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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב חיים שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מז' חשון עם המצורף אליו בו כותב אודות הסכמה למה שמכין לדפוס וכו'

וידוע ומפורסם שאין זה בנוהג בית הרב,

ויהי רצון מהשי"ת המשגיח על כאו"א בהשגחה פרטית )וכמבואר בארוכה באר היטב בתורת 

הבעש"ט, וידועה הוכחת רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשו"ע - פוסק בנגלה דתורה 

- אשר גמרא ערוכה בזה )חולין ס"ג ע"א( עה"פ משפטיך תהום רבה כי הוה חזי שלך אמר עיין שם 

בפירוש רש"י( יצליחו בהמצטרך לו בגו"ר.

מתאים לתוכן כתבו, תקותי שלמותר לעוררו ע"ד הכרח הפצת המעינות תורת הבעש"ט ולכל 

לראש בקביעות עתים בלימוד תורה זו מספרי תלמידיו וכיו"ב קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת 

אשר קדש הוא לה'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.



ד

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





כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ויחלום והנה סולם מוצב ארצהה "מאמר ד    

ה   ...............................  ה"תשכ'ה ,כסלו 'ט, ויצאפרשת בת ש

)ד  ויצא בת פרשתששיחת ,  

זט  .............................................  ה"כתש'ה ,כסלו 'ט

)ה  הכ  .......  ב''תשנ'ה כסלו' ט, ויצא פרשת שבתמשיחות

)ו טל  .........................  וטכרך  ויצאפרשת שיחות -לקוטי  

)ז המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ יצחק על התורהלוי  ילקוט

מג  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ח  דמ  .....................ויצאפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)ט המ  .................  ויצאפרשת  לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  זע  .......................  ויצאפרשת לשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

עח  .............................................  ויצאפרשת לשבוע  

)יב  פח  .....................  ויצאפרשת לשבוע " היום יום"לוח

)יג צ  ..................................  ם"ומית לעיון ברמבהלכה י

ם"שיעורי רמב

)יד – גצ  ....................  ויצאפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  אעק   ................  ויצאפרשת לשבוע פרק אחד ליום

)טז – אר  .....................  ויצאפרשת לשבוע ות צוספר המ



)יז  נביאים וכתובים  

גר  ........................................  ח- זפרק  שיר השירים, הפרק  הרמיי

)יח  בבא קמא/קידושיןמסכת  –משניות  

הר  ..........................................................ביאור קהתי

)יט  טור  ....................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  
  
  



)כ  עם ביאורים מנחותמסכת  

טזר  .....................................................  טצעד דף  צגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

דמר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב הפקר/עוברי דרכיםת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג ה וללבן שתי בנות"ד אור תורה  

זמר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

נר  ........................................................  האמצעי ר"אדמו

)כה ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

אנר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

אנר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

בנר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח ט"פרת'ה –ם מאמריספר ה  

גנר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

ונר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל קודש  אגרות  

זנר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב זסר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  רסח  .............................  ויצאפרשת לשבוע לוח זמנים

)לד סטר  ...................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ה

    
 

ÌÏÁiÂ'ג ֹו ארצה  מצב  סלם  ואיתא 1וה ּנה  , ««¬…ְְְִִֵַָָָָֻֻ

(ּבאחד  צדק ' ה 'ּצמח  ׁשל  ְְֲֶֶֶֶַַַַַָּבמאמר 

לחר ּות  לאחר ֹונה  ׁשּיצא ּו  ׁשּמצינּו2ה ּביכלא ,( ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ

ּפיר ּוׁש ה "ּסּולם ". על  ּפיר ּוׁשים  ּכּמה  ְִִֵֵַַַַָָָּבּמדר ׁש

"מצב  ה ּכב ׁש, זה  - סלם " "וה ּנה  ְִִֵֶֶֶַָָָֻֻהרא ׁשֹון:

כ ּו' מזּבח  זה  - קאי 3ארצה " - זה  ּפיר ּוׁש ּולפי , ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

ּתפ ּלה  על  ּתּקנּום 4ס ּולם  קר ּבנֹות  ׁשּבמק ֹום  ,5. ְְְְִִִֶַָָָָ

סיני  זה  - "סלם " ה ׁשני: ּפיר ּוׁש3ּופיר ּוׁש ּולפי , ְִִִֵֵֵֶַַָֻ

ּפיר ּוׁשים  ּוׁשני ה ּתֹורה . על  "ס ּולם " קאי - ְִֵֵֵֶַַָָָזה 

ּכ ֿ ואחר  ׁשּבקד ּוׁשה . ה ּסּולם  ּבחינֹות  הם  ְְְִִֵֵֶַַַָָָא ּלּו

ׁשליׁשי  ּפיר ּוׁש זה 6מביא  - סלם " וה ּנה  "וּיחלם  , ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֻ

ה ּנה  ּדנב ּוכדנצר  כ ּו', נב ּוכדנּצר  ׁשל  ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַחל ֹומ ֹו

מתניו  ּומ ּמראה  ט ֹוב , ּולמעלה  מתניו ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָ"מ ּמראה 

רע " ּבחל ֹומ ֹו,7ּולמ ּטה  ׁשראה  ה ּצלם  וזה ּו , ְְֲֶֶֶֶַַַַָָָ

כסף , ּדי ּודרע ֹוהי חד ֹוהי טב , ֿ דהב  ּדי ְְְֲִִִִֵֵָָָָרא ׁשּה

רגל ֹוהי  פרזל , ּדי ׁשק ֹוהי נח ׁש. ּדי וירכת ּה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָמע ֹוהי

חסף  ּדי ּומנהין פרזל  ּדי זהב 8מ ּנהין ׁשל  (רא ׁשֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּברזל , ׁשל  ׁשֹוקיו נח ֹוׁשת . ׁשל  וירכיו מעיו ּכסף , ׁשל  ּוזר ֹוע ֹותיו חזה ּו ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָט ֹוב ,

חרס ). ׁשל  ּומהן ּברזל , ׁשל  מהן - ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָרגליו

ּכּמה ‡Óeב ) ּגם  (ּומביא  ּבאר ּוּכה  צדק ' ה 'ּצמח  מאדמ ֹו"ר ּבזה  ענינים  ¿»≈ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּו'בעל  ּכסלו, ּדט ' ההיל ּולא ' ו'יֹום  הה ּולדת ' 'יֹום  ּבעל  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָהאמצעי,

ֿ ל ׁשֹונֹו וזה  ּכסלו), ּדיּו"ד  :9ה ּגא ּולה ' ְְְְְִֵֶַָ

ÔeÈÂ אחר ּבמק ֹום  ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על  אמר ּו10ע ֹוד  לפעמים  ּדה ּנה  להבין, : ¿»ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ז"ל  ּכדפיר ׁש11ר ּבֹותינּו נת ּכּון, ׁשמים  ל ׁשם  ׂשטן ּדא ּיֹוב , מע ׂשה  ּגּבי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

אברהם . ׁשל  זכ ּות ֹו אלקינּו לפני נׁשּכח  יהא  ׁשּלא  ּכדי ז') א ' (איוב  ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹר ׁש"י
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ואילך. 382 ע ' ח "ה לקו"ש ע "פ  יב .1)*) כח , ב 2)פרשתנו תתמ , ה' כרך ויצא באוה"ת לאח "ז (נדפס  31 מס ' באב .

יב .3)ואילך). פס "ח , מה.4)ב "ר תי ' ת"ז ב . שו, ח "ג ב . רסו, ח "א בזהר ב .5)וכ"ה כו, יד.6)ברכות שם, ת"ז 7)ב "ר

רפ "ג. ק "נ שער ע "ח  א). (צז, לב ֿלג.8)תס "ו ב , המו"ל 9)דניאל ע "י  ניתוספו זו במהדורא - ואילך. תתמה ע ' שם אוה"ת

לקטעים. וחלוקה פיסוק  סימני  מ "מ , ציוני  איזה בסוף 10)עוד ושם - קנה. ע ' לאזניא אתהלך הזקן אדמו"ר מאמרי  ראה

ז'. אות צ "ל: וא"כ זה. לדרוש הכוונה וכנראה א'), אות ויחלום בדרוש (נמצא א.11)המאמר: טז, ב "ב 

    
השבוע: בפרשת נאמר 

ÌÏÁiÂ שבע מבאר  בדרכו  אבינו  ‡ˆ‰לחרן יעקב ˆÓ ÌÏÒ ‰p‰Â ««¬…¿ƒ≈À»À»«¿»
'B‚1‡˙È‡Â ˆ„˜'חסידות Ó‡Óaמובא , ÁÓv'‰ ÏL האדמו "ר ¿ƒ»¿«¬»∆«∆«∆∆

חב"ד  אדמו "רי  בשושלת ‰C‡ÏÎÈaהשלישי  „Á‡a) מאמרי של  כרך  ¿«««ƒ¿»
ֿ יד  בכתב ¿«∆e‡ˆiLחסידות
˙eÁÏ ‰BÁ‡Ï2 כלל בדרך  »«¬»¿≈

הרבי  לידי  שהגיעו  ),מרוסיה הכוונה
‰nk L„na eÈˆnL∆»ƒ«ƒ¿»«»

"ÌÏeq"‰ ÏÚ ÌÈLeÈt שראה ≈ƒ««»
שממשיך  כפי  בחלום, אבינו  יעקב

ומפרט.

‰p‰Â" :ÔBL‡‰ LeÈt≈»ƒ¿ƒ≈
Lk‰ ‰Ê  "ÌÏÒ שבאמצעותו À»∆«∆∆

כסולם, ושימש למזבח «ˆÓ"Àעלו 
'eÎ ÁaÊÓ ‰Ê  "‰ˆ‡3 שעמד «¿»∆ƒ¿≈«

הקרקע, על  ‰Ê LeÈt ÈÙÏe¿ƒ≈∆
È‡˜ מכוון‰lÙz ÏÚ ÌÏeÒ4, »≈»«¿ƒ»

Ìewz ˙Ba˜ ÌB˜ÓaL5 ∆ƒ¿»¿»ƒ¿
תקנו  המקדש בית חכמים משחרב

הקרבנות. במקום תפילות

‰Ê  "ÌÏÒ" :ÈL‰ LeÈÙe≈«≈ƒÀ»∆
ÈÈÒ3È‡˜  ‰Ê LeÈt ÈÙÏe , ƒ«¿ƒ≈∆»≈
‰Bz‰מכוון  ÏÚ "ÌÏeÒ"»««»

בסיני . ÌÈLeÈtשניתנה ÈLe¿≈≈ƒ
‰ el‡ÌÏeq‰ ˙BÈÁa Ì ≈≈¿ƒ«»

.‰Le„˜aL∆ƒ¿»
‡ÈÓ CkŒÁ‡Â'צדק ֿ ה'צמח ¿««»≈ƒ

ÈLÈÏLמהמדרש  LeÈt6, ≈¿ƒƒ
‰Ê  "ÌÏÒ ‰p‰Â ÌÏÁiÂ"««¬…¿ƒ≈À»∆

v„Îe ÏL BÓBÏÁ בבל מלך  ¬∆¿«¿∆«
,'eÎ בספר בהרחבה שמסופר  כפי 

ב'דניאל  ‰p‰פרק ˆ„Îecƒ¿«¿∆«ƒ≈
הזוהר  ÂÈ˙Óכדברי  ‰‡nÓ"ƒ«¿≈»¿»

ÂÈ˙Ó ‰‡nÓe ,BË ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ«¿≈»¿»
"Ú ‰hÓÏe7ÌÏv‰ e‰ÊÂ , ¿«»«¿∆«∆∆

BÓBÏÁa,נבוכדנצר L‡‰הדמות  ∆»»«¬
È‰B„Á ,Ë ‰„ŒÈc dL‡≈≈ƒ¿»»¬ƒ
È‰BÚÓ ,ÛÒÎ Èc È‰BÚ„e¿»ƒƒ¿»¿ƒ

ÏÊÙ Èc ÔÈ‰pÓ È‰BÏ‚ ,ÏÊÙ Èc È‰B˜L .LÁ Èc d˙ÎÈÂ¿«¿»≈ƒ¿»»ƒƒ«¿∆«¿ƒƒ¿≈ƒ«¿∆
ÛÒÁ Èc ÔÈ‰Óe8ÏL ÂÈ˙BÚBÊe e‰ÊÁ ,BË ‰Ê ÏL BL‡) ƒ¿≈ƒ¬»…∆»»»≈¿»∆

 ÂÈÏ‚ ,ÏÊa ÏL ÂÈ˜BL .˙LBÁ ÏL ÂÈÎÈÂ ÂÈÚÓ ,ÛÒk∆∆≈»ƒ≈»∆¿∆»∆«¿∆«¿»
.(ÒÁ ÏL Ô‰Óe ,ÏÊa ÏL Ô‰Ó≈∆∆«¿∆≈∆∆∆∆
‰Êa ‡Óe ( המדרש בדברי  ¿»≈»∆

ke‡a‰האמורים  '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆«¬»
ÌÈÈÚ ‰nk Ìb ‡ÈÓe)≈ƒ««»ƒ¿»ƒ
ÌBÈ' ÏÚa ,ÈÚˆÓ‡‰ "BÓ„‡Ó≈«¿»∆¿»ƒ««
'‡ÏeÏÈ‰‰ ÌBÈ'Â '˙„Ïe‰‰«∆∆¿«ƒ»

,ÂÏÒk 'Ëc בשנת כסלו  בט' שנולד  ¿ƒ¿≈
ונסתלק  בשנת תקל "ד  כסלו  בט'

eÈc"„תקפ"ח  '‰Ïe‡b‰ ÏÚ'e«««¿»¿
ÂÏÒk ביו "ד האסורים מבית שיצא ƒ¿≈

תקפ"ז  BBLÏŒ‰ÊÂכסלו  של 9), ¿∆¿
ֿ צדק: הצמח אדמו "ר 

e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ „BÚ ÔeÈÂ¿»«ƒ«∆»
Á‡ ÌB˜Óa10‰p‰c ,ÔÈ‰Ï : ¿»«≈¿»ƒ¿ƒ≈

Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡ ÌÈÓÚÙÏ11 ƒ¿»ƒ»¿«≈«
ÌLÏ ÔËN ,Bi‡c ‰NÚÓ Èab«≈«¬∆¿ƒ»»¿≈
È"L LÈÙ„k ,Ôek˙ ÌÈÓL»«ƒƒ¿«≈ƒ¿≈≈«ƒ

È ‡lL È„k ('Ê '‡ ÂÈ‡)‡‰ ¿≈∆…¿≈
ÏL B˙eÎÊ eÈ˜Ï‡ ÈÙÏ ÁkLƒ¿«ƒ¿≈¡…≈¿∆

,Ì‰‡ בגמרא ז "ל  חכמינו  כמאמר  «¿»»
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש לפני  בא שהשטן 

שהייתה  שראה כיוון  איוב כנגד  והסית

נוטה  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש של  דעתו 

רחמנותו  תשתכח שמא וחשש לאיוב

אברהם  ‡eÓשל  ÌÈÓÚÙÏÂ .¿ƒ¿»ƒ»¿
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כללי מפתח  

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

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג ויחלום והנה סולם מוצב ארצהה "מאמר ד    

ה   ...............................  ה"תשכ'ה ,כסלו 'ט, ויצאפרשת בת ש

)ד  ויצא בת פרשתששיחת ,  

זט  .............................................  ה"כתש'ה ,כסלו 'ט

)ה  הכ  .......  ב''תשנ'ה כסלו' ט, ויצא פרשת שבתמשיחות

)ו טל  .........................  וטכרך  ויצאפרשת שיחות -לקוטי  

)ז המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ יצחק על התורהלוי  ילקוט

מג  ....................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)ח  דמ  .....................ויצאפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח

)ט המ  .................  ויצאפרשת  לשבועיומי חומש  ישיעור

)י  זע  .......................  ויצאפרשת לשבוע שיעורי תהלים

)יא  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

עח  .............................................  ויצאפרשת לשבוע  

)יב  פח  .....................  ויצאפרשת לשבוע " היום יום"לוח

)יג צ  ..................................  ם"ומית לעיון ברמבהלכה י

ם"שיעורי רמב

)יד – גצ  ....................  ויצאפרשת לשבוע פרקים ליום ' ג

)טו –  אעק   ................  ויצאפרשת לשבוע פרק אחד ליום

)טז – אר  .....................  ויצאפרשת לשבוע ות צוספר המ



)יז  נביאים וכתובים  

גר  ........................................  ח- זפרק  שיר השירים, הפרק  הרמיי

)יח  בבא קמא/קידושיןמסכת  –משניות  

הר  ..........................................................ביאור קהתי

)יט  טור  ....................................................  מגילהמסכת  עקביעין

  
  
  



)כ  עם ביאורים מנחותמסכת  

טזר  .....................................................  טצעד דף  צגמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כא  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

דמר  .........................................................  ר הזקן"אדמו

)כב הפקר/עוברי דרכיםת שולחן ערוך הלכו  

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

)כג ה וללבן שתי בנות"ד אור תורה  

זמר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כד  התשובשערי   

נר  ........................................................  האמצעי ר"אדמו

)כה ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

אנר  ...............................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כו ב"תורת שמואל תרל   

אנר  .....................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כז  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

בנר  .....................................................  ב"ר מוהרש"אדמו

)כח ט"פרת'ה –ם מאמריספר ה  

גנר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"בלה ג"תש- ב"שת'ספר השיחות ה)כט

ונר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)ל קודש  אגרות  

זנר  ...................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

נחר  ........................................חומש לקריאה בציבור)לא

)לב זסר  .......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת

)לג  רסח  .............................  ויצאפרשת לשבוע לוח זמנים

)לד סטר  ...................  בת קודששלת הדלקת נרות צוסדר מ



ו    

ּבמק ּדׁש עיניו נתן ז"ל : ר ּבֹותינּו אמר ּו ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָולפעמים 

ס ֹוף  נב  דף  דס ּוּכה , ה  (ּפרק  כ ּו' והחריב ֹו ְְְִִֶֶֶַָרא ׁשֹון

קנאה , מחמת  מ ׁשמע  - עיניו ונתן א ), ְְְֲִֵֵַַַַַָָָעמ ּוד 

ּגמ ּור . רע  ֶַָׁשה ּוא 

C‡ ׁש'ּקליּפֹות ח ּיים ' ּב'עץ  נזּכר  ּדה ּנה  הענין, «ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָ

ּבע ֹולם  ּומ ּצב  מעמד  להם  אין ְֲֲִֵֶַַַָָָָּדאציל ּות '

ּכתיב  רע "  יג ּור "לא  ּכי עיקר 12האציל ּות , א ּלא  , ְְְֲִִִִֶַָָָֹ

מבאר  (ּכן ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ה ּוא  ׁשּלהם  ְְְִֵֶֶַָָָָָֹמד ֹור 

וזה ֿ ּב', ּפרק  ה ּקליּפֹות ' 'ׁשער  ח ּיים ' ְְְִִֵֶֶֶַַַַּב'עץ 

האציל ּות  מן הן ציּפרין ּתרין ׁשא ֹותן ְְֲִִִִֵֵֶָָָל ׁשֹונֹו:

ול ׁשּכֹון  לד ּור  למ ּטה  ירד ּו ׁשהם  א ּלא  ְְְְִֵֶֶַַָָָָָמ ּמׁש,

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ּדבריאה , ה ּקליּפֹות  ְְְְִִִֵַַָָָּבהיכל ֹות 

ּבמד ֹור  הם  ּכי ּכתב  ג ' ּפרק  ּדׁשם  ֿ ע ּיּון, ְְְִִִֵֶֶַָָָָוצרי

ּבע ֹולם  יֹוׁשבים  ּדאציל ּות  ה ּקליּפֹות  יחד  ְְְֲִִִֶַַַַָָאחד 

'קליּפת  ּבׁשער   א ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  כ ּו' ְְְֲִִַַַַַָָהאציל ּות 

ֿ ונּוקבא ' 'דכר  ּכי ֿ ל ׁשֹונֹו: וזה  ּכתב  ט ' ּפרק  ְְְְְִֶֶֶַַָָָֹנג ּה'

ּב'בריאה ', למ ּטה  ּתמיד  הם  ּדאציל ּות  ְְְֲִִִִִִֵַַָָָָּדקליּפה 

ּכּנזּכר  יניקתם , ּבעת  לא  אם  למעלה  ע ֹולין ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹואין

ּכאן. ׁשּנת ּבאר  ּכמ ֹו וזה ּו ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ְְְְְִֵֵֶֶַָָָלעיל .

אני  ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  מ ּזה  ׁשנת ּבאר  מה  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָועין

ּכּמג ּדל ֹות 13ח ֹומה  וׁשדי ּגּבי ּבר ּבֹות 14, וע ּין . ְְְְִֵֵַַַַַָָָ

ֿ ל ׁשֹונ  וזה  ד ', קל "ב  טו ּפרק  ּבא  ּבכסא ֹוּפר ׁשת  ֹו: ְְְְִֶֶֶַָָֹ

 יג ּור לא  ׁשּנאמר  נֹוגע , רע  ּדבר  אין ה ּקּב"ה  ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשל 

קד ׁשיֿ ּבהיכל  אף  והינּו ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ְְְְְֵֵַַַַָָָרע ,

מבאר  וכן ּכּסא . ה ּנקרא  ׁשה ּוא  ּדבריאה  ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹקד ׁשים 

ה ּנה  ּכי ֿ ל ׁשֹונֹו: וזה  ב  ּפרק  מח  ׁשער  ח ּיים ' ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַּב'עץ 

ּדקליּפה  היכלי ה ּׁשבעה  ּכל  ּכי לעיל  ְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָּבארנּו

העליֹון  ה ּׁשביעי מההיכל  למ ּטה  הם  ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדבריאה 

ֿ ּכאןֿ עד  ּדקד ּוׁשה , ּדבריאה  ֿ קד ׁשים  ְְְְִִִִֵַָָָָָָּדקד ׁשי

ירד ּו ּדאציל ּות ' ׁש'ּקליּפֹות  ׁשם  ּומבאר  ְְְְֲִִֶַָָָֹל ׁשֹונֹו.

ה 'ּקליּפֹות  ּבהיכלי ול ׁשּכֹון לד ּור  ְְְְְִִֵֵַַָָָלמ ּטה 
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ג.12) ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, באוה"ת 13)תהלים לאח "ז נדפס  ואילך). רח  (ע ' עה"פ  לשה"ש הצ "צ  רשימות ראה

תשנז. ע ' ח "ב  י .14)שה"ש ח , שה"ש

    
ÂÈÈÚ Ô˙ :Ï"Ê eÈ˙Ba השטן הרע, ÔBL‡יצר  Lc˜Óa «≈«»«≈»¿ƒ¿»ƒ

Ô˙Â ,(‡ „eÓÚ ÛBÒ  Û„ ,‰keÒ„ ‰ ˜t) 'eÎ BÈÁ‰Â¿∆¿ƒ∆∆¿»««¿»«
eÓb Ú ‡e‰L ,‰‡˜ ˙ÓÁÓ ÚÓLÓ  ÂÈÈÚ סתירה זו  והרי  ≈»«¿«≈¬«ƒ¿»∆«»

גמור  רע הוא שני  ומצד  לטוב, מתכוון  השטן  אחד  .שמצד 
ıÚ'a kÊ ‰p‰c ,ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿≈
'˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏw'L 'ÌÈiÁ«ƒ∆¿ƒ«¬ƒ
שהכוחות  וחסידות בקבלה מבואר 

'קליפות' נקראים הקדושה צד  שכנגד 

האלוקות, על  ומסתירים מכסים הם (כי 

וגם  הפרי ) על  מכסה שהקליפה כשם

והנעלה  (הראשון  האצילות בעולם

הכללים  הרוחניים העולמות מארבעת

יש  ֿ עשיה) ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות

האצילות  שעולם כיוון  אבל  'קליפות',

של  מציאות בו  ואין  ממש אלוקות הוא

הרי  מאלוקות, נפרדים נבראים

שבו  ÓÚÓ„ה'קליפות' Ì‰Ï ÔÈ‡≈»∆«¬»
Èk ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa vÓe«»¿»»¬ƒƒ

È˙k "Ú Ee‚È ‡Ï"12, …¿¿»¿ƒ
Ì‰lL B„Ó ˜ÈÚ ‡l‡ של ∆»ƒ«»∆»∆

דאצילות' ÌÏBÚaה'קליפות ‡e‰¿»
ıÚ'a ‡Ó Ôk) ‰‡Èa‰«¿ƒ»≈¿…»¿≈
˜t '˙BtÈÏw‰ ÚL' 'ÌÈiÁ«ƒ«««¿ƒ∆∆
ÔÈz Ô˙B‡L :BBLÏŒ‰ÊÂ ,'a¿∆¿∆»¿≈

ÔÈtÈˆ הציפורים ÔÓשני  Ô‰ ƒ»ƒ≈ƒ
Ì‰L ‡l‡ ,LnÓ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«»∆»∆≈
ÔBkLÏÂ e„Ï ‰hÓÏ e„È»¿¿«»»¿ƒ¿
,‰‡Èc ˙BtÈÏw‰ ˙BÏÎÈ‰a¿≈»«¿ƒƒ¿ƒ»
,ÔeiÚŒCÈˆÂ .BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú«»¿¿»ƒƒ
Ì‰ Èk ˙k '‚ ˜t ÌLc¿»∆∆»«ƒ≈
˙BtÈÏw‰ „ÁÈ „Á‡ B„Óa¿»∆»«««¿ƒ

È ˙eÏÈˆ‡cÌÏBÚa ÌÈLB «¬ƒ¿ƒ¿»
BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú 'eÎ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ«»¿

זו  הרי  כן  שאין ואם כאן  לאמור  סתירה

דווקא  אלא באצילות 'מדור ' להם

'˜tÈÏ˙בבריאה. ÚLa C‡«¿««¿ƒ«
˙k 'Ë ˜t 'd‚'חיים ב'עץ …«∆∆»«

'‡˜eÂŒÎ„' Èk :BBLÏŒ‰ÊÂ¿∆¿ƒ¿»¿¿»
העליונות  שבספירות המידות בין  היחס

נמשל  המלכות וספירת אנפין ") ("זעיר 

ונקבה  'משפיע') (בחינת זכר  בין  ליחס

עניין  כל  וכנגד  'מקבל '), (בחינת

בקליפות, זה' 'לעומת יש בקדושה

ונקבה' 'זכר  hÓÏ‰ובחינת „ÈÓz Ì‰ ˙eÏÈˆ‡c ‰tÈÏ˜cƒ¿ƒ»«¬ƒ≈»ƒ¿«»
Ì˙˜ÈÈ ˙Úa ‡Ï Ì‡ ‰ÏÚÓÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡Â ,'‰‡È'a לקבל ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿»ƒ…¿≈¿ƒ»»

האצילות, בעולם המאיר  מהאור  ŒÔ‡kŒ„Úהשפעה .ÏÈÚÏ kÊpk«ƒ¿»¿≈«»
Ô‡k ‡a˙pL BÓk e‰ÊÂ .BBLÏ כאן לאמור  נוסף מקור  לפנינו  הרי  ¿¿∆¿∆ƒ¿»≈»

לקליפות. מקום אין  באצילות שאכן 

‰fÓ ‡a˙L ‰Ó ÔÈÚÂ¿«≈«∆ƒ¿»≈ƒ∆
ÏÈÁ˙n‰Œea„a של מאמר  ¿ƒ««¿ƒ

בשיר  הפסוק על  ֿ צדק' ה'צמח אדמו "ר 

ÓBÁ‰השירים  È‡13Èab , ¬ƒ»«≈
האמור  של  הפנימית המשמעות

הפסוק  »«¿È„LÂבהמשך 
˙BÏc‚nk14˙Baa ÔiÚÂ מדרש . «ƒ¿»¿«≈¿«

˜"Ïרבה  ÂË ˜t ‡a ˙Lt»»«…∆∆
ÏL B‡ÒÎa :BBLÏŒ‰ÊÂ ,'„¿∆¿¿ƒ¿∆
,Ú‚B Ú c ÔÈ‡ ‰"aw‰«»»≈»»«≈«
Œ„Ú ,Ú Ee‚È ‡Ï Ó‡pL∆∆¡«…¿¿»«

eÈ‰Â .BBLÏŒÔ‡k בלבד זו  לא »¿¿«¿
מגורים  באצילות,שאין  רע »‡Ûשל 

ÌÈL„˜ŒÈL„˜ ÏÎÈ‰a¿≈«»¿≈»»ƒ
‡qk ‡˜p‰ ‡e‰L ‰‡Ècƒ¿ƒ»∆«ƒ¿»ƒ≈
הכסא' 'עולם נקרא הבריאה עולם

"ועל  ככתוב הוא לכך  הטעמים (ואחד 

ועולם  אדם", כמראה דמות הכסא

ו 'מקום  'כסא' בבחינת הוא הבריאה

הנקרא  האצילות עולם של  לאור  מושב'

של  קדשים' קדשי  ב'היכל  וגם 'אדם')

ו 'מגורים' מקום אין  הבריאה עולם

נמצאות  (והקליפות רע של  למציאות

נמוכות  בדרגות רק הבריאה בעולם

קדשים'). קדשי  מ'היכל  ≈¿ÔÎÂיותר 
ıÚ'a ‡ÓÁÓ ÚL 'ÌÈiÁ ¿…»¿≈«ƒ««

 ˜t בעולם הקליפות ש'מדור ' ∆∆
קדשי  מהיכל  למטה רק הוא הבריאה

‰p‰קדשים' Èk :BBLÏŒ‰ÊÂ¿∆¿ƒƒ≈
‰ÚM‰ Ïk Èk ÏÈÚÏ e‡a≈«¿¿≈ƒ»«ƒ¿»

‰‡Èc ‰tÈÏ˜c ÈÏÎÈ‰ כנגד ≈»≈ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»
המידות  הקדושה שבע בצד  העליונות

ÈÚÈM‰ ÏÎÈ‰‰Ó ‰hÓÏ Ì‰≈¿«»≈«≈»«¿ƒƒ
ÌÈL„˜ŒÈL„˜c ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿»¿≈»»ƒ
ŒÔ‡kŒ„Ú ,‰Le„˜c ‰‡Ècƒ¿ƒ»ƒ¿»«»
˙BtÈÏw'L ÌL ‡Óe .BBLÏ¿¿…»»∆¿ƒ

‰hÓÏ e„È '˙eÏÈˆ‡c מעולם «¬ƒ»¿¿«»
ÈÏÎÈ‰aהאצילות  ÔBkLÏÂ e„Ï»¿ƒ¿¿≈»≈
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ז      

נֹוגעין  אינן ֿ ּכן אם  הרי לעיל . ּכה ּובא  ְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָּדבריאה ',

קד ׁשֿ היכל  ות ֹוכ ּיּות  ּפנימ ּיּות  ׁשה ּוא  ְְְִִִִֵֵֶֶַַֹּבה ּכּסא ,

ה ּכב ֹוד ', ּכסא  'ׁשער  ׁשם  ׁשּכתב  ּכמ ֹו ְֳִִֵֶַַַַַָָָָה ּקד ׁשים ,

עם  אחד  ּבקנה  מ ּמׁש ע ֹולים  האריז"ל  ּדברי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהרי

ׁשּנקרא ּו מה ּו זה , ּולהבין ה ּנ"ל ). ה 'ר ּבֹות ' ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּדברי

מד ֹוריהן  ֿ ּפיֿכן ֿ על  ואף  ּדאציל ּות ', ְְְֲִִִֵֵֶַַַ'קליּפֹות 

ל ׁשֹון  יּתכן אי ּגם  ּדוקא . ה ּבריאה  ְְְְִִֵֵַַַָָָָּבע ֹולם 

'אציל ּות ' ּבׁשם  יּקרא  ׁשאי ּדאציל ּות ', ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָ'קליּפה 

מ ּזה  ּׁשּנת ּבאר  מה  (וע ּין 'קליּפה ' ׁשהיא  ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמאחר 

מפלגי  קא  ֿ ה ּמתחיל  ּדרקיע ,15ּבד ּבּור  ּבמתיב ּתא  ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָ

כ ּו'). קדמה  ּבהרת  ְִֶֶַָָאם 

C‡ אחר ּבמק ֹום  מבאר  ּדה ּנה  ה ּוא , על 16הענין «ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

וזה 17ּֿפס ּוק  נח ׁשת , נח ׁש מ ׁשה  וּיע ׂש ְְְֶֶֶַַַַָֹֹ

ֿ לצלן  רחמנא  ודינים  רע ֹות  ּכל  ּדה ּנה  ְְְְֲִִִִֵַָָָָָל ׁשֹונֹו:

א ֹותם  המח ּיה  ּומק ֹורם  ׁשר ׁשם  ּבע ֹולם , ְְְְִֶֶַַַָָָָָָׁשּנתה ּוּו

המבאר   ה ּמל ּבן עם  ה ּזֹונה  וכמ ׁשל  ט ֹוב , ְְְִִֶֶֶַַַַָָֹה ּוא 

א , עמ ּוד  קסג דף  ּתר ּומה  ּפר ׁשת  ב  חלק  ְֵֶַַַַַָָָֹּבּזהר 

ּובזה  א ֹות ּה, לצ ּית  ׁשּלא  וחפצ ּה רצ ֹונּה ְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּכל 

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  , ל ּמל אה ּובה  ׁשּתהא  יֹותר , ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּתתע ּנג 

ה ּמל .ּכׁשמפ  רצ ֹון זה  אין ל ֹו, וּתּוכל  א ֹות ֹו ּתה  ְְְֵֶֶֶֶַַַַָ

ל ׁשם  ּופנינה  ׂשטן ז"ל  ר ּבֹותינּו מאמר  ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָוזה ּו

ה ּוא  המח ּיה ּו הרע  ׁשּׁשרש  כ ּו', נת ּכּונּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹׁשמים 

ה ׁשּתל ׁשל ּות   ּדר על  למ ּטה  ּוכ ׁשּיֹורד  כ ּו'. ְְְְְִֵֶֶֶַַַָט ֹוב 

וה ּנה , ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  כ ּו' ּגמ ּור  רע  ּבאמת  ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָנע ׂשה 

ה ּזֹונה  מ ׁשל  ּדהינּו ט ֹוב , ה ּוא  ׁשּבׁשר ׁשֹו ְְְְְֵֶַַַַַָָמאחר 

וּתׂשמח  ה ּבן, א ֹות ּה יצ ּית  ׁשּלא  ּבאמת  ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשחפצ ּה

האב . ׁשּיׂשמח  ּכמ ֹו ה ּבן, ית ּפּתה  ּכׁשּלא  ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמאד 

ּבע ׂשּית  א ּלא  האב  לבין ּבינּה הפר ׁש אין ֿ ּכן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָואם 

ה ּוא  ה ּפּתּוי  ׁשל  זֹו ׁשּמע ׂשה  ה ּבן, לנּסֹות  ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָה ּנּסיֹון

ׁשּמל ּבׁשת  רק  ּכלל , אמת  ׁשאינֹו אף  ּברע , ׁשּיּומ ׁש מאד  חפצה  ּכא ּלּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹנראה 

להאב  ׁשּיהיה  ה ּׂשמחה  ּבׁשביל  רק  רצ ֹונּה, ונגד  ׁשּלּה ׁשאינֹו ּבלב ּוׁש ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָעצמ ּה

ודבר  ּגמ ּור  הס ּתר  ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש ּכיון זה , ּכל  עם  ה ּנה  ּבּנּסיֹון. ה ּבן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשּיעמ ֹוד 
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ב ).15) (כג, תזריע  סע "ד.16)לקו"ת סא, חוקת ט .17)לקו"ת כא, חוקת

    
ÔÈÚ‚B ÔÈ‡ ÔkŒÌ‡ È‰ .ÏÈÚÏ ‡e‰k ,'‰‡Èc ˙BtÈÏw'‰«¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈¬≈ƒ≈≈»¿ƒ
ÌÈL„w‰ŒL„˜ ÏÎÈ‰ ˙eiÎB˙Â ˙eiÓÈt ‡e‰L ,‡qk‰a¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿ƒ≈«…∆«√»ƒ

ממנו , למטה נמצאות אלא הבריאה, 'ÚLשבעולם ÌL ˙kL BÓk¿∆»«»««
„Á‡ ‰˜a LnÓ ÌÈÏBÚ Ï"ÊÈ‡‰ Èc È‰ ,'„Bk‰ ‡Òkƒ≈«»¬≈ƒ¿≈»¬ƒ«ƒ«»¿»∆∆»

'˙Ba'‰ Èc ÌÚ רבה המדרש ƒƒ¿≈»«
.(Ï"p‰««

e‡˜pL e‰Ó ,‰Ê ÔÈ‰Ïe מצד ¿»ƒ∆«∆ƒ¿¿
ŒÛ‡Âאחד  ,'˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏ˜'¿ƒ«¬ƒ¿«

ÌÏBÚa Ô‰ÈB„Ó ÔÎŒÈtŒÏÚ«ƒ≈¿≈∆¿»
‡˜Âc ‰‡Èa‰ בעולם ולא «¿ƒ»«¿»

מובן Ìbהאצילות. לא הדבר  בעצם «
‰tÈÏ˜' ÔBLÏ ÔÎzÈ CÈ‡≈ƒ»≈¿¿ƒ»

,'˙eÏÈˆ‡c סתירה זו  ולכאורה «¬ƒ
וביה  ÌLaמיניה ‡wÈ CÈ‡L∆≈ƒ»≈¿≈
'˙eÏÈˆ‡', לו וסמוך  'אצלו ' מלשון  ¬ƒ

כך  על  גילוי להורות יש זה שבעולם

לאלוקות  וביטול  »»≈Á‡Óאלוקות
'‰tÈÏ˜' ‡È‰L ומסתירה שמכסה ∆ƒ¿ƒ»

‡a˙pMהאלוקות על  ‰Ó ÔiÚÂ)¿«≈«∆ƒ¿»≈
ÏÈÁ˙n‰Œea„a ‰fÓ במאמר ƒ∆¿ƒ««¿ƒ

חכמינ  במאמר  ז "ל הפותח ̃«‡ו 
È‚ÏÙÓ15 מחלוקת zÈ˙Óa‡יש ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»

‰Ó„˜ ˙‰a Ì‡ ,ÚÈ˜c לשער ¿»ƒ«ƒ«∆∆»¿»
לא  או  טהור  הנגע האם eÎ'לבן ,

הזקן  לאדמו "ר  תורה' 'לקוטי  שבספר 

ארוך  ביאור  יש 'קליפות שם למושג 

דאצילות').

‡Ó ‰p‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»¿ƒ≈¿…»
Á‡ ÌB˜Óa16 החסידות בתורת ¿»«≈

˜eÒt ÏÚ17LÁ ‰LÓ NÚiÂ «»«««…∆¿«
Ïk ‰p‰c :BBLÏŒ‰ÊÂ ,˙LÁ¿…∆¿∆¿¿ƒ≈»
ÔÏˆÏŒ‡ÓÁ ÌÈÈ„Â ˙BÚ»¿ƒƒ«¬»»ƒ¿»
ÌLL ,ÌÏBÚa ee‰˙pL∆ƒ¿«»»»¿»
‡e‰ Ì˙B‡ ‰iÁÓ‰ ÌB˜Óe¿»«¿«∆»
Ôa ÌÚ ‰Bf‰ ÏLÓÎÂ ,BË¿ƒ¿««»ƒ∆
 ˜ÏÁ ‰fa ‡Ó‰ CÏn‰«∆∆«¿…»«…«≈∆
„eÓÚ ‚Ò˜ Û„ ‰Óez ˙Lt»»«¿»««

את ‡, לנסות כדי  אותה שוכר  שהמלך 

lL‡בנו  dˆÙÁÂ dBˆ ÏkL∆»¿»¿∆¿»∆…
,d˙B‡ ˙iˆÏ לא המלך  ישמע שבן  ¿«≈»

יחטא  ולא ˙BÈלה ‚pÚ˙z ‰Êe»∆ƒ¿«≈≈
בן  תתענג אם היא לה ישמע לא המלך 

אם  מאשר  לה,יותר  ישמע ≈¿∆zL‰‡כן 

CÏnÏ ‰e‰‡ שבנו בניסיון ,הרוצה zÙÓLk‰יעמוד  ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ¬»«∆∆«∆≈≈¿∆¿«»
eÈ˙Ba Ó‡Ó e‰ÊÂ .CÏn‰ ÔBˆ ‰Ê ÔÈ‡ ,BÏ ÏÎezÂ B˙B‡««≈∆¿«∆∆¿∆«¬««≈

ÔËN Ï"Ê וכוונתו איוב, את לנסות וביקש ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש לפני  שבא «»»
שהובא  ז "ל  חכמינו  (כמאמר  אבינו  אברהם של  זכותו  תשתכח שלא הייתה

אלקנה ÈÙe‰לעיל ) שהייתה אשת ¿ƒ»
היו  שלפנינה כך  על  חנה את מכעיסה

וכוונתה ילדים  ילדים, היו  לא ולחנה

כדי  מה'היתה ותבקש תתפלל  שחנה

eÎ',ללדת  eek˙ ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒƒ¿«¿
iÁÓ‰ Ú‰ ˘ML‡e‰ e‰ ∆…∆»««¿«≈

ÏÚ ‰hÓÏ „BiLÎe .'eÎ BË¿∆≈¿«»«
˙eÏLÏzL‰ Cc דרגות רבות של  ∆∆ƒ¿«¿¿

רבים  צמצומים ∆¬»NÚ‰ועובר 
ŒÔ‡kŒ„Ú 'eÎ eÓb Ú ˙Ó‡a∆¡∆«»«»

.BBLÏ¿
‡e‰ BLLaL Á‡Ó ,‰p‰Â¿ƒ≈≈««∆¿»¿
‰Bf‰ ÏLÓ eÈ‰c ,BË¿«¿¿««»
˙iˆÈ ‡lL ˙Ó‡a dˆÙÁL∆∆¿»∆¡∆∆…¿«≈
„‡Ó ÁÓNzÂ ,Ôa‰ d˙B‡»«≈¿ƒ¿«¿…
BÓk ,Ôa‰ ‰zt˙È ‡lLk¿∆…ƒ¿«∆«≈¿

‡‰ ÁÓNiL לנסות אותה ששלח ∆ƒ¿«»»
הבן . ‰LÙאת ÔÈ‡ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈≈∆¿≈

‡‰ ÔÈÏ dÈa הדברים בשורש ≈»¿≈»»
הניסיון ובכוונה  של  «∆‡l‡ובמטרה

הוא  ‰ÔBÈqpההבדל  ˙iNÚa«¬ƒ««ƒ»
ÏL BÊ ‰NÚnL ,Ôa‰ ˙BqÏ¿««≈∆«¬∆∆

el‡k ‰‡ ‡e‰ Èezt‰ זו «ƒƒ¿∆¿ƒ
הבן  את Ó‡„שמנסה ‰ˆÙÁ¬≈»¿…

BÈ‡L Û‡ ,Úa CLÓeiL∆¿«»««∆≈
,ÏÏk ˙Ó‡ שלה האמיתי  והרצון  ¡∆¿»

יעמוד  אלא יתפתה לא שהבן  הוא

dÓˆÚבניסיון  ˙LaÏnL ˜«∆«¿∆∆«¿»
„‚Â dlL BÈ‡L LeÏaƒ¿∆≈∆»¿∆∆

dBˆ, האמיתיÏÈLa ˜ ¿»«ƒ¿ƒ
‡‰Ï ‰È‰iL ‰ÁÓO‰«ƒ¿»∆ƒ¿∆¿»»
‰p‰ .ÔBÈqpa Ôa‰ „BÓÚiLk¿∆«¬«≈«ƒ»ƒ≈
Lel‰L ÔÂÈk ,‰Ê Ïk ÌÚƒ»∆≈»∆«¿

eÓb zÒ‰ ‡e‰ כך כדי  עד  ∆¿≈»
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ח    

ֿ ּפי  ֿ על  אף  האב , ה ּנה  לכן ּבתכלית , ומר  ְְִִִֵֵַַַַַָָָָָהרע 

ּבּנּסיֹון, ה ּבן ּכׁשּיעמ ֹוד  יֹותר  יׂשמח  ּבוּדאי ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשה ּוא 

הפכי  ּבלב ּוׁש ּבעצמ ֹו להתל ּבׁש יּוכל  ְְְְְְִִִֵַַַָֹלא 

ּבעצמ ֹו, ה ּבן לנּסֹות  ,ּכ ֿ ּכל  עצמ ֹו ְְְְְְִֵַַַַַָָּולהס ּתיר 

ֿ וׁשל ֹום , חס  ּברע  ׁשּיּומ ׁש ׁשּיח ּפֹוץ  ל ֹו ְְְְְֶֶַַַַַָָלהרא ֹות 

מא ּוס  ׁשהרע  וה ּׂשנאה , ה ּמא ּוס  ּגֹודל  מ ּצד  ְְְִִִֶֶַַַַָָָוה ּוא 

אפיל ּו ּולהרא ֹות  לס ּבֹול  יּוכל  לא  אצל ֹו, ְְְְְְֲִִֶַַָֹוׂשנא ּוי

ה ּזֹונה  לזאת , ואי ֿ וׁשל ֹום . חס  ּבֹו ׁשר ֹוצה  ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשקר 

ּכ ֿ ּכל  עצמ ּה ּולהס ּתיר  להתל ּבׁש ׁשּיכ ֹולה  ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּכיון

חפצ ּה ׁשּבאמת  אף  לעברה , ה ּבן את  ְְֱֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָלפ ּתֹות 

יכ ֹולה  ׁשהיא  ּכיון ֿ מק ֹום  מ ּכל  ה ּבן, ית ּפּתה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּלא 

ׁשאין  ל ֹומר  צרי  ּכרח ֿ על  לפ ּתֹות ֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָלהתל ּבׁש

ל ּה ׁשּיׁש והינּו ,ּכ ֿ ּכל  אצל ּה וׂשנא ּוי מא ּוס  ְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָהרע 

לא  לאו ואם  לרע , ֿ ּדׁשּיכ ּות  וׁשּיכ ּות  ׁשמץ  ְְְִֵֶֶַַַָָָָֹאיזֹו

ּבׁשקר . אפיל ּו עצמ ּה את  להרא ֹות  יכ ֹולה  ְְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָהיתה 

ּבאר  ז"ל  וחמי מ ֹורי ּכמ ׁשל 18ּוכב ֹוד  ׁשה ּוא  ְְְִִִֵֵֶַַָ

ור ֹוגז  ּגב ּורה  - זה  ּכל  ׁשעם  ׁשּבחסד , ְְְִֶֶֶֶֶֶַָָּגב ּור ֹות 

א ּלא  מ ּמׁש, ּגב ּורה  ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש הינּו ְְְֶֶַַַָָָה ּוא ,

ּב'א ֹור  וע ּין ֿ ע ּיּון. וצרי כ ּו', לחסד  ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָׁשּכּונת ֹו

מסעי  ּפר ׁשת  ֿ עדן נׁשמת ֹו מה ּמּגיד  ּבענין 19ּתֹורה ' ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

כ ּו' מ ּמרה  מ ּמה 20וּיסע ּו להעיר  יׁש ולכא ֹורה  . ְְְְִִִִִֵַַָָָָ

צ ּדיק  ּפיר ּוׁש ּבענין י ּפרק  א  חלק  ּבּתניא  ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּׁשּכת ּוב 

ּבתכלית  ֿ אחרא  ה ּסטרא  ׂשֹונא  ׁשאינֹו ל ֹו, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָורע 

אהבה  ׁשמץ  איזה  נׁשאר  ּכן על  כ ּו', ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָה ּׂשנאה 

ענין  ֿ זה   ּדר ֿ על  וכן ׁשם . ע ּין כ ּו' ל ׁשם  ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָותענּוג 

וה ּוא  א ּיֹוב , את  לת ּקן נת ּכּון, ׁשמים  ל ׁשם  ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָׂשטן

ּביט ּול , ּבחינת  ׁש'אציל ּות ' ּדאציל ּות ', ְְֲֲִִִִִֶַַָ'קליּפה 

ה ּנּסיֹון  זה , ּכל  ועם  ׁשמים . ל ׁשם  רק  זֹו ּכּונה   ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָוכ

מאלק ּות . הפכי מע ׂשה  ה ּוא  לא ּיֹוב  ְְְֱֲִִִִֵֶַַָֹוה ּיּסּורים 

ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ זה   ּדר ֿ ה ּדברים 21ועל  אחר  ויהי ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָ

ז"ל  ר ּבֹותינּו ואמר ּו כ ּו', נּסה  והאלקים  ְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹהא ּלה 

פט  ּדף  ּדסנהדרין, י (ּבפרק  ׂשטן ׁשל  ּדבריו ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָאחר 

ּכן  ה ּפרי, על  המכ ּסה  ה ּפרי קליּפת  ּכמ ֹו קליּפה , ּבׁשם  נקרא  ולכן ב ). ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָע ּמּוד 
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ב ).18) (תתמה, שם ויצא באוה"ת הנסמן קנב .19)ראה ט .20)סימן לג, א.21)מסעי  כב , וירא

    
כלל שהרצון  וניכר  נראה  אינו  ÔÎÏהאמיתי  ,˙ÈÏÎ˙a ÓÂ Ú‰ „Â¿»»»«»«¿«¿ƒ»≈

‡‰ ‰p‰ עצמו˙BÈ ÁÓNÈ È‡cÂa ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»»««ƒ∆¿««ƒ¿«≈
LeÏa BÓˆÚa LaÏ˙‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï ,ÔBÈqpa Ôa‰ „BÓÚiLk¿∆«¬«≈«ƒ»…«¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ¿
˙B‡‰Ï ,BÓˆÚa Ôa‰ ˙BqÏ ,CkŒÏk BÓˆÚ ÈzÒ‰Ïe ÈÎÙ‰»¿ƒ¿«¿ƒ«¿»»¿««≈¿«¿¿«¿

BÏ כלפי האב פנים להעמיד  יכול  אינו 

יטעה  שהבן  כך  לחשוב הבן 

ıBtÁiL האבCLÓeiL הבן ∆«¿∆¿«
„vÓ ‡e‰Â ,ÌBÏLÂŒÒÁ Úa»««¿»¿ƒ«

‰‡O‰Â Òe‡n‰ Ï„Bb שהאב ∆«ƒ¿«ƒ¿»
הרע, כלפי  Òe‡Óחש Ú‰L∆»«»

ÏÎeÈ ‡Ï ,BÏˆ‡ Èe‡NÂ¿»¿∆¿…«
eÏÈÙ‡ ˙B‡‰Ïe ÏBaÒÏƒ¿¿«¿¬ƒ
ÌBÏLÂŒÒÁ Ba ‰ˆBL ˜La¿∆∆∆∆«¿»
והיפך  פנים העמדת רק שזו  למרות

ÊÏ‡˙,האמיתי .רצונו  È‡Â כיוון ¿ƒ»…
יכול  לא בו  ומואס הרע את שהשונא

בשקר , אפילו  כזה בלבוש להתלבש

LaÏ˙‰Ï ‰ÏBÎiL ÔÂÈk ‰Bf‰«»≈»∆¿»¿ƒ¿«≈
CkŒÏk dÓˆÚ ÈzÒ‰Ïe¿«¿ƒ«¿»»»
Û‡ ,‰ÚÏ Ôa‰ ˙‡ ˙BzÙÏ¿«∆«≈«¬≈»«

dˆÙÁ ˙Ó‡aL האמיתי רצונה ∆∆¡∆∆¿»
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,Ôa‰ ‰zt˙È ‡lL∆…ƒ¿«∆«≈ƒ»»
LaÏ˙‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡È‰L ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»¿ƒ¿«≈

B˙BzÙÏ רצונה כאילו  הוא ולהתנהג  ¿«
יחטא, ˆCÈשכן  EÁkŒÏÚ«»¿¬»ƒ

Òe‡Ó Ú‰ ÔÈ‡L ÓBÏ«∆≈»«»
eÈ‰Â ,CkŒÏk dÏˆ‡ Èe‡NÂ¿»¿∆¿»»»¿«¿
Œ˙eÎiLÂ ıÓL BÊÈ‡ dÏ LiL∆≈»≈∆∆¿«»
‡Ï Â‡Ï Ì‡Â ,ÚÏ ˙eÎiLc¿«»»«¿ƒ»…
˙‡ ˙B‡‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰»¿»¿»¿«¿∆
„BÎe .˜La eÏÈÙ‡ dÓˆÚ«¿»¬ƒ¿∆∆¿

Ï"Ê ÈÓÁÂ ÈBÓ, האמצעי (אדמו "ר  ƒ¿»ƒ«
אדמו "ר  של  חמיו  הזקן , אדמו "ר  בן 

הדברים) כותב צדק', ‡a18ה'צמח ≈≈
˙Beb ÏLÓk ‡e‰L∆ƒ¿«¿

,„ÒÁaL וגם מזו  זו  כלולות המידות ∆«∆∆
הפכים  שני  הם שבעצם וגבורה חסד 

שבגבורה  (חסד  ויש בזו , זו  נכללות

כאשר  למשל  שבחסד , גבורה וכן )

האדם  מחסד , שנובעת ה' אהבת מרוב

בשנאה  לאלקות המנגדים את שונא

נכללת  שהגבורה כך  מגבורה שנובעת

Ê‰בחסד  Ïk ÌÚL שזו למרות ∆ƒ»∆
-גבורה  Ê‚BÂשבחסד  ‰eb¿»¿∆

Lel‰L eÈ‰ ,‡e‰ ובפועל בחיצוניות שהדברים eb‰כפי  ‡e‰ «¿∆«¿¿»
B‡'a ÔiÚÂ .ÔeiÚŒCÈˆÂ ,'eÎ „ÒÁÏ B˙ekL ‡l‡ ,LnÓ«»∆»∆«»»¿∆∆¿»ƒƒ¿«≈¿

„Èbn‰Ó '‰Bz ממעזריטשÈÚÒÓ ˙Lt Ô„ÚŒB˙ÓL19ÔÈÚa »≈««ƒƒ¿»≈∆»»««¿≈¿ƒ¿«
'eÎ ‰nÓ eÚÒiÂ20. «ƒ¿ƒ»»

‰nÓ ÈÚ‰Ï LÈ ‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»≈¿»ƒƒ«
‡ ˜ÏÁ ‡Èza e˙kM חלק ∆»««¿»≈∆

אמרים' ÔÈÚa'לקוטי  È ˜t∆∆¿ƒ¿«
,BÏ ÚÂ ˜Ècˆ LeÈt לפי ≈«ƒ¿«

הכוונה  לו " ורע "צדיק הפשוט הפירוש

בחייו  קשיים לו  ויש לו  טוב שלא צדיק

הפנימי , הפירוש ולפי  הזה. בעולם

בנפשו  בו  יש שעדיין  צדיק הכוונה

צדיק  והוא רע, של  מסוימת מידה

‡Á‡Œ‡Ëq‰ ‡BN BÈ‡L∆≈≈«ƒ¿»«¬»
Ôk ÏÚ ,'eÎ ‰‡O‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿»«≈
‰‰‡ ıÓL ‰ÊÈ‡ ‡Lƒ¿«≈∆∆∆«¬»

ÌL ÔiÚ 'eÎ ÌLÏ ‚eÚ˙Â וכך ¿«¬¿»«≈»
והעמדת  שההתלבשות בענייננו  גם

יכולה  ברע מעוניינים כאילו  הפנים

ברע  והמיאוס הרע שנאת אם רק להיות

ברע  המואס אבל  מוחלטת במידה אינם

לזה. מסוגל  לא ŒÏÚבתכלית ÔÎÂ¿≈«
ÌLÏ ÔËN ÔÈÚ ‰ÊŒCc∆∆∆ƒ¿«»»¿≈
,Bi‡ ˙‡ Ôw˙Ï ,Ôek˙ ÌÈÓL»«ƒƒ¿«≈¿«≈∆ƒ

‡e‰Â המושג '˜tÈÏ‰הסבר  ¿¿ƒ»
˙ÈÁa '˙eÏÈˆ‡'L ,'˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ∆¬ƒ¿ƒ«
ÌLÏ ˜ BÊ ‰ek CÎÂ ,ÏeËÈaƒ¿»«»»«¿≈

,‰Ê Ïk ÌÚÂ .ÌÈÓL שני מצד  »«ƒ¿ƒ»∆
‡e‰ Bi‡Ï ÌÈeqi‰Â ÔBÈqp‰«ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ
ŒÏÚÂ .˙e˜Ï‡Ó ÈÎÙ‰ ‰NÚÓ«¬∆»¿ƒ≈¡…¿«

e˙kM ‰Ó ‰ÊŒCc21È‰ÈÂ ∆∆∆«∆»«¿ƒ
‰l‡‰ ÌÈc‰ Á‡«««¿»ƒ»≈∆
eÓ‡Â ,'eÎ ‰q ÌÈ˜Ï‡‰Â¿»¡…ƒƒ»¿»¿
ÏL ÂÈc Á‡ Ï"Ê eÈ˙Ba«≈«««¿»»∆
Ûc ,ÔÈ„‰Òc È ˜Ùa) ÔËN»»¿∆∆¿«¿∆¿ƒ«

( „enÚ ËÙ מעשה שגם היינו  «
של  בקטרוג  קשור  העקידה ניסיון 

˜‡השטן . ÔÎÏÂ הרע היצר  ¿»≈ƒ¿»
דאצילות' 'קליפה ֿ זה ֿ דרך  ועל  והשטן ,

˙tÈÏ˜ BÓk ,‰tÈÏ˜ ÌLa¿≈¿ƒ»¿¿ƒ«
Ôk ,Èt‰ ÏÚ ‰qÎÓ‰ Èt‰«¿ƒ«¿«»««¿ƒ≈
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ט      

והיא  ּבתכלית , מס ּתרת  היא  ּדה ּנּסיֹון זֹו ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָמע ׂשה 

ּבבא ּור  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּפנים , ּפס ּוק 22הס ּתר  23על  ְְְִֵֵֶֶַָָָ

כ ּו' מנּסה  "ּכי ּגּבי ּתלכ ּו, אלקיכם  ה ' ְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַֹאחרי

כ ּו' ה ּתק ּון 24לדעת " ּכונת  יׁש ׁשּבת ֹוכ ּה א ּלא  , ְִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבפ ּתּוי  התחיל  ז"ל  וחמי (מ ֹורי כ ּו'. ׁשמים  ְְְְִִִִִִֵַַָָל ׁשם 

א ּיֹוב  ּבענין וס ּים  ּגמ ּור , רע  ה ּלב ּוׁש ּדׁשם  ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָּדעברה ,

זהר  וע ּין  ה ּגּוף . יּסּורי ענין ה ּוא  וׁשם  ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָֹואברהם ,

ּדֹומין  ׁשאין א  ע ּמּוד  ק "מ  ּדף  ּתֹולד ֹות  א  ְִֵֵֶֶַַחלק 

לזה ). זה  ּכ ֿ ֶֶָָָּכל 

ÔÎÏÂ ׁשה ּכּונה היֹות  ׁשעם  למ ׂשּכיל , יּובן ¿»≈ְֱִִֶֶַַַַָָָ

זה  ּכל  עם  ׁשמים , ל ׁשם  ּבתכלית  ְְְֲִִִִִֵֶַַָָאמ ּתית 

אין  ּבֹו, מתל ּבׁשת  ׁשה ּכּונה  רע , ה ּלב ּוׁש ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָענין

ּכי  אציל ּות , ּבבחינת  ּכלל  להיֹות  יכ ֹול  ְְְְֲִִִִִַַָָה ּלב ּוׁש

יכ ֹול  אין ורע , ּגמ ּור  הס ּתר  ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָמאחר 

ּבע ֹו ֿ אם  ּכי האציל ּות , ּבע ֹולם  ּכלל  לם להיֹות  ְְְְֲִִִִָָָָ

וה ׁשּפעם  ר ּוחנּיים  ּפיר ּוׁש קליּפֹות 25ה ּבריאה , ׁשל  ְְְְִִִִֵֶַַָָָָ

ּכיֿ ּבאציל ּות  להיֹות  ֿ אפ ׁשר  אי ּדאציל ּות  ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָֹוח ׁש

וה ּפרסא  ה ּפר ּגֹוד  אחר  ּכבר  ׁשה ּוא  ּבבריאה , ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָאם 

להיֹות  יּוכל  ׁשם  אלקים , ׁשם  מ ּבחינת  ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹה ּמפסקת 

את  לנּסֹות  א ֹו כ ּו', א ּיֹוב  את  לב ּלע  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַההס ּתר 

"ּבני  ּבת ֹו ה ּׂשטן עמידת  ענין וה ּוא  כ ּו'. ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָאברהם 

ּדף  ּפנחס  ג , חלק  זהר  ע ּין ּדבריאה , ְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהאלקים "

יכ ֹול  ור ּוחנּיּות ֹו ּפע ּולת ֹו ׁשּׁשם  ב , ע ּמּוד  ְְִֶַָָָָרלא 

ׁשמים , ל ׁשם  ׁשּכּונת ֹו ּכיון ֿ מק ֹום  ּומ ּכל  ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלהיֹות .

רע  ׁשּום  אין ׁשּבֹו ּדאציל ּות ', 'קליּפה  ְְֲִִִֵֵֶַַָנקראת 

וה ּוא  לב ּוׁש, רק  זה ּו רע , ה ּוא  ׁשה ּלב ּוׁש אף  ְְְְֶֶַַַַָּכלל ,

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ׁשּבבריאה . ׁשּלֹו מה ּמד ֹור  ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנמ ׁש

כ ּו'. ּבהם  מ ּמׁש ורע  ט ֹוב  ּתער ֹוב ֹות  יׁש ְֲִִֵֶַַַָָָָּבבריאה 

לא  א ּתה  ר ׁשע  חפץ  ֿ ל  א  לא  ּכי ה ּפס ּוק  ענין ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹוזה ּו

ׁשּבע ֹולם  ּפיר ּוׁש: ה '), סימן (ּתילים  רע   ְְְִִִֵֶָָָיג ּור

אף  הינּו להרע , מד ֹור  להיֹות  יכ ֹול  אין ְְְֲִִֵַַַָָָָהאציל ּות 

ּדאציל ּות ' מ 'ּקליּפֹות  ה ּנמ ׁש ה ּנ"ל  הרע  ְְְֲִִִִִַַַַַַָָּבחינת 

ׁשּכּונת ֹו הרע  וה ּלב ּוׁש כ ּו', ׁשמים  ל ׁשם  ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשּכּונת ֹו
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ב .22) קפה, דרמ "צ  א. יט , ראה ה.23)לקו"ת יג, ראה ד.24)פ ' בהכת"י .25)שם, הוא כן

    
˙ÈÏÎ˙a ˙zÒÓ ‡È‰ ÔBÈqp‰c BÊ ‰NÚÓ האלוקי הרצון  על  «¬∆¿«ƒ»ƒ«¿∆∆¿«¿ƒ

Lהאמיתי , BÓÎe ,ÌÈt zÒ‰ ‡È‰Âe‡a e˙k22˜eÒt ÏÚ23 ¿ƒ∆¿≈»ƒ¿∆»¿≈«»
,eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ÈÁ‡ ובספר הזקן  לאדמו "ר  תורה' 'לקוטי  בספר  «¬≈¡…≈∆≈≈

ֿ צדק' הצמח לאדמו "ר  מצותיך ' Ú„Ï˙"'דרך  'eÎ ‰qÓ Èk" Èab«≈ƒ¿«∆»««
'eÎ24, עניין באריכות נתבאר  שם

dÎB˙aLהניסיונות, ‡l‡ בתוך ∆»∆¿»
עצמו  ‰Ôe˜zההסתר  ˙Âk LÈ≈«»««ƒ

ÈÓÁÂ ÈBÓ) .'eÎ ÌÈÓL ÌLÏ¿≈»«ƒƒ¿»ƒ
האמצעי ) ‰˙ÏÈÁ(אדמו "ר  Ï"Ê את «ƒ¿ƒ

ÌLcהביאור  ,‰Úc ÈezÙa¿ƒ«¬≈»¿»
ÔÈÚa ÌiÒÂ ,eÓb Ú Lel‰«¿«»¿ƒ≈¿ƒ¿«
ÔÈÚ ‡e‰ ÌLÂ ,Ì‰‡Â Bi‡ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿«
‡ ˜ÏÁ ‰Ê ÔiÚÂ .Ûeb‰ ÈeqÈƒ≈«¿«≈…«≈∆
‡ „enÚ Ó"˜ Ûc ˙B„ÏBz¿««
‰ÊÏ ‰Ê CkŒÏk ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ»»∆»∆
בין  מסויים דימיון  שיש ולמרות

פיתוי  של  הניסיון  דומה אינו  הדברים

אבינו  אברהם של  לניסיון  עבירה לדבר 

איוב  ).ושל 
ÔÎÏÂ לעיל המבואר  ÔeÈלאור  ¿»≈»

ÏÈkNÓÏ את ומבין  המתבונן  ««¿ƒ
כראוי , ‰BÈ˙הדברים ÌÚL∆ƒ¡

‰ek‰L של במשל  (וכן  השטן  של  ∆««»»
המלך ) בן  את לפתות ÈzÓ‡¬ƒƒ˙הניסיון 

Ïk ÌÚ ,ÌÈÓL ÌLÏ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ¿≈»«ƒƒ»
‰ek‰L ,Ú Lel‰ ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿««¿«∆««»»

עצמה מצד  Ba,הטובה ˙LaÏ˙Óƒ¿«∆∆
Lel‰ ÔÈ‡ הזה ÏBÎÈהרע ≈«¿»

˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa ÏÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ
וביטול  בגילוי  אלוקות של  עולם שהוא

בתכלית, Á‡Óלאלוקות Èkƒ≈««
eÓb zÒ‰ ‡e‰ Lel‰L על ∆«¿∆¿≈»

האלוקי  ÏBÎÈהאור  ÔÈ‡ ,ÚÂ»»≈»
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ÏÏk ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»¿»»¬ƒ
,‰‡Èa‰ ÌÏBÚa Ì‡ŒÈkƒƒ¿»«¿ƒ»
ÌÚtL‰Â ÌÈiÁe LeÈt25 ≈»ƒƒ¿«¿»»

(שהרי  וההשפעה הרוחנית המציאות

שהמושג  רוחניים במושגים מדובר 

בהם) תופס לא כפשוטו  ∆ÏLמקום
ŒÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c CLÁÂ ˙BtÈÏ¿̃ƒ¿…∆«¬ƒƒ
ŒÈk ˙eÏÈˆ‡a ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿«¬ƒƒ
Á‡ k ‡e‰L ,‰‡Èa Ì‡ƒƒ¿ƒ»∆¿»««

„Bbt‰ הוילון‡Òt‰Â מחיצה ««¿¿««¿»
הכתוב  על  אונקלוס כתרגום ופרוכת,

פרסא) – הפרוכת" האור ‰ÒÙn˜˙"והבדילה על  שונים צמצומים היינו  ««¿∆∆
שמקורם  ‡ÌÈ˜Ï,דאצילות ÌL ˙ÈÁaÓ לצמצם שעניינה הגבורה מידת ƒ¿ƒ«≈¡…ƒ

‡Biולהסתיר  ˙‡ ÚlÏ zÒ‰‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ÌL לו ולגרום »«ƒ¿«∆¿≈¿«≈«∆ƒ
קשים  ‡Ì‰ייסורים ˙‡ ˙BqÏ B‡ ,'eÎ ושאר העקדה בניסיון  ¿«∆«¿»»

ÔÈÚהניסיונות ‡e‰Â .'eÎ¿ƒ¿«
Èa" CB˙a ÔËO‰ ˙„ÈÓÚ¬ƒ««»»¿¿≈

,‰‡Èc "ÌÈ˜Ï‡‰ בתחילת »¡…ƒƒ¿ƒ»
על  שבאו  שהייסורים מסופר  איוב ספר 

ש"... לאחר  היו  לנסותו  כדי  איוב

ה', על  להתייצב האלוקים בני  ויבואו 

אל  ה' ויאמר  בתוכם, השטן  גם ויבוא

סיפר  השטן  ואז  תבוא", מאין  השטן 

ועל  לנסותו , והוחלט ומעשיו  איוב על 

בין  השטן  שהתייצבות כאן  מבואר  כך 

הבריאה, בעולם היא האלוקים' 'בני 

Ûc ÒÁt ,‚ ˜ÏÁ ‰Ê ÔiÚ«≈…«≈∆ƒ¿»«
ÌML , „enÚ ‡Ï בעולם «∆»

שלו B˙ÏeÚtהבריאה ההשפעה ¿»
B˙eiÁeÂ שלו הרוחנית והמציאות ¿»ƒ

ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓe .˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ»»≈»
B˙ekLהיא השטן  ÌLÏשל  ∆«»»¿≈

˙‡˜ ,ÌÈÓL והמציאות הפעולה »«ƒƒ¿≈
BaLהזו  ,'˙eÏÈˆ‡c ‰tÈÏ˜'¿ƒ»«¬ƒ∆

האצילות Úבעולם ÌeL ÔÈ‡≈«
,Ú ‡e‰ Lel‰L Û‡ ,ÏÏk¿»«∆«¿«

LeÏ ˜ e‰Ê, הדבר עצמיות ולא ∆«¿
‡e‰Âהרע CLÓהלבוש ¿ƒ¿»

‰‡ÈaL BlL B„n‰Ó ואילו ≈«»∆∆ƒ¿ƒ»
תפיסת  שום לו  אין  האצילות בעולם

Èa‡‰מקום. ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ»
LnÓ ÚÂ BË ˙BBÚz LÈ≈«¬»««»

'eÎ Ì‰a גם אלא רע לבוש רק לא »∆
רע. של  ÔÈÚמציאות e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«

של  הפנימית Èkהמשמעות ˜eÒt‰«»ƒ
‡Ï ‰z‡ ÚL ıÙÁ ÏŒ‡ ‡Ï…≈»≈∆«»»…

ÌÈÏÈz) Ú Ee‚ÈתהיליםÔÓÈÒ ¿¿»ƒƒƒ»
ה' ÌÏBÚaLפרק :LeÈt ,(≈∆¿»

˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡ ˙eÏÈˆ‡‰»¬ƒ≈»ƒ¿
B„Ó'מגורים'Û‡ eÈ‰ ,Ú‰Ï »¿»««¿«

CLÓp‰ Ï"p‰ Ú‰ ˙ÈÁa¿ƒ«»««««ƒ¿»
B˙ekL '˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏw'Óƒ¿ƒ«¬ƒ∆«»»

,'eÎ ÌÈÓL ÌLÏ אין לזה אפילו  ¿≈»«ƒ
האצילות בעולם ¿»¿Lel‰Âמקום

ÏÈLa B˙ekL Ú‰»«∆«»»ƒ¿ƒ
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י    

אין  ֿ מק ֹום  מ ּכל  מ ּמּנּו, ׁשּיּומ ׁש ה ּטֹוב  ְְִִִִֵֶֶַַָָּבׁשביל 

ׁשּמּכל ֿ ּכיון ּבאציל ּות , להיֹות  יכ ֹולה  זֹו ְְְֲִִִִֵֶָָָָָּבחינה 

ֿ אם  ּכי רע ",  יג ּור ו"לא  ומר , רע  ה ּלב ּוׁש ְְְְִִַַַָָָֹמק ֹום 

ׁשּמּגב ּור ֹות  ּכמ ֹו וה ּנה , כ ּו'. ל ּפרג ֹוד  ְְְְִִִֵֶַַמח ּוץ 

ּוכענין  ק ׁשֹות , ּגב ּור ֹות  מ ׁשּתל ׁשלים  ְְְְְְֲִִִִֶַַַָָׁשּבחסדים 

ידיהם  את  יסמכ ּו והלוּים  וה ּפרים , ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָהלוּים 

הלוּים  נמ ּתק ּו ׁשּכבר  אחר  ה ּפרים , את  ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָוימ ּתיק ּו

החסד  א ֹור  ּכי כ ּו', א ֹותם  ׁשהניף  אהרן ֿ ידי ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹעל 

מ ּזה  וע ּין למ ּטה , ּבירידת ֹו אף  מתע ּבה  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָאינֹו

'ׁשער  ּוב 'ּסד ּור ' ב , ע ּמּוד  רכד  ּדף  ב , חלק  ִֵֶַַַַַַַֹּבּזהר 

ׂשפתי  אדנ"י ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ֿ ה ּׁשנה ' ְְְִִַַַַָָָֹרא ׁש

ּדאציל ּות '26ּתפ ּתח  ׁשּמ'קליּפֹות  יּובן ֿ כן ּכמ ֹו , ְְְֲִִִִֵֶַָָ

רע  ּתער ֹובת  ּבהן ׁשּיׁש ּדבריאה ' 'קליּפֹות  ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָנמ ׁש

- ׁשּב'ע ׂשּיה ' עד  רע , חציֹו - ּוב 'יצירה ' ְְֲִִִֶֶַַַַָָָמ ּמׁש,

ּבּמק ּדׁש עיניו נתן אמר ּו: זה  ועל  כ ּו'. רע  ְְְִֵֶַַַַָָָָר ּוּבֹו

כ ּו'.

e‰ÊÂ אחא רב  ׁשמים 11ׁשּדר ׁש ל ׁשם  ׂשטן ¿∆ְִֵֶַַַָָָָָָ

הרע  והמ ּתיק  ׁשּדר ׁש ּפיר ּוׁש: ְְְִִִֵֵֶַַַָָנת ּכּון,

ׁשה ּׁשר ׁש ל ׁשר ׁשֹו, ׁשהג ּביה ֹו ֿ ידי על  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹּד'ע ׂשּיה ',

ה ּנח ׁשת  נח ׁש ּכּונת  ּוכענין ט ֹוב , ה ּוא  ְְְְְִֵֶַַַַַַַָֹהמח ּיה ּו

א ּכרעיּה, ונׁשקיּה ׂשטן אתא  ולכן כ ּו'. ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָֹּדמ ׁשה 

אחר ֹונה  מדרגה  ּבבחינת  ונכלל  נת ּבּטל  ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָּפיר ּוׁש:

אפר   על ּֿדר ֿ יס ֹוד , ֿ ה ֹוד  נפ ׁש ּבחינת  ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּבקד ּוׁשה ,

ה ּצּדיקים  רגלי ׁשאמר ּו27ּתחת  ּוכענין . ְְְְִִִֵֶַַַַַַָ

ׁשּבירר 28ּבאברהם  ּפיר ּוׁש: ּגילי, והוּו עפרא  ׁשדי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

וזה ּו ּבלב ּוׁשיו, עדין ׁשהיה  ה ּפס ֹולת  ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָוה ׁשלי

הרע  ׁשּנפרד  זה  ּביר ּור  ֿ ידי ועל  עפרא . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשדי

"חרב  להם  נמ ׁש מ ּזה  לע ׂשֹות 29מה ּטֹוב , ּפיפ ּיֹות  ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָ

ֿ לבא  לעתיד  נאמר  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  כ ּו'. ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹנקמה "
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BÊ ‰ÈÁa ÔÈ‡ ÌB˜ÓŒÏkÓ ,epnÓ CLÓeiL Bh‰ בחינת אפילו  «∆¿«ƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»

בלבד  ÌB˜ÓŒÏknLהלבוש ÔÂÈk ,˙eÏÈˆ‡a ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ למרות ¿»ƒ¿»¬ƒ≈»∆ƒ»»
שמים  לשם הטובה ÓÂעצמו ‰Lelהכוונה Ú האור על  ומסתיר  «¿«»«

הקדושה, מצד  Ú"האלוקי  Ee‚È ‡Ï"Â, עצמו האצילות בעולם ¿…¿¿»
„B‚tÏ ıeÁÓ Ì‡ŒÈk המבדיל ƒƒƒ««¿

לבריאה אצילות eÎ'.בין 
˙BebnL BÓk ,‰p‰Â¿ƒ≈¿∆ƒ¿

ÌÈ„ÒÁaL שבקדושה ∆«¬»ƒ
ÌÈÏLÏzLÓ צמצומים בריבוי  ƒ¿«¿¿ƒ

ÌiÂÏ‰ ÔÈÚÎe ,˙BL˜ ˙Beb¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ
ÌÈt‰Â: בהעלותך בפרשת האמור  ¿«»ƒ

בקר ... בן  פר  ולקחו  הלויים... את "קח

את  והקרבת בקר .. בן  שני  ופר 

על  ידיהם את יסמכו  והלויים הלויים...

כך  על  ומבואר  הפרים...", ראש

הגבורה  בחינת הם שהלויים בחסידות

הגבורה, בחינת הם הפרים וגם

של  הפנימית ÌiÂÏ‰Â¿«¿ƒƒוהמשמעות
Ì‰È„È ˙‡ eÎÓÒÈ הפרים ראש על  ƒ¿¿∆¿≈∆

שבכך  ‡˙הלויים e˜ÈzÓÈÂהיא ¿«¿ƒ∆
,ÌÈt‰ עניין הסוד  בתורת כמבואר  «»ƒ

הגבורות', kL'המתקת Á‡««∆¿»
e˜zÓ של עצמם ‰ÌiÂÏהגבורות ƒ¿¿«¿ƒƒ

Ì˙B‡ ÛÈ‰L Ô‰‡ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬…∆≈ƒ»
BÈ‡ „ÒÁ‰ B‡ Èk ,'eÎƒ«∆∆≈

‰aÚ˙Ó בקו שלא להיות ומתגשם ƒ¿«∆
hÓÏ‰,החסד  B˙„ÈÈa Û‡«ƒƒ»¿«»

צמצומים  שבריבוי  מהגבורות בשונה

צריך  ולכן  קשות גבורות נעשים

הגבורות, את fÓ‰'להמתיק' ÔiÚÂ¿«≈ƒ∆
„enÚ „Î Ûc , ˜ÏÁ ‰fa«…«≈∆««

'e„q'e , חסידות מאמרי  עם «ƒ
Œea„a '‰M‰ŒL‡ ÚL'««…«»»¿ƒ
È˙ÙN È"„‡ ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ¿»«

ÁzÙz26ÔeÈ ÔÎŒBÓk , ƒ¿»¿≈»
CLÓ '˙eÏÈˆ‡c ˙BtÈÏ˜'nL∆ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿»
Ô‰a LiL '‰‡Èc ˙BtÈÏ˜'¿ƒƒ¿ƒ»∆≈»∆

הטוב LnÓ,בתוך  Ú ˙BÚz«¬∆««»
„Ú ,Ú BÈˆÁ  '‰ÈˆÈ'eƒ¿ƒ»∆¿««
.'eÎ Ú Bae  '‰iNÚ'aL∆«¬ƒ»«

‰Ê ÏÚÂ העשייה שבעולם הרע Ô˙על  :eÓ‡ השטןLc˜na ÂÈÈÚ ¿«∆»¿»«≈»«ƒ¿»
.'eÎ

‡Á‡  LcL e‰ÊÂ11:LeÈt ,Ôek˙ ÌÈÓL ÌLÏ ÔËN ¿∆∆»««»»»»¿≈»«ƒƒ¿«≈≈
,BLLÏ B‰Èa‚‰L È„ÈŒÏÚ ,'‰iNÚ'c Ú‰ ˜ÈzÓ‰Â LcL∆»«¿ƒ¿ƒ»««¬ƒ»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿»¿
לכך  בניגוד  כאשר  בשורשן , היא הגבורות' ש'המתקת וחסידות בקבלה מבואר 

גבורות  שיהיו  לכך  גורמת למדריגה ממדריגה הקדושות הגבורות שירידת

הרי  הצמצומים, ריבוי  בגלל  קשות,

המצומצמות  הגבורות העלאת

'המתקת  פועלת העליון , לשורשם

כאן  מבואר  כך  ועל  הגבורות'

שמים, לשם נתכוין  שהשטן  שבדרשתו 

לשורשו  הגביהו  אחא ∆…»∆LM‰Lרב
ÔÈÚÎe ,BË ‡e‰ e‰iÁÓ‰«¿«≈¿ƒ¿«
'eÎ ‰LÓc ˙LÁp‰ LÁ ˙ek«»«¿««¿…∆¿…∆
הנחשים  את משה העלה שבכך 

שלא  הנחשים את ו 'המתיק' לשורשם

שם ÔÎÏÂיזיקו . הגמרא דברי  כהמשך  ¿»≈
,dÈÚk‡ dÈ˜LÂ ÔËN ‡˙‡»»»»¿«¿≈««¿≈
ברגליו  אחא) (לרב ונשקו  השטן  בא

Ïha˙ :LeÈt השטןÏÏÎÂ ≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»
‰BÁ‡ ‰‚„Ó ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¿≈»«¬»

ביותר  «¿»∆Le„˜aL‰,התחתונה
,„BÒÈŒ„B‰ŒLÙ ˙ÈÁa השליש ¿ƒ«∆∆¿

העליונות, הספירות של  »ŒÏÚהאחרון 
ÈÏ‚ ˙Áz Ù‡ Cc∆∆≈∆«««¿≈

ÌÈ˜Ècv‰27 אל ביטול  שמשמעו  ««ƒƒ
eÓ‡Lהצדיק  ÔÈÚÎe .¿ƒ¿«∆»¿

Ì‰‡a28eÂ‰Â ‡ÙÚ È„L ¿«¿»»»≈«¿»«¬
,ÈÏÈb נחום במעשה בגמרא מסופר  ƒ≈

ששלחו  הטובות שהאבנים גמזו  איש

ממנו  נגנבו  לקיסר  כדורון  איתו 

וכשהביא  עפר , בתיקו  הניחו  ותמורתם

בא  להרגו  ורצו  כדורון  העפר  את למלך 

זהו  אולי  שיבדקו  ואמר  הנביא אליהו 

שהיה  אבינו  אברהם של  מעפרו 

הופך  העפר  והיה האויב על  משליכו 

היה  וכך  וניסו  ֿ LeÈtלחיצים, על  ≈
חסידות: אבינו ÈaLפי  אברהם ∆≈≈

ÔÈ„Ú ‰È‰L ˙ÏBÒt‰ CÈÏL‰Â¿ƒ¿ƒ«¿∆∆»»¬«ƒ
ÂÈLeÏa,טובים È„Lהלא e‰ÊÂ ƒ¿»¿∆»≈

‡ÙÚ. העפר את È„ÈŒÏÚÂהשליך  «¿»¿«¿≈
Ú‰ „ÙpL ‰Ê eÈa≈∆∆ƒ¿«»«

Ì‰Ï CLÓ ‰fÓ ,Bh‰Ó הקדושה Á"29˙BiÙÈtלצד  ≈«ƒ∆ƒ¿»»∆∆∆ƒƒ
'eÎ "‰Ó˜ ˙BNÚÏ.הקליפות על  Ó‡ולהתגבר  ‰ÊŒCcŒÏÚÂ «¬¿»»¿«∆∆∆∆¡«
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יי      

ׁשמצאתי 30ּבלע  מה  ֿ ּכאן עד  כ ּו'. לנצח  ה ּמות  ִִֶֶֶַַַַַַָָָָ

ׂשטן  ענין על  ז"ל  וחמי מ ֹורי ֿ יד  מ ּכתב  ְְְִִִִַַַַָָָָּכת ּוב 

כ ּו'. מת ּכּון ׁשמים  ְְִִֵֵַַָל ׁשם 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ'כ ּו טב  ּדדהב  הריׁשיּה ענין ,8יּובן ¿«ƒ∆ְְִִֵֵַָָָָ

נח ׁש ּדי וירכ ֹוהי מ ּסטרא 8מע ֹוהי ְְְִִִִִִֵָָ

ו'של ׁש31ּדנח ׁש נג ּה, קליּפת  ה ּוא  הצלם  ּכי , ְְְִִֶֶַַָָָֹֹ

ט ֹוב  ה ּוא  ׁשּבּה ֿ ּדר 32רא ׁשֹונֹות ' על  וה ּוא  . ְִֶֶֶַָ

כ ּו'. נת ּכּון ׁשמים  ל ׁשם  ׂשטן ּדאציל ּות ' ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָ'קליּפֹות 

למ ּטה  מ ּזה  ונמ ׁש ּומ ׁשּתל ׁשל   ה ֹול ֿ מק ֹום  ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּומ ּכל 

ׁשּב'קליּפת  מה ּפרסא  ׁשּלמ ּטה  מע ֹוהי ולכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָרע ,

ּכיון  ל ֹומר , יׁש וע ֹוד  כ ּו'. רע  ה ּוא  - עצמ ּה ְְֵֵַַַַָָֹנג ּה'

ׁש ּדל ׁשם  עצמ ֹו ה ּלב ּוׁש זה ּואף  רע , ה ּוא  כ ּו' מים  ְְְִִֵֶַַַַַָ

ה ּלב ּוׁש ּבחינת  ׁשה ּוא  כ ּו', פרזל  ּדי ׁשֹוק ֹוהי ְְְְִִִִֶֶַַַַענין

מתה ּל ֿ ידם  ועל  ׁשּבהם  הרגלים  ּכמ ֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָלריׁשיּה,

ל ׁשֹונֹו). ּכאן (עד  כ ּו' ְַָָֹהרא ׁש

ׁשעל LÈÂֿג ) ּבּמאמר  ּׁשּכת ּוב  ׁשּמּמה  לה ֹוסיף , ¿≈ְֲִִֶֶֶַַַַָָ

ׁשמים  ל ׁשם  ׂשטן אחא : רב  ּדר ׁשת  ְְְִֵֵַַַָָָָָָידי

צרי ּכּמה  עד  מ ּובן ל ׁשר ׁשֹו, הג ּביה ֹו ְְְְִִִִֵַַַָָָָנת ּכּון,

א ֹות ֹו, ּולקרב  מ ּיׂשראל  אחד  ּכל  על  זכ ּות  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָלל ּמד 

רעים  אהבת  ׂשכר  הפסיד  ׁשּלא   לכ נֹוסף  ,33ּכי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹ

ּבפ ֹועל , ּכן ׁשּיהיה  ּפֹועלים  ּגּופא  ֿ זה  ֿ ידי על  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָה ּנה 

ׁשּלֹו. ה ּמעל ֹות  את  ה ּזּולת  אצל  ׁשּמג ּלים  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַוהינּו,

ה ּקּב"ה ‡Óeד ) ּׁשּצּוה  מה  ה ּמאמר  ּבס ּיּום  ¿»≈ְֲִִֶַַַַָָָָ

וה ּטעם  ּבּסּולם , לעל ֹות  ְְֲֲַַַַַַָֹליעקב 

זאת  לע ׂשֹות  יעקב  וה ּנה 34ׁשּנתירא  ֿ ל ׁשֹונֹו: וזה  , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ

וּדאי  הינּו כ ּו', ׁשּיעלה  ליעקב  ה ּקּב"ה  ּׁשאמר  ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַַָָָֹמה 

ּבחינֹות , ּבׁשּתי והעל ּיה  ה ּנ"ל , ּדקד ּוׁשה  ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָּבס ּולם 

העל ּיה  ׁשהיא  ּדח ֹול  ּתפ ּלה   ּדר ֿ על  ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהינּו

ּדׁשּבת  ּותפ ּלה  לאציל ּות , ֿ ע ׂשּיה  ֿ יצירה  ְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָמ ּבריאה 

הינּו זה  ּכונת  ואמנם  ֿ ס ֹוף . אין עד  העליה  ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשהיא 

זה  ועל  ה ּזה . הע ֹולם  ה ׁשּפעת  לענין ּגם  ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָׁשּיעלה 
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יב    

ּבעב ֹודה , ּפנימ ּיּות  לענין ּדאיל ּו יעקב , ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָֹנתירא 

נֹותן  וּדאי ה ּמזּבח 35הרי ּדהינּו ה ּנ"ל , ס ּולם  ל ֹו ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָ

ּגׁשמ ּיים  ה ׁשּפע ֹות  ׁשּלענין א ּלא  כ ּו', ֿ ּתֹורה  ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָּומ ּתן

ותהיה  לעמ ֹוד , יּוכל  לא  ה ּוא  ּגם  ׁשא ּולי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹנתירא 

יכ ֹולין  ׁשאינן ׁשּכת ּוב : ּכמ ֹו כ ּו', סיּבת  36העל ּיה  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

וע ֹוׁשר  ור ֹוׁש ט ֹובה , ר ֹוב  כ ּו'.37לק ּבל  לי ּתּתן אל  ְְְִִֵֶֶַַָ

ודבר  יׁש ׁשהם  יכ ֹולים , אינן ּדוקא  הם  ּבאמת   ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָא

לכן  מרח ֹוק , ֿ אם  ּכי לק ּבל  ֿ אפ ׁשר  ואי ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָנפרד ,

כ ּו'  א ֹוריד ה ּוא ,38מ ּׁשם   נהפ ּביעקב  אבל  ּכמ ֹו. ְְְֲֲֲִִַַָָֹֹ

כ ּו', מ ּכל  קטנּתי ֿ ה ּמתחיל  ּבד ּבּור  ְְְְִִִִִֵֶַַָָֹֹׁשּנת ּבאר 

ה ּקד ׁש' יכ ֹול 39ּב'א ּגרת  ּכל  ׁשה ּקּב"ה  וע ֹוד , . ְְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ה ּזה , ּבע ֹולם  ט ֹובה  ר ֹוב  עם  ּגם  ה ּביט ּול  ְְִִִֶַַַַַָָָלה ׁשּפיע 

ׁשהטעימן  ּבהאב ֹות  כ ּו'.40ּוכמ ֹו ֿ ה ּבא  ע ֹולם  מעין ְְְִִֵֵֶַָָָָָ

אחר  ּבמק ֹום  ׁשּנת ּבאר   ּדר ֿ יֹוסף ,41ועל  ּבענין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

היה  ֿ ּפיֿכן ֿ על  ואף  לכא ֹורה , וטר ּוד   מל ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה 

מס ּתיר  אין ּדאציל ּות  נׁשמ ֹות  ּכי ּתמיד , ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמר ּכבה 

רק  נׁשמ ֹות  והיּו ֿ ה ּזה , ע ֹולם  עניני ּכלל  ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָלהם 

ׁשאמר  ה ּקד ֹוׁש ּבר ּבנּו ׁשּמצינּו ּוכמ ֹו ֿ ּדר ֿזה . ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל 

ח  ּפרק  (ס ֹוף  כ ּו' אפיל ּו נהניתי דכת ּוּבֹות ),42ולא  ְְֱֲִִִֵֶֶֶֹ

מל ּכא " מ ׁשב ֹור  ע ּתיר  ּדר ּבי ׁש"אה ֹוריריּה .43אף  ְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ּבבטנ ּגֹוים  ׁשני ּגּבי ּבח ּיי' ּב'ר ּבנּו מ ּזה  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַוע ּין

על 44כ ּו' אחר  ּבמק ֹום  נת ּבאר  גונא  ּוכהאי .ְְְְִֵֵַַַַָָָ

ּגם 45ּפס ּוק  ה ּביט ּול  מ ּלהמ ׁשי ּתקצר , ה ' היד  ְְְֲִִִִַַַַָָ

ּבד ּבּור ֿ ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ׁשם . ע ּין כ ּו', ּבׂשר  ְְְִִִֵֶַַָָָָּבבחינת 

 ל ער ֹו אין ּבל ּת46ה ּמתחיל  "אפס  ּבענין , ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַ

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  ה ּמׁשיח ", 47לימ ֹות  ְְִִִֵֵַַַַָָ

ענינים  ׁשאר  וכן יֹום , ּבכל  ׁשּתלד  א ּׁשה  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָעתידה 

ה ּנער  ּכי ויהיּו48ּגׁשמ ּיים , ימ ּות , ׁשנה  מאה  ּבן ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
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ניתן.35) צ "ל: א.36)אולי  כג, ח .37)תענית ל, ד.38)משלי  א, ב .39)עובדי ' סע "ב .40)סימן טז, ויחי41)ב "ב  תו"ח 

תרכ"ט . רב  ומקנה ד"ה א. פא, דרמ "צ  יוסף . פורת בן א.42)ד"ה קד, שם והוא ספי "ב . צ "ל ב "מ 43)כנראה ב . קיג, שבת

א. כג.44)פה, כה, ד.45)תולדות לא, שם לקו"ת כג. יא, נדפס 46)בהעלותך קצת). לשון (בשינוי  קכו ס ' ירושלים בונה

תעד. ע ' מארז"ל על הזקן אדמו"ר במאמרי  ב .47)לאח "ז ל, כ.48)שבת סה, ישעי '

    
Ô˙B È‡cÂ È‰ ,‰„BÚa ˙eiÓÈt ÔÈÚÏ eÏÈ‡c ,˜ÚÈ35 ראה] «¬…¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»¬»¬≈««≈

ניתן ] להיות: צריך  שאולי  כאן  eÈ‰cליעקבBÏבהערה ,Ï"p‰ ÌÏeÒ»««¿«¿
ÌÈiÓLb ˙BÚtL‰ ÔÈÚlL ‡l‡ ,'eÎ ‰BzŒÔzÓe ÁaÊn‰«ƒ¿≈«««»∆»∆¿ƒ¿««¿»«¿ƒƒ

‡È˙ יעקב„BÓÚÏ ÏÎeÈ ‡Ï ‡e‰ Ìb ÈÏe‡L הכרוכים בניסיונות ƒ¿»≈∆««…««¬
eÎ'בזה, ˙aÈÒ ‰iÏÚ‰ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆»¬ƒ»ƒ«

רצויים, לא לדברים ¿BÓkגורם
e˙kL גשמים ירידת לגבי  בגמרא ∆»

המידה  על  לקבל :יתר  «≈∆ÔÈ‡Lשניתן 
ÔÈÏBÎÈ36,‰BË B Ïa˜Ï ¿ƒ¿«≈»

LBÚÂ LBÂ37'eÎ ÈÏ Ôzz Ï‡ ¿¿∆«ƒ∆ƒ
לא  האדם בעשירות לפעמים מעוניין 

להכיל  האפשרות את לו  אין  (אם

בעניות. מעוניין  שאינו  כשם אותה)

˙Ó‡a C‡ דבר של  לאמיתו  אבל  «∆¡∆
מכך , לחשוש צריך  היה לא אבינו  יעקב

צד ‰Ìכי  שאינו  לצד  השייכים ≈
ÌÈÏBÎÈהקדושה  ÔÈ‡ ‡˜Âc«¿»≈»¿ƒ

רוב  כיוון לקבל  שפע, וריבוי  טובה

„Ù „Â LÈ Ì‰L,מאלוקות ∆≈≈¿»»ƒ¿»
Ì‡ŒÈk Ïa˜Ï LÙ‡ŒÈ‡Â¿ƒ∆¿»¿«≈ƒƒ

˜BÁÓ לאלוקות,מתוך ÔÎÏביטול  ≈»»≈
על  יתר  עצמה מגביה הקליפה כאשר 

שעף  כנשר " תגביה "אם ככתוב המידה

eÎ'גבוה  E„ÈB‡ ÌMÓ38Ï‡ . ƒ»ƒ¿¬»
,‡e‰ CÙ‰ ˜ÚÈa יש שאינו  ¿«¬…«¬…

לאלוקות  בטל  להיפך  אלא ¿BÓkונפרד 
ÏÈÁ˙n‰Œea„a ‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿ƒ««¿ƒ
˙b‡'a ,'eÎ ÏkÓ ÈzË»̃…¿ƒƒ…¿ƒ∆∆

'L„w‰39 ריבוי בגלל  דווקא כיצד  «…∆
עשה  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש החסדים

בטל . יותר  עוד  יעקב נהיה איתו ,

ÏBÎÈ Ïk ‰"aw‰L ,„BÚÂ ולכן ¿∆«»»…»
Ìbביכולתו  ÏeËÈa‰ ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ««ƒ«

ÌÏBÚaביחד  ‰BË B ÌÚƒ»»»
‰f‰, לביטול סתירה זו  BÓÎeואין  «∆¿

Ï"Ê ˙B‡‰a חכמינו ז "ל שאמרו  ¿»»
ÔÓÈÚË‰L40 הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ∆ƒ¿ƒ»

בעולם  ŒÌÏBÚהזה בהיותם ÔÈÚÓ≈≈»
‡a˙pL CcŒÏÚÂ .'eÎ ‡a‰«»¿«∆∆∆ƒ¿»≈

Á‡ ÌB˜Óa41 החסידות eËÂ„בתורת CÏÓ ‰È‰L ,ÛÒBÈ ÔÈÚa ¿»«≈¿ƒ¿«≈∆»»∆∆¿»

‰B‡ÎÏ הזה העולם מצרים,בענייני  מלכות ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âוהנהגת ƒ¿»¿««ƒ≈
,„ÈÓz ‰kÓ ‰È‰ לאלוקות מוחלט בביטול  היה הפסק ללא ימיו  כל  »»∆¿»»»ƒ

ומנהיג  לרוכב לחלוטין  בטלה והיא משלה רצון  שום לה שאין  מרכבה כמו 

דבוק  להיות ליוסף הפריעו  לא מצרים וטרדות היות אפשרי  היה והדבר  אותה,

תמיד  BÓL˙באלוקות Èkƒ¿»
˙eÏÈˆ‡c גבוהות נשמות ‡ÔÈשהן  «¬ƒ≈

ÈÈÚ ÏÏk Ì‰Ï ÈzÒÓ«¿ƒ»∆¿»ƒ¿¿≈
eÈ‰Â ,‰f‰ŒÌÏBÚ ויוסף האבות »«∆¿»

BÓÎe .‰ÊŒCcŒÏÚ ˜ ˙BÓL¿»««∆∆∆¿
Ó‡L LB„w‰ eaa eÈˆnL∆»ƒ¿«≈«»∆»«

È˙È‰ ‡ÏÂהזה ‡eÏÈÙמהעולם ¿…∆¡≈ƒ¬ƒ
קטנה Áבאצבע ˜t ÛBÒ) 'eÎ42 ∆∆
˙Bae˙Î„:שם הגמרא לשון  וזה ƒ¿

עשר  זקף רבי , של  פטירתו  "בשעת

 ֿ ריבונו  אמר : מעלה. כלפי  אצבעותיו 

שיגעתי  לפניך  וידוע גלוי  ֿ עולם של 

נהניתי  ולא בתורה אצבעותי  בעשר 

קטנה" באצבע ‡Ûאפילו  ,(«
Èac dÈÈB‰‡"L על הממונה ∆«ƒ≈¿«ƒ

שלו  והפרידות עשיר ÈzÚהסוסים «ƒ
kÏÓ‡"יותר  BLÓ43 זאת ובכל  ƒ¿«¿»

כלל . מהעולם נהנה לא עצמו  רבי 

Èab 'ÈiÁa ea'a ‰fÓ ÔiÚÂ¿«≈ƒ∆¿«≈¿«≈«≈
'eÎ CËa ÌÈBb ÈL44. ¿≈ƒ¿ƒ¿≈

ÌB˜Óa ‡a˙ ‡Â‚ È‡‰Îe¿««¿»ƒ¿»≈¿»
Á‡ בחסידות˜eÒt ÏÚ45„È‰ «≈«»¬«

ˆ˜z בשר ‰' ישראל  לבני  מלתת ƒ¿»
הדברים  פנימיות שלפי  במדבר , גם

שום  ֿ הוא ֿ ברוך  לקדוש שאין  הכוונה

Ìbקושי  ÏeËÈa‰ CÈLÓ‰lÓƒ¿«¿ƒ«ƒ«
.ÌL ÔiÚ ,'eÎ Na ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»»«≈»
ÏÈÁ˙n‰Œea„a e˙kL BÓÎe¿∆»¿ƒ««¿ƒ

EÏ CBÚ ÔÈ‡46,, הזקן לאדמו "ר  ≈¬¿
˙BÓÈÏ EzÏa ÒÙ‡" ÔÈÚa¿ƒ¿«∆∆ƒ¿¿ƒ
eÓ‡ ‰p‰c ,"ÁÈLn‰«»ƒ«¿ƒ≈»¿

Ï"Ê eÈ˙Ba47 ימות אודות «≈«
ÏzL„המשיח  ‰M‡ ‰„È˙Ú¬ƒ»ƒ»∆≈≈

ÌÈÈÚ ‡L ÔÎÂ ,ÌBÈ ÏÎa¿»¿≈¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈiÓLb ימות על  כיעודים שנאמרו  «¿ƒƒ

כמו  ‰Úpהמשיח, Èk48˙Áz LÈ‡ eÈ‰ÈÂ ,˙eÓÈ ‰L ‰‡Ó Ôa ƒ«««∆≈»»»»¿ƒ¿ƒ««
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יג      

כ ּו' ּתאנת ֹו ּתחת  ֿ ה ּזה 49איׁש הע ֹולם  .50ּבמיטב  ְְִֵֵֶַַַַָָָ

א ּלא  כן, אינ ֹו ּתמ ּוּה, לכא ֹורה  ׁשּנראה  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָואף 

ּגב ֹוה  ּומדרג ֹות  מעל ֹות  מ ּגֹודל  זה ּו ֹות א ּדר ּבה , ְְְֲִֵֶֶַַַַָ

ּבּימים  יהיּו ּבזה 51א ׁשר  אלק ּות  הת ּגּלּות  יהיה  ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹ

ּבׂשר  כל  ורא ּו ה ' כב ֹוד  ונגלה  ּגׁשמי, 52הע ֹולם  ְְְְְִִַָָָָָָָ

הר ׁשעים  הארץ 53אפיל ּו ּומלאה  ה ּגׁשמ ּיים , ְְְֲִִִִֶַַָָָָָָ

ּבטלים 54ּדעה  הע ֹולם  ּבזה  אף  ּכּולם  ויהיּו , ְְְְִִֵֵֶַָָָָ

ויהיּו ּבֹוראם , את  מה ּׂשגתם  ּכאין, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּומב ּוטלים 

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  מאין, ּגב ֹוּה אפס  ּבלעד ֹו, ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָאפס 

אלף  א ֹות  א ֹור ' ּב'מא ֹורי  ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ְְְְִֵֶֶַָָוהיינּו

ּבֹו אין ּכי ֿ ס ֹוף , האין נקרא  אפס  קיא , ְְִִִֵֵֶֶָָסעיף 

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  הרעיֹון, אפיסת  ּוב ֹו ְְְֲִִַַַָָָּתפיסא ,

ּגם  אזי ה ּמׁשיח , לימ ֹות  זֹו ּבחינה  ּבהת ּגּלּות  ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָולכן

ּבּתניא  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּכלל . יס ּתיר  לא  ה ּגׁשמי ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹה ּיׁש

ּבטלים  ה ּקליּפֹות  ּכל  הרי יט , ּפרק  ְְֲִִֵֵֶֶַָס ֹוף 

נח ׁשב ּו ותה ּו מאפס  נג ּדֹו, ּכאין כ ּו' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹּומב ּוטלים 

ּדף  ּבא  ּפר ׁשת  ב , חלק  זהר  וע ּין ׁשם , ע ּין כ ּו', ְֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹל ֹו

ֿ ל ׁשֹונֹו. ֿ ּכאן עד  ְַָל "ז.

ה 'ּצמח LÈÂה ) ּׁשּמביא  מה  ּולבאר  לה ֹוסיף  ¿≈ְְִִֵֵֶֶַַַָ

"מאפס  יט : ּפרק  ס ֹוף  מ ּתניא  ְִֵֶֶֶֶֶֶַָצדק '

ּכאן, עקרי ענין (ׁשּזה ּו ל ֹו" נח ׁשב ּו ְְְִִִֶֶֶָָָָֹותה ּו

"אפס "), ּבענין לה ּקֹודם  ּבהמ ׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַׁשּמביא ֹו

רק  ה ּובא  ּבּתניא  ׁשהרי מ ּובן, אינֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּדלכא ֹורה 

ס ּיּום  ולא  נג ּדֹו", ּכאין ה ּגֹוים  "ּכל  ה ּפס ּוק  ְְְְִִִִֶַַַַָָֹּתח ּלת 

ּבהק ּדים  ויּובן ל ֹו". נח ׁשב ּו ותה ּו "מאפס  ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹה ּכת ּוב 

ּפס ּוק  מביא  ה ּזקן ר ּבנּו ׁשּכא ׁשר  ּבּתניא , ׁשּמצינּו ה ּנה 55מה  ס ּיּומ ֹו, ללא  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ֿ זה   ּדר ֿ ועל  (ּבוא "ו). וג ֹו' ּכֹותב  ולפעמים  וא "ו), (ללא  ג ֹו' ּכֹותב  ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹלפעמים 

רז"ל  למאמר  ה ּיד ּוע 55ּבנֹוגע  ֿ ּפי ועל  וכ ּו'. - ולפעמים  כ ּו', ּכֹותב  ׁשּלפעמים  ,56 ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ה ּתנ  ּבספר  ה ּזקן ר ּבנּו ּדיק  ּכּמה  ׁשה ּׁשּנּויים עד  ּובפרט  וא ֹות , א ֹות  ּכל  על  יא  ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

ּפרק  ּבא ֹות ֹו ּפעמים  ּכּמה  ּבּתניא  מצינּו וכ ּו') (א ֹו ֿ וג ֹו' ל  כ ּו') (א ֹו ג ֹו' ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבין

ּבזה , ה ּבא ּור  לי ונראה  ּבד ּיּוק . א ּלא  ּבאקראי, זה  ׁשאין ּבוּדאי הרי ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּובסמיכ ּות ,
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ד.49) ד, מיכה ה. ה, מלכיםֿא - הכתוב  ספי "ב .50)לשון מלכים הל' פ "ט . תשובה הל' רמב "ם ירושלים:51)ראה בבונה

יהי '. כי  ההם ה.52)בימים מ , הארץ .53)ישעי ' ומלאה הגשמי  העולם בזה ירושלים: בבונה אבל בכת"י . הוא ישעי '54)כן

ט . 55.57)יא, שבהערה דבר בפתח  הובא גמר. ערך תשבי  רנט 56)ראה ע ' ח "ד מהוריי "צ  אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

    
'eÎ B˙‡z49 דברים הם אלה ‰f‰ŒÌÏBÚ‰שכל  ËÈÓa50Û‡Â . ¿≈»¿≈«»»«∆¿«

deÓz ‰B‡ÎÏ ‰‡pL יעודים נאמרו  התקופה מדוע על  גשמיים ∆ƒ¿∆ƒ¿»»«
המשיח, ימות של  ‡ac‰,הנעלית ‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ להיפךe‰Ê , ≈≈∆»«¿«»∆

ÌÈÓia eÈ‰È L‡ ˙B‰Bb ˙B‚„Óe ˙BÏÚÓ Ï„BbÓ51 ראה] ƒ∆«¬«¿≈¿¬∆ƒ¿«»ƒ
היא: הגירסה אחר  שבמקום בהערה,

המשיח] בימות היינו  ההם, בימים

˙e˜Ï‡ ˙elb˙‰ ‰È‰È אפילו ƒ¿∆ƒ¿«¡…
‰Ï‚Â ,ÈÓLb ÌÏBÚ‰ ‰Êa¿∆»»«¿ƒ¿ƒ¿»

Na ÏÎ e‡Â '‰ „BÎ52 בלי ¿¿»»»»
הכלל  מן  ‰ÌÈÚLיוצא eÏÈÙ‡53 ¬ƒ»¿»ƒ

ı‡‰ ‰‡ÏÓe ,ÌÈiÓLb‰««¿ƒƒ»¿»»»∆
‰Úc54'ה ÌÏekאת eÈ‰ÈÂ כל , ≈»¿ƒ¿»

הכלל , מן  יוצא בלי  »‡Ûהברואים
ÌÏBÚ‰ ‰Êa הגשמיÌÈÏËa ¿∆»»¿≈ƒ

תפיסת ÌÈÏËeÓeלאלוקות ללא ¿»ƒ
כלל  ‡˙מקום Ì˙‚O‰Ó ,ÔÈ‡k¿«ƒ≈«»»»∆

,B„ÚÏa ÒÙ‡ eÈ‰ÈÂ ,Ì‡Ba לא ¿»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»
 ֿ הקדוש מלבד  מציאות שום תהיה

בעצמו  ֿ הוא dBbברוך  ÒÙ‡∆∆»«
BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú ,ÔÈ‡Ó של ≈«ƒ«»¿

לך " ערוך  "אין  המתחיל  דיבור  המאמר 

הביטול  מעלת בביאור  הזקן  לאדמו "ר 

"אין ". של  הביטול  על  "אפס" של 

ÈB‡Ó'a e˙kL BÓk eÈÈ‰Â¿«¿¿∆»ƒ¿≈
,‡È˜ ÛÈÚÒ ÛÏ‡ ˙B‡ 'B‡»∆¿ƒ
ÔÈ‡ Èk ,ÛBÒŒÔÈ‡‰ ‡˜ ÒÙ‡∆∆ƒ¿»»≈ƒ≈
˙ÒÈÙ‡ Be ,‡ÒÈÙz Ba¿ƒ»¬ƒ«

BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú ,ÔBÈÚ‰ וגם »«¿«»¿
ש"אפס" מובן  נעלית מזה דרגה מבטא

בביטול . elb˙‰a˙ביותר  ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ¿«
BÊ ‰ÈÁa"אפס" BÓÈÏ˙בחינת ¿ƒ»ƒ
,ÁÈLn‰ המובא התפילה כנוסח «»ƒ«

המשיח", לימות בלתך  "אפס לעיל ,

‡Ï ÈÓLb‰ Li‰ Ìb ÈÊ‡¬«««≈««¿ƒ…
e˙kL BÓÎe .ÏÏk ÈzÒÈ«¿ƒ¿»¿∆»

,ËÈ ˜t ÛBÒ ‡Èza שבעת ««¿»∆∆
האדם  בה', אמונה של  בעניין  ניסיון 

בלבו  המסותרת ה' אהבת את מעורר 

ÌÈÏËaואזי  ˙BtÈÏw‰ Ïk È‰¬≈»«¿ƒ¿≈ƒ
'eÎ ÌÈÏËeÓe ונחשביםÔÈ‡k ¿»ƒ¿«ƒ

BÏ eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó ,Bc‚∆¿≈∆∆»…∆¿¿

.Ê"Ï Ûc ‡a ˙Lt , ˜ÏÁ ‰Ê ÔiÚÂ ,ÌL ÔiÚ ,'eÎ«≈»¿«≈…«≈∆»»«…«
.BBLÏŒÔ‡kŒ„Ú«»¿

ÒB‰Ï LÈÂ (‰‡ÈzÓ '˜„ˆ ÁÓv'‰ ‡ÈnM ‰Ó ‡Ïe ÛÈ ¿≈¿ƒ¿»≈«∆≈ƒ«∆«∆∆ƒ«¿»
È˜Ú ÔÈÚ e‰fL) "BÏ eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó" :ËÈ ˜t ÛBÒ∆∆≈∆∆»…∆¿¿∆∆ƒ¿»ƒ»ƒ
CLÓ‰a B‡ÈnL ,Ô‡k»∆¿ƒ¿∆¿≈
,("ÒÙ‡" ÔÈÚa Ì„Bw‰Ï¿«≈¿ƒ¿«∆∆
È‰L ,ÔeÓ BÈ‡ ‰B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»∆¬≈
˙lÁz ˜ ‡e‰ ‡Èza««¿»»«¿ƒ«

˜eÒt‰ בישעיהוÌÈBb‰ Ïk" «»»«ƒ
e˙k‰ ÌeiÒ ‡ÏÂ ,"Bc‚ ÔÈ‡k¿«ƒ∆¿¿…ƒ«»
"BÏ eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó"≈∆∆»…∆¿¿
גם  מצטט ֿ צדק' ה'צמח כן  אם ולמה

הפסוק.? של  הזה החלק את

eÈˆnL ‰Ó ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ¿»¿«¿ƒ«∆»ƒ
Ô˜f‰ ea L‡kL ,‡Èza««¿»∆«¬∆«≈«»≈

˜eÒt ‡ÈÓ55,BÓeiÒ ‡ÏÏ ≈ƒ»¿…ƒ
מפסוק, חלק ÌÈÓÚÙÏהיינו  ‰p‰ƒ≈ƒ¿»ƒ

,(Â"‡Â ‡ÏÏ) 'B‚ ˙Bk≈¿…»
.(Â"‡Âa) 'B‚Â ˙Bk ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ≈¿¿»
Ó‡ÓÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿«¬«

Ï"Ê55 ולא בחלקו  שמובא ««
eÎ',במילואו , ˙Bk ÌÈÓÚÙlL∆ƒ¿»ƒ≈

ÈtŒÏÚÂ .'eÎÂ  ÌÈÓÚÙÏÂ¿ƒ¿»ƒ¿¿«ƒ
Úe„i‰56 נשיאינו רבותינו  בסיפורי  «»«

Ô˜f‰ ea ˜Èc ‰nk „Ú««»ƒ≈«≈«»≈
˙B‡ Ïk ÏÚ ‡Èz‰ ÙÒa¿≈∆««¿»«»
ÔÈa ÌÈÈepM‰L ËÙe ,˙B‡Â»ƒ¿»∆«ƒƒ≈
('eÎÂ B‡) 'B‚ÂŒÏ ('eÎ B‡) 'B‚¿¿¿
ÌÈÓÚt ‰nk ‡Èza eÈˆÓ»ƒ««¿»«»¿»ƒ
È‰ ,˙eÎÈÓÒe ˜t B˙B‡a¿∆∆ƒ¿ƒ¬≈
,È‡˜‡a ‰Ê ÔÈ‡L È‡cÂa¿««∆≈∆¿«¿«

˜ei„a ‡l‡. ובמכווןÈÏ ‰‡Â ∆»¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ
ÌeiÒ L‡kL ,‰Êa e‡a‰«≈»∆∆«¬∆ƒ
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יד    

אזי  לענין, נֹוגע  אינֹו ה ּפס ּוק  ס ּיּום  ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּכא ׁשר 

- מ ׁשה  ּפסקי ּה ּדלא  ּפס ּוקא  "ּכל  ּכי ג ֹו', ְְְְִִֵֶַָָֹֹּכֹותבים 

ליּה" ּפסקינן לא  ג ֹו',57אנן מ ֹוסיפים  ולכן , ְְֲִִִֵֵַַָָֹ

ּבנֹוגע  - כ ּו' ֿ זה   ּדר ֿ ועל  לגמר ֹו. ׁשּיׁש ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַָלה ֹור ֹות 

ה ּפס ּוק  ׁשּסּיּום  ּבזה  נתוּסף  וכא ׁשר  רז"ל . ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָלמאמר 

וג ֹו', ּכֹותבים  אזי ה ּמד ּוּבר , לענין נֹוגע  ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָוה ּמאמר 

ה ּמֹוסיף ). א ֹות  ה ּוא  וא "ו (ׁשהרי ּבוא "ו - ְְֲִֵֶַָָוכ ּו'

מביא  צדק ' ׁשה 'ּצמח  מה  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָועל 

נח ׁשב ּו ותה ּו "מאפס  ה ּכת ּוב  ס ּיּום  את  ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמה ּתניא 

ּכאין  ה ּגֹוים  "ּכל  ה ּוא  ּבּתניא  ׁשה ּלׁשֹון ּדכיון ְְְִִֵֶַַַַַָָָָל ֹו",

ה ּפס ּוק  ס ּיּום  ׁשּגם  מ ּוכח  הרי (ּבוא "ו), וג ֹו' ְְְֲִֵֶֶַַָָָנג ּדֹו"

ר ּבנּו הביא  לא  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  א ּלא  לענין. ְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹנֹוגע 

ּומס ּתּפק  ּבפיר ּוׁש, ה ּפס ּוק  ס ּיּום  את  ּבּתניא  ְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָה ּזקן

ותה ּו "מאפס  ה ּכת ּוב  ס ּיּום  ּכי וג ֹו', ּבתיבת  ְְִִֵֵֶֶַַַָָֹרק 

ה ּקליּפֹות , ּביט ּול  לא ֹופן רק  נֹוגע  ל ֹו" ְְְְִִֵֶֶַַַנח ׁשב ּו

זה  וענין ותה ּו", ּד"אפס  ּבא ֹופן ה ּוא  ְְְְִִֶֶֶֶֶָָָֹׁשּביט ּולם 

לכלל ּות  ּובנֹוגע  ּכאן, ּבּתניא  לפרט  נחית  ְְְְִִֵֵַַַָָָָָֹלא 

לפני  ּבטל ֹות  ׁשה ּקליּפֹות  ּבּתניא , המבאר  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהענין

"ּכל  ה ּפס ּוק , ׁשל  הרא ׁשֹון חציֹו מס ּפיק  ְְִִֶֶַַָָָה ',

ּכבר  ׁשמזּכיר  ּכיון א ּלא , נג ּדֹו". ּכאין ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָה ּגֹוים 

ּבמה  להס ּתּפק  יכ ֹול  אינֹו ה ּקליּפֹות , ְְְְִִִֵֵַַַָּביט ּול 

לפר ׁש ׁשּיכ ֹולים  ּכיון כ ּו'", "ּבטלים  ְְְִִֵֵֵֶֶָָָׁשּכת ּוב 

ּבחציֹו ּכה ּלׁשֹון אין, ּבבחינת  רק  ה ּוא  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָׁשּביט ּולם 

זה  אין והרי נג ּדֹו", "ּכאין ה ּפס ּוק  ׁשל  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָהרא ׁשֹון

לה ּביט ּול  ֿ ּפנים  ֿ ּכל  על  לר ּמז מ ּוכרח  ולכן ְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָאמת .

ּבוא "ו. וג ֹו' ה ֹוספת  ֿ ידי על  ְְְְֵֶֶַַָָּד"אפס ",

ׁשּבּנפ ׁשÔeÓeו) חכמה  ּבחינת  ּגיל ּוי ֿ ידי על  ה ּנה  עכ ׁשו, ׁשּגם  ה ּנ"ל , מ ּכל  »ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ

ּבא ֹופן  ׁשּיהיּו ועד  ית ּבּטל ּו, ה ּקליּפֹות  ׁשּכל  לעתיד , ּכמ ֹו להיֹות  ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָיכ ֹול 

העל ּיה  להיֹות  יכ ֹולה  זה  ּומ ּצד  ּכלל . יס ּתיר  לא  ה ּגׁשמי וה ּיׁש "אפס ", ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשל 

יבל ּבל  ׁשּלא  ּבא ֹופן וכ ּו', וכ ּו' ּבע ׁשיר ּות  ֿ ה ּזה , ע ֹולם  ה ׁשּפעת  לענין ּגם  ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹּבּסּולם 

הע ׁשיר ּות  ענין וגם  ק ׁשה , נּסיֹון ה ּוא  הע ׁשיר ּות  ענין הרי ולכא ֹורה , ה '. ְְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָלעב ֹודת 

צרי ׁשֹונים , ּבמק ֹומ ֹות  נמצאים  ה ּניצ ֹוצ ֹות  וכא ׁשר  ה ּניצ ֹוצ ֹות , ּביר ּור  עם  ְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָק ׁשּור 
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וש"נ. בתחילתו. לסש"ב  קצרות" והערות הגהות "מ "מ , למפתחות 57)ואילך. דבר שבפתח  בהערה וראה א. כב , מגילה

לתניא.

    
ÔÈÚÏ Ú‚B BÈ‡ ˜eÒt‰,שם בתניא ‚B',המבואר  ÌÈ˙Bk ÈÊ‡ «»≈≈«»ƒ¿»¬«¿ƒ

Èk ז "ל חכמינו  Ï‡אמרו  Ô‡  ‰LÓ dÈ˜Òt ‡Ïc ‡˜eÒt Ïk" ƒ»¿»¿…«¿≈…∆¬«…
"dÈÏ ÔÈ˜Òt57, אנחנו וסיים, פסק לא רבנו  שמשה פסוק קובעים כל  לא »¿ƒ«≈

עצמנו  דעת על  סיום BÓ‚Ï.לו  LiL ˙BB‰Ï ,'B‚ ÌÈÙÈÒBÓ ÔÎÏÂ¿»≈ƒƒ¿∆≈¿»¿
Ú‚Ba  'eÎ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«

Ï"Ê Ó‡ÓÏ שהמשך זה שבאופן  ¿«¬«««
לעניין  נוגע לא המאמר  או  הפסוק

"כו '" או  "גו '" התוספת מטרת המדובר 

או  הפסוק זה שאין  לציין  רק היא

במילואו . ÛqÂ˙המאמר  L‡ÎÂ¿«¬∆ƒ¿«≈
Ó‡n‰Â ˜eÒt‰ ÌeiqL ‰Êa»∆∆ƒ«»¿««¬»

ae„n‰ ÔÈÚÏ Ú‚B החלק וגם ≈«»ƒ¿»«¿»
מוסיף  מצוטט »¬‡ÈÊביאור ,שלא

Â"‡Âa  'eÎÂ ,'B‚Â ÌÈ˙Bk¿ƒ¿¿¿»
˙B‡ ‡e‰ Â"‡Â È‰L)∆¬≈»

ÛÈÒBn‰ החלק שגם היא והכוונה «ƒ
ביאור  מוסיף מצוטט ).הלא

ÁÓv'‰L ‰Ó ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«∆«∆«
ÌeiÒ ˙‡ ‡Èz‰Ó ‡ÈÓ '˜„∆̂∆≈ƒ≈««¿»∆ƒ
eLÁ e‰˙Â ÒÙ‡Ó" e˙k‰«»≈∆∆»…∆¿¿
‡Èza ÔBLl‰L ÔÂÈÎc ,"BÏ¿≈»∆«»««¿»
"Bc‚ ÔÈ‡k ÌÈBb‰ Ïk" ‡e‰»«ƒ¿«ƒ∆¿
ÁÎeÓ È‰ ,(Â"‡Âa) 'B‚Â¿¿»¬≈»
Ú‚B ˜eÒt‰ ÌeiÒ ÌbL∆«ƒ«»≈«
ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡L ‡l‡ .ÔÈÚÏ»ƒ¿»∆»∆««ƒ≈

מוסיף  הסיום שגם …Ï‡ביאור למרות
˙‡ ‡Èza Ô˜f‰ ea ‡È‰≈ƒ«≈«»≈««¿»∆
,LeÈÙa ˜eÒt‰ ÌeiÒƒ«»¿≈
Èk ,'B‚Â ˙È˙a ˜ ˜tzÒÓeƒ¿«≈«¿≈«¿ƒ
e‰˙Â ÒÙ‡Ó" e˙k‰ ÌeiÒƒ«»≈∆∆»…

Ú‚B "BÏ eLÁ עניין לעצם  לא ∆¿¿≈«
אלא  ÏeËÈaהביטול  ÔÙB‡Ï ˜«¿∆ƒ

‡e‰ ÌÏeËÈaL ,˙BtÈÏw‰«¿ƒ∆ƒ»
ÔÈÚÂ ,"e‰˙Â ÒÙ‡"c ÔÙB‡a¿∆¿∆∆»…¿ƒ¿»

‰Ê הביטול וצורת אופן  Ï‡של  ∆…
˙ÈÁ יורד Èza‡אינו  ËÙÏ »ƒ¿»≈««¿»

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏÎÏ Ú‚Be ,Ô‡k»¿≈«ƒ¿»»ƒ¿»
˙BtÈÏw‰L ,‡Èza ‡Ó‰«¿…»««¿»∆«¿ƒ
BÈˆÁ ˜ÈtÒÓ ,'‰ ÈÙÏ ˙BÏËa¿≈ƒ¿≈«¿ƒ∆¿
Ïk" ,˜eÒt‰ ÏL ÔBL‡‰»ƒ∆«»»
,‡l‡ ."Bc‚ ÔÈ‡k ÌÈBb‰«ƒ¿«ƒ∆¿∆»
ÏeËÈa k ÈkÊÓL ÔÂÈk≈»∆«¿ƒ¿»ƒ
˜tzÒ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ,˙BtÈÏw‰«¿ƒ≈»¿ƒ¿«≈

ÌÏeËÈaL LÙÏ ÌÈÏBÎiL ÔÂÈk ,"'eÎ ÌÈÏËa" e˙kL ‰Óa¿«∆»¿≈ƒ≈»∆¿ƒ¿»≈∆ƒ»
˜eÒt‰ ÏL ÔBL‡‰ BÈˆÁa ÔBLl‰k ,ÔÈ‡ ˙ÈÁa ˜ ‡e‰«ƒ¿ƒ««ƒ¿«»¿∆¿»ƒ∆«»

˙Ó‡ ‰Ê ÔÈ‡ È‰Â ,"Bc‚ ÔÈ‡k""אפס" בבחינת בטלים באמת כי  ¿«ƒ∆¿«¬≈≈∆¡∆
מ"אין ". גבוה יותר  ביטול  ÌÈtŒÏkŒÏÚשהוא ÊnÏ ÁÎeÓ ÔÎÏÂ¿»≈¿»¿«≈«»»ƒ

a‰Ï,"ÒÙ‡"c ÏeËÈ לשלול כדי  ¿«ƒ¿∆∆
"אין " בבחינת רק הוא שהביטול  טעות

בחינת  של  יותר  עמוק ביטול  ולא

B‚Â'"אפס" ˙ÙÒB‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»«¿
Â"‡Âa המשך נרמז  בכך  שכאמור  ¿»

הפסוק.

ÌbL ,Ï"p‰ ÏkÓ ÔeÓe (Â»ƒ»««∆«
,ÂLÎÚ בזמן נמצאים עדיין  כאשר  «¿»

ÈeÏÈbהגלות, È„ÈŒÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈ƒ
LÙpaL ‰ÓÎÁ ˙ÈÁa שבה ¿ƒ«»¿»∆«∆∆

בתניא  כמבואר  ֿ סוף, אין  אור  שורה

י "ט, בפרק BÈ‰Ï˙שם, ÏBÎÈ אפילו »ƒ¿
È˙ÚÏ„עכשיו  BÓk,המשיח בימות ¿∆»ƒ

„ÚÂ ,eÏha˙È ˙BtÈÏw‰ ÏkL∆»«¿ƒƒ¿«¿¿«
eÈ‰iL אלא "אין " של  בביטול  רק לא ∆ƒ¿
"‡ÒÙ",בביטול  ÏL ÔÙB‡a¿∆∆∆∆

.ÏÏk ÈzÒÈ ‡Ï ÈÓLb‰ Li‰Â¿«≈««¿ƒ…«¿ƒ¿»
‰Ê „vÓe העלמות כל  שאין  כיוון  ƒ«∆

‰iÏÚ‰והסתרים  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿»¬ƒ»
˙ÚtL‰ ÔÈÚÏ Ìb ÌÏeqa«»«¿ƒ¿««¿»«
'eÎÂ ˙eÈLÚa ,‰f‰ŒÌÏBÚ»«∆«¬ƒ¿

ÏaÏÈ ‡lL ÔÙB‡a ,'eÎÂ ולא ¿¿∆∆…¿«¿≈
‰'.יפריע ˙„BÚÏ«¬«

˙eÈLÚ‰ ÔÈÚ È‰ ,‰B‡ÎÏÂ¿ƒ¿»¬≈ƒ¿«»¬ƒ
ÔÈÚ Ì‚Â ,‰L˜ ÔBÈq ‡e‰ƒ»»∆¿«ƒ¿«
eÈa ÌÚ eL˜ ˙eÈLÚ‰»¬ƒ»ƒ≈

˙BˆBˆÈp‰ ובנכסיו בכספו  הנמצאים «ƒ
העשיר , ‰BˆBˆÈp˙של  L‡ÎÂ¿«¬∆«ƒ
ÌÈ‡ˆÓמפוזרים˙BÓB˜Óa ƒ¿»ƒƒ¿

CÈˆ ,ÌÈBL העשיר האדם ƒ»ƒ
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טו      

ה ּניצ ֹוצ ֹות , נמצאים  ׁשּבהם  ה ּמק ֹומ ֹות  לכל  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָלה ּגיע 

כ ּו', ולנסע  לר ּוץ   ׁשּצרי וכיון א ֹותם . לברר  ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָֹּבכדי

מבל ּבל  זה  הרי ה ּנפ ׁש, ּפיזּור  ׁשל  ענין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּזה ּו

אזי  זֹוכים , ׁשּכא ׁשר  ּבזה , ה ּבא ּור   א ה '. ֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָלעב ֹודת 

ׁשּמצינּו  ּדר ֿ ועל  ה ּיׂשראלי. האיׁש נמצא  ׁשּבֹו ל ּמק ֹום  ה ּניצ ֹוצ ֹות  ּכל  ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאים 

ּתח ּתיו  יׂשראל  ארץ  ּכל  ה ּקּב"ה  ׁשּקּפל  נֹותן 58ּביעקב , ה ּקּב"ה  ּכא ׁשר  וגם , . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּיּוכל ּו האמ ּתי ה ּביט ּול  את  ּבר ּוחנּיּות  זה  עם  ּביחד  ליּתן ּביכל ּתֹו ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָע ׁשיר ּות ,

ולא  ּבג ׁשמ ּיּות , ה ׁשּפעה  ריּבּוי להיֹות  יכ ֹולה  ּובמילא  הע ׁשיר ּות , את  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹלק ּבל 

ׁשּיהיה   ּדר ֿ על  אלק ּות , נּכר  יהיה  ּגּופא  ּבג ׁשמ ּיּות  ואדר ּבה , ּכלל , ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלבל ּבל 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ּדּבר .52לעתיד , ה ' ּפי ּכי ג ֹו' ּבׂשר  כל  ורא ּו ְְִִִִֵֶֶָָָָָָ
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מקומו 58) שזה אמות (כארבע  לבניו ליכבש נוחה שתהא לו רמז תחתיו קיפל.. וז"ל: יג) (כח , בפרשתנו רש"י  ב . צא, חולין

אדם). של

    
È„Îa ,˙BˆBˆÈp‰ ÌÈ‡ˆÓ Ì‰aL ˙BÓB˜n‰ ÏÎÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»«¿∆»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ¿≈
ÏL ÔÈÚ e‰fL ,'eÎ ÚÒÏÂ ıeÏ CÈvL ÔÂÈÎÂ .Ì˙B‡ Ï¿»≈»¿≈»∆»ƒ»¿ƒ¿…«∆∆ƒ¿»∆

'‰ ˙„BÚÏ ÏaÏÓ ‰Ê È‰ ,LÙp‰ eÊÈt אפשר איך  כן  ואם ƒ«∆∆¬≈∆¿«¿≈«¬«
הפרעות? ללא ה' את לעבוד  זאת ובכל  עשיר  להיות

L‡kL ,‰Êa e‡a‰ C‡««≈»∆∆«¬∆
Ïk ÌÈ‡a ÈÊ‡ ,ÌÈÎBÊƒ¬«»ƒ»
‡ˆÓ BaL ÌB˜nÏ ˙BˆBˆÈp‰«ƒ«»∆ƒ¿»

ÈÏ‡Ni‰ LÈ‡‰ וכך היהודי  »ƒ«ƒ¿¿≈ƒ
הנסיעות. ממנו  ∆∆»¿CcŒÏÚÂנחסכות

ÏtwL ,˜ÚÈa eÈˆnL∆»ƒ¿«¬…∆ƒ≈
Ï‡NÈ ı‡ Ïk ‰"aw‰«»»»∆∆ƒ¿»≈

ÂÈzÁz58 כמאמר אחד , למקום «¿»
על  רש"י  בפירוש (הובא ז "ל  חכמינו 

השבוע  בפרשת האמור  על  התורה)

ליעקב  הבטיח ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש

לך  עליה שוכב אתה אשר  "הארץ

ולזרעך ". L‡kאתננה ,Ì‚Â¿««¬∆

BzÏÎÈa ,˙eÈLÚ Ô˙B ‰"aw‰הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש ÁÈa„של  ÔzÈÏ «»»≈¬ƒƒ»¿ƒ≈¿««
˙‡ Ïa˜Ï eÏÎeiL ÈzÓ‡‰ ÏeËÈa‰ ˙‡ ˙eiÁea ‰Ê ÌÚƒ∆¿»ƒ∆«ƒ»¬ƒƒ∆¿¿«≈∆

˙eÈLÚ‰,העשירות בניסיון  ÈeaÈולעמוד  ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡ÏÈÓe »¬ƒ¿≈»¿»ƒ¿ƒ
˙eiÓL‚a ,‰a„‡Â ,ÏÏk ÏaÏÏ ‡ÏÂ ,˙eiÓL‚a ‰ÚtL‰«¿»»¿«¿ƒ¿…¿«¿≈¿»¿«¿«»¿«¿ƒ

‡Ùeb עצמה,˙e˜Ï‡ k ‰È‰È »ƒ¿∆ƒ»¡…
BÓk ,„È˙ÚÏ ‰È‰iL CcŒÏÚ«∆∆∆ƒ¿∆∆»ƒ¿

e˙kL52המשיח ימות e‡Âעל  ∆»¿»
ac '‰ Èt Èk 'B‚ Na ÏÎ וגם »»»ƒƒƒ≈

אלקות. ויכיר  'יראה' הגשמי  הבשר 
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המשך ביאור למס' מנחות ליום רביעי עמ' א



טז

      


 הפסוק שרעות על  שבשביל  ידי "על  רש "י: מפרש  יעקב ", הלך "ויצא  אביו יצחק  בעיני כנען בנות 
וכתיב  יעקב , של  בפרשתו הענין הפסיק  ישמעאל , אל  לענין עשו חזר  ומשגמר  וגו', ברך  כי עשו וירא 

הראשון".

שיעקב  נוספת , פעם  כאן התורה  מספרת  מה  לשם  - להבהיר  רוצה  רש "י הוא : רש "י בדברי הפירוש 
כבר  נאמר  הקודמת  בסדרה  הרי לחרן; והלך  שבע  מבאר  רש "י,יצא  אומר  זה  ועל  - ארם "? פדנה  "וילך 

לענין  חזר  "משגמר , - ולכן וגו'", עשו ב "וירא  הענין את  שהפסיקה  בגלל  כאן, זאת  חוזרת  שהתורה 
הראשון".

יציאתו", הזכיר  ולמה  חרנה , יעקב  וילך  אלא  לכתוב  צריך  היה  לא  "ויצא , רש "י: אומר  ֿ כך  ואחר 

הקודם - רש "י לפירוש  בהמשך  באה  זו מספר קושיא  היה  הפסוק  אם  : הלך שיעקב  הסיפור  את 
יעקב  בשלימות : הסיפור  את  מספר  שהפסוק  כיון שבע ", מבאר  יעקב  "ויצא  שאומר  מה  מובן היה  לחרן,
עם  לקשר  כדי סיפר  שכבר  מה  על  חוזר  שהפסוק  כיון אך  שבע . מבאר  יצא  גם  אלא  לחרן, הלך  רק  לא 

חרנה " "וילך  רק  לומר  מספיק  זה  בשביל  הרי הראשון, -הענין

הודה  הוא  בעיר  שהצדיק  שבזמן רושם , עושה  המקום  מן צדיק  שיציאת  מגיד  "אלא  רש "י: ומתרץ 
הדרה ". פנה  זיוה  פנה  הודה  פנה  משם , יצא  הדרה . הוא  זיוה  הוא 

מובן  :ואינו

כדברי א ) אלא , מליצות , סתם  כותב  אינו רש "י הרי - והדרה ? זיוה  הודה  הלשונות , ג ' פשר  מה 
אי השל "ה  אבל  יפה , דבר  היא  "מליצה " מופלאים . ענינים  בו ויש  בדיוק , הוא  הכל  רש "י שבפירוש  ,

" זה  על  לומר  אפשר  !"

בפרשת ב ) מדוע  מובן: אינו תולדות , בפרשת  לעיל  שנאמר  מה  על  חוזר  רק  שהפסוק  הנ"ל , לפי
שבע  מבאר  יצא  שיעקב  נאמר  ולא  ארם ", פדנה  "וילך  רק  מסופר  - הסיפור  של  העיקרי מקומו - ?תולדות 

גמלים במדרש ג ) וכמה  חמרים  כמה  והרי הוא , אלא  משם  יצא  לא  וכי "ויצא , איתא : זה  פסוק  על 
לומר  אין אך  וכו'". הדרה  הוא  זיוה  הוא  בעיר , שהצדיק  "בזמן ומתרץ : יעקב ", ויצא  אמר  ואת  יצאו,
יצא  לא  "וכי המדרש  לשון את  כלל  מביא  אינו רש "י (א ) כי: המדרש , דברי לתוכן היא  רש "י שכוונת 

שרש "י בדברים  לדייק  שצריך  (כשם  מזה כו'" גם  לדייק  צריך  כך  ,( והראיה) הדיוק  (ב ) אומר ),
" הוא : רש "י לכתוב של  צריך  משם היה  יצא  לא  "וכי הוא : המדרש  דיוק  חרנה "; יעקב  וילך 

 " יעקב "ויצא  התיבות  ששתי מכך  הוא  המדרש  דיוק  יעקב ". ויצא  אמר  ואת  וכו' ,
שבע " מבאר  יעקב  ד "ויצא  הענין שכל  מזה  הוא  רש "י דיוק  רש "י ואילו לומד  מדוע  להבין, וצריך  .

המדרש ? מפירוש  אחר  באופן

רושם :ד ) עושה  המקום  מן צדיק  שיציאת  - "מגיד " - להשמיענו כדי מיותר  פסוק  חצי צריך  מדוע 
נאמר  כבר  (ב ) מעצמו. המובן דבר  זהו ֿ זה (א ) שלפני בתוך בסדרה  צדיקים  גו' אמצא  "אם  :
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ונדפסה )* (באידית), שליט "א אדמו"ר כ "ק ע"י  הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך . 371 ע' ח "ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל . ע"י  מ "מ  ציוני  איזה
פרשתנו.1) ריש
ו.2) כח , תולדות
ֿ ז.3) ה שם,
הרא"מ .4) פירוש ע"ד 
(5119 ע' חל "ה בלקו"ש גם לאח "ז נדפס - סוסי "ג  עד  מכאן

תשמ "ח ). ויצא ש"פ שיחת (בשילוב ואילך 
א.6) קפא, שבועות מס'

כאן.7) ארי ' בגור הקשה וכן
יב.8) פ"ב, רבה רות ו. פס"ח , ב"ר
לא 9) "וכי  המדרש שכוונת פירש, ארי ' בגור - כאן. רא"מ 

יעקב  מענין לספר בא שהכתוב שמכיון - הוא" אלא משם יצא
היציאה  לא לשם, ההליכה רק למיכתב לי ' הוה לחרן, שהלך 
משם. יצאו גמלים כמה שהרי  ליעקב, שייך  אי "ז כי  שבע, מבאר
מיתור  הוא המדרש דיוק לכאורה, ולפירושם, ביפ"ת. פי ' ועד "ז
אריכות  א) במדרש: מובן אינו א"כ  אבל  כדפירש"י . הכתוב,

- העיקר ב) הלשון.   !חסר -
כו.10) יח , וירא



יז       

בגמרא  שמצינו ועד  בעבורם ". המקום  לכל  "ונשאתי אזי - פועל העיר " שאינו צדיק  על  שאומר  שמי ,
במה  וכופר  אפיקורס  זה  הרי בו, שנמצא  צורך במקום  אין זה  שבשביל  בודאי ֿ כן, ואם  בתורה .

מיותר ? מלשון ולימוד  בדיוק 

לכללות ה ) נוגעת  בעיר  צדיק  של  הימצאותו - המקום " לכל  "ונשאתי - הנ"ל  לפי יותר : חזקה  קושיא 
 שכתוב מה  ובדוגמת  הוא העיר ; שצדיק  עולם ", יסוד  -"וצדיק  העולם  כל  את  שמעמיד  ,

הוא  שבה  והסביבה  העיר  של  היסוד  שהוא  ֿ שכן ומכל  בו, נמצא  שאינו בעולם  למקום  בנוגע  אפילו שזהו
עושה  המקום  מן צדיק  שיציאת  רש "י אומר  מדוע  ֿ כן, ואם  ופנה נמצא . בלבד ,  -

חסר  צדיק  יציאת  ֿ ידי על  הרי  יכול לא  היסוד , את  ממנו נוטלים  אם  בנין: (ובדוגמת  העיר 
והדרה "? זיוה  "הודה  שחסר  או רושם ", "עושה  רק  ולא  הבנין), כל  להתקיים 

 יצא יעקב  כאשר  שגם  כיון רושם , רק  שבע  בבאר  עשתה  יעקב  שיציאת  לתרץ , אפשר  לכאורה 
הדבר  נגע  לא  ובמילא , ורבקה , יצחק  - צדיקים  שם  נשארו שבע  אבל מבאר  שבע ; באר  של 

של  לזכותם  אחד  צדיק  של  זכותו דומה  ש "לא  כיון והדרה , זיוה  הודה  שפנה  רושם , עשה  ֿ כן ֿ על ֿפי אף 
צדיקים " .שני

בפסוק - החידוש  גם  יתורץ  עושה ובזה  צדיק  (שיציאת  זה  ענין כי - גו'" "ונשאתי הפסוק  על 
אחר . ממקום  יודעים  לא  העיר ), בקיום  נוגע  זה  ואין צדיקים  נשארו כאשר  גם  -רושם 

בנעמי  האמור  המקום  מן ותצא  "וכן רש "י: אומר  דבריו בסיום  זה : פירוש  שולל  בעצמו רש "י - אבל 
בפסוק  בזה  ביאור ' ה 'תוספת  מהו רש "י, זאת  מביא  מה  לשם  ולכאורה , נשלל ורות ". שבזה  אלא  ?

וכו'", זכותו דומה  ש "לא  בגלל  רק  שבע  בבאר  רושם  פעלה  יעקב  שיציאת  לחשוב  אין הנ"ל : התירוץ 
" ש "ותצא ",אלא  שלאחרי ורות ", בנעמי האמור  המקום  מן ב "ותצא  גם  כך  כאן כמו - " נשארו

מואב . בשדה  צדיקים 

: תמוה גופא  זה  הרי - הנ"ל  לכל  נוסף 

שר  גם  ומה  ורות "? בנעמי האמור  המקום  מן ל "ותצא  יעקב " "ויצא  רש "י משוה  באמת  ש "י כיצד 
" ש מדייק  "ותצא ", המדרש  לשון ֿ דרך  על  (לא  כו'" "ותצא  לגבי -הוא  " הרי - לזה )

ורבקה  יצחק  שם  שנשארו שבע , מבאר  יצא  יעקב  כאשר  ֿ כן ֿ שאין מה  אחרים , צדיקים  נשארו לא  ?שם 

הדור  וצדיק  הנשיא  היה  בדורו אחד  כל  ויעקב , יצחק  אברהם  יותר : חזקה  היא  (אף והקושיא  ולכן .
שונים  בקוים  היו ויעקב  יצחק  אברהם  של  אברהם שהעבודות  שהיו השנים  ט "ו במשך  ֿ מקום ) מכל  ,

באריכות  בזה  פעם  (כמדובר  ביחד  ויעקב  לומר ,יצחק  בשכל  מסתבר  הדור , נשיא  אברהם  היה  שאז ,(
ויעקב  יצחק  הנהגת  אפילו בעולם , אברהם .שההנהגה  עבודת  של  בקו היתה  ,

אדמו"ר - מו"ח  כ "ק  את  פעם  האמצעי שאלתי אדמו"ר  בחיי מסוים  בענין צדק ' ה 'צמח  נהג  כיצד  ,
והרבי  בעבודה ), שונות  ודרכים  בחסידות  שונים  סגנונות  להם  היו צדק ' וה 'צמח  האמצעי שאדמו"ר  (כידוע 

אחד ! הוא  ונשיא  הנשיא , האמצעי אדמו"ר  היה  אז הרי סח ?! אתה  מה  לי: -ענה 
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סע"ב.11) צט , סנה'
ב.12) לח , יומא כה. יו"ד , משלי 
שם.13) המד "ר לשון
(וגמרא)14) במדרש משא"כ  כאן. רש"י  מפרשי  שהקשו וכמו

למק"א. (ושייך ) הנאמר גם גררא דרך  לפרש שרגיל 
דתמן15) "ניחא שם: במדרש דפריך  ר'וכמו ואפילו כו'".

ר"ס  בשם "ר"ע מהל ' כדמוכח  מתרץ, בתור (ולא ע"ז דפליג  עזרי '
שזהו אומר אינו - ר"ע") "אמר - ולא בשווה.אמר", ,

הערה 16) לקמן וראה ה). יז, לך  לך  (רש"י  העולם" לכל  "אב

30.
אצל 17) אלקי  וכו'", יצחק אלקי  אברהם "אלקי  אומרים ולכן

צ, ויקהל  (תו"א זה של  כמדתו לא זה של  שמדתו לפי  כאו"א,
ב).

התוועדויות 18) - מנחם (תורת סי "ט  תשכ "ב כסלו י "ט  שיחת
הה"מ  בהבעש"ט  גם שכ "ה נתבאר [ושם וש"נ) .278 ע' חל "ב

הסתלקות כי  נולד ואדה"ז . ואדה "ז תק "כ בשנת  היתה הבעש "ט
125.בשנת ע' ח "כ  לקו"ש תק"ה].

וש"נ.19) רפב. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה



יח      

התורה  בפנימיות  הענינים  (ככל  זה  ועד וענין בנגלה , גם  מרומז הלכה ) "המורה  למעשה : להלכה 
החיות  היפך  ענין חייב  רבו" .בפני

לאחרי  עד  בעולם , בארות  בחפירת  יצחק  עבודת  אודות  בתורה  מצינו שלא  מה  מתורץ  ֿ זה  ֿ פי ועל 
בארות  בחפירת  היתה  יצחק  שעבודת  כיון דלכאורה , - אברהם  אודות מיתת  לספר  התורה  ממתינה  מדוע  ,

הרי  יותר : חזקה  היא  והקושיא  אברהם ? מיתת  לאחרי עד  שנה , 75 מגיל  יותר  היה  שיצחק  עד  זו עבודה 
מספרת  מנחה התורה  תפלת  - ערב " לפנות  בשדה  לשוח  יצחק  בין "ויצא  החילוק  היום , שבתפלות  ,

וגבורה  חסד  - ומנחה  בארות .שחרית  וחפירת  אורחים  דהכנסת  החילוק  בדוגמת  הוא  -

אמו" שרה  "האוהלה  היה  יצחק  שהרי - ובמקומו אברהם  שבחיי לפי -אלא , אברהם  עם  ביחד  ,
הנהגה ) - עולם  (הליכות  ההלכה  אברהם הוראת  ֿ פי על  .היתה 

ההנהגה  יצחק , בחיי ויצחק : ליעקב  בנוגע  גם  הוא  יעקב וכן עבודת  כולל  , פי ֿ על  היתה  ,
אוהלים " יושב  תם  איש  "ויעקב  יצחק  בחיי עוד  שכתוב  מה  - התפארת יצחק . בקו היה (העבודה  ,(

לומר  תמצי אם  ואפילו לעולם . בנוגע  לא  אבל  לעצמו, בנוגע  עבודתו זה  היתה  לחרן יציאתו שלאחר  ,
 יצחק של  מקומו ֿ פנים , ֿ כל  על  שבע  בבאר  ֿ מקום , מכל  לעולם ), בנוגע  (גם  התפארת  היתה בקו ,

יצחק . ֿ פי על  העבודה 

האמור  "ותצא  כמו שבע  בבאר  רושם  יעקב  יציאת  פעלה  כיצד  הקושיא : יותר  מתחזקת  ֿ זה  ֿ פי ועל 
יצחק ? של  היא ) (והעבודה  מקומו היא  שבע  שבאר  מאחר  בנעמי",

 טוב ֿ ֿ שם  הבעל  של  ברוחו שנים  פי היה  המגיד  שהרב  הידוע , ֿ פי על  בזה , לו והביאור  היו ולכן .
תלמידים  120 שנים ד 'פי שהענין ֿ על ֿפי ואף  ֿ טוב . ֿ שם  מהבעל  שנים  פי -, בתלמידים מתבטא  לא 

מהוה  תלמידים ' שנים  'פי ֿ מקום , מכל  והתפשטות , השפעה  של  ענין רק  יש  שבהם  'פי כיון על 
ברוחו'. שנים 

אלישע  אצל  ברוחך " שנים  ב "פי גם  מצינו זו, שנים בדוגמא  פי מופתים  שהראה  בכך  שהתבטא  ,
פעמים מאליה  ב ' ואלישע  אחת , פעם  מתים  החיה  שאליהו בכך  רק (או הם  שמופתים  ֿ פי ֿ על  ואף  .(

(כידוע  חיצוני ענין ענין על  החסידות  הרמב "ם השקפת  שכתב  מה  על  ומיוסד  שהאמונה המופתים . ,
האותות  ֿ פי על  "המאמין ואדרבה , שהראה , המופתים  ֿ ידי על  באה  לא  רבינו במשה  האמינו שבניֿישראל 
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וש"נ.20) .251 ע' ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
א.21) סג , עירובין ב. לא, ברכות
תולדות.22) ר"פ ותו"ח  תו"א
סג .23) כד , שרה חיי 
ב.24) כו, ברכות
אוה"ת25) וראה  ב . קלב , סע"א . עב , א.זח "א רלד , וישלח 
סז.26) שם,
(שם)27) בעירובין כמרז"ל  שהוא - בשדה" "לשוח  משא"כ 

חזי  מרבנן פ"ת "צורבא סקכ "א. יאיר חוות שו"ת (עיין "
י "ל  כאן וגם יט . יו"ד , שמיני  אוה"ח  סק"ה. סרמ "ב יו"ד  לשו"ע

" כי  אברהם, לו" אמר "כאילו יצחק"שהוא את הוליד 
- מנחם (תורת ס"ח  תולדות ש"פ שיחת ראה - תולדות) (ר"פ
דקרי מה יומתק ועפי "ז ואילך ). 288 ס"ע חמ "א התוועדויות

"צלותי ' יצחק,למנחה שתיקנה אע"פ ב) כח , (יומא "
ואכ "מ ). שם). (ברכות יצחק תוד "ה וכקושיית

כז.28) כה, תולדות
א.29) ה, ואתחנן לקו"ת א. יא, תו"א
בפירוש)30) יז. יח , וירא (רש"י  הטעמים בשני  ותלוי 

(רק) ב) לאב"?! אודיע "לא א) (בתמי '): מאברהם" אני  "המכסה
" .הכרכין הפיכת מפני ) (ורק "

דשם 31) - אוהלים ליושב בנוגע גם לתרץ יש כן לכאורה
(פר  שהיוועבר שם) תולדות ע"ז ש"י  וכמש"נ - שבע בבאר

" בברחו שם נחבא להיות יכול  הי ' ויעקב כב), (שם, לדרוש"
בישיבה" ויושב זקן ד "אברהם הא מתורץ ועפי "ז עשיו. מפני 

ועבר. שם אהלי  דיש אף שם) (יומא
הלכה32) דהמורה מהדין רבו.כמובן
להה"מ ).33) הבעש"ט  (במכתב ב] [ס, כו ע' ח "ב "התמים"

עט ). ע' תרפ"ה (סה"מ  פ"ג  תרפ"ה בשלום פדה ד "ה
חסידים 34) .*מסיפורי 
ט .35) ב, ב' מלכים
יד .36) שם, רד "ק
ב.37) ז, חולין א. מז, סנהדרין
חסידי38) גדולי  "בעיני  ב]: [עט , סד  ע' שם "התמים" ראה

גם  (וראה כו'" החסידות בכבוד  פגיעה כעין הם המופתים חב"ד 
וש"נ). .26 הערה 218 ע' חמ "א התוועדויות - מנחם תורת

רפ"ח .39) יסוה"ת הל '

(       .  המו"ל.
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דאלישע , ברוחך " שנים  ה "פי ואילו וכו'"), זר  ולא  ראו ש "עינינו לפי היתה  האמונה  אלא  דופי", בלבו יש 
ומהותו, עצמו במעלת  גם  אלא  שלו, להתפשטות  בנוגע  רק  לא  היה 

לשאול "- ש "הקשית  שלמרות  זה , על  אליהו לו אמר  שיש (ולכן ממה  יותר  לו לתת  יוכל  איך  כי ,
מאתך " לוקח  אותי ש "תראה  כזו ודרגא  במעלה  יהיה  אלישע  אם  ֿ מקום  מכל  בעצמו, היא ,לו

כן" לך  "יהי הקודם , מ "ברוחך " למעלה  שהוא  כפי אליהו את  -)שרואה 

ומהותו. עצמו במעלת  שנים ' ה 'פי במופתים , שנים ' ב 'פי התבטא  ֿ פיֿכן, אף ֿעל 

שאף  מובן, ומזה  תלמידים . שנים ' ב 'פי התבטא  ברוחו' שנים  שה 'פי המגיד , הרב  אצל  גם  היה  וכן
שזה  ועד  המשפיע , של  ענינו גם  בזה  מתבטא  והתפשטות , השפעה  של  ענין רק  הוא  תלמידים  ש (ריבוי)

רז"ל  וכמאמר  בהמשפיע , מכולן".מוסיף  יותר  "ומתלמידי

מוסיף  שהתלמיד  בלבד  זו גם ולא  אלא  שעליהם הרב , מקלט , לערי בנוגע  ולכן, הרב .
עמו""נאמר  ישיבתו מגלין שגלה , "הרב  הנה  - ".

הרב  של  והגילוי האור  בענין אלא  מהותו, בעיקר  אינה  ברב , מוסיף  שהתלמיד  שההוספה  מובן, .אבל 

 משתווית שבע  מבאר  יעקב  יציאת  גיסא , מחד  - רש "י שבפירוש  הענינים  ב ' תיווך  יובן ֿ זה  ֿ פי על 
נחסר  יעקב  יציאת  ֿ ידי על  גיסא , ולאידך  שבע . בבאר  צדיקים  נותרו לא  כאילו בנעמי", האמור  ל "ותצא 

והדרה : זיוה  הודה  רק  שבע  בבאר 

בעולם  יעקב  עבודת  היתה  שבע , בבאר  ובפרט  יצחק , בחיי וכיון כאמור , יצחק . של  כמו העבודה 
ביצחק , כביכול  נחסר  שבע , מבאר  יציאתו ֿ ידי על  הנה  יצחק ), של  עבודתו (שעשה  תלמידו היה  שיעקב 

יעקב . תלמידו, ֿ ידי על  זה  לפני לו שהיתה  השלימות 

אחרים  צדיקים  נשארו לא  ששם  - ורות " בנעמי האמור  המקום  מן "ותצא  עם  רש "י זאת  משוה  ולכן
בשלימות  גם  אלא  בה , פעל  עצמו שיעקב  מה  רק  לא  שבע  בבאר  נחסר  יעקב  יציאת  ֿ ידי על  שגם  כיון -

יצחק . שם  שפעל 

- העיר  וקיום  למציאות  בנוגע  כי והדרה , זיוה  הודה  פנה  שבע , בבאר  רושם  עשה  רק  זה  ענין אבל 
יצחק  שם  היה  חסרון הרי פעלה  לא  יעקב  שיציאת  כיון שינוי, אפילו היה  לא  שבזה  אלא  - עוד  ולא  .

.בהתפשטותו רק  אלא  יצחק , של 

: לתרץ יש  - שבע " מבאר  "ויצא  ולא  ארם ", פדנה  "וילך  רק  נאמר  תולדות  שבפרשת  לקושיא , בנוגע 

היתה  לא  יצחק  שכוונת  וכיון כדבריו. עשה  ויעקב  יעקב , את  שלח  שיצחק  מסופר  תולדות  בפרשת 
היה  ליצחק  אדרבה , - יעזבהו מספרת שיעקב  שבה  - תולדות  בפרשת  לכן, עמו, ישאר  שיעקב  ניחא  יותר 

פקודת  מצד  יעקב  הליכת  אודות  שבע ".התורה  מבאר  "ויצא  ולא  ארם ", פדנה  "וילך  רק  נאמר  -
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שם.40) ובמצו"ד  יו"ד . שם,
(41- גו' תראה "אם להענין): (ושייכותו התנאי  מובן ובזה

על  זה לו שאמר לדחוק וא"צ יהי '". לא - אין ואם גו' לך  יהי 
שם). (רלב"ג  המופתים דרך 

א.42) יו"ד , מכות א. ז, תענית
ה.43) יט , שופטים פ' מב. ד , ואתחנן
שגלה 44) "תלמיד  רפ"ז: רוצח  הל ' רמב"ם וראה שם. מכות

חכמה  בעלי  וחיי  וחי , שנאמר עמו רבו מגלין מקלט  לערי 
חשובין כמיתה ת"ת בלא הלשון ומבקשי ' (1 כו'". שגלה הרב

הלשון: אריכות מובנת עפ"ז (2 הטעם. מאותו שזהו משמע "וכן"
" תלמיד - "מבקשי '" רב; - פד ,*חכ '" ב"מ  ג "כ  וראה .

סע"א.
שעיקר 45) מה מובן ובזה לתלמיד . בנוגע הרב משא"כ 

לתלמיד . בנוגע הוא - מ "וחי " וברמב"ם) (בש"ס הלימוד  ותחילת
פנה46) רק נעמי  ביציאת שגם לקיום מה בנוגע ולא כו'

מפני  הוא - כו' קטיגורהמקום ו"אין באיסור באה שם  שישיבתם 
וש"נ).נעשה  רע"א. נט , (ברכות סניגור"

(     .



כ      

היה  לחרן, הליכתו שבשביל  כיון מספיק : אינו זה  תירוץ  זה אבל  הרי - שבע  מבאר  לצאת 
רישיה " שבע "?"פסיק  מבאר  "ויצא  לכתוב  צריך  היה  תולדות  בפרשת  גם  ֿ כן, ואם  ,

 הגמרא סיפור  בהקדם  זה  תינוקות ויובן מלמד  שהיה  - שילת  בר  שמואל  רב  את  פעם  מצא  רב  :
כבר  שזה  לו, וענה  התלמידים ? את  ועוזב  גינתו את  לראות  הולך  כיצד  רב , אליו וטען בגינתו. עומד  -
מהם  דעת  מסיח  שאינו עלויהו", "דעתאי בגינה , בהיותו עתה , וגם  גינתו, את  ראה  שלא  שנה  י"ג 

(מהתלמידים ).

אודותם  חשב  שילת  בר  שמואל  שרב  מזה  קיבלו התלמידים  שגם  מדוע מובן, אליו הטענה  שהרי .
אצל  נחסר  זה  שבגלל  מפני בעיקר  אלא ) עבודתו, עושה  שאינו בגלל  רק  (לא  היתה  התלמידים , את  עזב 
אצל  גם  ניתוסף  עליהם  מחשבתו ֿ ידי שעל  פירושו, עלויהו" "דעתאי  שהמענה  לומר , ובהכרח  התלמידים .

.התלמידים 

כמה  עד  - ומשפיעים  משגיחים  ומתיבתות , ישיבות  ראשי למלמדים , הוראה  זוהי המוסגר : [מאמר 
ממה  יותר  פעמים  כמה  עובד  שהוא  הטענה , לתלמידים . ("איבערגעגעבנקייט ") ההתמסרות  להיות  צריכה 

לא  שכירותו; שעות  לאחרי כבר  זהו שמקבל ; התשלום  עבור  וכו'שמחוייב  בזמן, השכירות  לו משלמים 
עבודתו שזוהי כיון תירוץ . זה  אין - זו וכו' יציאה  וגם  שנה , 13 ֿ ל  אחת  ממנה  יוצא  אם  אפילו הנה  -

שילת  בר  שמואל  מרב  ֿ שכן (ובמכל  רוחניים  ענינים  עם  שב "קאי קשורה  ופשוט  מהאמוראים , שהיה  ,
דרכיך ") (ד "בכל  ה "דעהו" היה  שלו הבירורים בשלימותו,בגינתא " לעבודת  השייך  ),וענין

באופן עלויהו, דעתיה  אין אם  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  "שבקתיה אף  ממנו: תובעים  מזה , מקבלים  התלמידים  שגם 
להימנותך "].

" שיהיה  מכריחה  אינה  לחרן יעקב  שהליכת  מובן, ֿ זה  ֿ פי בפנימיותו ועל  - שבע ",יעקב  מבאר  -
זיוה  הודה  ש "פנה  הכרח  שאין בלבד  זו ולא  עלויהו". ש "דעתיה  באופן להיות  יכולה  היתה  יציאתו כי

ה " מוכרח  לא  עצמו, ליעקב  בנוגע  גם  אלא  כמאמר והדרה ", זה  הרי עלויהו", ש "דעתיה  כיון :"
ֿ טוב  ֿ שם  הפסוק הבעל  נמצא (על  הוא  שם  אדם  של  שרצונו במקום  - לו") ממעל  עומדים  "שרפים 

כולו.

: הקושיא מתעוררת  ֿ זה  ֿ פי על  אבל  גו'". "ויצא  נאמר  לא  תולדות  שבפרשת  כך  על  הסברה  זוהי
שבע "? גו' "ויצא  בפרשתנו נאמר  מדוע 

"וילך  נאמר  תולדות  בפרשת  הכתוב : לשון שינוי בהקדם  זה  ויובן  פרשתנו ובהתחלת  ,"
"וילך  "וילך נאמר  נאמר  ֿ כך  (ואחר  "  ".(

הוא : לחרן ארם  פדן בין החילוק 

רש "י  אומר  ארם  פדן כמו אודות  או צובה . וארם  נהריים  ארם  המקומות  ב ' היו שבו השטח  שזהו ,
 היתה חרן ואילו לבן.ארם ; נמצא  היה  שבה 
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וש"נ.47) סע"א. עה, שבת ראה
ב.48) ח , ב"ב
מועלת.49) מחשבה בענין בתחלתו) (ח "א לקו"ד  ראה
הטעם50) שם, בחדא"ג  ממ "ש מובן צדקהוכן שגבאי 

לכוכבים . נמשלו תינוקות  שבקתי 'ומלמדי  ד "ה רש"י  ג "כ  וראה
"לזרזם שם: וברגמ "ה כו'". "ללמדם (שם): שאני

עומד ".
"הכוכבים 51) כ ) ה, שופטים (ס' עה"פ להאריז"ל  ל "ת וראה

בערכו. סה"ד  ממסילותם".
ו.52) ג , משלי 
שהפנימיות53) צריך ומלבד  הי ' "לא הנה - דיעקב עיקרו

רק  שבע מבאר יציאתו באם כי  חרנה", יעקב וילך  אלא לכתוב
בפ' זה כתב שלא וכמו זה, על  קרא צריך  לא ובחיצוניותו, בגופו
פסיק  - חרנה" "וילך  ארם", פדנה "וילך  ממש"כ  מובן כי  תולדות,
בתיבה  דיוק מאשר יותר קושיא ה"ז הענין, כל  ויתור - רישי '.

כו'". יצא לא "וכי  המדרש: דיוק רש"י  נקט  לא ולכן אחת.
פ"ה 54) תרח "ץ רפאני  ד "ה פקי "ג . תרל "ו רבים מים המשך 

ב. לב, אמור לקו"ת גם וראה וש"נ). רז. ע' תרח "ץ (סה"מ 
ב.55) ו, ישעי '
א.56) כט ,
כ .57) כה, תולדות



כי       

ארם " בפדן גו' רכש  אשר  ו"רכושו לבן, בצאן הבירורים  עבודת  (א ) בשביל : היתה  יעקב  -הליכת 
גדול , בשטח  עשה  זה  שלימה "ענין "מטתו שבטים , ולאה , רחל  בית  להעמיד  (ב ) ענין ארם ; -

צניעות  מצד  היחוד , ענין להיות  אסור  ששם  בשדה , ולא  בעיר , בחרן, עשה  .זה 

בבית  אלא  פרוץ , ובמקום  בשדה  אינה  - והקב "ה  ישראל  יחוד  שענינה  תפלה , ברוחניות : כן ).(וכמו

יעקב  הליכת  אודות  מספרת  התורה  שבה  - שבפרשתנו הטעם  יובן ֿ זה  ֿ פי השבטים ,ועל  להעמיד 
שבע ": מבאר  יעקב  "ויצא  התורה  אומרת  - שלימה " "מטתו

לדעת " אלא  קישוי ("אין היחוד  במקום בענין יעקב  של  דעתו שתהיה  ואסור , לומר , שייך  לא  - (
שבע  בבאר  לא  אפילו בואחר , להיות  מוכרחים  פנימי, ענין לפעול  בכדי פנימיותו . .בכל 

ואדרבה . - דעתו" ש "יקשר  עד  ובפרט  בזה , מונח  להיות  הכרח  אין - בלבד  הבירורים  עבודת  בשביל 
הכתוב וכידוע  לשון יגיע דיוק  - תאכל " כי כפיך  צריך "יגיע  בזה  שגם  ולמרות  ראשך . יגיע  ולא  ,

(ומוכרחת ) יכולה  ובמילא , בפנימיותו, בזה  מונח  להיות  ולא  השכל , חיצוניות  רק  זה  הרי בשכל , להשתמש 
ֿ סוף  האין כח  להמשיך  שלימה ", "מטתו להעמיד  בשביל  ֿ כן ֿ שאין מה  אחרים ; בענינים  להיות  -הדעת 

שלמעלה  הכתר  (פנימיות ) עד  שעולה  האמצעי בקו הוא  שהדעת  לדעת ", אלא  קישוי "אין הרי
ֿ סוף .מהשתלשלות  האין כח  משם  וממשיך  ,

מוכרח  יעקב  היה  ולהיות ולכן ללכת  שבע , של מבאר  אף  "חרון הוא  שענינה  (למרות 
בעולם " כשמדובר מקום  אבל  שלימה "; "מטתו שתהא  שבטים , י"ב  להעמיד  בכדי פנימיותו, בכל  (

ה " להיות  מוכרח  לא  - ארם " "פדן הבירורים , עבודת  שבע ".אודות  מבאר  יעקב 

" ארם פדנה  "וילך  נאמר  תולדות  בפרשת  מדוע  השאלה , נשארת  עדיין נאמר אך  ויצא  ובפרשת  ,
חרנה "? "וילך 

בזה : והביאור 

מה  - בעיקר  יעקב  הליכת  ענין מסופר  תולדות  -בפרשת  החיצוניות  את  רק  ראה  ועשו ראה ,
ארם ". פדנה  "וילך 

וגו'" יצחק  "וישלח  יעקב , את  שלח  שיצחק  כשמסופר  תולדות ) (בפרשת  זה  לפני "אין וגם  הרי -
חבירו" של  בלבו מה  יודע  -אדם  יעקב  הליכת  היא  כיצד  בטוח  להיות  יכול  היה  לא  שיצחק  כך , ,

"וילך  (בגילוי) בפירוש  לומר  התורה  יכולה  לא  שם  בחיצוניות . רק  או יעקב "בפנימיותו ו"ויצא  ".

היא  הליכתו שאופן ידע , בעצמו הוא  גופא : יעקב  אודות  מדובר  שבה  ויצא , בפרשת  ֿ כן ֿ שאין מה 
- יעקב ".בפנימיותו "ויצא  - להיות  מוכרח  זה  ובשביל  ,

רש "י  וכפירוש  כשמה , הוא  תולדות  פרשת  תוכן יותר : ועשו [ויומתק  יעקב  יצחק , "תולדות  -
הוא  ויצא  פרשת  ותוכן בפרשה ", של האמורים  ענינו - יעקב - יצחק  של  תולדותיו מצד  .-
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יח .58) לא, פרשתנו
לא.59) מז, ויחי  פרש"י  ה. פל "ו, ויק"ר
הי "ד .60) פכ "א איסו"ב הל ' רמב"ם א. מו, סנהדרין ראה

ס"ד . סכ "ה אה"ע טושו"ע
ס"ה.61) ס"צ או"ח  אדה"ז שו"ע סע"ב. לד , ברכות
ב.62) נג , יבמות
ואפילו 63) כו'". ישתה "אל  ב): כ , (נדרים מרז"ל  בדוגמת

ובשו"ע (ר"ן. אשתו להמבואר היא ובפרט  ס "ב). סר "מ  או "ח 
פ"ג, וחזקבתניא אמיץ בקשר דעתו שמקשר הוא מאד ,שדעת

ענינים בשני  דעתו שיקשר שייך  אינו שונים.הרי 
ואילך .64) 39 ע' שלום תורת סה"ש ראה
שמות 65) תו"ח  - ובארוכה ג . סו, חוקת ד . מב, שלח  לקו"ת

- מנחם תורת .188 ע' ח "א לקו"ש וראה ואילך . א תרך ,

ועוד . .70 ע' ח "ה התוועדויות
ב.66) קכח , תהלים
א.67) מ , שה"ש לקו"ת
א.68) נ, שלח  לקו"ת
נח .69) ס"פ רש"י 
ה.70) כח ,
ע"ב.71) ריש נד , פסחים
הי '72) לא ב), (שם, אשה" משם לך  "וקח  לו שאמר דאף

אינו  כי  בפנימיות), (גם המשלח  כרצון הוא הליכתו אם לידע יכול 
והחיצוניות. הגוף הליכת רק רואה

תולדות ר"73) ש "פ  שיחת  וראה תולדות . מנחם פ (תורת ס"ב
.(284 ע' חמ "א התוועדויות -



כב      

לא  הכוונה עדיין פנימיות  זרעו"נרגשת  את  ה "וארבה  נשלם  ידו שעל  - ויצא ) (פרשת  יעקב  מצד  אבל  .,
יעקב  ֿ ידי על  רק  הדבר  נשלם  ֿ מקום  מכל  יצחק ", את  לו ואתן גו' "וארבה  נאמר  שבפסוק  למרות  כי

זרע  לך  יקרא  יצחק , כל  ולא  הכוונה ].((ביצחק , פנימיות  נרגשת  - השבטים  י"ב  העמיד 

גו' לאכול  לחם  לי "ונתן יעקב  בקשת  אודות  כשמסופר  כן, לאלקים "ולאחרי לי הוי' "שלא והיה  ,
כולל  שזה  - רש "י) (כפירוש  בזרעי" פסול  שלימה "ימצא  "מטתו והן הבירורים  עבודת  הן יעקב , עניני

"וילך  התורה : אומרת  -  .חרן והן ארם  פדן הן שכולל  - "

:רש "י בפירוש  דיוק  עוד  יובן ֿ זה  ֿ פי על 

חרנה "המדרש  "וילך  שכתוב  מה  היה מדייק  דלכאורה , - שבע " מבאר  יעקב  "ויצא  לאחרי
יומו", "בן (א ) פירושים : ב ' זה  על  ומתרץ  - לחרן שהגיע  עד  שבע  מבאר  יעקב  מיציאת  זמן לקחת  צריך 
פירושו  חרנה " ש "וילך  והיינו, הדרך . קפיצת  לו היתה  כי לחרן, הגיע  שבע , מבאר  שיצא  היום  שבאותו

 לחרן ש פירושו חרנה " "וילך  (ב ) ..חרן לכיוון לחרן,

הב ' בדעה  מתחיל  שרש "י והטעם  במדרש . הב ' כדעה  לחרן", ללכת  יצא  - חרנה  "וילך  מפרש  :רש "י
"ויפגע  נאמר  חרנה " "וילך  הר לאחרי על  קאי "במקום " - [ובפרט  קדם ". בני  ארצה  "וילך  במקום ",

חרנה "].המוריה  "וילך  לפרש  אפשר  אי באר ולכן בין הדרך  על  נמצא  המוריה  הר  שהרי לחרן,
במקום " "ויפגע  להיות  יכול  לא  ֿ כן, ואם  לחרן, לחרן.שבע  הגעתו

סיפור [הגמרא  כללות  של  הפשט  אבל  המוריה . להר  והלך  חזר  לחרן, שהגיע  שלאחרי מספרת ,
מקרא  של  פשוטו ֿ לראש  לכל  מפרש  ורש "י כן, משמע  לא  ].הפרשה 

פדנה  "וילך  על  ולא  חרנה ", "וילך  על  כו'" ללכת  "יצא  רש "י מפרש  מדוע  בזה , מבארים  מפרשים 
שהרי  ארם , לפדן ביאתו אודות  מדבר  שהפסוק  לפרש  אפשר  ששם  כיון - תולדות  פרשת  שבסוף  ארם "

קדם ". בני ארצה  "וילך  במקום ", "ויפגע  שכתוב  ממה  ההכרח  שם  אין

- ביאור  הדורש  בפסוק  מקרא ; של  פשוטו ֿ לראש  לכל  מפרש  רש "י הרי מספיק : זה  אין עדיין אבל 
שייך  איך  - ביאור  ֿ כן גם  נדרש  ארם " פדנה  "וילך  שבפסוק  וכיון הפשט . את  רש "י הגיע מפרש 

לפרש  צריך  רש "י היה  - ארם  (ולא לפדן ארם  לפדן הגיע  - ככתבו הוא  הפסוק  הפירושים : מב ' אחד 
או  במדרש ; הא ' כדעה  הדרך , קפיצת  לו שהיתה  אלא  לפדן), - פדנה  או: ללכת , - וילך  לומר : צריך 

ש  כו', ללכת  - פירושו "וילך ש "וילך " מפרש  שרש "י וכפי במדרש , הב ' כהדעה  ארם , פדן לעבר 
חרנה "?

על  הפעולה  להדגיש  בכדי - עיקרו תולדות , שבפרשת  ארם " פדנה  "וילך  הסיפור  מובן: הנ"ל  ֿ פי ועל 
נוגע  לא  ובמילא  בפועל עשו, כן עשה  ויעקב  יצחק ", ש "וישלח  לידע  רק  ֿ אם  כי .הדברים ,

הדבר  מסופר  שבה  ויצא , בפרשת  ֿ כן ֿ שאין .מה 
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(74(290 ע' (שם ס"י  הנ"ל  שיחה פ 'ראה של  שתוכנה 
הבירורים . עבודת  הו"ע  עיקר תולדות  שגם יותר, יומתק ועפי "ז

דהליכת  ארם,הסיפור פדנה  שהלך  הוא תולדות, שבפ' כו' יעקב
ב' על ) כח  (נתינת בזה הי ' ליעקב שלו וציווי  יצחק שבדברי  אלא

" ב) ארם", "פדנה א) לך  בתואל ".הענינים:
ג .75) כד , יהושע
ב.76) נט , סנהדרין א. לא, נדרים יב. כא, וירא
ֿ כא.77) כ  כח , פרשתנו
שם.78) המדרש במפרשי  וראה ח . פס"ח , ב"ר
כח ,79) בפרשתנו רש"י  ב. צא, חולין ב. צה, בסנה' הוא וכן

יז.
כאן.80) רש"י  מפרשי 
שם.81) חולין שם. סנהדרין עה"פ. רש"י 
גם אף82) מביא בנדו"ד  וכן רז"ל . דרשות גם מביא

כו'", רבותינו "אמרו לזה: מקדים אבל  יז), (כח , לקמן הא' דעה
הפשט . בדרך  אינו כי  - חרנה") "וילך  (עה"פ אתר על  שלא - וכ "ז

" שם: רש"י  שכתב ואף  ההוכחה - חרנה" וילך 
וההוכחה היא וילך , כ "א ללכת כתיב מדלא הכתוב,

היא כאן שברש"י  וסדר מכריח המקראות. המקראות
אחת. בתיבה דיוק מאשר יותר

"פדנה.83) ב) (כח , שם מש"כ  על  שסומך  י "ל  שבדוחק אף
לפדן". כמו

דאם 84) כן, לומר א"א ב) (כח , בהכתוב אבל  ככתבו. ומקרא
היינו ככתבו א"נפרש ,- שיגיע פי ' בתואל  ביתה גם כ 

דאף  מיותר. ארם" ו"פדנה בתואל  ביתה לך  הול "ל  ועפי "ז
ארם" -שב"פדנה כנ"ל  יעקב הליכת בתכלית שני  ענין

אשה". משם לך  "וקח  רק היא שהכוונה הוא מקרא של 



כג       

," שלימה "מטתו להעמיד  הליכתו בשביל  היה  והדרה " זיוה  הודה  פנה  - גו' ש "ויצא  הנ"ל  ֿ פי על 
והדרה : זיוה  הודה  הלשונות , ג ' דיוק  יובן

הפסוק  צדק 'על  ה 'צמח  אומר  והדר ", ו"הדר ""הוד  הנצח , ספירת  הוא  ש "הוד " אחד ), פירוש  (לפי
אור  במאורי איתא  "זיו", ואודות  ההוד . ספירת  יסוד הוא  שזהו , בתניא מהמשמעות  לכך  סתירה  (ואין

למלכות " יוצא  זיו ממנו "כי הוא  זיו נקרא  שיסוד  הטעם  כי, - מלכות  הוא  ).שזיו

יסוד , הוד  נצח  בחינת  - והדרה  זיוה  הודה  שבע  בבאר  נחסר  יעקב  יציאת  ֿ ידי שעל  רש "י, אומר  ולכן
ש " בנים )דכיון השפעת  (גם  ההשפעה  ענין וכללות  שלימה ", "מטתו להעמיד  בשביל  היה  יעקב "

מגופא  לבר  שהם  יסוד , הוד  נצח  מבחינת  היוהיא  דיעקב  יסוד  הוד  שנצח  זה  מצד  הנה  בענין , טרודים 
שבע . בבאר  נחסרו - והדרה " זיוה  "הודה  - בפרט  הם  לכן שלימה ", "מטתו

 נצח הספירות : כסדר  וזיוה ", הדרה  "הודה  ולא  והדרה ", זיוה  "הודה  רש "י בדברי הסדר  טעם 
הוא : - יסוד  הוד 

האמצעי. קו - ויסוד  השמאל , קו - הוד  הימין, קו - נצח  הקוין: בג ' הם  המדות  ג '

בתלמידים " מרה  ה "זרוק  - הוד  לתלמיד , הרב  של  יפות " פנים  ה "סבר  - נצח  בהשפעה : [וענינם 

כו'" מר  נוטפות  שפתותיו שאין תלמיד  למקבל ו"כל  המשפיע  התקשרות  - יסוד  ,.[

ישראל  ארץ  של  בצפונה  שהיא  לחרן הימין, (מארץ  לשמאל  מימין הלך  שיעקב  תחילה וכיון לכן, ,(
שמקו  הוד  - "הדרה " ואז האמצעי, שבקו יסוד  - "זיוה " ֿ כך  אחר  הימין, שבקו נצח  - הודה " "פנה 

השמאל .

***

 בחסידות למטה ,מובא  הנשמה  ירידת  בגוף . הנשמה  ירידת  על  גם  קאי חרנה " גו' יעקב  ש "ויצא 
בעולם " מקום  של  אף  חרון - יתברך ל "חרן לו דירה  לעשות  שלימה ", "מטתו להעמיד  בשביל  היא  ,

.בתחתונים 

התלבשותה  שבשביל  למרות  בפירושו: רש "י מרמז זה  ענין בפנימיותו ,וגם  בו לפעול  שצריכה  בגוף ,
" להיות  אינה צריך  ולכן  - למעלה יעקב " שהיא  לכמו למטה  שבאה  כפי הנשמה  -דומה 

בי", "נפחתה  למטה , הנשמה  בירידת  דוקא  ואדרבה : והדרה ", זיוה  "הודה  רק  "פנה " ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף 
היא " מה "טהורה  יותר  למעלה  שזהו בקרבי", משמרה  ה "ואתה  באופן ניתוסף  אינו שה "משמרה " (אלא 

וגבוה  שבע , בבאר  - דרגותיה  בכל  ניתוסף  שבחרן, בנשמה  ניתוסף  וכאשר  כו'), הודה  - אור  גילוי של 
. שניים  תחתיים  גבוה , כו'מעל  חמשיים  ..

בעולם ), מקום  של  אף  (חרון לחרן והליכתו ישראל ) (ארץ  שבע  מבאר  יעקב  יציאת  ֿ ידי שעל  ֿ דרך  ועל 
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א.85) קד , תהלים
שפח ).86) (ע' א ס"ק עה"פ אור יהל 
סי "ח .87) ז' אות
שם88) רש"י  יב. פ"ב, רבה (רות פנה במק"א גם  כתוב ז ) א,

ספירת על  דקאי  - יאיר שבחה וראה בערכו. יעקב (קהלת המלכות
בערכו). למאו"א נתיב

שם - רבה רות כאן, לב"ר כאן שמרש"י  הלשונות שינוי 
שם. אור שביהל  הפירושים משינויי  להבינם יש שם, ורש"י 

ואכ "מ .
וד '.89) פ"ג  שעהיוה"א
ג .90) צ, מסעי  לקו"ת
(בסוף).91) לאדה"ז ת"ת הל ' ועיין סע"ב. קג , כתובות
א.92) קיז, פסחים ב. ל , שבת

סט "ו.93) אגה"ק תניא
יח .94) לח , וישלח  רש"י 
וש"נ.95) כב. ע' כסלו סה"מ  מנחם תורת ראה
ב"ר96) טז. נשא ג . בחוקותי  תנחומא במדב"ר ראה ספ"ג .

ובכ "מ . רפל "ו. תניא ו. פי "ג ,
מה97) על  "שהגוף שנוסף פל "ז: תניא (ראה מעלים

הנשמה גם לסבול "), יכול  (לקו"ת אינו וכו' מתצמצמת
" שזהו"ע ובכ "מ ), האזינו. שלצורך ר"פ  חרנה", גו' יעקב

היא  בו) שמתלבשת טרם עוד  בגוף, (ההתלבשות לחרן ההליכה
למעלה. שהיתה כמו ומצבה ממדריגתה יוצאת

(98227 ע' תרצ"ט  (סה"מ  תרצ"ט  לבדך  ה' הוא אתה ד "ה
ואילך ).
סע"ב.99) כה, ח "א לקו"ד 



כד      

גם  ניתוסף  - ֿ סוף  האין כח  המשכת  שלימה ", "מטתו העמיד  יצחק ששם  של   שמזה)
פעמים  כמה  וכמדובר  בזה ). ההתחלה  היתה  - דיעקב  ביציאתו שתיכף  עד מובן נמשך  להיות  צריך 

ראובן נולד  כאשר  יצחק בהלכה : אצל  ניתוסף  אזי ,  פריה מצות  בקיומו - דין ֿ פי על  -
לבנו  בנים  שיהיו שדורשת  .ורביה ,

העצם ]. המשכת  היתה  ֿ זה  ֿ ידי על  אדרבה , כי - והדרה  זיוה  הודה  (רק ) שפנה  לכך  נוסף  ביאור  [וזהו

הברכה  את  קיבל  חרנה ", וילך  שבע  מבאר  גו' ש "ויצא  לאחרי וצפונה ודוקא  וקדמה  ימה  "ופרצת 
גבול ונגבה " בלי -" ובזרעך האדמה  משפחות  כל  בך  ב "ונברכו שמתבטאת  , אלא "בך ", רק  לא  -

"ובזרעך ". - גם 

***

.'גו ארצה  מוצב  סולם  והנה  ויחלום  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 
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ס"ו.100) ס"א אה"ע טושו"ע
יד .101) כח , פרשתנו

ואילך .102) סע"א קיח , שבת ראה

      

גם  ניתוסף  - ֿ סוף  האין כח  המשכת  שלימה ", "מטתו העמיד  יצחק ששם  של   שמזה)
פעמים  כמה  וכמדובר  בזה ). ההתחלה  היתה  - דיעקב  ביציאתו שתיכף  עד מובן נמשך  להיות  צריך 

ראובן נולד  כאשר  יצחק בהלכה : אצל  ניתוסף  אזי ,  פריה מצות  בקיומו - דין ֿ פי על  -
לבנו  בנים  שיהיו שדורשת  .ורביה ,

העצם ]. המשכת  היתה  ֿ זה  ֿ ידי על  אדרבה , כי - והדרה  זיוה  הודה  (רק ) שפנה  לכך  נוסף  ביאור  [וזהו

הברכה  את  קיבל  חרנה ", וילך  שבע  מבאר  גו' ש "ויצא  לאחרי וצפונה ודוקא  וקדמה  ימה  "ופרצת 
גבול ונגבה " בלי -" ובזרעך האדמה  משפחות  כל  בך  ב "ונברכו שמתבטאת  , אלא "בך ", רק  לא  -

"ובזרעך ". - גם 

***

.'גו ארצה  מוצב  סולם  והנה  ויחלום  ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 
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ס"ו.100) ס"א אה"ע טושו"ע
יד .101) כח , פרשתנו

ואילך .102) סע"א קיח , שבת ראה

             

         
     

         
       

        
       

       
         

        
    

      
       

        
      

         
         

       
    

        
       

         
          

        
         

          
           

        
     

























































המשך ביאור למס' מנחות ליום שישי עמ' א

              

           
            

           
       

         
            

          
          

          
         

         
        

           

        
        

      
       

          
         

         
        

        
         

          
         

 





















































המשך ביאור למס' מנחות ליום שבת קודש עמ' ב



כה

      
מאידית – –תרגום

. יום בעל  – האמצעי לאדמו"ר  בנוגע 
ההילולא ההולדת  –ובעל  כסלו ט ' זה , יום  של 

ויום  שלו ההולדת  שיום  חידוש , אנו מוצאים 
ועוד  כסלו). (ט ' יום  באותו חלים  שלו ההילולא 
שלו  ההולדת  יום  למחרת  שמיד  – אצלו חידוש 
חג חל  – כסלו יו"ד  ביום  – ההילולא ) (ויום 

שלו  האסורים .הגאולה  מבית  נשתחרר  שבו ,

הידוע  ֿ פי שייכות ועל  יש  השנה  שלמועדי ,
הללו, המועדים  חלים  שבהן התורה  לפרשיות 
ויצא , פרשת  – זו שבת  של  שבפרשה  מובן,
בתפלת  לקרוא  (שמתחילים  וישלח  ובפרשת 
ראשון  ביום  חל  זו בשנה  הגאולה  ושחג  המנחה ,

וישלח  פ ' הקשורים של  לימודים  למצוא  יכולים  ,(
הגאולה . ובעל  ההילולא  ויום  ההולדת  יום  בעל  עם 

בענין  לימוד  מזה  להוציא  – ובעיקר  כולל 
הגאולה  – זה  ובזמננו זה  בדורנו גרמא  שהזמן
כפי  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלמה  האמיתית 
סיימו  כבר  שעתה  לאחרונה , רבות  פעמים  שדובר 
צדקנו  משיח  פני לקבל  רק  וצריך  הענינים  כל  את 

ממש . בפועל 

. ההילולא ויום  ההולדת  שיום  בכך  החידוש 
על  בחז"ל : מובא  – היום  באותו חלים  צדיק  של 

רבינו  משה  אנכי דברי שנה  ועשרים  מאה  "בן
הגמרא  אומרת  מלאו היום ", היום  היום , ת "ל  "מה 

וממלא  יושב  שהקב "ה  ללמדך  ושנותי, ימי

לחודש  ומחודש  ליום  מיום  צדיקים  של  שנותיהם 
אמלא ".שנאמר  ימיך  מספר  את 

ישנה  צדיק  שאצל  הוא , בפשטות  בזה  הפירוש 
"את  – חייו ימי את  "ממלא " שהקב "ה  השלימות ,
"עגול " שנים  מספר  שיחי' – אמלא " ימיך  מספר 

הסתל  יום  עד  הולדתו מיום  לדיוק ומלא , עד  קותו,
אחד  יום  .של 

המעלה  מתבטאת  במה  – ביאור  צריך  אבל 
היא  הרי הצדיק  עבודת  שלימות  בזה ? והשלימות 

קשור שלימות  אינו שלכאורה  דבר  –
כידוע  הגשמיים , ימיו בשלימות  תלוי ואינו

חיים  אם  כי בשריים  חיים  אינם  הצדיק  ש "חיי
וממילא  כו'", ואהבה  ויראה  אמונה  שהם  רוחניים 
שלימות  להיות  לכאורה  יכולה  צדיק  שאצל  מובן,
שנותיו  כאשר  אפילו (ברוחניות ), העבודה 
וכפי  – ליום " "מיום  ממולאים  אינם  (הגשמיים )
לא  אכן שהסתלקותם  הצדיקים , רוב  אצל  שרואים 

הולדתם . ביום  היתה 

. היא הצדיק  עבודת  שלימות  לומר : ויש 
בשלימות  גם  משתקפת  הרוחנית  שהשלימות  בשעה 

 ובימים בשנים  עבודתו, בזמן שלימות  –
חז"ל  ובלשון שלו. ימי הגשמיים  ה ' "יודע  :

שנותם .תמימים  כך  תמימים  שהן כשם  .
תמימים ".

ושלימות  שתכלית  כיון הוא , לזה  והטעם 
זוהי  (שהרי יהודי של  ומצוות  דתורה  העבודה 

העבודה  ושלימות  תכלית  – הצדיק  )עבודת 
הגשמי, גופו את  ויזכך  שיברר  בזה , מתבטאת 
שאליהם  בחייו נפרדים  חלקים  שום  שאין באופן
"הפסק " שום  (אין ח "ו מגעת  שלו השם  עבודת  אין
בין  לגופו, נשמתו בין הפרדה  שום  ו"פירוד ",
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תקל "ד .1) בשנת
לתו"ח 2) הקדמה ראה הסתלקותו, ע"ד  – תקפ"ח . בשנת

פ"ו. ח "ב רבי " "בית בראשית.
"התמים"3) בארוכה ראה גאולתו, ע"ד  – תקפ"ז. בשנת

לקונטרס  מבוא ואילך . א] [פח , פא ע' שם א]. [פו, עז ע' ב חוברת
לשון  בקיצור גם (נעתקו ֿ ה ד  פרקים ח "ב רבי " "בית קודש". "בד 

ואילך ). 20 ע' הנ"ל  לקונטרס בהוספה
א).4) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה
הרב 5) בבית המסורת  שלפי  ולהעיר עצמה. הגאולה כבשנת

בשורת  באה בהערה), 22 ע' הנ"ל  לקונטרס בהוספה (הובאה
כסלו. ט ' ויצא, בש"פ הגאולה

ב.6) לא, וילך 
א.7) לח . קידושין ב. יג , סוטה א. יא, ר"ה
משלים.8) הקב"ה שם: בסוטה

כו.9) כג , משפטים
רפנ"ח .10) לב"ר תואר יפה ראה
ב).11) (קמו, ז"ך  לסי ' ביאור אגה"ק תניא
שם.12) תואר וביפה ב"ר
יח .13) לז, תהלים
צדי "ק 14) אות – אותיות מערכת ֿ חב"ד  הערכים ספר ראה

וש"נ. ס"ח .

              

           
            

           
       

         
            

          
          

          
         

         
        

           

        
        

      
       

          
         

         
        

        
         

          
         

 























































כו    

בחייו  הפרטים  כל  אלא  לגשמיותו), רוחניותו
עד  שלו. והרוחניות  נשמתו של  ברוחה  חדורים 
לנשמה  ובטלה  טפלה  נעשית  הגשמיות  אשר 

טפל  וגופם  עיקר  נפשם  (עושים  ),ולרוחניות 
– ו"לבוש " "כלי" כמו היא  הגשמיות  שכל  באופן

מרכבה  כמו את ועד  ומבטאת  שמשקפת  –
הרוחנית . עבודתו שלימות 

חיים  אינם  הצדיק  ש "חיי ֿ פי ֿ על  אף  כלומר ,
עבודתו  שלימות  הרי רוחניים ", חיים  אם  כי בשריים 
גם  ומאירים  חודרים  הרוחניים  החיים  כאשר  היא ,
הם  הבשריים  שחייו עד  הבשריים , חייו בתוך 
והתפשטות  המשך  – מזה  ויתירה  "כלי", בבחינת 
החיים  עם  מתאחדים  הם  הרוחניים ; החיים  של 
– ממש  אחד  דבר  נעשים  שהם  באופן הרוחניים ,
בחיים  הרוחנית  ששלימותו (צדיק ), אחד  אדם 
בשלימות  במלואה  ומשתקפת  מתבטאת  רוחניים ,
הבשריים  שבחיים  באופן בשריים , בחיים  גשמית 
ולא  פחות  (לא  דבר  חסר  לא  וגם  מיותר  דבר  שום  אין
החיים  הרוחניים . בחיים  השלימות  לגבי יותר )
הם  הגשמיים ) ושנותיו ימיו (כולל  שלו הבשריים 

הרוחניים . חייו של  והשתקפות  המשך 

מתבטאת  שהשלימות  זה  ֿ ידי על  דוקא  ואדרבה :
נפעל  בגשמיות , השלימות גם  לגבי אפילו עילוי

(כדלקמן). עצמה  מצד  הרוחנית 

של  שנותיהם  וממלא  יושב  "הקב "ה  ולכן
של  העבודה  ששלימות  כיון – ליום " מיום  צדיקים 
של  בשלימות  (גם ) ומשתקפת  חודרת  צדיק 
שהרי  ברוחניות ), לשלימותם  (בהתאם  גשמיותם 

( ומקום) מזמן מורכב  הגשמי הזה  ,העולם 
לימים  חז"ל מתחלק  כמאמר  – השנה  ימי ,

הקב "ה  חדשים "משבחר  ראשי בו קבע 
 של ֿ חודש  ראש  בו קבע  ובניו ביעקב  וכשבחר 

קשורה  ה "שנים " שקביעות  אומרת , זאת  גאולה ".
לקביעת ב "עולמו" בניגוד  העולם ), (גשמיות 

של  ֿ חודש  ביעקב "ראש  "בחר  עם  שקשורה  ,"
העולם ); בבריאת  הרוחנית  (הכוונה  ובניו"

שינוי  משנה (מלשון וכוללת ומלשון מקיפה  (
מתבטאת בתוכה  ולכן – הזמן שינויי כל  את 

צדיק  של  (הרוחנית ) העבודה  שהן שלימות  ("כשם 
שנותם  ("כך  תמימות  שנותיו שגם  בזה  תמימים ")
. שנותיהם  וממלא  יושב  ש "הקב "ה  .תמימים "),

(ע "י  בשלימותו ניצל  הוא  יום  וכל  ליום ", מיום 
כידוע  יום , אותו שכנגד  ה "לבוש " ש "אי בירור 

האדם  וימי חדא ", לבושא  חסר  חדא  יומא  חסרא 
צריך  שהוא  הלבושים  לשיעור  בהתאם  לו קצובים 

ולתקן) של להשלים  והתמימות  שהשלימות  כך  ,
ושנים  (ימים  ובגשמיותו ברוחניותו היא  הצדיק 

הגשמיים גשמיים ) חייו בשני שלו התמימות  .
– הרוחנית  בעבודתו לתמימות  אחד  המשך  היא 

תמימים ". שנותם  כך  תמימים  שהם  "כשם 

הגמרא  שלשון שכיון לומר , "הקב "ה [ויש  הוא ,
ליום ", מיום  צדיקים  של  שנותיהם  וממלא  יושב 
והגבלות  תנאים  שום  בענין מזכירה  לא  והיא 
כל  אצל  קיימת  שהשלימות  לומר , צריך  – בצדיקים 

שנסתלק הענינים צדיק  זה  אצל  (אפילו
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פל "ב.15) תניא ראה
ועוד .16) פכ "ג . תניא ראה
א).17) (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא
א)18) ז, (נזיר כמרז"ל  לימים. הוא הזמן התחלקות ועיקר

ואילך . תתקמח  ס"ע בלק אוה"ת וראה מהדדי ". מפסקי  "יומי 
יא.19) פט "ו, שמו"ר
ה'20) בחירת על  קאי  בעולמו" הקב"ה ש"בחר לומר ויש

תנחומא  (ראה בתחתונים דירה ית' לו לעשות הקב"ה) (נתאוה
"בעולמו". ובכ "מ ). רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא

ח "ד 21) עבוה"ק שנה. ערך  ישע שרש ב. רעז, לזח "ג  רמ "ז
א. תתקעו, סע"א. שלח , מקץ אוה"ת וראה פי "ט .

ג 'נאח 22) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב"ע
שם. מקץ אוה"ת וראה שם. רמ "ז שנה. ערך  ולהרד "ק

צא.23) ע' שבועות א'קכב. ע' משפטים אוה"ת בכ "ז ראה
ע' פינחס שם. (סה"מ בלק תשל "ח  זקן ואברהם ד "ה א'קצט .

.1194 ע' ח "ד  לקו"ש וראה ואילך ). רפט  ע' ח "א מלוקט 
כל 24) נכללים שינוי ) (מלשון שבשנה שכיון לומר, ויש

השנה  בסיום היא (ימים) הלבושים של  השלימות לכן, השינויים,
(שגמר  ליום" מיום שנותיהם "ממלא ועפ"ז האדם). הולדת (מזמן
על  מורה הולדתו) ביום הוא הסתלקותו ביום הצדיק עבודת

זה. לצדיק שניתנו (הלבושים) הימים בבירור עבודתו שלימות
[וכפי25) דרגות. כמה – גופא השלימות בענין שגם כמובן

השלימות  שאפ"ל  בגשמיות, שנותיו שנתמלאו בצדיק גם שהוא
דלידתו* בחודש יום באותו היא שהסתלקותו שהיא בזה גם או ,

יותר. נעלית שלימות (שזוהי  הולדתו דיום בשבוע יום באותו
"שבע  בין ההפרש וע"ד  א)]. לח , קידושין מהרש"א חדא"ג  וראה
כשהתחלת  התמימות לגבי  סתם טו) כג , (אמור תמימות" שבתות
שנה  [כבקביעות כפשוטו גם השבת" "ממחרת היא העומר ספירת
פ"א, (קה"ר בראשית" ימי  כששת תמימות הן השבתות ש"אז זו],

ועוד ). שם. ומת"כ  ג 

       
   



כז     

הולדתו) מיום  אחר  הנ"ל ביום  ֿ פי על  מובן אבל  ;
בגשמיות  מתבטא  זה  כאשר  היא  (שהשלימות 
בזה  השלימות  ואדרבה  – שלימות  שנוספת  הימים ),
ב "ממלא  גם  מתבטא  זה  כאשר  – דוקא  היא  בגלוי

ליום " מיום  אצל שנותיהם  הימים ,
יום  באותו הוא  הסתלקותם  שיום  הצדיקים 

הולדתם ]. יום  חל  שבו בגשמיות 

(ש "מ "ד  האבות  אצל  בגלוי היתה  זו ושלימות 
כו'" מתו בניסן נולדו רבינו בניסן משה  ואצל  ,(

מת  באדר  ש "בשבעה  ושנותי"), ימי מלאו ("היום 
נולד " באדר  היו ובשבעה  ששנותיו לזה  (נוסף 

שנה  ועשרים  מאה  – שבהיותם מלאים  כיון – (
ה "רעיא  – משה  ובפרט  הראשונים , ישראל  רועי

ישראל  של  התבטאה מהימנא " אצלם  הרי ,
משתקפת  שהיא  כפי הצדיק , עבודת  של  השלימות 

ושנותי". ימי ב "מלאו

אדמו"ר  אצל  בגלוי הדבר  התבטא  זה  ֿ דרך  ועל 
שבדורו  רבינו משה  וכדלקמן.האמצעי, ,

. עם השייכות  בהקדים  יובן בזה  הביאור 
(שמתחילים  וישלח  ויצא , – השבוע  פרשיות 

פלא : דבר  מוצאים  שבהן במנחה ),

יעקב  של  עבודתו על  בתורה  הסיפור  עיקר 
איך  מדובר  שבה  תולדות , בפרשת  לא  היא  אבינו,
שבע ), (בבאר  ישראל  בארץ  אביו בבית  הי' יעקב 

" על  מדובר  שבה  ויצא , בפרשת  יעקב אלא 
חרנה " וילך  שבע  מבאר מבאר  יעקב  יציאת  על  –

"חרון  חרן, אל  (בעולם שבע  מקום  של  )",אף 

לבן רצויים אל  הבלתי הענינים  כל  עם  ,
פחד  שלכן – גדולה  הכי ירידה  – בזה  הקשורים 

"ושמרתיך יעקב  הקב "ה  של  להבטחתו (ונזקק 
)!גו'"

דוקא  כן: על  והקים יתר  יעקב  את נישא 
השבטים  של  ככולם  (רובם  של ביתו היסוד  – (

ישראל ! עם 

אצל  עבודתו את  השלים  שיעקב  לאחר  אפילו
כפי  – אביו בית  אל  לשוב  מתכונן והוא  בחרן לבן

אבי" בית  אל  בשלום  "ושבתי ֿ כך שביקש  ואחר  ,
אבותיך  ארץ  אל  "שוב  הקב "ה  ֿ ידי על  נצטווה 

את ולמולדתך " יקיים  שיעקב  במקום  הרי –
רק  מתחיל  ישראל , לארץ  ישוב  ומיד  ותיכף  הציווי,

עשו, עם  יעקב  של  הסיפור  יעקב אז "וישלח 
שדה  שעיר  ארצה  אחיו עשו אל  לפניו מלאכים 

לאחר אדום " (ורק  וישלח  שבפ ' הפרטים  כל  עם  ,
יעקב  ש "וישב  לספר  התורה  חוזרת  וישלח , פ '

אביו" מגורי )!בארץ 

יעקב  עבודת  על  הסיפור  עיקר  לכאורה , שהרי
המרכבה " הן הן מ "האבות  אחד  בתור  – ,אבינו

שבאבות " "בחור  – להיות ואדרבה  צריך  הי' –
– בקיצור  (ורק  ישראל  בארץ  הקדושה  עבודתו על 
הארמי  לבן עם  ו"עסקיו" עניניו על  – בכלל  אם 
בתורה  לסיפור  בנוגע  שזה  כפי הרשע ), ועשו
הוא  הסיפור  (שעיקר  ויצחק  אברהם  עבודת  אודות 

ישראל )?! בארץ  עבודתם  על 

.: בזה והביאור 

לבנים " סימן אבות  ש "מעשה  הידוע  ֿ פי ,על 
עם  אבינו יעקב  "מעשה " על  בתורה  שהסיפור  מובן
הוא  וישלח ), ויצא , (בפרשיות  עשו ועם  לבן

ישראל . של  בעבודתם  לבנים , והוראה  "סימן"
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שנותיו 26) שבסיבוב אף (א) אופנים: בב' לומר ויש
מועטים  ימים במספר הרי  שלימה, משנה ימים חסרים הגשמיים
(בזמן) שהמועט  באופן שלימה, שנה של  הצדיק עבודת נגמרה
בון  לר' בנוגע שמצינו ע"ד  (ברוחניות). המרובה את מחזיק
עזרי ' בן אלעזר ורבי  ג ), פ"ו, שהש"ר ה"ח . פ"ב ברכות (ירושלמי 
לעבודת  נוסף (ב) רע"א). כח , שם ובגמ ' סע"ב, יב, ברכות (משנה

ימים לו ניתוספו ליום, מיום שנותיו במילוי  שנה הצדיק על 
שלימה.
שם.27) ר"ה
שם.28) קידושין
שנה".29) ועשרים מאה ימיו "והיו ג ) ו, (בראשית כמ "ש
רועים 30) ה"שבעה כל  של  כולם" "כללות הוא ומשה

חיות פמ "ב).הממשיכים (תניא ישראל " נשמות לכללות ואלקות
כמודגש 31) – האמצעי  לאדמו"ר דמשה מהשייכות להעיר

דחג . ד ' ביום ביחד  באים ששניהם הסוכות, דחג  באושפיזין גם
יו"ד ).32) (כח , פרשתנו ריש
ואילך .33) 63 ע' חט "ו לקו"ש וראה נח . ס"פ פרש"י 
(34.7 הערה שם לקו"ש וראה רש"י . דפוסי  בכמה כ "ה

טו.35) שם, פרשתנו
ישראל .36) בארץ שנולד  בנימין מלבד 
כא.37) שם, פרשתנו
ג .38) לא, שם
ד ).39) (לב, וישלח  ר"פ
א).40) (לז, וישב ר"פ
ו.41) פפ"ב, ו. פמ "ז, ב"ר
הפסוקים 42) שער ב. קיט , זח "א גם וראה רפע"ו. שם

כה. כז, תולדות
יב,43) לך  לך  רמב"ן ו. פ"מ , ב"ר ט . לך  לך  תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט "ו לקו"ש וראה ו.



כח    

אבינו  יעקב  על  בתורה  הסיפור  באמצעות 
הפעם  שזוהי – יעקב ") ו"וישלח  יעקב " ("ויצא 
ובפרטיות  באריכות  מדובר  שבה  בתורה  הראשונה 

האבות ) (של  העבודה  התורה על  מלמדת  –
הוראה  מלשון תורה  –– לדורות  הוראה  ,

בעולם , לפעול  היא  יהודי של  העבודה  שתכלית 
בזה  העבודה  סדר  את  אותו מלמדת  גם  והתורה 

בפרטיות :

מסמל  חרנה " וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא 
בגוף  הנשמה  ירידת  את  כל בכללות  של  נשמתו .

היא " טהורה  בי שנתת  "נשמה  – יוצאת יהודי –
ספירת  שבע ", של מ "באר  (באר ) (מקור  הבינה 

למלכות  יורדת  והיא  דאצילות ), מדות  ,שבע 
לעולמות  המלכות ) (של  לירידה  עד  "חרנה ",

נפחתה בי"ע  אתה  יצרתה  אתה  בראתה  "אתה  –
אף בי" "חרון והחומרי, הגשמי הזה  לעולם  עד  ,

שהוא  מקום ", וסט "א "של  קליפות  ,"מלא 
קדושתה  ועל  אלקות , על  ומסתירים  המעלימים 
ר "ל  ביכולתם  – יותר  ועוד  הנשמה , של  ורוחניותה 

פחד  שיעקב  (כפי ליהודי ).להזיק 

שאדרבה , היא , הגדולה  בירידה  הכוונה  אבל 
וההסתרים  ההעלמות  כל  על  יתגבר  (יעקב ) שיהודי
("חרנה "), העולם  וגשמיות  חומריות  שמצד 
עד  בישראל , בית  יקים  שם  (דוקא ) – ואדרבה 

שלימה " "מטתו של  .לאופן

הוא  בגוף , נשמה  שבהיותו עי"ז נעשה  זה  דבר 
אור  את  – והמצוות  התורה  קיום  ֿ ידי על  – מגלה 
החומריות  את  מהפך  הוא  זה  ֿ ידי ועל  נשמתו,
וטפלה  בטלה  שתהי' בהגשמיות  ופועל  לגשמיות ,
שגופו  עד  שלו), (הנשמה  לרוחניות  לכלי ועד 

נשמתו. עם  מתאחד  הגשמי

וירידת  יציאת  בתחילת  מיד  מרומז שזה  כפי
שבע  מבאר  יעקב  "ויצא  – יעקב   דוקא :"

נעשה  – למטה  הנשמה  ירידת  – "חרנה " ֿ ידי על 
שכתוב ונפעל  כמו עצמה , בנשמה  "ונתתי "וילך "

נאמר  יותר , ועוד  האלה ". העומדים  בין מהלכים  לך 
למטה  שהעבודה  כיון "לחרן", ולא  חרנה " "וילך 
של  במציאות  גם  ("וילך ") ההליכה  ענין את  פועלת 
לא  ולכן עצמה . מקום ") של  אף  ("חרון "חרנה "
שיעקב  רק  הכוונה  היתה  שאז לחרן", "וילך  נאמר 

שני חרןהלך  נשארים  וחרן ההליכה  (אבל 
שמרמז  חרנה ", "וילך  – אלא  נפרדים ), דברים 
ובתוך  מציאותה  אל  גם  נמשכת  (רוחנית ) שההליכה 

עצמה . חרן של  מציאותה 

ה "א  בתוספת  גם  מרומז זה  שדבר  להוסיף , ויש 
חז"ל  כמאמר  – "לחרן") (ולא  חרנה  "נברא של 

מבאר  היציאה  ֿ ידי על  כלומר , בה "י". הזה  העולם 
מגלים  לחרן, את שבע  –('הוי שם  (של 

והחיות  הכח  דהיינו, הזה , העולם  נברא  שבה 
את  – הידוע  ובלשון הבריאה , את  שמחי' האלוקי

בנ  הפועל  ב "נפעל ""כח  ומכירים  שמבחינים  פעל ",
האלקי) (חיות  הפועל " ה "כח  את  העולם ) (גשמיות 
הפועל " "כח  של  ביטוי רק  הוא  שה "נפעל " ועד 

הנפעל ) בציור  מתבטא  .(אשר 

. ויקח השמש , בא  כי שם  וילן במקום  "ויפגע 
במקום  וישכב  מראשותיו וישם  המקום  מאבני

:ההוא "

להתלבש  למטה  יורדת  יהודי של  נשמתו כאשר 
מלשון  "עולם " הגשמי, הזה  בעולם  גשמי בגוף 

על "העלם " העלם  השמש ", בא  "כי יש  מיד  –
אלקים " הוי' ומגן "שמש  של  שכתוצאה הגילוי ,
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ועוד .44) ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
והערות 45) בקיצורים ונת' הובא יד . כח , פרשתנו אוה"ח 

ואילך ). כט  (ע' תר"ל  ויצא ד "ה נז. ע' לתניא
השחר.46) ברכות נוסח 
ד "ה 47) בארוכה ראה – גו' יעקב ויצא בפסוק הא' כפירוש

ואילך ). קנח  ע' ח "ב מלוקט  (סה"מ  תשל "ח  בשלום .ושבתי 
שם.48) – זה בפסוק הב' כפי '
פל "ו.49) תניא
יא.50) כח , שם בפרש"י  הובא יא. פס"ח , פרשתנו ב"ר
ויחי51) פרש"י  ה. פל "ו, ויק"ר ד . פרשתנו (באבער) תנחומא

ואתחנן  ספרי  מב. כו, בחוקותי  תו"כ  א. נו, פסחים וראה לא. מז,
שם. פרשתנו ב"ר ב. לג , ברכה ט . לב, האזינו ד . ו,

לקו"ת 52) ואילך . סע"א ל , וישב תו"א וראה ז. ג , זכרי '
ובכ "מ . ב. כ , שה"ש

ב.53) כט , מנחות
א 54) מערכת מאו"א ֿ ב. פ"א ש"נ ע"ח  (ראה מהידוע להעיר

שגילוי מובן, ועפ"ז דצח "מ . כנגד  הם אבי "ע עולמות שד ' סכ "ד )
ענינים  הד ' כל  בו (שיש העשי ' דעולם בנפעל  הפועל  כח 
כח  גם  העשי '), (דעולם הפועל  כח  על  נוסף כולל , דדצח "מ ),

האצילות. וכח  הבורא וכח  הנוצר
נוסף  בו מתגלה הגשמיות, וזיכוך  בירור שע"י  נמצא, ועפ"ז
– מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו (שהוא  העצמות כח  על 
דעולמות  הגילויים כל  (במילא) גם כדלקמן, ס"כ ), אגה"ק תניא

אבי "ע.
יא.)55 כח , פרשתנו

ובכ "מ .56) ד . לז, שלח  לקו"ת
יב.57) פד , תהלים



כט     

שענין  – ההוא " במקום  "וישכב  נעשה  מזה 
מסמל  שבו)השכיבה  (המעלה  האדם  ש "ראש " ,

שבו) (המטה  האדם  "רגל " אל  [כדלקמן משתווה 
הזה  "עולם  של  וההסתר  ההעלם  ֿ ידי על  ז], סעיף 
תחתון  שאין התחתון והוא  ממש  והחומרי הגשמי
כפול  וחושך  ית ' אורו הסתר  בענין ממנו למטה 

הגלות ומכופל " וליל  בחושך  כאשר [ובפרט  ,
ראינו" לא  בעקבתא "אותותינו ובמיוחד  ,

ושכיבה , שינה  של  במצב  מצויים  כאשר  דמשיחא ,
וממילא  בהעלם , נמצאים  הגלויים  כשהכוחות 

שווים ]. והרגל  הראש 

יותר  "מלא ועוד  הוא  התחתון הזה  עולם  –
ממש " ה ' נגד  שהן וסט "א  (מורדים ),קליפות 

"שירא  – המקום " מאבני "ויקח  להיות  צריך  שלכן
מפני ".

גילוי  נפעל  הירידה , ֿ ידי על  דוקא  אבל 
הגוף , בגשמיות  גם  (הנשמה ) הרוחניות  והתגברות 
גו' השמש  בא  כי שם  "וילן של  ירוד  במצב  שגם 
ממשיך  הוא  גופו, עם  בהשוואה  שראשו וישכב ",
יותר , ועוד  גופו; בתוך  גם  הנשמה  קדושת  את 
הגשמי  שהגוף  למעליותא , "וישכב " שנעשה 
שלימות  נפעלת  זה  ֿ ידי ועל  הנשמה , עם  מתאחד 

כדלקמן. בנשמה , גם  ֿ ערוך  באין יותר  נעלית 

. ששואלים (כפי השאלה  בהקדים  זה  ויובן
"המפרשים  – בפסוק  שמסופר  מה  על  ויפגע )

גו' במקום   :

ההוא " "במקום  שדוקא  מתאים  כיצד  לכאורה ,
–  יעקב שכב  – לישוןֿ על ֿ דאף  ?

כדי  בעונתה  שלא  פתאום  חמה  לו ש "שקעה  פי
שם " חז"ל שילין אומרים  הרי , המילים על 

אבל  שכב  "כאן – עצמן ההוא " במקום  "וישכב 
עבר  בבית  טמון שהי' שנה  י"ד  כל  

בתורה " עוסק  .("שהי' כ ') כל  אבל  שכב  כאן .
לבן של  בביתו שעמד  שנה   כשלן ודוקא  ,"

לישון  יעקב  שכב  המקדש , בית  !במקום 

ענין  (גם ) היא  שהשכיבה  מובן, גופא  מזה 
זה  וענין נעלה , הכי ענין – ואדרבה  למעליותא ,

המקדש  במקום  דוקא  .מתגלה 

בזה : הביאור  לומר  ויש 

לשכיבה , וישיבה  עמידה  בין  בגשמיות  ההבדל 
בגלוי  ניכר  ישיבה , ו(אפילו) עמידה  בעת  הוא :
של  והאמצע ) (הראש  העליון החלק  בין החילוק 
ה "עליון" שזהו (הרגל ); התחתון לחלקו האדם 
בשעה  ֿ כן ֿ שאין מה  ה "תחתון". את  שמנהיג 
התחתון  והחלק  העליון החלק  שאז ישן, שהאדם 

הם  .שלו

האדם  של  העליון החלק  הענינים : וברוחניות 
התחתון  החלק  הרוחניים . ומהותו תוכנו את  מסמל 

גשמיותו. את  בעיקר  מסמל  שלו

ענין  ובגלוי, שבפשטות  ֿ על ֿפי שאף  מובן, מזה 
עם  משתווה  (רוחניות ) כשה "מעלה " – השכיבה 
ביותר  גדולה  ירידה  הוא  – (גשמיות ) ה "מטה "
ובפנימיות  בשורש  זאת , בכל  הגילויים ), (בבחינת 
זה  במצב  שדוקא  ביותר , גדול  עילוי בזה  יש  הענין,
בהשוואה  ה "מטה " עם  יחד  ה "מעלה " נמצא 
ית ', ומהותו עצמותו גילוי מצד  בא  שזה  גמורה ,
ומטה , מעלה  של  הגדרים  מכל  "למעלה " שבהיותו
דרך  ועל  ממש . גמורה  בהשוואה  שניהם  הרי
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תש"ח 58) מנ"א כ "ה מכתב גם ע'*ראה ח "ד  מלוקט  סה"מ  .

קסג .
(ראה 59) ישראל  עם גלות על  מרמז גו'" יעקב ש"ויצא כידוע

ב). רצב, של "ה ב. קמט , פרשתנו זהר יג . פס"ח , פרשתנו ב"ר
וש"נ. ואילך . 153 ס"ע חכ "ה לקו"ש וראה

ט .60) עד , תהלים
(61.52 הערה 429 ע' שם לקו"ש ראה
מראשותיו).62) וישם (ד "ה עה"פ פרש"י 
שם.63) להט "ז דוד  דברי 
כמ "ש 64) המקום, קדושת ע"ד  ידע לא עצמו שיעקב אף

לא  ידעתי  "שאם ובפרש"י  ידעתי ", לא "ואנכי  טז) (כח , לקמן
שהקב"ה  זה על  היא שבפנים והשאלה כזה". קדוש במקום ישנתי 

בפועל . יעקב הנהגת תהי ' שכן הזמין
בעונתה 65) שלא חמה ששקעה דעי "ז מתרץ, שם דוד  בדברי 

אבל  שם. שישכב הוא הקב"ה שרצון סימן שזהו יעקב הרגיש
הקודמת. שבהערה מפרש"י  להעיר

       

השמש.66) בא כי  ד "ה עה"פ פרש"י 
(67.50 שבהערה ב"ר
הי '68) שלא "פי ' . עראי  שינת מתנמנם .אלא

משכיל  גם וראה כאן. לפרש"י  יעקב (נחלת ברכיו" בין ראשו
עה"פ). מהרי "א דברי  שם. לדוד 

ההוא.69) במקום וישכב ד "ה עה"פ פרש"י 
דברי70) (ראה דוקא דשכיבה באופן שהיא קבע, שינת

שם). מהרי "א
(כנ"ל 71) כו'" ישנתי  לא ידעתי  "שאם יעקב שאמר ומה

ס"ח . לקמן המבואר ע"פ מובן – (64 הערה
תוד "ה 72) (וראה הראש תחת כר משימים הרגיל  שע"ד  ואף

הלכה. ע"פ מוכרח  זה אין הרי  ועוד ), ע"ב. ריש ל , תענית – כל 
הראש  בין בהשוואה – הוא תורה ע"פ השינה שענין ונמצא,

והרגל .



