éðàå ïBæça äàøàå äðéãnä íìéòa øLà äøéaä ïLeLa éðàå éúàøa éäéå ïBæça äàøàå̈«¤§¤»¤¨¼©§¦Æ¦§Ÿ¦½©£¦Æ§©´©¦½̈£¤−§¥¨´©§¦¨®¨¤§¤Æ¤«¨½©£¦¬¨¦−¦

:éìeà ìáeà-ìòâúBäáb íéðøwäå íéðø÷ Bìå ìáàä éðôì ãîò ãçà ìéà | äpäå äàøàå éðéò àOàå ©©¬¨«¨¤¨³¥©Æ¨¤§¤½§¦¥´©´¦¤À̈Ÿ¥²¦§¥¬¨ª−̈§´§¨¨®¦§©§¨©´¦§ŸÀ
:äðøçàa äìò ääábäå úéðMä-ïî ääáb úçàäå§¨©©Æ§Ÿ¨´¦©¥¦½§©̧§Ÿ½̈Ÿ−̈¨©£Ÿ¨«

i"yx
(‰Î).äàìò ãöì:מעלה àìáé.כלפי ïéðåéìò éùéã÷ìå

ויציק: יטריח úãå.ולישראל ïéðîæ àéðùäì øáñéå ידמה
ודתיהם: מועדיהם כל על להעבירם ïãéòבלבו ãò

.ïãéò âìôå ïéðãéòå נאמר כאשר זה הוא סתום קץ
איש  הראשונים ודרשוהו וחתום הדברים סתום לדניאל
כאשר  עוד לפותרו לנו ויש הקצים וכלו דעתו לפי
ול"ה  מאות וג' אלף הם סעדיה רב בשם כתוב ראיתי
ופי' וגו' המחכה אשרי הספר בסוף האמור שנים

עתים  שני עת עד הם המועד שהעתים ואמר עת וחצי
הבית, שנבנה עד ממצרים צאתם שמיום ופ' מאות ד'
חצי  ועוד תת"ץ הרי ראשון מקדש ימי ועשר מאות וד'
מעת  חשוב אלה את של"ה אל"ף הרי תמ"ה הזה העת
והוא  מקומו אל התמיד זבח שוב עד התמיד הוסר
זה, בספר ראיה קצת ויש החורבן לפני שנים שש הוסר
פני  אסתיר הסתר זה לחשבון ראיה מביאין יש ועוד

ושל"ה: אלף בגי' אסתיר áúé.(ÂÎ)הסתר àðéãå והדין

המקום: לפני ïåãòäé.נתישב äðèìùå ושולטנו
השמים: מן יסירו המלכות אותו של וממשלת

(ÊÎ).ïåòîúùéå:לעשותו למצותו נשמעים יהיו
(ÁÎ).äë ãò:כאן éððåìäáé.עד éðåéòø àéâù הרבה

אותי: מבהלות מחשבותי ïåðúùé.היו éåéæå יופי מראית
נשתנו: úøèð.ותארי éáìá:צפנתי בלבי

(‡).ùìù úðùá שנראה אחר הראשון המראה אחרי
בשנת  לו שנראה למעלה האמור החלום בתחילה אלי

לבלשצר: éìåà.(·)אחד ìáåà ìò ששמו הנהר על
÷íéðø.(‚)אולי: åìå:ומדי פרס למלכות úçàäåרמז

.úéðùä ïî ääåáâ ממלכות שגדולה פרס למלכות רמז
שנא' אחת שנה אלא היתה לא מדי שמלכות מדי
מדי, מזרע אחשורוש בן לדריוש אחת בשנת ט') (לקמן
אלא  בכתובים למדי שנה מצינו לא עולם בסדר ושנינו

בלבד: äðåøçàá.זו äìåò ääåáâäå שתקדים הוא רמז
פרס: למלכות מדי מלכות

cec zcevn
(‰Î).ÔÈÏÓÂ ישראל ואת העליון מול חירוף דברי ידבר והוא 

במלכות המה הגולה בני רוב  כי ישחית עליונים קדישי 
המועדיםÒÈÂ·¯.ישמעאל : זמן מישראל  לשנות  ויחשב 

כמה ומפרש וחוזר עת עד  בידו מסורים  ויהיו  התורה ומשפט 
שתי ר "ל  עדן ופלג ועדנין  עדן יהיה שהעת  ואמר  העת היא

בידו: מסורים  יהיו שנה  וחצי  ישבÈ„Â‡.(ÂÎ)שנים ואח"ז
סופו עד  ולהאבידו להשמידו ממשלתו ויסירו המשפט  עדת

קדושיÂÎÏÓÂ˙‡.(ÊÎ)ותכליתו: לעם  נתון יהיה  השמים כל  תחת אשר העכו"ם מלכיות  של  והגדולה והממשלה  והמלכות 
ישראל: והם יצום :ÂÎÏÓ˙‰.עליונים אשר  לכל ישמעו ואליו  אותו  יעבדו  המושלים  וכל  עולם  מלכות  תהיה Ú„(ÁÎ)מלכותו

.‰Î:החזון דבר של סוף  הנה ההוא‡‰.עד  והדבר  עלי נשתנה  פני  וזוהר  מחשבותי אותי הבהילו  מאוד  הרבה  דניאל  אני
אמר: מלין ראש  למעלה  וכמ "ש  כולם ולא  הדברים  ראשית  כ "א  דורו  לבני  אמר לא כי בלבי שמרתי 

(‡).‰‡¯‰ È¯Á‡:לבלשאצר א' בשנת בתחלה  אלי  נראה  אשר ·¯‡È˙Â.(·)אחרי  È‰ÈÂאז הייתי  ההוא החזון  שראיתי בעת 
וכו': ·ÔÂÊÁ.בשושן ‰‡¯‡Â:אולי נהר אצל  עומד  הייתי כאילו הנבואה במראה ·‡Â¯Á‰.(‚)ראיתי ‰ÏÂÚ: האיל של  הראש מן 

oeiv zcevn
(‰Î).‡Ï·È:והפסד בליה ובדרז"ל ÒÈÂ·¯.מל ' מחשבה  ענין

רבנן: שנה:Ô„Ú.סברוהו ושל  עת של  התרגום כן
(·).‰¯È·‰ ור"ל כט ) (שם  הבירה  לאדם לא וכן ארמון ענין

הארמונות: מקום מטרפולין  יבלי‡Ï·Â.שהיתה מל ' והוא נהר 
ואישי ישי כמו היו "ד  במקום האל "ף  ובא ל) (ישעיה  מים

ב): הנהר:‡ÈÏÂ.(דה "א  שם  כן



ריז dnÎcn wxt dinxi - mi`iap

ãî-÷øô äéîøélÎbk

âëåéúBãòáe åéúwçáe Búøúáe ýåýé ìB÷a ízòîL àìå ýåýéì íúàèç øLàå ízøh÷ øLà éðtî¦§¥Á£¤̧¦©§¤¹©£¤¯£¨¤´©À̈§³Ÿ§©§¤Æ§´§½̈§Ÿ̈¯§ªŸ¨²§¥§−̈
:äfä íBik úàfä äòøä íëúà úàø÷ ïk-ìò ízëìä àìãëìàå íòä-ìk-ìà eäéîøé øîàiå ´Ÿ£©§¤®©¥º¨¨¬¤§¤²¨¨¨¬©−Ÿ©¬©¤«©³Ÿ¤¦§§Æ̈Æ¤¨¨½̈§¤−

:íéøöî õøàa øLà äãeäé-ìk ýåýé-øác eòîL íéLpä-ìkäëìàøNé éýìà úBàáö-ýåýé øîà-äk ¨©¨¦®¦§Æ§©§½̈¨§¾̈£¤−§¤¬¤¦§¨«¦«Ÿ¨©´§¨«§¨Á¡Ÿ¥̧¦§¨¥¹
eðøãð øLà eðéøãð-úà äNòð äNò øîàì | íúàlî íëéãéáe íëéôa äðøaãzå íëéLðe ízà øîàì¥ÀŸ©¤̧§¥¤¹©§©¥´§¨§¦¤»¦¥¤´¦¥¤´¥Ÿ¼¨¸Ÿ©£¤¹¤§¨¥À£¤³¨©Æ§Æ
:íëéøãð-úà äðéNòú äNòå íëéøãð-úà äðîé÷z íé÷ä íéëñð dì Cqäìe íéîMä úëìîì øh÷ì§©¥Æ¦§¤´¤©¨©½¦§©¥¬−̈§¨¦®¨¥³¨¦Æ§¨Æ¤¦§¥¤½§¨¬Ÿ©£¤−¨¤¦§¥¤«

åëýåýé øîà ìBãbä éîLa ézòaLð éððä íéøöî õøàa íéáLiä äãeäé-ìk ýåýé-øáã eòîL ïëì̈¥Æ¦§´§©§½̈¨§¾̈©Ÿ§¦−§¤´¤¦§¨®¦¦§¦̧¦§©¹§¦¦§¦³©¨Æ¨©´§½̈
:íéøöî õøà-ìëa ýåýé éðãà-éç øîà äãeäé Léà-ìk | éôa | àø÷ð éîL ãBò äéäé-íàæëã÷L éððä ¦¦§¤Á¸§¦¹¦§¨´§¦´¨¦´§À̈Ÿ¥²©£Ÿ¨¬§¡¦−§¨¤¬¤¦§¨«¦¦§¦̧Ÿ¥¯

:íúBìk-ãò áòøáe áøça íéøöî-õøàa øLà äãeäé Léà-ìë enúå äáBèì àìå äòøì íäéìò£¥¤²§¨−̈§´Ÿ§¨®§©Á¨¦̧§¹̈£¤¯§¤«¤¦§©²¦©¤¬¤¨¨−̈©§¨«
çëíéàaä äãeäé úéøàL-ìk eòãéå øtñî éúî äãeäé õøà íéøöî õøà-ïî ïeáLé áøç éèéìôe§¦¥̧¤¹¤§ª¸¦¤¯¤¦§©²¦¤¬¤§−̈§¥´¦§¨®§«¨§º¨§¥¦´§À̈©¨¦³

:íäîe épnî íe÷é éî-øác íL øeâì íéøöî-õøàìèëíëéìò éðà ã÷ô-ék ýåýé-íàð úBàä íëì-úàæå §¤«¤¦§©Æ¦Æ¨´½̈§©¦¬¨−¦¤¬¦¥¤«§Ÿ¨¤³¨Æ§ª§½̈¦«Ÿ¥¬£¦²£¥¤−
:äòøì íëéìò éøáã eîe÷é íB÷ ék eòãz ïòîì äfä íB÷naìäòøt-úà ïúð éððä ýåýé øîà | äk ©¨´©¤®§©Æ©Æ¥«§½¦Á¸¨¯§¨©²£¥¤−§¨¨«´Ÿ¨©´§À̈¦§¦´ÂŸ¥¤©§¸Ÿ

øvàøãëeáð ãéa äãeäé-Cìî eäi÷ãö-úà ézúð øLàk BLôð éL÷áî ãéáe åéáéà ãéa íéøöî-Cìî òøôç̈§©³¤«¤¦§©Æ¦Æ§©´«Ÿ§½̈§©−§©§¥´©§®©£¤̧¨©¹¦¤¦§¦¨´¤«¤§À̈§©̧§©§¤©¯
:BLôð Lwáîe Báéà ìáa-Cìî¤«¤¨¤²Ÿ§−§©¥¬©§«

äî-÷øô äéîøéaÎ`

àúà Báúëa äiøð-ïa Ceøa-ìà àéápä eäéîøé øac øLà øácäeäéîøé étî øôñ-ìò älàä íéøácä- ©¨À̈£¤³¦¤Æ¦§§¨´©¨¦½¤¨−¤«¥«¦¨®§¨§Á¤©§¨¦¸¨¥³¤©¥Æ¤Æ¦¦´¦§§½̈
:øîàì äãeäé Cìî eäiLàé-ïa íé÷éBäéì úéòáøä äðMaáéìò ìàøNé éýìà ýåýé øîà-äk:Ceøa E ©¨¨Æ¨«§¦¦½¦¨¦¯¤Ÿ¦¨²¤¬¤§−̈¥«Ÿ«Ÿ¨©¬§−̈¡Ÿ¥´¦§¨¥®¨¤−¨«

i"yx
(Ï).òøôç äòøô:ה"א במקו' משמשת זו וחי"ת תבירא פרעה

cec zcevn
(‚Î).'ÂÎÂ ÈÙÓלקטר שחדלתם  על  הרעה לכם קרה לא  ר"ל

קרה כן על וכו' חטאתם ואשר מאז  קטרתם  אשר  מפני אלא
הזאת: הרעה מקרה ‰Ê‰.לכם ÌÂÈÎ:ברעה שהנכם 

(‰Î).ÌÎÈ˘Â Ì˙‡:לכם אחת  דעת  נשיכם כמו  אתם ר "ל 
.ÌÎÈÙ· ‰¯·„˙Âכי בפיכם  המה  מדברות שהנשים מה  ר"ל

לדבר: להן צויתם  Ì˙‡ÏÓ.כן ÌÎÈ„È·Âידיכם בפועל  ר"ל
לעשותם: הזה  הדבר ÂÎÂ'.תשלימו ‰˘Ú ¯Ó‡Ïשתאמרו מה

מעתה: עוד לה  לקטר נדריכם  את שתקיימו ידעתי הן  וכו' נעשה ÂÎÂ'.עשה  ‰˘ÚÂ:במ "ש הדבר  ˘ÈÓ(ÂÎ)כפל  „ÂÚ ‰È‰È Ì‡
.'ÂÎÂ ‡¯˜לא עד  העולם  מן  יתמו  למצרים הבאים  יהודה  אנשי כל  כי  בשמי  ויקראו שישובו עד אפי עוד  אאריך  לא ר "ל 

ה ':‡ÓÂ¯.ישובו: חי בשבועתו  אומר ÌÈ¯ˆÓ.שיהיה ı¯‡ ÏÎ·לארץ כשישובו ה' חי  יאמרו הם מספר מתי  החרב פליטי אבל 
˘Â˜„.(ÊÎ)יהודה : È‰: עמהם להיטיב ולא  להם להרע  עליכם ואמהר Á¯·.(ÁÎ)אשתדל  ÈËÈÏÙÂאשר החרב מן הנמלטים

מועטים: אנשים  ר "ל  מספר  מתי יהיו  יהודה  לארץ  ממצרים ÂÎÂ'.ישובון  ÂÚ„ÈÂממני הדברים  אם  יתקיים מי דברי ידעו אז 
שמה : ויתקיימו בטח  במצרים שישבו שאמרו  מהם הדברים  אם ויכלו יתמו שבמצרים ‰‡Â˙.(ËÎ)שאמרתי ÌÎÏ ˙‡ÊÂהוא

הזה: במקום עליכם גמול  להשיב אשגיח  אשר לאות לכם  יהיה זה נ"נ ביד  נמסר פרעה שיהיה שלאחריו  במקרא ÔÚÓÏהאמור
.ÂÚ„˙: במ"ש ענין כפל והוא  לרעה  עליכם  דברי יתקיימו אשר  בזה תדעו נ "נ ביד נמסר פרעה שיהיה ‰'.(Ï)במה  ¯Ó‡ ‰Î

וכו': ה ' אמר כה כי Ú¯ÙÁ.ר"ל ‰Ú¯Ù: חפרע העצמי  שמו היה ההם  בימים שהיה וזה  פרעה קרואים מצרים  מלכי ·È„כל
.ÂÈ·ÈÂ‡:הכשדים ÂÎÂ'.הם „È·Â:במ "ש הדבר  כפל 

(‡).'ÂÎÂ Â·˙Î· על ייעד אשר הרעות המאורעות בה שהזכיר ר "ל  האלה הדברים את שאמר ומה  איכה מגילת  שכתב בעת
אשר וישראל  לו):יהודה  (לעיל  וכו' ספר מגילת לך  קח  למעלה  מ"ש וזהו  באו ÙÒ¯.כן ÏÚאחר כי סופו ע"ש ספר אמר 

ספר: על  כותב היה וברוך  מפיו  הדברים אמר ירמיה ר"ל ספר: נעשה שיכתב 

oeiv zcevn
(‚Î).˙‡¯˜: מקרה השלמהÌ˙‡ÏÓ.(Î‰)מלשון  ענין

˙˜ÓÈ‰.וגמר : ÌÈ˜‰Â: קיום מהירות˘Â˜„.(ÊÎ)לשון ענין
ושמרו שקדו  כמו ח)והשתדלות וישלמו:ÂÓ˙Â.:(עזרא יכלו

(ÁÎ).ÈËÈÏÙÂ: המלטה לדור:Â‚Ï¯.אנשי :È˙Ó.ענין
(ËÎ).„˜ÂÙ:השגחה ענין

gÎf wxt l`ipc - miaezk

æ-÷øô ìàéðãgkÎdk

äëdãéa ïeáäéúéå úãå ïéðîæ äéðLäì øañéå àláé ïéðBéìò éLéc÷ìe ìlîé äàlò (àéìò) ãöì ïélîe¦¦À§©³¦¨¨Æ§©¦½§©¦¥¬¤§¦−§©¥®§¦§©À§©§¨¨Æ¦§¦´§½̈§¦§©£´¦¥½
:ïcò âìôe ïéðcòå ïcò-ãòåë:àôBñ-ãò äãáBäìe äãîLäì ïBcòäé dðèìLå ázé àðéãåæëäúeëìîe ©¦¨¬§¦¨¦−§©¬¦¨«§¦−̈¦¦®§¨§¨¥´§©§½§©§¨¨¬§¨−̈©¨«©§¨̧

ìëå íìò úeëìî dúeëìî ïéðBéìò éLéc÷ íòì úáéäé àiîL-ìk úBçz úåëìî éc àúeáøe àðèìLå§¨§¨¹̈§À̈¦µ©§§¨Æ§´¨§©½̈§¦©¾§©−©¦¥´¤§¦®©§¥Æ©§´¨©½§ŸÆ
:ïeònzLéå ïeçìôé dì àiðèìLçëéåéæå éðpìäáé éðBéòø | àébN ìàiðã äðà àúlî-éã àôBñ äk-ãò ¨§¨´©½̈¥¬¦§§−§¦«§©§«©−̈¨´¦«¦§¨®£¨̧¨«¦¥¹©¦´©§©´§©£ª©À¦§¦©Æ

(ô) :úøèð éaìa àúlîe éìò ïBpzLé¦§©´£©½¦§−̈§¦¦¬¦§¥«
ç-÷øô ìàéðãbÎ`

ààøð ïBæç Cìnä øvLàìa úeëìîì LBìL úðLa:älçza éìà äàøpä éøçà ìàiðã éðà éìà ä ¦§©´¨½§©§−¥§©©´©¤®¤¨º¦§¨³¥©Æ£¦´¨¦¥½©£¥²©¦§¨¬¥©−©§¦¨«
áéúééä éðàå ïBæça äàøàå äðéãnä íìéòa øLà äøéaä ïLeLa éðàå éúàøa éäéå ïBæça äàøàå̈«¤§¤»¤¨¼©§¦Æ¦§Ÿ¦½©£¦Æ§©´©¦½̈£¤−§¥¨´©§¦¨®¨¤§¤Æ¤«¨½©£¦¬¨¦−¦

:éìeà ìáeà-ìòâúBäáb íéðøwäå íéðø÷ Bìå ìáàä éðôì ãîò ãçà ìéà | äpäå äàøàå éðéò àOàå ©©¬¨«¨¤¨³¥©Æ¨¤§¤½§¦¥´©´¦¤À̈Ÿ¥²¦§¥¬¨ª−̈§´§¨¨®¦§©§¨©´¦§ŸÀ
:äðøçàa äìò ääábäå úéðMä-ïî ääáb úçàäå§¨©©Æ§Ÿ¨´¦©¥¦½§©̧§Ÿ½̈Ÿ−̈¨©£Ÿ¨«

i"yx
(‰Î).äàìò ãöì:מעלה àìáé.כלפי ïéðåéìò éùéã÷ìå

ויציק: יטריח úãå.ולישראל ïéðîæ àéðùäì øáñéå ידמה
ודתיהם: מועדיהם כל על להעבירם ïãéòבלבו ãò

.ïãéò âìôå ïéðãéòå נאמר כאשר זה הוא סתום קץ
איש  הראשונים ודרשוהו וחתום הדברים סתום לדניאל
כאשר  עוד לפותרו לנו ויש הקצים וכלו דעתו לפי
ול"ה  מאות וג' אלף הם סעדיה רב בשם כתוב ראיתי
ופי' וגו' המחכה אשרי הספר בסוף האמור שנים

עתים  שני עת עד הם המועד שהעתים ואמר עת וחצי
הבית, שנבנה עד ממצרים צאתם שמיום ופ' מאות ד'
חצי  ועוד תת"ץ הרי ראשון מקדש ימי ועשר מאות וד'
מעת  חשוב אלה את של"ה אל"ף הרי תמ"ה הזה העת
והוא  מקומו אל התמיד זבח שוב עד התמיד הוסר
זה, בספר ראיה קצת ויש החורבן לפני שנים שש הוסר
פני  אסתיר הסתר זה לחשבון ראיה מביאין יש ועוד

ושל"ה: אלף בגי' אסתיר áúé.(ÂÎ)הסתר àðéãå והדין

המקום: לפני ïåãòäé.נתישב äðèìùå ושולטנו
השמים: מן יסירו המלכות אותו של וממשלת

(ÊÎ).ïåòîúùéå:לעשותו למצותו נשמעים יהיו
(ÁÎ).äë ãò:כאן éððåìäáé.עד éðåéòø àéâù הרבה

אותי: מבהלות מחשבותי ïåðúùé.היו éåéæå יופי מראית
נשתנו: úøèð.ותארי éáìá:צפנתי בלבי

(‡).ùìù úðùá שנראה אחר הראשון המראה אחרי
בשנת  לו שנראה למעלה האמור החלום בתחילה אלי

לבלשצר: éìåà.(·)אחד ìáåà ìò ששמו הנהר על
÷íéðø.(‚)אולי: åìå:ומדי פרס למלכות úçàäåרמז

.úéðùä ïî ääåáâ ממלכות שגדולה פרס למלכות רמז
שנא' אחת שנה אלא היתה לא מדי שמלכות מדי
מדי, מזרע אחשורוש בן לדריוש אחת בשנת ט') (לקמן
אלא  בכתובים למדי שנה מצינו לא עולם בסדר ושנינו

בלבד: äðåøçàá.זו äìåò ääåáâäå שתקדים הוא רמז
פרס: למלכות מדי מלכות

cec zcevn
(‰Î).ÔÈÏÓÂ ישראל ואת העליון מול חירוף דברי ידבר והוא 

במלכות המה הגולה בני רוב  כי ישחית עליונים קדישי 
המועדיםÒÈÂ·¯.ישמעאל : זמן מישראל  לשנות  ויחשב 

כמה ומפרש וחוזר עת עד  בידו מסורים  ויהיו  התורה ומשפט 
שתי ר "ל  עדן ופלג ועדנין  עדן יהיה שהעת  ואמר  העת היא

בידו: מסורים  יהיו שנה  וחצי  ישבÈ„Â‡.(ÂÎ)שנים ואח"ז
סופו עד  ולהאבידו להשמידו ממשלתו ויסירו המשפט  עדת

קדושיÂÎÏÓÂ˙‡.(ÊÎ)ותכליתו: לעם  נתון יהיה  השמים כל  תחת אשר העכו"ם מלכיות  של  והגדולה והממשלה  והמלכות 
ישראל: והם יצום :ÂÎÏÓ˙‰.עליונים אשר  לכל ישמעו ואליו  אותו  יעבדו  המושלים  וכל  עולם  מלכות  תהיה Ú„(ÁÎ)מלכותו

.‰Î:החזון דבר של סוף  הנה ההוא‡‰.עד  והדבר  עלי נשתנה  פני  וזוהר  מחשבותי אותי הבהילו  מאוד  הרבה  דניאל  אני
אמר: מלין ראש  למעלה  וכמ "ש  כולם ולא  הדברים  ראשית  כ "א  דורו  לבני  אמר לא כי בלבי שמרתי 

(‡).‰‡¯‰ È¯Á‡:לבלשאצר א' בשנת בתחלה  אלי  נראה  אשר ·¯‡È˙Â.(·)אחרי  È‰ÈÂאז הייתי  ההוא החזון  שראיתי בעת 
וכו': ·ÔÂÊÁ.בשושן ‰‡¯‡Â:אולי נהר אצל  עומד  הייתי כאילו הנבואה במראה ·‡Â¯Á‰.(‚)ראיתי ‰ÏÂÚ: האיל של  הראש מן 

oeiv zcevn
(‰Î).‡Ï·È:והפסד בליה ובדרז"ל ÒÈÂ·¯.מל ' מחשבה  ענין

רבנן: שנה:Ô„Ú.סברוהו ושל  עת של  התרגום כן
(·).‰¯È·‰ ור"ל כט ) (שם  הבירה  לאדם לא וכן ארמון ענין

הארמונות: מקום מטרפולין  יבלי‡Ï·Â.שהיתה מל ' והוא נהר 
ואישי ישי כמו היו "ד  במקום האל "ף  ובא ל) (ישעיה  מים

ב): הנהר:‡ÈÏÂ.(דה "א  שם  כן



fריח dpyn xyr cg` wxt milk zkqn

‰àéaîøt ìL áø÷ò–äàîè,íééçìe–íéøBäè.øæòéìà éaøíééçla ànèî.íéîëçåíéøîBà:àlà àîè ïéà ©§¨¤§ª§§¨§¥¨§¨©¦§¦©¦¡¦¤¤§©¥©§¨©¦©£¨¦§¦¥¨¥¤¨
áø÷ò,aç úòLáeïøe–àîè ìkä. ©§¨§¨©¦¨©Ÿ¨¥
Âúëzî ìL ä÷ét–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî.ätöîe–äøBäè.ìwnäå äîéàäå LekääéðBtîñå ¦¨¤©¤¤©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦§ª¨§¨©§¨¦¨§©©¥§¦§§¨

úëzî ìL ìéìçå–ïéàîè,ïétöîe–íéøBäè.äéðBtîñ,íéôðk ìea÷ úéa da Lé íà–äàîè Ck ïéáe Ck ïéa. §¨¦¤©¤¤§¥¦§ª¦§¦¦§§¨¦¤¨¥¦§¨©¦¥¨¥¨§¥¨
Êälâò ïø÷–äàîè,äèeLôe–äøBäè.úëzî ìL dlL úéôeöî äúéä íà–äàîè.dlL áwä–éaø ¤¤£ª¨§¥¨§¨§¨¦¨§¨§¦¤¨¤©¤¤§¥¨©©¤¨©¦

ïBôøèànèî,íéîëçåïéøäèî.ïøeaç úòLáe–àîè ìkä.Bá àöBik:äøBðî éð÷–ïéøBäè.ñéñaäå çøtä ©§§©¥©£¨¦§©£¦§¨©¦¨©Ÿ¨¥©¥§¥§¨§¦©¤©§©¨¦
–íéàîè.ïøeaç úòLáe–àîè ìkä. §¥¦§¨©¦¨©Ÿ¨¥

d.`ianext ly axwr:áø÷ò àø÷ð äîäáä éôá ñðëðä ìæøáäå .ïä ãçà ,àéáîåøôå ïñøå âúî.miigleãçà ,íéøééåöî ïéñè éðù ïéîë áø÷òì íéøáåçî
ïééåùò äîäáä ééçì ìò ïàëî ãçàå ïàëî:äàîåè íéìá÷î ïéà íéìëå äîäá éèéùëúå ,åäðéð äîäá éèéùëúã ,ïîöò éðôá ïäùë ïéøåäè ïäå .éåðì

e.dwit:ãáëéù éãë åá úååèù êìôä ùàøá íéùðä úåîéùîù òöîàá áå÷ð ïè÷ øåãë ïéîë.`nhn `aiwr 'x,àåä åîöò éðôá íù åì ùéù úåëúî éìëã
:ïé÷øô ùéøá ïðúãë ,àîèå.oixdhn minkgeäëìäå .åì úùîùî àéäù øáã åúåà ìù ä÷éô åà ,ùåë ìù à÷éô ,éååì íù àìà åîöò éðôá íù åì ïéàã

:íéîëçë.dtevne:àîè úëúîá äôåöîå õò ìù àéä íà.dxedh:àîè úëúî ìù àåäù éåôéöä øúá àìå ,ïðéìæà àø÷éò øúáã.yekíéùðäù êìô
:åá úååè.lwnde:áåùç àåä íãà ùéîùúì éåùò éìëë ,äîäáä úà åá äãåø íãàå ìéàåä .àîè úëúî ìù.`ipetnqìàéðãá áéúëãë ,àåä øîæ éìë ïéî

('â):àéðåôîñå ïéøúðñô.lilge:÷åçøîì ãò òîùð åìå÷å àåä ìåìçå ,øîæ éìë ìù ïéî àåä óà.mixedh oitevneøåäè ,àîè úùåçð äôåöîå õò ìù íà
:ìåáé÷ úéáì éåùò åðéàù ïåéë .ìåìç àåäù ô"òà ìåáé÷ úéá åì ùé áéùç àìå .õò ìù àåäù ïðéìæà éìëä ø÷éò øúáã .àåä.mitpk leaiw zia dl yi m`

íàå .ïåâðä ìå÷ úòîùäì íéòééñîù .àéðåôîñä êåúá íéðúåð íéôðë úåîãë íéðè÷ íé÷ã íéìëúéá áéùç ,åììä íéôðë ìù ìåáé÷ úéáì íå÷î äëåúá åùò
:ìåáé÷.jk oiae jk oiae:äàîè ,äôåöî äðéàù ïéáå äôåöî àéäù ïéá

f.dheyt oxwe dlebr oxwìù íé÷øôä øåáéçå .äèåùô úøçàå äìåâò äúøåö ïäî úçàù àìà ,íéøáåçî íé÷øô íé÷øô úåéåùò úåîäáä éðø÷î úåøöåöç
:äèåùôá ë"àùî ,úàèç áééç úáùá äìåâò ïø÷ øéæçîä åøîà äæ éðôîå ,äèåùô ìù íé÷øôä øåáéçî øúåé ïîåà íéëéøöå íéù÷ äìåâò.d`nh dlebr oxw

`xephxa yexit

o e y ` x m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

àéaîøt ìL áø÷ò–`ianextברזל חתיכת ובו הבהמה, רסן הוא ÇÀÈÆÀËÀÀÈ
ללמד,axwr,בצורת המשנה ובאה הבהמה; של בפיה שמניחים

פרומביא", של  "עקרב הנקראת זו , ברזל מקבלת äàîèשחתיכת – ÀÅÈ
עצמה בפני  שם לה שיש  לפי הטעם,(רמב"ם );טומאה, מפרשים ויש 

תרוץ  שלא הבהמה את בה לעכב האדם, לתשמיש  שעשויה לפי

הבהמה,íééçìe(הראב"ד ), לחיי  על  שנותנים הטסים –íéøBäè– ÀÈÇÄÀÄ
עצמם בפני שם להם שאין לפי  טומאה, מקבלים (רמב"ם );אינם

וכלים  בהמה ותכשיטי הם, בהמה שתכשיט הטעם, מבואר ובברטנורא
טומאה. מקבלים íééçlaאינם ànèî øæòéìà éaø שהם לפי – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÇÀÈÇÄ

האדם. לשימוש  ועשויים הרסן , מן  ïéàחלק :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
ïøeaç úòLáe ,áø÷ò àlà àîè,לעקרב מחוברים כשהלחיים – ÈÅÆÈÇÀÈÀÈÇÄÈ

àîè ìkä.הלחיים אף – ÇÙÈÅ
החכמים axwr"דברי `l` `nh oi`"סובר קמא תנא גם שהרי הם, תמוהים

כך.
שחוץ  כלים אבל  הלחיים, אלא טהור אין  קמא תנא שלדעת הגר"א, וכותב
אבל עקרב, אלא טמא אין חכמים ולדעת וטמאים. לעקרב שייכים ללחיים

וטהורים. ללחיים שייכים לעקרב, שחוץ כלים
מחוברים  כשהם אפילו טהורים לחיים קמא שלתנא לומר , שאפשר  כותבים, ויש
אין ולחכמים עצמם, בפני  כשהם אפילו  בלחיים מטמא אליעזר ורבי לעקרב,
כשהם  אבל טהורים, עצמם בפני  לחיים אבל עצמו, בפני  עקרב אלא טמא

הלחיים אפילו טמא הכל  d`xpyמחוברים, "dpexg` dpyn" oiire ;g"ixdn iyecig)
.(dpyi d`neh oiprl dpynd lk ayiil el
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úëzî ìL ä÷ét, בו טוות שהנשים הפלך בראש  הנתון כדור  – ÄÈÆÇÆÆ
כובדו, שירבה ànèîכדי àáé÷ò éaø מתכות כלי שהוא לפי  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ

עצמו, בפני שם לו  ïéøäèîשיש  íéîëçå אין חכמים שלדעת – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
כוש של  פיקה שאומרים: כמו לואי, שם אלא עצמו  בפני  שם לו 

טוב").וכדומה יום  "תוספות ועיין ברטנורא ; פיקה ätöîe(רמב"ם ; – ÀËÈ
מתכת, המצופה עץ שהיא äøBäèשל  הפיקה לגבי הציפוי  שבטל – ÀÈ

עץ. כלי  הפלך ,Lekäפשוטי  של  המוט –äîéàäåשכרוך הקנה – ÇÀÈÄÈ

על החוט את טווים וממנו הטוויה, בשעת הפשתן או  הצמר עליו

äéðBtîñåהפלך , ìwnäå, זמר כלי  מין  –ìéìçå אם אלו, כל  – ÀÇÇÅÀÄÀÀÈÀÈÄ
ïéàîèהם ,úëzî ìL;טומאה מקבלים –ïétöîe הם ואם – ÆÇÆÆÀÅÄÀËÄ

מתכת, ומצופים עץ בפיקה íéøBäèשל  הטעם שבארנו כמו  – ÀÄ
íéôðkמצופה. ìea÷ úéa da Lé íà ,äéðBtîñיש אם – ÄÀÀÈÄÆÈÅÄÀÈÇÄ

נשמעים  נענועם ידי ועל לסמפוניה, שמחברים למנענעים, מקום בתוכה
שונים, äàîèקולות Ck ïéáe Ck ïéa מצופה שהסימפוניה בין  – ÅÈÅÈÀÅÈ

בית  לה ויש  הואיל  טומאה, מקבלת היא הרי מצופה, שאינה ובין
טהור,(הגר"א ).קיבול מתכת המצופה עץ כלי  כל  הרמב"ם, ולשיטת

של הקיבול  שבית משום טמא, שכאן  אלא קיבול , בית לו  יש  ואפילו 
ציפוי. שם לעשות אפשר אי שהרי  מצופה, אינו  הסימפוניה

i p y m e i
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älâò ïø÷,הבהמה מקרן  העשויה עקומה חצוצרה –äàîè– ÆÆÂËÈÀÅÈ
הרי עקומה, והיא שהואיל קיבול , בית לה שיש לפי טומאה, מקבלת

וכדומה; מים חללה לתוך לקבל  היא חצוצרה äèeLôeעשויה – ÀÈ
הבהמה, מקרן פיäøBäèפשוטה על שאף טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

ק  בית אינו מקום מכל  חלל, לה כלישיש כדין דינה הקרן  והרי יבול,
עץ כלי  כפשוטי טהורים, שפשוטיהם `).עצם, ,a lirl oiir)íàÄ

úëzî ìL dlL úéôeöî äúéä–zitevnהצר הצד פי ֹון, היינו ÈÀÈÀÄÆÈÆÇÆÆ
המצופית  שאם ללמד , המשנה ובאה התוקע, בפי  הניתן  החצוצרה של

מתכת, של  היתה הקרן  מקבלתäàîèשל המצופית טומאה,– ÀÅÈ
מתכות. כלי כדין  בפשוטה, dlLאפילו áwä:גורסים ויש –ewd ÇÇÆÈ

dly,,מתכת של  היה אם הפשוטה, שבקרן הרחב הצד éaøÇÄהיינו 
ànèî ïBôøè;מתכת כלי  כדין  –ïéøäèî íéîëçå שאין לפי  – ÇÀÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ

דהיינו  משותף, שם הוא "קו ") (או  "קב" שלשון  עצמו , בפני  שם לו 

מזו זו  שונות אחדות הוראות לו טוב";שיש יום  "תוספות  (רמב "ם;

ישראל "). ïøeaç"תפארת  úòLáe,המצופית עם והקב הקרן של – ÀÈÇÄÈ
מתכת של  היתה אחרונה "),והמצופית "משנה àîè(עיין ìkä אף – ÇÙÈÅ

ïéøBäèבפשוטה. ,äøBðî éð÷ :Bá àöBik,טומאה מקבלים אינם – ÇÅÀÅÀÈÀÄ
עצמם. בפני  שם להם שאין  לפי  מהמנורה, מפורקים –çøtäכשהם ÇÆÇ

המנורה, בראש  הנר  מושב המנורה,ñéñaäåמקום רגל מושב – ÀÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn xyr cg` wxt milk zkqn

Áàcñ÷–äàîè,íééçìe–íéøBäè.íéî ìea÷ úéa ïäa Lé íà–íéàîè.äîçìnä éìk ìkíéàîè:ïBãékä, ©§¨§¥¨§¨©¦§¦¦¥¨¤¥¦©¦§¥¦¨§¥©¦§¨¨§¥¦©¦
ïBwpä,ïéôbnäå,ïBéøMäå–ïéàîè.íéàîè íéLð éèéLëz ìk:áäæ ìL øéò;úBéìè÷;íéîæð;úBòaèå,úòaèå ©¦§©©¨©¦§©¦§§¥¦¨©§¦¥¨¦§¥¦¦¤¨¨©§¨§¨¦§©¨§©©©

íúBç dì LiL ïéaíúBç dì ïéàL ïéáe;óàä éîæð.ìL Bà ïzLt ìL èeça úBëzî ìL dlL úBéìçL äìè÷ ¥¤¤¨¨¥¤¥¨¨¦§¥¨©©§¨¤ª§¤¨¤©§§¤¦§¨¤
øîö,èeçä ÷ñôð–úBàîè úBéìçä,dîöò éðôa éìk úçàå úçà ìkL.úBëzî ìL èeç,íéðáà ìL úBéìçå ¤¤¦§©©©ª§§¥¤¨©©§©©§¦¦§¥©§¨¤©§§ª§¤£¨¦

úBiìbøîe úBáBè,úéëeëæ ìLå,úBéìçä eøazLð,íi÷ Bîöò éðôa èeçäå–àîè.àìè÷ éøéL–øàeö àGîk ©§¨¦§¤§¦¦§©§©ª§§©¦§¥©§©¨¨¥§¨¥©§¨¦§©©
äpè÷;øæòéìà éaøøîBà:úçà úòaè elôà–äàîè,øàeva ïéìBz ïkL. §©¨©¦¡¦¤¤¥£¦©©©©©§¥¨¤¥¦©©¨
Ëïìòîìî äLãòëå ïhîlî äøã÷k éeNò àeäL íæð,÷øôðå,äøã÷k–ìea÷ úéa éìk íeMî àîè;äLãòëå– ¤¤¤¨¦§¥¨¦§©¨§©£¨¨¦§©§¨§¦§©¦§¥¨¨¥¦§¦¥¦§©£¨¨

:õò éìë éèåùôë íéøåäè ïäéèåùôù ,ïäì ùé íöò éìë ïéã íéðø÷å .ìåáé÷ úéá äì ïéàù ,äøåäè äèåùô ïø÷å .ìåáé÷ úéá äì ùéù.zetevnúçðä íå÷î
:íéôåôö íéãîåò ïåùìî .äáù øö÷ä àåäå ,äôä.d`nh:äàîåè úìá÷î äèåùô àéäù ô"òàå ,úåëúî éìë äì ïðéáùçã.dly ewdíà äáù áçøä ãöä

:úåëúî ìù äéä.mixdhn minkge `nhn oetxh 'x:íéîëçë äëìäå.mixedh dxepn ipwéìë ìë ïé÷øô ùéøá ìéòì ïðúå ,ïîöò éðôá íù íäì ïéàù
:àîè ,åîöò éðôá íù åì ùéù úåëúî.gxtd:åîù çøô äøåðîä ùàøáù øðä áùåî íå÷î.qiqa:ïäéìò úáùåé àéäù äøåðîä éìâø

g.`cqw:ïùàø ìò äîçìîä éùðà íéðúåðù úùçð òáåë.miigle:ïäééçì ìò íéðúåðù ìæøá ìù ïéñè.min leaiw zia oda yi m`eíéî íäá ïéúåùù
:äîçìîá.oecik:íéëìîäå íéøùä ãéáù ïè÷ çîåø.oewipåðé÷ ì÷ùîå ïåùì .ïåðé÷ åîë(à"ë 'á ìàåîù):çîåøä êåúáù ìæøáä àåäå ..miitbníé÷åù éúá

:äîçìîä éùðà ïéàùåðù ìæøá ìù.miyp ihiykzáéúëã àø÷î åäì ïðéáøî ,éåðì àìà äëàìîì ïééåùò ïéàù ô"òà(à"ì øáãîá)ùàá àåáé àì øùà ìëå
:íéîá åøéáòú.adf ly xir:íéìùåøé úøåöë äéåùò ïùàøá íéùðä úåðúåð äøèò ïéîë.zeilhwäùàäù éðôîå .øàåöä áéáñ úåðúåðù áäæ ìù íéèåç

:úåéìè÷ íéàø÷ð êëì ,øùá úìòá äàøúù éãë ïäá äîöò ú÷ðåç.minfpe:ïæåàä éîæð ïäî ùéå óàä éîæð ïäî ùé.ozyt ly hegaúåáå÷ð úåéìåçä åéäù
:èåçä ïäî åàìîå.ze`nh zeilegd:äùòî éìë àáéùç àùôð éôðàá àãç ìëã.mipa` ly:èåçä ïäî åàìîå úåáå÷ð íéðáàå úåéìâøî åéäù.`nh,èåçä

:àåä úëúî ìùå ìéàåä.dphw x`ev `elnk:äðè÷ úá ìù øàåö àåìîë
h.dhnln dxcwk:ìåáé÷ úéá åì ùéå äèîìî áçø.dlrnln dycrke:äùãòë éåùò óñë ìù åà áäæ ìù ïéòøâ åì ùé äìòîìî íæðä ùàø ìò.wxtpe

`xephxa yexit

íéàîèקיבול בית להם שיש  לפי  עצמם, בפני טומאה מקבלים – ÀÅÄ
ישראל"). àîè("תפארת  ìkä ,ïøeaç úòLáe.הקנים אף – ÀÈÇÄÈÇÙÈÅ

ברישא: הר"ש oxwבארנו  מפרשים וכן הבהמה. מקרן  העשויה חצוצרה –
מפרש: הרמב"ם אבל מברטנורא. הבהמה;oxwוהרב קרן לא חצוצרה, היינו

היו, חצוצרות סוגי  ושני ממתכת; וחלקים מעץ עשויים ממנה שחלקים ויש
קשה  העגולה שהרכבת אלא פרקים, פרקים עשויות ושתיהן ופשוטה, עגולה
ולהחזירה  לפרקה וקשה שהואיל טומאה, מקבלת העגולה הלכך  לאומן. וזקוקה
ולהחזירה, לפרקה יכולים שהכל  הפשוטה, אבל  כמחוברת. נחשבת הריהי 

טומאה. מקבלת אינה

שפירושו אף מברטנורא, הרב של דרכו לרוב נקטנו  כולה המשנה בביאור 
הר "ש ושל  הרמב"ם של שונות, שיטות משתי my).מורכב iyp` zetqez oiir)
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àcñ÷,צבא אנשי של מתכת כובע –äàîè,טומאה מקבלת – ÇÀÈÀÅÈ
íééçìe,לחייהם על שנותנים הטסים –íéøBäè מקבלים אינם – ÀÈÇÄÀÄ

עצמם בפני שם להם שאין  לפי  ישראל");טומאה, "תפארת  (רמב"ם ;

כלי צורת עליהם שאין לפי  הטעם, מבארים אחרונה ").ויש ("משנה

ïäa Lé íà,בלחיים –íéî ìea÷ úéa מים בהם ששותים – ÄÅÈÆÅÄÇÄ
קיבולíéàîèבמלחמה, בית להם ויש שהואיל טומאה. מקבלים – ÀÅÄ

צו  עצמםאין  בפני  שם להם שיהא äîçìnä(רמב"ם).רך  éìk ìkÈÀÅÇÄÀÈÈ
íéàîè:כגון טומאה, מקבלים –ïBãékä, קטן רומח –ïBwpä– ÀÅÄÇÄÇÄ

החנית, שבראש  המחּודד שנועלים ïéôbnäåהברזל ברזל, של  – ÀÇÇÈÇÄ
במלחמה, הגוף,ïBéøMäåאותן  על להגן  לובשים שהלוחמים –lk ÀÇÄÀ

el`ïéàîè.טומאה מקבלים –íéàîè íéLð éèéLëz ìk– ÀÅÄÈÇÀÄÅÈÄÀÅÄ
כגון : טומאה, áäæמקבלים ìL øéò ירושלים שעיר זהב, עטרת – ÄÆÈÈ

בה, הצואר,÷úBéìèחקוקה על  הניתנות שרשרות –íéîæðשל – ÇÀÈÀÈÄ
טומאה.úBòaèåהאוזן , מקבלים אלו  כל –úòaèå, כאן ששנינו  – ÀÇÈÀÇÇÇ

íúBç dì ïéàL ïéáe íúBç dì LiL ïéa אגרות בו  לחתום – ÅÆÆÈÈÅÆÅÈÈ
אינה  חותם עליה שיש  שטבעת שנינו , שבת לענין  שכן בהן , וכיוצא

עליה  שיש  טבעת שאף להשמיענו , המשנה באה לפיכך  לאשה, תכשיט
וכן  טומאה; מקבל לאשה, ולא לאיש  תכשיט שהוא éîæðÄÀÅחותם,

óàä.טומאה מקבלים –äìè÷,שרשרת –LìL dlL úBéìç ÈÇÇÀÈÆËÀÆÈÆ
,úBëzîחרוזות øîö,והן  ìL Bà ïzLt ìL èeçaאם÷ñôð ÇÀÀÆÄÀÈÆÆÆÄÀÇ

úBàîè úBéìçä ,èeçä,טומאה מקבלות –úçàå úçà ìkL ÇÇËÀÀÅÆÈÇÇÀÇÇ
החוליות, מן –dîöò éðôa éìkבפני תכשיט היא חוליה שכל – ÀÄÄÀÅÇÀÈ

úBiìbøîe,עצמו . úBáBè íéðáà ìL úBéìçå ,úBëzî ìL èeçÆÇÀÀËÀÆÂÈÄÇÀÈÄ
úéëeëæ ìLå,החוט אותו  על  חרוזות –èeçäå ,úBéìçä eøazLð ÀÆÀÄÄÀÇÀÇËÀÀÇ

àîè ,íi÷ Bîöò éðôa מתכת ושל הואיל  טומאה, מקבל החוט – ÄÀÅÇÀÇÈÈÅ
÷àìèהוא. éøéL מקצת בו  ונשתייר  שלה החוט שנפסק קטלא – ÀÈÅÇÀÈ

÷äpèמהחוליות, øàeö àGîk ליתלות עדיין ראויה הקטלא אם – ÄÀÇÇÀÇÈ
טומאה. מקבלת הריהי  קטנה, בת של øîBà:בצווארה øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

úçà úòaè elôà,אחת טבעת אלא בחוט נשתיירה לא אפילו  – ÂÄÇÇÇÇÇ
אחת, חוליה טומאה,äàîèהיינו  מקבלת –øàeva ïéìBz ïkL ÀÅÈÆÅÄÇÇÈ

כתכשיט. בצואר  לתלות הנשים נוהגות אחת טבעת שאף –

בה  שמדובר  לומר אין  כי  לישבה, וקשה היא, תמוהה שהסיפא כותב הר "ש
קטנה", צואר  "כמלא צריך למה כן שאם מתכת, של וחוליות פשתן של בחוט

חוליה  שכל  לעיל, שנינו  בה והרי  מדובר אלא עצמה? בפני כלי היא וחוליה
נפסק  שאם חכמים, וסוברים טובות, אבנים של וחוליות מתכות של  בחוט
פשר מה כן  אם טומאה, מקבל הריהו קטנה, צואר כמלוא ממנו  ונשאר החוט,

אליעזר : רבי `zg"?דברי zrah elit`"
היא: שכוונתו  אליעזר, רבי  דברי מיישב טוב" יום "תוספות בעל `elitברם,

,zg` zrah `elnkמקבל החוט טבעת, כמלוא החוט נשתייר  שאם כלומר
x`evaטומאה, oilez oky.מתכת של מחוט כטבעת

אבנים  של והחוליות מתכות של  בחוט בסיפא שמדובר  הרא"ש, כותב וכן 
ששנינו, ומה טמא. קטנה, בת צואר מלוא ונשתייר החוט, ונפסק טובות,
טמא  אינו קצתו  נפסק אם אבל  שלם, כשהחוט היינו  טמא, עצמו בפני  שהחוט
סובר, אליעזר ורבי  קטנה. צואר מלוא החוליות ומן ממנו  נשאר כן  אם אלא
עדיין אחת, חוליה כלומר אחת, טבעת ובו קטנה צואר מלוא נשתייר אם

הוא. תכשיט

ואינם  לזה, זה המחוברים פרקים, של בקטלא בסיפא שמדובר  מפרשים, ויש
קטנה, צואר  כמלוא זו  מקטלא נשתייר  שאם קמא, תנא וסובר  בחוט, חרוזים

טמאה אחת טבעת אפילו סובר: אליעזר ורבי zetqez"aטמאה, `aen ,m"xdn)
.(dnec yexit `aen my mby ,"frea ,l`xyi zx`tz" oiire ;"aeh mei
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ïhîlî äøã÷k éeNò àeäL íæð,כקדירה צורתו  התחתון החלק – ÆÆÆÈÄÀÅÈÄÀÇÈ
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‰àéaîøt ìL áø÷ò–äàîè,íééçìe–íéøBäè.øæòéìà éaøíééçla ànèî.íéîëçåíéøîBà:àlà àîè ïéà ©§¨¤§ª§§¨§¥¨§¨©¦§¦©¦¡¦¤¤§©¥©§¨©¦©£¨¦§¦¥¨¥¤¨
áø÷ò,aç úòLáeïøe–àîè ìkä. ©§¨§¨©¦¨©Ÿ¨¥
Âúëzî ìL ä÷ét–àáé÷ò éaøànèî,íéîëçåïéøäèî.ätöîe–äøBäè.ìwnäå äîéàäå LekääéðBtîñå ¦¨¤©¤¤©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦§ª¨§¨©§¨¦¨§©©¥§¦§§¨

úëzî ìL ìéìçå–ïéàîè,ïétöîe–íéøBäè.äéðBtîñ,íéôðk ìea÷ úéa da Lé íà–äàîè Ck ïéáe Ck ïéa. §¨¦¤©¤¤§¥¦§ª¦§¦¦§§¨¦¤¨¥¦§¨©¦¥¨¥¨§¥¨
Êälâò ïø÷–äàîè,äèeLôe–äøBäè.úëzî ìL dlL úéôeöî äúéä íà–äàîè.dlL áwä–éaø ¤¤£ª¨§¥¨§¨§¨¦¨§¨§¦¤¨¤©¤¤§¥¨©©¤¨©¦

ïBôøèànèî,íéîëçåïéøäèî.ïøeaç úòLáe–àîè ìkä.Bá àöBik:äøBðî éð÷–ïéøBäè.ñéñaäå çøtä ©§§©¥©£¨¦§©£¦§¨©¦¨©Ÿ¨¥©¥§¥§¨§¦©¤©§©¨¦
–íéàîè.ïøeaç úòLáe–àîè ìkä. §¥¦§¨©¦¨©Ÿ¨¥

d.`ianext ly axwr:áø÷ò àø÷ð äîäáä éôá ñðëðä ìæøáäå .ïä ãçà ,àéáîåøôå ïñøå âúî.miigleãçà ,íéøééåöî ïéñè éðù ïéîë áø÷òì íéøáåçî
ïééåùò äîäáä ééçì ìò ïàëî ãçàå ïàëî:äàîåè íéìá÷î ïéà íéìëå äîäá éèéùëúå ,åäðéð äîäá éèéùëúã ,ïîöò éðôá ïäùë ïéøåäè ïäå .éåðì

e.dwit:ãáëéù éãë åá úååèù êìôä ùàøá íéùðä úåîéùîù òöîàá áå÷ð ïè÷ øåãë ïéîë.`nhn `aiwr 'x,àåä åîöò éðôá íù åì ùéù úåëúî éìëã
:ïé÷øô ùéøá ïðúãë ,àîèå.oixdhn minkgeäëìäå .åì úùîùî àéäù øáã åúåà ìù ä÷éô åà ,ùåë ìù à÷éô ,éååì íù àìà åîöò éðôá íù åì ïéàã

:íéîëçë.dtevne:àîè úëúîá äôåöîå õò ìù àéä íà.dxedh:àîè úëúî ìù àåäù éåôéöä øúá àìå ,ïðéìæà àø÷éò øúáã.yekíéùðäù êìô
:åá úååè.lwnde:áåùç àåä íãà ùéîùúì éåùò éìëë ,äîäáä úà åá äãåø íãàå ìéàåä .àîè úëúî ìù.`ipetnqìàéðãá áéúëãë ,àåä øîæ éìë ïéî

('â):àéðåôîñå ïéøúðñô.lilge:÷åçøîì ãò òîùð åìå÷å àåä ìåìçå ,øîæ éìë ìù ïéî àåä óà.mixedh oitevneøåäè ,àîè úùåçð äôåöîå õò ìù íà
:ìåáé÷ úéáì éåùò åðéàù ïåéë .ìåìç àåäù ô"òà ìåáé÷ úéá åì ùé áéùç àìå .õò ìù àåäù ïðéìæà éìëä ø÷éò øúáã .àåä.mitpk leaiw zia dl yi m`

íàå .ïåâðä ìå÷ úòîùäì íéòééñîù .àéðåôîñä êåúá íéðúåð íéôðë úåîãë íéðè÷ íé÷ã íéìëúéá áéùç ,åììä íéôðë ìù ìåáé÷ úéáì íå÷î äëåúá åùò
:ìåáé÷.jk oiae jk oiae:äàîè ,äôåöî äðéàù ïéáå äôåöî àéäù ïéá

f.dheyt oxwe dlebr oxwìù íé÷øôä øåáéçå .äèåùô úøçàå äìåâò äúøåö ïäî úçàù àìà ,íéøáåçî íé÷øô íé÷øô úåéåùò úåîäáä éðø÷î úåøöåöç
:äèåùôá ë"àùî ,úàèç áééç úáùá äìåâò ïø÷ øéæçîä åøîà äæ éðôîå ,äèåùô ìù íé÷øôä øåáéçî øúåé ïîåà íéëéøöå íéù÷ äìåâò.d`nh dlebr oxw

`xephxa yexit
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àéaîøt ìL áø÷ò–`ianextברזל חתיכת ובו הבהמה, רסן הוא ÇÀÈÆÀËÀÀÈ
ללמד,axwr,בצורת המשנה ובאה הבהמה; של בפיה שמניחים

פרומביא", של  "עקרב הנקראת זו , ברזל מקבלת äàîèשחתיכת – ÀÅÈ
עצמה בפני  שם לה שיש  לפי הטעם,(רמב"ם );טומאה, מפרשים ויש 

תרוץ  שלא הבהמה את בה לעכב האדם, לתשמיש  שעשויה לפי

הבהמה,íééçìe(הראב"ד ), לחיי  על  שנותנים הטסים –íéøBäè– ÀÈÇÄÀÄ
עצמם בפני שם להם שאין לפי  טומאה, מקבלים (רמב"ם );אינם

וכלים  בהמה ותכשיטי הם, בהמה שתכשיט הטעם, מבואר ובברטנורא
טומאה. מקבלים íééçlaאינם ànèî øæòéìà éaø שהם לפי – ÇÄÁÄÆÆÀÇÅÇÀÈÇÄ

האדם. לשימוש  ועשויים הרסן , מן  ïéàחלק :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
ïøeaç úòLáe ,áø÷ò àlà àîè,לעקרב מחוברים כשהלחיים – ÈÅÆÈÇÀÈÀÈÇÄÈ

àîè ìkä.הלחיים אף – ÇÙÈÅ
החכמים axwr"דברי `l` `nh oi`"סובר קמא תנא גם שהרי הם, תמוהים

כך.
שחוץ  כלים אבל  הלחיים, אלא טהור אין  קמא תנא שלדעת הגר"א, וכותב
אבל עקרב, אלא טמא אין חכמים ולדעת וטמאים. לעקרב שייכים ללחיים

וטהורים. ללחיים שייכים לעקרב, שחוץ כלים
מחוברים  כשהם אפילו טהורים לחיים קמא שלתנא לומר , שאפשר  כותבים, ויש
אין ולחכמים עצמם, בפני  כשהם אפילו  בלחיים מטמא אליעזר ורבי לעקרב,
כשהם  אבל טהורים, עצמם בפני  לחיים אבל עצמו, בפני  עקרב אלא טמא

הלחיים אפילו טמא הכל  d`xpyמחוברים, "dpexg` dpyn" oiire ;g"ixdn iyecig)
.(dpyi d`neh oiprl dpynd lk ayiil el
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úëzî ìL ä÷ét, בו טוות שהנשים הפלך בראש  הנתון כדור  – ÄÈÆÇÆÆ
כובדו, שירבה ànèîכדי àáé÷ò éaø מתכות כלי שהוא לפי  – ÇÄÂÄÈÀÇÅ

עצמו, בפני שם לו  ïéøäèîשיש  íéîëçå אין חכמים שלדעת – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
כוש של  פיקה שאומרים: כמו לואי, שם אלא עצמו  בפני  שם לו 

טוב").וכדומה יום  "תוספות ועיין ברטנורא ; פיקה ätöîe(רמב"ם ; – ÀËÈ
מתכת, המצופה עץ שהיא äøBäèשל  הפיקה לגבי הציפוי  שבטל – ÀÈ

עץ. כלי  הפלך ,Lekäפשוטי  של  המוט –äîéàäåשכרוך הקנה – ÇÀÈÄÈ

על החוט את טווים וממנו הטוויה, בשעת הפשתן או  הצמר עליו

äéðBtîñåהפלך , ìwnäå, זמר כלי  מין  –ìéìçå אם אלו, כל  – ÀÇÇÅÀÄÀÀÈÀÈÄ
ïéàîèהם ,úëzî ìL;טומאה מקבלים –ïétöîe הם ואם – ÆÇÆÆÀÅÄÀËÄ

מתכת, ומצופים עץ בפיקה íéøBäèשל  הטעם שבארנו כמו  – ÀÄ
íéôðkמצופה. ìea÷ úéa da Lé íà ,äéðBtîñיש אם – ÄÀÀÈÄÆÈÅÄÀÈÇÄ

נשמעים  נענועם ידי ועל לסמפוניה, שמחברים למנענעים, מקום בתוכה
שונים, äàîèקולות Ck ïéáe Ck ïéa מצופה שהסימפוניה בין  – ÅÈÅÈÀÅÈ

בית  לה ויש  הואיל  טומאה, מקבלת היא הרי מצופה, שאינה ובין
טהור,(הגר"א ).קיבול מתכת המצופה עץ כלי  כל  הרמב"ם, ולשיטת

של הקיבול  שבית משום טמא, שכאן  אלא קיבול , בית לו  יש  ואפילו 
ציפוי. שם לעשות אפשר אי שהרי  מצופה, אינו  הסימפוניה

i p y m e i
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älâò ïø÷,הבהמה מקרן  העשויה עקומה חצוצרה –äàîè– ÆÆÂËÈÀÅÈ
הרי עקומה, והיא שהואיל קיבול , בית לה שיש לפי טומאה, מקבלת

וכדומה; מים חללה לתוך לקבל  היא חצוצרה äèeLôeעשויה – ÀÈ
הבהמה, מקרן פיäøBäèפשוטה על שאף טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

ק  בית אינו מקום מכל  חלל, לה כלישיש כדין דינה הקרן  והרי יבול,
עץ כלי  כפשוטי טהורים, שפשוטיהם `).עצם, ,a lirl oiir)íàÄ

úëzî ìL dlL úéôeöî äúéä–zitevnהצר הצד פי ֹון, היינו ÈÀÈÀÄÆÈÆÇÆÆ
המצופית  שאם ללמד , המשנה ובאה התוקע, בפי  הניתן  החצוצרה של

מתכת, של  היתה הקרן  מקבלתäàîèשל המצופית טומאה,– ÀÅÈ
מתכות. כלי כדין  בפשוטה, dlLאפילו áwä:גורסים ויש –ewd ÇÇÆÈ

dly,,מתכת של  היה אם הפשוטה, שבקרן הרחב הצד éaøÇÄהיינו 
ànèî ïBôøè;מתכת כלי  כדין  –ïéøäèî íéîëçå שאין לפי  – ÇÀÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ

דהיינו  משותף, שם הוא "קו ") (או  "קב" שלשון  עצמו , בפני  שם לו 

מזו זו  שונות אחדות הוראות לו טוב";שיש יום  "תוספות  (רמב "ם;

ישראל "). ïøeaç"תפארת  úòLáe,המצופית עם והקב הקרן של – ÀÈÇÄÈ
מתכת של  היתה אחרונה "),והמצופית "משנה àîè(עיין ìkä אף – ÇÙÈÅ

ïéøBäèבפשוטה. ,äøBðî éð÷ :Bá àöBik,טומאה מקבלים אינם – ÇÅÀÅÀÈÀÄ
עצמם. בפני  שם להם שאין  לפי  מהמנורה, מפורקים –çøtäכשהם ÇÆÇ

המנורה, בראש  הנר  מושב המנורה,ñéñaäåמקום רגל מושב – ÀÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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Áàcñ÷–äàîè,íééçìe–íéøBäè.íéî ìea÷ úéa ïäa Lé íà–íéàîè.äîçìnä éìk ìkíéàîè:ïBãékä, ©§¨§¥¨§¨©¦§¦¦¥¨¤¥¦©¦§¥¦¨§¥©¦§¨¨§¥¦©¦
ïBwpä,ïéôbnäå,ïBéøMäå–ïéàîè.íéàîè íéLð éèéLëz ìk:áäæ ìL øéò;úBéìè÷;íéîæð;úBòaèå,úòaèå ©¦§©©¨©¦§©¦§§¥¦¨©§¦¥¨¦§¥¦¦¤¨¨©§¨§¨¦§©¨§©©©

íúBç dì LiL ïéaíúBç dì ïéàL ïéáe;óàä éîæð.ìL Bà ïzLt ìL èeça úBëzî ìL dlL úBéìçL äìè÷ ¥¤¤¨¨¥¤¥¨¨¦§¥¨©©§¨¤ª§¤¨¤©§§¤¦§¨¤
øîö,èeçä ÷ñôð–úBàîè úBéìçä,dîöò éðôa éìk úçàå úçà ìkL.úBëzî ìL èeç,íéðáà ìL úBéìçå ¤¤¦§©©©ª§§¥¤¨©©§©©§¦¦§¥©§¨¤©§§ª§¤£¨¦

úBiìbøîe úBáBè,úéëeëæ ìLå,úBéìçä eøazLð,íi÷ Bîöò éðôa èeçäå–àîè.àìè÷ éøéL–øàeö àGîk ©§¨¦§¤§¦¦§©§©ª§§©¦§¥©§©¨¨¥§¨¥©§¨¦§©©
äpè÷;øæòéìà éaøøîBà:úçà úòaè elôà–äàîè,øàeva ïéìBz ïkL. §©¨©¦¡¦¤¤¥£¦©©©©©§¥¨¤¥¦©©¨
Ëïìòîìî äLãòëå ïhîlî äøã÷k éeNò àeäL íæð,÷øôðå,äøã÷k–ìea÷ úéa éìk íeMî àîè;äLãòëå– ¤¤¤¨¦§¥¨¦§©¨§©£¨¨¦§©§¨§¦§©¦§¥¨¨¥¦§¦¥¦§©£¨¨

:õò éìë éèåùôë íéøåäè ïäéèåùôù ,ïäì ùé íöò éìë ïéã íéðø÷å .ìåáé÷ úéá äì ïéàù ,äøåäè äèåùô ïø÷å .ìåáé÷ úéá äì ùéù.zetevnúçðä íå÷î
:íéôåôö íéãîåò ïåùìî .äáù øö÷ä àåäå ,äôä.d`nh:äàîåè úìá÷î äèåùô àéäù ô"òàå ,úåëúî éìë äì ïðéáùçã.dly ewdíà äáù áçøä ãöä

:úåëúî ìù äéä.mixdhn minkge `nhn oetxh 'x:íéîëçë äëìäå.mixedh dxepn ipwéìë ìë ïé÷øô ùéøá ìéòì ïðúå ,ïîöò éðôá íù íäì ïéàù
:àîè ,åîöò éðôá íù åì ùéù úåëúî.gxtd:åîù çøô äøåðîä ùàøáù øðä áùåî íå÷î.qiqa:ïäéìò úáùåé àéäù äøåðîä éìâø

g.`cqw:ïùàø ìò äîçìîä éùðà íéðúåðù úùçð òáåë.miigle:ïäééçì ìò íéðúåðù ìæøá ìù ïéñè.min leaiw zia oda yi m`eíéî íäá ïéúåùù
:äîçìîá.oecik:íéëìîäå íéøùä ãéáù ïè÷ çîåø.oewipåðé÷ ì÷ùîå ïåùì .ïåðé÷ åîë(à"ë 'á ìàåîù):çîåøä êåúáù ìæøáä àåäå ..miitbníé÷åù éúá

:äîçìîä éùðà ïéàùåðù ìæøá ìù.miyp ihiykzáéúëã àø÷î åäì ïðéáøî ,éåðì àìà äëàìîì ïééåùò ïéàù ô"òà(à"ì øáãîá)ùàá àåáé àì øùà ìëå
:íéîá åøéáòú.adf ly xir:íéìùåøé úøåöë äéåùò ïùàøá íéùðä úåðúåð äøèò ïéîë.zeilhwäùàäù éðôîå .øàåöä áéáñ úåðúåðù áäæ ìù íéèåç

:úåéìè÷ íéàø÷ð êëì ,øùá úìòá äàøúù éãë ïäá äîöò ú÷ðåç.minfpe:ïæåàä éîæð ïäî ùéå óàä éîæð ïäî ùé.ozyt ly hegaúåáå÷ð úåéìåçä åéäù
:èåçä ïäî åàìîå.ze`nh zeilegd:äùòî éìë àáéùç àùôð éôðàá àãç ìëã.mipa` ly:èåçä ïäî åàìîå úåáå÷ð íéðáàå úåéìâøî åéäù.`nh,èåçä

:àåä úëúî ìùå ìéàåä.dphw x`ev `elnk:äðè÷ úá ìù øàåö àåìîë
h.dhnln dxcwk:ìåáé÷ úéá åì ùéå äèîìî áçø.dlrnln dycrke:äùãòë éåùò óñë ìù åà áäæ ìù ïéòøâ åì ùé äìòîìî íæðä ùàø ìò.wxtpe
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íéàîèקיבול בית להם שיש  לפי  עצמם, בפני טומאה מקבלים – ÀÅÄ
ישראל"). àîè("תפארת  ìkä ,ïøeaç úòLáe.הקנים אף – ÀÈÇÄÈÇÙÈÅ

ברישא: הר"ש oxwבארנו  מפרשים וכן הבהמה. מקרן  העשויה חצוצרה –
מפרש: הרמב"ם אבל מברטנורא. הבהמה;oxwוהרב קרן לא חצוצרה, היינו

היו, חצוצרות סוגי  ושני ממתכת; וחלקים מעץ עשויים ממנה שחלקים ויש
קשה  העגולה שהרכבת אלא פרקים, פרקים עשויות ושתיהן ופשוטה, עגולה
ולהחזירה  לפרקה וקשה שהואיל טומאה, מקבלת העגולה הלכך  לאומן. וזקוקה
ולהחזירה, לפרקה יכולים שהכל  הפשוטה, אבל  כמחוברת. נחשבת הריהי 

טומאה. מקבלת אינה

שפירושו אף מברטנורא, הרב של דרכו לרוב נקטנו  כולה המשנה בביאור 
הר "ש ושל  הרמב"ם של שונות, שיטות משתי my).מורכב iyp` zetqez oiir)

ח ה נ ש מ ר ו א ב

àcñ÷,צבא אנשי של מתכת כובע –äàîè,טומאה מקבלת – ÇÀÈÀÅÈ
íééçìe,לחייהם על שנותנים הטסים –íéøBäè מקבלים אינם – ÀÈÇÄÀÄ

עצמם בפני שם להם שאין  לפי  ישראל");טומאה, "תפארת  (רמב"ם ;

כלי צורת עליהם שאין לפי  הטעם, מבארים אחרונה ").ויש ("משנה

ïäa Lé íà,בלחיים –íéî ìea÷ úéa מים בהם ששותים – ÄÅÈÆÅÄÇÄ
קיבולíéàîèבמלחמה, בית להם ויש שהואיל טומאה. מקבלים – ÀÅÄ

צו  עצמםאין  בפני  שם להם שיהא äîçìnä(רמב"ם).רך  éìk ìkÈÀÅÇÄÀÈÈ
íéàîè:כגון טומאה, מקבלים –ïBãékä, קטן רומח –ïBwpä– ÀÅÄÇÄÇÄ

החנית, שבראש  המחּודד שנועלים ïéôbnäåהברזל ברזל, של  – ÀÇÇÈÇÄ
במלחמה, הגוף,ïBéøMäåאותן  על להגן  לובשים שהלוחמים –lk ÀÇÄÀ

el`ïéàîè.טומאה מקבלים –íéàîè íéLð éèéLëz ìk– ÀÅÄÈÇÀÄÅÈÄÀÅÄ
כגון : טומאה, áäæמקבלים ìL øéò ירושלים שעיר זהב, עטרת – ÄÆÈÈ

בה, הצואר,÷úBéìèחקוקה על  הניתנות שרשרות –íéîæðשל – ÇÀÈÀÈÄ
טומאה.úBòaèåהאוזן , מקבלים אלו  כל –úòaèå, כאן ששנינו  – ÀÇÈÀÇÇÇ

íúBç dì ïéàL ïéáe íúBç dì LiL ïéa אגרות בו  לחתום – ÅÆÆÈÈÅÆÅÈÈ
אינה  חותם עליה שיש  שטבעת שנינו , שבת לענין  שכן בהן , וכיוצא

עליה  שיש  טבעת שאף להשמיענו , המשנה באה לפיכך  לאשה, תכשיט
וכן  טומאה; מקבל לאשה, ולא לאיש  תכשיט שהוא éîæðÄÀÅחותם,

óàä.טומאה מקבלים –äìè÷,שרשרת –LìL dlL úBéìç ÈÇÇÀÈÆËÀÆÈÆ
,úBëzîחרוזות øîö,והן  ìL Bà ïzLt ìL èeçaאם÷ñôð ÇÀÀÆÄÀÈÆÆÆÄÀÇ

úBàîè úBéìçä ,èeçä,טומאה מקבלות –úçàå úçà ìkL ÇÇËÀÀÅÆÈÇÇÀÇÇ
החוליות, מן –dîöò éðôa éìkבפני תכשיט היא חוליה שכל – ÀÄÄÀÅÇÀÈ

úBiìbøîe,עצמו . úBáBè íéðáà ìL úBéìçå ,úBëzî ìL èeçÆÇÀÀËÀÆÂÈÄÇÀÈÄ
úéëeëæ ìLå,החוט אותו  על  חרוזות –èeçäå ,úBéìçä eøazLð ÀÆÀÄÄÀÇÀÇËÀÀÇ

àîè ,íi÷ Bîöò éðôa מתכת ושל הואיל  טומאה, מקבל החוט – ÄÀÅÇÀÇÈÈÅ
÷àìèהוא. éøéL מקצת בו  ונשתייר  שלה החוט שנפסק קטלא – ÀÈÅÇÀÈ

÷äpèמהחוליות, øàeö àGîk ליתלות עדיין ראויה הקטלא אם – ÄÀÇÇÀÇÈ
טומאה. מקבלת הריהי  קטנה, בת של øîBà:בצווארה øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ

úçà úòaè elôà,אחת טבעת אלא בחוט נשתיירה לא אפילו  – ÂÄÇÇÇÇÇ
אחת, חוליה טומאה,äàîèהיינו  מקבלת –øàeva ïéìBz ïkL ÀÅÈÆÅÄÇÇÈ

כתכשיט. בצואר  לתלות הנשים נוהגות אחת טבעת שאף –

בה  שמדובר  לומר אין  כי  לישבה, וקשה היא, תמוהה שהסיפא כותב הר "ש
קטנה", צואר  "כמלא צריך למה כן שאם מתכת, של וחוליות פשתן של בחוט

חוליה  שכל  לעיל, שנינו  בה והרי  מדובר אלא עצמה? בפני כלי היא וחוליה
נפסק  שאם חכמים, וסוברים טובות, אבנים של וחוליות מתכות של  בחוט
פשר מה כן  אם טומאה, מקבל הריהו קטנה, צואר כמלוא ממנו  ונשאר החוט,

אליעזר : רבי `zg"?דברי zrah elit`"
היא: שכוונתו  אליעזר, רבי  דברי מיישב טוב" יום "תוספות בעל `elitברם,

,zg` zrah `elnkמקבל החוט טבעת, כמלוא החוט נשתייר  שאם כלומר
x`evaטומאה, oilez oky.מתכת של מחוט כטבעת

אבנים  של והחוליות מתכות של  בחוט בסיפא שמדובר  הרא"ש, כותב וכן 
ששנינו, ומה טמא. קטנה, בת צואר מלוא ונשתייר החוט, ונפסק טובות,
טמא  אינו קצתו  נפסק אם אבל  שלם, כשהחוט היינו  טמא, עצמו בפני  שהחוט
סובר, אליעזר ורבי  קטנה. צואר מלוא החוליות ומן ממנו  נשאר כן  אם אלא
עדיין אחת, חוליה כלומר אחת, טבעת ובו קטנה צואר מלוא נשתייר אם

הוא. תכשיט

ואינם  לזה, זה המחוברים פרקים, של בקטלא בסיפא שמדובר  מפרשים, ויש
קטנה, צואר  כמלוא זו  מקטלא נשתייר  שאם קמא, תנא וסובר  בחוט, חרוזים

טמאה אחת טבעת אפילו סובר: אליעזר ורבי zetqez"aטמאה, `aen ,m"xdn)
.(dnec yexit `aen my mby ,"frea ,l`xyi zx`tz" oiire ;"aeh mei
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ïhîlî äøã÷k éeNò àeäL íæð,כקדירה צורתו  התחתון החלק – ÆÆÆÈÄÀÅÈÄÀÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn



aרכ dpyn xyr mipy wxt milk zkqn

Bîöò éðôa àîè.àøBpö–äøBäè.ìBkLà ïéîk éeNòä,÷øôðå–øBäè. ¨¥¦§¥©§¦¨§¨¤¨§¦¤§§¦§©¨
¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡íãà úòaè–äàîè;íéìëå äîäa úòaè,úBòahä ìk øàLe–úBøBäè.íévçä úøB÷–äàîè;ìLå ©©©¨¨§¥¨©©©§¥¨§¥¦§¨¨©©¨§©©¦¦§¥¨§¤
ïéøéñà–äøBäè;øìBwä–àîè.ìLúìLäìéòð úéa da LiL–äàîè;äúéôëì äéeNòä–äøBäè.ìLúìL £¦¦§¨©¨¨¥©§¤¤¤¤¨¥§¦¨§¥¨¨£¨¦§¦¨§¨©§¤¤

úBðBèéñ ìL–äàîè;íézá éìòa ìL–äøBäè;øîàéñBé éaø:éúîéà?ãçà çzôî àeäL ïîæa,íà ìáà ¤¦§¥¨¤©£¥¨¦§¨¨©©¦¥¥¨©¦§©¤©§¥©¤¨£¨¦
íéðL eéä,dLàøa ïBælç øLwL Bà–äàîè. ¨§©¦¤¨©¦¨§Ÿ¨§¥¨

·úB÷Bøñ ìL íéðæàî äð÷–àîè,úBéì÷ðà éðtî;íézá éìòa ìLå,úBéì÷ðà Ba Lé íà–àîè.ìL ïéì÷ðà §¥Ÿ§©¦¤¨¨¥¦§¥ª§§¨§¤©£¥¨¦¦¤ª§§¨¨¥ª§§¦¤

:äøéã÷ä ïî äùãòä.d`nh dxicwd:àéäù úåîë èéùëúì äéåàø äðéà éøäù ,íéùð éèéùëúî àéäù éðôî àìå .ìåáé÷ úéá äì ùé éøäù.d`nh dycrde
:äîöò éðôá íù äì ùéù.`xepiv:äéúééøåðö åéúåâìæî íåâøú .àøåðö éåø÷ âìæîë éåùò àåäù éôìå .óàä á÷ðá åà ïæåàä á÷ðá ñðëðä íæðä ùàø.dxedh
:äîöò éðôá íù äì ïéàù.leky` oink ieyrd:ìåëùà ïéîë äæ éáâ ìò äæ ïéøâøâ äùîç åà äòáøà éåùòä íæð.xedh wxtpeøéâøâå øéâøâ ìëì ïéàù

:÷øôðùî ùéîùúì éåàø åðéà àåäå ,åîöò éðôá íù
ai`.mc` zrahàìã íåùî ,àîòèå .íéìë úòáè åðééäå ,äøåäè ,åéôúë ïéá äá øåù÷ìå åéðúî åá øåâçì äðé÷úäù úòáè ìáà .òáöà ìù úòáè ïåâë

:íéìëå äîäá éèéùëú àìå íãà éèéùëú àìà äàîåèì àø÷ éáø.mivgd zxew:õçì äøèîä éùøôîã úéàå .äá íéçðåî íéöçäù äôùà éùøôîã úéà
.oixiq` lyeéìâø ãñá íùéå ,ãñ åäøå÷ àø÷î ïåùìáå .úàöì ìåëé ïéàå [åéáâ ìò êåøà õò ïéçéðîå] íãà ìâø äá ñéðëäì äøå÷á äîéâô ïéîë ïéùåòáåéà)

(â"é:õò ìù àìå åäðéð úëúîã ,ïàë ïéøåîàä ïéøéñà ìùå íéöç ìù úåøå÷å ..xlew.ïéøìå÷á ,øâåñá åäðúéå íåâøú .[øâåñ àåäå] .íéøéñàä øàåöá íéðúåðù
:àîè øìå÷ êëìä ,åîå÷îî äá ææ åðéàù íéøéñàä úøå÷î éôè äùòî éìë áåùç ,êìåäù íå÷î ìëá åîò åðàùéù éåùò øìå÷ã íåùîå.dlirp zia da yiy

:éìë àáéùçå ,çúôîá íéøâåñå [íéñåñä ìâøá íúåà íéðúåðå] äìéòð úéá úìùìùì íéùåò.dzitkl.íéðè÷ä íéáìëä éøåâå óå÷ä ïäá íéúôåëù úåàìùìù
:éàîèî àìå äîäáã èéùëú ååäå ïééåùò ïä éåðìå.zepehiqäàñ ,äãîä ãçà äùàøá íéòáå÷ù úìùìù ïäì ùéå .äñâ äãîá íéøëåîù íéìåãâ íéøçåñ

:äãîä áðâú àìù éãë çúôîá äéìò íéøâåñå ,äøå÷á åà úìãáù úòáèá íéðúåð éðùä äùàøå ,á÷øú åà.dxedh miza ilra lyeéåðì äéåùò àîúñã
:éìëì èéùëúå.cg` gztn:éìë àáéùç àìå ,éùðéà éãáò àì úçà àéìåçá úìùìùã .úçà àéìåçî.dy`xa oeflg xywy e`âã àåäù ïåæìç úåîãë

:àðî äì éåùî àåäå ,ìæøáî éåùò äùàøá äì øù÷ úìëúä íéòáåö äîãîù íéáù
a.zewexq ly mipf`n dpwúòáè ïéîë åùàøá éåìúå õò ìù êåøà ì÷î íäì ùé ìå÷ùì ïéöåøùë ,úåàøèéì ïéðîá åúåà íéøëåîå ,íéúùôå øîö é÷øåñ

`xephxa yexit

קיבול , בית לו ïìòîìîויש äLãòëåעגול העליון  והחלק – ÀÇÂÈÈÄÀÇÀÈ
מזה:øôðå÷כעדשה, זה החלקים ונתפרקו –äøã÷k החלק – ÀÄÀÇÄÀÅÈ

כקדירה, טומאה,àîèשעשוי  מקבל –ìea÷ úéa éìk íeMî– ÈÅÄÀÄÅÄ
הו  מקום מכל לתכשיט, עוד  ראוי  שאינו  פי על  בית אף לו ויש  איל

טומאה; מקבל  הריהו  כעדשה,äLãòëåקיבול, שעשוי והחלק – ÀÇÂÈÈ
Bîöò éðôa àîè.תכשיט חשוב הוא שעדיין  לפי תכשיט, משום – ÈÅÄÀÅÇÀ

àøBpö,האף בנקב או האוזן בנקב הנכנס הנזם קרס –äøBäè– ÄÈÀÈ
עצמה. בפני  שם לה שאין  לפי טומאה, מקבלת ïéîkאינה éeNòäÆÈÀÄ

ìBkLà,אשכול גרגרי  בצורת העשוי  נזם –÷øôðå ונתפרקו – ÆÀÀÄÀÇ
אינו øBäèהגרגרים, הלכך לתכשיט, ראוי אינו יחידי  גרגר  שכל  – È

טומאה. מקבל

א ה נ ש מ ר ו א ב

íãà úòaè,לקישוט באצבעו נותן שהוא –äàîè מקבלת – ÇÇÇÈÈÀÅÈ
אבל  ח). יא, (לעיל  שנינו  שכבר  כמו  íéìëåטומאה, äîäa úòaèÇÇÇÀÅÈÀÅÄ

לכלים, או  לבהמה תכשיט העשויה –úBòahä ìk øàLe– ÀÈÈÇÇÈ
שונים, לצרכים בפניúBøBäèהעשויות טומאה מקבלות אינן – À

ולא  בלבד אדם תכשיטי אלא לטומאה הכתוב ריבה שלא עצמן,

וכלים בהמה טוב");תכשיטי  יום  "תוספות  עיין ברטנורא ; ואף (הר "ש;
כלים. תשמישי  אלא שאינן  לפי  טומאה, מקבלות אינן  כלי משום

íévçä úøB÷ בה לזרוק כמטרה אותה שקובעים מתכת של קורה – ÇÇÄÄ
טומאה;äàîèחיצים, מקבלת –ïéøéñà ìLå שמכניסים קורה – ÀÅÈÀÆÂÄÄ

האסירים, רגלי  כליäøBäèבה שאינה טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
בצואריøìBwä(הרא "ש).תשמיש  שנותנים ברזל של שלשלת – ÇÈ

עמו àîèהאסירים, שישאנו  עשוי והקולר שהואיל  טומאה, מקבל  – ÈÅ
כן  שאין מה מעשה; כלי  חשוב הריהו שהולך , מקום בכל  האסיר

ממקומו  בה זז  שאינו  האסירים שלúìLìL(ברטנורא ).קורת – ÇÀÆÆ
äìéòðברזל , úéa da LiL, במנעול אותה לסגור –äàîè– ÆÆÈÅÀÄÈÀÅÈ

כלי . שחשובה טומאה, äúéôëìמקבלת äéeNòäבני בה לקשור – ÈÂÈÄÀÄÈ
כלבים או  שאינה äøBäè(הרא "ש),אדם טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

מעשה כלי  אחרונה ").בכלל úBðBèéñ("משנה  ìL úìLìLסוחרי – ÇÀÆÆÆÄ
מידתם  את מוליכים למכרה, לעיר מעיר תבואתם עם הנוסעים תבואה

,(d`eazd zcicnl ilkd),מקום לכל עמה הניטלת שלשלת, בה וקבועה

ללמד, המשנה ובאה תיגנב, שלא לקרון , במנעול  אותה וסוגרים
זו  קבועה äàîèששלשלת והשלשלת שהואיל טומאה, מקבלת – ÀÅÈ

חשוב  היא הרי המידה, הכלי.בכלי כגוף íézáה éìòa ìLאבל – ÆÇÂÅÈÄ
סוגרים  שמודדים ולאחר  בכותל , היא שקבועה בתים, בעלי  של שלשלת

המידה, את שהשלשלת äøBäèבה לפי  טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
משאירים  המידה את כשנוטלים אלא המידה, את בה ליטול עשויה אינה

הכלי  תשמיש שאינה והרי  לכותל, מחוברת השלשלת (הגר"א ).את

הכלי  תכשיט אלא שאינה לפי  הטעם, מבארים øîàÈÇ(ברטנורא ).ויש 
ãçà çzôî àeäL ïîæa ?éúîéà :éñBé éaø שהשלשלת כלומר – ÇÄÅÅÈÇÄÀÇÆÇÀÅÇÆÈ

אחת, חוליה אלא íéðLאינה eéä íà ìáà,שלשלאות שתי  שהיו  – ÂÈÄÈÀÇÄ
וכשנוטל באמצע, ומנעול לכלי, מחוברת ואחת לכותל  מחוברת אחת
עם  לכלי שסמוכה השלשלת את נוטל ונמצא באמצע, פותח הכלי  את

dLàøaהכלי , ïBælç øLwL Bà,לכלי מחוברת השלשלת שכל – ÆÈÇÄÈÀÙÈ
את  וכשנוטל חלזון, בדמות העשוי  בוו שם תוחבה בכותל  וכשתוחבה

השלשלת, עם נוטלה המדידה שהיא äàîèכלי  לפי השלשלת, – ÀÅÈ
מהכלי. כחלק חשובה

i r i a x m e i
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úB÷Bøñ ìL íéðæàî äð÷,במשקל צמרם שמוכרים צמר סורקי  – ÀÅÙÀÇÄÆÈ

מקום  מכל  עץ, כלי פשוטי  הוא שלהם המאזניים שקנה פי על  אף

àîè,טומאה מקבל  –úBéì÷ðà éðtî התלויים ברזל, של  הווים – ÈÅÄÀÅËÀÀÈָ
לשקלו; הצמר  את בהם ותולים למעלה כפופים שראשיהם בקנה,

íézá éìòa ìLå רגילים היו שלא בתים, בעלי של מאזניים קנה – ÀÆÇÂÅÈÄ
מתכת, של  אונקליות בו  úBéì÷ðàליתן  Ba Lé íà שקבועות היינו  – ÄÆËÀÀÈ

הראב"ד ),בו השגת  עיין ח ; ט, כלים הל' טומאה.àîè(רמב"ם מקבל  – ÈÅ
ïéôzk ìL ïéì÷ðà מניח הסבל שכן הסבלים; שבמוט המסמר  – ËÀÀÄÆÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn xyr mipy wxt milk zkqn

ïéôzk–äøBäè,íéìëBø ìLå–äàîè.äãeäé éaøøîBà:íéìëBø ìL–äàîè åéðôlL,äøBäè åéøçàlLå. ©¨¦§¨§¤§¦§¥¨©¦§¨¥¤§¦¤§¨¨§¥¨§¤§©£¨§¨
Lbøã éì÷ðà–äàîè;ïéèéì÷ð ìLå–äøBäè;äcL ìL–äàîè;ïBwà ìLå–äøBäè;ïçìL ìL–äàîè; ª§§¦©§¨§¥¨§¤©§¦¦§¨¤¦¨§¥¨§¤©§¨¤ª§¨§¥¨

õòä úøBðî ìLå–äøBäè.ììkä äæ:àîhì øaçîä ìk–àîè,øBähì øaçîäå–øBäè.úçà úçà ïlëå §¤§©¨¥§¨¤©§¨¨©§ª¨©¨¥¨¥§©§ª¨©¨¨§ª¨©©©©
ïîöò éðôa–úBøBäè. ¦§¥©§¨§

‚íézá éìòa ìL úëzî ìL éðè éeqk–ìàéìîb ïaøànèî,íéîëçåïéøäèî;íéàôBø ìLå–àîè.úìcä ¦¤¦¤©¤¤¤©£¥¨¦©¨©§¦¥§©¥©£¨¦§©£¦§¤§¦¨¥©¤¤
íézá éìòa ìL ìcânaL–äøBäè;íéàôBø ìLå–äàîè.ïéëeziä–íéàîè.ïéëøtäå–ïéøBäè.úéa áø÷ò ¤©¦§¨¤©£¥¨¦§¨§¤§¦§¥¨©¦¦§¥¦§©§¨¦§¦©§©¥

ìë éðô ìò úëìäîù úøçà úòáè ì÷î åúåàì ùéå ,äìòîìî íéôåôë íäéùàøå ïéåå ïéîë ïééåùò ,úìùìùá äèîìî ïéåìú ìæøá ìù úåéì÷ðåàå ,äìòîìî
ìù åà øîö ìù ÷ù ìå÷ùì àáùëå ,úòáè äúåàá éåìú ãáëå áò úùåçð ìù åà ìæøá ìù úùò ïéîëå ,åðîî úàöì äìåëé äðéàå ì÷îäúà áçåú ,äåèî

àåáéù ãò äð÷ä ìò úãáëîå ,äá æçåàù úòáèî ä÷éçøî éåìú ìæøá ìù úùòä åáù úòáèäå ,øéåàá åäìòîå äìòîì åãâðëù úòáèá æçåàå ÷ùá éì÷ðåàä
ïàë ãò ,úçà àøèéì ïàë ãò ,ì÷îá íéðîéñ ùéù ,ì÷ùîä ïåáùç òãåé ìæøá ìù úùòä åáù úòáèä ú÷çøä éôìå ,øúåé ãö íåùì òéøëé àìù øùåéá

áéúëãë ,àø÷î ïåùìá ñìô àø÷ð äæå .äàî ïàë ãò ,äøùò('î äéòùé)'äì èôùî éðæàîå ñìô .íéøä ñìôá ì÷ùå(æ"è éìùî):.miza ilra lyeíéìéâø ïéà
:úåé÷ðåà ïðéñøâ àìå ,ïðéñøâ úåéì÷ðåà .äð÷á ïéìåúå ìáçá íéøùå÷ úåéì÷ðåà àìá àìà ,åúåìòäì ÷ùá íéáçåúù ïéååä ïúåà ïäù úåéì÷ðåà åá úúìilwpe`

.oitzk lyéðù ìò èåîá úåáåçúä ìæøá ìù úåéì÷ðåà éðùá åéøçàî ãçàå åéðôì ãçà íé÷ù éðù åá äìåúå åôúë ìò çéðî óúëäù èåî ïéòë êåøà õò
:åéúåö÷.milkex ly:íéùð é÷åøîúå íéîùá éøëåî.d`nh:ìåáé÷ úéá äì ùéù éðôî.d`nh eiptly:äá ùîúùî àåäù éôì.dxedh eixg`lyeåðéàù

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .åéøçàî éåàùîä ìåôé àìù ,äøéîùì àìà äá ùîúùî.ybxcúåéì÷ðåà ùéå áéáñ øåòä úôùá úåòåöø ïéìåúå øåò ìù äðè÷ äèî
:úåéì÷ðåà ïúåàá úåòåöøä ïéáðåò äúåèðì íéöåøùëå äèîä úåëåøàá ìæøá ìù.oihilwpäéúåùàøî ãçà ,äèîä éðôåã òöîàá ïéãéîòîù íéãåîò éðù

,ïéèéì÷ðä éùàøá ïéçéðî ïéåå éðù ïéòë àìà ,íéìöåôî íéãåîòä ïéàù íéîòôå .ïéãñ åéìò íéñøåôå äæì äæî äð÷ ïéçéðîå ,ïäéùàøá ïéìöåôîå ,äéúåìâøîá ãçàå
:éì÷ðåà àåäå.dciy:äðè÷ äáéú.oew`ãåöì íéãééöä ïéùåòù äáéú:íéâã äá.`nhl xaegnd lk:àîè ,äàîåè ìá÷îä éìëì øáåçîä éì÷ðåà.xedhl

:øåäè .äøåäè àéäù õòä úøåðî ïåâë.onvr ipta zg` zg`:äéìëî äùøéôù éì÷ðåà ìë.dxedh:åîöò éðôá íù äì ïéàù éôì
b.iph:úåëúî éìë éøáùî úåàèåøâ íù ïéçéðîù åá ïéùîúùî íéúá éìòáå .àðèá úîùå ïåùìî àåäå .íéá÷ äùìù ÷éæçî úëúî ìù éìë àåäoax

.`nhn l`ilnb:ìåáé÷ úéá åì ùéå ìéàåä éìë áåùç éåñéë øáñã.oixdhn minkge:íéîëçë äëìäå .éìë áéùç éåñéë ïéà éøáñã.`nh mi`tex lye
:íéðîîñ åá ïéçéðî íéàôåøäù éðôî .ìëä éøáãì.lcbn:ø"ñðîìà éáøòáå .æ"òìá å"àéøîøà .õò ìù øöåàä úéá.d`nh mi`tex lyeäéìò ïúåðù éðôî

`xephxa yexit

מאחוריו , ואחד  מלפניו אחד שקים, שני  בו  ותולה כתיפו , על מוט

ללמד, המשנה ובאה המוט, קצות שבשני ברזל  של  אונקליות בשתי
זו המוט,äøBäèשאונקלי  לגבי  היא שבטלה טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

מקבל שאינו הוא עץ כלי פשוטי  הרי והמוט הכלי , עיקר שהוא
שם  לה שאין לפי טומאה, מקבלת אינה לבד  האונקלי  ואף טומאה;

עצמה ישראל "),בפני íéìëBø("תפארת  ìLåותמרוקי בשמים מוכרי – ÀÆÀÄ
שבשני אלא כתפיהם, שעל במוט סחורתם נושאים הם שאף נשים,
הסחורות, את בהן שמניחים קערות שתי  כעין  תלויות המוט קצות

שלהם קיבול.äàîèהאונקלי  בית לה שיש  לפי טומאה, מקבלת – ÀÅÈ
äàîè åéðôlL ,íéìëBø ìL :øîBà äãeäé éaøהאונקלי – ÇÄÀÈÅÆÀÄÆÀÈÈÀÅÈ

בה, משתמש  שהוא לפי  טומאה, מקבלת äøBäèשלפניו åéøçàlLåÀÆÀÇÂÈÀÈ
אלא  עשויה ואינה בה משתמש  אינו שכרגיל  טומאה, מקבלת אינה –

מעליו. המשא יפול שלא dcedi.לשמירה, iaxk dkld oi`eéì÷ðàËÀÀÄ
äàîè ,Lbøã;טומאה מקבלת –ybxcשל קטנה מיטה מין  הוא ÇÀÈÀÅÈ

רצועו  ותולים ברזלעור, של אונקליות ויש סביב, העור בשפת ת
הרצועות את בהן  שעונבים המיטה, ברטנורא ),בארוכות וכיון (הר "ש;

טומאה מקבלות האונקליות אף טומאה, מקבלת ("תפארת שהמיטה

ïéèéì÷ðישראל "); ìLåאחד המיטה, באמצע זקופים עמודים שני  – ÀÆÇÀÄÄ
אונקליות, יש העמודים ובראשי למרגלותיה, ואחד  למראשותיה

זו אונקלי המיטה, מעל  לפרוש  סדין  בהן  אינה äøBäèשתולים – ÀÈ
עץ  כלי  פשוטי שהם הנקליטין, לגבי היא שבטלה טומאה, מקבלת

טומאה; מקבלים äcLואינם ìL תיבה כמין  שידה, של  אונקלי  – ÆÄÈ
עץ, של  עצמה;äàîèקטנה השידה כמו  טומאה מקבלת –ìLå ÀÅÈÀÆ

ïBwà,דגים בה לצוד אונקלי  ובו סל  כמין  –äøBäè האקון כדין – ÇÀÈ
טומאה; מקבל  ïçìLשאינו  ìL,שולחן של  אונקלי  –äàîè– ÆËÀÈÀÅÈ

השולחן; כמו  טומאה, õòäמקבלת úøBðî ìLåשל אונקלי  – ÀÆÀÇÈÅ
העץ, העץ.äøBäèמנורת מנורת כדין –øaçîä ìk :ììkä äæ ÀÈÆÇÀÈÈÇÀËÈ

àîè ,àîhì היא אף טומאה, המקבל לכלי  המחוברת אונקלי  – ÇÈÅÈÅ
טומאה, øBäèמקבלת ,øBähì øaçîäå מחוברת היא ואם – ÀÇÀËÈÇÈÈ

א  טומאה, מקבל  שאינו טומאה.לכלי  מקבלת אינה היא úçàף ïlëåÀËÈÇÇ
ïîöò éðôa úçà נתפרקו אם לעיל, שנימנו האונקליות אותן וכל  – ÇÇÄÀÅÇÀÈ

להן, מחוברות שהיו  לפיúBøBäèמכליהן  טומאה, מקבלות אינן  – À
עצמן בפני  שם להן  זמן (ברטנורא );שאין שכל  הטעם, מבארים ויש

כלים ואינן לכלום, ראויות אינן  מקום, בשום קבועות ("משנה שאינן

אחרונה ").

סרוקות": של  מאזניים "קנה בענין  ברישא, גורסים zeiwpe`d,יש iptn `nh
בתים  בעלי של אבל קיבול, בית להן  שיש המאזניים, כפות מפני  ומפרשים:

המאזניים לכפות קיבול בית aeh").אין mei zetqez" oiir ;y"xd) הרמב"ם אבל 
אונקליות. הן שאונקיות כותב,

במשנתנו : ששנינו  הכלל ±בענין xedhl xaegnde ,`nh ± `nhl xaegnd lk"
,"xedh,בנביאים שנוי בתורה, כתוב זה "דבר  ב): צב, קמא (בבא בגמרא אמרו 

בברייתא. ושנינו במשנה, ושנינו  בכתובים, dxeza,ומשולש aezkשנאמר
ישמעאל". אל  עשו  "וילך ט): כח, mi`iapa,(בראשית iepy שופטים) שנאמר 

ריקים". אנשים יפתח אל  "ויתלקטו ג ): miaezka,יא, yleyne סירה (בן  שכתוב
לו". לדומה אדם ובני  ישכון  למינו  עוף "כל  dpynaיג ): epipyכל" (כאן ):

טהור ". – לטהור המחובר  כל  טמא, – לטמא ziixaa`:המחובר  epipye לא"
הבריות: שאומרים זהו  מינו". שהוא מפני  אלא עורב אצל זרזיר הלך לחינם

ikxyc `piw iab `yia `lwic lif`e liihnאילני אצל רע דקל  והולך  (מטייל
סרק).

ה נ ש מ ר ו א ג ב

úëzî ìL éðè éeqk–iph כיסויו ואם כטנא, העשוי  גדול כלי  הוא ÄÆÄÆÇÆÆ
והוא מתכת, של  íézáהוא éìòa ìL,סתם אנשים של  היינו  –ïaø ÆÇÂÅÈÄÇÈ
ànèî ìàéìîbקיבול בית לכיסוי  ויש הואיל סובר, גמליאל רבן – ÇÀÄÅÀÇÅ

טומאה; ומקבל כלי  חשוב הריהו  שונים, לצרכים בו להשתמש  ואפשר 

ïéøäèî íéîëçå אינו הלכך כלי , חשוב כיסוי  שאין  הם, שסוברים – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
טומאה. íéàôBøמקבל ìLå,רופאים של טני  כיסוי  –àîèלדברי – ÀÆÀÄÈÅ

הטני בכיסוי  הרבה משתמשים שהרופאים לפי  טומאה, מקבל הכל

ככלי. חשוב הוא הלכך השונים, ìcânaLלצרכיהם úìcä דלת – ÇÆÆÆÇÄÀÈ
כמגדל , שצורתו  גדול  בארון  מתכת äøBäèשל  ,íézá éìòa ìL– ÆÇÂÅÈÄÀÈ

טומאה  מקבל שאינו המגדל, לגבי היא שבטלה טומאה, מקבלת אינה

ישראל "); äàîè("תפארת ,íéàôBø ìLåמפני טומאה, מקבלת – ÀÆÀÄÀÅÈ
המספריים. את בה ותולים תחבושות עליה נותנים ïéëeziäÇÄÄשהרופאים

לתוך להריקו כדי  הכסף בו שהותך הכלי בהם שנוטלים מלקחיים –

izdw - zex`ean zeipyn



רכי a dpyn xyr mipy wxt milk zkqn

Bîöò éðôa àîè.àøBpö–äøBäè.ìBkLà ïéîk éeNòä,÷øôðå–øBäè. ¨¥¦§¥©§¦¨§¨¤¨§¦¤§§¦§©¨
¯ ˘ Ú Ì È  ˘ ˜ ¯ Ù

‡íãà úòaè–äàîè;íéìëå äîäa úòaè,úBòahä ìk øàLe–úBøBäè.íévçä úøB÷–äàîè;ìLå ©©©¨¨§¥¨©©©§¥¨§¥¦§¨¨©©¨§©©¦¦§¥¨§¤
ïéøéñà–äøBäè;øìBwä–àîè.ìLúìLäìéòð úéa da LiL–äàîè;äúéôëì äéeNòä–äøBäè.ìLúìL £¦¦§¨©¨¨¥©§¤¤¤¤¨¥§¦¨§¥¨¨£¨¦§¦¨§¨©§¤¤

úBðBèéñ ìL–äàîè;íézá éìòa ìL–äøBäè;øîàéñBé éaø:éúîéà?ãçà çzôî àeäL ïîæa,íà ìáà ¤¦§¥¨¤©£¥¨¦§¨¨©©¦¥¥¨©¦§©¤©§¥©¤¨£¨¦
íéðL eéä,dLàøa ïBælç øLwL Bà–äàîè. ¨§©¦¤¨©¦¨§Ÿ¨§¥¨

·úB÷Bøñ ìL íéðæàî äð÷–àîè,úBéì÷ðà éðtî;íézá éìòa ìLå,úBéì÷ðà Ba Lé íà–àîè.ìL ïéì÷ðà §¥Ÿ§©¦¤¨¨¥¦§¥ª§§¨§¤©£¥¨¦¦¤ª§§¨¨¥ª§§¦¤

:äøéã÷ä ïî äùãòä.d`nh dxicwd:àéäù úåîë èéùëúì äéåàø äðéà éøäù ,íéùð éèéùëúî àéäù éðôî àìå .ìåáé÷ úéá äì ùé éøäù.d`nh dycrde
:äîöò éðôá íù äì ùéù.`xepiv:äéúééøåðö åéúåâìæî íåâøú .àøåðö éåø÷ âìæîë éåùò àåäù éôìå .óàä á÷ðá åà ïæåàä á÷ðá ñðëðä íæðä ùàø.dxedh
:äîöò éðôá íù äì ïéàù.leky` oink ieyrd:ìåëùà ïéîë äæ éáâ ìò äæ ïéøâøâ äùîç åà äòáøà éåùòä íæð.xedh wxtpeøéâøâå øéâøâ ìëì ïéàù

:÷øôðùî ùéîùúì éåàø åðéà àåäå ,åîöò éðôá íù
ai`.mc` zrahàìã íåùî ,àîòèå .íéìë úòáè åðééäå ,äøåäè ,åéôúë ïéá äá øåù÷ìå åéðúî åá øåâçì äðé÷úäù úòáè ìáà .òáöà ìù úòáè ïåâë

:íéìëå äîäá éèéùëú àìå íãà éèéùëú àìà äàîåèì àø÷ éáø.mivgd zxew:õçì äøèîä éùøôîã úéàå .äá íéçðåî íéöçäù äôùà éùøôîã úéà
.oixiq` lyeéìâø ãñá íùéå ,ãñ åäøå÷ àø÷î ïåùìáå .úàöì ìåëé ïéàå [åéáâ ìò êåøà õò ïéçéðîå] íãà ìâø äá ñéðëäì äøå÷á äîéâô ïéîë ïéùåòáåéà)

(â"é:õò ìù àìå åäðéð úëúîã ,ïàë ïéøåîàä ïéøéñà ìùå íéöç ìù úåøå÷å ..xlew.ïéøìå÷á ,øâåñá åäðúéå íåâøú .[øâåñ àåäå] .íéøéñàä øàåöá íéðúåðù
:àîè øìå÷ êëìä ,åîå÷îî äá ææ åðéàù íéøéñàä úøå÷î éôè äùòî éìë áåùç ,êìåäù íå÷î ìëá åîò åðàùéù éåùò øìå÷ã íåùîå.dlirp zia da yiy

:éìë àáéùçå ,çúôîá íéøâåñå [íéñåñä ìâøá íúåà íéðúåðå] äìéòð úéá úìùìùì íéùåò.dzitkl.íéðè÷ä íéáìëä éøåâå óå÷ä ïäá íéúôåëù úåàìùìù
:éàîèî àìå äîäáã èéùëú ååäå ïééåùò ïä éåðìå.zepehiqäàñ ,äãîä ãçà äùàøá íéòáå÷ù úìùìù ïäì ùéå .äñâ äãîá íéøëåîù íéìåãâ íéøçåñ

:äãîä áðâú àìù éãë çúôîá äéìò íéøâåñå ,äøå÷á åà úìãáù úòáèá íéðúåð éðùä äùàøå ,á÷øú åà.dxedh miza ilra lyeéåðì äéåùò àîúñã
:éìëì èéùëúå.cg` gztn:éìë àáéùç àìå ,éùðéà éãáò àì úçà àéìåçá úìùìùã .úçà àéìåçî.dy`xa oeflg xywy e`âã àåäù ïåæìç úåîãë

:àðî äì éåùî àåäå ,ìæøáî éåùò äùàøá äì øù÷ úìëúä íéòáåö äîãîù íéáù
a.zewexq ly mipf`n dpwúòáè ïéîë åùàøá éåìúå õò ìù êåøà ì÷î íäì ùé ìå÷ùì ïéöåøùë ,úåàøèéì ïéðîá åúåà íéøëåîå ,íéúùôå øîö é÷øåñ
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קיבול , בית לו ïìòîìîויש äLãòëåעגול העליון  והחלק – ÀÇÂÈÈÄÀÇÀÈ
מזה:øôðå÷כעדשה, זה החלקים ונתפרקו –äøã÷k החלק – ÀÄÀÇÄÀÅÈ

כקדירה, טומאה,àîèשעשוי  מקבל –ìea÷ úéa éìk íeMî– ÈÅÄÀÄÅÄ
הו  מקום מכל לתכשיט, עוד  ראוי  שאינו  פי על  בית אף לו ויש  איל

טומאה; מקבל  הריהו  כעדשה,äLãòëåקיבול, שעשוי והחלק – ÀÇÂÈÈ
Bîöò éðôa àîè.תכשיט חשוב הוא שעדיין  לפי תכשיט, משום – ÈÅÄÀÅÇÀ

àøBpö,האף בנקב או האוזן בנקב הנכנס הנזם קרס –äøBäè– ÄÈÀÈ
עצמה. בפני  שם לה שאין  לפי טומאה, מקבלת ïéîkאינה éeNòäÆÈÀÄ

ìBkLà,אשכול גרגרי  בצורת העשוי  נזם –÷øôðå ונתפרקו – ÆÀÀÄÀÇ
אינו øBäèהגרגרים, הלכך לתכשיט, ראוי אינו יחידי  גרגר  שכל  – È

טומאה. מקבל

א ה נ ש מ ר ו א ב

íãà úòaè,לקישוט באצבעו נותן שהוא –äàîè מקבלת – ÇÇÇÈÈÀÅÈ
אבל  ח). יא, (לעיל  שנינו  שכבר  כמו  íéìëåטומאה, äîäa úòaèÇÇÇÀÅÈÀÅÄ

לכלים, או  לבהמה תכשיט העשויה –úBòahä ìk øàLe– ÀÈÈÇÇÈ
שונים, לצרכים בפניúBøBäèהעשויות טומאה מקבלות אינן – À

ולא  בלבד אדם תכשיטי אלא לטומאה הכתוב ריבה שלא עצמן,

וכלים בהמה טוב");תכשיטי  יום  "תוספות  עיין ברטנורא ; ואף (הר "ש;
כלים. תשמישי  אלא שאינן  לפי  טומאה, מקבלות אינן  כלי משום

íévçä úøB÷ בה לזרוק כמטרה אותה שקובעים מתכת של קורה – ÇÇÄÄ
טומאה;äàîèחיצים, מקבלת –ïéøéñà ìLå שמכניסים קורה – ÀÅÈÀÆÂÄÄ

האסירים, רגלי  כליäøBäèבה שאינה טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
בצואריøìBwä(הרא "ש).תשמיש  שנותנים ברזל של שלשלת – ÇÈ

עמו àîèהאסירים, שישאנו  עשוי והקולר שהואיל  טומאה, מקבל  – ÈÅ
כן  שאין מה מעשה; כלי  חשוב הריהו שהולך , מקום בכל  האסיר

ממקומו  בה זז  שאינו  האסירים שלúìLìL(ברטנורא ).קורת – ÇÀÆÆ
äìéòðברזל , úéa da LiL, במנעול אותה לסגור –äàîè– ÆÆÈÅÀÄÈÀÅÈ

כלי . שחשובה טומאה, äúéôëìמקבלת äéeNòäבני בה לקשור – ÈÂÈÄÀÄÈ
כלבים או  שאינה äøBäè(הרא "ש),אדם טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

מעשה כלי  אחרונה ").בכלל úBðBèéñ("משנה  ìL úìLìLסוחרי – ÇÀÆÆÆÄ
מידתם  את מוליכים למכרה, לעיר מעיר תבואתם עם הנוסעים תבואה

,(d`eazd zcicnl ilkd),מקום לכל עמה הניטלת שלשלת, בה וקבועה

ללמד, המשנה ובאה תיגנב, שלא לקרון , במנעול  אותה וסוגרים
זו  קבועה äàîèששלשלת והשלשלת שהואיל טומאה, מקבלת – ÀÅÈ

חשוב  היא הרי המידה, הכלי.בכלי כגוף íézáה éìòa ìLאבל – ÆÇÂÅÈÄ
סוגרים  שמודדים ולאחר  בכותל , היא שקבועה בתים, בעלי  של שלשלת

המידה, את שהשלשלת äøBäèבה לפי  טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
משאירים  המידה את כשנוטלים אלא המידה, את בה ליטול עשויה אינה

הכלי  תשמיש שאינה והרי  לכותל, מחוברת השלשלת (הגר"א ).את

הכלי  תכשיט אלא שאינה לפי  הטעם, מבארים øîàÈÇ(ברטנורא ).ויש 
ãçà çzôî àeäL ïîæa ?éúîéà :éñBé éaø שהשלשלת כלומר – ÇÄÅÅÈÇÄÀÇÆÇÀÅÇÆÈ

אחת, חוליה אלא íéðLאינה eéä íà ìáà,שלשלאות שתי  שהיו  – ÂÈÄÈÀÇÄ
וכשנוטל באמצע, ומנעול לכלי, מחוברת ואחת לכותל  מחוברת אחת
עם  לכלי שסמוכה השלשלת את נוטל ונמצא באמצע, פותח הכלי  את

dLàøaהכלי , ïBælç øLwL Bà,לכלי מחוברת השלשלת שכל – ÆÈÇÄÈÀÙÈ
את  וכשנוטל חלזון, בדמות העשוי  בוו שם תוחבה בכותל  וכשתוחבה

השלשלת, עם נוטלה המדידה שהיא äàîèכלי  לפי השלשלת, – ÀÅÈ
מהכלי. כחלק חשובה

i r i a x m e i
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úB÷Bøñ ìL íéðæàî äð÷,במשקל צמרם שמוכרים צמר סורקי  – ÀÅÙÀÇÄÆÈ

מקום  מכל  עץ, כלי פשוטי  הוא שלהם המאזניים שקנה פי על  אף

àîè,טומאה מקבל  –úBéì÷ðà éðtî התלויים ברזל, של  הווים – ÈÅÄÀÅËÀÀÈָ
לשקלו; הצמר  את בהם ותולים למעלה כפופים שראשיהם בקנה,

íézá éìòa ìLå רגילים היו שלא בתים, בעלי של מאזניים קנה – ÀÆÇÂÅÈÄ
מתכת, של  אונקליות בו  úBéì÷ðàליתן  Ba Lé íà שקבועות היינו  – ÄÆËÀÀÈ

הראב"ד ),בו השגת  עיין ח ; ט, כלים הל' טומאה.àîè(רמב"ם מקבל  – ÈÅ
ïéôzk ìL ïéì÷ðà מניח הסבל שכן הסבלים; שבמוט המסמר  – ËÀÀÄÆÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn xyr mipy wxt milk zkqn

ïéôzk–äøBäè,íéìëBø ìLå–äàîè.äãeäé éaøøîBà:íéìëBø ìL–äàîè åéðôlL,äøBäè åéøçàlLå. ©¨¦§¨§¤§¦§¥¨©¦§¨¥¤§¦¤§¨¨§¥¨§¤§©£¨§¨
Lbøã éì÷ðà–äàîè;ïéèéì÷ð ìLå–äøBäè;äcL ìL–äàîè;ïBwà ìLå–äøBäè;ïçìL ìL–äàîè; ª§§¦©§¨§¥¨§¤©§¦¦§¨¤¦¨§¥¨§¤©§¨¤ª§¨§¥¨

õòä úøBðî ìLå–äøBäè.ììkä äæ:àîhì øaçîä ìk–àîè,øBähì øaçîäå–øBäè.úçà úçà ïlëå §¤§©¨¥§¨¤©§¨¨©§ª¨©¨¥¨¥§©§ª¨©¨¨§ª¨©©©©
ïîöò éðôa–úBøBäè. ¦§¥©§¨§

‚íézá éìòa ìL úëzî ìL éðè éeqk–ìàéìîb ïaøànèî,íéîëçåïéøäèî;íéàôBø ìLå–àîè.úìcä ¦¤¦¤©¤¤¤©£¥¨¦©¨©§¦¥§©¥©£¨¦§©£¦§¤§¦¨¥©¤¤
íézá éìòa ìL ìcânaL–äøBäè;íéàôBø ìLå–äàîè.ïéëeziä–íéàîè.ïéëøtäå–ïéøBäè.úéa áø÷ò ¤©¦§¨¤©£¥¨¦§¨§¤§¦§¥¨©¦¦§¥¦§©§¨¦§¦©§©¥

ìë éðô ìò úëìäîù úøçà úòáè ì÷î åúåàì ùéå ,äìòîìî íéôåôë íäéùàøå ïéåå ïéîë ïééåùò ,úìùìùá äèîìî ïéåìú ìæøá ìù úåéì÷ðåàå ,äìòîìî
ìù åà øîö ìù ÷ù ìå÷ùì àáùëå ,úòáè äúåàá éåìú ãáëå áò úùåçð ìù åà ìæøá ìù úùò ïéîëå ,åðîî úàöì äìåëé äðéàå ì÷îäúà áçåú ,äåèî

àåáéù ãò äð÷ä ìò úãáëîå ,äá æçåàù úòáèî ä÷éçøî éåìú ìæøá ìù úùòä åáù úòáèäå ,øéåàá åäìòîå äìòîì åãâðëù úòáèá æçåàå ÷ùá éì÷ðåàä
ïàë ãò ,úçà àøèéì ïàë ãò ,ì÷îá íéðîéñ ùéù ,ì÷ùîä ïåáùç òãåé ìæøá ìù úùòä åáù úòáèä ú÷çøä éôìå ,øúåé ãö íåùì òéøëé àìù øùåéá

áéúëãë ,àø÷î ïåùìá ñìô àø÷ð äæå .äàî ïàë ãò ,äøùò('î äéòùé)'äì èôùî éðæàîå ñìô .íéøä ñìôá ì÷ùå(æ"è éìùî):.miza ilra lyeíéìéâø ïéà
:úåé÷ðåà ïðéñøâ àìå ,ïðéñøâ úåéì÷ðåà .äð÷á ïéìåúå ìáçá íéøùå÷ úåéì÷ðåà àìá àìà ,åúåìòäì ÷ùá íéáçåúù ïéååä ïúåà ïäù úåéì÷ðåà åá úúìilwpe`

.oitzk lyéðù ìò èåîá úåáåçúä ìæøá ìù úåéì÷ðåà éðùá åéøçàî ãçàå åéðôì ãçà íé÷ù éðù åá äìåúå åôúë ìò çéðî óúëäù èåî ïéòë êåøà õò
:åéúåö÷.milkex ly:íéùð é÷åøîúå íéîùá éøëåî.d`nh:ìåáé÷ úéá äì ùéù éðôî.d`nh eiptly:äá ùîúùî àåäù éôì.dxedh eixg`lyeåðéàù

:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .åéøçàî éåàùîä ìåôé àìù ,äøéîùì àìà äá ùîúùî.ybxcúåéì÷ðåà ùéå áéáñ øåòä úôùá úåòåöø ïéìåúå øåò ìù äðè÷ äèî
:úåéì÷ðåà ïúåàá úåòåöøä ïéáðåò äúåèðì íéöåøùëå äèîä úåëåøàá ìæøá ìù.oihilwpäéúåùàøî ãçà ,äèîä éðôåã òöîàá ïéãéîòîù íéãåîò éðù

,ïéèéì÷ðä éùàøá ïéçéðî ïéåå éðù ïéòë àìà ,íéìöåôî íéãåîòä ïéàù íéîòôå .ïéãñ åéìò íéñøåôå äæì äæî äð÷ ïéçéðîå ,ïäéùàøá ïéìöåôîå ,äéúåìâøîá ãçàå
:éì÷ðåà àåäå.dciy:äðè÷ äáéú.oew`ãåöì íéãééöä ïéùåòù äáéú:íéâã äá.`nhl xaegnd lk:àîè ,äàîåè ìá÷îä éìëì øáåçîä éì÷ðåà.xedhl

:øåäè .äøåäè àéäù õòä úøåðî ïåâë.onvr ipta zg` zg`:äéìëî äùøéôù éì÷ðåà ìë.dxedh:åîöò éðôá íù äì ïéàù éôì
b.iph:úåëúî éìë éøáùî úåàèåøâ íù ïéçéðîù åá ïéùîúùî íéúá éìòáå .àðèá úîùå ïåùìî àåäå .íéá÷ äùìù ÷éæçî úëúî ìù éìë àåäoax

.`nhn l`ilnb:ìåáé÷ úéá åì ùéå ìéàåä éìë áåùç éåñéë øáñã.oixdhn minkge:íéîëçë äëìäå .éìë áéùç éåñéë ïéà éøáñã.`nh mi`tex lye
:íéðîîñ åá ïéçéðî íéàôåøäù éðôî .ìëä éøáãì.lcbn:ø"ñðîìà éáøòáå .æ"òìá å"àéøîøà .õò ìù øöåàä úéá.d`nh mi`tex lyeäéìò ïúåðù éðôî

`xephxa yexit

מאחוריו , ואחד  מלפניו אחד שקים, שני  בו  ותולה כתיפו , על מוט

ללמד, המשנה ובאה המוט, קצות שבשני ברזל  של  אונקליות בשתי
זו המוט,äøBäèשאונקלי  לגבי  היא שבטלה טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ

מקבל שאינו הוא עץ כלי פשוטי  הרי והמוט הכלי , עיקר שהוא
שם  לה שאין לפי טומאה, מקבלת אינה לבד  האונקלי  ואף טומאה;

עצמה ישראל "),בפני íéìëBø("תפארת  ìLåותמרוקי בשמים מוכרי – ÀÆÀÄ
שבשני אלא כתפיהם, שעל במוט סחורתם נושאים הם שאף נשים,
הסחורות, את בהן שמניחים קערות שתי  כעין  תלויות המוט קצות

שלהם קיבול.äàîèהאונקלי  בית לה שיש  לפי טומאה, מקבלת – ÀÅÈ
äàîè åéðôlL ,íéìëBø ìL :øîBà äãeäé éaøהאונקלי – ÇÄÀÈÅÆÀÄÆÀÈÈÀÅÈ

בה, משתמש  שהוא לפי  טומאה, מקבלת äøBäèשלפניו åéøçàlLåÀÆÀÇÂÈÀÈ
אלא  עשויה ואינה בה משתמש  אינו שכרגיל  טומאה, מקבלת אינה –

מעליו. המשא יפול שלא dcedi.לשמירה, iaxk dkld oi`eéì÷ðàËÀÀÄ
äàîè ,Lbøã;טומאה מקבלת –ybxcשל קטנה מיטה מין  הוא ÇÀÈÀÅÈ

רצועו  ותולים ברזלעור, של אונקליות ויש סביב, העור בשפת ת
הרצועות את בהן  שעונבים המיטה, ברטנורא ),בארוכות וכיון (הר "ש;

טומאה מקבלות האונקליות אף טומאה, מקבלת ("תפארת שהמיטה

ïéèéì÷ðישראל "); ìLåאחד המיטה, באמצע זקופים עמודים שני  – ÀÆÇÀÄÄ
אונקליות, יש העמודים ובראשי למרגלותיה, ואחד  למראשותיה

זו אונקלי המיטה, מעל  לפרוש  סדין  בהן  אינה äøBäèשתולים – ÀÈ
עץ  כלי  פשוטי שהם הנקליטין, לגבי היא שבטלה טומאה, מקבלת

טומאה; מקבלים äcLואינם ìL תיבה כמין  שידה, של  אונקלי  – ÆÄÈ
עץ, של  עצמה;äàîèקטנה השידה כמו  טומאה מקבלת –ìLå ÀÅÈÀÆ

ïBwà,דגים בה לצוד אונקלי  ובו סל  כמין  –äøBäè האקון כדין – ÇÀÈ
טומאה; מקבל  ïçìLשאינו  ìL,שולחן של  אונקלי  –äàîè– ÆËÀÈÀÅÈ

השולחן; כמו  טומאה, õòäמקבלת úøBðî ìLåשל אונקלי  – ÀÆÀÇÈÅ
העץ, העץ.äøBäèמנורת מנורת כדין –øaçîä ìk :ììkä äæ ÀÈÆÇÀÈÈÇÀËÈ

àîè ,àîhì היא אף טומאה, המקבל לכלי  המחוברת אונקלי  – ÇÈÅÈÅ
טומאה, øBäèמקבלת ,øBähì øaçîäå מחוברת היא ואם – ÀÇÀËÈÇÈÈ

א  טומאה, מקבל  שאינו טומאה.לכלי  מקבלת אינה היא úçàף ïlëåÀËÈÇÇ
ïîöò éðôa úçà נתפרקו אם לעיל, שנימנו האונקליות אותן וכל  – ÇÇÄÀÅÇÀÈ

להן, מחוברות שהיו  לפיúBøBäèמכליהן  טומאה, מקבלות אינן  – À
עצמן בפני  שם להן  זמן (ברטנורא );שאין שכל  הטעם, מבארים ויש

כלים ואינן לכלום, ראויות אינן  מקום, בשום קבועות ("משנה שאינן

אחרונה ").

סרוקות": של  מאזניים "קנה בענין  ברישא, גורסים zeiwpe`d,יש iptn `nh
בתים  בעלי של אבל קיבול, בית להן  שיש המאזניים, כפות מפני  ומפרשים:

המאזניים לכפות קיבול בית aeh").אין mei zetqez" oiir ;y"xd) הרמב"ם אבל 
אונקליות. הן שאונקיות כותב,

במשנתנו : ששנינו  הכלל ±בענין xedhl xaegnde ,`nh ± `nhl xaegnd lk"
,"xedh,בנביאים שנוי בתורה, כתוב זה "דבר  ב): צב, קמא (בבא בגמרא אמרו 

בברייתא. ושנינו במשנה, ושנינו  בכתובים, dxeza,ומשולש aezkשנאמר
ישמעאל". אל  עשו  "וילך ט): כח, mi`iapa,(בראשית iepy שופטים) שנאמר 

ריקים". אנשים יפתח אל  "ויתלקטו ג ): miaezka,יא, yleyne סירה (בן  שכתוב
לו". לדומה אדם ובני  ישכון  למינו  עוף "כל  dpynaיג ): epipyכל" (כאן ):

טהור ". – לטהור המחובר  כל  טמא, – לטמא ziixaa`:המחובר  epipye לא"
הבריות: שאומרים זהו  מינו". שהוא מפני  אלא עורב אצל זרזיר הלך לחינם

ikxyc `piw iab `yia `lwic lif`e liihnאילני אצל רע דקל  והולך  (מטייל
סרק).

ה נ ש מ ר ו א ג ב

úëzî ìL éðè éeqk–iph כיסויו ואם כטנא, העשוי  גדול כלי  הוא ÄÆÄÆÇÆÆ
והוא מתכת, של  íézáהוא éìòa ìL,סתם אנשים של  היינו  –ïaø ÆÇÂÅÈÄÇÈ
ànèî ìàéìîbקיבול בית לכיסוי  ויש הואיל סובר, גמליאל רבן – ÇÀÄÅÀÇÅ

טומאה; ומקבל כלי  חשוב הריהו  שונים, לצרכים בו להשתמש  ואפשר 

ïéøäèî íéîëçå אינו הלכך כלי , חשוב כיסוי  שאין  הם, שסוברים – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
טומאה. íéàôBøמקבל ìLå,רופאים של טני  כיסוי  –àîèלדברי – ÀÆÀÄÈÅ

הטני בכיסוי  הרבה משתמשים שהרופאים לפי  טומאה, מקבל הכל

ככלי. חשוב הוא הלכך השונים, ìcânaLלצרכיהם úìcä דלת – ÇÆÆÆÇÄÀÈ
כמגדל , שצורתו  גדול  בארון  מתכת äøBäèשל  ,íézá éìòa ìL– ÆÇÂÅÈÄÀÈ

טומאה  מקבל שאינו המגדל, לגבי היא שבטלה טומאה, מקבלת אינה

ישראל "); äàîè("תפארת ,íéàôBø ìLåמפני טומאה, מקבלת – ÀÆÀÄÀÅÈ
המספריים. את בה ותולים תחבושות עליה נותנים ïéëeziäÇÄÄשהרופאים

לתוך להריקו כדי  הכסף בו שהותך הכלי בהם שנוטלים מלקחיים –

izdw - zex`ean zeipyn
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ãaä–äàîè;íéìúkaL éì÷ðàå–äøBäè. ©©§¥¨§ª§§¦¤©§¨¦§¨
„òøbä øîñî–àîè;úBòMä ïáà ìLå–øBäè;÷Bãö éaøànèî.écøbä øîñî–àîè.ìL ïBøàå ©§¥©¨¨¨¥§¤¤¤©¨¨©¦¨§©¥©§¥©©§¦¨¥§¨¤

úBñBøb–÷Bãö éaøànèî,íéîëçåïéøäèî;äúéäúëzî ìL BlL äìâò–äàîè. ¨©¦¨§©¥©£¨¦§©£¦¨§¨£¨¨¤¤©¤¤§¥¨
‰Ba ìòBðå çúBt úBéäì Bðé÷úäL øîñî–àîè;ì éeNòääøéîL–øBäè.Ba çúBt úBéäì Bðé÷úäL øîñî ©§¥¤¦§¦¦§¥©§¥¨¥¤¨¦§¦¨¨©§¥¤¦§¦¦§¥©

úéáçä úà–àáé÷ò éaøànèî;íéîëçåïéøäèî,epôøöiL ãò.éðçìL ìL øîñî–øBäè;÷Bãö éaøåànèî. ¤¤¨¦©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©¤¦§§¤©§¥¤ª§¨¦¨§©¦¨§©¥
íéøác äLGL÷Bãö éaøànèîíéîëçåïéøäèî:éðçìL ìL øîñî,úBñBøb ìL ïBøàå,úBòMä ïáà ìL øîñîe §¨§¨¦©¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©§¥¤ª§¨¦§¨¤¨©§¥¤¤¤©¨

–÷Bãö éaøèîàn,íéîëçåïéøäèî. ©¦¨§©¥©£¨¦§©£¦

:íéøôñîä äá äìåúå úéðìôñàä úà.oikezi:øçà éìë êåúì å÷éøäì óñëä úà åá êéúäù éìëä íäá ìèåðù íééç÷ìî.oikixtdeåìà ùøôî àúôñåúá
:éì äåùøéô àì éúåáøå .íéøéëá íéòåá÷ä ,ïéëøô ïä.cad zia axwr:íéúéæä äá íéëøåãù ãáä úéá úøå÷á òåá÷ä ,áø÷òì äîåã íå÷ò ìæøáilwpe`

.milzkay:íéìë íäá úåìúì íéìúëá íéòåá÷ä ìæøá ìù ïéåå.dxedh:ò÷ø÷ä íò àìà ïùéîùú ïéàã
c.rxbd xnqníé÷ìñîùë ,ïãñá øîñî ïäì òåá÷ù íéçôð ìù øîñî ,íéùøôî ùéå .íãä úà òøâîù íù ìò òøâ àø÷ðå .íã æé÷îä ïîåà ìù ìîæéà

:úòøâðå ñðøå÷á äëîå øîñîä ìò äçéðî äðîî êåúçì äöåøå ùàä ïî ìæøá ìù äëéúç.zeryd oa`,úåòùä úåîù íäéìò íéîåùøå íéå÷ äá ùéù ïáà
:úåòùä úà íéðååëî íäáù äá íéáåçú íéøîñîå.micxbd xnqn:äåèîä úà äð÷ä ìò øáçîå ÷ã äð÷á ñéðëî âøåàäù êåøà øîñî.zeqexb ly oex`

:õò ìù ïåøà ïéîë ïäì ùé ïäìù íééçéøá ìåô ìù ïéñéøâ ïéùåòä.`nhn wecv iax:åéìò éìë úøåúã ,ïåøà åúåà.oixdhn minkgeúçðì éåùòä õò éìëã
:÷åãö 'øë äëìä ïéàå .åð÷úì åúåà ïéìèìèî íéîòô ,øáñ ÷åãö 'øå .ìèìèéì éåùò åðéàå àåä.dlbr dzid:úëúî ìù ,äéìò çðåî ïåøàäù.d`nhéøäù

:ùéîùúì äéåùò àéä
d.epiwzdy:åá ìòåðå çúåô äéäéù éãë åããéç åà åùàø í÷éòù.dxinyl ieyrdåîë åðàöîé àì íàù ,åàì íà íãà íù ñðëð íà úåàøì ïîéñì

:íùì àá íãàù òåãéá åçéðäù.eptxviy crêøåöì ùàá:íéîëçë äëìäå .äæ.ipglyd xnqnéñéøú åá ãéîòäì éðçìùä éðôìù ãåîòá òåá÷ øîñî
:íéîëçë äëìäå .ò÷ø÷ä íò åùéîùúã íåùî ïðáø ïéøäèîå .øîñîä íù øàùð íéñéøúä ÷ìñîùëå ,úåðçä

`xephxa yexit

אחר , טומאה,íéàîèכלי  מקבלים –ïéëøtäå לייתוכים דומים – ÀÅÄÀÇÀÈÄ
בכיריים קבועים שהם טוב",אלא יום  "תוספות עיין ישראל "; ("תפארת 

שונים ), פירושים שם  לפיïéøBäèשמובאים טומאה, מקבלים אינם – ÀÄ
לקרקע במחובר  להשתמש  ישראל ").שנעשו  ãaä("תפארת úéa áø÷òÇÀÇÅÇÇ

הבד , בית כלי בו  לתלות הבד  בית בקורת הקבוע עקום ברזל –äàîèÀÅÈ
טומאה; מקבלת –íéìúkaL éì÷ðàå לתלות בכותל הקבוע וו  – ÀËÀÀÄÆÇÀÈÄ

כלים, אלא äøBäèבו  תשמישה שאין  לפי  טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
לקרקע. במחובר 

i y i n g m e i
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òøbä øîñî שמגרע שם על  "גרע" ונקרא דם, המקיז  של איזמל  – ÇÀÅÇÈÈ
הדם ברטנורא);את של(הר"ש ; בסדן  הקבוע מסמר  מפרשים: ויש 

באש שנתלבן ברזל  עליו  לחתוך ישראל"),נפח, "תפארת  ועיין (שם;

àîè;טומאה מקבל  –úBòMä ïáà ìLå במרכז התקוע המסמר – ÈÅÀÆÆÆÇÈ
רשומים  האבן  לוח על  צלו  תנועת שלפי שמש, שעון  המשמשת האבן
היום, לשעות המכוונים במספרים הם ומסומנים בעיגול, סביבו  קוים

øBäèכמשמש הריהו באבן , קבוע והוא שהואיל  טומאה, מקבל אינו  – È
ישראל").לקרקע ànèî("תפארת ÷Bãö éaø צדוק רבי  לדעת – ÇÄÈÀÇÅ

לפעמים, שמתטלטל  מפני טומאה, מקבל השעות אבן  של  המסמר 
כלי . חשוב חוטיøîñîécøbäוהוא את בו שמיישר האורג, של – ÇÀÅÇÇÀÄ

עבודתו  למקום סמוך  בכותל  תוחבו  לו צריך  וכשאינו  ("תפארת השתי ,

נשארàîèישראל"), פעמים שהרבה פי על  ואף טומאה; מקבל – ÈÅ
נחשב  אינו  מקום מכל  לפרקים, אלא משם נוטלו ואינו בכותל תחוב

לכותל . úBñBøbכמחובר ìL ïBøàå היינו גריסים, מוכרי  של  ארון  – ÀÈÆÈ
עגלה, גבי  על  לשוק אותו  מוליכים והיו  טחונים, Bãö÷פולים éaøÇÄÈ

ànèî עדיין לו כשאין ואף הוא, עצמו בפני כלי  זה ארון שלדעתו  – ÀÇÅ
טומאה. ומקבל הוא גמור כלי  ïéøäèîעגלה íéîëçå שסוברים – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

העגלה  לו תוקנה שלא זמן  כל  עגלה, על להושיבו שצריך כיון הם,
טומאה מקבל ואינו מלאכתו, נגמרה עדויות לא במסכת הראב "ד (פירוש

ח ); כליג, הוא הארון חכמים שלדעת המחלוקת, טעם מפרשים ויש
ורבי טומאה; מקבל אינו הלכך  ליטלטל , עשוי ואינו לנחת העשוי עץ

טומאה  מקבל  הלכך  לתקנו , אותו  מטלטלים שפעמים סובר , צדוק

ברטנורא). מפרשים:(הר"ש ; zeqexbויש  ly oex`d xnqnהמסמר היינו  –

לפי חכמים, ומטהרים לשוק, כשמוליכו בעגלה, הארון  את בו שמחזק
לחיזוק. אלא עשוי  úëzîשאינו ìL BlL äìâò äúéä אם – ÈÀÈÂÈÈÆÆÇÆÆ

מתכת, של  היתה עליה מונח שהארון  מקבלת äàîèהעגלה העגלה – ÀÅÈ
לשימוש. עשויה היא שהרי טומאה,

ה ה נ ש מ ר ו א ב

Bðå çúBt úBéäì Bðé÷úäL øîñîBa ìò ועשאו שעקמו  – ÇÀÅÆÄÀÄÄÀÅÇÀÅ
סתם àîèכמפתח, אבל  לשימוש. כלי שנעשה לפי  טומאה, מקבל  – ÈÅ

לשמש היינו בכותל , לתקעו עשוי הוא לפי טומאה, מקבל אינו  מסמר 

לקרקע א);במחובר  י, כלים הל' רמב"ם  äøéîLì(עיין éeNòä– ÆÈÄÀÄÈ
לסימן , המפתן על  שמניחו כגון הפתח, לשמירת כסימן העשוי  מסמר 

לשם אדם שנכנס ידע שהניחו , כמו ימצאנו לא øBäèÈ(רמב"ם ),שאם
לשימוש . העשוי כלי חשוב שאינו  טומאה, מקבל  אינו  –øîñîÇÀÅ

ànèî àáé÷ò éaø ,úéáçä úà Ba çúBt úBéäì Bðé÷úäLÆÄÀÄÄÀÅÇÆÆÈÄÇÄÂÄÈÀÇÅ
טומאה; מקבל הוא הרי  לשימוש, ועשוי הואיל –,ïéøäèî íéîëçåÇÂÈÄÀÇÂÄ

epôøöiL ãòלפי הראב"ד , וכותב זה; לצורך ויחזקנו  באש  – ÇÆÄÀÀÆ
משאר הרבה חזק שיהיה צריך החבית את בו שנוקבים שהמסמר
באש שיצרפנו  עד טומאה מקבל  אינו בלבד  בהתקנה הלכך  מסמרות,

א );ובמים י, כלים  הל ' רמב "ם מפרש:(עיין eptxviyוהרמב"ם cr–
למקדח. דומה שיהא עד אותו ויחדד בפטיש שיכהו ìLעד  øîñîÇÀÅÆ

éðçìLמסמר לו  יש  מטבעות, ופורט המחליף השולחני שכן  – ËÀÈÄ
המאזניים את בו  שתולה השולחני(רמב"ם );בתיבתו, דרך מפרשים: ויש 

ועליו  החנות, לפני ספסלים גבי על הדלת את ומוריד חנותו פותח
בשולחן  מסמר ונועץ מעותיו, את נותן zlca),הוא epiid) שלא כדי

זה(הראב"ד),ימוט שמסמר ללמד , המשנה מקבלøBäèובאה אינו  – È
הקרקע; עם שתשמישו  לפי ànèîטומאה, ÷Bãö éaøåלפי – ÀÇÄÈÀÇÅ

לפעמים ישראל ").שמתטלטל GLíéøác("תפארת  äL ששנינו – ÀÈÀÈÄ
ïéøäèî,לעיל , íéîëçå ànèî ÷Bãö éaø:והםìL øîñî ÇÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄÇÀÅÆ

úBòMä ïáà ìL øîñîe ,úBñBøb ìL ïBøàå ,éðçìL כמו – ËÀÈÄÀÈÆÈÇÀÅÆÆÆÇÈ
הקודמת, ובמשנה במשנתנו לעיל , ànèî,שבארנו  ÷Bãö éaøÇÄÈÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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Âíéøác äòaøàìàéìîb ïaøànèî,íéîëçåïéøäèî:íézá éìòa ìL úëzî ìL éðè éeqk,úBãøânä éeìúe, ©§¨¨§¨¦©¨©§¦¥§©¥©£¨¦§©£¦¦¤¦¤©¤¤¤©£¥¨¦§©©§¥
úBëzî éìk éîìâå,ì ä÷ìçpL äìáèåíéðL.íéãBîeìàéìîb ïaøì íéîëçì ä÷ìçpL äìáèaíéðL,ìBãb ãçà §¨§¥§¥©§§©§¨¤¤§§¨¦§©¦¦£¨¦§©¨©§¦¥§©§¨¤¤§§¨¦§©¦¤¨¨

ïè÷ ãçàå–àîè ìBãbäL,øBäè ïèwäå. §¤¨¨¨¤©¨¨¥§©¨¨¨
ÊìñôpL øðéc,äpè÷ øàeöa BúBìúì Bðé÷úäå–àîè.äìñôpL òìñ ïëå,da ì÷BL úBéäì dðé÷úäå–äàîè. ¦¨¤¦§©§¦§¦¦§§©©§©¨¨¥§¥¤©¤¦§§¨§¦§¦¨¦§¥¨§¥¨

dîi÷ì éàMø àäéå ìñtz änk ãò?ïéøðéã éðL ãò.ïàkî úeçt–õ÷é. ©©¨¦¨¥¦¥©©§©§¨©§¥¦¨¦¨¦¨¨Ÿ
ÁøìBàä,ñBîìwäå,úìhènäå,úBì÷Lnäå,íéøekäå,àpkäå ïkäå–íéàîè.õò éìk éîìb ìëå–íéàîè,õeç ¨¨§©ª§§©§ª¤¤§©¦§¨§©¦§©©§©©¨§¥¦§¨¨§¥§¥¥§¥¦

e.zecxbnd ielze:åéìâø äá ãøâúîå úãøâî ç÷åì ãçà ìë íù íéñðëðäå úåëúî ìù úåãøâî ïéìåú úåàöçøî éúáá.zekzn ilk inlebeêéøöù íéìë
:ïúëàìî øîâúù ãò íéîëç éøáãì íéàîè íðéà ,ïæåà åà ïâåà øñåçîù åà ,ñðøå÷á ùé÷äìå ãøâì óåùì.mipyl dwlgpy `laheùéù ñøç ìù àìáè

:íéîëçë äëìäå .íéîëçå ìàéìîâ ïáø éâéìô àäá .äúøáçî äìåãâ ïäî úçà ïéàù .úååù úåëéúç éúù úéùòðå íéæáæáì äá
f.lqtpy xpic:øñçðù åà ,äðéãî åà úåëìî åúìñôù.epiwzde:åúá øàåöá åà åðá øàåöá åðìúéù éãë åá÷ðù.rlq:íéøðéã 'ãlwey zeidl dpiwzde

.daäðéôñä úà øëåîä ÷øôá àéðú àä ,ïééå øùá ïåâë ÷áãðä øáã åìéàã .áäæ åà óñë[èô óã]:÷áãðä øáã ïäá ìå÷ùì úëúî ìù úåì÷ùî ïéùåò ïéàù
.mixpic ipy cr:òìñ éöç àåäå .ãçà ì÷ù àåäù.uewi o`kn zegtä íà ïëå .ì÷ù àåäù åáùçéù íãà éðá äá åîøé àìùõå÷é éîð ì÷ùî øúåé àå

:òìñá åäåç÷éå åá åòèé àìù
g.xle`d:ïéñîìå÷ä åá íéð÷úîù úëúî ìù íééøôñî ïéòë.qenlewde:óñë ìù åà ìæøáå úùåçð ìù.zlhehnñôåúù ìáçá éåìúù úøôåòå ìæøá

:íå÷ò ìúåëä àåáé àìù úåàøì åãéá éàðáä.zelwynde:àøèéì éöçå àøèéì.oexikd:åá ïúåà íéøöåòù øöòîá íéúéæä íéáçåú åáù ìæøá éìëokde
.`pkde:êåøòä ùøéô ïë .äéúçúù çåìäå ,íéøôñä äá íéìâøñîù äîàä.ur ilk inlebñéñáä åà ,ïæåà åà ,ïâåà íéøñçù ïåâë .ïúëàìî äîìùð àìù

`xephxa yexit

ïéøäèî íéîëçå.(ח (ג, עדויות במסכת אלו  דברים נישנו וכבר  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
בפיזור, וחכמים צדוק רבי  של  המחלוקות שנישנו  שלפי מפרשים, יש

שמנויים  הבאה המשנה שאגב או  ביחד ; כולן את וסיכמה משנתנו חזרה
כאן , סוכם מטהרין, וחכמים מטמא גמליאל שרבן  דברים ארבעה בה

מטהרין  וחכמים מטמא צדוק רבי דברים (הרא"ש).ששלושה

אלא  צדוק רבי את מוצאים אנו  אין כלים, מסכת ובכל שהואיל מבארים, ויש
לסכם  המשנה באה לפיכך  מטמא, הוא ובכולם בלבד , אלו  דברים בשלושה

מניינם `dpexg").את dpyn")
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(ג, עדויות במסכת כולה שנויה משנתנו אף הקודמת, המשנה של לסיפא בהמשך
ט).

ïéøäèî íéîëçå ,ànèî ìàéìîb ïaø íéøác äòaøà– ÇÀÈÈÀÈÄÇÈÇÀÄÅÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ
הם: íézáואלו  éìòa ìL úëzî ìL éðè éeqk שבארנו כמו – ÄÆÄÆÇÆÆÆÇÂÅÈÄ

קיבול, בית לכיסוי ויש  הואיל  גמליאל , רבן שלדעת ג), (משנה לעיל 

ומק  כלי חשוב הוא הרי  שונים, לצרכים בו  להשתמש בלואפשר
הכיסויים  ככל  דינו  כיסוי אלא ואינו  הואיל חכמים, ולדעת טומאה;

טומאה; מקבל  úBãøânäואינו  éeìúe–zcxbn מסרק מין היא ÀÇÇÀÅ
ואמנם  המרחץ. בבית הגוף את לגרד  בו  משתמשים שהיו  ברזל , של

בתלוי שנחלקו אלא טומאה, מקבלת הכל לדברי  כשלעצמה המגרדת
שלדעת  בה, תלויה שהמגרדת מתכת של  קטנה שרשרת והיא המגרדת,

אינו  חכמים ולדעת טומאה, ומקבל הוא כלי  התלוי אף גמליאל  רבן 
טומאה מקבל  ואינו  כלי אחרונה ");נחשב "משנה  éìk(עיין éîìâåÀÈÀÅÀÅ

úBëzî טעונים ועדיין  מלאכתם, נגמרה לא שעדיין  מתכת כלי  – ÇÀ
ועיקר הואיל סובר, גמליאל  רבן  בזה; וכיוצא החלקה גירוד , שפשוף,

סוברים, וחכמים טומאה; לקבל עליהם כלי תורת נגמרה, מלאכתם
טומאה; מקבלים אינם מלאכתם, כל נגמרה שלא זמן  äìáèåÀÇÀÈשכל

íéðLì ä÷ìçpL ונחלקה סביב, מסגרת לה שיש  חרס של טבלה – ÆÆÀÀÈÄÀÇÄ
ומקבל הוא כלי  חלק שכל סובר , גמליאל רבן שווים: חלקים לשני

טומאה. מקבלים ואינם הם כלי  ששברי סוברים, וחכמים `elטומאה;
.mixdhn minkge `nhn l`ilnb oaxy ,mixacd zrax` mdíéãBîeÄ

ìBãb ãçà ,íéðLì ä÷ìçpL äìáèa ìàéìîb ïaøì íéîëçÂÈÄÀÇÈÇÀÄÅÀÇÀÈÆÆÀÀÈÄÀÇÄÆÈÈ
ïè÷ ãçàå בהרבה גדולה מהן  ואחת חתיכות, לשתי  שנשברה – ÀÆÈÈÈ

àîèמחברתה, ìBãbäL שעדיין טומאה, מקבל  הגדול  החלק – ÆÇÈÈÅ

עליו, כלי øBäèתורת ïèwäå אלא שאינו גמליאל, רבן  לדעת אף – ÀÇÈÈÈ
כלי. שבר
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ìñôpL øðéc משקלו שנחסר  או  פסלֹו המדינה ששלטון  כגון – ÄÈÆÄÀÇ
÷äpèהראוי , øàeöa BúBìúì Bðé÷úäå לתלותו כדי שניקבֹו – ÀÄÀÄÄÀÀÇÇÀÇÈ

הקטנה, בתו  מקבלàîèבצואר אינו מטבע אבל  טומאה. מקבל  – ÈÅ
לתכשיט. ולא לשימוש  העשוי  כלי  שאינו äìñôpL,טומאה, òìñ ïëåÀÅÆÇÆÄÀÀÈ

da ì÷BL úBéäì dðé÷úäåזהב או  כסף ברטנורא),– äàîè(עיין ÀÄÀÄÈÄÀÅÈÀÅÈ
טומאה. מקבלת –ìñtz änk ãò,הסלע תפחת –éàMø àäéå ÇÇÈÄÈÅÄÅÇÇ

dîi÷ì,פגום מטבע אצלו  להשהות לאדם שאסור  היא, הלכה שכן – ÀÇÀÈ
פחת  אם אבל יפה, במטבע ולהוציאו אדם, בני  בו לרמות יבוא שמא
ומכאן  אצלו , לקיימו  מותר בו, יטעו  שמא חשש שאין  ניכרת, בצורה

להיות והתקינה שנפסלה הסלע בענין משנתנו, כמה שואלת בה, שוקל 
בביתו? לקיימה רשאי  ויהא הסלע, ïéøðéãתפחת éðL ãò היינו – ÇÀÅÄÈÄ

דינרים. ארבעה שהסלע סלע, חצי שהוא ïàkîשקל, úeçt אם – ÈÄÈ
דינרים, משני  לפחות עד  הסלע שלא õ÷éנפחתה הסלע, את יקצץ – ÈÙ

משני בפחות הסלע נפחתה אם וכן  בשקל ; ולהוציאה בה לרמות יבוא

די זה שבכגון  אלא בסלע, ויקחוה בה יטעו  שלא אותה, יקצץ דינרים,
דינרים שני  על שיעמידנה עד ועיין שיקצץ א; נב , מציעא  בבא  גמרא (עיין

ישראל"). "תפארת 
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øìBàä,הקולמוס את בה שמתקנים קטנה סכין  –,ñBîìwäå ÈÈÀÇËÀ
úìhènäå מ האנך , הקשורה – אחרת מתכת או עופרת של שקולת ÀÇÀËÆÆ

ישר הוא אם הנבנה הקיר את בה בוחנים שהבנאים חוט, של  בראשו
ליטרא,úBì÷Lnäåומאונך, וחצי  ליטרא כגון –íéøekäå חתיכות – ÀÇÄÀÈÀÇÄ

כדי הקורה את עליהן ומורידים הכתושים הזיתים על  שנותנים ברזל 
"לכבשם ן(והיינו רי "תוספות העכי עיין ה; ד, בתרא  בבא  שבמסכת  "

גאון), האי רב פירוש ועיין טוב"; הסרגל,ïkäåיום  –àpkäå,הבסיס – ÀÇÇÀÇÇÈ
השרטוט בשעת הנייר את עליו שמניחים הרמב "ם).הלוח ויש(הערוך ;

הסרגל  ו"כנה"– הבסיס, הוא ש"כן" להיפך , האימפרשים רב (פירוש

כשהם גאון); אלו, כל  מאזניים; מיני הם ו "כנה" ש "כן " מבארים, ויש

izdw - zex`ean zeipyn
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ãaä–äàîè;íéìúkaL éì÷ðàå–äøBäè. ©©§¥¨§ª§§¦¤©§¨¦§¨
„òøbä øîñî–àîè;úBòMä ïáà ìLå–øBäè;÷Bãö éaøànèî.écøbä øîñî–àîè.ìL ïBøàå ©§¥©¨¨¨¥§¤¤¤©¨¨©¦¨§©¥©§¥©©§¦¨¥§¨¤

úBñBøb–÷Bãö éaøànèî,íéîëçåïéøäèî;äúéäúëzî ìL BlL äìâò–äàîè. ¨©¦¨§©¥©£¨¦§©£¦¨§¨£¨¨¤¤©¤¤§¥¨
‰Ba ìòBðå çúBt úBéäì Bðé÷úäL øîñî–àîè;ì éeNòääøéîL–øBäè.Ba çúBt úBéäì Bðé÷úäL øîñî ©§¥¤¦§¦¦§¥©§¥¨¥¤¨¦§¦¨¨©§¥¤¦§¦¦§¥©

úéáçä úà–àáé÷ò éaøànèî;íéîëçåïéøäèî,epôøöiL ãò.éðçìL ìL øîñî–øBäè;÷Bãö éaøåànèî. ¤¤¨¦©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©¤¦§§¤©§¥¤ª§¨¦¨§©¦¨§©¥
íéøác äLGL÷Bãö éaøànèîíéîëçåïéøäèî:éðçìL ìL øîñî,úBñBøb ìL ïBøàå,úBòMä ïáà ìL øîñîe §¨§¨¦©¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©§¥¤ª§¨¦§¨¤¨©§¥¤¤¤©¨

–÷Bãö éaøèîàn,íéîëçåïéøäèî. ©¦¨§©¥©£¨¦§©£¦

:íéøôñîä äá äìåúå úéðìôñàä úà.oikezi:øçà éìë êåúì å÷éøäì óñëä úà åá êéúäù éìëä íäá ìèåðù íééç÷ìî.oikixtdeåìà ùøôî àúôñåúá
:éì äåùøéô àì éúåáøå .íéøéëá íéòåá÷ä ,ïéëøô ïä.cad zia axwr:íéúéæä äá íéëøåãù ãáä úéá úøå÷á òåá÷ä ,áø÷òì äîåã íå÷ò ìæøáilwpe`

.milzkay:íéìë íäá úåìúì íéìúëá íéòåá÷ä ìæøá ìù ïéåå.dxedh:ò÷ø÷ä íò àìà ïùéîùú ïéàã
c.rxbd xnqníé÷ìñîùë ,ïãñá øîñî ïäì òåá÷ù íéçôð ìù øîñî ,íéùøôî ùéå .íãä úà òøâîù íù ìò òøâ àø÷ðå .íã æé÷îä ïîåà ìù ìîæéà

:úòøâðå ñðøå÷á äëîå øîñîä ìò äçéðî äðîî êåúçì äöåøå ùàä ïî ìæøá ìù äëéúç.zeryd oa`,úåòùä úåîù íäéìò íéîåùøå íéå÷ äá ùéù ïáà
:úåòùä úà íéðååëî íäáù äá íéáåçú íéøîñîå.micxbd xnqn:äåèîä úà äð÷ä ìò øáçîå ÷ã äð÷á ñéðëî âøåàäù êåøà øîñî.zeqexb ly oex`

:õò ìù ïåøà ïéîë ïäì ùé ïäìù íééçéøá ìåô ìù ïéñéøâ ïéùåòä.`nhn wecv iax:åéìò éìë úøåúã ,ïåøà åúåà.oixdhn minkgeúçðì éåùòä õò éìëã
:÷åãö 'øë äëìä ïéàå .åð÷úì åúåà ïéìèìèî íéîòô ,øáñ ÷åãö 'øå .ìèìèéì éåùò åðéàå àåä.dlbr dzid:úëúî ìù ,äéìò çðåî ïåøàäù.d`nhéøäù

:ùéîùúì äéåùò àéä
d.epiwzdy:åá ìòåðå çúåô äéäéù éãë åããéç åà åùàø í÷éòù.dxinyl ieyrdåîë åðàöîé àì íàù ,åàì íà íãà íù ñðëð íà úåàøì ïîéñì

:íùì àá íãàù òåãéá åçéðäù.eptxviy crêøåöì ùàá:íéîëçë äëìäå .äæ.ipglyd xnqnéñéøú åá ãéîòäì éðçìùä éðôìù ãåîòá òåá÷ øîñî
:íéîëçë äëìäå .ò÷ø÷ä íò åùéîùúã íåùî ïðáø ïéøäèîå .øîñîä íù øàùð íéñéøúä ÷ìñîùëå ,úåðçä

`xephxa yexit

אחר , טומאה,íéàîèכלי  מקבלים –ïéëøtäå לייתוכים דומים – ÀÅÄÀÇÀÈÄ
בכיריים קבועים שהם טוב",אלא יום  "תוספות עיין ישראל "; ("תפארת 

שונים ), פירושים שם  לפיïéøBäèשמובאים טומאה, מקבלים אינם – ÀÄ
לקרקע במחובר  להשתמש  ישראל ").שנעשו  ãaä("תפארת úéa áø÷òÇÀÇÅÇÇ

הבד , בית כלי בו  לתלות הבד  בית בקורת הקבוע עקום ברזל –äàîèÀÅÈ
טומאה; מקבלת –íéìúkaL éì÷ðàå לתלות בכותל הקבוע וו  – ÀËÀÀÄÆÇÀÈÄ

כלים, אלא äøBäèבו  תשמישה שאין  לפי  טומאה, מקבלת אינה – ÀÈ
לקרקע. במחובר 
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òøbä øîñî שמגרע שם על  "גרע" ונקרא דם, המקיז  של איזמל  – ÇÀÅÇÈÈ
הדם ברטנורא);את של(הר"ש ; בסדן  הקבוע מסמר  מפרשים: ויש 

באש שנתלבן ברזל  עליו  לחתוך ישראל"),נפח, "תפארת  ועיין (שם;

àîè;טומאה מקבל  –úBòMä ïáà ìLå במרכז התקוע המסמר – ÈÅÀÆÆÆÇÈ
רשומים  האבן  לוח על  צלו  תנועת שלפי שמש, שעון  המשמשת האבן
היום, לשעות המכוונים במספרים הם ומסומנים בעיגול, סביבו  קוים

øBäèכמשמש הריהו באבן , קבוע והוא שהואיל  טומאה, מקבל אינו  – È
ישראל").לקרקע ànèî("תפארת ÷Bãö éaø צדוק רבי  לדעת – ÇÄÈÀÇÅ

לפעמים, שמתטלטל  מפני טומאה, מקבל השעות אבן  של  המסמר 
כלי . חשוב חוטיøîñîécøbäוהוא את בו שמיישר האורג, של – ÇÀÅÇÇÀÄ

עבודתו  למקום סמוך  בכותל  תוחבו  לו צריך  וכשאינו  ("תפארת השתי ,

נשארàîèישראל"), פעמים שהרבה פי על  ואף טומאה; מקבל – ÈÅ
נחשב  אינו  מקום מכל  לפרקים, אלא משם נוטלו ואינו בכותל תחוב

לכותל . úBñBøbכמחובר ìL ïBøàå היינו גריסים, מוכרי  של  ארון  – ÀÈÆÈ
עגלה, גבי  על  לשוק אותו  מוליכים והיו  טחונים, Bãö÷פולים éaøÇÄÈ

ànèî עדיין לו כשאין ואף הוא, עצמו בפני כלי  זה ארון שלדעתו  – ÀÇÅ
טומאה. ומקבל הוא גמור כלי  ïéøäèîעגלה íéîëçå שסוברים – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

העגלה  לו תוקנה שלא זמן  כל  עגלה, על להושיבו שצריך כיון הם,
טומאה מקבל ואינו מלאכתו, נגמרה עדויות לא במסכת הראב "ד (פירוש

ח ); כליג, הוא הארון חכמים שלדעת המחלוקת, טעם מפרשים ויש
ורבי טומאה; מקבל אינו הלכך  ליטלטל , עשוי ואינו לנחת העשוי עץ

טומאה  מקבל  הלכך  לתקנו , אותו  מטלטלים שפעמים סובר , צדוק

ברטנורא). מפרשים:(הר"ש ; zeqexbויש  ly oex`d xnqnהמסמר היינו  –

לפי חכמים, ומטהרים לשוק, כשמוליכו בעגלה, הארון  את בו שמחזק
לחיזוק. אלא עשוי  úëzîשאינו ìL BlL äìâò äúéä אם – ÈÀÈÂÈÈÆÆÇÆÆ

מתכת, של  היתה עליה מונח שהארון  מקבלת äàîèהעגלה העגלה – ÀÅÈ
לשימוש. עשויה היא שהרי טומאה,
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Bðå çúBt úBéäì Bðé÷úäL øîñîBa ìò ועשאו שעקמו  – ÇÀÅÆÄÀÄÄÀÅÇÀÅ
סתם àîèכמפתח, אבל  לשימוש. כלי שנעשה לפי  טומאה, מקבל  – ÈÅ

לשמש היינו בכותל , לתקעו עשוי הוא לפי טומאה, מקבל אינו  מסמר 

לקרקע א);במחובר  י, כלים הל' רמב"ם  äøéîLì(עיין éeNòä– ÆÈÄÀÄÈ
לסימן , המפתן על  שמניחו כגון הפתח, לשמירת כסימן העשוי  מסמר 

לשם אדם שנכנס ידע שהניחו , כמו ימצאנו לא øBäèÈ(רמב"ם ),שאם
לשימוש . העשוי כלי חשוב שאינו  טומאה, מקבל  אינו  –øîñîÇÀÅ

ànèî àáé÷ò éaø ,úéáçä úà Ba çúBt úBéäì Bðé÷úäLÆÄÀÄÄÀÅÇÆÆÈÄÇÄÂÄÈÀÇÅ
טומאה; מקבל הוא הרי  לשימוש, ועשוי הואיל –,ïéøäèî íéîëçåÇÂÈÄÀÇÂÄ

epôøöiL ãòלפי הראב"ד , וכותב זה; לצורך ויחזקנו  באש  – ÇÆÄÀÀÆ
משאר הרבה חזק שיהיה צריך החבית את בו שנוקבים שהמסמר
באש שיצרפנו  עד טומאה מקבל  אינו בלבד  בהתקנה הלכך  מסמרות,

א );ובמים י, כלים  הל ' רמב "ם מפרש:(עיין eptxviyוהרמב"ם cr–
למקדח. דומה שיהא עד אותו ויחדד בפטיש שיכהו ìLעד  øîñîÇÀÅÆ

éðçìLמסמר לו  יש  מטבעות, ופורט המחליף השולחני שכן  – ËÀÈÄ
המאזניים את בו  שתולה השולחני(רמב"ם );בתיבתו, דרך מפרשים: ויש 

ועליו  החנות, לפני ספסלים גבי על הדלת את ומוריד חנותו פותח
בשולחן  מסמר ונועץ מעותיו, את נותן zlca),הוא epiid) שלא כדי

זה(הראב"ד),ימוט שמסמר ללמד , המשנה מקבלøBäèובאה אינו  – È
הקרקע; עם שתשמישו  לפי ànèîטומאה, ÷Bãö éaøåלפי – ÀÇÄÈÀÇÅ

לפעמים ישראל ").שמתטלטל GLíéøác("תפארת  äL ששנינו – ÀÈÀÈÄ
ïéøäèî,לעיל , íéîëçå ànèî ÷Bãö éaø:והםìL øîñî ÇÄÈÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄÇÀÅÆ

úBòMä ïáà ìL øîñîe ,úBñBøb ìL ïBøàå ,éðçìL כמו – ËÀÈÄÀÈÆÈÇÀÅÆÆÆÇÈ
הקודמת, ובמשנה במשנתנו לעיל , ànèî,שבארנו  ÷Bãö éaøÇÄÈÀÇÅ
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Âíéøác äòaøàìàéìîb ïaøànèî,íéîëçåïéøäèî:íézá éìòa ìL úëzî ìL éðè éeqk,úBãøânä éeìúe, ©§¨¨§¨¦©¨©§¦¥§©¥©£¨¦§©£¦¦¤¦¤©¤¤¤©£¥¨¦§©©§¥
úBëzî éìk éîìâå,ì ä÷ìçpL äìáèåíéðL.íéãBîeìàéìîb ïaøì íéîëçì ä÷ìçpL äìáèaíéðL,ìBãb ãçà §¨§¥§¥©§§©§¨¤¤§§¨¦§©¦¦£¨¦§©¨©§¦¥§©§¨¤¤§§¨¦§©¦¤¨¨

ïè÷ ãçàå–àîè ìBãbäL,øBäè ïèwäå. §¤¨¨¨¤©¨¨¥§©¨¨¨
ÊìñôpL øðéc,äpè÷ øàeöa BúBìúì Bðé÷úäå–àîè.äìñôpL òìñ ïëå,da ì÷BL úBéäì dðé÷úäå–äàîè. ¦¨¤¦§©§¦§¦¦§§©©§©¨¨¥§¥¤©¤¦§§¨§¦§¦¨¦§¥¨§¥¨

dîi÷ì éàMø àäéå ìñtz änk ãò?ïéøðéã éðL ãò.ïàkî úeçt–õ÷é. ©©¨¦¨¥¦¥©©§©§¨©§¥¦¨¦¨¦¨¨Ÿ
ÁøìBàä,ñBîìwäå,úìhènäå,úBì÷Lnäå,íéøekäå,àpkäå ïkäå–íéàîè.õò éìk éîìb ìëå–íéàîè,õeç ¨¨§©ª§§©§ª¤¤§©¦§¨§©¦§©©§©©¨§¥¦§¨¨§¥§¥¥§¥¦

e.zecxbnd ielze:åéìâø äá ãøâúîå úãøâî ç÷åì ãçà ìë íù íéñðëðäå úåëúî ìù úåãøâî ïéìåú úåàöçøî éúáá.zekzn ilk inlebeêéøöù íéìë
:ïúëàìî øîâúù ãò íéîëç éøáãì íéàîè íðéà ,ïæåà åà ïâåà øñåçîù åà ,ñðøå÷á ùé÷äìå ãøâì óåùì.mipyl dwlgpy `laheùéù ñøç ìù àìáè

:íéîëçë äëìäå .íéîëçå ìàéìîâ ïáø éâéìô àäá .äúøáçî äìåãâ ïäî úçà ïéàù .úååù úåëéúç éúù úéùòðå íéæáæáì äá
f.lqtpy xpic:øñçðù åà ,äðéãî åà úåëìî åúìñôù.epiwzde:åúá øàåöá åà åðá øàåöá åðìúéù éãë åá÷ðù.rlq:íéøðéã 'ãlwey zeidl dpiwzde

.daäðéôñä úà øëåîä ÷øôá àéðú àä ,ïééå øùá ïåâë ÷áãðä øáã åìéàã .áäæ åà óñë[èô óã]:÷áãðä øáã ïäá ìå÷ùì úëúî ìù úåì÷ùî ïéùåò ïéàù
.mixpic ipy cr:òìñ éöç àåäå .ãçà ì÷ù àåäù.uewi o`kn zegtä íà ïëå .ì÷ù àåäù åáùçéù íãà éðá äá åîøé àìùõå÷é éîð ì÷ùî øúåé àå

:òìñá åäåç÷éå åá åòèé àìù
g.xle`d:ïéñîìå÷ä åá íéð÷úîù úëúî ìù íééøôñî ïéòë.qenlewde:óñë ìù åà ìæøáå úùåçð ìù.zlhehnñôåúù ìáçá éåìúù úøôåòå ìæøá

:íå÷ò ìúåëä àåáé àìù úåàøì åãéá éàðáä.zelwynde:àøèéì éöçå àøèéì.oexikd:åá ïúåà íéøöåòù øöòîá íéúéæä íéáçåú åáù ìæøá éìëokde
.`pkde:êåøòä ùøéô ïë .äéúçúù çåìäå ,íéøôñä äá íéìâøñîù äîàä.ur ilk inlebñéñáä åà ,ïæåà åà ,ïâåà íéøñçù ïåâë .ïúëàìî äîìùð àìù

`xephxa yexit

ïéøäèî íéîëçå.(ח (ג, עדויות במסכת אלו  דברים נישנו וכבר  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
בפיזור, וחכמים צדוק רבי  של  המחלוקות שנישנו  שלפי מפרשים, יש

שמנויים  הבאה המשנה שאגב או  ביחד ; כולן את וסיכמה משנתנו חזרה
כאן , סוכם מטהרין, וחכמים מטמא גמליאל שרבן  דברים ארבעה בה

מטהרין  וחכמים מטמא צדוק רבי דברים (הרא"ש).ששלושה

אלא  צדוק רבי את מוצאים אנו  אין כלים, מסכת ובכל שהואיל מבארים, ויש
לסכם  המשנה באה לפיכך  מטמא, הוא ובכולם בלבד , אלו  דברים בשלושה

מניינם `dpexg").את dpyn")
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(ג, עדויות במסכת כולה שנויה משנתנו אף הקודמת, המשנה של לסיפא בהמשך
ט).

ïéøäèî íéîëçå ,ànèî ìàéìîb ïaø íéøác äòaøà– ÇÀÈÈÀÈÄÇÈÇÀÄÅÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ
הם: íézáואלו  éìòa ìL úëzî ìL éðè éeqk שבארנו כמו – ÄÆÄÆÇÆÆÆÇÂÅÈÄ

קיבול, בית לכיסוי ויש  הואיל  גמליאל , רבן שלדעת ג), (משנה לעיל 

ומק  כלי חשוב הוא הרי  שונים, לצרכים בו  להשתמש בלואפשר
הכיסויים  ככל  דינו  כיסוי אלא ואינו  הואיל חכמים, ולדעת טומאה;

טומאה; מקבל  úBãøânäואינו  éeìúe–zcxbn מסרק מין היא ÀÇÇÀÅ
ואמנם  המרחץ. בבית הגוף את לגרד  בו  משתמשים שהיו  ברזל , של

בתלוי שנחלקו אלא טומאה, מקבלת הכל לדברי  כשלעצמה המגרדת
שלדעת  בה, תלויה שהמגרדת מתכת של  קטנה שרשרת והיא המגרדת,

אינו  חכמים ולדעת טומאה, ומקבל הוא כלי  התלוי אף גמליאל  רבן 
טומאה מקבל  ואינו  כלי אחרונה ");נחשב "משנה  éìk(עיין éîìâåÀÈÀÅÀÅ

úBëzî טעונים ועדיין  מלאכתם, נגמרה לא שעדיין  מתכת כלי  – ÇÀ
ועיקר הואיל סובר, גמליאל  רבן  בזה; וכיוצא החלקה גירוד , שפשוף,

סוברים, וחכמים טומאה; לקבל עליהם כלי תורת נגמרה, מלאכתם
טומאה; מקבלים אינם מלאכתם, כל נגמרה שלא זמן  äìáèåÀÇÀÈשכל

íéðLì ä÷ìçpL ונחלקה סביב, מסגרת לה שיש  חרס של טבלה – ÆÆÀÀÈÄÀÇÄ
ומקבל הוא כלי  חלק שכל סובר , גמליאל רבן שווים: חלקים לשני

טומאה. מקבלים ואינם הם כלי  ששברי סוברים, וחכמים `elטומאה;
.mixdhn minkge `nhn l`ilnb oaxy ,mixacd zrax` mdíéãBîeÄ

ìBãb ãçà ,íéðLì ä÷ìçpL äìáèa ìàéìîb ïaøì íéîëçÂÈÄÀÇÈÇÀÄÅÀÇÀÈÆÆÀÀÈÄÀÇÄÆÈÈ
ïè÷ ãçàå בהרבה גדולה מהן  ואחת חתיכות, לשתי  שנשברה – ÀÆÈÈÈ

àîèמחברתה, ìBãbäL שעדיין טומאה, מקבל  הגדול  החלק – ÆÇÈÈÅ

עליו, כלי øBäèתורת ïèwäå אלא שאינו גמליאל, רבן  לדעת אף – ÀÇÈÈÈ
כלי. שבר

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ìñôpL øðéc משקלו שנחסר  או  פסלֹו המדינה ששלטון  כגון – ÄÈÆÄÀÇ
÷äpèהראוי , øàeöa BúBìúì Bðé÷úäå לתלותו כדי שניקבֹו – ÀÄÀÄÄÀÀÇÇÀÇÈ

הקטנה, בתו  מקבלàîèבצואר אינו מטבע אבל  טומאה. מקבל  – ÈÅ
לתכשיט. ולא לשימוש  העשוי  כלי  שאינו äìñôpL,טומאה, òìñ ïëåÀÅÆÇÆÄÀÀÈ

da ì÷BL úBéäì dðé÷úäåזהב או  כסף ברטנורא),– äàîè(עיין ÀÄÀÄÈÄÀÅÈÀÅÈ
טומאה. מקבלת –ìñtz änk ãò,הסלע תפחת –éàMø àäéå ÇÇÈÄÈÅÄÅÇÇ

dîi÷ì,פגום מטבע אצלו  להשהות לאדם שאסור  היא, הלכה שכן – ÀÇÀÈ
פחת  אם אבל יפה, במטבע ולהוציאו אדם, בני  בו לרמות יבוא שמא
ומכאן  אצלו , לקיימו  מותר בו, יטעו  שמא חשש שאין  ניכרת, בצורה

להיות והתקינה שנפסלה הסלע בענין משנתנו, כמה שואלת בה, שוקל 
בביתו? לקיימה רשאי  ויהא הסלע, ïéøðéãתפחת éðL ãò היינו – ÇÀÅÄÈÄ

דינרים. ארבעה שהסלע סלע, חצי שהוא ïàkîשקל, úeçt אם – ÈÄÈ
דינרים, משני  לפחות עד  הסלע שלא õ÷éנפחתה הסלע, את יקצץ – ÈÙ

משני בפחות הסלע נפחתה אם וכן  בשקל ; ולהוציאה בה לרמות יבוא

די זה שבכגון  אלא בסלע, ויקחוה בה יטעו  שלא אותה, יקצץ דינרים,
דינרים שני  על שיעמידנה עד ועיין שיקצץ א; נב , מציעא  בבא  גמרא (עיין

ישראל"). "תפארת 

y c e w z a y
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øìBàä,הקולמוס את בה שמתקנים קטנה סכין  –,ñBîìwäå ÈÈÀÇËÀ
úìhènäå מ האנך , הקשורה – אחרת מתכת או עופרת של שקולת ÀÇÀËÆÆ

ישר הוא אם הנבנה הקיר את בה בוחנים שהבנאים חוט, של  בראשו
ליטרא,úBì÷Lnäåומאונך, וחצי  ליטרא כגון –íéøekäå חתיכות – ÀÇÄÀÈÀÇÄ

כדי הקורה את עליהן ומורידים הכתושים הזיתים על  שנותנים ברזל 
"לכבשם ן(והיינו רי "תוספות העכי עיין ה; ד, בתרא  בבא  שבמסכת  "

גאון), האי רב פירוש ועיין טוב"; הסרגל,ïkäåיום  –àpkäå,הבסיס – ÀÇÇÀÇÇÈ
השרטוט בשעת הנייר את עליו שמניחים הרמב "ם).הלוח ויש(הערוך ;

הסרגל  ו"כנה"– הבסיס, הוא ש"כן" להיפך , האימפרשים רב (פירוש

כשהם גאון); אלו, כל  מאזניים; מיני הם ו "כנה" ש "כן " מבארים, ויש

izdw - zex`ean zeipyn
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òBøkLà ìMî.äãeäé éaøøîBà:úéæ ìL úéôBøb óà–äøBäè,÷ìMzL ãò. ¦¤¤§§©©¦§¨¥©§¦¤©¦§¨©¤¦¨¥
¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡éqäó,ïékqäå,ïBéâtäå,çîøäå,ãé ìbî,øéö÷ ìbîe,øBçMäå,íéøtñ ìL âeæå,e÷ìçpL–ïéàîè elà éøä. ©©¦§©©¦§©¦§§¨Ÿ©©©¨©©¨¦§©§§¤©¨¦¤¤§§£¥¥§¥¦
éñBé éaøøîBà:ãiì Ceîqä–àîè,Làøì Ceîqäå–øBäè.ì ä÷ìçpL úøtñîíéðL–äãeäé éaøànèî, ©¦¥¥©¨©¨¨¥§©¨¨Ÿ¨¦§¤¤¤¤§§¨¦§©¦©¦§¨§©¥
íéîëçåïéøäèî. ©£¨¦§©£¦

:íéîìåâ íéàø÷ð ,ïúååùäìå ï÷éìçäì êéøöù åà ,åéìò íéáùåé ïäù ïäìù.rexky` lyn uegéîìåâå .òåøëùà ïðéîâøúî ,øåùàú .æøà ïéî àåäå .ïðéñøâ
,òùøéô ìùî õåç ,àúôñåúä úñøéâå .íúëàìî øîâúå íúôéì÷ øñåúù ãò íéìë ïéáåùç ïéàå ,äù÷å äáò åúôéì÷ù éôì ,ïéøåäè ,äæ õòî åùòðù íéìë
ïéà áåùå ÷ìù ïéàéöåîå ùàá ïúåà íéñéðëîù ,ä÷éìùá àìà úøîâð ïúëàìî ïéà åðîî íéùòðä íéìëå .øôåâ éöò àåä òùøéôå .ä÷éìù íéøñåçî ïäù éðôî

:å÷ãñé àîù íéàøé.zif ly zitexbðò:äàîåè ìá÷î åðéàå àåä íìåâ ,úéôåøâä ïî éìë åùò íàå .øåçé àø÷ðã äðàú ìù åîë .úéôåøâ éåø÷ úéæ ìù ócr
.wlyiy:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïäìù ÷ìùä åàéöåéù ãò ùàá ïúåà åñéðëéù
bi`.oeibtde oikqde siiqd:ïåéâô éåø÷ úåéô éðù åì ùéù ïéëñ.ci lbn:íéöò êåúçìå úåîöò øáùì éåùò ÷ìç ìâî.xivw lbn:íéîìúå úåîéâô àìî

.xegydúåøéô ïéìéùî ÷øôá ïðéøîà éëäå ,àåä ãç ïéøéçùîå ïéøéùîã ,øòùä úà ïéøéùî íäù éôì øåçù íéàø÷ðå .íäá ïéçìâîù íéðè÷ íééøôñî íäóã]
[ä"ì:øòú ,øåçùä ,íéùøôî ùéå .ùáúùî àì ïéìéçùî éðúã ïàî.mixtq ly befde:øåçùä ïî íéìåãâ íééøôñî.ewlgpyïúåà íé÷øôîå úåéìåç ìù ïäù

:åúåà ïé÷øôîå øáåçî åìù ãé úéá ïéàù ùé øòúä ïëå .äæî äæ.cil jenqd'øë äëìä ïéàå .åãé êåúçé àîù àøé ,ùàøì êåîñä ìáà .éôè äëàìîì éæç
:éñåé.dwlgpy zxetqn:êåúçì éæç ãç ìë éúëà ä÷ìçðùëå ,íéùð ìù íééøôñî íä.oixdhn minkge:íéîëçë äëìäå .äøáùðù ïåéë

`xephxa yexit

מתכת, כלים.íéàîèשל  שחשובים טומאה, מקבלים –éîìb ìëå ÀÅÄÀÈÈÀÅ
õò éìk או אוגן  שחסרים כגון מלאכתם, כל  נגמרה לא שעדיין  – ÀÅÅ

וכדומה, החלקה טעונים או  עליו, שיושבים הבסיס או íéàîèÀÅÄאוזן 
טומאה, מקבלים –òBøkLà ìMî õeç) ארז  עץ מין  –"xey`z" ÄÆÆÀÀÇ

יג –"`oirexky"תרגומו  ס, יט; מא , העשויים ישעיה  כלים גולמי ;(

חשובים  ואין  וקשה, עבה שקליפתו  לפי טומאה, מקבלים אינם זה, מעץ
הקליפה. שתוסר  עד ìLכלים úéôBøb óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÄÆ

äøBäè ,úéæ,טומאה מקבל  אינו  זית של מענף שנעשה כלי –ãò ÇÄÀÈÇ
÷ìMzLשמנה להוציא באש, הגרופית את תחילה שיכניס (עיין – ÆÄÈÅ

העץ). כלי דיני כאן נישנו מה  משום  שמבאר  ישראל", "תפארת 

א ה נ ש מ ר ו א ב

óéqä,החרב –ïBéâtäå ,ïékqäåשני בעלת סכין קצרה, חנית – ÇÇÄÀÇÇÄÀÇÄÀ
בקצהו,çîøäåפיות, מחודד מתכת מוט החנית, –ãé ìbî שפיו – ÀÈÙÇÇÇÈ

עצים, ולחתוך עצמות לשבר עשוי  והוא ÷øéöחלק, ìbîe שקוצרים – ÇÇÈÄ
כמסור , משונן  ופיו  תבואה, תער ,øBçMäåבו  מין  –ìL âeæå ÀÇÀÀÆ

íéøtñ,סכינים משתי  המורכבים מספריים –e÷ìçpL אלו כל  – ÇÈÄÆÆÀÀ
ïéàîèלשניים, elà éøä עדיין חלק שכל לפי  טומאה, מקבלים – ÂÅÅÀÅÄ

למלאכתו . ãiìראוי  Ceîqä :øîBà éñBé éaøהסמוך החלק – ÇÄÅÅÇÈÇÈ
היד, הוא àîèלבית ראוי היד  בית ידי  שעל טומאה, מקבל  – ÈÅ

Làøìלשימוש, Ceîqäå,לראש הסמוך  החלק אבל –øBäè– ÀÇÈÈÙÈ
בו , להשתמש קשה אחיזה בית לו ואין שהואיל טומאה, מקבל אינו

ידיו. את יפצע שמא ירא iqei.כי  iaxk dkld oi`eúøtñî מין – ÄÀÆÆ
כפופה אחת סכין  של ישראל"),"מספריים" "תפארת הרא "ש; פירוש (עיין

íéðLì ä÷ìçpL,חלקים לשני  –ànèî äãeäé éaøהואיל – ÆÆÀÀÈÄÀÇÄÇÄÀÈÀÇÅ
טומאה; מקבל  הריהו בו , לחתוך שאפשר  לשימוש, ראוי חלק וכל 

ïéøäèî íéîëçå,בדוחק אלא לשימושו  ראוי חלק כל שאין  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
טומאה. מקבל אינו minkgk.הלכך dklde

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc oiaexir(oey`x meil)

edepzpe enegzn zaya mixkp ede`ivedy mc` iabl ,mi`pzd
i`yx ,megzl uegn mia ezpitq dbiltde qp`py e` ,xdq e` xica
itl ,daxd lecb elit` ,zevign swend mewnd lka jldl `ed

.zen` rax`k el `ed oecipy
àúëìä ,øîà ìàeîLedkldl weqtl yi -kzhiyìàéìîb ïaøwx §¥¨©¦§§¨§©¨©§¦¥

,äðéôña,dleka jldl `ed i`yxyìáàmiieb ede`ivedyk ¦§¦¨£¨
edepzpeàì ,øäñå øéãazen` rax` `l` mda jldl i`yx epi` - §¦§©©Ÿ

.`aiwr iaxe ryedi iax zhiyk ,cala
,mzwelgnn x`aznúäéî àîìò éleëcl`eny oiae ax oia - §¥¨§¨¦©

y ,mipt lk lr micenk äëìäixac.äðéôña ìàéìîb ïaøzxxan £¨¨§©¨©§¦¥¦§¦¨
:`xnbdàîòè éàîcd mrh `ed dn -micen dpitq iably xa ©©§¨

.ewlgp xdqe xic iabl eli`e ,dleka jldl i`yxy lkd
:`xnbd zx`an,äaø øîà,dpitqa lwdl yiy xacd mrhìéàBä ¨©©¨¦

úBvéçî øéåàa úáLådpitqd.íBé ãBòaîz` rawe xg`n ,epiidc §¨©©£¦§¦¦§
el `id zipecip jkitl ,dpitqd zevign jeza zay axrn ezziay
ezziay raw `ly xdqe xic iabl ok oi`y dn ,zen` rax`k

.my mixkpd edepzp zayd rvn`a `l` ,dligzn mda
,øîà àøéæ éaø,dpitqa lwdl yiy xacd mrhå ìéàBädäðéôñ ©¦¥¨¨©¦§§¦¨

òaøà úléçzî BzìèBðzen`òaøà óBña Bzçpîe,xnelk .zen` ©§¦§¦©©§©©©§§©§©
,dgipn `edy mcew ,reqtl elbx z` mixn `edy dry lka
ely zen` rax` jezn ez`ivene ,zklede zncwzn dpitqd

ede`ivedy mc`k dfa epice ,egxk lra zexg` zen` rax`l
zen` rax`a dziay dpewy ,xg` mewna edepzpe enegzn mixkp
jldl zeycg zen` rax` rbx lka `ed dpew o`k s`e ,zeycg

.dpitqd lka jldl `ed leki mlerly ,`vnpe ,mda
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîexe`ia oia dkldl yi welig dn - ©¥©§

.`xif iax ly exe`ia oial dax ly
:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàote`a mdipia welig yi -eúçôpL ¦¨¥©§¤¦§£

[exqgpe exayp-]éðôBcd,äðéôñ.dizevign elhazpeénð éà- §¥§¦¨¦©¦
,mdipia welig yi sqep ote`aad mc`õôB÷zayaäðéôqîzayy §¥¦§¦¨

daäðéôñìenrh z` xnel xyt` i` el` mipte` ipyae .zxg` ¦§¦¨
mda zayy zevignd jeza dzr `vnp epi` ixdy ,dax ly
zen` rax` `l` ef dpitqa jldl i`yx epi` jkitle ,dligzn
jldl `ed i`yx el` mipte`a s` `xif iax ixacl la` .cala
rax` zligzn dry lk ezlhepe ,zkldn `idy itl ,dleka

.oteql zen`
:mzwelgn zexaq z` zxxan `xnbdàì àîòè éàî ,àøéæ éaøå§©¦¥¨©©§¨Ÿ

äaøk øîàlka jlil xzidd mrhy ,daxk yxtn epi` recn - ¨©§©¨
.dizevign xie`a zayy meyn `ed ,dpitqd

:`xnbd zx`anCì øîàoipr xe`iaa jl xnel `xif iax leki - ¨©¨
y ,dfúBvéçî§¦

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
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רכה ` dpyn xyr dyly wxt milk zkqn

òBøkLà ìMî.äãeäé éaøøîBà:úéæ ìL úéôBøb óà–äøBäè,÷ìMzL ãò. ¦¤¤§§©©¦§¨¥©§¦¤©¦§¨©¤¦¨¥
¯ ˘ Ú ‰ ˘ Ï ˘ ˜ ¯ Ù

‡éqäó,ïékqäå,ïBéâtäå,çîøäå,ãé ìbî,øéö÷ ìbîe,øBçMäå,íéøtñ ìL âeæå,e÷ìçpL–ïéàîè elà éøä. ©©¦§©©¦§©¦§§¨Ÿ©©©¨©©¨¦§©§§¤©¨¦¤¤§§£¥¥§¥¦
éñBé éaøøîBà:ãiì Ceîqä–àîè,Làøì Ceîqäå–øBäè.ì ä÷ìçpL úøtñîíéðL–äãeäé éaøànèî, ©¦¥¥©¨©¨¨¥§©¨¨Ÿ¨¦§¤¤¤¤§§¨¦§©¦©¦§¨§©¥
íéîëçåïéøäèî. ©£¨¦§©£¦

:íéîìåâ íéàø÷ð ,ïúååùäìå ï÷éìçäì êéøöù åà ,åéìò íéáùåé ïäù ïäìù.rexky` lyn uegéîìåâå .òåøëùà ïðéîâøúî ,øåùàú .æøà ïéî àåäå .ïðéñøâ
,òùøéô ìùî õåç ,àúôñåúä úñøéâå .íúëàìî øîâúå íúôéì÷ øñåúù ãò íéìë ïéáåùç ïéàå ,äù÷å äáò åúôéì÷ù éôì ,ïéøåäè ,äæ õòî åùòðù íéìë
ïéà áåùå ÷ìù ïéàéöåîå ùàá ïúåà íéñéðëîù ,ä÷éìùá àìà úøîâð ïúëàìî ïéà åðîî íéùòðä íéìëå .øôåâ éöò àåä òùøéôå .ä÷éìù íéøñåçî ïäù éðôî

:å÷ãñé àîù íéàøé.zif ly zitexbðò:äàîåè ìá÷î åðéàå àåä íìåâ ,úéôåøâä ïî éìë åùò íàå .øåçé àø÷ðã äðàú ìù åîë .úéôåøâ éåø÷ úéæ ìù ócr
.wlyiy:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .ïäìù ÷ìùä åàéöåéù ãò ùàá ïúåà åñéðëéù
bi`.oeibtde oikqde siiqd:ïåéâô éåø÷ úåéô éðù åì ùéù ïéëñ.ci lbn:íéöò êåúçìå úåîöò øáùì éåùò ÷ìç ìâî.xivw lbn:íéîìúå úåîéâô àìî

.xegydúåøéô ïéìéùî ÷øôá ïðéøîà éëäå ,àåä ãç ïéøéçùîå ïéøéùîã ,øòùä úà ïéøéùî íäù éôì øåçù íéàø÷ðå .íäá ïéçìâîù íéðè÷ íééøôñî íäóã]
[ä"ì:øòú ,øåçùä ,íéùøôî ùéå .ùáúùî àì ïéìéçùî éðúã ïàî.mixtq ly befde:øåçùä ïî íéìåãâ íééøôñî.ewlgpyïúåà íé÷øôîå úåéìåç ìù ïäù

:åúåà ïé÷øôîå øáåçî åìù ãé úéá ïéàù ùé øòúä ïëå .äæî äæ.cil jenqd'øë äëìä ïéàå .åãé êåúçé àîù àøé ,ùàøì êåîñä ìáà .éôè äëàìîì éæç
:éñåé.dwlgpy zxetqn:êåúçì éæç ãç ìë éúëà ä÷ìçðùëå ,íéùð ìù íééøôñî íä.oixdhn minkge:íéîëçë äëìäå .äøáùðù ïåéë

`xephxa yexit

מתכת, כלים.íéàîèשל  שחשובים טומאה, מקבלים –éîìb ìëå ÀÅÄÀÈÈÀÅ
õò éìk או אוגן  שחסרים כגון מלאכתם, כל  נגמרה לא שעדיין  – ÀÅÅ

וכדומה, החלקה טעונים או  עליו, שיושבים הבסיס או íéàîèÀÅÄאוזן 
טומאה, מקבלים –òBøkLà ìMî õeç) ארז  עץ מין  –"xey`z" ÄÆÆÀÀÇ

יג –"`oirexky"תרגומו  ס, יט; מא , העשויים ישעיה  כלים גולמי ;(

חשובים  ואין  וקשה, עבה שקליפתו  לפי טומאה, מקבלים אינם זה, מעץ
הקליפה. שתוסר  עד ìLכלים úéôBøb óà :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇÀÄÆ

äøBäè ,úéæ,טומאה מקבל  אינו  זית של מענף שנעשה כלי –ãò ÇÄÀÈÇ
÷ìMzLשמנה להוציא באש, הגרופית את תחילה שיכניס (עיין – ÆÄÈÅ

העץ). כלי דיני כאן נישנו מה  משום  שמבאר  ישראל", "תפארת 

א ה נ ש מ ר ו א ב

óéqä,החרב –ïBéâtäå ,ïékqäåשני בעלת סכין קצרה, חנית – ÇÇÄÀÇÇÄÀÇÄÀ
בקצהו,çîøäåפיות, מחודד מתכת מוט החנית, –ãé ìbî שפיו – ÀÈÙÇÇÇÈ

עצים, ולחתוך עצמות לשבר עשוי  והוא ÷øéöחלק, ìbîe שקוצרים – ÇÇÈÄ
כמסור , משונן  ופיו  תבואה, תער ,øBçMäåבו  מין  –ìL âeæå ÀÇÀÀÆ

íéøtñ,סכינים משתי  המורכבים מספריים –e÷ìçpL אלו כל  – ÇÈÄÆÆÀÀ
ïéàîèלשניים, elà éøä עדיין חלק שכל לפי  טומאה, מקבלים – ÂÅÅÀÅÄ

למלאכתו . ãiìראוי  Ceîqä :øîBà éñBé éaøהסמוך החלק – ÇÄÅÅÇÈÇÈ
היד, הוא àîèלבית ראוי היד  בית ידי  שעל טומאה, מקבל  – ÈÅ

Làøìלשימוש, Ceîqäå,לראש הסמוך  החלק אבל –øBäè– ÀÇÈÈÙÈ
בו , להשתמש קשה אחיזה בית לו ואין שהואיל טומאה, מקבל אינו

ידיו. את יפצע שמא ירא iqei.כי  iaxk dkld oi`eúøtñî מין – ÄÀÆÆ
כפופה אחת סכין  של ישראל"),"מספריים" "תפארת הרא "ש; פירוש (עיין

íéðLì ä÷ìçpL,חלקים לשני  –ànèî äãeäé éaøהואיל – ÆÆÀÀÈÄÀÇÄÇÄÀÈÀÇÅ
טומאה; מקבל  הריהו בו , לחתוך שאפשר  לשימוש, ראוי חלק וכל 

ïéøäèî íéîëçå,בדוחק אלא לשימושו  ראוי חלק כל שאין  – ÇÂÈÄÀÇÂÄ
טומאה. מקבל אינו minkgk.הלכך dklde

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כט הברייתא:דף ÷ïéøBהמשך íéøetkä íBéaפרשת'úBî éøçà'(טז (ויקרא §©¦¦¦©£¥

היום. עבודת סדר נאמר àNðå'שבה íø øîà äë ék' ïéøéèôîe נח - יד נז (ישעיה ©§¦¦¦Ÿ¨©¨§¦¨
הכפורים,äçðnáe.יד) יום aשל ïéøB÷פרשתúBéøò(יח מצויה (ויקרא עבירה שזו , ©¦§¨¦§£¨

מהן  יפרוש בידו עבירות שיש ומי תוקפו, ויצרו מחמדתן אדם של ¦¦§©ïéøéèôîe,ונפשו
a ספרäðBé תשובתם ה' וקיבל חטאותיהם על ששבו נינוה באנשי .שמדבר §¨

ממנו  הנדרש מאמר מובא ונשא', רם אמר כה 'כי הפסוק שהוזכר éaø:אגב øîà̈©©¦
íB÷î ìk ,ïðçBé כדלהלן ובכתובים בנביאים בתורה Búøeábכלומר àöBî äzàL ¨¨¨¨¤©¨¥§¨

,àeä Ceøa LBãwä ìLשםàöBî äzàאת כמידת Búeðúååðò,גם מידתו שאין ¤©¨¨©¨¥©§§¨
גבורתו  אף על אלא ואלמנות, כיתומים הרוח ושפלי הנדכאים מרחיק שהגיבור ודם בשר

ביותר  עליהם ומשגיח ו מקרבם .éeðLå ,äøBza áeúk äæ øácבשנית,íéàéápa ¨¨¤¨©¨§¨©§¦¦
leLîeLבשלישיתíéáeúka.:ומפרט,äøBza áeúkיז)שנאמר י ä'(דברים ék' §¨©§¦¨©¨¦

íéðBãàä éðBãàå íéäìàä éäìà àeä íëéäìà שזה והּנֹורא' הּגּבר הּגדל האל ¡Ÿ¥¤¡Ÿ¥¨¡Ÿ¦©£¥¨£¦ְִֵַַַָָָֹֹ

יח)déøúaבפסוקáéúëeגבורתו, י äðîìàå'(שם íBúé ètLî äNò' ענוותנותו וזו §¦©§¥Ÿ¤¦§©¨§©§¨¨
בנדכאים. íéàéápa,שתומך éeðLטו)שנאמר נז ïëL(ישעיה àNðå íø øîà äk' ¨©§¦¦Ÿ¨©¨§¦¨Ÿ¥

déøúa áéúëe ,'Bâå 'LBã÷å ãò(שם)çeø ìôLe àkc úàå' ׁשפלים רּוח להחיֹות ©§¨§§¦©§¥§¤©¨§©©ְְֲִַַָ

נדּכאים'. לב leLîáéúëcּולהחיֹות ,íéáeúka L(ה סח áëBøì(תהלים elBñ' ְְֲִִֵַָ§¨©§¦¦§¦¨¥
déøúa áéúëe ,'BîL déa úBáøòa(ו סח úBðîìà'(שם ïéiãå íéîBúé éáà'. ¨£¨§¨§§¦©§¥£¦§¦§©©©§¨

הברייתא: âçהמשך ìL ïBLàøä áBè íBéהסוכותúLøôa ïéøB÷ הúBãòBî ¨¦¤©¦§¨¨©£
''äì àa íBé äpä' ïéøéèôîe .íéðäk úøBúaL(יד שם(זכריה טז)שנאמר 'ועלּו(יד ¤§©Ÿ£¦©§¦¦¦¥¨©ְָ

הּסּכֹות'. חג את ולחג וגו' בׁשנה ׁשנה הגמרא:מּדי éøzמוסיפה àkéàc àðãéàäå ְְִֵֶַַָָָָָֹֻ§¨¦§¨§¦¨§¥
àø÷éî øçîì ,éîBéבתורהïðéø÷ énð éëä ראשון טוב כיום ו כלומר ,éàî éøeèôà ¥§¨¨¦§¨¨¦©¦¨¦¨©§¥©

äîìL Cìnä ìà eìäwiå' ,ïéøéèôî'הּׁשביעי החדׁש הּוא ּבחג ב)וגו' ח א' ,(מלכים ©§¦¦©¦¨£¤©¤¤§ŸŸְִִֶֶַַָֹ

בסוכות. שהיתה הבית בחנוכת שם שמדובר

הברייתא: âçäהמשך úBîé ìk øàLe,סוכות âçäשל úBðaø÷a ïéøB÷ במדבר) §¨¨§¤¨¦§¨§§¤¨
יז־לד) וב כט ביומו. יום כל ïBøçàäקרבן áBè íBé,'עצרת 'שמיני שהוא חג ÷ïéøBשל ¨©£¦

לארץ  øBëaä'בחוץ ìk'(יט טו ּתעּׂשר'(דברים מ'עּׂשר כב)ומתחילים יד שנאמרו (שם , ¨©§ְֵֵַַ

הרבה øBëáe,שם íéweçå úBöîא־יז)ובהמשך טז המועדות,(שם פרשת נאמרה ¦§§¦§
'äîìL úBlëk éäéå' ïéøéèôîe'א)וגו ט א' שלפ (מלכים בפסוק ח ניושמוזכר (שם ©§¦¦©§¦§©§ŸŸ

עצרת.סו) שמיני יום והוא וגו' העם' את ׁשּלח הּׁשמיני של øçîì'ּבּיֹום שני טוב ביום ְִִִֶַַַָָ§¨¨
תורה, שמחת שהוא פרשת÷ïéøBגלויות äëøaä'כל úàæå'(לד לג, וחותמים (דברים ¦§Ÿ©§¨¨

לישראל  משה äîìL,בברכת ãîòiå' ïéøéèôîe'וגו ה'' מזּבח כב)לפני ח א' ,(מלכים ©§¦¦©©£Ÿ§ŸŸְְִִֵַ

הבית  בחנוכת ישראל כל על שהתפלל תפילה שהיא משה כיון בברכת התורה סיום ומענין ,

לישראל.