ל    

לא הידוע  (שאצלו פשוט  איש  של  שהפשיטות  ,
העצמות . פשיטות  עם  קשור  שבראש ) השכל  מאיר 

קם  הוא  כאשר  גם  ֿ כך  אחר  נמשך  זה  ודבר 
שמורגשים  במקום  שם , שגם  השכיבה , ממצב 
(שזהו  ומטה  מעלה  שבין והחילוקים  הגדרים 

עצמותו "מעל  ומתגלה  נמשך  – "מטה ") וזהו ה "
רק  ומטה  מעלה  שבין החילוק  מתבטא  ואז ית ';
אחד  ענין  הם  הרי  ב "מהותם " אבל  שלהם , ב "ציור "

ית '. עצמותו גילוי – ויחיד 

ביציאתו  יהודי, של  שבעבודתו אומרת , זאת 
(א ) ענינים : שני יש  "חרנה ", והליכתו שבע  מבאר 
העלם  על  הרוחניות  גילוי של  ההתגברות  על  נוסף 
היא  אלא  מעלימה , אינה  שגשמיות  באופן הגשמיות ,

שהיא  כפי הגשמיות , [שאז לרוחניות  "כלי"
 על והסתר  העלם  הכל  למרות  היא  ,

גם  נפעלת  בין רוחניות ], והתאחדות  השתוות  (ב )
ֿ ידי  על  מציאותם ) גדרי בתוך  (גם  ורוחניות  גשמיות 

משניהם . שלמעלה  העצמות  גילוי

. ב "וישכב יעקב  של  הנהגתו תובן זה  ֿ פי על 
זה  מצד  דוקא  אדרבה : שהרי – ההוא " במקום 
כך ) אחר  (היתה  שם  אשר  המקדש , מקום  שזהו
לגילוי  עד  אלקות , וגילוי המשכת  ושלימות  תכלית 
הקדשים , בקודש  ובפרט  המקדש , (בבית  העצמות 

המדה  מן אינו שמקומו הארון מונח  הי' –שבו (
להתאחדות  למעליותא , ל "וישכב " הביא  זה  דבר 

ומעלה  מטה  של  העצמות .גמורה  גילוי ֿ ידי על 

תיכף  ממשיך  שהפסוק  מה  "ויחלום וזהו –
השמימה  מגיע  וראשו ארצה  מוצב  סולם  והנה 
ה ' והנה  בו, ויורדים  עולים  אלקים  מלאכי והנה 

"ארצה " בין והאיחוד  החיבור  וגו'", עליו ניצב 
ומהותו, עצמותו ֿ ידי על  ו"השמימה " 

המלאכים . כל  גם  שם  נמצאים 

הענינים , בפנימיות  הביאור  גם  שזהו לומר , ויש 
יש  אכן "ויאמר  אזי משנתו" יעקב  שכש "ויקץ  על 

הזה  במקום  הוי'  " דשם שהגילוי –
העצם  (שם  מבחינת "הוי'" למעלה  הוא  (

של ה "ידיעה " גדר  הוא  שידיעה  כיון "מעלה ",
שניכר  שבראש , מוחין עם  קשורה  הרי (ידיעה 

מה  וישיבה ), עמידה  בשעת  מצד ומתגלה  ֿ כן ֿ שאין
(כנ"ל ). ממש  שווים  ומטה  מעלה  ומהות , עצמות 

המקום  נורא  מה  ויאמר  "ויירא  – לזה  ובהמשך 
אם  כי זה  אין הזה  ",' ית לו ודירה  בית  ,

שם  מתגלה  בדירה  והדר  .

המציבה  הקמת  [לאחר  ֿ כך  אחר  הביא  זה  וכל 
סיומו  עד  נדרו, את  לנדור  יעקב  את  ס "י] כדלקמן

לך " אעשרנו עשר  לי תתן אשר  "כל  – ידי ֿ על 
ש " נתגלה  העצמות , –גילוי לי" תתן אשר 

בבחינת  הם  הרי – יחד  גם  ורוחניות  "עשר גשמיות 
הכתר  ספירת  "לך "אעשרנו", – יותר  ועוד  ,

 תתן אשר  "כל  של  המציאות  שכל  כיון ,
ית ' עצמותו גילוי "לך ", רק  היא  .לי"

. ויקח" של  הענין גם  יובן הנ"ל  ֿ פי על 
במקום  וישכב  מראשותיו וישם  המקום  מאבני
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וראה 73) ב. תצא, ח "ג  לקו"ד  – תש"ז תמוז י "ב שיחת ראה
ואילך . 256 ע' תש"ז סה"מ  גם

כא,74) וש"נ.יומא א.
בין 75) בהשוואה היתה יעקב של  שכיבתו אופן גם שהרי 

אבן שם שלא מכיון והרגל , רש"יהראש לשון כדיוק ראשו,
מרזב כמין "עשאן "עלי *לראשו"עה"פ, שממשיך  (אף

(בפי ' רא"ם (ראה רש"י  במפרשי  כמבואר – כו'") ראשו את צדיק
אבל  שם. לפרש"י  ועוד , מהרי "א דברי  גו"א, לדוד , משכיל  הב'),
בשדה  ובבאר יעקב, בנחלת ב. צא, חולין מהרש"א בחדא"ג 

בכ "מ ). וכ "ה ראשו. תחת גם אבן שם שיעקב פירשו שם לפרש"י 
ֿ יג .76) יב כח , פרשתנו

     
          
         



טז.77) שם,
פס"ח 78) ח "א מו"נ שי "ט . פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל ' כס"מ 

פכ "ח . ב' מאמר עיקרים ואילך .
כאן.79) יפות פנים ראה
יז.80) שם, פרשתנו
בסה"מ 81) נסמנו – ובכ "מ  ג . ס"ע תרס"ו המשך  ראה

.32 הערה רמא ע' ח "ב מלוקט 
כב.82) שם, פרשתנו
ובכ "מ .83) ד . כב, פרשתנו תו"א ראה
גו'"84) וילך  שבע מבאר יעקב ב"ויצא פירוש עוד  י "ל  עפ"ז

מלמעלמ "ט : ירידה על  קאי  שזה בהפירוש האופנים לב' (נוסף
למעלה: מלמטה ועלי ' הליכה – לבי "ע) ממלכות למלכות, מבינה
ועד  הכתר לבחי ' שבע) (באר הבינה בחי ' או המלכות  מבחי '
דוקא  לזה שמגיעים ומחרנה). שבע מבאר (שלמעלה לעצומ "ה

חרנה". "וילך  ע"י 
הענינים  לב' בהתאם הם אלו פירושים שב' לומר ויש
מלמעלה  בדרך  היא (חרנה) למטה העבודה בתחלה שבפנים:
טפל , וגופו עיקר נשמתו שעושה בהגוף, הנשמה גילוי  למטה,
עלי ' נעשית שעי "ז שבהגוף, העצמות דכח  המעלה מגלים ואח "כ 

מלמטלמ "ע. גו'" "ויצא ע"ד  וזהו בהנשמה, גם



לי     

מראשו  "וישם  "עשאן על  רש "י: מפרש  תיו"
רעות  חיות  מפני שירא  לראשו סביב  מרזב  ,כמין

יניח  עלי אומרת  זאת  זו את  זו מריבות  התחילו
עשאן  מיד  יניח , עלי אומרת  וזאת  ראשו את  צדיק 

כו'" אחת  אבן .הקב "ה 

סביב  המרזב  מועיל  "מה  שלכאורה  ֿ פי ֿ על  אף 
בשאר  לשלוט  רעות  חיות  יוכלו הלא  לראשו

המפרשים גופו" מסבירים  – כוונת שאמנם  ,
גם  ולכן באבנים , גופו כל  את  הקיף  שיעקב  רש "י

בלשונו  שזהו דייק  קטן "שם "מרזב ", צינור 
. המזחילה  מן כשיש שיצא  אלא  מרזב  שייך  לא  .

מזחילה " .שם 

מדוע  הנ"ל , לפי א ) להבין: צריך  עדיין אבל 
"וישם  רש "י) בפירוש  (וכן הפסוק  מדגיש 

" מתבטאת במה  הענין: בגוף  ב ) ?
החיות  הרי מרזב , עשיית  ֿ ידי על  מהחיות  ההצלה 

המרזב  מעל  לקפוץ  יכולות  כנראה הרעות  ,
במוחש ?

. דרך ֿ על  – בזה  הביאור  לומר  ויש 
:דות החסי 

וישם  המקום  מאבני ב "ויקח  יעקב  של  פעולתו
המשיך  הוא  – רוחנית  עבודה  היתה  מראשותיו"
בתוקף  הנשמה  אור  את  הגשמית  במציאותו וגילה 
מתגלית  וכאשר  (תוקף ). האבנים  ענין שזהו גדול ,
(הנשמה ), האמיתית  מציאותה  הגשמית  במציאות 
תפיסת  שום  הגשמיות  של  והסתר  להעלם  אין אזי

ליעקב  להזיק  רעות  חיות  יכולות  לא  ממילא  .מקום ,

הוא  האלקית  נפש  משכן ש "מקום  והיות 
 " האיברים לכל  לכן מתפשטת  –

גילוי –עיקר  "אבנים " – והרוחניות  הנשמה 
"מראשותיו". שבראש ", ב "מוחין דוקא 

את  זו מריבות  "התחילו – ממשיך  שרש "י וזהו
אומרת  וזאת  ראשו צדיק  יניח  עלי אומרת  זאת  זו

יניח ": עלי

המפרשים  שמסבירים  (כפי היתה  )המריבה 
עם  ראשו", "סביב  היו אשר  שבמרזב , האבנים  בין
ותוכן  גופו. סביב  שהיו שבמזחילה , האבנים 
כו'". ראשו את  צדיק  יניח  "עלי – הי' המריבה 
הקדושה  גילוי האבנים ) (ענין שתוקף  כלומר ,
(אבנים ) תוקף  כמו יהי' יעקב  של  הגוף  בחלק 
נפש  משכן "מקום  יעקב , של  הראש  בחלק  הגילוי

האלקית ".

תוקף  גילוי – אחת " אבן הקב "ה  עשאן "מיד 
הי' (אבנים ) יעקב הקדושה  של  הראש  בחלק 

החיבור  ושלימות  תכלית  יעקב , של  הגוף  בחלק  כמו
"אבן  בתור  ו"מטה " "מעלה " של  וההתאחדות 

 וישכב" הי' שאז העצמות , גילוי ֿ ידי על  ,"
[ופשיטא  והרגל . הראש  השתוות  ההוא ", במקום 

ואדרבא  החיות , להיזק  כלל  מקום  נתינת  אין ].שאז

ֿ ידי  על  דוקא  נעשה  העצמות  שגילוי ומכיון
ב "מעלה " אלקות  שגילוי [כיון ל )"מטה " ה (ירידה 
ה "מטה " ודוקא  הגילויים , בחינת  מצד  גם  הוא  הרי

מעור  – "העלם " הוא  שגדרו היות  המשכת – ר 
העלם  של  בגדרים  מוגדר  שאינו העצמות  וגילוי
(גילוי  האמיתי הקדושה  תוקף  נפעל  לכן וגילוי],
נעשה  וזה  "דומם ". בחינת  אבנים , ֿ ידי על  העצמות )
שמתי  אשר  הזאת  "והאבן – "מצבה " כך  אחר 

יהי' מצבה  "' ית לו ודירה  בית  ,
לעצמות .

.'שהי המיוחד  הכח  מובן הנ"ל  כל  ֿ פי על 
להתגבר  ביכולתו הי' ֿ ידו שעל  לחרן, בבואו ליעקב 
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(85.50 שבהערה מב"ר
ב.86) צא, מחולין
באוה"ת 87) (הובא כאן לפרש"י  (להט "ז) דוד  הדברי  ל '

קעג , שם.פרשתנו לדוד  במשכיל  הקשה וכן כאן). ש"ח  סע"א.
באר  גם וראה שם. עה"ת מהרי "א דברי  .50 שבהערה לב"ר יפ"ת

כאן. לפרש"י  בשדה
שם.88) עה"ת מהרי "א ודברי  לדוד , משכיל  דוד , דברי 
ובפרש"י .89) ב נח , ב"ב משנה ראה
שם.90) לדוד  המשכיל  ל '
אחרינא 91) במידי  שכסהו אפשר ש"גופו שם, בשדה ובבאר

להנשים".. שיוכל  כדי  המרזב תוך  להניח  הוצרך  ראשו אבל  .
אז  כי  גופו לשאר החיות תקרבנה פן חשש ש"לא שם, וביפ"ת

ואכ "מ . הוא. דוחק ולכאורה כו'". כנגדן ויקום בהן ירגיש
ואכ "מ .92) שם. דוד  בדברי  מ "ש וראה
כאן.93) עה"ת ושמש מאור בס' שהקשה כמו
בפירוש 94) מבאר שאינו (אלא שם באוה"ת הביאור גם ראה

ואילך . 61 ע' ח "א לקו"ש (באו"א) וראה דוקא). לראשו השייכות
אין 95) האדם על  האלקים צלם דכשניכר משאחז"ל  וע"ד 

ע' מטות אוה"ת וראה א. קצא, זח "א (ראה להזיקו יכולות החיות
וש"נ). ואילך . א'רסב

פ"ט .96) תניא
עוד 97) הנ"ל  רש"י  במפרשי  (וראה שם לדוד  משכיל 

בזה). ביאורים
ירעו 98) לא גו' כבש עם זאב "וגר דלע"ל  מהיעוד  ולהעיר

ו  יא, (ישעי ' גו'" ה' את דעה הארץ מלאה כי  גו' ישחיתו ולא
ואילך ).



לב    

ולאחד  לחבר  – יותר  ועוד  חרן, של  ההעלם  על 
העצמות . גילוי ֿ ידי על  וגוף , נשמה  ומטה , מעלה 

בחרן, הירידה  ֿ ידי על  נפעל  זה  שחידוש  והיות 
ועד  בחרן, דוקא  השבטים  י"ב  את  יעקב  העמיד  לכן

שלימה ". ש "מטתו לאופן

חז"ל  לשון דיוק  מובן הנ"ל  ֿ פי שעל  ולהוסיף ,

" ולא) –שלימה " בזה ) וכיוצא  "תולדותיו"
ה "מטה " שגם  (תחתון), "מטה " וענין מלשון גם 
במצב  שגם  – מזה  יתירה  ועד  בשלימות , (תחתון)
ורגלו  וגופו ראשו הרי שאז המטה ), (על  השכיבה 

"(מטתו) כיצד  מגלה  הוא  –בהשוואה , "
ודבר  וגדול . קטן המשווה  העצמות , גילוי שלימות 

(מטה ) בחרן דוקא  נפעל  .זה 

בין  ההשתוות  – לבנים " סימן אבות  ו"מעשה 
שגם  באופן התחתון, חלקו עם  העליון חלקו

הכתוב  (בלשון – הוא  למשה )ה "מטה " בנוגע 
כל "מטה  את  פועל  הוא  ֿ ידו שעל  בידו",

מיצר  מלשון – מצרים  בארץ  ומופתים  האותות 
י"ה "וגבול  קראתי המיצר  ש "מן , נעשה ,

י"ה " במרחב  העצמי "ענני מרחב  גילוי –
המטה  של  הבירור  ששלימות  כיון ומהות , דעצמות 
שלמעלה  העצמות  גילוי ֿ ידי על  דוקא  נפעלת 
הקשורה  העצמות  פשיטות  ומטה ; ממעלה 

הידוע  ובלשון יהודי, של  פשיטותו עם  ומאוחדת 

בארוכה  (כמדובר  חד " כולא  וקוב "ה  "ישראל  –
זה  שלפני ).בהתוועדות 

.כיון המסופרת בחרן יעקב  עבודת 
גילוי  – לעצמו בנוגע  היתה  ויצא  בפרשת 
והרי  – שלימה " "מטתו והגוף , הנשמה  והתאחדות 
בנוגע  גם  בשלימות  להיות  צריכה  האמורה  הפעולה 

 לפרשת לזה  בהמשך  באים  "וישלח –

שעיר  ארצה  אחיו עשו אל  לפניו מלאכים  יעקב 
העולם  בירור  על  בעיקר  המדברת  אדום ", שדה 

יעקב : ֿ ידי על  (עשו)

בחסידות  תיקון מבואר  בחינת  הוא  שיעקב  ,
כיון  לעשו מלאכים  שלח  ויעקב  תהו, בחינת  ועשו
להיות  יכול  וממילא  כבר , נתברר  שעשו שחשב 
(וכלים ) מרובים  אורות  של  וההתאחדות  החיבור 
דתיקון, מרובים  ו)כלים  (אורות  עם  (עשו), דתהו
שנעשה  העולם , גשמיות  של  הבירור  שלימות  שזהו
עם  גמורה  באחדות  שמתאחד  – מזה  ויותר  "כלי",
מתהו  שלמעלה  העצמות  גילוי ֿ ידי על  הרוחניות ,
שמצד  ית ', עצמותו גילוי הוא  ענינם  שכל  ותיקון,

ממש . אחד  דבר  הם  הרי זו בחינה 

שזהו  אז; מוכן הי' לא  עשו שבפועל  [אלא 
כמו  והשלימה , האמיתית  הגאולה  בזמן דוקא 

–שכתוב  שעירה " אדוני אל  אבוא  אשר  "עד  :
שנאמר  המשיח  בימי ילך  ועלו "ואימתי

עשו" הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים 

יח ]. סעיף  וכדלקמן

. בעבודת וישלח ) (ויצא , הנ"ל  פרשיות  שתי
בתורה  הראשונים  המקומות  שהם  – אבינו יעקב 
תוכן  את  מגלות  – למטה  העבודה  סדר  נתבאר  בהם 
(ובפרט  ומצוות  בתורה  העבודה  כללות  ותכלית 
גשמיות  את  ולזכך  לברר  כדי תורה ): מתן לאחר 
הנשמה , לרוחניות  "כלי" ולעשותה  והעולם , הגוף 
בנפעל  הפועל  הכח  את  מגלה  עצמה  שהגשמיות  עד 
ועד  הרוחניות , של  אחד  והמשך  אחד  דבר  ונעשית 

לעצמותו. לו בתחתונים , יתברך  לו דירה  –

האמיתית  בגאולה  הגילוי בשלימות  שיהי' כפי
והעולם  הגוף  גשמיות  יזדכך  "שאז והשלימה ,

ה '" אור  גילוי לקבל  וראו ויוכלו ה ' כבוד  "ונגלה  ,
דיבר " ה ' פי כי יחדיו בשר  עצמו כל  הבשר  ,

אלקות  כח יראה  גילוי שלימות  שתהי' מכיון ,
תזעק  מקיר  "אבן – אדרבה  אשר  עד  בנפעל , הפועל 
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שזהו"ע 99) ס"י  לעיל  משנ"ת ע"פ – זה להמתיק ויש
"כיון  עה"פ) (תנחומא במדרש כדאיתא – יחד  האבנים התאחדות
נתבשר  אחת, אבן כולם האבנים את (יעקב) מצא בבוקר שהשכים

 . בניך כך  אחת כולן נעשו האלו שהאבנים כשם .
(הובא  פל "א פדר"א .50 שבהערה ב"ר גם וראה צדיקים". כולם

יז). כח , פרשתנו ברמב"ן
כ .100) ד , שמות
עא,101) יתרו ֿ ב. א סד , בשלח  ואילך . ב נז, וארא תו"א ראה

ובכ "מ . ואילך . ג 
ה.102) קיח , תהלים
א.103) עג , זח "ג  ראה
זו.104) שנה תולדות ש"פ שיחת
(בפ'105) לבן שבירור א), (רלא, וישלח  ר"פ אוה"ת ראה

סד "ה ויצא) וראה גקה"ט . – וישלח ) (בפ' עשו ובירור ק"נ, הוא
תשמ "ב. גרתי  לבן עם ד "ה תרע"ג . תרס"ו. וישלח 

ובכ "מ .106) שם. תו"ח  – ובארוכה וישלח . ר"פ תו"א
יד .107) לג , וישלח 
כא.108) א, עובדי '
שם.109) וישלח  פרש"י 
ה.110) מ , ישעי '
ובכ "מ .111) .63 ע' ח "ט  לקו"ש גם ראה



לג     

צומח גו'" (אבן), (דומם  הגשמי הנפעל  ,,וחי
האדם  גוף  ֿ וכמה  כמה  ֿ אחת  עצמה ועל  גשמיות  ,(

צעקה  בקול  תגלה  העצמות ) כח  מתגלה  ֿ ידה  (שעל 
העליון  ורצון (הרוחני) הפועל  כח  בכל את 

"נקבה  ֿ דרך  על  גבר "העולם , נשמה תסובב  ,
הגוף  מן .ניזונית 

. לפעול – בכלל  ומצוות  תורה  של  זו תכלית 
יותר  עוד  התחזקה  – וגשמיות  רוחניות  בין החיבור 
– הוא  שענינה  החסידות , תורת  גילוי ֿ ידי על 
עם  אלקות  של  והיחוד  החיבור  את  ולגלות  לפעול 

העולם :

סתים  – התורה  פנימיות  גילוי ֿ ידי על 
החסידות ,דאורייתא  בתורת  שנתגלה  כפי –

סתים  עם  דקוב "ה  סתים  של  החיבור  נפעל 
המטה דישראל  את  להפך  הכח  את  נותן גם  וזה  ,

אלקות , לגילוי כלי שיהי' העולם , גשמיות  של 
דקוב "ה . לסתים  וגם  דקוב "ה , לגליא 

חב "ד  חסידות  תורת  גילוי ֿ ידי על  – ובמיוחד 
התורה  פנימיות  עצם  את  מגלה  ],[שהיא 

של  והשגה  בהבנה  בהתלבשות  אלקות  שמביאה 
מיני'" "יתפרנסון של  באופן ודעת , בינה  ,חכמה ,

והנפעל ), הנוצר  (הנברא  האדם  בשכל  גם  שיובן
ועד  ("חרנה "), הבהמית  נפש  של  בשכל  שגם  ועד 

העולם  אומות  של  בשכל  גם  ("עשו").שיובן
הידוע  חוצה ",ובלשון מעינותיך  "יפוצו –

יתפשטו  עצמם  הבעש "ט ) (של  החסידות  שמעינות 
"יפוצו") של  לאופן שאין (עד  לחוצה  עד  ,

יהיו  "חוצה " וגם  העולם  טבע  שגם  ממנו, חוצה 
אלקות . עם  יתאחדו אשר  ועד  כלי,

החסידות  תורת  גילוי עיקר  שלכן לומר , ויש 
בחודש  כידוע הוא  , החודש שכסלו,

עם  וקשור  כנגד  הוא  החורף , מחודשי השלישי
הקיץ , חודשי של  השלישי החודש  סיון, חודש 
סיון  חודש  ֿ תורה : מתן עם  קשור  הוא  הרי ששלישי

תליתאי  גילוי (ירחא  תורה , מתן של  הזמן הוא  (
הוא  בחורף ) (השלישי כסלו וחודש  הנגלה , תורת 

התורה . פנימיות  גילוי של  הזמן

בדברי  מיוחדים  ימים  כמה  ישנם  הזה  בחודש 
החסי  אדמו"ר ימי של  הגאולה  חג  כסלו, י"ט  דות :

זה  על  (נוסף  חב "ד  חסידות  תורת  מייסד  הזקן,
השנה  "ראש  הוא  המגיד ), של  ההילולא  יום  שהוא 

וכידוע לחסידות " ,(" פטרבורג ("לאחרי שאז
ט ' חוצה ". מעינותיך  "יפוצו של  הענין עיקר  החל 
הנשיא  של  ההילולא  ויום  ההולדת  יום  – כסלו
– כסלו יו"ד  האמצעי. אדמו"ר  חב "ד , של  השני
כסלו  חודש  בסוף  לחנוכה  וגם  שלו. הגאולה  חג 
התורה  פנימיות  גילוי עם  מיוחדת  שייכות  יש 
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א.112) טז, חגיגה א. יא, תענית וראה יא. ב, חבקוק 
שטו 113) רמז ירמי ' יל "ש בסופו. עג  תהלים מדרש ראה

הוא  התוכן הקודמת ושבהערה אלו שבמקומות ואף – בסופו.
טובה  מדה שמרובה וק"ו במכ "ש מובן הרי  רצוי , בלתי  בענין
ה' ורצון בנפעל  הפועל  כח  בגילוי  – ועוד ) א. יא, סוטה (ראה

לטוב.
הענין 114) מבאר זו דרשה שלפני  שם תהלים מדרש וראה

גבר". תסובב ד "נקבה
בפנים),115) (כנ"ל  אלקים" "בית נעשה שמ "אבן" ועד 

ערך  צ"צ ֿ דא"ח  הליקוטים ספר (ראה דקדושה קיר נעשה ומ "קיר"
ה'" אל  ויתפלל  הקיר אל  פניו חזקי ' "ויסב ע"ד  וש"נ), קיר,
המשיח  גילוי  עם הקשור ב), כ , ֿ ב במלכים ועד "ז ב. לח , (ישעי '

משיח "* חזקי ' לעשות הקב"ה ותפלת (ש"ביקש ב), צד , (סנהדרין
מלכים  ומצו"ד  (רש"י  סנחריב מפלת לפני  ימים ג ' היתה חזקי '
(יש  הגשמי  קיר שע"י  – ש"י  בגימטריא הוא ו"קיר" שם)), וישעי '
ההמשכות  כל  נמשכות האמיתי ) יש עם שמתאחד  הגשמי 
היינו  מתנה, מלשון גם "שי " עולמות, בהש"י  הרוחניים

מתנה. בדרך  מלמעלה שבאים נעלות הכי  ההמשכות
כא.116) לא, ירמי '
על 117) מעידים אדם" של  ש"אבריו שם וחגיגה תענית ראה

גשמיות  תגלה שלע"ל  (113 (ובהערה בפנים המבואר וע"פ האדם.
של  ביתו ש"אבני  הפירוש עם זה לתווך  יש העליון, רצון בכלל 
שם  שהובאו ולהעיר, – בו". מעידים אדם של  ביתו וקורות אדם
של  "נשמתו לאדם", לו המלוין השרת "מלאכי  דיעות: ב' עוד 

האדם".
תורת 118) השיחות ס' גם וראה ֿ ב. פצ"א תרל "ז וככה המשך 

ובכ "מ . ב. תיג , ח "ב קונטרסים סה"מ  ואילך . 127 ס"ע שלום

       
        
           

           

בד "ה 119) ונת' הובא עטר"ת. כסלו י "ט  אדנ"ע כ "ק דברי 
עט ). (ע' תרפ"ה בשלום פדה

לספרו.120) המק"מ  הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל '
ועוד . שם. לתקו"ז מלך  כסא

שם 121) בכתר נדפסה – דהבעש"ט  אגה"ק ה. טז, משלי 
ובכ "מ . בתחלתו. טוב

ע'122) חט "ו ואילך . 106 ע' ח "י  .432 ע' ח "ה לקו"ש ראה
ועוד . ואילך . 1119 ע' ח "ד  לקו"ש וראה .283

לוי "צ 123) לקוטי  תרפ"ט . ב') (ליל  כסלו י "ט  שיחת ראה
ועוד . ריז. ע' רה. ע' אג "ק

א.124) פח , שבת
רנט ,125) ע' ח "א שלו קודש (אגרות אדנ"ע כ "ק מכתב

ואילך . ב תשנט , ח "ד  לקו"ד  וראה בתחלתו). יום" "היום וש"נ.
ואילך .126) 112 ס"ע שלום תורת השיחות ס'



לד    

השמן, פך  נס  הוא  חנוכה  נס  שעיקר  כיון חוצה ,
דאורייתא  דרזין רזין הוא  שבתורה  וצריך ושמן ,

מבחוץ " ביתו פתח  "על  באופן להדליקו ,
פתח  (דרך  יאיר  ב "ביתו", דרזין הרזין של  שהגילוי

ב "חוץ ". גם  ביתו)

גילוי  עם  כסלו של  (השייכות  בזה  והביאור 
התורה ): פנימיות 

בחודשי  (השלישי כסלו חודש  בין החילוק 
הקיץ ), בחודש  (השלישי סיון וחודש  החורף )

(בהם הוא  הגשמים  ימי הם  החורף  חודשי :
והרי  הגשם "), ומוריד  הרוח  "משיב  אומרים 

וכמו  למטה , האדם  עבודת  עם  קשורים  גשמים 
הארץ ,שכתוב  על  אלקים  ה ' המטיר  לא  "כי

הארץ  מן יעלה  ואד  האדמה , את  לעבוד  אין ואדם 
חודשי  ֿ כן ֿ שאין מה  האדמה ", פני כל  את  והשקה 
קשורים  הם  הגשמים ), ימי לאחר  באים  (אשר  הקיץ 

טל  מלמעלה , יורד  אשר  הטל , בענין לא בעיקר 
.מיעצר 

עבודת  ֿ ידי על  שבא  – הגשמים  בענין דוקא 
– העולם  גשמיות  מלשון) גם  ב (גשמים  ,

"ואד  ומטה : מעלה  של  החיבור  שלימות  מודגשת 
מן "אד "יעלה  למעלה  עולה  הארץ  מן – "

לגדרי  ובערך  קשור  שהוא  המוכיח  דבר  דק ), (יסוד 
מלמעלה  האדמה ", פני כל  את  "והשקה  התחתון,
אבל  (למעלה ), שמיא  מענני יורדים  הגשמים  למטה ,
משקים  הם  האדמה ", פני כל  את  ש "והשקה  באופן
"פני  את  (וגם  הגשמיות  כל  את  הארץ , כל  את 
וכפי  הארץ ), גשמיות  של  הפנימיות  את  – האדמה "

המש  הוא שטבע  אשר  שהמציאות  הוא , (מים ) קה 
במשקה . לגמרי ספוגה  נעשית  בה , נוגע 

אלא  מים  (אין של  המעלה  מתבטאת  ובזה 
החסידות תורה  תורת  גילוי ובמיוחד ) בכלל ,

והמציאות  (הנברא ) האדם  ששכל  – כסלו) (בחודש 
"מי  באלקות , חדורים  יהיו העולם  של  הגשמית 

הטהור " אביך "הדעת  אלקי את  "דע  , עד ,
של  משקה "לאופן העולם "כולה  שכל  ,

באלקות  וספוג  חדור  יהי' כולו (גשמיות )
ה ' את  דעה  הארץ  "מלאה  (רוחניות ), 

" האמיתית בגאולה  בגלוי שיהי' כפי ,
מעינותיך  "יפוצו ֿ ידי על  (שבאה  והשלימה 

חוצה ").

במלה  גם  מרומז זה  שדבר  להוסיף , ויש 
לו" "כס  אותיות  באלקות "כסלו", שהדרגות  –

מצד  מכוסות  מכוסה ), (מלשון "כס " בבחינת  שהן
למטה  יתגלו דקוב "ה ), מסתים  (בהיותן עצמן
שלימות  על  המורה  "אלה ", (בגימטריא  ב "לו"
פעמים  לשש  המתחלקות  האדם  במדות  – הגילוי)
פעמים  (שש  בפרטיות  המדות  גילוי שלימות  שש ,

לו). = שש 

. עצמו כסלו בחודש  החסידות  תורת  בגילוי
באופן  וגשמיות  רוחניות  של  החיבור  נפעל  –

של  החסידות  גילוי אופן ֿ ידי על  מיוחד 
:

באופן  הי' חב "ד  חסידות  תורת  שגילוי ידוע 
עוד  ופעל  גילה  נשיאינו מרבותינו אחד  וכל  מסודר ,
של  ההתגלות  לסדר  בהתאם  בגילוי, ודרך  שלב 
להיכנס  ואיזהו זה  שמיהו ֿ פי ֿ על  [אף  חדש  שכל 
רבותינו  אבל  החסידות , מאורות  בין ולחלק 
הזקן  אדמו"ר  הדרגות ]: את  גילו עצמם  נשיאינו
גילה  הוא  – החסידות  תורת  של  חכמה  דרגת  הוא 

נקודה . של  באופן החסידות  ענייני אחריו את 
הנקודה  את  הביא  – הבינה  דרגת  – האמצעי אדמו"ר 
עד  והשגה , בהבנה  רחב  בביאור  החכמה ) (נקודת 
של  הנהר " "רחובות  והתרחבות , להתפשטות 

הנהר בינה  מי בדוגמת  ממעין , הנמשכים  (בינה )
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ועוד .127) ואילך . פנ"ד  הק"ש שער בינה אמרי  בארוכה ראה
ב.128) כא, שבת
ואילך .129) לז ס"ע תרע"ח  לח . ע' עזר"ת סה"מ  ראה
ובכ "מ .130) ואילך . א עג , האזינו לקו"ת גם ראה
שם).131) פרש"י  (וראה ֿ ו ה ב, בראשית
א.132) ג , תענית
השלישי133) חודש הוא סיון שחודש לזה בהתאם וזהו

הצדיקים). עבודת (ע"ד  למטה מלמעלה עבודה – שענינו מניסן,
בדרך  עבודה – שענינו מתשרי , השלישי  חודש הוא וכסלו

שם. לוי "צ לקוטי  – התשובה) עבודת (ע"ד  למעלה מלמטה
וש"נ.134) א. יז, ב"ק

מקואות.135) הל ' סוף רמב"ם
(קנו,136) בפע"ח  מ "ש להבין ד "ה קו"א תניא ט . כח , דה"א

ב).
פמ "ו.137) תרל "ז וככה המשך  – אדה"ז תורת
ספרו.138) וחותם בסיום רמב"ם ט . יא, ישעי '
שיחות 139) וראה רכב. ע' רה. ע' ֿ קודש אגרות לוי "צ לקוטי 

312 ע' (לעיל  ס"ג  זו שנה תולדות וש"פ תולדות פ' ה' ליל 
ואילך ).

וש"נ.140) .349 ע' חכ "ה לקו"ש ראה להלן, בהבא
ועוד .141) א. קמב, זח "ג  ראה



לה     

ומתפשטים . מתרחבים  הם  שבנהר  אלא  (חכמה ),
שעניני  שלו, החסידות  בדרושי שרואים  וכפי
רב , בגילוי אצלו באים  הזקן, אדמו"ר  של  החסידות 

ובהתרחבות  .בהתפשטות 

לפעול  עם בכדי השכל  יחוד  את  בשלימות 
עם  האדם  שכל  יחוד  – דידן ובנידון המושכל ,
– החסידות  תורת  לימוד  ֿ ידי על  ה '" את  "דיעה 
הבנה  גם  החכמה , בנקודת  להשגה  בנוסף  נדרשת 

התרחבות . של  באופן בינה , של 

רוחניות  של  ליחוד  בנוגע  גם  מובן זה  דרך  ועל 
חסידות , ֿ ידי על  שנעשה  והעולם ) (אלקות  וגשמיות 
לחכמה  שבנוסף  ֿ זה  ֿ ידי על  נפעלת  בזה  שהשלימות 
בחייו  גם  מתבטא  שהדבר  [כפי בינה  גם  יש 

כידוע  – האמצעי אדמו"ר  של  דברי הבשריים 
לחותני  חותכים  היו "באם  עליו: ֿ צדק  הצמח 
דהיינו, חסידות ", אם  כי דם  פורץ  הי' לא  אצבע ,

הנפש " הוא  "הדם  שלו, הדם  – הגשמיים  שחייו

(רוחניות )] חסידות  הי' – .עצמו

ש "רחובות  משום  הוא  לזה  שהטעם  לומר , ויש 
ולמטה  התפשטות  רק  (אינם  בינה  של  הנהר "
נמשכים  שהם ) משום  אלא  החכמה , מנקודת 
העצמי, במרחב  מחכמה ), (שלמעלה  הבינה  משורש 
בהיותם  וגשמיות , רוחניות  לחבר  בכוחם  יש  לכן
המרחב  של  הגילוי [ואדרבה : משניהם . למעלה 
"מן  למטה , העבודה  ֿ ידי על  דוקא  בא  העצמי

כנ"ל ]. י"ה ", במרחב  ענני י"ה  קראתי המיצר 

– שלו התואר  בשם  הרמז גם  שזהו לומר , ויש 
בין "האדמו"ר  בא  שהוא  מציין אמצעי :"

האדמו"ר  אותם . מחבר  והוא  לשלישי, הראשון
את  מחבר  – הבינה  בדרגת  בהיותו – האמצעי
הזקן  אדמו"ר  שלאחריו, הנשיא  עם  שלפניו הנשיא 
שבו  באופן (דעת ), ֿ צדק  הצמח  ואדמו"ר  (חכמה ),
חב "ד ), (כנגד  החסידות  ואבות  ראשי ג ' נכללים 
גילוי  של  הפעולה  כללות  מתבטאת  שבו כיון

העולם . עם  אלקות  לחבר  חב "ד , חסידות 

. אדמו"ר אצל  דוקא  מדוע  מובן הנ"ל  ֿ פי על 
חייו  שימי והשלימות , החידוש  את  מוצאים  האמצעי
– שנולד  ביום  (שנסתלק  ליום " "מיום  היו הגשמיים 

כסלו) של ט ' החיבור  מודגש  שאצלו כיון ,
מרחב  העצמות , מכח  (הבא  וגשמיות  רוחניות 
מתבטאת  הרוחנית  בעבודה  שהשלימות  העצמי),
ימיו  את  גם  האדמה ") פני את  ("והשקה  ו"משקה "

ושלימים וש  תמימים  הם  שגם  הגשמיים , נותיו
. שנותיהם  ליום ").("ממלא  מיום  .

(ט ' זה  יום  מדוע  הטעם  גם  לומר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
הגאולה  חג  כסלו, ליו"ד  והכנה  ערב  גם  הוא  כסלו)
יום  (תקפ "ח ), הראשונה  בשנה  לחג  (שנקבע  שלו

ההסתלקות  החיבור לאחרי ששלימות  כיון – (
שלימות  עם  ברוחניות  הצדיק  עבודת  שלימות  של 
מתאימה  הכנה  היא  ושנותיו) (בימיו בגשמיות 
"הגאולה " ענין את  לפעול  הכח  את  מיד  הנותנת 
שגאולתו  (כידוע  חוצה " מעינותיך  "יפוצו בענין
אדמו"ר  גאולת  ֿ דרך  על  האמצעי, אדמו"ר  של 
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בתורת 142) גדולה הרחבה מצינו ֿ צדק הצמח  אצל  גם
חידושו  עיקר אבל  החיבור החסידות, (– הדעת (בספירת הוא

אדה"ז  בדרושי  חסידות עניני  של  ותיווך  ההשואה וחסידות, דנגלה
האמצעי אדמו"ר של  החידוש ואילו כו', הנגלה תורת עם וכו'
בדרושי המובאות בהנקודות רחב וביאור גדולה התרחבות הוא,

בפועל . כנראה אדה"ז,
(143– הקבלה ע"ד  בזה הביאור .79 ע' תש"ד  השיחות ס'

שלט . ע' אג "ק לוי "צ לקוטי 
כג .144) יב, ראה פ'
כי145) פתגמו, כידוע החסידים, על  בפעולתו מודגש וכן

חסידות  ידברו בשוק, יחדיו נפגשים אברכים שני  שכאשר רצונו
ח "ב  רבי " ("בית ועתיק אריך  בענין ,(52 ע' תש"א השיחות (ס'
"שאברכים  :(13 (ע' תש"ג  השיחות וב' (השני ')). ה' הערה פ"א

בכתר יבינו  ,היינו סיפוק". מכך  לו יהי ' ,
ויבינו  בשוק, גם בזה ידברו (בשכל ), חסידות שילמדו זה על  נוסף

אצבעות בהה' כמו לחבר בזה הבינה בכח  כי  – שביד 
וגשמיות. רוחניות ועולם, (אלקות) חסידות בשלימות

א'146) ביום ונסתלק אלול  בח "י  שנולד  הבעש"ט  משא"כ 
ויום  הולדתו, יום ידוע לא המגיד  להרב [ובנוגע דחגה"ש
אלול  בח "י  שנולד  ואדה"ז כסלו], בי "ט  הוא שלו ההילולא
של  מקומו ממלאי  נשיאינו ברבותינו וכן טבת. בכ "ד  ונסתלק
מהר"ש  אדמו"ר ניסן, ֿ י "ג  ר"ה ערב – הצ"צ אדמו"ר אדהאמ "צ:
ב'  ֿ חשון כ ' – נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר תשרי , ֿ י "ג  אייר ב' –

שבט . יו"ד   ֿ תמוז י "ב – אדמו"ר מו"ח  וכ "ק ניסן,
אחת, ושלשלת המשך  הם נשיאינו  שרבותינו שכיון לומר, ויש
שיחת  ראה – שלשלת שייך  לא (שבזה "מאור" בבחי ' שהם ועד 
שהם  היינו ,(106 ע' ח "ב תו"מ  תשי "א כסלו ט ' ויצא, ש"פ
הנשיא  של  מקומו" "ממלא נקרא נשיא שכל  (ובפרט  אחת מציאות

ממלא שהוא היינו על שלפניו, נוסף שלו, והמעלה המקום
כל  עבודת של  ההוספה וגם בקודש", "מעלין מצד  משלו ההוספה
מהנשיאים  באחד  השלימות הרי  – ולדורו) לו המיוחדת נשיא
נמשך  וממנו ההוא בנשיא ה"ז שבגלוי  אלא בכולם, נמשכת

בי ' זהיר דהוי  ד "מצוה לענין בנוגע הידוע ע"ד  טפי ",לכולם.
המצוות. שאר עולים שע"י  ה"שער" היא זו שמצוה

בשנה 147) הגאולה חגגו לא ההסתלקות שבגלל  אלא
חגיגת  זה, שלאחרי  בשנים אבל  כידוע. ב"רעש", הראשונה
למחרת  באה שהיא ובפרט  הרעש, בכל  היא כסלו) (ביו"ד  הגאולה

שלו. ההילולא ויום ההולדת יום כסלו, ט '



לו    

מעיינות  הפצת  לענין גאולה  בעיקר  היא  הזקן,
קטרוג ), הי' לכן שקודם  מה  על  חוצה , החסידות 
אדמו"ר  של  החסידות  גילוי לאופן בערך  שאפילו
למאסר  עד  הנהר ") "רחובות  של  (באופן האמצעי
גאולה  – "גאולה " גופא  בזה  גם  באה  והגאולה ,
המוסיפה  והגבלה , ממדידה  שלמעלה  גדר  ופריצת 
ותחתון  עליון לחבר  בערך , שלא  עד  חדשים , כוחות 

) עליונים בין הגזירה  ביטול  של  החידוש 
תורה  במתן דתורה לתחתונים  נגלה  (של 

בגלוי)).

כסלו  יו"ד  של  שהגאולה  – מזה  ליתירה  ועד 
כסלו, י"ט  של  לגאולה  וההקדמה  ההתחלה  נעשית 

לחסידות " השנה  ."ראש 

. יתירה הדגשה  ישנה  זה  שבכל  ולהוסיף ,
השבת : ביום  חל  כסלו ט ' כאשר  זו, שנה  בקביעות 

עונג של  הרוחנית  הקדושה  נמשכת  השבת  ביום 
– יהודי של  בגשמיותו מעולם ) (שלמעלה  שבת 
לענגו  המצווה  ֿ ידי על  ושינתו, שתייתו באכילתו,

ושתי' אכילה  תענוגבעונג  בשבת  ושינה  , עד .
בשבת  שנמשכת  יתירה  הנשמה  פועלת אשר 

הבהמית  הנפש  בטבע  גם  בטבע שינוי ועד  ,
העולם הגשמי הגוף  בגשמיות  וגם  ,.

. בכל ליהודים  ונוגע  שייך  לעיל  האמור  כל 
זה  ובזמננו זה  בדורנו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  הדורות .
סנהדרין, (במסכת  חז"ל  סימני ֿ פי שעל  –
הגאולה  סף  על  כבר  עומדים  ובכ "מ ) במדרשים 
שלאחר  לאחרונה , פעמים  כמה  וכמדובר  ממש ,
כל  במשך  ועבודתינו מעשינו של  המופלג  הריבוי

רבו  של  עבודתם  לאחר  ובפרט  תינו הדורות ,
(בי"ט  גאולם  וימי החסידות  מאבות  החל  נשיאינו,
שלהם  וההילולא  הולדתם  וימי כסלו) ויו"ד  כסלו
כמה  עברו כבר  ומאז וכו'), טבת  בכ "ד  כסלו, (בט '
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  לעבודתו עד  ושנים , דורות 
כולל  הבירורים , כל  את  סיימו כבר  – דורנו נשיא 

אדום " הוא  "עשו של  הבירור  ֿ שכן גם  ומכל  ,
יעקב  סבר  יעקב , בזמן אפילו שהרי ֿ וחומר , וקל 
יעקב  של  דרגתו (ומצד  כבר  נתברר  שעשו וחשב 
לאחרי  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  כנ"ל , הי'), כך  אמנם 
לגמרי, נתברר  כבר  עשו הרי מאז, העבודה  ריבוי
(בגלות  הזה  בזמן בהנהגה  גם  זאת  שרואים  כפי
הוא  ל "עשו המתייחסים  העולם  אומות  של  אדום )
זו  (והנהגה  חסד  של  מלכות  בדרך  אדום ",
ורואים  שראו כפי מדינות , בעוד  גם  מתפשטת 
כבר  נמצאים  שעתה  מובן, הרי – לאחרונה ) בפרט 
כבר  העולם  גשמיות  ואפילו הגשמי הגוף  בו במצב 
לכל  מוכן "כלי" הם  והרי לגמרי, ונזדככו נתבררו
– ובעיקר  כולל  הרוחניים , והענינים  האורות 

האמיתית אורו  הגאולה  אור  צדקנו, משיח  של 
של  העצמות  פשיטות  לגילוי גם  ועד  והשלימה ,
בפשיטות  מתגלה  שזה  כפי ית ', ומהות  עצמות 
מבחינת  (שלמעלה  צדקנו משיח  של  העצמות 
כו'), והשפעות  והדרגות  השמות  ומכל  יחידה 

זה  ֿ ידי כל ועל  של  בפשיטות  גם  הדבר  מתגלה  –
יהודי,

        
       את כבר  יש  !

ֿ הבר  ושור  הלויתן את  כבר  יש  ערוך ", ה "שולחן
המשומר  סביב ויין יושבים  כבר  ויהודים  ,

אביהם " "שולחן – המלכים השולחן מלכי (מלך 
שכתוב  (כפי צדקנו משיח  עם  יחד  הקב "ה ),
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ועוד .148) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
של 149) ההולדת יום הוא כסלו שיו"ד  הפתגם, כידוע

וראה *חסיד  ב. תפח , ח "ג  (לקו"ד  הברית יום הוא כסלו וי "ט  ,
.(49 (ע' תש"ד  כסלו י "ט  שיחת וראה ואילך ). 799 ע ' ח "ג  לקו"ש
ע"ד  הוא כסלו וי "ט  הסוכות דחג  א' יום ע"ד  הוא כסלו שיו"ד 

תורה. שמחת
שבת.150) הל ' ריש או"ח  אדה"ז שו"ע
ע'151) חי "ב לקו"ש וראה ועוד . במקומו. יעקב קול  סידור

.50 הערה 254
ועוד .152) ב. כז, תענית
דמאי153) (ירושלמי  בשבת משקר אינו ֿ הארץ עם ולכן

.(24 הערה 1038 ע' ח "ד  לקו"ש וראה רפ"ד .
כו'154) בשבת אדם של  פניו אור דומה שאינו וכמחז"ל 

סס"ב  אה"ע שו"ע נ"כ  וראה ט . כ , יתרו מכילתא ב. פי "א, (ב"ר
ס"ח ).

שבליל 155) הרופאים, חכמי  גדולי  מן אחד  ע"ז שהעיד  "כמו
הארת  מחמת הישראל , שביד  בדופק גדול  שינוי  יש ויומו שבת
ההולדת  יום לבעל  – חיים (תורת כו'" דיחידה העצמי ' העונג  אור

א). תרלב, ויקהל  – והגאולה וההילולא
ב"ר 156) ב. סה, (סנהדרין יוכיח " ש"סמבטיון מהא כמובן

בתחלתו. שבת ע' קה"י  ראה – ועוד  ה), פי "א,

         
 

א.157) לו, וישלח 
ריט 158) ע' לזח "ג  לוי "צ בלקוטי  ונת' הובא ב. לד , זח "ג 

ואילך .
ועוד .159) ג . פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב ב. לד , ברכות ראה
סע"א.160) ג , ברכות



לז     

יהודה בספרים  מזרע  "א ' ישנו ודור  דור  שבכל 
דורנו  נשיא  ובדורנו משיח "), להיות  ראוי שהוא 
מאז  שנה  ארבעים  ולאחרי אדמו"ר ; מו"ח  כ "ק 
"לב  גם  כבר  יש  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הסתלקות 

לשמוע " ואזנים  לראות  ועינים  ;לדעת 

ה "לב  את  שיפתחו להיות , רק  צריך  כעת 
את  ויפתחו לראות ", ה "עינים  את  ויפקחו לדעת ",
רמ "ח  כל  את  לנצל  זה , ֿ דרך  ועל  לשמוע ", ה "אזנים 
על  נוסף  – הגשמיים  הגידים  ושס "ה  האברים 
מצוות  (רמ "ח  בכלל  המצוות  וקיום  התורה  לימוד 

אברים  רמ "ח  כנגד  לא עשה  מצוות  ושס "ה 
גידים  שס "ה  כנגד  פנימיות תעשה  ללימוד  – (

וקיום  החסידות  בתורת  שנתגלתה  כפי התורה 
בעניני  ללמוד  – כולל  נשיאינו, רבותינו הוראות 
והעינים  הלב  את  יפתח  שזה  באופן הגאולה ,
ממש  בפשטות  וירגישו יראו ושיבינו, – והאזנים 
האמיתית  הגאולה  את  – העולם  בגשמיות 
משיח  של  תורתו וללמוד  ממש , בפועל  והשלימה 
כבר  זה  שכל  ראי', של  באופן התורה ) (פנימיות 
ואז  העינים  את  לפקוח  רק  צריך  המוכן, מן ישנו

זאת ! יראו

.: בפועל למעשה  בנוגע  פשוטות  ובאותיות 

וגשמיות , ורוחניות  וגוף , הנשמה  שחיבור  כיון
מוכן  כבר  והכל  (כנ"ל ), בשלימות  ישנם  כבר 
בפועל  זאת  שיגלו דברים  לעשות  צריך  – לגאולה 

ממש .

ביום  – גרמא  שהזמן בענין לראש  ולכל 
גובר  מזלו (כאשר  של ההולדת  ההילולא  ויום  (

דוקא  תורתו, בלימוד  להוסיף  האמצעי, אדמו"ר 
(שמחברת  דבינה  הנהר " "רחובות  של  באופן

בארוכה ). כנ"ל  וגשמיות  רוחניות 

אנשים  ויהודי, יהודי לכל  שייך  בזה  והלימוד 
החסידות  שלימוד  פעמים  כמה  (כמדובר  ונשים 
לנשי  גם  בפשטות  שייכים  חוצה  המעינות  והפצת 

דא  מר  אתי זה  ֿ ידי כשעל  ובפרט  ישראל , ובנות 
משיחא ). מלכא 

מעשה " לידי שמביא  גדול  להביא ו"תלמוד  –
מאדמו"ר  וללמוד  בפועל , ועבודה  למעשה  זאת 
שלימות  ביטוי לידי באה  אצלו אשר  האמצעי,
והעולם  הגוף  בגשמיות  החסידות  בתורת  עבודתו
– ליום " מיום  שנותיהם  "ממלא  ומקום ), (בזמן
את  לבטא  מיוחדת  השתדלות  תהי' אחד  כל  שאצל 
שלו, בגשמיות  שלו וה "חסידישקייט " הרוחניות 
שלו, הגשמיים  ובמקום  ובזמן הגשמיים , שבעניניו
הנובעות  והחיות  החמימות  יורגשו

עד שלו מה "אידישקייט " שלו, ומה "חסידישקייט "
יהיו  אלא  כלל , פירוד  כל  ביניהם  יהי' שלא  לאופן

ממש . אחד  דבר 

ומקום  מקום  בכל  לארגן שיראו – לזה  נוסף 
יו"ד  של  הגאולה  בחג  החל  חסידיות , התוועדויות 
בעל  של  בתורתו שם  וללמוד  ולדבר  כסלו,
הנ"ל , בענינים  טובות  החלטות  ולקבל  הגאולה ,

– גם  התוועדויות כולל  לקבוע  מתאימות  החלטות 
חג כסלו, בי"ט  גדולות , והתוועדויות  חסידיות ,
בכל  לעשותן ולראות  הזקן, אדמו"ר  של  הגאולה 
בפינה  אפילו עד  תבל , קצווי בכל  ומקום  מקום 
העולם ) (גשמיות  בעולם  פינה  שכל  באופן – נידחת 
ובחום  באור  חדורה  תהי' יהודים , מצויים  בה 

לחסידות ". השנה  "ראש  כסלו, י"ט  של  החסידי

החסידיות  ההתוועדויות  את  להמשיך  גם  וכן
המיוחדים  בימים  ובפרט  כסלו, חודש  במשך 
ועד  החסידות , ודרכי החסידות  תורת  עם  הקשורים 
התוועדויות  לערוך  – כסלו חודש  בסיום  – גם 
עצמו  הארת  של  זו וברוח  החנוכה , ימי במשך 
מבחוץ ", ביתו פתח  "על  החנוכה  בנרות  והסביבה 

ליום  מיום  ואור  והולך  דמוסיף  –ובאופן כולל  .
נשיאינו  רבותינו לבני כמנהג  מסיבות  לקיים  –

לבני  חנוכה " "דמי ולחלק  חנוכה , בימי הבית 
כאשר הבית  כי ובנות . לבנים  לילדים , ובפרט  ,

– המתאים  בפרסום  – זה  מנהג  מקיים  אחד  כל 
"דמי  בנתינת  הוספה  ֿ ידי על  והרחבה  בהוספה  ועוד 
בענין  מתוסף  זה  ֿ ידי (שעל  בריבוי החנוכה "
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חו"מ 161) חת"ס שו"ת גם וראה רות. למגילת הברטנורא פי '

כלל  האל "ף מע' השדה פאת שד "ח  וראה (סצ"ח ). בסופו (ח "ו)
ועוד . ע'.
ג .162) כט , תבוא
סע"ב.163) כג , מכות
ב.164) קע, זח "א
ובקה"ע.165) ה"ח  פ"ג  ר"ה ירושלמי  ראה

א.166) כו, מגילה
כסלו.167) כח  יום" "היום
וש"נ.168) .163 ע' ח "א תשמ "ח  סה"ש ראה
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יותר  עוד  מתקשרים  – הילדים ) אצל  השמחה 
שזה  נשיאינו, רבותינו עם  זה ) מנהג  קיום  ֿ ידי (על 
הוראותיהם , תורתם , את  להחדיר  כח  תוספת  נותן

הפרטיים . ֿ יום  היום  חיי תוך  אל  ומנהגיהם 

הולך  אשר  ישראל  מנהג  גם  – ובמיוחד  כולל 
ועניני  גאולה  עניני ללמוד  זה  בזמננו ומתפשט 
של  לגילוי אחרים  ולהכין להתכונן כדי משיח ,

כנ"ל . והשלימה , האמיתית  הגאולה 

. החלטות וקבלת  שמהדיבור  רצון, ויהי
ומיד  תיכף  הדבר  יביא  – אלו בענינים  עתה  טובות 
ֿ ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  בגלוי
כל  ושל  יהודי כל  של  בשר  לעיני צדקנו, משיח 
– ישראל  כל  הולכים  ממש  ומיד  ותיכף  ישראל ,

שמיא " ענני עם  מעשינו "ארו כל  עם  יחד  –
הגשמיים  הרכושים  כל  עם  יחד  ועבודתינו,

אתם " וזהבם  "מקדש ("כספם  הבתי עם  ביחד  ,(
כולם מעט " ילכו (במילא  הפרטיים  הבתים  וכן ,

לגמרי  חדורים  נעשו אשר  – הטוב ...) ברצונם 
"ושכנתי  (כנ"ל ), הנשמה  וקדושת  החסידות  באור 

עיר בתוכם " לירושלים  הקדושה , לארצנו –
[ויש  השלישי המקדש  בבית  הקודש , להר  הקודש ,
שמעין  פרטיים  והבתים  מעט  מקדש  שהבתי לומר 

ומתדבקים  מתחברים  – מעט  ל "מקדש מקדש 
ידיך " כוננו ֿ י ששם אדנ הקדשים , בקודש  ,[

העולם  הושתת  שממנה  השתי', אבן ,נמצאת 

ממש . ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד 
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א.169) צח , סנהדרין יג . ז, דניאל 

ט .170) ס, ישעי '
א.171) כט , מגילה ראה
ח .172) כה, תרומה
שבבבל "173) רבינו בית זה מעט  "מקדש בענין קונטרס ראה

וש"נ. ואילך ). 414 ע' (לקמן
יז.174) טו, בשלח 
ב.175) נד , יומא

אגרות קודש

 ב"ה,  ב' כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז מ"ח, בו שואל אודות קביעות זמן החתונה של בנו... שליט"א,

ואשר בינתים שחל"ח אם החתן תנצב"ה, ויש קס"ד אולי לדחות מפני זה זמן החתונה.

ובודאי יודע מנהג ישראל אשר תורה הוא שאפשר להקדים זמן חתונה אבל לא לדחותו.

ולכן אין נראה לי קס"ד האמור ויכולים לקבוע זמן החתונה בחדש כסלו, הוא חדש הנסים 

והגאולה. אבל בכל אופן לא לדחות לאחר הזמן שקבעו בהסכם שני הצדדים.

ויהי רצון שתהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת ולבנין בית בישראל בנין עדי עד.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.
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הקודש  ללשון מתורגם
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נשיאינו  רבותינו של פתגמם לאחר 1ידוע שמיד –
בראשית  ושבת תורה של 2שמחת עבודה מתחילה

לדרכו" הלך ולסדר 3"ויעקב לדרך הולך יהודי –

כולה. השנה כל של שלו, העבודה

פעמים  מספר הוסבר תשרי 4וכבר חודש במשך :

בעניני בעיקר ישראל ובמצוות dyecwעסוקים בחגים ,
ימי  מגיעים תשרי חודש לאחר להם. ובהכנות שבהם

שבהם  חול ימי הם הימים רוב – חול ועניני חול

וכדומה. הפרנסה בעסק ישראל רוב עסוקים

נרמז  כולה השנה לעבודת תשרי מחודש זה מעבר

"לדרכו" המילה הדגשת כאשר לדרכו", הלך ב"ויעקב
בכך  נרמז אחד מצד קצוות. שני של משמעות כוללת

בימי  כולה, השנה במשך היהודי הולך שבה שהדרך
תשרי, חודש של כדרך איננה תשרי, שלאחר החול

של הדרך – "דרכו" היא הוא mc`dאלא זמנו ברוב :

ושינה  שתיה אכילה בפרנסה, דרך 5עסוק – וכדומה
שום  לכאורה, אין, ובכך בגלוי. קדושה בה רואים שאין

לאֿיהודי. לבין יהודי בין הבדל

שני, שזוהי dze`aמצד מודגש "לדרכו" מילה

הדרך דרךely"דרכו": –zcgein,אבינו יעקב של

גם  כלומר, ישראל. כל בשביל אותה סלל הוא אשר
במעשיו  התנהגותו כל יהודי, של היוםֿיומית הדרך

ובמתנו  במשאו ובמשקהו, במאכלו הגשמיים,

כל 6וכדומה  גם להבדיל. לאֿיהודי, של מדרכו שונה ,

שמים" "לשם יהדות של באופן נעשה ו"בכל 7זה
דעהו" .8דרכיך

לבין  לדרכו" הלך "ויעקב שבין הקשר מובן בכך
את  מקומות, במספר כנהוג שמכריזים, – תשרי חודש

לדרכו" הלך "ויעקב היהודי 9ההכרזה של כוחו כי –

החולין  בעניני שב"דרכו", לכך שזוהי 10לגרום יורגש ,
"ekxc מן נובע – היהודי של המיוחדת הדרך – "

חודש  במשך היהודי שקולט והמצוות והתורה הקדושה
הכללי. החודש תשרי,

.·
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הדיוק, בתכלית מדוייקים נשיאינו רבותינו דברי

לסדר  תשרי מחודש שהמעבר לומר, צריך ולכן
הלך  "ויעקב במילים מתואר כולה השנה של העבודה

רמוזה שהעבודה מפני רק לא אלו milinaלדרכו"
גם  מתאימים זה עבודה וסדר זו שדרך אלא בלבד,

חיים" "תורת בתורתנו, אלו מילים מופיעות שבו לענין

הלך  ל"ויעקב בקשר בפרשתנו בחיים), הוראה (מלשון
לדרכו".

מדבר  לדרכו" הלך "ויעקב הפסוק להבין: וצריך
יעקב הליכת ux`lאודות uegn אף "חרון – מ"חרן" ,

בעולם" מקום ארץ11של ישראל, ארץ אל ,ycewd.

לדרכו" "יעקב שהליכת אפוא, המתוארת 12יוצא,
לעיל  המוזכרת מההליכה במשמעותה הפוכה בפסוק,

מעניני היהודי לעבודת dyecwdשל תשרי חודש של

כולה  השנה של ?13החולין
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אחש"פ 1) יג). (אות תרצ"ז שמח"ת תרפ"ו. שמח"ת שיחות: ראה
דחגה"ש  א' ליל תרצ"ט. שמח"ת יום .(240 ע' תיש"א (סה"מ תרצ"ה

.(173 ע' תש"ט (סה"מ תש"ח
ואילך 2) 266 ע' ח"כ לקו"ש וראה הנ"ל. בשיחות הלשונות ראה

לקמן  המבואר הרשות בעניני ד"לדרכו" הענין ועיקר והזמנים. הדרגות
וראה  .15* הערה 282 ע' שם לקו"ש וראה בראשית. שבת במוצאי הוא

.35 הערה לקמן
ב.3) לב, פרשתנו
ח"ט 4) בלקו"ש (נדפסה תשל"ה בראשית מוצש"ק שיחת ראה

.2 בהערה שנסמנו לקו"ש בתחילתו).
דשויו"ט.5) להאכו"ש דומה שאינו החול בימות
תרה,6) ואילך. א תכא, ח"ג לקו"ד רפ"ה. דעות הל' מרמב"ם להעיר

ואילך. א
מי"ב.7) פ"ב אבות

סרל"א.8) או"ח טושו"ע ספ"ג. שם רמב"ם וראה ו. ג, משלי
כו'9) כח הנתינת שהוא ואילך) 266 (ע' שם ח"כ לקו"ש ראה

להעבודה.
(ראה 10) רגלים בלא שנה כחצי החורף, דימי החול ימי ובפרט

ראה  – החמה מבימות יותר קשה העבודה ואז ב). צח, ברכה לקו"ת
וש"נ. .411 ע' לקמן קנז. ע' תשמ"ז) (קה"ת, מלוקט – סה"מ

וראה 11) "בעולם"). תיבת ליתא דפוסים (ובכמה נח ס"פ פרש"י
א. קמז, זח"א

ד.12) לב, וישלח מאלשיך להעיר
(נדפס 13) ס"ג תשל"ח לךֿלך כו' ה' ויאמר בד"ה שנתבאר מה ע"פ

יש  רפג), ע' תשמ"ז) (קה"ת, מלוקט – סה"מ .297 ע' ח"כ בלקו"ש
הפי'בהעבו  אבל למעלה, מלמטה הליכה גם לדרכו" הלך ד"ויעקב דה

למטה. מלמעלה הליכה בפנים כנ"ל ה"ה העיקרי
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בא  לדרכו" הלך "ויעקב הפסוק הוא: לכך ההסבר
לבן  רדיפת על מלבן, יעקב בריחת על הסיפור בסיום

יעקב  בין שהיו והויכוח הטענות ועל יעקב, אחר

לבניו 14ללבן  וינשק בבוקר לבן "וישכם אשר עד ,
ויעקב  למקומו לבן וישב וילך אתהם, ויברך ולבנותיו

לדרכו..." לעבודת 15הלך המשך אינו זה פסוק כלומר, .

לבן ziaaיעקב מבית הלך כבר שהוא לאחר אלא לבן,
אחריו. רדף ולבן בחרן,

שבפרשתנו  לדרכו" הלך "ויעקב בין הקשר וזהו
רדיפת  של המשמעות תשרי: חודש בסוף ההכרזה לבין

ליעקב  כח נתינת היא בפנימיותה יעקב אחר לבן

יעקב  תלאות על בהמשך כמסופר עשו, את להכניע
וזאת  עשו. וזיכוך "בירור" שהם עשו, עם בפגישתו

הבירורים  לעבודת כח הנותן תשרי לחודש בדומה
כולה. השנה שבמשך

.„

ÈÎ¯„Â ,Ô·Ï Ïˆ‡ ÂÈ‰˘ ˙ÂˆÂˆÈ‰ È‚ÂÒ È˘
Ì¯Â¯È·

המגיד  של הסברו את להקדים יש זאת להבין כדי
לבן 16ממזריטש  לרדיפת הענינים) (בפנימיות שהסיבה

אותיות  אחריו השאיר אבינו שיעקב היא, יעקב אחר
לבן  רדף ולזאת מלבן, אותן הוציא לא שעדיין התורה

אצלו, שנשארו האותיות את לו ליתן יעקב אחר

האותיות  באלו בתורה אחת פרשה .17וניתוספה

להבין  יעקב 18וצריך שהשאיר התורה" "אותיות :

והרי  בלבן, שהיו הקדושה ניצוצות הרי הן לבן אצל
היתה  שנה עשרים לבן בבית יעקב של שהותו מטרת

אפוא, ומדוע, שם, שהיו הקדושה ניצוצות את לברר

ניצוצות השאיר היתה `elהוא ומדוע ביררם? ולא
דו  אחריו"?העלאתם "וירדוף באמצעות קא

לבן  ברשות שהיו הקדושה שבניצוצות מובן מזה
לברר  יכול שהיה יעקב של ניצוצות א) סוגים: שני היו
יכול  אינו שבירורם ניצוצות ב) עבודתו. באמצעות
עלֿידי  אלא בלבד, יעקב עבודת עלֿידי להיעשות

יעקב. אחר לבן רדיפת

כל  "סתם א) מצוות: סוגי לשני בדומה וזאת
לולב  סוכה, כגון: תלוי 19המצוות", שקיומן וכדומה,

עלֿידי  נעשית המצוה האדם, של ורצונו בדעתו
אינו  שקיומן מצוות ב) לקיימה. ומעוניין רוצה שהאדם
הוא  להיפך, אלא האדם, של ומחשבתו ברצונו תלוי
וכדומה. שכחה מצות כגון: מדעתו, שלא דוקא מקיימן

ו"גדולה" "כבוד" לגבי למוסבר ).20(בדומה

המצוות  של שרשן הוא: זה להבדל הפנימי הטעם
למעלה  הוא האדם של ורצונו במחשבתו התלויות
העליון. רצון שזהו אנפין", "אריך כתר, של בדרגה
המקיים, של ורצונו בדעתו למטה גם קשורות הן ולכן
העליון  רצון את "ממשיך" הוא עשייתו ובאמצעות
אינו  שקיומן המצוות של שרשן זאת, לעומת למטה.
התחתונה  בדרגה הוא שכחה, כגון במחשבה, תלוי

הנעלית – למטה oevxnשבמאציל גם נעלות הן ולכן –
תורה' ב'לקוטי כמוסבר האדם, ורצון .21מדעת

אצל  שהיו הניצוצות סוגי שני לגבי גם יובן כך
לבן, אצל שהותו במשך יעקב שבירר הניצוצות לבן:
עלֿידי  לברר יעקב היה ויכול שצריך מהסוג היו
גם  לבן אצל היו אך וברצונו. בדעתו בהם התעסקותו
להעלותם  היה יכול לא שיעקב כלֿכך, נעלים ניצוצות
ברשות  נותרו הם ולכן ובדעת, ברצון עבודתו עלֿידי
("אתערותא  עליון כח עלֿידי הוא בירורם לבן.

מלמעלה]). [=התעוררות דלעילא"

.‰
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"אתערותא  בדרך העליון הכח מגיע שממנה הדרגה
חז"ל  שאומרים כפי "לבן", בשם רמוזה 22דלעילא",
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ואילך.14) יז לא, פרשתנו
אֿב.15) לב, שם
א 16) תתסט, ה) (כרך פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא המאיר אור
ואילך.

להמבואר 17) (והביאור) הדמיון 70 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש וראה
סכ"ה. באגה"ק

שם.18) אוה"ת
ולולב 19) סוכה אלו מצות ב' (21 (בהערה בלקו"ת שתפס הטעם

כג, (אמור נאמר בסוכה הדעת: הו"ע וענינם תוכנם אלו במצות כי י"ל
"למען היא erciמג) סוכה במצות הכוונה (ולכן בסוכות" כי דורותיכם

רק ב"ח zpeekלא רק – כתיקונה* המצוה מקיום חלק גם אלא המצוה
המשכת הוא ומיניו ו"לולב שם); אדה"ז שו"ע תרכ"ה. ר"ס zrcdאו"ח

ובכ"מ). א. צו, ברכה (לקו"ת כו'"
ב.20) יג, עירובין ראה
ואילך.21) ב צט, ברכה
יוד.22) פ"ע פרשתנו ב"ר

."'eb erci ornl" dkeqak `le ."jita 'd zxez 'idz ornl" ,"'eb exkfz ornl" xn`py itk `ed l"pda ixd ,my g"aak zivive oiltza mb d"ky s`e (*
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הפסוק  מי 23על את הידעתם – לבן את "הידעתם
כשלג". עוונותיכם ללבן עתיד שהוא

ב' כמבואר לכך, אור'ההסבר שהענין 24תורה הוא, ,
"בחינת  העליון, לובן של דרגה – דקדושה לבן של
– אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא" של ומהותו עצמותו אור
השונה  הלבן, הגוון של כמראה משל, בדרך הוא,
עלֿידי  נוצרים האחרים הגוונים הגוונים: משאר

של ואילו ravמציאות המסויים. הגוון את הקובע
צבע, ללא ומהותו הדבר עצם ראיית הוא הלבן הגוון
בעצמו  אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא משל עלֿדרך הוא "וכן

כלל". גוונין בחינת ביה דלית ובכבודו

שהוא  חז"ל מאמר לבין "לבן" בין הקשר זהו
מחילת  הליבון, כי כשלג", עוונותיכם ללבן "עתיד
 ֿ אורֿאיןֿסוף עצמות המשכת עלֿידי נגרם העוונות,
הדרגה  וזוהי ההשתלשלות", מ"סדר הנעלה ברוךֿהוא

העליון  לובן ריבוי 25של לאחר – והשורש המקור –
שלמטה. ה"לבן" של ההשתלשלות

חז"ל  לדברי ההסבר ויום 26זהו תולה תשובה :
ודוקא  כשלעצמה, בתשובה די אין מכפר, הכיפורים
האדם  כי מכפר, – יום של עיצומו – הכיפורים יום
אתערותא  של עבודה עלֿידי למטה להוריד יכול אינו
שממנה  העליון, לובן של הדרגה את בלבד דלתתא
מסדר  נעלית זו דרגה כי העוונות, מחילת באה
אפילו  זאת לעשות יכול אינו האדם ההשתלשלות.
מלמעלה  באה המחילה אלא התשובה, עבודת עלֿידי

דלעילא  אתערותא של הכיפורים 25בדרך .27ביום

.Â
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העליון  לובן של שהדרגה לעיל, האמור לפי
גשמי" ל"לבן ולרדת 28ש"ירד" להימשך יכולה אינה ,

דלתתא, ואתערותא האדם עבודת באמצעות לעולם
שבירור  מובן, דלעילא, אתערותא עלֿידי רק כיֿאם
לבן  בבית יעקב שזיכך יותר, הנמוכים הניצוצות וזיכוך
לובן  דרגת גילוי לידי הביא לא השנים, עשרים במשך

הו  כי הגשמי, הלבן לתוך ש"ירד" זאת דקדושה עשה א

כאשר  רק דלתתא. אתערותא של בדרך עבודתו בכח
דלעילא,scxלבן אתערותא של בדרך יעקב אחר

את  למסור כדי – העליון הלובן – שרשו באמצעות
אז  רק (האותיות), ברשותו שנשארו הנעלים הניצוצות
שהיתה  העליון הלובן דרגת יעקב אצל נתגלתה

שלמטה. הגשמי בלבן מוסתרת

וינשק  בבוקר לבן "וישכם הענין המשך מובן בכך
לאחר  לדרכו": הלך ל"ויעקב כהכנה ולבנותיו", לבניו
הלובן  נתגלה – העליון לובן – לבן של הרדיפה
רוחא  ואתדבקות "נשיקין של באופן שקיים העליון

לבניו 29ברוחא" "וינשק – ישראל מבני אחד כל לגבי
באלקות. הדביקות תכלית שזוהי ולבנותיו",

"ויעקב  לבין וינשק..." "וישכם... שבין הקשר וזה
נתקל  ישראל לארץ יעקב של בדרכו לדרכו": הלך
עבודת  – עשו של שרו עם ו"התאבק" בעשו יעקב
בבוקר" לבן מ"וישכם לו ניתן לזה והכח – הבירורים

העליון. הלובן מהשפעת –

.Ê
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הלך  "ויעקב שבין הקשר מובן לעיל, האמור לפי
תשרי  מחודש במעבר יהודי כל עבודת לבין לדרכו"

השנה: כל לעבודת

כל  אצל תשובה ושל התעוררות של ימים לאחר
בעשרת  ובמיוחד הסליחות בימי אלול בחודש יהודי
את  מלמעלה ו"ממשיכים" מעוררים שאז תשובה, ימי
דלתתא  אתערותא באמצעות להוריד שאפשר השפע
של  בדרך העליון לובן דרגת מתגלית עצמית, ועבודה
ביום  – בבוקר" לבן "וישכם – דלעילא אתערותא

(ולפיכך  הכיפורים 30הכיפורים ביום הגדול הכהן בגדי
בגדי ממש),oal31היו אורֿאיןֿסוף גילוי על המראים

תורה" ב"לקוטי יכפר 32כמבואר הזה "ביום הפסוק על
יתברך" רצונו "פנימיות שמתעורר ה'", לפני עליכם
עוונותיהם  "מלבין שהוא מפני בלבנון" "כארז הנקרא

– ישראל" של
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ה.23) כט, פרשתנו
א.24) כג, שם וראה ב. כד, פרשתנו סוף
היער 25) בעצי כתפוח ד"ה ד. סח, ליו"כ דרושים לקו"ת ראה

ואילך. פ"ד תשי"ד) (קה"ת מאדה"ז
ב.26) פה, שם משנה וראה א. פו, יומא
ואילך)27) 130 (ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש ממשנ"ת להעיר

יום של עיצומו לרבנן דגם א), יג, (שבועות ורבנן רבי xtknבמחלוקת
שע"י  מהכפרה (שלמעלה יום של דעיצומו הכפרה שגילוי שס"ל אלא

התשובה. ע"י הוא התשובה)
א.28) כג, פרשתנו תו"א
ב.29) כד, שם תו"א
ג.30) כח, אחרי לקו"ת
ביוהכ"פ.31) (וקיטל) לבנים בגדים ללבוש סמך מזה שגם וי"ל

סק"ז. סתר"י אפרים למטה למטה מאלף ולהעיר
שם.32) יוה"כ



מב

אגרות קודש
 ב"ה,  י"ב כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ הרב מאיר ארי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט' כסלו, בו כותב ע"ד מצוה פלונית שפשוט )גם ממכתבו(, שיש 

ולכל הדיעות אשר מצות  - אבל מה שכן פשוט  וכו'  או  דרבנן  או  בזה מחלוקת אם היא דאורייתא 

ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה.

כן עיקר גדול בתורה, וגם זה ענין כללי ולא מצוה פרטית, שמי שיש בידו למחות ואינו מוחה 

כו' )שבת נד, ב(. וכיון שידעו חז"ל שאפשר שהיצר יבוא ויבלבל ויפתה שאין תועלת במחאה, כי אפילו 

כשימחה לא יקבלו, הודיעונו אשר בענינים כאלו רק לפני רבוש"ע גלוי ולבנ"א מי גלוי )שבת נ"ה א'( - 

שהמדובר שם הוא באלו שר"ל עבדו ע"ז בזמן המקדש ובמשך שנים רבות, ובכ"ז אמרו רז"ל כנ"ל ולא 

הסתפקו בהודעה האמורה, והורונו ברורות אשר המחאה הוכח תוכיח, מחויבים בזה )ולכל הדיעות 

זהו מדאורייתא( עד הכאה קללה ונזיפה, ובאיזה הכאה מדובר, גם זה מפורש, שזהו הכאה מהסוג, 

דויטל שאול את החנית עליו להכותו )עיין היטב ערכין ט"ז ב'(. והאומנם יכול לאמר ע"ע בלבב שלם 

- שהוא בסוג זה עליו אמרו חז"ל, שלפניו גלוי האם תועיל ההוכחה וכבר הוכיח עד כדי נזיפה וקללה 

עכ"פ. ]גם זה אין מספיק וצ"ל עד כדי הכאה - כפס"ד בהאמור )להרמב"ם. ועיין אחרונים לשו"ע או"ח 

ר"ס תר"ח([.

ויכולתו שחונן בהם מהשגחה העליונה  ינצל כל כשרונו  ויהי רצון שמתוך שמחה וטוב לבב, 

במקומו עתה, שיש בה חזקה ופס"ד בשו"ע - עניי עירך קודמין, וגם זה לכל הדיעות מדאורייתא.

ורק  בהאמור,  דברים  לדבר  אני  ומי  אני  מה  הנה  וכו',  דברי  על  לעבור  ע"ד  במכתבו  לכתבו 

העתקתי פסקי דינים ברורים בתוה"ק, אשר ניתנה לכאו"א מישראל במעמד הר-סיני ועד היום הזה, 

וכידוע הדיוק בעשה"ד אנכי ה' אלקיך לשון יחיד דוקא.

המשך בעמוד הבא

`vie zyxt - zegiyÎihewl

על  משפיעה זו דרגה ולבנותיו": לבניו "וינשק ואז
הרע  הפיכת לכדי עד העליונים", ה"פרצופים כל

הנ  הבהמית ש"זדונות שבנפש ובנותיו", "בניו קראת
ממש" לזכיות .33נהפכים

לאחר  יוםֿהכיפורים, לאחר מיד מתחילה לכן
העבודה  העליון, לובן דרגת של הנעלית ה"המשכה"

חסידות  בדרושי כמבואר לדרכו", הלך "ויעקב .34של

לדרכו" הלך "ויעקב של העבודה עיקר אבל
לובן  שדרגת לאחר תשרי, חודש לאחר מתחילה
ובשמחת  עצרת ובשמיני בחגֿהסוכות מתגלית העליון
הלך  "ויעקב של לעבודה הכח ליהודי ניתן שאז תורה,

בעניני לעבודה – הניצוצות legd35לדרכו" את לברר ,
לקדושה  "וכל 36ולהעלותם של עבודה באמצעות

דעהו". דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך

(a"iyz ziy`xa t"y zgiyn)
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שם.33) כתפוח ד"ה
רפצ"ו.34) תרל"ז וככה המשך

– יהלך" לפניו "צדק בפירוש ד', סימן מאגה"ק כהנ"ל ע"ד ולהעיר
את  שמוליך הולכה מלשון הוא ויהלך פנימיות מלשון הוא "לפניו
נתונה  מתנה בחי' היא באדם, מהדעת למעלה (שהוא לה' הלב פנימיות

ישום כך ואחר רע"א) קו, לפנ"ז שם כמ"ש – ה' פעמיו jxclמאת ה'
כו'". ות"ת המצות מעשי בכל כו'

ומצות 35) בתורה הוא יוהכ"פ שלאחרי לדרכו הלך ויעקב משא"כ
והמצות  התורה בדרך לדרכו שהלך "פי' שם: וככה בהמשך כמפורש
בעצי  כתפוח בד"ה מזה כמ"ש ה'.. דרך שזהו ועש"ט סו"מ בבחי' להיות
סוף  בתו"א ועד"ז בתומ"צ. העסק "והו"ע רפ"ד שם וכ"כ היער",

שבת  לאחרי ובמיוחד תורה שמחת שלאחרי "דרכו" משא"כ פרשתנו.
בלקו"ש  כמשנ"ת חול, ועניני הרשות בדברי הוא תשרי וחודש בראשית

ואילך. 266 ע' ח"כ
אין  לדרכו הלך ויעקב אין :(1 הערה (הנ"ל תש"ט דבסה"מ ולהעיר
(78 ע' תיש"א (סה"מ שהובא מה וראה כו' ומצות תורה פון עבודה דער
דרך  הוא לדרכו הלך דויעקב הסדר מתחיל נ"ע מהורש"ב אדמו"ר מכ"ק
X (ע' ח"ט בלקו"ש עדמשנ"ת בזה וי"ל והמצוה. התורה דרך Iהוי',

הבאה. בהערה הנסמן וראה .(7* הערה
כתפוח 36) בד"ה לפ"ד מההגה"ה ולהעיר פרשתנו. סוף תו"ח ראה

שם.



מג

אביו  מגורי  בארץ  יעקב*  וישב   – א  לז,  בראשית 
בארץ כנען

א

טעם דכתוב בתורה, ביעקב הלשון "בארץ כנען" )וכן 
באברהם ]יהושע כד, ג[(, משא"כ ביצחק כתוב "ארץ" 

סתם

כנען.  בארץ  אביו  מגורי  בארץ  יעקב  וישב 
ביצחק לא נזכר הלשון בארץ כנען1, וכן כתוב ביצחק2 

גור בארץ, 3שכן בארץ, ולא נזכר שישב בארץ כנען.

משא"כ באברהם כתיב4 ואולך אותו בכל ארץ כנען, 

וכן ביעקב כתיב כנ"ל וישב יעקב כו' בארץ כנען.

כמו  הוא  כנען  וארץ  5לנוקבא,  נמשלה  שהארץ 

בחוקותי  פרשת  רבה6  במדרש  ועיין  כנענית,  שפחה 

בפסוק וזכרתי כו' והארץ אזכור משל לשפחה המגדלת 

*( ראה ביאור סמיכות סוף פ' וישלח עם ריש פ' וישב, בילקוט לוי 

יצחק עה"ת חלק ב' סימן קכו.

1( מבאר ומתרץ שאלת המפרשים – האלשיך ועוד )ראה לקמן סימן 

ב הערה 1(, דכתוב שני פעמים "בארץ" בפסוק, "בארץ מגורי אביו" 

לומר  יכול  דהי'  ליעקב,  מתייחס  כנען"  "בארץ  ליצחק,  מתייחס 

"בארץ כנען מגורי אביו", הרי דדוקא ביעקב מדייק הכתוב "בארץ 

כנען", משא"כ ביצחק "ארץ" סתם?

2( בראשית כו, ג. "גור בארץ הזאת".

3( שם, ב. "שכן בארץ אשר אמר אליך".

ג. "ואקח את אביכם את אברהם מעבר הנהר ואולך  4( יהושע כד, 

אותו בכל ארץ כנען".

5( "לנוקבא" פי' לנקבה, דכמו הארץ מקבל הגשם ועי"ז מצמיח, כן 

האשה מקבל מהזכר ועי"ז מולידה, וכמארז"ל )תענית ו, ב( מיטרא 

וראה  היא.  עולם  קרקע  אסתר  ב(  עד,  )סנהדרין  וכן  דארעא,  בעלה 

פירוש המשניות להרמב"ם מסכת פאה פרק ח משנה א. לקוטי תורה 

פרשת במדבר ה, ב. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשכ"א עמוד 3.

משל  הוא  כנען"  ו"ארץ  ל"אשה",  משל  הוא  סתם  ד"ארץ"  ומבאר 

ל"שפחה כנענית".

6( ויקרא רבה פרשה לו, ה וז"ל: )בחוקותי כו, מב( וזכרתי את יעקב 

אזכור,  והארץ  אזכור  אברהם  בריתי  את  ואף  יצחק  בריתי  את  ואף 

ר"ל  אמר  עמהם,  הארץ  זכות  ומזכיר  אבות  זכות  מזכיר  הוא  למה 

משל למלך שהי' לו שלשה בנים ושפחה אחת משלו מגדלתן, כל זמן 

לי בשלום המגדלת,  שהי' המלך שואל שלום בניו הי' אומר שאלו 

כן כל זמן שהקב"ה מזכיר אבות מזכיר הארץ עמהם, הה"ד וזכרתי 

את בריתי יעקב וגו' והארץ אזכור. ע"ש, הרי חזינן דהמדרש מדמה 

לזהר  הערות  יצחק  לוי  לקוטי  ג"כ  ראה  "שפחה".  בשם  ל"ארץ" 

שמות-דברים עמוד שמח.

כו' ע"ש. הרי שהארץ נמשלה לשפחה.

נשא8  יעקב  וכן  הגר,  דהיינו  נשא שפחה7,  ואברהם 

שפחות.

מבחי'  שהוא  כלל,  שפחה9  נשא  לא  יצחק  משא"כ 

על  הזהב11  מעלת  עילאה,  דבינה  עליונות  גבורות10 

הכסף, וכידוע מ"ש12 על לעתיד לבוא כי13 אברהם לא 

ידענו וישראל לא יכירנו, כי אתה אבינו שקאי על יצחק.

ולכן ביצחק לא נזכר הלשון ארץ כנען.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קכו

7( בראשית טז, ג. "ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה... 

ותתן אתה לאברם אשה לו לאשה".

8( בראשית ל, ד. שם, פסוק ט.

9( להעיר מהביאור בלקוטי שיחות חלק כה עמוד 123 ואילך, דיצחק 

ישראל, משא"כ אברהם  בארץ  הי'  חייו  ימי  וכל  עולה תמימה,  הי' 

ויעקב וד"ל. וראה גם חלק טו עמוד 200 ואילך.

10( ראה תניא פרק נ' וז"ל: והנה כל בחי' ומדרגות אהבה הנ"ל הן 

מסטרא דימינא ובחי' כהן איש חסד ונק' כסף הקדשים מלשון נכסוף 

נכספתה לבית אביך. אך יש עוד בחי' אהבה העולה על כולנה כמעלת 

הזהב על הכסף והיא אהבה כרשפי אש מבחי' גבורות עליונות דבינה 

עילאה ע"ש. ראה גם הערה 11. 12.

נכספתה  נכסוף  מלשון  כסף,  בחי'  החסד  מדת  אברהם  כידוע,   )11

)בראשית לא, ל(, משא"כ זהב הוא בחי' גבורה )ראה תורה אור כו, 

ד. לקוטי תורה פ' בהעלותך לב, ד. לה, ד. אור התורה וישב עמוד 

רנג, ב(, והוא בחי' יצחק, נמצא דכמו מעלת הזהב על כסף כן יצחק 

הוא למעלה מאברהם דיצחק בחי' גבורות עליונות וכו' )ראה הערה 

12(. ועיין לקוטי שיחות חלק ו' עמוד 159. תורת מנחם התוועדויות 

ה'תשנ"ב חלק ב' עמוד 82.

 .124 עמוד  שם  כה  חלק  שיחות  לקוטי  ראה  ב.  פט,  שבת   )12

כדאי  העולם  הי'  לא  אר"ל  וז"ל:  א'תריג.  עמוד  תצוה  התורה  אור 

כידוע  והיינו  כו'  המקדש  בית  בשביל  נברא  ולמה  בזהב  להשתמש 

בענין מעלת הזהב על הכסף שהכסף שרשו מבחי' חסד ע"ש )ראה 

אבל  חסד,  היינו  ואהבה  אהבה  ל'  נכספתה  נכסוף  ל(  לא,  בראשית 

הזהב שרשו מהבינה שלמעלה מהמדות ולכן נאמר בתורה )תהלים 

יט, יא( הנחמדים מזהב כו', וזהו שלא הי' העולם ראוי לזהב כי עולם 

שרשו מו"ק מעלה ומטה וד' רוחות וראשיתם החסד )תהלים פט, ג( 

עולם חסד יבנה, ולכן אינו ראוי להשתמש רק בכסף ששרשו מהחסד 

)ישעי'  נק'  והבינה  מהבינה  ושרשו  מהכסף  נעלה  שהוא  הזהב  ולא 

ולא  עוה"ב,  ג"כ  ונק'  כלל  מושג  שאינו  בחי'  אלה  ברא  מי  כו(  מ, 

נברא הזהב אלא בשביל בית המקדש כי בית המקדש שרשו מבחי' ה' 

עילאה בינה כו' כמ"ש מזה בלקוטי תורה בד"ה יו"ט של ר"ה שחל 

להיות בשבת... והיינו דאמרינן במסכת שבת פ"ט דאמרו ישראל אל 

יצחק כי אברהם בחי' חסד לא ידענו כי אתה אבינו כו'. ע"ש.

13( ישעי' סג, טז.

ילקוט לוי יצחק על התורה

וציינתי ג"כ המקור לעיל. והרי יכול בעצמו לעיין שם ולברר בהאמור.

בברכה לניצול כשרונותיו במקום הטוב לפניו ובאופן הטוב לפניו, וכהוראת ימי חנוכה )דהלכה 

כב"ה( מוסיף והולך מוסיף ואור.

מ. שניאורסאהן

המשך מהעמוד הקודם



מד

בא  כי  שם  וילן  במקום  ויפגע   – יא  כח, 
השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו 

וישכב במקום ההוא

שבנה  א(  מקדשות:  בתי  ג'  כנגד  מקום  פעמים  ]ג'  א. 
שלמה, ב( שבנו עולי בבל, ג( העתיד ליבנות, ורמזים בזה:[

ולהודיע  לרמוז  הזה  הכתוב  שכיוון  לומר  עוד  אפשר 
שיעקב הי' הראשון שהתחיל להגביל בית המקדש וכמ"ש 
לאביר  נדר  לי"י  נשבע  אשר  ב-ג(  קלב,  )תהלים  המשורר 
יעקב אם אבא באהל ביתי וגו' עד אמצא מקום לי"י וגו'. כי 
יחסו לגבוה, ליעקב לפי שהוא הגביל המקום ההוא ויחסו 
עתיד  שהי'  במקום  ר"ל  במקום  ויפגע  נאמר  ועליו  לגבוה 
להיות בית עולמים כמ"ש )דברים יב, ה( כי אם אל המקום 
באותו  בתים  ג'  להיות  עתידין  שהיו  ולפי  ה',  יבחר  אשר 
עולי  בנו  אשר  והבית  שלמה,  בנה  אשר  הבית  והם  מקום, 
התורה  אמרה  לכן  ויכונן,  יבנה  להיות  העתיד  והבית  בבל, 

כאן שלשה פעמים שם מקום.
כי על הראשון אמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש 
חשך  ואור  צר  השמש  יבא  המקום  שבאותו  בזה  שנרמז 
בעריפיו בחרבן בית מקדשנו ותפארתנו, וכנגד הבית השני 
וישם מראשותיו לרמוז שבבית  ויקח מאבני המקום  אמר 
השני לא ימצאו המתנות האלהיות כולם בשלמות כי יהיו 

שם מאבני המקום ולא כל אבני המקום.
וכנגד הבית השלישי העתיד להיות אמר וישכב במקום 
ההוא כי בו תהי' המנוחה והנחלה האמתית אשר כינה בשם 
לינה  באותה  ליעקב  שקרה  מה  כל  זכר  א"כ  הנה  שכיבה. 
שקרה  למה  בפועל  שם  לו  שקרה  מה  סימן  שהי'  להגיד 
הי' כמ"ש חז"ל  כי  לזרעו אח"כ בענין מקום בית המקדש 

)תנחומא לך לך ט( כל מה שאירע לאבות סימן לבנים.
אברבנאל

כח, יז – ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה 
אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים

ב. בפרשת ויצא במה שאמר מה נורא המקום הזה אין 
מורה  מה  וקשה  השמים,  שער  וזה  אלקים  בית  אם  כי  זה 
אלו ג' פעמים זה המוזכרים פה. ויתבאר על דרך המדרש 
מלמד שראה יעקב בית המקדש בנוי וחרוב ובנוי, כשראה 

חרוב אמר אין זה ע"ש.
ויתבאר הענין ע"ד מדרש רבה פרשת בשלח על זה אלי 
אמרתם  הזה  בעולם  לישראל,  הקב"ה  להם  אמר  ואנוהו, 
אותו  אומרים  אתם  לבוא  לעתיד  אבל  אלי  זה  אחת  פעם 
דבר ב' פעמים שנאמר )ישעי' כה, ט( ואמר ביום ההוא הנה 

אלקינו זה קוינו לו ויושיענו זה וגומר.
ובזה יתבאר אלו ג' פעמים זה, בתחלה שראה יעקב בית 
המקדש בבנינו בעולם הזה אמר פעם אחת זה, ואמר מה 
נורא המקום הזה, וכשראה החורבן ]אמר[ אין זה, ר"ל אין 
זה כלל אפילו פעם אחת, וכשחזר וראה אותו בנוי לעתיד 

לבוא אמר וזה באות וי"ו, לדרוש זה וזה על ב' פעמים זה.
ווי עמודים סוף פרק י"ח

רק  לו  אין  ב(  ד,  )ברכות  בארבע  אליהו  בגלות  הנה  ג. 
שבה'  ליעקב  למשכון  נתן  ו'  אות  אבל  אותיות  ארבע 
בה'  יעקב  של  שם  ונתמלא  בו'  אליהו  נחסר  מקומות 
מקומות )ברש"י בחוקותי כ"ו מ"ב( זה שאמר ויעקב נסע 
כמ"ש  וי"ו  יעקב  גבי  איתמר  מקומות  בה'  כי  בה'  סכותה 
ויבא יעקב שלם עם אות ו' שכן אליהו האות ו' נתן למשכן, 
ויבן לו בית ר"ל לעתיד לבא שנקרא המקדש על שם יעקב 
שני  ומקדש  הר,  אברהם  לו  שקרא  ראשון  כמקדש  לא 
בית,  שלישי  למקדש  קרא  יעקב  אבל  שדה  יצחק  שקרא 

אל בית אלקי יעקב )פסחים פ"ח ב'(.
זהו שכתוב ויבן לו בית ר"ל על מקדש ראשון אמר יעקב 
מה נורא המקום הזה בה', ועל מקדש ב' אמר אין זה חסר 
ג'  ועל מקדש  נג, א(,  )יומא  ה', שנחסרו ה' דברים בתוכה 
אמר וזה שער השמים אמר בתוספת ו', וזה לפי שו' דברים 
שנחסרו בחטא של אדם הראשון יתמלאו כשיבא תולדות 
פרץ לכן כל תולדות שבמקרא חסירים לבר מן תרין אלה 
תולדות השמים מלא בוי"ו וכן אלה תולדות פרץ )ב"ר פ' 
הארץ,  פרי  קומתו,  חייו,  זיוו,  דברים,  ו'  שם  חשיב  ה',  י"ב 
פרי האילן ומאורות( לכן אמר ויעקב נסע סכותה וגו' ויבא 
יעקב שלם, כשיבן לו בית שהוא מקדש שלעתיד שיקרא 
בית אז ויבא יעקב שלם בוי"ו שיחזרו העטרה ליושנה בסוד 
בראשית ברא-שית, שהם שש מעלות לכסא )מלכים א, י(.
מגלה עמוקות פרשת וישלח

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויצא

             

        
        

         
       

          
          

      
       

        
      

        

           
       

 
          

       
       

      
   

       












































המשך ביאור למס' מנחות ליום שלישי עמ' א



מה               
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˜ÚÈ ‡ˆiÂ∑ ּבנֹות ׁשרע ֹות  ׁשּבׁשביל  ֿ ידי על  «≈≈«¬…ְְְִִֵֶֶַָ

יׁשמעאל , אל  ע ׂשו  הל אביו, יצחק  ּבעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכנען
ע ׂשו  "וּירא  ּוכתיב : יעקב , ׁשל  ּבפר ׁשת ֹו הענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהפסיק 

הרא ׁשֹון  לענין חזר  ּומ ּׁשּגמר , וג ֹו'"  בר ∑iÂˆ‡.ּכי ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ«≈≈
ול ּמה  חרנה ", יעקב   וּיל" א ּלא  לכ ּתב  צרי היה  ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹלא 

ה ּמק ֹום  מן צ ּדיק  ׁשּיציאת  מ ּגיד  א ּלא  יציאת ֹו? ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהזּכיר 
ר ׁשם . ה ּוא ע ֹוׂשה  ה ֹוד ּה, ה ּוא  ּבעיר , ׁשה ּצּדיק  ׁשּבזמן ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

זיוּה, ּפנה  ה ֹוד ּה, ּפנה  מ ּׁשם , יצא  הדר ּה. ה ּוא  ֲִִִָָָָָָָָָָָָזיוּה,
וכן  הדר ּה. א)ּפנה  האמ ּור (רות ה ּמק ֹום ", מן "וּתצא  ְֲִֵֵֵַַָָָָָָָ

ור ּות  Á‰.ּבנעמי CÏiÂ∑ ללכת .לחרן יצא  ְְֳִָ«≈∆»»»ְֶֶָָָָָ

         

בע בע בע בע  מ מ מ מ אראראראר יעקב יעקב יעקב יעקב  י)ו ו ו ו צא צא צא צא  (כח, ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹֹ
ויאמר  אבימל עלי  יעמ ד  א  אמר: ב עה . ל אר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמ

זקנ לי  ע    לי  רבה )ה בעה  (מדרש ... ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ
אברה ולא  ,אבימל  ע רית מ כרת נמנע  ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעקב 

למר:  י ה בר  טע . ע רית רת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָויצחק 
ל  ז לבי ויצחק   אברה ל  דת עב י יס די  הב ל  ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָי
,לילת ב הרע  דחיית עיקר  עסק ויצחק   אברה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָֹיעקב .
נארה  הרע  מציא ת  עצ  א לד ה , יתנד  לא  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹהרע 
מ צחק  י מעאל, לצאת היה  יכ ל  מאברה לכ . תקְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָ

 ח זה  י  ,אבימל  ע רית רת    מ ע ו . –ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ
. לה יתנד  א  הרע  ְִֵֶֶֶַַָָֹאת

היינ לטב , בהפיכת הרע   זי עסק  יעקב  , מת ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹלע
למה ". מטת" היתה  לכ הרע . מציא ת  עצ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלילת
 מלחמ הרי  ,אבימל  ע רית יעקב  רת לא     ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמ

.אבימל ל ת מציא  עצ נגד  ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶהיא 
לברר ,"  מק ל  א ל"חר הל ה א  – חרנה " ל ו" : ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָזה

לטב .  להפכְְְָ

         

אמר  ב עה , ל אר מ בע .. "מ אר :מדר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאיתא 
 לי  ה בעה  ו אמר אבימל עלי  יעמד  א  ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ(יעקב )
בעה  ני  מחת מ הה  נמצאתי  ,זקנ לי  ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָע 
לאבימל  אברה ל ה ב עה  על־ידי  (הרי  ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָרת"
רת, בעה   מ  לאר י ראל ני  ניסת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנתע בה 
נת א ה  ( לאברה) ה "ה  ל "אמר מדר ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָָדאיתא 
 ני מחת מ הה  אני   י ח רצני , לי  ב ת ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָבע 

רת"). ז'
 חסיד ת) דרי  ה בא  ר) ה ה ' 'מ נת יר בְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֻ

: פני א בב ' ְְִֵַָמפר
 ק ח אז יה ע , עד   מאברה  הי רת "בעה  ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻא )
מ ה .  עמר קהת לוי  יעקב  יצחק   אברה , האר ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעי ר

 ב יע ה א    יעקב  י בע   ת ת ת ת וארררר נעז ז ז ז '''' לא  ויצחק  . ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹ
תינינ היא  ה ד מה  ה ב עה  ,ל אמר רק  , ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמחד

."ת א פר ואל ,תינינ הא  , ְְִֵֵֵֵֵַָָָמאבי
  סיח  אר  עד   אברה ב עת למר  י  וג" ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָב )
ה ה    יה ע   עד  יצחק  מ ב עת רת, ז' ְְְְִִִֵַַַַָָֻוע ג

לאר ה ניסה  את ע בה  יצחק  ב עת ,והינ רת", ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָז'
ע ד   ב יע י בע ,  א  ח ויעקב  , סנ נ נ נ נ ס ס ס ס ר .רררר ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

ב עה ", ל אר מ" בע ", מ אר יעקב  "וי א  ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונמצא ,
ל  עני (יצא א א א א ה ה ה ה ה א  נע  א  על־ידי ־זה  י   ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻֻֻֻ

ז'  לאר כניסה  ה א ה  הק מה  ב עה ") ל אר" ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻמ
ה "ל).  יר ה ב ' (לפי  אחד  ר  ניל־על־  א ְִִִֵֶַַַַָָָרת,
 חר  למעלי תא  חרנה " ויל"   לפר  י זה  י  ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָועל
 " נע ה   על־יד ה רה , לד  על רמז חרת,  ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמ
מי א א  רי ־ח ל אי" ז"ל תינר כמאמר ,"רי ְֲִִִֵֵֶֶַַַָח

רה ". תלמ ד  ְְֵֶַָע סק 
ה א  חרנה " ויל בע  מ אר יעקב  ("וי א  זה  פרְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ה ט  לפר סתירה  אינ למעלה ) מ מטה  ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלמעלי תא ,
לת  ל עני ה א  חרנה " ויל בע  מ אר יעקב  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ"וי א 

י :  למ ה ) ְְְִִַַָָ(מ מעלה 
חרת)  מ "חר") וחרת א ה  ל עני לפעל ר ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻה
   מק ,טפ "חר"  נמצאי א ר וקא   ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָה א 
להבהיר  ללל  צרי ולכ ו ע ד , לת ל עני ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹ
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מו              
ולא  ,"רי ח " ה א  הרי  ה רה ,  ע ק ר יה די  ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹא ר

ו ע ד . לת ל עני אצל ְְְְִִֶֶַָָָ
ננ תינפ "רק  אדמ "ר: וחמי  מ רי  קד ת ב ד  ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָכדברי 
לגלת  נמסר לא  תינ מנ אבל מלכי ת, ב ע ד  ְְְְְְְְֲִִִֵַָָָֹֻגלת
י ראל  לתרת ,לדתנ גע  מה  ל מלכי ת.. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻו ע ד 
 ואי , ע עלינ כפה   ה מי אי מנהגיו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמצתיו 

."דנ על ראי  פיה  ל ְְְְִֵֶַַַַָֹח 
יעקב "וי א  דר ה ר ד )  סעי) לעיל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכאמ ר
סתירה  אינ ה א ה , עני  ע ק ר "'ג בע  ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻמ אר
וקא  יו וגלת, ירידה  ל עני  זה ה ט ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלפר

ה א ה . עני לפעל  צרי  ְְְִִִַָָָָֹֻ
הרי ירידה , ל עני ה א  פטת  א י תר: ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹבעמק 
זה  ה ונה  יו מ ה : ויתירה  עליה , צר היא  ז ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹירידה 
ירידה , ז אי בר ל ת לאמי הרי  העליה , ביל ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהיא 
ת, מלאכה  א ר לעני מצינ ועל־דר עליה .  י ־אְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ
תר  אזלינ ולכ רה ", אסרה  מח בת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ"מלאכת

ה ח בה  כיו לבנת, מנת על ס תר  כמ ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָה ח בה ,
טב . ה א  פעל ה ע ה    אזי  לטבה , היא  ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָֹוה ונה 
 חרנה " ויל בע  מ אר יעקב  "ויצא  עני ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹועל־דר־זה 

יו ונה ונה ונה ונההההההרי ("ל), ה א ה  עני ביל היא  זה  ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
 פאפאפאפא זהזהזהזה  עני עני עני ה .אינ עני א ל עני א א  לת, ל עני  ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָָָָֻ

החרת  עני על רה  ד "חרנה ", לעני נגע  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־דר־זה 
סתירה  זה  אי ג),  סעי) ה רה  לד  על־ידי  ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָע ה 
וה לימ ת  הע י  ע ר וא רה , ,טפ ד "חרנה " ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהעני

וקא . חר ה א  ה רה  ְְְִַַָָָָדלימ ד 
אביו  ל ה  ל תרס "ו   המ ה באר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־דר
 מק רח ק  ת הי וקא   רח ק    למק ת א ְְְְִִֵֶַַָָָָלח 
,והינ .ל ה  ל האמ ית מעלת מתגלית ל ה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמ
 מבי רת, מעלת ל  י ל ה בית ת הי    אְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ
מעלת  לגת די    ל־מק מ ,' וכ וחסד ידע ,' כ ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָמ יג
העצמ ת, למעלתיו  ועד  ,לעמק ריל ,ת לאמי  ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָא

וקא . רח ק    למק  חל צר  ְְְְֵֶַָָָָֹי

             

    

חרנהחרנהחרנהחרנה::::  ל ל ל ל ו ו ו ו בע בע בע בע  מ מ מ מ אראראראר יעקב יעקב יעקב יעקב  ֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽו ו ו ו צא צא צא צא  ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
 זמ , ר ע ה    ק ה מ ציק  ציאת ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹמ יד 
,  מ יצא  .הדר ה א  , זיו ה א  , ד ה ה א  עיר, ֲִִִִֶַַָָָָָָָָה יק 

.הדר נה  , זיו נה  , ד ה רש"י)נה  ובפירוש י. .(כח, ֲִָָָָָָָָָָ
נה  ,  מ יצא  .הדר ה א  , זיו ה א  עיר, ה יק  זמְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָָ
מה  לא  . . ורבקה ? יצחק  הוי  הכא  . . הדר נה  , ְְְְֲִִִֵָָָָָָָָָָָֹזיו

." יקיצ ני  ל ת לזכ אחד  ציק  ל ת רבה זכ (מדרש ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
הפסוק) .על

אפר   אי ,דר ה לק ית ר"י  התיחס  א  מ ה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻה ה 
 ב מ עיר, ארנ ורבקה  צחק  ' וכ " זיו "נה  ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלמר

ק ה . זה  אי ה ט דרְְֵֶֶֶֶֶַָָ
והדר  זיו  ד ה ה ט, דר פר ה ר"י  למר  ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָוי

י בי על ה יק  ל ת פע עת ה היינ העיר, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻל
הרי ורבקה  ,בית וכלא  ס מא  היה  צחק  בהי ת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָהעיר.
צריכה  היתה  בפרט נימה ", מל ת ב דה  ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ"ל
 יע ה לא  הרי  היה , ס מא  יצחק  את ל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלה אר
ואי ־אפר  . הנהגת לת העיר ני  על יעקב  ל־ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

.והדר  וזיו  ד ה    ת ְְְֲִֵַַָָָָָלכ
ל  ת זכ על קאי  והדר" "זיו  ,דר ה לפי  ־איְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמה ־
ל  א ת ת זכ זה  ־כ כמ העיר, על ג ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָה יק 
הרי ק ה  לפי ־זה  העיר, על וה רכ ת ה ב ת ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָהה ע ת
 וצרי העיר. על ה יעה   ת זכ עיר ארנ ורבקה  ְְְְְְְֲִִִִִִִִַָָָָָָָיצחק 

. יקיצ לב ' אחד  ציק  זכ ת מה  אינ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלפר
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ÌB˜na ÚbÙiÂ∑, מק ֹום ּבאיזה  ה ּכת ּוב  הזּכיר  לא  «ƒ¿««»ְְִִֵֶַָָֹ

ה ּמֹור ּיה , הר  ה ּוא  אחר , ּבמק ֹום  ה ּנזּכר  ּבּמק ֹום  ְְִִֵֶַַַַַָָָָָא ּלא 
ּבֹו: כב )ׁשּנאמר  מרח ֹוק "(לעיל  ֿ ה ּמק ֹום  את  ."וּירא  ְֱֵֶֶֶַַַַָָ

ÚbÙiÂ∑ט"ז:)ּכמ ֹו ּביריח ֹו",(יהושע  יט)"ּופגע  "ּופגע (שם «ƒ¿«ְִִַַָָ
ּפר ׁשּו ור ּבֹותינּו כז)ּבד ּבׁשת ". ּכמ ֹו:(ברכות ּתפ ּלה , ל ׁשֹון ְְְְְְִֵֵֶַַָָ

ז) ּבי",(ירמיה ּתפ ּגע  ּתפ ּלת "ואל  יעקב  ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹ
 לל ּמד 'וּית ּפּלל ', ּכתב  ולא  ה ּכת ּוב  וׁשּנה  ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹערבית ,

הארץ , ל ֹו ה ּנׁשה 'ׁשּקפצה  'ּגיד  ּבפרק  ׁשּמפר ׁש ּכמ ֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
צא) ‰LÓM.(חולין ‡ŒÈk∑ וּיבא" לכ ּתב  ל ֹו היה  ƒ»«∆∆ְִַָָָֹֹ

ׁשּׁשקעה  מ ׁשמע  ה ּׁשמ ׁש", ֿ בא  "ּכי ׁשם ". וּילן ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָה ּׁשמ ׁש

LÓL‡יא  ÏÚ È‡ Ônz ˙e ‡˙‡a ÚÚÂ«¬«¿«¿»»«»¬≈«ƒ¿»
ÈÎLe È‰B„q‡ ÈeLÂ ‡˙‡ È‡Ó ÈÒe¿ƒ≈«¿≈«¿»¿«ƒƒ»ƒ¿ƒ

:‡e‰‰ ‡˙‡a¿«¿»«

 

   
    

    
    

   
  



מז               
ׁשם  ׁשּילין ּכדי ּבע ֹונת ּה, ׁשּלא  ּפתאם  הח ּמה  .ל ֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ÂÈ˙L‡Ó ÌNiÂ∑,לרא ׁשֹו סביב  מרזב  ּכמין ע ׂשאן «»∆¿«¬…»ְְְֲִִֵַָָָֹ
זֹו, עם  זֹו מריב ֹות  התחיל ּו רע ֹות . ח ּיֹות  מ ּפני ְְְִִִִִֵֵֶַָָׁשּירא 

א ֹומרת : וזאת זאת  רא ׁשֹו', את  צ ּדיק  יּניח  'עלי ְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ע ׂשאן מ ּיד  יּניח ', 'עלי ֲִִֶֶַַַָָָָָָָא ֹומרת :

ׂשם  א ׁשר  האבן את  "וּיּקח  ׁשּנאמר : וזה ּו אחת , ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאבן
‰‰e‡.מרא ׁשתיו" ÌB˜na kLiÂ∑, מע ּוט ל ׁשֹון ְֲַָֹ«ƒ¿««»«ְִ

ּבבית  ׁשּׁשּמׁש ׁשנים  י"ד  אבל  ׁשכב , מק ֹום  ְְֲִִֵֵֶַָָָָּבא ֹות ֹו
ּבּתֹורה  ע ֹוסק  ׁשהיה  ּבּלילה , ׁשכב  לא  .עבר  ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

             

   

מרא מרא מרא מרא תיותיותיותיו      ו ו ו ו      ק ק ק קהההה מאבני מאבני מאבני מאבני  ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽו ו ו ו ח ח ח ח  ָָָָֹֹ
רע ת ח ת מ ני  רא  , לרא סביב  מרזב  מי א כח,ע) ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

רש"י) ובפירוש יא.

והרי ? רא את רק  יעקב   י ה מ ע  :להבי  ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹצרי
לא  הח ת ה "ה   ח ל היה   א :ה ־נפ ְִִִֶַַַַַָָָָָָֹמ
להזק  רצה  לא   וא . רא את  י ה מ ע  , ה יק ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹי
אר  את    י ה לא  מ ע  מה בע , למעלה   יְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלנ

?  ַה
:ר ה ר על זה  לבאר  ְְְֵֵֶֶֶַַָוי

א ר  ,"ל וטב   רי א תאכל י   י "יגיע  תיב  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹה ה 

– פרנסה  התע ק ת ה רצה  האפ מבאר זה  ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹס ק 
למר: ." רא "יגיע  ולא  וקא , " י "יגיע  להי ת  ריְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹ
ידיו , רק  להי ת צריכה  ה רנסה  עניני  ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָההתע ק ת
להי ת   צריכי –  עלי ה ה ח ת היינ , הרא  וא ." י"ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אזי זה , אפ היא  דת עב כ ועב דה . רה   חי ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמ

."ל וטב   רי א" – ההצלחה  ְְְְֶַַַַַָָָֻמבטחת
ית   להקי על־מנת לחר יעקב  הל א ר ,ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹולכ
היה  –  רא את  י ה ,' וכ רנסה  עניני  ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלהתע ק 
עניני עסק  לל טרד  יהיה  ולא  מצת, תרה  רק  ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמ ח 

. ל ָָהע

        

וו אי כב ", "לא  נפ מסירת די  עד  יעקב  ל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹיגיעת
ביל  א א  ,לב צא על ה מירה  ביל היתה  ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹלא 
ל הע עניני  ה ד ה  ניצצת ירר , רייר ה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָעב דת

ל   מ ער להי ת צר ה זה  ביל ,לב בית   היְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
לפע לת  התנד  לב על להתר די  כב "), ("לא  מ ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹה

. רייר ה עב דת ֲֲִֵַַַַֹיעקב 

      ©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©
      ©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«

ÌÈ„ÈÂ ÌÈÏÚ∑ ּתח ּלה ועל ּוע ֹולים  לארץ , ח ּוצה  יֹוצאים  אין ּבארץ  ׁשּלּוּוה ּו מלאכים  יֹורדים , ּכ ֿ ואחר  …ƒ¿…¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
לל ּוֹות ֹו-לרקיע  לארץ  ח ּוצה  מלאכי .וירד ּו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ

dLÈÂיב  ‡Ú‡a ıÈÚ ‡ÓÏÒ ‡‰Â ÌÏÁÂ«¬«¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»«¿»

:da ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»¬ƒ≈

 

  
   

  
    
     
     
   

   
   

     
    

   
   

 
   

 

  
    

      

     

    
    
    

 
   

  
   

   
    
  

   
    

    


    
      

 
    

    

      

     
    
    
    
      

 
    

    



מח              

       §¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ
        ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´

   ̈¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«
ÂÈÏÚ v∑ל ׁשמר ֹו.Â˜ÁˆÈ È‰Ï‡∑ ּפי ֿ ֿ על  אף  ƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»ִַַ

ׁשמ ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשּיחד  ּבּמקרא  מצינּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא 
מ ּׁשּום  ּפל ֹוני' 'אלהי לכ ּתב  ּבח ּייהם  ה ּצּדיקים  ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַֹֹעל 

טו)ׁשּנאמר : יחד (איוב  ּכאן יאמין", לא  ּבקד ֹוׁשיו "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
והרי  ּבּבית  וכל ּוא  עיניו ׁשּכה ּו לפי יצחק , על  ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשמ ֹו

מ ּמּנּו ּפסק  הרע  ויצר  ּכּמת , ÈÏÚ‰.(תנחומא)ה ּוא  ÎL∑ ְִֵֵֶֶַַַָָ…≈»∆»
שם) יׂשראל (חולין ארץ  ּכל  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְִִֵֵֶֶַָָָָק ּפל 
לבניוּתח ּתיו, ליּכב ׁש נֹוחה  ׁשּתהא  ל ֹו ּכאר ּבע (רמז ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

אדם  ׁשל  מק ֹומ ֹו ׁשּזה  .)א ּמֹות , ְֶֶֶַָָ

             

     

אברהאברהאברהאברה אלהי אלהי אלהי אלהי  יהוהיהוהיהוהיהוה אני אני אני אני  ו ו ו ו אמראמראמראמר עליו עליו עליו עליו  נ נ נ נ ב ב ב ב  יהוהיהוהיהוהיהוה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֹֹוהוהוהוההההה ִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִַַַַֹֹֹֹ ֱֱֱֱָָָָֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ
יצחק יצחק יצחק יצחק  ואלהי ואלהי ואלהי ואלהי   יג )אבי אבי אבי אבי (כח, ִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָֹֹ

עיניו ,  ה לפי  יצחק , על  מ יחד  א . . – יצחק  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹואלקי 
. מ סק  הרע  ויצר מת, ה א  והרי  ית, (תנחומא.וכלא  ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הפסוק) על רש"י ובפירוש

 י ס מא  , ח מ  איר אנ הרי  לכא רה  , ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָותמ
. . עיניו   ה "לפי  למר נ וכיצד  ויצר־הרע , ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאו ת

?" מ סק  הרע  ִֵֶֶַַָָיצר
מ ני ה א  יצחק  נתע ר גלל ה ה  ה ה  ל מר,  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָוי
," א ל נ ע" ר"י  פר מרא ת", עיניו  כהי ו"ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
וה ה  לעב דה ־זרה , מקטירת מע נת  הי ע ו  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָת
היה  לא  מס מא  הרי  התע ר, ה מי   מהע א  ב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמ
מתע רת  עצמ ה  הי חזק , היה   א חזק , ל־  ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָהע

לס ל  יכל היה  לא  צחק  ה א ,  כ ה א ר א א  ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹמ ה .
רע " מרא ת  עיני "טה ר היה  י  לעב דה ־זרה ,  ע ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָרא ת
 די  עד  עב דה ־זרה , ל עני לס ל יכ ל היה  ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹולא 

עיניו ".   נתי"ְְִֵֵֶַָ
לס ל  יכ ל היה  א  מ ני  נבע  יצחק  ל נר ע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוכיו
נלה  עיניו    תי על־ידי ־זה  לכ עב דה ־זרה , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָלל
ה ית" ת "נז היה  ועל־ידי  רע , לרא ת ה כ ת  ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמ
יחד    מ רע ,   מק לה צא ת ה כ ת  מ ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנלה 

ח יו .  א עליו   מ את ְְֶַַַָָָָָה "ה 
ע מ רנל,   נח רי  הרה "ק  על מס ר זה  עיְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻ
החלב ! את ראה  לא  וה א  , " ע חלב  טע ת ל  י ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹה
" ע  חלב חלב  ה נה : ל י  על זאת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוהס יר

. אהר י ראל אי (לכ) ְִֵֵֵֵָָו

      §¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨
      §¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈

§©§¤«
zˆÙe∑ וכן" ּכמ ֹו .יפרץ "וחזק ּת, »«¿»ְְְְְִֵַָָֹ

              

     

וקדמה  ימה  פרצ , האר עפר  זרע "והיה  ה ס ק  ְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָעל
ונגה " יד )וצפנה  עד(כח,  זרע  יע" דר איתא  ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

'מקימי הוי : וקדמה '. ימה  פרצ' עה  ת א , האר ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָעפר
ל'" ח)מעפר פכ"ה , רבה  .(שמות ֵָָָ

‡‡יג  Ó‡Â È‰BÂlÚ „zÚÓ ÈÈ„ ‡˜È ‡‰Â¿»¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«¬»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡Â Ce‡ Ì‰‡c d‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»≈¿«¿»»»≈»≈¿ƒ¿»
:CÈÏÂ dpz‡ CÏ dÏÚ ÈL z‡ Èc ‡Ú‡«¿»ƒ«¿»≈¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»

„‡Ú‡יד  ‡ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ÔB‰ÈÂƒ¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡etˆÏe ‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÚÓÏ Û˜˙˙Â¿ƒ¿≈¿««¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»
‡Ú‡ ˙ÈÚÊ Ïk CÏÈ„a ÔeÎa˙ÈÂ ‡ÓB„Ïe¿»»¿ƒ¿»¿¿ƒ»…«¿¬««¿»

:CÈa ÏÈ„e¿ƒ¿»

 

     
      

       
       

      
      

     
 

     
    

    
    

      
   

  
     

   



מט               
 זרע "והיה  ה ס ק  ,דר ה דברי  נראה , ט ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָלפי 
א ר  א רה , א א  מה רכה , חלק  אינ ," האר ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעפר
ל  ה רכה  ח ל אז זה , פל למ ב  י ראל ני   יע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָי

."'ג פרצ"ְַָָ
" האר עפר  זרע "והיה  החסיד ת, ר על לבאר  ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוי

אדרה : א א  ירידה , על מרז ְְְִֵֵֶַַַַָָָאינ
 ד ה ' י הח 'א ר מב אר יד )ה ה  כח,  תנ ר) ל ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

לירידת  מרזת "'ג בע  מ אר יעקב  "ו צא  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹה רה 
וח מרי , מי    ת להתל  צב ח מ ק ר ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָה מה 

עמיק א ". לבירא  רמא  "מאיגרא  ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָהיא 
עלה . רצ היא  ז רידה  החסיד ת, תרת ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָמב אר

וע סקת    להתל י רדת ה מה  על־ידי  ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָוקא 
לדרגת  ה מה  ע לה  על־ידי ־זה  ה ה  , כלז לברר  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָע

.  ירידת  ד ק  מ מ י תר ְְְִִֵֶֶַָָעלי נת
 יע" וקא  ליעקב , ה "ה  ל רכת כ  ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזה
להעלת  ," האר ל"עפר ה מה  רד  ," האר לעפר  ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָזרע
לברת  זכה  היא  הרי  ח נת, הכי  ה רגת את  ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ
ועד מעלת. לי ־ב ל עלה  ,"'ג וקדמה  י ה  פרצ"ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ

דרש  איתא  " לפניה  ר ה ל"עלה  (אגדת זה  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ספס"ג ) ה יח בראשית  רא  ר יצא  . . ה "ה  ִִֶֶֶַַַַָָָָָָ"אמר

ר ה 'עלה  אמר מ יח , זה   ר . .  מ ֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָי צא 
."' ְִֵֶלפניה
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È˙ÈNÚŒÌ‡ L‡∑ ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש צ )'ּכי''אם ' .(גיטין ¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַ
CÏ Èzac∑ לאברהם ּׁשהבטח ּתי מה  ,ועלי לצר ּכ ƒ«¿ƒ»ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָ

ל ֹו: אמר ּתי ׁשּלא  לע ׂשו, ולא  הבטח ּתיו  ל זרע ֹו, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹעל 

ולא  ביצחק ", "ּכי א ּלא : זרע ',  ל יּקרא  יצחק  ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹ'ּכי
ה ּסמ ּוכים  ו'להם ' ו'ל ֹו' ,' ּו'ל 'לי', ּכל  וכן יצחק , ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּכל 
ׁשהרי  יֹוכיח , וזה  'על ', ל ׁשֹון מ ׁשּמׁשים  ּדּבּור , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַאצל 

לכן  קדם  ּדּבר  לא  יעקב  .עם  ֲִִֵֵֶַָֹֹֹ

             

מ אר־בע י צא  עקב  ה ליח ת, מילי  התחלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמ ד 
רק  (לא  ה ד ־ר־ה א  ל בטיח  – לחר ללכת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹדי 
אל   תי יב וה" (  א א  ,"'ג  ימר  ע ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָ"אנכי 
– יעקב  ל תפילת ועל־ר־זה  ה את", ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאדמה 
א א  ,"'ג מרני  ע די   קיאל "יהיה  רק  (לא   בְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

אבי ". ית אל  ל "ו ב י  ( ְְְִִֵֶַַָָ
והס ר: יא ר ר ְְְְִֵֵֶָָולכא רה ,

ל לע ת היא  ,ז ליח ת ל רת מ כלית יו ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמ
 עני את (בי תר) ההד ה  מהי  –  ני תח ירה  רְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָית
וח יב ת  ער ואיזה  ,"'ג  ל "ו ב י  ,"'ג  תי יב וה"ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
מילי ה ליח ת, ע לת דל לגי  מה ליח ת ליבה   ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָי
ירה  ל להי ת ה ד ־ר־ה א  וה אוה  ְְְֲִִַַַָָָָָָהרצ

!? ני תחְְִַ
מה ד ־  מק ל א ר ליעקב : נגע  היא  ה אלה  ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹועיקר
וה אוה  הרצ את למ א  נעלית, הכי  ליח ת ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָר־ה א 
 ויארי  ויב יתל – (חר)  ני תח ירה  ל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָלהי ת
,ז מ ליח ת הה בה   ע ק ר נדר") "ו ר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ(ועד 
מילי מא ר י תר נעלה  בר  י וכי  ," ל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ"ו ב י 

ה ד ־ר־ה א ?! רצ אוה  ה א  עניי ְְְְֲִִֶַַַָָָָה ליח ת
חלק  היא  מה ליח ת הה בה  למר,  צרי  רחְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל־

אינ) העלי נה  ה נה  ,היינ העלי נה , נה  עיקרי  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָועני
מ ב מעמד  ת הי  ע) , ל חס ־ו ,"חר" ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָאר
מא ד "), מא ד   האי  ויפר" עד  לימה ", מטת"ְְְְְִִִֵֶַַָָָ
 תי אב  אר אל "ב  האמי י ,  מ למק חזר ְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָא א )

..." ע ואהיה   לד למְְְְִֶֶֶַָ
פטת: מ ה  ְְִֶַַָָהה ראה 

והפצת  ה רה  הפצת ליח ת את למ א   צאי י ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָא ר
א חר" , מ ח צה  אי ל"ח צה " עד  ח צה , ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָה עינת
אר, אינ ה נה  לזור  י – " ל ע   מק ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹל
מ ב מעמד  נמצא  א ר  ) זה    מק , ל ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָחס ־ו
אל  ולב  ה ליח ת, מילי  את   לס  י ־א ,(' כ ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָנעלה 
 רצ ה א  חד ר פע לה  ע לה  כל היינ אביו , ְְְְְִֵֶַָָָָָָית
"ו ב י – אביו  ית אל ולב  ה ליח ת את  י ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלס
צדקנ מ יח  על־ידי  א לה  – אבי " ית אל  לְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ

 מה.(אבינ (ית מארצנ לינ ל ב  ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
 יו מ – האחר ר זה , רנ ד י תר דג מ זה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָועני
"דאלאי רק  (לא  "קיצי "דאלאי  ,"יצי ה ל ל" ְִִִִֶַַַַָָָָָֹבר
א א  נתר א  ,רנ ניא  מו "ח  כ "ק  בל ְְִִֵֶֶַָָֹלת"),
ע ירת  ע ד  עבר לאחרי  ," ריפ ה את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ"לצחצח 
ת ליח ח צה  ה עינת הפצת התע ק ת ל  ניְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָ
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נ              
– " ריפ ה "צחצח  את   בר  מ ס ,רנ ניא  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָל
אחרנה  הכי  ה ע לה  א א  נתרה  א  בו אי  ו אי  ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהרי 
"ו ב י ,צדקנ מ יח  ני  לק לת " לכ הכ  עמד" ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָל

אבי ". ית אל  לְִֵֶָָ
ְִָלהעיר:

להי ת  צריכה   ניהאחר ה לת רגעי    ט  וג ב ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמ
(ה ציאה  ח צה  וה עינת ה רה  הפצת ה ליח ת ְְְְֲֲִִַַַַַַַַָָָָָעב דת
נתינה  ה סירה  בתכלית וה לימ ת,  ק ה כל ("ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָל"חר

ניהאחר ה לת רגעי   מצאי  דעי א ־על־י  ,' ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָכ
."נגאלי ה "מ ד  , ְִִִֵַַָָמ

ה לת  רגעי   מצאי ה דיעה  לבד  ז לא  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואדרה :
להיפ א א  . . , ל חס ־ו מחלי ה  אינ  מ  ניְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאחר
העב דה  עניני  כל ' כ  מר ח ת ספת עלת –ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
על  ' כ דרי ה  ב ה  וה פה  לא לה , ה י יה  – ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ(לל
ה ליח ת, גמר   ס מ סיפה  ז ע לה   ידע ְְְְְְִִִֶַַַָָָָה א לה ),

. מ האחרנה  ה ע לה  הי  כ א א  ע ד , ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא 

         

יצחק יצחק יצחק יצחק  ל ל ל ל  טו )ולא ולא ולא ולא  כח, הי (רש"י לפר  הבטחה הבטחה הבטחה הבטחה י  ְְְְֹֹ ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ
לא  הבטח יו ), ל . . הבטח י  (מה  פעל .נאינאינאינאייהיה  ְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַֹֹ

נאמר י מעאל על   יג )הרי  כג , ה א ,(וירא  זרע י  ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
 חלק ביל זה  "טל לע ו  אמר ויעקב  ע ו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹפיטא 

ה )ערה " נ , ויחי רז"ל(רש"י ואמר א). יח, קידושי)" ע : ְְְַַַַָָָ

כתיב  . . אביו  את ר ה )י ב , ו (דברי לע ירה  י  ְְְִִִִֵֵֶָָָ
ריכי  מרי א  וי עיר. הר את נתי  ( מאברה)ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

 לזרע יצחק  "ועקדת יעקב יעקב יעקב יעקב למר לאפקיל ל ל ל  זר",   ה ְְְֲֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹ ְְִֵַַֹֹֹ
סתקצ "א)ע ו  או "ח הזק אדמו "ר   ערו שולח). ֵָ
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ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ‡Â∑ ּכזה קד ֹוׁש ּבמק ֹום  יׁשנּתי לא  ידע ּתי, .ׁשאם  ¿»…ƒ…»»¿ƒְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ
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ÌÈ‰Ï‡ ˙ÈaŒÌ‡ Èk∑ ּבׁשם אלעזר  ר ּבי אמר  ƒƒ≈¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשבע  ּבבאר  ע ֹומד  ה ּזה  'ה ּסּלם  זמרא : ּבן י ֹוסי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻר ּבי

ׁשּפּוע ֹו ׁשבע ואמצע  ׁשּבאר  ה ּמק ּדׁש', ּבית  ּכנגד  מ ּגיע  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבּגב ּול  ּבצפ ֹונּה, ויר ּוׁשלים  יה ּודה  ׁשל  ּבדר ֹומ ּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָע ֹומד 
נחלת  ׁשל  ּבּצפ ֹון היה  ֿ אל  ּובית  ּובנימין, יה ּודה  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
נמצא , יֹוסף . ּבני ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגב ּול  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבנימין
מ ּגיע  ֿ אל , ּבבית  ורא ׁשֹו ֿ ׁשבע  ּבבאר  ׁשרגליו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻס ּלם 
ר ּבֹותינּו ׁשאמר ּו ּוכל ּפי יר ּוׁשלים , נגד  ׁשּפּוע ֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאמצע 
מל ֹוני, לבית  ּבא  זה  'צ ּדיק  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשאמר 

ליר ּוׁשל  קרא ֹו יעקב  אמר ּו: וע ֹוד  לינה '? ּבלא  ים ויּפטר  ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹ
למדנּו ּומהיכן יר ּוׁשלים . ולא  היא  ל ּוז וזֹו ֿ אל , ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֹּבית 
לכאן, ּובא  ה ּמֹור ּיה  הר  ׁשּנעקר  אני א ֹומר  ּכן? ְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָל ֹומר 
ח ּלין', ּב'ׁשחיטת  האמ ּורה  הארץ  קפיצת  היא  ְְְֲִִִִִֶַַָָָָֻוזֹו
"וּיפ ּגע  וזה ּו: ֿ אל , ּבית  עד  לקראת ֹו ה ּמק ּדׁש ּבית  ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּבא 
ה ּמק ּדׁש, ּבית  על  יעקב  ּכׁשעבר  ּתאמר  ואם  ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹּבּמק ֹום ".

להת ּפּלל  ל ּביּה יהיב  לא  איה ּו ׁשם ? ע ּכב ֹו לא  ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹמ ּדּוע 
יע ּכב ּוה ּו? ה ּׁשמים  ּומן אב ֹותיו, ׁשהת ּפּלל ּו ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָּבּמק ֹום 
ה ּנׁשה '. 'ּגיד  ּבפרק  ּכדאמרינן אזל , חרן עד  ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָאיה ּו
אמר : לחרן, מטא  ּכי חרנה ".  וּיל" מ ֹוכיח : ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּוקרא 
ולא  אב ֹותי ּבֹו ׁשהת ּפּלל ּו מק ֹום  על  ׁשעבר ּתי ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹ'אפ ׁשר 
ֿ אל , ּבית  עד  וחזר  למה ּדר  ּדע ּתיּה יהב  ּבֹו'? ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָהת ּפּלל ּתי

הארץ  ל ֹו ליר ּוׁשלים,(וקפצה  אּלא לעי , הּסמּו הּוא זה לא אל , ּבית ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

קראּה: האלהים, עיר  ׁשהיתה ׁשם ׁשהתּפּלל "ועל  הּמֹור ּיה הר  והּוא אל ", ּבית ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ונעלה  "לכ ּו ּבסֹוטה: אמר ּו וכן  יצחק, ּבֹו ׁשהתּפּלל  הּׂשדה והּוא אברהם, ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבֹו

ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ׁשּקראֹו ּכיצחק ולא 'הר ', ׁשּקראֹו ּכאברהם לא ְְְְְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹוג ֹו'".

מד ּיק  ר ׁש"י  מּפר ּוׁש ּכאן  עד  ֿ אל , 'מה ∑BpŒ‰Ó‡.)ּבית ּתר ּגּום : ְִִֵֵֵַַָָֻ«»ְַַ
ּכמ ֹו ה ּוא , ּדבר  ׁשם  'דחיל ּו', הדין'. אתרא  ְְְְִִֵֵַָָָָּדחיל ּו

למל ּבׁשס ֹוכלתנּו. ‰ÌÈÓM.ּוכס ּו ÚL ‰ÊÂ∑ מק ֹום ְְְְְִָָ¿∆«««»»ƒְ
ׁשּבית  ּומדר ׁשֹו: ה ּׁשמימה , ּתפ ּלתם  לעל ֹות  ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָּתפ ּלה 

מעלה  ׁשל  מ ּטה ה ּמק ּדׁש ׁשל  ה ּמק ּדׁש ּבית  ּכנגד  .מכ ּון ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

ËLe˜a‡טז Ó‡Â dzMÓ ˜ÚÈ Úz‡Â¿ƒ¿««¬…ƒƒ¿≈«¬«¿¿»
‡Ï ‡‡Â ÔÈ„‰ ‡˙‡a ÈL ÈÈ„ ‡˜È (˙È‡)ƒ¿»»«¿»»≈¿«¿»»≈«¬»»

:Ú„È È˙ÈÂ‰¬≈ƒ¿»

ÈÏ˙יז ÔÈ„‰ ‡˙‡ eÏÈÁc ‰Ó Ó‡Â ÏÈÁ„e¿ƒ«¬«»¿ƒ«¿»»≈≈
ÔÓ da ‡ÂÚc ˙‡ ÔÈ‰l‡ ËBÈ„‰ ˙‡ ÔÈc≈¬«∆¿∆»≈¬«¿«¬»≈ƒ

:‡iÓL Ï˜ Úz ÔÈ„Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈¿«√≈¿«»
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     ©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´
      §©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«

    ©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²
  ¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«

      ©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À
       §¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤

  ¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿ
È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡∑ לי יׁשמר  אם  ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְִִִֹ

ׁשאמר  ּכמ ֹו ע ּמדי, להיֹות  ׁשהבטיחני ה ּלל ּו ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָהבטח ֹות 
"ע ּמ אנכי "וה ּנה  לי:∑ÈÓLe.לי: ׁשאמר  ּכמ ֹו ְִִִִֵָָֹ¿»«ƒְִֶַָ

" ּתל ֿ א ׁשר  ּבכל  ּוׁשמר ּתי".ÏÎ‡Ï ÌÁÏ ÈÏŒÔ˙Â∑ ְְְֲִֵֵֶַֹ¿»«ƒ∆∆∆¡…

ה ּוא  לחם , וה ּמב ּקׁש ," אעזב לא  "ּכי ׁשאמר : ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמ ֹו
וזרע ֹו נעזב  צ ּדיק  ראיתי "ולא  ׁשּנאמר : נעזב , ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹקר ּוי

ֿ לחם " לז)מב ּקׁש .(תהלים ְֶֶַָ

      §©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨§Ÿ̈²¦−
¥«Ÿ¦«

ÈzLÂ∑ֿ אל וה ׁשיבתי" לי: ׁשאמר  ּכמ ֹו ¿«¿ƒְֲִִִֶֶַַָֹ
אלמד ∑ÌBÏL.האדמה " ׁשּלא  החטא , מן ׁשלם  ֲָָָ¿»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

לבן  ÌÈ‰Ï‡Ï.מ ּדרכי ÈÏ '‰ ‰È‰Â∑ׁשמ ֹו ׁשּיח ּול  ְִֵַָָ¿»»ƒ≈…ƒְֶָ
ּכמ ֹו ּבזרעי, ּפס ּול  יּמצא  ׁשּלא  ס ֹוף , ועד  מ ּתח ּלה  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעלי

הבטיח  זֹו והבטחה  ," ל ֿ ּדּבר ּתי "א ׁשר  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאמר :
 ּולזרע לאלהים   ל "להיֹות  ׁשנאמר : ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹלאברהם ,

"יז)אחרי ּפסּול (.(לעיל  ׁשּום ּבֹו י ּמצא ׁשּלא מיחס זרע(. ְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֻ

         

ה א  יעקב  ל אביו  אבי , ית אל  ל ו ב י  עני  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוזה
 עני ה א  ," אלקי לי  ע ה  "צח ק    על  קרא  ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיצחק ,
ההעלמ ת  ירר מ ד  ע ה  למעלה  וה ענג ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָה ח ק 
יהיה  'ג  לאלקי לי  הוי ' והיה  תב ,  י מס . אלקי  ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹ
לאכ ל   לח לי  ונת" העב דה  על־ידי  ,והיינ , אלקי ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹית
העלאה   יקי ה עב דת עני ה א  "לל ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָבגד 
ת א   ו 'ג האב את ו ח  תב  מה   ה] ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהמ כה 
, רא על מ ו ק  ואחר־ ההעלאה , עני ה א  ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמ בה ,
לי הוי ' והיה  ה ילי  נע ה  אזי  ההמ כה ], עני ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָה א 

על־ידי  אמנ "ל. הוי '   ה ילי  עני ה א  , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאלקי
עב דת  עני ה א  אבי " ית אל  ל "ו ב י  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָהעב דה 
המ כת  עני ה א  ," אלקי "ית נע ה  ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹה בה ,
,והיינ ה ללי . מ בב    מעלה   י החד  יפי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָה
בחינת  מהע למ ת, למעלה  ת הי  ע הוי ',   ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָילי 
 נקרא  כ לע למ ת, כ ת ל  י   ל־מק מ ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָס בב ,
י ה עד   רטי ה  יפי מ מדריגת, ה  זה   וי ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָס בב ,
עב דת  על־ידי   אמנ לע למ ת. עדי  זה  ל  א ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָה ללי ,

העצמ ת. המ כת נע ה  ְְְֲַַַַַָָָָה בה 

Ècיח  ‡‡ ˙È ÈÒe ‡Ùˆa ˜ÚÈ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¬…¿«¿»¿ƒ»«¿»ƒ
‡ÁLÓ ˜È‡Â ‡Ó˜ d˙È ÈeLÂ È‰B„q‡ ÈeL«ƒƒ»ƒ¿«ƒ»«»»«¬ƒƒ¿»

:dLÈ ÏÚ«≈«

‡Ïיט  ˙Èa ‡e‰‰ ‡˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡˜e¿»»¿»¿«¿»«≈≈
:‡˙ÈÓ„˜a ‡z˜„ ‡ÓL ÊeÏ Ìe¿«¿»¿«¿»¿«¿≈»

ÓÈÓ‡כ  ‡‰È Ì‡ ÓÈÓÏ ÌÈ˜ ˜ÚÈ ÌÈi˜Â¿«ƒ«¬…¿»¿≈»ƒ¿≈≈¿»
‡‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Á‡a ÈphÈÂ ÈcÚÒa ÈÈ„«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ¬»

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ נ "יÌÁÏ(eÒÎe ÏÎÈÓÏ »≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈¿≈«¿
:LaÏÓÏ¿ƒ¿»

ÓÈÓ‡כא  ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙ÈÏ ÌÏLa e˙‡Â¿≈ƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»
:‡‰Ï‡Ï ÈÏ ÈÈ„«¿»ƒ≈»»

 

    
     

     
     
     

      

     
    

      
    
    
     

      
     
    
     
    

    



נב              

     §¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´
      ¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

˙‡f‰ Ô‡‰Â∑,"והאבן" ׁשל  זֹו וי"ו מפר ׁש ּכ ¿»∆∆«…ְְֶֶֶָָָָֹ
זאת  אע ׂשה  אני ואף  א ּלה  את  לי ּתע ׂשה  Ô‡‰Â.אם  ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ¿»∆∆

'B‚Â ‰vÓ ÈzÓN L‡ ˙‡f‰∑ אהי' ּכתר ּגּומ ֹו: «…¬∆«¿ƒ«≈»¿ְְֵֵַ

ארם , מ ּפּדן ּבׁשּוב ֹו ע ׂשה  וכן ה '', קדם  על ּה ְְֲֲֳִֵַַַַָָָָָפלח 
ֿ אל " ּבית  עלה  "ק ּום  ל ֹו: לה)ּכׁשאמר  ּנאמר (לקמן מה  , ְֱֲֵֵֵֶֶַַַָ

" נס עליה  וּיּס וג ֹו' מ ּצבה  יעקב  "וּיּצב  .ׁשם ? ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

        

חקא  ק ד א  רחא  (יעקב ) דחמא  גי הר, ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹֹואיתא 
אל   ל ו ב י  אמר ' כ י מיא    ס תראה  ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָגלתא 
בי ה לית בי  בי  תב  מה     וזה אבי . ְִִִִִֵֶֶַַַַָָית
בי ,  עמי ד ' א אמר , חני ה מח לת 'ג ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָבי 
(וכ ב אר  ה לת מד ' ה יבה  על אי  ז"ל תינר ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻואמר
בי נאמר זה  ועל חתנה '), רי  'ק נטרס  ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָארה 
מה  רעל־ , ל היא  ה יבה  ,היינ ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָה לית,
זה  פס ק  ה ה  י תר, בפרטת . ל ו ב י  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָתב 
חילה  למעלה . מ מ ה  בסדר מדריגת, ה  ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָח יב 
עב דת  עני ה א  ,לל בגד  לאכ ל  לח לי  ונת ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנאמר
היא  ה רה , על קאי   לח הרי  מצת, תרה   יקי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה
בגד מעי . ת רתות תב   מ נימי , מז ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָבחינת
ואחר־ . יפי מ  י לב  ה ה צת עני ה א  ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָלל

 ה אבי , ית אל  ל ו ב י  ה 'עלינאמר עב דת א  ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ז"ל  תינר מאמר , יקי ה מעב דת מעלה  ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָבה '

לי יכ  רי מ  יקיצ אי  מדי ע בה  עלי    מקְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ
רטי   מבאר העב דה , סדר באר לאחרי  ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלעמ ד .
ה א , וה דר העב דה . על־ידי   י ע מ מעלה  ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָההמ כ ת
 ג ה עכ יו  ה ה  , לאלקי לי  הוי ' והיה  נאמר ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹחילה 
הוי '   היה  איל הרי  הוי ',   על  מעלי  אלקי  ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
אלקי   ולכ המציא ת, ל מתלת היתה  אזי  ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹגילי ,
גילי , הוי '   יהיה  לעתיד ־לבא  אבל הוי ',   על  ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמעלי
 מ איר היינ ,ר מ ח ה  מ ציא  ה "ה   הְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ
. אלקי   נרק  מכ סה  ואינ , עצמ ה א   מ ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹהוי '
גילי . יהיה  הוי '   , לאלקי לי  הוי ' והיה  מר א  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹוזה
יהיה  מ בה  מ י  א ר ה את והאב"  י ממ ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואחר־
בר  אחרי  ,והיינ .' ה המ כה  הי  " אלקי ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹית
יפי מ  כ מ י אזי  פנימ ת, הוי ')  מ)  י ה  ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָנמ
ה א  זה  ' אלקי' ," אלקי "ית עני  ה י תר,  ְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹנעלי
וקא . ה בה  על־ידי   יעי מ ז להמ כה  מהוי '. ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלמעלה 

     

     ©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥¤«¤

ÂÈÏ‚ ˜ÚÈ ‡OiÂ∑, ללכת קל  ונע ׂשה  רגליו את  ל ּבֹו נׂשא  ּבׁשמירה , ׁשהבטח  ט ֹובה  ּבׂשֹורה  מ ּׁשּנת ּבּׂשר  «ƒ»«¬…«¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
ר ּבה ' ּב'ברא ׁשית  מפר ׁש ּכ. ְְִִֵַָָָֹ

      ©©º§§¦¥§¥´©¨¤À§¦¥º̈§¨³
      ¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦ ¦©§¥´©¦½©§−

    ̈«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬©§¥«
ÌÈ„Ú‰ e˜LÈ∑ הר ֹועים קצרה מ ׁשקים  ּבל ׁשֹון ּדּבר  וה ּמקרא  העדרים , .את  «¿»¬»ƒְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

‡‰Èכב  Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL Èc ‡„‰ ‡‡Â¿«¿»»»ƒ«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈
ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ dÏÚ ÁÏÙ»«¬«ƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpLÙ‡ ‡NÚ«¿»«¿¿ƒ≈√»»

(א  È‰BÏ‚ ˜ÚÈ ÏËe נ "יÈ‰BÏ‚È(ÏÊ‡Â ¿««¬…«¿ƒƒ¿ƒ«¬«
:‡ÁÈ„Ó Èa Ú‡Ï«¬«¿≈»ƒ¿»

Ïz˙‡ב  Ôn˙ ‡‰Â ‡Ï˜Á ‡È ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»≈»¿«¿»¿»«»¿»»
‡È‰‰ ‡Èa ÔÓ È‡ dÏÚ ÔÈÚ ÔÚc ÔÈ„Ú∆¿ƒ¿»¿«ƒ¬«¬≈ƒ≈»«ƒ
‡Óet ÏÚ ‡˙a ‡‡Â ‡i„Ú Ô˜LÓ«¿»¬»«»¿«¿»«¿»«»

:‡È„¿≈»

 

   
   

  
   

      
      
      

  
     

 
   

 
    

     

      
      
     
      

      
     

  



נג               

    §¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ
     ¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¤¨¤²¤

  ©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«
eÙÒ‡Â∑ ׁשהיתה לפי להאסף , היּו רגילים  ¿∆∆¿ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

ּגד ֹולה  ּומגנּדרין,∑eÏÏ‚Â.האבן ותר ּגּומ ֹו וג ֹוללין, ְֶֶָָ¿»¬ְְְְְְְִִַַ
ּובל ׁשֹון  עתיד  ּבל ׁשֹון לד ּבר  מ ׁשּתּנה  הוה  ל ׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּכל 

ועתיד עבר , היה  ּכבר  ּתמיד , ההוה  ּדבר  ׁשּכל  לפי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּומתיבין ∑eÈL‰Â.להיֹות  .ּתר ּגּומ ֹו: ְִ¿≈ƒְְִִַ

       ©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈
£¨«§

     ©´Ÿ¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−
̈¨«§

       ©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´
  ¦½¨−̈¦©«Ÿ

Ô‡v‰ŒÌÚ ‰‡a∑ותר ּגּומ ֹו ּבאל "ף , ה ּטעם  »»ƒ«…ְְֶַַַַָָ
ּבּבי"ת , למעלה , ה ּטעם  ּבאה ", "ורחל  ְְְְֵֵַַַַַַָָָָָ'אתיא '.

'אתת ' ל ׁשֹון ותר ּגּומ ֹו: וה ּׁשני 'ע ֹוׂשה ', ל ׁשֹון הרא ׁשֹון , ְְְְְִִֵַַַָָָ
.'ע ׂשתה ' ְָָ

       ©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
   ©§¬©−Ÿ§¬§«

ÏB„b ÌBi‰ „BÚ Ô‰∑, ר ֹובצים א ֹותם  ׁשראה  לפי ≈«»ְְִִֶָָָ
ע ֹוד . ירע ּו ולא  ה ּביתה  ה ּמקנה  לאסף  ׁשר ֹוצים  ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכסב ּור 
ׂשכירי  אם  ּכל ֹומר  ּגד ֹול ", ה ּיֹום  ע ֹוד  "הן להם : ְְִִֵֵֶַַַָָָאמר 

ה ּבהמ ֹות  ואם  ה ּיֹום , ּפע ּלת  ׁשּלמ ּתם  לא  א ּתם , ְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֻיֹום 
ֿ עת  "לא  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  אף  וג ֹו'ׁשּלכם , ה ּמקנה  "האסף  ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.(ב "ר)
      ©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½

      §¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ
ÏÎe ‡Ï∑ ּגד ֹולה ׁשהאבן לפי עתיד ∑eÏÏ‚Â.לה ׁשק ֹות , ל ׁשֹון ׁשה ּוא  לפי 'ויגנּדר ּון', מתר ּגם  .זה  …«ְְְְִֶֶֶַָָ¿»¬ְְְְְְִִִֶֶַָָֻ

      ¤−§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´
   §¨¦½¨¦¬Ÿ̈−¦«

È˙ג  ÔÈc‚Óe ‡i„Ú Ïk Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«»»¬»«»¿«¿¿ƒ»
‡Ú ˙È Ô˜LÓe ‡È„ ‡Óet ÏÚÓ ‡‡«¿»≈«»¿≈»«¿»»»»
‡È„ ‡Óet ÏÚ ‡‡ ˙È ÔÈÈ˙Óe¿ƒƒ»«¿»«»¿≈»

:d˙‡Ï¿«¿«

eÓ‡Âד  Ôez‡ ÔÓ ÈÁ‡ ˜ÚÈ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿«¬…««¿»««¬»
:‡Á‡ ÔÁÓ≈»»¬»¿»

BÁה  a ÔÏ ˙È ÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿«¿«¿»»»«»
:ÔÚ„È eÓ‡Â«¬»¿«¿»

Â‰‡ו ÌÏL eÓ‡Â dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»¿«¿»
:‡Ú ÌÚ ‡È˙‡ dza ÏÁ»≈¿«≈»¿»ƒ»»

LÎÓÏז ÔcÚ ‡Ï ÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ Ó‡Â«¬«»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¿«
:eÚ eÏÈf‡Â ‡Ú e˜L‡ ÈÚa¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿

Ïkח  ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú Ïek ‡Ï eÓ‡Â«¬»»ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
‡È„ ‡Óet ÏÚÓ ‡‡ ˙È Ôec‚ÈÂ ‡i„Ú¬»«»ƒ«¿¿»«¿»≈«»¿≈»

:‡Ú È˜LÂ¿«¿≈»»

ÌÚט  ˙˙‡ ÏÁÂ ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡e‰c „Ú«¿¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ
:‡È‰ ‡˙ÈÚ È‡ ‰e‡Ï Èc ‡Ú»»ƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

 

    
     

    

     
      

      

      
  



נד              

      ©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´
       ¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤
       ¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬

¦«
Ï‚iÂ ˜ÚÈ LbiÂ∑ ה ּפקק את  ׁשּמעביר  ּגד ֹול ּכאדם  ׁשּכח ֹו  לה ֹודיע צל ֹוחית , ּפי רבה)מעל  .(בראשית «ƒ««¬…«»∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

     ©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§
jiÂ∑ נכנסת ׁשאינּה ה ּקד ׁש ּבר ּוח  ׁשּצפה  לפי «≈¿¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ריקנּיֹות . ּבידים  ׁשּבא  לפי אחר : ּדבר  לקב ּורה . ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָע ּמֹו
נזמים  ּבידיו היּו א ּבא , אבי עבד  'אליעזר , ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאמר :
ׁשרדף  לפי ּכל ּום '. ּבידי אין ואני ּומג ּדנֹות , ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּוצמידים 

וה ּׂשיג ֹו, להרג ֹו, אחריו אביו ּבמצות  ע ׂשו ּבן ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָאליפז
אמר  יד ֹו. מ ׁש יצחק , ׁשל  ּבחיק ֹו אליפז ׁשּגדל  ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולפי
יעקב : ל ֹו אמר  א ּבא '? ׁשל  ל ּצּוּוי אע ׂשה  'מה  ֱֲִֶֶֶַַַַָָָֹל ֹו:

ּכּמת ' ח ׁשּוב  והעני ּׁשּבידי, מה  .'טל  ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

        ©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈
   ®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨

‡e‰ ‰È‡ ÈÁ‡ Èk∑:ּכמ ֹו לאביה , (לעילקר ֹוב  ƒ¬ƒ»ƒ»ְְִָָָ
לר ּמא ּות יג ) 'אם  ּומדר ׁשֹו: אנחנּו". אחים  ְְְֲֲִִִִַַָָָָ"אנׁשים 

ה ּוא , ּכׁשר  אדם  ואם  ּבר ּמא ּות , אחיו אני ּגם  ּבא , ְְֲִִִֵַַָָָָָָה ּוא 

ה ּכׁשרה ' אח ֹות ֹו רבקה , ּבן אני È‡Ï‰.ּגם  „bzÂ∑ ְְֲֲִִֵֶַַָָ««≈¿»ƒ»
ל ֹו(ב "ר) א ּלא  לה ּגיד  ל ּה היה  ולא  מתה , ׁשא ּמּה .לפי ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

      ©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨
    ¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®

    ©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤
B˙‡˜Ï ıiÂ∑(ב "ר),טע ּון ה ּוא  ממ ֹון ּכסב ּור , «»»ƒ¿»ְָָָ

טע ּונים  ּגמ ּלים  ּבע ׂשרה  לכאן ּבא  ה ּבית  עבד  .ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
˜aÁÈÂ∑ זה ּובים 'ׁשּמא  אמר : ּכל ּום , ע ּמֹו ראה  ּכׁשּלא  «¿«∆ְְְִִֶֶַָָָָֹ

ּבחיק ֹו' וה ּנם  LÈÂBÏ.(ב "ר)הביא  'ׁשּמא ∑˜ אמר : ְְִִֵֵָ«¿«∆ֶַָָ
ּבפיו' והם  הביא  ÔÏÏ.(ב "ר)מר ּגל ּיֹות  tÒÈÂ∑ ׁשּלא ְְְִִִֵֵַָ«¿«≈¿»»ֶֹ

אחיו  אנס  מ ּתֹו א ּלא  מ ּמּנּוּבא  ממ ֹונֹו .וׁשּנטל ּו ְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

        ©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−
 ¬Ÿ¤¨¦«

ÈNe ÈÓˆÚ C‡∑לאס ּפ לי אין מע ּתה  ««¿ƒ¿»ƒְְְִֵֵַָָ
ק ּורבה  מ ּפני א ּלא  ּכל ּום ,  ּביד ואין ה ֹואיל  ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָה ּביתה ,

ע ׂשה , וכן ימים  חד ׁש ּב לח ּנם ,אט ּפל  לא  זֹו ואף  ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
צאנֹו ר ֹועה  .ׁשהיה  ֶֶָָֹ

ÔÏי  ˙a ÏÁ ˙È ˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«»»
‡‰eÁ‡ ÔÏ„ ‡Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»¬»
ÏÚÓ ‡‡ ˙È c‚Â ˜ÚÈ ˜e dn‡„¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«»«¿»≈«
‡‰eÁ‡ ÔÏ„ ‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡È„ ‡Óet»¿≈»¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„¿ƒ≈

Îe‡:יא  dÏ˜ ˙È Ì‡Â ÏÁÏ ˜ÚÈ ˜Le¿««¬…¿»≈«¬≈»»≈¿»

„‡e‰יב  ‰Á‡  È‡ ÏÁÏ ˜ÚÈ ÈeÁÂ¿«ƒ«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»
˙‡ÈeÁÂ ˙Ë‰e ‡e‰ ‰˜  È‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«¿«ƒ«

:‰e‡Ï¿»»

aיג  ˜ÚÈ ÚÓL ˙È ÔÏ ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«»»»≈««¬…«
dÏ ˜ÈMÂ dÏ Ût‚Â d˙eÓc˜Ï Ë‰e d˙Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈¿«ƒ≈
Ïk ˙È ÔÏÏ ÈÚzL‡Â d˙ÈÏ dÏÚ‡Â¿«¬≈¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿»»»»

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈

‡zיד  ÈNe ÈÈ˜ Ìa ÔÏ dÏ Ó‡Â«¬«≈»»¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¿
:ÔÈÓBÈ ÁÈ dnÚ È˙ÈÂƒ≈ƒ≈¿«ƒ

 

    
      

     
     


     

    
     

    
    

       
   

     
     
     

  
    
     



נה               

      ©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
  ©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ ׁשאחי ּבׁשביל  'וכי ּתמ ּה: ל ׁשֹון ¬ƒ»ƒ«»ְְְִִִִֵֶַָ
ּתעבדני  'ותעבדני',∑Èz„ÚÂ.ח ּנם '?א ּתה , ּכמ ֹו ְִִֵַַַָָ«¬«¿«ƒְְְִֵַַ

ׁשהיא  ּתבה  ּכל  ּברא ׁשּה,וכן וי"ו ה ֹוסיף  עבר , ל ׁשֹון ְְְִֵֵֵֶָָָָָָֹ
לה ּבא  ה ּתבה  ה ֹופכת  .והיא  ְְִֵֶֶַַָָ

       §¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
̈¥«

          

רחל רחל רחל רחל  ההההטטטטהההה      ו ו ו ו לאהלאהלאהלאה ההההד ד ד ד להלהלהלה     (טז מבאר (כט, ְְְְְְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
הא ת  ד לה , (ה ' ה ינה  ספירת נגד  היא  אה  ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָחסיד ת,
ספירת  נגד  היא  ורחל הוי ')   ל הרא נה  ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָה "א 
 וזה .(  ה ל ה נה  ה "א  הא ת קטה , (ה ' ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהמלכ ת

ללב יעקב  מא)אמר לא,  י(לה . .  י עבד" ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
 וי מלכ ת. ינה  ל ה רר את עב דתי  פעלי  :" תינְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ל   תו מה  נתי ": "ה נת לב ה יב   ה , סי ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלה

ביתי . ע תה  מעב דה  ה א , מ י   זה  רר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָעל־ידי 

      §¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©¦©¬
©§¤«

˙Bk∑( קכג ּבג ֹורל ֹו(ב "ב  לעל ֹות  סב ּורה  ׁשהיתה  «ְְְֲֶַָָָָ
ּבנים  'ׁשני א ֹומרים : ה ּכל  ׁשהיּו ּובכתה , - ע ׂשו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשל 
וה ּקט ּנה  ל ּגד ֹול  ה ּגד ֹולה  ללבן, ּבנֹות  ּוׁשּתי ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָלרבקה 

ל ׁשֹון:∑‡z.ל ּקטן' ה ּפרצ ּוף , צ ּורת  מד )ה ּוא  (ישעיה ַָָ…«ְְַַַ
ּבלע "ז  קונפא "ס  ּבּׂשרד ", ה ּוא ∑Ó‡‰."יתארה ּו ְְֲֵֶֶַַַָ«¿∆

קלס ּתר  .זיו ְְִֵַ

     

     ©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©
   ̈¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«

ÌÈL ÚL E„Ú‡∑(ב "ר), אחדים ימים  הם  ∆¡»¿∆«»ƒֲִִֵָָ
ותדע  אחדים ", ימים  ע ּמֹו "ויׁשב ּת א ּמֹו: ל ֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשאמרה 
ּכימים  בעיניו "וּיהיּו ּכתיב : ׁשהרי ה ּוא , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּכן

‰pËw‰.אחדים " Eza ÏÁa∑ה ּלל ּו ה ּסימנים  ּכל  ֲִָ¿»≈ƒ¿«¿«»ִִַַָָָ
ל ֹו: אמר  ר ּמאי, ׁשה ּוא  ּבֹו יֹודע  ׁשהיה  לפי ְִֵֶֶַַַַָָָָָל ּמה ?

מן  אחרת , 'רחל  ּתאמר : וׁשּמא  ּברחל ",  אעבד"ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּתאמר : וׁשּמא  ,"ּבּת" ֿ ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְִֶַַַַָֹה ּׁשּוק '?
ּתלמ ּוד ֿ רחל '? ׁשמ ּה ואקרא  ׁשמ ּה, ללאה  ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ'אחליף 
ׁשהרי  ה ֹועיל , לא  ֿ כן ֿ ּפי ֿ על  ואף  "ה ּקט ּנה ", ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹל ֹומר :

.ר ּמה ּו ִָ

       ©´Ÿ¤¨À̈¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈
   §¦´©¥®§−̈¦¨¦«

ÈpÁÏÙ˙Âטו z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ˜ÚÈÏ ÔÏ Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז ‰‡Ï ‡˙a ÌeL Ôa ÔÈzz ÔÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ ‡zÚÊ¿∆¿»»≈

ÂÈ‡יז ‡ÈtL ˙Â‰ ÏÁÂ ÔÈ‡È ‰‡Ï ÈÈÚÂ¿≈≈≈»»¬»¿»≈¬««ƒ»¿≈»
:‡ÂÊÁ ‡È‡ÈÂ¿»¬»¿∆¿»

ÚLיח  CpÁÏÙ‡ Ó‡Â ÏÁ ˙È ˜ÚÈ ÌÁe¿≈«¬…»»≈«¬«∆¿¿ƒ»¿«
:‡zÚÊ Cza ÏÁa ÔÈL¿ƒ¿»≈¿«»¿∆¿»

d˙Èיט  Ôz‡cÓ CÏ d˙È Ôz‡c Ë ÔÏ Ó‡Â«¬«»»«¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«
:ÈnÚ Èz ÔÁ‡ ‚Ïƒ¿«»√»ƒƒƒ

 

    
    

     
      

     

     
     
     
    

    

      

      
     

  



נו              

       ©©«£Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´
   £¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«

      ©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−
  ̈¨®§¨−¨¥¤«¨

ÈÓÈ e‡ÏÓ∑,"ימי "מלא ּו וע ֹוד : א ּמי, לי ׁשאמרה  »¿»»ְְְִִִֶָָָָָ
ׁשבטים ? י"ב  אעמיד  ואימתי ׁשנה  פ "ד  ּבן אני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ׁשּבּקּלים  קל  והלא  אליה ", "ואב ֹואה  ׁשּנאמר : ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזה ּו
ּכן? א ֹומר  ּכאינֹו אמר  ּתֹולד ֹות  לה ֹוליד  .א ּלא  ְִֵֵֵֶַָָָָ

         

     אמראמראמראמר לד לד לד לד תתתת כא)להלהלהלהליד ליד ליד ליד  כט, ס (רש"י   ס לכא רה , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָ
האב ת  יו למר,  וי ה ניע ת. הפ היא  ז ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמירה 

. . ה ה   ל ע מעניני   לי מב  י קד"  הי ימיה ימיה ימיה ימיה "ל ל ל ל  ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

פכ"ג ) בר (תניא   אליה " "ואב אה  אבינ יעקב  ראה  לא  ,ְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֹ
ית "ולא  רועל־ לד ת. ה לדת מ בד  "אחר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ה עת  ע חטא  פ"א)פני  ח"ב  נבוכי מורה  .(ראה  ְְִֵֵֵֶַַַ

     ©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«

       ©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®
 ©¨−Ÿ¥¤«¨

      ©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬¦−
¦§¨«

     ©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥¨®©´Ÿ¤¤¨À̈
       ©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨

¦¦¨«¦
‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â ˜a È‰ÈÂ∑ לא ּבּלילה  אבל  «¿ƒ«…∆¿ƒ≈ƒ≈»ְֲַַָָֹ

ּוכ ׁשראתה  לרחל , סימנים  יעקב  ׁשּמסר  לפי לאה , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה 
ּתּכלם  'עכ ׁשו אמרה : לאה , ל ֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרחל 

סימנים  א ֹותן ל ּה ּומסרה  עמדה  יג )אח ֹותי'?! .(מגילה ְְֲִִִָָָָָָָ

      ©´Ÿ¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈
 ¦§¥¬©§¦¨«

      ©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ
     £¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

˙‡Ê ÚL ‡lÓ∑ ּבחטף נק ּוד  ׁשהרי ה ּוא , ּדב ּוק  «≈¿À«…ֲֲֵֶַָָָ
ּבׁשוא ( ה ּמׁשּתה ,)ּפר ּוׁש: ימי ׁשבעת  והן זאת , ׁשל  ׁשב ּוע  , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

ל ֹומר  אפ ׁשר  ואי קטן'. ּב'מ ֹועד  יר ּוׁשלמית  ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבגמרא 
ּבפ ּת"ח  ה ּׁשי"ן ליּנקד  צרי היה  ּכן ׁשאם  מ ּמׁש, ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשב ּוע 

קמץ ( ל ֹומר  ּכדכתיב :)ר ֹוצה זכר , ל ׁשֹון ׁשּׁשב ּוע  וע ֹוד  (דברים . ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

ׁשב ּוע טז) מ ׁשמע  אין  לפיכ ּתס ּפר ", ׁשב ּוע ֹות  ְְְְְִִִֵַַַָָָָ"ׁשבעה 
ּבלע "ז  שטיינ"א  ׁשבעה , zÂEÏ.א ּלא  ‰∑ ל ׁשֹון ְְִֶַַָָ¿ƒ¿»¿ְ

ל ׁשֹון ר ּבים , זה  אף  ונבלה ". "נרדה  "ונׂשרפה ". ּכמ ֹו: ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
וג ֹו' ונּתנה  ׁשבעת ∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ונּתן, לאחר  מ ּיד  ְְְְִִֵָ«∆…ְְִִַַַָ

ה ּמׁשּתה , נּׂשּואיה ימי לאחר  .ותעבד  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

BÂ‰Âכ  ÔÈL ÚL ÏÁa ˜ÚÈ ÁÏÙe¿««¬…¿»≈¿«¿ƒ«¬
:d˙È ÌÈÁ „k ÔÈÈÚÊ ÔÈÓBÈk È‰BÈÚ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿≈»«

‡Èכא  È˙z‡ ˙È ‰ ÔÏÏ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…¿»»«»ƒ¿ƒ¬≈
:d˙ÂÏ ÏBÚ‡Â ÈÁÏÙ ÈÓBÈ ˙ÈÓÏL‡«¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈¿»«

ÚÂ„כב  ‡˙‡ ÈL‡ Ïk ˙È ÔÏ LÎe¿«»»»»¬»≈«¿»«¬«
:‡ÈzLÓƒ¿¿»

ÏÈÚ‡Âכג  dz ‰‡Ï ˙È „e ‡LÓ ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»≈»¿«≈¿»≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d˙ÂÏ d˙È»«¿»≈¿«¿»«

ÏÏ‡‰כד  d˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙È dÏ ÔÏ ‰ÈÂƒ«»»«»ƒ¿»«¿≈¿≈»
:e‰Ó‡Ï dz¿«≈¿«¿

ÔÏÏכה  Ó‡Â ‰‡Ï ‡È‰ ‡‰Â ‡Ùˆ ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»«¬«¿»»
CÓÚ ˙ÈÁÏt ÏÁ ‡Ï‰ Èl z„Ú ‡„ ‰Ó»»¬«¿»ƒ¬»¿»≈¿»ƒƒ»

:Èa zwL ‡ÓÏe¿»««¿»ƒ

˙‡a‡כו ÔÈ„k „Ú˙‡ ‡Ï ÔÏ Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿¬≈¿≈¿«¿»»
:‡˙a Ì„˜ ‡zÚÊ ÔzÓÏ¿ƒ«¿∆¿»√»«¿»

c‡כז ˙È Û‡ CÏ ÔzÂ ‡„„ ‡˙ÚeL ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈL ÚL „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈÁ‡»√»ƒ



נז               

      ©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²
   ¤¨¥¬¦−¬§¦¨«

              

    

לא לא לא לא הההה::::  ל ל ל ל  אתאתאתאת־ ־ ־ ־ רחל רחל רחל רחל   ־ ־ ־ ־ ל ל ל ל     כח)ו ו ו ו (כט, ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
א  עד   ה רה  ל האב ת  מ ק הרי  ה יא , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻיד עה 

ועוד )ננה  ג  צה , פרשה  רבה  מ ר (בראשית היה   אי ־ וא , ְְִִֵֵָָָָֻ
ה או  על זה  עבר לכא רה  אחי ת, ב ' לי א  ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹליעקב 

תח " לא  ת אח אל יח)"וא ה  יח, רצ(אחרי  פרי ב . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
. יפ א ְִַַָכ ה 

פני ט זה  ה ה  ה ט, דר זה  למר  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָוי
ה צת  בע  את  לקי  צריכי האב ת  הי ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמ ־רה 
אחת  על יעבר על־ידי ־זה   א  א נח , ני  ה  ב תחְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹ
בר   בי מח  הי ה צת בע  הרי  ה רה . ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻמ צת

רק   עצמ על ל ק ה רה  מצת וח מרא ,מ ינא , ה ר ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
.מה  ריט  הי י ה ְִִִֵֵֶַַָמע ר

נח  ני   עצמ על ל  יגי וה  יני ה   : מ ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹויתירה 
ענ צינ  כמ מ ינא ,  ה  בי מח  הי , ד ־עצמ ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמ
מ בע אינ  א , וא אב  ד  מצות   ק א  על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיעקב 

לד )ה צת לז, וישב  תולדות. פרשת  סו רש"י (ראה    וא . ְְִִֵַַ

 יו , ד ־עצמ מ נח  ני   עצמ על ל  בי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹח
ה רה  מ צת י תר  רי חמ  הי מ ינא ,  ה  ב תחְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָ

. יחידי ה  רק   עצמ על לְְְִִִֶַַַַָָ
נח  ני   עצמ על ל ק מ ־רה  לפני    מצינ ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוה ה 
 ב צינ  כמ , רעה את  אי לרת א  ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹלה הר

ריתני " "ולה  ליעקב  כה )טע כט, ונמצא (פרשתנו  , ְְְְֲִִִִַַָָָָָֹ
מ ינא . האב ת בר  ב נתח רמ ה  ְְְְְִִִִִֶַָָָָָא ר

לרחל  הבטיח  עקב  יו למר  י ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל־י ־זה 
' וכ  ימני ה ל סר ועד  פרשתנו אנה , רש"י (ראה  ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

כה ) ע בר כט, היה  לא ה , רחל את נא  היה  לא   א ה ה  ,ְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ
פני יו מ נח , ני   עצמ על ל רמ ה  א ר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
נדחה  ה רה , מא רי  י תר חמ ר זה  א ר היה  ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמ ־רה 

רמ ה . א ר מ ני  תח " לא  ת אח אל "וא ה  ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹה או 
עמ ד ,ויג לרת א ' יחה  ה , חלק  לק טי ־יח ת ועי)ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
א וזלה , להה  את יעקב  דנא  זה  על יא ר ,ואיל 228ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אחי ת)  הי ה  ג. ֵֶַַָָ

             

     

לא לא לא לא הההה::::  ל ל ל ל  אתאתאתאת־ ־ ־ ־ רחל רחל רחל רחל   ־ ־ ־ ־ ל ל ל ל     כח)ו ו ו ו (כט, ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֽֽֽֽ
א  עד   ה רה  ל האב ת  מ ק הרי  ה יא , ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻיד עה 

ועוד )ננה  ג  צה , פרשה  רבה  מ ר (בראשית היה   אי ־ וא , ְְִִֵֵָָָָֻ
ה או  על זה  עבר לכא רה  אחי ת, ב ' לי א  ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹליעקב 

תח " לא  ת אח אל יח)"וא ה  יח, .(אחרי ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

מביא  לא  מקרא " ל ט" פר ר"י  מ ה  ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוה ה 
לא  ז אלה  מקרא , ל ט על־י  ב מ ,ז ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹאלה 

.ירלהז צר אי ועד  ְְְִֵֶֶַַָָָֹק ה ,
ת אח אל "וא ה  ל הא ר  טע ה ה  זה  לבאר  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָוי
נע ת  ה על־ידי ־זה  "לצרר", ה תב  א מר תח " ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלא 
את  רחל מסרה  יד־נ והי ת .לז ז ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָנא ת
 היה  לא  מקרא  ל ט על־י  לכ ללאה ,  ימני ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹה

הא ר. אִָָ
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Ôe‡ BÓL ‡˜zÂ∑:ּפר ׁשּו ז:)ר ּבֹותינּו (ברכות «ƒ¿»¿¿≈ְֵֵַ
ה ּבכ ֹורה  את  ׁשּמכר  חמי לבן ּבני ּבין מה  'רא ּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמרה :

ולא  עליו, ערער  ולא  ליֹוסף  מכר ּה לא  וזה  ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹֹֹֹליעקב ,
ה ּבֹור ' מן לה ֹוציא ֹו ׁשּבּקׁש א ּלא  עליו, ערער  ׁשּלא  .ע ֹוד  ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

       

מ ת  לקריאת  בטי ה מ ת קריאת י הפר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמצינ
בטי ה ל ה מ ת א ) ויעקב : יצחק   אברה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹה 'אב ת',
ה 'אב ת'; ל ה מ ת ־אימה ־ הא ה ת, על־ידי  נ ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָני
, קרא   ל  טע  ני  בטי מה אחד  כל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָב )
טע  ה נאמר א  ה 'אב ת', מ ת ־איְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמה ־

ררררמפמפמפמפ.'ג קרא   על רה , ְְְְֵַַָָָָָָָ
א ר    ה יד ע  :  ה עני לבאר  י הק זה  ב ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָוי
 מ כ ת  י" א א  עלמא ", "הס מה  אינ ל  ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיקרא
לה מה  מתיחס    ה אי א א  ה בר";  עצ אל  ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָל
ג  א  ד ק  עצמ "ה מה  הרי  , לעצמ ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָהיא 
 ה את להחי ת אה   י ־א לל",   נקראת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינ
מה מה  ה מ כת והח ת ,  ה מה  מק ר   ה"ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ

."  נרת היא    ה את ְְִִֵֶֶֶַַַָמח ה 
 י ,  הח ת המ כת  על־יד פא ,   ה עני  ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאמנ
ל  ההתק רת ללת על ה א   מ א ) חינת: 'ְְְְְִִֵֶֶַַָ
ה א   מ ב ) ,( אד  י ה   רועל־)   ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָה מה 
ער לפי   וג   כל רטי  צר בחינת גילי  ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָא 

אחד ). לכל  ה רטי    ה)ְְִֵֵֶֶַַָָָ
 זמ "כל נ י ה 'אב ת' בחינת א ר' 'תרה  מבאר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוה ה 
 והעני ללה . א א  אב ת רי ק אי ה ה  י  . אד ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹכל
ר  כל  אחריה  לבניה ירה  היא  ה 'אב ת' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָחינת
בטי ה ג  יקי ה מעלת חינת אר אבל . . ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָוד ר
חינת  לל  אי  אד ל  י . . לוי  מע ב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָרא
להי ת   צרי ה 'אב ת' חינת ־אימה ־ , א ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמדריגת

י ראל". נמ ת ל מק ר ר  ה  אד ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹכל
לבחינת  האב ת חינת י ההפר מ ה , ב ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוה
ג' ל ל האב ת, חינת א ר זה  רק  [לא  ה א   בטי ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹה
חינת  ־אימה ־ י ראל, מ ני  אחד  כל נ י ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאב ת,

בחינת ה   י ־א אחד  כל להי ת מ כרחת אינ  בטי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ה יו מ האב ת, היא ] זה  ה נה  א א  , ִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָבט
נ י האב ת חינת הרי  י ראל, נמ ת ל מק ר רְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ
חלק  ת להי העצמי  ענינ מ ד  יראל מ ני  אחד  ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָכל
ל   י מ  ללית חינה  וזהי  י ראל,  ע ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמ ללת
 היינ) י ראל  בטי ה חינת אבל י ראל; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָני 
התח ק ת  ה אה  חינה  היא  ( ה רטי  ה בט ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָחינת
אחד ל ל ה רטית דת ועב חינת והיא  י ראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָבני 

ְֶָואחד .
האב ת  מ ת י ההפר לבאר אפר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָועל־י ־זה 
כל  ללית המ כה   האב ת מ ת . בטי ה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָלמ ת
אה  ההמ כה  היינ  בטי ה מ ת מ ראל, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד 
אחד , ל ל ה רטית ת למה  התא רטי  צר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָבחינת
חינת  לפי  ההמ כה  התח ק ת  ענינ  א מ ת יו מְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
פרטי לי   טע  מה אחד  כל נאמר לכ , רטיי  ריְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוצ

ה א . דת ועב תלדר  תאי ְְְֲִַַַַָָה
הא ה ת: על־ידי   נקרא  בטי ה מ ת  ע ה    ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָוזה
עצ   ה לה לדת כ ת  לא אב  י ההפר ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָיד ע 

האב , מ י ת ה א   ה וההתח ק ת והתוהתוהתוהתתתתתמציא ת ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַַַַַַָָ
י חד עה  ת ה על־ידי  אה   אברי רטי  ל ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָר
לאחר     יניה ההפר ה א  (ועל־ר־זה   הא בטְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

היא   לה האב  ל ה נימית תר התק עצמית עצמית עצמית עצמית לד ; ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ
 ל א האגיל גיל גיל גיל ייייי תר, ל וה ירב  ה י ר י תר רג מ ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

ה ת), (ל  וא אב  בינה : חכמה   נקראי ולכ .( ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלה
ה ת), ל ה 'אב ' (חינת ה כל נק דת היא  חכמה  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָי 
ה ת), ל ' ה 'א)  פרטי אה  הה גה  היא  ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָבינה 
התח ק ת  , בטי לה נגע  א   ב מ ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ר־זה 

על  היתה  פטת  ני  לפרטי  בטי ת ה ה הא ־ידי  ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
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נט               
ל  ה מ ת קריאת   היתה  על־יד ולכ  ' כ ולאה  ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָרחל
לבחינת  י ראל ני  ל התח ק ת היינ , בטי ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָה

רטת. ְְִֵַָמדריגת
ארי ב ה ה מ ת טעמי  הלא  :להבי  צרי עדי  ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹאמנ
לבחינת ה מ ת ל  ת כ על  רי מ  אינ ,תנפרְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ
, א מ ת  קראי ה  עצמ  בטי ה ל  דת ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָועב
ראה  "י  זה :    רא להא ה ת  ה ה כ ת  י ־אְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

נאה ענייענייענייענייה ' י  ה ' מע  "י  ,"'וג יאהבני  ע ה  י  ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶַַַָָָָָָָָ
זה ?אנכיאנכיאנכיאנכי וכ צא  " ָָָָֹֹ ְִִִִֵֶַָֹֹ

על  נלמד   מ) ב רא   הרא   ר"י  מפר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָולכ
י מה   רא אמרה ,  תינר יר" :( בטי ה ניניניניל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָ

י ־א , להא רק  (לא  היא  ה כ ת היינ ,"' כ חמי  ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלב
.דת ועב חינת מ ד  זה    ה קרא   לה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָבעיקר)

      ©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ
     ¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−

¦§«

       ©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³
       ¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬
 ̈«¨§−¥¦«

ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰∑(ב "ר) נביא ֹות ׁשהא ּמה ֹות  לפי «««ƒ»∆ƒƒְְִִִֶָָ
ואר ּבע היּו, מ ּיעקב  יֹוצאים  ׁשבטים  ׁשי"ב  ויֹודע ֹות  ְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹ

עלי, ּפה  ּפתח ֹון ל ֹו אין 'מע ּתה  אמרה : יּׂשא , ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנׁשים 
ּבּבנים ' חלקי ּכל  נטל ּתי מי ∑ÔkŒÏÚ.ׁשהרי ּכל  ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«≈ִָ

מ ּלוי  ח ּוץ  ּבאכל ּוסין, מר ּבה  ֿ ּכן", "על  ּבֹו: ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֻֻׁשּנאמר 
היה  ּבהם ׁשהאר ֹון ÈÂÏ.מכ ּלה  BÓL ‡˜∑ ּבכ ּלם ְֶֶֶַָָָָָ»»¿≈ƒְָֻ

"וּתקרא ", קראה (ּכתיב  "קרא ",)ׁשהיא ּבֹו: ּכתב  וזה  , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשלח  ר ּבה , ה ּדברים " ּב"א ּלה  א ּגדה  מדר ׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ל ֹוה ּקד ֹוׁש וקרא  לפניו, והביא ֹו ּגבריאל  ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּלּוה ּו ׁשם  ועל  ּכה ּנה , מ ּתנֹות  כ "ד  ל ֹו ונתן זה  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשם 

לוי  קרא ֹו .ּבמ ּתנֹות , ְְִֵַָָ

      ©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´
      ¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−§¨®©©«£−Ÿ¦¤«¤

‰„B‡ ÌÚt‰∑ לה ֹוד ֹות לי יׁש מע ּתה  מחלקי, י ֹותר  .ׁשּנטל ּתי «««∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

       ©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−
     ©«£Ÿ¨®©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦

 ¥¨¬¨«Ÿ¦
d˙Á‡a ÏÁ ‡p˜zÂ∑. ה ּטֹובים ּבמע ׂשיה  ק ּנאה  «¿«≈»≈«¬…»ְְֲִִֶַַָָ

לבנים ' זכתה  לא  מ ּמּני, ׁשּצדקה  'א ּלּולי .(ב "ר)אמרה : ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹ
ÈlŒ‰‰∑,לא ּמ אבי ע ׂשה  ּכ הת ּפּלל 'וכי והלא  »»ƒְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

‡ÈÎ.עליה '?! ‰˙Ó∑ ּבנים ל ֹו ׁשאין למי מ ּכאן ֶָָ≈»»…ƒְִִִֵֶָָ
.(ב "ר)ּכּמת ׁשח ׁשּוב  ֵֶַָ

     ©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ
   ̈½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

˙Á˙‰∑?'אני ּבמק ֹומ ֹו CnÓ.'וכי ÚÓŒL‡∑ ¬««ְְֲִִִ¬∆»«ƒ≈
א ּבא  ּכא ּבא , איני אני ּכא ּבא , ׁשאע ׂשה  אמר ּת ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ'א ּת

מנע  מ ּמ ּבנים , לי יׁש אני ּבנים , ל ֹו היּו ולא לא  ְֲִִִִִֵֵַָָָָֹֹ
.מ ּמּני' ִִֶ

‡Èלג  ˙Ó‡Â a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¬≈
ÈÏ ‰ÈÂ ‡‡ ‡˙‡ÈN È‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»¿»¬≈¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ

:ÔBÚÓL dÓL ˙˜e ÔÈc ˙È Û‡«»≈¿«¿≈ƒ¿

‰„‡לד  ˙Ó‡Â a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‡˙Ïz dÏ ˙È„ÈÏÈ È‡ ÈÏÚ ÈÏ aÁ˙È ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈¿»»

:ÈÂÏ dÓL ‡˜ Ôk ÏÚ ÔÈ¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

‰„‡לה  ˙Ó‡Â a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‰„e‰È dÓL ˙˜ Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡ÓÊƒ¿»∆√»¿»«≈¿«¿≈¿»

:„ÏÈÓlÓ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿≈«

Èp˜Â‡˙א  ˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï È‡ ÏÁ ˙ÊÁÂ«¬«»≈¬≈»¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«
ÔÈ ÈÏ ‰ ˜ÚÈÏ ˙Ó‡Â d˙Á‡a ÏÁ»≈«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ¿ƒ

:‡‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈»¬»

ÈpÓב  ‡‰ Ó‡Â ÏÁa ˜ÚÈ„ ‡Ê‚e ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈«¬«»ƒƒ
ÚÓ Èc ÔÈÚz ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡«¿«¿»¬»ƒ√»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

:ÔÈÚÓ„ ‡„ÏÂ CÈpÓƒƒ«¿»ƒ¿ƒ



ס              

      ©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
   ©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

ÈkaŒÏÚ∑'אר ּבי 'ואנא  a‡Â‰.ּכתר ּגּומ ֹו: «ƒ¿«ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆
ÈÎ‡ŒÌ‚∑היּו אברהם  זקנ' ל ֹו: אמרה  'ּגם '? מה ּו «»…ƒְְְְֵַַַָָָָָ

ל ּה: אמר  ׂשרה '. ּכנגד  מתניו וחגר  מהגר , ּבנים  ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָל ֹו

ה ּדבר  'אם  ל ֹו: אמרה  לבית ּה'. צרת ּה הכניסה  ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָ'זקנּתי
אמתי"' "ה ּנה  מע ּכב  pnÓ‰.ה ּזה  ÈÎ‡ Ì‚ ‰a‡Â∑ ְֲִִֵֵֶַַָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»

.ּכׂשרה  ְָָ

     ©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨
©«£«Ÿ

    ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«

       ©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−
    ¥®©¥²¨«§¨¬§−¨«

ÌÈ‰Ï‡ Èpc∑ וח ּיבני .(ב "ר)וזּכני ּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

       ©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®¥¬¥¦−
§©«£«Ÿ

     ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
   ©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ∑ּפר ׁשֹו סר ּוק  ּבן מנחם  «¿≈¡…ƒְְֵֵֶַָ
ּפתיל ",ּבּמח ּב "צמיד  ה ּמק ֹום רת  מאת  'ח ּבּורים  ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

מפר ׁשֹו ואני ל ּבנים '. לזּכֹות  אח ֹותי עם  ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָנתח ּבר ּתי
ּפציר ֹות  והפצר ּתי נתע ּקׁשּתי ּופתל ּתל ", "ע ּקׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַֹל ׁשֹון

לאח ֹותי  ׁשוה  להיֹות  ל ּמק ֹום , הר ּבה  Ìb.ונפ ּתּולים  ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ«

ÈzÏÎÈ∑ ל ׁשֹון ּתר ּגם  וא ּונקל ֹוס  ידי. על  הס ּכים  »…¿ƒְְְְְְִִִִֵַָ
החביב ֹות  ּבּקׁשֹות  נפ ּתל ּתי", אלהים  "נפ ּתּולי ְְְְֱֲִִִִִֵַַַַָָֹּתפ ּלה :

ּכאח ֹותי  ונתע ּתר ּתי נתק ּבל ּתי ∑ÈzÏzÙ.לפניו ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָƒ¿«¿ƒ
ּבל ׁשֹון  ר ּבים  יׁש א ּגדה  ּומדר ׁשי ּתפ ּלתי, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנתק ּבלה 

.נֹוטריק ֹון  ְִ

      ©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´
    ¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

     ©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ¥«
‰tÏÊ „ÏzÂ∑, מ ּזל ּפה ח ּוץ  'הריֹון' נאמר : ּבכ ּלן «≈∆ƒ¿»ְְֱִִֵֶַָָָֻ

הריֹון  ואין ּבׁשנים , ותינקת  מ ּכּלן ּבח ּורה  ׁשהיתה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלפי
ׁשּלא  ללאה , לבן נתנּה ליעקב  לר ּמֹות  ּוכדי ּבּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנּכר 

ׁשפחה  ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה , את  ל ֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיבין
ל ּקט ּנה  וה ּקט ּנה  ל ּגד ֹולה  .ה ּגד ֹולה  ְְְְְַַַַַַָָָָ

      ©¬Ÿ¤¥−̈¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«

ÈÏ˙e„ג  d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï È˙Ó‡ ‡‰ ˙Ó‡Â«¬∆∆»«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
:dpÓ ‡‡ Û‡ Èa˙‡Â Èa‡ ‡‡Â«¬»¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

ÏÚÂד  ez‡Ï d˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿¿«
:˜ÚÈ d˙ÂÏ¿»««¬…

a:ה  ˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

‰ÈÂו È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èpc ÏÁ ˙Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙˜ Ôk ÏÚ a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„ÏÁז ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:˜ÚÈÏ ÔÈz a»ƒ¿»¿«¬…

È˙epÁ˙‡aח  È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ ˙Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ dÓL ˙˜e ÈÏ È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

È˙ט  ˙„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez‡Ï ˜ÚÈÏ d˙È ˙‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

a:י  ˜ÚÈÏ ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»¿«¬…»

b„:יא  dÓL ˙È ˙˜e „‚ ‡˙‡ ‰‡Ï ˙Ó‡Â«¬∆∆≈»¬»»¿«»¿≈»

 

               



סי               
„‚ ‡a∑:ּכמ ֹו ט ֹוב , מ ּזל  ע "ב )ּבא  סז ּגדי (שבת 'ּגד  »»ְְִַַָָ

לא ' ל ֹו:וס ּנּוק  וד ֹומה  סה). ׁשלחן".(ישעיה ל ּגד  "הערכים  ְְְְִִֶַַָָָֹֻ
ּכמ ֹו: מה ּול , ׁשּנֹולד  א ּגדה  ד )ּומדר ׁש אילנא ",(דניאל  "ּגּדּו ְְִִֶַַַָָָָָֹ

ל ּמה  אחר : ּדבר  אחת . ּתבה  ּנכ ּתב  מה  על  ידע ּתי ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹולא 
ּכׁשּבאת  ּבי" "ּבגד ּת ּכמ ֹו ּבגד ? אחת , ּתבה  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָנקראת 

נע ּורים  ּבא ׁשת  ׁשּבגד  ּכאיׁש ׁשפחתי, .אל  ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

      ©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

      ©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬
 ¤§−¨¥«

     

     ©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ
      ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸

     ¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«
ÌÈhÁŒÈˆ˜ ÈÓÈa∑, ׁשבטים ׁשל  ׁשבחן לה ּגיד  ƒ≈¿ƒƒƒְְְִִִֶַָָ

ח ּטים  להביא  ּבגזל  יד ֹו ּפׁשט  ולא  היה , ה ּקציר  ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשעת 
ּבֹו מק ּפיד  אדם  ׁשאין ההפקר  ּדבר  א ּלא  .ּוׂשע ֹורים , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ÌÈ‡„ec∑(צט ּובל ׁשֹון (סנהדרין ה ּוא , ע ׂשב  ׁשיגלי. »ƒְְִִֵֵֶ
יסמי"ן  .יׁשמעאל  ְִֵָ

      ©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬
       ¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

   ©−©«¨¥¬§¥«
Èa È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ∑ ולע ׂשֹות ּבתמיהה : ¿»«««∆»≈¿ƒְְֲִִַָ

'ותסבין' ותר ּגּומ ֹו ּבני? ּדּודאי את  ּגם  ליּקח  זאת , .ע ֹוד  ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
‰ÏÈl‰ CnÚ kLÈ ÔÎÏ∑ לילה ׁשכיבת  היתה  ׁשּלי »≈ƒ¿«ƒ»««¿»ְְְִִֶַַָָָ

ׁשּזלזלה  ּולפי .ּבנ ּדּודאי ּתחת  , ל נֹותנּה ואני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָזֹו
ע ּמֹו לה ּקבר  זכתה  לא  ה ּצּדיק , ל "א)ּבמ ׁשּכב  .(נדה ְְְְִִִִֵַַַָָָֹ

     ©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈
       ¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ ¨´Ÿ§©§¦½

     §«¨¥−§¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«
EÈzÎN ÎN∑ׂשכר ּה לרחל  ‰e‡.נת ּתי ‰ÏÈla∑ס ּיע ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ יּׂששכר ה ּקד ֹוׁש מ ּׁשם  .(ב "ר)ׁשּיצא  »…¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ְִִִֶַָָָָָָָ

      ©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬
£¦¦«

‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ∑ מתא ּוה ׁשבטים ׁשהיתה  להר ּבֹות  .ּומח ּזרת  «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

ÔÈzיב  a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»
:˜ÚÈÏ¿«¬…

ÔÎיג  È‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLz ‰‡Ï ˙Ó‡Â«¬∆∆≈»À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈
:L‡ dÓL ˙È ˙˜e ‡iL ÈpÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈»≈

ÁkL‡Âיד  ÔÈhÁ „ˆÁ ÈÓBÈa Ôe‡ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿≈¬«ƒƒ¿«¿«
dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â ‡Ï˜Áa ÔÈÁeÈ«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈
ÈÁeiÓ ÈÏ ÔÚÎ È‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ ˙Ó‡Â«¬∆∆»≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈcƒ¿ƒ

ÈÏÚaטו ˙È z„c ÈÚÊ‰ dÏ ˙Ó‡Â«¬∆∆««¿≈ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
ÏÁ ˙Ó‡Â Èc ÈÁeÈ ˙È Û‡ ÔÈq˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈
ÈÁeÈ ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ekLÈ ÔÎa¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ„ƒ¿ƒ

(טז ‡˙‡Â נ "יÏÚÂ(‡LÓa ‡Ï˜Á ÔÓ ˜ÚÈ «¬»¿««¬…ƒ«¿»¿«¿»
ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙Ó‡Â d˙eÓc˜Ï ‰‡Ï ˙˜Ùe¿»«≈»¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈
ÈÎLe Èc ÈÁeÈa CÈz‚‡ ‚ÈÓ È‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚƒ«¿≈¿»

ÈÏÈÂ„˙יז ˙‡ÈcÚÂ ‰‡Ïc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿«ƒ«ƒƒ«
:‡LÈÓÁ a ˜ÚÈÏ¿«¬…«¬ƒ»

 

 
     
      

      
      

  

     
    

   



סב              

     ©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦
    ¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

     ©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ

       ©´Ÿ¤¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
      ¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬

 ¤§−§ª«
BË „Ê∑ּכתר ּגּומ ֹו.ÈÏaÊÈ∑ ע ּקר ּתהא  לא  'מע ּתה  מד ֹור , ּבית  ּבלע "ז. הורבריי"א  זב ּול , ּבית  ל ׁשֹון ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹ

נׁשיו' ּכל  ּכנגד  ּבנים  לי ׁשּיׁש ע ּמי, א ּלא  .ּדירת ֹו ְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

     §©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«
‰Èc∑,' ה ּׁשפח ֹות ּכאחת  אח ֹותי רחל  ּתהא  לא  זכר , זה  'אם  ּבעצמ ּה: ּדין לאה  ׁשּדנה  ר ּבֹותינּו, ּפר ׁשּו ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לנקבה   ונהפ עליו ס )והת ּפּללה  .(ברכות ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָ

     ©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½
 ©¦§©−¤©§¨«

ÏÁŒ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ kÊiÂ∑(ב "ר) ׁשּמסרה ל ּה זכר  «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ְֶַָָָָ
ּבג ֹורל ֹו ּתעלה  ׁשּלא  מצרה  וׁשהיתה  לאח ֹות ּה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹסימניה 
ּבנים . ל ּה ׁשאין לפי יעקב , יגר ׁשּנה  ׁשּמא  ע ׂשו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשל 

ל ּה ׁשאין ּכׁשּׁשמע  ּבל ּבֹו עלה  ּכ הר ׁשע  ע ׂשו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָואף 
חלה , ׁשּלא  ּכבט  'האדמ ֹון ה ּפּיט : ׁשיּסד  ה ּוא  ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבנים ,

ונת ּבהלה ' ל ֹו לקח ּתּה .צבה  ְְְְֲִַַָָָָ

      ©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤
¤§¨¦«

ÛÒ‡∑, ּתראה ׁשּלא  ּבמק ֹום  (ישעיה וכן:הכניס ּה »«ְְְִִֵֵֶֶָָָֹ
חר ּפתנּו",ד ) ט)"אסף  ה ּביתה ",(שמות יאסף  (יואל"ולא  ְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
נגהם ",ד ) ס )"אספ ּו לא (ישעיה יאסף ", לא   וירח" ְְִֵֵֵֵָָָָֹֹ

והיּו∑È˙tÁ.יּטמן  עקרה , ׁשאני לחר ּפה  ׁשהייתי ִֵָ∆¿»ƒְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָ

וא ּגדה : הר ׁשע . ע ׂשו ׁשל  לחלק ֹו ׁשאעלה  עלי ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָא ֹומרים 
סרח ֹונּה, לתל ֹות  ּבמי ל ּה אין ּבן, לא ּׁשה  ׁשאין זמן ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל 
מי  .ּבנ זה ? ּכלי ׁשבר  מי ּבֹו: ּתֹולה  ּבן, ל ּה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמ ּׁשּיׁש

ּבנ א ּלּו? ּתאנים  .אכל  ְְִִֵֵַָ

       ©¦§¨¤§²¥−¥®ŸŸ¥§Ÿ̈²¦−¥¬
©¥«

Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ∑ ּבנב ּואה היתה  יֹודעת  …≈ƒ≈«≈ְְִַַָָָ
ׁשבטים . ע ׂשר  ׁשנים  א ּלא  להעמיד  עתיד  יעקב  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

יהא  להעמיד , עתיד  ׁשה ּוא  ׁשא ֹות ֹו רצ ֹון 'יהי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָאמרה :
אחר  ּבן על  א ּלא  הת ּפּללה  לא   לכ .מ ּמּני'. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

‡È˙Óיח  ˙È‰Èc È‚‡ ÈÈ ‰È ‰‡Ï ˙Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ
:Î˘NÈ dÓL ˙˜e ÈÏÚÏ¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ»»

È˙ÈLיט  a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ««ƒ«
:˜ÚÈÏ¿«¬…

‰„‡כ  Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ‰È ‰‡Ï ˙Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È‡ È˙ÂÏ ÈÏÚc dB„Ó È‰È ‡ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ

:ÔeÏÊ dÓL ˙È ˙˜e ÔÈ ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dÓLכא  ˙È ˙˜e ‡za ˙„ÈÏÈ Ôk ˙e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰Ècƒ»

ˆd˙BÏכב  ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ„ ‡Îec ÏÚÂ¿«¿»»¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«
:ÈecÚ dÏ ‰ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««ƒ

È˙כג  ÈÈ Lk ˙Ó‡Â a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁƒƒ

ÈÏכד  ÈÈ ÛÒBÈ ÓÈÓÏ ÛÒBÈ dÓL ˙È ˙˜e¿«»¿≈≈¿≈»≈¿»ƒ
:ÔÁ‡ a«»√»

 

     
    

     
     

    
    



סג               
       

סססס י י י י  מ מ מ מ אתאתאתאת כד )ו ו ו ו קרא קרא קרא קרא  מי(ל, ל לעיל ר ר"י  ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
 הי ,וד יה דה  והינ ,סיכל א מרה  " "על  ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֻאמר
בעי מ י תר  הי  ס י ני  הרי  וק ה , . אל  י מ ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָי תר

." ס י"   לקריאת  טעמי ני  ה ה  למר,  וי . אאאאאל. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
 אס אס אס תי .אסחר את  בבבבאלקי. ס ס ס ס א י י י י א אחר.  לי  ה ' ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

רצתה  לא  רחל  תב , רנת לא   הרא  ע הְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

ע ה  ת מע זה    לבנ ראה   ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלפרס
ה  ה תב   א ולכ ,נ סרח את לתלת מי  ל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיהיה 
לא  ," "על לכ ב  אפר אי  אפא , ,ב מ זה .  ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטע
ע ה זה  אי (הרי  ה ני   ע לא   וא  הרא  עְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹ

ִַָה חיד ).

      ©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ
    ¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«

ÛÒBÈŒ˙‡ ÏÁ ‰„ÏÈ L‡k∑ׂשטנֹו מ ּׁשּנֹולד  «¬∆»¿»»≈∆≈ְִֶַָ
ׁשּנאמר : ע ׂשו, יח)ׁשל  א א ׁש(עובדיה יעקב  ּבית  "והיה  ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

להבה  ּבלא  א ׁש לק ׁש", ע ׂשו ּובית  להבה , יֹוסף  ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובית 

יעקב  ּבטח  יֹוסף  מ ּׁשּנֹולד  למרח ֹוק , ׁשֹולט  ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
ל ׁשּוב  ורצה  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ .ּבה ּקד ֹוׁש ְְַָָָָָ

      §º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©§¦«Ÿ§²¨¥−
       §¥¥®¨¦ ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

'B‚Â ÈLŒ˙‡ ‰z∑ ּבר ׁשּות ֿ אם  ּכי לצאת  ר ֹוצה  .איני ¿»∆»«¿ְִִִִֵֵֶָ

       ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
   ¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

ÈzLÁ∑ ׁשּלי ּבנח ּוׁש נּסיתי הייתי, מנח ׁש ƒ«¿ƒְְִִִִִִִֵֶַָ
לי  היּו לא  לכאן ּכׁשּבאת  ּברכה , לי ּבאה   יד ֿ ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹׁשעל 

ׁשּנאמר : כט)ּבנים , עם (לעיל  ּבאה  ּבּתֹו רחל  "וה ּנה  ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָ

אצל  ּבּתֹו ׁשֹולח  וה ּוא  ּבנים , ל ֹו יׁש אפ ׁשר  ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹה ּצאן".
ׁשּנאמר : ּבנים , ל ֹו היּו ועכ ׁשו לא)הר ֹועים ? (לקמן ְְֱִִֶֶַַָָָָ

לבן  בני ּדברי את  .""וּיׁשמע  ְְְִִֵֵֶַַָָ

     

    ©Ÿ©®¨§¨§¨«§²¨©−§¤¥«¨
EÎN ‰˜∑' אגר 'ּפריׁש .ּכתר ּגּומ ֹו: »¿»¿»¿ְְְֵַַָָ

       ©´Ÿ¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®
    §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«

Èz‡ E˜Ó ‰È‰ŒL‡ ˙‡Â∑ ּכּמה מ ּתח ּלה  לידי ׁשּבא  מקנ מע ּוט  ח ׁשּבֹון .היּואת  ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

       ¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¤
      §Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−

§¥¦«
ÈÏ‚Ï∑(ב "ר) ּבאת רגלי ּביאת  ּבׁשביל  רגלי, עם  ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַָ

ּכמ ֹו: ה ּברכה ,  יא)אצל ּברגלי",(שמות א ׁשר  "העם  ְְְְְְֲֶֶֶַַָָָָ
ח) ע ּמי (שופטים ה ּבאים  ּברגלי", א ׁשר  ‚ÈÎ‡ŒÌ."לעם  ְְֲִִִֶַַַָָָ«»…ƒ

È˙ÈÏ∑ א ּלא לצר ּכי ע ֹוׂשין אין עכ ׁשו ּביתי,  לצר ¿≈ƒְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וצרי לסמכן,)אני (ּבני, ע ּמהם  אני ּגם  ע ֹוׂשה  להיֹות  ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

'ּגם ' .וזה ּו ְֶַ

Ó‡Âכה  ÛÒBÈ ˙È ÏÁ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈«¬«
:ÈÚ‡Ïe È˙‡Ï C‰È‡Â ÈÁlL ÔÏÏ ˜ÚÈ«¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰aכו C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc Èa ˙ÈÂ ÈL ˙È ‰«»¿«¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈
:CzÁÏÙc ÈÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È‡ ÏÈÊ‡Â¿≈≈¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒƒ¿»ƒ»

ÔÈÓÁכז ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ ÔÏ dÏ Ó‡Â«¬«≈»»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:CÏÈ„a ÈÈ ÈÎe È˙Èq CÓ„√̃»»«≈ƒ»¿«ƒ¿»¿ƒ»

Ôz‡Â:כח  ÈÏÚ C‚‡ LÈt Ó‡Â«¬»»≈«¿»¬«¿∆≈

ÈÂ˙כט  CzÁÏÙc ˙È zÚ„È z‡ dÏ Ó‡Â«¬«≈«¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈnÚ CÈÚ ‰Â‰c«¬»¿ƒ»ƒƒ

ÈbÒÓÏל  ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Èc ÈÚÊ È‡¬≈¿≈ƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈
Û‡ „ÈaÚ‡ È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈe»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«∆¿≈«

:È˙ÈÏ ‡‡¬»¿≈ƒ



סד              

     ©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
     §½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬

  «Ÿ§−¤§«Ÿ

      ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´
     ̈´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ

  ̈«¦¦®§¨−̈§¨¦«
˜„∑, נק ּדֹות ּכמ ֹו ּדּקֹות  ּבחבר ּבּור ֹות  מנּמר  »…ְְְְֲַַַָֻֻ

ּבלע "ז  חבר ּבּור ֹות ∑eÏË‡.פונטר "א  טלאים , ל ׁשֹון ְַַ»ְְְֲִַָ
ּבלע "ז,∑ÌeÁ.רחב ֹות  רוש "ו לאדם , ּדֹומה  ׁשח ּום , ְְְֶַַָָָֹ

לענין  לבנה , ונמצאת  ׁשחמ ּתית  מ ׁשנה  ְְְְְְְְְִִִִֵַַָָָל ׁשֹון
ÈÎN.ה ּתב ּואה  ‰È‰Â∑ ּולה ּבא מ ּכאן ׁשּיּולד ּו א ֹותן ְַָ¿»»¿»ƒְְִִֶַָָָָ

ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים  ּוׁשח ּומים  ּבע ּזים  ּוטלאים  ְְְְְִִִִִִִִֶַָָֻֻנק ּדים 
,ּבני ּביד  והפקידם  מהם  הפר ׁש עכ ׁשו, ׁשּיׁשנן ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוא ֹותן
ׁשם  היּו 'א ּלּו מע ּתה : ה ּנֹולדים  על  לי ּתאמר  ִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא 

לי: ּתאמר  ׁשּלא  וע ֹוד  ׁשהן מ ּתח ּלה ', ה ּזכרים  ֿ ידי 'על  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
' ואיל מ ּכאן ּדגמתן ה ּנקב ֹות  ּתלדנה  ּוטלאים , .נק ּדים  ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻֻ

     §¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−
       §¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ

   ©§¨¦½¨¬−¦¦«
'B‚Â ÈaŒ‰˙ÚÂ∑ נֹוטל ׁשאני ּתח ׁשדני אם  ¿»¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֵֶַ

צדקתי, ּבי ּתענה  ּכל ּום , ותעיד מ ּׁשּל צדקתי ּתבא  ּכי ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָֹ
נק ּדים  ֿ אם  ּכי ּבעדרי ּתמצא  ׁשּלא  ,לפני ׂשכרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻעל 

טל ּוא , א ֹו נקד , ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא  וכל  ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּוטלאים .
ׁשר ּוי  ה ּוא  ּובגנבה   ל ׁשּגנב ּתיו ּביד ּוע  ח ּום , ְְְְְִִֵֶַַָָָא ֹו

.אצלי  ְִֶ

     ©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
Ô‰∑ ק ּבלת E„Î.ּדברים ל ׁשֹון È‰È eÏ∑ ּבכ ׁשּתח ּפץ  .הלואי ≈ְְִַַָָ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ

    ©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
     §©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ
     £¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«

ÒiÂ∑ וג ֹו'לבן הה ּוא  זכרים ∑‰ÌÈLÈz.ּבּיֹום  Ba.ע ּזים  ÔÏŒL‡ Ïk∑ חבר ּבּור ֹות ּבֹו היתה  א ׁשר  ּכל  «»«ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ
ּבניו ∑ÔziÂ.לבנֹות  ּביד  .לבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ

        ©À̈¤¤¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸ
   Ÿ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ

˙˙Bp‰∑ל ֹו מסר  א ֹותן ׁשירים , א ּלא  ׁשאינן והעקר ֹות , הח ֹול ֹות  ׁשּבהן, .הרע ּוע ֹות  «»…ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

˙Ôzלא  ‡Ï ˜ÚÈ Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:h‡ CÚ ÈÚ‡∆¿≈»»∆»

(לב  È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÚ ÏÎa aÚ‡ נ "י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡n‡ ÏÎÂ ÚB˜e BÓ n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa BÓe ÚB˜e ‡in‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È‚‡«¿ƒ

˙ÏBÚÈלג  È‡ ÁÓc ÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬≈≈
ÚB˜e BÓ È‰B˙ÈÏ Èc Ïk CÓ„˜ È‚‡ ÏÚ««¿ƒ√»»…ƒ≈ƒ¿¿«
:ÈnÚ ‡e‰ ‡eb ‡in‡a ÌeÁLe ‡ifÚa¿ƒ«»¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

CÓb˙ÙÎ:לד  È‰È ÈÂÏ Ìa ÔÏ Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿»»

iÏB‚‡לה  ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈ ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿»«»¿»«»¿«»
Ïk ‡˙ÚB˜e ‡˙BÓ ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ ‡iÚB˜e¿«»¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»…
„Èa ‰ÈÂ ‡in‡a ÌeÁLc ÏÎÂ da eÁ Ècƒƒ»≈¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿«

:È‰Ba¿ƒ

ÔÈeלו È‰BÈa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ≈ƒ≈
:Ô‡zL‡c ÔÏ„ ‡Ú ˙È ÈÚ ˜ÚÈÂ ˜ÚÈ«¬…¿«¬…»≈»»»¿»»¿ƒ¿»√«

 

    
      

      
      

     
   



סה               

       ©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³
      ̈¥Æ§¨´§¨½©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«

‰Ï ÏwÓ∑, לבנה ּוׁשמ ֹו ה ּוא  ּדתימא :עץ  ּכמה  ««ƒ¿∆ְְְְִֵֵֶַָ
ד ) ׁשּקֹורין (הושע  ה ּוא  אני, וא ֹומר  ולבנה ". א ּלֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַ"ּתחת 

לבן  ׁשה ּוא  ר ∑ÁÏ.טרימב "ל , ∑ÊeÏÂ.טב ּכׁשה ּוא  ֶָָ«ְֶָֹ¿
ּדּקים , אג ֹוזים  ּבֹו ׁשּגדלין עץ  ל ּוז, מ ּקל  לקח  ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָוע ֹוד 

ּבלע "ז  ּבלע "ז ∑ÔBÓÚÂ.קולדר "י .קשטניי"ר  ְַַ¿«¿ְַַ
˙BÏˆt∑ מנּמר ע ֹוׂשה ּו ׁשהיה  ק ּלּופים , .ק ּלּופים  ¿»ְִִִִֵֶָָָֻ

Ôl‰ ÛNÁÓ∑ק ֹולפ ֹו ּכׁשהיה  מ ּקל , ׁשל  לבן ּגּלּוי «¿«»»ְְִֵֶֶֶַָָֹ
ה ּקּלּוף  ּבמק ֹום  ׁשּלֹו לבן ונגלה  נראה  .היה  ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ

     ©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´
       ©¨®¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ
   ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«

‚viÂ∑ ּונעיצה ּתחיבה  ל ׁשֹון 'ּודעיץ ', ּתר ּגּומ ֹו: ««≈ְְְְְִִִַָָ
'ּדצ ּה ּבּגמרא : יׁש והר ּבה  ארמית , ּבל ׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהיא 
א ּלא  ּדעצ ּה, ּכמ ֹו דצ ּה מידי', ּביּה 'דץ  ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוׁשלפ ּה',

ל ׁשֹונֹו את  ה ּמים ,∑ÌÈË‰a.ׁשּמק ּצר  ּבמר ּוצ ֹות  ְְֵֶֶַ»¿»ƒְִִַַ
ה ּצאן  ׁשם  לה ׁשק ֹות  ּבארץ  הע ׂשּויֹות  ‡L.ּבּברכ ֹות  ְְְֲֵֶַַַָָָָֹ¬∆

Ô‡z'B‚Â∑, ל ׁשּתֹות ה ּצאן ּתבאנה  א ׁשר  ּברהטים  »…»¿ְְֲִִֶַָָָָֹֹ

ה ּצאן  לנכח  ה ּמקל ֹות  ה ּציג  B‚Â'.ׁשם  ‰ÓÁiÂ∑(ב "ר) ְְִִַַַַָֹֹ«≈«¿»¿
ה ּמקל ֹות  את  ר ֹואה  לאח ֹוריה ,ה ּבהמה  נר ּתעת  והיא  ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

א ֹומר : א ֹוׁשעיא  ר ּבי ּבֹו. ּכּיֹוצא  ויֹולדת  ר ֹובע ּה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוה ּזכר 
לזכר , צריכ ֹות  היּו ולא  ּבמעיהן זרע  נע ׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹה ּמים 

וג ֹו'" "וּיחמנה  זכר (וזה ּו: ל ׁשֹון  התחּבר ּו ז ֹו ּבתבה ל ֹומר , רצה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

עזרא ּונקבה, ּבן  אברהם הרב ׁשּכתב .)ּכמֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

     ©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬
 §ª¦−§ª¦«

˙BÏ˜n‰ŒÏ‡∑ מרא ֹות ורגליהן ∑ÌÈc˜Ú.ה ּמקל ֹות אל  ידיהן קרס ּלי הם  עקידתן, ּבמק ֹום  .מ ׁשּנים  ∆««¿ְְֶַַַ¬Àƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

      §©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©Ÿ¤¨²Ÿ
       §¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ

  ̈−̈©¬Ÿ¨¨«
˜ÚÈ „ÈÙ‰ ÌÈNk‰Â∑עק ּד ים ה ּנֹולדים  ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ֲִִַָֻ

עדר  עדר  א ֹותן וע ׂשה  לעצמן והפריד  הב ּדיל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻנק ּדים ,
ּופני  ה ּצאן, לפני העק ּוד  העדר  א ֹות ֹו וה ֹולי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹלב ּדֹו,
וזה ּו אליהם . צ ֹופ ֹות  אחריהם  הה ֹולכ ֹות  ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֹה ּצאן

ה ּצאן  ּפני ׁשהיּו ֿ עקד ", אל  ה ּצאן ּפני "וּיּתן ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשנאמר :
ׁשּמצא  ח ּום  ּכל  ואל  העק ּדים  לבן אל  LiÂ˙.ּבצאן ְְֲִֶֶֶָָָָָָֹֻ«»∆

ÌÈ„Ú BÏ∑ ׁשּפר ׁשּתי .ּכמ ֹו ¬»ƒְְִֵֶַ

     §¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£Ÿ
    ¤©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨

©©§«
˙BM˜Ó‰∑ עד ל ֹו ואין 'ה ּבכיר ֹות ', ּכתר ּגּומ ֹו: «¿À»ְְְְִֵֵַַ

עם  ח ּבר ֹו ּומנחם  טו)ּבּמקרא . ב  "אחיתפל (שמואל  ְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
א ֹותן (שם)ּבּקֹוׁשרים ", א ּמיץ ", ה ּקׁשר  "ויהי ְְִִִֶֶַַַַָ

ע ּבּורן  למהר  יחד  .ה ּמתק ּׁשר ֹות  ְְְִִֵַַַַַָ

       §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
 §©§ª¦−§©«£«Ÿ

ÔÈÈhלז ÔÏc ÔÈËeÁ ˜ÚÈ dÏ ÈÒe¿ƒ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ
ÔÈÂÁ ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ

:‡iËeÁ ÏÚ Èc eÁ ÛeÏƒ̃ƒ»ƒ«¿«»

iË‰a‡לח  ÛÈl˜ Èc ‡iËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒƒ¿»«»
) Ô˙‡c ˙‡ ‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa ˙‡ נ "י ¬«≈»¿»¿«»¬«¿»»

ÔÈ˙‡c(‡Úc ÔB‰Ï˜Ï ÈzLÓÏ ‡Ú ¿»¿»»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓa ÔÓÁÈ˙Óeƒ¿«¬»¿≈≈¿ƒ¿≈

Ú‡לט  ‡„ÈÏÈÂ ‡iËeÁa ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡Â¿ƒ¿«¬»»»¿¿«»ƒƒ»»»
:ÔÈÚB˜e ÔÈBÓ ÔÈÏB‚¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Ïkמ  ‡Ú LÈa ‰ÈÂ ˜ÚÈ LÙ‡ ‡in‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«¿≈»»»
dÏ ÈeLÂ ÔÏ„ ‡Úa ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚cƒ¿¿»ƒ¿¿»»¿»»¿«ƒ≈
‡Ú ÌÚ ÔepÚ ‡ÏÂ È‰B„BÁÏa ÔÈ„Ú∆¿ƒƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:ÔÏ„¿»»

zkÓ‡מא  ‡Ú ÔÓÁÈ˙Óc ÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â«¬≈¿»ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»
‡Ú ÈÈÚÏ ‡iËeÁ ˙È ˜ÚÈ ÈeLÓe¿«ƒ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡iËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

LÈ˜Ï‡מב  BÂ‰Â ÈeLÓ ‡Ï ‡Ú ˙eLÈwÏe¿«ƒ»»»¿«≈«¬«ƒ»
:˜ÚÈÏ ‡iÈke ÔÏÏ¿»»«ƒ«»¿«¬…



סו              
ÛÈËÚ‰e∑.' ּובל ּקיׁשּות' ּכתר ּגּומ ֹו: אח ּור , ל ׁשֹון ¿«¬ƒְְְְִִַַ

עם : ח ּבר ֹו ג )ּומנחם  וה ּמעטפ ֹות ",(ישעיה "ה ּמחלצ ֹות  ְְְֲֲִִֵַַַַַָָ
וצמרן, ּבע ֹורן מתע ּטפ ֹות  ּכל ֹומר  ּכס ּות , עטיפת  ְְְְְְְְֲִִַַַַָָל ׁשֹון

ה ּזכרים  ֿ ידי על  להתיחם  מתא ּוֹות  .ואינן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

      ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½
   §¨Æ©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«

˙Ba Ô‡ˆ∑ יֹותר ורב ֹות  צאן ּפר ֹות  ÌÈ„ÚÂ.מ ּׁשאר  ˙BÁÙLe∑, יקרים ּבדמים  צאנֹו ל ֹומכר  ול ֹוקח  …«ְְִֵָָָֹ¿»«¬»ƒְְְִִֵַַָָָֹ
א ּלה  .ּכל  ֵֶָ

        

אדמ "ר  מבאר  מאד " מאד   האי  ויפר" ה ס ק  ְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹעל
מאד ": "מאד   ה פל ְְְִֶֶֶַָָָֹֹהאמצעי 

ה ב רת. התח ק ת מ ד  א  הרי  עני ה א   ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ"מאד "
ד , מי ב רת  מ יצחק , עלי נת ב רת ,ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָהיינ
  וזה רי י , י טי י טי  מי ה  רדי י ְְְְְִִִִִִִֶַַַָה ב רת
ה ב רה , חינת ," האלקי ל  וי" נאמר יצחק  ְְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹברת
מ ־   וג י ראל, לכל ה רכ ת מק ר היא  ז ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָחינה 
"מ י ז"ל חכמינ בל ,"'ג  אלקי "ויד ר נאמר ְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹרה 

הה עה . מק ר  ה ה ב רת יו ," מענ ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָה ב רה 
על־ידי נע ה    עמי ' מאד " "מאד  העני , ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹאמנ
, יק ה  ל ע חינת יעקב , אצל היתה   רייר ה ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעב דת
מה ב רת    י תר נעלית לדרא   יעי מ ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָעל־ידי ־זה 
,לב מ חינת   למעלה  , תה ב רת יצחק , ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהעלי נת
י ראל", ל  תיהנ עו יל"   על , העלי בְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָל
י תר  מאד  (יצחק ), מאביו  י תר "מאד  דר ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹדאיתא 
. ה מ   למעלה  ה א    יק ה רש  לפי  ,והיינ ."ב ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹמ
מ ד  ה  מאד " מאד   האר "טבה  תב  מה     ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוזה
אר" מ ה  לע ת עממי בע   אר  רייר ה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָעב דת

ְִֵָי ראל".
זה : ְְִֶָָָוהעני

(לא  אחת"  ע מאד , בד   ואבר  "תב    ְְְְְֵֶַַַַַַָָָָָֹֹאברה
עב דת  התע ק  לא   מאד )  עמי '  תב  ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָֹֹֹיעקב 
מה   וג . ל ע  י מ ה  ברי ה את לברר , רייר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָה
הרי  "חר  ע א ר פ ה" העני  אברה צינְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
 אי  ע ה  וזה עה , לפי  עראי  דר רק  היה  זה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעני

 ה ל  חלציה לי צאי  אירע  מה   דעי י אנרת  רי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
. אברה ְְֵַַָָעל־ידי 

יצא  ולא  מימה ", "ע לה  היה  הרי   יצחק  ־כ כמְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֹ
ה ירר).  ד ק עדי היתה   א) ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמאר ־י ראל

ל ו בע  מ אר יעקב  "ו צא   נאמר  יעקב  ־איְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹמה ־
ָָָחרנה ":

 א ר יצחק , אצל  בע  באר יעקב  היה  ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹתחילה 

למעלה ,  מ מ ב  מעמד  ת א היה    למ ה  ת היְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָ
 אי" א ־על־י  יצחק ", "אלקי  נאמר ח יו    כְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

." יה ח  יקי ה על  מ מיחד  ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָה "ה 
פי ועבר,   ל  מדר בית נה  י "ד  היה  לאחרי ־כְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
הה א ",   ק "ו ב  ה ס ק  על ז"ל חכמינ רְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָ
לא  עבר בית  ימ  ני י "ד  אבל כב ,   מק ת א"ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
מעלת  דל ב מ רה ", ע סק  היה  ילה , ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָכב 

.זמ ת א ְְְֵַַָמדרגת
' על  סנ א ר "חרנה ",   מ הל  זאת ְְֲִֶַַַָָָָָָֹולמרת
ע למ ת  על  א מלכ ת על קאי   א הר,  ייר ְִִֵֵֶַַַַַַָָֹה
 קאי  זה  הרי  ה אמר), זר (פי  ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָריאה ־יצירה ־ע ה 
הי ,"( ל ע)   מק ל  א חר"  טפ "חרנה " ְֲִִֶֶַַָָָָָָעל

ח נה . ה תר ְְֵֵַַַַָָה דרגה 
מה   ה ,' כ החמרת בירר עסק   חר ת בהיְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
נע ה  על־ידי ־זה  ודוקא  ,"'וג וחמ ר ר לי  "ויהי  ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָתב 

"מאד ".  עמי ' מאד ", מאד   האי  ויפר" ְְְְְְְִִִִַָָָָֹֹֹהעני
עב דה : ְְֲִָָָוענינ

רחנת, היא  ה רה   ה א  למצת רה  י ְְְִִִִֵֶַַָָָהחילק 
זה . וכ צא  מי  צמר ציצית  מ גמ ת, ה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוה צת
תינר מאמר ה צת, ביל היא  ה רה  כלית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָוהרי 
יהיה  לעתיד ־לבא  מע ה ", לידי  ביא  למ ד  "ד ל ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹז"ל
ה בר  ירר מ ד  היא  זה  ה עלה   ד ל" ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ"מע ה 
 עני  ה הרת, ברי  בירר  מ ה  ויתירה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָה מי .