שונים: במועדים קריאות áø,דיני øîà àðeä áø øîà בBleça úBéäì ìçL úaL ¨©©¨¨©©©¨¤¨¦§§
àø÷î ,úBkeqa ïéa çñta ïéa ,ãòBî ìLבתורהäzà äàø' ïðéø÷'אלי אמר ¤¥¥©¤©¥©¦§¨¨¦¨§¥©¨ֵֵַֹ

יב)וגו' לג למדו (שמות משם וגם וסוכות, ופסח שבת עניני זו בפרשה שמוזכר לפי

יח.)חכמים המועד (חגיגה בחול מלאכה ו איסור ,éøeèôàהיא אם זו, úBLáéä'בשבת úBîöòä' çñta(א־יד לז ,(יחזקאל ©§¥©¤©¨£¨©§¥
'âBâ àa íBéa' úBkeqáe(יח לח ה aקוראיםäkeðça.(שם קרבנות המזבח íéàéNpפרשת חנוכת בעת ïéøéèôîe,שהקריבו ©§Ÿ©£¨§§¦¦©§¦¦

חנוכה  äéøëæcבשבת úBøða חנוכה מענין שהוא זכריה] בספר úBúaL,[-המוזכרים ézL éòì÷éî éàå הראשון ביום בחנוכה, §¥¦§©§¨§¦¦§§¥§¥©¨
ב  מפטירים השמיני, äéøëæc,וביום  úBøða àúéén÷ ובäîìL úBøða àúééøza ּבּפּורים ìîò÷'קוראים. àáiå'(ח יז ,(שמות ©©§¨§¥¦§©§¨©§©§¨§¥§ŸŸִַ©¨Ÿ£¨¥

היה  עמלק מזרע íéLãç.שהמן éLàøaקוראים'íëéLãç éLàøáe'(יא כח וב (במדבר ,úaMa úBéäì ìçL Lãç Làø §¨¥¢¨¦§¨¥¨§¥¤ŸŸ¤¤¨¦§©©¨
'BLãça Lãç écî äéäå' ïéøéèôî(כג סו השבוע (ישעיה פרשת הפטרת את ולא חודש, ראש על ואםשנאמר .ìç חודש ראש ©§¦¦§¨¨¦¥Ÿ¤§¨§¨

,úaMa ãçàa úBéäì ש Lãç'בשבת øçî ïúðBäé Bì øîàiå' ïéøéèôî ìBîúàî(יח כ א' .(שמואל ¦§§¤¨©©¨¥¤§©§¦¦©Ÿ¤§¨¨¨¨Ÿ¤

i"yx

àùðå íø øîà äë éëÐxn`e
zcna xacny "eleq eleq"
"edxga` mev df `ld" :daeyzd

.(gp diryi)úåéøòá ïéøå÷Ðiny
exti ecia zexiar yiyitl ,odn y

eytpy ,dievn dxiar zeixrdy
.etwez exvie ozcngn mc` ly

'äì àá íåé äðäÐdia aizkc
."zekeqd bg z` begl"åìä÷éåÐ

dzid ziad zkepgy my lr
.zekeqd bgae ,dtiq` dze`a

øåëáä ìë ïéøå÷Ð`l`
yiy itl "xyrz xyr" oiligzny
daxd miwege zevn dyxt dze`a
`edy ,onf eze`a bga zebedpd
oikixv miiprdy zre ,siq` onf
yi cere .mzial lk`n seq`l
,ipr xyrn zevn :dyxt dze`a
"gztz gezt"e "ozz oezp" zevne
,ixar carl "wiprz wprd"e
."ephiarz hard"e ,iytg geliye

äîìù úåìëë éäéåÐmy lr
."mrd z` gly ipinyd meia"

äúà äàø ïðéø÷ àø÷îÐyiy
ly elege milbxE zay zevn my§¨¦
zevnd bg z`" aizkc ,cren
xeqi` epcnl o`kne "xenyz
zkqna cren ly eleg zk`ln

.(` ,gi) dbibgúåùáéä úåîöòá
Ð.uwd iptl mixvnn e`viyíåéá

âåâ àáÐdxen`d dnglnd `ide
'dl `a mei dpd"a dixkfa."úåøð

äéøëæãÐmy lr "ignye ipx"
"dlek adf zxepn dpde izi`x"

.'ebeäîìùã úåøðÐmexig yrie"
"oinin yng zexepnd z`e ['ebe]

.'ebe



xcde"רכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc oiaexir(oey`x meil)

ïîB÷îa ,øîBà äéîçð éaøeid eay mewnl zexitd exfg m` - ©¦§¤§¨¥¦§¨
,dligzneìëàémd m` la` ,mlke`l xzen -ïîB÷îa àlL ¥¨¥¤Ÿ¦§¨

,megzl uegn `l` ,oey`xd.eìëàé àìŸ¥¨¥
:`xnbd zxxanéàîxn`y dingp iax zpeek `id dn -ïîB÷îa ©¦§¨

.mnewnl el` zexit exfg ote` dfi`a ,xnelk ,elk`iàîéìéà- ¦¥¨
mc` mxifgdy xn`p m`,ãéæîa ïîB÷îamd mixzen df ote`a s`e ¦§¨§¥¦

,md miqep`y itl dlik`aàéãäa éðz÷ àäåyxetna epipy ixde - §¨¨¨¥§¤§¨
,zxg` `ziixaaíìBòì ,íéøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøå äéîçð éaø©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦§¨

zexitd,ïéââBL ïîB÷îì eøæçiL ãò ïéøeñàexfg m` wxy ,epiidc £¦©¤©§§¦§¨§¦
mnewnlïéà ,ââBLaexfg m` la` ,md mixzen -àì ,ãéæîampi` - §¥¦§¥¦Ÿ
.mixzen
åàì àlàexfgy ote`a wxy dingp iax zpeeky ,xnel oi` m`d - ¤¨©

zexitdââBLa ïîB÷îa,md mixzenqçî éøeqçåàøoexqg yie - ¦§¨§¥§©¥¦©§¨
,`ziixad oeylaéðz÷ éëäå,dzepyl yi jke -õeç eàöiL úBøét §¨¦¨¨¥¥¤¨§

eìëàé ,ââBLa íeçzìmd eay mewna ,dlik`a md mixzen - ©§§¥¥¨¥
e`vi m` la` ,megzl uegn dzr mi`vnpäna .eìëàé àì ,ãéæîa§¥¦Ÿ¥¨¥©¤

,íéøeîà íéøác,megzl uegn micner md oiicry ote`aàlL §¨¦£¦¤Ÿ
ïîB÷îa,oey`xdìáàexfg m`ïîB÷îa,oey`xdeléôàm` ¦§¨£¨¦§¨£¦

mexifgd,eìëàé ,ãéæîa.`nw `pz ixac el`åjk lràúà[`a-] §¥¦¥¨¥§¨¨
øîéîì äéîçð éaøy ,[xnel-]eléôàexfg zexitd m`ïîB÷îa ©¦§¤§¨§¥©£¦¦§¨

,oey`xdàì ãéæîa ïéà ââBLa énðok m` `l` mlke`l oi` ok mb - ©¦§¥¦§¥¦Ÿ
.cifna `le bbeya exfg

.cifna exfge e`viy zexit oica s` mi`pzd ewlgpy ,`vnp
dingp iax ixacl eli`e ,dlik`a md mixzen `nw `pz ixacly

.`nw `pzk xaeq `tt axe .md mixeq`
:`xnbd dgecàìxnel yi `l` ,mzwelgn z` jk yxtl oi` - Ÿ

exfgy zexityïîB÷îa ãéæîa,oey`xdéâéìt àì àîìò éleëc §¥¦¦§¨§¥¨§¨Ÿ§¦¥
øeñàc,dlik`a md mixeq`y lkd ewlgp `l -àlL ââBLa àëäå §¨§¨¨§¥¤Ÿ

éâéìt ïîB÷îa,megzl uegn bbeya e`viy zexita o`k ewlgpe - ¦§¨§¦¥
.my micner md oiicren÷ àpz,øáñ àmegzl uegn e`viy zexit ©¨©¨¨©

éøL ,ââBLadzr micnery s` ,dlik`a md mixzen -àlL §¥¨¥¤Ÿ
ïîB÷îa,oey`xdåeli`,øáñ äéîçð éaøyeléôàe`viy ote`a ¦§¨§©¦§¤§¨¨©£¦

a megzd on zexitdïéà ïîB÷îa ,ââBLeay m` wx mlke`l xzen - ¥¦§¨¦
micnery onf lk la` ,oey`xd mnewnlàì ,ïîB÷îa àlLoi` - ¤Ÿ¦§¨Ÿ

.mlke`l
exfge e`viy zexit oica mi`pzd ewlgp `ly ,df yexitl `vnp
ax ixack `lye ,md mixeq`y micen lkd `l` ,cifna mnewnl
oiicre bbeya mnegzl ueg e`viy zexita `l` ewlgp `le ,`tt

.`l e` my dlik`a md mixzen m` ,exfg `l
zexit iabl mi`pzd ewlgp `ly yxtl ozip cvik :`xnbd dywn

,mnewnl cifna exfgyàôéñ éðz÷cî àäåepipye xg`n ixd - §¨¦§¨¨¥¥¨
,`ziixad ly `tiqa,íéøîBà á÷òé ïa øæòéìà éaøå äéîçð éaø©¦§¤§¨§©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¦

íìBòìzexitd,ïéââBL ïîB÷îì eøæçiL ãò ïéøeñà`weecy ,epiidc §¨£¦©¤©§§¦§¨§¦
a mnewnl exfg m`ïéà ,ââBLexfg m` la` ,md mixzen -a,ãéæî ¥¦§¥¦

àì,mixzen mpi` -ììkî,jkn wiicl yi -øáñ àn÷ àpúc Ÿ¦§¨§©¨©¨¨©
mnewnl exfgy zexit elit`yéøL énð ãéæîa,md mixzen ok mb - §¥¦©¦¨¥

.cifna mnewnl exfgy zexita s` ewlgpy gxkdae
:`xnbd dwiqndpéî òîL`ziixad oeyln gikedl yi ok` - §©¦¨

mi`pz zwelgna `tt ax ly epicy ,`vnpe ,df oipra ewlgpy
.cner `ed

:zay megz oiprl l`eny xn`y oic d`ian `xnbdïîçð áø øîà̈©©©§¨
,ìàeîL øîày mc`Cläî äéä,zaya jxcaòãBé Bðéàå`ed okid ¨©§¥¨¨§©¥§¥¥©

leab,úaL íeçzdn` miitl` zcin z` xryl rcei epi` ,xnelk §©¨
df ixd ,mda jldl i`yx `edyBæå ,úBiðBðéa úBòéñt íétìà Cläî§©¥©§©¦§¦¥¦§

àéäzcinúaL íeçzdxeriy ipepia mc` ly driqty itl ,ely ¦§©¨

.dn`
xeq`y mewna lehlh oica mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:ea jldl,ìàeîL øîà ïîçð áø øîàåy mc`äò÷áa úáLdpi`y §¨©©©§¨¨©§¥¨©§¦§¨
,zevign ztwenåokn xg`lCläî ,úaLa ävéçî íéøëð äeôéwä §¦¦¨¨§¦§¦¨§©¨§©¥

daänà íétìàztwd mcew dligzn epic didy itk ,cala ©§©¦©¨
swid lka jldl i`yx epi`e ,zevignd,zevignddleëa ìèìèîe§©§¥§¨

ä÷éøæ éãé ìòueg elit`e ,drwad lka lhlhl `ed i`yx j` - ©§¥§¦¨
megzd jeza cenriy epiidc ,utgd zwixf ici lr ,dn` miitl`l

.megzl uegn l` wexfie
änà íétìà Cläî ,øîà àðeä áøå,gex lklìèìèîeaúBnà òaøà §©¨¨©§©¥©§©¦©¨§©§¥©§©©

i`yx epi`e ,zevignd ztwd mcew dligzn epic didy itk ,cala
.enegz ly dn` miitl` jeza elit` lhlhl

:`ped ax lr `xnbd dywnä÷éøæ éãé ìò dleëa ìèìhéðå- §¦©§¥§¨©§¥§¦¨
,drwad lka eivtg z` lhlhl mc` eze`l xizdl yi dxe`kl
,wegxnl utgd wexfiy ici lr ,jlil i`yx epi`y mewna elit`

.lhlhn `ed zevignd jeza ixdy
lka lhlhl did i`yx oicd xwirn mpn` :`xnbd zvxzn

z`f zeyrl minkg exq`y `l` ,drwadBöôç øçà CLné ànL¤¨¦¨¥©©¤§
.dn` miitl` megzl ueg `viie ,utgd xg` xxbi `ny -

:dywne `xnbd dayajezíétìàenegz ly dn`ìèìhéì úäéî §©§©¦¦©¦©§¥
déçøBà ékdfa ixdy ,ekxck lhlhl mipt lk lr el xzen `di - ¦§¥

jeza jldl `ed i`yxy itl ,evtg xg` xxbi `ny yegl oi`
`l` lhlhl i`yx epi`y `ped ax xaeq recne ,dn` miitl`

.cala zen` rax`a
:`xnbd zvxznéåäc íeMîjezay el` dn` miitl`y xg`n - ¦©£¥

mpic megzd.dì øeñàä íB÷îì dàBìîa äöøôpL ävéçîk¦§¦¨¤¦§§¨¦§¨§¨¨¨¨
ila ixnbl gezt lehlha xzend mewn xy`ky `ed oicd ,xnelk
s`e .xzend mewnd s` xq`p lehlha xeq`d mewnl zevign
ghy lka dwixf ici lr elit` lhlhl eilr xq`pe xg`n ,o`k
xg` jyni `ny yegl yiy itl ,dn` miitl`l uegny drwad
jeza s` lhlhl eilr xeq`l yi `linn ,my jldie evtg
drwad ghyl o`elna od zevexty itl ,enegz ly dn` miitl`

.lehlha xeq`d
:df oipra ztqep drc d`ian `xnbd,øîà áø øa àéiç`ed i`yx ¦¨©©¨©

zeidlänà íétìà Cläî,gex lklìèìèîeeivtg z` ekxck §©¥©§©¦©¨§©§¥
amze`änà íétìàepi` drwad x`ya j` ,ekelid megz ly §©§©¦©¨

.dwixf ici lr elit` lhlhl i`yx
:`xnbd dywnïàîkeixac ixd ,ax xa `iig xaeq in zhiyk - §©

md,àðeä áøk àìå ïîçð áøk àìclhlhl xzen ongp axl ixdy §Ÿ§©©§¨§Ÿ§©¨
elit` lhlhl xeq` `ped axl eli`e ,dwixf ici lr drwad lka

.dn` miitl` jeza
:`xnbd zvxznàîéàl yi -,jk ax xa `iig ixac z` xne ¥¨

zeidl `ed i`yxyìèìèîwxòaøàa`le ,el zekenqd zen` §©§¥§©§©
.ezkild megz ly dn` miitl`a

:`xnbd dywnéëä éà,ok m` -àðeä áøc eðééäynn df ixd - ¦¨¦©§§©¨
.eixac lr siqedl ax xa `iig `a dne ,`ped ax zhiyk

:`xnbd zvxznàîéà`xnbd ixaca qexbl yi ok` -øîà ïëå' ¥¨§¥¨©
.'áø øa àéiç éaø©¦¦¨©©

:`ziixan l`enyl di`x d`ian `xnbdáøì ïîçð áø déì øîà̈©¥©©§¨§©
ìàeîLc déìò âBìôéz àì ,àðeäizxn`y oicd lr welgz l` - ¨Ÿ¦§£¥¦§¥

oi`e ,dwixf ici lr drwad lka lhlhl xzeny ,l`eny mya
meyn ,my jldi `ny yegldéúååk àéðúcezenk epipy - §©§¨§¨¥

.eivtg xg` mc` jynii `ny mixfeb oi`y ,`ziixaaàéðúc§©§¨
,`ziixaa
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ezny in` cenr an sc ± iyily wxtoiaexir
ïîå÷îá øîåà äéîçð éáøonewnl exfg m` Ðody onf lk ,onewna `ly la` .elk`i Ð

megzl ueg.elk`i `l Ðïîå÷îá éàî.exfg ikid ,dingp iax ixyc Ðàîéð éàelit` Ð

.edexifgde mixkp ede`ivedk iede oiqep` edl aiygc ,cifnaàéðúäå:`icda izixg` Ð

.'ek oixeq` mlerl ixn` dingp iaxe xfril` iaxåàì àìàonewna i`d jgxk lr ÐÐ

ixy cifna s` `nw `pzc llkn ,xn`w bbeya

.dil zi` `lew izxze ,exfgc `kidéøåñçå
ïîå÷îá àìù 'åë àøñçî`ed exfg `ly Ð

exfg la` ,cifna e`vi m` ,elk`i `l cifnac

(edfe) onewna.elk`i inp cifna Ðéáø àúàå
øîéîì äéîçðbbeya" i`d Ðcifna ,elk`i Ð

onewna `ly` ,xn`wc "elk`i `l Ðepi` Ð

onewnl exfg m`c .xnzi` onewn` `l` ,ok

bbeyacifna m` ,elk`i Ð`pze .elk`i `l Ð

.`tt axc dil zi` `nwãéæîá àìelit` Ð

onewna`l oizipzne .xeq` `nw `pzl ,

`nw `pz ixii` `lc .ipzwck `l` iaxqgz

`z` onewna `ly` dingp iaxe ,llk dxfga

`z`e ,elk`i bbey `nw `pz kxn`wc .ibelt`l

bbey oia zadic welig i`d xninl dingp iax

cifnl`l` ,xnzi` onewna `ly` e`l Ð

onewna exfg :dingp iax xn`w ikde .onewna

elk`i`ly la` ,zxn`wc bbey i`da Ð

onewna.elk`i `l bbeya elit` Ðéðúãî àäå
'ek oixeq` mlerl izixg` jda Ðllkn Ð

inp onewna cifna `nw `pze .ibilt izxzac

dingp iaxe lwinc `ed `lew `cg i`c ,ixy

biltc `ed `edda,ipzinl dil irai` ikd Ð

onewna :`ziinwa 'pzck`ly ,elk`i Ð

onewnabbey`c `prci `p`e ,elk`i `l Ð

iax `z`w ,onewna `ly `nw `pz ixyc

`ed onewna ixyc bbeyc `d ,xninl dingp

oixeq` mlerl opzcne .`l onewna `ly ,ixyc

oibbey exfgiy cr`nw `pzl :dpin rny Ð

bbey oebk ,`xizdl `cg `ki`c `kid ixyc

`cg `ki`c oeik ,onewna cifn e` onewna `ly

mixeq` mlerl :dingp iax xn`we .`zeaihl

`xizdl izxz `ki`c cr,onewnae bbey Ð

.`id i`pz mlerleúéðåðéá äòéñôjxc Ð

.dn` mc` ly ezkildäò÷áá úáùel yi Ð

.gex lkl dn` mitl` enewnníéøëð äåôé÷äå
úáùá úåöéçîxecl detiwdy oebk dxicle Ð

`l miz`q zian xzeia ,ikd e`l i`c dkeza

.zen` rax` `l` da ilehlhl `ixzynêìäî
äáíéôìàzen` rax`k elek ziad lk opixn` ikc .zen` rax`k el dzeidl zevign jpd dil ipdn `lc Ðdziay zryac `kd la` ,mei ceran zevign xie`a zayc `kid Ð

zevign eed `ldlek z` jldne ,zen` rax`k el ziyrp zevign xie`a zay `lc ab lr s`c ,xdqa e` xica edepzpe mixkp ede`iveda xn`c ,l`ilnb oaxl elit`e .`l ÐÐ

zen` rax` `l` el oi` mixkp ede`ivedy inc `ed mzddn` mitl` el yiy ,dziay dpewd la` .zen` rax`k zevign swid el zeidl elv` minkg eliwd Ðeliwd `l Ð

`kde ,xdqe xica l`ilnb oaxk dkld :ax xn`e ,edpip axc icinlz ax xa `iige `ped ax `dc ,rcze .oxie`a zay ok m` `l` ,zen` rax`k zevign swid el zeidl elv` minkg

dn` mitl` el oipzep exn`y ccene :(`,`q) "oixarn cvik" wxta ,onwl opz ikd inp oizipznae .l`enyk ixq`eli`e .zen` rax`k el dpi` ,dxrna dlk ezcn seq elit` Ð

da edepzpe mixkp ede`ived.`id lkd ixac `de ,dlek z` jldn Ðäìåëá ìèìèîåjldl zeyx el oi`y mitl`l ueg elit` Ðwexfl xzen :xnelk .dwixf ici lr lhlhl xzen Ð

.edpip zevign `dc ,ekxck lhlhn miitl` jezac opirny `linne ,dvign dny zaya diieyrd dvign :ol `niiwc ,myúåîà òáøàá ìèìèîå.dvign my dzid `l eli`k Ð

`edy mewna la` .megzd uegl megzd jezn oebk ,jldl xeq`e lhlhl xzeny mewna `l` dwixfc lehlhl ,digxe` ik lehlh oia ol ipy `lc .dwixfa elit`e ,`l rax`n ithe

dwixfa lhlhl ixy i` ,jldl xzenxiq` i`e ,digxe` ik lhlhl inp ixy Ðyxtn `nrhe ,xeq` inp dwixf elit` ,ely mitl`a lhlhl `ped ax dil xq`c oeike .ixiq` ediiexz Ð

.`ped axl opiywne :lif`eäìåëá ìèìèðåoeik ,lif` ivn `l edi`c idpe .(`,k) ipy wxta ,`id dvign zaya ziyrpd dvign ol `niiw `dc .dwixf ici lr ,mitl`l ueg elit`e Ð

.edpip zevign mewn lkn la` ,zen` rax`k dl ied `l dxie`a zay `lcåöôç øçà êùîé àîù.jelid eh` dwixfa lehlh opixfb ,jkld .mitl`l ueg Ðúäéî íéôìàá`edy Ð

edpip `ziilrn zevign `dc ,dwixf oky lke .xenb lehlh digxe` ik lhlhip evtg xg` jyni `ny meyn eda xfbinl `kile ,oda jldl xzenxeq` mitl`l uegc oeik :ipyne .

digxe` ik oky lke ,evtg xg` jyni `ny meyn ,dwixfa elit` lhlhlmitl`l uegl oivxtp dilic mitl` iedc meyn mitl`a inp xqzin ,lhlhle my jldl leki oi` `dc Ð

.dl xeq`d mewnl d`elna zvxtpd dvign `iede ,odipia wqtd oi` `dc .jyni `ny dxfb meyn ,dil ixiq`cíéôìàá ìèìèîåelit` ,`l mitl`l uege ,digxe` ik elit` Ð

.dwixfaàðåä áøë àìå ïîçð áøë àìjyni `ny xfb i` ;jytp dne Ðjyni `ny xfb `l i`e ,dl xeq`d mewnl zvxtpd dvign meyn exqzip mitl` elit` Ðueg lhlhl Ð

.dwixfa mitl`lìàåîùã äéìò.dxn` l`enyc dinyn ongp axc Ðäéúååë àéðúã.jyni `ny opixfb `lc Ð
äéä
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ììëîol `niiwc ab lr s`e `nw `pzk `zkldc d`xp Ð ixy inp cifna `nw `pzc

ax xaqc oeik ,opaxk `l` dizeek ol `niiw `l `kd Ð iwpe aw xfril` iax zpyn

newna `ly bbeya s`e .opaxk `ttcifna :opixn`wcn ,ixyc `nw `pzk `zkldc d`xp o

`tt axc ,ok m`e .onewna `ly bbeya Ð ibilt ik ,xeq`c ibilt `l `nlr ilek onewna

`ly bbeya ixyc oky lk Ð onewna cifna ixyc

eh` bbey opiqpw `lc ol `niiwc :cere .onewna

jgxk lr ,edin .opaxca `le `ziixe`ca `l ,cifn

onewna `ly bbey awri oa xfril` iax xq`c `d

onewna `dc ,cifn eh` bbey qipwc meyn e`l Ð

odl oi`c oeik meyn `l` .cifn eh` bbey qipw `l

o`ivedl iz` `nlic opixfb ,zen` rax` `l`

.inlyexia `zi` oke .odizen` rax`l ueg

onewnl exfgiy cr :xn`c dingp iax ,xn`wc

lyand :xn`c ,xi`n iaxk `iz` Ð oibbey

liaya `adc iab lr s`e lk`i bbeya zaya

onwl opixn`e ,xg` l`xyil xzen df l`xyi

`ny opixfb `le ,dziay oipew mieb ivtgc (a,fn)

rax`l xir oia wlgl yi Ð xirl ueg `ivei

.exingd `l mixkp ici lr dyrpykc :cere .zen`

exfbc epiid dziay oipew ixkp ivtgc `d :cere

ikd meyne ,l`xyic milra eh` mixkpc milra

.dxifbl dxifb opixfb `lc ,`ivei `ny opixfb `l

íéøëðåiwen inlyexia Ð zevign detiwdy

inp `iz`c yxit qxhpewa edine ,ryedi iaxk dl

Ð xdqa e` xica edepzp :xn`c ,l`ilnb oaxk

xie`a zay `lc ab lr s`e .dlek z` jldn

mzd `l` minkg eliwd `lc .mei ceran zevign

el yic `kd la` ,zen` rax` `l` el oi`c

.eliwd `l Ð mitl`ìèìèîåici lr dleka

mitl` jez s`c wgvi epiaxl d`xp Ð dwixf

epi` digxe` ik la` .dwixf ici lr lhlhn

ik lehlh oiprlc .zen` rax` `l` lhlhn

.dl xeq`d mewnl dvxtp digxe`

ìèìèéðåab lr s` Ð dwixf ici lr dleka

`nw wxt seqa dil zi` `ped axc

Ð zay zligza xq`p `kde ,znxeb zayc (`,fi)

dxenb dvigna dcen `ped axc ,`kdl inc `l

.dvign dnyc zaya dieyrd
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רכז
ezny in` cenr an sc ± iyily wxtoiaexir

ïîå÷îá øîåà äéîçð éáøonewnl exfg m` Ðody onf lk ,onewna `ly la` .elk`i Ð

megzl ueg.elk`i `l Ðïîå÷îá éàî.exfg ikid ,dingp iax ixyc Ðàîéð éàelit` Ð

.edexifgde mixkp ede`ivedk iede oiqep` edl aiygc ,cifnaàéðúäå:`icda izixg` Ð

.'ek oixeq` mlerl ixn` dingp iaxe xfril` iaxåàì àìàonewna i`d jgxk lr ÐÐ

ixy cifna s` `nw `pzc llkn ,xn`w bbeya

.dil zi` `lew izxze ,exfgc `kidéøåñçå
ïîå÷îá àìù 'åë àøñçî`ed exfg `ly Ð

exfg la` ,cifna e`vi m` ,elk`i `l cifnac

(edfe) onewna.elk`i inp cifna Ðéáø àúàå
øîéîì äéîçðbbeya" i`d Ðcifna ,elk`i Ð

onewna `ly` ,xn`wc "elk`i `l Ðepi` Ð

onewnl exfg m`c .xnzi` onewn` `l` ,ok

bbeyacifna m` ,elk`i Ð`pze .elk`i `l Ð

.`tt axc dil zi` `nwãéæîá àìelit` Ð

onewna`l oizipzne .xeq` `nw `pzl ,

`nw `pz ixii` `lc .ipzwck `l` iaxqgz

`z` onewna `ly` dingp iaxe ,llk dxfga

`z`e ,elk`i bbey `nw `pz kxn`wc .ibelt`l

bbey oia zadic welig i`d xninl dingp iax

cifnl`l` ,xnzi` onewna `ly` e`l Ð

onewna exfg :dingp iax xn`w ikde .onewna

elk`i`ly la` ,zxn`wc bbey i`da Ð

onewna.elk`i `l bbeya elit` Ðéðúãî àäå
'ek oixeq` mlerl izixg` jda Ðllkn Ð

inp onewna cifna `nw `pze .ibilt izxzac

dingp iaxe lwinc `ed `lew `cg i`c ,ixy

biltc `ed `edda,ipzinl dil irai` ikd Ð

onewna :`ziinwa 'pzck`ly ,elk`i Ð

onewnabbey`c `prci `p`e ,elk`i `l Ð

iax `z`w ,onewna `ly `nw `pz ixyc

`ed onewna ixyc bbeyc `d ,xninl dingp

oixeq` mlerl opzcne .`l onewna `ly ,ixyc

oibbey exfgiy cr`nw `pzl :dpin rny Ð

bbey oebk ,`xizdl `cg `ki`c `kid ixyc

`cg `ki`c oeik ,onewna cifn e` onewna `ly

mixeq` mlerl :dingp iax xn`we .`zeaihl

`xizdl izxz `ki`c cr,onewnae bbey Ð

.`id i`pz mlerleúéðåðéá äòéñôjxc Ð

.dn` mc` ly ezkildäò÷áá úáùel yi Ð

.gex lkl dn` mitl` enewnníéøëð äåôé÷äå
úáùá úåöéçîxecl detiwdy oebk dxicle Ð

`l miz`q zian xzeia ,ikd e`l i`c dkeza

.zen` rax` `l` da ilehlhl `ixzynêìäî
äáíéôìàzen` rax`k elek ziad lk opixn` ikc .zen` rax`k el dzeidl zevign jpd dil ipdn `lc Ðdziay zryac `kd la` ,mei ceran zevign xie`a zayc `kid Ð

zevign eed `ldlek z` jldne ,zen` rax`k el ziyrp zevign xie`a zay `lc ab lr s`c ,xdqa e` xica edepzpe mixkp ede`iveda xn`c ,l`ilnb oaxl elit`e .`l ÐÐ

zen` rax` `l` el oi` mixkp ede`ivedy inc `ed mzddn` mitl` el yiy ,dziay dpewd la` .zen` rax`k zevign swid el zeidl elv` minkg eliwd Ðeliwd `l Ð

`kde ,xdqe xica l`ilnb oaxk dkld :ax xn`e ,edpip axc icinlz ax xa `iige `ped ax `dc ,rcze .oxie`a zay ok m` `l` ,zen` rax`k zevign swid el zeidl elv` minkg

dn` mitl` el oipzep exn`y ccene :(`,`q) "oixarn cvik" wxta ,onwl opz ikd inp oizipznae .l`enyk ixq`eli`e .zen` rax`k el dpi` ,dxrna dlk ezcn seq elit` Ð

da edepzpe mixkp ede`ived.`id lkd ixac `de ,dlek z` jldn Ðäìåëá ìèìèîåjldl zeyx el oi`y mitl`l ueg elit` Ðwexfl xzen :xnelk .dwixf ici lr lhlhl xzen Ð

.edpip zevign `dc ,ekxck lhlhn miitl` jezac opirny `linne ,dvign dny zaya diieyrd dvign :ol `niiwc ,myúåîà òáøàá ìèìèîå.dvign my dzid `l eli`k Ð

`edy mewna la` .megzd uegl megzd jezn oebk ,jldl xeq`e lhlhl xzeny mewna `l` dwixfc lehlhl ,digxe` ik lehlh oia ol ipy `lc .dwixfa elit`e ,`l rax`n ithe

dwixfa lhlhl ixy i` ,jldl xzenxiq` i`e ,digxe` ik lhlhl inp ixy Ðyxtn `nrhe ,xeq` inp dwixf elit` ,ely mitl`a lhlhl `ped ax dil xq`c oeike .ixiq` ediiexz Ð

.`ped axl opiywne :lif`eäìåëá ìèìèðåoeik ,lif` ivn `l edi`c idpe .(`,k) ipy wxta ,`id dvign zaya ziyrpd dvign ol `niiw `dc .dwixf ici lr ,mitl`l ueg elit`e Ð

.edpip zevign mewn lkn la` ,zen` rax`k dl ied `l dxie`a zay `lcåöôç øçà êùîé àîù.jelid eh` dwixfa lehlh opixfb ,jkld .mitl`l ueg Ðúäéî íéôìàá`edy Ð

edpip `ziilrn zevign `dc ,dwixf oky lke .xenb lehlh digxe` ik lhlhip evtg xg` jyni `ny meyn eda xfbinl `kile ,oda jldl xzenxeq` mitl`l uegc oeik :ipyne .

digxe` ik oky lke ,evtg xg` jyni `ny meyn ,dwixfa elit` lhlhlmitl`l uegl oivxtp dilic mitl` iedc meyn mitl`a inp xqzin ,lhlhle my jldl leki oi` `dc Ð

.dl xeq`d mewnl d`elna zvxtpd dvign `iede ,odipia wqtd oi` `dc .jyni `ny dxfb meyn ,dil ixiq`cíéôìàá ìèìèîåelit` ,`l mitl`l uege ,digxe` ik elit` Ð

.dwixfaàðåä áøë àìå ïîçð áøë àìjyni `ny xfb i` ;jytp dne Ðjyni `ny xfb `l i`e ,dl xeq`d mewnl zvxtpd dvign meyn exqzip mitl` elit` Ðueg lhlhl Ð

.dwixfa mitl`lìàåîùã äéìò.dxn` l`enyc dinyn ongp axc Ðäéúååë àéðúã.jyni `ny opixfb `lc Ð
äéä

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

ììëîol `niiwc ab lr s`e `nw `pzk `zkldc d`xp Ð ixy inp cifna `nw `pzc

ax xaqc oeik ,opaxk `l` dizeek ol `niiw `l `kd Ð iwpe aw xfril` iax zpyn

newna `ly bbeya s`e .opaxk `ttcifna :opixn`wcn ,ixyc `nw `pzk `zkldc d`xp o

`tt axc ,ok m`e .onewna `ly bbeya Ð ibilt ik ,xeq`c ibilt `l `nlr ilek onewna

`ly bbeya ixyc oky lk Ð onewna cifna ixyc

eh` bbey opiqpw `lc ol `niiwc :cere .onewna

jgxk lr ,edin .opaxca `le `ziixe`ca `l ,cifn

onewna `ly bbey awri oa xfril` iax xq`c `d

onewna `dc ,cifn eh` bbey qipwc meyn e`l Ð

odl oi`c oeik meyn `l` .cifn eh` bbey qipw `l

o`ivedl iz` `nlic opixfb ,zen` rax` `l`

.inlyexia `zi` oke .odizen` rax`l ueg

onewnl exfgiy cr :xn`c dingp iax ,xn`wc

lyand :xn`c ,xi`n iaxk `iz` Ð oibbey

liaya `adc iab lr s`e lk`i bbeya zaya

onwl opixn`e ,xg` l`xyil xzen df l`xyi

`ny opixfb `le ,dziay oipew mieb ivtgc (a,fn)

rax`l xir oia wlgl yi Ð xirl ueg `ivei

.exingd `l mixkp ici lr dyrpykc :cere .zen`

exfbc epiid dziay oipew ixkp ivtgc `d :cere

ikd meyne ,l`xyic milra eh` mixkpc milra

.dxifbl dxifb opixfb `lc ,`ivei `ny opixfb `l

íéøëðåiwen inlyexia Ð zevign detiwdy

inp `iz`c yxit qxhpewa edine ,ryedi iaxk dl

Ð xdqa e` xica edepzp :xn`c ,l`ilnb oaxk

xie`a zay `lc ab lr s`e .dlek z` jldn

mzd `l` minkg eliwd `lc .mei ceran zevign

el yic `kd la` ,zen` rax` `l` el oi`c

.eliwd `l Ð mitl`ìèìèîåici lr dleka

mitl` jez s`c wgvi epiaxl d`xp Ð dwixf

epi` digxe` ik la` .dwixf ici lr lhlhn

ik lehlh oiprlc .zen` rax` `l` lhlhn

.dl xeq`d mewnl dvxtp digxe`

ìèìèéðåab lr s` Ð dwixf ici lr dleka

`nw wxt seqa dil zi` `ped axc

Ð zay zligza xq`p `kde ,znxeb zayc (`,fi)

dxenb dvigna dcen `ped axc ,`kdl inc `l

.dvign dnyc zaya dieyrd
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eznyרכח ina cenr an sc ± iyily wxtoiaexir
àáå ããåî äéä.aeh meia inp i` ,dlek z` eaxiry zxg` xir ivga ezcn dzlke ,mitl` eaexir mewnn jlil `ae ,eaexir ozepdÐíåçú øåáòé àìùzay `lc oeikc ,eilbxa eaexir mewnn mitl` Ð

dkeza.zen` rax`k dil `ied `lÐìèìèî éàîá.eilbxa megzd z` xeari `ly ipze li`ed ,xird lkaÐä÷éøæ éãé ìò åàì.jyni `ny opixfb `l :`nl`Ðäëéùîá àìqixbc o`ne opiqxb `lÐ

.i`ebl dil iziinc cr ,`ed eivtg e`lc jyni `ny xfbinl `kil mzdc ,mitl` jezl mitl`l uegn jyeny ,xn`w dkiyna ,dlek xird lka lhlhl xzen ipzwc i`d jl xn` `ped axe :xn`w ikd ,dl

dil iziin ike:opiqxb ikd .dil witn `l ez Ðøöç éöç àìà åì ïéà øöç éöçá åúãî äúìëå àáå ããåî äéä àðåä áø øîà.jldl Ðàèéùô.ely mitl` elk `dc Ðøöç éöç åì ùé àîéàÐ

ik jldl xzen enegz jezay xvg ly ivg eze`

`kixhvi` `xizde ,digxe`e`le ,opireny`l

.`blt jci`c `xeqi`àèéùô éîð àä`bltc Ð

:`ped ax xn` :opiqxb ikd) :dil zi` ezcn jezac

xvg ivga ezcn dzlke `ae ccen did`l` el oi`Ð

.xvg ivgàèéùô`ped axl dil opirny `dc Ð

.jyni `ny xfbcøöç éöç åì ùé àîéàeze` Ð

,digxe` ik lhlhl xzen enegz jezay xvg ivg

jci`c `xeqi` e`le opireny`l jixhvi` `xizde

.`bltàèéùô éîð àäezcn jezac ,`bltc ÐÐ

mzdc ,drwaa zayl inc `lc ,ixyxqinl `ki` Ð

,dvxtpc `nrh meyn mitl` jeza elit` ilehlhl

zevign ixdy dl xeq`d mewnl dvxtp i`ce `iddc

lkl dxeq` dzide mei ceran o`k eid `l elld

ekezay dfl elirede zaya dtwedyke .mc`

mitl`lueg ody mitl` uegl `le el elired Ð

e .enegznmitl`l ueg i`dxzid mey el did `l Ð

la` !xqe`e ,xeq`d mewn ied ,jkld ,mc` mey lv`

xvg,xeq`d mewnl dvxit welig da xnel oi` Ð

i`dl ixq`c idpe ,`id `cg mei ceran `dc

`ny meyn ,dwixf ici lr mitl`l ueg ilehlhl

enegz zcn jeza la` ,jyniik ilehlhl xzen Ð

.(digxe`àðåä éì äãåî`ny xfbc ab lr s` Ð

.jyniúôù ìò åúãî äúìëå àáå ããåî äéä
äø÷ú.`ed ezcnl ueg ziade ,iexiwd zty cbpk Ð

,iexiw dlrnln xiizypy ziad lzek uxtpy oebke

mewnl uxtp zia ied `lc ,diptay xvgl zia uxtpe

.xeq`dúéáä ìëá ìèìèì øúåî.dwixf ici lr Ð

`l `kde ,eilbxa dkezl qpkil xeq`y it lr s`e

,zehaeg ziad zexwze li`ed ,jyni `ny opixfb

`le xkid `ki`e zenzeqe zecxeik ze`xp :xnelk

myy `ed oniqe ,dxwza ozep eipir ixdy ,jiynn

.ezcn dzlkéàðúë.`l i` jyni `ny opixfb i` Ð

øäñå øéã êåìéä ïðéøæâ àìãedepzpc `kid Ð

.ea mixkpäò÷áã êåìéä åèà,zevign da oi`c Ð

:oiwxit yixa opzck .zen` rax` `l` el oi` mzdc

odizevign xie`a zay `lc ab lr s` ,xdqe xicae

mei ceranqpe`ae li`ed ,dil oiinc zen` rax`k Ð

.enegzn `viêåìéäãîåeh` xdqe xic Ðjelid

.opixfb `l drwacêåìéä åèà ìåèìèzay oebk Ð

mitl`l ueg el xeq` jelidy ,aeh meia drwaa

.zevign `la xzen dwixfc lehlhe ,ezziay mewna

ïðéøæâ àìeh` mitl`l ueg dwixfa lhlhi `ly Ð

ab lr s`e .ongp axk evtg xg` jyni `ny ,jelid

edl `xiaq `l mixkp detiwde drwaa zayac

xie`a zay `lc ab lr s` edcicl `dc ,dizeek

opixfb `lc ,iniiw ongp axk `din `da ,ixy zevign

edl `xiaq inp drwaa zaya :inp i` ,jyni `ny

`kd dil exyc `dc ,dizeek.`ed qp`pc meyn Ð

ïä úåîå÷î éðùyi xdqe xic .iccd` inc `le Ð

.itlgin `l ,jkld ,dvign dl oi` drwa ,zevign odlêåìéä åèà ìåèìè ìáàzayy oebk Ð

cg `dc .evtg xg` jyni `ny mitl`l ueg dwixfa lhlhi `ly ixfbc `ni` ,aeh meia drwaa

.llk ongp axc edl zile ,`ed mewnúáù àìã àëéä ìáà`l ikdle ,zen` rax`k ied `l Ð

`le ,dwixfa xdqe xicd lka dil ixyc jl `ni` mlerl dwixfc lehlh la` .jelida ixzyin

.jynie fefi `ny opixfbúáùå ìéàåä.zen` rax`k dpitq dl `ied Ðòáøà óåñì åúçéðîå òáøà úìéçúî åúìèåð`id dry lk dpitqc ,zen` rax` dil hwp `l megzl ueg df `viyn :xnelk Ð

zkled dpitqdy oebk :`pixg` `pyil .zen` rax` el epw `l ,jkld ,zen` rax` jeza zg` driqt cnr `ly ,llk zen` rax` zxez dl oi`y `vnp ,zen` rax`n xzei dvitwe dvitw lka zkldn

jldn `edy oia l`ilnb oax wlig `l oizipznae ?ixzyin ikid xg`d y`xl xfg m` la` ,dkild gpiz :il `iywe .eizen` .rax` jezl dry lk ezxifgn dpitqdy ,axrnl dkeza jldn `ede gxfnl

rax` jezl qpkpe ely zen` rax`n ez`iven dpitqd ,dpgipiy mcew elbx z` xweryk ,xnelk :`pixg` `pyil .axd itn oerny iax icec oeyl edfe .zkldn dpitqdy cvl jldn `edy oia df cvl

.xwir dfe .mlerl oke ,zen` rax` el oipzepy ,zexg` zen` rax` jezl edepzpe eizen` rax`n ueg ixkp ede`ivedy ink dil dede ,egxk lr zexg` zen`åäééðéá éàî`xif iaxl dax oia Ð.åúçôðù
äðéôñä éðôåãdaxc .zevignd elhiae Ð`xif iaxc ,`zil Ð.`zi` Ðäðéôñì äðéôñî õôå÷á éîð éàdaxl .zay `l ef ly dizevign xie`ae Ð`xif iaxle ,efa jldl leki oi` Ð.ixy Ð
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àì`kil i`ebl i`xan liwy ikÐdkiyn ici lr

wxefyk `l` ,evtg xg` jyni `ny yginl

`de .epnn utgd wigxnc i`xal i`ebnax xn`c

cv itlk epiid Ð rax`a `l` oilhlhn oi` :`ped

df oiprlc ,wexfl e` digxe` ik lhlhl i`xa`

dkiyna la` .dl xeq`d mewnl d`elna dvxtp

dvxtp `l df oiprlc ,mewn lka lhlhn Ð

lk"a yi df oiprke .dl xeq`d mewnl d`elna

ith lhlhl ax xq`c (`,ht oiaexir) "zebb

bbc milkc ab lr s` ,bbl ziac milka rax`n

mewnl iede ,oerny iaxk oibbd lka lhlhl ixy

.el xzend

äúìëåxird ivgc Ð opiqxb xvg ivga ezcn

cvik"c oizipznn dil opirny

inp xvg :xn`z m`e ,(`,`q oiaexir) "oixarn

cvik"a opzc ?dxrnn `py i`nc ,`hiyt

mitl` el oipzep exn`y ccenle :(my) "oixarn

yic rnync .dxrna ezcn dzlk elit`y ,dn`

dzlka ixiin mzdc xnel oi`e !dxrn ivg el

seq :(my) `xnba xn`wcnÐ dxrnd seqa ezcn

dxrnc :xnel yie .opz `lc ,dil `kixhv` xird

xvga ith xfbinl jiiye ,milk da `giky `l

.dxrnan

øîà]:il dnize Ð `ae ccen did `ped ax

`d ?xvg ivga lhlhn ikid `ped axl

:dywe .jldl :yxit i"yxe el xeq`d mewnl uxtp

`d :cere .jldl rnyn `l ilehlhl oeyl

opixfb `le ,mitl` jldnc drwaa lirl opirny`

oiprl :xnel yie !mitl`l ueg ikeldl iz` `nlic

iablc oeik ,xvgl drwa oia wlgl yi lehlh

uxtp aiyg `l xvga Ð dvign aiyg ipixg`

,i"yx yexitk jldl i`e ,dl xeq`d mewnl

jiiyc ab lr s` ,opirny`l `ped ax jixhvi`

`l ikd elit` Ð drwaan xvga xfbinl ith

.[u"p`y zetqez .opixfb

éàðúëzvw ± zxg` xirl edekiled (e`)

l`eny inewe`l ira `zydc :dyw

oaxk onwl wiqt `l l`enye ,l`ilnb oaxk

ivn dedc :xnel yie !dpitqa `l` l`ilnb

.jinrhile xninl

ìáàmei ceran zevign xie`a zay `lc `kid

xie`a zayc ,dpitq ixde :xn`z m`e Ð

yie !ibiltc onwl gikene mei ceran zevign

.zeieyr min gixadl zevign xaqwc :xnel

éáøåÐ daxk xn` `l `nrh i`n `xif

.dcnrda elit` xizie :yexitm`e

iaxl edl zilc `nrh `eddn ?iraw i`n :xn`z

edl zil zexaq oze`n ,`aiwr iaxe ryedi

iaxe ryedi iaxlc :xnel yie !iccdc edcicl

ibltn `le ,zen` rax` `l` el oi`c megzl ueg `edy mewn lka edl zi`c ,`gip `aiwr

i`n` xn ,xity ira dpitqe xdqe xic oia ibltnc `xif iaxe dax la` .dpitqe xdqe xic oia

.mdipia wlgl yi df mrhny ,xnk xn` `l
ik

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

øéòä éöça Búcî äúìëå ,àáe ããBî äéä¯øzeî ¨¨¥¨§¨§¨¦¨©£¦¨¦¨
íeçzä úà øBáòé àlL ãáìáe ,dlek øéòä ìëa ìèìèì§©§¥§¨¨¦¨¦§©¤Ÿ©£¤©§

ìèìèî éàîa .åéìâøa¯?ä÷éøæ éãé ìò åàì¯øîà §©§¨§©§©§¥¨©§¥§¦¨¨©
äéä :àðeä áø øîà .äëéLî éãé ìò ,àì :àðeä áø©¨Ÿ©§¥§¦¨¨©©¨¨¨

øöç éöça Búcî äúìëå ,àáe ããBî¯àlà Bì ïéà ¥¨§¨§¨¦¨©£¦¨¥¥¤¨
éîð éàä .øöç éöç Bì Lé :àîéà !àèéLt .øöç éöç£¦¨¥§¦¨¥¨¥£¦¨¥©©¦
éìBèìèì éúà àîìc LBçéì :àîéúc eäî !àèéLt§¦¨©§¥¨¥¦§¨¨¥§©§¥
:àðeä éì äãBî ,ïîçð áø øîà .ïì òîLî à÷ ,dleëa§¨¨©§©¨¨©©©§¨¤¦¨

äúìëå ,àáe ããBî äéääø÷z úôN ìò Búcî¯ ¨¨¥¨§¨§¨¦¨©§©¦§¨
àîòè éàî .úéaä ìëa ìèìèì øzeî¯úø÷úå ìéàBä ¨§©§¥§¨©©¦©©§¨¦§¦§©

;éàpúk :ïúð áøc déøa àðeä áø øîà .úèáBç úéaä©©¦¤¤¨©©¨§¥§©¨¨§©¨¥
ïaø ,øäqa Bà øéãa eäeðúðe úøçà øéòì eäeëéìBä¦§¦©¤¤§¨§¦©©©©¨
.dlek úà Cläî :íéøîBà äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨§¦§©¥¤¨
òaøà àlà Bì ïéà :íéøîBà àáé÷ò éaøå òLBäé éaøå§©¦§ª©§©¦£¦¨§¦¥¤¨©§©
äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø :åàì éàî .úBnà©©¨©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨

dlek úà Cläî eøîàc¯øäñå øéc Celéä éøæb àìc §¨§§©¥¤¨§¨¨§¦¦¦¨©©
éøæb àì Celéä ehà Celéäcîe ,äò÷aa Celéä ehà¯ ©¦©¦§¨¦§¦©¦¨¨§¦

àáé÷ò éaøå òLBäé éaøå .éøæb àì Celéä ehà ìeèìè¦§©¦¨¨§¦§©¦§ª©§©¦£¦¨
øéc Celéä éøæâc ,"úBnà òaøà àlà Bì ïéà" :íéøîBàc§§¦¥¤¨©§©©§¨§¦¦¦
éøæb Celéä ehà Celéäcîe ,äò÷áã Celéä ehà øäñå̈©©©¦§¦§¨¦§¦©¦¨§¦

¯àì ék ,àîìéc ?éànî .éøæb éîð Celéä ehà ìeèìè¦§©¦©¦¨§¦¦©¦§¨¦¨
øäñ Celéä äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb ïaø éøæb̈§¦©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨¦©©

äò÷a Celéä ehà øéãå¯úBîB÷î éðLc íúä éléî éðä §¦©¦¦§¨¨¥¦¥¨¨¦§¥§
àeä ãçà íB÷îc Celéä ehà ìeèìè ìáà ,ïä¯éëä ¥£¨¦§©¦§¨¤¨

CLné ànL äøéæb ,éøæâc éîðòLBäé éaøå .Böôç øçà §¨§¦§¥¨¤¨¦¨¥©©¤§§©¦§ª©
àeä éøæâc íeMîc éànî éîð àáé÷ò éaøå¯àîìéc §©¦£¦¨©¦¦©§¦§¨§¦¦§¨

òaøàk Blek úéaä ìk" ïðéøîà ék :éøáñ à÷c íeMî¦§¨¨§¦¦¨§¦©¨©©¦§©§©
"éîc úBnà¯úBvéçî øéåàa úáLc àëéä éléî éðä ©¨¥¨¥¦¥¥¨§¨©©£¦§¦

úBvéçî øéåàa úáL àìc àëéä ìáà ,íBé ãBòaî¦§£¨¥¨§Ÿ¨©©£¦§¦
íBé ãBòáî¯øéãa ìàéìîb ïaøk àúëìä :áø øîà .àì ¦Ÿ¨©©¦§§¨§©¨©§¦¥§¦

ìàéìîb ïaøk àúëìä :øîà ìàeîLe .äðéôñe øäñå̈©©§¦¨§¥¨©¦§§¨§©¨©§¦¥
øäñå øéãa ìáà ,äðéôña¯úäéî àîìò éleëc .àì ¦§¦¨£¨§¦¨©©Ÿ§¥¨§¨¦©

:äaø øîà ?àîòè éàî ,äðéôña ìàéìîb ïaøk äëìä£¨¨§©¨©§¦¥¦§¦¨©©§¨¨©©¨
àøéæ éaø .íBé ãBòaî úBvéçî øéåàa úáLå ìéàBä¦§¨©©£¦§¦¦§©¦¥¨
Bzçpîe òaøà úléçzî BzìèBð äðéôñe ìéàBä :øîà̈©¦§¦¨©§¦§¦©©§©©©§
eúçôpL eäééðéa àkéà ?eäééðéa éàî .òaøà óBña§©§©©¥©§¦¨¥©§¤¦§£
éaøå .äðéôñì äðéôqî õôB÷a ,éîð éà .äðéôñ éðôBc§¥§¦¨¦©¦§¥¦§¦¨¦§¦¨§©¦
úBvéçî :Cì øîà ?äaøk øîà àì àîòè éàî ,àøéæ¥¨©©§¨Ÿ¨©§©¨¨©¨§¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc oiaexir(oey`x meil)

e ,oinegz iaexir gipdy mc`ããBî äéäon dn` miitl` xeriy ¨¨¥
,jli`e aexirdàáe,zxg` xir jezaøéòä éöça Búcî äúìëå- ¨§¨§¨¦¨©£¦¨¦

df ixd ,xird rvn`a ely dn` miitl` megz xnbpeìèìèì øzeî¨§©§¥
eivtg z`íeçzä úà øBáòé àlL ãáìáe ,dlek øéòä ìëaly §¨¨¦¨¦§©¤Ÿ©£¤©§

dn` miitl`.åéìâøa,xird lka jlil i`yx epi`y s` ,epiidc §©§¨
i`yx mewn lkn ,xird ivga enegz ly dn` miitl` elke xg`n

.dleka lhlhl `ed
:`xnbd zxxanìèìèî éàîaeivtg z` lhlhn `ed cvik - §©§©§¥

,mda jlil i`yx epi`y zenewnd mze`aåàìxnel oi` m`d - ©
mlhlhny,ä÷éøæ éãé ìòi`yx `edy xird ivg on utgd wxefy ©§¥§¦¨

gikedl yie ,da jldl i`yx epi`y ipyd divg l` da jldl
s` dwixf ici lr eivtg lhlhl mc` i`yxy ,`ziixad ixacn
eivtg xg` jyni `ny mixfeb oi`e ,ea jlil i`yx epi`y mewna
mixkp detiwdy drwa iabl l`eny zhiyke ,megzl ueg `vie

.zaya
:`xnbd dgecøîàjlàðeä áø,xnel `ped ax leki -àìoi`y - ¨©©¨Ÿ

i`yxy `id dzpeek `l` ,dwixf ici lr lehlha zwqer `ziixad
lhlhl mc`d,äëéLî éãé ìòmicnerd mivtg jyeny ,xnelk ©§¥§¦¨

dfk ote`ae ,ely dn` miitl` megz jezl dn` miitl`l uegn
itl ,my jlil i`yx epi`y s` lhlhl el xzeny micen lkd
utgd `ian epi`y onf lk ixdy ,eivtg xg` xxbiy yegl oi`y
e`iven epi` aey e`iad xaky xg`le ,ely utg df oi` oiicr eil`
epnn mivtg zwixf ici lr lhlhl el xizdl oi` la` ,enegzn

.enegzl ueg `vie utgd xg` jyni `ny ,jli`e
ed ax dcen eay ote` d`ian `xnbdlr xeqi` mixfeb oi`y `p

:xzend mewn,àðeä áø øîày mc`ããBî äéäon dn` miitl` ¨©©¨¨¨¥
,eaexir z` gipd eay mewndàáe,xird jezaéöça Búcî äúìëå ¨§¨§¨¦¨©£¦

øöç,xvg ly drvn`a enegz ly dn` miitl` elke -Bì ïéà- ¨¥¥
,jlil i`yx epi`àlàaéöçdøöç.enegz jeza z`vnpd ¤¨£¦¨¥

:`xnbd dywnàèéLtdivga jlil i`yx epi`y xacd heyt - §¦¨
.ely dn` miitl` megzl uegn `edy xg`n ,xvgd ly ipyd

:`xnbd zvxznàîéà,jk `ped ax ixac z` xen` -Bì Lézeyx ¥¨¥
a jldléöçdøöç.enegz jezay £¦¨¥

:dywne `xnbd dayàèéLt énð éàä,`ed heyt df oic s` - ©©¦§¦¨
.enegz jeza jldl `ed i`yxy

:`xnbd zvxznàîéúc eäîeilr xeq`l yiy ,xn`z `ny - ©§¥¨
yiy meyn ,enegz jezay xvgd ly divga s` jldlLeçéì¥

dleëa éìeèìèì éúà àîìcdlek xvga lhlhl `eai `ny -s` , ¦§¨¨¥§©§¥§¨
,enegzl ueg `vnpd divgaïì òîLî à÷mixfeb oi`y `ped ax ¨©§©¨

.ok
lr mixfeb oi`y `ped ax dcen eay sqep ote` zx`an `xnbd

:jelid meyn lehlh,ïîçð áø øîàoiprl ilr wleg `ped axy s` ¨©©©§¨
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רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc oiaexir(oey`x meil)

e ,oinegz iaexir gipdy mc`ããBî äéäon dn` miitl` xeriy ¨¨¥
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,eaexir z` gipd eay mewndàáe,xird jezaéöça Búcî äúìëå ¨§¨§¨¦¨©£¦

øöç,xvg ly drvn`a enegz ly dn` miitl` elke -Bì ïéà- ¨¥¥
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המשך פעמוד רכד



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc oiaexir(ipy meil)

dpitqdíéî çéøáäìod,úBéeNòjxevl zeieyr od oi` ,xnelk §©§¦©©¦£
z` zeyrl zeaeyg opi` jkitle ,mind iptn obdl `l` ,dxic

.zen` rax`k dlek dpitqd
:zxxane `xnbd dayàøéæ éaøk øîà àì àîòè éàî äaøårecn - §©¨©©§¨Ÿ¨©§©¦¥¨

zkldn dpitqd xy`ky ,`xif iax ly enrhl dcen epi` dax
zen` rax` jezn ezlhep `id ixd.zexg` zen` rax`l ely
y ,`id dax zrc :`xnbd zx`anadpitqàì àîìò élek úëläî §§©¤¤¥¨§¨Ÿ

éâéìt`ed i`yxy micen lkd `l` ,dpyna mi`pzd ewlgp `l - §¦¥
,ely zen` rax`n ezlhepy meyn ,dleka jldléâéìt ék¦§¦¥

äãîòLa,dnewna zcnerd dpitqa wx df ewlgpy dne - §¤¨§¨
xie`a zayy itl ,dleka jlil xzen l`ilnb oax ixacly
da jldl oi` `aiwr iaxe ryedi iax ixacl eli`e ,dizevign

.cala zen` rax` `l`
mi`pzd ewlgp `ly dax ixack dpynd on zwiicn `xnbd

:zkldn dpitqaà÷éc énð ïéúéðúî ,÷çöé øa ïîçð áø øîàyi - ¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦©¦©§¨
,dpynd ixacn s` ok wiicléâéìt àì úëläîácewlgp `ly - §¦§©¤¤Ÿ§¦¥

.dleka jlil xzeny micen lkd `l` ,zkldn dpitqa mi`pzd
éànî,z`f cenll yi okidn -éðz÷cî,epizpyna epipyy dnn - ¦©¦§¨¨¥

eàaL äNòî[dpyna lirl mixkfpd] mi`pzdîenyy mewn ©£¤¤¨¦
,ïéñøcðìtrztle ,dziay my epwe mvtg fegnl eribd xake §©§©§¦

dxrq gex daypådci lr,íia íúðéôñ äâéìôäe`viy `vnpe §¦§¦¨§¦¨¨©¨
.zaya megzl uegn qpe`aìîb ïaøeëìä äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàé ©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§

úàdpitqd,dlekuegn qpe`a `viy mc`y ,mzhiy itke ¤¨
,elek z` jldl i`yx zevign swend mewna `vnpe enegzléaøå§©¦

úBnà òaøàî eææ àì àáé÷ò éaøå òLBäéjeza mdl zekenqd §ª©§©¦£¦¨Ÿ¨¥©§©©
itl ,dpitqd.ïîöò ìò øéîçäì eöøL¤¨§©£¦©©§¨

ewlgp `ly dpynd ixacn wiicl yi cvik `xnbd zx`an dzre
:zkldn dpitqa mi`pzdàîìLa zøîà éàdpynd ixac - ¦¨§©§¦§¨¨

y xn`p m` ,md mix`eanéâéìt àì úëläîaewlgp `ly - ¦§©¤¤Ÿ§¦¥
,dleka jlil xzeny micen lkd `l` ,zkldn dpitqa mi`pzd

eeöø éðz÷c eðééäxacd mrhy dpynd dhwp jkitly oaen - ©§§¨¨¥¨
evxy meyn `ed mnewnn eff `l `aiwr iaxe ryedi iaxy

c ,mnvr lr xingdläãîò àîìéccenrz `ny eyygy itl - ¦§¨¨§¨
s` oicd xwirny rnyne .z`fl mail eniyi `le ,me`zt dpitqd

.dleka jldl xzen `l` ,dfl yegl jixv oi`y micen mdàlà¤¨
éâéìt zøîà éàdpitqa s` mi`pzd ewlgpy xn`z m` j` - ¦¨§©§§¦¥

jldl oicd xwirn xeq` `aiwr iaxe ryedi iax ixacle ,zkldn
,dpynd oeyl lr zeywdl yi ok m` ,dlekaøéîçäì eöø éàä- ©¨§©£¦
,mnvr lr xingdl evxy itl z`f eyr m`dàeä àøeqéàixd - ¦¨

.dpitqd lka jldl oicd xwirn xeq` mzhiy itl
mi`pzd ewlgp `ly dpynd ixacn sqep weic d`ian `xnbd

:dax ixacke zkldn dpitqaà÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áø øîà- ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨
dpitqa `l` mi`pzd ewlgp `ly dpynd ixacn s` wiicl yi

,zcneréðz÷cd oic z` dpynd dzpyy itl -øéãc àéîec äðéôñ §¨¨¥§¦¨§¨§¦
øäñå,dfl df mzencl yi jkitle ,xdqe xic ly mpicl dneca - §©©

éòéá÷c øäñå øéc äîmicnere mireaw xdqe xicy myk - ©¦§©©¦§¦¥
,mnewnaàòéá÷c énð äðéôñ óà`ly xnel yi dpitqa s` - ©§¦¨©¦¦§¦¨

.zkldn dpi`e dnewna `id zcnery ote`a `l` mi`pzd ewlgp
:dpitqa mi`pzd ewlgp m`d zxxan `xnbdàçà áø déì øîà̈©¥©©¨

,éMà áøì àáøc déøalirl x`azp(:an)l`enyl oiae axl oiay §¥§¨¨§©©¦
,äðéôña ìàéìîb ïaøk àúëìäz` jldn zeidl `ed i`yxy ¦§§¨§©¨©§¦¥¦§¦¨

oeyla ehwpe xg`n ixdy ,denzl yi jk lre .dlek'àúëìä'¦§§¨
éâéìôc ììkîoica s` mi`pzd ewlgpy mixaeq mdy cenll yi - ¦§¨¦§¦¥

oia zwelgn dxkfp `l dpyna ixd ,mdl oipn z`fe ,dpitq
`aiwr iaxe ryedi iaxy `l` my xkfp `le ,dpitq iabl mi`pzd

.mnvr lr xingdl evx
:`xnbd zvxznïéà,dpitq iabl s` mi`pzd ewlgp ok` -àéðúäå ¥§¨©§¨

,`ziixaa epipy jke -BúBà ìk ,øîBà (òLBäé éaø éçà ïa) àéððç£©§¨¤£¦©¦§ª©¥¨
íBiädpitqa eidyeáLémi`pzdLîà ,äëìä øáãa eðãåzrya - ©¨§§¨¦§©£¨¨¤¤

,axrdòéøëä`edy ryedi iaxàaà éçà,jkìàéìîb ïaøk äëìä ¦§¦©£¦©¨£¨¨§©¨©§¦¥
,äðéôña,dleka jldl xzeny,øäñå øéãa àáé÷ò éaøk äëìäå ¦§¦¨©£¨¨§©¦£¦¨§¦§©©

.cala zen` rax`a `l` mda jldl oi`y
dpitqa epiide ,dpitq iabl s` mi`pzd ewlgpy ,eixacn x`ean
xzen oicd xwirny micen lkd zkldn dpitqa la` ,dcnry
lr xingdl evx `aiwr iaxe ryedi iaxy `l` ,dleka jldl

.cenrz `ny yygn zkldna s` mnvr
:migth dxyrn dlrnl oinegz oic iabl wtq d`ian `xnbdéòä¥

[wtzqd-],àéððç áøm`dLéoicïéîeçzly daebaäøNòî äìòîì ©£©§¨¥§¦§©§¨¥£¨¨
,migthBàyïéàoicïéîeçzbdepäøNòî äìòîì.migth ¥§¦§©§¨¥£¨¨

a :wtzqn `ed eay ote`d z` x`an `edeãenò`edyäøNò dBáb ©¨©£¨¨
migthäòaøà áçøåewlge megzd jeza cner ewlg xy` ,migth §¨¨©§¨¨

,el dvegnCì éòaéz àìi`cey itl ,ea wtzqdl dna jl oi` - Ÿ¦¨¥¨
cg`d ey`x lr zelrl xeq`e ,oinegz oic ea bdepy xacd

meyn ,megzl uegny ipyd ey`xl jlile megzd jezayàòøàc§©§¨
àéä àzëénñwk `ed ixd -mc`d z` oecl yi ,xnelk ,dar rwx ©¦§¨¦

gepy xg`n ,ddeab rwxw iab lr jldnk dfk cenr lr jldnd
.rwxwk jelidl `edCì éòaéz ékwtzqdl jl yi mpn` -ãenòa ¦¦¨¥¨§©

`edyäøNò dBábmigthäòaøà áçø Bðéàågep oi`y ,migth ¨©£¨¨§¥¨¨©§¨¨
eiab lr zelrl xzen m`d ,oecl yi dfae ,rwxwk eilr jldl

.megzl uegn z`vleénð éàoebk ,wtzqdl yi eay sqep ote` - ¦©¦
äöéô÷a ìéæà÷c`edy ,xie`a dvitw ici lr jledd mc`a - §¨¨¦¦§¦¨

mewnl migth dxyrn dlrnl jldn jk ici lre miny my xikfn
mipte`a megzl uegn z`vl el xzen m`d ,oecl yie ,wgexn

.el`àðéøçà àðLéìbiltnd mc`a ,ea wtzqdl yiy sqep ote` - ¦§¨©£¦¨
,äðéôñam`d ,mid rwxwn migth dxyrn dlrnl zcner `idy ¦§¦¨

.zaya megzl uegn da z`vl i`yxéàîmipte`a oicd dn - ©
.el`

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz ,àéòLBä áø øîà`ea - ¨©©©§¨¨§©
epizpyna epipy .wtqd heytl di`x rnye(:`n lirl),eàaL äNòî©£¤¤¨

[dpyna lirl mixkfpd] mi`pzdîenyy mewn,ïéñøcðìtxake ¦§©§©§¦
gex dayp rztly `l` ,dziay my erawe mvtg fegnl eribd

,dxrqådci lr'åëå íia íúðéôñ äâéìôäuegn e`viy `vnpe §¦§¦¨§¦¨¨©¨
eid dixfr oa xfrl` iaxe l`ilnb oaxy my x`azpe ,mnegzl
eff `l `aiwr iaxe ryedi iax eli`e ,dlek dpitqa mikldn

.mnvr lr xingdl evxy itl ,mdizen` rax`n
:wtqd z` myn heytl yi cvik x`an `ed dzrezøîà éà¦¨§©§

àîìLay xn`p m` ,md mix`ean dpynd ixac -Léoicïéîeçz ¦§¨¨¥§¦
y ,migth dxyrn dlrnleöø éëä íeMî`aiwr iaxe ryedi iax ¦¨¦¨

`la dpitqd cenrz `ny eyygy itl ,mnvr lr xingdl
mdilr xq`iie ,dzcinr mewna dziay erawie ,jkl al eniyiy

.mdizen` rax`l uegn `vilzøîà éà àlàyïéàxeqi`ïéîeçz ¤¨¦¨§©§¥§¦
,ok m` ,migth dxyrn dlrnl bdepeöø éànàevx recn - ©©¨

dnewna dpitqd cenrz m` elit` `ld ,mnvr lr xingdl
.da bdep oinegz oic oi`y itl ,dleka jldl md mi`yx

dxyrn dlrnl oinegz oic oiprl o`kn gikedl oi` :`xnbd dgec
dpynd z` cinrdl yiy itl ,migthàáø øîàãkxn`y enk - ¦§¨©¨¨

xaecny ,xg` dyrna `axadpitqd dzidy ote`÷÷øa úëläî §§©¤¤¦§¨
xeriy dpitqd oiae dpia oi`e ,ddeab mid zirwxw eay mewn -

.migth dxyrénð àëä,dfk ote`a cinrdl yi o`k s` - ¨¨©¦
úëläîadpitqd,÷÷øa`aiwr iaxe ryedi iax evx jkitle ¦§©¤¤¦§¨

oic da bdep `di my dpitqd cenrz m`y itl ,mnvr lr xingdl
.oinegz xeqi`

:dpynd ixac jyndn wtqd heytl dqpn `xnbd,òîL àz̈§©
y ,epizpyna epipyeñðëð àì úçà íòtmi`pzdäëéLçL ãò ìîpì ©©©©Ÿ¦§§©¨¨©¤¨¥¨

,zayd zqipk cr -.'åëåm` l`ilnb oaxl el`yy ,my x`azpe
itl ,mz` mi`yx mdl xn`e ,zaya dpitqd on cxil md mi`yx
jeza epiid xaky izi`xe ,iciay zxtetya lkzqn iziidy
epzziay eprawy `vnpe ,zayd zqipk mcew xird ly dnegz
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המשך פעמוד רנו



רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc oiaexir(ipy meil)

dpitqdíéî çéøáäìod,úBéeNòjxevl zeieyr od oi` ,xnelk §©§¦©©¦£
z` zeyrl zeaeyg opi` jkitle ,mind iptn obdl `l` ,dxic

.zen` rax`k dlek dpitqd
:zxxane `xnbd dayàøéæ éaøk øîà àì àîòè éàî äaøårecn - §©¨©©§¨Ÿ¨©§©¦¥¨

zkldn dpitqd xy`ky ,`xif iax ly enrhl dcen epi` dax
zen` rax` jezn ezlhep `id ixd.zexg` zen` rax`l ely
y ,`id dax zrc :`xnbd zx`anadpitqàì àîìò élek úëläî §§©¤¤¥¨§¨Ÿ

éâéìt`ed i`yxy micen lkd `l` ,dpyna mi`pzd ewlgp `l - §¦¥
,ely zen` rax`n ezlhepy meyn ,dleka jldléâéìt ék¦§¦¥

äãîòLa,dnewna zcnerd dpitqa wx df ewlgpy dne - §¤¨§¨
xie`a zayy itl ,dleka jlil xzen l`ilnb oax ixacly
da jldl oi` `aiwr iaxe ryedi iax ixacl eli`e ,dizevign

.cala zen` rax` `l`
mi`pzd ewlgp `ly dax ixack dpynd on zwiicn `xnbd

:zkldn dpitqaà÷éc énð ïéúéðúî ,÷çöé øa ïîçð áø øîàyi - ¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦©¦©§¨
,dpynd ixacn s` ok wiicléâéìt àì úëläîácewlgp `ly - §¦§©¤¤Ÿ§¦¥

.dleka jlil xzeny micen lkd `l` ,zkldn dpitqa mi`pzd
éànî,z`f cenll yi okidn -éðz÷cî,epizpyna epipyy dnn - ¦©¦§¨¨¥

eàaL äNòî[dpyna lirl mixkfpd] mi`pzdîenyy mewn ©£¤¤¨¦
,ïéñøcðìtrztle ,dziay my epwe mvtg fegnl eribd xake §©§©§¦

dxrq gex daypådci lr,íia íúðéôñ äâéìôäe`viy `vnpe §¦§¦¨§¦¨¨©¨
.zaya megzl uegn qpe`aìîb ïaøeëìä äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàé ©¨©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨¨§

úàdpitqd,dlekuegn qpe`a `viy mc`y ,mzhiy itke ¤¨
,elek z` jldl i`yx zevign swend mewna `vnpe enegzléaøå§©¦

úBnà òaøàî eææ àì àáé÷ò éaøå òLBäéjeza mdl zekenqd §ª©§©¦£¦¨Ÿ¨¥©§©©
itl ,dpitqd.ïîöò ìò øéîçäì eöøL¤¨§©£¦©©§¨

ewlgp `ly dpynd ixacn wiicl yi cvik `xnbd zx`an dzre
:zkldn dpitqa mi`pzdàîìLa zøîà éàdpynd ixac - ¦¨§©§¦§¨¨

y xn`p m` ,md mix`eanéâéìt àì úëläîaewlgp `ly - ¦§©¤¤Ÿ§¦¥
,dleka jlil xzeny micen lkd `l` ,zkldn dpitqa mi`pzd

eeöø éðz÷c eðééäxacd mrhy dpynd dhwp jkitly oaen - ©§§¨¨¥¨
evxy meyn `ed mnewnn eff `l `aiwr iaxe ryedi iaxy

c ,mnvr lr xingdläãîò àîìéccenrz `ny eyygy itl - ¦§¨¨§¨
s` oicd xwirny rnyne .z`fl mail eniyi `le ,me`zt dpitqd

.dleka jldl xzen `l` ,dfl yegl jixv oi`y micen mdàlà¤¨
éâéìt zøîà éàdpitqa s` mi`pzd ewlgpy xn`z m` j` - ¦¨§©§§¦¥

jldl oicd xwirn xeq` `aiwr iaxe ryedi iax ixacle ,zkldn
,dpynd oeyl lr zeywdl yi ok m` ,dlekaøéîçäì eöø éàä- ©¨§©£¦
,mnvr lr xingdl evxy itl z`f eyr m`dàeä àøeqéàixd - ¦¨

.dpitqd lka jldl oicd xwirn xeq` mzhiy itl
mi`pzd ewlgp `ly dpynd ixacn sqep weic d`ian `xnbd

:dax ixacke zkldn dpitqaà÷éc énð ïéúéðúî ,éMà áø øîà- ¨©©©¦©§¦¦©¦©§¨
dpitqa `l` mi`pzd ewlgp `ly dpynd ixacn s` wiicl yi

,zcneréðz÷cd oic z` dpynd dzpyy itl -øéãc àéîec äðéôñ §¨¨¥§¦¨§¨§¦
øäñå,dfl df mzencl yi jkitle ,xdqe xic ly mpicl dneca - §©©

éòéá÷c øäñå øéc äîmicnere mireaw xdqe xicy myk - ©¦§©©¦§¦¥
,mnewnaàòéá÷c énð äðéôñ óà`ly xnel yi dpitqa s` - ©§¦¨©¦¦§¦¨

.zkldn dpi`e dnewna `id zcnery ote`a `l` mi`pzd ewlgp
:dpitqa mi`pzd ewlgp m`d zxxan `xnbdàçà áø déì øîà̈©¥©©¨

,éMà áøì àáøc déøalirl x`azp(:an)l`enyl oiae axl oiay §¥§¨¨§©©¦
,äðéôña ìàéìîb ïaøk àúëìäz` jldn zeidl `ed i`yxy ¦§§¨§©¨©§¦¥¦§¦¨

oeyla ehwpe xg`n ixdy ,denzl yi jk lre .dlek'àúëìä'¦§§¨
éâéìôc ììkîoica s` mi`pzd ewlgpy mixaeq mdy cenll yi - ¦§¨¦§¦¥

oia zwelgn dxkfp `l dpyna ixd ,mdl oipn z`fe ,dpitq
`aiwr iaxe ryedi iaxy `l` my xkfp `le ,dpitq iabl mi`pzd

.mnvr lr xingdl evx
:`xnbd zvxznïéà,dpitq iabl s` mi`pzd ewlgp ok` -àéðúäå ¥§¨©§¨

,`ziixaa epipy jke -BúBà ìk ,øîBà (òLBäé éaø éçà ïa) àéððç£©§¨¤£¦©¦§ª©¥¨
íBiädpitqa eidyeáLémi`pzdLîà ,äëìä øáãa eðãåzrya - ©¨§§¨¦§©£¨¨¤¤

,axrdòéøëä`edy ryedi iaxàaà éçà,jkìàéìîb ïaøk äëìä ¦§¦©£¦©¨£¨¨§©¨©§¦¥
,äðéôña,dleka jldl xzeny,øäñå øéãa àáé÷ò éaøk äëìäå ¦§¦¨©£¨¨§©¦£¦¨§¦§©©

.cala zen` rax`a `l` mda jldl oi`y
dpitqa epiide ,dpitq iabl s` mi`pzd ewlgpy ,eixacn x`ean
xzen oicd xwirny micen lkd zkldn dpitqa la` ,dcnry
lr xingdl evx `aiwr iaxe ryedi iaxy `l` ,dleka jldl

.cenrz `ny yygn zkldna s` mnvr
:migth dxyrn dlrnl oinegz oic iabl wtq d`ian `xnbdéòä¥

[wtzqd-],àéððç áøm`dLéoicïéîeçzly daebaäøNòî äìòîì ©£©§¨¥§¦§©§¨¥£¨¨
,migthBàyïéàoicïéîeçzbdepäøNòî äìòîì.migth ¥§¦§©§¨¥£¨¨

a :wtzqn `ed eay ote`d z` x`an `edeãenò`edyäøNò dBáb ©¨©£¨¨
migthäòaøà áçøåewlge megzd jeza cner ewlg xy` ,migth §¨¨©§¨¨

,el dvegnCì éòaéz àìi`cey itl ,ea wtzqdl dna jl oi` - Ÿ¦¨¥¨
cg`d ey`x lr zelrl xeq`e ,oinegz oic ea bdepy xacd

meyn ,megzl uegny ipyd ey`xl jlile megzd jezayàòøàc§©§¨
àéä àzëénñwk `ed ixd -mc`d z` oecl yi ,xnelk ,dar rwx ©¦§¨¦

gepy xg`n ,ddeab rwxw iab lr jldnk dfk cenr lr jldnd
.rwxwk jelidl `edCì éòaéz ékwtzqdl jl yi mpn` -ãenòa ¦¦¨¥¨§©

`edyäøNò dBábmigthäòaøà áçø Bðéàågep oi`y ,migth ¨©£¨¨§¥¨¨©§¨¨
eiab lr zelrl xzen m`d ,oecl yi dfae ,rwxwk eilr jldl

.megzl uegn z`vleénð éàoebk ,wtzqdl yi eay sqep ote` - ¦©¦
äöéô÷a ìéæà÷c`edy ,xie`a dvitw ici lr jledd mc`a - §¨¨¦¦§¦¨

mewnl migth dxyrn dlrnl jldn jk ici lre miny my xikfn
mipte`a megzl uegn z`vl el xzen m`d ,oecl yie ,wgexn

.el`àðéøçà àðLéìbiltnd mc`a ,ea wtzqdl yiy sqep ote` - ¦§¨©£¦¨
,äðéôñam`d ,mid rwxwn migth dxyrn dlrnl zcner `idy ¦§¦¨

.zaya megzl uegn da z`vl i`yxéàîmipte`a oicd dn - ©
.el`

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdòîL àz ,àéòLBä áø øîà`ea - ¨©©©§¨¨§©
epizpyna epipy .wtqd heytl di`x rnye(:`n lirl),eàaL äNòî©£¤¤¨

[dpyna lirl mixkfpd] mi`pzdîenyy mewn,ïéñøcðìtxake ¦§©§©§¦
gex dayp rztly `l` ,dziay my erawe mvtg fegnl eribd

,dxrqådci lr'åëå íia íúðéôñ äâéìôäuegn e`viy `vnpe §¦§¦¨§¦¨¨©¨
eid dixfr oa xfrl` iaxe l`ilnb oaxy my x`azpe ,mnegzl
eff `l `aiwr iaxe ryedi iax eli`e ,dlek dpitqa mikldn

.mnvr lr xingdl evxy itl ,mdizen` rax`n
:wtqd z` myn heytl yi cvik x`an `ed dzrezøîà éà¦¨§©§

àîìLay xn`p m` ,md mix`ean dpynd ixac -Léoicïéîeçz ¦§¨¨¥§¦
y ,migth dxyrn dlrnleöø éëä íeMî`aiwr iaxe ryedi iax ¦¨¦¨

`la dpitqd cenrz `ny eyygy itl ,mnvr lr xingdl
mdilr xq`iie ,dzcinr mewna dziay erawie ,jkl al eniyiy

.mdizen` rax`l uegn `vilzøîà éà àlàyïéàxeqi`ïéîeçz ¤¨¦¨§©§¥§¦
,ok m` ,migth dxyrn dlrnl bdepeöø éànàevx recn - ©©¨

dnewna dpitqd cenrz m` elit` `ld ,mnvr lr xingdl
.da bdep oinegz oic oi`y itl ,dleka jldl md mi`yx

dxyrn dlrnl oinegz oic oiprl o`kn gikedl oi` :`xnbd dgec
dpynd z` cinrdl yiy itl ,migthàáø øîàãkxn`y enk - ¦§¨©¨¨

xaecny ,xg` dyrna `axadpitqd dzidy ote`÷÷øa úëläî §§©¤¤¦§¨
xeriy dpitqd oiae dpia oi`e ,ddeab mid zirwxw eay mewn -

.migth dxyrénð àëä,dfk ote`a cinrdl yi o`k s` - ¨¨©¦
úëläîadpitqd,÷÷øa`aiwr iaxe ryedi iax evx jkitle ¦§©¤¤¦§¨

oic da bdep `di my dpitqd cenrz m`y itl ,mnvr lr xingdl
.oinegz xeqi`

:dpynd ixac jyndn wtqd heytl dqpn `xnbd,òîL àz̈§©
y ,epizpyna epipyeñðëð àì úçà íòtmi`pzdäëéLçL ãò ìîpì ©©©©Ÿ¦§§©¨¨©¤¨¥¨

,zayd zqipk cr -.'åëåm` l`ilnb oaxl el`yy ,my x`azpe
itl ,mz` mi`yx mdl xn`e ,zaya dpitqd on cxil md mi`yx
jeza epiid xaky izi`xe ,iciay zxtetya lkzqn iziidy
epzziay eprawy `vnpe ,zayd zqipk mcew xird ly dnegz
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ezny in` cenr bn sc ± iyily wxtoiaexir
úåéåùò íéî çéøáäì.zen` rax`k dlek dpitq zeyrl zevign iaiyg `le Ðêì øîà

úëìäîá.ixyc icen `aiwr iax elit` ezlhep dpitqc `nrh i`d xninl `ki`c Ðéë
äãîòùá éâéìôzry lr i`xza ipyille) .odizen` rax` edl epw dzcinr zryae Ð

.zevign xie` meyn l`ilnb oax ixy ikd elit`e ,(ewlgp dcinråöø éðú÷ã åðééä
øéîçäì.`aiwr iaxl elit` ixyc rnync Ð

ixq` ik :`nl`ilekl ixq` zkldna e`l Ð

`nlcc ,ediiytp` xeng`c `ed edpi`e ,`nlr

.ozrc` e`le me`zt dcnrúøîà éà àìàÐ

.iaiyg `l zevignc ,xeq` lkd ixac dcnrya

ibiltc `ed zkldnaeiaxl `d ?evx i`n Ð

dcnr oia zkldn oia ryedi iaxe `aiwr

.`ed `xeqi`éîð à÷éã.ibilt dcnrac Ð

éâéìôã ììëîipzw evx `de .dinza ,dpitqa Ð

.dpitqa ibiltc l`enye axl edl `pneïéà
àéðúäå`de .dcnrya ibilte .`zegipa Ð

evx ipzwc.zkldn` Ðéáø éçà ïá àéððç éáø
äðéôñá ìàéìîâ ïáøë äëìä) òùåäéoirk Ð

`nyl opiyiig `lc ,zkldn dzidy ,ezpitq

oax bilt dcnrya elit` ,edine .dcnr

ezenk dkld oi`e ,xdqe xicc `inec l`ilnb

xdqe xic epiidc dcnr la` .zkldna `l`Ð

.(`aiwr iaxk dkldíåéä åúåà ìëeidy Ð

.dpitqaàáà éçà.ryedi iax ÐùîàÐ

.axrlïéîåçú ùédlrnl oinegz xeqi` Ð

.lif`e yxtnck ,dxyrnäøùò äåáâ ãåîòá
äòáøà áçøåmegzd jezl cg` ey`x qpkpe Ð

dlri `le ,ea bdep oinegz xeqi`c jl iraiz `l

xg` ey`xl `vie megzd jezay ey`x lrÐ

.`ed `ilrn jelide ,jelidl ifg `dcáçø ïéàå
äòáøà.dizyinyz `gip `lc Ðäöéô÷áÐ

dlrnl dpitq mzq :`l i` ,jelid ied in .mya

dvitwl ince ,dgp dpi`e zkldn dxyrn

.xeq` ikd elit`e xie`aåöø éàîàoi` `d Ð

.dcnr elit` xeqi` mey ea÷÷øázegt Ð

.`"laxb frla wwx ,dxyrnàãéù óñåé`lc Ð

.`zay xhpiníéáåè íéîéå úåúáùáÐi`cec

.`pci`d giyn iz` `l
øåñàå
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éëiptec ezgtpy ediipia `ki` :opixn`wc i`nn dia xcd `zyd Ð dcnrya ibilt

.zkldna `xif iaxl dax dcenc ,dlek z` jldn inp daxl `zydc .utewe dpitqd

wxtae ,zeieyr min gixadl zevignc l`enyc `ail` daxl dil zil `kdc :xn`z m`e

meyn ,zen` rax`a `l` da oilhlhn oi` :dpitqa l`eny xn`w (`,v oiaexir) "zebb lk"

mzdc :xnel yie !zeieyr min gixadl zevignc

min gixadl mrhne ,miz`q zian zexizia

zegta `kde dxicl ztwenk `aiyg `l zeieyr

:inp i` ,dxicl ztwen opira `lc ,miz`q zian

.mzd opixn`ck dia xcd

éàäyg `l `xif iaxe Ð `ed `xeqi` evx

lr xingdl evxy yxtne ,`iyew dze`l

`xif iax xaeq did :inp i` .ediizrnyk onvr

`ny meyn evxe ,dxyrn dlrnl oinegz oi`c

.jenqa opixn`ck ,wwxa jldz

äëìäepiax wqt Ð dpitqa l`ilnb opaxk

dpitqa qpkil xzenc :xi`n oa l`eny

zkled dpitqdy elit` ,zay axra ici lran

edi`e `lf` `linn dpitqc ,zaya megzl ueg

,dpitql ueg `vi `ly calae ,ciar icin `l

wxt seq `ipzc `de .zen` rax` dlek dpitqde

zegt dpitqa oibiltn oi` :(`,hi) zayc `nw

exy `lc ,i`ny ziak `iz` Ð mini dylyn

eyriy icka `l` zay axra dk`ln zeyrl

s` ,ynyd mr exyc lld zial la` .mei ceran

.qpkil ixy Ð zaya ziyrp dk`lndy it lr

oaxe iax ibilt `ziixa `iddac ab lr s`e

.ibilt i`ny ziac `ail` Ð l`ilnb oa oerny

,i`ny ziak `ziixa jdc inlyexia rnyn oke

`le iyinga `l lecbd mil oibiltn oi` :ipzwc

` i`ny zia ,zay axra,iriaxa elit` :mixne

axra elit` ixyc rnyn .oixizn lld ziae

epiid Ð i`ny zia` i`c ,`nw `pz` i`we .zay

:xi`n oa l`eny epiax wqt cere !`nw `pz

`w icin e`lc oeik ,qpkil ixy zaya elit`y

zay `lc oeik zen` rax` `l` el oi` j` ,ciar

lld ziac ab lr s`e .mei ceran zevign xie`a

epiid Ð `l zaya la` ynyd mr `l` exy `l

,d`xp oi`e .zeay ixkpc dxin`l incc meyn

iab ,xeq`c rnyn (a,hlw my) "oilez" wxtac

xare `xana miipe lif`c opaxn `axev `edd

`w mpinl :xn`e ,ixit xiiqe `qib jci`l

,`ed opaxc dnxrdc meyn ixye .`peekin

.dligzkl carinl iz` `l opaxn `axeve

,megzd jezl elit`e ,dligzkl xeq`c rnyn

rnyne ,megzl ueg ez`ivi my xikfn oi`cn

,ixy xkya elit`c ,`xeqi` ea zil ixit xiiqc

izexit il xeny :(`,`pw my) opixn`ck

mrhe .inegzay jizexit xeny` ip`e jnegzay

.zilnxka zen` rax` dkilenk iede ,dpitqd bidpi `ny :inp i` .oihiiy ly ziag dyri `ny dxifb xeq`e ,xdpa hyl incc meyn :mdxa` oa wgvi epiax xne` ,dpitqa qpkil xeq`y

ik ,zaya elit` oixizn lld ziac rnyn dedc ,zay axra `le zaya `l `nw `pz xn`w `lcn ,zaya dpitqa qpkil xeq`y iz`ady inlyexin inp wcwcn mdxa` oa wgvi epiaxe

,icar xity `l Ð zaya dpitqa biltdl jk lr oikneqe my oilke`e zay axra dpitqa zexp oiwilcny mc` ipa oze`c :wgvi epiax xne`e .lld zia meyn zay axra `le hwpc ikid

zay `lc xdqe xic elit` :xn`c axk ol `niiwc ,d`xp oi` Ð zen` rax` `l` el oi` zaya dpitqa qpkpy iny xi`n oa l`eny epiax yxity dne .zaya oibiltn md seq seqc

xica l`ilnb oaxk dkld :ax xn`de ?iraiz i`n elnca i`c ,opiwqr ixab eln `lac `hiyt :i`lipg oa dingp iab zehiyta (`,cn) onwl jixtcn .l`ilnb oaxk dkld Ð zevign xie`a

(oa) rixkd yn` :xn`c dippgn di`x `iade ,l`enyk wiqt l`ppg axc ab lr s` .axk epiid Ð zen` rax`k xird lk opiaygc `zkxanl ez`c ixkc edpd iab ,inp (a,fn) onwle !xdqe

`niiwc qtl` ax wqt oke .rixkdl leki epi` wlegde ,ryedi iax `a` ig`c :cere .`id drxkd e`l `ziixac drxkd :(`,n) "dxik" wxt zaya opixn` `dc .ok dkld oi` Ð 'ek `a` ig`

.zen` rax` `l` el oi`e ,cxie gkyi `ny e` mihqil ea erbti `ny meyn ,ea xfge .megzl ueg ekilen iebe zaya oexwa qpkil xizdl xi`n oa l`eny epiax dvx cere .ixeqi`a axk ol

`kd la` ,zay axra qpkil ixy dpitqa `wecc ,xeq` zay axra ea qpkil elit`c :wgvi epiax xne`edyai el oncfp elit` xingdl el oi` dpitqa ,edin .xeq` Ð cxil el xyt`c oeik

.dxenf jezgi `ny ,miig ilraa ynzydl xeq`c `hiyt Ð oexwa bidpn dnda m` :cere .dpitqa opax belt `l Ð cxil lekiy
xeq`e
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øîà àì àîòè éàî ,äaøå .úBéeNò íéî çéøáäì§©§¦©©¦£§©¨©©§¨¨¨©
?àøéæ éaøk¯úëläîa¯ék ,éâéìt àì àîìò élek §©¦¥¨¦§©¤¤¥¨§¨¨§¦¦¦

éâéìt¯ïéúéðúî :÷çöé øa ïîçð áø øîà .äãîòLa §¦¦§¤¨§¨¨©©©§¨©¦§¨©§¦¦
:éðú÷cî ?éànî ,éâéìt àì úëläîác à÷éc éîð©¦©§¨§¦§©¤¤¨§¦¦¦©¦§¨¨¥
ïaø ;íia íúðéôñ äâéìôäå ïéñøcðìtî eàaL äNòî"©£¤¤¨¦§©§©§¦§¦§¦¨§¦¨¨©¨©¨
éaøå ,dlek úà eëlä äéøæò ïa øæòìà éaøå ìàéìîb©§¦¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨¦§¤¨§©¦
eöøL ,úBnà òaøàî eææ àì àáé÷ò éaøå òLBäé§ª©§©¦£¦¨Ÿ¨¥©§©©¤¨
àì úëläîa àîìLa zøîà éà ."ïîöò ìò øéîçäì§©§¦©©§¨¦¨§©§¦§¨¨¦§©¤¤¨

éâéìt¯"eöø" éðú÷c eðééä¯éà àlà .äãîò àîìéc §¦¦©§§¨¨¥¨¦§¨¨§¨¤¨¦
zøîàéâéìt¯!àeä àøeqéà !?"øéîçäì eöø" éàä ¨§©§§¦¦©¨§©§¦¦¨

,äðéôñ éðú÷c ,à÷éc éîð ïéúéðúî :éLà áø øîà̈©©©¦©§¦¦©¦©§¨§¨¨¥§¦¨
øäñå øéc äî ,øäñå øéãc àéîec¯óà ,éòéá÷c §¨§¦¨©©©¦¨©©¦§¦¦©

éîð äðéôñ¯déøa àçà áø déì øîà .àòéá÷c §¦¨©¦¦§¦¨£©¥©©¨§¥
,"äðéôña ìàéìîb ïaøk àúëìä" :éLà áøì àáøc§¨¨§©©¦¦§§¨§©¨©§¦¥¦§¦¨

àúëìä¯éçà ïa àéððç :àéðúäå ,ïéà ?éâéìôc ììkî ¦§§¨¦§¨¦§¦¦¦§¨©§¨£©§¨¤£¦
øáãa eðãå eáLé íBiä BúBà ìk :øîBà òLBäé éaø©¦§ª©¥¨©¨§§¨¦§©
ìàéìîb ïaøk äëìä :àaà éçà òéøëä Lîà ,äëìä£¨¨¤¤¦§¦©£¦©¨£¨¨§©¨©§¦¥
áø éòa .øäñå øéãa àáé÷ò éaøk äëìäå ,äðéôña¦§¦¨©£¨¨§©¦£¦¨§¦¨©©¨¥©
ïéîeçz ïéà Bà ,äøNòî äìòîì ïéîeçz Lé :àéððç£©§¨¥§¦§©§¨¥£¨¨¥§¦
äòaøà áçøå äøNò dBáb ãenò ?äøNòî äìòîì§©§¨¥£¨¨©¨©£¨¨§¨¨©§¨¨

Cì éòaéz àì¯Cì éòaéz ék .àéä àzëénñ àòøàc ¨¦¨¥¨§©§¨©¦§¨¦¦¦¨¥¨
¯éîð éà .äòaøà áçø Bðéàå äøNò dBáb ãeîòa§©¨©£¨¨§¥¨¨©§¨¨¦©¦
¯?éàî äðéôña :àðéøçà àðMéì .äöéô÷a ìéæà÷c§¨¨¥¦§¦¨¦¨¨©£¦¨¦§¦¨©

ïéñøcðìtî eàaL äNòî ,òîL àz :àéòLBä áø øîà̈©©©£¨¨§©©£¤¤¨¦§©§©§¦
Lé àîìLa zøîà éà .'åëå íia íúðéôñ äâéìôäå§¦§¦¨§¦¨¨©¨¦¨§©§¦§¨¨¥

ïéîeçz¯ïéîeçz ïéà zøîà éà àlà .eöø éëä íeMî §¦¦¨¦¨¤¨¦¨§©§¥§¦
¯àëä ,÷÷øa úëläîa :àáø øîàãk ?eöø éànà©©¨¦§¨©¨¨¦§©¤¤¦§¨¨¨

éîð¯zøîà éà ,'åëå äëéLçL ãò ìîpì eñðëð àì úçà íòt :òîL àz .÷÷øa úëläîa ©¦¦§©¤¤¦§¨¨§©©©©©Ÿ¦§§©¨¥©¤£¥¨¦¨§©§
ïéîeçz Lé àîìLa¯ïéîeçz ïéà zøîà éà àlà ,øétL¯éàî íeçzä CBúa eðééä àì ék ¦§¨¨¥§¦©¦¤¨¦¨§©§¥§¦¦Ÿ¨¦§©§©

àúaLa àøôöa ïøîàúéàc àúòîL áL éðä :òîL àz .÷÷øa úëläîa :àáø øîà ?éåä̈¥¨©¨¨¦§©¤¤¦§¨¨§©¨¥©§©¨¨§¦§©§¨§©§¨§©§¨
?eäðéøîà ïàî .àúéãaîeôa àáøc dén÷ àúaLa àéðt éãäa ,àøeña àcñç áøc dén÷©¥§©¦§¨§¨©£¥©§¨§©§¨©¥§¨¨§§©¦¨©¨§¦§
.eäðéøîà àãéL óñBé àîìc ,àì !äøNòî äìòîì ïéîeçz ïéà :àîìà ?eäðéøîà eäiìà åàì̈¥¦¨¨§¦§©§¨¥§¦§©§¨¥£¨¨¨¦§¨¥¦¨¨§¦§

àa ãåc ïaL íBiá øéæð éðéøä :òîL àz¯ì øzeî,íéáBè íéîéáe úBúaLa ïéé úBzL ¨§©£¥¦¨¦©¤¤¨¦¨¨¦§©¦§©¨§¨¦¦
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ezny ina cenr bn sc ± iyily wxtoiaexir

ìåçä úåîé ìë øåñàå.iz` `nlic Ð'ä íåé àá éðôìedil` `ai cec oa z`ia iptl Ð

.xyalçøåèä éðôî.eipt liawdl oiklede zay ikxv oigipny Ðïä íéãáòoi`e Ð

.edl gxhc `ki`c ,gxeh l`xyiléøúùì àáùá ãçá,meid giyn iz` `l i`cec Ð

dil xq`wcne .edil` `z` `l zaya lenz` `dc`z` `nlicl yiigc heytil Ð

:opipyne :dxyrn dlrnl oinegz oi`e edil`

iwetq `nlicc ,oinegz oi`c heytiz `l `dn

oinegz oi` `nlicc ,`pz i`dl dil `wtqn

la` ,`xnegle ,`aya cga xq` ikd meyne

.dipin `xizd slizc ,dil `hiyt `l hytn

úåøéæð äéìò ìçã ïåéë`wtqne ,my lra Ð

ikid ,lecbd oic zial meid giyn iz` `nlic

`nlic yegil ?zaya xgnl zezyl ixzyin

.lenz`n lecbd oic zial `z`úáùá éà÷ã
øãð à÷å áåè íåéá øãð à÷ålaiwyk :xnelk Ð

xzen ipzwc epiide ,aeh mei e` zay did df xcp

miaeh minie zezaya zezyle` zay dze` Ð

jli`e o`kn la` ,xcpy aeh mei eze`,xeq` Ð

lge cec oa lenz` `z` `nlic ,zaya elit`e

.zexifp dilrúøôåôù`edyke .lelg dpw Ð

oitev xvw `edyke ,wegxnl ea oitev oi` jex`

l`ilnb oax ly zxtety dzide .xzei ea

.dyaia e` mia e` mitl` ziitv zcnl zpwezn

äá èéáîå úøôåôù àéáî àéâ ìù å÷îåò äîë
zetvl leki `ed zen` dnk cecnie .dyaia Ð

da dtvie `ibd zty lr jli jk xg`e ,da

mewnay oigaiy cr eixeg`l wgxzie ,ewnerl

ziitv dlk my `ib ly ewner dlky

z` d`xi `l hrn cer wgxzi m`y ,zxtetyd

ezwgxde `ib ly ewnery rcie ,`ibd zirwxw

.zxtetyd ziitv zcnk ied eztyn wgxzpy

ì÷ã ìù åäáåâ.eccenle ea zelrl `xiizne Ð

åìö ãåãîé.lwc ly Ðåúîå÷ ìöå,envr ly Ð

minrte ,lvind lr dax lvdy minrte

daeba zcner dngyk ,lvd lr dax lvindy

eletiya dngyke ,ohw ied xac lk lv riwxd

itle ,eznew lv s` ccen ,jkld .jex` lv ied

rci ,eznew lr eznew lv daxiy d`xiy dn

lwcd lr lwcd lv ieaixye` miltk e` Ð

.riax e` yilyäòø äéç äøùú àìù äöåøä
øá÷ ìöáxawd lr oiaivn eid davn oirk Ð

rtyne ,xtr ea oixaeve oidiabn ep`y oirk

drx dig `az `ly `xide .o`kle o`kl

gixie ,ynyd meg iptn xawd lva stezqdl

.ephhgie znd z`úåòù òáøàá äð÷ õòåðÐ

zery rax`a dpw uerpi oipad zeyrl `ayk

mngzdl ynyd ligzn dry dze`y ,meia

mge" :(`,fk) zekxaa opixn`ck ,gepe opev lvde

lvde mg ynydy dry efi` ,"qnpe ynyd

opevzeig jkitle .zery rax` df xne` ied Ð

d`xiy cv eze`le ,dry dze`a lvl zee`zn

dhep dpwd lvy dfdyrie ,oipad rtyi Ð

it lr s`e .lv el dhep `di `ly jex` retiy

lv `kil `zry `iddac oeik ,xg` cvl lv el didi dngd aeqzyky`iz` `l ez Ð

zery rax` xg`lc ,cere .`gkync cr `lf` `zry `iddc .eliva opelzdl digÐ

.lva digl dl ztki` `le ,mg lvd s`éøáâ åìîãáoilekiy daxd miyp` el eidy Ð

`edy mewnn ,o`kn dvigne o`kn dvign el zeyrl eaxiry oebk ,megzl ueg z`vl

.megzd cr myìàéìîâ ïáøë äëìä,mei ceran oda zay `ly zevign dil epdilc Ð

lirl xn`ck.megzl jenq zen` izy cr `l` ,megzd jez cr ixab dil eln `lc `ed `kde ,l`ilnb oaxk dkldc dil `hiyt `nlic e` .xdqe xic iab
àéòáéî÷å
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øåñàåmlerl zezyl odk opixq` `lc `py i`n :xn`z m`e Ð legd ini lk oii zezyl

exary :yexit ,ezlwlw ezpwzy dyr` dn la` :(a,ak) oixcdpqa opixn`ck ,oii

`kil mzdc :xnel yie ?`kd ik cec oal opiyiig `l i`n`e .ziad dpap `ly mipy dnk

wxtae .ezexifp lr xaer Ð iz` i` ,`kd la` ,hrn oyii e` xg` odka xyt`c ,`xeqi`

`nyl opiyiig :opixn` inp (a,d) dviac `nw

Ð `a cec oay meia :yxtn mz epiaxe .dpai

inp `gipe .icin `iyw `l `zyde .`al ie`xy

yi sqei oa giyn `lde ,xeq` i`n` :opiywny dn

i`d :dyw la` ?`a `l oiicre dligz `al el

`z` `l `dc ixzyl inp lega ,jenqa jixtc

yi !`al ie`x did mewn lkn Ð lenz`n edil`

zaya i`wc opinwenc ,jixt `pwqnd itlc :xnel

,ea xcpy mei ixzyl lega jixt ikd meyn ,xcpwe

`z` `le li`ed ,mei eze`a `al ie`x epi`y

.lenz`n edil`

àìã`nlce :xn`z m`e Ð zaya edil` `z`

:xnel yie ?zaya xyaie zay axra iz`

`a iptl `iapd dil` z` mkl gley ippd" `xwc

'd mei.xyai `ay meia rnyn "

éàäopzc `idde Ð dil `wtqn iwetq `pz

:xn`wc ,(`,bi) migqtc `nw wxta

edil` `ai `ny etxyi `l zeielz s` jixacl

`edde .dil `wtqn :inp xninl `ki` Ð mxdhie

edil` oi`y l`xyil mdl ghaen xak aiyny

,aeh mei axra `le zay axra `le zaya `a

axra `l `a `lc ikid ik :eyexit ikdc il d`xp

oewz ly gxehd iptn aeh mei axra `le zay

gxeh iptn ,dlik` mcew zaya inp ikd ,dcerq

(a,`n dpynl jiiy) .zay zcerq

ïéøúåîzxtetya lkzqn iziid xaky mz`

Ð 'ekexn`c ,xi`n iaxl elit`

,xirl jenq `ed ixde cnre jxca ayiy in :onwl

`kd ,qpki `l Ð jkl ezpeek dzid `l m`

lr mikneq eide ,xira zeayl eid mipeekzn

.l`ilnb oax ly zxtetyáéúéxa ongp ax

Ð ongp axc dinw `ax aizie `axc dixeg` wgvi

ongp ax epiid e`l wgvi xa ongp axc rnyn`kd

qxhpewd yexitk `lce .zenewn dnka oke ,mzq

ongp ax xn`wc ,(a,`l oihib) "hbd lk" wxt seqc

yix ial :yexit ,edl `pkixv `l `p` :wgvi xa

epzg iedc meyn :mzd :qxhpewd yxite ,`zelb

ly epzg ied mzq ongp ax `dc .`zelb yix ly

oileg) "ahexde xerd"a gkenck ,`zelb yix

meyn Ð `pkixv `l xn`wc `d `l` .(`,ckw

,awri xa ongp ax `ed mzq ongp axe .did xiyrc

,zyy axc exiag did mzq ongp ax `dc

exiag did awri xa ongp axc gken inlyexiae

xikfn epi` cenlza mewn meya mbe .zyy axc

xa ongp ax lv` `l` awri xa ongp ax yexita

.wgvi xa ongp ax e` ,`cqg axáéúéå`ax

ax dil xn` :opiqxb `le Ð opiqxb dil `iranwe

ipa ly dvigna dil `hiyt `kdc .wgvi xa ongp

.zeyrl xeq`c dptec ltpn axl wgvi xa ongp ax jixt ikd xzae .zeyrl xzeny mc`

àîéìéàdvigndy mewn l` jli ,inp ixab eln `l ik :xn`z m`e Ð ixab eln `lca

eyr xaky oeik :xnel yie !megzl ribiy cr ,xg` swid dyri jk xg`e zrbn

.oizrnya jenqa wiqnck jli`e o`kn xeq`e ,eyr ok zrcly erci zg` mrt
e`
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עירובין. פרק רביעי - מי שהוציאוהו דף מג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc oiaexir(ipy meil)

øeñàåelìïéé úBzLa,ìBçä úBîé ìkcner `ed meie mei lka ixdy §¨¦§©¦¨§©
.meid eze`a cec oa giyn `eai `ny ,wtqa

ixacn wtqd z` heytl yi cvik `xnbd zyxtn dzre
:`ziixadàîìLa zøîà éàm` ,md mix`ean `ziixad ixac - ¦¨§©§¦§¨¨
y xn`zLéoicïéîeçzc ,dxyrn dlrnlíéîéáe úBúaLác eðééä ¥§¦©§¦§©¨§¨¦

øzeî íéáBèzaya `eal i`yx giynd oi`y itl ,oii zezyl el ¦¨
,dxyrn dlrnl dvitwa `a `edy s` ,megzl uegnéà àlà¤¨¦

zøîày xn`z m` la` -ïéàxeqi`ïéîeçzm` ,dxyrn dlrnl ¨§©§¥§¦
okøzeî éànà íéáBè íéîéáe úBúaLan -zezyl xcepl xzen rec §©¨§¨¦¦©©¨

uegn mda `eal giynd leki ixd ,miaeh minie zezaya oii
.meid ezexifp legz `ny yegl el yie ,dvitw ici lr megzl

:`xnbd dgecíúä éðàLmrhy ,`ziixaa my xacd dpey - ©¦¨¨
`l` ,oinegz xeqi` meyn epi` zezaya `a giynd oi`y xacd

meynàø÷ øîàcaezkd xn`y -(bk b ik`ln)íëì çìL éëðà äpä' §¨©§¨¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©¨¤
'åâå àéápä äiìà úà,epiidc ,'`xFPde lFcBd 'd mFi `FA iptl ¤¥¦¨©¨¦¦§¥©¨§©¨

lr xyal giynd iptl cg` mei `eal `iapd edil` cizry
,dle`bdìBîúàî eäiìà àúà àì àäå`iapd edil` `a `l ixde - §¨Ÿ¨¨¥¦¨¥¤§

`ly xacd xexa jkitle ,iyiy meia ,lenz` dle`bd lr xyal
itl ,oii ea zezyl xcepd i`yx ok lre ,zaya giynd `eai

.meid ezexifp legz `l i`cey
:`xnbd dywnéëä éàs` ,ok m` -ad zeniìBçc ,ok xnel yiìk ¦¨¦¦¨

éøzLéì énð àîBéå àîBéxcepd xzen didi meie mei lkay - ¨§¨©¦¦§§¥
,oii ziizyaàúà àì àäc`a `l ixdy -eäiìà`iapdìBîúàî §¨Ÿ¨¨¥¦¨¥¤§

i`ce ok m`e dle`bd lr xyal.meid `eai `l giyndyàlà¤¨
lkn ,lenz`n edil` `ay epi`x `ly s`y ,xnel jixv gxkda

mewnïðéøîà`ny ,mixne` ep` -àúà ìBãbä ïéc úéáì`a - ©§¦¨§¥¦©¨¨¨
lr my xyal ,zifbd zkylay lecbd oicd zial lenz` edil`
,oii zezyl mei lka el xeq` jkitle ,giynd `eai meide ,dle`bd

,ok m`eénð àëä,zayd meia s` -àúà ìBãbä ïéc úéáì àîéì- ¨¨©¦¥¨§¥¦©¨¨¨
lecbd oicd zial iyiy meia lenz` edil` `a `ny xn`p
xcepd xzen recne ,giynd `eai zaya meide ,zifbd zkylay

.zezaya oii ziizya
:`xnbd zvxzneäiìà ïéàL ,ìàøNéì ïäì çèáeî øák`iapdàa §¨§¨¨¤§¦§¨¥¤¥¥¦¨¨

dle`bd xyaléðtî ,íéáBè íéîé éáøòa àìå úBúaL éáøòa àìŸ§©§¥©¨§Ÿ§©§¥¨¦¦¦§¥
,çøBhämeie zayl zepkda mda migxeh l`xyiy iptn ,xnelk ©©

ewqri `le ,eipt lawl e`vii onfd eze`a edil` `eai m`e ,aeh
.aeh meie zay ikxva

edil` `ay eprny `ly meyn xzidd mrh oi` ok`y ,epiidc
oi` mlerly `l` ,lecbd oicd zial `ay okziy itl ,lenz`n
,zayd zepkd z` lhal `ly ick ,zezay iaxra ribn `ed
oi` `linn zay axra dle`bd lr xyan `ed oi`e xg`ne
oii zezyl mc` eze` i`yx ok lre ,zaya `eal leki giynd

.zezaya
:dywne `xnbd dayCzòc à÷ìñ à÷,xnel epiid mixeaq - ¨©§¨©§¨

àúà àì eäiìàcîiaxra `a `iapd edil` oi`y x`azpe xg`n - ¦§¥¦¨Ÿ¨¨
c xnel yi ok enk ,gxehd iptn zezayéúà àì énð çéLîs`y - ¨¦©©¦Ÿ¨¥

gexhln l`xyi z` repnl `ly ick ,zay axra `a epi` giynd
,zeywdl yi ok m`e ,zayd zepkdaîaéøzLéì àzaL éìòs`y - §©£¥©©¨¦§§¥

`ny yyg oi`y itl ,oii zezyl xcepl xzen `di zay axra
zaya `l` dxizn `ziixad oi` recne ,meid eze`a giynd `eai

.cala
`weec `l` ,ok xacd oi` :`xnbd zvxzneäiìà`iapdéúà àì ¥¦¨Ÿ¨¥

la` ,zezay iaxra [`a epi`-]éúà çéLîiaxra s` [`a-] ¨¦©¨¥
,zay ikxva gexhln l`xyi z` repnl yyeg epi`e ,zezay

àçéLî éúàc ïåéëc,`a giynde xg`ny -ìkä[miiebd lk-] §¥¨§¨¥§¦¨©Ÿ
,ìàøNéì ïä íéãáòeidi l`xyie ,zayd ikxv zpkda egxhi mde £¨¦¥§¦§¨¥

zezyl exizdl oi` jkitle .giynd ipt z` lawle `vil miiept
.ezexifp legze giyn `eai mei eze`a `ny zezay iaxra oii

:dywne `xnbd dayéøzLéì àaLa ãçayi oey`x meia - §©§©¨¦§§¥

lenz`n `eal leki `iapd edil` oi` ixdy ,oii zezyl exizdl
uegn `vil `ed jixvy itl ,dle`bd lr xyal zayd meia
,oey`x meia zxgnl `eai `l giyndy i`ce ok m`e ,enegzl

,ok `ziixad dazk `le xg`nedpéî èBLôìz` jkn heytl yi - ¦§¦¨
,wtqdïéàcoicïéîeçzleki jkitle ,migth dxyrn dlrnl bdep §¥§¦

meia `eal giynd lekie ,dle`bd xyal zaya `eal edil`
,oey`xïéîeçz Lé éàcs` ok m` ,dxyrn dlrnlàaLa ãça §¦¥§¦§©§©¨
éøzLéìmeyn ,oii ziizya exizdl yi oey`x meia -àúà àìc ¦§§¥§Ÿ¨¨

àúaLa eäiìdle`bd xyal `eal leki epi` `iapd edil`y - ¥¦¨§©¨
.zaya

:`xnbd zvxzndéì à÷tñî é÷etñ àpz éàä`pzy xnel okzi - ©©¨©¥§©§¨¥
wtzqd dfïéîeçz Lé éàdxyrn dlrnlBàyïéîeçz ïéàdlrnl ¦¥§¦¥§¦

,dxyrneoicd hwp jkitl,àøîeçìxcepd xeq` oey`x meia s`y §§¨
,dxyrn dlrnl oinegz oic oi` `ny yegl yiy itl ,oii ziizya
giynd leki `linne ,dle`bd xyal zaya `eal edil` i`yxe
,oicd `ed jky xexiaa o`kn heytl oi` j` ,oey`x meia `eal

.dxyrn dlrnl megzl uegn `vile lwdl oiprl
:`ziixad zwqer ote` dfi`a zxxan `xnbdøãð à÷c úîéà éà÷c§¨¥¥©§¨¨©

oay meil ezexifp z` xcpe mc` eze` cnr reaya mei dfi`a -
,`a cecéà÷c àîéìéàcnry xn`p m` -ad zenin cg`ìBç,xcpe ¦¥¨§¨¥§

ixd ,zaya oii zezyl el xzen cvik ,ok m`úeøéæð déìò ìçc ïåék¥¨§¨£¥§¦
,legd zenia wtqn zexifp eilr dlg xake xg`n -àéúà éëéä¥¦¨§¨

déì àò÷ôîe àzaL.ef zexifp driwtne zayd d`a cvik - ©©¨©§§¨¥
:`xnbd zx`anàlàzwqer `ziixady ,xnel jixv gxkda ¤¨

ote`aøãð à÷å áBè íBéáe øãð à÷å àzaLa éà÷ceze` cnry - §¨¥§©©¨§¨¨©§§¨¨©
,ezexifp z` xcpe aeh meia e` zaya mc`àîBé àeääåéøLc [àeä] §©¨§¨¥

déìxzen xcp eay zayd mei eze`y `ziixad dxn` jk lre - ¥
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øeñàåelìïéé úBzLa,ìBçä úBîé ìkcner `ed meie mei lka ixdy §¨¦§©¦¨§©
.meid eze`a cec oa giyn `eai `ny ,wtqa

ixacn wtqd z` heytl yi cvik `xnbd zyxtn dzre
:`ziixadàîìLa zøîà éàm` ,md mix`ean `ziixad ixac - ¦¨§©§¦§¨¨
y xn`zLéoicïéîeçzc ,dxyrn dlrnlíéîéáe úBúaLác eðééä ¥§¦©§¦§©¨§¨¦

øzeî íéáBèzaya `eal i`yx giynd oi`y itl ,oii zezyl el ¦¨
,dxyrn dlrnl dvitwa `a `edy s` ,megzl uegnéà àlà¤¨¦

zøîày xn`z m` la` -ïéàxeqi`ïéîeçzm` ,dxyrn dlrnl ¨§©§¥§¦
okøzeî éànà íéáBè íéîéáe úBúaLan -zezyl xcepl xzen rec §©¨§¨¦¦©©¨

uegn mda `eal giynd leki ixd ,miaeh minie zezaya oii
.meid ezexifp legz `ny yegl el yie ,dvitw ici lr megzl

:`xnbd dgecíúä éðàLmrhy ,`ziixaa my xacd dpey - ©¦¨¨
`l` ,oinegz xeqi` meyn epi` zezaya `a giynd oi`y xacd

meynàø÷ øîàcaezkd xn`y -(bk b ik`ln)íëì çìL éëðà äpä' §¨©§¨¦¥¨Ÿ¦Ÿ¥©¨¤
'åâå àéápä äiìà úà,epiidc ,'`xFPde lFcBd 'd mFi `FA iptl ¤¥¦¨©¨¦¦§¥©¨§©¨

lr xyal giynd iptl cg` mei `eal `iapd edil` cizry
,dle`bdìBîúàî eäiìà àúà àì àäå`iapd edil` `a `l ixde - §¨Ÿ¨¨¥¦¨¥¤§

`ly xacd xexa jkitle ,iyiy meia ,lenz` dle`bd lr xyal
itl ,oii ea zezyl xcepd i`yx ok lre ,zaya giynd `eai

.meid ezexifp legz `l i`cey
:`xnbd dywnéëä éàs` ,ok m` -ad zeniìBçc ,ok xnel yiìk ¦¨¦¦¨

éøzLéì énð àîBéå àîBéxcepd xzen didi meie mei lkay - ¨§¨©¦¦§§¥
,oii ziizyaàúà àì àäc`a `l ixdy -eäiìà`iapdìBîúàî §¨Ÿ¨¨¥¦¨¥¤§

i`ce ok m`e dle`bd lr xyal.meid `eai `l giyndyàlà¤¨
lkn ,lenz`n edil` `ay epi`x `ly s`y ,xnel jixv gxkda

mewnïðéøîà`ny ,mixne` ep` -àúà ìBãbä ïéc úéáì`a - ©§¦¨§¥¦©¨¨¨
lr my xyal ,zifbd zkylay lecbd oicd zial lenz` edil`
,oii zezyl mei lka el xeq` jkitle ,giynd `eai meide ,dle`bd

,ok m`eénð àëä,zayd meia s` -àúà ìBãbä ïéc úéáì àîéì- ¨¨©¦¥¨§¥¦©¨¨¨
lecbd oicd zial iyiy meia lenz` edil` `a `ny xn`p
xcepd xzen recne ,giynd `eai zaya meide ,zifbd zkylay

.zezaya oii ziizya
:`xnbd zvxzneäiìà ïéàL ,ìàøNéì ïäì çèáeî øák`iapdàa §¨§¨¨¤§¦§¨¥¤¥¥¦¨¨

dle`bd xyaléðtî ,íéáBè íéîé éáøòa àìå úBúaL éáøòa àìŸ§©§¥©¨§Ÿ§©§¥¨¦¦¦§¥
,çøBhämeie zayl zepkda mda migxeh l`xyiy iptn ,xnelk ©©

ewqri `le ,eipt lawl e`vii onfd eze`a edil` `eai m`e ,aeh
.aeh meie zay ikxva

edil` `ay eprny `ly meyn xzidd mrh oi` ok`y ,epiidc
oi` mlerly `l` ,lecbd oicd zial `ay okziy itl ,lenz`n
,zayd zepkd z` lhal `ly ick ,zezay iaxra ribn `ed
oi` `linn zay axra dle`bd lr xyan `ed oi`e xg`ne
oii zezyl mc` eze` i`yx ok lre ,zaya `eal leki giynd

.zezaya
:dywne `xnbd dayCzòc à÷ìñ à÷,xnel epiid mixeaq - ¨©§¨©§¨

àúà àì eäiìàcîiaxra `a `iapd edil` oi`y x`azpe xg`n - ¦§¥¦¨Ÿ¨¨
c xnel yi ok enk ,gxehd iptn zezayéúà àì énð çéLîs`y - ¨¦©©¦Ÿ¨¥

gexhln l`xyi z` repnl `ly ick ,zay axra `a epi` giynd
,zeywdl yi ok m`e ,zayd zepkdaîaéøzLéì àzaL éìòs`y - §©£¥©©¨¦§§¥

`ny yyg oi`y itl ,oii zezyl xcepl xzen `di zay axra
zaya `l` dxizn `ziixad oi` recne ,meid eze`a giynd `eai

.cala
`weec `l` ,ok xacd oi` :`xnbd zvxzneäiìà`iapdéúà àì ¥¦¨Ÿ¨¥

la` ,zezay iaxra [`a epi`-]éúà çéLîiaxra s` [`a-] ¨¦©¨¥
,zay ikxva gexhln l`xyi z` repnl yyeg epi`e ,zezay

àçéLî éúàc ïåéëc,`a giynde xg`ny -ìkä[miiebd lk-] §¥¨§¨¥§¦¨©Ÿ
,ìàøNéì ïä íéãáòeidi l`xyie ,zayd ikxv zpkda egxhi mde £¨¦¥§¦§¨¥

zezyl exizdl oi` jkitle .giynd ipt z` lawle `vil miiept
.ezexifp legze giyn `eai mei eze`a `ny zezay iaxra oii

:dywne `xnbd dayéøzLéì àaLa ãçayi oey`x meia - §©§©¨¦§§¥

lenz`n `eal leki `iapd edil` oi` ixdy ,oii zezyl exizdl
uegn `vil `ed jixvy itl ,dle`bd lr xyal zayd meia
,oey`x meia zxgnl `eai `l giyndy i`ce ok m`e ,enegzl

,ok `ziixad dazk `le xg`nedpéî èBLôìz` jkn heytl yi - ¦§¦¨
,wtqdïéàcoicïéîeçzleki jkitle ,migth dxyrn dlrnl bdep §¥§¦

meia `eal giynd lekie ,dle`bd xyal zaya `eal edil`
,oey`xïéîeçz Lé éàcs` ok m` ,dxyrn dlrnlàaLa ãça §¦¥§¦§©§©¨
éøzLéìmeyn ,oii ziizya exizdl yi oey`x meia -àúà àìc ¦§§¥§Ÿ¨¨

àúaLa eäiìdle`bd xyal `eal leki epi` `iapd edil`y - ¥¦¨§©¨
.zaya

:`xnbd zvxzndéì à÷tñî é÷etñ àpz éàä`pzy xnel okzi - ©©¨©¥§©§¨¥
wtzqd dfïéîeçz Lé éàdxyrn dlrnlBàyïéîeçz ïéàdlrnl ¦¥§¦¥§¦

,dxyrneoicd hwp jkitl,àøîeçìxcepd xeq` oey`x meia s`y §§¨
,dxyrn dlrnl oinegz oic oi` `ny yegl yiy itl ,oii ziizya
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oay meil ezexifp z` xcpe mc` eze` cnr reaya mei dfi`a -
,`a cecéà÷c àîéìéàcnry xn`p m` -ad zenin cg`ìBç,xcpe ¦¥¨§¨¥§

ixd ,zaya oii zezyl el xzen cvik ,ok m`úeøéæð déìò ìçc ïåék¥¨§¨£¥§¦
,legd zenia wtqn zexifp eilr dlg xake xg`n -àéúà éëéä¥¦¨§¨
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Bàyìàéìîb ïaøk äëìä ïéà,`aiwr iaxe ryedi iaxk `l` ¥£¨¨¨©¨©§¦¥
,mda zay `ly zevigna jldl i`yx mc` oi`y mixaeqd
.mc` ipa ici lr dzr ziyrpd dvign dingpl lirez `l `linne
i`yxe ,l`ilnb oax ixack dkldy ongp ax el hyt jk lre

.ef dvign jeza jldl dingpàîìéc Bà,xnel yi `ny e` - ¦§¨
`l` ,l`ilnb oax ixack dkldy `cqg ax did rceiyeìî àìãa¦§Ÿ¨

ïðé÷ñò éøábzeyrl ick miyp` ic el eid `ly ote`a xaecn - ©§¥©§¦¨
did leki `l` ,megzd cre dingp ly ezcinr mewnn dvign

,megzd iptl zen` izy cr wx dvign zeyrldéì àéòaî à÷å- §¨¦©§¨¥
m`d `cqg ax wtzqde,øæòéìà éaøk äëìä`viy mc`y xaeqd £¨¨§©¦¡¦¤¤

,ekezl qpkdl i`yx megzl jenq zen` izy `vnpe megzl uegn
jenq zen` izy cr dingpl zevign zeyrl ozip o`k s` `linne
`la s` megzd jezl qpkdl i`yx `di okn xg`le ,megzl

,dvignBày,øæòéìà éaøk äëìä ïéàziiyra zlrez oi` `linne ¥£¨¨§©¦¡¦¤¤
dingp `di `ly xg`n ,megzl jenq zen` izy cr dvign

.megzd jezl qpkdl i`yx
:wgvi xa ongp axl `ax el xn`ïðé÷ñò éøáb eìî àìãa àèéLt- §¦¨¦§Ÿ¨©§¥©§¦¨

miyp` ic `cqg axl eid `ly ote`a xaecny xacd heyt
dkld m`d wtzqd jkitle ,ynn megzd cr dvign zeyrl

,xfril` iaxkïðé÷ñò éøáb eìîãa Czòc à÷ìñ éàcdlri m`y - §¦©§¨©§¨¦§¨©§¥©§¦¨
zeyrl miyp` ic el eidy ote`a xaecny ,xnel jzrc lr

,ok m` ,megzd cr dvigndéì éòaéz éàî,wtzqn did dna - ©¦¨¥¥
,l`ilnb oax ixack dkld m` ongp axn l`yy xnel xyt` i`y

cáø øîàän` xak ixdy -y ax xøäñå øéãa ìàéìîb ïaøk äëìä ¨¨©©£¨¨§©¨©§¦¥§¦§©©
,äðéôñe,zevign swend mghy lka jldn zeidl mc` i`yxy §¦¨

.zay axrn mda zay `ly s`éàcå àlàc xnel jixveìî àìãa ¤¨©©¦§Ÿ¨
ïðé÷ñò éøábdvign zeyrl miyp` ic eid `ly ote`a xaecny - ©§¥©§¦¨

,el jenq zen` izy cr wx `l` ,megzd crøæòéìà éaøãe§©¦¡¦¤¤
déì àéòaéî÷,xfril` iaxk dkld m`d `cqg ax did wtzqne - ¨¦©§¨¥

s` ekezl qpkdl i`yx megzl jenq zen` izy cnerd mc`y
.dvign `la

énð à÷écote`a xaecny ,ongp ax ixacn wiicl yi jk ok`e - ©§¨©¦
,ynn megzd cr dvign zeyrl miyp` ic eid `lydéì øîà÷c§¨¨©¥

ly dvign dingpl el dyr ,`cqg axl ongp ax el xn` ixdy -
e ,mc` ipa.ñðké,denzl yi dxe`kleéàîongp ax jxved recn - ¦¨¥©

e' zaiz z` siqedlåàì ,'ñðké,ezpeek `id jky xnel oi` m`d - ¦¨¥©
xg`e ,megzl jenq zen` izy cr mc` ipa ly dvign el dyr

megzd jezl myn dingp 'qpki' jk.ävéçî àìa§Ÿ§¦¨
dvign zeyrl xizdy ongp ax ly epic lr dywn `xnbd

:zayaáéúéàdé[dywd-].àáøì ÷çöé øa ïîçð áø,`ziixaa epipy ¥¦¥©©§¨©¦§¨§¨¨
dðôBc ìôð,zaya e` aeh meia ,dkeq lyäîäa íãà da ãéîòé àì ¨©§¨Ÿ©£¦¨¨¨§¥¨

,íéìëåmy cinriy ici lr dxiqgd otecd z` milyi `l ,xnelk §¥¦
.dvign zxeza milk e` dnda e` mc`åokóB÷æé àì[cinri-]úà §Ÿ¦§¤

ähnäzpn lr ,dvxitd cbpk dkeqa el yiyïéãñ äéìò ñBøôì ©¦¨¦§¨¤¨¨¦
,dvign ziiyr jxevläléçza éàøò ìäà ïéNBò ïéàL éôì§¦¤¥¦Ÿ¤£©©§¦¨

elit` [ycg ld` miyer oi` xnelk ,ezligzn-]ïéàå ,áBè íBéa§§¥
éøöøîBì Cok zeyrl xeq`y.úaLa`ziixad ixacn x`ean ¨¦©§©¨

ax lr denzl yi ok m`e ,zaya dligza dvign zeyrl xeq`y
mc` ipa ly dvign zaya zeyrl `cqg axl xizd cvik ,ongp

.i`lipg axc dixa dingp xear
déì øîà,wgvi xa ongp axl `axàäî éì zøîà zàdz` - ¨©¥©§¨§©§¦¥¨

,zaya dvign zeyrl xeq`y x`ean day ,ef `ziixan il dywn
àäî Cì àðéîà àðàåday ,zxg` `ziixan jl xne` ip`e - ©£¨£¦¨¨¥¨©

,`ziixaa epipy jky .zaya dvign zeyrl xzeny x`eanäNBò¤
ïôBc Bøéáç úà íãà,dxiykdl dkeqlïLéå äzLéå ìëàiL éãk.da ¨¨¤£¥¤§¥¤Ÿ©§¦§¤§¦©

åokähnä úà óB÷æédkeqd icivaïéãñ äéìò ñBøôéådzeyrl §¦§¤©¦¨§¦§¨¤¨¨¦
gn,dngd iptn dviìBtz àlL éãkdúnä ìò änç,gixqieìòå §¥¤Ÿ¦©¨©©¥§©

ïéìëBàäld` zeyrl xzeny ,ef `ziixan x`ean .elwlwzie ¨¨¦
`cqg axl xizdy ,ongp ax ixac miayein jkae .zaya i`xr

.zaya mc` ipa ly dvign zeyrl
:`xnbd dywnéããäà ïééL÷.zeziixad oia dxizq zeywdl yi - ©§¨©£¨¥

:`xnbd zvxznàéL÷ àìlky itl ,odipia dxizq zeywdl oi` - Ÿ©§¨
.xg` `pz zhiyk zxaeq zg`àäzeyrl zxqe`d `ziixad - ¨

zhiyk zxaeq ,zaya i`xr ld`àä ,øæòéìà éaø`ziixad - ©¦¡¦¤¤¨
zhiyk zxaeq ,zaya i`xr ld` zeyrl dxiznd.ïðaø©¨¨

oica minkge xfril` iax ewlgpy epivn okid `xnbd zyxtne
:zaya i`xr ld` ziiyrïðúczay zkqna epipy jky -(:dkw), ¦§©

ïBlçä ÷÷t,oelgd z` ea minzeqy xac -ïîæa ,øîBà øæòéìà éaø §©©©©¦¡¦¤¤¥¦§©
L`edøeLwoipad xiwaéeìúåhega xeyw `edy ,epiidc ,xie`a ¤¨§¨

,rwxwd iab lr xxbp epi`e xvwBa ïé÷÷Btz` enr mezql xzen - §¦
,oipad lr siqenk d`xp epi` dfk ote`ay ,zaya oelgdåàì íàå§¦©

,ielze xeyw epi` m`e -Ba ïé÷÷Bt ïéàz` enr mezql xeq` - ¥§¦
znizq lr siqen `edy ,dpea zk`lnl dnec xacdy itl ,oelgd
xfeg `ed okn xg`l ixdy ,`id irx` znizqy s`e .oipad

.zaya `id dxeq` mewn lkn ,egzeteCk ïéa ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¨
Ck ïéáe,xeyw epi` oiae oipad xiwa xeyw `ed m` oia -Ba ïé÷÷Bt ¥¨§¦

.oelgd z` ea mezql xzen -
ld` ziiyr oica minkge xfril` iax ewlgpy ,`xnbd dxaq
yi jkitle ,mixizn minkge xqe` xfril` iaxy ,zaya i`xr
otec ziiyr oiprl zeziixad zwelgn z` s` mzwelgna zelzl

.zaya dkeq
:`xnbd dgecdìò øîzéà àäålr yxcnd ziaa xn`p ixde - §¨¦§©£¨

,minkge xfril` iax ly ef zwelgnøîà äðç øa øa äaø øîà̈©©¨©©¨¨¨©
äléçza éàøò ìäà ïéNBò ïéàL íéãBî ìkä ,ïðçBé éaø,ycgn-] ©¦¨¨©Ÿ¦¤¥¦Ÿ¤£©©§¦¨

elit` [okl mcewn ld` o`k did `ly ote`aéøö ïéàå ,áBè íBéaC §§¥¨¦
øîBìi`xr ld` zeyrl xeq`y,úaLaee÷ìçð àìxfril` iax ©§©¨Ÿ¤§§

minkgeàlà`ay mc`aéñBäìóa ld` lrznizqa oebk ,zay ¤¨§¦
,eilr siqen wx `l` oipad xiw z` dzr dpea epi`y ,oelgéaøL¤©¦

ïéôéñBî ïéà øîBà øæòéìàelit` ld` lréøö ïéàå ,áBè íBéaøîBì C ¡¦¤¤¥¥¦¦§§¥¨¦©
ok zeyrl xeq`yïéôéñBî íéøîBà íéîëçå ,úaLaelit` ld` lr §©¨©£¨¦§¦¦¦

éøö ïéàå ,úaLaøîBì Cok zeyrl xzeny.áBè íBéas`y ,`vnp §©¨§¥¨¦©§
ok m`e ,zaya dligza i`xr ld` zeyrl mixizn mpi` minkg
otec zeyrl dxiznd `ziixad zxaeq in zhiyk ,denzl yi

.zaya dkeq
zeziixad oia dxizqd z` `xnbd zayiin ef `iyew zngne

:xg` ote`aàéL÷ àì àlà,zeziixad oia dxizq zeywdl oi` - ¤¨Ÿ©§¨
.xg` `pz zhiyk zxaeq odn zg` lky itlàä`ziixad - ¨

zxaeq ,zaya dkeql dvign zeyrl dxizndkzhiy,øéàî éaø §©¦¥¦
àäzxaeq ,ok zeyrl zxqe`d `ziixad -kzhiy.äãeäé éaø ¨§©¦§¨

:mixacd z` `xnbd zx`aneàéðúcmc` ,`ziixaa epipy jky - §©§¨
yäîäáì dàNòk ynyzy dndad z` cinrd -éaø ,äkeqì ïôBc £¨¨¦§¥¨¤©¨©¦

.øéLëî äãeäé éaøå ,ìñBt øéàîc ,xnel yi `linneà÷c øéàî éaø ¥¦¥§©¦§¨©§¦©¦¥¦§¨
íúä ìéñt,dkeq otecl dnda lqetd xi`n iax zhiyl -àîìà ¨¦¨¨©§¨

àéä ävéçî åàìzxez dndad lr dlg oi`y eixacn cenll yi - ¨§¦¨¦
jkitle ,dvignéøL àëäcinrdl xzen ,zay ipic iabl ,o`k - ¨¨¨¥

meyn ,oteck dndaãéáò à÷ éãéî åàìc,dne`n dyer epi`y - §©¦¦¨¨¦
efe .zaya ld` dyer epi`y `vnpe ,dvignl dxyk dpi` ixdy
.zaya dkeq otecl dnda cinrdl dxiznd `ziixad zxaq `id

íúä øéLëî à÷c äãeäé éaøådnda xiyknd dcedi iax zhiyle - §©¦§¨§¨©§¦¨¨
,dkeq oteclàéä ävéçî àîìàlr dlgy eixacn cenll yi - ©§¨§¦¨¦

jkitle ,dvign zxez dndadøñà àëä,zay ipic iabl ,o`k - ¨¨¨©
ld` zeyrl xeq`y itl ,dkeql oteck dnda cinrdl `ed xqe`
otecl dnda cinrdl zxqe`d `ziixad zxaq `id efe .zaya

.zaya dkeq
:df aeyii lr dywn `xnbdàøañéúåjk ayiil dz` xeaq ike - §¦§§¨

c ,llk ayein df oi` ixde ,zeziixad zxizq z`déì zòîLc øîéà¥©§¨§©§¥
äîäa ,øéàî éaøìdvign lqety xi`n iaxl zrny `l ixd - §©¦¥¦§¥¨

la` ,gexal dieyry dnda ici lr dze` dyeryk `l` dkeql
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המשך פעמוד בא

ezny in` cenr cn sc ± iyily wxtoiaexir
øæòéìà éáøë äëìä äéì àéòáéî÷åzen` izy megzl ueg `viy in :oizipzna xn`c Ð

.qpki Ðéîð à÷éã.ded ixab eln `lcac Ðäéì øîàãly dvign el dyr :ongp ax Ð

qpki xninl dil dnl ,qpkie mc` ipa,mizyd [cr] dvignd dyri :xn`w ikd `l` Ð

.dvign `la envrn `ed qpki jk xg`eäðôåã ìôð.dkeq ly Ðäèîä úà óå÷æé àìå
`lc ab lr s`e .dvxtd cbpk dkeqa el yiy Ð

mewn el zeptl oiekznk dnecc ,oipak ifgin

dkeqdikd elit` Ðexyc jpdl dywe .xeq`

.zaya mc` ipa ly dvign zeyrlìëàéù éãë
ïùéå äúùéådylya dkeq ly dzevn xwir Ð

.elld mixac'åë äèîä úà óå÷æéå:`nl` Ð

.iccd` oiiyw :opikxte .ixyïé÷÷åô ïéà àì íàå
åá.ziad znizq lr siqeny ,dpeal incc Ð

.epgztie xefgi ixdy ,`ed i`xry it lr s`e

äìò øîúà àäå`l` exy `l opax elit`c Ð

.`ed `nlra ztqezc oelg wwt oebk ,siqedl

.dligzkl otec carinl ixy `ziixaeøéàî éáø
ìñåô`ny [`,`k] dkeq zkqna yxtn Ð

.gxazãéáò à÷ éãéî åàìãowzn `lc oeikc Ð

ld` ciarc ab lr s` ,dkeql:xaqwc .ixy Ð

dkeq owzn `lc li`ede .i`xr ld` oiyerÐ

`ki` `aeh izk`e .ixye ,i`xr ld` `l` epi`

"oyie dzyie lk`iy ick" `dc ;dlr jxtinl

opikxt `d !iz`w dkeql dpwzl :`nl` ,ipzw

.`nrhn dil opiwtnc cr ,`aeh ikxit dilr

øéàî éáøì äéì úòîùã øåîéà.liqtc Ðäîäá
gxaz `ny meyn Ð.íãàzrc ea yiy Ð

onewnn oiff oi`y milk e` ,cenrlzrny in Ð

dyer ,ipzwc `ed milke mc` `pz i`de ?dil

.dhnd z` sewfie otec exiag z`åúåidp Ð

.dkeql dl owzn `lcøéàî éáøznwenc Ð

oewiz ied `lc meyne ,diail` `ixyc `dl

.dvign xykd e`lc ,ld`e dvignàáéìà
ïàîãiaxk xn`w `l ,xi`n iax ixyc Ð

oi` oelgd wwt `dc .opaxk `le diax xfril`

.siqedl `l` opax exy `le ,dkeq zevn ea

ïðáø àäå àä àìà`l dptec ltp ipzwc `de Ð

.'ek da cinriúéùéìù ïôåãázeptc izyac Ð

ziyily otec da ciar ike ,ld` iexw oi`Ð

ld` oiyer oi`c opax ecene .ld` dil ieyn

xzen ipzc `de .dligza i`xroteca Ð

ztqez i`de ,ld` ied ikd e`lac ,ziriax

oitiqen ixn`c ,ediinrhl opaxe ,`ed `nlra

.zaya ld`éîð à÷éãxeq` ipzwc `dc Ð

.i`w ziyily otecaäðôåã ìôð éðú÷ãÐ

`l ziriaxe ,da zxzen `idy otec rnync

dl oi`ye :(`,a dkeq) opzc ,dkeq oewiz `ied

zeptc ylyylya `d ,dleqt Ð.dxiyk Ð
àìà
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åàm`e .qpki Ð xfril` iaxk dkld oi` i` elit` ,`zyde Ð opiwqr iab elnca `nlic

ely zen` rax`y it lr s` ,qpki `l zg` dn` elit` opax ixn`c oeik :xn`z

!qpki `l megzd jez zeribne ,zevign ixab eln ik inp ikdÐ oey`x megzd jeza zerlaen

zen` rax`n dvign ici lr `vi xake ixabc dvign wlqzyk `kdc ,inc `lc :xnel yie

rax` el ozil did dzrne ,minkg el epzpy

`l Ð oey`x megza `edy oeike .zexg` zen`

el ozipenegzl xfeg `l` ,zexg` zen` rax`

ciqtd `ly ,zen` rax` zrlada la` .oey`xd

.qpki `l Ð zen` rax` ezqipka

éàãiaxc ab lr s`e Ð dil iraz i`n elnca

,dkeq otecl dnda onwl lqet xi`n

yxtl oi` la` .dcedi iaxk dkldc dil `hiyt

dia jiiy `lc ,dcen xi`n iax elit` mc`ac

xi`n iaxc `nrh epiid e`lc Ð gxai `ny

jixtc `de .(`,bk dkeq) "oyid" wxt wiqnck

o`nl epiid Ð dil opirny in milke mc` :onwl

`ny opiiyig xi`n iaxc `nrhc dkeqa yxtnc

.gxazéãë`de Ð znd lr dng letz `ly

oiyer oi` :(a,bn zay) "dxik" wxta opixn`c

epiid `kd ixyc `d ,zn liaya znl dvign

.'eke ecva oiayeie mc` ipa oi`aÐ mzdyxtnck

,ig liaya xity ied `kdc :wxtn wgvi epiaxe

.dkeqd on z`vl ekxhvi znd gixqi m`y

÷÷ô(a,dkw zay) "milkd lk" wxtaÐ oelgd

dlrnl ied oelg i`dc :qxhpewd yxit

`iade .ld` xeqi` jiiy `l Ð cvd on la` ,bba

ax iab (`,cv onwl) "zebb lk" wxtn di`x

ipia `ceb ltp ,xvg `edda iazi eedc l`enye

ax dixcd` .`nilb dil ecebp :l`eny xn` .ipiae

?ikd carnl il dnl ,l`enyl :jixte .dit`l

:ipyne .'ek dvign xwir cr lhlhn df :xn`de

m`y ,rnyn .`nlra zeripvl ciar l`enyc

dyw ded `l Ð axk lhlhl xqe` l`eny did

aiyg `l :`nl` ,ikd carinl ixy ikidc .icin

`l Ð ax citwc `de .cvd on zeptca ld`

xeq` xaqwc meyn `l` ,zevign ziiyr`

(a,fh) ,dkeqc `nw wxtae .dkeza oicqd lhlhl

axrn dxez xtq e`iad `le egkyc `caer iab

e`iade oicenr iab lr oipicq eqxt xgnl ,zay

ine ?dligzkl eqxt :jixte .ea e`xwe dxez xtq

ld` oiyer oi`y micen lkd :xn xn`de ?ixy

eqxt `l` opiqxb `l i"yx .zaya dlgza i`xr

zeyx jxc e`iad ji` :yexit .jzrc `wlq

y `l` :ipyne .miaxdoi`e .oiqext oipicq e`vn

ji` dil `iyw i`n :cere .mixtqd wegnl d`xp

:cere .miyealn jxc me`iad `nlc ?me`iad

,ld` ziiyr jiiy cvd onc gken oizrnyac

jiiy oelg oeylc cere .dil iziin otec ziiyr`c

:(a,dl dvia) opzck daex` dil ixw bbae lzeka

mz epiaxl d`xpe .daex`d jxc zexit oiliyn

dvigndy `kide ,ld` ziiyr jiiy cvd onc

,dlgza ld` ziiyr aeyg Ð xizdl zlren

lhlhl ixyc l`enyl la` ,ld` `kd dil opiaygc dkeq ly ziyily oteck iede ,citw zevign ziiyr`e .dligzkl ld` ziiyr jiiy Ð zebb lka lhlhl xq`c axle oipicq eqxitc `iddk

ixyc o`ne .ikd carinl ixy ikid dil jixt dedc oky lk ,l`eny xiq` ded i`e .ixzyin ikd e`lac meyn ,ztqez dil aiygc dkeq ly ziriax otec enk ,ld` ztqez `l` aiyg `l Ð

ezkeqa zayy xfril` iax iab (a,fk dkeq) "oyid" wxtae ,`xie` era `ililae `leh era `nniac ixkic ipd iab (`,aw oiaexir) "oilitz `vend"a gkenck ,ixy inp dlrnl Ð ld` ztqez

.opgei iax lyøéàî éáø`d ,dywe .liqtwc xi`n iaxl `nlra `ztqez `l` aiyg `l ikd elit` ,ziyily oteca ixii`c xninl ira `zyd Ð `id dvign e`l `nl` mzd liqtwc

in dligzkl ,siqedl opax xen`c xni` :jenqa jixt i`nc ,dyw mewn lkn j` .xity jixt ikd e`la `l` ,jxtnl ivn dedc :yxit qxphewae .oyie lk`ie dzyiy ick mzd `icda ipzw

dkeq zevn xwirc ,ikda dkeq xykzin `nl` Ð oyie dzyie lk`iy ick xn`wcn ,jixtc i`ce epiidc :xnel yi ok lr !`nlra ztqez `l` aiyg `l liqtwc xi`n iaxlc xn` `d .xen`

ikdc yxtl d`xpe !dingpc dyrn` melk uxiz `l Ð dcedi iax `d xi`n iax `d ipyn ik `zydc :ivewn xydl dyw j` .`ed dligzkl ld` ziiyr ixd ok m`e .elld mixac dylya

die`x dpi` dvign dze`y oeik ,`nlra ztqez `l` aiyg `l ipdnc ab lr s` .dligzkl ixy dingp iab ,dray lk my cenrl dleki dpi`y dkeq ini 'fl xi`n iax lqetc oeik :eyexit

Ð dryl elit` ipdnc oeikc ,xen` in dligzkl ,siqedl opax xen`c xni` :jixt ikd xzae .dry itl gxaz `ny yginl `kilc ,ixy Ð oyie dzyie lk`iy ick :ipzwc `d oke .drayl

.oelgd wwt enk ,dlgzkl ld` ziiyr aiyg
lk
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רלה ezny in` cenr cn sc ± iyily wxtoiaexir
øæòéìà éáøë äëìä äéì àéòáéî÷åzen` izy megzl ueg `viy in :oizipzna xn`c Ð

.qpki Ðéîð à÷éã.ded ixab eln `lcac Ðäéì øîàãly dvign el dyr :ongp ax Ð

qpki xninl dil dnl ,qpkie mc` ipa,mizyd [cr] dvignd dyri :xn`w ikd `l` Ð

.dvign `la envrn `ed qpki jk xg`eäðôåã ìôð.dkeq ly Ðäèîä úà óå÷æé àìå
`lc ab lr s`e .dvxtd cbpk dkeqa el yiy Ð

mewn el zeptl oiekznk dnecc ,oipak ifgin

dkeqdikd elit` Ðexyc jpdl dywe .xeq`

.zaya mc` ipa ly dvign zeyrlìëàéù éãë
ïùéå äúùéådylya dkeq ly dzevn xwir Ð

.elld mixac'åë äèîä úà óå÷æéå:`nl` Ð

.iccd` oiiyw :opikxte .ixyïé÷÷åô ïéà àì íàå
åá.ziad znizq lr siqeny ,dpeal incc Ð

.epgztie xefgi ixdy ,`ed i`xry it lr s`e

äìò øîúà àäå`l` exy `l opax elit`c Ð

.`ed `nlra ztqezc oelg wwt oebk ,siqedl

.dligzkl otec carinl ixy `ziixaeøéàî éáø
ìñåô`ny [`,`k] dkeq zkqna yxtn Ð

.gxazãéáò à÷ éãéî åàìãowzn `lc oeikc Ð

ld` ciarc ab lr s` ,dkeql:xaqwc .ixy Ð

dkeq owzn `lc li`ede .i`xr ld` oiyerÐ

`ki` `aeh izk`e .ixye ,i`xr ld` `l` epi`

"oyie dzyie lk`iy ick" `dc ;dlr jxtinl

opikxt `d !iz`w dkeql dpwzl :`nl` ,ipzw

.`nrhn dil opiwtnc cr ,`aeh ikxit dilr

øéàî éáøì äéì úòîùã øåîéà.liqtc Ðäîäá
gxaz `ny meyn Ð.íãàzrc ea yiy Ð

onewnn oiff oi`y milk e` ,cenrlzrny in Ð

dyer ,ipzwc `ed milke mc` `pz i`de ?dil

.dhnd z` sewfie otec exiag z`åúåidp Ð

.dkeql dl owzn `lcøéàî éáøznwenc Ð

oewiz ied `lc meyne ,diail` `ixyc `dl

.dvign xykd e`lc ,ld`e dvignàáéìà
ïàîãiaxk xn`w `l ,xi`n iax ixyc Ð

oi` oelgd wwt `dc .opaxk `le diax xfril`

.siqedl `l` opax exy `le ,dkeq zevn ea

ïðáø àäå àä àìà`l dptec ltp ipzwc `de Ð

.'ek da cinriúéùéìù ïôåãázeptc izyac Ð

ziyily otec da ciar ike ,ld` iexw oi`Ð

ld` oiyer oi`c opax ecene .ld` dil ieyn

xzen ipzc `de .dligza i`xroteca Ð

ztqez i`de ,ld` ied ikd e`lac ,ziriax

oitiqen ixn`c ,ediinrhl opaxe ,`ed `nlra

.zaya ld`éîð à÷éãxeq` ipzwc `dc Ð

.i`w ziyily otecaäðôåã ìôð éðú÷ãÐ

`l ziriaxe ,da zxzen `idy otec rnync

dl oi`ye :(`,a dkeq) opzc ,dkeq oewiz `ied

zeptc ylyylya `d ,dleqt Ð.dxiyk Ð
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åàm`e .qpki Ð xfril` iaxk dkld oi` i` elit` ,`zyde Ð opiwqr iab elnca `nlic

ely zen` rax`y it lr s` ,qpki `l zg` dn` elit` opax ixn`c oeik :xn`z

!qpki `l megzd jez zeribne ,zevign ixab eln ik inp ikdÐ oey`x megzd jeza zerlaen

zen` rax`n dvign ici lr `vi xake ixabc dvign wlqzyk `kdc ,inc `lc :xnel yie

rax` el ozil did dzrne ,minkg el epzpy

`l Ð oey`x megza `edy oeike .zexg` zen`

el ozipenegzl xfeg `l` ,zexg` zen` rax`

ciqtd `ly ,zen` rax` zrlada la` .oey`xd

.qpki `l Ð zen` rax` ezqipka

éàãiaxc ab lr s`e Ð dil iraz i`n elnca

,dkeq otecl dnda onwl lqet xi`n

yxtl oi` la` .dcedi iaxk dkldc dil `hiyt

dia jiiy `lc ,dcen xi`n iax elit` mc`ac

xi`n iaxc `nrh epiid e`lc Ð gxai `ny

jixtc `de .(`,bk dkeq) "oyid" wxt wiqnck

o`nl epiid Ð dil opirny in milke mc` :onwl

`ny opiiyig xi`n iaxc `nrhc dkeqa yxtnc

.gxazéãë`de Ð znd lr dng letz `ly

oiyer oi` :(a,bn zay) "dxik" wxta opixn`c

epiid `kd ixyc `d ,zn liaya znl dvign

.'eke ecva oiayeie mc` ipa oi`aÐ mzdyxtnck

,ig liaya xity ied `kdc :wxtn wgvi epiaxe

.dkeqd on z`vl ekxhvi znd gixqi m`y

÷÷ô(a,dkw zay) "milkd lk" wxtaÐ oelgd

dlrnl ied oelg i`dc :qxhpewd yxit

`iade .ld` xeqi` jiiy `l Ð cvd on la` ,bba

ax iab (`,cv onwl) "zebb lk" wxtn di`x

ipia `ceb ltp ,xvg `edda iazi eedc l`enye

ax dixcd` .`nilb dil ecebp :l`eny xn` .ipiae

?ikd carnl il dnl ,l`enyl :jixte .dit`l

:ipyne .'ek dvign xwir cr lhlhn df :xn`de

m`y ,rnyn .`nlra zeripvl ciar l`enyc

dyw ded `l Ð axk lhlhl xqe` l`eny did

aiyg `l :`nl` ,ikd carinl ixy ikidc .icin

`l Ð ax citwc `de .cvd on zeptca ld`

xeq` xaqwc meyn `l` ,zevign ziiyr`

(a,fh) ,dkeqc `nw wxtae .dkeza oicqd lhlhl

axrn dxez xtq e`iad `le egkyc `caer iab

e`iade oicenr iab lr oipicq eqxt xgnl ,zay

ine ?dligzkl eqxt :jixte .ea e`xwe dxez xtq

ld` oiyer oi`y micen lkd :xn xn`de ?ixy

eqxt `l` opiqxb `l i"yx .zaya dlgza i`xr

zeyx jxc e`iad ji` :yexit .jzrc `wlq

y `l` :ipyne .miaxdoi`e .oiqext oipicq e`vn

ji` dil `iyw i`n :cere .mixtqd wegnl d`xp

:cere .miyealn jxc me`iad `nlc ?me`iad

,ld` ziiyr jiiy cvd onc gken oizrnyac

jiiy oelg oeylc cere .dil iziin otec ziiyr`c

:(a,dl dvia) opzck daex` dil ixw bbae lzeka

mz epiaxl d`xpe .daex`d jxc zexit oiliyn

dvigndy `kide ,ld` ziiyr jiiy cvd onc

,dlgza ld` ziiyr aeyg Ð xizdl zlren

lhlhl ixyc l`enyl la` ,ld` `kd dil opiaygc dkeq ly ziyily oteck iede ,citw zevign ziiyr`e .dligzkl ld` ziiyr jiiy Ð zebb lka lhlhl xq`c axle oipicq eqxitc `iddk

ixyc o`ne .ikd carinl ixy ikid dil jixt dedc oky lk ,l`eny xiq` ded i`e .ixzyin ikd e`lac meyn ,ztqez dil aiygc dkeq ly ziriax otec enk ,ld` ztqez `l` aiyg `l Ð

ezkeqa zayy xfril` iax iab (a,fk dkeq) "oyid" wxtae ,`xie` era `ililae `leh era `nniac ixkic ipd iab (`,aw oiaexir) "oilitz `vend"a gkenck ,ixy inp dlrnl Ð ld` ztqez

.opgei iax lyøéàî éáø`d ,dywe .liqtwc xi`n iaxl `nlra `ztqez `l` aiyg `l ikd elit` ,ziyily oteca ixii`c xninl ira `zyd Ð `id dvign e`l `nl` mzd liqtwc

in dligzkl ,siqedl opax xen`c xni` :jenqa jixt i`nc ,dyw mewn lkn j` .xity jixt ikd e`la `l` ,jxtnl ivn dedc :yxit qxphewae .oyie lk`ie dzyiy ick mzd `icda ipzw

dkeq zevn xwirc ,ikda dkeq xykzin `nl` Ð oyie dzyie lk`iy ick xn`wcn ,jixtc i`ce epiidc :xnel yi ok lr !`nlra ztqez `l` aiyg `l liqtwc xi`n iaxlc xn` `d .xen`

ikdc yxtl d`xpe !dingpc dyrn` melk uxiz `l Ð dcedi iax `d xi`n iax `d ipyn ik `zydc :ivewn xydl dyw j` .`ed dligzkl ld` ziiyr ixd ok m`e .elld mixac dylya

die`x dpi` dvign dze`y oeik ,`nlra ztqez `l` aiyg `l ipdnc ab lr s` .dligzkl ixy dingp iab ,dray lk my cenrl dleki dpi`y dkeq ini 'fl xi`n iax lqetc oeik :eyexit

Ð dryl elit` ipdnc oeikc ,xen` in dligzkl ,siqedl opax xen`c xni` :jixt ikd xzae .dry itl gxaz `ny yginl `kilc ,ixy Ð oyie dzyie lk`iy ick :ipzwc `d oke .drayl

.oelgd wwt enk ,dlgzkl ld` ziiyr aiyg
lk
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רלו
ezny ina cenr cn sc ± iyily wxtoiaexir

àéù÷ íãàà íãà àìàipzc `dc ,zxn`wck `vexzl `ki` dhn` dhn `nlyac Ð

dhnd z` sewfielre znd lr dng letz `ly ipzw `dc .xn`w ziriax oteca Ð

dzyie lk`iy ick" ipzw `d ,mc` `l` ,iz` dkeq ixeyk`l e`l :`nl` ,oilke`d

.dkeq zevn od elld mixac dylyc ,mzd dinwe` dkeq zaeg dia wtinl :`nl` ,"oyie

otec i`c ,dxiqg `ied iyily otec :`nl`

ziriaxs`e .opixn`ck da `lqtin ded `l Ð

ld` ciarc ab lr.ixy Ðúòãìcnerdy Ð

.xeq` my edecinrd dvign myly rcei my

úòãì àìù`kil ld` ziiyr meync .xzen Ð

ilk la` .jka oipa jxc oi`c ,xninljxc Ð

.xeq` ziyily otec ,jkld ,`ed jka oipaàìù
äåä úòãìmevaw dn lr miyp`d erci `l Ð

.myàäéî àãñç áørawpe ,dvignd dyry Ð

.rci `d ,odn cg`a myäåä ïéðîä ïî àìùÐ

dvignd iyera.àéî åìéòàãmiaxd zeyxn Ð

mericedy ,zrcl myl erawede ,cigid zeyxl

.oivawp md jklyé÷éæ.eed `ax lye .zecep =

à÷úñéø.miaxd zeyx ,xird aegx Ðéãäá
äé÷øéôî àáø éúàãirneyc cecb dide Ð

jeza o`iade yny olhp ,eixg` oi`a dyxcd

.oi`ad zevignàúñôñà.d`eaz ly zgy Ð

äðùîúåùøá àöéù éîzecrl oebk Ð

dnkg e` ,xdpd one qiibd on livdl e` ,ycgd

.clil d`adäùòî äùòð øáëjixv jpi`e Ð

.jlilçåø ìëì äîà íéôìà åì ùémewnn Ð

.el xn`pyàöé àì åìéàë.`xnba yxtn Ð

ïîå÷îì ïéøæåç.`xnba yxtn Ð`xnbéàî
àöé àì åìéàëoiicr `dc ,`vi `l i`ce `d Ð

.opiqxb ikd :`ed megzd jezaéëä äáø øîà
àì åìéàë åìù íåçúä êåúá äéä íàå øîà÷

éîã åúéáî àöé"`vi `l eli`k" i`d :xnelk Ð

jeza oiicr did m` :xn`w ikde ,i`w ezia` Ð

ezia megz.gex lkl dn` mitl` el yi el xn`py mewnn opixn` `le .dligzak gex lkl dn` mitl` ezian el yi jkl ,eilbx xwr `l eli`k `ed ixde ,ezial xfeg Ðàèéùô
.inc eziaa `ed eli`k ,megzd on `vi `l oiicrc oeikc Ðø÷òã ïåéë àîéúã åäîgex lkl mitl` el xn`py mewnn dil oewz opaxe ,zeyxa z`vl Ði`wc ab lr s` ,inp `kd Ð

enegzawtinl ira i`e ,mzdn dil cecnil Ð.ol rnyn `w ,wetil Ðàì åìéàë åìù íåçúä êåúá ïéòìáåî íéîëç åì åðúðù ïéîåçú åéä íà øîà÷ éëä øîà àééç øá éîéù áø
éîã åîåçúî àöé`vi `l eli`ke ,opiwqr enegzn `vi xakya oizipzn :xnelk Ðmegzd jeza did m` i`ne .`xwirn jzrc `wlq dedck ,i`w oinegz` Ðeid m` :xn`w ikd Ð

ezia megz ly mitl` jezl zeqpkp el xn`py mewn gex lkl el zepezpd mitl` oze`.dligzak `ed ixde ,ezia cr jlede ,inc enegzn `vi `l eli`k Ðäòìáä øáñ éîéù áø
àéä àúìéîdinegz ebl dil ehnne ,dinegza orlainc oeike Ðeli`k ivexzl ivn `l ,jkld ,`id `zlin e`l xaq daxe ,`ed `negzn wtp `lc o`nke ,`negz cgk edl eed Ð

`vi m`c ,megzl ueg `vi xakya oizipznc `vi `l`ed gwit i`e :(a,`n) lirl ircxdp epzc `d dil zil daxe .el xn`py mewnn el dpwe ,ezia zziay ciqtd Ð,enegzl liir Ð

.ely megzd jeza oirlaen minkg el epzpy oinegz eid m` :opiqxb ediiexzae ,dil iwen enegzn `vi xakya iniy ax oiae dax oiac `pixg` `pyila iqxbc zi`e .lr lrc oeike

dpeny elek meid lk el eidiy ,`negz cgk drlad edl `ieyn `l daxlc :ibilt `dae .enegzn `vi `l eli`k :opiqxb iniy axcae ,ezian `vi `l eli`k :opiqxb daxca ,`l`

enegz jez cr el oipzipd oinegz dil ehnn ik :`l` .dn` sl`iniy axe .dligzak gex lkl ezian mitl` el yie ,xg` mewna dziay dpw `le ,llk ezian `vi `l eli`k ied Ð

,oebk .sl` dpenyl aexw el yie ,oey`xd enegz ciqtd `le opixn` enegzn `vi `l eli`k la` ,el xn`py mewna dziay dpw i`ce `l` opixn` `l ezian `vi `l eli`k :xaq

`zlin e`l xaq daxe .`negz `cgk inegz edlekl edl `ieyn oinegz zrladc .mitl` oldle eziane ,mitl` eziale myne ,mitl` axrnle ,mitl` gxfnle el xn`py mewnn

.el xn`py mewna s` dziay el yic `lewl dil opiayg `vei la` ,ciqtd `l enegz xnele ,`cixb megz` `vi `l eli`k mwezin `l jgxk lr ,jkld ,cg `negz edpieeyl `id

.dligzak `ed ixde ,xn`w ixnbl `vi `l eli`k ,`l`'åë àöîð àì íéôìà úòáøàî úåçô äââ ìòå íéôìà úòáøà äëåúù äøòîá úáù åìéà äîåjldny dcen dz` i` :xnelk Ð

.mitl` dbb cvle ,mitl` gxfn cvl dl dveg el ozep gxfnd gztn .axrnl gzte gxfnl gzt ,dizevw ipya dl yi migzt ipy dxrn mzq .cv lkl mitl` dl dvege dbb z`

dhnln zeagxzne dbb cvl oirteyn dilzeky oeik ,mitl` zrax`n zegt dbbc oeike .mitl` dbb cvle ,mitl` axrnd cvl dl dveg ozep axrnd gztn oke`vnp ,dzirwxwa

dbb lk jldl lekiy ,dvxiy odn dfi`a z`vl `a m`y dcen dz` i`e ,axrnd gztn `veiyk dbb lr el yiy mitl` jeza zerlap igxfn gztn `viyk dbb lr el yiy mitl`

gxfn gzta `vie ,zenily mitl` zrax` dbb ded eli`e .cgk ze`ivid ipy inegzl ieyn oinegz zrladc meyn ,cv lkl dn` mitl` dl dvegedbb cvl jldl leki epi` Ð

zeiaxrn mitl`a jldl dvex did m`e ,mitl` `l`.ipyil ediiexzl `iywe ,`id `zlin `nl` .iaxrn gzt jxc z`vle xefgle axrna qpkile ,awrd lr xefgl jixv did Ðàìå
'åë êì éðùipwc oeik ,jkld ,dipyd dziay zevign xie`a zay `l oizipzn iab la` .`negz cg eed lirl irlainc oeike ,dl ez`w dziay `cg zngn oinegz ipy inp `kd Ð

`ziixza dziay dld`lde my elky mewnn jled epi` enegz jezl eqpkp elit`e ,mitl` el xn`py mewnn `l` el oi` megzl ueg `vic `kide .`ziinw dziay dil zil ez Ð

zerlaen m` .dil zi` i`d e` dil zi` i`d e` `l` ,zeziay izy dil opiadi `l dipy zevign xie`a zay `lc oeik :uxzn ikd `pixg` `pyille .melk,ezia zziay dil zi` Ð

zerlaen opi` m`e .enegza qpkile `al ick `l` el xn`py mewnn el oi`e.oebd d`xp oey`xd oeyle .ezia ciqtde enewn dpw Ð
àäå
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc oiaexir(iyily meil)

:dywne `xnbd dayàéL÷ íãàà íãà àlàzeywdl yi oiicr - ¤¨¨¨©¨¨©§¨
zcnrd ici lr zaya dvign ziiyr oiprl zeziixad oia dxizq

.dxizn dipyde z`f zxqe` zg`d `ziixady ,mc`
:`xnbd zvxznàéL÷ àì énð íãàà íãàly dvign oiprl s` - ¨¨©¨¨©¦Ÿ©§¨

odn zg` lky itl ,zeziixad oia dxizq zeywdl oi` mc` ipa
.xg` ote`a zwqerïàkdyera zwqer ,zxqe`d `ziixad - ¨

dvignúòãìedecinrd dvign zxezay rcei cnerd mc`dy - §©©
.zaya mc` ici lr dvign zeyrl xeq` dfk ote`ae ,o`kïàk- ¨

dvign dyera zwqer ,dxiznd `ziixadúòcî àlLoi`y - ¤Ÿ¦©©
zeyrl xzen df ote`ae ,dvign jxevl edecinrdy rcei mc`d

.zaya mc` ici lr dvign
:`xnbd dywnàäådyrnd ixde -éàìéðç éaøc déøa äéîçð éaøc §¨§©¦§¤§¨§¥§©¦£¦©

äåä úòãìdvign ziiyr jxevl md mi`xwpy miyp`d erci - §©©£¨
.dfk ote`a dvign zeyrl ongp ax xizd cvike ,dingp iaxl

:`xnbd zvxznäåä úòcî àlLe`xwpy miyp`d erci `l - ¤Ÿ¦©©£¨
.dvign ziiyr jxevl
:dywne `xnbd dayàcñç áøef dvign dyryäåä úòãì àäéî ©¦§¨¦¨§©©£¨

cvik ok m`e ,my micner md dvign jxevly did rcei ixd -
.ef dvign mnr zeyrl did leki

:`xnbd zvxznäåä ïéðnä ïî àlL àcñç áø`cqg ax did `l - ©¦§¨¤Ÿ¦©¦§¨£¨
.lreta dvignd ziiyra mdnr dpnp

:mc` ipa ici lr dvign ziiyr oipra eidy miyrn d`ian `xnbd
àððb éða eäðä,dteg ipa -àiî eìéòàczaya min eqipkdy - ©§§¥§¨¨§©¦©¨

,cigid zeyxl miaxd zeyxnajez,íãà éða ìL ävéçîercie §§¦¨¤§¥¨¨
.dvign ziiyr jxevl my mecinrdy miyp`d mze`eäðécâð- ©§¦§

mze` dkdìàeîL.zecxn zkneøîà íà ,øîàxzeny minkg §¥¨©¦¨§
mc` ipa ly dvign zeyrlúòcî àlLike ,micnerd miyp`d ¤Ÿ¦©©

eøîàés` ok zeyrl xzenyúòãì.micnerd Ÿ§§©©
é÷éæ eäðä,`axl mikiiyd xer ly zecepa did dyrn -äåäc ©§¦¥©£¨

àæBçîc à÷zñéøa ïééãL,`fegn ly xird aegxa miklyen eidy - ¨§¨§¦§§¨¦§¨
zeyxl zaya mqipkdl did xeq` jkitle ,'miaxd zeyx' didy

.cigiddé÷øétî àáø àúàc éãäaon ezial `ax ay xy`k - ©£¥§¨¨¨¨¦¦§¥
,eze` mieln dyxcd irney eide ,zqpkd ziaa xqny dyxcd

déìäéð eäðéìòàmqipkde zecepd z` `ax ly eyny lhp - ©£¦§¦£¥
.`ax z` mielnd miyp`d ly dvignd jeza cigid zeyxl

ìeäðéìéiò éòa éúéøçà àzaLaey eid mivtg d`ad zaya - §©©¨©£¦¦¨¥©§¦§
,mc` ipa ly dvigna zecepd qipkdleäì øñàå,ok zeyrl `ax §¨©§

meynúòãìk déì äåäcmc` ipa ici lr dvign dyerk df ixd - ©£¨¥¦§©©
,ef dpeek lr md mircei xaky itl ,mzrcløeñàå.ok zeyrl §¨

`xen`dàðáéz déì eìéòà ,éåìzeyxn oaz el miqipkn eid - ¥¦©¦¥¦§¨
le ,mc` ipa ly dvign ici lr ,cigid zeyxl miaxdéøéòæeid §¦¦

dfk ote`a miqipknàzñtñà,zgy dcera dxvwpy d`eaz - ©§©§¨
le .dnda lk`n jxevlàéiç øa éîéL áøjk miqipkn eidàiî- ©¦¦©¦¨©¨

dvign jxevly miyp`d mircei eid `l el` mipte` lka j` .min
.my micner md

äðùî
zeyxa megzl uegn zaya `viy mc` ly epica zwqer ef dpyn

.minkg
àöiL éîzaya megzl uegnúeLøacirdl jldy oebk ,minkg ¦¤¨¨¦§

,zeytp livdl jldy e` ,dpald yecig lrBì eøîàåjldn ecera §¨§
yäNòð øákdäNòîz` oic zia eyciw xaky ,epiidc ,jxvpd §¨©£¨©£¤

cer jixv epi` `linne ,dpkqa eidy el` elvip xaky e` ,ycegd
,jlilBì Léjlil zeyxçeø ìëì änà íétìà`ed eay mewnd on ¥©§©¦©¨§¨©

.z`f el exn`y drya dzr cner
eäéä íàoiicríeçzä CBúacer jixv epi`y edericedy drya ¦¨¨§©§

df ixd ,jlilàöé àì eléàk.llk §¦Ÿ¨¨
íéàöBiä ìkick megzl uegn zayaìéväìzeidl mi`yx ,zeytp ¨©§¦§©¦

ïîB÷îì ïéøæBç.zaya §¦¦§¨

àøîâ
eli`k megzd jeza did m`' dpynd ixac z` zx`an `xnbd

:`xnbd zxxan .'`vi `léàîdxne`a dpynd zpeek `id dn - ©
yäéä íàoiicr mc` eze`íeçzä CBúaepecl yiàöé àì 'eléàk' ¦¨¨§©§§¦Ÿ¨¨

jeza `ed cner oiicry xg`n ,`vi `l i`cea ixd ,enegzn
.megzd

:`xnbd zx`anäéä íà ,øîà÷ éëä ,äaø øîàmc` eze`CBúa ¨©©¨¨¦¨¨©¦¨¨§
d.éîc Búéa CBzî àöé àì eléàk ,BlL íeçzzpeek oi` ,xnelk §¤§¦Ÿ¨¨¦¥¨¥

`vi `l eli`k `l` ,enegzn `vi `l eli`k epecl yiy dpynd
eze` ep` mipc ,ezian dn` sl` wgxzpy ote`a ,oebk .ezian
oi`e ,gex lkl dn` miitl` ezian jldne ,llk `vi `l eli`k
myn jldn didie el xn`p eay mewna dziay dpwy mixne`

.gex lkl dn` miitl`
:`xnbd dywnàèéLtdpew epi` ezia megzn `vi `le xg`ny §¦¨

.eziaa cner eli`k epecl yie ,xg` mewna dziay
:`xnbd zvxznàîéúc eäî,xnel jzrc lr dlrz `ny - ©§¥¨

cø÷ò ø÷òå ìéàBäuegn `vil zpn lr eilbx z` xwry oeik - ¦§¨©¨©
eay mewna ycg dziay mewn minkg el epwz ,zeyxa megzl
miitl` myn jlil i`yx `die ,cer jlil jixv epi`y el xn`p¤¤©

,mitqep dn`ïì òîLî à÷,ok oicd oi`y dpynd epl drinyn - ¨©§©¨
ezziaya `ed cner megzd on `vi `l oiicre xg`n `l`

.eziaa rawy dpey`xd
:dpynd ixac xe`iaa ztqep drc d`ian `xnbdøa éîéL áø©¦¦©

eéä íà ,øîà÷ éëä ,øîà àéiçdïéîeçzmiycgdíéîëç Bì eðúpL ¦¨¨©¨¦¨¨©¦¨§¦¤¨§£¨¦
íeçzä CBúa ïéòìáeîmcewd,BlL`ed ixdBîeçzî àöé àì eléàk §¨¦§©§¤§¦Ÿ¨¨¦§

`l` ,enegz jezn `vi xaky ote`a xaecn ok` ,xnelk .oey`xd
aeyl `ed i`yxy jk oiprl enegzn `vi `l eli`k eze` mipcy
m` ,`id jk 'megzd jeza did m`' dpynd ixac zpeeke .ezial
i`yx ,oyid enegz seqn dn` miitl` jeza cner ycgd enegz
mitl` zyelyk xird on jldy oebke .ezial jlile aeyl `ed
dzr minkg el epzp ,cer jlil jixv epi`y my edericede dn`
dn` miitl` epnn jlil `ed i`yxe ,df mewna dycg dziay
jezl qpkdl `ed i`yx exir cvl jli m`e xg`ne .gex lkl
llk `vi `l eli`k eze` mipc ,dnegz ly dn` miitl`d
ezziayl xfege ,ezial cr jlil `ed i`yxe ,xird inegzn

.gex lkl ezian dn` miitl` el yie ,dpey`xd
:mzwelgn zxaq z` zxxan `xnbdéâìôéî÷ éàîaewlgp dna - §©¨¦§§¥

ixac z` yxtn dax oi` recn ,xnelk .`iig xa iniy axe dax
el epzpy megzdy ote`a xaecny ,iniy ax zhiyk dpynd

.oey`xd enegza rlaen minkg
:`xnbd zx`anøáñ øîy ,xaeq `iig xa iniy ax -úòìáä ©¨©©§¨©

àéä àúléî ïéîeçzmirlaend oinegzy ,xnelk ,ynn da yi - §¦¦§¨¦
did m`y ,yxtn `ed jkitle ,cg` megzk mipecip el`a el`
eze` mipc oey`xd enegza rlaen minkg el epzpy megzd

.ezial aeyl `ed i`yxe ,oey`xd enegzn `vi `l eli`køîe©
øáñoinegz zrlady ,xaeq daxe -àéä àúléî åàìda oi` - ¨©©¦§¨¦

epi` jkitle ,cg` megzk mirlaend oinegz oecl oi`y ,ynn
on `vi xaky ote`a zwqer dpyndy iniy ax ixack yxtl leki
jxved `l` ,ixnbl oey`xd enegz z` ciqtd ok m`y ,megzd

.oey`xd enegza cner `ed oiicry ote`a cinrdl
mpi` el`a el` mirlaend oinegzy xaeqd daxl dywn iia`

:cg` megzk mipecipàøañz àì zàå ,äaøì éiaà déì øîà̈©¥©©¥§©¨§©§Ÿ¦§§¨
àéä àúléî ïéîeçz úòìáäcoinegzy xaeq jpi` dz` ike - §©§¨©§¦¦§¨¦

jixv gxkda ixde ,cg` megzk mipecip el`a el` mirlaend
,jka zecedl dz`úáL eléà äîemc`dëBúaL ,äøòîallg yi ¨¦¨©¦§¨¨¤§¨

lyíéôìà úòaøà,dn`åeli`dbb ìòyi dxrnd lyúBçt ©§©©£¨¦§©©¨¨
,änà íéôìà úòaøàî,bbd cvl mirteyn dxrnd ilzeky itl ¥©§©©£¨¦©¨

öîð àìdlek úà Cläî àmc` eze` i`yxy dcen jpi` ike - Ÿ¦§¨§©¥¤¨
,dxrnd ly dbb xeriy lk z` jldn zeidlåzeidl i`yx ok §
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc oiaexir(iriax meil)

ïðúäådpyna epipy ixde -(:ap oldl)uegn `viy mc` iabl , §¨§©
epi` zg` dn` `vi m` elit` minkg zrcly ,cifna megzl

eli`e ,qpkdl i`yx,øîBà øæòéìà éaø`vi m`íézLizy - ©¦¡¦¤¤¥§©¦
,zen`ñðkém` la` ,megzd jezl qpkdle aeyl `ed i`yx - ¦¨¥

`viìLL,zen`.ñðké àì:`xnbd zxxanéàîmrhd `ed dn - ¨ŸŸ¦¨¥©
,zen` izy ly df xeriyaåàìy ,xnel oi` m`d -øæòéìà éaø ©©¦¡¦¤¤

déîòèì,ezhiyk xaeq -øîàcote` iabl ,jenqa oldl dpyna §©§¥§¨©
,megzl uegn `veil minkg epzpy zen` rax` zcicnàeäå'§

,'ïòöîàaeli`k megzl uegn `viy mc`d z` oecl yiy ,epiidc §¤§¨¨
,zen` rax` lr zen` rax` ly reaix rvn`a cner `ed

.cv lkl zen` izy `l` jlil i`yx epi` jkitleåezhiyl `vnp §
yúBnà òaøàzeycgdïðaø déì eáäéc`veil minkg el epzpy - ©§©©§¨£¥©¨¨

,megzl uegeîc ïòìaéîc ïàîkenegz jeza zerlaen od eli`k - §©§¦©§¨¨
zen` izy jlil xfril` iax ixacl `ed i`yxy oeik ,oey`xd
dn` miitl` megzl cr ribn `ed jk ici lre ,ezcinr mewnn
yi dfl df miweac minegzdy itle ,mcewd ezziay mewn ly

.mirlaenk mze` oecløîà÷å,dpyna xfril` iax xn` jk lre - §¨¨©
e aeyi enegzn zen` izy `vi m`yàîìà .ñðkécenll yi - ¦¨¥©§¨

y ,jknàéä àúléî ïéîeçz úòìáäel` mirlaend oinegzy - ©§¨©§¦¦§¨¦
zevign xie`a dligzn zay `ly s` ,cg` megzk mipecip el`a

.dax ixack `lye ,ipyd megzd
:iia` ly eziiyew lr dywn `xnbdøîàäðç øa øa äaø déì ¨©¥©¨©©¨¨

øîì déì záúBî÷ øæòéìà éaøcîe ,éiaàìxfril` iax ixacn ike - §©©¥¦§©¦¡¦¤¤¨§©§¥§©
,dpyna my minkg eilr ewlgp ixde ,dax lr dz` dywn
enegzl aeyl i`yx epi` zg` dn` `vi m` elit`y md mixaeqe

.llk dliren oinegz zrlad oi` mzhiyly `vnpe ,oey`xd
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`ïéàixacn eilr ip` dywn ok` - ¨©¥¦

meyn ,xfril` iaxøîc dépéî éì òéîLcc ,daxn izrny -ïàk ãò ¦§¦©¦¦¥§©©¨
øæòéìà éaøc déìò ïðaø éâéìt àìlr dpyna minkg ewlgp `ly - Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤

,xfril` iax ixacàlàmegzl ueg `veiaìjxev,úeLøä øáã ¤¨§§©¨§
,xefgl i`yx epi` zg` dn` `vi m` elit`y mixaeq md dfay

,oinegzd zrlad el dliren oi`eìáà`veiadéì eãBî äåöî øáãì £¨¦§©¦§¨¥
el`a el` mirlaend oinegzy xfril` iaxl minkg micen -
xacl `viy mc`a zwqer epzpyne xg`ne .cg` megzk mipecip
da dliren oi`y dax xaeq recn denzl yi ok m` ,devn

.oinegz zrlad
:dpyna epipy.ïîB÷îì ïéøæBç ìéväì ïéàöBiä ìëå§¨©§¦§©¦§¦¦§¨

:`xnbd dywnàáeè eléôàåmi`veid ewgxzp m` elit` ike - ©£¦¨
,xefgl md mi`yx mnewnn ax wgxn livdlàLéø zøîà àäå- §¨¨§©§¥¨

zeyxa megzl uegn `veidy ,dpynd ly `yixa epipy ixde
el yi minkgänà íétìà,gex lklàì eúåxzei `le -. ©§©¦©¨§Ÿ

:`xnbd zvxzn,áø øîà äãeäé áø øîàjlil mi`yx md oi` ok` ¨©©§¨¨©©
dpynd zpeeke ,micner md eay mewnd on dn` miitl` `l`

epiid 'onewnl oixfeg'.ïîB÷îì ïéiæ éìëa ïéøæBçLlr s`y ,xnelk ¤§¦¦§¥©¦¦§¨
ilk z` mnr gwil md mi`yx mewn lkn dnglnd dniizqpy it

.micner md eay mewna mgipdl mikixv mpi`e ,mzngln
:'`aeh elit`e' `iyewd lr dywn `xnbdàéLe÷ éàîemewn dn - ©§¨

mi`veidy zyxtnd dpynd ly `yixd on dxizq zeywdl yi
mi`veid lky' `tiqd oial ,dn` miitl` `l` mdl oi` zeyxa

,'mnewnl mixfeg livdlàîìécmi`veid oicy ,xnel okzi ixd - ¦§¨
ìéväìmixkpa mgldle l`xyi z`éðàLmi`veid oicn dpey - §©¦©¦

dpynd ly `yixdy xnel okzi ,epiidc .devn ipiipr x`yl
z`veid zcliin e` ,ycegd zecr cirdl `veid mc`a zwqer
mdl epzp el` lky ,dnecke xdpd on livdl `veid e` ,clil
xefgl mi`yx mpi` j` ,gex lkl dn` miitl` megz minkg
mpi`y itl ,dn` miitl`n xzei `ed wegx m` ,oey`xd mnewnl
mgldl mi`veia zwqer dpynd ly `tiqd la` ,jkl mikixv
dwegx m` elit` mxirl aeyl minkg exizd mdle ,mixkpd liga
etcxi `ny yegl yiy itl ,dn` miitl`n xzei mdn `id

.mebiyie mdixg` miaie`d
:xg` ote`a dziiyew z` `xnbd zyxtn jkitleàéL÷ éà àlà¤¨¦©§¨

`tiqd lr zeywdl yi m` -lky' x`azp day dpynd ly
,'mnewnl mixfeg livdl mi`veidàéL÷ àä.zeywdl yi jk - ¨©§¨

ïðúcdpyd y`x zkqna epipyy -(:bk)uegn mi`veid iabl , ¦§©
,dpald yecig lr cirdl ick zaya megzläðBLàøa,dligza - ¨¦¨

,dpwzd mceweéä àìmicrdíMî ïéææzia elaiw eay mewnd on - Ÿ¨¨¦¦¨
jyna ,micrd z` oic,Blek íBiä ìkmegzl uegn `veidy itl ¨©

.zen` rax` `l` el oi`ïäì LiL ,ï÷fä ìàéìîb ïaø ïé÷úäzeyx ¦§¦©¨©§¦¥©¨¥¤¥¨¤
jldlàìå .çeø ìëì änà íétìàaeøîà ãáìa elàyiy minkg ©§©¦©¨§¨©§Ÿ¥¦§¨¨§

,gex lkl dn` miitl` mdläîëç eléôà àlà[zcliin-]äàaä ¤¨£¦£¨¨©¨¨
ick megzl uegn zayaå ,ãléìokàaäick megzl uegn zaya §©¥§©¨

ñéébä ïî ìéväì[mixkp lig-]øäpä ïîeshye eizecb lr dlry §©¦¦©©¦¦©¨¨
,xird z`,ä÷éìcä ïîe ,úìBtnä ïîeel` lk,øéòä éLðàk ïä éøä ¦©©¤¦©§¥¨£¥¥§©§¥¨¦

,xird lka jldl md mi`yxeådfl sqepaìëì änà íétìà ïäì Lé §¥¨¤©§©¦©¨§¨
.çeø©

mpi` qiibd on livdl mnegzn mi`veid ike :zeywdl yi jk lre
dn` miitl` `l` jldl mi`yxàì eúå,xzei `le -zøîà àäå §Ÿ§¨¨§©§

y epizpyna epipy ixde -,ïîB÷îì ïéøæBç ìéväì ïéàöBiä ìk̈©§¦§©¦§¦¦§¨
rnyneàáeè eléôàmd mi`yx ax wgxnl e`vi m` elit`y - £¦¨

.mnewnl aeyl
:`xnbd zvxzn ef `iyew lre,[áø øîà äãeäé] áø øîàzpeek oi` ¨©©§¨¨©©

`l` ,dn` miitl`n xzei elit` xefgl md mi`yxy epzpyn
dzpeekïéøæBçLmd,ïîB÷îì ïéiæ éìëamd micner m`y ,epiidc ¤§¦¦§¥©¦¦§¨

ilkyk mnewnl xefgl md mi`yx mxirl dn` miitl` jeza
.dzr micner md eay mewna mgipdl mikixv mpi`e ,mdilr mpiif

:dfa xzidd mrh z` zx`and `ziixa `xnbd d`ianeàéðúãk¦§©§¨
,`ziixaaäðBLàøa,dpwzd mcew ,dligza -eéäon mixfegd ¨¦¨¨

zaya dnglndïéçépîz`Ceîqä úéaa ïðééæ éìkxzeiaäîBçìly ©¦¦§¥¥¨©©¦©¨©¨
.uegan xirdúçà íòtilk z` egipde dnglnd on exfgy xg`l ©©©©

,dnegl jenqd ziaa mpiifïäa eøékädà eôãøå íéáéBà,íäéøç ¦¦¨¤§¦§¨§©£¥¤
eñðëðåick zia eze`l mingeldìBhéìz` myneñðëðå ,ïðééæ éìk §¦§§¦§¥¥¨§¦§§

dïäéøçà íéáéBàe ,xv ziad dide ,ziale÷çcmingeld,äæ úà äæ §¦©£¥¤¨£¤¤¤
eâøäM änî øúBé äæ úà äæ eâøäåd mdaäòL dúBàa .íéáéBà §¨§¤¤¤¥¦©¤¨§§¦§¨¨¨

eðé÷úä,minkgeäiLmingeld,ïðééæ éìëa ïîB÷îì ïéøæBç`le ¦§¦¤§§¦¦§¨¦§¥¥¨
.dnegl jenqd ziaa megipi
:sqep uexiz d`ian `xnbdàéL÷ àì ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø- ©©§¨©¦§¨¨©Ÿ©§¨

zwqer odn zg` lky itl ,zeipynd oia dxizq zeywdl oi`
.xg` ote`aïàkmingell dxiznd dpyd y`x zkqna dpynd - ¨

ote`a zwqer ,xzei `le dn` miitl` xefglúà ìàøNé eçvpL¤¦§¦§¨¥¤
,íìBòä úBneà,mdixg` mixkpd etcxi `ny yegl oi` jkitle ¨¨

.dn` miitl`n xzei jldl mdl xizdl jixv oi`eïàk,epzpyn - ¨
ote`a zwqer dn` miitl`n xzei elit` xefgl dxizndeçvpL¤¦§

ïîöò úà íìBòä úBneàeaeyi `ny yegl yie ,l`xyi z` - ¨¨¤©§¨
elit` ,mxirl cr aeyl minkg mdl exizd ok lre ,mda englie

.daxd dpnn md miwegx m`
l`xyi mr minglpd mixkp iabl mitqep mipic d`ian `xnbd

:zayaeøvL íéøëð ,áø øîà äãeäé áø øîà[xevn elihd-]ìò ¨©©§¨¨©©¨§¦¤¨©
úBøééòlyïéà ,ìàøNél`xyiïéàöBédnglnl,ïðééæ éìëa íäéìò £¨¦§¨¥¥§¦£¥¤¦§¥¥¨

.úaMä úà ïäéìò ïéìlçî ïéàå§¥§©§¦£¥¤¤©©¨
éëä énð àéðz,`ziixaa s` jk epipy -'åëå eøvL íéøëðzexiir lr ©§¨©¦¨¦¨§¦¤¨

z` mdilr millgn oi`e opiif ilka mdilr mi`vei oi` ,l`xyi
,zaydeàaLk ,íéøeîà íéøác änamgldl mixkpdïBîî é÷ñò ìò ©¤§¨¦£¦§¤¨©¦§¥¨

,lly lelyl -ìáàm`eàamixkpdúBLôð é÷ñò ìòzpn lr - £¨¨©¦§¥§¨
,bexdlïéàöBél`xyi.úaMä úà ïäéìò ïéìlçîe ,ïðééæ éìëa ïäéìò §¦£¥¤¦§¥¥¨§©§¦£¥¤¤©©¨

øôqì äëeîqä øéòáeixr oia zwqtn ef xiry epiidc ,leabl - §¦©§¨©§¨
,zene`d ixrl l`xyieléôàm`eàa àìmgldl mixkpdé÷ñò ìò £¦Ÿ¨©¦§¥
é÷ñò ìò àlà úBLôð[mdn lehil zpn lr-]ïéàöBé ,L÷å ïáz §¨¤¨©¦§¥¤¤§©§¦

l`xyi,úaMä úà ïäéìò ïéìlçîe ,ïðééæ éìëa ïäéìòyegl yiy itl £¥¤¦§¥¥¨§©§¦£¥¤¤©©¨
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המשך פעמוד רנד

ezny in` cenr dn sc ± iyily wxtoiaexir
øîåà øæòéìà éáø ïðú àäåzen` izy megzl ueg `viy in Ðyly la` ,qpki Ðzen` rax` iab oizipzna xn`c dinrhl xfril` iax e`l ?hwpc `xeriy i`d i`n .qpki `l Ð

enegza el zeweac eizen` izyc oeik ,megzl ueg zen` izy `viy df ,jkitle .zen` izy eiciv lkl el yiy ,orvn`a `edc megzl ueg `veil minkg epzpyiaxl dil `xiaq Ð

qixbc o`ne .xcdnl dil ixq`w `l `dc ,il `xidp `l `xza `pyill la` ,dizaeiz `ied `nw `pyill .`id `zlin :`nl` .qpkil xzene ,enc dinegza orlaenc o`nkc xfril`

ixy ikd elit`e ,zeweac `l` zerlaen eed `l `dc oeikc yxtn dlorlainc `kide ,`ed lecb xac drlad dpin rny Ð.ied `negz cg Ðøîì äéì úáúåà øæòéìà éáøãîåÐ

.oizipzna dilr opax ibilt `däåöî øáãì
äéì åãåîxac zeyxa `viy inc oizipzne Ð

`l drladc lirl dax xn`we ,`ed devn

.`ipdnàáåè åìéôàå!?mitl` zrax`n xzei Ð

orlain `lc `kid :`yix zxn`de :dinzaÐ

.`l eze ,dil zi` mitl`øîà äãåäé áø øîà
áø`l` ixy `lc ,`aeh elit` `niz `l Ð

,opiif ilka oixfegc opirny`l `z` `de .mitl`

opiif ilk ekilyi dyrn dyrpc oeik opixn` `le

`nrhe .ozxfga zay ellgi `le ,odilrn

.onwl yxtnéðàù ìéöäì àîìéã`viy ine Ð

oizipznc zeyxazecra inwe`l `ki` Ð

livdl `ad la` .clil d`ad dnkgae ,ycgd

miaie`n,eixg` etcxi miaie` `ny yegl yi Ð

.xirl eqpki inp `aeh elit` ,jkldïéææ åéä àì
íùîycgd lr cirdl megzl ueg oi`veia Ð

,oiff eid `l .(a,bk) dpyd y`x zkqna ,ixiin

.zen` rax` `l` el oi` megzl ueg `viy inc

'åë ñééâä ïî ìéöäì àáäåeze mitl` :xn`we Ð

oixfeg livdl oi`veid lk ipzw oizipzne .`l

.`aeh elit`e ,onewnlïðééæ éìë íéçéðîÐ

.dnegl ueg oi`veny oevigd ziaa ,ozxifga

íéáéåà ïäá åøéëäetcxe ,xirl ueg e`viy Ð

.odixg`åñðëðopiif ilk lehil oi`veid Ð

.df z` df ewgce ,xv ziadeìàøùé åçöðÐ

.`l eze mitl`íìåòä úåîåà åçöðoixfeg Ð

.`aeh elit` onewnlïäéìò ïéàöåé ïéàÐ

.oenn iwqr lr mixkp e`ayk onwl yxtnck

øôñìleabl l`xyi leab oia zlcany xir Ð

myne deckli `ny mdilr oi`vei ,zene`d

.mdiptl yakil ux`d dgep `dzàîåâøúi` Ð

.xtql dkenq `iedc laaa xir `id efàòãøäð
zexiirle ,cg` cvn mixkpl dkenq dzidy Ð

.ipy cvn dleb ipa oda oiayeiyåàá àì íäå
'åë.livdl envr cec xqn ok it lr s`e Ðéà

øåñà éà éøù.dzid zaye Ðúéáå ìàåîù éøä
íéé÷ åðéãliiyn `l xzide xeqi`c icine Ð

.mineze mixe`aúòùåäådil ixyan :`nl` Ð

.gvpcäðùîêøãá áùéù éîdidy ,gepl Ð

dkyge ,xird megza `edy rcei did `le siir

xirl jenq `edy d`x cnryke my el

.dnegzaeøéòì ñðëé àìxird iyp`k zeidl Ð

zeriqt mitl` ccen el dkygy mewnn `l`

.qpki elky mewn cre ,zeipepiaïéåëúî àìáÐ

megza `edy el dkygyk rcei did `ly

`l` xira ezziay zeidl oiekzp `le ,xird

.enewnaàøîâäúéä åáìámy ayiyk Ð

did.ezziay mewnl mitl` jeza `edy rcei

äðùîúåîà òáøà àìà åì ïéàli`ed Ð

.dziay zepwl oeekzp `l did oyieàåäå
ïòöîàázen` izy :xnelk .zen` rax` ly Ð

.eiciv lkl el yiäöøéù çåø äæéàìlehi Ð

df cvl el xxiay xg`e ,zen` rax`oi` Ð

.xg` cvl xexale xefgl lekiíéðù åéäÐ

izy orlainc ,zen` yy dfn wegx df oicner

.exag ly jeza cg` lk ly zen`ïéàéáî
ïéìëåàå.zen` izy oze` jeza Ð

ãáìáå
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éáøãîårnyn Ð xnl dil zazenw xfril`

dfe .opaxk xn`c `p` :xn` daxc

zrlad dil zi` daxc ,i"yxc ipy oeyll dyw

odl zil opaxle ,qpkil oiprl `id `zlin oinegz

.llk drlad

éàok m` :xn`z m`e Ð glvn `l i` glvn

eilr oillgnc i`zqec iax yixc `kid

,dil `wtqnc meyn i` .did leg `nlc ?zayd

i` glvn i` opiwqn `d Ð "cec l`yie" :aizkc

xn`wcn `zlin `gkenc :xnel yie .glvn `l

cec xqne dngln dil ixwc ,dlirwa minglp

iwqr lr `l` e`a `ly it lr s` ,dilr diytp

z` inp dilr oillgnc dpin rny Ð ywe oaz

.zayd
jricedl

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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:ïîçð áø øîà ,éîeéðî øa óñBé áø øîà .úaMä úà ïäéìò ïéìlçîe ,ïðééæ éìëa ïäéìò£¥¤¦§¥¥¨§©§¦£¥¤¤©©¨¨©©¥©©§¥¨©©©§¨
àîebøúå .àéîc øôqì äëeîqä øéòk ìááe¯éaø Løc .àòcøäðéàî :éøéa ïîc éàzñBc ¨¤§¦©§¨©§¨¨§¨§©§¨§©§§¨¨©©¦§©§¦¦¦©

ìô äpä øîàì ãåãì eãébiå" :áéúëc."úBðøbä úà íéñBL änäå äìéò÷a íéîçìð íézL ¦§¦©©¦§¨¦¥Ÿ¦¥§¦§¦¦§¨¦¦§¦¨§¥¨¦¤©§¨
:áéúëc .L÷å ïáz é÷ñò ìò àlà eàa àì íäå ,äúéä øôqì äëeîqä øéò äìéò÷ :àðz§¨§¦¨¦©§¨©§¨¨§¨§¥Ÿ¨¤¨©¦§¥¤¤§©¦§¦

ìta éúékäå Cìàä øîàì 'äa ãåc ìàLiå" :áéúëe ,"úBðøbä úà íéñBL änäå"íézL §¥¨¦¤©§¨§¦©¦§©¨¦©¥Ÿ©¥¥§¦¥¦©§¦§¦
ìta úékäå Cì ãåc ìà 'ä øîàiå älàä?déì àéòaî÷ éàî ."äìéò÷ úà zòLBäå íézL ¨¥¤©Ÿ¤¤¨¦¥§¦¦¨©§¦§¦§©§¨¤§¦¨©¨¦©£¨¥

øeñà éà éøL éà àîéìéà¯éà çìöî éà :àlà .íéi÷ éúîøä ìàeîL ìL Bðéc úéa éøä ¦¥¨¦¨¥¦¨£¥¥¦¤§¥¨¨¨¦©¨¤¨¦©§©¦
ìta úékäå Cì" :áéúëc ,éîð à÷éc .çìöî àì.dpéî òîL ,"äìéò÷ úà zòLBäå íézL ¨©§©©§¨©¦¦§¦¥§¦¦¨©§¦§¦§©§¨¤§¦¨§©¦¨

äðùîøéòì Ceîñ àeä äæ éøä äàøå ãîòå Cøca áLiL éî¯äúéä àìå [ìéàBä] ¦¤¨©©¤¤§¨©§¨¨£¥¤¨¨¦¦§Ÿ¨§¨
Cëì Búðåek¯äNòî :äãeäé éaø øîà .ñðké :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,ñðké àì ©¨¨§¨Ÿ¦¨¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¦¨¥¨©©¦§¨©£¤

.ïéekúî àìa ïBôøè éaø ñðëðå äéäàøîâïBôøè éaøa äNòî :äãeäé éaø øîà ,àéðz ¨¨§¦§©©¦©§§Ÿ¦§©¥©§¨¨©©¦§¨©£¤§©¦©§
ì .øéòì õeç ïìå ,Bì äëLçå Cøca Cläî äéäL:Bì eøîà ,ø÷á éòBø eäeàöî úéøçL ¤¨¨§©¥©¤¤§¨§¨§¨¨¦§©£¦§¨¥¨¨¨§

éðôì øéòä éøä ,éaøeøîà .Blek íBiä ìk Løãå ,Løãnä úéáa áLéå ñðëð !ñðkä ,E:Bì ©¦£¥¨¦§¨¤¦¨¥¦§©§¨©§¥©¦§¨§¨©¨©¨§
.äéä Bîeçz CBúa òìáeî Løãnä úéa Bà ,äúéä Baìa ànL !?äééàø íMîäðùîéî ¦¨§¨¨¤¨§¦¨§¨¥©¦§¨§¨§§¨¨¦

äëéLçL òãé àìå Cøca ïLiL¯.éøeð ïa ïðçBé éaø éøác ,çeø ìëì änà íétìà Bì Lé ¤¨©©¤¤§Ÿ¨©¤£¥¨¥©§©¦©¨§¨©¦§¥©¦¨¨¤¦
äãeäé éaø .ïòöîàa àeäå :øîBà øæòéìà éaø .úBnà òaøà àlà Bì ïéà :íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¤¨©§©©©¦¡¦¤¤¥§§¤§¨¨©¦§¨

Bì øøéa íàL ,äãeäé éaø äãBîe .Cìé äöøiL çeø äæéàì :øîBà¯øBæçì ìBëé BðéàL ¥§¥¤©¤¦§¤¥¥¤©¦§¨¤¦¥¥¤¥¨©£
äæ ìL åéúBnà CBúa äæ ìL åéúBnà úö÷î ,íéðL eéä .Ba¯,òöîàa ïéìëBàå ïéàéáî ¨§©¦¦§¨©¨¤¤§©¨¤¤§¦¦§§¦¨¤§©
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רמ
ezny ina cenr dn sc ± iyily wxtoiaexir

ãáìáåmyl `iveie ,melk mda el oi`y ,zepevigd mizy jezl eci df heyti `ly Ð

lkc .milrad ilbxk milkde dndad :(`,fl dvia) opzc ,eilbxk eivtgc .evtg e` ezt

dvegn `ivedle qipkdl xeq`e ,cigid zeyxk diabl opax edpiey cg lkc zen` rax`

(a,an) lirl `ipzc ,xird ivga ezcn dzlke `ae ccen didl inc `le .okezl odl

calae ,dwixf ici lr xird lka lhlhl xzenc

xeq`c iab lr s`c .eilbxa megzd xeari `ly

`ivedl xzen ,jldl`zeyx `cg dlek mzdc ,

xirl ueg ezcn dzlk inp i`e ,`edxzen Ð

zen` izy enegz jezl enegzl uegn lhlhl

`ed miaxd zeyx dlekc ,dfa zen` izye dfa

.diabl cigid zeyx edpiey `l dicic mitl`c

zen` rax` la` eda ilehlhl xeq` `dc

dpewce eaexir z` ozepce megzl ueg `veic

eilbxa dziayzeyxk diabl opax edpiey Ð

uegl okezn lhlhl opaxcn edl xeq`e ,cigid

.odlíäéðéá òìáåî éòöîàäåeizen` izy Ð

.df ly jeza eizen` izye ,df ly jezaøúåî
ãçà ìë íò,df mr ynzyne o`kl dpet Ð

.df mr ynzyne o`kl dpeteúåøéöç ùìùìÐ

.ef lv` efíéáøä úåùøì úåçåúôzg` lkc Ð

.ef lr ef lbxd zqixc odl oi`e ,dnvrl zeyx

efn miptl ef edl eed i`czinipt dxq` Ð

zg` lk dxeq` dnvr ipta elit`c ,dpevig`

.ynzydl`xnbø÷ôä éöôçoi`y milk Ð

lr s` cg` mewna odl dkiyge ,milra mdl

.dziay ozepwdl mc` odl oiekzp `ly abïéðå÷
äúéáùolhlhl leki mc` oi`e ,onewna Ð

cvl axir elit`e gex lkl mitl`n xzei myn

.xg`íéìëá åâìôéìãmc` i`de xwtd ly Ð

dziayl oiekzp `ly oyixwtd ly milkk Ð

.incáåè íåéá.aeh meia ecxi m` Ðïä éøä
íãà ìë éìâøëoia dziay odl dzid `ly Ð

.olhil leki mc`d axiry cv lkle ,zeynyd

éðî àämitl` odl yi aeh mei axrn :ipzwc Ð

oipew xwtd ivtg :`nl` ,mc` lk ilbxk opi`e

.dziayêúòã à÷ìñ àì`nrh inwe`l Ð

meyn `nrh `l` ,xird iyp` zrc meyn

.dziay oipew xwtd ivtgcïðúã`zkeca inp Ð

`cg jgxk lre iccd` oiiyw oizipzne .izixg`

heytize ,ixep oa opgei iaxk `nwez ediipin

.dziay oipew xwtd ivtgcãéçé åúåà éìâøëÐ

xg` mc` mdn gwl m`e .xead lraleki oi` Ð

m`e .okiledl leki dfy mewnl `l` okiledl

gxfnl `ed axirueg okiledl df leki oi` Ð

.zg` driqt elit` axrn cva xirléìâøë
øéòä äúåàdf axir m`e .gex lkl mitl` Ð

gxfnl e` axrnlueg o`ivedl df leki oi` Ð

.mitl`lìáá éìåò ìùåmilery ,jxcay Ð

.xwtd ly `ede ,l`xyi ux`l laanéìâøë
àìîîädil dabnc o`n `xiwtdc ilin lkc Ð

ekxevl o`liny xg`l mixg`l ozp elit`e ,ipw

oi` `xiwtdc icin :`nl` .eilbxk od ixd Ð

.dziay oipewíéèáù ìù øåá êãéà àéðúåÐ

.gex lkl mitl` mdl yi ,laa iler ly epiidc

.mc` lk ilbxk opi`c ,dziay epw :`nl`àúà éë.sqei axc dinwl iia` Ðïäì ùéc meyn i`c ,xird iyp` zrc meyn e`le .dziay edl epw ediiteb edpi`c rnyn Ðiyp` zr

xird.gex lkl mitl` inp epiidc ,xird dze` ilbxk od ixd :xninl ira `pyil `d Ðñåðéé÷åàá äúéáù åð÷éìoi`e megzl ueg e`vi ixde miard ea`y meide ,yn` my ezayy Ð

.zen` rax` `l` mdlêðä àîìéã.`nlrl ecf` zexeyw yn` d`xy Ðåäðéð éðéøçà éðäå.exqzile ,qepiiwe`a dziay yn` epwe ,meid exywzpe Ðèåùôéìåmina ipzwcn Ð

.dxyrn dlrnl oinegz xeqi` oi` :`nl` ,mc` lk ilbxk okiledl xzenc meid ecxie miara yn` dziay epwyéòéìá òìáéî.yn` dziay edl epw `le ,enc edpzilc o`nke Ð
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êòéãåäìs` ,ixep oa opgei iaxc egk jricedl milka ebltile :xn`z m`e Ð opaxc ogk

yie !sicr `xizdc gke ,dziay ipw xeripe li`ed :oda xninl `kilc ab lr

ied epw `lc opaxl daxc`c ,`id `xneg `l` `id `lew e`l Ð dziay edl epwc `d :xnel

oic oi`c `zrnya gken ikde ,eaexir mewnl okiledl lekie ,o`vend ilbxk iedc Ð `lew

.dziay oipew oi` xn`c o`nl ,oiey milke mc`

i` ,`kixv :xn`wc ,`xneg dil ixw inp onwle

`pin` ded Ð ixep oa opgei iaxk dkld opirny`

,mc` iab `lew :yexit .`xnegl oia `lewl oia

.milk iab `xnege

íåéá:yexit Ð mc` lk ilbxk od ixd aeh

xg`l opzp m`e ,oey`x oda dkfiy eze`k

mlerlc yxtl oi` la` .oey`xd ilbxk od ixd Ð

iler xea `dc Ð ecia ody mc` lk ilbxk od ixd

:`nl` .`lnnd ilbxk iedc jenqa opixn` laa

dkefd ilbxk od ixd dziay epw `lc `kid lk

oikyend zexdp iab `ipzc ,[`,en] onwle .oey`x

,mc` lk ilbxk od ixd oiraepd zepiirne

ipzw [iriax wxt] dvia zkqnc `ztqezae

.cg` lkdc rnyn .`lnnd ilbxk od ixd :`icda

åð÷éìoi` m` elit`e Ð qepiiwe`a dziay

oizey oiarde dxyrn dlrnl oinegz

lky oeik ,dxyrn oideaby dlrnly eze`n

.ux`a oigpen eli`k oiaeygÐ cgi oixaegn mind

epwc oeike .mind lr dhyy dpitql enc `le

dlrnl e`ay it lr s` ,qepiiwe`a dziay

od ixdc ,zen` rax` `l` mdl oi` Ð dxyrn

lirl] jixtc l`ilnb oaxc `caerae megzl ueg

eid `l ik dxyrn dlrnl oinegz oi` i`e [`,bn

oia mby meyn epiid ?ied i`n megzd jeza

dlrnl eid dziay ziipw zrya zeynyd

jkle mewn meya dziay epw `le ,dxyrn

dide ,dziay mdl did Ð dxyr jeza e`ayk

.gex lkl dn` mitl` mdl

àîéìiaxle :xn`z m`e Ð xfril` iaxk `lc

dzey `ed dtikd on xn`c ,inp ryedi

dlrnl oinegz yi i` mzd dziay epwil Ð

jiiy `l Ð oinegz yi elit` :xnel yie !dxyrn

.riwxa dziay oipw

úéòáéàlr s` Ð mdixacc wtq ied `ni`

xn`e ,oixizn el yiy xac iedc iab

oixizn el yiy xacc (`,c) dvia yixa iy` ax

Ð mdixac wtqa elit` liha `l sl`a elit`

.eliwd aexira
lk
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.Bøáç ìL CBúì BlL CBzî äæ àéöBé àlL ãáìáe¦§©¤Ÿ¦¤¦¤§¤£¥
ìL eéäïäéðéa òìáeî éòöîàäå ,äL¯øzeî àeä ¨§¨§¨¤§¨¦§¨¥¥¤¨

äæ ïéøeñà íéðBöéçä íéðLe ,Bnò ïéøzeî ïäå ,ïänò¦¨¤§¥¨¦¦§©¦©¦¦£¦¤
äîBc øácä äîì :ïBòîL éaø øîà .äæ íò¯ììLL ¦¤¨©©¦¦§§¨©¨¨¤§¨

.íéaøä úeLøì úBçeúôe ,Bæì Bæ úBçeútä úBøéöç£¥©§¨§¦§¨©¦
úéòöîàä íò íézL eáøéò¯íäå ïänò úøzeî àéä ¥§§©¦¦¨¤§¨¦¦¤¤¦¨¤§¥

.Bæ íò Bæ úBøeñà úBðBöéçä íézLe ,dnò úBøzeî¨¦¨§©¦©¦£¦
àøîâ?éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ éàî :àáø éòä¥¨¨©¨¨©©¦¨¨¤¦

ïéãáe ,äúéáL ïéðB÷ ø÷ôä éöôç :øáñ à÷ øañî¦§©¨¨©¤§¥¤§¥¦§¦¨§¦
íãàa éâìtéî÷c àäå .íéìëa âBìôéìc àeä¯EòéãBäì §¦§§¥¦§¨§¨¦©§¦¨¨¨§¦£

øBòéðå ìéàBä :øîéîì àkéàc áb ìò óàc ,ïðaøc ïçBk¨§©¨©§©©©§¦¨§¥©¦§¥
äð÷¯,àîìéc Bà .àìc ïì òîLî à÷ ,äð÷ éîð ïLé ¨¨¨¥©¦¨¨¨©§©¨§¨¦§¨

ïéà ø÷ôä éöôç :àîìòa éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷̈¨©©¦¨¨¤¦§¨§¨¤§¥¤§¥¥
äð÷ øBòéðå ìéàBä :àîòè eðééä àëäå .äúéáL ïéðB÷¦§¦¨§¨¨©§©§¨¦§¥¨¨

¯íéîLb :òîL àz ,óñBé áø øîà ?äð÷ éîð ïLé̈¥©¦¨¨¨©©¥¨§©§¨¦
ìëì änà íétìà ïäì Lé ,áBè íBé áøòî eãøiL¤¨§¥¤¤¥¨¤©§©¦©¨§¨

áBè íBéa .çeø¯zøîà éà .íãà ìë éìâøk ïä éøä ©§£¥¥§©§¥¨¨¨¦¨§©§
ïéðB÷ ø÷ôä éöôç éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ àîìLa¦§¨¨¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥¤§¥¦

épî àä ,äúéáL¯zøîà éà àlà .àéä ïðçBé éaø §¦¨¨©¦©¦¨¨¦¤¨¦¨§©§
ïðçBé éaø àì ?épî àä ,äúéáL ïéðB÷ ïéà ø÷ôä éöôç¤§¥¤§¥¥¦§¦¨¨©¦Ÿ©¦¨¨
øîà .àúòîL àäì dì øîà÷å ééaà áéúé !ïðaø àìå§Ÿ©¨©¨¥©©¥§¨¨©¨§¨§©£¨£©
øéòì ïéëeîqä íéîLâa àîìéãå :ééaàì àøôñ áø déì¥©¨§¨§©©¥§¦§¨¦§¨¦©§¦¨¦

?eäééìéò ízòc øéòä dúBà éLðàå ,ïðé÷ñò¯øîà ¨§¦©§©§¥¨¨¦©§¨¦§©§£©
:ïðúc ,Cúòc à÷ìñ àì :déìãéçé ìL øBa¯éìâøk ¥¨¨§¨©£¨¦§©¤¨¦§©§¥

øéòä dúBà ìLå ,ãéçé¯ìLå ,øéòä dúBà éìâøk ¨¦§¤¨¨¦§©§¥¨¨¦§¤
ìáá éìBò¯íéèáL ìL øBa :àéðúå .àlîîä éìâøk ¥¨¤§©§¥©§©¥§©§¨¤§¨¦

àlà !éããäà ïééL÷ .çeø ìëì änà íétìà ïäì Lé¥¨¤©§©¦©¨§¨©©§¨©£¨¥¤¨
àä :dpéî òîL åàì¯àä ,éøeð ïa ïðçBé éaø¯.ïðaø ¨§©¦¨¨©¦¨¨¤¦¨©¨©

áø øîà÷ éëä :déì øîà ,óñBé áøc dén÷ì àúà ék¦£¨§©¥§©¥£©¥¨¦¨¨©©
àîéz àì éànàå :déì øîà .déì éøãäà éëäå ,àøôñ̈§¨§¨¦©£¨¥¥£©¥§©©¨¥¨
øéòì ïéëeîqä íéîLb Cúòc à÷ìñ éà :dôebî déì¥¦¨¦¨§¨©£¨§¨¦©§¦¨¦

ïðé÷ñò¯àéòaéî "øéòä dúBà éLðà éìâøk" àä !?çeø ìëì änà íétìà ïäì Lé éàä ¨§¦©©¥¨¤©§©¦©¨§¨©¨§©§¥©§¥¨¨¦¦¨£¨
áBè íBéa :øî øîà !déì¯!ñBðéé÷Bàa äúéáL éð÷éì ?éànàå .íãà ìë éìâøk ïä éøä ¥¨©¨§£¥¥§©§¥¨¨¨§©©¦§¦§¦¨¨§¨

øæòéìà éaøk éàc ,øæòéìà éaøk àìc àîéì¯àeä ñBðéé÷Bà énî Blek íìBòä ìk :øîà àä ¥¨§¨§©¦¡¦¤¤§¦§©¦¡¦¤¤¨¨©¨¨¨¦¥§¨
ðä àîìéãå .ïðé÷ñò áBè íBé áøòî eøM÷úpL íéáòa àëä :÷çöé éaø øîà !äúBLéìæà C ¤¨©©¦¦§¨¨¨§¨¦¤¦§©§¥¤¤¨§¦©§¦§¨¨¨¨§¦

ðäåì úéàc ?eäðéð éðéøçà C÷ôñå ,íäéøáãc ÷ôñ éåä :àîéà úéòaéàå .eäééeâa àðîéñ eä §¨¨©£¦¦¦§§¦§¦¨¨§©©§§¦¨¥¥¨¨¥¨¥§¦§¥¤§¨¥
Lé éàc ,äøNòî äìòîì ïéîeçz ïéàc dpéî èBLôéz !íéáòa äúéáL éð÷éìå .ì÷äì íäéøáãc§¦§¥¤§¨¥§¦§¦§¦¨§¨¦¦§¦¨§¥§¦§©§¨¥£¨¨§¦¥

ïéîeçz¯.éòéìa òìáéî àáéòa àiîe ,ïéîeçz Lé :Cì àîéà íìBòì !íéáòa äúéáL éð÷éì §¦¦§¦§¦¨§¨¦§¨¥¨¨¥§¦©¨§¦¨¦§©§¦¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc oiaexir(iriax meil)

äæ àéöBé àlL ãáìáeeivtg x`y e` ezit z` [mdn cg`-]CBzî ¦§©¤Ÿ¦¤¦
zen` rax`CBúì BlLzeipevigd zen` izy,Bøáç ìLmdy itl ¤§¤£¥

.enegzl ueg
ìL eéääL,zen` dpeny dfn df miwgexn mipevigd mipy ,miyp` ¨§Ÿ¨

ïäéðéa òìáeî éòöîàäåel yiy `vnpe ,mdipy oia rvn`a cner - §¨¤§¨¦§¨¥¥¤
,mdn cg` lk mr zetzeyn zen` izyøzeî àeäynzydlïänò ¨¦¨¤

,mdnr el zerlaend zen`d izya ,mdn cg` lk mr -ïäå§¥
ïéøzeîynzydlBnò,zen` izy oze`aïéøeñà íéðBöéçä íéðLe ¨¦¦§©¦©¦¦£¦

ynzydl,äæ íò äæ.mdipyl szeynd megz mdl oi` ixdy ¤¦¤
äîBc øácä äîì ,ïBòîL éaø øîà,df oic zencl yi dnl -ììLL ¨©©¦¦§§©©¨¨¤§©§¨Ÿ

Bæì Bæ úBçeútä úBøéöçoiae dipyl dpey`xd oia gzt yiy - £¥©§¨
,ziyilyl dipydúBçeúôes` el` zexivg,íéaøä úeLøìepiidc §¦§¨©¦

m`y .miaxd zeyxl dnvr ipta gzt mb dl yi odn zg` lky
eáøéòzexivg iaexiríézLzepevigd,úéòöîàä íòeaxir `l j` ¥§§©¦¦¨¤§¨¦

,ef mr ef zepevigdàéä,zirvn`d -úøzeîlhlhlïänòmr - ¦¤¤¦¨¤
,zepevigdúBøzeî íäålhlhlúBøeñà úBðBöéçä íézLe ,dnò §¥¨¦¨§©¦©¦£

lehlha.Bæ íò Bæ¦
mipyd ly zen` rax` megze xg`ny ,ok oicd epizpyna s`e
ynzydl md mi`yx irvn`d ly enegz mr rlaen mipevigd
df mixeq` mipevigd j` ,mdipyl zetzeynd zen`d izya enr