ה צת. מ ע ה    י תר ְֲֲִִֵֵֶַַַַנעלה 
ה ליח ת: עני אלינ ה ראה    ְְְְִִִֵֵַַַָָוזהי 

היה  פי    חיל  לחי  הי יאיננ תינר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָיד ע 
, ד ־ה לאר  חיל לח  האמצעי , אדמ "ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָימי 

תחיל  ללח וכמס ר הבטיח  עד  לנס ע , רצ לא  ה  ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
אמרי ה  לה לח  והיה  החסיד ת, מאמרי  את  ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלה
הרה   נמצא אר ־י ראל  ה י ה  וזהי  . כתב ־יד ־קדְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

האמצעי . אדמ "ר ל רת מ  יכלאְְְִִִֶֶַָָָָ
על־ידי ־זה  גלל  היא  לנס ע  רצ א   לכ ה י ה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוה ה ,

ÔÚמג  dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡b ÛÈ˜˙e¿≈«¿»«¬»«¬»«¬≈»
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סז               
 י ־כ־על־ וא אחת.  ע "מאד " העני  לה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹיחסר
לטבת    א א  ,  ק ה לטבת רק  לא  , ת א  לחְְְֶַַַַַָָָָֹ
' מאד " "מאד  להעילי   יעי מ על־ידי ־זה  יו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹעצמ

. עמיְִָ
א ר   האחר לר עד  ה רת, כל   ה א  ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָוכ
 צרי ה ר, ניא  אדמ "ר מו "ח  כ "ק  ליח ת  סעיְְְְִִִִִַַָנ
לטבת    א א  ,  ק ה לטבת רק  זה  אי ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדעת
 האי  ויפר" העני  אצל נע ה  על־ידי ־זה  , חיל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָה
הפצת  על־ידי   ה , דרי ה ל ריצת היינ מאד ", ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמאד 

פי . ְֲִִַהחסיד ת

אחד האמצעי , אדמ "ר ל  החסידי א ד ת ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָכה י ר
חזר אגאדע "), טע  ("א  טב  האויר מזג היה  ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָה ילת
וכא ר  ,  לרדת התחיל  בינתי ,  ח חסיד ת ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמאמר
ל " זרי ה "ח  נכנס אחד , ני מ י  צא  ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָהבחינ
 מק זה  היה  נדע  ואחר־ ה אמר, חזרת  י ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהמ
ללונת רה . לדברי  בפרט אליו , לה נס  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָאס ר
ואדמ "ר  האמצעי , לאדמ "ר  ונכנס מ ה ,  ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָהחסידי

המא רע . מ ל א יסגעלאכט")  זי ("האט חק  ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהאמצעי 
  דרי ה אפיל  "פרצ" העני אמי ית  ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוזה

! ה    נפרצי ,'ער  לח' אחיזה  לכא רה   ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָלה
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‰NÚ∑:ּכמ ֹו יד )ּכנס , א עמלק (שמואל  את  וּי חיל , .""וּיע ׂש »»ְֲִֵֶַַַַַַַָָ
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EÈ˙B‡ ı‡ŒÏ‡ eL∑ לה ׁשר ֹות אפ ׁשר  אי לטמא , מח ּבר   ּבע ֹוד אבל  ,ע ּמ אהיה  ׁשכינתי וׁשם  ∆∆∆¬∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
(ב "ר)עלי. ֶָ

         

 עלי עלי עלי עלי כינתי כינתי כינתי כינתי  להלהלהלהררררתתתת אפאפאפאפרררר אי אי אי אי  ל ל ל ל מא מא מא מא  מח מח מח מח רררר  ד ד ד ד ע ע ע עְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻ
ג ) לא, היתה (רש"י לא  מקרא  ל טפ ר"י  יטת ְְְְִִִִִֶַַָָָֹלפי 

 א ואזיל מיחדת. קד ה  האב ת זמ י ראל  ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻלאר

למא , הח ר היתה  ה כינה  לה ראת ה ניעה  ,יטתְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָל
. לאר   ח ת ה ְְֶָָֹלא 

     ©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
¤Ÿ«

‰‡ÏÏe ÏÁÏ ‡˜iÂ∑ּכ ֿ ואחר  ּתח ּלה , לרחל  «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְִֵַַָָָ
נזּדּוג ׁשּבׁשביל ּה ה ּבית , עקרת  היתה  ׁשהיא  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָללאה ,
ּבּדבר , מ ֹודים  לאה  ׁשל  ּבניה  ואף  לבן, עם  ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיעקב 

א ֹומרים : יה ּודה , מ ּׁשבט  ּדינֹו ּובית  ּבעז ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשהרי
הק ּדימ ּו וג ֹו'", ׁשּתיהם  ּבנּו א ׁשר  ּוכלאה  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ"ּכרחל 

ללאה  .רחל  ְֵֵָָ
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:CcÚÒa ÈÓÈÓ È‰ÈÂ C˙„lÈÏe¿«»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»

Ï˜ÁÏ‡ד  ‰‡ÏÏe ÏÁÏ ‡˜e ˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»
:dÚ ˙ÂÏ¿«»≈

‡ÔÎeה  Èt‡ Ò ˙È ‡‡ ÈÊÁ Ô‰Ï Ó‡Â«¬«¿≈»≈¬»»¿««≈¬≈
È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚ È‰B˙ÈÏ È‡¬≈≈ƒƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ

:ÈcÚÒa ‰Â‰ ‡a‡c d‰Ï‡Â≈»≈¿«»¬»¿«¿ƒ

È˙ו ˙ÈÁÏt ÈÏÈÁ ÏÎa È‡ ÔÈzÚ„È ÔÈz‡Â¿«ƒ¿«¿ƒ¬≈¿»≈ƒ¿»ƒ»
:ÔÎe‡¬≈
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:::: אביכ אביכ אביכ אתאתאתאת־ ־ ־ ־ אביכ עבד עבד עבד עבד י י י י  כל כל כל כל ־ ־ ־ ־ חי חי חי חי  ו )י י י י  (לא, ִִִִ ְְְְָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
על־  זהר דר" כירת: הלכ ת   ס  " הרמ ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻתב 
א  מזהר העני   , ב יע ולא  עני , כר יגזל א  ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻה ית
..כא מעט כא מעט ויב ל על־ה ית, מלאכת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיגזל
כל  י  אמר ה יק  יעקב  הרי  , ח כל לעבד  ח ב  ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹוכ

."...אביכ את עבד י  ְֲִִִֶֶַָֹחי 
יעקב מעב דת  למדי " ח כל לעבד  "ח ב  זה  ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹנמצא ,

.חר הארי  לב ְְֲִֵַָָָָָבית
החסיד ת: דר זה  לבאר  ְְְֲִֵֵֶֶֶַָוי

ז"ל חכמינ טז)אמר משנה  ב  פרק על (אבות ה א  נאמ" ְֱֲֵֶַַַָָָ
ה י ראל ני  ,"ת ע כר ל    ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמלאכ
 על־ה ית" "מלאכת את לע ת  בי ח " עלי" ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָה

ַָָהק "ה .
על־ה ית" "מלאכת ה עת על עלה  אפר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָוה ה ,
 ג , נעלי  דברי  סקי ע וקא  היא  ה ' ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָעב דת

ז אי ה ה ,  ל ע עניני   קי תע  א תפה , ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָרה 
ה "ה . ל  ְְֶַַָָמלאכ

וקא  על מלאכת יני   מדי הה ראה , אה  זה  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָועל
בית  קד ה  אוירה  היתה  א  ,לב אצל יעקב  ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמעב דת
 חר" היה  חר א א  זה , וכ צא  ועבר   ל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמדר
  מכ  ה וע יעקב , העלה  זה    מק ואפיל ,"  מק ל  ְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹא

.רית  בְְְִִֵָל
ל ע עניני   קי תע י ראל, ני  עב דת כ  כמְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ

" מ למ ה   ח אי"   מק הזק ה ה , אדמו "ר  לשו) ְְִֵֶֶֶַַַָָ
ל"ו ) פרק יתה בתניא  א ר   מק להי ת ת א  מעלי ,ְְֲֲִִִֶֶַַָ

ל  " מלאכ" נקראת ז עב דה  ה ה  ,רית ת קד ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻא ר
 כינת תה  רית נרצ  זה הרי  י  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָה "ה ,

ז"ל חכמינ כמאמר זה ,   מק ובכמה טז, נשא (תנחומא ְְֲֲֵֶַַַָָָ
ל"ו ) פרק ריש תניא וראה  למקומות. להי ת ה "ה  ְְִִַַָָָ"נתא ה 

." ני תח ְְִִַָירה 

      ©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−£¤´¤
    Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«

ÌÈÓ ˙NÚ∑ מע ׂשרה ּפח ֹות  'מ ֹונים ' למדנּו∑ÌÈÓ.אין ע ׂשיר ּיֹות , והן הח ׁשּבֹון, ּכלל  סכ ּום  ל ׁשֹון ¬∆∆…ƒֲִֵֵָָָ…ƒְְְְְְֲִִֵֶַַַָ
ּפעמים  מאה  ּתנא ֹו .ׁשהחליף  ְְֱִִֵֶֶָָָ

      ¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ
      §ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬

 ̈©−Ÿ£ª¦«

    ©©¥¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«

       ©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®
     §¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

§ª¦«
ÌÈ„zÚ‰ ‰p‰Â∑ לבן ׁשהב ּדילם  ֿ ּפי ֿ על  אף  ¿ƒ≈»«Àƒְִִִֶַַָָָ

ה ּמלאכים  היּו ּדגמתן, ה ּצאן יתע ּבר ּו ׁשּלא  ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֻֻּכּלם ,
לבן  ּבני ּביד  ה ּמס ּור  מעדר  א ֹותן ׁשּביד מביאין לעדר  ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

פיישימ "ר ∑ÌÈce.(ב "ר)יעקב  'ּופ ּציחין', ּתר ּגּומ ֹו ֲַֹ¿Àƒְִִַַ

וחבר ּבּור ֹות  סביב  ּגּופן את  מ ּקיף  לבן ׁשל  ח ּוט  ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּבלע "ז,
זֹו אל  מ ּזֹו ּומפ ּלׁשת  ּפת ּוחה  זן (ׁשּלֹו אל  מּזן  אחרים: ,)ספרים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

ה ּמקרא  מן עד  להביא  לי .ואין ְְְִִִִֵֵַָָ

NÚז È‚‡ ˙È ÈL‡Â Èa wL ÔÎe‡Â«¬≈««ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¬«
:ÈnÚ ‡L‡‡Ï ÈÈ d˜L ‡ÏÂ ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿»»¿≈¿»¿«¿»»ƒƒ

‡‚Cח  ‡‰È ÔÈBÓ Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡ƒ¿≈¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»
Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡Â ÔÈBÓ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿≈¬»¬«
:ÔÈÏB‚ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂ C‚‡ ‡‰È ÔÈÏB‚¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ»»»»¿ƒ

ÈÏ:ט  ‰ÈÂ ÔBÎe‡„ È˙Èb ˙È ÈÈ LÙ‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬ƒ«ƒ

ÈÈÚי  ˙ÈÙ˜Êe ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡c ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«
‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»¿»¿ƒ«»»

:ÔÈÁÈvÙe ÔÈBÓ ÔÈÏB‚¿ƒ¿ƒ«ƒƒ
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      ©¸Ÿ¤¥©¹©§©¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−
¦¥«¦

      ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
      ©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²

   ̈£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

      ̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
        £¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤

   ©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«
Ï‡Œ˙Èa Ï‡‰∑ יתרה הה "א  ֿ אל , ּבית  אל  ּכמ ֹו »≈≈≈ְְֵֵֵֵֵַָ

ּכמ ֹו: ּכן, לד ּבר  ה ּמקרא ֹות   לד )ודר א ּתם (במדבר "ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּכנען"ּבאים  הארץ  ÌL.אל  zÁLÓ∑ ר ּבּוי ל ׁשֹון ְִֶֶַָָָָ»«¿»»ְִ

על  ׁשמן "וּיּצק  :ּכ למלכ ּות , ּכׁשּנמ ׁשח  ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֻּוגד ּלה ,

ל ּמזּבח  מ ׁשּוחה  להיֹות  Èl.רא ׁשּה", z„ L‡∑ ְְְִִֵַַָָֹ¬∆»«¿»ƒ
אלהים ", ּבית  "יהיה  ׁשאמר ּת: ל ׁשּלמ ֹו, א ּתה  ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוצרי

קר ּבנֹות  ׁשם  .ׁשּתקריב  ְְִֶַָָָ

       ©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
  §©«£−̈§¥¬¨¦«

eÏ „BÚ‰∑? ה ּזכרים ּבין ּכל ּום  אבינּו מנכסי ליר ׁש מיחל ֹות  אנּו ּכל ּום  מ ּלׁשּוב ,  יד על  נע ּכב  .ל ּמה  «»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

      £¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©
 ©¨−¤©§¥«

BÏ eLÁ ˙BiÎ ‡BÏ‰∑ ׁשּדר ּבׁשעה  אפ ּלּו ¬»¿ƒ∆¿«¿ְֲִֶֶֶָָ
נהג נּׂשּואין, ּבׁשעת  לבנֹותיו נד ּוניא  לתת  אדם  ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּבני

ּכנכר ּיֹות  eÎÓ.ע ּמנּו Èk∑ ׁשנה (ל י "ד  ּבנ ּו אֹותֹו ׁשעבד ּת ְְִִָָƒ¿»»ְְֶַָָָָָ

אּלא   ל נתננ ּו ה ּפע ּלה )ולא ׁשע ּכב ∑‡˙etÒkŒ.ּבׂשכר  ְְְְְִֶַַָָָָֹֻ∆«¿≈ִֵֶ
ׂשכר  .ּפע ּלת ּדמי ְְְְֵַָֻ

      ¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬
        −§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¡Ÿ¦²¥¤−

£¥«
LÚ‰ŒÏÎ Èk∑,' א ּלא' ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש זה  'ּכי' ƒ»»…∆ְְִִֵֶֶַָ

ּׁשה ּציל  מה  א ּלא  ּכל ּום , לנּו אין אבינּו 'מ ּׁשל  ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכל ֹומר :
ה ּוא ' ׁשּלנּו מאבינּו, ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ל ׁשֹון ∑‰ÏÈv.ה ּקד ֹוׁש ִֵֶַָָָָƒƒְ

ל ׁשֹון ׁשּבּמקרא , ה ּצלה  ל ׁשֹון ּכל  וכן הפר ׁשה ,הפריׁש, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
הא ֹויב  ּומן הרעה  מן .ׁשּמפריׁשֹו ְִִִֵֶַָָָָ

     

     ©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©
©§©¦«

ÂÈLŒ˙‡Â ÂÈaŒ˙‡∑: ׁשּנאמר לזכרים , נקב ֹות  הק ּדים  וע ׂשו לנקב ֹות , זכרים  לו)הק ּדים  ע ׂשו (לקמן "וּיּקח  ∆»»¿∆»»ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
וג ֹו' ֿ ּבניו ואת  ֿ נׁשיו ."את  ְְֶֶָָָָ

˜ÚÈיא  ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡‡ ‡‰ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב  Ïk ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈBÓ ÔÈÏB‚ ‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „Ú ÔÏ Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

Ècיג  Ï‡ ˙Èa CÏÚ È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»¿≈≈ƒ
Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Èc ‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ¿«¿»«»»»ƒ«ƒ¿»√»««»
e˙Â ‡„‰ ‡Ú‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ ÔÚk ÌÈ¿̃»¿«ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú‡Ï¿«¿»«»»

‰BÚ„יד  dÏ ÔÓ‡Â ‰‡ÏÂ ÏÁ ˙È˙‡Â«¬ƒ«»≈¿≈»«¬»«≈«
:‡e‡ ˙Èa ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ‡Ï (ÔÚk)¿«»»√»¿«¬»»¿≈¬»

aÊ‡טו È‡ dÏ ‡LÁ˙‡ Ô‡Îe ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈¬≈«¿»»
:‡tÒk ˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â«¬««≈«»«¿»»

e‡Ó‡טז ÈÈ LÙ‡ Èc ‡˙eÚ ÏÎ È‡¬≈»¿»ƒ«¿≈¿»≈¬»
CÏ ÈÈ Ó‡ Èc Ïk ÔÚÎe ‡Ïe ‡e‰ ‡ÏÈcƒ»»¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

:„Úƒ≈

ÏÚיז È‰BL ˙ÈÂ È‰Ba ˙È ÏËe ˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…¿«»¿ƒ¿»¿ƒ«
:‡iÏÓb«¿«»
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על  ניו  ואת ניו  את ו א  יעקב   ק ו" ה ס ק  ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
" י מ יז)ה וע ו (לא, לנקב ת,  זכרי  י הק" ר"י  יר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָ

." לזכרי נקב ת  י ְְְִִִִֵָהק
למע תא , וע ו  יעקב  ל  א הנהגת י  לבאר  ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹוי

:נ לק  האד ְֲַַָָָבעב דת
ה ח  עב דת על  רי מ  וא ה   אי  נקבה  זכר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָה ה ,
ה א  ה רה  ולימ ד  חי ה עני עיקר י  ה ב . ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָועב דת
הרג עני ה א   האי לגי  הא ה  ל  ד ויח , איְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ְִַוה ת.
זכרי  " ימ ל "ה א  ה א  כלל הרצי  ה דר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוה ה ,

ה ב  על י לט ה ח  ,והיינ לנקב ת .  דמי פי"ב ק (תניא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַ
יובכ"מ ) ה כל. על־ידי  מ נהגת להי ת צריכ ת ה ת ,ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

ה ב חמדת אזי  ה כל, על־ידי  מ נהגת ה ת א ר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָרק 

זכרי  י הק" יעקב  ,ולכ דבעי . היא   האד ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹוהנהגת
ה ח  עב דת חילה  ה א  הרצי  ה דר י  ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלנקב ת",

ה ב . לעב דת א  ה א  ְְֲֵֵֶַַַַָועל־ידי ־זה 
 וצרי ה ' עב דת  בי ועי מניע ת  נ י א ר  ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָאמנ
ועל־י "מס דרת" עב דה  י  לא  אזי  , עליה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלהתר

ודע  מעלה טע י תר, נעלית לעב דה   קי זק א א  ת, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
וקא  ה ב  על־ידי  ה א  ז ועב דה  ה כל. (ראה מהגלת ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

( ואיל ס עמ ' תרס"ו  ' ת 'המש נקב  י הק "ע ו  ולכ .ְְְִִֵֵֵָָ
ותאו תיו , נטתיו  על להתר  רי  אד י  ," ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָלזכרי
מדידה  עב דה  להס ק  ל אי ־אפר "ע ו ", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָחינת
להי ת  צריכה  א א  ודעת',  ו 'טע ה דר על־י  ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהגלה 

והגלה . מ דידה  למעלה  מ דר, מעלה  ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעב דה 

    ©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ£¤´¨½̈
       ¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬

  ̈¦−©¬§¨§¨«©
BÈ˜ ‰˜Ó∑ וחמ ֹורים ּוגמ ּלים  ּוׁשפח ֹות  עבדים  מ ּצאנֹו, ּׁשּקנה  .מה  ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ

      §¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤
  ©§¨¦−£¤¬§¨¦«¨

B‡ˆŒ˙‡ ÊÊ‚Ï∑ ּבניו ּביד  יעקב ׁשּנתן ּובין ּבינֹו ימים  ׁשל ׁשת   ּדר.ÌÈÙz‰Œ˙‡ ÏÁ ‚zÂ∑ ƒ¿…∆…ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒ
אביה  את  אלילים להפריׁש .(ב "ר)נת ּכּונה מעב ֹודת  ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָ

      ©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´
   ½¦¬Ÿ¥−©«

     ©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®
   ©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«

      ©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ
ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּביניהם היה  ימים  ׁשל ׁשת   ּדר .ׁשהרי ««¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

˜c‡יח  dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb Ïk ˙È „e¿«»»≈ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÂÏ È˙ÈÓÏ Ì‡ ÔcÙa ‡˜ Èc dÈ˜ È˙Èb≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿««¬»¿≈≈¿«

:ÔÚÎ ‡Ú‡Ï È‰e‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ¿«¿»¿»«

È˙יט  ÏÁ ˙‡ÈqÎÂ dÚ ˙È ÊbÓÏ ÏÊ‡ ÔÏÂ¿»»¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈»
:‡‰e‡Ï Èc ‡iÓÏ«̂¿»«»ƒ«¬»

Ïc‡כ  ÏÚ ‰‡n‡ ÔÏ„ ‡aÏ ÔÓ ˜ÚÈ ÈqÎÂ¿«ƒ«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«¿»
:‡e‰ ÏÊ‡ È‡ dÏ ÈeÁ«ƒ≈¬≈»≈

t˙כא  ˙È ÚÂ Ì˜Â dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»«¬«»¿»
:„ÚÏ‚„ ‡eËÏ È‰Bt‡ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ÏÊכב  È‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa ÔÏÏ ‰ÂÁ˙‡Â¿ƒ¿¬»¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈
:˜ÚÈ«¬…

 

     
       

    
     

  
  



עי               

      ©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´
    ̈¦®©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«

ÂÈÁ‡Œ˙‡∑ קר ֹוביו.ÌÈÓÈ ˙ÚL Cc∑ ּכל ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒָ
 הל ללבן, לה ּגיד  ה ּמּגיד   ׁשהל ימים  ׁשל ׁשה  ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹא ֹותן
ימים , ׁשּׁשה  מ ּלבן רח ֹוק  יעקב  נמצא  לדר ּכֹו. ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹיעקב 

יעקב   ּׁשהל מה  ׁשּכל  למדנּו לבן, ה ּׂשיג ֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּוב ּׁשביעי
אחד , ּביֹום  לבן  הל ימים , אחריו (ּבׁשבעה  "ו ּיר ּדף ׁשּנאמר : ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ימים' ׁשבעת אחריו  'ו ּיר ּדף נאמר : ולא ימים", ׁשבעת  ּדר(. ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

             

  

עזריט מ ה יד  רנ מ   איתא  ה איר' 'א ר ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָספר
עקב מ ני  ה א  ,אבינ יעקב  אחר לב  רד מה  ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנ"ע ,

עדי ה רה  א תת אחריו  וה ציאה איר  ירר לא  ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
את  ל  לי  יעקב  אחר  לר לב צר ה ולזאת ,ב ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹמ
רה  ספה  על־ידי  וזאת .אצל אר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהא תת

יעקב . אחרי  רדיפת סי ר  ְֲֲִִֵַַַָָֹרה 
ה א  בפעל חיצנת עני להי ת כ ל מהא , ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוחזינ
היא  זה  ה נה  הרי  פנימ ת  אמנ ה ד ה , היפ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלגמרי 

קד ה .  סי לה די    מי  ְְְְִִֵֵַַָָל
ע מד יה די  א ר ק י א , ניא  ספר המב אר רְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל־
רר לע כדי  הרי ־זה   למבל י  לנג וע מד  ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַמתל,

ה פה . כונת  סיְְִִֶַַַָָ

בר  ל ל ר) ר מ ד  , עצמ ה כרי    ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָלמר:
קד ה ; בר  סי לה  רי  ימר ה א  קד ה ), ְְְְִִִֶַַַָָָָָה א 
 פ א מתא  זה   זאת  י מ ה ה ינר תהי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹא א 
סי לה רק  זה  הרי   פנימ ת  אמנ .תפ מ למבלְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָ

ה נה . ֶַַָָאת
:נ לק  האד עב דת נפלאה  ה ראה  א מְְֲִִַַָָָָָָָָ

האמת  ה ה  ה ', עב דת על  רי והס העלמ ת  נ  ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ה א  תנחיצ ורק  טב , ה א  ת פנימ זה  בר ְְְִִִִִִֶֶַָָהיא 
בר  נימ ת  י דע   האד וכא ר . עלי ה דבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנראה 
נפעל  על־ידי ־זה  ,דת עב את ע בד  זה  פ בא טב  ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָזה 

. יראה  גילי   ְִֵֶֶַָָ

     ©¨Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨
      ©´Ÿ¤À¦¨¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬

©¨«
ÚŒ„Ú BhÓ∑, ר ׁשעים ׁשל  ט ֹובתן ה ּצּדיקים ּכל  אצל  היא  קג )רעה  .(יבמות ƒ«»ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

      ©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈
    §¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«

      ©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®
   ©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤

Á ˙BÈLk∑ למל ה ּבא  חיל  חרב חמה ּכל  .קר ּוי ƒ¿À»∆ְְִִֶֶַַָָָָָ

      ̈³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½
    ̈«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ§¦«

È˙‡ ‚zÂ∑ ּדע ּתי את  .ּגנב ּת «ƒ¿……ƒְְִֶַַָָ

È‰B˙aכג  Û„e dnÚ È‰eÁ‡ ˙È „e¿«»»ƒƒ≈¿««¿ƒ
‡eËa d˙È ˜a„‡Â ÔÈÓBÈ ˙ÚL CÏ‰Ó«¬«ƒ¿«ƒ¿«¿≈»≈¿»

:„ÚÏ‚„¿ƒ¿»

‡n‡‰כד  ÔÏ ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«»»¬«»»
CÏ nzÒ‡ dÏ Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa¿≈¿»ƒ≈¿»«¬«≈ƒ¿««»
:LÈa „Ú hÓ ˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

È˙כה  Òt ˜ÚÈÂ ˜ÚÈ ˙È ÔÏ ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…¿«»
È‰BÁ‡ ˙È ÈL‡ ÔÏÂ ‡eËa dkLÓ«¿¿≈¿»¿»»«¿≈»¬ƒ

:„ÚÏ‚„ ‡eËa¿»¿ƒ¿»

ÈpÓכו ‡˙ÈqÎÂ z„Ú ‰Ó ˜ÚÈÏ ÔÏ Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»¿«≈»ƒƒ
:‡aÁ ˙BÈLk È˙a ˙È ‡z„e¿«¿»»¿»«¿«¿«¿»

ÏÂ‡כז ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ zÓË‡ ‰ÓÏ¿»ƒ¿«¿»¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»
ÔÁaLe˙e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ ÈÏ ‡˙ÈeÁ«≈»ƒ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈpÎe ÔÈÙe˙a¿ƒ¿ƒ»ƒ



עב              

      §´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨
£«

      ¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹
       ¤´¤¨©¥©´¥ÀŸ¦¨¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

 ¦¬©¨«
È„È Ï‡ÏŒLÈ∑ ורב ע ּזּוז ׁשם  על  קד ׁש, ל ׁשֹון ׁשה ּוא  'אל ' וכל  רע , ע ּמכם  לע ׂשֹות  ּבידי וחיל  ּכח  יׁש ∆¿≈»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

ה ּוא  .א ֹונים  ִ

     §©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´
    ¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

‰zÙÒÎ∑: ּבּמקרא יׁש והר ּבה  פד )חמד ּת, נפ ׁשי",(תהלים ּכלתה  וגם  יד )"נכספה  ידי(איוב  "למע ׂשה  ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
."ּתכסף  ְִֹ

       ©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨¨®¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
   ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«

'B‚Â È˙‡È Èk∑ׁש רא ׁשֹון, רא ׁשֹון על  וג ֹו'"ה ׁשיב ֹו ּבנֹותי את  "וּתנהג  ל ֹו: .אמר  ƒ»≈ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָ

       ¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤¤́
      ©¥©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ

  ¦¬¨¥−§¨¨«©
‰ÈÁÈ ‡Ï∑ ּבּדר רחל  מתה  קללה  È„nÚ.(ב "ר)ּומא ֹות ּה ‰Ó∑מ ּׁשּל. …ƒ¿∆ְֵֵֵֶֶַָָָָָ»ƒ»ƒְִֶ

     ©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤
       §¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ

 §¬Ÿ¤¨¥«
˜ÚÈŒÏ‰‡a∑, רחל אהל  יעקב ה ּוא  ׁשהיה  ¿…∆«¬…ֲֵֶֶַָָָֹֹ

א ֹומר : ה ּוא  וכן אצל ּה, מו)ּתדיר  א ׁשת (לקמן רחל  "ּבני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
יעקב " "א ׁשת  נאמר : לא  ּובכ ּלן Ï‰‡a.יעקב ", ‡iÂ ְֱֲֲֵֶֶַַַָֹֹֹֻ«»…¿…∆

ÏÁ∑ קדם רחל  לאהל  ל ֹו חזר  לאה , מאהל  ּכׁשּיצא  »≈ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
האמה ֹות  ּבאהל  הּׁשפחֹות (ׁשח ּפׂש אחרים: ֿ ּכ)ספרים וכל  . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מ ׁשמ ׁשנית  ׁשהיא  ּבּה מ ּכיר  ׁשהיה  לפי .ל ּמה ? ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ

ÔÚkכח  È˙ÏÂ ÈÏ ‡˜MÏ Èz˜L ‡ÏÂ¿»¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«
:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡«¿∆¿»¿∆¿»

LÈaכט  ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È ‡ÏÈÁ ˙È‡ƒ≈»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ
ÓÈÓÏ ÈÏ Ó‡ ‡LÓa ÔBÎe‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«
„Ú hÓ ˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…ƒ««

:LÈaƒ

z„nÁ‡ל  ‡„nÁ È‡ zÏÊ‡ ÏÊÈÓ ÔÚÎe¿«≈«¬«¿»¬≈«»»«≈¿»
:ÈzÏÁc ˙È ‡zÒ ‰ÓÏ Ce‡ ˙ÈÏ¿≈»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

„ÈÏÈÁ˙לא  È‡ ÔÏÏ Ó‡Â ˜ÚÈ È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈¿≈ƒ
:ÈpÓ C˙a ˙È ÒÈ˙ ‡ÓÏÈc ˙ÈÓ‡ È‡¬≈¬»ƒƒ¿»»≈»¿»»ƒƒ

(לב  ÌÚ נ "י˙‡(‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL˙ Èc ƒ¬«ƒ«¿«»««¿»»
ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡Á‡ Ì„˜ Ìi˜˙Èƒ¿««√»¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ
:ÔB‰˙ÈÒ ÏÁ È‡ ˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈¿ƒ»¿

kLÓe‡לג  ˜ÚÈ„ ‡kLÓa ÔÏ ÏÚÂ¿«»»¿«¿¿»¿«¬…¿«¿¿»
‡ÏÂ ‡˙ÈÁÏ ÔÈz˙c ‡kLÓe ‰‡Ï„¿≈»¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»
‡kLÓa ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡kLnÓ ˜Ùe ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«¿«¿¿»

:ÏÁ„¿»≈

 

   
     

       

       
    

   
       

     
    
      

    
   

    
      

   



עג               

     §¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈
     ©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ

̈¨«
ÏÓb‰ Îa∑:ּכתר ּגּומ ֹו ּוכסת ֹות , ּכרים  ל ׁשֹון ¿««»»ְְְְִַָָ

ּכר . ּכמין הע ׂשּויה  מר ּדעת  והיא  דגמלא ', ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ'ּבעביטא 
יז)ּוב 'ער ּובין': עביטי (דף  והן ּבעביטין', 'ה ּקיפ ּוה  ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָ

ּבלע "ז  בסט "ו .ּגמ ּלים , ְְִַַַ

      ©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³
        ©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ

 ̈−̈¤©§¨¦«

       ©¦¬©§©«£−Ÿ©¨´¤§¨¨®©©³©©«£ŸÆ©´Ÿ¤§¨½̈
     ©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«

z˜Ïc∑:ּכמ ֹו ד )רדפ ּת, ּוכמ ֹו:(איכה ּדלק ּונּו", ההרים  יז)"על  א ּפל ׁשּתים (שמואל  אחרי .""מ ּדלק  »«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

    ¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«
         ¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«

eÁÈÎBÈÂ∑,ה ּדין מי עם  ּבלע "ז ויברר ּו .אפרובי"ר  ¿ƒְְִִִִַַַָ

        ¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ
     ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦

eÏkL ‡Ï∑:ּכמ ֹו ע ּבּורם , ה ּפיל ּו ט)לא  (הושע  …ƒ≈ְִִִָֹ
מ ׁשּכיל ", כא)"רחם  ּתׁשּכל "(איוב  ולא  ּפרת ֹו ."ּתפ ּלט  ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ

E‡ˆ ÈÏÈ‡Â∑(סה קר ּוי (ב "ק  יֹומ ֹו ּבן איל  אמר ּו: מ ּכאן ¿≈≈…¿ְִִֶַָָָ

אבל איל , אכל , לא  אילים  ּׁשבח ֹו? מה  כן, לא  ׁשאם  ְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
ה ּוא  ּגזלן ֿ ּכן אם  אכל , .ּכב ׂשים  ְְִִֵַַָָָ

      §¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−
    §©§¤®¨§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨

‰ÙË∑ ּוזאב ארי ֿ ידי ‡phÁ‰.על  ÈÎ‡∑ ¿≈»ְְֲִֵֵַ»…ƒ¬«∆»
כ )ל ׁשֹון: יחטא ",(שופטים ולא  ֿ ה ּׂשערה  אל  ּבאבן "קלע  ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

א) א 'אנכי (מלכים חסרים . ח ּטאים ", ׁשלמה  ּובני ְְֲֲִִִִִֵַָָֹֹֹ"אני
ּתב ּקׁשּנה  ׁשּמּידי לי, חסרה  חסרה , אם  .אח ּסר ּנה ' ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

ÔepzeLÂלד  ‡iÓÏˆ ˙È ˙ÈÒ ÏÁÂ¿»≈¿ƒ«»«¿»«»¿«ƒƒ
LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„ ‡ËÈÚa«¬ƒ»¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡kLÓ Ïk ˙È ÔÏ»»»»«¿¿»¿»«¿»

ÈBaלה  ÈÈÚa Û˜˙È ‡Ï ‡‰e‡Ï ˙Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ
Á‡ È‡ CÓ„˜ ÔÓ Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È‡¬≈»ƒ¿≈«ƒ√»»¬≈…«
:‡iÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏe ÈÏ ÔÈL¿ƒƒ¿«¿»«¿«»«¿»«»

˜ÚÈלו È˙‡Â ÔÏ ÌÚ ‡ˆe ˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»«¬≈«¬…
È‡ ÈÁeÒ ‰Ó ÈBÁ ‰Ó ÔÏÏ Ó‡Â«¬«¿»»«ƒ«¿»ƒ¬≈

:È˙a ‡zÙ„¿«¿»«¿»

‡zÁkL‡לז ‰Ó ÈÓ Ïk ˙È ‡zLMÓ È‡¬≈«ƒ¿»»»»«»«¿«¿»
CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL C˙È ÈÓ ÏkÓƒ…»≈≈»«ƒ»»√»««¿«»

:‡Âz ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂ¿ƒ≈«¿»»

CÈfÚÂלח  CÈÏÁ CnÚ ‡‡ ÔÈL ÔÈÒÚ Ôc¿«∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»¿ƒ»
:˙ÈÏÎ‡ ‡Ï CÚ ÈÎ„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»¬»ƒ

È‚L‡לט  ‰Â‰c C˙ÂÏ È˙È˙È‡ ‡Ï ‡È˙cƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¬»»¿»
‡ÓÓÈa ˙ÈË dÏ ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡ÈnÓƒƒ¿»»ƒƒ«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙ÈËe¿»ƒ¿≈¿»

 

        
     

    
    
     
    

    
    

     
     
    
    
     

     
     

   

     
      

    
     

     
      
       

   



עד              
‰phÁ‡ ÈÎ‡∑,' מ ּמנינא ׁשגיא  'ּדהוה  ּתר ּגּומ ֹו »…ƒ¬«∆»ְְְֲִִַַָָָָָ

ּכמ ֹו: ּומח ּסרת , נפקדת  לא)ׁשהיתה  נפקד (במדבר "ולא  ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשגא ' 'ולא  ּתר ּגּומ ֹו: איׁש", ‚e.מ ּמּנּו ÌBÈ È˙bÈ˙ ְְִִֶַָָָ¿À¿ƒ¿À¿ƒ

‰ÏÈÏ∑ ׁשּלמ ּתי ה ּכל  לילה , ּגנּובת  א ֹו יֹום  .ּגנּובת  »¿»ְְְְִִַַַַַָֹ
È˙b∑:א)ּכמ ֹו ּבּמדינֹות ",(איכה ׂשרתי ּבּגֹוים , "ר ּבתי ¿À¿ƒְְִִִִַַַָָָ

א) מ ׁשּפט ",(ישעיה י )"מלאתי לד ּוׁש(הושע  .""אהב ּתי ְְְֲִִִֵַָָֹ

      ̈¦¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬
 §¨¦−¥«¥¨«

Á ÈÏÎ‡∑" א ֹוכלה "א ׁש קמז)ּכמ ֹו:∑Á˜Â.ל ׁשֹון 'גלידא '(תהלים ּתר ּגּומ ֹו: קרח ֹו", מ ׁשלי".È˙L∑ ¬»«ƒ…∆ְְֵָ¿∆«ְְְְְִִַַַָ¿»ƒ
ׁשנה  .ל ׁשֹון ְֵָ

      ¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©
       ¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®

    ©©«£¥¬¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
ÈzkNÓŒ˙‡ ÛÏÁzÂ∑ לבר ּדים ּומעק ּדים  לטל ּוא , מ ּנק ּוד  ׁשּבינינּו ּתנאי מ ׁשּנה  .היית  ««¬≈∆«¿À¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

       ¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨
       ¦½¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦©©©²

   ̈¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤
˜ÁˆÈ „ÁÙe∑,' יצחק 'אלהי ל ֹומר : רצה  לא  ««ƒ¿»ְֱִֵַָָָֹֹ

ה ּצּדיקים  על  ׁשמ ֹו מיחד  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשאין
ׁשבע : מ ּבאר  ּבצאת ֹו ל ֹו ׁשאמר  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבח ּייהם ,
ּבׁשביל  יצחק ", ואלהי אבי אברהם  אלהי ה ' ְְְֱֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ"אני

ל ֹומר  נתירא  יעקב  ּכמת , ה ּוא  והרי עיניו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּכה ּו
יצחק " "ּופחד  ואמר : ּתֹוכחה ∑ÁÎBiÂ."אלהי", ל ׁשֹון ְְֱִֵַַַָָֹ««ְֵָ

ה ּוא  ה ֹוכחה  ל ׁשֹון ולא  .ה ּוא , ְְָָֹ

     

      ©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³
      ̈©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®
      §¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬

̈¨«
‰l‡Ï ‰NÚ‡Œ‰Ó∑ להן להרע  ל ּבי על  ּתעלה  אי. »∆¡∆»≈∆ְֲִִֵֶֶַַַָָ

        

ר  כל לב י רי   עניט  וכ) אבינ ליעקב  טע ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹלב
צאני ": א וה ני   ני וה נתי  "ה נת יעקב ) ל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹלנכדיו 
לר   זק יה די  –  עצמ (יעקב ) א ה  ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹלמא 
ולילה ,  מ י רה  ללמ ד  ,נרצ להתנהג יכ ל –  ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָה
מצאי  עירי ה  לדי ה !? לדי מה נרצ מה  ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

 יכי – לב עט – מ דרני  זמתלילילילינ ה" נ נ נ נ תיתיתיתי, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָ
 ני ניניניניוה עלי ־מ  ת א ע ה   ה ולה  ," ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

להנהגת   עצמ את  להתאי כל י א  ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹ("קאליקעס ")

 עלי אבל תי , מהיכי  – יהד ת  דלל נרצ !? ל ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהע
ולא  , י חדי  אמצעי מ דרנית, צרה  זאת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹלע ת

!" טלני"  ת ְֲִַַָָלע
נגע צאני ": א ה" –  לטע  י ממ – ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹועל־ר־זה 
"א ה" מסחר, עניני  אבל מתערב , איני  – תפה  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלתרה 

" לב צאניצאניצאניצאני– ל  רכי י ,  רכי להתנהג  עלי ," ֹֹ ְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
ב ל  ה גת רא ת, ל  רי איס להתח ב  א  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהארי ,
מסחר  עניני  לעס ק   הנהגה  , . ה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכ צא 

ÈÏ‚e„‡מ  ‡L ÈÏÎ‡ ‡ÓÓÈ È˙ÈÂ‰¬≈ƒƒ»»¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»
:ÈÈÚÓ ÈzL „„e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ ˙ÈÁ (‰Â‰)¬»»≈¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

‡Úaמא  CzÁÏt C˙Èa ÔÈL ÔÈÒÚ ÈÏ Ôc¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ»«¿«
CÚa ÔÈL zLÂ CÈ˙a ÔÈz˙a ÔÈL ÈÒÚ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔÈÓÊ NÚ È‚‡ ˙È ‡˙ÈL‡Â¿«¿≈»»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ

‡d‰Ïמב  ‡a‡c d‰Ï‡ ÔBÙ ‡ÏeÏÈ‡ƒ»¡»≈¿«»¡»≈
È‡ ÈcÚÒa ‰Â‰ ˜ÁˆÈ dÏ ÏÈÁ„„e Ì‰‡c¿«¿»»¿»ƒ≈ƒ¿»¬»¿«¿ƒ¬≈
È„È ˙e‡ÈÏ ˙ÈÂ ÈÏÓÚ ˙È ÈzÁlL Ô˜È ÔÚÎ¿«≈»ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ¿»≈¿«

:‡LÓa ÁÎB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏb¡ƒ√»¿»¿«¿«¿»

È˙aמג  ‡˙a ˜ÚÈÏ Ó‡Â ÔÏ È˙‡Â«¬≈»»«¬«¿«¬…¿»»¿»«
ÈÏÈc ÈÊÁ z‡ Èc ÏÎÂ ÈÚ ‡ÚÂ È ‡ie¿«»¿«¿»»»ƒ¿…ƒ«¿»≈ƒƒ
B‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈl‡Ï „ÈaÚ‡ ‰Ó È˙ÏÂ ‡e‰¿ƒ¿»«»∆¿≈¿ƒ≈»≈

:Ô„ÈÏÈc Ô‰ÈÏƒ¿≈∆ƒƒ»



עה               
.(" לע א  מאכ") " י ח "לע ת ק ה  רה , ְֲִִֶֶַַַַַָָעל־י 

ל  בית היה  נה  כ ' ל נפ את יעקב  מסר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹועל־זה 
רק  לא  – כב " "לא  ועד  מעיני ", נתי  "ו ד  – ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלב
 א א  עבר, בית ה רה  לימ ד  , יחנר  עניני ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָביל
"ה נת  אליו ,  כי לב עט  ת ד א  עניני ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל

יעקב מסר א ה   עניני על צאני ", א וה ני   ני וה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹנתי 
" אמר) נפ יעבד עבד עבד עבד י י י י את נה  ע רה  ארע  ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

 תי תי תי תי נ נ נ נ ני  ו צאנ צאנ צאנ צאנ על־ידי ־ רה , על־י   הי (" ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶָֹֹ ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ
,לב ל תר  מצאי ה ד ה  ניצצת ררית ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָזה 

. י מ ה  ברי   אלק ת  מ ְְְְֱִִִַַַַַָוי

        §©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−
  ¥¦¬¥¤«

„ÚÏ ‰È‰Â∑ ה ּוא ֿ ּבר ּו ֿ .ה ּקד ֹוׁש ¿»»¿≈ַָָ

    ©¦©¬©«£−Ÿ¨®¤©§¦¤−¨©¥¨«

      ©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬£¨¦−
   ©©«£¨®©¬Ÿ§−̈©©¨«

ÂÈÁ‡Ï∑ ּולמלחמה לצרה  אליו נּגׁשים  אחים , ל ֹו ׁשהיּו ּבניו .(ב "ר)הם  ¿∆»ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

       ©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«
‡˙e„‰N ‚È∑ ּגלעד ׁשל  .ּתר ּגּומ ֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ

        ©´Ÿ¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®
  ©¥¬¨«¨§−©§¥«

„ÚÏb (BÓLŒ‡˜ ÔkŒÏÚ)∑ עד .ּגל  «≈»»¿«¿≈ֵַ

        §©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬
  ¦¨¥−¦¬¥«¥¥«

'B‚Â Ó‡ L‡ ‰tˆn‰Â∑ ּבהר א ׁשר  וה ּמצ ּפה  ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְְֲִֶַַָ
ׁשּכת ּוב : ּוכמ ֹו יא)ה ּגלעד , ֿ מצ ּפה (שופטים את  "וּיעבר  ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

ּכל  ׁשאמר  לפי מצ ּפה ? ׁשמ ּה נקרא  ול ּמה  ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָּגלעד ".

ּתעבר  אם  "ּובינ ּביני ה ' '"יצף  לחבר ֹו: מהם  ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאחד 
ה ּברית ' ˙q.את  Èk∑רעה ּו את  איׁש נראה  .ולא  ְִֶַƒƒ»≈ְְִִֵֵֶֶֹ

    ¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½
        ¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«

È˙a È˙a∑מ ּפּלג ׁש היּו ּבנֹותיו וזל ּפה  ּבלהה  אף  ּפעמים , ‡˙È˙aŒ.ב ' ‰pÚzŒÌ‡∑ מהם למנע  ¿…«¿…«ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָƒ¿«∆∆¿…«ְִֵֶַֹ
ּתׁשמיׁש עז)ע ֹונת  .(יומא ְִַַ

       ©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈
    £¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«

È˙ÈÈ∑ החץ יֹורה  ׁשה ּוא  ּכזה  ּבּים ", "ירה  .ּכמ ֹו: »ƒƒְֵֶֶֶַַָָָָ

È‰ÈÂמד  z‡Â ‡‡ ÌÈ˜ Ê‚ ‡˙‡ ÔÚÎe¿«¡»ƒ¿«¿»¬»¿»¿ƒ≈
:CÈe ÈÈa „È‰ÒÏ¿»ƒ≈ƒ≈»

˜Ó‡:מה  dÙ˜Êe ‡‡ ˜ÚÈ ÈÒe¿ƒ«¬…«¿»¿»«»»

eÈÒeמו ÔÈ‡ eËe˜Ï È‰BÁ‡Ï ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
:‡B‚c ÏÚ Ôn˙ eÏÎ‡Â ‡B‚„ e„ÚÂ ÔÈ‡«¿ƒ«¬»¿»«¬»«»«¿»

˜‡מז ˜ÚÈÂ ‡˙e„‰N ‚È ÔÏ dÏ ‡˜e¿»≈»»¿««¬»¿«¬…¿»
:„ÚÏb dÏ≈«¿≈

CÈeמח  ÈÈa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡B‚c ÔÏ Ó‡Â«¬«»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»
:„ÚÏb dÓL ‡˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈«¿≈

ÈÈaמט  ÈÈ„ ‡ÓÈÓ CÒÈ Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ¿»»ƒ¬«ƒ∆≈¿»«¿»≈ƒ
:dÁÓ b Èqk˙ È‡ CÈe≈»¬≈ƒ¿«ƒ¿«≈«¿≈

È˙aנ ÏÚ ÔÈL qz Ì‡Â È˙a ˙È ÈpÚz Ì‡ƒ¿«≈»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
ÈÈa „È‰Ò ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÈÊÁ ‡nÚ L‡ ˙ÈÏ≈¬«ƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:CÈe≈»

Â‰‡נא  ÔÈ„‰ ‡B‚„ ‡‰ ˜ÚÈÏ ÔÏ Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¿»»≈¿»
:CÈe ÈÈa ˙ÈÓÈ˜‡ È„ ‡˙Ó«̃¿»ƒ¬≈ƒ≈ƒ≈»



עו              

      ¥©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ
      ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹

    ¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«
È‡ŒÌ‡∑:ּכמ ֹו 'א ׁשר ', ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש 'אם ' כד )הרי ּדברי"(לעיל  ּדּבר ּתי אם  לרעה (ב "ר)∑ÚÏ‰."עד  ƒ»ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ¿»»ְָָ

לפרקמטיא  ע ֹובר  א ּתה  אבל  ע ֹובר , א ּתה  .אי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

         

לרעהלרעהלרעהלרעה .... .... הההההההה ההההל ל ל ל  אתאתאתאת אלי אלי אלי אלי  תעברתעברתעברתעבר לא לא לא לא  א א א א הההה  וא וא וא לא,וא) ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹ ֲֲֲֲַַַַֹֹֹֹ ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
נב )

לפרקמטיא לפרקמטיא לפרקמטיא לפרקמטיא  ע ע ע ע ברברברבר א א א א הההה (רש"י)אבל אבל אבל אבל  ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
את  לבאר  וי עמר. לל"ג רמז "ל" חסיד ת, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמבאר
ה  יצד  ק ה , לכא רה  ה ה  . ברי ה ני  י ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָה ר

ה ח ה רזי רזי רזי רזי ר"י  א א , רה ? ה ס ר חלק  א ריתא , ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ
אינ ה רה  נימ ת לבי תרה  ליא  י ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָה ב ילה 
מעביר   כ לטבה . ת א לעבר אפר ל, א א  ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָֹח מה ,
,'ת א 'לעבר  צרי  וא ר ה סר את  עצמ ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻה 'ל'

לטבה . א א  ח "ו  לרעה  אינ ה ח ה  ל ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָא ר

      ¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−
     £¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

Ì‰‡ È‰Ï‡∑(ב "ר)קד ׁש.BÁ È‰Ï‡Â∑ ח ֹול.Ì‰È‡ È‰Ï‡∑ ח ֹול. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»¡…≈¬ƒ∆

      ©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤
   ©´Ÿ§¤½¤©¨¦−¨¨«

ÁÊ ˜ÚÈ ÁaÊiÂ∑ למ ׁשּתה ּבהמ ֹות  .ׁשחט  «ƒ¿««¬…∆«ְְְִֵֶַָ
ÂÈÁ‡Ï∑ לבן לא ֹוהביו ּדבר ∑ÌÁÏŒÏÎ‡Ï.ׁשעם  ּכל  ¿∆»ְֲִֶָָָ∆¡»»∆ְַָ

לחם , קר ּוי ה)ּכמ ֹו:מאכל  רב ",(דניאל  לחם  (ירמיה "עבד  ְְֲֲֶֶֶַַַָָ
ּבלחמ ֹויא) עץ  .""נׁשחיתה  ְְְִֵַַָ

     ©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥§¨¨²§¦§−̈
     ©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

      §©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«

ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ BŒeÚbÙiÂ∑ לארץ לל ּוֹות ֹו לקראת ֹו ּבא ּו יׂשראל  ארץ  ׁשל  .מלאכים  «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

       ©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²
  ¥«©¨¬©−©«£¨«¦

ÌÈÁÓ∑לקראת ֹו ׁשּבא ּו יׂשראל  ארץ  וׁשל  ּכאן, עד  ע ּמֹו ׁשּבא ּו לארץ  ח ּוצה  ׁשל  מחנֹות , (ב "ר ׁשּתי «¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
:ותנחומא)

סימ "מחני חלק"י, .פסוקי קמ "ח ויצא פפפ פרשת חסלת

‡‡נב  Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡B‚c „È‰Ò»ƒ¿»»≈¿»¬»»»ƒ¬»
‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ„‰ ‡B‚c ˙È C˙ÂÏ aÚ‡ ‡Ï»∆¿«¿»»»¿»»≈¿ƒ«¿»
‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡B‚c ˙È È˙ÂÏ aÚ¿̇ƒ«¿»ƒ»¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈÏ¿ƒ

Ôee„Èנג  BÁ„ d‰Ï‡Â Ì‰‡„ d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»≈»≈¿»¿
ÏÈÁ„„a ˜ÚÈ ÌÈi˜Â ÔB‰e‡„ d‰Ï‡ ‡Èa≈»»¡»≈«¬¿«ƒ«¬…ƒ¿»ƒ

:˜ÁˆÈ È‰e‡ dÏ≈¬ƒƒ¿»

È‰BÁ‡Ïנד  ‡˜e ‡eËa ‡˙ÒÎ ˜ÚÈ ÒÎe¿≈«¬…ƒ¿»»¿»¿»«¬ƒ
:‡eËa e˙Èe ‡ÓÁÏ eÏÎ‡Â ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ¿≈««¿»«¬»«¿»ƒ¿»

d˙ÏÂא  È‰BÏ ˜Le ‡Ùˆa ÔÏ Ì„˜‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
:d˙‡Ï ÔÏ ˙Â ÏÊ‡Â Ô‰˙È CÈe»ƒ»¿≈«¬«¿«»»¿«¿≈

iÎ‡ÏÓ‡ב  d eÚÚÂ dÁ‡Ï ÏÊ‡ ˜ÚÈÂ¿«¬…¬«¿»¿≈«¬»≈«¿»«»
:ÈÈ„«¿»

˜„Ìג  ÔÓ ‡˙ÈLÓ ÔeÊÁ „k ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…«¬»«¿ƒ»ƒ√»
:ÌÈÁÓ ‡e‰‰ ‡˙‡„ ‡ÓL ‡˜e ÔÈc ÈÈ¿»≈¿»¿»¿«¿»««¬»ƒ

Ù Ù Ù

       

 

 



עז

יום ראשון - ג' כסלו
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום רביעי - ו' כסלו
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' כסלו
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' כסלו
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' כסלו
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' כסלו
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' כסלו
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

לשבוע פרשת ויצא  תהלים  שיעורי 

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 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



עח             

כסלו  ג' ראשון  יום 
קונטרס אחרון           
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.11:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." ובכ "מ תעא ע' ג ' כרך  בראשית להצ"צ אוה"ת פ"ד .12."ראה אבי "ע קיצור שער ע"ח  ‰Ú˙13.ראה
:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î."א קכט , א.14."זח "ג  יד , סוטה



עט              

כסלו  ד' שני יום 
          

          

      

        

        

     

           

         

       

       

        

         

 

      
       

     
       

    
  

   

   

 
  
  

   
  

  
   

 
  

  

 

 

  

          

         

       
       

         

         

      
      

       

      
       

        

         

      

         

       

         

         

         

        

   

    

    

   

   

   

   

  

   

   

 

   

    

   

  

 
  

        
       

       
        

       
       

         
        

     

       
      

       

          
       

       

       

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

 
  
       
       
       
       
        
       
       
       
      
       
        
      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

א.15. ט , קטן ובכ "מ .16.מועד  א. יד , סוטה כז.17.ראה יח , ג .18.וירא ו, ישעי '



פ             

כסלו  ה' שלישי יום 
          

       

      
         

   

   

  

   

  

       
       

        

         

           

     

  

   

    



  

          

      



       
         

         

         

   

   
  

 
  

 

  

 
 
 

   
   

   

  


 
      

       
      

       
       

         
      

       
   

         

        

          

        
        

    
    

   

  

   

    

   

   

   

   

   

  

   

   

    

 

      
       

       
       

      
       

         

        

          

         

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

 

 

      
       

       
     
      
     
       
       
      
       
       

      
       
       
      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

סע"א.19. כב.20.קל , לג , ˘ËÈÏ"‡:21.תשא "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." סי "ט אגה"ק ˘ËÈÏ"‡:22."ועיין "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰['בנפשו']"
בידו". דויקח  בי "ת ˘ËÈÏ"‡:23.כמו "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."ס"ס פ"ד  ת"ת הל ' רסצ"ח . חאו"ח  אדה"ז משו"ע Î"˜24."להעיר ˙Ú‰

:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡." ואילך ב קטז, שם הכוונה "אולי 



פי              

      
      

         
          

  

  

   

  

   

  

 
   


  
 

  
  
  
  
  

 
   

  

  
  

 
  

      
      

      

       

        

        

         

       
       

       
      
       

       
       

     
     
         

    
     

       

          

       

         

      
     

  

  
    

    

   

    

  
  

 

  

    

     

 

  

  

   



 
   

   

  

    

 
       

         

         

       
        

       
         

       

         

         

       

        
         

         

       
        
         

        

          

         

  

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

 
       
       
     
      
       
        
      
       
       
      
      
      
       
       
       
      
       

      
     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

.25:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰וצע"ק שם„ÈÈ„Ó˜"בסופו. דוקא".Ê'ומני 
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לז.26. ז, א.27.צו קי , "מצות28.מנחות לפנינו: שצ"ל ‰בתניא שליט "א אדמו"ר כ "ק תיקן התיקון" ב"לוח  אבל  ונשאה",
ולא  כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, ולא ד "ה ויקרא בלקו"ת גם וכ "ה כבפנים. "רמה",

שלפנינו. לט .29.כבדפוסים ד , ט .30.ואתחנן כח , א' הימים 31.28.דברי  כד .32.שבהערה ו, ‡„33"ÂÓ.ואתחנן ˜"Î ˙Ú‰
Ê"Â„" :‡"ËÈÏ˘- בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד  לא - מהותה להשגת הקדמה שהיא האתרוג  מציאות בהשגת משא"כ  -

העשי ' בעולם (גם) המדובר כ "א‰‚˘ÈÓשהרי  במהות), גם (ובמילא -ÍÙÈ‰Ï.מהות להשיג  והאפשרות הגשמיות התפשטות ענינה
כאן]". כו'" "והשגת... שייכות מובן - ובכ "מ .34.[עפ"ז ואילך . 42 ע' חט "ו לקו"ש ראה
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לא.35. לו, ג .36.וישלח  ח , כו.37.עקב א, בראשית
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כג .38. ל , ˘ËÈÏ"‡:39.תשא "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." סי "ט אגה"ק לעיל  גם בכ "ז וש"נ.40."ראה סע"א. מח , שבועות



פה              

כסלו  ח' שישי יום 
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.41:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰אחרי פרשה התורה" ב"אור שם הביאור תמצית ואילך ". תקמ "ט  אחרי  אוה"ת עיין - לקמן "בהבא
המשכה, של  אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של  בחינות שתי  בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח  הרבי  של  ואילך ) תקמט  (עמוד 
(תקו"ז  כמאמר הכלים, לגבי  "שממה" של  ענין היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות של  והסתלקות עליה ישנה למטה: מלמעלה
כגוף  הכלי  נשאר מהכלי , מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת "וכד  בהקדמה)
העולמות  בעליית שהדבר כפי  דרך  על  העליונים, לאורות העולים הכלים של  העליה - למעלה מלמטה העלאה של  שני  ענין נשמה. בלא
מלמעלה  המשכה - שלישי  ענין וישנו העליונים. האורות אל  בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית היא שאז הכפורים, ויום בשבת
כיוון  התורה": ב"אור שם שואל  והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי  על  נעשה שהדבר כפי  בעולם, למטה עליונים אורות להמשיך  למטה,
גופו, לגבי  האדם של  ונשמה רוח  שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי  הכלים, לגבי  שממה של  ענין חסרון, היא האורות שעליית 
מהכלים  האורות העלאת לפעול  מ "ן העלאת שהן האדם של  ויראה אהבה ידי  שעל  הרי  ויראה, אהבה גם וכן כלי , לגבי  אור של  ענין הן

ומסב  והמצוות? התורה לכל  "עמוד " היא אהבה הרי  - כך  לומר יכולים כיצד  ֿ ושלום; חס חסרון, זה למרות הרי  התורה": ב"אור שם יר
בשעת  אדם למשל : יותר. עליונים אורות כך  אחר נמשכים העלאה ידי  על  אך  האורות, של  העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני  שבאופן 
יותר  שכל  להבין יכול  שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי  על  אך  שלו, והשכל  המוחין של  והסתלקות העלאה זה הרי  שינתו,
נמשך  זה ידי  שעל  ושינה, דורמיטא של  ענין דז"א", "דורמיטא של  הענין השנה, שבראש העלאה ֿ זה ֿ דרך  ועל  שינתו. לפני  מאשר טוב
המשכה  ידה על  נמשך  מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת של  הענין ידי  על  דוקא זה אך  עליון. אור - והתפילות שופר תקיעת ידי  על  -
נמשך  המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי  כאשר האהבה, בענין הדבר כך  זה. לפני  שהיתה ההעלאה בגלל  יותר וגדולה עליונה
וזאת  למטה, אלקות להמשיך  המשכה, של  ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך , עליון. אור - האהבה של  האורות עליית ידי  על  אז,
ה'", לפני  "בקרבתם ואביהו בנדב שהיה כפי  הנפש" "כלות בין ההבדל  התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך  מעשיות. מצוות ידי  על 
כפי ומצוות, מתורה למעלה היא נפש מסירת  זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני  לחטא, ונחשבה הנפש, כלות שהיתה
יזכה  לא מסויים ענין שבגלל  לו, אמר מכן ולאחר בפועל , נפש מסירת של  לענין שיזכה יוסף" ל "בית אמר שה"מגיד " רואים שאנו
שה"בית  לפני  היה שזה פעם אמר והרבי  שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך  מגירסא" פומי ' פסיק "לא היה הרי  יוסף" וה"בית לכך .
ההבדל  הרי  זה. מכל  למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל  - הבאים  הדורות לכל  ישראל  כלל  את וזיכה ערוך ' ה'שולחן את חיבר יוסף"
התורה  קיום של  עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של  כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל "מסירת הנפש" "כלות בין
ואילו  בעולם. אלקות להמשיך  המשכה, הרי  הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי  זה אין הרי  "שוב", בלי  "רצוא" ומצוות,
למטה  המשכות הממשיך  מעשה של  ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי  ישנה שבה נפש במסירת
העלאה  היא שבכך  שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של  ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה האמיתית הכוונה לפי  זה הרי  -
ומצוות. תורה של  שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי  - הוא ברוך  להקדוש ישותו כל  את מוסר שהוא כללית,

.42:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ בכלים כו' דבי "ע וכלים נשמה רוח  בנפש וכן וצ"ל : כאן, חסר דלכאורה דקו"א בכת"י  לחפש "יש
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כבהנדפס". הוא באוה"ת גם אבל  בחי '. א.43.דבי "ע ועוד .44.רמט , פ''ז. בהקדמה השבת שער ט .45.פע"ח  פי "א, דב"ר ראה



פז              

         

         

         

     

   

   

  

   

   

  
  

  
  

  

  

   

  

           

         

        
     

      
        

       
        

       

         

         
         

       
        

     
        
      

         
          

       

         

        

       

        

        

   

   

  

  

   

   

  

   

    

   

   

   

    

        

       

        

      

         

        

        

       

        

       
        

       
      

       
         

         

       
       

        

      



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

 
        
       
      
        
       
       
        
       
       



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ב.46. לט , קידושין

             

         

         

         

     

   

   

  

   

   

  
  

  
  

  

  

   

  

           

         

        
     

      
        

       
        

       

         

         
         

       
        

     
        
      

         
          

       

         

        

       

        

        

   

   

  

  

   

   

  

   

    

   

   

   

    

        

       

        

      

         

        

        

       

        

       
        

       
      

       
         

         

       
       

        

      



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

 
        
       
      
        
       
       
        
       
       



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ב.46. לט , קידושין

             

         
 

        
          

     
        

 

       
          

         
        

  
          

        




























המשך ביאור למס' מנחות ליום שני עמ' א



היום יום . . . פח

ה'תש"דג כסלויום שלישי

חומש: ויצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . קנו אחורי כו'.

ְנִסיעֹות  ם־טֹוב ָהָיה ָעסּוק ּבִ ַעל־ׁשֵ י ַהּבַ יד, ּכִ ּגִ ם־טֹוב ְלַהְנָהַגת ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ין ַהְנָהַגת ַהּבַ ֵמַהֶהְפֵרׁש ּבֵ
ַהֲחִסידּות  ִעְנַין  ְמֻפְרָסם  ָהָיה  ָבר  ּכְ יד,  ּגִ ַהּמַ יאּות  ְנׂשִ יֵמי  ּבִ ֹזאת:  עֹוד  ֵביתֹו.  ּבְ ב  ָיׁשַ יד  ּגִ ְוַהּמַ ׁשֹונֹות, 
ְלתֹוַרת  רּו  ְ ִנְתַקּשׁ ינֹוִנים  ּבֵ ים  ּתִ ּבָ ֲעֵלי  ִמּבַ ים  ְוַרּבִ א,  יׁשָ ַקּדִ א  ַהֶחְבַרּיָ ְנִסיעֹות  ְיֵדי  ַעל  ים,  ְרַחּקִ ּמֶ ּבַ ם  ּגַ

ַהֲחִסידּות ְוָהיּו נֹוְסִעים ְלמֶעְזִריְטׁש.

ה'תש"דד כסלויום רביעי

חומש: ויצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: משא"כ . . . 312 הלומד הסוד.

ָפַתִים. ֵהם ַלִחים ֲעַדִין, ַעל ַהּשְׂ ׁשֶ ְך ַמֲעִביִרים אֹוָתם, ּכְ עֹות, ְוַאַחר־ּכָ ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים נֹוְטִלים ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

ה'תש"דה כסלויום חמישי

חומש: ויצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: אבל דוקא . . . 312 שם.

הּוא  ׁשֶ ַוֲהַגם  ֱאלֹקּות.  ּבֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ רּות  ְ ַהִהְתַקּשׁ ם  ֻסּלַ ִהיא  ה  ִפּלָ ּתְ  – ַאְרָצה"  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  "ְוִהּנֵ
ּטּול  ְבִחיַנת ּבִ ָמְיָמה", ּבִ ָ יַע ַהּשׁ הֹוָדָאה ְלַבד, ֲאָבל "ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ ב ַאְרָצה", ַהְתָחַלת ַהּתְ "ֻמּצָ
ַמע ּוְקִריַאת  ְרכֹות ְקִריַאת ׁשְ ִזְמָרה, ּבִ ְפסּוֵקי ּדְ ָגה ְוַהֲהָבָנה ּבִ ַמת ַהַהּשָׂ א ָלֶזה ַעל ְיֵדי ַהְקּדָ ַעְצִמי. ֲאָבל ּבָ

ַמע. ׁשְ

ה'תש"דו כסלויום שישי

חומש: ויצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד זאת . . . קנז לא יראו.

אאמו"ר אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי ווָאס 
קודם צאת הנפש מהגוף. נָאר יעמָאלט גייט מען שוין אינגַאנצען אוועק פון יריד, 
און עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט פון יעדער 

נַאכט האלט מען נָאך אין מיטן יריד, און מען קען נָאך אויפטָאן.

אֹוֶפן  ]=ּבְ ין'  ַאְנּפִ 'ְזֵעיר  ּבִ ִהיא  ה  ּטָ ַהּמִ ַעל  ׁשֶ ַמע  ׁשְ ְקִריַאת  ָאַמר:  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ם  ּיֵ ִמְסּתַ ּוְכָבר  ִריד',  ַה'ּיָ ֶאת  ְלַגְמֵרי  עֹוְזִבים  ָאז  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֵמַהּגּוף.  ֶפׁש  ַהּנֶ ֵצאת  ֶטֶרם  ּבְ ׁשֶ ּדּוי  ַהּוִ ּכְ ָקָטן[ 

ִעיצּומֹו  ּבְ ל ַלְיָלה, ֲעַדִין ִנְמָצִאים  ּכָ ל  ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּוִבְקִריַאת ׁשְ ל "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם",  ְסָחר ׁשֶ ַהּמִ
ר ֲעַדִין ִלְפֹעל. ִריד, ְוֶאְפׁשָ ל ַהּיָ ׁשֶ
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רביעי



פט היום יום . . . 

ה'תש"דז כסלושבת
ָמר. ָמר. ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה - ּוְבָנִביא ִנׁשְ ה ׁשָ ָ ְבַרח ַיֲעֹקב - ּוְבִאּשׁ ָדי. ַוּיִ ְלֵמי ׂשָ י - ּתַ ַהְפטֹוָרה: ְוַעּמִ

חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובר מן . . . 314 הלכותיהן.

ים  ַהּגּוָפִנּיִ ִעְנָיִנים  ל  ּכָ ְוִתעּוב  ּקּוץ  ׁשִ הֹוָרַאת  ְיֵדי  ַעל  ַהֹחֶמר,  ּטּול  ּבִ ָחְכַמת  ֵהן:  ָחְכמֹות  לֹשׁ  ׁשָ
ים – ָחְכַמת ַהּמּוָסר. ְוַהָחְמִרּיִ

רּוב ֲאֵליֶהם – ָחְכַמת  לֹות ְוהֹוָרַאת ָאְפֵני ַהּקֵ ּכָ ׂשְ ּדֹות ּוַבּמֻ ּמִ ַרת ַמֲעַלת ַהּצּוָרה ְוָהרּוָחִני ּבַ ָחְכַמת ַהּכָ
ַהֲחִקיָרה.

ָעה  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהּצּוָרה  ּוְבַמֲעַלת  ְך  ְמֻזּכָ ֹחֶמר  ַמֲעַלת  ּבְ הֹוָרָאה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  ַרת  ַהְגּבָ ָחְכַמת 
ְוסֹוָפן  סֹוָפן  ּבְ ָתן  ִחּלָ ּתְ ָנעּוץ  י  ּכִ ִלְהיֹות  ָוסֹוף,  רֹאׁש  ֵצא  ִיּמָ ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ַיַחד  לּוָתם  ּלְ ְוִהְתּכַ ַהָחְמִרי,  ּבְ
ֶאָחד  ֵניֶהם ּכְ ֵרְך ִנְבָראּו ּוׁשְ ת ֶחְביֹון ֻעּזֹו ִיְתּבָ ַ ָנה ַאַחת ְלַגּלֹות אֹור ְקֻדּשׁ ָרָאם, ּוְלַכּוָ ָתן, ֵאל ֶאָחד ּבְ ְתִחּלָ ּבִ

ֵרְך – ָחְכַמת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ָעָלה ּבִ ֵלמּות, ֲאׁשֶ ְ ִליִמים אֹוָתּה ַהּשׁ ְוָקא ַמׁשְ ּדַ

ה'תש"דח כסלויום ראשון

חומש: וישלח, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך להבין . . . קנח וכה"ג.

א מענש זָאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה זיינען, אז אזא קטן 
שבקטנים ווי דער מענש איז, קען ער מַאכען א נחת רוח גדול צום  גדול הגדולים 
און טָאן די   זיין תמיד באגייסטערט  ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענש  וכמ"ש 

עבודה בלב ונפש חפצה.

הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָקָטן  ֶזה  ּכָ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  ּבָ ַהּבֹוֵרא  י  ַחְסּדֵ דֹוִלים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן 
תֹו ֵאין ֵחֶקר". ַעל ָהָאָדם  תּוב "ְוִלְגֻדּלָ ּכָ דֹוִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ ָהָאָדם, ָיכֹול ִלְגרֹם ַנַחת רּוַח ָגדֹול ִלְגדֹול ַהּגְ

ֵלב ְוֶנֶפׁש ָחֵפָצה. ַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִמיד ִנְלָהב ּוְלַבּצֵ ִלְהיֹות ּתָ

ה'תש"דט כסלויום שני

חומש: וישלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך עוד . . . קנח מהנברא.

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקפ"ח.   – קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְויֹום   – תקל"ד   – ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום 
ין. ִניֶעְזׁשִ ּבְ

ְנָיא(  )ּתַ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֶפר  ִמּסֵ נ"ג  ֶרק  ּפֶ ֵחֶלק  ְוהּוא   – ַמֲאָמר  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תקנ"ד  ִכְסֵלו  ּבְ ט' 
ִמיָרא  ּגְ ַעד  "ל  ַהּנַ ֶרק  ּפֶ ִסּיּום   – ַעם  ַהּפַ עֹוד  ֲחִסידּות  ָאַמר  ְלָמֳחָרתֹו  ִראׁשֹון.  ִית  ּבַ ַבר  ַעל־ּדְ ר  ַהְמַדּבֵ
ִנים  ָ ֶהם ִנְכְללּו ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ִמּשׁ ר ּבָ ְסֵלו תקנ"ד )ֲאׁשֶ ָנה תק"ן ַעד י ּכִ ָ ֲאָמִרים ֵמרֹאׁש ַהּשׁ י ַהּמַ ]סֹופֹו[. ּכִ

ינֹוִנים. ל ּבֵ ְרֵקי ֵסֶפר ׁשֶ ַהּקֹוְדמֹות( ֵמֶהם ִנְסְדרּו נ"ג ּפִ
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צ            

ה'תשע''ט  כסלו ג ' ראשון יום   

         
          

 
א)הגמרא  נו , כיון (כתובות או קונה  נדה  חופת האם מסתפקת 

הספק . נפשט  ולא  קונה, אינה לביאה  ראויה שאינה 

והר"ן  הרא"ש נדה(שם)וכתבו חופת  האם  הגמרא שספק 

כתובה' 'תוספת  לענין הוא  נתאלמנה קונה  אם רק אותה גובה (שהאשה

הנשואין ) מן  נתגרשה חיבתאו  כי  לחופה  שנכנסה לאחר רק  שהיא

לביאה הראויה  חופה רק  שמא להסתפק  ויש  קונה , חופה

הבעל , ירושת  כמו שבנשואין הדברים שאר לענין אבל  קונה,

קונה . נדה חופת  גם  וכד', כהן הוא אם  לה  להיטמא ההיתר

שבנשואין, הענינים  לכל הוא  הספק  הרמב "ם  לדעת אבל

הבעל ואין קונה  נדה חופת  אין הספק  נפשט שלא וכיון

לא לחופה... שנכנסה פי  על  "אף  כי  לה , מיטמא  ואינו יורשה

עדיין" כארוסה  היא והרי הנישואין משנה)גמרו כסף משנה, .(מגיד 

לחודא)והתוספות ד "ה ב יג, גדול(יומא שכהן מירושלמי  הביאו

האשה את  הכפורים  ביום  מקדש  הכפורים ביום אשתו שמתה

הכפורים . יום מערב  לו שזימנו

המלך ' ה'שער ס"ד )ומקשה  חתנים יום(חופת שעבודת כיון  :

גדול בכהן רק  כשרה ביתו הכיפורים - ביתו  ובעד  בעדו  ("וכפר 

אשתו ") ונשאלתזו  ביום . בו לחופה  מכניסה שגם  לומר צריך ,

ואם לביאה , הראויה חופה  זו אין הכפורים ביום הרי  השאלה ,

נשואה ? ולא  ארוסה עדיין היא  כן

הדעות  לפי  ה"א)אמנם , פ"ח שם רא"ש  דתנן , ד "ה א עז , יומא (תוספות

אבל התורה מן  אסורים  הכפורים ביום  ושתיה  שאכילה

ראויה שאינה  חופה  שרק  לומר יש  מדרבנן, הם העינויים  שאר

ראויה אינה  מדרבנן אם  אבל  קונה , אינה מדאורייתא  לביאה

מדרבנן )לביאה הוא כיפור  ביום ביאה לשיטת(ואיסור  אך  חופה, זו הרי 

התורה מן הם כפורים  ביום  העינויים  חמשת  כל (ראה הרמב "ם

ה"ה) פ"א עשור  שביתת הל ' הרמב"ם .במפרשי 

היא לביאה ' ראויה  שאינה  'חופה  המלך ': ה'שער  ומבאר

הכפורים , ביום ואילו האשה  מחמת הוא האיסור כאשר רק 

אין  ולכן זמן', 'מחוסר  אלא  ואינו האיסור גורם הוא ה'יום'

לביאה' ראויה  שאינה 'חופה  א)זו נו , כתובות ספר  חתם חי ' (וראה

ה'תשע''ט  כסלו ד' שני יום  ?   

       
           

 
בחיוביו  פוגע  מנכסיו מלהנות  אשתו את שהדיר  הבעל

לגרשה . חייב  ולכן כלפיה ,

הר "ן הרי "ף)ומקשה :(על 

הגמרא  א)משמעות ע, שהבעל(כתובות מאחר כי  היא 

אשתו  את  להדיר יכול הוא  אין אשתו  את  לזון משועבד

במזונותיך', ידיך מעשה  'צאי  לה אמר  אם אלא  ממזונותיה

שהיא כדי  האשה  ידי  מעשי  על מוותר הבעל שאם היינו

הנדר יכול  ואז מזונות, לה  לתת צריך הוא  אין מהם תתפרנס 

ויהיה  ממזונותיו.לחול  ליהנות  לה אסור 

אם שגם  ומשמע  הדברים , את סתם  הרמב "ם  כן  אם  ולמה 

- אותה לזון משועבד וממילא  ידיה  מעשי  על  לה  וויתר לא 

ממזונותיו? אשתו את  להדיר הבעל יכול 

ומתרץ :

נורי  בן יוחנן רבי  ב)לדעת נט, הדבר'קונם'(שם את לאסור  (היינו 

אתכקרבן ) ומפקיע  הגוף  קדושת  בו ויש  הקדש, כעין הוא 

יכול ידיה מעשי  על  מוותר אינו אם  גם  ולכן המזונות , שעבוד 

אשתו  את להדיר את הבעל  שהדיר  הבעל  נדר  שחלות שביארה (והגמרא

החולק  התנא דעת לפי  היא במזונותיך ' ידיך  מעשה 'צאי  שאמר  משום היא אשתו 

נורי ) בן  ר "י  "מדירעל  ולכן נורי  בן יוחנן כרבי  פוסק  והרמב "ם  .

מעשי 'צאי  לה  אומר אינו  אם גם  לו" מליהנות  אשתו את 

במזונותיך'. ידיך

משנה ': ה 'לחם והקשה 

ה"ו )להלן  [לאשתו](פי "ד  לה אמר  "אם הרמב "ם, כתב 

משועבד שהוא מפני  כלום ... נדר לא  עליך... אסור תשמישי

שעבוד? מידי  מפקיע  'קונם ' הרי  ולכאורה , לה".

וביאר:

למחילה , ניתן הוא  כי  ממוני  שעבוד רק  מפקיע  'קונם'

'שאר עלי  לך שאין מנת על  ואמר הבעל התנה אם שהרי 

קיים התנאי  ה"ו )וכסות' חיוב (לעיל  לבטל  יכול  אינו אבל  ,

שעבוד להפקיע  יוכל לא 'קונם ' וגם למחילה  ניתן שלא  'עונה'

זה .

ה'תשע''ט  כסלו ה' שלישי יום        

        
         

            
    

ללימוד והכוונה  ברוחניות, גם ישנה ורביה פריה  מצות

ומצוותיה לתורה ישראל בני  וקירוב  תלמידים  עם  התורה

כאילו  הכתוב  עליו מעלה תורה חבירו בן המלמד  "כל שהרי 

ב)ילדו" יט, "שלא(סנהדרין  מצוה  כפשוטה ורביה בפריה  וכמו .

חז"ל וכמאמר  כח", בו שיש  זמן  כל ולרבות  מלפרות  יבטל

ב) סב, היו (יבמות בזקנותו, אשה ישא  בילדותו אשה  אדם  "נשא 

זרע  בבקר שנאמר בזקנותו, בנים  לו יהיו בילדותו בנים לו

אין  זו מצוה ברוחניות  גם  כך ידך", תנח אל ולערב  זרעך  את 



צי             

ה 'זקנה'. לעת ה 'ילדות ' זמן בין הבדל  בה

"שכל ההלכה  בהסבר  הרמב "ם  אחתומוסיף  נפש 

בהשפעה והתייגע  עסק  אם  גם כי  עולם ", בנה  כאילו בישראל

השלימות , בתכלית  העמידה וגיל הבחרות  בשנות  הזולת  על

זה הרי נוספת, פעולה  כל ידי  על כי  בכך להסתפק  לו אין

עולם". בנה  "כאילו

הענין : בפנימיות לבאר ויש 

דירה יתברך לו לעשות כדי  היא  הבריאה  תכלית

פל "ו )בתחתונים תניא טז . נשא, של(תנחומא, הפנימי  תוכנו וזה  .

והסתר העלם של במצב  הוא  עצמו מצד העולם העולם '. 'בנין 

המצאו' מ'אמיתת  הוא וקיומו  שהתהוותו בו ניכר  ("כל ולא

הל ' ריש  לעיל  - המצאו " מאמיתת אלא נמצאו  לא וארץ... שמים מן  הנמצאים

התורה) המצאו'.יסודי  'אמיתת את  בו ולגלות 'לבנותו' וצריך

בני של  במצבם  שינוי  ידי  על נעשה  בעולם זה  וגילוי 

שהוא מישראל ואחת  אחד בכל ניכר שלא זמן כל כי  ישראל ;

– ולאה  רחל רבקה  שרה  בת  והיא  ויעקב  יצחק  אברהם  בן

אחד בכל מגלים  וכאשר ושורשו. מקורו בעולם  ניכר לא 

ולתורתו  לקב "ה והתקשרותו שייכותו את  מישראל  ואחת

ו"כאילו  יתברך  לו דירה  נעשה כולו העולם  כל  – ולמצוותיו

עולם". בנה 

     

ה'תשע''ט  כסלו ו' רביעי יום  ?    

      
    

הי ")לעיל מבעלה(פי "ב מזונות  דמי המקבלת שאשה  נפסק 

גם נפסק  וכך הבעל. של היא  היתרה  – יתרה בידה ונשארה 

שאם מהיורשים  המזונות דמי  את המקבלת אלמנה  לגבי  כאן ,

היורשים . לידי  חוזרת היא יתרה, נשארה

לה הניתן בכסף  מלכתחילה זכתה  והאשה מאחר  ולכאורה ,

החליטה אם  ומדוע  שלה , נעשה  כבר הוא  הרי המזונות עבור 

עליה אחרות  למטרות אלא  אכילה  לצורך  בו להשתמש  שלא

אותו? להחזיר 

זוכה  האשה  אין מלכתחילה כי  נראה  כשיעורומכך 

זכות  לה  יש  אלא  המזונות  דמי   מנכסי בפועל 

הוברר לאכילה, בו השתמשה שלא ממון כל  ולכן הבעל .

כלל . בו זכתה שלא למפרע 

מדברי ומביא הרמב "ם  על חולק  הראב "ד אמנם,

איש באשת  לאלמנה: נשואה בין לחלק  יש  כי  הירושלמי 

ואינו  בידיה  נשאר הוא באלמנה  ואילו לבעל, חוזר העודף 

ליורשים . חוזר

מלכתחילה  אמנם  כי  וטעמו   שהוקצב

הבעל בנשואה  אך למחייתה  מה את

אך לבעל, הניתנת  האשה  שמצאה  מציאה  כדין שנשאר,

וגם ליורשים ניתנת מציאתה  אין הירושה  מן הניזונת באלמנה

ליורשים . ניתן  אינו שלה  המזונות מדמי הנותר

מלכתחילה זוכה שהאשה  סובר הרמב "ם גם  כי  ויתכן,

שלדעתו  אלא ממנה, בו וזוכה חוזר והבעל הממון בכל 

כמו נחשב  אינו אלא העודף  האשה  של  ,

גם ולכן להשיגו. כדי  במזונותיה לחסוך מאמץ  עשתה  שהרי 

של שהם ידיה מעשי  כדין ליורשים ניתן הנותר באלמנה

א)היורשים  סי ' ד , ליעקב משפטיך  עוד  וראה קו . א, אבהע"ז  .(אג"מ

ה'תשע''ט  כסלו ז חמישי יום  ?          

      
         

   
רש "י שמואל )לדעת  ד "ה ב מח, בתו (כתובות את האב  מסירת 

לדינים אבל ירושה, לענין רק  מועילה לשלוחיו או לבעלה 

אין  לה) להיטמא או נדריה להפר במציאתה , (לזכות  אחרים

הבעל , יורש  ומדוע  לחופה . שתיכנס  עד  מועילה האב  מסירת

ארוסתו את יורש  אינו הארוס  א)הרי נג, שהאב (שם בכך  כי ?

משום ירושתה  על מחל  הוא לחופה  שתיכנס  בתו את  מסר

משמעות גם  היא  שכך שמואל' ה 'בית וכתב  נישואין. קירוב 

בתו  את  האב  מסירת  ירושה לענין שרק  הרמב "ם , דברי 

לנשואה . מחשיבתו

מחוקק ' ה 'חלקת  סק"ב)[וכתב  סא סי ' נדה(שם שחופת  כשם :

גם כך יורשה , הבעל שאין כארוסה  עדיין והיא  קונה אינה

הבעל אין נדה  כשהיא  הבעל  לשלוחי  בתו  את  האב  במסירת 

שמואל' ה 'בית  אבל  מסירת(שם)יורשה . ירושה  שלענין  סובר

כיון  קונה אינה נדה חופת כי  מחופה , עדיפה בתו את האב 

היא והרי  קונה  אינו איסור  של ויחוד עמה  להתייחד  שאסור

בתו  את מסר כשהאב  אבל יורשה, אינו  ולכן עדיין כארוסה 

מעכשיו] ירושתה  על מחל  לשלוחיו, או לבעל

התוספות  לשיטת ושמואל )אך ד "ה ב מח, במסירת(כתובות ,

ל כנשואה  היא  הרי  לשלוחיו או לבעל בתו את דברהאב  כל 

וכו ') נדריה ומיפר  לה לבעלה(מטמא שמסירתה בגמרא  שאמרו ומה .

שנחשבת ולומר לחדש  כדי  הוא  ירושה, לענין מועילה

אפילו  אלא  נדריה ולהפר לה  לטמא  לענין רק  לא כאשתו

האב  כאשר גם היתה  התקנה  מדרבנן שהיא  ירושה לענין

לבעל . מסרה

המלך' ה'שער  ס"ד )וכתב  חתנים חופת אישות, שגם(הל '

כן סובר הנ "ל )הרמב "ם שמואל ' ה'בית כדברי  בהלכות(שלא שהרי  ,

הכ "ב)נדרים האב (פי "א אין הבעל... לשלוחי  האב  "מסר כתב 

להפר, יכול הבעל ולא  להפר... יכול  
מסירתה קודם  האשה  שנדרה  נדרים שרק  ומכאן ."

נדרים אבל  בקודמין', מפר  הבעל 'אין כי  מפר  אינו לבעל

כנשואה . שנחשבת  משום  מפר מסירתה אחר שנדרה



צב            

ה'תשע''ט  כסלו ח' שישי יום      

       
         
           

            
          
          

 
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 

נעשו  כשהקידושין ולא התנאים  מתוך מיד, וקידשו עמדו

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'תשע''ט  כסלו ט' קודש  שבת ?     

        
            

   
סימן  מוסרים עדים  כאשר שדווקא משמע  הרמב "ם  מדברי 

וימסור ממנו  נפל שהגט  יטען אדם אם  אך  נאמנים , הם הרי

והוא מאחר כי וכתב  כך על  השיג והראב "ד נאמן. אינו סימן 

ממנו. נפל שהגט ראיה  זו הרי  סימן, מוסר

הוכחה מהווה  הסימן אין מדוע  הרמב "ם , דעת  להבין ויש 

ממנו? נפל אכן שהגט

החושן' ה 'קצות  סק"ב)ומבאר רנט, :(סי '

מידיו, שנפל הטוען לאדם הגט את להחזיר באים  כאשר 

נפל לא  וכלל משקר הוא שמא א ) חששות: שני מצד לדון יש 

הגט  שזהו לנו מנין – גט  ממנו נפל אם  אף  ב ) גט. ממנו

אחר . בגט מדובר ואולי  בידינו, הנמצא 

אין  - משקר הוא שמא – הראשון החשש  לגבי  והנה ,

אינו  אמנם  שהגט  לחשוש  יש  כי  הסימנים, מסירת  מועילה

זה פי  ועל שנפל קודם  בעליו אצל הגט  את  שראה אלא  שלו

סמך על הגט את  לו לתת אין ולכן סימניו, את למסור  ידע 

הסימנים . נתינת

אין  הרי  ממנו , נפל  שהגט  טוענים עדים  שני  כאשר אך 

אלא אמת, כדוברי מוחזקים עדים שני  שהרי  לשקר  לחשוש 

מועילה ולכך שנפל הגט זה אין שמא לחשוש  יש  שעדיין

זה שמאדם  לעדים  מאמינים ואנו  מאחר כי  הסימנים, מסירת

זהה גט שקיים  לומר מסתבר אין שוב  פלוני , סימן עם  גט נפל

הוא בידינו הנמצא  זה  שגט ומסתבר לבעליו, הוא אף  שאבד

פיהם . על  הגט  את מחזירים  ולכן  ממנו, שנפל הגט אכן

             

          
       

         
         

      
        

          
        

     
      

   


        

        
        

       
          

         
     







































המשך ביאור למס' מנחות ליום ראשון עמ' ב



צג                
         

      

ה'תשע"ט  כסלו  ג' ראשון  יום 


 

   1 
קוים 1) שלא נתגלה ואם בקידושין תנאים המשך כולל

התנאי .

.‡ÏL ‰Ê ÒBÎa ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ¿∆∆
L ;Lc ÏL ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈÔÈÈ ÏL ‡ˆÓÂ ,Lc Ï2; «ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆«ƒ

‡ˆÓÂ ,‰Ê ÏL ;‰Ê ÏL ‡ˆÓÂ ,ÛÒk ÏL ‰Ê È„a¿ƒ»∆∆∆∆¿ƒ¿»∆»»∆»»¿ƒ¿»
ÛÒk ÏL3,ÈÂÏ ;ÈÂÏ ‡ˆÓÂ ,Ô‰k È‡L ˙Ó ÏÚ ; ∆∆∆«¿»∆¬ƒ…≈¿ƒ¿»≈ƒ≈ƒ

‡ˆÓÂ ,ÊÓÓ ;ÊÓÓ ‡ˆÓÂ ,ÔÈ˙ ;Ô‰k ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»…≈»ƒ¿ƒ¿»«¿≈«¿≈¿ƒ¿»
Ôa ‡ˆÓÂ ,Ck Ôa ;Ck Ôa ‡ˆÓÂ ,ÈÚ Ôa ;ÔÈ˙»ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆¿«∆¿«¿ƒ¿»∆
,ÈLÚ ;ÈLÚ ‡ˆÓÂ ,ÈÚ È‡L ˙Ó ÏÚ ;ÈÚƒ«¿»∆¬ƒ»ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ
‡ˆÓÂ ,ıÁnÏ B˜ È˙ÈaL ˙Ó ÏÚ ;ÈÚ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»ƒ«¿»∆≈ƒ»«∆¿»¿ƒ¿»
‰ÁÙL ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ;B˜ ‡ˆÓÂ ,˜BÁ ;˜BÁ»»¿ƒ¿»»«¿»∆≈ƒƒ¿»

˙Ï„Bb ˙a B‡4,BÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,‰ÙB‡ B‡ «∆∆»¿≈«¿»∆≈
BÏ LÈÂ5ÏÚ ;BÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈe ‰M‡ ÈÏ LiL ˙Ó ÏÚ ; ¿≈«¿»∆≈ƒƒ»»ƒ¿≈«

Ô‰Ï ‰ÓBc‰ ÏÎÂ el‡ ÏÎa  BÏ LÈÂ ,ÈÏ ÔÈ‡L ˙Ó6 ¿»∆≈ƒ¿≈¿»≈¿»«∆»∆
.ezÚË‰L ‡È‰ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó dÈ‡≈»¿À∆∆¿≈ƒ∆ƒ¿«

הקידושין.2) אחרי  עד הכירה ולא מכוסה שהיה כגון
שהייתה 3) בטבעת קידש אחד מיימוניות": ב "הגהות כתוב 

וגם  זהב  של שהיא הקידושין עדי  בפני  שעה באותה נראית
נמצאת  שנה לחצי  קרוב  כן ואחרי  כן, נראתה הצורף  בעיני 
חסר  ונמצא במנה לי  להתקדשי  דומה זה הרי  - נחושת של
פי על ואף  מקודשת, שאינה נחושת דינר בו נמצא או דינר,
אמרוהו, העדים אלא זהב  של שהוא אמר לא עצמו שהמקדש
זה  ומטעם גט . בלי  להתירה לא להחמיר יש שלמעשה אלא
פרוטה, שווה הטבעת אם לעדים לשאול החופה תחת "נוהגין
פרוטה". בשווה אלא מקדשה שאינו הכלה שתדע  כדי 

שערות.4) זהו 5)קולעת גודלת לו יש אם לפעמים כי 
תלך  שכינותיה בבתי  מצוייה שהיא מתוך הגודלת כי  חיסרון,
באופה  הדין וכן רצונה. נגד שהם דברים עליה לספר

אנשים. הרבה אצל לחיסרון.6)שמצוייה בין למעלה בין
"מנעל  שאומרת: מרוצה, אינה אחרים בשבח  אפילו כי 

בו". חפצה איני  רגלי  ממידת הגדול

.Lc˜˙‰Ï ‰È‰ ÈaÏa :‰Ó‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌlÎe¿À»««ƒ∆»¿»¿ƒƒ»»¿ƒ¿«≈
ÔÎÂ ,Ó‡L BÓk c‰ ÔÈ‡Â ÈÚË‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ BÏ««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈«»»¿∆»«¿≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡ dLc˜Ï ‰È‰ ÈaÏa :‡e‰ Ó‡ Ì‡ƒ»«¿ƒƒ»»¿«¿»««ƒ
laL ÌÈc‰L ÈÙÏ ,˙Lc˜Ó dÈ‡  È˙ÚË‰L∆ƒ¿«¿ƒ≈»¿À∆∆¿ƒ∆«¿»ƒ∆«≈

ÌÈc ÌÈ‡7. ≈»¿»ƒ

הקידושין.7) בשעת בפה לפרש לה היה כי 

.‚Ìqa È‡L ˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰8‡ˆÓÂ , ¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»∆¬ƒ«»¿ƒ¿»
ÈÒe Ìqa9Ôe ÈÚ Ôa ‡ˆÓÂ ,ÈÚ Ôa È‡L ˙Ó ÏÚ ; «»À¿ƒ«¿»∆¬ƒ∆ƒ¿ƒ¿»∆ƒ∆

ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ÈÓML ˙Ó ÏÚ ;Ck¿««¿»∆¿ƒ≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ .˙Lc˜Ó BÊ È‰ ¬≈¿À∆∆¬»ƒ»«»«¿»∆≈
ÈÈ‡L ;ÔBÚÓLÂ ÛÒBÈ BÓL ‡ˆÓÂ ,ÛÒBÈ ‡l‡ ÈÓL¿ƒ∆»≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿∆≈ƒ
,ÈÚ Ôa ‡l‡ ÈÈ‡L ;ÈÒe Ìqa ‡ˆÓÂ ,Ìqa ‡l‡∆»«»¿ƒ¿»«»À¿ƒ∆≈ƒ∆»∆ƒ

.˙Lc˜Ó dÈ‡  ÈÚ Ôe Ck Ôa ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿«∆ƒ≈»¿À∆∆

בשמים.8) רע .9)מוכר וריחו עורות מעבד

.„˙Ó ÏÚ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»¬≈«¿¿À∆∆ƒ«¿»
L CÈˆ ,˙B˜Ï Ú„BÈ È‡LÌb˙ÈÂ ‰Bz‰ ‡˜i ∆¬ƒ≈«ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»«»ƒ«¿≈

˙Ó ÏÚ :dÏ Ó‡ Ì‡Â .b‰ ÒBÏ˜‡ Ìebz d˙B‡»«¿À¿¿«≈¿ƒ»«»«¿»
ÌÈ‡È ‰Bz ˙B˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,‡B˜ È‡L∆¬ƒ≈»ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒƒ
,˙BLÏ Ú„BÈ È‡L ˙Ó ÏÚ .‰ÙÈ ˜ec˜„a ÌÈe˙Îe¿ƒ¿ƒ¿»∆«¿»∆¬ƒ≈«ƒ¿
ÏÚ :Ó‡ Ì‡Â .‰Ln‰ ˙B˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ»««
‰Ln‰ ˙B˜Ï Ú„BÈ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,‰‡pz È‡L ˙Ó¿»∆¬ƒ«»»»ƒƒ¿≈«ƒ¿«ƒ¿»

‡ÙÒÂ10ÈÙÒÂ11‡zÙÒB˙Â12‡iÁ Èa ÏL13. ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿∆¿»∆«ƒƒ»

רב .10) וחיברו כהנים, לספרים:11)תורת הלכה מדרשי 
ודברים. ענייניה 12)במדבר לבאר למשנה תוספת

קצרה. בלשון ביותר.13)השנויים מוסמכת שהיא

.‰È‡fÚ Ôk :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  „ÈÓÏz È‡L ˙Ó ÏÚ«¿»∆¬ƒ«¿ƒ≈¿ƒ¿∆««
„Á‡ c B˙B‡ ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,‡ÓBÊ Ôe∆»∆»…∆¬ƒ»»∆»
ÔÈ„nÏnL ,‚Á‰ ˙BÎÏ‰a elÙ‡Â ;BÓB‡Â B„eÓÏ˙a¿«¿¿¿«¬ƒ¿ƒ¿∆»∆¿«¿ƒ
eÈ‰iL È„k ,‚ÁÏ CeÓÒ ÌÈlw‰ ÌÈcÓ ÌÈaa Ô˙B‡»»«ƒƒ¿»ƒ««ƒ»∆»¿≈∆ƒ¿
ÔÈ‡  ÌÎÁ È‡L ˙Ó ÏÚ .Ô‰a ÔÈ‡È˜a ÌÚ‰ Ïk»»»¿ƒƒ»∆«¿»∆¬ƒ»»≈
ÔÈÏ‡BML Ïk ‡l‡ ,ÂÈÁÂ ‡È˜Ú Èak :ÔÈÓB‡¿ƒ¿«ƒ¬ƒ»«¬≈»∆»…∆¬ƒ

‰ÓÎÁ c ÌB˜Ó ÏÎa B˙B‡14È‡L ˙Ó ÏÚ .ÓB‡Â ¿»»¿«»¿»¿≈«¿»∆¬ƒ
 Ôa ‡k :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  Ba‚15‡BÈÎe16‡l‡ , ƒ≈¿ƒ¿«¿≈∆≈¿»∆»

˙Ó ÏÚ .B˙e‚ ÈtÓ epnÓ ÌÈ‡È˙Ó ÂÈÁL Ïk…∆¬≈»ƒ¿»¿ƒƒ∆ƒ¿≈¿»«¿»
Ôa ÊÚÏ‡ Èak] :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  ÈLÚ È‡L∆¬ƒ»ƒ≈¿ƒ¿«ƒ∆¿»»∆

ÌBÒÁ17‰ÈÊÚ Ôa ÊÚÏ‡ ÈaÎe [18ÈaL Ïk ‡l‡ , «¿¿«ƒ∆¿»»∆¬«¿»∆»…∆¿≈
˜Ècˆ È‡L ˙Ó ÏÚ .BLÚ ÈtÓ B˙B‡ ÔÈ„aÎÓ BÈÚƒ¿«¿ƒƒ¿≈»¿«¿»∆¬ƒ«ƒ
‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,eÓb ÚL elÙ‡ ¬ƒ»»»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»

BaÏa ‰eLz ‰‰19‡L ˙Ó ÏÚ .elÙ‡  ÚL È ƒ¿≈¿»¿ƒ«¿»∆¬ƒ»»¬ƒ
‰‰ ‡nL ,˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,eÓb ˜Èc«̂ƒ»¬≈¿À∆∆ƒ»≈∆»ƒ¿≈
ÌÈÎBk ˙„BÚ ÔBÚL ;BaÏa ˙BÏfÓe ÌÈÎBk ˙„BÚa«¬«»ƒ«»¿ƒ∆¬¬«»ƒ
‰OÚ BaÏa „ÚÏ ‰‰iMÓe ,‡e‰ ÏB„b ˙BÏfÓe«»»ƒ∆¿«¿≈«¬…¿ƒ«¬»
OÙz ÔÚÓÏ :e˙ÎÂ ,ÌÎÏ ‰zÙÈ Ôt :Ó‡pL ,ÚL»»∆∆¡«∆ƒ¿∆¿«¿∆¿»¿««¿…

.ÌaÏa Ï‡OÈ ˙Èa ˙‡∆≈ƒ¿»≈¿ƒ»

בסברא.14) התלוי  המלך.15)דבר שאול של צבא שר
המלך.16) דוד של צבא שר צרויה, עשיר 17)בן היה

ספינות  אלף  וכנגדן ביבשה עיירות אלף  לו הניח  ואביו גדול
מעשר 18)בים. מפריש והיה גדול עשיר היה הוא אף 

ושנה. שנה בכל עגל אלף  עשר שנים ובכל 19)מעדרו
ואין  מקודשת אינה [=רשעים] עדים בפסולי  המקדש זאת,
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צד               
         

שאומר  כאן רק  כי  בליבם, תשובה הרהרו שמא חוששים
שמא  לחוש יש צדיק ", שאני  מנת "על לפנינו: בפירוש
למה  כלום אומרים העדים אין כאשר אבל בליבו, הרהר

להם. נחוש

.Â‡È‰L eÒ È˙ÈÈ‰ :Ó‡Â ,‰M‡‰ ˙‡ Lc˜Ó‰«¿«≈∆»ƒ»¿»«»ƒƒ»∆ƒ
;˙‰k ‡È‰ È‰Â ,‰iÂÏ ;‰iÂÏ ‡È‰ È‰Â ,˙‰k…∆∆«¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»«¬≈ƒ…∆∆

,‰iÚ ‰iÚ ‡È‰ È‰Â ,‰ÈLÚ ;‰ÈLÚ ‡È‰ È‰Â ¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»¬ƒ»«¬≈ƒ¬ƒ»
ezÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È‰20‡È‰ ÔÎÂ . ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿≈ƒ

;ÈÂÏ ‡e‰ È‰Â ,Ô‰k ‡e‰L È˙ÈÈ‰ ‰eÒ :‰Ó‡L∆»¿»¿»»ƒƒ∆…≈«¬≈≈ƒ
È‰Â ,ÈÚ ;ÈÚ ‡e‰ È‰Â ,ÈLÚ ;Ô‰k ‡e‰ È‰Â ,ÈÂÏ≈ƒ«¬≈…≈»ƒ«¬≈»ƒ»ƒ«¬≈
‰ÚË‰ ‡lL ÈtÓ ,˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÈLÚ ‡e‰»ƒ¬≈¿À∆∆ƒ¿≈∆…ƒ¿»

.d˙B‡»

דברים.20) אינם שבלב  ודברים עצמו את הטעה הוא אלא

   1 
שמת 1) שליח  לביאה, נמסרו שלא קדושין דין בו נתבארו

בתו  על האב  נאמנות סתם, מבנותיו אחת קידש בדרך,
ושליח  כופרת, והיא קידשתיך לאשה האומר בקידושין,
בקידושין, קול השליחות, ביטול לעצמו, האשה שקידש

בהם. והכחשות

.‡ÌeMÓ Ô‰ÈzL ‡OÏ eÒ‡L ,ÌÈL ÈzL Lc˜Ó‰«¿«≈¿≈»ƒ∆»ƒ»¿≈∆ƒ
˙Á‡k ,‰ÂÚ2LcwL ÔB‚k ?„ˆÈk .˙BLc˜Ó ÔÈ‡  ∆¿»¿««≈»¿À»≈«¿∆ƒ≈

Ô‰Ó ˙Á‡ ÔÈ‡  ˙Á‡k ˙BÈÁ‡ ÈzL B‡ dze ‰M‡ƒ»ƒ»¿≈¬»¿««≈««≈∆
˙Lc˜Ó3. ¿À∆∆

לי .2) מקודשות שתיכן הרי  כלל 3)שאמר: ב . ג, קידושין
אינו", אחת בבת אפילו - זה אחר בזה שאינו "כל הוא:
בה  שנאמר אשתו, באחות תופסין קידושין ואין והואיל
(=לא  תקח " לא אחותה אל "ואשה יח ): יח , (ויקרא
אין  כאחת, כשקידשן אף  - סז:) קידושין עי ' תקדשנה,

מהן. באחת אף  תופסין קידושין

.ÌÎlk È‰ :Ó‡Â ,˙Á‡k ˙Ba ÌÈL Lcƒ̃≈»ƒ«¿««¿»«¬≈À¿∆
ÈÏ ˙BLc˜Ó4dze ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL Ô‰a eÈ‰Â , ¿À»ƒ¿»»∆¿≈¬»ƒ»ƒ»

˙Lc˜Ó ÔlkÓ ˙Á‡ ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ5Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈»∆≈««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«
Ôlk È‰  ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰‡ÈÏ ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡‰ :Ô‰Ï»∆»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»¿À∆∆ƒ¬≈À»

dze ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡Ó ıeÁ ,BÏ ˙BLc˜Ó6‡ˆBiÎÂ ¿À»≈¬»ƒ»ƒ»¿«≈
,ÈÏ ˙BLc˜Ó ÌÎlk È‰ :Ô‰Ï Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .Ô‰a»∆¿≈ƒ»«»∆¬≈À¿∆¿À»ƒ
,‰ÂÚ ˙Á‡ ‰M‡ B‡ Ì"ekÚ B‡ ‰ÁÙL Ô‰a ‰˙È‰Â¿»¿»»∆ƒ¿»«ƒ»««∆¿»
ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ B˙BÁ‡ B‡ Bza B‡ LÈ‡ ˙L‡ ÔB‚k¿≈∆ƒƒ¬¿«≈»∆≈
ÈÏ ÌkÓ ‰Èe‡‰ :Ó‡ Ì‡Â .˙Lc˜Ó ÌlkÓ ˙Á‡««ƒÀ»¿À∆∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
BÏ ˙BLc˜Ó Ôlk È‰  ÈÏ ˙Lc˜Ó ‰È‰z ‰‡ÈÏ7, ¿ƒ»ƒ¿∆¿À∆∆ƒ¬≈À»¿À»

ÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ‰M‡ d˙B‡Ó ıeÁ.da ÔÈ ≈»ƒ»∆≈ƒƒ¿ƒ»

כולן.4) עבור קידושין כסף  מהן לאחת נא,5)ונתן קידושין
מקודשות  אינן שהאחיות ידוע  והדבר "כולכן" ואמר הואיל א.
בדיבור  כולן כלל שהרי  האחרות, על גם הקידושין חלו לא -
הנכריות. את גם קנה לא - האחיות את קנה שלא ומתוך אחד,
לא  נכסי ) תקנו זו ובהמה (אתה וחמור אתה "קנה לכך: דוגמא
שניהם  שיתף  אחד שבקנין כיון קמג.) (בבאֿבתרא כלום" קנה

קנה. לא הוא אף  קנה, לא שהחמור מתוך שאי ֿאפשר 6)-
ה"ג. בסמוך כמבואר מהן, אחת על לבוא לא 7)לו כאן

ואלה  לו, הכשרות הנשים את אלא לקדש מתחילה נתכוין
נא:). (קידושין באמירתו נכללו לא לו ראויות שאינן

.‚ÈÏ ˙Lc˜Ó ÌkÓ ˙Á‡ È‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ Ó‡»«ƒ¿≈¬»¬≈««ƒ∆¿À∆∆ƒ
‰Ëet Ô‰Ï Ô˙Â ,‰Êa8„È ÏÚ ˙Á‡ ‰zÏawL B‡ »∆¿»«»∆¿»∆ƒ¿«»««««

˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :‡Ï ÓB‡‰ ÔÎÂ ;dzÁ¬∆¿»¿≈»≈¿»««ƒ¿∆¿À∆∆
‰ÈLec˜ ‡‰ Ïa˜Â ,ÈÏ9,epnÓ Ëb ˙BÎÈˆ Ôlk  ƒ¿ƒ≈»»ƒ∆»À»¿ƒ≈ƒ∆

Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ‡BÏ BÏ eÒ‡Â10ÔÈLecw‰L ÈtÓ , ¿»»«««≈∆ƒ¿≈∆«ƒƒ
˙Á‡ ÏÚ ‡BÏ LÙ‡ È‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ Ô‰a ÔÈÒÙBz¿ƒ»∆««ƒ∆ƒ∆¿»»«««

Ô‰Ó11. ≈∆

למשנה,8) בפירושו רבינו (לשון יחד לשתיהן שנתן
מ "ז). פ "ב , בתו 9)קידושין קידושי  את לקבל זכאי  שהאב 

הי "א. פ "ג, לעיל כמפורש שתיבגר, ולא 10)עד הואיל
שמא  מהן, אחת אף  לישא יכול אינו קידש, מהן איזו פירש

אשתו. באחות פוגע  א.)11)הוא נב , א. נא, קידושין
הם  לביאה מסורין שאינן קידושין האומר: רבא, לגבי  כאביי 
קג"ם  ביע "ל המסומנות מההלכות אחת והיא קידושין.
ואח "כ  תחילה, מבנותיו אחת שידך ואם כאביי . שהלכה
לי ", מקודשת "בתך לאב : המשודך אמר קידושין בשעת
שהמשודכת  רבינוֿתם אומר בתך", "פלונית פירש: ולא
לחזור  (לא הקהילות ותקנת חרם עליו שחל כיון מקודשת,
שאין  במקום ואפילו אחרת, ומקדש זו עזב  לא משידוכו) בו
ולא  עולה יעשו לא ישראל שארית - הקהילות תקנת בו
'תוספות' ראה אולם מיימוניות', ('הגהות כזב  ידברו

סט "ז). לז, סי ' אהע "ז ובשו"ע  נב . לקידושין

.„CÏ‰Â ,˙ÈBÏt ‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿ƒ¿»«
dLc˜Â12dzÏ B‡ dn‡Ï BÓˆÚa ÁlLÓ‰ Lc˜Â ,BÏ ¿ƒ¿»¿ƒ≈«¿«≈«¿«¿¿ƒ»¿ƒ»

‰BL‡ ‰Lc˜˙ Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,d˙BÁ‡Ï B‡«¬»¿≈»«≈≈∆ƒ¿«¿»ƒ»
ÂÈÏÚ ˙BeÒ‡Â ,Ëb ˙BÎÈˆ Ô‰ÈzL 13‰M‡ ÔÎÂ . ¿≈∆¿ƒ≈«¬»»¿≈ƒ»

‰ÎÏ‰Â ,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Á‡Ï dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿«≈¿≈»«≈≈∆

Ì„B˜14dÏ ÔÈ˙B Ô‰ÈL 15„Á‡ ,eˆ Ì‡Â .Ëb ≈¿≈∆¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B16. ≈≈¿∆»≈

"לקדשה".12) התימנים: לקחת 13)בכת"י  לו אסור כי 
גרושתו. את 14)קרובות ביטלה הרי  קדמו, קידושיה שאם

לאחר. מקודשת והיתה שלוחה, רוצה 15)מעשה אם
לאחר. מהאחד,16)להנשא איש אשת עוד אינה כי 

עט .). (קידושין לו מותרת וממילא

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na17Ì‡ Ï‡ ;ÔÈ˜BÁa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ¬»ƒ
B‡ ÔaÏ dÓˆÚ ‡È‰ ‰Lc˜Â ,‡Ï ÁÈÏM‰ dLcƒ̃¿»«»ƒ«»»¿ƒ¿»ƒ«¿»«≈
‰eÒ‡ ‡È‰Â ,Ëb ÔÈ˙B Ì‰ÈL  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Á‡Ï»»¿«≈»∆¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ¬»

Ì‰ÈLÏ18. ƒ¿≈∆

הגט .17) לאחר לשני , להנשא גרושת 18)שמותרת שהרי 
וגרושת  האב , על אסורה הבן וגרושת הבן, על אסורה האב 

ה"א). ביאה איסורי  מהל' פ "ב  (להלן אחיו על - האח 

.Â˙Óe ,‰M‡ ÈÏ Lc˜Â ‡ˆ :BÁeÏLÏ ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿«≈ƒƒ»≈
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צה                
         

‰M‡ BÏ Lc˜ ‡Ï Ì‡ Lc˜ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈≈«ƒƒ≈ƒ…ƒ≈ƒ»
˙BOÚÏ ÁÈÏL ˙˜ÊÁL ,LcwL ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰ ¬≈∆¿∆¿«∆ƒ≈∆∆¿«»ƒ««¬

B˙eÁÈÏL19BÏ Lc˜ ‰M‡ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .20 ¿ƒ¿ƒ¿≈»«≈ƒ»ƒ≈
Ô‰L ˙BB˜ dÏ LiL ‰M‡ ÏÎa eÒ‡ ‰Ê È‰ ¬≈∆»¿»ƒ»∆≈»¿∆≈

‰ÂÚdnÚ21B‡ Ì‡ B‡ ˙a dÏ LiL ‰M‡ ÔB‚k , ∆¿»ƒ»¿ƒ»∆≈»«≈
dn‡ ‡nL ,BÊ ‡OÈ Ó‡z Ì‡L ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡»¿«≈»∆∆ƒ…«ƒ»∆»ƒ»
‰M‡a zÓe .dza B‡ d˙BÁ‡ B‡ BÁeÏL BÏ Lcƒ̃≈¿¬»ƒ»À»¿ƒ»

el‡ ÔB‚k ˙BB˜ dÏ ÔÈ‡L22ÔB‚k ,‰B˜ dÏ ‰˙È‰ . ∆≈»¿¿≈»¿»»¿»¿
˙L‡ ‰Bw‰ ‰˙È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁ‡ B‡ Ì‡≈»¿«≈»∆¿»¿»«¿»≈∆
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÁÈÏL ‡e‰ ‰OÚL ‰ÚMa LÈ‡ƒ¿»»∆»»»ƒ«««ƒ
;da zÓ ‰Ê È‰  ÁÈÏM‰ ˙eÓiL Ì„˜ ‰Lb˙pL∆ƒ¿»¿»…∆∆»«»ƒ«¬≈∆À»»
Á‡ d˙B˜ ˙‡ ÁÈÏM‰ Lc˜ ‡nL :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ≈«»ƒ«∆¿»»««
‰OÚL ‰ÚMa ‰Èe‡ ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ,‰Lb˙pL∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈∆…»¿»¿»«»»∆»»
‰M‡ ‡l‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÁÈÏM‰«»ƒ«¿≈»»∆»ƒ«¿«≈∆»ƒ»

˙eÁÈÏM‰ ˙ÚLa dLc˜Ï ‡e‰ ÏBÎiL23. ∆»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ

יב .).19) (נזיר קידש איזו 20)ובוודאי  לו פירש שלא
לקדש. רוצה אוסר 21)אשה זה הרי  האשה, את שהמקדש

בנה  ובת בתה אביה, ואם אמה, אם אמה, עריות: שבע  עליו
א, ארץ , דרך (מסכת קיימת שהיא בזמן ואחותה בתה ובת

שם.22)א). שהשליח 23)נזיר, להוכיח  יש ומכאן שם.
לקדשה  יכול שאינו אע "פ  למשלחו קרובתו לקדש יכול
המשלח  שמותר אמרו לא למה כן לא שאם לעצמו,

(מגידֿמשנה). השליח  בקרובות

.Ê˙‡ ÁÈÏL Ôlk eOÚÂ ,ÌÈa ‰MÓÁ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¬ƒ»»ƒ¿»À»»ƒ«∆
‰M‡ Ì‰Ï Lc˜Ï Ì‰È‡24LÈ‡Ï ÌÈa‰ È‡ Ó‡Â , ¬ƒ∆¿«≈»∆ƒ»¿»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ

„Á‡Ï ˙Lc˜Ó EÈ˙BaÓ ˙Á‡ :˙Ba LÓÁ BÏ LiL∆≈»≈»««ƒ¿∆¿À∆∆¿∆»
ÈaÓ25‡‰ Ïa˜Â ,26ÔÈLecw‰27Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk  ƒ»«¿ƒ≈»»«ƒƒ»««≈∆

ÔlÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÁ‡‰ ÏkÓ ÔÈh‚ ‰MÓÁ ‰ÎÈˆ28e˙ ¿ƒ»¬ƒ»ƒƒƒ»»«ƒƒ¿À»»¿
‰M‡ Ô‰Ï Lc˜Ï ‡Ï ˙eL29Ïk  Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . ¿»»¿«≈»∆ƒ»≈∆»≈∆»

ÔÈh‚ ‰Úa‡ ‰ÎÈˆ Ô‰Ó ˙Á‡30„Á‡Ó ‰ˆÈÏÁÂ , ««≈∆¿ƒ»«¿»»ƒƒ«¬ƒ»≈∆»
Ì‰Ó31. ≈∆

אשה 24) ולקדש שליח  לעשות הראויים גדולים שהם וכגון
נב .). פירש 25)(קידושין לא והלה בן, איזה פירש ולא

בת. הבנות.26)איזו הבנות 27)אבי  עשאוהו לא אפילו
בגרו  לא ועדיין הואיל קידושיהן, לקבל הוא יכול  שליח ,

הי "א. פ "ג לעיל כמבואר בידו, הבנים.28)ורשותן כל
המקודשת.29) זאת ומי  המקדש הוא מי  ידוע  ואינו
הנשארים.30) האחים המת 31)מארבעת ארוסת שמא

עד  לאחרים להנשא יכולה ואינה ליבום. וזקוקה היא
היא  שמא כי  ראויה אינה ולהתייבם נב .) (קידושין שתחלוץ 
אחיו  אשת נושא זה ונמצא החיים, האחים לאחד ארוסה

החי .

.Á‡È‰L ,‰Ú B‡ ‰pË˜ ˙a BÏ ‰˙È‰L ‡‰»»∆»¿»«¿«»«¬»∆ƒ
˙‚Ba ˙e ,B˙eLa32˙eL ˙‚Ba‰ BÏ ‰˙Â , ƒ¿«∆∆¿»¿»«∆∆¿

˙‚Ba‰ ÔÈ‡  „Á‡Ï Ì˙Ò Bza Lc˜Â ,dLc˜Ï¿«¿»¿ƒ≈ƒ¿»¿∆»≈«∆∆
È˙B‡ ˙OÚL ˙‚Ba‰ Èza :Ó‡ÈÂ LÙiL „Ú ,ÏÏÎaƒ¿»«∆¿»≈¿…«ƒƒ«∆∆∆»»ƒ

˙Lc˜Ó ˙‚Ba‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .ÁÈÏL33d˙BÁ‡Â) »ƒ«¿ƒ»≈«∆∆¿À∆∆«¬»
.(˙Lc˜Ó¿À∆∆

נערה,32) נקראת חדשים וששה י "ב  עד שנה י "ב  בת
בוגרת, נקראת ומעלה חדשים הששה גמר יום ומתחילת

ה"ב . פ "ב  לעיל אדם 33)כמפורש "אין ב : נא, קידושין
ועושה  הנערה) בתו (קידושי  עליו המוטלת מצוה עוזב 

וברש"י . ב  סד, שם וראה עליו", מוטלת שאינה מצוה

.ËÈzk ÈzL BÏ LiL ÈÓ34ÔlÎÂ ,ÌÈL È˙MÓ ˙Ba ƒ∆≈¿≈ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ¿À»
B˙eLa35Ó‡ ÔÈLecw‰ ˙ÚLe ,Ô‰Ó ˙Á‡ Lc˜Â , ƒ¿¿ƒ≈««≈∆ƒ¿««ƒƒ»«

LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰ÏB„b‰ Èza ˙‡ CÏ ÈzLc˜ :ÏÚaÏ«««ƒ«¿ƒ»∆ƒƒ«¿»««ƒ∆≈
˙BÏB„baL ‰ÏB„‚ ‡nL :ÓBÏ36‰ÏB„‚ B‡ BÏ Lc˜ «∆»¿»∆«¿ƒ≈¿»

˙BpËwaL37ÔÓ ‰ÏB„‚ ‡È‰L ˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ , ∆«¿«¿«»∆«¿∆ƒ¿»ƒ
˙BpËwaL ‰ÏB„b‰38˙BzÓ Ôlk È‰ 39ÔÓ ıeÁ «¿»∆«¿«¬≈À»À»ƒ

Ì‡ ÔÎÂ .˙Lc˜Ó‰ dcÏ ‡È‰L ,˙BÏB„baL ‰ÏB„b‰«¿»∆«¿∆ƒ¿«»«¿À∆∆¿≈ƒ
‡nL :ÓBÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰pËw‰ Bza Lcƒ̃≈ƒ«¿«»««ƒ∆≈«∆»
‰ÏB„b B‡ ,˙BÏB„baL ‰pË˜ B‡ ˙BpËwaL ‰pË¿̃«»∆«¿«¿«»∆«¿¿»
È‰  ˙BÏB„baL ‰pËw‰ ÔÓ ‰pË˜ ‡È‰L ˙BpËwaL∆«¿«∆ƒ¿«»ƒ«¿«»∆«¿¬≈
dcÏ ‡È‰Â ,˙BpËwaL ‰pËw‰ ÔÓ ıeÁ ˙BzÓ ÔlkÀ»À»ƒ«¿«»∆«¿«¿ƒ¿«»
ÂÈ˙Ba ÔÈ‡L  ‰ÏB„b‰ Bza ÚÓLnL .˙Lc˜Ó‰«¿À∆∆∆«¿«ƒ«¿»∆≈ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ‡L  ‰pËw‰ Bza ÚÓLÓe ,‰pnÓ ‰ÏB„b¿»ƒ∆»«¿«ƒ«¿«»∆≈»∆

‰pnÓ ‰pË˜40. ¿«»ƒ∆»

שלא 35)קבוצות.34) לקדשן ויכול בגרו לא שעדיין
תחילה.36)מדעתן. לו שילדה הראשונה מהאשה

אח "כ.37) לו שילדה השניה לו 38)מאשתו נולדה שהיא
הראשונה. בתה את השניה אשתו שילדה טרם

לאחרים.39) בלשון 40)להנשא לדבר עשוי  אדם אין שם.
יוסי ). כרבי  סד: (קידושין ספק  לידי  המביאה

.È‡È‰L bzL Ì„˜ Bza ÏÚ ÓBÏ ‡‰ ÔÓ‡∆¡»»»««ƒ…∆∆ƒ¿…∆ƒ
Ïk‰ ÏÚ dÒB‡Â ,˙Lc˜Ó41. ¿À∆∆¿¿»««…

ימצא 41) לא שמא כי  לקדשה, בידו כלֿכך שאינה ואע "פ 
הכתוב  מחמת נאמן זאת בכל - לקדשה שיסכים אדם
באמרו  הזה". לאיש נתתי  בתי  "את טז): כב , (דברים
קדשה, למי  יודעים אנו שאין העולם, לכל אסרה - "לאיש"
הכתוב  ובנערה סד.) (קידושין לזה התירה - "הזה" ובאמרו

מדבר.

.‡ÈÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡Â Èza ˙‡ ÈzLc˜ :Ó‡L ‡‰»»∆»«ƒ«¿ƒ∆ƒƒ¿≈ƒ≈«¿ƒ
„Ú ,Ì„‡ Ïk ÏÚ ÌÏBÚÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰  ‰ÈzLcƒ̃«¿ƒ»¬≈¬»¿»«»»»«
‰È‰˙Â ,‰ÈzLc˜ ÈBÏÙlL ÈÏ Ú„B :‡‰ Ó‡iL∆…«»»«ƒ∆ƒ¿ƒƒ«¿ƒ»¿ƒ¿∆

„Ïa Ë‚ epnÓ ‰ÎÈˆ42Á‡ BÏ Ú„BpL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â . ¿ƒ»ƒ∆≈ƒ¿«¿««ƒ∆«««
‰‚aL43. ∆»¿»

אדם.42) לכל מותרת תהיה ואז תתגרש ממנו רק  כלומר,
"שהפה 43) משום נאמן זאת בכל ברשותו. אינה כבר ואז

אפילו  מועיל זה ונימוק  שהתיר", הפה הוא שאסר
האמירה  של דיבור כדי  לאחר בא השני  כשהדיבור
נאמן  הוא האב , מפי  אלא אינו שהאיסור כיון הראשונה,
סותר  האחרון הדיבור אין כי  מכאן. לאחר אפילו להתירה
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צו               
         

מי ידע  לא שמתחילה יתכן כי  הראשון, הדיבור את כלום
פי "ב  גירושין הל' (מגידֿמשנה, לו נודע  ועכשיו קידשה,
בסמוך  כמבואר להתירה, נאמן אחר אדם אפילו והרי  ה"א)

(מגידֿמשנה). לכך נאמן בעצמו שהאב  כלֿשכן –

.È„Á‡ ‡e ,‰ÈzLc˜ ÈÓÏ Ú„BÈ ÈÈ‡ :‡‰ Ó‡»«»»≈ƒ≈«¿ƒƒ«¿ƒ»»∆»
ÔÓ‡  ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :Ó‡Â44ÒÎÏ Û‡45, ¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»∆¡»«ƒ¿…

.ÌÈÁ‡ ÔÈLec˜ CÈˆ BÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬≈ƒ

הוא 44) מתיירא כי  שקידשה, האב  לפני  לומר חצוף  שאינו
כסף  קבלתי  ממך "לא ויאמר: האב  יכחישנו שמא

(קידושין 45)הקידושין". תקפו יצרו שמא אומרים ואין
סג:).

.‚È:ÓB‡ ‰ÊÂ ,‰ÈzLc˜ È‡ :ÓB‡ ‰Ê ,ÌÈL e‡a»¿«ƒ∆≈¬ƒƒ«¿ƒ»¿∆≈
Ëb ÔÈ˙B Ô‰ÈL  ‰ÈzLc˜ È‡46„Á‡ ,eˆ Ì‡Â . ¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈∆¿ƒ≈¿ƒ»∆»

ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B47Á‡ ‡a Ck Á‡Â ,dÒk . ≈≈¿∆»≈¿»»¿««»»«≈
BÈ‡Â ,ÔÓ‡ BÈ‡  ‰ÈzLcwL ‡e‰ È‡ :Ó‡Â¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈∆¡»¿≈

dÏÚa ÏÚ dÒB‡48. ¿»««¿»

לאחרים.46) להנשא שיצטרך 47)להתירה ואפשר שם.
טען  הראשון שהרי  כשיכנסנה, אחרים קידושין לקדשה
העומד  לשני  נתקדשה לא באמת ושמא לו, מקודשת שהיא

(רשב "א). עכשיו בהיתר 48)לכנסה שכנסה מאחר כי 
עליו. לאסרה נאמן יחידי  הבא השני  אין החכמים, ובהסכמת
שהתירוה  כיון אלא כנסה, לא עדיין אפילו הרשב "א ולדעת
הראשון, מהיתרה להוציאה נאמן השני  אין - לכונסה

א. כג, כתובות והשווה

.„ÈÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡Â ÈzLc˜˙ :‰Ó‡L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ««¿ƒ
 CÈzLcwL ‡e‰ È‡ :Ó‡Â „Á‡ ‡e ,ÈzLc˜ ƒ̇¿««¿ƒ»∆»¿»«¬ƒ∆ƒ«¿ƒ

epnÓ ıeÁ Ì„‡ ÏÎÏ ˙zÓ ‰È‰˙Â ,Ëb ÔzÏ ÔÓ‡49; ∆¡»ƒ≈≈¿ƒ¿∆À∆∆¿»»»ƒ∆
‡È‰Â BÙ˜z BˆÈ ‡nL ,ÒÎÏ ÔÓ‡ BÈ‡ Ï‡¬»≈∆¡»ƒ¿…∆»ƒ¿¿»¿ƒ

ÏÈbz50dÈz‰Ï È„k BÏ51. «¿ƒ¿≈¿«ƒ»

לאחר 49) לו תתירנה אם כי  שיגרשנה, אחר אפילו
שניהם. מצד והערמה לקנוניא לחוש יש הגירושין,

אחריה.50) ותשדלנו עליו ממנה 51)תחפה מתיירא ואינו
קדשתיה, אני  לומר אחר עוד יבוא אם ואפילו שתכחישנו,

וברש"י ). סג: (קידושין תכחישנו היא

.ÂË‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLc˜ :‰M‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ»ƒ«¿ƒ¿ƒ∆∆…
‰È˙BB˜a eÒ‡ ‡e‰  ÈzLc˜52˙zÓ ‡È‰Â , ƒ«¿«ƒ»ƒ¿∆»¿ƒÀ∆∆

ÂÈB˜a53 CÈzLc˜ ‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ . ƒ¿»ƒ«¿«ƒ¿≈…ƒ«¿ƒ
ÂÈB˜a ‰eÒ‡ ‡È‰Â ,‰È˙BB˜a zÓ ‡e‰54. À»ƒ¿∆»¿ƒ¬»ƒ¿»

‡e‰  Èza ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒƒ
‰ÏB„b ˙BB˜a eÒ‡55;ÂÈB˜a ˙zÓ ‰ÏB„‚e , »ƒ¿¿»¿»À∆∆ƒ¿»

ÂÈB˜a ˙zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙BB˜a zÓe56ÈzLc˜ . À»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»ƒ«¿ƒ
‡e‰  È˙B‡ ‡l‡ zLc˜ ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,Cza ˙‡∆ƒ≈¿ƒ∆∆…ƒ«¿»∆»ƒ
zÓe ;ÂÈB˜a ˙zÓ ˙a‰Â ,˙a‰ ˙BB˜a eÒ‡»ƒ¿««¿««À∆∆ƒ¿»À»

ÂÈB˜ ÏÚ ‰eÒ‡ Ì‡‰Â ,Ì‡‰ ˙BB˜a57. ƒ¿»≈¿»≈¬»«¿»

ש"כיון 52) איסור, כחתיכת עליו אותן עשה שבהודאתו
. . . נשים שש מקרובותיה עליו נאסרו אשה, אדם שקידש

אמה  ואם אמה הן: ואלו מותה, לאחר בין אשתו בחיי  בין
אשתו  אחות וכן . . . בנה ובת בתה ובת ובתה אביה, ואם
פ "ב , ביאה איסורי  (הל' אשתו" שתמות עד עליו ערוה

מכחישתו.53)ה"זֿט ). בנו,54)שהיא אביו, אבי  אביו,
עליה  שעשאתם מ :), (יבמות אחיו ובן אחיו בנו, ובן בנו

נא). הערה (כנ"ל בהודאתה איסור האם.55)כחתיכת
בתה.56) על נאמנת האם א.57)ואין סה, קידושין

.ÊËÔÈLecw‰ ÔÈÚBhL el‡ ÏÎÂ58ÔÚBh‰ ÔÚËLa , ¿»≈∆¬ƒ«ƒƒ¿∆»««≈
˙Á‡ ‰È„ÓÏ eÎÏ‰Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈLec˜ ÌL eÈ‰L∆»»ƒƒƒ¿≈≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆
ÌÈ„Ú ‡Ïa ÔÈLecw‰ eÈ‰L e„B‰ Ì‡ Ï‡ ;e˙Ó B‡≈¬»ƒ∆»«ƒƒ¿…≈ƒ

e‡aL BÓk ,ÔÈLec˜ Ô‡k ÔÈ‡ 59ÌB˜Ó ÏÎÂ . ≈»ƒƒ¿∆≈«¿¿»»
‡Ï :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈzLc˜ :LÈ‡Ï ‰M‡ Ó‡zL∆…«ƒ»¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈…
dÈz‰Ï Ëb dÏ zÎiL epnÓ ÌÈL˜Ó  CÈzLcƒ̃«¿ƒ¿«¿ƒƒ∆∆ƒ¿…»≈¿«ƒ»

ÌÚ‰ ‡LÏ60„ÒÙ‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ,61dÏ Ô˙ Ì‡Â . ƒ¿»»»∆≈»∆∆¿≈¿ƒ»«»
‰a˙k ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk  BÓˆÚÓ Ëb62. ≈≈«¿ƒƒ≈¿À»

היא.58) בין הוא ה"ו.59)בין פ "ד, אם 60)לעיל כי 
ע "פ  – העולם לכל להנשא נאסרה הרי  גט , תקבל לא

כתובה,61)דבריה. לה לתת יצטרך לא כי  ממון, הפסד
הפסד  בזה אין - בקרובותיה יאסר יגרשנה שאם ואע "פ 

(מגי מקרובותיה חוץ  לישא יוכל נשים הרבה כי  ֿ גדול, ד
רוצה  אינו כי  לטעון שיוכל אפשר, אי  לכופו אבל משנה)

בקרובותיה. דעתו 62)להאסר גילה כי  א. סה, קידושין
 ֿ אלא כתובה לארוסה אין סובר שרבינו ואע "פ  שקידשה,
יכול  היאך כן ואם הי "א) פ "י  לקמן (ראה לה כתב  אםֿכן
אולם  בידה?! כתובתה הרי  - קידשה לא שמעולם לטעון
(ראה  שמקדשים קודם כתובה שכותבים במקום ידובר כאן
לא  שאולי  מכתובתה הוכחה כל אין כן ואם הכ"ט ), לקמן

(מגידֿמשנה). אח "כ הקידושין נתקיימו

.ÊÈdLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
ÁÈÏMÏ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  BÓˆÚÏ63˙BOÚÏ eÒ‡Â . ¿«¿¬≈¿À∆∆«»ƒ«¿»«¬

Ôk64Èc ‡La Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê „ ‰OBÚ‰ ÏÎÂ . ≈¿»»∆»»∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈
ÚL ‡˜  kÓÓe ÁwÓ65. ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»

לקדשה 63) רצה אם אבל בכוונה, קידשה אם ודוקא
צריכה  אינה לי " מקודשת את "הרי  ואמר: וטעה למשלחו
('הגהות  קידושין אינם בטעות קידושין כי  מהשליח , גט 

ס "ט ). לה, סי ' אהע "ז ושו"ע  נח ,64)מיימוניות' קידושין
רמאות". מנהג בו שנהג אלא - עשוי  שעשה "מה ב :

אחר 65) ובא דקה), (עוגה בחררה המהפך "עני  א: נט , שם
הל' השווה חבירו. לחיי  שיורד רשע " נקרא - הימנו ונטלה

ה"י . פ "ז, מכירה

.ÁÈ,dLc˜Â CÏ‰Â ,‰M‡ BÏ Lc˜Ï ÁÈÏL ‰OBÚ‰»∆»ƒ«¿«≈ƒ»¿»«¿ƒ¿»
‰ÈzLc˜ ÈÓˆÚÏ :ÓB‡ ÁÈÏM‰66:˙ÓB‡ ‰M‡‰Â , «»ƒ«≈¿«¿ƒƒ«¿ƒ»¿»ƒ»∆∆

ÈzLc˜˙ BÁÏML ÔBL‡Ï67ÁÈÏM‰ ‰OÚ ‡Ï Ì‡  »ƒ∆¿»ƒ¿««¿ƒƒ…»»«»ƒ«
ÌÈ„Úa68ÏM‰ È‰ ‰È˙BB˜a eÒ‡ ÁÈ69‡È‰Â , ¿≈ƒ¬≈«»ƒ«»ƒ¿∆»¿ƒ

ÁlLÓ‰ ÈB˜a ‰eÒ‡ ‰M‡‰Â ;ÂÈB˜a ˙zÓ70, À∆∆ƒ¿»¿»ƒ»¬»ƒ¿≈«¿«≈«
‰È˙BB˜a zÓ ÁlLÓ‰Â71ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ Ì‡Â ; ¿«¿«≈«À»ƒ¿∆»¿ƒÀ¿««»ƒ«

ÌÈ„Úa72ÔBL‡Ï ˙Lc˜Ó BÊ È‰ 73. ¿≈ƒ¬≈¿À∆∆»ƒ
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לקדשך 66) שלחני  "פלוני  מתחילה: השליח  לה שאמר כגון
סתם. קידשה שעה ולאחר אומר:67)בשבילו", הוא

נתכוונתי . למשלח  אומרת: והיא נתכוונתי . לעצמי 
שליח 68) שעשה "האיש הט "ו: פ "ג, לעיל לשיטתו רבינו

לעדים  מקום שאין בעדים, לעשותו צריך אין אשה לו לקדש
הדבר". אמיתת להודיע  אלא האיש כי69)בשליחות

איסור  חתיכת עליו ועשאן לו, מקודשת היא הרי  לדבריו
הט "ו. לעיל כמבואר נתקדשה 70)בהודאתו, שלדבריה

למשלח .71)לו. קידשה שלא צווח  שלוחו שהרי 
עדים.72) שני  במעמד שליח  המשלח  והוא 73)שעשאו

זאת  ובכל ה"א) פ "ג, קידושין ('ירושלמי ' בקרובותיה אסור
(מגידֿמשנה). בקרובותיה אסור השליח  גם 

.ËÈÁÏBMÏ Ì‡ ,ÈzLc˜˙ ÈÓÏ ˙Ú„BÈ ÈÈ‡ :‰Ó‡»¿»≈ƒ««¿ƒƒ¿««¿ƒƒ«≈«
BÊ È‰  ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰ ˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ :BÁeÏLÏ B‡ƒ¿ƒ…À¿««»ƒ«¿≈ƒ¬≈

ÈMÏ ˙Lc˜Ó74Ô‰ÈL  BÁeÏL ‡e‰L ˜ÊÁ‰ Ì‡Â , ¿À∆∆«≈ƒ¿ƒÀ¿«∆¿¿≈∆
Ëb ÔÈ˙B75ÒBk „Á‡Â Ëb Ô˙B „Á‡ ,eˆ Ì‡Â ;76. ¿ƒ≈¿ƒ»∆»≈≈¿∆»≈

בשעת 74) כאן אינו המשלח  וגם עדות, כאן ואין הואיל
שהרי זו, שליחות על כלֿכך סומכת האשה אין קידושין,

לדבר. עדים ואין בכל, לכפור יכול כאן 75)המשלח 
לכפור  יוכל לא המשלח  שהרי  שליחותו, על דעתה סמכה
היא  הרי  יודעת" "איני  שאומרת מכיון אלא עדים במקום

לשניהם. קידושין ולדעת 76)בספק  שם. 'ירושלמי '
עדים, בלי  - אשה לקדש שליח  לעשות אפשר אי  הראב "ד
השליח  הוחזק  מפרש: והוא הט "ו. פ "ג, לעיל כמפורש
- האשה במקום מפורסמת השליחות שהיתה - בעדים
השליח  מחאת שאין בקרובותיה, אסור הראשון אף  ולפיכך
שלא  - השליח  הוחזק  לא מפורסמת. שליחות לבטל מועילה
וצווח  מוחה השליח  אם כאן - מפורסמת השליחות היתה
בקרובותיה. מותר והראשון מחאתו מועלת קידשה שלעצמו

.Î,dLc˜Â CÏ‰Â ,dLc˜Ï ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»»ƒ«¿«¿»¿»«¿ƒ¿»
da ‰ÊÁÂ ˙eÁÈÏM‰ ‰Ïha B˙ÎÈÏ‰ ˙Úe77ÔÈ‡Â , ¿≈¬ƒ»ƒ¿»«¿ƒ¿»¿»»¿≈

Á‡ B‡ ‰ÊÁ ÔÈLecw‰ dÏ ÏawL Ì„˜ Ì‡ Úe„È»«ƒ…∆∆ƒ≈»«ƒƒ»¿»««
˜ÙqÓ ˙Lc˜Ó BÊ È‰  ÔÈLecw‰78LÈ‡‰ ÔÎÂ . «ƒƒ¬≈¿À∆∆ƒ»≈¿≈»ƒ
Ba ÊÁÂ ÁÈÏL ‰OÚL79. ∆»»»ƒ«¿»«

הדיבור 77) ומבטל השני  הדיבור בא כי  מועילה, וחזרתה
כמפורש  השליח , בפני  שלא ואפילו נט :) (קידושין הראשון

שם. עט .).78)ברש"י  (שם גט  ב .79)וצריכה עח , שם

.‡ÎBÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡Â ÌÈL LÓÁÓ ˙Á‡ Lc˜Ó‰«¿«≈««≈»≈»ƒ¿≈≈«≈
 Lc˜ È˙B‡ :˙ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,Lc˜ Ô‰Ó≈∆ƒ≈¿»««¿««∆∆ƒƒ≈

Ôlk ˙BB˜a eÒ‡80˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÏ Ëb Ô˙BÂ ,81, »ƒ¿À»¿≈≈¿»««¿««
‰a˙k ÁÈpÓe82˜lzÒÓe Ô‰ÈÈa ˙Á‡83Lc˜ Ì‡Â . «ƒ«¿À»««≈≈∆ƒ¿«≈¿ƒƒ≈

‰‡Èa84ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ 85ÏÎÏ ‰a˙k ÔziL , ¿ƒ»»¿¬»ƒ∆ƒ≈¿À»¿»
˙Á‡Â ˙Á‡86˙Á‡Ï ˙kL ‰a˙kL Úe„È c‰Â . ««¿««¿«»»»«∆¿À»∆»«¿««

‡È‰ È‡ :˙ÓB‡ ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ ,‰„‡ Ô‰Ó≈∆»¿»¿»««¿««∆∆¬ƒƒ
È˙a˙k ‰„‡Â ‰a˙k ÈÏ z˙ÎÂ ÈzLcwL87. ∆ƒ«¿«ƒ¿»«¿»ƒ¿À»¿»¿»¿À»ƒ

מספק .80) עליו אסורות לישא 81)שלכן רוצה אינו אם
כולן. כתובה.82)את לכל 83)סכום לשלם חייב  ואינו

מספק . ואחת (רש"י84)אחת אותה וגינה מעשה בה עשה

קיח :). לקדש 85)ליבמות שלא דבריהם על שעבר על
הכ"א. פ "ג לעיל כמבואר "רבי86)בביאה ב : קיח , יבמות

גט  שיתן עד עבירה מידי  מוציאתו דרך זו אין אומר, עקיבא
ה"ט . פ "ד, גזילה הל' השווה ואחת". אחת לכל וכתובה

מהן 87) לאחת כשכתב  אלא יתואר לא זה דין כלומר,
לארוסה  "אין היא: הלכה כלל, כתב  לא אם כי  כתובה,
נשואה, באשה אבל הי "א. פ "י , לקמן כמבואר כלל" כתובה
לה  לתת חייב  סתם, נשאה אלא כתובה לה  כתב  לא אפילו

ה"ה. פי "ב , לקמן כמפורש ביתֿדין מתנאי  כתובתה

.ÎÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ‰M‡‰»ƒ»∆»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ
‰È‡ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Lc˜Ó ˙˜ÊÁa BÊ È‰ ¬≈¿∆¿«¿À∆∆««ƒ∆≈»¿»»

˜ÊÁ‰ ‡lL ÏB˜ ÏÎÂ .‰eaÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈc ˙Èa ¿»¿»∆…À¿«¿≈ƒ≈¿ƒ
BÏ88‡È‰L Ba BÊ ˜ÊÁzL ÏBw‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .¿≈««∆À¿«∆ƒ

˙Bp‰ e‡L ,e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡aL ÔB‚k ?˙Lc˜Ó¿À∆∆¿∆»¿«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
˙B˜ÏBc89,ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎ Ì„‡ Èe ,˙BÚvÓ ˙BhÓe , ¿ƒÀ»¿≈»»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

.ÌBi‰ ˙ÈBÏt ‰Lc˜˙ :˙BÓB‡Â dÏ ˙BÁÓO ÌÈLÂ¿»ƒ¿≈»¿¿ƒ¿«¿»¿ƒ«
ÔÈ‡  ÌBi‰ Lc˜˙z ˙ÈBÏt :˙BÓB‡ Ô˙B‡ eÚÓL»¿»¿¿ƒƒ¿«≈«≈
„Ú ,‰Lc˜˙ ‡ÏÂ Lc˜Ï encÊ ‡nL ,dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»∆»ƒ¿«¿¿«≈¿…ƒ¿«¿»«

‰Lc˜˙pL eÚÓLiL90:eÓ‡Â ÌÈL e‡a Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ¿¿∆ƒ¿«¿»¿≈ƒ»¿«ƒ¿»¿
‰‰ ÏB˜ eÚÓLÂ ,ÔÈÒe‡ ˙ÁÓO BÓk eÈ‡91, »ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»«¿¬»»

˙ÈBÏt ‰Lc˜˙pL ÈBÏtÓ ÚÓML ÈBÏtÓ eÚÓLÂ¿»«¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ
‰È„ÓÏ ÌÈ„Ú‰ Ì‰Ï eÎÏ‰Â ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»∆»≈ƒƒ¿ƒ»
d˙B‡ ˜ÈÊÁnL ÏB˜ ‰Ê È‰  e˙Ó B‡ ˙Á‡«∆∆≈¬≈∆∆«¬ƒ»

˙Lc˜Ó92. ¿À∆∆

מפלוני ,88) שמע  פלוני  אומרים: "שהרבה ב : פט , גיטין
הים, למדינת שהלכו ופלוני  מפלוני  שמענו אומרים: והם
ולא  שמענו לא יאמרו: ויחקרו, לביתֿדין יבואו ואילו

שם). (ר"ן בשעת 89)ראינו" נר להדליק  היו נוהגים
 ֿ ב "ברור הנר "אור לב :): (סנהדרין שמצינו כמו שמחה,

שם". משתה א.90)חיל" פט , ושאון.91)גיטין המולה
(92- אחד עד מפי  אלא שמעו לא השנים שאלו אע "פ 

קול  זה הרי  שהלכו, בשנים וגומר מוליך והקול הואיל
- שמע  מהיכן "פלוני  בגמרא: לפנינו אבל פט .). (גיטין
היינו  הים", למדינת להם והלכו מפלוני , ופלוני  מפלוני ,
ויהודה  ולוי  מיהודה, שמע  ושמעון מלוי , שמע  שראובן
הקול, את ואישרו ושמעון ראובן באו ולפנינו להם, הלכו
אחד  וכל הם, שנים האחרונים שלפני  העדים שגם יוצא
מצטרפין  הם וביחד שנים, מפי  ולא אחד, בשם מעיד מהם
מהיכן  "פלוני  בגמרא: אחרת גירסא לו היתה ורבינו לשנים.
שבאו  מעידים זה ולפי  להם", והלכו ופלוני  מפלוני שמע ?

שנים. מפי  ששמע  אחד מפי  ששמע  אחד על לפנינו

.‚Î?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na93ÌL ‰˙È‰ ‡lL «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»¿»»
‡Ï˙Ó‡94eÚÓLÂ ,‡Ï˙Ó‡ ÌL ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¬«¿»¬»ƒ»¿»»¬«¿»¿»¿

‰˜ÊÁ‰ ‡Ï  ‰Lc˜˙pL eÚÓMLk ‡Ï˙Ó‡‰»¬«¿»¿∆»¿∆ƒ¿«¿»…À¿¿»
ÏÚ ‰Lc˜˙ ˙ÈBÏt ?‡Ï˙Ó‡‰ ‡È‰ „ˆÈk .˙Lc˜Ó¿À∆∆≈«ƒ»¬«¿»¿ƒƒ¿«¿»«

È‡z95˜ÙÒ ÈLec˜ B‡ ,96ÔÈÏ‡BL ‡l‡ ,‰˜ÊÁ‰ ‡Ï  ¿«ƒ≈»≈…À¿¿»∆»¬ƒ
‰È‡ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Èc ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,d˙B‡»¿¿ƒ«¿»∆»ƒ¿≈»¿»»

˜ÊÁ ÏB˜ ‡ÏÂ ‰ea97. ¿»¿…»»
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צח               
         

מקודשת.93) הקול 94)שהוחזקה את השובר וטעם משל
התנצלות. לשם תירוץ  = פח :) שם לא 95)(רש"י  ושמא
עמו. ושוברו קול זה והרי  התנאי , ידוע 96)נתקיים שלא

היה  קטן שמא או לא. או פרוטה שוה בקידושין היו אם
ספק  הרבים, ברשות קידושיה לה זרק  או שקידש. בעת

הכ"ב ). פ "ד, (לעיל לה קרובים ספק  לו, גיטין 97)קרובים
ב . פח ,

.„ÎÌÈÓÈ Á‡Ïe ,ÈBÏÙÏ ‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ¿««»ƒ
‡Ï˙Ó‡ eÓ‡98‡e‰L ÔÈc ˙ÈÏ ÌÈc‰ ÔÈ‡ Ì‡ , »¿¬«¿»ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿≈ƒ∆

Ôk99;˙Lc˜Ó ˜ÊÁz ‡ÏÂ ,‡Ï˙Ó‡‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ  ≈¿ƒ«»¬«¿»¿…À¿«¿À∆∆
˙Úa ‡Ï˙Ó‡‰ ‰ÚÓL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿…ƒ¿¿»»¬«¿»¿≈

.‡Ï˙Ó‡Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÔÈLecw‰ eÚÓLpL∆ƒ¿¿«ƒƒ≈¿ƒ»¬«¿»

לפלונית",98) קידושין זרק  "פלוני  הקול: יצא שמתחילה
לו". קרובים היו "שהקידושין אמרו: ימים ולאחר

מתחילה 99) שהרי  היא, אמת שהאמתלא לדבר שרגלים
קרובים  שנפלו אמרו ואחרֿכך הקידושין, לה שזרק  אמרו
רב  וכדעת פט : (שם כזה דבר קורה פעמים כמה והרי  לו,

זביד).

.‰Î‰Lc˜˙pL ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆiL ,˙Á‡a ‰OÚÓ«¬∆¿««∆»»»∆»∆ƒ¿«¿»
ÏÚ :Ó‡Â ÂÈ‡Ï eÏ‡L ÔÓÊ Á‡Ïe ,ÈBÏt ÏL BÏƒ¿∆¿ƒ¿««¿«»¬¿»ƒ¿»««
eÎÓÒ ‡ÏÂ .È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ BÏ ‰Lc˜˙ Ck È‡z¿«»ƒ¿«¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¿…»¿
,˙Lc˜Ó ˜ÙÒ BÊ È‰ :eÓ‡ ‡l‡ ,ÂÈc ÏÚ ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«¿»»∆»»¿¬≈»≈¿À∆∆

‡Ï˙Ó‡ ÌL ÔÈ‡ el‡Îe100. ¿ƒ≈»¬«¿»

ורק 100) בצדו, אמתלא בלי  הקול יצא שמתחלה כיון
דומה  זו אמתלא ואין פט .). (שם האמתלא נשמעה אחרֿכך

הקודמת). הערה (ראה כד בהלכה שלמעלה לזו

.ÂÎÈL ‡e ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ»≈ƒ
eÈÙa dLc˜Â101Ô‰L ÔBL‡ ÈLec˜ ÏÚ ÔÈ˜„Ba  ¿ƒ¿»¿»≈¿ƒ«ƒ≈ƒ∆≈

˙Lc˜Ó ‡È‰L ‰ea ‰È‡a ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ :ÏB˜a¿ƒ»≈ƒƒ¿»»¿»∆ƒ¿À∆∆
ÌeÏk ÈL ÈLec˜ ÔÈ‡  ÔBL‡Ï102 Â‡Ï Ì‡Â ; »ƒ≈ƒ≈≈ƒ¿¿ƒ«

ÈM‰ ‡OBÂ ,ÏB˜a ÂÈLecwL ÔBL‡ L‚Ó¿»≈ƒ∆ƒ»¿¿≈«≈ƒ
,ÔBL‡‰ ÒÎÈ ‡Ï  ÈM‰ Lb Ì‡Â .È‡cÂ ÂÈLecwL∆ƒ»««¿ƒ≈≈«≈ƒ…ƒ¿…»ƒ

ÔÈÒe‡‰ ÔÓ B˙Leb ÈÊÁ‰ :eÓ‡È ‡nL103Á‡ ∆»…¿∆¡ƒ¿»ƒ»≈ƒ««
Á‡Ï ‰Ò‡˙pL104. ∆ƒ¿»¿»¿«≈

ודאי .101) גט .102)קידושי  ממנו צריכה ואינה
לומר:103) שיטעו חששים שאנו הונא. וכרב  ב  פט , שם

הוא  ועכשיו שני , קידשה תחילה, ראשון שגירשה ידי  "על
שם). (רש"י  לקמן 104)מחזירה" כמבואר עליו, ואסורה

הי "ב . פי "א, גירושין הל'

.ÊÎÏB˜ ‡ˆÈÂ ,ÈBÏÙÏ ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ»»»∆»∆ƒ¿À∆∆ƒ¿ƒ¿»»
Ëb ˙Bk „Á‡  Á‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L B˙BÓk Á‡«≈¿∆ƒ¿À∆∆¿«≈∆»≈≈

ÔBÁ‡ ÔÈa ÔBL‡ ÔÈa ,ÒBk „Á‡Â105. ¿∆»≈≈ƒ≈«¬

לא 105) ברורים, אינם שני  קידושי  שגם כיון שם. גיטין,
כי וכו', האירוסין" מן גרושתו "החזיר יאמרו: שמא חששו
אמת  הקולות ששני  יאמרו אלאֿאםֿכן זו לטעות יגיעו לא

צ .). שם ('תוספות' החמירו לא וכלֿכך הם,

.ÁÎe‚‰pL ÌB˜Ó106˙BBÏÒ ÁÏLÏ107‰Òe‡Ï ¿∆»¬ƒ¿…«ƒ¿«¬»
eÏe‰L ˙BBÏÒ e‡L ÌÈ„Ú e‡e ,Ò‡˙zL Á‡««∆ƒ¿»≈»≈ƒ∆»ƒ¿∆¿
Ë‚ ‰ÎÈˆe ,‰Lc˜˙ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ  dÏ»¿ƒ»∆»ƒ¿«¿»¿ƒ»≈
ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡ ÈÚ‰ ÈL‡ L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˜ÙqÓƒ»≈««ƒ∆…«¿≈»ƒ≈¿«¿ƒ

ÔÈÒe‡‰ Ì„˜ ‡l‡ ˙BBÏÒ108Ôlk e‚‰pL ÌB˜Óe . ƒ¿∆»…∆»≈ƒ»∆»¬À»
e‡Â ,ÔÈLc˜Ó Ck Á‡Â ‰lÁza ˙BBÏÒ ÁÏLÏƒ¿…«ƒ¿«¿ƒ»¿««»¿«¿ƒ¿»

dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ˙BBÏÒ109. ƒ¿≈¿ƒ»

העיר.106) אנשי  פ "ד 107)מיעוט  למעלה וראה מתנות.
המארסים 108)ה"כ. העיר אנשי  למיעוט  לחוש עלינו

והרי "ף  חננאל רבינו וכגירסת ג: (קידושין מסבלים ואח "כ
סבלונות  לה ששלח  ומכיון כמוהם. נהג זה גם ושמא שם),
אין  כי  הרוב , אחר בזה הולכים ואין מקודם. קידשה כבר -
המנהג, מצד אלא העולם, טבע  מצד ומחוייב  קבוע  רוב  זו
הזקן  ר"י  'תוספות' וראה שם, (ר"ן להשתנות עשוי  והמנהג

שם). הוקדשה.109)לקידושין לא עדיין בוודאי  כי 

.ËÎd˙a˙k ËL ˜ÊÁ‰110ÈL‡ ˙ˆ˜Ó Cc Ì‡ : À¿«¿«¿À»»ƒ∆∆ƒ¿»«¿≈
ÔÈLLBÁ  ÔÈ˙Bk Ck Á‡Â ÔÈLc˜nL ÌB˜n‰«»∆¿«¿ƒ¿««»¿ƒ¿ƒ

dÏ111:ÔÈÓB‡ ÔÈ‡ ,ÙBÒ ÌL ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ; »¿««ƒ∆≈»≈≈¿ƒ
˙ÎÂ ÌÈc˜‰ ‡ˆnL ÙBq‰ ÈtÓ ‡nL112Cc Ì‡Â ; ∆»ƒ¿≈«≈∆»»ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆

 ÔÈLecw‰ Ì„˜ ‰a˙k‰ ÔÈ˙BkL ÌB˜n‰ ÈL‡ Ïk»«¿≈«»∆¿ƒ«¿À»…∆«ƒƒ
dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡113. ≈¿ƒ»

לידה.110) הגיע  שלא אע "פ  כתובתה שטר ראו
מכיון 111) לאחרים. להנשא רוצה אם גט  להצריכה

זה  גם שמא הכתובה, כותבים ואחרֿכך מקדשים שהמיעוט 
הכתובה. כתיבת לפני  וקידשה כן, לא 112)נהג ועדיין

נ:).113)קידש. (קידושין נתקדשה לא עדיין שבוודאי 

.Ï,ÈBÏt ÌBÈa ‰Lc˜˙pL ‰eÈ‡ :ÔÈÓB‡ ÌÈL¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»∆ƒ¿«¿»¿¿ƒ
ÌlkL ÈtŒÏÚŒÛ‡  ‰eÈ‡ ‡Ï :ÔÈÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ…¿ƒ»««ƒ∆À»

ÎL[˙ÚË] ÔÈ‡L ;˙Lc˜Ó BÊ È‰ ,˙Á‡ ˆÁa ÌÈ ¿≈ƒ¿»≈««¬≈¿À∆∆∆≈«¬«
‰Úˆa Lc˜Ï ÌÚ‰ CcL ,‰È‡ '‰eÈ‡ ‡Ï'114. …¿ƒ»¿»»∆∆∆»»¿«≈¿ƒ¿»

כג.).114) (כתובות ראו ולא שנתקדשה ואפשר

.‡Ï:˙ÓB‡ ‡È‰Â ,BÊ ‡È‰ ˙Lc˜Ó :„Á‡ „Ú Ó‡»«≈∆»¿À∆∆ƒ¿ƒ∆∆
˙zÓ BÊ È‰  ÈzLc˜˙ ‡Ï115:ÓB‡ „Á‡ . …ƒ¿««¿ƒ¬≈À∆∆∆»≈

‡Opz ‡Ï  ˙Lc˜Ó dÈ‡ :ÓB‡ „Á‡Â ,˙Lc˜Ó116; ¿À∆∆¿∆»≈≈»¿À∆∆…ƒ»≈
‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰ È‰L ,‡ˆz ‡Ï  ˙‡O Ì‡Â¿ƒƒ»…≈≈∆¬≈ƒ∆∆…
‰„ÓÚ ÔÓÊ Á‡Ïe ,È‡ ˙Lc˜Ó :‰Ó‡ .ÈzLc˜˙ƒ¿««¿ƒ»¿»¿À∆∆¬ƒ¿««¿«»¿»

‡Ï˙Ó‡ ‰˙ Ì‡ :dÓˆÚ ‰Lc˜Â117,‰È„Ï ¿ƒ¿»«¿»ƒ»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»
È‡L ‰lÁza ÈzÓ‡ CÎÂ CÎ ÈtÓ :‰Ó‡Â¿»¿»ƒ¿≈»»»»«¿ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ
˙zÓ BÊ È‰  LnÓ ‰È„a eÈ‡Â ,˙Lc˜Ó¿À∆∆¿»ƒƒ¿»∆»«»¬≈À∆∆

ÈMÏ118Ô‰a ÔÈ‡Â ‰˙pL B‡ ,‡Ï˙Ó‡ ‰˙ ‡Ï Ì‡Â ; «≈ƒ¿ƒ…»¿»¬«¿»∆»¿»¿≈»∆
.˜ÙÒ ÈLec˜ ÈL ÈLec˜Â ,‰eÒ‡ BÊ È‰  LnÓ«»¬≈¬»¿ƒ≈≈ƒƒ≈»≈
Ïk‰ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‰eÒ‡ ‰È‰˙Â ,Ëb dÏ Ô˙B CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»≈¿ƒ¿∆¬»»»¿««…

dÒe‡ ‡BiL „Ú119:‰Ó‡Â ˙‡aL ‰M‡‰ ÔÎÂ . «∆»¬»¿≈»ƒ»∆»¿»¿»
Ì‡  È‡ ‰Èet :‰Ó‡Â ‰ÊÁÂ ,È‡ LÈ‡ ˙L‡≈∆ƒ¬ƒ¿»¿»¿»¿»¿»¬ƒƒ
BÊ È‰ ,LnÓ ‰È„a LÈÂ ‰È„Ï ‡Ï˙Ó‡ ‰˙»¿»¬«¿»ƒ¿»∆»¿≈ƒ¿»∆»«»¬≈
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צט                
         

נאמן 115) אינו אחד עד כי  סה:), (קידושין לאחרים להנשא
חזקה  - אותו מכחישה שהאשה במקום שנתקדשה, לומר
 ֿ (מגיד להכחישו העד בפני  פניה תעיז שלא בידינו היא

שמכיון 116)משנה). נתקדשתי , לא כשאומרת אפילו
את  להכחיש לכפור מעיזה היא לדבריה, המסייע  עד  שיש

להכחשתה. ערך כל ואין אמרה 117)העד, למה טעם
אני ". "מקודשת "מעשה 118)תחילה: א: כב , כתובות

בני עליה וקפצו בנוי , גדולה שהיתה גדולה אחת באשה
וקידשה  עמדה לימים אני , מקודשת ואמרה: לקדשה, אדם
אמרה: כן? לעשות ראית מה חכמים: לה אמרו עצמה. את
אמרתי : מהוגנים, שאינם אנשים עלי  שבאו בתחילה
עמדתי - מהוגנים אנשים עלי  שבאו עכשיו אני , מקודשת

עצמי ". את מותרת 119)וקידשתי  אינה לו וגם הראשון.
(מגידֿמשנה). ספק  קידושי  שקידשה השני  שיגרשנה עד

(120- עוד נתקדשה שלא ואף ֿעלֿפי  לשני , להתירה
שם). (כתובות, לו להתקדש להתירה עליה סומכים

   1 
ברכת 1) נישואין, ארוסתו, על ביאה איסור רבינו בו כלל

יום  באיזה הנישואין, ושמחת המשתה ימי  כתובה, חתנים,
זמן  וקביעת להנשא אסורה ימים ובאיזה נשאת האשה

הנישואין.

.‡‰Òe‡‰2ÌÈÙBÒ ÈcÓ dÏÚÏ ‰eÒ‡3ÔÓÊ Ïk »¬»¬»¿«¿»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿«
‰È‡ ˙Èa ‡È‰L4 ÂÈÓÁ ˙Èa B˙Òe‡ ÏÚ ‡a‰Â . ∆ƒ¿≈»ƒ»¿«»«¬»¿≈»ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ5‰‡Èa dLc˜ Ì‡ elÙ‡Â . «ƒ«««¿«¬ƒƒƒ¿»¿ƒ»
‰È‡ ˙Èa ‰iL ‰‡Èa ‰ÈÏÚ ‡BÏ BÏ eÒ‡ 6„Ú , »»»∆»ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ»«

d˙B‡ ‡ÈiL7B˙Èa CB˙Ï8‰pLÈÙÈÂ dnÚ „ÁÈ˙ÈÂ9 ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈ƒ»¿«¿ƒ∆»
‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê „eÁÈÂ .BÏ10‡e‰Â ¿ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»¿À»¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‡eO ‡˜p‰11ÌLÏ B˙Òe‡ ÏÚ ‡a‰Â . «ƒ¿»ƒƒ¿»»¿«»«¬»¿≈
dLcwL Á‡ ÔÈ‡eO12da ‰ÚiMÓ 13,d‡˜ ƒƒ««∆ƒ¿»ƒ∆«¬∆»¿»»

‰‡eO ˙ÈOÚÂ14c ÏÎÏ BzL‡ ‡È‰ È‰Â ,15. ¿«¬≈¿»«¬≈ƒƒ¿¿»»»

למעלה 2) המנויים דברים משלשה באחד לבעלה המקודשת
שם. כמפורש מאורסת, או מקודשת נקראת ה"ב ), (פ "א

חכמים.3) את 4)מדברי  לנו "ואסר ב : ז, כתובות
בלא  "כלה בהתחלתה: כלה במסכת ושנינו הארוסות".
ברכה" ו"בלא כנדה". לבעלה אסורה חתנים) (ברכת ברכה
החופה, בשעת נאמרות שהברכות לפי  חופה, בלי  פירושו
רבינו  כתב  וכבר ו. הלכה להלן ראה מעכבות, אינן והברכות
אסורה  ברכה, בלא "וכלה במוספנו): (מובאת בתשובתו
בלבד". הדבר לחזק  "כנדה" שאמרו וזה מדרבנן, לבעלה

ה"א.5) פ "י , פסחים לשם 6)'ירושלמי ' כוונתי  אין אם
בלבד, מאורסת אלא אינה ראשונה ביאה ועלֿידי  נישואין.
בקידושין  ורבא אביי  דעת וכן נישואין. עושה אינה ביאה כי 

א. אביה.7)י , בקביעות.8)מבית עמו לדור
לפי9) לביתו הביאה "אבל הימים, כל בביתו עמו להיות

לבית  שלחה ואח "כ נישואין לשם שלא עליה ובא שעה
נה, סי ' לאהע "ז מחוקק ' ('חלקת נישואין" אלו אין - אביה

ב .10)ס "א). כה, סוכה נה,11)ראה סי ' ובאהע "ז
פשוט  "והמנהג ומסיים: זה, בענין דעות כמה הרמ "א מביא
גבי על פרוסה יריעה שמכניסים מקום חופה לקרות עכשיו

ואח "כ  . . . ברבים והכלה החתן תחתיה ומכניסים כלונסות,
ובסוטה  צנוע ". במקום ביחד ואוכלים לביתם אותם מוליכין
המוזהבת", זהורית - חתנים חופת "מאי  אמרו: - ב  מט ,
עד  זהב  טסי  קבועים ובה שני , צבועה "טלית רש"י : ומפרש

כיפה". כמין אותה קידושיה 12)שמעמידים על נוסף 
נישואין. לשם כעת עליה יבוא ראש 13)מכבר, "המכניס 

הערה" מקורה את מלשון מערה, הנקרא הוא בלבד, העטרה
ה"י ). פ "א, ביאה איסורי  הל' רבינו בלא 14)(לשון אפילו

- ביאה צורך מפני  אלא שאינה חופה שאם לחופה. כניסה
ומה  פ "א). לקידושין (ר"ן כלֿשכן לא עצמה ביאה קונה,
תהיה  ביאתו "וכשיגמור ה"ה): (פ "ג, למעלה רבינו שכתב 
שם  היו שלא קידושין, של בביאה מדובר שם - מקודשת"
נישואין  של בביאה מדובר וכאן ביאה, אלא אחרים קידושין
לבעלה, "אשה ב : נה, ביבמות אמרו וכך הקידושין. שאחר
ופירש  קיחהֿקיחה". אתיא בהעראה? שנקנית מניין
הואיל  הקידושין. שאחר לביאה שהכוונה שם, ה'אלפסי '
וראה  בה. גומרת שהיא כל ביאה מכבר, קנין בה לו ויש

בביאורנו. ה"ה פ "ג מתה),15)לעיל (אם לירושה
שאשתו  נדריה. להפרת וכן הוא, כהן אם לה ולהטמא
ביבמות  כמבואר וכו' לה מיטמא ואינו יורשה אינו ארוסה

א. י , וקידושין ב  כט ,

.˙zÓ BÊ È‰  ‰tÁÏ ‰Òe‡‰ ‰ÒÎpL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿¿»»¬»¿À»¬≈À∆∆
L‡ ‡È‰ È‰Â ,‰ˆiL ˙Ú ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡BÏ‰eÓ‚ Bz »»∆»¿»≈∆ƒ¿∆«¬≈ƒƒ¿¿»

c ÏÎÏ16ŒÛ‡ ,‰‡eO ˙‡˜ ‰tÁÏ ÒkzMÓe . ¿»»»ƒ∆ƒ»≈¿À»ƒ¿≈¿»«
‰ÏÚ ‡lL ÈtŒÏÚ17‰Èe‡ ‰È‰zL ,‡e‰Â . «ƒ∆…ƒ¿¬»¿∆ƒ¿∆¿»

‰ÒÎpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰c ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ;‰ÏÈÚÏƒ¿ƒ»¬»ƒ»¿»ƒ»««ƒ∆ƒ¿¿»
‡È‰ È‰Â ,ÔÈ‡eOp‰ eÓ‚ ‡Ï  dnÚ „ÁÈ˙Â ‰tÁÏ¿À»¿ƒ¿«≈ƒ»…»¿«ƒƒ«¬≈ƒ

ÔÈ„Ú ‰Òe‡k18. «¬»¬«ƒ

לכתוב 16) שצריך אלא ב . ה, בקידושין וכן ב . מח , כתובות
כתובה  ה"ז.לה בסמוך כמבואר לחופה, כניסה קודם

א.17) נו, "הלכך 18)כתובות המסיים: הרי "ף  כדעת שם,
סי ' אהע "ז בשו"ע  ראה זה. על חולקים ויש קונה". אינה
המנהג  "ועכשיו הרמ "א: מסיים שם, ב  ובסעיף  ס "א. סא
תחילה  לחתן להודיע  טוב  ומ "מ  ממתינים, ואין לדקדק  שלא

נדה". שהיא

.‚ÌÈ˙Á ˙ka CÏ CÈˆÂ19Ì„˜ Ô˙Á‰ ˙Èa ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿≈∆»»…∆
ÈÈ ‰z‡ Cea :Ô‰ el‡Â ,˙BÎa LL Ô‰Â .ÔÈ‡eOp‰«ƒƒ¿≈≈¿»¿≈≈»«»¿»
‰z‡ Cea .B„BÎÏ ‡a Ïk‰L ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»∆«…»»ƒ¿»«»
ÈÈ ‰z‡ Cea .Ì„‡‰ ˆBÈ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈∆∆»»≈»»»»«»¿»
,BÓÏˆa Ì„‡‰ ˙‡ ˆÈ L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡¡…≈∆∆»»¬∆»«∆»»»¿«¿
.„Ú È„Ú ÔÈa epnÓ BÏ ÔÈ˜˙‰Â ,B˙Èz ˙eÓc ÌÏˆa¿∆∆¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¬≈«
‰˜Ú Ï‚˙Â OÈOz OBO .Ì„‡‰ ˆBÈ ,ÈÈ ‰z‡ Cea»«»¿»≈»»»»ƒ¿»≈¬»»
ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡ Cea .‰ÁÓOa dÎB˙Ï ‰Èa ıea˜a¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»»«»¿»¿«≈«

‰Èa ÔBiˆ20ÌÈe‰‡‰ ÌÈÚ ÁnOz ÁnO .21, ƒ¿»∆»«≈«¿««≈ƒ»¬ƒ
,ÈÈ ‰z‡ Cea .Ì„wÓ Ô„Ú Ô‚a EÈˆÈ EÁnOk¿«≈¬¿ƒ¿¿«≈∆ƒ∆∆»«»¿»
CÏÓ eÈ‰Ï‡ ÈÈ ‰z‡ Cea .‰lÎÂ Ô˙Á ÁnOÓ¿«≈«»»¿«»»«»¿»¡…≈∆∆
‰ÏÈb ,‰lÎÂ Ô˙Á ,‰ÁÓOÂ ÔBOO ‡a L‡ ,ÌÏBÚ‰»»¬∆»»»¿ƒ¿»»»¿«»ƒ»
‰‰Ó .˙eÚÂ ÌBÏL ‰ÂÁ‡ ‰‰‡ ,‰Â„ÁÂ ‰ˆÈc ‰pƒ»ƒ»¿∆¿»«¬»«¬»»¿≈¿≈»
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ÏB˜ ÌÈÏLeÈ ˙BˆeÁe ‰„e‰È ÈÚa ÚÓMÈ eÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…≈ƒ»«¿»≈¿»¿¿»«ƒ
˙BÏ‰ˆÓ ÏB˜ ,‰lk ÏB˜Â Ô˙Á ÏB˜ ‰ÁÓO ÏB˜ ÔBOO»ƒ¿»»»¿«»ƒ¿¬
Cea .Ì˙È‚Ó ‰zLnÓ ÌÈÚe Ì˙tÁÓ ÌÈ˙Á¬»ƒ≈À»»¿»ƒƒƒ¿≈«¿ƒ»»»

‰lk‰ ÌÚ Ô˙Á‰ ÁnOÓ ,ÈÈ ‰z‡22. «»¿»¿«≈«∆»»ƒ««»

הקידושין,19) קודם שמברכים אירוסין לברכת נוסף 
הכ"גֿכד. פ "ג, לעיל התימנים,20)כמבואר ובכת"י 

ירושלים. ובונה עמו משמח  כת"י21)הנוסח : בנוסח 
"ואהובים". שונצינו: ובדפוס  ברכה 22)התימנים, ובסוף 

שהברכה  לפי  וכלה" חתן "משמח  חותם: הוא חמישית,
היא  תפילה אלא חתונה בשמחת עוסקת אינה הקודמת
ימיהם, כל בהצלחה שמחים שיהיו ומברכים שמתפללים
שמשמעה  הכלה עם חתן משמח  בה לחתום אין לפיכך
לעולם  שניהם את משמח  ה' ברוך אלא באשה, איש שמחת
משבח  הוא האחרונה בברכה ואילו טוב , וכל מזונות בסיפוק 
וחדוה, שמחה ע "י  באשה איש דיבוק  חתונת שברא ה' את
איש  שמחת לשון - הכלה עם חתן משמח  בה: חותם לפיכך
בהל' בביאורנו וראה שם). וברש"י  ח . (כתובות באשה

הי "א. פ "ב , ברכות

.„CÓe ,ÔÈÈ ÏL ÒBk ‡ÈÓ  ÔÈÈ ÌL ‰È‰È Ì‡Â¿ƒƒ¿∆»«ƒ≈ƒ∆«ƒ¿»≈
ÔÈi‰ ÏÚ23‡ˆÓÂ ,ÒBk‰ ÏÚ Ôlk ˙‡ cÒÓe ,‰lÁz «««ƒ¿ƒ»¿«≈∆À»««¿ƒ¿»

‡È‰Ï e‚‰pL ,˙BÓB˜Ó LÈÂ .˙BÎa ÚL CÓ¿»≈∆«¿»¿≈¿∆»¬¿»ƒ
Ò„‰24Ú CÓe ,ÔÈi‰ ÌÚÔÈi‰ Á‡ Ò„‰‰ Ï25Á‡Â , ¬«ƒ««ƒ¿»≈««¬«««««ƒ¿««

LM‰ CÓ Ck26. »¿»≈«≈

רש"י :23) פירש מב .). (ברכות לעצמו" ברכה גורם "שהיין
היו  שלא ואע "פ  עליו, ומברכים בא הוא מקומות "בכמה
כמו  השכר על מברך יין לו אין ואם לשתייתו", צריכים
לעיל  והשווה במוספנו. המובאת רבינו בתשובת שמבואר

כד. כשנפטר 24)פ "ג, קי .): (שבת מצינו וכן בו. להריח 
כל  בשמחה שימעטו לחופה, הדס  להביא שלא גזרו רב ,
לחופה. הדס  להביא רגילים שהיו הרי  שנה, אותה

למעלה 25) רבינו כתב  [וכן קודם והוא יותר, תדיר שהיין
הי "ד]. ברכות מהל' וההדס 26)פ "ז היין אין אבל

מברכים  והדס  יין לו אין ואפילו חתנים, ברכת מעכבים
סב . סי ' אהע "ז 'טור' וראה אותה.

.‰ÌÈÏB„‚ ‰OÚa ‡l‡ ÌÈ˙Á ˙ka ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â27 ¿≈¿»¿ƒƒ¿«¬√ƒ∆»«¬»»¿ƒ
ÔÈBÁ Èe28ÔÈn‰ ÔÓ Ô˙ÁÂ ,29. ¿≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»

אנשים 27) עשרה "ויקח  ב ): ד, (רות שנאמר ב : ז, כתובות
קטנים. ולא אנשים העיר". לעבדים 28)מזקני  פרט 

מז:). בברכות (כמבואר כתובות 29)כנענים ב . כג, מגילה
ב . ח ,

.Â„ÁÈ˙ ‡ÏÂ ÌÈ˙Á ˙ka Ce ‰M‡‰ ˙‡ Ò‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»≈«ƒ¿«¬»ƒ¿…ƒ¿«≈
ÌÈ˙Á ˙ka ÔÈ‡L ;‡È‰ ‰Òe‡ ÔÈ„Ú  B˙Èa dnÚƒ»¿≈¬«ƒ¬»ƒ∆≈ƒ¿«¬»ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÈk ‡l‡ ,ÔÈ‡eOp‰ ‰OBÚ30ÒÎÂ Ò‡ . »«ƒƒ∆»¿ƒ»¿À»≈≈¿»«
‰‡eO BÊ È‰  ÌÈ˙Á ˙ka Ca ‡ÏÂ ‰tÁÏ¿À»¿…≈≈ƒ¿«¬»ƒ¬≈¿»

‰eÓ‚31ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ elÙ‡ CÓe ÊBÁÂ ,32‡ÏÂ . ¿»¿≈¿»≈¬ƒ«««»»ƒ¿…
˙ka dÏ ÔÈÎÓ ÔÈ‡Â ,‰ËzL „Ú ‰c ‡Opzƒ»≈ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿»¿ƒ»ƒ¿«

‰ËzL „Ú ÌÈ˙Á33BÈ‡  Ce ‡OÂ Ú Ì‡Â . ¬»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ»«¿»»≈≈≈
CÓe ÊBÁ34. ≈¿»≈

(שמברכים 30) שנו וביהודה אביי , "אמר ב : ז, כתובות
אבל  עמה". שמתייחד מפני  האירוסין) בבית חתנים ברכת
הרי חתנים, ברכת לברך אין חופה, דהיינו יחוד, בלי 
את  עושות הברכות ואין הנישואין, עושה שהייחוד

ומה 31)הנישואין. הנישואין. את מעכבת הברכה אין כי 
לבעלה  אסורה ברכה בלא "כלה כלה): (מסכת שאמרו
בשעת  היא הברכה עיקר כי  חופה, בלא הכוונה כנדה"

מברך 32)חופה. קיימת, עשייתה שעדיין מצוה "כל כי 
נקרא  זה ועדיין ה"ה) פי "א, ברכות (הל' עשייה" אחר
הוא  אשר הימים כל היא נישואין מצות כי  לעשייתן" "עובר

סב ). סי ' לאהע "ז (ב "ח  באשתו במי33)דבוק  שתטבול
ביאה  איסורי  (הל' כמעיין שהם בימים או במעיין או מקוה,
ראוי אין - עמה להתייחד לו שאסור דכיון הט "ז) פי "א,

ביאה. משום שהיא לחופה, שלא 34)שתיכנס  אף ֿעלֿפי 
ה"ב ). (למעלה עדיין כארוסה היא והרי  הנישואין, גמרו
ובביאורי בהגהה, ס "א סא סי ' אבןֿהעזר בשו"ע  ועיין

סק "ז. שם הגר"א

.Ê‰a˙k zÎÏ CÈˆÂ35‰tÁÏ ‰ÒÈk Ì„˜36Á‡Â , ¿»ƒƒ¿…¿À»…∆¿ƒ»«À»¿««
BzL‡a zÓ ‰È‰È Ck37ÙBq‰ ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â .38. »ƒ¿∆À»¿ƒ¿¿∆»»≈¿««≈

ÔÈ˙Bk ÔÈ‡  ‰Ïe˙a ‰˙È‰ Ì‡ ?dÏ ˙Bk ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»≈»ƒ»¿»¿»≈¿ƒ
ÔÈ‡  ‰ÏeÚa Ì‡Â ;ÌÈÈc ÌÈ˙‡nÓ ˙BÁt dÏ»»ƒ»«ƒƒ»ƒ¿ƒ¿»≈
‡˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .ÌÈÈ„ ‰‡nÓ ˙BÁt dÏ ÔÈ˙Bk¿ƒ»»ƒ≈»ƒ»ƒ¿∆«ƒ¿»

kk elÙ‡ ,dÏ ÛÈÒB‰Ï ‰ˆ Ì‡Â .‰a˙k wÚ39‰Ê ƒ«¿À»¿ƒ»»¿ƒ»¬ƒƒ«»»
ÛÈÒBÓ 40Ï ‡e‰ „Á‡ wÚ‰ ÔÈ„Â ˙ÙÒBz‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ»ƒ»∆»¿…

,Ì˙Ò ‰a˙k Ba Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÈc‰«¿»ƒ¿ƒ»»»∆∆¡«¿À»¿»
„Á‡k ˙ÙÒBz‰Â wÚ‰ ‡e‰41ewzL Ì‰ ÌÈÓÎÁÂ . »ƒ»¿«∆∆¿∆»«¬»ƒ≈∆ƒ¿

ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰M‡Ï ‰a˙k¿À»¿ƒ»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»
d‡ÈˆB‰Ï42. ¿ƒ»

יגרשנה.35) אם לה  ליתן שחייב  כסף  כדי36)סכום
ה"ט ֿי . בסמוך כמבואר לביאה, הראויה חופה שתהא

הכתובה,37) טופס  ונוסח  זנות. בעילתו כתובה, בלי  כי 
במוספנו: וראה הל"ג. פ "ד, וחליצה יבום בהל' רבינו הביאו

שבזמננו. הכתובה שהרי38)נוסח  ב . קסז, בבאֿבתרא
יוסף '). ('נמוקי  הנדוניא בקבלת מרויח  וגם קונה הוא

זהב 39) "ככר לט ) כה, (שמות מלשון לזהב , עתיק  משקל
אותה". יעשה אומרים 40)טהור ואין ב : נד, כתובות

ובלשון  (שם). לו שאין מי  את לבייש שלא כדי  רשאי , שאינו
יוסיף ". - מנה מאה אפילו להוסיף  רצה "אם שם: המשנה

אין 41) בביתֿדין כתובתה התובעת לדוגמה: שם. כתובות,
אלא  תבעה לא אם הואֿהדין ה"א). פי "ח , (לקמן מזונות לה

מזונות. לה אין - ב .42)תוספת פב , א. יא, (כתובות
במדינות  הזה "בזמן ס "ג): סו, סי ' (אהע "ז הרמ "א והעיר
רבינו  'חרם משום אשה של בעלֿכרחה מגרשים שאין אלה
אין  אבל הכתובה. בכתיבת להקל אפשר היה גרשום',
גמליאל  בן שמעון כרבן פוסקים יש אמנם כן". המנהג
(שמות  הפסוק  על מסתמך והוא התורה, מן היא שכתובה
שהתורה  משמע  הבתולות", כמוהר ישקול "כסף  טז): כב ,

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



קי                
         

בנוסח  קוראים אנו לזה ובהתאם לבתולה. מוהר קבעה
מאתן  זוזי  כסף  ליכי  "ויהיבנא לבתולה: שכותבים הכתובה
הראויים  זוז מאתים כסף  לך (ואתן מדאורייתא" ליכי  דחזי 
להעיר  וכדאי  א. י , לכתובות ב 'תוספות' ראה התורה). מן לך
וחליצה, יבום מהל' בפ "ד לרבינו הכתובה בנוסח  שגם
מקורות  שבכמה אלא מדאורייתא". ליכי  "דחזי  כתוב :
כתוב : אחד ובכת"י  "מדאורייתא". המילה שם חסרה

מדרבנן. שכתובה כאן כשיטתו וזהו "מדרבנן".

.Á,B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ Ì˙B‡ ewz ‡Ï el‡ ÌÈÈcƒ»ƒ≈…ƒ¿»ƒ«∆∆«»
‰ÚL ‰È‰L ,ÌÈÓi‰ Ô˙B‡a ‰È‰L ÚaËnÓ ‡l‡∆»ƒ«¿≈«∆»»¿»«»ƒ∆»»ƒ¿»

ÚÏÒa ‰È‰iL „Ú ,ÛÒk „Á‡Â ˙LÁ ÌÈ˜ÏÁ43ÈˆÁ ¬»ƒ¿∆¿∆»∆∆«∆ƒ¿∆¿∆«¬ƒ
ÛÒk ÊeÊ44 ‰Ïe˙a ÏL ÌÈÈc ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ . ∆∆¿ƒ¿»»«ƒƒ»ƒ∆¿»

ÌÈÈ„ ‰‡Óe ,B‰Ë ÛÒk ÏL ÔÈÊeÊ ÌÈOÚÂ ‰MÓÁ¬ƒ»¿∆¿ƒƒ∆∆∆»≈»ƒ»ƒ
‰ˆÁÓe ÌÈÊeÊ OÚ ÌÈL  ‰ÏeÚa ÏL45Ïk Ï˜LÓe . ∆¿»¿≈»»ƒ∆¡»ƒ¿«»

˙lÁ˙a e‡aL BÓk ,˙BBÚO ÌÈÚL˙Â LL  ÊeÊ≈¿ƒ¿ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿ƒ«
ÔÈeÚ46c‰Â .ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ÊeÊ ‡˜p‰ ‡e‰ È ≈ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»¿»»≈

Ô˙B‡ ÚaËnÓ ‰È‰iL ÔÈa B‰h‰ ÛÒk‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ«∆∆«»≈∆ƒ¿∆ƒ«¿≈«»
.ÌÈÓi‰«»ƒ

דינרים.43) ארבעים דברים 45)טהור.44)שהוא מקור
האמור  כסף  "כל יא.): (בקידושין שאמרו מה הוא אלו
מדינה  וכסף  מדינה". כסף  דבריהם ושל צורי , כסף  בתורה
אלא  אינו כתובה חיוב  והרי  צורי , שבכסף  שמינית הוא

ה"ז. למעלה רבינו שכתב  כמו הי "ב ,46)מדבריהם פ "א
מעות, שש והדינר דינר, מאה - מקום בכל האמור "מנה

שעורות". ט "ז משקל והמעה

.Ë,‰‡nÓ ‰ÏeÚÏÂ ÌÈ˙‡nÓ ‰Ïe˙Ï ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡≈¬ƒƒ¿»ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ≈»
˙eÊ ˙ÏÈÚa B˙ÏÈÚa  ˙ÁBt‰ ÏÎÂ47˙Bk‰ „Á‡ . ¿»«≈¿ƒ»¿ƒ«¿∆»«≈

ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L „Á‡Â ËLa ‰a˙k‰ ˙‡48e˜Â ∆«¿À»ƒ¿»¿∆»∆≈ƒ»»≈ƒ¿»
B„iÓ49‰Ê È‰  ÌÈ˙‡Ó B‡ ‰‡Ó dÏ iÁ ‡e‰L ƒ»∆«»»≈»»«ƒ¬≈∆
zÓ50 d˙a˙k „‚k ÔÈÏËÏhÓ dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ»«»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆¿À»»

zÎÏ È‡t BÏ ‰È‰iL „Ú ÏÚÏ zÓ ‰Ê È‰51. ¬≈∆À»ƒ¿…«∆ƒ¿∆¿«ƒ¿…

דעתה 47) אין להוציאה, בעיניו קלה שהיא מה כל כי 
עליה  יכעס  שמחר וחוששת נישואיה, קשר על סומכת
כבעילת  בעילתה - באישותה בטחון שאין ומתוך ויוציאנה,

נו:). (כתובות לה 48)זנות לתת בפניהם שהתחייב 
הקונה 49)כתובה. שיתן הזו, הדרך "ועיקר חליפין בקנין

או  החצר חלף  זה כלי  קנה לו ויאמר שהוא, כל כלי  למקנה
את  המוכר שהגביה כיון וכך, בכך  לי  שמכרת . . . היין
המטלטלין  אותן או הקרקע  אותה הלוקח  קנה וקנהו, הכלי 
הנקרא  וזהו . . . הדמים נתן ולא משכן  לא שעדיין אע "פ 

ה"ה). פ "ה, מכירה הל' רבינו (מדברי  כתובות 50)קנין"
יכולים  הקנין סמך ועל עומד, לכתיבה קנין סתם א. נה,
שנית. בו להמלך צריכים ואינם כתובה לכתוב  העדים

כי51) לכתוב , חייב  פנאי  לו כשיהיה אבל א. ז, כתובות
לכתובתך" אחראין נכסי  "כל לה: כותב  שיהא תיקנו חכמים
לה  יאמר שלא כדי  לכתובתה, מטלטלין לה ייחד ולא -

פב :). (כתובות וצאי  כתובתך טלי  (לכשיכעס )

.È˙kL B‡ ,‰a˙k dÏ ˙k ‡ÏÂ ‰M‡‰ ˙‡ ÒBk‰«≈∆»ƒ»¿…»«»¿À»∆»«

‰a˙k‰ ËL „‡Â52,dÏÚÏ d˙a˙k ‰ÏÁnL B‡ , ¿»«¿««¿À»∆»¬»¿À»»¿«¿»
wÚ dÏ ˙BÎÂ ÊBÁ  d˙a˙k BÏ ‰ÎnL B‡∆»¿»¿À»»≈¿≈»ƒ«

‰a˙k53Ì„‡Ï BÏ eÒ‡L ÈÙÏ ,dÓi˜Ï ‰ˆ Ì‡ , ¿À»ƒ»»¿«¿»¿ƒ∆»¿»»
Ï‡ .‰a˙k ‡Ïa ˙Á‡ ‰ÚL elÙ‡ BzL‡ ÌÚ ˙B‰LÏƒ¿ƒƒ¿¬ƒ»»««¿…¿À»¬»

‰‡‰ ˙BËa ÌÈÁ‡Ï d˙a˙k ˙ÎBn‰54BÈ‡  «∆∆¿À»»«¬≈ƒ¿«¬»»≈
‡l‡ ‰a˙k ewz ‡lL ;˙Á‡ ‰a˙k dÏ zÎÏ CÈ»̂ƒƒ¿…»¿À»«∆∆∆…ƒ¿¿À»∆»
‡ÈˆB‰ Ì‡Â ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡lL È„k¿≈∆…¿≈«»¿≈»¿ƒ»¿ƒƒ

‰Ê55ÌlLÓ ‰È‰L C„k Á˜BlÏ d˙a˙k ÌlLÓ  ∆¿«≈¿À»»«≈«¿∆∆∆»»¿«≈
‰ÎÓ ‡Ï Ì‡ dÏ56. »ƒ…»¿»

א.52) נז, מחלה 53)כתובות על מוסב  וזה התוספת. ולא
צריך  הכתובה, שטר אבד אם אבל כתובתה. מכרה או
הראשונה  בכתובה הכתוב  ככל התוספת, גם לה לכתוב 

סק "י ). סו סי ' שמואל' או 54)('בית הוא ימות אם
בעלה  - היא תמות ואם הכתובה. את הם יגבו יגרשנה,
הכתובה  את למכור יכולה אינה ולכן אבוד. וכספם יורשה,
שכתב  הנאה" "טובת וזוהי  מזה, בפחות אלא שוויה לפי 

אשתו.55)רבינו. ב .56)את פט , בבאֿקמא

.‡È‰ÒÎ ‡ÏÂ ,‰a˙k dÏ ˙ÎÂ ,‰M‡‰ ˙‡ Ò‡Ó‰«¿»≈∆»ƒ»¿»«»¿À»¿…ƒ¿¿»
ÔÈ‡L ;‰‡eO dÈ‡Â ,‡È‰ ‰Òe‡ ÔÈ„Ú  ‰tÁÏ«À»¬«ƒ¬»ƒ¿≈»¿»∆≈

ÔÈ‡eO ‰OBÚ ‰a˙k‰57‰Bb  dL‚ B‡ ˙Ó Ì‡Â . «¿À»»ƒƒ¿ƒ≈≈¿»»
ÔÈBÁ ÈaÓ d˙a˙k wÚ58,ÏÏk ˙ÙÒBz ‰Bb dÈ‡Â , ƒ«¿À»»ƒ¿≈ƒ¿≈»»∆∆¿»

dÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰59˙k ‡ÏÂ ‰M‡ Ò‡ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿…¿»»¬»ƒ≈≈ƒ»¿…»«
dÏ ÔÈ‡  ‰Òe‡ ‡È‰Â dL‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k dÏ»¿À»≈≈¿»¿ƒ¬»≈»
„Ú ‰a˙k wÚ dÏ ewz ‡lL ;wÚ‰ elÙ‡Â ,ÌeÏk¿«¬ƒ»ƒ»∆…ƒ¿»ƒ«¿À»«

iL „Ú B‡ ‡OpzLzÎ60˙ÎÂ ,Bza ˙‡ Ò‡Ó‰Â . ∆ƒ»≈«∆ƒ¿…¿«¿»≈∆ƒ¿»«
dÏ61d˙a˙k  ‰Ú ‰˙È‰Lk dL‚ B‡ ˙Óe ,‰a˙k »¿À»≈≈¿»¿∆»¿»«¬»¿À»»

‰È‡Ï62[ÈLÈÏL ˜Ùa ‰ÏÚÓÏ] e‡aL BÓk ,63. ¿»ƒ»¿∆≈«¿¿«¿»¿∆∆¿ƒƒ

לכנסה".57) עלֿמנת אלא לה כתב  "שלא ב : נד, כתובות
כנסה  שלא זמן כל כלום אינה שהכתובה רבינו ומפרש

שם). מנכסיו 58)(רא"ש, ולא ידו, תחת לו שיש מנכסים
(שם, לה משועבדים אינם לה שכתב  אחרי  ואפילו שמכר,
בין  עיקר (בין זה ואחד זה אחד - גובה "מאימת מג:):
ממשועבדים  טורפת אינה כלומר הנישואין". מן תוספת)

גאון. שרירא רב  דעת וכן בן 59)כלל. אלעזר רבי  כדעת
משום  אלא חנם ממונו לה כתב  שלא נד:): (כתובות עזריה

נה.). שם (רש"י  ביאה ֿ 60)חיבת בבא ב . פט , כתובות
א. ב ֿיח , יז, ב .62)הבעל.61)מציעא מג, כתובות

הי "א.63)

.È‰È‰È ‰Ïe˙a ‡OBp‰ ÏkL ,ÌÈÓÎÁ ewz ÔÎÂ¿≈ƒ¿¬»ƒ∆»«≈¿»ƒ¿∆
ÌÈÓÈ ˙ÚL dnÚ ÁÓO64,BzÎ‡ÏÓa ˜ÒBÚ BÈ‡ . »≈«ƒ»ƒ¿«»ƒ≈≈ƒ¿«¿

.ÁÓOÂ ‰˙BLÂ ÏÎB‡ ‡l‡ ,˜eMa Ô˙BÂ ‡OB ‡ÏÂ¿…≈¿≈«∆»≈¿∆¿»≈«
‰˙È‰ Ì‡Â .ÔBÓÏ‡ ‰È‰L ÔÈa ,eÁa ‰È‰L ÔÈa≈∆»»»≈∆»»«¿¿ƒ»¿»

‰ÏeÚa65ÌÈÓÎÁ ˙wzL .ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt ÔÈ‡  ¿»≈»ƒ¿»»ƒ∆«»«¬»ƒ
‰ÏeÚa‰ ÌÚ ÁÓO ‰È‰iL ,Ï‡OÈ ˙BÏ ‡È‰ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿∆»≈«ƒ«¿»

a eÁa ÔÈa ,ÌÈÓÈ ‰LÏLÔBÓÏ‡ ÔÈ66. ¿»»ƒ≈»≈«¿

תיקן 64) "משה ה"א): פ "א שם, וב 'ירושלמי ' ב . ז, כתובות
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המשתה". ימי  האירוסין,65)שבעת מן אלמנה אבל
סי ' שמואל' ('בית ימים שבעה עמה ישמח  - בעולה שאינה

סק "ג). תקנת 66)סד על חכמים "שקדו ב : ז, כתובות
אומרים  ויש ימים". שלשה עמה שמח  שיהא ישראל בנות
כל  ברכות שבע  שמברכים כיון אלמנה שנשא שבבחור
אינו  - ה"ט ) ברכות מהל' פ "ב  (למעלה המשתה ימי  שבעת
יעסוק  והוא שבעה כל חתנים ברכות לו שיברכו בדין

(מגידֿמשנה). במלאכתו

.‚ÈBÏ LÈ67ÌBÈa ˙Á‡k ˙Ba ÌÈL ‡OÏ Ì„‡Ï ≈¿»»ƒ»»ƒ«¿««¿
˙Á‡k ÔlÎÏ ÌÈ˙Á ˙ka CÓe ,„Á‡68Ï‡ . ∆»¿»≈ƒ¿«¬»ƒ¿À»¿««¬»

‰Èe‡‰ ‰ÁÓO ˙Á‡ Ïk ÌÚ ÁÓOÏ CÈˆ  ‰ÁÓOÏ¿ƒ¿»»ƒƒ¿…«ƒ»««ƒ¿»»¿»
ÔÈ‡Â ;‰LÏL  ‰ÏeÚa ÌÚ ,‰ÚL  ‰Ïe˙a ÌÚ :dÏ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»¿≈

‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈÚÓ69. ¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»

כולם 68)רשאי .67) עושים "היו פ "ט : ברכות תוספתא
סב  סי ' לאהע "ז (הגר"א לכולם" מברך אחד אחת, מצוה

ו). והטעם 69)ס "ק  ח :). קטן (מועד בזו זו של שמחתה
לברך  שלא הורו מיימוניות' וב 'הגהות הי "ד. להלן יתבאר
סי ' אהע "ז שו"ע  וראה רעה. עין משום כאחד חתנים לשני 
איבה, משום כאחת חופות שתי  לעשות ש"אין ס "א סב 
ואדרבה  מזה. נזהרין ואין מחברתה, יותר אחת יכבדו שמא
משום  עשירות חופות עם עניות חופות לעשות מכוונים יש

מצוה".

.„ÈÏBÁ ÌBÈ ÏÎa Ò‡Ï zÓ70‰ÚL˙a elÙ‡ , À»¿»≈¿»¬ƒ¿ƒ¿»
‡a71ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ Ï‡ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa , ¿»≈«≈««¿»¬»≈¿ƒ»ƒ

‡BÈ ‡nL ‰Êb ,˙aLa „Á‡a ‡ÏÂ ˙aL Úa ‡Ï…¿∆∆«»¿…¿∆»¿«»¿≈»∆»»
„eË Ô˙Á‰L ,‰cÚq‰ Ôew˙a ˙aL ÏelÁ È„ÈÏƒ≈ƒ«»¿ƒ«¿À»∆∆»»»

‰cÚqa72‰M‡ ‡OÏ eÒ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . «¿À»¿≈»ƒ«∆»ƒ»ƒ»
˙aLa73,ÌÈL ÔÈ‡OB ÔÈ‡ „ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â . ¿«»«¬ƒ¿À∆≈≈¿ƒ»ƒ

e‡aL BÓk74,‰ÁÓOa ‰ÁÓO ÔÈÚÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿∆≈«¿¿ƒ∆≈¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»
˙‡Ê ˙‡ Ìb EÏ ‰zÂ ˙‡Ê ÚL ‡lÓ :Ó‡pL75. ∆∆¡««≈¿À«…¿ƒ¿»¿«∆…

.‰ˆiL ÌBÈ ÏÎa ‰M‡ ‡OÏ zÓ ÌÈÓi‰ ‡Le¿»«»ƒÀ»ƒ»ƒ»¿»∆ƒ¿∆
Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏL ÔÈ‡eO ˙cÚÒa ÁËiL ,‡e‰Â¿∆ƒ¿«ƒ¿À«ƒƒ¿»»ƒ…∆

ÔÈ‡eOp‰76. «ƒƒ

  

       


נאמרו   במפרשי הנה  תורה , מת  מקוד למדי שאי  וא
טע בו  שיש  שבדבר שאמרו  יש  , תירוצי כמה  בזה 
  למדי שאי ומה  תורה , מת  מקוד  ג  למדי וסברא ,
שלימודי שכתבו  ויש  הכתוב . וגזירת  טע בלי  מצוה  היינו 
תורה . מת  מקוד  למדי כ מילתא " "גילוי  בתורת  שה
ע ' תלמודית באנציקלופדיה  זה  בעניי  תירוצי עוד  ועיי)

תורה ). מת  מקד  למדי אי
    

הט "ז).70) יוםֿטוב  מהל' פ "ז (למעלה המועד בחול ואפילו
לכתוב  יבוא שמא לקדש, אסור טובים וימים בשבתות אבל

שבת  בהל' רבינו דברי  והשווה לז. (ביצה אירוסין שטר
הי "ד). "שלא 71)פכ"ג, ה"א: פ "א, כתובות 'ירושלמי '

בתפילה". אחר אהע "ז 72)יקדמנו ובשו"ע  א. ה, כתובות
לישא  המנהג פשט  וכן מתירים. "ויש פוסק : ס "ג, סד סי '
שלושה  הנישואין בסעודת שיטרח  והוא שבת בערב  נשים

הנישואין". קודם אותה,73)ימים קונה הוא שבחופתה
ה"א). פ "א, כתובות (ירושלמי  בשבת קנין קונים ואין

ב .74) ח , קטן במועד מהגמרא שם, יוםֿטוב  מהל' פ "ז
ש 75) לו נתן שמחה ולא מערבין שאין אחד, בשבוע  תיהן

ה'תוספות' וכתבו ה"ז). פ "א, קטן מועד ('ירושלמי ' בשמחה
ולא  אחת למצוה פנוי  לבו שיהא שצריך - ב  ח , קטן במועד
 ֿ חבילות מצוות עושין אין ולפיכך - הימנה עצמו יפנה

זו. לשמחה פנוי  לבו יהא וכך - ב .76)חבילות ג, כתובות

.ÂËÈLa ‡l‡ Ba ÔÈLBÈ ÌÈÈ„ Èza ÔÈ‡L ÌB˜Ó¿∆≈≈≈ƒƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ
„Ïa ÈLÈÓÁe77Ì‡L ;ÈÚÈ ÌBÈa ˙‡O ‰Ïe˙a , «¬ƒƒƒ¿«¿»ƒ≈¿¿ƒƒ∆ƒ

ÌÈÏe˙a ˙ÚË BÏ ‰˙È‰78ÔÈc ˙ÈÏ ÌÈkLÈ ,79‚‰Óe . »¿»«¬«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒƒ¿«
ÁÈ„k ,ÈLÈÓÁa ‰p‡OÈ ‰ÏeÚa‰ ˙‡ ‡OBp‰L ,ÌÈÓÎ¬»ƒ∆«≈∆«¿»ƒ»∆»«¬ƒƒ¿≈

‡ˆBÈÂ ,˙aLÂ ˙aL ÚÂ ÈLÈÓÁ dnÚ ÁÓO ‰È‰iL∆ƒ¿∆»≈«ƒ»¬ƒƒ¿∆∆«»¿«»¿≈
ÔBL‡ ÌBÈ BzÎ‡ÏÓÏ80. ƒ¿«¿ƒ

בימים 77) ועיר עיר בכל יושב  ביתֿדין שיהא עזרא כתקנת
מהכפר  מתכנס  העם שאז התורה, קריאת בהם שיש אלו

פב .). (בבאֿקמא התורה קריאת לשמוע  שלא 78)לעיר
ה"ט . פי "א לקמן כמבואר בתולה, כעסו 79)מצאה בעוד

יתפייס  שמא לחוש יש בינתיים, שהות יש ואם עליו,
עליו  ונאסרה תחתיו זינתה ושמא ויקיימנה דעתו ותתקרר
כי ראשון, ביום נשאת ואינה ב .) לכתובות רש"י  (לשון
טורח  (החתן) שיהא ישראל בנות תקנת על חכמים "שקדו
ושלישי בשבת ושני  בשבת אחד ימים, שלושה בסעודה

(שם). כונסה" וברביעי  שמכיון 80)בשבת, ה. שם,
ביום  אלא ברכות שבע  מברכים אין אלמנה שנשא שבאלמן
יעזבנה  שמא חששו ה"ט ) ברכות מהל' פ "ב  (למעלה ראשון

שם). (רש"י  למחר למלאכתו ויצא

.ÊËÔÈ‡eOÏ ÏÚa‰ dÚ˙e ,‰pË˜ Bza ˙‡ Ò‡Ó‰«¿»≈∆ƒ¿«»¿»»«««¿ƒƒ
„Ú ‡Opz ‡lL kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ‰È‡ ÔÈa ‡È‰ ÔÈa ≈ƒ≈»ƒ»¿ƒ¿«≈∆…ƒ»≈«

ÏÈc‚zL81dÒÎÏ ‰ˆ Ì‡Â .‰Ú ‰OÚ˙Â82 ∆«¿ƒ¿≈»∆«¬»¿ƒ»»¿»¿»
ÒBk83Ôk ˙BOÚÏ Èe‡ ÔÈ‡Â .84. ≈¿≈»«¬≈

שמא 81) בטענה לעכב  יכול אביה שאף  ב : נז, כתובות
אביה. לבית ותחזור בבעלה כנסה,82)תמרוד אם כלומר

(ועי ' קיימים הנישואין - אביה ושל שלה ההתנגדות אף  על
סק "ו). נו סי ' מחוקק ' קטנה.83)'חלקת בעודה אפילו

אפילו 84) אסור ובקידושין לנישואין. מתנגדים שהם מאחר
רוצה" אני  בפלוני  ותאמר שתגדיל "עד - רוצים שניהם

הי "ט ). פ "ג, ולעיל מא. (קידושין

.ÊÈdÒ‡85È‰Â ÔÈ‡eOÏ dÚ˙e ÌÈL ‰nk ‰‰LÂ ≈¿»¿»»«»»ƒ¿»»¿ƒƒ«¬≈
ÌBiÓ L„Á OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B  ‰Ú ‡È‰ƒ«¬»¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ

dÓˆÚ ˙‡ ÒÙÏ ‰ÚÈz‰86‰ÎÈˆ ‡È‰M ‰Ó Ôw˙Ïe «¿ƒ»¿«¿≈∆«¿»¿«≈«∆ƒ¿ƒ»
ÔÈ˙B  ‰‚aL Á‡ dÚz .‡Opz Ck Á‡Â ,dÏ»¿««»ƒ»≈¿»»««∆»¿»¿ƒ

‚a‰ ÌBiÓ L„Á OÚ ÌÈL dÏ87dLc˜ Ì‡ ÔÎÂ . »¿≈»»…∆ƒ«∆∆¿≈ƒƒ¿»
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ÌBiÓ L„Á OÚ ÌÈL dÏ ÔÈ˙B  ‚a‰ ÌBÈa¿«∆∆¿ƒ»¿≈»»…∆ƒ
Ì‡ ,‰‚aL Á‡ dLc˜ .‚a‰ ÌBÈ ‡e‰L ,ÔÈLecw‰«ƒƒ∆«∆∆ƒ¿»««∆»¿»ƒ
Ck Á‡Ïe d˙e‚a L„Á OÚ ÌÈL ‰ÈÏÚ eÚ»¿»∆»¿≈»»…∆¿«¿»¿««»
ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡  ‰Lc˜˙ƒ¿«¿»≈¿ƒ»∆»¿ƒƒ

‰ÏeÚa‰ ˙‡ Ò‡Ó‰ ÔÎÂ .‰ÚÈz‰88dÏ ÔÈ˙B  «¿ƒ»¿≈«¿»≈∆«¿»¿ƒ»
‰ÚÈz‰ ÌBiÓ ÌBÈ ÌÈLÏL89. ¿ƒƒ«¿ƒ»

קטנה.85) (כתובות 86)כשהיא ותכשיטים במלבושים
תכשיטיה.87)נז:). לה להכין מתחילה שבגרה שמיום
פ "ה,88) כתובות וב 'ירושלמי ' (שם, הנישואין מן אלמנה

שכבר 89)ה"ג). בתכשיטין הרבה לטרוח  צריכה שאינה
א). עמ ' שם (רש"י  בידה יש

.ÁÈÏÚa‰ dÚzMÓ ‰M‡Ï ÔÓÊ ÔÈ˙BpL ÌLk¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ»ƒ∆¿»»«««
ÔÓÊ ÔÈ˙B Ck ,‡Opz Ck Á‡Â dÓˆÚ ˙‡ ÒÙÏ¿«¿≈∆«¿»¿««»ƒ»≈»¿ƒ¿«

BÓˆÚ ˙‡ ÒÙÏ LÈ‡Ï90.B˙B‡ ‰M‡‰ ‰ÚzMÓ »ƒ¿«¿≈∆«¿ƒ∆»¿»»ƒ»
OÚ ÌÈL Ì‡ :dÏ ÔÈ˙BpL BÓk ?BÏ ÔÈ˙B ‰nÎÂ¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈»»
ÌÈLÏL  ÌBÈ ÌÈLÏL Ì‡Â ,L„Á OÚ ÌÈL  L„Á…∆¿≈»»…∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌBÈ91.

וחופה.90) סעודה ואין 91)בצרכי א. נז, כתובות
היא  אם בה, אלא - אלמן או בחור הוא אם בו משגיחין
היא  ואם אלמן. הוא ואפילו חודש, י "ב  לה נותנין בתולה
וב 'ירושלמי ' בחור. הוא ואפילו יום, ל' אלא לו אין בעולה
שהוא: מה לפי  זמן לו שנותנים משמע  ה"ג, פ "ה כתובות

(מגידֿמשנה). יום ל' - לאלמן חודש, י "ב  - לבחור

.ËÈiÁ˙  d‡O ‡ÏÂ LÈ‡Ï e˙pL ÔÓÊ ÚÈb‰ƒƒ«¿«∆»¿»ƒ¿…¿»»ƒ¿«≈
Òk ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰È˙BBÊÓa92ÔÓf‰ ÚÈb‰ Ì‡Â . ƒ¿∆»««ƒ∆…»«¿ƒƒƒ««¿«

dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡  ˙aL Úa B‡ ˙aLa „Á‡a¿∆»¿«»¿∆∆«»≈«¬∆»
ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,ÌBi‰ B˙B‡a ˙BBÊÓ93ÔÎÂ . ¿¿«ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…¿≈

ÔÓf‰ ÚÈb‰Lk ‰c ‰ÒtL B‡ ‡È‰ B‡ ‡e‰ ‰ÏÁ Ì‡ƒ»»ƒ∆≈¿»ƒ»¿∆ƒƒ««¿«
‡Op‰Ï ‰Èe‡ dÈ‡ È‰L ;˙BBÊÓ dÏ ‰ÏÚÓ BÈ‡ ≈«¬∆»¿∆¬≈≈»¿»¿ƒ»≈
ÏBÎÈ BÈ‡ ‡e‰ ÔÎÂ ,‡ÈzL „Ú B‡ ‰ËzL „Ú«∆ƒ¿««∆«¿ƒ¿≈≈»

‡ÈiL „Ú ‰M‡ ‡OÏ94. ƒ»ƒ»«∆«¿ƒ

א.92) נז, הי "ד.93)כתובות לעיל כתובות 94)כמבואר
אינה  - אונס  מחמת הוא הנישואין שעיכוב  זמן שכל א. ב ,

משלו. אוכלת

ה'תשע"ט  כסלו  ד' שני יום 

   1 
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‡ ‰Lb˙pL B‡ ‰ÓÏ‡˙pL ‰Ïe˙a ‡OBp‰«≈¿»∆ƒ¿«¿¿»∆ƒ¿»¿»
B‡ ‰Lb˙ B‡ ‰ÓÏ‡˙ ÔÈÒe‡‰ ÔÓ Ì‡ .‰ˆÏÁ∆¿¿»ƒƒ»≈ƒƒ¿«¿¿»ƒ¿»¿»

d˙a˙k  ‰ˆÏÁ2 ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ Ì‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ∆¿¿»¿À»»»«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ
‰ÏeÚk ‡È‰ È‰ ˙‡OpMnL ,‰‡Ó d˙a˙k3ÔÎÂ . ¿À»»≈»∆ƒ∆ƒ»¬≈ƒƒ¿»¿≈

˙ÁLÓ ‰Ïe˙a ‡OBp‰4Ì‡ :‰ÈeL 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 ‰ÈeM‰«¿»¿≈¿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¿∆¿««¿»
‰ÈeM‰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 ˙BÏeÚk 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»»
ÏÚpL ‰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 ˙LÁ‰ Ï‡ .ÌÈ˙‡Ó Ô˙a˙k¿À»»»«ƒ¬»«≈∆∆¿«»…ƒ¿»∆
;ÏÏk ÔÈ‡eO dÏ ewz ‡Ï  ‰ËBM‰ .‰a˙k¿À»«»…ƒ¿»ƒƒ¿»
 Ì‰ÈcÓ ÔÈ‡eO dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙LÁ‰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 ˙LÁ‰ 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‡ ˙LÁ ‡O»»≈∆∆»¿»«»∆≈»»∆
ÂÈÒÎ ˜Èf‰Ï ‰ˆL 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‡ LÁ≈≈∆∆»¿»ƒƒ¿««ƒ
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‰tzLÂ LÁ‰ 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 LÁ‰«≈≈¿»¿»¿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 ‡BÏ BÙBÒÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eO ÌÈÓÎÁ BÏ¬»ƒƒƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ‰pË˜Ï ÔÈ‡eO ewz ‰Ó ÈtÓe .ÔÈeÓb¿ƒƒ¿≈»ƒ¿ƒƒƒ¿«»¿««ƒ
e‚‰È ‡lL È„k ?ÔÈeÓb 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‡18Á‡ 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

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‡ ‰‡Èa 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 ÌÈÁ‰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‰  CBˆa zÏÚ CÈzÒ‡L Á‡ B‡ , »««∆≈«¿ƒƒ¿«¿¿ƒ¿≈¬≈∆
ÔBÓÓ ÈiÁÏ È„k ˜L ÔÚBhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈÁÓ«¬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 ÏÚBe ÊBÁ35‰Ïe˙e ÈÏÚ ‡a :‰Ó‡ . ≈≈ƒ¿≈≈ƒ»¿»»»«¿»
ÔÈÏ‡BL  ÔÚBË ‡e‰ ˜LÂ ,˙BÏe˙a‰ ÏÎk È‡ˆÓ¿»«ƒ¿»«¿¿∆∆≈¬ƒ
zÓ‡L „Ú c‰ ‰È‰ ‰Ó :BÏ ÔÈÓB‡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
ÔÈÈËÓ .Úa ˙ÈpÚ˙Ó ‰˙È‰L B‡ ,ÌÈÈ‡‰»≈»ƒ∆»¿»ƒ¿«≈»»»«¿ƒƒ

d˙B‡36,‡ÈzL „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 ÔÈLÈbnL ˜Ác Ô‰Ï ÔÈ‡ ˙B‚Ba‰«¿≈»∆…«∆«¿ƒƒ«¿≈∆¬≈
‰‚a ‡Ï Ì‡Â .‰ÈÏe˙a eÏÎÂ ‰ÈÈ‡ et˙Â ‰Ï„‚»¿»¿ƒ¿«≈»∆»¿»¿∆»¿ƒ…»¿»
˙Áa dzÏÚa B‡ ‰˙Èh‰ ‡nL :BÏ ÔÈÓB‡  ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»¿««
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‡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¿»

‰‡Èa 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 ,eB‰L ÌÈB‡b LÈ≈¿ƒ∆∆«∆∆≈»«¬«
È‡Â .Áe˙t Á˙t ˙ÚË dÏ LÈÂ ÌÈÓc‡Ób‰ Cc Ô »ƒ¿≈»«¬«∆«»«¿≈∆∆«¿»»

Îe .Ì‰lL ˙B‡ÁÒpa ‰È‰ ˙eÚËÂ ,‰Ê „ ‰‡Ó«¿∆»»∆¿»»»«À¿»∆»∆¿»
c‰L È˙‡ˆÓe ,ÌÈBÓ„˜Â ÌÈa ÌÈÙÒ 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 ,eÓ‡Â eÈ˜˙‰ƒ¿ƒ¿»¿∆»«≈«¬«¿ƒ¿»ƒ»

ÔÓ‡  B˙B‡ ˙LÁÎÓ37ÏÚ ‡Ï ,‰È‡ ‡È‰Ï ‰ÈÏÚÂ , «¿∆∆∆¡»¿»∆»¿»ƒ¿»»…«
‰cÚÒa ÁBË 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
(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  ‰zÒ39Á‡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 eÓ‡L ‰fL ,ÌÈB‡b‰ Ïk eB‰»«¿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 ‰ea ‰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 ÁBË Ì„‡ ÔÈ‡L ‡È‰ ‰˜ ¿À»∆¬»»ƒ∆≈»»≈«ƒ¿À»

‰ÈÏÚ ÔÚhL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈÁ‰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.