.llk szeyn mnegz oi`y itl ,df mr

àøîâ
:ixep oa opgei iax zhiy xe`iaa zwtzqn `xnbdéòa[wtzqp-] ¨¥

øáñ÷ éàî ,àáøly ezxaq `id dn -,éøeð ïa ïðçBé éaøxn`y ¨¨©¨¨©©¦¨¨¤¦
,enewna dziay dpew oyi mc`y epizpynaøañîøáñ à÷m`d - ¦§©¨¨©

y xaeq `edäúéáL ïéðB÷ ø÷ôä éöôçmicner md eay mewna ¤§¥¤§¥¦§¦¨
mdl zepwdl mipeeknd milra mdl oi`y s` ,zayd zqipka
mlhlhl i`yx epi` zaya mc` mda dkf m` jkitle ,ef dziay
oinegz iaexir gipd m` elit` ,gex lkl dn` miitl`n xzei
ivtgk epic oyi mc` mby ixep oa opgei iax xaeqe .cv dfi`l

.jkl oiekziy `la enewna dziay dpewe ,xwtdàeä ïéãáe§¦
íéìëa âBìôéìcminkge ixep oa opgei iax ewlgiy did oicd one - §¦§§¥¦

dziay mipew md opgei iax ixacly ,xwtd ly milk iabl
mpi` minkg ixacle ,gex lkl dn` miitl` mdl yie mnewna
epiid `linne ,zaya mda dkefd xg` mixxbp `l` dziay mipew
.xwtd ly utgk epicy oyi mc` iabl s` miwleg mdy mircei

éâìôéî÷c àäåewlgpy xacd mrh `l` -íãàaick ,milka `le §¨§¨¦§§¥§¨¨
EòéãBäìz`ïðaøc ïçBk,minkg ly mgek -àkéàc áb ìò óàc §¦£¨§©¨¨§©©©§¦¨

øîéîìxwtd ivtgy mixaeqd minkg mby xnel mewn didy - §¥©
dpewy oyi mc`a md micen mewn lkn dziay mipew mpi`

`ed xacd mrhe ,enewna dziayå ìéàBämc`øBòéð[xr-]äð÷ ¦§¥¨¨
mc` s` jkitl dziayäð÷ énð ïLé,dziayïì òîLî à÷dpynd ¨¥©¦¨¨¨©§©¨

àìciax lr minkg ewlgp oyi mc`a s` `l` ,ok xacd oi`y - §Ÿ
iax zwelgny `vnpe .dziay dpew epi`y mixaeqe ixep oa opgei
.oyi mc` iabl oiae xwtd ivtg iabl oia `id minkge ixep oa opgei

àîìéc Bàc ,xg` ote`a xn`p `ny e` -éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ ¦§¨¨¨©©¦¨¨¤¦
àîìòay [mewn lka-]äúéáL ïéðB÷ ïéà ø÷ôä éöôçdfae ,mnewna §¨§¨¤§¥¤§¥¥¦§¦¨

,minkg ixacl dcen `edàëäåoyi mc` iabl o`ke -àîòè eðééä §¨¨©§©§¨
c meyn dziay dpewy xacd mrh -å ìéàBämc`øBòéð[xr-]äð÷ ¦§¥¨¨

mc` jkitl enewna dziayäð÷ énð ïLé.dziay ¨¥©¦¨¨
:wtqd heytl `ziixan di`x d`ian `xnbdàz ,óñBé áø øîà̈©©¥¨

,òîL,`ziixaa epipy,áBè íBé áøòî eãøiL íéîLbmda dkf `le §©§¨¦¤¨§¥¤¤
e mnewna dziay epw ,bgd zqipk cr mc`ìëì änà íétìà ïäì Lé¥¨¤©§©¦©¨§¨

,çeø,mnegzl ueg m`ivedl i`yx epi` bga mc` mda dkf m`e ©
ecxiy minyb la` .oinegz iaexir gipd m` s`,áBè íBéaepw `l §

e ,mnewna dziayíãà ìk éìâøk ïä éøä.oey`x mda dkefd £¥¥§©§¥¨¨¨
i cvik `xnbd zx`ane:wtqd z` o`kn heytl yzøîà éà¦¨§©§

àîìLamipew xwtd ly minyby zxaeqd] `ziixad ixac - ¦§¨¨

c xn`z m` ,md mix`ean [mnewna dziayéøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷̈¨©©¦¨¨¤¦
yäúéáL ïéðB÷ ø÷ôä éöôçc ,mnewnaépî àäin ef `ziixay - ¤§¥¤§¥¦§¦¨¨©¦

,dxn`ïðçBé éaøixep oazøîà éà àlà ,àéäxn`z m` la` - ©¦¨¨¦¤¨¦¨§©§
y xaeq ixep oa opgei iaxy,äúéáL ïéðB÷ ïéà ø÷ôä éöôçyi ok m` ¤§¥¤§¥¥¦§¦¨

,denzlépî àäiny zxaeqd ,ef `ziixa dxn`p in zhiyk - ¨©¦
df ixd ,mnewna dziay mipew minybàìzhiykïðçBé éaøixep oa Ÿ©¦¨¨

àìåzhiyk.ïðaø §Ÿ©¨¨
:ef di`x zegcl dqpn `xnbdáéúé[ayi-]àäì dì øîà÷å ,éiaà ¨¦©©¥§¨¨©¨§¨

àzòîL.`ziixad ixacn wtqd heytl yiy ,ef drenyl xn`e - §©§¨
ààîìéãå ,éiaàì àøôñ áø déì øîy xn`p `ny -ïéëeîqä íéîLba ¨©¥©©§¨§©©¥§¦§¨©§¨¦©§¦

ïðé÷ñò øéòì,zwqer `ziixad -eäééìéò ízòc øéòä dúBà éLðàå ¨¦©§¦¨§©§¥¨¨¦©§¨¦©§
mipew md jkitle ,mda zekfl md mivtgy ,el` minyb lr -
oiprl o`kn gikedl oi` j` ,xird dze` iyp`k mnewna dziay

.`l e` dziay mipew m` xwtd ivtg oic
déì øîà,`xtq axl iia`Czòc à÷ìñ àìjzrc lr dlrz l` - ¨©¥Ÿ©§¨©§¨

`ed gex lkl dn` miitl` mdl yiy xacd mrhy ,ok xnel
xwtd ivtgy xnel jixv gxkda `l` ,xird iyp` zrc meyn

.mnewna dziay mipewïðúcdvia zkqna epipy jky -(.hl),øBa ¦§©
ìLmc`ãéçéeay mind oicéìâøkeze`,ãéçémc` mgwl m`e ¤¨¦§©§¥¨¦

lral xzeny mewnl `l` mkiledl i`yx epi` zaya epnn xg`
.jlil xeadexeaøéòä dúBà ìLeay mind oic,øéòä dúBà éìâøk ¤¨¨¦§©§¥¨¨¦

lkl dl aiaq dn` miitl`e xird lka mkiledl xzeny ,epiidc
i`yx epi` axrnl e` gxfnl xird iyp`n cg` axir m` j` ,gex

.enr mkiledlemyeniyl jxca cnerd xwtd xeaìáa éìBò ìL¤¥¨¤
eay mind oic ,l`xyi ux`l milerdàlîîä éìâøkmyn §©§¥©§©¥

mewna `l` mkiledl i`yx epi` xg` mc`l mpzp m`e ,dligza
mpi` xwtd ivtgy ,dpynd ixacn x`ean .jlil `lnnl xzeny
mikynp laa iler xeaay mind jkitle ,mnewna dziay mipew

.m`lnnd ilbx xg` md
e,jci`nàéðúay mindy ,`ziixaa epipy -,íéèáL ìL øBaepiidc ©§¨¤§¨¦

,laa iler ly xea,çeø ìëì änà íétìà ïäì Léepwy ,xnelk ¥¨¤©§©¦©¨§¨©
,ok m`e .`lnnd ilbxk mpi`e mnewna dziayéããäà ïééL÷yi - ©§¨©£¨¥

.`ziixal dpynd oia dxizq zeywdldpéî òîL åàì àlàm`d - ¤¨©§©¦¨
c ,jkn cenll oi`àäzhiyk zxaeq `ziixad -éøeð ïa ïðçBé éaø ¨©¦¨¨¤¦

e ,dziay mipew xwtd ivtgyàäzhiyk zxaeq dpynd -ïðaø ¨©¨¨
.dziay mipew mpi` xwtd ivtgy

zwelgn epivne xg`ny ,`xtq axl iia` ly ezaeyz `id efe
xnel yi dzrn ,`l e` dziay mipew m` xwtd ivtg oica mi`pz
aeh mei axrn ecxiy minyb iabl lirl d`aedy `ziixad s`y
oa opgei iax zhiyk `l` ,xirl mikenqd minyba zwqer dpi`

.mnewna dziay mipew xwtd ivtgy xaeqd ,`id ixep
àúà ékiia` `a xy`k -dén÷ì[iptl-]déì øîà ,óñBé áøciia` ¦¨¨§©¥§©¥¨©¥

,sqei axløîà÷ éëäil xn` jk -,àøôñ áøz` zegcl yiy ¨¦¨¨©©©§¨
ozipy itl ,aeh mei axrn ecxiy minyb ly `ziixad on dgkedd

,xirl mikenqd minyba dcinrdldéì éøãäà éëäåizayd jke - §¨¦£©§¦¥
z zwelgn epivn xake xg`n ,dliren ef diigc oi`y ,elmi`p

.dziay mipew m` xwtd ivtg iabl xg` mewna
déì øîà,iia`l sqei axdôebî déì àîéz àì éànàåjpi` recn - ¨©¥§©©Ÿ¥¨¥¦¨

zwqer `id oi`y gken `ziixad ixac sebny `xtq axl xne`
c ,xirl mikenqd minybaCzòc à÷ìñ éàjzrc lr dlrz m`y - ¦©§¨©§¨

xnel,ïðé÷ñò øéòì ïéëeîqä íéîLba,denzl yi ok m`éàärecn - ¦§¨¦©§¦¨¦©§¦¨©
df oeyl `ziixad dhwpàä ,'çeø ìëì änà íétìà ïäì Lé'ixd - ¥¨¤©§©¦©¨§¨©¨

déì àéòaéî 'øéòä dúBà éLðà éìâøk'`ziixad dzid dkixv - §©§¥©§¥¨¨¦¦©§¨¥
el`a wx jiiy 'dn` miitl` mdl yi' oeyldy itl ,xnel
xirl mikenqd minyb la` ,mnvr zngn dziay miraewd
iyp` ilbxk' oeyld mda jiiy xird ipa zngn zrawp mzziayy
zwqer `ziixad oi`y xnel jixv gxkda `l` .'xird dze`
zxaeq `ide ,xwtd ly minyba `l` xirl mikenqd minyba

.mnewna dziay mipew xwtd ivtgy ixep oa opgei iax zhiyk
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc oiaexir(iriax meil)

äæ àéöBé àlL ãáìáeeivtg x`y e` ezit z` [mdn cg`-]CBzî ¦§©¤Ÿ¦¤¦
zen` rax`CBúì BlLzeipevigd zen` izy,Bøáç ìLmdy itl ¤§¤£¥

.enegzl ueg
ìL eéääL,zen` dpeny dfn df miwgexn mipevigd mipy ,miyp` ¨§Ÿ¨

ïäéðéa òìáeî éòöîàäåel yiy `vnpe ,mdipy oia rvn`a cner - §¨¤§¨¦§¨¥¥¤
,mdn cg` lk mr zetzeyn zen` izyøzeî àeäynzydlïänò ¨¦¨¤

,mdnr el zerlaend zen`d izya ,mdn cg` lk mr -ïäå§¥
ïéøzeîynzydlBnò,zen` izy oze`aïéøeñà íéðBöéçä íéðLe ¨¦¦§©¦©¦¦£¦

ynzydl,äæ íò äæ.mdipyl szeynd megz mdl oi` ixdy ¤¦¤
äîBc øácä äîì ,ïBòîL éaø øîà,df oic zencl yi dnl -ììLL ¨©©¦¦§§©©¨¨¤§©§¨Ÿ

Bæì Bæ úBçeútä úBøéöçoiae dipyl dpey`xd oia gzt yiy - £¥©§¨
,ziyilyl dipydúBçeúôes` el` zexivg,íéaøä úeLøìepiidc §¦§¨©¦

m`y .miaxd zeyxl dnvr ipta gzt mb dl yi odn zg` lky
eáøéòzexivg iaexiríézLzepevigd,úéòöîàä íòeaxir `l j` ¥§§©¦¦¨¤§¨¦

,ef mr ef zepevigdàéä,zirvn`d -úøzeîlhlhlïänòmr - ¦¤¤¦¨¤
,zepevigdúBøzeî íäålhlhlúBøeñà úBðBöéçä íézLe ,dnò §¥¨¦¨§©¦©¦£

lehlha.Bæ íò Bæ¦
mipyd ly zen` rax` megze xg`ny ,ok oicd epizpyna s`e
ynzydl md mi`yx irvn`d ly enegz mr rlaen mipevigd
df mixeq` mipevigd j` ,mdipyl zetzeynd zen`d izya enr

.llk szeyn mnegz oi`y itl ,df mr

àøîâ
:ixep oa opgei iax zhiy xe`iaa zwtzqn `xnbdéòa[wtzqp-] ¨¥

øáñ÷ éàî ,àáøly ezxaq `id dn -,éøeð ïa ïðçBé éaøxn`y ¨¨©¨¨©©¦¨¨¤¦
,enewna dziay dpew oyi mc`y epizpynaøañîøáñ à÷m`d - ¦§©¨¨©

y xaeq `edäúéáL ïéðB÷ ø÷ôä éöôçmicner md eay mewna ¤§¥¤§¥¦§¦¨
mdl zepwdl mipeeknd milra mdl oi`y s` ,zayd zqipka
mlhlhl i`yx epi` zaya mc` mda dkf m` jkitle ,ef dziay
oinegz iaexir gipd m` elit` ,gex lkl dn` miitl`n xzei
ivtgk epic oyi mc` mby ixep oa opgei iax xaeqe .cv dfi`l

.jkl oiekziy `la enewna dziay dpewe ,xwtdàeä ïéãáe§¦
íéìëa âBìôéìcminkge ixep oa opgei iax ewlgiy did oicd one - §¦§§¥¦

dziay mipew md opgei iax ixacly ,xwtd ly milk iabl
mpi` minkg ixacle ,gex lkl dn` miitl` mdl yie mnewna
epiid `linne ,zaya mda dkefd xg` mixxbp `l` dziay mipew
.xwtd ly utgk epicy oyi mc` iabl s` miwleg mdy mircei

éâìôéî÷c àäåewlgpy xacd mrh `l` -íãàaick ,milka `le §¨§¨¦§§¥§¨¨
EòéãBäìz`ïðaøc ïçBk,minkg ly mgek -àkéàc áb ìò óàc §¦£¨§©¨¨§©©©§¦¨

øîéîìxwtd ivtgy mixaeqd minkg mby xnel mewn didy - §¥©
dpewy oyi mc`a md micen mewn lkn dziay mipew mpi`

`ed xacd mrhe ,enewna dziayå ìéàBämc`øBòéð[xr-]äð÷ ¦§¥¨¨
mc` s` jkitl dziayäð÷ énð ïLé,dziayïì òîLî à÷dpynd ¨¥©¦¨¨¨©§©¨

àìciax lr minkg ewlgp oyi mc`a s` `l` ,ok xacd oi`y - §Ÿ
iax zwelgny `vnpe .dziay dpew epi`y mixaeqe ixep oa opgei
.oyi mc` iabl oiae xwtd ivtg iabl oia `id minkge ixep oa opgei

àîìéc Bàc ,xg` ote`a xn`p `ny e` -éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ ¦§¨¨¨©©¦¨¨¤¦
àîìòay [mewn lka-]äúéáL ïéðB÷ ïéà ø÷ôä éöôçdfae ,mnewna §¨§¨¤§¥¤§¥¥¦§¦¨

,minkg ixacl dcen `edàëäåoyi mc` iabl o`ke -àîòè eðééä §¨¨©§©§¨
c meyn dziay dpewy xacd mrh -å ìéàBämc`øBòéð[xr-]äð÷ ¦§¥¨¨

mc` jkitl enewna dziayäð÷ énð ïLé.dziay ¨¥©¦¨¨
:wtqd heytl `ziixan di`x d`ian `xnbdàz ,óñBé áø øîà̈©©¥¨

,òîL,`ziixaa epipy,áBè íBé áøòî eãøiL íéîLbmda dkf `le §©§¨¦¤¨§¥¤¤
e mnewna dziay epw ,bgd zqipk cr mc`ìëì änà íétìà ïäì Lé¥¨¤©§©¦©¨§¨

,çeø,mnegzl ueg m`ivedl i`yx epi` bga mc` mda dkf m`e ©
ecxiy minyb la` .oinegz iaexir gipd m` s`,áBè íBéaepw `l §

e ,mnewna dziayíãà ìk éìâøk ïä éøä.oey`x mda dkefd £¥¥§©§¥¨¨¨
i cvik `xnbd zx`ane:wtqd z` o`kn heytl yzøîà éà¦¨§©§

àîìLamipew xwtd ly minyby zxaeqd] `ziixad ixac - ¦§¨¨

c xn`z m` ,md mix`ean [mnewna dziayéøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷̈¨©©¦¨¨¤¦
yäúéáL ïéðB÷ ø÷ôä éöôçc ,mnewnaépî àäin ef `ziixay - ¤§¥¤§¥¦§¦¨¨©¦

,dxn`ïðçBé éaøixep oazøîà éà àlà ,àéäxn`z m` la` - ©¦¨¨¦¤¨¦¨§©§
y xaeq ixep oa opgei iaxy,äúéáL ïéðB÷ ïéà ø÷ôä éöôçyi ok m` ¤§¥¤§¥¥¦§¦¨

,denzlépî àäiny zxaeqd ,ef `ziixa dxn`p in zhiyk - ¨©¦
df ixd ,mnewna dziay mipew minybàìzhiykïðçBé éaøixep oa Ÿ©¦¨¨

àìåzhiyk.ïðaø §Ÿ©¨¨
:ef di`x zegcl dqpn `xnbdáéúé[ayi-]àäì dì øîà÷å ,éiaà ¨¦©©¥§¨¨©¨§¨

àzòîL.`ziixad ixacn wtqd heytl yiy ,ef drenyl xn`e - §©§¨
ààîìéãå ,éiaàì àøôñ áø déì øîy xn`p `ny -ïéëeîqä íéîLba ¨©¥©©§¨§©©¥§¦§¨©§¨¦©§¦

ïðé÷ñò øéòì,zwqer `ziixad -eäééìéò ízòc øéòä dúBà éLðàå ¨¦©§¦¨§©§¥¨¨¦©§¨¦©§
mipew md jkitle ,mda zekfl md mivtgy ,el` minyb lr -
oiprl o`kn gikedl oi` j` ,xird dze` iyp`k mnewna dziay

.`l e` dziay mipew m` xwtd ivtg oic
déì øîà,`xtq axl iia`Czòc à÷ìñ àìjzrc lr dlrz l` - ¨©¥Ÿ©§¨©§¨

`ed gex lkl dn` miitl` mdl yiy xacd mrhy ,ok xnel
xwtd ivtgy xnel jixv gxkda `l` ,xird iyp` zrc meyn

.mnewna dziay mipewïðúcdvia zkqna epipy jky -(.hl),øBa ¦§©
ìLmc`ãéçéeay mind oicéìâøkeze`,ãéçémc` mgwl m`e ¤¨¦§©§¥¨¦

lral xzeny mewnl `l` mkiledl i`yx epi` zaya epnn xg`
.jlil xeadexeaøéòä dúBà ìLeay mind oic,øéòä dúBà éìâøk ¤¨¨¦§©§¥¨¨¦

lkl dl aiaq dn` miitl`e xird lka mkiledl xzeny ,epiidc
i`yx epi` axrnl e` gxfnl xird iyp`n cg` axir m` j` ,gex

.enr mkiledlemyeniyl jxca cnerd xwtd xeaìáa éìBò ìL¤¥¨¤
eay mind oic ,l`xyi ux`l milerdàlîîä éìâøkmyn §©§¥©§©¥

mewna `l` mkiledl i`yx epi` xg` mc`l mpzp m`e ,dligza
mpi` xwtd ivtgy ,dpynd ixacn x`ean .jlil `lnnl xzeny
mikynp laa iler xeaay mind jkitle ,mnewna dziay mipew

.m`lnnd ilbx xg` md
e,jci`nàéðúay mindy ,`ziixaa epipy -,íéèáL ìL øBaepiidc ©§¨¤§¨¦

,laa iler ly xea,çeø ìëì änà íétìà ïäì Léepwy ,xnelk ¥¨¤©§©¦©¨§¨©
,ok m`e .`lnnd ilbxk mpi`e mnewna dziayéããäà ïééL÷yi - ©§¨©£¨¥

.`ziixal dpynd oia dxizq zeywdldpéî òîL åàì àlàm`d - ¤¨©§©¦¨
c ,jkn cenll oi`àäzhiyk zxaeq `ziixad -éøeð ïa ïðçBé éaø ¨©¦¨¨¤¦

e ,dziay mipew xwtd ivtgyàäzhiyk zxaeq dpynd -ïðaø ¨©¨¨
.dziay mipew mpi` xwtd ivtgy

zwelgn epivne xg`ny ,`xtq axl iia` ly ezaeyz `id efe
xnel yi dzrn ,`l e` dziay mipew m` xwtd ivtg oica mi`pz
aeh mei axrn ecxiy minyb iabl lirl d`aedy `ziixad s`y
oa opgei iax zhiyk `l` ,xirl mikenqd minyba zwqer dpi`

.mnewna dziay mipew xwtd ivtgy xaeqd ,`id ixep
àúà ékiia` `a xy`k -dén÷ì[iptl-]déì øîà ,óñBé áøciia` ¦¨¨§©¥§©¥¨©¥

,sqei axløîà÷ éëäil xn` jk -,àøôñ áøz` zegcl yiy ¨¦¨¨©©©§¨
ozipy itl ,aeh mei axrn ecxiy minyb ly `ziixad on dgkedd

,xirl mikenqd minyba dcinrdldéì éøãäà éëäåizayd jke - §¨¦£©§¦¥
z zwelgn epivn xake xg`n ,dliren ef diigc oi`y ,elmi`p

.dziay mipew m` xwtd ivtg iabl xg` mewna
déì øîà,iia`l sqei axdôebî déì àîéz àì éànàåjpi` recn - ¨©¥§©©Ÿ¥¨¥¦¨

zwqer `id oi`y gken `ziixad ixac sebny `xtq axl xne`
c ,xirl mikenqd minybaCzòc à÷ìñ éàjzrc lr dlrz m`y - ¦©§¨©§¨

xnel,ïðé÷ñò øéòì ïéëeîqä íéîLba,denzl yi ok m`éàärecn - ¦§¨¦©§¦¨¦©§¦¨©
df oeyl `ziixad dhwpàä ,'çeø ìëì änà íétìà ïäì Lé'ixd - ¥¨¤©§©¦©¨§¨©¨

déì àéòaéî 'øéòä dúBà éLðà éìâøk'`ziixad dzid dkixv - §©§¥©§¥¨¨¦¦©§¨¥
el`a wx jiiy 'dn` miitl` mdl yi' oeyldy itl ,xnel
xirl mikenqd minyb la` ,mnvr zngn dziay miraewd
iyp` ilbxk' oeyld mda jiiy xird ipa zngn zrawp mzziayy
zwqer `ziixad oi`y xnel jixv gxkda `l` .'xird dze`
zxaeq `ide ,xwtd ly minyba `l` xirl mikenqd minyba

.mnewna dziay mipew xwtd ivtgy ixep oa opgei iax zhiyk
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המשך פעמוד בד



xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr en sc oiaexir(iying meil)

mippra mirela mind m` :dywne `xnbd dayïkL ìkyiy ¨¤¥
llk miniiw eid `l el` mine xg`ny ,aeh meia mlhlhl xeq`l

`vnp zay axraéøéñàc ãìBð eäì eåäc,'clep' xeqi` mda yi - §¨§¨©£¦¥
.zen` rax` jeza elit` mlhlhl oi`e ,ixnbl md mixeq`e
:xg` ote`a zayiine `xnbd da zxfeg ef `iyew zngneàlà¤¨

c meyn mippra dziay mind epw `ly xacd mrhíéáòa àiî©¨§¨¦
éãééð ãðéîxac lke ,md micpe mirp mipprd jezay mindy - ¥©©§¥

.dziay dpew epi` cg` mewna reaw epi`y
:`xnbd dtiqenéëäì úéúàc àzLäuexizl z`ay xg`l dzr - ©§¨§¨¦§¨¦

,dfCì eL÷éì àì énð ñBðéé÷Bà`iyewd z` mb jk ayiil yi - §¨©¦Ÿ¦§¨
uxzl jixv oi`e ,qepiiwe`a dziay mind epwiy ,lirl epiywdy

`l` ,aeh mei axrn mipprd etq`zpyãðéî énð ñBðéé÷Bàa àiî©¨§§¨©¦¥©
éãééðmipew mpi` jkitle ,md micpe mirp qepiiwe`ay mind s` - ©§¥

mpi` aeh meia miard exywzp m` elit`e ,mnewna dziay
.lehlha mixq`pàéðúå,`ziixaa jk epipye -ïéëLBnä úBøäð- §©§¨§¨©§¦

,mzriap mewnn d`ld mikynpdïéòáBpä úBðééòîerwxwd jezn ©§¨©§¦
,d`ld mikynp mpi`e mnewnaíãà ìk éìâøk ïä éøäm`lnnd £¥¥§©§¥¨¨¨

mirpe xg`ny ,xg` mc`l md mikiiy m` s` ,aeh meia e` zaya
ilbx xg` mixxbp `l` ,mnewna dziay mipew mpi` md micpe

.`lnnd
ixep oa opgei iax ly mzwelgna dkldd wqt z` zyxtn `xnbd

:minkgeéaøk äëìä ,éåì ïa òLBäé éaø øîà éãéà øa á÷òé éaø øîà̈©©¦©£Ÿ©¦¦¨©©¦§ª©¤¥¦£¨¨§©¦
,éøeð ïa ïðçBédn` miitl` el yie enewna dziay dpew oyi mc`y ¨¨¤¦

.gex lkl
Cì òéîL Leøéôa ,éãéà øa á÷òé éaøì àøéæ éaø déì øîàm`d - ¨©¥©¦¥¨§©¦©£Ÿ©¦¦§¥§¦©¨

oa opgei iaxk dkld wqty iel oa ryedi iaxn yexita zrny
,ixepCì òéîL àììkî Bà,epiidc ,eixac llkn jk zpady e` - ¦§¨¨§¦©¨

oa opgei iaxk xaeq `edy jkn zwiice xg` xac epnn zrnyy
.ixep

déì øîà,`xif iaxl ici` xa awri iaxéì òéîL Leøéôaizrny - ¨©¥§¥§¦©¦
.ok wqty iel oa ryedi iaxn yexita

:`xnbd zxxanàììk éàîiel oa ryedi iax ly `xnin efi`n - ©§¨¨
,ixep oa opgei iax zhiyk dkldl hwep `edy wiicl did xyt`

x z` le`yl `xif iax jxved ok zngnym` ici` xa awri ia
.`l e` yexita rny

dnn z`f cenll did xyt` :`xnbd zx`anïa òLBäé éaø øîàc§¨©©¦§ª©¤
.áeøéòa ì÷énä éøáãk äëìä éåìipica zwelgn lkay ,xnelk ¥¦£¨¨§¦§¥©¥¥§¥

dkldy eixacn cenll yie .lwind zrck dkld oinegze oiaexir
enewna dziay dpewy oyi mc`a lwind ,ixep oa opgei iax ixack

.gex lkl dn` miitl` el yie
:zxxane `xnbd dayél änì ézøúåryedi iax jxved recn - §©§¥¨¨¦

zg` mrt ,ixep oa opgei iaxk dkldy minrt izy epcnll iel oa
ic ixd ,aexira lwind ixack wqety dna dipy mrte yexita

.zexnind on zg`a did
éëéøö ,àøéæ éaø øîà.zexnind izyl ep` mikixv -ïðéòîLà éàc ¨©©¦¥¨§¦¥§¦©§§¦¨

y wx eprinyn iel oa ryedi iax did m`y -ïa ïðçBé éaøk äëìä£¨¨§©¦¨¨¤
àðéîà äåä ,éøeðezenk weqtl ezpeeky ,xnel epiid mixeaq -ïéa ¦£¨£¦¨¥

,àle÷ìjlil i`yxe enewna dziay dpewy ,oyi mc` iabl oebk §¨
,gex lkl dn` miitl`,àøîeçì ïéáexaeqy ,xwtd ilk iabl oebk ¥§§¨

mc` oi` aeye ,mnewna dziay mipew mdy ixep oa opgei iax
.eilbxk mkiledl i`yxïì òîLî à÷y iel oa ryedi iaxëìää ¨©§©¨£¨¨

,áeøéòa ì÷énä éøáãkixep oa opgei iax ixack weqtl oi` jkitle §¦§¥©¥¥§¥
la` ,minkgn xzei opgei iax lwin dfay ,oyi mc` iabl `l`
.mzenk dkld opgei iaxn xzei miliwn minkgy xwtd ilk iabl

:`xnbd dywnàîéìå`xnind z` wx iel oa ryedi iax xn`iy - §¥¨
yél änì éøeð ïa ïðçBé éaøk äëìä ,áeøéòa ì÷énä éøáãk äëìä- £¨¨§¦§¥©¥¥§¥£¨¨§©¦¨¨¤¦¨¨¦

.ixep oa opgei iax ixack dkldy yxetna xnel jxved recne
:`xnbd zvxznéøèöéàC,z`f xnel iel oa ryedi iax jxved - ¦§§¦

,aexira lwind ixack dkldy wx xne` did m`y meynà÷ìñ©§¨

àðéîà Czòcc ,xnel epiid mixeaq -éléî éðäwx xn`p df llky - ©§¨£¦¨¨¥¦¥
ly zwelgn yiykíB÷îa ãéçé[cbpk-],íéaø íB÷îa íéaøå ,ãéçé ¨¦¦§¨¦§©¦¦§©¦

ìáàly zwelgna,íéaø íB÷îa ãéçéoa opgei iax ly ezwelgnk £¨¨¦¦§©¦
,minkg mr ixepàì àîéàcbpk cigid enk dkld oi` `ny - ¥¨Ÿ

dfa s`y eprinydl iel oa ryedi iax jxved jkitle ,miaexnd
.mixingnd miaxd cbpk lwind cigid zrck dkld

:ef `zekixv lr dywn `axéãkî ,éiaàì àáø déì øîàoic ixd - ¨©¥¨¨§©©¥¦§¥
ïðaøc ïéáeøéò,ok m`e ,`ed minkg ixacn -íB÷îa ãéçé él äî ¥¦§©¨¨©¦¨¦¦§

.íéaø íB÷îa ãéçé él äîe ãéçéyi `ziixe`c oica ok` ,xnelk ¨¦©¦¨¦¦§©¦
dxezd on oinegz oic did eli` jkitle ,cigid lr miaxl zeticr
miaxde lwin cigid xy`k elit`y eprinydl did jixv
ixacn oinegz oice xg`n la` .cigid ixack dkld mixingn
ok m` ,cigid lr miaxl zeticr oi` opaxc oicae ,`ed minkg
oa opgei iaxk dkldy eprinydl iel oa ryedi iax jxved recn

.oyi mc`a ixep
:`ax ixac lr dywn `tt axå ,àáøì àtt áø déì øîàikïðaøãá ¨©¥©¨¨§¨¨§¦§©¨¨

ïì éðL àìwelig oi` -,íéaø íB÷îa ãéçéì ãéçé íB÷îa ãéçé ïéa Ÿ¨¥¨¥¨¦¦§¨¦§¨¦¦§©¦
ïðúäådcp zkqna epipy ixde -(:f),äMà ìk ,øîBà øæòìà éaø- §¨§©©¦¤§¨¨¥¨¦¨

,dpwf oiae dxirv oiaìL äéìò eøáòLúBðBò Lly zetewz yly - ¤¨§¨¤¨¨Ÿ
`id ixd ,mc oda dz`x `ly mei miryz epiidc ,mei miyely

mc dz`xe dxfg okn xg`l m`e ,minc zwleqn zwfgadéic©¨
dzòLzexdh `nhl miyyeg oi`e ,dzii`x zryn d`nhl ic - ©§¨

opi`y miyp x`ya mibdepy itk ,okl mcewn oda dwqry
mixaeq md `l` ,ok dpi` minkg zrc mpn` .minc zewleqn
dic dz`x `ly zeper yly dilr exary dpwf dy` wxy
ze`xl dwiqtd m` elit` ,rxtnl d`nhn dxirv la` ,dzry

.mei miryzàéðúå,`ziixaa jk lr epipye -äNòîd`ay did §©§¨©£¤
fk dl`yzeper yly dilr exary dxirv dy` lr ,iax iptl e

,dz`x jk xg`e mc zii`x `lak éaø äNòåzhiy,øæòìà éaø §¨¨©¦§©¦¤§¨¨
.dzii`xl jenq oda dwqry zexdhd z` xdiheøkæpL øçàìiax §©©¤¦§©

z` lhia `l ,xaca miwleg minkgy itl ,ie`xk dyr `ly
`l` ,ez`xed,÷çcä úòLa åéìò CBîñì øæòìà éaø àeä éãk øîà̈©§©©¦¤§¨¨¦§¨¨¦§©©§¨

drbpy zexdhd cqtdl iax yyge ,zxeva ipya df didy itl
.dy`d oda

:`xnbd zxxan,'økæpL øçàì' éàîiax xkfp xac dfi`a ,xnelk ©§©©¤¦§©
.okn xg`làîéìéà`id dpeekdy xn`p m` -økæpL øçàìiax ¦¥¨§©©¤¦§©

yxcnd ziaa wqtpy,ïðaøk àlà øæòìà éaøk äëìä ïéàc`ayke §¥£¨¨§©¦¤§¨¨¤¨§©¨¨
df didy s` ok m` ,z`f xkf `l eiptl dyrndéëéä ÷çcä úòLa¦§©©§¨¥¦

déúååk ãéáòjixv ixd ,oick `ly xfril` iax zhiyk dyr ji` - ¨¦§¨¥
.ez`xed z` lhal didàlàxnel jixv gxkdaøîzéà àìc ¤¨§Ÿ¦§©

àúëìäyxcnd ziaa dkld dwqtp `ly -àìå øæòìà éaøk àì ¦§§¨Ÿ§©¦¤§¨¨§Ÿ
,ïðaøky `id `ziixad zpeekeøkæpL øçàìiaxâéìt ãéçé åàìc §©¨¨§©©¤¦§©§©¨¦¨¦

déìò,xfril` iax lr wlegd `ed cigi mkg `ly -àlàminkg £¥¤¨
déìò éâéìt íéaøzrck zeyrl oicd on dide ,eilr ewlgp - ©¦§¦¥£¥

,miaxdàeä éãk ,øîà,÷çcä úòLa åéìò CBîñì øæòìà éaø`le ¨©§©©¦¤§¨¨¦§¨¨¦§©©§¨
.ez`xed z` lhia

`edy rxtnl dy` z`neh oica s`y ,`ziixad ixacn x`azn
xaeqd `axk `lye ,miaxd zrck weqtl yi minkg ixacn

.miaexnl cigi oia welig oi` opaxcay
dkldl weqtl yi opaxc ipica s`y ztqep di`x d`ian `xnbd

:cigid cbpk miaxd zrckdì éøîàå ,àáøì àiLøLî áø øîà- ¨©©§©§¦¨§¨¨§¨§¥¨
z`f xn`y mixne` yieå ,àáøì ÷çöé øa ïîçð áøikàì ïðaøãá ©©§¨©¦§¨§¨¨§¦§©¨¨Ÿ

éðLwelig oi` -ãéçé íB÷îa ãéçé ïéal,íéaø íB÷îa ãéçé ïéa ¨¥¥¨¦¦§¨¦¥¨¦¦§©¦
àéðúäåohw cren zkqna `ziixaa epipy ixde -(.k),äòeîL §¨©§¨§¨
äáBø÷,dzind xg`l xvw onf eaexw zzin lr rnyy mc` - §¨
úâäBðly zelia` bedpl el yi -äòáL,drenyd zryn mini ¤¤¦§¨

,eicba qakle eteb uegxl eilr xq`p mdayåly zelia`ìLíéL §§Ÿ¦
.eicba z` udble xtzqdl el xeq` mday drenyd zryn mei

dreny la`ä÷Bçø,dzind xg` daexn onf wx jk lr rny m` - §¨

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

המשך פעמוד נו

ezny in` cenr en sc ± iyily wxtoiaexir
éøéñàå ãìåð åäì ååäã ïëù ìë.onewna olhlhl elit` Ðíãà ìë éìâøë ïä éøäoeik Ð

.eilbxk opi` cigi ly od elit`e ,dziay epw `l iciipcêì òéîù ùåøéôáryedi iaxn Ð

.iel oaàììëî åàixep oa opgei iaxkc dpin zwiice ,izixg` `zlin dipin jl rinyc Ð

.dil `xiaqàììë éàîåiaxl dil zrnyc `xwirn jzrc `wlq ded llk dfi`n Ð

.dpin dl wecipc `zlin `nipc ,iel oa ryedi

áåøéòázekldn oinegze ,eihtyn lka Ð

.od oiaexiràìå÷ì ïéá`l i`c ,oyi mc` oebk Ð

.zen` rax`n witp `l dziay dpwàøîåçìÐ

dziay oipew zxn` i` .xwtd ilk oebkxeq` Ð

`l` ,o`vend df axiry mewnl okiledl

.gex lkl edl zi`c `ed mitl`ïì òîùî à÷
ì÷éîä éøáãë,dizeek `zkldc `ed mc`a Ð

dpw xeripc oeikcmilka la` .dpw inp oyi Ð

.dizeek `zkld zilíéáø íå÷îá ãéçé ìáàÐ

oa opgei iax oebk`ni` ,dilr opax ibiltc ixep

.dizeek `zkld ziløæòéìà éáø.opiqxb Ðìë
úåðåò ùìù äéìò åøáòù äùàmiryz epiidc Ð

mei miylyn dcp zqixtl mzq dperc ,mei

miryz dilr exary dy` lke ,mei miylyl

dz`x `le meidz`x m`e .dinc ewlzqp Ð

ok ixg``le ,mc dz`xc `ed `zyd opixn` Ð

x`yk ,rxtnl oda dwqrzpy zexdh opinhn

rxtnl zexdh ze`nhny oiievn odincy miyp

opiyiigc (`,b) dcp zkqna xn`ck .zrl zrn

my) opze ,edecinrd mgxd zia ilzek `ny

ibilte .oevigd ziaa ze`nhn miypd lk :(`,n

zeper yly zwqtd oi`c ixn`e ,dilr opax

zeper yly dilr exary dpwfl `l` weliq

dclia la` ,dzpwfl jenq.`l Ðøæòìà éáøë
.zeper yly dilr exary dclia s` xdihe Ð

øëæðù øçà.ciar xity e`lc xkfpc rnyn Ð

÷çãä úòùcqtd `ki`e ,eed zxeva ipy Ð

.zexdhøëæðùë éàîxnzi`c xkfp `nili` Ð

dyrnd dyrpyke ,opaxk dkld ediizbelta

xcd` `l i`n` xkfp eiykre xekf did `l

.`caeràìà`lc meyn xcd` `lc i`d Ð

xkfp i`ne ,xnk `le xnk `l `zkld xnzi`Ð

dil dedc ,dilr ibilt miaxc xkfpy xg`l

xfril` iax `ed ick :xn` ,miaxk carinl

.`caer xcd` `le ,wgcd zrya eilr jenql

e`l `dwgcd zryaab lr s` :`nl` .`l Ð

carinl ira ,`id opaxc dxifb zrl zrnc

.miaxkäòáù úâäåð,zqeakzle dvigxl Ð

.el rnypy mein uedible zxetqzl miylye

äì øáñå.l`enyk opgei iax Ð
éëä
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ìë(a,bl) migqta opixn` inp ixita oiwync ab lr s`e Ð xiq`e clep dil iedc oky

ikd elit` ,irila rlancminc .hegqi `ny opixfb `l i` ,clep meyn ixqzn `l

llk ixita oiwyn oixkip eid `l elit`e .ixita oiwyn enk oixkip dpi`e ,ith irila miara

`d `nile :xn`z m`e .`ed zxti`c `lke` Ð lke` ied inp `xwirnc oeik ,clep iaiyg `l

,clep dil zile dvwen dil zilc ,`id oerny iax

clepac :xnel yie !(`,a) dvia yixa `zi`ck

xwir lk mlerl `a `ly ycg xacc ,`peeb i`dk

meia wqedy dxik xt`a oke ,oerny iax dcen Ð

,ea zeqkl xeq`c oerny iax dcenc d`xp aeh

wxta xn`ck ,dvia ea zelvl ie`x ok m` `l`

.(`,g) dviac `nw

úåøäðod elit` :qxhpewd yxit Ð oikyend

ly ded i`c wcwcy d`xpe .cigi ly

min elit` ?zexdp `ixi` i`n Ð `weec miax

epiide ,`lnnd ilbxk lirl opixn` inp miqpekn

lkdc lirl ziyixtck ,`kdc mc` lk ilbxk

lyac (`,hl) dviac `xza wxta gken oke .cg`

.mzdc oizipzn` `kdc jdn jixtc ,ixiin cigi

`l my ,edine .cigid ilbxk cigi ly xea :ipzwc

oipra mc` lk ilbxke `lnnd ilbxk i"yx yxit

miax lya ixiin elit` :yxtn mz epiaxe .cg`

epw `l iciipc meyn `weecc ,xity wcwcn

mdl yi Ð dziay epwc miqpekn la` Ð dziay

.ixep oa opgei iaxk ,gex lkl dn` mitl`

äåädil ded Ð `xnegl oia `lewl oia `pin`

lwind ixack dkld jixhvi`c xninl

dil `gipc `l` ,zenewn lka dkld weqtl

.jixhvi` dteb `zlin jdl elit`c xninl

à÷Ð aexira lwind ixack dkld ol rnyn

ixep oa opgei iaxk dkld Ð mc` oiprlc

`lc opaxk dkld Ð milk oiprle .dziay ipwc

ixz ied `le .mc` lk ilbxk od ixde ,dziay epw

oi` ixn`c opaxk ol `niiwc ,iccd` ixzqc ilew

Ð `nrh epiid oyie .dziay oipew xwtd ivtg

.:qxhpewd yxitck ,ipw inp oyi ,ipw xeripe li`ed

iel oa ryedi iax opirnyn did `l m` elit`e

ded ,cegl aexira lwind ixack dkld `l`

.lwdl mdipy ixack `zkldc eixacn rnyn

êåîñì:qxhpewd yxit Ð wgcd zrya eilr

cqtd `ki`e ,ded zxeva zpyc

`peeb i`dk wgcac ,ok xnel xyt` i`e .zexdh

dcpc `nw wxta xn`ck ,micen opax elit`

i`n :mzd yxtne .di`x wgcd zry oi` :(a,h)

ixn`c `ki`e .ded zxeva zpy Ð wgcd zry

.zexdh cqtdl opax eyge ,ceare yit` zexdhc

øîàãÐ la`a lwind ixack dkld l`eny

d`xp miax mewna cigia elit`

e`l efn uege ,la`a lwind ixack dkld mlerlc

xn`wck ,xn`w la`c zenewn x`y ihernl

`icda giken oke .opax dia eliw`c `ed zelia`

le`y `a` iab (a,hi) ohw crenc `xza wxt

,lbxd iptl mini dyly ezn z` xaew iab ,opaxe

oa oerny oaxc `zbelt aexw mewnn `a iabe

elit`c oeik :xn`z m`e .(`,ak) opaxe l`ilnb

ixack dkld l`eny xn` miax mewna cigi

wxta wqtinl l`enyl dil dnl ,la`a lwind

oey`x meia elit` ,d`xpe .lirl xn`ck ,miax mewna cigia elit` ol rnyn `wc :xnel yie ?milbxk mixetkd meie dpyd y`x :xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxk (`,ck) ohw crenc `xza

.lwind ixack dkld Ð `ziixe`c ied elit`c lirl rnync .aexira lwind ixack dkldk iedc icin ,la`a lwind ixack dkldc Ð opiqxb ikda xn`ck ,`ziixe`c iedc zelia` ly

:iy` ax xn`c ,opaxe `aiwr iaxc `zbelt iab (`,hn zexeka) "xeka yi" wxta gken oke .ikixvc `gip Ð `ziixe`c ded i`c rnyn .'eke mewna cigi il dn opaxc oiaexir ickn ,xn`wcn

,oey`x aeh meia `aiky aikyc `kid :opiqxb ikd oeyl dfe .zelia` bdep epi` oey`x meia elit`e ,la`a lwind ixack dkld :l`eny xn`c .eiptlyk miyly meic zelia` oiprl micen lkd

zelia` bdep epi` Ð oexg` aeh mei ly oey`x aeh meia e` ,cren ly elega e` ,ipy aeh meia e`
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רמג ezny in` cenr en sc ± iyily wxtoiaexir
éøéñàå ãìåð åäì ååäã ïëù ìë.onewna olhlhl elit` Ðíãà ìë éìâøë ïä éøäoeik Ð

.eilbxk opi` cigi ly od elit`e ,dziay epw `l iciipcêì òéîù ùåøéôáryedi iaxn Ð

.iel oaàììëî åàixep oa opgei iaxkc dpin zwiice ,izixg` `zlin dipin jl rinyc Ð

.dil `xiaqàììë éàîåiaxl dil zrnyc `xwirn jzrc `wlq ded llk dfi`n Ð

.dpin dl wecipc `zlin `nipc ,iel oa ryedi

áåøéòázekldn oinegze ,eihtyn lka Ð

.od oiaexiràìå÷ì ïéá`l i`c ,oyi mc` oebk Ð

.zen` rax`n witp `l dziay dpwàøîåçìÐ

dziay oipew zxn` i` .xwtd ilk oebkxeq` Ð

`l` ,o`vend df axiry mewnl okiledl

.gex lkl edl zi`c `ed mitl`ïì òîùî à÷
ì÷éîä éøáãë,dizeek `zkldc `ed mc`a Ð

dpw xeripc oeikcmilka la` .dpw inp oyi Ð

.dizeek `zkld zilíéáø íå÷îá ãéçé ìáàÐ

oa opgei iax oebk`ni` ,dilr opax ibiltc ixep

.dizeek `zkld ziløæòéìà éáø.opiqxb Ðìë
úåðåò ùìù äéìò åøáòù äùàmiryz epiidc Ð

mei miylyn dcp zqixtl mzq dperc ,mei

miryz dilr exary dy` lke ,mei miylyl

dz`x `le meidz`x m`e .dinc ewlzqp Ð

ok ixg``le ,mc dz`xc `ed `zyd opixn` Ð

x`yk ,rxtnl oda dwqrzpy zexdh opinhn

rxtnl zexdh ze`nhny oiievn odincy miyp

opiyiigc (`,b) dcp zkqna xn`ck .zrl zrn

my) opze ,edecinrd mgxd zia ilzek `ny

ibilte .oevigd ziaa ze`nhn miypd lk :(`,n

zeper yly zwqtd oi`c ixn`e ,dilr opax

zeper yly dilr exary dpwfl `l` weliq

dclia la` ,dzpwfl jenq.`l Ðøæòìà éáøë
.zeper yly dilr exary dclia s` xdihe Ð

øëæðù øçà.ciar xity e`lc xkfpc rnyn Ð

÷çãä úòùcqtd `ki`e ,eed zxeva ipy Ð

.zexdhøëæðùë éàîxnzi`c xkfp `nili` Ð

dyrnd dyrpyke ,opaxk dkld ediizbelta

xcd` `l i`n` xkfp eiykre xekf did `l

.`caeràìà`lc meyn xcd` `lc i`d Ð

xkfp i`ne ,xnk `le xnk `l `zkld xnzi`Ð

dil dedc ,dilr ibilt miaxc xkfpy xg`l

xfril` iax `ed ick :xn` ,miaxk carinl

.`caer xcd` `le ,wgcd zrya eilr jenql

e`l `dwgcd zryaab lr s` :`nl` .`l Ð

carinl ira ,`id opaxc dxifb zrl zrnc

.miaxkäòáù úâäåð,zqeakzle dvigxl Ð

.el rnypy mein uedible zxetqzl miylye

äì øáñå.l`enyk opgei iax Ð
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ìë(a,bl) migqta opixn` inp ixita oiwync ab lr s`e Ð xiq`e clep dil iedc oky

ikd elit` ,irila rlancminc .hegqi `ny opixfb `l i` ,clep meyn ixqzn `l

llk ixita oiwyn oixkip eid `l elit`e .ixita oiwyn enk oixkip dpi`e ,ith irila miara

`d `nile :xn`z m`e .`ed zxti`c `lke` Ð lke` ied inp `xwirnc oeik ,clep iaiyg `l

,clep dil zile dvwen dil zilc ,`id oerny iax

clepac :xnel yie !(`,a) dvia yixa `zi`ck

xwir lk mlerl `a `ly ycg xacc ,`peeb i`dk

meia wqedy dxik xt`a oke ,oerny iax dcen Ð

,ea zeqkl xeq`c oerny iax dcenc d`xp aeh

wxta xn`ck ,dvia ea zelvl ie`x ok m` `l`

.(`,g) dviac `nw

úåøäðod elit` :qxhpewd yxit Ð oikyend

ly ded i`c wcwcy d`xpe .cigi ly

min elit` ?zexdp `ixi` i`n Ð `weec miax

epiide ,`lnnd ilbxk lirl opixn` inp miqpekn

lkdc lirl ziyixtck ,`kdc mc` lk ilbxk

lyac (`,hl) dviac `xza wxta gken oke .cg`

.mzdc oizipzn` `kdc jdn jixtc ,ixiin cigi

`l my ,edine .cigid ilbxk cigi ly xea :ipzwc

oipra mc` lk ilbxke `lnnd ilbxk i"yx yxit

miax lya ixiin elit` :yxtn mz epiaxe .cg`

epw `l iciipc meyn `weecc ,xity wcwcn

mdl yi Ð dziay epwc miqpekn la` Ð dziay

.ixep oa opgei iaxk ,gex lkl dn` mitl`

äåädil ded Ð `xnegl oia `lewl oia `pin`

lwind ixack dkld jixhvi`c xninl

dil `gipc `l` ,zenewn lka dkld weqtl

.jixhvi` dteb `zlin jdl elit`c xninl

à÷Ð aexira lwind ixack dkld ol rnyn

ixep oa opgei iaxk dkld Ð mc` oiprlc

`lc opaxk dkld Ð milk oiprle .dziay ipwc

ixz ied `le .mc` lk ilbxk od ixde ,dziay epw

oi` ixn`c opaxk ol `niiwc ,iccd` ixzqc ilew

Ð `nrh epiid oyie .dziay oipew xwtd ivtg

.:qxhpewd yxitck ,ipw inp oyi ,ipw xeripe li`ed

iel oa ryedi iax opirnyn did `l m` elit`e

ded ,cegl aexira lwind ixack dkld `l`

.lwdl mdipy ixack `zkldc eixacn rnyn

êåîñì:qxhpewd yxit Ð wgcd zrya eilr

cqtd `ki`e ,ded zxeva zpyc

`peeb i`dk wgcac ,ok xnel xyt` i`e .zexdh

dcpc `nw wxta xn`ck ,micen opax elit`

i`n :mzd yxtne .di`x wgcd zry oi` :(a,h)

ixn`c `ki`e .ded zxeva zpy Ð wgcd zry

.zexdh cqtdl opax eyge ,ceare yit` zexdhc

øîàãÐ la`a lwind ixack dkld l`eny

d`xp miax mewna cigia elit`

e`l efn uege ,la`a lwind ixack dkld mlerlc

xn`wck ,xn`w la`c zenewn x`y ihernl

`icda giken oke .opax dia eliw`c `ed zelia`

le`y `a` iab (a,hi) ohw crenc `xza wxt

,lbxd iptl mini dyly ezn z` xaew iab ,opaxe

oa oerny oaxc `zbelt aexw mewnn `a iabe

elit`c oeik :xn`z m`e .(`,ak) opaxe l`ilnb

ixack dkld l`eny xn` miax mewna cigi

wxta wqtinl l`enyl dil dnl ,la`a lwind

oey`x meia elit` ,d`xpe .lirl xn`ck ,miax mewna cigia elit` ol rnyn `wc :xnel yie ?milbxk mixetkd meie dpyd y`x :xn`c ,l`ilnb oa oerny oaxk (`,ck) ohw crenc `xza

.lwind ixack dkld Ð `ziixe`c ied elit`c lirl rnync .aexira lwind ixack dkldk iedc icin ,la`a lwind ixack dkldc Ð opiqxb ikda xn`ck ,`ziixe`c iedc zelia` ly

:iy` ax xn`c ,opaxe `aiwr iaxc `zbelt iab (`,hn zexeka) "xeka yi" wxta gken oke .ikixvc `gip Ð `ziixe`c ded i`c rnyn .'eke mewna cigi il dn opaxc oiaexir ickn ,xn`wcn

,oey`x aeh meia `aiky aikyc `kid :opiqxb ikd oeyl dfe .zelia` bdep epi` oey`x meia elit`e ,la`a lwind ixack dkld :l`eny xn`c .eiptlyk miyly meic zelia` oiprl micen lkd

zelia` bdep epi` Ð oexg` aeh mei ly oey`x aeh meia e` ,cren ly elega e` ,ipy aeh meia e`
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øîzéàc àëéä :àîìéc ?àéLe÷¯àìc àëéä ,øîzéà §¨¦§¨¥¨§¦§©¦§©¥¨§¨
øîzéà¯ãéçé ìL øéò :ïðúc ,àäî àlà .øîzéà àì ¦§©¨¦§©¤¨¥¨¦§©¦¤¨¦

íéaø ìL úéNòðå¯íéaø ìL .dlek úà ïéáøòî §©£¥¤©¦§¨§¦¤¨¤©¦
ãéçé ìL úéNòðå¯ïk íà àlà ,dlek úà ïéáøòî ïéà §©£¥¤¨¦¥§¨§¦¤¨¤¨¦¥

da LiL ,äãeäéaL äLãç øéòk dì äöeç äNBò¤¨¨§¦£¨¨¤¦¨¤¥¨
:øîBà ïBòîL éaø .äãeäé éaø éøác ,ïéøBic íéMîç£¦¦¦¦¦§¥©¦§¨©¦¦§¥
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oa ryedi iax jxved recn mitqep mipte`a x`al day `xnbd
dkld wqt xaky it lr s` ,ixep oa opgei iaxk dkld weqtl iel

:aexira lwind ixackéøèöéà ,øîà àtt áøåCiax jxved - §©¨¨¨©¦§§¦
dpewd oyi mc` oiprl ixep oa opgei iaxk weqtl iel oa ryedi
lwind ixack dkldl hwepy dna did ic `le ,enewna dziay

c meyn ,aexiraàðéîà Czòc à÷ìñc ,xnel epiid mixeaq -éðä ©§¨©§¨£¦¨¨¥
éléî`l` xn`p `l df llky -éáeøéòa ìáà ,úBøéöç éáeøéòa ¦¥§¥¥£¥£¨§¥¥

ïéîeçz,oldl x`eaiy itk ,zexivg iaexirn xzei xeng mpicy §¦
àì àîéà,lwind xg` mda mikled oi`y xn`z `ny -àëéøö- ¥¨Ÿ§¦¨

zwqerd epziibeqa s`y ,eprinydl iel oa ryedi iax jxved jkl
ixep oa opgei iax ixack dkldl ep` mihwep oinegz iaexira

.mixingnd minkg cbpk lwind
iaexir oicn lw zexivg iaexir oicy micnel oipn zx`an `xnbd

:oinegzàøîéz àðîe,xnel jl yi oipne -ïì éðLcwelig epyiy - §¨¥§¨§¨¥¨
ïéaoicì úBøéöç éáeøéòoicïðúc ,ïéîeçz éáeøéòonwl epipy jky - ¥¥¥£¥§¥¥§¦¦§©

(:`t)`ly mc`l oiaxrn oi`y my x`azpy oicd iabl ,dpyna
,ezrcníéøeîà íéøác äna ,äãeäé éaø øîàzrc z` jixvy ¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦

,el miaxrny mc`d,ïéîeçz éáeøéòadfl daeg mziiyra yiy §¥¥§¦
ciqtn `ed gxfn cvl aexir el migipn m`y ,exear miaxrny

,axrn cvl ezkild z`ïéáøòî úBøéöç éáeøéòa ìáàmc` xear £¨§¥¥£¥§¨§¦
,úòãì àlL ïéáe úòãì ïéameynïéáç ïéàå åéðôa àlL íãàì ïéëfL ¥§©©¥¤Ÿ§©©¤¨¦§¨¨¤Ÿ§¨¨§¥¨¦

.åéðôa àlà íãàìel zeyrl ozip mc`l zekf `edy xac ,epiidc §¨¨¤¨§¨¨
.ezrcn `l` miyer oi` daeg ea yiy xac j` ,ezrcn `ly s`
,ezrcn `ly s` axrl ozip el md zekfy zexivg iaexir ,jkitle

.ezrcn `l` axrl oi` daeg mda yiy oinegz iaexir la`
iaexir oicn lw zexivg iaexir oicy ,dpynd ixacn x`azn
epiid mixeaq jkitle ,zrcn `ly aexir ziiyr oiprl oinegz
iaexira xn`p `l 'aexira lwind ixack dkld' llkd s`y xnel
iel oa ryedi iax jxvede ,zexivg iaexira `l` oinegz

.ok xacd oi`y eprinydl
:iel oa ryedi iax zhiya sqep aeyii d`ian `xnbd,øîà éMà áø©©¦¨©

éøèöéàCoa opgei iaxk dkld weqtl iel oa ryedi iax jxved - ¦§§¦
,'aexira lwind ixack dkld'y xn`y dna did ic `le ,ixep

c meynàðéîà Czòc à÷ìñc ,xnel epiid mixeaq -éléî éðä- ©§¨©§¨£¦¨¨¥¦¥
wx xn`p df llkyaly zwelgn,áeøéò éøeiLgipdy mc`a oebk §¦¥¥

lke`d hrnzp okn xg`le ,xnzyn mewna zezay dnkl aexir
oldl df oica mi`pz ewlgpy ,zecerq izy xeriyn(:t)ozip m`

lwind zrck ep` mixaeq dfa ,aexir zxeza xzepd lr jenql
zg` zay ezkldk aexird wfged xake xg`ny ,exiyknd

.okn xg`ly zezaya ea lwdl xyt`a ìáàly zwelgnúléçú £¨§§¦©
,áeøéò,ezkldk dyrpy wfgzp `l oiicre ef zaya edegipdy oebk ¥

,llk aexir ziiyra miwqer oi`y mewna e`àì àîéàxnel yi - ¥¨Ÿ
oi`y xnel epiid mixeaq jkitle ,lwind xg` dfa mikled oi`y
,oyi mc` iabl minkg mr ezwelgna ixep oa opgei iaxk dkld
oa ryedi iax jxved ok lre ,aexir ziiyr my dwfged `l ixdy

.lwind ixep oa opgei iax ixack dkld dfa s`y eprinydl iel
:aexir zligzn lw aexir ixiiy oicy di`x d`ian `xnbdàðîe§¨

àøîézxnel jl yi oipne -ïì éðLcwelig yiy -áeøéò éøeiL ïéa ¥§¨§¨¥¨¥¦¥¥
ïðúc ,áeøéò úléçúìoldl epipy jky -(:t)zwqerd dpyna , ¦§¦©¥¦§©

,zexivg iaexirl jxvpd oefnd xeriyaác äna ,éñBé éaø øîàíéø ¨©©¦¥©¤§¨¦
íéøeîà,zexivg iaexirl xeriy jixvyáeøéò úléçúagipnyk - £¦¦§¦©¥

,dpey`xd mrta aexiráeøéò éøeiLa ìáàaexir gipdyk - £¨§¦¥¥
,hrnzpe zencew zezayaeléôà`l` aexird on xzep `l m`ìk £¦¨

àeäL.xyk ,ea mitzzynd on cg` lklåmiliwny xacd mrh ¤§
y itl ,zg` zay ewfgedy xg`l aexir ixiiyaeøîà àìminkg Ÿ¨§

ì àlL éãk àlà úBøéöç áøòìáeøéò úøBz çkLoinegzïî §¨¥£¥¤¨§¥¤Ÿ§©¥©©¥¦
úB÷Bðézä,`ed oinegza aexir oic xwiry ,mi`ad zexecd on - ©¦

ezkldk dyrp dligzn m`y ,zexivg aexira lwdl ozip jkitle
oi`y xnel epiid mixeaq df mrhne .miixiya s` okn xg`l ic

oa ryedi iax jxvede ,aexir ixiiya `l` lwind xg` mikled
.ok oicd aexir zligza s`y eprinydl iel

:mi`pz zewelgna dkldd wqta millk d`ian `xnbdá÷òé éaø©¦©£Ÿ
,Bøéáçî àáé÷ò éaøk äëìä ,eøîà à÷éøæ éaøåmewn lka ,xnelk §©¦§¦¨¨§£¨¨§©¦£¦¨¥£¥

mr wlegyk la` ,ezenk dkld cigi cbpk `aiwr iax wlgpy
.mzenk dkld miaxdådkldéñBé éaøëelit`åéøáçîs` - §§©¦¥¥£¥¨

.ezenk dkld miaxd mr wlegykådkldBøéáçî éaøkmewna - §§©¦¥£¥
.cigid mr wlegy

:`xnbd zxxanàúëìä éàîìiaxe awri iax exn` dn oiprl - §©¦§§¨
zexedl jk lr jenql yiy mzpeek m`d ,el` zekld `wixf
cenll oi`e ,`xaqn `l` ok exn` `l `ny e` ,dyrnl dkld

.el` millkn dkld
:df oipra zwelgn `xnbd d`ianäëìä ,øîà éqà éaømzpeek - ©¦©¦¨©£¨¨

.miaxa ok zexedle ,dyrnl el` millk lr jenql yiy dzid
ïéhî ,øîà àaà øa àéiç éaøå`wixf iaxe awri iax zpeek oi` - §©¦¦¨©©¨¨©©¦

oicd z` eid mihn `l` ,dkldl ixnbl jk lr jenql yiy
z`f mixen oi` j` ,cigil ok mixen s`e ,dligzkl jk zeyrl

.xeaivaïéàøð ,øîà àðéðç éaøa éñBé éaøåmi`xpy dzid mzpeek - §©¦¥§©¦£¦¨¨©¦§¦
j` ,eiyrn z` milhan oi`y jk dyry cigid oiprl el` millk

.ok zeyrl el mixen oi` dligz jlnidl `a m`
:el` mipiipra ztqep `xnin d`ian `xnbdlkäfä ïBL- ©¨©¤

m` `wixf iaxe awri iax ixaca mi`xen`d ewlgpy ef zwelgnk
y millkd iabl s` ewlgp ,'oi`xp' e` 'oihn' e` 'dkld'éaø øîà̈©©¦

øîà éãéà øa á÷òé[mya-].ïðçBé éaøewlgpyk ,xn` jkeøéàî éaø ©£Ÿ©¦¦¨©©¦¨¨©¦¥¦
,äãeäé éaøk äëìä ,äãeäé éaøåewlgpyke,éñBé éaøå äãeäé éaø §©¦§¨£¨¨§©¦§¨©¦§¨§©¦¥

éøö ïéàå ,éñBé éaøk äëìäøîBì Cewlgp xy`kyéaøå øéàî éaø £¨¨§©¦¥§¥¨¦©©¦¥¦§©¦
àzLä ,éñBé éaøk äëìä ,éñBélwa z`f cenll jl yi dzr ixdy - ¥£¨¨§©¦¥©§¨

m` ,xnegeíB÷îamr xi`n iax wlgpyàúéì äãeäé éaøoi` - §¨©¦§¨¥¨
,dcedi iaxk `l` xi`n iaxk dkldíB÷îamr xi`n iax wlgpy §¨

àéòaéî éñBé éaøixd ,iqei iax ixack dkldy xnel jixv ike - ©¦¥¦©§¨
iqei iaxk dklde ,xi`n iax cbpk dcedi iaxk dkldy xg`n
iax cbpk iqei iaxk dkldy xacd heyt `linn ,dcedi iax cbpk

.xi`n
ãîBì éðà óà éqà áø øîàewlgpy mewnay ,df xnege lwnéaø ¨©©©¦©£¦¥©¦

øîàc .éñBé éaøk äëìä ïBòîL éaøå éñBéxn` ixdy -øîà àaà éaø ¥§©¦¦§£¨¨§©¦¥§¨©©¦©¨¨©
[mya-],ïðçBé éaøewlgpy mewnayäëìä ïBòîL éaøå äãeäé éaø ©¦¨¨©¦§¨§©¦¦§£¨¨

àzLä ,äãeäé éaøkm`y ,xnege lwn cenll jl yi dzrne - §©¦§¨©§¨
íB÷îamr oerny iax wlegyàúéì äãeäé éaøixack dkld oi` - §¨©¦§¨¥¨

if` ,dcedi iax ixack `l` oerny iaxíB÷îaoerny iax wlegy §¨
mràéòaéî éñBé éaø,iqei iax ixack dkldy xnel jixv m`d - ©¦¥¦©§¨

iqei iaxk dklde ,oerny iax cbpk dcedi iaxk dklde xg`n ixd
iax cbpk iqei iaxk dkldy xacd heyt `linn ,dcedi iax cbpk

.oerny
eäì àéòaéàewlgpyk ,daiyid ipa ewtzqp -éaøå øéàî éaø ¦©§¨§©¦¥¦§©¦
éàî ,ïBòîLin ixack dkld -. ¦§©

e÷éz.dhytp `ly itl ,wtqa ef dl`y cenrz - ¥
:el` millk lr zwlegd drc d`ian `xnbd,àiLøLî áø øîà̈©©§©§¦¨

éììk éðäì eäðúéìdkldy ,el` millkk dkldl mihwep ep` oi` - ¥§§§¨¥§¨¥
itk rixkdl yi `l` ,mixg` mr wlgpy mewn lka ipelt `pzk
,ezenk weqtl yi cg` `pz zrck xazqny mewna ,`xaqd

.ok rixkdl yi eilr wlegd zrck xazqny mewnae
:`xnbd zxxandéì àðîel oipn -àä àiLøLî áøìoi`y ,df oic - §¨¥§©§©§¦¨¨

.el` millk lr jenqlàîéìéàz`f cnly xn`p m` -ïðúc àäî ¦¥¨¥¨¦§©
epizpyna epipyy dnn -(:dn lirl)epyiy miyp` dyely oiprl ,

ly megz mdn cg` lk dpw jkitle ,zay zqipka xirl uegn
dpeny wgxna micner mipevigd mipyd eide ,cala zen` rax`
dfa oicdy ,mdipia dziay dpw iyilyde ,dfn df zen`
yiy itl ,mipevigd on cg` lk mr ynzydl i`yx irvn`dy
mipevigd j` ,mdn cg` lk mr zen` izy ly szeyn megz el
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xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fn sc oiaexir(iyiy meil)

ly xeiya ic `l` ,jk lk xiiyl jixv oi`ìLéðL ìL úBøéöç L ¨Ÿ£¥¤§¥
ipy,íézayiy zexivg yly xird aexir llkn `iveiy ,epiidc ¨¦

lehlhd xzid mrhy xkid `di jk ici lre ,miza ipy zg` lka
.aexir `la lhlhl e`eai `le ,aexird meyn `ed xiraøîàålr §¨©

jkdéìò âéìt ïàîe .ïBòîL éaøk äëìä ,áø øîà àéøeb øa àîç áø©¨¨©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§©¨¦£¥
,dfa oerny iax lr wlegd `pzd `ed ine -,äãeäé éaøyi ok m`e ©¦§¨

,oerny iaxk dkld ax wqet cvik ,denzlzøîà àäåixde - §¨¨§©§
miwleg xy`ky ,lirl millka x`azpïBòîL éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¦§

.äãeäé éaøk äëìämixaeq ep` oi`y xnel jixv gxkda `l` £¨¨§©¦§¨
.el` millk

:`xnbd dgecàéLe÷ éàîeel` millk lr zeywdl yi mewn dn - ©§¨
,oerny iaxk dkld ax wqty dnnénð àëä àîìécs` `ny - ¦§¨¨¨©¦

c ,lirl x`azpy itk `ed mrhd o`køîzéà øîzéàc àëéä- ¥¨§¦§©¦§©
,ok bedpl yi mieqn `pzk yxetna dkld dxn`p eay mewnay

eli`e ,wqtd illkl xzeq df m` elit`àì øîzéà àìc àëéä¥¨§Ÿ¦§©Ÿ
øîzéàbedpl yi miccvd cg`k dkld dwqtp `ly mewna j` - ¦§©

.millkd itk
millkd xg` jlil oi`y xg` mewnn gikedl dqpn `xnbd

:lirl e`aedyàlàz`f gikedl yiïðúc àäîepipyy dnn - ¤¨¥¨¦§©
(.et onwl)mc` ,ì Cìäå Búéa úà çépnä,úøçà øéòa úBaL`le ©©¦©¤¥§¨©¦§§¦©¤¤

,ezia z` afry mcew xvgd ipa mr aexira szzypéøëð ãçà¤¨¨§¦
ìàøNé ãçàå,icedi m` oiae `ed ieb m` oia -úBøéöç éðáì øñBà §¤¨¦§¨¥¥¦§¥£¥

xg`n ,xvgl mizad on lhlhl xvgd ipa lr xqe` `ed ixd -
epi`y it lr s`e ,mdnr axir `le xvg dze`a zeyx el yiy
el` .dxic dny milra `la dxic mewn lkn ,zaya xira ddey

é éaø .øéàî éaø éøác,øîBà äãeäl`xyi oiae ixkp oiaøñBà Bðéà ¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¥
milra `la dxice ,zaya xira ddey epi`e xg`n ,xvgd ipa lr

.dxic dny oi`øñBà éøëð ,øîBà éñBé éaøitl ,xvgd ipa lr ©¦¥¥¨§¦¥
,ezian ezrc giqn epi` jkitle ,exirl zaya aeyl `ed lekiy

la` ,my oiicr xc `ed eli`k df ixdeìàøNézxg` xirl jldy ¦§¨¥
øñBà Bðéà,xvgd ipa lrúaLa àáì ìàøNé Cøc ïéàL éðtîxirn ¥¥¦§¥¤¥¤¤¦§¨¥¨Ÿ§©¨

dxick df ixde ,ezian ezrc giqn `ed jkitle ,exirl zxg`
.xvgd ipa x`y lr zxqe` dpi`y milra dl oi`yïBòîL éaø©¦¦§

eléôà ,øîBàm`Cìäå Búéa úà çépäzay axraìBza ìöà úBaL ¥£¦¦¦©¤¥§¨©¦§¥¤¦
dxcdøñBà Bðéà ,øéòä dúBàaaeyl lekiy s` ,xvgd ipa lr §¨¨¦¥¥

iptn ,zaya ezialçéqä øákLz`Bzòcdze`a eziaa xecln ¤§¨¦¦©©§
.zayøîàåjk lrøîà àéøeb øa àîç áø[mya-]éaøk äëìä ,áø §¨©©¨¨©§¨¨©©£¨¨§©¦

.ïBòîL¦§
dkldl mihwep oi`y o`kn gikedl yi cvik `xnbd zx`an dzr

:opgei iax xn`y millkd enkdéìò âéìt ïàîewlegd `ed in - ©¨¦£¥
,oerny iax ixac lr dpyna,äãeäé éaølra jld m` wxy xaeqd ©¦§¨

xird dze`a ddey `ed m` la` ,xqe` epi` zxg` xirl dxicd
dkldl ax wqt cvik ,denzl yi ok m`e ,xvgd ipa lr xqe`

,oerny iaxkzøîà àäåzwelgnay lirl x`azp ixde -éaø §¨¨§©§©¦
.äãeäé éaøk äëìä ïBòîL éaøå äãeäéxnel jixv gxkda `l` §¨§©¦¦§£¨¨§©¦§¨

.el` millkl xaeq epi` axy
:`xnbd dgecàéLe÷ éàîe,ef `iyewl yi mewn dn -àëä àîìc ©§¨¦§¨¨¨

énðc ,o`k s` xnel yi `ny -øîzéà øîzéàc àëéämewnay - ©¦¥¨§¦§©¦§©
,xn`pd xg` jlil yi ipelt `pz zrck yxetna dkld dxn`py

eøîzéà àì øîzéà àìc àëéäyi dkld dwqtp `ly mewna j` - ¥¨§Ÿ¦§©Ÿ¦§©
.millkd xg` jlil

millkk dkldl mihwep oi`y xg` mewnn gikedl dqpn `xnbd
:el`àlàgikedl yiïðúc àäîoldl epipyy dnn -(:hn)mc`y , ¤¨¥¨¦§©

mewna dgipdl lkeiy zt enr oi`e zay axra jxca jldnd
jldny ici lr dziay zepwl i`yx ,dziay ea zepwle mieqn

,dpynd jk lr zxne`e .ea zeayl utgy mewnd l` eilbxaeäæå§¤
eøîàL,minkgéðòäzeidl i`yxåéìâøa áøòî,xnelk .zt `la ¤¨§¤¨¦§¨¥§©§¨

ea eliwd jkitle ,iprk oecip zt enr oi`e jxca `a `edy df mc`
.zt gipdl `la eilbx jelid ici lr axrl i`yx `diy minkg

xiyrk oecipe eziaa ayeid mc` ly epic dn mi`pz my ewlgpe
.df oiprléðò àlà eðì ïéà eðà ,øîBà øéàî éaøoi`y mixaeq ep` - ©¦¥¦¥¨¥¨¤¨¨¦

d ok m` `l` eilbxa axrl i`yx mc`zt el oi`e jxca jldn `e
leki epi`e xiyrk oecip zt el yie eziaa ayeid la` ,iprk oecipy

.zt zgpd ici lr `l` ,eilbx jelid ici lr dziay zepwléaø©¦
øéLò ãçàå éðò ãçà ,øîBà äãeäémdilbxa dziay zepwl mi`yx §¨¥¤¨¨¦§¤¨¨¦

e ,zt zgpd `laeøîà àìy minkgàlà úôa ïéáøòîickìò ì÷äì Ÿ¨§§¨§¦§©¤¨§¨¥©
.åéìâøa áøòéå àöé àlL øéLòägexhl jixv `di `ly ,epiidc ¤¨¦¤Ÿ¥¥¦¨¥§©§¨

gelyl lkei `l` ,dziay ea zepwl utg `edy mewnl jldle
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המשך פעמוד חח

ezny in` cenr fn sc ± iyily wxtoiaexir
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jdl dil zilc o`nk ,jkld .`ai `l ixdy

.inc milra dxicåúá ìöà úåáùìyn`n Ð

.xird dze`a elit`äéìò âéìô äãåäé éáøÐ

zxg` xira :xn`cdze`a `d ,xqe` epi` Ð

xird`l` ,dilr bilt inp iqei iaxe .xqe` Ð

.hwp ediipin cgåøîàù åäæ`id oiwxita Ð

.(a,hn)åðì ïéà åðàdziay zepwl lekiy" Ð
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øéùò ãçàå éðò ãçà.dcedi iaxc dizlin Ð

äéì äîìiaxc dcedi iaxk dkld wqtinl Ð

lirl zliik `d ?dilr bilt xi`n`kidl Ð

xnk `le xnk `l dkld xnzi` `lcopicar Ð

.dcedi iaxkäéì úéì áøéììë éðäìmeyne Ð

opgei iax `de !?edpzil zxn`w dil zil axc

.opgei iaxk dklde ,edl xn`wàì äîáéä
õåìçú.dlra zzinl miycg dyly jeza Ð

,`id zxaern `ny :zenaia `nrh yxtn

:xn`z m`e .dvilg dpi` zxaern zvilge

dyly xg`l cr oiznze dyly jeza uelgz

zxaern `vnz m`y,dvilg dkixv dpi` Ð

`vnz `l m`e .`niiw ly clee clz m`

zxaernm`e .zxg` dvilg dkixv dpi` Ð
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dvilg dpi`e ,`niiw ly clee `di `ny
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.oey`xl dryz oa wtq ,oexg`l,dpgad opirae
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.oi`eyp eh` oiqexi` opax xefb'åë úåìåúá úçà
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äéì äîìåi`xen` jpd `l` ,illk ipdl opgei iax xn` `l :dpin rny `l` .iqei iaxk dkld iqei iaxe xi`n iax lirl liik diteb edi` `dc ,iqei iaxk dkld xninl opgei iaxl Ð
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déìò âéìt ïàîe .ïBòîL éaøk äëìä :áø øîà ,àéøeb§¨¨©©£¨¨§©¦¦§©¨¥£¥
¯ïBòîL éaøå äãeäé éaø :zøîà àäå .äãeäé éaø©¦§¨§¨¨§©§©¦§¨§©¦¦§

øîzéàc àëéä ,éîð àëä àîìéc ?àéLe÷ éàîe !äãeäé éaøk äëìä¯àìc àëéä ,øîzéà £¨¨§©¦§¨©§¨¦§¨¨¨©¦¥¨§¦§©¦§©¥¨§¨
øîzéà¯zéà àìì Cìäå Búéa úà çépnä :ïðúc ,àäî àlà .øîãçà ,úøçà øéòa úBaL ¦§©¨¦§©¤¨¥¨¦§©©©¦©¤¥§¨©¦§§¦©¤¤¤¨

ìàøNé ãçàå éøëð¯éaø .øñBà Bðéà :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,úBøéöç éðáì øñBà ¨§¦§¤¨¦§¨¥¥¦§¥£¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¥©¦
éøëð :øîBà éñBé¯ìàøNé ,øñBà¯éaø .úaMa àáì ìàøNé Cøc ïéàL éðtî ,øñBà Bðéà ¥¥¨§¦¥¦§¨¥¥¥¦§¥¤¥¤¤¦§¨¥¨Ÿ©©¨©¦

ì Cìäå Búéa úà çépä eléôà :øîBà ïBòîLøéòä dúBàa Bza ìöà úBaL¯,øñBà Bðéà ¦§¥£¦¦¦©¤¥§¨©¦§¥¤¦§¨¨¦¥¥
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äãeäé éaø .éðò àlà eðì ïéà eðà :øîBà øéàî éaø .åéìâøa áøòî éðòä eøîàL eäæå :ïðúc¦§©§¤¤¨§¤¨¦§¨¥§©§¨©¦¥¦¥¨¥¨¤¨¨¦©¦§¨
àöé àlù ,øéLòä ìò ì÷äì àlà úta ïéáøòî eøîà àì ,øéLò ãçàå éðò ãçà :øîBà¥¤¨¨¦§¤¨¨¦Ÿ¨§§¨§¦©©¤¨§¨¥©¤¨¦¤Ÿ¥¥
.øéLò ãçàå éðò ãçà :áøc dén÷ áø øa àéiçì éLà øa àéiç áø déì éðúîe .åéìâøa áøòéå¦¨¥§©§¨©§¥¥©¦¨©©¦§¦¨©©©¥§©¤¨¨¦§¤¨¨¦
øéàî éaø :zøîà àäå ?éì änì ézøz .äãeäé éaøk äëìä :éîð da íéiñ :áø déì øîàå§¨©¥©©¥¨©¦£¨¨§©¦§¨©§¥¨¨¦§¨¨§©§©¦¥¦
,àäî àlà !?éììk éðäì déì úéì áø àîìéc ?àéLe÷ éàîe !äãeäé éaøk äëìä äãeäé éaøå§©¦§¨£¨¨§©¦§¨©§¨¦§¨©¥¥§¨¥§¨¥¤¨¥¨

ìL dì eäiL ãò íaééúz àìå õBìçz àì äîáéä :ïðúcíéLpä ìk øàL ïëå .íéLãç äL ¦§©©§¨¨Ÿ©£§Ÿ¦§©¥©¤§¨§¨¢¨¦§¥§¨¨©¨¦
ìL ïäì eäiL ãò eñøàúé àìå eàNpé àìãçà ,úBìeòa ãçàå úBìeúa ãçà .íéLãç äL Ÿ¦¨§§Ÿ¦§¨§©¤§¨¤§¨¢¨¦¤¨§§¤¨§¤¨

úBàeNð :øîBà äãeäé éaø .úBàeNð ãçàå úBñeøà ãçà ,úBLeøb ãçàå úBðîìà¯,eñøàúé ©§¨§¤¨§¤¨£§¤¨§©¦§¨¥§¦§¨§
úBñeøàå¯íéLpä ìk :øîBà éñBé éaø .da ñb BalL éðtî ,äãeäéaL äñeøàî õeç ,eàNpé ©£¦¨§¥£¨¤¦¨¦§¥¤¦©¨©¦¥¥¨©¨¦

déçkLà ,àLøãî éáì ìò àì øæòéìà éaø :ïðéøîàå .ìeaéàä éðtî ,äðîìàä ïî õeç ,eñøàúé¦§¨§¦¨©§¨¨¦§¥¨¦§¨§¦©©¦¡¦¤¤¨¨§¥¦§¨¨©§©¥
:ïðçBé éaø øîà éëä ,déì øîà ?àLøãî éáa øeîà éàî :déì øîà .íéà÷ äåäc éñà éaøì§©¦©¦©£¨¨¥£©¥©©§¥¦§¨¨£©¥¨¦¨©©¦¨¨
úéáì Cìéì äôeãø äúéäL éøä :àéðúäå ,ïéà ?déìò âéìt äàãéçéã ììkî .éñBé éaøk äëìä£¨¨§©¦¥¦§¨¦¦¨¨¨¥£¥¦§¨©§¨£¥¤¨§¨§¨¥¥§¥
äìBç àéä äúéäL Bà ,äìBç Bà ï÷æ dìòa äéäL Bà ,dìòa íò ñòk dì äúéäL Bà ,äéáà̈¦¨¤¨§¨¨©©¦©§¨¤¨¨©§¨¨¥¤¤¨§¨¦¨
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ïäk äéä íàå .ïãiî ìévîk àeäL éðtî ,ïälL úBàkøòa äìòîe áúBëå ,íéîøëe úBãN¯ ¨§¨¦§¥©£¤§©§¨¤¨¤¦§¥¤§©¦¦¨¨§¦¨¨Ÿ¥
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.ïðaøc ,ñøtä úéáa àlà !àéä àúééøBàc äàîeè !?Cúòc à÷ìñ úBøáwä úéa .úBøáwä©§¨¥©§¨¨§¨©£¨§¨§©§¨¦¤¨§¥©§¨§©¨©

éúîéà :äãeäé éaø øîà .äøBz ãBîììå äMà àOéì ànhîe¯,ãBîìì àöBî ïéàL ïîæa ¦©¥¦¨¦¨§¦§¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¥¦§
ãBîìì àöBî ìáà¯éôì ,ànhé éîð ãBîìì àöBnL ïîæa óà :øîBà éñBé éaø .ànhé àì £¨¥¦§Ÿ¦©¥©¦¥¥©¦§©¤¥¦§©¦¦©¥§¦
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רמז
ezny in` cenr fn sc ± iyily wxtoiaexir

úåøéöç ùìùxacn ilbcl `zyd `inc `le `eaix miyy dizeaegxa xearn diqelke` ehrnzpy cigi ly ziyrpe miax ly xir :dcedi iax xn`we (`,hp) "oixarn cvik"a onwl Ð

oiaxrn oi` Ðeic :xne` oerny iax .ze`ean ze`ean `l` dlek eaxril `lc ,miax ly xirl xkid iedinl ,dnr eaxri `ly oixeic miyng dl dveg xiiy m` `l` ,cgi dlek z`

.miza ilra mipy ,mipy ly zexivg yly xiiylúåøéöç éðá ìò øñåàxira epi`y it lr s`e ,xvga zeyx el yiy iptn xvgl odizan e`ivei `ly Ðaxir `l m` odilr xqe` Ð

.jldy mcewøñåà åðéà øîåà äãåäé éáø.xira epi`e li`ed Ðøñåà éøëðl`xyi la` .ald on gqid df oi`e `al leki ixdy ,xira epi`y it lr s` Ð`a `le o`kn jldyn Ð

zay axrn,zayd lk ealn ezial giqd Ð

jdl dil zilc o`nk ,jkld .`ai `l ixdy

.inc milra dxicåúá ìöà úåáùìyn`n Ð

.xird dze`a elit`äéìò âéìô äãåäé éáøÐ

zxg` xira :xn`cdze`a `d ,xqe` epi` Ð

xird`l` ,dilr bilt inp iqei iaxe .xqe` Ð

.hwp ediipin cgåøîàù åäæ`id oiwxita Ð

.(a,hn)åðì ïéà åðàdziay zepwl lekiy" Ð

"zt aexir `la eilbxain :xnelk .ipr `l` Ð

.zt enr oi`e jxca `edyøéùò ãçàayeid Ð

lr my jiygdle envra jlil dvx m` ,eziaa

megzd.dziay el dpew Ðàöé àìùiptn Ð

gxehdgelyl exizd `l` .eilbxa axrie Ð

.egely ici lr zta aexiràééç áø äéì éðúîå
éùà øá.axc dinw ax xa `iigl oizipznl Ð

øéùò ãçàå éðò ãçà.dcedi iaxc dizlin Ð

äéì äîìiaxc dcedi iaxk dkld wqtinl Ð

lirl zliik `d ?dilr bilt xi`n`kidl Ð

xnk `le xnk `l dkld xnzi` `lcopicar Ð

.dcedi iaxkäéì úéì áøéììë éðäìmeyne Ð

opgei iax `de !?edpzil zxn`w dil zil axc

.opgei iaxk dklde ,edl xn`wàì äîáéä
õåìçú.dlra zzinl miycg dyly jeza Ð

,`id zxaern `ny :zenaia `nrh yxtn

:xn`z m`e .dvilg dpi` zxaern zvilge

dyly xg`l cr oiznze dyly jeza uelgz

zxaern `vnz m`y,dvilg dkixv dpi` Ð

`vnz `l m`e .`niiw ly clee clz m`

zxaernm`e .zxg` dvilg dkixv dpi` Ð

`niiw ly epi`y clee clzdipy mrt uelgz Ð

dvilg dpi`e ,`niiw ly clee `di `ny

.dpedkl fexk dkixvn `vnpe .dpedkl dxqe`l

ied `le dvilga iedc `ki` `nlc !dkxvile

.odkl dvelg exy :xaqe ,dfxkdaíáééúú àìå
eig` zy` lr `a `vnpe ,`id zxaern `ny Ð

xg`l la` .zxka eilr `id ixde ,mipa dl yiy

dylyuelgz e` ,zxaern dpi`y da xkipc Ð

.maiizz e`'åë íéùðä ìë øàùclz `ny Ð

dray oa wtq ,dlra zzinl dryz jeza

.oey`xl dryz oa wtq ,oexg`l,dpgad opirae

eig` zy` maii `ny :(`,an) zenaia opixn`ck

.daxd oixeqi` yi cere .en`nåñøàúé àìåÐ

.oi`eyp eh` oiqexi` opax xefb'åë úåìåúá úçà
odyk dfl e`yipy zg` :(a,my) mzd yxtn Ð

,zelera odyk dfl e`yipy zg`e ,zeleza

oi`eypd on oia oiqexi`d on oia ,df dlran dyxbzp e` dpnl`zpy.miycg dyly dzind xg` e` hbd xg` oizndl zekixv Ðúåñåøà úçàixeair za `l dqex`c ab lr s` Ð

.`id `nzq `l` opiqxb `l "xi`n iax ixac" :d`eyp eh` dqex` opax xefb ,`idåñøàúédryz jeza clz m`e dyly jez ipyn `xarin `l `dc ,cin Ði`c ,`ed oey`xc i`ce Ð

oexg`n.iig `le `ed dyy oa Ðúåñåøàäåoiqexi`d on eyxbzpy e` epnl`zpy Ð.oey`xn `xarin `l `dc ,cin e`ypi Ðäãåäéáù äñåøàä ïî õåçozg cgil oilibx eidy Ð

.(`,ai) zeaezka opixn`ck ,dtegl ozqipk mcew dlkeäá ñâ.el dvexne dxikne da libx Ðåñøàúé íéùðä ìëixyc ,bilt dcedi iaxc`e .qx`il elit` xq`c bilt `nw `pz` Ð

.`ypil dqex`ìåáéàä éðôî äðîìàä ïî õåçdyexb la` ,dla` ini lk qx`il dxeq`y Ð.cin qx`iz Ðéñåé éáøë äëìä.cin qx`il xiznc Ðïðéøîàå`ipzc `nzq jdc llkn Ð

ze`eyp zg`e zeqex` zg` lirl.`id d`cigi Ðàéðúäå.`zegipa Ðäéáà úéáì êìéì äôåãø.dlra mr dlibx dpi`e ,zxg` xira dia` ziaa xecl dxicz Ðäìåçzlawn dpi`e Ð

.yinyz gxehäø÷ò.dxwr dwfgede ,odl dcli `le mc` ipa dylyl z`yip xaky ,lfn zngn Ðúéðåìééà"zipelii`" oeyle .oicc `le zexry dl oi`y oipniq dl yie ,dn` irnn Ð

.clei epi`y df li`k ,`zipxkec Ðãìéì äéåàø äðéàùå.mq dwyn zngn Ðøéàî éáø éøáã.dqex`l oicd `ede ,zxaern dpi`c ol `hiytc `idda xfbc `ed xi`n iax :`nl` Ð

äéì äîìåi`xen` jpd `l` ,illk ipdl opgei iax xn` `l :dpin rny `l` .iqei iaxk dkld iqei iaxe xi`n iax lirl liik diteb edi` `dc ,iqei iaxk dkld xninl opgei iaxl Ð

.ediiytpn edpixn`àîìã àéùå÷ éàîålka eizexifba xi`n iaxk dkld :l`eny xn`e ,xingn xi`n iax dedc meyn `da wqtinl dil jixhvi` ,opgei iax edpiliikc ab lr s` Ð

.iqei iaxk dkld `dac ,`din l`enycl iwet`l opgei iax `z`e .xingdy mewnãéøéìaeyi meyn :inp i` .ohirnny iptn zecye miza odn oigwele mieb ly bg meil rawpd wey Ð

.l`xyi ux`úåçôùå íéãáòå äîäá.dyecwl oqipkny iptn Ðäìòîå.xhyd Ðïäìù úåàëøòáilf` `nlc yginl `ki`e ,odl zeaiyg `edy it lr s`e .mezgl odipiic iptl Ð

ecene.ixy ikd elit` Ðíãéî ìéöîë àåäù éðôî.dxiknd lr xrxrie ixkpd xefgi `ly Ðêúòã à÷ìñ úåøá÷ä úéá.e`la xar `d Ðãåîìì àöåî åðéàù.evx`a Ð
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éëä.cin `ypile qx`il xizn iqei iax :opiqxb

.o`k jix`dl oi`e
milkde

1

2
ìLøa àîç áø øîàå .íézá éðL ìL úBøéöç L ¨£¥¤§¥¨¦§¨©©¨¨©

déìò âéìt ïàîe .ïBòîL éaøk äëìä :áø øîà ,àéøeb§¨¨©©£¨¨§©¦¦§©¨¥£¥
¯ïBòîL éaøå äãeäé éaø :zøîà àäå .äãeäé éaø©¦§¨§¨¨§©§©¦§¨§©¦¦§

øîzéàc àëéä ,éîð àëä àîìéc ?àéLe÷ éàîe !äãeäé éaøk äëìä¯àìc àëéä ,øîzéà £¨¨§©¦§¨©§¨¦§¨¨¨©¦¥¨§¦§©¦§©¥¨§¨
øîzéà¯zéà àìì Cìäå Búéa úà çépnä :ïðúc ,àäî àlà .øîãçà ,úøçà øéòa úBaL ¦§©¨¦§©¤¨¥¨¦§©©©¦©¤¥§¨©¦§§¦©¤¤¤¨

ìàøNé ãçàå éøëð¯éaø .øñBà Bðéà :øîBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,úBøéöç éðáì øñBà ¨§¦§¤¨¦§¨¥¥¦§¥£¥¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥¥¥©¦
éøëð :øîBà éñBé¯ìàøNé ,øñBà¯éaø .úaMa àáì ìàøNé Cøc ïéàL éðtî ,øñBà Bðéà ¥¥¨§¦¥¦§¨¥¥¥¦§¥¤¥¤¤¦§¨¥¨Ÿ©©¨©¦

ì Cìäå Búéa úà çépä eléôà :øîBà ïBòîLøéòä dúBàa Bza ìöà úBaL¯,øñBà Bðéà ¦§¥£¦¦¦©¤¥§¨©¦§¥¤¦§¨¨¦¥¥
âéìt ïàîe .ïBòîL éaøk äëìä :áø øîà ,àéøeb øa àîç áø øîàå .Bzòc çéqä øákL¤§¨¦¦©©§§¨©©¨¨©§¨¨©©£¨¨§©¦¦§©¨¥

déìò¯?àéLe÷ éàîe !äãeäé éaøk äëìä ïBòîL éaøå äãeäé éaø zøîà àäå .äãeäé éaø £¥©¦§¨§¨¨§©§©¦§¨§©¦¦§£¨¨§©¦§¨©§¨
øîzéàc àëéä ,éîð àëä àîìc¯øîzéà àìc àëéä ,øîzéà¯,àäî àlà .øîzéà àì ¦§¨¨¨©¦¥¨§¦§©¦§©¥¨§¨¦§©¨¦§©¤¨¥¨

äãeäé éaø .éðò àlà eðì ïéà eðà :øîBà øéàî éaø .åéìâøa áøòî éðòä eøîàL eäæå :ïðúc¦§©§¤¤¨§¤¨¦§¨¥§©§¨©¦¥¦¥¨¥¨¤¨¨¦©¦§¨
àöé àlù ,øéLòä ìò ì÷äì àlà úta ïéáøòî eøîà àì ,øéLò ãçàå éðò ãçà :øîBà¥¤¨¨¦§¤¨¨¦Ÿ¨§§¨§¦©©¤¨§¨¥©¤¨¦¤Ÿ¥¥
.øéLò ãçàå éðò ãçà :áøc dén÷ áø øa àéiçì éLà øa àéiç áø déì éðúîe .åéìâøa áøòéå¦¨¥§©§¨©§¥¥©¦¨©©¦§¦¨©©©¥§©¤¨¨¦§¤¨¨¦
øéàî éaø :zøîà àäå ?éì änì ézøz .äãeäé éaøk äëìä :éîð da íéiñ :áø déì øîàå§¨©¥©©¥¨©¦£¨¨§©¦§¨©§¥¨¨¦§¨¨§©§©¦¥¦
,àäî àlà !?éììk éðäì déì úéì áø àîìéc ?àéLe÷ éàîe !äãeäé éaøk äëìä äãeäé éaøå§©¦§¨£¨¨§©¦§¨©§¨¦§¨©¥¥§¨¥§¨¥¤¨¥¨

ìL dì eäiL ãò íaééúz àìå õBìçz àì äîáéä :ïðúcíéLpä ìk øàL ïëå .íéLãç äL ¦§©©§¨¨Ÿ©£§Ÿ¦§©¥©¤§¨§¨¢¨¦§¥§¨¨©¨¦
ìL ïäì eäiL ãò eñøàúé àìå eàNpé àìãçà ,úBìeòa ãçàå úBìeúa ãçà .íéLãç äL Ÿ¦¨§§Ÿ¦§¨§©¤§¨¤§¨¢¨¦¤¨§§¤¨§¤¨

úBàeNð :øîBà äãeäé éaø .úBàeNð ãçàå úBñeøà ãçà ,úBLeøb ãçàå úBðîìà¯,eñøàúé ©§¨§¤¨§¤¨£§¤¨§©¦§¨¥§¦§¨§
úBñeøàå¯íéLpä ìk :øîBà éñBé éaø .da ñb BalL éðtî ,äãeäéaL äñeøàî õeç ,eàNpé ©£¦¨§¥£¨¤¦¨¦§¥¤¦©¨©¦¥¥¨©¨¦

déçkLà ,àLøãî éáì ìò àì øæòéìà éaø :ïðéøîàå .ìeaéàä éðtî ,äðîìàä ïî õeç ,eñøàúé¦§¨§¦¨©§¨¨¦§¥¨¦§¨§¦©©¦¡¦¤¤¨¨§¥¦§¨¨©§©¥
:ïðçBé éaø øîà éëä ,déì øîà ?àLøãî éáa øeîà éàî :déì øîà .íéà÷ äåäc éñà éaøì§©¦©¦©£¨¨¥£©¥©©§¥¦§¨¨£©¥¨¦¨©©¦¨¨
úéáì Cìéì äôeãø äúéäL éøä :àéðúäå ,ïéà ?déìò âéìt äàãéçéã ììkî .éñBé éaøk äëìä£¨¨§©¦¥¦§¨¦¦¨¨¨¥£¥¦§¨©§¨£¥¤¨§¨§¨¥¥§¥
äìBç àéä äúéäL Bà ,äìBç Bà ï÷æ dìòa äéäL Bà ,dìòa íò ñòk dì äúéäL Bà ,äéáà̈¦¨¤¨§¨¨©©¦©§¨¤¨¨©§¨¨¥¤¤¨§¨¦¨
,ïéøeñàä úéáa Leáç dìòa äéäL Bà ,ãìéì äéeàø dðéàLå úéðBìééàå äpè÷ äð÷æ äø÷ò£¨¨§¥¨§©¨§©§¦§¤¥¨§¨¥¥¤¨¨©§¨¨§¥¨£¦

dìòa úúéî øçàì úìtnä¯ìL ïézîäì ïéëéøö ïlekéaø .øéàî éaø éøác ,íéLãç äL ©©¤¤§©©¦©©§¨¨§¦¦§©§¦§¨¢¨¦¦§¥©¦¥¦©¦
!éñBé éaøk äëìä éñBé éaøå øéàî éaø zøîà àäå ?éì änì .ãiî àNpéìå ñøàéì øézî éñBé¥©¦¥¨¥§¦¨¥¦¨¨¨¦§¨¨§©§©¦¥¦§©¦¥£¨¨§©¦¥
.åéúBøéæâa øéàî éaøk äëìä :øîàc ,ìàeîL øîà ïîçð áøcî é÷Btàì àîìc ?àéLe÷ éàîe©§¨¦§¨§©¥¦§©©§¨¨©§¥§¨©£¨¨§©¦¥¦¦§¥¨
íéza úBçôLe íéãáòå äîäa ïäî íéç÷Bìå íéøëð ìL ãéøéì ïéëìBä :àéðúc ,àäî àlà¤¨¥¨§©§¨§¦§¨¦¤¨§¦§§¦¥¤§¥¨©£¨¦§¨¨¦

ïäk äéä íàå .ïãiî ìévîk àeäL éðtî ,ïälL úBàkøòa äìòîe áúBëå ,íéîøëe úBãN¯ ¨§¨¦§¥©£¤§©§¨¤¨¤¦§¥¤§©¦¦¨¨§¦¨¨Ÿ¥
úéáa ànhî Ck ,õøàì äöeça ànhnL íLëe .ïänò øòøòìe ïeãì õøàì äöeça ànhî¦©¥§¨¨¨¤¨§©§¥¦¨¤§¥¤¦©¥§¨¨¨¤¨¦©¥§¥
.ïðaøc ,ñøtä úéáa àlà !àéä àúééøBàc äàîeè !?Cúòc à÷ìñ úBøáwä úéa .úBøáwä©§¨¥©§¨¨§¨©£¨§¨§©§¨¦¤¨§¥©§¨§©¨©

éúîéà :äãeäé éaø øîà .äøBz ãBîììå äMà àOéì ànhîe¯,ãBîìì àöBî ïéàL ïîæa ¦©¥¦¨¦¨§¦§¨¨©©¦§¨¥¨©¦§©¤¥¥¦§
ãBîìì àöBî ìáà¯éôì ,ànhé éîð ãBîìì àöBnL ïîæa óà :øîBà éñBé éaø .ànhé àì £¨¥¦§Ÿ¦©¥©¦¥¥©¦§©¤¥¦§©¦¦©¥§¦
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eznyרמח ina cenr fn sc ± iyily wxtoiaexir
ãåîìì äëåæ íãà ìëä ïî àìùezpyny ax yi .eicnln lkn cenll dkef mc` oi` Ð

.dxvw jxc eicinlzl dpeye ,eita dxecqïãéöì.ux`l dveg Ðéðä àðéîà êúòã à÷ìñ
éìéî.iqei iaxk dkld opgei iax liikc Ðïéúéðúîá.`id `wecc Ðàúééøáá ìáàÐ

.dcedi iaxcl iqei iaxce ,iqei iaxcl dcedi iaxc silgi` `nlicàì àîéàjenql Ð

edpzi` mlerle ,dkld xninl jixv ikdl .dlr

.illk ipdløîà÷ éëä àìà.'ek `iyxyn ax Ð

éììë éðäì äéì úéì áø àäã,lirl xn`ck Ð

dkld inp da miiq xninl dil jixhvi`cn

.dcedi iaxkäúéáù ïéðå÷ ïéàilbxk od ixde Ð

xird jezl megzl uegn e`a m`e .mc` lkÐ

.gex lkl okiledl xzenø÷ôä éöôç`ki`c Ð

.oipew oi`c opax ixn` ,ediiytpn epwil xninl

íéìòá åäì úéàã éøëðä éöôç,ozenk od ixde Ð

dziay ipa e`lc ,dziay edl zil odilrae

.`irain edpipéøëðä ïî éìë ìàåùäexir oae .Ð

.dedáåè íåé áøòî éìë åì ìéàùîä ïëådpwe Ð

.xird megz jeza ixkpd lv` dziayíéìëäå
úåøöåàäå.xve` me`yry Ðíéôìà ïäì ùé
çåø ìëìdpwy ilke .xwtd ly od elit`e Ð

eaxire milral exifgde ixkpd lv` dziay

e`ivedl leki oi` axrnl e` gxfnl eilra

.mitl`nïîå÷îî íæéæé àìdziay epwc Ð

`l` odl oi`e megzl ueg e`vi ixde ,onewna

.zen` rax`éðî àäivtg :ipzwc Ðixkpd

iax :xnelk .ixep oa opgei iax ,dziay oipew

ixep oa opgei iaxc `ail` xfrl` oa oerny

.xn`ïðçåé éáø øáñ íìåòìÐ(a)Ð.éøëð éöôç
.éøåð ïá ïðçåé éáø àäå .ø÷ôä éöôçëìàåîùå

øîàãoipew oi` ,lirl Ðixn`c ,opaxk Ð

.oipew oi`c xwtd ivtgaéøëéã.mili` Ð

àúëøáî.mewn my Ðàæåçîdkenqd xir Ð

efn oiaxrne ,mitl` zrax` jeza `zkxanl

.eflåäééðéî ïáæéîìs`e .`fegnl edpizii`e Ð

xaqwc ,megzl uegn mixkpd me`iady it lr

.dziay oipew oi` ixkpd ivtgéîã úåîà òáøàë
e` zxg` xirl edekiled :oizipzna opzck Ð

:ax xn` ,lirl opiwqte 'ek xdqe xica edepzp

`ede ,dpitqe xdqe xica l`ilnb oaxk dkld

.zevign dl yiy xirl oicdíøçzcevn Ð

izy ly oinegz ipy oia mina wiqtne ,mibc

,(f zldw) "minxge micevn" exage .zexiir

ly xcbe ,(` wewag) "enxgl gafi ok lr" aizke

.`ed mipwìæøá ìù äöéçî úåùòì êéøöÐ

.df megz jezl df megz ly min exari `ly

dziay dpew oi` xird megz jezay dn lkc

lkl dn` mitl` enewnn el zeidl enewna

seqa `ed m`e .xixb xird xza `l` .gex

megzdipa oi`e ,uegle myn fefl leki oi` Ð

,envr megz jezn ze`lnl oileki df megz

:opiqxb ikd .xg`d megz ly min aexir iptnéà
éøåð ïá ïðçåé éáøë äì éðúã íåùî àîéð
äéì àøéáñã íåùîå øáñ àìå÷ì åäéàå àøîåçìå

äéìò êééçî àøîåçì éðúã ìë àìå÷ì:dinza Ð

iaxk oizipznl ipz `iig iaxc meyn `nip i`

jeza dziay oipew xwtd ivtg" :xn`c ,ixep oa opgei`xiaq `pipg xa iqei iaxe ,"oinegz

opaxk dil."mc` lk ilbxk od ixde dziay oipew oi`" :ixn`c ,`lewl Ð
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íéìëäåyxit Ð gex lkl dn` mitl` mdl yi megzd jeza ezayy zexve`de

:dywe .milra mdl yi m` `irain `lc rnyn .xwtd ly od elit`e :qxhpewd

xira milrady oebk mcinrp m` elit`e .milrad ilbxk od ixd Ð milra mdl yi i`c

odl yie xwtdd on xzei md dziay ipa ,mewn lkne .milrad ilbxk ied `l `zydc ,zxg`

d`xp oi` mewn lkn .gex lkl dn` mitl`

milra mdl yiac ,milra mdl yia llk cinrdl

d`xpe ?megzl ueg il dn megzd jez il dn

Ð megzd jez hwpc `de ,ixii` xwtd lyac

m`e .xird zziay ipw `l ikd elit`c opirny`l

lkl dn` mitl` odl yi `kdc `py i`ne :xn`z

iyp` ilbxk ipzw `lcn ,onewnn rnync ,gex

iyp` ilbxk ied xirl mikenqy minyb iabe .xird

(a,dn) lirl opixn`ck ,xirdmzdc :xnel yie ?

lkl mireci minybc ,mdilr mzrc xird iyp`

Ð mireci eid m` ,xwtdc zexve` la` .xird ipa

meyn ,wlgl yi `ny :cere .oda oikef eid xak

`kde ,odilr ozrc Ð oiaexwe oikenqa mzdc

d`xp ,edine .megzd jeza ody `l` ,miwegxa

,xird on `l` xn`w onewnn e`l dn` mitl`c

oiay mxg iab gken `dc .lirlc minyba enk

jezay xwtd ivtg opgei iaxlc zay inegz izy

iyp` zrc oi` elit` ,xird zziay oipew megzd

`ziixae .jenqa yxt`y enk ,mdilr xird

i`d :jxtinl `kile .ixep oa opgei iaxk `kdc

oeik .lirl jixtck ,dil diran xird iyp` ilbxk

mitl`c xity rnyn ,megzd jez `kd xikfdc

liikc ab lr s`e .xn`w xird on gex lkl dn`

cner m` ixkpe ,ixkpd on ilk l`ey icda edl

`nzq Ð enewnn mitl` el oipen xirl ueg

.cner xira ixkp `zlnc

äìåëãyixa Ð `inc zen` rax`k `zkxan

xirl ekilede :qxhpewd yxit `wxit

aiyg `lc rnyn Ð zevign ztwen ixde zxg`

ztwena `l` dlek z` jldl oiprl zen` rax`k

jixv `zkxan `de ,xdqe xicc `inec ,zevign

ozep iabc ab lr s`e .`ied zevign ztwenc xnel

dxeairl ueg :jixt (a,al oiaexir) oli`a eaexir

el yi eaexir ozepd `ax xn`c oeik ,inp xir ly

xir ly dxeair jezc rnyn ,'eke zen` rax`

dxeaire xird lk el ziyrpy itl `nrh ied inp

ipd Ð dvign my oi`y it lr s` ,zen` rax`k

el yiy ,eaexir my ozep e` my zaeyl ilin

zen` rax`k lkd aygpe gex lkl dn` mitl`

ly dxeaira `edy oeik ,zevignl ueg elit`

rax`k aygp epi` Ð megzl uegn `aa la` .xir

:wgvi epiax xne`e .zevign swid `la zen`

zayn sicr `lc ,dxicl ztwen iedzc inp irac

Ð gex lkl dn` mitl` el yiy zevign xie`a

swida zen` rax`k diabl aiyg `l ikd elit`

xn`ck ,dxicl swed `ly miz`q zian xzei

uegn `ad xaca xdfil jixve .rwpe lza zaya

e` ,xg` l`xyil ixyc ,df l`xyi liaya megzl

rax`l ueg eplhlhi `ly Ð ixkp liaya `ay

.dxicl ztweny zevign dl oi`y xira zen`

íøçdvign jixv zay inegz ipy oiay ,minxge zecevn oeyl Ðexari `ly lfxa ly

zeidl enewna dziay el oi` xird megz jezay dn lkc ,df megzl df megzn min

.mz epiax yxit oke ,qxhpewd wxt jk .`xixb `zxw xza `l` ,enewnn gex lkl mitl` el

.uixg oeyl mxg l`ppg epiax yxit oke .min `ln rwp `ed mxge ,min mi`ln mirwp mix`yp yaiizne oehxy mid dlrnyk Ð (`i ediryi) "mi oeyl 'd mixgde" oeyl "mxg" yexitc `l`

dlha Ð df megzl df megzn ikyninc `kdc :xnel yie !xird iyp` ilbxk eedc xirl mikenqd minyb iab (a,dn) lirl xn` inp opaxl `d ?ixep oa opgei iaxk dl iwen i`n` :xn`z m`e

la` .dpew mdilr mc` zrc oi`y it lr s` xird zziay oipew ,xird megz jeza odyk dziay epwc opgei iaxl la` .dkefd ilbxk eede ,opaxl dziay oipew oi`c xwtd ivtgk iede ,mzrc

oia hwp i`n` Ð ok m`c ,dn` mitl`n xzei xird on miwegx mind zvwny itl ,xirl mqipkdl ick epiid Ð lfxa ly dvign jixvy dne ,onewna dziay oipew opgei iaxlc yxtl oi`

mitl`d elk xird zlgza ixdy ,dn` mitl` seqn xirl mqipkdl lirez `l lfxa ly dvign elit` :cere .megzl uegy xirl min qipkdl evn `l dipy xir `kil i` elit` ?oinegz ipy

.min ly
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:éñBé éaø øîàå .ãBîìì íãà äëBæ ìkä ïî ïéàL¤¥¦©Ÿ¤¨¨¦§§¨©©¦¥
ãBîìì ïãéöì Baø ìöà CìäL ïäkä óñBéa äNòî©£¤§¥©Ÿ¥¤¨©¥¤©§©§¨¦§
?éì änìå .éñBé éaøk äëìä :ïðçBé éaø øîàå .äøBz¨§¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¥§¨¨¦
!éñBé éaøk äëìä éñBé éaøå äãeäé éaø :zøîà àäå§¨¨§©§©¦§¨§©¦¥£¨¨§©¦¥

éøèöéà :ééaà øîàéléî éðä :àðéîà Cúòc à÷ìñ ,C¯ ¨©©©¥¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¨¥¦¥
àúééøáa ìáà ,ïéúéðúîa¯.ïì òîLî à÷ ,àì àîéà §©§¦¦£¨§¨©§¨¥¨¨¨©§©¨

àäc ,eäðéð ìkä éøác åàì éììk éðä :øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©¨¥§¨¥¨¦§¥©Ÿ¦§§¨
:ìàeîL øîà ,äãeäé áø øîà .éììk éðä déì úéì áø©¥¥¨¥§¨¥¨©©§¨¨©§¥
ïðaøì àîéìéà ?ïàîì .äúéáL ïéðB÷ ïéà éøëð éöôç¤§¥¨§¦¥¦§¦¨§©¦¥¨§©¨©

¯,íéìòa eäì úéìc ,ø÷ôä éöôç àzLä !àèéLt§¦¨¨§¨¤§¥¤§¥§¥§§¨¦
äúéáL ïéðB÷ ïéà¯íéìòa eäì úéàc ,éøëpä éöôç ¥¦§¦¨¤§¥©¨§¦§¦§§¨¦

òîLî à÷å .éøeð ïa ïðçBé éaøc àaélà àlà !?àéòaéî¦¨£¨¤¨©¦¨§©¦¨¨¤¦§¨©§©
äúéáL ïéðB÷ éøeð ïa ïðçBé éaø øîàc øîéà :ïì¯ ¨¥©§¨©©¦¨¨¤¦¦§¦¨

éöôç ìáà .íéìòa eäì úéìc ,ø÷ôä éöôç éléî éðä̈¥¦¥¤§¥¤§¥§¥§§¨¦£¨¤§¥
íéìòa eäì úéàc ,éøëpä¯ïBòîL éaø ,éáéúéî .àì ©¨§¦§¦§§¨¦Ÿ¥¦¦©¦¦§

,áBè íBéa éøëpä ïî éìk ìàBMä :øîBà øæòìà ïa¤¤§¨¨¥©¥§¦¦©¨§¦§
Bì Bøéæçäå áBè íBéòî éìk éøëpì Bì ìéàLnä ïëå§¥©©§¦©¨§¦§¦¥§¤¡¦
íeçzä CBúa eúáML úBøöBàäå íéìkäå ,áBè íBéa§§©¥¦§¨¨¤¨§§©§

¯Bì àéáäL éøëðå .çeø ìëì änà íétìà ïäì Lé¥¨¤©§©¦©¨§¨©§¨§¦¤¥¦
íeçzì õeçî úBøét¯éà .ïîB÷nî íæéæé àì äæ éøä ¥¦©§£¥¤Ÿ§¦¥¦§¨¦

éøëð éöôç éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ àîìLa zøîà̈§©§¦§¨¨¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥¨§¦
épî àä ,äúéáL ïéðB÷¯àlà .àéä éøeð ïa ïðçBé éaø ¦§¦¨¨©¦©¦¨¨¤¦¦¤¨

ïéà éøëpä éöôç éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ zøîà éà¦¨§©§¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥©¨§¦¥
àìå éøeð ïa ïðçBé éaø àì ?épî àä ,äúéáL ïéðB÷¦§¦¨¨©¦Ÿ©¦¨¨¤¦§Ÿ

!ïðaø¯éøëpä éöôç" éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ íìBòì ©¨©§¨¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥©¨§¦
ïðaøì zøîà÷ãe .ïðaøk øîàc ìàeîLe ,"äúéáL ïéðB÷¦§¦¨§¥§¨©§©¨©§¨¨§©§§©¨©

àèéLt¯íéìòa ehà éøëðc íéìòa äøéæb :àîéúc eäî §¦¨©§¥¨§¥¨§¨¦§¨§¦©§¨¦
éaø øîà ïéáà øa àéiç áøå .ïì òîLî à÷ ,ìàøNéc§¦§¨¥¨©§©¨§©¦¨©¨¦¨©©¦
éøëðc íéìòa äøéæb ,äúéáL ïéðB÷ éøëð éöôç :ïðçBé¨¨¤§¥¨§¦¦§¦¨§¥¨§¨¦§¨§¦
,àzëøáîì eúàc éøëc eäðä .ìàøNéc íéìòa ehà©§¨¦§¦§¨¥¨§¦§¥§¨§©§©§¨
déì øîà .eäéépéî ïaæéîì àæBçî éðáì àáø eäì àøL§¨§¨¨¦§¥§¨§¦§©¦©§£©¥

éúòc éàî :àáøì àðéáøC¯øîà ,äãeäé áø øîàc ¨¦¨§¨¨©©£¦§¨©©§¨¨©
ìàeîL àäå ,äúéáL ïéðB÷ ïéà éøëð éöôç :ìàeîL§¥¤§¥¨§¦¥¦§¦¨§¨§¥
ïéáà øa àéiç áø øîàå ,ïðçBé éaøk äëìä ïðçBé éaøå§©¦¨¨£¨¨§©¦¨¨§¨©©¦¨©¨¦
íéìòa äøéæb ,äúéáL ïéðB÷ éøëð éöôç :ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¤§¥¨§¦¦§¦¨§¥¨§¨¦
eðacæéì :àáø øîà øãä !ìàøNéc íéìòa ehà éøëðc§¨§¦©§¨¦§¦§¨¥£©£©¨¨¦§©§
úBnà òaøàk eäãéãì àzëøáî äleëc .àzëøáî éðáì¦§¥©§©§¨§¨©§©§¨§¦§§©§©©

úaL éîeçz ïéaL íøç :àéiç éaø éðz .àéîc¯éøöC ¨§¨¨¥©¦¦¨¥¤¤¥§¥©¨¨¦
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עירובין. פרק רביעי - מי שהוציאוהו דף מז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc oiaexir(iyiy meil)

ãBîìì íãà äëBæ ìkä ïî ïéàLcenll mc` dkef ax lkn `l - ¤¥¦©Ÿ¤¨¨¦§
jxca eicinlzl dpeye eita dxecq ezpyny ax yiy ,dxez
s` ,epnid cenll ick `nhil i`yx dfk ax `ven m`e ,dxvw

.dxdha mdn cenll lekiy mixg` mipax yiyk,éñBé éaø øîàå§¨©©¦¥
n el` eixacl di`x `iadl yiyäNòîdidyCìäL ,ïäkä óñBéa ©£¤§¥©Ÿ¥¤¨©

Baø ìöàux`l ueglìenyy mewn,ïãéöick,äøBz ãBîììs` ¥¤©§©§¨¦§¨
.l`xyi ux`a edecnliy mixg` `ven didy

xaeq epi` opgei iaxy myn cenll yi cvik `xnbd zx`an dzr
:lirl epypy millkd z`øîàåjk lraø,ïðçBé éyéaøk äëìä §¨©©¦¨¨£¨¨§©¦

.éñBé,denzl yieél änìdkld weqtl opgei iax jxved recn - ¥¨¨¦
,dcedi iax mr ezwelgna iqei iaxkzøîà àäåx`azp ixde - §¨¨§©§

ewlgp ea mewn lkay lirl e`aedy millkaéñBé éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¥
.éñBé éaøk äëìämillk xaeq epi` envr opgei iaxy gxkda `l` £¨¨§©¦¥

.mnvr zrcn mexn` mixg` mi`xen`e ,el`
:`xnbd dgecéøèöéà ,éiaà øîàCiaxk weqtl opgei iax jxved - ¨©©©¥¦§§¦

iax mr wlgp ea mewn lka ezenk dkldy xaeq `edy s` ,iqei
c meyn ,dcediàðéîà Czòc à÷ìñc ,xnel epiid mixeaq -éléî éðä ©§¨©§¨£¦¨¨¥¦¥

ïéúéðúîami`pzd ewlgpyk `l` mixen` el` millk oi`y - §©§¦¦
,dpynaìáàewlgpykàì àîéà àúééøáamikled oi` `ny - £¨§¨©§¨¥¨Ÿ

,el` millk xg`ïì òîLî à÷opgei iax jxved jkitl - ¨©§©¨
iqei iaxk dklde ,el` millk mibdep `ziixaa s`y eprinydl
ixacn gikedl oi`y x`azpe xg`n .dcedi iax mr ezwelgna
xn` recn ,denzl yi ok m` ,el` millk xaeq epi`y opgei iax

lirl `iyxyn ax(:en)wqtd illk z` dkldl mixaeq oi`y
.my ex`azpy

:`xnbd zx`anøîà÷ éëä àlàax ly ezpeek dzid jk - ¤¨¨¦¨¨©
,xnel `iyxyneäðéð ìkä éøác åàì éììk éðämpi` el` millk - ¨¥§¨¥©¦§¥©Ÿ¦§

,lkd zrc lr minkqenéììk éðä déì úéì áø àäcepi` ax ixdy - §¨©¥¥¨¥§¨¥
lirl x`azpy itke ,mxaeq(`"r)jxvedy dnn ok gikedl yiy

ipr cg` iabl ,xi`n iax mr ezwelgna dcedi iaxk dkld weqtl
.mdilbxa miaxrn xiyr cg`e

:dziay mipew m` ixkp ivtg iabl dpc `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
äúéáL ïéðB÷ ïéà éøëð éöôç ,ìàeîLl`y m` jkitle ,mnewna §¥¤§¥¨§¦¥¦§¦¨

`ed i`yx aeh meia e` zaya iebd on milk l`xyin mc`
megzl uegn milk ixkpd `iad m` ok enke ,eilbxk mkiledl

.lehlha mixq`p mpi`
:`xnbd zxxanïàîì,epic z` l`eny xn` in zhiyl -àîéìéà §©¦¥¨

ok wqty xn`p m` -ïðaøìivtgy mixaeqd ,minkg zhiyl - §©¨¨
,zeywdl yi ok m` ,mnewna dziay mipew mpi` xwtdàèéLt- §¦¨

c ,z`f eprinydl l`eny jxved `le ,`ed heyt df oicàzLä- ©§¨
elit` minkg ixacl ixdyeäì úéìc ø÷ôä éöôç[mdl oi`y-] ¤§¥¤§¥§¥§

,äúéáL ïéðB÷ ïéà íéìòadziay epwiy xnel mewn didy s` §¨¦¥¦§¦¨
,ok m`e ,xg`a miielz mpi`y itl mnvrleäì úéàc éøëpä éöôç¤§¥©¨§¦§¦§

[mdl yiy-]aàéòaéî ,íéìòmipew mpi`y xnel jixv ike - §¨¦¦©§¨
oic el oi` ixkpdy myke ,mdilra xg` md mixxbp ixd ,dziay

.dziay mipew mpi` eivtg jk dziayàlà,xnel jixv gxkda ¤¨
df oic xn` l`enyyàaélà[ezhiyl-],éøeð ïa ïðçBé éaøcxaeqd ©¦¨§©¦¨¨¤¦

,mnewna dziay mipew xwtd ivtgyïì òîLî à÷å,l`eny §¨©§©¨
cøîàc øîéàxn` ote` dfi`a -éøeð ïa ïðçBé éaømivtgyïéðB÷ ¥©§¨©©¦¨¨¤¦¦

éléî éðä ,äúéáLa `weec mixen` el` mixac -úéìc ,ø÷ôä éöôç §¦¨¨¥¦¥¤§¥¤§¥§¥
íéìòa eäì,mdixg` exxbiy milra mdl oi`y -éøëpä éöôç ìáà §§¨¦£¨¤§¥©¨§¦
eäì úéàc[mdl yiy-]àì ,íéìòa,mnvrl dziay mipew md oi` - §¦§§¨¦Ÿ

mixkpd milrad oi`y myk ,jkitle ,mdilra xg` mixxbp `l`
.dziay mipew mpi` mdivtg jk dziay mipew

:`ziixan l`eny ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,daiyid,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaømc` ©¦¦§¤¤§¨¨¥

l`xyinìàBMädl`yda lhep -éøëpä ïî éìkexira xcdíBéa ©¥§¦¦©¨§¦§
éøëpì Bì ìéàLnä ïëå ,áBèexir oa,áBè íBé áøòî éìkilkd dpwe §¥©©§¦©¨§¦§¦¥¤¤

,aeh meid zqipka ixkpd zeyxa dziayBì Bøéæçäåixkpd §¤¡¦

ilkd z` l`xyilå .áBè íBéaokúBøöBàäå íéìkäzexit-] §§©¥¦§¨¨
xwtd ly [xve` m`yryíeçzä CBúa eúáMLel` lk ,xird ly ¤¨§§©§

jkitle ,zeynyd oia zrya mnewna dziay epwíétìà ïäì Lé¥¨¤©§©¦
Bì àéáäL éøëðå .çeø ìëì änàl`xyiléøä ,íeçzì õeçî úBøét ©¨§¨©§¨§¦¤¥¦¥¦©§£¥

äæl`xyidïîB÷nî íæéæé àìzexity itl ,mdly zen` rax`n - ¤Ÿ§¦¥¦§¨
m`ived okn xg`le ,aeh meid zqipka mnewna dziay epw el`
.zen` rax` `l` dzr mdl oi`y `vnpe ,mnegzl uegn iebd
,mnewna dziay mipew ixkp ivtgy `ziixad ixacn x`ean
,mnegz jeza mdyk gex lkl dn` miitl` mdl yi jkitle

.zen` rax` `l` mdl oi` epnn e`viyke
ixac lr ef `ziixan zeywdl yi cvik `xnbd zx`an dzr
zhiyl elit` dziay mipew mpi` ixkp ivtgy xaeqd ,l`eny

:ixep oa opgei iaxàîìLa zøîà éà,md mix`ean `ziixad ixac - ¦¨§©§¦§¨¨
c xn`z m`éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷y,äúéáL ïéðB÷ éøëð éöôçyiy ¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥¨§¦¦§¦¨

xnelépî àädziay mipew ixkp ivtgy zxaeqd ef `ziixa - ¨©¦
zhiya ,zcner `id in zhiyaéà àlà ,àéä éøeð ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¦¦¤¨¦

zøîàc xn`z m` j` -éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷yïéà éøëpä éöôç ¨§©§¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥©¨§¦¥
,äúéáL ïéðB÷,denzl yi ok m`épî àäin zhiyk ef `ziixa - ¦§¦¨¨©¦

,`idàìkàìå éøeð ïa ïðçBé éaøk.ïðaø Ÿ©¦¨¨¤¦§Ÿ©¨¨
:xg` ote`a l`eny ixac z` `xnbd zx`an ef `iyew zngne

`l`éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ íìBòìy,äúéáL ïéðB÷ éøëpä éöôç §¨¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥©¨§¦¦§¦¨
xfrl` oa oerny iax ixace ,xwtd ivtg iabl xaeq `edy itk

,ixep oa opgei iax zhiyk md `ziixaaøîàc ìàeîLeixkp ivtgy §¥§¨©
,dziay mipew mpi`ïðaøkmixaeqd ,minkg zhiya z`f xn` - §©¨¨

.ok mpic ixkp ivtg mb `linne ,dziay mipew mpi` xwtd ivtgy
zøîà÷ãexnel l`eny jxved recn lirl epiywdy dne - §¨¨§©§

ìzhiyïðaø,dziay mipew mpi` ixkp ivtgyàèéLtxac ixd - §©¨¨§¦¨
,mzhiyl dziay mipew mpi` xwtd ivtge xg`ny ,`ed heyt df
jxvedy uxzl yi .dziay mipew mpi` ixkp ivtgy oky lk

c ,z`f eprinydl l`enyàîéúc eäî,xnel mewn didy itl - ©§¥¨
epwz mewn lkn dziay mipew mpi` ixkp ivtg oicd xwirny s`y

,epwiy minkgìàøNéc íéìòa eèà éøëðc íéìòa äøéæbxg`n - §¥¨§¨¦§¨§¦¨§¨¦§¦§¨¥
ipew mpi` ixkp ivtgy mc` ipa e`xi m`y yegl yiydziay m

,ok oicd l`xyi ivtga s`y xnel erhiïì òîLî à÷l`eny ¨©§©¨
ixkpd ivtgy mixaeq md jkitle ,dfl miyyeg minkg oi`y
iaxe minkg ewlgpy ,l`eny ixacl `vnp .dziay mipew mpi`
ixacly ,ixkp ivtg oiprl oiae xwtd ivtg oiprl oia ixep oa opgei
ixep oa opgei iax ixacle ,dziay mipew mpi` el`e el` minkg

.dziay mipew mdipy
:l`eny lr wlegd opgei iax zrc z` d`ian `xnbdøa àéiç áøå§©¦¨©

øîà ïéáà,äúéáL ïéðB÷ éøëð éöôç ,ïðçBé éaøminkg zhiyl elit` ¨¦¨©©¦¨¨¤§¥¨§¦¦§¦¨
,dziay mipew mpi` xwtd ivtgy mixaeqdéøëðc íéìòa äøéæb§¥¨§¨¦§¨§¦

.ìàøNéc íéìòa eèàopgei iax ewlgp `ly ,opgei iax ixacl `vnp ¨§¨¦§¦§¨¥
,`l e` dziay md mipew m` ,xwtd ivtga `l` minkge ixep oa

.dziay mipewy micen lkd ixkp ivtga la`
megzl uegn d`ay mixkp znda oipra dyrn d`ian `xnbd

:aeh meiaéøëc eäðä,mili`a did dyrn -eúàcme`iady - ©§¦§¥§¨
megzl uegn aeh meia mixkpìenyy mewneäì àøL ,àzëøáî- §©§©§¨¨¨§

mdl xizdéðáì àáøexireäéépéî ïaæéîì àæBçîmili` zepwl - ¨¨¦§¥§¨§¦§©¦©§
dzidy ,mxirl m`iadle aeh mei zcerq jxevl mixkpd on el`
migipn eide ,dn` mitl` zrax` jeza `zkxanl dkenq `fegn

odipia oinegz iaexir.
ézòc éàî ,àáøì àðéáø déì øîàCmili` xizdl jzxaq `id dn - ¨©¥¨¦¨§¨¨©©§¥

oicd z` dz` xaeqy meyn ,megzl uegn aeh meia e`ay el`
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàcy,äúéáL ïéðB÷ ïéà éøëð éöôç`vnpe §¨©©§¨¨©§¥¤§¥¨§¦¥¦§¦¨

.megzl uegn llk e`vi `lyå,jixac lr denzl yiàäixd - §¨
ewlgpy mewn lkay ,epicia `ed llkäëìä ïðçBé éaøå ìàeîL§¥§©¦¨¨£¨¨

å ,ïðçBé éaøkixdïðçBé éaø øîà ïéáà øa àéiç áø øîàyéöôç §©¦¨¨§¨©©¦¨©¨¦¨©©¦¨¨¤§¥
,ìàøNéc íéìòa eèà éøëðc íéìòa äøéæb ,äúéáL ïéðB÷ éøëð`vnpe ¨§¦¦§¦¨§¥¨§¨¦§¨§¦¨§¨¦§¦§¨¥
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רמט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fn sc oiaexir(iyiy meil)

ãBîìì íãà äëBæ ìkä ïî ïéàLcenll mc` dkef ax lkn `l - ¤¥¦©Ÿ¤¨¨¦§
jxca eicinlzl dpeye eita dxecq ezpyny ax yiy ,dxez
s` ,epnid cenll ick `nhil i`yx dfk ax `ven m`e ,dxvw

.dxdha mdn cenll lekiy mixg` mipax yiyk,éñBé éaø øîàå§¨©©¦¥
n el` eixacl di`x `iadl yiyäNòîdidyCìäL ,ïäkä óñBéa ©£¤§¥©Ÿ¥¤¨©

Baø ìöàux`l ueglìenyy mewn,ïãéöick,äøBz ãBîììs` ¥¤©§©§¨¦§¨
.l`xyi ux`a edecnliy mixg` `ven didy

xaeq epi` opgei iaxy myn cenll yi cvik `xnbd zx`an dzr
:lirl epypy millkd z`øîàåjk lraø,ïðçBé éyéaøk äëìä §¨©©¦¨¨£¨¨§©¦

.éñBé,denzl yieél änìdkld weqtl opgei iax jxved recn - ¥¨¨¦
,dcedi iax mr ezwelgna iqei iaxkzøîà àäåx`azp ixde - §¨¨§©§

ewlgp ea mewn lkay lirl e`aedy millkaéñBé éaøå äãeäé éaø©¦§¨§©¦¥
.éñBé éaøk äëìämillk xaeq epi` envr opgei iaxy gxkda `l` £¨¨§©¦¥

.mnvr zrcn mexn` mixg` mi`xen`e ,el`
:`xnbd dgecéøèöéà ,éiaà øîàCiaxk weqtl opgei iax jxved - ¨©©©¥¦§§¦

iax mr wlgp ea mewn lka ezenk dkldy xaeq `edy s` ,iqei
c meyn ,dcediàðéîà Czòc à÷ìñc ,xnel epiid mixeaq -éléî éðä ©§¨©§¨£¦¨¨¥¦¥

ïéúéðúîami`pzd ewlgpyk `l` mixen` el` millk oi`y - §©§¦¦
,dpynaìáàewlgpykàì àîéà àúééøáamikled oi` `ny - £¨§¨©§¨¥¨Ÿ

,el` millk xg`ïì òîLî à÷opgei iax jxved jkitl - ¨©§©¨
iqei iaxk dklde ,el` millk mibdep `ziixaa s`y eprinydl
ixacn gikedl oi`y x`azpe xg`n .dcedi iax mr ezwelgna
xn` recn ,denzl yi ok m` ,el` millk xaeq epi`y opgei iax

lirl `iyxyn ax(:en)wqtd illk z` dkldl mixaeq oi`y
.my ex`azpy

:`xnbd zx`anøîà÷ éëä àlàax ly ezpeek dzid jk - ¤¨¨¦¨¨©
,xnel `iyxyneäðéð ìkä éøác åàì éììk éðämpi` el` millk - ¨¥§¨¥©¦§¥©Ÿ¦§

,lkd zrc lr minkqenéììk éðä déì úéì áø àäcepi` ax ixdy - §¨©¥¥¨¥§¨¥
lirl x`azpy itke ,mxaeq(`"r)jxvedy dnn ok gikedl yiy

ipr cg` iabl ,xi`n iax mr ezwelgna dcedi iaxk dkld weqtl
.mdilbxa miaxrn xiyr cg`e

:dziay mipew m` ixkp ivtg iabl dpc `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
äúéáL ïéðB÷ ïéà éøëð éöôç ,ìàeîLl`y m` jkitle ,mnewna §¥¤§¥¨§¦¥¦§¦¨

`ed i`yx aeh meia e` zaya iebd on milk l`xyin mc`
megzl uegn milk ixkpd `iad m` ok enke ,eilbxk mkiledl

.lehlha mixq`p mpi`
:`xnbd zxxanïàîì,epic z` l`eny xn` in zhiyl -àîéìéà §©¦¥¨

ok wqty xn`p m` -ïðaøìivtgy mixaeqd ,minkg zhiyl - §©¨¨
,zeywdl yi ok m` ,mnewna dziay mipew mpi` xwtdàèéLt- §¦¨

c ,z`f eprinydl l`eny jxved `le ,`ed heyt df oicàzLä- ©§¨
elit` minkg ixacl ixdyeäì úéìc ø÷ôä éöôç[mdl oi`y-] ¤§¥¤§¥§¥§

,äúéáL ïéðB÷ ïéà íéìòadziay epwiy xnel mewn didy s` §¨¦¥¦§¦¨
,ok m`e ,xg`a miielz mpi`y itl mnvrleäì úéàc éøëpä éöôç¤§¥©¨§¦§¦§

[mdl yiy-]aàéòaéî ,íéìòmipew mpi`y xnel jixv ike - §¨¦¦©§¨
oic el oi` ixkpdy myke ,mdilra xg` md mixxbp ixd ,dziay

.dziay mipew mpi` eivtg jk dziayàlà,xnel jixv gxkda ¤¨
df oic xn` l`enyyàaélà[ezhiyl-],éøeð ïa ïðçBé éaøcxaeqd ©¦¨§©¦¨¨¤¦

,mnewna dziay mipew xwtd ivtgyïì òîLî à÷å,l`eny §¨©§©¨
cøîàc øîéàxn` ote` dfi`a -éøeð ïa ïðçBé éaømivtgyïéðB÷ ¥©§¨©©¦¨¨¤¦¦

éléî éðä ,äúéáLa `weec mixen` el` mixac -úéìc ,ø÷ôä éöôç §¦¨¨¥¦¥¤§¥¤§¥§¥
íéìòa eäì,mdixg` exxbiy milra mdl oi`y -éøëpä éöôç ìáà §§¨¦£¨¤§¥©¨§¦
eäì úéàc[mdl yiy-]àì ,íéìòa,mnvrl dziay mipew md oi` - §¦§§¨¦Ÿ

mixkpd milrad oi`y myk ,jkitle ,mdilra xg` mixxbp `l`
.dziay mipew mpi` mdivtg jk dziay mipew

:`ziixan l`eny ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,daiyid,øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaømc` ©¦¦§¤¤§¨¨¥

l`xyinìàBMädl`yda lhep -éøëpä ïî éìkexira xcdíBéa ©¥§¦¦©¨§¦§
éøëpì Bì ìéàLnä ïëå ,áBèexir oa,áBè íBé áøòî éìkilkd dpwe §¥©©§¦©¨§¦§¦¥¤¤

,aeh meid zqipka ixkpd zeyxa dziayBì Bøéæçäåixkpd §¤¡¦

ilkd z` l`xyilå .áBè íBéaokúBøöBàäå íéìkäzexit-] §§©¥¦§¨¨
xwtd ly [xve` m`yryíeçzä CBúa eúáMLel` lk ,xird ly ¤¨§§©§

jkitle ,zeynyd oia zrya mnewna dziay epwíétìà ïäì Lé¥¨¤©§©¦
Bì àéáäL éøëðå .çeø ìëì änàl`xyiléøä ,íeçzì õeçî úBøét ©¨§¨©§¨§¦¤¥¦¥¦©§£¥

äæl`xyidïîB÷nî íæéæé àìzexity itl ,mdly zen` rax`n - ¤Ÿ§¦¥¦§¨
m`ived okn xg`le ,aeh meid zqipka mnewna dziay epw el`
.zen` rax` `l` dzr mdl oi`y `vnpe ,mnegzl uegn iebd
,mnewna dziay mipew ixkp ivtgy `ziixad ixacn x`ean
,mnegz jeza mdyk gex lkl dn` miitl` mdl yi jkitle

.zen` rax` `l` mdl oi` epnn e`viyke
ixac lr ef `ziixan zeywdl yi cvik `xnbd zx`an dzr
zhiyl elit` dziay mipew mpi` ixkp ivtgy xaeqd ,l`eny

:ixep oa opgei iaxàîìLa zøîà éà,md mix`ean `ziixad ixac - ¦¨§©§¦§¨¨
c xn`z m`éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷y,äúéáL ïéðB÷ éøëð éöôçyiy ¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥¨§¦¦§¦¨

xnelépî àädziay mipew ixkp ivtgy zxaeqd ef `ziixa - ¨©¦
zhiya ,zcner `id in zhiyaéà àlà ,àéä éøeð ïa ïðçBé éaø©¦¨¨¤¦¦¤¨¦

zøîàc xn`z m` j` -éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷yïéà éøëpä éöôç ¨§©§¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥©¨§¦¥
,äúéáL ïéðB÷,denzl yi ok m`épî àäin zhiyk ef `ziixa - ¦§¦¨¨©¦

,`idàìkàìå éøeð ïa ïðçBé éaøk.ïðaø Ÿ©¦¨¨¤¦§Ÿ©¨¨
:xg` ote`a l`eny ixac z` `xnbd zx`an ef `iyew zngne

`l`éøeð ïa ïðçBé éaø øáñ÷ íìBòìy,äúéáL ïéðB÷ éøëpä éöôç §¨¨¨©©¦¨¨¤¦¤§¥©¨§¦¦§¦¨
xfrl` oa oerny iax ixace ,xwtd ivtg iabl xaeq `edy itk

,ixep oa opgei iax zhiyk md `ziixaaøîàc ìàeîLeixkp ivtgy §¥§¨©
,dziay mipew mpi`ïðaøkmixaeqd ,minkg zhiya z`f xn` - §©¨¨

.ok mpic ixkp ivtg mb `linne ,dziay mipew mpi` xwtd ivtgy
zøîà÷ãexnel l`eny jxved recn lirl epiywdy dne - §¨¨§©§

ìzhiyïðaø,dziay mipew mpi` ixkp ivtgyàèéLtxac ixd - §©¨¨§¦¨
,mzhiyl dziay mipew mpi` xwtd ivtge xg`ny ,`ed heyt df
jxvedy uxzl yi .dziay mipew mpi` ixkp ivtgy oky lk

c ,z`f eprinydl l`enyàîéúc eäî,xnel mewn didy itl - ©§¥¨
epwz mewn lkn dziay mipew mpi` ixkp ivtg oicd xwirny s`y

,epwiy minkgìàøNéc íéìòa eèà éøëðc íéìòa äøéæbxg`n - §¥¨§¨¦§¨§¦¨§¨¦§¦§¨¥
ipew mpi` ixkp ivtgy mc` ipa e`xi m`y yegl yiydziay m

,ok oicd l`xyi ivtga s`y xnel erhiïì òîLî à÷l`eny ¨©§©¨
ixkpd ivtgy mixaeq md jkitle ,dfl miyyeg minkg oi`y
iaxe minkg ewlgpy ,l`eny ixacl `vnp .dziay mipew mpi`
ixacly ,ixkp ivtg oiprl oiae xwtd ivtg oiprl oia ixep oa opgei
ixep oa opgei iax ixacle ,dziay mipew mpi` el`e el` minkg

.dziay mipew mdipy
:l`eny lr wlegd opgei iax zrc z` d`ian `xnbdøa àéiç áøå§©¦¨©

øîà ïéáà,äúéáL ïéðB÷ éøëð éöôç ,ïðçBé éaøminkg zhiyl elit` ¨¦¨©©¦¨¨¤§¥¨§¦¦§¦¨
,dziay mipew mpi` xwtd ivtgy mixaeqdéøëðc íéìòa äøéæb§¥¨§¨¦§¨§¦

.ìàøNéc íéìòa eèàopgei iax ewlgp `ly ,opgei iax ixacl `vnp ¨§¨¦§¦§¨¥
,`l e` dziay md mipew m` ,xwtd ivtga `l` minkge ixep oa

.dziay mipewy micen lkd ixkp ivtga la`
megzl uegn d`ay mixkp znda oipra dyrn d`ian `xnbd

:aeh meiaéøëc eäðä,mili`a did dyrn -eúàcme`iady - ©§¦§¥§¨
megzl uegn aeh meia mixkpìenyy mewneäì àøL ,àzëøáî- §©§©§¨¨¨§

mdl xizdéðáì àáøexireäéépéî ïaæéîì àæBçîmili` zepwl - ¨¨¦§¥§¨§¦§©¦©§
dzidy ,mxirl m`iadle aeh mei zcerq jxevl mixkpd on el`
migipn eide ,dn` mitl` zrax` jeza `zkxanl dkenq `fegn

odipia oinegz iaexir.
ézòc éàî ,àáøì àðéáø déì øîàCmili` xizdl jzxaq `id dn - ¨©¥¨¦¨§¨¨©©§¥

oicd z` dz` xaeqy meyn ,megzl uegn aeh meia e`ay el`
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàcy,äúéáL ïéðB÷ ïéà éøëð éöôç`vnpe §¨©©§¨¨©§¥¤§¥¨§¦¥¦§¦¨

.megzl uegn llk e`vi `lyå,jixac lr denzl yiàäixd - §¨
ewlgpy mewn lkay ,epicia `ed llkäëìä ïðçBé éaøå ìàeîL§¥§©¦¨¨£¨¨

å ,ïðçBé éaøkixdïðçBé éaø øîà ïéáà øa àéiç áø øîàyéöôç §©¦¨¨§¨©©¦¨©¨¦¨©©¦¨¨¤§¥
,ìàøNéc íéìòa eèà éøëðc íéìòa äøéæb ,äúéáL ïéðB÷ éøëð`vnpe ¨§¦¦§¦¨§¥¨§¨¦§¨§¦¨§¨¦§¦§¨¥
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xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc oiaexir(ycew zay meil)

zeyrl,ìæøa ìL ävéçîickB÷éñôäìiwlg ipy oia wiqtdl - §¦¨¤©§¤§©§¦
.dkixad

zrax` ly wgxna zecnerd zexiir izy yiy ote`a oebk ,epiidc
on zg` lke ,min d`iln dkixa odipia yie ,efn ef dn` mitl`
zeyrl zexiird iayez mikixv ,ef dkixan min za`ey zexiird
mikiiyd mind oia cixtdl ick ,dkixad rvn`a lfxa ly dvign
mind oial ,dzziay xg` mixxbpe zg`d dxiird megzl
ok eyri `l m`y .[xeiv d`x] dipyd dxiird megzl mikiiyd
iayez mia`ey xy`ke ,el`a el` mind miaxrzny `vnp
mind on s` md milhep ,mcivay mind on zg`d dxiird
ueg e`vi el` mine xg`ne ,dipyd dxiird megzl mikiiyd

.lehlha exq`p mnegzl
:df oic lr zwlegd drc d`ian `xnbdéiçîdéìò Cdid wgey - §©¥£¥

àðéðç éaøa éñBé éaø.`iig iax dpyy df oic lr ©¦¥§©¦£¦¨
:`xnbd zxxanéiçî à÷ àîòè éàîCoic lr did wgey recn - ©©§¨¨§©¥

,dfàîéìéà`ed xacd mrhy xn`p m` -dì éðúc íeMîiax - ¦¥¨¦§¨¥¨
ef `ziixa dpy `iigkzhiy,éøeð ïa ïðçBé éaøivtgy xaeqd §©¦¨¨¤¦

df oic `vei ef dhiyle ,dziay mipew xwtd,àøîeçìxeq`y §§¨
,zxg`d xird l` zg`d xird megzay mind z` `iadleäéàå§¦

`pipg iaxa iqei iax eli`e -ïðaøk déì àøéáñzhiyk xaeq - §¦¨¥§©¨¨
df oic `vei ef dhiyle ,dziay mipew mpi` xwtd ivtgy minkg

,àle÷ìxird megzl zg`d xird megzn min `iadl xzeny §¨
yi ok m` ,`iig iax ixac lr wgey did jk meyne ,zxg`d

,denzlc íeMîeéiçî àøîeçì éðúc ïàî àle÷ì øáñdìò Cike - ¦§¨©§¨©§¨¥§§¨§©¥£¨
.xingdl dpeyy in lr wegyl el yi lwdl xaeq `edy iptn

iaxa iqei iax ly ewegy z` `xnbd zx`an ef `iyew zngne
:xg` ote`a `pipgàlà,wgey did jk meynàéðúc íeMî ¤¨¦§©§¨

,`ziixaaïéëLBnä úBøäð,mzriap mewnn d`ld mikynpd - §¨©§¦
ïéòáBpä úBðééòîe,d`ld mikynp mpi`e mnewna rwxwd jeznéøä ©§¨©§¦£¥

íãà ìk éìâøk ïämc`l md mikiiy m` s` ,aeh meia e` zaya ¥§©§¥¨¨¨
.mnewna dziay mipew mpi` md micpe mirpe xg`ny ,xg`

mpi` zexiir izy oia dkixaa miraepd mindy ,df itl `vnp
jkitle ,mdipia wiqtdl dvign jixv oi`e ,llk dziay mipew

.df oic lr `pipg iaxa iqei iax did wgey
:`xnbd dywnïéñpeëîa àîìãå`iady `ziixad zwqer `ny - §¦§¨¦§¨¦

,miraep e` mikynp mpi`e cg` mewna micnerd mina `iig iax
zg`d xird megzn m`ivedl xeq`e ,dziay md mipew jkitle

.`pipg iaxa iqei iax jk lr wgy recne ,zxg`d xird megzl
iaxa iqei iax ly ewegy z` `xnbd zx`an ef `iyew zngne

:xg` ote`a `pipgíeMî àlà,wgy jkéðz÷ciax dpyy itl - ¤¨¦§¨¨¥
y `ziixaa `iigéøö.B÷éñôäì ìæøa ìL ävéçî Cyi jk lre ¨¦§¦¨¤©§¤§©§¦

,lfxa ly dvign `weec jixv recn ,denzlàìc íéð÷ àðL éàîe©§¨¨¦§Ÿ
mrhdy ,xnel jixv gxkda ,mipw ly dvigna ic `l recn -

meyn `edàiî eäa éìééòcdvign oi`e ,mipwd oia min miqpkpy - §©§¥§©¨
mind oial zg`d xird megzay mind oia cixtdl dliren ef
yi zlrez dn ,zeywdl yi ok m`e ,zxg`d xird megzay

dvigna,ìæøa ìLda ixdàiî eäa éìééò énðmiqpkp efa s` - ¤©§¤©¦©§¥§©¨
dpi`e migth dxyr ddeab dvign mzq ixdy ,dhnln mind
dleki dpi` rwxwd cr ribz m` s`e ,mind zirwxw cr zrbn
iaxa iqei iax did wgey jkitle .ixnbl mind xarn z` meqgl

.`iig iax ixac lr `pipg
:`xnbd dywnéøö àîìéãåøîà÷ äðwz Bì ïéàå Czpeek `ny - §¦§¨¨¦§¥©¨¨¨¨©

lfxa ly dvign minegzd oia gipdl did jixvy `ziixad
,dfd xack zeyrl xyt` i`e xg`n j` ,mdipia ixnbl wiqtzy
ae`yl mi`yx zexiird iayez oi`e ,el` minl dpwz oi` `linn

.iqei iax jk lr wgy recne .zaya ef dkixan
iaxa iqei iax ly ewegy z` `xnbd zx`an ef `iyew zngne

:xg` ote`a `pipgàlà,df oic lr did wgey jkitlì÷c íeMî ¤¨¦§©
àeä`id `lew -íéîëç elé÷äLzcnerd dvign iabl,íéîaicy ¤¥¥£¨¦§©¦

,dizgzne dilrn mind mixaery s` ,`idy lk dvigna dfa
recn eilr did dnz jkitle .migth dxyr da `diy calae

.mipw ly dvigna ic ixd ,lfxa ly dvign jixvd
a minkg eliwdy epivne,mina zcnerd dvignàìáè éaøãk- ¦§©¦©§¨

,`lah iaxl ax dxedy d`xedd enkdépéî àòácl`y -éaø ¦§¨¦¥©¦
ävéçî ,áøî àìáèdäéeìzdvignd ly dzizgzy ,epiidc ,xie`a ©§¨¥©§¦¨§¨

,rwxwd on migth dylyn xzei ddeabøézzL eäîlhlhl ©¤©¦
,äáøeça.miaxd zeyxl dvextk zpecip `dz `lydéì øîàax §§¨¨©¥

,`lah iaxl,íéîa àlà úøzî äéeìz ävéçî ïéàc meynàeä ì÷ ¥§¦¨§¨©¤¤¤¨§©¦©
íéîa íéîëç elé÷äLiabl minkg eliwdy `id zcgein `lew - ¤¥¥£¨¦§©¦

dxenb dvign ipic jixv oi` dfay ,mina uevgl dieyrd dvign
,dxenb dvign jixv zenewn x`ya la` ,`edy lka ic `l`

.daxega zxzn dielz dvign oi` jkitle
mindy s` ,mina dielz dvign zeyrl icy ,ax ixacn x`ean
dliren mipw ly dvign mby jkn cenll yie ,dhnln miqpkp
iqei iax did wgey jkitle ,mipwd oia miqpkp mindy s` ,mina

.lfxa ly dvign jixvdy `iig iax lr `pipg iaxa
dpyna epipy(.dn lirl):,'åëå òaøà àlà Bì ïéà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦¥¤¨©§©

gex dfi`l ,xne` dcedi iax ,orvn`a `ede ,xne` xfril` iax
.jli dvxiy

:`xnbd dywnäãeäé éaøzen` rax` jlil `ed i`yxy xaeqd ©¦§¨
,dvxiy gex dfi`làn÷ àpz eðééäminkg zhiyk ynn df ixd - ©§©¨©¨

el oi`y mixaeqe ixep oa opgei iax lr miwlegd.zen` rax` `l`
:`xnbd zvxznäðBîL ,àáø øîàzen`äðBîL ìòzen`àkéà ¨©¨¨§¤©§¤¦¨

eäééðéadpw `ly mc`y `id minkg zrc ,xnelk .mdipia yi - ¥©§
yiy epiidc ,miccvd lkl zen` rax` el yi zay axrn dziay
,ervn`a cner `edy zen` dpeny lr zen` dpeny ly ghy el
zen` rax` lr zen` rax` el yiy xaeq dcedi iax eli`e
.el` zen` rax` lehi cv dfi`l xegal `ed i`yxy `l` ,cala

éëä énð àéðz,`ziixaa epipy jk ok`e -äðBîL Bì Lézen`ìò ©§¨©¦¨¦¥§¤©
äðBîL,zen`,øéàî éaø éøác.'minkg'k epizpyna xkfpd `ede §¤¦§¥©¦¥¦

:dcedi iaxe minkg ewlgp oipr dfi`a zyxtn `xnbd,àáø øîàå§¨©¨¨
ú÷Bìçîlr zen` rax` el yi m` dcedi iaxe minkg ly ef ©£¤

oiprl `l` dxn`p `l ,dpeny lr dpeny e` zen` rax`,Cläì§©¥
ìáàoiprlàì éôè ,ïéà úBnà òaøà ìkä éøác ìèìèìlkd - £¨§©§¥¦§¥©Ÿ©§©©¥§¥Ÿ

rax` lr zen` rax`a `l` lhlhl i`yx `ed oi`y micen
jldl i`yxy mixaeqd minkg s`y ,epiidc ,xzei `le zen`
.zen` rax`a `l` lhlhl i`yx epi`y md micen ,zen` dpeny

zxxan :zen` rax` oic micnel okidn zx`an `xnbd:`xnbd
éðäåel` -úBnà òaøàdziay dpw `ly mc`l minkg epzpy §¨¥©§©©

,zay axraàáéúk àëéä.dxeza md mifenx okid - ¥¨§¦¨
:`xnbd zx`anàéðúãkaezka xn`p ,`ziixaa epipyy enk - ¦§©§¨

(hk fh zeny),'åézçz Léà eáL'mewn dxez dpzpy jkn cenll yie §¦©§¨
ezziay z` cai`y mc`låézçúk,eteb xeriy itk -änëå]`ed §©§¨§©¨

xeriyBôeb ,[åézçzekxe` mc` lyìLänàå ,úBnà Lztqep ©§¨¨Ÿ©§©¨
zyxcpéãklkeiyèBLôìz`,åéìâøå åéãéjxvpd xeriydy `vnpe §¥¦§¨¨§©§¨

el` .zen` rax` `ed mc`l.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
Bôeb ,øîBà äãeäé éaøekxe` mc` lyìLänàå ,úBnà Lztqep ©¦§¨¥¨Ÿ©§©¨

zyxcpìBhiL éãklehil lkeiy -çépîe ,åéúBìbøî úçzî õôç- §¥¤¦¥¤¦©©©§§¨©¦©
egipdle.åéúBLàøî úçz©©§©£¨

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîixd ,oica mdipia yi welig dn - ©¥©§
.zen` rax` `ed 'eizgz' xeriy mdipy zrcl

:`xnbd zx`aneäééðéa àkéàic m` oiprl `ed mdipia weligd - ¦¨¥©§
a,úBîöîeöî úBnà òaøàixacl .zegeexn zen` rax` jixvy e` ©§©©§§¨

mc`d lkeiy ick zyxcp ziriaxd dn`dy xaeqd xi`n iax
iax ixacl eli`e ,zegeexn zen` rax` jixv eilbxe eici heytl
utg lehil lkeiy ick zyxcp ziriaxd dn`dy xaeqd dcedi
zen`a dfl ic eizey`xn zgz egipdle eizelbxn zgzn
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המשך פעמוד רנה

ezny in` cenr gn sc ± iyily wxtoiaexir
àéî äá éìééò éîð ìæøá ìù äöéçî,`id migth dxyr dvign mzq `dc ,i`zzn Ð

mind zirwxwl zrbn elit`e .mind zirwxw cr `ihn `leeqpki `ly xyt` i` Ð

.dizgzn mindàìà.dilr jiign ikd meyn Ðíéîá íéîëç åìé÷äù àåä ì÷ãÐ

i`lirn `in da iliirc ab lr s`e ,da `ipdn dxyr da `diy calae ,edc lk dvigna

.i`zzne'åë àìáè éáø äéðéî àòáãëike Ð

`ipdn dielz dvignc ikidmipwd zvign Ð

il dn ,i`zzn `in iaxrin il dnc ,`ipdn inp

.exagl dpw oia iaxrinàî÷ àðú åðééäiax Ð

rax` el yi dvxiy gex dfi`l xn`c ,dcedi

zen`dilr ibiltc opax ,`nw `pz epiid Ð

.ixep oa opgei iaxcàëéà äðåîù ìò äðåîù
åäééðéáepiid ,oiccv lkl rax` :ixaq opaxc Ð

gex cgl :xaq dcedi iaxe .dpeny lr dpeny

iaxl dcedi iax dcene :ipzwck ,`l eze

o`kl mizye o`kl mizy el xxia m`y ,xfril`

ozrax` xxia m` oke .ea xefgl leki oi`y Ð

.zg` gexlú÷åìçîixyc ,xi`n iaxc Ð

dcedi iaxl :jelidl dpeny lr dpeny

mici heyitc ,zelecb xi`n iaxle ,zenvnevn

.`ed dn`n xzei milbxeäãéã äîàáyi` Ð

ezn`a zen` rax` el yi ,jex` eteby dn itl

.dkex`dùã÷ ìùly ,dey zen` mc` lkl Ð

eidy zen` izy zcinl ,mipepia migth dyy

.dyn ly ezn` zcinl eyrpy dxiad oyeya

åøîàù ùé éáâwxt) milk zkqna `id dpyn Ð

dn itl lkd exn`y yi .(`i dpyn xyr dray

eiptg `ln ,dgpn evnew `ln :mc` `edy

izy oefnae ,mixetkd meia einbel `ln ,zxhw

`veil zen` rax` :inp ipzile .aexirl zecerq

.megzl uegéàä éìåë ïðé÷ééã äåä éàileka Ð

`le ,iweic lk ivexzl epivn ied `l ,cenlzd

opipz ded.åéøáéàá ñðð àëéàã íåùîeteby Ð

,dicic dn`a dil ibq `le ,dxvw ezn`e ipepia

.ycw ly dn`a dil azinl irae'åë íéðù åéä
.lirl `pyixt oizipzn Ðíúä àðù éàî

åúéâéìôã:oizrnya onwl opax exn`c Ð

.ef mr ef lhlhl oixeq` ozylyïéøåéã éùååàÐ

,xdfdl olek irci `le ,miax zexvgd ixeic

jezl dpeviga ezayy milk ilehlhl ez`e

.zirvn` jxc zxg` dpevigàëäiab Ð

`dc ,xdfil mipevigd oileki miyp` dyly

.iyee` `le edpip oihrenúåðåöéçä íéúù
åæ íò åæ úåøåñàxeq` efa ezayy milk Ð

e`viy `vnpy ,zirvn` jxc efl qipkdl

.opiqxb ikd :odl xeq`d zeyxl ozeyxnéàîà
àãç åäì ååä úéòöîà éãäá úåðåöéç éáøòã ïåéë
.mzd ixiicc o`nk incc ,mlek exzyile) Ð

oaexir edlek iadie ,eaxiry xvg ipac `inec

.zia eze`a edlek exc eli`k encc cg` ziaa

,inp `kd .da ixzyne ,`ied zia `eddc xvge

('eke zirvn` xvga edlek ixiicc o`nk enc

oaexir odizy epzpy oebk :jzrc `wlq `we

mzq .zexivg iaexir htyn edfy ,zirvn`a

mizad ipa zekixve ,daxd miza da yi xvg

xvgde cg` lkl cgein ziady itl ,cgi axrl

zeyxl zeyxn `ivedl xeq`e ,olek zeyx

migipne .aexir `la ,xvgl mizad on epiidc

xvgl dgezt xvgdyke .mizad on cg`a eze`

zg` zeyx ozeyrl oivexe ,zxg`.zxg` xvg izan cg`a eze` oipzepe ,mizad on eaby aexird oilhep Ðäãáò äðåöéçã äúåçéìù êãéà éãäá äáøéòå úéòöîà äøãä éëå`l Ð

.onwl cr `kd opiqxbåæáå åæá äáåøéò úéòöîà äðúðù.edpip iccd ikc `xninl ,zirvn`a zepevig ixeic oi`e ,oda dxc eli`k zirvn` `incc Ð
éðùá
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éáø`pz` ibilt `l dcedi iaxe xfril` iax `nlic :xn`z m`e Ð `nw `pz epiid dcedi

`l" iab (`,`k oixcdpq) "lecb odk" wxt epivn oke ?ez`w dizln iyextl `l` ,`nw

:wgvi epiax xne`e .(`,gk `xza `aa) "mizad zwfg" yixa oizipzn yixae ,"miyp el daxi

i`w `nw `pz `dc ,dilr bilt `l` `nw `pzc dizlin yxtn `l xfril` iax jgxk lrc

lkl dn` mitl` el yi :xn`c ,ixep oa opgei iax`

zen` rax` ,inp ikd .ezirvn`a ied `le ,gex

epiid jixt i`n ,ok m` :xn`z m`e .`nw `pzl

,i`w ixep oa opgei iax` `nw `pzc oeik ,`nw `pz

xaqc :xnel yie !gex lkl zen` rax` el yie

lkl ied opgei iaxc mitl`c ab lr s` dywnd

Ð mitl` rax` lr mitl` rax` eedc ,gex

,lkd oia zen` rax` eed `nw `pzc zen` rax`

iedc miaxd zeyxa zen` rax` lehlhc `inec

xn`y enk ,dvxiy gex lkl zen` rax` eyexit

epiaxe .`nw `pz epiid jixt jkl .dcedi iax

epiid minkg :qixb l`ppg`pz :yexit .`nw `pz

el oi` mixkp ede`ivedy inc ,oiwxt yixc `nw

cg` oiprn mpi`c ab lr s`e .zen` rax` `l`

oa opgei iax` ibiltc minkgc ,jixt mewn lknÐ

el oi` `l` zen` rax` xikfdl mdl did `l ixep

.gex lkl zen` rax` el yic `nzqne ,mitl`

åôåâiab opira i`n` :xn`z m`eÐ zen` yly

"oitzeyd"a zen` rax` dvign dii`x wfid

yiy minrtc :xnel yie ?(a,a `xza `aa)

diabny inp minrte ,lzekl jenq ziyeyab

xn`c `d :cere .eilbx zerav` lr cnere eaiwr

oke .ey`x `la epiid Ð zen` yly eteb `kd

`ivend :xn`c ,(`,av zay) "ripvnd"a rnyn

ipa `yn oky ,aiig Ð dxyrn dlrnl ieyn

:ixinbe ,gth zxtke dryz oex` :xn xn`c .zdw

izxze lirln `zliz Ð dhena ilcinc `peh lk

ded dxyrn dlrnlc gkzyi` .`zzln izliz

dxyr dpenyn lce eze` mi`yep eid szkae .i`w

dyy epiid Ð zxtke oex`c izliz ipy migth

xyr cg` rwxwd cr exiizype ,gth iyily ipye

dpeny wx ey`x mr mc` m` la` .yilye migth

,dxyrn dhnl cr oex`d ribi Ð migth dxyr

oikek iabe yilye gthn xzei wifgn x`eve y`xc

"zexit xkend" wxta ,zen` rax` inp opira

itc iaere ey`x mr epiid Ð (a,w `xza `aa)

mexa dn` lr dn` iedc dewn xeriye .oex`d

mc`d daeb `di `ly meyn e`l Ð zen` yly

mind mina qpkpyn `l` ,zen` ylyn xzei

mebxza aizkc `de .ey`x oikxi zvw mbe ,oiler

zlz lr ailhvi` `zcpyxt" :xzq` zlibn

.(eed y`x irehw mzd Ð mlek oke ,"oin`

úåçåúôå,ikd e`l i`c Ð miaxd zeyxl

lr lbxd zqixc mdl yiy mze`

.dilr zxqe` dzxiag
la`
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éiçî .B÷éñôäì ìæøa ìL ävéçîéñBé éaø déìò C §¦¨¤©§¤§©§¦§©©£¥©¦¥
éiçî à÷ àîòè éàî ,àðéðç éaøaíeMî àîéìéà ?C §©¦£¦¨©©§¨¨§©©¦¥¨¦

àøéáñ eäéàå ,àøîeçì éøeð ïa ïðçBé éaøk dì éðúc§¨¥¨§©¦¨¨¤¦§§¨§¦§¦¨
?àle÷ì ïðaøk déìéðúc ïàî ,àle÷ì øáñc íeMîe ¥§©¨©§¨¦§¨©§¨©§¨¥

éiçî àøîeçìúBøäð :àéðúc íeMî àlà ?dìò C §§¨§©©£¨¤¨¦§©§¨§¨
ïéòáBpä úBðééòîe ïéëLBnä¯.íãà ìë éìâøk ïä éøä ©§¦©§¨©§¦£¥¥§©§¥¨¨¨

éøö éðú÷c íeMî àlà ?ïéñpeëîa àîìéãåävéçî C §¦§¨¦§¨¦¤¨¦§¨¨¥¨¦§¦¨
àìc íéð÷ àðL éàîe .B÷éñôäì ìæøa ìL¯eäa éìééòc ¤©§¤§©§¦©§¨¨¦§¨§¨§¦§

éîð ìæøa ìL ,àiî¯éøö àîìéãå .àiî eäa éìééòC ©¨¤©§¤©¦¨§¦§©¨§¦§¨¨¦
elé÷äL àeä ì÷c íeMî àlà ?øîà÷ äðwz Bì ïéàå§¥©¨¨¨¨©¤¨¦§©¤¥¥
àìáè éaø dépéî àòác ,àìáè éaøãk .íéna íéîëç£¨¦©©¦¦§©¦©§¨¦§¨¦¥©¦©§¨
:déì øîà ?äaøeça øézzL eäî ,äéeìz ävéçî :áøî¥©§¦¨§¨©¤©¦©§¨£©¥
elé÷äL àeä ì÷ ,íéna àlà úøzî äéeìz ävéçî ïéà¥§¦¨§¨©¤¤¤¨©©¦©¤¥¥
òaøà àlà Bì ïéà :íéøîBà íéîëçå" .íéna íéîëç£¨¦©©¦©£¨¦§¦¥¤¨©§©
äðBîL :àáø øîà !àn÷ àpz eðééä äãeäé éaø ."'åëå©¦§¨©§©¨©¨¨©¨¨§¤
äðBîL Bì Lé :éëä éîð àéðz .eäééðéa àkéà äðBîL ìò©§¤¦¨¥©§©§¨©¦¨¦¥§¤
ú÷Bìçî :àáø øîàå .øéàî éaø éøác ,äðBîL ìò©§¤¦§¥©¦¥¦§¨©¨¨©£¤
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רני ezny in` cenr gn sc ± iyily wxtoiaexir
àéî äá éìééò éîð ìæøá ìù äöéçî,`id migth dxyr dvign mzq `dc ,i`zzn Ð

mind zirwxwl zrbn elit`e .mind zirwxw cr `ihn `leeqpki `ly xyt` i` Ð

.dizgzn mindàìà.dilr jiign ikd meyn Ðíéîá íéîëç åìé÷äù àåä ì÷ãÐ

i`lirn `in da iliirc ab lr s`e ,da `ipdn dxyr da `diy calae ,edc lk dvigna

.i`zzne'åë àìáè éáø äéðéî àòáãëike Ð

`ipdn dielz dvignc ikidmipwd zvign Ð

il dn ,i`zzn `in iaxrin il dnc ,`ipdn inp

.exagl dpw oia iaxrinàî÷ àðú åðééäiax Ð

rax` el yi dvxiy gex dfi`l xn`c ,dcedi

zen`dilr ibiltc opax ,`nw `pz epiid Ð

.ixep oa opgei iaxcàëéà äðåîù ìò äðåîù
åäééðéáepiid ,oiccv lkl rax` :ixaq opaxc Ð

gex cgl :xaq dcedi iaxe .dpeny lr dpeny

iaxl dcedi iax dcene :ipzwck ,`l eze

o`kl mizye o`kl mizy el xxia m`y ,xfril`

ozrax` xxia m` oke .ea xefgl leki oi`y Ð

.zg` gexlú÷åìçîixyc ,xi`n iaxc Ð

dcedi iaxl :jelidl dpeny lr dpeny

mici heyitc ,zelecb xi`n iaxle ,zenvnevn

.`ed dn`n xzei milbxeäãéã äîàáyi` Ð

ezn`a zen` rax` el yi ,jex` eteby dn itl

.dkex`dùã÷ ìùly ,dey zen` mc` lkl Ð

eidy zen` izy zcinl ,mipepia migth dyy

.dyn ly ezn` zcinl eyrpy dxiad oyeya

åøîàù ùé éáâwxt) milk zkqna `id dpyn Ð

dn itl lkd exn`y yi .(`i dpyn xyr dray

eiptg `ln ,dgpn evnew `ln :mc` `edy

izy oefnae ,mixetkd meia einbel `ln ,zxhw

`veil zen` rax` :inp ipzile .aexirl zecerq

.megzl uegéàä éìåë ïðé÷ééã äåä éàileka Ð

`le ,iweic lk ivexzl epivn ied `l ,cenlzd

opipz ded.åéøáéàá ñðð àëéàã íåùîeteby Ð

,dicic dn`a dil ibq `le ,dxvw ezn`e ipepia

.ycw ly dn`a dil azinl irae'åë íéðù åéä
.lirl `pyixt oizipzn Ðíúä àðù éàî

åúéâéìôã:oizrnya onwl opax exn`c Ð

.ef mr ef lhlhl oixeq` ozylyïéøåéã éùååàÐ

,xdfdl olek irci `le ,miax zexvgd ixeic

jezl dpeviga ezayy milk ilehlhl ez`e

.zirvn` jxc zxg` dpevigàëäiab Ð

`dc ,xdfil mipevigd oileki miyp` dyly

.iyee` `le edpip oihrenúåðåöéçä íéúù
åæ íò åæ úåøåñàxeq` efa ezayy milk Ð

e`viy `vnpy ,zirvn` jxc efl qipkdl

.opiqxb ikd :odl xeq`d zeyxl ozeyxnéàîà
àãç åäì ååä úéòöîà éãäá úåðåöéç éáøòã ïåéë
.mzd ixiicc o`nk incc ,mlek exzyile) Ð

oaexir edlek iadie ,eaxiry xvg ipac `inec

.zia eze`a edlek exc eli`k encc cg` ziaa

,inp `kd .da ixzyne ,`ied zia `eddc xvge

('eke zirvn` xvga edlek ixiicc o`nk enc

oaexir odizy epzpy oebk :jzrc `wlq `we

mzq .zexivg iaexir htyn edfy ,zirvn`a

mizad ipa zekixve ,daxd miza da yi xvg

xvgde cg` lkl cgein ziady itl ,cgi axrl

zeyxl zeyxn `ivedl xeq`e ,olek zeyx

migipne .aexir `la ,xvgl mizad on epiidc

xvgl dgezt xvgdyke .mizad on cg`a eze`

zg` zeyx ozeyrl oivexe ,zxg`.zxg` xvg izan cg`a eze` oipzepe ,mizad on eaby aexird oilhep Ðäãáò äðåöéçã äúåçéìù êãéà éãäá äáøéòå úéòöîà äøãä éëå`l Ð

.onwl cr `kd opiqxbåæáå åæá äáåøéò úéòöîà äðúðù.edpip iccd ikc `xninl ,zirvn`a zepevig ixeic oi`e ,oda dxc eli`k zirvn` `incc Ð
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éáø`pz` ibilt `l dcedi iaxe xfril` iax `nlic :xn`z m`e Ð `nw `pz epiid dcedi

`l" iab (`,`k oixcdpq) "lecb odk" wxt epivn oke ?ez`w dizln iyextl `l` ,`nw

:wgvi epiax xne`e .(`,gk `xza `aa) "mizad zwfg" yixa oizipzn yixae ,"miyp el daxi

i`w `nw `pz `dc ,dilr bilt `l` `nw `pzc dizlin yxtn `l xfril` iax jgxk lrc

lkl dn` mitl` el yi :xn`c ,ixep oa opgei iax`

zen` rax` ,inp ikd .ezirvn`a ied `le ,gex

epiid jixt i`n ,ok m` :xn`z m`e .`nw `pzl

,i`w ixep oa opgei iax` `nw `pzc oeik ,`nw `pz

xaqc :xnel yie !gex lkl zen` rax` el yie

lkl ied opgei iaxc mitl`c ab lr s` dywnd

Ð mitl` rax` lr mitl` rax` eedc ,gex

,lkd oia zen` rax` eed `nw `pzc zen` rax`

iedc miaxd zeyxa zen` rax` lehlhc `inec

xn`y enk ,dvxiy gex lkl zen` rax` eyexit

epiaxe .`nw `pz epiid jixt jkl .dcedi iax

epiid minkg :qixb l`ppg`pz :yexit .`nw `pz

el oi` mixkp ede`ivedy inc ,oiwxt yixc `nw

cg` oiprn mpi`c ab lr s`e .zen` rax` `l`

oa opgei iax` ibiltc minkgc ,jixt mewn lknÐ

el oi` `l` zen` rax` xikfdl mdl did `l ixep

.gex lkl zen` rax` el yic `nzqne ,mitl`

åôåâiab opira i`n` :xn`z m`eÐ zen` yly

"oitzeyd"a zen` rax` dvign dii`x wfid

yiy minrtc :xnel yie ?(a,a `xza `aa)

diabny inp minrte ,lzekl jenq ziyeyab

xn`c `d :cere .eilbx zerav` lr cnere eaiwr

oke .ey`x `la epiid Ð zen` yly eteb `kd

`ivend :xn`c ,(`,av zay) "ripvnd"a rnyn

ipa `yn oky ,aiig Ð dxyrn dlrnl ieyn

:ixinbe ,gth zxtke dryz oex` :xn xn`c .zdw

izxze lirln `zliz Ð dhena ilcinc `peh lk

ded dxyrn dlrnlc gkzyi` .`zzln izliz

dxyr dpenyn lce eze` mi`yep eid szkae .i`w

dyy epiid Ð zxtke oex`c izliz ipy migth

xyr cg` rwxwd cr exiizype ,gth iyily ipye

dpeny wx ey`x mr mc` m` la` .yilye migth

,dxyrn dhnl cr oex`d ribi Ð migth dxyr

oikek iabe yilye gthn xzei wifgn x`eve y`xc

"zexit xkend" wxta ,zen` rax` inp opira

itc iaere ey`x mr epiid Ð (a,w `xza `aa)

mexa dn` lr dn` iedc dewn xeriye .oex`d

mc`d daeb `di `ly meyn e`l Ð zen` yly

mind mina qpkpyn `l` ,zen` ylyn xzei

mebxza aizkc `de .ey`x oikxi zvw mbe ,oiler

zlz lr ailhvi` `zcpyxt" :xzq` zlibn

.(eed y`x irehw mzd Ð mlek oke ,"oin`

úåçåúôå,ikd e`l i`c Ð miaxd zeyxl

lr lbxd zqixc mdl yiy mze`

.dilr zxqe` dzxiag
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eznyרנב ina cenr gn sc ± iyily wxtoiaexir
íéúá éðùá.iccda zepevig oxagin `l `zydc Ðïáåøéò åáâù äùîçeidy Ðoixc

.xvgl odizan `ivedl oxivg z` xizdl eaexir z` cg` lkn eabe ,zg` xvgaéðùá
íéìë.opiqxb ikd :cg` ziaa Ðéëå àãç äì àéåä äðåöéç éãäá úéòöîà äáøéòã ïåéë

äãáò äúåçéìù êãéà éãäá äáøéò éáøãägkzyi`e ,dcar dpevigc dzegily Ð

`le .oixzyil edleke ,eaxir iccd ik edlekc

,dl iqxbc zi`e ."ixzyil `din jci`e" :opiqxb

ixzyiz `din dnr daxiry dpevig :iyxtne

xyt` i`e .da xq`iz efe ,zxg`d dpeviga

dcar dzegilyc oeikc ,ok xneledl eed Ð

.oiixy edleke ,`zeyx `cg edlekúùù áøì
àéù÷zirvn`a oaexir odizy epzpc oeik ÐÐ

eli`k edl eede ,dkezl odixeic `ian aexird

ipya oezp oaexirc oeike .zirvn`a olek oixc

mizaef zepevigd mizy eaxir `ly `vnp Ð

gkye zg` xvga oiexyy dyngk iede ,ef mr

xvgd lkc ,cgi olek mr axir `le odn cg`

iab `dc ,odn cg` mr axir elit`e .dxeq`

lld zial ,lirl `ipz zg` xvgc dyng

miza ipya la` ,aexir iedc `ed milk ipyac

onvrl cgi mipyd eaxiry it lr s`e .`l Ð

,itxhvn `lc oeik ,inp `kde .onvrl dylyde

ef mr ef zexeq` zepevigd mizy ipzwcÐ

oixqe` oleky ,dcica xqziz dteb zirvn`

.dilrïéøåéã åøîà íàici lr efa ef ly Ð

aexirdy exn`i ,cgi oxizdl lwdl aexird

`l `d ?dilr xeq`l ick dkezl oixeicd `ian

.cg` ziaa oaexir irailc ,deba ynn ixiic

iccd` eaxir `l mipevigc ab lr s` ,jkldÐ

.iccd` ixq` `le itxhvn `din irvn`e oevig

ïåòîù éáø éøáã åæode odnr zxzen `idc Ð

.dnríéøîåà íéîëç ìáàepzp `py `lc Ð

dpzp `py `l ,zirvn`a oaexir odizy

efae efa oaexir zirvn`,odnr dxeq` `id Ð

.dnr oixzen odeéúùì úùîùî úçà úåùø
úåéåùø`l` eaxir `l zepevigd `dc ,zirvn`a zexzen zepeviga ezayy milk Ð

.xg` cvl ozkyen zxg` zeyx oi`e ,ef mrúçà úåùøì úåùîùî úåéåùø éúù ïéàåÐ

zeieyx `l` ,zg` zeyx zeyrl cgi eaxir `l zepevig izyc oeikcoi`e ,od zewelg

ipye o`kl dzkyen efe ,o`kl dzkyen efc efa `le efa `l ynzydl zirvn`a gk

jci` icda daxir `ly dpevigd xvg jdn `id eli`k `ince ,dl opiadi `l oixeic

dcda inp daxirc xvg jci`l `lf` ik inp oke .dzxqe`e ,dpevigjci` dzxqe` Ð

ozyly eaxirc `kid la` .dpevig.`zeyx `cg edlek eed Ð
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ìáàipya elit`c xaqwc e`lÐ zyy axk dcedi ax dl iwen `lc `de Ð `l miza ipya

eaexir wlegc onwl dcedi ax xn`w milk elit` `dc ,lld zial aexir ied miza

nc `l` lld zia ixn`w `l o`k crc .aexir epi`axk iwen `lc `de .xzii`e `pnl oil

xn`c xaqwe Ð zg` xvga oiiexyy dyngk iedpc zyy axl jenqa jixtc meynÐ zyy

.xingdl oixeic

áøìdaexir zirvn` dpzpy oebk xn`c dcedi

jxtinl jiiy `l zyy axl Ð 'eke efa

epzp `le zirvn`a oaexir epzpy oeikc ,ikd

ediizrc` ilb Ð miza ipya `l` cgi oaexir

la` .cgia szzydl zepevigl edl `gip `lc

ielb `kil Ð efae efa daexir zirvn` dpzpyk

oeik ,dcedi axl :inp i` .i`d ilek mzd ediizrc

dxc el`k dyrp Ð efae efa daexir dpzpy

zg`e zg` lkl ziyrpe ,mdizaa zepeviga

zirvn`d oi` Ð zyy axle .dgely zeidl

.da oixiic olek daxc`c ,gily ziyrp

åøîàéwxta xn`c `de .xingdl oixeic

oaexir epzp :(a,eq oiaexir) "xcd"

Ð axir `le ziniptd on cg` gkye zinipta

,ziniptl lhan ivn `lc meyn ,zexeq` odizy

mzd ip`y Ð ediilr ixq`c dpevig `ki`c

.drytc

úåùøizy oi`e zeieyx izyl zynzyn zg`

ok Ð zg` zeyxl zeynzyn zeieyx

zepevigdy :qxhpewd yxtne .qxhpewd qxb

Ð "zeynzyn" yexite ,zirvn`a zeynzyn

efc ,odizya dxeq` zirvn` la` .zynyn enk

zexic izye ,o`kl dzkyen efe o`kl dzkyen

Ð cgi eaxir `l zepevigc oeik ,dl opiadi `l

ef s` l`eny xn`wc `de .od zewelg zeieyx

`weec oerny iaxc :yexit Ð oerny iax ixac

l`eny `cf`e xn`wc `de .xizd df oipra

ixack dkld" dil `xiaqc meyn Ð dinrhl

xn`c ,axk dil `xiaq i`e ."aexira lwind

mr dxeq` odizy mr daxir xne` did `l Ð odizya oerny iaxl ixy inp zirvn`

cere !da zeynzyn zeieyx izyy ,"zeynyn" qexbil el did eyexitlc :dywe .odizy

ezibiltc zexivg iab `py i`n opaxl oerny iax edl xn`w ikdc lirl opixn`wc :dyw

i`ne .zirvn`a zepevig exy `dc ,llk exfb `l opax `de ?dfl df oipr dn axle .'ek

dkld" xn`wc mewn meya l`enyl dil opirny `lc :cere .oixeic `yee` mzd inp ipynw

`ed l`eny daxc`e .lirl ikd xn`wc `ed iel oa ryedi iax `l` "aexira lwind ixack

.ezenk dkld Ð aexira dcedi iax xn`y mewn lk :(a,`t oiaexir) "oelg" wxta dil zi`c

dcedi iax epiid Ð `kdc oerny iaxc `zbelt xae:xnel yi `da ,edine .lirl xn`ck

`l i` ith sicr iedc ,envra dywdy enk .xity iz` `l "s`" oeyl :cere .`icda xkfpy `kid `l` .onwl l`eny wiqtc `llk `idda `zil Ð yexita dcedi iax o`k xkfp `lc oeik

:mz epiaxl d`xp okl ."dnr zexzen ode odnr zxzen `idy" dpynd oeyl yexita l`enye ax ewlgp eyexitl :cere .ixy ediiexzc rnync ,irhnl `ki` `pyil i`dac ."s`" ipz ded

zirvn`d mr zexeq` zepevigd la` .efl efn dpevigd ilk zirvn`d `ivezy i`d ilek (dpeviga) xfbinl `kilc Ð dpeviga zynzyn zirvn`c ,zeieyx izyl zynzyn zg` zeyxc

meyn e` ,cgi eaxir `lc oeik ef lr ef zexqe` zepevigc meyn zirvn`a zexeq` zepevigc opaxc `nrh yxtl oi` la` .ef dpevigl ef dpeviga ezayy milk silgdl iz` `nlic Ð

zirvn` dpzpy oebk lirl iwenc ,dinrhl dcedi axe .odizya dzlbxn daexirc zepeviga ynyz zirvn` la` ,zirvn`a zepevig ixeic oi`c meyn zirvn`a zepevigd zexeq` ikd

zepevig ixyc ,oerny iax ixac ef s`c :l`eny xn`we .opixfbc meyn `nrh i`ce `l` .ezbiltc mzd `py i`n :opaxl oerny iax xn`c `d xity iz` ied `l ok m`c .efae efa daexir

wiqt l`enye .dcedi iax epiidc ,zexeq` ozyly ixn`c opaxk odizy mr dxeq` Ð odizy mr daxir :xn`c ,dinrhl l`eny ied `zyde .zexeq` ozyly opaxl la` .efa ef zirvn`e

`lcn ,dnr oixzen md la` rnyn "odizy mr dxeq`"c :wgvi epiaxdnl dywe .odnr ynzydl zirvn`l ixy opaxl elit`c ,odizy mr dxeq` dpi` axl la` .aexira dcedi iaxk

lkne .ith xfbinl `ki`c dnr zexeq` mdc oky lke ,i`d ilek xfbinl `kilc ab lr s` odizy mr dxeq`c opirny`c xninl `ki`c ab lr s` ,`tiqa enk "odizy lr zxqe`" ipzw

ef zexeq` oleke rnyn dedc "odizy lr zxqe` dpi` odizy mr daxir" xn`w `lc oeik mewn lkn .odizy lr zxqe` dpi` Ð dxifb meyn `l` cgi ynzydl ixqzn `lc oeik ,mewn

zetitxwe zexivg zebb :xn`c oerny iaxk dkld ,l`eny xn` (`,`v oiaexir) "zebb lk" wxtac :dyw cere .dnr oixzen md la`c i`ce rnyn "odizy mr dxeq`" hwp `l` ,ef mr

ezayy milkl od cg` zeyx.inrh ixzn ied Ð zexeq` ozyly opaxlc l`eny xn`wc `dc :yxtl d`xpe .xfb `l `kdc dinrhl oerny iaxc meyn .eaxir `l oia eaxir oia okeza

ynzyn ik `zlinc `nzqc ,zxg`l ef dpevig ilk zirvn`d jilez `ny xfbinl `kil zepeviga zirvn`e ,zxg` dpevigl ef dpevig ilk ekilei `ny dxifb meyn Ð zirvn`a zepevig

,xfbnl `kil `d Ð zirvn`a odilk zepevigd [ipa] ekilei meyn i`e .odipia zg` daxege zexivg izy iab (`,cr) onwl yxtnck ,dixagc ip`na `le ynzynw dicic ip`na Ð yipi`

,aexira dcedi iaxk onwl wiqtc dinrhl l`eny ied `zyde .ediiexz` bilt oerny iaxe .o`kl efe o`kl dzkyen efy Ð zepeviga zirvn`d dxeq`c `nrh `l` ,dxifbl dxifb iedc

wqtcke .xfb `lc ,oerny iaxk xaq `dac Ð dnr zexzen md la` .ziyixtck .o`kl efe o`kl dzkyen efc meyn `nrhe .dcedi iax epiidc ,opaxk Ð odizy mr dxeq` xn`w jkle

.xfb `l eaxir `l oiae eaxir oiac ,oerny iaxk dkldc "zebb lk" wxta
ef

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

ïàîk .íézá éðLa¯äMîç :àéðúc ,éànL úéák ¦§¥¨¦§©§¥©©§©§¨£¦¨
éànL úéa ,íéìë éðLa eäeðúðe ïáeøéò úà eábL¤¨¤¥¨§¨¦§¥¥¦¥©©
ïáeøéò :íéøîBà ìlä úéáe ,áeøéò ïáeøéò ïéà :íéøîBà§¦¥¥¨¥¥¦¥§¦¥¨
éøîà÷ àì ïàk ãò ;ìlä úéa àîéz eléôà .áeøéò¥£¦¥¨¥¦¥©¨¨¨¨§¦

íúä ìlä úéa¯ìáà ,ãçà úéáa íéìë éðLa àlà ¥¦¥¨¨¤¨¦§¥¥¦§©¦¤¨£¨
íézá éðLa¯áøc déøa àçà áø déì øîà .àì ¦§¥¨¦Ÿ£©¥©©¨§¥§©

.àéL÷ úLL áøìe ,àéL÷ äãeäé áøì :éLà áøì àéåà̈§¨§©©¦§©§¨©§¨§©¥¤©§¨
úéòöîà äðúpL ïBâk :øîàc ,àéL÷ äãeäé áøì§©§¨©§¨§¨©§¤¨§¨¤§¨¦
éãäa úéòöîà äáøéòc ïåéëå ,Bæa dáeøéòå Bæa dáeøéò¥¨¨§¥¨¨§¥¨§¥§¨¤§¨¦©£¥

äðBöéç¯éãäa äáøòå äøãä éëå ,àãç déì àéåä ¦¨¨§¨¥£¨§¦¨§¨§¨§¨©£¥
Cãéà¯éåäéz :àéL÷ úLL áøìe !äãáò dúeçéìL ¦¨§¦¨¨§¨§©¥¤©§¨¤¡¥

àìå ïäî ãçà çëLå ,úçà øöça ïééeøML äMîçk©£¦¨¤§¦§¨¥©©§¨©¤¨¥¤§Ÿ
áøéò¯áøì àì :éLà áø déì øîà !éããäà éøñàc ¥¥§¨§¦©£¨¥£©¥©©¦¨§©

äãeäé áøì ;àéL÷ úLL áøì àìå ,àéL÷ äãeäé§¨©§¨§¨§©¥¤©§¨§©§¨
,äðBöéç éãäa úéòöîà dì äáøéòc ïåék :àéL÷ àì̈©§¨¥¨§¥§¨¨¤§¨¦©£¥¦¨

eáøéò àì éããä éãäa úBðBöéç íézLe¯déúòc àéìb §©¦¦©£¥£¨¥Ÿ¥§¨§¨©£¥
úLL áøìe .déì àçéð àì àäáe ,déì àçéð àäác¦§¨¦¨¥§¨¨¦¨¥§©¥¤
ïéøBic eøîàé ,ì÷äì ïéøBic eøîà íà :àéL÷ àì̈©§¨¦¨§¦¦§¨¥Ÿ§¦¦
éaø éøác Bæ :áø øîà ,äãeäé áø øîà !?øéîçäì§©§¦¨©©§¨¨©©¦§¥©¦
úLnLî úçà úeLø :íéøîBà íéîëç ìáà .ïBòîL¦§£¨£¨¦§¦§©©§©¤¤

ìúBLnLî úBieLø ézL àì ìáà ,úBieLø ézL ¦§¥§£¨Ÿ§¥§§©§
:éì øîà ,ìàeîLc dén÷ dúéøîà ék .úçà úeLøì¦§©©¦¨§¦¨©¥¦§¥£©¦
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr gn sc oiaexir(ycew zay meil)

íézá éðLadpevigd xvgd ixiic ,epiidc ,zirvn`d xvgay ¦§¥¨¦
eli`e ,zirvn`d xvgay mizad on cg`a maexir epzp zg`d
cnerd xg` ziaa maexir z` epzp dipyd dpevigd xvgd ixiic
ixiic oi` cg` ziaa oaexir epzp `ly xg`ne ,zirvn`d xvga
mixeq` jkitle ,cg` mewna mixck mipecip zepevigd zexvgd

.dfa df md
:zyy ax ixac lr dywn `xnbdïàîkax xaeq in zhiyk - §©

zg` xvgay miza ipya aexir egipdy mipyy yxtnd ,zyy
xaeq `ed m`d ,eicgi mixck mipecip mpi`kzhiy.éànL úéá §¥©©

àéðúc,`ziixaa epipy jk ixdy -äMîçmizaa mixcd miyp` §©§¨£¦¨
,zg` xvga mipeyïáeøéò úà eábLixiicn cg` lkn eaby - ¤¨¤¥¨

,zexivg iaexir jxevl zt xvgdeäeðúðedf aexirlíéìë éðLa §¨¦§¥¥¦
ezvwne ,cg` ilka aexird zvwn ,cg` ziaa micnerd mipey

liren aexird m`d mi`pzd ewlgp ,xg` ilka.df ote`aúéa¥
.áeøéò ïáeøéò íéøîBà ìlä úéáe ,áeøéò ïáeøéò ïéà íéøîBà éànL©©§¦¥¥¨¥¥¦¥§¦¥¨¥

cg` ziaa gpend aexir oia welig oi`y ,dzr `xnbd dxaqe
axy `vnpe ,zg` xvgay miza ipya gpend aexirl ,milk ipya
,i`ny zia zrck xaeq miza ipya gpend aexir lqetd zyy
lld ziak dkldy epicia `ed llk ixdy ,`ed denz df xace

.i`ny zia mr mzwelgna
:`xnbd zvxznàîéz eléôàxaeq zyy axy xn`z m` elit` - £¦¥¨

zhiykìlä úéa,`iyew jka oi`íúä ìlä úéa éøîà÷ àì ïàk ãò ¥¦¥©¨Ÿ¨¨§¥¥¦¥¨¨
,aexird z` xiykdl my lld zia exn` `ly -àlàote`a ¤¨

gpen `edyíéìë éðLamicnerdìáà ,ãçà úéáagpend aexir ¦§¥¥¦§©¦¤¨£¨
íézá éðLazg` xvgayàìixacy `vnpe ,lld zia edexiykd ¦§¥¨¦Ÿ

.lkd zrck md zyy ax
:zyy axe dcedi ax ixac lr dywn `xnbdàçà áø déì øîà̈©¥©©¨

àéL÷ úLL áøìe àéL÷ äãeäé áøì ,éMà áøì àéåà áøc déøayi - §¥§©©§¨§©©¦§©§¨©§¨§©¥¤©§¨
ax ly evexiz lr oiae dcedi ax ly evexiz lr oia zeywdl

.zyy
,eixac z` yxtn `edeàéL÷ äãeäé áøìixac lr zeywdl yi - §©§¨©§¨

,dcedi axøîàca zwqer dpyndyäðúpL ïBâkd xvgdúéòöîà §¨©§¤¨§¨¤§¨¦
z`Bæa dáeøéò,zg`d dpeviga -Bæa dáeøéòåaexir dgipd oke - ¥¨¨§¥¨¨

.dipyd dpevigd xvgd lv` sqepå,denzl yi jk lräáøéòc ïåéë §¥¨§¥§¨
d xvgdéãäa úéòöîàd xvgd mr cgi -äðBöéç,zg`ddéì àéåä ¤§¨¦©£¥¦¨©§¨¥

àãç,zg`k odizy eyrp -Cãéà éãäa äáøòå äøãä éëåxy`ke - £¨§¦¨§¨§¨§¨©£¥¦¨
,dipyd dpevigd mr zaxrne zirvn`d zxfegäãáò dúeçéìL- §¦¨¨§¨

dpevigd xvgd ixiic ly mzegilya s` `linn z`f `id dyer
s` xizdl yi `linne ,cg` ziaa zexck olek eyrpe ,dpey`xd

.df mr df ynzydl zepevigd zexvgd ixiic z`
àéL÷ úLL áøìezyy ax ixac lr zeywdl yiy `iyewde - §©¥¤©§¨

zexvgd ixiic epzpy ote`a dpynd z` cinrdl ozip cvik ,`id
ixd ,zirvn`d xvgay mipey miza ipya maexir z` zepevigd

jk m`éåäézmpecl yi -äMîçkmiyp`ïééeøMLmizaa mixcd - ¤¡¥©£¦¨¤§¦
mipeyáøéò àìå ïäî ãçà çëLå ,úçà øöçadfa oicdy ,eixag mr §¨¥¤¨§¨©¤¨¥¤§Ÿ¥©

äà éøñàcéããx`y eaxir m` elit`e ,df lr df mixqe` mdy - §¨§¥©£¨¥
s`e .xvgl mdizan lhlhl mlek mixeq` df mr df xvgd ixiic
miza ipya mixck mipecip zepevigd zexvgd ixiice xg`n o`k
md mixeq` jkitle ,df mr df eaxir `le ,zirvn`d xvga mipey
`ivedl zirvn`d xvga mixcd lr s` exq`i ok m` ,df mr df

.xvgd l` mdizan

:zeiyewd izy z` zvxzn `xnbdéMà áø déì øîà`g` axl ¨©¥©©¦
,`ie` axc dixaàéL÷ úLL áøì àìå àéL÷ äãeäé áøì àìoi` - Ÿ§©§¨©§¨§Ÿ§©¥¤©§¨

ax ly evexiz lr `le dcedi ax ly evexiz lr `l zeywdl
.zyy

.eixac z` yxtn `edeàéL÷ àì äãeäé áøìlr zeywdl oi` - §©§¨Ÿ©§¨
ly dzegily z` dyer zirvn`d oi` recn dcedi ax ixac

c ,dpevigdäðBöéç éãäa úéòöîà dì äáøéòc ïåékxg`ny - ¥¨§¥§¨¨¤§¨¦©£¥¦¨
,dpevigd ixiic mr zirvn`d ixiic eaxireåd ixiic eli`íézL §§©¦

deáøéò àì éããä éãäa úBðBöéç,el` mr el` aexir egipd `l - ¦©£¥£¨¥Ÿ¥§
dfaedézòc àéìbz` dpey`xd dpevigd xvgd ixiic elib - ©§¨©§¥

,mzrcdéì àçéð àäácixiic mr aexir gipdl mdipira aehy - ¦§¨¦¨¥
,zirvn`ddéì àçéð àì àäáedl mdipira aeh `l j` -aexir gip §¨Ÿ¦¨¥

ixiicy xnel xyt` i` jkitle ,dipyd dpevigd xvgd ixiic mr
ixiic mr axrl zg`d dpevigd ixiic ly migily eidi zirvn`d

.zipyd dpevigd
àéL÷ àì úLL áøìe,zyy ax ixac lr zeywdl oi` ok enke - §©¥¤Ÿ©§¨

meyn ,odn cg` axir `le zg` xvga mixcd dyngk df ixdy
yeøîà íàmd eli`k migipnd eyrp aexird ici lry minkg ¦¨§

ïéøBicoiprl aexird da egipdy xvg dze`a mixc -ì÷äìlr ¦¦§¨¥
da egipdy xvgl mxvgn lhlhl mi`yx eidiy ,migipnd

m`d ,aexirdeøîàék md mipecipy minkgïéøBicdze`a [mixc-] Ÿ§¦¦
oiprl xvg,øéîçäì`le zg` xvga aexir mipy egipd m`y §©£¦

,dligzn da mixcd el` lr xvgd z` exq`i df mr df eaxir
ixiic egipdy it lr s`y ,`vnpe .lreta my mixc md oi` ixd
md mipecipe ,zirvn`d xvga maexir z` zepevigd zexvgd
mxvgn lhlhl mi`yx eidiy mdilr lwdl oiprl da mixck
oiprl da mixck mipecip mpi` mewn lkn ,zirvn`d xvgl
z` mixqe` mpi` df mr df eaxir `ly s` jkitle ,xingdl

.dligzn da mixcd el` lr xvgd
oerny iax ixac xe`iaa mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:eilr miwlegd minkg zhiyae dpynaBæ ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©
lirl dx`azpy ef `xnin -(:dn)zexivg yely iabl ,dpyna

zepevigd eaxir m`y ,miaxd zeyxl zegezte efl ef zegeztd
wxe dnr ode odnr zxzen `id ,ef mr ef eaxir `le zirvn`d mr

`id ,ef mr ef zexeq` zepevigdíéîëç ìáà ,ïBòîL éaø éøác¦§¥©¦¦§£¨£¨¦
e ,dfa miwlegíéøîBàyúçà úeLø[zirvn`d xvgd-]úLnLî §¦§©©§©¤¤

ìúBieLø ézLzexvgd izyy ,xnelk ,[zepevigd zexvgd-] ¦§¥§
xg`ny ,zirvn`d xvgd mr ynzydl zei`yx zepevigd
odizexvga ezayy mivtg lhlhl od zei`yx dnr eaxire

,dil`àì ìáàzei`yxézLdúBieLøzeidl zepevigdúBLnLî £¨Ÿ§¥§§©§
úçà úeLøìynzydl zi`yx `id oi`y ,epiidc ,zirvn`d ¦§©©

`vnp ef mr ef eaxir `l ode odizy mr daxire xg`ny ,odnr
`id dxeq` jkitle ,mipey miccv ipyl odixg` `id zkynpy

.odizya
ixiic mi`yx minkgl oiae oerny iaxl oiay ,ax ixacl `vnp
ixiic iabl ewlgpe ,zirvn`d mr ynzydl zepevigd zexvgd
mr ynzydl mdl s` xizn oerny iaxy ,zirvn`d xvgd

.mixqe` minkge ,zepevigd
,xne`e dcedi ax jiynneìàeîLc dén÷ dúéøîà ékxy`k - ¦©§¦¨©¥¦§¥

e ,eilr wlgp ,l`eny iptl ax ly ef `xnin izxn`,éì øîà̈©¦

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

זה שכל ישראל )גם וכולל האובדים והנידחים( ירצו לצאת מהגלות וללכת לירושלים ולהשתחוות לה', הוא שעל־ידי הגילוי דשופר 
גדול יתעורר הרצון האמיתי דישראל.

ממאמר ב' דראש-השנה ה'תשכ"ח



רנד

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

x`y `dz myne ,leabd lr zcnerd ef xir mixkpd eckli `ny
.mdiptl yakdl dgep ux`d

çð áø øîà éîeéðî øa óñBé áø øîàìááe ,ïî,laaa xir dpWi - ¨©©¥©©§¦¨©©©§¨¨¤¤§
yàéîc øôqì äëeîqä øéòk,leabl dkenqd xir enk dpicy - §¦©§¨©§¨¨§¨

,oenn iwqr lr mixkp e`a m` elit` zayd z` dilr millgny
àîebøúåxirl dfa dpeekde -,àòcøäðdcivn dkenq dzidy §©§¨§©§§¨

eayiy zexiirl ipyd dcivne ,mixkp mda excy zenewnl cg`d
.l`xyi ipa mda

z` dilr millgn xtql dkenqd xiry jkl di`x d`ian `xnbd
:zaydïîc éàzñBc éaø Løc[enyy mewnn-]áéúëc éàî ,éøéa- ¨©©¦§©§¦¦¦©¦§¦

aezkd epcnll `a dn(` bk '` l`eny)äpä ,øîàì ãåãì eãbiå'©©¦§¨¦¥Ÿ¦¥
ìôäìéò÷a íéîçìð íézL,[mewn my-]íéñL änäå[miffea-]úà §¦§¦¦§¨¦¦§¦¨§¥¨Ÿ¦¤

àðz .'úBðøbä,`ziixaaøéò äìéò÷l`xyi lyøôqì äëeîqä ©¢¨¨¨§¦¨¦©§¨©§¨
íäå ,äúéämizyltd -eàa àìdilr,L÷å ïáz é÷ñò ìò àlà ¨§¨§¥Ÿ¨¤¨©¦§¥¤¤§©

áéúëcxn`py enk -íéñL änäå'[miffea-]áéúëe ,'úBðøbä úà ¦§¦§¥¨Ÿ¦¤©¢¨§¦
,eixg`ly weqtaìta éúékäå Cìàä ,øîàì 'äa ãåc ìàLiå'íézL ©¦§©¨¦©¥Ÿ©¥¥§¦¥¦©§¦§¦

ìta úékäå Cì ãåc ìà 'ä øîàiå ,älàä.'äìéò÷ úà zòLBäå íézL ¨¥¤©Ÿ¤¤¨¦¥§¦¦¨©§¦§¦§©§¨¤§¦¨
xqne ,mizylta mgldl `vie mineze mixe`a cec l`yy epiidc
lr mdilr e`ay it lr s` ,dlirw iayei z` livdl eytp z`
o`kn gikedl yie .dzid xtql dkenqd xiry itl ,oenn iwqr
,xtq xir lr mi`ad mixkpa mgldl ick zayd z` llgl xzeny

s`.oenn iwqr lr `l` mi`a mpi` m`
:`xnbd zxxandéì àéòaî÷ éàîjxvedy ,cec wtzqp dna - ©¨¦©§¨¥

.mineze mixe`a le`ylàîéìéàwtzqpy xn`z m` -éà éøL éà ¦¥¨¦¨¥¦
øeñà`l` e`a `ly s` ,zaya mizylta mgldl xzen m`d - ¨

,mineze mixe`a l`y recn ok m` ,xeq`y e` ,ywe oaz iwqr lr
,íéi÷ éúîøä ìàeîL ìL Bðéc úéa éøä,ef dl`y el`eyl el dide £¥¥¦¤§¥¨¨¨¦©¨

.xzide xeqi` ipiipr mineze mixe`a mil`ey oi`y itl
:`xnbd zx`anàlàdzid ezl`yçìöî àì éà çìöî éàm`d - ¤¨¦©§©¦Ÿ©§©

.`l e` mda eznglna gilviénð à÷écixacn wiicl yi jk ok`e - ©§¨©¦
,aezkdáéúëc`ed jexa yecwd el aiydyìta úékäå Cì'íézL ¦§¦¥§¦¦¨©§¦§¦

,'äìéò÷ úà zòLBäåz` riyeze mizyltd z` gvpzy ,epiidc §©§¨¤§¦¨
,xird iayeidpéî òîLeznglna gilvi m` ,ezl`y dzid efy §©¦¨

.`l e`

äðùî
miitl` megz jeza xirl uegn zayy mc`a zwqer ef dpyn

.xirl jenq `edy rci `l j` ,dn`
Cøca áLiL éî`edy rci `le ,dngd zriwyl jenq zay axra ¦¤¨©©¤¤

ezziay zepwl oiekzp `l jkitle ,megzd jeza xirl aexw
,dkezaãîòå,dkiyg xg`l enewnnäàøåyàeä (äæ) éøäcner §¨©§¨¨£¥¤

øéòì Ceîñ,dnegz ly dn` miitl` jezaäúéä àìå [ìéàBä] ¨¨¦¦§Ÿ¨§¨
Cëì Búðåekdf ixd ,xira dziay zepwl -ñðké àì.dkezl ©¨¨§¨Ÿ¦¨¥

miitl`e xird lk z` jlil mi`yxd xird ipak epic oi` ,xnelk
myn jlil i`yxe ,enewna dziay dpw `l` ,dl aiaq dn`
i`yx epi` xird rvn`a enegz dlk m`e ,gex lkl dn` miitl`

el` .cer da jlil.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦
ñðké ,øîBà äãeäé éaø,dkeza zay eli`k epic `die xird jezl ©¦§¨¥¦¨¥

enewna dziay dpew did `l daexw xirdy rcei did eli`y oeik
.xird ipa mr `l`

:oetxh iax mr didy dyrnn eixacl di`x `ian dcedi iaxøîà̈©

.ïéekúî àìa ïBôøè éaø ñðëðå äéä äNòî ,äãeäé éaø,xnelk ©¦§¨©£¤¨¨§¦§©©¦©§§Ÿ¦§©¥
jeza `edy rci `le ,xirl jenq zayy oetxh iaxa did dyrn
mewna `l` dkeza ezziay zepwl oiekzp `l ok lre ,dnegz
eli`k xird jezl qpkp jk lr el rcepy xg`le ,cner `ed eay

.dkeza zay

àøîâ
iax mr didy dyrnd z` zyxtnd `ziixa d`ian `xnbd

:oetxhàéðz,`ziixaaäéäL ïBôøè éaøa äNòî ,äãeäé éaø øîà ©§¨¨©©¦§¨©£¤§©¦©§¤¨¨
Bì äëLçå ,Cøca Cläîzay axra dngd,ïìån,øéòì õeçitl §©¥©¤¤§¨§¨§¨¨¦

.xird inegza cner `edy rcei did `lyìúéøçLmei xweaa - §©£¦
zaydøéòä éøä éaø Bì eøîà ,ø÷a éòBø eäeàöîzcneréðôì,E §¨¥¨¨¨§©¦£¥¨¦§¨¤
.ñðkäeñðëð,xirl oetxh iaxíBiä ìk Løãå ,Løãnä úéáa áLéå ¦¨¥¦§©§¨©§¥©¦§¨§¨©¨©
.Blek

Bì eøîà)dcedi iaxl,(ikeíMî`iadl dz` xeaqäééàø,jixacl ¨§¦¨§¨¨
,ef di`x zegcl yi ixdBaìa ànLoetxh iax lyäúéädaygn ¤¨§¦¨§¨

ezziay mewnl dkenq xirdy did rceie ,xira dziay zepwl
,dn` miitl` jezaBày xnel yi `nyLøãnä úéaxirayòìáeî ¥©¦§¨§¨

,äéä Bîeçz CBúamewnl dn` miitl` jeza did cner ,xnelk §§¨¨
myl qpkdl oetxh iax did i`yx jkitle ,xirl uegn ezziay

.xira dziay zepwl oiekzp `l m` s`

äðùî
`le ,zeynyd oia zay axra jxca oyiy mc`a zwqer ef dpyn

.enewna dziay zepwl oiekzp
Cøca ïLiL éî,zay axraé àìåäëéLçL òãdpw ,dngd eilr ¦¤¨©©¤¤§Ÿ¨©¤¨¥¨

e enewna dziay.çeø ìëì änà íétìà Bì Léel`ïðçBé éaø éøác ¥©§©¦©¨§¨©¦§¥©¦¨¨
.éøeð ïa¤¦

,íéøîBà íéîëçå`linne ,dziay dpw `lBì ïéàjlilòaøà àlà ©£¨¦§¦¥¤¨©§©
úBnàzen` dpeny ly megz minkg el epzpy ,epiidc .gex lkl ©

jldl i`yx `linne ,ervn`a cner `ede ,zen` dpeny lr
.cv lkl zen` rax`

,øîBà øæòéìà éaøzen` rax` el yiàeäåcner.ïòöîàa,epiidc ©¦¡¦¤¤¥§§¤§¨¨
dpeny ody ,axrnl mbe gxfnl mb zen` rax` jlil i`yx epi`
lr zen` rax` ly megz el mipzep `l` ,zen` dpeny lr zen`
el yiy `vnpe ,orvn`a cner eli`k eze` mipce ,zen` rax`

.cv lkl zen` izy jlil zeyx
.Cìé äöøiL çeø äæéàì ,øîBà äãeäé éaøzen` rax` el yi ,xnelk ©¦§¨¥§¥¤©¤¦§¤¥¥

`l` ,orvn`a cner eli`k eze` mipc oi` j` ,zen` rax` lr
.el` zen` rax` ea jlil cg` cv el xegal i`yx

äãeäé éaø äãBîe,xfril` iaxlBì øøéa íàLdligzn xga - ¤©¦§¨¤¦¥©
cvl zen` rax` xgay e` ,cv lkl zen` izy megz lehil

,mieqnBa øBæçì ìBëé BðéàL.xg` cvl zen` rax` xexale ¤¥¨©£
íéðL eéäoia zay axra xirl uegn epyiy mc` ipa ipy - ¨§©¦

eid m` ,zen` rax` megz mdn cg` lkl yiy ,zeynyd
úö÷îrax`nL åéúBnàäæ ìzerlaenCBúarax`ìL åéúBnà ¦§¨©¨¤¤§©¨¤

,äæmdipia yiy ,dfn df zen` yy wgxna ecnry ote`a oebk ¤
,mda jldl mi`yx mdipyy zen` izyïéàéáîlk`n ixac §¦¦

mnr miievndïéìëBàåcgiaòöîàael` zen` izya - §§¦¨¤§©
,mdipyl zetzeynd
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המשך פיאור למס' עירופין ליום רפיעי עמ' א

שום מחשבה או דיבור או פעולה של האדם, מאתמול או משלשום או מזמנים שלפני כן, לא הלכו לאיבוד, כי אם משפיעים עדיין על 
היום ועל המחר, כפי שהדבר נראה בבירור בתוצאות מעשיות, הן ביחס לאדם עצמו והן ביחס לסביבתו.