.ÊÈwÚ ‰„ÈÒÙ‰L Á‡ dÓi˜Ï ‰ˆL 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

   1 
ושזכאי1) 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 ‡BÏ  ¿»¿«¿»»»»»∆»¿∆∆»
ı‡‰5ÔÈc ˙Èa È‡z ÔlÎÂ .ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰ÚM‰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˙‡tÏ :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˙Èa ˙LBÈÂ ¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿»»¿∆∆¿≈««

d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk13˙BBf epnÓ ‰È˙Ba ˙BÈ‰ÏÂ , »¿««¿¿»¿ƒ¿¿∆»ƒ∆ƒ
‰Ò‡˙zL „Ú B˙BÓ ÈÁ‡ ÂÈÒÎpÓ14‰Èa ˙BÈ‰ÏÂ , ƒ¿»»«¬≈«∆ƒ¿»«¿»¿ƒ¿»∆»

‰MÈa Ì˜ÏÁ ÏÚ ˙BÈ d˙a˙k ÔÈLBÈ epnÓ ÌÈÎf‰«¿»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
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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

.‚,ÌÈÙBÒ ÈcÓ 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 ˙Bt Ïk ÏÎB‡ ‰È‰iLÂ , ¿ƒ»»∆¿∆ƒ¿∆≈»≈¿»∆»
‰ÈiÁa18‰pLÈÈ  ÂÈiÁa ‰˙Ó Ì‡Â ,19Ì„B˜ ‡e‰Â , ¿«∆»¿ƒ≈»¿«»ƒ»∆»¿≈

‰MÈa 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»
‰È˙BBÊÓ „‚k21˙Bt ˙ÏÈÎ‡ „‚k  dBÈ„Ùe , ¿∆∆¿∆»ƒ¿»¿∆∆¬ƒ«≈

CÎÈÙÏ .d˙a˙ÎÏ B˙MÈ „‚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‰ eLÁÈ26. 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 ezÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,el‡‰ ÌÈc‰ 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∆¿»¿»

LÙÏ ÔÈÎÈˆ 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

.ÂÌÈc‰ 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 ÌÈc‰ 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˙MÈÂ ,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"י29) 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  ‰pLÈÈ ‡lL d‡OpL Á‡ dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»««∆¿»»∆…ƒ»∆»¿»
ÏËa32,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÏÚa‰ ˙MiL 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 ‰MÈaL∆ƒÀ»»≈¿««ƒ∆»∆∆¡«»

ËtLÓ ˙wÁÏ34ÔB‚k .Ìi˜ B‡z  ÌÈc‰ ‡Le . ¿À«ƒ¿»ƒ¿»«¿»ƒ¿»«»¿
‡lL ˙Ó ÏÚ ,˙eÒÎe ‡L dÏ ÔÈ‡L dnÚ ‰˙‰L∆ƒ¿»ƒ»∆≈»¿≈¿«¿»∆…

Ìi˜ B‡z  ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰ÈÒÎ ˙Bt ÏÎ‡È35. …«≈¿»∆»¿…«≈»∆¿»«»

הבאה 32) שנחלה כרצונו, להתנות יכול שישאנה קודם אבל
קודם  יירשנה שלא עליה מתנה ממשפחתו שלא לאדם
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קז                
         

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∆»»»

Ôb‚ ‡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 ,ÌÈBÚO  ÌÈBÚO Ì‡Â ,ÌÈhÁƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈…∆¿…«
˙tt 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,˙BÙe ,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¿«»

Oe42ÌB˜n‰ ‚‰Ók ÌÈ‚„ B‡43ÏÎa dÏ Ô˙BÂ . »»»ƒ¿ƒ¿««»¿≈»¿»
ÛÒk ‰ÚÓ ˙aLÂ ˙aL44‰Ëet ÔB‚k ,‰ÈÎˆÏ45 «»¿«»»»∆∆ƒ¿»∆»¿¿»

.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ıÁÓÏ 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,

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"י42)כמו

והב "ח  רבינו. בדברי  ע  סי ' ה'טור' הביא וכן "בשר". תימן:
כלפנינו. הניח  א.43)שם ב ֿקיט , 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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
BBÓÓ ‰È‰ elÙ‡ .BLÚ ÈÙÏ Ïk‰  ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ«…¿ƒ»¿¬ƒ»»»
ÔÈÙBk  ÌBÈ ÏÎa Oa ÈÏÈLz ‰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‰ÎÈˆ ‡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 ‰ˆL ÏÚa««∆»»ƒ≈¿ƒ¿¿∆»»¿»
ÏÎB‡Â ‰˙BL ‡e‰Â ,dÓˆÚÏ ‰˙BLÂ ˙ÏÎB‡ ‰È‰˙Â¿ƒ¿∆∆∆¿»¿«¿»¿∆¿≈

B„Èa ˙eL‰  BÓˆÚÏ48ÈÏÈlÓ dnÚ ÏÎ‡iL „Ïe ; ¿«¿»¿¿»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‰  eÈ˙B‰Â ,˙BBÊÓ dÏ e˜ÒtL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¿¿ƒ«»
ÏÚaÏ50Ïk dÏ Ô˙B BÈ‡  Ô‰k dÏÚa ‰È‰ . «««»»«¿»…≈≈≈»»

ÔÓLÏ dÏ ‡e‰ ÏB„b ÁhL ÈtÓ ,‰Óez ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿»ƒ¿≈∆…«»»¿»¿»
ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈcÓ51‰‰Ëa ÔÏÎ‡Ïe52Ô˙B ‡l‡ ; ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ¿»¿»¿»√»∆»≈

‰Óez ‰ˆÁÓe ÔÈlÁ ‰ˆÁÓ dÏ53. »∆¡»Àƒ∆¡»¿»

ב .50) סה, באכילה.51)כתובות אסורה טמאה תרומה כי 
בתרומתה.52) אסורה טומאתה בימי  כי  הגוף , טהרת
בימי53) 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˙Be ÂÈa ˙BBÊÓa iÁ«»ƒ¿»»¿»«¿«ƒ«∆ƒ¿

ÌÈL LL Èa54„Ú ÔÏÈÎ‡Ó  CÏÈ‡Â Ô‡kÓ ; ¿≈≈»ƒƒ»¿≈»«¬ƒ»«
ÌÈÓÎÁ ˙w˙k ,eÏc‚iL55ÔÈÚBb  ‰ˆ ‡Ï Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿«»«¬»ƒ¿ƒ…»»¬ƒ

ÔÈˆBÙe ,B˙B‡ ÔÈÓÈÏÎÓe ,Ba56‰ˆ ‡Ï Ì‡Â .Ba «¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ…»»
ÈÊÎ‡ ÈBÏt :ÌÈÓB‡Â eava ÂÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ «¿ƒƒ»»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡e‰ ˙eÁt È‰Â ,ÂÈa ÔeÊÏ ‰ˆB BÈ‡Â ,‡e‰¿≈∆»»»«¬≈»

ÂÈÁBÙ‡ ˙‡ 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?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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∆
BÁk ÏÚa epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ  Ô‰Ï ˙˜tÒÓ‰ ‰˜„¿̂»»«¿«∆∆»∆ƒƒƒ∆¿«»¿

eMÓ‰˜„ˆ Ì62eÏc‚iL „Ú Ô˙B‡ ÔÈÊÂ ,63. ƒ¿»»¿»ƒ»«∆ƒ¿¿
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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˙ÈÏ 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 ÔÈÎBÓe ÂÈÒÎÏ ÔÈ„BÈ ÔÈc ˙Èa ≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿∆»
‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ dnÚ ÔÈMÁÓ ÔÈ‡Â66‡BiL „Ú , ¿≈¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

.BlL el‡ È‰  ‰˙OÚL d‡ˆÓ Ì‡ ;dÏÚa«¿»ƒ¿»»∆»¿»¬≈≈∆
dÓˆÚÏ ‰ÎÓ ‡l‡ ,ÔÈca ‰„ÓÚ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ67 ¿≈ƒ…»¿»«ƒ∆»»¿»¿«¿»
‰ÊÎ‰ ‰ÎÈˆ dÈ‡Â .Ìi˜ dÎÓ  ˙BBÊÓÏ68 ƒ¿ƒ¿»«»¿≈»¿ƒ»«¿»»

‰ÚeL ‡ÏÂ69ÔÚËÈÂ dÏÚa ‡BiL „Ú ,70„Ú B‡ , ¿…¿»«∆»«¿»¿ƒ¿…«
B˙BÓ Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡BzL71ÔÈÏbÏ‚Ó  ∆»ƒ¿¿À»»««¿«¿¿ƒ

‰ÈÏÚ72‰ÎÈˆ ‡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 מעשי ֿידיה, לה

מיימוניות'). ('הגהות בזכותו להפך הוא שלא 67)ראוי 
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 ÔÈÎBÓ ÔÈc ˙ÈaL ÌLÎe¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ»∆»«
Èa Ô‰Lk ÂÈ˙Be ÂÈa ÔBÊÓÏ ÔÈÎBÓ 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˙Be ÂÈe BzL‡ ÔÈÊÂ ,ÌÈÎBÓe ÂÈÒÎÏƒ¿»»¿ƒ¿»ƒƒ¿»»¿»∆≈

˙BÁt B‡ ÌÈL LL Èa76ÔÈÒÙÓe ,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‡ ÔÈÎÈˆÓ«¿ƒƒ»¿»ƒ¿À»¿«¿ƒ»»∆¿ƒ

‰Bz‰ ÔÓ ˙BBÊÓ dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa CÏ‰L80; ∆»««¿»ƒ¿≈»¿ƒ«»
‡ÈzL „Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡  dÏÚa ˙Ó Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈«¿»≈»¿«∆»ƒ

ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ÈtÓ ,‰a˙k81,„BÚÂ . ¿À»ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿«»«¬»ƒ¿
LBÈÏ ÔÈÚBË ÌÏBÚÏe ,ÌÈLBÈ 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

.ËÈiÁ ‡BiLk  ‰ÏÎ‡Â ‰˙ÂÏÂ ,dÏÚa CÏ‰»««¿»¿»¿»¿»¿»¿∆»«»
ÌlLÏ83BlMÓ dÊÂ BÓˆÚ ˙ÚcÓ „Á‡ „ÓÚ .84Ì‡  ¿«≈»«∆»ƒ«««¿¿»»ƒ∆ƒ

˙‡ „a‡ ‰Ê È‰Â ;BÏ ÌlLÏ iÁ BÈ‡ ,ÏÚa‰ ‡BÈ»«««≈«»¿«≈«¬≈∆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 
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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

.ÎÓ‡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

.‡ÎeÎÓe ,˙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 ‰Úz ‡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∆

ÈzÒt˙Â92˙q‰ ˙ÚeL 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
 ֿ (מגיד 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

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,ÈzÎÓ ˙BBÊÓÏ :‰Ó‡Â ÔÈÏËÏhÓ ‰ÎÓ»¿»ƒ«¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿»«¿ƒ
˙ÚaL  ÈzÁp‰ CÈ˙BBÊÓ :ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â¿≈¿≈¿«ƒƒ«¿ƒƒ¿««

ÁÈp‰ ‡lL ˙q‰ ˙ÚeL95‰Úz ‡lL È‰ .96‡ÏÂ ¿«∆≈∆…ƒƒ«¬≈∆…»¿»¿…
‰ÏÈle 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  כדברי97)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‰98LtL ÔÈa  BÏ ««ƒ∆ƒ¿ƒ≈»≈∆≈≈
 Ì˙Ò ‡l‡ Lt ‡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‡ ÒÙÓ ÂÈÁÓ „Á‡102‡È‰L ÌÈc ∆»≈¬≈»¿«¿≈»¿»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»
˙Bt‰103Ôk ÏÚ ˙È ;ÌBÈ ÌÈLÏL „Ú BÏ ÔÈÈzÓÓ  «≈«¿ƒƒ«¿ƒ»≈«≈

‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ 104ÏÎ‡z ‡lL dÈc‰ elÙ‡ . ƒ¿ƒ≈¿À»¬ƒƒƒ»∆……«
B˙B‡ ‰ÏÎ‡ ‡lL ÔÈnÓ dÈc‰ elÙ‡ ,Ú ÏÎ‡Ó«¬»«¬ƒƒƒ»ƒƒ∆…»¿»

‰a˙k ÔzÈÂ ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡ ‡ÈˆBÈ  ‰ÈÓiÓ105. ƒ»∆»ƒ««¿ƒ¿ƒ≈¿À»
dÏ Ìi˜Â ,˙Bt‰ ÏkÓ „Á‡ ÏÎ‡z ‡lL ‡È‰ ‰„»¿»ƒ∆……«∆»ƒ»«≈¿ƒ≈»

d„ ˙‡ ‡e‰106ÈÊa ‰„ B‡ ,107:dÏ Ù‰ ‡ÏÂ ∆ƒ¿»»¿»¿»ƒ¿…≈≈»
‰ˆ Ì‡108‰È‰z B‡ ˙Bt 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»∆¬≈»»¿»¿»≈¿

BBˆa dÏ Ìi˜109. ƒ≈»ƒ¿

פלוני ,103) פירות מין תטעם אם עליה ממונו הנאת שאסר
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קי               
         

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 ,

    1 
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 ÚÈe ÔÈÈ„ ‰ML  ÌÈMÓÁ‰ e‡ˆÓpL2. ∆ƒ¿¿«¬ƒƒƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»∆∆

˙LBÏÂ ,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≈
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
בימי6)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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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‡ ÔÈiÁnL∆¿«¿ƒƒ≈»¿»ƒ»¿ƒƒ

˙BÁÙa ,‰nÁ‰ ˙BÓÈe ÌÈÓLb‰8‰M‡ Ïk ˙LBlL «¿»ƒƒ««»¿»∆∆∆»ƒ»
.‰È„n‰ d˙B‡aL ˙Èa ˙ÏÚa«¬««ƒ∆¿»«¿ƒ»

לפי8) הכל בעשיר ואילו שבישראל, בעני  מדבר רבינו
ה"ה. בסמוך כמבואר עשרו

.‚,˙Èa ÈÏk dÏ ÔzÏ iÁ ‡e‰L  ˙eÒk‰ ÏÏÎeƒ¿««¿∆«»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 '
 ֿ ובבבא 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‡ ÔÈiÁÓ ÔÎÂ¿≈¿«¿ƒƒ≈»«¿ƒƒ¿ƒ¿≈
dzÁcÙe dL‡ ÏÚ ÛÈw‰Ï ÔÈBÚˆ15CeÙe ,16 ƒ¿ƒ¿«ƒ«…»««¿»

˜OÂ17.ÂÈÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,da ‡ˆBiÎÂ ¿»»¿«≈»¿≈∆…ƒ¿«∆»»

עפעפי16)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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿»≈¬»
BLÚ 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 ,BLÚ ÈÙÏ  B„n‰ ÔÎÂ¿≈«»¿ƒ»¿¿««¿ƒ¿≈««ƒ
ÈÚk elÙ‡ dÏ ÔzÏ B„È ‰ˆ˜ Ì‡Â .BLÚ 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˙Be 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 Ôkˆ ÈÙk ‡l‡ ,BLÚ 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 ÔÈÎBÓ ÔÈc23ÈÏÎe B˙eÒÎÏ ÔÈÎBÓ Ck , ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿¿≈

.BB„Óe B˙Èa≈¿

כמזונות 20) היא הרי  (הלבשה) פרנסה הוא: כלל כי 
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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  LÁ˙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 ֿ 26)רצונו הכ"א 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 :˙BÈLÚe30ÈzÈ  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 

.ËÌÈkÎa :ıÁÓÏ CÏz ‡lL dÈc‰31˙aL  ƒƒ»∆…≈≈¿∆¿»ƒ¿«ƒ«»
˙B˙aL ÈzL ÌÈÙÎa ,˙Á‡32:ÏÚÓ ÏÚ˙ ‡lL . ««ƒ¿»ƒ¿≈«»∆…ƒ¿…ƒ¿»

˙ÚÏ ˙ÚÓ  ÌÈkÎe ,ÌÈÓÈ ‰LÏL  ÌÈÙÎa33˙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 dÈc‰ƒƒ»∆…ƒ¿«¿…«¿ƒƒ¿≈««ƒ
ÔB‚k ,ÔÏÈ‡L‰Ïe Ô˙B‡ Ï‡LÏ ˙BÎM‰ Ïk CcL∆∆∆»«¿≈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¿«¿«≈»∆

ÔkcL 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 ÔkcL 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≈

˙ÈÏ B‡ ‰È‡ ˙ÈÏ Ba ‡ˆzL È„k .BLÚ ÈÙÏ dÏ»¿ƒ»¿¿≈∆≈≈¿≈»ƒ»¿≈
‰zLn‰ ˙ÈÏ B‡ Ï‡‰40dÏ LÈ ‰M‡ ÏkL ÈÙÏ . »≈∆¿≈«ƒ¿∆¿ƒ∆»ƒ»≈»

˙ÈÏe Ï‡‰ ˙ÈÏe ,BwÏ ‰È‡ ˙ÈÏ CÏÈÏÂ ˙‡ˆÏ»≈¿≈≈¿≈»ƒ»¿«¿¿≈»≈∆¿≈
È„k ,‰È˙BB˜Ï B‡ ‰È˙BÚÏ „ÒÁ ÏÓ‚Ï ‰zLn‰«ƒ¿∆ƒ¿…∆∆¿≈∆»ƒ¿∆»¿≈

dÏ Ì‰ e‡BiL41‡ˆz ‡lL „Ú ‰q‰ ˙Èa dÈ‡L , ∆»≈»∆≈»¿≈«…««∆…≈≈
‰‡ˆBÈ ‰È‰zL ‰M‡Ï ‡e‰ È‡b Ï‡ .‡Bz ‡ÏÂ¿…»¬»¿«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»
ÚÓÏ ÏÚaÏ LÈÂ .˙BBÁa ÌÚt ıeÁa ÌÚt ,„ÈÓz»ƒ«««««»¿¿≈«««ƒ¿…«
˙Á‡ ÌÚt BÓk ‡l‡ ˙‡ˆÏ ‰pÁÈpÈ ‡ÏÂ ,‰fÓ BzL‡ƒ¿ƒ∆¿…«ƒ∆»»≈∆»¿««««

Cv‰ 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 ˙ ‰cek 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  כי ֿתצא 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‡ ˙ÈÏ CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»ƒ»ƒ¿«
‡e‰L45ÔÈÈzÓÓ  „Á‡ L„Á ,ÈÚa dnÚ46,BÏ ∆ƒ»»ƒ…∆∆»«¿ƒƒ
ÌÈL47‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ 48ÈÚa ‡e‰L ÔÓÊe ; ¿«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‡‰ ˙ÈÏ CÏz ‡lL BzL‡ ˙‡ Ècn‰51B‡ ««ƒ∆ƒ¿∆…≈≈¿≈»≈∆
B„ ˙‡ ÈzÈ B‡  ‰zLn‰ ˙ÈÏ52‡ÈˆBÈ B‡53ÔzÈÂ ¿≈«ƒ¿∆«ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ≈

‰ÈÙa ÏÚÂ ‰q‰ ˙Èa dÒ‡L ÈÓk ‰fL ;‰a˙k54. ¿À»∆∆¿ƒ∆¬»»¿≈«…«¿»«¿»∆»
ÌÈˆet Ì„‡ Èa ÈtÓ ÔÚBË ‰È‰ Ì‡Â55B˙B‡a LiL ¿ƒ»»≈ƒ¿≈¿≈»»¿ƒ∆≈¿

ÌÈˆet ÌL e˜ÊÁ‰Â ,‰zLn‰ ˙Èa B‡ Ï‡‰ ˙Èa≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆¿À¿¿»¿ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL 56. ¿ƒ
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ממוני51) 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˙ÈÏ e‡BiL 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‡ ˙ÈÏ CÏ˙Â ,c Ì‰Ï Ú‡iLk Ì‰Ï ˙ÎÏB‰∆∆»∆¿∆∆¡«»∆»»¿≈≈¿≈»ƒ»
‡l‡ dÏ Ì‰ eÒkÈ ‡ÏÂ ;Ï‚Â Ï‚ ÏÎe L„Áa ÌÚt««¿…∆¿»∆∆»∆∆¿…ƒ»¿≈»∆»
ÔÈÙBk ÔÈ‡L .‰„Ï B‡ ÈÏÁ ÔB‚k ,c dÏ Ú‡ Ì‡ƒ≈«»»»¿…ƒ≈»∆≈ƒ

B˙eLa ÌÈÁ‡ eÒkiL Ì„‡‰ ˙‡57‡È‰ ÔÎÂ . ∆»»»∆ƒ»¿¬≈ƒƒ¿¿≈ƒ
,EÈ˙BÈÁ‡Â En‡ ÈÏˆ‡ eÒkiL ÈBˆ ÔÈ‡ :‰Ó‡L∆»¿»≈¿ƒ∆ƒ»¿∆¿ƒƒ¿¿«¿∆
ÈÏ ÔÈÚnL ÈtÓ ,˙Á‡ ˆÁa Ì‰nÚ ˙ÎBL ÈÈ‡Â¿≈ƒ∆∆ƒ»∆¿»≈««ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡L ;dÏ ÔÈÚÓBL  ÈÏ ÔÈˆÓe¿≈ƒƒ¿ƒ»∆≈ƒ∆»»»

eLiL58B˙eLa BnÚ ÌÈÁ‡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
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‡ ÌÈˆet 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 ,˙eˆÈÙa60.Ú ÔÎMÓ ˜Á‰ : ƒ¿ƒ∆»ƒ¬»ƒ«¿≈ƒ»≈»
,epnÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  dlL B„n‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»«»∆»ƒƒ»ƒ∆

ÌÈLk 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 ÌÈˆÓ ı‡Â63 ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆≈»¿∆∆¿∆∆ƒ¿»

˙BÈ„nÓ  ı‡Â ı‡ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ64.ÌÈÙÎe ¿«≈»∆¿»∆∆¿∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ
Ï‡OÈ ÈÚÂ65eÈ‰ ˙Bˆ‡ LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÚÏ66: ¿»≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒƒ»¬»»

.ÏÈÏb‰Â ,Ôci‰ 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

Lt ‡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 ÌÈc LiL ;‰È„ÓÏ ÙkÓ ‡ÏÂ ,ÙÎÏƒ¿»¿…ƒ¿»ƒ¿ƒ»∆≈¿»ƒ∆¿ƒ«
ÌÈÙk‰ ˙ÈLiL ÌÈc 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 ,

.ÁÈÙÎÏ 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 ÚÓ ‡ÏÂ ,Ú‰ ‰ÂÏ70‰ÎÈˆ ‡È‰L ÈtÓ ; ¿»∆»«¿…≈«¿»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
Ïth‰Ï71‰È‰z ‡lL È„k ,‰Ùi‰ ‰Âpa dÓˆÚ ˜cÏÂ ¿ƒ«≈¿ƒ¿…«¿»«»∆«»∆¿≈∆…ƒ¿∆
‰l˜ Ba72BaL ÌB˜nÓ d‡ÈˆBÈ ‡Ï ÔÎÂ .‰eÚÎe «»¿»¿≈…ƒ»ƒ»∆À

Ì"ekÚ BaL ÌB˜ÓÏ Ï‡OÈ73ÌB˜Ó ÏÎe .74 ƒ¿»≈¿»∆À«¿»»
.Ï‡OÈ BaL ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ BaL ÌB˜nÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆À«¿»∆Àƒ¿»≈

י70) 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?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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 BaL ÌB˜nÓ elÙ‡Â ,Ú‰ ‰ÂÏ ‰Ùi‰ ‰ÂpÓƒ»∆«»∆¿»∆»««¬ƒƒ»∆Àƒ¿»≈

ÔÈÏÚÓ  Ì"ekÚ BaL ÌB˜ÓÏ76ı‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿»∆À««¬ƒ¿≈ƒƒ≈∆∆
,‰Ùi‰ ‰ÂÏ Ú‰ ‰ÂpÓ elÙ‡Â ,ı‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡OÈƒ¿»≈¿»»»∆«¬ƒƒ»∆»«¿»∆«»∆
.Ï‡OÈ BaL ÌB˜ÓÏ Ì"ekÚ BaL [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 
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.ÎdÈ‡ ‡È‰Â ,Ï‡OÈ ı‡Ï ˙BÏÚÏ LÈ‡‰ Ó‡»«»ƒ«¬¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ≈»
‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz  ‰ˆB77‡e‰Â ,˙BÏÚÏ ‡È‰ ‰Ó‡ . »≈≈¿…¿À»»¿»ƒ«¬¿

ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ  ‰ˆB BÈ‡≈∆ƒ¿ƒ≈¿À»¿«ƒ¿»
Ïk‰L .ÌÈÏLeÈ ÌÚ Ï‡OÈ ı‡Ó ÌB˜Ó78ÔÈÏÚÓ »≈∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»«ƒ∆«…«¬ƒ

ı‡ÏÏ‡OÈ79Ïk‰ ;ÌMÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ Ïk‰ ÔÈ‡Â , ¿∆∆ƒ¿»≈¿≈«…ƒƒƒ»«…
ÌÈÏLeÈÏ 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,

ה'תשע"ט  כסלו  ה' שלישי יום 

     1 
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‡Èa‰ 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‰Èza ÔÈLBÈÂ 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

ÌÈnÁ‰ .˙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 ולקצווי6)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˙eLa ‡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≈¿≈»«»«»¿≈»«»

˙eLa ‡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. »««¿««¿«¿»

רשאי9) 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 ÌÈÁ‡Ï Ó‡zL BzL‡ ˙‡ Ècn‰««ƒ∆ƒ¿∆…««¬≈ƒ«∆»«
L‡ ˙el˜Â ˜BÁO ÈcÓ 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 dÈc‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÔBÏ˜ Èc ÌÈÁ‡Ï«¬≈ƒƒ¿≈»¿≈ƒƒƒ»∆ƒ¿∆∆∆
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‰OÚzL dÈc‰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
?dÈcÓ „ˆÈÎÂ .‰L‡È˙Â dÚˆ 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‡ CLÈÓLz21eÒ‡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  dÚˆÏ È„k¿≈¿«¬»»«¿…«¬∆∆«»∆∆¡«
LLz B‡ ‰ÏÁ Ì‡Â .Ú‚È ‡Ï d˙BÚÂ d˙eÒk d‡L¿≈»¿»¿»»…ƒ¿»¿ƒ»»»«
‡nL ÌÈL„Á ‰ML ÔÈzÓÈ  ÏÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â BÁk…¿≈»ƒ¿…«¿ƒƒ»√»ƒ∆»

BfÓ ‰ÏB„b ‰BÚ EÏ ÔÈ‡L ,‡ÈÈ23B‡ Ck Á‡Â , «¿ƒ∆≈¿»¿»ƒ¿««»
.‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ B‡ ˙eL ‰pnÓ ÏhÈƒ…ƒ∆»¿ƒ¿ƒ≈¿À»

במלח .23) הנוהגת ביותר הרחוקה העונה זוהי 

.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 ‰ÈeLkƒ¿»∆ƒ»≈¿»»¿≈≈¿…¿À»

ÏÏk26‰È˙B‡Ïa Ïh˙Â .27ÌÈÒÎpÓ ÔÈa  ÔÈÓiw‰ ¿»¿ƒ…¿»∆»««»ƒ≈ƒ¿»ƒ
Ô˙eÈÁ‡a iÁ˙Â dÏÚÏ ‰ÒÈÎ‰L28ÈÒÎpÓ ÔÈa , ∆ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ¿«≈¿«¬»»≈ƒƒ¿≈

Ô˙eÈÁ‡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 כי26)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 ,BÚˆÏ È„k dÏÚa ˙ÁzÓ ‰„Ó Ì‡Â¿ƒ»¿»ƒ«««¿»¿≈¿«¬¿»¿»
,CÎÂ Ck ÈÏ ‰OÚL ÈtÓ CÎa B˙B‡ ˙ÚˆÓ ÈÈ‰¬≈ƒ¿«∆∆¿»ƒ¿≈∆»»ƒ»»»

,‰ÈÓ 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
CcÓa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡L ,˙Ú„BÈ ÈÂ‰ :dÏ ÔÈÓB‡Â¿¿ƒ»¬ƒ««∆ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈
Ck Á‡Â .d˙B‡ z„ÒÙ‰ ,‰Ó ‰‡Ó C˙a˙k elÙ‡ ¬ƒ¿À»≈≈»»∆ƒ¿«¿¿»¿««»
ÏÎa ˙BL„Ó Èze ˙BiÒÎ Èza ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈÎÓ«¿ƒƒ»∆»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿»
˙ÈBÏt :ÌÈÓB‡Â ,BÊ Á‡ BÊ ˙B˙aL Úa‡ ,ÌBÈ«¿««»««¿¿ƒ¿ƒ

.dÏÚa ÏÚ ‰„Ó»¿»««¿»

.È‰iL ÌÚt ÔÈc ˙Èa dÏ ÔÈÁÏBL ‰ÊÎ‰‰ Á‡Â¿««««¿»»¿ƒ»≈ƒ««¿ƒ»
z„ÒÙ‰ ,CcÓa ˙„ÓBÚ z‡ Ì‡ :dÏ ÌÈÓB‡Â¿¿ƒ»ƒ«¿∆∆¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿
,da ÔÈÎÏÓ  ‰ÊÁ ‡ÏÂ dcÓa ‰„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≈»…∆«≈«¿»

.dLBÈ¿»

.‡È.BÚˆÏ 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 BÚˆÏ¿«¬¿…ƒ»¬≈∆∆ƒ«¿ƒ¿≈
‰f‰ „qk ,BÚˆÏ È„k ÌaÈ˙‰Ï ‰˙ˆ ‡lL ‰ÓÈ¿»»∆…»¿»¿ƒ¿«≈¿≈¿«¬«≈∆«∆

.dÏ ÔÈOBÚƒ»

.‚ÈOÚ 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‡Ïe 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˙eÈÁ‡ ÏÚa‰««««¬»»»»≈¿«≈»¿∆

.˙„BÓa ‡Ób‰ ÔÈcƒ«¿»»¿∆∆

.„È˙B‚‰Ó Ïa Ì‰Ï LiL ,ÌÈB‡b‰ eÓ‡Â¿»¿«¿ƒ∆≈»∆¿»∆ƒ¿»
a ˙B‚‰n‰ Ô˙B‡ eËLt ‡ÏÂ .˙„BÓa ˙BÁ‡¬≈¿∆∆¿…»¿»«ƒ¿»¿…
a Ì‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈÏB„‚e ÌÈaÂ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆¿…

.Ôe„ÏÂ Òt˙Ï Èe‡ ‡Ób‰ ÔÈ„Îe .˙BÓB˜n‰«¿¿ƒ«¿»»»ƒ¿…¿»

.ÂËÒÙÓe 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 ˙BBÚO¿∆∆∆¿»«»¿«»¿≈≈¿…¿«≈
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .LÈÏ ‡È‰ ‰ˆzL 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∆≈«¬∆
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קטו                
         

.ÊËBÊ :ÓB‡ ‡e‰ ,ÔÈc ˙ÈÏ 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 ÔÈÓÈÁÓ  dnÚ È‡ ı‡‰ Ïk C„k¿∆∆»»»∆¬ƒƒ»«¬ƒƒ«¿ƒ»«ƒ
‡Ï Ì‡ ,Ck Á‡Â ,ÔÈc ˙Èa ‰„BÈ ‡ÏÂ „BÓ ‡e‰L∆≈¿…∆¿≈ƒ¿««»ƒ…

e„ÁÈ˙‰ :Ì‰Ï ÔÈÓB‡ ,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 ÏÚÏ Ï‡ . ¿»»¿ƒ…«««»¬»ƒ¿…ƒ¿≈¿≈»»ƒ
.‰Èa Ïk ÈÙa ÏÚÏ 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‡ ˙‡tÏ iÁ  ‰˙ÏÁL ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»«»¿«…»«
‰a‰ ÔBÓÓ „ÈÒÙÈÂ C‡ ÈÏÁ‰L ‰‡ .‡ÈzL∆«¿ƒ»»∆«…ƒ»…¿«¿ƒ»«¿≈

CÈ˙a˙k È‰ :dÏ Ó‡Â ,‰‡eÙÏ33È‡t B‡ ,˙ÁpÓ ƒ¿»¿»«»¬≈¿À»ƒÀ«««¿ƒ
‰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‡ Cc35. ∆∆∆∆

כתובתך.33) בעל 34)כסף  מגרשים שאין הזה ובזמן
שמחוייב  וודאי  גרשום, דרבינו חרם משום כורחה,
וכתובתה. גיטה לה שנותן מה מועיל ואינו לרפאותה

הי35) "שאם - לנפשה" "ושלחתה יפת שנינּו: (אשת יתה ִָ
לבנות  וחומר קל שתבריא, עד לה ימתין חולה תואר)

וטהורות". קדושות שהן ישראל

.ÁÈ˙ÈaL36kL ,Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .d˙BcÙÏ iÁ  ƒ¿≈«»ƒ¿»¿ƒ»»…≈∆¿»
ÂÈÏÚ ‰Ò‡37d˙B‡ ‰„Bt 38.‰È‡ ˙ÈÏ dÈÊÁÓe ∆∆¿»»»∆»«¬ƒ»¿≈»ƒ»

dÈÊÁnL „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 ‰ÈeM‰L ,Ï‡OÈ39‰M‡Ï BÏ dÈÊÁÓ , 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‰ ˙‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆«««ƒ¿∆ƒ¿≈

‰ÂL ‡È‰L ‰nk ‡l‡ ,‰ÈÓc ÏÚ41‡Lk «»∆»∆»«»∆ƒ»»ƒ¿»
˙BÈeM‰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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .dBÈ„t È„k ‡l‡∆»¿≈ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‰ˆÂ ,‰iL ÌÚt ˙ÈaLÂ d‡„t Ì‡ Ï‡ ;‰BL‡ƒ»¬»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‰ÊÎ‰a ÔÈÎBÓe45d˙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‡  dÈc‰L Á‡ ˙ÈaLÂ ,‰a˙k ÔzÏÂ dL‚Ï¿»¿»¿ƒ≈¿À»¿ƒ¿≈««∆ƒƒ»≈
dL‚Ï iÁ˙ dÈc‰L ‰ÚMnL ;d˙BcÙÏ iÁ«»ƒ¿»∆ƒ»»∆ƒƒ»ƒ¿«≈¿»¿»

.‰a˙k dÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈»¿À»

.ÎÈeq‡Ó dÏÚa ÏÚ ‰eÒ‡ ‰˙È‰L ‰M‡‰»ƒ»∆»¿»¬»««¿»≈ƒ≈
ÔÈÂ‡Ï46dÏ Ô˙B ‡l‡ ,d˙BcÙÏ iÁ BÈ‡  ˙ÈaLÂ , »ƒ¿ƒ¿≈≈«»ƒ¿»∆»≈»

‰ÈeM‰ ‡Ï‰Â .dÓˆÚ ˙‡ ‰cÙz ‡È‰Â d˙a˙k¿À»»¿ƒƒ¿∆∆«¿»«¬…«¿»
‡lL ÈtÓ ?d˙B‡ ‰„Bt ‡e‰ È‰Â Ô‰ÎÏ ‰eÒ‡¬»¿…≈«¬≈∆»ƒ¿≈∆…
ÌbL ‡e‰ ‰ÈM‰ 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„Bk ‰È‰ Ì‡Â .B„Bk ÈÙÏ Ïk‰  ÈLÚ»ƒ«…¿ƒ¿¿ƒ»»¿»≈
‰ÏBÚ ‰M‡‰L ;d„Bk ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈB˜  B„BkÓƒ¿¿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 BÁk ÏÚ dÏÚaÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ  d˜e BÓˆÚ«¿¿»»ƒƒƒ«¿»«»¿¿¿ƒ
‰È‰ .ÌÈÏkÏ ˙ÎÏLÓ BÊ ‰È‰z ‡lL È„k ,‰ÊÏ»∆¿≈∆…ƒ¿∆À¿∆∆«¿»ƒ»»
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ÔÈ„BÈ ÔÈc ˙Èa  BzL‡ ‰˙nLk ˙Á‡ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆¿∆≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
‰ÊÎ‰ ‡Ïa ÔÈÎBÓe ÂÈÒÎÏ51ÈÙÏ d˙B‡ ÔÈB˜Â , ƒ¿»»¿ƒ¿…«¿»»¿¿ƒ»¿ƒ

d„Bk ÈÙÏ B‡ B„Bk 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

     1 
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?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . »»¬≈∆À»«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡ ;‰ie ‰it ˙ÂˆÓ Ìi˜ kL ,ÌÈa BÏ eÈ‰La¿∆»»ƒ∆¿»ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬»
‰BÚ ÏÎa ÏÚÏ iÁ  Ìi˜ ‡Ï3ÌÈa BÏ eÈ‰iL „Ú4, …ƒ≈«»ƒ¿…¿»»«∆ƒ¿»ƒ

et :Ó‡pL ,‰Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒƒ¿«¬≈∆»∆∆¡«¿
ee5. ¿

  

  

כציווי בראשית בפרשת  ג מופיע  ורבו " "פרו  הפסוק 
לומר  ויש  לנח . כציווי  נח  בפרשת  וג ,הראשו  לאד
כי בראשית, שבפרשת ורבו " ל"פרו  מתכוו כא  " שהרמב
הביא  לכ , בני עדיי לו  שאי במי  החיוב  על מדבר כא
, בני  לה היו  לא  כשעדיי וחוה   באד המדבר הפסוק 
שלושה  לו  היו  וכבר מהתיבה  כשיצא  היה  לנח  הציווי  אבל

. בבני ההוספה  על הוא  הציווי   שש לומר ויש  , בני
       

(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 כי4)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‡ ,‰ie ‰it ÏÚ ‰eˆÓ LÈ‡‰6. »ƒ¿À∆«¿ƒ»¿ƒ»¬»…»ƒ»
‰OÚ ÚL ÔaÓ ?BÊ ‰ÂˆÓa iÁ˙ LÈ‡‰ È˙ÓÈ‡Â7. ¿≈»«»ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»ƒ∆¿«∆¿≈

‰Ê È‰  ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ‰L ÌÈOÚ eÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¿∆¿ƒ»»¿…»»ƒ»¬≈∆
‰OÚ ˙ÂˆÓ ÏhÓe BÚ8‰Bza ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ≈¿«≈ƒ¿«¬≈¿ƒ»»≈«»

‡lL È„k ,‰M‡ ‡OlÓ ‡È˙Ó ‰È‰Â ,da „eËÂ¿»»¿»»ƒ¿»≈ƒƒ»ƒ»¿≈∆…
È‰  ‰Bz‰ ÔÓ ÏËaÈÂ BzL‡ eÚa ˙BBÊÓa ÁËÈƒ¿«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 [ואף ֿעלֿפי  ה"ג.
ט .) קטן (מועד אחרים עלֿידי  לעשותה שאי ֿאפשר ממצוה
שכל  משום המצוה". מ  פטור במצוה "עוסק  בזה: אמרו ולא
'מאירי ' (וראה ולעשות" "לשמור הוא תורה תלמוד עיקר
שאי ֿאפשר  אף ֿעלֿפי  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 ÈÓ12Ôk da ƒ∆»¿»«¿«»»ƒ¿∆»¿∆
È‡fÚ13B„Èa ÔÈ‡  ‰M‡ ‡O ‡ÏÂ ÂÈÓÈ Ïk da ˜„Â , ««¿»«»»»»¿…»»ƒ»≈¿»

Ì‡ Ï‡ ;ÂÈÏÚ ab˙Ó BˆÈ ‰È‰È ‡lL ,‡e‰Â .ÔBÚ»»∆…ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«≈»»¬»ƒ
eÈ‰ elÙ‡Â ,‰M‡ ‡OÏ iÁ  ÂÈÏÚ ab˙Ó BˆÈ ‰È‰»»ƒ¿ƒ¿«≈»»«»ƒ»ƒ»«¬ƒ»

e‰‰ È„ÈÏ ‡BÈ ‡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‡ ,ÒÈÒ»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,

יב ֿיג. 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¿«
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ÌÈk Ì‰ È‰ ÌÈa Èa .‰ie ‰it17ÌÈc ‰na . ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ¬≈≈¿»ƒ«∆¿»ƒ
ÌÈ‡a eÈ‰Â ,‰˜e ÎÊ ÌÈa‰ Èa eÈ‰La ?ÌÈeÓ‡¬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‡ .‰ie ‰it ˙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‰ .20ÁzLÂ , ƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿∆∆¿ƒ¿«¿≈

„ÈÏBiL „Ú ‰ie ‰it ˙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 
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¿«»
‰it ˙ÂˆÓ Ìi˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,„ÏÈÏ ‰Èe‡ dÈ‡L∆≈»¿»≈≈∆»ƒ≈ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
˙BaÏÂ ˙BÙÏ ˙Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰ie¿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
חוץ ֿלארץ  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¿…»¿»«¬≈∆
ıÁk28ÚÊ ˙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: וראוי29)ובכת"י 
מכחישתו.30)להוליד. ואינה כשנשאה.31)הואיל

ויש 32) (כתובה) עיקר להם אין "ולמה ה"ב ֿג. 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 ÌÈÁ‰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»

eÓ‡L BÓk39„Ú ,ÂÈÏÚa ˙˜ÊÁa ÔBÓÓ „ÓÚ‰ . ¿∆»«¿«¬≈»¿∆¿«¿»»«
‡È‰ ˙Ó‡ ‰nÏÂ .ıÁk ‰BÈ BÈ‡L È‡cÂa ÔÚËzL∆ƒ¿…¿««∆≈∆¿≈¿»»∆¡∆∆ƒ
Ì‡ ıÁk ‰BÈ Ì‡ ˙LbÓ ‡È‰L ÈtÓ ?BÊ ‰ÚËa¿«¬»ƒ¿≈∆ƒ«¿∆∆ƒ∆¿≈ƒ

LÈbÓ 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,

.ÈOÚ 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 ÌÈÏ ‡È‰ ‰ÎÈˆ ,‰ie ‰it43ÔÈÙBÎÂ . ¿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 dBˆÏ ‡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
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קיח               
         

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 ואף ֿעלֿפי  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»∆»

ÔÈeÒ‡‰ ˙Èa ÔÈLeÁ47ÔÓÊ 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

בחוץ ֿלארץ . 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»

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‰ ˙ÚeL dÚÈaLÓ ‰Ê ÏÎe57B‡ ‰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»∆»

‰it ˙ÂˆÓ ÌiwL B‡ ˙Á‡ ‰M‡ BÏ LÈ Ôk Ì‡ƒ≈≈ƒ»«∆∆∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»
‰ie63. ¿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 ˙ÈÏ ‰‡aL ‰M‡‰»ƒ»∆»»¿≈ƒ¿»¿»«¿ƒ≈
ı‡‰ Ïk C„k LnLÏ ÏBÎÈ64B‡ ,„ÈÏBnL LenL65 »¿«≈¿∆∆»»»∆ƒ∆ƒ

‰Lt ÔÈic‰ eOÚÈ  ıÁk ‰BÈ BÈ‡L66ÌÈÓB‡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‰ ,‰ie ‰it ˙ÂˆÓ Ì„‡ ÌiwL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ»¬≈
˙BÙlÓ ÏËaÈ ‡lL ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‰eˆÓ ‡e‰¿À∆ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈ƒƒ¿

Ák Ba LiL ÔÓÊ Ïk ˙BaÏÂ71LÙ 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 ‡BÈ74‡lL ,LÈ‡ ‡Ïa ‰M‡ Lz ‡ÏÂ ; »ƒ≈ƒ¿¿…≈≈ƒ»¿…ƒ∆…

„LÁz75. ≈»≈

  

         
        

    

ש יבמות, בגמרא  הוא  זה  לדי המקור הרי  ,להבי וצרי
ולערב זרע זרע  "בבוקר מהפסוק  זה  די יהושע  רבי  למד 
 צרי ועוד  חדש .  טע  " הרמב כתב  ומדוע  ,"יד תנח  אל
נפש   המקיי "כל הוא  סנהדרי בגמרא  הלשו הרי  ,להבי
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מתאי ואי הולדה  על מדובר כא  ואמנ מישראל", אחת
לכאורה  לכתוב  לו  היה   מכל־מקו נפש ",  מקיי" הלשו

חדשה . הולדה  על שמדובר כיו המוליד , כל
כו '" זרע את זרע  "בבוקר הפסוק  בהמש בזה : והביאור
או  הזה  יכשר זה  אי  יודע  אינ "כי  א : . פרטי שני   מובאי

." טובי כאחד   שניה  וא" ב : זה ".
ישראל  כל כי  להלכה , אינו  הראשו  שהטע  " הרמב וסבר
יש   א ולאיד . טובי  שניה יהיו  ובוודאי  כשרות, בחזקת
, סו לדבר אי הרי  זה " או  הזה  יכשר זה  "אי  לחשש   מקו

בני כמה  שילד  כדי   נשי כמה  לשאת עליו  שאוליויהיה  , 
לאשה   ג נוגע  זה  שעניי ובפרט כשר,  מה האחד  יהיה 

.הב אצל  ג לחסרו הדבר  יגרו צדקנית אינה   שא
שניה" הוא  להלכה  הנוגע   שהטע  " הרמב סובר לכ
יכשר  זה  אי  החשש  מצד  זה  שאי ומכיו ," טובי כאחד 
אישה  לישא  מספקת סיבה  זה  אי בטוב ,  להוסי רק  אלא 

לחברתה . צרה  אחת כל נעשית  שאז אשתו  על
"בבוקר  שבגמרא  הפסוק  את  " הרמב הביא  לא   ג לכ
זה  אי  יודע  אינ כי  ,יד תנח  אל ולערב  זרע את זרע 
שסובר  כיו " טובי כאחד   שניה  וא זה , או  הזה  יכשר
הזה  יכשר זה  אי  יודע  אינ"  שבפסוק  הראשו שהחלק 

להלכה . אינו   זה " או 
כי וכד ', המוליד  כל ולא  " המוסי "כל הלשו כתב   ג לכ
על  הוספה  של עניי בזה  הרי  " טובי כאחד   ש "שניה כיו

הטוב .
חדש   טע  " הרמב הביא  מדוע   ג להבי נבוא  ומכא
הטע כי  ," עול בנה  כאילו  מישראל נפש   המוסי "שכל
ועתה  ," טובי  שניה  וא" כאמור הוא  ההוספה  לציווי 
בישראל, נפש  הוספת של העילוי  גודל את ומסביר מפרש 
 בני אלא   סת הוספה  רק  לא  היינו  ," עול "בנה  שעניינו 

מלא .  עול של חדש 
כי ־א גרידא  הוספה  על מדובר לא   א ,להבי צרי ועדיי
"ברא " ולא  " עול "בנה  הלשו נקט מדוע  חדש ,  עול על

." עול "יצר או 
חדש ,  עול יצירת היא  אחת נפש  שהוספת  הג והביאור:
באה   הגו מציאות עיקר כי   לאד בנוגע   מכל־מקו
ואעפ"כ הקב "ה , בו  שנות הנשמה  ובוודאי  מהקב "ה ,
הדבר  נעשה   ־סו סו שהרי  " עול "בנה  הלשו  מתאי
כפשוטו  בית לבני בנוגע  שמצינו  ועל־דר פעולתו , על־ידי 
 הבני כל נקרא  שנבנה  לאחרי  הבית דלתות את שהמציב 

שמו . על
ו "כל  ברוחניות, ורבו " "פרו   ג ישנו  , הענייני ובפנימיות
ילדו " כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  תורה , חבירו  ב המלמד 
הזולת, על בהשפעה  כולו   היו כל עוסק  יהודי  כאשר   וג

לו   אומרי אזי  מעבודתו , לנוח  רוצה  הערב  וכשמגיע 
."יד תנח  אל "ולערב 

      

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 ‰BÁÂ76eÓ‡ .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«¿…
dÁk ÏÚa ÏÚÈÂ 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"י77)חמתֿגבר". הפרוצות את ששונא א. ג, סוטה
הי "ח .78)שם). פ "ד, סוטה הל' בזה נכוחים דברים ראה

יט , הלכה בפניושם 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 ‰az ‡ÏÂ ,83. ≈»¿…«¿∆¿¿«…ƒ¿≈«¿»

‰ÈÙa ‰hn‰ LÈÓLz Úa˙z ‡ÏÂ84‰È‰z ‡ÏÂ , ¿…ƒ¿««¿ƒ«ƒ»¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙a„Ó85BÚˆÏ 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 Èe ÂÈBwÓ ‰f˙Â .‰ˆiL∆ƒ¿∆¿ƒ»≈ƒ¿»¿≈≈¿≈∆…«¬…

eÚk‰ ÔÓ ˜Á˙˙Â .‰‡˜ Áe ÂÈÏÚ87‰ÓBc‰ ÔÓe »»«ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ«∆
eÚkÏ88. ¿ƒ
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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 ‰aÓ«¿∆¿»»¿ƒ»¿…»ƒ»∆»≈»

‰˙È91ˆÚ ‰È‰È ‡ÏÂ .˙Áa dnÚ Bea„ ‰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¿∆¿≈∆»¿«∆∆
‡OiM ‰Ó Ïk ˙˜ÁÓe BaÏ ˙Â‡˙a ˙Îl‰Ó96‰ÊÂ . ¿«∆∆¿«¬«ƒ¿«∆∆»«∆ƒ¿»¿∆

ÌÈB‰h‰Â ÌÈLB„w‰ Ï‡OÈ Èe Ï‡OÈ ˙Ba Cc∆∆¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ¿«¿ƒ
.ÁaLÓe ‰‡ ÔeMÈ ‰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 -

    1 
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  dÏÚÏ ‰M‡‰ ˙ÒÎnL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆«¿∆∆»ƒ»¿«¿»≈«¿«
ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa2ÔÈzÎ 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‰ ˙eÈÁ‡ ÏÚa‰ Ïa˜ Ì‡Â .ÌÓL¿»¿ƒƒ≈««««¬»«¿¿»»»

‰˙Át Ì‡  B˙eLa ˙ÈOÚÂ4BÏ ‰˙Át5Ì‡Â , ¿«¬≈ƒ¿ƒ»¬»»¬»¿ƒ
‰È˙B‰6BÏ ‰È˙B‰7Ô‡ˆ ÈÒÎ ˙‡˜ BÊ È‰  ƒ»ƒ»¬≈ƒ¿≈ƒ¿≈…

ÏÊa8‡l‡ ,ÂÈÏÚ ‡Èe„p‰ ˙eÈÁ‡ Ïa˜ ‡Ï Ì‡Â . «¿∆¿ƒ…ƒ≈«¬»«¿¿»»»∆»
È‰‰˙Át Ì‡  ‰M‡‰ ˙eLa ‡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 dÏÚÏ11e‡L ‡l‡ , ¿«¿»¿…»¿»«¿À»∆»ƒ¿¬

B‡ ,‰Ò‡˙pL Á‡ ‰MÈa dÏ eÏÙ B‡ ,dÓˆÚÏ¿«¿»»¿»ƒÀ»««∆ƒ¿»¿»
ÔlkL ,‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈ‡˜ Ïk‰  ‰zÓa dÏ e˙»¿»¿«»»«…ƒ¿»ƒƒ¿≈¿∆À»

d˙eLa12,‰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) כי ֿאם 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
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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‡ ,‰ˆzL18ÔÈ‡Â ,ÔÓÊ BÏ ∆ƒ¿∆∆»¬≈ƒ¿∆≈¿«¿≈
Ì‡ B‡ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ Á‡Ï ‡l‡ ˙Èa‚ ‰a˙k‰«¿À»ƒ¿≈∆»¿««ƒ««««ƒ

dLb19˙BBË ˙B„O ÏÚaÏ eÈ‰ Ì‡L ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ . ≈¿»¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ»«««»
,epnÓ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‰M‡‰ ‰‡e ,˙BiBÈe ˙BÚÂ¿»≈ƒ»»»ƒ»ƒ¿¿À»»ƒ∆

ÂÈÒÎaL ‰Ú‰ ÔÓ ‡l‡ ‰a‚z ‡lL20‡È‰Â , ∆…ƒ¿∆∆»ƒ»»»∆ƒ¿»»¿ƒ
˙ÈeaÊ ˙‡˜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  מבעלי ֿחיים מין שהוא הנדוניא (דבורה) אבל וקצים".
הבינונית. מן ונגבית חוב , ככל היא הרי 

.„B˙BÓ Á‡ d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡BzLkL ,eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ∆¿∆»ƒ¿¿À»»««
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚMzL „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  BBˆÏ dLb Ì‡ Ï‡ . ƒ¿À»»¬»ƒ≈¿»ƒ¿»¿…
‰ÚeL25dÏ 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 eÁML ÁMÓ ‰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 eÁML ÁMÓ Ô‰È‡¬ƒ∆ƒ∆«∆»¿¿»ƒ¿««ƒ»¿≈»

˙ÙBË29Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L ÁLa d˙a˙Îa30ŒÛ‡ , ∆∆ƒ¿À»»¿∆«∆ƒ¿ƒ««≈««
el‡ ÌÈ„e .ÁM‰ ˙‡ ‰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  ÔÈLeb‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈBË ÔÈ‡eOp‰«ƒƒƒƒ»¿«≈ƒ≈»
ÌB˜Ó ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈLeb‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓƒ»¿«≈ƒ¿ƒ»»¿
dÏ Ô˙B  ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ ÌÈBË ÔÈLeb‰«≈ƒƒƒ»¿«ƒƒ≈»

ÔÈ‡eOp‰ ÌB˜Ó ˙BÚnÓ33?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ»¿«ƒƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
da Lt Ì‡ Ï‡ ;Ì˙Ò ˙BÚÓ d˙a˙Îa ‰È‰La¿∆»»ƒ¿À»»»¿»¬»ƒ≈≈»

˙ÙÒBza ÔÈa wÚa ÔÈa ,Úe„È ÚaËÓ34‡È‰ È‰  «¿≈«»«≈»ƒ»≈«∆∆¬≈ƒ
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‰nk BÏ Ô˙BpL ,Úe„È ÚaËÓ BÁ ˙‡ ‰ÂÏn‰ ÔÈ„k¿ƒ««¿∆∆¬≈«¿≈«»«∆≈«»
‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,e‰ÂÏ‰L35. ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

ובמשקלן.32) "מפני33)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˙BÈLÈ‰ ÏÎa ÌÈB‡b‰ ewz36‰M‡‰ ‰È‰zL , ƒ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿∆»ƒ»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ Û‡ dÏÚa ˙BÓ ÈÁ‡ d˙a˙k ‰B‚37, »¿À»»«¬≈«¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ

eÈ˜˙‰L C„k38ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï BÁ ÏÚÏ39. ¿∆∆∆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
'ÔÈÎc ÔÈa' ˙a˙kÓ ıeÁ .Ú˜˜k42e‡ˆÓ ‡lL , ƒ¿«¿«ƒ¿À«¿ƒƒ¿ƒ∆…»»

ËeLt Ô˙MÈ ‚‰Ó43ÈLÈ‰ ÏÎa˙B44È‡ CÎÈÙÏ . ƒ¿«¿À»»»¿»«¿ƒ¿ƒ»¬ƒ
ÔÈLBÈ 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
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 ezÎiL ,ÔÚÓLƒ¿»∆ƒ¿¿«¿À»≈ƒ¿«¿¿≈≈

ÈÏËÏËnÓ45ÌÈL‡Â ,‡e‰ ÏB„b Ôewz ‰Ê „Â . ƒ¿«¿¿≈¿»»∆ƒ»«¬»ƒ
z ‰Ê È‰L ;‰Ê „ e‚È‰‰ ÌÈBe ÌÈÏB„bÈ‡ ¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»»∆∆¬≈∆¿«

ÔBÓÓaL46ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰B‚ ‰ÓÏ‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆¿»¿ƒ¿»»«¿»»»ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈBÁ‡ ˙w˙a ‡Ï ,‰Ê È‡˙a47. ƒ¿«∆…¿«»««¬ƒ

יורשי45) 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 ÔÈMÈ˙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 ,‰Lt˙ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈¿À»∆≈«»«

ÔÈ„‰q‰50da ‡ÈˆBpL „Ú ,‰ÏB„b‰51ÔÓ ÔBÓÓ ««¿∆¿ƒ«¿»«∆ƒ»»ƒ
ÌÈLBi‰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‰  ÌÈe‰Ê ÌÈÙÏ‡a Ú˜˜55 «¿««¬»ƒ¿ƒ«…««ƒ¿
ŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈÒÎpÓ ÔÈ‡eOp‰ Á‡ kÓiL ÏÎÂ .‰a˙k‰«¿À»¿»∆ƒ¿…«««ƒƒƒ¿»»««

BÏ LÈÂ Ìi˜ BkÓnL Èt56‰ˆÈ Ì‡ ÂÈÒÎ Ïk kÓÏ ƒ∆ƒ¿»«»¿≈ƒ¿…»¿»»ƒƒ¿∆
ÛËÏ dÏ LÈ 57B‡ ‰pL‚iLk d˙a˙Îa Ô˙B‡ ≈»ƒ¿…»ƒ¿À»»¿∆¿»¿∆»

ÔÈBÁ Èa ÌÈÒÎ ‡ˆÓz ‡Ï Ì‡ ,˙eÓiLk58. ¿∆»ƒ…ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ
‰ÚeLa ‡l‡ ÛËz ‡Ï  ÛËzLÎe59˙ËÈ˜a ¿∆ƒ¿……ƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ60˙BBÁ 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
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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‡‰ ˙‡ ÔÈLBi‰ B‡ ÔÈc ˙Èa ÔÈÚÈaLnLk¿∆«¿ƒƒ≈ƒ«¿ƒ∆»«¿»»
‡l‡ d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡  d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡BzLk¿∆»ƒ¿¿À»»≈«¿ƒƒ»∆»
ÔÈÚÓ eÈ‰ ÔÈÈ„ ÈzaL ÈtÓ ;ÔÈc ˙ÈÏ ıeÁ¿≈ƒƒ¿≈∆»≈ƒƒ»ƒ¿»ƒ
ÏÚ ˜c˜„z ‡Ï ‡nL dÏ ÔÈLLBÁL ,dÚÈaL‰lÓƒ¿«¿ƒ»∆¿ƒ»∆»…¿«¿≈«

‰ÚeMa dÓˆÚ63 dÈc‰Ï ÌÈÓB˙È‰ eˆ Ì‡Â . «¿»«¿»¿ƒ»«¿ƒ¿«ƒ»
eˆiM ‰Ó Ïk Ô‰Ï ˙„B64˙Èa d˙B‡ ÔÈÈcÓe , ∆∆»∆»«∆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
בקללת  אלא בכינוי  או בשם שאינה קלה היא לביתֿדין
שם). ו'תוספות' רש"י  (ראה כך כל חמור עונשה ואין ארור,
('מעשה  לביתֿדין חוץ  השביעוה הדיוטות שלשה ושמא

מיני64)רוקח ). עלי  "יאסרו ביתֿדין: לפני  שתאמר
על  תעבור ואפילו מכתובתי ", כלום קיבלתי  אם אלו, מזונות
('תוספות' שקר שבועת כעונש כך כל חמור ענשה אין נדרה

שם).

.È‰ÈLBÈ ÔÈ‡  ÚMzL Ì„˜ ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó65 ≈»»«¿»»…∆∆ƒ»«≈¿∆»
„Ú ‰a˙k dÏ ÔÈ‡L ;ÌeÏk d˙a˙kÓ ÔÈLBÈ¿ƒƒ¿À»»¿∆≈»¿À»«

ÚMzL66˙‡O Ì‡Â .67BÊ È‰  ÚMzL Ì„˜ ∆ƒ»«¿ƒƒ»…∆∆ƒ»«¬≈
;‰ˆzL 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≈»
ÌÈˆn‰ ˙Úa‡a70„Á‡ ˆÓa ÔÈa ,71˙‡ ‰Bb  ¿«¿«««¿»ƒ≈¿∆∆∆»»∆

‰ÚeL ‡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 ekÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÚeL¿»¿≈ƒƒ¿¿¿ƒ¿«»∆ƒ«¿¿ƒ

ÔÈÏËÏhn‰ ÈÓcÓ ÌÈiM‰ el‡L Ú„BÂ ,ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿«∆≈«¿ƒƒƒ¿≈«ƒ«¿¿ƒ
ÔzÏËB  ÌÈBL‡‰73‰ÚeL ‡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"י73)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 (כסף ֿמשנה ב  סו,

.„È.‰ÚeLa ‡l‡ Útz ‡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¿¿»«¿»¿∆¿«∆»¿»

‰Ëet ÈˆÁa77‰ÚeLa ‡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 Útz ‡Ï  ˙ˆ˜Ó B‡ Ïk‰«…ƒ¿»…ƒ»«»«¿À»∆»

‰ÚeLa79. 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.‰ÚeLa ‡l‡ Útz ‡Ï  ÂÈÙa ‡lL ˙ÚÙp‰«ƒ¿««∆…¿»»…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÔÈc ˙Èa  BÏ CÏ‰Â BzL‡ ˙‡ LbL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆≈≈∆ƒ¿¿»«≈ƒ

d˙a˙k d˙B‡ ÔÈa‚Óe ÚMzL Á‡ ÂÈÒÎÏ ÔÈ„BÈ80. ¿ƒƒ¿»»««∆ƒ»««¿ƒ»¿À»»
ÁË 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 ÔÈÁÏ81ÚMz  ‡BÈ ‡Ï Ì‡Â ,B˙B‡ ¿ƒƒƒ¿ƒ…»ƒ»«
Ïh˙Â82. ¿ƒ…
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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 .‰ÚeLa ‡lL ˙ÚÙ  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∆∆¬»»
‰ÚeLa ‡lL ˙ÚÙ BÊ È‰  BÈÏ 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 ˙ÚÙ dÈ‡ ≈»ƒ¿««ƒ¿»∆∆≈∆∆¿
CÎÈÙÏ .˜L ‡e‰L ˙„B‰ el‡Îe B˙B‡ ‰ÏËa È‰L∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»∆∆∆¿ƒ»

ËÙÂ ˙q‰ ˙ÚeL 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 ‰ÚeLa ‡l‡ Útz ‡Ï :eÓ‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿…ƒ»«∆»ƒ¿»
ÌB˜Óe ;ÈÏËe ÈÚM‰ :ÔÈc ˙Èa dÏ ÌÈÓB‡¿ƒ»≈ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»
:ÏÚaÏ ÌÈÓB‡  ‰ÚeLa ‡lL Útz :eÓ‡L∆»«¿ƒ»«∆…ƒ¿»¿ƒ«««

dÏ Ô˙Â „ÓÚ86„Ú BÊ ‰ÚËa ÔÓ‡ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¬…¿≈»¿≈«»∆¡»¿«¬»«
.EÈ„Ï ‰È‡ ‡ÈzL∆»ƒ¿»»ƒ¿»∆

בעלה.86) דעת להפיס  כדי  אותה משביעים אנו ואין

.ËÈ È˙ÚË ÏÚ ÈÏ ÚMz :BÓˆÚÓ ÏÚa‰ Ó‡»««««≈«¿ƒ»«ƒ««¬»ƒ
ÈÏËe ÈÚM‰ :dÏ ÔÈÓB‡87.ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚM˙Â , ¿ƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆

‰ÚeLa ‡lL d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙È˙‰88B‡ , ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆¿À»»∆…ƒ¿»
ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‡‰zL89‡Ïa epnÓ ‰Bb  ∆¿≈∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…»ƒ∆¿…

 ÂÈLBiÓ ˙Ba‚Ï ‰‡a Ì‡ Ï‡ .ÏÏk ‰ÚeL¿»¿»¬»ƒ»»ƒ¿ƒ¿»
ÚMz90.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 אף ֿעלֿפי 
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 ÂÈLBiÓ d˙a˙k ‰a‚zL BnÚ ˙˙‰ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»ƒ¿»¿…
‰ÚeL91ÏÚ ÔÚËzM ‰Ó ÏÎa ˙Ó‡ ‰È‰zL B‡ , ¿»∆ƒ¿∆∆¡∆∆¿»«∆ƒ¿…«

‰ÚeL ‡Ïa Ô‰Ó ˙ÏËB BÊ È‰  ÂÈLBÈ92Ï‡ .Ì‡ ¿»¬≈∆∆≈∆¿…¿»¬»ƒ
ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ÛËÏ ‰‡a93‡l‡ ÛËz ‡Ï  »»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ…ƒ¿…∆»

‰ÚeLa94ÔÈ‡L ;ÏÚa‰ dÈÓ‡‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒ¿»¿««ƒ∆∆¡ƒ»«««∆≈
Ï‡ ,ÂÈLBÈ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ‡l‡ ÏÈÚBÓ ÏÚa‰ È‡z¿««««ƒ∆»»»¿«¿»¬»

ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈÁ‡ ÔBÓÓ „ÈÒÙ‰Ï95. ¿«¿ƒ»¬≈ƒ≈ƒ

מנכסי91) נפרעים שאין להשבע , עליה הדין שמן אף ֿעלֿפי 
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˙Èa ‰˙È‰L ÔÈa ,dÏÚa ˙Èa ‰˙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 ‰Úz elÙ‡Â , »¿«¬ƒƒ«¿À»«¬ƒ»¿»¿
dÏÚa ˙˙ÈÓ99ÔÈ‡ ‰a˙k wÚ elÙ‡ ,‰Leb‰ 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

.ÎzÎÏ ÔkcL ÌB˜Óa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆«¿»ƒ¿…
‡l‡ ,‰a˙k zÎÏ Ôkc 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»
‰Lb˙ ÔÈa  ‰a˙k ËL d„Èa ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈¿»»¿«¿À»≈ƒ¿»¿»
‰˙È‰L ÔÈa dÏÚa ˙Èa ‰˙È‰L ÔÈa ,‰ÓÏ‡˙ ÔÈa≈ƒ¿«¿¿»≈∆»¿»¿≈«¿»≈∆»¿»

‰È‡ ˙Èa102‡l‡ ÌB˜Ó ÏÎa dÏ ÔÈ‡ ˙ÙÒBz Ï‡ , ¿≈»ƒ»¬»∆∆≈»¿»»∆»
‰ea ‰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 ˙Èa ‰˙È‰ Ì‡ ?‰a˙k ÔÈ˙Bk¿ƒ¿À»ƒ»¿»¿≈«¿»»

ÌÏBÚÏ104ÌÈOÚ „Ú  ‰È‡ ˙Èa ‰˙È‰ Ì‡Â , ¿»¿ƒ»¿»¿≈»ƒ»«∆¿ƒ
LÓÁÂ ÌÈOÚ 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 ÌÈLBi‰ 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 LBi‰ ‰È‰ Ì‡ , ¿ƒ»ƒ»»«≈«¿ƒ
Úa˙Ï dÏ LÈ  da ÏtËÓe ‰È‡ ˙ÈÏ ‰È˙BBÊÓ¿∆»¿≈»ƒ»¿«≈»≈»ƒ¿…«
BfL ÈtÓ ;‰L LÓÁÂ ÌÈOÚ Á‡ elÙ‡Â d˙a˙k¿À»»«¬ƒ««∆¿ƒ¿»≈»»ƒ¿≈∆
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קכה                
         

LBa ‡È‰L ÈtÓ ,‰Úz ‡ÏÂ ‰˜˙MLÔÓ ‰ ∆»¿»¿…»¿»ƒ¿≈∆ƒ»ƒ
LBi‰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
ÂÈLBÈ B‡ ÏÚa‰Â ,ÌÈ˙‡Ó108˙‡O ‰ÏeÚa :ÌÈÓB‡ »«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 ÌÈc ‡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‰ ˙ÚeL 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‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ . ƒ¿««¿¿…«¿»ƒ»≈¿»

‰a˙k ÔÈ˙Bk ÔÈ‡L115.eÓ‡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
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 ואף ֿעלֿפי 
הוא  חייב  המטלטלים, מן לגבות היא הגאונים ותקנת הואיל
 ֿ ובלחם 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
 ֿ כסף  ועי ' ,132 עמ ' שם ('מאירי ' נאמנים קטנים שניהם

הרי115)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‡  ÈzLb :dÏÚÏ ‰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 ÈzLb :dÏÚÏ¿«¿»≈«¿«ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿À»ƒ¿
Ï‡ ;‰a˙k wÚ dÏ ÔzÏ iÁ  CÈzL‚ ‡Ï :ÓB‡≈…≈«¿ƒ«»ƒ≈»ƒ«¿À»¬»
,dLbL ‰È‡ ‡ÈzL „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 ÈzLb ,‰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  ÈBL¿ƒƒ∆»«…≈«¿ƒ¿…ƒ¿«≈
˙ÙÒBza119ıÙÁ ˙ËÈ˜a dÚÈaLÓe .ÔÓ‡ ,120˙BÂ ,Ô «∆∆∆¡»«¿ƒ»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈

˙q‰ ˙ÚeL ‡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 

.ÁÎCc Ì‡ ,‰a˙k ËL d„Èa ÔÈ‡Â Ë‚ ‰‡ÈˆB‰ƒ»≈¿≈¿»»¿«¿À»ƒ∆∆
d˙a˙k wÚ ‰Bb  ‰a˙k ezÎÈ ‡lL ÌB˜Ó B˙B‡»∆…ƒ¿¿¿À»»ƒ«¿À»»
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d„ÈaL Ëba122wÚ elÙ‡  ‰a˙k zÎÏ Ôkc Ì‡Â ; «≈∆¿»»¿ƒ«¿»ƒ¿…¿À»¬ƒƒ»
‰a˙k ËL ‡ÈˆBzL „Ú dÏ ÔÈ‡123e‡aL BÓk ,124. ≈»«∆ƒ¿«¿À»¿∆≈«¿

.ËÙÂ ,d˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙ÚeL 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‡‰ ˙‡ ‰BÁ‡‰ ‰Ïha  ¿≈∆»ƒ¿»»«¬»∆»ƒ»
˙ÙBË dÈ‡Â129‰BÁ‡‰ ÔÓfÓ ‡l‡130‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»∆∆∆»ƒ¿«»«¬»¿ƒ»»

dzÁ ÏÚ ˙ÙÒBz Ô‰È˙MÓ ˙Á‡a131‰ÊÈ‡a ‰Bb  ¿««ƒ¿≈∆∆∆«¬∆¿»»¿≈∆
‰ˆzL Ô‰Ó132.‰iM‰ ÏËa˙e , ≈∆∆ƒ¿∆ƒ»≈«¿ƒ»

גט 125) לזמן קודם ראשונה כתובה וזמן פעמיים. שגירשה
שני . לגט  קודם שניה כתובה וזמן משני126)ראשון,

פט :). (כתובות הרי127)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
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 dÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰L ;˙Á‡ ‰a˙k134 ¿À»««∆«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»¿»

Ú dÈÊÁ‰ ‰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 Ôkc 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»

dÈÊÁ‰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»≈
ÔÈLeb ˙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 ˙ÈÏ ‰‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»»¿≈ƒ¿»¿»

‰a˙k ÌL ‰ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,‡Op‰Ï ÈeÈz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈¿…ƒ¿ƒ»≈¿À»
d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓe ,‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈÈzÓ  ÌÏBÚa142 »»«ƒƒ»¿ƒ»≈«¿ƒƒ»

ez ,ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â ‰‡a .d˙a˙k dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿À»»»»¿»¿»≈«¿ƒ¿
a˙k ˙‡ ÈÏ;d˙B‡ ÔÈÈzÓ 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 ÈeÈz‰ ,ÈÏÚa ˙Ó :‰Ó‡Â ‰‡a . ƒ¿«»»¿»¿»≈«¿ƒ«ƒƒ¿ƒ»≈
ÔÈ˙BÂ ‡Op‰Ï d˙B‡ ÔÈÈzÓ  È˙a˙k ˙‡ ÈÏ e˙e¿ƒ∆¿À»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»≈¿¿ƒ
ÔÈ‡eOp‰ È˜ÒÚ ÏÚ ‰Èc 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‡ ÔÈÈzÓ  ‡Op‰Ï ÈeÈz‰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  (כסף ֿמשנה). ולהקל - דרבנן
אותה  מתירים אין בזו, ובין בזו בין אומרים, "יש סמ "ד):

כתובה". שהזכירה כיון

ה'תשע"ט  כסלו  ו ' רביעי יום 

    1 
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»»¿≈««≈∆∆∆

‰ÚeLa ‡l‡3‰iMM ‰Ó ‡l‡ ‰BÁ‡Ï ÔÈ‡Â . ∆»ƒ¿»¿≈»«¬»∆»«∆ƒ¿»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38



קכז                
         

‡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 ÏÚÏ ‡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 כי7)שנשא
חוב . בעל לשעבוד קדם הקרקע  על שעבודה

.e‡aL Ú˜w‰ ‰˙È‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»««¿«∆»
‰ÂlL ‰ÚLe 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
כאחד. לכולם,9)לשניהם מספיקים כשהנכסים זה כל

נדחית  והיא לאשה, קודם המלווה - מספיקים אינם אם אבל
לגמרי .

.‚„Á‡ ÌBÈ Ôlk ˙BËM‰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‡ BBÁ È„k ÔÈÏËÏËÓaƒ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈¿À»»≈ƒƒ

ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡L ,B„iÓ11. ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ

  

   

אד שכאשר , הענייני פנימיות על־פי  זה  די לבאר יש 
החומריי ענייניו  ואת עצמו  את ועושה  מחשיב 
וממילא  "במטלטלי קדימה  די ש "אי הרי  ,"מטלטלי"
 אי כי  טענתי '" "אקדמי ' שהוא  היצה "ר טענת מתבטלת

.במטלטלי קדימה 
     

פלוני10) 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‡ ˙‡ LbL 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 ÏÚÏ 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 ÏÚe ‰M‡ ÁÈp‰Â ¿≈ƒ∆≈¿ƒƒ«ƒ»««¿«¿«
ÏÚa ÈtÓ ˙ÈÁ„ ‰M‡‰  ‰ÓÈ„˜ ÔÈc da ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿≈««

.‰lÁz BBÁ ‰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 ÔÂÈÎÂBÁ ÏÚe ‰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 BBÁ Ïk BÁ ÏÚÏ 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 ,ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ d˙a˙Îa ÔÈe˙k eÈ‰»¿ƒƒ¿À»»ƒ¿≈…«¿∆¿»¬»
ÏÚa‰ ÌÁ˜lL B‡ e„‡L19Ô‡ˆ ÈÒÎa ‡È‰ È‰  ∆»¿∆¿»»«««¬≈ƒ¿ƒ¿≈…

‰Á˜Ï ‡lL ˙ÚaLÂ ,˙BBÁ ÈÏÚa ‡Lk dlL ÏÊa«¿∆∆»ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿««∆…»¿»
ÈÏÚa ÌÚ ˙˜ÏBÁÂ ,‰ÏÁÓ ‡ÏÂ ‰˙ ‡ÏÂ Ô˙B‡»¿…»¿»¿…»¬»¿∆∆ƒ«¬≈

˙BBÁ20.

אלא 20)לעצמו.19) ככתובה, אינם ברזל צאן שנכסי 
מעותיה. הפסידה שהרי  אחר, כחוב 
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קכח               
         

.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 ˙BÊBÁÂ ,d˙a˙k¿À»»¿¿¿¿∆«»≈«»
Úa‡ ÈeO ‰È‰L ÈÓ ?„ˆÈk .ÔBL‡‰ Cc 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‰ „Èe ,ÌÈ˙‡Ó ˙ÈLÈÏM‰ „Èa¿««¿ƒƒ»«ƒ¿«»¿ƒƒ≈»¿«

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,ÌÏBÚÏ ˙B˜ÏBÁ BÊ Cc∆∆¿¿»¬ƒ≈≈»

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»
ÚBt 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«»»¿«≈»∆»∆»
‰pÈcÈ  BzL‡ ˙‡ L‚Ó‰ .ÂÈ‡ ‰È‰ Ôk Ì‡ƒ≈»»»ƒ«¿»≈∆ƒ¿«ƒ∆»

‰‡‰33B‡ ÔÏaw‰ ÔÓ d˙a˙k Útz Ck Á‡Â ¬»»¿««»ƒ»«¿À»»ƒ««¿»
ÔÈOBÚ e‡ˆÓÂ ,‰pÈÊÁÈ ‡nL ;Ú ‰È‰ Ì‡ ,ÂÈ‡Ó≈»ƒƒ»»»≈∆»«¬ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ

‡Èe˜34.‰Ê ÏL ÂÈÒÎ ÏÚ ¿¿»«¿»»∆∆

תשלומי27) 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‰pÈcÈ  BzL‡ ˙‡ L‚Â ¿≈««¿ƒ¿»»¿≈≈∆ƒ¿«ƒ∆»
Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰ ÔÓ Útz Ck Á‡Â ‰‡‰36; ¬»»¿««»ƒ»«ƒ«∆ƒ««∆¿≈

˙‡ L‚Ó‰ Ï‡ .Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL∆»«¬¿¿»««∆¿≈¬»«¿»≈∆
B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÛËÏ ‰‡e BzL‡ƒ¿»»ƒ¿…ƒ«»≈¿«¿ƒ
ÊÁz ,‰˙ˆ Ì‡Â .˙ÙBËÂ ˙ÚaL ‡l‡ ,dÈc‰Ï¿«ƒ»∆»ƒ¿««¿∆∆¿ƒ»¿»«¬…
˙a˙k ÂÈÏÚ LiL ˙BÁB˜l‰ eÚ„È kL .dÏÚÏ¿«¿»∆¿»»¿«»∆≈»»¿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∆»¬≈
˙ÙBË40ÔÈÏ dÈa ‰È‰z ‡lL ‡l‡ BÏ ‰˙k ‡lL ; ∆∆∆…»¿»∆»∆…ƒ¿∆≈»¿≈

È˙ÈOÚ Áe ˙Á :ÓBÏ dÏ LÈÂ ,‰ËË˜ dÏÚa«¿»¿»»¿≈»««««»ƒƒ
ÈÏÚÏ41dÏ 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‡ ˙ÙBË dÈ‡42Ó‡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 ‰˙k43ÊÁÂ , »¿»¿…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 ;ÛËÏƒ¿…∆≈»¿»««««»ƒƒ
‰ÎÏ‰ ‡Ï ,‰˙ˆ ‡lLk ,‰BL‡a È‰L ,'ÈÏÚÏ¿«¿ƒ∆¬≈»ƒ»¿∆…»¿»…»¿»
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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‡ ˙ÙBË46 ∆∆ƒ«≈«¿»»«ƒ¿»«ƒ

,'ÈÏÚÏ 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 ˙BÊBÁÂ .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

.‚È,ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ÔÈa ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ÔÈa ,‰ÓÏ‡«¿»»≈ƒ«ƒƒ≈ƒ»≈ƒ
˙ÚaL48ÔÈa d˙a˙k ˙ÚÙÂ dÏÚa.Ú˜wÓ ˙ÎBÓe ƒ¿««∆∆ƒ«¿««¿»¿ƒ¿««¿À»»≈

ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÔÈc ˙Èa ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa49. ¿≈ƒÀ¿ƒ≈¿≈ƒ∆≈»À¿ƒ
‡ ÌÈL‡‰ ‰LÏM‰ eÈ‰iL ,‡e‰ÂÔÈÚ„BÈÂ ÔÈÓ ¿∆ƒ¿«¿»»¬»ƒ∆¡»ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ În‰ ˙eÈÁ‡Â .Ú˜w‰ ˙ÓeLa50. ¿«««¿«¿«¬»«∆∆«ƒ¿≈¿ƒ
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa ‡l‡ kÓz ‡Ï ‰Leb‰ Ï‡51. ¬»«¿»…ƒ¿…∆»¿≈ƒÀ¿ƒ
‰ÊÎ‰a ‡l‡ kÓz ‡Ï  ÔÈc ˙Èa ˙ÎBn‰ ÏÎÂ52. ¿»«∆∆¿≈ƒ…ƒ¿…∆»¿«¿»»

‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰e53ÔÈc ˙Èa ˙ÈÎÓ ËtLÓ ‡a˙È ¿ƒ¿«¿»»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ
dÈ‡  ÔÈc ˙Èa ‡lL ˙ÎBn‰ Ï‡ .‡È‰ C‡È‰≈«ƒ¬»«∆∆∆…¿≈ƒ≈»

‰ÊÎ‰ ‰ÎÈˆ54Ì‰L ‰LÏL CÈˆ 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 כי54)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‡55ÔÈÏ dÈa «¿»»∆»¿»«¿«ƒ¿À»»≈»¿≈
dÓˆÚ56‰ÂLa ‰ÂL ‰ÎÓ Ì‡ ,57,Ìi˜ dÎÓ  «¿»ƒ»¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»

,‡e‰Â .‰ÎnL Á‡ ‰ÓÏ‡ ˙ÚeL ˙ÚaLÂ¿ƒ¿««¿««¿»»««∆»¿»¿
dÓˆÚÏ ‰ÓL Ì‡ Ï‡ ;Á‡Ï ‰ÎnL58‡Ï  ∆»¿»¿«≈¬»ƒ»»¿«¿»…

‰ÊÈÎ‰ 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 כיחוזרים 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‡ ˙ÚeL ÚMzL „Ïe , ¿≈»¿ƒ¿«∆ƒ»«¿««¿»»
‰‡Óa È„Â ‰‡Ó ‰ÂL ‰ÎÓe ,‰‡Ó d˙a˙k ‰˙È‰»¿»¿À»»≈»»¿»»∆≈»¿ƒ»¿≈»

ÏËa dÎÓ 61Èc‰ ˙‡ ÈÊÁ‡ È‡ :‰Ó‡ elÙ‡Â , ƒ¿»»≈«¬ƒ»¿»¬ƒ«¬ƒ∆«ƒ»
.ÌÈLBiÏ«¿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 ÔBÁ‡ÏÂ ,‰ÂLa ‰ÂL ‰Óa ‰ÊÏÂ ‰Óa¿»∆¿»∆¿»∆»∆¿»∆¿»«¬»∆≈»

Ìi˜ Ìlk ÏLÂ ,ÏËa ÔBÁ‡ 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‰ ‡BÈ  dL‚ B‡ ÏÚa‰ ˙Ó Ì‡65Ì‡Â ; ƒ≈«««≈¿»»«»¿ƒ…¿ƒ

dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó66‰ÚaLpL Ì„˜ B‡67ÔÈ‡  ≈»ƒ¿«≈«¿»…∆∆ƒ¿¿»≈
ÌeÏk BÏ68. ¿
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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 ˙Èa 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 ˙Èa ÔÈa ˙Ba«≈¿≈ƒ≈ƒ¿»∆¡»ƒ¿¿ƒ

.Ú˜w‰ ˙ÓeL«««¿«

כתובתה.69) לגבוי  קרקע  מוכרת

.ËÈd˙a˙k ˙ÎBn‰70dÏÚÏ ÔÈa ÌÈÁ‡Ï ÔÈa ,71, «∆∆¿À»»≈«¬≈ƒ≈¿«¿»
‰a˙k È‡z ‡L ‰„a‡ ‡Ï72ÎÊ Ôa dÏ ‰È‰ Ì‡Â . …ƒ¿»¿»¿»≈¿À»¿ƒ»»»≈»»

ÂÈ‡ ÈÒÎpÓ ‰kÓpL ˙‡f‰ ‰a˙k‰ „‚k LBÈ 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‡  dÏÚÏ d˙a˙k¿À»»¿«¿»ƒ¿»»¿»≈¿À»»«¬ƒ
ÂÈÏÚ dÏ ÔÈ‡ ˙BBÊÓ75‰ÎÈˆ 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 ÔÈÎÈˆ78. ¿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

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

"כי77)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

     1 
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.

.‡ÔÈLBÈ ÈÒÎpÓ ˙Bf ‰ÓÏ‡2d˙eÓÏ‡ ÔÓÊ Ïk3 «¿»»ƒ∆ƒƒ¿≈¿ƒ»¿««¿¿»
d˙a˙k ÏhzL „Ú4,ÔÈc ˙Èa 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»»«≈≈

EBÁ ‰a‚z ‰t :BÏ Ó‡zL ‡e‰Â ,Á‡Ï9ÔÈa  ¿«≈¿∆…«…ƒ¿∆¿≈
˙Èa ‡lL ÔÈa ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa el‡ ÌÈc ‰˙OÚL∆»¿»¿»ƒ≈¿≈ƒÀ¿ƒ≈∆…¿≈
Á‡Ï ‰˙OÚL ÔÈa dÏÚa ÈiÁa ‰˙OÚL ÔÈa ,ÔÈcƒ≈∆»¿»¿«≈«¿»≈∆»¿»¿««

ÌÈLBi‰ 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.

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



קלי                
         

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 ÌÈka ˙LnzLÓe ,dÏÚa ÈiÁa Ba ‰˙È‰L∆»¿»¿«≈«¿»ƒ¿«∆∆«»ƒ¿»
ÙMe ÌÈ„ÚadÏÚa ÈiÁa Ô‰ ‰LnzLpL ˙BÁ14. »¬»ƒ«¿»∆ƒ¿«¿»»∆¿«≈«¿»

B˙BÏ ÔÈiÁ ÔÈLBi‰ 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 eÎnL ÔÈLBÈÂ .‡ˆz B‡ ‡e‰L ‰Ók Ba Lz≈≈¿»∆≈≈¿¿ƒ∆»¿¿

ÌeÏk ‡ÏÂ eOÚ ‡Ï  ‰ÓÏ‡19. «¿»»…»¿…¿

ובכת"י13) 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  לפי15)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 dÏÚÏ ‰È‰ ‡lL B‡ ˙Èa‰ ÏÙ20 »«««ƒ∆…»»¿«¿»«ƒ∆»¿»»
dÏ ÔÈ˙B 21‰È˙BBÊÓ ÔÎÂ .d„Bk ÈÙÏ B„Ó ¿ƒ»»¿ƒ¿»¿≈¿∆»

d„Bk ÈÙÏ  d˙eÒÎe22ÏB„b ÏÚa‰ „Bk ‰È‰ Ì‡Â . ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«««»
,BnÚ ‰ÏBÚL ÈtÓ ;B„Bk ÈÙÏ dÏ ÔÈ˙B  d„BkÓƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈∆»ƒ

‰˙ÈÓ Á‡Ï elÙ‡ ˙„BÈ dÈ‡Â23. ¿≈»∆∆¬ƒ¿««ƒ»

שכורה.20) בדירה ('ירושלמי '21)שגר לה שוכרים
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 .‰aÓ ˙Èa‰ ˙kaƒ¿«««ƒ≈À»≈«¬ƒ»∆»»¿
˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk24ÔzLÓÁ eÈ‰ Ì‡ ,BcÏ ÏÎ‡iLa »∆»≈∆«¿∆…«¿«ƒ»¬ƒ¿»

Úa‡ Ô‰Ï ˜ÈtÒÓ  eÚa ÔÈÏÎB‡Â „Á‡ ˙Èa¿«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈«¿ƒ»∆«¿«
‰ÓÏ‡ ,CÎÈÙÏ .˙Èa‰ ÈÎˆ ‡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 ÔÈLBi‰ 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‰ ˙ka ÈÙk ‡l‡∆»¿ƒƒ¿«««ƒ¿ƒ»¿»∆∆ƒ¿≈

‰cÏÈ ‡È‰L25˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙B  ÌÈ„ÏÈ Ì‰Â ∆ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ»¿
‰È‡ ˙Èa ‡È‰Â dcÏ dÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰26˙BÓe . ««¿ƒƒ»¿«»¿ƒ¿≈»ƒ»«

ÔÈLBiÏ  ˙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 ‰‡eÙÏ ‰ÎÈˆ Ì‡ :‰˙ÏÁL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈»
‰ˆ˜28˙BBÊÓk BÊ È‰ 29Ì‡Â ;da ÔÈiÁ ÔÈLBÈÂ ƒ¿»¬≈ƒ¿¿¿ƒ«»ƒ»¿ƒ

BÊ È‰  ‰ˆ˜ dÏ LiL ‰‡eÙ ‰ÎÈˆ ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»∆≈»ƒ¿»¬≈
d˙a˙kÓ ‰‡t˙Ó30ÔÈiÁ ÔÈLBi‰ ÔÈ‡  ˙ÈaL . ƒ¿«¿»ƒ¿À»»ƒ¿≈≈«¿ƒ«»ƒ

d˙BcÙÏ31‰ÓÈ ‰˙È‰ elÙ‡ .32ÈiÁa ˙ÈaL elÙ‡Â , ƒ¿»¬ƒ»¿»¿»»«¬ƒƒ¿≈¿«≈
d˙BcÙÏ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ‰ÈMa ‡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 ÔÈiÁ ÏÚa‰ ÈLBÈ 35. ≈»»«¿»»¿≈««««»ƒƒ¿»»
 ‰˙Ó Ck Á‡Â ‰ÓÏ‡ ˙ÚeL ‰ÚaL Ì‡Â¿ƒƒ¿¿»¿««¿»»¿««»≈»

d˙a˙k ÔÈLBÈ ‰ÈLBÈ36Ï‡ ,d˙e˜a ÔÈiÁ Ô‰Â ¿∆»¿ƒ¿À»»¿≈«»ƒƒ¿»»¬»
ÔÈLBiÏ  ‰ÓÏ‡‰ È„È ‰OÚÓ .ÏÚa‰ ÈLBÈ ‡Ï37. …¿≈««««¬≈¿≈»«¿»»«¿ƒ

CÈ˙BBÊÓa CÈ„È ‰OÚÓ ÈÏË :‰ÓÏ‡Ï Ó‡L LBÈÂ¿≈∆»«¿«¿»»¿ƒ«¬≈»«ƒƒ¿«ƒ
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ 38 ‰Êa ‰˙ˆL ‡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 '
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.ÊdÏÚÏ ‰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 ˙BÙe ‰ÓÏ‡‰ ˙‡ÈˆÓ¿ƒ«»«¿»»≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»«««
Ì‰a LBiÏ ÔÈ‡Â ,dÓˆÚÏ 42.ÌeÏk ¿«¿»¿≈«≈»∆¿

כדי42) 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 ÌÈLBiÏ ÔÈ‡Â ,‰ÚeL ‡Ïa44‡l‡ , ¿…¿»¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿»∆»

eÈ˙B‰ Ôk Ì‡45ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ eÈ‰Â ÏÚa‰ ÈiÁa ƒ≈ƒ¿«≈«««¿»ƒ¿≈…«¿∆
ÏÚaÏ ˙Bn‰L46‰ÚeL ‡Ïa ‰ÓÏ‡‰ ‰˙Ó Ì‡Â . ∆«»«««¿ƒ≈»»«¿»»¿…¿»

ÈÒÎ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,d˙Èe„ ÌÈLBÈ ‰ÈLBÈ ¿∆»¿ƒ¿¿»»««ƒ∆ƒ¿≈
ÏÊa Ô‡ˆ47ÈLBÈÏ ˙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
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»¿

ÔÈMÁÓe˙eÓzL „Ú d„ÈaM ‰nÓ ˙Bf ‡È‰Â ,dnÚ ¿«¿ƒƒ»¿ƒƒ∆ƒ«∆¿»»«∆»
˙BBÊÓ dÏ eÈ‰È ‡lL „Ú B‡51˙‡ ÔÈLBi‰ 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 ÔÈLBi‰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 ˙Èa ÔÈÁpÓÀ»ƒ¿≈ƒ«∆ƒ≈∆∆»…¿¿…

˙BBÊÓ ÈÏ eÈ‰È60LeÙa 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¿«≈¬≈∆
ekÓÈ ‡lL62„iÓ ‰‡ÈˆBÓ dÈ‡  eÎÓ Ì‡Â . ∆…ƒ¿¿¿ƒ»¿≈»ƒ»ƒ«

ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ ˙BBf ˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰«»∆≈»ƒ»¿«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ
ÔÈÁ 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
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קלג                
         

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

  

         
   

היא  והסברא  קדימה . די יש  מקרקע , ניזונות  שא ומשמע 
להגנב  היכולי מטלטלי על חל אינו  מזונות ששעבוד 
קדימת  לפי  ניזונות בקרקעות ולכ הקרקע , על אלא 

השיעבוד .
הקרקע מ ניזונות שאפילו  וכתב  כ על השיג והראב "ד 
מותו , לאחר נוצר המזונות חיוב  כי  בשוה , כול ניזונות

.הזמ באותו  לכול הגיע  וממילא 
שניזונות  כהראב "ד  סבר  " הרמב  שג המגיד , הרב  וכתב 
"כמו  הוא  שהלשו  " ברמב וגורס  בשווה , מהקרקע   ג

."במטלטלי קדימה  די שאי
והראב "ד  " שהרמב הרוגוצו 'בי  כתב  , הדברי ובביאור
מחיי שנשתעבד  או  חדש  שעבוד  הוא   יו כל  הא  חולקי
שהחיוב האחד  , האופני שני  את יש  בנישואי כי  הבעל,
 המש הוא  שאח "כ  הזמ מש וכל ,הנישואי  בזמ חל
ובזה  חדש , חיוב  ישנו   ויו  יו שכל והשני  ,הראשו לחיוב 
חיוב הוא   " הרמב שלדעת והראב "ד ,  " הרמב נחלקו 
הראב "ד אבל קדימה . די יש  ולכ ,הנישואי  מיו נמש
ג בשוה  ניזונות ולכ חדש , חיוב  הוא   יו שכל סובר

בקרקע .
שש ,גירושי בהל'  נוס עניי הרוגוצו 'בי  מבאר ועפ"ז
וג לרפאותה ", חייב  אינו  נשתטית..  ש "א  " הרמב כתב 
לרפאותה ", חייב  יהיה  לא  "למה  הראב "ד  עליו  השיג  ש
הוא  שלרפאותה  סובר  " שהרמב הרוגוצו 'בי  ומבאר
חיוב הוא   ויו  יו שבכל הנישואי שמחמת  מהדברי
 לכ בכפיפה , נחש   ע דר  אד אי בשוטה  והרי  חדש ,

החיוב . פקע 
לומר  אפשר אי  בזה  כי  פקע , לא  דירה  של החיוב  , אמנ
שהיא  דירה  של הגדר שהרי  מחדש ,  יו בכל חיוב  שהוא 

קבע . של דבר
שזהו  ,לחורב בנוגע  הרוגוצו 'בי  דברי   ע זה  לקשר ויש 
שאינו  דור "כל בירושלמי  מפורש  שזה  וכתב  .נמש דבר
עד מוב ועפ"ז החריבו ", הוא  כאילו  עליו  מעלי בימיו  נבנה 
אחרי מתי ", "עד  הצעקה  גדולה  להיות צריכה  כמה 
העומד יהודי  כמו  ממש  נבנה . לא  ועדיי צעקו  שאתמול
מרעיש  היה  שבוודאי  חורבנו , בשעת בית־המקדש  ליד 
לבנות  הקב "ה  שהתחייב  לחיוב  בנוגע  מוב כמו "כ  עולמות.

לבנות   ויו  יו בכל חיוב  שזהו  מחדש , בית־המקדש  את
נצחי . באופ  מזו  ויתירה  מחדש , בית־המקדש  את

      

('ירושלמי '64) במזונות קודמת בזמן הקודמת אומרים: ואין
ה"א). מידי65)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 ,ÌÈ ÈÙÏ ‰ÏÙpL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»√»ƒ
ÌÈBL‡‰66ÏÚa ÏMÓ ˙Bf 67aÚ‰ 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 ˙BfÏÚa74ÌÈ ÏMÓ ‡ÏÂ75˙ÚBz ‡l‡ , ƒ∆…ƒ∆««¿…ƒ∆»»∆»««
.ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓÈ¿»»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"י69)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 ראוי71)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 ˙Èa „ÓÚÂ ,ıÏÁÏ B‡ ÒÎÏ dÓÈ ‰Úz»¿»¿»»ƒ¿…«¬…¿»«¿≈ƒ
Áe76Ìi‰ ˙È„Óa Ìi‰ ‰È‰L B‡ ,‰ÏÁL B‡77 »«∆»»∆»»«»»ƒ¿ƒ««»

ÏÏk ‰ÚeL ‡Ïa ÌÈ 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)(כסף ֿמשנה). צרור לה שהניח  לחוש אין כי 

אינם  ידיה מעשי  וגם לו, מקורבת היא אין שעדיין
קז:). (כתובות לו משועבדים

.ÊÈÔË˜ ÌÈ ÈÙÏ ‰ÏÙ79„Ú ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡  »¿»ƒ¿≈»»»»≈»¿«
ÔÈÓÈ‰ ‡Lk ‰È‰ÈÂ Ïc‚iL80. ∆ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿»«¿»ƒ
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קלד               
         

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«¿¬≈

BÎO ‰È‰ Ì‡Â .˙BBÊÓ dÏ ‰a82˙BBÊnÓ ˙BÁt ƒ»»¿¿ƒ»»¿»»ƒ¿
Ì‡Â ;ÌÈÒÎ ‡MÓ ‡M‰ ˙ÏËB  dÏ ˙BÈe‡‰»¿»∆∆«¿»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ

Ïk‰ ˙ÏËB  dÏ Èe‡‰ ÔÓ ˙BÈ BÎO ‰È‰83Ï‡ . »»¿»≈ƒ»»»∆∆«…¬»
ÌB˜Óa ‰È‰È :dÏ Ó‡ Ì‡84‰È˙BBÊÓa ÈBÏt85, ƒ»«»ƒ¿∆¿»¿ƒƒ¿∆»

‰˜˙LÂ86,„Ïa ÌB˜Ó B˙B‡ ˙Bt ‡l‡ dÏ ÔÈ‡  ¿»¿»≈»∆»≈»ƒ¿«
ıˆ˜ È‰L87.˙BBÊÓ dÏ ∆¬≈»«»¿

למיתתו)81) סמוך (חולה שכיב ֿמרע  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"י84)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 ˙ÈÏ ‰‡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 ,eB‰ È˙BaÂ . «»¿««∆≈»¿ƒ≈ƒ«
ÏÎÂ ,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Út‰Ï ‰‡a BÊ È‰L ;ÚMzL∆ƒ»«∆¬≈»»¿ƒ»≈ƒƒ¿≈¿ƒ¿»

‰ÚeLa ‡l‡ Útz ‡Ï  ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ÚÙp‰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 ˙ÈÏ ‰‡aL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»»¿≈ƒƒ¿…«¿
‰lÁza d˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ92‰ÊÎ‰ ‡Ïa ÔÈÎBÓe ,93, «¿ƒƒ»«¿ƒ»¿ƒ¿…«¿»»

‡lL ˙BBÊÓÏ kÓÏ dÏ LÈ ÔÎÂ .˙BBÊÓ dÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ»¿¿≈≈»ƒ¿…ƒ¿∆…
ÔÈÁÓÓ ÔÈc ˙Èa94,ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‰LÏLa ‡l‡ , ¿≈ƒÀ¿ƒ∆»ƒ¿»¬»ƒ∆¡»ƒ

ÔÈÏ dÈa ˙BBÊÓÏ ‰ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÊÎ‰ ‡Ïa¿…«¿»»¿≈ƒ»¿»ƒ¿≈»¿≈
‰ÂLa ‰ÂL dÓˆÚ95e‡BiLÎe .Ìi˜ dÎÓ  «¿»»∆¿»∆ƒ¿»«»¿∆»

˙ÚaL  d˙B‡ ÚÈaL‰Ï ÔÈLBi‰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  שאי ֿאפשר 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 ÔÈÎBÓ ‰nÎÂ¿«»¿ƒƒ¿¿≈»≈∆ƒ»
‰Ê ÏÚ ˙BÈ ‡Ï ,ÌÈL„Á97‰È‰iL ˙Ó ÏÚ ÔÈÎBÓe . √»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 ÔÈMÁÓ100e‡BiL „Ú ,‰È„È ‰OÚÓ ÏÚ ¿«¿ƒƒ»««¬≈»∆»«∆»

 ‰È„È ‰OÚÓ dÏ e‡ˆÓ Ì‡ .‰eÚa˙ÈÂ ÌÈLBi‰«¿ƒ¿ƒ¿¿»ƒ»¿»«¬≈»∆»
B˙B‡ ÔÈÏËB101Ìk„Ï ÔÈÎÏB‰  Â‡Ï Ì‡Â ,102È‡Â . ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¿»«¬ƒ

ÔÈMÁÓ ÔÈc ˙Èa  ÌÈpË˜ ÌÈLBi‰ 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 LBÈ ÔÚË ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ƒ¿¿»»««ƒ∆…»«≈
CÈ˙a˙k È‡È‰ :dÏ ÌÈÓB‡Â BÏ e‡ ÔÈÚBË¬ƒ»¿¿ƒ»»ƒƒ¿À»ƒ

ÈÚM‰Â106zÎÏ Ìkc ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ .CÈ˙BBÊÓ ÈÏËe ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈«¿»ƒ¿…
.‰a˙k¿À»
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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 dÏÚe ‡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‡‰107ÈLb :‰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 dLb 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,

.‰ÎÔÈLeb ˜ÙÒ dÏ ‰È‰L ‰M‡‰110 dÏÚa ˙Óe »ƒ»∆»»»¿≈≈ƒ≈«¿»
LBi‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ,ÂÈÒÎpÓ ˙Bf dÈ‡≈»ƒ∆ƒ¿»»∆≈ƒƒƒ««≈

˙BBÊÓ dÏ LÈ  dÏÚa ÈiÁa Ï‡ .˜ÙqÓ111„Ú ƒ»≈¬»¿«≈«¿»≈»¿«
.ÔÈeÓb ÔÈLeb Lb˙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 

.ÂÎ‰Úz ‡ÏÂ ÌÈL ÈzL ‰˙‰ML ‰iÚ ‰ÓÏ‡«¿»»¬ƒ»∆»¬»¿≈»ƒ¿…»¿»
‰Úz ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ‰˙‰ML ‰ÈLÚ B‡ ,˙BBÊÓ¿¬ƒ»∆»¬»»»ƒ¿…»¿»

‰zÂ 112‡l‡ ,eÚL ÌÈMa ˙BBÊÓ dÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»¿≈»¿«»ƒ∆»¿∆»
ÌBÈa elÙ‡ ‰fÓ ˙BÁt ‰˙‰L Ì‡Â .‰ÚzL ‰ÚMÓƒ»»∆»¿»¿ƒ»¬»»ƒ∆¬ƒ¿
ÌÈM‰ ÔBÊÓ ˙ÏËBÂ ˙ÚBz ‡l‡ ,‰zÂ ‡Ï  „Á‡∆»…ƒ¿»∆»««¿∆∆¿«»ƒ

.eÚL∆»¿

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‰ ,ÌÈLBi‰ ÔÓ ˙BBÊÓ ‰ÚzL ‰ÓÏ‡«¿»»∆»¿»¿ƒ«¿ƒ≈
ÔÓÊ Ïk  ÈzÏË ‡Ï :˙ÓB‡ ‡È‰Â ,ep˙ :ÌÈÓB‡¿ƒ»«¿ƒ∆∆…»«¿ƒ»¿«
ÚMz B‡ ,‰È‡ ‡È‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ  ˙‡O ‡lL∆…ƒ»««¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ»«

˙q‰ ˙ÚeL113‡È‰Ï ‰ÈÏÚ  ˙‡OpMÓ ;Ïh˙Â ¿«∆≈¿ƒ…ƒ∆ƒ»»∆»¿»ƒ
e˙pL ˙q‰ ˙ÚeL ÌÈLBi‰ eÚMÈ 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

.ÁÎwÚ‰ ÔÈ„k ‰a˙k ˙ÙÒBz ÔÈc115,CÎÈÙÏ . ƒ∆∆¿À»¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
‰ÚzL ‰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 ‰Úz Ì‡Â119ÈÓk BÊ È‰  ¿ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒƒ»ƒ¿»¬≈¿ƒ
˙ÎBn‰ ÏÎÂ .B˙ˆ˜Ó ‰ÁÈp‰Â wÚ‰ ˙ˆ˜Ó ‰ÚzL∆»¿»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

    1 
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

.‡ÌÈLBÈ ÌÈÎf‰ 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¿≈…

ÏÊ3‰MÈ‰ ‡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 Ô9˙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‡ LBÈ11LBÈ ‰iM‰ ÔÓ Be , ≈∆∆∆ƒ¿À«ƒ¿ƒ«¿ƒ»≈
‡M‰Â ,Bn‡ ˙a˙ÎaL ÌÈ˙‡Ó12B˙B‡ ÌÈLBÈ »«ƒ∆ƒ¿À«ƒ¿«¿»¿ƒ

‰ÂLa13Úa‡Â ÛÏ‡ ‰BL‡‰ Ôa „Èa ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿»¿«∆»ƒ»∆∆¿«¿«
˙B‡Ó14˙B‡Ó LL ‰iM‰ Ôa „Èe ,15. ≈¿«∆«¿ƒ»≈≈

משלו.7) לה משלה.8)שכתב  לו ירש 9)שהכניסה הרי 
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קלו               
         

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 "כדימהאב  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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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‡ eLÈÈ Ì‡L .‰ÂLa Ïk‰«…¿»∆∆ƒƒ¿≈¿À«ƒ»¿≈¿À«
ÔÈa B˙B‡ ˜ÏÁÏ „Á‡ Èc ‡MÈ ‡ÏÂ ,Ôn‡ƒ»¿…ƒ»≈ƒ»∆»«¬…≈
ÔÈa ‰MÈ ˜elÁ ÏhÓ ‰Ê È‡z ‡ˆÓ ,ÌÈLBi‰«¿ƒƒ¿»¿«∆¿«≈ƒ¿À»≈

‰Bz‰ ÔÓ ‡e‰L ‰ÂLa ÌÈa‰18. «»ƒ¿»∆∆ƒ«»

הנשאר.16) הדינר מקיימים 17)את  ובו הגולגולת, לפי 
ח ֿיא). 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‡ ,ÌÈÎÊ¿»ƒƒ»»»≈«¿≈»«¿Àƒ»

Bn‡ ˙a˙k LBÈ „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‰ eÓ‡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 ˙Èa 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‡BiL Ì„˜ Ô‰È‡ ˙˙ÈÓ ÈÁ‡ 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 LBÈ 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‡ ˙ÚeL28ÌÈÓ„B˜ ‰Èa  ˙eÓzL Ì„˜ ¿««¿»»…∆∆»»∆»¿ƒ

˙MÈÏ29d˙a˙k30Ôn‡ ˙a˙k ÔÈLBÈ ÔÈ‡L ÈtÓ , ƒÀ«¿À»»ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿À«ƒ»
‰Ê È‡˙a31ÔÈLBÈ Ck Á‡Â ,‰Bz ÏL ‰MÈ ‡l‡ , ƒ¿«∆∆»¿À»∆»¿««»¿ƒ

‰Ê È‡˙a Ôn‡ ˙a˙k ‰BL‡‰ Èa32ÌL ‡L Ì‡Â . ¿≈»ƒ»¿À«ƒ»ƒ¿«∆¿ƒƒ¿«»
ÚMzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡Â .‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ  ÌeÏk33 ¿¿ƒ¿»∆¿ƒ≈»…∆∆ƒ»«

„Ïa Ôn‡ ˙a˙k ÌÈLBÈ ‰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 ‰MÈa Bn‡ ˙a˙k LBÈ „Á‡Â „Á‡ Ïk36, »∆»¿∆»≈¿À«ƒƒÀ»∆»
ÌL LÈ Ì‡ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .‰Ê È‡˙a ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆¿ƒ»≈«¿ƒƒƒ≈»
ÈLBÈÏ ÔÈÓ„B˜ ‰BL‡‰ ÈLBÈÂ .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 ˙MÈ ÌL ÔÈ‡Â ¿»∆¿≈»¿À«¿À»¿ƒ∆≈¿«¿»»

ÚMzL „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¿¿»
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‰lÁz d˙a˙k ÔÈLBÈ ‰Èa39B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ‡M‰Â , »∆»¿ƒ¿À»»¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
 ÂÈ‡ ÈiÁa ‰˙nL Bn‡ ˙a˙k LBi‰ ÏÎÂ .‰ÂLa¿»∆¿»«≈¿À«ƒ∆≈»¿«≈»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ÛBË BÈ‡40,ÔÈBÁ ÈaÓ ‡l‡ , ≈≈ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ∆»ƒ¿≈ƒ
ÔÈLBi‰ 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.ebiL „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"

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 ÔÈÎBÓe . »ƒ»¿∆∆∆¿ƒ»«¿»»¿ƒƒ¿

‰ÊÎ‰ ‡Ïa Ô˙eÒÎe ˙Ba‰47ÔBÊÓÏ ÔÈÎBnL C„k , «»¿»¿…«¿»»¿∆∆∆¿ƒƒ¿
ÈÙÏ dÏ ÔÈ˜ÒBt ‰M‡‰L ‡l‡ .d˙eÒÎe ‰ÓÏ‡‰»«¿»»¿»∆»∆»ƒ»¿ƒ»¿ƒ

ÏÚa‰ „BÎe d„Bk48c 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  שאי ֿאפשר 47)למעלה א. פז, כתובות

מכירה  - הכרזה ההכרזה. ימי  תום עד מזונותיהן לעכב 
פי "ב  לעיל ראה מקומות, בהרבה למעלה ומבוארת פומבית,

לפי48)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 אף ֿעלֿפי 

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 ÔÈLBÈ 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 Ìkc 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 eLÈÈ Ï‡ B‡ ,ÂÈÒÎpÓ B˙ÓÏ‡ ÔBfzƒ«¿¿»ƒ¿»»«ƒ¿»»¿À«

Ôn‡52ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ BÏ53‰zÓa ÂÈÒÎ Ïk Ô˙ . ƒ»≈¿ƒ»«»¿»»¿«»»
ÌÈÁ‡Ï54ÚÓ 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 ÌÈLBÈ ÂÈe ,ÂÈÒÎpÓ ˙BBf ÂÈ˙Be 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'

מדברי59)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
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קלח               
         

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‰ÓÈ‰ ˙a Ï‡ .62‰iM‰ ˙e63˙e ¿¬»««¿»»««¿ƒ»«

‰Òe‡‰64‰Òe‡‰ ˙e65Á‡ ˙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
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 ,bzL „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 ‰ˆB69. ∆∆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‡ ‰Lb˙ B‡71, ƒ»««≈¬»ƒ¿»¿»ƒ¿«¿¿»
˙ÓBL ‡È‰ elÙ‡72‰È‡ ˙ÈÏ ‰ÊÁÂ ÏÈ‡B‰  ÌÈ ¬ƒƒ∆∆»»ƒ¿»¿»¿≈»ƒ»

„Ú ‰È‡ ÈÒÎpÓ ˙Bf BÊ È‰ ,‰‚a ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…»¿»¬≈ƒ∆ƒƒ¿≈»ƒ»«
Ò‡˙zL „Ú B‡ bzL73. ∆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 
כסף ֿמשנה). (ועי ' אביה מנכסי  ניזונת אינה - נתאלמנה

שייבמה.72) ליבם וממתנת (כתובות 73)מצפה שנית
נג:).

.ÊÈÏk ÌÈa‰ eLÈÈ  ˙Be ÌÈa ÁÈp‰Â ˙nL ÈÓƒ∆≈¿ƒƒ«»ƒ»ƒ¿«»ƒ»
ÌÈÒÎp‰74Ì‰È˙BÈÁ‡ ˙‡ ÔÈÊ Ì‰Â ,75B‡ ebiL „Ú «¿»ƒ¿≈»ƒ∆«¿≈∆«∆ƒ¿¿

ÌÈÒÎ ÁÈp‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .eÒ‡˙iL „Ú«∆ƒ¿»¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒƒ«¿»ƒ
„Ú ˙Á‡k ˙Ba‰Â ÌÈa‰ Ì‰Ó eBfiL LÙ‡L∆∆¿»∆ƒ≈∆«»ƒ¿«»¿«««
.ÔÈaÓ ÌÈÒÎ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ el‡Â .˙Ba‰ ebiL∆ƒ¿¿«»¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿Àƒ
 ‰fÓ ˙BÁt ‡l‡ ÁÈp‰L ÌÈÒÎpa ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈«¿»ƒ∆ƒƒ«∆»»ƒ∆

ebiL „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‡ ebiL „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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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‰ eB‰79. «¿ƒ

ה"ז.78) פט "ז, לעיל ברי "ף 79)ראה דעתם הובאה
ט '. פרק  תחילת לבבאֿבתרא

.ËÈÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰Â ,Ú˜˜ ÁÈp‰80eËÚÓ˙Â , ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ¿Àƒ¿ƒ¿«¬
Ôk Á‡81ÌÈLBÈ Ô‰a eÎÊ k 82ÔÈËÚeÓ eÈ‰ . ««≈¿»»»∆¿ƒ»»ƒ

ÔÈLBÈ ÌÈa‰  Ck Á‡ ea˙Â ,‰˙ÈÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒ»¿ƒ¿«««»«»ƒ¿ƒ
Ô˙B‡83eÎÓe ÌÈa‰ eÓ„˜ Ì‡ ,ea˙ ‡Ï elÙ‡Â . »«¬ƒ…ƒ¿«ƒ»¿«»ƒ»¿

Ìi˜ ÔÎÓ  ÔÈËÚeÓ ÌÈÒÎ84. ¿»ƒ»ƒƒ¿»«»
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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 ÔÈaÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰85‰˙‰L B‡ ,BÁ »«¿»ƒ¿Àƒ¿≈»»∆ƒ¿»
BzL‡ ÌÚ86dza ˙‡ ÔeÊiL87‡ÏÂ BÁ‰ ÔÈ‡  ƒƒ¿∆»∆ƒ»≈«¿…

ÌÈÒÎpa ÔÈËÚÓÓ BzL‡ ˙a ˙BBÊÓ88eLÈÈ ‡l‡ ; ¿«ƒ¿¿«¬ƒ«¿»ƒ∆»ƒ¿
˙L‡ ˙a eeÊÈÂ ,BBÁ BÁ ÏÚÏ ezÈÂ ,Ïk‰ ÌÈa‰«»ƒ«…¿ƒ¿¿««¿»«≈∆
ebiL „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∆

ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ Ï‡Lz ˙a‰Â90˙BBÊnL ,ÓB‡ È‡ ÔÎÂ . ¿««ƒ¿«««¿»ƒ¿≈¬ƒ≈∆¿
Bn‡ ˙a˙k ˙‡ Ôa‰ ˙MÈÏ ÔÈÓ„B˜ ˙a‰91‰˙nL ««¿ƒƒÀ««≈∆¿À«ƒ∆≈»

‡ ÈiÁa.‰a˙k‰ È‡zÓ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÂÈ ¿«≈»ƒ¿««ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈«¿À»
‰Bz ÏL ‰MÈ ˙Ác Ì‡ :ÌÈc‰ ÓÁÂ Ï˜Â92 ¿«»…∆«¿»ƒƒƒ««¿À»∆»

˙a‰ ˙BBÊÓ ÈtÓ93‡È‰L ,‰a˙k‰ ˙MÈ ‰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
 ֿ (מגיד 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 ebiL „Ú ˙BpËw‰ eBfÈ :ÌÈÓB‡ 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'תשע"ט  כסלו  ז' חמישי יום 

   1 
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 BzÏ ËÚÓ ÂÈÒÎpÓ Ì„‡ ÔziL ,ÌÈÓÎÁ eeƒ̂¬»ƒ∆ƒ≈»»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿≈
‰Òt ‡˜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 ÈÚ3ÌÈc ‰na .e‡aL BÓk , »ƒ∆¿ƒ¿»≈¿∆≈«¿«∆¿»ƒ

 ÈLÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÈÚ ‡‰ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿∆»»»»»ƒ¬»ƒ»»»ƒ
BLÚ 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 

.‰nÚ ‰pÒÈÎiLÂ ÌeÏk dÏ ÔÈ‡L ÏÚa‰ ÏÚ Lt≈≈««««∆≈»¿¿∆«¿ƒ∆»¬À»
È˙ÈÏ ‡BzLk :ÏÚa‰ Ó‡È ‡ÏÂ .ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ ≈»¿¿……««««¿∆»¿≈ƒ

.‰È‡ ˙Èa ‡È‰Â ‰pqÎÓ ‡l‡ ,‰pqÎ‡¬«∆»∆»¿«∆»¿ƒ¿≈»ƒ»

.‚‰È‰ ‰nk BzÚc ÔÈ„ÓB‡  ˙a ÁÈp‰Â ˙nL ‡‰»»∆≈¿ƒƒ««¿ƒ«¿«»»»
dÏ ÔÈ˙BÂ ‰ÒÙÏ dÏ ÔzÏ BaÏa5ÔÈÚ„BÈ ÔÈpÓe . ¿ƒƒ≈»¿«¿»»¿¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ

.B„BÎe BzÓe B‡OÓe ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚÓ ?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˙ÒÙÏ 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 ‡BzL Ïk  ˙Ba ˙Ba ÁÈp‰9ÔÈ˙B , ƒƒ«»«…∆»¿ƒ»≈¿ƒ
‰iMM ‰Ó eOÚ  ‰ÈÁ‡lLÂ .ÌÈÒÎp‰ eOÚ dÏ»ƒ«¿»ƒ¿∆¿«¬∆»ƒ«∆ƒ¿»
.‰iL ‰iMM ‰Ó eOÚ  ‰ÈÁ‡ ÏLÂ .‰BL‡ƒ»¿∆«¬∆»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 ÌÈeOÚ‰ Ïk ˙B˜ÏBÁÂ ˙BÊBÁÂ ,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‡ ‰ÒÙÏ ‡e‰L ‰Ê eOÚƒ∆∆¿«¿»»≈ƒ¿»≈¿À»
(ÌÈBL‡‰) ÌÈÓÎÁ ˙wz ÈÙÏ elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ«»«¬»ƒ»ƒƒ

Ú˜w‰ ÔÓ ‡l‡ ˙ÏËB dÈ‡ ,ÌÈBÁ‡Â11dÏ LÈÂ .12 ¿«¬ƒ≈»∆∆∆»ƒ««¿«¿≈»
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Ú˜w‰ ˙eÈÎOÓ ‰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 ÏÚk ‰Ê eOÚa ˙a‰««¿ƒ∆¿««∆«ƒƒ¿ƒ»
e˙Ó Ì‡Â .‰ÚeL ‡Ïa ˙ÈBÈa‰ ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB∆∆ƒ«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈
˙ÈeafÓ Ì‰Èa ÔÓ B˙B‡ ˙ÏËB  ÔÈÁ‡‰»«ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒƒƒ

‰ÚeLe15,ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ˙ÚÙ ‡È‰ È‰L ; ƒ¿»∆¬≈ƒƒ¿««ƒƒ¿≈¿ƒ
˙ÈeafÓ ‡l‡ ÚtÈ ‡Ï  ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ÚtÏ ‡a‰Â¿«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒƒƒ

iL BÓk ,‰ÚeLe.‰‡ÂÏ‰ ˙BÎÏ‰a ‡a˙ ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»»

כלום.15) הנכסים מן נטלה שלא

.Ê˙a‰  Ì‰È‡ Ú˜˜ ekLÓ B‡ eÎnL ÌÈÁ‡‰Â¿»«ƒ∆»¿ƒ¿¿«¿«¬ƒ∆««
d˙Òt ˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙ÙBË16Ïk ÌÈÙBhL C„k , ∆∆ƒ«»«¿»»»¿∆∆∆¿ƒ»

˙BÁB˜l‰ ÔÓ ˙BBÁ ÈÏÚa17˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk , «¬≈ƒ«»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
.‰‡ÂÏ‰«¿»»

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 ‰Òt 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 ,ÔÂ ˙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 eÒÙz 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‡‰ ‰Òt LBÈ ÏÚa‰24È‰L ; «««≈«¿»»»¿»¿ƒ»≈»∆¬≈

.Ô‰Ó ˙Bf ‡‰zL ‰ÓÏ‡‰ ˙˜ÊÁa Ôlk ÌÈÒÎp‰«¿»ƒÀ»¿∆¿«»«¿»»∆¿≈ƒ∆≈∆

מתנאי23) 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‡‰ ‰Òt 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˙Òt ‰„a‡  d˙Òt ‰Úz ‡ÏÂ31‰˙ÁÓ Ì‡Â . ¿…»¿»«¿»»»ƒ¿»«¿»»»¿ƒƒ¬»

‰È‡eO ˙Úa32Ïk dÏ Èe‡‰ ˙‡ ‰‡ÈˆBÓ BÊ È‰  ¿≈ƒ∆»¬≈ƒ»∆»»»»
‰‚aL ÔÈa ,‰È‡ ˙Èa d„BÚÂ ‰‚a .‰ˆzL 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˙Òt ‰Ú˙ ‡ÏÂ ‰˜˙LÂ ,e‡aL∆≈«¿¿»¿»¿…»¿»«¿»»»»¿»
d˙B‡ eÊÂ ‰È˙BBÊÓ ÌÈÁ‡‰ e˜ÒÙ ‡Ï ;d˙Òt«¿»»»…»¿»«ƒ¿∆»¿»»

‚aa33d˙Òt ‰„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 ,ÔÈiÁ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ d˙B‡ ÔÈÊ»ƒ»««ƒ∆≈»«»ƒ¿ƒ¬«ƒ…

˙‡O34d˙Òt ‰Úz ‡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˙ÒÙÏ ˙BÚÓ CÎÂ Ck BzÏ ˙˙Ï ‰evL ÈÓƒ∆ƒ»»≈¿ƒ»¿»»¿«¿»»»
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קמי                
         

‰È‰L ÔÈa ÚÓ ÈÎL ‰È‰L ÔÈa ,Ú˜˜ Ô‰a ÁwÏƒ«»∆«¿«≈∆»»¿ƒ¿«≈∆»»
LÈÏM‰ „Èa ˙BÚn‰ È‰Â ,˙ÓÂ ,‡Èa36‰Ó‡Â , »ƒ»≈«¬≈«»¿««»ƒ¿»¿»

Ô‰a ‰OÚÈ ‰ˆiM ‰Ó Ïk ,ÈÏÚÏ 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 עלייוציא בעלי 
כאשר  שדה לי  יקנה והוא לו, אותן תנו לעצמו, יעכבן שלא

לה. שומעין אין - ארצה,

    1 
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

.‡dÏÚÏ ‰È„È ‰OÚÓe ‰M‡‰ ˙‡ÈˆÓ2‡È‰ ‰Óe . ¿ƒ«»ƒ»«¬≈»∆»¿«¿»«ƒ
‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰ ?BÏ ‰OBÚ3ÔkcL 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‰ Ïk5Óv‰ »«¿»»≈≈»∆»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»«¿«≈¿»∆»»

שהרי2) 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].
 ֿ (מגיד 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 ‰ÏhÏ ˙LBÈ dÈ‡  ˙BÁÙL ‰nk »«»¿»≈»∆∆¿«»»¿…
‰nÊ È„ÈÏ ‰‡ÈÓ ‰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 ‰‡ÈÓ ‰Ïha‰L ,‰a˙k ÔzÈÂ ‡ÈˆBÈ17ÔÎÂ . ƒ¿ƒ≈¿À»∆««»»¿ƒ»ƒ≈ƒ»¿≈

˙‚ÊBÓe ,ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt dÏÚÏ ˙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

כדי19)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 dÏÚÏ ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÁ‡ ˙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¿∆
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קמב               
         

ÌÈiÚÏ ‰ÈeˆÓ ˙t‰23.ÔÈÏÈLz‰ ˙‡ ˙ÏMÓe . ««¿»«¬ƒƒ¿«∆∆∆««¿ƒƒ
da ˙‡ ‰˜ÈÓe .ÌÈ„‚a‰ ˙‡ ˙ÒaÎÓe24Ôz ˙˙BÂ . ¿«∆∆∆«¿»ƒ¿ƒ»∆¿»¿∆∆∆∆

B˜a ÈÙÏ ‡Ï Ï‡ ,BzÓ‰a ÈÙÏ25„ˆÈk .˙ÁËÓe . ƒ¿≈¿∆¿¬»…ƒ¿≈¿»«¿∆∆≈«
ÌÈÁa ˙LBÈ ?˙ÁËÓ26˙nLÓe27dÈ‡Â ,ÁÓw‰ «¿∆∆∆∆»≈«ƒ¿«∆∆«∆«¿≈»

˙ÁBË28‰Ó‰a‰ Á‡ ˙nÁÓ B‡ .29‡lL È„k , ∆∆¿«∆∆«««¿≈»¿≈∆…
„È ÏL ÌÈÁa ÔÁËÏ Ôk„ ‰È‰ Ì‡Â .ÌÈÁ‰ eÏËÈƒ¿¿»≈«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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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¿»««≈»«¿∆∆¿…
˙ÒaÎÓ ‡ÏÂ ,‰ÙB‡32ÈÙÏ Ôz ˙˙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 ,˙ÏMÓ34B˙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 ˙ˆÁBÂ ,‰ÂBË :˙BÎ‡ÏÓ LÓÁ  dÏÚÏ¿«¿»»≈¿»»¿∆∆»»»»
,‰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 ,˙ÏMÓe ,˙ÁËÓ :˙BÎ‡ÏÓ¿»«¿∆∆¿«∆∆¿»¿«∆∆

.B˙Ó‰a ÈÙÏ Ôz ˙˙BÂ ,‰˜ÈÓe¿ƒ»¿∆∆∆∆ƒ¿≈¿∆¿

עשירה.35) בין עניה שפחה.36)בין להן כשיש

.Á‰OBÚ ‰c  dÏÚÏ ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»»
˙ˆÁ‰Â ,‰hn‰ ˙Úv‰Â ,ÒBk‰ ˙‚ÈÊnÓ ıeÁ .dÏÚÏ¿«¿»ƒ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿«¿»«

ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt37‡È ‡nL e‰‰ ÌeMÓ ‰Ê‚ . »»»»¿«¿»¿≈»ƒƒ¿∆»»…
ÂÈÙa ‡lL ‰c ‡È‰Lk B˙hÓ ˙ÚvÓ CÎÈÙÏ .ÏÚÏƒ¿…¿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

ËBL42˙ÓB‡ ‡È‰Â ,‰OBÚ dÈ‡L ‡e‰ ÔÚË . «»«∆≈»»¿ƒ∆∆
Ô‰ÈÈa ‰M‡ ÔÈÈLBÓ  ˙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). (כסף ֿמשנה
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 ואף ֿעלֿפי 
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¿«»∆¡…≈∆¡…

dËa dÏ LiL ‰Â‡z‰ ÈÏÁ ÈtÓ ˙BÁ‡ ˙BÏÎ‡Ó«¬»¬≈ƒ¿≈√ƒ««¬»∆≈»¿ƒ¿»
dlMÓ ˙ÏÎB‡ BÊ È‰ 46ÔÈ‡Â .‰ˆzM ‰Ó Ïk ¬≈∆∆ƒ∆»»«∆ƒ¿∆¿≈

B‡ È‡cÓ ˙BÈ ÏÎ‡z Ì‡L ,ÓBÏÂ kÚÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰«««»¿«≈¿«∆ƒ…«≈ƒ«
„Ïe‰ ˙eÓÈ  ÌÈÚ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÎ‡z47ÚvL ÈtÓ , …««¬»ƒ»ƒ»«»»ƒ¿≈∆««

Ì„B˜ dÙeb48. »≈
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קמג                
         

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 יוסי48)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 dzÁ Ôa ˜È‰Ï ‰M‡‰ ‰˙ˆL∆»¿»»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 ÌÈOÚÂ ‰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¿«≈
;dÏ ÔÈÚÓBL ,˙BÁÙL ‰nk dÏ LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»«»¿»¿ƒ»

daÓ LÙÏ dÏ ‡e‰ ÚvL53. ∆««»ƒ¿ƒ¿»

ואי51) 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¿»»¿≈

‰ÚeLÏ 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‡  ‰Lb˙pL ‰M‡‰57. »ƒ»∆ƒ¿»¿»≈ƒ»¿»ƒ
‡Ï Ì‡Â ,B˙˜ÈÓe dÎO dÏ Ô˙B  ‰˙ˆ Ì‡ :‡l‡∆»ƒ»¿»≈»¿»»¿ƒ»¿ƒ…
‰na .Ba ÏtËÓ ‡e‰Â Ba ˙‡ BÏ ˙˙B  ‰˙ˆ»¿»∆∆∆¿¿¿«≈«∆
;dÈk‰L „Ú B˙B‡ ‰˜È‰ ‡lL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ∆…≈ƒ»«∆ƒƒ»
ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡  ‡ÓBÒ ‡e‰ elÙ‡Â ,dÈk‰ Ì‡ Ï‡¬»ƒƒƒ»«¬ƒ≈≈«¿ƒƒ

„Ïe‰ ˙kÒ ÈtÓ ,Bn‡Ó B˙B‡58d˙B‡ ÔÈÙBk ‡l‡ , ≈ƒƒ¿≈«»««»»∆»ƒ»
L„Á ÌÈOÚÂ ‰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‡ ‰Leb‰60‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ «¿»≈»¿««ƒ∆ƒ
ÌÈc dÎO ÏÚ ˙BÈ dÏ Ô˙B Ï‡ ,da ˙‡ ‰˜ÈÓ¿ƒ»∆¿»¬»≈»≈«¿»»¿»ƒ
‰ÎÈÒÂ ‰˜LÓe ÏÎ‡Óe ˙eÒkÓ Ô‰Ï CÈˆ 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‡ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡  dÏˆ‡ da¿»∆¿»≈«¿ƒƒƒ∆»«∆ƒ¿∆
˙BeÓb 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
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קמד               
         

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∆
BÁk 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 ÌÈÎÊ „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
לקהל, להשליכו או לאביו למסרו רוצה היא לפיכך אחרים,
וממונה. עשרה כפי  בהחזקתו, חייבת שהיא ודאי  זה אבל

    1 
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‡ ˙MÈa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ÏÚa‰2È˙ÓÈ‡Óe . «««≈¿»»»ƒÀ«ƒ¿≈≈»«
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,‡‰ ˙eLÓ ‡ˆzMÓ ?d˙MÈa ‰kÊÈƒ¿∆ƒÀ»»ƒ∆≈≈≈¿»»¿««ƒ

‰tÁÏ ‰ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL3˙eLa ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ . ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»¿À»ƒ¿«¬≈ƒ¿
.‰pLÈÈ  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

.dÏÚÏ ‰È‡ dÒÓe ,‰Ò‡˙pL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆ƒ¿»¿»¿»»»ƒ»¿«¿»
dÏÚÏ ‡‰ ÈÁeÏL ‰eÒÓ B‡ ,dÏÚa ÈÁeÏLÏ B‡ƒ¿≈«¿»¿»»¿≈»»¿«¿»

ÂÈÁeÏLÏ B‡4 ‰tÁÏ ÒkzL Ì„˜ Cca ‰˙Óe , ƒ¿»≈»«∆∆…∆∆ƒ»≈¿À»
d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡5dÏÚa ,‰È‡ ˙Èa ÔÈ„Ú ««ƒ∆¿À»»¬«ƒ¿≈»ƒ»«¿»

dLBÈ6ÌÚ ‡‰ ÈÁeÏL B‡ ‡‰ CÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿≈ƒ»«»»¿≈»»ƒ
dnÚ „ÁÈ˙Â ˆÁÏ Cca dÏÚa dnÚ ÒÎÂ ,ÏÚa‰«««¿ƒ¿«ƒ»«¿»«∆∆¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ»
dÏÚa ‰pLÈÈ ‰Ê È‰  ‰˙Óe ,ÔÈ‡eO ÌLÏ ÌL7. »¿≈ƒƒ≈»¬≈∆ƒ»∆»«¿»

,dÏÚa ˙ÈÏ 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„ ÈBÚ ÔÈlL∆»ƒ¿≈¿»ƒ¿À¿»∆»ƒ¿»»
,ÔÈ‡eO ÌLÏ dnÚ „ÁÈ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,dnÚ ÂÈÁeÏL¿»ƒ»«¬«ƒ…ƒ¿«≈ƒ»¿≈ƒƒ

‰È‡ ‰pLÈÈ  ‰˙Ó Ì‡8d˙a˙kL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ≈»ƒ»∆»»ƒ»««ƒ∆¿À»»
.dÏÚa ˙Èa¿≈«¿»

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 ˙ÈÏ ‰È‡ ˙ÈaÓ dÓˆÚa ‡È‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»ƒ¿«¿»ƒ≈»ƒ»¿≈«¿»¿≈
ÔÈ‡  Cca ‰˙Óe ,ÂÈÁeÏL ‡ÏÂ dÏÚa ‡Ï dnÚƒ»…«¿»¿…¿»≈»«∆∆≈

d˙B‡ LBÈ 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‰pLÈÈ  ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,14ÔÎÂ . »ƒƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¿≈

‰pËw‰ ˙‡ ‡OBp‰15‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ , «≈∆«¿«»««ƒ∆≈ƒ∆»
ÌÈeÓb ÔÈLec˜16‰pLÈÈ  ÂÈzÁz ‰˙Ó Ì‡ ,17Ï‡ . ƒƒ¿ƒƒ≈»«¿»ƒ»∆»¬»

.‰pLÈÈ ‡Ï  ‰˙Ó Ì‡ ,˙LÁ ‡OpL Áwt‰«ƒ≈«∆»»≈∆∆ƒ≈»…ƒ»∆»
‰pLÈÈ  ‰˙Óe ˙Áwt ‡OpL LÁ‰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
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קמה                
         

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
dLBÈ 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‰ eB‰«¿ƒ∆»ƒ»∆»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÔÈ‡  ‰pLÈÈ ‡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
(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 -

.ÊÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ÔÈa ,‰M‡Ï LiL ÌÈÒÎ Ïk28ÔÈa »¿»ƒ∆≈»ƒ»≈ƒ¿≈…«¿∆≈
‚BÏÓ ÈÒÎ29Ì‡Â .‰ÈiÁa Ô‰È˙Bt Ïk ÏÎB‡ ÏÚa‰  ƒ¿≈¿«««≈»≈≈∆¿«∆»¿ƒ

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ïk‰ dÏÚa LBÈ  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 ˙Bt‰ ‡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 ÔÈÊÁÓ  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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na35; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ«««

Ú„È ‡ÏÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ÌÈÒÎ dÏ eÏÙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¿»¿»ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿…»«
Ìi˜ dÎÓ  Ô˙B‡ ‰ÎÓe ,ÏÚa‰ Ô‰a36‰Òe‡ ÔÎÂ . »∆«««»¿»»ƒ¿»«»¿≈¬»
Ìi˜ dÎÓ  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

.ËB˜ ÔÈa ,Á‡Ï ‰ÈÒÎ Ïk ‰˙kL ‰M‡‰38ÔÈa »ƒ»∆»¿»»¿»∆»¿«≈≈»≈
‡OpzL Ì„˜ ,˜BÁ39‰Lb˙ 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˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡ , «»»≈«««≈≈≈∆¿ƒ≈»¿«»

‡OpzL Ì„˜ Ô˙B‡ ‰˙ È‰L ;ÔLBÈ 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‡ ˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡  ‰ˆzL∆ƒ¿∆≈«««≈≈»««»»¿ƒ

dLBÈ 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.

.ÈÌÈ ˙ÓBL45dÏ LÈ46ÌÈÒÎ ‰zÓa ÔzÏÂ kÓÏ ∆∆»»≈»ƒ¿…¿ƒ≈¿«»»¿»ƒ
ÌÈ ˙ÓBL ‡È‰Lk dÏ eÏÙpL47,˙Bt ÌiÏ ÔÈ‡Â . ∆»¿»¿∆ƒ∆∆»»¿≈«»»≈

ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎa elÙ‡48„Ú ,ÂÈÁ‡Ï ‰ÒÈÎ‰L ¬ƒ¿ƒ¿≈…«¿∆∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ«
ÌÈ ˙ÓBL ‡È‰Lk ‰˙Ó .ÒÎiL49‰È‡Ó ‰ÈLBÈ  ∆ƒ¿…≈»¿∆ƒ∆∆»»¿∆»≈»ƒ»

dlL ‚BÏÓ ÈÒÎa ÔÈLBÈ50ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ51, ¿ƒ¿ƒ¿≈¿∆»«¬ƒƒ¿≈…«¿∆
d˙a˙k ÌÈLBÈ ÏÚa‰ ÈLBÈÂ52Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ ¿¿≈«««¿ƒ¿À»»«¬ƒƒ¿≈…

ÏÊa53d˙e˜a ÔÈiÁ ÏÚa‰ ÈLBÈÂ .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,

נכסי48)עח .). בפירות כלום לו שאין לומר צורך ואין
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קמו               
         

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  ÌÈ ˙ÓBL55. ∆∆»»¿À»»«»ƒ¿≈«¿»
a kÓÏ ÏBÎÈ Ìi‰ ÔÈ‡ CÎÈÙÏÌ„˜ ÔÈa ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎ ¿ƒ»≈«»»»ƒ¿…¿ƒ¿≈»ƒ≈…∆

˜ÏÁ B‡ ‰zÓ Ô˙ B‡ ÎÓ Ì‡Â .ÌeaÈ Á‡ ÔÈa ÌeaÈƒ≈««ƒ¿ƒ»«»««»»»«
ÌeaÈ Á‡ ÔÈa ÌeaÈ Ì„˜ ÔÈa ,˙n‰ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚƒ∆»¿ƒ¿≈«≈≈…∆ƒ≈««ƒ
el‡ ÌÈÒÎ eiÁ˙ 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 

.ÈÔÈaÁÓ ˙Bt ÂÈÁ‡ ÁÈp‰Â BzÓÈ ˙‡ Òk»«∆¿ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ≈¿À»ƒ
Ú˜wÏ57ÏÎB‡ Ìi‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈÂ ,eÎnÈ  ««¿«ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿«»»≈

Ô‰È˙Bt58. ≈≈∆

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 ˙Bt ÁÈp‰ƒƒ«≈¿ƒƒ««¿«¿≈ƒƒƒ«
BÓk Ô‰a LnzLÓe ,ÌÈ ÏL Ïk‰  ÔÈÏËÏhÓe ˙BÚÓ»ƒ«¿¿ƒ«…∆»»ƒ¿«≈»∆¿

‰ˆiLÔÈ‡ 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 ÔÒ‡Ïe ÂÈÁ‡ ÈÒÎpÓ BÚÓÏ BÊ ‰w˙a Ák…«¿«»»¿»¿ƒƒ¿≈»ƒ¿»¿»»»
.Ì‰a ÔzÈÂ ‡OÈ ‡lL BÊ ˙eÈÁ‡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
 ֿ (מגיד קרקע  בדמיהם ולוקחים אותם ומוכרים לכתובתה

משנה).

.„È‰a˙k dÏ ‰˙È‰ ‡lL ‰ÓÈ61‰ÏÁnL B‡ , ¿»»∆…»¿»»¿À»∆»¬»
.BˆÙÁk Ô˙BÂ ÎBÓe ,ÂÈÁ‡ ÈÒÎa ‰ÎÊ  d˙a˙k¿À»»»»¿ƒ¿≈»ƒ≈¿≈¿∆¿
Ïk eÈ‰ÈÂ ,‰‡Ó ‰a˙k dÏ zÎÈ ,BzÓÈ ˙‡ 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  ÌÈÁ‡Ï ÔÈa dÏÚÏ ÔÈa ,ÏÊa Ô‡…̂«¿∆≈¿«¿»≈«¬≈ƒ…»¿»

ÌeÏk63ÔÈa ,BzL‡ ÈÒÎa Ú˜˜ ÎnL ÏÚa ÔÎÂ . ¿¿≈««∆»««¿«¿ƒ¿≈ƒ¿≈
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ‚BÏÓ ÈÒÎ ÔÈa ÏÊa 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 - ֿ 64)מתנתה אף ֿעל 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,
 ֿ ומגיד 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‡ ,ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ ÏL ÔÈÏËÏhÓ ÎÓ»«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿≈…«¿∆««ƒ
È‡M BÈ‡L65kÓÓ BkÓÓ  ÎÓ Ì‡ ,66eÎÓ . ∆≈««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˜ ÔÎÓ  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 כליב '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:

.ÊÈdÏÚÏ ‚BÏÓ ÈÒÎ ‰˙ B‡ ‰ÎnL ‰M‡‰ ÔÎÂ¿≈»ƒ»∆»¿»»¿»ƒ¿≈¿¿«¿»
ÈÒÎa ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ;ÔÈÓi˜ d˙zÓe dkÓÓ ƒ¿»»«¿»»«»ƒ¿≈»¿»«¿ƒ¿≈
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ÈÏÚÏ 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 dÏÚÏ ‰˙ B‡ ‰ÎnL ‰M‡‰ ?„ˆÈk≈«»ƒ»∆»¿»»¿»¿«¿»ƒƒ¿≈
„ÁiL ‰„O B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜˜ ÔÈa ,ÏÊa 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  ‰Bˆa ‰M‡‰ „iÓ ewL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆»ƒ«»ƒ»ƒ¿»∆∆¿»
‰ˆzL ˙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  -
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 ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎƒ¿≈…«¿∆∆»¿∆ƒ¿¿»¬»
‰pnÓ e˜Â ,dÏÚÏ Ì˙B‡ ‰M‡‰75‰‡È  ÌÈ„Úa »ƒ»»¿«¿»¿»ƒ∆»»≈ƒ≈»∆

.ÈÏÚÏ È˙ÈOÚ Áe ˙Á :ÓBÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ,ÈÏƒ∆≈»¿»««««»ƒƒ¿«¿ƒ
dÏ ÔÈ‡L d„iÓ ewL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰»¿»∆∆¿ƒ∆»ƒ»»∆≈»

dÈÊÁ‰L ,˙eÈÁ‡76‚BÏÓ ÈÒÎ el‡ ÌÈÒÎ77È‰L . «¬»∆∆¡ƒ»¿»ƒ≈ƒ¿≈¿∆¬≈
˜ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ ÌeÏk ÏhÏ ‰È‡ ‡ÈÓ ÏÚa‰ ÔÈ‡≈«««≈ƒ¿»»ƒ…¿¿…¿«¬ƒ

ÌlLlÓ d˙ÚÈzÓ Ët‰Ï ‡l‡ ,ÌÈÒÎpa78Ì‡ Ï‡ . «¿»ƒ∆»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈¬»ƒ
‡Ï  ÔÈÓiw‰ ÏÊa Ô‡ˆ ÈÏËÏhÓ ‰zÓ BÏ ‰˙»¿»«»»ƒ«¿¿≈…«¿∆««»ƒ…
È˙ÈOÚ Áe ˙Á :ÓBÏ dÏ LiL ÈtÓ ,‰»̃»ƒ¿≈∆≈»««««»ƒƒ

ÈÏÚÏ79. ¿«¿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˙BÙÏ Ú˜˜ ÎnL ÏÚa80;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï  ««∆»««¿«¿≈…»»¿
eÈ˜˙‰ ‡lL ÈtÓÁÈÂ‰Ï È„k ‡l‡ LÈ‡Ï ˙Bt ƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ≈»ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«

˙Èa‰ ˙‡ˆB‰a81Á˜ÏÂ ˙BÙÏ 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‰ ÏÊa 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‡ ‰MÈa 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 ,eÎnÈ el‡ È‰ ¬≈≈ƒ»¿¿ƒ»«»∆«¿«¿≈

Ô‰È˙Bt88. ≈≈∆

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

.ÎeÏÁL ‰M‡‰ ÔÎÂ89˙BÚn‰ Ïk  ÌÈÁ‡ da ¿≈»ƒ»∆»¿»¬≈ƒ»«»
dÏ ˙˙Ï ˙BÈe‡‰90ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a Á˜lÈ »¿»≈»ƒ»«»∆«¿«¿«««≈

ÏBÁ ˙BÎÏ‰a ‡a˙ÈL BÓk Ô‰È˙Bt91. ≈≈∆¿∆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 ÁL ÈtÓ eÎnÈ93ÌÈ˙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‡ 95ÁL ÈtÓ ,eÎnÈ ‡Ï  ƒƒ¿≈ƒ»…ƒ»¿ƒ¿≈∆«

‰È‡ ˙Èa96,ÌÈˆÚÏ eÎnÈ el‡ È‰  Â‡Ï Ì‡Â ; ≈»ƒ»¿ƒ»¬≈≈ƒ»¿¿≈ƒ
˙Bt 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 ÔÈaÁÓ ˙Bt dÏ eÏÙ»¿»≈¿À»ƒ««¿«¬≈≈∆
ÏÚa98Á˜lÈÂ ,eÎnÈÂ ,dlL  Ú˜w‰ ÔÓ ÔÈLeÏz ; ««¿ƒƒ««¿«∆»¿ƒ»¿¿ƒ»«

Ú˜˜ Ô‰a99˙‡ L‚Ó‰ Ï‡ .˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â , »∆«¿«¿≈≈¬»«¿»≈∆
ÔÈLeb ˙ÚLa Ú˜wÏ ÔÈaÁÓ ˙Bt dÏ eÈ‰Â BzL‡ƒ¿¿»»≈¿À»ƒ««¿«ƒ¿«≈ƒ

dlL el‡ È‰ 100el‡ È‰  ÔÈLeÏz eÈ‰ Ì‡Â ; ¬≈≈∆»¿ƒ»¿ƒ¬≈≈
BlL101. ∆
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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‰ÈÎˆ ÏÎe Ô‰lL ˙BBÊÓa iÁ102,BÏ ÔÈOBÚ Ô‰Â , «»ƒ¿∆»∆¿»»¿≈∆¿≈ƒ

 ‚BÏÓ ˙ÁÙL „ÏÂ :CÎÈÙÏ .Ì‰È˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â¿≈≈≈∆¿ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÏÚaÏ103,dLb Ì‡Â .ÏÚaÏ  ‚BÏÓ ˙Ó‰a „ÏÂ , «««¿«∆¡«¿«««¿ƒ≈¿»

ÈtÓ ‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏhÏÂ ÌÈÓc ÔzÏ ‰M‡‰ ‰˙ˆÂ¿»¿»»ƒ»ƒ≈»ƒ¿ƒ…¿««ƒ¿»ƒ¿≈
dÏ ÔÈÚÓBL  ‰È‡ ˙Èa ÁL104. ∆«≈»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 ,ÏÊa 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 ÁL ÌeMÓ106. ƒ∆«≈»ƒ»¿ƒ»

א.106)ונתייקרו.105) סז, יבמות

.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 ˙Bt107˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ÔÎÂ . ≈¿«»»¿≈«≈«»»¿ƒ»«¿»
‰È˙Bt eÈ‰È ‡l‡ ,‰È˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆«««≈≈∆»∆»ƒ¿≈∆»
‰zÓ ˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡  ‰ˆzM ‰ÓÏ ‰M‡Ï»ƒ»¿«∆ƒ¿∆≈«««≈≈«»»

BÊ108‰‡‰ ˙BËa d˙a˙k ˙ÎBn‰ ÔÎÂ .109Ô˙B‡  ¿≈«∆∆¿À»»¿«¬»»»
Ô‰È˙Bt 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 פירי ֿפירות
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 Èt ‰Ê ÔÈ‡L ;‰M‡Ï ÏÙk‰  ÌÈL¿«ƒ«≈∆»ƒ»∆≈∆¿ƒ∆ƒ¿

ÌÈÓÎÁ111˜Êp‰ Ïk  BzL‡a ÏBÁ‰ .112Úv‰Â ¬»ƒ«≈¿ƒ¿»«∆∆¿«««
‡a˙iL BÓk ,˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,dlL ˙La‰Â¿«∆∆»¿≈«««≈≈¿∆ƒ¿»≈

ÏBÁ ˙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
הגאוני113) 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‡ ˙Bt ÏÎB‡ ÏÚa‰Â ,‰˙˜114eÈ‰ Ì‡Â ; »¿»¿«««≈≈»««¿«¿ƒ»
ÈzÎÓ ‡Ï :ÓB‡ ÏÚa‰L ,‰˙˜ ‡Ï  ÔÈeÓË ˙BÚÓ»¿ƒ…»¿»∆«««≈…»«¿ƒ

‰ÓhL ˙BÚn‰ ˙B‡‰Ï È„k ‡l‡˙BÚn‰ Ô˙B‡Â . ∆»¿≈¿«¿«»∆»¿»¿»«»
˙Bt 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¬≈∆¡∆∆¿≈
ÌÈÁ‰Ï118Á˜lÈÂ .Ôk BÈ‡L c ˙ÚBhL ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ«ƒ∆∆∆»»∆≈≈¿ƒ»«

˙Ó ÏÚ :‰Ó‡ Ì‡Â .˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a»∆«¿«¿≈≈¿ƒ»¿»«¿»
,Ô‰a ˙eL ÈÏÚÏ ‰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˙Bt ÏÎ‡iL ‡e‰ ÏÚa‰120.‰È‡ ‡ÈzL „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
 ֿ (כסף  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 (כסף ֿמשנה בהל"ב  בסמוך וכמבואר

.‡Ï˙ÚaL  ‰zÓa ÈÏ z˙ ‰z‡ :BÏ ‰Ó‡»¿»«»»«»ƒ¿«»»ƒ¿««
ÏÚa‰ dÏ Ô˙pL ˙q‰ ˙ÚeL121ÏÎB‡ BÈ‡Â , ¿«∆≈∆»«»«««¿≈≈

Ô‰È˙Bt122. ≈≈∆
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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‡‰124dÏÚÏ ÈÊÁÈ  ‰˙Ó .125. »ƒ»«¬ƒ»ƒ»≈»«¬ƒ¿«¿»
ÈÊÁÈ  ˙Ó Ì‡Â .„ÚÏ ÈÊÁÈ  „Ú‰ ÔÓ Ïaƒ̃≈ƒ»∆∆«¬ƒ»∆∆¿ƒ≈«¬ƒ

BaÏ261‰Bz ÙÒ Ba BÏ ‰˜È  ÔËw‰ ÔÓ Ïa˜ .127 ¿«ƒ≈ƒ«»»ƒ¿∆≈∆»
˙ÚLa eÓ‡L ÌlÎÂ .Ì‰È˙Bt 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‰ÈLBÈÏ 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
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˙Bt ÏÎ‡Ï∆¡…≈≈∆≈»»»ƒ»«»∆
 CÎÂ Ck ‡l‡ Ô‰a ˙Á˜BÏ ÈÈ‡ :˙ÓB‡ ‡È‰Â¿ƒ∆∆≈ƒ««»∆∆»»»»

tL c ÌÈÁ˜BÏ‰ËeÚÓ B˙‡ÈˆÈÂ ÌÈaÓ ÂÈ˙B130, ¿ƒ»»∆≈»¿Àƒƒƒ»¿»
ÔÈ‡Â .dBˆk ‰È‰L B‡ BBˆk c‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«»»ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈

ÛÈÏÁÓ BÚÊbL „ ‡l‡ ÔÈÁ˜BÏ131Ïk‰ ÏÎ‡È ‡nL , ¿ƒ∆»»»∆ƒ¿«¬ƒ∆»…««…
.„‡ Ôw‰ ‡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

.„ÏdÏÁÏ ÊÚ ‰ÏÚÏ ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰132ÏÁÂ »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¬»≈«¬»»¿»≈
‡l‡ dÏ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÂÈ˙BÙÏ Ï˜„Â d˙f‚Ï¿ƒ»»¿∆∆¿≈»««ƒ∆≈»∆»
‰ÏÎzL „Ú CÏB‰Â ÏÎB‡ ‰Ê È‰ .„Ïa el‡ ˙BÙ≈≈ƒ¿«¬≈∆≈¿≈«∆ƒ¿∆

LÈÓL˙ ÈÏk BÏ ‰ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ôw‰133˙B˙a «∆∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿≈«¿ƒ¿«
ÚÈvÓe LBÏÂ Ô‰a LÓzLÓ ‰Ê È‰ ,‚BÏÓ ÈÒÎƒ¿≈¿¬≈∆ƒ¿«≈»∆¿≈«ƒ«

iÁ BÈ‡  L‚iLÎe .Ôw‰ ‰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‰ eB‰135ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏÊa 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¿»»∆
˙eÈÁ‡ 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„ eÈ˙B‰ Ì‡ ,ÁM‰ ˙‡∆«∆«ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿»∆≈
eÈ‰iL ‰È˙B‰Ó‡Â BzL‡ È„Ú ˙ˆ˜Ó ÛÎÏ ÏÚaÏ«««»…ƒ¿»«¿≈ƒ¿¿«¿∆»∆ƒ¿

˙Á‡ ‰M‡ ˙Èa B˙B‡ ÔÈLnLÓ140ÔÈa ,‡OpL ¿«¿ƒ¿≈ƒ»«∆∆∆»»≈
Ï‡ .ÏÊa 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 
(כסף ֿמשנה). עליה מוטל שימושו שאין בית"

ה'תשע"ט  כסלו  ח' שישי יום 

     1 
באשתו,1) האיש זכויות להפקעת תנאי  דיני  בו נתבאר

פיסוק  הנדונייא, מנהגי  שלה, מלוג בנכסי  הבעל זכויות
אשתו. בת מזון בשידוכין, המעות

.‡ÌÈcÓ ˙eÎÊ ÏhÏ dÏÚa ÏÚ ˙È˙‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿≈««¿»¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÏÚa‰ Ô‰a ‰ÎBfL2dÏ ˙k Ì‡ :3‡ d„BÚÂ‰Òe ∆∆»∆«««ƒ»«»¿»¬»

B„iÓ ˙B˜Ï CÈˆ 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 CÈˆ6. »ƒƒ¿ƒ»

בהן.2) זוכה שהוא ירושתה או נכסיה פירות אכילת כגון
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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 dÎÓ  ‰˙Â ‰ÎÓ Ì‡ƒ»¿»¿»¿»ƒ¿»«¿»»«»¬»≈

d˙eLa Ô‰L ÔÓÊ Ïk Ô‰È˙Bt9B„iÓ e˜ Ì‡Â . ≈≈∆»¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
È‰  ‰ÈÒÎa ÌÈ„e ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡L ‰Òe‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»∆≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»¬≈
˙Bt ‰ÈÒÎa BÏ ÔÈ‡Â ,Ú˜w‰ ÛebÓ BÓˆÚ ˜lÒƒ≈«¿ƒ««¿«¿≈ƒ¿»∆»≈
‰ÏÚ ‡Ï :Ó‡Â BÈ˜ ÏÚ ÚÚ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ¿»«¬ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿»«…»»
Ì‡L ‡l‡ ,‰Ê ÔÈ˜ ÈtÓ ˙Bt ÈÏ ÔÈ‡L ÈzÚ„a¿«¿ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»∆∆»∆ƒ
‡Ïa ‰M‡ ‡OB Ì„‡ ÔÈ‡L ,ÌÈ˜ dÎÓ  ‰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
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 ˙Bt ÏÎ‡È ‡lL ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¬≈∆
˙Bt‰ ˙‡ ÔÈÎBÓ Ï‡ ,Ô‰È˙Bt ÏÎB‡ BÈ‡11, ≈≈≈≈∆¬»¿ƒ∆«≈

ÔÈÁ˜BÏÂ12‡lL ;‰È˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â ,Ú˜˜ Ô‰a ¿¿ƒ»∆«¿«¿≈≈∆»∆…
„Ïa el‡ ÌÈÒÎ ˙BtÓ ‡l‡ BÓˆÚ ˜lÒ13. ƒ≈«¿∆»ƒ≈¿»ƒ≈ƒ¿«

קניין.10) בלא ואפילו הארוסה כורחה.11)עם  בעל
פירותיהם.13)וקונים.12) מפירי  ולא

.„Èt ‡ÏÂ ‰ÈÒÎ ˙Bt ÏÎ‡È ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆……«≈¿»∆»¿…≈≈
,Ú˜˜ Ì‰a ÔÈB˜Â ˙Bt‰ ÔÈÁ˜BÏ  Ô‰È˙Bt≈≈∆¿ƒ«≈¿ƒ»∆«¿«
,‰iL Ú˜˜ Ì‰a ÔÈB˜Â BÊ Ú˜˜ ˙Bt ÔÈÁ˜BÏÂ¿¿ƒ≈«¿«¿ƒ»∆«¿«¿ƒ»

˙Bt Èt Èt Ô‰L el‡ ˙Bt ÏÎB‡ ‡e‰Â14ÔÎÂ . ¿≈≈≈∆≈≈≈≈≈≈¿≈
˙Bt ‡Ï BÏ eÈ‰È ‡lL dnÚ ‰˙iL „Ú ,„ÈÓz c‰«»»»ƒ«∆«¿∆ƒ»∆…ƒ¿…≈
BÏ eÈ‰È ‡Ï Ck Á‡Â .ÌÏBÚÏ „Ú Ô‰È˙BÙ Èt ‡ÏÂ¿…≈≈≈≈∆«¿»¿««»…ƒ¿

.Ïk‰ LÈÈ  ‰˙Ó Ì‡ Ï‡ ,‰ÈiÁa ˙Bt≈¿«∆»¬»ƒ≈»ƒ««…

בלבד,14) פירות מפירי  סילוקו אלא בויתורו הזכיר לא כי 
קיימת. זכותו - הזכיר שלא מה ועל

.‰,‰pLÈÈ ‡Ï ‰Ê È‰  ‰pLÈÈ ‡lL dnÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»∆»¬≈∆…ƒ»∆»
LÈiL dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÈiÁa ˙Bt ÏÎB‡ Ï‡¬»≈≈¿«∆»¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ«
‡Ïa ‰˙Ó Ì‡L dnÚ ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒƒ¿»ƒ»∆ƒ≈»¿…

.Ìi˜ Ïk‰  ‰È‡ ˙ÈÏ ÔÈÒÎ eÊÁÈ ÌÈa»ƒ«¿¿¿»ƒ¿≈»ƒ»«…«»

.ÂÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na15Ì„˜ dnÚ ‰˙‰L ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿»ƒ»…∆
‡lL Ì„‡Ï BÏ ‰‡a‰ ‰ÏÁp‰L ,‡OpzL∆ƒ»≈∆««¬»«»»¿»»∆…

BzÁtLnÓ16‡‰zL Ì„˜ ‰pLÈÈ ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙Ó ƒƒ¿«¿«¿∆»∆»∆…ƒ»∆»…∆∆¿≈
BÏ ‰Èe‡17 ˙‡OpL Á‡ dnÚ ‰˙‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿»¬»ƒƒ¿»ƒ»««∆ƒ»

ÏËa B‡z18e‡aL BÓk ,‰pLÈÈÂ19. ¿»»≈¿ƒ»∆»¿∆≈«¿

יורשה.15) ידי16)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˙Bt ÈÙa ‡ÏÂ ,‰ÈÒÎa ÌÈ„e¿»ƒƒ¿»∆»¿…¿≈≈≈∆»«»¿«∆»
Ì‡ Ï‡ ;ÏÏk ˙Bt ÏÎB‡ BÈ‡ ‰Ê È‰  d˙BÓe¿»¬≈∆≈≈≈¿»¬»ƒ

‰pLÈÈ  ‰˙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‰ ˙Bt ÏÎ‡Â ËÚÓ ‡È ∆ƒ¿«¿»«≈«¿≈≈∆ƒ«¿≈

˙‚Bb ÏÎ‡ elÙ‡Â ,ËÚÓ ˙Bt ÏÎ‡Â22Cc ˙Á‡ ¿»«≈¿««¬ƒ»«¿∆∆««∆∆
„Bk23„Á‡ Èc ÏÎ‡L B‡ ,24C„ ‡lL elÙ‡ »∆»«ƒ»∆»¬ƒ∆…∆∆

‡l‡ ‡ÈˆB‰M ‰nÓ ˙Bta Á˜Ï ‡Ï elÙ‡Â ,„Bk»«¬ƒ…»««≈ƒ«∆ƒ∆»
˙BBÓÊ ÏL ˙Á‡ ‰ÏÈÁ25,‡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˙Bt 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«»
ÁM‰ Ì‡ .‡ÈˆB‰ ‰nk B˙B‡ ÔÈÏ‡BLÂ ,eÁÈaL‰L∆ƒ¿ƒ¿¬ƒ«»ƒƒ«∆«

ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚMÈ  ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ˙È27‰nk »≈««»»ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»
ÏÚ ‰˙È ‰‡ˆB‰‰ Ì‡Â ;‰‡ˆB‰‰ ÏËBÂ ,‡ÈˆB‰ƒ¿≈«»»¿ƒ«»»¿≈»«
,ÁM‰ eÚLk ‡l‡ ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡  ÁM‰«∆«≈ƒ«»»∆»¿ƒ«∆«

.‰ÚeLeƒ¿»

ונשבע ".27) ועומד בזרועו תורה ספר אוחז "הנשבע 

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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
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קני                
         

È„k dÏ ‰˜‰ ‡lL ;BÏËBÂ ÚMiL 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 ˙eLaƒ¿»«

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 ezÎiL∆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 ‡BzLÎe .ÌÚ‰ ÈÙaƒ¿≈»»¿∆»ƒ¿…ƒ¿∆∆»
‰˜Òt Ì‡Â ,˙BÁt zÎÏ e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ .‰‡n‰«≈»¿≈¿∆»¬ƒ¿…»¿ƒ»¿»
ÌÈOÚÂ ‰‡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 ÛËˆÈÂ¿ƒ¿»≈ƒ¿¿»»¿ƒ¿»

.ÈÔÎÂ .‰È„n‰ ‚‰Ók Ô˙BÂ ˙Bk  Ì˙Ò ‡OBp‰«≈¿»≈¿≈¿ƒ¿««¿ƒ»¿≈
.‰È„n‰ ‚‰Ók ˙˙B  ÒÈÎ‰Ï ‰˜ÒtL ‡È‰ƒ∆»¿»¿«¿ƒ∆∆¿ƒ¿««¿ƒ»
d˙a˙ÎaM ‰Ó dÏ ÔÈa‚Ó  d˙a˙k ˙Ba‚Ï ‡BzLÎe¿∆»ƒ¿¿À»»«¿ƒ»«∆ƒ¿À»»
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎe .‰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 ?EÏ Ô˙B ‰z‡ ‰nk :Bze Ba È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ«»«»≈¿ƒ¿»»»
 eLc˜Â e„ÓÚ !CÎÂ Ck ?EzÏ Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ¿«»«»≈¿ƒ¿»»»»¿¿ƒ¿
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,ÌÈc‰ Ô˙B‡ e»̃»«¿»ƒ¿««ƒ∆…»»≈≈∆

.‰ÈÓ‡a ÌÈ˜p‰ ÌÈc‰ Ô‰ el‡Â .ÔÈƒ̃¿»¿≈≈«¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

.„ÈÔÈa ,BzÏ ‡‰ ˜ÒtLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»»¿ƒ≈
ÔÈ‡eOe ,BÏ ‡‰ ˜ÒÙe ,‰ÏB„b ÔÈe ‰pË¿̃«»≈¿»»«»»ƒ¿¿ƒƒ
Óe ,Ba Ïˆ‡ ‰B˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ;ÌÈBL‡ƒƒ∆«¿∆»»¿»≈∆¿≈…
BÏ ‰˜Óe Ób ÌÈBL‡‰ ÔÈ‡eOpa B˙ÁÓOƒ¿»«ƒƒ»ƒƒ»««¿∆
‰˜ÒtL ‰M‡ B‡ B˙BÁ‡Ï ˜ÒtL Á‡ Ï‡ .‰ÈÓ‡a«¬ƒ»¬»»∆»««¬ƒ»∆»¿»
B‡ BÏ ˜ÒtL ‡‰ ÔÎÂ ,ÌÈB˜ ‡L ÔÎÂ dzÏ¿ƒ»¿≈¿»¿ƒ¿≈»»∆»«ƒ¿
„Ú ÌÈc‰ Ô˙B‡ e˜ ‡Ï  ÌÈiL ÔÈ‡eOa BzÏ¿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 :ÌiÏ«»»¿»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 ÈËt B‡ ‡Èe„¿¿»»¿≈ƒ¿≈¬»ƒ»¿»ƒ«
‡ˆÓzL „Ú ˙LBÈ BÊ È‰  d„È ‰ÚÈb‰ ‡ÏÂ dÓˆÚ«¿»¿…ƒƒ»»»¬≈∆∆«∆ƒ¿»

˙eÓzL „Ú B‡ ‰˜ÒtM ‰Ó31ËÙz ‡Ï ‰nÏÂ . «∆»¿»«∆»¿»»…ƒ¿…
˙ecÓa dÓˆÚ32ÏÚa‰  ‰Òe‡ ‡È‰Â ˙„Bn‰L ? «¿»¿«¿∆«∆∆¿ƒ¬»«««

È‡ ‡È‰Â dÒÎÏ ‰ˆBÏÚa‰ 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 ,Ba33ÌÈc ‰na . ∆¬≈∆∆¿…¿…«∆¿»ƒ
dÓˆÚ ÏÚ ‰˜ÒtL ‰pË˜a Ï‡ ;‰ÏB„‚a ?ÌÈeÓ‡¬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 ‰Lb˙ .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˙ÈÏ ‡Bz38ÌB˜nÏ ‰È˙BBÊÓ CÈÏBÓ ‡l‡ , »¿≈ƒ¬»∆»ƒ¿∆»«»
dn‡ ÌL ‡È‰L39e‡ È‰ :Ì‰ÈL eÓ‡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

.ÁÈiÁ ÏÚa‰  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ˙a‰ ˙‡Oƒ≈««¿¿«∆««««»
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‰ÈL dn‡ ÈÏÚe ,‰È˙BBÊÓaƒ¿∆»«¬≈ƒ»¿≈∆»∆»¿∆»≈
Ì‡ :d˙B‡ ÔeÊÏ e˜ÒtL el‡ e˙Ó .˙BBÊÓ ÈÓc dÏ»¿≈¿≈≈∆»¿»»ƒ
BÁ ÏÚk BÊ È‰  ËLa BÓˆÚ iÁL B‡ Ô„iÓ e»̃ƒ»»∆ƒ≈«¿ƒ¿»¬≈¿««

ÌÈ„aÚLÓ‰ Ô‰ÈÒÎpÓ ‰È˙BBÊÓ ˙ÙBËÂ ,ËLa40„Ú ƒ¿»¿∆∆¿∆»ƒƒ¿≈∆«¿À¿»ƒ«
‡ÏÂ ÔÈLecw‰ ˙ÚLa e˜Òt Ì‡Â ;e˜ÒtL ÔÓf‰ ÛBÒ«¿«∆»¿¿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

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



קנב               
         

,˙kÏ ez ‡lL ÌÈc Ì‰ È‰  ÔÈ˜ ÌL ‰È‰»»»ƒ¿»¬≈≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»≈
‰È˙BBÊÓa ˙ÙBË dÈ‡Â41. ¿≈»∆∆ƒ¿∆»

אמה.40) בעלי  ידי  על ללקוחות מנכסים 41)שנמכרו
בעל  מלווה כדין היורשים מן היא גובה אבל משועבדים,

פה.

      1 
(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 ˙BaÏÂ ˙BÙÏ ˙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

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 ÈiÁÓ 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
˙Bt ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  Ì‰ÈÈa ÔÈLÈÙÓe«¿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 מפני9)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‰Ï14wÚ dÏ ÔÈ‡ ,da Èk‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ 15; ¿ƒ»ƒ¿…ƒƒ»≈»ƒ»
‰ˆzL 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 ÔÈÓBb‰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, לידי19)(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‡ :eÓ‡ ‡l‡ ,da Èk‰ƒƒ»∆»»¿≈»ƒ«¿À»¿»

?ÌB˜Ó20da eOÚ ,ÌÈÙBÒ ÈcÓ ‡È‰L ÈtÓ »ƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈¿ƒ»»
˜efÁ21,da Èk‰Â ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ˙Á‡ ‡O Ì‡ Ï‡ . ƒ¬»ƒ»»««≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»

Èk‰ ‡lL ÔÈa da Èk‰ ÔÈa ,‰OÚ ÈiÁÓ ˙Á‡ B‡««≈«»≈¬≈≈ƒƒ»≈∆…ƒƒ
‰ˆ  da Èk‰L ÔÈÂ‡Ï ÈiÁL ;‰a˙k dÏ LÈ  da»≈»¿À»∆«»≈»ƒ∆ƒƒ»»»

ÔeÊÏ22‰OÚ ÈiÁÂ ,ÂÈÒÎa23LÈÂ .Ï˜ Ôeq‡  »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 ˙Bt Ïk ÏÚa‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ26. ƒƒƒ«««»≈∆»«ƒ»¿»∆»

בה.20) הכיר תורה 21)ואפילו דברי  אבל ב . פה, יבמות
חיזוק . צריכים ובכת"י22)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

(כסף ֿמשנה). 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 ˙Bt 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
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קנג                
         

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 ÈÓ31wÚ ‡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 ÈiÁÓ „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 ÈiÁÓ B‡≈«»≈»ƒ¿ƒƒ»¬≈ƒƒ¿¿»»¿»

.ÌÈLp‰«»ƒ

לעצמה.33) אחת כל זה בפרק  שהכניסו 34)הנידונות
א.35)לבעליהן. קא, כתובות

.ÁÔ˙eÈÁ‡a iÁ ,ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎ36,‚BÏÓ ÈÒÎÂ ; ƒ¿≈…«¿∆«»¿«¬»»¿ƒ¿≈¿
ÌlLÏ iÁ BÈ‡Â ,dÏ „‡  „‡L B‡ ‚pM ‰Ó37. «∆ƒ¿«∆»«»«»¿≈«»¿«≈

Ïk :da Èk‰ ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ B‡ ˙ÈBÏÈ‡ ‰˙È‰»¿»«¿ƒ≈«»≈»ƒ¿…ƒƒ»»
Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ˜ÁLpL B‡ ‰Ïa B‡ ‚ B‡ „‡M ‰Ó«∆»«ƒ¿«»»∆ƒ¿«ƒƒ¿≈…
BÏ ‰˙ ‡È‰ È‰L ,ÌlLÏ iÁ ÏÚa‰ ÔÈ‡  ÏÊa«¿∆≈««««»¿«≈∆¬≈ƒ»¿»

BÏˆ‡ Ô˙BÈ‰Ï ˙eL38‚ 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 אף ֿעלֿפי  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¿»∆»≈
ÏÊa Ô‡ˆ ÈÒÎpÓ ÔÈa ‚BÏÓ ÈÒÎpÓ41˙ÏËB ‡l‡ , ƒƒ¿≈¿≈ƒƒ¿≈…«¿∆∆»∆∆
.‰‡ˆBÈÂ dÏ ‡ˆÓp‰«ƒ¿»»¿¿»

לגמרי .40) ואפסו שבלו שהרי41)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

.ÈwÚ ‡Ï ,‰a˙k dÏ ÔÈ‡  dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ÈÓƒ∆ƒ¿»«««¿»≈»¿À»…ƒ»
˙ÙÒBz ‡ÏÂ42‰nÓ c ÏÚa‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿≈ƒƒ≈«««»»ƒ«

CÈˆ ÔÈ‡Â ,dlL ÏÊa 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‰46wÚ ‡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 ÌÈc‰ 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»∆≈»»»«»

CÈˆ ÔÈ‡ .ÌÈeÒ‡ ÌÈc dÏÚa ˙‡ ‰ÏÈÎ‡‰L B‡∆∆¡ƒ»∆«¿»¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ
˙BÏe ÌÈOÓe ÌÈˆ˜L ÓBÏ53ÔÈ‡L ÌÈ„ ‡l‡ , «¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»ƒ∆≈»

ÔÈOÚÓ54:BÏ ‰Ó‡L ÔB‚k ?‰Ê c Ú„eÈ C‡È‰Â . ¿À»ƒ¿≈«ƒ»«»»∆¿∆»¿»
Ô‰k ÈBÏt el‡ ˙Bt55˙ÈBÏt BÊ ‰qÚÂ ,ÈÏ Ìwz ≈≈¿ƒ…≈ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ

˙‡ ÈÏ ‰Ë ÌÎÁ‰ ÈBÏÙe ,d˙ÏÁ ÈÏ ‰LÈÙ‰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 :dÏÚÏ ‰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
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קנד               
         

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 ÌÈc‰ Ô‰ el‡Â .Ï‡OÈ ˙Ba e‚‰pL∆»¬¿ƒ¿»≈¿≈≈«¿»ƒ∆ƒ»¿»
B‡ ˜eMÏ ‰‡ˆBÈ :˙È„e‰È ˙c ÏÚ ‰Ú Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆»¿»««¿ƒ¿»«

ÈBÓÏ58LlÙÓ59„È„ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡Â Úet dL‡Â60 ¿»¿À»¿…»»«¿≈»∆»¿ƒ
.˙ÁtËÓa ‰qÎÓ dÚOL 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‡ «««¿»«∆»∆»¿∆∆∆»«
˙Bˆet‰62ÈÏ ‰È˙BÚBÊ ˙‡Óe ˜eMa ‰ÂBhL B‡ . «¿∆»««¿»¿∆»ƒ¿≈

‰˙È‰L B‡ .ÌÈeÁa‰ ÌÚ ˙˜ÁOÓ ‰˙È‰L B‡ .Ì„‡»»∆»¿»¿«∆∆ƒ««ƒ∆»¿»
‰È˙BÎML „Ú ,dÏÚaÓ Ì ÏB˜a LÈÓLz‰ ˙ÚBz««««¿ƒ¿»ƒ«¿»«∆¿≈∆»
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 ‡ÊÚpÈqa ˙‚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
 ÈBn‰ CB˙a ˆÁÏ ˆÁÓ Úet dL‡a ‰˙ˆÈ»¿»¿…»»«≈»≈¿»≈¿«»
ÏÚ ˙BÚ dÈ‡ ,˙ÁtËÓa ‰qÎÓ dÚOe 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‰‡˙‰ ‰ÎÈˆ  ˙c ÏÚ ˙BÚ‰67ÌÈ„ÚÂ68, »∆∆«»¿ƒ»«¿»»¿≈ƒ

d˙a˙k „ÈÒÙz Ck Á‡Â69dÈÏ 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 ÈzÚ ‡Ï :˙ÓB‡‰ˆ ∆∆…»«¿ƒ¿»…ƒ¿»ƒƒ»»
‡lL ÚMzL 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≈«¿∆»
ÌÈc‰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 ‰ea ˙e„Ú≈¿»ƒ¿≈«¿∆»¿»¿»≈

‡ˆBÈ ÏÎB e‡Â ,dcÏ72˙ÚLa „iÓ eÒÎÂ , ¿«»¿»≈≈¿ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«
‡È‰Â ‰hn‰ ÏÚÓ ˙„ÓBÚ d˙B‡ e‡ˆÓe ,B˙‡ÈˆÈ¿ƒ»»¿»∆∆≈««ƒ»¿ƒ
˜ e‡ˆnL B‡ ,dBÊ‡ ˙‚BÁ B‡ ÌÈÒÎn‰ ˙LBÏ∆∆«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»≈≈¿…
‰‡˙‰ ‰ÎÈˆ 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

(כסף ֿמשנה). 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‡ ˙Bˆet‰ el‡ Ï‡ ;˙BÚev‰ Ï‡OÈ ˙Ba ÏÚ«¿ƒ¿»≈«¿¬»≈«¿≈

d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‡‰z ‡l‡ ,[BÊ] ‰wz Ô‰Ï79. »∆«»»∆»¿≈«»¿≈»¿ƒ»
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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˙BBwÓ B‡ ÂÈ˙BBwÓƒ¿»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¿»¿»«¿¿»»∆
‡BÏ 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¿

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 ' (כסף ֿמשנה, ה"ב  ולוה מלוה מהל' בפי "ד

ה"ט .83)ע ). פכ"ג למעלה בכת"י84)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‡  dBˆa 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‰  ‰Èc ÏÚ«¿»∆»¬≈∆«»¿ƒ»¿≈≈ƒ
ÌÈcÓ „a BzL‡ ˙‡ L‚Ï LÈ‡‰ ˙‡ ÔÈÙBkƒ∆»ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»»ƒ¿»ƒ

ÌÈ„Ú ÈL e‡BiL „Ú ,el‡90BzL‡ ‰˙pfL e„ÈÚÈÂ ≈«∆»¿≈≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ¿
B‡ ÔÈÙBk Ck Á‡Â ,dBˆa 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 .dÏÚÏ ˙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 ,ÔBˆa dÙBqL Ètƒ∆»¿»«¬ƒ»¿»«ƒ
BÊ È‰  BzÎBO È˙ÈÈ‰ È˙B‡ Ò‡ ‡Ï ÈÏÓÏ‡L∆ƒ¿»≈…»«ƒ»ƒƒ«¿¬≈

Ò‡a [‰˙È‰] ‰lÁzÓe ,dLÏ 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‡ ebL ÌÈL94˙BÈeLk Ô‰ È‰ 95, »ƒ∆»¿»ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿
ÌeÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚÏ ˙BzÓe ,˙BÒe‡ Ô‰L96, ∆≈¬À»¿«¬≈∆¿ƒƒƒ

˙BeÒ‡Â ,ÔBˆa el‡ È‰  ÔÓˆÚÓ ÌÈËÒlÏ eÎÏ‰Â¿»¿«ƒ¿ƒ≈«¿»¬≈≈¿»«¬
Ô‰ÈÏÚÏ97,‡e‰ „Á‡ ˙Ò‡p‰ ÔÈ„Â ˙‚‚BM‰ ÔÈ„Â . ¿«¿≈∆¿ƒ«∆∆¿ƒ«∆¡∆∆∆»

.da LÈ Ò‡ „ˆ ‰‚‚M‰L∆«¿»»«…∆≈»

בעליהן.94) מתחת ע "י95)שודדים, במלחמה שנשבו
האויב . לבעליהן.96)חיל שם.97)ללכת כתובות,

.‡Î;Ï‡OÈ dÏÚa ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«¿»ƒ¿»≈
‰eÒ‡  ‰Ò‡pL B‡ ‰‚‚ML Ô‰k ˙L‡ Ï‡¬»≈∆…≈∆»¿»∆∆∆¿»¬»

‰BÊ ˙OÚ È‰L ,dÏÚÏ98eÒ‡ ‡e‰Â ,ÌB˜Ó ÏkÓ ¿«¿»∆¬≈«¬»»ƒ»»¿»
‰‡Èa Èeq‡ ˙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‡ :dÏÚÏ ‰Ó‡L Ô‰k ˙L‡≈∆…≈∆»¿»¿«¿»∆¡«¿ƒ»«¿ƒ
‰ÈÈÚ ‡nL ,‰È„Ï LLBÁ BÈ‡  Á‡Ï ÈzÏÚÂ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈≈ƒ¿»∆»∆»≈∆»

Á‡a ‰˙102BÏ Ó‡L B‡ ,BÏ ˙Ó‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿»¿«≈¿ƒ»¿»∆¡∆∆∆»«
‡ÈˆBÈ  ÂÈc 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 
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.„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 ,ÌÈn‰ 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 eÓb 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  אי ֿאפשר,
בפ "ב  רבינו פסק  וכן כה. (סוטה מת הוא והרי  אשתו". את

ה"ז). סוטה אחרי107)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‡ :dÈÏ 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 ¬≈¬»»»«¿««∆∆≈»≈
‰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 :). פי112)(סוטה על כתובתה להפסידה נאמן אינו כי 
עדים.113)עצמו. כמאה דין בעל ראה 114)הודאת

פא. והערה יז, הלכה למעלה

      1 
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 ?eÓ‡»¿∆……«»»∆…ƒ¿∆«ƒ
ÔÈBÚˆ ÈÈÓa ËM˜˙z ‡lL4‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â , ∆…ƒ¿«≈¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿»

Ô‰a ËM˜˙‰Ï ÌB˜n‰ ÈL Ïk CcL 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∆¿»≈«¿¿…»««««¿∆

‰ˆÂ Ba ÚÓL ‡ÏÂ8‡Ï ,‰a˙k ‡Ïa ‡ˆz BÊ È‰  ¿…»«¿»»¬≈≈≈¿…¿À»…
˙ÙÒBz ‡ÏÂ wÚ9BÏ eÈ‰Â ÈÚa ıÁÓ ‰È‰ ?„ˆÈk . ƒ»¿…∆∆≈«»»∆¿»»ƒ¿»

,el‡ ÔÈÓeÓ ÈzÚ„È ‡Ï :ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ÌÈB¿̃ƒ≈»«…»«¿ƒƒ≈
˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ ;˙qaL ÔÈÓeÓ elÙ‡Â«¬ƒƒ∆«≈∆ƒ¿≈∆≈

‰ˆÂ ÚÓML ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈ˙BB˜a10ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»«¬»»∆»«¿»»¿ƒ≈»
ÔÈÓeÓa ÔÚBË  ÌÈB˜ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ıÁÓ∆¿»∆…»¿ƒ≈¿ƒ

‰tÎÂ .˙qaL11ÌÈÚe„È ÌÈzÚa12‡e‰ È‰  ∆«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒƒ¿ƒ¬≈
ÈÓenÓ13ÏBÎÈ BÈ‡  ÈeÏbaL ÔÈÓeÓa Ï‡ .˙Ò ƒ≈≈∆¬»¿ƒ∆«»≈»

B˙˜ÊÁÂ ,BÏ ÔÈÓB‡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»¿«≈
:ÔÈÓB‡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
Cc ÔÈ‡L ˙BÓB˜Ó Ï‡ .‰f‰ ÔÓfa ÌB„‡ ÈÚ BÓk¿»≈¡«¿««∆¬»¿∆≈∆∆
ıÁnÏ ˙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˙BBwÓƒ¿∆»¬≈∆≈«¿ƒ∆«»
‰B˜ BÏ ‰˙È‰ ‡lLÂ ıÁÓ ÌL ‰È‰ ‡lL ,‡e‰Â¿∆…»»»∆¿»¿∆…»¿»¿»
Cc ÔÈ‡L BÊ ÈÚa ıÁÓ ÌL ‰È‰ Ï‡ ;da ˜cÏƒ¿…»¬»»»»∆¿»¿ƒ∆≈∆∆
‰B˜ BÏ LÈ Ì‡ ,˙Bl‚Ó Ì‰ÈÙe da ˙‡ˆÏ ÌÈLp‰«»ƒ»≈»¿≈∆¿Àƒ≈¿»
‰nÚ d˙B‡ ÔÈ‡B Ïk‰ È‰L ,ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ≈»ƒ¿…∆¬≈«…ƒ»¬À»
,ıÁna Û‡ ‡aÁ˙‰Ïe k˙‰Ï Ôkc Ì‡Â .ıÁna«∆¿»¿ƒ«¿»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈««∆¿»

‰ÏÈla ˙ˆÁB ˙a‰ ‰È‰zLÂ16Ë˜ ˙Èa B‡ıÁna Ô ¿∆ƒ¿∆««∆∆««¿»¿«ƒ»»«∆¿»
ÔÚBË ‰Ê È‰  Ú„ez ‡ÏÂ ‰‡z ‡lL „Ú ,dcÏ¿«»«∆…≈»∆¿…ƒ»«¬≈∆≈
ÌÚË ÏL ÌÈc el‡ ÌÈc‰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
(כסף ֿמשנה). תורה גזרה שכך כיון למקום,

.‚ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜Ó eB‰18ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰fL , ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»¿¬»ƒ
BÈ‡ ,'ÂÈ˙BB˜a ˜„Ba ‡e‰L ÈtÓ'19ÂÈ˙BB˜ ƒ¿≈∆≈ƒ¿»≈¿»

ÈÚa ‚ ‰È‰ elÙ‡Â .ÂÈÚcÈÓ elÙ‡ ‡l‡ ,„Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿À»»«¬ƒ»»»»ƒ
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ÏBÎÈ BÈ‡  ıÁÓ 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 ˜czL ÂÈÚÓ „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 .ÂÈB˜Ï ‡l‡ ,ÏkÏ el‡ ÌÈcÓƒ¿»ƒ≈«…∆»ƒ¿»¿∆≈«¿

.˙BÈa ÂÈB˜ È„Ï ‡l‡ ˙ÎÓBÒ∆∆∆»¿ƒ¿≈¿»¿≈

שם.18) כתובות ברא"ש, דבריהם ובכת"י19)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‡ ,‰ˆÂ 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‰ ˙ÈÏ ‰ÒÎpL Á‡ da e‡ˆÓƒ¿¿»««∆ƒ¿¿»¿≈«««««««
‰È‰Â ,da eÈ‰ ‰Ò‡˙ ‡lL „ÚL ‰È‡ ‡È‰Ï¿»ƒ¿»»∆«∆…ƒ¿»¿»»»¿»»
‰È‡ ˙Èa ‡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¿«¬»»≈

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≈¿»∆¿∆¿»∆»«

‰ˆÂ28. ¿»»

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 LÈbz ‡Ï ‡l‡ ,d˙cÏ¿ƒ»»∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«ƒ»

ÌÈcÚ ÈLa ‡l‡ LnLz ‡Ï BÊ È‰ 30˙˜„BaL , ¬≈…¿«≈∆»ƒ¿≈ƒƒ∆∆∆
LÈÓLz ÈÙÏ „Á‡ :dÓˆÚ Ô‰a31Á‡Ï „Á‡Â , »∆«¿»∆»ƒ¿≈«¿ƒ¿∆»¿««

LÈÓLz32Ba Áp˜nL ,LÈ‡ ÏL „Ú‰ ÔÓ ıeÁ . «¿ƒƒ»≈∆ƒ∆¿«≈«
BÓˆÚ33‰‡Èa Èeq‡ ˙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 ˙Úe ,‰ÏÚÂ 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 .ÔÈLeb ˙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 "ב ֿיג). 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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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  שהרי44)מזלו
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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 ‰ˆ48. »»¿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‰51ÌÈÏk ˙‡Bˆ Ë˜ÏÏ52 «∆≈««…∆∆»«ƒ¿…«¿»ƒ

BwÚÓ ˙LÁ ˆÁÏ B‡53ÔÈÙBk  ˙BBÚ „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.). לפני52)הפך.51)(כתובות הבגדים בה ששורים
- א כה, ובברכות שם). (רש"י  יומיים או יום כיבוסם

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 ,ÔÁk ÏÚa Ô˙B‡ ÔÈLÈÙnL ‡l‡ ,dÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆»∆«¿ƒƒ»¿«»¿»ƒ¿≈

B˙wÓÓ ‡È‰L55È„k ÌÈ„Úa BnÚ L‡ :‰Ó‡ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»≈≈ƒ¿≈ƒ¿≈
‰ÈÏÚ ‡BÈ ‡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 ÌÈÏk ˙‡Bˆ ËwÏÓ B‡¿«≈«¿»ƒ¿«≈»∆»≈¿»¿»
‰ÏBÎÈ  dÏÚa ‰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 ,EÈÏ¿»∆»«ƒ¿»≈

  
          
          
         
        

 

אבל  טוב , בדבר  לסיי כדי  כתב   הסיו שאת  מפרשי יש 
 לעניי בהמש להיות צרי  סיו שהרי  קשה  לכאורה 
בני "וראה  כי  לו  גמורה  בסתירה  הוא  כא אבל , הקוד
על  הרי  מזו , ויתירה  . יבו על־ידי  רק  להיות יכול כו '"
שבני כיו" הגמרא  אומרת ,לבני  בני וראה  הפסוק 
." ויבו חליצה  לידי  אתי  דלא  ישראל, על  שלו  לבני
 כהמש זה  פסוק  מביא  ואי , יבו של עניי אפילו  ששולל
מרמז  זה  שבפסוק  הוא  והביאור כתובה ". וית  יחלו" לדי

בהלכה . די חידוש   " הרמב
לבית־  שבאה  "האשה  כתב : הט"ו ) (פט"ו  שלפנ"ז  בפרקי
יעשו  כו '  האר כל כדר לשמש  יכול אינו  בעלי  ואמרה  די
, שני עשר עוד  עמו  שתשאר לה   ואומרי פשרה ", הדייני
שיעשו  עד  זה ... עמה  ומגלגלי" שנית. תתבע  תלד  לא   וא

פשרה ".
שאינה  שטוענת שלנו  בדי מדוע  השאלה , נשאלת ועפ"ז
עושי ולא  כתובה " וית  יחלו"  אומרי לקבל, יכולה 
יגלגלו  שלא  ולמה  לקבל, יכלה  שמאחיו  ובפרט פשרה ,

. בינתיי מאחיו   ג לקבל תוכל ואולי  עמה 
"וראה  שהביא  בפסוק   " הרמב כוונת שזוהי  לומר, ויש 
יש  כא  שג לחדש  ישראל" על  שלו לבני  בני
לה   שמסבירי על־ידי  ממנו  לקבל לשכנעה  להשתדל
על   שלו"  ובמילא  ,"לבני  בני "וראה  יהיה  שעל־ידי ־זה 

ישראל".
      

(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

איׁשּות.סלקּו הלכ ֹות ְְִִִ

ה'תשע"ט  כסלו  ט ' ש "ק יום 
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קנט                
         

 1 
ושמדברי1) התורה שמן הגירושין עיקרי  בו נתבארו

במחובר, כתיבה גט , של גופו לשמה, כתיבה רצון, סופרים,
הגט . זמן הגט , קריאת עדים,

.‡˙k ‡l‡ ˙Lb˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡2.dÏ ÚÈbiL ≈»ƒ»ƒ¿»∆∆∆»«¿»∆«ƒ«»
Ë‚ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ˙Îe3wÚ Ô‰ ÌÈ„ ‰OÚÂ . ¿»∆«ƒ¿»≈«¬»»¿»ƒ≈ƒ«

LÈ‡‰ L‚È ‡lL (‡ :Ô‰ el‡Â ,‰Bz‰ ÔÓ ÔÈLeb‰«≈ƒƒ«»¿≈≈∆…¿»≈»ƒ
BBˆa ‡l‡4Á‡ „a ‡ÏÂ ˙Îa L‚iLÂ ( .5. ∆»ƒ¿¿∆¿»≈ƒ¿»¿…¿»»«≈

BÈwÓ dÈÒ‰Â dLbL ˙k‰ ÔÈÚ ‰È‰iLÂ (‚6(„ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»∆≈¿»∆¡ƒ»ƒƒ¿»
dÈÏ BÈa ˙Bk‰ c BÈÚ ‰È‰iLÂ7‰È‰iLÂ (‰ . ¿∆ƒ¿∆ƒ¿»»»«≈≈¿≈»¿∆ƒ¿∆

dÓLÏ zÎ8Á‡ ‰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¿≈»¿«
ÔÈLeb11B˙BpL ‡e‰ BÁeÏL B‡ ÏÚa‰ ‰È‰iLÂ (È . ≈ƒ¿∆ƒ¿∆«««¿∆¿

dÏ12ÔÓf‰ ÔB‚k ,ËbaL ÌÈc‰ ‡Le .13˙ÓÈ˙ÁÂ »¿»«¿»ƒ∆«≈¿«¿««¬ƒ«
ÌÈ„Ú‰14ÌÈÙBÒ ÈcÓ 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 

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«»∆∆¡«
˙˙Èk 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¿»≈

BBˆa ‡l‡ L‚Ó BÈ‡L ,„nÏÓ  'ÂÈÈÚa16Ì‡Â . ¿≈»¿«≈∆≈¿»≈∆»ƒ¿¿ƒ
BBˆa ‡lL ‰Lb˙17˙L‚Ó dÈ‡ 18Ï‡ . ƒ¿»¿»∆…ƒ¿≈»¿…∆∆¬»

dBˆa ‡lLÂ dBˆa ˙Lb˙Ó ‰M‡‰19. »ƒ»ƒ¿»∆∆ƒ¿»¿∆…ƒ¿»

משמע ".16) מדעתו - כורחו.17)"ונתן ומי18)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‡ ˙Lb˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ  '˙ÎÂ'20. ¿»«¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆∆»ƒ¿»
dÓLÏ  'dÏ'21BÈa ˙Bk‰ c  '˙e˙Èk ÙÒ' . »ƒ¿»≈∆¿ƒ»»«≈≈

‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â .˙eL ‰ÈÏÚ BÏ ‡MÈ ‡lL ,dÈÏ¿≈»∆…ƒ»≈»∆»¿¿ƒ¬«ƒ…
dÈÏ BÈa ˙Î22.‡a˙iL BÓk ,˙L‚Ó dÈ‡  ƒ¿«≈¿≈»≈»¿…∆∆¿∆ƒ¿»≈

Ô˙piL „Ú ˙Lb˙Ó dÈ‡L ,„nÏÓ  'd„Èa Ô˙Â'¿»«¿»»¿«≈∆≈»ƒ¿»∆∆«∆ƒ»≈

,dˆÁÏ 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‡  ÔÈBÁ ˙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‚ eÓ‚È ‡lL∆…ƒ¿¿≈∆»«∆≈≈ƒ≈∆»

‰ÈLe‚ eÓb d„ÈÏ Ëb ÚÈbnLk26ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ¿∆«ƒ«≈¿»»»¿≈∆»¿««ƒ∆¬«ƒ
,'dÁlLÂ' Ó‡ ‡lL .‡a˙iL BÓk ,B˙Èa ‡È‰ƒ¿≈¿∆ƒ¿»≈∆…∆¡«¿ƒ¿»

B˙ÈaÓ d‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ Lb Ì‡L ‡l‡27ÈÓk ‰Ê È‰  ∆»∆ƒ≈≈¿…ƒ»ƒ≈¬≈∆¿ƒ
B˙Leb ÈÊÁ‰Â LbL28Ëb epnÓ ‰ÎÈˆ 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, ֿ 29)ראוה ובכתב 
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‡ Ôw‰ 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
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ורוצה  בכתיבה טעות אירעה מקצתו שנכתב  לאחר אם
את  תחילה יחתוך קלף  באותו אחר גט  ולהתחיל לחזור

המוטעה. הראשון

.ÊaÁÓa 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.

.Áe˜ ıÈˆÚa Úef‰ ‰ÏÚ‰ ÏÚ Ëb‰ Ïk ˙k38, »«»«≈«∆»∆«»«¿»ƒ»
‰Êb ,ÏeÒt Ëb‰  Blk ıÈˆÚ‰ dÏ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»«»∆»ƒÀ«≈»¿≈»

ÌË˜È ‡nL39ıÈˆÚ ÏL BÒÁ ÏÚ ‡e‰ ˙Bk Ï‡ . ∆»ƒ¿…¬»≈««¿∆»ƒ
dÏ Ô˙BÂ40. ¿≈»

כמחובר.38) ודינו הקרקע  מן יונק  והריהו בתחתיתו,
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?ÔÈLeb ˙B˙a ‡l‡ dÏ B˙B BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈¿»∆»¿«≈ƒ
˙B˙a B˙B‡ ÔziL  d„Èa Ô˙Â ˙˙Èk ÙÒ :Ó‡pL∆∆¡«≈∆¿ƒÀ¿»«¿»»∆ƒ≈¿«
ËL ‡e‰L ˙B˙a dÏ B˙ Ì‡ Ï‡ .˙e˙Èk 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.

.ÈÓ‡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«

ÔÈLeb ˙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 CÈˆ 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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»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 ,BÎÈ 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 ‰ÂÚ 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 ,dÈÏ 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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰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 הכסף ֿמשנה. בעל בידי  שהיה יד
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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„‡ ÈÒÁÓ ÒÁk 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¿≈
,ÌÈÁ‡ ÌÈL ÈÙa ÔÈa ÂÈÏÚ ÔÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡»»≈ƒ«¬ƒ»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¬≈ƒ

‰ÈÒÓ È„Úa ÔÈLeb‰ 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 עדי58)יערער ימותו ואפילו

ידם. חתימת ולזהות להכיר אפשר הרואים 59)החתימה
האשה. לידי  הבעל מידי  ונתינתו הגט  מסירת את

.ÊËdÈÏ 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 ,ÔÈLk 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
העדים. חתימת להכחיש נאמן שאינו גרשתיה, לא לומר

מדבריהם.64)

.ÊÈBÎBzÓ ÂÈ„Ú eÈ‰65ÏeÒt „Á‡ elÙ‡ ,ÔÈÏeÒt »≈»ƒ¿ƒ¬ƒ∆»»
È‰  ÔÈLk 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‰ ˙‡ ˜ÈÁÈ ‰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 ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«≈≈ƒ««»∆»¿…
Û‡ ,ÌÈ„Úa dÏ BÒÓ Ì‡ Ï‡ ;‰ÈÒÓ È„Ú ÌL eÈ‰»»≈≈¿ƒ»¬»ƒ¿»»¿≈ƒ«
ÏÚ Û‡Â BnÚ ÔÈ‡˜ ÔÈ‡Â ‰a‰ ÔÈ˜ÁÓ 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 ÔÈLeb‰«≈ƒ¿≈≈¿ƒ»

נוסח 67) של האחרונה מהשורה העדים חתימת את הרחיק 
שורות.68)הגט . שתי  כשר 69)מלוא הגט  ויהא

כדי70)לכתחילה. לשטר העדים בין הפסק  יהא שלא
השטר. על חתומים שהם לכל ניכר שיהא

.ËÈÔÈÎÈˆ ,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 ÔÈÊBÁ  ‰lÁz¿ƒ»¿ƒ¿¿ƒ««∆¿»»
e‰eÈÊÁ‰Â ,BÁeÏL „Èa B‡ ÏÚa‰ „Èa ‡e‰Â e‰e‡¿̃»¿¿««««¿«¿¿∆¡ƒ

ÔÈÊBÁ  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. ≈≈»≈»»¬≈»≈¿…∆∆

והרי73) להתירה, נאמן אינו כך לאוסרה, נאמן שאינו כשם
מגורשת. ספק  כל כדין תצא, נישאת ואם תינשא, לא זו

.ÎÈÙa ˙BiÁ‰ ÔÈÏ dˆÁÏ 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¿¿
˙BËL B‡ ˙BÊeÊÓ LÏL ÌÈzL ÌL77ÔÈLLBÁ  »¿«ƒ»¿¿»¿ƒ

˜ÙÒ BÊ È‰Â ÌÈaÎÚ e‰eb ˜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 ÌÈÎÈˆ 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 eÈkiL ‡e‰Â .ÌÈÓ˙BÁÂ Ì‰ÈÙa ÌÈ‡B˜¿ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿∆«ƒ¿

Ëb‰78Èp‰ Ì‰Ï ÔÈÓLB  ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ‡ Ì‡Â . «≈¿ƒ≈»¿ƒ«¿…¿ƒ»∆«¿»
Ìi˜˙Ó BÓeM ÔÈ‡L cÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ˜a79Ô‰Â , ¿…¿«≈ƒ»»∆≈ƒƒ¿«≈¿≈

.˙BËL ‡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‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

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‰ÈcÓ Ëba ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡81, ««ƒ∆¬ƒ«»≈ƒ«≈ƒƒ¿≈∆
Ëba Ô‰È˙BÓL ÔÈLÙÓ 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¿≈∆¬≈∆≈»
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קסב               
         

,B˙È˙k ÌB˜Óe Ëba ÔÓÊ zÎiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰ ÔÎÂ¿≈ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ¿…¿««≈¿¿ƒ»
‰Ê˙Â ,B˙B˜ BzL‡ ‰È‰z ‡nL .˙BËM‰ ‡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¿∆¿«¿»«…∆

ÈzLb˙ ˙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˜Ó87Á‡Ó B‡88‰ÏÈla ÌzÁÂ ÌBia zÎpL B‡ , À¿»¿À»∆ƒ¿««¿∆¿«««¿»

ÂÈÁ‡lL89ÔÈÚ‰ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL Èt ÏÚ Û‡ ,90B‡ , ∆¿«¬»««ƒ∆¬ƒ¿»ƒ¿»
‰ÚËÂ ÌÈÏLeÈa Ëb‰ ˙‡ ˙k91Ïk  '„BÏa' ˙ÎÂ »«∆«≈ƒ»«ƒ¿»»¿»«¿»

ÔÈÏeÒt el‡92B˙È˙k ÔÓÊa B eÓzÁiL „Ú ,93 ≈¿ƒ«∆«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
B˙È˙k ÌB˜Óe94. ƒ¿¿ƒ»

תשרי87) 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 
שטרי90)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¿…
ÚeLa :˙k elÙ‡ ,L„Á‰ ÈkÊ‰97Lk  ÈBÏt98. ƒ¿ƒ«…∆¬ƒ»«¿»«¿ƒ»≈

:BÚÓLnL ;Lk  ‰ÈzLb 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‰ ÔÈÏ B‡ ,‰È„n‰ d˙B‡ ˙eÎÏÓ dÈ‡L101B‡ , ∆≈»«¿»«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ
Ba ˙BÓÏ ÌB˜Ó B˙B‡ ÈL‡ Cc Ì‡ :˙Èa‰ ÔaÁÏ¿À¿«««ƒƒ∆∆«¿≈»ƒ¿

Lk ‰Ê È‰ 102È‰  Ba ˙BÓÏ Ôkc ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¬≈∆»≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿¬≈
ÏeÒt ‰Ê103B‡ ÔÈhba ˙BÓÏ Ï‡OÈ Ïk e‚‰ Îe . ∆»¿»»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ
‰ÈˆÈÏ104‡e‰L ÔBc˜Ó ÒBcÒkÏ‡ ˙eÎÏÓÏ B‡ «¿ƒ»¿«¿¬∆¿«¿¿À¿∆

ÔÓÊ B˙B‡ ˙eÎÏÓ ÌLÏ ˙k Ì‡Â .˙BËL 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 eÎˆ‰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 ÌÈÏLeÈa eÈ‰ ?„ˆÈk .ÌB˜n‰ B˙B‡«»≈«»ƒ»«ƒ¿∆»«»∆
Ô‰ È‰Â ÔÒÈ „Ú eÁ‡˙Â ,ÈL˙a ÔÈ„ÓBÚ eÈ‰Â¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¬«ƒ»«¬≈≈
zÎ ÌML „BÏe ÔÒÈpÓ Ëb‰ ÔÓÊ ÔÈ˙Bk  „BÏa¿¿ƒ¿««≈ƒƒ»¿∆»ƒ¿»

˙BËL ‡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:

   1 
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 ˙˙Èk ÙÒ dÏ ˙ÎÂ :‰Bza Ó‡pL ‰Ê∆∆∆¡««»¿»«»≈∆¿ƒÀ¿»«
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קסג                
         

,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‡ ˙Lb˙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

‰ˆiL ˙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
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 ÔÈÈkÓ«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 ;BÁ „ÓÚÓa ‡l‡∆»¿«¬«¬≈∆»ƒ¿…≈¿ƒ¿≈∆

ÂÈÏÚ ‰pÒ‡ÈÂ BÁ12. ¬≈¿««¿∆»»»

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‰ ˙ÚLe13ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙BÂ ÔÈ˙Bk ƒ¿«««»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆≈
ÌÈÈkÓ14ÙBq‰ 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 CÈˆÂ¿»ƒ∆…«««««¿«≈¿…
eÓ˙Á :ÌÈ„ÚÏÂ16ÔÈc ˙Èa BÏ eÓ‡L È‰ .17B‡ ¿»≈ƒ¬…¬≈∆»¿≈ƒ

Le˙k :Ì‰Ï Ó‡Â ,EzL‡Ï Ëb zÎ :ÌÈ18, ¿«ƒƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿»«»∆ƒ¿
ÔÓˆÚ Ô‰ e˙ÎÂ19Lk ‰Ê È‰  Ba eÓ˙ÁÂ20Ï‡ . ¿»¿≈«¿»¿»¿¬≈∆»≈¬»

ÏÚ Û‡ ,eÓ˙ÁÂ ÌÈ„ÚÏÂ ˙ÎÂ ÙBqÏ Ì‰ eÓ‡ Ì‡ƒ»¿≈¿≈¿»«¿¿≈ƒ¿»¿««
BzL‡Ï ‰Ê Ëb Ô˙Â ÊÁÂ ÏÚaÏ e‰e˙e eÊÁL 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 eÓ‡ :‰LÏLÏ B‡ ÌÈLÏ Ó‡»«ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ¿¿≈¿ƒ¿…≈
˙ÎÂ ÙBÒÏ eÓ‡Â ,eÓzÁÈÂ ÌÈ„ÚÏ eÓ‡Â ÈzL‡Ï¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿…¿»¿¿≈¿»«
ÙBÒÏ eÓ‡ :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¿«∆¬…¬≈∆≈»
ÔÈMÈ˙Óe23B˜ ‡e‰L ÈtÓ ,‰a‰ ‰Ê „a ƒ¿«¿ƒ¿»»∆«¿≈ƒ¿≈∆»

ÏËa Ëb ˙BÈ‰Ï24. ƒ¿≈»≈
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קסד               
         

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 (כסף ֿמשנה). ממזר ספק  של דין להם

ה. להלכה בביאורנו

.ÊeaÁa Ó‡pL ÌB˜Ó ÏkL ?ÏËÏ ÏeÒt ÔÈa ‰Óe«≈»¿»≈∆»»∆∆¡«¿ƒ
‰Bz‰ ÔÓ ÏËa ‡e‰ ,ÏËa ‡e‰L Ëba ‰Ê25ÏÎe ; ∆«≈∆»≈»≈ƒ«»¿»

ÌÈÙBÒ ÈcÓ 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

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‡Ï27zÎÏ ÌÈÁ‡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‡ Ëb29Lk 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

(כסף ֿמשנה).

.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 ezÎiL ‡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‡ ezÎÈ ‡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 ,‰eLb ,ÈzL‡Ï34de˜L ,35deÎz ,36, ¿ƒ¿ƒ»¿»«¿»«¿«»¿«

˙b‡ e˙k37Lk Ë‚ ezÎÈ el‡ È‰  dÏ e˙e ƒ¿ƒ∆∆¿»¬≈≈ƒ¿¿≈»≈
dÏ ezÈÂ38dÏ eOÚ ,‰eÒt ,‰eht :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 חוק ֿגט  אם ידוע  ואין

"כדת". וכן שם) (רש"י 

.‡È,‰eÁÈp‰ ,‰eÈz‰ ,‰eÊÚ ,‰e‡ÈˆB‰ :Ì‰Ï Ó‡»«»∆ƒ»ƒ¿»«ƒ»«ƒ»
el‡ ˙BlÓ ÚÓLÓ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰eÏÈÚB‰ƒ»¬≈∆»≈ƒ«¿«ƒ≈

Á‡ ÔÈÚ B‡ ÔÈLeb40Ì‡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‡ ;‡Èa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»ƒ¿À»¿
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BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â ‰‰Óa ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL Ì„‡»»∆»«»»∆√ƒƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ»»»¿
„iÓ43ÏB˜ ‡ˆBi‰Â ,44ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ elÙ‡45, ƒ»¿«≈«»¬ƒ«ƒ¿≈»

Ìia LÙÓ‰Â46‡iLa ‡ˆBi‰Â ,47Ë‚ e˙k :Ó‡Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿»«ƒ¿≈
c‰L ;dÏ ezÈÂ eÓzÁÈÂ ezÎÈ 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 ‡Èa»ƒ∆»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿¿»¿
„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 ezÎÈ el‡ È‰  ¿ƒ¿ƒ¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿»¿∆»¿
B˙B‡54È‰  e‰eÈk‰ ‡ÏÂ e‰eÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¿««ƒ∆∆¡¿…ƒƒ¬≈

ÔÈ˙BÂ ÌÈ˙BkL ,‡e‰ ‰kq‰ ˙ÚLk ‰fL ;Lk ‰Ê∆»≈∆∆ƒ¿«««»»∆¿ƒ¿¿ƒ
ÔÈÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡55˙BkÓ Ba eÏÙpL ÈÓ ÔÎÂ . ««ƒ∆≈»«ƒƒ¿≈ƒ∆»¿«

˙BÚ56Ba eËÁL elÙ‡ ,Ô‰Ó ‰ÈÁiL LÙ‡ È‡L »∆ƒ∆¿»∆ƒ¿∆≈∆¬ƒƒ¿¬
ÔÈÓÈÒ 57È‰  ÈzL‡Ï Ë‚ e˙k :Ó‡Â ÊÓÂ , …ƒ»ƒ¿»«¿»«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¬≈

Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ ÈÁ ‰zÚ È‰L ;ezÈÂ ezÎÈ 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 אף ֿעלֿפי 
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 ' הכסף ֿמשנה. וכפירוש ה"ו, פ "ו
בשם  (כסף ֿמשנה גט " ספק  זה "הרי  רבינו בדברי  מביאים
(ועי ' זמן לאחר כשנפל מדובר זה, ולפי  וה'טור'). הרא"ש

אשתו.53)לחםֿמשנה). ושם שמו שפלוני54)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

.„ÈÓ‡Â ,B˙B‡ ˙˙ÚÓ ‰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 ;ÌeÏk59BkL ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈∆≈«¿¿»¿À∆∆¿≈ƒ
ËBÏ ÏL B˙eÎLÏ 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 :‡Èa ‡e‰Lk Ó‡»«¿∆»ƒƒ¿¿≈¿ƒ¿ƒ
ÔÈ˙BÎÂ ‡ÈiL „Ú ÔÈÈzÓÓ  ˙Ú Ck Á‡Â¿««»ƒ¿««¿ƒƒ«∆«¿ƒ¿¿ƒ

dÏ ÔÈ˙BÂ62Á‡ Ba CÏn‰Ïe ÊÁÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿¿ƒ»¿≈»ƒ«¬…¿ƒ»≈««
‰Ê È‰  ‡ÈiL Ì„˜ e˙Â e˙k Ì‡Â .‡È‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¿»¿…∆∆«¿ƒ¬≈∆

ÏeÒt63. »

הרי62) 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 eÓ‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈«¿¿»¿»¿
ÔÈk‰Â ,EzL‡Ï Ëb zÎ66B˙B‡ ÔÈ˜„Ba  BL‡a ƒ¿…≈¿ƒ¿¿¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ

ÔÈ‚eÒa ÌÈÓÚt LÏL67Â‡Ï Â‡Ï ÏÚ Ì‰Ï Ó‡ Ì‡ ; »¿»ƒ¿≈ƒƒ»«»∆«««
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Ô‰ Ô‰ ÏÚÂ68B˜„Ï ÔÈÎÈˆe .ezÈÂ ezÎÈ el‡ È‰  ¿«≈≈¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿ƒƒ¿»¿
‰ÙÈ ‰ÙÈ69:B„Èa ˙k Ì‡ ÔÎÂ .BzÚ„ ‰ÙË ‡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

LÁ‰ 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

שראוי68) 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 (כסף ֿמשנה). 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,
"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 (כסף ֿמשנה), 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

.ÊÈLÁ˙Â Áwt ‡e‰Lk ‡OpL ÈÓ73‡Â ,CÈˆ ÔÈ ƒ∆»»¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ
‡ÈiL „Ú ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡  ‰hzL ÓBÏ74. «ƒ¿«»≈ƒ¿»«∆«¿ƒ

Û‡ ,B˙k ÏÚ ‡ÏÂ LÁ‰ ˙ÊÈÓ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ«¿ƒ««≈≈¿…«¿»«
ÂÈÏÚ ˙MÈÓe ‰BÎ BzÚcL Èt ÏÚ75‡O Ì‡ Ï‡ . «ƒ∆«¿¿»¿À∆∆»»¬»ƒ»»

ÂÈLec˜ ÔÈ‡L ;‰ÊÈÓa L‚Ó  LÁ ‡e‰Lk ‰M‡ƒ»¿∆≈≈¿»≈ƒ¿ƒ»∆≈ƒ»
e‡aL BÓk ,‰Bz‰ ÔÓ ÔÈLec˜76ÒBkL ÌLÎe , ƒƒƒ«»¿∆≈«¿¿≈∆≈

‰ÊÈÓa ‡ÈˆBÓ Ck ‰ÊÈÓa77. ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿ƒ»

הקודמת.73) בהערה כנ"ל גמורה, גיטין,74)חרשות
חכמה" קידושי  להפקיע  חרשות בגירושי  כח  "שאין שם:

שם). רש"י  מפני75)(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«≈¿«»»

‰Lb˙81‰Ú ‡È‰Lk dLb .82Ëb‰ ÚÈb‰ Ì‡ , ƒ¿»¿»≈¿»¿∆ƒ«¬»ƒƒƒ««≈
‰Lb˙  ‰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‰ BzÏ 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˙ÁÓ Ì‡ :˙Óe , ƒ¿»»ƒ»¿∆ƒ¿«»≈ƒ«¿∆∆
Á‡ „Ï dhb ÔÈa87Ëb‰ ÚÈbiMÓ ˙Lb˙Ó BÊ È‰  ≈ƒ»¿»»«≈¬≈ƒ¿»∆∆ƒ∆«ƒ««≈

dÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â ;d„ÈÏÌ‡Â .ÔÈÁzL „Ú ˙Lb˙Ó ¿»»¿ƒ«≈»ƒ¿»∆∆«∆«¿ƒ¿ƒ
˙L‚Ó dÈ‡  dLb88. ≈¿»≈»¿…∆∆

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 ÏÎe91zÎÈÂ ,È‡ ‰ˆB :Ó‡iL „Ú B˙B‡ ÔÈkÓ ¿»¿««ƒ«∆…«∆¬ƒ¿ƒ¿…
Lk Ë‚ ‡e‰Â .Ëb‰92eÓ‡Â Ì"ekÚ e‰ek‰ Ì‡ ÔÎÂ . «≈¿≈»≈¿≈ƒƒ«¿»¿

B˙B‡ eˆÁÏÂ ,CÏ ÔÈÓB‡ Ï‡OiM ‰Ó ‰OÚ :BÏ¬≈«∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿»¬
Ï‡OÈ93.Lk ‰Ê È‰  L‚iL „Ú Ì"ekÚ‰ „Èa ƒ¿»≈¿«»««∆¿»≈¬≈∆»≈
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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 ÏË96ÔÈa Ì"ekÚ „Èa ÔÈa Òe‡ ‡e‰ È‰L , »≈≈∆∆¬≈»≈¿««≈
ıÁÏpL ÈÓÏ ‡l‡ Òe‡ ÔÈÓB‡ 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 ÏhÏ Ú‰ BˆÈƒ¿»«¿«≈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‰ ‰ˆBÂ Ï‡OiÓ ˙BÈ‰Ï ‰ˆB ‡e‰L Á‡Ó≈««∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈¿∆
‡e‰ BˆÈÂ ,˙BÚ‰ ÔÓ ˜Á˙‰Ïe ˙Bˆn‰ Ïk ˙BOÚÏ«¬»«ƒ¿¿ƒ¿«≈ƒ»¬≈¿ƒ¿
‰ˆB :Ó‡Â ,BˆÈ LLzL „Ú ‰k‰L ÔÂÈÎÂ ,BÙ˜zL∆¿»¿≈»∆À»«∆»«ƒ¿¿»«∆

BBˆÏ Lb 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‰  LbL „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 BiÁÓ ÔÈc‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰  eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«

Ë‚ BÈ‡ ,e‰eÒ‡101. ¬»≈≈

  

        
        

   

" הרמב של דיוקו  גודל מגיע  היכ עד   רואי זו  בהלכה 
אילו  כי  ש "שאנסו ", ולא  שתקפו " הוא  "יצרו  שכתב  בלשונו 
לעבור  הסיבה  כל הרי  השאלה  מתעוררת היתה  כ כתב 
עונש  בכלל יתכ לא  וא "כ  אנסו ", ש "יצרו  מפני  היא  עבירה 
לזה  במענה  התורה . ממצוות אחת  א על שעבר מי  על

תשובה  בהלכות  " הרמב ד )מבהיר  ה "א יד(פ"ה  יעה בעני
עצמו  להטות רצה   א נתונה   אד לכל "רשות ובחירה 
מי אי רעה , לדר עצמו  להטות רצה   וא טובה ... לדר
מקו אי כלומר ומדעתו ". מעצמו  הוא  בידו ...אלא  שיעכב 
יצרו  מצד  הוא  אנוס  שהרי  לענשו  אי שלכאורה  להקשות
שמשכהו  מי  ולא  עליו  גוזר ולא  שיכפהו  מי  לו  אי" כי  הרע ,
וממילא  ומדעתו , מעצמו  הוא  אלא   הדרכי משני  לאחד 
" הרמב כא מדגיש  ולכ וכו '. אונס  של עניי כא אי
"הוא  אלא  אונס  של עניי כל כא ואי שתקפו " הוא  "יצרו 
הרשע . מ להיפרע  אפשר ולכ הרעה ", בדעתו  עצמו  אנס 
, " הרמב של בלשונו  לדייק  יש  כמה  עד  למדנו  מכא
להיות  יכול אנסו ) או  (תקפו  בלבד  אחת מילה  של ששינוי 

בתורה . יסודי  הכי  בעניי נוגע 
      

  

  

הוא  ורוצה  מישראל להיות רוצה  "שהוא   יודעי שאנו  זה 
מספיק , אינו  העבירות" מ ולהתרחק  המצוות כל לעשות
את  מגלה  בכ דווקא  כי  אני ", "רוצה  בפיו  שיאמר וצרי
 בעני תורה ' ב 'לקוטי  שמצינו  על־דר והוא  הפנימי , רצונו 
 כל־כ נעלה  המילה  על־ידי  הנמש שהאור שמכיו המילה ,
להמשיכו  יכול ואינו  הנברא  עבודת  ע קשר לו  שאי
הסרת  של הפעולה  הוא  לעשות שיכול כל בעבודתו ,
ההסרה  פעולת אבל האור, התגלות המונעת שהיא  הערלה 
"רוצה  בפיו  לומר  אד חייב  בעניינינו  כ להיות, חייבת

האמיתי . רצונו  מתגלה  לא  זו  אמירה  ללא  כי  אני "
       

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 ֿ 98)ומקנה, בבא

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,
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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

   1 
כתיבת 1) ישן, גט  לשמה, שלא כתיבה דין רבינו בו כלל

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‡  ˙Lb˙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 ,BÈÚ 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 BÈÚ Ôa∆ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈
zÎpL Èt ÏÚ Û‡  Ba L‚Â epnÓ BÏËe ,EzL‡ƒ¿¿¿»ƒ∆¿≈≈««ƒ∆ƒ¿«

Ë‚ BÈ‡ ,ÔÈLeb 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 ‰Lb˙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‚‡¬»≈¿»««≈«««¿≈≈««

ÔÈLeb ˜ÙÒ BÊ È‰  Ô‰Ó9‡lL B˙kL Ëb ÏÎÂ . ≈∆¬≈¿≈≈ƒ¿»≈∆¿»∆…
ÒBÓÏe˜ ÂÈÏÚ ÈÚ‰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»««∆¿»…¿»¿∆»
dLb Ì‡Â .dL‚Ï ‰ˆiLk ˙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»

dÏ Ì„B˜ dhb :eÓ‡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 ÔÈLeb ˙a ‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ;Ë‚ BÈ‡ ≈≈ƒ¿≈∆…»¿»«≈ƒƒ∆

ÔÈLeb 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 . ¬»¿∆»¿»»¿≈¿»»≈¿»
BzÓÈÏ15˜ÙÒ BÊ È‰  Ba dLb dÓaiL Á‡Â , ƒƒ¿¿««∆ƒ¿»≈¿»¬≈¿≈

B˙kLk ‰eÓ‚ BzL‡ dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈLeb16. ≈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 
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קסט                
         

הל' מאמר". הנקרא וזהו בפרוטה, עדים שני  בפני  אותה
שם). (יבמות, כארוסתו אינה ה"א) פ "ב , יבום

.ÊÙBÒ ˙wz ÈtÓ17zÎiL ÙBqÏ ÌÈÓÎÁ eÈz‰ 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 ÌzÎiL22‰M‡‰ ÌLÏe ∆ƒ¿¿≈¿≈»ƒ«¿»≈¿≈»ƒ»

dÓLÏÂ BÓLÏ ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈ Ck Á‡Â ,˙Lb˙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 
 ֿ (כסף  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¿»¿»¿
È‰ ,ÌÈ„Úa dÏ BÒÓe 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‰26ÓB‡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‰ ,ÔÈLk ‰ÈÒÓ È„Úa ÒÓÂ ÏÈ‡B‰Â .È‡cÂ ÛiÊÓ¿À»««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈≈¿ƒ»¿≈ƒ¬≈

Ì‰ÈcÓ 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 , שני26)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 עדי30)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  (כסף ֿמשנה, לעין ניכר פסולם שהרי  החתימה,
הי "ז). פ "א, לעיל

.Ë‡Èn‰31B‡ˆÓe epnÓ „‡Â Ë‚32epnÓ „‡ Ì‡ : «≈ƒ≈¿»«ƒ∆¿»ƒ»«ƒ∆
˙BiM‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa33Á‡Ï B‡ˆÓ elÙ‡ ,˙BÈeˆÓ ¿»∆≈««»¿¬ƒ¿»¿««

‡e‰ epnÓ „‡L Ëb‰L ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  ‰aÓ ÔÓÊ¿«¿À∆¬≈∆¿∆¿«∆«≈∆»«ƒ∆
Ba Lb˙˙Â ‡ˆÓpL Ëb‰34˙BiM‰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‡ ,ÌÈBÚ‰ ÔÓƒ»¿ƒ∆¿»«¿ƒ∆ƒƒ¿≈

ÔÈÚ ˙eÚÈË37Cek ‰È‰L Ëb ÏL BaÁÂ Bk‡a38 ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»¿∆≈∆»»»
B˙˜ÊÁa ‡e‰ È‰39.Ba Lb˙˙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 ‰Lb˙ 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 שני43)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:eÓ‡L ÔB‚k , »»≈ƒ«≈ƒ»À¿»¿∆»¿
‡Ï ÌÏBÚÓ :eÓ‡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 Lb˙ ≈¬≈∆¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿««ƒ
˙BÈeˆÓ ˙BiM‰L ÌB˜Óe ‰aÓ 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 ,
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המובהקים  "הסימנים ה"ה: פי "ג, ואבידה גזילה בהל' רבינו
תורה". דין מקום בכל פיהם על ודנים עליהם סומכים

.ÈÌÈL48ÔÈ˙B  eÚ˙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 שני49)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„BÈÂ51ÓB‡Â ,˙BÈa Ba52ÌL ÏÎÂ ÈBÏt LÈ‡ : ¿¿ƒ¿≈¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
dÏ LiL ÌL ÏÎÂ ˙ÈBÏt ‰M‡ Lb BÏ LiL53Ì‡Â . ∆≈≈≈ƒ»¿ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ

d˙ÎÈÁÂ B˙ÎÈÁ ˙k54Lk 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
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 אף ֿעלֿפי55)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‡ ,dÈÚ ÌL B‡ BÈÚ 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"י57)(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 ÔÈLk «…¿≈ƒƒ¿…∆«≈≈¬ƒ»
dÓˆÚ ‰M‡ elÙ‡ .ÔË˜Â ‰ËBLÂ LÁÂ „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 ∆¿«≈«»¿«¿∆¿»¬≈¿«

ÂÈc 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).

.ÊËCÈvL 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 ,˙Lb˙n‰˙Bk ‡e‰ BÓˆÚ63, «ƒ¿»∆∆¿»«««««¿≈
‰Ú„ Èa ÔÈ‡ ÔË˜Â ‰ËBL LÁÂ64BÈ‡ „Ú‰Â , ¿≈≈∆¿»»≈»¿≈≈»¿»∆∆≈

ÔÈLec˜Â ÔÈhb ˙B˙a65Ì"ekÚk ÏeÒt ‡e‰ CÎÈÙÏ , ¿«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»»¿«
BÈ‡  el‡ ‰MÓÁÓ „Á‡ Ëb‰ ˙k Ì‡Â .ÂÈc ÏÎÏ¿»¿»»¿ƒ»««≈∆»≈¬ƒ»≈≈
dÏ ÒÓÂ ÌÈLk ÌÈ„Ú Ba eÓ˙ÁL Èt ÏÚ Û‡ ,Ë‚≈««ƒ∆»¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«»

.ÌÈLÎaƒ¿≈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

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



קעי                 
         

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«¿
Ûz‰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 LÁ 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‡Â70zÎÏ eÈz‰ ‡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

לעת 71) מזומנים טפסים לו שיהיו ורוצה בכתיבתו, הטרוד
ה"ז.72)הצורך. לעיל

.ËÈ˙Bk‰73‰‚‚La ÌÈetk‰ 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 .81BË ÌBÈa »≈ƒ¿ƒƒ«»¿»¿

ÔB„Êa82ÌÈLk ÌÈ„Ú ÈÙa dÏ ÒÓÂ83BË ÌBÈa84 ¿»¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿
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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']. בדברי78)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 ואף ֿעלֿפי ֿכן 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]. ע 83)היו בפני  שלא נתנוהו אינה שאילו - דים
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'תשע"ט  כסלו  ג' ראשון  יום 

  
 
ספרזרעים-הלכותמעשרשני


   1 

ושאין 1) עצמם, מפירות מעשר מכסף  הלקוח  חומר יבאר

תרומות  לוקחין אין אדם. מאכל אלא מעשר בכסף  לוקחים
חוץ  בהמה או פירות הלוקח  בזה. וכיוצא מעשר בכסף 
בה  ונפל לשלמים בהמה לקח  ואם מעשר. בכסף  לירושלים

חולין. בתורת שני  מעשר האוכל מום.
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מהלכה  העולה  לקונו ,  האד בעבודת ההוראה  לבאר ויש 
 נית אחד  שמצד  קצוות, שני  חיבור  רואי שני , במעשר זו :

בירושלי לאוכלו  יש  השני  ומצד  , הבעלי עיר לאכילת
בעלי אכילת היינו , ה '". יבחר אשר  המקו"  הקודש 
ישנה  גופא  ובזה  הרוחניות. בתכלית מצוה  אכילת שהיא 
תוכל  לא  כי  הדר ממ ירבה  "כי  הטבע  בדרכי  התחשבות
שהתורה  כלומר כו '",  בכס "ונתתה  אז גו '" שאתו 
הגבלה  ישנה  אעפ"כ  והגבלותיו . הטבע  בלבושי  מתחשבת
 אי שני  מעשר  בכס פירות כבר נלקחו   שא אחת:

." בירושלי ויאכלו  עצמ ה "יעלו  אלא  שוב  לפדות
 בדר כבר נעשה  שהדבר  שא היא , בזה  הביאור ונקודת
הטבע . בלבושי  יותר עמוק  ולהורידו   להוסי אסור הטבע ,
הטבע בדרכי  מלובשת להיות צריכה   האד עבודת  ג כ
וישתכל  שיבי אפשר "אי  שהרי  כו '", בריא   הגו "היות
הברכות  כל את ה ' נות ולכ כו '", וחולה  רעב  והוא  בחכמות
ההוראה  באה  וכא רויחי , ומזוני  חיי  בבני  המצטר בכל
הטבע בדרכי  יותר לעומק  ענייניו  את עוד  להוריד  שלא 
בתכלית  ית', מאתו  הברכות כל  ע להישאר אלא 

והקדושה . השלימות
      

מ "ה.2) ופ "א מ "י , פ "ג שני  לירושלים,3)מעשר חוץ 
הט "ו. ולהלן ה"ו, פ "ד למעלה ראה כן, לעשות ואסור

כדלהלן.4) יהודה.5)מדרבנן, כרבי  ולא כחכמים שם,
ייפדה".6) שנטמא, מעשר בכסף  "הלקוח  שם: במשנה

ההלכה  בסוף  ראה הטומאה, באב  רבינו אותה ופירש
נטמאו.7)הסמוכה. לא להם 8)אם אמר שם: במשנה

שהוא  שני  במעשר אמרתם אם לא, לחכמים): יהודה (רבי 
בלקוח  תאמרו מקום, בריחוק  טהור) (כשהוא בטהור נפדה
ופירש  מקום". בריחוק  בטהור נפדה שאינו מעשר בכסף 
– א לח , בפסחים וראה הכל", לדברי  "וזה שם: רבינו
וראה  שם. הש"ס  ובגליון יהודה, רבי  ד"ה סוף  ב 'תוספות'
פירות  שפדה כיון דבר: של וטעמו ה"ח . פ "ד למעלה עוד
וכיון  לירושלים, הכסף  להעלות לו היה כסף , על המעשר
כאילו  חכמים עשאום פירות, בכסף  לקח  אלא כן עשה שלא
לו  התירו ולא הסמוכה), בהלכה (וראה בירושלים קנאם
ד"ה  ה"ד, פ "ד איש' וב 'חזון ברדב "ז, וראה שוב . לפדותם

ובלקוח .
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בכסף 9) הנלקחים פירות שאין למעלה. הנזכר בדין כלומר,
להלן. הנזכר בדין וכן מקום, בריחוק  נפדין מעשר

ב :10) מח , בזבחים שאמרו למה רבינו כיוון זה, בלשון
כלום  אהבה, בר אדא לרב  ליה קשיא הא רבינא, "אמר

דרב  בריה זוטרא מר ליה אמר העיקר, מן חמור טפל מצינו
מקום  (בריחוק  נפדה דהוא מעשר והרי  ולא, לרבינא , מרי 
וכו'" נפדה אינו מעשר בכסף  לקוח  ואילו בפ "ד), כנ"ל

שמח '). טפל.11)('אור לו.12)שהוא כעיקר שהם
כן 13) ללוקח  אף  בעי , יונה "רבי  ה"ה: סוף  שם 'ירושלמי '

נפדים  שאינם מעשר, בכסף  פירות בלוקח  האם (כלומר,
הטומאה, באב  נטמאו אם בין חילקו כנ"ל, מקום, בריחוק 
בוולד  נטמאו אם לבין מקום, בכל ונאכלים שנפדים
בפירות  שחילקו כמו בירושלים, ויאכלו יפדו שאז הטומאה,
מנא, רבי  אמר לא). או הי "ב , בפ "ב  כנ"ל עצמן, מעשר
תופס  והלוקח  ה"ט ) שם כנ"ל (מדבריהם, תופסת מחיצה
ראה  בירושלים, הפירות לקח  כאילו שעשאוהו (מדבריהם,
אלאֿאםֿכן  תופסת, (שאינה במחיצה שנאמר כשם למעלה),
בלוקח ". נאמר כך הטומאה), באב  המעשר פירות נטמאו

וברידב "ז. שמח ' ב 'אור בכסף 14)וראה שלקח  הפירות
שלפנינו 15)מעשר. ולגירסא זו. מילה ליתא רומי , בדפוס 

לטומאה), ראשון (כלומר: הטומאה ולד שאין הכוונה,
הי "ב ֿיג, בפ "ב  וראה מדרבנן, אלא לטומאה שני  עושה

ופירות 16)ובהערות. טהורים, הפירות התורה שמן שכיון
חכמים  החמירו כנ"ל, מקום, בריחוק  נפדים אינם טהורים

מקום. בקירוב  ויאכלם שיפדם שלהם, בטומאה אף 

.‚ÔÈ‡17Ì„‡ ÏÎ‡Ó ‡l‡ OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï18 ≈ƒ¿»¿∆∆«¬≈∆»«¬«»»
ı‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL19ÂÈÏec‚ ÈÏecb B‡ ,20,ı‡‰ ÔÓ ∆ƒ»ƒ»»∆ƒ≈ƒ»ƒ»»∆

Ët‰ ÔB‚k21ÔÈie Ô‡ve ˜aa :‰Bza LÙÓ‰ ¿«¿»«¿…»«»«»»«…««ƒ
.ÎMe«≈»

תאוה 17) אשר בכל הכסף  "ונתתה ב : כז, בעירובין ברייתא
אשר  ובכל פרט . ובשכר, וביין ובצאן בבקר כלל . נפשך,
אלא  דן אתה אי  כלל, ופרט  כלל וכלל. חזר נפשך, תשאלך
גידולי (כלומר, מפרי  פרי  מפורש, הפרט  מה הפרט . כעין
קרקע ". וגידולי  מפרי  פרי  כל אף  קרקע , וגידולי  גידולין)

ושכר)18) יין וצאן בקר =) בתורה המפורש הפרט  שהרי 
שני שמעשר הי "א, פ "ג למעלה וראה אדם. מאכל הם
קלֿוחומר  כן ואם ממנו, קדושה פקעה אדם מאוכל שנפסל
בקדושתו, ולקדשו שני  מעשר בכסף  אותו ליקח  שאין הוא
ב 'ספרי הוא וכן מ "ה). פ "א (שביעית המשנה בפירוש ועי '
תשמח ) רמז שלח , פ ' שמעוני ' ב 'ילקוט  (הובא זוטא'
עיסת  וכו' חייבת אינה חיה של כו' עריסותיכם "ראשית
ונקחית  וכו' בחלה חייבת ממנה אוכלין שהרועים הכלבים
הרועים  אין ואם אוכלין, טומאת ומטמא מעשר בכסף 
נא, בנדה אמרו [וכן וכו'". בחלה חייבת אינה ממנה אוכלין
אוכלין, טומאת בדין תלויה מעשר במעות שלקיחה - ב 
ושאינו  מעשר, בכסף  נלקח  אוכלין, בטומאת שהמיטמא
(וראה  מעשר בכסף  נלקח  אינו אוכלין, בטומאת מיטמא
אוכלין  בטומאת מיטמא אינו והרי  אם). ד"ה שם ב 'תוספות'
מהל  בפ "א ראה בהמה, מאכל ולא אדם, מאכל 'אלא

הי "ד]. ובפ "ב  ה"א, אוכלין מן 19)טומאת שניזונים
המחובר. מן שאוכלות בהמות, כמו הוא 20)הקרקע ,

הנ"ל. בברייתא הנזכר מפרי ", פסק 21)"פרי  שרבינו הרי 
"ריבוי ולא וכלל", ופרט  "כלל שדרשו הנ"ל, כהברייתא
להלן  וראה שם. בגמרא קודמת (כברייתא וריבוי " ומיעוט 

ה"ח .
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מ "ה.22) פ "א שני  מעשר במס ' וכן ב . כו, עירובין משנה,
להלן  ראה (רדב "ז), מעורבין והמלח  כשהמים אף  והכוונה

ובהערות. ה"י  מברכים 23)בסוף  שהרי  מאכל, שהם אף 
מ :). (ברכות ויקרא 24)עליהם פרשת תחילת 'ספרא'

שהוא  דבר כל אלא לי  אין וכו', וכלל ופרט  "כלל ז) (הלכה
ופטריות". כמהין יצאו קרקע , וגידולי  הארץ  וולדות וולד
רבי לדעת ה"ג פ "א שני  מעשר ב 'ירושלמי ' הוא וכן
א. כז, בעירובין גם כן מפורש הגר"א ולדעת ישמעאל.

שהריעיי " צ "ע  אבל רנשבורג. מהר"ב  בהגהות ש
וכן  ופטריות, ככמהין דינם שדגים מפורש שם ב 'ירושלמי '
מערבים  שאין - א כח , שם בבבלי  הגמרא במסקנת הוא
שמח '). ו'אור ראשונה' ('משנה זאת השמיט  ורבינו בהם,
ציר  שהוא במורייס , שמערבין ה"ח  להלן שכתב  [ומה
ראה  יין, גם בו כשמעורב  היינו דגים, קרבי  בו שמעורבים

ב ]. כט , זרה ועבודה א. ו, שני ,25)בחולין מעשר מס '
בדרך.26)שם. ירקבו והם 27)אלא הארץ , מן שגדלים

טעם  שזה מקום בשום נזכר שלא ואף  קיימא. ובני  תלושים
ממה  רבינו, זאת למד שם'), אנשי  ב 'תוספות (ראה משנתנו
ומלח ", מים "הלוקח  של הדין גם זו במשנה שנסמכה
גם  זהו כן, אם וכלל, ופרט  מכלל זאת למדו שם ובעירובין

המשנה. בפירוש ועיי "ש במשנה. המנויים ליתר טעם
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הי "ח .28) ופ "ב  ה"י , פ "א שני  מעשר בתוספתא מפורש כן
את  כונסין שהדבורים לפי  הוא שהטעם הרדב "ז וכתב 
ואינו  בכוורת, אותו ומקיאין פיהן בתוך העשבים מן הדבש
מאכלות  מהל' בפ "ג רבינו שכתב  כמו גופן, מתמצית
מן  אוכלים הדבורים גם הרי  מזה, וחוץ  ה"ג. אסורות
מדברי נראה וכן וצאן, כבקר הם והרי  לקרקע , המחובר

רבינו.

.Â„Óz‰29ÛÒÎa Á˜Ï BÈ‡  ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú , «∆∆«∆…∆¿ƒ≈ƒ¿»¿∆∆
ÌÈÓk ‡e‰L ÈtÓ ,OÚÓ30Á˜Ï  ıÈÓÁ‰MÓe ; «¬≈ƒ¿≈∆¿«ƒƒ∆∆¿ƒƒ¿»

ÎLÎe ÔÈÈk31BÁ˜Ï .32 ıÈÓÁ‰Â ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú ¿«ƒ¿≈»¿»«∆…∆¿ƒ¿∆¿ƒ
.OÚÓ ‰»̃»«¬≈

הענבים 29) פסולת היא "התמד, מ "ג. שם, שני  מעשר מס '
חומץ " ונעשה ידוע  זמן אותם ומניחים מים, עליהם שנותנין

המשנה). למדו 31)שם.30)(פירוש - ב  כז, בעירובין
"ובשכר". המילה מייתור רבה 32)זאת "אמר שם: חולין

קנה  - החמיץ  ולבסוף  מעשר בכסף  שלקחו תמד אבוה, בר
הוא  דפירא למפרע  מילתא איגלאי  טעמא: מאי  מעשר,
וחילול  נגמר, לא שעדיין אלא החרצנים, כח  במים (שנכנס 

לעולם  מחמיץ  היה לא בחרצנים יין היה לא שאם הוא, טוב 
רש"י )". -

.Ê?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na33Ô˙a34ÌÈÓ ‰LÏL35 «∆¿»ƒ¬ƒ¿»«¿»«ƒ
‰Úa‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓe36‰LÏL Ô˙ Ì‡ Ï‡ ; »»»≈«¿»»¬»ƒ»«¿»

ÛÒÎa Á˜ÏÂ ‚eÊÓ ÔÈÈk ‰Ê È‰  ‰Úa‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ«¿»»¬≈∆¿«ƒ»¿ƒ¿»¿∆∆
OÚÓ37. «¬≈

מעשר.33) בכסף  נלקח  אינו החמיץ , שלא עד שתמד
א.34) צז, ודף  ב . צו, מדות 35)בבאֿבתרא שלש

מים. של ממה 36)מסוימות יותר שמצא ואף ֿעלֿפי 
יין. ולא "קיוהא", אלא זה אין יין, טעם בו ויש שנתן,

ה"ז.37) מעשר מהל' בפ "ב  וראה החמיץ . שלא אף 

.ÁÈÏeÏ38ÔÈ„Ê39ÔÈeÁ‰Â40e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ,41 ¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…«¿ƒ
ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ 42e˜ÈzÓiL Á‡ ;43ÔÈÁ˜Ï 44Ï‡ .45 ≈ƒ¿»ƒ««∆«¿ƒƒ¿»ƒ¬»

Ûel‰46ÔÈÒBÓz‰Â ÏcÁ‰Â47,ÌÈLaÎp‰ Ïk ‡Le «¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÁ˜Ï  e˜ÈzÓ‰ ‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓiMÓ ÔÈa48. ≈ƒ∆«¿ƒ≈«∆…ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

Bw‰Â49OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï 50. ¿«ƒ¿»¿∆∆«¬≈

הי "ג.38) פ "א שני  מעשר הענפים 39)תוספתא קצוות
ע "י אותם אוכלים והיו קנה. מין והם הזרדים, של הרכים
לעוקצין  המשנה בפירוש וראה מלח . במי  או בחומץ  כבישה

מ "ד. החרובים.40)פ "ג של הלולבים כלומר,
אדם.41) בידי  (כלומר, בכבישה הלולבים) (של "טעמם

(פירוש  עפיצותן" ותסור מתמתקים), אינם מעצמם אבל
להלן. וראה שם). אינם 42)המשנה, מרירותם שמחמת

אבל  החרובים. של בלולבים דוקא זה וכל לאכילה, ראויים
מעשר. בכסף  ונלקחים הם, אדם מאכל עצמם, החרובים

ה"ג. פ "א למעלה כנ"ל.43)וראה אדם, לא 44)בידי 
קנה  והמתיקו, המתיקו שלא עד "לקחם כאן רבינו כתב 
אמרו  שלא תמד, לענין ה"ו סוף  למעלה שכתב  כמו מעשר",
אלא  להחמיץ , שעמד למפרע  הדבר שנתברר בתמד, אלא כן
אלא  מתמתקים שאינם כאן אבל הדבר, נגמר לא שעדיין
ובפי "ח  למפרע ". מילתא "איגלאי  לומר שייך לא אדם, בידי 
פ "ט  שבת במס ' התוספתא לפי  רבינו כתב  ה"ו, שבת מהל'
והחרובין  זרדין "לולבי  (120 עמ ' פ "ח  צוקרמנדל ד' (לפי 
גדי ". פי  כמלא ומשימתיקו כגרוגרת, – ימתיקו שלא עד
הם  ימתיקו שלא עד כאן: שכתב  ממה להיפך כתב  הרי 
הרי ומשימתיקו ה"א) (שם כגרוגרת ששיעורו אדם אוכל
[וראה  ה"ג). (שם גדי  פי  כמלא ששיעורו בהמה כאוכל הם
אנונימי מפירוש שהביא רוקח ' 'מעשה ספר בהקדמת
רב ) בי  מהר"י  שזהו קבעו ישראל" "פרדס  הוצאת (ברמב "ם
וזה  שם), עה בהערה קצת (הובא שם רבינו דברי  שעל
ראויין  ואינן מתוקים, אינן בתחילתם "החרובין שם: לשונו
ראויים  שהם ואפשר בהמה, למאכל ולא אדם למאכל  לא
 ֿ אף ֿעל שימתיקו, ואחר כגרוגרת. שיעורם לפיכך לרפואה,
ברוב  אותם אוכל ואין הואיל אדם, למאכל ראויין שהם פי 
אין  זה ולפי  גדי ". פי  כמלא שיעורן לפיכך הבהמות, אלא
שמשימתיקו  כאן שכתב  ומה רבינו, בדברי  סתירה כל
למאכל  גם ראויים שהם משום היינו מעשר, בכסף  נלקחין
שלא  "עד שם: כתוב  ששון, כת"י  הרמב "ם ובספר אדם.
"עד  כלומר גדי ", פי  כמלא ימתקו שלא ומי  כגרוגרת, ימתקו
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אדם, כאוכל הם הרי  להמתקה, ראויים אבל ימתקו", שלא
אלה  כלומר, ימתקו", שלא "ומי  בכגרוגרת, עליהם וחייבים
סוף  כן, ואם גדי ". פי  "כמלא - להמתקה ראויים שאינם
תחילת  אבל כאן, רבינו לדברי  סותרים אינם הדברים
בכסף  קנייה שלעניין לומר שאין ליישב , קשה הדברים
ראוי שיהיה ולא אוכל, יהא קנייה שבשעת צריך מעשר
בסוף  להלן שכתבנו ממה נסתר זה שהרי  המתקה, לאחר
מס ' כפשוטה' ב 'תוספתא וראה "קור". בענין זו הלכה

שם]. שני , שם.45)מעשר בצל"46)תוספתא, "מין
שם). ועוקצין מ "א, פ "ז שביעית המשנה, (פירוש

כמין 47) עגול קטנית והוא "מין קטנה, כמעה ורחב  עדשה
וטוב  מתוק  ונעשה פעמים שבע  אותו ששולקין עד מאד מר
ד"ה  כה: ביצה (רש"י  סעודה" בקינוח  למטעמים שיאכל עד

ולענין 48)תורמוס ). שם), שבת, (הל' שבת לענין הוא כן
הט "ו). שם אוכלין טומאת (הל' אוכלין טומאת

דבר,49) לכל כעץ  הוא הרי  "הקור מ "ז: פ "ג עוקצין משנה,
מס ' בתוספתא הוא וכן מעשר". בכסף  נלקח  שהוא אלא
לבן  עץ  והוא דקל, ראש "הוא והקור ה"יד. שם שני  מעשר
ואוכלין  יבשה גבינה בדמות הדקל מעלי  אותו כורתין רך,

שם). המשנה, (פירוש אדם" בני  ואף ֿעלֿפי50)אותו
(ראה  דבר" לכל כעץ  הוא ש"הרי  טומאה, מקבל שאינו
לאכילה  ראוי  הוא וטיגון שליקה שעלֿידי  כיון - למעלה)
וצאן, מבקר גרוע  אינו ה"י ), שם אוכלין טומאת בהל' (ראה
ובישול, שחיטה עלֿידי  אלא לאכילה ראויים אינם הם שאף 
למעלה  וראה שם). הרא"ש, (פירוש מעשר בכסף  ונלקחים

וחרובין. זרדין לולבי  לענין זו בהלכה

.ËÌBkk‰51Á˜Ï BÈ‡ 52‰‡ÓÏ ‡l‡ BÈ‡L ,53. ««¿≈ƒ¿»∆≈∆»¿«¿∆
ÏÈ‡B‰ ,ÌÚËÂ ‰‡Óe ÁÈ È˙BpÓ Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ54 ¿≈…«≈ƒ¿≈≈««¿∆¿««ƒ

ÔÈ‡  ÔÈ˙BpL ÌÚËÏ ‡l‡ ,ÔÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈ‡Â¿≈»«¬ƒ«»∆»¿««∆¿ƒ≈»
ÌÈÓOa ÈL‡ ,CÎÈÙÏ .OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï55 ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ»»≈¿»ƒ

ËLw‰Â ÔÈÏtÏt‰Â56˙ÈzÏÁ‰Â57ÚÈÁ ˙BlÁÂ58ÏÎÂ ¿«ƒ¿¿ƒ¿«¿¿¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¿…
.OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡  el‡a ‡ˆBik«≈»≈≈»ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈

יד)51) (ד, השירים בשיר שנאמר מה והוא שם. תוספתא
זאפראן. לו וקוראים וכרכום". מעשר.52)"נרד בכסף 

('תוספתא 53) לאוכלין צבע  לתת כדי  בו משתמשים
ובתוספתא: לנוי . באגרטל אותו שנותנים או כפשוטה'),
את  רבינו והשמיט  למראה". אלא טעם, בו שאין "לפי 
ולא  לטעם שהוא דבר אפילו שלדעתו, כיון הרישא,
להלן. שכתב  כמו מעשר, בכסף  נלקח  אינו לאכילה,

שאני54) "יכול :(78 עמוד (סוף  ראה לפרשת תנאים מדרש
תלמודֿלומר: והפלפלין, חריע  וחלות וכו' הקושט  מרבה
לאכילת  כל [אף  גופו, לאכילת אלו מה וכו', ובצאן בבקר
ריח  או לטעם אלא גופן, לאכילת שאינן אלו יצאו גופו].

שם. כפשוטה' ב 'תוספתא וראה "צמחי55)שבהן".
הבושם, קצות לומר, רצונו בשמים. ראשי  נקראים הבושם
וכיוצא  וכו' ונרד הבושם ואגוז והקנמון הקנה כגון וזה

שם). המשנה, (פירוש הצמחים" בושם,56)באלו מין
א. ו, בכריתות בברייתא נזכר חריף .57)והוא פרי  מין

שם. המשנה ובפירוש מ "ו, פ "ב  זרה בעבודה וראה
ועושין 58) אותו ושוחקין תוכו) =) לבו שמוציאין "זה

המשנה, (פירוש בטעמם" בו ומשתמשים עוגות ממנו
כרבי פסק  ורבינו כפשוטה'. ב 'תוספתא וראה שם). עוקצין
וכמו  עקיבא, כרבי  ולא מ "ה, שם בעוקצין נורי  בן יוחנן
שם  אוכלין טומאת בהל' וראה ב . נא, בנדה וגמרו שנמנו

ה"ו.

.È˙M‰59˙Á˜Ï dÈ‡  ‰„˜a ÌÚË ÔzÏ Ì‡ , «∆∆ƒƒ≈««ƒ¿≈»≈»ƒ¿««
OÚÓ ÛÒÎa60Ì‡Â ;61CÓÎÏ62‡e‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆«¬≈¿ƒ¿»»¿«≈∆

Ú .OÚÓ ÛÒÎa ˙Á˜Ï  dÙeb ÏÎB‡63ÌÈÓ ≈»ƒ¿««¿∆∆«¬≈≈≈«ƒ
ÒÈeÓk Ô‰ È‰  ÔÓL BÎB˙Ï Ô˙ Ì‡ ,ÁÏÓÂ64, »∆«ƒ»«¿∆∆¬≈≈¿¿»

OÚÓ ÛÒÎa Ô‰Ó Á˜BÏÂ65ÌÈn‰ ÈÓc ÚÈÏÓe . ¿≈«≈∆¿∆∆«¬≈«¿ƒ«¿≈««ƒ
ÔÓM‰ ÈÓ„a ÁÏn‰Â66. ¿«∆«ƒ¿≈«∆∆

הי "ב .59) תרומות מהל' בפט "ו ראה "אניס ", הוא
הקודמת.60) בהלכה הנזכרים אלו ככל שם. נדה,
שם.61) ומי62)נדה, לחם מתערובת הנעשה מאכל הוא

כמך. ערך ב 'ערוך' ראה "כותח ". גם ונקרא חלב ,
יוסף .63) רב  של מימרא ב . כז, הנזכר 64)עירובין

אותו  שלוקחין הי "ח ), ופ "ב  ה"י , פ "א שני  (מעשר בתוספתא
[וראה  שם). כפשוטה' ב 'תוספתא (וראה מעשר בכסף 
אם  אלא אמורים הדברים שאין שכתבנו, כג בהערה למעלה

יין]. בו אף 65)עירב  מהם, לוקח  אינו שמן בלי  אבל
שם. ובהערות ה"ד, למעלה וראה מעורבים, כשהם

הריני66) לו, ואומר איסר, חצי  לבדו השמן ששוה "פירוש,
בחינם" והמלח  והמים באיסר, לבדו השמן מאצלך קונה

שם). עירובין, (ר"ח 

.‡ÈÔÈ‡67ÔÈÁ˜BÏ68ÈtÓ ,OÚÓ ÛÒÎa ˙BÓez ≈¿ƒ¿¿∆∆«¬≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡e‰L69d˙ÏÈÎ‡Â70ÔÈ‡L .71ÔÈÏÎB‡ ∆¿«≈¬ƒ»«¬ƒ»»∆≈¿ƒ

‰k ‡l‡ d˙B‡LÓL ÈÚÓ ÌÈ72ÔB‡Ï ˙zÓe ,73, »∆»…¬ƒ¿…¿≈∆∆À∆∆¿≈
ÏeËÏÂ ÌÈÊÏ zÓ OÚn‰Â ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙ÏÎ‡Â¿∆¡∆∆¿»»¿««¬≈À»¿»ƒ¿ƒ¿

ÌBÈ74ÔB‡Ï eÒ‡Â ,75ÌÈÏLeÈa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,76; ¿»¿≈¿≈∆¡»∆»ƒ»«ƒ
‰Óez‰ ˙ÏÈÎ‡Â OÚÓ ˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡ˆÓ77. ƒ¿»¿«≈¬ƒ««¬≈«¬ƒ««¿»

שמעון.67) כרבי  ולא כת"ק  מ "ב , פ "ג שני  מעשר
וה'משנה 68) אין, ד"ה עו. זבחים (רש"י  כהנים אפילו

להלן. וראה מדעתו). כן כתב  המעשר.69)ראשונה' של
"מפני70) אלא: אמרו לא שם במשנה והנה התרומה. של

"וכשם  אמרו: שם ב 'ירושלמי ' אבל אכילתו", ממעט  שהוא
וכו'. באכילתה ממעט  הוא כך באכילתו, ממעט  שהוא
וראה  ומאכילתה". מאכילתו ממעט  שהוא מפני  תני , אשכח 

שם. במשנה שלמה' שם.71)ב 'מלאכת 'ירושלמי '
ה"ב .72) תרומות מהל' פ "ז למעלה ראה טבילתם. אחר
הט "ו.73) הטומאות אבות מהל' ולא 74)פי "ב  שטבל

ה"ד. סוף  פ "ג למעלה ראה שמשו, ה"ה.75)העריב  שם
ה"א.76) פ "ב  קדשים 77)למעלה מביאין שאין וכשם

מהל' בפ "ו וראה באכילתן. ממעטין אין כן הפסול , לבית
הי "ב . סוף  המוקדשין פסולי 

.ÈÔÈÁ˜BÏ78ÛÒkÓ ÌÈÓÏM‰ ÈÁÊÏ ‰Ó‰a ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ∆∆
OÚn‰79ÌÈÊÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰L ,80‰BL‡a .81 ««¬≈∆«¿»ƒ∆¡»ƒ¿»ƒ»ƒ»

,ÈL OÚÓ ÛÒkÓ ÔÈlÁ ÔÏÎ‡Ï ˙BÓ‰a ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰»¿ƒ¿≈¿»¿»Àƒƒ∆∆«¬≈≈ƒ
ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÌÁÈ‰Ï È„k82ÔÈ‡L ,ÔÈc ˙Èa eÊb ; ¿≈¿«¿ƒ»≈««ƒ¿≈«»¿≈ƒ∆≈
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Ï‡ .ÌÈÓÏLÏ ‡l‡ OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿»ƒ¬»
ÔÈÁ˜BÏ  ÛBÚÂ ‰iÁ83ÌÈÓÏLÏ ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ,84. «»»¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»ƒ

בכל 78) הכסף  "ונתת כו): יד, (דברים תורה אמרה שהרי 
ושמחת  אלקיך ה' לפני  שם ואכלת וגו' נפשך תאוה אשר
'ילקוט  (לפי  שם ב 'ספרי ' זה על ואמרו וביתך", אתה
להלן  ונאמר שמחה, כאן "נאמר תתצז): רמז שם שמעוני '
ושמחת  שם ואכלת שלמים "וזבחת =) שמחה ז) כז, (שם
אף  שלמים, - להלן האמורה שמחה מה אלקיך"). ה' לפני 
שם. שני  במעשר הוא וכן שלמים", - כאן האמורה שמחה

בהמה  לוקחין שאין שנינו מ "ד, אלא ובפ "ב  תאוה לבשר
בלוקח  ומדובר רבינו. בדברי  כדלהלן שלמים, לזבחי 
מטעם  וחיה, בהמה קונים אין לה מחוצה אבל בירושלים,

הט "ז. ולהלן ה"ו פ "ד למעלה ראה על 79)אחר, וחלו
המעשר. וקדושת השלמים קדושת הקדושות: שתי  הבהמה

הי "ט . להלן אוכלי80)וראה ממעט  שאינו ונמצא
זה  אין המזבח , גבי  על נקטרים שהאימורים ומה המעשר.
מים  כעירב  בבשר, האימורים דמי  הוא מבליע  אלא מיעוט ,
(להלן  עורו גב  על בקר וכקונה ה"י ), (למעלה ושמן ומלח 
הרי צ "ע , אבל שם). פ "ג ישראל' 'תפארת – ה"א פ "ח 
כן  ואם אחד, ולילה ימים לשני  אלא נאכלים אינם השלמים
שביעית  כבפירות המעשר, אכילת זמן ממעט  הוא הרי 

שם. שלמה' ב 'מלאכת וראה שם 81)דלהלן. 'ירושלמי '
לבשר  בהמה לוקחין אומרין היו "בראשונה ה"ב : סוף  פ "א
לא  לומר חזרו המזבח . גבי  מעל אותה מבריחין והיו תאוה,
רבי בשם ירמיה רבי  וכו', עופות אפילו חיה אפילו יקחו
ירעו  שלא ועופות) (חיה אותן גזרו יצחק  רב  בר שמואל

ליר  (מחוץ  עדרים עדרים אבל אותן ה"ו, פ "ד כנ"ל ושלים,
משנה' ב 'כסף  וראה כדלהלן)". ועוף  חיה קונים בירושלים

שם. הפנים' כהונה 82)וב 'מראה מתנות יפסידו שלא
המזבח . על כשמקריבים ליתן חולין.83)שצריכין לאכלן

עופות  שלוקחים - א כח , בעירובין אחת ברייתא וכדעת
שני . מעשר הנ"ל.84)בכסף  הגזירה, בכלל ואינם

.‚ÈÔÈ‡85ÈÙÏ ,OÚÓ ÛÒÎa ˙ÈÚÈL ˙Bt ÔÈÁ˜BÏ ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ
ÚÏ iÁ ‡e‰L86‡a˙iL BÓk ,87. ∆«»¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ה"ב .85) פ "ג שם השביעית 86)'ירושלמי ' פירות את
אינו  שני  מעשר כסף  ואילו השמיטה. שנת שלאחר בשנה

ה"ג). פי "א (להלן הרביעית בשנה אלא בפ "ז 87)מתבער
המעשר. אכילת ממעט  ונמצא ה"א. ויובל שמיטה מהל'

.„ÈÁ˜Bl‰88˙Bt B‡ ,ÔÈaÁÓ ˙Bt B‡ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ «≈««ƒ»∆«≈¿À»ƒ≈
ÌÈÏLeÈÏ ÚÈb‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L89‰˜ ‡Ï  ∆≈»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ…»»

OÚn‰90ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,91. ««¬≈««ƒ∆»¿«»¿Àƒ

מ "ה.88) פ "א שני  מעשר אינם 89)מס ' אלה שכל
כמהין  שגם ואף ֿעלֿפי  ה"ד. כנ"ל מעשר, בכסף  נלקחים
המשנה  כלשון רבינו כתב  - (שם) אלה ככל דינם ופטריות

המעשר.90)והשמיטם. קדושת עליהם חלה לא כלומר,
אלא 91) והמלח , המים על המעות שנתחללו כלומר,

בתורה, המפורש כפרט  שאינם כיון מהם, הקדושה שפקעה
יצאו  שהמעות כן, רבינו ולמד איש'). ('חזון שם כנ"ל

אמרו: ולא מעשר", קנה "לא שם: המשנה, מלשון לחולין,
שאין  משמע  שם, השניה בבא כמו למקומם", דמים "יחזרו
והמעות  המעשר, קנה לא ואף ֿעלֿפי ֿכן חוזרים, הדמים
ממנה  שנראה ה"ג) תחילת (שם ב 'ירושלמי ' והסוגיא חולין.
מים  "הלוקח  על סובבת אינה למקומם, חוזרים שהדמים
(רדב "ז). וכו'" פירות "לוקח  הסיפא על אלא וכו'", ומלח 

.ÂËÁ˜Bl‰92:OÚÓ ÛÒÎa ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ˙Bt «≈«≈ƒ»«ƒ¿∆∆«¬≈
‚‚BLa93ÌÈÓc‰ ÈÊÁ‰Ï ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk  ¿≈ƒ∆«≈¿«¬ƒ«»ƒ

ÌÈÏÚaÏ94Ô‰Â ,95eÈ‰L ˙BÓk OÚÓ96„ÈÊÓa ;97 «¿»ƒ¿≈«¬≈¿∆»¿≈ƒ
ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ ˙Bt‰ eÏÚÈ98Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .99 «¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»

e˜iL „Ú ÌÁÈpÈ 100. «ƒ≈«∆≈»¿

למקומן".92) דמים יחזרו שוגג, פירות "הלוקח  שם: משנה,
בירושלים  שהרי  לירושלים, חוץ  בלוקח  רבינו אותה ומפרש
רבינו  וכתב  (רדב "ז). פירות לקנות המצוה, עיקר זהו
כן, לעשות אסור שלכתחילה מפני  דיעבד, לשון "הלוקח "

ה"ו. פ "ד למעלה שכתב  מ 93)כמו שהן ידע  עות "שלא
המשנה). (פירוש שני " פירותיו 94)מעשר [המוכר] "ויקח 

(שם). טעות,96)המעות.95)שמכר" כמקח  שהוא
בהם  לוקח  היה לא מעשר, דמי  שהם הלוקח  יודע  היה שאם

שם). (רע "ב  הללו המעות 97)הפירות שאלו יודע  "שהוא
המשנה). (פירוש שני " מעשר מעות הפקיעו 98)הן שלא

יעלו  אלא ה"א), (למעלה לפדותם אסור אבל המקח , חכמים
בירושלים. רוקח ').99)ויאכלו ('מעשה מזבח  כלומר,

ה"א. פ "ב  למעלה למעלה 100)וראה וראה שם. משנה,
ה"ד. שם

.ÊËÔÈ‡ ÔÎÂ101‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ102ıeÁ OÚÓ ÛÒÎa ¿≈≈¿ƒ¿≈»¿∆∆«¬≈
ÌÈÏLeÈÏ103Ì‡Â .104‚‚BLa :Á˜Ï105eÊÁÈ  ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈«¿¿

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰106.ÌÈÏLeÈa ÏÎ‡˙Â ‰ÏÚz „ÈÊÓa ; «»ƒƒ¿»¿≈ƒ«¬∆¿≈»≈ƒ»«ƒ
dBÚÂ ‡È‰ wz  Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â107. ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»

ב .101) נח , בקידושין הברייתא תמימה 102)לשון בהמה
שמא  חשש אין ובזה הי "ב ). למעלה (ראה שלמים לזבחי 
אם  ולפיכך ה"ו), פ "ד למעלה (ראה עדרים עדרים יגדל

בירושלים. ותאכל תעלה - במזיד כן כשם 103)עשה
הקודמת). (בהלכה לירושלים חוץ  פירות לקנות שאסור

מ "ו.104) וכתבי ֿהיד,105)שם, הישנים הדפוסים ברוב 
הגירסא  היתה וכן "בשוגג", ולהלן "במזיד", כאן הגירסא
וצריך  היא, סופר וטעות ,(270 עמ ' (קידושין 'המאירי ' לפני 
וראה  (כסף ֿמשנה. בדפוס  לפנינו שהוא כמו להיות

.(73 הערה 727 עמ ' כפשוטה' שהמקח 106)ב 'תוספתא
כנ"ל. בטעות, תקבר 107)היה מקדש, אין "ואם במשנה:

בעורה  שתקבר "ענינה, רבינו: שם ופירש עורה". ידי  על
בעורה". אדם יהנה שלא כדי  מתה, אם

.ÊÈÁ˜Ï108ÌÈ„Ú109‰‡ÓË ‰Ó‰e ˙BÚ˜˜Â110ÔÈa , »«¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»≈
‚‚BLa ÔÈa „ÈÊÓa111Ì‡ ,112‰Ê È‰  ÎBn‰ Áa ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»««≈¬≈∆

ÏÎ‡È113Ún‰ Ô˙B‡ „‚k˙B114˙B˙a ÌÈÏLeÈa …«¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿«
OÚÓ115ÏÏk‰ ‰Ê .116‰ÏÈÎ‡Ï ıeÁ ‡ÈˆB‰L Ïk : «¬≈∆«¿»…∆ƒ«¬ƒ»

‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le117OÚÓ ÈÓcÓ118B‡ ÎBn‰ Áe , ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈«¬≈»««≈
˙Ó119Bc‚k ÏÎ‡È 120Ìi˜ ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;121 ≈…«¿∆¿¿ƒ»»«≈«»
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קעו                
         

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰ eÊÁÈ122ÔÎÂ .123˙BÏBÚ ‡È‰ Ì‡124 «¿¿«»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ
Ôc‚k ÏÎ‡È  OÚÓ ÈÓcÓ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ125. ¿«»«¬»ƒ¿≈«¬≈…«¿∆¿»

מ "ז.108) גם:109)שם, שם, שלפנינו במשנה
בחילופי וראה איננה, נוסחאות בכמה אבל "ושפחות".

שלמה'. וב 'מלאכת שם אותם 110)גרסאות ליקח  שאין
לפי מעשר, פ "ג בכסף  למעלה ראה למאכל, ניתנים שאינם

כמו 111)ה"י . ומזיד, שוגג בין כאן חילקו לא שהרי 
מפירושו  רבינו בו וחזר להלן. וראה הקודמות. במשניות

חדשים'. ב 'תוספות וראה ב :112)למשנה, נו, קידושין
יחזרו  ואמאי , כנגדן. יאכל לקח  אם (במשנתנו), מר "אמר
שם  בתוספתא שאמרו כמו (כלומר, התם כי  למקומם, דמיו
בשוגג  בין מום, בעלת בהמה היתה "אם הט "ו: סוף  פ "א
בין  טמאין, פירות היו אם למקומם. דמים יחזרו במזיד בין
בהגהות  ועיי "ש למקומם", דמים יחזרו במזיד בין בשוגג
מעשר  ב 'ירושלמי ' הוא וכן כשברח ". שמואל אמר הגר"א)

ה"ג. שם שביד 114)הלוקח .113)שני  המעשר, של
העבדים,115)המוכר. על המעות נתחללו שלא ואף 

ועבדים  טמאה בהמה ש"הרי  במזיד, המקח  היה אם אפילו
מתחללין  שני  מעשר מעות שאין יודע  דאדם וקרקעות
מעות  על המוכר שביד המעות לחלל יכול הוא ואין עליהן",
מכלֿמקום  הי "א), פ "ד (למעלה ברשותו שאינן כיון שבידו
להקל  יבואו שלא כדי  חכמים, אותו שקנסו כנגדן , אוכל
איש'. ה'חזון בשם שהעירונו מה ה"ח ֿט , בפ "ג וראה בכך.

שם.116) בהם.117)משנה, וכיוצא עבדים כגון
כנ"ל.118) במזיד, בין בשוגג בגמרא 119)בין זה אין

בידם, המעות כשאין ומדובר מדעתו. רבינו והוסיפו שם,
ראשונה' 'משנה ועי ' להחזיר, אותם כופים - בידם הן שאם

ברחו.121)כנ"ל.120)שם. ולא בין 122)לפנינו
כנ"ל. טעות, מקח  שהוא משום בשוגג, במזיד. ובין בשוגג
(שאוכל  דברח  "וטעמא ב : נו, בקידושין אמרו ובמזיד,
ונקנסיה  למוכר. קנסינן ברח , לא הא המעות). כנגד הלוקח 

כל  מסתברא וכו', בירושלים) כנגדן (שיאכל היכא ללוקח 
זה  וכל קנסינן". התם, המעשר) (מעות איסורא דאיכא
פירות  לקח  אם אבל וסיכה, ושתיה לאכילה חוץ  כשהוציא
בהלכות  כנ"ל לירושלים, חוץ  מעשר בכסף  ובהמה
אותם  לקחת שאסור אלא לאכילה, ראויים שהם הקודמות,
לאכול  הלוקח  את לחייב  החמירו לא כנ"ל, אחרת, מסיבה
אם  וכן בשוגג, היה והמקח  המוכר כשברח  המעות, כנגד
למקומם, הדמים להחזיר אותו קנסו לא לפנינו, המוכר

במזיד. היה שם.123)כשהמקח  "אין 124)משנה, שם:
יולדות, וקיני  (כשנטהרו), זבות וקיני  זבים קיני  מביאין
כנגדם". יאכל הביא ואם שני , מעשר מדמי  ואשמות חטאות
בני שני  או תורים שתי  (הקינים) "הם שם: רבינו ופירש
אחד  והם בהם, חייבים הם והיולדות) (הזבים שאלו יונה,
בעליהם, אותם אוכלים אין אלו וכל לעולה. ואחד לחטאת
כן  וכמו החטאת, אוכלין והכהנים נשרפות, העולה אבל
קונים  שאין ביארנו, וכבר הכהנים, אותו אוכלין האשם
וכו'". ולשתיה לאכילה הראוי  דבר אלא שני  מעשר במעות
חטאות, בכלל הוא הרי  חטאת, הוא התורים שאחד  וכיון

"עולות". כאן כתב  ולכן הוא, עולה כשברח 125)והשני 

למקומם, הדמים יחזרו קיים, הוא אם אבל מת, או המוכר
כנ"ל.

.ÁÈÁ˜Ï126ÌÈÓÏL ÈÁÊÏ ‰iÁ127‰Ó‰e ,128OÏ »««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿«
‰Â‡z129‰Ê È‰ 130‰LÈÁÏ BL ‰wL ÈÓk131, «¬»¬≈∆¿ƒ∆»»«¬ƒ»

‰˜ ‡ÏÂ132ÌÈÓÏL133Á˜Ï .134ÌÈÓÏLÏ ‰Ó‰a135 ¿…»»¿»ƒ»«¿≈»ƒ¿»ƒ
OÚÓ ˙M„˜ ‰pnÓ ‰Ú˜t  ÌeÓ da ÏÙÂ136, ¿»«»»¿»ƒ∆»¿À««¬≈

d˙B‡ ‰„BÙe137ÔÈ‡Â138Èt ÏÚ Û‡Â .OÚÓ ÌÈÓc‰ ∆»¿≈«»ƒ«¬≈¿««ƒ
ÔÎ139BÓˆÚÏ d‡„t Ì‡ ,140.LÓÁ ÛÈÒBÓ  ≈ƒ¿»»¿«¿ƒ…∆

מ "ד.126) מן 127)שם, בא אינו הקרבן כי  אסור, "וזה
ומן  הבקר מן ב ) א, (ויקרא יתברך השם למאמר החיה,

המשנה). (פירוש לשלמים.128)הצאן" הראויה תמימה
הי "ב ).129) (למעלה כן לעשות פב ,130)שאסור מנחות

רבה. בשם - שאין 131)א שכיון שני , מעשר בכסף 
(וקדוש  לחולין" העור "יצא בו אמרו לא כן, לעשות
אלא  לחולין", העור "יצא אמרו שלא שני ), מעשר בקדושת
מ "ג), (שם תאוה לבשר חיה או שלמים לזבחי  בהמה בלוקח 
כדין, שלא בלוקח  אבל וכתורה, כדין עשה אלה שבשני 
לבשר  ובהמה שלמים לזבחי  חיה או לחרישה, שור כלוקח 
וראה  לחולין", העור "יצא שלא חכמים קנסוהו תאוה,

שם. ראשונה' ו'משנה קנו".132)רדב "ז "ולא צ "ל אולי 
שלמים".133) לזבחי  "חיה על מוסב  וזה שם. מנחות,
בכסף 134) שלקחן "שלמים ה"ב : סוף  פ "ג שם 'ירושלמי '

רבינו  אותה ומפרש מעשר", קדושת מהן פקע  מעשר,
ראה  שלמים, לעשותה מעשר מכסף  חולין בהמת כשקנה

כדלהלן. כשהוממה, ומדובר לקח 135)להלן. כלומר,
קדושות: שתי  עליה וחלו מעשר, מכסף  חולין בהמת

שלמים. וקדושת מעשר אותה 136)קדושת קנה [שלא
לפדותה  דעת על לא אבל שלמים, להקריבה דעת על אלא
ממנה]. המעשר קדושת פקעה ולכן חולין, ולאכלה

שהוממו.137) שלמים כדין שלמים, שם:138)מקדושת
בכסף  שלקחן שלמים יוחנן, רבי  בשם חייא רבי  בא "רבי 
המעות) =) חוזרין אין עוד ופדאן, הוממו שני  מעשר
פוקעת  המעשר שקדושת שני ", להיעשות שהיו לכמות

כנ"ל. פדיה, קודם אף  מום, בה שנפל כלומר,139)לאחר
ולא  ראשון בהקדש אלא חומש מוסיפין שאין אף ֿעלֿפי 
לוי בן יהושע  כרבי  ה"ד, ערכין מהל' (פ "ז שני  בהקדש
השלמים  שקדושת לומר מקום והיה שם), ב 'ירושלמי '
שני , כהקדש היא הרי  המעשר, קדושת עם ביחד שחלה
נמצאת  פקעה, המעשר שקדושת שכיון קאֿמשמע ֿלן
שם  הפנים' ב 'מראה (ראה ראשון כהקדש השלמים קדושת

שלמים). מוסיף 140)ד"ה אינו לאחר, פודה אם אבל
שם. ערכין בהל' ראה חומש,

.ËÈÒÈt˙n‰141ÌÈÓÏLÏ OÚÓ ˙BÚÓ142e˜ ‡Ï  ««¿ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ…»
ÌÈÓÏL143˙M„˜ ÏÚ ‰ÏÁ dÈ‡ ÌÈÓÏL ˙M„wL ; ¿»ƒ∆¿À«¿»ƒ≈»»»«¿À«

‡e‰ dBb ÔBÓÓ OÚn‰L ,OÚÓ144CÈˆ ÔÈ‡Â . «¬≈∆««¬≈»»«¿≈»ƒ
ÔÓˆÚ OÚn‰ ÒÈt˙‰ Ì‡ ,ÓBÏ145‡lL  ÌÈÓÏLÏ «ƒƒ¿ƒ««¬≈«¿»ƒ¿»ƒ∆…
ÌÈÓÏL e˜146. »¿»ƒ

יוחנן.141) כרבי  ולא אמי  ורבי  אלעזר כרבי  א. פב , מנחות
משנה'. ב 'כסף  שלמים.142)וראה לשם הקדישן כלומר,
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שירצה.143) מה כל בהן לקנות שם.144)ויכול מנחות,
ממון  הן שני  מעשר מעות שאף  [ומכאן הי "ז. בפ "ג וראה
אלה]. רבינו דברי  הביא לא - א ז, בפסחים והצל"ח  גבוה,

נראה,145) ומכאן פדום. לא שעדיין הפירות כלומר,
כתב  וכן המעשר. קדושת את ומקלישה גורעת שהפדיה

ולקוח . ד"ה סוף  ה"ב , פ "ד איש' ודוקא 146)ה'חזון
שקדושת  רוצה אינו שאז לשלמים, המעשר מעות כשהתפיס 
בהמה  כשלוקח  אבל השלמים, קנו לא ולכן תפקע , המעשר
שוב  המעשר, קדושת שפוקעת כיון לשלמים, מעשר, בכסף 
אזי מתפיס , שכשהוא ועוד, לחול. השלמים קדושת יכולה
ולכן  ייתכן, לא וזה זו, אחר זו לחול צריכות הקדושות שתי 
ששתי לשלמים, בהמה כשלוקח  אבל השלמים, קנו לא

ברדב "ז. וראה השלמים. קנו אחת, בבת חלות הקדושות

.ÎÏÎB‡‰147ÔÈlÁ ˙B˙a ÈL OÚÓ148elÙ‡ , »≈«¬≈≈ƒ¿«Àƒ¬ƒ
„ÈÊÓa149È„È ‡ˆÈ  ÏÎ‡ ÔÓˆÚ OÚn‰ ˙Bt Ì‡ : ¿≈ƒƒ≈««¬≈«¿»»«»»¿≈
ÌÈÓL150ÏÎ‡ OÚÓ ÛÒk Ì‡Â ;151ÌÈÓ„ eÊÁÈ  »«ƒ¿ƒ∆∆«¬≈»««¿¿»ƒ

ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ ÌÓB˜ÓÏ152Ôc‚k ÏÎ‡È B‡ , ƒ¿»¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ…«¿∆¿»
ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏLeÈa153.ÌÈÓc‰ ˙‡ ÈÊÁ‰Ï ƒ»«ƒƒ≈»¿«¬ƒ∆«»ƒ

שם 147) ב 'ירושלמי ' הובאה ה"ט , פ "ג שני  מעשר תוספתא
ה"א. לירושלים.148)פ "א חוץ  'ירושלמי '149)כלומר,

(שהאוכל  במעות כרבי  הלכה חזקיה, בשם זריקא "רבי  שם:
למקומן), דמים יחזרו מזיד, בין שוגג בין מעשר, מעות
מעשר, פירות (שהאוכל בפירות גמליאל בן שמעון וכרבן

לשמים). יצעק  מזיד, בין שוגג ב 'ירושלמי '150)בין
בספרים  הנוסחא וכן לשמים", "יצעק  שם: ותוספתא
כתבי ֿיד  ובכמה קורקוס ) (מהר"י  רבינו בדברי  מדוייקים
 ֿ (כסף  הנכונה הגירסה היא וכך כפשוטה'). ('תוספתא
ורוצה  רומי ). בדפוס  (וראה הראב "ד. הגיה וכן משנה),
לו, אין אחרת תקנה אבל לו, שימחול מהשי "ת יבקש לומר:
אכל, מעשר כסף  ואם בעולם, אינם כבר הפירות שהרי 

כדלהלן. קנסוהו, בעין, עדיין בכסף 151)שהמעות שקנה
יצאו  ולא חוב  בכסף  ששילם או חולין, בתורת ואכלם פירות
ובשני שם). ה'ירושלמי ' על הניר (ספר לחולין המעות
הראשון  שבאופן אלא בעולם, המעות ישנן הנ"ל האופנים
קנסוהו  ולפיכך נתחללו, לא - השני  ובאופן נתחללו, -
ראה  במזיד, בין בשוגג בין ומדובר להלן. ראה  חכמים.

המעשר,152)למעלה. בכסף  פירות שקנה באופן
לקדושת  שיחזרו א) כפול: קנס  כאן יש המעות, שנתחללו
שני . כמעשר בירושלים ויאכלום שיעלום ב ) שני ; מעשר
הוא  שדין למעלה), (ראה נתחללו שלא בחוב , שילמם ואם
לירושלים. שיעלם אחד: קנס  אלא כאן אין קודם, שהם

יכול".153) "אם בטעות: רומי , בדפוס 

ה'תשע"ט  כסלו  ד' שני יום 

   1 
והלוקח 1) תגר. שאינו ממי  לשלמים בהמה הלוקח  יבאר

יין  לו שהיה מי  כך. להמכר שדרכן במקום סתומות יין כדי 
שלקחו  צבי  מעשר. לאותו קנקניו והשאיל שני  מעשר של
כנגדו  אוכל להיות מעשר דינר והמניח  ומת. מעשר בכסף 
הפירות  ומשך מעשר של פירות הלוקח  לחולין. שיצא עד

חולין  פירות לו שהיו מי  שהוקרו. עד הסלע  נתן ולא
מעשר  לחלל מותר אם ממנה. חוץ  מעשר ומעות בירושלים
שהיו  וטהורים טמאים מעותיו. על או ע "ה פירות על שני 

בירושלים. כאחד שותים או אוכלים

.‡‰Â‡z OÏ ‰iÁÂ ÌÈÓÏL ÈÁÊÏ ‰Ó‰a Á˜Bl‰2 «≈«¿≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬»
ÈnÓ3˜c˜„Ó BÈ‡Â bz BÈ‡L4ÔÈlÁÏ BÚ‰ ‡ˆÈ 5, ƒƒ∆≈«»¿≈¿«¿≈»»»¿Àƒ

Oa‰ ÈÓc ÏÚ ÔÈaÓ BÚ‰ ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡6Ï‡ . ¬ƒ»¿≈»¿Àƒ«¿≈«»»¬»
ÔÈlÁÏ BÚ‰ ‡ˆÈ ‡Ï  bz‰ ÔÓ Á˜Bl‰7. «≈«ƒ««»…»»»¿Àƒ

עשה.2) וכתורה "אמר 3)וכדין א: הלכה שם ירושלמי 
לחולין) והקנקן העור (שיצאו דתימא הדא זעירא, רבי 
חושב  אינו כי  בסחורה, יודע  (שאינו הדיוט  המוכר כשהיה
העור  על מקפיד ואינו בלבד, והיין הבשר אלא  שמכר,
מעשר  במעות קנאם שלא לפי  לחולין, יצאו ולפיכך והקנקן.
הבשר  דמי  שיודע  (סוחר, אומן המוכר היה אם אבל שני ).
(ולא  עצמו בפני  וזה עצמו בפני  זה כמוכר נעשה והעור),

לחולין)". העור.4)יצאו על מקפיד אינו כלומר,
לפי5) בירושלים, בקדושה, דמיו לאכול צריך אין כלומר,

כמתנה  הוא שהרי  שני , מעשר בקדושת כלל נתקדש שלא
העור  ודין כך, על מקפיד המוכר שאין הלוקח , בידי 

סתומות. חביות כדין הבהמה, לגוף  שנבלעים 6)המחובר
הבשר. בדמי  העור וקרקעות 7)דמי  עבדים כלוקח  ודינו

טמאה. ובהמה

.˙BÓe˙Ò ÔÈÈ Èck Á˜Bl‰ ÔÎÂ8ÌkcL ÌB˜nÓ ¿≈«≈««≈«ƒ¿ƒ»∆«¿»
˙BÓe˙Ò În‰Ï9Ô˜w‰ ‡ˆÈ  bz BÈ‡L ÈnÓ ¿ƒ»≈¿ƒƒ∆≈«»»»««¿«

ÔÈlÁÏ10CÎÈÙÏ .11CÈˆ12ÈL‡ ÁzÙÏ ÎBn‰ ¿Àƒ¿ƒ»»ƒ«≈ƒ¿…«»≈
ÌÈck‰13ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,14‰ˆ Ì‡Â .15 ««ƒ¿≈∆…≈≈««¿«¿Àƒ¿ƒ»»

‰cÓa kÓÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ÈÓÁ‰Ï16Ô˜w‰ ‡ˆÈ  ¿«¿ƒ««¿¿ƒ¿…¿ƒ»»»««¿«
ÔÈlÁÏ17. ¿Àƒ

לחולין.8) הקנקן יצא לא פתוחות, הלוקח 9)אבל אבל
לחולין. הקנקן יצא לא פתוחות, להימכר שדרכם במקום

שבתוכו.10) היין אגב  בחינם ונותנו עליו, מקפיד אינו שאז
ומכר 11) תגר, אינו המוכר שאם שאמרנו לפי  כלומר,

הקנקנים  יצאו סתומות, להימכר שדרכם ובמקום סתומות
שאמרו:12)לחולין. הלל כבית יג. משנה ג פרק  שם

שמאי כבית ולא לערות", צריך ואינו (=פותח ), "מפתח 
היין. את לערות גם שדרכה 13)שהצריכו במקום ומדובר

הוא  פתוחות, מוכרם שהוא ובזה כנ"ל, סתומות להימכר
בכסף  משלם והלוקח  עליהם, מקפיד שהוא דעתו מגלה

הכדים. עבור גם שיתרבה 14)המעשר כדי  זה וכל
שהוא  ונראה הקנקן, כנגד בקדושה יאכל שהרי  המעשר,
בפני העור מוכר שהוא בפירוש שיאמר בהמה, במוכר הדין

לחולין. יצא שלא כדי  תגר.15)עצמו, שאינו המוכר
להונות 16) יבוא שלא כדי  בדיוק , היין את למדוד כלומר,

פחות  לו ולמכור אחת), בבת לו מוכר (כשהוא חבירו את
עבורו. משלם שהוא ממה פותח 17)יין שהוא פי  על אף 

אין  זה שבנידון היין, את למדוד כדי  הכדים ראשי  את
הקנקנים. על מקפיד שהוא לכך הוכחה הכדים ראשי  פתיחת

.‚˙BÁe˙t ÔÁ˜Ï18˙BÓe˙Ò B‡19ÔkcL ÌB˜Óa ¿»»¿¿¿»∆«¿»
˙BÁe˙t În‰Ï20˜c˜„nL bz‰ ÔÓ Á˜lL B‡ , ¿ƒ»≈¿∆»«ƒ««»∆¿«¿≈
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ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡Ï  B˙ÈÎÓa21ÌÈ‡z ÈlÒ Á˜Ï . ƒ¿ƒ»…»»««¿«¿Àƒ»««≈¿≈ƒ
ÈÏk‰ ÌÚ ÌÈÚÂ22ÔÈlÁÏ ÈÏk‰ ÈÓ„ e‡ˆÈ ‡Ï 23. «¬»ƒƒ«¿ƒ…»¿¿≈«¿ƒ¿Àƒ

לחוד.18) הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו והמוכר
בפני20) אחד כל שמוכרין הוכחה היא פתוחות, שמכירתן

עבור 21)עצמו. גם המעשר בכסף  הלוקח  ששילם ונמצא
בירושלים. כנגדו לאכול וצריך שמניחים 22)הקנקן,

בתוכו. אף 23)הסלים עצמו בפני  הכלי  הוא מוכר שוודאי 
הסלים  אבל פתוחות. חביות כמוכר הוא והרי  תגר, אינו אם

תגר. הוא אם אף  עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו

.„Ô˙tÏ˜ e‡ˆÈ  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ Á˜Ï»«¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆»¿¿ƒ»»
ÔÈlÁÏ24Ï˙BÁ Á˜Ï .25Ï˙BÁ‰ ‡ˆÈ  ÌÈÓz ÏL ¿Àƒ»«»∆¿»ƒ»»«»
ÔÈlÁÏ26˙BÒec Ì‡ ,ÌÈÓz ÏL ‰t˜ .27e‡ˆÈ  ¿ÀƒÀ»∆¿»ƒƒ¿»¿

˙Btw‰28ÔÈlÁÏ29ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ ‡Ï  Â‡Ï Ì‡Â ,30. «À¿Àƒ¿ƒ»…»¿¿Àƒ

תגר.24) הוא אם אף  עליהם, מקפיד המוכר אין שוודאי 
כסלי26)סל.25) הוא והרי  עליו, מקפיד המוכר שאין

וענבים. מחמת 27)תאנים לקופה מחוברות הן שאז
לו. וצריכות בלשון 28)דריכתן, וסיים יחיד בלשון פתח 

מקפיד 29)רבים. המוכר ואין לתמרים, הקופות שטפלות
בסוף 30)עליהן. הנזכר התאנים סלי  של הכלי  כדין ודינן

הקודמת. ההלכה

.‰ÔÈÈ BÏ ‰È‰L ÈÓ31ÈL OÚÓ ÏL32ÏÈ‡L‰Â , ƒ∆»»«ƒ∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
OÚÓ B˙B‡Ï ÂÈp˜˜33Ì‰Èt ˙‡ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ ,34 «¿«»¿«¬≈««ƒ∆»«∆ƒ∆

ÌÈp˜w‰ ˙‡ OÚÓ ‰˜ ‡Ï 35ÔÈi‰ Òk .36ÔÎB˙Ï …»»«¬≈∆««¿«ƒ»«««ƒ¿»
Ì˙Ò37OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡˜ Ì‡ ,38Ì˙Ò ‡lL „Ú ¿»ƒ»»≈¿»»«¬≈«∆…»«

ÌÈp˜w‰ ˙‡ OÚÓ ‰˜ ‡Ï  Ì‰Èt ˙‡39Ì‡Â ; ∆ƒ∆…»»«¬≈∆««¿«ƒ¿ƒ
OÚÓ ‰˜  OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡˜ Ô‰Èt Ì˙qMÓƒ∆»«ƒ∆»»≈¿»»«¬≈»»«¬≈

Ô˜w‰ ˙‡40ÔÈlÁ ˙ÈÚÈ Ô˜w‰ CB˙Ï „È˜Ù‰ .41B‡ , ∆««¿«ƒ¿ƒ¿««¿«¿ƒƒÀƒ
ÒkL42ÔÓL ÔÎB˙Ï34Èˆ B‡ ıÓÁ B‡44ÏL L„ B‡ ∆»«¿»∆∆…∆ƒ¿«∆

Ì˙Ò ÈL OÚÓ45ÔÈa ,46Ì˙qMÓ47‡lL „Ú ÔÈa «¬≈≈ƒ¿»≈ƒ∆»«≈«∆…
ÌÈp˜w‰ ˙‡ OÚÓ ‰˜ ‡Ï  Ì˙Ò48. »«…»»«¬≈∆««¿«ƒ

יין.31) אחר.32)דווקא יין על שני  מעשר שעשאו
שני .33) מעשר בהם להוליך מושאלים שהם במפורש אמר
אם 34) שיתקלקל ליין בטלים שהם ונמצא הקנקנים, של

הקנקנים. משאילם,35)ייפתחו רק  שהוא שפירש כיוון
ואחר  קליפתם, בלי  פירות מעשר כמפריש הוא שהרי  ועוד
הפרי כנגד אלא פודה אינו שבוודאי  לקליפתם, הכניסם כך

לגריעותא. תרתי  כאן והרי  יין 36)גרידא עתה שהוא
שני . ולא 37)מעשר הקנקנים, משאיל שהוא פירש שלא

שני . למעשר טבול כשהוא כנסו אלא עדיין, שם לו קרא
אחר.38) יין היין 39)על צריך הסתימה שלאחר אף 

מש  אלא שאינו פירש שלא ואף  בכל לקנקן, הקנקנים, איל
מעשר  כמפריש הוא שהרי  הקנקן את מעשר קנה לא זאת
לקליפתם. מכניסם כך ואחר קליפתם, בלי  פירות

רמון 40) כמפריש הוא הרי  לקנקן, היין שצריך שכיוון
הוא  פשוט  אבל הקליפה. עם הפרי  כל את שפודה בקליפתו,
שלאחר  אומרים ואין מעשר בקדושת נתפס  הקנקן שאין
מקליפות  הוא עדיף  שלא בקדושתו, יישאר היין שתיית

הפירות. מן יפריש 41)שנקלפו (שלבסוף  טבל כלומר,
הוסיף  זו רביעית ועל אחר), ממקום ומעשרות תרומות עליה
הקנקן, פי  שסתם לאחר מעשר ועשאו שם קרא ואפילו יין,
טבל  יין רביעית לו שיש שכיוון הקנקן, את המעשר קנה לא
המעשר. לגבי  הקנקן בטל לא המעשר, מן חוץ 

את 42) המעשר (שקנה אמורים דברים "במי  שם: בתוספתא
ציר, של אבל כנ"ל) לקנקן, צריך (שהיין יין בשל הקנקן),
שלא  בין גפם בין דבש, של שמן, של מוריס , של חומץ , של

מעשר". קנה בלי43)גפם "רימון אמרו: קח : בכתובות
קנקנים". בלא מינטר שמן נשמר), (אינו מינטר לא קליפתו

נזכר 44) ולא במעשר, כלל חייב  ואינו דגים. שמן הוא
(תוספתא  שם א מפרק  באשגרה אלא שם בתוספתא

זית. שמן בו שעירבו או שהוא 45)כפשוטה). פירש שלא
עדיין. שם קרא ולא הקנקנים שם.46)משאיל שקרא

הקנקנים.47) פי  הצריך 48)את כיין אינם  אלו שכל
בקליפתו. פרי  כמפריש ואינם בלעדו, נשמרים אלא לקנקן,

.ÂBÁ˜lL Èˆ49wÈ  ˙ÓÂ OÚÓ ÛÒÎa ¿ƒ∆¿»¿∆∆«¬≈»≈ƒ»≈
BBÚa50BËÁLe ÈÁ BÁ˜Ï .51‰Ê È‰  ‡ÓËÂ ¿¿»«¿»¿ƒ¿»¬≈∆

e‡ÓËpL ˙Bt ‡Lk ‰„tÈ52OÚÓ Èc ÁÈpn‰ . ƒ»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿¿««ƒ«ƒ»«¬≈
Bc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÈL53ÔÈlÁÏ ‡ˆiL „Ú54, ≈ƒƒ¿≈¿∆¿«∆≈≈¿Àƒ

‰ÚÓ ÌÈOÚa ‡ˆBÈ Èc‰ ‰È‰Â55ÂÈÏÚ ÏÎ‡ , ¿»»«ƒ»≈¿∆¿ƒ»»»«»»
‰ÚÓ OÚa56eÏÊe‰Â57È‰Â ÔÓÊ Á‡Ï ˙BÚn‰ ¿∆∆»»¿¿«»¿««¿««¬≈

‰ÚÓ ÌÈÚa‡a ‡ˆBÈ Èc‰58ÏÎ‡Ï CÈˆ 59 «ƒ»≈¿«¿»ƒ»»»ƒ∆¡…
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ‰ÚÓ ÌÈOÚa ÂÈÏÚ60. »»¿∆¿ƒ»»¿««»≈≈¿Àƒ

 ÔÈÚÓ OÚa ‡ˆBÈ Èc‰ È‰Â ˙BÚn‰ e˜e‰¿«»«¬≈«ƒ»≈¿∆∆»ƒ
ÔÈÚÓ LÓÁa ÂÈÏÚ ÏÎB‡61.ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck Á‡Â ≈»»¿»≈»ƒ¿««»≈≈¿Àƒ

תאווה.49) הקדשים 50)לבשר את פודין "שאין
פי על ואף  "קדש". קרוי  שני  ומעשר לכלבים", להאכילם
ממי תאווה לבשר חיה שהלוקח  א, בהלכה רבינו שכתב 
כשרה  כשהיא אלא אינו זה לחולין, העור יצא תגר, שאינו
כשמת, אבל לבשר, אלא דעתו נותן אינו שאז לאכילה,
ולכן  בעור, עיניו נתן כאילו זה הרי  לאכילה, ראוי  שאינו

עורו. עם לקברו פודה 51)החמירו ואינו לאכילה, שראוי 
שחוט . כשלקחו וחומר וקל לכלבים. שהם 52)להאכיל

מחלל 53)נפדים. בירושלים פירות שכשקונה כלומר,
הפירות. על שבדינר המעשר כשיאכל 54)מעות כלומר,

הדינר. כל של בשוויו עשרים 55)פירות היו כלומר,
בדינר. חולין.56)מעות וחציו מעשר הדינר חצי  ונמצא

אכל  אם אבל הדינר, של חציו כנגד אלא אכל כשלא ודווקא
כנגדו. לאכול יכול אינו ושוב  נתחלל, הרי  כולו, כנגד

ששם 57) ולפי  וכו'". אחר למקום "והלך שם: במשנה
רבינו  דברי  ואילו לירושלים, וחוץ  חולין של באיסור מדובר
זו  בבא השמיט  ולפיכך בירושלים, שני  מעשר של בדינר

ירושלים. לחומת חוץ  להוציאו אסור והשאלה 58)שהרי 
וכפי בדינר, שנותרו מעות עשר כנגד רק  יאכל  אם היא

עליו שחלל לפני  שווה שיאכל שהיה או המעשר, פירות את
המעשר  ונמצא עתה, שווה שהוא וכפי  מעות, כ' כנגד

חולין.59)נפסד. בתורת מעשר מוציא יהא כן לא שאם
אחר 60) הולכין כן הפדייה, מקום אחר שהולכין שכשם

הפדייה. "צריך",61)זמן רבינו כתב  לא וכאן יותר, ולא
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מעות, מחמש ביותר עליו יאכל אם כלום בכך שאין כיוון
מעשר. בתורת חולין שאכל יימצא שאז

.ÊÁ˜Bl‰62˙Bt63CLÓe ,OÚÓ ÛÒk ÏL ÚÏÒa «≈«≈¿∆«∆∆∆«¬≈»«
˙Bt‰64‰ ‡ÏÂÚÏq‰ ÔzÏ ˜ÈtÒ65e˜e‰L „Ú «≈¿…ƒ¿ƒƒ≈«∆««∆¿

ÚÏÒ Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ ‰Ê È‰  ÌÈzLa e„ÓÚÂ ˙Bt‰«≈¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆«
„Ïa66˙È˙a  BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ«

‰B˜ ÛÒk‰67OÚnÏ ÎO‰Â ,68. «∆∆∆¿«»»««¬≈

בירושלים.62) בלוקח  דעת 63)והמדובר על חולין של
שבידו. שני  מעשר של סלע  עליהם לא 64)לחלל ואילו

כדין  במשיכה אותם קונה היה לחלל, דעת על משך
דעת  על שמשך כיוון אבל במשיכה, הנקנים מטלטלין
הכסף . בנתינת אלא החילול, לגבי  נגמר הקניין אין לפדות,

בקדושת 65) הפירות אז ונתפסו מייד, הסלע  נתן ואילו
שני . למעשר נתייקרו נתייקרו, שאם ספק  כל אין המעשר,

מקח 66) דין שגבי  לפי  בלבד, סלע  למוכר נותן כלומר,
ובזה  המטלטלין, כל כדין במשיכה הפירות קנה וממכר,
שהם  פי  על אף  הפירות, כל על הסלע  קדושת נתפסה
אין  המעשר קדושת שלגבי  לפי  סלעים, שני  עתה שווים

בכסף . אלא נגמר, המחלל) (שהוא קידושין 67)המקח 
כמותו. והלכה גבוה, ממון שני  שמעשר מאיר לרבי  נד:

נתפסים 68) סלעים, שני  עתה ששווים הפירות, כל כלומר,
המעשר. בקדושת

.ÁÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ˙Bt CLÓ»«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈
BÈ‡  ÚÏÒa e„ÓÚÂ ˙Bt‰ eÏÊe‰L „Ú ˙BÚn‰«»«∆¿«≈¿»¿¿∆«≈

Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ69ÚÏÒ ‡l‡ ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ «¿ƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«
˙Á‡70ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰iL ÚÏÒ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓe ,71Ô˙BÂ ««ƒ»∆»∆«¿ƒ»ƒ«Àƒ¿≈

ÎBnÏ72ı‡‰ ÌÚ ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â .73‰Ê È‰  «≈¿ƒ»»«≈«»»∆¬≈∆
ÏL ÈL OÚÓ ˙BÚnÓ ‰iL ÚÏÒ ÔzÏ zÓ74 À»ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc75BÏ Ô˙ .76˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,OÚÓ ÏL ÚÏÒ ¿«»«∆«∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
‰„tM ‰Ó  ÌÈzLa e„ÓÚL „Ú ˙Bt‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿«ƒ«∆»»

‰„t77Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,78. »»¿«ƒ≈≈∆

עליהם.69) מחלל אינו בשעת 70)כלומר, עתה, שהרי 
אחד. סלע  אלא שווים הפירות אין לא 71)החילול אבל

אחד  סלע  אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי  המעשר, מן
ששוויו  מעשר ולא חולין לקבל צריך המוכר והרי  בלבד,

חולין. של משוויו וממכר 72)פחות מקח  לעניין שהרי 
סלעים. שני  שווים היו ואז במשיכה, אבל 73)קנה

יכול  אינו דמאי , של שני  מעשר בקדושת הנזהר לחבר
שנתחייב . כפי  בחולין, אלא בדמאי  עצמו לפטור

וחזקתו 74) המכשול, בזה ברוב  נופל הארץ  שעם "לפי 
[כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי , משמש שהוא
שהוא  וכיוון מספק , דמאי  של מעשר מעות מחלל אינו
לו  נמציא אם כלום בכך אין בדמאי , מזלזל וכה כה בין
אלא  הארץ , לעם דמאי  למכור אסרו ולא דמאי ]". מעות

במעות. לא אבל עצמן, לא,75)בפירות וודאי  של אבל
הארץ . לעם וודאי  של שני  מעשר מעות מוסרין שאין לפי 

למוכר.76) כי77)הלוקח  למעשר, השכר כלומר,
מעשר. נעשו - שנים ועכשיו סלע , אז שווים שהיו הפירות
בו. לחזור המוכר שיכול אף  משיכתו, היא מעשר שפדיית

כמו 78) היא ההלכה הרי  הפירות, קניין לעניין כלומר,
ואם  במשיכה, אלא נקנים שאינם מטלטלין שאר בקניין
את  ללוקח  לו מחזיר שפרע ", "מי  לקבל רוצה המוכר
של  בשווי  מעשר פירות בידו ונשארים שנתחלל, הסלע 
הממון  בקנייני  קשור המעשר פדיון שאין סלעים, שני 

הרגילים.

.Ë˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,OÚÓ ÏL ÌÈzL ÌÈÚÏÒ BÏ Ô˙»«¿»ƒ¿«ƒ∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
‰„tM ‰Ó  ÚÏÒa ˙BÈ‰Ï eÊÁL „Ú ˙Bt‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿¿∆««∆»»

‰„t79t  ÈL OÚn‰L .Ì‰ÈÈa ÔÈc‰ ˙cÓe ,B˙i„ »»ƒ««ƒ≈≈∆∆««¬≈≈ƒ¿ƒ»
B˙ÎÈLÓ ‡È‰80. ƒ¿ƒ»

שווים 79) שעתה והפירות לחולין, יצאו הסלעים כלומר,
המעשר. והפסיד מעשר, פירות הם אחד, סלע 

המשיכה 80) כמו קונה, שני  במעשר הכסף  נתינת כלומר:
בחולין.

.È˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,ÌÈÏLeÈa ÔÈlÁ ˙Bt BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»≈Àƒƒ»«ƒ¿»¿
ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ ÈL OÚÓ81˙BÚn‰ È‰ :ÓB‡  «¬≈≈ƒƒ»«ƒ≈¬≈«»

ÌL ÌÏÎ‡ÈÂ ;el‡‰ ˙Bt‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ Ì‰‰82 »≈¿À»ƒ««≈»≈¿…¿≈»
ÔÓB˜Óa ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ e‡ˆÈÂ ,‰‰Ëa83. ¿»√»¿≈¿»«»¿Àƒƒ¿»

ופירש 81) במדינה". ומעות בירושלים "פירות במשנה:
ארץ  ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו

מירושלים". לבד אנו 83)בירושלים.82)ישראל שאין
בשעת  אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים

החילול.

.‡ÈBÏ LÈÂ ,ÌÈÏLeÈa ÈL OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰»¿«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿≈
˙Bt84ÓB‡  ÌÈÏLeÈÏ ıeÁ85el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ : ≈ƒ»«ƒ≈¬≈«»»≈

eÏÚÈÂ ,ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ;Ì‰‰ ˙Bt ÏÚ ÔÈÏlÁÓ¿À»ƒ«≈»≈¿≈¿«»¿Àƒ¿«¬
ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ ˙Bt‰86˙BÈ‰Ï CÈˆ BÈ‡L . «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ∆≈»ƒƒ¿

.ÏelÁ‰ ˙ÚLa „Á‡ ÌB˜Óa ˙Bt‰Â ˙BÚn‰«»¿«≈¿»∆»ƒ¿««ƒ

הלכה 85)חולין.84) ד בפרק  למעלה רבינו שכתב  ומה
חולין  של פירות על שני  מעשר מעות מחללין שאין ו,
מעשר  של המעות שגם באופן אלא זה אין לירושלים, חוץ 
כן  ולמדו לירושלים, מחוץ  חולין של הפירות וגם שני 
את  ונתת וגו' המקום אל "והלכת שנאמר ממה בירושלמי 
מקום  בקירוב  אלא שאינו ובצאן", בבקר וגו' הכסף 
מעשר  מעות אם אבל מקום. בריחוק  ולא (=בירושלים)
- לה מחוצה חולין שפירות פי  על אף  בירושלים, שני 
מחוץ  שני  מעשר המעות אם שמחללים כשם מחללים,

בירושלים. חולין ופירות כשפירות 86)לירושלים ודווקא
פירות  אם אבל בירושלים, שני  מעשר מעות או חולין
מעות  על לא אותם מחללים אין בירושלים, שני  מעשר

לה. שמחוצה ולא שבירושלים חולין

.ÈCÈˆÂ ÌÈÏLeÈa OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï87ÔÈlÁ ˙Bt BÁÏ LÈÂ ,88ÔÏÎ‡Ï ‰ˆBL89 »∆¿≈«¬≈≈Àƒ∆∆¿»¿»

ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙BÚn‰ È‰ :BÁÏ ÓB‡ ≈«¬≈¬≈«»»≈¿À»ƒ«
ÛÒÎa ˙BÁe˜Ï ˙Bt‰ Ì˙B‡ e‡ˆÓÂ .EÈ˙Bt≈∆¿ƒ¿¿»«≈¿¿∆∆

‰‰Ëa BÁ Ì˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ,OÚÓ90„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ «¬≈¿…«»¬≈¿»√»¿…ƒ¿ƒ
ÌeÏk91.ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ , ¿¿≈¿«»¿Àƒ
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שאסור 87) וסיכה, שתייה אכילה, בכלל שאינם לדברים
שני . מעשר מעות עבורם ובין 88)להוציא בירושלים בין

לה. אחרים,89)מחוצה דברים בהם ולקנות למכרם ולא
שאינו  שני  מעשר בקדושת להתפיסם לו איכפת לא כן ואם

לאכילה. אלא מעשר 90)עומד בכסף  שנקנו פירות כדין
שאף 91)שני . שני , מעשר לשם טבילה אלא הפירות, בעל

טבל  אם אלא שני , במעשר אוכל אינו לחולין, שטבל פי  על
שני . מעשר לשם

.‚ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na92ÏÚa BÁ ‰È‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬≈««
Á ˙Bt‰93ÈL OÚÓ ÏL ˙Bt ÔÈÒBÓ ÔÈ‡L ; «≈»≈∆≈¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

ÁÏ ‡l‡ È‡cÂ ÏL94CÎÈÙÏ .95ÏL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆««∆»¿»≈¿ƒ»ƒ»«»∆
ı‡‰ ÌÚÏ Û‡ Ôk ÓB‡  È‡Óc96ÏlÁÏ zÓe . ¿«≈≈«¿«»»∆À»¿«≈

ÈL OÚÓ97˙Bt ÏÚ98ÂÈ˙BÚÓ ÏÚÂ ı‡‰ ÌÚ99, «¬≈≈ƒ«≈«»»∆¿«¿»
Ì‰ ÈL OÚÓ ÏL ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â100. ¿≈¿ƒ»∆∆»∆«¬≈≈ƒ≈

של 92) חולין פירות על שלו, מעשר מעות לחלל שהתירו
של 93)חבירו. שני  במעשר ליתן אסור הארץ  לעם אבל
טומאה.94)וודאי . בחזקת שהוא הארץ , לעם לא אבל

של 95) כשהמעות אלא לחבירו, לומר אסרו שלא לפי 
וודאי . פירותיו.96)מעשר על מחלל פירות 97)כלומר,

דמאי . של שני  מעשר ד 98)ומעות פרק  למעלה ראה
ב  פירות.הלכה על פירות מחללים רבינו שלדעת

(מעות 99) מחללין אומרים, היו "בראשונה שם: במשנה
על  אף  לומר, חזרו הארץ . עם פירות על דמאי ) מעשר של

קודש".100)מעותיו". פודה קודש "ואין

.„ÈBc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï OÚÓ ÏL Èc ÁÈpn‰101 ««ƒ«ƒ»∆«¬≈ƒ¿≈¿∆¿
‡l‡ epnÓ ‡L ‡lL „Ú ÂÈÏÚ ÏÎ‡L ÔÂÈk  CÏB‰Â¿≈≈»∆»«»»«∆…ƒ¿«ƒ∆∆»
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‰ËetÓ ˙BÁt»ƒ¿»»»¿Àƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

È‡Óc ÏLa102„Ú ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï  È‡cÂ ÏLa Ï‡ ; ¿∆¿«¬»¿∆««…»»¿Àƒ«
ÔÈÙÈÒBnL Á‡ ‰Ëet ‰ÂMÓ ˙BÁt epnÓ ‡MiL∆ƒ»≈ƒ∆»ƒ»∆¿»««∆ƒƒ
‰Úa‡Ó ˙BÁt epnÓ ‡LpL ÔB‚k ,LÓÁ‰ ˙‡∆«…∆¿∆ƒ¿«ƒ∆»≈«¿»»

‰Ëet ‰ÂL ÈLÓÁ103. À¿≈»∆¿»

שם.101) ואוכלם בירושלים, הפירות על מחללו כלומר,
חומש.102) עליו מוסיף  בו 103)שאינו יש אם אבל

פירות  עוד כנגדו לאכול יכול פרוטה, שווה חומשי  ארבעה
שהוא  מלבר, חומש עליו מוסיף  הוא שהרי  פרוטה, בשיווי 

שלמה. פרוטה ביחד, הכל והרי  מלגיו, רובע 

.ÂËÔÈ˙BL B‡ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÔÈB‰Ëe ÔÈ‡ÓË104 ¿≈ƒ¿ƒ∆»¿ƒƒ
ÔÈÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÔÈB‰h‰ eˆÂ ,ÌÈÏLeÈa „Á‡k¿∆»ƒ»«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ
ÈL OÚÓ ÏL ÚÏÒ ÔÈÁÈpÓ  Ì‰lL ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»∆«ƒƒ∆«∆«¬≈≈ƒ
BÊ ÚÏÒ  ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡ ÌÈB‰h‰L Ïk :ÔÈÓB‡Â¿¿ƒ…∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆«
e˙LÂ eÏÎ‡ È‰L ,ÔÈlÁÏ ÚÏq‰ ‡ˆ˙Â .ÂÈÏÚ ÏlÁÓ¿À»»»¿≈≈«∆«¿Àƒ∆¬≈»¿¿»

‰‰Ëa dÈÂLa105ÌÈ‡Óh‰ eÚbÈ ‡lL „Ïe . ¿»¿»¿»√»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿≈ƒ
.e‰e‡nËÈ ‡lL ,ÏÎ‡na¿«¬»∆…¿«¿

מקבל 104) שאינו חרס , של בכד כשהמעשר המדובר
שמטמאים  זבים היו לא והטמאים מתוכו, אלא מגבו טומאה
מערה  מהם אחד וכל מת. טמאי  אלא בהיסט  חרס  כלי  גם
אל  הכד מן כשמערה תופש והחילול שלו, הכלי  אל מהכד

או  אחד, שולחן על מסובים שאינם לומר [וצריך שלו. הכלי 
ביחד  לאכול אסורים כן לא שאם זה, את זה מכירים אינם

טמאים]. חולין וזה טהור, שני  מעשר [מכאן 105)זה
שאם  טמאים, פירות על שני  מעשר של מעות חילל שאם
מעשר  כדין באכילה, אסורים יהיו מעשר בקדושת יתפשו
טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים כקונה זה הרי  - טמא שני 

למקומן]. הדמים יחזרו כאן המוכר שאם

ה'תשע"ט  כסלו  ה' שלישי יום 

   1 
ואם 1) להאכל, דינו והיכן קודש, הוא רבעי  שנטע  יבאר

ואם  מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים
כרם  מעלים יום שמהלך ומעשרות. תרומה ממנו מפרישין
רבעי נטע  לו שהיה מי  אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי 
לערלה  ר"ה הוא אימתי  הערלה. בשני  או השמיטה בשנת
אם  והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי  ולרבעי ,

וברבעי . בערלה מותרין

.‡ÈÚ ÚË2‰Me :Ó‡pL ;L„˜ ‡e‰ È‰  ∆«¿»ƒ¬≈…∆∆∆¡««»»
BÈ„Â .ÈÈÏ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈt Ïk ‰È‰È ˙ÚÈ‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«»¿ƒ

ÌÈÏLeÈa ÏÎ‡‰Ï3ÂÈÏÚÏ4ÈL OÚÓk ,5ÌLÎe . ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿≈
‡ÈeÒa ÈL OÚÓ ÔÈ‡L6ÈÚ ÚË ÔÈ‡ Ck , ∆≈«¬≈≈ƒ¿¿»»≈∆«¿»ƒ

‡ÈeÒa7ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :ÓB‡ ‡e‰ ÈÚ ÚËe . ¿¿»¿∆«¿»ƒ≈¿ƒ∆√»»
‰Bza BÈc Lt˙ ‡lL L„˜ EÏ ÔÈ‡L ;eÈ‰È BÏƒ¿∆≈¿…∆∆…ƒ¿»≈ƒ«»

‡e‰L ÈÓÏ8ÈÚ ÚËpÓ ıeÁ9. ¿ƒ∆ƒ∆«¿»ƒ

לה.2) ובברכות א). משנה פ "א (פרה שנים ארבע  בת נטיעה
וחד  רבעי , כרם תני  חד ברבי : שמעון ורבי  חייא "רבי  אמרו:
ופסק  רש"י ) - רבעי  בתורת האילן פירות (כל רבעי  נטע  תני 
הפנים  במראה וראה רבעי ". "נטע  כמאןֿדאמר רבינו

חייא. רבי  ד"ה פ "ו ראש פרשת 3)לברכות, בספרי  הוא כן
ב . משנה פ "ה שני  במעשר וראה י ), ה, (לבמדבר נשא

ג 4) פרשה קדושים פרשת ובספרא שם, בספרי  הוא כן
קיט . עשה המצוות, בספר וראה ט . פ "ב 5)הלכה למעלה

שם. בספרי  הוא כן א. הלכה 6)הלכה פ "א למעלה ראה
הלכה 7)יד. פ "ז פאה (ירושלמי  שני  למעשר הוקש שהרי 

ב ). הלכה פ "ה שני  ומעשר צריך 8)ה, שהוא למי  כלומר,
ספרי ,9)להנתן. "ולשון רבינו: כתב  שם, המצוות בספר

ונתנם  הקדשים כל הכתוב  משך יהיו, לו קדשיו את ואיש
ומעשר  ופסח  ושלמים תודה אלא מהם שייר ולא לכהן,

לבעלים". שיהיו רבעי , ונטע  שני  ומעשר בהמה

.OÚÓk ,e‰„Bt  ÈÚ ÚË ˙BcÙÏ ‰ˆB‰»∆ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿«¬≈
ÈL10LÓÁ ÛÈÒBÓ  BÓˆÚÏ e‰„t Ì‡Â .11ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ…∆¿≈

ÔÈ„Bt12:Ó‡pL ;OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ƒ«∆«ƒ«¿«««¬≈∆∆¡«
ÔÈ‡Â .‰‡ez ‰OÚiL „Ú  B˙‡ez ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»«∆≈»∆¿»¿≈

aÁÓa B˙B‡ ÔÈ„Bt13ÈL OÚÓk ,14‡e‰ È‰Â . ƒƒ¿À»¿«¬≈≈ƒ«¬≈
dBb ÔBÓÓ15OÚÓk ,16CÎÈÙÏ .17‰˜ BÈ‡ »»«¿«¬≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

‰zÓa18Òa B˙ Ì‡ ‡l‡ ,19ÌÈc‰ ‡La BÈ„Â . ¿«»»∆»ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿»«¿»ƒ
OÚÓk  ‰i„Ùe ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ 20. ¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿«¬≈

שם.10) כביתֿהלל 11)ספרי  ג, משנה פ "ה שני  מעשר
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קפי                 
         

א. הלכה בפ "ה למעלה וראה כביתֿשמאי . ספרא 12)ולא
תבואה. אלא נפדין שאין מלמד "תבואתו, י : הלכה שם
לעונת  שיבוא עד הרבעי  את פודין אין אמרו מכאן
גֿה. הלכות מעשר מהלכות פ "ב  למעלה וראה המעשרות".
ואין  פודה, אתה פרי  "תני , א: פרק  סוף  ערלה ובירושלמי 
שאין  ענבים הם ובוסר פגים". ולא בוסר לא פודה אתה
'תוספות  - שם (למעלה מבחוץ  נראה שלהם החרצן
זמן  כל או דבריו). בסוף  ה משנה שם, שני  מעשר יוםֿטוב '
בפ "ה  וראה דבריו, בתחילת (שם הלבן לכפול הגיעו שלא

יד). הלכה כלאים פ "ה 13)מהלכות שני  מעשר תוספתא
שאין  וביתֿהלל), (ביתֿשמאי  מודים "הכל יט : הלכה סוף 
בירושלמי משמע  וכן לקרקע ". במחובר רבעי ) (נטע  פודין

ב . הלכה פ "א 14)שם בתרומות כמפורש במחובר, שאינו
בדיעבד  אפילו כן, ואם ד. משנה פ "ב  ובביכורים ה, משנה
ה. משנה שם שני  במעשר הר"ש כדעת ולא פדוי , אינו

כביתֿהלל.15) שם, הלכה 16)מע "ש פ "ג למעלה ראה
גבוה.17)יז. ממון שהוא לפי  למעלה 18)כלומר, ראה

שלו 19)שם. רבעי  נטע  הפודה שמע , "תא נד: בקידושין
מני , במתנה. לו שניתן בין משלו בין חמישיתו, עליו מוסיף 
מי הוא), גבוה ממון שני  מעשר (הסובר, מאיר רבי  אילימא
ממעשר, קודש קודש גמרי  והא (במתנה), ליה יהיה מצי 
דיהיב  כגון עסקינן, במאי  והכא מאיר, רבי  לעולם וכו'.
- הפרח  שנפל לאחר ניכרים, (כשהענבים סמדר כשהוא
גדול  שהוא בוסר אבל פרי , אינו סמדר שרק  הרי  רש"י )".
והספרא  הירושלמי  על סמך ורבינו פרי . הוא הרי  מסמדר
מאירי ועיין וצ "ע . יג הלכה להלן וראה למעלה. שהובאו
וחזוןֿאיש. ובכסף ֿמשנה (862 (עמ ' שם לקידושין

כנ"ל.20) לזה, זה הוקשו שהרי 

.‚‰„Bt‰Â21ÌÈÚ e‰„Bt ‰ˆ  ÈÚ Ìk22‰ˆ , ¿«∆∆∆¿»ƒ»»≈¬»ƒ»»
ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .ÔÈÈ e‰„Bt23Ï‡ .24ÔÈ‡  ˙Bt‰ ‡L ≈«ƒ¿≈«≈ƒ¬»¿»«≈≈

Ô˙iaÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ25. ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»»

שם.21) שני  מעשר ֿ 22)תוספתא כבית ולא כביתֿהלל,
שומת  שגם יין, אלא ענבים אותו פודים שאין שמאי ,
וראה  שלהם. בשומא לזלזל יבואו ולא ידועה, הענבים

כפשוטה. מזיתים,23)בתוספתא לעשות מותר שהרי 
ג. משנה פי "א בתרומות כמפורש שם.24)שמן, תרומות

של 25) אוכל כשהאוכל משקה, האוכל להחזיר לו "שאסור
שני , מעשר של או ב ) הלכה תרומות מהלכות (פי "א תרומה
חלב  כל יתברך, השם למאמר בלבד, והענבים הזיתים אלא
השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ויצהר. תירוש דגן
וחייב  ראשית הביכורים שקרא כמו ראשית, הכתוב  וקראו
בין  משקה מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה
ולמדו  שם). המשנה (פירוש שני " מעשר או תרומה שיהיו

כנ"ל. בגזירהֿשוה, שני  ממעשר רבעי  נטע 

.„ÈÚ Ìk26‰ÁÎL ‡Ï BÏ ÔÈ‡ 27‰‡t ‡ÏÂ28 ∆∆¿»ƒ≈…ƒ¿»¿…≈»
Ët ‡ÏÂ29˙BÏÏBÚ ‡ÏÂ30epnÓ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿…≈¿≈«¿ƒƒƒ∆

˙BOÚÓe ‰Óez31OÚnÓ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»««¿¿≈∆≈«¿ƒƒƒ«¬≈
ÈL32eÏÚÈÂ ‰cÙ B‡ ,ÌÈÏLeÈÏ ‰ÏBÚ Blk ‡l‡ ; ≈ƒ∆»À∆ƒ»«ƒƒ¿∆¿«¬

.OÚÓk ,ÌÈÏLeÈa eÏÎ‡ÈÂ ÌÈÓc‰«»ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈

ולא 26) כביתֿהלל ו, משנה פ "ז ופאה שם, שני  מעשר
עניים.27)כביתֿשמאי . מתנות מהלכות בפ "ה ראה

פ "א.28) שם טו.29)ראה הלכה פ "ד שם 30)שם
ארבע  ישנן שבכרם מפני  רבעי ", "כרם רבינו ונקט  יז. הלכה

ז. הלכה פ "א שם ראה לעניים, אלו "לפי31)מתנות
שם  בירושלמי  וראה המשנה). (פירוש גבוה" ממון שהוא
(לכרם  לו יש אומרים "ביתֿשמאי  ובמשנה: ב , הלכה סוף 
הלל  ובית לעצמן. פודין והעניים עוללות, לו ויש פרט  רבעי )
אלא  במשנה נזכר שלא ואף ֿעלֿפי  לגת". כולו אומרים,
ביתֿהלל: שאמרו כיון ועוללות, מפרט  פטור רבעי  שכרם
שני כמעשר המתנות מכל שפטור משמע  לגת", "כולו

שם). לפאה שם, אנשי  בשבלים 32)(תוספות שהקדימו
לתרומות  בר"ש ראה המעשרות, ומן התרומות מן שפטור

ה. משנה פ "א

.‰ÌÈÚ33 Ìk ÏLÈÚ34ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ 35, ¬»ƒ∆∆∆¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈÏBÚ eÈ‰iL36È„k ,„ˆ ÏÎÏ ÌBÈ CÏ‰Ó ÌÈÏLeÈÏ ∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ«¬«¿»«¿≈

hÚÏ37˙BÙa ÌÈÏLeÈ È˜eL38˙Èa ÁMÓe . ¿«≈≈¿»«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
Lc˜n‰39Ïk ‡Le .‰ÓBÁÏ CeÓÒ elÙ‡ ‰cÙ  «ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒ»«»¿»»
˙Bt‰40CeÓÒ ÔÈcÙ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÓÊa elÙ‡  «≈¬ƒƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.‰ÓBÁÏ«»

רבינו 33) והדגיש יד, הלכה שם ותוספתא ב , משנה שם
בסוף  להלן ראה תקנו, לא הפירות שביתר מפני  "ענבים",

שני ,34)ההלכה. במעשר ולא ברבעי  אלא התקינו לא
ההלכה. בסוף  להלן רבעי35)ראה כרם "והא ה: בביצה

רש"י )". - עצמן הפירות להעלות שהוצרך (זה דרבנן
במעות.36) יפדם ולא עצמם, ותוספתא 37)הפירות שם.

שם. שני  החנויות 38)מעשר לבעלי  אותם ימכרו כלומר,
אסור  שני  שמעשר ואף ֿעלֿפי  בשוק . אותם ימכרו והם
(וכן  לרבעי  והואֿהדין יז) הלכה פ "ג (למעלה במכירה
במשנה  וראה אסור, במתנה שאפילו נד: בקידושין מפורש
אבל  בקדושתם, למכרם אלא אינו זה כל - שם) ראשונה
ראה  מדרבנן. איסור אלא אינו חולין ולעשותם לפדותם
עיטור  ומשום דרבנן". - לקלוט  ש"מחיצה נג: מציעא בבבא
כפשוטה). (תוספתא חכמים התירו בפירות, ירושלים שוקי 

שם. רע "ב  לא 39)ועיין - האויבים ביד ניתנה והעיר
במשנה: והנה המשנה). (פירוש בפירות לעטרה חששו
סמוך  נפדה שיהא התקינו (בירושלים) הפירות "ומשרבו
צורך  שאין לקדמותו, הדין את החזירו (כלומר, לחומה
אומר, יוסי  רבי  וכו'. לירושלים) עצמם הפירות להעלות
רבינו  והביא וכו'". הזה התנאי  היה המקדש בית משחרב 
יוםֿטוב  תוספות ועיין תנאֿקמא, דברי  והשמיט  יוסי  כרבי 
כרם. ד"ה ב  הלכה שם לירושלמי  הפנים ומראה שם,

האילן,40) כל "ושאר ידֿטו): הלכות פ "ה (שם בתוספתא
רבעי נטע  האילן כל ושאר - לחומה סמוך נפדה זה הרי 
לענבים, הפירות שאר בין החילוק  וטעם שני ". כמעשר
עושין  היו בראשונה הילא, רב  "אמר שם: בירושלמי  מצאנו
שיהו  התקינו מצויות, ענבים היו ולא לנסכים, בטהרה יין
הרי וכו'". צד לכל יום מהלך לירושלים (הענבים) עולין
כן, ואם הנסכים. מחמת היה בירושלים, הפירות שמיעוט 
התקינו  שלא ומה הפירות. בשאר ולא בענבים אלא זה אין
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עומדים  שסתמם שענבים מפני  הוא, שני , במעשר גם כן
אלא  לכתחילה, ומעשרות, תרומות מהם מפרישים אין ליין,
פ "ה  למעלה (ראה מלאכתם ותיגמר יין שייעשו לאחר
שוקי עיטור ואין יח ). ו, ד, הלכות תרומות, מהלכות

שם. לביצה צל"ח  ראה ביין, ולא בפירות, אלא ירושלים

.Â„ˆÈk41Ïq‰ ˙‡ ÁÈpÓ ?ÈÚ ÚË ÔÈ„Bt42Èt ÏÚ ≈«ƒ∆«¿»ƒ«ƒ«∆«««ƒ
‰LÏL43ÔÈ„ÓB‡Â ,44‰nk45BÏ ˙BcÙÏ ‰ˆB Ì„‡ ¿»¿¿ƒ«»»»∆ƒ¿
ÚÏÒa46ÌÈÓBM‰ ˙B‡ÈˆÈ ‡ÈˆBiL ˙Ó ÏÚ ¿∆««¿»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ

˙‡ ÔÈˆBwL Á‡Â .B˙ÈaÓ ÌÈÏÚBt‰Â ÌÈnÁ‰Â¿««»ƒ¿«¬ƒƒ≈¿««∆¿ƒ∆
ÚM‰47Ë˜Ïp‰ Ïk :ÓB‡Â ˙BÚn‰ ˙‡ ÁÈpÓ , ««««ƒ«∆«»¿≈»«ƒ¿»
‰fÓ48el‡ ˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ49ÌÈlÒ CÎÂ Ck ÚMÓ ƒ∆¿À»««»≈ƒ««»»»«ƒ

ÚÏÒa50˙ÈÚÈMe .51e‰„Bt52BÈÂLa53ÌL ÔÈ‡L , ¿∆««¿ƒƒ≈¿»¿∆≈»
ÌÈÏÚBt ‡ÏÂ ÌÈÓBL ‡Ï54Ì‡Â .55˜Ù‰ ‰È‰56 …¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ»»∆¿≈

.„Ïa ‰ËÈ˜Ï ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡≈∆»¿«¿ƒ»ƒ¿«

ד.41) משנה כדלהלן.42)שם בו, לשער רבעי , פירות עם
אם  שוה, הוא כמה פי  על ומשערים ריק , סל מפרשים ויש

ישראל). (תפארת מלא בשומא.43)הוא הבקיאים אנשים,
ואחד  תגרים שלשה על סומכים אין זה שבענין אומרים ויש
הלכה  פ "ד למעלה ראה שני , במעשר שאמרו כמו וכו', גוי 
ידועים  הפירות דמי  אם בין רבינו חלק  ולא קורקוס ). (ר"י  כ
שני . מעשר לענין שם למעלה שחילק  כמו ידועים, אינם או
אותו  מפרישין שאין כיון שני  שמעשר הוא, הדבר וטעם
פני ראה אלאֿאםֿכן חל חיובו אין בתלוש ואף  במחובר,
והפועלים, החמרים השומרים, על ההוצאות כל ולכן הבית,
נטע  פירות אבל כב , הלכה שם המעשר, חשבון על אינם
על  ההוצאות אין באילן מחוברים בעודם שקדושים רבעי ,
(ראה  כדלהלן הפירות, חשבון על אלא המלקט , חשבון
ומה  ראשונה). ומשנה יוםֿטוב  תוספות קורקוס , בר"י 
שאין  שני  ומעשר רבעי  "נטע  ב .): (סנהדרין במשנה שאמרו
אלא  ידועים") דמיו "אין =) הזה התנאי  אין - ידועים" דמיו
ד"ה  יד: שם תוספות (ועיין רבעי  בנטע  ולא שני , במעשר
דמיו" "שאין שאמרו: המשנה לשון מוכיח  וכן נטע ).
גרס  ב . שם ורש"י  דמיהם". "שאין ולא: יחיד), (בלשון

דמיהן". שם 44)"שאין ובמשנה "ואומרין", רומי : בדפוס 
שם. ראשונה" ב "משנה ראה כמה 45)"ואומר". כלומר,

פירות. עם את 46)סלים פודה אדם היה אלו כלומר,
את  עליהם שהוציאו לפני  מחוברים, כשהם הפירות
עם  בהתחשב  פודה, היה פירות כמה דלהלן, ההוצאות

(שם). להוציא שעליו הפירות 47)ההוצאות כמות כלומר,
אחד. סלע  זו.48)עבור שם:49)משדה במשנה

לכל 50)"האלו". כן אחד, לסלע  מתחילה שאמדו כפי 
שישנם. הסלים כמספר וסלע , ה,51)סלע  משנה שם

שם). המשנה (פירוש נשמרת ואינה נעבדת אינה שהארץ 
הפירות,52) של הרביעית השנה חלה אם הרבעי , נטע  את

הנ"ל.53)בשביעית. ההוצאות ניכוי  בלי  כלומר,
השנים,54) כל שקוצרין כדרך בשביעית קוצרין אין שהרי 

שמיטה  מהלכות (פ "ד ואוכל וחובט  מעט  מעט  קוצר אלא
מלקט  אחד שכל לפי  כאן, אין לקיטה שכר וגם א). הלכה
שם. ראשונה במשנה וראה שם). המשנה (פירוש לעצמו
נטע  שהרי  הקדש, של בפירות נוהגת ששביעית [ומכאן

בתוספתא  הוא וכן ב ) הלכה (למעלה גבוה ממון הוא רבעי 
להקדש  שהנוטע  ז הלכה פ "ז שם ובירושלמי  פ "ג, פאה
שומרי ]. ד"ה פד. מנחות בתוספות וראה בשביעית. חייב 

(לא 56)שם.55) השנים שבשאר רבעי  פירות כלומר:
הפקר. שהיו השמיטה) בשנת

.ÊBÏ ‰È‰L ÈÓ57ÈÚ ÚË58‰hÓM‰ ˙La59„iL , ƒ∆»»∆«¿»ƒƒ¿««¿ƒ»∆«
‰ÂL Ïk‰60BiˆÏ CÈˆ 61‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a62È„k , «…»»»ƒ¿«¿¿¿¬»»¿≈

ecÙiL „Ú epnÓ eÏÎ‡È ‡ÏÂ Ba eÈkiL63‰È‰ Ì‡Â .64 ∆«ƒ¿……¿ƒ∆«∆ƒ¿¿ƒ»»
‰ÏÚ ÈL CB˙a65ÌÈÒÁa B˙B‡ ÔÈiˆÓ 66È„k , ¿¿≈»¿»¿«¿ƒ«¬»ƒ¿≈

epnÓ eLÙiL67‡nL ,‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a Biˆ Ì‡L . ∆ƒ¿¿ƒ∆∆ƒƒ¿¿¿¬»»∆»
et˙È68‡È‰L ,‡e‰ eÓÁ ‰ÏÚ eq‡L ;69‰eÒ‡ ƒ¿»¿∆ƒ»¿»»∆ƒ¬»
‰È‰a70ÔÈÚev‰Â .71˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰72˙La «¬»»¿«¿ƒ»«ƒƒ∆«»ƒ¿«
‰hÓL73Ë˜Ïp‰ Ïk :ÔÈÓB‡Â74el‡ ÈÚ ˙BtÓ ¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈
ÏlÁÓ75B˙BcÙÏ LÙ‡ È‡ È‰L ;el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ¿À»««»»≈∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿

e‡aL BÓk ,aÁÓa76. ƒ¿À»¿∆≈«¿

א.57) משנה פסק 58)שם, ורבינו רבעי ", "כרם במשנה:
רבעי ". "נטע  כמאןֿדאמר א) הלכה שם,59)(למעלה

גמליאל. בן שמעון אבל 60)כרבן הפקר. הפירות שכל
צורך  אין גזלן, הוא הפירות מן שהנוטל השנים, בשאר
סט .), קמא (בבא וימות" לרשע  "הלעיטהו אלא לציין,
לידי יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו "אין כלומר:
המשנה). (פירוש גדול" יותר הגזלנות שעוון לפי  מכשול,

האדמה"62)לסמנו.61) מן עפר] של [גושים "תלותיות
המשנה). ֿ 63)(פירוש אף  באכילה, הוא אסור אז שעד

הלכה  פ "ב  למעלה ראה לירושלים, נכנס  לא שעוד עלֿפי 
גם  שעבר אומרים ושיש מרדות, מכת זה על שלוקה ו,

הראשונות 65)שם.64)בעשה. השנים  בשלש
המשנה).66)לנטיעות. (פירוש השרוף " הטיט  "הוא

הערלה.67) נטע  מן (מעשר 68)כלומר, בירושלמי  [מקורו
אדמה  בקזוזות אותו מציינים רבע  "כרם א) הלכה פ "ה שני 
שהוא  לשעה, אלא אינו שהציון רבינו (ומפרש לשעה שהוא
יותר  שהוא בחיוורא בחרסית ערלה ושל להתפרר), עשוי 
במפרשים]. וראה יותר), מחזיק  הזה הציון (כלומר, מיכן"
מציינין  היו רבעי  "כרם בזה: אמרו סט . קמא בבא ובבבלי 
איכא  אדמה מה אדמה, כי  סימנא אדמה. בקזוזות אותו
מינה". לאיתהנויי  שרי  מפרקא כי  נמי  האי  אף  מינה, הנאה
היא  הוספה אלא הגמרא, מגוף  זה אין כי  אומרים יש אבל
פרשת  לשאילתות שאלה (העמק  גדולות הלכות מבעל

טז). אות ק  שאילתא הערלה.69)קדושים כלומר,
ולהלן 70) י , הלכה אסורות מאכלות מהלכות פ "י  למעלה

למעט  ורוצה כ. הלכה ממנו,פ "י  קל שהוא רבעי  נטע  איסור
בפירוש  (כמפורש בהנאה ולא באכילה אלא אסור שאינו
להלכות  המלך שער - ח  משנה פ "א לערלה המשנה
התוספות  שכתבו [ומה טז). הלכה שם אסורות מאכלות
אינו  - בהנאה אסור שרבעי  והואֿהדין) ד"ה לח . (קידושין
אבל  באכילה אלא אסור שאינו חדש, לאיסור ביחס  אלא
שדינו  רבעי , ואילו שבעולם. ההנאות בכל הוא מותר
צרכיו, בשאר להוציאו אסור א), הלכה (למעלה שני  כמעשר
במעשר  שאסור כשם ועבדים, ובגדים כלים בו ליקח  כגון
נמצא  אם בין בזה הבדל ואין י ), הלכה פ "ג (למעלה שני 
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שם, המלך בשער וראה לה. חוצה הוא אם ובין בירושלים
שם). שאלה שהם 71)ובהעמק  אדם "בני  והם שם. משנה

המשנה). (פירוש בדת" עצמם על כלומר,72)מדקדקים
שמא  - אדמה בקזוזות מסתפקין היו ולא חולין. מעות

-73)יתפררו. שבוע  שני  בשאר אבל שוה, הכל שיד
בתוס ' שם קמא בבבא וראה כנ"ל, וימות", לרשע  "הלעיטהו

והצנועין. הווה 74)ד"ה גם מתפרש שהוא נפעל, בינוני 
מה  כל כלומר, עתיד. הפירוש, וכאן עבר. וגם עתיד גם
אפשטיין  להרי "נ המשנה לנוסח  במבוא וראה שיילקט .

.145 לדין 75)עמוד ענין שום לזה אין ולפיכך כשיתלקט .
(רדב "ז). למפרע  הדבר לברר אלא שאינו "ברירה",

גזל 76) יוחנן, רבי  "אמר אמרו: שם קמא ובבבא ב . בהלכה
לפי זה להקדיש, יכולים אינם שניהם הבעלים, נתייאשו ולא
יוחנן  רבי  אמר ומי  ברשותו. שאינו לפי  וזה שלו, שאינו
רבעי כרם ותנן, משנה, כסתם הלכה יוחנן רבי  והאמר הכי ,
הפירות  את מחללים הצנועין והרי  משנתנו. (כלומר, וכו'
אחרינא  סתמא יוחנן ורבי  ברשותם), אינם אז לכשילקטו,
רבינו  שסמך ונראה משנתנו)". נגד עליה, (וסמך וכו' אשכח 
יוחנן  רבי  דאמר לאו אי  רבא, "אמר שם: שאמרו מה על
אמר  לאו היא, מאיר רבי  צנועין תנא מאן אמינא, הוא וכו'
פדייה  לעניין הכי  ואפילו הוא, גבוה ממון מעשר מאיר רבי 

ל  אדם (שיכול ברשותיה רחמנא שניאוקמיה מעשר פדות
אע "ג  וכו', ממעשר קדש קדש גמר נמי  רבעי  כרם וכו', שלו)
שאינו  דבר (לחלל אחולי  לענין הוא דידיה ממון דלאו
דהא  ברשותיה, רחמנא אוקמיה הנ"ל) בצנועין כמו ברשותו,
ממון  (שהרי  הוא דידיה לאו הא נמי  ברשותיה, איתיה כי 
אחיל  מצי  הכי  משום אחיל, מצי  והא כמעשר) הוא, גבוה
אלמלא  אלא רבא כן אמר שלא ואף  ברשותו)". כשאינו (אף 
ר' של לכבודו אלא כן אמר לא כי  יתכן יוחנן, רבי  דברי 
וראיה  יוחנן. ר' על הוא חולק  דבר של לאמיתו אבל יוחנן,
של  כסברא אמרו שם שגם שם, שני  מעשר מירושלמי  לכך
לחילול  הבעלים, נתייאשו שלא גזל בין לחלק  שיש רבא,
"אמר  א: הלכה סוף  שם הירושלמי  לשון וזה רבעי . כרם
(כלומר, בשחרית דאמר למאן לי , מקשי  דאת עד ירמיה, רבי 
שהפירות  אף  בשחרית, מיד חל הצנועין של שחילולם
(לכשילקטו, ערב  לעיתותי  דאמר למאן קשייתה מחוברים)
ליה  דאית מאן ליה, אמר ברשותם). הפירות אין הרי 
הפירות  אין שהרי  קשייתא" לאילין ליה לית ערב , לעיתותי 
להאומר, אבל כנ"ל. לגזל, חילול בין לחלק  ויש מחוברים,
פודין  אין הרי  להקשות יש בשחרית, מיד חל שהחילול

ובחזוןֿאיש. בכסף ֿמשנה, וראה משה). פני  - במחובר

.Á„Á‡a77‰ÏÚÏ ‰M‰ L‡ ÈL˙a78ÈÚÏÂ79. ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe80‰ÚÈË ˙ÚMÓ ?81‰BÓ BÈ‡Â . ≈≈»«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆

‰M‰ L‡Ï ‰M‰ L‡Ó82‡ ,‡l83ÌBÈ ÌÈLÏL ≈…«»»¿…«»»∆»¿ƒ
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וכו'77) השנה ראש בתשרי  "באחד ב . השנה בראש משנה
לרבעי , והואֿהדין (רש"י ). ערלה" שני  "למנין - לנטיעה"
הוא  בשבט  "טו שאמרו: ומה הערלה. שנות לאחר מיד  שבא

אלא  זה אין - ב ) הלכה פ "א (למעלה לאילנות" השנה ראש
י .). שם (רש"י  נטיעות אלא אינן ואלו באילנות,

השנה 78) מראש אותן שמונים הערלה, שנות לשלש
י ֿיא. בהלכות כדלהלן מסוימים, לשנה 79)במקרים

לאחריהן. הבאה כשנוהגים 80)רביעית הערלה, לשנות
יב . בהלכה כדלהלן שלמות, שנים תוספתא 81)שלש

בתוספתא  ראה ווין, כ"י  (לפי  ערלה מסכת בתחילת
ללמד  ובא ג. הלכה ג פרשה קדושים פ ' וספרא כפשוטה)
(רבינו  פירות שמוציא משעה ולא נטיעה משעת שמונין
אב  נתן רב  כתב  וכן קלז, סימן פריימן הוצאת בתשובה,

כב ). עמ ' בשביעית אומרים 82)הישיבה אין כלומר,
מראש  שלמות שנים שלש ימנה השנה, מאמצע  שהנוטע 

הבא. הנוטע 83)השנה אחד רבנן, "תנו ט : השנה ראש
(למנין  שנה לו עלתה השנה, ראש לפני  יום שלשים וכו'

רש"י )". - ערלה לה,84)שני  עולין אין הקליטה "וימי 
בבית), הנטיעה מונחת (כאילו דמיא בביתא דמנח  דכמאן
שלשים). ד"ה י : שם (רש"י  קלטה" שלא זמן כל

רוקח ).85) (מעשה "זמן" שבועות 86)בכ"י : שני  כלומר,
ש  יום. עשר ארבעה שאינה = הרכבה כל אומר, "ר"י  י : ם

שמעון  ורבי  יוסי  רבי  קולטת. אינה שוב  ימים, בג' קולטת
לדברי וכו', אבוה בר נחמן רב  ואמר שבתות. שתי  אומרים,
שנה, לנטיעה שתעלה (כדי  צריך שבתות, שתי  האומר
פג. וביבמות יום". ושלשים (לקליטה) שבתות שתי  כנ"ל),
באנדרוגינוס  יוסי  כרבי  הלכה דרב , משמיה רב  בי  "אמרי 
היינו  ובהרכבה ובהרכבה". כד) הלכה אישות מהלכות (פ "ב 
ובראש  לדברי , ד"ה שם (תוספות שלפנינו הרכבה לענין
ר' דברי  שלכאורה ואף ֿעלֿפי  שלשים). ד"ה שם השנה
שאין  רבינו, סובר - בהרכבה שם, יהודה ר' כדברי  יוסי ,
להגרמי "ל  "זמנים" בספר וראה לנטיעה, הרכבה בין לחלק 

ואילך. קט  מע ' זק "ש

.Ë„ÓÏ ˙‡ˆÓ87ÌBÈ ÌÈÚa‡Â ‰Úa‡ ÚËBp‰L ,88 ƒ¿≈»»≈∆«≈««¿»»¿«¿»ƒ
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰L BÏ ‰˙ÏÚ  ‰M‰ L‡ Ì„…̃∆…«»»»¿»»»¿««ƒ≈

ÔÈ‡89˙‡f‰ ‰ÚÈËp‰ ˙Bt90‰ÏÚa ˙BzÓ91‡l‡ ≈≈«¿ƒ»«…À»¿»¿»∆»
˙ÈÚÈ92ËLa OÚ ‰MÓÁ „Ú93L‡ ‡e‰L , ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»»»ƒ¿»∆…

˙BÏÈ‡Ï ‰M‰94. «»»»ƒ»

כשנה.87) חשובים בשנה יום ששלשים הנ"ל, מההלכה
של 88) ושלשים קליטה של שבתות שתי  היינו: לעת. מעת

יום  מד עד בשבט  מטו כשנטע  והואֿהדין ראשונה. שנה
בביאור  רצד, סימן יו"ד בשו"ע  וראה השנה. ראש קודם

יג. אות זו 89)הגר"א נטיעה "ופירות שם. השנה ראש
ערלה, ערלה) שני  (בתוך לערלה אם בשבט , טו עד אסורין
אבא  בא חייא ר' אמר מילי , הני  מנא רבעי . - לרבעי  אם
מוסיף  (וי "ו הרביעית ובשנה קרא, אמר וכו', יוחנן, ר' אמר
- רביעית שנה בתוך אף  ערלים, לכם יהיה ראשון, ענין על
ענין  על מוסיף  וי "ו כאן (אף  החמישית ובשנה רש"י )
משום  אסורה ועדיין שברביעית פעמים שם), ראה ראשון,
רבעי ". משום אסורה ועדיין בחמישית ופעמים ערלה,

מיד,90) המותרת אחרת נטיעה שישנה לפי  זאת, דווקא
כדלה  השנה, יא.בראש הלכה ערלה.91)לן מאיסור

וטעות 92) ברבעי ". "אלא רומי : ובדפוס  ברביעית. בשנה
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(ראה  ברבעי " לאלא) נשתבשה זו (תיבה "או וצ "ל: היא,
"וברבעי " ובכתב ֿיד: אחרים). ספרים בשם הרמב "ם בגליון
מדברי נראה וכן שם, בברייתא הוא וכן רוקח ). (מעשה

להלן. בהלכה 93)רבינו (ראה נחנטו אם כלומר,
ואילך. בכלל) בשבט  (וטו בשבט  מטו הסמוכה)

נטיעתו 94) שבתחילת ואף ֿעלֿפי  ב . הלכה פ "א למעלה
כאילן  הוא הרי  שגדל כיון בתשרי , אחד אחר בו הלכו
הלכה  פ "א השנה ראש ובירושלמי  שם). השנה בראש (רש"י 
רב  אמר בשבט ). טו עד אסרו למה (כלומר, כדון "מאי  ב 
מטו  (שהיא אילן של שנתו בתוך עומד שהוא מכיון מנא,

שנתו". משלים בשבט ), לטו בשבט 

.È„ˆÈk95ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ ?96OÚ ‰MÓÁa ≈««≈«ƒ««¬»«¬ƒ»»»
‡a97‡e‰ È‰  ÏBia ˙ÈÈOÚ ‰MÓ98ÈL CB˙a ¿»ƒ»»¬ƒƒ«≈¬≈¿¿≈

,‰OÚ LÏL ˙MÓ ËLa OÚ ‰MÓÁ „Ú ‰ÏÚ»¿»«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈
‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ99‡e‰ È‰  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÔÏÈ‡‰ ¿»«∆ƒ»ƒ»¿¿«∆¬≈

‰ÏÚ100eÓ‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,101ÌÈÓÈ ‰nk Á‡Ï102. »¿»««ƒ∆ƒ¿¿¿«««»»ƒ
ËLa OÚ ‰MÓÁÓe103ÏBia ‰OÚ LÏL ˙MÓ ≈¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈«≈

‡e‰  ‰OÚ Úa‡ ˙MÓ ËLa OÚ ‰MÓÁ „Ú«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿««¿«∆¿≈
ÈÚ ÚË104‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ ,105È‰  ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ∆«¿»ƒ¿»«∆ƒ¿¿«∆¬≈

Ì‡Â .ÔBÈ„t CÈˆÂ ÈÚ ‡e‰106 ‰M‰ ‰aÚ˙ ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿«¿»«»»
‰ÏÚÏ ‰aÚ˙107.ÈÚÏ B‡ ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ

כנ"ל.95) בשבט , טו עד הן אסורות אופן באיזה כלומר,
מאכל 96) עץ  כל "ונטעתם כג): יט , (ויקרא שנאמר כמו

הרביעית  ובשנה וגו' שנים שלש פריו, את ערלתו וערלתם
ב ). הלכה פ "י  (להלן למאכל שייטע  גם וצריך קודש". וגו'
ט . הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ "י  וראה

וארבעה 97) ארבעים שישנם היום, בסוף  אפילו כלומר,
יום  ושלשים לקליטה, יום עשר ארבעה =) לעת מעת ימים
טו  מסוף  היינו בתשרי , האחד לפני  כנ"ל) שנה, שיחשבו
וכן  ימים, שני  - יז סוף  עד אחד , יום בו, טז סוף  עד באב 
סוף  עד כח , כז, כו, כה, כד, כג, כב , כא, כ, יט , יח , הלאה:
אב  (שחודש באב  ל סוף  עד לקליטה. עשר ארבעה הרי  כט ,
ד, ג, ב , באלול, א אחד, הרי  יום) שלשים = מלא לעולם
כא, כ, יט , יח , יז, טז, טו, יד, יג, יב , יא, י , ט , ח , ז, ו, ה,
אלול  חודש (שהרי  כט  סוף  עד כח , כז, כו, כה, כד, כג, כב ,
הרי ימים), ותשעה עשרים אלא בו ואין חסר, לעולם
סימן  ליורהֿדעה ש"ך (ועיין השנה ראש לפני  יום שלושים

ח ). קטן סעיף  הפירות 99)האילן.98)רצד, שהגיעו
מעשר  (לענין ב  הלכה בפ "א למעלה וכן המעשרות. לעונת
(לענין  ט  הלכה שמיטה בהלכות בפ "ד ולהלן שני ),

ל  הפירות כשהגיעו היא, שחנטה רבינו פירש עונת שביעית),
צ "ע . כאן החזוןֿאיש ודברי  להלן. וראה המעשרות,

שם).100) אסורות מאכלות (הלכות לעולם בהנאה ואסור
המעשרות.101) לעונת טו 102)שהגיעו לאחר כלומר,

בשבט .103)בשבט . מטו האילן שיוציא מה כלומר,
צא.104) הערה למעלה לעונת 105)ראה שיגיעו כלומר,

ובמעשר  שני , למעשר הוקש רבעי  נטע  שהרי  המעשרות,
כנ"ל. המעשרות עונת פירושה, חנטה ירושלמי106)שני ,

שלשים  נטעו ואפילו כיני , ואין ליה "אמר שם: השנה ראש

ראש  לפני  יום שלשים עד אסור יהא השנה, ראש לפני  יום
שלש  אין והרי  שלמות, שנים שלש לאחר (כלומר, השנה
פ "ב  ביכורים ובירושלמי  ביניהן)". מעוברת שנה שאין שנים
(כפי שנים של כסדרן יונתן, לרבי  שאל יוחנן "רבי  ה"ד:
של  כסדרן ליה אמר תקופות. של כסדרן או מונים) שאנו
בפני ֿמשה. וראה מעוברת". שנה ואפילו שנים,

חדש 107) כולל שלמות, שנים משלש נגרע  אין כלומר,
העיבור.

.‡ÈBÚË108OÚ ˙MÓ ‡a OÚ ‰MLa109‡Ï  ¿»¿ƒ»»»¿»ƒ¿«∆∆…
OÚ ˙L BÏ ‰˙ÏÚ110˙L ‰ÏÚ ‡e‰ È‰ ‡l‡ , »¿»¿«∆∆∆»¬≈»¿»¿«

dlk ‰OÚ LÏLe ‰OÚ ÌÈzLe ‰OÚ ˙Á‡111; ««∆¿≈¿≈∆¿≈¿∆¿≈À»
Úa‡ ˙L ÏL ‰M‰ L‡Ó ÈÚ ÚË ‡e‰ È‰Â«¬≈∆«¿»ƒ≈…«»»∆¿««¿«

.dÙBÒ „Ú ‰OÚ∆¿≈«»

המאכל.108) אילן כנ"ל.109)את שהרי110)ביובל,
גידול  של יום שלשים ישארו לא קליטה, של יום יד לאחר

זו. השנה 111)בשנה ראש מירושלמי  רבינו זאת למד
זעירא, רבי  לפני ) =) קומי  ממל בר בא רבי  "אמר שם:
בשנטע  בשבט ), טו עד אסורים (שהפירות דברים נראים
משלשים  פחות נטע  אם אבל השנה, ראש לפני  יום שלשים
(כגירסת  לו" מונין שלימה שנה השנה, ראש לפני  יום
אין  שלמות, שנים שלש שכשמונה זה, לפי  ונמצא הראב "ד.
סימן  ביו"ד הגר"א בביאור וראה שם. - יותר לו מוסיפין

רבינו. לדברי  נוספות ראיות בראב "ד וראה יג). אות רצד

.È‰MÓÁ „Ú ÈLz L„Á L‡Ó ‰ÚÈËp‰ ÚË»««¿ƒ»≈……∆ƒ¿≈«¬ƒ»
ÌBÈÏ ÌBiÓ ÌÈL LÏL dÏ ‰BÓ  ËLa OÚ112 »»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿
ÌÈB‡‚Ï È˙È‡Â .ÈÚÏ ÌBÈÏ ÌBiÓe ,‰ÏÚÏ113 ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ

CÈ‡‰Ï Èe‡ ÔÈ‡ ,ÈÚe ‰ÏÚ ÔBaLÁa ÌÈc¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»ƒ≈»¿«¬ƒ
˙Ó‡‰Â ,Ì‰ ÌÈÙBÒ ˙eÚË È‡cÂe ,Ô‰ÈÏÚ ÈL‰Ïe¿»ƒ¬≈∆¿««»¿ƒ≈¿»¡∆

.dk„ e‡a k¿»≈«¿«¿»

למעלה 112) וראה הקליטה. קודם אף  ממש, הנטיעה משעת
הוא  "מאימתי  כהנים: בתורת הוא וכן ובהערות. ח  בהלכה
פ "א  ערלה בירושלמי  הוא וכן נטיעתו", משעת לו, מונה
אלא  קליטה ימי  מחסרין ואין יג). א, אות שם הגר"א (ביאור
שבהלכה  וצ "ע , י . בהלכה כנ"ל לשנה, יום ל כשחושבין
שנים  ג' מונים אבל לשנה, יום חושבין כשאין הקודמת,
בחזוןֿאיש. וראה ליום. מיום מונים אין מדוע  שלמות,

בה"ג 113) בשם ופירות, ד"ה י . השנה ראש בתוס ' ראה
הלכות  אסורות מאכלות מהלכות בפ "י  וראה (כסף ֿמשנה).

יח . טו,

.‚ÈÔÈÏÚ‰114ÔÈÏel‰Â115ÌÈÙ‚ ÈÓe116„Óq‰Â117 ∆»ƒ¿«»ƒ≈¿»ƒ¿«¿»«
ÈÚe ‰ÏÚa ÔÈzÓ118ÌÈÚ‰Â .119ÌÙOL À»ƒ¿»¿»»¿»ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»

ÌÈ„w‰120Ô„ÈÒÙ‰Â121ÌÈpˆÁ‰Â ,122ÔÈbf‰Â123„Óz‰Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««¿«ƒ¿««ƒ¿«∆∆
Ô‰lL124ÔBn ÈtÏ˜e ,125ıp‰Â126ÈtÏ˜e ,BlL ∆»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈
ÌÈÊB‚‡127ÌÈÈÚb‰Â128‰ÏÚa ÔÈeÒ‡ 129ÔÈzÓe , ¡ƒ¿««¿ƒƒ¬ƒ¿»¿»À»ƒ

ÈÚa130˙BÏBp‰Â .131˙BeÒ‡ Ôlk 132. ƒ¿»ƒ¿«¿À»¬

ז.114) משנה פ "א הרכים 115)ערלה הענפים "הם
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(פירוש  מאד" רכים והם הקשים, הבדים בראשי  היוצאים
שם). כשפוצעין 116)המשנה הגפנים מן היוצאים "המים

(שם). ניסן" בימי  הזמורות או הגפן "הוא 117)וחותכין
כרבי ולא כתנאֿקמא רבינו (ופסק  הפרי  יהיה שממנו הפרח 
אמר  יתברך והשם אסור, שהוא חולק  אין בבוסר אבל יוסי ),
בספרא: ואמר פריו, את ערלתו וערלתם כג) יט , (ויקרא
פרי " ("שאינם וסמדר גפנים ומי  ולולבים לעלים פרט  פריו,
מפירושו  רבינו בו שחזר ונראה שם). המשנה פירוש -
וכתב  ב ), בהלכה (כנ"ל פרי  אינו בוסר שאף  ודעתו למשנה,
המשנה. לשון שנקט  משום "בוסר", ולא "סמדר", כאן:
אבל  פרי , קרוי  סמדר אף  יוסי  שלרבי  לחדש רצו ובמשנה
כנ"ל. פרי , אינו בוסר אף  שלתנאֿקמא, נמי  הכי  אין

בלא 118) רבעי  מנטע  הדברים אלו כל לאכול "שמותר
קודש  פריו כל יהיה (שם): בו אמר שהשם לפי  פדיון,

(שם). פרי " אינם ואלו לה', א:119)הולולים משנה שם
ענבים  רב , בשם וכו' זעירא "רבי  ובירושלמי : "ענקוקלות".
אמר  שם) רבינו פירש (וכן שליש הביאו שלא עד שלקו,
שליש". משהביאו לקו אפילו בון, רבי  בי  יוסי  רבי 

האילנות.120) את המפסדת מזרחית קודם 121)רוח  בין
בירושלמי יוסי  כרבי  מכן, לאחר ובין שליש שהביאו

להלן 122)(רדב "ז). וראה הענבים, (של הגרעינים" "הם
המשנה). פירוש גרגירי123)- על שהם "הקליפות

וראה  א. משנה פ "ו בנזיר יוסי  כרבי  ופסק  (שם). הענבים"
שם. ובהערות ב , הלכה נזירות מהלכות בפ "ה

(שם).124) במים" והזגים החרצנים "השריית
(שם).125) החיצונה" "קליפתו אפילו כלומר,
(שם).126) לפי127)"הפרח " שלהם", "והנץ  כתב : ולא

ובביאור  א, סעיף  שם יו"ד בשו"ע  וראה פרח . להם שאין
ג. אות וש"ך ד, אות מכל 128)הגר"א הפרי , "שבתוך

והאפרסקים  והזיתים התמרים כגון גרעינים, לו שיש דבר
את  רבינו הזכיר ולמעלה שם). המשנה (פירוש ודומיהן"
הגרעינים, כל בכלל כללם ולא עצמם. בפני  הענבים גרעיני 

בכלל. והתמד הזגים אף  שבענבים "וטעם 129)כיון
שהם  מפני  לא וכו', בערלה וכו', הדברים אלו כל איסור
ראויים  שאינם (ואלו לצבוע  ראויים שהם לפי  אלא פרי ,
ואמר  בערלה, לצבוע  ואסור אחרת), להנאה ראויים לצביעה,
יצבע  שלא מנין יאכל, שלא אלא לי  אין יאכל, "לא בספרי :
את  לרבות ערלים, ערלתו וערלתם לומר, תלמוד יהנה, ולא
שנאמר: הנ"ל, הקליפות כל של איסורם וטעם (שם). כולם"
הטפל  לרבות "את, ודרשו: פריו", את ערלתו "וערלתם

הקליפות. כלומר, אינו 130)לפרי ", רבעי  שנטע  "לפי 
וכו', לבעליו, ונאכל שני  כמעשר הוא אבל בהנאה, אסור
(שם). לאכילה" הראוי  פרי  אלא בו יתקדש ולא

שיגמר 131) קודם הפרי , מן האילנות "מן הנופלות כלומר,
המלה  בביאור ז, משנה סוף  שם וראה (שם). בישולו"

ח . הלכה ברכות מהלכות ובפ "ח  "אסורות 132)"פגין",
המשנה  (פירוש וכו'" וברבעי  בערלה לומר, רצונו בכל,
לא  שעדיין אף  פרי , נקראים שהם לפי  הדבר, וטעם שם).
אות  ובש"ך ט , אות שם הגר"א בביאור וראה בישולם. נגמר

ה.

ה'תשע"ט  כסלו  ו ' רביעי יום 

   1 
אילן 1) הנוטע  רבעי . לו יש בערלה חייב  שהוא שכל יבאר

הנוטע  למאכל. עליו וחשב  לסייג נטעו או לסייג מאכל
שנטעו. גזלן או ונכרי  בר"ה. והנוטע  שדהו, בתוך לרבים
גוי איפכא. או נטעו, ואח "כ הקדישו או למצוה , הנוטע 
או  גרעינה הנוטע  סרק . אילן גבי  על מאכל אילן שהרכיב 
מטפח . פחותה ילדה ערלה. לעניין ממקומו האילן מן ייחור
ונטע  עבר ודין ערלה. אגוז ולא ערלה של ייחור נוטעין ודין

ערלה. של אגוז

.‡Ïk2iÁ ‡e‰L3ÈÚ BÏ LÈ  ‰ÏÚa4ÏÎÂ , …∆«»¿»¿»≈¿»ƒ¿…
ÈÚa iÁ BÈ‡  ‰ÏÚ‰ ÔÓ eËtL5Ó‡pL ;6: ∆»ƒ»»¿»≈«»ƒ¿»ƒ∆∆¡«

‰Me ,ÓB‚Â ÌÈÏÚ ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL LÏL»»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿≈«»»
.˙ÚÈ‰»¿ƒƒ

רבי2) דברי  יוחנן, רבי  "אמר ה"א: פ "א ערלה 'ירושלמי '
רבעי ". לו אין ערלה לו שאין כל כל 3)ישמעאל, כלומר,

רבינו  כוונת אין אבל רבעי . לו יש בערלה, שחייב  אילן
ערלה  שהרי  ברבעי , חייב  בערלה שחייב  מקום שכל לומר,
ורבעי מסיני , למשה הלכה עלֿפי  לארץ  בחוץ  אף  נוהגת
וט "ו). ה"י  אסורות מאכלות מהל' (פ "י  כלל שם נוהג אינו
ברבעי , אסור בערלה, האסור שכל לומר, כוונתו אין וכן
בערלה  שאסורים דברים נזכרו הי "ג, בפ "ט  למעלה שהרי 

ברבעי . שרבעי4)ומותרים רבעי , לו יש ממילא כלומר,
שדיניהם  אלא הערלה, שנות לשלש המשך אלא אינו
נאכל  או נפדה ורבעי  בהנאה, אסורה ערלה שונים:

למעלה:5)בירושלים. וכן מרבעי ", "פטור רבינו כתב  לא
אלא  מערלה, נפרד דין רבעי  שאין כיון ברבעי ", "חייב 
דין  כאן יש ממילא בערלה חייב  אם ולכן כנ"ל, לו המשך
כלל. רבעי  חיוב  שייך לא מערלה פטור אם וכן רבעי ,

הפסוק .6) מן זאת למדו לא שם ב 'ירושלמי '

.ÚËBp‰7ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡8ÂÈÏÚ BzÚ„Â9‚ÈÒ ‰È‰iL «≈«ƒ««¬»¿«¿»»∆ƒ¿∆¿»
BÚËpL B‡ ,‰È‚Ï10‰Ê È‰  ˙BÙÏ ‡Ï ˙BB˜Ï ¿ƒ»∆¿»¿…¿≈¬≈∆

BÚË .‰ÏÚ‰ ÔÓ eËt11ÊÁÂ ‚ÈÒÏ12ÂÈÏÚ LÁÂ »ƒ»»¿»¿»ƒ¿»¿»«¿»«»»
‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ LÁÂ ÊÁÂ ÏÎ‡ÓÏ BÚËpL B‡ ,ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»∆¿»¿«¬»¿»«¿»«»»ƒ¿»

ÔÂÈk 13Ba ÚL14iÁ eiÁ ˙LÁÓ15BÚË .16 ≈»∆≈≈«¬∆∆ƒ«»¿»
ÏÎ‡ÓÏ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,‚ÈÒÏ ÌÈL LÏL17BÏ ÔÈ‡  »»ƒƒ¿»ƒ»¿≈≈¿«¬»≈

ÈÚ18‰ÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÏkL ;19ÈÚ BÏ ÔÈ‡ 20. ¿»ƒ∆…∆≈»¿»≈¿»ƒ

יתברך,7) השם "אמר שם: רבינו ופירש מ "א. פ "א ערלה
כשנתכוון  ולפיכך, ערלתו. וערלתם מאכל, עץ  כל ונטעתם
בשעת  נתכוון אם אבל בערלה, יתחייב  אז לאכילה, בנטיעתו
קורות  ממנו ליקח  או לגינה), (גדר סייג שיהיה האילן נטיעת
חייב  אינו טוב '), יום 'תוספות – (להסקה עצים או (לבנין)

שם. ב 'ירושלמי ' זה וכל נוהגת 8)בערלה". ערלה שאין
אל  תבואו "וכי  כג) יט , (ויקרא שנאמר מאכל, באילנות אלא
פריו". את ערלתו וערלתם מאכל, עץ  כל ונטעתם הארץ 

ה"ט . שם אסורות מאכלות בהל' נטיעה,9)וראה בשעת
אכילת 10)כנ"ל. בשביל נטיעתו עיקר היתה לא כלומר,
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('בית  חייב  - לעצים גם חישב  אם אף  כזה שבאופן הפירות,
מאכל). עץ  הנוטע  ד"ה רצד, סי ' יורהֿדעה ל'טור' יוסף '

ה'ירושלמי '. בדברי  ה"ז להלן שם.11)וראה 'ירושלמי '
לנטיעתו.12) שנים שלש תוך זמן, שם.13)לאחר
('ספרא'15)באילן.14) נטיעתו משעת לו ומונה בערלה.

שלש  תוך למאכל שחשב  שכיון ה"ג), פ "ג קדושים פ '
נטיעה  בשעת למפרע  הערלה חיוב  חל הראשונות, השנים
ב 'חזון  וראה כג. סעיף  שם יו"ד בשו"ע  המחבר בלשון (ועי '

שם.16)איש'). שלש 17)'ירושלמי ' ולאחר כלומר,
איש'). ('חזון כנ"ל למאכל, עליו וחישב  חזר שנים

שלש 18) בתוך למאכל עליו חשב  אם אבל הרביעית. בשנה
למפרע  שמתחייב  אז אומרים אנו שהרי  רבעי , לו יש שנים,

שם. וראה כנ"ל, נטיעה, החיוב 19)משעת מחשבת שהרי 
מה  על ערלה לחיוב  ואין ראשונות, שנים שלש לאחר באה

שם. המחבר בלשון ועי ' ההלכה 20)לחול. בראש כנ"ל,
הקודמת.

.‚ÚË21BlL ÈÓÈt‰ „v‰ ‰È‰iL LÁÂ ÔÏÈ‡ »«ƒ»¿»«∆ƒ¿∆«««¿ƒƒ∆
ÏÎ‡ÓÏ22‰È‰iL B‡ ,‚ÈÒÏ ÔBˆÈÁ‰Â23ÔBzÁz‰ „v‰ ¿«¬»¿«ƒƒ¿»∆ƒ¿∆««««¿
ÏÎ‡ÓÏ24 ‚ÈÒÏ ÔBÈÏÚ‰ÂÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ LÁL ‰Ê ¿«¬»¿»∆¿ƒ¿»∆∆»«»»¿«¬»

ÌÈˆÚÏ B‡ ‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ LÁL ‰ÊÂ ,‰ÏÚa iÁ«»¿»¿»¿∆∆»«»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÛÏv‰Â .ÚËB ÏL BzÚ„a ÈeÏz c‰L ;eËt25 »∆«»»»¿«¿∆≈«¿«»»

˙BBi‡‰ ‰ÏÚa iÁ26ÔÈÒÈÙw‰ Ï‡ ,„Ïa27 «»¿»¿»»¬ƒƒ¿«¬»««¿ƒƒ
˙BzÓ28. À»

שבא 21) המשנה, מלשון שנראה ואף  יוסי . כרבי  שם, משנה
ששקלוֿוטרו  כיון כמותו, רבינו פסק  חכמים, על לחלוק 
וברדב "ז, משנה' ב 'כסף  וראה שם. ב 'ירושלמי ' בדבריו
טוב ' יום וב 'תוספות נט , אות שם ליו"ד הגר"א ובביאור
"ואין  שם: שכתב  למשנה, מפירושו רבינו בו וחזר שם.

יוסי ". כרבי  לסייג 22)הלכה שהחיצוני  להיפך, והואֿהדין
בשו"ע  וראה כן. לעשות דרך שאין אלא למאכל, והפנימי 

רבי23)שם. קומי  בעא יקים, בן "ר"ש שם: 'ירושלמי '
התחתון  צד למאכל, והעליון לסייג תחתון צד נטעו יוחנן,
הדא  היא הדא היא ליה, אמר לסייג. והעליון למאכל
למאכל  הפנימי  צד וחשב  הנוטע  כדין זה דין (כלומר,
זעירא: ר' הקשה ששם ואף  וכו'". הנ"ל לסייג, והחיצוני 

ג  לסייג, והעליון למאכל תחתון ואת "צד איסור, מתוך דל
עלו  שלא כיון יוחנן, כרבי  רבינו פסק  וכו'", הכין אמרת
ד"ה  - ב  נב , בבאֿבתרא ברשב "ם וראה בתיובתא. דבריו
כלאים  מהל' שבפ "ה ואף  ס . אות שם הגר"א ובביאור ופסק ,
הרי מאיסור, הגדל שהיתר רבינו כתב  הט "ז, ולהלן ה"ד,
שייך  והולך שגדל שמה במקום אלא אינו זה – איסור הוא
אילן  ואינו לסייג עשוי  שיגדל שמה כאן אבל  האיסור, בו
יוחנן  שרבי  לדבר, וראיה ערלה. איסור בו שייך לא מאכל,
שכתב  המימרא בעל הוא זו, הלכה של המימרא בעל שהוא

איש'). ('חזון בהט "ז להלן אפילו 24)רבינו כלומר,
מן  גדל שההיתר כיון לאסור, מקום שיש שכזה באופן
יודע  הוא "כיצד שם: וב 'ירושלמי ' למעלה ראה האסור,
זמורה  מביא יונה, רבי  אמר התחתון), מסתיים (היכן

למאכל". ואילך מכאן לסייג, כאן עד עץ .25)ומסיים, מין
ויש 26) קפריסין, הנקרא והוא עלין ממנו יש וכו' "הצלף 

אביונות" הנקרא והוא וכו' צרכו כל מבושל פרי  ממנו
מ "ו). פ "ד מעשרות המשנה, כנ"ל.27)(פירוש עלין,

הי "ג. בפ "ח  ולא 28)וראה עקיבא כרבי  שם, מעשרות
עקיבא  כרבי  רב  פסק  - א לו, שבברכות ואף  אליעזר. כרבי 
בחוץ ֿלארץ , כמותו הלכה בארץ  שהמיקל בחוץ ֿלארץ , רק 
רב  בר כמר פסק  רבינו - אסורות הקפריסין אף  בארץ  אבל
וראה  בארץ . אף  עקיבא כרבי  כסובר שנראה שם, אשי 

יא. אות הגר"א ובביאור ס "ג שם בשו"ע 

.„ÚËBp‰29ÌÈaÏ30e‰„O CB˙a31;‰ÏÚa iÁ  «≈«¿«ƒ¿»≈«»¿»¿»
ÌÈaÏ elÙ‡  ÌzÚËe :Ó‡pL32ÌÈc ‰na . ∆∆¡«¿«¿∆¬ƒ»«ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈeÓ‡33 ı‡Ï ‰ˆeÁa Ï‡ ;Ï‡OÈ ı‡a ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»»»∆
eËt34. »

יהודה.29) כרבי  ולא כחכמים מ "ב , פ "א "ענינו 30)ערלה
כוונתו  אלא לעצמו, ולא שלו בתוך אילנות נוטע  אדם שיהא
הצומח  הפרי  אותו הפקיר וכאילו כולם, אדם בני  שיאכלוהו

שם). המשנה, (פירוש שנטע " אילן 'ירושלמי '31)באותו
בנוטע  אבל שלו". בתוך בנוטע  חייב , לרבים "הנוטע  שם:
כדלהלן. מערלה, פטור לחכמים אף  הרבים, ברשות לרבים

"לכם"32) מהמילה כן למדו - א כג, ודף  ב  כב , בפסחים
משמע  ליחיד "ונטעתם, שם: אמרו שכן ערלים), לכם (יהיה
כתב  משמע . לא לרבים רש"י ), - לנטוע  רבים דרך (שאין
ב 'ספרא' הוא וכן לרבים". הנטוע  את לרבות "לכם", רחמנא

המשנה. בפירוש וראה ה"ד). (פ "ג קדושים שחייב 33)פ '
ישראל 34)בערלה. בארץ  גם פוטר יהודה רבי  שהרי 

בחוץ ֿלארץ " כמותו הלכה בארץ , המיקל "וכל שם), (משנה
שכנים  הל' שמח ' וב 'אור איש' ב 'חזון וראה לו.). (ברכות
ההלכה  בסוף  וראה שם. לפסחים ב 'מאירי ' הוא וכן פ "ד,

הקודמת.

.‰ÚËBp‰35ÌÈa‰ ˙eLa36‰ÈÙÒa B‡37‰ÏBÚ‰Â , «≈«ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»¿»∆
ÂÈÏ‡Ó38„ÈÁi‰ ˙eLa39ÔÈa ,ÚËpL ÌÈÎBk „BÚÂ , ≈≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆»«≈

BÓˆÚÏ ÔÈa Ï‡OÈÏ40ÚËpL ÔÏÊb‰Â ,41ÔÈiÁ  ¿ƒ¿»≈≈¿«¿¿««¿»∆»««»ƒ
.ÈÚe ‰ÏÚa¿»¿»ƒ¿»ƒ

שם.35) הרבים 36)משנה, לצורך אבל עצמו. לצורך
הקודמת. בהלכה וראה כן. לנטוע  דרך שאין מערלה, פטור

כדין 37) דינה זרעים שלענין בקרקע , גוששת שאינה אף 
לענין  - הכ"ג) תרומות מהל' בפ "א (ראה נקוב  שאינו עציץ 

ה"ח . כדלהלן נקוב , כעציץ  היא הרי  "הצומח 38)אילן,
המשנה). (פירוש אדם" שום נטעו שלא שאז 39)מאליו,

הרבים, ברשות מאליו העולה אבל השדה, בעל של האילן
כוונת  וזוהי  בערלה. חייב  אינו שהפקר מערלה, פטור
היינו  מאליו", לעולה פרט  "ונטעתם, (ה"ב ): שם ה'ספרא'
שם, בתוספתא וראה (כסף ֿמשנה). כנ"ל הרבים, ברשות

כפשוטה'. פטרו 40)וב 'תוספתא לא שם, בערלה שהרי 
ישראל  שנכנסו לפני  גויים ידי  על שניטעו אילנות אלא
חייב  לארץ , משבאו הגויים שנטעו שמה משמע  לארץ ,
פ "ג  (שם ב 'ירושלמי ' מפורש וכן ה"ט , להלן וראה בערלה.
אף  תנינן לא ולמה יוסי , רבי  קומי  בעי  יונה "רבי  ה"ז):
בחוץ  שנוהגים וכלאים ערלה עם (כלומר, עמהן החלה
נוהג  שהוא דבר אלא מתניתא אתינן לא ליה אמר לארץ ),
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גויים. בשל גם נוהגת שערלה הרי  וכו'". ובגויים בישראל
ב 'תוספתא  וראה הי "ג). פ "ב  (תרומות בתוספתא הוא וכן
אות  שם הגר"א ובביאור ס "ח , שם ובשו"ע  שם, כפשוטה'
בפירוש  שכתב  ממה רבינו בו וחזר איש'. וב 'חזון לא,

פטור. לעצמו שנטע  שגוי  נתייאשו 41)המשנה, אם בין
נתייאשו, לא אם ובין שלו, שהוא שגזל, השתיל מן הבעלים

הבעלים. של שהוא

.Â‰ÏBÚ‰42ÌÈLË ÌB˜Óa ÂÈÏ‡Ó43eËt 44elÙ‡ . »∆≈≈»ƒ¿¿»ƒ»¬ƒ
ÚËBp‰45eMÈ BÈ‡L ÌB˜Óa46‡lL ‡e‰Â .eËt  «≈«¿»∆≈ƒ»¿∆…
‰È‰È47‰OBÚ48ÏetË È„k49Ú ÂÈ˙BÙa ÏtËnL„ ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿«≈¿≈»«

eMÈÏ Ô‡ÈnL50BÏetË È„k ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ∆¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ»»∆¿≈ƒ
.‰ÏÚa iÁ «»¿»¿»

שמעון 42) רבי  בשם יוחנן "רבי  ה"א: פ "א ערלה 'ירושלמי '
גרס  רבינו כי  (ויתכן חורשין במקום שעלתה גפן יוצדק , בן
רבי אמר הערלה. מן פטורה קורקוס ), ר"י  - "טרשין" שם
תמן  בערלה, חייב  מאליו העולה והתנינן, נטעה. אפילו יוסי ,
חורשין. במקום שנוטעה הכא ברם יישוב , במקום בשנטעה
טפילתה, כדי  עושה כשאינה דתימר, הדא ליעזר, רבי  אמר
להלן. וראה חייבת". טפילתה, כפי  עושה היתה אם אבל

שאילו 43) שלו. שהמקום אף  ישוב , בו שאין במקום כלומר,
מקום  הוא אם אפילו מאליו, העולה פטור - הרבים ברשות
רבינו  בלשון הביא משנה' וה'כסף  (רדב "ז). כנ"ל ישוב ,
למעלה  וראה רדב "ז. הגיה וכן יערות. היינו "חורשין",

ה'ירושלמי '. אין 44)בלשון טובה, הקרקע  שאין שכיון
להתעסק  כדאי  שאין מועטים פירות אלא מגדלים האילנות
איש'). ('חזון למאכל שאינו אילן כנוטע  הוא והרי  בהם,

שם.45) או 46)'ירושלמי ' טרשים, במקום כלומר,
כנ"ל. כלומר,49)פירות.48)האילן.47)חורשין,

בו. לטפל כדאי  גם 50)שיהא מתעסק  שהנוטע  ואף 
ואין  אדם, כל אצל דעתו בטלה שגדלו, המועטים בפירות

מאכל. אילן קרוי  זה אילן

.ÊÚËBp‰51‚B˙‡ ÚËpL ÔB‚k ,‰ÂˆÓÏ52ÏeÏÏ53B‡ «≈«¿ƒ¿»¿∆»«∆¿¿»
˙ÈÊ54‰BnÏ55‰ÏÚa iÁ 56LÈc˜‰ .57Ck Á‡Â «ƒ«¿»«»¿»¿»ƒ¿ƒ¿««»

‰ÏÚ‰ ÔÓ eËt  ÚË58 LÈc˜‰ Ck Á‡Â ÚË ; »«»ƒ»»¿»»«¿««»ƒ¿ƒ
‰ÏÚa iÁ59. «»¿»¿»

שנטעו 51) אתרוג ואמר, הונא רב  "חזר שם: 'ירושלמי '
לעצים  פירותיו למשמר בינו מה וכו', בערלה חייב  למצוותו
הוא  כך בפריו, רוצה שהוא כשם בערלה), חייב  (שאינו
בשביל  נטיעתו עיקר אין (כלומר: [בעצו] (בעצמו) רוצה
בפריו  הוא רוצה הכא ברם ה"ב ), למעלה ראה הפירות,
עיקר  (כלומר, [בעצו]" (בעצמו) רוצה ואינו (האתרוג),

הפירות). בשביל אתרוג.52)נטיעתו עץ  כלומר,
העיקר 53) שהלולב  המינים, ארבעת של לאגודה כלומר,

"על  עליהם מברכים שכן שמו, על נקראים וכולם שבהם
פ "א) ערלה (הלכות [והרא"ש לז:). (סוכה לולב " נטילת
גרס  כן כי  ויתכן חייב " ולאתרוג, ללולב  למצוה "נטעו כתב :
[ל]אתרוג  שנטע  כגון למצוה, "הנוטע  רבינו: בדברי 
סוכה  (ראה כעץ  אלא אינו שהלולב  ואף ֿעלֿפי  [ו]לולב ".
חובתו  ידי  יוצא אדם אין שהרי  לעצים, כנוטע  אינו מ .),

(ויקרא  שנאמר משום פירות, עושה הדקל אם אלא בלולב 
(פ "ז  ה'צפנתֿפענח ' שכתב  כמו תמרים", "כפות מ ) כג,
ולפירות, עצים כנוטע  הוא הרי  כן ואם ה"א), לולב  מהל'
- שם) למעלה (ראה חייב  אינו זה באופן שגם ואף ֿעלֿפי 
זה  הרי  המצוה, לקיום כתנאי  הם האלו שהפירות כיון
ו"אור  עה, עמ ' "זמנים" בספרי  מש"כ ראה לפירות. כעיקרו

.[31ֿ21 עמ ' א' חוברת ב  שנה 'ירושלמי '54)המזרח "
המקדש.55)שם. בבית המנורה  שאינו 56)לשמן אף 

שעיקר  כיון השמן, את שותה ואינו האתרוג את אוכל
חייב  לאכלו, רוצה שאינו אף  לעצים, ולא לפרי  נטיעתו

ה"ד.57)בערלה. פ "א שם ותוספתא ה"ג, שם 'ירושלמי '
כג)58) יט , (שם שנאמר משום בערלה, חייב  אינו שהקדש

קורקוס ). (ר"י  "לכם" אינו והקדש ערלים", לכם "יהיה
בשעת 59) שחל הערלה חיוב  להפקיע  בהקדש כח  שאין

שמח ' וב 'אור ה"ג, שחיטה מהל' בפי "ד וראה הנטיעה.
כפשוטה'. ו'תוספתא

.ÁÚËBp‰60Û‡ .‰ÏÚa iÁ  e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa «≈«¿»ƒ∆≈»«»¿»¿»«
ÌÈÚÊÏ ı‡k BÈ‡L Èt ÏÚ61ı‡k ‡e‰ È‰ , «ƒ∆≈»»∆ƒ¿»ƒ¬≈»»∆
˙BÏÈ‡Ï62. ¿ƒ»

ה"ב .60) סוף  שם לינוק 61)'ירושלמי ' בכוחם שאין
נקוב . בעציץ  אלא מפני62)מהארץ  אמר, יוסי  "רבי  שם:

מן  יונקים שהאילנות והכוונה, אותו". מפעפעין שהשרשין
ספינה. לענין בה"ה, למעלה וכן הארץ .

.ËÔÏÈ‡63‰Ê .‰ÏÚa iÁ  ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL64 ƒ»∆¿»¿««ƒ«»¿»¿»∆
ı‡Ï eÈ˙B‡ e‡a ‡lL „Ú ÌÈÎBk È„BÚ eÚËpL∆»¿¿≈»ƒ«∆…»¬≈»»∆

eËt 65ı‡Ï e‡aMÓ Ï‡ ;66eÚËpM ‰Ó Û‡ , »¬»ƒ∆»»»∆««∆»¿
iÁ  ÌÈÎBk È„BÚ67ı‡‰ Ï‡ e‡˙ Èk :Ó‡pL ; ¿≈»ƒ«»∆∆¡«ƒ»…∆»»∆

‰‡Èa ˙ÚMÓ  ÌzÚËe68. ¿«¿∆ƒ¿«ƒ»

שנטעו 63) אילן ינאי , רבי  בשם יוחנן "רבי  שם: 'ירושלמי '
עשר  דכתיב , המעשרות. מן ופטור בערלה, חייב  הבית בתוך
לא  בערלה [אבל השדה היוצא זרעך תבואת כל את תעשר
בפ "א  וראה חייב ]". בבית הנטוע  אף  ולכן כלל, "שדה" נזכר

ה"י . מעשר מ "ב .64)מהל' פ "א [ונפקאֿמינה 65)שם
לארץ  ויבואו ישראל גליות כל שכשיתקבצו בדורנו, גם
חייב  אינו כולם, ביאת לפני  מקודם, נטוע  וימצאו ישראל
תרומות  מהל' (בפ "א רבינו דעת כן כי  התורה, מן בערלה
ל"ביאת  הכוונה תבואו", "כי  שנאמר שבמקום הכ"ו),
חייב , אינו מסיני  למשה מהלכה גם כי  ויתכן כולכם".
מסיני למשה מהלכה בערלה חייב  לארץ  שחוצה אף ֿעלֿפי 
לארץ  חוצה כי  שיתכן ה"י ), אסורות מאכלות מהל' (פ "י 
מן  חייבת ישראל כשארץ  אלא ההלכה, מצד חייבת אינה
אינה  ישראל שארץ  כולכם ביאת לפני  כן ואם  התורה,
גם  מההלכה, חייבת אינה לארץ  וחוצה התורה, מן חייבת
חינוך' 'מנחת וראה מדרבנן. אלא חייבת אינה ישראל ארץ 

כאן]. ישראל' וב 'תפארת ח , אות רמו אפילו 66)מצוה
וחילקו. שכבשו בה"ה.67)קודם למעלה ועל 68)ראה

שבאו  לאחר שנטעו גויים על גם מדבר שהפסוק  כרחנו
למה  שנטע , ישראל אלא לחייב  בא לא שאם לארץ , ישראל
שיבואו? קודם יטעו איך וכי  תבואו", "כי  לכתוב  הוצרך
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קפח                
         

דרשו: ה"ב ) פ "ג קדושים (פ ' וב 'ספרא' שם). אליהו' ('שנות
יכול  או לארץ . באו שלא עד גויים לשנטען פרט  "ונטעתם,
לומר, תלמוד לארץ . משבאו גוים שנטעו את מוציא  שאני 
ומצאו  לארץ  אבותינו שבאו [עת] (עד) אמרו: מכאן עץ , כל

חייב ". - כיבשו שלא אף ֿעלֿפי  נטעו פטור, - נטוע 

.ÈÌÈÎBk „BÚ69ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ Èk‰L ≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ««¬»««≈ƒ«
˜Ò70‰ÏÚa iÁ 71LÈÂ .72ÚË ÌÈÎBk „BÚÏ73 ¿»«»¿»¿»¿≈¿≈»ƒ∆«

‚‰Ï ‡a Ì‡L .ÈÚ74L„˜ ‡e‰ È‰  BÊ ‰ÂˆÓa ¿»ƒ∆ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿»¬≈…∆
Ú ÚËkÈ75.Ï‡OÈ ÏL ¿∆«¿»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.69) שייך 70)'ירושלמי ' לא מאכל, על בסרק  אבל
פירות. לו אין סרק  שהרי  הי "ד,71)ערלה, להלן כמבואר

אמרו: שם ב 'ירושלמי ' והנה חדשה. כנטיעה היא שהרכבה
שאין  אף ֿעלֿפי  סרק , אילן גבי  על מאכל אילן שהרכיב  "גוי 
השמיט  ורבינו בערלה", חייב  - כן לעשות ראוי  ישראל
מאכל  אילן הרכבת איסור כתב  ולא ה"ה) (פ "א כלאים בהל'
הרכבת  אלא שם, ב 'ירושלמי ' הנאמר בישראל, סרק , באילן
(פ "א  כלאים ב 'ירושלמי ' הנאמר מאכל, באילן סרק  אילן
כאן  שכתב  שמה הרי  אלה, בשני  להיתר דעתו ואם ה"ז),

נקט . ה'ירושלמי ' ולשון דוקא, לאו הוא תרומות 72)"גוי "
יהודה. כרבי  ולא כחכמים מ "ט , "כרם 73)פ "ג שם:

(למעלה  שפסק  כיון המשנה, מלשון רבינו ושינה רבעי ".
רבעי ". "נטע  ה"א) ה"י .74)פ "ט  מלכים מהל' בפ "י  ראה

ה"א).75) (למעלה רבעי  לו יש בערלה, חייב  שהוא שכל

.‡È‰ÈÚb ÚËBp‰ „Á‡76eÁÈ B‡77B‡ ,ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»«≈««¿ƒ»ƒƒ»ƒ»
BÓB˜nÓ ÔÏÈ‡‰ Ïk ˙‡ ˜ÚL78Á‡ ÌB˜Óa BÚËe79 ∆»«∆»»ƒ»ƒ¿¿»¿»«≈

‰ÏÚa iÁ ‰Ê È‰ 80.B˙ÚÈË ˙ÚMÓ ‰BÓe . ¬≈∆«»¿»¿»∆ƒ¿«¿ƒ»
BÚÊÚÊ81B˜Ú ‡ÏÂ82ÙÚ ÂÈ˙BÈÒ ‡lÓ Ck Á‡Â83: ƒ¿¿¿…¬»¿««»ƒ≈¿ƒ»»»

‰Ê È‰  ÂÈ˙BÈÒ ‡lÓ ‡Ï el‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿ƒ…ƒ≈¿ƒ»¬≈∆
eËt84.iÁÂ ,ÚËÂ ˜ÚL BÓk ‰Ê È‰  Â‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ«¬≈∆¿∆»«¿»«¿«»

שלש 76) בתוך פרי  שעושה החמות, בארצות ומדובר גרעין.
(רדב "ז). אלא 77)שנים לי  "אין שם: וב 'ספרא' ענף .

עץ ". כל תלמודֿלומר: מנין, ייחור נטע  ושקד, אגוז שנטע 
לקרקע ,78) מחובר אחד שורש אפילו ממנו נשאר ולא

שם. כדלהלן הסלע , אתו נשאר וכשלא הסמוכה, כבהלכה
וראה 79) כדלהלן. חייב , במקומו, נטעו אם  אף  הרי  צ "ע ,

מ "ג. פ "א ערלה ראשונה' כנטיעה 80)ב 'משנה שהיא
המשנה.81)חדשה. בסוף  פשוט 82)שם עקרו, שאם

כנ"ל. ונטעו, חזר אם בערלה, שחייב  לכסות 83)הוא כדי 
הזעזוע . מן שנוצרו לא 84)הבקעים כאילו הוא שהרי 

כשהיה. נטוע  אלא כלל, זעזעו

.ÈÔÎÂ85,„Á‡ LL epnÓ ‡LÂ ˜ÚpL ÔÏÈ‡ ¿≈ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆…∆∆»
ËÁÓk elÙ‡86,ÈM‰ ˙‡ ÔÈÓ˜B‰ ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ¬ƒ¿««∆¿«¿ƒ»»»¿ƒ∆«»ƒ

ÏBÎiL ÈtÓ ,eËt  BÚËe BÓB˜ÓÏ BÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒƒ¿¿»»ƒ¿≈∆»
˙BÈÁÏ87˜Ú .88ÚÏq‰ ‰˜ÚÂ Blk89da ÂÈLML ƒ¿∆¡«À¿∆∆¿»«∆«∆»»»»

‡e‰L ‰Ók BÚËe ÊÁÂ ,BnÚ90‰Ó„‡‰ ÏÎa ƒ¿»«¿»¿»∆¿»»¬»»
d˙B‡Ó ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :ÂÈLL ˙BÈqL∆¿ƒ»»»ƒ»»»ƒ¿≈»

ÚË ‡Ï el‡ ‰Ó„‡91˜Ú ‡lL ÈÓk ‡e‰ È‰ 92; ¬»»ƒ…»«¬≈¿ƒ∆…∆¡«
.iÁ  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«»

מ "ד.85) מיתון".86)שם, של "כמחט  שם: במשנה,
קצותיו  בשתי  עץ , או קנה האורגים "אצל שם: רבינו ופירש
דקים  שניים כמו מהם אחד לכל ויש ארוכים, ברזלים שני 
וכו'". אותו כשאורגין הבגד רוחב  בו ומותחין כמחט ,

נוטעו.87) היה לא אם מ "ג.88)אף  "העפר 89)שם,
זה  קראו והם סלע , אותו קורין האילן, עיקר על המתעבה
לחפור, אדם שמעמיק  אחר היוצא הקשה שהעפר לפי  השם,
שרשיהם  שיימשכו האילנות וממנהג אצלם, סלע  נקרא
האילן  סביב  שיהיה עד העפר, עליהם ויתעבה הרבה, בארץ 
שם). המשנה, (פירוש עקירתו" אחר אפילו האבן, כמו

בעפר.90) סביבותיו למלא בלא לא 91)כלומר, כלומר,
ונטע . ופטור.92)חזר

.‚ÈÔÏÈ‡93ÛÈÏÁ‰Â ı‡‰ ÌÚÓ BˆvwL94iÁ  ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»»∆¿∆¡ƒ«»
‰ÏÚa95‰ˆÈˆ˜ ˙ÚMÓ BÏ ÔÈBÓe .96. ¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»

בר 93) שמואל רבי  "דאמר פ "א: סוף  שביעית 'ירושלמי '
את  (הקוצץ ) הגומם יעקב , בן אליעזר רבי  בשם וכו' נחמן
מפני בערלה, חייב  כך), נשתייר (אם מטפח  פחות כרמו,
עד  אומרים) וחכמים (כלומר, חכמים דברי  העין. מראית
חוששין  אין הקרקע , פני  עד (כלומר, הארץ  מעם שיגום
כחכמים. רבינו ופסק  מערלה)". ופטור העין למראית

וגדל.94) האילן מחדש.95)שחזר כנטוע  הוא שהרי 
בהי "ט . כדלהלן השרשים, מן החדש האילן ביוצא ומדובר

ה"ח ,96) שמיטה מהל' שבפ "ג ואף ֿעלֿפי  כנטיעתו. שהיא
נשתייר  אם שאף  שם, בשביעית שמעון כרבי  רבינו פסק 
כיון  שביעית, לענין שם - כנטיעה הוא הרי  מטפח  פחות
כנטיעה  דינו נטיעה, ונקרא קציצה לאחר מאד נמוך שהוא
לענין  אבל אילן. שם עליו ואין בשביעית, חרישה לגבי 
ונטיעה  חדשה, נטיעה היא אלאֿאםֿכן לחייב  אין ערלה
שם, ה'ירושלמי ' על הש"ס  בגליון וראה אינה. - חדשה

שם. שמיטה להל' איש' וב 'חזון

.„È„Á‡97 Èkn‰ „Á‡Â CÈn‰ „Á‡Â ÚËBp‰ ∆»«≈«¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ
„a C˙ÁLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .iÁ98ÔÓ „Á‡ «»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««∆»ƒ

Ï‡ ;Á‡ ÔÏÈ‡ BÈk‰ B‡ ı‡a BÎÈ‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¬»
Á˙Ó Ì‡99ı‡a CÈ‰Â Ô˜f‰ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ „a ƒ»««∆»ƒ»ƒ»«»≈¿ƒ¿ƒ»»∆

ÔÏÈ‡a ‰ÚÓ „a‰ wÚÂ ,Á‡ ÔÏÈ‡a BÈk‰ B‡ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ«««¿…∆»ƒ»
eËt ‰Ê È‰  Ô˜f‰100. «»≈¬≈∆»

הנוטע 97) אחד רבנן, "תנו ב : ט , השנה בראש הוא כן
בעפר  ומכסהו בארץ  הזמורות את (כופף  המבריך ואחד
שלשים  בחבירו), (אילן המרכיב  ואחר בארץ ) משריש והוא
ערלה)". שנת (כלומר שנה לו עלתה השנה, ראש לפני  יום

על 99)ענף .98) וסיפוק  הגפנים, "סיפוק  מ "ה: פ "א ערלה
פטור  (כלומר, מותר בארץ , שהבריכן אף ֿעלֿפי  סיפוק , גבי 
מזו  ענף  אדם שיקח  "הוא, שם: רבינו ופירש מערלה)".
בה. קצתו וירכיב  אחרת, בגפן שיגיע  עד אותו וימתח  הגפן,
וטמנו  הענף  לקח  אפילו לומר, רצונו בארץ , הטמינו אפילו
זה  ענף  קצת שירכיב  הוא סיפוק  גבי  על וסיפוק  בארץ .
האילן, בזה האילן זה ענף  וקצץ  האחר, האילן בזה האילן
ונטעתם, ב 'ספרא': ואמר הערלה. מן פטור הענין זה וכל
וכו', הגפנים סיפוק  אמרו, מכאן וכו', ולמרכיב  למבריך פרט 
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חייבין  שאין ב 'ספרא', שזכר וההרכבה ההברכה וזו מותר.
הטמינו  או באילן והרכיבו ענף  פסק  אם אבל וכו'. בערלה
שם, השנה לראש בר"ן וראה בערלה". חייב  זה הרי  בארץ ,

מח . אות רצד סי ' ליו"ד הגר"א שכיון 100)ובביאור
חדשה. נטיעה זו אין הזקן, לאילן מחובר שהוא

.ÂËÏ„b101„Ïi‰ ‰Ê102Á‡Â ,˙Bt ‰OÚÂ CÈ‰L »«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿««
‰BÓ  Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰ÚÓ ‡e‰L BwÚ ˜Òt Ck»»«ƒ»∆¿…∆»ƒ»«»≈∆

˜ÒÙpL ‰ÚMÓ103ÈtÓ ,ÔÈzÓ  ˙Bt‰ Ô˙B‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«¿»«≈À»ƒƒ¿≈
z‰a eÏ„bL104Ì‡Â .105wÚ‰ ˜ÒÙpL Á‡ ÔÁÈp‰ ∆»¿¿∆≈¿ƒƒƒ»««∆ƒ¿«»ƒ»

ÌÈ˙‡Óa eÙÈÒB‰L „Ú106ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ 107. «∆ƒ¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ

בקרקע )101) שהבריך (ענף  בריכה "וכן שם: ערלה
חוזר  "וזהו פירות". מלאה והיא הזקן), האילן (מן שנפסקה
(פירוש  שנפסקה" משעה מונה ההלכה בתחילת מאמרם על

שם). שכתבו 102)המשנה, הזה, האילן מן שמתח  הבד
בתורה  נקרא הוא [וכן הקודמת. ההלכה בסוף  רבינו
ראה  וגו'", פורה "ענף  - יוסף " פורת "בן כב ) מט , (בראשית

רצב ]. סי ' שם שלמה' נטעו 103)ב 'תורה שלא אף ֿעלֿפי 
עצמו, בפני  לאילן זו פסיקה ידי  על שעשאו כיון עכשיו,

בהי "ז. להלן וראה חדשה, כנטיעה הוא בהיותם 104)הרי 
הזקן. לאילן חלק 106)שם.105)מחוברים כלומר,

העיקר, פסיקת בשעת הפירות שהיו ממה ממאתיים אחד
זה. שיעור משערין כיצד הכ"ב , כלאים מהל' בפ "ה וראה

אבל 107) בטיל. ראשון) (ראשון, קמא קמא אומרים: ואין
מאכלות  מהל' בפט "ו ראה נאסר, לא ממאתיים בפחות

בערלה. האוסר שיעור שזהו הי "ד, אסורות

.ÊË‰cÏÈ108dÎaqL109‰˜Êa110˙Bt eÈ‰Â ,111 «¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈»¿»≈
eÙÈÒB‰ elÙ‡ ,‰cÏia112ÌÈ˙‡Ó113˙Bt‰ el‡ È‰  ««¿»¬ƒƒ»«ƒ¬≈≈«≈

ÔÈeÒ‡ ‰cÏÈ ÏL114˙‡ ÔÈÏÚÓ z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L , ∆«¿»¬ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆
eÒ‡‰ wÚ‰115. »ƒ»»»

ב .108) נז, בנדרים יוחנן רבי  בשם אבהו רבי  של מימרא
שנים. שלש לה מלאו לא שעדיין והכוונה

שנים.110)שהרכיבה.109) שלש לה של 111)שמלאו
הזקנה, לגבי  היא בטילה פירות, בה היו לא אם אבל ערלה.

להלן. שסיבכוה.הפיר 112)ראה לאחר שבילדה, ות
הפירות 113) שהיו מה כנגד מאתיים יש שעתה כלומר,

הילדה. את שסיבכו מתבטלת 114)בשעה הערלה ואין
ב : מג, בסוטה אבהו רבי  שאמר ומה תמיד. כמו במאתיים,
דין  בה ואין בזקינה, ילדה בטלה בזקינה, שסיבכה "ילדה
שם). (ר"ן כלל פירות בילדה שאין המדובר ערלה",

וטפל 115) עיקר שאין תערובת בכל אבל עיקר. שהוא כיון
בפ "ו  וראה ממאתיים. באחד הערלה מתבטלת בה, שייך

ובהערות. הכ"א תרומות מהל' ובפי "א ה"ו, מעשר מהל'

.ÊÈÔÏÈ‡116˜Ú Ck Á‡Â ,ı‡a „a epnÓ CÈ‰L ƒ»∆ƒ¿ƒƒ∆«»»∆¿««»∆¡«
 ı‡a CÈ‰L „a‰ ÔÓ ÈÁ ‡e‰ È‰Â Blk ÔÏÈ‡‰»ƒ»À«¬≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»»∆

‰ÏÚa iÁÂ ,Úh ‰zÚ el‡k ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OÚ117. «¬»ƒ»¿ƒ«»ƒ«¿«»¿»¿»
‰BÓe118vM ‰ÓÏe ÔÏÈ‡Ï‰ÚMÓ ‰Î‰‰ ÔÓ ÁÓ ∆»ƒ»¿«∆»«ƒ««¿»»ƒ»»

.˜ÚpL∆∆¡«

מ "ה.116) פ "א שכתב 117)ערלה מה לגבי  כאן והחידוש

בפני אילן האילן, היה שנעקר לפני  שגם שאף  בהט "ו,
והבד  לו, טפל הוא הרי  הבד, מן חי  הוא שעתה כיון עצמו,

שם. כנ"ל מחדש, כנטוע  הוא ערלה.118)הרי  שנות שלש

.ÁÈÈ‰119„a CÈ‰Â ,ÁÓˆÂ ı‡a „a CÈ‰L ¬≈∆ƒ¿ƒ«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«
ÔÓ CÈ‰Â ÊÁÂ ,ÁÓˆÂ ı‡a ÁÓvM ‰nÓ „Á‡∆»ƒ«∆»«»»∆¿»«¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‰Ê ÔÈÚÓ [‰‡Ó] Ô‰ elÙ‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¬ƒ≈≈»¿…ƒ∆»∆ƒ

zÓ Ïk‰  ÔBL‡‰ wÚ‰ ÔÓ e˜ÒÙ ‡ÏÂ120Ì‡Â .121 ¿…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ«…À»¿ƒ
.˜ÒÙpL ‰ÚMÓ ÏkÏ ‰BÓ  ÔBL‡‰ wÚ ˜ÒÙƒ¿«ƒ«»ƒ∆«…ƒ»»∆ƒ¿«

הבדים 120)שם.119) הם שרבים כיון אומרים: ואין
וימנה  לאילן, טפלים יהיו לא שוב  זה, אחר זה שהבריכו
מותר. הכל אלא ממנו, שנפסקו קודם אף  ערלה שנות

שם.121)

.ËÈÔÏÈ‡122ÚÊb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰123ÔÓ eËt  ƒ»«≈ƒ«∆«»ƒ
‰ÏÚ‰124iÁ  ÌÈLM‰ ÔÓ ;125‰cÏÈ .126‰˙eÁt »»¿»ƒ«»»ƒ«»«¿»¿»
ÁÙhÓ127‰È˙BL Ïk ‰ÏÚa ˙iÁ 128ÈtÓ , ƒ∆««∆∆¿»¿»»¿∆»ƒ¿≈

d˙L ˙ ‰ÚÈËk ˙È‡pL129ÌÈc ‰na . ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿»»«∆¿»ƒ
?ÌÈeÓ‡130˙Á‡ ‰ÚÈËa131ÌÈzL „‚k ÌÈzL B‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ

Ê ‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â132˙BÁt Blk Ìk‰ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ; ¿««¿»»»¬»ƒ»»«∆∆À»
ÏB˜ BÏ LÈ ‰Ê È‰  ÁÙhÓ133ÔÈBnL C„k ÔÈBÓe , ƒ∆«¬≈∆≈ƒ¿∆∆∆ƒ

.˙BÏÈ‡‰ ‡LÏƒ¿»»ƒ»

כרבי122) קיט .), בבבאֿמציעא (הובאה ערלה תוספתא
מאיר. כרבי  ולא "היכי123)יהודה א: פב , בבבאֿבתרא

כל  יוחנן, רבי  אמר השרשין. מן דמי  והיכי  הגזע , מן דמי 
- הקרקע  מן חוץ  האילן כל (היינו, חמה פני  שרואה
מתחת  (היינו, חמה פני  רואה ושאינו הגזע . מן זהו רשב "ם),
עברו  שכבר באילן ומדובר השרשין", מן זהו שם) - לקרקע 
בהי "ג. כנ"ל לקרקע . עד ונקצץ  ערלה, שנות עליו

מן 124) כהמשך הוא הרי  הגזע , מן יוצא שהוא שכיון
כנ"ל. ערלה, שנות עליו עברו שכבר הקודם, האילן

כנ"ל.125) חדשה, כנטיעה  הוא שם,סו 126)שהרי  טה
יעקב . בן אליעזר רבי  קומה,127)בשם שפל[ת] "שהיא

שם). (רש"י  טפח " עד לעולם תגבה מדרבנן.128)ולא
(שם). הערלה שנוח  עליה שעברו "והרואה 129)אף 

(שם). מותרין" ערלה שפירות אומר פירותיה, שאוכלין
שם.130) כרם.131)סוטה, בתוך או עצמה, בפני 
זנב 132) יוצאה ואחת שתים כנגד שתים מילי , "והני  שם:

כרם  כולו אבל ה"ז), כלאים מהל' פ "ז - קטן כרם (שהוא
רש"י הוכרח  הגמרא דברי  פשטות ולפי  ליה". אית קלא
לה.) (ברכות רבעי  נטע  ולא רבעי  כרם שלמאןֿדאמר לפרש,
רבינו  אבל אחת, בנטיעה ולא בכרם אלא נוהגת ערלה אין
שתים  או אחת בנטיעה אמורים, דברים "במה וכתב : הוסיף 
שתים", כנגד "שתים שאמרו מה ולפי "ז וכו'", שתים כנגד
מראית  משום איסור יש קטן בכרם שגם חידוש, להשמיענו

אחת. בנטיעה וכלֿשכן כרם 133)העין, אומרים, "הכל
(רש"י זקינה" שהיא ויודעין הכרמים מכל משונה לפלוני  יש

שם).

.ÎÔÈÚËB134eÁÈ135‰ÏÚ ÏL136ÔÈÚËB ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ∆»¿»¿≈¿ƒ
ÊB‚‡137tÓ ,‰ÏÚ ÏL‰ÏÚ ˙BÙe ,Èt ‡e‰L È ¡∆»¿»ƒ¿≈∆¿ƒ≈»¿»
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‰‡‰a ÔÈeÒ‡138Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk , ¬ƒ«¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
˙BÏÎ‡Ó139ÚËÂ Ú Ì‡Â .140È‰  ‰ÏÚ ÏL ÊB‚‡ «¬»¿ƒ»«¿»«¡∆»¿»¬≈

zÓ ÁÓBv‰141˙BÏÈ‡‰ ‡Lk142. «≈«À»ƒ¿»»ƒ»

שם.134) ותוספתא מ "ט , פ "א ענף .135)ערלה
והטעם:136) שנים. שלש לו מלאו לא שעדיין אילן של

(פירוש  העץ " לא הפרי , אלא בהנאה אסור שאינו "לפי 
שם). האגוז.137)המשנה, האגוז 138)פרי  יטע  ואם

זרה  בעבודה וראה האגוז. מן נהנה נמצא פירות, ויצמיח 
ד"ה  מה: שם ורש"י  ב , נטע  שאם ד"ה תוספות - א מט ,

נטע . ה"ט .139)שאם שם 140)בפ "י  זרה בעבודה
שם  ב 'תוספות' וראה מותר, בדיעבד יוסי , לרבי  שאף  הסיקו,

כפשוטה'. וב 'תוספתא ואין, באכילה.141)ד"ה אף 
כבסוף 142) מותר, גורם וזה שזה כיון דבר, של וטעמו

הסמוכה. ההלכה

.‡ÎÔÎÂ143˙BiÙk ÔÈÈkÓ ÔÈ‡144‰ÏÚ ÏL ¿≈≈«¿ƒƒ«¿ƒ∆»¿»
ÈÙk Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈÏ˜„a145.zÓ  Èk‰Â Ú . ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒÀ»

c ÏkL146„Á‡Â eÒ‡ „Á‡ ,ÔÈÓB‚ ÈL BÏ LiL ∆»»»∆≈¿≈¿ƒ∆»»¿∆»
ÁÓBv‰ ,CÎÈÙÏ .zÓ Ì‰ÈMÓ Ì‚p‰ ‰Ê È‰  zÓÀ»¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈∆À»¿ƒ»«≈«

‰ÏÚ ˙BtÓ147Èt‰ ÁenvÏ Ì‚ È‰L ,zÓ  ƒ≈»¿»À»∆¬≈»««ƒ««¿ƒ
.˙zn‰ ı‡‰Â eÒ‡‰»»¿»»∆«À∆∆

שם.143) ותוספתא (פירוש 144)משנה תמרים" "לולבי 
מאן 145)המשנה). שאל, יצחק  "רבי  שם: וב 'ירושלמי '

יוסי רבי  [ומתרץ ], ערלה של כפניות מרכיבין אין תנא
שרבינו  ואף  פרי ]". משום אסור שסמדר מ "ז, בפ "א [הסובר
הי "ג, בפ "ט  כנ"ל מותר, סמדר אלא יוסי , כרבי  שלא  פוסק 
יוסי , כרבי  שמשנתנו יצחק  כרבי  סובר רבינו שאין נראה
ואף  כך). הסוברים שם ב 'ירושלמי ' (ויש עלמא ככולי  אלא
שכיון  לכתחילה, החמירו בהרכבה בערלה, מותר שסמדר
הפנים' ('מראה ערלה כנוטע  הוא הרי  מאד, ניכר שהדבר

שם.146)שם). זרה, שעבר 147)עבודה מאגוז כלומר,
הקודמת. ההלכה כסוף  ונטעו,

ה'תשע"ט  כסלו  ז' חמישי יום 

   1 
ואם 1) הוידוי . הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי  מהו יבאר

ישאר  שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה
שצריך  נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות. אחת אצלו
טבלו  נשרף  יתודה. ואח "כ הסדר, על המתנות כל  להפריש
אלא  לו שאין מי  מתודה. אם לכהן ראשון מעשר נתן אם או
פסוקי מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או ביכורים

הוידוי .

.‡˙BcÂ˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈ‡ÈˆBnL Á‡ ÈÈ ÈÙÏ3 ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»««∆ƒƒ
˙Bzn‰ Ïk4ı‡‰ ÚÊaL5‡˜p‰ e‰ÊÂ .6ÈecÂ »««»∆¿∆«»»∆¿∆«ƒ¿»ƒ

OÚÓ7. «¬≈

חטא 2) אשר "והתוודה כמו החטא על הם הוידויים כל
כאן  ואף  ישראל", בני  עוונות כל את עליו "והתוודה עליה",
הוסרה  אבותינו ובעוונות בחטאינו כי  על מתוודה הוא

ומעשרות  תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה
רחם" פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא כאמרו
לקרוא  הוא: והוידוי  ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי  וזהו
וגו' הבית מן הקודש "בערתי  בדברים: התורה פסוקי  את
אומר  ואינו ודבש". חלב  זבת ארץ  לאבותינו נשבעת כאשר

שני . שבמעשר מרשותו:3)הדרשות מוציאין כלומר,
ללויים, לכהנים, - ופאה שכחה ולקט  ומעשרות, תרומות
זריקה  ידי  על מבער הוא רבעי  ונטע  שני  ומעשר ולעניים,

באש. שריפה או ולוייה 4)לים כהונה מתנות היינו
שנאמר  לה' מתנה שהוא זה, בכלל שני  מעשר ואף  ועניים.
קודש  הוא לה' העץ  מפרי  הארץ  מזרע  הארץ  מעשר "וכל

גבוה. ממון והוא ומעשרות 5)לה'", תרומות היינו
ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי  עניים, ומתנות

הוידוי . עם קשר כל להן חכמים.6)שאין אף 7)בלשון
הארץ , שבזרע  המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי  פי  על
במעשר  הוא הוידוי  שעיקר מפני  מעשר", "וידוי  קראוהו

שני .

.ÔÈLÈÙnL ‰M‰ Á‡ ‡l‡ ‰Ê ÈecÂ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿«ƒƒ∆∆»«««»»∆«¿ƒƒ
ÈÚ OÚÓ da8OÚÏ ‰lÎ˙ Èk :Ó‡pL ;9zÓ‡Â10 »«¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆«¿≈¿»«¿»

.˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ ÈzÚa EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ

השלישית 8) השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית כלומר,
עני . מעשר שנות שהן כל 9)והשישית, "את וגומר:

עני . מעשר אף  היינו וכו', תבואתך" היא 10)מעשר וזו
מעשר. וידוי  מצוות

.‚‰ÁÓa ?ÔÈcÂ˙Ó È˙ÓÈ‡11ÏL ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈa ≈»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¬∆
ÁÒt12‰lÎ˙ Èk :Ó‡pL .˙ÈÚÈL ÏLÂ ˙ÈÚÈ ÏL ∆«∆¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ∆∆¡«ƒ¿«∆

Ba ÌÈÏk ˙BOÚn‰ ÏkL Ï‚a  OÚÏ13ÔÈ‡Â ; «¿≈»∆∆∆»«««¿»ƒ¿≈
ÁÒt‰14Ïk ‡l‡ ˙ÈÚÈ ‰MÓ ÚÈbÓ15˙Bt «∆««ƒ«ƒ»»¿ƒƒ∆»»≈

ÔÏÈ‡‰ ˙Bt ÔÈa ,eOÚ˙ ˙ÈLÈÏL16˙Bt ÔÈa ¿ƒƒƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈≈
.ı‡‰»»∆

לוידוי11) איחרוהו - לוידוי " כשר היום ש"כל פי  על ואף 
אלא  טוב  ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל

כדי12)מנחה. - פסח  של ראשון טוב  ביום "ויתוודה
ונטע  שני  מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה
מערב  ביער שכבר פי  על שאף  לבעלים, נאכלים שהם רבעי 
טוב , יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב , יום
ויתוודה  הבית") מן הקודש "ביערתי  לומר יכול ואינו
של  שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית
טוב , ביום אינה שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב  יום

במנחה)". מתוודה כבר 13)ולכן בא כשהרגל כלומר,
הקודמת. השנה של הפירות כל את לעשר הספיק 

כל 14) את לעשר מכלה הוא "אימתי  ג: הלכה שם ירושלמי 
שישית  של הדין והוא רביעית", של בפסח  הפירות,

כ 15)בשביעית. גם 16)שכל.כלומר, רבינו לדעת
התורה. מן מתעשרים האילן פירות

.„ÌBia ‡l‡ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡17ÌBi‰ ÏÎÂ ,18ÈecÂÏ Lk ≈ƒ¿«ƒ∆»«¿»«»≈¿ƒ
 ˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈe ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈe .OÚn‰««¬≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

˙BcÂ˙‰Ïe ÚÏ iÁ19. «»¿«≈¿ƒ¿«
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קצי                 
         

בלילה.17) שמצוותו 18)ולא דבר הכלל, שם:"זה משנה
היום". כל כשר מצוה 19)ביום, הבית שבפני  אלא

בפני שאף  וכיוון ה', לפני  שנאמר: במקדש, להתוודות
מתוודה  לכן בדיעבד, יצא, מקום בכל התוודה אם הבית,
זה  הרי  מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני  שלא אף 
נש  בר "חד ד: הלכה א פרק  תענית ובירושלמי  כדיעבד.
מעשרותיו  (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק  הווה
מן  הקודש ביערתי  אמור: קום מנא, רבי  ליה אמר כתיקונן),
חולק  והראב "ד הבית. בפני  שלא אף  שמתוודין הרי  הבית".

במקדש. אלא מעשר וידוי  שאין וסובר

.‰‰Ê ÈecÂ20ÔBLÏ ÏÎa Ó‡21zÓ‡Â :Ó‡pL ; ƒ∆∆¡«¿»»∆∆¡«¿»«¿»
„Á‡ ÏÎÂ .ÓB‡ ‰z‡L ÔBLÏ ÏÎa  EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆¿»»∆«»≈¿»∆»

BÓˆÚ ÈÙa BÓB‡ „Á‡Â22˙BcÂ˙‰Ï ÌÈa eˆ Ì‡Â , ¿∆»¿ƒ¿≈«¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«
„Á‡k23.ÔÈcÂ˙Ó  ¿∆»ƒ¿«ƒ

הקודש.20) בלשון אלא אינו בכורים וידוי  אבל
וידוי21) וכו', לשון בכל נאמרין "אלו לב . סוטה במשנה

ד' לפני  "ואמרת דכתיב , "מנלן, שם: ובגמרא מעשר".
אמירה  (=לומד) ויליף  הבית", מן הקודש ביערתי  אלוקיך

אומר". שהוא לשון בכל שניים 22)מסוטה, שיתוודו ולא
יחיד, בלשון הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת

ז"ל. חכמינו בדברי  רבינו כן מצא אחד 23)ואולי  כלומר,
שומעים. וכולם אומר

.ÂB˙ÂˆÓe24‰cÂ˙‰ Ì‡Â ;ÈÈ ÈÙÏ :Ó‡pL ,Lc˜na ƒ¿»«ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«»
ÌB˜Ó ÏÎa25‡ˆÈ 26. ¿»»»»

לכתחילה.24) הוידוי , הבית.25)של בזמן אפילו
מעשר 26) שוידוי  בירושלמי , שאמרו ממה רבינו, כן למד

יצא  הבית בזמן שאף  משמע  הבית, בפני  שלא אף  נוהג
למקדש. חוץ  התוודה אם בדיעבד

.ÊMÈ ‡lL „Ú ‰cÂ˙Ó BÈ‡ÔÓ ˙Á‡ BÏˆ‡ ‡ ≈ƒ¿«∆«∆…ƒ»≈∆¿««ƒ
ÔÓ L„w‰ ÈzÚa :Èecea ÓB‡ ‡e‰ ÔkL ,˙Bzn‰««»∆≈≈«ƒƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰27ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈ ÚÂ .28eÚa‰ ‰È‰29, ««ƒ¿∆∆»«¬»»«ƒ
.ÔÈcÂ˙Ó ÁÓÏe¿»»ƒ¿«ƒ

משקר.27) הוא הרי  מתנות, בידו נשתיירו של 28)ואם
לא 29)פסח . עדיין שאם עצמו, טוב  ביום מבער ואינו

בחג. להפריש אסור הפריש

.Á˙Óe˙e ‰Óez BÏˆ‡ ‡L Ì‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk≈«∆ƒƒ¿«∆¿¿»¿«
ÈÂlÏ B˙B  ÔBL‡ OÚÓ ;Ô‰kÏ d˙B  OÚÓ30; «¬≈¿»«…≈«¬≈ƒ¿«≈ƒ

OÚÓ ˙Bt BÏˆ‡ e‡L .ÌÈiÚÏ B˙B  ÈÚ OÚÓ«¿«»ƒ¿»¬ƒƒƒ¿¬∆¿≈«¬≈
Ô˙i„t ˙BÚÓ B‡ ÈÚ ÚË B‡ È‡cÂ ÏL ÈL31È‰  ≈ƒ∆««∆«¿»ƒ»¿ƒ»»¬≈

OÚÓ BÏˆ‡ ‡L .ÛBO B‡ ÌiÏ CÈÏLÓe ÔÚÓ ‰Ê∆¿«¬»«¿ƒ«»≈ƒ¿«∆¿«¬≈
BÚÏ iÁ BÈ‡  È‡Óc ÏL ÈL32BÏˆ‡ ‡L . ≈ƒ∆¿«≈«»¿«¬ƒ¿«∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÚa˙Ó Ô‰ È‰  ÌÈeka33. ƒƒ¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿»»

אלא 30) ראשון, מעשר ללויים יתנו שלא עזרא, קנס  שלא
נטע 31)בזמנו. או שני  מעשר עליהן שחילל מעת כלומר,
לו 32)רבעי . ואין וכו' "הדמאי  ב : משנה א פרק  דמאי 

דמאי של מעשר ותרומת שני , במעשר שם והמדובר ביעור.

ומעשר  לכהן, נותנו הביעור בשעת גם - לכהן שנותנו
נותנם  אינו בתחילה שאף  דמאי , של עני  ומעשר ראשון

נותנם. אינו הביעור בשעת גם אף 33)לכהן, כלומר,
בכל  לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה שמצוות

הביעור. זמן כשמגיע  מקום

.ËÚÓe ÛBOL ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na34e‡LpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈¿∆ƒ¿¬
˙Bt BÏˆ‡35ÌBÈ ÒkiL Ì„˜ Ôlk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ∆¿≈∆≈»∆¡…À»…∆∆ƒ»≈

ÚËÂ ÈL OÚÓ ÏL ÏÈLz ‡L Ì‡ Ï‡ ;BË¬»ƒƒ¿««¿ƒ∆«¬≈≈ƒ¿∆«
ÚÓk ÏÈLz‰L ,BÚÏ CÈˆ BÈ‡  ÈÚ36ÔÎÂ .37 ¿»ƒ≈»ƒ¿«¬∆««¿ƒƒ¿…»¿≈

ÔÈÚÓk Ô‰ È‰  ÔÈÏ˙Â ÔÈÈ38. «ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ

לבער.34) שחייב  מבושלים.35)כלומר, ולא חיים כשהם
יפסיד".36) התבשיל), (את וישהה יישאר שאם "לפי 
צריך 37) שהוא ושמן בפת מודים "הכל שם: ירושלמי 

במים  לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער
[=במה  פליגין מה כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא

בתבשיל". והתבלין,38)נחלקו] יחמיץ  ישהה אם שהיין
טעמו. יפוג

.È˙ÚLa ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ ‡lL ˙Bt≈∆…ƒƒ¿««««¿ƒ¿«
eÚa‰39iÁ BÈ‡Â ,˙BcÂ˙‰Ï B˙B‡ ÔÈkÚÓ ÔÈ‡  «ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»

.ÔÚÏ¿«¬»

פסח .39) של אחרון טוב  יום בערב  כלומר,

.‡ÈÂÈ˙Bt eÈ‰L ÈÓ40ÌBÈ ÚÈb‰Â epnÓ ÔÈ˜BÁ ƒ∆»≈»¿ƒƒ∆¿ƒƒ«
ÌL ‡B˜ ‰Ê È‰  eÚa‰41Ô‰Ï ‰kÊÓe ,˙BznÏ «ƒ¬≈∆≈≈««»¿«∆»∆

Ú˜˜ b ÏÚ Ô‰ÈÏÚÏ42Ô‰Ï ‰ÎBfL ÈÓÏ B‡43 ¿«¿≈∆«««¿«¿ƒ∆∆»∆
ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ˙È˙pL .ÁÓÏ ‰cÂ˙Óe ,Ô‰ÈÏÚÏ¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿»»∆¿ƒ««ƒ«¿¿ƒ«

˜efÁ da LiL ‰zÓ ‡l‡ dÈ‡ Ú˜˜ Èab44Ï‡ . «≈«¿«≈»∆»«»»∆≈»ƒ¬»
ÈtÓ ,ÔÈÙÈÏÁa OÚn‰ Ì‰Ï ˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿»∆««¬≈«¬ƒƒƒ¿≈

˙BOÚn‰Â ,‰ÈÎÓk ‰‡pL45˙Bzn‰Â ˙BÓez‰Â46 ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«««¿¿«¿¿««»
‰È˙ Ô‰a Ó‡ 47.‰ÈÎÓ ‡Ï , ∆¡«»∆¿ƒ»…¿ƒ»

טבל.40) בכרי :41)שהם המתנות מקום לציין וצריך
כלום. אמר לא מקום ציון בלי  אבל בדרומו". או "בצפונו

רבן 42) מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא בבבא
להם". הקנה קרקע  אגב  מטלטלי  שזיכה 43)גמליאל, כמו
יוסף . בן עקיבא ביד לעניים, גמליאל אף 44)רבן כלומר,

אינן  המתנות, כמכר זה והרי  בכסף , נקנית עצמה שהקרקע 
תמורת  הקרקע  עם יחד נקנו ולא הקרקע , אגב  מתנה אלא

מעשר.45)הכסף . ותרומת גדולה תרומה ראשון, מעשר
עניים.46) "זה 47)מתנות ללוי " "נתתיו במעשרות:

ותרומת  תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי ". מעשר
"זה  ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות מעשר".

והפאה". והשכחה הלקט  עני , מעשר

.ÈÏk ‡ÈˆBiL „Ú ˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ¿««∆ƒ»
L„w‰ .˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ ÈzÚa :Ó‡pL ?˙Bzn‰««»∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ«…∆
˙Èa‰ ÔÓ .L„˜ Èew‰ ,ÈÚ ÚËÂ ÈL OÚÓ ‰Ê ∆«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ«»…∆ƒ««ƒ
ÂÈz˙ .˙Èaa ÌÈ‰k ÏL ‰zn‰ ‡È‰L ,‰lÁ BÊ «»∆ƒ««»»∆…¬ƒ««ƒ¿«ƒ
ÏÏkÓ  ÂÈz˙ Ì‚Â .ÔBL‡ OÚÓ ‰Ê  ÈÂlÏ«≈ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»
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˙Á‡ ‰zÓ ezÓ„wL48‰ÏB„‚ ‰Óez ‡È‰Â , ∆¿»««»»«∆∆¿ƒ¿»¿»
OÚÓ ˙Óe˙e49OÚÓ ‰Ê  ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ bÏ . ¿««¬≈«≈«»¿»«¿»»∆«¿«

ÈÚ50‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜ÏÂ51Ë˜Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»««ƒ∆≈∆∆
Èece‰ ˙‡ ÔÈkÚÓ ‰‡Ùe ‰ÁÎL52. ƒ¿»≈»¿«¿ƒ∆«ƒ

קדמה 48) שניה מעלה על יורה ללוי , נתתיו וגם "ואמרו:
כמו  תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי  ראשון], [למעשר לו

עליו". מדבר 49)הנוסף  נתתיו" ש"וגם לומר הכוונה אין
הפרשת  חלה שבדיעבד פי  על אף  שהרי  מעשר, תרומת על
הרי אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני  מעשר תרומת
תרומת  שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה

גדולה. מתרומה הבית.50)מעשר בתוך [המתחלק 
זה. פסוק  בכלל אינו בגורן המתחלק  עני  מעשר אבל

"עזיבה"51) שהרי  נתינה, מצוות בהם שאין פי  על [אף 
שלא  לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה - בהם נאמר
עני מעשר גם כן ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה
אף  עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק 

מדרבנן]. זה, בכלל "נתינה",52)הוא נאמרה שלא כיוון
בפרשת  האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא

הוידוי .

.‚ÈCk Á‡Â „q‰ ÏÚ ˙Bzn‰ LÈÙ‰Ï CÈˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««»««≈∆¿««»
Ì‡ ‡‰ ;È˙Èeˆ L‡ E˙ÂˆÓ ÏÎk :Ó‡pL .‰cÂ˙Èƒ¿«∆∆∆¡«¿»ƒ¿»¿¬∆ƒƒ»ƒ»ƒ

ÔBL‡Ï ÈL OÚÓ ÌÈc˜‰53ÏBÎÈ BÈ‡  ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ≈»
˙BcÂ˙‰Ï54,˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  BÏË ÛO . ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿«

ÔÓfe .Ô‰ÈÏÚÏ Ô˙ ‡ÏÂ ˙BzÓ LÈÙ‰ ‡Ï È‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«»¿…¿»»¿«¿≈∆«¿«
ÌÈ‰kÏ ÔBL‡ OÚÓ ÔÈ˙B eÈ‰L55eÈ‰ ‡Ï  ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«…¬ƒ…»

ÈÂlÏ ÂÈz˙ Ì‚Â :Ó‡pL ;ÔÈcÂ˙Ó56. ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿«¿«ƒ«≈ƒ

תעשה.53) לא על "עשיתי54)שעבר לומר: יכול שאינו
צויתני ". אשר עזרא.55)ככל של בזמנו היינו

לכהן.56) נותנו הוא שהרי 

.„È;‰cÂ˙Ó  „Ïa ÈL OÚÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆»«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«∆
‡e‰ OÚÓa Èece‰ wÚL57BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ¿«¬≈¿≈ƒ…»»

‰cÂ˙Ó  „Ïa ÌÈeka ‡l‡58ÈzÚa :Ó‡pL ; ∆»ƒƒƒ¿«ƒ¿«∆∆∆¡«ƒ«¿ƒ
ÔBL‡‰ L„w‰  L„w‰59ÈÓ Ï‡ .ÌÈeka‰ ‡e‰L , «…∆«…∆»ƒ∆«ƒƒ¬»ƒ

;‰cÂ˙Ó BÈ‡  dÓˆÚ ÈÙa ‰Óez ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»¿»ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿«∆
‡L ÏÏÎa ‡l‡ ÈecÂ ‰eÚË ‰Óez‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»¿»ƒ∆»ƒ¿«¿»

˙Bzn‰60. ««»

מכולן.57) יותר בו שייך "ביערתי ", ולשון אותו, ששורפין
מתבערים.58) ביכורים מפרישים 59)שאף  שהביכורים

לכל. תחילה מעשר 60)אותם לו היה אם שאף  ונראה
נותנן  המתנות שכל הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון
"ביערתי עליהן לומר יכול ואינו מבערם, ואינו לבעליהם

הבית". מן הקודש

.ÂËÏÚ ÔÈnÓ LÈÙ‰ ‡lL  EÈ˙BˆnÓ ÈzÚ ‡Ï…»«¿ƒƒƒ¿∆∆…ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÓ ‡ÏÂ ,aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,BÈÓ BÈ‡L∆≈ƒ¿…ƒ«»««¿À»¿…ƒ
‡ÏÂ ,ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ aÁÓ‰«¿À»««»¿…ƒ∆»»««»»¿…
ÁÎL ‡lL  ÈzÁÎL ‡ÏÂ .L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ61 ƒ«»»«∆»»¿…»»¿ƒ∆…»«

BÎlÓ62BÓL ÈkÊ‰lÓe63ÂÈÏÚ64È‡ ÈzÏÎ‡ ‡Ï . ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿»»…»«¿ƒ¿…ƒ
‰cÂ˙Ó BÈ‡  ‰È‡a BÏÎ‡ Ì‡ ‡‰ .epnÓ65‡ÏÂ . ƒ∆»ƒ¬»«¬ƒ»≈ƒ¿«∆¿…

‰‡ÓËa BLÈÙ‰ Ì‡ ‡‰ .‡ÓËa epnÓ ÈzÚ66 ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿À¿»
Á˜Ï ‡lL  ˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ .‰cÂ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆¿…»«ƒƒ∆¿≈∆…»«

ÌÈÁ‡ ÌÈB‡Ï B˙ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÈÎ˙Â ÔB‡ epnÓ67. ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿…¿»¿¿ƒ¬≈ƒ
‰ÈÁa‰ ˙ÈÏ B‡È‰L  È‰Ï‡ ÈÈ ÏB˜a ÈzÚÓL68. »«¿ƒ¿¿»¡…»∆¡ƒ¿≈«¿ƒ»

ÁÓOL  È˙Èeˆ L‡ ÏÎk È˙ÈOÚ69Ba ÁnOÂ70; »ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒ∆»«¿ƒ«
.Bh‰ ÏÎ zÁÓOÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»«

פושע .61) להיות הוא קרוב  ולפיכך לשכוח , לו היה ולא
המזון,62) שלאחר המזון לברכת הכוונה כי  אומרים יש

התורה. מן ברכה 63)שהיא שכל הקב "ה, של מלכותו וכן
ברכה. אינה ומלכות, השם הזכרת בה על 64)שאין

לבעלים. שהם רבעי  ונטע  שני  מעשר כגון שאכל, הפירות
מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן נאמר שלא ומכיוון
אין  אלה שבכל לפי  הוידוי , את מעכבים שאינם נראה
קלקל  לא כן ואם מעשר, מעשרותיו ואין תרומה תרומתו

כלום. עצמם עצמה,65)במתנות במתנה שקלקל כיוון
כדין. שלא "דבר 66)שאכלה כד: הלכה שם, [בתוספתא

הבית  מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי  אחר
הבית  מן שהפרשתו התוספתא, וכוונת לו", זקוק  אתה אין

ביעורו. הבית זו מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו
שני מעשר שנתן או לתיתן, שחייב  למי  המתנות ונתן
שהיו  או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן קודם לחבירו
בטומאה  המתנות שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות

לזה]. שגרם הוא הבית מן להם,67)והמפרישן נתן שאם
ו  באנינות. באכילה הכשילם מה הרי  עבר אם כאן נאמר לא

לא. או מתוודה אם אבל 68)דינו: הביכורים. כלומר,
החומה. מן לפנים הביאו אם דיו שני , בין 69)מעשר

ובין  וביתך" אתה "ושמחת בו שנאמר שני  במעשר
הטוב ". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים

אתה 70) וגו' הטוב  בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים
בקרבך". אשר והגר והלוי 

.ÊËL‡k „Ú ,ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ««¬∆
‰Lwa BÊ  L„e ÏÁ ˙Ê ı‡ eÈ˙‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬…≈∆∆»«»»¿»«»»

ÔziL71˙Bta ÌÚË72. ∆ƒ≈«««≈

הטעם.72)הקב "ה.71) וטובות שמנות שיהיו "עניינו,
מלה  הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה
יודיענו  אבל הוידוי , בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין במלה
בשעת  אבל הפרשה, זאת ענייני  הפירוש דרך על בכאן
על  שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה
רבינו  השמיט  למה עיון וצריך רבינו]". [משה הנביא  ידי 
ישראל  עמך את "וברך שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר
(רדב "ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בטל וכו' ובבנות בבנים

.ÊÈÌÈÊÓÓe Ï‡OÈ73ÌÈ‚ ‡Ï Ï‡ ,ÌÈcÂ˙Ó  ƒ¿»≈«¿≈ƒƒ¿«ƒ¬»…≈ƒ
,ı‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈÁLÓ ÌÈ„ÚÂ«¬»ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆≈∆»»∆
ÌÈ‰k .eÏ z˙ L‡ ‰Ó„‡‰ ˙‡Â :ÓB‡ ‡e‰ È‰Â«¬≈≈¿≈»¬»»¬∆»«»»…¬ƒ
˜ÏÁ eÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈcÂ˙Ó  ÌÈiÂÏe¿ƒƒƒ¿«ƒ∆««ƒ∆…»¿≈∆

.L‚Ó ÈÚ Ì‰Ï LÈ ,ı‡a»»∆≈»∆»≈ƒ¿»
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זרע 73) הוא שאין כיוון נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה
את  אחריך ולזרעך לך "ונתתי  הכתוב : בכלל הוא אין כשר,
הרי אלא אחריך", המיוחס  "זרע  בו: שדרשו מגוריך", ארץ 

דבר. לכל כבנו הוא

ÈÚ ÚËÂ ÈL OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ

ה'תשע"ט  כסלו  ח' שישי יום 

   
  



˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ‰BÓL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈¿««

ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓÌÈeka LÈÙ‰Ï (‡ :ÔËÙ e‰ ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒƒƒ
ÌÈeka Ô‰k‰ ÏÎ‡È ‡lL ( .Lc˜na Ô˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»«ƒ¿»∆……««…≈ƒƒ
‰lÁ LÈÙ‰Ï („ .Ô‰ÈÏÚ ˙B˜Ï (‚ .ÌÈÏLeÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿¬≈∆¿«¿ƒ«»
ÔzÏ (Â .‰˜Â ÌÈÈÁÏe ÚBÊ Ô‰kÏ ˙˙Ï (‰ .Ô‰kÏ«…≈»≈«…≈¿«¿»«ƒ¿≈»ƒ≈
BBÈ„t ÔzÏÂ Ôa‰ BÎa ˙BcÙÏ (Ê .Êb‰ ˙ÈL‡ BÏ≈ƒ«≈ƒ¿¿«≈¿ƒ≈ƒ¿
(Ë .Ô‰kÏ BBÈ„t ÔzÏÂ BÓÁ Ët ˙BcÙÏ (Á .Ô‰kÏ«…≈ƒ¿∆∆¬¿ƒ≈ƒ¿«…≈

.B˙BcÙÏ ‰ˆ ‡Ï Ì‡ BÓÁ Ët ÛÚÏ«¬…∆∆¬ƒ…»»ƒ¿
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

 1 
מודה 1) שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד יבאר

מברך. מאי  מהן והאוכל בהן.