ממכתב ימי הסליחות, ה'תשכ"ז



רנה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr gn sc oiaexir(ycew zay meil)

:el` zen` rax` miccen cvik zxxan `xnbdáø déì øîà̈©¥©
déøáì àiLøLî,epal -àtt áøc dén÷ì zìééò ékqpkz xy`k - §©§¦¨¦§¥¦©§©§§©¥§©¨¨
,`tt ax iptldépéî éòa.ef dl`y eze` l`W -úBnà òaøà ¨¥¦¥§©©§©©

eøîàLcvik ,zay axra dziay dpw `ly mc`l ozil minkg ¤¨§
m`d ,mze` miccendéì ïðéáäé déãéc änàamc` lkl mipzep - §©¨¦¥©£¦¨¥

didi deab mc`y `vnpe ,ely dn` xeriy itl zen` rax`
,epnn jenpd mc` lyn xzei lecb ely zen` rax` xeriyBà

déì ïðéáäé Lã÷ ìL änàaly dey xeriy mc` lkl mipzep - §©¨¤Ÿ¤©£¦¨¥
zcin itk ,miipepia migth dyy yi dn` lkay ,zen` rax`

.okyna epiax dyn dyry dn`d
,epal xne`e `iyxyn ax jiynneCì øîà íàax jl xn`i m` - ¦¨©¨

y `ttdéì ïðéáäé Lã÷ ìL úBnàaevw xeriy mc` lkl mipzepy - ©¤Ÿ¤©£¦¨¥
xen` ,migth dyy da eidy ycew ly dn`k ,zen` rax` ly

,el,åéìò àäz äî ïLaä Cìî âBòzen` rax`a akyl lkei cvik ¤¤©¨¨©§¥¨¨
ozep cvik ,xnelk .df xeriyn xzei daxd `ed jex` ixd ,el`
`ly xzeia mideab miyp` mpyi ixd ,mc` lkl aevw xeriy dz`

.df xeriya mdl ic
Cì øîà íàå`tt ax jl xn`i m`e -déì ïðéáäé déãéc änàa- §¦¨©¨§©¨¦¥©£¦¨¥

,ely dn` itl mc` lkl miccenydéì àîéà,el xen` -éàî ¥¨¥©
dì éðz÷ àì àîòèl df oic dpyp `l recn -éabzkqna dpynd ©§¨Ÿ¨¨¥¨©¥

milk(`"in f"it),.íãà àeäM äî éôì ìkä eøîàL Lé,xnelk ¥¤¨§©Ÿ§¦©¤¨¨
itk mc` lkl mze` micceny mixac dnk dpen my dpynd
,zay oiprl zen` rax` xeriy z` mkeza dpen dpi` j` ,elceb
dpnp epi` recn elceb itk mc` lkl df xeriy miccen ok` m`e

.my
àtt áøc dén÷ì àúà ékiptl `iyxyn ax ly epa `a xy`k - ¦¨¨§©¥§©¨¨

,eia` ixac z` el xn`e `tt axdéì øîà,`tt ax el xn` -éà ¨©¥¦
éàä àlek ïðé÷éécepiid `l ,q"yd lka jk lk miwcwcn epiid m` - ©§¦¨¨©

`linne ,miweicd lk z` uxzl milekiïðéðz éåä àìepiid `l - Ÿ¨¥¨¦¨
,el aiyd oipr ly eteble .mipeydéì ïðéáäé déãéc änàa íìBòì- §¨§©¨¦¥©£¦¨¥

,ekx` xeriyk cg` lkl el` zen` rax` miccen ok`à÷ãe§¨
Cì àéL÷,jl dywedy dne -éðz÷ àì àîòè éàî`l recn - ©§¨¨©©§¨Ÿ¨¨¥

zen` rax` oic dpypéabmilk zkqna dpynd.'eøîàL Lé' ©¥¥¤¨§
,`id jkl daeyzddéì à÷éñt àìc,dfa dreaw dkldd oi` - §Ÿ§¦¨¥

àkéàc íeMî`edy mc` yiy xg`n -,åéøáàa ñpð,epiidc ¦§¦¨©¨§¥¨¨
eci eli`e ipepia jxe`a eteby itl ,eteb zcinl mixvw eixai`y
,ely dn` xeriy itk zen` rax`a el ic oi` dfk mc`e ,dxvw
ly dn` xeriy itk ,zeipepia zen` rax` el ozil jixv `l`
zen` rax` oic dpyp `l dfa dreaw dkldd oi`e xg`ne ,ycew

.my dpyna
dpyna epipy(:-.dn lirl):.'åëå äæ ìL åéúBnà úö÷î ,íéðL eéäeid ¨§©¦¦§¨©¨¤¤

,enr oixzen ode odnr xzen `ed ,odipia rlaen irvn`de dyly
xacd dnl ,oerny iax xn` .df mr df oixeq` mipevigd mipye

.'eke efl ef zegeztd zexivg ylyl dnec
zxxan .minkge oerny iax ly mzwelgn z` zx`an `xnbd

:`xnbdäîBc øácä äîì øîéîì déì änìiax jxved dn myl - ¨¨¥§¥©§©©¨¨¤
.zexivg yly oicl miyp` dyly oic zencl oerny

:`xnbd zx`aneäì øîà÷ éëämdl xn` jk -,ïðaøì ïBòîL éaø ¨¦¨¨©§©¦¦§§©¨¨
éãkî[ixd-],äîBc øácä äîìoic z` zencl yi dnl ,xnelk ¦§¥§©©¨¨¤§©

dpeny wgxna micner mipevigd xy` ,el` miyp` zyely
cner iniptde ,df mr df ynzydl mi`yx mpi`e dfn df zen`

z`f zencl yi ,mdn cg` lk mr ynzydl i`yxe mdipiaìoic §
ìLå ,Bæì Bæ úBçeútä úBøéöç Ldfl sqepaúBçeúômb zg` lk ¨Ÿ£¥©§¨§§

,íéaøä úeLøì`l j` ,zirvn`d mr zepevigd mizyd eaxire ¦§¨©¦
,mkilr ip` dnz ok m` ,dfl df mzencl yie xg`ne .odipia eaxir

eúéâéìôc íúä àðL éàîmiwleg zexivg yly iabl my recn - ©§¨¨¨¦§¦¦
mr ef ynzydl zexeq` zepevigde xg`ny mixaeqe ,ilr mz`

,zirvn`d mr s` od zexeq` `linn efàìc àëä àðL éàîe©§¨¨¨§Ÿ
eúéâéìt`l` ,miwleg mkpi` miyp` dyly iabl o`k eli`e - §¦¦

s` ,mipevigd mr ynzydl irvn`d i`yxy mz` micen
.dfa df mixeq` mipevigdy

:`xnbd zxxanïðaøå.oerny iax ly ezprh lr minkg epri dn - §©¨¨
zexivg yly oia welig yiy mixaeq minkgy :`xnbd zx`an

y meyn ,miyp` dylylíúä,zexivg yly iabl ,my -éLååà ¨¨©§¥
ïéøBicyegl yi jkitle ,el` zexivga mixcd miax miyp` mpyi - ¦¦

xvga ezayy milk `ivedl e`eaie ,xdfdl mlek ercii `ly
df xace ,zirvn`d jxc dipyd dpevigd xvgd l` zg` dpevig
jkitle ,el` mr el` zepevigd eaxir `ly xg`n ,ezeyrl xeq`

la` ,zexivgd ixiic lk lr lehlhd z` xeq`l jixvàëä,o`k - ¨¨
,miyp` dyly iablà àìïéøBic éLåå,miaexn mixiicd oi` - Ÿ©§¥¦¦

oi` jkitle ,dfl dfn lhlhl `ly xdfdl mipevigd milekie
.mnegz jeza cnerd irvn`d mr lhlhl mdilr xeq`l

:dpyna epipy'åë úBðBöéçä íézLe.ef mr ef zexeq` §©¦©¦
:`xnbd dywn .dfa xeqi`d mrh z` zxxan `xnbdéànàå- §©©

ixde ,efa ef zexeq` zepevigd recnéãäa úBðBöéç eäì éáøòc ïåék¥¨§¨§¥§¦©£¥
úéòöîàxvgd mr cgi zepevigd zexivgd ixiic eaxire xg`n - ¤§¨¦

,zirvn`d xvgay ziaa aexird z` egipde ,zirvn`deäì àéåä©§¨§
àãçegipd ea ziad eze`a epiidc ,cg` ziaa mixck mlek eyrp - £¨

mizad lka df mr df ynzydl mlek exzede ,aexird z`
.ef mr ef zepevigd zexeq` recne ,zexivgde

:`xnbd zvxzn .ef `iyew lr mivexiz ipy `xnbd d`ianøîà̈©
ïBâk ,äãeäé áøote`a zwqer dpynd -äðúpLd xvgdúéòöîà ©§¨§¤¨§¨¤§¨¦

.Bæa dáeøéòå Bæa dáeøéòepzpy ote`a xaecn oi`y ,epiidc ¥¨¨§¥¨¨
eid ok` ok miyer eid m`y ,zirvn`a oaexir z` zepevigd
`l` ,dfa df mixzen lkd eide ,cg` ziaa mixck mlek mipecip
ziaa cg`d ,minrt ipy aexir dgipd zirvn`dy ote`a xaecn
,dipyd dpevigd xvgay ziaa ipyde ,zg`d dpevigd xvgay
zepevigd la` ,mdipya dxc eli`k zipecip zirvn`dy `vnpe

i` jkitle ,cg` ziaa od zexc eli`k zepecip opi`zexzen op
.cala zirvn`d mr `l` ef mr ef ynzydl

:sqep uexizàîéz eléôà ,øîà úLL áøåxn`z m` elit` - §©¥¤¨©£¦¥¨
ote`a zwqer dpyndyeðúpLz` zepevigd,úéòöîàa ïáeøéò ¤¨§¥¨¨¤§¨¦

.efa ef zexzen zepevigd oi` mewn lknïBâkdpyndy itl - §
ote`a zwqereäeðúpL¤§¨
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המשך פיאור למס' עירופין ליום שפת גודש עמ' א

אגרות קודש 

]בין כסא לעשור תשי"א[

...אמירת העולה לתורה חזק חו"נ - לא חשיב הפסק כי הוא שייך לקריאת הסיום )ראה שו"ע 

אדה"ז סקס"ז ס"ט(. וגם הוא אומר, כי נוסחא שלנו היא ונתחזק...
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.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

äëäãáà Bì äãáàL éî[alwøáã àéä äãáàä elôàå ,ãébéå àáé da òãBiL énL úaLa eæéøëiL øzî ¯ ¦¤¨§¨£¥¨ª¨¤©§¦§©¨¤¦¤¥©¨¨Ÿ§©¦©£¦¨£¥¨¦¨¨
äpáéLiL äpnî òãBiL éîì øîBìå ,äåöî äãáà úáLäL éðtî ,úaLa Bìèìèì øeñàL[blwäøéîà ¯ ¤¨§©§§§©¨¦§¥¤£¨©£¥¨¦§¨§©§¦¤¥©¦¤¨¤§¦¤¨£¦¨

.úaLa íéøznL íéîL éöôçî Bæ¥¤§¥¨©¦¤ª¨¦§©¨
íBìL éëøc éðtî éøëð úãáà ìò íb æéøëäì eâäðå)234éëøãa íänò âäðúäì íéøôBñ éøácî ïéeöî eðàL , §¨£§©§¦©©£¥©¨§¦¦§¥©§¥¨¤¨§ª¦¦¦§¥§¦§¦§©¥¦¨¤§©§¥

(ä"ëù ïnña øàaúiL Bîk ,äåöî ïéòk äæ éøäå ,íBìL235: ¨©£¥¤§¥¦§¨§¤¦§¨¥§¦¨
כה  סעיף בשבת לדבר מותר חפצים באיזה שו, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
äãéáà [áì÷ גניבה על להכריז שמותר הדין והוא -

עליה 232בשבת  להכריז יכול אבידה שהמוצא וכלֿשכן ,
בשבת.

äðáéùéù [âì÷ השבת לאחר ישיבנה אם גם -233,
האבידה  על לפרסם כדי בשבת מכריזים מכלֿמקום

מתאספים. שהרבים בזמן

zetqede mipeiv
ט.232) ס"ק יו"ט מלבושי בשם מח, ס"ק משנ"ב
אבידה.233) השבת מצות לצורך גם בשבת אסור הטלטול

מצות  היא נדחית ס"מ: סוף ופיקדון מציאה הל' חו"מ לקמן
חבירו  ממון הצלת של ממצות בה כיוצא וכל אבדה השבת
הקברות  בבית שהאבדה כגון המקום כבוד מפני נדחות הן
לא  דבריהם של איסור ואפילו לה. יטמא לא כהן והוא
בשבת  שמצא מעות להגביה כגון חבירו ממון בשביל יעשה
חייבים  כולכם ה', אני שנאמר ממון מפני איסור דוחין שאין

בכבודי.
סל"ח:234) ופיקדון מציאה הלכות חו"מ לקמן זה כעין

כדי  השם את לקדש החזירה ואם מותרת... הנכרי  אבדת
משובח. זה הרי אמונה בעלי שהם וידעו ישראל את שיפארו
וחייב  התורה מן אסורה אבידתו השם, חילול שיש ובמקום
ידמה  והנכרי ישראל רוב במקום מצאה אם כגון להחזיר

ממנו. גנבוה ישראל רק נאבדה שלא
מותר 235) ישראל מאכל אחר ושלח שחלה נכרי ס"ד: סוף

שהשליחות  מפני נכרי... ע"י לו לשלוח אפילו או לו לתת
רשות  לנו שאין אומרים שיש ועכשיו שבות הוא נכרי ע"י
לצורך  והתירוהו דשבות שבות הוא כרמלית... אלא הרבים

שלום. דרכי מפני הדין והוא מצוה...

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

ענין  בכל להקל יש שבת בערב הכלי נגמר שמא נסתפק ואם
מותר  א' ביו"ט נגמר (ואם לגמרי מתירין שיש בליל כיון

הנכרי  גמר ואם תקט"ו) סי' עיין שיעשו בכדי ב' יו"ט
בשבת  והחליקם שתיקנם רק שבת מערב מנעלים תפירת
נהנה  אינו שהרי הכל לדברי ביום בו ללבשם מותר
היה  שהרי החול ממלאכת אלא השבת ממלאכת בלבישתו

בזה: כיוצא כל וכן זה תיקון בלא ללבשם יכול

·È על העושה נכרי אבל לישראל שעשה בכלים זה וכל
שרובה  עיר היא אם לו שיזדמן מי לכל למכור המקח
דמים  פיסוק בלא בהקפה בשבת ממנו ליקח מותר נכרים
על  אף ביום בו ללבשם ומותר שכ"ג בסי' שיתבאר דרך על
מן  נכרים הם העיר שרוב דכיון בשבת שעשאן שידוע פי
הוא  הרוב דעת על העושה שכל נכרים דעת על עשאן הסתם
ביום  בנולד להחמיר שיש ואף טוב ביום הדין וכן עושה
משום  בו אין כאן מקום מכל תצ"ה בסי' שיתבאר כמו טוב
בסימן  שיתבאר כמו אדם בידי שגמרו דבר והוא הואיל נולד

שכ"ה:

‚È בעצמו הביאן או הנכרי כששיגרן אמורים דברים במה

מביתו  כלים ליטול אצלו לשלוח אסור אבל הישראל לבית
לפי  שבת מערב שנגמרו אע"פ נכרי ע"י אפילו (בשבת)
של  בחולו אפילו כלל האומן מבית כלים מביאים שאין
קודם  שנגמרו אע"פ המועד לצורך הן כן אם אלא מועד
לתקנם  לו נתן שבמועד שיאמרו העין מראית מפני המועד
קל  שהוא במועד העין למראית חששו לא המועד ולצורך
שנגמרו  (אע"פ בשבת כאן אבל תקל"ה בסי' שיתבאר כמו
ליטול  אסור ויו"ט שבת לצורך אפילו יו"ט או שבת) מערב
אחת  בחצר לבית מבית אפילו ישראל לבית האומן מבית
הלוקח  חנוני הוא אלא כלל אומן אינו שהנכרי כן אם אלא
אפילו  אצלו ליקח מותר שאז לאחרים ומוכר מהאומנים
הרחוב  דרך אפילו ישראל לבית ולהביא בחנותו או בביתו

המעורבת: עיר היא אם

* * *
„È משפת קטן נגר לעשות דהיינו לגינה מים לפתוח מותר

והולכים  נמשכים והמים לחשכה סמוך לגינה המעין
שהמשקה  אע"פ הזרעים את ומשקים כולה השבת כל לגינה

חייב. בשבת
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על  ואספלנית לרפואה העין על עבה קילור להניח מותר וכן
אע"פ  כולה השבת כל והולכים מתרפאים והם המכה גבי

שכ"ח. בסי' שיתבאר כמו להניחם אסור שבשבת

הגת  ועגולי הזיתים גבי על הבד בית קורות לטעון מותר וכן
כל  והולכים נסחטים והם לחשכה סמוך הענבים גבי על

ו  חייב בשבת שהסוחט אע"פ כולה השמן השבת מקום מכל
שזבו  משקין כדין אסור משחשכה מהם היוצא והיין
יבא  שמא גזרה משום ביום בו אסורים שהם בשבת מאליהם

ש"כ. בסי' שיתבאר כמו בידים לסחוט

ממש  לחשכה סמוך עליהם כשהטעין אמורים דברים במה
שנתרסקו  בענין גדול היום מבעוד עליהם הטעין אם  אבל
היוצא  והיין השמן מותרין שחשכה קודם הטעינה מחמת
לסחטם  יבא שמא לגזור אין שכאן כולה השבת  כל מהם
אלא  התורה מן איסור יעשה לא יסחטם אם שאף לפי בידים
זב  המשקה והיה מרוסקים הם שכבר כיון סופרים מדברי
סחיטה  ובלא והעגולים הקורה טעינת בלא מאליו מהם

לצאת. ממהר הוא והסחיטה הטעינה שע"י אלא בידים

המשקין  מותרין יום מבעוד שריסקן והמלילות הבוסר וכן
בשבת: מהן היוצאין

ÂË לחשכה סמוך מים של רחיים לתוך חטים ליתן מותר
של  הן שהרחיים ואע"פ כולה השבת כל נטחנות והם
שלא  בשבת הרחיים קול להשמעת חוששין ואין ישראל
יודעים  שהכל לפי בשבת טוחנות פלוני של רחיים יאמרו
נתן  שבשבת לחשדו יבאו ולא מעצמן טוחנות שהרחיים

לרחיים. החטים

שיש  מקום ובכל ברחיים ואוסרין זה על חולקים  ויש
שהוא  מפני בשבת מאליה נעשית כשהמלאכה קול השמעת
כן  אם אלא המלאכה התחיל שבשבת שיאמרו שבת זלזול
נקרא  הישראל שם ואין נכרי ברשות נעשית שהמלאכה
יום  מבעוד נכרי של רחיים לתוך חטים ליתן כגון כלל עליה
שלו  לרחיים נותנן והנכרי יום מבעוד להנכרי שנותן או
ובלבד  למעלה שנתבאר כמו שכר לו קצץ אם בשבת אפילו
מפני  יגנוב שלא לשמרו בשבת אצלו ישראל יעמוד שלא
עליו  העומד ישראל של שלוחו שהוא שיאמרו העין מראית
למראית  חוששים אין שאז מרובה הפסד חשש יש א"כ אלא
השעה  אם שכן וכל רמ"ד בסימן שנתבאר כמו כזה עין
לשמור  הישראל וצריך לפסח סמוך שהוא כגון לכך צריכה

מים. שם יבאו שלא הרחיים

כסברא  להחמיר יש מנהג שם שאין במקום הלכה ולענין
על  לסמוך יש שאז הפסד שם יש כן אם אלא האחרונה

הראשונה: סברא

* * *
ÊË המקשקש זוג שבת מערב להעמיד מותר מקום ומכל

בשבת  קול שמשמיע אע"פ משקולת ע"י עשוי לשעות
חכמים  גזרת על ועבר בשבת שהעמידו לומר יבאו לא
כמו  לכך) המיוחד (בכלי בשבת קול להשמיע שאסרו
להעמידו  שדרכו יודעים שהכל לפי של"ח בסי' שיתבאר
יום  על יום בכל להעמידו לעולם דרכו הוא שכן מאתמול

שלאחריו:

ÊÈ בידו וחפץ לחשכה סמוך הרבים לרשות אדם יצא לא
לאחר  עד להצניעו מידו החפץ להסיר ישכח שמא גזירה
ויצא  שבת שהוא וישכח בידו שהחפץ יזכור ואז שחשכה
ד' יעבירנו או הרבים לרשות היחיד מרשות החפץ עם ג"כ
לרשות  הרבים מרשות יכניסנו או הרבים ברשות אמות
היה  לא משחשכה מהחפץ נזכר היה לא אם אבל היחיד
מלאכת  אלא תורה אסרה שלא תורה של איסור על עובר
מלאכה  לעשיית ומתכוין מחשב שהוא דהיינו מחשבת
שבת  שהיום יודע שאינו היא חטאת עליה שמביא ושגגתו

אסורה: זו שמלאכה יודע שאינו או

ÁÈ במחט לחשכה סמוך הרבים לרשות לצאת מותר אבל
היה  שאם בענין בזה כיוצא וכל בבגדו לו התחובה
ש"א  בסי' שיתבאר כמו התורה מן פטור היה בשבת בו יוצא
סמוך  מקום מכל חכמים מגזירת בשבת אסור שהוא ואף
בזמן  לפיכך לגזרה גזרה גוזרין שאין זה על גזרו לא לחשכה
הרבים  רשות לנו אין שעכשיו כהאומרין המנהג שפשט הזה
איסור  אין שמ"ה בסי' שיתבאר כמו כרמלית אלא גמורה
איסור  שהרי שבידו בחפץ אפילו לחשכה סמוך לצאת כלל
גוזרין  ואין מדבריהם גזרה אלא אינו בכרמלית ההוצאה

לגזרה: גזרה

* * *
ËÈ בתפילין גמורה הרבים ברשות אפילו לצאת ומותר

חוששים  ואין לחשכה סמוך (ושבזרועו) שבראשו
יצטרך  שמא ואז שתחשך לאחר עד מלהסירן ישכח שמא
להצניען  בידו ויוליכן (וזרועו) מראשו התפילין ויסיר לפנות
דכיון  הרבים ברשות אמות ד' ויעבירן שבת שהוא וישכח
כשהוא  ראש קלות לנהוג מתפילין דעת להסיח שאסור
עליהן  נזכר הוא כך מתוך כ"ח בסי' שנתבאר כמו בהן לבוש

שתחשך: קודם ויסלקן תדיר

Î סמוך שבת ערב בבגדיו שימשמש אדם כל על מצוה
בשבת  בו לצאת שאסור דבר בהם יהיה שלא לחשכה

לנ  שאין כהאומרים למנהגנו הרבים אפילו רשות עכשיו ו
בו: התלוי כל ויקח חגורו ויתיר גמורה

סימן ב שבת חלק בערב להתחיל והאסורים המותרים מלאכות רנב

בשבת: נגמרים שיהיו כדי

אותה ‡ ומסיקין גדולה קדירה כעין עשויה שהיא כירה
והיא  למעלה קדרה פיה על ושופתין שוליה על בתוכה
אם  קדרות ב' שפיתת מקום למעלה בה ויש וקצרה ארוכה
ליתן  אסור בעצים או זיתים של פסולת שהוא בגפת הוסקה
או  הלילה לצורך עליה להשהותו יום מבעוד תבשיל עליה
עדיין  מבושל התבשיל אין הלילה כשמגיע אם למחר עד
אוכל  שהיה ליסטים אדם שם (פירוש דרוסאי בן כמאכל
יחתה  שמא צרכו) כל נתבשל לא שעדיין אף תבשילו
בישולו  לגמור בשבת במחתה הגחלים ויהפך ינער) (פירוש
כל  ממנה שגרף דהיינו גרופה היא הכירה כן אם אלא
באפר  הגחלים שכסה דהיינו קטומה שהיא או לחוץ הגחלים
אש  שם ניכר יהיה שלא עד לקטום צריך ואין חומם למעט
הגחלים  הובערו ואפילו שהוא כל בקטימה די אלא כלל
מבעוד  דעתו שגילה דכיון כלום בכך אין מאליהם אח"כ
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בשבת  יחתה שמא לחוש אין שוב להגחלים צריך שאינו יום
כקטומה: הן הרי שעממו והגחלים

אע"פ · עליה להשהותו מותר ובגבבא בקש הוסקה ואם
הקש  בגחלי שאין לפי קטומה ולא גרופה שאינה

יחתה: שמא בהם לחוש ואין כלל ממשות והגבבא

* * *
קדרה ‚ לה לסמוך מותר ועצים בגפת הוסקה ואפילו

לצורך  שם להשהותה יום מבעוד לה חוצה בסמוך
נתבשלה  לא הלילה שכשמגיע אע"פ למחר עד או הלילה
בגחלים  יחתה שמא חוששים ואין דרוסאי בן כמאכל עדיין
שאין  לה שחוצה הקדרה בישול למהר כדי הכירה שבתוך

כך. כל לה מועיל זה חיתוי

מפסיק  חרס של ודופן זו אצל זו המתאימות כירות ושתי
ולא  גרופה אינה והשנייה קטומה או גרופה האחת ביניהם
אע"פ  וקטומה הגרופה גבי על להשהות מותר קטומה
כסומך  שזהו לפי וקטומה גרופה משאינה הבל שמוסיף

וקטומה. גרופה לשאינה לה חוצה

וצר „ למטה רחב גדולה קדירה כעין עשוי שהוא ותנור
אסור  מבכירה יותר לתוכו חומו נקלט כך ומתוך למעלה
וקטום  גרוף הוא אפילו שם סולדת היד אם לו לסמוך אפילו
על  להשהות לומר צריך ואין בגבבא או בקש הוסק ואפילו
דעתו  מסיח אינו ביותר חם שהבלו דמתוך בתוכו או גביו
אש  שהיא אע"פ המעוטה האש בזו יחתה שמא וחוששים

באפר: ומכוסה וגבבא קש

אלא ‰ גורף אינו שהגורף מפני הגרוף בתנור אסרו ולמה
שלא  עד האש כל לגרוף אפשר ואי ועצמה האש רוב
שמא  לחוש יש ביותר חם שהבלו ומפני אחד ניצוץ תשאר

בתנור. הנשארות הנצוצות להבעיר יחתה

להשהות  מותר שם סולדת היד שאין עד הבלו נתקרר ואם
לסמוך  או גביו על להשהות שמותר שכן וכל בתוכו שם
בשבת  ואפילו שמשהה במקום סולדת היד אין אם לו חוצה
בתוך  או ממש התנור בתוך (אבל שם להשהות מותר עצמה
כל  שבישל תבשיל אפילו בשבת שם ליתן אסור הכירה
בהם  סולדת היד אין וגם וקטומים גרופים שהן אע"פ צרכו

שיתבאר: כמו כלל)

Â רק למעלה בו שאין אלא ככירה עשוי שהוא וכופח
מחום  גדול חומו כך ומתוך אחת קדרה שפיתת מקום
או  בקש הוסק אם התנור חום מן הוא פחות אבל הכירה
בגפת  הוסקה ואם וגבבא בקש שהוסקה ככירה דינו בגבבא

דבר: לכל כתנור דינו ועצים

Ê חם (מרובה) הבלם אין הצד מן שפתחם שלנו והתנורים
הואיל  הכופח כהבל ולא שבימיהם התנור כהבל כך כל
שוה  דינם הרי ולפיכך אחת קדרה משפיתת יותר רחבים והן

דבר. לכל לכירה

* * *
Á אלא יום מבעוד להתבשל התחיל כשכבר זה וכל

חי  הוא אם אבל דרוסאי בן כמאכל נתבשל לא שעדיין
ועצים  בגפת שהוסק התנור בתוך אפילו ליתנו מותר לגמרי

דכיון  בשבת יחתה שמא חוששים ואין וקטום גרוף ואינו
שבלילה  למחר עד ממנו דעתו מסיח הוא חי הוא שעכשיו
עד  הלילה ובכל בגחלים יחתה אם אף עדיין ראוי יהיה לא

כלל. חיתוי בלא אף להתבשל יוכל למחר

שם  שיתננו צריך מקום נתנו ומכל שאם ממש לחשכה סמוך
וצריך  שבת כניסת קודם קצת נתבשל כבר יום מבעוד שם
דרוסאי  בן כמאכל כבר נתבשל א"כ אלא משחשכה לסלקו
חיתוי  בלא שאף לחיתוי לחוש אין שאז השבת כניסת קודם
שנתבשלה  כיון הלילה לצורך צרכה כל להתבשל יכולה
להאכל  כבר ראויה היא וגם יום מבעוד בישולה חצי כבר

יום. שמבעוד זה בבישול הדחק ע"י

שהתחילה  בקדרה חיה אחת חתיכה אלא נתן לא אם ואפילו
אותה  שע"י לפי חיה כולה היתה כאלו מותר להתבשל כבר

למחר. עד הקדרה מכל דעתו מסיח חתיכה

הלילה  לצורך עוד להתבשל לו אפשר שאי חי בבשר זה וכל
נתבשל  כן אם אלא להשהותו אסור בו וכיוצא חי ירק אבל
עכשיו  חי שהוא שאף לפי יום מבעוד דרוסאי בן כמאכל
ממנו  דעתו מסיח ואינו הלילה לצורך להתבשל הוא יכול

למחר: עד

Ë דרוסאי בן כמאכל שנתבשל תבשיל שאפילו אומרים ויש
לו  ויפה מצטמק שהוא אלא צרכו כל נתבשל אפילו או
מצטמק  שהתבשיל במה ושמח לאדם לו שיפה דהיינו
שיהא  כדי או בישולו למהר בשבת יחתה שמא חוששין
להתבשל  התחיל לאילו דבר לכל שוה דינו ולפיכך מצטמק

למעלה. שנתבאר דרוסאי בן כמאכל עדיין נתבשל ולא

הראשונה: כסברא להקל המנהג נתפשט וכבר

* * *
È על שיושבת כגון בגחלים נוגעת הקדירה כשאין זה וכל

או  הכירה בתוך אבנים גבי על או ברזל של כסא גבי
עוממות  שהן אף גחלים גבי על עומדת היא אם אבל התנור
דהיינו  לו ורע מצטמק הוא אם אף ענין בכל אסור וקטומות
שהוא  או מצטמק שהתבשיל בזה הוא ועצב לאדם לו שרע
הגחלים  גבי על שמטמין הטמנה נקרא שזה לפי לגמרי חי
גבי  על להטמין ואסור בקדרה הבל מוסיפים הם והגחלים
כמו  לגמרי חי או לו ורע מצטמק אפילו הבל המוסיף דבר

הטעם. שם עיין רנ"ז בסימן שיתבאר

דבר  גבי על להטמין אסרו שלא ואומרים זה על חולקין ויש
הקד  סביב המיטלטל דבר כשמדביק אלא הבל רה המוסיף

אינו  דבר שאותו ואף דבר באותה טמונה כולה שהקדרה
הבל  המוסיף דבר גבי על הקדרה שהעמיד אלא הבל מוסיף
הבל  המוסיף בדבר טמונה כולה היתה כאלו אסור זה הרי
דופני  סביב מקיפים התנור או הכירה שדופני אף כאן אבל
שאין  כיון מקום מכל למעלה סתום פיהם אם ואף הקדרה
נקרא  זה אין הקדרה דופני סביב דבוק המיטלטל דבר שום
במה  איסור שום ואין רנ"ז בסי' שיתבאר מטעם הטמנה

המנהג. וכן הבל המוסיף דבר גבי על עומדת שהיא

דופני  סביב ודבוקות מקיפות בוערות גחלים אם ואפילו
למעלה. מגולה שהוא כיון הטמנה זה אין הקדרה
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לפי  בשבת משם הקדרה ליטול לישראל אסור שאז אלא
העליונות  הגחלים את מחתה הוא הקדרה נטילת ידי  שעל
נבערות  הן והעליונות אותן ומכבות התחתונות על ונופלות
לחתות  מתכוין אינו שהוא ואף זה חיתוי ידי על מאליהן
ליטול  אפשר שאי הוא ימות ולא רישיה פסיק מקום מכל
לנכרי  לומר מותר מקום ומכל הגחלים יחתה שלא הקדרה
לומר  אסור בשבת לעשותו שאסור דבר שכל ואף ליטלה

בלא  מאליו נעשה שהאיסור כאן מקום מכל לעשותו לנכרי
שולחו  אלא לעשותו כלל לו אומר אינו והישראל מתכוין
הרי  האיסור נעשה שמאליו אף כן אם המותר דבר לעשות
ככה  על צוהו לא שהישראל הישראל בשליחות נעשה לא
לשלחו  לנו שאסור אלא השבת על כלל מוזהר אינו והנכרי

איסור: לעשות

שבת: בערב הקדרות עליה ליתן ותנור כירה דין רנג סימן ב חלק
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ziciqgd dyxtd - dpydÎy`x 'dxez ihewl'

ׁשֹופר  בחֹודׁש ¨¤©§¦ּתקעּו

ErwY"l`xUil wg iM .EpBg mFil dqMA ,xtFW Wcga ¦§©Ÿ¤¨©¤¤§©¥¦Ÿ§¦§¨¥
"awri idl`l hRWn ,`Ed(dÎc ,`t miNdY): ¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ§¦¦

iWcg" E`xwp miWcgd lM dPddpXd"'` minId ixaC) ¦¥¨©¢¨¦¦§§¨§¥©¨¨¦§¥©¨¦

(` ,fkillM WECig ± mzq Wcg `xwp ixWY oM oi`X dn ,©¤¥¥¦§¥¦§¨Ÿ¤§¨¦§¨¦
FAW itl ,Wil oi`n mzEEdzde ,zFnlFrd zEllkl¦§¨¨¨§¦§©¨¥©¦§¥§¦¤

.dpXd lW oigFnE W`x zpigA `EdW ,dpXdÎW`xŸ©¨¨¤§¦©Ÿ¦¤©¨¨
WIW FnMW .deW ± "Wtp ,dpW ,mlFr" zpigA dPd iM¦¦¥§¦©¨¨¨¤¤¨¤¤§¤¥
EPOnE ,zEIgd zEllM iENib FAW ,oigFnE W`x WtPA©¤¤Ÿ¦¤¦§¨©©¦¤
Fbfn itl xa` lkl ihxR zEIg mixa`A KWnpe hXRzp¦§©¥§¦§¨¨¥¨¦©§¨¦§¨¥¤§¦¦§
,mFwn zpigA ± "mlFr" ,dpWe mlFrA `Ed KM ,FzpEkzE§¨©§¨§¨¨¨§¦©¨

:onf zpigA ± "dpW"e§¨¨§¦©§©
iENib `Ed dpXdÎW`xAWzEllMEPOnE ,zEIgd ¤§Ÿ©¨¨¦§¨©©¦¤

zEIg KWnpihxR`Ed WcFg lM iM .WcFg lkl ¦§¨©§¨¦§¨¤¦¨¤
`Ed Wcg lkA K` .Wil oi`n zEIgd zEWCgzd¦§©§©©¥©¦§¥©§¨Ÿ¤
zEIg zEWCgzd dpXdÎW`xaE ,ihxR zEIg zEWCgzd¦§©§©§¨¦§Ÿ©¨¨¦§©§©

dpXd lkl illM1. §¨¦§¨©¨¨
,`Ed df WECige .xg` illM zEIg WCgzn dpW lkaE§¨¨¨¦§©¥©§¨¦©¥§¦¤
'oinlr lM `Nnn' zpigA KxAzi FzEkln iENiB zFidl¦§¦©§¦§¨¥§¦©§©¥¨¨§¦

.mipFilr zFnlFrA ENit £̀¦§¨¤§¦
df lre ,mipFYgYd dUrnA iElY df iENiB dPd K ©̀¦¥¦¤¨§©£¥©©§¦§©¤

xtFW Wcga ErwY" :xn`p'כּוmBe ,xtFW oipr xE`iaE ." ¤¡©¦§©Ÿ¤¨¥¦§¨¨§©
wEqR lr l"fx Exn`W ,daEWY ini zxUr oipr,dp EdirWi) ¦§¨£¤¤§¥§¨¤¨§©©©¨§©§¨

(edOle ,"daEWY ini zxUr EN`" ± "F`vOdA 'd EWxC"¦§§¦¨§¥£¤¤§¥§¨§¨¨
?daEWY ini `weC md EN`d minId©¨¦¨¥¥©§¨§¥§¨

lM zEkln LzEkln" dPdminlFr"(bi ,dnw miNdY),aizM ¦¥©§§©§¨¨¦§¦¦§¦
oFWl ± "minlFr" WExiRmlrdzFnlFrd zEEdzd mcFTW . ¥¨¦§¤§¥¤¤¦§©¨¨

,Wil oi`n zFnlFrd EEdzIW ickE .calA FnWE `Ed did̈¨§¦§¨§¥¤¦§©¨¨¥©¦§¥
± didi `NW ,`EdÎKExA sFqÎoi` rtW xF` milrde mvnv¦§¥§¤¡¦¤©¥¨¤Ÿ¦§¤

KxAzi FzEkln iENiB wx2.,cal KxAzi FzEkln iENiBOW ©¦©§¦§¨¥¤¦¦©§¦§¨¥§¨
.mipFYgze mipFilr zFnlFrd lM miniIwe miigW `Ed¤¨¦§©¨¦¨¨¨¤§¦§©§¦

iAbl la` .zFnlFrd iAbl `N` Fpi` df mEvnv dPde§¦¥¦§¤¥¤¨§©¥¨¨£¨§©¥
FnkE .mFlWeÎqg iEPiW mEW oi` `EdÎKExA WFcTd©¨¨¥¦©§¨§

aEzMW(ai ,hlw miNdY)`Ed dY`"e ,"KiWgi `l KWg mB" : ¤¨§¦¦©Ÿ¤Ÿ©§¦§©¨
oFW`x'כּוKlOd" `xwpe ."aiWg `lM DiOw `lFk"C ," ¦§¨©¥§¨¨¦§¦§¨©¤¤

mnFxndFCalf`n"FCal" zpigaA `EdW :WExiR ," ©§¨§©¥¨¥¤¦§¦©§©
zCn iENiB KWnpX dnE .mlFrd `xaPW mcFwe ,"f`n"M§¥¨§¤¤¦§¨¨¨©¤¦§¨¦¦©

aEzMW FnM `Ed ,KxAzi FzEkln(` ,bv miNdY)'d" :Kln± ©§¦§¨¥§¤¨§¦¦¨¨
Wal zE`B'כּוKln" zFidl ,"zE`iB" WEalA WAlzPW ," ¥¨¥¤¦§©¥¦§¥¦§¤¤

."`xwp FnW§¦§¨
xF` xiYqdlE milrdl ± KxAzi FpFvxA dlr KMW¤©¨¨¦§¦§¨¥§©£¦§©§¦
,zFnlFr EEdzIW ickA ,`EdÎKExA sFqÎoi` rtWe§¤©¥¨¦§¥¤¦§©¨

W cr ,dbxcOd zElWlYWde zFcixiAdGdÎmlFr didI ¦¦§¦§©§§©©§¥¨©¤¦§¤¨©¤
`kRd`l" icM ,mc`d oMWn dUrp FAW ,inWBd ltXd©¨¥©©§¦¤©£¤¦§©¨¨¨§¥§¨©§¨

KWgd on `Ad xF`d oFxzi didie ,"`xFdpl `kFWg3. £¨¦§¨§¦§¤¦§¨©¨¦©Ÿ¤
?KWgd KFYOW xF`d lW dGd oFxYId zilkY EdnE©©§¦©¦¨©¤¤¨¤¦©Ÿ¤

zpigAn dlrnl .`EdÎKExA oFilrdÎoFvx `Ed KM©¨¨¤§¨§©§¨¦§¦©
`Mlnc `zEpnxEd WixA" :xdGA `xwpe .dbUde dnkg̈§¨©£¨¨§¦§¨©Ÿ©§¥§§¨§©§¨

".כּו'
"FpFvxA dlrWM" did zFnlFrd z`ixA zNgY dPde§¦¥§¦©§¦©¨¨¨¨§¤¨¨¦§

A ,Fnvrn ±mPg cqgaEzMW FnM .(b ,ht miNdY)iM" : ¥©§§¤¤¦¨§¤¨§¦¦¦
mlFr iYxn`cqgdPd ,d`lde f`n la` ."dpAi ¨©§¦¨¤¤¦¨¤£¨¥¨¨¨§¨¦¥

.mipFYgYd dUrnA iElY df oFvx zkWnd©§¨©¨¤¨§©£¥©©§¦
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.1ÎW`x a''i iM :dpW Kxr ,miiEpiMd ikxrA "qCxR"A oiIre)§©¥©©§¥§¤§¥©¦¦¥¤¨¨¦Ÿ
"xwA a''i" zpigA md Wcg(dk ,f '` mikln)`Ed dpXdÎW`xe . Ÿ¤¥§¦©¨¨§¨¦§Ÿ©¨¨

de" zpigAmI"dlrnln mdilr(mW). מּזה ּׁשּנתּבאר מה ועּיין §¦©§©¨£¥¤¦§¨§¨¨ְְִִֵֵֶֶַַָ
יעקב" עפר מנה "מי הּמתחיל .ּבדּבּור ְְֲֲִִִַַַַָָֹ

FnM .mil dlWnp daEWYd iM ,daEWYd onf `Ed okle§¨¥§©©§¨¦©§¨¦§§¨§¨§
wEqR lr ,dki`A ,zFAxA aEzMW(bn ,b)± "s`a dzFMq" ¤¨§©§¥¨©¨©¨¨©

mil daEWYd dlWnpe'ב'.כּו רפ"ט, ּדף ואתחּנן ).ּובפרׁשת §¦§§¨©§¨§¨ְְֶַַַַָָָ

זהב").2. "מנֹורת ּפסּוק על ּבּביאּור ּׁשּנתּבאר מה ְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ(ועּיין

.3.[(bi ,a zldw) "KWgd on xF`d oFxziM"]¦§¨¦©Ÿ¤Ÿ¤¤

ּׁשּנתּבאר [xdGA](עּיין מה ועּיין א'. עּמּוד סֹוף קפ''ז, ּתצּוה, ּפרׁשת ּבסֹוף ֵַ©Ÿ©ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָ
הּיֹום"). "וידעּת הּמתחיל ּדּבּור ְְְִִַַַַָָסֹוף



c"agרס i`iyp epizeax zxezn

,dpXdÎW`xA `Ed df oFvxd zkWnd onf xTir dPde§¦¥¦©§©©§¨©¨¨¤§Ÿ©¨¨
zkWnde .d`Ad dpW lW illM zEIgd zEWCgzd FAW¤¦§©§©©§¨¦¤¨¨©¨¨§©§¨©
zEwNYqd zpigaA `Ed ,dxarW dpW lW illM zEIgd©©§¨¦¤¨¨¤¨§¨¦§¦©¦§©§

.dpXdÎW`x lil zNgzA¦§¦©¥Ÿ©¨¨
z` oipC FAW ± "oiCd mFi" `Ed dpXdÎW`x okle§¨¥Ÿ©¨¨©¦¤¨¦¤

:dxarW dpXA ExarW eiUrn lr mc`d̈¨¨©©£¨¤¨§©¨¨¤¨§¨
Wi ,Ff dpW lW illM zEIgd zEWCgzd cFr zFidl iM¦¦§¦§©§©©§¨¦¤¨¨¥
,Kkl `Ed iE`x m` ,mc`d lr mibExhw dOM df lr©¤©¨¦§¦©¨¨¨¦¨§¨
iENibA `EdÎKExA oFilrdÎoFvx Fci lr KWnp zFidl¦§¦§¨©¨¨¨¤§¨§¦
mpi`W ,WIW lFrÎzwixR dOM ipRn .KxAzi FzEkln©§¦§¨¥¦§¥©¨§¦©¤¥¤¥¨

mdilr milAwncinYdad`A minWÎzEkln lFr §©§¦£¥¤¨¦©§¨©¦§©£¨
Kln z` xkFGW ,mipOEfn miYre miwxtl m` iM ,oFvxaE§¨¦¦¦§¨¦§¦¦§¨¦¤¥¤¤¤
mFId lM oM oi`X dn .`EdÎKExA WFcTd ,miklOd ikln©§¥©§¨¦©¨¨©¤¥¥¨©
.DiWtpA rciC i`n mEtl cg`e cg` lM ,FYaWgnl dpFR ±¤§©§©§¨¤¨§¤¨§©§¨©§©§¥

dfp Fpi`W in hxtaE,"aFh dUre"A ode ,"rxn xEq"A od x ¦§¨¦¤¥¦§¨¥§¥¨§¥§©£¥
zkWnd zFidl xWt` i`W .Fzbxcn itl cg`e cg` lM̈¤¨§¤¨§¦©§¥¨¤¦¤§¨¦§©§¨©
Îqg WIWM ,KxAzi FzEkln iENibl `EdÎKExA oFilrdÎoFvẍ¨¤§¨§¦©§¦§¨¥§¤¥©
oi`W xg`n .dHnl minWÎzEkln lFrÎzwixR mFlWe§¨§¦©©§¨©¦§©¨¥©©¤¥

oFvxA KxAzi FzEkln lFr mdilr milAwn4. §©§¦£¥¤©§¦§¨¥§¨

xn`p df lrW `N`(ci ,dnw miNdY)lkl 'd KnFq" : ¤¨¤©¤¤¡©§¦¦¥§¨
miltFPd'כּוLil` lk ipir" zFidl ,"ExAUi"(eh ,mW)± ©§¦¦§¥¥Ÿ¥¤§©¥¨

zlgFYde ,"oFxAV"d zFidl5KFWni mc` lM xW` , ¦§¦¨§©¤¤£¤¨¨¨¦§
zFidl ,FAlA 'd xi`IW ,`Ed Fvtge FpFvxA ,dixg ©̀£¤¨¦§§¤§¤¨¦§¦¦§

.oFvxe dad`A minWÎzEkln lFr eilr lAwn§©¥¨¨©§¨©¦§©£¨§¨
" :df ici lregzFRz`Liciig lkl riAUnE ,oFvx" §©§¥¤¥©¤¨¤©§¦©§¨©¨

(fh ,mW)FzEkln iENibl oFilrdÎoFvx zpigA `EdW , ¨¤§¦©¨¨¤§§¦©§
zgizR ici lr ,"oFvx ig lkl riAUn" ± `Ede .KxAzi¦§¨¥§©§¦©§¨©¨©§¥§¦©

`N` Lici ixwY l`" iM .o''icEIdL''icEi'כּו." ©¦¦©¦§¥¨¤¤¨¤
,eikxC lkA 'd wiCv" :zFidl KWnpelkA ciqge §¦§¨¦§©¦§¨§¨¨§¨¦§¨

eiUrn"(fi ,mW)zpigA `EdW ,"eiUrn lkA" Elit`W ± ©£¨¨¤£¦§¨©£¨¤§¦©
`Ed ,"ciqg" zpigA hXRzie KWnEi ,zEInWb diIUr£¦¨©§¦§¨§¦§©¥§¦©¨¦

`EdÎKExA oFilrÎcqg6. ¤¤¤§¨
,`EdÎKExA oFilrdÎoFvx zkWndl KxCd dPdezFidl §¦¥©¤¤§©§¨©¨¨¤§¨¦§

`Ed ,zFnlFrd zEEdzde mEIwl KxAzi FzEkln iENiB¦©§¦§¨¥§¦§¦§©¨¨
FpFvx od mdW ,zFvOde dxFYd wqr ici lr dpXd lkA§¨©¨¨©§¥¥¤©¨§©¦§¤¥¥§
.dnkgA WAElnd oFilrdÎoFvx ,EpiidC .KxAzi Fznkge§¨§¨¦§¨¥§©§¨¨¤§©§¨§¨§¨
zFvOdÎinrh zpigA mdW ,"zwtp dnkgn `ziixF`"C§©§¨¥¨§¨¨§¨¤¥§¦©©£¥©¦§

`EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd `EdW ,cizrl ENBzIW¤¦§©¤¨¦¤©§¨©¥¨
od ,llM KxcaE .DMxre DzpigA itl devn lkA fEpBd©¨§¨¦§¨§¦§¦¨¨§¤§¨§¤¤§¨¥
ÎdnkgA WAElnd `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd©§¨©¥¨©§¨§¨§¨

.d`Nir¦¨¨
KExA" :devn lM mcFw Kxal l''fg EpTiY df KxC lre§©¤¤¤¦§£©§¨¥¤¨¦§¨¨
eizFvnA EpWCw xW` ,mlFrd Kln Epiwl` ,'d dY ©̀¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨

EpEve'כּו:WExiR ," §¦¨¥
,`EdÎKExA oFilrdÎoFvxn dkWndde dkxAd iM¦©§¨¨§©©§¨¨¥¨¨¤§¨
itl `Ed ,"mlFrd Kln" zFidle ,"Epiwl` d"ied" zFidl¦§£¨¨¡Ÿ¥§¦§¤¤¨¨§¦
,oFilrdÎWcw zkWndW ."eizFvnA EpWCw xW`"£¤¦§¨§¦§¨¤©§¨©Ÿ¤¨¤§

.Epilr "eizFvnA" `Ed d`NirÎdnkge§¨§¨¦¨¨§¦§¨¨¥
g''nx" ± "oicEwR g''nx" E`xwp oklemixa`,"`Mlnc §¨¥¦§§§©§¦§©¥¨¦§©§¨

.zFkWnd WExiR oixa`e .`Mln zFidl ± oixa` :WExiR¥¥¨¦¦§©§¨§¥¨¦¥©§¨
zEhXRzde zkWnd `Ed xa`dW ,lWn KxC lr FnM§©¤¤¨¨¤¨¥¤©§¨©§¦§©§
W`xAW zEIgd zEllM iENiBn sEBA WtPd lW zEIgd©©¤©¤¤©¦¦§¨©©¤¨Ÿ
,d`NirÎdnkg zpigA zkWnd md zFvOd KM ,oigFnE¦©©¦§¥©§¨©§¦©¨§¨¦¨¨

"mlFrd Kln" zpigA zFidl KWnPW7. ¤¦§¨¦§§¦©¤¤¨¨
'a odA Wi zFvOdW ,"dpeEM zFkixv zFvn" oipr Edfe§¤¦§¨¦§§¦©¨¨¤©¦§¥¨¤

"KlOd zevn" `Ed KMW ± '`d :zFpigA8'ade .Epilr dESW §¦¨¤©¦§©©¤¤¤¦¨¨¥§©
KWnp mci lre mdAW ,zFvOdÎinrh mdW ,DzpeEM `id ±¦©¨¨¨¤¥©£¥©¦§¤¨¤§©¨¨¦§¨

pigaA WAElnd `EdÎKExA sFqÎoi` xF`d`NirÎdnkg z9. ¥¨©§¨¦§¦©¨§¨¦¨¨
:"DiYpikWE `EdÎKixA `WcEw cEgi mWl" oipr `Ede§¦§¨§¥¦§¨§¦§¦§¥

"DiYpikWzpigA `EdW ,"KlOd zevn" zpigA `Ed " §¦§¥§¦©¦§©©¤¤¤§¦©
"e .'oinlr lM `Nnn'`EdÎKixA `WcEwzpigA `Ed " §©¥¨¨§¦§§¨§¦§¦©

zpigA `Ed ,'oinlr lM aaFq' zpigA `Ed ,lCaEnE WFcẅ§¨§¦©¥¨¨§¦§¦©
.Ff devnA KWnPW `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zkWnd©§¨©¥¨¤¦§¨§¦§¨

" zpigaA zFidl jixvecEgi,"ozNgzA otFq uErp" iM ," §¨¦¦§¦§¦©¦¦¨¨¦§¦¨¨
KlOd zevn `id iM ipRn devOd dUFrW ici lr EpiidC§©§©§¥¤¤©¦§¨¦§¥¦¦¦§©©¤¤
KWnPd `EdÎKExA sFqÎoi` xF` FWtpA dNBznE dxFW ±¤¦§©¤§©§¥¨©¦§¨

.Ff devnA: §¦§¨

K` aÎdUreA ode rxnÎxEqA od ,zFvnE dxFYA mbFRW in ©¦¤¥©¨¦§¥§¥¨§¥§©£¥
Fl xWt` i`e ,DiWtpA rciC i`n mEtl cg lM ,aFh¨¨§©§¨©§©§¥§¦¤§¨
FzEkln zCn iENibl `EdÎKExA oFilrdÎoFvx KiWndl§©§¦¨¨¤§¨§¦¦©©§
ini zxUre dpXdÎW`x zlrn oFxzi `Ed dfA dPd ,KxAzi¦§¨¥¦¥¨¤¦§©£©Ÿ©¨¨©£¤¤§¥

.`EdÎKExA oFilrdÎoFvx KWnEi mci lre mdAW ,daEWY§¨¤¨¤§©¨¨§¨¨¨¤§¨
gM Wi Ki` :oiadl Kixv dPd ,df oipr xE`iaE¥¦§¨¤¦¥¨¦§¨¦¥¥Ÿ©

?dUrÎzFvn lEHiaAW mbRd lM oTzl daEWzA¦§¨§©¥¨©§¨¤§¦¦§£¥
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.4oiprA ,"iebgA izpFi" ligzOd xEAcA x`AzPX dn oiIre)§©¥©¤¦§¨¥§¦©©§¦¨¦§©§¥§¦§¨
" ,"izti""YWal xcde cFd(` ,cw miNdY). ¨¨¦§¨¨¨¨§¨§¦¦

" zpigA Edf ,lFrÎzwixR WIWM oM oi`X dnWiAl`minW ©¤¥¥§¤¥§¦©¤§¦©©§¦¨©¦
zExcw"(b ,p EdirWi)E" zpigAn wx ,iENiB oi` if`e ,LYlWnn ©§§©§¨©£©¥¦©¦§¦©¤§©§§

"xFce xFC lkA(bi ,dnw miNdY)zpigAn dHnl `EdW , §¨¨§¦¦¤§©¨¦§¦©
A" xW` `wec `id dkElOdW ."LzEkln"oFvx.("mdilr ElAw ©§§¤©§¨¦©§¨£¤§¨¦§£¥¤

.5.[(ai ,bi ilWn) "dkXnn zlgFY" .(gk ,i ilWn) "dgnU miwiCv zlgFY"]¤¤©¦¦¦§¨¦§¥¤¤§ª¨¨¦§¥

ימּוׁשּו"6. ההרים "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה .ועּיין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

לציצית"7. לכם "והיה הּמתחיל ּבדּבּור ּׁשּנתּבאר מה ּומה .(ועּיין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נעׂשה"). יׂשראל ׁשהקּדימּו "ּבׁשעה הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּׁשּנתּבאר

.8kln ± "`id KlOd zevn iM").(el ,gi 'a mi ¦¦§©©¤¤¦§¨¦

נא").9. יגּדל "ועּתה הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ(ועּיין



רסי c"ag i`iyp epizeax zxezn

zg` dxiar xar m`"W ,dUrzÎ`l zFvnA dPd iM¦¦¥§¦§Ÿ©£¤¤¦¨©£¥¨©©
cg` xFbiHw Fl dpw zFa`ÎiwxtA,וכּו'± EpipXW FnM ," ¨¨©¥¤¨ְ§¤¨¦§¦§¥¨

"Edngxie 'd l` aFWI"W xg`n(f ,dp EdirWi)xxFrn , ¥©©¤¨¤¦©£¥§©§¨§¥
."mixFdh min" zpigA mde ,dlrnl miAx mingx©£¦©¦§©§¨§¥§¦©©¦§¦

xnF` aEzMdW(dk ,el l`wfgi)min mkilr iYwxfe" : ¤©¨¥§¤§¥§¨©§¦£¥¤©¦
aizkE ."mYxdhE ,mixFdh10'd ugx m`" iciכּו': lrW ," §¦§©§¤§¦¦¨©¤©§¥

EpirWR xarde dgn" mixnF` df'כּו`Ed df ici lrW ," ¤§¦§¥§©£¥§¨¥¤©§¥¤
drWxde" :xn`nkE .xFbiHwde rWRd xiarnE dgFn¤©£¦©¤©§©©¥§©£¨§¨¦§¨

xiarz iM ,dlkY oWrA DNEk'כּוaEzMW FnM ;",bi dixkf) ¨¤¨¨¦§¤¦©£¦§¤¨§©§¨

(axiar` d`nEHd gEx z`e" ".כּו': §¤©©§¨©£¦
,"`MlnC oixa`" zFkWnd mdW ,dUrÎzFvn la £̀¨¦§£¥¤¥©§¨¥¨¦§©§¨
lr oTEzi `Fti` dOA ,mzrRWd oFxQg mxbe mBRW xg`nE¥©©¤¨©§¨©¦¨©§¨¨¨©¤¥§©©

?mpFxqg iENinE mzrRWd zEnilW zFidl ,daEWYd ici§¥©§¨¦§§¥©§¨¨¨¦¤§¨
aizM dPd K`(` ,lw miNdY),"'d Liz`xw miTnrOn" : ©¦¥§¦§¦¦¦©£©¦§¨¦

± iENiBd l` mlrddn ,"Liz`xw" zFidNW :WExiR¥¤¦§§¨¦¥©¤§¥¤©¦
zpigA zFrRWde zFkWnd EpiidC ,"d"ied" zpigA zFidl¦§§¦©£¨¨§©§©§¨§©§¨§¦©
EpiidC ."miTnrOn" ici lr `Ed ,"`MlnC [o]ixa`"¥¨¦§©§¨©§¥¦©£©¦§©§
dlrn dlrnNW oFilrdÎoFvx `Ed ,oFilrdÎwnFr¤¨¤§¨¨¤§¤§©§¨©§¨
,`YzlcÎ `zExrz`A dNBzOd ,zElWlYWd zpigAn¦§¦©¦§©§§©¦§©¤§¦§£¨¦§©¨

.WtPAW oFilrdÎoFvx ,`AlcÎ`wnErA§§¨§¦¨¨¨¤§¤©¤¤
lr FWtpA zExixOd oipr FAlA winrIW ici lr ,EpiidC§©§©§¥¤©£¦§¦¦§¨©§¦§©§©

"Fl xSA" 'd l` wFrvle ,mxBW oFxQgde mbRd lcFB11, ¤©§¨§©¦¨¤¨©§¦§¤©©
"mAl wrv" zpigaA(gi ,a dki`)wrFv aNd `dIW12axT"n , ¦§¦©¨©¦¨¥¨¤§¥©¥¥¦¤¤

"wFnr ale Wi`(f ,cq miNdY)lkEz xW`Mn c`n c`n ¦§¥¨§¦¦§Ÿ§Ÿ¦©£¤©
Rn ,z`U FWtp.zExixOd lcFB likdl FWtpA gM oi`W ip ©§§¥¦§¥¤¥Ÿ©§©§§¨¦¤©§¦

WtPdX dn lMW ± aNA `N` Ff dwrv oi` okle§¨¥¥§¨¨¤¨©¥¤¨©¤©¤¤
oi`X dn ,eiR gExe eiztUa `ivFdl lkEi oiicr ,dlikn§¦¨£©¦©§¦¦§¨¨§©¦©¤¥
gM oi`W cr ,c`n c`nA FWtpA zExixOd lCbYWM oM¥§¤¦§©©§¦§©§¦§Ÿ§Ÿ©¤¥Ÿ©

"gExd z` `Flkl" xWt` i` if` ,likdl WtPd,g zldw) ©¤¤§¨¦£©¦¤§¨¦§¤¨©Ÿ¤¤

(g"Frbe KFld" wrFve ,(ai ,e '` l`EnW)gk Fl oi`W cr , §¥¨§¨§¥©¤¥Ÿ©
zwrv `N` Fl oi`e .eiR gExe eiztUa `ivFdlE xAcl§©¥§¦¦§¨¨§©¦§¥¤¨©£©

.WOn WtPd iESin cr drbPW itl ,aNd©¥§¦¤¨§¨©¦©¤¤©¨
`iIcxEC oA xfrl` iAxc dUrnkE13dIkaA drBW , §©£¥§©¦¤§¨¨¤§©¨¤¨¨¦§¦¨

dpFw Wi" :eilr Exn` okle .WOn FznWp `vIW cr dwrvE§¨¨©¤¨¨¦§¨©¨§¨¥¨§¨¨¥¤
lM dpFw daEWY lW zg` drWAW ,"zg` drWA FnlFr¨§¨¨¤¨¤§¨¨©©¤§¨¤¨

`AdÎmlFrA FnlFr14dxFY Fcia did `NW iR lr s` . ¨¨¨©¨©©¦¤Ÿ¨¨§¨¨
Î`wnFrn Ff daEWY zpigA ici lrW itl ± mlFrn zFvnE¦§¥¨§¦¤©§¥§¦©§¨¥§¨

ixd ,WOn WtPdÎzxiqnA ,oFvxd zxiwre dhxgA ,`Alc§¦¨©£¨¨©£¦©¨¨¦§¦©©¤¤©¨£¥
dlrnl xxFrnE mxFB ,Ff dpigaA ,df oFvxÎlEHiA ici lr©§¥¦¨¤¦§¦¨¥§¥§©§¨
zpigAn dlrn dlrnNW ,`EdÎKExA oFilrdÎoFvẍ¨¤§¨¤§©§¨©§¨¦§¦©
daEWzÎilrAW mFwnA" :l''fx Exn` okle .zElWlYWd¦§©§§§¨¥¨§©©§¨¤©£¥§¨

micnFr'15כּו."xiYi `ligA Dil oikWn"C ± " §¦§©§¦¥§¥¨©¦
:zFpigA 'a Fl Wi oFilrdÎoFvx iM ,oiprde§¨¦§¨¦¨¨¤§¥§¦

d'`ziW`x `idW dnkgA WAElOd : ¨©§¨§¨§¨¤¦¥¦
zElWlYWdd16dxFY ici lr KWnp df oFvx zpigAW . ©¦§©§§¤§¦©¨¤¦§¨©§¥¨

WAElOd `EdÎKExA oFilrdÎoFvx od odW ,zFvnE¦§¤¥¥¨¨¤§¨©§¨
ici lr KWnp `Ede ."zwtp dnkgn `ziixF`"C ± dnkgA§¨§¨§©§¨¥¨§¨¨§¨§¦§¨©§¥

miniIwnd ,mixEnB miwiCv zbxcnE zlrnzFvnE dxFY ©£©©§¥©©¦¦§¦©§©§¦¨¦§
.mFlWeÎqg mdA Enbt `le ,mlFrl mdini lM̈§¥¤§¨§Ÿ¨§¨¤©§¨

de'adlrn dlrnNW oFilrdÎoFvx zpigA `Ed : §©§¦©¨¨¤§¤§©§¨©§¨
Îdnkg zpigaA llM WAEln Fpi`e ,zElWlYWdd xcQn¦¥¤©¦§©§§§¥§¨§¨¦§¦©¨§¨
lr "`gFn lr `itgc `YlBlB" zpigA `Ede .d`Nir¦¨¨§§¦©ª§¨§¨§©§¨©¨©
,dnkg oMWn md ± "`YlBlbc illg 'b"C ,lWn KxC¤¤¨¨§©§¥§ª§¨§¨¥¦§©¨§¨
oMWn Fpi`W ,oigFOd lr stFgd mvre .zrce ,dpiaE¦¨§©©§¤¤©¥©©¦¤¥¦§©

;"`YlBlb" `xwPd `Ed ± llM oigFOd©¦§¨©¦§¨ª§¨§¨
dlrn dlrnl `Ed df oFvx zpigA ,lWn KxC lr KM©©¤¤¨¨§¦©¨¤§©§¨©§¨
ici lr daEWzÎilraA dNBzOd `Ede ,c''Ag oMWOn¦¦§©©©§©¦§©¤§©£¥§¨©§¥
,WtPAW oFilrdÎoFvx zpigA oM mB `EdW ,`AlcÎ`wnFr§¨§¦¨¤©¥§¦©¨¨¤§¤©¤¤
zpigA `Ede .z`U FWtp lkEYW icMn dlrnl `EdW¤§©§¨¦§¥¤©©§§¥§§¦©
dlrnNW ± oFilrd df oFvx ici lrW ,`AlcÎ`zErx§¨§¦¨¤©§¥¨¤¨¤§¤§©§¨
lM `Nnzn ,mWtpa dNBzOd ± zElWlYWdn dlrn©§¨¥¦§©§§©¦§©¤§©§¨¦§©¥¨
dzcEqIW ,dUrÎzFvn lEHiaAW minbRde zFpFxqgd©¤§§©§¨¦¤§¦¦§£¥¤§¨¨

.d`NirÎdnkgn Wcw ixxdA§©§¥Ÿ¤¥¨§¨¦¨¨
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zpigA ici lrW :"'d Liz`xw miTnrOn" Edfe§¤¦©£©¦§¨¦¤©§¥§¦©
xg`n ,"d"ied" zkWnd zFidl "Liz`xw" ± "miTnrOn"¦©£©¦§¨¦¦§©§¨©£¨¨¥©©

.raFPd oiirOde xFwOd zpigA dNBzPW¤¦§©¨§¦©©¨§©©§¨©¥©
Epia` Epl glq" EdfeiM,oaEn Fpi` dxF`klC :"Ep`hg §¤§©¨¨¦¦¨¨§¦§¨¥¨

" EdniM?dgilQd lr mrh zpizp `Ed df ike ?"Ep`hg ©¦¨¨§¦¤§¦©©©©©§¦¨
Epia` Epl glq" :xninl Dil dedexW` lr!"Ep`hg ©£¨¥§¥©§©¨¨¦©£¤¨¨
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.10('c` :mWe .c ,c EdirWi)§©§¨§¨©§

.11.[(c ,eh 'a minId ixaC) "'d lr Fl xSA aWIe"]©¨¨©©©¦§¥©¨¦

.12)zldwA zFAxA aEzMW FnkE('א פ"ז, wEqR(ּדף lr , §¤¨§©§Ÿ¤¤ַ©¨
"iAl l` ip` iYxAC"("mr" :mWe .fh ,` zldw):wrFv aNdxn`PW , ¦©§¦£¦¤¦¦Ÿ¤¤§¨¦©¥¥¤¤¡©

(gi ,a dki`)."ipc` l` mAl wrv" : ¥¨¨©¦¨¤©§©
א'). עּמּוד כ', דף ׁשמֹות, ּבזהר ְְֵַַַַַֹועּיין

.13:qEtCA]`iIcExC.[ ©§§©¨

.14" "ּכיקֹונה (ּולׁשֹון ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה עּיין – עברי תקנה " ".עבד ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
" ּבכּוונת חּיים", עץ ּב"פרי הּכל ועּיין ").קֹונה ְְְִִִֵֵֵַַַַַָֹ

.15.[cFnrl milFki oi` mixEnB miwiCv]©¦¦§¦¥§¦©£

כּו'"־16. וּיֹוציאנּו לפרעה היינּו "עבדים ּבענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ(ועּיין
ׁשם). עּיין כּו'. ְִִֵֶַָׁשהלּביׁשֹו
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'Pd mr K`zkWnd Epxqge "Ep`hg"W itNW :oaEi l' ©¦©©¨¤§¦¤¨¨§¨©§©§¨©
,FzxFze eizFvnA `EdÎKExA sFqÎoi` xF` zElWlYWd¦§©§§¥¨§¦§¨§¨
.zFgilQde mingxd xFwn xxFrl ± "Epl glq" Kkl§©§©¨§¥§¨©£¦§©§¦
dlrn dlrnNW `EdÎKExA oFilrdÎoFvx iENiB EpiidC§©§¦¨¨¤§¨¤§©§¨©§¨

.zFpFxqgd lM ze`Nnl icM ,zElWlYWd xcQn¦¥¤¦§©§§§¥§©Ÿ¨©¤§

oFvxd FzF` Fpi` oFvxd zxfgdW :"Epl glq" Edfe§¤§©¨¤©§¨©¨¨¥¨¨
`hgd ici lr wNYqp oFvxd FzF` ixdW ,dNgY didW¤¨¨§¦¨¤£¥¨¨¦§©¥©§¥©¥§
dgilQde oFvxd zxfgdW `N` ?KWnEie xFfgi Ki`e ,oFre§¨§¥©§§§¨¤¨¤©§¨©¨¨§©§¦¨
dlrn dlrnNX dn Epiid ,"oierx lkc `erx"n KWnp¦§¨¥©£¨§¨©£¦©§©¤§©§¨©§¨

dnkgA WAElnd oFvx zpigAn17. ¦§¦©¨©§¨§¨§¨

" Edfe`xEY ornl dgilQd LOr iM"(c ,lw miNdY): §¤¦¦§©§¦¨§©©¦¨¥§¦¦

dlrnNW oFilrdÎoFvx iENib `Ed "dgilQd" iM¦©§¦¨¦¨¨¤§¤§©§¨
dn oirkE .WOn "LOr" zpigA `EdW ,zElWlYWdn¥¦§©§§¤§¦©¦§©¨§¥©

aEzMX(i ,el miNdY)iM" :miIg xFwn LOrlM xFwOW ," ¤¨§¦¦¦¦§§©¦¤§¨
dlrnl ,"`lFkc `xFwO"n mikWnp miIgdÎiIge miIgd©©¦§©¥©©¦¦§¨¦¦§¨§¨§©§¨
oFilrdÎoFvxe dgilQd iENibaE .zElWlYWdd xcQn¦¥¤©¦§©§§§¦©§¦¨§¨¨¤§

"`xEY ornl" if` ,Ff dpigaA18zpigal mEIw WIW ± ¦§¦¨£©§©©¦¨¥¤¥¦¦§¦©
ÎoFvx iENiB icrlAOW .KxAzi FzEkln zCOOW d`xId©¦§¨¤¦¦©©§¦§¨¥¤¦©§£¥¦¨
KxAzi FzEkln iENibl mEIw oi` ,dgilq zpigaE ,oFilrd̈¤§§¦©§¦¨¥¦§¦©§¦§¨¥

.zFvnE dxFYA mBRW inl: §¦¤¨©©¨¦§

dPde bÎW`xA dNBzn `Ed ,df oFvxe Ff dpigA iENiB §¦¥¦§¦¨§¨¤¦§©¤§Ÿ
,"`gFn lr `itgc `YlBlb"e ,W`x zpigA `EdW .dpXd©¨¨¤§¦©Ÿ§ª§¨§¨§©§¨©¨
mbe .zrce ,dpiA ,dnkg oMWOn dlrn dlrnl `EdW¤§©§¨©§¨¦¦§©¨§¨¦¨§©©§©
mixnF` daEWz ini zxUr lkAW ,daEWz ini zxUrA©£¤¤§¥§¨¤§¨£¤¤§¥§¨§¦

."Liz`xw miTnrOn" xFnfOd©¦§¦©£©¦§¨¦
leok"xtFW Wcga ErwY":WExiR , §¨¥¦§©Ÿ¤¨¥

"ErwY,aNdÎladn `vFId hEWRÎlFw `Ed driwY :" ¦§§¦¨¨©¥¥¤¤©¥
ÎzinipRn z`vFId aNdÎzwrv zpigA `Ede .FzEInipRn¦§¦¦§§¦©©£©©¥©¥¦§¦¦
`ivFdl xWt` i`W .dnkgdn dlrn dlrnNW ,aNd©¥¤§©§¨©§¨¥©¨§¨¤¦¤§¨§¦
FnM ,dnkg zpigAn KWnp xEACdW ,xEAcA eiztUa¦§¨¨§¦¤©¦¦§¨¦§¦©¨§¨§

aEzMW(hi ,b ilWn)xn`p df lre ."ux` cqi dnkgA 'd" : ¤¨¦§¥§¨§¨¨©¨¤§©¤¤¡©

(a ,lw miNdY)drnW" :ilFwa" WExiR ,"AX dn ± "ilFwKFzA §¦¦¦§¨§¦¥§¦©¤§
ÎzEInipR zpigA `EdW ,FzEIniptE FzEikFY EpiidC .ilFw¦§©§¦§¦¦¤§¦©§¦¦
aNdÎzEIpFvign KWnp ,Fnvr lFTd oM oi`X dn .aNd©¥©¤¥¥©©§¦§¨¥¦¦©¥

.zrce dnkgd on dHnNW¤§©¨¦©¨§¨§©©

" EdfeWcgA:WExiR ,"zFnlFrd WECg,Wil oi`n §¤©Ÿ¤¥¦¨¨¥©¦§¥
,KxAzi eiR gExe 'd xacA dpXdÎW`x lkA miWCgzOd©¦§©§¦§¨Ÿ©¨¨¦§©§©¦¦§¨¥
ÎoFvxe bpFr zEInipR zkWnd `idW ,driwz ici lr `Ed©§¥§¦¨¤¦©§¨©§¦¦¤§¨
,dnkgd zpigAn dlrn dlrnNW ,`EdÎKExA oFilrd̈¤§¨¤§©§¨©§¨¦§¦©©¨§¨

zpigaA dNBzOd"xtFW","mkiUrn ExRW" oipr `EdW , ©¦§©¤¦§¦©¨¤¦§¨©§©£¥¤
"dxtW" zpigA(eh ,` zFnW)"clEd z` zxRWOW" ±19. §¦©¦§¨§¤§©¤¤¤©¨¨

dlrnNW oFilrdÎoFvxe oFilrdÎbpr zpigAW ,EpiidC§©§¤§¦©Ÿ¤¨¤§§¨¨¤§¤§©§¨
iENiB zFidl ,iENiB zpigaA didi zElWlYWdd xcQn¦¥¤©¦§©§§¦§¤¦§¦©¦¦§¦

.dHnl KxAzi FzEkln©§¦§¨¥§©¨

"xtFW lFwA ± d"ied ,drExzA ± miwl` dlr" Edfe§¤¨¨¡Ÿ¦¦§¨£¨¨§¨
n miNdY)(e ,f:WExiR , §¦¦¥

,"drExzA" didi dlrnlÎdHnln miwl` zENrzdW¤¦§©¡Ÿ¦¦§©¨§©§¨¦§¤¦§¨
dHnlÎdlrnln d"ied zkWnde .zErixe dAig zpigaA¦§¦©¦¨§¥§©§¨©£¨¨¦§©§¨§©¨
KiWndl .oFilrdÎbpr zpigaA ,"xtFW lFwA" didi¦§¤§¨¦§¦©Ÿ¤¨¤§§©§¦

Kln zrExY"FA,dAige ,bpr Epilr KWnp didIW ," §©¤¤¤¦§¤¦§¨¨¥Ÿ¤§¦¨
.KxAzi FzEkln lW ,zErixe§¥¤©§¦§¨¥

aizM if`e(d ,bl mixaC)Kln oExEWia idie" cgiכּו': , ©£©§¦§¨¦©§¦¦¤¤©©
ihaWoFWln "ihaW" :"l`xUimitprENit`W xnFlM , ¦§¥¦§¨¥¦§¥¦§£¨¦§©¤£¦

± oFilrÎcEgi zpigA ,"cgi" Eidi ,micxRzn mitpr zpigA§¦©£¨¦¦§¨§¦¦§©©§¦©¦¤§
Epiaal cgi" zFidl'20"כּו. ¦§©¥§¨¥

d mFi" `Ed dpXdÎW`x ,dPd K`oiCz` oipCW ," ©¦¥Ÿ©¨¨©¦¤¨¦¤
ÎoFvxe bpr zFidl iM .dxarW dpXn eiUrn lr mc`d̈¨¨©©£¨¦¨¨¤¨§¨¦¦§Ÿ¤§¨
lEgi dn lr WRWtl Kixv ,FzEkln iENibA oFilrd̈¤§§¦©§¨¦§©§¥©¨¨
zwixR did m` ?FzEkln iENibA bPrzi dOaE ?bprd̈Ÿ¤©¤¦§©¥§¦©§¦¨¨§¦©
dOke zFripn dOM Wi df lr ± KxAzi FzEklnÎlFr©§¦§¨¥©¤¥©¨§¦§©¨

mibExhw'כּו. ¦§¦

zpigaA zFidl ± daEWz ini zxUr md dfle§¨¤¥£¤¤§¥§¨¦§¦§¦©
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ּציץ"17. "ועׂשית הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה .ועּיין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ

.18`xFn oFWln ± "`xEY"](oFIv zcEvn).[ ¦¨¥¦§¨§©¦

.19"dxtW zg`Î'd mW" Edfe):eh ,` zFnW)"zg`d"('d Epiid : §¤¥©©¦§¨§¨©©©§
wEqR lr ,xg` mFwnA x`FanE .d"ied mWC d`NirziW`xA) ¦¨¨§¥£¨¨§¨§¨©¥©¨§¥¦

(` ,ai,dpFilr dpigA zENBzd Wi ,df 'd zpigaAW ,"Ll Kl" :¤§¤¦§¦©¤¥¦§©§¦¨¤§¨
.c''Eidn mb dlrnNW¤§©§¨©¥©
zFnW dWxR ,zFAxaE.'א ּפרׁשה ,wEqRA ,zldwaE(` ,f)aFh" §©¨¨¨§ָָָ§Ÿ¤¤©¨

l`xUi dcinrdW ± 'dxtW' ,xg` xaC" :"aFh onXn mW'כּו, ¥¦¤¤¨¨©¥¦§¨¤¤¡¦¨¦§¨¥
"'dxtW minW FgExA' כ''ו סיּמן bi]ּבאּיֹוב ,].dxtW :i"Wx WxitE §¨©¦¦§¨ְִִָ¥¥©¦¦§¨

mdilrn xiardl oTze xRW" :WxiR o''Anxde ."ldi`" ±¦¥§¨©§©¥¥¦¥§¦¥§©£¦¥£¥¤
oprd'כּו." ¤¨¨

zENBzd `Ed f`W ,dpXdÎW`xA KiIW EN` zFpigA lke§¨§¦¥©¨§Ÿ©¨¨¤¨¦§©

zpigA ici lr Epiide ."minW" mi`xwPd zFpFilr zFCOd©¦¤§©¦§¨¦¨©¦§©§©§¥§¦©
.xtFXd©¨

dxtX"W FnkEdcinrdl`xUixtFWA xn`p KM ,",`t miNdY) §¤¦§¨¤¡¦¨¦§¨¥©¤¡©§¨§¦¦

(diM" :wgll`xUiE`xwPW Edfe ."`Ed(eh ,` zFnW)zFcNiin" : ¦Ÿ§¦§¨¥§¤¤¦§§§§©§
dzFIxar" zpigAn `id Ff dkWnd WxXW ± "xarA"xdPd ¨¦§¦¤Ÿ¤©§¨¨¦¦§¦©§¥¤©¨¨

(a ,ck rWFdi)"ocrn `vFI"d ,(i ,a ziW`xA)ׁשּכתּוב ּכמֹו .[xdGA] §ª©©¥¥¥¤§¥¦ְֶָ©Ÿ©
א'. צ''ט, אמֹור zpigAnּבפרׁשת EpiidexFwniM" ,oFilrÎbEprYd ְֱַָָ§©§¦§¦©¨©©£¤§¦

LOrxFwn.("clEd z` zxRWn" zFidl KWnp mXOW ,"miIg ¦§§©¦¤¦¨¦§¨¦§§©¤¤¤©¨¨
.20" ּפירּוׁש מענין ּׁשּנתּבאר מה לבבינּו(ועּיין "מי יחד המתחיל ּבדּבּור ," ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

יעקב". עפר ֲֲַַָָֹמנה

" מענין ּבּכסה ועּיין ׁשֹופר בחדׁש ּבפרׁשת [xdGA]כּו'"ּתקעּו קי''ד,: וּירא, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ©Ÿ©ְֵַַָָָ
ׁשֹופטים, רל''א. ּפנחס, צ''ט. אמֹור, א'. קפ''ו, א'. קפ''ד, ּתצּוה, ְְְֱִִֶַָא'־ב'.
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`di lA oFilrdÎbpre oFilrdÎoFvx xxFrl ,"miTnrOn"¦©£©¦§¥¨¨¤§§Ÿ¤¨¤§©§¥
rpFn'כּו,WtPd zFgM xUr cbpM md ,EN` mini dxUre . ¥©©£¨¨¨¦¥¥§¤¤¤¤Ÿ©¤¤

zFCnE lkU mdW'21כּו: . ¤¥¥¤¦

dqMA""EpBg mFil(c ,`t miNdY): ©¤¤§©¥§¦¦

:WExiR¥

`Ed dpXdÎW`xA dNBzOW oFilrdÎoFvxd dPd iM¦¦¥¨¨¨¤§¤¦§©¤§Ÿ©¨¨
lil zNgzAW zEwNYqdd zpigA `EdW "`qMA" ici lr©§¥©¤¤¤§¦©©¦§©§¤¦§¦©¥
dpW lW illMÎzEIgd zEwNYqd onf `EdW dpXdÎW`xŸ©¨¨¤§©¦§©§©©§¨¦¤¨¨
`Ed zFriwYde zFNtYd ici lr ,dpXdÎW`xaE .dxarW¤¨§¨§Ÿ©¨¨©§¥©§¦§©§¦
iENir xg` iENirA dNrznE ,xg` illM zEIg WCgzn¦§©¥©§¨¦©¥¦§©¤§¦©©¦
xnb `Ed dlirpA f`W ,mixERMdÎmFi cre dpXdÎW`xn¥Ÿ©¨¨§©©¦¦¤¨¦§¦¨§©

aizM if`e .dgilQd xnB onf `Ede ,zFIlrd(l ,fh `xwIe): ¨£¦§§©§©©§¦¨©£©§¦©¦§¨

"'d iptl.l''PM d"ied zpigAn dlrnl ± "ExdhY ¦§¥¦§¨§©§¨¦§¦©£¨¨©©

`EdW ,zFMEQd bg `Ed "EpiBg mFil" KWnp dGOW cr©¤¦¤¦§¨§©¥©©¤
dgnVd didze ,dgnVd zENBzd ± "EpzgnU onf"§©¦§¨¥¦§©©¦§¨§¦§¤©¦§¨

miwl`l dlFcB22oFilrdÎoFvx iENibA ,z`U xziA , §¨¥Ÿ¦§¤¤§¥§¦¨¨¤§
zEwNYqdd `EdW "`qMA" zpigA ici lr ,`EdÎKExÄ©§¥§¦©©¤¤¤©¦§©§
,diaXd on `vFId lWnke .dpXdÎW`x lil zNgzAW¤¦§¦©¥Ÿ©¨¨§¦§©©¥¦©¦§¨

aizM okle .miltkaE z`U xziA `Ed FzgnVW,ai EdirWi) ¤¦§¨§¤¤§¥§¦§©¦§¨¥§¦§©§¨

(bmYa`WE" :minbgA miOdÎKEQip oipr `EdW ,"oFUUA §©§¤©¦§¨¤¦§¨¦©©¦©©
" iENiB zkWnd mdW ,gAfOd lrmixFdh minxn`W " ©©¦§¥©¤¥©§¨©¦©¦§¦¤¨©

aEzMd(dk ,el l`wfgi)iYwxfe" :כּו': ." ©¨§¤§¥§¨©§¦

iM""awri iwl`l hRWn ,`Ed l`xUil wg(d ,`t miNdY): ¦Ÿ§¦§¨¥¦§¨¥Ÿ¥©£Ÿ§¦¦

" dPdl`xUiiM" zpigA `Ed "zixUmrmiwl` ¦¥¦§¨¥§¦©¦¨¦¨¦¡Ÿ¦
23dUrp"כּו' xaMW EpiidC .xUzpigA lr lWFnE §©§¤§¨©£¨¨¥©§¦©

zFidl ,mipRÎxYqde mEvnv zpigA `EdW ,"miwl`"¡Ÿ¦¤§¦©¦§§¤§¥¨¦¦§
ÎFWtp dhXRzp xaMW ;eibEprze dGdÎmlFr iENiB¦¨©¤§©£¨¤§¨¦§©§¨©§
`kFWgn `kRdz`"e ,mi`Fv miWEaln ziwl`d̈¡Ÿ¦¦§¦¦§¦§©§¨¥£¨
ÎFWtp oFvx cSn aFHA xgFaE ,rxA q`FnE ,"`xFdpl¦§¨¥¨¨¥©¦©¨©§

.FAxwA zlWFOd `idW ziwl`d̈¡Ÿ¦¤¦©¤¤§¦§

iM" ± Ff dpigaaEwg'כּוdpXdÎW`xA Fl KWnPW - " ¦§¦¨¦Ÿ¤¦§¨§Ÿ©¨¨
lkl oFfnE "wg" zFidl ,oFilrÎoFvxe ,`YlBlB zpigAn¦§¦©ª§¨§¨§¨¤§¦§Ÿ¨§¨

aEzMW FnM .oFfn oFWl `Ed "wg" iM .dpXd(g ,l ilWn): ©¨¨¦Ÿ§¨§¤¨¦§¥

iptixhd"iTg mgl± wg mbe ;zEriaw oFWl ± wg mbe ;" ©§¦¥¦¤¤ª¦§©Ÿ§§¦§©Ÿ
,"d`lirÎExidhA EtilB silB" oipr `Ede ,dwiwg oFWl§£¦¨§¦§¨¨¦§¦¦§¦¦¨¨

.milM zpigA mdW ,dwiwgAW zFIzF` zpigA `EdW¤§¦©¦¤©£¦¨¤¥§¦©¥¦

iA YzPW dnWp" :xn`nM ,dnWPd WxW mXnE)dxFdh ¦¨Ÿ¤©§¨¨§©£¨§¨¨¤¨©¨¦§¨
" zpigAn dkWnPW ± "`id"d`Nir Exidh24.( ¦¤¦§§¨¦§¦©§¦¦¨¨

xF` z`xWdl oMWnE ilM zpigA FWtp didY KM©¦§¤©§§¦©§¦¦§¨§©§¨©
cinY ,eini lMW ± zEriawaE ,FAxwA `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨§¦§¦§¦¤¨¨¨¨¦
didie .KxAzi eil` lEHiA zpigaA didY ,mlFrlE§¨¦§¤¦§¦©¦¥¨¦§¨¥§¦§¤

"FYaWl" daMxn zpigaA25,"FzpnE` FzxFY" zFidl , ¦§¦©¤§¨¨§¦§¦§¨¨ª
`ÎiRWxaE ."`qxiBn DinER wiqt `l" dlile mnFi,W ¨¨©§¨Ÿ¨¦¥¦¦§¨§¦§¥¥

`vFIke ,dNtzA FA dwacl ,"dil`n dlFrd zadlWM"§©§¤¤¨¨¥¥¤¨§¨§¨¦§¦¨§©¥
zpigaA ,'dl Eidi eizFaWgnE eiUrnE eixEAC lM ,dfÄ¤¨¦¨©£¨©§§¨¦§©¦§¦©

c''AgA c''Ag zExXwzd'כּוini lM FnEIwe FzEIg EdGW . ¦§©§©©§©©¤¤©§¦¨§¥
mc`d digi eilre ,sEBd z` dIgnd oFfnM .FClg26. ¤§§¨©§©¤¤©§¨¨¦§¤¨¨¨

" zpigA oM oi`X dnawri± "awrÎc''EioiicrW : ©¤¥¥§¦©©£Ÿ¨¥¤£©¦
ÎmlFrd iWEalA WAlzdl ,awrA zcxFi ziwl`dÎFWtp©§¨¡Ÿ¦¤¤¤¨¥§¦§©¥¦§¥¨¨
zFIlr dfA Wie ,`iitMz` zpigaA `EdW `N` .dGd©¤¤¨¤¦§¦©¦§©§¨§¥¨¤£¦

dnglnE zFcixie'כּוun`i mF`ln mF`l" iM (ziW`xA"כּו', ¦¦¦§¨¨¦§¦§¤¡¨§¥¦

(bk ,dkFxfFr `Ed KExA WFcTd `lnl`"e ".27כּו', §¦§¨¥©¨¨§

KiWndl ,"ingx Edi`C" ± "hRWn" KWnp Ff dpigaaE¦§¦¨¦§¨¦§¨§¦©£¥§©§¦
ÎKExA WFcTd" zFidl ,dpXd lM lr mipFilrÎmingx Fl©£¦¤§¦©¨©¨¨¦§©¨¨

`iitM`l ± "FxfFr `Ed'28כּו. §§©©§¨

Wcgd `xwp okle .dpXdÎW`xA KWnp df lke§¨¤¦§¨§Ÿ©¨¨§¨¥¦§¨©Ÿ¤
"ixWY" zFIzF` ± "zxWi"aalÎzxWi" zpigA EpiidC ," ¦§¥¦¦§©§©§§¦©¦§©¥¨

(e ,b '` mikln)"Laal lkA" didIW ,zFaaNd xXiil EpiidC , §¨¦§©§§©¥©§¨¤¦§¤§¨§¨§
(d ,e mixaC)oFilrdÎoFvx iENiB KWnEIW ,"Lixvi ipWA" ± §¨¦¦§¥§¨¤¤§¨¦¨¨¤§

didi rxdÎxvId ENit`W cr ,dHn dHnl `EdÎKExÄ§©¨©¨©¤£¦©¥¤¨¨¦§¤
`iitMz` zpigaA'29כּו: . ¦§¦©¦§©§¨
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כ"ט). ּפרׁשה אמֹור, רּבֹות, ב'. רס''ז, ּפקּודי, ב'. קכ''א, נׂשא, א'. ְֱֵַָָָָֹער''ה,

הוי"ה 21. אבה "ולא הּמתחיל ּדּבּור סֹוף מּזה: ּׁשּנתּבאר מה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ(ועּיין
יכּפר"). הּזה בּיֹום "ּכי הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף ּבלעם". אל לׁשמֹוע ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹאלקי

.22"c`n dlFcB dgnU idYe . . zFMQa EaWIe zFMq . . EUrIe"](fi ,g dingp). ©©£ª©¥§©ª©§¦¦§¨§¨§Ÿ§¤§¨

"dlFcb dgnU mgOU miwl`d iM EgnUIe"(bn ,ai mW).[ ©¦§¨¦¨¡Ÿ¦¦§¨¦§¨§¨¨

.23mr zixU iM l`xUi m` iM LnW cFr xn`i awri `l" :hk ,al ziW`xA)§¥¦Ÿ©£Ÿ¥¨¥¦§¦¦¦§¨¥¦¨¦¨¦

.("miwl ¡̀Ÿ¦

לטהר".24. הּׁשמים "ּוכעצם ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹועּיין

.25(fi ,gq miNdY)§¦¦

כליה".26. ּתעּדה "וכּכּלה ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָועּיין

.27.[Fl lFki oi`]¥¨

ּבּפסּוק 28. ּבאסּתר, ּברּבֹות, `)(ועּיין ּבימי":(`, d'"ויהי `Ed" ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָ
ux`d lkA ,Epiwl`"eihRWn(f ,dw miNdY)±eingx zCOW ¡Ÿ¥§¨¨¨¤¦§¨¨§¦¦¤¦©©£¨

mlFrl. §¨
ּתּפדה"). ּבמׁשּפט "צּיֹון ּפסּוק על ּׁשּנתּבאר מה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָועּיין

ּבקֹול"29. תׁשמע "ּכי הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּׁשּנתּבאר מה bi,ועּיין mixaC) ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָ§¨¦

(hi"אלקי ה' ּבעיני הּיׁשר "לעׂשֹות ּבענין ,.(mW) ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָֹ¨



c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

אלקים ÚÓÂ˙‰(ו) ברא בראשית מ"ש להבין יש
אלקים  בשם הי' הבריאה שעיקר דמשמע
במדה"ד  לברוא במח' עלה בתחלה רז"ל וכמ"ש דוקא
כידוע  בינה בחי' שהוא כידוע אלקים שם שהוא
עד"מ  כמו כו' ואימא אמר דאבא בזוהר וכמ"ש
וז"ש  כו' הבונה הוא שהאומן לבנות לאומן המצווה

כ  בית יבנה עשית בחכמה בחכמה כולם מ"ש וכן ו'
למטה  שבאדם כמו שזהו וידוע כו'. דוקא בבינה
תמצא  מאין והחכמה כמ"ש אין נקרא החכמה שנקודת
בשכל  ליש מאין מתפשטת דחכמה זאת נקודה ובחי'
אלקים  ברא דחכ' בראשית והיינו בבינה. ומח' והשגה
המדות  ונולדו נמשכו בינה ומבחי' דבינה מח' בבחי'
מדות  ו' בחי' שהן בראשית ימי ו' כללות והן כו' חג"ת
שהוא  בינה מבחי' לגילוי ההעלם מן שיצאו כו' דחג"ת
אור  יהי אלקים ויאמר אח"כ שא' וזהו אלקים בחי'
וע"כ  אור שנקרא החסד בחי' שהוא הא' ביום שזהו
טוב  כי האור את אלקים וירא טוב בחי' בו נאמר
וכן  כו' וחסד טוב אך כמ"ש הוא א' ענין וטוב שהחסד
בבחי' הוא הב' ויום וכה"ג. מחיים חסדך טוב כי
הג' ויום כו'. רקיע יהי אלקי' ויאמר כמ"ש הגבורה
יהי  במ"ש והוא מחו"ג שכלול הת"ת מדת בבחי' הוא
שהוא  דוימ"ב הו' יום עד כו' השמים ברקיע מאורות
ונקראו  כו'. המל' בחי' הוא השבת ויום היסוד. בבחי'
הוא  הללו המדות ששרש לפי דוקא בראשית ימי ששת
דבראשית  מאמר והוא ראשית שנק' החכמה בבחי'
שנחלק  אלא להבראות יכול א' דבמאמר רז"ל כמאמר
בחי' הן שבוימ"ב הללו מדות ו' ובחי' כו'. לי"מ
עד  עלמא דהוה שנין אלפי שיתא לכל כלליים מקורים
בזוהר  במ"ש כידוע בכלל השבת יום שנקרא הז' אלף
כו' בששת א' ולא כו' ה' עשה ימים ששת כי ע"פ
כו'. עשה אשר לכל מקוריים הן אלו ימים דו' משום
ו' שהן כו' אתמול כיום בעיניך שנים אלף כי וכמ"ש
שנה  אלף יום מכל שמסתעף דאצילות עילאין יומין
מקור  הא' ביום אור יהי מאמר ולפ"ז כו'. ומקום בזמן
וכמו  החסד בבחי' שהיו הראשונים שנה לאלף כללי
ויום  כו'. בחסדו ניזונין היו אנוש של דורו דגם שא'
השניים  שנה לאלף מקור הוא רקיע יהי במאמר הב'
כו'. ה' וינחם וא' המבול הי' שבו הדין בבחי' שהיו
לאלף  מקור מחו"ג שכלול הת"ת בבחי' שהוא הג' ויום
בנין  הי' ובסופו מחו"ג שכלולה מ"ת הי' שבו השלישי
שהוא  נצח בבחי' הוא הד' וביום כו'. דשלמה בהמ"ק

טובה  רוב בו שהי' הד' לאלף מקור החסד של ענף
ואלף  כו' בתתכ"ח שני ובית ב"ר חורבן עד וב"ש בב"ר
שבבחי' הששי אלף עד כו' גבורות שרובו בהוד הה'
בבחי' היו דוימ"ב המדות בחי' והנה כו'. יסוד
במדרגתו  מיוחד הי' ויום יום דכל מזה זה ההתחלקות
יומא  דכל בזוהר וכמ"ש בו שהי' ה' ופעולת במלאכתו
והתכללות  וקשר חיבור הי' ולא כו'. בעבידתי' ויומא
וראייה  לחסד. ומדין לדין מחסד כמו חבירו ליום מיום
החסד  בבחי' רק הי' הא' שביום רואים שאנו ממה לזה
שהי' במה וגם שבחכ' החסד בחי' שהוא אור יהי במא'

ובי  האור בין ההבדלה בחי'בו מצד רק זה גם החושך ן
טוב  שנק' האור גילוי להיות המביא שהוא החסד
אלקי' ויבדל ע"כ טוב כי האור את אלקים וירא כמ"ש
משתמשין  וחושך אור שהיו וכמארז"ל כו' האור בין
אלקים  ויקרא ביניהן והבדיל שחלק עד בערבוביא
ההעלם  בחי' הוא שהחושך (לפי כו' יום לאור
הוא  וחסד דחכמה האור ולהעלים להסתיר והצמצום
שאין  טוב כי בו א' ע"כ והסתר ההעלם מן גילוי בחי'
מן  באור יתרון יש זה ומטעם כלל וצמצום דין בחי' בו
בבחי' הכל הי' הב' וביום במ"א) וכמ"ש כו' החושך
כו' רקיע יהי במא' הגבורות דבחי' והצמצום הדין
מ"ע  בין הבדלה ולעשות ולהסתיר להעלים שהוא
היו  כו' להבדיל הרקיע את שעשה קודם שבתחל' ומ"ת
בשביל  הי' זה מ"ת שנבדלו ומה יחד כלולי' ומ"ת מ"ע
ח"ת  בבחינת האלקית שפע צמצום להיות שיוכל
הג' וביום כו') בחוץ דחכמות (בדרוש במ"א כמ"ש
במדה  הי' הרי זה גם כנ"ל דחו"ג התכללות בו שהי'
דוימ"ב  מדות דו' ומדה מדה כל עד"ז וכן כו' ושיעור
אלפין  בו' שלהם הסתעפות מבחי' שנראה כמו הללו
כנ"ל  החסד בבחי' הכל הי' הא' שנה דאלף כו' שנין
דיעה  יש אך וד"ל. כו' הדין בבחי' הכל הי' הב' ובאלף
מזה  זה כלולים היו דוימ"ב הללו מדות ו' שכל להיפך
בו' שנראה וכמו כו' אומר יביע ליום יום וכמ"ש דוקא
הדין  מבחי' גם הא' דאלף בחסד שהי' שנים אלפים
ב' והנה כו'. החסד מבחי' גם הב' דאלף ובגבורה
דבחי' מדריגות ב' דהיינו אמת שניהם הללו דיעות
הן  הרי דתוהו המדות דבחינת התיקון. ובחי' התוהו
וימלוך  בז"מ כמ"ש דוקא מזה זה ופירוד בהתחלקות
בבחי' הן דתיקון המדות ובחי' כו' זת"ז שהן כו' וימת
דתיקון  מ"ה שם בענין כידוע דוקא זע"ז ההתכללות
המחלוקת  כללות ענין (וזהו כו' היושר בבחי' שהוא
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בבחי' היינו ברא בקדמין ת"א שלפי לתי"ר ת"א שבין
שברצון  מדות שהן בכלל קדם ימי שנק' דתוהו המדות
מזה  זה בהתחלקות שהן החכמה מן שלמעלה הקדום
בחי' והוא שבכתר בינה בחי' רבתי בי"ת והוא דוקא
תי"ר  ולפי כנ"ל. כו' אלקים ויאמר א' שע"ז דתוהו ס"ג

המדות  בבחי' שהוא דתורה בחכמ' שהוא בחוכמתא
בי"ת  והוא דוקא זע"ז ההתכללות בבחי' הן דתיקון
המדות  בחי' דלאחר אמת. ושניהם כנ"ל. דבראשית
לברר  דתיקון דחכמה מ"ה שם בחי' נמשך ס"ג שבבחי'

דתוה  למדות וד"ל):ולתקן כמשי"ת ו

miwl` `xa ziy`xa
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

mi`Fx Ep`W dOn lWn Kxc lr oaEi oiprd xE`iaE¥¨¦§¨¨©¤¤¨¨¦©¤¨¦
,WtPd zFgM iAbl oM mB mipFW miWEal zEWAlzd iEPiW¦¦§©§§¦¦©¥§©¥Ÿ©¤¤
.WtPd gkA iEPiW milrFR miWEaNd iEPiW oi` ok FnMW¤§¥¥¦©§¦£¦¦§Ÿ©©¤¤

lFl WIW :dAxd zFk`lnA mkg `EdW mc` ,lWn §¨¨¨¨¤¨¨¦§¨©§¥¤¥
daizMd zk`lnA mMgzdlE aFYkl lkUe dnkg̈§¨§¥¤¦§§¦§©¥¦§¤¤©§¦¨
mMgzdl drici oM mB FlkUA Wie ,DixEA lr DzFUrl©£¨©§¨§¥§¦§©¥§¦¨§¦§©¥

.zFk`ln x`WA `vFIke xEISde dbix`d zk`lnA¦§¤¤¨£¦¨§©¦§©¥¦§©§¨

WIW FnM ,mzEdnA FGn Ff zFTElg zFk`lOd dPde§¦¥©§¨£¦§¨¨§¤¥
lrFRWkE ,dbix`d zEdnl daizMd zEdn oiA Wxtd¤§¥¥¨©§¦¨§¨¨£¦¨§¤¥
oi` i`CEW iR lr s`e ,FlkVn gM KWnp ± dk`lOd©§¨¨¦§¨Ÿ©¦¦§§©©¦¤©©¥
Wxtdd zAiq ,df lM mr ,l"PM FlkUA mWBd zEdn̈©¤¤§¦§©©¦¨¤¦©©¤§¥
,mlrFRd lkVd zEdnA dNgY dEdzi mdipiAW¤¥¥¤¦§©¤§¦¨§¨©¥¤©£¨
dk`lnle dl zcgEiOd dlMUd KWnEi Ff dk`lnNW¤¦§¨¨§©©§¨¨©§¤¤¨§¦§¨¨