.‡ÌÈOÚ2ÔlÎÂ ,ÌÈ‰kÏ ez ˙BzÓ Úa‡Â ∆¿ƒ¿«¿««»ƒ¿«…¬ƒ¿À»
‰Bza ÔÈLÙÓ3Ô‰‡Ï ˙Èa ‰˙Î Ôlk ÏÚÂ ,4ÏÎÂ . ¿…»ƒ«»¿«À»ƒ¿¿»¿ƒ¿«¬…¿»

Ô‰k5ÌÈ‰ka ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡  Ô‰a ‰„BÓ BÈ‡L6ÔÈ‡Â , …≈∆≈∆»∆≈≈∆«…¬ƒ¿≈
Ô‰Ó ‰zÓ BÏ ÔÈ˙B7. ¿ƒ«»»≈∆

ובבבא 2) קלג: בחולין הובאה ח , הלכה פ "ב  חלה תוספתא
כתב  מדוע  טעם ליתן כדי  זה, פרק  רבינו והקדים קי :. קמא
ופטר  הבן ופדיון הגז וראשית ומתנות וחלה ביכורים הלכות

(רדב "ז). כאחד וארבע 3)חמור, "עשרים שם: בתוספתא
מלח ". ובברית ובפרט  בכלל ובניו לאהרן כהונה מתנות
יח , (במדבר שנאמר בכללן, בתורה שנתפרשו היינו "בכלל"
היינו  "ובפרט ", נתתים". לך ישראל, בני  קדשי  "לכל ח )
שם, כפשוטה (תוספתא בתורה נתפרשה ומתנה מתנה שכל

גאון). חנינאי  רב  "כל 4)בשם יט ) (שם, שנאמר כמו
היא". עולם מלח  ברית וגו' הקדשים בחולין 5)תרומות

שאינו  כהן כל כהונה, מתנות כ"ד חסדא, רב  "ואמר קלב :
וכו' דתניא, היא. מילתא ולאו מתנה. לו נותנין אין בהן, בקי 
בכהונה. חלק  לו אין (בעבודה), בה מודה שאינו כהן וכל
בקי דאינו אף ֿעלֿגב  בה מודה הא בה, מודה דאינו טעמא,
במתנות)". בבקיאות הדבר שתלה חסדא לרב  (וקשה בהן
אלא  חסדא לרב  קשה היה שלא נראה, הגמרא ומדברי 
חסדא  רב  היה אם אבל כנ"ל, בבקיאות, הדבר שתלה משום
מתנה, לו נותנין אין בהן מודה שאינו כל מתנות כ"ד אומר,
בעבודה, מודה שאינו מי  רק  שלא הרי  כלום. קשה היה לא
במתנות. מודה שאינו מי  אף  אלא בכהונה, חלק  לו אין

ובמעשהֿרוקח . בכסף ֿמשנה נותנים 6)וראה אין כלומר,

שהקשו  הנ"ל, מהברייתא הדבר, ומקור עבודה. לעבוד לו
חסדא. רב  על הנ"ל.7)ממנה חסדא כרב 

.‰M„˜ da LiL ‰zÓ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ8L‡ :CÓ  ¿»»≈«»»∆≈»¿À»¿»≈¬∆
.CÎÂ Ck ÏÎ‡Ï eeˆÂ Ô‰‡ ÏL B˙M„˜a eLcƒ̃¿»ƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»∆¡…»»»

תרומות 8) מהלכות (פ "ז קודש שהן וחלה תרומה כמו
בה, וכיוצא הגז ראשית לא אבל ו). הלכה ולהלן א, הלכה
מצוה, שאכילתן וֿז), הלכות (להלן קודש קרויים שאינם
מהלכות  ובפ "י  כב , הלכה תרומות מהלכות בפט "ו ראה

ואילך. א הלכה הקרבנות מעשה

.‚‰ÓL9Ì‰Ó ˙BzÓ10Ô˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ¿…∆«»≈∆≈¿ƒ»
Lc˜na ‡l‡ ÌÈ‰k‰11‰ÊÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ12. «…¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»¬»»

LÓÁÂ13ÌÈÏLeÈa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡  ˙BzÓ ¿»≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ
ÈÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ14LÓÁÂ .15ÔÈÎBÊ ÔÈ‡  ˙BzÓ ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»≈«»≈ƒ

Ô‰a16‰Bz‰ ÔÓ17.„Ïa Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ »∆ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«
LÓÁÂ18‰ˆeÁa ÔÈa ı‡a ÔÈa Ô‰a ÔÈÎBÊ  ˙BzÓ ¿»≈«»ƒ»∆≈»»∆≈¿»

˙Á‡ ‰zÓe .ı‡Ï19.Lc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBÊ  »»∆«»»««ƒ»ƒ«ƒ¿»

וכתבו 9) אחר, באופן המתנות את חלקו שם, בתוספתא
יב . בהלכה להלן הנ"ל.10)רבינו המתנות מכ"ד

העיר.11) בכל נשים.12)ולא עזרת ולא ישראל עזרת
לאכול  אין שלכתחילה שם, הקרבנות מעשה בהלכות וראה

ה.13)בהיכל. בהלכה להלן ועובי14)ראה והחלונות
הלכה  סוף  שם הקרבנות מעשה (הלכות כלפנים - החומה

ו.15)ה). הלכה להלן דקדק 17)הכהנים.16)ראה
וחלה, מעשר ותרומת תרומה משום התורה", "מן לכתוב 
אף  מדרבנן ונוהגות שם), (להלן הנ"ל המתנות מחמש שהן
הלכות  תרומות מהלכות פ "א למעלה ראה לארץ , בחוצה

ז.18)דֿו. הלכה להלן ח .19)ראה הלכה להלן ראה

.„?Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰ÓM‰ Ô‰ ‰Ó»≈«¿…∆∆≈∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
˙‡hÁ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ „Á‡ ,˙‡hÁ‰ Oa¿«««»∆»««»¿∆»««

‰Ó‰a‰20È‡cÂ ÔÈa ÈeÏz ÔÈa ,ÌL‡‰ Oe ;21; «¿≈»¿«»»»≈»≈««
Âeaˆ ÈÓÏL ÈÁÊ22ÓÚ‰ ˙BÓe ;23ÈÈLe ; ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«»…∆¿»≈

˙BÁÓ24Ï‡OÈ25ÌÁl‰ ÈzLe ;26ÌÁÏÂ ; ƒ¿ƒ¿»≈¿≈«∆∆¿∆∆
ÌÈt‰27ÔÓL ‚ÏÂ ;28ÔÈ‡ el‡ .ÚˆÓ ÏL «»ƒ¿…∆∆∆¿…»≈≈»

.Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»

(לבמדבר 20) קרח  לפרשת ובספרי  שם, בתוספתא הוא כן
בשתים. מנאן יג בהלכה להלן אבל כ). כנ"ל.21)יח ,

ובפ "י22) ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ "א ראה
ג. הלכה סוף  הקמיצה 23)שם לאחר הנשאר כלומר,

יב . הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ "ז וראה וההקטרה,
כנ"ל.24) וההקטרה, הקמיצה אחר אבל 25)הנשאר

(פי "ב  כולה נשרפת אלא נקמצת, אינה כהנים מנחת
ט ). הלכה הקרבנות מעשה בפ "ח 26)מהלכות ראה

הי "א. ומוספין תמידין ט .27)מהלכות הלכה פ "ד שם
ג.28) הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות בפ "ד ראה

.‰?ÌÈÏLeÈa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ29;‰„Bz‰ ÔÓ Ìen‰Â ; »∆»∆¿»ƒ¿«»ƒ«»
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ÈÊ ÏÈ‡Ó Ìen‰Â30‰B‰Ë ‰Ó‰a BÎe ;31; ¿«»≈≈»ƒ¿¿≈»¿»
ÌÈeka‰Â32.ÌÈÏLeÈa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡ . ¿«ƒƒ≈≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ

דֿה.29) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות בפ "י  ראה
שם.30) הקרבנות מעשה מהלכות 31)הלכות בפ "א ראה

ב . הלכה ג.32)בכורות הלכה פ "ג להלן

.Â,‰Óez‰ ?Ï‡OÈ ı‡aL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
‰lÁ‰Â ,OÚÓ ˙Óe˙e33L„˜ ÔzLÏLe .34. ¿««¬≈¿««»¿»¿»…∆

Êb‰ ˙ÈL‡Â35‰fÁ‡ ‰„Oe ,36ÔÈlÁ Ô‰ÈLe .37. ¿≈ƒ«≈¿≈¬À»¿≈∆Àƒ
ı‡a ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ el‡≈≈»ƒ»∆ƒ«»∆»¿∆∆

Ï‡OÈ38ı‡ ÏL ˙BlÁÂ ˙BÓez ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿¿«∆∆∆
Ï‡OÈ ı‡a ‡l‡ Ï‡OÈ39. ƒ¿»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈

יג.33) הלכה בפ "ה כדלהלן תרומה, ראה 34)שנקראת
כ. הלכה שם ופט "ו א, הלכה תרומות מהלכות בפ "ז

א.35) הלכה פ "י  ערכין,36)להלן מהלכות בפ "ד ראה
יט . אֿב , הוא,37)הלכות חולין אחוזה שהרישדה

הגז, ראשית ולענין יט ). הלכה (שם אותו פודין הכהנים
יז. הלכה פ "י  להלן ג.38)ראה בהלכה למעלה ראה

(פ "ב 39) מיד נטמאו - לשם שכשיצאו בחוצהֿלארץ , ולא
יז). הלכה תרומות מהלכות

.ÊÏÎa ÌÈ‰k‰ Ô‰a ÔÈÎBfL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆ƒ»∆«…¬ƒ¿»
ÌB˜Ó40˙Bzn‰ ?41Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,42BÓÁ ËÙe ,43, »««»ƒ¿«≈∆∆¬

b‰ ÏÊ‚Â44ÌÈÓÁ‰Â ,45c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÔzLÓÁÂ .46. ¿∆∆«≈¿«¬»ƒ«¬ƒ¿»Àƒ¿»»»

  

 שפודי הוא  חמור פטר פדיו שגדר משמע , פשט פי  על
מיד לכה שיי חמור שפטר היינו  ,הכה מ החמור את
"כל  קורח  בפרשת  הכתובי מפשטות כדמוכח  כשנולד ,
יהיה  ובבהמה   באד לה ' יקריבו  אשר בשר לכל  רח פטר
בהמה  ופטר  אד פטר הכתוב  ממעט שאח "כ  אלא  "..ל
ונמצא  . פדיונ רק  אלא  לכה  ניתני  אינ  עצמ  שה
לו  ששיי הכה מיד  החמור פדיית הוא  חמור פטר שגדר
הל' בצפע "נ אבל אלגאזי . במהרי "ט וכ "כ  כשנולד , מיד 
רק  חל לא  כהונה  מתנות "דמצות : כתב  ד ) (יט,  כלאיי

."פדיו לאחר
 בה שזוכי "החמש  כא  " הרמב לשו דיוק  זהו  ואולי 
נקט  ולא  חמור" ופטר הב ופדיו כו '  מקו בכל  הכהני
על  שחל הוא  כהונה  מתנות גדר כי  חמור", פטר פדיו"
.(הכה מיד  אותו  לפדות  שחייבי (אלא  עצמו  חמור פטר
        

בחוץ ֿלארץ .40) בין בארץ  וקיבה 41)בין לחיים זרוע 
מקום  בכל הנקראות והן טהורה. בהמה זובח  כל שנותן

א). הלכה פ "ט  (להלן ומצות 42)מתנות פי "א. להלן
א). הלכה פי "ב  (להלן בחוץ ֿלארץ  אף  נוהגת הבן פדיון

שם.43) מההלכה 44)להלן גזילה, מהלכות בפ "ח  ראה
ואילך. מהלכות 45)ה בפ "ו וראה כהנים. חרמי  כלומר,

ואילך. ד מהלכה כ,46)ערכין, הלכה פ "ט  להלן ראה

שם  ערכין ובהלכות ח , הלכה ראש שם גזילה ובהלכות
ה. הלכה

.ÁLc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBfL ‰zn‰Â47˙BBÚ ‡e‰ ¿««»»∆ƒ»ƒ«ƒ¿»
˙BÏBÚ‰48ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙BBÚ ‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »¿«ƒƒ¿»»¿≈«√»ƒ

ÌÈ‰kÏ Ôlk 49. À»«…¬ƒ

מן 47) חלקם נוטלין אלא לכהן, נותן הישראל שאין כלומר,
קדשים.48)המקדש. קדשי  בפ "ה 49)שהן ראה

יט . הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

.Ë˙BzÓ ‰ÓM‰50 Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L «¿…∆«»∆≈»∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
ÈÎÊÏ ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔlkÀ»»¿≈»»ƒ≈¿≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ¿≈

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,‰p‰k51ÎÊ Ïk :Ó‡ Ô‰e . ¿À»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆¡«»»»
B˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka52.ÓB‚Â «…¬ƒ…«…¿≈

ד.50) בהלכה שם 51)הנ"ל הקרבנות מעשה הלכות ראה
ה"ג. ופי "ב  ה"ג, פ "י  ה"א, פ "ט  ג. אותה.52)הלכה צ "ל:

.ÈÌÈÏLeÈaL LÓÁ‰53ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰  ∆»≈∆ƒ»«ƒ≈»»ƒ«ƒ¿∆¡»ƒ
˙B˜ÏÂ ÌÈÎÊÏ54EÈÏe ÌÈz˙ EÏ :Ó‡ Ô‰e . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»∆∆¡«¿¿«ƒ¿»∆

ÌÏBÚ ˜ÁÏ Ez‡ EÈ˙ÏÂ55ÔÈz ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿…∆ƒ¿¿»»¿««ƒ≈≈ƒ»ƒ
Ô‰ ÓLÓ ÈL‡Ï È‰L ,‰p‰k ÈÎÊÏ ‡l‡56. ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆¬≈¿«¿≈ƒ¿»≈

BÎa‰Â57‡l‡ BÈ˜Ó ÔÈ‡Â ,BÓ„Â BaÏÁ ÔÈÈ˜Ó  ¿«¿«¿ƒƒ∆¿¿»¿≈«¿ƒ∆»
LÈ‡58ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙BBÚ ÔÎÂ .59‰fÁ‡ ‰„Oe ,60, ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¿≈¬À»

ÌÈÓÁ‰Â61b‰ ÏÊ‚Â ,62ÈL‡ ‡l‡ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡  ¿«¬»ƒ¿∆∆«≈≈ƒ»∆∆»«¿≈
‡a˙iL BÓk ,ÓLÓ63ÈÎÊÏ  Ôa‰ ÔBÈ„t ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

ÂÈÏe Ô‰‡Ï ÛÒk‰ z˙Â :Ba Ó‡ ÔkL ;‰p‰k64. ¿À»∆≈∆¡«¿»«»«∆∆¿«¬…¿»»
Ôlk ˙BBÎa‰ ÔÈcL ;‰p‰k ÈÎÊÏ  BÓÁ ËÙe∆∆¬¿ƒ¿≈¿À»∆ƒ«¿À»

‰ÂL65.˙B˜Ï ‡ÏÂ ÌÈÎÊÏ : »∆ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿≈

ה.53) בהלכה דֿה.54)הנ"ל  הלכות  שם בפ "י ראה
ד).55) הלכה (שם שלמים של ושוק  בחזה נאמר זה פסוק 

"כל  יט ) יח , (במדבר נאמר נזיר ואיל מתודה ובמורם
לך  נתתי  לה' ישראל בני  ירימו אשר הקדשים תרומות
יזֿיח ) (שם, נאמר ובבכור ד). הלכה (שם ולבנותיך" ולבניך
וכשוק  התנופה כחזה לך, יהיה ובשרם וגו' שור בכור "אך
"ביכורי יג) (שם, נאמר ובביכורים ה). הלכה (שם הימין"
טהור" ו"כל יאכלנו" בביתך טהור כל וגו' בארצם אשר כל

פד: מנחות ראה אשתו, פ "ג 56)לרבות להלן כמפורש
אותם  "נותנין ביכורים: סוף  במשנה הוא וכן א, הלכה
והם  המקדש", כקדשי  ביניהם מחלקין והם משמר, לאנשי 

בחזוןֿאיש. וראה לנשים. גם אותם שאינו 57)נותנים
וראה  טו). הלכה בכורות מהלכות (פ "א משמר לאנשי  ניתן

ט . משנה פ "ד לחלה המשנה את 58)בפירוש נותנים ולכן
לכהנות  יתנוהו ירצו אם והללו בלבד, כהונה לזכרי  הבכור

(רדב "ז). הקרבנות 59)לאכלו מעשה מהלכות בפ "ה ראה
יט ֿכ. בפ "ד 60)הלכות וראה ד. הלכה פ "ד חלה ירושלמי 

כד. הלכה ערכין והלכות 61)מהלכות שם, ירושלמי 
שם. ה.62)ערכין הלכה גזילה מהלכות בפ "ב  ראה

הנ"ל.63) רבי :64)במקומות ליה "אמר קלב . ובחולין
כהן  מנחת רק  (ולכן בפרשה כתובין ובניו אהרן  מטונך,
כן  רבינו וכדעת נאכלת)". כהנת מנחת אבל כולה, קרבה
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קצה                
         

התוספות  אבל (משנהֿלמלך), והרשב "א הרא"ש דעת
וסוברים  חולקים מקומות, ובעוד אמר ד"ה מט : בפסחים

לכהנות. אף  ניתן הבן ד.65)שפדיום בבכורות הוא כן
אדם. לבכור הוקשה טמאה בהמה שבכור

.‡ÈÌÈÎÊk ˙B˜Ï ÔÈzpL ˙Bzn‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆««»∆ƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
OÚÓ ˙Óe˙e ,‰Óez :˙BzÓ LÓÁ 66‰lÁÂ ,67, »≈«»¿»¿««¬≈¿«»

‰Ó‰a ˙BzÓe68Êb‰ ˙ÈL‡Â ,69ÓB‡ ‰z‡ ÔÈpÓe . «¿¿≈»¿≈ƒ«≈ƒ«ƒ«»≈
E‚c ˙ÈL‡ :Ó‡pL ?˙B‰ÎÏ ˙z Êb‰ ˙ÈL‡L∆≈ƒ«≈ƒ∆∆¿…¬∆∆¡«≈ƒ¿»¿
‰Ó ;BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡Â C‰ˆÈÂ ELÈzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈ƒ≈…¿ƒ∆»

ÌÈÎÊk ˙B˜Ï ˙z Ô‚c ˙ÈL‡70˙ÈL‡ Û‡ , ≈ƒ»»ƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈ƒ
Êb‰71. «≈

א.66) הלכה תרומות מהלכות בפ "ו היא 67)ראה
יג. הלכה בפ "ה כדלהלן הלכה 68)כתרומה, פ "ט  להלן

יז.69)כ. הלכה פ "י  תרומות 70)להלן בהלכות כנ"ל
כחולין,71)שם. שהיא הגז שראשית שם, פ "י  להלן ראה

ואילו  לישראל, נשואה שהיא אף ֿעלֿפי  לכהנת ניתנת
לישראל  הנשואה לכהנת אסורה קדושה, בה שיש תרומה
משנהֿלמלך. וראה ז). הלכה שם תרומות (הלכות באכילה

.ÈÌÈÓÎÁ eÓ72:eÓ‡Â ˙Á‡ Cc ÏÚ el‡ ˙BzÓ »¬»ƒ«»≈«∆∆«∆∆¿»¿
:Ô‰ el‡Â ,Ô‰‡Ï ez ‰p‰k ˙BzÓ Úa‡Â ÌÈOÚ∆¿ƒ¿«¿««¿¿À»ƒ¿¿«¬…¿≈≈

Lc˜na OÚ73ÔÈÏeba OÚÂ ,ÌÈÏLeÈa Úa‡ ,74. ∆∆«ƒ¿»«¿«ƒ»«ƒ¿∆∆«¿ƒ

ז.72) הלכה פ "ב  חלה שאין 73)בתוספתא כלומר,
ד. בהלכה כנ"ל במקדש, אלא מחוץ 74)נאכלים

לה. מחוצה אף  ומהן ישראל, ארץ  בתוך מהן לירושלים.

.‚ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ,‰Ó‰a ˙‡hÁ :Lc˜na OÚ75, ∆∆«ƒ¿»««¿≈»¿««»
ÈeÏz ÌL‡Â ,ÌL‡76ÔÓL ‚ÏÂ ,eaˆ ÈÓÏL ÈÁÊ , »»¿»»»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿…∆∆

,˙BÁÓ ÈÈL ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ,ÌÁl‰ ÈzL ,ÚˆÓ ÏL∆¿…»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿»≈¿»
.ÓÚ‰ ˙BÓe«»…∆

שתי75) רבינו מנה שם, ולמעלה בתוספתא. הוא כן
כאחת. מנאן 76)החטאות שם ולמעלה בתוספתא, הוא כן

כאחת. רבינו

.„ÈÌeÓe ,ÌÈeka‰Â ,BÎa‰ :ÌÈÏLeÈa Úa‡77 «¿«ƒ»«ƒ«¿¿«ƒƒ»
ÌÈL„˜ ˙BBÚÂ ,ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„BzÓ78. ƒ»¿≈»ƒ¿»»ƒ

טו.77) הלכה להלן בעורות 78)ראה זוכין שכהנים אף 
מקום  בכל דמיהן את ואוכלים ח ), בהלכה (כנ"ל המקדש מן
שדרך  כיון שבירושלים, המתנות בין רבינו מנאן שירצו,
בירושלים  דמיהם ולאכול העורות למכור היתה הכהנים
ד"ה  קלג: חולין בתוספות וראה ג). בהלכה למעלה (רדב "ז

קי : קמא לבבא וברש"י  ועורות,

.ÂË,‰lÁÂ ,OÚÓ ˙Óe˙e ,‰Óez :ÔÈÏeba OÚ∆∆«¿ƒ¿»¿««¬≈¿«»
Ët ÔBÈ„Ùe ,Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,˙Bzn‰Â ,Êb‰ ˙ÈL‡Â¿≈ƒ«≈¿««»ƒ¿«≈ƒ¿∆∆
ÈÙÏe .b‰ ÏÊ‚Â ,‰fÁ‡ ‰„Oe ,ÌÈÓÁ ‰„O ,BÓÁ¬¿≈¬»ƒ¿≈¬À»¿∆∆«≈¿ƒ
‰zÓ ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ Ìen‰ Ïk LÁ ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»«»«»ƒ»»ƒ«ƒ«»»
ÌÚ ,ÌÈÓÏL ÁÊ ÏkÓ Ìen‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ :Ô‰Â .˙Á‡««»≈»∆»«»ƒ»∆«¿»ƒƒ

Ì‰nÚ Ìen‰ ÌÁl‰79‰È‰ Ì‡]80ÚBf‰ ÌÚ ,‰„Bz «∆∆«»ƒ»∆ƒ»»»ƒ«¿«

[dnÚ Ìen‰ ÌÁl‰ ÌÚ ÈÊ ÏÈ‡Ó ˙Óen‰81ÌÚ «∆∆≈≈»ƒƒ«∆∆«»ƒ»ƒ
˜BLÂ ‰ÊÁ82ÏÈ‡B‰ .83ÔzLÏLe84eLÁ ,Ô‰ ÌÈÓÏL »∆»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»

Ì‰Ó Ìen‰85.˙Á‡ ‰zÓ «»≈∆«»»««

והשוק .79) החזה עם ופיסקא 80)כלומר, השלמים. זבח 
ראשונים. בדפוסים ישנה אבל רומי , בדפוס  איננה זו

הזרוע .81) הנזיר.82)עם מאיל הזרוע , עם המורמים
להו 83) חשיב  להדדי , דדמיין "כיון שם: בחולין הוא כן

נזיר.84)כחדא". ואיל תודה משלמים,85)שלמים,
נזיר. ואיל ותודה,

.ÊËÏk ‡a˙z  ˙Ba˜a ˙BÈeÏz Ô‰L ˙Bzn‰ Ïk»««»∆≈¿¿»¿»ƒ¿»≈»
˙Ba˜ ˙BÎÏ‰a dÓB˜Óa ˙Á‡Â ˙Á‡86ÏÊb ÔÎÂ . ««¿««ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿≈∆∆

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ‡a˙È b‰87‰„O ÔÈc e‡a Îe . «≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿»≈«¿ƒ¿≈
‰Óez ÔÈ„Â ,ÔÈÎÚ ˙BÎÏ‰a ÌÈÓÁ‰ ÔÈ„Â ‰fÁ‡¬À»¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿»
el‡ ˙BÎÏ‰e .˙BÓez ˙BÎÏ‰a  OÚÓ ˙Óe˙e¿««¬≈¿ƒ¿¿«¬»≈
:Ô‰Â ,˙Ba˜a ÔÈÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bzn‰ ÈËtLÓ ‡‡¬»≈ƒ¿¿≈««»∆≈¿ƒ¿»¿»¿≈

‰lÁ‰Â ,ÌÈeka‰88˙Bzn‰Â ,89Êb‰ ˙ÈL‡Â ,90, «ƒƒ¿««»¿««»¿≈ƒ«≈
Ôa‰ ÔBÈ„Ùe91BÓÁ ËÙe ,92. ƒ¿«≈∆∆¬

גֿה.86) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ח 87)פ "י  פרק 
ואילך. ה ואילך.88)הלכה ה פרק  פרק 89)להלן להלן

י .90)ט . פרק  יא.91)להלן פרק  פרק 92)להלן להלן
יב .

ה'תשע"ט  כסלו  ט ' ש "ק יום 

   1 
והיכן 1) למקדש, ביכורים להביא שמצותֿעשה יבאר

ואם  המינין. משבעת אלא ביכורים מביאין אין נוהגין.
מביאין  ואם הביכורים. מביאין אימתי  משקין. אותה מביאין
והנוטע  נקוב  בעציץ  הגדל להיפך. או החדש על הישן מן
ובעלי האריסין חבירו. שדה לתוך והבריכו שדהו לתוך אילן
בתוך  אילן הקונה בפחות. הארצות ולוקחין שאונסין זרוע 
המוכר  הקרקע . ולקח  תלושין פירות הלוקח  או חבירו שדה
הביכורים  שביטלה. ואשרה ממנו. ולקחה וחזר לגוי  שדהו
והוסיף  ביכוריו הפריש התורה. מן שיעור להן יש אם
כולם. הפירות נטמאו אם הביכורים מפרישין וכיצד עליהן.
ביכוריו  המפריש נבוזו. או ונמוחו ביכוריו הפריש ואם

לירושלים. בידו להעלותן

.‡ÌÈ‡Â ,Lc˜nÏ ÌÈeka ‡È‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈»
˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B2„Ïa Ï‡OÈ ı‡e3; ¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

E˙Ó„‡ Èeka ˙ÈL‡ :Ó‡pL4ÈÈ ˙Èa ‡Èz ∆∆¡«≈ƒƒ≈«¿»¿»ƒ≈¿»
EÈ‰Ï‡5ÔÈ‡ÈÓe .6Ì‰Èc ÏL ÌÈeka7ÔBÁÈÒ ÈÚÓ ¡…∆¿ƒƒƒƒ∆ƒ¿≈∆≈»≈ƒ
‚BÚÂ8‡ÈeqÓe9‰Bw‰L ;10‰B˜k  ‡ÈeÒa »ƒ¿»∆«∆¿¿»¿∆

ÌÈÏLeÈa11Ï‡] .12‡BÓe ÔBnÚ13[Ïe14ÏÚ Û‡ , ƒ»«ƒ¬»«»»∆««
Ì‰ÈcÓ ˙BOÚÓe ‰Óe˙a ÔÈiÁ Ô‰L Èt15ÔÈ‡  ƒ∆≈«»ƒƒ¿»¿««¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈ‡ÈÓ16ÌÈeka Ô‰Ó17ıeÁÓ ÌÈeka ‡È‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿ƒ≈ƒƒƒƒ
ÌÈeka ÔÈ‡  ı‡Ï18. »»∆≈»ƒƒ

פרשת 2) ו'ספרי ' פ "ג, שם ותוספתא מ "ח , פ "ח  שקלים
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קצו               
         

ד). כו, (דברים קלו,3)כי ֿתבוא וחולין מ "ו, פ "א כלים
חוצהֿלארץ 4)א. יצאה לגוי . ולא לך המיוחדת משמע ,

ושם  ארצך). ד"ה שם, חולין ברש"י  (ראה לגוי  גם שהיא
וכן  מארצך". תביא "אשר ב ) (שם, שנאמר ממה כן למדו

שם. לכלים המשנה בפירוש רבינו הוא 5)הביא כן
שנאמר  ממה כן למדו שם ב 'ספרי ' אבל שם. בתוספתא
לך  שיש זמן "כל - אלקיך" ה' מזבח  לפני  "והניחו (שם):
לך  אין מזבח  לך שאין זמן וכל ביכורים, לך יש מזבח 
ה"א. שני  מעשר מהל' פ "ב  למעלה וראה ביכורים".

חובה.6) בתורת סופרים.7)לכתחילה שלא 8)דברי 
בבל  עולי  וגם מצרים עולי  גם וכבשון ומואב , עמון של  היו
בביכורים  שאמרו ומה עמון). ד"ה טז. יבמות ('תוספות'
יוסי רבי  הירדן, מעבר וכו' וקורין "מביאין מ "י : פ "א
ארץ  שאינה הירדן, מעבר ביכורים מביאין אין אומר הגלילי 
אלא  חכמים חייבו שלא רבינו סובר - ודבש" חלב  זבת
שלמה' ו'מלאכת (כסף ֿמשנה ב 'ספרי ' נראה וכן מדרבנן.
מפירוש  אבל נב ). עמוד "זמנים" בספר וראה מהרי "ק , בשם
המצוות' וב 'ספר התורה. מן שחייבים נראה שם, המשנה
שערי מפורש נראה צא), (מצוה ב 'חינוך' וכן קכה) (עשה
ל'ספר  בהערות וראה התורה, מן חייבין וסוריא ועוג סיחון
 ֿ משנה ובהערות קוק ), הרב  מוסד (הוצאת שם המצוות'

שם. ה'חינוך' על וראה 9)למלך מ "יא, סוף  פ "ד חלה
איש'. וב 'חזון שם, המשנה בפ "א 10)בפירוש וראה שם.

וט "ו. ה"ד תרומות כנ"ל.11)מהל' מדבריהם, זה וכל
רומי .12) בדפוס  אינן המוקפות שטהרו 13)המלים

כבשוה  ולא מ "ג) פ "ד לידים המשנה בפירוש (ראה בסיחון
אחרת  ובנוסחא שם. יבמות ב 'תוספות' ראה בבל, עולי 

רוקח '). ('מעשה "ומצרים" לא 14)נוסף : בתוספתא
לדין  שוה דינה שלעולם מדעתו, רבנו וכתבה "בבל", נזכרה

ומואב . שכתב 15)עמון ושנער ה"א. שם תרומות הל'
בבל. היא שם, ה"ז.16)רבינו פ "א ביכורים תוספתא

אלא 17) נאכלים אינם טהורים ביכורים גם [שהרי 
ה"גֿד), פ "ג (להלן בעזרה ההנחה אחרי  בירושלים,
באכילה  ואסורים העמים, ארץ  מחמת טמאים אלה וביכורים
ביכורים  להפריש חכמים חייבו לא ולפיכך בירושלים, גם
להביאן  צורך שאין וחלה תרומה ורק  לארץ , בחוצה
להפריש, חכמים חייבו - במקומן נאכלות והן לירושלים
טמאות  שהן אף ֿעלֿפי  נאכלות, הן בחוצהֿלארץ  שהרי 
ולהלן  ה"ח , תרומות מהל' פ "ז ראה העמים, ארץ  בטומאת
על  ולא גושה על אלא טומאה גזרו שלא וסוריא ה"י . פ "ה
טמאים, אינם שבה שהביכורים יתכן ח :), (גיטין אוירה
שתרומה  ואף ֿעלֿפי  כנ"ל. ביכורים, ממנה מביאים ולפיכך
אין  הי "ז), תרומות מהל' (פ "ב  מסוריא אפילו מביאים אין

אח  הכהנים ירדפו שמא גזירה, משום אלא וייצאו זה ריה
להביא, הבעלים על שהחיוב  ביכורים, אבל לארץ . לחוצה
דשביעית]. פ "ו סוף  ב 'ירושלמי ' ראה זה, חשש אין

ביכורים 18) חכמים תיקנו שלא למעלה, [כמבואר
לשריפה].

.ÔÈ‡19ÔÈÈn‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ≈¿ƒƒƒƒ∆»ƒƒ¿««ƒƒ
‡‰ÌÈeÓ20ÌÈhÁ‰ :Ì‰Â ,ı‡‰ ÁLa21, »¬ƒ¿∆«»»∆»≈«ƒƒ

,ÌÈBn‰Â ,ÌÈ‡z‰Â ,ÌÈÚ‰Â ,ÌÈBÚO‰Â¿«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ

ÌÈÓz‰Â ,ÌÈ˙Èf‰Â22‡È‰ Ì‡Â .23˙ÚMÓ ıeÁ ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿«
.eLc˜˙ ‡Ï  ÔÈÈn‰«ƒƒ…ƒ¿«¿

ומ "י .19) מ "ג פ "א של 20)ביכורים וטעמו ח . ח , בדברים
פרי כל "מראשית ה"ג), (שם ב 'ירושלמי ' אמרו דבר,
שנאמר  "ארץ ", אף  וכו', ראשית כל ולא מראשית, האדמה,

מדבר". הכתוב  המינים בשבעת ֿ 21)כאן, אף ֿעל וכוסמין
יהושע ' ('פני  המינים שבעת בכלל אינן חיטים, מין שהן פי 
ברכות  בתוספתא הוא [וכן בשמו). הגרע "א - ב  לו, בפסחים

שבעה"]. ממין אינן "וכוסמין נאמר:22)פ "ד: שם בפסוק 
דבש  יכול התמרים. אלו "ודבש, שם: וב 'ירושלמי ' "ודבש".
ובפירוש  ה"ד, להלן וראה התמרים". אלו אלא וכו', ממש

וצ "ע . ג, למשנה שם "פשיטא 23)המשנה שם: 'ירושלמי '
חוץ  ביכורים הפריש זה), דבר הוא פשוט  =) מילתא הדא

קדשו". לא המינים, משבעת

.‚ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡24ÌÈ‰aL ÌÈÓzÓ ‡Ï25‡ÏÂ , ≈¿ƒƒ…ƒ¿»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÔÓ ÔÈ‡L ÔÓL È˙ÈfÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜ÓÚaL ˙BtÓƒ≈∆»¬»ƒ¿…ƒ≈≈∆∆∆≈»ƒ

Án‰26‡l‡ ;27˙BtÓe ÌÈ˜ÓÚaL ÌÈÓzÓ «À¿»∆»ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ≈
‡È‰ Ì‡Â] .Án‰ ÔÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÌÈ‰aL28‡lL ∆∆»ƒ¿ƒ∆≈ƒ«À¿»¿ƒ≈ƒ∆…

˙BeÒ ÌÈ‡˙e ,ÌÈ‰aL ÌÈÓz ÔB‚k ,[Án‰ ÔÓƒ«À¿»¿¿»ƒ∆∆»ƒ¿≈ƒ
˙BwÓe29˙BMÚÓe ˙B˜a‡Ó ÌÈÚÂ ,30‡Ï  ¿À»«¬»ƒ¿À»¿À»…

eLc˜˙31. ƒ¿«¿

מ "ג.24) בהרים.25)שם, ב 'ירושלמי '26)שגדלים
נקרא  ולמה וכו'. אגורי  זה בכתוב ), (הנזכר שמן זית שם:
מאבדין  הזיתים וכל לתוכו, שמנו אוגר שהוא אגורי , שמו
במשנהֿלמלך. וראה מביכורים. פטורין אלו וכל שמנן.

מ "י .27) ונוסף 28)שם, רומי , בדפוס  אינו המוקף 
הביא  וכן (משנהֿלמלך). להיות צריך וכן אחרים, בדפוסים
"בתמרים  שם: וב 'ירושלמי ' אחר. נוסח  בשם רוקח ' 'מעשה
קדשו, לא אמר יוחנן רבי  וכו', שבעמקים ובפירות שבהרים
ולמד  יוחנן, כרבי  והלכה קדשו". אמר לקיש בן שמעון ורבי 
ארצך". כל ולא - "מארצך" שנאמר "ממה פד:) (מנחות כן

שם. עולא אמר סוכות 29)וכן "תאנים שם: [ב 'ירושלמי '
וזה מ "ה,מנוקבות", (פ "ב  בשביעית המשנה פי  על מתפרש

הפגין  את "סכין ה"ה) שמיטה מהל' פ "א להלן והובאה
בשמן  מושחין "סכין, שם: רבינו ופירש אותם". ומנקבים
מנהג  וכן נקבים, בתאנים עושין ומנקבין, בישולן. למהר
שימשחו  עד מתבשלין שאינן אצלנו מקומות בקצת התאנים
ובדפוס  מהם". תאנה כל מקצת בו ונוקבין דק  עץ  בשמן
רוקח ' 'מעשה הביא וכן ומנוקבות", סוכות "ותאנים רומי 

הנ"ל]. כב 'ירושלמי ' וצ "ל אחר, נוסח  'ירושלמי '30)בשם
"מאבקין, מ "ב ) (שם, המשנה עלֿפי  מתפרש זה ואף  שם.
שמפזרים  היינו ו"מאבקין" שם). להלן (והובא מעשנין"
עשן  תחתיהם שעושים היינו ו"מעשנין" האבק , עליהם

שם). המשנה, (פירוש התולעים ב 'ירושלמי '31)להרוג
ומזה  שבהרים, בתמרים כן אמרו שם מנחות מס ' ובבבלי 

(כסף ֿמשנה). סורות לתאנים רבינו למד

.„ÔÈ‡32ÔÈ˜LÓ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ33ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ , ≈¿ƒƒƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ
Èt :Ó‡pL ;„Ïa ÌÈÚÂ34‡ÏÂ]  ‰Ó„‡‰ «¬»ƒƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»»¿…

[‰˜LÓ35‡È‰ Ì‡Â .36.epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  ÔÈ˜LÓ «¿∆¿ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆
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ולא 32) ב . קכ, חולין הבבלי  וכדעת מ "ג. פי "א תרומות
המשנה  בפירוש וראה ה"ג). שם (תרומות ה'ירושלמי ' כדעת

מי "א. פ "ד ביכורים 33)לחלה פירות מפריש כלומר,
המשקה. ומביא רבי34)וסוחטם, "דתני  שם: בחולין

הביא  משקה. מביא אתה ואי  מביא, אתה פרי  "פרי ", יוסף 
מזיתים  היוצאים שמשקין מנין (כלומר, מנין ודרכן, ענבים
=) תביא לומר: תלמוד ביכורים), אותם מביאים וענבים
רש"י )". - מארצך אשר לכתוב : לו והיה מארצך. תביא אשר

אלו.35) תיבות ליתא רומי , "יוסף 36)בדפוס  שם: בחלה
שרבינו  ואף  ממנו". קיבלו ולא ושמן יין ביכורי  הביא הכהן
רבינו  למד - ושמן יין שמביאין הנ"ל, תרומות כמשנת פסק 

(כסף ֿמשנה). אותם מקבלין אין משקין ששאר מכאן

.‰ÌÈBw‰37ÌÈÚÂ ÌÈ‡z ÔÈ‡ÈÓ ÌÈÏLeÈÏ «¿ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
ÌÈÁÏ38Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ˜BÁ‰Â ,39˙B‚Bb40 «ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ»¿»

ÔÈ˜enˆÂ41. ¿ƒƒ

מ "ג.37) פ "ג הגרוגרות 38)ביכורים מן יפים שהם
והענבים.39)והצימוקים. התאנים תאנים 40)את

בדרך 41)יבשות. יותר מתקיימים שהם מיובשים ענבים
גרוגרות  הקרובים הביאו שאם רבינו מדברי  ונראה הרחוקה.
אותם  מביאים הרחוקים שהרי  - מהם שמקבלים וצימוקים,

לכתחילה.

.ÂÔÈ‡42‚ÁÂ :Ó‡pL ;˙ˆÚÏ Ì„˜ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ≈¿ƒƒƒƒ…∆«¬∆∆∆∆¡«¿«
Èˆw‰43EÈOÚÓ Èeka44‡È‰ Ì‡Â .45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡  «»ƒƒ≈«¬∆¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒ

‡l‡ ,epnÓ46ÌL ÌÁÈpÈ47‡˜ÈÂ ˙ˆÚ ‡BzL „Ú ƒ∆∆»«ƒ≈»«∆»¬∆∆¿ƒ¿»
Ô‰ÈÏÚ48ÔÎÂ .49‰kÁ Á‡ ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡50, ¬≈∆¿≈≈¿ƒƒƒƒ««¬À»

‰MÓ ÔÈeLÁ Ô‰ ‰kÁ Á‡ ekaL ÌÈeka‰L∆«ƒƒ∆ƒ¿««¬À»≈¬ƒƒ»»
‰‡a‰51ÌÁÈpÈÂ ,52„Ú53.˙ˆÚ Á‡ «»»¿«ƒ≈«««¬∆∆

מ "י .42) פ "ד וחלה מ "ג, פ "א חג 43)ביכורים הוא
לך  תעשה שבועות "וחג כב ) לד, (שמות שנאמר השבועות,

חטים". קציר ביום 44)ביכורי  בו הקרבים הלחם שתי  הן
הלחם  שתי  כלומר, בשדה". תזרע  "אשר וגו': יז) כג, (ויקרא
בשדה, תזרע  אשר לביכורים קודמין והם מעשיך, ביכורי  הם

להלן. צבועים 45)וראה הר "אנשי  שם: וחלה ביכורים
מהם". קיבלו ולא לעצרת, קודם ביכוריהם הביאו

(כסף ֿמשנה).ת 46) ה"א פ "א ביכורים כלומר,47)וספתא
סח :, (מנחות חובתו ידי  יצא - הביאם שכבר שכיון בעזרה,

הי "ז). ומוספין תמידין מהל' אינו 48)ופ "ז לכן וקודם
- למעלה) (ראה יצא שבדיעבד אף ֿעלֿפי  עליהן, קורא
קודם  ביכורים להביא לחובה הדבר יקבעו שמא חששו

חלה). סוף  ('ירושלמי ' מ "ו:49)לעצרת שם בביכורים
החג  מן וקורא. מביא הסוכות), חג =) החג ועד "מעצרת
- ואילך שמחנוכה משמע  קורא". ואינו מביא חנוכה, ועד

(כסף ֿמשנה). מביא לפני50)אינו שביכרו אלו ואילו
כלל, יביאם ולא לגמרי , נדחו להבא, ראויים והיו חנוכה,
ועבר  לחנוכה, קודם "הפרישן שם: ב 'ירושלמי ' אמרו וכן
והכוונה, המדוייקת. הגירסא היא (כן ירקבו חנוכה, עליהן
ראויים  שהיו בזמן חנוכה קודם שהפרישם כיון שנתקדשו
(כלומר  חנוכה לאחר להביאם). שאסרו אלא להבאה,
לא  חנוכה) קודם שביכרו אף ֿעלֿפי  החנוכה, אחר הפרישם

חג  שבין הזמן את חכמים שקבעו דבר, של וטעמו קדשו".
בכלל: הוא הזה שהזמן לפי  להבאה, לחנוכה השבועות
לאחר  אבל בשדה, מצויין פירות שעדיין כיון הקציר", "וחג
כלל. מביאין אין בשדה, מצויין הפירות אין ששוב  חנוכה,

שם. ברע "ב  עתה 51)וראה להביאם שאין זה לענין
אבל  לצמוח . שהקדימו השנה כפירות הם והרי  למקדש,
שחנטו  פירות על כביכורים אותם מביאין שאין הוא פשוט 
להלן. ראה החדש, על הישן מן הוא שזה בשבט , טו לאחר

הפנים'.52) ב 'מראה וראה שם, ב 'ירושלמי ' והוא כנ"ל.
לא  חנוכה לאחר שביכרו שהפירות וסובר חולק  והראב "ד
תאנים  כדין ודינם בלבד, פסולת שהם כיון כלל, נתקדשו

בה"ג. הנ"ל ליתא.53)סורות זו תיבה רומי , בדפוס 

.ÊÔÈ‡54i‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡Ï ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ‡ÏÂ ÔL ≈¿ƒƒƒƒ…ƒ∆»»««»»¿…
L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ55˙BtÓ ‡ÈÈ ‡Ï ?„ˆÈk . ƒ«»»«∆»»≈«…»ƒƒ≈

eËÁL ˙Bt ÏÚ ËLa OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eËÁL∆»¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»«≈∆»¿
Ba OÚ ‰MÓÁ Á‡56ÚeËp‰ „Á‡ .57‰ÏBÚ‰ „Á‡Â ««¬ƒ»»»∆»«»«¿∆»»∆

.Ìˆ‡a L‡ Ïk Èeka :Ó‡pL ;ÂÈÏ‡Ó≈≈»∆∆¡«ƒ≈»¬∆¿«¿»

שם.54) כב )55)'ירושלמי ' יד, (דברים במעשר שנאמר
מעשרין  שאין שנה", שנה השדה היוצא וגו', תעשר "עשר
(תרומות  החדש על הישן מן ולא הישן על החדש מן לא
עג:). (יבמות למעשר הוקשו וביכורים מ "ה), פ "א

שם).56) ('ירושלמי ' להיפך וכן החדש, על ישן הוא שזה
(פ "ה  בשבט  בטו שלהם השנה שראש האילן בפירות זה וכל
אבל  ה"ב ), שני  מעשר מהל' ופ "א הי "א, תרומות  מהל'
(שם  בתשרי  באחד שלהן השנה ראש - בהן וכיוצא תבואות

רדב "ז. ועי ' אלא 57)ושם). לי  "ואין פד: במנחות
טז) כג, (שמות לומר תלמוד מנין, מאליהן עלו שתזרע ,
אלא  לי  ואין מאליו). בשדה הצומח  (כלומר, "בשדה"
לומר  תלמוד וכו' ושבחרובה שבגג לרבות מנין בשדה,
הביא  ורבינו בארצם". אשר כל בכורי  יג) יח , (במדבר
כולל  שהוא מאליו, עולה לגבי  גם בארצם" "אשר הפסוק 

(רדב "ז). הכל

.Á˙BÙe58ÔÈÙzL ÏL59:Ó‡pL ;ÌÈeka ÔÈiÁ  ≈∆À»ƒ«»ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
.[e‡ÈÈ L‡] Ìˆ‡a L‡ Ïk Èekaƒ≈»¬∆¿«¿»¬∆»ƒ

כו,58) (דברים דכתיב  אף ֿעלֿגב  "ביכורים, א: קלו, בחולין
כתב  לא, דשותפות אין, דידך יחיד) (בלשון [מ ]ארצך ב )
לרבות  רבים, (לשון בארצם אשר כל בכורי  רחמנא:

שאין 59)שותפים)". לפי  וגוי , ישראל שותפות אפילו
פ "א  (למעלה מקדושתה להפקיעה ישראל, בארץ  לגוי  קנין
בחולין  מעטו לא ולכן הט "ו). ולהלן ה"י , תרומות מהל'
ועוד  בכור לענין שם שמעטו כדרך גוי , עם שותפות שם,

רוקח '). 'מעשה כתב  וכן שמח ', ('אור דברים

.ËÏ„b‰60e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÈˆÚa61Ï„b‰Â , «»≈¿»ƒ««ƒ∆»¿«»≈
‰ÈÙÒa62:Ó‡pL ;wÚ Ïk epnÓ ‡ÈÓ BÈ‡  ƒ¿ƒ»≈≈ƒƒ∆»ƒ»∆∆¡«
Ìˆ‡a63‡ÈÓ Ï‡ .64‰aÁa B‡ ‚‚a Ï„b‰ ÔÓ65. ¿«¿»¬»≈ƒƒ«»≈¿«¿»¿»

א.60) פה, מנחות ריש 61)ברייתא שלדעת אף ֿעלֿפי 
סתירה  פי  על נקוב , לאינו נקוב  בין פד:) (שם חילקו לקיש,
"מביא  שבעציץ  אומרת שהאחת ברייתות, שתי  שבין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19



קצח               
         

הברייתא  לפי  - קורא" ואינו "מביא אומרת והאחת וקורא",
האומרת  יוחנן, רבי  סמך שעליה פה.), (שם האחרונה
"מביא  ובחורבה ובגג עיקר", כל מביא "אינו שבעציץ 
"שאינו  נקוב , אינו בין גופו בעציץ  מחלקת ואינה וקורא",
מפורש, נראה - וקורא" ש"מביא נקוב  לבין עיקר" כל מביא
וראה  קורקוס ). (ר"י  עיקר כל מביא אינו נקוב  בעציץ  שאף 

רוקח '. וב 'מעשה ספר' הספינה 62)ב 'קרית סוגי  כל
נלמד  זה ואף  בארץ . גוששת עץ , ושל חרס  של למיניה:
כל  מביא אינו "ושבספינה וכתבה שסתמה הנ"ל, מהברייתא
ריש  לדעת פד: שם (למעלה הגמרא כסוגיית ולא עיקר"
ספינה  בין המחלקת ברייתות) שתי  שבין הסתירה ע "פ  לקיש
ואינו  שמביא עץ  של ספינה לבין וקורא, שמביא חרס , של

וראה 63)קורא. בארצכם), =) בארצכ' רומי : בדפוס 
במנחות  שהוא כמו "מארצך", שצ "ל ונראה רוקח '. ב 'מעשה
שלא  למעט  ארצך", כל ולא "מארצך, יוחנן: רבי  לדעת שם
ובספינה  בעציץ  הגדל ואף  ה"ג), למעלה (ראה המובחר מן

שם. במנחות ראה המובחר, מן כמפורש 64)אינו וקורא.
הי "ג. ובפ "ד הי "ג, סוף  להלן וראה שם. אף 65)בברייתא

חורבה  ובין בית, של לגג מערה של גג בין חילוק  אין כאן
שם  שחילקו כמו ולא עבודה, שאינה לחורבה עבודה
(ר"י ביניהם מחלקת אינה הנ"ל הברייתא שהרי  בגמרא,

קורקוס ).

.ÈÚËBp‰66BÎÈ‰Â e‰„O CB˙a ÔÏÈ‡67‰„O CB˙Ï «≈«ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈
BÁ68ÌÈa‰ ˙eLÏ B‡69‰„Oa ÚËB ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ¿»«ƒ∆»»≈«ƒ¿≈

B‡ ,e‰„O CB˙a BÎÈ‰Â ÌÈa‰ ˙eLa B‡ BÁ¬≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ˆ˜ CÈ‰Â e‰„O CB˙a BwÚ ‰È‰Le‰„O CB˙a B˙ ∆»»ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈
˙˜ÒÙÓ „ÈÁi‰ C„ B‡ ÌÈa‰ C„Â70ÔÈa ÚˆÓ‡a ¿∆∆»«ƒ∆∆«»ƒ«¿∆∆»∆¿«≈

‰nÓ ‡Ï ÌÈeka ‡ÈÓ BÈ‡  Cn‰ „v‰Â wÚ‰71 »ƒ»¿«««À¿»≈≈ƒƒƒ…ƒ«
BÊ ˙eLa ‡ÈˆB‰M72˙eLaL „v‰ ÔÓ ‡ÏÂ ∆ƒƒ¿¿…ƒ««∆ƒ¿

ÔBÁ‡‰73Ïk eÈ‰iL „Ú  E˙Ó„‡ Èeka :Ó‡pL ; »«¬∆∆¡«ƒ≈«¿»¿«∆ƒ¿»
E˙Ó„‡Ó ÔÈÏecb‰74. «ƒƒ≈«¿»¿

  

       

בכיבוש  תלוי  החיוב  חלות , באר התלויות המצוות ברוב 
משא "כ המצוה . חיוב  את  הגורמי  שה ובחלוקתה ,  האר
בלבד ,  לאר בביאה  תלוי  החיוב  חלות  ביכורי לגבי 
אלא  החיוב  חלות  גור אינו  בה " וישבת "וירשתה  והתנאי 
המצוה   קיו כי  עליה ", דרביע  "ארי  כהסרת רק  שהוא 
את  "הבאתי  שאומר כמו  שדה ,  לאד כשיש  רק  אפשרי 
ירושה  לאחר היינו  ה '", לי  נתת אשר האדמה  פרי  ראשית
החיוב חלות אבל , באר מבורר חלק  לו  כשיש  שלו  וישיבה 

וישיבה . בירושה  תלוי  ואינו   לאר בביאה  מיד  הוא 
     

מ "א.66) פ "א אילן 67)ביכורים של יחור הטמין כלומר,
הרבים. ברשות והוציאו שדהו ברשות.68)בתוך שלא

הסמוכה. בהלכה כן.69)וראה לעשות רשאי  שאינו
היחיד 70) שדרך באופן כן לעשות רשאי  שאינו שכשם

מפסקת, הרבים שדרך באופן כן לעשות אסור כן באמצע ,

ה"א, ('ירושלמי ' הרבים רשות תחת חלל עושין אין שהרי 
כרבי ולא הכ"ג) ממון נזקי  מהל' בפי "ג רבינו פסק  וכן
סבר  שהוא לפי  מביא", "כזה שאמר שם) (במשנה יהודה

שם). ('ירושלמי ' הרבים רשות תחת חלל שם.71)עושין
העיקר.72) מן שיצאו הפירות מן מן 73)כלומר, כלומר,

מ "ב .74)המוברך. שם,

.‡ÈÔ˙75BÁ BÏ76CÈ‰Ï ˙eL77,BlL CB˙a »«¬≈¿¿«¿ƒ¿∆
‰ÚLÏ elÙ‡78ÌÈeka ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 79Ì‡Â .80‰È‰ ¬ƒ¿»»¬≈∆≈ƒƒƒ¿ƒ»»

BÁ ˆÓÏ CeÓÒ ÔÏÈ‡‰81,BÁ ‰„OÏ ‰ËB B‡ »ƒ»»¿∆∆¬≈∆ƒ¿≈¬≈
˜ÈÁ‰Ï iÁL Èt ÏÚ Û‡82epnÓ ‡ÈÓ ‰Ê È‰  ««ƒ∆«»¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒƒ∆

Ôk ˙Ó ÏÚL ;‡B˜Â83ı‡‰ ˙‡ ÚLB‰È ÏÈÁ‰84. ¿≈∆«¿»≈ƒ¿ƒ¿À«∆»»∆

שם.75) מועילה 76)'ירושלמי ' לא הרבים ברשות [אבל
=) העיר טובי  ששבעת כו.) (מגילה אמרו שלא  רשות,
בית  למכור רשות להם יש העיר אנשי  במעמד העיר) נבחרי 
שאינו  בכרכים אבל בכפרים, אלא - (שם) רבים של הכנסת
למכור  הכרך לבני  רשות אין - ישראל לכל אלא הכפר של
ברשב "א  (הובא חננאל רבינו וכדעת (שם). הכנסת בית
למחול. רשאים אינם הרבים רשות שבני  ס .) בבאֿבתרא
רשות  בני  אחיל "אחולי  כג.) (בבאֿבתרא שאמרו ומה
אינו  וכן ברא"ש, ולא ברי "ף  לא אינו זה גביה", הרבים
לומר  יש נוסחתנו ולפי  שם). (דק "ס  שם כתבי ֿיד בשני 
ד"ה  שם ב 'תוספות' ועי ' כנ"ל. בכרך, ולא בכפר שמדובר

שנטילת 77)אחולי ]. [ונראה שם. ב 'ירושלמי ' הוא כן
בתוך  לנטיעה לא אבל להברכה, אלא מועילה אינה רשות

בהי "ג]. להלן הראב "ד דעת וכן חבירו. כלומר,78)של
שם. יונה רבי  וכדעת מסוימת. מן 79)לתקופה אפילו

הרי רשות, לו שנתן שכיון חבירו. ברשות שגדלו הפירות
קורא, וגם מביא שהוא ופשוט  אדמתך". "ביכורי  בכלל: זה
השגת  בשם קורקוס  בר"י  (ועי ' שם ב 'ירושלמי ' מפורש וכן
הי "ג: בפ "ד להלן שכתב  מה על סמך ורבינו כ"י ). הראב "ד
עוד  וראה וקורין". מביאין - מאלו חוץ  המביאין "ושאר

קורקוס ). (ר"י  הי "ג בשם 80)להלן - ב  כז, בבאֿבתרא
יוחנן. אמות.81)רבי  ד' בתוך כמפורש 82)כלומר,

(וראה  א. כו, שם משנה וכסתם ה"ח . שכנים מהל' בפ "י 
כז, ושם גזלן) ד"ה כו: ושם אומר, ד"ה ב . שם ב 'תוספות'

יחשב 83)ב . ולא עליהם, ולקרוא ביכורים להביא שיוכל
עשרה 84)כגזלן. רבינו מנה ה"ג, ממון נזקי  מהל' בפ "ה

שם  מנה ולא הארץ , את שחלק  בשעה יהושע  שהתנה תנאים
תנאי נמנה לא מדוע  הקשו - א פב , ובבבאֿקמא זו. תקנה
כן, ואם בדבר. היא שמחלוקת ותירצו התנאים, בכלל זה
שמח ' וב 'אור (משנהֿלמלך). צריכיםֿעיון רבינו דברי 
אלו  תנאים עשרה הרי  נכון: על יישב  שם) (בבאֿקמא
אינה  זו תקנה ואילו ה"ה), (שם בחוצהֿלארץ  גם נוהגים

ישראל. בארץ  אלא ואינה ביכורים, מצות משום אלא

.ÈÔÈÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ‡‰85ÚBÊ ÈÏÚe ,86˙‡ ÔÈÒB‡L »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈¿«∆¿ƒ∆
˙BÁÙa Ì˙Bˆ‡ Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÈÏÚa‰87ÔÈÏÊb‰Â ,88 «¿»ƒ¿¿ƒ≈∆«¿»¿»¿««¿»ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈeka ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ 89ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙90; ≈»¿ƒƒƒƒ«¬ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
Ó„‡ Èeka :Ó‡pLE˙91. ∆∆¡«ƒ≈«¿»¿

מי "א).85) שם יהודה, כרבי  (ודלא מ "ב  פ "ב  ביכורים
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קצט                
         

או  מחצה תמורת אחרים בשדה העובדים הם האריסים
השדה  החוכרים הם והחכירין התבואה. מן רביע  או שליש
מעשר  מהל' בפ "ו וראה תבואה. של קצוב  סכום תמורת
וצ "ע . להיפך, פירש שם המשנה ובפירוש הי "ג.

והסיקריקון.86) שאנסוהו 87)במשנה: שמי אמרו ולא
המקח , דמי  כשלקח  אלא ממכר, ממכרו שדהו, שמכר עד

ה"א. מכירה מהל' בפ "י  וראה פחות. שגוזלים 88)ולא
כלל. כסף  נותנים שם.89)ואינם 'ירושלמי '

ברשות 90) אלא לגזלן, לעולם נקנית אינה ש"הקרקע 
מהל' (פ "ח  הבעלים" ונתייאשו וכו' ואפילו עומדת, בעליה

הי "ד). (משנה,91)גזילה שלהם הקרקע  אין אלו, וכל
שם).

.‚È‰Bw‰92,‡ÈÓ BÈ‡  BÁ ‰„O CB˙a ÔÏÈ‡ «∆ƒ»¿¿≈¬≈≈≈ƒ
Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ93‰LÏL .94Ú˜˜ BÏ LÈ 95. ¿ƒ∆≈«¿«¿»≈«¿«

„Ïa ˙BÏÈ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â96‡e‰ È‰ , ¿««ƒ∆≈∆»ƒ»ƒ¿«¬≈
Ú˜˜ ‰wL ÈÓk97‰˜ .98BÚ˜˜Â „Á‡ ÔÏÈ‡99 ¿ƒ∆»»«¿«»»ƒ»∆»¿«¿»

‡ÈÓ ‰Ê È‰100. ¬≈∆≈ƒ

כרבי92) ולא חכמים (כדעת ה"ב  פ "א ביכורים תוספתא
ה"ו. שם ו'ירושלמי ' שאין 93)מאיר), הדבר ברור כלומר,

- אילנות שני  שבקונה ה"ד, פ "ד להלן (וראה קרקע  לו
שימוש  זכות שום לו שאין לומר ורוצה בספק ), הדבר
זה  אין ולכן חבירו, בקרקע  האילן יניקת מעצם חוץ  בקרקע 

"אדמתך". בתוך 94)בכלל אילנות שלשה קנה כלומר,
חבירו. הראוי95)שדה קרקע  כלומר, מי "א. פ "א שם

השימוש  זכות והיא ה"אֿב ). מכירה מהל' (פכ"ד להם
בזה  וכיוצא פירות לשטוח  האילנות, שבסביבות בקרקע 
הסתם  מן אילנות, שלשה לו שמכר שכיון כג), הערה (שם,
האילנות. שסביב  בשטח  השימוש זכות את גם מכר

זכות 96) אלא הקרקע , בגוף  בעלות קנין לו שאין כלומר,
ראב "ד). ועי ' (רדב "ז. בלבד בכלל 97)שימוש זה והרי 

וקורא. ומביא שם.98)"אדמתך", כלומר,99)משנה,

הקנייה. בשעת כן לו 100)התנה יש שהרי  קורא, וגם
שכתב  מה על סמך ורבינו וכסף ֿמשנה). קורקוס  (ר"י  קרקע 

עח . הערה למעלה וראה הי "ג, פ "ד להלן

.„ÈÁ˜Bl‰101ÔÈLeÏz ˙Bt102Ú˜w‰ Á˜ÏÂ103 «≈«≈¿ƒ¿»«««¿«
ÌÈeka ‡ÈÓ ‰Ê È‰104BÏ LÈ È‰L ,105Ú˜˜ ¬≈∆≈ƒƒƒ∆¬≈≈«¿«

BÏ ÎÓ .‰È˙BÙe106Ú˜w‰ ÔÓ ıeÁ ˙Bt107elÙ‡ , ≈∆»»«≈ƒ««¿«¬ƒ
ÌÈaÁÓ108;˙Bt BÏ ÔÈ‡ È‰L ,‡ÈÓ BÈ‡ ÎBÓ  ¿À»ƒ≈≈≈ƒ∆¬≈≈≈

‡ÈÓ BÈ‡ Á˜BÏÂ109ÊÁ .Ú˜˜ BÏ ÔÈ‡ È‰L , ¿≈«≈≈ƒ∆¬≈≈«¿«»«
,‡ÈÓ ‰Ê È‰  Á˜Bl‰ ÔÓ ˙Bt‰ Á˜ÏÂ ÎBn‰«≈¿»««≈ƒ«≈«¬≈∆≈ƒ

˜ BÏ LÈ È‰L‰È˙BÙe Ú˜110. ∆¬≈≈«¿«≈∆»

קומי101) בעי  כהנא, בר בון "רבי  ה"ח : פ "א שם 'ירושלמי '
מהו  לקרקע ) (המחוברת בקמתה שדה לו מכר אילא, רבי 
לחה, כדון עד לאו. למה ליה אמר ביכורים, ממנה שיביא
אפילו  יבישה, אפילו ליה, אמר (בתמיה), יבישה אפילו
חיטים, אפילו מעתה תלושה), שתבואתה (כלומר, קצורה
כלומר: ביכורים". מביא השוק  מן הלוקח  אומרים אנו כך
מביא  זה הרי  - הקרקע  גם קנה ושוב  השוק , מן פירות קנה

ורדב "ז). קורקוס  (ר"י  אפילו 102)ביכורים כלומר,
למעלה.103)תלושין. ראה הפירות, שלקח  אחר אפילו

עח .104) הערה למעלה ראה הבאת 105)וקורא. בשעת
לו 106)הביכורים. ושייר פירות לו "מכר שם: 'ירושלמי '

הדא  וכו' פירות לו שאין להביא יכול אינו המוכר קרקע ,
מביא". ממנו, ולקחן חזר הוא 107)אמרה, דין כי 

שלא  אילן מקונה קלֿוחומר קרקע . קנה לא פירות, שהקונה
הי "ג). (למעלה קרקע  לגבי108)קנה הוא בזה החידוש

מביא. אינו מחוברים, שהפירות שאף ֿעלֿפי  הלוקח ,
ומקורה 109) שם, ב 'ירושלמי ' אינה לוקח , של זו בבא

מן  פירות שהלוקח  שם שאמרו - א פא, בבאֿבתרא בבבלי 
ביכורים. מביא אינו חזר 110)השוק , אם כאן כתב  ולא

למעלה  כן כתב  שכבר דינו, מה הקרקע  ולקח  הלוקח 
ההלכה. בתחילת

.ÂËÎBn‰111dÁ˜Ïe ÊÁÂ ÌÈÎBk „BÚÏ e‰„O «≈»≈¿≈»ƒ¿»«¿»»
epnÓ112‰Bz‰ ÔÓ ÌÈeka ‰pnÓ ‡ÈÓ ‰Ê È‰ 113; ƒ∆¬≈∆≈ƒƒ∆»ƒƒƒ«»

ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÈ˜a ‰Âˆn‰ ÔÓ ˙Ú˜Ù dÈ‡L114, ∆≈»ƒ¿««ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«»≈»ƒ
e‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿

לגוי ,111) שדהו "המוכר שם: וגרס  א. מז, גיטין משנה,
וכן  ביכורים". ממנו מביא הלוקח  ישראל, ממנו ולקחה וחזר

שם. במשניות את 112)הוא ממנו וקנה חזר כלומר,
קנה  לא [שאם ה"י . תרומות מהל' בפ "א כתב  וכן השדה,
בהלכה  ראה קרקע . לו אין שהרי  מביא, אינו - השדה

אבל 113)הקודמת]. העולם". תיקון "מפני  שם: במשנה
אלא  התורה, מן חייב  הוא שבאמת ביארו, (שם:) בגמרא
בכורים  יביא שלא תיקנו מתחילה היו: תקנות ששתי 
לגוי ), קנין שאין לפי  הוא, חייב  התורה שמן (אף ֿעלֿפי 

שיביא. ותיקנו חזרו קנין 114)ואחרֿכך לו יש שאם
זה  הרי  ממנו, וקנה שחזר אף ֿעלֿפי  – ישראל בארץ 

שם). תרומות (הל' יחיד ר"י115)ככיבוש וכתב  שם.
נתמרח  אם ומעשרות, שבתרומות שכשם שאפשר קורקוס 
לענין  כן כמו הי "א), (שם ומעשרות מתרומות פטור גוי , ביד
והראב "ד  מביכורים. פטורים - גוי  ביד ביכרו אם  ביכורים,
מדרבנן. לחייב  [וכוונתו גוי ". ברשות שביכרו "אע "פ  כתב :
מרחו  אם מדרבנן, חייב  במעשרות שגם לשיטתו, הולך והוא

הראב "ד]. בהשגת הט "ו מעשר מהל' פי "א ראה הגוי ,

.ÊË‰L‡116dÏhaL117‰pnÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡  ¬≈»∆ƒ¿»≈¿ƒƒƒ∆»
ÌÈeka118Ô‰ Lc˜Ó ÈL„˜k ÌÈeka‰L ;119. ƒƒ∆«ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

ה"ב .116) פ "א ביכורים באשירה 117)'ירושלמי ' מדובר
י ֿיא) ה"ח , זרה עבודה מהל' פ "ח  (ראה שביטלה גוי  של
אבל  הקודמת), בהלכה (ראה ממנו ולקחה ישראל וחזר
עבודה  (הלכות עולמית בטילה אינה ישראל של אשירה

ה"ט ). שם אחר 118)זרה, הפירות שחנטו אף ֿעלֿפי 
אסור  שבנעבד כשם ביכורים, ממנה מביאין אין שנתבטלה,
חפירות  אולם, הי "ב ֿיג). מזבח  איסורי  מהל' (פ "ג העובר גם
שכשר  שנעבדה, אחר לנתעברה דומים הבאה השנה של

רדב "ז. ועי ' הי "ג). (שם לקרבן להלן 119)הוולד ראה
ה"א. פ "ג

.ÊÈÌÈeka‰120Ï‡ ,‰Bz‰ ÔÓ eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ «ƒƒ≈»∆ƒƒ«»¬»
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Ì‰ÈcÓ121‰ˆB‰Â .ÌÈMMÓ „Á‡ LÈÙ‰Ï CÈˆ122 ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒƒƒ¿»∆
e‰OBÚ  ÌÈeka e‰„O Ïk ˙BOÚÏ123. «¬»»≈ƒƒ≈

מ "א.120) פ "א פ "ב 121)פאה (שם שבמשנה אף ֿעלֿפי 
וכו' שיעור להם ויש וכו' והמעשר "שהתרומה אמרו: מ "ג)
אינו  גדולה שבתרומה השיעור והרי  בביכורים", שאין מה
ביכורים  כן, ואם ה"אֿב ), תרומות מהל' (פ "ג מדרבנן אלא
המשניות  בפירוש (וראה מדרבנן אפילו שיעור להם אין
ביכורים  ב 'ירושלמי ' כברייתא רבינו פסק  - שם) וברע "ב 
חגיגה, 'מאירי ' ועי ' מ "ג). בפ "ב  שלמה' ('מלאכת ה"א פ "ג
שם  זק "ש ניסן הרב  ובהערת יא, עמוד "מוריה" הוצאת

סא. מ "ד.122)עמוד פ "א ב 'ירושלמי '123)ביכורים
הכל  אם (אף  כל" בכורי  כל וראשית "דכתיב , ה"ג: שם

ביכורים).

.ÁÈLÈÙ‰124ÊÁÂ ÂÈeka125B‡ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Â ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ¬≈∆
ÔhÚ126ÌÈekk ˙ÙÒBz‰ È‰ 127ÌÈc ‰na . ƒ¿»¬≈«∆∆¿ƒƒ«∆¿»ƒ

Ï‡OÈ ı‡Ó ‡È‰Lk ?ÌÈeÓ‡128‡ ;‡È‰ Ì‡ Ï ¬ƒ¿∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ≈ƒ
‡ÈeqÓ B‡ Ôci‰ ÚÓ129Û‡Â .ÌÈekk dÈ‡  ≈≈∆««¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿«

‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡ ,ÌÈekk dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿ƒƒ≈»∆¡∆∆∆»
‰‰Ëa130ÔÈ‡Â .131ÏÎa ÌÈeka‰ ˙‡ ÔÈhÚÓ ¿»√»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿»

ÌB˜Ó132.ÌÈÈn‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ »∆»ƒƒ¿««ƒƒ

מי "א.124) פ "ג או 125)שם להוסיף  שנמלך כלומר,
הביכורים  על להוסיף  לא חייב  שאינו הוא ופשוט  לעטר.
ב 'תוספות  וראה מצוה, הידור אלא זה ואין לעטרם, ולא

שם. מ "י  שם' הביכורים,126)אנשי  "תוספת : מ "י  שם,
ועיטור  ביכורים). שמביא פירות מאותן (שמוסיף  במינו מין
כדלהלן)". המינים משבעת =) מינו בשאינו מין הביכורים,

נאכלת 127) - במינו מין הביכורים "תוספת שם: במשנה,
מין  ביכורים: עיטור אבל הדמאי ", מן ופטורה - בטהרה
עיטור  בדין להלן וראה עיי "ש. בדמאי , וחייב  מינו בשאינו

בטהרה. אכילה לענין שם.128)ביכורים משנה,
(למעלה 129) מדבריהם אלא מהם ביכורים מביאים שאין

ההבאה 130)ה"א). את במשנה מיעטו לא [שהרי 
(וראה  העיטור מדין ולא התוספת, מדין אלא מחוצהֿלארץ 
כמו  בטהרה נאכל שהעיטור נראה שם ובמשנה להלן),
(וראה  דמאי  מפטור אלא שם מיעטוהו לא שהרי  התוספת,
לא  שבחוצהֿלארץ  העיטור ואם שם), טוב ' יום ב 'תוספות
שלא  שבחו"ל לתוספת קלֿוחומר בטהרה, מאכילה נתמעט 
שאמרו  מה רבינו שלדעת הרדב "ז שכתב  ומה נתמעטה.
 ֿ בחוצה היינו בטהרה", נאכלת הביכורים "תוספת (מ "י )
הדמאי ", מן "פטורה אמרו בסיפא שהרי  תמוה - לארץ 
כמפורש  הדמאי , על כלל גזרו לא בחוצהֿלארץ  ואילו

קורקוס ]. בר"י  ועי ' ה"ג. מעשר מהל' שם 131)בפי "ג
עקיבא. כרבי  הביאם 132)מ "ט , אם אפילו כלומר,

אלא  סוריא לבין ישראל ארץ  בין חילוק  [שאין מסוריא.
למעלה]. ראה העיטור, לענין ולא התוספת, לענין

.ËÈ„ˆÈk133„BÈ ?ÌÈeka‰ ÔÈLÈÙÓ134CB˙Ï Ì„‡ ≈««¿ƒƒ«ƒƒ≈»»¿
e‰„O135‰kaL ‰‡z ‰‡BÂ136ÌÈÚ ÏBkL‡ , »≈¿∆¿≈»∆ƒ¿»∆¿¬»ƒ

ÈÓ‚a ÔLB˜  kaL ÔBn ,ekaL137È‰ :ÓB‡Â ∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿»¿∆ƒ¿≈¬≈
aÁÓa ÌÈeka ÌÈOÚ Ì‰Â .ÌÈeka el‡138‡wMÓ ≈ƒƒ¿≈«¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ∆»»

ÌL Ô‰Ï139Èt ÏÚ Û‡Â ,140Ïk eÏL ‡Ï ÔÈ„ÚL »∆≈¿««ƒ∆¬«ƒ…»¿»
CÈˆ BÈ‡  Ú˜w‰ ÔÓ ÌLÏ˙ÈÂ eÓbiMÓe .Ôkˆ141 »¿»ƒ∆ƒ»¿¿ƒ¿¿≈ƒ««¿«≈»ƒ

aÁÓa ÔLÈÙ‰ ‡Ï .ÌL Ì‰Ï ˙B˜ÏÂ ÊÁÏ142‡ÏÂ «¬…¿ƒ¿»∆≈…ƒ¿ƒ»ƒ¿À»¿…
ÌL Ì‰Ï ‡˜143Á‡ ÌLÈÙÓ ‰Ê È‰  ÌLÏ˙e »»»∆≈¿»»¬≈∆«¿ƒ»««

eLÏ˙pL144BÈ‡  Ôlk ˙Bt‰ e‡ÓË Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿«≈À»≈
LÈÙÓ145LÈÙÓ ‡l‡ ,‰‡ÓËa ÌÈeka146ÔÓ «¿ƒƒƒ¿À¿»∆»«¿ƒƒ
B‰h‰147˙Bt BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ «»««»≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈≈
˙BÁ‡148LÈÙÓ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È  Ô‰Ó LÈÙ‰Ï ¬≈¿«¿ƒ≈∆≈»∆ƒ∆≈«¿ƒ

„ea‡Ï ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËa149ÈÏ ‰‡È ÔÎÂ .150, ¿À¿»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»∆ƒ
epz‰ Ô‰a ˜ÈqÓ BÈ‡  e‡ÓËpL ÌÈeka‰L151 ∆«ƒƒ∆ƒ¿¿≈«ƒ»∆««

‰‡ÓË ‰Óe˙k152Lc˜Ó ÈL„˜k Ô‰L ÈtÓ ,153. ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈∆≈¿»¿≈ƒ¿»

מ "א.133) פ "ג ולקרוא 134)שם להקדים חייב  כלומר,
בבבאֿבתרא  ב 'תוספות' וראה באילן. בעודם שם, לפירות

שם. למשנה שם' אנשי  וב 'תוספות א. כלומר,135)פא,
הי "ד). למעלה (ראה שלו והפירות כשהקרקע 

כדלהלן.136) צרכה, כל בשלה לא אם ואף  שבשלה,
המשנה 137) (פירוש ג ב , שבשמות עשב ) (מין גומא הוא

ראה  במחובר, הביכורים הפרשת וזוהי  מ "ב ). פ "ח  לשבת
ולא 138)להלן. חכמים כדעת שם, ופ "ג מ "ד. פ "ב  שם,

שמעון. הפירות 139)כרבי  אין שם, קריאת בלי  אבל
ביכורים. "מה 140)נעשים ה"א: פ "ג שם 'ירושלמי '

האדמה, פרי  ראשית את הבאתי  הנה ועתה דרבנין, טעמא
כל  מבושל פרי  שיהא צריך (כלומר, פרי  הבאה, בשעת
פגין". אפילו בוסר, אפילו הפרשה, בשעת הא צרכו).

שמעון.141) כרבי  ולא כתנאֿקמא שם, פ "ג משנה
כנ"ל.142) בגמי , קשרן אלו 143)שלא הרי  אמר: שלא

כנ"ל. "הפריש 144)ביכורים, ה"ה: פ "א פאה ב 'ירושלמי '
'קרית  בתלוש. הוא (ומרוח  וכו'" ממורח  מכרי  ביכורים
הפירות  "נטמאו להלן: רבינו שכתב  ממה נראה וכן מלך').
אלא  אינה וטומאה בטומאה", ביכורים מפריש אינו כולן,
וראה  ה"א). אוכלין טומאת מהל' (פ "ב  במחובר ולא בתלוש
אומרים, אנו ואין מ "ה. פ "ב  ביכורים המשנה בפירוש
ולא  במחובר דוקא הוא להפריש החיוב  חכמים שלדעת
אלא  - בתלוש דוקא הוא החיוב  שמעון רבי  ולדעת בתלוש,
להפריש, יכול במחובר שאפילו הוא, החידוש שלתנאֿקמא

בתלוש. גם להפריש שאפשר הם מודים דבר 145)אבל
שוה  מעשר "תרומת שם: במשנה שאמרו ממה נלמד זה
הטמא". על הטהור מן ניטלת וכו' דרכים בשתי  לביכורים
וטעמו  (כסף ֿמשנה). מפריש אינו עצמו הטמא שמן משמע 

להלן. ראה דבר, הנ"ל.146)של במשנה הוא כן
טהורים.147) א.149)טהורים.148)מפירות י , מעילה

הטמא  מן מפרישים שני  ומעשר תרומה אבל א. עד, ומנחות
מעשר  מהל' ופ "ג הי "דֿטו, תרומות מהל' (פ "ב  הטמא על
טמאה  תרומה שהרי  לאיבוד, הפרשתם שאין לפי  ה"ג), שני 
שם), תרומות, (הל' שריפתה בשעת בה ליהנות לכהן ניתנת
ואילו  שם), שני , מעשר (הל' לפדיון ניתן שני  ומעשר
וראה  נפדים. ואינם כדלהלן, להנות, ניתנים אינם ביכורים

להלן.150)להלן. ו'ירושלמי '151)ראה א. עג, יבמות
ה"א. פ "ב  ופי "א 152)ביכורים שם, תרומות בהל' ראה

(שם  כתרומה שהביכורים אע "פ  לומר: ורוצה ה"א. שם
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כתרומה, אינם זה לענין - ה"אֿה) פ "ג ולהלן ה"כ, פט "ו
אסור 153)כדלהלן. למה הטעם נתבאר לא שם, ביבמות

שני , למעשר שהוקשו מפני  אם בטומאה, ביכורים לבער
החולק  שמעון כרבי  ולא חכמים, לדעת אלא זה אין כן ואם
(ביכורים  המקדש כקדשי  שהם מפני  או (שם:) זה היקש על
אסור  וקודש יהודה), כרבי  ולא חכמים כדעת מי "ב , פ "ג
גם  כי  יתכן זה ולפי  שם), ביבמות (עי' בטומאה בו לבער
אסור  (שם), שני  למעשר ביכורים מקיש שאינו שמעון לרבי 
מפורש: שם ב 'ירושלמי ' אבל בטומאה. ביכורים להבעיר
דברי שנטמאו, בביכורים אף ) = ) אוף  יהודה, רבי  "אמר
ביכורים  המקישים לחכמים בין היינו לבער)", אסור =) הכל
לבער  אסור מקיש, שאינו שמעון לרבי  ובין שני , למעשר
רבינו  שכתב  ומה המקדש. כקדשי  שהם מפני  בטומאה, בהם
שהן  "מפני  טעמה: על אלא ההלכה גוף  על אינו לי " "יראה
למחוק  שיש כתב  שמח ' ו'אור (כסף ֿמשנה). מקדש" כקדשי 

לי ". יראה "וכן המילים

.ÎLÈÙn‰154ewÓÂ ÂÈeka155eÊÊ B‡156e„‡ B‡ ««¿ƒƒ»¿»«ƒ¿¿»¿
e‡ÓËpL B‡ e‚pL B‡157ÌÈÁ‡ LÈÙ‰Ï iÁ  ∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿«»¿«¿ƒ¬≈ƒ

Ì‰ÈzÁz158Ó‡pL ;159 EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡Èz : «¿≈∆∆∆¡«»ƒ≈¿»¡…∆
Ô˙eÈÁ‡a iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ160‰Ï Ì‡ÈiL „Ú ¿«≈∆«»¿«¬»»«∆¿ƒ≈¿«

˙Èa‰161. ««ƒ

מ "ח .154) פ "א בשרו 155)ביכורים המק  נמסו. "כמו
רבים" ואחרים לט ), כו, (ויקרא ימקו אתם יב ), יד, (זכריה
ה"ג. למעלה רקובים, פירות מביא ואינו המשנה). (פירוש

שנסמך 156) ב 'ירושלמי ' המשנה וכגירסת נגזלו. כלומר,
טוב '. יום 'תוספות ועי ' ואבדו, לנגנבו "נבזזו"

הם 157) והרי  ה"ה) פ "ג (להלן לאכילה ראויים [שאינם
(למעלה  שבהרים ובתמרים שם) (למעלה מרוקבות כתאנים
תביא  "אשר ב ) כו, (דברים הפסוק  מן שנתמעטו ה"ב ),
פד, במנחות כמפורש ארצך", כל ולא "מארצך, - מארצך"

ה"ט ).158)ב ]. פ "ד (להלן קורא ואינו ומביאם
מ "ט .159) להעמיד 160)שם, חייב  מהבאה, יפסלו שאם

כנ"ל. תחתיהם, אלא 161)אחרים דוקא, לאו הבית הר
 ֿ יום ('תוספות ה"י  שם להלן נראה וכן לעזרה, הכוונה

טוב ').

.‡ÎLÈÙn‰162 ÌÈÏLeÈÏ B„Èa Ô˙BÏÚ‰Ï ÂÈeka ««¿ƒƒ»¿«¬»¿»ƒ»«ƒ
ÁÈÏL „Èa ÌÁÏLÈ ‡Ï163ÏÚ ‰lÁzÓ ÔËwÏ Ì‡Â . …¿¿»≈¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»«

ÌÁlLÏ zÓ ‰Ê È‰  ÁÈÏL „Èa ÌÁlLÏ ˙Ó164. ¿»¿«¿»¿«»ƒ«¬≈∆À»¿«¿»

יוחנן.162) רבי  בשם ה"ה, פ "א ביכורים 'ירושלמי '
אותם 163) להתיר =) ליתור שנראו הביכורים "שכל שם:

שליח  שהרי  בקרייה", אלא ניתרים אינם בקרייה, באכילה)
שהפירות  וכיון ה"ד), סוף  שם (להלן קורא ואינו מביא
יהיו  לא שוב  - בעצמו הוא להעלותם דעת על הופרשו
ביכורים. פרשת עליהם משיקרא אלא באכילה, מותרים

בקריאה.164) נתחייבו לא הפרשתם שבשעת



     

ה'תשע"ט  כסלו  ג' ראשון  יום 

שנה. תעשה לא מצות
― השנ"ה ּבלאהּמצוה מּלבעֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֻ

קדׁשה ֿ תהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא וקּדּוׁשין, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹֻּכתּבה
יׂשראל" מּבנֹות  ּבענין האזהרה ּכפל ּוכבר , ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

 ֿ אתר ֿ ּתחּלל "אל יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר ּבלׁשֹון ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָזה
להזנֹותּה" ּבּת  ספרא ּולׁשֹון . ְְְְְִִַָָ

ּפנּויה ּבּתֹו הּמֹוסר זה ― "ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל :ְְְִִֵֵֶֶַַַָ
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 ֿ הענׁשים מן 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, ֿ ּדבר ּככל ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָנֹוהג
ֿ ּׁשהּוא ּבמה לֹו למחֹול אֹו ֿ ּׁשּירצה ֿ מה ּכל מּממֹונֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָלחברֹו
ּולמסרּה הּנערה ּבּתֹו לקחת רּׁשאי יהיה ּגם ּכ לֹו, ְְְֲִִֶַַַַַַַַָָָָָָחּיב
זכּות ׁשּזה ּכיון ּבכ לֹו וימחֹול עליה לבֹוא אדם ְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלאיזה

ּכסף החמּׁשים ּכלֹומר: מּזכּיֹותיו,   ְְֲִִִֶֶַַָֻ

מנת על לֹו ׁשּימסרּנה אֹו הּנערה; לאבי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהם
לֹו: ונאמר זה על הזהר לפיכ ּדינרים. וכ ּכ לֹו ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשּיּתן

להזנֹותּה" ּבּת ֿ את ֿ ּתחּלל "אל ׁשּזה לפי , ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָ
א ּבלבד ממֹון ּבתׁשלּומי ּבֹו קרהׁשּדנּתי אם אּלא ינֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּובהּתר ׁשניהם ּברצֹון הּדבר ׁשּיעׂשה אבל אנס; אֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּפּתה
 ֿ "ולא ואמר: לכ ֿ הּטעם את וגּלה .לכ ּדר אין ―ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

זּמה" הארץ ּומלאה הארץ ׁשהאֹונסתזנה לפי . ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָ
― ּובהּתר ּברצֹון הּדבר יהיה ואם מעט, קֹורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָוהּפּתּוי
זה, לפסּוק ונאה יפה טעם וזה ּבארץ. ויתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיתרּבה
ּׁשּיחּיבּו ּולמה חכמים ֿ ּׁשהזּכירּו ֿ מה לכל מתאים ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָוהּוא
לֹוקין ― ּדפנּויה לאו ּכלֹומר: זה, ולאו הּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַָָָָמׁשּפטי

וקּדּוׁשין. ּבכתּבֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָָֻעליו.

ה'תשע"ט  כסלו  ד' שני יום 

שנה. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ שלישי ג 'ֿ ה 'כסלו 

הקודם ביום לעיל נדפס השנ"ה ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ט  כסלו  ה' שלישי יום 

רסב. תעשה לא מצות
― הרס"ב אמההּמצוה קֹונה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַָָָָָָָֻ
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רב        
  

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 "ׁשארּה  זה ולאו . ְְְְְִֵֶָָָָָָֹֹ
ּבאחד לּה יציק ׁשּלא יׂשראל ּבת ֿ הּנֹוׂשא ּכל ּכֹולל ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּבעצמֹו,
אמרֹו והּוא ּולעּנֹותּה, לצערּה ּכדי האּלה הּדברים ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמּׁשלׁשת
ׁשארּה מּמּנה מּלמנֹוע ׁשהזהיר עברּיה ּבאמה ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתעּלה

ֿ לּה יעׂשה הּבנֹות ּכמׁשּפט וענתּה, ּכסּותּה מּכאן , ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָֹ
ועֹונה, ּכסּות ׁשאר ימנע ׁשּלא הּוא: הּבנֹות ׁשּמׁשּפט ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹלמדנּו

ּבּמכלּתא אמרם והּוא ּלמדנּו ֿ מה "וכי : ְְְְְְִִַַַָָָָ
למד. ונמצא ללּמד ּבא זה הרי מעּתה? הּבנֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלמׁשּפט

מזֹונֹות אּלּו ― "ׁשארּה אמרּו: ―וׁשם ּכסּותּה יה; ְְְְְֵֵֶָָָָָ
ארץ" ּדר זֹו ― עֹונתּה .ּכמׁשמעֹו; ְְֶֶֶֶַָָָ

ה'תשע"ט  כסלו  ו ' רביעי יום 

רסב. תעשה לא מצות
הקודם ביום לעיל נדפס הרס"ב ְִַַָהּמצוה

ה'תשע"ט  כסלו  ז' חמישי יום 

ריב. עשה מצות
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: אמרֹו  ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

ּבארּו נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ

ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,
מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות הּנׁשים :ואין ְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"ט  כסלו  ח' שישי יום 

ריב. עשה מצות
― הרי"ב ולרּבֹותהּמצוה לפרֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָ

והּוא ורביה, ּפריה מצות וזֹוהי הּמין, לקּיּום ְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָּולהתּכּון
ּורבּו" ּפרּו "[ואּתם] יתעּלה: אמרֹו  ּוכבר . ְְְְְְִֶֶַַָָ

ּבארּו נׂשא אם ׁשמע מּקריאת ּפטּור ׁשהחתן ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּוכבר ּבמצוה. עֹוסק ׁשהּוא מּפני ,לכ טעם ונתנּו ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָּבתּולה,

מיבמֹות ו' ּבפרק וחּיּוביה זֹו מצוה ּדיני ואיןנתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָ
ׁשם אמרּו ּובפרּוׁש זֹו; ּבמצוה חּיבֹות :הּנׁשים ְְְְִִֵַַָָָָָ

האּׁשה". לא אבל ורביה, ּפריה על מצּוה ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹֻ"האיׁש

ה'תשע"ט  כסלו  ט ' ש "ק יום 

רכב. עשה מצות
יום רביעי ֿ ש "ק ו 'ֿ ט 'כסלו 

― הרכ"ב ּבספרהּמצוה לגרׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
:יתעּלה אמרֹו והּוא לגרׁש, נרצה אם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּדוקא

ּבידּה" ונתן ּכריתת ספר לּה "וכתב  ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֻ
ּבׁשלמּות ּגרּוׁשין, ּדין ּכלֹומר זֹו, מצוה ּדיני ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָנתּבארּו

ּגּטין. מּסכת ּכלֹומר ,לכ המיחדת ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֻּבמּסכּתא
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(‚)  בגדו ולמה להטיב אמונה בעלי הם הלא

אמונה: מבקשין  ואין  בך  אלה  נעשו ולא
מרעתם: לשוב לבם על  לשום המכה על  חולים

לקחת: („)כמו   דלים אך  כך  אומר  הנביא
עמהם: מדבר  שאני אלו  מחכמ ' אויל הם לשון 

איטפשו : (‰)כתרגומו     הם
של  עולו  שברו  יחדו  המה וגם הועלתי לא אך  ישמעו 

מעליהם: בבל :(Â)הקב"ה מלכות מלכות
אשור .מדי: מלכות  ערבה לשון  .

המדבר : זאב ל 'ושוחה עם חברו  ומנחם ממהר 
דלתותי על  לשקוד  כמו  ח )שמירה לשון (משלי  י"ת

(Ê)אריבה:  לזאת שמא בתמיה לך . אסלח 
עזבוני  בניך  אשר  אין  כמו  אי פירש ומנחם לך  אסלח 

טוב: כל  אותם גדודים:ואשביע  יתקבצו 
(Á)    משכים היו  בקר  בכל 

בהשכמה: בקר  הסוסים לאור  על  נופל  זה ל '
אביריו  מצהלות ח )מקול  צהלה (לקמן  לשון 

בלעז : אנוויישמינ "ט 

 
(‡).ÂËËÂ˘ בהם עתה וראו ואנה  אנה  ירושלים בחוצות לכו

תמצאו  אם  ברחובותיה ובקשו האנשים מעשה לדעת לב  ותנו
אמונה : ומבקש  משפט  עושה מי יש אם ישר  איש  ÁÏÒ‡Âשם 

.‰Ï: העיר לכל  אסלח  אז  כזה יחידי איש  אף תמצאו אם
().'‰ ÈÁ Ì‡Âבעבור הוא לא  ה' חי בשבועתם  יאמרו ואם 

בשקר להשבע  כשרוצים באמת אבל בו  מאמינים שהם
בה': ÂÓ‡Ï‰.(‚)נשבעין  ‡Ï‰ ÍÈÈÚ אל הנביא מאמר  הוא

המתקיים  דבר  על  היא הלא בהם השגחתך הנה לומר  ה' מול
תועלת: בו  שאין  בטל דבר  על  ‡Ì˙Â.ולא ‰˙ÈÎ‰ בהשגחתך

להם: לטוב  יווסרו למען אותם  ÂÏÁ.הכית ‡ÏÂ נעשו לא
לבם  לעורר  עליהם שבא הרגישו לא ר "ל ההכאה מן חולים

ממאנים Ì˙ÈÏÎ.לתשובה : ועכ"ז הכליון  אל קרוב  הבאתם
מוסר : ÚÏÒÓ.לקחת Ì‰ÈÙ Â˜ÊÁהסלע מן  יותר  פניהם הקשו 

לשוב : וממאנים פניהם  העיזו  אבל  נכנעו  לא È‡Â(„)ר"ל
.È˙Ó‡ אין בתחילה אמרתי מוסר קבלו  ולא  כשהוכחתים

מחכמה: המה דלים  ואך בהם בדעתם ÂÏ‡Â.תבונה נשתטו
למוסר : אוזן לגלות פורענות שמביא וכו ' ה ' דרך ידעו  לא כי 

(‰).ÌÈÏÂ„‚‰ Ï‡:החכמה ‡Ì˙Â.בדבר  ‰„‡Âאדבר
תוכחתי : דברי ÂÎÂ'.עמהם ÂÚ„È ‰Ó‰ ÈÎ: למוסר אוזן  לגלות בא ÂÈ„ÁÈ.שהפורעניות ‰Ó‰:הגדולים עם ÏÂÚ.הדלים Â˘

למקום: נכנעים להיות רוצים אינם במ "ש :Â˜˙.ר "ל ענין  כפל והוא העול  מוסרי מעליהם  ÔÎ.(Â)העתיקו  ÏÚ שאינם בעבור
האומות: ביד  מסרם לכן למקום נכנעים להיות ÚÈÓ.רוצים ‰È‡ ÌÎ‰:האומות על  משל ÂÚ˙.זה ‡Êבמדבר היושב  זאב 

נפשותם : להשחיתם :˘Â˜„.יעשוק  עריהם על לבוא ‰Ó‰.ימהר ‡ˆÂÈ‰ ÏÎ: ההנה העיירות מהחיות ÛÂËÈ.מן  אחד ע "י
המרידה:ÂÓˆÚ.ההם: בדבר ‡ÌÈ‰Ï.(Ê)חזקו ‡Ï :ÈÂÊÚ ÍÈ ‡Ï‰ ÍÏ ÁÏÒ‡ ˙‡ÊÏ ˘‡ ˙ÂÎÊ‰ ‰‡ ˙‡ÊÏ È‡ העכו "ם

בו: ונשבעו האמינו בו  ממש  בו  הזנות:ÚÈ˘‡Â.שאין  אל פנו הלב  ותאות טובה  ומרוב  טוב בכל  אותם  השבעתי  ÈÂ˙אני
.‰ÂÊ:מאלה אלה יתבוששו  ולא  יחד גדודים הלכו  זונה ÌÈÊÂÈÓ.(Á)לבית ÌÈÒÂÒ הרבה מזון להם שנתנו הסוסים כמו היו  הם

הלילה  כל ריעיהם אשת עם וינאפו  תאותם ימלאו המה וכן  ויצהלו  יצאו בבוקר  ישכימו  שכאשר  לתאותם שבעים והמה בלילה
הלב : תאות והשגת שמחה  מרוב  רעהו  אשת אל איש  יצהלו  בבקר  ישכימו  וכאשר

 
(‡).ÂËËÂ˘בארץ משוט  וכן  אנה  אנה ההליכה א)ענין :(איוב

.˙ÂˆÂÁ בדמשק לך תשים  וחוצות וכן  כ )בשוקים א :(מלכים
.‰È˙ÂÂÁ:רחוב מעשים ‡È˘.מלשון  ובעל  גדול ר "ל 

אתה איש  הלא וכן  כו )טובים השגחתך:ÍÈÈÚ.(‚):(ש "א ר "ל
.‰ÂÓ‡Ï נאמן במקום  יתד וכן  המתקיים דבר  כב)ענין  :(ישעיה

.ÂÏÁ:חולי כליון :Ì˙ÈÏÎ.מלשון מלשון Â‡Ó.מלשון 
צוען ÂÏ‡Â.(„)מיאון : שרי נואלו כמו  וטפשות  סכלות  ענין 
יח) בהמה ÏÂÚ.עמהם:‡Ì˙Â.(‰):(שם צואר על  ההושם הוא

והסרה :Â˜˙.החורשת : העתק רצועות ÂÒÂÓ˙.ענין קשורי
בערבה ÂÚ˙.(Â)העול: במדבר  וכן מדבר  כמו (דברים ענינו

הגוף:Ì„„˘È.:א) עושק  מה :Ó.ענין  חיה  ענין ˘Â˜„.שם
אני שוקד  כי כמו  א)מהירות חוזק :ÂÓˆÚ.:(לעיל  ענין 

.Ì‰È˙ÂÂ˘Ó: וסרוב מרד אי‡È.(Ê)ענין וכן  אנה כמו ענינו
אחיך ד )הבל ולבית :ÈÂ˙.:(בראשית גדוד Â„„Â‚˙È.כמו מלשון

מזון:ÌÈÊÂÈÓ.כסוסים:ÌÈÒÂÒ.(Á)ומחנה: ÌÈÎ˘Ó.מלשון
השכמה : מים ÂÏ‰ˆÈ.מלשון  צהלו  וכן גדול קול הרמת ענין 

כד ) :(ישעיה
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אני שוקד  כי כמו  א)מהירות חוזק :ÂÓˆÚ.:(לעיל  ענין 

.Ì‰È˙ÂÂ˘Ó: וסרוב מרד אי‡È.(Ê)ענין וכן  אנה כמו ענינו
אחיך ד )הבל ולבית :ÈÂ˙.:(בראשית גדוד Â„„Â‚˙È.כמו מלשון

מזון:ÌÈÊÂÈÓ.כסוסים:ÌÈÒÂÒ.(Á)ומחנה: ÌÈÎ˘Ó.מלשון
השכמה : מים ÂÏ‰ˆÈ.מלשון  צהלו  וכן גדול קול הרמת ענין 

כד ) :(ישעיה
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(‚È) :מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו 

   :מקרא בעלי אלו  
הסמדר  פתוח  הוא ניכרים והענבים נופל  כשהפרח 
מהם  ליהנות קרובים שהם משנה בעלי דימה ולהם

התורה: בהוראת  והנץ גמורים כשהם
בעלי  דימה ולהם נצו  נופל  הנצו  נופל , שסביבותיהן 

להורות: וראויין  גמורה בחכמה שהן  תלמוד  
 :ובנותי בני שבח  וגודלי כבודי את אראך  שם

(„È)   הטובות התאנים דודאי
שני  והנה ה' הראני כד ) (ירמיה שנאמר  כענין  והרעות
השני  והדוד  וגו ' טובות האחד  הדוד  וגו ' תאנים דודאי
ישראל  פושעי אלו  תאכלנה לא אשר  מאד  רעות תאנים

פניך : מבקשים כולם ריח  נתנו  שניהם עכשיו 

  :הרבה מצות שכר  בידינו  יש
 :עלי שכתבת הישנים עם סופרים שחדשו 
  צפנתי ד "א בלבי, צפנתים ולעבודתך  לשמך 

שקיימתם: לך  להראות
(‡)    שעשה כדרך  לנחמני שתבוא

נ ') (בראשית בו  ונאמר  רעה שגמלהו  לאחיו  יוסף
אותם: וינחם   נביאיך אמצא

לא  כי ידעתי גם ואנשקם ואחבקם בשמך  מדברים
סובבת  אהובתך  שתהא אהבתך  היא כדאי כי לי יבוזו 

אחריה: ()לחזר   :המקדש בית
מועד : באוהל  לעשות הורגלת כאשר  

:נסכים:מתוק (‚)יין  


 
(‚È).ÌÈÓÎÏ ‰ÓÈÎ˘ נבוא לה סמוכים  שהכרמים בהיות

החום: בתוקף השמש  תזרח  שלא עד הכרמים  אל בהשכמה 
.‰‡:'וכו פתח  אם הגפן פרחה כבר  אם לראות נתענג  שם
.Ì˘ הרחבת לנו שיהיה אחר  אליך , אהבתי לך אראה בכרמים

כנסת  כאילו  הוא והנמשל וכו '. הגפן  פרחי ראיית מתענוג הלב 
אם  וראה  ומדרשות  כנסיות לבתי שם לך אומרת ישראל
טובים, ומעשים  התורה חכמת הפריחו  והחכמים התלמידים

לך: ואהבתי שבחי גודל תראה  הביא ‰„ÌÈ‡„Â.(È„)ושם
הדודאים  עשבי  הנה  כי  וכו', הגפן שפרחה הדבר שקרוב  ראיה
מיני כל יש  כבר  פתחינו ועל טוב, ריח  ומעלים הפריחו כבר 
וצפנתים  קניתים אשר  אשתקד  של  הישן ומן  החדש  מן  מגדים
וראיתי אלו  מול אלו  ראיתים והנה  אומרת  וכאילו  לך. לתת
וכו', הגפן  שפרחה הדבר  קרוב כן ואם החדש , מן  מגדים בהם
שם  לך ואראה הלב, והרחבת  רוח  קורת נמצא  שמה וכשנלך
ישראל  כנסת  תאמר  כאילו  הוא והנמשל אליך. אהבתי תוקף

ויש המצות, בעסק  ריח  נתנו הם  גם זה  כל עם הדודאים , עשבי כדמות אדם בצורת  רק שהמה שבהם הארצות עמי אף  הלא
כה  ואם להתיהר, לא שמך כבוד בעבור המה עשוים  וכולם רב, מזמן  שעשו  ומה מחדש  שעשו ממה  זכיות הרבה בהם כן  אם

: והתלמידים החכמים בין תמצא אשר  הזכיות  עוד הם מה  הארצות , עמי עשו 
(‡).ÈÏ Á‡Î Í˙È ÈÓבפ בשוק  אותך לנשק  אתאוה הן  החשוק  אל לומר אמריה  תשלח  החשוקה, מדברי זה אבל גם ומבי ,

כי בשוקים, לנשקו אחותו  בושה  שאין אמי, שדי יונק שעדיין קטן כאח  למולי שתהיה אותך יתן  ומי לבוז. אהיה פן אני  בוש 
והנמשל  אותי. מבזה מי היה  לא וגם תאותי, ממלא  כן  אם  והייתי בשוק , מצאתיך כאשר  אותך מנשק  הייתי  למולי היית כן  אם
מקומות  בכל  ובמצות בתורה עוסקת אז  הייתי  היה כן אם  כי  תמימה, מעבודה אותי המונעות הסבות ויסורו יתן  מי  לומר הוא

הייתי‡Í‚‰.()מהלכתי: ושם רצונך. להפקת לך  אתרצה במה שמה אותי תלמד למען  אמי , בית אל להביאך מוליכך הייתי
ועומק המצות מצפוני לדעת חוקר  הייתי עוד לומר הוא והנמשל רמוני. מן הנסחט  ומהמיץ  בבשמים, המעורב  מיין אותך משקה

לך: יערב  למען  הדקדוק ועוצם  השלימות מן  בתכלית אותם עושה והייתי בזה ˘ÂÏ‡Ó.(‚)מסתריה, כי  ידעתי הן  כאומרת
אהבה  דרך  בי שכינתך משרה היית בזה  הנה  לומר הוא והנמשל ימינו . ותחבקני ראשי תחת שמאלו וישים אהבה, דרך  בי ידבק 

יתירה: וחיבה

 
(‚È).‰ÓÈÎ˘: השכמה הדקים ‰„ÓÒ.מלשון הענבים הם

הסמדר: פתח  וזהו  הפרח  שנפלה אחר הוא ‰Âˆ.הניכרים 
הפרי : וחבה:„È„Â.חנטת אהבה שם ‰„ÌÈ‡„Â.(È„)ענין

בשדה  דודאים וימצא וכן ונקבה. זכר אדם כדמות עשב 
יד): ל  פריÌÈ„‚Ó.(בראשית וכן  משובחים. פירות  יקראו כן 

יג ): ד (לעיל זקנה:ÌÈ˘È.מגדים הטמנה ˆÈ˙Ù.ענין  ענין 
יד): י (משלי  דעת  יצפנו  כמו  והסתרה.

(‡).ÈÓ‡ È„˘: אמי מלשון ‡˘˜Í.בשוק :ıÂÁ.דדי
בזיון :ÂÊÈ.נשיקה: הנהגה ‡Í‚‰.()מלשון מלשון 

שתיה:‡˘˜Í.והליכה: בשמים.‰Á˜.ענין תערובות  ענין
כה ): ל (שמות מרקחת רוקח  ורוצה ÒÈÒÚÓ.כמו  סחיטה  ענין

ישכרון  דמם וכעסיס  וכן סחיטה . ידי  על היוצא המיץ לומר
כו): מט  בגוף :˙È˜Á.(‚)(ישעיה הזרוע  סבוב  ˙ÂÈÚ,ענין

.ÂÂÚ˙: הענין לחזוק  המלה וכפל התעוררות, מלשון
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‚ÈíéøôBñ ÷eø íãà ãîìé àG,íéøôBñ äMà ãîìz àGå.øæòéìà éaøøîBà:äMà Bì ïéàL éî óà–ãîìé àG ¦§©¨¨©¨§¦§¦§©¦¨§¦©¦¡¦¤¤¥©¦¤¥¦¨¦§©
íéøôBñ. §¦
„Èäãeäé éaøøîBà:äîäa ÷eø äòøé àG,úçà úélèa íé÷eø éðL eðLéé àGå;íéîëçåïéøézî.íò B÷ñòL ìk ©¦§¨¥¦§¤©¨§¥¨§¦§§¥©¨¦§©¦©©©£¨¦©¦¦¨¤¦§¦

íéLpä–íéLpä íò ãçéúé àG.íéLpä ïéa úeðnà Bða úà íãà ãnìé àGå.øéàî éaøøîBà:íãà ãnìé íìBòì ©¨¦¦§©¥¦©¨¦§§©¥¨¨¤§ª¨¥©¨¦©¦¥¦¥§¨§©¥¨¨
äl÷å äi÷ð úeðnà Bða úà,L íéñëpäå øLòäL éîì ìltúéåBl;úeøéLòå úeiðò da ïéàL úeðnà ïéàL,àHL ¤§ª¨§¦¨§©¨§¦§©¥§¦¤¨Ÿ¤§©§¨¦¤¤¥ª¨¤¥¨£¦©£¦¤

úeðnàä ïî úeiðò,úeðnàä ïî úeøéLò àGå,Búeëæ éôì ìkä àlà.øæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:éîiî úéàøE £¦¦¨ª¨§£¦¦¨ª¨¤¨©Ÿ§¦§©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¦¨¦¨¤
úeðnà íäì LiL óBòå äiç?øòöa àHL ïéñðøtúî ïäå;àGäå,ì àlà eàøáð àGéðLnL,ì éúàøáð éðàåLnL ©¨¨¤¥¨¤ª¨§¥¦§©§§¦¤§©©©£¦§§¤¨§©§¥¦©£¦¦§¥¦§©¥

éðB÷ úà–øòöa àHL ñðøtúàL ïéã Bðéà?éúñðøt úà ézçt÷å éNòî éúBòøäL àlà.ïcéö Léà ïéøb àaà ¤¦¥¦¤¤§©§¥¤§©©¤¨¤£¥¦©£©§¦©§¦¤©§¨¨¦©¨ª§¨¦©§¨
íeMî øîBààéøb àaà:ønç Bða úà íãà ãnìé àG,ìnb,øtñ,ïtñ,éðåðçå äòBø;íéèñì úeðnà ïúeðnàL. ¥¦©¨ª§¨§©¥¨¨¤§©¨©¨©¨©¨¤§¤§¨¦¤ª¨¨ª¨¦§¦

äãeäé éaøBîMî øîBà:íéòLø ïaø ïéønçä,íéøLk ïaø ïéìnbäå,íéãéñç ïaø ïéðtqä;ípäéâì íéàôBøaL áBè, ©¦§¨¥¦§©©¨¦ª¨§¨¦§©©¨¦ª¨§¥¦©©¨¦ª¨£¦¦¤¨§¦§¥¦¨

:øôñä úéá ìà ïäéðá úà.dy` el oi`y in s`:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .íéøôåñ ãîìé àì åîò äééåøù äðéàå äùà åì ùé àìà éåðô åðéàù ô"òà
cicicici.oixizn minkge:øåëæä ìò ìàøùé åãùçð àìù .íéîëçë äëìäå.miypd oia ezpne`y lk:åì úåëéøö íéùðäå ,íéùðì úéùòð åúðîåà úëàìîù`l

.miypd mr cgiziùøéô í"áîøå .éîã øéôù 'ãå ùìù ,àìã ïðú íéùð éúù íò àðéøçà ùðéà åìéàå .åéìò úåôçîå åá ñâ ïáìù éôì .íéùð äáøä íò åìéôàå
:ïäî åúñðøôå ìéàåä íéùðä íò ãçéúäì åééç éãë íåùî åìéôà ïðéøù àìã.otqe lnb xngíéöò íéè÷åìå íéñðëð íéëøãá ïéðìùë ,úåèñì úåðîåà åìà ìë

:íàðú ìò ïéøéáòîå íãà éðáì íéøëùðù ãåòå .íéîøëä ïî úåøéôå.drex:íéøçà äãùá úåòøì úåîäáä øéáòîù [åìù úåîäá].ipepg,äàðåàá ãîåìî
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ללמדנו, הן ומוסיפות נשים, עם ייחוד באיסור ממשיכות הבאה והמשנה זו משנה
המשנה  מוסיפה זה ענין ואגב ייחוד. לידי המביאה באומנות אדם יתעסק שלא

אומנויות. בענין  אגדה דברי  להביא מסכתנו , את המסיימת הבאה,

íéøôBñ ÷eø íãà ãîìé àGבחור היינו רווק, כשהוא אדם – ÄÀÇÈÈÇÈÀÄ
היינו  הסופרים, מן  להיות ילמד  לא מעולם, אשה לו  היתה שלא פנוי 

קט  לילדים מקרא לילדים ממלמדי  מלמד  רווק יהא שלא כלומר נים,
המביאות  הילדים של אמותיהם מפני  בגמרא: מבואר  הטעם קטנים,

עליו. יצרו יתגבר שמא וחוששים הספר , לבית ילדיהן ãîìzאת àGåÀÄÀÇ
íéøôBñ äMà היינו הסופרים, מן להיות אשה תלמד לא וכן – ÄÈÀÄ

הבאים  הילדים של  ואחיהם אבותיהם מפני קטנים, לילדים ללמד 
עמה. מתייחדים ונמצאים éîאצלם, óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÄ

íéøôBñ ãîìé àG ,äMà Bì ïéàL להוסיף בא אליעזר  רבי  – ÆÅÄÈÄÀÇÀÄ
אלא  הסופרים מן להיות ילמד לא רווק רק שלא קמא, תנא דברי על 

או  ומתה אשה לו  שהיתה פי על אף אשה, עכשיו  לו שאין  מי כל
להיות  ילמד  לא עמו, דרה שאינה אלא אשה, לו  יש אפילו או גירשה,

לעיל. המבואר מהטעם הסופרים, מן 

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

äîäa ÷eø äòøé àG :øîBà äãeäé éaø.לרבעה יבוא שמא – ÇÄÀÈÅÄÀÆÇÈÀÅÈ
úçà úélèa íé÷eø éðL eðLéé àGå שמא אחד, בבגד עטופים – ÀÄÀÀÅÇÈÄÀÇÄÇÇ

זכור; משכב לידי ïéøézîיבוא íéîëçå לא ישראל  נחשדו  שלא – ÇÂÈÄÇÄÄ
זכור. משכב על ולא בהמה משכב minkgk.על dkldeB÷ñòL ìkÈÆÄÀ

íéLpä íò נשים בגדי  תופר  כגון  נשים, לצורך במלאכה שעוסק – ÄÇÈÄ
נשים, בתכשיטי  צורף íéLpäאו  íò ãçéúé àGלצורך אפילו  – ÄÀÇÅÄÇÈÄ

מחפות  וכולן בהן, גס שלבו  לפי  נשים, הרבה עם ואפילו  פרנסתו,
íéLpäעליו . ïéa úeðnà Bða úà íãà ãnìé àGå,אומנות – ÀÀÇÅÈÈÆÀËÈÅÇÈÄ

עמהן . ולעסוק הנשים בין  להימצא øéàîשיצטרך  éaø:øîBà ÇÄÅÄÅ
äl÷å äi÷ð úeðnà Bða úà íãà ãnìé íìBòì מעשה כגון  – ÀÈÀÇÅÈÈÆÀËÈÀÄÈÀÇÈ

בו וכיוצא רוקם מעשה או מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););מחט מגזל,diwpויש  –

dlweכיס חסרון בה שאין אינה ((((הערוך הערוך הערוך הערוך ),),),),– אומנות שאותה יאמר, ואל
רחמים, יבקש אלא בעליה את òäLמעשירה éîì ìltúéåøL ÀÄÀÇÅÀÄÆÈÙÆ

BlL íéñëpäå והצלחה ברכה לו שישלח עולם, של לרבונו יתפלל  – ÀÇÀÈÄÆ
ידיו ; úeøéLòåבמעשה úeiðò da ïéàL úeðnà ïéàL רבים – ÆÅËÈÆÅÈÂÄÇÂÄ

בה  רואים שאינם ויש בה שמצליחים ויש  אומנות, באותה מתעסקים

úeðnàäהצלחה, ïî úeøéLò àGå ,úeðnàä ïî úeiðò àHLÆÂÄÄÈËÈÀÂÄÄÈËÈ
שהרי ממנה, באה העשירות ולא האומנות מחמת באה העניות שאין –

עשירים, ויש עניים יש  אומנות Búeëæבכל  éôì ìkä àlàשל – ÆÈÇÙÀÄÀ
ישראלישראלישראלישראל").").").").האדם """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ïa((((עייןעייןעייןעיין ïBòîL éaøÇÄÄÀÆ

?úeðnà íäì LiL óBòå äiç Eéîiî úéàø :øîBà øæòìàÆÀÈÈÅÈÄÈÄÈÆÇÈÈÆÅÈÆËÈ
øòöa àHL ïéñðøtúî ïäåמכל אומנות, להם שאין פי  על  אף – ÀÅÄÀÇÀÀÄÆÀÇÇ

ברייתא: מובאת בגמרא בצער. שלא הם מתפרנסים l`מקום inin
uiiw iav izi`x(בשדה קציעות mde(מייבש  ,ipeepg lreye laq ix`e

;xrva `ly miqpxtznéðLnLì àlà eàøáð àG ,àGäåכלומר – ÇÂÄÀÀÆÈÀÇÀÅÄ
האדם, את לשמש אלא ועופות חיות נבראו éúàøáðשלא éðàåÇÂÄÄÀÅÄ

éðB÷ úà LnLì, בוראי את לעבוד –àHL ñðøtúàL ïéã Bðéà ÀÇÅÆÄÅÄÆÆÀÇÀÅÆ
øòöa?וחומר קל  אינו  כלום –éNòî éúBòøäL àlàעשיתי – ÀÇÇÆÈÆÂÅÄÇÂÇ

רעים, éúñðøtמעשים úà ézçt÷åשאפסיד לעצמי בזה וגרמתי  – ÀÄÇÀÄÆÇÀÈÈÄ
בצער. מתפרנס שהוא גורם אדם של חטאו  כלומר  פרנסתי, àaàÇÈאת

úà íãà ãnìé àG :àéøb àaà íeMî øîBà ïcéö Léà ïéøbËÀÈÄÇÀÈÅÄÇÈËÀÈÀÇÅÈÈÆ
ønç Bða,חמורים נוהג של אומנות –ìnb,גמלים נוהג –øtñ ÀÇÈÇÈÇÈ

אלא "ספר " גורסים אין  שבגמרא המשנה בנוסח –,"xcw" עושה היינו

או למכירה, למקום ממקום ומוליכן בקרון "xxw"קדירות נוהג –
,(oelbr)ïtñ,ספינות נוהג –ïúeðnàL ;éðåðçå äòBøכל של – ÇÈÆÀÆÀÈÄÆËÈÈ

íéèñìאלו , úeðnà,בדרכים שנמצאים אלו  וכל וגמל חמר שכן  – ËÈÄÀÄ
אחרים, של  ומגנים משדות ופירות עצים ליטול  מוליךdrexeדרכם

אחרים, בשדות לרעות צאנו את כגון ipeepgeפעמים באונאה, רגיל 
בחיטי וצרורות ביין מים עללהטיל הוא חשוד וכן בזה, וכיוצא ן,

BîMîהמשקולות. øîBà äãeäé éaø:גוריא אבא של –ïéønçä ÇÄÀÈÅÄÀÇÇÈÄ
חמורים, נוהגי  –íéòLø ïaø,אחרים משל  בדרכם שנוטלים מפני – ËÈÀÈÄ

אינם  רחוקות, בדרכים הולכים שאינם ומאחר לעיל , שבארנו  כמו 
מעשיהם, לתקן מתעוררים ואינם לנפשם נוהגיïéìnbäåחרדים – ÀÇÇÈÄ

íéøLkגמלים, ïaø חיות גדודי למקום למדברות, שפורשים מפני  – ËÈÀÅÄ
למקום לבם ומשברים לנפשם, הם ויראים ïéðtqäÇÇÈÄ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).וליסטים,

ספינות, נוהגי –íéãéñç ïaø מקום שהוא בים, הם שמפליגים – ËÈÂÄÄ
לבם  כך  ומתוך  הגמלים, מן יותר ברעדה הם ותמיד מרובות, סכנות

לשמים. ípäéâìנכנע íéàôBøaL áBèכראוי משתדל שאינו  – ÆÈÀÄÀÅÄÈ
רפואתו , ודרך  החולי  סיבת לפעמים יודע שאינו  או  רפואתו , במלאכת

לחולה מיתה וגורם בקי  עצמו  íéçahaL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),ועושה øLkäåÀÇÈÅÆÇÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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(‚È) :מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו 

   :מקרא בעלי אלו  
הסמדר  פתוח  הוא ניכרים והענבים נופל  כשהפרח 
מהם  ליהנות קרובים שהם משנה בעלי דימה ולהם

התורה: בהוראת  והנץ גמורים כשהם
בעלי  דימה ולהם נצו  נופל  הנצו  נופל , שסביבותיהן 

להורות: וראויין  גמורה בחכמה שהן  תלמוד  
 :ובנותי בני שבח  וגודלי כבודי את אראך  שם

(„È)   הטובות התאנים דודאי
שני  והנה ה' הראני כד ) (ירמיה שנאמר  כענין  והרעות
השני  והדוד  וגו ' טובות האחד  הדוד  וגו ' תאנים דודאי
ישראל  פושעי אלו  תאכלנה לא אשר  מאד  רעות תאנים

פניך : מבקשים כולם ריח  נתנו  שניהם עכשיו 

  :הרבה מצות שכר  בידינו  יש
 :עלי שכתבת הישנים עם סופרים שחדשו 
  צפנתי ד "א בלבי, צפנתים ולעבודתך  לשמך 

שקיימתם: לך  להראות
(‡)    שעשה כדרך  לנחמני שתבוא

נ ') (בראשית בו  ונאמר  רעה שגמלהו  לאחיו  יוסף
אותם: וינחם   נביאיך אמצא

לא  כי ידעתי גם ואנשקם ואחבקם בשמך  מדברים
סובבת  אהובתך  שתהא אהבתך  היא כדאי כי לי יבוזו 

אחריה: ()לחזר   :המקדש בית
מועד : באוהל  לעשות הורגלת כאשר  

:נסכים:מתוק (‚)יין  


 
(‚È).ÌÈÓÎÏ ‰ÓÈÎ˘ נבוא לה סמוכים  שהכרמים בהיות

החום: בתוקף השמש  תזרח  שלא עד הכרמים  אל בהשכמה 
.‰‡:'וכו פתח  אם הגפן פרחה כבר  אם לראות נתענג  שם
.Ì˘ הרחבת לנו שיהיה אחר  אליך , אהבתי לך אראה בכרמים

כנסת  כאילו  הוא והנמשל וכו '. הגפן  פרחי ראיית מתענוג הלב 
אם  וראה  ומדרשות  כנסיות לבתי שם לך אומרת ישראל
טובים, ומעשים  התורה חכמת הפריחו  והחכמים התלמידים

לך: ואהבתי שבחי גודל תראה  הביא ‰„ÌÈ‡„Â.(È„)ושם
הדודאים  עשבי  הנה  כי  וכו', הגפן שפרחה הדבר שקרוב  ראיה
מיני כל יש  כבר  פתחינו ועל טוב, ריח  ומעלים הפריחו כבר 
וצפנתים  קניתים אשר  אשתקד  של  הישן ומן  החדש  מן  מגדים
וראיתי אלו  מול אלו  ראיתים והנה  אומרת  וכאילו  לך. לתת
וכו', הגפן  שפרחה הדבר  קרוב כן ואם החדש , מן  מגדים בהם
שם  לך ואראה הלב, והרחבת  רוח  קורת נמצא  שמה וכשנלך
ישראל  כנסת  תאמר  כאילו  הוא והנמשל אליך. אהבתי תוקף

ויש המצות, בעסק  ריח  נתנו הם  גם זה  כל עם הדודאים , עשבי כדמות אדם בצורת  רק שהמה שבהם הארצות עמי אף  הלא
כה  ואם להתיהר, לא שמך כבוד בעבור המה עשוים  וכולם רב, מזמן  שעשו  ומה מחדש  שעשו ממה  זכיות הרבה בהם כן  אם

: והתלמידים החכמים בין תמצא אשר  הזכיות  עוד הם מה  הארצות , עמי עשו 
(‡).ÈÏ Á‡Î Í˙È ÈÓבפ בשוק  אותך לנשק  אתאוה הן  החשוק  אל לומר אמריה  תשלח  החשוקה, מדברי זה אבל גם ומבי ,

כי בשוקים, לנשקו אחותו  בושה  שאין אמי, שדי יונק שעדיין קטן כאח  למולי שתהיה אותך יתן  ומי לבוז. אהיה פן אני  בוש 
והנמשל  אותי. מבזה מי היה  לא וגם תאותי, ממלא  כן  אם  והייתי בשוק , מצאתיך כאשר  אותך מנשק  הייתי  למולי היית כן  אם
מקומות  בכל  ובמצות בתורה עוסקת אז  הייתי  היה כן אם  כי  תמימה, מעבודה אותי המונעות הסבות ויסורו יתן  מי  לומר הוא

הייתי‡Í‚‰.()מהלכתי: ושם רצונך. להפקת לך  אתרצה במה שמה אותי תלמד למען  אמי , בית אל להביאך מוליכך הייתי
ועומק המצות מצפוני לדעת חוקר  הייתי עוד לומר הוא והנמשל רמוני. מן הנסחט  ומהמיץ  בבשמים, המעורב  מיין אותך משקה

לך: יערב  למען  הדקדוק ועוצם  השלימות מן  בתכלית אותם עושה והייתי בזה ˘ÂÏ‡Ó.(‚)מסתריה, כי  ידעתי הן  כאומרת
אהבה  דרך  בי שכינתך משרה היית בזה  הנה  לומר הוא והנמשל ימינו . ותחבקני ראשי תחת שמאלו וישים אהבה, דרך  בי ידבק 

יתירה: וחיבה

 
(‚È).‰ÓÈÎ˘: השכמה הדקים ‰„ÓÒ.מלשון הענבים הם

הסמדר: פתח  וזהו  הפרח  שנפלה אחר הוא ‰Âˆ.הניכרים 
הפרי : וחבה:„È„Â.חנטת אהבה שם ‰„ÌÈ‡„Â.(È„)ענין

בשדה  דודאים וימצא וכן ונקבה. זכר אדם כדמות עשב 
יד): ל  פריÌÈ„‚Ó.(בראשית וכן  משובחים. פירות  יקראו כן 

יג ): ד (לעיל זקנה:ÌÈ˘È.מגדים הטמנה ˆÈ˙Ù.ענין  ענין 
יד): י (משלי  דעת  יצפנו  כמו  והסתרה.

(‡).ÈÓ‡ È„˘: אמי מלשון ‡˘˜Í.בשוק :ıÂÁ.דדי
בזיון :ÂÊÈ.נשיקה: הנהגה ‡Í‚‰.()מלשון מלשון 

שתיה:‡˘˜Í.והליכה: בשמים.‰Á˜.ענין תערובות  ענין
כה ): ל (שמות מרקחת רוקח  ורוצה ÒÈÒÚÓ.כמו  סחיטה  ענין

ישכרון  דמם וכעסיס  וכן סחיטה . ידי  על היוצא המיץ לומר
כו): מט  בגוף :˙È˜Á.(‚)(ישעיה הזרוע  סבוב  ˙ÂÈÚ,ענין

.ÂÂÚ˙: הענין לחזוק  המלה וכפל התעוררות, מלשון
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‚ÈíéøôBñ ÷eø íãà ãîìé àG,íéøôBñ äMà ãîìz àGå.øæòéìà éaøøîBà:äMà Bì ïéàL éî óà–ãîìé àG ¦§©¨¨©¨§¦§¦§©¦¨§¦©¦¡¦¤¤¥©¦¤¥¦¨¦§©
íéøôBñ. §¦
„Èäãeäé éaøøîBà:äîäa ÷eø äòøé àG,úçà úélèa íé÷eø éðL eðLéé àGå;íéîëçåïéøézî.íò B÷ñòL ìk ©¦§¨¥¦§¤©¨§¥¨§¦§§¥©¨¦§©¦©©©£¨¦©¦¦¨¤¦§¦

íéLpä–íéLpä íò ãçéúé àG.íéLpä ïéa úeðnà Bða úà íãà ãnìé àGå.øéàî éaøøîBà:íãà ãnìé íìBòì ©¨¦¦§©¥¦©¨¦§§©¥¨¨¤§ª¨¥©¨¦©¦¥¦¥§¨§©¥¨¨
äl÷å äi÷ð úeðnà Bða úà,L íéñëpäå øLòäL éîì ìltúéåBl;úeøéLòå úeiðò da ïéàL úeðnà ïéàL,àHL ¤§ª¨§¦¨§©¨§¦§©¥§¦¤¨Ÿ¤§©§¨¦¤¤¥ª¨¤¥¨£¦©£¦¤

úeðnàä ïî úeiðò,úeðnàä ïî úeøéLò àGå,Búeëæ éôì ìkä àlà.øæòìà ïa ïBòîL éaøøîBà:éîiî úéàøE £¦¦¨ª¨§£¦¦¨ª¨¤¨©Ÿ§¦§©¦¦§¤¤§¨¨¥¨¦¨¦¨¤
úeðnà íäì LiL óBòå äiç?øòöa àHL ïéñðøtúî ïäå;àGäå,ì àlà eàøáð àGéðLnL,ì éúàøáð éðàåLnL ©¨¨¤¥¨¤ª¨§¥¦§©§§¦¤§©©©£¦§§¤¨§©§¥¦©£¦¦§¥¦§©¥

éðB÷ úà–øòöa àHL ñðøtúàL ïéã Bðéà?éúñðøt úà ézçt÷å éNòî éúBòøäL àlà.ïcéö Léà ïéøb àaà ¤¦¥¦¤¤§©§¥¤§©©¤¨¤£¥¦©£©§¦©§¦¤©§¨¨¦©¨ª§¨¦©§¨
íeMî øîBààéøb àaà:ønç Bða úà íãà ãnìé àG,ìnb,øtñ,ïtñ,éðåðçå äòBø;íéèñì úeðnà ïúeðnàL. ¥¦©¨ª§¨§©¥¨¨¤§©¨©¨©¨©¨¤§¤§¨¦¤ª¨¨ª¨¦§¦

äãeäé éaøBîMî øîBà:íéòLø ïaø ïéønçä,íéøLk ïaø ïéìnbäå,íéãéñç ïaø ïéðtqä;ípäéâì íéàôBøaL áBè, ©¦§¨¥¦§©©¨¦ª¨§¨¦§©©¨¦ª¨§¥¦©©¨¦ª¨£¦¦¤¨§¦§¥¦¨

:øôñä úéá ìà ïäéðá úà.dy` el oi`y in s`:øæòéìà éáøë äëìä ïéàå .íéøôåñ ãîìé àì åîò äééåøù äðéàå äùà åì ùé àìà éåðô åðéàù ô"òà
cicicici.oixizn minkge:øåëæä ìò ìàøùé åãùçð àìù .íéîëçë äëìäå.miypd oia ezpne`y lk:åì úåëéøö íéùðäå ,íéùðì úéùòð åúðîåà úëàìîù`l

.miypd mr cgiziùøéô í"áîøå .éîã øéôù 'ãå ùìù ,àìã ïðú íéùð éúù íò àðéøçà ùðéà åìéàå .åéìò úåôçîå åá ñâ ïáìù éôì .íéùð äáøä íò åìéôàå
:ïäî åúñðøôå ìéàåä íéùðä íò ãçéúäì åééç éãë íåùî åìéôà ïðéøù àìã.otqe lnb xngíéöò íéè÷åìå íéñðëð íéëøãá ïéðìùë ,úåèñì úåðîåà åìà ìë

:íàðú ìò ïéøéáòîå íãà éðáì íéøëùðù ãåòå .íéîøëä ïî úåøéôå.drex:íéøçà äãùá úåòøì úåîäáä øéáòîù [åìù úåîäá].ipepg,äàðåàá ãîåìî
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ללמדנו, הן ומוסיפות נשים, עם ייחוד באיסור ממשיכות הבאה והמשנה זו משנה
המשנה  מוסיפה זה ענין ואגב ייחוד. לידי המביאה באומנות אדם יתעסק שלא

אומנויות. בענין  אגדה דברי  להביא מסכתנו , את המסיימת הבאה,

íéøôBñ ÷eø íãà ãîìé àGבחור היינו רווק, כשהוא אדם – ÄÀÇÈÈÇÈÀÄ
היינו  הסופרים, מן  להיות ילמד  לא מעולם, אשה לו  היתה שלא פנוי 

קט  לילדים מקרא לילדים ממלמדי  מלמד  רווק יהא שלא כלומר נים,
המביאות  הילדים של אמותיהם מפני  בגמרא: מבואר  הטעם קטנים,

עליו. יצרו יתגבר שמא וחוששים הספר , לבית ילדיהן ãîìzאת àGåÀÄÀÇ
íéøôBñ äMà היינו הסופרים, מן להיות אשה תלמד לא וכן – ÄÈÀÄ

הבאים  הילדים של  ואחיהם אבותיהם מפני קטנים, לילדים ללמד 
עמה. מתייחדים ונמצאים éîאצלם, óà :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇÄ

íéøôBñ ãîìé àG ,äMà Bì ïéàL להוסיף בא אליעזר  רבי  – ÆÅÄÈÄÀÇÀÄ
אלא  הסופרים מן להיות ילמד לא רווק רק שלא קמא, תנא דברי על 

או  ומתה אשה לו  שהיתה פי על אף אשה, עכשיו  לו שאין  מי כל
להיות  ילמד  לא עמו, דרה שאינה אלא אשה, לו  יש אפילו או גירשה,

לעיל. המבואר מהטעם הסופרים, מן 

ד י ה נ ש מ ר ו א ב

äîäa ÷eø äòøé àG :øîBà äãeäé éaø.לרבעה יבוא שמא – ÇÄÀÈÅÄÀÆÇÈÀÅÈ
úçà úélèa íé÷eø éðL eðLéé àGå שמא אחד, בבגד עטופים – ÀÄÀÀÅÇÈÄÀÇÄÇÇ

זכור; משכב לידי ïéøézîיבוא íéîëçå לא ישראל  נחשדו  שלא – ÇÂÈÄÇÄÄ
זכור. משכב על ולא בהמה משכב minkgk.על dkldeB÷ñòL ìkÈÆÄÀ

íéLpä íò נשים בגדי  תופר  כגון  נשים, לצורך במלאכה שעוסק – ÄÇÈÄ
נשים, בתכשיטי  צורף íéLpäאו  íò ãçéúé àGלצורך אפילו  – ÄÀÇÅÄÇÈÄ

מחפות  וכולן בהן, גס שלבו  לפי  נשים, הרבה עם ואפילו  פרנסתו,
íéLpäעליו . ïéa úeðnà Bða úà íãà ãnìé àGå,אומנות – ÀÀÇÅÈÈÆÀËÈÅÇÈÄ

עמהן . ולעסוק הנשים בין  להימצא øéàîשיצטרך  éaø:øîBà ÇÄÅÄÅ
äl÷å äi÷ð úeðnà Bða úà íãà ãnìé íìBòì מעשה כגון  – ÀÈÀÇÅÈÈÆÀËÈÀÄÈÀÇÈ

בו וכיוצא רוקם מעשה או מפרשים:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי););););מחט מגזל,diwpויש  –

dlweכיס חסרון בה שאין אינה ((((הערוך הערוך הערוך הערוך ),),),),– אומנות שאותה יאמר, ואל
רחמים, יבקש אלא בעליה את òäLמעשירה éîì ìltúéåøL ÀÄÀÇÅÀÄÆÈÙÆ

BlL íéñëpäå והצלחה ברכה לו שישלח עולם, של לרבונו יתפלל  – ÀÇÀÈÄÆ
ידיו ; úeøéLòåבמעשה úeiðò da ïéàL úeðnà ïéàL רבים – ÆÅËÈÆÅÈÂÄÇÂÄ

בה  רואים שאינם ויש בה שמצליחים ויש  אומנות, באותה מתעסקים

úeðnàäהצלחה, ïî úeøéLò àGå ,úeðnàä ïî úeiðò àHLÆÂÄÄÈËÈÀÂÄÄÈËÈ
שהרי ממנה, באה העשירות ולא האומנות מחמת באה העניות שאין –

עשירים, ויש עניים יש  אומנות Búeëæבכל  éôì ìkä àlàשל – ÆÈÇÙÀÄÀ
ישראלישראלישראלישראל").").").").האדם """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ïa((((עייןעייןעייןעיין ïBòîL éaøÇÄÄÀÆ

?úeðnà íäì LiL óBòå äiç Eéîiî úéàø :øîBà øæòìàÆÀÈÈÅÈÄÈÄÈÆÇÈÈÆÅÈÆËÈ
øòöa àHL ïéñðøtúî ïäåמכל אומנות, להם שאין פי  על  אף – ÀÅÄÀÇÀÀÄÆÀÇÇ

ברייתא: מובאת בגמרא בצער. שלא הם מתפרנסים l`מקום inin
uiiw iav izi`x(בשדה קציעות mde(מייבש  ,ipeepg lreye laq ix`e

;xrva `ly miqpxtznéðLnLì àlà eàøáð àG ,àGäåכלומר – ÇÂÄÀÀÆÈÀÇÀÅÄ
האדם, את לשמש אלא ועופות חיות נבראו éúàøáðשלא éðàåÇÂÄÄÀÅÄ

éðB÷ úà LnLì, בוראי את לעבוד –àHL ñðøtúàL ïéã Bðéà ÀÇÅÆÄÅÄÆÆÀÇÀÅÆ
øòöa?וחומר קל  אינו  כלום –éNòî éúBòøäL àlàעשיתי – ÀÇÇÆÈÆÂÅÄÇÂÇ

רעים, éúñðøtמעשים úà ézçt÷åשאפסיד לעצמי בזה וגרמתי  – ÀÄÇÀÄÆÇÀÈÈÄ
בצער. מתפרנס שהוא גורם אדם של חטאו  כלומר  פרנסתי, àaàÇÈאת

úà íãà ãnìé àG :àéøb àaà íeMî øîBà ïcéö Léà ïéøbËÀÈÄÇÀÈÅÄÇÈËÀÈÀÇÅÈÈÆ
ønç Bða,חמורים נוהג של אומנות –ìnb,גמלים נוהג –øtñ ÀÇÈÇÈÇÈ

אלא "ספר " גורסים אין  שבגמרא המשנה בנוסח –,"xcw" עושה היינו

או למכירה, למקום ממקום ומוליכן בקרון "xxw"קדירות נוהג –
,(oelbr)ïtñ,ספינות נוהג –ïúeðnàL ;éðåðçå äòBøכל של – ÇÈÆÀÆÀÈÄÆËÈÈ

íéèñìאלו , úeðnà,בדרכים שנמצאים אלו  וכל וגמל חמר שכן  – ËÈÄÀÄ
אחרים, של  ומגנים משדות ופירות עצים ליטול  מוליךdrexeדרכם

אחרים, בשדות לרעות צאנו את כגון ipeepgeפעמים באונאה, רגיל 
בחיטי וצרורות ביין מים עללהטיל הוא חשוד וכן בזה, וכיוצא ן,

BîMîהמשקולות. øîBà äãeäé éaø:גוריא אבא של –ïéønçä ÇÄÀÈÅÄÀÇÇÈÄ
חמורים, נוהגי  –íéòLø ïaø,אחרים משל  בדרכם שנוטלים מפני – ËÈÀÈÄ

אינם  רחוקות, בדרכים הולכים שאינם ומאחר לעיל , שבארנו  כמו 
מעשיהם, לתקן מתעוררים ואינם לנפשם נוהגיïéìnbäåחרדים – ÀÇÇÈÄ

íéøLkגמלים, ïaø חיות גדודי למקום למדברות, שפורשים מפני  – ËÈÀÅÄ
למקום לבם ומשברים לנפשם, הם ויראים ïéðtqäÇÇÈÄ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).וליסטים,

ספינות, נוהגי –íéãéñç ïaø מקום שהוא בים, הם שמפליגים – ËÈÂÄÄ
לבם  כך  ומתוך  הגמלים, מן יותר ברעדה הם ותמיד מרובות, סכנות

לשמים. ípäéâìנכנע íéàôBøaL áBèכראוי משתדל שאינו  – ÆÈÀÄÀÅÄÈ
רפואתו , ודרך  החולי  סיבת לפעמים יודע שאינו  או  רפואתו , במלאכת

לחולה מיתה וגורם בקי  עצמו  íéçahaL((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),ועושה øLkäåÀÇÈÅÆÇÇÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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÷ìîò ìL BôzL íéçahaL øLkäå.éàøBäð éaøøîBà:àlà éða úà ãnìî éðéàå íìBòaL úBiðnà ìk éðà çépî §©¨¥¤©©¨¦ª¨¤£¨¥©¦§©¥©¦©£¦¨ª¨¦¤¨¨§¥¦§©¥¤§¦¤¨
äøBz,äfä íìBòa døëOî ìëBà íãàL,àaä íìBòì úîi÷ ïøwäå.ïk ïðéà úBiðnà ìk øàLe;éãéì àa íãàLk ¨¤¨¨¥¦§¨¨¨¨©¤§©¤¤©¤¤¨¨©¨§¨¨ª¨¦¥¨¥§¤¨¨¨¦¥

éìç,äð÷æ éãéì Bà,ïéøeqé éãéì Bà,Bzëàìîa ÷Bñòì ìBëé Bðéàå,áòøa úî àeä éøä.ïk dðéà äøBzä ìáà;àlà Ÿ¦¦¥¦§¨¦¥¦¦§¥¨©£¦§©§£¥¥§¨¨£¨©¨¥¨¥¤¨
Búeøòða òø ìkî ezønLî,Búeð÷æa äå÷úå úéøçà Bì úðúBðå.øîBà àeä äî Búeøòða?"çë eôéìçé 'ä éB÷å" §©§©¦¨©§©£§¤¤©£¦§¦§¨§¦§§©£©¥§¥©£¦Ÿ©

(àì ,î äéòùé);øîBà àeä äî Búeð÷æa?"äáéNa ïeáeðé ãBò"(åè ,áö íéìäú);åéìò eðéáà íäøáàa øîBà àeä ïëå §¦§©¥§§¥¨§¥¥§©§¨¨¨¦¨¨
íBìMä:ï÷æ íäøáàå"..."ìka íäøáà-úà Cøa 'äå(à ,ãë úéùàøá);äøBzä ìk úà eðéáà íäøáà äNòL eðéöî ©¨§©§¨¨¨¥©¥©¤©§¨¨©Ÿ¨¦¤¨¨©§¨¨¨¦¤¨©¨

äðzð àHL ãò dlk,øîàpL(ä ,åë íù):"éúøBúå éúBwç éúBöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà á÷ò". ª¨©¤¦§¨¤¤¡©¥¤£¤¨©©§¨¨§Ÿ¦©¦§Ÿ¦§©§¦¦§©ª©§Ÿ¨
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‡íé÷éæð úBáà äòaøà:øòáääå äòánäå øBaäå øBMä.éøäk äòánä éøä àGå äòánä éøäk øBMä éøä àG ©§¨¨£§¦¦©§©§©©§¤§©¤§¥£¥©©£¥©©§¤§£¥©©§¤©£¥

:äé÷ð úåðîåà åðá úà ãîìì íãà áééçù .ïéèéçá úåøåøöå ,ïééá íéî ìéèäì

` n w ` a a z k q n
``̀̀̀.oiwifp zea` drax`:úåáà åäì éø÷ ,úåãìåú åäééðéî ãç ìëì àëéàã íåùî.xeydäëåìä êøã íéìâøá ú÷æî äîäáäù äî åðééäã ,ìâøä àåä

áéúëãë(áë úåîù)øîåà àåä ïëå ìâøä äæ çìùå àéðúå .äøéòá úà çìùå(áì äéòùé)êøã äôåâá ä÷éæäùë àéä ìâøã äãìåúå .øåîçäå øåùä ìâø éçìùî
éìùá åà .ïúøáùå ïúøøâå äøòùá íéìë å÷áãðù äëåìä êøã äøòùá åà ,äëåìä:äøàåöáù âåæá åà .äéìòù ïéôåöøîáå úåçúîàáù éåàùî àåäå ,äéìòù ó

.xeadeáéúëã .íéçôè 'éî úåçô àåä íà ÷æåä åà ,íéçôè äøùò ÷åîò øåáä íà úîå øåîç åà øåù äîù ìôðå íéáøä úåùøá øåá çúåôä(àë úåîù)
:å÷éæäå ø"äøá åçðù øçàì åòéðå åçéë ïåâë ,øåáã äãìåúå .'åâå øåá ùéà çúôé éë.drandeáéúëãë åøéáç äãùá åúîäá äìëàù ,ïùä äæ(áë íù)øòéáå

åéðåôöî åòáð ïåùìî ,äìåâî íéîòô äñåëî íéîòô àåäù éðôî äòáî ïùä àø÷ðå .øçà äãùá(à äéãáåò),àéä ïùã äãìåúå .éäåøîèî ïééìâà ïðéîâøúîã

`xephxa yexit

÷ìîò ìL BôzL הוא ואכזרי רע, מזגו בהמות שבשוחטי הכשר  – ËÈÆÂÈÅ
טובטובטובטוב").").").").כעמלק יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות éðà((((עייןעייןעייןעיין çépî :øîBà éàøBäð éaøÇÄÀÇÅÇÄÇÂÄ

íãàL ,äøBz àlà éða úà ãnìî éðéàå íìBòaL úBiðnà ìkÈËÈÄÆÈÈÀÅÄÀÇÅÆÀÄÆÈÈÆÈÈ
øàLe .àaä íìBòì úîi÷ ïøwäå ,äfä íìBòa døëOî ìëBàÅÄÀÈÈÈÈÇÆÀÇÆÆÇÆÆÈÈÇÈÀÈ

ïk ïðéà úBiðnà ìk;שבשעתה שכרה אלא בה אין אומנות שכל  – ÈËÈÄÅÈÅ
ïéøeqé éãéì Bà ,äð÷æ éãéì Bà ,éìç éãéì àa íãàLk– ÀÆÈÈÈÄÅÙÄÄÅÄÀÈÄÅÄÄ

וכעס, דאגה כגון הנפש, יסורי  Bzëàìîaהיינו  ÷Bñòì ìBëé BðéàåÀÅÈÇÂÄÀÇÀ
יסוריו, או  זקנתו חוליו, מחמת –áòøa úî àeä éøä לו שאין  – ÂÅÅÀÈÈ

להתקיים. ìkîממה ezønLî àlà ;ïk dðéà äøBzä ìáàÂÈÇÈÅÈÅÆÈÀÇÀÇÄÈ
Búeð÷æa äå÷úå úéøçà Bì úðúBðå ,Búeøòða òø כשהוא שאף – ÇÀÇÂÀÆÆÇÂÄÀÄÀÈÀÄÀ

משכר אוכל הוא הרי בה, לעסוק יכול ואינו  יסורים או  זקנה לידי  בא

בנערותו. בה øîBàיגיעתו àeä äî Búeøòða? אומר הכתוב מה – ÀÇÂÇÅ
ãBò" ?øîBà àeä äî Búeð÷æa ;"çë eôéìçé 'ä éB÷å"ÀÅÇÂÄÙÇÀÄÀÇÅ

äáéNa ïeáeðéומפרש יהיו ", ורעננים צמח רש רש רש רש """"יייי::::דשנים יצמחו  ÀÀÅÈ
יהיו . ורעננים דשנים שיבתן  לעת שכרן øîBàויתייחד  àeä ïëåÀÅÅ

Cøa 'äå ...ï÷æ íäøáàå" :íBìMä åéìò eðéáà íäøáàaÀÇÀÈÈÈÄÈÈÇÈÀÇÀÈÈÈÅÇÅÇ
"ìka íäøáà-úà שכן תורתו, בזכות ה' ברכו בזקנותו שאף – ÆÇÀÈÈÇÙ

äNòL eðéöî(שקיים)dlk äøBzä ìk úà eðéáà íäøáà ÈÄÆÈÈÇÀÈÈÈÄÆÈÇÈËÈ
äðzð àHL ãò,לישראל שניתנה קודם –á÷ò" :øîàpL ÇÆÄÀÈÆÆÁÇÅÆ

éúBwç éúBöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLàÂÆÈÇÇÀÈÈÀÙÄÇÄÀÙÄÀÇÀÄÄÀÇËÇ
"éúøBúå. בזקנותו ה' ברכו  ולפיכך  – ÀÙÈ

i p y m e i
à î ÷ à á á ú ë ñ î

א ה נ ש מ ר ו א ב
קרן, – בתורה המפורשים העיקריים הנזק שסוגי  למסכתנו, בפתיחה הזכרנו כבר 

משנתנו אבל נזיקין". "אבות נקראים – בגופו  המזיק ואדם אש, בור, רגל , שן,

xradde.מונה drande xeade xeyd :"oiwifp zea` drax`" שניים אלה ארבעה מתוך 

מחלוקת: כל  עליהם ואין ברורים, שאר a.הבור ;`.הם אבל האש . היינו ההבער ,
– ±השניים drande xeydבפירוש בגמרא ושמואל  רב נחלקו מכאן ברורים. אינם

כמו בתורה, המפורשים הנזיקים סוגי כל את המשנה מונה רב, לדעת משנתנו.
שכן  למסכתנו, בפתיחה השור ,"xey",שהבאנו  נזקי  כל  כולל במשנתנו, האמור

ורגל, שן קרן , שמואלdran"e"היינו אבל חברו . ממון  בגופו המזיק אדם פירושו :
מתחילתם, מועדים שהם ממון, נזקי  סוגי  ארבעה אלא מונה המשנה שאין סובר 
(עובדיה  מצפוניו " "נבעו מלשון  "שן", זה ו "מבעה" בלבד, רגל פירושו  ו "שור"
אין שאמנם שמואל , לדעת נמצא מכוסה. ופעמים מגולה פעמים השן  כי ו ), א,
מפרשים  בירושלמי ואש. בור  שן, רגל, נזיקין: אבות ארבעה אלא מונה המשנה
שמשנתנו הירושלמי  לפי  ונמצא ורגל , שן  כולל  ו"מבעה" קרן, פירושו  ש "שור"
כמו בגמרא, שמואל כדעת המשנה את נבאר אנחנו  ברם, ממון. נזקי  כל כוללת

אחרים. ומפרשים והברטנורא הרמב"ם שפירשוה

íé÷éæð úBáà äòaøàהנזיקים סוגי –(miwfpd e` miwifnd epiid) ÇÀÈÈÂÀÄÄ
הם: ארבעה בתורה המפורשים ממון  נזקי  של  –øBMäהעיקריים Ç

שנאמרeilbxaשהזיק כמו הילוכו , דדדד):):):):((((שמ שמ שמ שמ דרך  כב כב כב כב ,,,, את ות ות ות ות  "ושלח

שהזיקה  היינו הרגל, זה "ושלח" בגמרא: בברייתא ודרשו בעירה",
שכתוב כמו הרגל , דריסת ידי על חברו בשדה לבלבלבלב,,,,הבהמה ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 

והחמור ";ככככ):):):): השור רגל  ברשות øBaäå"משלחי  אדם שפתח – ÀÇ
בתורה כמפורש חמור , או  שור  שמה ונפל  לגלגלגלג),),),),הרבים, כא כא כא כא ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

ה); (ה, להלן מבוארים דיניו שאכלה äòánäåופרטי  השן , זה – ÀÇÇÀÆ
שנאמר  כמו  אחר, בשדה דדדד):):):):בהמתו כבכבכבכב,,,, אחר";((((שמותשמותשמותשמות בשדה "ובער 

øòáääåשנאמר כמו  והזיקה, ויצאה ברשותו אש שהבעיר ((((שמות שמות שמות שמות – ÀÇÆÀÅ
ה ה ה ה ):):):): וכו '.כבכבכבכב,,,, גדיש " ונאכל  קוצים ומצאה אש תצא éøä"כי àGÂÅ

äòánä éøäk øBMä צריכה היתה שהתורה ללמד , באה משנתנו – ÇÇÂÅÇÇÀÆ
באפיים  מזה זה הם ששונים לפי  הללו , הנזיקים סוגי  כל את לכתוב

שכן חברו ; מן אחד נזק ללמוד אפשר ואי  xeydובתכונתם, ixd `l
drand ixdk חיוב על  ללמד  יכול הרגל  בנזקי  החיוב אין כלומר –

מצוי ; היזקה שהרגל  בשן , שאינה ברגל  תכונה שיש לפי השן , בנזקי 

מצוי, היזקה אין  השן øBMäואילו  éøäk äòánä éøä àGå ואין– ÀÂÅÇÇÀÆÇÂÅÇ
שבנזקי ברגל , שאינה בשן תכונה שיש לפי הרגל , על  ללמד  יכולה השן 

izdw - zex`ean zeipyn
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øBMä;íéiç çeø ïäa LiL ,äæå äæ àGå,íéiç çeø da ïéàL Làä éøäk;äæå äæ àGå,÷éfäìe Cìéì ïkøcL, ©§¤¨¤¤¥¨¤©©¦©£¥¨¥¤¥¨©©¦§¤¨¤¤©§¨¥¥§©¦
÷éfäìe Cìéì Bkøc ïéàL øBaä éøäk.ïäaL äåMä ãvä:éìò ïúøéîLe ÷éfäì ïkøcLE,÷éfäLëe–÷éfnä áç ©£¥©¤¥©§¥¥§©¦©©©¨¤¤¨¤¤©§¨§©¦§¦¨¨¨¤§¤¦¦¨©©¦

ìõøàä áèéîa ÷æð éîeìLz ílL. §©¥©§¥¤¤§¥©¨¨¤
·BúøéîLa ézáçL ìk,B÷æð úà ézøLëä.B÷æð úö÷îa ézøLëä,B÷æð ìk øLëäk ïéîeìLúa ézáç.íéñëð ¨¤©§¦¦§¦¨¦§©§¦¤¦§¦§©§¦§¦§¨¦§©§¦§©§¦§¤§¥¨¦§§¨¦

:äúàðäì ïäá äëëçúðùë úåøéô äôðè åà ,ìúåëä úà äøáùå úåëëçúîù úåîäáä êøãë äúàðäì ìúåëá äëëçúðùë.xraddeä÷éæäå äàöéù ä÷éìãä åæ
áéúëãë(áë úåîù)àéîåã ,å÷éæäå äéåöî çåøá åìôðå åââ ùàøá ïçéðäù åàùîå åðéëñå åðáà ,ùàã äãìåúå .äãùä åà äî÷ä åà ùéãâ ìëàðå 'åâå ùà àöú éë

íìù ÷æð ïéîìùîù øîåìë ïúìçúî íéãòåî íäù ïé÷éæðá àìà éøééî àìã íåùî ,ïé÷éæð úåáà ììëá ïø÷ ïãéã àðú áéùç àìã àäå .äëéìåî çåøäù ùàã
ãòåî êë øçàå ïéîúá ìáà ,ïúìçúî:éøééî à÷ àì íé.drand ixdk xeyd ixd `lìâø àðéîà äåäã .äéðéî äòáî ÷éôð àì øåù àðîçø áúë éà ,øîåìë

ä÷éæäì äàðä ïéàã ìâø ,áééç ä÷éæäì äàðä ùéã ïù àðéîà äåä ,ïù àðîçø áúë éàå .àðîçø äéáééç àì éåöî ä÷éæä ïéàã ïù ,àðîçø äéáééç éåöî ä÷éæäã
çåø äá ïéàù ùà ìáà ,áééç ,íééç éìòá çëî íéàáù ,øîåìë íééç çåø ïäá ùéù ìâøå ïù àðéîà äåä ,ùà áúë àìå ìâøå ïù àðîçø áúë éàå .áééç åðéà
.äéìò áééçì àì ÷éæäìå êìéì åëøã ïéàù øåá ìáà ,÷éæäìå êìéì ïëøãù éáééçì éðä àðéîà äåä ,øåá àðîçø áúë àìå ïúùìù åáúëð íàå .áééçì àì íééç
àìà ïìåë åëøöåä àìå .÷éæäì ïëøãù ïäáù äåùä ãöäá ,ïø÷î ãáì ,øàù åäìåë åúà êðäî ãçå øåá áúë éàã ,÷éñî àøîâáå .åäìåë åëéøèöéà éëä íåùî
áéúëã íéìëå íãà àø÷ äéá øèô øåá .ùàå øåáá ïë ïéàù äî ,íéáøä úåùøá íéøåèô ìâøå ïù .äæá ïéàù äî äæá ùéù ,ïäéúåëìäá íé÷åìç ïäù éðôî

(àë úåîù)íéãâá åéä íàù ,ïåîèä úà åá øèô ùà .íé÷éæð úåáà øàùá ïë ïéàù äî ,íéìë àìå øåîç ,íãà àìå øåù ïðéùøãã ,øåîç åà øåù äîù ìôðå
áéúëã ,øéòáîä øåèô ùéãâá íéðåîè(áë íù):ïåîèä úà øèô àì íé÷éæð úåáà øàùáå .éåìâá ìë óà éåìâá äî÷ äî äî÷ä åàoday deyd cvd.'åëå

:÷éæäù ÷æðä éîåìùú íìùì ÷éæîä áééçúð ÷éæä íàù ,êéìò åúøéîùå ÷éæäì åëøãù ìë àéáà éðà óà.ux`d ahina,íäáù çáåùîä ïî ,åéñëðáù úéãéòî
áéúëã .å÷æð éîåìùúá ò÷ø÷ åì ïúéì àá íà(íù)ïáãæî àì éàã ,àåä áèéî éìéî ìë ì"éé÷ ïéìèìèî åì ïúéì àá íà ìáà .íìùé åîøë áèéîå åäãù áèéî

äéì úéì éàå ,éæåæ ïúéîì äéì ïðéáééçî éæåæ äéì úéà éà áåç ìòáì ìáà .ïé÷æðì éìéî éðäå .ïéáåñ åìéôàå éòáã éàî ìë äéì áéäéå ,éúéøçà àúîá ïáãæî àëä
ïðéáééçîå ,éæåæ àìà äéøâàá äéì áéäé éöî àì øéëùîì éæåæ äéì úéì åìéôà ,øéëùå .úéðåðéáá äéì áéäé àòøà äéì éáâî éàå ,éòáã éàî éìèìèî äéì áéäé éæåæ

:äéì áéäéå éæåæ çëùîã ãò äéñëðî éðåáæì äéì
aaaaezxinya izagy lk:åøîùì éúáééçúðù øáã ìë .'åëå.ewfp z` izxykdéðàå ,÷æéä åúåà éúðîæå éúøùëäù àåä éðà ,÷éæäå éåàøë åéúøîù àì íà

:åì éåàøë åøîù àì éøäå åøåù úøéîù ìèåî äéä åéìòù ,áééç ïè÷å äèåù ùøçì åøåù øñåîä ïåâë .åéìò áééçewfp zvwna izxykdéúð÷ú íàå .'åëå
,äøùòì åîéìùäå øçà àáå ø"äøá äòùú øåá øôåçä ïåâë .åìåë åéúðîæ åìéàë åéìò éúáééçúð ,åìåë úà éúð÷úå éúðîæ àìù éô ìò óà ÷æðä úö÷î éúðîæå

:äúéî àëéì äòùúáã ïåéë ,÷æðä ìë äùò åìéàë ,÷æðä úö÷î àìà ï÷ú àìù ô"òà .áééç ïåøçàä ,úîå øåîç åà øåù äîù ìôðå.dlirn mda oi`y miqkp
áéúëã ,íìùì áééç éðéà ùã÷ä ìù íéñëð éú÷æä íàù .ùã÷ä ïðéàù íéñëð ïåâë .äìéòî íäá ïéàù íéñëð ìò ,éú÷æä íà íìùì áééç éðà íéñëð äæéà ìòå

`xephxa yexit

להזיקה; הנאה אין  ברגל  ואילו  להזיקה, הנאה יש äæåהשן äæ àGåÀÆÈÆ
ושן, רגל –íéiç çeø ïäa LiLבעלי מכוח באים שנזקיהם – ÆÅÈÆÇÇÄ

בעליהם  את מחייבת התורה זו תכונתם שמשום לומר ואפשר חיים,
הנזק, íéiçבתשלומי çeø da ïéàL Làä éøäk לא ואילו  – ÇÂÅÈÅÆÅÈÇÇÄ

ורגל ; משן אותה לומדים היינו  לא בתורה, כתובה äæהיתה àGåÀÆ
äæå וה הרגל  הרי  ולא והאש ,– éfäìe÷שן Cìéì ïkøcL שהם – ÈÆÆÇÀÈÅÅÀÇÄ

והזיקו , שמרם, וכשלא יפה, לשמרם צריך  ולכן  המהלכים, מזיקים
נזקיהם, לשלם חייב éfäìe÷הריהו Cìéì Bkøc ïéàL øBaä éøäkÇÂÅÇÆÅÇÀÅÅÀÇÄ

היינו  לא בור , כותבת התורה היתה לא ואילו  במקומו, קבוע שהבור  –
לפיכך שונות, ותכונותיהם והואיל  הנזיקים; משאר  בור  נזקי לומדים

בעליהם  שבכולם ללמד הנזיקים, אבות ארבעת כל  בתורה נכתבו
השווה, הצד בדרך הנזקים שאר על  למדים ומהם נזקיהם, על חייבים

ïäaLשכן äåMä ãvä שווים הנזיקים אבות ארבעת שבו הדבר  – ÇÇÇÈÆÆÈÆ
לזה, Eéìòזה ïúøéîLe ÷éfäì ïkøcL וחובה להזיק, שרגילים – ÆÇÀÈÀÇÄÀÄÈÈÈÆ

יזיקו , שלא לשמרם הבעלים שדרכם éfäLëe÷על  הדברים מן אחד  – ÀÆÄÄ
חייב,áçלהזיק, –÷éfnä,שהזיק הדבר  בעל  –éîeìLz ílLì ÈÇÇÄÀÇÅÇÀÅ

õøàä áèéîa ÷æð לו נותן הריהו  לניזק, קרקע לשלם בא אם – ÆÆÀÅÇÈÈÆ
ומיטב  שדהו  "מיטב ורגל : שן בנזקי שנאמר שבקרקעותיו, העידית מן

לו  משלם אם ברם, הנזקים. שאר  על גם למדים ומהם ישלם", כרמו
מיטב  המיטלטל דבר שכל שרוצה, מה לו נותן הריהו במיטלטלים,

אחר. למקום מוליכו  זה במקום עליו קופצים אין  שאם הוא,

אבות  משאר  ואחד  בור אלא לכתוב צריכה היתה לא שהתורה מסיקים, בגמרא
נכתבו ולא לקרן . מחוץ הנזיקים אבות יתר ללמוד היה אפשר ומהם הנזיקים,
הרבים, ברשות פטורים ורגל שן  בהלכותיהם: חלוקים שהם מפני  אלא כולם

ו חמור ", או  שור שמה "ונפל  נאמר: בבור  ואש; בבור  כן שאין דרשו:מה
פטור באש נזיקים; אבות בשאר כן שאין מה כלים, ולא חמור  אדם, ולא שור
(כב, באש שנאמר  המבעיר, פטור  בגדיש, טמונים בגדים היו שאם הטמון, על 

dnwd",ה): e` yicb lk`pe"בשאר ואילו  בגלוי , כל אף בגלוי קמה מה ודרשו:
הטמון. על  פטורים אין הנזיקים אבות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הנזיקים: כללי ללמד משנתנו  באה הנזיקים, אבות הקודמת במשנה שנימנו  לאחר 

פטור , אלו ועל  חייב הוא שהזיק נכסים אילו על ממונו, נזקי על  אדם חייב מתי 

חייב. הוא שהזיק מקום ובאיזה

BúøéîLa ézáçL ìk,יזיק שלא לשמרו שנתחייבתי  דבר  כל  – ÈÆÇÀÄÄÀÄÈ
B÷æð úà ézøLëäשהכשרתי הוא אני  והזיק, כראוי שמרתיו  לא אם – ÄÀÇÀÄÆÄÀ

המוסר כגון  מבואר, בגמרא בברייתא עליו. חייב ואני  הנזק, את והכנתי
והבור השור בעל שחייב והזיקו , וקטן  שוטה לחרש  בור  או שור 

בגמרא ומפרשים diwfg),לשלם; mya yiwl yix zrcl)שמדובר

ואף  כראוי, מכוסה שהיה ובבור כראוי  קשור שהיה בשור בברייתא
לקלקל עלולים וקטן שוטה שחרש  לפי חייבים, הבעלים כן  פי על 

מן  הכיסוי את להוריד או  הקשר מן  השור את ולהתיר  השמירה את
אחרת אחרת אחרת אחרת ).).).).הבור בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש רשרשרשרש""""יייי ועייןועייןועייןועיין בגמרא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; אחרת דעה ויש 

(opgei iax zrc),השמירה את מקלקלים אינם וקטן שוטה חרש שאמנם
בשור בברייתא שמדובר  אלא בשמירתם, קצת הם מועילים ולהיפך

שמירתם  על  שסמך וכיון מכוסה, היה שלא ובבור קשור  היה שלא
מספקת. שמירה שאינה לפי  חייב, הריהו וקטן , שוטה חרש  של

B÷æð úö÷îa ézøLëä כגון הנזק, מקצת אלא הכנתי  לא אם – ÄÀÇÀÄÀÄÀÈÄÀ
טפחים, תשעה אלא עמוק היה שלא הרבים, ברשות פתוח בור שהיה

עומקו  את השלמתי  ואני לתוכו, הנופל  את להמית כדי בו  שאין
כדי בו שיש  העומק כמידת טפחים, שורלעשרה שמה ונפל  להמית,

אחד , טפח אלא בו חפרתי שלא פי על  אף ומת, חמור ézáçÇÀÄאו 
ïéîeìLúa,הנזק בתשלומי  נתחייבתי  –B÷æð ìk øLëäk כאילו – ÀÇÀÄÀÆÀÅÈÄÀ

כולו. הבור  את כריתי  כאילו  היינו  הנזק, כל  את והכנתי o`knהכשרתי
:mewn dfi`ae aiig wifnd wifdy miqkp el` lr ,cnll dpynd d`a jli`e

äìéòî íäa ïéàL íéñëð אלא בתשלומים חייב המזיק אין – ÀÈÄÆÅÈÆÀÄÈ
הזיק  אם אבל הדיוט, נכסי היינו  מעילה, בהם שאין  נכסים כשהזיק
מלשלם, פטור  הריהו מעילה, קרבן חייב מהם שהנהנה הקדש, נכסי 

בקרן לה לה לה לה ):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, רעהו",((((שמות שמות שמות שמות  שור  את איש  שור  יגוף "וכי 

izdw - zex`ean zeipyn
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÷ìîò ìL BôzL íéçahaL øLkäå.éàøBäð éaøøîBà:àlà éða úà ãnìî éðéàå íìBòaL úBiðnà ìk éðà çépî §©¨¥¤©©¨¦ª¨¤£¨¥©¦§©¥©¦©£¦¨ª¨¦¤¨¨§¥¦§©¥¤§¦¤¨
äøBz,äfä íìBòa døëOî ìëBà íãàL,àaä íìBòì úîi÷ ïøwäå.ïk ïðéà úBiðnà ìk øàLe;éãéì àa íãàLk ¨¤¨¨¥¦§¨¨¨¨©¤§©¤¤©¤¤¨¨©¨§¨¨ª¨¦¥¨¥§¤¨¨¨¦¥

éìç,äð÷æ éãéì Bà,ïéøeqé éãéì Bà,Bzëàìîa ÷Bñòì ìBëé Bðéàå,áòøa úî àeä éøä.ïk dðéà äøBzä ìáà;àlà Ÿ¦¦¥¦§¨¦¥¦¦§¥¨©£¦§©§£¥¥§¨¨£¨©¨¥¨¥¤¨
Búeøòða òø ìkî ezønLî,Búeð÷æa äå÷úå úéøçà Bì úðúBðå.øîBà àeä äî Búeøòða?"çë eôéìçé 'ä éB÷å" §©§©¦¨©§©£§¤¤©£¦§¦§¨§¦§§©£©¥§¥©£¦Ÿ©

(àì ,î äéòùé);øîBà àeä äî Búeð÷æa?"äáéNa ïeáeðé ãBò"(åè ,áö íéìäú);åéìò eðéáà íäøáàa øîBà àeä ïëå §¦§©¥§§¥¨§¥¥§©§¨¨¨¦¨¨
íBìMä:ï÷æ íäøáàå"..."ìka íäøáà-úà Cøa 'äå(à ,ãë úéùàøá);äøBzä ìk úà eðéáà íäøáà äNòL eðéöî ©¨§©§¨¨¨¥©¥©¤©§¨¨©Ÿ¨¦¤¨¨©§¨¨¨¦¤¨©¨

äðzð àHL ãò dlk,øîàpL(ä ,åë íù):"éúøBúå éúBwç éúBöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLà á÷ò". ª¨©¤¦§¨¤¤¡©¥¤£¤¨©©§¨¨§Ÿ¦©¦§Ÿ¦§©§¦¦§©ª©§Ÿ¨
Ô È ˘ Â „ È ˜ ˙ Î Ò Ó ˜ È Ï Ò
Ì È ˘  ¯ „ Ò Í Ï Ú Ô ¯ „ ‰
` n w ` a a z k q n
Ô Â ˘ ‡ ¯ ˜ ¯ Ù

‡íé÷éæð úBáà äòaøà:øòáääå äòánäå øBaäå øBMä.éøäk äòánä éøä àGå äòánä éøäk øBMä éøä àG ©§¨¨£§¦¦©§©§©©§¤§©¤§¥£¥©©£¥©©§¤§£¥©©§¤©£¥

:äé÷ð úåðîåà åðá úà ãîìì íãà áééçù .ïéèéçá úåøåøöå ,ïééá íéî ìéèäì

` n w ` a a z k q n
``̀̀̀.oiwifp zea` drax`:úåáà åäì éø÷ ,úåãìåú åäééðéî ãç ìëì àëéàã íåùî.xeydäëåìä êøã íéìâøá ú÷æî äîäáäù äî åðééäã ,ìâøä àåä

áéúëãë(áë úåîù)øîåà àåä ïëå ìâøä äæ çìùå àéðúå .äøéòá úà çìùå(áì äéòùé)êøã äôåâá ä÷éæäùë àéä ìâøã äãìåúå .øåîçäå øåùä ìâø éçìùî
éìùá åà .ïúøáùå ïúøøâå äøòùá íéìë å÷áãðù äëåìä êøã äøòùá åà ,äëåìä:äøàåöáù âåæá åà .äéìòù ïéôåöøîáå úåçúîàáù éåàùî àåäå ,äéìòù ó

.xeadeáéúëã .íéçôè 'éî úåçô àåä íà ÷æåä åà ,íéçôè äøùò ÷åîò øåáä íà úîå øåîç åà øåù äîù ìôðå íéáøä úåùøá øåá çúåôä(àë úåîù)
:å÷éæäå ø"äøá åçðù øçàì åòéðå åçéë ïåâë ,øåáã äãìåúå .'åâå øåá ùéà çúôé éë.drandeáéúëãë åøéáç äãùá åúîäá äìëàù ,ïùä äæ(áë íù)øòéáå

åéðåôöî åòáð ïåùìî ,äìåâî íéîòô äñåëî íéîòô àåäù éðôî äòáî ïùä àø÷ðå .øçà äãùá(à äéãáåò),àéä ïùã äãìåúå .éäåøîèî ïééìâà ïðéîâøúîã

`xephxa yexit

÷ìîò ìL BôzL הוא ואכזרי רע, מזגו בהמות שבשוחטי הכשר  – ËÈÆÂÈÅ
טובטובטובטוב").").").").כעמלק יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות éðà((((עייןעייןעייןעיין çépî :øîBà éàøBäð éaøÇÄÀÇÅÇÄÇÂÄ

íãàL ,äøBz àlà éða úà ãnìî éðéàå íìBòaL úBiðnà ìkÈËÈÄÆÈÈÀÅÄÀÇÅÆÀÄÆÈÈÆÈÈ
øàLe .àaä íìBòì úîi÷ ïøwäå ,äfä íìBòa døëOî ìëBàÅÄÀÈÈÈÈÇÆÀÇÆÆÇÆÆÈÈÇÈÀÈ

ïk ïðéà úBiðnà ìk;שבשעתה שכרה אלא בה אין אומנות שכל  – ÈËÈÄÅÈÅ
ïéøeqé éãéì Bà ,äð÷æ éãéì Bà ,éìç éãéì àa íãàLk– ÀÆÈÈÈÄÅÙÄÄÅÄÀÈÄÅÄÄ

וכעס, דאגה כגון הנפש, יסורי  Bzëàìîaהיינו  ÷Bñòì ìBëé BðéàåÀÅÈÇÂÄÀÇÀ
יסוריו, או  זקנתו חוליו, מחמת –áòøa úî àeä éøä לו שאין  – ÂÅÅÀÈÈ

להתקיים. ìkîממה ezønLî àlà ;ïk dðéà äøBzä ìáàÂÈÇÈÅÈÅÆÈÀÇÀÇÄÈ
Búeð÷æa äå÷úå úéøçà Bì úðúBðå ,Búeøòða òø כשהוא שאף – ÇÀÇÂÀÆÆÇÂÄÀÄÀÈÀÄÀ

משכר אוכל הוא הרי בה, לעסוק יכול ואינו  יסורים או  זקנה לידי  בא

בנערותו. בה øîBàיגיעתו àeä äî Búeøòða? אומר הכתוב מה – ÀÇÂÇÅ
ãBò" ?øîBà àeä äî Búeð÷æa ;"çë eôéìçé 'ä éB÷å"ÀÅÇÂÄÙÇÀÄÀÇÅ

äáéNa ïeáeðéומפרש יהיו ", ורעננים צמח רש רש רש רש """"יייי::::דשנים יצמחו  ÀÀÅÈ
יהיו . ורעננים דשנים שיבתן  לעת שכרן øîBàויתייחד  àeä ïëåÀÅÅ

Cøa 'äå ...ï÷æ íäøáàå" :íBìMä åéìò eðéáà íäøáàaÀÇÀÈÈÈÄÈÈÇÈÀÇÀÈÈÈÅÇÅÇ
"ìka íäøáà-úà שכן תורתו, בזכות ה' ברכו בזקנותו שאף – ÆÇÀÈÈÇÙ

äNòL eðéöî(שקיים)dlk äøBzä ìk úà eðéáà íäøáà ÈÄÆÈÈÇÀÈÈÈÄÆÈÇÈËÈ
äðzð àHL ãò,לישראל שניתנה קודם –á÷ò" :øîàpL ÇÆÄÀÈÆÆÁÇÅÆ

éúBwç éúBöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL-øLàÂÆÈÇÇÀÈÈÀÙÄÇÄÀÙÄÀÇÀÄÄÀÇËÇ
"éúøBúå. בזקנותו ה' ברכו  ולפיכך  – ÀÙÈ
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קרן, – בתורה המפורשים העיקריים הנזק שסוגי  למסכתנו, בפתיחה הזכרנו כבר 

משנתנו אבל נזיקין". "אבות נקראים – בגופו  המזיק ואדם אש, בור, רגל , שן,

xradde.מונה drande xeade xeyd :"oiwifp zea` drax`" שניים אלה ארבעה מתוך 

מחלוקת: כל  עליהם ואין ברורים, שאר a.הבור ;`.הם אבל האש . היינו ההבער ,
– ±השניים drande xeydבפירוש בגמרא ושמואל  רב נחלקו מכאן ברורים. אינם

כמו בתורה, המפורשים הנזיקים סוגי כל את המשנה מונה רב, לדעת משנתנו.
שכן  למסכתנו, בפתיחה השור ,"xey",שהבאנו  נזקי  כל  כולל במשנתנו, האמור

ורגל, שן קרן , שמואלdran"e"היינו אבל חברו . ממון  בגופו המזיק אדם פירושו :
מתחילתם, מועדים שהם ממון, נזקי  סוגי  ארבעה אלא מונה המשנה שאין סובר 
(עובדיה  מצפוניו " "נבעו מלשון  "שן", זה ו "מבעה" בלבד, רגל פירושו  ו "שור"
אין שאמנם שמואל , לדעת נמצא מכוסה. ופעמים מגולה פעמים השן  כי ו ), א,
מפרשים  בירושלמי ואש. בור  שן, רגל, נזיקין: אבות ארבעה אלא מונה המשנה
שמשנתנו הירושלמי  לפי  ונמצא ורגל , שן  כולל  ו"מבעה" קרן, פירושו  ש "שור"
כמו בגמרא, שמואל כדעת המשנה את נבאר אנחנו  ברם, ממון. נזקי  כל כוללת

אחרים. ומפרשים והברטנורא הרמב"ם שפירשוה

íé÷éæð úBáà äòaøàהנזיקים סוגי –(miwfpd e` miwifnd epiid) ÇÀÈÈÂÀÄÄ
הם: ארבעה בתורה המפורשים ממון  נזקי  של  –øBMäהעיקריים Ç

שנאמרeilbxaשהזיק כמו הילוכו , דדדד):):):):((((שמ שמ שמ שמ דרך  כב כב כב כב ,,,, את ות ות ות ות  "ושלח

שהזיקה  היינו הרגל, זה "ושלח" בגמרא: בברייתא ודרשו בעירה",
שכתוב כמו הרגל , דריסת ידי על חברו בשדה לבלבלבלב,,,,הבהמה ((((ישעיה ישעיה ישעיה ישעיה 

והחמור ";ככככ):):):): השור רגל  ברשות øBaäå"משלחי  אדם שפתח – ÀÇ
בתורה כמפורש חמור , או  שור  שמה ונפל  לגלגלגלג),),),),הרבים, כא כא כא כא ,,,, ((((שמות שמות שמות שמות 

ה); (ה, להלן מבוארים דיניו שאכלה äòánäåופרטי  השן , זה – ÀÇÇÀÆ
שנאמר  כמו  אחר, בשדה דדדד):):):):בהמתו כבכבכבכב,,,, אחר";((((שמותשמותשמותשמות בשדה "ובער 

øòáääåשנאמר כמו  והזיקה, ויצאה ברשותו אש שהבעיר ((((שמות שמות שמות שמות – ÀÇÆÀÅ
ה ה ה ה ):):):): וכו '.כבכבכבכב,,,, גדיש " ונאכל  קוצים ומצאה אש תצא éøä"כי àGÂÅ

äòánä éøäk øBMä צריכה היתה שהתורה ללמד , באה משנתנו – ÇÇÂÅÇÇÀÆ
באפיים  מזה זה הם ששונים לפי  הללו , הנזיקים סוגי  כל את לכתוב

שכן חברו ; מן אחד נזק ללמוד אפשר ואי  xeydובתכונתם, ixd `l
drand ixdk חיוב על  ללמד  יכול הרגל  בנזקי  החיוב אין כלומר –

מצוי ; היזקה שהרגל  בשן , שאינה ברגל  תכונה שיש לפי השן , בנזקי 

מצוי, היזקה אין  השן øBMäואילו  éøäk äòánä éøä àGå ואין– ÀÂÅÇÇÀÆÇÂÅÇ
שבנזקי ברגל , שאינה בשן תכונה שיש לפי הרגל , על  ללמד  יכולה השן 

izdw - zex`ean zeipyn
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øBMä;íéiç çeø ïäa LiL ,äæå äæ àGå,íéiç çeø da ïéàL Làä éøäk;äæå äæ àGå,÷éfäìe Cìéì ïkøcL, ©§¤¨¤¤¥¨¤©©¦©£¥¨¥¤¥¨©©¦§¤¨¤¤©§¨¥¥§©¦
÷éfäìe Cìéì Bkøc ïéàL øBaä éøäk.ïäaL äåMä ãvä:éìò ïúøéîLe ÷éfäì ïkøcLE,÷éfäLëe–÷éfnä áç ©£¥©¤¥©§¥¥§©¦©©©¨¤¤¨¤¤©§¨§©¦§¦¨¨¨¤§¤¦¦¨©©¦

ìõøàä áèéîa ÷æð éîeìLz ílL. §©¥©§¥¤¤§¥©¨¨¤
·BúøéîLa ézáçL ìk,B÷æð úà ézøLëä.B÷æð úö÷îa ézøLëä,B÷æð ìk øLëäk ïéîeìLúa ézáç.íéñëð ¨¤©§¦¦§¦¨¦§©§¦¤¦§¦§©§¦§¦§¨¦§©§¦§©§¦§¤§¥¨¦§§¨¦

:äúàðäì ïäá äëëçúðùë úåøéô äôðè åà ,ìúåëä úà äøáùå úåëëçúîù úåîäáä êøãë äúàðäì ìúåëá äëëçúðùë.xraddeä÷éæäå äàöéù ä÷éìãä åæ
áéúëãë(áë úåîù)àéîåã ,å÷éæäå äéåöî çåøá åìôðå åââ ùàøá ïçéðäù åàùîå åðéëñå åðáà ,ùàã äãìåúå .äãùä åà äî÷ä åà ùéãâ ìëàðå 'åâå ùà àöú éë

íìù ÷æð ïéîìùîù øîåìë ïúìçúî íéãòåî íäù ïé÷éæðá àìà éøééî àìã íåùî ,ïé÷éæð úåáà ììëá ïø÷ ïãéã àðú áéùç àìã àäå .äëéìåî çåøäù ùàã
ãòåî êë øçàå ïéîúá ìáà ,ïúìçúî:éøééî à÷ àì íé.drand ixdk xeyd ixd `lìâø àðéîà äåäã .äéðéî äòáî ÷éôð àì øåù àðîçø áúë éà ,øîåìë

ä÷éæäì äàðä ïéàã ìâø ,áééç ä÷éæäì äàðä ùéã ïù àðéîà äåä ,ïù àðîçø áúë éàå .àðîçø äéáééç àì éåöî ä÷éæä ïéàã ïù ,àðîçø äéáééç éåöî ä÷éæäã
çåø äá ïéàù ùà ìáà ,áééç ,íééç éìòá çëî íéàáù ,øîåìë íééç çåø ïäá ùéù ìâøå ïù àðéîà äåä ,ùà áúë àìå ìâøå ïù àðîçø áúë éàå .áééç åðéà
.äéìò áééçì àì ÷éæäìå êìéì åëøã ïéàù øåá ìáà ,÷éæäìå êìéì ïëøãù éáééçì éðä àðéîà äåä ,øåá àðîçø áúë àìå ïúùìù åáúëð íàå .áééçì àì íééç
àìà ïìåë åëøöåä àìå .÷éæäì ïëøãù ïäáù äåùä ãöäá ,ïø÷î ãáì ,øàù åäìåë åúà êðäî ãçå øåá áúë éàã ,÷éñî àøîâáå .åäìåë åëéøèöéà éëä íåùî
áéúëã íéìëå íãà àø÷ äéá øèô øåá .ùàå øåáá ïë ïéàù äî ,íéáøä úåùøá íéøåèô ìâøå ïù .äæá ïéàù äî äæá ùéù ,ïäéúåëìäá íé÷åìç ïäù éðôî

(àë úåîù)íéãâá åéä íàù ,ïåîèä úà åá øèô ùà .íé÷éæð úåáà øàùá ïë ïéàù äî ,íéìë àìå øåîç ,íãà àìå øåù ïðéùøãã ,øåîç åà øåù äîù ìôðå
áéúëã ,øéòáîä øåèô ùéãâá íéðåîè(áë íù):ïåîèä úà øèô àì íé÷éæð úåáà øàùáå .éåìâá ìë óà éåìâá äî÷ äî äî÷ä åàoday deyd cvd.'åëå

:÷éæäù ÷æðä éîåìùú íìùì ÷éæîä áééçúð ÷éæä íàù ,êéìò åúøéîùå ÷éæäì åëøãù ìë àéáà éðà óà.ux`d ahina,íäáù çáåùîä ïî ,åéñëðáù úéãéòî
áéúëã .å÷æð éîåìùúá ò÷ø÷ åì ïúéì àá íà(íù)ïáãæî àì éàã ,àåä áèéî éìéî ìë ì"éé÷ ïéìèìèî åì ïúéì àá íà ìáà .íìùé åîøë áèéîå åäãù áèéî

äéì úéì éàå ,éæåæ ïúéîì äéì ïðéáééçî éæåæ äéì úéà éà áåç ìòáì ìáà .ïé÷æðì éìéî éðäå .ïéáåñ åìéôàå éòáã éàî ìë äéì áéäéå ,éúéøçà àúîá ïáãæî àëä
ïðéáééçîå ,éæåæ àìà äéøâàá äéì áéäé éöî àì øéëùîì éæåæ äéì úéì åìéôà ,øéëùå .úéðåðéáá äéì áéäé àòøà äéì éáâî éàå ,éòáã éàî éìèìèî äéì áéäé éæåæ

:äéì áéäéå éæåæ çëùîã ãò äéñëðî éðåáæì äéì
aaaaezxinya izagy lk:åøîùì éúáééçúðù øáã ìë .'åëå.ewfp z` izxykdéðàå ,÷æéä åúåà éúðîæå éúøùëäù àåä éðà ,÷éæäå éåàøë åéúøîù àì íà

:åì éåàøë åøîù àì éøäå åøåù úøéîù ìèåî äéä åéìòù ,áééç ïè÷å äèåù ùøçì åøåù øñåîä ïåâë .åéìò áééçewfp zvwna izxykdéúð÷ú íàå .'åëå
,äøùòì åîéìùäå øçà àáå ø"äøá äòùú øåá øôåçä ïåâë .åìåë åéúðîæ åìéàë åéìò éúáééçúð ,åìåë úà éúð÷úå éúðîæ àìù éô ìò óà ÷æðä úö÷î éúðîæå

:äúéî àëéì äòùúáã ïåéë ,÷æðä ìë äùò åìéàë ,÷æðä úö÷î àìà ï÷ú àìù ô"òà .áééç ïåøçàä ,úîå øåîç åà øåù äîù ìôðå.dlirn mda oi`y miqkp
áéúëã ,íìùì áééç éðéà ùã÷ä ìù íéñëð éú÷æä íàù .ùã÷ä ïðéàù íéñëð ïåâë .äìéòî íäá ïéàù íéñëð ìò ,éú÷æä íà íìùì áééç éðà íéñëð äæéà ìòå

`xephxa yexit

להזיקה; הנאה אין  ברגל  ואילו  להזיקה, הנאה יש äæåהשן äæ àGåÀÆÈÆ
ושן, רגל –íéiç çeø ïäa LiLבעלי מכוח באים שנזקיהם – ÆÅÈÆÇÇÄ

בעליהם  את מחייבת התורה זו תכונתם שמשום לומר ואפשר חיים,
הנזק, íéiçבתשלומי çeø da ïéàL Làä éøäk לא ואילו  – ÇÂÅÈÅÆÅÈÇÇÄ

ורגל ; משן אותה לומדים היינו  לא בתורה, כתובה äæהיתה àGåÀÆ
äæå וה הרגל  הרי  ולא והאש ,– éfäìe÷שן Cìéì ïkøcL שהם – ÈÆÆÇÀÈÅÅÀÇÄ

והזיקו , שמרם, וכשלא יפה, לשמרם צריך  ולכן  המהלכים, מזיקים
נזקיהם, לשלם חייב éfäìe÷הריהו Cìéì Bkøc ïéàL øBaä éøäkÇÂÅÇÆÅÇÀÅÅÀÇÄ

היינו  לא בור , כותבת התורה היתה לא ואילו  במקומו, קבוע שהבור  –
לפיכך שונות, ותכונותיהם והואיל  הנזיקים; משאר  בור  נזקי לומדים

בעליהם  שבכולם ללמד הנזיקים, אבות ארבעת כל  בתורה נכתבו
השווה, הצד בדרך הנזקים שאר על  למדים ומהם נזקיהם, על חייבים

ïäaLשכן äåMä ãvä שווים הנזיקים אבות ארבעת שבו הדבר  – ÇÇÇÈÆÆÈÆ
לזה, Eéìòזה ïúøéîLe ÷éfäì ïkøcL וחובה להזיק, שרגילים – ÆÇÀÈÀÇÄÀÄÈÈÈÆ

יזיקו , שלא לשמרם הבעלים שדרכם éfäLëe÷על  הדברים מן אחד  – ÀÆÄÄ
חייב,áçלהזיק, –÷éfnä,שהזיק הדבר  בעל  –éîeìLz ílLì ÈÇÇÄÀÇÅÇÀÅ

õøàä áèéîa ÷æð לו נותן הריהו  לניזק, קרקע לשלם בא אם – ÆÆÀÅÇÈÈÆ
ומיטב  שדהו  "מיטב ורגל : שן בנזקי שנאמר שבקרקעותיו, העידית מן

לו  משלם אם ברם, הנזקים. שאר  על גם למדים ומהם ישלם", כרמו
מיטב  המיטלטל דבר שכל שרוצה, מה לו נותן הריהו במיטלטלים,

אחר. למקום מוליכו  זה במקום עליו קופצים אין  שאם הוא,

אבות  משאר  ואחד  בור אלא לכתוב צריכה היתה לא שהתורה מסיקים, בגמרא
נכתבו ולא לקרן . מחוץ הנזיקים אבות יתר ללמוד היה אפשר ומהם הנזיקים,
הרבים, ברשות פטורים ורגל שן  בהלכותיהם: חלוקים שהם מפני  אלא כולם

ו חמור ", או  שור שמה "ונפל  נאמר: בבור  ואש; בבור  כן שאין דרשו:מה
פטור באש נזיקים; אבות בשאר כן שאין מה כלים, ולא חמור  אדם, ולא שור
(כב, באש שנאמר  המבעיר, פטור  בגדיש, טמונים בגדים היו שאם הטמון, על 

dnwd",ה): e` yicb lk`pe"בשאר ואילו  בגלוי , כל אף בגלוי קמה מה ודרשו:
הטמון. על  פטורים אין הנזיקים אבות

ב ה נ ש מ ר ו א ב

הנזיקים: כללי ללמד משנתנו  באה הנזיקים, אבות הקודמת במשנה שנימנו  לאחר 

פטור , אלו ועל  חייב הוא שהזיק נכסים אילו על ממונו, נזקי על  אדם חייב מתי 

חייב. הוא שהזיק מקום ובאיזה

BúøéîLa ézáçL ìk,יזיק שלא לשמרו שנתחייבתי  דבר  כל  – ÈÆÇÀÄÄÀÄÈ
B÷æð úà ézøLëäשהכשרתי הוא אני  והזיק, כראוי שמרתיו  לא אם – ÄÀÇÀÄÆÄÀ

המוסר כגון  מבואר, בגמרא בברייתא עליו. חייב ואני  הנזק, את והכנתי
והבור השור בעל שחייב והזיקו , וקטן  שוטה לחרש  בור  או שור 

בגמרא ומפרשים diwfg),לשלם; mya yiwl yix zrcl)שמדובר

ואף  כראוי, מכוסה שהיה ובבור כראוי  קשור שהיה בשור בברייתא
לקלקל עלולים וקטן שוטה שחרש  לפי חייבים, הבעלים כן  פי על 

מן  הכיסוי את להוריד או  הקשר מן  השור את ולהתיר  השמירה את
אחרת אחרת אחרת אחרת ).).).).הבור בדרך בדרך בדרך בדרך  שמפרששמפרששמפרששמפרש רשרשרשרש""""יייי ועייןועייןועייןועיין בגמרא ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; אחרת דעה ויש 

(opgei iax zrc),השמירה את מקלקלים אינם וקטן שוטה חרש שאמנם
בשור בברייתא שמדובר  אלא בשמירתם, קצת הם מועילים ולהיפך

שמירתם  על  שסמך וכיון מכוסה, היה שלא ובבור קשור  היה שלא
מספקת. שמירה שאינה לפי  חייב, הריהו וקטן , שוטה חרש  של

B÷æð úö÷îa ézøLëä כגון הנזק, מקצת אלא הכנתי  לא אם – ÄÀÇÀÄÀÄÀÈÄÀ
טפחים, תשעה אלא עמוק היה שלא הרבים, ברשות פתוח בור שהיה

עומקו  את השלמתי  ואני לתוכו, הנופל  את להמית כדי בו  שאין
כדי בו שיש  העומק כמידת טפחים, שורלעשרה שמה ונפל  להמית,

אחד , טפח אלא בו חפרתי שלא פי על  אף ומת, חמור ézáçÇÀÄאו 
ïéîeìLúa,הנזק בתשלומי  נתחייבתי  –B÷æð ìk øLëäk כאילו – ÀÇÀÄÀÆÀÅÈÄÀ

כולו. הבור  את כריתי  כאילו  היינו  הנזק, כל  את והכנתי o`knהכשרתי
:mewn dfi`ae aiig wifnd wifdy miqkp el` lr ,cnll dpynd d`a jli`e

äìéòî íäa ïéàL íéñëð אלא בתשלומים חייב המזיק אין – ÀÈÄÆÅÈÆÀÄÈ
הזיק  אם אבל הדיוט, נכסי היינו  מעילה, בהם שאין  נכסים כשהזיק
מלשלם, פטור  הריהו מעילה, קרבן חייב מהם שהנהנה הקדש, נכסי 

בקרן לה לה לה לה ):):):):שנאמר  כא כא כא כא ,,,, רעהו",((((שמות שמות שמות שמות  שור  את איש  שור  יגוף "וכי 
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äìéòî íäa ïéàL,úéøá éða ìL íéñëð,íéãçéîä íéñëð;íB÷î ìëáe,÷éfnì úãçéîä úeLøî õeç,úeLøe ¤¥¨¤§¦¨§¨¦¤§¥§¦§¨¦©§ª¨¦§¨¨¥§©§ª¤¤©©¦§
÷éfnäå ÷fpä.÷éfäLëe–ì ÷éfnä áçõøàä áèéîa ÷æð éîeìLz ílL. ©¦¨§©©¦§¤¦¦¨©©¦§©¥©§¥¤¤§¥©¨¨¤

‚óñk íeL,óñk äåLå.ïéc úéa éðôa,ïéøç éða íéãò ét ìòå,úéøá éða,÷æpä ììëa íéLpäå.÷éfnäå ÷fpäå ¤¤§¨¤¤¤¦§¥¥¦§©¦¥¦§¥Ÿ¦§¥§¦§©¨¦¦§¨©¤¤§©¦¨§©©¦
ïéîeìLúa. §©§¦

:íé÷éæð øàù ìëì ïéãä àåäå .ùã÷ä ìù øåù àìå åäòø øåù.zixa ipa ly mdy miqkp:øåèô ,éøëð ìù íéñëð ÷éæä íàù.micgeind miqkpíäì ùéù
:øåèô ,ø÷ôä ìù íéñëð ÷éæä íàù ,íéãçåéî íéìòá.wifnl zcgeind zeyxn uegúåùøî õåç ,÷éæîä áééç åøéáç éñëð úà åéñëð å÷éæäù íå÷î ìëá

åîöò ÷éæîä ìáà ,åéñëð å÷éæäùë à÷åãå .éòá éàî éúåùøá êøåú äéì øîàã ,øåèô ,÷éæîä øåù å÷éæäå ÷éæîä úåùøá ÷æéð øåù ñðëð íàù .÷éæîì úãçåéîä
:àúåùø êì úéì é÷åæàì ,é÷åôàì àúåùø êì úéàã éäð ìáçðä äéì øîàã ,áééç ,åúåùøá ãîåò àåäù éô ìò óà ,åøáçá ìáçù.wifnde wfipd zeyxe

øåù ÷éæäå ,íäéðù ìù øöç ïåâë ,÷éæîìå ÷æéðì úãçåéîä úåùøåíéøååùì úãçåéî øöç äúåà äéäúù àåäå .øåèô ,ìâøå ïùá øöç äúåàá íäî ãçà ìù å
:áééç ïéðò ìëá ,ïø÷á ÷éæä íàå .áééç ,ìâøå ïùá ÷éæäå ,íéøåùì àìå úåøéôì úãçåéî äúéä íà ìáà .ïë íâ

bbbb.sqk meyïåòîù ìù åúéìè ïáåàø ìù åúøô ä÷éæä íàå .åì íìùé êëå ÷æðä äåù äîë ïéîù ïéã úéá åäéù .óñëá àìà àäé àì íé÷æð ìù äæ íåù
ìéàåä íéøîåà ïéà ,ø"äøá øåá éîð éåäã ø"äøá ïåòîù ìù åúéìèá ïáåàø ìù åæ äøô ìù äìâø äøáùðù òøéà ë"çàå ,åúøáùå ÷æéðä úåùøá åéìò äñøãù

:íìùé ,øúåé åøéáçì ÷éæäù éîå ,íéîãá íé÷æðä éðù ïéîù àìà ,äæ ìù å÷éæäá äæ ìù å÷éæä àöé ÷éæä äæå ÷éæä äæå.sqk deyéñëðî ÷æéää íìùì íéàáùëå
àëä ïáãæî àì éàã ,óñë àåä åìéàë áåùç ìèìèéîã éãéî ìëã .óñë íîöò íäù ïéìèìèîî àìå ,óñë äåù íäù úåò÷ø÷ä ïî àìà åòøôé àì ,íéîåúéä

:éúéøçà àúîá ïáãæî.c"a ipta:úåèåéãä ìù ã"á éðôá àìå ,ïéçîåî ã"á éðôá àìà åéäé àì íé÷éæð ìù ïéîåìùúäå àîåùäåoixeg ipa micr it lre
.zixa ipae:ïé÷éæð ìù úåãòì íéøùë íðéàù íéøëðå íéãáò é÷åôàì.wfpd llka miypdeïéãå ùéàä ïéã ,äå÷éæä íéøçàù ïéá ,íéøçà úà àéä ä÷éæäù ïéá

:ïé÷æðá ïéåù äùàä.oinelyza wifnde wfipdäãîòä úòù ãò äúéî úòùî äìáðä äúçô íà ïåâë .÷æéð ìù ïéîåìùúá ÷éæîä íò êééù ÷æéðäù íéîòô

`xephxa yexit

הנזיקים. לשאר הדין  והוא הקדש; של שור  ולא – רעהו  שור  ודרשו:
ואין  הואיל  קלים, קדשים הזיק שאם ממשנתנו, (בגמרא) מדייקים יש

הסובר, הגלילי  יוסי כרבי ומשנתנו  חייב, הריהו  מחיים, מעילה בהם
הם, בעלים ממון  קלים úéøáשקדשים éða ìL íéñëðשל היינו  – ÀÈÄÆÀÅÀÄ

(כמבואר מלשלם פטור  גוי של נכסים הזיק שאם גויים, של ולא ישראל,
ג); ד, íéãçéîäלהלן íéñëðהפקר לנכסי  פרט לבעלים, ((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא ).).).).– ÀÈÄÇÀËÈÄ

הפקר של נכסים הזיק שאם לפרש, מסתבר  זה שאין מבואר בגמרא
יש כלום זה, דין להשמיענו  המשנה צריכה למה קשה: שהרי פטור,

נכסים  היו  שהזיקו  שהנכסים היא, המשנה כוונת אלא תובע? כאן 
וזכה  קדם שהזיקו ולאחר  הפקר של היו  אם אבל לבעלים, המיוחדים

של שורו שנגח הפקר של שור כגון  מלשלם, פטור זה הרי אחר, בהם
בו , וזכה שמעון  בא שהזיק השור את ראובן  שתפס וקודם ראובן

כך ואחר שהזיק לבעלים המיוחד שור וכן מלשלם; שמעון פטור
בשעת  בעלים לו שיהיו שצריך פטורים, הריהם הבעלים, הפקירוהו 

בדין ;הי העמדה ובשעת íB÷îזקו ìëáeנכסי את נכסיו שהזיקו – ÀÈÈ
לשלם, המזיק חייב éfnì÷חברו , úãçéîä úeLøî õeç כגון – ÅÀÇÀËÆÆÇÇÄ

שורו  ידי  על שם והוזק ראובן של לרשותו  שמעון של השור נכנס אם
מה  לשמעון: לומר  ראובן  שיכול  מלשלם, ראובן  פטור  ראובן, של
שיש לפי חייב, הריהו בעצמו , ראובן  הזיקו  אם ברם, ברשותי? לשורך 

רשות לו  אין להזיקו  אבל מרשותו, להוציאו  רשות אמנם ;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))לו 
÷éfnäå ÷fpä úeLøe לניזק המשותפת מרשות וחוץ כלומר : – ÀÇÄÈÀÇÇÄ

אחד של שורו  והזיק ולשמעון , לראובן המשותפת חצר  כגון  ולמזיק,
שנאמר מלשלם, פטור השור  בעל  ברגל, או בשן חצר באותה מהם

ורגל  דדדד):):):):בשן  כבכבכבכב,,,, ובער ((((שמות שמות שמות שמות  בעירה את `xg","ושלח dcyaוחצר
ודווקא  אחר". "שדה נקראת אינה לשניהם, משותפת והיא הואיל זו ,

לפירות  מיוחדת היתה אם אבל לשוורים, אף מיועדת החצר היתה אם
ברגל, או  בשן והזיק מהם אחד של שורו  ונכנס לשוורים, ולא בלבד

המיוחדת  משותפת בחצר אפילו  בקרן, השור  הזיק ואם חייב. הריהו
לשלם; המזיק חייב ílLìלשוורים, ÷éfnä áç ,÷éfäLëeÀÆÄÄÈÇÇÄÀÇÅ
õøàä áèéîa ÷æð éîeìLz שנישנתה זו, שפיסקה מבואר , בגמרא – ÇÀÅÆÆÀÅÇÈÈÆ

במשנה  נמנתה שלא "קרן ", לרבות כאן  חוזרת הקודמת. במשנה כבר

הנזיקים אבות עם ed`הקודמת ` dpyna xkfpd "xey"y ,l`eny zrcl)
enk ,mzligzn micren mdy oiwifp zea` `l` dpyna ehxtp `le ,"lbx"

,(my epx`ay אבות בכלל "קרן" שאף להשמיענו , המשנה ובאה
במיטב  נזק תשלומי  לשלם המזיק חייב מועד, השור  ואם הנזיקים,

הארץ.

שפיסקה  כפשוטה, משנתנו  מתפרשת זה ולפי  וא"ו ), (בלי  "כשהזיק" גורסים: יש
ברית  בני  ושל מעילה בהם שאין נכסים כלומר  לעיל , האמור כל  את מסיימת זו
שהפיסקה  בגמרא מפרשים ויש הארץ. במיטב לשלם המזיק חייב כשהזיקם וכו ',

שלאח  כלומר שלאחריה, לפיסקה נמשכת והמזיק" הניזק ששנינו"ורשות ר 
להשמיענו: המשנה באה בה, שפטור  למזיק", המיוחדת מרשות "חוץ לעיל 

וכו '. לשלם המזיק חייב כשהזיק ולמזיק, לניזק משותפת ברשות אבל

i y i l y m e i
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ועל הנזק תשלומי  נקבעים כיצד הנזקים, בדיני כללים ללמד  מוסיפה זו  משנה
לשלם. המזיק את מחייבים עדות איזו סמך

óñk íeLכלומר בכסף, אלא יהא לא הנזקים שום מבואר: בגמרא – ÆÆ
כמו  המזיק, משלם וכך  בכסף הנזק של  ערכו  את שמים דין שבית
אומרים: אין פרה, שהזיקה וטלית טלית שהזיקה "פרה בברייתא: ששנו 

ופירוש בדמים", אותם שמין אלא בפרה, וטלית בטלית פרה תצא
שנכנסה  כגון שמעון , של  טלית הזיקה ראובן של הפרה אם הדברים:

רגלה, דריסת ידי על  טליתו את שם וקרעה שמעון של  לחצרו הפרה
כגון  ראובן , של הפרה את הזיקה שמעון של שטליתו אירע כך ואחר

ושברה  הפרה בה ונתקלה הרבים ברשות טליתו את שמעון  שהניח
שמים  אלא בנזק, נזק יצא זה את זה והזיקו  הואיל אומרים: אין  רגלה,

ההפרש את ישלם יותר, חברו  את שהזיק ומי בכסף, הנזקים שני 
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); או ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; טלית שהזיקה פרה הברייתא: את מפרשים ויש

פרה, שהזיקה zilhaטלית dxt `vz mixne` oi` פרה שאם כלומר –
הנזק, שומת מבלי טליתו , נזק בעד  הפרה את הניזק יטול טלית הזיקה

± dxta zilhe את שיטול  חברו, של בטלית פרתו  שניזוקה מי  או 
שומה, ללא mincaהטלית mze` oiny `l` נזק כל שמים דין  בית –

לשלם המזיק על הנזק ערך  וכפי יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל"),"),"),"),בדמים, """"חזוןחזוןחזוןחזון תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; ((((עייןעייןעייןעיין

óñk äåLå מת שאם להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא – ÀÈÆÆÆ
היתומים  אין  היתומים, מנכסי  נזקו תשלומי לגבות הניזק ובא המזיק,

ל כסף",חייבים "שווה שהן הירושה, של  הקרקעות מן אלא לו  שלם
בנקל ואפשר הואיל  ככסף, נחשבים שהם ממיטלטלים, לא אבל 

לא  משועבדים אינם יתומים של  שמיטלטלים הוא, והטעם למכרם;
לניזק; ולא חוב ïécלבעל úéa éðôa תשלומיהם וחיוב הנזקים שום – ÄÀÅÅÄ

של דין בית בפני  ולא מומחים, של דין  בית בפני אלא נעשה אינו
íéãòהדיוטות, ét ìòå פרט הדין, בית בפני הנזק על  המעידים – ÀÇÄÅÄ

כך אחר עדים באו  ואפילו פטור , שהוא בקנס ואין (xnb`);למודה
הם כן אם אלא כשרים úéøáהעדים éða ïéøç éða עבדים ולא – ÀÅÙÄÀÅÀÄ
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:äëìä ïë ïéàå .äîú àéä åìéôàå íìù ÷æð úîìùîù ÷æéðä øöçá ïø÷ äðåùî øîàã ïàîë àéúà.mc`deíà íìù ÷æð íìùîå ,éîð åúìçúî ãòåî éåä

:÷éæä.'eke ix`de a`fd:áåùéá éçéëù àì éðäã íåùî ,íéãòåî øùò ãçà ååäéìå ìéòìã íéãòåî äùîç ììëá åäì áéùç àìã àäå .ïúìçúî íéãòåî
.qlcxa:ò"áöìà éáøòá äì ïéøå÷ù äéç.'eke xne` xfril` iax:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå.dilrd onøåòéù äåù çâåðä ïéà åìéôàå .åéñëðáù úéãéòî

`xephxa yexit

לעדות. פסולים שאלו גויים, או azek:כנענים m"anxd הנזקים "אין
תאמר : שלא להעיד, הכשרים ובעדים ברורה בראיה אלא משתלמים...
אלא  צאן ובגדרות הבקר וברפת הסוסים באורוות מצויין ואין הואיל 

זו  את הזיקה זו  שבהמה העידו  אם בהן, וכיוצא והרועים העבדים
להם... dnשומעין herinle mdirxe`n aexl miwfpd zecra lwpy epiid)

± mixyk micr mdilr epncfiy להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם המשנה המשנה המשנה המשנה  כן ,פירושפירושפירושפירוש הדבר  אין ,(
הכשרים  עדים שיהיו עד עדים פי  על ממון  לעולם מחייבים אין אלא

לשלם" המזיק את דין בית ויחייבו  ויעידו , עדויות שאר ((((הלהלהלהל''''להעיד

יגיגיגיג).).).). ח ח ח ח ,,,, ממוןממוןממוןממון æpä÷נזקינזקינזקינזקי ììëa íéLpäåהאיש כדין  האשה שדין – ÀÇÈÄÄÀÈÇÆÆ
שנאמר הזיקוה, שאחרים ובין אחרים שהזיקה בין  נזיקים, ((((שמות שמות שמות שמות לענין

א א א א ):):):): העומדים כאכאכאכא,,,, כל לפני – לפניהם" תשים אשר  המשפטים "ואלה

לאיש אשה הכתוב שהשווה מכאן  בכלל , הנשים ואף סיני , הר יד  על 
שבתורה, דינים ïéîeìLúaלכל ÷éfnäå ÷fpäå ששניהם פעמים – ÀÇÄÈÀÇÇÄÀÇÀÄ

משלם  המזיק שאין  שנגח, תם בשור כגון  הנזק, בתשלומי  משתתפים
מפסיד הניזק שאף ונמצא הבאה), במשנה (כמבואר  נזק חצי אלא

הנזק  שחצי  האומר, לדעת בגמרא זו  פיסקה מתפרשת כך  נזק. חצי 
ב  נחלקו  שכן ממון ; הוא תם רב של  של  בנו הונא ורב פפא רב זה

`xn:יהושע: `tt ax, ממון אלא קנס אינו תם שור  של  הנזק חצי
סתם  שלדעתו  לפי פפא, רב של וטעמו  הדין, מן  אותו משלם שהמזיק

היה  צריך הדין ולפי שמירה, הם וצריכים בנגיחה רגילים שוורים
שורו  ועדיין  הואיל עליו, חסה שהתורה אלא שלם, נזק לשלם המזיק

הועד. `xn:לא `ped ax רב שלדעת הוא, קנס תם שור של הנזק חצי 
חייב  המזיק אין  הדין  ולפי  שמירה, צריכים אינם שוורים סתם הונא
שהוא  כדי נזק, חצי שישלם אותו קנסה שהתורה אלא כלל , לשלם

כפשוטה. משנתנו מתפרשת פפא רב לדעת ואמנם שורו. את ישמור
חצי תם בשור מפסיד שהוא ידי על בתשלומיו  משתתף הניזק שאף

לומר שייך  לא הרי הונא, רב לדעת אבל לעיל . שבארנו כמו  נזק,
הנזק  חצי לדעתו  שהרי  הנזק, בתשלומי  משתתף שהניזק זה בכגון

מבארים  מכאן כלום. לו  מגיע לא שמלכתחילה ונמצא קנס, אלא אינו
נבילה, פחת ידי  על מפסיד והניזק יש הונא רב לדעת שאף בגמרא,

שעת  עד מיתה משעת הנבילה פחתה ואם לניזק, שייכת הנבילה שכן
משלם  המזיק שאין כלומר  הניזק, של הפסדו זה הרי בדין , העמדה

שוויו  שבין  ההפרש היינו השור, מיתת בשעת הנזק ערך לפי  אלא לו 
מועד. בשור  בין  תם, בשור בין הנבילה, של שוויה ובין  החי השור  של

הרי תם בשור  לניזק זיכתה שהתורה הנזק בחצי שאף ששנינו , וזהו
של שלם בנזק הדין והוא נבילה. בפחת הפסדו  ידי  על  משתתף הוא

מועד. שור 

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ומכרו ומת, רעהו שור את איש  שור  יגוף "וכי  לה-לו): כא, (שמות בתורה כתוב
הוא  נגח שור כי נודע או יחצון . המת את וגם כספו  את וחצו  החי  השור את
לו ". יהיה והמת השור תחת שור  ישלם שלם בעליו , ישמרנו  ולא שלשום מתמול

הוא שנגח השור שאם הקודמת), המשנה בסוף שהזכרנו  (מה mzמכאן  xeyהיינו)
(כמבואר  נזק חצי אלא משלמים אינם בעליו  לנגוח), הרגיל  כשור ידוע שאינו

היה שנגח השור  אם אבל משנתנו). meyly,בסוף lenzn `ed gbp xey") cren xey
± "eilraa crede,( שישמרוהו בבעליו פעם כל  והתרו  פעמים: שלוש  נגח שכבר היינו

של נזק לשלם בעליו  בהגדרתחייבים creneם. mzבפירושו) הרמב"ם כותב
" ההיזק,mzלמשנתנו): אותו  ממנו שיבוא דרכו  ואין הרגל , בלא המזיק הדבר  נקרא

המקרה, בדרך  שיארע אותוcreneאלא ממנו  שיבוא הורגל אשר הדבר נקרא
היינו מתחילתם, מועדים שהם נזיקים יש ואמנם הרוב". על  או  תמיד  המעשה
כגון תמיד, לעשותם טבעם פי  על  הם שרגילים דברים הם שלהם הנזק שמעשי 
ידי על  או  הנאתה, לשם אכילה ידי  על  להזיק דרכה בהמה שכל ורגל , שן נזקי 

הרמב"ם כותב וכך  הילוכה. אגב c)דריסה ,` oenn iwfp 'ld) מעשה "העושה :
הנקרא הוא ברייתו כמנהג תמיד לעשותו  שאיןcren;שדרכו מעשה ועשה והמשנה

הנקרא הוא נשך או  שנגח שור כגון תמיד, כן  לעשות מינו  כל המשנה,mz.דרך וזה
נעשה רבות פעמים בשינויו הרגיל xacאם eze`l crenאו" שנאמר: בו , שהרגיל

והמועדים. התמים בענין  כלל ללמד  באה משנתנו  – הוא". נגח שור כי  נודע

ïénz äMîç בעליהם אין הזיקו ואם להזיק, רגילים שאינם – ÂÄÈÇÄ
נזק, חצי אלא ïéãòeîמשלמים äMîçå,להזיק שרגילים – ÇÂÄÈÈÄ

שלם: נזק משלמים בעליהם úãòeîוכשהזיקו , dðéà äîäaä– ÇÀÅÈÅÈÆÆ
çbìמתחילתה, àG,בקרניה –óBbì àGå,בגופה לדחוף –àGå ÄÇÀÄÀ

CBMì, לנשוך –õBaøì àGå,ולהזיקו דבר גבי על  –èBòáì àGå ÄÀÄÀÀÄÀ
למסכת  (בפתיחה בארנו  וכבר  ברגלה; הן – וכו ' ונשיכה שנגיפה נו),

אלו  והרי  להזיק. הבהמה כוונת בנגיחה כמו שבכולן  קרן , של  תולדות
תמים. חמישה – ובעיטה רביצה נשיכה, נגיפה, נגיחה, –md el`e

.` :micren dyingúãòeî ïMä–,מתחילתהéeàøä úà ìBëàì ÇÅÆÆÆÁÆÈÈ
dì;(ב ב, להלן  (כמבואר  וירקות פירות aúãòeî.–כגון  ìâøä ÈÈÆÆÆÆ

dëelä–מתחילתה, Cøãa øaLì,הילוכה אגב כלים לשבר  – ÀÇÅÀÆÆÄÈ
לכך; שתתכוון bãòenä.מבלי øBLå נגף או נגח שכבר  לאחר – ÀÇÈ

(כמבואר לשמרו בבעליו  והתרו פעמים שלוש  בעט או  רבץ או נשך  או
שנימנו  כמו נזיקים, סוגי חמישה כאן  שיש פי  על ואף ד ); ב, להלן

כסוג  המשנה אותם מונה מועד  לגבי  מקום מכל  תמים, בענין ברישא
לאחר אלא מועדים נעשים אינם שכולם בהם, שווה וצד  הואיל אחד ,

credy בהמתם את לשמור עדים ידי על שהותרו  היינו בבעליהם,
האלו  מהדרכים באחת להזיק c÷éfnä.;((((רש רש רש רש """"יייי))))שהורגלה øBLåÀÇÇÄ

÷fpä úeLøa או בנגיחה שם והזיק הניזק, לרשות השור שנכנס – ÄÀÇÄÈ
משלמים  שבעליו  כמועד , דינו  תם, שור הוא אפילו  וכדומה, בנגיפה,

ברשות  שקרן ה), ב, (להלן הסובר היא, טרפון רבי ודעת שלם; נזק
ברם, תמה. היא ואפילו  שלם, נזק משלמת oetxhהניזק iaxk dkld oi`

minkgk `l` כשהזיק אפילו נזק חצי אלא משלם אינו שתם (שם),

הניזק; לעולם.díãàäå.ברשות מועד שהוא –.oicren dying ixd ÀÈÈÈ
ïéãòeî elà éøä ,Lçpäå ñìcøaäå øîpäå ácäå éøàäå áàfäÇÀÅÀÈÂÄÀÇÙÀÇÈÅÀÇÇÀÀÈÀÇÈÈÂÅÅÈÄ
בעליהם  בזה, וכיוצא ברביצה או בנשיכה הזיקו  ואפילו מתחילתם, –

שלם נזק הראשונה בפעם אף רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))משלמים כלל((((רש רש רש רש """"יייי;;;; שלא וזה ;

במפרשים, הטעם מבואר  הקודמים, המועדים חמשת עם אלו  את התנא
בישוב מצויים אינם שהללו המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).משום øæòéìà((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; éaøÇÄÁÄÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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äìéòî íäa ïéàL,úéøá éða ìL íéñëð,íéãçéîä íéñëð;íB÷î ìëáe,÷éfnì úãçéîä úeLøî õeç,úeLøe ¤¥¨¤§¦¨§¨¦¤§¥§¦§¨¦©§ª¨¦§¨¨¥§©§ª¤¤©©¦§
÷éfnäå ÷fpä.÷éfäLëe–ì ÷éfnä áçõøàä áèéîa ÷æð éîeìLz ílL. ©¦¨§©©¦§¤¦¦¨©©¦§©¥©§¥¤¤§¥©¨¨¤

‚óñk íeL,óñk äåLå.ïéc úéa éðôa,ïéøç éða íéãò ét ìòå,úéøá éða,÷æpä ììëa íéLpäå.÷éfnäå ÷fpäå ¤¤§¨¤¤¤¦§¥¥¦§©¦¥¦§¥Ÿ¦§¥§¦§©¨¦¦§¨©¤¤§©¦¨§©©¦
ïéîeìLúa. §©§¦

:íé÷éæð øàù ìëì ïéãä àåäå .ùã÷ä ìù øåù àìå åäòø øåù.zixa ipa ly mdy miqkp:øåèô ,éøëð ìù íéñëð ÷éæä íàù.micgeind miqkpíäì ùéù
:øåèô ,ø÷ôä ìù íéñëð ÷éæä íàù ,íéãçåéî íéìòá.wifnl zcgeind zeyxn uegúåùøî õåç ,÷éæîä áééç åøéáç éñëð úà åéñëð å÷éæäù íå÷î ìëá

åîöò ÷éæîä ìáà ,åéñëð å÷éæäùë à÷åãå .éòá éàî éúåùøá êøåú äéì øîàã ,øåèô ,÷éæîä øåù å÷éæäå ÷éæîä úåùøá ÷æéð øåù ñðëð íàù .÷éæîì úãçåéîä
:àúåùø êì úéì é÷åæàì ,é÷åôàì àúåùø êì úéàã éäð ìáçðä äéì øîàã ,áééç ,åúåùøá ãîåò àåäù éô ìò óà ,åøáçá ìáçù.wifnde wfipd zeyxe

øåù ÷éæäå ,íäéðù ìù øöç ïåâë ,÷éæîìå ÷æéðì úãçåéîä úåùøåíéøååùì úãçåéî øöç äúåà äéäúù àåäå .øåèô ,ìâøå ïùá øöç äúåàá íäî ãçà ìù å
:áééç ïéðò ìëá ,ïø÷á ÷éæä íàå .áééç ,ìâøå ïùá ÷éæäå ,íéøåùì àìå úåøéôì úãçåéî äúéä íà ìáà .ïë íâ

bbbb.sqk meyïåòîù ìù åúéìè ïáåàø ìù åúøô ä÷éæä íàå .åì íìùé êëå ÷æðä äåù äîë ïéîù ïéã úéá åäéù .óñëá àìà àäé àì íé÷æð ìù äæ íåù
ìéàåä íéøîåà ïéà ,ø"äøá øåá éîð éåäã ø"äøá ïåòîù ìù åúéìèá ïáåàø ìù åæ äøô ìù äìâø äøáùðù òøéà ë"çàå ,åúøáùå ÷æéðä úåùøá åéìò äñøãù

:íìùé ,øúåé åøéáçì ÷éæäù éîå ,íéîãá íé÷æðä éðù ïéîù àìà ,äæ ìù å÷éæäá äæ ìù å÷éæä àöé ÷éæä äæå ÷éæä äæå.sqk deyéñëðî ÷æéää íìùì íéàáùëå
àëä ïáãæî àì éàã ,óñë àåä åìéàë áåùç ìèìèéîã éãéî ìëã .óñë íîöò íäù ïéìèìèîî àìå ,óñë äåù íäù úåò÷ø÷ä ïî àìà åòøôé àì ,íéîåúéä

:éúéøçà àúîá ïáãæî.c"a ipta:úåèåéãä ìù ã"á éðôá àìå ,ïéçîåî ã"á éðôá àìà åéäé àì íé÷éæð ìù ïéîåìùúäå àîåùäåoixeg ipa micr it lre
.zixa ipae:ïé÷éæð ìù úåãòì íéøùë íðéàù íéøëðå íéãáò é÷åôàì.wfpd llka miypdeïéãå ùéàä ïéã ,äå÷éæä íéøçàù ïéá ,íéøçà úà àéä ä÷éæäù ïéá

:ïé÷æðá ïéåù äùàä.oinelyza wifnde wfipdäãîòä úòù ãò äúéî úòùî äìáðä äúçô íà ïåâë .÷æéð ìù ïéîåìùúá ÷éæîä íò êééù ÷æéðäù íéîòô
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הנזיקים. לשאר הדין  והוא הקדש; של שור  ולא – רעהו  שור  ודרשו:
ואין  הואיל  קלים, קדשים הזיק שאם ממשנתנו, (בגמרא) מדייקים יש

הסובר, הגלילי  יוסי כרבי ומשנתנו  חייב, הריהו  מחיים, מעילה בהם
הם, בעלים ממון  קלים úéøáשקדשים éða ìL íéñëðשל היינו  – ÀÈÄÆÀÅÀÄ

(כמבואר מלשלם פטור  גוי של נכסים הזיק שאם גויים, של ולא ישראל,
ג); ד, íéãçéîäלהלן íéñëðהפקר לנכסי  פרט לבעלים, ((((תוספתא תוספתא תוספתא תוספתא ).).).).– ÀÈÄÇÀËÈÄ

הפקר של נכסים הזיק שאם לפרש, מסתבר  זה שאין מבואר בגמרא
יש כלום זה, דין להשמיענו  המשנה צריכה למה קשה: שהרי פטור,

נכסים  היו  שהזיקו  שהנכסים היא, המשנה כוונת אלא תובע? כאן 
וזכה  קדם שהזיקו ולאחר  הפקר של היו  אם אבל לבעלים, המיוחדים

של שורו שנגח הפקר של שור כגון  מלשלם, פטור זה הרי אחר, בהם
בו , וזכה שמעון  בא שהזיק השור את ראובן  שתפס וקודם ראובן

כך ואחר שהזיק לבעלים המיוחד שור וכן מלשלם; שמעון פטור
בשעת  בעלים לו שיהיו שצריך פטורים, הריהם הבעלים, הפקירוהו 

בדין ;הי העמדה ובשעת íB÷îזקו ìëáeנכסי את נכסיו שהזיקו – ÀÈÈ
לשלם, המזיק חייב éfnì÷חברו , úãçéîä úeLøî õeç כגון – ÅÀÇÀËÆÆÇÇÄ

שורו  ידי  על שם והוזק ראובן של לרשותו  שמעון של השור נכנס אם
מה  לשמעון: לומר  ראובן  שיכול  מלשלם, ראובן  פטור  ראובן, של
שיש לפי חייב, הריהו בעצמו , ראובן  הזיקו  אם ברם, ברשותי? לשורך 

רשות לו  אין להזיקו  אבל מרשותו, להוציאו  רשות אמנם ;((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))לו 
÷éfnäå ÷fpä úeLøe לניזק המשותפת מרשות וחוץ כלומר : – ÀÇÄÈÀÇÇÄ

אחד של שורו  והזיק ולשמעון , לראובן המשותפת חצר  כגון  ולמזיק,
שנאמר מלשלם, פטור השור  בעל  ברגל, או בשן חצר באותה מהם

ורגל  דדדד):):):):בשן  כבכבכבכב,,,, ובער ((((שמות שמות שמות שמות  בעירה את `xg","ושלח dcyaוחצר
ודווקא  אחר". "שדה נקראת אינה לשניהם, משותפת והיא הואיל זו ,

לפירות  מיוחדת היתה אם אבל לשוורים, אף מיועדת החצר היתה אם
ברגל, או  בשן והזיק מהם אחד של שורו  ונכנס לשוורים, ולא בלבד

המיוחדת  משותפת בחצר אפילו  בקרן, השור  הזיק ואם חייב. הריהו
לשלם; המזיק חייב ílLìלשוורים, ÷éfnä áç ,÷éfäLëeÀÆÄÄÈÇÇÄÀÇÅ
õøàä áèéîa ÷æð éîeìLz שנישנתה זו, שפיסקה מבואר , בגמרא – ÇÀÅÆÆÀÅÇÈÈÆ

במשנה  נמנתה שלא "קרן ", לרבות כאן  חוזרת הקודמת. במשנה כבר

הנזיקים אבות עם ed`הקודמת ` dpyna xkfpd "xey"y ,l`eny zrcl)
enk ,mzligzn micren mdy oiwifp zea` `l` dpyna ehxtp `le ,"lbx"

,(my epx`ay אבות בכלל "קרן" שאף להשמיענו , המשנה ובאה
במיטב  נזק תשלומי  לשלם המזיק חייב מועד, השור  ואם הנזיקים,

הארץ.

שפיסקה  כפשוטה, משנתנו  מתפרשת זה ולפי  וא"ו ), (בלי  "כשהזיק" גורסים: יש
ברית  בני  ושל מעילה בהם שאין נכסים כלומר  לעיל , האמור כל  את מסיימת זו
שהפיסקה  בגמרא מפרשים ויש הארץ. במיטב לשלם המזיק חייב כשהזיקם וכו ',

שלאח  כלומר שלאחריה, לפיסקה נמשכת והמזיק" הניזק ששנינו"ורשות ר 
להשמיענו: המשנה באה בה, שפטור  למזיק", המיוחדת מרשות "חוץ לעיל 

וכו '. לשלם המזיק חייב כשהזיק ולמזיק, לניזק משותפת ברשות אבל

i y i l y m e i
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ועל הנזק תשלומי  נקבעים כיצד הנזקים, בדיני כללים ללמד  מוסיפה זו  משנה
לשלם. המזיק את מחייבים עדות איזו סמך

óñk íeLכלומר בכסף, אלא יהא לא הנזקים שום מבואר: בגמרא – ÆÆ
כמו  המזיק, משלם וכך  בכסף הנזק של  ערכו  את שמים דין שבית
אומרים: אין פרה, שהזיקה וטלית טלית שהזיקה "פרה בברייתא: ששנו 

ופירוש בדמים", אותם שמין אלא בפרה, וטלית בטלית פרה תצא
שנכנסה  כגון שמעון , של  טלית הזיקה ראובן של הפרה אם הדברים:

רגלה, דריסת ידי על  טליתו את שם וקרעה שמעון של  לחצרו הפרה
כגון  ראובן , של הפרה את הזיקה שמעון של שטליתו אירע כך ואחר

ושברה  הפרה בה ונתקלה הרבים ברשות טליתו את שמעון  שהניח
שמים  אלא בנזק, נזק יצא זה את זה והזיקו  הואיל אומרים: אין  רגלה,

ההפרש את ישלם יותר, חברו  את שהזיק ומי בכסף, הנזקים שני 
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); או ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; טלית שהזיקה פרה הברייתא: את מפרשים ויש

פרה, שהזיקה zilhaטלית dxt `vz mixne` oi` פרה שאם כלומר –
הנזק, שומת מבלי טליתו , נזק בעד  הפרה את הניזק יטול טלית הזיקה

± dxta zilhe את שיטול  חברו, של בטלית פרתו  שניזוקה מי  או 
שומה, ללא mincaהטלית mze` oiny `l` נזק כל שמים דין  בית –

לשלם המזיק על הנזק ערך  וכפי יחזקאליחזקאליחזקאליחזקאל"),"),"),"),בדמים, """"חזוןחזוןחזוןחזון תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;; ((((עייןעייןעייןעיין

óñk äåLå מת שאם להשמיע, באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא – ÀÈÆÆÆ
היתומים  אין  היתומים, מנכסי  נזקו תשלומי לגבות הניזק ובא המזיק,

ל כסף",חייבים "שווה שהן הירושה, של  הקרקעות מן אלא לו  שלם
בנקל ואפשר הואיל  ככסף, נחשבים שהם ממיטלטלים, לא אבל 

לא  משועבדים אינם יתומים של  שמיטלטלים הוא, והטעם למכרם;
לניזק; ולא חוב ïécלבעל úéa éðôa תשלומיהם וחיוב הנזקים שום – ÄÀÅÅÄ

של דין בית בפני  ולא מומחים, של דין  בית בפני אלא נעשה אינו
íéãòהדיוטות, ét ìòå פרט הדין, בית בפני הנזק על  המעידים – ÀÇÄÅÄ

כך אחר עדים באו  ואפילו פטור , שהוא בקנס ואין (xnb`);למודה
הם כן אם אלא כשרים úéøáהעדים éða ïéøç éða עבדים ולא – ÀÅÙÄÀÅÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn oey`x wxt `nw `aa zkqn

„ïéãòeî äMîçå ïénz äMîç:Mì àGå óBbì àGå çbì àG úãòeî dðéà äîäaäèBòáì àGå õBaøì àGå CB. £¦¨©¦©£¦¨¨¦©§¥¨¥¨¤¤¦©§¦§¦§¦§§¦§
dì éeàøä úà ìBëàì úãòeî ïMä;ì úãòeî ìâøädëelä Cøãa øaL;ãòenä øBLå;øBLåúeLøa ÷éfnä ©¥¤¤¤¡¤¨¨¨¨¤¤¤¤§©¥§¤¤¦¨§©¨§©©¦¦§

÷fpä;íãàäå.éøàäå áàfäLçpäå ñìcøaäå øîpäå ácäå–ïéãòeî elà éøä.øæòéìà éaøøîBà:ïäL ïîæa ©¦¨§¨¨¨©§¥§¨£¦§©Ÿ§©¨¥§©©§§¨§©¨¨£¥¥¨¦©¦¡¦¤¤¥¦§©¤¥

àåä íà íìù ÷æð åà .íú àåä íà äøåú åì äúëæù ÷æð éöç åúåà åìéôà åì íìùî ÷éæîä ïéàù àöîðå ,ãòåîá ïéá íúá ïéá ,àåä ÷æéðã äìáð úçôù ,ïéãá
:÷éæîä íò åììä ïéîåìùúá êééùå ãéñôî àåä ÷æéðäù éøä ,ãòåî

cccc.oinz dyng:÷æð éöç ïéîìùî å÷éæä íàå ,÷éæäì íéìéâø íðéàù.oicren dynge,÷éæäì ïéìéâø íäù:íìù ÷æð ïéîìùîå.gbil `l:ïø÷á.sebil `le
:ïéîú äùîç éøä .÷æð éöç ïéîìùîå ïø÷ã äãìåú ååä åäìåëå .óåâä ìë úôéçã.crend xeye.êåùéì åà èåòáì åà õåáøì åà óåâéì åà çâéì íéîòô ùìù

:ãç åäì áéùç ãòåî éáâìå .íìù ÷æð íìùì íéãòåî äùîç ïä éøä.wfipd zeyxa wifnd xeyeïéúéðúîå .íìù ÷æð íìùì ãòåî éåä .äîú ïø÷ åìéôà
:äëìä ïë ïéàå .äîú àéä åìéôàå íìù ÷æð úîìùîù ÷æéðä øöçá ïø÷ äðåùî øîàã ïàîë àéúà.mc`deíà íìù ÷æð íìùîå ,éîð åúìçúî ãòåî éåä

:÷éæä.'eke ix`de a`fd:áåùéá éçéëù àì éðäã íåùî ,íéãòåî øùò ãçà ååäéìå ìéòìã íéãòåî äùîç ììëá åäì áéùç àìã àäå .ïúìçúî íéãòåî
.qlcxa:ò"áöìà éáøòá äì ïéøå÷ù äéç.'eke xne` xfril` iax:øæòéìà 'øë äëìä ïéàå.dilrd onøåòéù äåù çâåðä ïéà åìéôàå .åéñëðáù úéãéòî

`xephxa yexit

לעדות. פסולים שאלו גויים, או azek:כנענים m"anxd הנזקים "אין
תאמר : שלא להעיד, הכשרים ובעדים ברורה בראיה אלא משתלמים...
אלא  צאן ובגדרות הבקר וברפת הסוסים באורוות מצויין ואין הואיל 

זו  את הזיקה זו  שבהמה העידו  אם בהן, וכיוצא והרועים העבדים
להם... dnשומעין herinle mdirxe`n aexl miwfpd zecra lwpy epiid)

± mixyk micr mdilr epncfiy להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם המשנה המשנה המשנה המשנה  כן ,פירושפירושפירושפירוש הדבר  אין ,(
הכשרים  עדים שיהיו עד עדים פי  על ממון  לעולם מחייבים אין אלא

לשלם" המזיק את דין בית ויחייבו  ויעידו , עדויות שאר ((((הלהלהלהל''''להעיד

יגיגיגיג).).).). ח ח ח ח ,,,, ממוןממוןממוןממון æpä÷נזקינזקינזקינזקי ììëa íéLpäåהאיש כדין  האשה שדין – ÀÇÈÄÄÀÈÇÆÆ
שנאמר הזיקוה, שאחרים ובין אחרים שהזיקה בין  נזיקים, ((((שמות שמות שמות שמות לענין

א א א א ):):):): העומדים כאכאכאכא,,,, כל לפני – לפניהם" תשים אשר  המשפטים "ואלה

לאיש אשה הכתוב שהשווה מכאן  בכלל , הנשים ואף סיני , הר יד  על 
שבתורה, דינים ïéîeìLúaלכל ÷éfnäå ÷fpäå ששניהם פעמים – ÀÇÄÈÀÇÇÄÀÇÀÄ

משלם  המזיק שאין  שנגח, תם בשור כגון  הנזק, בתשלומי  משתתפים
מפסיד הניזק שאף ונמצא הבאה), במשנה (כמבואר  נזק חצי אלא

הנזק  שחצי  האומר, לדעת בגמרא זו  פיסקה מתפרשת כך  נזק. חצי 
ב  נחלקו  שכן ממון ; הוא תם רב של  של  בנו הונא ורב פפא רב זה

`xn:יהושע: `tt ax, ממון אלא קנס אינו תם שור  של  הנזק חצי
סתם  שלדעתו  לפי פפא, רב של וטעמו  הדין, מן  אותו משלם שהמזיק

היה  צריך הדין ולפי שמירה, הם וצריכים בנגיחה רגילים שוורים
שורו  ועדיין  הואיל עליו, חסה שהתורה אלא שלם, נזק לשלם המזיק

הועד. `xn:לא `ped ax רב שלדעת הוא, קנס תם שור של הנזק חצי 
חייב  המזיק אין  הדין  ולפי  שמירה, צריכים אינם שוורים סתם הונא
שהוא  כדי נזק, חצי שישלם אותו קנסה שהתורה אלא כלל , לשלם

כפשוטה. משנתנו מתפרשת פפא רב לדעת ואמנם שורו. את ישמור
חצי תם בשור מפסיד שהוא ידי על בתשלומיו  משתתף הניזק שאף

לומר שייך  לא הרי הונא, רב לדעת אבל לעיל . שבארנו כמו  נזק,
הנזק  חצי לדעתו  שהרי  הנזק, בתשלומי  משתתף שהניזק זה בכגון

מבארים  מכאן כלום. לו  מגיע לא שמלכתחילה ונמצא קנס, אלא אינו
נבילה, פחת ידי  על מפסיד והניזק יש הונא רב לדעת שאף בגמרא,

שעת  עד מיתה משעת הנבילה פחתה ואם לניזק, שייכת הנבילה שכן
משלם  המזיק שאין כלומר  הניזק, של הפסדו זה הרי בדין , העמדה

שוויו  שבין  ההפרש היינו השור, מיתת בשעת הנזק ערך לפי  אלא לו 
מועד. בשור  בין  תם, בשור בין הנבילה, של שוויה ובין  החי השור  של

הרי תם בשור  לניזק זיכתה שהתורה הנזק בחצי שאף ששנינו , וזהו
של שלם בנזק הדין והוא נבילה. בפחת הפסדו  ידי  על  משתתף הוא

מועד. שור 
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ומכרו ומת, רעהו שור את איש  שור  יגוף "וכי  לה-לו): כא, (שמות בתורה כתוב
הוא  נגח שור כי נודע או יחצון . המת את וגם כספו  את וחצו  החי  השור את
לו ". יהיה והמת השור תחת שור  ישלם שלם בעליו , ישמרנו  ולא שלשום מתמול

הוא שנגח השור שאם הקודמת), המשנה בסוף שהזכרנו  (מה mzמכאן  xeyהיינו)
(כמבואר  נזק חצי אלא משלמים אינם בעליו  לנגוח), הרגיל  כשור ידוע שאינו

היה שנגח השור  אם אבל משנתנו). meyly,בסוף lenzn `ed gbp xey") cren xey
± "eilraa crede,( שישמרוהו בבעליו פעם כל  והתרו  פעמים: שלוש  נגח שכבר היינו

של נזק לשלם בעליו  בהגדרתחייבים creneם. mzבפירושו) הרמב"ם כותב
" ההיזק,mzלמשנתנו): אותו  ממנו שיבוא דרכו  ואין הרגל , בלא המזיק הדבר  נקרא

המקרה, בדרך  שיארע אותוcreneאלא ממנו  שיבוא הורגל אשר הדבר נקרא
היינו מתחילתם, מועדים שהם נזיקים יש ואמנם הרוב". על  או  תמיד  המעשה
כגון תמיד, לעשותם טבעם פי  על  הם שרגילים דברים הם שלהם הנזק שמעשי 
ידי על  או  הנאתה, לשם אכילה ידי  על  להזיק דרכה בהמה שכל ורגל , שן נזקי 

הרמב"ם כותב וכך  הילוכה. אגב c)דריסה ,` oenn iwfp 'ld) מעשה "העושה :
הנקרא הוא ברייתו כמנהג תמיד לעשותו  שאיןcren;שדרכו מעשה ועשה והמשנה

הנקרא הוא נשך או  שנגח שור כגון תמיד, כן  לעשות מינו  כל המשנה,mz.דרך וזה
נעשה רבות פעמים בשינויו הרגיל xacאם eze`l crenאו" שנאמר: בו , שהרגיל

והמועדים. התמים בענין  כלל ללמד  באה משנתנו  – הוא". נגח שור כי  נודע

ïénz äMîç בעליהם אין הזיקו ואם להזיק, רגילים שאינם – ÂÄÈÇÄ
נזק, חצי אלא ïéãòeîמשלמים äMîçå,להזיק שרגילים – ÇÂÄÈÈÄ

שלם: נזק משלמים בעליהם úãòeîוכשהזיקו , dðéà äîäaä– ÇÀÅÈÅÈÆÆ
çbìמתחילתה, àG,בקרניה –óBbì àGå,בגופה לדחוף –àGå ÄÇÀÄÀ

CBMì, לנשוך –õBaøì àGå,ולהזיקו דבר גבי על  –èBòáì àGå ÄÀÄÀÀÄÀ
למסכת  (בפתיחה בארנו  וכבר  ברגלה; הן – וכו ' ונשיכה שנגיפה נו),

אלו  והרי  להזיק. הבהמה כוונת בנגיחה כמו שבכולן  קרן , של  תולדות
תמים. חמישה – ובעיטה רביצה נשיכה, נגיפה, נגיחה, –md el`e

.` :micren dyingúãòeî ïMä–,מתחילתהéeàøä úà ìBëàì ÇÅÆÆÆÁÆÈÈ
dì;(ב ב, להלן  (כמבואר  וירקות פירות aúãòeî.–כגון  ìâøä ÈÈÆÆÆÆ

dëelä–מתחילתה, Cøãa øaLì,הילוכה אגב כלים לשבר  – ÀÇÅÀÆÆÄÈ
לכך; שתתכוון bãòenä.מבלי øBLå נגף או נגח שכבר  לאחר – ÀÇÈ

(כמבואר לשמרו בבעליו  והתרו פעמים שלוש  בעט או  רבץ או נשך  או
שנימנו  כמו נזיקים, סוגי חמישה כאן  שיש פי  על ואף ד ); ב, להלן

כסוג  המשנה אותם מונה מועד  לגבי  מקום מכל  תמים, בענין ברישא
לאחר אלא מועדים נעשים אינם שכולם בהם, שווה וצד  הואיל אחד ,

credy בהמתם את לשמור עדים ידי על שהותרו  היינו בבעליהם,
האלו  מהדרכים באחת להזיק c÷éfnä.;((((רש רש רש רש """"יייי))))שהורגלה øBLåÀÇÇÄ

÷fpä úeLøa או בנגיחה שם והזיק הניזק, לרשות השור שנכנס – ÄÀÇÄÈ
משלמים  שבעליו  כמועד , דינו  תם, שור הוא אפילו  וכדומה, בנגיפה,

ברשות  שקרן ה), ב, (להלן הסובר היא, טרפון רבי ודעת שלם; נזק
ברם, תמה. היא ואפילו  שלם, נזק משלמת oetxhהניזק iaxk dkld oi`

minkgk `l` כשהזיק אפילו נזק חצי אלא משלם אינו שתם (שם),

הניזק; לעולם.díãàäå.ברשות מועד שהוא –.oicren dying ixd ÀÈÈÈ
ïéãòeî elà éøä ,Lçpäå ñìcøaäå øîpäå ácäå éøàäå áàfäÇÀÅÀÈÂÄÀÇÙÀÇÈÅÀÇÇÀÀÈÀÇÈÈÂÅÅÈÄ
בעליהם  בזה, וכיוצא ברביצה או בנשיכה הזיקו  ואפילו מתחילתם, –

שלם נזק הראשונה בפעם אף רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))משלמים כלל((((רש רש רש רש """"יייי;;;; שלא וזה ;

במפרשים, הטעם מבואר  הקודמים, המועדים חמשת עם אלו  את התנא
בישוב מצויים אינם שהללו המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).משום øæòéìà((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; éaøÇÄÁÄÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn



`רי dpyn ipy wxt `nw `aa zkqn

úeaøú éða–ïéãòeî ïðéà;íìBòì ãòeî Lçpäå.ãòeîì íz ïéa äî?Bôebî ÷æð éöç ílLî ízäL àlà, §¥©§¥¨¨¦§©¨¨¨§¨©¥¨§¨¤¨¤©¨§©¥£¦¤¤¦
äiìòä ïî íìL ÷æð ílLî ãòenäå. §©¨§©¥¤¤¨¥¦¨£¦¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡ì úãòeî ìâøä ãöékdëelä Cøãa øaL?ìe dkøãk Cläì úãòeî äîäaäøaL;úèòáî äúéä,eéäL Bà ¥©¨¤¤¤¤§©¥§¤¤¦¨©§¥¨¤¤§©¥§©§¨§©¥¨§¨§©¤¤¤¨

íéìkä úà äøaLå äéìâø úçzî ïéæzðî úBøBøö–÷æð éöç ílLî.ezøáLe éìkä ìò äñøc,éìk ìò ìôðå §§©§¦¦©©©§¤¨§¦§¨¤©¥¦§©¥£¦¤¤¨§¨©©§¦§¨©§¨©©§¦
BøáLe øçà–ïBLàøä ìòíìL ÷æð ílLî,éöç ílLî ïBøçàä ìòå÷æð.ïkøãk Cläì ïéãòeî íéìBâðøzä ©¥§¨©¨¦§©¥¤¤¨¥§©¨©£§©¥£¦¤¤©©§§¦¨¦§©¥§©§¨

ìeøaL;åéìâøa øeL÷ ìéìc äéä,íéìkä úà øaLîe ñcäî äéäL Bà–÷æð éöç ílLî. §©¥¨¨§¦¨§©§¨¤¨¨§©¥§©¥¤©¥¦§©¥£¦¤¤

áéúë ãòåîáã .÷æðä(à"ë úåîù):òøôé çâåðä óåâîã äéá áéúë àìå ,øåùä úçú øåù íìùé
a`̀̀̀.zcren lbxd cvik:äëåìä êøã íéìë úøáùîù úãòåî àéä êëá .äëåìéä êøãá øáùì ,éðùîå .úãòåî ìâøä øáã äæéàá ,øîåìë.zcren dndad

éìùáå äøòùáå äôåâá øáùìå äëøãë êìäì úãòåî äîäáù ,úåãìåú àðú àôéñå .äéìâøá äñøãù ,ùîî ìâø ,úåáà àðú àùéø:äëåìä êøã äéìòù ó
.zhran dzid:àì åúå ÷æð éöç êëìä ,ïø÷ã äãìåúå ,äæ àåä éåðéù.oifzpn zexexv eidy e`éöç ïë ô"òà ,àåä äéçøåà àìà àåä éåðéù åàìã â"òà

:ø"äøá íøèôì åäðéð ìâøã äãìåú úåøåøöã ,øåèô ø"äøáã ,øîà÷ ÷æéðä úåùøáå .äì àøéîâ àúëìäã ,àì åúå ÷æð.xg` ilk lr ltpeïä ìâø é÷æð ïåùàø
:÷æð éöç êëìä ,øáùð úåøåøö éãé ìò ïåøçàäå .íìù ÷æð úîìùîå.elbxa xeyw lilc:éìã éñøâã úéàå .ìéìã éåø÷ úìåâðøúä ìâøá øù÷ðä øáã ìë.qcdn

:íéìåâðøúä êøãë ,õøàá åéìâøá øôåç ,éùøôîã úéàå .ã÷øî.wfp ivg mlynéîð ñåãéäå .íéìëä ìò úåøåøöì åäðééãà ìéìã åúåàáã ,úåøåøö åðééä ìéìãã
:íéìëä åøáù úåøåøö ïúåàå æéúäù ïåâë

`xephxa yexit

גורסים ויש  –xfrl` iax((((בבבב טזטזטזטז,,,, קמאקמאקמאקמא בבאבבאבבאבבא תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,, øîBàÅ:–((((עייןעייןעייןעיין
úeaøú éða ïäL ïîæa,להזיק שלא והרגילום אדם בני  שגידלום – ÄÀÇÆÅÀÅÇÀ

ïéãòeî ïðéà;מתחילתם –íìBòì ãòeî Lçpäå כשהוא אפילו – ÅÈÈÄÀÇÈÈÈÀÈ
תרבות. `xfril.בן  iaxk dkld oi`eàlà ?ãòeîì íz ïéa äîÇÅÈÀÈÆÈ

Bôebî ÷æð éöç ílLî ízäL שמוכרים המזיק, השור  של – ÆÇÈÀÇÅÂÄÆÆÄ
אין  לאו  ואם משלם, הנזק, חצי כדי  בדמיו יש  ואם המזיק, השור  את

תם בשור  שנאמר מנכסיהם, מוסיפים לה לה לה לה ):):):):בעליו  כאכאכאכא,,,, "ומכרו ((((שמות שמות שמות שמות 

מגופו , אלא משלם התם שאין ומכאן כספו ". את וחצו  החי השור את
שווה  והנבילה מאתיים, שווה שור שנגח זוז עשרים שווה שור  כגון

זוז , חמישים מקבל  הניזק אין  זוז , חמישים הנזק חצי ונמצא זוז , מאה
קחהו  לפניך, שהזיק שורי  הרי לו : לומר יכול  שהזיק השור  בעל שכן

כלום; משלמים הבעלים אין אבד , או  שהזיק השור  מת אם וכן  ולך !
äiìòä ïî íìL ÷æð ílLî ãòenäå שבנכסיו המעולה מן  – ÀÇÈÀÇÅÆÆÈÅÄÈÂÄÈ

שווה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), שהזיק השור  אין  ואפילו  שבקרקעות, העידית מן  היינו
ה  נאמרכשיעור במועד  שכן  לולולולו):):):):נזק, כא כא כא כא ,,,, שור((((שמותשמותשמותשמות ישלם "שלם

יפרע הנוגח שמגוף בו  כתוב ולא השור ", דברים ((((רש רש רש רש """"יייי))))תחת עוד  ויש  .
כולם את לפרט התכוון לא שהתנא אלא למועד , תם xiiye"בין `pz")

א). טו, קמא בבא גמרא עיין –

הרב  מפרש וכן (בגמרא), שמואל כדעת משנתנו  של  הרישא את בארנו 
כולה  המשנה שכן  זה, פירוש על  מקשים בגמרא אבל ואחרים. מברטנורא
אלא  אינה הניזק" ברשות המזיק "ושור הפיסקה ואילו  חכמים, כדעת היא
והלא  מועדים, "וחמישה ששנינו: מה על מקשים וכן טרפון . רבי  כדעת

רבינא מפרש מכאן וכו '. והארי  הזאב והם: מועדים עוד מונה (okeהמשנה
,(`xnba `ziixaa x`ean:שנוייה היא וכך היא, חסרה oinzשמשנתנו  dying

micren ozyng ,ecred m`e ,od הכוונה מועדין  חמישה ששנינו שמה (כלומר
שהועדו), ±לתמים crend xey edfe .ozligzn oicren lbxe oyeששנינו מה כלומר 

נזקי בפרשת האמור המועד  שור  זהו מועדים" חמשתן  הועדו "ואם לעיל :
minkgeקרן, oetxh iax zwelgn wfipd zeyxa wifnd xeye.(ה ב, micren(להלן yie

.'eke xnpde aecde ix`de a`fd :dl`a `veik mixg`

i r i a x m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

ד ). (א, הקודמת במשנה ששנינו  המּועדים, בענין  הלכות פרטי  ללמד בא זה פרק
אף  רגל , היינו "השור " שם: שבארנו כמו  ברגל, מתחיל  הקודם שהפרק וכשם

ברגל  פותח (ixi`nd).פרקנו

dëelä Cøãa øaLì úãòeî ìâøä ãöék במשנה ששנינו כמו  – ÅÇÈÆÆÆÆÀÇÅÀÆÆÄÈ
øaLìeהקודמת? dkøãk Cläì úãòeî äîäaä אגב כלים, – ÇÀÅÈÆÆÀÇÅÀÇÀÈÀÇÅ

וכדומה בגופה או ברגלה ה ה ה ה """"ר ר ר ר הילוכה, בשם בשם בשם בשם  שלמהשלמהשלמהשלמה"""" """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

מבארים:יהוסף יהוסף יהוסף יהוסף ).).).). המפרשים רוב zcrenברם, lbxd cvikכלומר –

מועדת? הרגל  dkelidבמה jxca xayl הליכה אגב כלים שמשברת –
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) מועדות ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; הרגל  תולדות אף אלא עצמה הרגל  רק ולא ;

שכן  xayleבכך, dkxck jldl zcren dndad או בשערה או בגופה –

שעליה במה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););במשא שלם. נזק לשלם הבעלים חייבים לפיכך 
ברשות  שברה אם אבל הניזק, ברשות כששברה אמורים? דברים

כליו . על שם לשמור  צריך  אדם שכל פטורים, הבעלים äúéäÈÀÈהרבים,
úèòáî,והזיקה ברגלה –úBøBøö eéäL Bà ואבנים קסמים – ÀÇÆÆÆÈÀ

äéìâøקטנות, úçzî ïéæzðî,הילוכה בדרך  –úà äøaLå ÀÇÀÄÄÇÇÇÀÆÈÀÄÀÈÆ
íéìkä,ושיברום כלים על נפלו שניתזו שהצרורות כלומר –ílLî ÇÅÄÀÇÅ

הבהמה, בעל  –÷æð éöç שכן –zhrand,כדרכה מהלכת אינה ÂÄÆÆ
תולדה  אלא רגל  של תולדה זו אין  להזיק, כוונה מתוך  ששינתה וכיון

נזק; חצי  אלא חייבים הבעלים אין הלכך  קרן , eidyשל  zexexvae
,dilbx zgzn oifzpn מהלכת שהרי  רגל , של  תולדה שהן  פי על  אף

אלא  בגופה או ברגליה הזיקה ולא הואיל מקום, מכל  כדרכה, היא
נזק; חצי אלא משלם הבהמה בעל אין itnמכוחה, dkld df oic

`id dlawd;(;(;(;( גמרא גמרא גמרא גמרא)))).הרגל נזקי כדין הניזק ברשות כשהזיקה ודווקא
קרן  של  תולדה זו  שהרי חייב, הרבים ברשות אפילו במבעטת, ברם,

dheria jxc zexexv dfizde dhra m`e)תוך בגמרא, היא בעייה –
נזק; רבע או נזק חצי משלם אם משנתנו, בפירוש nw`דיון  `aa oiir

.(e-d ,a oenn iwfp 'ld m"anx oiire ;` ,hiéìkä ìò äñøcדרך – ÈÀÈÇÇÀÄ
הניזק, ברשות הכלי,ezøáLeהילוכה, את ושברה –ìôðåהכלי – ÀÈÇÀÈÇ

BøáLeהשבור, øçà éìk ìòנשבר הראשון  שהכלי  ונמצא – ÇÀÄÇÅÀÈ
הראשון; צרורות ידי  על רגלה, מכוח והשני רגלה, jkldìòÇבדריסת

íìL ÷æð ílLî ïBLàøä,רגל נזקי  כדין –ílLî ïBøçàä ìòå ÈÄÀÇÅÆÆÈÅÀÇÈÇÂÀÇÅ
÷æð éöç שדרסה פי על שאף להשמיע, באה משנתנו צרורות. כדין – ÂÄÆÆ

אומרים  אנו אין ושברו, אחר  כלי על השבר  שניתז כך כל בחוזק

ונזקי שינוי , זה אין אלא נתכוונה, להזיק הסתם ומן  מדרכה ששינתה
הם שיש((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),רגל להשמיענו , באה שהמשנה מפרשים, ויש 

אחד  מעשה על  נזק וחצי נזק של חיוב יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").לפעמים ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

øaLìe ïkøãk Cläì ïéãòeî íéìBâðøzä אף כלומר – ÇÇÀÀÄÈÄÀÇÅÀÇÀÈÀÇÅ
והוא  רגל , לנזקי  מתחלתם הם מועדים העופות, כל וכן התרנגולים,

שן  לנזקי  יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").הדין ìéìc("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי äéä היינו חוט,– או  חבל ÈÈÀÄ
åéìâøa øeL÷ התרנגול של  –`xwp lebpxzd lbxa xywpd xac lk) ÈÀÇÀÈ

"lilc"–רש רש רש רש """"יייי,(ñcäî äéäL Bàחופר מפרשים: ויש  מקפץ; – ÆÈÈÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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·dì éeàøä úà ìBëàì úãòeî ïMä ãöék?äîäaäúB÷øéå úBøt ìBëàì úãòeî;úeñk äìëà,íéìk Bà ¥©©¥¤¤¤¡¤¨¨¨©§¥¨¤¤¤¡¥¦¨¨§¨§¥¦
–÷æð éöç ílLî.íéøeîà íéøác äna?úeLøa÷fpä;íéaøä úeLøa ìáà–øeèt;úéðäð íàå–ílLî §©¥£¦¤¤©¤§¨¦£¦¦§©¦¨£¨¦§¨©¦¨§¦¤¡¥§©¥

úéðäpM äî;ãöékúéðäpM äî ílLî?äáçøä CBzî äìëà–úéðäpM äî ílLî;äáçøä écvî–ílLî ©¤¤¡¥¥©§©¥©¤¤¡¥¨§¨¦¨§¨¨§©¥©¤¤¡¥¦¦¥¨§¨¨§©¥
ä÷éfäM äî.úeðçä çútî–úéðäpM äî ílLî;úeðçä CBzî–ä÷éfäM äî ílLî. ©¤¦¦¨¦¤©©£§©¥©¤¤¡¥¦©£§©¥©¤¦¦¨

‚íéìkä úà eøaLå âbä Làøî eöôwL éãbäå áìkä–íìL ÷æð ílLî,ïéãòeî ïäL éðtî.ìèpL áìkä ©¤¤§©§¦¤¨§¥Ÿ©©§¦§¤©¥¦§©¥¤¤¨¥¦§¥¤¥¨¦©¤¤¤¨©
Léãbì Cìäå äøøç,Léãbä úà ÷éìãäå äøøçä úà ìëà–íìL ÷æð ílLî äøøçä ìò,ílLî Léãbä ìòå £¨¨§¨©©¨¦¨©¤©£¨¨§¦§¦¤©¨¦©©£¨¨§©¥¤¤¨¥§©©¨¦§©¥

÷æð éöç. £¦¤¤

aaaa.zcren oyd cvik:äì éåàøä úà ìåëàì ,éðùîå .úãòåî àéä øáã äæéàá.wfp ivg mlyn:àåä äðåùîã.'eke `"ca,éà÷ úå÷øé åà úåøéô äìëàà
ïø÷ éåäå ,äòù éôì ø"äøá íéìëå úåñë éçðîã éùðà éãáòã ,÷æð éöç áééç ø"äøá åìéôà íéìëå úåñë äìëà ìáà .øçà äãùá øòéáå ïðéòáã øåèô ø"äøáã

:áééçå ø"äøá.zipdpy dn mlyníéøåòù éîã àìà íìùî åðéàå ,íéøåòù ïä åìéàë åúåà íéàåø íéø÷é åéîãù øáã äìëà íà àìà ,àúééìòî ïéîåìùú åàì
á äìëàù øáã åúåà éîã íìùî ,íéøåòùä ïî íéúåçô åéîãù øáã äìëà íàå .÷åùá íéøëîð íäù äîî úåçô ùéìù àåäù ,ìåæáøáã äìëà íàå .ìåæ

:øåèô úéðäð àìå ìéàåä ,íéèç äìëàù ïåâë ,äì ÷éæäù.dwifdy dn mlyn dagxd icvnúëìì íéøååù êøã ïéàù íå÷îá äáçøä éãöá äãîòå äëìä íà
:ä÷éæäù äî úîìùîå ,éîã ø"äøë åàì ,íù

bbbb.oicren ody iptn:àéä ìâøã äãìåúã ,øîà÷ ÷æéðä úåùøáå .õåô÷ì.dxxg:íéìçâ éáâ ìò úéôàðù äâåò.mly wfp mlyn dxxgd lrúåùøá ïù éåäã
:÷æéðä.wfp ivg mlyn yicbd lre:÷æð éöç íìùîù äì éøéîâ àúëìäã ,úåøåøö åîë éåäã
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בארץ íéìkä((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),ברגליו  úà øaLîe,עליהם הדליל  בזריקת – ÀÇÅÆÇÅÄ
ההידוס, ידי על  שניתזו בצרורות התרנגול,ílLîאו בעל  –éöç ÀÇÅÂÄ

÷æð, הילוכו דרך  בדליל התרנגול הזיק אם ברם, צרורות. כדין  – ÆÆ
הוא כגופו  לגופו  המחובר  שדבר שלם, נזק משלם ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;הריהו

יוסףיוסףיוסףיוסף")")")") .""""נימוקינימוקינימוקינימוקי

שנקשר הפקר של בדליל  במשנתנו שמדובר  הגמרא), פי (על  מבואר במפרשים
ומצאו בביתו , שהצניעו התרנגול , בעל  של  בדליל  או התרנגול , ברגל  מאליו 
התרנגול אם זה שבכגון הוא, אנוס התרנגול  בעל והרי  בו, ונסתבך  התרנגול 
אם  אבל  צרורות. כדין נזק חצי  אלא חייב אינו  הדליל , בזריקת כלים שבר 
את  ששבר  פי  על  אף כראוי , הצניעו שלא בעליו  של  בדליל  התרנגול נקשר
ומשאו וסכינו אבנו כדין שלם, נזק לשלם חייב הדליל, זריקת ידי על הכלים

והזיקו מצויה ברוח ונפלו  גגו בראש dnly").שהניחום ly mi" ;y"`xd ;zetqez)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

dì éeàøä úà ìBëàì úãòeî ïMä ãöékלעיל ששנינו  כמו – ÅÇÇÅÆÆÆÁÆÈÈÈ
ד)? úB÷øéå(א, úBøt ìBëàì úãòeî äîäaä הדין והוא – ÇÀÅÈÆÆÆÁÅÄÈ

ולעופות שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").לחיה מבארים:("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  המפרשים רוב cvikברם,
zcren oyd?מועדת השן במה כלומר –;dl ie`xd z` lek`l כגון

zewxie zexit lek`l zcren dndad לשלם בעליה חייבים ולפיכך  –

בתחילה: המשנה ונקטה שלם; dl"נזק ie`xd z` lek`l" חיה לרבות
טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; שאפילו ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ברייתא, מובאת בגמרא

לה", הראוי "אוכל בכלל  הם הדחק ידי על אוכלת שהבהמה אוכלים
את  שברה הבהמה שאם בגמרא, מובא כן  שלם. נזק עליהם וחייב

נזק  משלמים בעליה הפירות, את לאכול  כדי בתוכו שהפירות הסל 
דרכה היא שזו לפי הסל , על אף אלא הפירות על רק לא ((((בבא בבא בבא בבא שלם

וווו----חחחח).).).). גגגג,,,, ממוןממוןממוןממון נזקינזקינזקינזקי הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין בבבב;;;; יט יט יט יט ,,,, íéìkקמא קמא קמא קמא  Bà ,úeñk äìëàÈÀÈÀÅÄ
לאכלם, דרכה שאין דברים היינו  –÷æð éöç ílLîשהואיל – ÀÇÅÂÄÆÆ

כקרן. דינה לפיכך מדרכה, íéøeîàושינתה íéøác äna שאם – ÇÆÀÈÄÂÄ
שלם? נזק משלם וירקות פירות fpä÷אכלה úeLøa שאכלתם – ÄÀÇÄÈ

שן  בנזקי  שנאמר  הניזק, דדדד):):):):ברשות כב כב כב כב ,,,, אחר";((((שמות שמות שמות שמות  בשדה "ובער 
כמו  הניזק, ברשות אלא עליהם חייבים שאין רגל , לנזקי הדין והוא

הקודמת. במשנה íéaøäשבארנו  úeLøa ìáà אכלתם אם – ÂÈÄÀÈÇÄ
הרבים, אפילו øeètברשות וכלים כסות אכלה אם ברם, מלשלם. – È

הואיל לומר : שיש  פי על ואף נזק. חצי  לשלם חייב הרבים ברשות

ההלכה  הרי הרבים, ברשות וכליו כסותו שהניח שינוי, עשה והניזק
בשינו  שהזיקו  (היינו ושינה אחר ובא המשנה שכל מכלהיא, פטור , י )

וכליהם  כסותם להניח אדם בני שדרך לפי  כן, אומרים אין מקום
כקרן . דינו  הלכך מעט, שינוחו  עד  הרבים úéðäðברשות íàå אם – ÀÄÆÁÅ

בעליה  שאין  הרבים, ברשות שאכלה והירקות מהפירות הבהמה נהנתה

עוד, להאכילה úéðäpMצריכים äî ílLî,שהזיקה מה ולא – ÀÇÅÇÆÆÁÅ
שעורים, הם כאילו אותם רואים יקרים, שדמיהם פירות אכלה שאם

עשר דמי  הבהמה בעל  ישלם תמרים, ליטראות עשר אכלה אם כגון
שעורים היינו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))ליטראות בזול, שעורים דמי  אלא משלם ואינו  ;

פחותים  שדמיו דבר  אכלה ואם בשוק. נמכרים שהם ממה שליש פחות
אכלה  אם ברם, בזול. שאכלה הדבר אותו  דמי  משלם השעורים, מן

פטור נהנתה, ולא הואיל לה, שהזיק ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).דבר ויש((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;
zipdpyמפרשים: dn mlyn למאכלה שעורים ליקח צריך שהיה כפי  –

ואכלה ((((רש רש רש רש """"יייי)))) לילה, בכל שעורים קב להאכילה רגיל הוא אם כגון ,
שעורים קב דמי מקום מכל משלם חברו , של שעורים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).סאה

סוברים בתבן (xnba`),ויש היינו בעמיר , אלא בשעורים אומדים שאין
דמי((((רש רש רש רש """"יייי))))ובקש  אלא משלם אינו  שעורים אכלה שאפילו  כלומר  ,

úéðäpMעמיר . äî ílLî ãöék משלם אינו  אימתי כלומר  – ÅÇÀÇÅÇÆÆÁÅ
שנהנית? מה אלא הרבים äáçøäברשות CBzî äìëà מן – ÈÀÈÄÈÀÈÈ

בהמות  של שדרכן מקום והוא הרחבה, בתוך  מונחים שהיו הפירות
שם, úéðäpMללכת äî ílLî;לעיל שבארנו  כמו –écvî ÀÇÅÇÆÆÁÅÄÄÅ
äáçøäהפירות מן  אכלה אם אבל  הרחבה,– בצידי  מונחים שהיו  ÈÀÈÈ

הרבים, כרשות דינו ואין  שם, לילך בהמות דרך שאין במקום היינו 
ä÷éfäM äî ílLî ודווקא הניזק, ברשות כמו  שלם, נזק – ÀÇÅÇÆÄÄÈ

ראשה  והחזירה ברחבה עמדה אם אבל  הרחבה, בצידי כשעמדה
שנהנית מה משלם הרחבה, מצידי  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ואכלה בגמראבגמראבגמראבגמרא;;;; שמואלשמואלשמואלשמואל ((((דעתדעתדעתדעת

טטטט).).).). גגגג,,,, ממוןממוןממוןממון נזקי נזקי נזקי נזקי  úeðçäהלהלהלהל'''' çútî הפירות מן הבהמה אכלה אם – ÄÆÇÇÂ
החנות, בפתח מונחים úéðäpMשהיו  äî ílLî דינו זה שמקום – ÀÇÅÇÆÆÁÅ

הרבים; úeðçäכרשות CBzî שהיו מהפירות אכלה אם אבל  – ÄÇÂ
הניזק, רשות שהיא החנות, בתוך  ä÷éfäMמונחים äî ílLî– ÀÇÅÇÆÄÄÈ

הנזק. כל  דמי 
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âbä Làøî eöôwL éãbäå áìkä הגג בראש בעליהם שהניחום – ÇÆÆÀÇÀÄÆÈÀÅÙÇÇ
החצר , לתוך וקפצו שכנם, של לחצרו  íéìkäהסמוך  úà eøaLå– ÀÄÀÆÇÅÄ

עליהם, בקפיצתם íìLשם, ÷æð ílLî, רגל נזקי כדין  –éðtî ÀÇÅÆÆÈÅÄÀÅ
ïéãòeî ïäL. רגל של  תולדה זה והרי  בכך , שדרכם לקפוץ, –áìkä ÆÅÈÄÇÆÆ
äøøç ìèpL דבוקה גחלת והיתה גחלים, גבי  על  הנאפית עוגה – ÆÈÇÂÈÈ

החררה,Cìäåבה, עם –Léãbìשל החררה,– úàבעל ìëà ÀÈÇÇÈÄÈÇÆ
Léãbä úà ÷éìãäå äøøçä,הגחלת ידי על –ílLî äøøçä ìò ÇÂÈÈÀÄÀÄÆÇÈÄÇÇÂÈÈÀÇÅ

הכלב, בעל  –íìL ÷æðשל דרכו  שכן  הניזק, ברשות שן  נזקי כדין – ÆÆÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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úeaøú éða–ïéãòeî ïðéà;íìBòì ãòeî Lçpäå.ãòeîì íz ïéa äî?Bôebî ÷æð éöç ílLî ízäL àlà, §¥©§¥¨¨¦§©¨¨¨§¨©¥¨§¨¤¨¤©¨§©¥£¦¤¤¦
äiìòä ïî íìL ÷æð ílLî ãòenäå. §©¨§©¥¤¤¨¥¦¨£¦¨

È  ˘ ˜ ¯ Ù
‡ì úãòeî ìâøä ãöékdëelä Cøãa øaL?ìe dkøãk Cläì úãòeî äîäaäøaL;úèòáî äúéä,eéäL Bà ¥©¨¤¤¤¤§©¥§¤¤¦¨©§¥¨¤¤§©¥§©§¨§©¥¨§¨§©¤¤¤¨

íéìkä úà äøaLå äéìâø úçzî ïéæzðî úBøBøö–÷æð éöç ílLî.ezøáLe éìkä ìò äñøc,éìk ìò ìôðå §§©§¦¦©©©§¤¨§¦§¨¤©¥¦§©¥£¦¤¤¨§¨©©§¦§¨©§¨©©§¦
BøáLe øçà–ïBLàøä ìòíìL ÷æð ílLî,éöç ílLî ïBøçàä ìòå÷æð.ïkøãk Cläì ïéãòeî íéìBâðøzä ©¥§¨©¨¦§©¥¤¤¨¥§©¨©£§©¥£¦¤¤©©§§¦¨¦§©¥§©§¨

ìeøaL;åéìâøa øeL÷ ìéìc äéä,íéìkä úà øaLîe ñcäî äéäL Bà–÷æð éöç ílLî. §©¥¨¨§¦¨§©§¨¤¨¨§©¥§©¥¤©¥¦§©¥£¦¤¤

áéúë ãòåîáã .÷æðä(à"ë úåîù):òøôé çâåðä óåâîã äéá áéúë àìå ,øåùä úçú øåù íìùé
a`̀̀̀.zcren lbxd cvik:äëåìä êøã íéìë úøáùîù úãòåî àéä êëá .äëåìéä êøãá øáùì ,éðùîå .úãòåî ìâøä øáã äæéàá ,øîåìë.zcren dndad

éìùáå äøòùáå äôåâá øáùìå äëøãë êìäì úãòåî äîäáù ,úåãìåú àðú àôéñå .äéìâøá äñøãù ,ùîî ìâø ,úåáà àðú àùéø:äëåìä êøã äéìòù ó
.zhran dzid:àì åúå ÷æð éöç êëìä ,ïø÷ã äãìåúå ,äæ àåä éåðéù.oifzpn zexexv eidy e`éöç ïë ô"òà ,àåä äéçøåà àìà àåä éåðéù åàìã â"òà

:ø"äøá íøèôì åäðéð ìâøã äãìåú úåøåøöã ,øåèô ø"äøáã ,øîà÷ ÷æéðä úåùøáå .äì àøéîâ àúëìäã ,àì åúå ÷æð.xg` ilk lr ltpeïä ìâø é÷æð ïåùàø
:÷æð éöç êëìä ,øáùð úåøåøö éãé ìò ïåøçàäå .íìù ÷æð úîìùîå.elbxa xeyw lilc:éìã éñøâã úéàå .ìéìã éåø÷ úìåâðøúä ìâøá øù÷ðä øáã ìë.qcdn

:íéìåâðøúä êøãë ,õøàá åéìâøá øôåç ,éùøôîã úéàå .ã÷øî.wfp ivg mlynéîð ñåãéäå .íéìëä ìò úåøåøöì åäðééãà ìéìã åúåàáã ,úåøåøö åðééä ìéìãã
:íéìëä åøáù úåøåøö ïúåàå æéúäù ïåâë
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גורסים ויש  –xfrl` iax((((בבבב טזטזטזטז,,,, קמאקמאקמאקמא בבאבבאבבאבבא תוספות תוספות תוספות תוספות ,,,, øîBàÅ:–((((עייןעייןעייןעיין
úeaøú éða ïäL ïîæa,להזיק שלא והרגילום אדם בני  שגידלום – ÄÀÇÆÅÀÅÇÀ

ïéãòeî ïðéà;מתחילתם –íìBòì ãòeî Lçpäå כשהוא אפילו – ÅÈÈÄÀÇÈÈÈÀÈ
תרבות. `xfril.בן  iaxk dkld oi`eàlà ?ãòeîì íz ïéa äîÇÅÈÀÈÆÈ

Bôebî ÷æð éöç ílLî ízäL שמוכרים המזיק, השור  של – ÆÇÈÀÇÅÂÄÆÆÄ
אין  לאו  ואם משלם, הנזק, חצי כדי  בדמיו יש  ואם המזיק, השור  את

תם בשור  שנאמר מנכסיהם, מוסיפים לה לה לה לה ):):):):בעליו  כאכאכאכא,,,, "ומכרו ((((שמות שמות שמות שמות 

מגופו , אלא משלם התם שאין ומכאן כספו ". את וחצו  החי השור את
שווה  והנבילה מאתיים, שווה שור שנגח זוז עשרים שווה שור  כגון

זוז , חמישים מקבל  הניזק אין  זוז , חמישים הנזק חצי ונמצא זוז , מאה
קחהו  לפניך, שהזיק שורי  הרי לו : לומר יכול  שהזיק השור  בעל שכן

כלום; משלמים הבעלים אין אבד , או  שהזיק השור  מת אם וכן  ולך !
äiìòä ïî íìL ÷æð ílLî ãòenäå שבנכסיו המעולה מן  – ÀÇÈÀÇÅÆÆÈÅÄÈÂÄÈ

שווה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), שהזיק השור  אין  ואפילו  שבקרקעות, העידית מן  היינו
ה  נאמרכשיעור במועד  שכן  לולולולו):):):):נזק, כא כא כא כא ,,,, שור((((שמותשמותשמותשמות ישלם "שלם

יפרע הנוגח שמגוף בו  כתוב ולא השור ", דברים ((((רש רש רש רש """"יייי))))תחת עוד  ויש  .
כולם את לפרט התכוון לא שהתנא אלא למועד , תם xiiye"בין `pz")

א). טו, קמא בבא גמרא עיין –

הרב  מפרש וכן (בגמרא), שמואל כדעת משנתנו  של  הרישא את בארנו 
כולה  המשנה שכן  זה, פירוש על  מקשים בגמרא אבל ואחרים. מברטנורא
אלא  אינה הניזק" ברשות המזיק "ושור הפיסקה ואילו  חכמים, כדעת היא
והלא  מועדים, "וחמישה ששנינו: מה על מקשים וכן טרפון . רבי  כדעת

רבינא מפרש מכאן וכו '. והארי  הזאב והם: מועדים עוד מונה (okeהמשנה
,(`xnba `ziixaa x`ean:שנוייה היא וכך היא, חסרה oinzשמשנתנו  dying

micren ozyng ,ecred m`e ,od הכוונה מועדין  חמישה ששנינו שמה (כלומר
שהועדו), ±לתמים crend xey edfe .ozligzn oicren lbxe oyeששנינו מה כלומר 

נזקי בפרשת האמור המועד  שור  זהו מועדים" חמשתן  הועדו "ואם לעיל :
minkgeקרן, oetxh iax zwelgn wfipd zeyxa wifnd xeye.(ה ב, micren(להלן yie

.'eke xnpde aecde ix`de a`fd :dl`a `veik mixg`
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ד ). (א, הקודמת במשנה ששנינו  המּועדים, בענין  הלכות פרטי  ללמד בא זה פרק
אף  רגל , היינו "השור " שם: שבארנו כמו  ברגל, מתחיל  הקודם שהפרק וכשם

ברגל  פותח (ixi`nd).פרקנו

dëelä Cøãa øaLì úãòeî ìâøä ãöék במשנה ששנינו כמו  – ÅÇÈÆÆÆÆÀÇÅÀÆÆÄÈ
øaLìeהקודמת? dkøãk Cläì úãòeî äîäaä אגב כלים, – ÇÀÅÈÆÆÀÇÅÀÇÀÈÀÇÅ

וכדומה בגופה או ברגלה ה ה ה ה """"ר ר ר ר הילוכה, בשם בשם בשם בשם  שלמהשלמהשלמהשלמה"""" """"מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  ((((תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;

מבארים:יהוסף יהוסף יהוסף יהוסף ).).).). המפרשים רוב zcrenברם, lbxd cvikכלומר –

מועדת? הרגל  dkelidבמה jxca xayl הליכה אגב כלים שמשברת –
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא )))) מועדות ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; הרגל  תולדות אף אלא עצמה הרגל  רק ולא ;

שכן  xayleבכך, dkxck jldl zcren dndad או בשערה או בגופה –

שעליה במה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););במשא שלם. נזק לשלם הבעלים חייבים לפיכך 
ברשות  שברה אם אבל הניזק, ברשות כששברה אמורים? דברים

כליו . על שם לשמור  צריך  אדם שכל פטורים, הבעלים äúéäÈÀÈהרבים,
úèòáî,והזיקה ברגלה –úBøBøö eéäL Bà ואבנים קסמים – ÀÇÆÆÆÈÀ

äéìâøקטנות, úçzî ïéæzðî,הילוכה בדרך  –úà äøaLå ÀÇÀÄÄÇÇÇÀÆÈÀÄÀÈÆ
íéìkä,ושיברום כלים על נפלו שניתזו שהצרורות כלומר –ílLî ÇÅÄÀÇÅ

הבהמה, בעל  –÷æð éöç שכן –zhrand,כדרכה מהלכת אינה ÂÄÆÆ
תולדה  אלא רגל  של תולדה זו אין  להזיק, כוונה מתוך  ששינתה וכיון

נזק; חצי  אלא חייבים הבעלים אין הלכך  קרן , eidyשל  zexexvae
,dilbx zgzn oifzpn מהלכת שהרי  רגל , של  תולדה שהן  פי על  אף

אלא  בגופה או ברגליה הזיקה ולא הואיל מקום, מכל  כדרכה, היא
נזק; חצי אלא משלם הבהמה בעל אין itnמכוחה, dkld df oic

`id dlawd;(;(;(;( גמרא גמרא גמרא גמרא)))).הרגל נזקי כדין הניזק ברשות כשהזיקה ודווקא
קרן  של  תולדה זו  שהרי חייב, הרבים ברשות אפילו במבעטת, ברם,

dheria jxc zexexv dfizde dhra m`e)תוך בגמרא, היא בעייה –
נזק; רבע או נזק חצי משלם אם משנתנו, בפירוש nw`דיון  `aa oiir

.(e-d ,a oenn iwfp 'ld m"anx oiire ;` ,hiéìkä ìò äñøcדרך – ÈÀÈÇÇÀÄ
הניזק, ברשות הכלי,ezøáLeהילוכה, את ושברה –ìôðåהכלי – ÀÈÇÀÈÇ

BøáLeהשבור, øçà éìk ìòנשבר הראשון  שהכלי  ונמצא – ÇÀÄÇÅÀÈ
הראשון; צרורות ידי  על רגלה, מכוח והשני רגלה, jkldìòÇבדריסת

íìL ÷æð ílLî ïBLàøä,רגל נזקי  כדין –ílLî ïBøçàä ìòå ÈÄÀÇÅÆÆÈÅÀÇÈÇÂÀÇÅ
÷æð éöç שדרסה פי על שאף להשמיע, באה משנתנו צרורות. כדין – ÂÄÆÆ

אומרים  אנו אין ושברו, אחר  כלי על השבר  שניתז כך כל בחוזק

ונזקי שינוי , זה אין אלא נתכוונה, להזיק הסתם ומן  מדרכה ששינתה
הם שיש((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),רגל להשמיענו , באה שהמשנה מפרשים, ויש 

אחד  מעשה על  נזק וחצי נזק של חיוב יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").לפעמים ("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי

øaLìe ïkøãk Cläì ïéãòeî íéìBâðøzä אף כלומר – ÇÇÀÀÄÈÄÀÇÅÀÇÀÈÀÇÅ
והוא  רגל , לנזקי  מתחלתם הם מועדים העופות, כל וכן התרנגולים,

שן  לנזקי  יוסף יוסף יוסף יוסף ").").").").הדין ìéìc("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי äéä היינו חוט,– או  חבל ÈÈÀÄ
åéìâøa øeL÷ התרנגול של  –`xwp lebpxzd lbxa xywpd xac lk) ÈÀÇÀÈ

"lilc"–רש רש רש רש """"יייי,(ñcäî äéäL Bàחופר מפרשים: ויש  מקפץ; – ÆÈÈÀÇÅ

izdw - zex`ean zeipyn

b dpyn ipy wxt `nw `aa zkqn

·dì éeàøä úà ìBëàì úãòeî ïMä ãöék?äîäaäúB÷øéå úBøt ìBëàì úãòeî;úeñk äìëà,íéìk Bà ¥©©¥¤¤¤¡¤¨¨¨©§¥¨¤¤¤¡¥¦¨¨§¨§¥¦
–÷æð éöç ílLî.íéøeîà íéøác äna?úeLøa÷fpä;íéaøä úeLøa ìáà–øeèt;úéðäð íàå–ílLî §©¥£¦¤¤©¤§¨¦£¦¦§©¦¨£¨¦§¨©¦¨§¦¤¡¥§©¥

úéðäpM äî;ãöékúéðäpM äî ílLî?äáçøä CBzî äìëà–úéðäpM äî ílLî;äáçøä écvî–ílLî ©¤¤¡¥¥©§©¥©¤¤¡¥¨§¨¦¨§¨¨§©¥©¤¤¡¥¦¦¥¨§¨¨§©¥
ä÷éfäM äî.úeðçä çútî–úéðäpM äî ílLî;úeðçä CBzî–ä÷éfäM äî ílLî. ©¤¦¦¨¦¤©©£§©¥©¤¤¡¥¦©£§©¥©¤¦¦¨

‚íéìkä úà eøaLå âbä Làøî eöôwL éãbäå áìkä–íìL ÷æð ílLî,ïéãòeî ïäL éðtî.ìèpL áìkä ©¤¤§©§¦¤¨§¥Ÿ©©§¦§¤©¥¦§©¥¤¤¨¥¦§¥¤¥¨¦©¤¤¤¨©
Léãbì Cìäå äøøç,Léãbä úà ÷éìãäå äøøçä úà ìëà–íìL ÷æð ílLî äøøçä ìò,ílLî Léãbä ìòå £¨¨§¨©©¨¦¨©¤©£¨¨§¦§¦¤©¨¦©©£¨¨§©¥¤¤¨¥§©©¨¦§©¥

÷æð éöç. £¦¤¤

aaaa.zcren oyd cvik:äì éåàøä úà ìåëàì ,éðùîå .úãòåî àéä øáã äæéàá.wfp ivg mlyn:àåä äðåùîã.'eke `"ca,éà÷ úå÷øé åà úåøéô äìëàà
ïø÷ éåäå ,äòù éôì ø"äøá íéìëå úåñë éçðîã éùðà éãáòã ,÷æð éöç áééç ø"äøá åìéôà íéìëå úåñë äìëà ìáà .øçà äãùá øòéáå ïðéòáã øåèô ø"äøáã

:áééçå ø"äøá.zipdpy dn mlyníéøåòù éîã àìà íìùî åðéàå ,íéøåòù ïä åìéàë åúåà íéàåø íéø÷é åéîãù øáã äìëà íà àìà ,àúééìòî ïéîåìùú åàì
á äìëàù øáã åúåà éîã íìùî ,íéøåòùä ïî íéúåçô åéîãù øáã äìëà íàå .÷åùá íéøëîð íäù äîî úåçô ùéìù àåäù ,ìåæáøáã äìëà íàå .ìåæ

:øåèô úéðäð àìå ìéàåä ,íéèç äìëàù ïåâë ,äì ÷éæäù.dwifdy dn mlyn dagxd icvnúëìì íéøååù êøã ïéàù íå÷îá äáçøä éãöá äãîòå äëìä íà
:ä÷éæäù äî úîìùîå ,éîã ø"äøë åàì ,íù

bbbb.oicren ody iptn:àéä ìâøã äãìåúã ,øîà÷ ÷æéðä úåùøáå .õåô÷ì.dxxg:íéìçâ éáâ ìò úéôàðù äâåò.mly wfp mlyn dxxgd lrúåùøá ïù éåäã
:÷æéðä.wfp ivg mlyn yicbd lre:÷æð éöç íìùîù äì éøéîâ àúëìäã ,úåøåøö åîë éåäã

`xephxa yexit

בארץ íéìkä((((רמברמברמברמב""""םםםם),),),),ברגליו  úà øaLîe,עליהם הדליל  בזריקת – ÀÇÅÆÇÅÄ
ההידוס, ידי על  שניתזו בצרורות התרנגול,ílLîאו בעל  –éöç ÀÇÅÂÄ

÷æð, הילוכו דרך  בדליל התרנגול הזיק אם ברם, צרורות. כדין  – ÆÆ
הוא כגופו  לגופו  המחובר  שדבר שלם, נזק משלם ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;;הריהו

יוסףיוסףיוסףיוסף")")")") .""""נימוקינימוקינימוקינימוקי

שנקשר הפקר של בדליל  במשנתנו שמדובר  הגמרא), פי (על  מבואר במפרשים
ומצאו בביתו , שהצניעו התרנגול , בעל  של  בדליל  או התרנגול , ברגל  מאליו 
התרנגול אם זה שבכגון הוא, אנוס התרנגול  בעל והרי  בו, ונסתבך  התרנגול 
אם  אבל  צרורות. כדין נזק חצי  אלא חייב אינו  הדליל , בזריקת כלים שבר 
את  ששבר  פי  על  אף כראוי , הצניעו שלא בעליו  של  בדליל  התרנגול נקשר
ומשאו וסכינו אבנו כדין שלם, נזק לשלם חייב הדליל, זריקת ידי על הכלים

והזיקו מצויה ברוח ונפלו  גגו בראש dnly").שהניחום ly mi" ;y"`xd ;zetqez)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

dì éeàøä úà ìBëàì úãòeî ïMä ãöékלעיל ששנינו  כמו – ÅÇÇÅÆÆÆÁÆÈÈÈ
ד)? úB÷øéå(א, úBøt ìBëàì úãòeî äîäaä הדין והוא – ÇÀÅÈÆÆÆÁÅÄÈ

ולעופות שלמה שלמה שלמה שלמה ").").").").לחיה מבארים:("("("("מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  המפרשים רוב cvikברם,
zcren oyd?מועדת השן במה כלומר –;dl ie`xd z` lek`l כגון

zewxie zexit lek`l zcren dndad לשלם בעליה חייבים ולפיכך  –

בתחילה: המשנה ונקטה שלם; dl"נזק ie`xd z` lek`l" חיה לרבות
טובטובטובטוב").").")."). יום יום יום יום  """"תוספותתוספותתוספותתוספות ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ;;;; שאפילו ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; ברייתא, מובאת בגמרא

לה", הראוי "אוכל בכלל  הם הדחק ידי על אוכלת שהבהמה אוכלים
את  שברה הבהמה שאם בגמרא, מובא כן  שלם. נזק עליהם וחייב

נזק  משלמים בעליה הפירות, את לאכול  כדי בתוכו שהפירות הסל 
דרכה היא שזו לפי הסל , על אף אלא הפירות על רק לא ((((בבא בבא בבא בבא שלם

וווו----חחחח).).).). גגגג,,,, ממוןממוןממוןממון נזקינזקינזקינזקי הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ועייןועייןועייןועיין בבבב;;;; יט יט יט יט ,,,, íéìkקמא קמא קמא קמא  Bà ,úeñk äìëàÈÀÈÀÅÄ
לאכלם, דרכה שאין דברים היינו  –÷æð éöç ílLîשהואיל – ÀÇÅÂÄÆÆ

כקרן. דינה לפיכך מדרכה, íéøeîàושינתה íéøác äna שאם – ÇÆÀÈÄÂÄ
שלם? נזק משלם וירקות פירות fpä÷אכלה úeLøa שאכלתם – ÄÀÇÄÈ

שן  בנזקי  שנאמר  הניזק, דדדד):):):):ברשות כב כב כב כב ,,,, אחר";((((שמות שמות שמות שמות  בשדה "ובער 
כמו  הניזק, ברשות אלא עליהם חייבים שאין רגל , לנזקי הדין והוא

הקודמת. במשנה íéaøäשבארנו  úeLøa ìáà אכלתם אם – ÂÈÄÀÈÇÄ
הרבים, אפילו øeètברשות וכלים כסות אכלה אם ברם, מלשלם. – È

הואיל לומר : שיש  פי על ואף נזק. חצי  לשלם חייב הרבים ברשות

ההלכה  הרי הרבים, ברשות וכליו כסותו שהניח שינוי, עשה והניזק
בשינו  שהזיקו  (היינו ושינה אחר ובא המשנה שכל מכלהיא, פטור , י )

וכליהם  כסותם להניח אדם בני שדרך לפי  כן, אומרים אין מקום
כקרן . דינו  הלכך מעט, שינוחו  עד  הרבים úéðäðברשות íàå אם – ÀÄÆÁÅ

בעליה  שאין  הרבים, ברשות שאכלה והירקות מהפירות הבהמה נהנתה

עוד, להאכילה úéðäpMצריכים äî ílLî,שהזיקה מה ולא – ÀÇÅÇÆÆÁÅ
שעורים, הם כאילו אותם רואים יקרים, שדמיהם פירות אכלה שאם

עשר דמי  הבהמה בעל  ישלם תמרים, ליטראות עשר אכלה אם כגון
שעורים היינו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ))))ליטראות בזול, שעורים דמי  אלא משלם ואינו  ;

פחותים  שדמיו דבר  אכלה ואם בשוק. נמכרים שהם ממה שליש פחות
אכלה  אם ברם, בזול. שאכלה הדבר אותו  דמי  משלם השעורים, מן

פטור נהנתה, ולא הואיל לה, שהזיק ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).דבר ויש((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;
zipdpyמפרשים: dn mlyn למאכלה שעורים ליקח צריך שהיה כפי  –

ואכלה ((((רש רש רש רש """"יייי)))) לילה, בכל שעורים קב להאכילה רגיל הוא אם כגון ,
שעורים קב דמי מקום מכל משלם חברו , של שעורים ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).סאה

סוברים בתבן (xnba`),ויש היינו בעמיר , אלא בשעורים אומדים שאין
דמי((((רש רש רש רש """"יייי))))ובקש  אלא משלם אינו  שעורים אכלה שאפילו  כלומר  ,

úéðäpMעמיר . äî ílLî ãöék משלם אינו  אימתי כלומר  – ÅÇÀÇÅÇÆÆÁÅ
שנהנית? מה אלא הרבים äáçøäברשות CBzî äìëà מן – ÈÀÈÄÈÀÈÈ

בהמות  של שדרכן מקום והוא הרחבה, בתוך  מונחים שהיו הפירות
שם, úéðäpMללכת äî ílLî;לעיל שבארנו  כמו –écvî ÀÇÅÇÆÆÁÅÄÄÅ
äáçøäהפירות מן  אכלה אם אבל  הרחבה,– בצידי  מונחים שהיו  ÈÀÈÈ

הרבים, כרשות דינו ואין  שם, לילך בהמות דרך שאין במקום היינו 
ä÷éfäM äî ílLî ודווקא הניזק, ברשות כמו  שלם, נזק – ÀÇÅÇÆÄÄÈ

ראשה  והחזירה ברחבה עמדה אם אבל  הרחבה, בצידי כשעמדה
שנהנית מה משלם הרחבה, מצידי  רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ואכלה בגמראבגמראבגמראבגמרא;;;; שמואלשמואלשמואלשמואל ((((דעתדעתדעתדעת

טטטט).).).). גגגג,,,, ממוןממוןממוןממון נזקי נזקי נזקי נזקי  úeðçäהלהלהלהל'''' çútî הפירות מן הבהמה אכלה אם – ÄÆÇÇÂ
החנות, בפתח מונחים úéðäpMשהיו  äî ílLî דינו זה שמקום – ÀÇÅÇÆÆÁÅ

הרבים; úeðçäכרשות CBzî שהיו מהפירות אכלה אם אבל  – ÄÇÂ
הניזק, רשות שהיא החנות, בתוך  ä÷éfäMמונחים äî ílLî– ÀÇÅÇÆÄÄÈ

הנזק. כל  דמי 

i y i n g m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

âbä Làøî eöôwL éãbäå áìkä הגג בראש בעליהם שהניחום – ÇÆÆÀÇÀÄÆÈÀÅÙÇÇ
החצר , לתוך וקפצו שכנם, של לחצרו  íéìkäהסמוך  úà eøaLå– ÀÄÀÆÇÅÄ

עליהם, בקפיצתם íìLשם, ÷æð ílLî, רגל נזקי כדין  –éðtî ÀÇÅÆÆÈÅÄÀÅ
ïéãòeî ïäL. רגל של  תולדה זה והרי  בכך , שדרכם לקפוץ, –áìkä ÆÅÈÄÇÆÆ
äøøç ìèpL דבוקה גחלת והיתה גחלים, גבי  על  הנאפית עוגה – ÆÈÇÂÈÈ

החררה,Cìäåבה, עם –Léãbìשל החררה,– úàבעל ìëà ÀÈÇÇÈÄÈÇÆ
Léãbä úà ÷éìãäå äøøçä,הגחלת ידי על –ílLî äøøçä ìò ÇÂÈÈÀÄÀÄÆÇÈÄÇÇÂÈÈÀÇÅ

הכלב, בעל  –íìL ÷æðשל דרכו  שכן  הניזק, ברשות שן  נזקי כדין – ÆÆÈÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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„íz àeä äæéà,ãòeî àeä äæéàå?ãòeî–GL Ba eãéòäL ìkíéîé äL;íúå–GL Ba øæçiMîíéîé äL; ¥¤¨§¥¤¨¨¨¤¥¦§¨¨¦§¨¦¤©£Ÿ§¨¨¦
éøácäãeäé éaø.øéàî éaøøîBà:ãòeî–GL Ba eãéòäLíéîòt äL;íúå–ïéLîLîî úB÷Bðézä eäiL ìk ¦§¥©¦§¨©¦¥¦¥¨¤¥¦§¨§¨¦§¨¨¤§©¦§©§§¦

çâBð Bðéàå Ba. §¥¥©
‰÷fpä úeLøa ÷éfnä øBL,ãöék?çâð,âðó,CLð,õáø,èòa;íéaøä úeLøa–÷æð éöç ílLî;úeLøa ©©¦¦§©¦¨¥©¨©¨©¨©¨©¨©¦§¨©¦§©¥£¦¤¤¦§

÷fpä–ïBôøè éaøøîBà:íìL ÷æð,íéîëçåíéøîBà:÷æð éöç.íäì øîàïBôøè éaø:ìò ì÷äL íB÷îa äîe ©¦¨©¦©§¥¤¤¨¥©£¨¦§¦£¦¤¤¨©¨¤©¦©§©¦§¤¥¥©
íéaøä úeLøa ìâøä ìòå ïMä,øeèt àeäL,ì ÷fpä úeLøa íäéìò øéîçäíìL ÷æð ílL–øéîçäL íB÷î ©¥§©¨¤¤¦§¨©¦¤¨¤§¦£¥¤¦§©¦¨§©¥¤¤¨¥§¤¤§¦

ì íéaøä úeLøa ïøwä ìò÷æð éöç ílL,÷fpä úeLøa äéìò øéîçpL ïéã BðéàìíìL ÷æð ílL?Bì eøîà:Bic ©©¤¤¦§¨©¦§©¥£¦¤¤¥¦¤©§¦¨¤¨¦§©¦¨§©¥¤¤¨¥¨§©
ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì,÷æð éöç íéaøä úeLøa äî,÷æð éöç ÷fpä úeLøa óà.íäì øîà:ïeãà àG éðà ©¨¦©¦¦§©¦©¦§¨©¦£¦¤¤©¦§©¦¨£¦¤¤¨©¨¤£¦¨

ïøwî ïø÷;ìâøî ïø÷ ïeãà éðà:íéaøä úeLøa ìâøä ìòå ïMä ìò ì÷äL íB÷îa äîe,ïøwa øéîçä–íB÷î ¤¤¦¤¤£¦¨¤¤¥¤¤©¦§¤¥¥©©¥§©¨¤¤¦§¨©¦¤§¦©¤¤§

cccc.mini dyly ea xefgiyn:åúåîúì øæåç ,çâåð åðéàå íéøååù äàåøù.minrt dylyãò ãòåî éåä àìã .[øéàî] éáøë äëìä ïéàå .ãçà íåéá åìéôàå
:íéîé äùìù åá åãéòéù.ea miynynnúå÷åðéú åäéù ãò åúåîúì øæåç ãòåî øåù ïéàù [î"øë] äëìä àäáå .çâåð åðéàå åá íé÷çùîå åúåà íéëùåî

:åá íé÷çùî
ddddsbp gbp:ïä ïø÷ úåãìåú ïìåë .'åëå.oecpk zeidl oicd on `al eicäéìò øéîçäù ïø÷ úøîà÷ã .ø"äøá ïø÷ ïéãî àéáî äúàù ÷æéðä úåùøá ïø÷

÷æð éöç àìà ÷æéðä úåùøá áééç äéäé àìå ,ø"äøá ïø÷ë ,ïåãðë úåéäì åéã .÷æéðä úåùøá äéìò øéîçðù ïéã åðéà ø"äøá:ø"äøá áééç àåäù åîë`l ip`
.oxwn oxw oec`:ïø÷á øéîçðù ïéã åðéà ìâøå ïùá åéìò øéîçäù íå÷î .ìâøî ïø÷ àìà ,ìéòì ïøîàãë.oicd on `al eicúåùøá ïø÷ åàì éà óåñ óåñã
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עליה, שגחלים פי על אף חררה, לאכול  ílLîכלב Léãbä ìòåÀÇÇÈÄÀÇÅ
÷æð éöç שהנזק לפי הטעם, מפרשים ויש ל"צרורות". שדומה משום – ÂÄÆÆ

אש  להדליק כלב של  דרכו שאין  למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו).).).).משונה, בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

יוחנן רבי לדעת אש: נזקי על אדם של חיובו במהות אמוראים נחלקו בגמרא
,"eivig meyn ey`",מכוחו באה שהיא משום האש על  חייב שאדם כלומר

לקיש ריש ולדעת חברו. את ומזיק חץ לזורק ודומה הזיק, בידיו  "`eyכאילו
,"epenn meyn שהאש משום האש נזקי על  האדם את חייבה שהתורה כלומר 

יוחנן כרבי והלכה ובורו . שורו נזקי על  חייב שהוא כשם כממונו , נעשה
הכלב, ידי  על  באה האש שבמשנתנו  הגדיש בענין  ברם, חיציו . משום שאשו 
הגדיש  על חייב הלכך  ל"צרורות", דומה זה והרי הם, הכלב שחיצי  היינו
את  הכלב כשהניח כאן מדובר יוחנן  ר' שלדעת בגמרא, מבואר כן נזק. חצי 
נזק  הגחלת מקום על הכלב בעל חייב זה שבכגון כדרכו, הגדיש על  הגחלת

צרורות כדין  נזק חצי  חייב הגדיש שאר על ורק aeh").שלם, mei zetqez" oiir)
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המועד ". "ושור ד: משנה א בפרק לעיל  ששנינו מה לפרש באה משנתנו

ãòeî àeä äæéàå ,íz àeä äæéà נקרא שור  איזה כלומר  – ÅÆÈÀÅÆÈ
מועד ? שנעשה לאחר תם להיות חוזר  הוא ואימתי  קרן, לנזקי  "מועד "

ãòeî:הוא מועד  שור  –GL Ba eãéòäL ìkíéîé äL שנגח – ÈÈÆÅÄÀÈÈÄ
בפני בבעליו התרו  נגיחה כל  ולאחר ימים בשלושה פעמים שלוש

בעליו  את לחייב ואילך מכאן מועד נעשה זה הרי שישמרנו , דין בית
שהתרו  פי על  אף אחד, ביום פעמים שלוש  נגח אם אבל  שלם. נזק

מועד ; אינו נגיחה, כל לאחר תם,íúåבבעליו להיות השור  וחוזר  – ÀÈ
מועד , שנעשה GLלאחר Ba øæçiMîíéîé äL שוורים משראה – ÄÆÇÂÙÀÈÈÄ

נגחם; ולא ימים øîBà:שלושה øéàî éaø .äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈÇÄÅÄÅ
ãòeî, השור הוא –GL Ba eãéòäLíéîòt äLשלוש שנגח – ÈÆÅÄÀÈÀÈÄ

שישמרנו , נגיחה כל  לאחר בבעליו והתרו  אחד ביום אפילו פעמים
íúå,תם להיות הוא וחוזר –ïéLîLîî úB÷Bðézä eäiL ìk ÀÈÈÆÀÇÄÀÇÀÀÄ

çâBð Bðéàå Ba.נוגח ואינו  בו ומשחקים אותו  שמושכים –dklde ÀÅÅÇ
"mz"a xi`n iaxke "cren"a dcedi iaxk.

שיהו עד  לתמותו חוזר  מועד שור שאין מאיר , כרבי  היא ההלכה הרמב"ם לפי
שאפילו סוברים, יש אבל ימים, שלושה בו  חזר  ואפילו  בו , משחקים התינוקות
שלושה  בו כשחזר  שכן ומכל לתמותו, חוזר  הוא בו  משחקים כשהתינוקות

dnly").ימים ly mi" ;y"`xd)
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÷fpä úeLøa ÷éfnä øBLמועד שהוא ד), (א, לעיל  ששנינו – ÇÇÄÄÀÇÄÈ
ה ãöékמתחילתו, מי ולדעת מדובר  נזק באיזה כלומר  מועד ?– וא ÅÇ

çâð, בקרניו השור –óâð, בגופו –CLð בבהמה שיניו נעץ – ÈÇÈÇÈÇ
להזיקה, לשברם,õáøבכוונה בכוונה כלים על –èòa, ברגליו – ÈÇÈÇ

ותולדותיה, קרן  שהם הללו, מהאופנים באחד שהזיק כל  להזיק; בכוונה
íéaøä úeLøa,תם הוא והשור  –ílLî, השור בעל  –÷æð éöç ÄÀÈÇÄÀÇÅÂÄÆÆ

א; פרק בסוף ששנינו כמו מגופו , –÷fpä úeLøa הזיק ואם – ÄÀÇÄÈ
הניזק, ברשות האמורים, האופנים æð÷באחד  :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÆÆ

íìL ברשות והזיק הואיל  מקום מכל תם, הוא שהשור פי  על  אף – ÈÅ
ד ), (א, לעיל  ששנינו  וזהו  שלם. נזק לשלם השור בעל  חייב הניזק,
טרפון), רבי  (לדעת מתחילתו  מועד  הוא הניזק ברשות המזיק ששור

שם. שבארנו æð÷כמו éöç :íéøîBà íéîëçåהבדל שאין – ÇÂÈÄÀÄÂÄÆÆ
הניזק, ברשות הזיק ואפילו  הניזק, לרשות הרבים רשות בין  קרן בנזקי 

בלבד. נזק חצי  אלא משלמים בעליו אין הוא, תם שור øîàÈÇאם
ïBôøè éaø íäì ברשות שקרן  הוא וחומר " "קל  והרי  לחכמים: – ÈÆÇÄÇÀ

שלם: נזק משלמת ì÷äLהניזק íB÷îa äîe– הכתוב –ìò ÇÄÀÆÅÅÇ
,ìâøä ìòå ïMäהיינוøeèt àeäL ,íéaøä úeLøa: כלומר – ÇÅÀÇÈÆÆÄÀÈÇÄÆÈ

פטור, להיות עליהן הכתוב הקל הרבים שברשות ורגל, שן ומה
íäéìò øéîçä– הכתוב –íìL ÷æð ílLì ÷fpä úeLøa– ÆÀÄÂÅÆÄÀÇÄÈÀÇÅÆÆÈÅ

בפרקנו ), א-ב (משניות לעיל שלמדנו  ìòכמו  øéîçäL íB÷îÀÆÆÀÄÇ
÷æð éöç ílLì íéaøä úeLøa ïøwä הרבים שברשות קרן – ÇÆÆÄÀÈÇÄÀÇÅÂÄÆÆ

נזק, חצי לשלם עליה הכתוב äéìòהחמיר øéîçpL ïéã BðéàÅÄÆÇÀÄÈÆÈ
íìL ÷æð ílLì ÷fpä úeLøa?וחומר קל  אינו  כלום –eøîà ÄÀÇÄÈÀÇÅÆÆÈÅÈÀ

Bì–טרפון לרבי  חכמים –ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic– ÇÇÈÄÇÄÄÀÇÄ
כלומר עליו , המלמד כדבר דינו  שיהא דיו וחומר" ב"קל  הנלמד דבר

אמרת: שהרי  הרבים, ברשות מקרן  הניזק ברשות קרן  דן ואתה הואיל 
ברשות  עליה שנחמיר  דין אינו  הרבים ברשות עליה שהחמיר "קרן
ברשות  כקרן דינה שיהא הניזק ברשות לקרן  דיה לפיכך  הניזק",

éöçהרבים: ÷fpä úeLøa óà ,÷æð éöç íéaøä úeLøa äîÇÄÀÈÇÄÂÄÆÆÇÄÀÇÄÈÂÄ
÷æð משלם אינו  הרבים, ברשות תם שור  נגף או  נגח שאם כשם – ÆÆ

לשלם  חייב אינו הניזק, ברשות נגף או  נגח אם גם כך נזק, חצי  אלא
נזק. חצי íäìאלא øîà:לחכמים טרפון  רבי  –ïeãà àG éðà ÈÇÈÆÂÄÈ
ïøwî ïø÷שדנתי כמו  הרבים, ברשות מקרן  הניזק ברשות קרן  – ÆÆÄÆÆ

ìâøîלעיל, ïø÷ ïeãà éðàבר ורגל משן  הניזק ברשות קרן  שות – ÂÄÈÆÆÅÆÆ
ìâøä,הניזק: ìòå ïMä ìò ì÷äL íB÷îa äîe היינוúeLøa ÇÄÀÆÅÅÇÇÅÀÇÈÆÆÄÀ

ïøwa øéîçä ,íéaøä בה שהקל הרבים, רשות ומה כלומר – ÈÇÄÆÀÄÇÆÆ
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÷fpä úeLøa ìâøä ìòå ïMä ìò øéîçäL,ïøwa øéîçpL ïéã Bðéà?Bì eøîà:ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic, ¤¤§¦©©¥§©¨¤¤¦§©¦¨¥¦¤©§¦©¤¤¨§©©¨¦©¦¦§©¦
÷æð éöç íéaøä úeLøa äî,÷æð éöç ÷fpä úeLøa óà. ©¦§¨©¦£¦¤¤©¦§©¦¨£¦¤¤

ÂíìBòì ãòeî íãà,ââBL ïéa,ãéæî ïéa,øò ïéa,ïLé ïéa.íéìkä úà øaLå Bøáç ïéò úà ànñ–ílLî ¨¨¨§¨¥¥¥¥¦¥¥¥¨¥¦¥¤¥£¥§¦¥¤©¥¦§©¥
íìL ÷æð. ¤¤¨¥

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéaøä úeLøa ãkä úà çépnä,døáLe da ì÷úðå øçà àáe–øeèt.da ÷fä íàå–áiç úéáçä ìòa ©©¦©¤©©¦§¨©¦¨©¥§¦§©¨§¨¨¨§¦ª©¨©©¤¨¦©¨

áéúëã ,àåä àúééøåàãîã ,åéã äéì úéà àîìòáã â"òà ïåôøè éáøå .øîåçå ì÷ ãö úçëùî àì íéáøä(áé øáãîá)äðéëùì øîåçå ì÷ ,íéîé úòáù íìëú àìä
àìã àëéä åéã ïðéøîà éëã ïåôøè 'øì äéì àøéáñã ,åéã äéì úéì àëä î"î .àì åúå íéîé úòáù øâñú êëìä ,ïåãðë úåéäì ïéãä ïî àáì åéã àìà ,íåé ã"é
ì÷ éðäàã çëúùà ,äòáù é÷åàå ,äòáù ÷éôà åéã àúà ,øñéáøà éúééà øîåçå ì÷ àúà ,éáéúë àì äðéëùã íéîé úòáùã íúä ïåâë ,øîåçå ì÷ êéøôî
÷æð äùòðå àðéøçà ÷æð éöç éúééàå øîåçå ì÷ àúàå ,÷æéðä øöçá ïéá ø"äøá ïéá áéúë ÷æð éöç àëä ìáà .éøîâì êéøôà àìå àðîé÷åàã äòáù éðäì øîåçå
.åéã ïðéøîà øîåçå ì÷ êéøôîã àëéä åìéôàã éøáñ ïðáøå .éãéî àìå éðäà àìå øîåçå ì÷ äéì êéøôà ,àø÷éòîãë ÷æð éöçà äéî÷åúå åéã úùøã éà ,íìù

:íéîëçë äëìäå
eeee.oyi oia xr oiaúà ÷éæäù íäî ãçà ìë ,ãçé åáëù íàå .øåèô ,éðùì ïåùàø ÷éæä íàå .áééç ,ïåùàøì éðù ÷éæäå ,åãöá ïùéå øçà àáå ïùé äéä íà

:äæì äæ íéãòåî íäéðùù éôì .áééç åøáç.exag oir z` `niq,ãéæî àìà íéøáã äòáøàá áééçî àìã ,íéøáã äòáøàá àì ìáà .÷æðá áééç ââåùá åìéôà
:ãéæîì áåø÷ åà

b`̀̀̀.xeht dxaye 'eke ckd z` gipnd:íéëøãá ïðåáúäì íãà éðá êøã ïéàù éôì.aiig ziagd lra da wfed m`eøé÷ôîä ìëù ,äøé÷ôä åìéôàå
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חצי לשלם בקרן הכתוב בה החמיר  פטור, להיות ורגל שן  על הכתוב
fpä÷נזק, úeLøa ìâøä ìòå ïMä ìò øéîçäL íB÷î– ÀÆÆÀÄÇÇÅÀÇÈÆÆÄÀÇÄÈ

לשלם  הרגל ועל השן על  הכתוב בה שהחמיר  הניזק רשות כלומר
שלם, ïøwaנזק øéîçpL ïéã Bðéà?שלם נזק לשלם –Bì eøîà ÅÄÆÇÀÄÇÆÆÈÀ

טרפון : לרבי חכמים –ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic אף – ÇÇÈÄÇÄÄÀÇÄ
שאילולא  הרבים, ברשות קרן יסוד על אלא דן אינך זה וחומר " "קל
לא  נזק, חצי  לשלם הרבים ברשות בקרן  התורה שהחמירה החומרה

ברשות  קרן הוא הנידון  שעיקר  ונמצא וחומר , הקל את לדון יכול היית
הלכך oecpk:הרבים, zeidl oicd on `al eicíéaøä úeLøa äîÇÄÀÈÇÄ

÷æð éöç ÷fpä úeLøa óà ,÷æð éöçרבי שאף מבואר בגמרא – ÂÄÆÆÇÄÀÇÄÈÂÄÆÆ
מן  נלמד זה כלל  שכן כנדון ", להיות הדין מן לבא "דיו  סובר טרפון

מרים בפרשת שנאמר ידידידיד):):):):התורה, יביביביב,,,, בפניה,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ירק ירוק "ואביה
אילו  הדברים: ופירוש  ימים", שבעת תסגר ימים, שבעת תכלם הלא

בושה  היתה הלא בה, נזיפה לשם בפניה ויורק עליה כועס אביה היה
ונזף  עליה כעס הוא ברוך כשהקדוש  וחומר  קל  ימים, שבעה ונכלמת

להיות  הדין מן  לבא דיו  אלא יום, עשר ארבעה בנזיפתה שתהא בה,
ולכן  mini";כנדון, zray xbqz" טרפון רבי  אין בענייננו  מקום מכל

שאין  במקום אלא "דיו" אומרים אין טרפון רבי שלדעת "דיו", סובר
אינו  ההסגר שעצם במרים, כגון "דיו ", ידי על  מופרך וחומר הקל 

שאפש וכיון וחומר , בקל נלמד אלא במפורש מקלכתוב לדון  היה ר 
הדין  מן לבא דיו  ללמד : הכתוב בא יום, עשר  ארבעה שתיסגר  וחומר ,

נזק  חצי  על  כאן אבל ימים; שבעה אלא תיסגר  ולא כנידון , להיות
לדון  אנו  באים אלא בתורה, הוא מפורש שהרי  וחומר , בקל צורך  אין 

היינו  "דיו ", אומרים ואם הניזק, ברשות שלם נזק שיהא וחומר בקל 
הלכך לגמרי. מופרך  וחומר  הקל נמצא נזק, חצי  אלא חייב שאינו 

שלא  לחכמים, טרפון רבי שהשיב ומה "דיו". אומרים אין זה בכגון
חכמים, של  לדבריהם אלא השיב לא מרגל, קרן  אלא מקרן  קרן  ידון 
שדן  כמו  מקרן, קרן לדון  גם אפשר לדעתו  אבל "דיו", כאן שסוברים

מפריך שזה במקום אפילו "דיו " שאומרים סוברים, וחכמים בתחילה.
וחומר הקל מופרך מרים בפרשת אף לדעתם שכן וחומר, הקל את

ימים: שבעת של ההסגר  על  פעמיים שם כתוב שהרי  "דיו", ידי  על 
ימים"`. שבעת יד יד יד יד ););););"תסגר  יביביביב,,,, למחנה a.((((במדבר במדבר במדבר במדבר  מחוץ מרים "ותסגר

ימים" טוטוטוטו););););שבעת שםשםשםשם,,,, מפורש((((שם שם שם שם  ראשון שבפסוק חכמים, וסוברים
ארבעה  על ללמד אלא וחומר  הקל בא ולא ימים, לשבעת ההסגר  ענין

שאומרים  ומכאן "דיו ". דין  ללמד  השני הפסוק בא ולפיכך יום, עשר
ששני סובר טרפון  רבי  ברם, וחומר . הקל כשמופרך  אפילו  "דיו "

באים  אינם – ימים" שבעת "ותסגר ימים", שבעת "תסגר  – הפסוקים
והשני, במרים; המפורש  וחומר  קל באותו האחד דיו: דין ללמד אלא

משום  דווקא לומר: היה אפשר  שכן  "דיו " אומרים וחומר קל  שבכל 
אחר וחומר בקל  אבל ימים", שבעת "תסגר שם נאמר  משה של כבודו 

"דיו " שדין להשמיענו  השני  הכתוב בא הלכך "דיו ", אומרים אין 
מקום. בכל נוהג
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íãà, מתחילתו מועד  שהוא ד) (א, לעיל  ששנינו  –íìBòì ãòeî ÈÈÈÀÈ
נזקיו, בכל שלם נזק משלם שהוא –ââBL ïéa,בשוגג כשהזיק – ÅÅ

é ïéa ,øò ïéa ,ãéæî ïéaïL.חייב ישן , כשהוא הזיק שאפילו – ÅÅÄÅÅÅÈÅ
והזיקו , בצידו  לישון  חברו  ובא ישן  שהיה מי כגון  מבואר , בירושלמי

שכבו  ואם פטור . הריהו  לשני , הראשון  הזיק אם אבל חייב. הוא הרי
זה  מועדים ששניהם לפי  חייב, חברו  את המזיק כל כאחד , שניהם

ושיברם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לזה כלים מונחים שהיו  במקום לישון ששכב מי וכן
שכבר לאחר כלים שם הניחו  אם אבל חייב. הוא הרי  השינה, תוך

פטור . הריהו  ושברם, íéìkäישן  úà øaLå Bøáç ïéò úà ànñÄÅÆÅÂÅÀÄÅÆÇÅÄ
חברו , של  כלים שיבר או –íìL ÷æð ílLî,מבואר בגמרא – ÀÇÅÆÆÈÅ

כמי דינו  בשוגג חברו עין  את סימא אדם שאם ללמד , באה שמשנתנו

שאר אבל בלבד ; נזק אלא משלם שאינו  חברו , כלי את ששיבר
(כמבואר ובושת שבת ריפוי צער שהם בחברו , החובל של התשלומים

למזיד קרוב או  מזיד  היה כן אם אלא חייב אינו ח), פרק ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;להלן

יוסףיוסףיוסףיוסף""""ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ).).).).""""נימוקינימוקינימוקינימוקי
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הוא  שמועד הקודמת, במשנה עליו ששנינו  המזיק, באדם ללמד  מוסיף זה פרק
תקלה  שהיא אלא הרבים, ברשות תקלה עשה או שהניח במי  דנה משנתנו לעולם.

לעשותה. אדם בני שדרך

íéaøä úeLøa ãkä úà çépnä את והניח עיף שהיה כגון – ÇÇÄÇÆÇÇÄÀÈÇÄ
להינפש  כדי  שם døáLe((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כדו da ì÷úðå øçà àáe– ÈÇÅÀÄÀÇÈÀÈÈ

אותה, ושבר בכד ונכשל  אדם לפיøeètועבר  מלשלם, הנתקל – È
מרוב  מהלכים, כשהם בדרכים להתבונן  אדם בני דרך שאין

ענייניהם וטרדות המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),מחשבותיהם יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; """"נימוקינימוקינימוקינימוקי והיה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

אדם. בה ייכשל  שלא כדו  לשמור  הכד  לבעל  daלו ÷fä íàå– ÀÄËÇÈ
ידי על  שהוזק או ונפצע, נפל בכד  שנכשל ידי  שעל  כגון  הנתקל,

izdw - zex`ean zeipyn
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עליה, שגחלים פי על אף חררה, לאכול  ílLîכלב Léãbä ìòåÀÇÇÈÄÀÇÅ
÷æð éöç שהנזק לפי הטעם, מפרשים ויש ל"צרורות". שדומה משום – ÂÄÆÆ

אש  להדליק כלב של  דרכו שאין  למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו).).).).משונה, בפירושובפירושובפירושובפירושו ((((הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם 

יוחנן רבי לדעת אש: נזקי על אדם של חיובו במהות אמוראים נחלקו בגמרא
,"eivig meyn ey`",מכוחו באה שהיא משום האש על  חייב שאדם כלומר

לקיש ריש ולדעת חברו. את ומזיק חץ לזורק ודומה הזיק, בידיו  "`eyכאילו
,"epenn meyn שהאש משום האש נזקי על  האדם את חייבה שהתורה כלומר 

יוחנן כרבי והלכה ובורו . שורו נזקי על  חייב שהוא כשם כממונו , נעשה
הכלב, ידי  על  באה האש שבמשנתנו  הגדיש בענין  ברם, חיציו . משום שאשו 
הגדיש  על חייב הלכך  ל"צרורות", דומה זה והרי הם, הכלב שחיצי  היינו
את  הכלב כשהניח כאן מדובר יוחנן  ר' שלדעת בגמרא, מבואר כן נזק. חצי 
נזק  הגחלת מקום על הכלב בעל חייב זה שבכגון כדרכו, הגדיש על  הגחלת

צרורות כדין  נזק חצי  חייב הגדיש שאר על ורק aeh").שלם, mei zetqez" oiir)
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המועד ". "ושור ד: משנה א בפרק לעיל  ששנינו מה לפרש באה משנתנו

ãòeî àeä äæéàå ,íz àeä äæéà נקרא שור  איזה כלומר  – ÅÆÈÀÅÆÈ
מועד ? שנעשה לאחר תם להיות חוזר  הוא ואימתי  קרן, לנזקי  "מועד "

ãòeî:הוא מועד  שור  –GL Ba eãéòäL ìkíéîé äL שנגח – ÈÈÆÅÄÀÈÈÄ
בפני בבעליו התרו  נגיחה כל  ולאחר ימים בשלושה פעמים שלוש

בעליו  את לחייב ואילך מכאן מועד נעשה זה הרי שישמרנו , דין בית
שהתרו  פי על  אף אחד, ביום פעמים שלוש  נגח אם אבל  שלם. נזק

מועד ; אינו נגיחה, כל לאחר תם,íúåבבעליו להיות השור  וחוזר  – ÀÈ
מועד , שנעשה GLלאחר Ba øæçiMîíéîé äL שוורים משראה – ÄÆÇÂÙÀÈÈÄ

נגחם; ולא ימים øîBà:שלושה øéàî éaø .äãeäé éaø éøácÄÀÅÇÄÀÈÇÄÅÄÅ
ãòeî, השור הוא –GL Ba eãéòäLíéîòt äLשלוש שנגח – ÈÆÅÄÀÈÀÈÄ

שישמרנו , נגיחה כל  לאחר בבעליו והתרו  אחד ביום אפילו פעמים
íúå,תם להיות הוא וחוזר –ïéLîLîî úB÷Bðézä eäiL ìk ÀÈÈÆÀÇÄÀÇÀÀÄ

çâBð Bðéàå Ba.נוגח ואינו  בו ומשחקים אותו  שמושכים –dklde ÀÅÅÇ
"mz"a xi`n iaxke "cren"a dcedi iaxk.

שיהו עד  לתמותו חוזר  מועד שור שאין מאיר , כרבי  היא ההלכה הרמב"ם לפי
שאפילו סוברים, יש אבל ימים, שלושה בו  חזר  ואפילו  בו , משחקים התינוקות
שלושה  בו כשחזר  שכן ומכל לתמותו, חוזר  הוא בו  משחקים כשהתינוקות

dnly").ימים ly mi" ;y"`xd)
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÷fpä úeLøa ÷éfnä øBLמועד שהוא ד), (א, לעיל  ששנינו – ÇÇÄÄÀÇÄÈ
ה ãöékמתחילתו, מי ולדעת מדובר  נזק באיזה כלומר  מועד ?– וא ÅÇ

çâð, בקרניו השור –óâð, בגופו –CLð בבהמה שיניו נעץ – ÈÇÈÇÈÇ
להזיקה, לשברם,õáøבכוונה בכוונה כלים על –èòa, ברגליו – ÈÇÈÇ

ותולדותיה, קרן  שהם הללו, מהאופנים באחד שהזיק כל  להזיק; בכוונה
íéaøä úeLøa,תם הוא והשור  –ílLî, השור בעל  –÷æð éöç ÄÀÈÇÄÀÇÅÂÄÆÆ

א; פרק בסוף ששנינו כמו מגופו , –÷fpä úeLøa הזיק ואם – ÄÀÇÄÈ
הניזק, ברשות האמורים, האופנים æð÷באחד  :øîBà ïBôøè éaøÇÄÇÀÅÆÆ

íìL ברשות והזיק הואיל  מקום מכל תם, הוא שהשור פי  על  אף – ÈÅ
ד ), (א, לעיל  ששנינו  וזהו  שלם. נזק לשלם השור בעל  חייב הניזק,
טרפון), רבי  (לדעת מתחילתו  מועד  הוא הניזק ברשות המזיק ששור

שם. שבארנו æð÷כמו éöç :íéøîBà íéîëçåהבדל שאין – ÇÂÈÄÀÄÂÄÆÆ
הניזק, ברשות הזיק ואפילו  הניזק, לרשות הרבים רשות בין  קרן בנזקי 

בלבד. נזק חצי  אלא משלמים בעליו אין הוא, תם שור øîàÈÇאם
ïBôøè éaø íäì ברשות שקרן  הוא וחומר " "קל  והרי  לחכמים: – ÈÆÇÄÇÀ

שלם: נזק משלמת ì÷äLהניזק íB÷îa äîe– הכתוב –ìò ÇÄÀÆÅÅÇ
,ìâøä ìòå ïMäהיינוøeèt àeäL ,íéaøä úeLøa: כלומר – ÇÅÀÇÈÆÆÄÀÈÇÄÆÈ

פטור, להיות עליהן הכתוב הקל הרבים שברשות ורגל, שן ומה
íäéìò øéîçä– הכתוב –íìL ÷æð ílLì ÷fpä úeLøa– ÆÀÄÂÅÆÄÀÇÄÈÀÇÅÆÆÈÅ

בפרקנו ), א-ב (משניות לעיל שלמדנו  ìòכמו  øéîçäL íB÷îÀÆÆÀÄÇ
÷æð éöç ílLì íéaøä úeLøa ïøwä הרבים שברשות קרן – ÇÆÆÄÀÈÇÄÀÇÅÂÄÆÆ

נזק, חצי לשלם עליה הכתוב äéìòהחמיר øéîçpL ïéã BðéàÅÄÆÇÀÄÈÆÈ
íìL ÷æð ílLì ÷fpä úeLøa?וחומר קל  אינו  כלום –eøîà ÄÀÇÄÈÀÇÅÆÆÈÅÈÀ

Bì–טרפון לרבי  חכמים –ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic– ÇÇÈÄÇÄÄÀÇÄ
כלומר עליו , המלמד כדבר דינו  שיהא דיו וחומר" ב"קל  הנלמד דבר

אמרת: שהרי  הרבים, ברשות מקרן  הניזק ברשות קרן  דן ואתה הואיל 
ברשות  עליה שנחמיר  דין אינו  הרבים ברשות עליה שהחמיר "קרן
ברשות  כקרן דינה שיהא הניזק ברשות לקרן  דיה לפיכך  הניזק",

éöçהרבים: ÷fpä úeLøa óà ,÷æð éöç íéaøä úeLøa äîÇÄÀÈÇÄÂÄÆÆÇÄÀÇÄÈÂÄ
÷æð משלם אינו  הרבים, ברשות תם שור  נגף או  נגח שאם כשם – ÆÆ

לשלם  חייב אינו הניזק, ברשות נגף או  נגח אם גם כך נזק, חצי  אלא
נזק. חצי íäìאלא øîà:לחכמים טרפון  רבי  –ïeãà àG éðà ÈÇÈÆÂÄÈ
ïøwî ïø÷שדנתי כמו  הרבים, ברשות מקרן  הניזק ברשות קרן  – ÆÆÄÆÆ

ìâøîלעיל, ïø÷ ïeãà éðàבר ורגל משן  הניזק ברשות קרן  שות – ÂÄÈÆÆÅÆÆ
ìâøä,הניזק: ìòå ïMä ìò ì÷äL íB÷îa äîe היינוúeLøa ÇÄÀÆÅÅÇÇÅÀÇÈÆÆÄÀ

ïøwa øéîçä ,íéaøä בה שהקל הרבים, רשות ומה כלומר – ÈÇÄÆÀÄÇÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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÷fpä úeLøa ìâøä ìòå ïMä ìò øéîçäL,ïøwa øéîçpL ïéã Bðéà?Bì eøîà:ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic, ¤¤§¦©©¥§©¨¤¤¦§©¦¨¥¦¤©§¦©¤¤¨§©©¨¦©¦¦§©¦
÷æð éöç íéaøä úeLøa äî,÷æð éöç ÷fpä úeLøa óà. ©¦§¨©¦£¦¤¤©¦§©¦¨£¦¤¤

ÂíìBòì ãòeî íãà,ââBL ïéa,ãéæî ïéa,øò ïéa,ïLé ïéa.íéìkä úà øaLå Bøáç ïéò úà ànñ–ílLî ¨¨¨§¨¥¥¥¥¦¥¥¥¨¥¦¥¤¥£¥§¦¥¤©¥¦§©¥
íìL ÷æð. ¤¤¨¥

È ˘ È Ï ˘ ˜ ¯ Ù
‡íéaøä úeLøa ãkä úà çépnä,døáLe da ì÷úðå øçà àáe–øeèt.da ÷fä íàå–áiç úéáçä ìòa ©©¦©¤©©¦§¨©¦¨©¥§¦§©¨§¨¨¨§¦ª©¨©©¤¨¦©¨

áéúëã ,àåä àúééøåàãîã ,åéã äéì úéà àîìòáã â"òà ïåôøè éáøå .øîåçå ì÷ ãö úçëùî àì íéáøä(áé øáãîá)äðéëùì øîåçå ì÷ ,íéîé úòáù íìëú àìä
àìã àëéä åéã ïðéøîà éëã ïåôøè 'øì äéì àøéáñã ,åéã äéì úéì àëä î"î .àì åúå íéîé úòáù øâñú êëìä ,ïåãðë úåéäì ïéãä ïî àáì åéã àìà ,íåé ã"é
ì÷ éðäàã çëúùà ,äòáù é÷åàå ,äòáù ÷éôà åéã àúà ,øñéáøà éúééà øîåçå ì÷ àúà ,éáéúë àì äðéëùã íéîé úòáùã íúä ïåâë ,øîåçå ì÷ êéøôî
÷æð äùòðå àðéøçà ÷æð éöç éúééàå øîåçå ì÷ àúàå ,÷æéðä øöçá ïéá ø"äøá ïéá áéúë ÷æð éöç àëä ìáà .éøîâì êéøôà àìå àðîé÷åàã äòáù éðäì øîåçå
.åéã ïðéøîà øîåçå ì÷ êéøôîã àëéä åìéôàã éøáñ ïðáøå .éãéî àìå éðäà àìå øîåçå ì÷ äéì êéøôà ,àø÷éòîãë ÷æð éöçà äéî÷åúå åéã úùøã éà ,íìù

:íéîëçë äëìäå
eeee.oyi oia xr oiaúà ÷éæäù íäî ãçà ìë ,ãçé åáëù íàå .øåèô ,éðùì ïåùàø ÷éæä íàå .áééç ,ïåùàøì éðù ÷éæäå ,åãöá ïùéå øçà àáå ïùé äéä íà

:äæì äæ íéãòåî íäéðùù éôì .áééç åøáç.exag oir z` `niq,ãéæî àìà íéøáã äòáøàá áééçî àìã ,íéøáã äòáøàá àì ìáà .÷æðá áééç ââåùá åìéôà
:ãéæîì áåø÷ åà

b`̀̀̀.xeht dxaye 'eke ckd z` gipnd:íéëøãá ïðåáúäì íãà éðá êøã ïéàù éôì.aiig ziagd lra da wfed m`eøé÷ôîä ìëù ,äøé÷ôä åìéôàå
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חצי לשלם בקרן הכתוב בה החמיר  פטור, להיות ורגל שן  על הכתוב
fpä÷נזק, úeLøa ìâøä ìòå ïMä ìò øéîçäL íB÷î– ÀÆÆÀÄÇÇÅÀÇÈÆÆÄÀÇÄÈ

לשלם  הרגל ועל השן על  הכתוב בה שהחמיר  הניזק רשות כלומר
שלם, ïøwaנזק øéîçpL ïéã Bðéà?שלם נזק לשלם –Bì eøîà ÅÄÆÇÀÄÇÆÆÈÀ

טרפון : לרבי חכמים –ïBcpk úBéäì ïécä ïî àaì Bic אף – ÇÇÈÄÇÄÄÀÇÄ
שאילולא  הרבים, ברשות קרן יסוד על אלא דן אינך זה וחומר " "קל
לא  נזק, חצי  לשלם הרבים ברשות בקרן  התורה שהחמירה החומרה

ברשות  קרן הוא הנידון  שעיקר  ונמצא וחומר , הקל את לדון יכול היית
הלכך oecpk:הרבים, zeidl oicd on `al eicíéaøä úeLøa äîÇÄÀÈÇÄ

÷æð éöç ÷fpä úeLøa óà ,÷æð éöçרבי שאף מבואר בגמרא – ÂÄÆÆÇÄÀÇÄÈÂÄÆÆ
מן  נלמד זה כלל  שכן כנדון ", להיות הדין מן לבא "דיו  סובר טרפון

מרים בפרשת שנאמר ידידידיד):):):):התורה, יביביביב,,,, בפניה,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ירק ירוק "ואביה
אילו  הדברים: ופירוש  ימים", שבעת תסגר ימים, שבעת תכלם הלא

בושה  היתה הלא בה, נזיפה לשם בפניה ויורק עליה כועס אביה היה
ונזף  עליה כעס הוא ברוך כשהקדוש  וחומר  קל  ימים, שבעה ונכלמת

להיות  הדין מן  לבא דיו  אלא יום, עשר ארבעה בנזיפתה שתהא בה,
ולכן  mini";כנדון, zray xbqz" טרפון רבי  אין בענייננו  מקום מכל

שאין  במקום אלא "דיו" אומרים אין טרפון רבי שלדעת "דיו", סובר
אינו  ההסגר שעצם במרים, כגון "דיו ", ידי על  מופרך וחומר הקל 

שאפש וכיון וחומר , בקל נלמד אלא במפורש מקלכתוב לדון  היה ר 
הדין  מן לבא דיו  ללמד : הכתוב בא יום, עשר  ארבעה שתיסגר  וחומר ,

נזק  חצי  על  כאן אבל ימים; שבעה אלא תיסגר  ולא כנידון , להיות
לדון  אנו  באים אלא בתורה, הוא מפורש שהרי  וחומר , בקל צורך  אין 

היינו  "דיו ", אומרים ואם הניזק, ברשות שלם נזק שיהא וחומר בקל 
הלכך לגמרי. מופרך  וחומר  הקל נמצא נזק, חצי  אלא חייב שאינו 

שלא  לחכמים, טרפון רבי שהשיב ומה "דיו". אומרים אין זה בכגון
חכמים, של  לדבריהם אלא השיב לא מרגל, קרן  אלא מקרן  קרן  ידון 
שדן  כמו  מקרן, קרן לדון  גם אפשר לדעתו  אבל "דיו", כאן שסוברים

מפריך שזה במקום אפילו "דיו " שאומרים סוברים, וחכמים בתחילה.
וחומר הקל מופרך מרים בפרשת אף לדעתם שכן וחומר, הקל את

ימים: שבעת של ההסגר  על  פעמיים שם כתוב שהרי  "דיו", ידי  על 
ימים"`. שבעת יד יד יד יד ););););"תסגר  יביביביב,,,, למחנה a.((((במדבר במדבר במדבר במדבר  מחוץ מרים "ותסגר

ימים" טוטוטוטו););););שבעת שםשםשםשם,,,, מפורש((((שם שם שם שם  ראשון שבפסוק חכמים, וסוברים
ארבעה  על ללמד אלא וחומר  הקל בא ולא ימים, לשבעת ההסגר  ענין

שאומרים  ומכאן "דיו ". דין  ללמד  השני הפסוק בא ולפיכך יום, עשר
ששני סובר טרפון  רבי  ברם, וחומר . הקל כשמופרך  אפילו  "דיו "

באים  אינם – ימים" שבעת "ותסגר ימים", שבעת "תסגר  – הפסוקים
והשני, במרים; המפורש  וחומר  קל באותו האחד דיו: דין ללמד אלא

משום  דווקא לומר: היה אפשר  שכן  "דיו " אומרים וחומר קל  שבכל 
אחר וחומר בקל  אבל ימים", שבעת "תסגר שם נאמר  משה של כבודו 

"דיו " שדין להשמיענו  השני  הכתוב בא הלכך "דיו ", אומרים אין 
מקום. בכל נוהג
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íãà, מתחילתו מועד  שהוא ד) (א, לעיל  ששנינו  –íìBòì ãòeî ÈÈÈÀÈ
נזקיו, בכל שלם נזק משלם שהוא –ââBL ïéa,בשוגג כשהזיק – ÅÅ

é ïéa ,øò ïéa ,ãéæî ïéaïL.חייב ישן , כשהוא הזיק שאפילו – ÅÅÄÅÅÅÈÅ
והזיקו , בצידו  לישון  חברו  ובא ישן  שהיה מי כגון  מבואר , בירושלמי

שכבו  ואם פטור . הריהו  לשני , הראשון  הזיק אם אבל חייב. הוא הרי
זה  מועדים ששניהם לפי  חייב, חברו  את המזיק כל כאחד , שניהם

ושיברם ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לזה כלים מונחים שהיו  במקום לישון ששכב מי וכן
שכבר לאחר כלים שם הניחו  אם אבל חייב. הוא הרי  השינה, תוך

פטור . הריהו  ושברם, íéìkäישן  úà øaLå Bøáç ïéò úà ànñÄÅÆÅÂÅÀÄÅÆÇÅÄ
חברו , של  כלים שיבר או –íìL ÷æð ílLî,מבואר בגמרא – ÀÇÅÆÆÈÅ

כמי דינו  בשוגג חברו עין  את סימא אדם שאם ללמד , באה שמשנתנו

שאר אבל בלבד ; נזק אלא משלם שאינו  חברו , כלי את ששיבר
(כמבואר ובושת שבת ריפוי צער שהם בחברו , החובל של התשלומים

למזיד קרוב או  מזיד  היה כן אם אלא חייב אינו ח), פרק ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;להלן

יוסףיוסףיוסףיוסף""""ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; ).).).).""""נימוקינימוקינימוקינימוקי
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הוא  שמועד הקודמת, במשנה עליו ששנינו  המזיק, באדם ללמד  מוסיף זה פרק
תקלה  שהיא אלא הרבים, ברשות תקלה עשה או שהניח במי  דנה משנתנו לעולם.

לעשותה. אדם בני שדרך

íéaøä úeLøa ãkä úà çépnä את והניח עיף שהיה כגון – ÇÇÄÇÆÇÇÄÀÈÇÄ
להינפש  כדי  שם døáLe((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי),),),),כדו da ì÷úðå øçà àáe– ÈÇÅÀÄÀÇÈÀÈÈ

אותה, ושבר בכד ונכשל  אדם לפיøeètועבר  מלשלם, הנתקל – È
מרוב  מהלכים, כשהם בדרכים להתבונן  אדם בני דרך שאין

ענייניהם וטרדות המאירי המאירי המאירי המאירי ),),),),מחשבותיהם יוסף יוסף יוסף יוסף ";";";"; """"נימוקינימוקינימוקינימוקי והיה ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

אדם. בה ייכשל  שלא כדו  לשמור  הכד  לבעל  daלו ÷fä íàå– ÀÄËÇÈ
ידי על  שהוזק או ונפצע, נפל בכד  שנכשל ידי  שעל  כגון  הנתקל,

izdw - zex`ean zeipyn
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B÷æða.íéaøä úeLøa Bck äøaLð,íéna ãçà ÷ìçäå,äéñøça ä÷lL Bà–áiç.äãeäé éaøøîBà:ïekúîa §¦§¦§§¨©¦§¨©¦§ª£©¤¨©©¦¤¨¨©£¨¤¨©¨©¦§¨¥§¦§©¥
–áiç;ïekúî Bðéàa–øeèt. ©¨§¥¦§©¥¨
·íéaøä úeLøa íéî CôBMä,øçà ïäa ÷fäå–B÷æða áiç.úéëeëfä úàå õBwä úà òéðönä,úà øãBbäå ©¥©¦¦§¨©¦§ª©¨¤©¥©¨§¦§©©§¦©¤©§¤©§¦§©¥¤

íéöBwa Bøãb,íéaøä úeLøì ìôpL øãâå,íéøçà ïäa e÷fäå–ï÷æða áiç. §¥©¦§¨¥¤¨©¦§¨©¦§ª§¨¤£¥¦©¨§¦§¨

:ïøé÷ôä àì åìéàë ,ïúåùòì äìçúî úåùø åì äéä àìù åé÷æð.aiig diqxga dwly e`:áééç êëìå ,àåä ñðåà åàìå àåä òùåô ì÷úð øáñãoiekzna
.aiigøáñã ,àåä ñåðà åø÷éòå ìéàåä ,ïäá úåëæì ïéåëúð àì íàå .÷éæäù åøåá äéì éåäã ,ï÷éæäá áééç ,åãë äøáùðù øçà íéîáå äéñøçá úåëæì ïéåëúð íà

ïéåëúð àìå àåä ñåðàã øçàîå .àåä òùåô åàì ì÷úðã äãåäé 'øë äëìäå .øåèô êëéôìå ,ñðàðù øçàì ø÷ôä íéîäå íéñøçä éøä ,àåä òùåô åàì ì÷úð
:íäé÷æð ìò øåèôå åìù íìåòî åéä àì åìéàë éåä ,íéîáå äéñøçá úåëæì

aaaa.x"dxa min jteyd:å÷æðá áééç ,øçà ïäá ÷æåä íà éëä åìéôà ø"äøá íéî êåôùì øúåîù íéîùâä úåîéá ïåâë ,ãéáò÷ úåùøáã â"òàz` ripvnd
uewdêëçúäì íãà éðá êøã ïéàù .øåèô ,øçà ïäá ÷æåäå åìù êåúá íöîöîä ìáà .ø"äøì ïçéøôäå íéöå÷á åøãâ øãåâä ïëå .ø"äøá ïòéðöäù ïåâëå .'åëå

:íéìúëá
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הכד, úéáçäשברי ìòa המשנה בלשון שכן הכד , בעל  כלומר – ÇÇÆÈÄ
חבית" היינו כד B÷æða(xnb`),"היינו áiç את הפקיר ואפילו – ÇÈÀÄÀ

חייב, מתחילה, לעשותם רשות לו שאין במקום נזקיו שהמפקיר הכד,

בנזקי והרי "בור ", מדין  הוא שהחיוב פי  על ואף הפקירם; לא כאילו 
נאמר  לגלגלגלג):):):):בור כאכאכאכא,,,, אדם,((((שמות שמות שמות שמות  ולא "שור " ודרשו : שור", שמה "ונפל

לענין  אלא כן  נאמר הבורdzinלא בעל ומת, אדם לתוכו נפל  שאם ,
אם אבל  מכופר , חייבwfedפטור הריהו אדם, a),בו  ,gk `xnb)äøaLðÄÀÀÈ

íéaøä úeLøa Bck כדו ממנו  ונפלה הכד, בעל שנתקל כגון – ÇÄÀÈÇÄ
ונשברה, מים, מלאה íénaשהיתה ãçà ÷ìçäåהכד במי – ÀËÂÇÆÈÇÇÄ

והוזק, ונפל äéñøçaשנשפכו , ä÷lL Bàהכד בחרסי שנפצע – ÆÈÈÇÂÈÆÈ
נתקל,áiçשנשברה, הכד שבעל  פי על ואף בנזקו. הכד  בעל – ÇÈ

מחוסר הכד  בעל ונתקל הואיל כלומר הוא, פושע שנתקל התנא סובר
חייב. הלכך אונס, ולא פשיעה זו  הרי תקלה), מחמת (ולא זהירות

ïekúîa :øîBà äãeäé éaø בחרסים לזכות הכד בעל  נתכוון  אם – ÇÄÀÈÅÀÄÀÇÅ
כדו, שנשברה לאחר ברשות áiçובמים בורו כדין בנזקיהם, – ÇÈ

ïekúîהרבים; Bðéàa ואנוס הואיל בהם, לזכות נתכוון לא ואם – ÀÅÄÀÇÅ
ו  החרסים הרי הוא, פושע לאו נתקל  יהודה רבי לדעת שכן  המים הוא,

הלכך שלו , מעולם היו לא וכאילו אונס, נפילת שלאחר øeètÈהפקר 
נזקיהם על פושע ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).– נתקל הסובר  קמא תנא לדעת ברם,

חייב, מקום מכל והמים, החרסים את שהפקיר  פי  על אף הוא,

חייב. פשיעה נפילת לאחר נזקיו  שהמפקיר

aeh")בארנו mei zetqez"e `xephxan axd itk)או במים אדם שהוזק בכגון 
השברים xg`lבחרסים את לסלק שהות הכד  לבעל שהיתה היינו  הכד, נפילת

החרסים  את הכד  בעל הפקיר  שאם יהודה, רבי וסובר  המים, את לייבש או 
אונס  נפילת לאחר  נזקיו והמפקיר  הוא, אנוס שנתקל  לפי פטור, הריהו  והמים,
הוא, פושע נתקל  שלדעתו  לפי חייב, שהוא סובר קמא תנא ואילו  פטור.
ורבי קמא שתנא מבואר , ובגמרא חייב. פשיעה נפילת לאחר נזקיו  והמפקיר 

אדם שהוזק בכגון אף נחלקו  היתה zryaיהודה לא שעדיין  הכד, נפילת
ונתקל הואיל חייב, קמא תנא שלדעת התקלה, את לסלק הכד  לבעל שהות

יהודה רבי  ולדעת הוא, ±פושע aiig oeekzna את שבר הכד  בעל  אם כלומר
בה יינזק שלא כדי שהפילה כגון בכוונה, sqei"),כדו iwenip"),שנתקל פי על אף

אבל חייב. מקום ±מכל xeht oeekzn epi`a את לשבור נתכוון לא אם כלומר
שהרי הוא, אנוס הכד  ובעל  הואיל ונשברה, ונתקל  מכתפו , להורידה אלא הכד
לדעת  מקום מכל פטור . הוא לפיכך הוא, פושע לאו  נתקל  יהודה רבי לדעת
שלדעת  להשמיענו, באה והיא נפילה, בלאחר  בעיקרה משנתנו עוסקת יוחנן  ר '
אבל פטור , הריהו אונס נפילת לאחר נזקיו שהפקיר  בכגון דווקא יהודה רבי
אביי, דעת והיא בגמרא, אחרת דעה ויש חייב. הריהו סתם נזקיו המפקיר
שכן נפילה, לאחר ובין  נפילה בשעת בין  המקרים: בשני עוסקת שמשנתנו 

נזקים: של דוגמות שתי  המשנה שנקטה ממה הוא minaמדייק cg` wlgede"
,"diqxga dwly e`,נפילה שבשעת להיזק הראשונה בדוגמה המשנה שכוונת

בדעתו המפרשים שנחלקו  אלא נפילה; שלאחר  להיזק – השנייה ובדוגמה
לאחר בהוזק אם אביי , התנאים של מחלוקת את מקום מכל הוא מפרש נפילה

ההלכה  של  לגופה אף יוחנן  ר' על  וחולק אחרת, בדרך שמפרש או יוחנן, כר'
יהודה רבי `xbi).לדעת `aiwr iax zetqez oiire ;y"`xd ;s"ixd ;zetqez oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéaøä úeLøa íéî CôBMä, כן לעשות שרשאי בזמן אפילו – ÇÅÇÄÄÀÈÇÄ
הרבים, ברשות מים לשפוך  שמותר הגשמים, בימות ïäaכגון ÷fäåÀËÇÈÆ

øçà,ונפל במים שהוחלק כגון –B÷æða áiç.בור נזקי מדין – ÇÅÇÈÀÄÀ
úéëeëfä úàå õBwä úà òéðönä הצניעם ולא הרבים, ברשות – ÇÇÀÄÇÆÇÀÆÇÀÄ

יזיקו, שלא íéöBwaכראוי  Bøãb úà øãBbäå רשות לצד  ובלטו  – ÀÇÅÆÀÅÇÄ
íéaøäהרבים, úeLøì ìôpL øãâå שהיה וכגון הפקירו, ולא – ÀÈÅÆÈÇÄÀÈÇÄ

פינהו ולא לפנותו פנאי יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),לו íéøçà("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי ïäa e÷fäå– ÀËÀÈÆÂÅÄ
הגדר, במפולת או בקוצים או בזכוכית או  ï÷æðaבקוץ áiç ברם – ÇÈÀÄÀÈ

בהם  הוזק אם שלו, בתוך  אותם ומצמצם בקוצים גדרו את הגודר 
בכתלים. להתחכך אדם בני דרך שאין פטור , אחר,

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

]י"ב כסלו, תשכ"ב[

במענה למכתבו מיום 12/10,

לפלא שחסר בו העיקר, כוונתי מתאים להוראת חז"ל בתכלית בריאת האדם, שהוא לשמש 

את קונו )מסכת קדושין בסופה( ע"י לימוד התורה וקיום מצותיו, בחיי היום יומים. ואף שמתחיל 

במכתבו שמציג את עצמו, אינו כותב כלום מקביעות עתים שלו בתורתנו תורת חיים ובהנוגע לקיום 

מצותי' עליהן נאמר וחי בהם, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

ז. א. להשפיע גם על  ותקותי שלמותר להוסיף, אשר אחת המצות היא ואהבת לרעך כמוך, 

חבריו שי' וסביבתו שגם הם יתנהגו באופן האמור, ואין לך דבר העומד בפני הרצון.



רטו a dpyn iyily wxt `nw `aa zkqn

B÷æða.íéaøä úeLøa Bck äøaLð,íéna ãçà ÷ìçäå,äéñøça ä÷lL Bà–áiç.äãeäé éaøøîBà:ïekúîa §¦§¦§§¨©¦§¨©¦§ª£©¤¨©©¦¤¨¨©£¨¤¨©¨©¦§¨¥§¦§©¥
–áiç;ïekúî Bðéàa–øeèt. ©¨§¥¦§©¥¨
·íéaøä úeLøa íéî CôBMä,øçà ïäa ÷fäå–B÷æða áiç.úéëeëfä úàå õBwä úà òéðönä,úà øãBbäå ©¥©¦¦§¨©¦§ª©¨¤©¥©¨§¦§©©§¦©¤©§¤©§¦§©¥¤

íéöBwa Bøãb,íéaøä úeLøì ìôpL øãâå,íéøçà ïäa e÷fäå–ï÷æða áiç. §¥©¦§¨¥¤¨©¦§¨©¦§ª§¨¤£¥¦©¨§¦§¨

:ïøé÷ôä àì åìéàë ,ïúåùòì äìçúî úåùø åì äéä àìù åé÷æð.aiig diqxga dwly e`:áééç êëìå ,àåä ñðåà åàìå àåä òùåô ì÷úð øáñãoiekzna
.aiigøáñã ,àåä ñåðà åø÷éòå ìéàåä ,ïäá úåëæì ïéåëúð àì íàå .÷éæäù åøåá äéì éåäã ,ï÷éæäá áééç ,åãë äøáùðù øçà íéîáå äéñøçá úåëæì ïéåëúð íà

ïéåëúð àìå àåä ñåðàã øçàîå .àåä òùåô åàì ì÷úðã äãåäé 'øë äëìäå .øåèô êëéôìå ,ñðàðù øçàì ø÷ôä íéîäå íéñøçä éøä ,àåä òùåô åàì ì÷úð
:íäé÷æð ìò øåèôå åìù íìåòî åéä àì åìéàë éåä ,íéîáå äéñøçá úåëæì

aaaa.x"dxa min jteyd:å÷æðá áééç ,øçà ïäá ÷æåä íà éëä åìéôà ø"äøá íéî êåôùì øúåîù íéîùâä úåîéá ïåâë ,ãéáò÷ úåùøáã â"òàz` ripvnd
uewdêëçúäì íãà éðá êøã ïéàù .øåèô ,øçà ïäá ÷æåäå åìù êåúá íöîöîä ìáà .ø"äøì ïçéøôäå íéöå÷á åøãâ øãåâä ïëå .ø"äøá ïòéðöäù ïåâëå .'åëå

:íéìúëá

`xephxa yexit

הכד, úéáçäשברי ìòa המשנה בלשון שכן הכד , בעל  כלומר – ÇÇÆÈÄ
חבית" היינו כד B÷æða(xnb`),"היינו áiç את הפקיר ואפילו – ÇÈÀÄÀ

חייב, מתחילה, לעשותם רשות לו שאין במקום נזקיו שהמפקיר הכד,

בנזקי והרי "בור ", מדין  הוא שהחיוב פי  על ואף הפקירם; לא כאילו 
נאמר  לגלגלגלג):):):):בור כאכאכאכא,,,, אדם,((((שמות שמות שמות שמות  ולא "שור " ודרשו : שור", שמה "ונפל

לענין  אלא כן  נאמר הבורdzinלא בעל ומת, אדם לתוכו נפל  שאם ,
אם אבל  מכופר , חייבwfedפטור הריהו אדם, a),בו  ,gk `xnb)äøaLðÄÀÀÈ

íéaøä úeLøa Bck כדו ממנו  ונפלה הכד, בעל שנתקל כגון – ÇÄÀÈÇÄ
ונשברה, מים, מלאה íénaשהיתה ãçà ÷ìçäåהכד במי – ÀËÂÇÆÈÇÇÄ

והוזק, ונפל äéñøçaשנשפכו , ä÷lL Bàהכד בחרסי שנפצע – ÆÈÈÇÂÈÆÈ
נתקל,áiçשנשברה, הכד שבעל  פי על ואף בנזקו. הכד  בעל – ÇÈ

מחוסר הכד  בעל ונתקל הואיל כלומר הוא, פושע שנתקל התנא סובר
חייב. הלכך אונס, ולא פשיעה זו  הרי תקלה), מחמת (ולא זהירות

ïekúîa :øîBà äãeäé éaø בחרסים לזכות הכד בעל  נתכוון  אם – ÇÄÀÈÅÀÄÀÇÅ
כדו, שנשברה לאחר ברשות áiçובמים בורו כדין בנזקיהם, – ÇÈ

ïekúîהרבים; Bðéàa ואנוס הואיל בהם, לזכות נתכוון לא ואם – ÀÅÄÀÇÅ
ו  החרסים הרי הוא, פושע לאו נתקל  יהודה רבי לדעת שכן  המים הוא,

הלכך שלו , מעולם היו לא וכאילו אונס, נפילת שלאחר øeètÈהפקר 
נזקיהם על פושע ((((ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).– נתקל הסובר  קמא תנא לדעת ברם,

חייב, מקום מכל והמים, החרסים את שהפקיר  פי  על אף הוא,

חייב. פשיעה נפילת לאחר נזקיו  שהמפקיר

aeh")בארנו mei zetqez"e `xephxan axd itk)או במים אדם שהוזק בכגון 
השברים xg`lבחרסים את לסלק שהות הכד  לבעל שהיתה היינו  הכד, נפילת

החרסים  את הכד  בעל הפקיר  שאם יהודה, רבי וסובר  המים, את לייבש או 
אונס  נפילת לאחר  נזקיו והמפקיר  הוא, אנוס שנתקל  לפי פטור, הריהו  והמים,
הוא, פושע נתקל  שלדעתו  לפי חייב, שהוא סובר קמא תנא ואילו  פטור.
ורבי קמא שתנא מבואר , ובגמרא חייב. פשיעה נפילת לאחר נזקיו  והמפקיר 

אדם שהוזק בכגון אף נחלקו  היתה zryaיהודה לא שעדיין  הכד, נפילת
ונתקל הואיל חייב, קמא תנא שלדעת התקלה, את לסלק הכד  לבעל שהות

יהודה רבי  ולדעת הוא, ±פושע aiig oeekzna את שבר הכד  בעל  אם כלומר
בה יינזק שלא כדי שהפילה כגון בכוונה, sqei"),כדו iwenip"),שנתקל פי על אף

אבל חייב. מקום ±מכל xeht oeekzn epi`a את לשבור נתכוון לא אם כלומר
שהרי הוא, אנוס הכד  ובעל  הואיל ונשברה, ונתקל  מכתפו , להורידה אלא הכד
לדעת  מקום מכל פטור . הוא לפיכך הוא, פושע לאו  נתקל  יהודה רבי לדעת
שלדעת  להשמיענו, באה והיא נפילה, בלאחר  בעיקרה משנתנו עוסקת יוחנן  ר '
אבל פטור , הריהו אונס נפילת לאחר נזקיו שהפקיר  בכגון דווקא יהודה רבי
אביי, דעת והיא בגמרא, אחרת דעה ויש חייב. הריהו סתם נזקיו המפקיר
שכן נפילה, לאחר ובין  נפילה בשעת בין  המקרים: בשני עוסקת שמשנתנו 

נזקים: של דוגמות שתי  המשנה שנקטה ממה הוא minaמדייק cg` wlgede"
,"diqxga dwly e`,נפילה שבשעת להיזק הראשונה בדוגמה המשנה שכוונת

בדעתו המפרשים שנחלקו  אלא נפילה; שלאחר  להיזק – השנייה ובדוגמה
לאחר בהוזק אם אביי , התנאים של מחלוקת את מקום מכל הוא מפרש נפילה

ההלכה  של  לגופה אף יוחנן  ר' על  וחולק אחרת, בדרך שמפרש או יוחנן, כר'
יהודה רבי `xbi).לדעת `aiwr iax zetqez oiire ;y"`xd ;s"ixd ;zetqez oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

íéaøä úeLøa íéî CôBMä, כן לעשות שרשאי בזמן אפילו – ÇÅÇÄÄÀÈÇÄ
הרבים, ברשות מים לשפוך  שמותר הגשמים, בימות ïäaכגון ÷fäåÀËÇÈÆ

øçà,ונפל במים שהוחלק כגון –B÷æða áiç.בור נזקי מדין – ÇÅÇÈÀÄÀ
úéëeëfä úàå õBwä úà òéðönä הצניעם ולא הרבים, ברשות – ÇÇÀÄÇÆÇÀÆÇÀÄ

יזיקו, שלא íéöBwaכראוי  Bøãb úà øãBbäå רשות לצד  ובלטו  – ÀÇÅÆÀÅÇÄ
íéaøäהרבים, úeLøì ìôpL øãâå שהיה וכגון הפקירו, ולא – ÀÈÅÆÈÇÄÀÈÇÄ

פינהו ולא לפנותו פנאי יוסף יוסף יוסף יוסף "),"),"),"),לו íéøçà("("("("נימוקינימוקינימוקינימוקי ïäa e÷fäå– ÀËÀÈÆÂÅÄ
הגדר, במפולת או בקוצים או בזכוכית או  ï÷æðaבקוץ áiç ברם – ÇÈÀÄÀÈ

בהם  הוזק אם שלו, בתוך  אותם ומצמצם בקוצים גדרו את הגודר 
בכתלים. להתחכך אדם בני דרך שאין פטור , אחר,

izdw - zex`ean zeipyn

    

      
ע"ב: ח  לוי:ד רבי שקיבל  נוספת מסורת      א הו 

  ,הנביא ישעיה  של  יהודה ,אביו  מל  
הגמרא: מבארת   ללמד זו , במסורת לוי רבי    

            כהז , ָ

זה  בזכות   . 
הגמרא: זה .מבארת יהודה .דבר של  טו )כלתו  לח (בראשית 

      ,וכי ותמוה ,  
   פניה לכסות הצנועות דר שאכ .הרי לפרש , יש  

ש  אלא פניה , כיסתה  לא בדר כשישבה    דרה כשהיתה  
יהודה      לא בדר אותה  כשראה  לכ , מעול הכירה  לא  

ו  הכירה ,    
ונביאי :ו   למלכי שזכתה  נלמד לוי רבי מדברי  פר מצאצאי שהיה  

ו בנה ,  ו דוד, מזרע היה  יהודה  מל אמציה  הרי    
  ש ישעיהו אבי  ג ישעיהו  כ  וא 

דוד, מזרע היה  [נבואת]  , מתמר שיצא שישעיהו  הרי 
נביא  .היה 

לוי: רבי שקיבל  נוספת מסורת     הוא 
  העדות  הקדשי בקודש   מקו תפס  לא , 

.הארו בלא הקדשי קודש למידת שוה  היה  ,הקדשי קודש לכותלי הארו מצידי וכשמדדו 

  ,לוי רבי כדברי  הקדשי קודש  באמצע והעמידוהו  
בי  המקדש ,של  ת  ריוח הבית לכותלי בינו  .[צד] 

כ) ו  א' מלכי) המחיצה מ  לפני שהיה   הקדשי קודש  [מידת 
ההיכל ] ובי בינו  המבדלת  'רחב אה   ריוע,  ְְִֶַַָֹ

        , שהאור הרי 
אמות  עשר שהיה  בברייתא ושנינו  ומאחר אמה .  עשרי היה   הקדשי קודש  של  והרוחב

לתמוה , יש  כ  א צד, לכל   ולכתלי הארו בי    היה  הקדשי קודש  כל  הרי עמד, הוא היכ  
אמה .  עשרי הוא  ג  ולכתלי שמהארו החלל  וכ אמה ,  עשרי על   עשרי    אינו ארו  שמקו לוי, כרבי 

ו  המידה  מ  
המגילה : בעני שדרשו   אמוראי של  הדרשות פתיחת מביאה  הגמרא       

זה  מפסוק  לדרוש  התחיל  המגילה  מעני כשדרש  כב )– יד  בבל ,(ישעיה  על  ה ' שיביא הפורענות לגבי שנאמר , 
        , ודרש   אחרת אומה  בשל  וישתמשו   כתב שיבטל  . 

  שפת שתתבטל  .  מלכות שתיבטל  .  בבל מל נבוכדנצר שנענשה נכדת 
במיתה .

    הוה , פורי מעני כשדרש      ( יג נה  ש),  
     , ודרש ירת', לא  לע לאת   ל לה ' והיה   היינו   ְְְִֵֵַָָָָֹ

   כ ,נעצו יט)שנקראת ז ש)   עבודה ־זרה .שפירושו  
'        ( כג ל (שמות       

   למרדכי מרדכי.שמרמז  יעלה  ותחתיו  מגדולתו , ירד  שהמ והיינו  .לבשמי ראש שהוא  היינו 
  שהיא    ש על 'סרפד ' שנקרא   מקו הוא  שש 

לשכינה ומשכ משכב שהיתה  הכפורת  ש על  הכפורת,השכינה , י)על  ג  (שה "ש      
   (ז ב  (אסתר    ותחתיה מגדולתה , תרד שושתי והיינו  אס ר'. היא ְִֵֶ

אסתר. תעלה       שמו מתגדל  המגילה  קריאת ידי .שעל       
 בה כח)שנאמר ט ש)' רעמ  יס לא  וזכר'. ְְְִִַָָָֹ
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף צג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף צג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י

לולי התורה ישנו מצב של היפך השלום.
ממאמר י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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המשך בעמוד בב
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המשך בעמוד זפ
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מנחות. פרק עשירי - שתי מידות דף צד עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

בעניין גמילות־חסדים נעשה איחוד בין המשפיע להמקבל, הגומל חסד ומקבל החסד, באופן ששניהם הם גם משפיעים וגם מקבלים, 
שזוהי התאחדות גמורה.

ממאמר י"ט כסלו, ה'תשכ"ח
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מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י       

              
      

        
        
  

      
      

     
     

     
       

      
     

      

     
      

       
        
       
        

     
      

       
    

      
     

      
    

     
       
      

      
      
     

    
     
          

           
         

             
       

         
         

         
           
            

       

          
        

         










































































































            

            

             

              

      

      

     

      

      

      

       

       

       

       

       

       

       

      

  

  

      

      

       

      

       

      

  

   

  

   

     

       

      

        

       

            

              

             

             

             

              

            

             

              

              

               

            

              

               

                  

              

               

                            

                         

                            

                            

                              

                           






















































































































       
      
      
      

      
      
      

      
    

       
        

      
       

       
      

       
       

       
       

       
        

   
      

















































˙ÂÁ�Ó ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù ÌÁÏ‰ È˙˘ :„ˆ
פרוצה. תיבה åæכמי� äéúåðôåã éúùå äéåñéë ìèéðù

:äæë íéáçø íééìåùå úåðôã 'á åì åéä íçìä êë åæ ãâðë
רוקדת. ספינה àìà‡]כמי� íééìåù äì ïéàå ù"éåå÷

äæë òáöàë ãò úëìåäå äìë äèîìîå äáçø äìòîìî
ïéëìåäå ïéãç äéùàø 'áå

.íéîá ïéòâåð ïéàå äìòîì ïéäåáâå
úëìåäå úã÷øîù úã÷åø äì éø÷ éëäìå

:øäî.�בזיכי דיתבי äðåáìהיינו ìù
ãë ïåéìòä íçì êåúááéúë(ãë àø÷éå)

ìéàåäã äëæ äðåáì úëøòîä ìò
ïéëéæáä íéáùåé åéä íéáçø íééìåùäå

:äôé íäéìò�כמי דאמר למא� אלא

בזיכי�. יתבי היכי רוקדת àäספינה
:íééìåù åì ïéà.להו עביד הוה מקו�

ïäì ï÷úî äéä úåðôãä ãçà éáåòá
:áùåî úéáתיבה כמי� למ"ד בשלמא

úåðôãä:·]פרוצה. åéäדיתבי היינו

ïéúéðúîקני�. éðú÷ã[.åö]åéä íéð÷ ç"ë
ìò áäæ ìù íéð÷ 'â ïúåð äéäù íù

íçìä[‚ïåùàøä(בìù åùàø [ãçàä]
åùàøå äæ ïôåã ìò äð÷[„øçà (ìù)

áéùåî äéä íéð÷ä ìòå äæ ïôåã ìò
åæ ìò åæ úåìç ùù íäù ãò øçà íçì
äúøéáçì äìç ïéá íéð÷ä ïéìéãáîå

:åùôòúé àìù éãëדאמר למא� אלא

קני�. יתבי היכי רוקדת àìäåכספינה
àìà íù áùéì ìåëé ïéàå íéãç ïùàø

:åúéòöîàá ãçà äð÷עביד מורשא

éáãîå÷להו. ïàëîå ïàëî ùàøä ìöà
:íéð÷ä úà ìá÷ì ÷öá èòîבשלמא

פרוצה. תיבה כמי� דאמר åéäùלמא�
éëéîñã åðééä äåùá úåôå÷æ úåðôãä

'éðúî éðú÷ã íçìì ïéôéðñ[.åö]äòáøà
ïéôéðñ[‰äæ øãñì íéðùå äæ øãñì íéðù ïäéùàøá ïéìöåôî íù åéä
íçìäù[Âäî ïëéîå ïëéî äìòîì ìôå÷å ïçìåù ìù åáçåøì åëøà çðåî

øîàã ïàîìå íçìä éðôåã ïä ïäå ïçìåùä áçåø ìò øúé íçìä êøåàù
äöåøô äáéú ïéîë[Ê:äåùá úåôå÷æ úåðôãäù ìåôë.דסמכי éðùהיינו

ò÷ø÷á íéãîåòä ù"÷øéô ïéøå÷ù ïéôéðñ[Áíçì ãò úåäåáâå úåëåøà
íäéùàøá ïéìöåôî éëäìå åéúåðôåã åøáùé àìù íçìä ïéëîåñ ïåéìòä

íçì ìë ìòù íéð÷ä éùàøù äæë äáøä ïéìåöéô
ïéçðåî íçìå[Ë:ïéìåöéô íúåà ìòדאמר למא� אלא

רוקדת. ספינה éëéäכמי� òåôéùá úåðôãä ïééåùò
àìà ïéòâåð ïéôéðñä ïéà àìäå íçìì ïéôéðñ éëîñ

íçì ìù åùàøá èòî[Èøàù êåîñì ìåëé ïéàå(ג

:øáùé àìù åéúåðôåã.מיעגל להו Èïéà‡]דעגיל
äæë à"ì÷øéö ïéøå÷ù ìâòî éöçë íééåùò àìà ïéôå÷æ ïéãîåò ïéôéðñä(ד

íçìä ìë úà êîåñå íçì ìù åòåôéù úçú ìåâéò åúåàå
à"ì÷øéö ìâòéî .íçìä ùàøì êîåñ óéðñä ùàøå

äâåò íù ìò ìâòîä éðåç ïðéø÷ãë(.èé óã úéðòú):
סניפי� דבעינ� åðéàå.היינו íéáçø íçìä éìåù ïéàù

áùåé[·È:.�דלח יוקרא åãéáëî:אגב äæ ìò çðåî äæù
éçìéúתלח. éçìéú åîë øáùð(:âð óã ïéìåç):�סניפי

מונחי�. שלח� גבי ïøîàãë:על åäì ìéâòãåלמ"ד אלא

פרוצה. תיבה áúéîìכמי� ïéôéðñ åöî àì åú úåôå÷æå úååù úåðôãä ååäå
:ïçìùä ìò.�הסניפי את מעמיד ÷åìåôéהלח� ìò çðåî íçì ìù åòåôéùù(ה

óéðñ ìù[‚È:ìåôé àìù íçìä ãéîòî óéðñäå ìâòéî ìéâòã øîàãë
ïéîë

ÔÈÓÎ.äöåøô äáéúäãåäé éáøì äùîç åáçø ïçìåùã(.åö óã ïî÷ì)

ïéðúåðå äùîç åáçøå äøùò åëøà íçìå øéàî éáøì äùùå
ïàëî äöçîå íééçôè äãåäé éáøì ìôå÷å ïçìåù ìù åáçø ãâðë åëøà
àöîð ïàëî íééçôèå ïàëî íééçôè øéàî éáøìå ïàëî äöçîå íééçôèå

åæ úåðôã 'á äöåøô äáéú ïéîë äéäù
äìòîìî äöåøôå ïéáçø íééìåùå åæ ãâðë
íééìåù äì ïéàå úã÷åø äðéôñ ïéîë
äìë äèîìîå äáçø äìòîìî àìà
ïéãç äéùàø éðùå òáöàë ãò úëìåäå
ïéòâåð ïéàå äìòîìî ïéäåáâå ïéëìåäå
åùåøéô êåúîå ñøèðå÷á 'éô êë íéîá

íçìä çåúôã äàøð(וéðùå äèîìî
äùàøá äãçä äðéôñë ïéãç ïéùàø
ãç íçìä êë äøäî õåøì éãë äôåñáå

åùàøá(זêøåà ãö (ãç ìù) åôåñáå
ïéîë øîàã ïàîì êéøô éëäìå ïçìåùä
àìä íéð÷ éáúé éëéä úã÷åø äðéôñ
àìà íù áùéì ìåëé ïéàå ïéãç ïùàø
íù åéäù ô"òàå åúéòöîàá ãçà äð÷
ïäéùàøá ïéìöåôî áäæ ìù ïéôéðñ 'ã

÷ éùàø ìá÷ì éãëàäéù ïðéòá î"î íéð
åìô÷úéח) àìù ïòöîàá ÷æç ïàùî íçì

ñøèðå÷á øééöù äîå íçìä ãáåëî
äæë åúøåöïéãåãéçä íä

åùàøáùêøåà ìù åôåñáùå
íçìä éðôåã åéäù ïáçåø ãöìå ïçìåùä
ãöì ïéôôåëù äæ ïéðòá ïéáéçøîå ïéëéøàî
ìéâò ïéôéðñã ïî÷ì ùøôî êëìå åùàø

íçìä äáåâ ìáà ìâòéî åäì(טúéòöîàî
ïàëî òåôéùá äéáâîå êìåä äéä àì
ãò áéçøîå êìåä äéäù ãò ïàëîå
íéàìîîä íééìåùä íäå íéçôè 'ä

ïçìåù ìù åáçø(יïàëî ìôåë ãçàå
íééçôè øéàî 'øìå äöçîå íééçôè äãåäé 'øì óå÷æ ïôåã åîë ïàëîå

ïéëìåäå ïéãç äéùàø éðùå ñøèðå÷á 'éôù äî ìáà *äæë
ïéòë øîåì äöåø íà íéîá ïéòâåð ïéàå äìòîì ïéäåáâå
òâåð åðéàå êìåäå òôåùî åôåñå åùàøù åðìù úåðéôñ
áéúé àì ïçìåùä ìò íçìì äéì øãñî éëã àöîð íéîá
åôåñáå åéúçúù íçìä ùàøá íéçðåîä íéð÷à íçì

êéøôã àä åðééäã íéùøôî ùéå äéãåçìá éòöîà äð÷à àìà áéúé àìã
êàéä øîåìë éáúé ååä éëéä íéð÷ úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì àìà

íéð÷ éáúé ååä éëéä ùåøéô íéð÷ä ìò íçìä áùåé äéä(לáùéù åèôùîë
íçìä éìåùá ÷öá ÷éáãî äéäù åäì ãéáò àùøåî éðùîå íäéìò íçìä
ïë òîùî ïåùìä ïéàå íéð÷ä ìò ïòùéù éãë äèîìù åãåçá åéúçúî
ïéà ïçìåùä êøåà éôìëù åôåñáå åùàøá íçìäù äàøð êëéôì ììë
úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì ú"àå óå÷æ àìà ììë òôùîå êìåä
ìôå÷å äùîç åáçåøå äøùò åëøà íéðôä íçìã 'éðúî àùøôéî éëéä
øéàî éáøìå ïàëî äöçîå íééçôèå ïàëî äöçîå íééçôè äãåäé 'øì
åëøà àöîð ïðú éëéä òáöàë ãò êìåäå äìë äèîìã ïåéëã íééçôè
åúéòöîàî ïéäåáâå ïéëìåä åéìåùù äî äéì øñç àä ïçìåù ìù åáçø àìîî
øñç äéì úòôùî éëå àì åúå äéì àìîî÷ äéì úèùô éëã ïàëîå ïàëî
éáø øîàã àä äù÷ ãåòå áéùç àì àúøåô àåää àîùå àúøåô äéì

ïðçåé(.åö 'ã ïî÷ì)øîåàä éøáãìùã÷î ïçìåù àöîð ìôå÷ äöçîå íééçôè
ïéîë øîàã ïåéë äéôåâ ïðçåé éáøì éôè äåáâ àä äìòîì íéçôè å"è
éåä àìã ïåéë ïî÷ì ïðéøîàå çôè éåä àìã øîåì êéøöå úã÷åø äðéôñ
éàå äæ áâ ìò äæ åéä íéîçì äùù éøäù àåä ÷çåãå áéùç÷ àì çôè
äðéôñ ïéîë ã"îì êéøô à÷ éàî çôè úåúù ÷éìñ àì ãçå ãç ìëì

ïðéòáã øéôù ïéëéæá éáúé àìã äéì òîùî éëä åìéôàã ì"éå çôè úåúù åìéôà íééìåùä ïéòéôùî ïéà àä ïéëéæá éáúé éëéä úã÷åø[„Èåäé àìù
äòù ìë ÷øôá íéçñôá ïðéøîàãë çôè åéáåò íéðôä íçì éøä éúëà ú"àå ø÷éò ìë ïéòâåð(.æì óã)ì"éå àáåè ùã÷î ïçìåù àöîð

:øéàî éáøì íééçôè åà äãåäé éáøì äöçîå íééçôè ìåôé÷äù ìåôé÷ä êåúá äéä çôè éáåò åúåàãÈÎÓÒ„.íçìì ïéôéðñ äéìäàøð
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רוקדת. ספינה àìà‡]כמי� íééìåù äì ïéàå ù"éåå÷

äæë òáöàë ãò úëìåäå äìë äèîìîå äáçø äìòîìî
ïéëìåäå ïéãç äéùàø 'áå

.íéîá ïéòâåð ïéàå äìòîì ïéäåáâå
úëìåäå úã÷øîù úã÷åø äì éø÷ éëäìå

:øäî.�בזיכי דיתבי äðåáìהיינו ìù
ãë ïåéìòä íçì êåúááéúë(ãë àø÷éå)

ìéàåäã äëæ äðåáì úëøòîä ìò
ïéëéæáä íéáùåé åéä íéáçø íééìåùäå

:äôé íäéìò�כמי דאמר למא� אלא

בזיכי�. יתבי היכי רוקדת àäספינה
:íééìåù åì ïéà.להו עביד הוה מקו�

ïäì ï÷úî äéä úåðôãä ãçà éáåòá
:áùåî úéáתיבה כמי� למ"ד בשלמא

úåðôãä:·]פרוצה. åéäדיתבי היינו

ïéúéðúîקני�. éðú÷ã[.åö]åéä íéð÷ ç"ë
ìò áäæ ìù íéð÷ 'â ïúåð äéäù íù

íçìä[‚ïåùàøä(בìù åùàø [ãçàä]
åùàøå äæ ïôåã ìò äð÷[„øçà (ìù)

áéùåî äéä íéð÷ä ìòå äæ ïôåã ìò
åæ ìò åæ úåìç ùù íäù ãò øçà íçì
äúøéáçì äìç ïéá íéð÷ä ïéìéãáîå

:åùôòúé àìù éãëדאמר למא� אלא

קני�. יתבי היכי רוקדת àìäåכספינה
àìà íù áùéì ìåëé ïéàå íéãç ïùàø

:åúéòöîàá ãçà äð÷עביד מורשא

éáãîå÷להו. ïàëîå ïàëî ùàøä ìöà
:íéð÷ä úà ìá÷ì ÷öá èòîבשלמא

פרוצה. תיבה כמי� דאמר åéäùלמא�
éëéîñã åðééä äåùá úåôå÷æ úåðôãä

'éðúî éðú÷ã íçìì ïéôéðñ[.åö]äòáøà
ïéôéðñ[‰äæ øãñì íéðùå äæ øãñì íéðù ïäéùàøá ïéìöåôî íù åéä
íçìäù[Âäî ïëéîå ïëéî äìòîì ìôå÷å ïçìåù ìù åáçåøì åëøà çðåî

øîàã ïàîìå íçìä éðôåã ïä ïäå ïçìåùä áçåø ìò øúé íçìä êøåàù
äöåøô äáéú ïéîë[Ê:äåùá úåôå÷æ úåðôãäù ìåôë.דסמכי éðùהיינו

ò÷ø÷á íéãîåòä ù"÷øéô ïéøå÷ù ïéôéðñ[Áíçì ãò úåäåáâå úåëåøà
íäéùàøá ïéìöåôî éëäìå åéúåðôåã åøáùé àìù íçìä ïéëîåñ ïåéìòä

íçì ìë ìòù íéð÷ä éùàøù äæë äáøä ïéìåöéô
ïéçðåî íçìå[Ë:ïéìåöéô íúåà ìòדאמר למא� אלא

רוקדת. ספינה éëéäכמי� òåôéùá úåðôãä ïééåùò
àìà ïéòâåð ïéôéðñä ïéà àìäå íçìì ïéôéðñ éëîñ

íçì ìù åùàøá èòî[Èøàù êåîñì ìåëé ïéàå(ג

:øáùé àìù åéúåðôåã.מיעגל להו Èïéà‡]דעגיל
äæë à"ì÷øéö ïéøå÷ù ìâòî éöçë íééåùò àìà ïéôå÷æ ïéãîåò ïéôéðñä(ד

íçìä ìë úà êîåñå íçì ìù åòåôéù úçú ìåâéò åúåàå
à"ì÷øéö ìâòéî .íçìä ùàøì êîåñ óéðñä ùàøå

äâåò íù ìò ìâòîä éðåç ïðéø÷ãë(.èé óã úéðòú):
סניפי� דבעינ� åðéàå.היינו íéáçø íçìä éìåù ïéàù

áùåé[·È:.�דלח יוקרא åãéáëî:אגב äæ ìò çðåî äæù
éçìéúתלח. éçìéú åîë øáùð(:âð óã ïéìåç):�סניפי

מונחי�. שלח� גבי ïøîàãë:על åäì ìéâòãåלמ"ד אלא

פרוצה. תיבה áúéîìכמי� ïéôéðñ åöî àì åú úåôå÷æå úååù úåðôãä ååäå
:ïçìùä ìò.�הסניפי את מעמיד ÷åìåôéהלח� ìò çðåî íçì ìù åòåôéùù(ה

óéðñ ìù[‚È:ìåôé àìù íçìä ãéîòî óéðñäå ìâòéî ìéâòã øîàãë
ïéîë

ÔÈÓÎ.äöåøô äáéúäãåäé éáøì äùîç åáçø ïçìåùã(.åö óã ïî÷ì)

ïéðúåðå äùîç åáçøå äøùò åëøà íçìå øéàî éáøì äùùå
ïàëî äöçîå íééçôè äãåäé éáøì ìôå÷å ïçìåù ìù åáçø ãâðë åëøà
àöîð ïàëî íééçôèå ïàëî íééçôè øéàî éáøìå ïàëî äöçîå íééçôèå

åæ úåðôã 'á äöåøô äáéú ïéîë äéäù
äìòîìî äöåøôå ïéáçø íééìåùå åæ ãâðë
íééìåù äì ïéàå úã÷åø äðéôñ ïéîë
äìë äèîìîå äáçø äìòîìî àìà
ïéãç äéùàø éðùå òáöàë ãò úëìåäå
ïéòâåð ïéàå äìòîìî ïéäåáâå ïéëìåäå
åùåøéô êåúîå ñøèðå÷á 'éô êë íéîá

íçìä çåúôã äàøð(וéðùå äèîìî
äùàøá äãçä äðéôñë ïéãç ïéùàø
ãç íçìä êë äøäî õåøì éãë äôåñáå

åùàøá(זêøåà ãö (ãç ìù) åôåñáå
ïéîë øîàã ïàîì êéøô éëäìå ïçìåùä
àìä íéð÷ éáúé éëéä úã÷åø äðéôñ
àìà íù áùéì ìåëé ïéàå ïéãç ïùàø
íù åéäù ô"òàå åúéòöîàá ãçà äð÷
ïäéùàøá ïéìöåôî áäæ ìù ïéôéðñ 'ã

÷ éùàø ìá÷ì éãëàäéù ïðéòá î"î íéð
åìô÷úéח) àìù ïòöîàá ÷æç ïàùî íçì

ñøèðå÷á øééöù äîå íçìä ãáåëî
äæë åúøåöïéãåãéçä íä

åùàøáùêøåà ìù åôåñáùå
íçìä éðôåã åéäù ïáçåø ãöìå ïçìåùä
ãöì ïéôôåëù äæ ïéðòá ïéáéçøîå ïéëéøàî
ìéâò ïéôéðñã ïî÷ì ùøôî êëìå åùàø

íçìä äáåâ ìáà ìâòéî åäì(טúéòöîàî
ïàëî òåôéùá äéáâîå êìåä äéä àì
ãò áéçøîå êìåä äéäù ãò ïàëîå
íéàìîîä íééìåùä íäå íéçôè 'ä

ïçìåù ìù åáçø(יïàëî ìôåë ãçàå
íééçôè øéàî 'øìå äöçîå íééçôè äãåäé 'øì óå÷æ ïôåã åîë ïàëîå

ïéëìåäå ïéãç äéùàø éðùå ñøèðå÷á 'éôù äî ìáà *äæë
ïéòë øîåì äöåø íà íéîá ïéòâåð ïéàå äìòîì ïéäåáâå
òâåð åðéàå êìåäå òôåùî åôåñå åùàøù åðìù úåðéôñ
áéúé àì ïçìåùä ìò íçìì äéì øãñî éëã àöîð íéîá
åôåñáå åéúçúù íçìä ùàøá íéçðåîä íéð÷à íçì

êéøôã àä åðééäã íéùøôî ùéå äéãåçìá éòöîà äð÷à àìà áéúé àìã
êàéä øîåìë éáúé ååä éëéä íéð÷ úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì àìà

íéð÷ éáúé ååä éëéä ùåøéô íéð÷ä ìò íçìä áùåé äéä(לáùéù åèôùîë
íçìä éìåùá ÷öá ÷éáãî äéäù åäì ãéáò àùøåî éðùîå íäéìò íçìä
ïë òîùî ïåùìä ïéàå íéð÷ä ìò ïòùéù éãë äèîìù åãåçá åéúçúî
ïéà ïçìåùä êøåà éôìëù åôåñáå åùàøá íçìäù äàøð êëéôì ììë
úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì ú"àå óå÷æ àìà ììë òôùîå êìåä
ìôå÷å äùîç åáçåøå äøùò åëøà íéðôä íçìã 'éðúî àùøôéî éëéä
øéàî éáøìå ïàëî äöçîå íééçôèå ïàëî äöçîå íééçôè äãåäé 'øì
åëøà àöîð ïðú éëéä òáöàë ãò êìåäå äìë äèîìã ïåéëã íééçôè
åúéòöîàî ïéäåáâå ïéëìåä åéìåùù äî äéì øñç àä ïçìåù ìù åáçø àìîî
øñç äéì úòôùî éëå àì åúå äéì àìîî÷ äéì úèùô éëã ïàëîå ïàëî
éáø øîàã àä äù÷ ãåòå áéùç àì àúøåô àåää àîùå àúøåô äéì

ïðçåé(.åö 'ã ïî÷ì)øîåàä éøáãìùã÷î ïçìåù àöîð ìôå÷ äöçîå íééçôè
ïéîë øîàã ïåéë äéôåâ ïðçåé éáøì éôè äåáâ àä äìòîì íéçôè å"è
éåä àìã ïåéë ïî÷ì ïðéøîàå çôè éåä àìã øîåì êéøöå úã÷åø äðéôñ
éàå äæ áâ ìò äæ åéä íéîçì äùù éøäù àåä ÷çåãå áéùç÷ àì çôè
äðéôñ ïéîë ã"îì êéøô à÷ éàî çôè úåúù ÷éìñ àì ãçå ãç ìëì

ïðéòáã øéôù ïéëéæá éáúé àìã äéì òîùî éëä åìéôàã ì"éå çôè úåúù åìéôà íééìåùä ïéòéôùî ïéà àä ïéëéæá éáúé éëéä úã÷åø[„Èåäé àìù
äòù ìë ÷øôá íéçñôá ïðéøîàãë çôè åéáåò íéðôä íçì éøä éúëà ú"àå ø÷éò ìë ïéòâåð(.æì óã)ì"éå àáåè ùã÷î ïçìåù àöîð

:øéàî éáøì íééçôè åà äãåäé éáøì äöçîå íééçôè ìåôé÷äù ìåôé÷ä êåúá äéä çôè éáåò åúåàãÈÎÓÒ„.íçìì ïéôéðñ äéìäàøð
ïäéùàøá ïéìöåôîå íçì ìù åáçøë äùîç ïéáçø ïéôéðñã(כïéìåöéô ïúåàá ïéçðåî íçìå íçì ìë ìù íéð÷ä éùàøù ñøèðå÷á 'éô øîàã

ïéòë åéä ïéìåöéô ïúåàã øùôàå íçì ìù åäáåâ úãîá íééçôè øéàî éáøìå äöçîå íééçôè äãåäé 'øì äæî äìòîì äæ ïéìåöéôä åéä äæ 'éôìå
ïðú 'éðúîáã äîéúå äð÷ä éáåò úãîë ïéôéðñä éùàøì úåîéâô(.åö óã ïî÷ì)åäéù éãë ïäéùàøá ïéìöåôî íù åéä áäæ ìù ïéôéðñ 'ã

àìã òîùî íéð÷ä éùàø úðéúð ììë íå÷î íåùá øéëæî ïéàå íçìä úà ïéëîåñ íäáù àúééøáá ïî÷ì éðú÷ ïëå íçìä úà ïäá ïéëîåñ
àúôñåúáå ïçìåù ìù åøäè ìò çðåîä ïåúçúä íçìì àìà äãîòä éòá(à"éô)äìç òîùî íçìä úà ïéëîåñ ïäáù íù åéä ïéôéðñ 'ã àéðú éîð

:úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì ììë úåéäì øùôà àìå à÷ååã äðåúçúäÁÏ˙.éú ìôð åîëúåôøè åìà ÷øôã éçìéú éçì(:âð óã ïéìåç):
ïéîë

¯Ó‡ ‡�È�Á È·¯‡Ô�ÁÂÈ '¯ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡
‡Ï‡ ÔÈÎÈÊ· È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
È·˙È ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó ÔÈÎÈÊ·
‡Ï‡ ÌÈ�˜ È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ÌÈ�˜ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· Â‰Ï „È·Ú ‡˘¯ÂÓ È·˙È
ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ÌÁÏÏ
Ï‚ÚÈÓ Â‰Ï ÏÈ‚Ú„ ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ ÈÎÈ‰
Â�ÈÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘·
‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ÔÈÙÈ�Ò Ô�ÈÚ·„

ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡ ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù(àÁÏ˙
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘·
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ ÔÈÁ�ÂÓ ÔÁÏ˘ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò
‡Ú¯‡‡ Â‰Ï Á�Ó ‡ÎÈ‰ ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
È¯·„Ï ÏÓÓ ¯· ‡·‡ È·¯ ¯Ó‡„ ÔÈ‡ Â‰Ï Á�Ó
ÔÁÏ˘ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯ÓÂ‡‰
ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ï ÔÈÁ�ÂÓ
‰„Â‰È ¯"‡„ ‡‰ ‡ÏÊ‡ Ô‡ÓÎ ÔÈÁ�ÂÓ Ú˜¯˜ ‚"Ú
ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ÔÈÙÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ ÌÁÏ‰ ˙‡

È·È˙ÈÓ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

äìúא) ñéøâ äìú êøò êåøòá]
æîø äîåøú 'ô èå÷ìéä 'éâ ïëå

,[èîù(בïôåã ìò ãçàä åùàø
,÷"ö .ìò øçàä åùàøå äæ

éðô,ג) à"ð(ד,äù÷ äæ øåéö
äðéôñë ã"îìù øàåáî éøäù
íéãîåò åéä ïéôéðñä úùùåâ
øééöì ùé éìåàå .ïçìåùä éáâ ìò

:êë

åìåâéò,ה) ì"ö(וäìòîìî ì"ö
,äìòîì ãò ÷"öä 'éâå(זãçå

,÷"ö .'åë êøåà ãöì åôåñá
ö"÷,ח) .÷æç íçì ìù ïàùî
ö"÷,ט) .êìåä äéä úéòöîàî
ö"÷,י) .'åëå ìôåë ë"çàå à"ð
ïáåî,כ) åðéà äøåàëì äæ øåéö

:êë øééöì ùé éìåàå

ö"÷,ל) .ïèôùîë(מïðéøîàã
åðééäã ñøèðå÷á 'éô ïî÷ì

,÷"ö .éùàøù

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

„‡'ééîä"ôúåëìäî
ïéãéîúïéôñåîå'ìä:è

³

È"˘¯ ÈÊÚÏ
.[Ë"ÈÈÂ˜] ˘"ÈÂÂ˜‰¯ÈÒ

.‰�Ë˜
.[˘"È˜¯ÂÙ] ˘"˜¯ÈÙ

.ÌÈ�Â˘Ï˜
.‡"Ï˜¯Èˆ.˜Â˘ÈÁ

³

ÌÂ˘¯‚ Â�È·¯
ÏËÈ�˘ .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙Â¯È˜ È˙˘Â ÔÂÈÏÚ‰ ¯È˜‰
ÌÁÏ ÍÎ ‰Ê ÔÈÚÎ ‰·Á¯
Â˙Â‡ ÔÈÏÙ˜Ó ÌÈ�Ù‰
ÔÎÈÓ Â˘‡¯· ‰ÏÚÓÏÓ
‡È‰˘ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ :ÔÎÈÓÂ
‰È˘‡¯Â ‰ËÓÏÓ ‰„Á
‰ÏÚÓÏ ÔÈÏÂÚÂ ÔÈÚÙÂ˘Ó
‡ÓÏ˘· :‰ÎÂÓ� ÚˆÓ‡·Â
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ „"ÓÏ
ÏÚ ÔÈÎÈÊ· È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰
ÌÁÏ‰ ‰Â˘ ‰È‰˘ ÌÁÏ‰ È·‚
·˘ÈÏ ÔÈÏÂÎÈÂ Â˙ÈÚˆÓ‡·
ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ :Ì˘
˙È· ‰Ï ˘È˘ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ‰ËÓÏ ‰„ÁÂ ÏÂ·˜
ÌÁÏ‰ ˙È˙Á˙· ÔÈÎÈÊ· È·˙È
ÔÈÚ‚Â� ÂÈ‰ ‡Ï˘ Â‡ˆÓ�Â
:ÌÁÏ‰ ˙È˙Á˙Ï ÔÚˆÓ‡·
‰Â˘ Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó
˙·È˘È ÌÂ˜Ó È„Î ˙È˙Á˙·
Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈÎÈÊ·‰
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„
ÔÈ·˘ .ÌÈ�˜ È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰
‰Ó È·‚ ÏÚ ÌÁÏÏ ÌÁÏ
·ÁÂ¯ ‰È‰˘ ‰ÏÚÓÏ ÏÙ˜�˘
:ÌÁÏ Ï˘ Â·Á¯Î ÏÂÙ˜‰
ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
È˘‡¯ È·‚ ÏÚ ÌÈ�˜ [È·˙È]
‡˘¯ÂÓ :ÔÈ„Á Ô‰˘ ÌÁÏ‰
ÔÂ˘‡¯‰ ÛÂÒÏ .Ô‰Ï „È·Ú
‰˜„˜ˆ·‰ÎÈ˙Á˜È·„Ó‰È‰
ÌÈ�˜‰ Ô‰ÈÏÚÂ Ú·ˆ‡·
Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈ·ÎÂ˘
Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ¯Ó‡„
ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ„
ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜˘ ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜Ï
‡Â‰ ÔÁÏ˘‰ ·ÁÂ¯ ‰ˆ˜Ó
Ô‰ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰Â
ÈÏÂÙ˜ ÏÎ· ÔÈÚ‚Â�Â ÔÈ„ÓÂÚ
ÔÈÎÓÂÒÂ ‰ÏÚÓÏ „Ú ÌÁÏ‰
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ :Ô˙Â‡
ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ
Ô�È‡ .ÌÁÏÏ ÌÈ�˜ ÈÎÓÒ
ÏÂÙ˜‰ ÏÎ È�Ù ÏÚ ÔÈÚ‚Â�
ÏÈ‚Ú„ :ÌÁÏ‰ ˙Âˆ˜Ï ‡Ï‡
(ÔÈ�ÙÓ) ÔÈÙÈ�ÒÏ Â‰Ï
ÏÎÏ ÂÚ‚È˘ È„Î [ÔÙÙÂÎ]

Ï‰ ÏÂÙ˜ÔÈ„ÓÂÚÂ ÌÁ
ÌÁÏ‰Â ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ „ÈÓÚÓ
ÈÏÂÙÈ˜ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â
ÂÏÂÙÈ˜ ‡Ï‰Â ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò :ıÂÁÏ ÔÈ„Á‰ È˘‡¯ ˜ÂÁ„È ‡Ï˘ Â¯·Á È·‚ ÏÚ „Á‡ ÌÁÏ‰˘Î .ÔÈÙÈ�Ò Ô�ÈÚ·„ Â�ÈÈ‰ :‰Ê ÔÈÚÎ ÌÁÏ‰
ÔÈÙÈ�Ò ÈÎÈ¯ˆ ÂÂ‰ ‡Ï ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÌÂ˘Ó ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ È‡„Â :‰Â˘ ÂÏÂÙÈ˜˘ ıÂÁÏ Â¯·Á ˘‡¯ „Á‡ ˜ÂÁ„È ‡Ï ÚÙÂ˘Ó Â�È‡Â ¯˘È
‡Ï˘ È„Î ˘ÓÓ ÌÁÏ‰ È·‚ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ�˜‰ ÔÈÁ�ÂÓ ÔÎÈÓÂ ÔÎÈÓ ÔÏÂˆÙ È·‚ ÏÚ˘ ÔÈÏˆÂÙÓ Ô‰˘ ÔÈÙÈ�Ò ÂÂ‰ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ Â‰�ÈÎÓÒÓÏ
ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò :ÈÁÏÈ˙ ÈÁÏÈ˙ ‰�Â˙Á˙‰ ÏÈÙ� ‰Â‰ ÁÏ˙ ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡ :ÌÈ�˜‰Â ÌÁÏ‰ ÔÈÎÓÂÒ˘ ÔÈÙÈ�Ò‰ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡˘ ÌÁÏ‰ ÒÂ¯ÙÈ
˜„‰Ó ÂÚÂÙ˘˘ .ÛÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰ :ÔÈÙÈ�Ò‰ Â· Â„ÓÚÈ˘ ÌÁÏ‰ ÚÂÙ˘ ˙Á˙ ÛÈ�Ò‰ ˘‡¯ ÛÙÂÎ ‰È‰˘ .ÔÈÁ�ÂÓ ÔÁÏ˘‰ È·‚

:ÒÂ¯ÙÈ ‡Ï˘ ÌÁÏ‰ „ÈÓÚÓ ÛÈ�Ò‰Â ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÂÈÏ‚¯

³

˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘
(‰"Ó‚¯ È˘Â„ÈÁ)

ÏËÈ�˘ .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙Â�Ù„‰Ó ÔÂÈÏÚ‰ ¯È˜‰
Ô‡ÎÓÂ [Ô‡ÎÓ˘] ‰Î¯‡ Ï˘
[Ì‡ ÈÎ] ¯‡˘� ‡ÏÂ
Ï˘ [˙Â�Ù„‰Â] ‰�Â˙Á˙‰
ÌÈ�Ù‰ [ÌÁÏ] ÍÎÂ ‰·Á¯
[Ô‡ÎÓ] Â˘‡¯· ÔÈÏÙ˜Ó
‡È‰˘ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ :Ô‡ÎÓÂ
(‰ÏÚÓÏÓ) [‰„Á] (‡„Á)
ÔÈÚÙ˘Ó ‰È˘‡¯Â [‰ËÓÏÓ]
ÚˆÓ‡·Â ‰ÏÚÓÏ ÔÈÏÂÚÂ
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡ÓÏ˘· :‰ÎÂÓ�
ÈÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
ÌÁÏ‰ È·‚ ÏÚ ÔÈÎÈÊ·‰ È·˙È
‡Ï‡ :‰Â˘ ÌÁÏ‰˘ ‰Ó·
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ „"ÓÏ
(‡„ÁÂ) ÏÂ·˜ ˙È· ‰Ï ‰È‰˘
ÈÎÈ‰ [‰ËÓÏ] ‰Â‰ [‰„ÁÂ]
˙È˙Á˙· ÔÈÎÈÊ·‰ ÔÈ·˙È ÂÂ‰
ÂÈ‰ ‡Ï˘ Â‡ˆÓ�Â .ÌÁÏ‰
˙È˙Á˙· ÔÚˆÓ‡· ÔÈÚ‚Â�
.Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó :ÌÁÏ‰
ÌÂ˜Ó È„Î ˙È˙Á˙· ‰Â˘
‡ÓÏ˘· :ÔÈÎÈÊ·‰ ˙·È˘È
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ „"ÓÏ

˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ÔÈ·˘ ÌÈ�˜ È·
‰Ó È·ÂÚ· ÌÁÏÏ ÌÁÏ
·ÁÂ¯ ‰È‰˘ ‰ÏÚÓÏ ÏÙ˜�˘

(‡Ï˘ Â·Á¯Î [ÔÁÏ˘‰]
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ :[ÌÁÏ‰]
È·˙È ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
ÌÁÏ‰ È˘‡¯ È·‚ ÏÚ ÌÈ�˜
„È·Ú ‡˘¯ÂÓ :ÔÈ„Á Ô‰˘
[‰È‰] ÔÈ˘‡¯‰ ÛÂÒÏ .Â‰Ï
‰È‰È˘] ˜ˆ· ˙ÎÈ˙Á ˜È·„Ó
ÌÈ�˜‰ Ì‰ÈÏÚÂ ÚˆÓ‡· [‰Â˘
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈ·ÎÂ˘
ÔÈÎÈÓÒ„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
ÏÂÙ˜˘ ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ
ÔÁÏ˘‰ ·ÁÂ¯ ‰ˆ˜ „Ú ÌÁÏ‰
Ì‰ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ‡Â‰
ÏÂÙ˜ ÏÎ· ÌÈÚ‚Â�Â ÌÈ„ÓÂÚ
ÔÈÎÓÂÒÂ ‰ÏÚÓÏ „Ú ÌÁÏ‰
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ :Ì˙Â‡
ÈÎÓÒ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
Ì�È‡„ ÌÁÏ‰ ˙‡ ÌÈ�˜‰
ÏÂÙÈ˜‰ ÏÎ È�Ù ÏÚ ÌÈÚ‚Â�
ÏÈ‚Ú„ :ÌÁÏ‰ ˙Âˆ˜Ï ‡Ï‡

ÔÈÙÈ�ÒÏ .Â‰Ï(·„Ú ÔÈÙÂÎ
Â˙Â‡Â ‡ÏÂ˜¯ÂÒ ÔÈÓÎ ÂÚ‚È
ÂÚÂÙÈ˘ ˙Á˙ È‡˜ ÏÂ‚Ú
ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜ ÏÎÏ ÌÁÏ Ï˘
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ ÔÈ„ÓÂÚÂ
ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰
ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ÔÁÏ˘‰
Ô�ÈÚ·„ Â�ÈÈ‰ :ÌÁÏ‰ ÈÏÂÙÈ˜
[ÌÁÏ‰ ÈÎ] (ÌÁÏ‰Î) .ÔÈÙÈ�Ò
˜ÂÁ„È ‡Ï˘ Â¯È·Á ÏÚ „Á‡
:ıÂÁÏ ÌÁÏ‰ ÍÂ˙Á È˘‡¯
ÂÏÂÙÈ˜ ‡Ï‰Â .ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò
˜ÂÁ„È ‡ÏÂ ÚÙÂ˘Ó Â�È‡Â ¯˘È
ıÂÁÏ Â¯È·Á ˘‡¯ ˙‡ „Á‡
„"ÓÏ È‡„Â :‰Â˘ ÂÏÂÙÈ˜˘
ÂÈ‰ ‡Ï ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
Â‰�ÈÎÓÒÓÏ ÔÈÙÈ�Ò ÔÈÎÈ¯ˆ
ÔÈÙÈ�Ò ÂÈ‰ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡
È·‚ ÏÚ˘ ÔÈÏˆÂÙÓ Ì‰˘
ÌÈÁ�ÂÓ Ô‡ÎÓÂ Ô‡ÎÓ ÔÈÏÂˆÈÙ
ÌÁÏ‰ È·‚ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ�˜‰
ÌÁÏ‰ ÒÂ¯ÙÈ ‡Ï˘ È„Î ˘ÓÓ
ÔÈÙÈ�Ò‰ ÂÈ‰ ‡Ï ÂÏÈ‡˘
:ÌÈ�˜‰Â ÌÁÏ‰ ˙‡ ÔÈÎÓÂÒ‰
.ÈÁÏ˙ ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡
ÈÁÏ˙ ‰�Â˙Á˙‰ ÏÙÂ� ‰È‰
ÔÁÏ˘‰ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò :ÈÁÏ˙
˘‡¯ ÛÙÂÎ ‰È‰˘ .ÌÈÁ�ÂÓ
ÌÁÏ‰ ÚÂÙÈ˘ ˙Á˙ ÛÈ�Ò‰
ÌÁÏ‰ :Â· ÔÈÙÈ�Ò Â„ÓÚÈ˘
ÂÚÂÙ˘˘ ÛÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÂÈÏ‚¯ ˜„‰Ó
ÌÁÏ‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÛÈ�Ò‰Â

:(‰"Ó‚¯‰ Ï"ÎÚ) .ÒÂ¯ÙÈ ‡Ï˘[א:˘ÈÂÂ˜ ÔÈ¯Â˜˘ ˙„˜Â¯[ב:˙ÂÎÂ¯‡ ˙Â�Ù„‰ ÂÈ‰˘Â ‰ˆÂ¯Ù[ג:ÏÚ ‰�˜ Ï˘ Â˘‡¯ ÌÁÏ‰[ד˙·È˙
:˜ÁÓ� Ï˘[ה:·‰Ê Ï˘ ÔÈÙÈ�Ò[ו:ÂÎ¯‡ ÔÂ˙� ÌÁÏ‰˘[ז:˙Â�Ù„‰˘ ‰ˆÂ¯Ù[ח:ÔÁÏ˘‰ Ïˆ‡ Ú˜¯˜·[ט:ÔÈÏÂˆÈÙ Ì˙Â‡·[יÍÈ‡Â ÌÁÏ
:ÌÈÏÂÎÈ[יא:ÔÈ‡˘ Ï‚ÚÈÓ[יב:ÂÈÏÚ ·˘ÂÈ[יג:Ô¯Ó‡„Î ÌÁÏ‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÛÈ�Ò‰Â ÛÈ�Ò[ידÔÈÚ‚Â� ‡"� 'ÂÎ ÏÎ ÔÈËÂ� ‡"Ò ÔÈÚ‚Â� Â‰È ‡Ï˘

:ÔÙÂ„· ¯˜ÈÚ ÏÎ

(‡.ä"îâøá ä"ëå ìåôé÷ä ì"ö éìåà(·'åëå éà÷ ìåâéò åúåàå àì÷øéö ïéîë ïééåùòå íçìì åòâéù éãë ïéôåôë åéäå ì"ö éìåà

˙ÂÁ�Ó ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù ÌÁÏ‰ È˙˘ :„ˆ
פרוצה. תיבה åæכמי� äéúåðôåã éúùå äéåñéë ìèéðù

:äæë íéáçø íééìåùå úåðôã 'á åì åéä íçìä êë åæ ãâðë
רוקדת. ספינה àìà‡]כמי� íééìåù äì ïéàå ù"éåå÷

äæë òáöàë ãò úëìåäå äìë äèîìîå äáçø äìòîìî
ïéëìåäå ïéãç äéùàø 'áå

.íéîá ïéòâåð ïéàå äìòîì ïéäåáâå
úëìåäå úã÷øîù úã÷åø äì éø÷ éëäìå

:øäî.�בזיכי דיתבי äðåáìהיינו ìù
ãë ïåéìòä íçì êåúááéúë(ãë àø÷éå)

ìéàåäã äëæ äðåáì úëøòîä ìò
ïéëéæáä íéáùåé åéä íéáçø íééìåùäå

:äôé íäéìò�כמי דאמר למא� אלא

בזיכי�. יתבי היכי רוקדת àäספינה
:íééìåù åì ïéà.להו עביד הוה מקו�

ïäì ï÷úî äéä úåðôãä ãçà éáåòá
:áùåî úéáתיבה כמי� למ"ד בשלמא

úåðôãä:·]פרוצה. åéäדיתבי היינו

ïéúéðúîקני�. éðú÷ã[.åö]åéä íéð÷ ç"ë
ìò áäæ ìù íéð÷ 'â ïúåð äéäù íù

íçìä[‚ïåùàøä(בìù åùàø [ãçàä]
åùàøå äæ ïôåã ìò äð÷[„øçà (ìù)

áéùåî äéä íéð÷ä ìòå äæ ïôåã ìò
åæ ìò åæ úåìç ùù íäù ãò øçà íçì
äúøéáçì äìç ïéá íéð÷ä ïéìéãáîå

:åùôòúé àìù éãëדאמר למא� אלא

קני�. יתבי היכי רוקדת àìäåכספינה
àìà íù áùéì ìåëé ïéàå íéãç ïùàø

:åúéòöîàá ãçà äð÷עביד מורשא

éáãîå÷להו. ïàëîå ïàëî ùàøä ìöà
:íéð÷ä úà ìá÷ì ÷öá èòîבשלמא

פרוצה. תיבה כמי� דאמר åéäùלמא�
éëéîñã åðééä äåùá úåôå÷æ úåðôãä

'éðúî éðú÷ã íçìì ïéôéðñ[.åö]äòáøà
ïéôéðñ[‰äæ øãñì íéðùå äæ øãñì íéðù ïäéùàøá ïéìöåôî íù åéä
íçìäù[Âäî ïëéîå ïëéî äìòîì ìôå÷å ïçìåù ìù åáçåøì åëøà çðåî

øîàã ïàîìå íçìä éðôåã ïä ïäå ïçìåùä áçåø ìò øúé íçìä êøåàù
äöåøô äáéú ïéîë[Ê:äåùá úåôå÷æ úåðôãäù ìåôë.דסמכי éðùהיינו

ò÷ø÷á íéãîåòä ù"÷øéô ïéøå÷ù ïéôéðñ[Áíçì ãò úåäåáâå úåëåøà
íäéùàøá ïéìöåôî éëäìå åéúåðôåã åøáùé àìù íçìä ïéëîåñ ïåéìòä

íçì ìë ìòù íéð÷ä éùàøù äæë äáøä ïéìåöéô
ïéçðåî íçìå[Ë:ïéìåöéô íúåà ìòדאמר למא� אלא

רוקדת. ספינה éëéäכמי� òåôéùá úåðôãä ïééåùò
àìà ïéòâåð ïéôéðñä ïéà àìäå íçìì ïéôéðñ éëîñ

íçì ìù åùàøá èòî[Èøàù êåîñì ìåëé ïéàå(ג

:øáùé àìù åéúåðôåã.מיעגל להו Èïéà‡]דעגיל
äæë à"ì÷øéö ïéøå÷ù ìâòî éöçë íééåùò àìà ïéôå÷æ ïéãîåò ïéôéðñä(ד

íçìä ìë úà êîåñå íçì ìù åòåôéù úçú ìåâéò åúåàå
à"ì÷øéö ìâòéî .íçìä ùàøì êîåñ óéðñä ùàøå

äâåò íù ìò ìâòîä éðåç ïðéø÷ãë(.èé óã úéðòú):
סניפי� דבעינ� åðéàå.היינו íéáçø íçìä éìåù ïéàù

áùåé[·È:.�דלח יוקרא åãéáëî:אגב äæ ìò çðåî äæù
éçìéúתלח. éçìéú åîë øáùð(:âð óã ïéìåç):�סניפי

מונחי�. שלח� גבי ïøîàãë:על åäì ìéâòãåלמ"ד אלא

פרוצה. תיבה áúéîìכמי� ïéôéðñ åöî àì åú úåôå÷æå úååù úåðôãä ååäå
:ïçìùä ìò.�הסניפי את מעמיד ÷åìåôéהלח� ìò çðåî íçì ìù åòåôéùù(ה

óéðñ ìù[‚È:ìåôé àìù íçìä ãéîòî óéðñäå ìâòéî ìéâòã øîàãë
ïéîë

ÔÈÓÎ.äöåøô äáéúäãåäé éáøì äùîç åáçø ïçìåùã(.åö óã ïî÷ì)

ïéðúåðå äùîç åáçøå äøùò åëøà íçìå øéàî éáøì äùùå
ïàëî äöçîå íééçôè äãåäé éáøì ìôå÷å ïçìåù ìù åáçø ãâðë åëøà
àöîð ïàëî íééçôèå ïàëî íééçôè øéàî éáøìå ïàëî äöçîå íééçôèå

åæ úåðôã 'á äöåøô äáéú ïéîë äéäù
äìòîìî äöåøôå ïéáçø íééìåùå åæ ãâðë
íééìåù äì ïéàå úã÷åø äðéôñ ïéîë
äìë äèîìîå äáçø äìòîìî àìà
ïéãç äéùàø éðùå òáöàë ãò úëìåäå
ïéòâåð ïéàå äìòîìî ïéäåáâå ïéëìåäå
åùåøéô êåúîå ñøèðå÷á 'éô êë íéîá

íçìä çåúôã äàøð(וéðùå äèîìî
äùàøá äãçä äðéôñë ïéãç ïéùàø
ãç íçìä êë äøäî õåøì éãë äôåñáå

åùàøá(זêøåà ãö (ãç ìù) åôåñáå
ïéîë øîàã ïàîì êéøô éëäìå ïçìåùä
àìä íéð÷ éáúé éëéä úã÷åø äðéôñ
àìà íù áùéì ìåëé ïéàå ïéãç ïùàø
íù åéäù ô"òàå åúéòöîàá ãçà äð÷
ïäéùàøá ïéìöåôî áäæ ìù ïéôéðñ 'ã

÷ éùàø ìá÷ì éãëàäéù ïðéòá î"î íéð
åìô÷úéח) àìù ïòöîàá ÷æç ïàùî íçì

ñøèðå÷á øééöù äîå íçìä ãáåëî
äæë åúøåöïéãåãéçä íä

åùàøáùêøåà ìù åôåñáùå
íçìä éðôåã åéäù ïáçåø ãöìå ïçìåùä
ãöì ïéôôåëù äæ ïéðòá ïéáéçøîå ïéëéøàî
ìéâò ïéôéðñã ïî÷ì ùøôî êëìå åùàø

íçìä äáåâ ìáà ìâòéî åäì(טúéòöîàî
ïàëî òåôéùá äéáâîå êìåä äéä àì
ãò áéçøîå êìåä äéäù ãò ïàëîå
íéàìîîä íééìåùä íäå íéçôè 'ä

ïçìåù ìù åáçø(יïàëî ìôåë ãçàå
íééçôè øéàî 'øìå äöçîå íééçôè äãåäé 'øì óå÷æ ïôåã åîë ïàëîå

ïéëìåäå ïéãç äéùàø éðùå ñøèðå÷á 'éôù äî ìáà *äæë
ïéòë øîåì äöåø íà íéîá ïéòâåð ïéàå äìòîì ïéäåáâå
òâåð åðéàå êìåäå òôåùî åôåñå åùàøù åðìù úåðéôñ
áéúé àì ïçìåùä ìò íçìì äéì øãñî éëã àöîð íéîá
åôåñáå åéúçúù íçìä ùàøá íéçðåîä íéð÷à íçì

êéøôã àä åðééäã íéùøôî ùéå äéãåçìá éòöîà äð÷à àìà áéúé àìã
êàéä øîåìë éáúé ååä éëéä íéð÷ úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì àìà

íéð÷ éáúé ååä éëéä ùåøéô íéð÷ä ìò íçìä áùåé äéä(לáùéù åèôùîë
íçìä éìåùá ÷öá ÷éáãî äéäù åäì ãéáò àùøåî éðùîå íäéìò íçìä
ïë òîùî ïåùìä ïéàå íéð÷ä ìò ïòùéù éãë äèîìù åãåçá åéúçúî
ïéà ïçìåùä êøåà éôìëù åôåñáå åùàøá íçìäù äàøð êëéôì ììë
úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì ú"àå óå÷æ àìà ììë òôùîå êìåä
ìôå÷å äùîç åáçåøå äøùò åëøà íéðôä íçìã 'éðúî àùøôéî éëéä
øéàî éáøìå ïàëî äöçîå íééçôèå ïàëî äöçîå íééçôè äãåäé 'øì
åëøà àöîð ïðú éëéä òáöàë ãò êìåäå äìë äèîìã ïåéëã íééçôè
åúéòöîàî ïéäåáâå ïéëìåä åéìåùù äî äéì øñç àä ïçìåù ìù åáçø àìîî
øñç äéì úòôùî éëå àì åúå äéì àìîî÷ äéì úèùô éëã ïàëîå ïàëî
éáø øîàã àä äù÷ ãåòå áéùç àì àúøåô àåää àîùå àúøåô äéì

ïðçåé(.åö 'ã ïî÷ì)øîåàä éøáãìùã÷î ïçìåù àöîð ìôå÷ äöçîå íééçôè
ïéîë øîàã ïåéë äéôåâ ïðçåé éáøì éôè äåáâ àä äìòîì íéçôè å"è
éåä àìã ïåéë ïî÷ì ïðéøîàå çôè éåä àìã øîåì êéøöå úã÷åø äðéôñ
éàå äæ áâ ìò äæ åéä íéîçì äùù éøäù àåä ÷çåãå áéùç÷ àì çôè
äðéôñ ïéîë ã"îì êéøô à÷ éàî çôè úåúù ÷éìñ àì ãçå ãç ìëì

ïðéòáã øéôù ïéëéæá éáúé àìã äéì òîùî éëä åìéôàã ì"éå çôè úåúù åìéôà íééìåùä ïéòéôùî ïéà àä ïéëéæá éáúé éëéä úã÷åø[„Èåäé àìù
äòù ìë ÷øôá íéçñôá ïðéøîàãë çôè åéáåò íéðôä íçì éøä éúëà ú"àå ø÷éò ìë ïéòâåð(.æì óã)ì"éå àáåè ùã÷î ïçìåù àöîð
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ïäéùàøá ïéìöåôîå íçì ìù åáçøë äùîç ïéáçø ïéôéðñã(כïéìåöéô ïúåàá ïéçðåî íçìå íçì ìë ìù íéð÷ä éùàøù ñøèðå÷á 'éô øîàã

ïéòë åéä ïéìåöéô ïúåàã øùôàå íçì ìù åäáåâ úãîá íééçôè øéàî éáøìå äöçîå íééçôè äãåäé 'øì äæî äìòîì äæ ïéìåöéôä åéä äæ 'éôìå
ïðú 'éðúîáã äîéúå äð÷ä éáåò úãîë ïéôéðñä éùàøì úåîéâô(.åö óã ïî÷ì)åäéù éãë ïäéùàøá ïéìöåôî íù åéä áäæ ìù ïéôéðñ 'ã

àìã òîùî íéð÷ä éùàø úðéúð ììë íå÷î íåùá øéëæî ïéàå íçìä úà ïéëîåñ íäáù àúééøáá ïî÷ì éðú÷ ïëå íçìä úà ïäá ïéëîåñ
àúôñåúáå ïçìåù ìù åøäè ìò çðåîä ïåúçúä íçìì àìà äãîòä éòá(à"éô)äìç òîùî íçìä úà ïéëîåñ ïäáù íù åéä ïéôéðñ 'ã àéðú éîð

:úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì ììë úåéäì øùôà àìå à÷ååã äðåúçúäÁÏ˙.éú ìôð åîëúåôøè åìà ÷øôã éçìéú éçì(:âð óã ïéìåç):
ïéîë

¯Ó‡ ‡�È�Á È·¯‡Ô�ÁÂÈ '¯ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡
‡Ï‡ ÔÈÎÈÊ· È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
È·˙È ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó ÔÈÎÈÊ·
‡Ï‡ ÌÈ�˜ È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ÌÈ�˜ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· Â‰Ï „È·Ú ‡˘¯ÂÓ È·˙È
ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ÌÁÏÏ
Ï‚ÚÈÓ Â‰Ï ÏÈ‚Ú„ ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ ÈÎÈ‰
Â�ÈÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘·
‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ÔÈÙÈ�Ò Ô�ÈÚ·„

ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡ ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù(àÁÏ˙
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘·
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ ÔÈÁ�ÂÓ ÔÁÏ˘ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò
‡Ú¯‡‡ Â‰Ï Á�Ó ‡ÎÈ‰ ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
È¯·„Ï ÏÓÓ ¯· ‡·‡ È·¯ ¯Ó‡„ ÔÈ‡ Â‰Ï Á�Ó
ÔÁÏ˘ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯ÓÂ‡‰
ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ï ÔÈÁ�ÂÓ
‰„Â‰È ¯"‡„ ‡‰ ‡ÏÊ‡ Ô‡ÓÎ ÔÈÁ�ÂÓ Ú˜¯˜ ‚"Ú
ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ÔÈÙÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ ÌÁÏ‰ ˙‡
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ÌÂ˘¯‚ Â�È·¯
ÏËÈ�˘ .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙Â¯È˜ È˙˘Â ÔÂÈÏÚ‰ ¯È˜‰
ÌÁÏ ÍÎ ‰Ê ÔÈÚÎ ‰·Á¯
Â˙Â‡ ÔÈÏÙ˜Ó ÌÈ�Ù‰
ÔÎÈÓ Â˘‡¯· ‰ÏÚÓÏÓ
‡È‰˘ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ :ÔÎÈÓÂ
‰È˘‡¯Â ‰ËÓÏÓ ‰„Á
‰ÏÚÓÏ ÔÈÏÂÚÂ ÔÈÚÙÂ˘Ó
‡ÓÏ˘· :‰ÎÂÓ� ÚˆÓ‡·Â
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ „"ÓÏ
ÏÚ ÔÈÎÈÊ· È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰
ÌÁÏ‰ ‰Â˘ ‰È‰˘ ÌÁÏ‰ È·‚
·˘ÈÏ ÔÈÏÂÎÈÂ Â˙ÈÚˆÓ‡·
ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ :Ì˘
˙È· ‰Ï ˘È˘ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ‰ËÓÏ ‰„ÁÂ ÏÂ·˜
ÌÁÏ‰ ˙È˙Á˙· ÔÈÎÈÊ· È·˙È
ÔÈÚ‚Â� ÂÈ‰ ‡Ï˘ Â‡ˆÓ�Â
:ÌÁÏ‰ ˙È˙Á˙Ï ÔÚˆÓ‡·
‰Â˘ Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó
˙·È˘È ÌÂ˜Ó È„Î ˙È˙Á˙·
Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈÎÈÊ·‰
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„
ÔÈ·˘ .ÌÈ�˜ È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰
‰Ó È·‚ ÏÚ ÌÁÏÏ ÌÁÏ
·ÁÂ¯ ‰È‰˘ ‰ÏÚÓÏ ÏÙ˜�˘
:ÌÁÏ Ï˘ Â·Á¯Î ÏÂÙ˜‰
ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
È˘‡¯ È·‚ ÏÚ ÌÈ�˜ [È·˙È]
‡˘¯ÂÓ :ÔÈ„Á Ô‰˘ ÌÁÏ‰
ÔÂ˘‡¯‰ ÛÂÒÏ .Ô‰Ï „È·Ú
‰˜„˜ˆ·‰ÎÈ˙Á˜È·„Ó‰È‰
ÌÈ�˜‰ Ô‰ÈÏÚÂ Ú·ˆ‡·
Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈ·ÎÂ˘
Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ¯Ó‡„
ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ„
ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜˘ ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜Ï
‡Â‰ ÔÁÏ˘‰ ·ÁÂ¯ ‰ˆ˜Ó
Ô‰ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰Â
ÈÏÂÙ˜ ÏÎ· ÔÈÚ‚Â�Â ÔÈ„ÓÂÚ
ÔÈÎÓÂÒÂ ‰ÏÚÓÏ „Ú ÌÁÏ‰
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ :Ô˙Â‡
ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ
Ô�È‡ .ÌÁÏÏ ÌÈ�˜ ÈÎÓÒ
ÏÂÙ˜‰ ÏÎ È�Ù ÏÚ ÔÈÚ‚Â�
ÏÈ‚Ú„ :ÌÁÏ‰ ˙Âˆ˜Ï ‡Ï‡
(ÔÈ�ÙÓ) ÔÈÙÈ�ÒÏ Â‰Ï
ÏÎÏ ÂÚ‚È˘ È„Î [ÔÙÙÂÎ]

Ï‰ ÏÂÙ˜ÔÈ„ÓÂÚÂ ÌÁ
ÌÁÏ‰Â ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ „ÈÓÚÓ
ÈÏÂÙÈ˜ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â
ÂÏÂÙÈ˜ ‡Ï‰Â ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò :ıÂÁÏ ÔÈ„Á‰ È˘‡¯ ˜ÂÁ„È ‡Ï˘ Â¯·Á È·‚ ÏÚ „Á‡ ÌÁÏ‰˘Î .ÔÈÙÈ�Ò Ô�ÈÚ·„ Â�ÈÈ‰ :‰Ê ÔÈÚÎ ÌÁÏ‰
ÔÈÙÈ�Ò ÈÎÈ¯ˆ ÂÂ‰ ‡Ï ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÌÂ˘Ó ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ È‡„Â :‰Â˘ ÂÏÂÙÈ˜˘ ıÂÁÏ Â¯·Á ˘‡¯ „Á‡ ˜ÂÁ„È ‡Ï ÚÙÂ˘Ó Â�È‡Â ¯˘È
‡Ï˘ È„Î ˘ÓÓ ÌÁÏ‰ È·‚ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ�˜‰ ÔÈÁ�ÂÓ ÔÎÈÓÂ ÔÎÈÓ ÔÏÂˆÙ È·‚ ÏÚ˘ ÔÈÏˆÂÙÓ Ô‰˘ ÔÈÙÈ�Ò ÂÂ‰ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ Â‰�ÈÎÓÒÓÏ
ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò :ÈÁÏÈ˙ ÈÁÏÈ˙ ‰�Â˙Á˙‰ ÏÈÙ� ‰Â‰ ÁÏ˙ ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡ :ÌÈ�˜‰Â ÌÁÏ‰ ÔÈÎÓÂÒ˘ ÔÈÙÈ�Ò‰ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡˘ ÌÁÏ‰ ÒÂ¯ÙÈ
˜„‰Ó ÂÚÂÙ˘˘ .ÛÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰ :ÔÈÙÈ�Ò‰ Â· Â„ÓÚÈ˘ ÌÁÏ‰ ÚÂÙ˘ ˙Á˙ ÛÈ�Ò‰ ˘‡¯ ÛÙÂÎ ‰È‰˘ .ÔÈÁ�ÂÓ ÔÁÏ˘‰ È·‚

:ÒÂ¯ÙÈ ‡Ï˘ ÌÁÏ‰ „ÈÓÚÓ ÛÈ�Ò‰Â ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÂÈÏ‚¯
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˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘
(‰"Ó‚¯ È˘Â„ÈÁ)

ÏËÈ�˘ .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙Â�Ù„‰Ó ÔÂÈÏÚ‰ ¯È˜‰
Ô‡ÎÓÂ [Ô‡ÎÓ˘] ‰Î¯‡ Ï˘
[Ì‡ ÈÎ] ¯‡˘� ‡ÏÂ
Ï˘ [˙Â�Ù„‰Â] ‰�Â˙Á˙‰
ÌÈ�Ù‰ [ÌÁÏ] ÍÎÂ ‰·Á¯
[Ô‡ÎÓ] Â˘‡¯· ÔÈÏÙ˜Ó
‡È‰˘ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ :Ô‡ÎÓÂ
(‰ÏÚÓÏÓ) [‰„Á] (‡„Á)
ÔÈÚÙ˘Ó ‰È˘‡¯Â [‰ËÓÏÓ]
ÚˆÓ‡·Â ‰ÏÚÓÏ ÔÈÏÂÚÂ
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡ÓÏ˘· :‰ÎÂÓ�
ÈÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
ÌÁÏ‰ È·‚ ÏÚ ÔÈÎÈÊ·‰ È·˙È
‡Ï‡ :‰Â˘ ÌÁÏ‰˘ ‰Ó·
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ „"ÓÏ
(‡„ÁÂ) ÏÂ·˜ ˙È· ‰Ï ‰È‰˘
ÈÎÈ‰ [‰ËÓÏ] ‰Â‰ [‰„ÁÂ]
˙È˙Á˙· ÔÈÎÈÊ·‰ ÔÈ·˙È ÂÂ‰
ÂÈ‰ ‡Ï˘ Â‡ˆÓ�Â .ÌÁÏ‰
˙È˙Á˙· ÔÚˆÓ‡· ÔÈÚ‚Â�
.Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó :ÌÁÏ‰
ÌÂ˜Ó È„Î ˙È˙Á˙· ‰Â˘
‡ÓÏ˘· :ÔÈÎÈÊ·‰ ˙·È˘È
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ „"ÓÏ

˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ÔÈ·˘ ÌÈ�˜ È·
‰Ó È·ÂÚ· ÌÁÏÏ ÌÁÏ
·ÁÂ¯ ‰È‰˘ ‰ÏÚÓÏ ÏÙ˜�˘

(‡Ï˘ Â·Á¯Î [ÔÁÏ˘‰]
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ :[ÌÁÏ‰]
È·˙È ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
ÌÁÏ‰ È˘‡¯ È·‚ ÏÚ ÌÈ�˜
„È·Ú ‡˘¯ÂÓ :ÔÈ„Á Ô‰˘
[‰È‰] ÔÈ˘‡¯‰ ÛÂÒÏ .Â‰Ï
‰È‰È˘] ˜ˆ· ˙ÎÈ˙Á ˜È·„Ó
ÌÈ�˜‰ Ì‰ÈÏÚÂ ÚˆÓ‡· [‰Â˘
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈ·ÎÂ˘
ÔÈÎÈÓÒ„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
ÏÂÙ˜˘ ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ
ÔÁÏ˘‰ ·ÁÂ¯ ‰ˆ˜ „Ú ÌÁÏ‰
Ì‰ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ‡Â‰
ÏÂÙ˜ ÏÎ· ÌÈÚ‚Â�Â ÌÈ„ÓÂÚ
ÔÈÎÓÂÒÂ ‰ÏÚÓÏ „Ú ÌÁÏ‰
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ :Ì˙Â‡
ÈÎÓÒ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
Ì�È‡„ ÌÁÏ‰ ˙‡ ÌÈ�˜‰
ÏÂÙÈ˜‰ ÏÎ È�Ù ÏÚ ÌÈÚ‚Â�
ÏÈ‚Ú„ :ÌÁÏ‰ ˙Âˆ˜Ï ‡Ï‡

ÔÈÙÈ�ÒÏ .Â‰Ï(·„Ú ÔÈÙÂÎ
Â˙Â‡Â ‡ÏÂ˜¯ÂÒ ÔÈÓÎ ÂÚ‚È
ÂÚÂÙÈ˘ ˙Á˙ È‡˜ ÏÂ‚Ú
ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜ ÏÎÏ ÌÁÏ Ï˘
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ ÔÈ„ÓÂÚÂ
ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰
ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ÔÁÏ˘‰
Ô�ÈÚ·„ Â�ÈÈ‰ :ÌÁÏ‰ ÈÏÂÙÈ˜
[ÌÁÏ‰ ÈÎ] (ÌÁÏ‰Î) .ÔÈÙÈ�Ò
˜ÂÁ„È ‡Ï˘ Â¯È·Á ÏÚ „Á‡
:ıÂÁÏ ÌÁÏ‰ ÍÂ˙Á È˘‡¯
ÂÏÂÙÈ˜ ‡Ï‰Â .ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò
˜ÂÁ„È ‡ÏÂ ÚÙÂ˘Ó Â�È‡Â ¯˘È
ıÂÁÏ Â¯È·Á ˘‡¯ ˙‡ „Á‡
„"ÓÏ È‡„Â :‰Â˘ ÂÏÂÙÈ˜˘
ÂÈ‰ ‡Ï ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
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(‡.ä"îâøá ä"ëå ìåôé÷ä ì"ö éìåà(·'åëå éà÷ ìåâéò åúåàå àì÷øéö ïéîë ïééåùòå íçìì åòâéù éãë ïéôåôë åéäå ì"ö éìåà

˙ÂÁ�Ó ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù ÌÁÏ‰ È˙˘ :„ˆ
פרוצה. תיבה åæכמי� äéúåðôåã éúùå äéåñéë ìèéðù

:äæë íéáçø íééìåùå úåðôã 'á åì åéä íçìä êë åæ ãâðë
רוקדת. ספינה àìà‡]כמי� íééìåù äì ïéàå ù"éåå÷

äæë òáöàë ãò úëìåäå äìë äèîìîå äáçø äìòîìî
ïéëìåäå ïéãç äéùàø 'áå

.íéîá ïéòâåð ïéàå äìòîì ïéäåáâå
úëìåäå úã÷øîù úã÷åø äì éø÷ éëäìå

:øäî.�בזיכי דיתבי äðåáìהיינו ìù
ãë ïåéìòä íçì êåúááéúë(ãë àø÷éå)

ìéàåäã äëæ äðåáì úëøòîä ìò
ïéëéæáä íéáùåé åéä íéáçø íééìåùäå

:äôé íäéìò�כמי דאמר למא� אלא

בזיכי�. יתבי היכי רוקדת àäספינה
:íééìåù åì ïéà.להו עביד הוה מקו�

ïäì ï÷úî äéä úåðôãä ãçà éáåòá
:áùåî úéáתיבה כמי� למ"ד בשלמא

úåðôãä:·]פרוצה. åéäדיתבי היינו

ïéúéðúîקני�. éðú÷ã[.åö]åéä íéð÷ ç"ë
ìò áäæ ìù íéð÷ 'â ïúåð äéäù íù

íçìä[‚ïåùàøä(בìù åùàø [ãçàä]
åùàøå äæ ïôåã ìò äð÷[„øçà (ìù)

áéùåî äéä íéð÷ä ìòå äæ ïôåã ìò
åæ ìò åæ úåìç ùù íäù ãò øçà íçì
äúøéáçì äìç ïéá íéð÷ä ïéìéãáîå

:åùôòúé àìù éãëדאמר למא� אלא

קני�. יתבי היכי רוקדת àìäåכספינה
àìà íù áùéì ìåëé ïéàå íéãç ïùàø

:åúéòöîàá ãçà äð÷עביד מורשא

éáãîå÷להו. ïàëîå ïàëî ùàøä ìöà
:íéð÷ä úà ìá÷ì ÷öá èòîבשלמא

פרוצה. תיבה כמי� דאמר åéäùלמא�
éëéîñã åðééä äåùá úåôå÷æ úåðôãä

'éðúî éðú÷ã íçìì ïéôéðñ[.åö]äòáøà
ïéôéðñ[‰äæ øãñì íéðùå äæ øãñì íéðù ïäéùàøá ïéìöåôî íù åéä
íçìäù[Âäî ïëéîå ïëéî äìòîì ìôå÷å ïçìåù ìù åáçåøì åëøà çðåî

øîàã ïàîìå íçìä éðôåã ïä ïäå ïçìåùä áçåø ìò øúé íçìä êøåàù
äöåøô äáéú ïéîë[Ê:äåùá úåôå÷æ úåðôãäù ìåôë.דסמכי éðùהיינו

ò÷ø÷á íéãîåòä ù"÷øéô ïéøå÷ù ïéôéðñ[Áíçì ãò úåäåáâå úåëåøà
íäéùàøá ïéìöåôî éëäìå åéúåðôåã åøáùé àìù íçìä ïéëîåñ ïåéìòä

íçì ìë ìòù íéð÷ä éùàøù äæë äáøä ïéìåöéô
ïéçðåî íçìå[Ë:ïéìåöéô íúåà ìòדאמר למא� אלא

רוקדת. ספינה éëéäכמי� òåôéùá úåðôãä ïééåùò
àìà ïéòâåð ïéôéðñä ïéà àìäå íçìì ïéôéðñ éëîñ

íçì ìù åùàøá èòî[Èøàù êåîñì ìåëé ïéàå(ג

:øáùé àìù åéúåðôåã.מיעגל להו Èïéà‡]דעגיל
äæë à"ì÷øéö ïéøå÷ù ìâòî éöçë íééåùò àìà ïéôå÷æ ïéãîåò ïéôéðñä(ד

íçìä ìë úà êîåñå íçì ìù åòåôéù úçú ìåâéò åúåàå
à"ì÷øéö ìâòéî .íçìä ùàøì êîåñ óéðñä ùàøå

äâåò íù ìò ìâòîä éðåç ïðéø÷ãë(.èé óã úéðòú):
סניפי� דבעינ� åðéàå.היינו íéáçø íçìä éìåù ïéàù

áùåé[·È:.�דלח יוקרא åãéáëî:אגב äæ ìò çðåî äæù
éçìéúתלח. éçìéú åîë øáùð(:âð óã ïéìåç):�סניפי