.zFk`lOd EPYWi okle ,zxg` dlMUd KWnEi zxg ©̀¤¤§©©§¨¨©¤¤§¨¥¦§©©§¨

dvFx ,WOn mipFW zFgM mdW xnFl xWt` i`e§¦¤§¨©¤¥Ÿ¦©¨¤
`Ed daizkA dlMUd `ivnOd lkVd gMW ,xnFl©¤Ÿ©©¥¤©©§¦©§¨¨¦§¦¨
FnkE ,dbix`A zFlMUd `ivnOd gMn xg` zEdn̈©¥¦Ÿ©©©§¦©§¨©£¦¨§
mc` ipaA WIW mi`Fx Ep` xW`n dxF`kl d`xPW¤¦§¤¦§¨¥£¤¨¦¤¥¦§¥¨¨
`le zg` dk`lnA mMgzdl FlkU zNEbq df ,miwENg¦¦¤§©¦§§¦§©¥¦§¨¨©©§Ÿ
itl EdGW xn`pe ,Ktidl dfe ,llM zxg` dk`lnA rcFi¥©¦§¨¨©¤¤§¨§¤§¥¤§Ÿ©¤¤§¦
KiIXd gM EpOn xqge Ff dk`lnl cgEin FlkVW¤¦§§¨¦§¨¨§¨¥¦¤Ÿ©©©¨

;zxg` dk`lnl¦§¨¨©¤¤

FnM `Ede ,`Ed cg` ± lkVd gM iM ,zn`A Fpi` dGW¤¤¥¤¡¤¦Ÿ©©¥¤¤¨§§
lFkIW ,EpOn mikWnPd zFlMUdd iAbl "ilEId"¦¦§©¥©©§¨©¦§¨¦¦¤¤¨
mc`WM ,mi`Fx Ep`W FnkE .dvxIW dn lkA mMgzdl§¦§©¥§¨©¤¦§¤§¤¨¦§¤¨¨
drWAW WiBxn Fpi` ,zFk`lOd 'a zFUrl lkEi cg ¤̀¨©©£©§¨¥©§¦¤§¨¨
gMn KWnp zxg`AWe df gMn KWnp Ff dk`ln dUFrW¤¤§¨¨¦§¨¦Ÿ©¤§¤¨©¤¤¦§¨¦Ÿ©

.FAW dnkg gM `Ed ,cg` gMn lMd `N` ,xg ©̀¥¤¨©Ÿ¦Ÿ©¤¨Ÿ©¨§¨¤

cg` lkVd gMX ,zn`A oM `Ed oiprd xTir K ©̀¦©¨¦§¨¥¤¡¤¤Ÿ©©¥¤¤¨
`xwpe ,mlFrAW zFlMUdd lM lFrtl FgkA WIW ,`Ed¤¥§Ÿ¦§¨©©§¨¤¨¨§¦§¨

"ilEId"94,eil` "WEal" FnM `Ed FA mMgzOW oiprde , ¦¦§¨¦§¨¤¦§©¥§§¥¨
ptl mipzFPWkEliMUdl Epiide .FA WAlzn ± df WEal ei §¤§¦§¨¨§¤¦§©¥§©§§©§¦

x`FY itlE ,lWn Kxc lr FA dvFxWM daizMd zk`lnA¦§¤¤©§¦¨§¤¤©¤¤¨¨§¦©
KxC lr daizkl micgEin zFlMUdd Eidi KM ,WEaNd©§¨¦§©©§¨§¨¦¦§¦¨©¤¤
EdGW ,dbix`l zFcgEiOd zFlMUdd on mipFW ,lWn̈¨¦¦©©§¨©§¨©£¦¨¤¤
zcgEin dNErR cg`e cg` lMn KWnEi okle .xg` WEal§©¥§¨¥§©¦¨¤¨§¤¨§¨§¤¤
Fnvr lkVd iAbl ,df lM mre .miWEaNd iiEPiW zngn¥£©¦¥©§¦§¦¨¤§©¥©¥¤©§
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c"agרסח i`iyp epizeax zxezn

.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

ÌÓ‡ שיוכל עד כ"כ הבשר מעלת שגדלה לפ"ז הנה
רצה  לא מדוע אש, ברשפי אהבה בחי' להוסיף
לי  מאין שאמר הבשר במדריגת א"ע להשפיל משה
גם  הבשר במדריגת גם רצה שלא צ"ל שע "כ בשר.
וא"כ  דיעה דור הי' המדבר דור שהרי הבירור, לאחר
אלא  בשר, לאכול אסור דע"ה למארז"ל להשוותם א"א
בזה, רצה לא הבירור שלאחר בשר בבחי' שגם הכוונה
היא  אש ברשפי אהבה בחי' הלא רצה, לא למה וצ"ל
מילתא  משה שלגבי שצ"ל אלא גבוה. ומדריגה בחי'
ומדריגת  מעלת גבהה באמת כי והיינו היא, זוטרתא
שגבוה  בעצם ביטול בחי' מ"ה ונחנו בבחי' שהי' משה
שגם  ואם דבשר, אש דרשפי הביטול מבחי' הרבה
גבורות  בחי' זהו אמנם גבורות, בחי' ג"כ יש במדריגתו

לאחר  גם הבשר מבחי' נעלה מאד שגבוהים דאבא
שיושפל  היתכן בשר לי מאין שא' וזהו כו'. הבירור
אין  החכ' שנק' תמצא, מאין החכ' בחי' הוא אין מבחי'
להנחיל  כמ"ש יש שנק' דבינה היש בחי' לגבי גם

כו'. דבשר הגבורות בחי' נגד וכ"ש יש, אוהבי
Í‡ בשר כל יבוא כתי' לע"ל והרי כן אינו באמת

בחי' שגם יהי' העיתי' מן שבעת להשתחוות
ביטול  בחי' השתחוואה לבחי' יבוא הבשר ומדריגת
הראש  בהרכנת ההשתחואה שהו"ע דחכ' פנימי
ג"כ  דאו"א המוחין ביטול שהוא ורגלים ידים ופישוט
חדש  מידי והי' בסד"ה בלק"ת ע' במ"א, כמ"ש
ותרי"ג  (דתרכ"ב מקדש לי ועשו ובד"ה בחדשו,

באריכות).
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dceard qxhpew

,dPdCoix` sx`c dNgYA18xzFi xEng `EdW xaC §¦¥©§¦¨©§©¦¨¨¤¨¥
(l"PM miwECwce zFxnEgA lMd)FnvrA lrFR xW`ke , ©Ÿ§§§¦§¦©©§©£¤¥§©§

xaC `EdW oipr cFrl KM xg` `A `Ed ixd ,dGd xaCd©¨¨©¤£¥¨©©¨§¦§¨¤§©
.xzFi `xnEge wECwC¦§§§¨¥

FzcFar caFr xW`M ,ziYin` dcFarA `Ed oke§¥©£¨£¦¦©£¤¥£¨
cnFr `EdW ,ale gFnA zpeEknE diEvxd dcFardA§¨£¨¨§¨§¤¤§©§¥¤¥

`BxC dfi`Aoipr ` iiA qrRr hl`d xr)19Fl zRki` f` ,( §¥¤©§¨¤©§¤¤©©¦§¨¨¦§©
wCwcl dvFxe ,miwECwCde zFxnEgd ipipr zn`A¤¡¤¦§§¥©§§©¦§¦§¤§©§¥
dn FnvrA wcwcn `Ed f`e ,Fnvr WCwlE FnvrA§©§§©¥©§§¨§©§¥§©§©
zn`A Fl zRki` dGd xaCdW ,Fzbixcn itl Fl iE`xW¤¨§¦©§¥¨¤©¨¨©¤¦§©¤¡¤

)K"`f i"czn` ` hin rw`h mr hx`20.( ¦©©§¤©¤¦©¡¤

Fl zRki` `l ,ziYin`A Flv` `Ed oiprd xW`ke§©£¤¨¦§¨¤§©£¦¦Ÿ¦§©
FzbixcOn `lirNW xECid F` `xnEge wECwC xaC§©¦§§§¨¦¤§¥¨¦©§¥¨
.zn`A Fl zRki` FzbixcnA `EdW dn la` .oiicr£©¦£¨©¤§©§¥¨¦§©¤¡¤

,xzFi dlrp oiprl `Fal FzxiWkn dGd xaCd zYin`e©£¦©©¨¨©¤©§¦¨¨§¦§¨©£¤¥
ipiprdA dNrznE ,FzcFar mvrA mb dNrzn iM¦¦§©¤©§¤¤£¨¦§©¤§¨¦§§¥

.xzFi mixECidaE ,Fnvr lr miwECwC¦§¦©©§§¦¦¥
Fpi`e wqtp Fpi`W mEIwaE ,FWtpA zn`A `Ed lMde§©Ÿ¤¡¤§©§§¦¤¥¦§¨§¥
mixTir mipiprM Flv` dOde ,miPnGdn onfA lHAzn¦§©¥¦§©¥©§©¦§¥¨¤§§¦§¨¦¦¨¦

Fari `NWaSnE cnrn dfi`A mFlWe qg mdilr x ¤Ÿ©££¥¤©§¨§¥¤©£¨©¨
dNrznE ,zn`A FWtp KMCfnE oTYzn df lkaE .didIW¤¦§¤§¨¤¦§©¥¦§©¥©§¤¡¤¦§©¤

.'Ek zilrpe DFab dbixcnA df ici lr©§¥¤§©§¥¨¨©§©£¥
dlrnNW dn mb ,Fl zRki` xaC lM xW`M la £̀¨©£¤¨¨¨¦§©©©¤§©§¨

.zn` Fpi` df ixd ,FzbixcOn¦©§¥¨£¥¤¥¡¤
FNW zExxFrzdd cSn dfA dvFx `Ed drW itNW mbd)£©¤§¦¨¨¤¨¤¦©©¦§§¤
inipR WBxd zpigaA zn`A df oi` la` ,FNW siTOd zpigaA¦§¦©©©¦¤£¨¥¤¤¡¤¦§¦©¤§¥§¦¦

zn`A rw`h mdi` hx` q`c f`)21drW itl wx `Ed oM lre ,( ©¨©§¦©¤¤¡¤§©¥©§¦¨¨
ok `lC .l"Pd oFvxd mb wqtp ± zExxFrzdd wqtPWkC .calA¦§©¦§¤¦§©©¦§§¦§©©¨¨©©§Ÿ¥
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רסט c"ag i`iyp epizeax zxezn

Wi `l ixd inipR zExxFrzddW mbdW ,ziYin` dcFarA `Ed©£¨£¦¦¤£©¤©¦§§§¦¦£¥Ÿ¥
ipRn ,mlFrl wqtp Fpi` dGn dNErRd mFwn lMn ,mFId lM̈©¦¨¨©§¨¦¤¥¦§©§¨¦§¥

zn`A rw`h hx` mdi` liiee) zn`A Fl zRki`W22.( ¤¦§©¤¡¤©¦©§©¤¤¡¤

dcFard zrA zn` `EdW ipRn ,`Ed xaCd cFqie¦©¨¨¦§¥¤¡¤§¥¨£¨
dNErRd mb oM lr ,(ziYin` `id zExxFrzddW Epiid)©§¤©¦§§¦£¦¦©¥©©§¨
x`Wp zExxFrzddn mWFx oM mB ,oM lre) ziYin` `id¦£¦¦§©¥©¥¤¥©¦§§¦§©
zExxFrzdd xW`M la` .(cg` oipr lMde ,mFId lM lr©¨©§©Ÿ¦§¨¤¨£¨©£¤©¦§§
FnkE ,mWFx mEW dPOn x`Wp `l oM lrC) ziYin` Dpi ¥̀¨£¦¦§©¥Ÿ¦§©¦¤¨¤§
drW itl wx `id dNErRd ± ('e wxR lirl x`AzPW¤¦§¨¥§¥¤¤©§¨¦©§¦¨¨

.cIn zwqtpe§¦§¤¤¦¨

,mc` ipaA oi`Fx Ep`W dn dAiqPd `id z`fe§Ÿ¦©§¦¨©¤¨¦¦§¥¨¨
Epiid) `l minrtle mixingnE miwCwcn minrtNW¤¦§¨¦§©§§¦©§¦¦§¦§¨¦Ÿ©§
mitNgznE ,(KM minrtle KM minrtl `tEB cg` oiprC§¦§¨¤¨¨¦§¨¦¨§¦§¨¦¨¦§©§¦
lMnE ,drWl drXnE mFil mFIn mdipiprA miPYWnE¦§©¦§¦§§¥¤¦§¦¨¨§¨¨¦¨
hxree mr f`) wgFce xvin dfi`A mi`A xW`M oMW¤¥©£¤¨¦§¥¤¥©§©©¤§¤

orxrcp` mrc x`t bpii`23lkl miOCzn md ixd ,( ¥§©¤©§¤¤£¥¥¦§©¦§¨
.mixaCd milrdlE ripvdl milCYWn llM KxcaE .mc`̈¨§¤¤§¨¦§©§¦§©§¦©§©§¦©§¨¦
Flv` `EdW inC ;zn` Fpi`W ipRn `Ed df lke§¨¤¦§¥¤¥¡¤§¦¤¤§
Fpi` ,KtidlE) zlEGdn Fl xvi `le dPYWi `l ,ziYin`A©£¦¦Ÿ¦§©¤§Ÿ¥©¥©©§¥¤¥

.(dhilA KxcA xaCd dUFr¤©¨¨§¤¤§¦¨

mEXnC ,ziYin`d dcFard xCrd `Ed xaCd zAiqe§¦©©¨¨¤§¥¨£¨¨£¦¦§¦
,lMd zFvxl lFkie ,xaC mEW zn`A Fl zRki` `l df¤Ÿ¦§©¤¡¤¨¨§¨¦§©Ÿ
Epiid ,drW itl wx `Ede ;FzbixcOn dlrnNW dn mb©©¤§©§¨¦©§¥¨§©§¦¨¨©§
lFki siTOd zExxFrzdW zFidle ,zExxFrzdd zrA§¥©¦§§§¦§¤¦§§©©¦¨
dNw dcFar `idW) xaFre slFg cInE drW lkA zFidl¦§§¨¨¨¦¨¥§¥¤¦£¨©¨
miYrl l"Pd oFvxd xxFrzn oM lr ,(ziYin` iYlaE¦§¦£¦¦©¥¦§¥¨¨©©§¦¦

.cIn wqtpe zFaFxw§§¦§©¦¨

FzcFarAW EpiidC ,o`M x`AzOW otF`dA hxtaE¦§¨§¨¤¤¦§¨¥¨§©§¤©£¨
dvFx `Ed ixd ,ziwl`d WtpC dx`d zENBzd `ivFd¦¦§©¤¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦£¥¤

`A zn`d iM ,zn` df oi` la` ,lMd Fl zRki`edbxcdA §¦§©©Ÿ£¨¥¤¡¤¦¨¡¤¨§©§¨¨
Fzbixcn Kxr itlC ,DnvrA ziYin` `id `BxC lke ,`weC©§¨§¨©§¨¦£¦¦§©§¨¦§¦¥¤©§¥¨
dvFx xW`M la` ,l"PM FnvrA wCwcnE xingn `Ed dcFarA©£¨©§¦§©§¥§©§©©£¨©£¤¤

(zn` df oi` ± FzbixcOn dlrnl Fnvrn raFze§¥©¥©§§©§¨¦©§¥¨¥¤¡¤

dn xnFl dvFx ,Fzbixcn itl `EdW dn mb dPd¦¥©©¤§¦©§¥¨¤©©
Fnvr lr xingdl Kixv miwl` icaFrn cg`e cg` lMW¤¨¤¨§¤¨¥§¥¡Ÿ¦¨¦§©§¦©©§

Fl rbFp xaC didIW dfC ,Flv` zn`A Fpi` df mb ±©¤¥¤¡¤¤§§¤¤¦§¤¨¨¥©
zn`Aoix` xr'zn` `)24.oiicr Wi `l ± ( ¤¡¤©¤¤¤©¦Ÿ¥£©¦

mikixv dNgYn ixd ,cEOilA FnM `nbEcA df ixde©£¥¤§§¨§§¦£¥¦§¦¨§¦¦
mipipr cFnll lkEi KM xg`e ,mihEWR mipipr cFnll¦§¦§¨¦§¦§©©¨©¦§¦§¨¦
xW`M la` .caMd l` `Fai lTd onE ,milrpe midFab§¦§©£¦¦©©¨¤©¨¥£¨©£¤
xg`n ,FzYin`l FzF` rci `l ixd ,caMd on ligzi©§¦¦©¨¥£¥Ÿ¥©©£¦¨¥©©
,rcFi Fpi` lTd z` mbe ,dNgY lTd z` cnl `NW¤Ÿ¨©¤©©§¦¨§©¤©©¥¥©
KlFdW inA ok FnkE .o`Mn gxwe o`Mn gxw x`Wpe§¦§©¥¥©¦¨§¥¥©¦¨§¥§¦¤¥
,zn` Fpi` FzbixcOn dlrnNW dn ixd ,DiBxCn `lirl§¥¨¦©§¥£¥©¤§©§¨¦©§¥¨¥¡¤

e.zn` Fpi` oM mB ± FzbixcnAW dn mb §©©¤§©§¥¨©¥¥¡¤

oke)zEllM zpigaA zEppFAzdA caFrdA dcFarA `Ed §¥©£¨§¨¥§¦§§¦§¦©§¨
oipr dfi`A wifgn Fpi` `Ed mb ixdW ,'e wxR lirl x`AzPW¤¦§¨¥§¥¤¤¤£¥©¥©£¦§¥¤¦§¨
cnFrW xn`PW EpiidC ,FzcFarA xcq oi`X oMW lMnE ,zn`A¤¡¤¦¨¤¥¤¥¥¤©£¨§©§¤Ÿ©¤¥

;`Bxcl `bxcn KlFde Ff `BxcA§©§¨§¥¦©§¨§©§¨
`Ed ,biVn `EdW dOC ,ziYin` dcFarA wx KiIW dfC§¤©¨©©£¨£¦¦§©¤©¦
`Ed ixd ,xxFrzOW dnaE .inipR WBxdaE zn`A biVn©¦¤¡¤§¤§¥§¦¦§©¤¦§¥£¥
aExiw zpigaA m` ,`Edd oiprdA zn`A dvFxe zn`A xxFrzn¦§¥¤¡¤§¤¤¡¤§¨¦§¨©¦¦§¦©¥
dfi`A cnFr `Ed ixde ,'Ek oF`Ove `Fvx zpigaA F` zEwiacE§¥¦§¦©¨§¦¨©£¥¥§¥¤
,lrFtA FzbdpdA Fnvrn raFY `Ed df Kxr itlE ,zn`A `BxC©§¨¤¡¤§¦¥¤¤¥©¥©§§©§¨¨§©
Fl zRki`W ,zn`A `Ed df lke ,lrFtA oM bdpzn zn`AW F`¤¤¡¤¦§©¥¥§©§¨¤¤¡¤¤¦§©

Dpi`e ,wfFge swFzA Flv` `Ede ,zn`A xaCd25oke ,dPYWn ©¨¨¤¡¤§¤§§¤§¤§¥¨¦§©¤§¥
.'Ek `Bxcl `bxcn KlFd `Ed¥¦©§¨§©§¨

qrRr iiA hip hl`d xr) oipr dfi`A wifgn Fpi`W df la £̀¨¤¤¥©£¦§¥¤¦§¨¤©©§¦©¤¤
K`f `26WBxd FA oi`X oMW lMnE ,llM oiprd biVn Fpi` iM ,( ©©¦¥©¦¨¦§¨§¨¦¨¤¥¤¥¤§¥

ixd ,'e wxR lirl x`AzPW FnkE ,iYin` zExxFrzd `le inipR§¦¦§Ÿ¦§§£¦¦§¤¦§¨¥§¥¤¤£¥
zn`A xaC dfi`A dvFx Fpi` `liOnE ,`BxC dfi`A cnFr Fpi ¥̀¥§¥¤©§¨¦¥¨¥¤§¥¤¨¨¤¡¤

.DA wifgIW¤©£¦¨

ixd ,mipR lM lr dcFarA wQrzn FzFidl ,mFwn lMnE¦¨¨¦§¦§©¥©£¨©¨¨¦£¥
K` ;'Ek Fnvr WCwl ,aFh aSnE cnrnA zFidl zraFY FWtp©§©©¦§§©£¨©¨§©¥©§©
Dpi` mvrA driaYdW cSnE ,dbxcdde xcQd xCrd cSn¦©¤§¥©¥¤§©©§¨¨¦©¤©§¦¨§¤¤¥¨
orn hR`g) miqtFY ,zn`A xaCd Fl rbFPW DYin`l zn`A¤¡¤©£¦¨¤¥©©¨¨¤¡¤§¦©§¤

o` jif27cA (mixamilrpe midFabzFvxl xzFi lwpA iM ,`weC ¦¨¦§¨¦§¦§©£¦©§¨¦§¨¥¥¦§
wifgdNn ,zn`A `NW midFab mixaC (miYrl miIwl mbe)§©§©¥§¦¦§¨¦§¦¤Ÿ¤¡¤¦§©£¦
mipipr dOM miligzn oM lre ,zn`A la` dbixcnA KEnp xacA§¨¨¨§©§¥¨£¨¤¡¤§©¥©§¦¦©¨¦§¨¦
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c"agער i`iyp epizeax zxezn

.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miqxhpew - mixn`nd xtq

וטבע  צמצום – אלקים שם לעולם, רפואה – תשובה אלקיך. ה' עד כתוב מדוע שאלה:

‰·eL"קחּו ,ּבעֹונ כׁשלּת ּכי ,אלקי ה' עד יׂשראל »ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָֹ
להבין  וצרי כּו'. ה'" אל וׁשּובּו ּדברים ְְְְִִִִֶֶָָָָעּמכם
היה  ולכאֹורה ואלקים, הוי' הּׁשמֹות ב' מזּכיר ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלּמה
"לה' אֹומר ולּמה לה'", יׂשראל "ׁשּובה ּבאמרֹו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָמסּפיק
ועֹוד  כּו'. "אלקי הוי' עד "וׁשבּת ּכתיב וכן ,"ְְְְְֱֱֲִֵֶֶַַָָָֹֹאלקי
ּבזה  ּדיׁש ,"אלקי הוי' "עד אמרֹו מהּו להבין ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹצרי
כׁשלּת "ּכי אמרֹו ּומהּו הּדּיּוק, מהּו להבין וצרי ְְְְִִִִִַַַַָָָָָּדּיּוק,
להיֹות  צריכה לּמה טעם נתינת ׁשּזהּו ּדנראה ,"ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבעֹונ
לפי  הּוא "אלקי הוי' "עד ׁשּתהיה ּכזה ּבאפן ְְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּתׁשּובה
אל  וׁשּובּו ּדברים עּמכם "קחּו ּומהּו ,"ּבעֹונ כׁשלּת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָ"ּכי
הוי' אם ּכי "אלקי "לה' אֹומר אינֹו ּבכאן ולּמה ְְֱֲִִֵֵֶַָָָָָֹה'",
ּגדֹולה  ז"ל רּבֹותינּו אמרּו הּנה זה, ּכל ּולהבין ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָסתם.
"ארּפא  ׁשּנאמר לעֹולם רפּואה ׁשּמביאה ְְְְֱִֶֶֶֶַָָָָָָּתׁשּובה
אמרֹו מהּו להבין וצרי נדבה", אהבם ְְְְְֲִִֵַָָָָָָָֹמׁשּובתם
הּוא  העּקר ּדהלא לעֹולם, רפּואה מביאה ְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹׁשהּתׁשובה
חֹולה  נעׂשה החטא ידי ועל החֹוטא, ׁשהּוא ְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָהאדם,

לּצלן  חֹולים א רחמנא ׁשּיׁש ּדכׁשם הּנפׁש, ּבתחלּואי ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
חֹוטא  ׁשהאדם זה ידי ועל ּבנפׁשם, חֹולים יׁש ּכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּבגּופם
ׁשּלֹו, החטא וענין אפן ּכפי לּצלן רחמנא חֹולה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה
הּנה  חטא אׁשר חטאֹו על ּתׁשּובה עֹוׂשה ּכאׁשר ּכ ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָואחר
"ּגדֹולה  לֹומר לֹו היה ּכן ואם רפּואה, היא ְְְְִִֵַַָָָָָהּתׁשּובה
ּדתׁשּובה  אמרֹו ּומהּו לאדם", רפּואה ׁשּמביאה ְְְְְִִֶַָָָָָָָָּתׁשּובה
ענין  מהּו להבין ּוצריכים "לעֹולם", רפּואה ְְְְְִִִִִַַָָָָָמביאה
לעֹולם. רפּואה ׁשהיא הּתׁשּובה ׁשל ענינּה ּומהּו ְְְִִֶֶַַָָָָָָָעֹולם,
את  אלקים ּברא "ּבראׁשית ּכתיב ּדהּנה הּוא, הענין ְְְְֱִִִִִֵֵֵַָָָָֹא
ּכל  ּכֹולל ׁשמים הּנה וארץ ׁשמים הארץ", ואת ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּׁשמים
העֹולם  ּכֹולל וארץ הרּוחנּיים, העליֹונים ְְִִִֵֶֶָָָָָָָָהעֹולמֹות

אלקים, ׁשם ידי על הּוא וארץ ׁשמים ּדבריאת ְְְֱִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּתחּתֹון,
ההעלם  ענין ׁשהּוא והּצמצּום, הּדין מּדת הּוא ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹּדאלקים
ּוגבּורה, חסד הם ואלקים הוי' ׁשמֹות ּדהב' ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוההסּתר,
ּגבּורה  הּוא אלקים וׁשם ורחמים, חסד הּוא הוי' ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַָָָֹּדׁשם
ּוכמֹו והּגּלּוי, האֹור והסּתר העלם ענין ׁשהּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָוצמצּום,
ׁשמֹות  ּדהב' כּו', אלקים" הוי' ּומגן ׁשמׁש "ּכי ְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּכתּוב
ׁשהּוא  הּׁשמׁש, ּומגן הּׁשמׁש ּבדגמת הם ואלקים ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻהוי'
ׁשהּנרּתק  ּדכׁשם והינּו הּׁשמׁש, אֹור על המכּסה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַהּנרּתק
עליו, ּומסּתיר הּׁשמׁש אֹור על ּומעלים מכּסה הּׁשמׁש ְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָׁשל
על  ּומכּסה מעלים אלקים ׁשם הרי ּכזֹו ּבדגמא ְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֻהּנה

ּדׁשם אֹור כּו',הּגּלּוי אלקים" ּברא "ּבראׁשית וזהּו הוי', ְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָָֹ
אלקים  ׁשם ידי על הּוא העֹולמֹות והתהּוּות ְְְְֱִִִִֵֵַַַָָֹּדבריאת
על  ּולהסּתיר להעלים והּצמצּום הּדין מּדת ענין ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַׁשהּוא
העֹולמֹות  ׁשל התהּוּות אמּתית ּדהּנה הוי', ּדׁשם ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָהאֹור

והּיּו"ד מהּוה, הּוא ּדהוי' הוי', מּׁשם י')הּוא ּדׁשם (האֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָ
"ּככה  ׁשּכתּוב ּוכמֹו ההתהּוּות, ּתמידּות על מֹורה ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָהוי'
הּוא  כן ּוכמֹו ּתמיד, עֹוׂשה הּוא ּדכן אּיֹוב", ְְֲִִֵֵֶֶַָיעׂשה
על  ּדמֹורה ּבתחּלתֹו ּביּו"ד ׁשהּוא הוי', ּדׁשם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָּבכתיבתֹו
ידי  על הּוא ּבפעל ׁשההתהּוּות רק ההתהּוּות, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַֹּתמידית
מתעּלם  הוי' ּדׁשם והּגּלּוי ׁשהאֹור והינּו אלקים, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשם
הּמתעּלם  הּׁשמׁש אֹור ּכדגמת אלקים ּבׁשם ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַַֹֻּומסּתּתר
ּבגימטרּיא  ּד"אלקים" וזהּו הּנרּתק, העלם ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּבתֹו

"נאטּור" העֹולם ּבלׁשֹון הּנקרא הּוא ב "הּטבע" וענינֹו , ְְְְִִִֶַַַַָָָָ
עד  הּטבע ּבלבּוׁשי ּכ ּכל נׁשקע האלקי והחּיּות ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשהאֹור
ׁשהּמים  ּבמים הּנׁשקע ּדבר ּוכמֹו ּכלל, ונּכר נראה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ולכן  ּכלל, נראה ׁשאינֹו ּופּנה צד מּכל אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּקיפים
האלקי. אֹור על ּומעלים ׁשּמכּסה לפי טבע ּבׁשם ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹנקרא

אלקות  הוא עצמו שהטבע לגלות כדי העלם, מלשון עולם

e‰ÊÂ ׁשהאֹור והינּו והסּתר, העלם לׁשֹון הּוא עֹולם, ¿∆ְְְְְְֵֵֶֶֶַָָ
הּוא  ּבפרט הוי' וׁשם ּבכלל האלקי ְְְְֱֲִִִֵַַָָָָָֹוהחּיּות
הּדין  מּדת ׁשהּוא אלקים ּבׁשם ּומסּתּתר ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַֹמתעּלם
התהּוּות  ּומקֹור ׁשרׁש הּוא זה וצמצּום ְְְְְְִִִֶֶַַֹוהּצמצּום,
ויּובן  אלקּות. הּוא עצמֹו ּדטבע הּטבע, וׁשרׁש ְְְְֱֶֶֶַַַַָָָֹֹהעֹולמֹות

ּבּים, ּכמֹו רּבים ּבמים הּנטּבע ּדבר מׁשל, ּדר על ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָזה
מיּבעי  ּדלא ּופּנה, צד מּכל אֹותֹו מּקיפים הּמים ג הרי ְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָ

נראה, אינֹו ּדגם אּלא ּדבר, איזה ׁשם ׁשּיׁש נּכר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאינֹו
אדם  ּוכמֹו ּפעּלה, איזה ׁשּפֹועל הּוא ההּכרּות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻּדענין

ּבּת ּכּמה ּבין הּנּכר ּבית אֹו אנׁשים ּכּמה ּבין ים,הּנּכר ֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
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ּבתֹו הּנׁשקע ודבר רׁשם, איזֹו ׁשּפֹועל הּוא ההּכרּות ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהרי
זֹו ּדלא ּופּנה, צד מּכל אֹותֹו מּקיפים הּמים הרי ְֲִִִִִִֵַַַַַַָָֹהּמים
הּוא  וכן ּכלל, נראה אינֹו ּדגם אּלא נּכר, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבלבד
ּדׁשם  אֹור והּגּלּוי ּבכלל ׁשּבעֹולם אלקי וחּיּות ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָֹּבהאֹור
ׁשהּמים  זה ּדהּנה הּטבע, ּבלבּוׁש ׁשּמתלּבׁש ּבפרט ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהוי'
לעצם  נֹוגע זה אין הרי ּבהם הּנמצא הּדבר את ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּקיפים
אין  הרי הּמציאּות ּדלעצם והינּו ּכלל, הּדבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָמציאּות
הּמֹונע  ּדבר ׁשּיׁש אֹו מציאּותֹו נראה אם ּכלל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהפרׁש

מּנּה ּדהּנפקא נּכר, מציאּותֹו ׁשאין רק ד ּומסּתיר הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָ
אֹותֹו, רֹואין הּכל הרי ּגלּוי הּוא ּדכאׁשר הרֹואה, ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹלגּבי
ונּכר  נראה אינֹו הּמים ּבתֹו ונׁשקע נטּבע הּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָוכאׁשר
ּכלל, ׁשּנּוי אין הרי מציאּותֹו ּבעצם אבל הרֹואה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָלעין
ּבפרט, הוי' וׁשם ּבכלל האלקי וחּיּות ּבאֹור הּוא ְְְְְְֱֲִִִֵֵַָָָָָֹוכן
הּנקרא  הּטבע העלם ּבתֹו ּומסּתּתר מתעּלם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשהּוא

והחּיּות ה "נאטּור" האֹור ּבענין יתרֹון הּוא ּבזה אמנם . ְְְְְִִֶַַַַָָָָ
על  המכּסים הּמים לגּבי עליו המכּסה והּטבע ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָֹהאלקי
הּמים  ּבתֹו הּנטּבע ּדבר הרי ּדׁשם ּבהם, הּנמצא ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּדבר
ּבהאֹור  ּכן ּׁשאין מה נבּדלים, ּדברים ב' הם עצמן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָוהּמים
וענין  ּדבר ׁשהם עליו המכּסה והּטבע האלקי ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹוהחּיּות
איז  אליין נאטּור אלקּות, הּוא עצמֹו ּדטבע לפי ְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹאחד,
אנגעטאן  זי האט ּגעטלעכקייט וויילע ְְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּגעטלעכקייט,

נאטּור  העצמי ו אין מהּותֹו הּוא ּדבר ּבכל הּטבע ּדענין , ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָ
זיינע, טבעית ּדי איז זא יעדער אין הּטבעית, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָוהנהגתֹו

הנהגה  טבעית'דיקע זיין אּון העצמי מהּותֹו איז ,ז ּדאס ְְְִִִִִֶַַַַָָָָ
להיֹותֹו אמנם אֹור, ׁשהּוא העצמי ּדמהּותֹו הּׁשמׁש ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָּוכמֹו
ּבאֹו להאיר ענינֹו אבל מאֹור, נקרא ּכן על עצמי, ר אֹור ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָ

עליה", ולּדרים לארץ "הּמאיר ּוכמאמר ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּמאיר,
למערב, מּמזרח הֹול סֹובב ׁשהּוא הּטבעית ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָוהנהגתֹו
הּוא  וכן ּדוקא, ּדרֹום ּדר הּוא למערב מּמזרח ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָוסּבּובֹו
הּמאֹורֹות, את האלקים ּברא אׁשר הראׁשֹון מּיֹום ְֱֲִִִִֶֶַָָָָָֹּתמיד
זה  הארץ על להאיר הּׁשמים ּברקיע האלקים אֹותם ְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹוּיּתן

צּדיק  ות"ר אלפים הּׁשמׁשח ה' ויֹום יֹום ּבכל הּנה ׁשנים, ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּדרֹום  ּדר הֹול וסֹובב ּבּמערב וׁשֹוקע ּבּמזרח ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָזֹורח
הּכח  על מֹורה ּגּופא ּדזה עליה, ולּדרים לארץ ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּומאיר
ּבענין  ּבארּכה אחר ּבמקֹום ׁשּמבאר ּוכמֹו ׁשּבזה, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻהאלקי
אלקּות  הּוא ׁשּבֹו ׁשהּטבע ויצּור נברא ּבכל הּוא וכן ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָֹזה,
הּמים  ּבתֹו הּנטּבע הּדבר ּכדגמת ׁשּזהּו אּלא ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמּמׁש,
ּבלבד. הּׂשכל ּבעיני רק ּבׂשר ּבעיני אֹותֹו רֹואה ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשאין
ּדברי  ׁשּיׁשנם ּבמּוחׁש רֹואין אנּו הרי אנֹוׁשי ּבׂשכל ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָוהּנה
ּבא  הּוא הּׂשכל אמּתית על הּמֹופת אׁשר וׂשכל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחכמה
המאּמת  מֹופתם אׁשר ׂשכלים ויׁשנם מּׁשּוׁש, ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמֹופת
ּבעיני  ּבראּיה ּגם אֹו ּבמּׁשּוׁש ׁשּיבֹוא אפׁשר אי ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָאֹותם
ׁשהּוא  עֹולם וזהּו ּבלבד. הּׂשכל עין ּבראּית אם ּכי ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבׂשר
ועבֹודת  ּבהעלם, הּוא האלקי וחּיּות ׁשהאֹור ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹהעלם,
ּדטבע  האמת אל ולבֹוא ההעלם את לגּלֹות הּוא ְְְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהאדם

אלקּות. הּוא ְֱַֹעצמֹו
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· ‰ÓÈ˘¯88.
הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד עמי שלמד בשיעור
בשער  מ"ש להבין המאמר: לבאר סיים זה, בערב 
שיעור  (ב'תניא'). אחרון בקונטרס  פ"ב היחודים
סתם  תורה אבל האחרונה: הפיסקא היה הלימוד
לא  טבעית מסותרת מאהבה רק לשמה שלא שאינה
דסליק  רבן בית של תינוקות של פיהן מהבל גרעא

גמירא. עד  לעילא
שכתב  שמה הסביר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
ההבל  את מעלים הם שהמלאכים הזוהר בשם רבנו

רבן  בית של תינוקות כמעלת של הוא האצילות, עד

קדושה  בעלי הצדיקים ידי על הנעשים היחודים
המסודר  בסדר גופם והזדככות עצמם בהכנת וטהרה
'שער  ספר עמי ללמוד ויואיל הקבלה. בספרי
על  לחזור לי ויאמר בקצרה. ויבאר ה', פרק היחודים'
הענינים  עמי למד כבר אשר ואחר היטב, כולו הפרק
חיים' עץ וב'פרי חיים' ב'עץ בארוכה שם המבוארים

בוריו. על הלימוד דבר אדע אשר הוא חושב 
אאמו"ר  כ"ק הוד המשיך  אומר שרבנו מה
של  ההבל את מעלים שהמלאכים  לאמר הרה"ק
לומר  ומדגיש האצילות, עד רבן בית של תינוקות
בו  שאין ב"הבל הפירוש חטא, בו שאין הבל שהוא
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לך, שאספר קודש דברי יסוד פי על לבאר, יש חטא"
בתמימות, מדברים שהם דברים של הבל שהכוונה
של  בתמימות ומאמינים א אלף קמץ שאומרים  ָכמו
האותיות  שאר וכן א, אלף שקמץ שלימה  ָאמונה
אמונה  ומחמת מסיני, למשה מסורות הן והנקודות
באמרם  מלבם שיוצא ההבל הנה זו, ותמימה קדושה
בתכלית  טהור והוא חטא בו אין אלו, ואותיות תיבות

והקדושה. הטהרה
הפשוט  הפירוש על נוסף  דבר הוא זה פירוש והנה
מכל  טהורים עדיין להיותם חטא" בו שאין ב"הבל
בעצם  שהם מה זאת שלבד והיינו ועוון. חטא לכלוך
כלל, החטא ענין בהם שייך ואין עוון, מכל טהורים
של  והטהור הנקי ההבל גוף הרי זאת עוד הנה
תמימות  מצד נוספת מעלה עוד בו יש התינוקות
מסיני, למשה הנאמר ה' דבר שהוא הטהורה האמונה
ובתורתו  בה' הטהורה האמונה תמימות על־ידי אשר
למעלה  יחודים נעשים  בלבותיהם ונטועה הקבועה

העולמות. בכל
חטא" בו שאין ד"הבל זה, פירוש לפי אמנם
בתמימות  דברים באמרם הבא ההבל על הכוונה
בית  של בתינוקות רק אינו זה דבר הנה ובאמונה,
תורה  בדברי הדברים כאשר בגדולים, גם והוא רבן,
הרי  טהורה, באמונה בתמימות הם שמדברים ומצוות
יחודים  על־ידי־זה ונעשה חטא" בו שאין "הבל הם

העליונים. העולמות בכל
אאמו"ר  כ"ק הוד ממשיך  תרמ"ה חורף התחלת
רבה  בחלישות ול"ע ל"ע חשתי  דבריו את הרה"ק
במוסקבה  פרופסורים אצל הייתי בבריאותי.
הדיאגנוזה  את לקבוע יכלו לא והם ופטרבורג,
בוינה, הפרופסורים אל לנסוע לי ויעצו לחלישותי,

הימים. באותם מפורסם שם להם שהיה
כ"ק  של ה"אוהל" על לוינה נסיעתי לפני בהיותי,

וכ"ק  אאמו"ר אאמו"ר כ"ק לי אומר אאזמו"ר,
האדיטש, ניעז'ין, דרך אעשה לוינה שנסיעתי
בסדר  אתנהג הקודש אהלי ובכל ומז'יבוז', אניפאלי
לי  מסר  אאמו"ר כ"ק  שהוא ההשתטחות יחודי
באהלי  להשתטח שליחות עלי כשהטיל תר"מ, בשנת

אאזמו"ר. כ"ק קודש
אהלי  כל את לבקר בדרך שהיתי שבועיים
לי  שהורה כפי הקודש אהלי בכל והתנהגתי הקודש,

אאמו"ר. כ"ק

* * *

להעריך, אפשר שאי בוודאי שברוחניות, רוחניות
להעריך. מאד קשה גם־כן שבגשמיות רוחנית אפילו
לקנה־מדה  זקוקים שבגשמיות, רוחניות למדוד כדי

לגמרי. אחר
שבנפש  לרוחניות הכוונה שברוחניות, רוחניות
רוחניות  ולגבי קדושה, רוחניות שהיא האלקית,
בלבד  כ'משחק' רוחניות של הענין גם מהווה קדושה
להבין, יכול אחד כל הרי הרוחניות. של הקדושה לגבי
אנו  אין ברוחניות, מושגת השגה שום לנו שאין שאנו,
היא  שבעיקר שברוחניות הרוחניות למדוד יכולים

עצמית. וטהרה קדושה
נפש  של הרוחניות היא שבגשמיות, רוחניות
הנפש  לגבי גשמית היא המשכלת הנפש המשכלת.
הנפש  של הרוחניות גם זאת בכל אך האלקית.
שאי־אפשר  למרות אך למדוד, אי־אפשר המשכלת
אבל  באה היא שבגשמיות, הרוחניות את למדוד
המתגבר" ה"מעיין ומתחזק כללי, מסויים בהרגש

מיברך" מכיפי' בהתחזקות 89וה"נהרא המשכיל מכוח
ומושכלות  והסברים המצאות שמתגלים כזו, רוחנית

מופלאות.

* * *

באהלי  וההשתטחות הביקורים לי שנתנו מה
שנתיים  שבמשך מוגבל, בלתי עושר זה הקודש,
שזכיתי  ממה בהתרגשות נתון הייתי (תרמ"ה־תרמ"ו)
בראשית  רק השתטחות. באותה ולשמוע לראות
התחלתי   קרים  ביאלטה בהיותי תרמ"ו, חורף

בהתיישבות. לבוא
תרמ"ז, השבועות חג רואים", העם "וכל המאמר
שזכיתי  האמצעי, הרבי אב־הסבא, משל ביסודו הוא

תרמ"ה. בהשתטחות לשמוע
אי"ה  לך אספר השתטחות, באותה שאירע מה
אחד  דבר רק לך לספר ברצוני כעת הזמן, במשך
באהלי  בהשתטחות לשמוע שזכיתי הדברים משלושת
ב"הבל  השני לפירוש יסוד המשמש במז'יבוז', הקודש

חטא". בו שאין
על  לספר גם עלי היה הענין, שלשלימות למרות
היחודים' ב'שערי שלמדנו כפי ההשתטחות, אופן
כשיש  ובפרט בכלל, דרגות כמה בהשתטחות ישנן
התקשרות  של יחס או משפחה קירוב למשתטח
הזמן. במשך אי"ה לך אספר זה כל על אך פנימית,
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תכופות  מבקר שהיה הצהוב", "הכהן אודות נוספים פרטים לייב לדוד נודעו רב זמן כעבור
רבות  שנים ששימש סנדר, ר' בשם יהודי היה הצהוב" "הכהן שמרל. עם והתחבר באטינקה
והחל  כמלמד עבודתו את עזב לפתע וצדקנותו. בלמדנותו מפורסם היה שם בקליסק, כמלמד
ולעוררם  טובות מידות ישראל ילדי את ללמד במטרה יהודיות ועיירות ערים פני על לנדוד

הבורא. לעבודת

חש  עתה שנים. תשע לגיל הגיע יצחק, אברהם שבנו, עד באטינקה לגור המשיך לייב דוד
העביר  כך מהישיבות. באחת בנו את לחנך כדי יותר, גדולה בעיר לדור לעבור בנחיצות לייב דוד
נפתלי. ר' עמד שבראשה לישיבה בנו את ושלח לקליסק, מגוריו את הסוכות לאחר מיד לייב דוד

אביו. אצל למד הערב ובשעות ישיבה, באותה יצחק אברהם למד שנתיים במשך

לייב  דוד ויתומים. באלמנות לטיפול אביו של התמסרותו יצחק אברהם על עשתה רב רושם
יחף  מתהלך עני ילד כשראה ואומללים. עניים לאנשים לסייע מיוחד תפקיד בקליסק לעצמו ראה
יצחק  אברהם  ביד בלילה  אותו  ושולח נעליים זוג עבורו מתקין היה - קרועות בנעליים או
שהוא  לייב, שדוד אירע רבות פעמים הנצרך. של ביתו דלת ליד רואים באין שישאירו עלֿמנת
על  מוטלים שהיו עניים וחולים יולדות לאלמנות, אחר ומזון לחם בנו ביד שלח עני, היה עצמו

עליהם. עין ישים שאיש מבלי דווי ערש

דבר  לגלות לא מוזהר היה אך אביו, של צדקנותו מגיעה היכן עד היטב ידע יצחק אברהם
רבים  הבחינו - הסנדלר לייב דוד של מהותו על ידע לא בקליסק שאיש בשעה בה ברם, לאיש.
של  בנו הכול "בסך - לעברו מצביעים אנשים היו - נא" "ראו מצטיין. ילד הוא שילדו בכך

מצוין". ילד זאת ובכל פשוט, סנדלר

שאין  כך על בוכה היה בסתר מאוד. עליו העיקו יצחק אברהם לאוזני שהגיעו הדברים
שאין  הבריות לפני להכריז השתוקק אחת לא יפה. הכיר טיבו שאת אביו, את כראוי מעריכים
לשמור  אביו פקודת ליבו אל בשומו מכך התאפק אך חושבים, שהם כפי פשוט סנדלר אביו

עליו. לו הידוע את בסוד

שלחו  מכן לאחר נפתלי. ר' של בישיבתו גדולה בהתמדה יצחק אברהם למד שנים תשע
אברהם  למד סמרגון בישיבת תקופה . באותה הגדולות הישיבות אחת נמצאה שם לסמרגון, אביו
המהללים  הישיבה מראשי ובמכתבים לרבנות בסמיכה מצויד היה משם כשחזר שנים. שלש יצחק

הטובות. ומידותיו למדנותו על מאד אותו

האישים  לאחד עתה היה הוא ובצדקנות. בלמדנות עצמו לייב דוד והתעלה גדל הזמן במשך
הסודיות, בשליחויותיהם לקליסק, באים היו כאשר הנודדים. הנסתרים הצדיקים בין הבולטים
סנדלר  מאשר יותר הוא לייב שדוד בקליסק איש דעת על עלה לא אך בביתו, מתארחים היו

פשוט.

כיוון  פרנסה, אז חסרה לא לאביו ללמוד. והמשיך אביו בבית בינתיים ישב יצחק אברהם
ר' את גם הכיר הנסתרים, עם מגעיו מתוך לייב, דוד להתפרנס. כדי מספקת עבודה לו שהיתה
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c"agעדר i`iyp epizeax zxezn

שימשו  הצהוב" "הכהן סנדר ר' עם יחד והלה ינוביטש, בשוק הכנסת בית של השמש חיים, זלמן
לנו  שידוע וכפי ועיירות, ערים בשורת קשריהם את זה לצורך ניצלו הם יצחק. לאברהם שדכנים
זלמן  ר' של מקומו את מעשית במידה מילא יצחק אברהם הטוחן. מרדכי של ּבּתֹו עם ִשידכוהו

משם. נעלם זה מופלא שמש כאשר חיים,

שהגיע  משה יוסף ר' בשם נודד יהודי היה חיים זלמן ר' של האמיתי ממלאֿהמקום ברם,
חיים  זלמן ר' בין הקשרים טיב על ידע לא איש מטרה. ולאיזו מנין ידע שאיש מבלי לינוביטש
זלמן  ר' כיהן בו המדרש בבית ולן לומד שהיה זקן "פרוש" לייב, ר' אך משה, יוסף ר' לבין
לעזיבת  להתכונן חיים זלמן ר' החל לינוביטש משה יוסף ר' הגיע עם שמיד סיפר כשמש, חיים

עבודתו.

ר' בשם אחר פרוש עם חיים זלמן ר' מאד התחבר שנה שבמשך פרוש אותו מפי נודע עוד
זלמן  שר' זמן באותו אך לאיש, ידוע היה לא לימודיהם תוכן בהסתר. למדו שיחד וולף, זונדל
זונדל  ר' גם  הודיע - ינוביטש את לעזוב בעמדו משה, יוסף לר' השמשות עבודת את מסר חיים
בינם  מדבריהם הובן חיים. זלמן לר' מצטרף הוא וכי ינוביטש, את עוזב הוא שאף הפרוש וולף

רבים. חכמים בתלמידי המוקף גדול גאון נמצא שם רחוקה לעיר נודדים שהם עצמם לבין

חיים  זלמן ר' של דמותו גם יותר לו התבהרה - יצחק אברהם של עברו לברוך כשנודע עתה
לעשות  מה לברוך היה לא שוב שם. מצאו שלא אלא בינוביטש לפגוש חשב אותו השמש,

בדוברומיסל. ובמיוחד קודמות, בשנים בילה בהן נוספות בעיירות לבקר יצא  ולכן בינוביטש,

שמ  של יום זה היתה היה פסח בערב וכרגיל השלג נמס עתה זה בוצית. היתה הדרך אך ש,
שבין  הארוכה הדרך את ברגל ללכת לברוך קל כלל היה לא לפיכך בוציתֿטובענית. הקרקע
הדרך. קושי את חש ולא שכמעט עד בהרהוריו שקוע כה היה הוא ברם, לדוברומיסל. ינוביטש
ומצא  חיפש קטן ליער ובהגיעו קמעה, התעייף הליכה של שעות מספר כעבור הרי זאת, בכל

לנוח. ישב שעליו הדרך בצד מושלך אילן

עברה  הסביבה מכפרי איכר נהג שבה עגלה העקור. העץ על לשבת ברוך המשיך רב לא זמן
"נמצא  - האיכר לו אמר - מכאן" הרחק "לא לעגלה. לעלות ברוך את הזמין והאיכר במקום,
לפרשת  עד אותך ואוליך לזוויקנה נוסע אני ללון. תוכל שאצלו יהודי גר שבה יוטינה הכפר

אלה". כפרים לשני המסתעפת הדרכים

למרות  הדרוש. לכיוון בדרכו והמשיך ברוך, ממנה ירד דרכים פרשת לאותה העגלה בהגיע
דרך  כברת לעבור הספיק לא הוא לאיטו. התנהל ולכן עייף די עדיין ברוך היה הקצרה המנוחה 
והזמינו  ידידותי, עליכם" ב"שלום קידמו האברך במרוצה. לקראתו אברך מופיע והנה ניכרת,
שהנהר, כיוון לאכסנייתם, אורח עוברי להנחות שתפקידו לו סיפר אגב, סמוך. לפונדק להיכנס
כך  - שעה אותה שעליו. הגשר את וסחף גדותיו על עלה מכאן, מיל חמישה במרחק הנמצא
עתה  השיטפון. עקב טבעו וכולם איכרים בידי נהוגות עגלות שלש הגשר על היו - האברך סיפר
לזרימתם  ישובו שהמים עד ימים כמה לעבור ועשויים הסביבה, כל מוצפת - האברך ממשיך -
עוברי  כל את ולהפנות הדרך אם על לעמוד חותנו עליו הטיל כך משום יתוקן. והגשר הרגילה

לאכסנייתם. האורח

ועוד  ברוך, של בלמדנותו הבחין האברך גם בןֿתורה. הוא האברך כי לדעת נוכח ברוך
האברך, שם כי נודע לברוך תורה. בדברי ידידותית בשיחה שקועים היו לפונדק הגיעו בטרם
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ערה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ביניהם  יש יהודיות. משפחות מספר מצויות בכפר וכי שלמה, נתן הוא הפונדק, בעל של חתנו
במסכת  ואכלה", אוכלנה, שלא "שבועה בסוגיא עסוקים הם ועתה בגמרא, קבוע יומי שיעור

ב'). (כ"ז, שבועות

קידמוהו  וכולם השיטפון, בגלל שם שהתעכבו אורחים, של ניכר מספר ברוך פגש באכסניה
בדרכו. להמשיך שיכל עד בפונדק לשהות ברוך נאלץ יממות שלש ידידותי. עליכם" ב"שלום

היה הפונדק בן בעל שהוא עליו ניכר ישראל. נחמן ר' ושמו בערך שנה חמישים בגיל יהודי
בבית  ישב הבכור בנו גם בתורה. ועסקו שולחנו על "מזונות" שאכלו חתנים שני לו היו תורה.

בישיבות. למדו הצעירים הבנים גיסיו. עם בתורה ועסק

הדיג  ושל הקמח טחנת של חוכר היה וכן בחכירה, האכסניה את החזיק ישראל נחמן ר'
לאכסניה  מסביב נוצר כך תורה. בני ממכיריו, ליהודים נחמן ר' מסר דגים לדוג הזכות את בנהר.

משלו. ביתֿמדרש גם לו שהיה קטן יהודי ישוב

התור. לפי בגמרא, הקבוע השיעור את אחר אדם יאמר יום שמידי נהוג היה זה בביתֿמדרש
האורחים  כובדו השיטפונות, עקב אורחים, של ניכר מספר באכסניה התעכבו בהם ימים באותם
על  התוספות בקושיות השיעור את להשמיע הגיע ברוך של תורו בתורנות. השיעור באמירת
השיעור  שומעי זו". אוכל אם זו כיכר אוכל שלא "שבועה בעניין רבא דברי בפירוש רש"י
וברוך  רש"י, על התוספות קושיות את לתרץ שניסו מהאורחים היו בנושא. במרץ התפלפלו

בנידון. רבנוֿתם דברי עלֿפי הדברים את הסביר

ישראל: נחמן ר' של חתניו את מקרוב הכיר באכסניה ברוך שהה בהן היממות שלש במשך
בהן  הישיבות ועל מוצאם על לו סיפרו שניהם יהודה. ואריה בראשונה, פגש אותו שלמה, נתן
ר' הרבה. מהם ולמד ברוך את מאד שעניינו חותנם, של תולדותיו על לברוך נודע מהם למדו.
נעשה  יותר מאוחר בלמדנותו. שם לו וקנה הגדולות בישיבות נעוריו את בילה ישראל נחמן
ועסק  ישב בהן שנה, עשרים ("מזונות") שולחנו על סמוך והיה בזלובין נגיד יהודי של לחתנו
פני  על נודד שהיה הנסתר, יעקב עזריאל ר' את ישראל נחמן ר' הכיר הזמן במשך בתורה.

מטרה. לאיזו ידע שאיש מבלי הישובים

לא  ישראל נחמן ר' גלות". "לערוך האמור הנסתר עם ויצא ישראל נחמן ר' קם אחד יום
היה. היכן לאיש גילה  לא יותר, מאוחר וכששב, פניהם, מועדות  לאן תחילה ידע

ולהחזיקו, להמשיך רצונו את חותנו הביע ישראל, נחמן ר' של ה"מזונות" שנות כשנסתיימו
האכסניה  לחכירת הגיע וכך פרנסה, אחר בעצמו לתור החליט הוא סירב. ישראל נחמן ר' אך
וכולם  הפריץ, באחוזת איתו להשתקע אחרים אברכים שכנע זאת, עם יחד מהפריץ. והטחנה

בפרנסתם. הצליחו

הקדוש. הבעלֿשםֿטוב של שמו את לראשונה ברוך שמע האכסניה בעל של חתניו מפי
הבעלֿשםֿטוב  את לבקר הלכו - הנסתר יעקב עזריאל ר' עם חותנם נדד שכאשר התברר
תורת  את הפיץ בנדודיו אשר הבעלֿשםֿטוב של תלמידו היה יעקב עזריאל ר' בפודוליה.
שהורה  הוא שהבעלֿשםֿטוב יותר מאוחר גילה ישראל נחמן ר' החסידות. תורת הבעלֿשםֿטוב,
יהודי  ישוב נוצר ועלֿידיֿכך בידו הדבר כשהצליח כפרי. לישוב ולעבור חותנו בית את לעזוב לו

הבעלֿשםֿטוב. של בכוחו זאת  תלה - חדש

כנראה  ממושך. זמן איתם יישאר שברוך מאד מעוניינים היו ישראל, נחמן ר' חתני האברכים,
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c"agרעו i`iyp epizeax zxezn

שבפיהם  הדברים בחשיבות הבחין שלא מפני אם - ברוך ברם, איתו. לשוחח מה הרבה להם היה
דוברומיסל. פניו, למגמת מועד בעוד להגיע כדי האכסניה את עזב - לדרכו שנחפז משום ואם

•

1

2

ycew zexb`

רפ"ב  מ"ח ז"ך ב' ב"ה

שי' רמ"מ מו"ה

וברכה  שלום

גאר  שי' ר"צ תלמידינו ידידינו ע"י תשרי מי"ב מכתבם

כאבי  וגדול גדול, צער עליו הצטערתי ומאד . . . הגיעני

שכתבתי  מכמו אחרת עשות אוכל לא אנכי במאד.

לפאר  השתדלות המיני בכל להשתדל הקודמי' במכתביי

אשר  הקדושה בארצינו ת"ת ישיבת היא חמדה כלי

זצוקללה"ה  הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הוד הנחילונו

צריך  מאתנו כאו"א אשר ולשמרם, לעבדם זי"ע נבג"מ

שי' אנ"ש הם הקודש [ארץ] יושבי אחינו כי בנפשו לידע

והעבודה  התורה על ד' לפני והיושבים בקדש העומדים

או  בש"ס חמורה בסוגיא והלימוד המדרש לא (וכאמור

כ"ק  בהנהגת ולהתנהג ללמוד כ"א עיקר, בדא"ח בעומק

ירגיש  מאתנו כאו"א ואשר העיקר), זהו רבותינו, אבותינו

לטובתם  שביכולתו מה כל בגללם לעשות נפשי חוב

אבותינו  כ"ק מצות יקיים בזה ואשר בגו"ר, ולהנאתם

הקדושים. רבותינו

ומחמד  נפשכם, אהוב בן על נא רחמו ידידיי אנא

השי"ת  בעזרת לעזרתי ובואו הטהורה, נשמה עיניכם

הארץ  את לטהר טהורה, במסילה לילך ישרה דרך לבחור

ישיבתם  ואשר מחלוקת, ובעלי ריב המחרחרי מגלולי

כלל, אליהם לב לשית לבלי לזה והעצה ח"ו. רעה בארץ

עצרה, קראו עצה, והבו לנו, אשר את ונזכך נפאר כ"א

כוונתי  כי לעשות איך דעתכם חוות והודיעוני התיישבו

אבותינו  כ"ק וציוו חפצו אשר כפי רק תהי' אשר רצוי'

הק'. רבותינו

כל  על התגברו אנשים, היו היקרים ידידינו

לנשוא  אחד שכם ונשים דרכינו, על העומדים המכשולים

ונקוה  בטהרתה הקדושי' רבותינו אבותינו כ"ק משאת

יטשינו. ואל יעזרינו הוא כי להשי"ת

אנ"ש  היקרים מידידינו כאו"א בשלום גיני נא יפרוש

בארוכה. לכתוב המיועד מכתבם על ואחכה ביחוד. שי'

ci jxk v"iixden w"b`
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jldndì äöeç,dxrnd bbl uegn -änà íétìà.cv lkl ¨¨©§©¦©¨
gxfnl cg` ,dizevw ipya dl yi migzt ipy ef dxrn ,yexit
jlil i`yx dxrnd jeza dziay dpewd mc`e ,axrnl cg`e
on cg` lka `vil `ed i`yx oke ,dlek dxrnd llg z` zaya
xg`ne .gex lkl dn` miitl` epnid jlile ,dvxiy migztd
`vnp ,dn` mitl` zrax`n zegt `ed ef dxrn ly dbb agexe
cvl dxrnd ly igxfnd gztd on el yiy dn` miitl` megzy
iaxrnd gztd on el yiy dn` miitl` megz jeza rlaen axrn
ly dbb lk z` jlil `ed i`yx jkitle ,[xeiv d`x] gxfn cvl
el`a el` mirlaend oinegzy o`kn gikedl yie .cg`k dxrnd

.cg` megzk mipecip
:`xnbd zvxzndéì øîà,iia`l daxCì éðL àìådz` oi` ike - ¨©¥§Ÿ¨¥¨

,wlgnàëéä ïéaote` oia -,íBé ãBòaî úBvéçî øéåàa úáLc ¥¥¨§¨©©£¦§¦¦§
àëéäìote` oial -.íBé ãBòaî úBvéçî øéåàa úáL àìc,xnelk §¥¨§Ÿ¨©©£¦§¦¦§

dfa df mirlaen oinegzd ipye xg`ny jl ip` dcen dxrna ok`
,my `l` mixen` mixacd oi` j` ,cg` megzk mipecip md
dziay dpwe ,mei ceran dxrnd zevign xie`a mc`d zayy
mc`y ,dpynd zwqer eay ote`a la` ,eicgi dxrnd igzt ipya
xie`a dligzn zay `l ixd ,minkg zeyxa enegzn `vi
,cg`k minegz ipy dpew `ed oi` jkitle ,ipyd megzd zevign
ezziay z` ciqtd xg` mewna dziay dpwy dryn `l`
s`e ,cner `ed eay mewnn dn` miitl` `l` el oi`e ,dpey`xd
oi` dpey`xd ezziay megza rlaen dipyd ezziay megz m`

.ezial aeyl i`yx epi`e ,melk jka
:dax zhiy lr dywne ay iia`àì úáL àìc àëéäå- §¥¨§Ÿ¨©Ÿ

,zeipyd zevignd xie`a dligzn mc` zay `ly mewnae
megzk mze` oecl dliren oinegz zrlad oi`y dz` xaeq
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åðéæàä úùøô
áìàeðéæàäïåùàøõøàä òîLúå äøaãàå íéîMä ©«£¦¬©¨©−¦©«£©¥®¨§¦§©¬¨−̈¤

:éô-éøîàáìhk ìfz éç÷ì øènk óøré ¦§¥¦«©«£³Ÿ©¨¨Æ¦§¦½¦©¬©©−
-éìr íéáéáøëå àLã-éìr íøérNk éúøîà¦§¨¦®¦§¦¦´£¥¤½¤§¦§¦¦−£¥

:áNrâ:eðéäìàì ìãâ eáä àø÷à ýåýé íL ék ¥«¤¦²¥¬§Ÿ̈−¤§¨®¨¬−Ÿ¤¥«Ÿ¥«
(éåì)ãåéëøc-ìë ék Bìrt íéîz øeväìà ètLî ©Æ¨¦´¨«¢½¦¬¨§¨−̈¦§¨®¥³

:àeä øLéå ÷écö ìår ïéàå äðeîàäBì úçL ¡¨Æ§¥´½̈¤©¦¬§¨−̈«¦¥¬²
:ìzìúôe Lwr øBc íîeî åéða àlåäýåýéì −Ÿ¨¨´®̈¬¦¥−§©§«Ÿ©§§Ÿ̈Æ

àeä-àBìä íëç àìå ìáð ír úàæ-eìîâz¦§§½Ÿ©¬¨−̈§´Ÿ¨®̈£Æ
éáàðw Eððëéå ENr àeä E:E ¨¦´¨¤½¬¨«§−©§«Ÿ§¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(65 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

˙‡Ê eÏÓ‚z '‰Ï‰(ו ׁשהיא (לב, הלה', ּתבת ׁשל ה"א האֹות «¿ƒ¿¿…ְִֵֵֶֶַַָ

מֹופיעה  זֹו ואֹות אחדּות. על מֹורה אחת, אֹות ׁשל ְְִֵֶַַַַָָָּתבה

היא  הּכּונה ּכי חכם), ולא נבל (עם ּדוקא ׁשלילי ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּבהקׁשר

ׁשּתכלית  וכּידּוע, ּדוקא. התחּלקּות ׁשל ּבמקֹום אחדּות ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹלפעל

ּדירה  יתּבר לֹו לעׂשֹות היא העֹולם ּבריאת ׁשל ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּכּונה

ׁשל  ּבמּצב ׁשהם ּכפי ּׁשהּתחּתֹונים ּכלֹומר: ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּבּתחּתֹונים,

לֹו ּדירה יהיּו לעליֹונים) ׁשּמתעּלים ּכפי (לא ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָֹּתחּתֹונים

.ְִֵָיתּבר

(ìàøùé)éðùæøãå øc úBðL eðéa íìBò úBîé øëæ§ŸÆ§´½̈¦−§´«Ÿ¨®Ÿ
éáà ìàLéð÷æ Eãbéå E:Cì-eøîàéå Eçìçðäa §©³¨¦̧Æ§©¥½§§¥¤−§«Ÿ§¨«§©§¥³

íénr úìáb ávé íãà éða Bãéøôäa íéBb ïBéìr¤§Æ¦½§©§¦−§¥´¨®̈©¥Æ§ª´Ÿ©¦½
:ìàøNé éða øtñîìèá÷ré Bnr ýåýé ÷ìç ék §¦§©−§¥¬¦§¨¥«¦²¥¬¤§Ÿ̈−©®©«£−Ÿ

Búìçð ìáç:éììé eäúáe øaãî õøàa eäàöîé ¤¬¤©«£¨«¦§¨¥̧Æ§¤´¤¦§½̈§−Ÿ§¥´
:Bðér ïBLéàk eäðøvé eäððBáé eäðááñé ïîLé§¦®Ÿ§«Ÿ§¤̧§Æ§´§¥½¦§¤−§§¦¬¥«

àéåéôðk Nøôé óçøé åéìæBb-ìr Bp÷ øéré øLðk§¤̧¤Æ¨¦´¦½©«¨−̈§©¥®¦§³Ÿ§¨¨Æ
:Búøáà-ìr eäàOé eäçwéáéepçðé ããa ýåýé ¦¨¥½¦¨¥−©¤§¨«§Ÿ̈−¨¨´©§¤®

:øëð ìà Bnr ïéàåúçðîá ë"r
Iåçáå úáù §¥¬¦−¥¬¥¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãmgpn zxez - e"hyz dxez zgny zgiy)

(83 'nr bi zeiecreezd

Ï‡¯NÈ Èa ¯tÒÓÏ ÌÈnÚ ˙BÏe·b ·vÈ(ח ּבין (לב, הּקׁשר «≈¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ֵֶֶַ

לברר  יׂשראל ּבני ׁשעל הּוא, עּמים" ל"גבּולֹות יׂשראל ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּבני

זאת? עֹוׂשים ּכיצד העֹולם. ּכל את הינּו העּמים, ארצֹות ְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹאת

ּכמי  ּדֹומה . . לברּבריא ּגֹולה מּכם ׁש"אחד זה עלֿידי -ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

עם  הקּב"ה עׂשה "צדקה רז"ל ׁשאמרּו זהּו ּכּלכם". ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשּגליתם

יׂשראל  ּבני ׁשּכל צר אין האּמֹות": לבין ׁשּפּזרן ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻיׂשראל

מּכם"). ("אחד אחד ּביהּודי ּדי אּלא ּבעֹולם, מקֹום לכל ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָיּגיעּו

ּבֹו מתעּברת ׁשֹוממה, ּבפּנה נמצא יהּודי ּכאׁשר ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָולפעמים,

ׁשּיּוכל  ּכדי רּבנּו, ּומׁשה האבֹות נׁשמֹות ואפילּו צּדיק, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹנׁשמת

ההּוא. הּמקֹום את ְֵֶַַָָלברר

éùéìùâéeäákøéáéúëéúåîá-ìòéø÷õøà éúîa-ìr ©§¦¥̧Æ©¨´¢¥½̈¤
ïîLå òìqî Láã eä÷ðiå éãN úáeðz ìëàiå©Ÿ©−§´Ÿ¨¨®©¥«¦¥³§©Æ¦¤½©§¤−¤

:øeö Léîìçîãé-ír ïàö áìçå ø÷a úàîç ¥«©§¦¬«¤§©̧¨¹̈©«£¥´ÀŸ¦
áìç-ír íéãezrå ïLá-éða íéìéàå íéøk áìç¥̧¤¨¦¹§¥¦³§¥«¨¨Æ§©¦½¦¥−¤

:øîç-äzLz áðr-íãå ähç úBéìkåèïîLiå ¦§´¦¨®§©¥−̈¦§¤¨«¤©¦§©³
dBìà Lhiå úéNk úéár zðîL èráiå ïeøLé§ªÆ©¦§½̈¨©−§¨¨¦´¨¨¦®¨©¦Æ¡´©

:BúrLé øeö ìaðéå eäNræèíéøæa eäàð÷é ¨½̈©§©¥−¬§ª«¨«©§¦ª−§¨¦®
:eäñérëé úárBúaæédìà àì íéãMì eçaæé §«¥−Ÿ©§¦ª«¦§§À©¥¦Æ´Ÿ¡½Ÿ©

àì eàa áøwî íéLãç íeòãé àì íéäìà¡Ÿ¦−´Ÿ§¨®£¨¦Æ¦¨´Ÿ½̈¬Ÿ
:íëéúáà íeørNçéLz Eãìé øeöéìà çkLzå §¨−£«Ÿ¥¤«¬§¨«§−¤®¦©¦§©−¥¬

:Eììçî§«Ÿ§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(fhw 'nr fk ycw zexb`)

ı¯‡ È˙Óa ÏÚ e‰·Èk¯È(יג Ï‡¯NÈ(לב, ı¯‡L ÌL ÏÚ «¿ƒ≈«»√≈»∆«≈∆∆∆ƒ¿»≈
˙Bˆ¯‡‰ ÏkÓ dB·b(רש"י)מּׁשּובֹו . . ידיעה קּבלּתי עּתה זה »«ƒ»»¬»ְְִִִִֶַַָָ

הרים  מארץ ׁשּבא ואףֿעלּֿפי הּקדֹוׁשה. לארצנּו מר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשל

מּכל  ּגבֹוּה יׂשראל ארץ . . הרי ׁשאמרּו, ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּוגבעֹות,

ּבכל  עלּיה ּבזה יׁש ּבוּדאי . . ׁשּׁשּובֹו אֹומרת זאת ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהארצֹות,

ּבנֹוגע  ּובפרט ּתלּוי. ּבזה ׁשּזה ּברּוח, והן ּבגׁשם הן ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהּמּובנים,

הּיֹוׁשב  קדֹוׁש לגֹוי ּבנֹוגע ועלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְְְִֵֵַַַַַַַַָָָלּיהּודים,

אׁשר  החסידּות, ּתֹורת עלּֿפי ׂשאת ּוביתר הּקדׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֹּבארץ

החמר  על הּצּורה הגּברת היא האדם עבֹודת ּכל ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָָָֹּתכלית

הּגׁשמּיּות. על ְְִִַַַָָוהרּוחנּיּות

,éùéìù,éðù
éòéáøèé:åéúðáe åéða ñrkî õàðiå ýåýé àøiå©©¬§§Ÿ̈−©¦§¨®¦©¬©¨−̈§Ÿ¨«

ëäî äàøà íäî éðô äøézñà øîàiå©ÀŸ¤©§¦³¨¨©Æ¥¤½¤§¤−¨´
ïîà-àì íéða änä úëtäz øBã ék íúéøçà©«£¦®̈¦´³©§ªŸÆ¥½¨¨¦−«Ÿ¥ª¬

:íaàëíäéìáäa éðeñrk ìà-àìá éðeàð÷ íä ¨«¥µ¦§´¦§Ÿ¥½¦«£−¦§©§¥¤®
:íñérëà ìáð éBâa ír-àìa íàéð÷à éðàå©«£¦Æ©§¦¥´§Ÿ½̈§¬¨−̈©§¦¥«

áëìBàL-ãr ã÷ézå étàá äçã÷ Là-ék¦«¥Æ¨«§¨´§©¦½©¦©−©§´
éãñBî èäìzå dìáéå õøà ìëàzå úézçz©§¦®©³Ÿ©¤̧¤Æ¦«ª½̈©§©¥−«§¥¬

:íéøäâë:ía-älëà évç úBòø Bîéìr ätñà ¨¦«©§¤¬¨¥−¨®¦©−£©¤¨«
ãë-ïLå éøéøî áè÷å óLø éîçìe árø éæî§¥¬¨¨²§ª¬¥¤−¤§¤´¤§¦¦®§¤

:øôr éìçæ úîç-ír ía-çlLà úîäa§¥ŸÆ£©©½̈¦£©−«Ÿ£¥¬¨¨«



iriayרעח ,iyiy ,iying - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦

:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©
äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨

:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëúBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−
:äðeáz íäa ïéàå änä¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã- f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

(430 'nr c f"nyz zeiecreezd

Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ(כג ÌÈÏk(לב, ÌÈ‡ Ì‰Â ÌÈÏk ÈvÁ(רש"י) ƒ«¬«∆»ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ

ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈÏk(למּוטב) ÌÈ‡ Ì‰Â- ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒ

אני  הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? הּנפׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלֹות

להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהוי'

ולא  הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי' לא הוי' ּב'אני יהּודי מתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאי

ׁשּזה  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּתֹורת ועלּֿדר הּנפׁש? לכלֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמּגיע

ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם מה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד

ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש

ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

éùéîç
éòéáù,éùéù,

èëæ eìékNé eîëç eì:íúéøçàì eðéáé úà ¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®

:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íààìék ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«¦²
:íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àìáìïôbî-ék ¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«¦«¦¤³¤

LBø-éápr Bîáðr äøîr úîãMîe íðôb íãñ§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½
:Bîì úøøî úìkLàâìLàøå íðéé íðépz úîç ©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ

:øæëà íéðútãìíeúç éãnr ñîk àeä-àìä §¨¦−©§¨«£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−
:éúøöBàaäìíìâø èeîz úrì ílLå í÷ð éì §«§Ÿ¨«¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®

:Bîì úãúr Lçå íãéà íBé áBø÷ ékåìïéãé-ék ¦³¨Æ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³
úìæà-ék äàøé ék íçðúé åéãár-ìrå Bnr ýåýé§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©

:áeærå øeör ñôàå ãéæìøeö Bîéäìà éà øîàå ½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´¡Ÿ¥®−
:Bá eéñççìïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà ¨¨¬«£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´

:äøúñ íëéìr éäé íëøæréå eîe÷é íëéñð§¦¨®¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«
èìíéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzr | eàø§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−

àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnr¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈
:ìévî éãiî ïéàå§¥¬¦¨¦−©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

(323 'nr hi zeiecreezd mgpn

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ Èk(ל ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְֶַָָ

אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו

מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי

לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.

ּכלֿׁשּכן  - ׁשעריה" ּבארץ "טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשלט

ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקלֿוחמר

אּלא ואחד). אחד ּכל ּבתֹוÌ¯eˆ- הסּגירם וה' מכרם ְְֶֶֶָָָָ»ְְִִַָָָ

וחמי  מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻמּטעם

. . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאדמֹו"ר

לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאבל

ה"אנפּת". ְַַַָָעל

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìàîètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈

:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãéáîøékLà ¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«©§¦³
äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈

:áéBà úBòøt Làøîâîék Bnr íéBâ eðéðøä ¥−Ÿ©§¬¥«©§¦³¦Æ©½¦¬
Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãár-íã©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−

:Bnrô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

Ôe Ôa ÚLB‰Â ‡e‰(מד .(לב, . ÚLB‰ Ô‡k e‰‡¯B˜ ‰nÏÂ ¿≈«ƒ¿»»¿≈»≈«

B˙lÁzÓ ¯L‡k BÓˆÚ ÏÈtL‰ ‰l„b BÏ ‰zpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּגדלּות (רש"י) אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּכאׁשר

עלּול  הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלחׁשב,

הּדעת  הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוכתֹוצאה

ׁשּזֹוכה  מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻורֹוממּות.

ּגם  וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלגדּלה

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּכלי

éòéáùãî-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«
:ïeð-ïa rLBäå àeä írä éðæàa úàfääîìëéå ©−Ÿ§¨§¥´¨®̈−§¥¬©¦«©§©´

-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNéåî-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧

øLà íBiä íëa ãérî éëðà øLà íéøácä©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³
ì íëéða-úà íeözøác-ìk-úà úBNrì øîLé §©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−



רעט iriay ,iyiy ,iying - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

äëøeça-íb äîéà íéøãçîe áøç-ìkLz õeçî¦Æ§©¤¤½¤¥«£¨¦−¥¨®©¨Æ
Léà-ír ÷ðBé äìeúa-íb:äáéNåëézøîà ©§½̈¥−¦¦¬¥¨«¨©−§¦

:íøëæ LBðàî äúéaLà íäéàôàæëñrk éìeì ©§¥¤®©§¦¬¨¥«¡−¦§¨«¥À©³©
äîø eðãé eøîàé-ït Bîéøö eøkðé-ït øeâà áéBà¥Æ¨½¤§©§−¨¥®¤«Ÿ§Æ¨¥´½̈¨

:úàæ-ìk ìrt ýåýé àìåçëúBör ãáà éBâ-ék §¬Ÿ§Ÿ̈−¨©¬¨«Ÿ¦²Ÿ©¬¥−
:äðeáz íäa ïéàå änä¥®¨§¥¬¨¤−§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã- f"nyz dpyd y`x axr zgiy)

(430 'nr c f"nyz zeiecreezd

Ìa ‰lÎ‡ ÈvÁ(כג ÌÈÏk(לב, ÌÈ‡ Ì‰Â ÌÈÏk ÈvÁ(רש"י) ƒ«¬«∆»ƒ«»ƒ¿≈≈»»ƒ

ÈvÁ.ויראה אהבה הינּו - ÌÈÏk(למּוטב) ÌÈ‡ Ì‰Â- ƒ«ְְְְֲִַַָָָ¿≈≈»»ƒ

אני  הּפסּוק על ּבחסידּות וכּמבאר (ּבתמיהה)? הּנפׁש ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָֹּבכלֹות

להתּפּלא: ׁשּיׁש כּליתם, לא יעקב ּבני ואּתם ׁשּניתי לא ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹהוי'

ולא  הּתפּלה ּבעת ׁשּניתי' לא הוי' ּב'אני יהּודי מתּבֹונן ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹאי

ׁשּזה  הּבעלֿׁשםֿטֹוב, ּתֹורת ועלּֿדר הּנפׁש? לכלֹות ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַמּגיע

ּכלֹות  העּדר אמנם, הּתפּלה. אחר חי נׁשאר ׁשאדם מה' ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחסד

ּבגּוף  נׁשמה היא הּכונה ּתכלית ׁשהרי לטֹובה, הּוא ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש

ּבּנׁשמה  חּיּות מֹוסיפֹות ה' ויראת ה' אהבת ואדרּבה, ְְְְְְֲִִַַַַַַַַָָָָּדוקא.

ְּבגּוף.

éùéîç
éòéáù,éùéù,

èëæ eìékNé eîëç eì:íúéøçàì eðéáé úà ¬¨«§−©§¦´®Ÿ¨¦−§©«£¦¨«
ìäááø eñéðé íéðLe óìà ãçà ócøé äëéà¥º̈¦§³Ÿ¤¨Æ¤½¤§©−¦¨¦´§¨¨®

:íøébñä ýåýéå íøëî íøeö-ék àì-íààìék ¦ŸÆ¦«¨´§¨½̈©«Ÿ̈−¦§¦¨«¦²
:íéìéìt eðéáéàå íøeö eðøeöë àìáìïôbî-ék ¬Ÿ§¥−¨®§«Ÿ§¥−§¦¦«¦«¦¤³¤

LBø-éápr Bîáðr äøîr úîãMîe íðôb íãñ§ŸÆ©§½̈¦©§−Ÿ£Ÿ̈®£¨¥̧Æ¦§¥½
:Bîì úøøî úìkLàâìLàøå íðéé íðépz úîç ©§§¬Ÿ§Ÿ−Ÿ¨«£©¬©¦¦−¥¨®§¬Ÿ

:øæëà íéðútãìíeúç éãnr ñîk àeä-àìä §¨¦−©§¨«£Ÿ−¨ª´¦¨¦®¨−
:éúøöBàaäìíìâø èeîz úrì ílLå í÷ð éì §«§Ÿ¨«¦³¨¨Æ§¦¥½§¥−¨´©§¨®

:Bîì úãúr Lçå íãéà íBé áBø÷ ékåìïéãé-ék ¦³¨Æ´¥½̈§−̈£¦¬Ÿ¨«¦«¨¦³
úìæà-ék äàøé ék íçðúé åéãár-ìrå Bnr ýåýé§Ÿ̈Æ©½§©£¨−̈¦§¤¨®¦³¦§¤Æ¦¨´§©

:áeærå øeör ñôàå ãéæìøeö Bîéäìà éà øîàå ½̈§¤−¤¨¬§¨«§¨©−¥´¡Ÿ¥®−
:Bá eéñççìïéé ezLé eìëàé Bîéçáæ áìç øLà ¨¨¬«£¤̧¥³¤§¨¥̧ÆŸ¥½¦§−¥´

:äøúñ íëéìr éäé íëøæréå eîe÷é íëéñð§¦¨®¨¸Æ§©§§ª¤½§¦¬£¥¤−¦§¨«
èìíéäìà ïéàå àeä éðà éðà ék äzr | eàø§´©À̈¦´£¦³£¦Æ½§¥¬¡Ÿ¦−

àtøà éðàå ézöçî äiçàå úéîà éðà éãnr¦¨¦®£¦¯¨¦´©«£©¤À¨©̧§¦Æ©«£¦´¤§½̈
:ìévî éãiî ïéàå§¥¬¦¨¦−©¦«

ã ycew zegiyn zecewp ãzxez - f"iyz gqt ly oexg` zgiy)

(323 'nr hi zeiecreezd mgpn

Ì¯ÈbÒ‰ '‰Â Ì¯ÎÓ Ì¯eˆ Èk(ל ׁשהיּו(לב, ל"ע הּׁשמדֹות ƒ»¿»»«ƒ¿ƒ»ְֶַָָ

אין  ׁשהרי העֹולם, אּמֹות ׁשל ּכחם מּצד היּו לא - ְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּבדֹורנּו

מּמעל  אלקה חלק היא ׁשּנׁשמתֹו יהּודי, על ׁשליטה ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָֹלגֹוי

לא  ואבניו הּגׁשמי הּמקּדׁש ּבעצי אם :ּבעצמ והּגע ְְְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַַַָָָָֹמּמׁש.

ּכלֿׁשּכן  - ׁשעריה" ּבארץ "טּבעּו ּכּכתּוב האֹויב, ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָׁשלט

ּבתֹוכם, (וׁשכנּתי רּוחני ּבמקּדׁש ׁשליטה לֹו ׁשאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹוקלֿוחמר

אּלא ואחד). אחד ּכל ּבתֹוÌ¯eˆ- הסּגירם וה' מכרם ְְֶֶֶָָָָ»ְְִִַָָָ

וחמי  מֹורי קדׁשת ּכבֹוד והּנה ּבראׁשית. ליֹוצר הּידּוע ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָֻמּטעם

. . . מּדאי יֹותר ה' את להצּדיק ׁשאין ּפעם, אמר ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָאדמֹו"ר

לה' יֹודּו ׁשּלעתיד הינּו ּבי", אנפּת ּכי ה' אֹוד" ּכתיב ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאבל

ה"אנפּת". ְַַַָָעל

éùéùîéëðà éç ézøîàå éãé íéîL-ìà àOà-ék¦«¤¨¬¤¨©−¦¨¦®§¨©¾§¦©¬¨«Ÿ¦−
:íìòìàîètLîa æçàúå éaøç ÷øa éúBpL-íà §Ÿ¨«¦©¦Æ§©´©§¦½§Ÿ¥¬§¦§−̈

:ílLà éàðNîìå éøöì í÷ð áéLà éãéáîøékLà ¨¦®¨¦³¨¨Æ§¨½̈§¦§©§©−£©¥«©§¦³
äéáLå ììç ícî øNa ìëàz éaøçå ícî évç¦©Æ¦½̈§©§¦−Ÿ©´¨®̈¦©³¨¨Æ§¦§½̈

:áéBà úBòøt Làøîâîék Bnr íéBâ eðéðøä ¥−Ÿ©§¬¥«©§¦³¦Æ©½¦¬
Búîãà øtëå åéøöì áéLé í÷ðå íBwé åéãár-íã©£¨−̈¦®§¨¨Æ¨¦´§¨½̈§¦¤¬©§¨−

:Bnrô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr hk zegiy ihewl)

Ôe Ôa ÚLB‰Â ‡e‰(מד .(לב, . ÚLB‰ Ô‡k e‰‡¯B˜ ‰nÏÂ ¿≈«ƒ¿»»¿≈»≈«

B˙lÁzÓ ¯L‡k BÓˆÚ ÏÈtL‰ ‰l„b BÏ ‰zpL ÈtŒÏÚŒÛ‡L∆««ƒ∆ƒ¿»¿À»ƒ¿ƒ«¿«¬∆ƒ¿ƒ»

ּגדלּות (רש"י) אֹו ׂשררה ׁשל ּגדלּות לגדּלה, זֹוכה יהּודי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻּכאׁשר

עלּול  הּוא - הּׁשמים מן נעלֹות לברכֹות ׁשּזֹוכה אחר, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין

לּדבר, ראּוי ׁשהּוא סימן ,לכ זכה ׁשהּוא ּגּופא ׁשּמּזה ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹלחׁשב,

הּדעת  הרחבת ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּתהיה מּכ ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָּוכתֹוצאה

ׁשּזֹוכה  מי ּדוקא ׁשאּדרּבה: מיהֹוׁשע, אנּו לֹומדים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻורֹוממּות.

ּגם  וזהּו ּבתחּלתֹו. ּכאׁשר עצמֹו את להׁשּפיל צרי ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֻלגדּלה

ּבידֹו. ּתתקּים ׁשהּגדּלה לכ ְְְְְִִֵֶַַַָָָֻהּכלי

éòéáùãî-äøéMä éøác-ìk-úà øaãéå äLî àáiå©¨´Ÿ¤À©§©¥²¤¨¦§¥¬©¦¨«
:ïeð-ïa rLBäå àeä írä éðæàa úàfääîìëéå ©−Ÿ§¨§¥´¨®̈−§¥¬©¦«©§©´

-ìk-ìà älàä íéøácä-ìk-úà øaãì äLî¤½§©¥²¤¨©§¨¦¬¨¥−¤¤¨
:ìàøNéåî-ìëì íëááì eîéN íäìà øîàiå ¦§¨¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ¦´§©§¤½§¨̧

øLà íBiä íëa ãérî éëðà øLà íéøácä©§¨¦½£¤¯¨«Ÿ¦²¥¦¬¨¤−©®£¤³
ì íëéða-úà íeözøác-ìk-úà úBNrì øîLé §©ªÆ¤§¥¤½¦§´Ÿ©«£½¤¨¦§¥−

xihtn - al - epif`d zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úàfä äøBzäæîíkî àeä ÷ø øáã-àì ék ©¨¬©«ŸÂ¦«Ÿ¨¨̧¥¬Æ¦¤½
-ìr íéîé eëéøàz äfä øácáe íëéiç àeä-ék¦−©¥¤®©¨¨´©¤À©«£¦³¨¦Æ©
änL ïcøiä-úà íéøár ízà øLà äîãàä́̈£¨½̈£¤̧©¤¹«Ÿ§¦¯¤©©§¥²−̈¨

:dzLøìôçîíöra äLî-ìà ýåýé øaãéå §¦§¨«©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¤½§¤²¤
:øîàì äfä íBiäèîäfä íéøárä øä-ìà äìr ©¬©¤−¥«Ÿ£¥¿¤©Á¨«£¨¦¸©¤¹

Bçøé éðt-ìr øLà áàBî õøàa øLà Báð-øä©§À£¤Æ§¤´¤½̈£¤−©§¥´§¥®
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çénz øîà éåììeéøeàå EøLà Eãéñç Léàì E §¥¦´¨©½ª¤¬§¤−§¦´£¦¤®£¤³

:äáéøî éî-ìr eäáéøz äqîa Búéqðèøîàä ¦¦Æ§©½̈§¦¥−©¥¬§¦¨«¨«Ÿ¥º
áàìøékä àì åéçà-úàå åéúéàø àì Bnàìe åé §¨¦³§¦Æ´Ÿ§¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½

Eúéøáe Eúøîà eøîL ék òãé àì åða-úàå§¤¨−̈´Ÿ¨¨®¦³¨«§Æ¦§¨¤½§¦«§−
:eøöðéééètLî eøBéìàøNéì EúøBúå á÷réì E ¦§«Ÿ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ§¨«§−§¦§¨¥®

:Eçaæî-ìr ìéìëå Etàa äøBè÷ eîéNéàéCøa ¨¦³§¨Æ§©¤½§¨¦−©¦§§¤«¨¥³
åéî÷ íéðúî õçî äöøz åéãé ìrôe Bìéç ýåýé§Ÿ̈Æ¥½¬Ÿ©¨−̈¦§¤®§©̧¨§©¦̄¨¨²

:ïeîe÷é-ïî åéàðNîeñáéãéãé øîà ïîéðáì §©§−̈¦§«§¦§¨¦´¨©½§¦´
ïéáe íBiä-ìk åéìr óôç åéìr çèáì ïkLé ýåýé§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¨¤−©¨®̈Ÿ¥³¨¨Æ¨©½¥¬

:ïëL åéôúkñ(ìàøùé)âéúëøáî øîà óñBéìe §¥−̈¨¥«§¥´¨©½§Ÿ¤¬¤
úöáø íBäzîe ìhî íéîL ãânî Böøà ýåýé§Ÿ̈−©§®¦¤³¤¨©̧¦Æ¦½̈¦§−Ÿ¤¬¤

:úçzãéLøb ãânîe LîL úàeáz ãânîe ¨«©¦¤−¤§´Ÿ¨®¤¦¤−¤¤¬¤
:íéçøéåèúBòáb ãânîe íã÷-éøøä Làøîe §¨¦«¥−Ÿ©«§¥¤®¤¦¤−¤¦§¬
:íìBòæèäðñ éðëL ïBöøe dàìîe õøà ãânîe ¨«¦¤À¤¤µ¤§Ÿ½̈§¬«Ÿ§¦−§¤®

:åéçà øéæð ã÷ã÷ìe óñBé Làøì äúàBáz̈¸¨Æ§´Ÿ¥½§¨§−Ÿ§¦¬¤¨«
æéíäa åéðø÷ íàø éðø÷å Bì øãä BøBL øBëa§¸¹¨¨´À§©§¥³§¥Æ©§½̈¨¤À

úBááø íäå õøà-éñôà åcçé çbðé íénr©¦²§©©¬©§−̈©§¥®̈¤§¥Æ¦§´
:äMðî éôìà íäå íéøôàñ ¤§©½¦§¥−©§¥¬§©¤«

:éðzçz íénr ãéøîe éì úî÷ð ïúpä©Ÿ¥¬§¨−Ÿ¦®Ÿ¦¬©¦−©§¥«¦

èîLéàî éðîîBøz éîwîe éáéàî éàéöBîe«¦¦−¥«Ÿ§¨®¦¨©¸§´§¥½¦¥¦¬

:éðìévz íéñîçðíéBba ýåýé EãBà ïk-ìr £¨¦−©¦¥«¦©¥²«§¬§Ÿ̈−©¦®

ìe:ønæà EîLàðBkìî úBòeLé ìBcâî §¦§−£©¥«¦§−§´©§®

:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì BçéLîì ãñç-äNrå§«Ÿ¤¤¯¤¦§¦²§¨¦¬§©§−©¨«

`xenl iy
(èî,éáéBàî éàéöBîe.éáéBàî éðìévîe,éðîîBøz éîwîeéìò íéîwä ïîe ¦¦¥§¨©¦¥¦¥§©¦¨©§§¥¦¦©¨¦¨©

.éðäéaâz(ð,Bkìî úBòeLé ìBcâî ©§¦¥¦¦§§©§
íLkL ,Bkìîì àeä úBòeLé ìcâî¦§©§§©§¤§¥

,åéáéBàî ìBvð àeäå æò-ìcâîa ñð íãàL¤¨¨¨§¦§©Ÿ§¦¥§¨

.éáéBàî ézòLBðå åéìà ézñð ïë Bîk§¥©§¦¥¨§©§¦¥§©

,BçéLîì ãñç äNBòåàì ,øîBìk §¤¤¤¦§¦§©Ÿ

Bcñça íà-ék ,ìeîb íeìLz øeáòa©£©§§¦¦§©§

ãåc àeäL BçéLîì äNBò àeäL ìBãbä©¨¤¤¦§¦¤¨¦

.Cìnä,íìBò ãò BòøæìeBîk ©¤¤§©§©¨§

.íìBò ãò Bòøæì äNòé ïk ,ãåãì äNòL¤¨¨§¨¦¥©£¤§©§©¨

mixn zxhr
èîéàéöBîeéúBà ìévîeéîwîe éáéàîéî÷ ïî øúBééðîîBøzéðîéNz «¦¦−©¦¦¥«Ÿ§®̈¦¨©¸¥¦¨©§´§¥½¦§¦¥¦

,äìLîîa íøå àOðíéñîç Léàî ¦¨§¨§¤§¨¨¥¦¬£¨¦−
ñîç:éðìévzðEãBà ïk-ìr ¨¨©¦¥«¦©¥²«§¬

íéBba ýåýéñîç éLðàî éðzìväL §Ÿ̈−©¦®¤¦©§©¦¥©§¥¨¨

ìeønæà EîLíò ìk éðôì íeñøôa §¦§−£©¥«§¦§¦§¥¨¨

íòå:àð'ä øLà eòcìBcâîäNBò ¨¨§£¤¦§−¤

úBòeLéì úBìBãb-äNrå Bkìî §´§§©§®§«Ÿ¤
ãñçíéãñç äNòåBçéLîìïk ¤¯¤§¨¨£¨¦¦§¦²¥

äNòé:íìBò-ãr Bòøæìe ãåãì ©£¤§¨¦¬§©§−©¨«

אגרות קודש

ב"ה ז' תשרי, ה'תשי"א

מחו' הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוהר"ר גרשון שי'

שלום וברכה!

...ת"ח על השורות האחדות שכותב לי בדבר הכינוס שהי' בח"י אלול, ובטח, כפי המנהג, עשו 

פרטי-כל מהשקו"ט והמו"מ שהי' שם.

הנני מסגיר פה קונטרס לשבת תשובה ויוהכ"פ שזה עתה הו"ל ובטח יזכה בו את הרבים באופן 

המתאים.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה והצלחה בעבודתו בקדש, המחכה לבשורות טובות.

מנחם שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2806:3208:5508:5609:2909:3010:3210:3213:0513:0218:4018:3219:0518:5818:1319:08באר שבע )ק(

06:2706:3108:5408:5509:2809:2910:3110:3113:0413:0118:4218:3419:0518:5718:0519:07חיפה )ק(

06:2606:3008:5308:5409:2709:2810:3010:3013:0313:0018:4318:3519:0418:5617:5619:06ירושלים )ק(

06:2806:3208:5508:5609:2909:3010:3210:3213:0513:0218:4018:3219:0618:5818:1319:08תל אביב )ק(

06:3906:4708:5709:0009:4109:4410:4510:4613:1913:1618:5618:4319:2919:1618:2819:29אוסטריה, וינה )ק(

06:1306:0308:3408:2909:1109:0610:1310:0912:4412:4218:1618:2118:4318:4818:0218:59אוסטרליה, מלבורן )ח(

06:4206:4909:0109:0409:4409:4710:4710:4813:2113:1818:5818:4619:3019:1818:3019:31אוקראינה, אודסה )ק(

06:1306:2108:3108:3509:1509:1810:1910:2012:5312:5018:3018:1819:0318:5118:0219:04אוקראינה, דונייצק )ק(

06:2406:3208:4208:4509:2609:2910:3010:3113:0413:0118:4118:2919:1519:0218:1319:15אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ק(

06:4906:5809:0509:0909:5209:5510:5510:5713:2913:2719:0718:5419:4219:2818:3819:42אוקראינה, ז'יטומיר )ק(

06:4206:5108:5709:0109:4409:4810:4810:4913:2213:1919:0018:4719:3519:2118:3119:35אוקראינה, קייב )ק(

07:0807:1609:2809:3110:1010:1311:1311:1513:4713:4419:2619:1519:5619:4418:5919:56איטליה, מילאנו )ק(

06:0406:0208:3508:3309:0409:0110:0610:0412:3712:3518:1018:0818:3218:3017:5118:39אקוואדור, קיטו )ח(

06:4506:3709:0909:0409:4409:3910:4710:4213:1713:1518:5018:5419:1619:2018:3619:31ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:3707:2709:5709:5110:3610:3011:3811:3314:0914:0719:4119:4720:1020:1619:2820:28ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

06:5306:5809:1609:1809:5409:5610:5710:5813:3013:2819:0618:5619:3419:2518:4019:36ארה״ב, בולטימור )ק(

06:4206:4809:0509:0709:4309:4510:4610:4713:2013:1718:5518:4519:2419:1418:2919:26ארה״ב, ברוקלין )ק(

06:4206:4809:0509:0709:4409:4610:4710:4713:2013:1718:5618:4619:2519:1518:2919:26ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:1807:2409:4009:4210:1910:2211:2311:2313:5613:5319:3219:2120:0219:5119:0520:03ארה״ב, דטרויט )ק(

07:0907:1209:3709:3710:1010:1011:1311:1213:4513:4219:2119:1319:4519:3818:5619:48ארה״ב, האוסטון )ק(

06:3906:4309:0509:0609:4009:4110:4310:4313:1613:1318:5118:4219:1719:0918:2619:19ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:0907:1109:3809:3810:0910:1011:1211:1213:4413:4219:1919:1219:4319:3718:5619:46ארה״ב, מיאמי )ק(

06:3806:4409:0009:0309:3909:4110:4210:4313:1513:1318:5118:4119:2119:1018:2519:22ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:0607:1209:2909:3110:0710:0911:1111:1113:4413:4119:2019:0919:4819:3818:5319:50ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:3606:4308:5909:0109:3809:4010:4110:4213:1413:1218:5018:4019:2019:0918:2419:21ארה״ב, שיקגו )ק(

06:2306:1808:5308:4909:2309:1910:2510:2212:5612:5418:2818:2918:5118:5218:1119:01בוליביה, לה-פס )ח(

07:2607:3509:4109:4510:2810:3211:3211:3414:0614:0319:4419:3120:2020:0619:1520:20בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:2607:3609:4109:4610:2910:3211:3211:3414:0714:0419:4419:3120:1920:0619:1520:20בלגיה, בריסל )ק(

05:5805:5208:2608:2108:5708:5309:5909:5612:3012:2818:0718:0918:2618:2817:5018:38ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:4605:4008:1408:1008:4508:4109:4709:4412:1812:1617:5017:5218:1418:1617:3418:26ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:4406:5308:5809:0309:4609:5010:5010:5213:2413:2219:0418:5019:3819:2418:3719:38בריטניה, לונדון )ק(

06:5207:0209:0409:0909:5509:5910:5811:0013:3313:3019:1118:5719:4919:3418:4419:48בריטניה, מנצ'סטר )ק(

06:5007:0009:0309:0809:5209:5610:5610:5813:3113:2819:1018:5619:4519:3118:4019:45גרמניה, ברלין )ק(

07:0907:1809:2509:2910:1210:1511:1511:1713:4913:4719:2719:1420:0219:4818:5820:02גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:5905:5208:2608:2108:5808:5310:0009:5612:3112:2918:0918:1218:2718:3017:5318:40דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:2706:2808:5708:5709:2709:2710:3010:2913:0213:0018:3618:3119:0018:5418:1419:03הודו, מומבאי )ח(

06:2306:2408:5308:5309:2309:2310:2610:2512:5812:5618:3218:2718:5618:5018:1018:59הודו, פונה )ח(

06:2806:3608:4708:5009:3009:3310:3410:3513:0813:0518:4518:3319:1819:0518:1719:18הונגריה, בודפשט )ק(

05:4605:5208:0908:1108:4808:5009:5109:5112:2412:2218:0117:5018:3018:1917:3418:31טורקיה, איסטנבול )ח(

07:1107:1709:3609:3810:1310:1411:1611:1613:4913:4619:2519:1519:5319:4318:5919:54יוון, אתונה )ק(

06:4906:5709:0809:1109:5109:5410:5510:5613:2913:2619:0618:5419:3819:2618:3819:39מולדובה, קישינב )ק(



רפז

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת האזינו - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:2406:2608:5408:5409:2509:2410:2710:2612:5912:5718:3318:2818:5718:5118:1119:00מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:2306:1108:3908:3209:2109:1410:2310:1812:5312:5218:2418:3118:5519:0318:1219:15ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

05:5105:5408:2008:2008:5208:5209:5509:5412:2712:2518:0217:5518:2718:2017:3918:30נפאל, קטמנדו )ח(

06:0006:0608:2408:2609:0209:0310:0510:0512:3812:3518:1518:0518:4318:3317:4618:45סין, בייג'ין )ח(

06:5506:5309:2609:2409:5409:5210:5710:5513:2813:2619:0118:5919:2319:2118:4119:30סינגפור, סינגפור )ח(

06:1906:2908:3308:3809:2209:2610:2610:2713:0012:5718:3818:2419:1419:0018:0919:14פולין, ורשא )ק(

05:5905:5508:2908:2608:5808:5510:0109:5812:3212:3018:0418:0418:2718:2717:4618:35פרו, לימה )ח(

07:2607:3309:4509:4810:2810:3011:3111:3214:0514:0219:4219:3020:1320:0119:1420:14צרפת, ליאון )ק(

07:3507:4309:5209:5610:3710:4011:4111:4214:1514:1219:5419:4120:2620:1319:2520:26צרפת, פריז )ק(

05:4605:4508:1708:1608:4608:4409:4809:4712:2012:1817:5317:5018:1518:1217:3318:21קולומביה, בוגוטה )ח(

07:0307:1009:2409:2710:0510:0711:0811:0913:4113:3919:2019:0919:4819:3718:5319:49קנדה, טורונטו )ק(

06:3906:4708:5909:0209:4109:4410:4410:4613:1813:1518:5618:4419:2619:1418:2819:27קנדה, מונטריאול )ק(

06:3206:3708:5808:5909:3309:3410:3610:3613:0913:0718:4518:3619:1219:0318:2019:14קפריסין, לרנקה )ק(

06:3806:5008:4908:5509:4209:4610:4510:4813:2013:1718:5918:4419:3819:2218:2919:37רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:1106:2308:2108:2709:1509:2010:1910:2112:5412:5118:3618:2019:1218:5618:0519:12רוסיה, מוסקבה )ח(

06:0606:1408:2408:2809:0809:1110:1110:1212:4512:4218:2218:1018:5518:4317:5418:55רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:1007:1809:2909:3210:1210:1511:1611:1713:5013:4719:3119:1920:0019:4719:0320:00שוויץ, ציריך )ק(

06:0706:0708:3808:3709:0709:0610:1010:0912:4212:4018:1618:1118:3818:3417:5418:43תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךחפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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מחנות היישומים 
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