מונחי�. שלח� גבי ïøîàãë:על åäì ìéâòãåלמ"ד אלא

פרוצה. תיבה áúéîìכמי� ïéôéðñ åöî àì åú úåôå÷æå úååù úåðôãä ååäå
:ïçìùä ìò.�הסניפי את מעמיד ÷åìåôéהלח� ìò çðåî íçì ìù åòåôéùù(ה

óéðñ ìù[‚È:ìåôé àìù íçìä ãéîòî óéðñäå ìâòéî ìéâòã øîàãë
ïéîë

ÔÈÓÎ.äöåøô äáéúäãåäé éáøì äùîç åáçø ïçìåùã(.åö óã ïî÷ì)

ïéðúåðå äùîç åáçøå äøùò åëøà íçìå øéàî éáøì äùùå
ïàëî äöçîå íééçôè äãåäé éáøì ìôå÷å ïçìåù ìù åáçø ãâðë åëøà
àöîð ïàëî íééçôèå ïàëî íééçôè øéàî éáøìå ïàëî äöçîå íééçôèå

åæ úåðôã 'á äöåøô äáéú ïéîë äéäù
äìòîìî äöåøôå ïéáçø íééìåùå åæ ãâðë
íééìåù äì ïéàå úã÷åø äðéôñ ïéîë
äìë äèîìîå äáçø äìòîìî àìà
ïéãç äéùàø éðùå òáöàë ãò úëìåäå
ïéòâåð ïéàå äìòîìî ïéäåáâå ïéëìåäå
åùåøéô êåúîå ñøèðå÷á 'éô êë íéîá

íçìä çåúôã äàøð(וéðùå äèîìî
äùàøá äãçä äðéôñë ïéãç ïéùàø
ãç íçìä êë äøäî õåøì éãë äôåñáå

åùàøá(זêøåà ãö (ãç ìù) åôåñáå
ïéîë øîàã ïàîì êéøô éëäìå ïçìåùä
àìä íéð÷ éáúé éëéä úã÷åø äðéôñ
àìà íù áùéì ìåëé ïéàå ïéãç ïùàø
íù åéäù ô"òàå åúéòöîàá ãçà äð÷
ïäéùàøá ïéìöåôî áäæ ìù ïéôéðñ 'ã

÷ éùàø ìá÷ì éãëàäéù ïðéòá î"î íéð
åìô÷úéח) àìù ïòöîàá ÷æç ïàùî íçì

ñøèðå÷á øééöù äîå íçìä ãáåëî
äæë åúøåöïéãåãéçä íä

åùàøáùêøåà ìù åôåñáùå
íçìä éðôåã åéäù ïáçåø ãöìå ïçìåùä
ãöì ïéôôåëù äæ ïéðòá ïéáéçøîå ïéëéøàî
ìéâò ïéôéðñã ïî÷ì ùøôî êëìå åùàø

íçìä äáåâ ìáà ìâòéî åäì(טúéòöîàî
ïàëî òåôéùá äéáâîå êìåä äéä àì
ãò áéçøîå êìåä äéäù ãò ïàëîå
íéàìîîä íééìåùä íäå íéçôè 'ä

ïçìåù ìù åáçø(יïàëî ìôåë ãçàå
íééçôè øéàî 'øìå äöçîå íééçôè äãåäé 'øì óå÷æ ïôåã åîë ïàëîå

ïéëìåäå ïéãç äéùàø éðùå ñøèðå÷á 'éôù äî ìáà *äæë
ïéòë øîåì äöåø íà íéîá ïéòâåð ïéàå äìòîì ïéäåáâå
òâåð åðéàå êìåäå òôåùî åôåñå åùàøù åðìù úåðéôñ
áéúé àì ïçìåùä ìò íçìì äéì øãñî éëã àöîð íéîá
åôåñáå åéúçúù íçìä ùàøá íéçðåîä íéð÷à íçì

êéøôã àä åðééäã íéùøôî ùéå äéãåçìá éòöîà äð÷à àìà áéúé àìã
êàéä øîåìë éáúé ååä éëéä íéð÷ úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì àìà

íéð÷ éáúé ååä éëéä ùåøéô íéð÷ä ìò íçìä áùåé äéä(לáùéù åèôùîë
íçìä éìåùá ÷öá ÷éáãî äéäù åäì ãéáò àùøåî éðùîå íäéìò íçìä
ïë òîùî ïåùìä ïéàå íéð÷ä ìò ïòùéù éãë äèîìù åãåçá åéúçúî
ïéà ïçìåùä êøåà éôìëù åôåñáå åùàøá íçìäù äàøð êëéôì ììë
úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì ú"àå óå÷æ àìà ììë òôùîå êìåä
ìôå÷å äùîç åáçåøå äøùò åëøà íéðôä íçìã 'éðúî àùøôéî éëéä
øéàî éáøìå ïàëî äöçîå íééçôèå ïàëî äöçîå íééçôè äãåäé 'øì
åëøà àöîð ïðú éëéä òáöàë ãò êìåäå äìë äèîìã ïåéëã íééçôè
åúéòöîàî ïéäåáâå ïéëìåä åéìåùù äî äéì øñç àä ïçìåù ìù åáçø àìîî
øñç äéì úòôùî éëå àì åúå äéì àìîî÷ äéì úèùô éëã ïàëîå ïàëî
éáø øîàã àä äù÷ ãåòå áéùç àì àúøåô àåää àîùå àúøåô äéì

ïðçåé(.åö 'ã ïî÷ì)øîåàä éøáãìùã÷î ïçìåù àöîð ìôå÷ äöçîå íééçôè
ïéîë øîàã ïåéë äéôåâ ïðçåé éáøì éôè äåáâ àä äìòîì íéçôè å"è
éåä àìã ïåéë ïî÷ì ïðéøîàå çôè éåä àìã øîåì êéøöå úã÷åø äðéôñ
éàå äæ áâ ìò äæ åéä íéîçì äùù éøäù àåä ÷çåãå áéùç÷ àì çôè
äðéôñ ïéîë ã"îì êéøô à÷ éàî çôè úåúù ÷éìñ àì ãçå ãç ìëì

ïðéòáã øéôù ïéëéæá éáúé àìã äéì òîùî éëä åìéôàã ì"éå çôè úåúù åìéôà íééìåùä ïéòéôùî ïéà àä ïéëéæá éáúé éëéä úã÷åø[„Èåäé àìù
äòù ìë ÷øôá íéçñôá ïðéøîàãë çôè åéáåò íéðôä íçì éøä éúëà ú"àå ø÷éò ìë ïéòâåð(.æì óã)ì"éå àáåè ùã÷î ïçìåù àöîð

:øéàî éáøì íééçôè åà äãåäé éáøì äöçîå íééçôè ìåôé÷äù ìåôé÷ä êåúá äéä çôè éáåò åúåàãÈÎÓÒ„.íçìì ïéôéðñ äéìäàøð
ïäéùàøá ïéìöåôîå íçì ìù åáçøë äùîç ïéáçø ïéôéðñã(כïéìåöéô ïúåàá ïéçðåî íçìå íçì ìë ìù íéð÷ä éùàøù ñøèðå÷á 'éô øîàã

ïéòë åéä ïéìåöéô ïúåàã øùôàå íçì ìù åäáåâ úãîá íééçôè øéàî éáøìå äöçîå íééçôè äãåäé 'øì äæî äìòîì äæ ïéìåöéôä åéä äæ 'éôìå
ïðú 'éðúîáã äîéúå äð÷ä éáåò úãîë ïéôéðñä éùàøì úåîéâô(.åö óã ïî÷ì)åäéù éãë ïäéùàøá ïéìöåôî íù åéä áäæ ìù ïéôéðñ 'ã

àìã òîùî íéð÷ä éùàø úðéúð ììë íå÷î íåùá øéëæî ïéàå íçìä úà ïéëîåñ íäáù àúééøáá ïî÷ì éðú÷ ïëå íçìä úà ïäá ïéëîåñ
àúôñåúáå ïçìåù ìù åøäè ìò çðåîä ïåúçúä íçìì àìà äãîòä éòá(à"éô)äìç òîùî íçìä úà ïéëîåñ ïäáù íù åéä ïéôéðñ 'ã àéðú éîð

:úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì ììë úåéäì øùôà àìå à÷ååã äðåúçúäÁÏ˙.éú ìôð åîëúåôøè åìà ÷øôã éçìéú éçì(:âð óã ïéìåç):
ïéîë

¯Ó‡ ‡�È�Á È·¯‡Ô�ÁÂÈ '¯ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡
‡Ï‡ ÔÈÎÈÊ· È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
È·˙È ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó ÔÈÎÈÊ·
‡Ï‡ ÌÈ�˜ È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ÌÈ�˜ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· Â‰Ï „È·Ú ‡˘¯ÂÓ È·˙È
ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ÌÁÏÏ
Ï‚ÚÈÓ Â‰Ï ÏÈ‚Ú„ ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ ÈÎÈ‰
Â�ÈÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘·
‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ÔÈÙÈ�Ò Ô�ÈÚ·„

ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡ ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù(àÁÏ˙
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘·
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ ÔÈÁ�ÂÓ ÔÁÏ˘ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò
‡Ú¯‡‡ Â‰Ï Á�Ó ‡ÎÈ‰ ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
È¯·„Ï ÏÓÓ ¯· ‡·‡ È·¯ ¯Ó‡„ ÔÈ‡ Â‰Ï Á�Ó
ÔÁÏ˘ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯ÓÂ‡‰
ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ï ÔÈÁ�ÂÓ
‰„Â‰È ¯"‡„ ‡‰ ‡ÏÊ‡ Ô‡ÓÎ ÔÈÁ�ÂÓ Ú˜¯˜ ‚"Ú
ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ÔÈÙÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ ÌÁÏ‰ ˙‡

È·È˙ÈÓ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

äìúא) ñéøâ äìú êøò êåøòá]
æîø äîåøú 'ô èå÷ìéä 'éâ ïëå

,[èîù(בïôåã ìò ãçàä åùàø
,÷"ö .ìò øçàä åùàøå äæ

éðô,ג) à"ð(ד,äù÷ äæ øåéö
äðéôñë ã"îìù øàåáî éøäù
íéãîåò åéä ïéôéðñä úùùåâ
øééöì ùé éìåàå .ïçìåùä éáâ ìò

:êë

åìåâéò,ה) ì"ö(וäìòîìî ì"ö
,äìòîì ãò ÷"öä 'éâå(זãçå

,÷"ö .'åë êøåà ãöì åôåñá
ö"÷,ח) .÷æç íçì ìù ïàùî
ö"÷,ט) .êìåä äéä úéòöîàî
ö"÷,י) .'åëå ìôåë ë"çàå à"ð
ïáåî,כ) åðéà äøåàëì äæ øåéö

:êë øééöì ùé éìåàå

ö"÷,ל) .ïèôùîë(מïðéøîàã
åðééäã ñøèðå÷á 'éô ïî÷ì

,÷"ö .éùàøù

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

„‡'ééîä"ôúåëìäî
ïéãéîúïéôñåîå'ìä:è

³

È"˘¯ ÈÊÚÏ
.[Ë"ÈÈÂ˜] ˘"ÈÂÂ˜‰¯ÈÒ

.‰�Ë˜
.[˘"È˜¯ÂÙ] ˘"˜¯ÈÙ

.ÌÈ�Â˘Ï˜
.‡"Ï˜¯Èˆ.˜Â˘ÈÁ

³

ÌÂ˘¯‚ Â�È·¯
ÏËÈ�˘ .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙Â¯È˜ È˙˘Â ÔÂÈÏÚ‰ ¯È˜‰
ÌÁÏ ÍÎ ‰Ê ÔÈÚÎ ‰·Á¯
Â˙Â‡ ÔÈÏÙ˜Ó ÌÈ�Ù‰
ÔÎÈÓ Â˘‡¯· ‰ÏÚÓÏÓ
‡È‰˘ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ :ÔÎÈÓÂ
‰È˘‡¯Â ‰ËÓÏÓ ‰„Á
‰ÏÚÓÏ ÔÈÏÂÚÂ ÔÈÚÙÂ˘Ó
‡ÓÏ˘· :‰ÎÂÓ� ÚˆÓ‡·Â
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ „"ÓÏ
ÏÚ ÔÈÎÈÊ· È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰
ÌÁÏ‰ ‰Â˘ ‰È‰˘ ÌÁÏ‰ È·‚
·˘ÈÏ ÔÈÏÂÎÈÂ Â˙ÈÚˆÓ‡·
ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ :Ì˘
˙È· ‰Ï ˘È˘ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ‰ËÓÏ ‰„ÁÂ ÏÂ·˜
ÌÁÏ‰ ˙È˙Á˙· ÔÈÎÈÊ· È·˙È
ÔÈÚ‚Â� ÂÈ‰ ‡Ï˘ Â‡ˆÓ�Â
:ÌÁÏ‰ ˙È˙Á˙Ï ÔÚˆÓ‡·
‰Â˘ Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó
˙·È˘È ÌÂ˜Ó È„Î ˙È˙Á˙·
Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈÎÈÊ·‰
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„
ÔÈ·˘ .ÌÈ�˜ È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰
‰Ó È·‚ ÏÚ ÌÁÏÏ ÌÁÏ
·ÁÂ¯ ‰È‰˘ ‰ÏÚÓÏ ÏÙ˜�˘
:ÌÁÏ Ï˘ Â·Á¯Î ÏÂÙ˜‰
ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
È˘‡¯ È·‚ ÏÚ ÌÈ�˜ [È·˙È]
‡˘¯ÂÓ :ÔÈ„Á Ô‰˘ ÌÁÏ‰
ÔÂ˘‡¯‰ ÛÂÒÏ .Ô‰Ï „È·Ú
‰˜„˜ˆ·‰ÎÈ˙Á˜È·„Ó‰È‰
ÌÈ�˜‰ Ô‰ÈÏÚÂ Ú·ˆ‡·
Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈ·ÎÂ˘
Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ¯Ó‡„
ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ„
ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜˘ ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜Ï
‡Â‰ ÔÁÏ˘‰ ·ÁÂ¯ ‰ˆ˜Ó
Ô‰ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰Â
ÈÏÂÙ˜ ÏÎ· ÔÈÚ‚Â�Â ÔÈ„ÓÂÚ
ÔÈÎÓÂÒÂ ‰ÏÚÓÏ „Ú ÌÁÏ‰
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ :Ô˙Â‡
ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ
Ô�È‡ .ÌÁÏÏ ÌÈ�˜ ÈÎÓÒ
ÏÂÙ˜‰ ÏÎ È�Ù ÏÚ ÔÈÚ‚Â�
ÏÈ‚Ú„ :ÌÁÏ‰ ˙Âˆ˜Ï ‡Ï‡
(ÔÈ�ÙÓ) ÔÈÙÈ�ÒÏ Â‰Ï
ÏÎÏ ÂÚ‚È˘ È„Î [ÔÙÙÂÎ]

Ï‰ ÏÂÙ˜ÔÈ„ÓÂÚÂ ÌÁ
ÌÁÏ‰Â ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ „ÈÓÚÓ
ÈÏÂÙÈ˜ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â
ÂÏÂÙÈ˜ ‡Ï‰Â ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò :ıÂÁÏ ÔÈ„Á‰ È˘‡¯ ˜ÂÁ„È ‡Ï˘ Â¯·Á È·‚ ÏÚ „Á‡ ÌÁÏ‰˘Î .ÔÈÙÈ�Ò Ô�ÈÚ·„ Â�ÈÈ‰ :‰Ê ÔÈÚÎ ÌÁÏ‰
ÔÈÙÈ�Ò ÈÎÈ¯ˆ ÂÂ‰ ‡Ï ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÌÂ˘Ó ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ È‡„Â :‰Â˘ ÂÏÂÙÈ˜˘ ıÂÁÏ Â¯·Á ˘‡¯ „Á‡ ˜ÂÁ„È ‡Ï ÚÙÂ˘Ó Â�È‡Â ¯˘È
‡Ï˘ È„Î ˘ÓÓ ÌÁÏ‰ È·‚ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ�˜‰ ÔÈÁ�ÂÓ ÔÎÈÓÂ ÔÎÈÓ ÔÏÂˆÙ È·‚ ÏÚ˘ ÔÈÏˆÂÙÓ Ô‰˘ ÔÈÙÈ�Ò ÂÂ‰ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ Â‰�ÈÎÓÒÓÏ
ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò :ÈÁÏÈ˙ ÈÁÏÈ˙ ‰�Â˙Á˙‰ ÏÈÙ� ‰Â‰ ÁÏ˙ ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡ :ÌÈ�˜‰Â ÌÁÏ‰ ÔÈÎÓÂÒ˘ ÔÈÙÈ�Ò‰ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡˘ ÌÁÏ‰ ÒÂ¯ÙÈ
˜„‰Ó ÂÚÂÙ˘˘ .ÛÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰ :ÔÈÙÈ�Ò‰ Â· Â„ÓÚÈ˘ ÌÁÏ‰ ÚÂÙ˘ ˙Á˙ ÛÈ�Ò‰ ˘‡¯ ÛÙÂÎ ‰È‰˘ .ÔÈÁ�ÂÓ ÔÁÏ˘‰ È·‚

:ÒÂ¯ÙÈ ‡Ï˘ ÌÁÏ‰ „ÈÓÚÓ ÛÈ�Ò‰Â ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÂÈÏ‚¯

³

˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘
(‰"Ó‚¯ È˘Â„ÈÁ)

ÏËÈ�˘ .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙Â�Ù„‰Ó ÔÂÈÏÚ‰ ¯È˜‰
Ô‡ÎÓÂ [Ô‡ÎÓ˘] ‰Î¯‡ Ï˘
[Ì‡ ÈÎ] ¯‡˘� ‡ÏÂ
Ï˘ [˙Â�Ù„‰Â] ‰�Â˙Á˙‰
ÌÈ�Ù‰ [ÌÁÏ] ÍÎÂ ‰·Á¯
[Ô‡ÎÓ] Â˘‡¯· ÔÈÏÙ˜Ó
‡È‰˘ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ :Ô‡ÎÓÂ
(‰ÏÚÓÏÓ) [‰„Á] (‡„Á)
ÔÈÚÙ˘Ó ‰È˘‡¯Â [‰ËÓÏÓ]
ÚˆÓ‡·Â ‰ÏÚÓÏ ÔÈÏÂÚÂ
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡ÓÏ˘· :‰ÎÂÓ�
ÈÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
ÌÁÏ‰ È·‚ ÏÚ ÔÈÎÈÊ·‰ È·˙È
‡Ï‡ :‰Â˘ ÌÁÏ‰˘ ‰Ó·
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ „"ÓÏ
(‡„ÁÂ) ÏÂ·˜ ˙È· ‰Ï ‰È‰˘
ÈÎÈ‰ [‰ËÓÏ] ‰Â‰ [‰„ÁÂ]
˙È˙Á˙· ÔÈÎÈÊ·‰ ÔÈ·˙È ÂÂ‰
ÂÈ‰ ‡Ï˘ Â‡ˆÓ�Â .ÌÁÏ‰
˙È˙Á˙· ÔÚˆÓ‡· ÔÈÚ‚Â�
.Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó :ÌÁÏ‰
ÌÂ˜Ó È„Î ˙È˙Á˙· ‰Â˘
‡ÓÏ˘· :ÔÈÎÈÊ·‰ ˙·È˘È
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ „"ÓÏ

˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ÔÈ·˘ ÌÈ�˜ È·
‰Ó È·ÂÚ· ÌÁÏÏ ÌÁÏ
·ÁÂ¯ ‰È‰˘ ‰ÏÚÓÏ ÏÙ˜�˘

(‡Ï˘ Â·Á¯Î [ÔÁÏ˘‰]
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ :[ÌÁÏ‰]
È·˙È ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
ÌÁÏ‰ È˘‡¯ È·‚ ÏÚ ÌÈ�˜
„È·Ú ‡˘¯ÂÓ :ÔÈ„Á Ô‰˘
[‰È‰] ÔÈ˘‡¯‰ ÛÂÒÏ .Â‰Ï
‰È‰È˘] ˜ˆ· ˙ÎÈ˙Á ˜È·„Ó
ÌÈ�˜‰ Ì‰ÈÏÚÂ ÚˆÓ‡· [‰Â˘
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈ·ÎÂ˘
ÔÈÎÈÓÒ„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
ÏÂÙ˜˘ ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ
ÔÁÏ˘‰ ·ÁÂ¯ ‰ˆ˜ „Ú ÌÁÏ‰
Ì‰ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ‡Â‰
ÏÂÙ˜ ÏÎ· ÌÈÚ‚Â�Â ÌÈ„ÓÂÚ
ÔÈÎÓÂÒÂ ‰ÏÚÓÏ „Ú ÌÁÏ‰
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ :Ì˙Â‡
ÈÎÓÒ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
Ì�È‡„ ÌÁÏ‰ ˙‡ ÌÈ�˜‰
ÏÂÙÈ˜‰ ÏÎ È�Ù ÏÚ ÌÈÚ‚Â�
ÏÈ‚Ú„ :ÌÁÏ‰ ˙Âˆ˜Ï ‡Ï‡

ÔÈÙÈ�ÒÏ .Â‰Ï(·„Ú ÔÈÙÂÎ
Â˙Â‡Â ‡ÏÂ˜¯ÂÒ ÔÈÓÎ ÂÚ‚È
ÂÚÂÙÈ˘ ˙Á˙ È‡˜ ÏÂ‚Ú
ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜ ÏÎÏ ÌÁÏ Ï˘
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ ÔÈ„ÓÂÚÂ
ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰
ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ÔÁÏ˘‰
Ô�ÈÚ·„ Â�ÈÈ‰ :ÌÁÏ‰ ÈÏÂÙÈ˜
[ÌÁÏ‰ ÈÎ] (ÌÁÏ‰Î) .ÔÈÙÈ�Ò
˜ÂÁ„È ‡Ï˘ Â¯È·Á ÏÚ „Á‡
:ıÂÁÏ ÌÁÏ‰ ÍÂ˙Á È˘‡¯
ÂÏÂÙÈ˜ ‡Ï‰Â .ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò
˜ÂÁ„È ‡ÏÂ ÚÙÂ˘Ó Â�È‡Â ¯˘È
ıÂÁÏ Â¯È·Á ˘‡¯ ˙‡ „Á‡
„"ÓÏ È‡„Â :‰Â˘ ÂÏÂÙÈ˜˘
ÂÈ‰ ‡Ï ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
Â‰�ÈÎÓÒÓÏ ÔÈÙÈ�Ò ÔÈÎÈ¯ˆ
ÔÈÙÈ�Ò ÂÈ‰ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡
È·‚ ÏÚ˘ ÔÈÏˆÂÙÓ Ì‰˘
ÌÈÁ�ÂÓ Ô‡ÎÓÂ Ô‡ÎÓ ÔÈÏÂˆÈÙ
ÌÁÏ‰ È·‚ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ�˜‰
ÌÁÏ‰ ÒÂ¯ÙÈ ‡Ï˘ È„Î ˘ÓÓ
ÔÈÙÈ�Ò‰ ÂÈ‰ ‡Ï ÂÏÈ‡˘
:ÌÈ�˜‰Â ÌÁÏ‰ ˙‡ ÔÈÎÓÂÒ‰
.ÈÁÏ˙ ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡
ÈÁÏ˙ ‰�Â˙Á˙‰ ÏÙÂ� ‰È‰
ÔÁÏ˘‰ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò :ÈÁÏ˙
˘‡¯ ÛÙÂÎ ‰È‰˘ .ÌÈÁ�ÂÓ
ÌÁÏ‰ ÚÂÙÈ˘ ˙Á˙ ÛÈ�Ò‰
ÌÁÏ‰ :Â· ÔÈÙÈ�Ò Â„ÓÚÈ˘
ÂÚÂÙ˘˘ ÛÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÂÈÏ‚¯ ˜„‰Ó
ÌÁÏ‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÛÈ�Ò‰Â

:(‰"Ó‚¯‰ Ï"ÎÚ) .ÒÂ¯ÙÈ ‡Ï˘[א:˘ÈÂÂ˜ ÔÈ¯Â˜˘ ˙„˜Â¯[ב:˙ÂÎÂ¯‡ ˙Â�Ù„‰ ÂÈ‰˘Â ‰ˆÂ¯Ù[ג:ÏÚ ‰�˜ Ï˘ Â˘‡¯ ÌÁÏ‰[ד˙·È˙
:˜ÁÓ� Ï˘[ה:·‰Ê Ï˘ ÔÈÙÈ�Ò[ו:ÂÎ¯‡ ÔÂ˙� ÌÁÏ‰˘[ז:˙Â�Ù„‰˘ ‰ˆÂ¯Ù[ח:ÔÁÏ˘‰ Ïˆ‡ Ú˜¯˜·[ט:ÔÈÏÂˆÈÙ Ì˙Â‡·[יÍÈ‡Â ÌÁÏ
:ÌÈÏÂÎÈ[יא:ÔÈ‡˘ Ï‚ÚÈÓ[יב:ÂÈÏÚ ·˘ÂÈ[יג:Ô¯Ó‡„Î ÌÁÏ‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÛÈ�Ò‰Â ÛÈ�Ò[ידÔÈÚ‚Â� ‡"� 'ÂÎ ÏÎ ÔÈËÂ� ‡"Ò ÔÈÚ‚Â� Â‰È ‡Ï˘

:ÔÙÂ„· ¯˜ÈÚ ÏÎ

(‡.ä"îâøá ä"ëå ìåôé÷ä ì"ö éìåà(·'åëå éà÷ ìåâéò åúåàå àì÷øéö ïéîë ïééåùòå íçìì åòâéù éãë ïéôåôë åéäå ì"ö éìåà

˙ÂÁ�Ó ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù ÌÁÏ‰ È˙˘ :„ˆ
פרוצה. תיבה åæכמי� äéúåðôåã éúùå äéåñéë ìèéðù

:äæë íéáçø íééìåùå úåðôã 'á åì åéä íçìä êë åæ ãâðë
רוקדת. ספינה àìà‡]כמי� íééìåù äì ïéàå ù"éåå÷

äæë òáöàë ãò úëìåäå äìë äèîìîå äáçø äìòîìî
ïéëìåäå ïéãç äéùàø 'áå

.íéîá ïéòâåð ïéàå äìòîì ïéäåáâå
úëìåäå úã÷øîù úã÷åø äì éø÷ éëäìå

:øäî.�בזיכי דיתבי äðåáìהיינו ìù
ãë ïåéìòä íçì êåúááéúë(ãë àø÷éå)

ìéàåäã äëæ äðåáì úëøòîä ìò
ïéëéæáä íéáùåé åéä íéáçø íééìåùäå

:äôé íäéìò�כמי דאמר למא� אלא

בזיכי�. יתבי היכי רוקדת àäספינה
:íééìåù åì ïéà.להו עביד הוה מקו�

ïäì ï÷úî äéä úåðôãä ãçà éáåòá
:áùåî úéáתיבה כמי� למ"ד בשלמא

úåðôãä:·]פרוצה. åéäדיתבי היינו

ïéúéðúîקני�. éðú÷ã[.åö]åéä íéð÷ ç"ë
ìò áäæ ìù íéð÷ 'â ïúåð äéäù íù

íçìä[‚ïåùàøä(בìù åùàø [ãçàä]
åùàøå äæ ïôåã ìò äð÷[„øçà (ìù)

áéùåî äéä íéð÷ä ìòå äæ ïôåã ìò
åæ ìò åæ úåìç ùù íäù ãò øçà íçì
äúøéáçì äìç ïéá íéð÷ä ïéìéãáîå

:åùôòúé àìù éãëדאמר למא� אלא

קני�. יתבי היכי רוקדת àìäåכספינה
àìà íù áùéì ìåëé ïéàå íéãç ïùàø

:åúéòöîàá ãçà äð÷עביד מורשא

éáãîå÷להו. ïàëîå ïàëî ùàøä ìöà
:íéð÷ä úà ìá÷ì ÷öá èòîבשלמא

פרוצה. תיבה כמי� דאמר åéäùלמא�
éëéîñã åðééä äåùá úåôå÷æ úåðôãä

'éðúî éðú÷ã íçìì ïéôéðñ[.åö]äòáøà
ïéôéðñ[‰äæ øãñì íéðùå äæ øãñì íéðù ïäéùàøá ïéìöåôî íù åéä
íçìäù[Âäî ïëéîå ïëéî äìòîì ìôå÷å ïçìåù ìù åáçåøì åëøà çðåî

øîàã ïàîìå íçìä éðôåã ïä ïäå ïçìåùä áçåø ìò øúé íçìä êøåàù
äöåøô äáéú ïéîë[Ê:äåùá úåôå÷æ úåðôãäù ìåôë.דסמכי éðùהיינו

ò÷ø÷á íéãîåòä ù"÷øéô ïéøå÷ù ïéôéðñ[Áíçì ãò úåäåáâå úåëåøà
íäéùàøá ïéìöåôî éëäìå åéúåðôåã åøáùé àìù íçìä ïéëîåñ ïåéìòä

íçì ìë ìòù íéð÷ä éùàøù äæë äáøä ïéìåöéô
ïéçðåî íçìå[Ë:ïéìåöéô íúåà ìòדאמר למא� אלא

רוקדת. ספינה éëéäכמי� òåôéùá úåðôãä ïééåùò
àìà ïéòâåð ïéôéðñä ïéà àìäå íçìì ïéôéðñ éëîñ

íçì ìù åùàøá èòî[Èøàù êåîñì ìåëé ïéàå(ג

:øáùé àìù åéúåðôåã.מיעגל להו Èïéà‡]דעגיל
äæë à"ì÷øéö ïéøå÷ù ìâòî éöçë íééåùò àìà ïéôå÷æ ïéãîåò ïéôéðñä(ד

íçìä ìë úà êîåñå íçì ìù åòåôéù úçú ìåâéò åúåàå
à"ì÷øéö ìâòéî .íçìä ùàøì êîåñ óéðñä ùàøå

äâåò íù ìò ìâòîä éðåç ïðéø÷ãë(.èé óã úéðòú):
סניפי� דבעינ� åðéàå.היינו íéáçø íçìä éìåù ïéàù

áùåé[·È:.�דלח יוקרא åãéáëî:אגב äæ ìò çðåî äæù
éçìéúתלח. éçìéú åîë øáùð(:âð óã ïéìåç):�סניפי

מונחי�. שלח� גבי ïøîàãë:על åäì ìéâòãåלמ"ד אלא

פרוצה. תיבה áúéîìכמי� ïéôéðñ åöî àì åú úåôå÷æå úååù úåðôãä ååäå
:ïçìùä ìò.�הסניפי את מעמיד ÷åìåôéהלח� ìò çðåî íçì ìù åòåôéùù(ה

óéðñ ìù[‚È:ìåôé àìù íçìä ãéîòî óéðñäå ìâòéî ìéâòã øîàãë
ïéîë

ÔÈÓÎ.äöåøô äáéúäãåäé éáøì äùîç åáçø ïçìåùã(.åö óã ïî÷ì)

ïéðúåðå äùîç åáçøå äøùò åëøà íçìå øéàî éáøì äùùå
ïàëî äöçîå íééçôè äãåäé éáøì ìôå÷å ïçìåù ìù åáçø ãâðë åëøà
àöîð ïàëî íééçôèå ïàëî íééçôè øéàî éáøìå ïàëî äöçîå íééçôèå

åæ úåðôã 'á äöåøô äáéú ïéîë äéäù
äìòîìî äöåøôå ïéáçø íééìåùå åæ ãâðë
íééìåù äì ïéàå úã÷åø äðéôñ ïéîë
äìë äèîìîå äáçø äìòîìî àìà
ïéãç äéùàø éðùå òáöàë ãò úëìåäå
ïéòâåð ïéàå äìòîìî ïéäåáâå ïéëìåäå
åùåøéô êåúîå ñøèðå÷á 'éô êë íéîá

íçìä çåúôã äàøð(וéðùå äèîìî
äùàøá äãçä äðéôñë ïéãç ïéùàø
ãç íçìä êë äøäî õåøì éãë äôåñáå

åùàøá(זêøåà ãö (ãç ìù) åôåñáå
ïéîë øîàã ïàîì êéøô éëäìå ïçìåùä
àìä íéð÷ éáúé éëéä úã÷åø äðéôñ
àìà íù áùéì ìåëé ïéàå ïéãç ïùàø
íù åéäù ô"òàå åúéòöîàá ãçà äð÷
ïäéùàøá ïéìöåôî áäæ ìù ïéôéðñ 'ã

÷ éùàø ìá÷ì éãëàäéù ïðéòá î"î íéð
åìô÷úéח) àìù ïòöîàá ÷æç ïàùî íçì

ñøèðå÷á øééöù äîå íçìä ãáåëî
äæë åúøåöïéãåãéçä íä

åùàøáùêøåà ìù åôåñáùå
íçìä éðôåã åéäù ïáçåø ãöìå ïçìåùä
ãöì ïéôôåëù äæ ïéðòá ïéáéçøîå ïéëéøàî
ìéâò ïéôéðñã ïî÷ì ùøôî êëìå åùàø

íçìä äáåâ ìáà ìâòéî åäì(טúéòöîàî
ïàëî òåôéùá äéáâîå êìåä äéä àì
ãò áéçøîå êìåä äéäù ãò ïàëîå
íéàìîîä íééìåùä íäå íéçôè 'ä

ïçìåù ìù åáçø(יïàëî ìôåë ãçàå
íééçôè øéàî 'øìå äöçîå íééçôè äãåäé 'øì óå÷æ ïôåã åîë ïàëîå

ïéëìåäå ïéãç äéùàø éðùå ñøèðå÷á 'éôù äî ìáà *äæë
ïéòë øîåì äöåø íà íéîá ïéòâåð ïéàå äìòîì ïéäåáâå
òâåð åðéàå êìåäå òôåùî åôåñå åùàøù åðìù úåðéôñ
áéúé àì ïçìåùä ìò íçìì äéì øãñî éëã àöîð íéîá
åôåñáå åéúçúù íçìä ùàøá íéçðåîä íéð÷à íçì

êéøôã àä åðééäã íéùøôî ùéå äéãåçìá éòöîà äð÷à àìà áéúé àìã
êàéä øîåìë éáúé ååä éëéä íéð÷ úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì àìà

íéð÷ éáúé ååä éëéä ùåøéô íéð÷ä ìò íçìä áùåé äéä(לáùéù åèôùîë
íçìä éìåùá ÷öá ÷éáãî äéäù åäì ãéáò àùøåî éðùîå íäéìò íçìä
ïë òîùî ïåùìä ïéàå íéð÷ä ìò ïòùéù éãë äèîìù åãåçá åéúçúî
ïéà ïçìåùä êøåà éôìëù åôåñáå åùàøá íçìäù äàøð êëéôì ììë
úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì ú"àå óå÷æ àìà ììë òôùîå êìåä
ìôå÷å äùîç åáçåøå äøùò åëøà íéðôä íçìã 'éðúî àùøôéî éëéä
øéàî éáøìå ïàëî äöçîå íééçôèå ïàëî äöçîå íééçôè äãåäé 'øì
åëøà àöîð ïðú éëéä òáöàë ãò êìåäå äìë äèîìã ïåéëã íééçôè
åúéòöîàî ïéäåáâå ïéëìåä åéìåùù äî äéì øñç àä ïçìåù ìù åáçø àìîî
øñç äéì úòôùî éëå àì åúå äéì àìîî÷ äéì úèùô éëã ïàëîå ïàëî
éáø øîàã àä äù÷ ãåòå áéùç àì àúøåô àåää àîùå àúøåô äéì

ïðçåé(.åö 'ã ïî÷ì)øîåàä éøáãìùã÷î ïçìåù àöîð ìôå÷ äöçîå íééçôè
ïéîë øîàã ïåéë äéôåâ ïðçåé éáøì éôè äåáâ àä äìòîì íéçôè å"è
éåä àìã ïåéë ïî÷ì ïðéøîàå çôè éåä àìã øîåì êéøöå úã÷åø äðéôñ
éàå äæ áâ ìò äæ åéä íéîçì äùù éøäù àåä ÷çåãå áéùç÷ àì çôè
äðéôñ ïéîë ã"îì êéøô à÷ éàî çôè úåúù ÷éìñ àì ãçå ãç ìëì

ïðéòáã øéôù ïéëéæá éáúé àìã äéì òîùî éëä åìéôàã ì"éå çôè úåúù åìéôà íééìåùä ïéòéôùî ïéà àä ïéëéæá éáúé éëéä úã÷åø[„Èåäé àìù
äòù ìë ÷øôá íéçñôá ïðéøîàãë çôè åéáåò íéðôä íçì éøä éúëà ú"àå ø÷éò ìë ïéòâåð(.æì óã)ì"éå àáåè ùã÷î ïçìåù àöîð

:øéàî éáøì íééçôè åà äãåäé éáøì äöçîå íééçôè ìåôé÷äù ìåôé÷ä êåúá äéä çôè éáåò åúåàãÈÎÓÒ„.íçìì ïéôéðñ äéìäàøð
ïäéùàøá ïéìöåôîå íçì ìù åáçøë äùîç ïéáçø ïéôéðñã(כïéìåöéô ïúåàá ïéçðåî íçìå íçì ìë ìù íéð÷ä éùàøù ñøèðå÷á 'éô øîàã

ïéòë åéä ïéìåöéô ïúåàã øùôàå íçì ìù åäáåâ úãîá íééçôè øéàî éáøìå äöçîå íééçôè äãåäé 'øì äæî äìòîì äæ ïéìåöéôä åéä äæ 'éôìå
ïðú 'éðúîáã äîéúå äð÷ä éáåò úãîë ïéôéðñä éùàøì úåîéâô(.åö óã ïî÷ì)åäéù éãë ïäéùàøá ïéìöåôî íù åéä áäæ ìù ïéôéðñ 'ã

àìã òîùî íéð÷ä éùàø úðéúð ììë íå÷î íåùá øéëæî ïéàå íçìä úà ïéëîåñ íäáù àúééøáá ïî÷ì éðú÷ ïëå íçìä úà ïäá ïéëîåñ
àúôñåúáå ïçìåù ìù åøäè ìò çðåîä ïåúçúä íçìì àìà äãîòä éòá(à"éô)äìç òîùî íçìä úà ïéëîåñ ïäáù íù åéä ïéôéðñ 'ã àéðú éîð

:úã÷åø äðéôñ ïéîë øîàã ïàîì ììë úåéäì øùôà àìå à÷ååã äðåúçúäÁÏ˙.éú ìôð åîëúåôøè åìà ÷øôã éçìéú éçì(:âð óã ïéìåç):
ïéîë

¯Ó‡ ‡�È�Á È·¯‡Ô�ÁÂÈ '¯ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡
‡Ï‡ ÔÈÎÈÊ· È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
È·˙È ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó ÔÈÎÈÊ·
‡Ï‡ ÌÈ�˜ È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ÌÈ�˜ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· Â‰Ï „È·Ú ‡˘¯ÂÓ È·˙È
ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ÌÁÏÏ
Ï‚ÚÈÓ Â‰Ï ÏÈ‚Ú„ ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ ÈÎÈ‰
Â�ÈÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘·
‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ÔÈÙÈ�Ò Ô�ÈÚ·„

ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡ ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù(àÁÏ˙
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘·
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ ÔÈÁ�ÂÓ ÔÁÏ˘ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò
‡Ú¯‡‡ Â‰Ï Á�Ó ‡ÎÈ‰ ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
È¯·„Ï ÏÓÓ ¯· ‡·‡ È·¯ ¯Ó‡„ ÔÈ‡ Â‰Ï Á�Ó
ÔÁÏ˘ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯ÓÂ‡‰
ÔÈÙÈ�Ò ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ï ÔÈÁ�ÂÓ
‰„Â‰È ¯"‡„ ‡‰ ‡ÏÊ‡ Ô‡ÓÎ ÔÈÁ�ÂÓ Ú˜¯˜ ‚"Ú
ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ÔÈÙÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÎ ÌÁÏ‰ ˙‡

È·È˙ÈÓ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

äìúא) ñéøâ äìú êøò êåøòá]
æîø äîåøú 'ô èå÷ìéä 'éâ ïëå

,[èîù(בïôåã ìò ãçàä åùàø
,÷"ö .ìò øçàä åùàøå äæ

éðô,ג) à"ð(ד,äù÷ äæ øåéö
äðéôñë ã"îìù øàåáî éøäù
íéãîåò åéä ïéôéðñä úùùåâ
øééöì ùé éìåàå .ïçìåùä éáâ ìò

:êë

åìåâéò,ה) ì"ö(וäìòîìî ì"ö
,äìòîì ãò ÷"öä 'éâå(זãçå

,÷"ö .'åë êøåà ãöì åôåñá
ö"÷,ח) .÷æç íçì ìù ïàùî
ö"÷,ט) .êìåä äéä úéòöîàî
ö"÷,י) .'åëå ìôåë ë"çàå à"ð
ïáåî,כ) åðéà äøåàëì äæ øåéö

:êë øééöì ùé éìåàå

ö"÷,ל) .ïèôùîë(מïðéøîàã
åðééäã ñøèðå÷á 'éô ïî÷ì

,÷"ö .éùàøù

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯�

„‡'ééîä"ôúåëìäî
ïéãéîúïéôñåîå'ìä:è

³

È"˘¯ ÈÊÚÏ
.[Ë"ÈÈÂ˜] ˘"ÈÂÂ˜‰¯ÈÒ

.‰�Ë˜
.[˘"È˜¯ÂÙ] ˘"˜¯ÈÙ

.ÌÈ�Â˘Ï˜
.‡"Ï˜¯Èˆ.˜Â˘ÈÁ

³

ÌÂ˘¯‚ Â�È·¯
ÏËÈ�˘ .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙Â¯È˜ È˙˘Â ÔÂÈÏÚ‰ ¯È˜‰
ÌÁÏ ÍÎ ‰Ê ÔÈÚÎ ‰·Á¯
Â˙Â‡ ÔÈÏÙ˜Ó ÌÈ�Ù‰
ÔÎÈÓ Â˘‡¯· ‰ÏÚÓÏÓ
‡È‰˘ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ :ÔÎÈÓÂ
‰È˘‡¯Â ‰ËÓÏÓ ‰„Á
‰ÏÚÓÏ ÔÈÏÂÚÂ ÔÈÚÙÂ˘Ó
‡ÓÏ˘· :‰ÎÂÓ� ÚˆÓ‡·Â
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ „"ÓÏ
ÏÚ ÔÈÎÈÊ· È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰
ÌÁÏ‰ ‰Â˘ ‰È‰˘ ÌÁÏ‰ È·‚
·˘ÈÏ ÔÈÏÂÎÈÂ Â˙ÈÚˆÓ‡·
ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ :Ì˘
˙È· ‰Ï ˘È˘ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ‰ËÓÏ ‰„ÁÂ ÏÂ·˜
ÌÁÏ‰ ˙È˙Á˙· ÔÈÎÈÊ· È·˙È
ÔÈÚ‚Â� ÂÈ‰ ‡Ï˘ Â‡ˆÓ�Â
:ÌÁÏ‰ ˙È˙Á˙Ï ÔÚˆÓ‡·
‰Â˘ Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó
˙·È˘È ÌÂ˜Ó È„Î ˙È˙Á˙·
Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈÎÈÊ·‰
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ ¯Ó‡„
ÔÈ·˘ .ÌÈ�˜ È·˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰
‰Ó È·‚ ÏÚ ÌÁÏÏ ÌÁÏ
·ÁÂ¯ ‰È‰˘ ‰ÏÚÓÏ ÏÙ˜�˘
:ÌÁÏ Ï˘ Â·Á¯Î ÏÂÙ˜‰
ÔÈÓÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡
ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
È˘‡¯ È·‚ ÏÚ ÌÈ�˜ [È·˙È]
‡˘¯ÂÓ :ÔÈ„Á Ô‰˘ ÌÁÏ‰
ÔÂ˘‡¯‰ ÛÂÒÏ .Ô‰Ï „È·Ú
‰˜„˜ˆ·‰ÎÈ˙Á˜È·„Ó‰È‰
ÌÈ�˜‰ Ô‰ÈÏÚÂ Ú·ˆ‡·
Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈ·ÎÂ˘
Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ¯Ó‡„
ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ ÈÎÓÒ„
ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜˘ ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜Ï
‡Â‰ ÔÁÏ˘‰ ·ÁÂ¯ ‰ˆ˜Ó
Ô‰ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰Â
ÈÏÂÙ˜ ÏÎ· ÔÈÚ‚Â�Â ÔÈ„ÓÂÚ
ÔÈÎÓÂÒÂ ‰ÏÚÓÏ „Ú ÌÁÏ‰
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ :Ô˙Â‡
ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ
Ô�È‡ .ÌÁÏÏ ÌÈ�˜ ÈÎÓÒ
ÏÂÙ˜‰ ÏÎ È�Ù ÏÚ ÔÈÚ‚Â�
ÏÈ‚Ú„ :ÌÁÏ‰ ˙Âˆ˜Ï ‡Ï‡
(ÔÈ�ÙÓ) ÔÈÙÈ�ÒÏ Â‰Ï
ÏÎÏ ÂÚ‚È˘ È„Î [ÔÙÙÂÎ]

Ï‰ ÏÂÙ˜ÔÈ„ÓÂÚÂ ÌÁ
ÌÁÏ‰Â ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ „ÈÓÚÓ
ÈÏÂÙÈ˜ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â
ÂÏÂÙÈ˜ ‡Ï‰Â ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò :ıÂÁÏ ÔÈ„Á‰ È˘‡¯ ˜ÂÁ„È ‡Ï˘ Â¯·Á È·‚ ÏÚ „Á‡ ÌÁÏ‰˘Î .ÔÈÙÈ�Ò Ô�ÈÚ·„ Â�ÈÈ‰ :‰Ê ÔÈÚÎ ÌÁÏ‰
ÔÈÙÈ�Ò ÈÎÈ¯ˆ ÂÂ‰ ‡Ï ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÌÂ˘Ó ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ È‡„Â :‰Â˘ ÂÏÂÙÈ˜˘ ıÂÁÏ Â¯·Á ˘‡¯ „Á‡ ˜ÂÁ„È ‡Ï ÚÙÂ˘Ó Â�È‡Â ¯˘È
‡Ï˘ È„Î ˘ÓÓ ÌÁÏ‰ È·‚ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ�˜‰ ÔÈÁ�ÂÓ ÔÎÈÓÂ ÔÎÈÓ ÔÏÂˆÙ È·‚ ÏÚ˘ ÔÈÏˆÂÙÓ Ô‰˘ ÔÈÙÈ�Ò ÂÂ‰ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ Â‰�ÈÎÓÒÓÏ
ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò :ÈÁÏÈ˙ ÈÁÏÈ˙ ‰�Â˙Á˙‰ ÏÈÙ� ‰Â‰ ÁÏ˙ ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡ :ÌÈ�˜‰Â ÌÁÏ‰ ÔÈÎÓÂÒ˘ ÔÈÙÈ�Ò‰ ÂÈ‰ ÂÏÈ‡˘ ÌÁÏ‰ ÒÂ¯ÙÈ
˜„‰Ó ÂÚÂÙ˘˘ .ÛÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰ :ÔÈÙÈ�Ò‰ Â· Â„ÓÚÈ˘ ÌÁÏ‰ ÚÂÙ˘ ˙Á˙ ÛÈ�Ò‰ ˘‡¯ ÛÙÂÎ ‰È‰˘ .ÔÈÁ�ÂÓ ÔÁÏ˘‰ È·‚

:ÒÂ¯ÙÈ ‡Ï˘ ÌÁÏ‰ „ÈÓÚÓ ÛÈ�Ò‰Â ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÂÈÏ‚¯

³

˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘
(‰"Ó‚¯ È˘Â„ÈÁ)

ÏËÈ�˘ .‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
˙Â�Ù„‰Ó ÔÂÈÏÚ‰ ¯È˜‰
Ô‡ÎÓÂ [Ô‡ÎÓ˘] ‰Î¯‡ Ï˘
[Ì‡ ÈÎ] ¯‡˘� ‡ÏÂ
Ï˘ [˙Â�Ù„‰Â] ‰�Â˙Á˙‰
ÌÈ�Ù‰ [ÌÁÏ] ÍÎÂ ‰·Á¯
[Ô‡ÎÓ] Â˘‡¯· ÔÈÏÙ˜Ó
‡È‰˘ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ :Ô‡ÎÓÂ
(‰ÏÚÓÏÓ) [‰„Á] (‡„Á)
ÔÈÚÙ˘Ó ‰È˘‡¯Â [‰ËÓÏÓ]
ÚˆÓ‡·Â ‰ÏÚÓÏ ÔÈÏÂÚÂ
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡ÓÏ˘· :‰ÎÂÓ�
ÈÂ‰„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
ÌÁÏ‰ È·‚ ÏÚ ÔÈÎÈÊ·‰ È·˙È
‡Ï‡ :‰Â˘ ÌÁÏ‰˘ ‰Ó·
˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ ÔÈÓÎ „"ÓÏ
(‡„ÁÂ) ÏÂ·˜ ˙È· ‰Ï ‰È‰˘
ÈÎÈ‰ [‰ËÓÏ] ‰Â‰ [‰„ÁÂ]
˙È˙Á˙· ÔÈÎÈÊ·‰ ÔÈ·˙È ÂÂ‰
ÂÈ‰ ‡Ï˘ Â‡ˆÓ�Â .ÌÁÏ‰
˙È˙Á˙· ÔÚˆÓ‡· ÔÈÚ‚Â�
.Â‰Ï „È·Ú ÌÂ˜Ó :ÌÁÏ‰
ÌÂ˜Ó È„Î ˙È˙Á˙· ‰Â˘
‡ÓÏ˘· :ÔÈÎÈÊ·‰ ˙·È˘È
‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ „"ÓÏ

˙È ÂÂ‰„ Â�ÈÈ‰ÔÈ·˘ ÌÈ�˜ È·
‰Ó È·ÂÚ· ÌÁÏÏ ÌÁÏ
·ÁÂ¯ ‰È‰˘ ‰ÏÚÓÏ ÏÙ˜�˘

(‡Ï˘ Â·Á¯Î [ÔÁÏ˘‰]
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ :[ÌÁÏ‰]
È·˙È ÂÂ‰ ÈÎÈ‰ .˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
ÌÁÏ‰ È˘‡¯ È·‚ ÏÚ ÌÈ�˜
„È·Ú ‡˘¯ÂÓ :ÔÈ„Á Ô‰˘
[‰È‰] ÔÈ˘‡¯‰ ÛÂÒÏ .Â‰Ï
‰È‰È˘] ˜ˆ· ˙ÎÈ˙Á ˜È·„Ó
ÌÈ�˜‰ Ì‰ÈÏÚÂ ÚˆÓ‡· [‰Â˘
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡ÓÏ˘· :ÔÈ·ÎÂ˘
ÔÈÎÈÓÒ„ Â�ÈÈ‰ ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙
ÏÂÙ˜˘ ÌÁÏÏ ÔÈÙÈ�Ò ‰ÈÏ
ÔÁÏ˘‰ ·ÁÂ¯ ‰ˆ˜ „Ú ÌÁÏ‰
Ì‰ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ‡Â‰
ÏÂÙ˜ ÏÎ· ÌÈÚ‚Â�Â ÌÈ„ÓÂÚ
ÔÈÎÓÂÒÂ ‰ÏÚÓÏ „Ú ÌÁÏ‰
ÔÈÓÎ „"ÓÏ ‡Ï‡ :Ì˙Â‡
ÈÎÓÒ ÈÎÈ‰ ˙„˜Â¯ ‰�ÈÙÒ
Ì�È‡„ ÌÁÏ‰ ˙‡ ÌÈ�˜‰
ÏÂÙÈ˜‰ ÏÎ È�Ù ÏÚ ÌÈÚ‚Â�
ÏÈ‚Ú„ :ÌÁÏ‰ ˙Âˆ˜Ï ‡Ï‡

ÔÈÙÈ�ÒÏ .Â‰Ï(·„Ú ÔÈÙÂÎ
Â˙Â‡Â ‡ÏÂ˜¯ÂÒ ÔÈÓÎ ÂÚ‚È
ÂÚÂÙÈ˘ ˙Á˙ È‡˜ ÏÂ‚Ú
ÌÁÏ‰ ÏÂÙ˜ ÏÎÏ ÌÁÏ Ï˘
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ ÔÈ„ÓÂÚÂ
ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÌÁÏ‰
ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈÙÈ�Ò‰Â ÔÁÏ˘‰
Ô�ÈÚ·„ Â�ÈÈ‰ :ÌÁÏ‰ ÈÏÂÙÈ˜
[ÌÁÏ‰ ÈÎ] (ÌÁÏ‰Î) .ÔÈÙÈ�Ò
˜ÂÁ„È ‡Ï˘ Â¯È·Á ÏÚ „Á‡
:ıÂÁÏ ÌÁÏ‰ ÍÂ˙Á È˘‡¯
ÂÏÂÙÈ˜ ‡Ï‰Â .ÈÏ ‰ÓÏ ÔÈÙÈ�Ò
˜ÂÁ„È ‡ÏÂ ÚÙÂ˘Ó Â�È‡Â ¯˘È
ıÂÁÏ Â¯È·Á ˘‡¯ ˙‡ „Á‡
„"ÓÏ È‡„Â :‰Â˘ ÂÏÂÙÈ˜˘
ÂÈ‰ ‡Ï ‰ˆÂ¯Ù ‰·È˙ ÔÈÓÎ
Â‰�ÈÎÓÒÓÏ ÔÈÙÈ�Ò ÔÈÎÈ¯ˆ
ÔÈÙÈ�Ò ÂÈ‰ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡
È·‚ ÏÚ˘ ÔÈÏˆÂÙÓ Ì‰˘
ÌÈÁ�ÂÓ Ô‡ÎÓÂ Ô‡ÎÓ ÔÈÏÂˆÈÙ
ÌÁÏ‰ È·‚ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ�˜‰
ÌÁÏ‰ ÒÂ¯ÙÈ ‡Ï˘ È„Î ˘ÓÓ
ÔÈÙÈ�Ò‰ ÂÈ‰ ‡Ï ÂÏÈ‡˘
:ÌÈ�˜‰Â ÌÁÏ‰ ˙‡ ÔÈÎÓÂÒ‰
.ÈÁÏ˙ ÌÁÏ„ ‡¯˜ÂÈ ·‚‡
ÈÁÏ˙ ‰�Â˙Á˙‰ ÏÙÂ� ‰È‰
ÔÁÏ˘‰ È·‚ ÏÚ ÔÈÙÈ�Ò :ÈÁÏ˙
˘‡¯ ÛÙÂÎ ‰È‰˘ .ÌÈÁ�ÂÓ
ÌÁÏ‰ ÚÂÙÈ˘ ˙Á˙ ÛÈ�Ò‰
ÌÁÏ‰ :Â· ÔÈÙÈ�Ò Â„ÓÚÈ˘
ÂÚÂÙ˘˘ ÛÈ�Ò‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ
ÔÁÏ˘‰ ÏÚ ÂÈÏ‚¯ ˜„‰Ó
ÌÁÏ‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÛÈ�Ò‰Â

:(‰"Ó‚¯‰ Ï"ÎÚ) .ÒÂ¯ÙÈ ‡Ï˘[א:˘ÈÂÂ˜ ÔÈ¯Â˜˘ ˙„˜Â¯[ב:˙ÂÎÂ¯‡ ˙Â�Ù„‰ ÂÈ‰˘Â ‰ˆÂ¯Ù[ג:ÏÚ ‰�˜ Ï˘ Â˘‡¯ ÌÁÏ‰[ד˙·È˙
:˜ÁÓ� Ï˘[ה:·‰Ê Ï˘ ÔÈÙÈ�Ò[ו:ÂÎ¯‡ ÔÂ˙� ÌÁÏ‰˘[ז:˙Â�Ù„‰˘ ‰ˆÂ¯Ù[ח:ÔÁÏ˘‰ Ïˆ‡ Ú˜¯˜·[ט:ÔÈÏÂˆÈÙ Ì˙Â‡·[יÍÈ‡Â ÌÁÏ
:ÌÈÏÂÎÈ[יא:ÔÈ‡˘ Ï‚ÚÈÓ[יב:ÂÈÏÚ ·˘ÂÈ[יג:Ô¯Ó‡„Î ÌÁÏ‰ ˙‡ „ÈÓÚÓ ÛÈ�Ò‰Â ÛÈ�Ò[ידÔÈÚ‚Â� ‡"� 'ÂÎ ÏÎ ÔÈËÂ� ‡"Ò ÔÈÚ‚Â� Â‰È ‡Ï˘

:ÔÙÂ„· ¯˜ÈÚ ÏÎ

(‡.ä"îâøá ä"ëå ìåôé÷ä ì"ö éìåà(·'åëå éà÷ ìåâéò åúåàå àì÷øéö ïéîë ïééåùòå íçìì åòâéù éãë ïéôåôë åéäå ì"ö éìåà
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"ג כסלו, בו כותבת אודות הצעת נכבדות עם האברך הנעלה...

ונפגשו ודברו ביניהם גם בנוגע להשקפת עולמם, ומסיימת אשר מצפה המדובר להשתתפות 

מצדה בתכנית החיים והעבודה שלו וכו' ורואה בה יותר מאשר היא יודעת מה שיש בה.

נכונה ההצעה, ובפרט ששיתוף רצון יהי' בעניניהם לייסד ביתם על יסודי התורה והמצוה, כפי 

שהם מוארים בתורת החסידות.

ולסיום מכתבה - ידועה בתורת הנפש אשר הרצון שולט על כל כחות האדם, ובפרט כשהרצון 

מאוחד עם רגש של תענוג ולא רק החלטה לבד... אלא שהחלטה זו מיוסדת הנה על תענוג אמתי, והרי 

דוקא תענוג זה הוא של פנימיות הנפש של בן ובת ישראל.

לפלא שאינה כותבת ע"ד פעולות בעניני בנות חב"ד, ובטח תמלא בהזדמנות הבאה.

בברכה לבשו"ט.
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המשך בעמוד מד



רכה        
              

           
           

          
      
        

      
     

     
    

    
        
      

      
       
     

    
   
       

     
     
     

      
       
    

       
        

       
      
      

     

     
      

      
     

      
    

      
      
      
       





















































































           

          

          

             

      

      

      

      

     

     

     

       

      

     

     

      

      

       

      

      

     

     

      

     

    

     

      

      

      

       

     

      

       

      

       

      

      

     

       

       

      

     

      

      

     

      

      

       

       

     

     

     

     

                        

                    

                      

                       

                        

                       
























































































































       
    

      
       

      
       

       
         

       
     

       
       

       
        

       
        

       
      

       
      

      
      

        
        

       
  

     
      

       
       

            
              
             

            
           

           
              













































































מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד רב
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המשך בעמוד וו
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מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מי"א כסלו.

ואחת  אחד  כל  על  המשגיח  בהשי"ת  בטחונה  ותוספת  רוחה  מצב  הטבת  בו  לראות  לי  נעם 

בהשגחה פרטית ויהי רצון שיהי' בזה באופן דמוסיף והולך, שהרי זהו מתפקידו של האדם ללכת מחיל 

המשך בעמוד הבא
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אל חיל בכל ענינים של טוב ובפרט שהטוב של בן ובת ישראל הוא גם ענין של קדושה וכמבואר בתורת 

החסידות בארוכה.

לכתבה אודות הרגש לבה בקשר עם ההצעה, מהנכון שתדבר בזה עם החבירות וידידות שלה, 

אלו שהתחתנו לאחרונה, שלפעמים קרובות רגש כזה רגיל הוא ויסודו, האחריות הקשורה בצעד כזה, 

כוונתי לחיי נשואין בכלל ולא היחס לאיש מסוים, ולפעמים מבררים שאכן כן הוא, ע"י הדבור עם מי 

המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד הקודם
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מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות

שכבר עבר דרך שלב זה, ובענינה מיוסד עוד יותר לומר שזהו היסוד להרגשה, כיון שכותבת שיש לה 

הערצה ורוצה לראותו וכו' וכו'. בכל זה - יש לברר כאמור.

בברכה לבשו"ט בזה וכן בעבודתה בקדש חינוך על טהרת הקדש.

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

המשך מעמוד הקודם
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מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות



מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" רלח
תוספות                                                                                                                                     רש"י       
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כיוון שעניין הגלות בא מצד שנאת חינם, הנה כדי שתהיה הפדייה מן הגלות, צריך לבטל את סיבת הגלות )שנאת חינם(, שזהו עניין 
ברבים היו עמדי.

ממאמר י"ט כסלו, ה'תשכ"ח



רמי מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                     תוספות       

             
            

      
      

     
    

    
     

     
       
     
       
      
      

      
      
      
     
       
     
     
     

      
      

    
    

     
    
    
    
    

     
      

     
     

      
     

       
      

    
     

      
   

      
     

     
       

     
     

      
   

      
     

          
          

   



















































































































             

              

            

            

      

      

      

      

     

      

       

       

        

      

     

      

      

     

      

      

      

       

      

     

     

      

       

       

      

      

       

       

       

       

      

      

      

       

      

      

      

       

      

     

     

      

      

    

      

     

      

     
      

           

              

            

           

           

                       

                        

                           




























































































































      
       
       
       
      
      

      
      

        
       
       
       

      
       

     
   

       
       
       

       
      
        
       
      
       
       
        

    
       
      
       
      

      
     

      
       
       













































































˙ÂÁ�Ó ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù ÌÁÏ‰ È˙˘.Ëˆ
áøòîå çøæî ã"îì[‡éáúé éëä9ïåôö øîàã ïàîìå

:éëä éáúé íåøãå8

ודרו� צפו� למ"ד בשלמא

àìù·]שפיר. øùôà àìã â"òàã
íåøãá ïçìåùä ïî úö÷î àäé
íöîöì øùôà éàã

[‚øùòá úåîà øùò ìù úåðçìåù
úåîà(ג)ä"ôà[„(זçôè éôèã éàîã

:äéì áéùç àì éåä àìלמ"ד אלא

ומערב. êøåàä‰]מזרח àåä
äøåù éãëî íåøãì ïåôöî áçåøäå
éðåôö ìúåëî ú÷çåøî äîë úéðåôöä

åäéù äöçîå úåîà éúù[Âíéðäë
êìäì íéìåëé íéøãñ éðù íéàùåðä

'éðúîá ïðéøîàãë äæ ãöá äæ(חíéðùã
éðù êåìéäìå úçà úáá ïéøãñî åéä
äöçîå úåîà éúù ïðéòá íãà éðá

ìéòì ïðéøîàãë[:çö]ïåøà éãá éáâ(ד)

äöçîå úåîà éúùå äîà áçåø ïçìùå
äîàå äùî ìù ïçìùì úéðåôö äøåù ïéá
äøåùì åðéá äöçîå úåîà éúùå äéãéã
éøä úåðçìåùä áçåø äîàå úéîåøã
ìéëà÷ã çëúùéà äöçîå úåîà øùò

íåøããàúîàáàâìô(טã"îìå .ñôúìëà .
äéãéãìã éëä êøôéîì àëéì íåøãå ïåôö
äøåùå áøòîì çøæîî åáçåø éåä

úåëî äëåùî úéáøòîéúù éáøòî ì
éúùå ïçìåùã áçåø äîàå äöçîå úåîà
ìù ïçìùä ïéáå åðéá äöçîå úåîà

:'åë äùî[Êבהדייהו דמשה

יתיב. ùîîהוה òöîàá
éúù éòáéìã[Á(י(úåîà)

úåîà éúù ìù úåùøôä
:äöçîåומנח ליה דמידלו לא

כו'. כ)àìù[Ëàäéליה

àìà ùîî íäéðéá çðåî
ãâðë ïååëî åùàøå áøòî ãöì êåùî
àëéì àúùäã úåøåùä éúù ïéáù øéåà

:äùøôä àãç àìàהיושב כתלמיד

רבו. íúåàלפני êë åðîéä êåîð
úéáã äùî ìùî ïéëåîð äîìù ìù
áøòî ãöìå òôåùî äéä ùã÷îä

[È:øúåé äéáâîומיתתי[‡Èליה

íå÷îáפורתא. çøæî ãöì íáéùåî
:êåîð.�השלח ãéçé:את ïåùì�כול על

מסדרי�. íéîòôהיו äæá íéîòô
:äæá.�מבפני באול� שהיו שני�

ãçàå óñë ìù ãçà ìëéää çúô ìöà
óñë àëä éø÷ã éàäå .áäæ ìù

ïéúéðúîáå[á"ò]ïáì ùééùã íåùî ùééù
óñëë:.בכניסתוçúôì ïéòéâîùë

:ùåôì ïéãîåòå åéìò åúåà ïéçéðî
ביציאתו. זהב של éðú÷ãëועל ïéëéæáä åøè÷åéù ãò çðåî äéä íùå

'éðúî[íù]:.בקודש òéâîùëåשמעלי� óñë ìù ìò åçéðî åúñéðëá ïåâë
êëì ïéãéøåî àìå äééìò éøä áäæ äôåöîù äùî ìù ìò øãñî ìëéäì

:áäæ ìù ìò åçéðî åúàéöéá.'וגו המשכ� את משה äéùéøãîויק�
òîù ãøåä àì ïåùìä úåçöá 'éôàã äî÷ä ïåùìá àø÷ã äéôéñå
úî÷äá íéðäëä åéçà åäåòééñ àìã éîð éàå ïéãéøåî ïéà äéðéî
.íéøçà åá å÷ñòúð àì êëéôì ïéãéøåî ïéà î"ù íéðãàäå íéãåîòä

ïëùîä úà äùî í÷éå àø÷éòî à"ì(î úåîù)úåòéøé åðééäã
íéðãàäå íéãåîòä úî÷äá ïãéøåä àìå úåòéøéä ñøåô äìéçúáù

:ïìåë íé÷äù ãò åãéá úåòéøéä æçà àìà�ושמת שברת אשר

ïåøàá:בארו�. íéøáùä íéùéù
äìåèéáù

úåðçìåù ùîç íöîöì øùôà éà åæ ìù äùàø ãöá åæ ìù äùàø äùîç
ä"ôà úåîà øùòá úåîà øùò ìù(לàì éåä àì çôè äéì éôèã ïåéë

äðåîîä ïäì øîà 'ôá àéðúã àäå áéùç(:âì óã àîåé)ïåôöá ïçìåù
ìúåëä ïî äëåùî íåøãá äøåðîå äöçîå úåîà éúù ìúåëä ïî êåùî
ãîåòå òöåîî çáæîå äöçîå úåîà éúù
íåùî õåç éôìë àòîé÷ êåùîå òöîàá
ïçìåùä çëð äøåðîä úàå áéúëã
'éôà åáùééì ùé éããäà åæçã ïðéòáã
ïçìåùàå ïéçðåî íåøãå ïåôö ã"îë
äîìùã úåðçìåù ìáà éà÷ äùîã

ìúåëì úåëåîñ(מ÷øôá àéðúã àäå
åì åàéöåä(:àð óã íù)çáæîä ïéá

äãåäé éáø éøáã êìäî äéä äøåðîì
çáæîì ïçìåù ïéá øîåà øéàî éáø
ïåôö äéì àøéáñ øéàî éáøã â"òà
àçéð íúä ÷éñîãë íéçðåî íåøãå
úåðçìåùã çáæîì ïçìåù ïéá êìäì ìåëéã
äùîã ïçìåùå éøã éøúá éîéé÷ äîìù
äöçîå úåîà éúù úåøåùä éúù ïéá
úåîà éúùå äðåöéçä äøåùì åðîî
êåùîå úéîéðôä äøåùì åðîî äöçîå
äöçîå úåîà éúù éðåôö ìúåëî
äøåðîì äùîã ïçìåù ïéá äéä çáæîäå
õåç éôìë àòîé÷ êåùîù àìà äùîã
àöîð äîà ìò äîà äéä áäæä çáæîå
êìäì ìåëé äéäù äáøä éåðô íå÷î
áùééì êéøöå úåðçìåùì çáæîä ïéá

íéì÷ùã àéâåñä(.àé óã)éúééîã
úåøôåù äøùò ùìù ÷øôá íúä
ïåòîù øá øæòìà 'øå éáøã àúâåìô

íúä àééðúîå àëäã(נéáøì àëôéà
éáøìå áøòîå çøæî ïåòîù øá øæòìà
ã"î øîà à÷ øãäå íåøãå ïåôö
úåøéùì ïééåàø ïìåë áøòîå çøæî
òåîù ïá øæòìà 'øë åðééäã äàøðå
íéøãñî åéä íìåë ìò øîàã êåîñáã
ïçìåù àöîð íåøãå ïåôö øîàã ïàîå

íåøãá äøåðîå ïåôöá(סìù ìò à÷åã
äãåäé øá éñåé éáøë 'éô ïøãñî äùî
øãñì ìåëé ïéà äîìù ìù ìòã êåîñáã
ìúåëì äëåîñ äøåùä ùàøù ïåéë
äéä ïçìåùä éðú÷ øãäå ÷çåãá éðåôö
ïî êåùî íéðôìå úéáä éöçî ïåúð

íåøãáע) äøåðîå úåîà éúù ïø÷ä
úéáä êåúá ïåúð äéä áäæä çáæîå
íéðôìå úéáä éöçî úéáä úà ÷ìåç
ùéìùî åäìåëå õåç éôìë àòîé÷ êåùî
äúåà áùééì øùôà éà íéðôìå úéáä
áøòîå çøæî ã"îë àìà àúééøá
ïî åðééä ïø÷ä ïî êåùî íéçðåî
àìà êåùî äéä äöçîå íéúù ìúåëä
øîà÷ã àäå äöçîå øôåñä âìéãù
àùéøáã ìéòì ïðéðùãë ùéìùî àôéñáå úéáä éöçî àúééøáã àùéøá
éùã÷ úéá áéùç à÷ àôéñáå ìëéä éãäá íéùã÷ä éùã÷ úéá áéùç àì

:ìëéä éãäá íéùã÷ä‰ÓÎ.äöçîå úåîà éúù ìúåëä ïî êåùî

äðåîîä ïäì øîà ÷øô àîåéá àéðúãë(:âì óã)ùøéô ñøèðå÷áå
äæ êìäì ïéìåëé ïéøãñä éðù íéàùåðä íéðäëä éðù åéäéù íòèä

:äæ ãöá„ÓÏÓ.ïåøàá ïéçðåî úåçåì éøáùå úåçåìäù÷øôá
àøúá àááã àî÷(.ãé óã)äùù ïáçøå äùù ïëøà úåçåìäå ïðéøîà

øùôà éà äùù ìò äùù äúéä äîöò éðôá úçà ìë íàå 'â ïééáåòå
î"øì ïåøà ìù åëøàå ïúòáøàì íéçôè ã"ë åæ ìöà åæ ïåøàá ïáùééì
äöçîå íéçôè á"é äãåäé 'øìå äùù úá úîàá íéçôè äøùò ùîç
éøáù åéäù ì"öå åëøà éöçå íéúîàã äùîç úá äîàá ïðéøîàã

úåîéìùä úçú úåçåì(פúåøôåù â"é 'ôá íéì÷ùã éîìùåøéáå(à"ä)

úåçðåîå äùìù ïáçåøå äùù ïëøåàã òîùî(צàøúá ÷øôá àúéà éîð éëäå ïáçøá åæ ìöà åæ ïúòáøà áùééì ìåëéå ïåøà ìù åëøàì ïëøåà
á"áá øîà÷ã éîð åðìù ñ"ùäå éîìùåøé úéðòúã(.ãé óã)ïáçøì åæ ìöà åæ åéäùë ïäéúù ïéá éøééîã øîéîì úéöî äùù ïáçøå äùù ïëøà

åæ ìöà åæ úåçðåî åéäùë úåçåì éøáùå úåçåì ïéá åðééä íéçôè á"é ïåøàá úåìëåà úåçåì äîë øîà÷ã àäå(ק:ïåøà ìù åëøàì ïëøà
ìåëé

‡Ï‡ ¯ÈÙ˘ ÌÂ¯„Â ÔÂÙˆ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘·
‰ÓÎ ÔÁÏ˘ È„ÎÓ ·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ

(à‰Ó‡Â ‰ˆÁÓÂ ˙ÂÓ‡ È˙˘ Ï˙ÂÎ‰ ÔÓ ÍÂ˘Ó
‰Ó‡Â È�È· È�È·„ ‰ˆÁÓÂ ˙ÂÓ‡ È˙˘Â ‰È„È„(א)

‰È„È„ ‰Ó‡Â È�È· È�È·„ ‰ˆÁÓÂ ˙ÂÓ‡ È˙˘Â
ÌÂ¯„· ‡˙Ó‡„ ‡‚ÏÙ ÔÁÏÂ˘ ÏÈÎ‡˜„ ÁÎ˙˘È‡

˘Ó„ ÔÁÏ˘ ˙¯·Ò ÈÓ‡Ï ·È˙È ‰Â‰ Â‰ÈÈ„‰· ‰
Â‰„È„Ï Â‰Ï È˙˙ÈÓÂ ‰ÈÏ Á�ÓÂ ‰ÈÏ ÈÏ„ÈÓ„
‰¯˘Ú ¯"˙ Â·¯ È�ÙÏ ·˘ÂÈ‰ „ÈÓÏ˙Î ‡˙¯ÂÙ
‡Ï‡ ÔÈ¯„ÒÓ ÂÈ‰ ‡ÏÂ ‰ÓÏ˘ ‰˘Ú ˙Â�ÁÏ˘

¯Ó‡�˘ ‰˘Ó Ï˘ ÏÚ1ÂÈÏÚ ¯˘‡ ÔÁÏ˘‰ ˙‡Â
‰ÓÏ˘ ‰˘Ú ˙Â¯Â�Ó ¯˘Ú ·‰Ê ÌÈ�Ù‰ ÌÁÏ

'‡�˘ ‰˘Ó Ï˘· ‡Ï‡ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÂÈ‰ ‡ÏÂ2(˙‡)
¯ÊÚÏ‡ È·¯ ·¯Ú· ¯Ú·Ï ‰È˙Â¯�Â ·‰Ê‰ ˙¯Â�Ó
¯Ó‡�˘ ÔÈ¯„ÒÓ ÂÈ‰ ÌÏÂÎ ÏÚ ¯ÓÂ‡ ÚÂÓ˘ Ô·

3ÔÏÂÎ·Â ÌÈ�Ù‰ ÌÁÏ Ì‰ÈÏÚÂ ˙Â�ÁÏÂ˘‰ ˙‡
¯Ó‡�˘ ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÂÈ‰4Ì‰È˙Â¯�Â ˙Â¯Â�Ó‰ ˙‡

'¯ ¯Â‚Ò ·‰Ê ¯È·„‰ È�ÙÏ ËÙ˘ÓÎ Ì¯Ú·Ï
ÏÚ ‡Ï‡ ÔÈ¯„ÒÓ ÂÈ‰ ‡Ï ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯· ÈÒÂÈ
˙‡Â ÌÈÈ˜Ó È�‡ ‰Ó ‡Ï‡ ‰˘Ó Ï˘

˙Â�ÁÏ˘‰(ב)·‰Ê ÌÈ�Ù‰ ÌÁÏ Ì‰ÈÏÚ ¯˘‡
˘„˜Ó· ÂÈ‰˘ ˙Â�ÁÏ˘ ‰˘Ï˘ ÂÏ‡(áÌÈ�˘

ÌÈ�Ù·Ó ÌÏÂ‡· ÂÈ‰˘(âÏ˘ „Á‡ ˙È·‰ Á˙ÙÏ
ÌÁÏ Ô˙Â� ÛÒÎ Ï˘ ÏÚ ·‰Ê Ï˘ „Á‡Â ÛÒÎ
Â˙‡ÈˆÈ· ·‰Ê Ï˘ ÏÚÂ Â˙ÒÈ�Î· ÌÈ�Ù‰

(ã·‰Ê Ï˘ „Á‡ ÔÈ„È¯ÂÓ ‡ÏÂ ˘„Â˜· ÔÈÏÚÓ˘
„ÈÓ˙ ÌÈ�Ù‰ ÌÁÏ ÂÈÏÚ˘ ÌÈ�Ù·(äÔÏ ‡�ÓÂ
‡¯˜ ¯Ó‡„ È·¯ ¯Ó‡ ÔÈ„È¯ÂÓ ÔÈ‡„5Ì˜ÈÂ‰˘Ó

ÂÈ˘¯˜ ˙‡ Ì˘ÈÂ ÂÈ�„‡ ˙‡ Ô˙ÈÂ ÔÎ˘Ó‰ ˙‡
ÔÈÏÚÓ„ ÔÏ�ÓÂ ÂÈ„ÂÓÚ ˙‡ Ì˜ÈÂ ÂÈÁÈ¯· ˙‡ Ô˙ÈÂ

‡¯˜ ¯Ó‡„ ·˜ÚÈ ¯· ‡Á‡ È·¯ ¯Ó‡6˙‡
Ì˙Â‡ Â˘ÚÂ Ì˙Â˘Ù�· ‰Ï‡‰ ÌÈ‡ËÁ‰ ˙Â˙ÁÓ
È�ÙÏ ÌÂ·È¯˜‰ ÈÎ Á·ÊÓÏ ÈÂÙÈˆ ÌÈÁÙ ÈÚÂ˜¯
‰ÏÈÁ˙· Ï‡¯˘È È�·Ï ˙Â‡Ï ÂÈ‰ÈÂ Â˘„˜ÈÂ '‰

Á·ÊÓ Ï˘ ÂÙÂ‚ ÂÈ˘ÎÚÂ Á·ÊÓ È˘ÈÓ˘˙7¯˘‡
ÔÂ¯‡· Ì˙Ó˘Â ˙¯·˘(å„ÓÏÓ ÛÒÂÈ ·¯ È�˙

Ô‡ÎÓ ÔÂ¯‡· ÔÈÁ�ÂÓ ˙ÂÁÂÏ È¯·˘Â ˙ÂÁÂÏ‰˘
ÂÒ�Â‡ ˙ÓÁÓ Â„ÂÓÏ˙ ÁÎ˘˘ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï
Ï"ËÈ· Ô"ÓÈÒ) ÔÂÈÊ· ‚‰�Ó Â· ÔÈ‚‰Â� ÔÈ‡˘
ÌÈÓÚÙ ˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡ (Á"Î˘Â Á"¯Ò

‰ÏÂËÈ·˘

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

âì:],א) àîåé](בá"ò ïî÷ì]
ã"î å"ô íéì÷ù 'éò äðùîá

,[:àì ãéîú(ג,çúô ìò ì"ö
ìéòìד) äðùîá á"ò ïî÷ì]

àîåé :àë úáù .çë úåëøá .èì
úåéøåä :àë :è äìéâî .âò :áé

,[:àì ãéîú :áé(הù"îò]
íùá .åë äìéâîá é"ùø
áéúëãî ïéãéøåî ïéàã àúôñåú
óéìé ïéìòîå 'åâå úåúçî úà
'åëå äùî í÷éå áéúëãî

,[ò"ö÷å(ו,:ç úåëøá :ãé á"á
àìז) çôèî éôèã ïåéëã à"ð

,÷"ö .'åë(ח,[á"ò](ט.íåøãá
,÷"ö(י,æ"î ÷"ö(כ,÷"ö .äéä
åë',ל) çôèî éôèã ïåéë à"ð
ö"÷,מ) .àäå åéä(נñåôãá]

'èùîà 'ã éîìùåøéá ïëå éðôìù
åîë àúéà åäéìà 'ø 'éô íò

,[àëäã àéâåñá(סà÷åãå 'éô
.é"øë ïéøãñî åéä äùî ìù ìò

,÷"ö(עúåîà éúù ìúåëä
åãâðë äøåðîå ïåôö éôìë
ïåúð äéä áäæä çáæîå íåøãá

,÷"ö .úéáä òöîàá(פá"ð
ù"òå àúéì íéì÷ùã éîìùåøéá
äùù ïáçøå äùù ïëøà øîàã
'éñ íù äàøî äôé øôñá ïééòå
íùá àéáäù ÷"ö ïééòå ÷"ùø 'æ
àçñåðë á"ô úéðòúã éîìùåøé

,åðéðôìù(צåëøàì ïáçåø à"ñ
,÷"ö .ïåøà ìù(ק.åëøàì ïáçø

,÷"ö

¯Â‡ ‰¯Â˙

.1lM z` dn÷W UrIe©©©§Ÿ¥¨
z` ii ziA xW` milMd©¥¦£¤¥§¨
oglXd z`e adGd gAfn¦§©©¨¨§¤©§¨
mipRd mgl eilr xW £̀¤¨¨¤¤©¨¦

:adfÁÓ Ê ‡ ÌÈÎÏÓ ¨¨
.2zFlr dedil mixhwnE©§¦¦©Ÿ̈Ÿ

axrA axraE xwAA xwAA©Ÿ¤©Ÿ¤¨¤¤¤¤
zkxrnE miOq zxhwE§Ÿ¤©¦©£¤¤
xFdHd oglXd lr mgl¤¤©©ª§¨©¨
dizxpe adGd zxFpnE§©©¨¨§¥Ÿ¤¨
iM axrA axrA xral§¨¥¨¤¤¨¤¤
zxnWn z` Epgp` mixnWŸ§¦£©§¤¦§¤
mYafr mY`e Epidl` dedi§Ÿ̈¡Ÿ¥§©¤©§¤

:Fz`‡ ‚È · ÌÈÓÈ‰ È¯·„ Ÿ
.3lM z` dn÷W UrIe©©©§Ÿ¥¨

mid÷`d ziA xW` milMd©¥¦£¤¥¨¡¦
z`e adGd gAfn z`e§¥¦§©©¨¨§
mgl mdilre zFpglXd©ª§¨©£¥¤¤¤

:mipRd©¨¦
ËÈ „ · ÌÈÓÈ‰ È¯·„

.4Od z`emdizxpe zFxp §¤©§Ÿ§¥Ÿ¥¤
iptl hRWOM mxral§©£¨©¦§¨¦§

:xEbq adf xiaCd©§¦¨¨¨
Î „ · ÌÈÓÈ‰ È¯·„

.5oMWOd z` dWn mwIe©¨¤Ÿ¤¤©¦§
z` mUIe eipc` z` oYIe©¦¥¤£¨¨©¤¤
eigixA z` oYIe eiWxw§¨¨©¦¥¤§¦

:eicEOr z` mwIe©¨¤¤©¨
ÁÈ Ó ˙ÂÓ˘

.6mi`Hgd zFYgn z ¥̀©§©©¨¦
EUre mzWtpA dN`d̈¥¤§©§Ÿ¨§¨
iERv migt irTx mzŸ̀¨¦ª¥©¦¦
ii iptl maixwd iM gAfOl©¦§¥©¦¦§ª¦§¥§¨
ipal zF`l Eidie EWCwIe©¦§¨§¦§§¦¥

:l`xUi‚ ÊÈ ¯·„Ó· ¦§¨¥
.7z` zgNd lr aYk`e§¤§Ÿ©©ªŸ¤

lr Eid xW` mixaCd©§¨¦£¤¨©
xW` mipW`xd zgNd©ªŸ¨¦Ÿ¦£¤

:oFxôA mYnUe YxAW¦©§¨§©§¨¨
· È ÌÈ¯·„

³

Á"·‰ ˙Â‰‚‰
Ó‚äîàå‰È„È„'áå'(א)

äîàå éðéá éðéáã äöçîå úåîà
‰ˆÁÓÂ ˙ÂÓ‡ '·Â ‰„È„
‰È„È„ ‰Ó‡Â È�È· È�È·„

:çëúùà(ב)Ì˘éðà äî
úåðçìùä úà íéé÷îÌ‰ÈÏÚÂ

úáéúå ì"öë åìà íéðôä íçì
:÷çîð áäæ úáéúå øùà

È"˘¯ã"îì(ג) àîìùá ä"ã
úåîà øùòá 'åëå ïåôöÓ"Ó

'ÈÙ‡ Ï"È:çôè(ד)‰"„

éãá éáâ 'åëå çøæî ã"îì àìà
ïåøà‰È‰˘ ‰È„È„ ‰Ó‡Â

:úåîà éúùå äîà áçåø

³

È"˘¯ ÛÒÂÓ
È˙˘ Ï˙ÂÎ‰ ÔÓ ÍÂ˘Ó

.‰ˆÁÓÂ ˙ÂÓ‡ïî ÷çåøî
úåîà éúù éðåôö ìúåëä
éðù êøã øåòéù ,äöçîå
ïéøãñîä äæ ìöà äæ íéðäë
íéðôä íçì ìù úåëøòî éúù
ïøãñì åúååöîå ,úáùá
ïéñðëð äòáøàå ãçé ï÷ìñìå
÷ìñì ïçìù ìù äæ ãöî íéðù
íçì ìù äðùéä äëøòîä úà
øãñì äæ ãöî íéðùå íéðôä

äùãçä(:לג ÏÚ.(יומא
.˙È·‰ Á˙Ùçúô ìöà

åéä àìå åúñéðëá ìëéää
àìà íù åúåà ïéçéðî
ùã÷á ïéìòîù åúåàøäì
ùééù ìù ìò åçéðî åéùëòã
åøãñîå ìëéäá åàùåð ãéîå
ìù ìòå ,äùî ìù áäæ ìù ìò
åøè÷åéù ãò åúàéöéá áäæ

ïî÷ì éðú÷ãë ïéëéæá�להל)

˘·¯˙..ע"ב) ¯˘‡àø÷
äéëîñîì àåä äøéúé

äùøãì íúîùåì(:יד .(ב"ב
ÌÈÁ�ÂÓ ˙ÂÁÂÏ È¯·˘

.ÔÂ¯‡·(é íéøáã) áéúëã
,ïåøàá íúîùå úøáù øùà
.ïåøàá íéùú íéøáùä óà

.ÂÒ�Â‡ ˙ÓÁÓåà äìçù
åøäæä úåðåæî ÷çåãá ãøèðù

åãáëì åá(:ח .(ברכות

³

ÌÂ˘¯‚ Â�È·¯
ÂÎ¯Â‡ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘·
Á˙Ù‰ ÌÂ¯„Ó ÔÂÙˆ ÈÙÏÎ
¯ÈÙ˘ È¯„ È¯˙ ÂÂ‰Â ÈÓÈÈ˜
‡Ï‡ ‡È‚Ò ‡ÁÂÂ¯ Â‰Ï ˙È‡„
·¯ÚÓÂ Á¯ÊÓ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ
˙È· Ï˘ Â·Á¯Ï ÔÎ¯Â‡˘
È„ÎÓ ÌÂ¯„Ï ÔÂÙˆÓ Ô·Á¯Â
Ï˙ÂÎ‰ ÔÓ ÍÂ˘Ó ‰ÓÎ ÔÁÏ˘
Ï˙ÂÎÏ ‰ÎÂÓÒ‰ ‰¯Â˘‰
.‰ˆÁÓÂ ˙ÂÓ‡ È˙˘ ÔÂÙˆ
ÌÂ˜Ó È„Î ÍÎ ÍÂ˘Ó ÍÎÏ
„ˆ· ‰Ê ÌÈ�‰Î È�˘ ÍÂÏÈ‰
ÔÂÙˆ· ÔÈ„ÓÂÚ ÔÈÒÈ�ÎÓ‰ ‰Ê
'ÂÎÂ 'ˆÂÓ‰Â ÌÂ¯„· Ì‰È�ÙÂ
Â‰Ï È‚˙ÒÓ ‡Ï È¯·‚ È¯˙Â
.‡‚ÏÙÂ È¯˙· ‡Ï‡ ‡ÁÂÂ¯·
Ï˘ Â·Á¯„ .‰È„È„ ‰Ó‡Â
‰ˆÁÓÂ ˙ÂÓ‡ È˙˘Â :ÔÁÏ˘
‰�Â˘‡¯‰ ‰¯Â˘ ÔÈ·˘
‰Ó‡Â .‰˘Ó Ï˘ ÔÁÏ˘Ï
ÔÁÏ˘ Ï˘ Â·Á¯„ ‰È„È„
È˙˘Â :˙ÂÓ‡ 'Ê È¯‰ ‰˘Ó
‰¯Â˘Ï Â�È·˘ ‰ˆÁÓÂ ˙ÂÓ‡
Ï˘ .‰È„È„ ‰Ó‡Â ˙È�˘‰
‰¯Â˘ Ï˘ ˙Â�ÁÏ˘‰ ·Á¯
:‰ˆÁÓÂ ˙ÂÓ‡ 'È È¯‰ 'È�˘
‡¯„ ÏÈÎ‡ ‡˜„ ÁÎ˙˘‡
‡˙Ó‡„ ‡‚ÏÙ ˙È�˘‰
„ˆ Ï˘ ÏÎÈ‰ Ï˘ Â˙ÈˆÁÓÓ
:ÌÂ¯„· ÔÁÏ˘ ÈÂ‰Â ÌÂ¯„
˙ÂÓ‡ '· ÈÚ· ‡˜ ÈÎ‰ ÌÂ˘ÓÂ
‰¯Â˘Â ‰¯Â˘ ÏÎ ÔÈ· ‰ˆÁÓÂ
ÌÁÏ‰ ¯„ÒÏ ÏÂÎÈ˘ È„Î
ÈÓ :‰ˆ¯È˘ ÔÁÏ˘ ‰ÊÈ‡·
‰˘Ó„ ÔÁÏ˘„ ˙¯·Ò
‰Â‰ ˙Â¯Â˘‰ '· ÔÈ· Â‰È„‰·
ÏÈÎ‡„ ˙·˘Á ‡˜„ È‡˜
‡Ï .ÌÂ¯„· ‰Ó‡„ ‡‚ÏÙ
‰˘ÓÏ˘ ÔÁÏ˘‰‰ÈÏ ÈÏ„Ó„
‰ÏÚÓÏ ˙Â¯Â˘‰ '·Ó ıÂÁ
˙È· ÈÙÏÎ˘ È·¯ÚÓ „ˆÏ
‰Â·‚ ‰È‰ ÌÈ˘„˜‰ È˘„˜
ÏÎÈ‰‰ ÔÓ ¯˙ÂÈ Ú˜¯˜‰
'·Ï .Â‰„È„Ï Â‰Ï È˙˙ÈÓÂ
‡˙¯ÂÙ Á¯ÊÓ ÈÙÏÎ ˙Â¯Â˘‰
‡‰È ‡Ï˘ ÂÊ Ïˆ‡ ÂÊ Ô·¯˜ÓÂ
˙ÂÓ‡ È˙˘ ‡Ï‡ Ô‰È�È·
˙ÂÏÎÂ‡ Â‰È ‡ÏÂ ‰ˆÁÓÂ
˙Â¯Â˘‰ '· ÈÂ‰Â ÏÏÎ ÌÂ¯„·
‰˘Ó Ï˘ ÔÁÏ˘Â ‰ËÓÏ
È�ÙÏ·˘ÂÈ‰„ÈÓÏ˙Î‰ÏÚÓÏ
.ÔÈ¯„ÒÓ ÂÈ‰ ÔÏÂÎ ÏÚÂ :Â·¯
‡¯˜ ¯Ó‡„ :‰ˆ¯È˘ ‰ÊÈ‡ ÏÚ
:¯Á‡ ‡ÏÂ ÂÏÎ ÂÓÈ˜‰ ‡Â‰Â ÂÓÈ˜‰Ï ÂÏÈÁ˙‰ ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ È˘¯Ù˙Ó„ ˙È‡ .ÔÎ˘Ó‰ ˙‡ ‰˘Ó Ì˜ÈÂ

³

˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘
‰ÈÎ:א] È·˙È ·¯ÚÓÂ[ב¯ÈÙ˘

:È·˙È[ג˘ÓÁ„ ÌˆÓˆÏ
:[˙Â�ÁÏÂ˘][דÔÂÈÎ ‰"Ù‡

:[ÈÙË„] (ÂÏÈÙ‡„)[ה·¯ÚÓÂ
:˜ÁÓ� ‡Â‰ ˙·È˙ ÈÂ‰[וÂ‰È˘

:È�˘[זÈÓ „"‰ÓÂ „"Ò‰ 'ÂÎ
:‰˘Ó„ ÔÁÏ˘ ˙¯·Ò[ח˙·È˙

:˜ÁÓ� ˙ÂÓ‡[ט:‰È‰ ‡Ï˘
‚·Â‰:י] .·¯ÚÓ[יא:Â‰Ï .È˙˙ÈÓÂ

˙ÂÁ�Ó ¯˘Ú „Á‡ ˜¯Ù ÌÁÏ‰ È˙˘.Ëˆ
áøòîå çøæî ã"îì[‡éáúé éëä9ïåôö øîàã ïàîìå

:éëä éáúé íåøãå8

ודרו� צפו� למ"ד בשלמא

àìù·]שפיר. øùôà àìã â"òàã
íåøãá ïçìåùä ïî úö÷î àäé
íöîöì øùôà éàã

[‚øùòá úåîà øùò ìù úåðçìåù
úåîà(ג)ä"ôà[„(זçôè éôèã éàîã

:äéì áéùç àì éåä àìלמ"ד אלא

ומערב. êøåàä‰]מזרח àåä
äøåù éãëî íåøãì ïåôöî áçåøäå
éðåôö ìúåëî ú÷çåøî äîë úéðåôöä

åäéù äöçîå úåîà éúù[Âíéðäë
êìäì íéìåëé íéøãñ éðù íéàùåðä

'éðúîá ïðéøîàãë äæ ãöá äæ(חíéðùã
éðù êåìéäìå úçà úáá ïéøãñî åéä
äöçîå úåîà éúù ïðéòá íãà éðá

ìéòì ïðéøîàãë[:çö]ïåøà éãá éáâ(ד)

äöçîå úåîà éúùå äîà áçåø ïçìùå
äîàå äùî ìù ïçìùì úéðåôö äøåù ïéá
äøåùì åðéá äöçîå úåîà éúùå äéãéã
éøä úåðçìåùä áçåø äîàå úéîåøã
ìéëà÷ã çëúùéà äöçîå úåîà øùò

íåøããàúîàáàâìô(טã"îìå .ñôúìëà .
äéãéãìã éëä êøôéîì àëéì íåøãå ïåôö
äøåùå áøòîì çøæîî åáçåø éåä

úåëî äëåùî úéáøòîéúù éáøòî ì
éúùå ïçìåùã áçåø äîàå äöçîå úåîà
ìù ïçìùä ïéáå åðéá äöçîå úåîà

:'åë äùî[Êבהדייהו דמשה

יתיב. ùîîהוה òöîàá
éúù éòáéìã[Á(י(úåîà)

úåîà éúù ìù úåùøôä
:äöçîåומנח ליה דמידלו לא

כו'. כ)àìù[Ëàäéליה

àìà ùîî íäéðéá çðåî
ãâðë ïååëî åùàøå áøòî ãöì êåùî
àëéì àúùäã úåøåùä éúù ïéáù øéåà

:äùøôä àãç àìàהיושב כתלמיד

רבו. íúåàלפני êë åðîéä êåîð
úéáã äùî ìùî ïéëåîð äîìù ìù
áøòî ãöìå òôåùî äéä ùã÷îä

[È:øúåé äéáâîומיתתי[‡Èליה

íå÷îáפורתא. çøæî ãöì íáéùåî
:êåîð.�השלח ãéçé:את ïåùì�כול על

מסדרי�. íéîòôהיו äæá íéîòô
:äæá.�מבפני באול� שהיו שני�

ãçàå óñë ìù ãçà ìëéää çúô ìöà
óñë àëä éø÷ã éàäå .áäæ ìù

ïéúéðúîáå[á"ò]ïáì ùééùã íåùî ùééù
óñëë:.בכניסתוçúôì ïéòéâîùë

:ùåôì ïéãîåòå åéìò åúåà ïéçéðî
ביציאתו. זהב של éðú÷ãëועל ïéëéæáä åøè÷åéù ãò çðåî äéä íùå

'éðúî[íù]:.בקודש òéâîùëåשמעלי� óñë ìù ìò åçéðî åúñéðëá ïåâë
êëì ïéãéøåî àìå äééìò éøä áäæ äôåöîù äùî ìù ìò øãñî ìëéäì

:áäæ ìù ìò åçéðî åúàéöéá.'וגו המשכ� את משה äéùéøãîויק�
òîù ãøåä àì ïåùìä úåçöá 'éôàã äî÷ä ïåùìá àø÷ã äéôéñå
úî÷äá íéðäëä åéçà åäåòééñ àìã éîð éàå ïéãéøåî ïéà äéðéî
.íéøçà åá å÷ñòúð àì êëéôì ïéãéøåî ïéà î"ù íéðãàäå íéãåîòä

ïëùîä úà äùî í÷éå àø÷éòî à"ì(î úåîù)úåòéøé åðééäã
íéðãàäå íéãåîòä úî÷äá ïãéøåä àìå úåòéøéä ñøåô äìéçúáù

:ïìåë íé÷äù ãò åãéá úåòéøéä æçà àìà�ושמת שברת אשר

ïåøàá:בארו�. íéøáùä íéùéù
äìåèéáù

úåðçìåù ùîç íöîöì øùôà éà åæ ìù äùàø ãöá åæ ìù äùàø äùîç
ä"ôà úåîà øùòá úåîà øùò ìù(לàì éåä àì çôè äéì éôèã ïåéë

äðåîîä ïäì øîà 'ôá àéðúã àäå áéùç(:âì óã àîåé)ïåôöá ïçìåù
ìúåëä ïî äëåùî íåøãá äøåðîå äöçîå úåîà éúù ìúåëä ïî êåùî
ãîåòå òöåîî çáæîå äöçîå úåîà éúù
íåùî õåç éôìë àòîé÷ êåùîå òöîàá
ïçìåùä çëð äøåðîä úàå áéúëã
'éôà åáùééì ùé éããäà åæçã ïðéòáã
ïçìåùàå ïéçðåî íåøãå ïåôö ã"îë
äîìùã úåðçìåù ìáà éà÷ äùîã

ìúåëì úåëåîñ(מ÷øôá àéðúã àäå
åì åàéöåä(:àð óã íù)çáæîä ïéá

äãåäé éáø éøáã êìäî äéä äøåðîì
çáæîì ïçìåù ïéá øîåà øéàî éáø
ïåôö äéì àøéáñ øéàî éáøã â"òà
àçéð íúä ÷éñîãë íéçðåî íåøãå
úåðçìåùã çáæîì ïçìåù ïéá êìäì ìåëéã
äùîã ïçìåùå éøã éøúá éîéé÷ äîìù
äöçîå úåîà éúù úåøåùä éúù ïéá
úåîà éúùå äðåöéçä äøåùì åðîî
êåùîå úéîéðôä äøåùì åðîî äöçîå
äöçîå úåîà éúù éðåôö ìúåëî
äøåðîì äùîã ïçìåù ïéá äéä çáæîäå
õåç éôìë àòîé÷ êåùîù àìà äùîã
àöîð äîà ìò äîà äéä áäæä çáæîå
êìäì ìåëé äéäù äáøä éåðô íå÷î
áùééì êéøöå úåðçìåùì çáæîä ïéá

íéì÷ùã àéâåñä(.àé óã)éúééîã
úåøôåù äøùò ùìù ÷øôá íúä
ïåòîù øá øæòìà 'øå éáøã àúâåìô

íúä àééðúîå àëäã(נéáøì àëôéà
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ïçìåù àöîð íåøãå ïåôö øîàã ïàîå
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äãåäé øá éñåé éáøë 'éô ïøãñî äùî
øãñì ìåëé ïéà äîìù ìù ìòã êåîñáã
ìúåëì äëåîñ äøåùä ùàøù ïåéë
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È"˘¯ã"îì(ג) àîìùá ä"ã
úåîà øùòá 'åëå ïåôöÓ"Ó

'ÈÙ‡ Ï"È:çôè(ד)‰"„

éãá éáâ 'åëå çøæî ã"îì àìà
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äùøãì íúîùåì(:יד .(ב"ב
ÌÈÁ�ÂÓ ˙ÂÁÂÏ È¯·˘
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מנחות. פרק אחד עשר - שתי הלחם דף צט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                     רש"י
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המשך בעמוד דד



רמד   


             

                
             

                
    

               
                 
                

                  
                    

                 
           

                
                 

          
ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

מח סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 
  .רחבים ששוליו  -

   גג שיעור  הוא טפח  על  מטפח  -.
  . שבימינו מצחיה כובע כעין  -

   לכופף שאפשר  ואף מאליו , -
כשוליים  נחשבים אינם - בקלות בידים השוליים

למטה. שנכפפים
   בדבר הוא בשבת "אהל " עשיית איסור  -

ל "גג" .הדומה
  מאליהם נכפפים שאינם שוליים גם ולכך  -

"רכים". כשוליים נחשבים עדיין 

  . מועט שיפוע ואפילו  -
   עד שנזכרו  הקולות ג' לשלול  בא -

ולכך :כאן  קשה ‡., שאינו  אף הכובע ללבוש אין 
שיהיה ..ביותר  עד  ללבשו  אין  רך  הוא ואפילו 

מאליו  שיהיה ‚..נכפף צריך  מאליו  נכפף ואפילו 
בלבד  שיפוע ולא ממש .נכפף

    בדבר רק הוא אוהל  עשיית איסור  -
מעצמו  .המחזיק

  .הסעיף כבתחלת החמה מפני כגון  -

 
Ò"‡ראה402) ÂË˘ 'ÈÒ גג דהיינו אהל לעשות אסור :

מן  או החמה מן כגון דבר מאיזה להגן עליו המאהיל
שעשוי כיון עראי ... הוא אפילו אחר דבר מאיזה או הגשמים

חכמים. ואסרוהו גמור אהל זה הרי  ולהגן להאהיל כדי 
ס "ז.403) תרלא סי ' ראה
המקילים 404) יש ולכן ואילך, ס "א שטו סי ' להלן ראה

"גג". כמו ישר כשאינו או "גג", כמו קשה כשאינו
לאוהל 405) מתכוון כשאינו רביעית קולא מובאת להלן

חמישית  קולא הבא ובסעיף  להחמיר), נאמר לא (ועליה
לבישה. בדרך כשנעשה

ביותר.406) קשה כשאינו להקל הרמב "ם דעת אבל
רך.407) כשהוא להקל הט "ז דעת אבל

אם 408) אף  - בשיפוע  כשהוא להקל המג"א דעת אבל
קשה. הוא

ראיתי409) שוב  ד: ס "ק  רכב  סי ' או"ח  נזר אבני  שו"ת
וזה  כובע  בדין מ "ח  סעיף  ש"א סימן מלאדי  ז"ל להרב 
אם  אף  ואז מאליו ממש נכפף  שיהי ' להחמיר וטוב  לשונו
דאין  הנה שם. יעוין כלום, בכך אין בשוה ומעמידו מגביה
על  רק  מעצמו חיזוק  לו שאין במקום אהל  בעשיית איסור

בידו. שאוחזה ידי 
בזה 410) אין שלנו): מטות על סדין פריסת (לגבי  יא סעיף 

בו  מתכוין שאינו כזה עראי  שאהל מפני  אהל עשיית משום
תחתיו  לו יש כן אם אלא חכמים אסרוהו לא אהל לעשיית

לאהל. דומה הוא שאז לארץ  המגיעות מחיצות



רמה    

           

Á יכול אינו אם בפריקה לסייעו מצוה הנכרי  אף  ולפיכך
שכר  ממנו ליטול שרשאי  אלא בהמתו צער משום לבדו
בעלי צער משום לפרוק  חייב  כן פי  על אף  לו נותן אינו ואם

שם. אינו הנכרי  אם שכן וכל חיים

גבוה  להר או מקולקל למקום והגיע  בעגלה המושך (וסוס 
דומה  שזהו אפשר לו שיעזרו בלי  לבדו למשוך יכול ואינו
חיים  בעלי  צער משום לנכרי  אף  לעזור ומצוה לפריקה
יותר  למשוך להכריחו רבה מכה הסוס  את יכה שהנכרי 
נעשה  שכבר מצער חיים בעלי  להציל שמצוה וכשם מכחו
מצוה  כך פריקה כגון אדם ידי  על נעשה אם אף  להם
שלא  או כדין עכשיו להם עושה שהאדם מצער להצילם

כדין).

איבה  משום אלא נכרי  בבהמת אינה טעינה מצות אבל
נכרי של שהבהמה כיון ישראל של הוא המשא ואפילו
ישראל  ובבהמת שם. אינו כן אם אלא להטעין מוטל ועליו

נכרי : של הוא המשא אפילו עמו לטעון חייב 

Ë משום אלא ופריקה טעינה במצות אינו והנכרי  והואיל
ליטול  ורשאי  עמו לפרוק  מצוה בלבד חיים בעלי  צער

שאמר  מהו א"כ זה על שונאך שכר חמור תראה כי  תורה ה
והאיך  ישראל. בשונא אלא תורה אמרה נכרי  בשונא לא וגו'
את  תשנא לא אמרה והתורה לישראל שונא ישראל יהיה
עבירה  שעבר לבדו שראהו כגון חכמים אמרו בלבבך אחיך
להעיד  יחידי  דין לבית לילך רשאי  ואינו חזר ולא בו והתרה
תשובה  שיעשה עד לשנאתו מצוה הרי  ענשו שיקבל עליו
מצוה  תשובה עשה לא שעדיין פי  על ואף  מרשעתו. וישוב 
ועבר  הואיל אבידתו להחזיר כמו עמו ולטעון לפרוק 

לתיאבון:

*
È המשא פרק  ואחד המשא תחת רובץ  אחד בשנים הפוגע 

משום  בתחלה לפרוק  מצוה עמו שיטעון מי  מצא ולא
כשהיו  אמורים דברים במה טוען. כך ואחר חיים בעלי  צער
ואחד  אוהב  אחד אם אבל שונאיו שניהם או אוהביו שניהם
הרע  יצרו את לכוף  כדי  תחלה השונא עם לטעון מצוה שונא
שהשנאה  שבממון) (בדבר כנגדו שחטא מחמת שונאו אם
וגו' ואהבת עמך בני  את תטור לא שנאמר כדת שלא היא
שחטא  (או עבירה עובר שראהו מפני  כדת שונאו אם אבל
מלבו  השנאה להסיר צריך שאינו הגוף  צער וציערו כנגדו
באו"ח  שנתבאר כמו מחילה ממנו שיבקש עד לו ולמחול

לו: קודם האוהב  הרי  קנ"ו) סי '

‡È נאמר כבר והלא לומר תלמוד מה עמיתך תשפוט  בצדק 
שתהא  לפשרה ואחד לדין אחד אלא תרדוף  צדק  צדק 
כנגד  זו העוברות ספינות שתי  כיצד דין. שאין במקום בצדק 
שתיהן  אחת בבת עוברות שתיהן אם בזו זו ופגעו זו
לחזור  מהן אחת וצריכה עוברות זו אחר בזו אם טובעות
מעלות  העולים גמלים שני  וכן רחב . למקום לאחוריה
בבת  שניהם עוברים אם ההר בראש בזה זה ופגעו גבוהות
אחד  וצריך עולים זה אחר בזה ואם נופלים שניהם אחת

טעונה  מהן אחת אם עושים הם כיצד לאחוריו. לחזור מהם
ואם  הטעונה. מן טעונה שאינה תדחה טעונה אינה ואחת
ימצא  לאחוריה שתחזור שבמעט  לנטות קרובה מהן אחת
תדחה  לנטות רחוקה מהן ואחת לעבור לחבירתה מקום

הרחוקה. מפני  הקרובה

הטל  קרובות או רחוקות שתיהן או טעונות שתיהן היו
לאחוריו: שיחזור מי  לזה זה שכר מעלים והם ביניהם פשרה

Èשרגלי ואירע  בדרך יחד ליסע  שנתחברו חבורה בני 
כשאר  מהר ללכת יכול ואינו רעועות מהן אחד חמור
ולהניח  חמוריהם עם ליפרד רשאים חבורה בני  אין חמורים
כלל  לילך יכול ואינו חמורו נפל אם אבל בדרך לבדו זה את

ממ  ליפרד יותר רשאים בשבילו להתעכב  צריכים ואינם נו
מדאי .

איזה  ואירע  הרבה בעגלות ליסע  שנתחברו חבורה בני  וכן
אין  עגלתו לתקן מעט  לשהות וצריך מהם לאחד קלקול
להתעכב  צריך כן אם אלא ממנו ליפרד רשאים חביריו

מדאי : יותר הרבה

*
‚È' ב לעבור להם אפשר שאי  צר למקום וכשמגיעים

במקומו  לעמוד מהם אחד וצריך זה בצד זה חמורים
היה  יעמוד מהם מי  אחריו ילך ואז תחלה השני  שיעבור עד
או  טעונים שניהם היו הריקן יעמוד ריקן ואחד טעון אחד
פעם  וזה אחד פעם יעמוד שזה פשרה יעשו ריקנים שניהם
רוצה  אחת וכל זו אחר זו ההולכות עגלות בשתי  (וכן אחד

זו). פשרה יעשו באחרונה ליסע 

עמיתך: תשפוט  בצדק  נאמר בזה כיוצא כל ועל

חיים : בעלי וצער דרכים  עוברי דיני

פי‡ על אף  הפקר זה הרי  שאומר דבר איזה המפקיר
שמפקיר  הוא והפקר לעניים הוא הנדר שהרי  נדר שאינו
אינו  בלבד לעניים הפקיר ואם לעשירים בין לעניים בין
אם  כגון בו לחזור שאסור כנדר דינו כן פי  על אף  הפקר
בו  למחות רשאי  אינו בו לזכות אחר ובא דבר איזה הפקיר
עצמו  הוא רשאי  בו זוכה שאחר קודם אבל הוא. שלי  לומר

ההפקר: מן זוכה כשאר בו לזכות

 הם שבהם מה וכל והיערים והנהרות הימים המדברות
כגון  זכה בהם הקודם וכל מאליהם ועומדים מופקרים
וללקוט  ובנהרות שבימים ודגים שבמדבר ועוף  חיה לצוד

יער. אילנות של והפירות והעצים שביער עשבים

פי על המועלת בחזקה אדם בהם החזיק  לא שעדיין (לפי 
ועומדים  מופקרים שהיו ההפקר מן בה לקנות התורה
היא  באילנות המועלת חזקה כי  בראשית ימי  מששת
בלבד  אילן אותו קנה ואז לאילן המועלת עבודה כשיעבוד
קנה  הקרקע  בגוף  המועלת עבודה איזה עבד ואם בו שעבד
אדם  עבד לא וביער שבה האילנות כל עם כולה השדה
הפקר  הם לפיכך אילן בכל אילנות עבודת ולא קרקע  עבודת
לארץ  בחוץ  ישראל בגבול שהם בין נכרי  בגבול שהם בין
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רמו   

ישראל  בהם שזכה רק  ה' פי  על לשבטים נתחלקה שלא
המועלת): חזקה בלא כלום זכייתו אין מהפקר

*
מלך ‚ אבל הדיוטות ונכרי  בישראל אמורים דברים במה

עם  אותה קונה במלחמה מדינה איזו שכבש נכרי  אפילו
ממנה  יער נתן או מכר ואם שבה. והיערים הנהרות כל
החזיקו  שלא פי  על אף  גמור קנין להם נקנה מעבדיו לאחד
נתן  או מכר אם לומר צריך ואין המלך. ולא הם לא בו
הארץ  שכל המלכות וחוק  ממשפטי  שזהו לפי  ממדינתו.
מדינתו  בין המלך ברשות היא והיערים הנהרות עם  כולה
גמור  דין הם המלכות ומשפטי  במלחמה שכובש מדינה בין
שלא  אלו מיערים עצים החוטב  לפיכך תורה. של כדין
ואם  תורה של גמור גזל זה הרי  יד בחוזק  בעליהם ברצון
היערים  מן ועוף  חיה הצד וכן גמורה. גנבה זו הרי  בגנבה
לישראל  זה זכות נתן או מכר המלך אם  הנהרות מן ודגים

לנכרי . או

גזל  משום בו אין המלך מן להם בא זה זכות אין אם אבל
אם  ישראל ציד של המצודה מן דגים חטף  אפילו תורה של
ההפקר. מן לבעליה הדגים קנתה לא כלי  שאינה תוך לה אין
דרכי מפני  סופרים מדברי  כן לעשות אסור כן פי  על ואף 

שלום:

של „ בביברין שהם דגים אבל (ויערים) בנהרות זה וכל
פי על אף  בעלים של שבביברין ועוף  חיה וכן בעלים
להביא  שצריך צידה בו מחוסרים והם גדול ביבר שהוא
שהביבר  לפי  הביבר בעל של הם שם אותם לצוד מצודה
דבר  כל לאדם קונה שהיא לדעתו לו המשתמרת כחצר הוא
בביבר  משתמרים הם שהרי  למעלה שנתבאר כמו הפקר

הביבר: מהיקף  להלאה לצאת יוכלו שלא

פירות ‰ ממנו להשיר הפקר של אילן על בקעת הזורק 
אף  לעצמו מהארץ  אלו פירות להגביה אחר לאדם אסור
וזה  לידו באו ולא הואיל זה קנאם לא  שעדיין פי  על
מפני ליטלם חכמים אסרו כן פי  על אף  בהם זכה שהגביהם

שלום: דרכי 

*
Â והעליה והשובך הפקר של שהם עליה ויוני  שובך יוני 

ואינן  הואיל חצר מתורת לבעליהם אותן קנו לא
דרכי מפני  ליטלן לאחר אסור כן פי  על אף  בהם משתמרים

דבורים. של לנחיל הדין והוא שלום.

הרי ונטל עבר אם שלום דרכי  מפני  חכמים שאסרו אלו וכל
חייב  קטן נטל אם ואפילו סופרים. מדברי  להחזיר חייב  זה

שלום: דרכי  מפני  להחזיר אביו

Ê אדם של אמות ארבע  בתוך שהיא והפקר מציאה וכל
לידי יבאו שלא כדי  זה דבר תקנו חכמים שלו היא הרי 
שכל  תקנו לכך חבירו מצד מציאה יגביה אחד אם מחלוקת
רשאי אחר אין ושוב  בה זכה אמותיו בארבע  לה הקודם

לזה. ליתנה צריך נטלה אם ואף  ליטלה

לא  חבירו בשדה אבל מופקר במקום אמורים דברים במה
ולא  שם עומד חבירו שאין אף  אחר לאדם אמות ארבע  תקנו

כמ "ש זכתה משתמר שבתוכה מה ואין הואיל שדהו לו
למעלה.

הרבים  ברשות אמות ארבע  תקנו לא מופקר במקום ואף 
אמות  ארבע  אחד לכל ואין שם דוחקים ורבים הואיל

מיוחדות:

Á לה ויש הואיל מציאה לענין אמות ארבע  לה יש קטנה
ליטול  ומותר אמות ארבע  לו אין קטן אבל גט  לענין

אמותיו. מארבע  מציאה

אסור  אלא תורה של גזל משום בה אין לידו הגיעה אם ואף 
לקטן  מתנה נתנו אם אבל שלום. דרכי  מפני  סופרים מדברי 
אחרת  כשדעת קונה שהקטן תורה של גזל משום בה יש

אותו: מקנה

Ë שהם פי  על אף  שלחנו על הסמוכים ובתו בנו מציאת
שלום  דרך מפני  לו תקנו חכמים שלו היא הרי  גדולים
אף  שולחנו על סמוך בנו אין אם אבל משלו. וזנן הואיל
תקנו  שלא לפי  להזנן ולא לעצמו מציאתו קטן שהוא פי  על
צדקה  בתורת הזן לאחר ולא לאב  אלא שלום דרך מפני 
הזנים  מצויים שרבים אחרים יזונו הוא יזון לא שאם מפני 
מציאתה  שתיבגר עד בתו אבל צדקה. בדרך ומפרנסים
מעשה  וכן שולחנו על סמוכה שאינה פי  על אף  לאביה

ידיה.

ידיה. ומעשה אשתו מציאת וכן

שולחנו  על הסמוכים הקטנים ולבתו לבנו מתנה נתנו ואם
פי על אף  הגדולים ולבתו לבנו נתנו אם אבל שלו היא הרי 

שלהם. היא הרי  שולחנו על שסמוכים

לעצמן: מציאתן העברים ושפחתו ועבדו

*
È עליה לו שנפל פי  על אף  אמותיו ארבע  זכו שלא במקום

בה  לזכות להקדים לאחר מותר עליה טליתו שפירש או
בהגבהה.

ובא  בחררה המהפך שעני  אוסרים יש זה הוא עני  איש ואם
כן  אמרו שלא אומרים ויש רשע  נקרא ממנו ונטלה אחר
איזה  בעד חררה הבית בעל אצל להשתכר כשמהפך אלא
שהוא  מפני  רשע  נקרא וקדמו אחר ובא שישרתהו שירות
איזה  לו שיהיה אף  אחר במקום כן להשתכר להשתדל יכול

בהשתד  כן טורח  שאין מה כזה אחר מקום שימצא עד לות
לעצמו. יחמיר נפש בעל מקום ומכל עיקר. וכן במציאה

ובא  מטלטלין בין קרקע  בין לקנותו דבר אחר המחזר אבל
למכור  או לקנות מוצא היה שהרי  רשע  נקרא וקדמו אחר
קונה  הוא כן אם אלא והשתדלות. טורח  ידי  על אחר במקום
דינו  אזי  אחר במקום כך לקנות מצוי  שאינו גדול בזול
הקנין  מדרכי  באחד עדיין קנה לא הראשון אם  כמציאה

בו: נקנה שהמקח 

‡È ואין והמוכר הקונה הדמים פסקו כשכבר זה וכל
בפיסוק  עדיין הושוו לא אם אבל קנין אלא מחוסרין
לאחר  מותר בכך רוצה והלוקח  בכך רוצה שהמוכר דמים
שכשיבא  המוכר להפסיד תקנה חכמים עשו שלא לקנות
לא  אם לו למכור יצטרך דמים מעט  לו ויפסוק  לקנות אחד
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רמז    

המוכר  אם ואפילו לקנותו לבא אדם שום שוב  רשאי  יהיה
דמים  בפיסוק  הושוו אם אבל חכמים. חלקו לא נכרי  הוא
אלא  ישראל הוא המוכר אפילו בדמים להוסיף  לאחר אסור

נכרי . הוא הלוקח  כן אם

רבינו  חרם יש הנכרי  מן בתים שבשכירות אומרים ויש
בפיסוק  עדיין הושוו לא אם (אפילו גבול להשיג שלא גרשם

דמים):

È לו שיש הבית לבעל עצמו את להשכיר למלמד אסור
שיאמר  לא אם בביתו שהמלמד זמן כל אחר מלמד
אסור  הוא אבל שלי  המלמד לעכב  רצוני  אין הבית בעל
הוא  שהרי  זמנו בכלות שיפטרנו הבית הבעל עם לפעול
והוא  והשתדלות. טורח  ידי  על אחר הבית בעל למצוא יכול
כשכבר  אלא הבית בעל של בביתו המלמד אין אם הדין
זה  הרי  הבטיחו לא שעדיין אף  תחלה הבית מבעל ביקש

ממנו. ליטלה לאחר שאסור בחררה המהפך כעני 

אחר  הבית לבעל מותר אחד מלמד ששכר הבית בבעל אבל
גבול  השגת משום בזה ואין לבניו עצמו מלמד אותו לשכור

כזה: לבניו מועיל מלמד למצוא יכול שאינו אפשר כי 

*
‚È עמו ונותן נושא שהוא מכירו נכרי  לו שיש ישראל

שמותר  אומרים יש תמיד ברבית אותו מלוה או תמיד
ולשחדו  ולהלוותו נכרי  אותו עם לעסוק  אחר לישראל
זכה  הקודם וכל כהפקר הן נכרי  שנכסי  לפי  ממנו ולהוציא

פ  על גבול השגת משום בו אין האחרונה שבהפקר סברא י 
למעלה. שנתבאר

לעסוק  ורגיל זה של מכירו הוא שנכרי  שכיון אוסרין ויש

לידו  העסק  בא כאילו זה הרי  בו בטוח  והישראל תמיד עמו
הוא  הרי  עמו לעסוק  הנכרי  לפתות שבא ומי  ישראל של
מלאכה  בעל שהוא ישראל ואפילו זה. של חיותו פוסק 
להוזיל  לאחר אסור אחד נכרי  אצל תמיד לעשות ורגיל
הוא  וזה הואיל לעשות המלאכה הנכרי  לו שיתן כדי  השכר
חייו  כאילו זה והרי  בו ובטוח  מכבר זה נכרי  עם רגיל
שאדם  מדברים בזה כיוצא כל וכן חייו. פוסק  וזה בו תלויים
שהוא  מפני  ממנו למנעם לאחר אסור בהם ורגיל בהם בטוח 

חייו. כפוסק 

נוהגין  מקומות יש מקומות במנהג תלוי  זה הלכה ולענין
כסברא  להחמיר נוהגין מקומות ויש הראשונה כסברא להקל

מקום. בכל לעצמו יחמיר שמים וירא האחרונה

אומנות  בתוך אחד לירד העיר לבני  הדין מן מותר אבל
בצד  חייט  וכן חבירו חנות בצד חנות להושיב  כגון חבירו
שיבא  ומי  יבא אצלך שבא מי  לו לומר שיכול מפני  חייט 

יבא. אצלי 

לתינוקות  ואגוזים קליות לחלק  השני  לחנוני  ומותר
לקנות  אצלו שיבאו כדי  לקנות לחנות השלוחות ולשפחות
שקדים. חלוק  ואתה אגוזים מחלק  אני  לו לומר שיכול מפני 
שגם  מפני  המדה להגדיל או השער להוזיל לו מותר וכן

חייו. כפוסק  אינו לפיכך כן לעשות יכול חבירו

ואת  שנאמר חבירו אומנות לתוך לירד שלא חסידות ומדת
ופירשו  רעה) לרעהו עשה לא (ס "א טימא לא רעהו אשת

חבירו: אומנות לתוך ירד שלא זה חכמים

גבול : והשגת  הפקר דיני
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ישראל  בהם שזכה רק  ה' פי  על לשבטים נתחלקה שלא
המועלת): חזקה בלא כלום זכייתו אין מהפקר

*
מלך ‚ אבל הדיוטות ונכרי  בישראל אמורים דברים במה

עם  אותה קונה במלחמה מדינה איזו שכבש נכרי  אפילו
ממנה  יער נתן או מכר ואם שבה. והיערים הנהרות כל
החזיקו  שלא פי  על אף  גמור קנין להם נקנה מעבדיו לאחד
נתן  או מכר אם לומר צריך ואין המלך. ולא הם לא בו
הארץ  שכל המלכות וחוק  ממשפטי  שזהו לפי  ממדינתו.
מדינתו  בין המלך ברשות היא והיערים הנהרות עם  כולה
גמור  דין הם המלכות ומשפטי  במלחמה שכובש מדינה בין
שלא  אלו מיערים עצים החוטב  לפיכך תורה. של כדין
ואם  תורה של גמור גזל זה הרי  יד בחוזק  בעליהם ברצון
היערים  מן ועוף  חיה הצד וכן גמורה. גנבה זו הרי  בגנבה
לישראל  זה זכות נתן או מכר המלך אם  הנהרות מן ודגים

לנכרי . או

גזל  משום בו אין המלך מן להם בא זה זכות אין אם אבל
אם  ישראל ציד של המצודה מן דגים חטף  אפילו תורה של
ההפקר. מן לבעליה הדגים קנתה לא כלי  שאינה תוך לה אין
דרכי מפני  סופרים מדברי  כן לעשות אסור כן פי  על ואף 

שלום:

של „ בביברין שהם דגים אבל (ויערים) בנהרות זה וכל
פי על אף  בעלים של שבביברין ועוף  חיה וכן בעלים
להביא  שצריך צידה בו מחוסרים והם גדול ביבר שהוא
שהביבר  לפי  הביבר בעל של הם שם אותם לצוד מצודה
דבר  כל לאדם קונה שהיא לדעתו לו המשתמרת כחצר הוא
בביבר  משתמרים הם שהרי  למעלה שנתבאר כמו הפקר

הביבר: מהיקף  להלאה לצאת יוכלו שלא

פירות ‰ ממנו להשיר הפקר של אילן על בקעת הזורק 
אף  לעצמו מהארץ  אלו פירות להגביה אחר לאדם אסור
וזה  לידו באו ולא הואיל זה קנאם לא  שעדיין פי  על
מפני ליטלם חכמים אסרו כן פי  על אף  בהם זכה שהגביהם

שלום: דרכי 

*
Â והעליה והשובך הפקר של שהם עליה ויוני  שובך יוני 

ואינן  הואיל חצר מתורת לבעליהם אותן קנו לא
דרכי מפני  ליטלן לאחר אסור כן פי  על אף  בהם משתמרים

דבורים. של לנחיל הדין והוא שלום.

הרי ונטל עבר אם שלום דרכי  מפני  חכמים שאסרו אלו וכל
חייב  קטן נטל אם ואפילו סופרים. מדברי  להחזיר חייב  זה

שלום: דרכי  מפני  להחזיר אביו

Ê אדם של אמות ארבע  בתוך שהיא והפקר מציאה וכל
לידי יבאו שלא כדי  זה דבר תקנו חכמים שלו היא הרי 
שכל  תקנו לכך חבירו מצד מציאה יגביה אחד אם מחלוקת
רשאי אחר אין ושוב  בה זכה אמותיו בארבע  לה הקודם

לזה. ליתנה צריך נטלה אם ואף  ליטלה

לא  חבירו בשדה אבל מופקר במקום אמורים דברים במה
ולא  שם עומד חבירו שאין אף  אחר לאדם אמות ארבע  תקנו

כמ "ש זכתה משתמר שבתוכה מה ואין הואיל שדהו לו
למעלה.

הרבים  ברשות אמות ארבע  תקנו לא מופקר במקום ואף 
אמות  ארבע  אחד לכל ואין שם דוחקים ורבים הואיל

מיוחדות:

Á לה ויש הואיל מציאה לענין אמות ארבע  לה יש קטנה
ליטול  ומותר אמות ארבע  לו אין קטן אבל גט  לענין

אמותיו. מארבע  מציאה

אסור  אלא תורה של גזל משום בה אין לידו הגיעה אם ואף 
לקטן  מתנה נתנו אם אבל שלום. דרכי  מפני  סופרים מדברי 
אחרת  כשדעת קונה שהקטן תורה של גזל משום בה יש

אותו: מקנה

Ë שהם פי  על אף  שלחנו על הסמוכים ובתו בנו מציאת
שלום  דרך מפני  לו תקנו חכמים שלו היא הרי  גדולים
אף  שולחנו על סמוך בנו אין אם אבל משלו. וזנן הואיל
תקנו  שלא לפי  להזנן ולא לעצמו מציאתו קטן שהוא פי  על
צדקה  בתורת הזן לאחר ולא לאב  אלא שלום דרך מפני 
הזנים  מצויים שרבים אחרים יזונו הוא יזון לא שאם מפני 
מציאתה  שתיבגר עד בתו אבל צדקה. בדרך ומפרנסים
מעשה  וכן שולחנו על סמוכה שאינה פי  על אף  לאביה

ידיה.

ידיה. ומעשה אשתו מציאת וכן

שולחנו  על הסמוכים הקטנים ולבתו לבנו מתנה נתנו ואם
פי על אף  הגדולים ולבתו לבנו נתנו אם אבל שלו היא הרי 

שלהם. היא הרי  שולחנו על שסמוכים

לעצמן: מציאתן העברים ושפחתו ועבדו

*
È עליה לו שנפל פי  על אף  אמותיו ארבע  זכו שלא במקום

בה  לזכות להקדים לאחר מותר עליה טליתו שפירש או
בהגבהה.

ובא  בחררה המהפך שעני  אוסרים יש זה הוא עני  איש ואם
כן  אמרו שלא אומרים ויש רשע  נקרא ממנו ונטלה אחר
איזה  בעד חררה הבית בעל אצל להשתכר כשמהפך אלא
שהוא  מפני  רשע  נקרא וקדמו אחר ובא שישרתהו שירות
איזה  לו שיהיה אף  אחר במקום כן להשתכר להשתדל יכול

בהשתד  כן טורח  שאין מה כזה אחר מקום שימצא עד לות
לעצמו. יחמיר נפש בעל מקום ומכל עיקר. וכן במציאה

ובא  מטלטלין בין קרקע  בין לקנותו דבר אחר המחזר אבל
למכור  או לקנות מוצא היה שהרי  רשע  נקרא וקדמו אחר
קונה  הוא כן אם אלא והשתדלות. טורח  ידי  על אחר במקום
דינו  אזי  אחר במקום כך לקנות מצוי  שאינו גדול בזול
הקנין  מדרכי  באחד עדיין קנה לא הראשון אם  כמציאה

בו: נקנה שהמקח 

‡È ואין והמוכר הקונה הדמים פסקו כשכבר זה וכל
בפיסוק  עדיין הושוו לא אם אבל קנין אלא מחוסרין
לאחר  מותר בכך רוצה והלוקח  בכך רוצה שהמוכר דמים
שכשיבא  המוכר להפסיד תקנה חכמים עשו שלא לקנות
לא  אם לו למכור יצטרך דמים מעט  לו ויפסוק  לקנות אחד

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



רמח   

       
        

    '6כ 
      

       
        

         
         

  7 

      
      

  
      
     

      8 
       

      
       

 
    'כ 

     
      9 

       
       

אחר  מק ת אר מ     ְְְִֵֵֶַָָ
           

         
        
      

   
       

       

       
     'כ  

        
        

       
   10     



       
  

     11   
      

12        
          
'כ 

         
       

 13      


  14   
       

      15  
'כ 

        
       
       

       16 
     17 

  18    
      

      
       

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

"סיני "דר  סק  על  תאר  כמ)    .( ְְְִִִֵֶַַַָָָ

.קכ''ז  וד ב'. קכ''ו,   ר מה, ר ת רי הר   יְְֵֵַַַַַַָָָֹע

      

              



"ת יקמ "יקני סק  על  אחר :   מק תאר  מה  יע) ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

    " ק א   בח  אמצא" סק  ועל  .  ְְְֲֶֶַַָָָ

 .(

     

     

 

   

     

      
         

.'כ        
   

רמ"ט).  ד נחס ר ת הר  תאר  מה  יְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָוע

       

    



רמט    

  1920    
       

'21כ

       
'כ         

       
      
       

 22        
 '23כ 

        
        

       'כ 
  'כ 

      
        



         
      

     

     
 

       
       

      
    

   24 

         
    

         
25 

         
        

       
         

 'כ 

         
         

  'כ26    
  27 'כ 

         
         

 

        
          



         
       28    

    

       
   29     

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

            

  

              

  

"'כ א ה "יהדה סק  על  אחר ,   מק תאר  מ)  ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ

   .( 

             

               

             

              

            

             

               

            

            

           

    

          

           

          

 

       
           

   

    

     

   

          

           
        

 

  



רנ   

 'כ      
 '30כ       31 

         
32          

         

        
        

 'כ33      'כ34 
         

'כ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

      

,'כ מלכת הה  י" התחיל  דר  ,  לק זה  עני ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ(מבאר 
"'כ ינתי היא  אחת     .( ִִַַָ

             

              

             

       

•


        

 

למה ÚÓÂ˙‰(טו ) אומנתו  תורתו  בחי' ענין  שרש יובן 
דוקא  בתשבע"פ הדיבור  בחי' ע"י הוא
ואו ' הגוזר  כמלך  מלכתא דמתניתא ידוע להיו ' כנ "ל 
כשר  זה אומר  תגזור  המשנ ' כך  כו ' כך  ולא כך  לעשות
מל ' תשבע"פ ענין  עיקר  והוא יקום וכן  כו ' פסול  וזה
שבעצמותו  רצונו  שמגלה המלך  כמו  וה"ז  לה קרינן 
שבו  הרצון  אלא עיקר  הדיבור  ואין  בפה בדיבו ' ממש
מתגל ' שבתו "מ  הפשוט  הרצון  עצמות שבחי' ונמצא
אמיתי  ביטול  ובחי' כו ' שבתשבע"פ בדיבור  רק
בדיבור  בגילוי בא הוא הפשוט  לרצון  שנשמעי'
במשל  וכנ "ל  כו ' מלך  דבר  שנק' דוקא שבתשבע"פ
הדברות  עשרת שבחי' ידוע ולהיות ב"ו . מלך  גזירת
גילוי  הוא הדברות שי' לפי מאמרות הי' פנימיות הוא
רצונו  חיצוניות גילוי רק הוא מאמרות וי' רצונו  עצמות
נמשך  שאם תלי' בהא הא ע"כ  כו ' עם על  במלוכה
ממילא  כו ' שבע"פ שבתורה בדיבור  העצמי הרצון 
ומפקד  מצוה להיות הרצון  של  החיצוניות גילוי נמשך 
ונמצא  בחיצוניות שלטון  מלך  דבר  להיות מאמרות בי'

סיבת שעיקר  המלוכה שגם של  לרצון  הרצון  המשכת
העצמי  הרצון  בהמשכת תלוי' מאמרות די' בחיצוניות
כנ "ל  מקום של  רצונו  עושין  ענין  וזהו  דוקא. שבתו "מ 
להיות  עולם של  בבנינו  עוסקי' שהתנאי' שא' והיינו 
ולכך  וד "ל . כו ' ימלוכו  מלכים בי וז "ש כו ' עם על  מלך 
בחי' עצמו  הרצון  המשכ ' בבחי' אומנתו  שתורתו  מי
בדיבור  גלוי בבחי' לבא צריך  הוא האמיתי ומ "ה אי"ן 
להיות  כדי מלכתא שנק' ואגדות בהלכו ' בתשבע"פ
המלוכה  של  לרצון  רצון  להתעוררו ' פנימי מקור 
זה  לומר  הרצון  בגילוי יגזור  כאשר  והוא כו ' דלעילא

של  גרונו  מתוך  מדברת שכינ ' שהיתה וזהו  כו ' כשר 
מלכי  מאן  אמרו  ולכך  כו ' המשנה אני כמו  כו ' משה
כמו  כו ' שלטון  מלך  דבר  כמ "ש דוקא דתשבע"פ רבנן 
משום  כו ' השליט  מלפני שיצא כשגגה שאמר 
וכמ "ש  כו ' טפל  הדיבו ' אבל  כו ' מלכתא דמתניתין 

וד "ל : כו ' בפיך  דברי ואשים
Â‰ÊÂ שעיקר להיות לאמר . ההוא בעת ה' אל  ואתחנן 

ג' מבחי' נמשך  שיהיה היה משה בקשת
ע"ת  שנק' דאצי' במל ' דע"י בינה חכמה כתר  ראשונות
תמיד  מקבל  שתשבע"פ תשב"כ  הוא (והוי"ו  ההו "א
אמר  מנלן  כמו  קיום לתשבע"פ אין  לאו  ואם הימנו 
לה  קרינן  מל ' דתשבע"פ מל ' כתר  ובחי' כו ') קרא
דנעוץ  משום ממש כ "ע בחי' איהו  כו ' מלכתא מתניתין 
בא  הוא העצמי רצון  גילוי עיקר  כי בסופן  תחלתן 
דרגין  דכל  סופא המל ' בחי' שהוא דוקא בפה בדבור 
ע"י  כמו  מ "ן  העלאת בחי' ע"י להיות א"א זה כל  והנה
ביטול  רק הוא דתפלה דמס"נ  משום וכה"ג התפל '
הפשוט  הרצון  עצמו ' לבחי' מגיע שאינו  בפ"מ  הרצון 
האמיתי  ביטול  בחי' ע"י רק כו ' רצון  מבחי' שלמעל '
בא  הוא אומנתו  תורתו  שנק' הנ "ל  בעצם מ "ה דבחי'
לבחי' שמגיעי' תו "מ  ע"י והיינו  ומעצמו  מאליו  ונמשך 
ואתחנן  וזהו  כו '. ממילא נמשך  שיהיה הרצון  עצמות
שלא  החן  מצד  או  יתירה וחנינה חנם מתנת בחי' ה' אל 
ע"י  שלא תו "מ  ע"י דהיינו  כו ' מ "ן  העלאת טעם ע"י
בחי' ההו "א ובע"ת הויה משם נמשך  יהיה מ "ן  העלאת
דוקא  דתושבע"פ אמירה בחי' ע"י לאמר  והיינו  המל '
הנ "ל  מטעם אומנתו  תורתו  לבחי' כלי בחי' דוקא שזהו 

וד "ל :
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רני    


          

  

Í‡ בו ואין  גשמי וגוף בנה"ב מלובש הנה"א באמת
מחזק  הנה"ב להיפך  אך  הנה"ב את להפך  כבר  כח 
וקנאה  בכעס כמו  הטבעי יסוד  שבאש שלו  במדות א"ע
לזה  היעוצה העצה אזי תאות, מיני וכל  ודומיהן  ושנאה
שע"י  חשכי יגיה וה' ה' נרי תאיר  אתה כי כתי' הנה
מחשבתו  בעומק באמת אחד  ה' באמונת ההתבוננות
ויתקע  שיעמיק כ "א לבד , דברים בזיכרון  די ולא ולבו ,
להשלים  האלקי האש ליסוד  יאיר  ואז  בחוזק, מחשבתו 
לי, אור  ה' בחושך  אשב כי וכמ "ש חשכו  ויגיה חסרונו 
תורה  בליקוטי (עיין  יום בכל  פעמים ק"ש קורין  לכן 
הוי' הוא ההתבוננו ' ועיקר  נסכים), בפ' שלח  בפ'
שההתהוות  אלקים פעמים ל "ב כתי' במע"ב כי אלקינו ,
כח  לשון  הוא ואלקים אלקים משם הוא הנבראים כל 
הוא  שלהם שהכח  נמצא לקח  הארץ אילי ואת כמ "ש
וכמ "ש  אלקים בני נקראים מלאכים ולכן  אלקי', משם
הוי' עשות ביום כתיב ואח "כ  אלקים, בני ויתיצבו 

מאיר  הוי' ששם ושמים ארץ אלקים אלקים שם ע"י
הוא  שלהם שהכח  אלקיך  הוי' בנש"י אבל  בנבראים,
בנים  מ "ש וזהו  אלקים, שם ע"י ולא בעצמו  הוי' משם
בנים  שנקראו  ישראל  חביבין  אלקיכם, להוי' אתם
נשמת  הוי' נר  כי הנרות את בהעלותך  וכמ "ש למקום,

ג"כ  נה"ב על  וגובר  נר  כמו  לשרשו  למעלה ועולה אדם
הקצה  אל  הקצה מן  אותו  ולהפוך  למעלה עולה להיות

שבק"ש. עולה ענין  וזהו  לה' נכלל  שיהי'
Ï‡ עולה כי ושלמים עולה בק"ש יש הנה באמת

שלמים  ענין  מהו  אבל  כמבואר  כליל  כולה
כתיב  שבגמ ' הקושי' כידוע הוא הענין  אך  שבק"ש,
כאן  ל "ק דגנך , ואספת וכתיב צאנכם ורעו  זרים ועמדו 
צאנכם  ורעו  זרים ועמדו  רש"מ  עושין  שישראל  בזמן 
ולכאורה  דגנך . ואספת רש"מ  עושין  שאין  בזמן  וכאן 
זהו  מצותי אל  תשמעו  א"ש והי' שפ' פלא דבר  הוא
כתי' ראשונה שבפ' נ "ע הה"מ  ותירץ רש"מ , עושין  אין 
אין  וזהו  מאודך  בכל  כתי' לא שני' ובפ' מאודך  בכל 
אית  רצון , ואית רצון  אית כי הוא והענין  רש"מ . עושין 
מהטעם  שלמעלה רצון  ואית ושכל  טעם שעפ"י רצון 
גבול  בבחי' הוא ושכל  טעם שעפ"י והרצון  והשכל ,
והשכל  הטעם ערך  לפי כי ושכל  בטעם מוגבל  שהוא
והשכל  מהטעם שלמעלה הרצון  אבל  הרצון , הוא כך 
בעצמות  ליכלל  גבול  בלי רצון  זהו  נה"א עצם מצד 
בשרשו  ליכלל  שרוצה מצד  רק טו "ד  בלי אלקות
הטו "ד  מן  שלמעלה מס"נ  ענין  וזהו  אלקות, עצמות

באלקות. וליבטל  ליכלל  רק אחר  רצון  לו  ואין 
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Í‡'ה ויקרא כמו  הוי' שמות ב' יש דהנה הוא הענין 
ה' וכמ "ש השתלשלות דסדר  הוי' ש' הוא הא' ה',
השתלשלות  סדר  נק' ואילך  שמחכ ' כו ' יסד  בחכמה
שע"ז  השתלשלות מסדר  שלמעלה הוי' ש' ויש האצי',
עד  פי' בלבד , ושמו  הוא הי' נבה"ע שלא עד  אמרו 
אצי' נאצל  שלא עד  גם אומרו  כוונת נברה"ע שלא
כלול  שהוא שמו  שמו  בחי' היינו  ושמו  הוא הי' העליון 
ועש"ז  נסתר , בל ' הנעלם דבר  הוא הוא, בחי' בעצמו ,
שנסתר  דאתכסיא עלמא בחי' ע"ש הוא נק' הבינה
מאיר  בזהר  עתיקא שהוא הוא בחי' ויש ונעלם,
חו "ג, יש השתלשלות בסדר  והנה בבינה. ומתגלה
החסד  לבחי' המנגד  מדה"ד  יש החסד  שנגד  והיינו 
זו  מדה ע"פ אשר  דוקא, והמשפט  הדין  ע"פ ושיומשך 

על  וכמארז "ל  ממצרי' ליגאל  ישראל  יכולי' היו  לא
כו ' עובדי הללו  ואמרו  המקטרגי' שקטרגו  הים יורדי
מבחי' נמשך  מצרי' גאולת ששורש אלא כו ', והללו 
שאמר  וזהו  עתיקא. בהאי שמאלא לית שם אשר  א"ס
ממצרי' שהעלי' עלה, גם אעלך  ואנכי ליעקב הקב"ה
אבותינו  של  בצקת הספיק לא ולכן  אנכי, בחי' ע"י יהי'
שעה  לפי שהי' והנורא העצום גילוי ע"י להחמיץ
שכינה  גילוי זה גדול  ובמורא שאמרו  שזהו  אנכי מבחי'
ש' שורש וזהו  במ "א, כמ "ש המלכים מלכי מלך  בחי'
כלול  שהוא כמו  הגדול  שמו  בחי' שהוא הא ' הוי'
בכלל  חושב אתה שאם אנכי בש' ג"כ  שנק' בעצמותו 
בחי' דא"ס מל ' הגדול  שמו  מבחי' מאיר  בכתר  הרי
עדיין  כי הגם הגאולה, שורש נמשך  ומשם כו ', מלכותך 
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למה ÚÓÂ˙‰(טו ) אומנתו  תורתו  בחי' ענין  שרש יובן 
דוקא  בתשבע"פ הדיבור  בחי' ע"י הוא
ואו ' הגוזר  כמלך  מלכתא דמתניתא ידוע להיו ' כנ "ל 
כשר  זה אומר  תגזור  המשנ ' כך  כו ' כך  ולא כך  לעשות
מל ' תשבע"פ ענין  עיקר  והוא יקום וכן  כו ' פסול  וזה
שבעצמותו  רצונו  שמגלה המלך  כמו  וה"ז  לה קרינן 
שבו  הרצון  אלא עיקר  הדיבור  ואין  בפה בדיבו ' ממש
מתגל ' שבתו "מ  הפשוט  הרצון  עצמות שבחי' ונמצא
אמיתי  ביטול  ובחי' כו ' שבתשבע"פ בדיבור  רק
בדיבור  בגילוי בא הוא הפשוט  לרצון  שנשמעי'
במשל  וכנ "ל  כו ' מלך  דבר  שנק' דוקא שבתשבע"פ
הדברות  עשרת שבחי' ידוע ולהיות ב"ו . מלך  גזירת
גילוי  הוא הדברות שי' לפי מאמרות הי' פנימיות הוא
רצונו  חיצוניות גילוי רק הוא מאמרות וי' רצונו  עצמות
נמשך  שאם תלי' בהא הא ע"כ  כו ' עם על  במלוכה
ממילא  כו ' שבע"פ שבתורה בדיבור  העצמי הרצון 
ומפקד  מצוה להיות הרצון  של  החיצוניות גילוי נמשך 
ונמצא  בחיצוניות שלטון  מלך  דבר  להיות מאמרות בי'

סיבת שעיקר  המלוכה שגם של  לרצון  הרצון  המשכת
העצמי  הרצון  בהמשכת תלוי' מאמרות די' בחיצוניות
כנ "ל  מקום של  רצונו  עושין  ענין  וזהו  דוקא. שבתו "מ 
להיות  עולם של  בבנינו  עוסקי' שהתנאי' שא' והיינו 
ולכך  וד "ל . כו ' ימלוכו  מלכים בי וז "ש כו ' עם על  מלך 
בחי' עצמו  הרצון  המשכ ' בבחי' אומנתו  שתורתו  מי
בדיבור  גלוי בבחי' לבא צריך  הוא האמיתי ומ "ה אי"ן 
להיות  כדי מלכתא שנק' ואגדות בהלכו ' בתשבע"פ
המלוכה  של  לרצון  רצון  להתעוררו ' פנימי מקור 
זה  לומר  הרצון  בגילוי יגזור  כאשר  והוא כו ' דלעילא

של  גרונו  מתוך  מדברת שכינ ' שהיתה וזהו  כו ' כשר 
מלכי  מאן  אמרו  ולכך  כו ' המשנה אני כמו  כו ' משה
כמו  כו ' שלטון  מלך  דבר  כמ "ש דוקא דתשבע"פ רבנן 
משום  כו ' השליט  מלפני שיצא כשגגה שאמר 
וכמ "ש  כו ' טפל  הדיבו ' אבל  כו ' מלכתא דמתניתין 

וד "ל : כו ' בפיך  דברי ואשים
Â‰ÊÂ שעיקר להיות לאמר . ההוא בעת ה' אל  ואתחנן 

ג' מבחי' נמשך  שיהיה היה משה בקשת
ע"ת  שנק' דאצי' במל ' דע"י בינה חכמה כתר  ראשונות
תמיד  מקבל  שתשבע"פ תשב"כ  הוא (והוי"ו  ההו "א
אמר  מנלן  כמו  קיום לתשבע"פ אין  לאו  ואם הימנו 
לה  קרינן  מל ' דתשבע"פ מל ' כתר  ובחי' כו ') קרא
דנעוץ  משום ממש כ "ע בחי' איהו  כו ' מלכתא מתניתין 
בא  הוא העצמי רצון  גילוי עיקר  כי בסופן  תחלתן 
דרגין  דכל  סופא המל ' בחי' שהוא דוקא בפה בדבור 
ע"י  כמו  מ "ן  העלאת בחי' ע"י להיות א"א זה כל  והנה
ביטול  רק הוא דתפלה דמס"נ  משום וכה"ג התפל '
הפשוט  הרצון  עצמו ' לבחי' מגיע שאינו  בפ"מ  הרצון 
האמיתי  ביטול  בחי' ע"י רק כו ' רצון  מבחי' שלמעל '
בא  הוא אומנתו  תורתו  שנק' הנ "ל  בעצם מ "ה דבחי'
לבחי' שמגיעי' תו "מ  ע"י והיינו  ומעצמו  מאליו  ונמשך 
ואתחנן  וזהו  כו '. ממילא נמשך  שיהיה הרצון  עצמות
שלא  החן  מצד  או  יתירה וחנינה חנם מתנת בחי' ה' אל 
ע"י  שלא תו "מ  ע"י דהיינו  כו ' מ "ן  העלאת טעם ע"י
בחי' ההו "א ובע"ת הויה משם נמשך  יהיה מ "ן  העלאת
דוקא  דתושבע"פ אמירה בחי' ע"י לאמר  והיינו  המל '
הנ "ל  מטעם אומנתו  תורתו  לבחי' כלי בחי' דוקא שזהו 

וד "ל :
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רנב   

עד  כו ' מושקעי' והיו  עליונה במעלה ישראל  היו  לא
שבבחי' מחמת מ "מ  כנ "ל , לאמר  המקטרג יכול  שהי'
התחתוני' מעשה כלל  מקום תופס אינו  הגדול  שמו 
פשעיך  ורבו  בו  תפעול  מה חטאת אם שעז "נ  וצדקתם
יקח  מידך  מה או  לו  תתן  מה צדקת אם לו , תעשה מה
שגם  כפי"ן  בשני כאורה וכחשכה ו "ז ), ל "ה (באיוב
מצרי' גאולת נמשך  משם לכן  לחושך , שוה האורה

טענת  לפי כדאי אינם כי הגם ממצרי', ישראל  שיגאלו 
כו ', והללו  הללו  הי' טענתם דקדוק אך  המקטרג,
זה  מטעם הרי חטאו  אלו  שגם מאחר  לקטרג דקדקו 
דכחשיכה  אוא"ס מצד  כ "א הגאולה, נמשך  להיות א"א
זה  כי והגם ג"כ , המצרי' את יציל  לא ומדוע כאורה
זה, שייך  בכורות מכות על  גם מ "מ  קרי"ס בעת הי'

אחר . ולא הוא אני אמרו  ולזה
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פירוש  שיש נ "ע, הרבי מבאר שלפנינו המוסגר במאמר
עשה", חפץ אשר כל  בשמים  "ואלוקינו  לפסוק נוסף
העולמות שבין  בחילוק  עוסק  אינו  הפסוק שלפיו 
ה' בעבודת  השונים בסוגים אלא  לתחתונים  העליונים 

עצמו: הזה העולם שבתוך 
)       

    הפליאה  
יתכן כיצד  אלוקיכלומר, גילוי  

 
     (מוסב 

 בבחינת רוחנית ה' עבודת ידי על  כלומר,
פשוט  - וכו ' יראה אהבה, לאלוקות, ביטול  - "שמים"

אלוקי, גילוי שממשיכים וברור   
ויעקב יצחק מוחלט אברהם, בביטול 

,לאלוקות     
         

   - גשמיים בדברים הנעשות מצוות
  ומתפלאים   

  
בין  מחלק  זה שבפסוק הפרטי  שהביאור כן , אם  נמצא
מעשיות, מצוות  של  לעבודה במהותה רוחנית עבודה 

 זה במוספסוק   
   סוג איזה על  לחלק מבלי

מדובר). עבודה 
  ,(שבכללות הביאור (לפי  הפסוק

 ,בגילוי מציאותו  נרגשת  
   ,הגשמי העשיה בעולם  

    שקיים קטן פרט שכל 
שבו . ה' רצון  מצד  רק הוא  בעולם   

      היא כתר שדרגת
האלוקי) הרצון  בחינת   

  ,הגשמיים בנבראים הרצון  התגלות 
    הרצון ניכר שבהם - השמים) צבא

בגילוי ,      ( סוג
קיים נשאר  שלהם שהסוג זה שמתחלפים, אף -

        שענין אלא
יותר, בהעלם  הוא בהם סוף האין   

  ,והכוכבים הירח השמש 
  ולא) ומתחלפים נפסדים  לא עצמם שהם 

קיים). נשאר  הסוג שרק התחתונים, בנבראים כמו 
  אומר שהפסוק  144מה   (סופר

את , השמים צבא    
   ,ומתבטלים נחלשים לא  שהם 

 - הוא  ברוך  הקדוש   
   

מעלה, צבא של  החשיבות את נ "ע הרבי  ביאר כאן עד 
ב "מין ", רק  ולא ב"איש" גם ומתבטל  נחלש שאינו
מתבטא במה מבאר כעת למספר. ראוי הוא  זה שמצד 

במספר ". "מוציא של  העניין  בפועל 
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כו.144. מ , ישעיהו



רנג    


         

   

L‡"1,ר ּנה ּגילה וכ ּלה, חתן  ו ׂשמחה ׂשׂשֹון  ּברא ¬∆ְְְִִִַָָָָָָָָָ
ורעּות" ׁשל ֹום ואחוה, אהבה וחדוה, .2ּדיצה ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָ

ּברא" "אׁשר  ּבר ּכת והּנה ׂשמחה. עניני עׂשר  ּכאן  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָוח ׁשיב
עּמּוד  קסט  ב חלק ּבּזהר  ואיתא הּׁשביעית, ּברכה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהיא
מקיים  איהּו הּׁשביעית) הּברכה (ּפר ּוׁש, "ׁשביעאה ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָב,
ּכללא  ו ּדאי ּכּלא, מתּברכאן  ׁשביעאה ּומהאי ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹֹּכּלא,
ּכליל  ּדא ועל  ותּתא, עּלא ּכליל  ּדדא ּבגין  אמירן  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּדעׂשר 
חתן  ו ׂשמחה, ׂשׂשֹון  ּדחדוה, זיני עׂשר  ז ֹו) (ּבברכה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבהאי
ז ּכאין  ּדכ ּלא. ׁשלימ ּו ּכּלה למיהוי ורעּות כ ּו' ּגילה ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹוכ ּלה
עלייהּו ּדלעּלא, ּכגוונא לתּתא זכ ּו ּדאּנּון  יׂשראל  ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאּנּון 

ּׁשאֹומר 3אּכתיב  ּומה ּבארץ". אחד  ּגֹוי יׂשראל  ּכעּמ ּומי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
מאמר ֹות  העׂשר  הּכֹולל  הּוא אמירן " ּדעׂשר  ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ"ּכללא
עּלא  ּכליל  ּדדא "ּבגין  ׁשאמר  וזהּו הּדּבר ֹות, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָועׂשרת
מאמר ֹות), עׂשרה (ּפר ּוׁש ותּתא" הּדּבר ֹות) עׂשרת ְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָ(ּפר ּוׁש
ּבהאי  ּכליל  לזאת אמירן , ּדעׂשר  ּכללא ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹולהיֹות
ספירה  ּבכל  הּׂשמחה ענין  ׁשהּוא ּדחדוה, זיני ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעׂשר 

צרי אמנם ּבפרט . ׂשׂשֹון 4להבין ּוספירה הקּדים ל ּמה , ְְְְְִִִִִִָָָָָָָָָ
הּׂשמחה  ּכלל ּות ׁשהרי וכ ּלה, לחתן  קדם ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹו ׂשמחה
הענין  עּקר  ּדזהּו וכ ּלה, החתן  ּבׁשביל  היא הּלז ֹו ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָהּגד ֹולה
את  ל ׂשּמח  אנ ׁשים הר ּבה ׁשּמתקּבצים ז ֹו מצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשל 
מצות  ּבזה ׁשּיׁש זה ּדלבד  והינ ּו ּדוקא, וכ ּלה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהחתן 
ּד"אז  צּדיקים, וכ ּנּוס רעים אהבת ׁשהיא יׂשראל  ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָאהבת
ו ּיּכתב  ו ּיׁשמע ה' ו ּיקׁשב רעהּו, אל  איׁש ה' יראי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנד ּבר ּו

ׁשמ ֹו" ּולח ׁשבי ה' ליראי לפניו  ז ּכר ֹון  ּכּנּוס 5ספר  ּדבעת , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָֹ
את  איׁש ּולעֹורר  להתעֹורר  וההתעֹורר ּות הּדּבּור  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַׁשהּוא
ּבעת  הּנה הּמצות, וקּיּום הּתֹורה ח ּזּוק ּבדברי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָֹרעהּו
איז  יעמאלט  ו ּיׁשמע", ה' "ו ּיקׁשב אז  הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָההתעֹורר ּות

יעדערין  אין  אּון  אייּבער ׁשטין , ּדעם ּדערהערט  ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַיעדערער 
הערט  ּדער  אייּבער ׁשטער  ּדער  ספר ב ווערט  "ו ּיּכתב , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָ

ּכמ ֹו ׁשּביׂשראל , הּפנימ ּיּות הם ּפניו  לפניו ", ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָז ּכר ֹון 
הּפנימ ּיּות 6ׁשּכתּוב  ׁשהם ּביׂשראל ", לפנים "וזאת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

וח ֹוׁשבי  ה' יראי הרי הּׂשמחה ּבעת הּנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָׁשּביׂשראל ,
וזהּו ׁשּבהם, הּפנימ ּיּות ּבחינת ּבהם מתּגּלה ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָׁשמ ֹו
הּמתּגּלה, ׁשּבהם ׁשהּפנימ ּיּות לפניו ", ז ּכר ֹון  ספר  ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ"ו ּיּכתב
הּפנימ ּיּות, ׁשל  הּזּכר ֹון  והּוא ּבפעל , ּבעבֹודה נ ּכר  ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָֹר ּׁשּומ ֹו

ּכתיב  –7ּדהּנה יׂשראל  ּבני ּדכל  צּדיקים", ּכּלם ועּמ" ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָֻ
מצוה, לסעּודת יחד  ּבהתקּבצם – ּפׁשּוטים אנ ׁשים ְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָאפּלּו
יח ּדו  ּכּלם ּׁשּמתקּבצים מה הּזה ּדהּפעל  מ ּלבד  ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֻהּנה
ענין  הּוא עצמ ֹו זה הּנה הּדעת ּובקר ּוב ואחוה ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָּבאהבה

"ּכמ ֹו לרע "ואהבּת מצות ּבזה ׁשּמקיימים ,8ּגד ֹול  ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָ
ד ) הלכה ט  ּפרק נדרים (יר ּוׁשלמי ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּדאמר ּו

ּכתיב  ּדבּתֹורה ּבּתֹורה", ּגד ֹול  ּכלל  ּדרכי 9"זהּו "ּדרכיה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשל ֹום" נתיבֹותיה וכל  מעניני נעם ּבּתֹורה יׁש ּדהר ּבה , ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ

ּכמ ֹו ט ֹובֹות ּובהנהגֹות לחבר ֹו אדם ּבין  הּדעת ְְְֲֵֵֵַַַַַָָָקר ּוב
לפנים 10ׁשּכתּוב  ׁשהּוא כ ּו', והּטֹוב" הּיׁשר  "ועׂשית ְְְִִִֶֶַַָָָָָ

יח ּדו  מתקּבצים ּכאׁשר  זאת, לבד  הּנה הּדין , ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָֹמ ּׁשּורת
ּכמ ֹו ׁשמים יראת ּבעניני ט ֹובה ּבהתעֹורר ּות ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַָָמתעֹוררים
ואּגדה  הלכה ּבׁשעּורי ּבר ּבים, ל ּתֹורה עּתים ְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָקביעת
ּתפּוצֹות  ּבכל  ּכּנהּוג ותׁשּבח ֹות, ׁשיר ֹות אמירת ְְְְְֲִִִִֵַַָָָו ׁשעּורי
ּומדר ׁשֹות  ּכנסּיֹות לבּתי ּבהׁשּכמה ּבאים אׁשר  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיׂשראל 
ּבמאד  ׂשכרם ּגד ֹול  אׁשר  ותׁשּבח ֹות, ּבׁשיר ֹות ְְְְְְְֲִִִִֶָָָָֹועֹוסקים

קר ּתא  נט ֹורי הׁשּפעה 11ג והם רב נמ ׁש זה ׁשּבזכ ּות , ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ועֹוסקים  ּתֹורה ּבעלי ּבקּבּוץ ּובפרט  ּכּנֹודע, ְְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָּבפרנסה
ועּקרי. ּגד ֹול  ענין  הּוא התועד ּותם ועצם ּדגּוף ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָּבעבֹודה
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המאמרים *) ספר - חתונה" "דרושי  בקונטרס נדפס
86 ע' תרפ"ט  המאמרים ספר ואילך , 42 עמוד  א' חלק קונטרסים

ואילך .
אחד .1) המשך  הם הנהנה) כל  (ד "ה ושלאחריו זה מאמר

הצ"צ  לאדמו"ר ברא אשר ד "ה על  מיוסד  מההמשך  חלק
יא. ופרק ג  פרק לקמן ראה – (20 הערה (דלקמן מהר"ש ולאדמו"ר
תשל "ט  ברא אשר ד "ה ראה – בהמשך  המבוארים ענינים לכמה
תשמ "ח  הנ"ל  ד "ה סו). עמ ' כסלו המאמרים ספר - מנחם (תורת

.(584 עמ ' ח "א תשמ "ח  - התוועדויות - מנחם (תורת
נישואין.2) דברכות ז' ברכה נוסח 

כג .3) ז, ב, שמואל 
קפד ).4) ע' תרח "ץ (סה"מ  תרח "ץ ברא אשר ד "ה גם ראה
טז.5) ג , מלאכי 
ז.6) ד , רות
כא.7) ס, ישעי '
יח .8) יט , קדושים
יז.9) ג , משלי 

ובפרש"י .10) יח  ו, ואתחנן
ב.11) דאיכ "ר פתיחתא ה"ז. פ"א חגיגה ירושלמי  ראה

שזה א . מפני  מאמרות, עשרה  של הכלל ודאי  הכל,  מתברכי הזו  ומשביעית הכל, את מקיימת היא  השביעית הברכה 
הכלה  להיות ורעות, כו ' גילה  וכלה  חת ושמחה , ששו שמחה , מיני  עשרה  זו  בברכה   כלולי זה  ועל ,ותחתו עליו כולל

כתוב .  עליה שלמעלה , כדוגמא  למטה  זכו   שה ישראל  אשריה הכל, אחדב .שלימות ובכל ה ', את אחד  כל חש  אז
(בחוש ). מורגש  הוא  ברו הקדוש  העיר.ג.נהיה  שומרי 



רנד   

.ev˜ אׁשר" ּבבר ּכת הּזהר  ל ׁשֹון  יבאר  ּברא". "אׁשר  ƒְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָֹ
ׂשמחה, ׁשל  ל ׁשֹונ ֹות עׂשרה ּבּה ׁשּנז ּכר  ְְְֲִִֶֶָָָָָָָּברא"
ּומבאר  וכ ּלה, לחתן  ו ׂשמחה ׂשׂשֹון  הקּדים ל ּמה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָויקׁשה
ּדבר  הּוא מצוה לענין  אנ ׁשים ר ּבּוי ׁשל  הּכּנּוס ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָּדעצם

ל ּתֹורה. עּתים קביעּות ּבח ּזּוק ְְִִִִַָָּגד ֹול 
את ‡ÌÓב) ל ׂשּמח  הּוא ז ֹו מצוה ּבסעּודת העּקר  »¿»ְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּוכמאמר  וכ ּלה, לפני 12החתן  מר ּקדין  "ּכיצד  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָ
ּדהר ּקּוד  ויד ּוע מצוה, הּוא הר ּקּוד  ועצם ּדגּוף ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָהּכּלה",
ר ֹואים  ׁשאנ ּו ּוכמ ֹו ּביֹותר , ּגד ֹולה ׂשמחה מחמת ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָּבא
הּוא  אז  ּגד ֹולה ּבׂשמחה הּוא האדם ּדכאׁשר  ְְְְְֲִֶַָָָָָָָּבמ ּוח ׁש
הּכר ּות  ּתח ּלה ּדהּנה ּגד ֹולה, ּבהתּפעל ּות ּברגליו  ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָמר ּקד 

צהּבֹות  ּבפנים ּבפניו  הּוא אדם 13הּׂשמחה ּכל  ּומקּבל  , ְְְְְִִֵַַָָָָָָָֻ
ואחד , אחד  ּכל  ׁשל  ּבכבֹוד ֹו ּומהּדר  יפֹות, ּפנים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבסבר 

זייער 14והינ ּו איז  ער  ּבר ֹוממ ּות, אז  ׁשהּוא לפי ְְְְְִִֵֶֶֶַָ
איז  אּון  ּגד ֹולה ּבׂשמחה פריילע אּון  ְְְְְְְִִֵֶֶַָָאֹויפגעלייגט 

אֹויפגעהֹויּבן  ּגאוה ד זייער  ׁשל  ענין  אינ ֹו ז ֹו ור ֹוממ ּות , ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ
יׁשּות  פּון  אר ֹויס יעמאלט  ּגייט  ער  אּדר ּבא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָויׁשּות,

עס ה וגּסּות  אּון  ואחד , אחד  ּכל  עם ּגד ֹול  ּבקר ּוב והּוא , ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ
זיין  זאל  וואס ּדער  אט  פראן  ניט  יעמאלט  אים ּבא ְְִִִֶֶַָָָָָָאיז 
פיין  זייער  אּלע זיינען  יעמאלט , ּגלייכין , זיין  ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָנייט 

ואחד ,וּבעיניו  אחד  ּכל  ׁשל  מעלתֹו ר ֹואה הּוא ׁשאז  לפי , ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ
אחד  ּבכל  מ ֹוצא הּוא הרי לבבֹו ׂשמחת ּדמ ּפני ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָוהינ ּו
ואחד  אחד  ּדכל  ּכן  הּוא ּדהאמת ויתר ֹון , מעלה ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָואחד 
ּבמעלת  ּגם הינ ּו ּגד ֹולה, מעלה ּבעל  הּוא ְְְְֲֲִִֵַַַַַַַָָָמ ּיׂשראל 
ּדכל  הּנׁשמה מעלת ּדלבד  ּפר ּוׁש ׁשּלֹו, והּטבע ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָהּמּדֹות
"והּנפׁשֹות  ּוכמאמר  ּבכלל ּותן , הן  ׁשוין  ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָיׂשראל 

לכ ּלנה" אחד  אב ּכי ּוכתיב 15מתאימ ֹות אּתם 16, "ּבנים ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ
אֹומר  מ ּיׂשראל  אחד  וכל  אלקיכם", "נ ׁשמה 17להוי' ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹ

מ ׁשר ׁשים  הּנׁשמ ֹות ּדכל  והינ ּו היא", טהֹורה ּבי ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻׁשּנתּת
ּבפנימ ּיּות  יֹותר  ּולמעלה ּדאציל ּות חכמה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָּבבחינת
עצם  מ ּצד  ּגם הּנה הּוא, ּבר ּו סֹוף אין  אֹור  ְְִִִֵֵֶֶַַַָועצמ ּיּות
ּומ ּדֹות  מעל ֹות ּבהם יׁש יׂשראל  ּבני ׁשל  טבען  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמזיגת
יׁש סימנים "ׁשל ׁשה א) עז , (יבמ ֹות ּוכמאמר  ְְְֲִִֵַַָָָֹט ֹובֹות,
וגֹומלי  ּבּיׁשנים רחמנים, ר ׁש"י), (יׂשראל , ז ֹו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻּבאּמה

הם  ׁשֹונ ֹות סּבֹות מ ּפני ׁשּלפעמים אּלא ְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָחסדים",
א  ּבגל ּוי, נראים ואינם אּלא מתעּלמים ׁשאינם, לא בל  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

מי  זה הּנה ּובאמת ,ּכ ּכל  ּבגל ּוי נראים ואינם 18ׁשּיׁשנם ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָ
הּוא  ּבגל ּוי נראים אינם ׁשּביׂשראל  ט ֹובֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָׁשהּמּדֹות

ּדעם  נייט  זעהט  ער  הר ֹואה, ס ּבת ז ּולתֹו,ז מ ּפני מעלת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
מה  ׁשּבאדם  עצמ ֹו ּדהאהבת והינ ּו חסר ֹונ ֹו, מ ּפני ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָוהּוא
ּתמיד  ׁשח ֹוׁשב ּגֹורם זהּו עצמ ֹו ּבעיני ויקר  חביב ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּׁשהּוא

זי אין  ּתמיד  ליגט  ער  עצמ ֹו, ּבעניני ּגֹורם ח רק וזה , ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָ
לראֹות  אמ ּתי ּבהסּתּכל ּות ּבז ּולתֹו מסּתּכל  ׁשאינ ֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָמ ּמילא
ּבעניני  רק היא מעינ ֹו ׁשּכל  ּדמאחר  ּבֹו, הּנמצא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּטֹוב
אֹותֹו ר ֹואה והּוא לז ּולתֹו, ל ּבֹו מ ׂשים אינ ֹו הּנה ְְְִִִֵֵֵֶַָעצמ ֹו,
ּׁשהּוא  מה זה ּדהּנה זאת ועֹוד  חיצֹונית, ּבהׁשקפה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹרק
ח ׁשּוב  ּדבר  ּומציאּות ליׁש אֹותֹו עֹוׂשה עצמ ֹו ּבעיני ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָיקר 
הּזּולת  מציאּות הרי ּדבר  מציאּות וכל  עצמ ֹו, ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָּבעיני
אבל  הּזּולת, ׁשל  הּטֹוב ר ֹואה אינ ֹו זה ּומ ּׁשּום ל ֹו, ֲִֵֵֶֶֶַַַָסֹותר 
וגּסּותֹו, מ ּיׁשּותֹו ויֹוצא ּבר ֹוממ ּות ׁשהּוא הּׂשמחה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָּבעת
ּבכל  מ ֹוצא הּוא ואּדר ּבא ז ּולתֹו, מעלת ר ֹואה הּוא ְְְֲֵֶַַַַָָָָאז 
ּגד ֹול , ּבקר ּוב אֹותֹו ּומקרב ּגד ֹול ֹות מעל ֹות ואחד  ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָאחד 
ּגֹורם  הּׂשמחה התּפּׁשט ּות הּנה יֹותר  ּגד ֹולה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָּובׂשמחה
ּכי  עד  ּביֹותר  ׂשמחתֹו ּתגּדל  אׁשר  וכל  ּבידיו , ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּמט ּפח 
ּגדל  עצם על  הֹוראה ׁשּזהּו ּברגליו , ירקד  מאד  ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹּגדל 

ּביֹותר . ְְִֵַָהּׂשמחה
.ev˜ ור ֹואה יׁשּותֹו עֹוזב האדם הּׂשמחה ּדבעת יבאר  ƒְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אחד  ּכל  אׁשר  הּוא האמת ּכי אדם, ּכל  ֱֲֲִֶֶֶַַָָָָָָמעלת
אּלא  ט ֹובֹות, ּבמ ּדֹות ּגד ֹולה מעלה ל ֹו יׁש ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָמ ּיׂשראל 
ׁשל  ט ֹובה הּמזיגה מר ּגיׁש אינ ֹו הר ֹואה יׁשּות ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּלסּבת

ָז ּולתֹו.
וכ p‰Â‰ג) החתן  את ל ׂשּמח  הּוא הּמצוה ענין  ּלה עּקר  ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

והדר , ּפאר  מיני ּבכל  הּׂשמחה את ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָּולפאר 
הדס טּוכהא  ׁשל  ּבד  נ ֹוטל  ׁשהיה אילעי ּבר  יהּודה ּדר ּבי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

סבא  לן  מכ ּסיף קא אמר  זירא ור ' הּכּלה, לפני יּומר ּקד  ְְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָ
ראׁש קּלּות ונ ֹוהג חכמים ּתלמידי ּבכבֹוד  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָֹ(ׁשּמזלזל 
ּבין  ּדנ ּורא עּמּודא איפסיק נפׁשיּה נח  ּכי ר ׁש"י), ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָּבעצמ ֹו,

כ ּו' עלמא ל ּכּליּה ליּהיאּדידיּה אהנייּה זירא רב אמר  , ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻ
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(הקהל).  העול כל



רנה    

לסבא  ּביּהיב ׁשיטתיּה מר ּקד  ׁשהיה הדס ׁשל  ׁשֹוט  וכל 19, , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
לתֹורה  ז ֹוכה החתן  את ּכן 20המ ׂשּמח  אם עּקר 5, הרי ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

למימר  ליּה והוה וכ ּלה, החתן  את ל ׂשּמח  הּוא יג הּׂשמחה ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
העׂשרה  מז ּכיר  היה ּכ ואחר  וכ ּלה", חתן  ּברא ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָָָָָ"אׁשר 
מקּדים  ול ּמה ורעּות, כ ּו' ׂשמחה ׂשׂשֹון  ׁשל  ְְְְְִִִֵֶַָָָָָּדברים
ּכ ואחר  וכ ּלה, חתן  ּכ ואחר  ו ׂשמחה, ׂשׂשֹון  ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָּתח ּלה
ועֹוד  ׂשמחה. ׁשל  ענינים הּׁשמ ֹונה ׁשאר  מ ֹונה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָהּוא

אׁשר 21צרי" ּדבר ּכת הּברכה נסח  ועצם ּבגּוף להבין  ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ז "ל  ר ּבֹותינ ּו ּׁשאמר ּו מה יד ּוע ּדהּנה חתן ", כ ּו' 22ּברא ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

חתּנתֹו הּוא 23"ּביֹום ּבר ּו ׁשהּקד ֹוׁש ּתֹורה", מ ּתן  ז ֹו ְֲֶַַַָָָָֻ
חתן " ּברא "אׁשר  ל ֹומר  ׁשּי אי ּכן  ואם חתן , ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָנקרא

ּכתיב  ּדהּנה הּוא, הענין  א ּבריאה. לא 24ל ׁשֹון  "לפני ְְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ּבּספרים  ואיתא כ ּו', אֿל " יצירה 25נ ֹוצר  ל ׁשֹון  ׁשּי אי ְְְְִִִֵֵַַַָָָָ

הּוא. ּבר ּו הּקד ֹוׁש ׁשל  מ ּׁשמ ֹותיו  ׁשהּוא א–ל  ׁשם ְִֵֵֶֶַַָָָעל 
ו ׁשר ׁש הּמקֹור  הּוא א–ל  ׁשם ּדהּנה הּוא, הענין  ְְְִִֵֵֵֶַַָָָֹא

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו ּבעֹולמ ֹות, לנ ּו",26ׁשּמאיר  ו ּיאר  הוי' "א–ל  ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּדארץ 27ּוכתיב  ארץ", ו ּיקרא ּדּבר  הוי' אלקים "א–ל  ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּיהיה  ּובכדי עליֹון , ּדּבּור  ׁשהּוא מלכ ּות ּבחינת ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַהּוא
ׁשם  מ ּבחינת זהּו הּנה ּגּלּוי, ּבבחינת הינ ּו ּדּבּור , ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַּבבחינת

ּבחסד  א–ל  ּדׁשם מ ּצד 28אֿל , הּוא העֹולמ ֹות והתהּוּות ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָ
יּברא" אמר  "חסד  ּוכמאמר  החסד , ּוכתיב 29יד מ ּדת ,30 ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

החסד , מ ּבחינת הּוא וגּלּוי ּדיֹום חסּדֹו", ה' יצּוה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָ"יֹומם
ׁשני 31ּוכתיב  ּבזה ּדיׁש יּבנה", חסד  עֹולם אמר ּתי "ּכי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ

העֹולמ ֹות 32ּפר ּוׁשים  התהּוּות ׁשּיהיה ּדבכדי הראׁשֹון  , ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָ
על  הּוא העֹולמ ֹות ּדהתהּוּות והּׁשני החסד , ספירת ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָנבנה

ׁשּכתּוב  ּוכמ ֹו החסד , ספירת וחסדי33ידי רחמי "זכ ֹור  ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ
אל  ׁשּיכים וחסדים ּדרחמים הּמה", מעֹולם ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָּכי

ּדכתיב  וזהּו לעֹולם 34העֹולמ ֹות, ּכי ט ֹוב ּכי לה' "הֹוד ּו ְְְִִִִֶַָָָ
וחפץ  ּבעצם ט ֹוב ׁשהּוא ט ֹוב, ּכי לה' ּדהֹוד ּו ְְְְִֵֶֶֶַַָחסּדֹו",

ח ּיים  עץ (ּתח ּלת ּוכמאמר  הּוא, ּברצֹונ ֹו35חסד  "ּכׁשעלה ( ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּדכל  לבר ּואיו ", להטיב ּכדי העֹולם את לברא  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹיתּבר
להטיב  רק הּוא העֹולמ ֹות והתהּוּות ּבריאת ְְְְְִִִִֵַַַַָָענין 
אׁשר  מי יׁש ּכאׁשר  ּדוקא הּוא הּטֹוב ּופעּלת ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֻלבר ּואיו ,
ּדעצם  היֹות ועם והרחמים, החסד  מ ּדת יתּפּׁשט  ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָעליו 
מי  על  אין  ּכאׁשר  ּגם להיֹות יכ ֹול  הרי ּדחסד  ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמּדה
הרי  ּבהאדם למ ּטה מ ׁשל   ּדר על  ּוכמ ֹו הּמּדה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיתּפּׁשט 
הּמּדה  עצם ּבֹו יׁש הרי ּבעצם, וחסד  ט ֹוב איׁש ׁשהּוא ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָמי
עּמֹו, ויתח ּסד  עליו  ׁשּירחם מי אין  ּכאׁשר  ּגם חסד  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשל 
הּזּולת  ּבלי להיֹות יכ ֹולה הּמּדה התעֹורר ּות אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָוכן 

החסד  .36מקּבל  ְֵֶֶַַ
.ev˜ ז "ל ר ּבֹותינ ּו והּנה החתן . את ל ׂשּמח  ּומצוה ƒְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אי ויקׁשה הּוא, ּבר ּו הּקד ֹוׁש הּוא החתן  ְְְִֵֶֶַָָָָָאמר ּו
ּכי  ויבאר  אֿל , ּבׁשם יצירה ל ׁשֹון  ּכן  ּבריאה, ל ׁשֹון  ְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָׁשּי
ּברצֹונ ֹו ׁשעלה לעֹולמ ֹות הח ּיּות מקֹור  הּוא אֿל  ְְִֵֵֶַַָָָָׁשם
ׁשּיתּפּׁשט . מי על  ּכׁשּיׁש הּוא וחסד  לבר ּואיו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָלהטיב

ל ּדבר p‰Â‰ד ) אבינ ּוטומהא 36ראיה ּבאברהם ּדמצינ ּו ¿ƒ≈ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָ
והחסד  הּטֹוב איׁש ׁשהיה הּׁשל ֹום ְִֶֶֶַַַָָָָָעליו 

ּבּספרים  וכדאיתא עליו 37ּבעצם, אבינ ּו ּדאברהם ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָ
נדיב  ׁשהיה ונפׁשֹו, ּגּופֹו ּבממ ֹונ ֹו נדיב היה ְְְִִֶַַָָָָָָָָהּׁשל ֹום

לערבּיים  אפּלּו ל ּכל  ּומ ׁשקה מאכיל  והיה ,38ּבממ ֹונ ֹו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹ
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כאן. כמ ''ש הועתק הקודמת) שבהערה סה''מ  (ראה בדא''ח  בכ ''מ 
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ועוד . פא. ע' ח ''א
וראה 37) ב. צ, וירא באוה''ת הובא יז. שער צדיקים ארחות
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וכו '.יב . לזק שיטתו  לו  ברא ").יג.הועילה  "אשר (בברכת לומר לו  העול .יד .והיה  את לברוא  שיש  אמרה  החסד  מדת
מזה .טו .



רנו   

ׁשּכתּוב  ר ׁש"י 39ּוכמ ֹו ּופר ׁש ׁשבע", ּבבאר  אׁשל  :40"ו ּיּטע ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
ּפר ֹות  מ ּמּנּו להביא ּפר ּדס אמר  חד  ּוׁשמ ּואל , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָרב
ּכל  ּובֹו ואכסניא ּפּונדק אמר  וחד  ּבּסעּודה, ְְְְְְְִַַַַַָָָָָָלאֹורחים
ּדהּנה  ּביֹותר , הּנדיבּות על  מ ֹורה זה ּדדבר  ּפר ֹות, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמיני

ע  הּוא ול ׁשּתֹות לאכל  להם ּׁשּנתן  מה וט ּוב זה החסד , נין  ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
ּבּמדר ׁש ּכדאיתא ויין  ּבבׂשר  ענין 41הּמאכלים הּוא , ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָ

זה  ּכל  אמנם רב, ּוביֹותר  מר ּבה הׁשּפעה ׁשהּוא ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָֻנדיבּות,
עּדּון  ׁשל  מאכל  הם ּפר ֹות אבל  סעּודה, מעניני ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָהם
נדיבּות  על  מ ֹורה וזה ּכלל , סעּודה מעניני ׁשאינם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָותענ ּוג
עליו  אבינ ּו ּדאברהם הּנדיבּות מ ּדת ּומר ּבה ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻּביֹותר .
ּכל ֹומר  ּפּונדק, אֹו ּפר ּדס אׁשל , ׁשּנטע ּבזה ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשל ֹום
ׁשל  ּדבר  זה ּדאין  הינ ּו הּמכרחי, ּדבר  ּכמ ֹו זה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשעׂשה
ּדזהּו מ ּמׁש, הכרחי ּדבר  ּכמ ֹו ׁשּזהּו אם ּכי ותענ ּוג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָעּדּון 
הּתֹורה  ּפי על  חסד  ׁשהּוא ּדאברהם חסד  ּבין  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָההפר ׁש
ּדהּנה  אדם, ּבני ּדמ ּדֹות חסד  ׁשהּוא ּדיׁשמעאל  ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָלחסד 
עם  להתח ּסד  והחסד  הּטּוב מ ּדת ּבֹו יׁש ּבטבעֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהאדם
הּבעלי  מ ּמין  המד ּבר  מין  ּכלל ּות יבּדל  ּבזה אׁשר  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻז ּולתֹו,
ולא  לעצמם רק הּוא ענינם ּכל  הרי ח ּיים ּדהּבעלי ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֹח ּיים,
ּומין  קט ּנים), ּבהיֹותם (רק לולד ֹותיהם אפּלּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָלז ּולתם
עם  ּגם מטיב הּוא ׁשּבטבעֹו ּבזה נבּדל  הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָהמד ּבר 
רק  הּוא אמנם ׁשּלֹו, הּטבע עצם מ ּצד  והּוא ְְִֶֶֶֶַַַַָָָז ּולתֹו,
מהּמֹותר ֹות  הּנה לעצמ ֹו ל ֹו הּמכרח  ּכל  ל ֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻּדלאחר 
ּבמ ּדֹות  אפנים ּכּמה יׁש ּובזה לז ּולתֹו, ּגם נ ֹותן  הּוא ְְֳִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּלֹו
החסד  ׁשהּוא הּתֹורה ּפי ׁשעל  החסד  אבל  אדם, ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבני

ׁשּכתּוב  ּכמ ֹו לגמרי, אחר  ּבאפן  הּוא "מ ׁשּפט 42ּדאברהם ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּפי  על  הּוא ׁשהּצדקה עׂשית", אּתה ּביעקב ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָֹּוצדקה
לעצמ ֹו, מ ּגיע ּכּמה עצמ ֹו את ׁשּׁשֹופט  והינ ּו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָמ ׁשּפט ,
הּתֹורה  ּבמ ׁשּפט  זה וגם לצדקה, נ ֹותן  הּוא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָוהּׁשאר 

זה  ּדאין  והינ ּו מצוה, ׁשּזהּו מ ּפני יהיה הּצדקה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּדנתינת
צּוּוי  ׁשהּוא לפי אם ּכי וחסדן , ט ֹובה ּבעל  ׁשהּוא ְְְְִִִִִֶֶַַַָָלפי
ענין  ּדגם אברהם, ׁשל  הּנדיבּות ענין  וזהּו . יתּבר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָהּׁשם
זה  לבד  הּנה ותענ ּוג, עּדּון  ענין  ׁשהּוא ּבּסעּודה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָהּפר ֹות

להכרחי  זה נתן ׁשח ׁשב זאת עֹוד  הּנה ז ּולתֹו), (ּבׁשביל  ּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
זה  ּדכל  והגם כ ּו', "ו ּיּטע" ׁשּכתּוב ּכמ ֹו זה על  ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָיגיעתֹו
 יתּבר אלקּותֹו לפרסם אלקית ּכּונה ּבׁשביל  ְְְְֱֱִִִִֵֵַַָָָָָֹֹהיה
עֹולם", א–ל  ה' ּבׁשם ׁשם "ו ּיקרא ּכדכתיב ְְְְִִִֵֵַָָָָָּבעֹולם,

ר ׁש"י  ׁשל 43ּופר ׁש ׁשמ ֹו נקרא אׁשל  אֹותֹו ידי "על  : ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשאֹוכלים  לאחר  העֹולם, לכל  אלק"ּה הּוא ּבר ּו ְְְֱִֶַַַַָָָָָֹהּקד ֹוׁש
סבּורים  מ ּׁשּלֹו, ׁשאכל ּתם למי ּברכ ּו להם אמר  ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָו ׁשֹותים
העֹולם  והיה ׁשאמר  מי מ ּׁשל  אכל ּתם, ׁשּמּׁשלי ְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּתם

ּכן 44אכל ּתם" אם ּבעֹולם,  יתּבר אלקּותֹו ּפרסם ּובזה , ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הּנה  אלקית, ּכּונה ּבׁשביל  היה הּטֹוב הׁשּפעת ְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹהרי
עבֹודה  עצמ ּה היא ּדקד ּׁשה ּדחסד  ּכן , הּוא ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָֻהאמת
עם  חסד  ועֹוׂשים צדקה ּׁשּנֹותנים ּדמה והינ ּו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָֹאלקית,
צּוּוי  ׁשהּוא לפי אם ּכי הּטֹוב מ ּדת מ ּפני רק אינ ֹו ְְִִִִִִֵֵֶַַַָז ּולתֹו
וחסד  ט ֹוב לעׂשֹות וצּונ ּו ּבמצֹותיו  קּדׁשנ ּו אׁשר  ְְְְֲֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָהוי',
ּבדרכיו  הֹולכים אנ ּו זה ידי על  אׁשר  ט ֹובֹות, ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָּבמ ּדֹות

ּוכמאמר  , ּתהא 45יתּבר אּתה אף ורח ּום ח ּנּון  הּוא "מה ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָ
ּגד ֹולה. נדיבּות זה והרי וח ּנּון ", ְְְֲִֵֶַַַָרח ּום

.ev˜,ּבממ ֹונ ֹו נדיב היה הּׁשל ֹום עליו  אבינ ּו אברהם ƒְְִִַַָָָָָָָָָָ
ּדבעלי  ּבטבעֹו, רחמני הּוא האנ ֹוׁשי ּדמין  ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָויבאר 
ּפי  על  הּצדקה מעלת ויבאר  לעצמם, רק הם ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָָָח ּיים
לעצמ ֹו, ׁשּלֹוקח  מ ּכמ ֹו יֹותר  לז ּולתֹו ּׁשּנֹותן  מה ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹורה
אלקּותֹו לפרסם העבֹודה ּבׁשביל  היה ּדאברהם ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹוחסד 

ּבעֹולם.  ְִֵָָָיתּבר
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לג .39) כא, וירא
ו.40) פנ"ד , ב"ר א. י , סוטה גם וראה עה"פ.
ד .41) פמ "ט , ב"ר
שם 42) תו"ח  ב. סג , בשלח  תו"א בכ "ז וראה ד . צט , תהלים

כא  ע' תרנ"ה רא. ע' תרמ "ח  מו. ע' תרמ "ג  סה"מ  ואילך . א רמד ,
ספ"ג תר"ץ שובה ד "ה קלח . ע' פר"ת קצד . ע' תרע"ח  ואילך .
הזה  ביום כי  ד "ה ב). עז, ח "א קונטרסים סה"מ  תר"ץ. (סה"מ 

קונטרסים (סה"מ  תש"א אידיש יכפר סה"מ  ואילך ). ב תמח , ח "ב

מהורש''ב  אדמו''ר ֿ קודש אגרות .53 ע' תש"ב סה"מ  .208 ע'
ח ''י מהוריי ''צ אדמו''ר ֿ קודש אגרות רסא. ע' שם קמד . ע' ח ''א

לה. ע'
ואילך .43) סע"א י , סוטה גם וראה עה"פ.
רש"י .44) עכ "ל 
פ"א 45) דעות הל ' רמב"ם ב . קלג , שבת כב. יא, עקב ספרי 

ס"ג . סקנ"ו או"ח  אדה"ז שו"ע ה"ו.
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כד.17) לג , ח.18)יחזקאל ע, רבה בראשית

•
 

תרצ "ז  כסלו כ"ג  ב"ה,

אטוואצק 

מוהר"ר  אי"א וו"ח הנכבד הרב ידידנו

ברוק  שי' שאול

וברכה! שלום 

השי"ת  שי', זאב משה ר' אודות על מכתבו על במענה

פרנסתו. לו ויזמין רפואה לו וישלח וירחם  יחוס

שיקבל  שי') צבי' בן מענדיל (למ' יעזרהו השי"ת

ת"ו. לאה"ק לנסוע ויוכל הוויזע

שי') וילדם  תחי' זוג ' שי' יעקב (לר' יעזרם  השי"ת

נסיעתם ותהי' ת"ו לאה"ק היציאה רשיון בקרוב לקבל

בגו"ר. טוב בסדר ויסתדרו בגו"ר כשורה בנקל

מזכיר  שליט"א, אדמו"ר כ"ק בשם 

פייגין  יחזקאל

נ.ב.

הנ"ל, שי' זאב משה ר' הוא מי להודיע בבקשה

בהוה. ומצבו ומהותו
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ואפילו את"ל שחלק מימי חנוכה - בבתי ספר הנ"ל ימי חופש הם, כי כאן אין ידועים הסדרים 

בבתי ספר באה"ק ת"ו בימים הללו, בודאי שלפניהם מדברים ע"ד עניני חנוכה.

ומהנכון שתיכף בהתקבל המכתב יתייעצו בכל הנ"ל בכדי שתהיינה ההכנות בעוד מועד ובאופן 

מתוכנן.

ויהי רצון שיהי' כל הנ"ל בהצלחה מופלגה ויבשרו טוב ובמפורט.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש מתוך שמחה וטוב לבב.

המשך מעמוד רנפ
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ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא (כח, «ƒ¿««»

ı‡‰ BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ( רש "י) ¿¿ƒ»∆»¿»»»∆

וי ׁש ּב"וּיפ ּגע ". הּפרּוׁשים ׁשני  ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹי ׁש

מבאר  הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפ ּלת ּדהּנה ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹלֹומר,

ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה ק ׁשּורה ׁשהיא מ ּפני  ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבחסידּות,

ּומ ּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא האדם, עב ֹודת ידי  על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנמ ׁשכת

ּביחס  ׁשּכן "וּיפ ּגע ", ּבתבת ּדוקא זֹו ּתפ ּלה נרמזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָולכן

קפיצת  ואף  ּבכּונה'. 'לא ּכאּלּו היא ההמ ׁשכה האדם ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָֹלעב ֹודת

ידי על ולא הרגיל הּסדר לפי  לא מלמעלה, ּבאה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהארץ 

האדם. ֲַָָָעב ֹודת
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‡z ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÏÁÂ ˙Bk ‰‡Ï ÈÈÚÂ( יז (כט, ¿≈≈≈»«¿»≈»¿»¿«…«

‰‡Ïּבעלי לעב ֹודת ׁשּיכת מ ּבכי , רּכֹות עיניה ׁשהי ּו - ≈»ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

.ּכ על ּתׁשּובה וע ׂשּו י ֹוסף  ּבמכירת חטאּו ּובניה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּתׁשּובה;

ÏÁ לעב ֹודת ׁשּיכת ּופגם, מ ּום ללא ּתאר, יפת ׁשהיתה - »≈ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

לא  ּובנימין) (י ֹוסף  ּובניה הּמצ ֹות; ּבק ּיּום ׁשלמ ּות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּצּדיקים,

ּכי ליעקב , מיעדת ׁשרחל אֹומרים הּברּיֹות הי ּו לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹחטאּו.

מיעדת  ולאה הּצּדיקים; עב ֹודת אהלים, י ֹוׁשב  ּתם אי ׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּוא

למ ּוטב . להחזירֹו ּבכח ּה ּכי  ְְְְֲִִֵַָָָֹלע ׂשו,
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˙„lÓ „ÓÚzÂ(לה (כט, ««¬…ƒ∆∆
מיהּודה  ׁשבט  יס ּור "לא נאמר ּבֹו ּביהּודה, נאמר זה ֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפס ּוק 

על  ׁשרֹומז לֹומר, וי ׁש הּמׁשיח ). מל) ׁשילה" יבא ּכי  עד . .ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

"ּכל  ּדהּנה ּגלּות. אחריה ׁשאין והּׁשלמה, האמ ּתית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּגאּלה



רס          
זכר". לׁשֹון ּדלעתיד מ ּׁשירה ח ּוץ  נקבה, לׁשֹון ְְְְִִִִִֵַָָָָָהּׁשירֹות

לּה י ׁש "ׁשהּנקבה ÈÏ„‰ּכלֹומר: Úˆ נמ ׁשל ׁשהּגלּות (ּכּידּוע  ְְֵֵֶַַָָ««≈»ְִֶַַַָָָ

ּבׁשם  נקראים הּמׁשיח  ימ ֹות חבלי  וכן ללידה. והּגאּלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻלע ּבּור

מ ּלעתיד  ח ּוץ  צער; אחריהם י ׁש הּנּסים ּכל אף  לידה), ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָחבלי 

ּכזכרים . . צער אחריה Ì„ÈÏBÈׁשאין ‡Ï", קטז פסחים (תוספות ְֲִִֵֶֶַַַָָ…ƒ≈

ב).
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ÔeÏeÊ BÓL ˙‡ ‡˜zÂ . . ÈLÈ‡ ÈÏaÊÈ ÌÚt‰(כ (ל, «««ƒ¿¿≈ƒƒƒ«ƒ¿»∆¿¿
ÈnÚ ‡l‡ B˙Èc wÚ ‡‰z ‡Ï( רש "י) …¿≈ƒ«ƒ»∆»ƒƒ

'ּדירה  לֹו ׁשּיהיה נתאּוה הּקּב"ה לב ֹוראן. ּדֹומים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָצ ּדיקים

ּבק ׁשר  נק ּבע  אבינּו יעקב  ׁשל ּדירתֹו ע ּקר ואף  ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּבתח ּתֹונים';

י ּׂששכר, ללידת ּבק ׁשר (לא ּבמסחר ׁשעסק  זב ּולּון, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹללידת

לֹו ל'דירה' והפיכתֹו הע ֹולם זּכּו קרי : ּבּתֹורה), ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשעסק 

.ְִֵָיתּבר
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„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ıÙiÂ( מג (לא, «ƒ¿…»ƒ¿…¿…
"ּופרצ ּת הּקּב"ה ּבּׂשרֹו לחרן יעקב  ׁשל הליכתֹו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹּבתח ּלת

לֹו נאמרה מה לׁשם ולכאֹורה, ונגּבה". וצפ ֹונה וקדמה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָי ּמה

ּבכל   ּוׁשמרּתי ע ּמ אנכי  "והּנה ּבהבטחה ּדי  ולא זֹו, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹּבׂשֹורה

ׁשהּקּב"ה  לֹומר, וי ׁש זֹו. מהליכה יירא ׁשּלא ּכדי  "ּתל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

הּמדידה  את 'לפרץ ' ּכדי  לחרן י ֹורד ׁשהּוא לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהֹודיע 

ּבית  את ׁשם ּולהקים מק ֹום' ׁשל אף  'חרֹון ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוההגּבלה

"מ ּטתֹו ׁשל ּבאפן נהיה ÓÏL‰י ׂשראל, זֹו עב ֹודתֹו ידי  ועל ." ְְִִֵֶֶָָֹ¿≈»ְְְֲִֵַָָ

" האי ׁש".ıÙiÂאצלֹו ְֶ«ƒ¿…ִָ
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‰ÏÈla Á˜Â Á ÈÏÎ‡ ÌBia(מ (לא, «¬»«ƒ…∆¿∆«««¿»
מנע  ׁשהּצער ּכ על אּלא עצמ ֹו, צער על לא הק ּפיד ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹיעקב 

רז"ל  ּוכמאמר 'מרּכבה'. ּבתֹור העב ֹודה ׁשלמ ּות ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָמ ּמּנּו

(ּובפרט  הּמרּכבה" הן הן ּומבאר ÈÁa"האב ֹות ׁשּבאב ֹות), ְְִֵֵֶַָָָָָ¿ƒְֶָָָֹ

הּתניא ע ֹולם (פכ"ג )ּבספר מעניני  ּומב ּדלים "קדֹוׁשים ׁשהי ּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

. . Ì‰ÈÓÈהּזה Ïk.(ּבחרן לבן, ּבבית יעקב  ּבהי ֹות (ּגם " ֶַ»¿≈∆ְְְֲִֵַַָָָָֹ

ּגּוף  נזקי  הלכֹות הּזקן אדמ ֹו"ר 'ערּו מ 'ׁשּולחן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ(ּולהעיר

אחרֹון ּבקנטרס  ד' סעיף  -(ב)ונפ ׁש ּגּופ ֹו לצער ּׁשאֹוסר מה : ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַֻ

וקרח ). חרב  ׁשאכלֹו אבינּו, מ ּיעקב  ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹצרי ֿע ּיּוןּֿגדֹול
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ı‡Ï B˙BeÏÏ ,B˙‡˜Ï e‡a Ï‡NÈ ı‡ ÏL ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿»¿«»»∆
ב) לב, י ֹוצאים (רׁש"י  אינם י ׂשראל ארץ  מלאכי  הרי  לׁשאל, י ׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹומר, וי ׁש ּפרׁשתנּו. ּבתח ּלת רׁש"י  ׁשּכתב  ּכפי  לארץ , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלח ּוץ 

ׁשם מלאכיÈˆ‡ּדהּנה יצאּו לא ולכן י ׂשראל, מארץ  יעקב  ְִֵָ»»ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

מארץ  י ֹוצאים אינם אּלּו מלאכים ּכי  ללּוֹותֹו, י ׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָארץ 

ּכאן אבל הּיציאה ÊÁי ׂשראל. ולכן י ׂשראל, לארץ  יעקב  ְֲִֵָָָ»«ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לארץ , לח ּוץ  יציאה ּבגדר אינּה לארץ  ללּוֹותֹו י ׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָמארץ 

לארץ . הּכניסה לצר היא הּיציאה מ ּטרת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכי 
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ׂשמחת  לאחר ׁשּמּיד - נׂשיאינּו רּבֹותינּו ׁשל ּפתגמם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָידּוע 

הל "ויעקב  ׁשל העב ֹודה מתח ּלה ּבראׁשית וׁשּבת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה

ּכל  ׁשל ׁשּלֹו, העב ֹודה ּולסדר לדר הֹול יהּודי  - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלדרּכֹו"

ּכּלּה. ַָָָֻהּׁשנה

עס ּוקים  ּתׁשרי  חדׁש ּבמ ׁש ּפעמים: מס ּפר הס ּבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּוכבר

ּבעניני  ּבע ּקר ּובהכנֹות ˜„M‰י ׂשראל ׁשּבהם ּובמצ ֹות ּבחגים , ְְְְִִִֵֵָָָ¿À»ְְְֲִִֶֶַַָָ

רב  - ח ֹול ועניני  ח ֹול ימי  מ ּגיעים ּתׁשרי  חדׁש לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלהם.

הּפרנסה  ּבעסק  י ׂשראל רב  עס ּוקים ׁשּבהם ח ֹול ימי  הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּימים

ְֶַוכּדֹומה.

נרמז  ּכּלּה, הּׁשנה לעב ֹודת ּתׁשרי  מחדׁש זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמעבר

"לדרּכֹו" הּמּלה הדּגׁשת ּכאׁשר לדרּכֹו", הל ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָֹּב"ויעקב 

ׁשהּדר ּבכ נרמז אחד מ ּצד קצ ֹות. ׁשני  ׁשל מ ׁשמע ּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכֹוללת

ׁשּלאחר  הח ֹול ּבימי  ּכּלּה, הּׁשנה ּבמ ׁש הּיהּודי  הֹול ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּבּה

- "ּדרּכֹו" היא אּלא ּתׁשרי , חדׁש ׁשל ּכדר אינּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּתׁשרי ,

ׁשל הּדרÌ„‡‰ אכילה ּבפרנסה, עס ּוק  הּוא זמ ּנֹו ּברב  : ֶֶֶַ»»»ְְְְֲִַַָָָָֹ

ּבגלּוי . קדּׁשה ּבּה רֹואים ׁשאין ּדר - וכּדֹומה וׁשינה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשתּיה

לאֿיהּודי . לבין יהּודי  ּבין הב ּדל ׁשּום לכאֹורה, אין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹּובכ

ׁשני , "ּדרּכֹו":d˙B‡aמ ּצד ׁשּזֹוהי  מדּגׁש "לדרּכֹו" מ ּלה ִִֵַ¿»ְְְְִִֶַַָָֻ

הּדרBlLּדר -˙„ÁÈÓ סלל הּוא אׁשר אבינּו, יעקב  ׁשל ֶֶַ∆ֶֶ¿À∆∆ֲֲִֶֶַַָָֹ

ׁשל  הי ֹוםֿי ֹומית הּדר ּגם ּכלֹומר, י ׂשראל. ּכל ּבּׁשביל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹותּה

ּובמ ׁשקהּו, ּבמאכלֹו הּגׁשמ ּיים, ּבמע ׂשיו התנהגּותֹו ּכל ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַָָָיהּודי ,

לאֿיהּודי , ׁשל מ ּדרּכֹו ׁשֹונה וכּדֹומה, ּובמ ּתנֹו ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹּבמ ּׂשאֹו

ׁשּמים" "לׁשם יהדּות ׁשל ּבאפן נע ׂשה זה ּכל ּכי  ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹלהב ּדיל.

דעהּו".  ּדרכי ְְֵֶָָָּו"בכל
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' כסלו, תשכ"ב

ברוקלין.

 הנהלת רשת אהלי"י ליובאוויטש אשר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לפלא הכי גדול שזה זמן רב אשר אין כל ידיעות מהנעשה בהרשת, וכמדומני שמשך זמן זה 

הוא כחצי שנה ויותר שנתקבלו רק ידיעות הכי מעוטות ומקוטעות, וגם הן - רק במדה ונצרך זה בשביל 

שאלה פלונית או בעיא פלונית, וכנראה שכמה ממנהלי בתי ספר הרשת, דעתם פשוטה, שעל הנהלת 

הרשת להודיע, ובמילא גם מהם אין כל ידיעות.

ופשוט שאין הכוונה לצעוק על העבר - כי אם בהנוגע לעתיד, ויהי רצון שיפעול בנוגע לעתיד 

הכי קרוב ובפרטיות הדרושה.

ועל של עתה באתי, כוונתי לעניני חדש כסלו דכל שנה ושנה, והנקודה - שכנראה אין מנצלים 

עניני חדש כסלו בבתי ספר הרשת בכלל, ובפרט בנקודה הפנימית דהפצת המעינות, תורת החסידות 

בזה  והכוונה  שי'[,  נפש התלמידים-ות  ותכונות  ידיעותיהם  רמת  להגיל,  ]מתאים  ומנהגי'  הדרכותי' 

- לא רק בנוגע לימי יו"ד וי"ט כסלו, אלא גם בנוגע לימי חנוכה, שאפילו את"ל שלא כל אחד יקבל 

דאורייתא  דרזין  רזא  בשמן,  הי'  הנס  ]שהרי  דוקא  המעינות  להפצת  חנוכה  דימי  השייכות  הסברת 

)מעין שהוא המקור לבאר שממנו נמשך הנהר(, והמצוה - להאיר על פתח ביתו מבחוץ, הפצת המעינות 

חוצה[, הנה בודאי תתקבל ההסברה שחנוכה מורה על הפצת אור תורה ובמס"נ מבלי להתחשב עם כל 

מניעות ועכובים, הן מבפנים )הנהגת הבית, ההורים( והן מבחוץ, וכמודגש בנוסח ועל הנסים וכו', וכו'.

תחילת זמן קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, ז' כסלו

המשך בעמוד רנפ



לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם רסח
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
6:046:108:088:108:438:469:389:4011:5511:5616:4516:4217:1217:0916:2217:20באר שבע )ח(

6:066:128:088:108:438:469:389:4011:5411:5516:4416:4117:0917:0616:1117:17חיפה )ח(

6:046:098:068:098:418:449:379:3911:5311:5416:4716:4417:1017:0616:0417:17ירושלים )ח(

6:066:118:088:118:438:469:389:4111:5511:5616:4416:4017:1117:0816:2117:19תל אביב )ח(

6:557:048:298:339:159:2010:0410:0812:0912:0916:2116:1416:5716:5115:5717:04אוסטריה, וינה )ח(

6:045:598:498:469:329:3010:4410:4313:3913:4120:0620:1320:3620:4319:5420:56אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:537:018:318:359:159:2010:0510:0812:1112:1216:2916:2217:0316:5716:0517:11אוקראינה, אודסה )ח(

6:296:388:038:078:498:549:389:4211:4311:4415:5615:4916:3216:2515:3216:39אוקראינה, דונייצק )ח(

6:416:508:148:199:009:059:499:5311:5411:5516:0615:5916:4216:3515:4216:49אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:127:228:418:459:299:3410:1710:2112:1912:2016:2616:1817:0416:5616:0117:11אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:057:158:338:389:219:2710:0910:1312:1212:1316:1816:1016:5616:4815:5317:03אוקראינה, קייב )ח(

7:167:258:569:019:409:4410:3010:3412:3712:3817:0016:5417:3117:2616:3717:39איטליה, מילאנו )ח(

5:545:558:248:258:548:559:579:5812:2812:2918:0218:0318:2518:2617:4518:35אקוואדור, קיטו )ח(

5:435:398:298:269:099:0710:2010:1913:1213:1419:3419:4020:0220:0819:2120:20ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:216:159:079:039:539:5111:0711:0514:0514:0620:3920:4621:1121:1920:2721:33ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:466:528:378:409:169:2010:0910:1212:2012:2116:5516:5017:2517:2116:3317:33ארה״ב, בולטימור )ח(

6:386:458:278:319:079:119:5910:0212:1012:1116:4116:3617:1217:0816:1917:20ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:386:458:288:319:079:1110:0010:0312:1012:1116:4216:3717:1317:0816:1917:20ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:187:259:049:089:459:4910:3710:4012:4612:4717:1417:0817:4617:4116:5117:53ארה״ב, דטרויט )ח(

6:436:488:488:509:229:2510:1810:2012:3512:3617:2817:2617:5417:5217:0818:02ארה״ב, האוסטון )ח(

6:216:268:208:238:569:009:519:5312:0612:0716:5116:4717:1917:1616:3017:27ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:366:408:458:489:189:2110:1510:1712:3512:3617:3417:3117:5917:5717:1418:07ארה״ב, מיאמי )ח(

6:356:428:238:279:039:079:559:5812:0612:0716:3616:3117:0717:0216:1317:14ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:017:088:518:559:319:3510:2310:2612:3412:3517:0617:0117:3717:3216:4417:44ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:356:438:228:269:039:079:559:5812:0512:0516:3316:2817:0517:0016:1117:12ארה״ב, שיקגו )ח(

5:515:508:308:309:029:0210:0810:0912:4912:5018:4218:4519:0619:1018:2619:19בוליביה, לה-פס )ח(

7:528:029:189:2310:0710:1310:5510:5912:5612:5717:0016:5217:3817:3116:3517:46בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:518:019:189:2310:0710:1210:5510:5912:5712:5717:0116:5317:3917:3216:3617:47בלגיה, בריסל )ח(

5:155:137:577:568:318:309:399:3912:2412:2518:3118:3518:5218:5618:1619:07ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:045:027:467:458:208:199:279:2712:1212:1318:1318:1718:3918:4317:5918:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:117:228:368:419:269:3110:1310:1712:1412:1516:1916:1016:5616:4815:5717:03בריטניה, לונדון )ח(

7:277:388:468:519:389:4410:2410:2812:2312:2416:1816:0916:5916:5115:5617:07בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:217:328:438:489:339:3910:2010:2512:2112:2116:2116:1216:5916:5115:5617:07גרמניה, ברלין )ח(

7:327:429:019:059:489:5410:3710:4112:3912:4016:4616:3917:2417:1716:2217:31גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:125:097:547:538:308:299:389:3812:2512:2618:3818:4318:5819:0218:2419:13דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:446:479:009:019:319:3310:2910:3112:5212:5318:0118:0018:2618:2417:4218:34הודו, מומבאי )ח(

6:396:428:558:579:279:2910:2510:2712:4912:4917:5817:5718:2218:2117:3918:31הודו, פונה )ח(

6:426:518:188:229:039:089:529:5611:5811:5916:1316:0616:4816:4115:4916:55הונגריה, בודפשט )ח(

6:436:508:328:359:119:1510:0410:0712:1412:1516:4516:4017:1717:1216:2317:24טורקיה, איסטנבול )ח(

7:017:088:558:589:339:3710:2610:2912:3912:4017:1717:1217:4617:4216:5517:54יוון, אתונה )ח(

7:027:118:398:439:239:2810:1310:1612:1912:2016:3516:2817:1017:0416:1117:17מולדובה, קישינב )ח(



רסט לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא 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
6:426:458:578:599:299:3110:2710:2912:5012:5117:5817:5618:2218:2117:3918:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:544:477:407:358:328:299:479:4612:5012:5219:3319:4220:1020:1919:2220:34ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:216:268:298:319:029:059:5910:0112:1812:1917:1417:1117:4017:3716:5317:48נפאל, קטמנדו )ח(

6:547:018:458:489:249:2810:1710:2012:2812:2917:0216:5717:3217:2816:3817:40סין, בייג'ין )ח(

6:476:489:169:169:469:4710:4810:4913:1913:2018:5018:5119:1419:1518:3319:24סינגפור, סינגפור )ח(

6:497:008:128:179:029:089:509:5411:5011:5115:5015:4116:3016:2215:2516:37פולין, ורשא )ח(

5:335:338:108:108:418:419:469:4612:2412:2518:1118:1418:3518:3817:5518:47פרו, לימה )ח(

7:357:439:149:189:5710:0210:4810:5112:5512:5617:1417:0817:4817:4216:5117:55צרפת, ליאון )ח(

7:538:039:259:3010:1210:1711:0111:0413:0513:0617:1717:1017:5217:4516:5317:59צרפת, פריז )ח(

5:435:448:108:118:408:419:419:4212:1012:1117:3817:3818:0118:0217:2018:11קולומביה, בוגוטה )ח(

7:067:148:508:549:329:3610:2310:2612:3212:3216:5916:5317:2917:2316:3617:36קנדה, טורונטו )ח(

6:486:568:288:329:119:1610:0110:0512:0812:0916:2916:2317:0216:5616:0617:09קנדה, מונטריאול )ח(

6:166:218:148:178:508:549:459:4711:5912:0016:4316:3917:1117:0816:2217:19קפריסין, לרנקה )ח(

8:198:319:349:3910:2710:3411:1311:1813:1013:1117:0116:5117:4317:3416:3417:51רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:568:099:079:1310:0310:0910:4810:5212:4412:4416:3416:2417:1417:0516:0717:21רוסיה, מוסקבה )ח(

7:197:288:558:599:409:4510:3010:3312:3512:3616:5116:4417:2617:2016:2717:33רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:247:339:009:049:459:5010:3410:3812:4012:4117:0016:5317:3017:2416:3617:37שוויץ, ציריך )ח(

6:166:198:378:389:079:0910:0710:0812:3212:3317:4817:4718:1218:1117:3018:21תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

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 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק  אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
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אגרות קודשרע

 ב"ה,  כ"ח מ"ח, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ז חשון, בו כותב אודות השפעה על פ.

מאשר  ערך  לפי  יותר  מצליחים   - ומכירים  ידידים  ע"י  שכשמשפיעים  במוחש  רואים  בכלל 

השפעה ישירה ע"י הקרובים ביותר, אלא שידברו פעם פעמיים ויותר, ולא להתפעל באם אין נראות 

תוצאות מידיות.

לכתבו באם יש לשבת בעיר פלונית מפני שמועה ששמע.

הנה בכלל אין אנו אחראים לשמועות פורחות, ועוד ועיקר אשר נאמר בתורה, תמים תהי' עם 

ה' אלקיך.

ומאחר שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה )והזכות( לעוררו על ההכרח וחובת גברא לקבוע 

עתים בלימוד פנימיות התורה, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום 

השבת אשר קדש הוא לה'.

וכן מהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו, ובטח מפריש לצדקה בכל יום בבקר קודם התפלה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

נ. ב. עוד מזכיר שמועה במכתבו בשם פלוני, שכאילו אמר אשר בנוגע לי"ג עיקרים, מי שחסר 

לו באמונה בהם אפילו בשוגג, אפיקורס מקרי, וע"פ ביאורו שמוסיף הנ"ל ה"נ גם באם אנוס גמור הוא 

וכמו תינוק שנשבה בין העכו"ם או בדרגא נעלית יותר, שמפרש באופן אחר מאמרי חז"ל.

ועיין רמב"ם הלכות תשובה פרק ג' ה"ז השגת הראב"ד - שמוכח להיפך.

והוכחה ברורה יותר מהנראה במוחש בנוגע שלשת עיקרים הראשונים דכו"כ אין להם ידיעה 

בפירושם, ותוכנם האמיתי. )עיין חובת הלבבות בתחלתו שער היחוד ועוד ועוד( ובפרט ע"פ המבואר 

בארוכה, באר היטב, בספרי קבלה וחסידות.

 ב"ה,  אדר"ח כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשרים קבלת מכתבו מכ"ט חשון עם הרשימה המוסגרה בו.

ומצוה,  לתורה  ישראל  בני  חינוך  הקדש  במלאכת  הקושי  וכן  בריאותו,  מצב  אודות  ובמ"ש 

הנה הא בהא תליא, ולו לעצתי ישמע, הנה ישתדל ככל היכולת להיות שליט ברוחו הניערווין ולקבל 

כל הענינים בניחותא, ובפרט כשיתבונן שהכל בהשגחה פרטית ואל יביט על הסביבה כאלו שמחפשים 



רעי

כמים  אשר  תוה"ק  פסק  ידוע  וכבר  לזה,  יסוד  איזה  הי'  אם  אילו  צעדיו  להציק  או  להעיק  אופנים 

הפנים לפנים, גו', וכשישנה ההבטה שלו לעין טובה יהי' כמים הפנים לפנים וזה יועיל ג"כ להטבת מצב 

בריאותו בכללות, וכן יקל זה עליו עבודת החינוך, וכנראה במוחש בכמה אנשים ובכמה מקרים עד"ז...

מוסג"פ מה שהו"ל בזמן האחרון ובטח יזכה בתוכנו את הרבים, וזכות הרבים תלוי בו.

בברכה.

 ב"ה,  אדר"ח כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שרגא מלך שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק, ותנוח דעתו כאשר הניח את דעתי בבשורה הטובה שנראו פירות 

והן בהענין דועשה טוב, ללמדם תורת  ילדי העולים, הן בהתנועה להרחקה מן הרע  בין  בהתעמולה 

ישראל והדרכותי' מתאים לגילם. וכיון שכותב שכר נרחב נראה בזה במחנם הט', כדאי הי' שיתייעצו 

על  ג"כ  וידונו  יועץ  ברוב  ותשועה  וכמ"ש  הקרובים,  השבועות  בשביל  עכ"פ  תכנית  ויעריכו  ביניהם 

האפשריות להקים שם בית ספר דתי במסגרת הרשת. אף שלכאורה כיון שכבר באמצע זמן הלימודים 

כמה קישויים בזה. ואולי אפשר לערוך כמין שיעורי ערב וכיו"ב, ואחכה לבשורות טובות.

לבשו"ט  ואחכה  כבקשתי,  שמחה  פ"ש  כאן,  שביקרו  ת"ו  דאה"ק  האורחים  מסרו  בודאי 

משמחות גם מהם וכמו שנתדברתי עם האורחים, ומובן שזהו התלוי בהמוסדות ואנ"ש דאה"ק ת"ו, 

כיון שפשוט שבקשתי לכתוב לי בלי כחל ובלי שרק.

וגם י"ט כסלו ממשמשים ובאים, יש מקום לדון בתכנית הנ"ל לנצל גם  כיון שימי החנוכה 

ימים אלו בהתעמולה.

בברכת הצלחה בכל האמור.

 ב"ה,  ב' כסלו, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבו עם הפ"נ המוסגר בו נתקבל בעתו, וימי חדש תשרי אין הזמן גרמא לענות, מלבד על 

שאלות דחופות ביותר וביותר, ובודאי יודיע בהזדמנות הקרובה איך הסתדר בשנה חדשה זו, וביחוד 

בסדר לימוד בקביעות בהתמדה ושקידה, ועכ"פ מכאן ולהבא יסתדר באופן כזה.

וכבר ידוע פסק תורתנו תורת חיים, אשר בטבע האדם ותולדתו המוח שליט על הלב, ואין לך 

דבר העומד בפני הרצון, וכשיחליט בתוקף שעליו להיות כמתאים לצור מחצבתו, בודאי תושפע תוספת 

הצלחה ביגיעתו ובעילוי למעלה בלימוד התורה ובקיום המצות וזכות אבותיו מסייעתו.

המחכה לבשו"ט בכל זה בהקדם.

אגרות קודש
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תפלת הדרך

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 ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור אבנר הלוי שיחיו
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